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في قطاع غزة(جياز الشرطة  )دراسة تطبيقية عمى  

The Impact Of Employee's Rights on 

Organizational Commitment 

(An Applied Study on Police Apparatus in Gaza 

Strip) 
أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىك نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما 

ـ مف قبؿ ـ يقد لنيؿ درجة أك لقب عممي أك بحثي  خريفاآل كرد، كأف ىذه الرسالة ككؿ أك أم جزء منيا ل
 لدل أم مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

 
Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s policy on 

this. The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for any 

other degree or qualification. 

 :Student's name عبد اهلل أحمد عبد الرحمف السيد اسـ الطالب:

 :Signature  التكقيع:

 :Date  التاريخ:





  ب  
 

 العربية بالمغةممخص الرسالة 
أفراد جياز عمى االلتزاـ التنظيمي لدل  التعرؼ عمى تأثير حقكؽ المكظؼ ىدفت الدراسة:

 .في قطاع غزة الشرطة

مف  تـ اختيار مجتمع الدراسةاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة، كقد  عينة الدراسة:و أداة 
أفراد جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة مف رتبة نقيب فما دكف، كيبمغ المجتمع األصمي لمدراسة 

كقد استخدـ الباحث  ـ،2017ىيئة التنظيـ كاإلدارة بكزارة الداخمية لمعاـ  ( مكظفان حسب تقرير6903)
ـ تكزيع ) ـ استرداد )( إستبانة عمى مجتمع الدراسة450الطريقة العشكائية الطبقية، حيث ت ( 380، كقد ت

 ( استبانو.40، كقد تـ استبعاد عينة الدراسة االستطبلعية التي تككنت مف )(%84.4)إستبانة بنسبة 
 اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي. منيج الدراسة:

 ىم نتائج الدراسة:أ

مجاؿ الحقكؽ المالية، كمكافقة بدرجة  ىعم %(45.09كبكزف نسبي ) بدرجة قميمةىناؾ مكافقة  - أ
كبكزف نسبي  حقكؽ الكظيفية، كمكافقة بدرجة كبيرةعمى مجاؿ ال %(55.39كبكزف نسبي ) متكسطة

 .في قطاع غزة أفراد جياز الشرطةمف قبؿ  عمى مجاؿ االلتزاـ التنظيمي %(73.74)
بيف حقكؽ المكظؼ كااللتزاـ  α ≥ 0.05كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  - ب

 .قطاع غزة يفألفراد جياز الشرطة التنظيمي 
لحقكؽ المكظؼ عمى االلتزاـ  α ≥ 0.05كجكد تأثير ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة  - ت

 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزةالتنظيمي 
بيف متكسطات تقديرات أفراد  α ≥ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  - ث

 تعزل لمعمرأفراد جياز الشرطة عينة الدراسة حكؿ تأثير حقكؽ المكظؼ عمى االلتزاـ التنظيمي لدل 
 كسنكات الخدمة، فيما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى المؤىؿ العممي كالرتبة العسكرية.

 أىم توصيات الدراسة:

 .عامميفضركرة العمؿ عمى رفع نسبة الراتب الشيرم بما يتناسب مع الجيكد التي يبذليا ال - أ

 .عمى الكفاءة باألداء كالتميز كتعزيز منحيا استنادان  إعادة النظر في جميع الترقيات التي منحت  - ب
 .العسكرية في ظؿ جميع الظركؼ نظمةكالكالء التنظيمي لممتعزيز ثقافة االلتزاـ  - ت
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Abstract 

Objective of the study: The study aims at identifying the effect of employee’s 

rights on the organizational commitment of members of the police apparatus in the Gaza 

Strip. 

Tools and sample of the study: The researcher used the questionnaire as a tool for 

study. The study population was selected from members of the police apparatus in the 

Gaza Strip. The original population of the study is 6903 employees according to the report 

of the organization and management administration at the Ministry of Interior for the year 

2017. The researcher used the stratified random method. (450) questionnaires were 

distributed to the study population. (380) responses were retrieved representing (84.4%). 

The pilot sample of the survey study (40) people was excluded from questionnaires. 

Study Methodology: The researcher used the descriptive analytical method. 

Main findings of the study: 

A) There is little agreement and came with a relative weight (45.09%) on the field of 

financial rights, a moderate agreement and came with a relative weight (55.39%) on the 

field of professional rights, and a significant agreement and came with a relative weight 

(73.74%) on the area of organizational commitment by of members of the police 

apparatus in the Gaza Strip. 

B) There is a statistically significant relationship at the level of α ≤ 0.05 between 

employee’s rights and organizational commitment from members of the police apparatus 

in the Gaza Strip. 

C) There is a statistically significant effect at the level of significance of α ≤ 0.05 for 

employee’s rights on the organizational commitment from members of the police 

apparatus in the Gaza Strip. 

D) There are statistically significant differences at the level of α ≤ 0.05 between the 

mean scores of the sample of the study on the effect of employee’s rights on the 

organizational commitment of members of the police apparatus in the Gaza Strip 

attributed to the age and years of service. There are no significant differences attributed to 

the academic qualifications and military rank. 

The main recommendations of the study: 

A- The necessity of working to raise the monthly salary percentage to 

commensurate with the efforts of the workers. 

B- Reconsidering all promotions that have been granted and enhancing their 

awarding based on efficiency in performance and excellence. 

C- Promoting a culture of commitment and organizational loyalty to the military 

establishment under all circumstances. 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 
 
 

ْنَياَْولََقدْْ﴿ مْْْآَدمَْْبَِنَْْكرَّ ٌُ ِِْْفْْوَََحَلَْيا َْواْْلَْحرِْْالَْبّ
م ٌُ ّيَِباتِّْْنِوََْْوَرزَْقَيا مْْْالطَّ ٌُ لَْيا ْىَْوفَضَّ وَْْْكثِيٍََْْعَ َْخلَْقَياّْمِهَّ

  ﴾َتْفِضيًلْ
 ]70 اإلسراء:                                             [
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 

 ا اهلل لي..كى عى * إلى مف سيرا كأنفقا كربيا كعمما كدى 

 كضحيا بزىرة شبابيما.. ،إلى مف بذال الغالي كالنفيس *

 * إلى مف حصدتي كأحصد ثمار جيدىما كتضحياتيما..

 ( والديَّ العزيزين.. حفظيما اهلل )                         

 * إلى مف عشت معيـ أسعد لحظات حياتي..
خواني .. األعزاءأختي و  )                      (ا 

 * إلى مف بادرت كشجعت كسيرت..

 (الغالية زوجتي .. )            

، كمف سعدتي بكجكدىماى* إلى   في حياتي...                                                                                  بة اهلل إليَّ
 ( انالغالي..  { ريان وليان} أبنائي  )                           

  كىـ أحياء عند ربيـ يرزقكف.. ،في سبيؿ اهللدماؤىـ  * إلى مف سالت
 ( الذين ببركة تضحياتيم تعم البركات الشيداء.. )                     

 ..عممني كأرشدني في رحمتي العممية *إلى كؿ مف

 ( الموقرين.. األساتذة )             

 
 المولى عز وجل أن يجعمو في ميزان الحسنات. أىدي ىذا الجيد العممي المتواضع سائاًل 
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 وتقدير شكر
ـ عمى النبي األميف كعمى آلو كصحبة أجميع، تقديران مني  الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبل

أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمجامعة اإلسبلمية كعمادة الدراسات العميا ككمية التجارة التي ىيئة لي  كعرفانان 
ـ بالشكر الجزيؿ إلى طية بحر عمى أستاذم الفاضؿ الدكتكر/ يكسؼ عبد ع فرصة الدراسة كالبحث، كأتقد

رشاد كالذم كاف لو األثر الكبير في إتماـ ىذه الدراسة حيث كاف لي الفخر  ما أسدل إليه  مف نصح كا 
 كأستاذم فمو عمى صبره عميي كنصحو لي جزيؿ الشكر كالتقدير كالعرفاف.بأف يككف مشرفي 

لتفضميما بقبكؿ بمشرفيا الداخمي كالخارجي بالشكر الجزيؿ إلى لجنة المناقشة ممثمة كما أتقدـ 
ثرائيا بالمبلحظات القيمة كالتكجييات السديدة، فجزاىما عني كؿ خير.  مناقشة الرسالة كا 

لئلخكة في ىيئة التنظيـ كاإلدارة في كزارة الداخمية كاألخكة في جياز  كما أتقدـ بالشكؿ كالعرفاف
الحصكؿ عمى المعمكمات الذم ساعدكني في بإداراتو المختمفة باإلضافة إلى مراكز الشرطة الشرطة 

 إلتماـ البحث. االستبانةالبلزمة كتكزيع 

يدىا د. كماؿ ترباف، بعم كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لجميع األخكة في كمية الرباط الجامعية بدايةن 
كجميع العامميف فييا عمى الدعـ المعنكم خبلؿ فترة  د عصاـ سالـ أميف نكفؿ، د.إبراىيـ حبيب،د.

 الدراسة.

ـ  أ.عمر ، أ. محمكد البمبيسي، أ. كليد الجعؿ، أ.عبلء عبداهلل  أ. أحمد القدرة، بالشكر لئلخكة:كأتقد
ـ ىذه الدراسة ، أ. أيمف دبيؾ، أ.أحمد الصبيحيالحايؾ ـ الطيبة في إتما ، كالشكر مكصكؿ عمى جيكدى

 رب العالميفلجميع مف ساندني بالنصح كالمساعدة كالكقت كالجيد إلنجاز ىذه الدراسة، كالحمد هلل 
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 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة
 

 المقدمة
ـ أعز  الشرائع  أغمبالعمؿ في  معنى ، بعد أف كافبجميع حقكقو، كاعترؼ العامؿ ككرمةإف اإلسبل

لمعماؿ حقكقيـ الطبيعية  قرر اإلسبلـف المذلة كاليكاف، اآلخر بعًضوً  القديمة الرؽ كالتبعية، كفي
 تحقيؽقاصدان بذلؾ  ؛المجتمع، كما جاء بكثير مف المبادئ لضماف حقكقيـ كعماؿ كمكاطنيف مف أفراد
ـ كبعد  ،العدالة االجتماعية ـ في حياتي ـ كألسرى ف آمماتيـ، فقاؿ اهلل تعالى في القر كتكفير الحياة الكريمة لي

ٌُْ" -:الكريـ  ْجَر
َ
ْمْأ ٍُ َْحَياةًَْطيَِّبًةَْوََلَْجزَِيَيّ ًُ ُْمْؤِنٌوْفَلَيُْحيِيََيّ ََ ٌُ ىََثَْو

ُ
ْوْأ
َ
وَْذَكٍرْأ ْحَسِوَْنْوَْعِهَلَْصاِِلًاْنِّ

َ
مْبِأ

َاَْْيْعَهلَُنََْناْ  .[96 :النحؿ]" ََكىُ

ـ حقكؽ العامؿ  سبلـفاإل ـ يغفؿ عف أى ـ صاحب العمؿ ك العادؿ ل ىك الحؽ في األجر، فألزـ اإلسبل
قاؿ: قاؿ رسكؿ  -رضي اهلل عنيما-أم )حقو(، فعف عبد اهلل بف عمر  ،العامؿ أجره ادأف يسارع في سد

 .[ركاه ابف ماجو ]"أعطكا األجير أجره قبؿ أف يجؼ عرقو" : -صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل 

، تطكرت بتطكر المنظكمة االجتماعية في العالـكاجبات بمختمؼ أنكاعيا قد نشأت ك الإٌف الحقكؽ ك 
حيث كاف  ؛ذلؾ في الفترة التي تمت المجتمع المشاعيا األكؿ بظيكر المجتمعات القديمة، ك كاف ظيكرىك 

لكف مع استقرار تجمعات بشرية ك  ؛تاريخ البشرية يعيش عمى الجمع كااللتقاط مف اإلنساف في تمؾ المرحمة
أدل  ؛كبعيدة عف األخطار الطبيعية ،في الظركؼ التي سمحت بنشأة مجتمعات قريبة مف مصادر المياه

. في كؿ حالة مف تمؾ الحاالت تكجب عمى مة أخبلقية مصاحبة لظيكر المجتمعذلؾ إلى نشأة منظك 
المجتمعات لـ  ذلؾ ألفك  ؛كاف لو في المقابؿ حقكؽ يتمتع بياااللتزاـ بالعديد مف الكاجبات، ك اف اإلنس

ـ مفتخؿ مف القكانيف ك  أف القكانيف التي تحدد  لك كانت في صكرة قكانيف عرفية ليست مكتكبة، عمى الرغ
ـ العديد مف الحضار الحقكؽ ك  في العراؽ ظيرت ات، فيناؾ الكاجبات عمى كؿ فرد في المجتمع قديمة قد
 .ارتقاء( )مكقع الكتركني رائع األقدـ التي عرفتيا البشريةىي الشك  (،حمكرابي) قكانيف

ـ التنظيمي في بمكغ ؤلىداؼ التنظيمية، كتعزيز اإلبداع كاالستقرار، كالثقة بيف اإلدارة ل ويعد االلتزا
ـ التنظيمي في تطكير قدرات المنظمة عمى البقاء كالنمك  يعمؿ، كما  ان حيكيٌ  عنصران  كالعامميف فييا االلتزا

 (.2ص ،ـ2006المتكاصؿ )حنكنة، 
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كقد ذىب الباحثكف في ىذا المجاؿ إلى دراسة طبيعة العبلقة بيف مستكل االلتزاـ التنظيمي 
بالقيـ كالعكامؿ التي قد تؤثر عميو، كمف ىذه العكامؿ ما ىك شخصي كما ىك سمككي كما ىك متعمؽ 

 المتعمقة بالمنظمة كما ىك متعمؽ بالعكامؿ الخارجية.

ـ التنظيمي مف الدراسات العربية كالغربية أظيرت العبلقة بيف ان ف كثير إحيث   ؛تمؾ العكامؿ كااللتزا
ظيار  بالبقاء في المنظمة ، كاالستمرارالعامميفكذلؾ لما لبللتزاـ التنظيمي تأثير عمى نتائج أداء  كا 

 (.ـ2006)حنكنة،  ييااالنتماء إل
 ى، كبحاجة إلقميمةأما في فمسطيف فما زالت الدراسات في ىذا المكضكع حسب عمـ الباحث 

 العسكرم الذم يسعى قادتو كصناع القرار فيو إلى تطكيره كالنيكض بو. المجاؿكخاصة في  ،االىتماـ
في عمى ما سبؽ كجد الباحث أنو مف الكاجب أف يقكـ بدراسة ىذا المكضكع، كالذم ىدؼ  كبناءن 

ـ األكؿ إلى معرفة حقكؽ  كالسعي كراء المحافظة عمييا، كالمقاـ  ،أفراد جياز الشرطة في قطاع غزةالمقا
ـ التنظيمي   ؼ عمييا.  كدكر حقكؽ المكظ ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزةالثاني معرفة مستكل االلتزا

 مشكمة الدراسة: أوالً 
ـ السياسي ع ، لحركب متكررة، كتدمير مستمر لمكزارات ـ2007ـ اتعرض قطاع غزة منذ االنقسا

كالمقرات كالمراكز، كالحصار الخانؽ، كاألزمات المالية، كاإلغبلؽ المتكاصؿ لممعابر، كمساىمة قكل 
عمى الخركج مف ىذه  حيث ركزت الحككمةخارجية كداخمية في زيادة ىذا الحصار لخنؽ أىؿ غزه، 

 المالية منيا كالكظيفية. ،عامميفضياع أغمب حقكؽ ال ظؿاألزمات في 
خبلؿ فترة الدراسة دراسة الباحث في أكاديمية الشرطة في دبي كمتابعة العمؿ الشرطي  خبلؿ مفك 

ـ القيادة العميا   عمؿ ، كأيضان مف خبلؿبالمكظفيفكمعرفة حقكؽ المكظؼ المالية كالكظيفية ككيفية اىتما
 ألغمب ـعدـ نيمي مف عامميفكمعايشتو لمكاقع الذم يمر بو ال ،في قطاع غزة في كزارة الداخمية الباحث

انخفاض نسبة االلتزاـ التنظيمي لدل أغمب في  تسببفإف ذلؾ  ،الحقكؽ المنصكص عمييا قانكنيان 
الدافعية كالرغبة في العمؿ، كزيادة نسبة  يـفي الحككمة، كفقدان ثقتيـفقداف  ىمما أدل إل ؛المكظفيف
ـ  ييـ؛ ألففقداف الركح المعنكية لدعف العمؿ، ك  غيابيـ ـ االىتما ـ االلتزاـ ميقك سبحقكقي  ؛التنظٌمً لديي

ـ سيككنكف أكثرى استقرا ـ أقؿَّ احتماالن لترؾ العمؿ أًك الغياًب، بمعنى أني األمر الذم ، بالعمؿ ان ر ممَّا يجعمي
ـ بمجمكعة مف المقاببلت الشخصية مع جعؿ الباحث يعتقد بكجكد مشكمة المكظفيف ، مما دفعة إلى القيا

ـ م ـ حيث عبر الجميع عف استيائي  صرحك  مف نقص بالركاتب كالعبلكات، ف الكضع الحاليبمختمؼ رتبي
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ليكفر  دكف ترددشرطي في حاؿ كجكد أم فرصة عمؿ بديمة بمميزات أفضؿ سيترؾ العمؿ الغالبيتيـ 
 .ألكالدهلقمت العيش 

كعمى ضكء ذلؾ فإف ىذه الدراسة تسعى لمتعرؼ عمى حقكؽ المكظؼ المالية كالكظيفية كمدل 
التي تمر بيا الحككمة  ةاألزمفي ظؿ لدل العامميف في جياز الشرطة تأثيرىا عمى االلتزاـ التنظيمي 

خبلؿ دراسة تأثير  الباحث اإلحساس بمشكمة الدراسة مف، كمف ىنا تكلد لدل الفمسطينية في قطاع غزة
ة معايش، حيث مف خبلؿ ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزةحقكؽ المكظؼ عمى االلتزاـ التنظيمي 

بسبب األزمة التي تمر بيا  حقكؽ المالية كالكظيفيةال غياب أغمبظؿ لكاقع رجؿ الشرطة في  الباحث
عدـ تفعيؿ السكابؽ اإلجرامية تستغؿ ىذا التبلعب كالنقص بالركاتب ك أصحاب تبيف أف كي ،الحككمة

ـ الرشاكل لؤلصحاب النفكس الض نظمةالم اختراؽإلى  أغمب العبلكات يفة التي انخفض عالعسكرية كتقدي
كدراسة )مصبح، ، (ـ2016، حيث يستند الباحث إلى دراسة كبلن مف )أبك ىدة، لدييا يااللتزاـ التنظيم

  .أف نقصاف حقكؽ المكظؼ تؤثر سمبان عمى أداءه األمني تي تبيف، ال(ـ2016

 اآلتي:كتتمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ 
 "غزة؟ أفراد جهاز الشرطة فً قطاعمً لدى حقوق الموظف على االلتزام التنظٌ "ما هو تأثٌر      

 متغيرات الدراسة أنموذج و  :اً ثاني
 المتغيرات المستقمة 

 كتشمؿ:الحقكؽ المالية  .1

 الحؽ في الراتب. 

 الحؽ في العبلكات كالبدالت. 

 :كتشمؿ الحقكؽ الكظيفية .2

  اإلجازاتالحؽ في. 

  الترقياتالحؽ في. 
 المتغير التابـــع 

 .االلتزاـ التنظيمي  
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 العالقة بين متغيرات الدراسة :(1.1شكل)

 (م2010ودراسة )أبو شرخ،  (م2012)منوبة، كالً من  دراسةعمى  جرد بواسطة الباحث باالعتمادالمصدر : 

 ةفرضياُت الدراس :لثاً ثا
 الفرضية الرئيسة األولى: -أوالً 

وااللتزام  الموظف( بٌن الحقوق α ≤ 0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى ) هناك عالقة

 .ألفراد جهاز الشرطة فً قطاع غزة التنظٌمً

 الفرضٌتٌن الفرعٌتٌن التالٌتٌن:وٌشتق من هذه الفرضٌة الرئٌسٌة 

 ولىاأل  فرعيةالفرضية ال : 

ـ التنظيمي مالية( بيف الحقكؽ الα ≤ 0.05ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )  كااللتزا
 .ألفراد جهاز الشرطة فً قطاع غزة

 ثانيةال فرعيةالفرضية ال: 

الحقكؽ الكظيفية كااللتزاـ ( بيف α ≤ 0.05ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 .ألفراد جهاز الشرطة فً قطاع غزة التنظيمي
 : نيةالفرضية الرئيسة الثا -اً انيث

االلتزاـ عمى حقكؽ المكظؼ ل( α ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة ) تأثير ذاتكجد ي
 .ألفراد جهاز الشرطة فً قطاع غزة التنظيمي

 )المتغيرات المستقمة(                                          )المتغير التابع(                                         

 الحقوق المالٌة

 العالوات والبدالت( –)الراتب 

 الحقوق الوظٌفٌة

 الترقٌات( –)اإلجازات 

 

 االلتزام

 التنظٌمً
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 : ثالثةالفرضية الرئيسة ال -اً ثالث

( في متكسطات استجابات α ≥ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
أفراد جهاز الشرطة فً قطاع حقكؽ المكظؼ عمى نسبة االلتزاـ التنظيمي لدل  تأثيرالمبحكثيف حكؿ 

ـ  تعزل إلى غزة ) الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، الرتبة، عدد سنكات الخدمة،  :الشخصيةمتغيراتي
 المؤىؿ العممي(.

 أىمية الدراسة : رابعاً 
كمكضكع  ،كىك حقكؽ المكظفيف :ىذه الدراسة في ككنيا تبحث في مكضكع قانكني أىمية تكمف

لممساىمة في تحقيؽ أىداؼ المنظمة مف خبلؿ االستفادة  ؛كىك االلتزاـ التنظيمي كالربط بينيما :إدارم
يجاد مزيد مف الفيـ لمعبلقة بيف الفرد كالمنظمة، كىذه الدراسات ذات  المثمى مف المكارد البشرية فييا، كا 

 .طابع حيكم بالنسبة لؤلشخاص المعنييف
 ىمية العمميةاأل-1

 ليذه الدراسة فيما يمي: تتمثؿ األىمية النظرية

 عامميفااللتزاـ التنظيمي لدل ال كتأثيرىا عمىعمى حقكؽ المكظؼ  مزيد مف الضكء إلقاء. 

  التنظيمي المطمكبة لكؿ ـ التعرؼ عمى حقكؽ المكظؼ المالية كالكظيفية كنسبة االلتزا فيتساعد
 مكظؼ.
 عمميةاألىمية ال-2

ـ القادة كصناع القرار بالحفاظ عمى حقكؽ المكظفيف كااللتزاـ  تستمد ىذه الدراسة أىميتيا في اىتما
، فالمجتمع ىك  أفراد جهاز الشرطة فً قطاع غزةبيا يساىـ في ارتفاع نسبة االلتزاـ التنظيمي لدل 

ـ التنظيمي  مما يترتب  ؛ألفراد جهاز الشرطة فً قطاع غزةالمستفيد بدرجة كبيرة مف ارتفاع نسبة االلتزا
 أسمكب تعامميـ مع المجتمع. ينسحب إلىىذه النسبة س ألف ارتفاع ؛تحسف في أداء الشرطة عمييا

 أىداف الدراسة ًا:خامس
 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة كالكظيفية التعرؼ عمى الحقكؽ المالية-1

 التعرؼ عمى مستكل االلتزاـ التنظيمي ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة.-2
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ـ التنظيمي  دكر حقكؽ المكظؼالتعرؼ عمى -3 ألفراد جياز الشرطة في قطاع عمى نسبة االلتزا
 .غزة

ـ التنظيمي ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة.-4  التعرؼ عمى تأثير حقكؽ المكظؼ عمى االلتزا

 ؛الخركج بتكصيات لمقادة كصناع القرار لتسميط الضكء عمى حقكؽ المكظفيف كالحفاظ عمييا-5
 مف أىمية عمى ارتفاع نسبة االلتزاـ التنظيمي.كذلؾ لما ليا 

 الدراسة مصطمحات :سادساً 
 مفيـك كيختمؼ درجة اندماج الفرد بالمنظمة كاىتمامو باالستمرار فييا،   :االلتزام التنظيمي

ـ الرضا عف العمؿ؛ ألف الفرد قد يككف راضيان عف عممو كلكنو يكره المنظمة  ـ التنظيمي عف مفيك االلتزا
يعمؿ فييا كيكد ممارسة نفس العمؿ في منظمة أخرل. كبالعكس فقد يحب الفرد العمؿ في منظمة التي 

أنكاع: استمرارم كعاطفي كمعيارم  معينة كلكنو يكره العمؿ الذم يمارس. كااللتزاـ التنظيمي ثبلثة
 .(ـ2004)جرينبرج كباركف، 

أفراد جياز الشرطة الشعكر الداخمي لدل بأنة " إجرائيان  تعريؼ االلتزاـ التنظيمي الباحث يرلك 
ـ كأىداؼ الم ـ بقي ـ ببذؿ أقصى درجات الجيد  نظمةباقتناعي الشرطية، األمر الذم ينعكس عمى سمككياتي

 ".الرغبة في البقاء فييا كاالعتزاز باالنتساب إلييا إلي، باإلضافة نظمةلتحقيؽ مصمحة الم
 المكظؼ بصفة دكرية كمنتظمة مقابؿ ما  ستحقوالذم ي المالي يقصد بالراتب ىك المبمغ :الراتب
األنظمة القانكنية الحديثة راتب المكظؼ العاـ في تحدد عمؿ أثناء الخدمة في الكظيفة. ك  مف يقـك بو

 .(ـ1998)القيسي،  سب الفئة كالدرجة التي يعيف بياتشريعاتيا المتعمقة بالكظائؼ العامة ح

يتقاضاه المكظؼ العسكرم في جياز  ذمبأنة" المبمغ المالي ال إجرائيان  تعريؼ الراتب الباحث رلكي
 .قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية"في   ما ىك مدرج بصفة دكرية كمنتظمة، حسبالشرطة 
 يقصد بالترقية انتقاؿ المكظؼ العاـ مف فئة كظيفية إلى فئة كظيفية أعمى منيا، أك  :الترقية

انتقالو مف درجة إلى درجة أعمى داخؿ ذات الفئة الكظيفية. كال تشمؿ الترقية بالفئة كصكؿ المكظؼ إلى 
 .(ـ2003 )شنطاكم، الخاصة تسمى في القانكف الفمسطيني الفئةكظائؼ الفئة العميا، كالتي 

كفقا لقانكف  رتبة أعمىانتقاؿ العسكرم مف رتبة إلى بأنة"  إجرائيان  تعريؼ الترقية الباحث رلكي
 ."ةالخدمة في قكل األمف الفمسطيني
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 ـ التي يطمبيا  :اإلجازات ظركفو  أك بسببعناء العمؿ لتجديد نشاطو،  مراحة مفلكؿ مكظؼ األيا
حياف في كثير مف األ ة العامةالمصمح تقتضي تضطره لطمب اإلجازة. كما الذمة الصحية كاالجتماعي

 .(ـ2003 )البرعي، لممارسة عممو ليعكد بعدىا نشيطان ككفكءن  منح المكظؼ فترة مف الراحة

كأخذ قسط مف الراحة كفقا لقانكف التكقؼ عف العمؿ بأنة"  إجرائيان  اإلجازاتتعريؼ  الباحث رلكي
 ."الخدمة في قكل األمف الفمسطينية 

  مجمكعة القكاعد القانكنية ىك : قانون الخدمة في قوى األمن الفمسطينيةويرى الباحث تعريف
 التي تحدد كتنظـ عمؿ قكل األمف الفمسطينية داخؿ األراضي الفمسطينية.

  ىك مجمكعة القكاعد القانكنية التي  الفمسطيني: قانون الخدمة المدنيةويرى الباحث تعريف
 العمكمييف في الدكلة. عمؿ المكظفيف تحدد كتنظـ



 

 

 
 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري لمدراسة

 حقوق الموظف: ولاأل المبحث 

 مقدمة
، كلجدنا أف مف بيف لكظيفة مادل الذيف كانكا مرشحيف لك دققنا النظر في عقد عمؿ أبـر مع أح

م بنكد مالية أخرل يستحقيا ذلؾ تشير إلى األجر أك الراتب كالمكافآت كاالمتيازات كأ بنكد العقد بنكدان 
عف الجيكد التي يبذليا في العمؿ الذم اختاره. كالقصد مف كراء أم نظاـ تعكيضي ىك  الفرد تعكيضان 

ـ ككسيمة لجذب العامميف المحتمميف، كالمحافظة  جانب اعتماد يمنصؼ، إللمكافأة الفرد بشكؿ  ىذا النظا
ـ جممة مف الح، لذلؾ عمى القدامى منيـ قكؽ حددىا في القكانيف كالمكائح، لقد كفؿ المشرع لممكظؼ العا

كتكفير االطمئناف لدل المكظؼ ليتمكف مف أداء الكاجبات  ،لفعالية الكظيفة العامة مف جانب كذلؾ تأمينان 
 .آخربو عمى الكجو األكمؿ مف جانب التي أنيطت 

ـ الحؽ،  ،المكظؼ، كشركط اكتساب الشخص صفة المكظؼـ ك مفي كيتضمف ىذا المبحث كمفيك
 ، كالحقكؽ المالية كالكظيفية بتفصيبلتيا.كحقكؽ المكظؼ العاـ

 : مفيوم الموظف:أوالً 

  ًـ أ :لغة ـ مف رزؽ أك طعا ك عمؼ أك شراب، كجمعيا الكظيفة مف كؿ شيء: ما يقدر لو في كؿ يك
 .( 358ص ـ،1956 الكظؼ )لساف العرب، كأالكظائؼ 

  كيعرؼ المكظؼ العاـ عمى أنو "كؿ شخص يعيد إليو بعمؿ دائـ في خدمة مرفؽ عاـ تديره
 .(81ص ،ـ2012 )السميرم،" ص القانكف العاـالدكلة أك أحد أشخا

 ( لسنة 4)قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ  ( مف1المادة ) في كما كعرؼ المكظؼ العاـ
ـ تشكيبلت الكظائؼ  كىك الشخص المعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ كظيفة مدرجة" ـ2005 في نظا

 ."مسماىا المدنية عمى مكازنة إحدل الدكائر الحككمية أيان كانت طبيعة تمؾ الكظيفة أك

  ـ ـ ) ( في قانكف الخدمة في قكل األمف1العسكرم في المادة ) تعريؼكت ( لسنة 8الفمسطينية رق
 "كؿ ضابط أك صؼ ضابط أك فرد في أية قكة مف قكل األمف" ـ2005
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 كيرل الباحث أف تعريؼ المكظؼ العسكرم "ىك كؿ شخص يتـ تعينو مف قبؿ كزارة الداخمية 
 ميع الشركط البلزمة"في كظيفة دائمة بشرط استيفاء ج كاألمف الكطني

 :ة الموظفشروط اكتساب الشخص صف :نياً ثا
أم شخص صفة المكظؼ العاـ،  الكتسابيتفؽ الفقياء عمى ضركرة تكافر ثبلث شركط أساسية 

 (:ـ2002 )بشناؽ، كىي
، كالثاني كظيفةعنصريف أساسييف، األكؿ دائمية ال شرط عمػى ىذا يقكـ أن يعين في عمل دائم:.1
أف تككف الكظيفة داخمة في الييكؿ اإلدارم لممرفؽ  يجبالمكظؼ في إشغاليا. فمف جية،  استمرارية

 .دائمان  كمف جية أخرل، يتعيف أف يتفرغ المكظؼ لمعمؿ الػكظيفي تفرغػا .العاـ كمقررة بصفة دائمة
خاضعان إلدارة سمطة  يككف يقصد بالعمؿ في مرفؽ عػاـ أف العمل في مرفق عام:أن يكون .2
 .الدكلة

الشخص في الكظيفة مف قبؿ جية  يعيفيعني ذلؾ أف  من السمطة العامة المختصة: يعينأن .3
 .القانكنية السارية مختػصة، كفػؽ األحكػاـ

( مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني، كالمادة 18، 17، 16، 15حيث ينص المشرع في المادة )
عف التعيف كتحديد  الخدمة في قكل األمف الفمسطينية( مف قانكف 16،19، 15، 14، 12، 11، 9، 8)

 الجية المختصة بالتعيف.

 :قمفيوم الح: لثاً ثا
الحؽ نقيض الباطؿ، كجمعو حقكؽ كحقائؽ، كليس لو بناء أدنى عدد. كحؽ األمر يحث  :لغةً 

 (.50صـ، 1956 كثبت )لساف العرب،كيحؽ حقا كحقكقا، صار حقا 
  ًسمطة أك حصانة يمتمكيا األفراد في مكاجية الدكلة، فتصبح  ىك طمب أك امتياز أك :اصطالحا

إلى أسس أخبلقية كثقافية مقبكلة في  بمثابة قيكد عمييا، يدفع صاحب الحؽ إلى المطالبة بو كاستنادان 
 (.3ص ـ،2015المجتمع )حسكنة، 
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 :حقوق الموظف العام :اً رابع
يث بات مف المؤكد أنو ال المعاصرة،، حير في غالبية الدكؿ باىتماـ كبتحظى الكظيفة العامة 

 إداريان  كف الدكلة تحقيؽ التنمية االجتماعية كاالقتصادية إال إذا كانت الكظيفة العامة منظمة تنظيمان يم
، حيث يعتبر المكظؼ العاـ العنصر األساسي في الخدمة (1صـ، 2006 )الخييمي، كبشريا دقيقا

ـ مف خبلليا خدمتيا لممكاطنيف، كأف تالمدنية أك المينية ألنيا كسيمة الدكلة  رغ المكظؼ فالبشرية التي تقد
 . (6صـ، 2015 )ىامؿ، لمباشرة مياـ كظيفتو يقتضي حصكلو عمى بعض المزايا كالحقكؽ

 فقد قسـ المشرع الفمسطيني حقكؽ المكظؼ عمى النحك التالي:

 مالية(:المادية )الحقكؽ ال.1

 الركاتب. 

 العبلكات.  

 المعنكية:الحقكؽ .2

 الترقيات. 

 اإلجازات. 

 .العطؿ األسبكعية كاألعياد الرسمية 

 .الحكافز كالعبلكات التشجيعية 

  : الحقوق المالية )الحق في الراتب(خامساً 
 :تعريف الراتب 

ياـ مالراتب األساسي الشيرم الذم يستحقو المكظؼ كيتقاضاه مقابؿ قيامو ب" يعرؼ الراتب:
( مف قانكف الخدمة 1) مادةمف أم نكع كانت" )الكظيفة التي يشغميا، كال يشمؿ العبلكات أك البدالت 

 .المدنية الفمسطيني(

ت الدكرية كعبلكة غبلء " الراتب األساسي مضاؼ إليو عبلكة طبيعة العمؿ كالعبلكا أيضان كيعرؼ 
 .الفمسطينية(( مف قانكف الخدمة في قكل األمف 1مادة )المعيشة )
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العائد المستحؽ الذم يدفع مف  ىك( بأف الراتب )األجر( " 33ص ـ،2016كما عرفو أبك ىدة )
ة في المحافظات الجنكبية قبؿ الحككمة الفمسطينية لقاء الجيد لمبذكؿ مف قبؿ العامميف في كزارة الداخمي

 ".لفمسطيف

فرؽ ياؽ ىذا األمر فقد سففي  أختمؼ الباحثكف في التفرقة بيف تعريؼ األجر كالراتب،حيث 
 (:33ص ـ،2016الفريجات بيف مفيكمي األجر كالركاتب كما يمي )أبك ىدة، 

ـ بصكرة شيرية سكاء كاف  مفيوم الرواتب:أ. كىك الدخؿ الذم يحصؿ عمية المكظؼ أك المستخد
 عاـ أك خاص.المكمؼ يعمؿ في قطاع 

 ع، كيدفيقدموكىك مبمغ مف الماؿ يتقاضاه العامؿ لقاء عمؿ يدكم أك عقمي  مفيوم األجور:ب.
 بة يكمية، أك أسبكعية، أك نصؼ شيرية.عادة عمى فترات متقار 

 ساس تحديد الراتب أ: 

تحديد ركاتب مكظفييا، كذلؾ لتحقيؽ رضا ل قكاعدالسس ك األالدكلة  تضععمماء اإلدارة أف يرل 
، حيث أف الرضا عف الراتب يظير عامميفعدالة تطبيقيا بيف الالقيمة ك بما يخص  بالراتب عامميفال

ـ في أدائو ـ لمعمؿ كتفانيي  العامميف، كما أف الرضا عف الراتب يعتبر شرطان أساسيان لحسف أداء بإخبلصي
، لذا يجب عمى الدكلة اعتماد معايير كاضحة كعادلة في تحديد ركاتب في أداء المياـ المككؿ إلييـ

 (:ـ2002، )مشناؽ كيتدخؿ في ذلؾ عدة اعتبارات، أىميا .يفعاممال
 الحد األدنػى مػف يمبيالذم يتمقاه المكظؼ  الراتبيقصد بكفاية الركاتب أف يككف  كفاية الرواتب: .1

 عامميفكما يجب عمى الدكلة ربط ركاتب ال. معيشية كريمةالتي تؤمف لو حياة األساسية،  احتياجاتو
 باألماف كاالستقرار كالرضا. عامميفحتى يشعر الغبلء المعيشة بجدكؿ 

أف تتساكل ركاتب جميع الكظائؼ المتشابية في المياـ يقصد بتماثؿ الركاتب  تماثل الرواتب: .2
 كالكاجبات حتى يتحقؽ رضا المكظؼ عف راتبو.

تفاكت الركاتب كتدرجيا بناءن عمى طبيعة الكظيفة ج الركاتب : يقصد بتدر تدرج الرواتب .3
ـ المكمؼ بيا  كالمؤىبلت العممية كالخبرات العممية، حيث يعتبر تدرج الركاتب كالمسؤكليات كالميا

 .عامميفميمان يخمؽ ركح اإلبداع كاالبتكار كاالمتياز كالمنافسة لدل جميع الحافزان 
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 راتبضمانات ال:  

ـ حقكؽ المكظؼ مف بالكظيفة  التحاقوأسباب  يعد سبب مفألنو  ىك حؽ المكظؼ في الراتب، أى
كيعتبر الحؽ الرئيسي  ، كىك المقابؿ المباشر ألداء العمؿ، لتأميف حياه معيشية كريمو لو كألبنائو

مما ، عميو حماية خاصة ىنجد أف المشرع أضفلذلؾ ، لممكظؼ في مقابؿ ما يقدمو مف خدمات كظيفية
ذلؾ لما لو مف ك  ،المتعمقة بالمرتبات مف اختصاص دكائر القضاء اإلدارمالمنازعات جعؿ النظر في 

فإف المشرع قد أحاطو  ،معيشة ىك كأفراد أسرتوال همكاجية أعباء ىأىمية بالنسبة لممكظؼ تساعده عم
ـ عميو أك حجز أية مبالغ منو إال في حدكد معينو كنسب  بسياج مف الضمانات بما يمنع مف إجراء أم خص

 (.ـ2011،ؼعبد المطي) يجب االلتزاـ بيا

 :الفمسطينيةكمف أىـ ىذه الضمانات التي نصت عمى القكانيف  أيضان ك 

o  ( مف 70)األكلى مف المادة  الفقرةاالختبار)يبدأ صرؼ الراتب لمضابط مف تاريخ تعينو تحت
 (. الفمسطينية قانكف الخدمة في قكل األمف

o  براتب كامؿ ال يدخؿ في حسابيا  يستحؽ الضابط كؿ سنو ميبلدية إجازة عادية لمدة ثبلثيف يكمان
أياـ عطبلت األعياد كالمناسبات الرسمية فيما عدا العطمة األسبكعية )الفقرة األكلى مف المادة 

 ( مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية(.77)

o ( أربعة أخماس راتبو الذم يتقاضاه عف الشير 4/5يستحؽ الضابط المحاؿ إلى االستيداع )
 .( مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية(119مادة )) إحالتو إلى االستيداع األخير قبؿ

o ( ـ إال بأمر قضائي )ماده ( مف قانكف الخدمة 201ال يجكز حجز ركاتب العسكرييف لقاء ديكني
 .في قكل األمف الفمسطينية(

o  الدراساتة ذلؾ في ضكء ر أعادة النظر في جدكؿ الركاتب كالعبلكات كمما اقتضت الضرك 
لمجمس ابشأنيما إلى  تكتقديـ االقتراحا الخاصة بتكمفة المعيشة كاإلمكانيات المالية لمدكلة 

 .( مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني(3الفقرة األكلى مف المادة )التشريعي لممصادقة عمييا )

o ف تاريخ النقؿ م بو مع استحقاقاتو األخرلإذا نقؿ مكظؼ مف دائرة حككمية إلى أخرل يصرؼ رات
 ( مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني(.60مادة )مكازنة الدائرة المنقكؿ إلييا ) عمى حساب
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o  إذا ثبت ارتكاب المكظؼ مخالفة لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالقرارات المعمكؿ بيا في الخدمة
الفقرة الثانية كالسادسة مف ) في تطبيقيا فتكقع عميو إحدل العقكبات التأديبية التالي المدنيػة أك

 ( مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني(:68) المادة

  الخصـ مف الراتب بما ال يزيد عف راتب خمسة عشر يكمان. 

