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ْهُتَِوْجِهَيِلِلَِّذيِِإِ  َِوجَّ َماَواِتَِواأَلْرَضَِحِنيًفاَِوَماِِّني َفَطَرِالسَّ
ِاْلُمْشرِِكيَِ ِِمَن َِوَقْدِ (79) أَنَْا ِالّلِه ِِف وِّني َِأُُتَاجُّ ِقَاَل ِقَ ْوُمُه ُه َوَحآجَّ

ِِبهِِ ُِتْشرُِكوَن َِما َِأَخاُف َِواَل َِوِسَعَِِهَداِن َِشْيًئا َِرِّبي َِيَشاء ِإالََِّأن
ُرونَِ ِتَ َتذَكَّ ِأََفاَل ِِعْلًما َِشْيٍء ُِكلَّ َِماِ (80) َرِّبي َِأَخاُف وََكْيَف

َِعَلْيُكْمِ ِِبِه ِيُ نَ زيْل َِلَْ َِما ِبِالّلِه َِأْشرَْكُتم ِأَنَُّكْم ََِتَافُوَن َِواَل َأْشرَْكُتْم
ِ َِأَحقُّ ِاْلَفرِيَقْيِ ُِكنُتْمِتَ ْعَلُمونَُِسْلطَانًاَِفَأيُّ الَِّذيَنِِ(81) بِاأَلْمِنِِإن

َِوُهمِ ِاأَلْمُن ََِلُُم ِأُْولَ ِئَك ِِبظُْلٍم ِِإميَانَ ُهم ِيَ ْلِبُسوْا ِوَلَْ آَمُنوْا
ْهَتُدونَِ ِنَ ْرَفُعِ (82) مُّ ِقَ ْوِمِه َِعَلى ِِإبْ رَاِهيَم َناَها ِآتَ ي ْ تُ َنا ُِحجَّ َوتِْلَك

َِربَّكَِ نِنََّشاءِِإنَّ  (83) َحِكيٌمَِعِليمٌَِِدَرَجاٍتِمَّ
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 اإلهـــــــــــــــــــــــــــداء

 يطيب يل أن أهدي هذا البحث 

 أو حسٍ"   ،، واندحً،  يٍ أسأل اهلل هلا انزمحت واجلنتريش انخضحٍت وانعطاء إىل " 

 يٍ أعرتف جبًٍهه وفضهه... واندي انعشٌش.  إىل 

 خىاًَ األعشاء.إ... حٍاحً ويٍ جبسىر حمبخهى أحٍا رفقاء إىل. 

 انكزمياث  هبٍت، ينى، أفناٌ. أخىاحًَىر عٍناي  إىل 

 ."ٌإىل انذٌٍ صربوا وحتًهىا يعً انكثري سوجيت، وأبنائً " سعٍد ، بناٌ ،بٍاٌ،  و روا 

 أعًايً خاصت وعائهت ابىكىٌك  يف انىطٍ واملهجز عايت.  إىل 

 حزب انفزقاٌ خاصت...ألبزار... وشهداء شهداء فهسطني ا كم إىل 

 إىل أسزاَا انبىاسم يف سجىٌ االحخالل...فك اهلل أسزهى. 

 إىل مجٍع انعايهني يف األجهشة األينٍت انفهسطٍنٍت بىسارة انداخهٍت واأليٍ انىطين. 

 .إىل اجملاهدٌٍ املزابطني املخهصني  يف أكناف بٍج املقدص 
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 الشكز والتقديز

 الحمــــد هلل رب العالميـــن والصــالة والسالم عمـــى أشـــــرف األنبياء والمرسميــــــن 
 نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين ،،، أما بعد...

 فإنني أشكر اهلل العمي القدير أواًل وأخرًا عمى توفيقو بإتمام ىذه الدراســة 
 ى بيما.فيو عــــز وجل أحـــــق بالشكر والثناء وأول

 " ولئن شكرمت ألزيدنكم"قال تعالى 

 "7"سورة ابراىيم، اآلية  

الذيف  كاعترافان مني بأىؿ الفضؿ"من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"   ): ( انطالقًا من قول رسول اهلل   
بتجربة أك عممكني الكثير أتقدـ بالشكر كالثناء العاطر كجميؿ الكفاء لكؿ مف أسدل لي عممان أك أفادني 

 قدـ لي رأيان أك تكجييان كنصحان.

، عمى ىذا البحث الذم تفضؿ بإشرافو  سامي عمي ابوالروسكأخص بالشكر  الدكتكر  الفاضؿ / 
 البحث كلـ يبخؿ عمينا بالنصح كاإلرشاد فجزاه اهلل عنا خير الجزاء.ا كمنحنا كقتو الستكماؿ ىذ

حفظيما اهلل، لتفضميما بقبكؿ  خميؿ النمركطي، كالدكتكر/ يكسؼ بحركما أتقدـ بالشكر لمدكتكر/ 
، كما كأتقدـ بخالص الشكر اإلحصائيتحميؿ السمير صافي الذم قاـ ب /مناقشة ىذه الدراسة، كالدكتكر

 لجميع الذيف تفضمكا بتحكيـ االستبانة لما أضافكه مف قيمة ساعدت عمى إخراجيا بالشكؿ الصحيح.
في الجامعة اإلسبلمية الغراء منارة العمـ كالعمماء، كما كأنني أتقدـ  األفاضؿة كُأثني عمى جميع األساتذ

 بخالص الشكر إلى قيادة كزارة الداخمية كاألمف الكطني ممثمة بػ:
 مدير عام قوى األمن الداخمي       المواء/ صالح الدين ابوشرخ            

 مدير عام جياز األمن الداخمي                ةــــــود ابووطفـــــــــــــالعميد/ محم
 نائب مدير عام جياز األمن الداخمي            ي ــــــــــــــــد الفـــــــــــــــمـــــــــالعقيد/ مح
عمى  مختمؼ مراحؿ الدراسةفي  في الحصكؿ عمى البيانات البلزمة مف تسييبلتلي عمى ما قدمكه 

 الصعيد النظرم كالعممي فميـ مني خالص التقدير كاالحتراـ،،،
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نني أتقدـ بخالص الشكر إلى قادة األجيزة األمنية كافة، كمدراء اإلدارات المركزية بكزارة الداخمية  كا 
كتزكيدنا   كاألمف الكطني، كالضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني عمى مشاركتيـ بتعبئة االستبانة

 بكافة المعمكمات المطمكبة لمبحث. 
كأتقدـ بالشكر كالعرفاف إلي كؿ مف ساىـ كلك بكممة في إنجاز ىذه الدراسة إليكـ جميعا التحية كخالص 

 كالمحبة كالتقدير، 
 

 وهللا ولي الخىفيق
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 ممخص الدراسة
 

األجيػػزة أثػػر اليياكػػؿ كاألنظمػػة اإلداريػػة عمػػى كفػػاءة أداء ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى ىػػدفت 
كمحاكلػػة مػػف الييكػػؿ التنظيمػػي، األنظمػػة اإلداريػػة، سياسػػة االختيػػار كالتعيػػيف ، األمنيػػة فػػي قطػػاع  ػػزة

( 4654مجتمػع الدراسػة مػف ) كيتكػكف الشخصػية، غيػراتمتملكفقػان كاقػع ذلػؾ ال فػركؽ دراسػةعمى التعرؼ 
ذلػؾ لمزيػد مػف الدقػة،  % ك 1014، كتـ تعيػيف نسػبة ىػامش الخطػأ مف رتبة مبلـز كحتى رتبة لكاء ضابط

( 674األجيزة األمنية كاإلدارات العامة، كقد جمػع الباحػث) مف( ضابط 711ك تـ َأخذ عينة تتككف مف)
اسػتبانو، كقػػاـ الباحػػث بػػإجراء بعػض المقػػاببلت حػػكؿ اليياكػػؿ اإلداريػة كسياسػػة االختيػػار كالتعيػػيف بػػكزارة 

عػػاـ بػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني، كىيئػػػة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني شػػممت كػػؿ مػػف مكتػػػب المراقػػب ال
 التنظيـ كاإلدارة.

ى
ىوقدىخلصتىالدراسةىإلىىمجموعةىمنىالنتائجىمنىأهمها:

أظيرت الدراسة كجكد تبايف في أراء عينة الدراسة تمثمت بكجكد عبلقة متكسطة بيف اليياكؿ  .0
 .1014داللة إحصائية  كاألنظمة اإلدارية المطبقة كأداء الضباط بكزارة الداخمية عند مستكل

 كأداء كالتعييف الحالية االختيار سياساتكبدرجة كبيرة بيف عبلقة  أظيرت الدراسة كجكد .2
 . 1014عند مستكل داللة  الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني

المجتمع المحمي راض عف أداء األجيزة  "عمى أف  مكافقةالعدـ أظيرت أراء عينة الدراسة  .3
 ."األمنية كمخرجاتيا 

ىناؾ مكاكبة لمتطكر التكنكلكجي كلكنو  ير كافي حيث تكجو رأم عينة الدراسة نحك عدـ  40
 .التأكد مف مكاكبة كاستثمار التطكر التكنكلكجي في تنفيذ المياـ

التعييف في الكظائؼ يراعى في إجراءات أنو  فيكجكد ضعؼ أظيرت أراء عينة الدراسة  .5
 .جكانب االختبار المختمفة
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ىومنىأهمىماىأوصتىبهىالدراسةىماىولي:
العمؿ عمى اعتماد اليياكؿ التنظيمية لؤلجيزة األمنية كتسكيف المكاقع التنظيمية فييا بالتكافؽ مع  .1

 .بحسب تخصص عمؿ كؿ جياز مختصيف مينييف كأمنييف مشاركةكزارة التخطيط ك 
عادة تكزيع المكارد البشرية عمى الييكؿ التنظيمي بما يتناسب مع االحتياج ليذه العمؿ عمى  .2 تحديد كا 

 المياـ لكؿ مكقع في الييكؿ التنظيمي.
االلتزاـ بتطبيؽ األنظمة اإلدارية كالقكانيف الخاصة بالضباط عمى كافة المستكيات اإلدارية مف أجؿ  .3

 ضماف تنفيذ مياـ الضباط بالشكؿ المطمكب.
العمؿ عمى زيادة عدد العامميف في األجيزة األمنية مف فئة النساء لما لو مف أثر في التعامؿ  ضركرة .4

 مع القضايا الشرطية كاألمنية المختمفة.
إعادة النظر في سياسات االختيار كالتعييف المتبعة كالعمؿ عمى تحسيف ىذه السياسات بما يتناسب  .5

ار فيما بعد عمى أداء الضباط كمف ثـ أداء األجيزة مع طبيعة عمؿ األجيزة األمنية لما لو مف أث
األمنية، بحيث تضمف ىذه السياسات تفعيؿ المنافسة الحرة بيف الضباط المرشحيف لشغؿ الكظائؼ 

 اإلدارية.
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Abstract 

 

The purpose of this study is to identify the impact of the administrative 

structures and systems on the performance efficiency of security agencies in 

Gaza Strip on the organizational structure, administrative systems, selection 

and recruitment policies,  in order to identify the personal variables of the 

study. The population of the study consists of 4,654 officer, between 

lieutenant officer and major general، considering statistical significance 0.04% 

, Asample of 700 officers, The researcher collected 674 questionnaires and 

interviewed some of them to gather more information about administrative 

structures, selection and recruitment  polices in the Ministry of Interior and 

National Security, MINS, which includes the General inspector of MINS and 

Management & organization state. 

 

The study concluded a group of result as the following: 

 

1- As a result of the study there are variance  on the sample respondent  

about an average degree between organizational structures, management 

systems and the performance of military officers, in MINS. 

2- There is a statistical relationship of significance at the level of 0.04 with 

a high degree between the current selection and recruitment polices and 

the performance of offices in MINS. 

3- The respondents of the sample strongly disagreed when they were asked 

if the local community was satisfied with the performance and the 

outputs of the security. 

4- There is a trend to keep place with technological developments but not 

enough, as some of the views showed that they were uncertain in 

respect of using and investing in the technological developments in 

performing duties. 

5- There is a weakness in the result of the sample in respect of selection 

and recruitment procedure,  that all kind of different tests should be 

followed. 
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The study recommended the followings:- 

 

1- Authorization of the organizational structures of the security agencies; 

re-structure of organizational places of the security agencies in 

conformity with Ministry of Planning and the participation of security 

and professional exports in all sectors of the security agency. 

2- Identify and redeploy human resources on the organizational structures 

in order to match the needs of each organizational structure. 

3- Full commitment of applying managerial systems and rules which 

related to the officers in all administrative levels to enable them 

effectively to perform their duties. 

4- The Ministry of Interior & National Security, MINS,   must seriously 

re-consider selection and recruitment policies and improve them to fit 

the role of the security agencies,  as these polices affects the 

performance of the officers.   Enhancing these polices should include 

the intension to increase the complete competition between nominated 

offices for the administrative posts. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 

 الـــمـــــــــقــــــــــدمـــــــــــة. -أوال
 مشكمـــــــة البحــــــث. -ثانيا
 فرضــيــــــات البحـــــــث. -ثالثا
 متغيــــــــــرات البــــحـث. -رابعا

 ث.ــــــداف الــــبحــأى -خامسا
 ث.ـــيـة الـــبحــمـــأى -سادسا
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة: -أوال
العالـ دفعت المؤسسات لتحسيف أدائيا لما لو مف األثر في  التحديات المتغيرة التي يمر بيا

المنافسة الشديدة، فالدراسات التي تتناكؿ األداء أصبحت قضية محؿ اىتماـ العديد مف المؤسسات 
العامة كالخاصة،  كىذه الدراسة تحمؿ اثر التنظيـ اإلدارم كاألنظمة اإلدارية عمى كفاءة األداء 

  زة ككاحدة مف أىـ المؤسسات السيادية في الدكلة. لؤلجيزة األمنية في قطاع
 كاسػتمراريتيا المنظمػات حيػاة فػي أىميػة مػف لػو لمػا خاصػة أىميػة اإلدارم التنظػيـ يمثػؿحيػث 

 يؤدم الذم ىك فالتنظيـ األفراد، بيف كتكزيعو العمؿ بتقسيـ ييتـ ألنو الخاصة، أـ منيا الحككمية سكاء

بعػاد اتيالصػبلح تػداخؿ عػدـ إلػي كيػؤدم األىػداؼ تحقيػؽ بغيػة الجيػكد تكحيػد إلػي  حػكؿ النزاعػات كا 

 الكظيفيػة األدكار تكزيػع حيػث مػف البشػرية لمكفػاءات األمثػؿ االسػتخداـ عمػي كيسػاعد االختصاصػات،

 الذم اإلطار يكفر فيك ، اإلدارية المستكيات بيف اإلدارم االتصاؿ عمميات كتسييؿ النشاطات كتحديد

 المسػتكيات مختمػؼ بػيف عمػؿ عبلقػات كشػبكة نمػكذج انػو عمػي لػو ينظػر ك داخمػو، األفػراد يتحػرؾ

 يحػدد كاضػح تنظيمػي ىيكػؿ تصػميـ عمػي العمؿ يجب ، أىدافيا بتحقيؽ المنظمة تقكـ فحتى اإلدارية،

 (2002 ، الموزي.)ـالتنظي داخؿ كالمياـ كالمسميات األدكار
 

الرقابة ىي عبارة عف المياـ اإلدارية التي ال يمكف ألم منظمة ك التكجيو ك  التنظيـك التخطيط 
حقؽ األداء المناسب كاألمثؿ دكف مراعاة العمؿ كفؽ ىذه المياـ اإلدارية، كمف تُ عامة أـ خاصة أف 

األىميػػة بمكػػاف أف نتنػػاكؿ عمميػػة التنظػػيـ كالتػػي يػػتـ مػػف خبلليػػا تحقيػػؽ كافػػة الميػػاـ اإلداريػػة حيػػث 
في، تحديػػد الصػػبلحيات كالمسػػؤكليات، طريقػػة االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ بػػيف جميػػع تحديػػد الكصػػؼ الػػكظي

، العػػامميف فػػي المؤسسػػة، فػػإف التنظػػيـ ىػػك البكتقػػة التػػي تنصػػير خبلليػػا العناصػػر اإلداريػػة األخػػرل
المفيػػػـك المعاصػػػر لميياكػػػؿ التنظيميػػػة ال يقػػػؼ عنػػػد حػػػد اعتبػػػاره خريطػػػة تنظيميػػػة تكضػػػح التبعيػػػة ك 

اإلشػػرافية أك مجػػرد تحديػػد منضػػبط لبلختصاصػػات الكظيفيػػة لمكحػػدات اإلداريػػة  اإلداريػػة، كالمسػػئكلية
نمػػا يمثػػؿ مػػع كػػؿ ىػػذا أداة ىػػدفيا النيػػائي إلغػػاء القػػكل التػػي تعرقػػؿ أداء  المككنػػة لمتنظػػيـ المعنػػي، كا 

 (2005 ،كامل)المنظمات كتحد مف انطبلقيا نحك  اياتيا. 
 

لكي يككف عممان مسػتقبلن بذاتػو  ذلؾ يتعدل فالتنظيـ ليس كظيفة مف كظائؼ اإلدارة فقط، بؿ
نمػا ىػك ، مػف نظريػات خاصػة بػو كخصػائص كمنػاىجلما لػو  لػذلؾ فػالتنظيـ بحػد ذاتػو لػيس ىػدؼ، كا 

كسػػيمة تتبعيػػا المؤسسػػة لمكصػػكؿ إلػػى تحقيػػؽ رؤيػػة المؤسسػػة مػػف خػػبلؿ تكزيػػع الميػػاـ عمػػى األفػػراد 
 .ـكتنسيؽ العمؿ بينيـ لضماف عدـ التضارب في إنجاز الميا
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كلقػػػػػػد كاجيػػػػػػت السػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية منػػػػػػذ األيػػػػػػاـ األكلػػػػػػى لقياميػػػػػػا عمػػػػػػى األرض  
ذلػػؾ مػػف إعػػداد  ،ـ تحػػدم إقامػػة نظػػاـ سياسػػي فمسػػطيني بكػػؿ مػػا يتضػػمنو0994عػػاـ  ،الفمسػػطينية

المكاطنيف الفمسػطينييف  كبر مفي إلدارة حياة القسـ األاتكالبناء المؤسس ،كالقانكنية ،األطر الدستكرية
ـ، كقػػد شػػاب ىػػذه التجربػػة عمػػى امتػػداد السػػنكات 0967عمػػى األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة منػػذ عػػاـ 

ظيػكر إلػى الماضية العديد مف جكانب الخمؿ التي طالت مختمؼ نكاحي البنػاء المؤسسػي، ممػا أدل 
مثمػػكف طينية الػػذيف يدعػػكات اإلصػػبلح مػػف قبػػؿ المجتمػػع الفمسػػطيني كالعديػػد مػػف الشخصػػيات الفمسػػ

 (.4، ص2004ديو، )أبو  تكجيات كمؤسسات ُمتعددة
 

 مشكمة البحث: -ثانيا
مف خبلؿ إطبلع الباحث عمى عدد مف الدراسات السابقة كالتي تناكلت اليياكؿ التنظيمية 

أشارت إلى أف ممارسة  2101-2118كاألنظمة اإلدارية المختمفة بكزارة الداخمية، في الفترة مف 
يجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم كاف ضعيفان، كأف كظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية تكاد استرات

أف تككف  ير مكجكدة أك ُمغيبة، كأف مستكل الرضا عف أنظمة كظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية 
تنمية المكارد كاف أيضان ضعيفان، باإلضافة لغياب المكائح التنفيذية كاإلجراءات المتعمقة بإدارة ك 

البشرية التي تساعد في تصميـ كتنفيذ ىذه األنظمة، كأف ىناؾ  ياب لدكر اإلدارة العميا في كجكد 
ىذه األنظمة، ك ياب لتأىيؿ الكادر البشرم، فيذه المؤشرات ك يرىا دعت الباحث لتسميط الضكء 

تحديد كتكزيع لمصبلحيات  عمى أىـ ممؼ في كزارة الداخمية أال كىك اليياكؿ التنظيمية لما ليا مف
كالمسئكليات كضبط العبلقة بيف كافة المستكيات اإلدارية، أضؼ إلى ذلؾ تناكؿ الباحث األنظمة 
اإلدارية التي تضمف سير العمؿ كفؽ الييكمية  لكؿ جياز أمني كبالتالي تأثير ذلؾ عمى أداء ىذه 

ييف ضمف إدارة المكارد البشرية بكزارة األجيزة األمنية، كتناكؿ الباحث كذلؾ كظيفة االختيار كالتع
الداخمية كما يترتب عمييا مف تعييف في كظائؼ األجيزة األمنية كبالتالي انعكاسيا عمى أداء 

 األجيزة األمنية.
 

 الثكرة العممية فػي اإلدارة كاىتمػاـ العػالـ بػإدارة المػكارد البشػرية لتحقيػؽ أىػداؼ المؤسسػة أيػاك 
كاف طبيعة عمميا، كنظرا لمخدمات المطمكبة مف األجيزة األمنية كمدل تكسعيا كعدـ تػداخؿ الميػاـ 
كالصبلحيات األمر الذم يتطمػب تنظػيـ إدارم عممػي جديػد يكػكف قػادرا عمػى تكحيػد الجيػكد كتنسػيؽ 

فػإف مشػكمة  الخدمات المقدمة لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف أداء األجيزة األمنية بكفاءة عاليػة، لػذلؾ
 :البحث تتمثؿ في السؤاؿ التالي

 األجيزة األمنية؟ ". ضباط " ما أثر اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى تطوير أداء 
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 فرضيات البحث: -ثالثا
 كىي: مف خبلؿ ىذه الدراسة فيما يمي أىـ الفرضيات التي عمؿ عمى اختبارىا الباحث

بيف اليياكؿ التنظيمية المستخدمة  %0.04ذات داللة إحصائية عند مستكل  تكجد عبلقة .1
 كأداء األجيػػػػػػػزة األمنيػػػػة.

بيف األنظمة اإلدارية المطبقة ك  %0.04ذات داللة إحصائية عند مستكل  تكجد عبلقة .2
 أداء األجيزة األمنية.

بيف طرؽ التعييف المتبعة كأداء % 0.04ذات داللة إحصائية عند مستكل  تكجد عبلقة .3
 األمنية.األجيزة 

الجنس، تكجد فركقات في استجابة المبحكثيف تعزل إلى المتغيرات الشخصية التالية)  .4
، الرتبة، الراتب، المسمى سنكات الخدمة، المؤىؿ العممي، مكاف العمؿالعمر، اسـ الجياز، 

 (.الكظيفي
 

 متغيرات البحث: -رابعا
 األجيزة األمنية كىي عمى النحك التالي:تتناكؿ ىذه الدراسة تأثير عدد مف المتغيرات عمى أداء 

 األجيزة األمنية ضباط . المتغير التابع: أداء1
 -المتغيرات المستقمة:. 2

 اليياكؿ التنظيمية المتبعة بكزارة الداخمية. .أ 
 األنظمة اإلدارية بكزارة الداخمية. .ب 
 آليات التعييف بكزارة الداخمية. .ج 

 
 (1/1)شكل رقم 

 العالقة بين متغيرات الدراسة
 

 

 

 

 

 جرد بواسطة الباحث.المصدر: 

 اليياكل التنظيمية

 األنظمة اإلدارية

 االختيار والتعيين

 

 أداء

األجهزة ضباط 

 األهٌيت
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 أىداف البحث: -خامسا
 ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يمي:

 عمى كاقع اليياكؿ التنظيمية لؤلجيزة األمنية في كزارة الداخمية.التعرؼ  .0

 تكضيح أثار األنظمة اإلدارية المعمكؿ بيا في األجيزة األمنية عمى أداء الضباط بالكزارة. .2

تسػػػػميط الضػػػػكء عمػػػػى أىميػػػػة إتبػػػػاع طػػػػرؽ التعيػػػػيف المينيػػػػة كمػػػػا ليػػػػا مػػػػف أثػػػػر عمػػػػى األداء  .3
 المستقبمي لؤلجيزة األمنية.  

ؿ عمػػػى مسػػػاعدة األجيػػػزة األمنيػػػة فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى أدائيػػػا مػػػف كجيػػػة نظػػػر الضػػػباط كالعمػػػ .4
 تطكير كتحسيف األداء الذم ينعكس بالفائدة عمى المجتمع المحمي.

تقديـ المقترحات التي تساعد عمى اتخػاذ القػرارات البلزمػة بشػأف اليياكػؿ التنظيميػة كاألنظمػة  .5
 اإلدارية كطرؽ التعييف، لدل كزارة الداخمية كاألمف الكطني في قطاع  زة.

 
 أىمية البحث: -سادسا
 في النقاط التالية: ا البحثىذ أىميةتتمثؿ 
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أنيا تأتي لتسمط الضكء عمى كاحدة مف أىـ اإلشكاليات التي  .1

تعاني منيا كزارة الداخمية كاألمف الكطني، أال كىي اليياكؿ التنظيمية كاألنظمة اإلدارية 
 لؤلجيزة األمنية.

الداخمية تؤثر بشكؿ فعاؿ عمى أداء الكزارة مما كتتناكؿ ىذه الدراسة محاكر ىامة في كزارة  .2
 ينعكس عمى المجتمع المحمي المستفيد مف ىذا األداء.

كما كتفتح ىذه الدراسة آفاؽ جديدة لمباحثيف كالميتميف ببناء كزارة الداخمية كاألمف الكطني  .3
ة عمى أسس عممية كمينية كذلؾ لما تفتقره المكتبة مف مراجع ككتب كدراسات حكؿ كزار 

 الداخمية كاألمف الكطني.
ثراء معمكماتو في ىذا المجاؿ كأف  .4 يأمؿ الباحث أف تساىـ ىذه الدراسة في زيادة معرفتو كا 

تصنؼ ىذه الدراسة كإضافة عممية جديدة لممكتبة الفمسطينية كالعربية كما يأمؿ أف تككف 
 بداية لدراسة أك دراسات أعمؽ كأشمؿ سكاء لو أك لغيره في المستقبؿ.
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 الفصل الثاني 

 اإلطـــــار النــظــــــري

 

 المبحث األول: مقدمة في اإلدارة.

 اليياكــل اإلداريــة.المبحث الثاني:

 األنظمة اإلداريـة.المبحث الثالث:

 تــطـــــويــــر األداء.ع:ـالمبحث الراب
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 المبحث األول

 مقدمة في اإلدارة

 
 اإلدارة: مفيوم -أوال

كارتقائيا لتصبح أحد أىـ العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ككنيا تتعامؿ تأتي أىمية اإلدارة  
الذم يتميز بالتغيير كالتعقيد لذلؾ فمف  -الثركة التي تمتمكيا المؤسسة -مع العنصر البشرم

ا في تحديد معنى الطبيعي أف تختمؼ كتتعقد المفاىيـ حكؿ اإلدارة، فقد اختمؼ العمماء قديما كحديث
 مكحد لكممة اإلدارة.