 .الكقؼ عف العمؿ مده ال تتجاكز ستة أشير مع صرؼ نصؼ الراتب 

o  ـ العطبلت فيما عدا يستحؽ المكظؼ إجازة اعتيادية سنكية براتب كامؿ ال يدخؿ في حسابيا أيا
 ( مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني(.80المادة )األسبكعية )يـك العطمة 

 :أزمة الرواتب في قطاع غزة 

يكليك  تمكز/ تصاعدت أزمة الركاتب عمى مكظفي قطاع غزة الذيف جرل تعينيـ عقب أحداث
، ـ2006، فمنيا ما تـ تجاكزه كما حدث في عاـ ، حيث مرت ىذه األزمة بعدة مراحؿ مختمفةـ2007

كذلؾ عندما تـ تشكيؿ الحككمة الفمسطينية العاشرة، كتـ تشديد الحصار اإلسرائيمي عمى الحككمة 
ـ الفمسطينية المشكمة مف كتمة حماس البرلمانية حينذاؾ، كاستمرت ىذه األزمة حتى  ب ـ، 2009داية عا

ـ  ـ انتظمت الركاتب بعد ذلؾ حتى حدكث أزمة جديدة عا ـ تمثمت في نقص السيكلة لدل الحككمة 2011ث
ـ تداركيا سريعا، إلى أف برزت أيضان بسبب الحصار الفمسطينية في غزة  ـ تطؿ تمؾ األزمة، فقد ت ، كلكف ل

، كاستمرت حتى تاريخو ـ2013مف العاـ  /في شير سبتمبر مبلمح األزمة الحالية كالتي بدأت تحديدان 
الباقي مف الراتب عمى بند  يؿعمى أف يتـ تحك  (% 60% إلى 40مف )بنسبة مف الراتب تراكحت 

 (.ـ2016ىده،  المستحقات )أبك

 

 

 

 

 

 



  06 
 

 سمم الرواتب في دولة فمسطين: 
 سمم الرواتب في دولة فمسطين :(2.1جدول )

انون الخدمة ق و م(2005لسنة ) قانون الخدمة في قوى األمن الفمسطينيةل الجدول األول الممحق المصدر:
 .م(2005لسنة ) المدنية الفمسطيني

 

 األساسيالراتب  الفئة  الراتب األساسي الرتبة
 - رؤساء الدوائر بمرتبة وزير 4420 فريق

 A1 4020 4020 لواء

 A2 3720 3620 عميد

 A3 3470 3320 عقيد

 A4 3220 2820 مقدم

 A 2970 2570 رائد

 B 2720 2290 نقيب

 C 2470 2090 مالزم أول

 2220 1 1960 مالزم

 2090 2 1830 مساعد أول

 1960 3 1700 مساعد

 1830 4 1570 رقيب أول

 1700 5 1490 رقيب

 1570 6 1410 عريف

 1490 7 1330 جندي
 8 1410 

9 1330 
10 1250 
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 الحق في العالوات والبدالت(المالية ): الحقوق ساً ساد
 تعريف العالوات: 

المدني، ) لى الراتب األساسي يدفع لممكظؼ"كتعرؼ العبلكة " مبمغ نقدم مف الماؿ مضاؼ إ 
 .(109ص ـ،2015

( عنصر مف المقررات المالية التي تستحؽ لممكظؼ كتتقرر 144ص ـ،2004كعرفة الريس)
نياية مربكط درجة كظيفتو كتستحؽ بتحقؽ سببيا كىك شغؿ بصفة دكرية كمستمرة حتى بمكغ المكظؼ 

 الكظيفة كتمحؽ بالمرتب األصمي.

، فكمما عمت درجة كظيفتو في حيث أف قيمة العبلكة تختمؼ باختبلؼ المستكل الكظيفي لممكظؼ
، كما أف قيمة العبلكة يمكف أف تختمؼ في نفس المستكل الكظيفي، اليرـ اإلدارم كمما زادت قيمة عبلكتو

 زيادة سنكات الخدمة. معبحيث تبدأ قميمة في بداية الخدمة ثـ تزداد قيمتيا 

 :أنواع العالوات 

 مف  (152ة )كالماد (68الفمسطيني كالمادة )( مف قانكف الخدمة المدنية 51فقد حددت المادة )

 الفمسطينية أنكاع العبلكات كالبدالت كفقا لما يمي: قانكف الخدمة في قكل األمف

 

 

 

 

 

 
 

 أنواع العالوات والبدالت :(2.1شكل)

لسنة  الفمسطيني قانون الخدمة المدنيةمن  (51المادة) المصدر: جرد بواسطة الباحث استنادا إلى
 .م(2005لسنة ) نيةقانون الخدمة في قوى األمن الفمسطي من (152المادة)و ( 68المادة)و  م(2005)

أنواع 

العالوات 

 والبدالت

وفقا لقانون الخدمة المدنٌة 

 الفلسطٌنً:

 عالوة الدرجة. .1
 عالوة االختصاص. .2
 عالوة اجتماعية. .3
 عالوة غالء المعيشة. .4
 عالوة الندرة. .5
 عالوة المخاطرة. .6
 عالوة طبيعة العمل. .7
 عالوة إدارية. .8
 بدل انتقال .9

وفقا لقانون الخدمة فً 

 الفلسطٌنٌة:قوى األمن 

 عالوة اجتماعية. .1
 عالوة اختصاص. .2
 عالوة قيادة. .3
 .إقميمعالوة  .4
 عالوة مخاطرة. .5
 بدل انتقال. .6
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 عمى النحك التالي: كسيتـ شرح أىميا  
 عالوة اجتماعية: .1

الفئات  كبناتو حسبمكظفة كعف أبنائو الىك مبمغ محدد مف الماؿ تدفع لممكظؼ عف زكجتو غير 
 .مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني( (53) )المادة تى بمكغيـ سف الثامنة عشرةحالمقررة لكؿ منيـ ك 

عمى أنو حيث نص المشرع في قانكف الخدمة المدنية كقانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية 
 يستمر صرؼ العبلكة ألم مف األبناء كفقا لمحاالت التالي:

 ف يتابع دراستو في أية مؤسسة تعميمية معترؼ بيا كلحيف إتمامػو دراسػتو أك إكمالػو إذا كا
 .كالعشريف مف العمر أييما أسبؽ الخامػسة

 إذا كاف معاقان أك أصبح معاقان كبنسبة إعاقة تحددىا المجنة الطبية العميا. 

  إذا كانت بنتان غير متزكجة كغير مكظفة. 

  كغير مكظفةإذا كانت مطمقة أك أرممة 

بالخدمة المدنية أك  عامميفمف الزكجيف  مف القانكنيف عمى أنو أذا كاف كبلن  أتفؽ كبلن  حيث
أما فيما يتعمؽ بمكعد صرفيا فإنيا  المكظؼ فقط، ءتصرؼ ألبنا العسكرية، فأف العبلكة االجتماعية

كيتكقؼ صرفيا عف أحد  .، كتصرؼ لؤلبناء مف تاريخ الميبلدألم مف الزكجيفتصرؼ مف تاريخ الزكاج 
، كعف البنت مف تاريخ الطبلؽ الزكجة المطمقة، كعف مف تاريخ الكفاة األبناء أك أحدل الزكجيف متى تكفى

 كذلؾ حسب األصكؿ. التي تزكجت اعتباران مف تاريخ الزكاج

عف الزكجة األكلى غير  (شيكؿ 60) في القانكف الفمسطينيحيث تقدر قيمة العبلكة االجتماعية 
، حيث تصرؼ ( شيريان شيكؿ 20) أك عف الزكجة الثانيةكيصرؼ لو عف كؿ كلد أك بنت  ،شيريان  لمكظفةا

مكقع ) ىي المكظفة كالزكج ال يعمؿ بالخدمة المدنية أك العسكرم عف الزكج في حاؿ كانت الزكجة أيضان 
 .(ديكاف المكظفيف
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 عالوة اختصاص:  .2

 .الذم يشغؿ كظيفة إشرافية حسب الييكؿ التنظيميلممكظؼ  ىك مبمغ مف الماؿ يصرؼ شيريان 
عمى ( 5يما يخص عبلكة االختصاص في المادة ) ـ2005( لسنة 13رقـ )حيث قرر مجمس الكزراء 

 كىي كالتالي: الحاصؿ عمييا المؤىبلت العممية العميا بناءن عمىإلى راتب المكظؼ  ىذا المبمغ يضاؼأنو 
 عالوة االختصاص :(2.2جدول )

 المبمغ التخصص

 شيكل 800 دكتوراه طب بشري أو البورد الفمسطيني أو ما يوازيو.
 شيكل 500 دكتوراه عدا الطب البشري.
 شيكل 400 ماجستير طب بشري

 -أشعة –بيطره  –صيدلة  –طب أسنان  –ماجستير/ ىندسة 
 شيكل 300 عموم طبية )بعد البكالوريوس أو ما يعادليا( –دبموم 

 شيكل 200 التخصصاتماجستير باقي 
  ـ2005( لسنة 13)( من قرار مجمس الوزراء رقم 5المصدر: جرد بواسطة الباحث استنادا إلى المادة )

عمى عبلكة  ـ2008( لسنة 4( مف قانكف القضاء العسكرم رقـ )38حيث نصت المادة )
لكؿ مف  لمقانكف %( مف الراتب األساسي، أك عبلكة طبيعة العمؿ المقررة كفقان 100اختصاص بقيمة )

 .القضاة العسكرييف، كالمدعي العاـ العسكرم، كأعضاء النيابة العسكرية

 عالوة قيادة: .3

ـ كظائؼ قيادية سكاء منح عبلكة القيادة لكؿ مف الضباط ت منتسبي األجيزة األمنية كالذيف تستند لي
 .ـ(2015)المدني،  إدارية أك تدريبية أك أمنية

 عالوة إقميم: .4

أك االنتداب بيف  االنتقاؿتمنح عبلكة اإلقميـ لكؿ منتسبي األجيزة األمنية، كىي تخص حاالت 
 ـ(.2015)المدني، سكمف الكطف كالع كالشماليةالجنكبية  المحافظات
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 عالوة مخاطرة: .5

عمميـ ل أداءىـ بحكـ لممخاطر أك العدكل الذيف يتعرضكف عامميفالتمنح عبلكة المخاطرة لكؿ 
 ـ(.2015)المدني،  مباشرةكرة صكب

 عالوة طبيعة العمل: .6

لمرتبة أك  أكلمفئة  أك لمدرجةلمكظيفة أك  كفقان عمؿ المستحقة لو اليمنح المكظؼ عبلكة طبيعة 
 ، كىي مكضحو كفقا لمجدكليف التالييف:يحدىا المشرع في القانكف ذمال العممي لممؤىؿ

 عالوة طبيعة العمل لممدنيين :(2.3جدول)
 عالوة طبيعة العمل الدرجة )الفئة(

 الفئة العميا

A1 90% 
A2 80% 
A3 60% 
A4 60% 

 %50 الفئة األولى
 %25 الفئة الثانية
 %20 الفئة الثالثة
 %15 الفئة الرابعة
 %10 الفئة الخامسة

 .الئحة عالوة طبيعة العمل م2005ة لسن( 13قرار مجمس الوزراء رقم )صدر: الم

 عالوة طبيعة العمل لمعساكر :(2.4جدول)
 عالوة طبيعة العمل الرتبة  عالوة طبيعة العمل الرتبة
 %15 مساعد أول %80 فريق
 %15 مساعد %70 لواء
 %15 رقيب أول %60 عميد
 %15 رقيب %50 عقيد
 %15 عريف %40 مقدم
 %15 جندي %30 رائد
   %25 نقيب

   %25 مالزم أول
   %20 مالزم

 .م(2005لسنة ) ن الخدمة في قوى األمن الفمسطينيةقانول الجدول األول الممحق المصدر:
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 قوق الوظيفية )الحق في الترقيات(ح: الاً سابع
ـ عمى أساس إدراؾ احتياجات المكظؼ، لما يحققو  ـ الترقية مف الحكافز األساسية التي تقك أف نظا

ـ يحقؽ فكرة الطمكح  في سيرمف مزايا مادية أكبر، كمكانة أدبية أسمى، تؤثر  حياتو الكظيفية، فيذا النظا
ضمف لو التقدـ في حياتو الكظيفية، كما يعتبر كسيمة مف كسائؿ مكافأة المكظؼ الكظيفي لممكظؼ كي

المجد، األمر الذم يدفعو كيدفع غيرة إلى االرتقاء بمستكل األداء الكظيفي لمجياز اإلدارم كيضمف حسف 
 .سير العمؿ فيو

 الترقية تعريف: 

 فقد عرؼ قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني الترقية " منح المكظؼ درجة أعمى مف درجتو".

" ىك تسمسؿ ارتقاء العسكرم مف رتبة إلى  أيضان كعرفو قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية 
 رتبة أعمى كفقا ألحكاـ ىذا القانكف"

 :أىداف الترقية 

ترقيو كاضحة كعادلة لمعامميف فييا كذلؾ لتحقؽ األىداؼ التالية إف أغمب المؤسسات تضع برامج 
 (:ـ1996شاكيش، ) :ذكرىا

  إذ أف كجكد نظاـ معتمد ،لمعامميف مف حيث العدد كالنكع نظمةاحتياجات الم التركيز عمى .1
كبسيكلو مف عمؿ خطة لمعمالة المطمكبة كذلؾ بسبب إقباؿ األفراد الراغبيف  اإلدارة العميايمكف لمترقيات 

 .بسبب نظاـ الترقيات المعتمد الذم يعتبر أحدل عكامؿ الجذب ، كذلؾنظمةباالنضماـ ليذه الم

 مثؿ حاجة التقدير كاثبات الذات. عامميفإشباع الحاجات المعنكية لم .2

كظيفة، األجر، فرص النمك جكانبو المختمفة )ال أعمى المستكيات مف الرضا فيالتكاصؿ إلى  .3
 كاالرتقاء الكظيفي، أسمكب اإلشراؼ كالقيادة، مجمكعة العمؿ(

أبك ) مما يعكد باألثر الطيب عمى اإلدارة كاإلنتاج العامميفتعمؿ عمى تحسيف الكفاءة لدل  .4
 .(83ص  ـ،2014زيداف،

  .التي يعممكف فييا نظمةكانتمائيـ كالتزاميـ لمم العامميفإخبلص  .5

 



  22 
 

  الترقيةمعايير: 

مف الجدؿ حكؿ األساس الذم يمكف أف يقكـ عمية الترقية لتحقيؽ نكع  يثير مكضكع الترقية كثيران 
ـ تحير اإلدارة في انتقاء األكفاء لشغؿ مناصب عميا، لذا كاف لزامان  كجكد معايير  مف الرضا الكظيفي كعد

 مكضكعية تحكـ الترقية التي أبرزىا ما يمي:
 مدة الخدمة أو األقدمية:  .1

 األنظمة في كؿة زمنية معينة تحددىا القكانيف ك فتر  مككث المكظؼعمى  يعتمد الترقية باألقدمية
كمف مزايا ، الفئة المكظؼ مف فئة إلى أخرل أك مف درجة إلى درجة أخرل أعمى منيا بنفس نتقؿدكلة، في

 .بعيدان عف التحيز كالمحاباةكالعدالة  ضكعيةمك بال تتسـالترقية عمى أساس األقدمية أنيا 

عمؿ عمى ي، ك العامميفكاالبتكار كالتميز لدل ركح اإلبداع  أنو ال يراعي معيارمف عيكب ىذه ال
 يربمما سيترتب عمى ذلؾ ت ،كالمكظؼ غير المجدم م المكظؼ المجدم كالمخمص في عممةتساك 

 عناصر جديدة ذات الكفاءة مف الخارج لشغؿ الكظائؼ اإلدارية لجكءالكفاءات خارج المنشأة كضعؼ 
جدد ذكم  عامميفإمداد المنشأة ب الحالييف دكف العامميفالكسطى كالعميا، كتبقى ىذه الكظائؼ قاصرة عمى 

 (.ـ2015 المدني،) خبرات ككفاءات جديدة

" تككف الترقية  ( مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية32المادة ) الرابعةحيث تنص الفقرة 
مف رتبة مبلـز حتى رتبة مقدـ باألقدمية العامة مع تكافر الشركط األىمية كمف ىذه الشركط : أف يككف 

 قد أمضى الحد الزمني األدنى المقرر لمخدمة في كؿ رتبة.

رقية الضابط إلى الرتب التي مدد الخدمة العاممة البلـز إمضائيا لتعمى  أيضان  بيف المشرعفقد 
 مكضحوكىي  ( مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية36كىي كالتالي في نص المادة ) تتمك مباشرةن 

 :بالجدكؿ التالي
 مدة الخدمة لمرتب العسكرية :(2.5جدول)

 المدة الرتبة

 

 المدة الرتبة

 

 المدة الرتبة

 

 المدة الرتبة
 4 رقيب 4 مالزم 5 مقدم 3 فريق
 3 عريف 4 مساعد أول 5 رائد 4 لواء
 3 جندي 4 مساعد 4 نقيب 5 عميد
   4 رقيب أول 4 مالزم أول 5 عقيد

  .م(2005لسنة ) قانون الخدمة في قوى األمن الفمسطينيةمن  (36) المادةالمصدر: 
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( مف ىذا القانكف عمى أنو 43نية الفمسطينية فقد نصت المادة )أما بخصكص قانكف الخدمة المد
قية إال عمى درجة شاغرة في المكازنة المعتمدة شريطة قضاء المكظؼ سنكات الحد األدنى " ال يتـ التر 

 لممدة المقررة عمى الدرجة المشار إلييا في الجدكؿ التالي:
 مدة الخدمة لمدرجات المدنية :(2.6جدول)

 ليةالدرجة الما
الحد األدنى لمبقاء عمى 

 مسمى الفئة الدرجة

رؤساء الدوائر بمرتبة 
 الفئة الخاصة - وزير

A1 2 

 الفئة العميا
A2 2 
A3 2 
A4 2 
A 6 

 B 6 الفئة األولى
C 6 
1 5 

 الفئة الثانية
 الوظائف
 التخصصية

2 5 
 الفئة الثالثة
 الوظائف
 الكتابية
 والفنية

3 5 
4 5 
5 5 

 الفئة الرابعة
 الحرفية لموظائف

6 5 

 الفئة الخامسة 
 الخدماتية لموظائف

7 5 
8 5  
9 5 
10 5  

 .م2005( لسنة 4قانون الخدمة المدنية الفمسطيني رقم ) ( من43المادة) المصدر:

الترقيات في باقي ( مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني عمى أنو " تتـ جميع 47كتنص المادة )
القرار كيصدر  ،كفيف لشركط الترقيةتات الفئة الثالثة كالفئتيف الرابعة كالخامسة باألقدمية مف بيف المسجدر 

 ."لمجنة المختصةعمى تكصيات ا بذلؾ مف رئيس الدائرة المختصة بناءن 
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 الكفاءة والجدارة: .2

خبلص اجتياد كتفانيعمى  الكفاءة كالجدارة كفؽ لمعيار الترقيةاستخداـ  يعتمد المكظؼ في  كا 
بالكفاءة  تعمؽ، منيا ما يعدة عناصرب تقاس عف باقي زمبلئو بنفس الدرجة، الجدارة ىناكذلؾ لتمييزه عممة 
اإلدارة، كما رية، كغير ذلؾ مف أمكر التي تترؾ عمى سبيؿ تقدير بالكفاءة اإلدا عمؽية كمنيا ما يتالفن

ؿ األفراد الذيف يرة ليذا المعاير كأساس لمترقية كذلؾ لتحديد أفضأف اإلدارة يجب أف تعطي أىمية كب
 .مؿ أعباء الكظائؼ العميايصمحكف لشغؿ كتح

، كتحفيز كافة األفراد كمف مزايا ىذا الطريقة ىي اجتذاب أفضؿ العناصر لشغؿ الكظيفة الشاغرة
الترقية، كرفع الركح العامميف بالمنشأة لبذؿ أقصى ما يستطيعكف مف جيد، مف أجؿ الحصكؿ عمى 

 (.ـ1996)شاكيش،  المعنكية لؤلفراد العامميف

ـ كفقا العتبارات شخصية  وأنك  أنو غير مكضكعي، كمف عيكب ىذا المعيار في أغمب األحياف تت
ئج كآثار سمبية عمى المدل البعيد، كما أنو يزيد مف مما سيترتب عميو نتا عف الكفاءة كالجدارة بعيدان 

ـ عمى درجة كفاءة المنشأة في تحقيؽ أىدافيا، معدالت الدخكؿ كا لخركج في المنشأة مما يؤثر بشكؿ عا
 استقرار العمالة بيا.بسبب عدـ 

( مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية 35الفقرة األكلى مف المادة ) بيف المشرع فيفقد 
إلى الرتبة التالية دكف التقيد باألقدمية العامة أك الحد الزماني األدنى  " يجكز ترقية الضابط استثنائيان 

 .ذا قاـ الضابط بأعماؿ استثنائية مجدية في ميداف القتاؿ أك في خدمة قكل األمف "المقرر لمترقية إ

مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية " تككف الترقية إلى رتبة فريؽ  (34كنصت المادة )
 يار المطمؽ مف بيف المكاءات الذيف يخدمكف في قكل األمف"باالخت

( تنص " تككف الترقية إلى رتبة عقيد كعميد كلكاء باالختيار مف بيف الضباط 32ككذالؾ المادة )
  الكارد في البلئحة التنفيذية ليذا القانكف " الكجو المستكفيف الشركط عمى

تتـ الترقية مف الفئة عمى أنو " ( 48أما في قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني فقد نصت المادة )
الثانية إلى الفئة األكلى لممكظفيف المستكفيف لشركط الترقية بتنسيب مف رئيس الدائرة كبقرار مف مجمس 

سنكات الخدمة في ىذه الكزراء. كتعطى األكلكية لمترقية باالختيار لمف حصؿ عمى تقدير ممتاز طيمة 
 ".حسب األقدمية فيما بيف المستحقيف االختيارالدرجة، كعند التساكم في تقييـ األداء يتـ 
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 الجمع بين األقدمية والجدارة: .3

عيكب األخذ بإحدل  الستبعادتجمع غالبية الدكؿ بيف األقدمية كالجدارة كمعيار في الترقية، كذلؾ 
 :(ـ2012 )جغيدؿ، التالية كبيف بإحدل الصكرتـ الجمع بيف األسماألسمكبيف حيث ي

 الجدارة بالنسبة لمكظائؼ القيادية الترقية بالترقية باألقدمية بالنسبة لمكظائؼ الدنيا، ك  استخداـ تتـ
 العميا.

  ،المترشح فترة زمنية معينة. بشرط أف يمضيتتـ ترقية المكظؼ عمى أساس الجدارة 

إطار جامد كمف مزايا ىذا المعيار أنو يكفؿ إتاحة الفرصة لمكفاءات لكي تنطمؽ دكف أف يحدىا 
، كمف ثـ يككف يتمثؿ في اعتبارات زمنية مطمقة )األقدمية( كفي نفس الكقت سيراعي اعتبار األقدمية

 (.281ص ـ،1996 )شاكيش، لقدامى العامميف نصيب مف الفرص المتاحة لمترقية

لترقية ( 32كف الخدمة في قكل األمف في الجمع بيف المعياريف، حيث أكجبت المادة )كقد أخد قان
إلى أف تككف تقارير الكفاءة السنكية  الضابط أف يمضي الحد الزمني المقرر لمترقية باألقدمية باإلضافة

 السرم مرضية. بممفوالكاردة  تالبياناجيد عمى األقؿ كأف تككف 

، حيث نص عمى أنو ( بيذا المعيار44قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني في المادة ) أيضان كأخذ 
لى حصكؿ المكظؼ عمى تقدير جيد جدان طيمة سنكات ك شترط لمترقية عمى الدرجات داخؿ الفئة كاألي

ة عمى تنسيب رئيس الدائرة الحككمي الدرجة كيتـ اعتماد الترقية مف قبؿ مجمس الكزراء بناءن  الخدمة في
لخدمة في ىذه الدرجة لكية باالختيار لمف حصؿ عمى تقدير ممتاز طيمة سنكات اكاأل المختص. تعطى

 .األداء يتـ االختيار حسب األقدمية فيما بينيـ في تقيػيـ اكمكعند التس
 االختبارات: .4

كنتيجة ىذا  ،المرشحيف لمكظيفة لمعامميفمعيف لمجمكعة مف  في ىذا النظاـ يعقد اختبار
. كتعد االمتحانات أحدل المعايير التي االختبارات تقرر مف ىك األصمح كاألكفأ لتكلي الكظيفة الشاغرة

يمكف لممكظؼ العاـ عف طريؽ استيفاء الشركط كاجتياز امتحاف المسابقة الذم يعقد لبياف الصبلحية 
 .(84ص ـ،2014 )أبك زيداف،في شغؿ مياـ الدرجة أك الكظيفة األعمى

 (:17في المادة )فقد نصت البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية الفمسطيني 
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تعمف الدائرة الحككمية عف الكظائؼ الشاغرة التي يككف التعييف فييا بإعبلف خبلؿ أسبكعيف مف  .1
في صحيفتيف يكميتيف كاسعتي االنتشار عمى األقؿ كيشعر الديكاف بذلؾ، كفي حالة الحاجة إلى  خمكىا
لعدد مف الدكائر الحككمية يجكز لمديكاف أف يعمف بإعبلف مكحد عف الحاجة إلى ىذه الكظائؼ  كظائؼ
 .مع الدكائر الحككمية المعنية كيتـ اإلعبلف في صحيفتيف كاسعتي االنتشار بالتنسيؽ

 :جب أف يتضمف اإلعبلف عف الكظائؼ الشاغرة البيانات التاليةي .2

 شغميا كفئتيا كدرجتيا سـ الكظيفة ككصؼ الكظيفة كشركطأ. 

  الجية التي تقدـ إلييا الطمبات عمى النمكذج المخصص لذلؾ كالمستندات الكاجب تقديميا
 .تقديميا كميعاد كمكػاف

 ذا كاف التعييف  بياف ما إذا كاف التعييف بامتحاف أك فيبيف نكع االمتحاف  متحافبابدكف امتحاف كا 
 .كمكاف إجرائو كتاريخو

 .تحريريان أك عمميان أك عف طرؽ مقاببلت شخصية كيحكز الجمع بينيا ككف االمتحاف إماي .3

 الحقوق الوظيفية )الحق في اإلجازات( :اً ثامن
 :تعريف اإلجازة 

عف عممة إما برغبتو أك بنص  اإلجازة " ىي الفترة التي يقضييا المكظؼ بعيدان  تعريؼ الباحث رلي
 القانكف مع جرياف كافة حقكقو الكظيفية.

، البد لكؿ مكظؼ طمب الراحة بعد أياـ عمؿ شاقة لتجديد نشاطو عمى ىذا التعريؼ فأنو كبناءن 
ـ بناءن عمى كما أف في كثير  أف المصمحة العامة إال، طارئة جتماعيةاظركفو الصحية ك  طمب اإلجازة يت

لمدني، )ا لممارسة عممو ككفكءن  بعدىا نشيطان  تقتضي منح المكظؼ فترة مف الراحة ليعكد مف األحياف
 (.112ص ـ،2015
 :أنواع اإلجازات 

( كىي عمى 79ازات المستحؽ لممكظؼ في المادة )عدد قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني اإلج
 النحك التالي:

 اإلجازة السنكية. .1
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 اإلجازة العارضة. .2

 اإلجازة المرضية. .3

 اإلجازة الدراسية. .4

 اإلجازة دكف راتب. .5

 إجازة األمكمة كالكالدة. .6

 الحج.إجازة  .7

حيث اختمؼ قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية بإضافة نكعيف أخرييف كىي أجازة قائد 
جازة استثنائية، كاختمؼ  في بعض المسميات كمنيا إجازة عادية بدال مف إجازة سنكية المدرجة  أيضان كا 
 في قانكف الخدمة المدنية. 

 فمسطيني:كسيبيف الباحث أنكاع اإلجازات التي أقرىا المشرع ال

 اإلجازات الرسمية: . أ

ـ ) التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ  ةبالبلئحـ 2005( لسنة 45فقد حدد قرار مجمس الكزراء رق
 بالعطؿ الرسمية كالدينية لمكظفي الحككمة عمى النحك التالي: ـ2005( لسنة 4)

 عطمة لكافة مكظفي الحككمة(:) المناسبات الدينية 

 المناسبات الدينية :(2.7جدول) 

 المناسبات الدينية
 عدد األيام التاريخ المناسبة

 1 محرم 1 رأس السنة اليجرية
 1 رجب 27 اإلسراء والمعراج

 1 ربيع األول 12 المولد النبوي الشريف
 4 شوال 1 عيد الفطر السعيد
 5 ذو الحجة 9 عيد األضحى المبارك
 1 ديسمبر 25 عيد الميالد المجيد

 يوم 13 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  م.2005( لسنة 45رقم) ( من قرار مجمس الوزراء7إلى المادة ) طة الباحث استناداً المصدر: جرد بواس
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  عطمة لكافة مكظفي الحككمة(:المناسبات العامة( 
 المناسبات العامة :(2.8جدول) 

 المناسبات العامة
 عدد األيام التاريخ المناسبة

 1 يناير 1 رأس السنة الميالدية وذكرى انطالق الثورة الفمسطينية
 1 يناير 7 يوم الشييد وعيد الميالد المجيد ألبناء الطوائف المسيحية الشرقية

 1 مايو 1 عيد العمال العالمي
 1 نوفمبر 15 عيد االستقالل

 أيام 4 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  م.2005( لسنة 45رقم) ( من قرار مجمس الوزراء7طة الباحث استنادًا إلى المادة )جرد بواسالمصدر: 

 السنوية(:) اإلجازة االعتيادية . ب

ـ لمراحة مف عناء العمؿ كتجديد النشاط لبلستعداد لمعاـ  ىي اإلجازة التي يستحقيا كؿ مكظؼ عا
العادة إلى شير مف الراحة عمى األقؿ بعد سنة مف العمؿ الجديد، فاإلنساف بجسمو كعقمة يحتاج في 

نما ىي لمصمحة  المتكاصؿ، كىذه الراحة ليست لمصمحة المكظؼ فقط مف الناحية الصحية كالنفسية، كا 
 (.106ص ـ،2004 الريس،اإلدارة كذلؾ )

" يستحؽ  أنو( مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطينية عمى 80لمادة )حيث حدد المشرع في ا
ـ العطمة  ـ العطؿ الرسمية فيما عدا يك المكظؼ إجازة اعتيادية سنكية براتب كامؿ ال يدخؿ في حسابيا أيا

 األسبكعية كذلؾ عمى التفصيؿ التالي:

 .لى كذلؾ بعد مضي ستة أشير مف تاريخ مباشرتو العمؿك خمسة عشر يكمان في السنة األ .1

  .رثبلثيف يكمان لمف أمضى سنة فأكث  .2

 .كز عمره الخمسيف كأمضى في الخدمة عشر سنكات عمى األقؿاكثبلثيف يكمان لمف تج خمسة .3

( مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطيني 77في الفقرة األكلى مف المادة ) أيضان كحدد المشرع 
براتب كامؿ ال يدخؿ في  عمى أنو " يستحؽ الضابط كؿ سنة ميبلدية إجازة عادية لمدة ثبلثيف يكمان 

 حسابيا أياـ العطؿ كاألعياد كالمناسبات الرسمية فيما عدا العطمة األسبكعية".
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في  أيضان كأما بخصكص إجازة ضباط الصؼ كالفرد فمف يغفؿ عنيا القانكف فقد حددىا المشرع 
 ( مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطيني كىي عمى النحك التالي:159المادة )

  .في السنة األكلى بعد مضى ستة أشير مف تاريخ تعيينو ان ة عشر يكمخمس .1
كاحد كعشركف يكمان لكؿ مف الرقيب كالعريؼ كالجندم، الذم أمضى سنة فأكثر في الخدمة  .2

 .العاممة مف تاريخ تعيينو

ؿ كالمساعد الذم أمضى سنة فأكثر في الخدمة العاممة مف لكؿ مف المساعد األك  ان بلثكف يكمث .3
 .ترقيتو تاريخ

 اإلجازة العرضية: . ت

 ـ،2015 ية الضركرات )المدني،ىي تمؾ التي ينقطع فييا المكظؼ عف عممة ألسباب تممية عم
 (.116ص 

ىك انقطاع المكظؼ عف عممة مدة معينة خبلؿ سنة كاحدة، دكف مكافقة إدارية كعرفيا القباني "
عمى أف يبيف المكظؼ بعد  ،مكافقةسابقة لسبب طارئ يضطره إلى االنقطاع قبؿ الحصكؿ عمى تمؾ ال

جازة المذككرة إذا انتيت السنة عكدتو إلى عممو السبب المكجب لغيابو، كأف يسقط حؽ المكظؼ في اإل
 (.121ص ـ،2004 )الريس،

( مف 79(، كالمادة )84ة المدنية الفمسطيني في المادة )حيث قد اتفؽ المشرع في قانكف الخدم
الفمسطينية عمى أف المكظؼ يستحؽ إجازة عارضة براتب كامؿ لمدة ال قانكف الخدمة في قكل األمف 

ـ في السنة كذلؾ بسبب طارئ يتعذر معو الحصكؿ عمى أية إجازة أخرل ، أما االختبلؼ تزيد عف عشرة أيا
( في قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية عمى فترة استحقاؽ اإلجازة العارضة 161فكاف في المادة )

 صؼ كالفرد فقد حددىا المشرع بستة أياـ في السنة.لضابط ال
 اإلجازة المرضية: . ث

يمنح المكظؼ إجازة مرضية، متى ما كانت حالتو الصحية تتطمب ذلؾ. فعندما يتعرض المكظؼ 
عمى صحتو كصحة  لممرض، ال بد مف التمتع بالراحة كالحصكؿ عمى إجازة مرضية لمدة كافية، حفاظان 

زمبلئو في العمؿ، كالمتعامميف معو مف الجميكر، كحتى ال يتعرض المكظؼ كأسرتو لمخطر في أمكر 
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ـ عند إصابتو بمرض معيف، فالقكانيف تعترؼ لممكظؼ المريض باألجر عند أخده اإلجازة المرضية،  رزقي
 .(226ص ـ،2008القيسي، ) كفقا لقكاعد كحدكد تنظميا القكانيف المعنية

حيث اتفؽ قانكف الخدمة المدنية كقانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية فيما يخص اإلجازة 
ـ تمنح مف  حؽالمرضية عمى أنو ي لممكظؼ المريض الحصكؿ عمى أجازة مرضية ال تزيد عف ثبلثة أيا

التابعيف لقانكف الخدمة المدنية، كطبيب مف أحدل فركع الخدمات  عامميفطبيب تابع لكزارة الصحة لم
الطبية العسكرية لمعساكر التابعيف لقانكف الخدمة في قكل األمف، حيث يجكز تمديدىا لمدة ال تتجاكز 
عف ثبلث أياـ أخرل بناء عمى تقرير طبي آخر صادر عف طبيب أخصائي تابع لكزارة الصحة أك 

عمى أنو يجكز لجيات االختصاص زيادة المدة ستة أشير بدكف  أيضان ية، كاتفؽ الخدمات الطبية العسكر 
راتب، إذا كاف المكظؼ مصابا بمرض يحتاج لشفائو عبلجا طكيبل كذلؾ كفقا لما تقرره المجنة الطبية 

 المختصة .

ينية فقد حدد المشرع مدة اإلجازة المرضية كما يعادليا مف راتب في قانكف الخدمة المدنية الفمسط
يستحؽ المكظؼ كؿ ثبلث سنكات تقضى بالخدمة إجازة مرضية تمنح مف  أنو( عمى 85في المادة )

 المجنة الطبية المختصة في الحدكد التالية:

 .بلث أشير براتب كامؿث .1
 .مف الراتب الكامؿ75%ستة أشير براتب يعادؿ  .2
عمر الخمسيف فترفع كز المكظؼ امف الراتب الكامؿ إال إذا تج50%ستة أشير براتب يعادؿ  .3

 .مف الراتب الكامؿ75%إلى  ىذه النسبة
 . ثبلثة أشير أخرل بدكف راتب إذا قررت المجنة الطبية المختصة احتماؿ شفائو .4

( 165)ك (84المشرع في قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية في المادتيف ) أيضان كقد حدد 
مضي في الخدمة ثبلث سنكات فأكثر إجازة عمى أنو يستحؽ الضابط كضابط الصؼ كالفرد الذم ي

ضابط الصؼ كالفرد إجازة مرضية لمنقاىة عقب خركجو الضابط ك منح ي أنومرضية تمنح بقرار عمى 
ال تتجاكز خمسة عشر يكمان، كتمنح اإلجازة  مف المشفى بناء عمى قرار مف المجنة الطبية، كذلؾ لمدة

كعشريف يكمان كتحسب ىذه السنة  تيا في سنة كاحدة مائةالمرضية لمدة أطكؿ مف ذلؾ عمى أال تتجاكز مد
 .متعاقبة كاف ذلؾ لمرض كاحد أـ أكثر في فترات ابتداء مف أكؿ إجازة مرضية يمنحيا، سكاء
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 ) البعثات الدراسية(:اإلجازة الدراسية . ج

في  إيفاد المكظؼ لمدراسة( مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني البعثة بأنيا "1عرفت المادة )
 ".كانت داخؿ فمسطيف أك خارجيا مؤسسة تعميمية أك تدريبية معترؼ بيا مدة تزيد عمى ثمانية أشير سكاء

عمى أنيا " إيفاد العسكرم لمدراسة في  ـ2010( لسنة 17كعرفيا  قرار مجمس الكزراء رقـ )
 مؤسسة تعميمة أك تدريبو لخارج فمسطيف لمدة ال تزيد عمى ثمانية أشير ".

بما يخص االبتعاث ( 86مدنية الفمسطيني في المادة )حدد المشرع في قانكف الخدمة الحيث قد 
 التالي:

بما ال يتعارض مع مصمحة العمؿ يجكز لرئيس الدائرة الحككمية التي يتبعيا المكظؼ الذم  .1
 .سنتيف في الخدمة المكافقة عمى منحو إجازة دراسية بناء عمى طمبو أمضى

 .لمدة سنة قابمة لمتجديد سنكيان بحد أقصى أربع سنكاتتمنح اإلجازة الدراسية  .2
 تككف اإلجازة الدراسية دكف راتب كفقان لمشركط كالضكابط التي تتضمنيا البلئحة التنفيذيػة ليػذا .3

 .القانكف

أما بخصكص إيفاد الضابط في بعثة دراسية فأنو يجكز لمكزير المختص بناء عمى اقتراح لجنة 
في بعثة دراسية خارج الكطف لممدة التي يحددىا ، كتعتبر مدة البعثة خدمة الضباط أف يكفد الضابط 

 فعمية.
 إجازة بدون راتب: . ح

( عمى أنو " يمنح المكظؼ إجازة دكف 87قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني في المادة ) فقد نص
ه عف ستة ر قؿ مدة سفعمى طمبة لمرافقة زكجو المسافر إلى الخارج لمعمؿ أك الدراسة كالي ال ت راتب بناءن 

أشير أال تجاكز اإلجازة مدة بقاء الزكج في الخارج، كيجكز لمدائرة الحككمية المختصة منح المكظؼ 
 إجازة دكف راتب لؤلسباب التي يبدييا في طمبة كالتي تقدرىا جية اإلدارة ".