( أم الخدمة التي تعكد عمى Serviceفكممة اإلدارة ىي أصبل كممة التينية تعني الخدمة)
المجتمع الذم يتعامؿ مع المؤسسة أك المنظمة بالفائدة كالنفع العاـ، أما في المغة العربية فقد جاءت 

كقد استعير ىذا المعنى في  ،ك جعمو يدكركممة إدارة مف األصؿ )أدار الشيء( أم أحاط بو أ
المنظمات ليشير إلى تسيير شؤكنيا بالشكؿ الذم يحافظ عمى استمراريتيا كفاعمية أدائيا 

 (13، ص2010)فياض وآخرين،كتطكرىا.
كتعرؼ اإلدارة بأنيا أف تعرؼ بالضبط ماذا تريد، ثـ تتأكد مف أف األفراد يؤدكنو بأفضؿ 

 (p.21،Fredrick Taylor,1903)كأرخص طريقة ممكنة".
أضؼ إلى ذلؾ أف اإلدارة ىي "نشاط لتحقيؽ اليدؼ بأحسف الكسائؿ كأقؿ التكاليؼ، 

 (12ص ،1999)العالق،  ".كبأفضؿ استخداـ لممكارد كالتسييبلت المتاحة
يذكر بأف اإلدارة عبارة عف مجمكعة مف األعماؿ كالنشاطات كالقكاعد التي تيدؼ إلى ك 

الغايات كاألىداؼ المطمكبة كالمخطط ليا، مف خبلؿ العمؿ كالجيد الجماعي لمقكل الحصكؿ عمى 
، 2000.)الجيوسي وأخرين،العاممة ضمف الكظائؼ اإلدارية التي تضمف تحقيؽ األىداؼ بفاعمية

 (17ص
كفي تعريؼ آخر لئلدارة فيي "عممية التخطيط كاتخاذ القرار، التنظيـ، القيادة، التحفيز 

تي تمارس في حصكؿ المنظمة عمى المكارد البشرية، كالمادية، كالمالية، كالمعمكماتية، كالرقابة، ال
كمزجيا كتكحيدىا كتحكيميا إلى مخرجات، بكفاءة لغرض تحقيؽ أىدافيا كالتكييؼ مع بيئتيا 

 (13، ص2004)الشماع، )الفاعمية(".
قؿ جيد حتى النتائج بأ أقصىباإلضافة إلى ما سبؽ تعرؼ اإلدارة بأنيا "فف الحصكؿ عمى 

 يمكف تحقيؽ أقصى الركاج كالسعادة لكؿ مف العامميف كصاحب العمؿ مع تقديـ أفضؿ خدمة
 (25، ص2011)محمود،ممكنة لممجتمع".
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 (1/2شكل رقم )
 عممية اإلدارة

 كظائؼ  المدير     
 المكارد

 التخطيط 
 كاتخاذ القرار

 القيادة التنظيـ
 كالتحفيز 

 الرقابة

     البشرية

     المادية

     المالية

     المعمكماتية
 14،صم2004 الطبعة الرابعة ،"مبادئ اإلدارة مع التركيز عمى إدارة األعمال "خميل، ،المصدر: الشماع

 
 لمحة تاريخية حول اإلدارة: -ثانيا

كالدكؿ القديمة حضارات ال تزاؿ اإلدارة قديمة قدـ الحضارات اإلنسانية فقد أقامت األمـ 
ىناؾ شكاىد كثيرة عمييا، كمف بينيا المدف كاألىرامات كالقصكر كالمساجد كالكنائس، كأقامت 
دارة  عداد كتنظيـ الجيكش الكبيرة، كا  نشاء الدكاكيف كالكزارات، كا  السدكد كمشاريع الرم كالزراعة، كا 

ف كالبابميكف كالفراعنة كاإل ريؽ كالركماف كقد مارس السكمريك  ،الحركب كتنظيـ المحاكـ ك يرىا
كلكف تمؾ اإلدارة لـ تكف تحمؿ نفس مسميات المبادئ  .كالصينيكف كالينكد كالمسممكف اإلدارة

كما كانت تمؾ اإلدارة تعتمد عمى التخميف كالحدس  ،كاألسس كالمفاىيـ المعركفة في كقتنا الحاضر
 (47، ص2006)حريم،  كالمحاكلة كالخطأ.
الدالئؿ تشير إلى ظيكر عمـ اإلدارة في مطمع القرف العشريف الماضي كقد كاف بدأت 

ىاجس رفع اإلنتاجية ىك المحرؾ الرئيسي لبزكغ عمـ اإلدارة فقد حاكؿ عمماء )اإلدارة العممية( رفع 
اإلنتاجية عف طريؽ استخداـ أساليب عممية تتمثؿ في المشاىدة كالتجربة كتقسيـ العمؿ كالتخصص 

ميط اإلجراءات ك يرىا كيعتبر ركاد اإلدارة العممية ىـ أكؿ مف أرسى دعائـ عمـ اإلدارة بو كتن
 كمبادئو كقكانينو.

مف القرف العشريف الماضي أصبح عمـ اإلدارة كغيره مف العمكـ لو  كمع بداية األربيعينيات
مجاالتو كأسسو كاستقبلليتو حيث استفاد منذ ذلؾ الحيف مف الثكرة العممية كالتكنكلكجية كغيره مف 

)فياض، العمكـ، كتعددت نظرياتو كتشعبت مجاالتو إلى أف كصؿ إلى ما ىك عميو في الكقت الحالي.
 (25، ص2010

 
 
 

داف ــأه

 الوٌظوت
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 التحديات التي تواجييا اإلدارة  المعاصرة: -ثاثال
يكاجو المدراء كالمنظمات المعاصرة في الحاضر كالمستقبؿ تحديات كضغكطات متزايدة 
كمعقدة لـ يسبؽ ليا مثيؿ، كتؤثر بشكؿ كبير عمى أداء المدراء كالمنظمات، كلذا ينبغي عمى كؿ 

يعالجيا بنجاح كفاعمية كمف ىذه  مدير أف يعي كيدرؾ ىذه التحديات كيتفيميا جيدا كأف
 ( 34، 32،33، ص 2006)حريم، التحديات:

إف ظاىرة العكلمة كاتفاقيات تحرير التجارة الدكلية كاألسكاؽ قد جعمت العالـ قرية  العولمة: .1
صغيرة حدكدىا مفتكحة لتدفؽ السمع كالخدمات كالقكل العاممة ك يرىا. كقد زاد ذلؾ كسيزيد مف 

 المنظمات كالتي تكسعت أنشطتيا داخؿ البمد الكاحد كدكليا. شدة المنافسة بيف
لقد تزايدت الضغكط االجتماعية عمى المنظمات : أخالقيات العمل والمسئولية االجتماعية .2

 كمدرائيا لبلستجابة لمقضايا كالمشكبلت االجتماعية كاإلسياـ في حميا.
عناصر كجكانب البيئة المختمفة  يكاجو المدير تغييرات متسارعة في مختمؼ االضطراب البيئي: .3

مف اقتصادية كاجتماعية كثقافية، كتقنية كأصبح التغيير اليكـ ىك حالة طبيعية. كأصبح مف 
 الصعب التنبؤ بالتغييرات المستقبمية مما زاد مف درجة عدـ التأكد البيئي.

تتعامؿ معيا  تكاجو المنظمات كخاصة الككنية تنكعا في الجيات كاألطراؼ التي التنوع البيئي: .4
 مف عمبلء)تنكع في حاجاتيـ كميكليـ كأفضمياتيـ(، كمكرديف كحككمات كثقافات ك يرىا.

أصبحت المنظمات تعتمد أكثر فأكثر عمى رجؿ المعرفة ظيور اقتصاديات ومنظمات المعرفة:  .5
كعمى القدرات المعرفية كالفكرية أكثر مف اعتمادىا عمى المجيكد البدني كىذا يضع تحديات 

 .رل أماـ المدراء في كيفية إدارة المعرفةأخ
التي تمعب دكرا ىاما في جميع كظائؼ العممية التطورات التقنية وال سيما تقنيات المعمومات  .6

اإلدارية كبشكؿ خاص في التخطيط كالرقابة كال بد لممدير أف يدرؾ انعكاسات ذلؾ عمى عممية 
 اإلدارة كنمط اإلدارة. 

فباإلضافة لممنافسة الشديدة عمى العمبلء توصف البيئة المعاصرة بأنيا معقدة تقنيا وعدائية،  .7
كالمكارد تكاجو المنظمات اإلضرابات كاتحادات العماؿ كالنقابات، كالقيكد الحككمية مثؿ تحديد 

 ، أك تحديد استقداـ عامميف أجانب ك يرىا.الحد األدنى لؤلجكر، أك تحديد األسعار
يطمب مف المنظمة المعاصرة أف تساعد العامميف فييا عمى تطكير قدراتيـ العاممين: تمكين .8

كمشاركتيـ في صنع القرارات. كىذا يتطمب مف المدراء تكفير المعمكمات كتفكيض العامميف 
مزيدا مف السمطات لمقياـ باألعماؿ المختمفة كتككيف فرؽ العمؿ المختمفة لبلستفادة القصكل مف 

كارد البشرية المتاحة، كاإلسياـ في حؿ المشكبلت المتنكعة التي يمكف أف تكاجو إمكانات الم
 المنظمة في بيئة تتصؼ بالدينامية كاالضطراب كعدـ التأكد.
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 أىمية اإلدارة:  -رابعا
عنصرا ىاما في حياة الفرد كالمنظمة كالمجتمع، ىذه األىمية يمكف تمخيصيا في  تمثؿ اإلدارة

 (29، ص2011)محمود، النقاط التالية:
اإلدارة كسيمة المجتمع في تحقيؽ أىدافو كطمكحاتو كذلؾ مف خبلؿ ممارستو لعممية التخطيط  .1

 كالتنظيـ كالتكظيؼ، كالتكجيو، كالرقابة.
في تحقيؽ احتياجات أفرادىا مف خبلؿ تحديد أكلكيات ىذه االحتياجات  اإلدارة كسيمة المؤسسة .2

كاستثمار المكارد المتاحة فيو لتمبية ىذه االحتياجات بؿ كالعمؿ عمى مكاجية االحتياجات 
 المتجددة كندرة المكارد.

ا ازدياد عدد المنشات اإلدارية ككبر حجميا باعتبارىا الكسائؿ التي يستطيع المجتمع مف خبللي .3
تحقيؽ أىدافو كتمبية احتياجاتو، ىذه األىمية لممنشات في عالـ اليكـ فرضت أىمية اإلدارة مف 
حيث حاجة ىذه المنشآت إلى التخصصات اإلدارية المختمفة األمر الذم أكد عمى أىمية 
اإلدارة الكفؤة القادرة عمى اتخاذ القرار السميـ مف خبلؿ العمؿ عمى تحقيؽ االتساؽ كالتكامؿ 

 ف التخصصات اإلدارية المختمفة بما يمكف المنشآت مف تحقيؽ أىدافيا.بي
أىمية العامؿ اإلنساني في نجاح المنشآت األمر الذم فرض عمى اإلدارييف تدريب العامميف  .4

اكتسابيا تييئة المناخ المبلئـ  مف أجؿ اكتساب المعارؼ كالميارات بما يمكنيـ مف خبلؿ
إلى القضايا المتعمقة بتحفيزىـ كحؿ مشكبلتيـ  االنتباهخبلؿ لؤلفراد لؤلداء الجيد كذلؾ مف 

 كتمبية احتياجاتيـ في حدكد إمكانيات المنظمات التي يعممكف بيا.
كجكد التغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالتقنية الممحة، األمر الذم فرض عمى اإلدارة عبء  .5

جؿ تحقيؽ النمك كالتقدـ في التخطيط لمتغيير كمتابعة تنفيذ ىذه الخطط كتقكيميا مف أ
 المجاالت المختمفة لمخركج مف دائرة التخمؼ كالمحاؽ بركب التقدـ.

الفصؿ بيف منظمات األعماؿ كمبلكيا مما دفع مبلؾ أ مب ىذه المنشآت إلى إناطة إداراتيا  .6
 إلى رجاؿ اإلدارة المتخصصيف مما يزيد مف أىمية اإلدارة كاإلعداد البلـز لمف يقكمكف عمييا.

الندرة المتزايدة في المكارد المادية كالبشرية األمر الذم يتطمب كجكد إدارة قادرة عمى مكاجية  .7
ىذا التحدم مف خبلؿ إتباع سياسة الترشيد في النفقات كالبحث عف أفضؿ الكسائؿ لتحقيؽ 

 األىداؼ بأعمى جكدة كأقؿ تكمفة.
النامية التي لف  كبخاصة لمدكؿ الدعكة إلى العكلمة كما ترتب عمييا مف كجكد تحديات كبيرة .8

اة الدكؿ الكبيرة في نكعية كتنكع كجكدة منتجاتيا إال إذا أحسنت ىذه الدكؿ تستطيع مجار 
 إصبلح كتطكير اإلدارة بيا.

المنافسة الشديدة في األسكاؽ العالمية األمر الذم يتطمب التجديد كاالبتكار مف خبلؿ اإلدارة  .9
 التكزيع.الجيدة لطرؼ اإلنتاج كالتسكيؽ ك 
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إف أىمية اإلدارة ليست قاصرة عمى منظمات األعماؿ التي تيدؼ إلى الربح كما يتصكر  .10
البعض، بؿ تمتد لتشمؿ المنظمات التي ال تيدؼ إلى الربح مثؿ المنظمات السياسية 

 كاالجتماعية كاإلنسانية ك يرىا.
 

 وظائف اإلدارة: -خامسا
تصنيفاتيـ لكظائؼ اإلدارة، إال أنيـ أجمعك عمى  اختمؼ األكاديميكف كالممارسكف اإلداريكف في

كنكجز  ، 2/2كالمكضحة في شكؿ رقـ  كالرقابة( كالقيادة كظائؼ ىي )التخطيط، كالتنظيـ، أربع
  ىذه الكظائؼ األساسية األربع عمى النحك التالي:

 التخطيط:  .1
إستراتيجية شاممة ىك عبارة عف تمؾ الكظيفة اإلدارية المسئكلة عف تحديد األىداؼ، ككضع 

لتحقيؽ ىذه األىداؼ، إضافة إلى تطكير مجمكعة مف الخطط الشاممة مف أجؿ التكامؿ كالتنسيؽ 
 بيف األنشطة المختمفة.