يجكز لمكزير كأما في ما يخص الضباط التابعيف لقانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية، فأنة 
المختص منح الضابط إجازة دراسية دكف راتب كذلؾ لمف أمضى مدة ست سنكات في الخدمة كمكافقة 

لمدة ثبلث سنكات، كمنح اإلجازة بدكف راتب  سنكيان  اإلجازة بمدة سنة قابمة لمتجديد لجنة الضباط، كتمنح
 ف ضباط الصؼ كاألفراد.تككف لمدراسة فقط، ككما يمنح ىذا النكع مف اإلجازة لمضباط فقط دك 
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أية عبلكة أك  ال يحصؿ عمى حيث أتفؽ القانكنيف في أف المكظؼ الذم منح إجازة بدكف راتب
ترقية طكؿ مدة إجازتو، كال تحسب مدة ىذه اإلجازة في األقدمية فيما يتعمؽ بالترقيات كالعبلكات دكنما 

ـ الخاصة بالتأميف كالمعاشات قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطيني  ( مف87)المادة ) إخبلؿ باألحكا
 كقانكف الخدمة المدنية الفمسطيني(. 

 إجازة األمومة والوالدة: . خ

تعترؼ القكانيف لممكظفة الحؽ في إجازة براتب لتضع مكلكدىا كتستعيد صحتيا بعد الكالدة، كتشبو 
قياـ بأعباء كظيفتيا خبلؿ إجازة األمكمة اإلجازة المرضية ألف الحالة الصحية لممكظفة ال تسمح ليا بال

 فترة الكضع.

( كقانكف الخدمة 163( كالمادة )82دمة في قكل األمف الفمسطينية في المادة )فقد نص قانكف الخ
( تمنح المكظفة الحامؿ إجازة براتب كامؿ لمدة عشرة أسابيع متصمة 88المدنية الفمسطيني في المادة )

 قبؿ الكضع كبعدة.

مدنية الفمسطيني جعؿ لممكظفة المرضعة الحؽ في االنصراؼ مف العمؿ إال أف قانكف الخدمة ال
قبؿ مكعد انتيائو بساعة كاحدة كلمدة سنة مف تاريخ مكلد الطفؿ كليا الحؽ في إجازة دكف راتب لمدة 

 عاـ لرعايتو.
 إجازة الحج . د

( كقانكف لخدمة 162( كالمادة )81فقد نص قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطيني في المادة )
يستحؽ المكظؼ كلمرة كاحدة طكؿ مدة خدمتو إجازة ألداء  أنو( عمى 89المدنية الفمسطيني في المادة )

 .فريضة الحج بمرتب كامؿ لمدة ثبلثيف يكمان 
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 :فوائد وسمبيات اإلجازات 

 فكائد كسمبيات عديدة كىي كالتالي:لئلجازات 

 :فكائد اإلجازات 

 الخركج مف الركتيف. .1
 تجديد النشاط أم الراحة كاالستجماـ كالتنزه. .2
 .انجاز المياـ التي تحتاج لكقت إلنجازىا .3
 .يجدد العبلقات االجتماعية بيف زمبلء العمؿ كذلؾ بعد قضاء فترة اإلجازة .4

 
 :سمبيات اإلجازات 

 إذا تمتع المكظؼ بإجازتو في منتصؼ مشركع معيف. خاصةن  تقصيرالتراخي كال .1
 ضعؼ اإلنتاج العاـ لمدكلة.إذا طالت اإلجازة فإنو يؤدم ذلؾ ل .2
 إذ تدفع ركاتب بدكف عمؿ. تكمؼ الدكلة اقتصاديان  .3
 .إلجازات كطكلياكثرة اكره العمؿ كالتذمر منو في حاؿ  .4
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 االلتزام التنظيمي :الثانيالمبحث 
 

 مقدمة
ـ التنظيمي مفيعد  الظكاىر في حياة المنظمات ككنو يضمف ارتباط العامميف بالمنظمة،  أىـ االلتزا
كالدارسيف في عمـ اإلدارة، فيك  مف المتغيرات الحديثة التي القت اىتماـ كثيػر مػف البػاحثيف حيث يعد

لممنظمة ككالئو ليا كبذؿ حيث انتمائو  سمكؾ غير مممكس نابع مف ذات الفرد، تممسو في تصرفاتو مف
المنظمات، كيظير نتاج ىذا التغير عمى األداء  الجيد كالكقت إلنجاحيا، كىذه األىمية ليا أثر كبير في

األداء الكظيفي ىك نتاج الجيد الذم يبذلو الفرد داخؿ  الكظيفي لكافة العامميف في المنظمػة. كباعتبػار
 (.2ص ـ،2015المحياني، ) المنظمة، فيك أحد نتائج االلتزاـ التنظيمي

ـ التنظي ـ االلتزا االلتزاـ كالعكامؿ المؤثرة عميو كآثار  مي كأىميتو كأبعادهكيتضمف ىذا المبحث مفيك
 التنظيمي.

 : مفيوم االلتزام التنظيمي أوالً 
الحالة النفسية التي تميز عبلقة الفرد بالمنظمة في قبكؿ  "( بأنوAllen & Mayerكما عرفو )

 (.28ص ـ،2015)مباركة،  "أىداؼ المنظمة كاالستعداد لممارسة الجيكد لتحقيؽ أىدافيا

حالة مف االنسجاـ بيف الفرد كمنظمتو كتجعمو راغبا في "( 12ص ـ،2014كعرفو الغرباكم )
قسرا جراء ما قد يترتب مف تكاليؼ جراء ترؾ المنظمة  أما طكعا كاقتناعا أك جيدهاإلنجاز كبذؿ أقصى 

 ."إلنجاح المنظمة كتحقيؽ أىدافيا المنشكدة

لبذؿ أقصى درجات الجيد في العمؿ، كالنابع  نظمةكيعرؼ أيضان "اإلرادة التي يبدييا العامؿ في الم
ـ الم اإليمافمف  ـ بأىدافيا كقي عضكيتيا، كبذلؾ بيدؼ الحفاظ ، كالرغبة الشديدة بالمحافظة عمى نظمةالتا

 (.19ص ـ،2014،ك درنكني عمى استمراريتيا كتطكيرىا" )برقكؽ

الفرد بالمنظمة كقيميا كأىدافيا إلى الدرجة التي تجعمو ينصير كيندمج فييا  إيمافكعرفو عمى أنو "
حمؿ أعباء عمؿ كيفتخر باالنتماء إلييا مما يدفعو إلى بذؿ الجيكد المطمكبة في مجاؿ عممو كاستعداده لت

 (.39ص ـ،2012كالمبادرة مف أجؿ إنجاح المنظمة كتقدميا" )حمس،  ةضافيإ
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يعمؿ جيد فييا، كرغبتو في بذؿ  اقتناع الفرد التاـ كقبكلو ألىداؼ المنظمة التيكيعرؼ أيضان "
ـ ترؾ العمؿ فييا حتى لك تكافرت ظركؼ عمؿ أفضؿ في منظمو أخرل"  أكبر جيد ممكف لصالحيا كعد

،)ال  (.173ص ـ،2011 خرشـك

الرغبة الداخمية لدل الفرد في المنظمة ببذؿ أقصى درجات الجيد في العمؿ كالنابع كيعرؼ أيضان "
مف اإليماف التاـ بأىداؼ كقيـ المنظمة كالرغبة الشديدة بالمحافظة عمى عضكيتيا كذلؾ بيدؼ الحفاظ 

 (. 1263ص ـ،2011أبك الركس كحنكنو، ) "عمى استمراريتيا كتطكيرىا

ـ التنظيمي " لفرد مع منظمتو كارتباطو بيا كرغبو في بذؿ أكبر عطاء أك جيد ادرجو تطابؽ كااللتزا
)أبك المنظمة" لصالح المنظمة التي يعمؿ فييا مع رغبو قكية في االستمرار في عضكيو ىذه 

 .(36ص ـ،2009العبل،

بأىداؼ المنظمة كقيميا كالعمؿ  اإليمافعممية ( بأنو "286ص ـ،2005فميو كعبد المجيد )عرفو 
 يد تمؾ القيـ ".بأقصى طاقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ كتجس

يظير مف خبلؿ إيمانيـ كقبكليـ لؤلىداؼ كالقيـ التنظيمية، كاستعدادىـ  العامميفكما أف التزاـ 
القكيػػػة لبلسػػػتمرار كالبقػػػاء أجػػػؿ تحقيػػػؽ أىػػػداؼ المنظمػػػة التػػػي يعممػػػكف بيػػػا، كرغبػػػتيـ  لمعمػؿ مػف

  (Hassan, 2002, p.57).كأعػػػضاء فػػػي المنظـ

  -كمف خبلؿ التعريفات السابقة نبلحظ أف ىناؾ سمات مشتركة لبللتزاـ التنظيمي كىي كالتالي:

 الفرد بأىداؼ كقيـ المنظمة. إيماف 

 .العمؿ بأقصى جيد لتحقيؽ أىداؼ كقيـ المنظمة 

  حتى لك تكفرت ظركؼ أفضؿ.البقاء بالعمؿ 

  مرزكؽ، إلزاميا يفرض عمية مف قكل خارجيةىذا االلتزاـ طكعي نابع مف إرادة الفرد كليس( 
 (.ـ2011

 (.ـ2015 )مباركة، ضح عبلقتو بالمنظمة كاعتزازه بياعف شعكر داخمي كحالو نفسية تك  عبارة 

كعمى ضكء ما كرد مف تعريفات كسمات مشتركة لبللتزاـ التنظيمي، يرل الباحث أف االلتزاـ 
ـ كأىداؼ أفراد جياز الشرطة بأنو " الشعكر الداخمي لدل أفراد جياز الشرطة التنظيمي لدل  ـ بقي باقتناعي
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مصمحة الشرطية، األمر الذم ينعكس عمى سمككياتيـ ببذؿ أقصى درجات الجيد لتحقيؽ  نظمةالم
 .الرغبة في البقاء فييا كاالعتزاز باالنتساب إلييا إلي، باإلضافة نظمةالم

 : أىمية االلتزام التنظيمي ثانياً 
ـ التنظيمي لدل متخذم القرار كالمدراء في المنظمات فيتكم ككنو إحدل المتغيرات  ف أىمية االلتزا

 (.ـ2014 )الغرباكم، الكاجب تنميتيا لدل العامميف لما لذلؾ مف مخرجات إيجابية

حيث أف االلتزاـ التنظيمي يمعب دكر كبير في نجاح المنظمات كاستمرارىا كتميزىا في البيئة 
ال تكجد منظمة قادرة عمى التميز إال إذا كاف أفرادىا ممتزميف بأىدافيا  فإنوالتنافسية الشديدة، كبالتالي 

 لتزاـ التنظيمي في النقاط التالية:كقيميا كيعتزكف باالنضماـ إلييا، حيث تتجمى أىمية اال

  فييا  في األكقات التي ال تقدـ تظير أىمية االلتزاـ التنظيمي بيف المنظمة كالعامميف فييا
)بياضي، كتحقيؽ أعمى مستكيات مف اإلنجاز الحكافز المبلئمة لدفع ىؤالء األفراد لمعمؿ المنظمات
 (.ـ2015

   مف السمككية،  التصرفاتمف  كثيرالمؤشرات األساسية لمتنبؤ ب أحدلااللتزاـ التنظيمي يمثؿ
معدؿ دكراف العمؿ فمف المفترض أف األفراد الممتزميف سيككنكف أطكؿ بقاء في المنظمة، كأكثر  أىميا
 .(ـ2014 نحكل تحقيؽ أىداؼ المنظمة )غرباؿ، عمبلن 

   ـ يعتبر  العامميفيعتبر كالء ـ عكامؿلمنظماتي التنبؤ بفاعمية المنظمة كارتفاع احتمالية البقاء  أى
 في المنظمة كالعمؿ بجد.

   أف العامميف الذيف يتمتعكف بمستكيات عالية مف االلتزاـ التنظيمي يحافظكف عمى أصكؿ
 ,p164) .(Leow, and Kong, 2009كمكجكدات المنظمة 

عمى مستكل الفرد كالتنظيـ  اثيرىمف الدراسات أىمية االلتزاـ التنظيمي كمدل تأ ذكرت كثيركلقد 
؛ ـ2012؛ أبك معيمؽ، ـ2006؛ حنكنو، ـ2014كالمستكل االجتماعي كالقكمي )أبك جياب، 

 (.ـ2014الغرباكم،
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 كيكضح ىذا الشكؿ أىمية االلتزاـ التنظيمي كأثره عمى المستكيات المختمفة: 

 

 

 

 

 

 

 
 : أىمية االلتزام التنظيمي وأثرة عمى المستويات المختمفة(2.2شكل)

 (19ص، م2014، أبو جياب) المصدر:

 

 : أبعاد االلتزام التنظيمي ثالثاً 
سبب سكاء ما يتعمؽ ب كتفسيرىا الدراسات التي حاكلت البحث في ظاىرة االلتزاـ التنظيمي أغمب
ـ تستطيع الخركج بنمكذج محدد  بيف ىذه األمكرمزيج الأك مكضكعيا أك  نتائجياأك  ىذه الظاىرة إال أنيا ل

 لدراسة االلتزاـ التنظيمي كمف ىذه النماذج ما يمي:

 (:م1961) Etzioni: نموذج أوال

ـ ال نمكذجعتبر ي ـ التنظيمي، حيث  نماذج التي تطرقت لمكضكعاتزكني مف أى القكة  يذكر أفااللتزا
أك السمطة التي تممكيا المنظمة عمى حساب الفرد نابعة مف طبيعة اندماج الفرد مع المنظمة كىذا ما 

 (: ـ2014 ،الغرباكميسمى االلتزاـ أك الكالء كيأخذ ثبلثة أشكاؿ كىي )
ـ كمعايير المنظمة  ومنظمتو النابع مف قناعبندماج الفرد اكيمثؿ  االلتزام المعنوي: .1 بأىداؼ كقي

 لتي يعمؿ بيا.ا

 المستوى القومً

  ًزٌادة الناتج القوم

كحصٌلة لزٌادة 

كفاءة وفعالٌة األفراد 

العاملٌن فً 

 المنظمات.

 المستوى االجتماعً

  العالقات تعزٌز

 االجتماعٌة.

  ًاالرتباط العائل

والسعادة 

الشخصٌة 

 والشعور بالرضا.

 مستوى المنظمة

  اإلنتاجٌةزٌادة. 

 .تحسٌن الجودة 

  تقلٌل الغٌاب/ التسرب

 الوظٌفً.

  التنبؤ بسلوك

 العاملٌن.

 .تقبل العاملٌن للتغٌر 

  تبنً األفراد ألهداف

 المنظمة.

 

 المستوى الفردي

 .األمان 

  االستعداد

 للتضحٌة.

  الشعور بالرضا

 واالستقرار.

  رفع الروح

 المعنوٌة.

 هدف فً  إٌجاد

 الحٌاة.
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ـ المعنكم مف كىك أقؿ درجة االلتزام القائم عمى أساس حساب المزايا المتبادلة: .2  حيث ،االلتزا
 ؽ أىدافيا.حقياإلخبلص ليا  يظيرالفرد حتى  الحتياجاتيتحدد بمقدار تمبيو المنظمة 

القيكد التي  بسببف إرادتو كذلؾ عما يككف خارج  ندماج غالبان االحيث  االلتزام االغترابي: .3
المنظمة التي يعمؿ ك المكظؼ  بيف عبلقةال في كىك يمثؿ الجانب السمبي ،تفرضيا المنظمة عمى الفرد

 .بيا

 (: م1977) Setters : نموذجثانيا

يرل ىذا النمكذج أف الخصائص الشخصية كخصائص العمؿ كخبرات العمؿ كخبرات العمؿ 
ـ الذم يعمؿ فيو مما يؤدم إلى تتفاعؿ معا كالمدخبلت، مما ينتج عنو رغبة  ـ ترؾ التنظي قكية لمفرد بعد

انخفاض نسبة الغياب كبذلو المزيد مف الجيد مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التنظيمية، كقد بيف سيترز 
 ،ـ2012العكامؿ المؤثرة في تككيف االلتزاـ التنظيمي كصنفيا إلى مدخبلت كمخرجات كىما )حمس، 

 (:55ص

  ظيمي:مدخالت االلتزام التن 

 .مثؿ " الحاجة إلى اإلنجاز، كالتعمـ، كالعمر، كتحديد الدكر" الخصائص الشخصية - أ

مثؿ " التحدم في العمؿ، الرضا عف العمؿ، فرصة التفاعبلت االجتماعية،  خصائص العمؿ  - ة
 .التغذية المرتدة"

بة سمثؿ " طبيعة كنكعية خبرات العمؿ، اتجاىات العامميف، كأىمية الشخص بالن خبرات العمؿ  - ث
 .لمتنظيـ"

  :مخرجات االلتزام التنظيمي 

 الرغبة كالميؿ لمبقاء في التنظيـ.  - أ

 دكراف العمؿ. معدؿانخفاض   - ة

 لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ. الميؿ لمعمؿ طكاعيةن   - ث

 جيد لتحقيؽ انجاز أعمى.الالميؿ لبذؿ   - ث
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 (: م1977) Staw and Salanhck: نموذج ثالثا

 (:128ص ـ،2007فقد حددا أبعاد االلتزاـ التنظيمي كالتالي)أبك الندل،
مف العكامؿ التنظيمية كالشخصية مثؿ  العديدىذا النكع مف االلتزاـ  يشمؿك  االلتزام الموقفي: - أ

  وكخصائص الدكر الكظيفي، كالخصائص التنظيمية، كخبرات العمؿ، كبالمقابؿ فإن ،السمات الشخصية
سمككيات األفراد في المنظمة مف حيث  بعض مفاالنسجاـ الناتج عف ىذه الخصائص  يترتب عمى

 ر مساندة األفراد لمنظماتيـ.داكمق المبذكؿ بالعمؿ،كالجيكد  ،ضكر كالغيابحكال ،التسرب الكظيفي
ـ عمى أساس العمميات التي يعمؿ مف خبلليا  سموكي:االلتزام ال - ة ـ فكرة ىذا النكع مف االلتزا كتقك

 ـكسمككي ألفراد تصرفات تتقيدعبلقة الفرد بمنظمتو، حيث ك الخبرات المكتبية،  السمكؾ الفردم كخصكصان 
ـ عمى بعض المزايا كالمكافآت التي  بعد ـ الخكؼ مف  ستترتباطبلعي عمى ىذا السمكؾ، مما يخمؽ لديي

 فقداف ىذه المزايا باإلقبلع عف ىذا السمكؾ.
 (:م1978)  Kidron: نموذجرابعا

 (:17ص ـ،2014 يرل كيدركف أف االلتزاـ التنظيمي لو بعديف رئيسياف ىما )الغرباكم،

ـ االلتزام األدبي:  - أ  كأىدافيا. يامف قيم جزءان  ، كاعتبارىانظمةأىداؼ المك كيقصد بو تبني الفرد لقي

برغـ كجكد بديؿ  نظمةكيقصد بو رغبة المكظؼ باالستمرار بالعمؿ في الم االلتزام المحسوب: - ة
 أخرل بمزايا أفضؿ. منظمةب

 (:م1986) Kantor: نموذج خامسا

إف لبللتزاـ ثبلثة أسس إذا ما تكفرت في أم نظاـ فإف إمكانية بقائو كتمسكو تقكل كتزداد كىي 
 (:15: ص2014 )أبكجياب،

يكرس الفرد جيكده كيضحي بمصالحو كاستثماراتو مف أجؿ بقاء المنظمة،  االلتزام المستمر: - أ
كمثاؿ ذلؾ: أف يقضى الفرد فترة طكيمة في التدريب عمى العمؿ، كالعمؿ لمدة طكيمة بالمنظمة، كتتككف 

 لديو بعد ىذه التضحيات الرغبة بالحفاظ عمى حياة المنظمة.
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يعزز ارتباط الفرد بالمنظمة بناء عمى العبلقات  تزام القائم عمى التمسك "التالحمي":االل - ة
ـ إليو، كتعتمد المنظمات  ـ لبلنضما االجتماعية القكية داخؿ المنظمة، كبذلؾ يغرم أفراد مف خارج التنظي

 إلى استخداـ العديد مف الكسائؿ كالنشاطات لمربط النفسي بيف األفراد كالمنظمة.

كيتمثؿ في ارتباط الفرد بقيـ كقكاعد التنظيـ، كالتي بدكرىا تشكؿ  الوالء الموجو "الرقابي": - ث
السمكؾ أك االتجاىات المرغكبة، كتكجد االلتزاـ الرقابي عندما يرل الفرد بأف قيـ التنظيـ كقكاعده تمثؿ 

 مرشدا ىاما لمسمكؾ.
 (:م1990)  Allen & mayer: نموذجسادسا

ـ إلى  بنمكذج العناصر الثبلثية يعرؼ ىذا النمكذج ـ التنظيمي، ألنو يستند في نظرتو االلتزا لبللتزا
 (:ـ2014 ؛ كأحفيظ،ـ2016 ثبلثة عناصر مككنة لو، كىي )بياضي،

كيتأثر بمدل إدراؾ الفرد لمخصائص  نظمةالميعبر عف االرتباط الكجداني ب : االلتزام العاطفي - أ
المتميزة لعممة، مف استقبللية كاكتساب الميارات، كطبيعة عبلقتو بالمشرفيف، كما يتأثر بدرجة إحساس 
العامؿ بأف البيئة التنظيمية التي يعمؿ فييا تسمح بالمشاركة الفعالة في عممية اتخاذ القرارات، سكاء فيما 

 يتعمؽ بالعمؿ أك ما يخصو ىك.
كتتحدد درجة االلتزاـ التنظيمي لمفرد في ىذه الحالة بالقيمة النفعية  االلتزام المستمر: - ة

مقابؿ ما سينفذه لك قرر االلتحاؽ بجيات  نظمةاالستثمارية التي يمكف أف يحققيا الفرد لك بقي في الم
التقدـ في العمر، يتأثر بالخبرة، ك  نظمةالمأخرل، كبصفة عامة يبلحظ أف تقييـ العمؿ ألىمية بقائو في 

 كقيمة العبلقات الشخصية مع زمبلء العمؿ التي بنيت عبر السنيف.
ـ نحك البقاء في  : االلتزام المعياري - ث ما يككف  ، كغالبان نظمةالميعبر عف إحساس العامميف بااللتزا

ـ التي اكتسبيا الفرد قبؿ التحاقو ب المصدر األساسي ليذا اإلحساس نابعان  مف األسرة  ، أمنظمةالممف القي
مف التطبيع التنظيمي، كمف ثـ يككف سمكؾ الفرد  نظمةالمأك التطبيع االجتماعي أك عقب التحاقو ب

 لما يشعر بو، كلما يعتقد بأنو أخبلقي. انعكاسان 

ـ التنظيمي تؤثر في ـ اختبلؼ تصنيفات كؿ نمكذج، إال أف ىذه المككنات لبللتزا ما بينيا، لتعبر رغ
ـ التنظيمي حالة نفسية تعكس عبلقة العامؿ ب، عف رابطة مشتركة التي  المنظمةتتمثؿ في اعتبار االلتزا
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بدافع  نظمةيبقى في الم عاطفيان  لديو التزامان  إلييعمؿ فييا كتختمؼ باختبلؼ طبيعة االلتزاـ. فالعامؿ 
 .الرغبة، أما الذم يتمتع بالتزاـ المستمر فيبقى ألنو يحتاج إلى ذلؾ

 لمؤثرة في االلتزام التنظيمي: العوامل ارابعاً 
ـ التنظيمي كمف أىميا:  ىناؾ العديد مف العكامؿ التي يؤثر بشكؿ مباشر أك غير مباشر في االلتزا

ـ المجتمع كالتنشئة االجتماعية لمفرد في البيت كالمدرسة  ثقافة الفرد: .1 اإلنساف ىك ناتج ثقافتو، فقي
ـ في تعزيز جكانب ىامة في شخصية الفرد كاتجاىاتو  كالجامعة كالعمؿ كغيرىا مف كمككنات الثقافة تساى

 (.54صـ، 2016 بياضي،) ؿ كاألمانة كاالنتماء كااللتزاـإزاء اإلخبلص في العم

ـ تعزيزىا منذ مرحمة  ـ التنظيمي التي يت ـ العكامؿ المؤثرة في االلتزا حيث يرل الباحث أف الثقافة مف أى
الطفكلة عف طريؽ األسرة، كالمناىج الدراسية، كالمساجد، ككسائؿ األعبلـ، حيث تبدأ بغرس مفاىيـ 

يا كتنتقؿ ىذه المفاىيـ إلى االنتماء كالكالء كااللتزاـ لمكطف، كبعد ذلؾ تصبح ثقافة يصعب التنازؿ عن
 الحياة العممية بعد الكبر لممنظمة التي يعمؿ بيا. 

مف الطبيعي أف يسعى أم عامؿ لمبحث عف مجمكعة مف الحاجات التي الحاجات اإلنسانية:  .2
عمى تحقيقيا، فيك يسعى إلشباع حاجاتو الفسيكلكجية  أيضان تيمو في المنظمة التي يعمؿ فييا كالعمؿ 

حاجتو لؤلمف كالطمأنينة في داخؿ التنظيـ، كما يسعى أف يككف ذات مكانة بالمنظمة كأف األساسية ك 
، باإلضافة إلى سعيو لبلنتماء إلى جماعة معينة كتحقيؽ ذاتو مف خبلليا، لذلؾ فإف التنظيـ يككف محبكبان 

لنتيجة الحتمية لذلؾ ألف ا فاشبلن  الذم ال يعمؿ عمى إشباع ىذه الحاجات عند العامميف لدية يعتبر تنظيمان 
ـ ساعيان  ـ آخ ىك أف يترؾ العامؿ ىذا التنظي ر يعمؿ ىذا األخير عمى إشباعيا إلى إشباع حاجاتو في تنظي

 (.46ص ـ،2009 أبك العبل،)

ـ التنظيمي التي يجب أف تسعى المنظمات  المناخ التنظيمي: .3 مف أحدل العكامؿ المؤثرة بااللتزا
ات المناخ كالبيئة المحبطة لمعنكيات العامميف ىي تنظيمات تعمؿ عمى تحسينيا، حيث أف المنظمات ذ

ـ كاالنتماء لدييا، لذا البد ليذه التنظيمات مف إيجاد  عمى تشجيع تسرب العامميف كتقمؿ مف درجة االلتزا
 (.ـ2011 ،كالمناخ التنظيمي الجيد كخمقيا )الخرشكـالبيئة 

يساعد كضكح األىداؼ التنظيمية عمى زيادة االلتزاـ التنظيمي لدل  وضوح األىداف واألدوار: .4
ـ المنكط  ـ األفراد لمميا األفراد العامميف؛ فكمما كانت األىداؼ كاضحة كمحددة، ازدادت عممية إدراؾ كفي
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 ،ـ2007 التنظيمي )أبك الندل،بيـ، كالمعايير المقررة ليا، مما يؤدم إلى إحساس الفرد بااللتزاـ 
 (.126ص

المنظمات التي تقكـ بتطكير ىذا النظاـ كالتنكيع ليشمؿ حكافر مادية كمعنكية  نظام الحوافز: .5
مف المنظمات التي يتمتع أفردىا بااللتزاـ بيا، حيث أف ىذا النظاـ يشجع العامميف عمى اإلسياـ 

ـ كليسكا كعامميف فييا )  (، كباإلشارةـ2010فميح، كالمشاركة في أنشطة المنظمة بحيث يعتبركنيا ممؾ لي
، مما يستدعي األمر المنظمات الحككمية لمحكافز أقؿ المنظمات استخدامان  مف تعتبرفي ىذا السياؽ 

ـ كاضح كعادؿ نظر إعادة ـ عند  القائميف عمييا العتماد نظا العامميف لمحكافز لبناء كخمؽ االنتماء كااللتزا
،  (.ـ2011 في المؤسسات الحككمية )الخرشـك

 

 

 

 

 

 
 العوامل المؤثرة عمى االلتزام التنظيمي :(2.3)شكل

 (م2014)غربال،  ودراسة (م2014مصدر: جرد بواسطة الباحث استنادًا إلى كاًل من دراسة )أحفيظ، ال

 : آثار االلتزام التنظيميخامساً 
ـ التنظيمييظير ل تقكية  ذلؾ يتضمفف آثار ايجابيو في حاؿ تبنية لؤلىداؼ كالسعي لتحقيقيا بللتزا

كتظير آثار  كرفع معدالت الكالء كااللتزاـ كاالنتماء ليا، نظمةرغبة الفرد في االستمرار بالعمؿ في الم
عؿ الفرد يعاني العزلة كالغربة ترؾ أم مجاؿ لمتكاصؿ االجتماعي أك تجديد النشاط، مما يجسمبية في حاؿ 

 (. ـ2014)برقكؽ كدرنكني، 

 كالتالي: كىي تكل الفردم كعمى مستكل المنظمةاآلثار عمى المس يجب تحديد يذهفم

 

 

العوامل 

المؤثرة على 

االلتزام 

 التنظٌمً

 المناخ التنظٌمً

 الحاجات اإلنسانٌة

 ثقافة الفرد

 وضوح األهداف واألدوار

 نظام الحوافز
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  :عمى مستوى الفرد 

 ،االنتماء، كاألماف كالقكةب شعكر الفردعديد مف المخرجات اإليجابية لؤلفراد مثؿ زيادة يرتبط ب
خمؽ حالة مف الرضا النفسي لمفرد نتيجة فيؤدم ذلؾ إلي كزيادة المكافأة المالية، كاإلحساس بالذات، 
ئمية كضماف استقرارىا كتكازنيا العا عمى العبلقات يؤثرالمنافع كالمزايا التي يحصؿ عمييا، مما 

 (.ـ2011لغامدم،ا)

مكانياتو ـ التنظيمي يؤثر سمبان عمى الفرد ألنو يكجو كؿ طاقاتو كا  لمعمؿ حتى في أكقات  إف االلتزا
العمؿ عمى كامؿ يسيطر  مما اآلخريف مما يجعؿ الفرد يعيش في عزلة عف أيضان الراحة كفي المنزؿ 

 (.ـ2005 )الدكسرم، تفكيرىـ

  :عمى مستوى المنظمة 

انخفاض معدؿ  كذلؾ مف خبلؿ عمى المنظمة إيجابيان  أف ارتفاع مستكل االلتزاـ التنظيمي يؤثر
الدكراف، كاستقرار العمالة، كاالنتظاـ بالعمؿ، كبذؿ العامميف قصارل جيكدىـ، مما يترتب عميو ترشيد 

 (.ـ2013 إلنتاج كتحقيؽ معدالت نمك أعمى )الشمرم،االستيبلؾ كزيادة ا

ـ التنظيمي قد يككف لو بعض اآلثار  أما بالنسبة لآلثار السمبية فأنو ترل بعض الدراسات أف االلتزا
العائمية كالرككد الميني لدل المكظؼ، حيث يحدث ذلؾ بسبب  السمبية كالضغكط النفسية كالمشاكؿ

إصرار المكظؼ البقاء بالمنظمة حتى لك تكافرت كظيفة أخرل بمزايا أفضؿ، كما يشير البعض أف اىتماـ 
المنظمة بدعـ االلتزاـ التنظيمي لمكظفييا تجاىيا في شيء مف األنانية كعدـ التفكير في مصمحة 

ـ ب ـ التنظيمي عمى مستكل المكظؼ قدر االىتما ـ اآلثار السمبية لبللتزا مصمحة المنظمة، كما أف مف أى
 (.ـ2011الغامدم،اض القدرة عمى التكيؼ كاالبتكار)المنظمة ىك انخف
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 الشرطة الفمسطينية: الثالثالمبحث 
 مقدمة

ييعتبر أىـ ييعتبر جياز الشرطة في دكؿ العالـ الكاجية الرئيسية لمتعامؿ مع المكاطنيف ، كما 
نفاذ القانكف كتطيير المجتمع مف المجـر  األجيزة األمنية المكمفة بتنفيذ األمف الداخمي لممجتمع كا 
ـ كالقانكف ، فالشرطة بشكميا العاـ  ـ النظا كالجريمة نظػػػػػػػػران لمصفة كالطبيعة الخاصة الذم يتمتع بيا بحك

مف اجؿ تنفيذ القرارات التي تصدر مف حكاـ البسيط أكؿ ما ظيرت منذ أف كجدت أكؿ تجمعات بشرية 
تمؾ التجمعات فتطػػػكر عمميا إلى أف كصمت الحد أك الشكؿ الذم تعيشو اآلف بحيث أصبح ليا دكر 

الصبلحية اإلدارية( أك عمى مستكل حياة سكاء عمى مستكل حفظ األمف )كػػػػػػػػبير كشممت كافة نكاحي ال
الجريمة )سمطة الضبط القضائي(، ىذا كقد كاف أقػػػػػدـ نظاـ إدارم شرطي في إنفاذ القانكف ككػػػػػػػػػشؼ 

العالـ كاف في مصر القديمة كالذم يرجع إلى ثبلثة آالؼ عاـ قبؿ الميبلد كقد ساير ىذا النظاـ أعرؽ 
 (.الفمسطيني جياز الشرطةل الكتركني )مكقع تقاليد الشرطة التي تتبعيا الدكؿ الحديثة

لمبحث لمحة تاريخية عف الشرطة الفمسطينية، كالمكارد البشرية في كزارة الداخمية كيتضمف ىذا ا
ـ التنظيمي لدل العامميف في جياز كاألمف الكطني  كجي از الشرطة، كحقكؽ المكظؼ كأثرىا عمى االلتزا

 الشرطة.

 لمحة تاريخية عن الشرطة الفمسطينية: :أوالً 
 ية منذ تأسيسيا حتى كصمت الكاقع الحالي مفمرت الشرطة الفمسطينية بعدة محطات تاريخ

 التاريخية عمميا، كسنمر عمى ىذه المحطات بشكؿ مكجز مف خبلؿ عرض أبرز مبلمح ىذه المحطات
 .(ـ2015 )أبك سمعاف،

 (م1948 م وحتى عام1920 الشرطة أثناء االنتداب البريطاني )من عام: 
ـ إصدار العديدتشكمت أكؿ مبلمح الشرطة الفمسطينية في عيد  مف القكانيف  االنتداب البريطاني، حيث ت

 .التي تحدد كتبيف صبلحيات الشرطة

 ( م1967 م وحتى عام1948 من عامالشرطة في قطاع غزة في العيد المصري): 
مشترؾ مف  كقياـ إسرائيؿ باحتبلؿ القسـ األكبر مف أرض فمسطيف، تـ إصدار قرار ـ1948بعد عاـ 

ـ الضفة الغربية إلى السمطة األردنية حيث طبقت جامعة الدكؿ العربية القكانيف األردنية عمييا  كافة بض
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ـ لقطاع غزة أما قطاع غزة فقد أنشأت مصر إدارة خاصة ىناؾ سميت )إدارة الحاكـ ( كصدر قانكف العا
 .الشرطةخاص بالشرطة ىناؾ سمي بقانكف 

 (م1993عام م وحتى 1967 الشرطة في عيد االحتالل اإلسرائيمي )من عام 
الشرطة  ـ حؿتـ 1967باحتبلؿ إسرائيؿ لجميع أراضي فمسطيف في الضفة الغربية كقطاع غزة عاـ 

حيث قامت سمطات االحتبلؿ ، شالمكجكدة عمى األرض كشكمت قكة شرطية جديدة بالتعاكف مع الجي
القضايا الجنائي ك  رطة العربية في الجانبالشرطة المحمية، ككاف عمؿ الش بتسمية الشرطة العربية باسـ

استقاؿ  ، كبعد اندالع االنتفاضة األكلى،الجانب األمني في الشرطة اإلسرائيمية فكاف المدنية أما عمؿ
 مكاقع عمميـ كلـ يبؽ إال النفر القميؿ منيـ.  رجاؿ الشرطة العرب مف

  (م2002م وحتى عام 1993الشرطة الفمسطينية بعد اتفاقية أوسمو )من عام 
الفمسطيني في مكاف  المرحمة أنشأت الشرطة المكجكدة حاليان كبشكميا كنظاميا الحالييف كبمكنياكفي ىذه 

 .الفترة المكاء/ غازم الجبالي تكاجد السمطة الفمسطينية باألراضي الفمسطينية كالتي كاف يرأسيا في تمؾ

 (م2007م وحتى عام2002الشرطة الفمسطينية وفوضى الفمتان األمني )من عام 
الفمسطينية، كقد بدأت  اندالع انتفاضة األقصى، تنامت ظاىرة االنفبلت األمني في أراضي السمطةبعد 

ظيرت سمككيات كأنماط  ـ، كتحديدان في السنة الثانية لبلنتفاضة، فقد2002ىذه الظاىرة في عاـ 
ـ القانكف كأخذ القانكف باليد،االعتداء عمى  انتشار فكضى ىذه الظاىرة، كمع  كتنكعت صكر كأسباب حك

كشخصيات اعتبارية كسياسية كحزبية، كظيرت  السبلح، اتسعت رقعة االغتياالت التي طالت مكاطنيف
 بعد انسحاب االحتبلؿ اإلسرائيمي كاختطاؼ لمكاطنيف عمميات الثأر العائمي كتفشت معيا حكادث أمنية

ـ االنتخابات التشريعي مف قطاع غزة، كبعد فكز حركة حماس بأغمبية مقاعد تمخض ، ـ2006ة في العا
كحينيا تـ تعييف  إسماعيؿ ىنية، برئاسة السيد/ عف ىذه االنتخابات تشكيؿ حماس لمحككمة العاشرة

ـ  السيد/ الظركؼ األمنية غاية في التعقيد، كباإلضافة لحالة الفتاف  لمداخمية، حيث كانت كزيران سعيد صيا
األجيزة األمنية، كانتشر صراع داخمي في األجيزة العامميف في  السائدة، ظيرت مجمكعات منفمتة مف

ـ تقؼ األحداث عند ار الشرطة جزءان مف ىذا الص منظمةت ككان األمنية العاممة في قطاع غزة ع الدائر، ل
سعيد  لتشمؿ حالة مف التمرد عمى قرارات الكزير المعيف آنذاؾ، مما استدعى الكزير/ ىذا الحد بؿ تكسعت

صبلحياتو كفؽ المادة الثالثة مف القانكف األساسي الفمسطيني، كقاـ باإلعبلف عف الستخداـ  صياـ
، القكة التنفيذية كقكة مساندة لعمؿ الشرطة، بعدىا شيدت الحالة األمنية مزيدان مف التدىكر كاإلرباؾ تشكيؿ



  46 
 

( 3000)كاليىذه القكة ح ككاف جياز الشرطة يعمؿ آنذاؾ بمعزؿ عف ىذه القكة المشكمة، حيث بمغ قكاـ
فرد مف قطاع غزة كالباقي  (11800) منيـ فرد (18800) فرد، كما بمغ تعداد أفراد جياز الشرطة حكالي
 .ـ14/6/2007 تاريخ مف العامميف في الضفة الغربية، كذلؾ حتى

 م وحتى 2007يونيو14)من نية وتداعيات االنقسام الفمسطينيالشرطة الفمسطي
 (تاريخو

بقكة بيف  األمني تأخذ منحى التصاعد، كفرض كاقع الصراع عمى السمطات نفسوبدأت أحداث الفتاف 
كاالعتقاؿ  القطبيف السياسييف المتمثؿ بحركة حماس كحركة فتح، حيث انتشرت اإلعدامات الميدانية

تمؾ األحداث  الرمكز كالشعارات اإلسبلمية كالدينية، كبعد إلىانةالسياسي كاالختطاؼ ككصؿ الحد 
غزة، مما حدا  بالسيطرة عمى قطاع ـ14/6/2007قامت الحككمة الحادية عشر كبتاريخ المؤسفة، 