 تقكـ كظيفة التخطيط عمى اإلجابة عمى ثبلثة أسئمة أساسية:
 أيف نحف اآلف؟ ) دراسة الظركؼ الحالية كالتنبؤ بالمستقبؿ (. .أ 
 األىداؼ كاأل راض التي تر ب المنظمة في تحقيقيا (.ماذا نريد؟ ) تحديد  .ب 
 (32، ص2011)محمود، ات كخطط كالعمؿ (.إلى ما نريد؟ ) تحقيؽ االستراتيجيكيؼ نصؿ  .ج 

تأتي كظيفة التخطيط في مقدمة الكظائؼ األخرل كتسبقيا جميعيا، كتتضمف األنشطة التي تعني 
المستقبمية المراد تحقيقيا، كتكضيح األنشطة كالفعاليات بتحديد  ايات المنظمة كأىدافيا كنتائجيا 

 (20، ص2006)حريم، كالسياسات كالبرامج البلزمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ كالنتائج.
كعمى الر ـ مف االختبلؼ كعدـ كجكد اتفاؽ جماعي عمى تعريؼ التخطيط إال أف التعريفات 

أنو خيار عقبلني، كانو مكجو لمعمؿ المختمفة تتفؽ عمى أف التخطيط: نشاط إنساني أساسي، ك 
 (97،ص2010)فياض، المستقبمي ، كانو كسيمة لحؿ المشكبلت.

 التنظيم: .2
، كتحديد مف ئؼ أك المياـ التي ينبغي أف ُتؤدلىك الكظيفة المسئكلة عف تحديد الكظا

مراكز سيؤدييا، تجميع األنشطة المتشابية معان، كتحديد مف سيرفع تقاريره لمف، إضافة لتحديد 
 القرار داخؿ المنظمة.

 تقكـ كظيفة التنظيـ عمى مجمكعة خطكات أساسية:
 تحديد األىداؼ الرئيسية كالفرعية. .أ 
 تحديد األنشطة الضركرية لتحقيؽ األىداؼ. .ب 
 تجميع األنشطة المتشابية معان في إدارات أك أقساـ أك كحدات متجانسة. .ج 
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 تحديد مف سيؤدم األنشطة المختمفة. .د 
 بيف كافة األفراد كاإلدارات كاألقساـ. تحديد العبلقات .ق 
 تحديد نطاؽ اإلشراؼ. .ك 
 (32، ص2011)محمود، إعداد الييكؿ التنظيمي كالدليؿ التنظيمي. .ز 

كتعني كظيفة التنظيـ بترجمة األىداؼ كالخطط كاالستراتيجيات إلى الكاقع العممي التنفيذم، 
الكحدات كالتنسيؽ فيما بينيا لضماف تكحيد كىنا يتـ تكزيع المياـ بيف األفراد كاالختصاصات بيف 

 (20، ص2006)حريم، كتكريس جيكد األفراد كالجماعات لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.
 يكضح دكرة أنشطة العممية اإلدارية كمدل الترابط فيما بينيا عمى النحك التالي: 2/2كالشكؿ رقـ 

  2/2شكل رقم 
 أنشطة العممية اإلدارية 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 (34، ص2011 ،1ط ،عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع، "إدارة المنظمات"المصدر:)محمود،عالء الدين، 
 
 : (القيادةالتوجيو) .3

ىي الكظيفة المسئكلة عف تحفيز العامميف، تكجيو أنشطة اآلخريف، اختيار أكثر قنكات 
 .(33، ص2011)محمود، االتصاؿ فعالية، كحؿ الصراعات بيف األعضاء الذيف تتـ قيادتيـ.

 تحقيق الغرض/
 اليدف التنظيمي

 التنظيم
تحديد ما يجب القيام بو وكيف 

 سيؤديوسيؤدي، ومن 

 الرقابة
 تابعة األداء والتأكد من أنوم

 يسير وفقا لمخطط الموضوعة
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صدار التعم يمات كتتعمؽ ىذه الكظيفة باألفراد العامميف في المنظمة، كتنطكم عمى إرشادىـ كا 
كاألكامر ليـ كتحفيزىـ كتكظيؼ طاقاتيـ كقدراتيـ كمياراتيـ بطريقة تحقؽ ليـ الرضا كتضمف 

 (21،ص2006)حريم،تحقيؽ األىداؼ بكفاءة كفاعمية.
مػػػػؼ البشػػػػرم الػػػػذم أخػػػػذ يحتػػػػؿ المكانػػػػة األكلػػػػى بػػػػيف مخت كتعػػػػكد أىميػػػػة القيػػػػادة إلػػػػى العنصػػػػر
. كقػػػػػػػد أصػػػػػػػبحت األىػػػػػػػداؼ المنشػػػػػػػكدةتسػػػػػػػاىـ فػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ  العناصػػػػػػػر اإلنتاجيػػػػػػػة األخػػػػػػػرل التػػػػػػػي

 (.17،ص 2004)حسن،ضكئو نجاح أم تنظيـ إدارم فيالقيادة المعيار الذم يحدد 
 الرقابة:   .4

ىي الكظيفة المسئكلة عف التأكد مف أف األداء يسير كفقا لما ىك مخطط لو، ك مى أم مدل 
األداء الفعمي كاألداء استطاعت المنظمة تحقيؽ أىدافيا، كتحديد انحرافات األداء ) الفرؽ بيف 

المخطط ( في حالة كجكدىا، ثـ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية التي تيدؼ إلى حؿ المشكبلت 
 تقكـ كظيفة الرقابة عمى:ك  كالتغمب عمى االنحرافات، كتحسيف األداء التنظيمي بصفة عامة

 قياس األداء الفعمي. .أ 
 مقارنة األداء الفعمي باألداء المخطط. .ب 
 االنحرافات، أف كجدت.تحديد  .ج 
 دراسة األسباب التي أدت إلى االنحرافات. .د 
 (33، ص2011)محمود، اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. .ق 

كىي أخر كظيفة في العممية اإلدارية، كتعني بقياس األىداؼ كالنتائج التي تـ تحقيقيا كمعرفة 
ضكعة، كاكتشاؼ أم تفاكت كاتخاذ مستكيات أداء األفراد كالجماعات كمقارنتيا بالمعايير المك 

 (21، ص2006)حريم،اإلجراءات التصحيحية البلزمة. كتعتبر الرقابة كسيمة لتطكير كتحسيف األداء.
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 المبحث الثاني

 اليياكل اإلدارية

 
 مفيوم اليياكل اإلدارية: -أوال
لضػػػػػػماف انتظػػػػػػاـ  بأنػػػػػػو جميػػػػػػع المنظمػػػػػػات يجػػػػػػب أف تتحػػػػػػكط الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػييقصػػػػػػد ب        

انتظػػػػػػػار كاسػػػػػػػتمرار األنشػػػػػػػطة المكجيػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػؽ أىػػػػػػػدافيا كبصػػػػػػػفة خاصػػػػػػػة أنشػػػػػػػطة تخصػػػػػػػيص 
كىػػػػػػػذا االنتظػػػػػػػاـ يمثػػػػػػػؿ مػػػػػػػا يسػػػػػػػمى بالييكػػػػػػػؿ، كحيػػػػػػػث أف ىػػػػػػػذه  ،األعمػػػػػػػاؿ كاإلشػػػػػػػراؼ كالتنسػػػػػػػيؽ

األنشػػػػػػػػػطة يمكػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػرتيبيا بعػػػػػػػػػدة طػػػػػػػػػرؽ، لػػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػإف المنظمػػػػػػػػػات  تسػػػػػػػػػتخدـ ىياكػػػػػػػػػؿ متباينػػػػػػػػػة 
 (295، ص2001)شريف،كمختمفة.
الييكػػػػػؿ العظمػػػػػي لئلنسػػػػػاف، ككنػػػػػو يتمسػػػػػؾ باألنظمػػػػػة الفرعيػػػػػة  الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي شػػػػػبوكي

المختمفػػػػػة لجسػػػػػـ اإلنسػػػػػاف، فػػػػػدكف ىػػػػػذا البنيػػػػػاف تبقػػػػػى الػػػػػدكائر كاألقسػػػػػاـ المختمفػػػػػة كحػػػػػدات منعزلػػػػػة 
عػػػػػػػػف بعضػػػػػػػػيا، كىػػػػػػػػك أداة ميمػػػػػػػػة كىادفػػػػػػػػة تسػػػػػػػػاعد التنظػػػػػػػػيـ عمػػػػػػػػى الكصػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػى  األىػػػػػػػػداؼ 

 (47، ص2002)الموزي،المرسكمة. 

عبػػػػػارة عػػػػػف إطػػػػػار يحػػػػػدد اإلدارات كاألقسػػػػػاـ الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي كفػػػػػي تعريػػػػػؼ آخػػػػػر، فػػػػػاف 
المختمفػػػػػػػة لممنظمػػػػػػػة، فمػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ الييكػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػي تتحػػػػػػػدد خطػػػػػػػكط السػػػػػػػمطة كانسػػػػػػػيابيا بػػػػػػػيف 
الكظػػػػػػائؼ، ككػػػػػػذلؾ يبػػػػػػيف لنػػػػػػا الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي الكحػػػػػػدات اإلداريػػػػػػة المختمفػػػػػػة التػػػػػػي تعمػػػػػػؿ معػػػػػػا 

 (205،ص2004يان،)العمعمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
يمثػػػػػؿ اإلطػػػػػار الػػػػػذم يشػػػػػير إلػػػػػى الطػػػػػرؽ  الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػيبػػػػػأف  (Wrightيػػػػػرل)بينمػػػػػا 

التػػػػػي تػػػػػـ فييػػػػػا تكزيػػػػػع المسػػػػػؤكليات كالكاجبػػػػػات عمػػػػػى األفػػػػػراد، كالطػػػػػرؽ التػػػػػي يجتمػػػػػع فييػػػػػا األفػػػػػراد 
معػػػػػان فػػػػػي أقسػػػػػاـ أك كظػػػػػائؼ إداريػػػػػة محػػػػػددة، كالييكػػػػػؿ ُيعكػػػػػس فػػػػػي خارطػػػػػة المشػػػػػركع التنظيميػػػػػة، 

)الحســــيني، التصػػػػميـ الػػػػذم يقػػػػرر العبلقػػػػات كيحػػػػدد عػػػػدد المسػػػػتكيات فػػػػي السػػػػمـ التنظيمػػػػيكمػػػػا أنػػػػو 
 .(177، ص2006

مجمكعػػػػػػة الطػػػػػػرؽ  عبػػػػػػارة عػػػػػػف الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػيكفػػػػػػي التنظػػػػػػيـ ألفػػػػػػراد المؤسسػػػػػػة فػػػػػػإف  
 ثػػػػػـ التنسػػػػػيؽ بينيػػػػػا، كيمكػػػػػف أف يصػػػػػكرالتػػػػػي تقسػػػػػـ بيػػػػػا  المنظمػػػػػة أفرادىػػػػػا فػػػػػي ميمػػػػػات محػػػػػددة 

متنظػػػػػػيـ، كىػػػػػػي خارطػػػػػػة تصػػػػػػؼ كيفيػػػػػػة تكزيػػػػػػع الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي عمػػػػػػى شػػػػػػكؿ خارطػػػػػػة رسػػػػػػمية ل
ة، كتحػػػػػػػدد العبلقػػػػػػػات الرسػػػػػػػمية داخػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػ  الميػػػػػػػاـ كالمسػػػػػػػؤكليات بػػػػػػػيف التقسػػػػػػػيمات كاألفػػػػػػػراد

كمػػػػػػا تحػػػػػػدد عػػػػػػدد المسػػػػػػؤكليات اليرميػػػػػػة فػػػػػػي الييكػػػػػػؿ ككيفيػػػػػػة تجميػػػػػػع األفػػػػػػراد سػػػػػػكية فػػػػػػي بينيػػػػػػا، 
 (  176،177، ص 2006)الحسيني،.تقسيمات رسمية
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كتبعػػػػا لعمميػػػػة التنظػػػػيـ فالييكػػػػؿ التنظيمػػػػي عبػػػػارة عػػػػف الشػػػػكؿ الػػػػذم تكضػػػػع فيػػػػو الجيػػػػكد 
الجماعيػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػؽ كظيفػػػػػػػػة أك  ػػػػػػػػرض معػػػػػػػػيف كىػػػػػػػػك عمميػػػػػػػػة تحديػػػػػػػػد األعمػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػراد أداؤىػػػػػػػػا 
قامػػػػػة العبلقػػػػػات بينيػػػػػا  كتجميعيػػػػػا مػػػػػع تحديػػػػػد كتفػػػػػكيض السػػػػػمطة البلزمػػػػػة ألداء ىػػػػػذه األعمػػػػػاؿ، كا 

 (122، ص2010)فياض،  ة مف تحقيؽ األىداؼ كالغايات المحددة مسبقا.لتمكيف المنظم
مشػػػػػػػػتقة مػػػػػػػػف أصػػػػػػػػؿ التينػػػػػػػػي  ((Organizationباإلضػػػػػػػػافة لمػػػػػػػػا سػػػػػػػػبؽ، فػػػػػػػػاف كممػػػػػػػػة 

كتعنػػػػػػي أداة يػػػػػػتـ بكاسػػػػػػطتيا انجػػػػػػاز العمػػػػػػؿ، كتسػػػػػػتعمؿ ىػػػػػػذه الكممػػػػػػة فػػػػػػي األدب اإلدارم المنشػػػػػػكر 
 (122،123، ص2010)فياض، لمداللة عمى معنييف، ىما:

التنظػػػػػػيـ اسػػػػػػـ معنػػػػػػكم، مثػػػػػػؿ مكتبػػػػػػة أك مركػػػػػػز معمكمػػػػػػات، أك كزارة، أك جيػػػػػػاز حكػػػػػػكمي، أك  .0
 شركة،...الخ.