إسماعيؿ ىنية في  السيد/ بالرئيس/محمكد عباس إلصدار قرار يقيؿ فيو الحككمة الحادية عشر برئاسة
، إال أف السيد/ ـ شرعية اإلقالة كاستمر نفس اليـك في  في ميامو رئيسان لمحككمة إسماعيؿ ىنية أعمف عد

  بقطاع غزة، كبتاريخ غزة، كفي ىذه األثناء أصبحت القكة التنفيذية نكاة لمشرطة الفمسطينية
الشرطة الذيف رفضكا قرار  تـ دمج عناصر القكة التنفيذية مع مف تبقى مف عناصر ـ2007/10/2

عامان  ان ر تكفيؽ جبر مدي تـ تعييف المكاء/ك  ،محمكد عباس االستنكاؼ عف العمؿ الذم أصدره الرئيس/
 ان ر الشرطة بالعديد مف األحداث مرك  المحظة مرت جماؿ الجراح نائبان لو آنذاؾ، كمنذ تمؾ كالعميد/ ،لمشرطة

استشياد عدد كبير مف أفرادىا ، حيث ـ2009كـ 2008عامي  بالحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة بيف
ـ  كبحرب نكفمبر ،أثناء دكاميـ ـ ـ 2012عا ـ ىذه األحداث كالحركب ـ 2014كحتى حرب يكليك عا كبرغ

 .بقيت الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تقـك بكاجباتيا كلـ تنقطع يكمان عف خدمة المكاطنيف الضاربة
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 :جياز الشرطةوزارة الداخمية واألمن الوطني و  الموارد البشرية في: اً ثاني

 جياز الشرطةوزارة الداخمية واألمن الوطني و  وأفرادأعداد ضباط  :(3.1جدول)

 الرتبة
وزارة الداخمية العدد في 

 واألمن الوطني
 العدد في جياز الشرطة

 1 9 لواء

 4 48 عميد

 50 146 عقيد

 171 272 مقدم

 435 930 رائد

 1244 1821 نقيب

 1170 1679 مالزم أول

 849 898 مالزم

 1050 975 مساعد أول

 958 972 مساعد

 1034 1058 رقيب أول

 165 1309 رقيب

 165 160 عريف

 268 678 جندي

 7564 10955 المجموع

 م2017، المصدر: ىيئة التنظيم واإلدارة
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 االلتزام التنظيمي لدى العاممين في جياز الشرطة:حقوق الموظف وأثرىا عمى ثالثًا: 
العسكرية فإف ذلؾ يؤكد نشكء مفيكـ االلتزاـ  نظمةتفكير الشخص باالنضماـ لدل الم إف مجرد

ال يكجد لدل  التنظيمي لدية، ألف التضحية مف أجؿ خدمة المجتمع كالحفاظ عمى أمف الكطف كالمكاطف
اليمف  يؤدم وفإنالعسكرية  نظمةلمم لتأكيد ىذا االلتزاـ فإف الشخص عند انضماموك أم شخص، 

 :ـ(2005لسنة ) مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية( 88)المنصكص في المادة 

 :التالية الصيغة حسب لفمسطيف كالكالء اإلخبلص يميف تعيينو بدء عند الضابط يؤدم .1

 سبيميما، في دمي كأبذؿ عنيما أدافع كأف كالشعب، لمكطف مخمصا كفكأ بأف العظيـ باهلل أقسـ"
 بجميع أقكـ فأك  بيا، كأعمؿ كاألنظمة القكانيف عمى كأحافظ العسكرم، كشرفي سبلحي عمى كأحافظ

خبلص، كأمانة بشرؼ كالكطنية الكظيفية كاجباتي  عمى كاهلل أكامر، فم إلى دريص ما ؿك أنفذ كأف كا 

 ."شييد أقكؿ ما

 "اليميف تأدية" نمكذج عمى الضابط كيكقع لذلؾ، ينيبو مف أك الرئيس أماـ اليميف تأدية تككف .2
 .الخدمة ممؼ في كيحفظ

 عند أكؿ أزمة تعاني منيا الحككمةك  بعد تأدية اليميف ىناؾ بعض األشخاص يرل الباحث أفك 
و سمعت بتشكي انخفاضوحيث يظير  ،إلى أف يزكؿ نيائيان جيان يبدأ االلتزاـ التنظيمي ينخفض تدري

 .الغياب ةككثر  العمؿ عمى أكمؿ الكجوكتسريب المعمكمات الميمة كاخذ الرشاكل كعدـ تأدية نظمة الم

 كحفاظان  نظمةإال أف الغالبية العظمى عند كقكع األزمة يبدأ االلتزاـ التنظيمي بالنضكج كالءن لمم
ـ بعمميـعند  كيظير ذلؾ، يرتفع إلى أقصى درجاتوكعمى قيميا، حيث عمييا  عمى أكمؿ كجو مف  قيامي
الخطريف كتجار قبضيـ عمى المجرميف ك  يميييـ عف ذلؾما خدمتيـ لممجتمع دكف النظر إلى  خبلؿ

كالحفاظ عمى قيميا كأىدافيا  نظمةالمالنضمامو ليذه  زازتكاالعالمخدرات كالعمبلء، فيبدأ شعكر الفخر 
 .األزمةكالسيما كقت 

؛ العسكرية، كبشكؿ خاص في جياز الشرطة نظمةاـ التنظيمي في المتتضح أىمية االلتز ك 
المناخ التنظيمي، كخدمة المجتمع، كحماية الكطف كالمكاطف، كتحقيؽ االنتماء  النعكاس ذلؾ عمى

 حقيؽ الذات لمعامميف.كاالنجاز، كت
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العسكرية إذا تـ  نظمةسمكؾ العامميف في المدكران كبيران في التأثير في  يمعب حقكؽ المكظؼ
 منيـ كيخرج يككف ذا جكدة ككفاءة عالية ىـأداء عمى ذلؾ فإف كبناءن فييا، اإلشباع الكظيفي لمعامميف 

خطط لمنح حقكؽ المكظؼ أف تككف محققة ال، لذا يؤخذ باالعتبار عند كضع لدييـ اإلمكانات الكامنة
ـ حيث لمكصكؿ إلية كالذم يدفعو لتحقيؽ إنتاجية أعمى، لمرضا الذم يسعى العامؿ  ـ يت ذلؾ إال بكجكد ل

ؿ منح حقكؽ المكظؼ المالية كالكظيفية، يتفاصفيو كافة  تكضح نظمةنظاـ متكامؿ كشامؿ تكفره الم
 .عمى مدل الكصكؿ لمرضا الكظيفي المطمكبحيث يتضح مدل نجاح ىذا النظاـ 

كي تتمكف  ـ(7102، يكنيك )مقابمة شخصية"عميد كمية الرباط الجامعية" كأضاؼ د. كماؿ ترباف
؛ مثؿ االنتباه لؤلفراد عمى مف اكتساب التزاـ العامميف فيجب إشباع االحتياجات األساسية ليـ نظمةالم

، حيث جميع المستكيات، كأف تككف القيادة مصدر ثقة كتعمؿ بنفس الكقت عمى زرع الثقة في اآلخريف
ـ التنظيمي في دريبية المتخصصة عف طريؽ عقد الدكرات الت عامميفلم أف اإلدارة العميا تعزز ثقافة االلتزا

إلى تدفع المكظؼ كغيرىا مف األمكر التي  ىذا المجاؿ، كتقديـ المكافآت المادية، كالحكافز المعنكية
 .ذه المنظكمةلي بانضمامواالعتزاز كالفخر 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 لثالفصل الثا
 الدراسات السابقة
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 السابقةالفصل الثالث: الدراسات 
 مقدمة

تناكلت متغير حقكؽ المكظؼ سكاء بطريقة مباشرة  ىذا الفصؿ عمى عدة دراسات سابقة يحتكم
كخمس دراسات أجنبية، كيحتكم أك غير مباشرة، كىي أربع دراسات فمسطينية، كخمس دراسات عربية، 

ـ التنظيمي فمسطينية، كست دراسات ، كىي خمس دراسات أيضان عمى عدة دراسات تناكلت متغير االلتزا
، كلقد جمع الباحث الدراسات الفمسطينية مف الجامعات المحمية، أما عربية، كخمس دراسات أجنبية

كنية لمكتبات الجامعات العربية، أما الدراسات الدراسات العربية فحصؿ عمييا الباحث مف المكاقع االلكتر 
تي تكفرىا الجامعة اإلسبلمية بغزة لطمبتيا عبر لاألجنبية فقد حصؿ عمييا الباحث مف قكاعد البيانات ا

 صفحتيا االلكتركنية بالمكتبة المركزية لمجامعة.

بيئة الدراسة ع الدراسة الحالية مف حيث أيضان عمى مقارنة بيف ىذه الدراسات م ؿكيحتكم ىذا الفص
ما تميزت ك أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة، بيف الباحث  ، كأخيران الدراسة كأداتيا كالمتغيرات كمنيج

 بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة.

 

 الدراسات التي تناولت حقوق الموظف
 الدراسات المحمية :أوالً 
(، بعنوان " أزمة انقطاع الرواتب وعالقتيا بأداء العاممين في م2016دراسة أبو ىدة )-1

دراسة ميدانية عمى العاممين في الشق العسكري  -الجنوبية بفمسطينوزارة الداخمية والمحافظات 
 بوزارة الداخمية الفمسطينية ".

كمساعدة كزارة  فة،مالمخت بياى كاقع أزمة انقطاع الركاتب بجكانمإلى التعرؼ عىدفت الدراسة 
، كالعمؿ ياالعاميف في ى المستكل الحالي ألداءمسطيف في التعرؼ عمية في المحافظات الجنكبية لفمالداخ
 ىناؾ كالكشؼ عما إذا كاف يف في الكزارة،ماألزمة بأداء العام ىذهى تطكيره كتحسيف، كبياف عبلقة مع

تعزل إلى متغيرات الدراسة  فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
 (.مي، سنكات الخدمة، الرتبة العسكريةمؿ العى)الجنس، المؤ 
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كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، حيث قاـ بتصميـ مقابمة كاستبانو لغرض جمع 
بكزارة  فية في الشؽ العسكرمار ضابطان مف الفئة اإلش (4183) كتككف مجتمع الدراسة مفالبيانات، 

استخداـ عينة  كتـ عميد، عقيد، مقدـ، رائد، نقيب،( ) لكاء، ة في المحافظات الجنكبية مف رتبةيمالداخ
ـ تكزيع (،352) بمغتطبقية عشكائية  ـ استرداد ى مجتمع الدراسة،مع استبانو (400) حيث ت ( 362) كت

 .استبانو

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
يف في منقطاع الركاتب كمستكل أداء العامبيف أزمة ا كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية - أ

ت حدة أزمة انقطاع الركاتب ما ازدادمسطيف، حيث أنك كملف المحافظات الجنكبيةية في مكزارة الداخ
 .يفممستكل أداء العام انخفض

أزمة انقطاع  إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ: كجكد فركقات ذات داللة - ب
 .تعزل إلى متغيرم الجنس، كالرتبة العسكرية يفما بأداء العاميالركاتب كعبلقت

(، بعنوان " نظام الحوافز وعالقتو بفاعمية األداء األمني بجياز م2016دراسة مصبح ) -2
 الشرطة الفمسطينية ".

ـ الحكافز كعبلقتو بفعالية األداء األمني بجياز الشرطة الفمسطينية  ىدفت الدراسة إلي معرفة نظا
 في قطاع غزة.

الدراسة مف جميع العامميف في جياز استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتككف مجتمع 
اختيار عينة مكظفا، كتـ  (1556) قيب فأعمى، كالبالغ عددىـالشرطة الفمسطينية بقاع غزة مف رتبة ن

 (145) مجتمع الدراسة، كلكف تـ استرداد مف %(10) مكظفا، بنسبة (156) طبقية عشكائية عددىا
 داة لمدراسة.استبانو صالحة لمتحميؿ، كتـ استخداـ االستبانة كأ

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

فمسطينية بدرجة قميمة كبكزف نسبي يتكفر نظاـ الحكافز المادية في جياز الشرطة ال - أ
ـ الحكافز المعنكية في جياز الشرطة الف %(، ك47.07) مسطينية بدرجة متكسطة كبكزف نسبي يتكفر نظا
األداء األمني في جياز الشرطة الفمسطينية كبكزف نسبي يكجد مستكل جيد مف فاعمية ك %(، 60.87)
(69.54.)% 
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 تكجد عبلقة بيف درجة تكافر الحكافز كبيف مستكل فعالية األداء األمني في جياز الشرطة. - ب

رطة ال تكجد فركؽ بيف آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة تكافر نظاـ الحكافز في جياز الش - ت
ر مؤىؿ العممي، كعدد سنكات الخدمة(، بينما تكجد فركؽ تعزل لمتغيالالفمسطينية تعزل لمتغيرات: )
ـ ) عاما(، كتكجد فركؽ تعزل لمتغير الرتبة، كلصالح أصحاب  50أكثر مف العمؿ، كلصالح الذيف أعمارى

ال تكجد فركؽ بيف آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل فعالية األداء األمني ، ك الرتبة العسكرية )مقدـ(
الشرطة الفمسطينية تعزل لمتغيرات: )العمر، المؤىؿ العممي، عدد سنكات الخدمة(، بينما تكجد  في جياز

 فركؽ تعزل لمتغير الرتبة، كلصالح أصحاب الرتبة العسكرية )مقدـ(.

(، بعنوان " أثر نظم العالوات المالية عمى معدل دوران العمل م2009) وآخرون عطيردراسة  -3
 مية اليندسة في جامعة النجاح الوطنية ".لدى القطاع األكاديمي في ك

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر نظـ العبلكات المالية عمى معدؿ دكراف العمؿ لدل القطاع 
 .األكاديمي في كمية اليندسة في جامعة النجاح الكطنية

ـ 35اشتممت عينة الدراسة عمى ) اختيارىـ ( مكظفا مف القطاع األكاديمي في كمية اليندسة كقد ت
 بطريقة عشكائية.

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
جتماعية مما يقمؿ مف إف منح العبلكات يؤدم إلى الشعكر بأىمية العمؿ كيمنح المكظؼ قيمة ا - أ

 االنضباطمعدؿ دكرانو، كتساعد في زياد الكالء كتعمؽ مف االنتماء كالكالء لمعمؿ، كتساعد عمى زيادة 
 الكظيفي.

 .في العمؿ كيقمؿ مف دكراف العامميفالعبلكات الجيد يساعد عمى االستقرار  إف نظاـ - ب

 مف التشجيع المعنكم. إف التحفيز المادم عف طريؽ العبلكات المادية أكثر تأثيران  - ت
(، بعنوان " مدى االلتزام بمعايير ترقية مدراء مكاتب البريد وأثره م2008دراسة السباح ) -4

 في قطاع غزة ".عمى مستوى الخدمات البريدية 

ـ بمعايير ترقية مدراء مكاتب البريد كأثره عمى مستكل ت الدراسة إلى التعرؼ ىدف عمى مدل االلتزا
 .كالمدراء عامميفكعمى أداء كؿ مف ال الخدمات البريدية في قطاع غزة
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االلتزاـ بمعايير " كاقع استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالذم يحاكؿ كصؼ كتقيػيـقد 
 .ترقية مدراء مكاتب البريد

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

بدرجة مكافقة ك  ،في مكاتب البريد قؿ مف المتكسط عف تطبيؽ معايير الترقيةأبدرجة  ىناؾ مكافقة - أ
ـ بمعايير ترقية مدراء مكاتب البريػد يػؤثر ـ االلتزا  عامميف. جكىريان عمى ضعؼ أداء ال متكسطة عمى أف عد

ؤثر جكىريان عمى ضعؼ إدارة مدير تمكاتب البريد  عدـ االلتزاـ بمعايير ترقية مػدراءفرضية  - ب
فشؿ سياسات  جكىريان عمى ، كتؤثرمف عينة الدراسة يناؾ مكافقة بدرجة متكسطة تقريبان ف مكتب البريد

 .مدير مكتب البريد

 بمعػايير ترقيػة مػدراءعمى أف عدـ االلتزاـ متكسطة  مف أعمىبدرجة مكافقة  عينة الدراسة - ت
 .مكاتب البريد يؤثر جكىريان عمى تدني مستكل الخدمات البريدية مف مكتب البريد

 

 عربيةالدراسات ال ثانيًا:
م(، بعنوان " أثر الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي، دراسة حالة 2017دراسة يوسف ) -1

 سمطة الطيران المدني ".

أنكاع الحكافز المادية كالمعنكية المقدمة لمعامميف في سمطة عمى التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى 
الطيراف المدني كمعرفة مدل رضا العامميف، ككذلؾ معرفة العبلقة بيف نظـ الحكافز المطبقة عمى 

 العامميف في منشآت ذلؾ القطاع.

كتـ لتحميؿ بيانات الدراسة كاختبار الفرضيات، أسمكب التحميؿ الكصفي  الباحث استخدـ كقػػد
( مف العامميف بسمطة الطيراف المدني في كالية 85اختيار عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة بمغ )

، كاستخدـ  الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات.  الخرطـك

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 أف الحكافز المادية كالمعنكية تقدـ غالبان لمعامميف بييئة الطيراف المدني. - أ
 أفراد عينة الدراسة راضكف عف بيئة العمؿ إلى حدا ما. - ب
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أف ىناؾ عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ الحكافز المادية كالمعنكية كبيف الرضا  - ت
 الكظيفي. 

 ". فنيينالحوافز(عمى رضا ال –الترقية –أثر)األجور (، بعنوان "م2016)نور دراسة  -2

أثر األجكر كالترقية كالحكافز عمى رضا الفنييف في الشركة إلى التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى 
 السكدانية لنقؿ الكيرباء المحدكدة.

لتحميؿ بيانات الدراسة كاختبار الفرضيات، كقد تـ أسمكب التحميؿ الكصفي  الباحث استخدـ كقػػد
%( كىي 90( استبانة، لتككف نسبة االسترجاع )55( استبانو كتكمف الباحث مف استرجاع )60تكزيع )

 نسبة مقبكلة ليذا النكع مف الدراسات.

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
ال يكجد أثر ذات داللة إحصائية بيف األجكر كالترقيات كالحكافز عمى الرضا الكظيفي في الشركة  - أ

 الكيرباء المحدكدة.السكدانية لنقؿ 

نييف في الشركة كالحكافز كبيف رضا الفر كالترقيات ال تكجد عبلقة ارتباط جكىرية بيف األجك  - ب
 .السكدانية لنقؿ الكيرباء المحدكدة

مدى تحقيق برنامج إعادة ىيكمة الرواتب  (، بعنوان "م2016)الشمايمة و القرم دراسة  -3
 ". والعالوات لمعدالة التوزيعية

كالعبلكات لمبدأ التعرؼ عمى مدل تحقيؽ برنامج إعادة ىيكمة الركاتب ىدفت ىذه الدراسة إلى 
 .العدالة التكزيعية

لتحميؿ بيانات الدراسة كاختبار الفرضيات، كتككنت أسمكب التحميؿ الكصفي  الباحث استخدـ كقػػد
الييئات المستقمة، كاسترجعت بالكامؿ لتككف ك ( فردان مف العامميف في الكزارات 245عينة الدراسة مف )
 %( .100نسبة االسترجاع )

 ة إلى النتائج اآلتية:كقد خمصت الدراس

أف عكامؿ إعادة ىيكمة )الركاتب كالعبلكات( ليا أثر ذك داللة إحصائية عمى العدالة  - أ
 التكزيعية.
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أف ىناؾ أثر لعامؿ الخبرة كمتغير كسيط عمى العبلقة بيف ىيكؿ الركاتب كمتغير مستقؿ  - ب
 تابع.كالعدالة التكزيعية في الكزارات كلمؤسسات المستقمة األردنية كمتغير 

الحوافز المادية والمعنوية وعالقتيا بتحسين أداء  (، بعنوان "م2015)السممي دراسة  -4
 ". الطبية العسكرية بالرياض مواد البشرية بمدينة األمير سمطانالعاممين بإدارة ال

عمى الحكافز المادية كالمعنكية، كمدل عبلقتيا بتحسيف أداء التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى 
 .بإدارة المكارد البشرية بمدينة األمير سمطاف الطبية العسكرية بالرياضالعامميف 

ـ الباحث المنيج الكصفي، كاالستبانة كأداة لجمع البيانات، كمجتمع الدراسة يتككف مف  كقد استخد
جميع العامميف بإدارة المكارد البشرية بمدينة األمير سمطاف الطبية العسكرية بالرياض كالبالغ عددىـ 

 ( استبانة.149( مكظفان، كقد تـ استرجاع )152)

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

أف أفراد مجتمع الدراسة يركف أف مستكل أداء العامميف بإدارة المكارد البشرية بمدينة األمير  - أ
 سمطاف الطبية العسكرية بالرياض مرتفعة جدان.

عمى الحكافز المادية المطبقة، كمكافقكف أف أفراد مجتمع الدراسة مكافقكف بدرجة مرتفعة  - ب
بدرجة مرتفعة جدان عمى الحكافز المعنكية المطبقة كالتي تساىـ في تحسيف أداء العامميف 

 بإدارة المكارد البشرية بمدينة األمير سمطاف الطبية العسكرية بالرياض.
العامميف بإدارة  كجكد عبلقة طردية بيف الحكافز المادية كالمعنكية كبيف تحسيف مستكل أداء - ت

 المكارد البشرية بمدينة األمير سمطاف الطبية العسكرية بالرياض. 
أسس الترقية في الجامعات األردنية وعالقتيا بالرضا  (، بعنوان "م2013)عتوم دراسة  -5

 ". الوظيفي لدى أعضاء الييئة التدريسية

األردنية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي التعرؼ إلى أسس الترقية في الجامعات ىدفت ىذه الدراسة إلى 
 .لدل أعضاء ىيئة التدريس، كمعرفة مستكيات الرضا الكظيفي

منيجية البحث المسحي، تككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء  أسمكب الباحث استخدـ كقػػد
 ىيئة التدريس في الجامعات الحككمية التالية: )جامعة اليرمكؾ، الجامعة األردنية، جامعة العمـك

جامعة جدارا لمتميز، جامعة اربد األىمية، جامعة جرش  كالتكنكلكجيا( كالجامعات الخاصة التالية: )
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( عضك، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى 2785ـ، كالبالغ عددىـ )2011 – 2010األىمية( لمعاـ الدراسي 
 %.30( عضك ىيئة تدريسية، كتـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية بنسبة 836عينة مككنة )

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

و أف مستكل رضا أعضاء ىيئة التدريس عف أسس الترقية في الجامعات األردنية بمغ متكسط - أ
 .( بدرجة مرتفعة3.97الحسابي )

كجكد عبلقة ارتباطيو إيجابية بيف أسس الترقية في الجامعات األردنية كمستكيات الرضا  - ب
 الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس.

 

 جنبيةالدراسات األ :ثالثاً 
 بعنوان ، (Al-Belushi, et al. 2017)دراسة  -1

: “Impact of Monetary Incentives on Employee's Motivation: Shinas College 

of Technology, Oman-A Case Study” 

 ".دراسة حالة  -كلٌة شناص للتكنولوجٌا، عمانافز النقدٌة على تحفٌز الموظفٌن:تأثٌر الحو" 

الحكافز النقدية عمى دافع مكظفي كمية شناص لمتكنكلكجيا،  معرفة تأثيرتيدؼ ىذه الدراسة إلى 
 كمعرفة أىمية كقيمة الحكافز النقدية لممكظفيف.

في كمية شناص لمتكنكلكجيا،  فكغير األكاديميي فعمى المكظفيف األكاديميي كقد تمت الدراسة
ـ جمع البيانات مف 130كشممت عينة الدراسة ) ـ بطريقة عشكائية بسيطة، كقد ت ـ اختيارى ( مكظفان كقد ت

 خبلؿ االستبانة.

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
ـ الراتب كبدؿ العمؿ أكثر مف الحكافز النقدية األ - أ  خرل.أف مكظفي كمية شناص لمتكنكلكجيا يحفزى

 أف الحكافز النقدية ليا تأثير مباشر عمى حكافز المكظفيف. - ب

 أف الحكافز النقدية تعزز العمؿ الجاد لدل العامميف. - ت

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2966013
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2966013
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 (، بعنوانKVIST, 2012دراسة ) -2
: “THE IMPACT OF INCENTIVE SYSTEMS IN GLOBAL 

ORGANIZATIONS LOCATED IN SWEDEN A CASE STUDY OF 

ASTRAZENECA” 

 استرا من حالة دراسة السوٌد فً الموجودة العالمٌة المنظمات فً الحوافز نظم تأثٌر" 
 ". كاٌنز

تحقيؽ أىداؼ  عمىالعامميف  تساعدالتعرؼ عمى الحكافز كالدكافع التي ىػدفت الدراسػة إلػى 
 المؤسسات الدكلية العاممة في السكيد.

 مف تأثير النظـ كالقكانيف الباحثيتحقؽ حتى  (استرا زينكاشركة )عينة الدراسة  اختيار تـ كقد
 .استرا زينكاالمتعمقة بالحكافز المادية كالمعنكية لمعامميف في الشركة الدكلية 

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 البيئة المحيطة بالشركة داخؿ السكيد.مع ـ ءنظاـ الحكافز ال يتبل - أ

 عمييا بالشركات السكيدية.نظاـ الحكافز المتعارؼ مع نظاـ الحكافز ال يتبلءـ  - ب

 (، بعنوانERIKSSON, 2011دراسة ) -3
: “REWARD SYSTEMS AND INCENTIVES IN A PROJECT BASED 

ORGANISATION” 

 ". المشروع عمى قائمةال منظمةال في والحوافز المكافآت نظم" 

الحكافز كالمكافآت عمى مدراء المكاقع في  نظـعمى تأثير التعرؼ ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى 
 .المشاريع السكيدية

كىؿ ىذه  ،فعالة مكافآت أساليبلمتحقؽ مف استخداـ  الباحث أسمكب المقابمة كقد استخدـ
ـ إجراء مقاببلت كالتطرؽ إلى القصكر في ىذه األلتأثير عمى األداء، ليا دكر في ا األساليب ساليب، كقد ت

 .مكاقع كمشاريع مختمفةمع عشرة مدراء في 

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
نكع المشركع، عدة أمكر منيا:) حسب تتحدد أنظمة المكافآت لمدراء المشاريع السكيدييفأف   - أ

 .(أنظمة الشركة، العبلقات االجتماعية، المنصب، كقدرات المدير الشخصية



  59 
 

 عمى نتائج المشركع النيائية. حكافز كمكافآت بناءن عمى  مدراء المشاريعيحصؿ   - ب
 (، بعنوانSidhu, 2008دراسة ) -4

: “Wage Disparity And Determinants Of Wages In The Indian Industry” 

 ". تفاوت األجور ومحددات األجور فً الصناعة الهندٌة" 

 العكامػؿ التػي تػؤثر عمػىىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى تكضػيح التغيػرات الييكميػة فػي األجػكر كتحديػد 
الينديػة  قسػمت الدراسػة الصػناعات، 1981-2004معدؿ األجكر في قطاع الصػناعة الينػدم فػي الفتػرة 

يتمقاىػػا العمػػاؿ ي لباحػث بػيف متكسػط األجػكر التػكقػارف ا، فػي ىػذه الدراسػة إلػى أربعػة عشػر مجمكعػة
 .مػػع محاكلػػة التعػػرؼ عمػػى أسػػباب تفػػاكت األجػػكر عامميفكمتكسػػط ركاتػػب ال

كاستخدـ الباحػث األسػمكب التحميمػي الكصػفي فػي الجانػب النظػرم كاألسػمكب التحميمػي الكمػي 
 خػػبلؿ تنػػاكؿ دكر إنتاجيػػة العمػػؿ عمػى األجػػكر ك تػػأثير التكنكلكجيػػا عمػػى معػػدالت األجػػكر لكػػؿ مػف
أخػرل  طاع مف قطاعات الصناعة كما درست العبلقة بيف إنتاجية العػامميف ك التكنكلكجيػا مػف ناحيػةق

ـ مجمكعػة مػف المعػادالت الخطيػة البسػيطة ـ تقػػدير  مػف خػبلؿ بيانػات السبلسػؿ الزمنيػة كاسػتخدا بحػػث تػػ
بطريقة المربعات  معادلػػة مػػؿ انحػػدار لكػػؿكػػؿ متغيػػر مسػػتقؿ عمػػى حػػده فػػي معادلػػة منفصػػمة بع

 .الصغرل

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 . 2004- 1980ة تفػاكت األجػكر فػي قطاعػات الصػناعة الينديػة قػد اتسػعت خػبلؿ الفتػر  - أ
 .اليند الصػناعي فػي يػد معػدالت األجػكر فػي القطػاعالتكنكلكجيػا ىػي عامػؿ كرئيسػي فػي تحد - ب

 .العمؿ إنتاجيةالعامؿ الثاني المؤثر في متكسط األجر ىك  - ت

 (، بعنوانTakahashi, 2006دراسة ) -5
: “Effects of Wages And Promotion Incentives on The Motivation Levels of 

Japanese Employees” 

 ".والترقٌة على مستوى الدافعٌة للموظفٌن الٌابانٌٌن  األجور  أثٌر حوافزت" 

دافعية  الترقية عمى كأزيادة الراتب  ىدفت الدراسة إلى التركيز عمى تأثير التحفيز عف طريؽ
كالترقية عمى  بلتأثير حكافز الرات القكة النسبيةة في المنظمات اليابانية. حيث أظيرت الدراس عامميفال

 .العامميفدافعية 
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ٌارات شركات س عمال فً مجموعة( مكظفا يابانيا 1823كقد تمت الدراسة عمى عينة تضـ )

 .توٌوتا
 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 .العامميفكالراتب تؤثر بشكؿ إيجابي عمى دافعية   مف الترقيةبلن ف كأ - أ

 و.ف الترقية العادلة كانت المحفز األقكل مف مستكل الراتب كزيادتأ - ب

 

 الدراسات التي تناولت االلتزام التنظيمي
 المحمية الدراساتاًل: أو 
بمستوى  مداخل تنمية االلتزام التنظيميعالقة  (، بعنوان "م2016أبو جياب ) بحر و دراسة -1

 لدى ضباط الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة". االلتزام التنظيمي

بمستكل االلتزاـ  مداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيميعبلقة  مدل ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى
كتشمؿ الدراسة عمى مداخؿ تنمية االلتزاـ ، لدل ضباط الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة التنظيمي

الجدد الذم تتكافؽ قيميـ مع قيـ  عامميفاإلثراء الكظيفي، كاستقطاب كاختيار ال): التنظيمي التالية
يجاد نكع مف التكافؽ في المصالح بيف الفرد كالمنظمة  .(المنظمة، كا 

مف  طبقية أجريت الدراسة عمى عينة عشكائيةك  ،المنيج الكصفي التحميميكقد استخدـ الباحثاف 
 ا.( ضابطن 480بمغت )مف ضباط الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة رتبة مبلـز حتى عقيد 

 :آلتيةكقد خمصت الدراسة إلى النتائج ا
مداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيمي كااللتزاـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة الفمسطينية  العبلقة بيف - أ

 .عبلقة طردية ذات داللة إحصائية في قطاع غزة
بدرجة كبيرة مف االلتزاـ التنظيمي بمتكسط حسابي نسبي يتمتع ضباط الشرطة الفمسطينية  - ب
 %.76.74يساكم 

بللتزاـ االستمرارم لك ، %78.90 يساكم بللتزاـ العاطفيلنسبي الحسابي المتكسط ال - ت
 %.74.16 لبللتزاـ المعيارم ،75.00%
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(، بعنوان " دور بيئة العمل في االلتزام التنظيمي من وجية نظر م2016دراسة نصار ) -2
 العاممين اإلداريين في الجامعات الفمسطينية ".

ـ التنظي نظر العامميف  مي مف كجيةىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر بيئة العمؿ في االلتزا
ـ أخد جامعة األقصى كجامعة حككمية،  اإلدارييف في جامعتي األقصى كاإلسبلمية بقطاع غزة، حيث ت

 كالجامعة اإلسبلمية كجامعة عامة.

مية بقطاع كاإلسبل جميع العامميف اإلدارييف في جامعتي األقصى كقد أجريت ىذه الدراسة عمى
ـ ) ـ اختيار عينة عشكائية طبقية بناء عمى الجامعة، كذلؾ حسب ( 406غزة، كالبالغ عددى عامبل، كقد ت

مى ىذا العدد، كلكـ تـ (، كتـ تكزيع االستبيانات ع220د العامميف في كؿ جامعة، عددىا )نسبة عد
 ( استبانو صالحة لمتحميؿ، كتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة.190استرداد )

 : اآلتيةئج كقد خمصت الدراسة إلى النتا

بيئػة العمػؿ مػف كجيػة نظػر العػامميف اإلداريػيف فػي جػامعتي األقصػى كاإلسػبلمية بقطػاع  كاقع - أ
ـ التنظيمي  ، ك)متكسطة)أم أنو يكجد مكافقة بدرجة  ،(58.551بكزف نسبي )% غػػزة جػاء مستكل االلتزا

جاء بكزف نسبي  بقطػاع غػزة مف كجية نظر العامميف اإلدارييف في جامعتي األقصى كاإلسبلمية
 .)كبيرة)بدرجة  أم أنو يكجد مكافقػة ،(75.714)%

ـ التنظيمي مف كجية  - ب كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كاقع بيئة العمؿ كبيف مستكل االلتزا
 نظر العامميف اإلدارييف في جامعتي األقصى كاإلسبلمية بقطاع غزة.

عمػى مسػتكل االلتػزاـ التنظيمػي مػف كجيػة نظػر العػامميف كجػكد أثػر إيجػابي لبيئػة العمػؿ   - ت
 .جامعتي األقصى كاإلسبلمية بقطاع غزة اإلداريػيف فػي

دراسة وعالقتيا بااللتزام التنظيمي، (، بعنوان "العدالة التنظيمية م2016دراسة عميان ) -3
 ميدانية عمى ىيئة التمريض في المستشفيات الحكومية في محافظة غزة".

ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى عبلقة بيف العدالة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي عمى ىيئة  ىدفت
 التمريض في المستشفيات الحككمية في قطاع غزة.



  62 
 

مف مجتمع دراسة الذم يتمثؿ بجميع الممرضيف كقد أجريت الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية 
المستشفيات الحككمية في قطاع غزة كالذم بمغ حجمو كالممرضات العامميف في ىيئة التمريض في 

 .( استبانو261)رداد( ممرض كممرضة، كقد تمكف الباحث مف است278) ، كبمغت العينة( مفردة1006)

 : اآلتيةكقد خمصت الدراسة إلى النتائج 
عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العدالة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي لدل ىيئة التمريض  كجكد - أ

 غزة. قطاعفي المستشفيات الحككمية في 

تتكافر لدل ىيئة التمريض في المستشفيات الحككمية في محافظة غزة درجة عالية مف االلتزاـ  - ب
 التنظيمي.

كسطة مف المكافقة مف قبؿ ىيئة التمريض حصكؿ مجاؿ العدالة التنظيمية ككؿ عمى درجة مت - ت
 في المستشفيات الحككمية في محافظة غزة.

بعنوان "القيادة الخادمة وعالقتيا بااللتزام التنظيمي، دراسة  (،م2015غالي )دراسة  -4
 تطبيقية عمى الجامعات في قطاع غزة".

كتحقيؽ االلتزاـ التنظيمي ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف ممارسة القيادة الخادمة 
الجامعة اإلسبلمية، جامعة األزىر، جامعة كاإلدارييف في جامعات قطاع غزة ) فلمعامميف األكاديميي

األقصى، جامعة فمسطيف(، كما ىدفت عمى التعرؼ عمى ممارسة تمؾ الجامعات ليا، كمعرفة مستكل 
 االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف بيا.

( شخص مف العامميف البالغ عددىـ 400بمغ حجميا )مى عينة عشكائية كقد أجريت الدراسة ع
 ( شخص.2157)

 : اآلتيةكقد خمصت الدراسة إلى النتائج 
 أف درجة ممارسة المسئكليف لمقيادة الخادمة كانت متكسطة في الجامعات محؿ الدراسة. - أ

التنظيمي لدل العامميف عبلقة ارتباط طردية بيف ممارسات القيادة الخادمة كبيف االلتزاـ كجكد  - ب
 بالجامعات محؿ الدراسة.
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ـ التنظيمي بأبعاده الثبلثة لدل العامميف بالجامعات الفمسطينية في  - ت كجكد مستكل عاؿو مف االلتزا
 قطاع غزة.

بعنوان "العالقة بين الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي، دراسة  (،م2014فارس)دراسة  -5
 غزة ". -ميدانية عمى جامعة األزىر

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الثقافة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي في جامعة 
 األزىر.

( مكظفان 170عددىـ )جميع اإلدارييف في جامعة األزىر بغزة كيبمغ كقد أجريت الدراسة عمى 
 (.%73.5( استبانو بنسبة استرداد )125إداريا، كتـ استرداد )

 : اآلتيةكقد خمصت الدراسة إلى النتائج 
 .عبلقة طردية متكسطة بيف الثقة بالمشرفيف كااللتزاـ التنظيمي  ىناؾ-أ

 .عبلقة طردية ضعيفة بيف الثقة بزمبلء العمؿ كااللتزاـ التنظيمي  اؾنى-ب

 عبلقة طردية متكسطة بيف الثقة بإدارة الجامعة كااللتزاـ التنظيمي . ىناؾ-ت

 

 : الدراسات العربيةاً ثاني
(، بعنوان " دور إدارة األداء البشري في تحقيق االلتزام التنظيمي، م2015دراسة بياضي ) -1

 بسكرة ". -TIFIBدراسة حالة مؤسسة النسيج والتجييز 

المبحكثيف في مؤسسة صناعة النسيج كالتجييز لبمدية بسكرة ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات 
 .نحك أىمية عمميات إدارة األداء البشرم كدكرىا في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي

ـ برنامج 100كقد أجريت الدراسة عمى عينة تقارب ) ـ استخدا في التحميؿ  SPSS( مكظؼ كما ت
 اإلحصائي لمبيانات.

 :اآلتيةكقد خمصت الدراسة إلى النتائج 

 كجكد مستكل مقبكؿ إلدارة األداء البشرم في المنظمة محؿ الدراسة. - أ
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كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة األداء البشرم بأبعاده المختمفة كمستكل االلتزاـ  - ب
 التنظيمي الذم كاف لو مستكل مقبكؿ كمتكسط بالمنظمة محؿ الدراسة.