، التنظػػػػػػيـ ىػػػػػػك عمميػػػػػػة تصػػػػػػميـ الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي الػػػػػػذم يشػػػػػػكؿ مخرجػػػػػػات عمميػػػػػػة التنظػػػػػػيـ .2
عمميػػػػػػػة التنظػػػػػػػيـ مسػػػػػػػمى عناصػػػػػػػر التنظػػػػػػػيـ، كمػػػػػػػا تعتبػػػػػػػر أنشػػػػػػػطة  كيطمػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى مػػػػػػػدخبلت

التنظػػػػػػيـ كاآلليػػػػػػة الرسػػػػػػػمية التػػػػػػي يػػػػػػتـ مػػػػػػػف خبلليػػػػػػا إدارة التنظػػػػػػيـ بمثابػػػػػػػة أنشػػػػػػطة المعالجػػػػػػػة 
 لعممية التنظيـ. 

 
 الحاجة إلى التنظيم:  -ثانيا

 (125ص ،2010)فياض، تكمف أىمية الكظيفة التنظيمية لممنظمات في األسباب التالية:
 العمؿ  ير المنظـ يتسـ بالفكضى كاالرتباؾ مما يعيؽ أك يمنع تحقيؽ األىداؼ.  .0

 تبالغ الكحدات اإلدارية بدكف تنظيـ في أىمية الدكر المكمفة بو كالمكارد المخصصة ليا. .2

المناسػػػػػػب فػػػػػػي المكػػػػػػاف  يػػػػػػر  الشػػػػػػخصسػػػػػػكء تكزيػػػػػػع القػػػػػػكل العاممػػػػػػة لممنشػػػػػػأة فقػػػػػػد يػػػػػػتـ كضػػػػػػع  .3
 المناسب كبالعكس.

مػػػػػػاـ بػػػػػػالتنظيـ بشػػػػػػكؿ كاضػػػػػػح فػػػػػػي كقتنػػػػػػا الػػػػػػراىف بسػػػػػػبب التكسػػػػػػع فػػػػػػي حجػػػػػػـ بػػػػػػرز االىتك   
المجتمعػػػػػػػات كزيػػػػػػػادة عػػػػػػػدد األجيػػػػػػػزة أك المنظمػػػػػػػات التػػػػػػػي تعتمػػػػػػػد عمييػػػػػػػا ىػػػػػػػذه المجتمعػػػػػػػات فػػػػػػػي 
تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا، إلػػػػى جانػػػػب ازديػػػػاد التخصػػػػص المينػػػػي لؤلفػػػػراد كتنػػػػكع كسػػػػائؿ اإلنتػػػػاج، مػػػػف ىنػػػػا 

ميػػػػػػػػع أشػػػػػػػػكالو كصػػػػػػػػكره بغػػػػػػػػرض تكجيػػػػػػػػو بػػػػػػػػرزت الحاجػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى ضػػػػػػػػركرة االىتمػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػالتنظيـ بج
المنظمػػػػػػػػات كاألفػػػػػػػػراد العػػػػػػػػامميف فييػػػػػػػػا نحػػػػػػػػك تحقيػػػػػػػػؽ األىػػػػػػػػداؼ التػػػػػػػػي أنشػػػػػػػػئت مػػػػػػػػف أجميػػػػػػػػا ىػػػػػػػػذه 

 (228،ص2011)محمود،  المنظمات.
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 (48، ص2002)الموزي،  األىداؼ التالية: قيؽالمنظمة مف خبلؿ ىيكميا التنظيمي إلى تح ىكتسع
 .كاألقساـ كالكحدات داخؿ المنظمة تكضيح اإلدارات .0

 تكضيح المستكيات اإلدارية في المنظمة كاختصاصات كمسؤكليات كؿ مستكل. .2

 إبراز مبدأ التخصص كتقسيـ العمؿ. .3

 تكضيح خطكط السمطة. .4

 تكضيح العبلقات الرسمية. .5

 تكضيح نقاط اإلشراؼ. .6

 تقميؿ االزدكاجية. .7

 تكضيح خطكط االتصاؿ. .8

 بينيا.ترتيب الكظائؼ كالتنسيؽ  .9

 .تسييؿ عمميات بناء الكحدات كاألقساـ كاإلدارات .01

      
دارتيػػػػا فػػػػي كيفيػػػػة العمػػػػؿ  كيعتمػػػػد نجػػػػاح المنظمػػػػة فػػػػي بنػػػػاء ىيكػػػػؿ تنظيمػػػػي نػػػػاجح عمػػػػى قػػػػدرتيا كا 
عمػػػػػػى خمػػػػػػؽ بيئػػػػػػة عمػػػػػػؿ مناسػػػػػػبة، كقػػػػػػدرتيا عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ درجػػػػػػة عاليػػػػػػة مػػػػػػف التكيػػػػػػؼ كالتطػػػػػػابؽ 

ككػػػػػػذلؾ كفػػػػػػاءة العنصػػػػػػر البشػػػػػػرم ككفػػػػػػاءة مكاردىػػػػػػا كالمكائمػػػػػػة بػػػػػػيف ىيكميػػػػػػا التنظيمػػػػػػي كأىػػػػػػدافيا، 
الماليػػػػػػة كيتبػػػػػػيف مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ ذلػػػػػػؾ أىميػػػػػػة كجػػػػػػكد الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي لممنظمػػػػػػة، فمػػػػػػف دكف ىيكػػػػػػؿ 
تنظيمػػػػػي جيػػػػػد كمناسػػػػػب فػػػػػإف العمميػػػػػات التنظيميػػػػػة تسػػػػػير بشػػػػػكؿ فكضػػػػػكم ال يسػػػػػتند إلػػػػػى أسػػػػػاس 

عديمػػػػػػة عممػػػػػػي متػػػػػػيف، حيػػػػػػث تتخػػػػػػبط المنظمػػػػػػة كتنحػػػػػػرؼ عػػػػػػف مسػػػػػػارىا كعػػػػػػف أىػػػػػػدافيا فتصػػػػػػبح 
الفائػػػػػػػػدة كتتجػػػػػػػػو لبلنحػػػػػػػػدار كالتراجػػػػػػػػع إضػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػى ىػػػػػػػػدر المػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػرية كالماديػػػػػػػػة، فالييكػػػػػػػػؿ 

 (49، ص2002)الموزي ،  التنظيمي  ير المبلئـ يترتب عميو أثار سمبية منيا:
 تدني معنكيات كحافزيو العامميف. .0

 اتخاذ قرارات  ير سميمة. .2

 تزايد النزاعات التنظيمية كالكظيفية. .3

 اع كالطمكح.قتؿ اإلبد .4

 تزايد النفقات. .5

 
 (124، ص2010)فياض،أما عناصر عممية التنظيـ فيي:

 األعماؿ أك النشاطات التي تمارسيا المنظمة لتحقيؽ أىدافيا. .1
 الفنية. األفراد أك العاممكف في المنشأة عمى مختمؼ مستكياتيـ اإلدارية أك .2
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كالطاقة كالماؿ كالمعمكمات اإلمكانات أك المكارد المتاحة لممنشأة كىي تشمؿ المكاد  .3
 كالتكنكلكجيا.

 النظـ كاإلجراءات كالطرؽ كالخطكات كالمراحؿ المخططة ألداء األعماؿ أك األنشطة. .4
الييكؿ أك أسمكب تكزيع األفراد العامميف بيف األعماؿ كالنشاطات المختمفة كتحديد عبلقاتيـ  .5

 الكظيفية كخطكط االتصاؿ.
 مركز كظيفي. تحديد السمطات كالمسئكليات لكؿ  .6

 
 مراحل بناء الييكل التنظيمي:  -ثالثا
يعػػػػػػػد بنػػػػػػػاء الييكػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػي أمػػػػػػػرا فػػػػػػػي  ايػػػػػػػة األىميػػػػػػػة، كىنػػػػػػػاؾ كثيػػػػػػػر مػػػػػػػف اإلجػػػػػػػراءات      

كالمبػػػػػػادئ التػػػػػػي يجػػػػػػب مراعاتيػػػػػػا، كعمػػػػػػى المنظمػػػػػػة أف تتأكػػػػػػد مػػػػػػف أف المتطمبػػػػػػات البلزمػػػػػػة ليػػػػػػذا 
جػػػػػػػػراء البنػػػػػػػػاء متػػػػػػػػكافرة مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث كضػػػػػػػػكح األىػػػػػػػػداؼ كتػػػػػػػػكافر الكفػػػػػػػػاءات  كالمػػػػػػػػكارد الماديػػػػػػػػة، كا 

الدراسػػػػػػات كاالستشػػػػػػارات الضػػػػػػركرية كمػػػػػػع ذلػػػػػػؾ يجػػػػػػب أف تمػػػػػػر عمميػػػػػػة بنػػػػػػاء الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي 
 (49،50،ص2002)الموزي،  بالمراحؿ التالية :

مرحمة تحديد األىداؼ الكمية كالعامة كالفرعية كالتي يتـ تحديد طبيعة الييكؿ التنظيمي بناء  .0
 عمييا.

الرئيسية كالفرعية لمكصكؿ إلى األىداؼ التي بمكجبيا يتـ بناء اإلدراؾ تحديد األنشطة  .2
 ككذلؾ األقساـ .

 إعداد الكصؼ كالمكاصفات ككذلؾ تحديد اختصاصات كؿ قسـ أك إدارة. .3

العمؿ عمى كصؼ العبلقات التنظيمية بيف كؿ مستكل إدارم كبيف أقساـ ككحدات كؿ  .4
 مستكل.

 ل إدارم.تحديد الكظائؼ اإلشرافية لكؿ مستك  .5

 .البدء بإعداد الييكؿ التنظيمي .6

 
  خصائص الييكل التنظيمي: -رابعا
ىنػػػػػاؾ خصػػػػػائص معينػػػػػة يعػػػػػد تكافرىػػػػػا فػػػػػي الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي أمػػػػػرا ضػػػػػركريا لمتنظػػػػػيـ اإلدارم     

فكجكدىػػػػػػا يعنػػػػػػي أف الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي مبلئػػػػػػـ كمناسػػػػػػب لممنظمػػػػػػة اإلداريػػػػػػة، كىػػػػػػذه الخصػػػػػػائص 
 (54، ص2002)الموزي،ىي: 
ضػػػػركرة تحديػػػػػد األنشػػػػطة الرئيسػػػػػية كالفرعيػػػػة كالثانكيػػػػػة كضػػػػركرة التميػػػػػز بػػػػيف ىػػػػػذه األنشػػػػػطة  .0

كمراعػػػػػاة تكزيعيػػػػػا، حيػػػػػث يجػػػػػب أف تكػػػػػكف النشػػػػػاطات الرئيسػػػػػية كالميمػػػػػة فػػػػػي قمػػػػػة الييكػػػػػؿ 
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التنظيمػػػػػػي، أم فػػػػػػي المسػػػػػػتكيات اإلداريػػػػػػة العميػػػػػػا، ككضػػػػػػع النشػػػػػػاطات األخػػػػػػرل بمػػػػػػا يػػػػػػتبلءـ 
 رية األخرل داخؿ التنظيـ.مع طبيعة كمكقع المستكيات اإلدا

ضػػػػػركرة مراعػػػػػاة طبيعػػػػػػة األعمػػػػػاؿ لمحفػػػػػػاظ عمػػػػػى التخصػػػػػص كتقسػػػػػػيـ العمػػػػػؿ بػػػػػػيف اإلدارات  .2
كفػػػػي كػػػػؿ المسػػػػتكيات اإلداريػػػػة حتػػػػى يػػػػتـ مراعػػػػاة عمميػػػػة تكزيػػػػع المػػػػكارد البشػػػػرية كفقػػػػا لمبػػػػدأ 
الكفػػػػاءة كالفعاليػػػػة األمػػػػر الػػػػذم يػػػػؤدم إلػػػػي زيػػػػادة فػػػػي األداء كخفػػػػض فػػػػي التكػػػػاليؼ كتنميػػػػة 

 ميارات لؤلفراد العامميف.ال

ضػػػػػػركرة الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى خطػػػػػػكط كشػػػػػػبكة اتصػػػػػػاؿ فعالػػػػػػة كمبلئمػػػػػػة تراعػػػػػػي طبيعػػػػػػة التنظػػػػػػيـ  .3
 كنشاطاتو.

ضػػػػػػػػركرة مراعػػػػػػػػاة نطػػػػػػػػاؽ اإلشػػػػػػػػراؼ المبلئػػػػػػػػـ بحيػػػػػػػػث يراعػػػػػػػػى فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػدرات الػػػػػػػػرئيس  .4
كالمرؤكسػػػػػػػػػيف، كطبيعػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ، كذلػػػػػػػػػؾ تسػػػػػػػػػييبل لمعمػػػػػػػػػؿ اإلدارم كحفاظػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى البنػػػػػػػػػاء 

 التنظيمي.

طػػػػػرؽ المكضػػػػػكعية فػػػػػي حالػػػػػة الر بػػػػػة فػػػػػي إحػػػػػداث بنػػػػػاء تنظيمػػػػػي جيػػػػػد سػػػػػكاء أكػػػػػاف إتبػػػػػاع ال .5
رئيسػػػػػػػيا أـ فرعيػػػػػػػا، فعنصػػػػػػػر التكمفػػػػػػػة يجػػػػػػػب مراعاتػػػػػػػو، كىػػػػػػػذا يتحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ دراسػػػػػػػات 

 الجدكل االقتصادية  لكؿ نشاط جديد أك ىدؼ جديد أك بناء جديد.

مكاكبػػػػػػػة يجػػػػػػػب أف يتمتػػػػػػػع الييكػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػي بدرجػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة مػػػػػػػف المركنػػػػػػػة حتػػػػػػػى يسػػػػػػػتطيع  .6
 المتغيرات كالمستجدات في البيئة المحيطة.