االلتزام التنظيمي لدى الموظفين اإلداريين في (، بعنوان " واقع م2015دراسة المحياني ) -2
 إدارة التربية والتعميم بمكة المكرمة من وجية نظر القيادة التربوية".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عؿ كاقع االلتزاـ التنظيمي لدل المكظفيف اإلدارييف مف كجية نظر 
م، االلتزاـ المستمر، بيئة االلتزاـ المعيار اللتزاـ الشعكرم، ربكية، كفقا لممجاالت التالية: )االقيادة الت

ـ التنظيمالعمؿ ي (، كما ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ كاقع االلتزا
 المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، التخصص(.لدل المكظفيف، تعزم لمتغيرات )

، كالمزاكليف لعمميـ خبلؿ الفصؿ تربكيان  ( قائدان 113كقد أجريت الدراسة عمى عينة تتككف مف )
ـ الدراسي  استثناء العينة بق، كقد طبقة الدراسة عمى كامؿ المجتمع، كذلؾ 1435/1436األكؿ مف العا

 ( مف القادة التربكيكف.10االستطبلعية البالغ عددىا )

 :اآلتيةكقد خمصت الدراسة إلى النتائج 

اإلدارييف مف كجية نظر القادة التربكييف كاف بدرجة  إف كاقع االلتزاـ التنظيمي لدل المكظفيف - أ
 .متكسطة

ـ المستمر بالمرتبة الثانية،   - ب ـ جاء المجاؿ االلتزا حصؿ المجاؿ بيئة العمؿ عمى المرتبة األكلى، ث
 .االلتزاـ الشعكرم، كجاء في المرتبة األخيرة مجاؿ االلتزاـ المعيارم كجاء فػي المرتبػة الثالثػة مجػاؿ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ كاقع االلتزاـ التنظيمي لدل المكظفيف اإلداريػيف عدـ   - ت
 .كالتخصص، عمى جميع المجاالت، كعمى المقياس الكمي ألداة الدراسة تعػزل لمتغيػرم المؤىػؿ العممػي،

(، بعنوان " االلتزام التنظيمي وعالقتو باألداء، دراسة ميدانية عمى م2014دراسة غربال ) -3
 بسكرة "-عينة من عمال كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

ـ التنظيمي ك األداء لدل كمية  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فركؽ بيف االلتزا
 بسكرة. –العمـك اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة محمد خضير

اختيرت بطريقة عشكائية كنظرا ( عامؿ بالكمية 30ريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )كقد أج
 لضيؽ الكقت تـ تطبيؽ العينة القصيدة.
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 :اآلتيةكقد خمصت الدراسة إلى النتائج 

 .التنظيمي كاألداء تعزم لمتغير الجنس االلتزاـتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  - أ

 .ةقدمياأل التنظيمي ك األداء تعزم لمتغير االلتزاـال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف   - ب

 .ميمؿ العىالمؤ  التنظيمي ك األداء تعزم لمتغير االلتزاـال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف   - ت
دور بيئة العمل الداخمية في تحقيق االلتزام التنظيمي " (، بعنوانم2013) الشمريدراسة   -4

 ".لدى منسوبي قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية 

ـ التنظيمي لدل منسكبي  ؽعمى دكر بيئة العمؿ الداخمية في تحقي التعرؼىدفت الدراسة إلى  االلتزا
 .قيادة حرس الحدكد بمنطقة الحدكد الشمالية

كقد أجريت الدراسة عمى عينة مف منسكبي قيادة حرس الحدكد بمنطقة الحدكد الشمالية كبمغ 
 .كفردان  ( ضباطان 669مف إجمالي ) كفردان  ( ضابطان 243حجميا )

 :اآلتيةكقد خمصت الدراسة إلى النتائج 
 ، كااللتزاـاليكميةانجاز مياـ )ارتفاع مستكيات االلتزاـ التنظيمي ىي:  السمككيات التي تبرر - أ
الخصائص اليامة لبيئة العمؿ الداخمية ىي: ، ك (، كاحتراـ الرؤساء كااللتزاـ بتعميماتيـالحضكر بمكعد

عباء كمياـ حرس الحدكد، كالتزاـ العامميف بأنظمة حرس )العمؿ بركح الفريؽ الكاحد في مكاجية أ
 الحدكد(.

ـ التنظيمي بمتكسط  المعكقات التي تحكؿ دكف تحسيف بيئة العمؿ الداخمية البلزمة لتحقيؽ - ب االلتزا
دكرات التقنيات االتصاؿ البلزمة لتبادؿ األكامر كالتعميمات بيف الدكريات كالقيادة، كندرة )ىي:  حسابي
ـ في  تدريبية ـ في أعماؿ الرصد كالمتابعة كالمطاردة، التي تيت ـ تكزيع العمؿ بشكؿ عادؿ تطكير أدائي عد

 .(عمى كؿ العامميف

 بيف بيئة العمؿ الداخمية كمستكيات االلتزاـ التنظيمي. وطردم قكي عبلقةيكجد  - ت
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بالمؤسسات "أثر سياسات التحفيز في الوالء التنظيمي  (، بعنوانم2011دراسة الفارس ) -5
 العامة بدمشق".

مفيكمي سياسات التحفيز كالكالء التنظيمي كالتعرؼ عمى العبلقة  التعرؼ عمىىدفت الدراسة إلى 
 بيف سياسات التحفيز كالكالء التنظيمي.

( مفردة دراسية، كىـ عبارة عف مكظفيف مف 324كقد أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )
 مختمؼ المستكيات.
 :اآلتيةدراسة إلى النتائج كقد خمصت ال

متغيرات الكعدـ كجكد عبلقة مع  ،عبلقة ايجابية بيف الكالء التنظيمي كالخبرة العممية ىناؾ - أ
 .لمدراسة األخرل
 عبلقة بيف سياسات التحفيز المستخدمة كالعكامؿ الشخصية لممكظؼ. ال يكجد - ب

 كجكد عبلقة ايجابية بيف التحفيز كالكالء التنظيمي. - ت
(، بعنوان " أثر التسويق الداخمي في تحقيق االلتزام التنظيمي م2010الشوابكة )دراسة  -6

 متعدد األبعاد لمعاممين في أمانة عمان الكبرى "

التنظيمي لمعامميف في  ـااللتزاتحقيؽ  فيالتسكيؽ الداخمي  أثر التعرؼ عمى تيدؼ الدراسة إلى
عمكمات التدريب، التمكيف، فؽ العمؿ، المبأبعاده ) ، كالتعرؼ عمى التسكيؽ الداخميعماف الكبرل أمانة

 (.تزاـ التنظيمي )االستمرارم، المعيارم، العاطفيأنكاع االل(، كالتعرؼ عمى التسكيقية، الدعـ اإلدارم

عمى العامميف في اإلدارتيف الكسطى كالتنفيذية، كقد بمغ عدد العامميف  كقد أجريت الدراسة
استرجاع تـ ، ك استبانة( 400( مكظؼ، حيث تـ تكزيع )400العينة مف ) تككنتك  ،( مكظفان 2044)
 (.%97.5كبنسبة ) ة( استبان391)

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 العامميف في أمانة عماف الكبرل. التنظيمي تزاـلمتسكيؽ الداخمي عمى االل ىناؾ تأثير - أ

 .تنظيميال االلتزاـمف  بمستكل ايجابي لعامميف في أمانة عمافايتمتع  - ب
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 الدراسات األجنبية ًا:ثالث
 بعنوان،  (Han, 2014) دراسة -1

: “Hotel employees' perceptions of supervisors servant leadership behaviors, 

and relationships with employees' affective commitment” 

ـ  ذلؾ كعبلقة الخادمة لمقيادة مسئكلييـ لممارسة الفنادؽ مكظفيإدراؾ "  "لممكظفيف العاطفيبااللتزا

 إلى باإلضافة مكظفييـ مع الخادمة لمقيادة الفنادؽ في المشرفيف ممارسة درجةدراسة  إلى ىدفت
 عمىالدراسة  تطبيؽ تـ المنظمة، تجاه العاطفيااللتزاـ  كمدل كالمكظفيف المشرفيف بيف العبلقة طبيعة

 . األمريكية المتحدة ياتبالكال آيكا بكلية الفنادؽ في العامميف

 تكزيع كتـ كالتحميؿ،لمدراسة  صالحة( استبانو 127) استعادة كتـاستبانو  (142) تكزيع تـ
 لجمعية اإللكتركني المكقع مف العناكيف عمى الحصكؿ تـ أف بعدااللكتركني  البريد خبلؿ مفاالستبانو 
 .الفنادؽ

 :كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

 .غرافيةالديمك  المتغيرات حسب تختمؼ الخادمة لمقيادة المشرؼ ممارسة درجة أف - أ

 كمدل الخادمة لمقيادة المشرفيف ممارسة درجة بيف إحصائية داللة ذات طردية عبلقة ىناؾ أف - ب
 .المنظمة تجاه لمعامميف العاطفيااللتزاـ 

 السبعة الخادمة القيادة أبعاد مف بعد كؿ بيف مكجبة طردية عبلقة ىناؾ أف النتائج كأظيرت كما - ت
 .التنظيمي االلتزاـ كبيف

 ، بعنوان(Aghaei, et al. 2013)دراسة -2
:“Relationship between employees empowerment with organizational 

commitment in employees of Khorasan Razavi sport and youth administration ”  

العـاملٌن وااللتـزام التنظٌمـً فـً إدارة الـشباب والرٌاضـة بخرسـان  لعالقـة بـٌن تمكـٌن" ا

 " بإٌران رزافـً

ـ التنظيمػي لممػكظفيف العػامميف  ىػدفت ىػذه الدراسػة لتكضػيح العبلقػة بػيف التمكػيف الػكظيفي كااللتػزا
 .إدارة الػػشباب ك الرياضػػة بخراسػػاف رزافػػي بػػإيرافي فػ
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التحميمي، كقد استخدـ الباحثكف أداة  اعتمػػد البػػاحثكف فػػي دراسػػتيـ عمػػى المػػنيج الكصػػفي 
كقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغ  مفػردة، (112االستبانة في جمع البيانات، حيث بمغ مجتمػع الدراسػة )

 .مفردة( 52حجميا )

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
  .يجابية معتدلة بيف التمكيف كااللتزاـ التنظيميعبلقة ا ىناؾ - أ

ـ كجكد - ب  عينة البحث بخػصكص درجػة االلتػزاـ مف الجنسيففركؽ ذات داللة إحصائية بيف  عد
 .التنظيمي

 بعنوان ، (Akhtar, et al. 2013) دراسة-3
: “Self-efficacy and optimism as predictors of organizational commitment 

among bank employees” 

االلتزاـ مدل تأثيرىا عمى ك متنبئيف لممنظمة إلى معرفة الكفاءة الذاتية كالتفاؤؿ كىدفت ىذه الدراسة 
 .التنظيمي لمكظفيف البنؾ

التحميمي، كقد استخدـ الباحثكف أداة  اعتمػػد البػػاحثكف فػػي دراسػػتيـ عمػػى المػػنيج الكصػػفي
كقد طبقت الدراسة عمى عينة بمغ  مفػردة،( 150حيث بمغ مجتمػع الدراسػة )االستبانة في جمع البيانات، 

 .مفردة( 75حجميا )

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
ظيمي، في حيف أف التفاؤؿ أف الكفاءة الذاتية مرتبطة ارتباطان ايجابيان بالتفاؤؿ كااللتزاـ التن - أ

 كااللتزاـ التنظيمي ليس ليما ارتباط.
ـ التنظيميأف  - ب ، في حيف أف التفاؤؿ تأثيرىا منخفض الكفاءة الذاتية ليا تأثير كبير عمى االلتزا

 عمى االلتزاـ التنظيمي.
  أف المكظفيف المؤىميف مينيان لدييـ التزاـ تنظيمي أعمى مف المكظفيف غير المؤىميف مينيان. - ت
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 بعنوان(، Qaisar,2012) دراسة-4
: “Exploring Effects of Organizational Commitment on Employee 

Performance: Implications for Human Resource Strategy” 

دراسة تطبيقية إلستراتيجية الموارد  –" قياس أثر االلتزام التنظيمي عمى أداء الموظفين 
 البشرية".

)االلتزاـ االستمرارم،  عاد االلتزاـ التنظيمي الثبلثةىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر أب
 االلتزاـ العاطفي، االلتزاـ المعيارم( عمى أداء منتسبيف الشرطة في باكستاف.

ـ آباد مف دكم   كقد أجريت ىذه الدراسة عمى منتسبيف الشرطة العامميف في شرطة العاصمة إسبل
 .ا( فردن 200الرتب الدنيا، حيث تـ تكزيع االستبانة عمى )

 النتائج اآلتية:كقد خمصت الدراسة إلى 

 كأداء ضباط الشرطة.أبعاد بعبلقة طردية بيف االلتزاـ التنظيمي  كجكد - أ

 عمى األداء ىك العاطفي يميو المعيارم كمف ثـ االستمرارم. تأثيران  أنكاع االلتزاـ أف أكثر - ب
 بعنوان(، Prabhakar and Ram,2011دراسة )-5

: “Antecedent HRM Practices for Organizational Commitment International” 

 ". ممارسات إدارة الموارد البشرٌة المؤدٌة لاللتزام التنظٌمً" 

 ىدفت الدراسة إلى تقييـ أثر تصميـ العمؿ كالتمكيف عمى مستكل االلتزاـ التنظيمي كتناكلت
كااللتزاـ  تمرارم،االلتزاـ العاطفي، كااللتزاـ االس(الدراسة االلتزاـ التنظيمي كفقان ألبعاده الثبلثة كىي 

ـ قياسو مف خبلؿ عناصره كىي )المعيارم ـ العمؿ فقد ت الميارات كتنكع المياـ  تنكع)، كفيما يتعمؽ بتصمي
، كقد تـ تناكؿ التمكيف (الراجعة كأىمية المياـ ككضكح المياـ ككضكح الميارات كاالستقبللية كالتغذية

كالمشاركة كاتخاذ القرار كتحديد المصير  القدراتالتدريب كالتطكير كتنمية ) مف خبلؿ عناصره كىي
 (.الكظيفي

وهو اسم XYZ Air ( من العاملٌن اإلدارٌٌن فً شركة( 811واشتملت عٌنة الدراسة على )

 .)ح عن اسمهاالتً لم ٌفص نحدى شركات الطٌراإل وهمً

 كقد خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
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 عبلقة بيف تصميـ العمؿ كالتمكيف كبيف االلتزاـ التنظيمي، كأنو يجب عمى المنظمات ىناؾ - أ
االلتزاـ  العمؿ عمى ىيكمة كتصميـ الكظائؼ، كتمكيف العامميف بشكؿ مستمر ككسيمة لتنمية مستكل

 التنظيمي.

ـ المبحكثيف غير راضيف عف مستكل إشراكيـ  - ب ـ بحاجة إلى  أف معظ تغذية في اتخاذ القرار، كأني
كأف أكثر مف نصؼ العامميف بحاجة إلى أعماؿ  راجعة كمعمكمات حكؿ آليات العمؿ كمستكل األداء،

فرص عديدة لتحقيؽ ذاتيـ، كقد ذىب معظـ المبحكثيف  أكثر إمتاعان كتتناسب مع مياراتيـ كتكفر ليـ
 االلتزاـ التنظيمي.اإلثراء الكظيفي يعتبر أداة لتحسيف مستكل  إلى أف إعادة تصميـ العمؿ مف خبلؿ

 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة
عمى الدراسات السابقة التي استعرضيا الباحث يتضح أف ىذه الدراسة قد تعددت كاختمفت  تعقيبان 

باختبلؼ األىداؼ التي سعت إلى تحقيقيا كاختبلؼ المكضكعات التي تناكلتيا، كاختبلؼ البيئات التي 
ـ أىمية ىذه الدراسات في إثراء المعرفة كتزكيد صانعي القرارات في المؤسسا بمعمكمات  تتمت فييا، كرغ

ـ التنظيمي  ـ يتناكؿ تأثير حقكؽ المكظؼ عمى االلتزا ـ ل ـ إلى أف أم مني في غاية األىمية عف مؤسساتي
 لدل العامميف.

  :أوجه التشابه واالختالف 

 

 بالنسبة لبٌئة الدراسة: .0

 :أوجه التشابه 

كالشرطي مثؿ  يالعمؿ األمنتشابيت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناكليا لبيئة 
 .(ـ2013الشمرم، ) ،(ـ2016 ، )مصبح،(ـ2016أبك ىدة، (، )ـ2016دراسة )بحر كأبك جياب، 

 :أوجه االختالف 

اختمفت البعض األخر مف الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في متناكليا لبيئات مختمفة عف 
ـ( تناكلت سمطة الطيراف المدني في السكداف، 2017دراسة )يكسؼ،  مؿ الدراسة الحالية مثؿبيئة ع

،  الشمايمة، كدراسة )ـ( تناكلت الشركة السكدانية لنقؿ الكيرباء المحدكدة2016كدراسة )نكر، كالقـر
ـ( تناكلت العامميف 2015)السممي،  الكزارات كالييئات المستقمة في األردف، كدراسةـ( تناكلت 2016
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، في إدارة   ـ( تناكلت2013المكارد البشرية بمدينة سمطاف الطبية العسكرية في الرياض، كدراسة )عتـك
( تناكلت كمية اليندسة في جامعة النجاح الكطنية، ـ2009كآخركف،  عطيركدراسة )الجامعات األردنية، 
  Al-Belushi, et al. 2017))دراسة  زة،( تناكلت البريد في قطاع غـ2008كدراسة )السباح، 

تناكلت قطاع  (Akhtar, et al. 2013)كدراسة تناكلت دراسة كمية شناص لمتكنكلكجيا قفي عماف، 
 (ERIKSSON, 2011) كدراسة تناكلت المنظمات الدكلية، (KVIST, 2012)كدراسة ، البنكؾ

( تناكلت القطاع الصناعي اليندم، كدراسة sidhu, 2008كدراسة ) تناكلت مكاقع المشاريع السكيدية
(Takahashi, 2006.تناكلت شركة تكيكتا في الياباف ) 

 
 بالنسبة للمتغٌرات:  .7

 :أوجه التشابه 

اتفقت ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في تناكليا جزء مف متغير حقكؽ المكظؼ سكاء 
مف خبلؿ دراستو بشكؿ أساسي أك ربطة مع متغيرات أخرل، كقد اتفقت ىذه الدراسة مع عدد مف 

كدراسة  (،ـ2016الدراسات التي تناكلت الركاتب أك األجكر كمتغير في دراستيا مثؿ دراسة )أبك ىدة، 
،  الشمايمة) (. كاتفقت مع عدد مف الدراسات التي تناكلت  sidhu, 2008) ـ(، كدراسة2016كالقـر

،  الترقيات كمتغير في دراستيا مثؿ  ,campdell)(، ـ2008دراسة )السباح، ك  ـ(،2013دراسة )عتـك
( التي تناكلت العبلكات كمتغير في ـ2009كآخركف،  عطيرمع دراسة )  أيضان (. كاتفقت 2006

( التي جمعت بيف Takahashi, 2006دراسة ) ( ك2016دراسة )نكر،  مع أيضان دراستيا. كاتفقت 
دراسة  ،ـ(2017دراسة )يكسؼ،  مع أيضان متغير األجكر كالترقيات كمتغير في دراستيا. كاتفقت 

(Al-Belushi, et al. 2017)،  ـ(،2015كدراسة )السممي،  (،ـ2016)مصبح،  دراسةك 
 .التي تكممت عف الحكافز (ERIKSSON, 2011) ، كدراسة(KVIST, 2012)كدراسة

ـ الدراسات السابقة في ربط ـ التنظيمي فاتفقت ىذه الدراسة مع معظ  أما فيما يخص متغير االلتزا
)الشمرم،  (،ـ2014(، )غرباؿ، 2015أخر مثؿ دراسة )البياضي،  متغير االلتزاـ التنظيمي بمتغير

 ،(Aghaei, et al. 2013)(، Han, 2014(، )ـ2010(، )الشكابكة، ـ2011)الفارس،  (،ـ2013
((Akhtar, et al. 2013، (Qaisar,2012،) (Prabhakar and Ram,2011). 
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 :أوجه االختالف 
العديد مف الباحثيف نحك التعرؼ عمى عبلقة متغيرات مختمفة بحقكؽ المكظؼ، كىذه ذىب 

تحفيز  ـ(،2015كدراسة )السممي،  ،(ـ2016المتغيرات مثؿ أداء العامميف مثؿ دراسة )أبك ىدة، 
كآخركف،  عطيرمعدؿ دكراف العمؿ مثؿ دراسة ) ،Al-Belushi, et al. 2017)) دراسة العامميف مثؿ

 دراسة(، فعالية األداء كالرضا الكظيفي مثؿ ـ2008مستكل الخدمات مثؿ دراسة )السباح، (، ـ2009
،  ـ(2016كدراسة )نكر،  (،ـ2016)مصبح،  ـ(، كدراسة2017)يكسؼ،   ،ـ(2013كدراسة )عتـك

،  الشمايمة(، العدالة التكزيعية مثؿ دراسة )campdell, 2006األداء الغير مالي مثؿ دراسة ) كالقـر
 .ـ(2016

 

أما فيما يخص متغير االلتزاـ التنظيمي فقد تعرؼ عدد مف الباحثيف عبلقة متغيرات مختمفة 
)بحر كأبك جياب، ية االلتزاـ التنظيمي مثؿ دراسة بااللتزاـ التنظيمي كىذه المتغيرات مثؿ مداخؿ تنم

(، ـ2010مثؿ دراسة )عمياف،  (، العدالة التنظيميةـ2016(، بيئة العمؿ مثؿ دراسة )نصار، ـ2016
إدارة (، ـ2014يمية مثؿ دراسة )الفارس، (، الثقافة التنظـ2015القيادة الخادمة مثؿ دراسة )غالي، 

( كدراسة  2014(، األداء مثؿ دراسة )غرباؿ، ـ2015األداء البشرم مثؿ دراسة )البياضي، 
(Qaisar,2012،)  ،ؽ الداخمي مثؿ دراسة )الشكابكة، (، التسكيـ2011التحفيز مثؿ دراسة )الفارس

 .Aghaei, et al)(، تمكيف العامميف مثؿ دراسة Han, 2014(، اإلدراؾ مثؿ دراسة ) ـ2010
 . Akhtar, et al. 2013)) ، الكفاءة الذاتية كالتفاؤؿ مثؿ دراسة (2013

 
 :بالنسبة لمنهج الدراسة وأداتها .1

الدراسات السابقة في استخداـ اإلستبانة كالمنيج اتفقت الدراسة الحالية مع الغالبية العظمى مف 
،  افي ماعد ،الكصفي التحميمي  منيجية البحث المسحي،ـ( حيث استخدـ الباحث 2013دراسة )عتـك

 .حيث استخدـ الباحث المقابمة فقط (ERIKSSON, 2011) دراسة
 

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

 فرضياتيا.تحديد مشكمة الدراسة كصياغة  .1
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 إثراء الجزء النظرم مف الدراسة. .2

 بناء أداة الدراسة )االستبانة(، مف خبلؿ االستعانة ببعض الفقرات مف الدراسات السابقة. .3

 االستفادة مف المراجع كالكتب التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة. .4

دراؾ الباحث عند اختياره لمجتمع كعينة  .5  الدراسة.زادت الدراسات السابقة مف كعي كا 

 عرض النتائج كمناقشتيا كالتعميؽ عمييا كربطيا بالدراسات السابقة. .6

 ألم مف الدراسات السابقة. التأكد مف أف ىذه الدراسة ال تمثؿ تكراران  .7
 

 :ما تمٌزت به الدراسة الحالٌة 

 الدراسة الحالية تتعامؿ مع متغيريف ىاميف ىما حقكؽ المكظؼ كااللتزاـ التنظيمي. .1
 الدراسة الحالية مكضكع حقكؽ المكظؼ بجميع جزئياتو المالية كالكظيفية.تناكلت  .2

 تناكلت الدراسة الحالية مكضكع االلتزاـ التنظيمي بتفصيبلتو. .3

تطبؽ ىذه الدراسة عمى إحدل أكبر كأىـ المؤسسات الحككمية في قطاع غزة، مما سيحفز  .4
في الحفاظ عمى حقكؽ المكظؼ لرفع مستكل  العديد مف المؤسسات كقيادة كزارة الداخمية كاألمف الكطني

 .عامميفااللتزاـ التنظيمي لدل ال

أكؿ دراسة تتطرؽ لمكضكع تأثير حقكؽ  –في حدكد عمـ الباحث  –تعتبر ىذه الدراسة  .5
 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزةالمكظؼ عمى االلتزاـ التنظيمي 

ة اختمفت عف الظركؼ التي تمت بيا الظركؼ التي تمت فييا الدراسة الحالية ظركؼ استثنائي .6
األزمة المالية التي تعاني منيا الحككمة الفمسطينية في قطاع  مف ىذه الظركؼك  ،كافة الدراسات السابقة

 .غزة 
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 تالفصل الرابع: الطريقة واإلجراءا
 

 مقدمةال
جراءاتيا منيجي أف ـ مف خبللو انجاز الجانب التطبيقي  ان رئيس محكران تعتبر ة الدراسة كا  مدراسة، ليت

كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى النتائج التي 
ـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقؽ األىدا ؼ التي تسعى إلى يت

 تحقيقيا. 

الدراسة، ككذلؾ أداة الدراسة كعينة كمجتمع  متبعنيج اللمم تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان عمى ذلؾ  كبناءن 
كينتيي الفصؿ بالمعالجات  ،، كمدل صدقيا كثباتياككيفية بنائيا كتطكيرىا عدادىاإالمستخدمة كطريقة 

 يمي كصؼ ليذه اإلجراءات. اكاستخبلص النتائج، كفيملبيانات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ا

 منيج الدراسة
 الذم يحاكؿ التحميمي الكصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 تطرح التي مككناتيا كاآلراء بيف بياناتيا، كالعبلقة كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة كصؼ خبللو مف
 .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات حكليا

"المنيج الذم يسعى  بأنو التحميمي الكصفي المنيج (2006ـ، ص100) الحمداني كيعرؼ
الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ  أكلكصؼ الظكاىر أك األحداث المعاصرة، 

رفة المشاركيف في الدارسة كتتطمب مع ظاىرة أك مشكمة، كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع،
  .التي نستعمميا لجمع البيانات" كاألكقاتندرسيا  كالظكاىر التي

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

مصادر البيانات  ىإل لمدراسةفي معالجة اإلطار النظرم  و الباحث: حيث اتجالمصادر الثانوية .8
الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة، كالدكريات كالمقاالت كالتقارير، 
كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت 

 المختمفة.
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جمع البيانات  ىإل ية لمكضكع الدراسة لجأ الباحثكانب التحميم: لمعالجة الجالمصادر األولية .2
ليذا الغرض. األكلية مف خبلؿ اإلستبانة كأداة رئيسة  لمدراسة، صممت خصيصا ن

 

 الدراسة مجتمع 

عمى مشكمة الدراسة  يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، كبناءان مجتمع الدراسة 
مف  في حككمة قطاع غزة جياز الشرطة الفمسطينية يتككف مف أفرادكأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ 

لعدة أسباب، مف عينة الدراسة األفراد مف رتبة رائد فما فكؽ كذلؾ ، كقد استبعد الباحث رتبة نقيب فما دكف
ألنيا تعتبر مف الرتب العميا في  أنيـ أقؿ ضرران مف غيرىـ مف الرتبمنيا أف مجتمع الدراسة كبير، ك 

الشرطة كلدييا امتيازات كمكافآت خاصة بيـ، لذلؾ إذا تـ أخدىـ مف ضمف عينة الدراسة سكؼ جياز 
ا حسب تقرير ىيئة ( مكظفن 3096كيبمغ المجتمع األصمي لمدراسة ). تؤثر عمى النتيجة النيائية لمتحميؿ

 اآلتيالشكؿ في  مكضحه كىك  ،ـ2017التنظيـ كاإلدارة بكزارة الداخمية لمعاـ 

 وضح أعداد كل رتبة من الرتب المستيدفةي :(4.1)جدول 

 م2017 -المصدر: ىيئة التنظيم واإلدارة بوزارة الداخمية الفمسطينية

 

 الدراسةعينة 
 :االستطالعية العينة

جياز  أفرادمف  عشكائية ة، تـ اختيارىـ بطريقاستبانة 09 تٌككنت عينة الدراسة االستطبلعية مف
لمتطبيؽ ا الدراسة، كالتحقؽ مف صبلحيتي ةبغرض تقنيف أدا في حككمة قطاع غزة الشرطة الفمسطينية

 بيؽ عمييا. عمى العينة األصمية، كقد تـ استبعادىـ مف عينة الدراسة التي تـ التط

 

 المجموع جندي عريف رقيب رقيب أول مساعد مساعد أول مالزم مالزم أول نقيب الرتبة

 6903 268 165 165 1034 958 1050 849 1170 1244 العدد
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 العينة األصمية "الفعمية":

إستبانة عمى مجتمع  059تـ تكزيع  حيث، الطبقية العشكائية اـ الباحث باستخداـ طريقة العينةق
 %. كقد تـ حساب حجـ العينة مف المعادلة التالية1040إستبانة بنسبة  619الدراسة كقد تـ استرداد 

(2996Moore,:) 
2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:

Z  :القيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ )مثبلن :Z=1.96  0.05لمستكل داللة .) 

m :مثبلن( 0.05: الخطأ اليامشي: كييعٌبر عنو بالعبلمة العشرية) 

 المعادلة: يتـ تصحيح حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف

n الميعىٌدؿ   = 
1 

nN

N n
        (2) 

 تمثؿ حجـ المجتمع Nحيث  

 ( نجد أف حجـ العينة يساكم:8باستخداـ المعادلة )
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n  

 ( يساكم:2المعادلة )، فإف حجـ العينة الميعىٌدؿ باستخداـ  = 3096Nحيث أف مجتمع الدراسة 

n الميعىٌدؿ   = 364
13846903

6903*384



  

 عمى األقؿ. 364كبذلؾ فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكم 
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 أداة الدراسة
دراسة تطبيقية عمى  -تأثير حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي "تم إعداد إستبانة حول

 كتككنت أداة الدراسة مف قسميف رئيسييف:"،  في قطاع غزة جياز الشرطة

الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، )لممستجيبيف  البيانات الشخصيةكىك عبارة عف : القسم األول
 .الرتبة العسكرية، سنكات الخدمة(

 : مجاالت 6فقرة، مكزع عمى  03، كيتككف مف مجاالت الدراسةكىك عبارة عف  :القسم الثاني

 .ة( فقر 85مف ) فكيتكك ، الحقوق المالية)الراتب، العالوات( :المجال األول

 ة.( فقر 86مف ) ف، كيتكك المجال الثاني: الحقوق الوظيفية)الترقيات، اإلجازات(

 ة.( فقر 81مف ) ف، كيتكك االلتزام التنظيمي المجال الثالث:

لفقرات االستبياف حسب  تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيفكقد 
 (:042جدكؿ )

 الخماسي (: درجات مقياس ليكرت4.2)جدول
 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قميمة قميمة جدا االستجابة
 5 0 6 2 8 الدرجة

 

 خطوات بناء اإلستبانة
دراسة  -أثير حقكؽ المكظؼ عمى االلتزاـ التنظيميت بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " قاـ الباحث

 -الخطكات التالية لبناء اإلستبانة : "، كاتبع الباحثفي قطاع غزة جياز الشرطةتطبيقية عمى 

الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة، كاالستفادة منيا ك  اإلدارماألدب اإلطبلع عمى  -1
 كصياغة فقراتيا. ستبانةاإلفي بناء 

 .كفقراتيا اإلستبانة مجاالتاستشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات كالمشرفيف في تحديد  -2

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. -3
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 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4

 تـ تصميـ اإلستبانة في صكرتيا األكلية.  -5

 تـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. -6

ـ عرض ا -7 ( مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية، 12إلستبانة عمى )ت
 . ككمية الرباط الجامعية ،جامعة األزىرك 

ـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ،  -8 في ضكء أراء المحكميف ت
 (.1) ؽاإلستبانة في صكرتيا النيائية، ممح رلتستق

 

 االستبانةصدق 

، (895ـ، ص2989" )الجرجاكم،لقياسو ما كضع ستبيافقيس االيأف  "صدؽ االستبانة يعني  
شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ككضكح "كما يقصد بالصدؽ 

ـ، 2998، كآخركف )عبيدات "فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا
 بطريقتيف: انةالتأكد مف صدؽ اإلستب كقد تـ (.870ص

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -0

 مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف دان عد الباحث يختار أف ىكيقصد بصدؽ المحكميف "
عرض اإلستبانة عمى حيث تـ  (897ص ـ،2989)الجرجاكم، "الدراسة مكضكع المشكمة أك الظاىرة

عضك مف أعضاء الييئة التدريسية في كمية التجارة في  (828)مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 
كأسماء  ءاإلدارة كاإلحصا متخصصيف في الجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر ككمية الرباط الجامعية

ـ ) ـ بإ2المحكميف بالممحؽ رق جراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ (، كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقا
 (.8انظر الممحؽ رقـ ) -في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية 
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 صدق المقياس: -7

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

الذم تنتمي  المجاؿيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع 
إلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت 

 نفسو. مجاؿاإلستبانة كالدرجة الكمية لم مجاالتاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 

ب، الحقكؽ المالية)الرات"  مجاؿفقرات االرتباط بيف كؿ فقرة مف  ( معامؿ046جدكؿ )يكضح 
معنكية  مستكل، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند " كالدرجة الكمية لممجاؿالعبلكات(

9495 ≥α   كضع لقياسو. صادقان لما المجاؿكبذلؾ يعتبر 

والدرجة الكمية "  الحقوق المالية)الراتب، العالوات( " االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معامل: (4.3جدول )
 مجاللم

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ة ) 
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.040* 279. أعتقد أف الراتب الشيرم يتناسب مع الجيكد التي أبذليا في العمؿ.  .8

 0.001* 464. .مف الراتب في نياية كؿ شير غالباأعتقد أنو  يتبقى مدخرات   .2

 0.016* 341. كريمة. أجد أف الراتب الذم أتقاضاه يؤمف لي حياة معيشية  .6

 0.005* 403. أحصؿ عمى راتبي في مكعدة المحدد كؿ شير.  .0

 0.000* 591. أشعر أف ىناؾ عدالة في سمـ الركاتب طبقا لمرتب العسكرية.  .5

3.  
ىناؾ تدرج بالركاتب حسب المسؤكليات الكظيفية كالمؤىبلت العممية 

 كالخبرات العممية.
.682 *0.000 

7.  
التي كضعيا المشرع لمحفاظ عمى المرتب كحمايتو مف أرل أف الضمانات 

 أم خصـ عادلة ككاضحة.
.551 *0.000 
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1.  
أشعر أف حصكلي عمى  الراتب  كامبل ىك المقياس لمدل انتمائي 

 الكظيفي.
.309 *0.026 

 0.000* 543. أعتقد أف الراتب التقاعدم يكفي لسد متطمبات الحياة بعد نياية الخدمة.  .0

 0.000* 631. العسكرم مبلئـ مما يحافظ عمى ىيبة العسكرم. أعتقد أف راتب  .89

 0.000* 639. أرل أف ىناؾ عدالة في العبلكات التي يتـ صرفيا بجانب الراتب.  .88

 0.000* 594. أشعر بالرضا عف العبلكات التي تضاؼ إلى راتبي سنكيا.  .82

 0.047* 268. أشعر أف العبلكة االجتماعية عف الزكجة كاألكالد كافية.  .86

 0.000* 575. عبلكة االختصاص مفعمة لدل العامميف في جياز الشرطة.  .80

 0.001* 459. عبلكة المخاطرة مفعمة لدل العامميف في جياز الشرطة.  .85

 .α ≤ 1.15االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

)الترقيات،  الكظيفيةالحقكؽ  " مجاؿ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 040جدكؿ )كضح ي
معنكية  مستكلكالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند  مجاؿ،كالدرجة الكمية لم"  اإلجازات(

9495 ≥α   كضع لقياسو. صادقان لما المجاؿكبذلؾ يعتبر 

والدرجة الكمية  " الحقوق الوظيفية)الترقيات، اإلجازات( مجال "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.4)جدول
 مجاللم

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
الحت

ة ا
قيم
ال

S
ig

). 

 0.026* 312. أالحظ أف لمنح الترقيات أثرا إيجابيا عمى األداء الكظيفي.  .8

 0.000* 603. أعتقد أف الترقيات العسكرية تمنح استنادا لمعايير إدارية كاضحة.  .2

 0.009* 375. االستثنائية كاف أساسيا الكفاءة باألداء كالتمييز.أرل أف منح الترقيات   .6

 0.000* 534. أعتقد أف معظـ المدراء كالرتب العميا تـ ترقيتيـ بعدالة.  .0
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 0.000* 530. أجد أف ىناؾ ترقيات تمنح بناء عمى الجدارة كالمثابرة بالعمؿ.  .5

 0.000* 681. أحصؿ عمى ترقيتي المستحقة في مكعدىا.  .3

 0.000* 663. أرل أف ىناؾ عدالة تنظيمية بأمكر الترقيات العسكرية.  .7

1.  
أرل أف ىناؾ بعض الكظائؼ العميا في جياز الشرطة تتطمب الترقية ليا 

 عقد اختبار لممرشحيف كتكلي األصمح كاألكفأ.
.422 *0.003 

 0.000* 669. أرل أف ىناؾ برنامج ترقية كاضح كجيد بعيدا عف المحسكبية كالتحيز.  .0

 0.000* 733. أرل أف كؿ الترقيات تتناسب مع المؤىؿ العممي كالخبرات كسنكات الخدمة.  .89

 0.000* 608. أعتقد أف اإلدارة العميا تربط منح الترقيات بنتائج تقييـ األداء لممكظؼ.  .88

82.  
أشعر أف جميع اإلجازات المستحقة في قانكف الخدمة في قكل األمف 

 الفمسطينية تفصيمية.
.542 *0.000 

86.  
أالحظ أف المدير المباشر يكافؽ عمى أخدؾ اإلجازة السنكية مرة كاحده 

 متكاصمة.
.630 *0.000 

 .α ≤ 1.15االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

ـ التنظيمي مجاؿ "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 045جدكؿ )يكضح  كالدرجة "  االلتزا
كبذلؾ   α≤ 9495معنكية  مستكل، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مجاؿالكمية لم
 كضع لقياسو. صادقان لما المجاؿيعتبر 

 مجالوالدرجة الكمية لم"  االلتزام التنظيمي مجال " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات: (4.5)جدول

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

مة 
القي

ة )
مالي

الحت
ا

S
ig

). 

 0.000* 595. سأككف بغاية السعادة إذا قضيت حياتي المينية في جياز الشرطة.  .8

 0.005* 404. .أنجز المياـ المكمؼ بيا يكميا دكف تأجيؿ  .2
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 0.006* 391. أقبؿ عمى العمؿ بجد كنشاط.  .6

 0.000* 537. أشعر بالفخر لبلنتماء لجياز الشرطة.  .0

 0.004* 415. بجياز الشرطة جزء مف مشكمتي الخاصة.أشعر أف أم مشكمة   .5

 0.017* 335. ىناؾ تكافقا بيف قيمي كقيـ جياز الشرطة.  .3

 0.006* 392. أبذؿ قصارل جيدم لتحقيؽ أىداؼ جياز الشرطة  .7

 0.004* 411. أحافظ عمى مرافؽ جياز الشرطة.  .1

 0.017* 337. أحافظ عمى األدكات كالتقنيات المستخدمة في مجاؿ عممي.  .0

 0.012* 359. اقتصد بقدر اإلمكاف في النفقات أثناء أداء المياـ.  .89

 0.006* 392. أشعر بأف مناخ  مكاف العمؿ مريح كمستقر.  .88

 0.002* 441. أرغب في البقاء في جياز الشرطة حتى بمكغ التقاعد.  .82

 0.000* 618. أرفض االنتقاؿ ألم مكاف أخر رغـ مميزاتو المادية.  .86

 0.000* 694. الرؤساء كالتـز بتعميماتيـ.احتـر   .80

 0.000* 551. أشعر بأف زمبلء العمؿ في جياز الشرطة ىـ أفراد عائمتي.  .85

 0.000* 531. أبادر بالدفاع عف جياز الشرطة كصكف سمعتو  .83

 0.000* 543. لدل استعداد لبذؿ جيد أكبر مف أجؿ إنجاح عمؿ جياز الشرطة.  .87

 0.000* 503. الشرطة لما لو مف فضؿ كأثر في حياتي.أعتبر نفسي مدينا لجياز   .81

 .α≤  1.15االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة    *

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
 الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة. مجاالتمف  مجاؿارتباط كؿ  لالكصكؿ إلييا، كيبيف مد

عند اإلستبانة دالة إحصائيان  مجاالت( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع 043يبيف جدكؿ )
 لقياسو. تاإلستبانة صادقو لما كضعمجاالت عتبر جميع تكبذلؾ  α≤  9495معنكية  مستكل
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 اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة مجاالتمن  مجالدرجة كل  بين معامل االرتباط: (4.6)جدول

 المجال
 معامل بيرسون
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.000* 854. .الحقكؽ المالية)الراتب، العبلكات(

 0.000* 784. .الحقكؽ الكظيفية)الترقيات، اإلجازات(

 0.000* 648. .االلتزاـ التنظيمي

 .α  ≤ 1.15االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *          

 ثبات اإلستبانة
، متتالية مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفساالستبياف  يعطي أفيقصد بثبات االستبانة ىك 

ـ فييا أيضان  كيقصد بو أك ما ىي درجة  ،إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخد
 . (07ص ـ،2989 )الجرجاكم، ت مختمفةتمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقاكاساتساقو كانسجامو 

 Cronbach's كقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خبلؿ معامؿ ألفا كركنباخ 

Alpha Coefficient( 047، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ.) 

 ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانةمعامل : (4.7)جدول

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.879 0.773 15 .الحقكؽ المالية)الراتب، العبلكات(

 0.902 0.813 13 .الحقكؽ الكظيفية)الترقيات، اإلجازات(

 0.894 0.800 18 .االلتزاـ التنظيمي

 0.928 0.861 46 جميع المجاالت معا

 = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخالذاتيالصدؽ * 

 مجاؿ( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ 047كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(. ككذلؾ قيمة الصدؽ 0.861(، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.773،0.813حيث تتراكح بيف )
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( 0.928(، بينما بمغت لجميع فقرات اإلستبانة )0.879،0.902حيث تتراكح ) مجاؿالذاتي مرتفعة لكؿ 
  .الثبات مرتفع كداؿ إحصائياكىذا يعنى أف 

ككف الباحث ي( قابمة لمتكزيع. ك 8تككف اإلستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )بذلؾ ك 
عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة كصبلحيتيا لتحميؿ  مما يجعمو إستبانة الدراسةقد تأكد مف صدؽ كثبات 

 أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا. عفالنتائج كاإلجابة 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
 Statistical Package forتفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي تـ 

the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test لتوزيع الطبيعي  اختبار ا

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػػمرنكؼ - اختبػػار ككلمجػػكركؼ تػػـ اسػػتخداـ
فػػي ، ككانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي مبينػػة الختبػػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو

 (.041جدكؿ )

 الطبيعيالتوزيع يوضح نتائج اختبار : (4.8)جدول

 قيمة االختبار المجال
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

 0.640 0.743 .الحقكؽ المالية)الراتب، العبلكات(

 0.957 0.511 .الحقكؽ الكظيفية)الترقيات، اإلجازات(

 0.868 0.597 .االلتزاـ التنظيمي

 0.858 0.605 االستبانة مجاالتجميع 

الدراسة  مجاالتجميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 041كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
تـ  حيثيتبع التكزيع الطبيعي  مجاالتال يذهكبذلؾ فإف تكزيع البيانات ل 0.05مستكل الداللة مف  أكبر

 فرضيات الدراسة. الختبار استخداـ االختبارات المعممية 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
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 .الدراسة عينةكصؼ ل (:Frequencies & Percentages) كالتكراراتلنسب المئكية ا  .1

 كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم. المتكسط الحسابي  .2

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كركنباخ  .3

الختبار ما إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ .4
 .البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو كانت

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف )  .5
ـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ  ـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف. كقد ت يقك

 البنائي لبلستبانة كالعبلقة بيف المتغيرات.

( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد T-Testفي حالة عينة كاحدة ) Tار اختب .6
ـ استخدامو لمتأكد مف داللة  3كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة كىي  ـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد ت أ
 المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

، (Linear Regression- Model Multiple) المتعدد تحميؿ االنحدار الخطينمكذج  .7
 إليجاد تأثير المتغيرات المستقمة مجتمعة عمى التابع.

( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ Independent Samples T-Testفي حالة عينتيف ) Tاختبار  .8
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تفركقا

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  .9
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات. 

 استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثبلث مجمكعات فأكثر.
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 الفصل الخامس: تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا
 

 المقدمة
، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل

عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا، 
الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، )التي اشتممت عمى  المستجيبيفعف  الشخصيةالبيانات كالكقكؼ عمى 

 إستبانةات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف لذا تـ إجراء المعالجالرتبة العسكرية، سنكات الخدمة(، 
لمحصكؿ عمى نتائج  (SPSS)إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  ،الدراسة

 الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 الشخصية البياناتالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 
 الشخصيةالبيانات كفؽ  الدراسةلخصائص عينة  كفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (: 5.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 95.3 362 ذكر

 4.7 18 أنثى

 100.0 380 المجموع

 

 . إناث %4.7بينما  ذككر، مف عينة الدراسة% 95.3( أف ما نسبتو 548)يتضح مف جدكؿ 

النسبة المرتفعة لممكظفيف الذككر لعدة أسباب منيا، طبيعة العمؿ الشرطي الذم  كيعزك الباحث
كتحمؿ لضغكط العمؿ، كالسبب األخر  يحتاج إلى قكة الشخصية كقكة جسمانية لتحمؿ األعباء المختمفة

عمؿ، كال يقبؿ طبيعة المجتمع الفمسطيني المحافظ الذم يمنع االختبلط بيف الذككر كاإلناث في مكاف ال
كثيرا فكرة عمؿ اإلناث في األجيزة األمنية، كرغـ كؿ ىذه األسباب فقد أقدمت كزارة الداخمية كاألمف 
الكطني عمى تكظيؼ عدد قميؿ مف اإلناث في قطاعاتو المختمفة، فقد بمغ عدد أفراد الشرطة النسائية 
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ـ في مكقع الكتركني ل( مكظفو )660) ـ في بعض ييئة اإلدارة كالتنظي كزارة الداخمية(، حيث اقتصر عممي
العمؿ الميداني كالمقتصر عمى فئة محدكدة مف الشرطة النسائية،  أيضان األعماؿ المكتبية كاإلدارية، ك 

كمف ىذه األعماؿ متابعة القضايا الجنائية الخاصة بالنساء لبلستجابة لمتطمبات الكاقع الجديد في قطاع 
ـ كتفتيش البيكت ، كالقبض عمى جنائيات، كالعثكر عمى ممنكعات، كالتحقيؽ معيف، كتفتيش غزة، كاقتحا

رشادات دينية لحثيف  ـ نصائح كا  المشتبو بيف عمى المعابر، كاإلشراؼ عمى النزيبلت في السجكف، كتقدي
عمى التكبة كترؾ المعاصي التي قمف بيا. كيتفؽ تكزيع أفراد العينية حسب الجنس مف حيث النتيجة 

حيث بينت الدراسة أف غالبية العامميف في  (ـ2983دراسة )أبك ىدة،  عدت دراسات منيا، عم كالتفسير
 (ـ2983أبك جياب، بحر ك ، كدراسة )الشؽ العسكرم لكزارة الداخمية في المحافظات الجنكبية مف الذككر

اح، ، كدراسة )السبحيث بينت أف عدد الذككر أكثر مف عدد اإلناث في جياز الشرطة في قطاع غزة
( ـ2983نصار، ، كدراسة )مف الذككر( حيث بينت الدراسة أف غالبية العامميف بمكاتب البريد ـ2991

عمياف، حيث بينت الدراسة أف غالبية العامميف في جامعتي األقصى كاإلسبلمية مف الذككر، كدراسة )
ر، ع غزة مف الذكك ( حيث بينت الدراسة أف غالبية العامميف في المستشفيات المستيدفة في قطاـ2983

، جامعات قطاع غزة مف الذككر( حيث بينت الدراسة أف غالبية العامميف في ـ2985كدراسة )غالي، 
، كدراسة )الشكابكة، حيث بينت الدراسة أف غالبية أفراد العينة مف الذككر (ـ2985كدراسة )بياض، 

 كاختمفت تكزيع أفراد العينة .حيث بينت الدراسة أف غالبية العامميف في أمانة عماف مف الذككر (ـ2989
 مف عينة الدراسة ناثنسب بيف الذككر كاإلال( حيث تساكت ـ2980)غرباؿ، مع دراسة  حسب الجنس

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:5.2جدول)

 النسبة المئوية % العدد العمر
 41.3 157 عاما 30أقؿ مف 

 50.5 192 عاما 40أقؿ مف  -30مف 

 7.1 27 عاما 50أقؿ مف  -40مف 

 1.1 4 عاما فأكثر 50

 100.0 380 المجموع
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، عاما 30أقؿ مف  أعمارىـ مف عينة الدراسة% 41.3ما نسبتو ( أف 542يتضح مف جدكؿ )
ـ مفتتراكح  50.5%  عاما، 50أقؿ مف  -40مف  أعمارىـ% تتراكح 7.1، عاما 40 أقؿ مف -30 أعمارى
  .عاما فأكثر 59% أعمارىـ 1.1بينما 

عاـ،  إلى أف مجتمع  09في الفئة العمرية أقؿ مف  عامميفكيعزك الباحث النسبة المرتفعة لم
، كىذه الرتبة ت منح لخرجي الدراسة يتككف مف رتبة نقيب فما دكف، كأف فئة الضباط تبدأ مف رتبة مبلـز

ألم تخصص أخر مف أحدل  أيضان سنكات بعد الثانكية العامة، كتمنح  0الكميات العسكرية بعد قضاء 
الجامعات الفمسطينية أك ما يعادليا مف ىذه الشيادات مف إحدل الجامعات المعترؼ بيا قانكنا، كتمنح 

 أيضان مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية(، كيعزك الباحث  (5)المعاىد التقنية )المادة  كلخريج
لمذككر كاإلناث )مكقع ـ 2987كـ 2983الجديدة لرتبة الجندم التي تمت في شير فبراير  تإلي التعيينا

ىيئة التنظيـ كاإلدارة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني(، حيث كانت مف الشركط الخاصة لمذككر أف 
ـ مف يككف عمر ا عاـ، حيث  69إلى  22عاـ، كلئلناث أف يككف عمر المتقدمة مف  26حتى  81لمتقد

أف ىذه الشركط تكضع لمكاكبة ظركؼ العمؿ الشرطي التي تتطمب الفئات العمرية األقدر عمى تحمؿ 
ضغكط العمؿ . كيتفؽ تكزيع أفراد العينة حسب العمر مف حيث النتيجة كالتفسير دراسة )أبك جياب، 

 (.ـ2986(، كدراسة )الشمرم،ـ2983(، كدراسة )مصبح، ـ2983
 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع  (:5.3جدول)

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 8.7 33 دراسات عميا

 42.4 161 بكالكريكس

 17.6 67 دبمـك متكسط

 31.3 119 ثانكية عامة فما دكف

 100.0 380 المجموع
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مؤىميـ العممي دراسات عميا،  الدراسة مف عينة% 8.7( أف ما نسبتو 546)يتضح مف جدكؿ 
ـ العممي 42.4 ـ متكسط، بينما 17.6، بكالكريكس% مؤىمي ـ العممي دبمك ـ العممي  %31.3% مؤىمي مؤىمي

 . ثانكية عامة فما دكف

شيادة البكالكريكس ألف أغمب الضباط العامميف في كيعزك الباحث النسبة المرتفعة مف حممة 
 الشرطة مف فئة خرجي الجامعات التي تـ تكظيفيـ بسبب الحاجة الماسة لتخصصاتيـ لشغؿز جيا

ـ، ككذلؾ ىناؾ نسبة معقكلة مف خرجي 2997األماكف إباف االنقساـ الفمسطيني الذم حدث في عاـ 
ـ كتغير أسميا إلى كمية الرباط 2990افتتاحيا في عاـ  كمية الشرطة الفمسطيني في قطاع غزة التي تـ

كبكالكريكس  الشرطة عمى بكالكريكس القانكف كعمكـ ا( ضابط حصمك 080الجامعية، حيث تخرج منيا )
، ككذلؾ تخرج عدد مف الضباط (مكقع الكتركني لكمية الرباط الجامعية) إلى كقتنا ىذا المبلحة البحرية

 الثانكية العامةلمحاصميف عمى شيادات  أيضان ة السكداف، بينما ترتفع النسبة الذم تـ ابتعاثيـ لجميكري
بسبب تـ تكظيفيـ دكف النظر إلى شياداتيـ العممية عينة الدراسة ىناؾ أفراد مف فما دكف بسبب أف 

ـ السياسي كالحاجة إلى سد الفراغ الذم حدث بعد استنكاؼ  ـ األمنية في عاـالعامميف انتمائي  مف أجيزتي
 . ـ2993

( أف ىناؾ تنكع في المستكل التعميمي لمجتمع الدراسة، مما يعني 546حيث يتضح مف الجدكؿ )
تحديدىـ لتأثير حقكؽ المكظؼ عمى االلتزاـ التنظيمي سيككف بناء عمى خمفيتيـ العممية كخبراتيـ ف أ

مؤىؿ العممي مف حيث النتيجة . كيتفؽ تكزيع أفراد العينة حسب العشكائيان  العممية، أم أنو لف يككف تقيمان 
 (.ـ2986(، كدراسة )الشمرم، ـ2983(، كدراسة )أبك ىدة، ـ2983كالتفسير دراسة )أبك جياب، 

 عينة الدراسة حسب الرتبة العسكريةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب الرتبة العسكريةتوزيع  (:5.4) جدول

 النسبة المئوية % العدد الرتبة العسكرية

( ضابط)نقيب، مبلـز  47.6 181 أكؿ، مبلـز

 28.9 110 ضابط صؼ)مساعد أكؿ، مساعد(

 23.4 89 فرد)رقيب أكؿ، رقيب، عريؼ، جندم(

 100.0 380 المجموع
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ـ العسكرية ضابط،  الدراسة مف عينة% 47.6( أف ما نسبتو 540)يتضح مف جدكؿ  % 28.9رتبتي
 . رتبتيـ العسكرية فرد %23.4رتبتيـ العسكرية ضابط صؼ، بينما 

ىذه النسب المختمفة إلى كاقع تكزيع ضباط الشرطة في قطاع غزة حسب الرتبة  كيعزك البحث
ـ الباحث بعمؿ تكزيع نسبي ألفراد العينة حسب الرتبة العسكرية التي يحممكنيا، كذلؾ  العسكرية، كلقد اىت

العسكرية. إال  لضماف أف تككف النتائج مكافقة لتكزيع ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة حسب الرتبة
( تبيف أنو الييكؿ اليرمي معككس الشكؿ، أم أف قاعدة اليرـ ضيقة 540أف األعداد المكضح بالجدكؿ )

كقمة اليـر كاسعة، كىذا يدؿ عمى ارتفاع عدد الضباط عف ضباط الصؼ كاألفراد، حيث يعزك الباحث 
طينية في قطاع غزة، الجديدة بسبب األزمة المالية التي تمر بيا الحككمة الفمس تذلؾ إلى قمة التعيينا

 عدـ تفعيؿ قانكف التقاعد ألصحاب األعمار المنطبؽ عمييـ ىذا القانكف. كالسبب األخر 
 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة توزيع  -

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة توزيع  (:5.5)جدول

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة 

 15.8 60 سنكات 5أقؿ مف 

 45.3 172 سنكات 10إلى أقؿ مف  5مف 

 34.7 132 سنة 15إلى أقؿ مف  10مف 

 4.2 16 سنة فأكثر 15

 100.0 380 المجموع

 

ـ  مف عينة الدراسة% 15.8ما نسبتو ( أف 545يتضح مف جدكؿ ) ، سنكات 5أقؿ مف سنكات خدمتي
 10مف سنكات خدمتيـ % تتراكح 34.7، سنكات 10إلى أقؿ مف  5مف سنكات خدمتيـ تتراكح  45.3%

  فأكثر. سنة 15مف % سنكات خدمتيـ 4.2بينما  سنة، 15إلى أقؿ مف 

 89إلى أقؿ مف  5كيعزك الباحث النسبة المرتفعة مف المبحكثيف الذم لدييـ سنكات خدمة مف  
لداخمية كاألمف الكطني كالعمؿ بمنظكمتيا الجديدة عقب سنكات، األمر الذم يبيف حداثة عمر كزارة ا

 عامميفجدد ليحمكا محؿ ال عامميفـ كالتي استقطبت 2997االنقساـ الفمسطيني الذم حدث في عمـ 
ـ سنكات خدمة مف  سنو  85المستنكفيف عف العمؿ، كيعزك الباحث انخفاض نسبة المبحكثيف الذم لديي
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في الحككمة السابقة مف بقيت عمى رأس عمميا  عامميففأكثر إلى أف ىناؾ نسبة بسيطة مف الذيف كانكا 
كرفضت االستنكاؼ عف العمؿ، حيث استفادتو الحككمة الحالية مف خبرتيـ في العمؿ األمني. كيتفؽ 

كدراسة (، ـ2983ة، تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخدمة مف حيث النتيجة كالتفسير مع دراسة )أبك ىد
 (.ـ2983(، كدراسة )مصبح، ـ2983)أبك جياب، 

 

 :(Ozen et al., 2012) المحك المعتمد في الدراسة

 الخماسي مف ليكرت مقياس في الخبليا طكؿ تحديد تـ فقد الدراسة في المعتمد المحؾ لتحديد
 المقياس في قيمةأكبر  عمى تقسيمو ثـ ( كمف4=1-5) المقياس درجات بيف المدل حساب خبلؿ

ـ  (0.80=4/5) أم الخمية طكؿ عمى لمحصكؿ  المقياس في قيمة أقؿ إلىىذه القيمة  إضافةكبعد ذلؾ ت
 الخبليا طكؿ أصبح كىكذا الخمية، ليذه األعمى الحد لتحديد كذلؾ) صحيح كاحد كىي المقياس بداية)

 :التالي الجدكؿ في مكضح ىك كما

 في الدراسةيوضح المحك المعتمد : (5.6)جدول
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية

 قميمة جدا 20% -36%مف  1 – 1.80مف 
 قميمة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 متكسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 
 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 

 

 المتكسطات ترتيبعمى  الباحثد اعتم االستجابة، مستكل عمى كالحكـ الدراسة نتائج كلتفسير
 درجةث الباح حدد كقد ،مجاؿ كؿ في الفقرات كمستكل بلستبيافل مجاالتال مستكل عمى الحسابية

 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب مكافقةال
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 تحميل فقرات االستبانة
 " الحقوق المالية)الراتب، العالوات( تحميل فقرات مجال " -

ـ  ـ استخدا  .درجة المكافقةلمعرفة  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبت
 (.547النتائج مكضحة في جدكؿ )

 

 فقرات مجال  لكل فقرة من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.7)جدول

 "الحقوق المالية)الراتب، العالوات( "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 tاالختبار 

القيمة 
 االحتمالية

8.  

الراتب الشيرم يتناسب  أف أعتقد
مع الجيكد التي أبذليا في 

 العمؿ.
 0.000 18.19- قلٌلة 9 41.33 1.00 2.07

2.  
مف أعتقد أنو  يتبقى مدخرات 

 .الراتب في نياية كؿ شير غالبا
جدا قلٌلة 14 32.66 1.06 1.63  -25.06 0.000 

6.  
أجد أف الراتب الذم أتقاضاه 
 يؤمف لي حياة معيشية كريمة.

جدا قلٌلة 12 34.56 0.90 1.73  -27.65 0.000 

0.  
عمى راتبي في مكعدة  أحصؿ

 المحدد كؿ شير.
 0.019 2.08- متوسطة 2 57.78 1.04 2.89

5.  
أشعر أف ىناؾ عدالة في سمـ 
 الركاتب طبقا لمرتب العسكرية.

 0.000 5.69- متوسطة 4 53.97 1.03 2.70

3.  

 ىناؾ تدرج بالركاتب حسب
المسؤكليات الكظيفية كالمؤىبلت 

 العممية كالخبرات العممية.
 0.000 3.69- متوسطة 3 55.92 1.07 2.80

 0.000 10.95- قلٌلة 6 48.13 1.06 2.41التي كضعيا  أرل أف الضمانات  .7
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 المرتب المشرع لمحفاظ عمى
 خصـ عادلة كحمايتو مف أم

 ككاضحة.

1.  

أشعر أف حصكلي عمى  الراتب  
كامبل ىك المقياس لمدل انتمائي 

 الكظيفي.
 0.000 6.09 كبٌرة 1 68.42 1.35 3.42

0.  

أعتقد أف الراتب التقاعدم يكفي 
الحياة بعد نياية لسد متطمبات 

 الخدمة.
 0.000 5.92- متوسطة 5 52.66 1.20 2.63

89.  
لعسكرم مبلئـ أعتقد أف راتب ا

 العسكرم. مما يحافظ عمى ىيبة
 0.000 12.55- قلٌلة 7 44.62 1.19 2.23

88.  
أرل أف ىناؾ عدالة في العبلكات 
 التي يتـ صرفيا بجانب الراتب.

 0.000 15.83- قلٌلة 8 42.78 1.05 2.14

82.  
أشعر بالرضا عف العبلكات التي 

 تضاؼ إلى راتبي سنكيا.
 0.000 19.05- قلٌلة 10 40.90 0.98 2.04

86.  
أشعر أف العبلكة االجتماعية عف 

 الزكجة كاألكالد كافية.
 0.000 22.61- قلٌلة 11 37.25 0.98 1.86

80.  
عبلكة االختصاص مفعمة لدل 

 العامميف في جياز الشرطة.
جدا قلٌلة 15 32.21 0.88 1.61  -30.95 0.000 

85.  
عبلكة المخاطرة مفعمة لدل 
 العامميف في جياز الشرطة.

جدا قلٌلة 13 33.35 1.00 1.67  -25.94 0.000 

 0.000 26.81- قلٌلة  45.09 0.54 2.25 جميع فقرات المجال معاً 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:547مف جدكؿ )
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حصكلي عمى  الراتب  كامبل ىك المقياس لمدل أشعر أف "  الثامنةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، كىذا يعني أف %68.42 النسبي الكزف( أم أف 5)الدرجة الكمية مف  3.42 ساكم" ي انتمائي الكظيفي

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة مف قبؿبدرجة كبيرة  ىناؾ مكافقة

لبمكغو لما لو مف أثر فعاؿ يعتبر االنتماء أحدل األىداؼ اإلنسانية التي تسعى جميع المنظمات 
في استمرارية العمالة كاستقرار العمؿ، فاالنتماء لممنظمة يشير بكؿ عاـ إلى مدل اإلخبلص كاالندماج 
كالمحبة التي يبدييا الفرد تجاه عممة كالمنظمة، كينعكس ذلؾ إلى مدل تقبؿ الفرد ألىداؼ المنظمة التي 

ىدافا. حيث أف ىناؾ عكامؿ عديدة تؤثر عمى مستكل يعمؿ بيا كتفانيو كجيده المتكاصؿ لتحقيؽ أ
االنتماء التنظيمي كمف ضمنيا العكامؿ المتعمقة ببيئة العمؿ كمف أىميا الركاتب )األجكر(، فكمما كانت 
الركاتب عادلة ككاممة كمناسبة مع عبء العمؿ ، فإنو يتكلد لدل الفرد الشعكر بالرضا كاالطمئناف كمف 

 التي يعمؿ بيا.ثـ االنتماء لممنظمة 

كمما يبلحظ أف أزمة الركاتب في قطاع غزة ليس كليدة الفترة الحالية، كاستمرارىا حتى تاريخو، 
تسببت في أضرار كثيرة عمى عدة أصعدة كمف أىميا ضعؼ الكالء كاالنتماء التنظيمي، فمقد ارتبط 

أمنيات المكظؼ، حيث االنتماء التنظيمي بحصكؿ المكظؼ عمى الراتب الكامؿ الذم أصبح مف أحد 
أف صمكد المكظؼ الفمسطيني في قطاع غزة كتحدييـ لمصعاب كالعمؿ ببل ركاتب أك بجزء يسير مف 

الذم خمصت  (Takahashi, 2006)كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة  الراتب بدأ ينخفض تدريجيا.
( الذم ـ2983ة )أبك ىدة، لمعمؿ، كدراس عامميفتؤثر بشكؿ ايجابي عمى دافعية ال دراستو أف الركاتب

خمصت دراستو عمى كجكد عبلقة عكسية بيف أزمة انقطاع الركاتب كمستكل أداء العامميف في كزارة 
الداخمية في قطاع غزة، حيث كمما ازدادت حدة أزمة انقطاع الركاتب انخفض مستكل أداء العامميف الذم 

 النتماء التنظيمي.سينتج عنو عدـ الرضا كاالطمئناف كمف ثـ انخفاض مستكل ا

 عبلكة االختصاص مفعمة لدل العامميف في جياز الشرطة "الرابعة لمفقرة المتكسط الحسابي  -
أفراد  مف قبؿبدرجة قميمة جدا  ىناؾ مكافقة، كىذا يعني أف %32.21 النسبي الكزفأم أف  1.61 ساكم" ي

 عمى ىذه الفقرة.  العينة

الرابعة إلى سكء الكضع المادم الذم يمر بو قطاع غزة يعزك الباحث النسبة المنخفضة لمفقرة 
، مما عامميفبسبب الحصار المتكاصؿ، الذم أدل إلى عدـ مقدرة الحككمة مف صرؼ الركاتب كاممة لم

ـ التفكير  ـ إضافة في صرؼ عبلكات االختصاص أسكةن باأدل إلى عد لعسكرييف في الضفة الغربية التي ت
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في كزارة الصحة كذلؾ بعد قرار مجمس الكزراء في جمستو  عامميفةن بالعبلكة االختصاص لمكظفييا أسك 
ـ، حيث أف عبلكة االختصاص تضاؼ إلى طبيعة العمؿ، كتصرؼ لمف 22/96/2983المنعقدة بتاريخ 
أعمى مف الدرجة الجامعية األكلى كيعمؿ في مجاؿ تخصصو. كقد اتفقت ىذه النتيجة مع  يحمؿ مؤىبلن 

 .بشكؿ دكرم عبلكةالبينت في دراستو عمى انخفاض نسبة منح المكظؼ التي  (ـ2983دراسة )مصبح، 

 ")الراتب، العبلكات( لمجاؿ " الحقكؽ الماليةالمتكسط الحسابي  بأف بشكؿ عاـ يمكف القكؿ -
 قبؿ أفراد العينةمف بدرجة قميمة  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة، %45.09 النسبي الكزفأم أف  2.25ساكم ي

 . المجاؿعمى فقرات ىذا 

كيفسر الباحث ىذا االنخفاض بسبب تدىكر الكضع المالي التي يمر بيا جياز الشرطة في قطاع 
قانكف  جزء مف الحككمة الفمسطينية، كعدـ المقدرة عمى صرؼ الركاتب كالعبلكات المقررة في ككنوغزة 

 ( التي تبيف أف ىناؾـ2983دراسة )أبك ىدة، ، كتتفؽ ىذه الدراسة مع الخدمة في قكل األمف الفمسطينية
تكفر ( التي تبيف أف ىناؾ مكافقة بدرجة قميمة عمى ـ2983، كدراسة )مصبح، أزمة بسبب انقطاع الركاتب

  .الحكافز المادية في جياز الشرطة الفمسطينية

 الحقوق الوظيفية)الترقيات، اإلجازات( " تحميل فقرات مجال " -

درجة لمعرفة  الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيبالمتكسط تـ استخداـ 
 (.541النتائج مكضحة في جدكؿ ) .المكافقة

 لكل فقرة من فقرات مجال  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.8)جدول

 " الحقوق الوظيفية )الترقيات، اإلجازات( "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 tاالختبار 

القيمة 
 االحتمالية

8.  
أالحظ أف لمنح الترقيات أثرا 
 إيجابيا عمى األداء الكظيفي.

 0.000 16.92 كبٌرة 1 77.95 1.03 3.90

2.  

أعتقد أف الترقيات العسكرية 
تمنح استنادا لمعايير إدارية 

 كاضحة.
 0.268 0.62 متوسطة 5 60.69 1.08 3.03

 0.000 9.06- قلٌلة 10 49.42 1.14 2.47أرل أف منح الترقيات االستثنائية   .6
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كاف أساسيا الكفاءة باألداء 
 كالتمييز.

0.  
أعتقد أف معظـ المدراء كالرتب 

 العميا تـ ترقيتيـ بعدالة.
 0.000 19.76- قلٌلة 12 39.95 0.99 2.00

5.  
ترقيات تمنح بناء أجد أف ىناؾ 

 عمى الجدارة كالمثابرة بالعمؿ.
 0.000 15.25- قلٌلة 11 44.53 0.99 2.23

3.  
أحصؿ عمى ترقيتي المستحقة 

 في مكعدىا.
 0.016 2.16 متوسطة 3 62.91 1.31 3.15

7.  
أرل أف ىناؾ عدالة تنظيمية 

 بأمكر الترقيات العسكرية.
 0.000 8.43- قلٌلة 8 51.41 0.99 2.57

1.  

ىناؾ بعض الكظائؼ  أرل أف
العميا في جياز الشرطة تتطمب 

الترقية ليا عقد اختبار 
لممرشحيف كتكلي األصمح 

 كاألكفأ.

 0.000 8.33 كبٌرة 2 71.21 1.31 3.56

0.  

أرل أف ىناؾ برنامج ترقية 
كاضح كجيد بعيدا عف 

 .المحسكبية كالتحيز
 0.000 8.40- قلٌلة 9 50.90 1.05 2.54

89.  

تتناسب مع  أرل أف كؿ الترقيات
المؤىؿ العممي كالخبرات 

 كسنكات الخدمة.
 0.000 6.86- متوسطة 7 52.43 1.07 2.62

88.  

أعتقد أف اإلدارة العميا تربط منح 
الترقيات بنتائج تقييـ األداء 

 لممكظؼ.
 0.277 0.59- متوسطة 6 59.30 1.14 2.97
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82.  

أشعر أف جميع اإلجازات 
المستحقة في قانكف الخدمة في 

 الفمسطينية تفصيمية. قكل األمف
 0.101 1.28 متوسطة 4 61.43 1.09 3.07

86.  

أالحظ أف المدير المباشر يكافؽ 
عمى أخدؾ اإلجازة السنكية مرة 

 كاحده متكاصمة.
 0.000 21.28- قلٌلة 13 37.84 1.01 1.89

 0.000 6.97- متوسطة  55.39 0.64 2.77 جميع فقرات المجال معاً 

 استخبلص ما يمي:( يمكف 541مف جدكؿ )

"  أالحظ أف لمنح الترقيات أثرا إيجابيا عمى األداء الكظيفي"  األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
بدرجة  ىناؾ مكافقة، كىذا يعني أف %77.95 النسبي الكزف( أم أف 5)الدرجة الكمية مف  3.90 ساكمي

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة مف قبؿكبيرة 

ـ ربطيا باألداء  معنكيان  المرتفعة لمفقرة األكلى ألف الترقيات تعتبر حافزان  النسبةكيعزك الباحث  إذا ت
ـ منح الترقيات في كزارة الداخمية بعد مضي الفترة الزمنية المعتمدة في قانكف الخدمة  كاإلنتاجية، حيث يت

كد المحاباة كالكاسطة في قكل األمف الفمسطينية، لذلؾ إذا شعر المكظؼ بعدـ عدالة الترقيات كأنة يس
مع دراسة  النتيجة، كتتفؽ ىذه كالمحسكبية عند منحيا، فأنو سترتب عمييا انخفاض األداء الكظيفي

الترقية يؤثر جكىريان عمى ضعؼ ( حيث بينت الدراسة عمى أف عدـ االلتزاـ بمعايير ـ2991)السباح، 
 .عامميفأداء ال

أالحظ أف المدير المباشر يكافؽ عمى أخدؾ اإلجازة " الثالثة عشر لمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ىناؾ مكافقة، كىذا يعني أف %37.84 النسبي الكزفأم أف  1.89ساكم " ي السنكية مرة كاحده متكاصمة

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة مف قبؿبدرجة قميمة 

لفكائد  كجيميـكيفسر الباحث ىذا االنخفاض بسبب قمة الكعي اإلدارم لدل معظـ المسئكليف 
ـ المكافقة مباشرةن إال عند الضركرة القصكل أك كجكد سبب مقنع،  اإلجازات السنكية مما يترتب عمييا عد

ـ تكزيع األفراد بطريقة صحيحة بأماكف  ـ كجكد بديؿ يسد الفراغ، فإف ذلؾ األمر يدؿ عمى عد بحجة عد
غير كافية  كاإلمكانيات أف األعداد ـ(2987يكنيك مقابمة شخصية،)كماؿ ترباف  كما أفادنا د. ،عمميـ
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ـ كجكد مف يسانده كيسد  مما يزيد مف األعباء الكظيفية عمى كاىؿ المكظؼ الكاحدفي أغمب اإلدارات  لعد
 .ازة مره كاحدهمما يصعب المكافقة عمى أخده اإلج الفراغ في حاؿ أخده لئلجازة،

 الحقكؽ الكظيفية)الترقيات، اإلجازات( " لمجاؿالمتكسط الحسابي  بأف بشكؿ عاـ يمكف القكؿ -
قبؿ أفراد مف بدرجة متكسطة  كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة، %55.39 النسبي الكزفأم أف  2.77 ساكمي "

 . المجاؿعمى فقرات ىذا  العينة

لمكافقة التي جاءت بدرجة متكسطة عمى مجاؿ الحقكؽ الكظيفية، إلى شعكر كيعزك الباحث ا
بغياب العدالة في منح بعض الحقكؽ الكظيفية، كعدـ كجكد معايير إدارية كاضحة  عامميفأغمب ال

عمى المثابرة بالعمؿ كاألداء المتميز التي تحث عمى انجاز العمؿ بأسرع  لمنحيا، كغياب الترقيات بناءان 
كفر ( حيث بينت الدراسة أنو يتـ2983، تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )مصبح، كقت ممكف كبجكده عالية

مع دراسة )السباح،  أيضان ، كتتفؽ بدرجة متكسطة نظاـ الحكافز المعنكية في جياز الشرطة الفمسطينية
 أف عينة الدراسة راضكف بدرجة متكسطة عف تطبيؽ معايير الترقيةحيث بينت  (ـ2991
 " االلتزام التنظيمي تحميل فقرات مجال " -

ـ  ـ استخدا  .درجة المكافقةلمعرفة  كالكزف النسبي كالترتيبالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ت
 (540النتائج مكضحة في جدكؿ )

 لكل فقرة من فقرات مجال  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.9)جدول

 " االلتزام التنظيمي "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
 درجة
 الموافقة

قيمة 
 tاالختبار 

القيمة 
 االحتمالية

8.  

سأككف بغاية السعادة إذا قضيت 
حياتي المينية في جياز 

 الشرطة.
 0.015 2.18 متوسطة 15 62.74 1.23 3.14

2.  
أنجز المياـ المكمؼ بيا يكميا 

 .دكف تأجيؿ
 0.000 25.99 كبٌرة 5 82.47 0.84 4.12

 0.000 16.14 كبٌرة 9 76.26 0.98 3.81 أقبؿ عمى العمؿ بجد كنشاط.  .6
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0.  
أشعر بالفخر لبلنتماء لجياز 

 الشرطة.
 0.000 14.00 كبٌرة 10 74.93 1.04 3.75

5.  

أشعر أف أم مشكمة بجياز 
مشكمتي  مفالشرطة جزء 

 الخاصة.
 0.005 2.60 متوسطة 14 63.11 1.16 3.16

3.  
ـ جياز  ىناؾ تكافقا بيف قيمي كقي

 الشرطة.
 0.000 12.38 كبٌرة 12 72.21 0.96 3.61

7.  
أبذؿ قصارل جيدم لتحقيؽ 

 أىداؼ جياز الشرطة
 0.000 12.64 كبٌرة 11 73.17 1.01 3.66

1.  
أحافظ عمى مرافؽ جياز 

 الشرطة.
4.38 0.79 87.68 2 

كبٌرة 

 جدا
34.35 0.000 

0.  
أحافظ عمى األدكات كالتقنيات 
 المستخدمة في مجاؿ عممي.

4.43 0.76 88.65 1 
كبٌرة 

 جدا
36.48 0.000 

89.  
اقتصد بقدر اإلمكاف في النفقات 

 أثناء أداء المياـ.
4.23 0.84 84.62 4 

كبٌرة 

 جدا
28.36 0.000 

88.  
أشعر بأف مناخ  مكاف العمؿ 

 مريح كمستقر.
 0.067 1.50- متوسطة 17 58.10 1.23 2.90

82.  
أرغب في البقاء في جياز 
 الشرطة حتى بمكغ التقاعد.

 0.278 0.59- متوسطة 16 59.21 1.31 2.96

86.  
أرفض االنتقاؿ ألم مكاف أخر 

 رغـ مميزاتو المادية.
 0.000 3.46- متوسطة 18 55.20 1.35 2.76

 3 85.50 0.85 4.28 احترـ الرؤساء كالتزـ بتعميماتيـ.  .80
كبٌرة 

 جدا
29.11 0.000 

85.  
أشعر بأف زمبلء العمؿ في 

 جياز الشرطة ىـ أفراد عائمتي.
 0.000 17.08 كبٌرة 7 78.31 1.04 3.92
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83.  
أبادر بالدفاع عف جياز الشرطة 

 كصكف سمعتو
 0.000 20.78 كبٌرة 6 79.74 0.93 3.99

87.  
لدل استعداد لبذؿ جيد أكبر مف 
 أجؿ إنجاح عمؿ جياز الشرطة.

 0.000 17.24 كبٌرة 8 77.47 0.99 3.87

81.  

أعتبر نفسي مدينا لجياز 
الشرطة لما لو مف فضؿ كأثر في 

 حياتي.
 0.000 6.87 كبٌرة 13 68.26 1.17 3.41

 0.000 19.31 كبٌرة  73.74 0.69 3.69 جميع فقرات المجال معاً 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:540مف جدكؿ )

 أحافظ عمى األدكات كالتقنيات المستخدمة في مجاؿ عممي"  التاسعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
بدرجة  ىناؾ مكافقة، كىذا يعني أف %88.65 النسبي الكزف( أم أف 5)الدرجة الكمية مف  4.43 ساكم" ي

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة مف قبؿكبيرة جدا 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة المرتفعة إلى أف المجتمع الفمسطيني مجتمع إسبلمي محافظ، لذلؾ 
بالحفاظ عمى  اليميفالعسكرية، كذلؾ لتأدية  نظمةفإف ىذا األمر كاجب ديني عمى كؿ مكظؼ في الم

سبلحو كعمى شرفة العسكرية كالمحافظة عمى القكانيف كاألنظمة كالعمؿ بيا كما ىك مكضح في المادة 
ىذه النتيجة مع دراسة )بحر كأبك جياب،  تفؽت، ك ( مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية11)

، كبيرة مف االلتزاـ العاطفييتمتعكف بدرجة ( حيث بينت الدراسة أف ضباط الشرطة الفمسطينية ـ2983
( حيث بينت الدراسة أف ىناؾ مكافقة بدرجة مرتفعة مف االلتزاـ ـ2985مع دراسة )غالي،  أيضان كتتفؽ 

( حيث بينت ـ2985، كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )بياضي، لمعامميف بالجامعات الفمسطينيةالعاطفي 
لمعامميف في مؤسسة النسيج كالتجييز في ـ العاطفي الدراسة أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف االلتزا

 .بسكرة

"  أرفض االنتقاؿ ألم مكاف أخر رغـ مميزاتو المادية "الثالثة عشر لمفقرة المتكسط الحسابي  -
أفراد  مف قبؿ بدرجة متكسطة ىناؾ مكافقة، كىذا يعني أف %55.20 النسبي الكزفأم أف  2.76 ساكم ي

 عمى ىذه الفقرة.  العينة
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كيعزك الباحث ىذه النتيجة المتكسطة الستمرار تدىكر األكضاع السياسية في قطاع غزة كعدـ 
كركاتبيـ، مما أدل إلى محاكلتيـ ترؾ العمؿ في حاؿ كجكد مزايا  عامميفكجكد حؿ سياسية لمشكمة ال

المادية، كالتفكير بتأميف جزء  ـمادية أعمى، لمحاكلة سد بعض احتياجاتيـ األساسية، كالكفاء بالتزاماتي
يسير مف مستقبميـ الغامض، إال أف الباحث ينظر إلى ىذا النسبة المتكسطة أنو منطقيو في ظؿ ىذه 

(، ـ2989(، كدراسة )الشكابكة، ـ2986 الظركؼ كاستمرارىا. كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة )الشمرم،
جة المكافقة فييا كبيرة، كيرجع السبب إلى حاجة ( ألف در ـ2983إال أنيا تختمؼ مع دراسة )أبك جياب، 

ـ كجكد بدائؿ ذات مزايا أفضؿ في  نظمةالعمؿ في الم العامميف ـ الكحيد كعد الشرطية ألنيا مصدر رزقي
 سكؽ العمؿ الفمسطيني.

ـ يمكف القكؿ  - ـ التنظيمي  لمجاؿالمتكسط الحسابي  بأفبشكؿ عا أم أف  3.69 ساكمي "" االلتزا
عمى فقرات ىذا  قبؿ أفراد العينةمف بدرجة كبيرة  مكافقةكىذا يعني أف ىناؾ ، %73.74 النسبي الكزف
 . المجاؿ

بللتزاـ التنظيمي لدل العامميف في جياز الشرطة الفمسطيني في المرتفعة لالنسبة كيعزك الباحث 
جياز الشرطة ، كأف أغمب العامميف في قطاع، إلى مستكل الكعي كاالنتماء التي تتمتع بو ىذه الفئة

يتبعكف حزب سياسي إسبلمي كاحد، كخاضكا حركب كتيديدات مستمرة مما انعكس عمى تكجييـ نحك 
ـ تجاه المنظمة التي يعممكف بيا ـ كاىتمامي عف دراسة )بحر  قميبلن  إال أف ىذه النسبة انخفضت ،تعاطفي

يتمتع بيا ضباط الشرطة  الذمالتي أظيرت نتائجيا أف نسبة االلتزاـ التنظيمي  (ـ2983كأبك جياب، 
قمة الركاتب ك  بسبب استمرار األزمة التي تمر بيا الحككمة الفمسطينية كذلؾ %،73470الفمسطينية ىي 

ـ باألماف الكظيفي ـ إحساسي مكافحة ل اإلدارة العامة "مدير كأضاؼ العقيد. أحمد القدرة ،كاإلمكانيات كعد
أدت إلى تقميؿ المكافآت أف قمة المكازنات المالية المصركفة  (ـ2987يكليك، )مقابمة شخصية" المخدرات
ـ  ـ التنظيميكانعدا يعممكف ، حيث أف أغمب العامميف عقد المقاءات التحفيزية لمعامميف مما أثر عمى التزامي

يزداد  في أعماؿ أخرل لتجنب الضائقة المالية التي تمر بيا الحككمة التي أثر عمى ركاتبيـ حتى ال
  العسكرية. نظمةتزاميـ لممانخفاض ال

(، كدراسة ـ2983 (، كدراسة )نصار،ـ2983أبك جياب، بحر ك مع دراسة ) النتيجةكتتفؽ ىذه 
 (،ـ2986لشمرم، ا(، كدراسة )ـ2985كدراسة )بياضي، (، ـ2985(، كدراسة )غالي، ـ2983)عمياف، 

  يا.رغـ اختبلؼ مجتمع الدراسة في بعض، (ـ2989كدراسة )الشكابكة، 
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 فرضيات الدراسةاختبار 
بين  α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية :ىاألول الرئيسة الفرضية
 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة وااللتزام التنظيمي حقوق الموظف

 :تيفالتالي تيفالفرعي يفكيشتؽ مف ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيت
)الراتب،  بين الحقوق المالية α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -
 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة وااللتزام التنظيمي العالوات(

( تساكم .Sig، كأف القيمة االحتمالية )0.347يساكم  ( أف معامؿ االرتباط5489يبيف جدكؿ )
بيف الحقكؽ كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  0.05كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000
 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة كااللتزاـ التنظيمي )الراتب، العبلكات(المالية 

ألفراد جياز الشرطة كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ايجابية بيف الحقكؽ المالية كااللتزاـ التنظيمي 
ـ التنظيمي، ، أم كمما تكفرت الحقكؽ افي قطاع غزة حيث لمالية كصرفت كاممة كبعدالة كمما زاد االلتزا

تساعد في تمبية الحاجات األساسية لممكظؼ كأسرتو، كتسيـ في الكفاء  عامميفالحقكؽ المالية لم أف
ـ كمستقبؿ أبنائيـ، كخاصة ل قطاع غزة الذيف يعانكف مف اقتطاع  معامميف فيبالتزاماتيـ، كتأميف مستقبمي

 نظمة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ الميط مف ركاتبيـ ككضعيا عمى بند المستحقاتجزء ليس ببس
. كتتفؽ ىذه النتيجة لمكظفييا يزيد مف حالة االلتزاـ التنظيمي لدل العامميفالعسكرية بالحقكؽ المالية 

 بيئة العمؿ( حيث بينت نتائجيا أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كاقع ـ2983مع دراسة )نصار، 
،  كبيف االلتزاـ التنظيمي لمعامميف في جامعتي األقصى كاإلسبلمية في قطاع غزة)األجكر كالمكافآت( 
دكر في تحقيؽ االلتزاـ  )األجكر كالمكافآت( ( حيث بيف نتائجيا أف لبيئة العمؿـ2986كدراسة )الشمرم، 

 التنظيمي.
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 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة االلتزام التنظيميبين الحقوق المالية و معامل االرتباط  (:5.10)جدول

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بيف  α ≤ 0.05 داللة لعند مستك  تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية
ـ التنظيمي  .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة الحقكؽ المالية كااللتزا

0.347 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك         *
الحقوق الوظيفية بين  α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  توجد عالقة ذات داللة إحصائية -

 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة وااللتزام التنظيمي )الترقيات، اإلجازات(

( تساكم .Sigاالحتمالية )، كأف القيمة 0.355يساكم  ( أف معامؿ االرتباط5488يبيف جدكؿ )
الحقكؽ بيف كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  0.05كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000

 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة كااللتزاـ التنظيمي )الترقيات، اإلجازات(الكظيفية 

ـ التنظيمي  ألفراد جياز الشرطة كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ايجابية بيف الحقكؽ الكظيفية كااللتزا
، أم كمما تكفرت الحقكؽ الكظيفية لتمبية حاجات المنظمة مف األفراد كالعامميف مف حيث في قطاع غزة

ز كمما زاد االلتزاـ عف المحسكبية كالتحي لمعايير إدارية كاضحة بعيدان  الكـ كالنكع كمنحت استنادان 
التنظيمي، كيفسر الباحث ذلؾ بأف الحقكؽ الكظيفية تقـك عمى إشباع رغبات الفرد مف األمف كالتقدير 
تاحة الفرصة لممكظؼ لمتطكر كالتقدـ الكظيفي، مما يؤدم ذلؾ إلى زيادة االلتزاـ  ثبات الذات، كا  كا 

( حيث بينت نتائجيا ـ2983دراسة )نصار، كتتفؽ ىذه النتيجة مع ، التنظيمي لدل العامميف بالمنظمة
كبيف ( إتاحة الفرصة لمترقي كالتقدـ الميني) أنو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كاقع بيئة العمؿ

ـ التنظيمي لمعامميف في جامعتي األقصى كاإلسبلمية في قطاع غزة ( ـ2986كدراسة )الشمرم، ، االلتزا
 دكر في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي. )الترقيات( حيث بيف نتائجيا أف لبيئة العمؿ
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 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة الحقوق الوظيفية وااللتزام التنظيميبين معامل االرتباط  (:5.11)جدول

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بيف  α ≤ 0.05 داللة لعند مستك  تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية
ـ التنظيمي  .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة الحقكؽ الكظيفية كااللتزا

0.355 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك         *
لحقوق  α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  داللة إحصائية تأثير ذووجد ي :ثانيةال الرئيسة الفرضية

 .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزة االلتزام التنظيميعمى  الموظف

حقكؽ المكظؼ عمى لمعرفة أثر " االنحدار الخطي المتعدد"الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ 
 ، كقد تبيف ما يمي:ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزةااللتزاـ التنظيمي 

% مف 05.3، كىذا يعني أف 1.053، كمعامؿ التحديد الميعدَّؿ= 1.933=  رتباطمعامؿ اال  -
)المتغير التابع( تـ تفسيره مف خبلؿ ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزةااللتزاـ التنظيمي التغير في 

ألفراد االلتزاـ التنظيمي % قد ترجع إلى عكامؿ أخرل تؤثر عمى 0..1العبلقة الخطية كالنسبة المتبقية 
 .جياز الشرطة في قطاع غزة

مما يعني  0.000القيمة االحتمالية تساكم  ، كما أف266553بمغت المحسكبة  F االختبار قيمة  -
االلتزاـ حقكؽ المكظؼ ك بيف ذات داللة إحصائية رفض الفرضية الصفرية كالقبكؿ بكجكد عبلقة 

  .ألفراد جياز الشرطة في قطاع غزةالتنظيمي 

 06000القيمة االحتمالية تساكم  كما أف 3.851تساكم  t، قيمة اختبار ماليةالحقكؽ المتغير   -
ألفراد جياز االلتزاـ التنظيمي  كجكد تأثير ايجابي لمحقكؽ المالية فيكىذا يعني  1.15كىي أقؿ مف 

  .الشرطة في قطاع غزة

ـ التنظيمي  ألفراد جياز الشرطة في كيعزك الباحث ىذا التأثير االيجابي لمحقكؽ المالية في االلتزا
ـ كمستقبؿ  عامميفالحقكؽ المالية تساعد عمى تمبية الحاجات األساسية لم، ألف  قطاع غزة كتؤمف مستقبمي

ـ لممنظمة التي يعممكف بيا ـ الكظيفي كانتمائي كما أضاؼ العقيد. أحمد  ،عائبلتيـ، مما يؤثر عمى أداءى
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لية مف الما تلكحظ كجكد تدمر مف عدـ منح االستحقاقا أنو ـ(2987يكليك  القدرة )مقابمة شخصية،
، حيث تصدر األكامر اإلدارية لمرتب العميا دكف تغطيتيا ماليان، كىذا لو تأثير مباشر عمى سنكات تقريبان  6

  ا يؤثر عمى الصؼ الثاني الذم يعبر عنو الباحث بمجتمع دراستوالقيادة العميا مم

 06000القيمة االحتمالية تساكم  كما أف 4.151تساكم  t، قيمة اختبار الحقكؽ الكظيفيةمتغير   -
ألفراد جياز االلتزاـ التنظيمي  في الكظيفية كجكد تأثير ايجابي لمحقكؽكىذا يعني  1.15كىي أقؿ مف 

  .الشرطة في قطاع غزة

ألفراد جياز الشرطة  ىذا التأثير االيجابي لمحقكؽ الكظيفية في االلتزاـ التنظيمي كيعزك الباحث
ثبات الذات، ، ألف الحقكؽ الكظيفية في قطاع غزة تقكـ عمى إشباع رغبات الفرد مف األمف كالتقدير كا 

ـ الكظيفي، تاحة الفرصة لممكظؼ لمتطكر كالتقد ـ لممنظمة التي يعممكف بيا. كا   مما يؤثر ذلؾ عمى التزامي

ـ متغير في تفسير  الحقكؽ الكظيفية تبيف أف المتغير " - ـ التنظيمي " أى جياز الشرطة  ألفرادااللتزا
  .tحسب قيمة اختبار  كذلؾ مالية"الحقكؽ ال ، كمف ثـ متغير "في قطاع غزة

 معادلة االنحدار : -
 (الحقكؽ الكظيفية) 0.253( + ماليةالحقكؽ ال) 2790.+  2.357=  التنظيميااللتزاـ 

ـ التنظيمي  ك الباحثز كيع ألفراد تأثير الحقكؽ الكظيفية أكثر مف تأثير الحقكؽ المالية عمى االلتزا
، إلى أف األزمة المالية التي تعاني منيا الحككمة الفمسطينية في قطاع غزة جياز الشرطة في قطاع غزة

ـ عمييا غالبية ال مما دار في  عامميفالتي ترتب عمييا نقصاف بعض مف الحقكؽ المالية لممكظؼ قد تأقم
اعتقادىـ أنيا أزمة مؤقتة كسكؼ تزكؿ في القريب العاجؿ، أما الحقكؽ الكظيفية ىي حقكؽ دائمة 
ـ التنظيمي، كىذا  ـ العدالة في تكزيعيا إلى انخفاض االلتزا لممكظؼ مما سيترتب عمى المساس بيا أك عد

كؽ الكظيفية عمى االلتزاـ األمر الذم أدل إلى  كجكد فرؽ بسيط بيف تأثير الحقكؽ المالية كالحق
( حيث بيف نتائجيا عمى كجكد تأثير إيجابي 2983التنظيمي. كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )نصار، 

منيا التي تساكم في  (  لظركؼ العمؿ المادية التي تشمؿ )الركاتب( أحدان 94683تساكم ) tذات قيمة 
منيا التي  ( لتحقيؽ الذات التي تشمؿ )الترقية( أحدان 94366تساكم ) tقيمة  دراستنا الحقكؽ المالية، ك

 استنا الحقكؽ الكظيفية.ر تساكم في د
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 الفرضية الرئيسة الثانية -المتعددالخطي (: تحميل االنحدار 5.12)جدول

 المتغيرات المستقمة
معامالت 
 االنحدار

قيمة اختبار 
T 

القيمة 
 .Sigاالحتمالية 

 0.000 14.647 2.357 المقدار الثابت

 0.000 3.851 0.279 ماليةالحقكؽ ال

 0.000 4.151 0.253 الحقكؽ الكظيفية

 94850معامؿ التحديد الميعدَّؿ=  94600=  رتباطمعامؿ اال
 94999القيمة االحتمالية =  F  =266553قيمة االختبار 

( α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :ثالثةال الرئيسة الفرضية
حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي تأثير ول حالدراسة بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة 

)الجنس، العمر، المؤىل  الشخصيةمتغيراتيم  في قطاع غزة تعزى إلى أفراد جياز الشرطةلدى 
 الرتبة، عدد سنوات الخدمة(. ،العممي

" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لعينتيف مستقمتيفT  تـ استخداـ اختبار "
ـ اختبار "  ـ استخدا التبايف كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات. كذلؾ ت

 6إحصائية كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة األحادم 
 متكسطات أك أكثر.

 
 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
 أفراد جياز الشرطةحقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي لدى تأثير ول حالدراسة تقدير أفراد عينة 
 إلى الجنس. تعزىفي قطاع غزة 

  T"المقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية ( 5486المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
" اإلجازات(الحقكؽ الكظيفية)الترقيات،  لمجاؿ " 0.05 مف مستكل الداللةأقؿ "  لعينتيف مستقمتيف -

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات كجميع المجاالت معا، 
، كذلؾ لصالح الذككر. بينما باقي المجاالت فقد تبيف الجنسعينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى 
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ـ أكبر  (.Sig)القيمة االحتمالية  أف تكجد فركؽ  ال ذلؾ يمكف استنتاج أنوكب، 0.05 مف مستكل الداللةلي
  الجنس.عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 

ذلؾ االختبلؼ في مجاؿ الحقكؽ الكظيفية بيف الذككر كاإلناث، إلى زيادة اىتماـ كيفسر الباحث 
لذككر العامميف فييا مما يزيد مف حدة المنافسة العسكرية كنسبة ا المنظمةالذككر بالترقيات لكبر حجـ 

ـ الذككر بيا، لزيادة الطمب ليذا الحؽ لمراحة  لمكصكؿ لممراتب العميا، أما في ما يخص باإلجازات كاىتما
مف عناء العمؿ، أك الظركؼ الصحية التي تقتضي لذلؾ لمشقة العمؿ الذم يقـك بو ككثرة اإلصابات 

تكجد فركؽ  أنوعمى  (ـ2991رميف. كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )السباح، جراء احتكاكو المباشر بالمج
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجاالت تعزم إلى الجنس دكف مجاالت 

 أخرل.

 الجنس –"  لعينتين مستقمتين -  T "اختبارنتائج  (:5.13)جدول

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

يمة
الق

ية  
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 أنثى ذكر

 0.104 1.628 2.05 2.26 .)الراتب، العبلكات( الحقكؽ المالية

 0.000* 4.148 2.17 2.80 )الترقيات، اإلجازات(. الحقكؽ الكظيفية

 0.130 1.518 3.45 3.70 .االلتزاـ التنظيمي

 0.003* 2.949 2.63 2.98 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 1.15مستكل داللة داؿ إحصائيان عند  المتكسطيفالفرؽ بيف  * 

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
أفراد جياز حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي لدى تأثير دور ول حالدراسة تقدير أفراد عينة 

 العمر.إلى  تعزى في قطاع غزة الشرطة

 "المقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية (  5480المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
كبذلؾ " الحقكؽ الكظيفية)الترقيات، اإلجازات( لمجاؿ " 0.05 مف مستكل الداللةأقؿ " التبايف األحادم

عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 
ـ تتراكح مف العمرتعزل إلى  . بينما باقي المجاالت عاـ 09إلى أقؿ مف  69، كذلؾ لصالح الذيف أعمارى
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 ال كبذلؾ يمكف استنتاج أنو، 0.05 مف مستكل الداللةليـ أكبر  (.Sig)القيمة االحتمالية  فقد تبيف أف
عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى تقديرات تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 

  العمر.

 عاـ 09إلى أقؿ مف  69لمجتمع الدارسة التي تتراكح أعمارىـ مف  النتيجةىذه  كيفسر الباحث
ـ تجاكزت فترة التعرؼ  المينية الحياةأنيا نتيجة طبيعية كذلؾ ألنيا تقع في منتصؼ  عمى المنظمة كالتأقم

كتبتعد عف الفترة الحرجة التي يككف فييا المكظؼ عمى أبكاب ترؾ العمؿ بسبب  كاالستقرار الكظيفي
 ىذه الفئة العمرية ما يزداد اىتماميـ غالبان أف  المبيف في القانكف الفمسطيني، حيث كصكلو لسف التقاعد
 إلشباع حجاتيـ ككصكليـ لؤلماكف القيادية، كالتكصؿ إلى مستكل عاؿ مف الرضا بالحقكؽ الكظيفية
 . بجكانبو المتعددة

فركؽ ذات حيث أظيرت كجكد  (،ـ2983أبك جياب، بحر ك كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )
ىناؾ عبلقة طردية بيف االلتزاـ كأف بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل لمعمر  إحصائيةداللة 

ـ عف  فذلؾ إلى أف الضباط الذيكأرجعت  التنظيمي كباقي المجاالت كالعمر،  سنة غالبان  05تزيد أعمارى
كقناعة  يعيشكف حالة مف استقرار أنيـما يككنكف أكثر إدراكان لمخصائص التنظيمية كخصائص العمؿ ، ك 

ـ العمر  ـ أقؿ، مع تقد تزداد الخبرة الحياتية كالقدرة عمى كغالبان ال يرغبكف في البحث عف بدائؿ كطمكحاتي
تكجد  أنو حيث أظيرت( ـ2983مصبح، كدراسة ) ،تيا اإلداريةكتمييز سياسات المنظمة كممارس إدراؾ
 .العمرعينة الدراسة تعزل إلى ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات فركؽ 

 العمر –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.14)جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

يمة
الق

ية  
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 30أقل من 
 عام

أقل الى 30
 عام 40من 

 عام فأكثر 40

 0.512 0.671 2.15 2.27 2.26 .)الراتب، العبلكات( الحقكؽ المالية

 0.030* 3.551 2.63 2.85 2.69 )الترقيات، اإلجازات(. الحقكؽ الكظيفية

 0.128 2.067 3.49 3.74 3.66 .االلتزاـ التنظيمي

 0.056 2.898 2.81 3.01 2.93 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 1.15مستكل داللة داؿ إحصائيان عند  الفرؽ بيف المتكسطات *
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( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
 أفراد جياز الشرطةحقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي لدى تأثير ول حالدراسة تقدير أفراد عينة 
 العممي.المؤىل إلى  تعزىفي قطاع غزة 

" المقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية (  5485المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
كبذلؾ يمكف لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا،  0.05 مف مستكل الداللة أكبر" التبايف األحادم

 ىذه المجاالتعينة الدراسة حكؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات ال استنتاج أنو 
 تعزل إلى المؤىؿ العممي. 

تكحد آراء العامميف في جياز الشرطة حكؿ الحقكؽ المالية كالكظيفية  كيرجع الباحث ذلؾ إلى
العسكرية يحكميا قانكف يسمى  نظمةإلى أف الم أيضان كمستكل االلتزاـ التنظيمي باختبلؼ مؤىبلتيـ، ك 

الفمسطينية الذم يحدد فيو جميع الحقكؽ المالية كالكظيفية كيطبؽ عمى  قانكف الخدمة في قكل األمف
 جميع العامميف فييا دكف استثناء. 

( التي بينت ـ2983(، كدراسة ) مصبح،ـ2983أبك جياب، بحر ك ت ىذه النتيجة مع دراسة )كاتفق
كأرجعت ذلؾ في  نتائجيما عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي،

 .الدراسة الحالية مجتمع الدراستيف إلى تشابو مجتمع الدراسة مع

( التي بينت نتائجيا عمى كجكد فركؽ ذات داللة ـ2983كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة )عمياف،  
كأرجعت ذلؾ إلى أف حاممي المؤىبلت العممية األدنى غالبيتيـ  ،إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

ممة ح العامميفكالذيف يزداد تمسكيـ بعمميـ النحسار العمؿ أماميـ عمى عكس  القدامى العامميفمف 
 .متعددةالماجستير كالدكتكراه حيث تفتح أماميـ أفاؽ أكسع كفرص عمؿ في أماكف 
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 المؤىل العممي –التباين األحادي "  "اختبارنتائج  (:5.15)جدول

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

دراسات 
 عميا

 بكالوريوس
دبموم 
 متوسط

ثانوية 
عامة فما 
 دون

 0.637 0.567 2.27 2.18 2.27 2.26 .)الراتب، العبلكات( الحقكؽ المالية

 0.191 1.593 2.88 2.72 2.72 2.74 )الترقيات، اإلجازات(. الحقكؽ الكظيفية

 0.148 1.792 3.67 3.62 3.77 3.49 .االلتزاـ التنظيمي

 0.413 0.958 2.99 2.90 2.98 2.88 جميع المجاالت معا

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
 أفراد جياز الشرطةحقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي لدى تأثير ول حالدراسة تقدير أفراد عينة 
 .الرتبة العسكرية إلى تعزى في قطاع غزة

 "المقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية (  5483المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
كبذلؾ يمكف لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا،  0.05 مف مستكل الداللةأكبر " التبايف األحادم

عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات ال استنتاج أنو 
 كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى الرتبة العسكرية. 

ة باختبلؼ رتبيـ كيعزك الباحث ىذا التشابو في أراء العامميف في جياز الشرطة في قطاع غز 
العسكرية، إلى كعييـ التاـ بكافة حقكقيـ المالية كالكظيفية، كذلؾ مف خبلؿ أخدىـ دكرات أك دراستيـ 

في  كبيران  لمادة شيرح فييا قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية، كما أف الدكرات الحتمية لعبت دكران 
 العسكرية رغـ األزمات التي تمر بيا.  نظمةكالكالء لممكاالتجاىات كتعزيز فكر االلتزاـ  تكحيد المفاىيـ

كأرجعت ذلؾ إلى حالة التشارؾ باالتجاىات  (،ـ2983كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )أبك جياب، 
كأرجعت ذلؾ إلى أف جميع الرتب  (،ـ2983دراسة )أبك ىدة، كالمشاعر بيف مختمؼ الرتب، كاتفقت مع 

كتؤثر األزمة  الدراسة ىـ مف الرتب العميا كبالتالي جميعا يتأثركف باألزمةالعسكرية التي شممتيـ عينة 
، كأرجعت ذلؾ إلى تشابو الرؤية ميما اختمفت الرتبة (ـ2986الشمرم، كدراسة ) ،في أدائيـ الكظيفي

  .العسكرية
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 الرتبة العسكرية –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.16)جدول

 المجال

 المتوسطات
مة 

قي
بار
الخت

ا
 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

 ضابط
)نقيب، مالزم 
 أول، مالزم(

ضابط 
 صف
)مساعد 
أول، 
 مساعد(

 فرد
)رقيب أول، 
رقيب، عريف، 

 جندي(

 0.281 1.274 2.33 2.21 2.25 .الحقكؽ المالية)الراتب، العبلكات(

 0.646 0.438 2.77 2.82 2.74 .الحقكؽ الكظيفية)الترقيات، اإلجازات(

 0.344 1.071 3.69 3.61 3.73 .االلتزاـ التنظيمي

 0.674 0.395 2.99 2.93 2.97 جميع المجاالت معاً 

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
 الشرطةأفراد جياز حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي لدى تأثير ول حالدراسة تقدير أفراد عينة 
 .سنوات الخدمة إلى تعزى في قطاع غزة

المقابمة الختبار"  (.Sig)(  تبيف أف القيمة االحتمالية 5487المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لمجاؿ " الحقكؽ المالية)الراتب، العبلكات(" كبذلؾ يمكف  0.05أقؿ مف مستكل الداللة " التبايف األحادم 

استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل 
ـ  تبيف  ت فقد. بينما باقي المجاالسنكات 5أقؿ مف إلى سنكات الخدمة، كذلؾ لصالح الذيف سنكات خدمتي

ـ أكبر مف مستكل الداللة  (.Sig)لية أف القيمة االحتما كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ، 0.05لي
  .ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى سنكات الخدمة

ـ عف خمسكيعزك الباحث ىذه النتيجة   إلى أف أفراد مجتمع الدراسة الذيف لـ تتجاكز مدة خدمتي
، كالتي لما ليـ مف التزامات معيشية كثيرة في كقتنا الحاليأكثر المطالبيف بحقكقيـ المالية،  سنكات ىـ

 .التعكد عمى الظركؼ التي تعاني منيا الحككمة الفمسطينية في قطاع غزةمف الصعب 
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(، كأرجعت ذلؾ إلى أف الدكرات ـ2983كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )بحر ك أبك جياب،  
ـ لطبيعة العمؿ  الحتمية كالتخصصية كغيرىا مف البرامج لكافة منتسبي الشرطة تمعب دكران في تكحيد فيمي

 كبالتالي اتجاىاتيـ ككجيات نظرىـ.

النتائج عمى أنو تكجد فركؽ ذات  حيث بينت (ـ2983كدراسة )أبك ىدة، ىذه النتيجة مع  اختمفت 
 ،حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى سنكات الخدمة راسةداللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الد

سنكات يزداد تأثرىـ باألزمة،  89تزداد سنكات الخدمة لدييـ عف  فكأرجعت ذلؾ إلى أف العامميف الذي
ـ الكثير مف  ـ كلديي ـ سابقا عمى ظركؼ معيشية أعمى مف غيرى  أيضان كاختمفت  االلتزامات،بسبب اعتيادى

كالتي بينت نتائجيا كجكد تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  ،(ـ2983)عمياف، مع دراسة 
إلى أف الممرضيف كأرجعت ذلؾ تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى سنكات الخدمة، 

كالممرضات تأثركا بالتقمبات السياسية كاالقتصادية نتيجة االنقساـ، كالتي تسببت في العديد مف المشاكؿ 
 .نتقاؿ الركاتب بؿ قطعيا عف البعضكعدـ ا العامميفإضراب بعض كمنيا 

 سنوات الخدمة –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.17)جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا
قيم
ال

S
ig

).
 

 5أقل من 
 سنوات

إلى  5من 
أقل من 
10 
 سنوات

10 
سنوات 
 فأكثر

 0.013* 4.422 2.17 2.27 2.41 .العبلكات(الحقكؽ المالية)الراتب، 

 0.081 2.533 2.69 2.85 2.73 .الحقكؽ الكظيفية)الترقيات، اإلجازات(

 0.895 0.111 3.70 3.67 3.70 .االلتزاـ التنظيمي

 0.374 0.985 2.92 2.98 3.01 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 1.15مستكل داللة داؿ إحصائيان عند  الفرؽ بيف المتكسطات *
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 النتائج والتوصيات :الفصل السادس
 

  مقدمة
بعد تحميؿ فقرات كمحاكر  ىذه الدراسة يتضمف ىذا الفصؿ أىـ النتائج التي تكصمت إلييا 
أف تسيـ في دعـ كتعزيز نقاط كالتي يأمؿ الباحث ، كأىـ التكصيات المقترحة في ضكء النتائج الدراسة

أال كىك تأثير كمف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيس مف ىذه الدراسة، نقاط الضعؼ،  كتصحيح القكة، كمعالجة
، كتكصمت الدراسة إلى في قطاع غزة ألفراد جياز الشرطةحقكؽ المكظؼ عمى االلتزاـ التنظيمي 

 الرئيسة مف خبلؿ اآلتي:مف النتائج كالتكصيات المتعمقة بمجاالت الدراسة مجمكعة 

 : النتائج:أوالً 
  :الحقوق المالية )الراتب، والعالوات( المتعمقة بالمحور األولالنتائج  .1

كافة حقوقو المالية المنصوص عمييا في قانون ال يحصل الموظف في جياز الشرطة عمى  - أ
 عمى فقرات ىذا المجاؿقميمة ة درجة مكافقة كقد أبدل أفراد العيني الخدمة في قوى األمن الفمسطينية

في ىذا المجاؿ حيث تقتصر الحككمة عمى كيدؿ ذلؾ عمى كجكد خمؿ ، %(45.09كبكزف نسبي )
، كيعزك الباحث المنصكص عمييا بالقانكف مع إيقاؼ أغمب العبلكات م تقريبان صرؼ نصؼ الراتب الشير 

 في قطاع غزة. األزمة المالية التي تعيشو الحككمة الفمسطينية ذلؾ إلى

ال يتبقى مدخرات من الراتب في نياية و حياه معيشية كريمة  عاممينالراتب الشيري ال يؤمن لم - ب
%( ك 34.56كبكزف نسبي ) الفقرتيفدرجة قميمة جدان عمى ىذه كقد أبدل أفراد العينية  كل شير

قطاع كيعزك الباحث ذلؾ إلى كثرة االلتزامات المعيشية كغبلء األسعار التي يعاني منو ، %(32.66)
لمكظفييا في ظؿ األزمة التي تعاني  ، كالسبب األىـ أف النسبة التي تصرفيا الحككمة الفمسطينيةغزة

 .ال تكفي منيا الحككمة

كقد أبدل العسكرية ال يحافظ عمى ىيبة  نظمةالم في الراتب الشيري الذي يتقاضاه الموظف - ت
في ىذا  قصكركيدؿ ذلؾ عمى كجكد  ،%(44.62كبكزف نسبي ) أفراد العينة درجة قميمة عمى ىذه الفقرة

، ألف األزمة التي عدـ المحافظة عمى ىيبة العسكرم تسبب في زعزعة األمف في الدكلةألف  المجاؿ
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العسكرم كاستغبلؿ أصحاب  نظمةذلؾ إلى اختراؽ المكاقتطاع جزء مف الراتب أدل تعاني منيا الحككمة 
 تسييؿ مياميـ أك اليركب مف تطبيؽ القانكف.لصالح  النفكس الضعيفة

كقد أبدل  وظيفيأن حصوليم عمى الراتب كامالً ىو مقياس لمدى انتمائيم ال العاممينيشعر  - ث
، كيدؿ ذلؾ عمى أىمية الراتب في الحياة %(68.42كبكزف نسبي ) أفراد العينة درجة كبيرة عمى ىذه الفقرة

 .العمؿ كاستمرارية العمالةكلما لو مف أثر عمى استقرار العممية 
 وغير مفعمنظام العالوات المنصوص عمييا في قانون الخدمة في قوى األمن الفمسطينية  - ج

ـ عف العبلكاتلمعاممين في جياز الشرطة   كقد أبدل أفراد العينة درجة قميمة جدان عمى الفقرات التي تتكم
 نظمةمما يدؿ عمى كجكد قصكر في برنامج العبلكات في الم ،%(32.21%( ك )33.35كبكزف نسبي ) 

 كمة.التي تعاني منيا الحكاألزمة المالية كيعزك الباحث ذلؾ إلى  العسكرية،
 (:المحور الثاني الحقوق الوظيفية )الترقيات، اإلجازاتالنتائج المتعمقة ب .2

بالشكل المنصوص عمييا أن الحقوق الوظيفية ال تطبق بفي جياز الشرطة  العاممينيشعر  - أ
كقد أبدل أفراد العينية درجة مكافقة متكسطة عمى فقرات  في قانون الخدمة في قوى األمن الفمسطينية

كيدؿ ذلؾ عمى كجكد خمؿ في الحقكؽ الكظيفية لمعامميف في  ،%(55.39كبكزف نسبي ) ىذا المجاؿ
العدالة في منح الحقكؽ الكظيفية، ر أغمب العامميف بغياب ك شع كيعزك الباحث ذلؾ إلى جياز الشرطة

 .عمى المثابرة بالعمؿ كاألداء المتميز ، كغياب الترقيات بناءن كعدـ كجكد معايير إدارية كاضحة
 ىذه  د العينة درجة كبيرة عمىأفرا كقد أبدل عمى األداء الوظيفي أثرًا إيجابياً أن منح الترقيات  - ب
 .أىمية إذا تـ ربط الترقيات باإلنتاجية كاألداء، لما ليا مف %(77.95كبكزف نسبي ) الفقرة

اً لمعايير إدارية سميم ألنيا لم تمنح استناد إداري لم تكن في إطار منح الترقيات االستثنائية - ت
كقد أبدل أفراد العينة  الجدارة والمثابرة بالعملو  عمى الكفاءة باألداء والتميز ءواضحة ولم تمنح بنا

كدراجة  %(60.69) كبكزف نسبي المعايير اإلدارية الكاضحة الفقرة التي تتكمـعمى  متكسطةدرجة مكافقة 
ـ عف  كيدؿ ،  %(44.53الكفاءة باألداء كالتميز كالجدارة كبكزف نسبي )مكافقة قميمة عمى الفقرة التي تتكم

الباحث ، كيعزك بالكاسطة كالمحسكبية أنيا تمنح العامميفذلؾ عمى كجكد خمؿ في منح الترقيات كشعكر 
داية الحككمة كمنح الترقيات بشكؿ عشكائي استنادا إلى الحزب ذلؾ إلى الجيؿ اإلدارم في مرحمة ب

أف معظـ المدراء  العامميفمما أدل إلى شعكر  دكف النظر إلى الخبرة العممية كالمؤىؿ العمميالسياسي 
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العينة عمى ىذه الفقرة مف درجة مكافقة عمى ما أبداه أفراد  عدالة كذلؾ بناءن ب ترقيتيـ لـ يتـ كالرتب العميا
 قميمة.

أن بعض الوظائف العميا في جياز الشرطة تتطمب الترقية ليا عقد اختبار  العاممينيشعر  - ث
كبكزف نسبي  أفراد العينة درجة مكافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة كقد أبدل لممرشحين وتولي األصمح واألكفأ

ألف ذلؾ ينكس سمبان عمى قدرة المدراء في مع المدراء  العامميفمعاناة ، كيدؿ ذلؾ عمى %(71.21)
دارة المكااإلشراؼ كالتكجيو السميـ   منظمةلمكالتزاميـ  العامميفف بشكؿ إيجابي مما يزيد مف كالء كا 

 العسكرية.

لم يوافق اإلجازة السنوية المنصوص عمييا في قانون الخدمة في قوى األمن الفمسطينية  - ج
كقد أبدل أفراد العينة درجة مكافقة قميمة عمى في أغمب األحيان  المباشر ألخذىا مره واحدهعمييا المدير 

ـ المسئكليف كج%(37.84كبكزف نسبي ) ىذه الفقرة يميـ ، كيدؿ ذلؾ عمى قمة الكعي اإلدارم لدل معظ
 غير ذلؾ.كرفضيا في  لفكائد اإلجازات السنكية كمنحيا في حاالت الضركرة القصكل أك كجكد سبب مقنع

 االلتزام التنظيمي: ثالثالنتائج المتعمقة بالمحور ال .3

كقد أبدل أفراد العينة درجة مكافقة كبيرة في جياز الشرطة بااللتزام التنظيمي  العاممينيتمتع   - أ
كمكاف بيف العامميف  مما يدؿ ذلؾ عمى درجة االرتباط %(،73.74كبكزف نسبي ) عمى فقرات ىذا المجاؿ

ـ باالستمرار  ـ كاألىداؼ كرغبتي ـ )جياز الشرطة( كحالة التكافؽ في القي ـ لبذؿ عممي في العمؿ كاستعدادى
إلى أف غالبية العامميف  الباحث ذلؾ، كيعزك العسكرية كالدفاع عنيا نظمةمزيد مف الجيكد إلنجاح الم

 إلنجاح مؤسستيـيا كقيميـ متجانسة كتـ تكافق يتبعكف حزب سياسي كاحدفي جياز الشرطة 
بالمحافظة عمى األدوات والتقنيات المستخدمة في مجال جياز الشرطة في  العاممينيتميز  - ب
، كىذا %(88.65كبكزف نسبي ) كقد أبدل أفراد العينة درجة مكافقة كبيرة جدان عمى ىذه الفقرةعمميم 

ـ الزائد عمى الحككمة كالكقؼ  ـ لمتخمص مف األزمة يدؿ عؿ حرصي ، المالية التي تمر بيا الحككمةبجانبي
 .سبي جياز الشرطةبو الغالبية العظمى مف منت عالذم يتمت الكازع الدينيمف حيث أف ىذا األمر نابع 
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ألفراد جياز الشرطة في التنظيمي العالقة بين حقوق الموظف وااللتزام ب التي تتعمق نتائجال .4
 :قطاع غزة

حقكؽ بيف  α ≤0.05عند مستكل داللة  إحصائية عبلقة ذات داللة أظيرت النتائج عمى كجكد 
 تيفالفػػرعي يفكيشػػتؽ مػػف ىػػذه الفرضػػية الرئيسػػة الفرضػػيت ،لرجػػؿ الشػػرطة كااللتػػزاـ التنظيمػػي المكظػػؼ

 :تيفالتالي

بين  α ≤ 0.05عند مستوى داللة  إحصائيةذات داللة  طردية عمى وجود عالقة أظيرت النتائج - أ
كأف معامؿ االرتباط يساكم  ،الحقوق المالي )الراتب، العالوات( لرجل الشرطة وااللتزام التنظيمي

أم كمما تكفرت  ،(9495) كىي أقؿ مف مستكل الدالة( 9499)(، كأف القيمة االحتمالية تساكم94607)
 عامميفالحقكؽ المالية لم حيث أفالحقكؽ المالية كصرفت كاممة كبعدالة كمما زاد االلتزاـ التنظيمي، 

تساعد في تمبية الحاجات األساسية لممكظؼ كأسرتو، كتسيـ في الكفاء بالتزاماتيـ، كتأميف مستقبميـ 
قطاع غزة الذيف يعانكف مف اقتطاع جزء ليس ببسيط مف ركاتبيـ  معامميف فيكمستقبؿ أبنائيـ، كخاصة ل

العسكرية بالحقكؽ المالية  نظمةاىتماـ الم، كيعزك الباحث ذلؾ إلى ككضعيا عمى بند المستحقات
 لمكظفييا يزيد مف حالة االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف

 α ≤ 0.05عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائية طردية أظيرت النتائج عمى وجود عالقة  - ب
كأف معامؿ االرتباط  ،لرجل الشرطة وااللتزام التنظيمي (الترقيات، اإلجازات) الوظيفيةبين الحقوق 

أم كمما  (،9495( كىي أقؿ مف مستكل الدالة )9499) (، كأف القيمة االحتمالية تساكم94655يساكم )
تكفرت الحقكؽ الكظيفية لتمبية حاجات المنظمة مف األفراد كالعامميف مف حيث الكـ كالنكع كمنحت 

ـ التنظيمي، كيفسر الباحث  عف المحسكبية كالتحيز لمعايير إدارية كاضحة بعيدان  استنادان  كمما زاد االلتزا
تاحة الفرصة  ثبات الذات، كا  ـ عمى إشباع رغبات الفرد مف األمف كالتقدير كا  ذلؾ بأف الحقكؽ الكظيفية تقك
 .لممكظؼ لمتطكر كالتقدـ الكظيفي، مما يؤدم ذلؾ إلى زيادة االلتزاـ التنظيمي لدل العامميف بالمنظمة

 بأثر حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي لرجل الشرطة:النتائج التي تتعمق  .5

لحقػػكؽ ≥α  0.05 أظيػػرت النتػػائج عمػػى كجػػكد تػػأثير ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة
 يفكيشػػػػتؽ مػػػػف ىػػػػذه الفرضػػػػية الرئيسػػػػة الفرضػػػػيت، المكظػػػػؼ عمػػػػى االلتػػػػزاـ التنظيمػػػػي لرجػػػػؿ الشػػػػرطة

 :تيفالتالي تيفالفرعي
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حقوق مل α ≤ 0.05ير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أظيرت النتائج عمى وجود تأث - أ
  اختبار كأف قيمة ،في قطاع غزة فراد جياز الشرطةألعمى االلتزام التنظيمي  المالية )الراتب، العالوات(

t  ( 0.05( كىي أقؿ مف )0.000( كما أف القيمة االحتمالية تساكم )3.851يساكم)،  كيعزك الباحث
ألف  في قطاع غزةألفراد جياز الشرطة االلتزاـ التنظيمي  عمىىذا التأثير االيجابي لمحقكؽ المالية 

كتؤمف مستقبميـ كمستقبؿ عائبلتيـ، مما  عامميفالحقكؽ المالية تساعد عمى تمبية الحاجات األساسية لم
كيعزك الباحث ىذا التأثير االيجابي  ايؤثر عمى أداءىـ الكظيفي كانتمائيـ لممنظمة التي يعممكف بي

  .في قطاع غزةألفراد جياز الشرطة لمحقكؽ الكظيفية في االلتزاـ التنظيمي 

لمحقوق  α ≤ 0.05أظيرت النتائج عمى وجود تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ب
كأف قيمة  ،في قطاع غزة فراد جياز الشرطةألالوظيفية )الترقيات، اإلجازات( عمى االلتزام التنظيمي 

كيعزك  (،0.05( كىي أقؿ مف )0.000( كما أف القيمة االحتمالية تساكم )4.151يساكم )  tاختبار
ـ التنظيمي  عمى كظيفيةالباحث ىذا التأثير االيجابي لمحقكؽ ال  في قطاع غزةألفراد جياز الشرطة االلتزا

تاحة الفرصة ألف الحقكؽ الكظيفية تقكـ عمى إشباع رغبات الفرد مف  ثبات الذات، كا  األمف كالتقدير كا 
 لممكظؼ لمتطكر كالتقدـ الكظيفي، مما يؤثر ذلؾ عمى التزاميـ لممنظمة التي يعممكف بيا.