ضػػػػػػركرة تػػػػػػكافر مبػػػػػػدأ التفػػػػػػكيض السػػػػػػميـ فػػػػػػي الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي، حتػػػػػػى تسػػػػػػتطيع المنظمػػػػػػة  .7
 .البقاء كاالستمرار كمكاكبة المستجدات، كالعمؿ عمى خمؽ ككادر إدارية جديدة

 
 اليياكل التنظيمية المعاصرة: -خامسا

تكاجييا المنظمات كالتيديدات كالفرص التي قد تتحقؽ فاف اليياكؿ نتيجة لمتحديات الكثيرة التي 
تػكافر التنظيمية المعاصرة تتطمب باف ال تتصؼ بالثبات بؿ عمى العكس فانو مف األفضػؿ أف ي

تصرؼ ، كيعتبر الييكؿ التنظيمي المناسػب ىػك ذلػؾ الييكػؿ ليا قدر عاؿ مف المركنة كحرية ال
التػػػي  تت البيئيػػػة المحيطػػػة ك اإلسػػػتراتيجية أك االسػػػتراتيجياالػػػذم يتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة المتغيػػػرا

تضعيا اإلدارة لتحقيؽ األىداؼ كالرسالة التنظيمية باإلضافة إلى طبيعة التكنكلكجيا المسػتخدمة 
 في العمميات اإلنتاجية.

كحػػػديثا كبدايػػػة مػػػف القػػػرف العشػػػريف بػػػدأنا نػػػرل ثبلثػػػة أنػػػكاع رئيسػػػية مػػػف التصػػػميمات الخاصػػػة 
 (2005،) كامل: التنظيمية كىيباليياكؿ 
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كىذا التصميـ يناسب الشركات متعددة الجنسيات حيث تقػـك بإنتػاج : التصميـ متعدد الجنسيات -0
كبيع منتجات كخدمات ألكثر مف دكلة كبالتالي فاف التصميـ الذم يتناسػب معيػا يحػاكؿ إيجػاد 

الجغرافيػػة كمقابمػػة ىػػذا التعػػاكف نػػكع مػػف التػػكازف بػػيف المنتجػػات كالكظػػائؼ كالمنػػاطؽ أك األقػػاليـ 
ثبلثػػي األبعػػػاد يكػػػكف صػػػعبا خاصػػػة أف األقسػػػاـ التشػػػغيمية تكػػػكف منفصػػػمة فػػػي المكػػػاف كالزمػػػاف 
كاختبلؼ المغػة كالثقافػة ككػذلؾ نجػد أف النمػك المتزايػد لممتنافسػيف كالعمػبلء العػالمييف كالضػغكط 

 ي .مف الحككمات المحمية يسيطر عمى شكؿ التصميـ كالييكؿ التنظيم
كثيػػر مػػػف المنظمػػات المعاصػػرة تقػػـك بإسػػػناد الكظػػائؼ  يػػر األساسػػية إلػػػى : التصػػميـ الشػػبكي -2

شػػركات أخػػرل ، بينمػػا تحػػتفظ بالكظػػائؼ اليامػػة كاألساسػػية ليػػا، كىػػذا النػػكع مػػف اليياكػػؿ يطمػػؽ 
عميػػػػو التصػػػػميـ الشػػػػبكي حيػػػػث نجػػػػد مشػػػػاركة فػػػػي السػػػػمطة كالمسػػػػئكلية كالمػػػػكارد بػػػػيف األفػػػػراد ، 

ك التنظيمات األخرل كالتي يجب أف تتعاكف كتتصؿ بشكؿ متتالي لتحقيؽ األىػداؼ اإلدارات، أ
المشػػػتركة، كىػػػذا التصػػػميـ يسػػػاعد عمػػػى تحقيػػػؽ )األىميػػػة، االسػػػتثمار، االسػػػتقبللية ، التكامػػػؿ، 

 .ة(المعمكمات،المؤسساتي
بػػات الحاجػػة الممحػػة لسػػرعة تمبيػػة حاجػػات كر  إف: التصػػميـ التخيمػػي أك االفتراضػػي ) الػػكىمي( -3

العمػػبلء أدت إلػػى قيػػاـ بعػػض المنظمػػات إلػػى أف تصػػبح أكثػػر تخصصػػا كتركيػػزا فػػي أنشػػطتيـ، 
كمػػػا أف النمػػػك المتزايػػػد لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات خػػػبلؿ العشػػػر سػػػنكات األخيػػػرة سػػػاعد عمػػػى دفػػػع 
كتمكيف المنظمات مف التحرؾ ناحية التنظيمػات االفتراضػية أك التخيميػة، كيسػعى ىػذا التصػميـ 

كربػػط األفػػراد فػػي مكاقػػع مختمفػػة معػػا كتحقيػػؽ االتصػػاؿ بيػػنيـ لتمكيػػنيـ مػػف اتخػػاذ إلػػى تنسػػيؽ 
القػػػػرارات فػػػػي نفػػػػس الكقػػػػت  كنجػػػػد فػػػػي ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف المنظمػػػػات أف األفػػػػراد أصػػػػحاب أجيػػػػزة 
الكمبيػػػػكتر الشخصػػػػية المعقػػػػدة يسػػػػتطيعكف بسػػػػرعة أف يػػػػدخمكا إلػػػػى بنػػػػؾ المعمكمػػػػات الخػػػػاص 

كف معػا فػي مكػاف كاحػد كىػذا يمثػؿ تنظيمػا مػف شػكؿ جديػد بالمنظمة كالعمؿ معا ككأنيـ يتكاجد
 تخيمي أك كىمي لمعبلقات بيف األفراد كالكحدات، كىك تنظيـ ببل حدكد. 

كيعتبر ىػذا التصػميـ مػف أحػدث التصػميمات التنظيميػة الػذم يسػتخدمو المػديركف لتحقيػؽ رضػاء 
ظػػركؼ كالمكاقػػؼ المتغيػػرة، كر بػػات العمػػبلء المتغيػػرة كيتغيػػر بشػػكؿ سػػريع كفعػػاؿ ليتناسػػب مػػع ال

كيمتاز يتدفؽ المعمكمات بشكؿ مستمر داخؿ المنظمة، كخطكط  االتصاؿ تتحكؿ كتتغير بدرجػة 
عالية مف المركنة حسب االحتياج، كتفكيض اكبر لمسمطة كالمسئكلية مف جانػب اإلدارة لمعػامميف 

كانتيػػػاء  تحقيقيػػػا، مػػػع تكضػػػيح الرؤيػػػة المسػػػتقبمية لمتنظػػػيـ كالغػػػرض كاألىػػػداؼ التػػػي يسػػػعى إلػػػى
 .الحدكد بيف العمبلء كالمكرديف كالتنظيـ
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 أشكال تقسيم اليياكل التنظيمية: -سادسا
يػػتـ اختيػػار شػػكؿ الييكػػؿ التنظيمػػي بطريقػػة مدركسػػة كفقػػا ألىػػداؼ المنظمػػة كظركفيػػا حيػػث انػػو 
 يػػةيكجػػد أمػػاـ المنظمػػة مجمكعػػة خيػػارات بيػػدؼ تقسػػيـ أنشػػطتيا التػػي تؤدييػػا فػػي كحػػدات تنظيم

 التالي:الجدكؿ كمف أىـ ىذه التقسيمات الشائعة حسب 
 

 1/2 
 أشكال تقسيم اليياكل التنظيمية

 

اسم  م.
 التقسيم

 عيوبو مزاياه طبيعتو

التقسيـ  .1
 الكظيفي

تقسػػػـ المنظمػػػة إلػػػى عػػػدد مػػػف الكحػػػدات 
التنظيميػػػػػػة ككػػػػػػؿ كحػػػػػػدة تنظيميػػػػػػة فيػػػػػػو 
 مختصة في أداء مياـ ككاجبات محددة

 كشيكعاأكثر استعماال -1
 قائـ عمى مبدأ التخصص.-2
يػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػى زيػػػػػػػادة الفعاليػػػػػػػػة -3

كالتنسػػػػػػػػػػيؽ فػػػػػػػػػػي أداء األنشػػػػػػػػػػطة 
 المختمفة لممنظمة

صػػػعكبة التنسػػػيؽ فػػػي  -1
حالػػػػػػػػة تعػػػػػػػػدد المنتجػػػػػػػػات 
كتعػػدد المنػػاطؽ الجغرافيػػة 

 لممنظمة.

التقسيـ  .2
حسب 
مراحؿ 
 العمؿ

تقسػػػػـ أنشػػػػطة المنظمػػػػة حسػػػػب تسمسػػػػؿ 
مراحػػػػؿ العمػػػػؿ حيػػػػث يػػػػتـ التقسػػػػيـ إلػػػػى 
 كحدات مختصة في عمؿ شئ محدد.

 االستفادة مف مبدأ التخصص.-1
 سيكلة عممية اإلشراؼ.-2

صػػعكبة التنسػػيؽ بػػيف  -1
 اإلدارات المختمفة.

التقسيـ  .3
حسب 
المكقع 
 الجغرافي

يتـ تقسيـ أنشطة المنظمة كفقا لممنػاطؽ 
الجغرافيػػػػػػػة التػػػػػػػي تعمػػػػػػػؿ فييػػػػػػػا حيػػػػػػػث 
تخصػػػػص كحػػػػدة تنظيميػػػػة لكػػػػؿ منطقػػػػة 
 كيشرؼ عمى ىذه المنطقة مدير خاص

 السرعة في اتخاذ القرار.-1
سػػػػػيكلة التنسػػػػػيؽ بػػػػػيف جميػػػػػػع -2

 العمميات كاألنشطة.
يسػػػػػػاعد عمػػػػػػى تنميػػػػػػة قػػػػػػدرات -3

 المديريف.
االسػػػػػتفادة مػػػػػف تػػػػػكفر األيػػػػػدم -4

العاممػػػػة كالمػػػػكاد التػػػػي مػػػػف شػػػػأنيا 
 لتكاليؼ.تخفيض ا

صػػػعكبة التنسػػػيؽ بػػػيف -1
المكاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الجغرافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المختمفة.
قػػػػػػػد يسػػػػػػػئ المػػػػػػػديركف -2

اسػػػػػػػػػػػتخداـ الصػػػػػػػػػػػبلحيات 
الممنكحػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػي 
المنػػػػػػاطؽ المختمفػػػػػػة ممػػػػػػا 
يػػػؤثر سػػػمبا عمػػػى السياسػػػة 

 العامة لممنظمة.
التقسيـ  .4

حسب نكع 
السمعة أك 

 الخدمة

يػػػػػتـ تقسػػػػػيـ نشػػػػػاطات المنظمػػػػػة حسػػػػػب 
تنتجيػا أك تقػدميا السمع كالخػدمات التػي 

كيسػػػػػػكد ىػػػػػػذا النػػػػػػكع مػػػػػػف التقسػػػػػػيـ فػػػػػػي 
المنظمات التي تـ تنظيميا عمػى أسػاس 

 كظيفي.

االسػػػتفادة الكاممػػػة الكاممػػػة مػػػف -1
تقسػػػػػػيـ العمػػػػػػؿ كالتخصػػػػػػص فػػػػػػي 

 األداء.
التنسػػػػيؽ بػػػػيف العمميػػػػات التػػػػي -2

تػػػؤدم لكػػػؿ سػػػمعة أك خدمػػػة عمػػػى 
 حدة.

صػػعكبة التنسػػيؽ بػػيف  -1
األقسػػاـ المختمفػػة كخاصػػة 

 نشطة المتشابية.األ
صػػػػعكبة إيجػػػػاد الكفػػػػاءات 
لػػػػػػػػػػػػػػئلدارات كالكظػػػػػػػػػػػػػػائؼ 

 المختمفة.

 يتبع...
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5. 

التقسيـ 
حسب نكع 

 العمبلء

يػػػتـ تقسػػػيـ أعمػػػػاؿ كنشػػػاطات المنظمػػػػة 
حسػػب العمػػبلء الػػذيف يػػتـ التعامػػؿ معيػػا 
 كحسب خصائصيـ كمكاصفات طمباتيـ

إمكانيػػػة التنسػػػيؽ بػػػيف العمػػػبلء -1
بخصػػػػػػػػػػكص نػػػػػػػػػػكع معػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف 

 العمبلء.
دعػػػػػػػػػػػػـ الخػػػػػػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػػػػػػة -2

 لمعمبلء.

عػػػدـ كجػػػكد سياسػػػات  -1
مكحػػػػػػػػػػػدة لمتعامػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػع 

 العمبلء.
احتماليػػػة عػػػدـ االسػػػتخداـ 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػادم األمثػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
لئلمكانػػػػػػػػػػػػػػػػػات الماديػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كالبشػػػػرية لممنظمػػػػة نتيجػػػػة 
حػػػػػػدكث الػػػػػػدكرة التجاريػػػػػػة 
كمػػػػا يرافقيػػػػا مػػػػف ازدىػػػػار 

 ككساد.
التقسيـ  .6

الزمني أك 
التقسيـ 
عمى 
أساس 

قت ك 
 العمؿ

يػػػتـ تقسػػػيـ أعمػػػػاؿ كنشػػػاطات المنظمػػػػة 
حسػػػب كت العمػػػػؿ إلػػػػى كرديػػػػات حيػػػػث 
تقػػػػـك كػػػػػؿ كرديػػػػة بممارسػػػػػة اإلنتػػػػػاج أك 
تقديـ خدمة معينة في فتػرة زمنيػة معينػة 
كتسػػػتخدـ المنظمػػػات ىػػػذا التقسػػػيـ حتػػػى 
تسػػػػػػتطيع اسػػػػػػتثمار إمكانياتيػػػػػػا الماديػػػػػػة 
كالبشػػػرية كتنظػػػيـ أكقػػػات العمػػػؿ بشػػػػكؿ 

تيػػا كيمكػػف اسػػتخداـ يحقػػؽ أىػػدافيا ك اي
 ىذا التقسيـ مع التقسيمات األخرل.

اسػػػػػػػتغبلؿ الطاقػػػػػػػة اإلنتاجيػػػػػػػػة -1
 لممكارد المتاحة.

القػػػػػدرة العاليػػػػػة عمػػػػػى التكيػػػػػؼ -2
كمكاجيػػة التغيػػر فػػي الطمػػب عمػػى 
السمع كالخدمات كقياس نتػائج كػؿ 

 كردية كمراقبتيا.
انجػػػػػاز طمبػػػػػات العمػػػػػبلء فػػػػػي -3

 .الكقت المحدد

 صػػػعكبة التنسػػػيؽ بػػػيف-1
 عمؿ الكرديات المتابعة.