 

 :يةصئج التي تتعمق بالفروقات التي تعزى لممتغيرات الشخالنتا .6

تقديرات أفراد  اتبين متوسط α ≤ 0.05عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية  - أ
في قطاع  أفراد جياز الشرطةتأثير حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي لدى ة الدراسة حول نعي
كيفسر الباحث ، لصالح الذكور وذلك)الترقيات، اإلجازات( الوظيفية لمجال الحقوق تعزى لمجنس غزة

ـ الذككر بالترقيات لكبر  ذلؾ االختبلؼ في مجاؿ الحقكؽ الكظيفية بيف الذككر كاإلناث، إلى زيادة اىتما
ـ  العسكرية كنسبة الذككر العامميف فييا مما يزيد مف حدة المنافسة لمكصكؿ لممراتب العميا،  المنظمةحج

حؽ لمراحة مف عناء العمؿ، أك أما في ما يخص باإلجازات كاىتماـ الذككر بيا، لزيادة الطمب ليذا ال
ـ بو ككثرة اإلصابات جراء احتكاكو المباشر  الظركؼ الصحية التي تقتضي لذلؾ لمشقة العمؿ الذم يقك

 بالمجرميف.

بين متوسطات تقديرات أفراد  α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق  - ب
في قطاع  أفراد جياز الشرطةالتنظيمي لدى  عينة الدراسة حول تأثير حقوق الموظف عمى االلتزام
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لمجال الحقوق الوظيفية )الترقيات، اإلجازات( وذلك لصالح الذين أعمارىم تتراوح  تعزى لمعمر غزة
كيفسر الباحث ىذه النتيجة لمجتمع الدارسة التي تتراكح أعمارىـ مف ، عام 40ى أقل من إل 30من 
كذلؾ ألنيا تقع في منتصؼ الحياة المينية تجاكزت فترة  عاـ أنيا نتيجة طبيعية 09إلى أقؿ مف  69

ـ عمى المنظمة كاالستقرار الكظيفي كتبتعد عف الفترة الحرجة التي يككف فييا المكظؼ عمى  التعرؼ كالتأقم
أبكاب ترؾ العمؿ بسبب كصكلو لسف التقاعد المبيف في القانكف الفمسطيني، حيث أف غالبان ما يزداد 

ـ ىذه الف ـ لؤلماكف القيادية، كالكصاىتمامي ـ ككصكلي ؿ إلى ك ئة العمرية بالحقكؽ الكظيفية إلشباع حجاتي
 مستكل عاؿ مف الرضا بجكانبو المتعددة. 

بين متوسطات تقديرات أفراد  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ت
في قطاع  أفراد جياز الشرطةعينة الدراسة حول تأثير حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي لدى 

تكحد آراء العامميف في جياز الشرطة حكؿ  كيرجع الباحث ذلؾ إلى، إلى المؤىل العممي تعزى غزة
 نظمةؼ مؤىبلتيـ، كأيضان إلى أف المالحقكؽ المالية كالكظيفية كمستكل االلتزاـ التنظيمي باختبل

العسكرية يحكميا قانكف يسمى قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية الذم يحدد فيو جميع الحقكؽ 
 المالية كالكظيفية كيطبؽ عمى جميع العامميف فييا دكف استثناء.

بين متوسطات تقديرات أفراد  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ث
في قطاع  أفراد جياز الشرطةعينة الدراسة حول تأثير حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي لدى 

كيعزك الباحث ىذا التشابو في أراء العامميف في جياز الشرطة في قطاع ، تعزى إلى الرتبة العسكرية غزة
ـ  ـ التا ـ العسكرية، إلى كعيي ـ المالية كالكظيفية، كذلؾ مف خبلؿ أخدىـ غزة باختبلؼ رتبي بكافة حقكقي

ـ لمادة شيرح فييا قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية، كما أف الدكرات الحتمية لعبت  دكرات أك دراستي
ـ كالكالء لمم في تكحيد المفاىيـ كبيران  دكران  ـ األزمات التي  نظمةكاالتجاىات كتعزيز فكر االلتزا العسكرية رغ
 ر بيا.تم

بين متوسطات تقديرات أفراد  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ج
في قطاع  أفراد جياز الشرطةعينة الدراسة حول تأثير حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي لدى 

سنوات  ( وذلك لصالح الذينالراتب، العالوات) ماليةلمجال الحقوق ال إلى سنوات الخدمةتعزى  غزة
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف أفراد مجتمع الدراسة الذيف لـ تتجاكز ، سنوات 5ل من خدمتيم أق

مدة خدمتيـ عف خمس سنكات ىـ أكثر المطالبيف بحقكقيـ المالية، لما ليـ مف التزامات معيشية كثيرة 
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الحككمة الفمسطينية في قطاع في كقتنا الحالي، كالتي مف الصعب التعكد عمى الظركؼ التي تعاني منيا 
 غزة.

 

 : التوصيات:ثانياً 
 بناء عمى النتائج التي تـ التكصؿ إلييا يكصي الباحث بما يمي:

 المتعمقة بالمحور األول الحقوق المالية )الراتب، والعالوات(: توصياتال .1

العامميف في الراتب الشيرم بما يتناسب مع الجيكد التي يبذليا ضركرة العمؿ عمى رفع نسبة  - أ
لمكاجية متطمبات الحياة المعيشية  ؿ األزمة التي تعاني منيا الحككمة في قطاع غزةظفي  جياز الشرطة

 .كتأميف مستقبميـ

 لمحفاظ عمى ىيبة العسكرم. جياز الشرطةلمعامميف في العمؿ عمى تحسيف سمـ الركاتب   - ب

 .جياز الشرطةلمعامميف في العمؿ عمى تحديد مكعد ثابت لصرؼ الراتب الشيرم   - ت

قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية المدرجة في  كالعبلكات الحرص عمى أف تككف الركاتب - ث
 كالخبرات العممية.عادلة ، كتتدرج حسب المسؤكليات الكظيفية كالمؤىبلت العممية 

 بصرؼ العبلكات كزيادتيا لمعامميف في جياز الشرطة. تركيز اإلدارة العميا عمى االىتماـ - ج

 تفعيؿ العمؿ بعبلكة االختصاص كالمخاطرة لمعامميف في جياز الشرطة. - ح

 (:الترقيات، اإلجازات) الوظيفيةالحقوق  الثانيالتوصيات المتعمقة بالمحور  .2

 التي منحت. إعادة النظر في جميع الترقيات - أ

 عمى الكفاءة باألداء كالتميز. تعزيز منح الترقيات استنادان  - ب

 عمى الجدارة كالمثابرة بالعمؿ. تعزيز منح الترقيات استنادان  - ت

 منح الترقيات بعدالة.العمؿ عمى   - ث

 عقد اختبار لمكظائؼ العميا في جياز الشرطة لتكلي األصمح كاألكفأ. - ج

 العمؿ عمى إعداد برنامج ترقية كاضح بعيدا عمف المحسكبية كالتحيز. - ح
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 .اإلجازات لمعامميف في جياز الشرطةتكجيو المدراء كالمسئكليف عمى أىمية  - خ
 الثالث االلتزام التنظيمي:التوصيات المتعمقة بالمحور  .3

 .في ظؿ جميع الظركؼ العسكرية نظمةتعزيز ثقافة االلتزاـ كالكالء لمم - أ

 لمكاف العمؿ. العمؿ عمى تكفير مناخ مريح كمستقر - ب

في جياز الشرطة لعدـ التفكير بعركض  مالي مميز لمعامميف ضركرة العمؿ عمى كضع نظاـ - ت
 عمؿ أخرل.

ـ   - ث ـ التنظيمي إتباع نيج إدارم سمي في أمكر الترقيات كاإلجازات كالعبلكات كالركاتب لزيادة االلتزا
 لدل العامميف.

 

 :دراسات مقترحةًا: ثالث
جياز الشرطة في أم في قطاع غزة ك دراسة مقارنة بيف حقكؽ المكظؼ في جياز الشرطة  - أ

 دكلة عربية.
 تحسيف حقكؽ المكظؼ في جياز الشرطة في قطاع غزة.تصكر مقترح ل  - ب

الرضا الكظيفي لمعامميف في جياز الشرطة في قطاع تأثير اقتطاع الحقكؽ المالية لممكظؼ عمى  - ت
 غزة.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والراجع
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 المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ  
 الحديث الشريؼ  

 أواًل: المراجع العربية

دراسة ميدانية مطبقة عمى  -أثر الثقافة التنظيمية عمى االلتزاـ التنظيمي (. ـ2014فيظ، محمد. )أح
جامعة  غير منشكره(. رسالة ماجستير) إطارات مدرية الشؤكف االجتماعية لشركة سكناطراؾ ، بسكرة

 .بسكرةمحمد خضير، الجزائر، 

بمستكل االلتزاـ  مداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيميعبلقة  (.ـ2016حر، يكسؼ كأبك جياب، محمد. )ب
مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات  .لدل ضباط الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة التنظيمي

 (.2)25 ،االقتصادية كاإلدارية

 القاىرة، مصر: دار النيضة العربية.. الكجيز في قانكف العمؿ(. ـ2003البرعي، أحمد. )

مجمة . االلتزاـ التنظيمي )المفيكـ كاألبعاد كالنتائج( (.ـ2014ك درنكني، ىدل.) فكؽ، عبد الرحمبرق
 .(13)، عمـك اإلنساف كالمجتمع

. الييئة الفمسطينية المستقمة الكظيفة العامة في فمسطيف بيف القانكف كالممارسة(. ـ2002اؽ، باسـ. )بشن
 (.31لحقكؽ المكاطف، سمسمة تقارير قانكنية )

ـ التنظيميـ2015ضي، صفاء. )بيا  دراسة حالة مؤسسة  -(. دكر إدارة األداء البشرم في تحقيؽ االلتزا
جامعة محمد خضير، الجزائر،  غير منشكره(. رسالة ماجستير) ، بسكرة TIFIBالنسيج كالتجييز

 .بسكرة

 . فمسطيف: مطبعة أبناء الجراح.المنيجية لبناء االستبياف القكاعد (.ـ2010). رجاكم، زيادالج

جامعة  غير منشكره(. رسالة ماجستير) نظـ الترقية في الكظيفة العامة(. ـ2012يدؿ، مصطفى. )جغ
 .محمد خضير، الجزائر، بسكرة
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ـ التنظيمي لدل ضباط الشرطة الفمسطينية في  .(ـ2014) .ك جياب، محمدأب قطاع مداخؿ تنمية االلتزا
 غزة.فمسطيف،  الجامعة اإلسبلمية، منشكره(. غير رسالة ماجستير) غزة

سماعيؿ  رفاعي إدارة السمكؾ في المنظمات، تعريب كمراجعة رفاعي .(ـ2004) .جيرالد، كباركف كا 
 .دار المريخ لمنشر، السعكدية: الرياض .بسيكني

، حالة دراسية التنظيمي لدل العامميفدكر إدارة التغيير في تعزيزم االلتزاـ  (.ـ2012س، صقر. )حم
 غزة.فمسطيف،  الجامعة اإلسبلمية، غير منشكره(. رسالة ماجستير) عمى بمدية غزة

 .رمؤسسة الكراؽ لمنش :عمافاألردف. ، مناىج البحث العممي .(ـ2006، مكفؽ )الحمداني

ـ التنظيمي لدل العامميف بالجامعات الفمسطينية بقطاع (. ـ2006كنة، سامي. )حن قياس مستكل االلتزا
 غزة.فمسطيف،  الجامعة اإلسبلمية، غير منشكره(. رسالة ماجستير)غزة 

، محمد. ) دراسة ميدانية عمى العامميف   -(. تأثير مناخ الخدمة في االلتزاـ التنظيميـ2011الخرشـك
ـ االقتصادية كالقانكنية. التقنية التابعة لجامعة حمب في المعاىد  (.3)27، مجمة جامعة دمشؽ لمعمك

األجكر  األسػس العمميػة لتحقيػؽ العدالػة فػي ىياكػؿ. (ـ2006عبػد الكاسػع. ) ،مخبلفػي طػارؽ ك ،خيػر
  ،كالقانكنية االقتصػاديةسمسػمة العمػكـ  .مجمة جامعة تشريف لمدراسات كالبحػكث العمميػة .الكظيفية

28(2). 

ـ الترقية )الترفيع( في الكظيفة العامة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة (. ـ2006ي، محمد. )الخييم نظا
جامعة عماف العربية لمدراسات  غير منشكره(. رسالة ماجستير) مقارنة مع المممكة األردنية الياشمية

 .األردف، عماف ،العميا

دراسة  -ضغكط العمؿ كعبلقتيا بالكالء التنظيمي في األجيزة األمنية .(ـ2005) سعد. ،كسرمالد
جامعة نايؼ العربية  غير منشكره(. رسالة ماجستير) ميدانية عمى منسكبي شرطة المنطقة الشرقية

 .السعكدية، الرياض ،لمعمـك األمنية

بالمؤسسة عمى رغبة العامميف في تأثير اإليماف (. ـ2011الركس، سامي كحنكنة، سامي. ) أبك
دراسة ميدانية عمى الجامعات   -الجامعات الفمسطينية في االستمرار بالعمؿ في جامعاتيـ

 (.1)19، مجمة الجامعة اإلسبلمية، سمسمة الدراسات اإلنسانية. الفمسطينية في قطاع غزة، فمسطيف

 . أكاديمية شرطة دبي.1ط .التنفيذيةشرح قانكف شرطة دبي كالئحتو (. ـ2004يس، حسف. )الر 



  027 
 

العقكبات التأديبية لممكظؼ في التشريع الفمسطيني كأثرىا عمى الترقية (. ـ2014زيداف، محمكد. ) أبك
 غزة.فمسطيف،  الجامعة اإلسبلمية،غير منشكره(.  رسالة ماجستير) دراسة تحميمو مقارنة –

ـ بمعايير (. ـ2008ح، محمد. )السبا ترقية مدراء مكاتب البريد كأثرىا عمى مستكل الخدمات مدل االلتزا
 غزة.فمسطيف،  الجامعة اإلسبلمية،غير منشكره(.  رسالة ماجستير) البريدية في قطاع غزة

محددات العدالة لتنظيمية كعبلقتيا بسمكؾ المكاطنة التنظيمية مف كجية (. ـ2015سمعاف، محمد. )أبك 
 الجامعة اإلسبلمية، غير منشكره(. رسالة ماجستير) غزةنظر الضباط في جياز الشرطة بقطاع 

 غزة.فمسطيف، 

رسالة ) دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية -المكظؼ العاـ في جريمة الرشة .(ـ2012) ياسر. ،سميرمال
 .السعكدية، الرياض ،غير منشكره(. جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ماجستير

المادية كالمعنكية كعبلقتيا بتحسيف أداء العامميف بإدارة المكارد  الحكافز. ـ(2015السممي، بدر. )
غير منشكره(. جامعة  رسالة ماجستير) البشرية بمدينة األمير سمطاف الطبية العسكرية بالرياض

 .السعكدية، الرياض ،نايؼ العربية لمعمـك األمنية

. عماف: دار الشركؽ لمنشر 1ط .إدارة األفراد –إدارة المكارد البشرية (. ـ1996يش، مصطفى. )شاك 
 كالتكزيع.

ـ الحكافز عمى مستكل األداء الكظيفي في شرطة االتصاالت الفمسطينية (. ـ2010ك شرخ، نادر. )أب تقيي
 جامعة األزىر، فمسطيف، غزة. غير منشكره(. رسالة ماجستير) مف كجية نظر العامميف

، عبير. الشمايمة، عادؿ  مدل تحقيؽ برنامج إعادة ىيكمة الركاتب كالعبلكات لمعدالة . ـ(2016)كالقـر
 الجامعة األردنية، األردف. غير منشكره(. رسالة ماجستير) التكزيعية

دكر بيئة العمؿ الداخمية في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي لدل منسكبي قيادة   .(ـ2013) عايد. ،رمالشم
جامعة نايؼ العربية لمعمـك  غير منشكره(. رسالة ماجستير) حرس الحدكد بمنطقة الدكد الشمالية

 .السعكدية، الرياض ،األمنية

 . عماف، األردف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.الكجيز في القانكف اإلدارم(. ـ2003اكم، عمي. )شنط

. كرشة عمؿ التحقيؽ اإلدارم . حقكؽ ككاجبات المكظؼ العاـ(ـ2011، شعباف. )ؼبد المطيع
 ، اإلمارات العربية المتحدة، الشارقة.كالمحاكمات التأديبية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية
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مفيكمو كأدكاتو  -البحث العممي (.ـ2001) .دات، ذكقاف كعدس، عبد الرحمف، كعبد الحؽ، كايدعبي
 ، عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع.كأساليبو

، معاذ. ) الجامعات األردنية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لدل أعضاء أسس الترقية في ـ(. 2013عتـك
 )رسالة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة اليرمكؾ، األردف. ىيئة التدريس

التدكير الكظيفي لمقيادات كأثره عمى الركح المعنكية لمعامميف في األجيزة األمنية  .(ـ2013). زاـ، أحمدع
 الجامعة اإلسبلمية، منشكره(. غير رسالة ماجستير) غزةقطاع  -التابعة لكزارة الداخمية الفمسطينية

 غزة.فمسطيف، 

ـ العبلكات المالية عمى معدؿ دكراف  (.ـ2009طير، منى؛ بني فاضؿ، كفاح؛ سمماف، رماح. )ع أثر نظا
)رسالة ماجستير غير  العمؿ لدل القطاع األكاديمي في كمية اليندسة في جامعة النجاح الكطنية

 منشكرة(. جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف، الضفة الغربية.

دراسة تطبيقييو عمى المدراء  -ضغكط العمؿ كأثرىا عمى الكالء التنظيمي(. ـ2009العبل، محمد. )أبك 
 الجامعة اإلسبلمية، )رسالة ماجستير غير منشكرة(. العامميف في كزارة الداخمية في قطاع غزة

 غزة.يف، فمسط

دراسة ميدانية عمى ىيئة  -العدالة التنظيمية كعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي .(ـ2016) محمد. ،فعميا
جامعة  غير منشكره(. رسالة ماجستير) التمريض في المستشفيات الحككمية في محافظة غزة

 غزة.فمسطيف،  ،األزىر

كعبلقتيا بمستكيات الكالء التنظيمي لدل الضباط القيادة التحكيمية  .(ـ2011) عبد المحسف. ،دمالغام
جامعة نايؼ  غير منشكره(. رسالة ماجستير) الميدانييف بقيادة حرس الحدكد بمنطقة مكة المكرمة

 .السعكدية، الرياض ،العربية لمعمـك األمنية

ـ التنظيمي (.ـ2014ؿ، صبرينة. )غربا مف عماؿ كمية دراسة ميدانية عمى عينة  -داءكعبلقتو باأل االلتزا
ـ اإلنسانية كاالجتماعية، بسكرة جامعة محمد خضير، الجزائر،  غير منشكره(. رسالة ماجستير) العمك

 .بسكرة
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ـ التنظيمي في تحسيف جكدة الخدمةـ2014كم، محمد. )الغربا دراسة تطبيقية عمى الشؽ  -(. دكر االلتزا
الجامعة  غير منشكره(. رسالة ماجستير) المدني في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، قطاع غزة

 غزة.فمسطيف،  اإلسبلمية،

مجمة جامعة  .أثر سياسات التحفيز في الكالء التنظيمي بالمؤسسات العامة .(ـ2011) .ارس، سميمافالف
 (.1)27، دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية

ـ التنظيميـ2014س، محمد. )فار  دراسة ميدانية عمى جامعة  -(. العبلقة بيف الثقافة التنظيمية كااللتزا
 (.2)22، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات االقتصادية كاإلداريةاألزىر في غزة. 

دراسة استطبلعية  –(. تحميؿ العبلقة بيف الثقافة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي ـ2010) ح، حكمت.فمي
، مجمة اإلدارة كاالقتصاد. جامعة تكريت. في دائرتي التقاعد كالرعاية االجتماعية في مدينة تكريت

(83). 

. األردف، عماف: السمكؾ التنظيمي في المؤسسات التعميمية(. ـ2005) .، السيددية، فاركؽ كعبد المجيفم
 دار المسرية.

 .ـ2005( لسنة 4)قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ 

 .ـ2005( 8قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ )

 .ـ2005قرار مجمس الكزراء لسنة 

 . عماف، األردف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.الكجيز في القانكف اإلدارم (.ـ1998) .يسي، أعادالق

أكاديمية شرطة دبي: . 2ط .دراسة مقارنة -الكجيز في القانكف اإلدارم  (.ـ2008سي، أعاد. )القي
 مطبعة الفجيرة الكطنية.

كاقع االلتزاـ التنظيمي لدل المكظفيف اإلدارييف في إدارة التربية كالتعميـ (. ـ2015ني، سمطاف. )المحيا
جامعة أـ القرل،  ماجستير غير منشكرة(. )رسالة بمكة المكرمة مف كجية نظر القيادات التربكية

 السعكدية.
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دراسة حالة  -أخبلقيات األعماؿ كأثرىا في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي(. ـ2015)اركة، رابحي. مب
جامعة محمد  غير منشكره(. رسالة ماجستير) المؤسسات االستشفائية الحكيـ سعداف، بسكرة

 .خضير، الجزائر، بسكرة

( لسنة 8)في قكل األمف الفمسطينية رقـ . الكجيز في شرح قانكف الخدمة (ـ2015، إبراىيـ. )المدني
 .2ط. ـ2005

استراتيجيات إدارة الصراع التي يتبعيا مديرك مدارس ككالة الغكث (. ـ2011، ابتساـ. )مرزكؽ
الجامعة  غير منشكره(. رسالة ماجستير) بمحافظات غزة كعبلقتيا بااللتزاـ التنظيمي لدل العامميف

 غزة.فمسطيف،  اإلسبلمية،

ـ الحكافز  .(ـ2016) ، إياد.مصبح رسالة ) كعبلقتو بفعالية األداء األمني بجياز الشرطة الفمسطينيةنظا
 غزة.فمسطيف،  ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة غير منشكره(. ماجستير

ـ التنظيمي لدل معممي المدارس األساسية (. ـ2012معيمؽ، أماني. ) أبك عبلقة الثقافة التنظيمية بااللتزا
 الجامعة اإلسبلمية، غير منشكره(. رسالة ماجستير)الحككمية بمحافظات غزة كسبؿ تطكيرىا

 غزة.فمسطيف، 

 . القاىرة: دار المعارؼ.لساف العرب(. ـ1956منظكر، جماؿ الديف أبي الفضؿ. ) ابف

 أثر الحكافز عمى الكالء التنظيمي دراسة حالة عينة مف المؤسسات العمكمية(. ـ2012كبة، مزكار. )من
 .، الجزائرجامعة أمحمد بكقرة بكمرادس غير منشكره(. رسالة ماجستير)

: ـ، المكقع2016/ ديسمبر/ 13. تاريخ اإلطبلع ـ(. ما ىي الحقكؽ كالكاجبات2016مكقع ارتقاء. )
.http://www.irtikaa.com 

. تاريخ اإلطبلع: معمكمات عف جياز الشرطة الفمسطيني ـ(.2017) .كقع جياز الشرطة الفمسطينيم
 http://www.palpolice.ps.: المكقع ،ـ2017/يكنيك/26

 /20 . تاريخ اإلطبلعنصكص القكانيفبيانات منشكرة عف  .(ـ2017) العاـ. ديكاف المكظفيفكقع م
 .https://www.gpc.pna.ps/diwan/index.gpc: المكقع ،ـ2017/مايك

. تاريخ اإلطبلع ـ(. نبذة كمعمكمات عف كمية الرباط الجامعة2017)ع كمية الرباط الجامعية. مكق
 .http://www.ruc.edu.psـ، المكقع: 2017/مايك/25

https://www.gpc.pna.ps/diwan/index.gpc
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ـ كاإلدارة في كزارة الداخمية كاألمف الكطنيمك  . معمكمات عف شركط االلتحاؽـ(. 2017) .قع ىيئة التنظي
 .http://www.oaab.gov.ps :المكقع ،ـ2017/مايك /20تاريخ اإلطبلع: 

ـ التنظيمي  أنماطتحميؿ عبلقة بعض المتغيرات الشخصية ك (. ـ2011ندا، سامية. ) أبك القيادة بااللتزا
 ماجستير رسالة) دراسة ميدانية عمى الكزارات الفمسطينية في قطاع غزة -لشعكر بالعدالة التنظيمية اك 

 غزة.فمسطيف،  الجامعة اإلسبلمية، غير منشكره(.

دكر بيئة العمؿ في االلتزاـ التنظيمي مف كجية نظر العامميف اإلدارييف في  .(ـ2016) أمجد. ،ارنص
 .غزةفمسطيف،  ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة غير منشكره(. رسالة ماجستير) الجامعات الفمسطينية

. غير منشكره( رسالة ماجستير) األجكر الترقية الحكافز عمى رضا الفنييف أثرـ(. 2016نكر، ماىر. )
 .فالسكداجامعة الزعيـ األزىرم، 

جامعة  غير منشكره(. رسالة ماجستير )الحقكؽ المالية لممكظؼ في الجزائر (.ـ2014ؿ، فراح. )ىام
 .محمد خضي، الجزائر،  بسكرة

الركاتب كعبلقتيا بأداء العامميف في كزارة الداخمية بالمحافظات أزمة انقطاع  .(ـ2016) ىدة، فادم. أبك
 غزة.فمسطيف،  ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة غير منشكره(. رسالة ماجستير) الجنكبية بفمسطيف

 دراسة حالة سمطة الطيراف المدني -أثر الحكافز في تحقيؽ الرضا الكظيفيـ(. 2017يكسؼ، محمد. )
 ، السكداف.جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا غير منشكره(. رسالة ماجستير)

 

 

 

 

 

 

http://www.oaab.gov.ps/pages/jobs.aspx
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  المالحق

 االستبانة(: 0ملحق)                                  

 غزة -الجامعة اإلسالمية

 شئون البحث العممي والدراسات العميا

 كمية التجارة

 ماجستير إدارة األعمال                       

 (استبانوخطاب تحكيم )                                  
/ المحترمة ،،، ةالسيد/ ةحضر   : ................................................... المحتـر

 ...................................... مكاف العمؿ:.........................لتخصص: .ا
 :تحية طيبة كبعد

دراسة تطبيقية  – تأثير حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي" يقـك الباحث بإجراء دراسػػػػػػة بعنكاف
بالجامعة  ةلمحصػػػػكؿ عمى درجة الماجسػػػػتير مف كمية التجار  ، كذلػؾ" في قطاع غزة جياز الشرطةعمى 

 .األعماؿ ة، تخصػػػػص إدار ةاإلسػػػػبلمية بغز 

 لما تتمتعكف بو مف خبر كدراية كاسػػعة في مكضػػكع البحث العممي، كمنفعة العمـ راكنظ 
ـ الثميف، كتقدمكا لنا أطمب مف سعادتكـكالمتعمميف، فإنني  التكجييات  بأف تتفضػػػػػمكا عمينا بجزء مف كقتك

انتماء الفقر لمحكرىا  كاإلرشػػادات مف أجؿ تعديؿ، أك حذؼ، أك إضػػافة ما تركنو مناسػػبا، كتكضػػيح مدل
جيد، كتقيس ما كضعت  ةالمغكية، لتككف أدا)أك لمجاليا(، كتحكيميا مف حيث سػػػبلمة الصػػػػياغة 

  .لقياسو

الطمبة  شػػاكريف لسػػيادتكـ تفضػػمكـ بتقديـ المسػػاعد، كتحسػػيف كتطكير البحث العممي، كتزكيد
 .كتنميتو المجتمع إلعداد الككادر البشػػػػػرية بكفاءات كشػػػػػػيادات عالية، لخدمة بالعمـ البلـز

 التقدير ،،،كتقبمكا فائؽ االحتراـ ك 
 0592034653جوال/  – عبد اهلل أحمد السيدالباحث/ 
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 غزة -الجامعة اإلسالمية

 شئون البحث العممي والدراسات العميا

 كمية التجارة

 ماجستير إدارة األعمال                       

 (تعبئة استبانة)                       
/ المحترمة  ةالسيد/ ةحضر   : ................................................... المحتـر

 

 :تحية طيبة كبعد
دراسة تطبيقية  –تأثير حقوق الموظف عمى االلتزام التنظيمي " يقـك الباحث بإجراء دراسػػػػػػة بعنكاف

بالجامعة  ةكمية التجار ، لمحصػػػػكؿ عمى درجة الماجسػػػػتير مف " في قطاع غزة جياز الشرطةعمى 
 .األعماؿ ة، تخصػػػػص إدار ةاإلسػػػػبلمية بغز 

استبانة، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالكصكؿ إلى النتائج المطمكبة، مف خبلؿ تحديد درجة  كقد أعد الباحث
المكافقة عمى فقراتيا، بحسب التدريج الخماسي )كبيرة جدان، كبيرة، متكسطة، قميمة، قميمة جدان(، كتعطى 

 ( عمى الترتيب.1، 2، 3، 4، 5الدرجات )

ـ لتككنكا ضمف عينة الدراسة،  ـ اختيارك ـ تعبئة المتغيرات التنظيمية كقراءة فقرات كقد ت فنرجك مف سيادتك
ـ كؿ فقرة، تحت درجة مكافقتكـ، مع ضركرة تكخي الدقة كالمكضكعية، االستبانة، ككضع عبلمة ) ( أما

إذ إف ذلؾ لو أثر كبير عمى كاقعية النتائج، كمكضكعيتيا، عممان بأف معمكماتكـ ستحاط بالسرية التامة، 
 بحث العممي فقط.كىي مف أجؿ ال

  

 كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير ،،،
 0592034653جوال/  – عبد اهلل أحمد السيدالباحث/ 
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 البٌانات الشخصٌة -أوال

 ( أمام العبارة المناسبة معك:  من فضلك ضع إشارة )

 ذكر                           أنثى                   الجنس .8

 

 

 عام 09أقل من  -   69عاما                    69أقل من                        العمر .2

                       

 عاما فأكثر  59عام              59أقل من  -  09                              

 

 

 

 دبلوم متوسط         دراسات علٌا                   بكالورٌوس                          المؤهل .6

 ًالعلم
 ثانوٌة عامة فما دون                                              

 

 

 

 ) نقٌب  ،  مالزم أول ،  مالزم  (                 ضابط                      الرتبة .0

 العسكرٌة
 ) مساعد أول ،  مساعد( ضابط صف                               

             

 ) رقٌب أول ،  رقٌب ، عرٌف ، جندي(  فرد                               

 

 

 

 سنوات 89إلى أقل من  5سنوات                                  من  5أقل من                    سنوات .5

               الخدمة
 سنة فأكثر 85سنة                        85إلى أقل من  89من                              
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 مجاالت الدراسة -ثانٌا

 ( أمام العبارة المناسبة معك:  من فضلك ضع إشارة )

 المجال األول: الحقوق المالٌة ) الراتب ، العالوات (

 العبارة م

 درجة الموافقة
كبٌرة 

 جدا
 قلٌلة متوسطة كبٌرة

قلٌلة 
 جدا

      أن الراتب الشهري ٌتناسب مع الجهود التً أبذلها فً العمل. أعتقد 0

      . غالبا من الراتب فً نهاٌة كل شهر مدخراتأنه  ٌتبقى  أعتقد 7

      كرٌمة. معٌشٌةأجد أن الراتب الذي أتقاضاه ٌؤمن لً حٌاة  1

      أحصل على راتبً فً موعدة المحدد كل شهر. 4

      عدالة فً سلم الرواتب طبقا للرتب العسكرٌة.أشعر أن هناك  5

6 
هناك تدرج بالرواتب حسب المسؤولٌات الوظٌفٌة والمؤهالت العلمٌة والخبرات 

 العملٌة.
     

7 
الضمانات التً وضعها المشرع للحفاظ على المرتب وحماٌته من أي أرى أن 

 خصم عادلة وواضحة.
     

      انتمائً الوظٌفً. كامال هو المقٌاس لمدى  الراتب حصولً على  أشعر أن 8

      أعتقد أن الراتب التقاعدي ٌكفً لسد متطلبات الحٌاة بعد نهاٌة الخدمة. 9

      العسكري. مما ٌحافظ على هٌبة مالئمأعتقد أن راتب العسكري  01

      أرى أن هناك عدالة فً العالوات التً ٌتم صرفها بجانب الراتب. 00

      أشعر بالرضا عن العالوات التً تضاف إلى راتبً سنوٌا. 07

      .كافٌة ة االجتماعٌة عن الزوجة واألوالدأشعر أن العالو 01

      عالوة االختصاص مفعلة لدى العاملٌن فً جهاز الشرطة. 04

      عالوة المخاطرة مفعلة لدى العاملٌن فً جهاز الشرطة. 05

 الحقوق الوظٌفٌة ) الترقٌات ، اإلجازات (المجال الثانً: 

 العبارة م

 درجة الموافقة

كبٌرة 
 جدا

 قلٌلة متوسطة كبٌرة
قلٌلة 
 جدا

      أالحظ أن لمنح الترقٌات أثرا إٌجابٌا على األداء الوظٌفً. 0

      أعتقد أن الترقٌات العسكرٌة تمنح استنادا لمعاٌٌر إدارٌة واضحة. 7
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 العبارة م

 الموافقة درجة

كبٌرة 
 جدا

 قلٌلة متوسطة كبٌرة
قلٌلة 
 جدا

      أرى أن منح الترقٌات االستثنائٌة كان أساسها الكفاءة باألداء والتمٌٌز. 1

      أعتقد أن معظم المدراء والرتب العلٌا تم ترقٌتهم بعدالة. 4

      أجد أن هناك ترقٌات تمنح بناء على الجدارة والمثابرة بالعمل. 5

      .المستحقة فً موعدها ترقٌتًأحصل على  6

      .العسكرٌة ترقٌاتناك عدالة تنظٌمٌة بأمور الأرى أن ه 7

8 
أرى أن هناك بعض الوظائف العلٌا فً جهاز الشرطة تتطلب الترقٌة لها عقد 

 اختبار للمرشحٌن وتولً األصلح واألكفأ.
     

      وجٌد بعٌدا عن المحسوبٌة والتحٌز.أرى أن هناك برنامج ترقٌة واضح  9

      أرى أن كل الترقٌات تتناسب مع المؤهل العلمً والخبرات وسنوات الخدمة. 01

      أعتقد أن اإلدارة العلٌا تربط منح الترقٌات بنتائج تقٌٌم األداء للموظف. 00

07 
 الفلسطٌنٌة جمٌع اإلجازات المستحقة فً قانون الخدمة فً قوى األمنأشعر أن 

 تفصٌلٌة.
     

      .متواصلة أخدك اإلجازة السنوٌة مرة واحده ٌوافق علىالمدٌر المباشر  أالحظ أن 01

 : االلتزام التنظٌمًالثالثالمجال 

 العبارة م

 درجة الموافقة
كبٌرة 

 جدا
 قلٌلة متوسطة كبٌرة

قلٌلة 
 جدا

      فً جهاز الشرطة.سأكون بغاٌة السعادة إذا قضٌت حٌاتً المهنٌة  8

      ا دون تأجٌلٌأنجز المهام المكلف بها ٌوم 2

      أقبل على العمل بجد ونشاط. 6

      أشعر بالفخر لالنتماء لجهاز الشرطة. 0

      أشعر أن أي مشكلة بجهاز الشرطة جزء من مشكلتً الخاصة. 5

      هناك توافقا بٌن قٌمً وقٌم جهاز الشرطة. 3

      أبذل قصارى جهدي لتحقٌق أهداف جهاز الشرطة 7

      أحافظ على مرافق جهاز الشرطة. 1



  041 
 

 العبارة م
 درجة الموافقة

كبٌرة 
 جدا

 قلٌلة متوسطة كبٌرة
قلٌلة 
 جدا

      أحافظ على األدوات والتقنٌات المستخدمة فً مجال عملً. 0

      فً النفقات أثناء أداء المهام. اإلمكاناقتصد بقدر  89

      أشعر بأن مناخ  مكان العمل مرٌح ومستقر. 88

      أرغب فً البقاء فً جهاز الشرطة حتى بلوغ التقاعد. 82

      أرفض االنتقال ألي مكان أخر رغم ممٌزاته المادٌة. 86

      احترم الرؤساء والتزم بتعلٌماتهم. 80

      زمالء العمل فً جهاز الشرطة هم أفراد عائلتً.أشعر بأن  85

      أبادر بالدفاع عن جهاز الشرطة وصون سمعته 83

      لدى استعداد لبذل جهد أكبر من أجل إنجاح عمل جهاز الشرطة. 87

      أعتبر نفسً مدٌنا لجهاز الشرطة لما له من فضل وأثر فً حٌاتً. 81
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قائمة محكمً االستبانة: (7ملحق )  

 م االسم جهة العمل

 0 أ.د. سمٌر صافً الجامعة اإلسالمٌة

 7 أ.د. محمود عكاشا جامعة األزهر

 1 د. وفٌق األغا جامعة األزهر

 4 د. محمد فارس جامعة األزهر

 5 حبٌب إبراهٌمد.  كلٌة الرباط الجامعٌة

 6 د. عصام سالم كلٌة الرباط الجامعٌة

 7 د. خالد دهلٌز اإلسالمٌةالجامعة 

 8 د. وسٌم الهبٌل الجامعة اإلسالمٌة

 9 د. سامً أبو الروس الجامعة اإلسالمٌة

 01 د. أكرم سمور الجامعة اإلسالمٌة

 00 د. نافذ بركات الجامعة اإلسالمٌة

 07 د. ٌاسر الشرفا الجامعة اإلسالمٌة
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الجامعة اإلسالمٌة: كتاب تسهٌل المهام من (1ملحق )  
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: كتاب تسهٌل المهام من مدٌر عام الشرطة(4ملحق )  