ارتفػاع تكػاليؼ العمػؿ  -2
نتيجػػة التغييػػر فػػي اآلالت 
كالكرديػػػػػػػػػػػػػػػػات كتجييػػػػػػػػػػػػػػػػز 

 .الطمبات المختمفة

التقسيـ  .7
 المركب

 "
 المصفكفي"

تمجػػػأ المنظمػػػة إلػػػى اسػػػتخداـ أكثػػػر مػػػف 
طريقػػػػػػػة فػػػػػػػي التقسػػػػػػػيـ ضػػػػػػػمف الييكػػػػػػػؿ 
التنظيمػػػي كذلػػػؾ يعتمػػػد عمػػػى مجمكعػػػة 

المرتبطة بالمنظمة مف العكامؿ الداخمية 
كالعكامػػػػػػؿ الخارجيػػػػػػة المرتبطػػػػػػة بالبيئػػػػػػة 
 تمارس نشاطيا فييا كمف ىذه العكامؿ:

مػػػػػػدل سػػػػػػيكلة اإلشػػػػػػراؼ كالتنسػػػػػػيؽ  -
 كالرقابة.

مػػػػػػػػدل تػػػػػػػػكافر اإلمكانػػػػػػػػات الماديػػػػػػػػة  -
 كالبشرية لممنظمة.

 نكع التكنكلكجيا المستخدمة. -
 طبيعة المنتجات. -
 الطبيعة الفنية لؤلنشطة.-

السريعة لمبيئة  االستجابة .1
 .المحيطة بالمنظمة كالظركؼ

بيف  تسييؿ التنسيؽ .2
 .االختصاصييف

اإلبداع كاالبتكار  القدرة عمى .3
 .كتكليد أفكار جديدة

 

 الصػػػػػػراع بػػػػػػيف -1
األعضاء أمر حتمي لعدـ 
كجػػػػػػػػػكد ىياكػػػػػػػػػؿ محػػػػػػػػػددة 

 .كأنظمة كاضحة
العمػؿ  صػعكبة تقسػيـ -2

 .إلى كحدات مستقمة
 صػػػعكبة اسػػػتخداـ -3

رسػػػػػػمية كتطبيػػػػػػؽ  أنظمػػػػػػة
جراءات محددة  .قكاعد كا 

 

المصدر :  محسن مخامرة وآخرون ، المفاىيم اإلدارية الحديثة،ط السادسة، عمان، مركز الكتب األردني، 
 .172-158، ص  2000
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 نظريات ساىمت في تصميم اليياكل التنظيمية: -سابعا
، كسػػيتـ كبنػػاء اليياكػػؿ التنظيميػػةتنظيمػػي تكجػػد عػػدة نظريػػات فػػي التنظػػيـ سػػاىمت فػػي البنػػاء ال

اتيا فػي تناكؿ النظريات الكبلسيكية ، كالنظريات اإلنسانية، كالنظريات الحديثة لمكقػكؼ عمػى مسػاىم
 (331، ص1999)عصفور،  تصميـ اليياكؿ التنظيمية عمى النحك التالي:

ة في كؿ حيث ساىمت في كضع أساسيات رئيسية مازالت مبلمحيا قائم النظريات الكبلسيكية: .0
التنظيمػػػات اإلداريػػػة كبكػػػؿ أبعادىػػػا مػػػف خػػػبلؿ مػػػا تقدمػػػو مػػػف إسػػػيامات فػػػي العبلقػػػات الرسػػػمية 
لخطػػكط السػػمطة كالمسػػؤكلية بكػػؿ جكانػػب التنظػػيـ كعممياتػػو ، كارتكػػزت التنظيمػػات التػػي قامػػت 

 بناءا عمى ىذه المساىمات عمى ثبلثة أركاف أساسية منيا:
ؽ الكفاءة في العمؿ كتحسػيف األداء ، تراعػى ىنػا إلمكانية تحقي: التخصص كتقسيـ العمؿ .أ 

التخصصػات المختمفػػة كيػتـ التركيػػز عمييػا بشػػكؿ يترتػب عميػػو تقسػيـ العمػػؿ كتكزيعػو عمػػى 
 األفراد كؿ ضمف تخصصو كقدراتو.

كىنػا يػتـ مراعػاة البنػاء اليرمػي فػي تكزيػع السػمطات كالمسػؤكليات مػف قمػة : التدرج اليرمػي .ب 
المسػػتكيات التنفيذيػػة كبشػػكؿ يػػربط القمػػة بالقاعػػدة مػػع مراعػػاة كضػػع اليػػـر التنظيمػػي حتػػى 

 المسميات الكظيفية ، كبياف خطكط السمطة كمراعاة كحدة األمر.
كىنػا يػتـ ترتيػب العبلقػات المتبادلػة بػيف أجػزاء التنظػيـ ككػذلؾ العبلقػات : الييكؿ التنظيمي .ج 

 بيف الكظائؼ ، كمراعاة التسمسؿ اليرمي لمسمطة. 
إف مسػػاىمات ىػػذه النظريػػات جػػاءت مكممػػة لمسػػاىمات النظريػػات السػػابقة  :السػػمككية النظريػػات .2

كتركز عمى العنصر البشرم في التنظيـ باعتباره محكر العمميػة اإلداريػة كليػذا البػد مػف مراعػاة 
العبلقػػات اإلنسػػانية بػػيف اإلدارة كالعػػامميف كتقػػديـ كػػؿ مػػا يخػػدـ العنصػػر البشػػرم إلمكانيػػة زيػػادة 

كقػػػد قػػػدمت النظريػػػة السػػػمككية إسػػػيامات كبيػػػرة لمتنظػػػيـ اإلدارم تظيػػػر فػػػي الجكانػػػب  إنتاجيتػػػو،
 -التالية:

أم  ضركرة مراعاة ىذه الجكانػب كمعالجػة مػا قػد ينػتج عنيػا مػف : التخصص كتقسيـ العمؿ .أ 
احباطات كشعكر بالممؿ كليذا ركزت عمى أىمية العنصر البشرم كضركرة إعطائو الحكافز 

 العمؿ. المبلئمة لحفزه عمى
كتراعػػػى ىػػػذه النظريػػػة فػػػي ىػػػذا الجانػػػب األداء الػػػكظيفي حيػػػث تمتقػػػي مػػػع : التػػػدرج اليرمػػػي .ب 

النظريػػة التقميديػػة عمػػى ضػػركرة التػػدرج اليرمػػي لمسػػمطة كالمسػػؤكلية كلكنيػػا حاكلػػت فػػي ىػػذا 
الجانػػػب إبػػػراز أىميػػػة عنصػػػر التفػػػكيض ر بػػػة منيػػػا فػػػي تأكيػػػد معنػػػى التػػػدرج اليرمػػػي فػػػي 

لكفػػاءة فػػي األداء الػػكظيفي الػػذم يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ التفػػكيض كلػػذلؾ مفيكميػػا عمػػى أىميػػة ا
 ركزت أيضا عمى أىمية التكازف بيف السمطة كالمسؤكلية عبر عممية التفكيض.
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حيث سػيترتب عمػى تبنػي مفػاىيـ النظريػات اإلنسػانية فػي المنظمػة المػراد : الييكؿ التنظيمي .ج 
المركنة كالكضكح كالفعالية، ككف بناءىا، الحصكؿ عمى ىيكؿ تنظيمي سميـ عمى درجة مف 

 العنصر اإلنساني في أم تنظيـ ىـ األفراد .
كتتنػػاكؿ ىػػذه النظريػػات ضػػركرة دراسػػة المنظمػػة ككػػؿ متكامػػؿ مػػع التركيػػز : النظريػػات الحديثػػة .3

عمى طبيعة العبلقات التنظيمية الداخمية كالخارجية مع البيئة المحيطة كساىمت ىػذه النظريػات 
)درة،  ميػػػػػػة بصػػػػػػكرة مازالػػػػػػت قائمػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ ادكار النظريػػػػػػات التاليػػػػػػة:فػػػػػػي اليياكػػػػػػؿ التنظي

 (172،ص1994
حيث ركزت عمػى أف المنظمػة ىػي نظػاـ مفتػكح يقػكـ عمػى مجمكعػة مػف األجػزاء : نظرية النظـ .أ 

 -ترتبط فيما بينيا بعبلقات كىذه النظريات بحثت في المجاالت التالية: يالفرعية الت
i. تفاعؿ األفراد مع بعضيـك  التفاعؿ بيف األفراد كالبيئةك  األفراد داخؿ كخارج المنظمة. 

ii. التفاعؿ بيف ك  تفاعؿ النظاـ مع البيئة الخارجيةك  النمك العاـ لمنظاـ كمشكبلت استقراره
 .أجزاء النظاـ

النظريػػة المكقفيػػة: نظػػرا لبلخػػتبلؼ فػػي المكاقػػؼ كالمشػػكبلت التػػي تكاجييػػا التنظيمػػات اإلداريػػة  .ب 
لمػػدخؿ المػػكقفي يركػػز عمػػى ضػػركرة تػػكافر القػػدرات كالميػػارات كالخبػػرات كتعػػدد مصػػادرىا لػػذلؾ ا

دراؾ كتحميػػؿ المكاقػػؼ التػػي يكاجيكنيػػا كمػػف ثػػـ  البلزمػػة لجعػػؿ األفػػراد قػػادريف عمػػى تشػػخيص كا 
اختيػػار أك تطػػكير أسػػمكب مبلئػػـ لمتعامػػؿ مػػع مػػا يكاجػػو التنظػػيـ مػػف مشػػكبلت كتحػػديات  يػػر 

 مخطط ليا.

رشادات  -ثامنا  عامة في تصميم الييكل التنظيمي:مبادئ وا 
البد أف يأخذ تصميـ الييكؿ التنظيمي لمكزارة بعيف االعتبار حقيقة مفادىا انو ليس ىناؾ 
ىيكؿ تنظيمي مثالي يصمح لمتطبيؽ لكافة الكزارات في كؿ األكقات كعمى كافة المستكيات كلكف 

رشادات عامة في تصميـ الييكؿ التنظيمي ليككف أ يتصكر  كثر كفاءة كيجب أف الىناؾ مبادئ كا 
القائميف عمى صيا ة الييكؿ التنظيمي أف ىناؾ مرحمة كماؿ كلكف ىناؾ تغير في الظركؼ 
كاألحكاؿ تستدعى إعادة تصميـ اليياكؿ التنظيمية لمتأقمـ مع الظركؼ كاألحكاؿ الجديدة لتصبح 

دارم تتكلى إعادة تصميـ أكثر كفاءة حيث تقكـ بمداف العالـ بإنشاء أجيزة دائمة لئلصبلح اإل
 (232، ص2002،)عصفور.اليياكؿ التنظيمية كحؿ المشاكؿ التي تكاجييا

رشػػادات معينػػة يعػػد تكافرىػػا فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي أمػػرا ضػػركريا لمتنظػػيـ اإلدارم   ىنػػاؾ مبػػادئ كا 
فكجكدىػػػا يعنػػػػي أف الييكػػػػؿ التنظيمػػػي مبلئػػػػـ كمناسػػػػب لممنظمػػػػة اإلداريػػػة كالمبػػػػادئ كاإلرشػػػػادات ىػػػػي 

  :كالتالي
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ه األنشػطة كمراعػاة ضركرة تحديد األنشطة الرئيسية كالفرعية كالثانكيػة كضػركرة التمييػز بػيف ىػذ .0
،  فالييكؿ التنظيمي الجيػد يعطػي اىتمامػا خاصػا لؤلنشػطة الرئيسػية مػف حيػث كضػعيا تكزيعيا

ي، في مستكم إدارم مناسب بحيث تكػكف النشػاطات الرئيسػية كالميمػة فػي قمػة الييكػؿ التنظيمػ
أم فػػي المسػػتكيات اإلداريػػة العميػػا ، ككضػػع النشػػاطات األخػػرل بمػػا يػػتبلءـ مػػع طبيعػػة كمكقػػع 

 المستكيات اإلدارية األخرل داخؿ التنظيـ.
ضركرة مراعاة طبيعة األعمػاؿ لمحفػاظ عمػى التخصػص كتقسػيـ العمػؿ بػيف اإلدارات  كفػي كػؿ  .2

البشػػرية كفقػػا لمبػػدأ الكفػػاءة كالفعاليػػة  المسػػتكيات اإلداريػػة حتػػى يػػتـ مراعػػاة عمميػػة تكزيػػع المػػكارد
األمر الذم يؤدم  إلى زيادة في األداء كخفض فػي التكػاليؼ كتنميػة الميػارات لؤلفػراد العػامميف 

تقاف العمؿ.  كسرعة االنجاز كا 

ضػػركرة الحفػػاظ عمػػى خطػػكط كشػػبكة اتصػػاؿ فعالػػة كمبلئمػػة تراعػػي طبيعػػة التنظػػيـ كنشػػاطاتو  .3
 جية كالعمؿ بكفاءة اكبر في جميع الكحدات.كذلؾ منعا لمتكرار كاالزدكا

ضػػػركرة مراعػػػاة نطػػػاؽ اإلشػػػراؼ المبلئػػػـ بحيػػػث يراعػػػي فػػػي ذلػػػؾ قػػػدرات الػػػرئيس  كالمرؤكسػػػيف  .4
 كطبيعة العمؿ ، كذلؾ تسييبل لمعمؿ اإلدارم كحفاظا عمى البناء التنظيمي.

الجػػدكل  مراعػػاة عنصػػر التكمفػػة فػػي حالػػة إحػػداث بنػػاء تنظيمػػي جديػػد كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ دراسػػات .5
االقتصػػػادية لكػػػؿ نشػػػاط أك ىػػػدؼ أك بنػػػاء جديػػػد بحيػػػث تكػػػكف الفكائػػػد طكيمػػػة األجػػػؿ اكبػػػر ممػػػا 

 ستكمفو مف جيكد كنفقات.

تؤثر الظػركؼ البيئيػة لممنظمػة عمػى ىيكميػا التنظيمػي  لػذلؾ يجػب اف يتمتػع الييكػؿ التنظيمػي  .6
 في البيئة المحيطة .بدرجة عالية مف المركنة حتى يستطيع مكاكبة  المتغيرات كالمستجدات 

ضػػػػركرة تػػػػكافر مبػػػػدأ التفػػػػكيض السػػػػميـ فػػػػي الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي، حتػػػػى تسػػػػتطيع المنظمػػػػة البقػػػػاء  .7
  كاالستمرار كمكاكبة المستجدات، كالعمؿ عمى خمؽ ككادر إدارية جديدة.

 مبدأ التكازف  كيعني تحقيؽ التكازف في تطبيؽ المبادئ كالفنكف. .8

ؿ التنظيمػػي أكثػػر فاعميػػة اذا مػػا سػػاعد المنظمػػة عمػػى الػػتعمـ مبػػدأ الػػتعمـ كاإلبػػداع كيكػػكف الييكػػ .9
الػػذاتي كاسػػػتخبلص الػػػدركس كالعبػػر مػػػف خبراتيػػػا كخبػػرات  يرىػػػا، كأتػػػاح الفػػرص الكافيػػػة لمفػػػرد 

 لمتفكير المستقؿ كالخبلؽ المبدع.

تسييؿ عممية القيادة حيث أف ما يساعد المدير / المشرؼ عمى قيادة الجماعة التػي يرأسػيا ىػك  .01
الييكػػؿ التنظيمػػي كتقػػكيض السػػمطة عمػػى تػػكفير ذلػػؾ، كػػاف  در المنػػاخ المبلئػػـ فػػإذا مػػا سػػاعتػػكاف

 أكثر فاعمية.

مبػػػدأ مسػػػتكل السػػػمطة كتتحقػػػؽ فاعميػػػة تفػػػكيض السػػػمطة لممػػػدير / المشػػػرؼ إذا مػػػا اتخػػػذ بنفسػػػو  .00
 ) القرارات الكاقعة ضمف نطاؽ سمطتو، دكف رفعيا أك إحالتيا لمستكل إدارم أعمى في التنظيـ.

 (285، ص2000،حرين
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تخضع كظيفتاف قصد مف احدىما مراقبة  األخرل لرئاسة  تحقيؽ الرقابة التمقائية بحيث ال 020
شخص، مثبل ال يحؽ أف يككف مسئكؿ الشراء في المنظمة ىك نفسو الذم يستمـ البضاعة عند 
ال قد تتعرض المنظمة إلى الضرر بسبب التبلعب أك إساءة  كصكليا إلى المستكدعات كا 

 (136ص ،2000)مخامرة، ستعماؿ السمطة.ا
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 المبحث الثالث

 األنظمة اإلدارية

 
  اإلداري: النظام مفيوم -أوال

يعبر عف مصطمح القكانيف بمصطمح )األنظمة( في بعض البمداف بصفة دائمة كفي بعض 
تصدر عف السمطة  البمداف األخرل أحيانا، كيقصد بالنظاـ مجمكعة القكاعد المجردة العامة التي

التنظيمية )التشريعية( لتحكـ أحد المجاالت اليامة كتنظمو، كمجاؿ الخدمة المدنية، كمجاؿ الخدمة 
كالسمطة التشريعية ىي التي تختص بإصدار ،....الخ، العسكرية، كجرائـ الرشكة كالتزكير كاالختبلس

لغاء أحكاميا عمى حسب  األحكاؿ، كىي تعمك درجة عمى القكانيف )األنظمة( كتفسير كتعديؿ كا 
قكاعد التشريع الفرعي )المكائح( التي تصدر عف السمطة التنفيذية، كذلؾ كفقا لما يعرؼ في مجاؿ 

 (13ص ،2006 )خضر، القانكف بسمـ التدرج التشريعي.
كيعرؼ النظاـ اإلدارم عند ستكنر كفريماف بأنو الطريقة التي يتـ فييا تقسيـ أنشطة 

 (45، ص2006)حريم،ا كتنسيقيا.المنظمة كتنظيمي
 الخاصة السياسات كتحسيف إلدارة ثبتيعتبر إطار  اإلدارة بأنو باستمرار كيقصد بنظاـ

 (www.bsigroup.com, 26/10/2011 ).كالعمميات كاإلجراءات بالمؤسسة
مجمكعة القكانيف كتفسيرىا التي تؤطر كتعطي الشرعية كتعرؼ األنظمة كالمكائح بأنيا 

 (9، ص2002، لسبيلا).لممنظمة لمزاكلة المياـ المناطة بيا بما يحقؽ أىدافيا
 لضماف المستخدمة اإلجراءات كى العمميات إطار في اإلدارة نظاـىذا باإلضافة إلى أف 

 (en.wikipedia.org،5/11/2011 ). أىدافو لتحقيؽ المطمكبة المياـ بجميع الكفاء تستطيع المنظمة أف
 المرتكزات تمثؿ اإلدارية كالتعميمات كالمكائح كالقكانيف األنظمة كيضاؼ لما سبؽ أف

 العبلقات كتنظـ تضبط التي فيي الدكلة مرافؽ مف مرفؽ أم في اإلدارية العبلقات لضبط األساسية
 تبيف كما كالصبلحيات كاإلجراءات لمعمؿ تفصيبلت كضع خبلؿ مف العمؿ مسار كتحدد اإلدارية

 بيا العامميف ككاجبات حقكؽ كتحديد السمطات في لمتفكيض العامة كاألطر االختصاصات
 كاضحة كالمكائح األنظمة كانت ككمما التقصير حاؿ في ليا يتعرضكا أف يمكف التي كالعقكبات
 (7، ص1998)عاتقة،حركتو.  إعاقة كعدـ العمؿ انتظاـ إلى دافعا ذلؾ كاف كمما كمبسطة

( الػػػػػذم يضػػػػػع مرشػػػػػد العػػػػػاـ)مكتكب أك  يػػػػػر مكتػػػػػكبال كيقصػػػػػد بالسياسػػػػػات اإلداريػػػػػة أنيػػػػػا
 )كػػػػػكنترز كأكدنيػػػػػؿ(أمػػػػػا  ،يػػػػػد االتجػػػػػاه العػػػػػاـ لمعمػػػػػؿ اإلدارمالحػػػػػدكد التػػػػػي عمػػػػػى أساسػػػػػيا يػػػػػتـ تحد

عمػػػػػػى  رشػػػػػػد عػػػػػػاـ كدليػػػػػػؿ لتفكيػػػػػػر العػػػػػػامميف فػػػػػػي المنظمػػػػػػةبأنيػػػػػػا م عرفػػػػػػا سياسػػػػػػات األعمػػػػػػاؿفقػػػػػػد 

http://www.bsigroup.com/
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، 2000)جـــــــواد، . بشػػػػػػػأف الحػػػػػػػاالت التػػػػػػػي تػػػػػػػكاجييـاكػػػػػػػزىـ التخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات المناسػػػػػػػبة مر اخػػػػػػػتبلؼ 
 (55ص

تمػػػػػؾ المجمكعػػػػػة مػػػػػف القكاعػػػػػد كالتكجييػػػػػات التػػػػػي تصػػػػػدرىا بأنيػػػػػا السياسػػػػػة اإلداريػػػػػة  تكعرفػػػػػ     
ذ أسسػػػػػػػػػػػا كمعيػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػػػػاذ كتتخػػػػػػػػػػػ ،اإلدارة العميػػػػػػػػػػػا لترشػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػي أداء كظػػػػػػػػػػػائفيـ

 (15،ص1995)السممي،القرارات.
كتيدؼ المؤسسة مف البلئحة الداخمية إلى تنظيـ األعماؿ كتنظيـ العبلقة بيف المؤسسة 
كالعامميف بيا كبياف الحقكؽ كالكاجبات المترتبة عمى الطرفيف، لتكفير أحد المقكمات الرئيسية لبيئة 

اجية عمؿ يسكدىا الكضكح كالتكازف في المعاممة بيف جميع العامميف مما يؤدم إلى رفع اإلنت
 ،)شركة االتصاالت السعوديةكتمكيف المؤسسة مف بمكغ أىدافيا في النمك كالتكسع كزيادة األداء. 

 .الالئحة الداخمية لسياسة الموارد البشرية، ، بتصرف(
كمف خبلؿ عدد مف التعريفات لمنظاـ اإلدارم يتبيف لنا عدد مف الخصائص التي يتناكليا مفيـك 

 ( http://www.b-alathb.com, 5/1/2012)نحك التالي: النظاـ اإلدارم كىي عمى ال

 . مجزأة ككحدات كليس ككؿ إلييا ينظر أف يجب أجزاء عدة مف النظاـ يتككف. 0 
 .إطاره في يعمؿ الذم المجتمع عمى بانفتاحو النظاـ يتصؼ. 2 
 .الكمي النظاـ إطار في يصب كلكنو ذاتو بحد نظامان  الكمي النظاـ أجزاء مف جزء كؿ يشكؿ. 3 
 .( المخرجات ػ العمميات ػ المدخبلت: ) ثبلث ىي الكمي النظاـ مككنات إف. 4 
 كقد متبادؿ، تأثير ذات عبلقة ىي إطاره في يعمؿ الذم كالمجتمع النظاـ بيف العبلقات إف. 5 

 المعمكمات طريؽ عف النتائج ىذه استخبلص كيمكف ،(إيجابان ) أـ( سمبان ) العبلقة ىذه نتائج تككف
 .المرتدة

( التقكيـ/  التكجيو/  التنظيـ/  التخطيط: )األساسية اإلدارية الكظائؼ ممارسة تتـ نظاـ أم في. 6 
 .المنظمة أعضاء جميع قبؿ مف
 ىإل المدخبلت لتحكيؿ البلزمة كالفرعية الرئيسية األنشطة: ىي النظاـ في اإلدارية العمميات. 7 

 .خدمة تقديـ أك مخرجات
 ليا حمكالن  تستدعي التي المكاقؼ مكاجية يتـ بمكجبيا التي العممية: ىك النظاـ في القرار اتخاذ. 8 

 .المنظمة أىداؼ لتحقيؽ
 

 أىمية األنظمة والموائح في المجال اإلداري:  -ثانيا
في  اإلداريةتمعب دكرا خطيرا في النيكض بحركة التنمية  أفاألنظمة كالمكائح يمكف 

ما تخمصت مف الكثير مف المشكبلت كالعيكب التي قد تقترف بيا، سكاء أكاف ىذا  إذاالمجتمع، 
 في مرحمة كضع النصكص كصيا تيا أـ كاف في مرحمة تطبيقيا. االقتراف

http://www.b-alathb.com/
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مف المعمكـ أف الحياة في أية جماعة إنسانية ال تستقيـ إال بكجكد قدر مف الضكابط التي 
كعبلقات األفراد المككنيف ليا. كىذه الضكابط تكضع في شكؿ أصكؿ كقكاعد  تييمف عمى سمكؾ

عامة فيما يسمى بالقكانيف أك )األنظمة( كفي شكؿ قكاعد فرعية تفصيمية تابعة، فيما يسمى 
 )بالمكائح(.

كالمجتمع اإلدارم جزء مف المجتمع العاـ الكبير كحياتو جزء مف حياتو، التي ال تستقيـ إال 
عبلقات أفراده أيضا بما تتضمنو األنظمة كالمكائح مف أحكاـ تشريعية رئيسية كفرعية، بضبط 

ال عد تصرفو  فالجياز اإلدارم يمارس نشاطو في إطار نظامي مرسكـ ينبغي أال يحيد عنو، كا 
 مشكبا باالنحراؼ كعدـ المشركعية.

يو رجؿ اإلدارة، كنشاط الجياز اإلدارم في الكاقع، إما أف يتمثؿ في تصرؼ قانكني يأت
كإصدار قرار إدارم، أك إبراـ عقد إدارم أك أف يتمثؿ في عمؿ مادم مف األعماؿ التي يقكـ بيا 

 أفراد ىذا الجياز، كؿ في حدكد اختصاصو كصبلحياتو المقررة لو بمكجب األنظمة كالمكائح.
كيمكف أف تككف  دعامة أساسية في ضبط عبلقات أفراد الجياز اإلدارم، ،إذففاألنظمة كالمكائح 

أداة فعالة في النيكض بيذا الجياز كرفع مستكل أدائو، كالمساىمة بفاعمية في تحقيؽ أىدافو كما 
يمكف أف تككف عائقا خطيرا في سبيؿ ممارسة النشاط اإلدارم بفاعمية كبالتالي في سبيؿ تحقيؽ 

 (6ص، 2006)خضر،  .أىدافو
 

  لمنظمة:اأعمال دور األنظمة اإلدارية في  -ثالثا
أجمػػػػػع المنظػػػػػركف كالبػػػػػاحثكف عمػػػػػى أف لسياسػػػػػات األعمػػػػػاؿ مزايػػػػػا كفكائػػػػػد عديػػػػػدة يممسػػػػػيا مػػػػػف     

يعتمػػػػػػدىا كمخطػػػػػػط لؤلعمػػػػػػاؿ مشػػػػػػتقة مػػػػػػف اإلسػػػػػػتراتيجيات كاألىػػػػػػداؼ عمػػػػػػى التػػػػػػكالي، فيمػػػػػػا يمػػػػػػي 
 (60-59ص، 2000)جواد، المؤمن، أ مبيا: 

تختطػػػػػػػو أنشػػػػػػػطة  أنيػػػػػػػا مرشػػػػػػػد عػػػػػػػاـ لممرؤكسػػػػػػػيف تعكػػػػػػػس االتجػػػػػػػاه العػػػػػػػاـ الػػػػػػػذم يجػػػػػػػب أف .0
 المنظمة لتحقيؽ  اياتيا . 

القضػػػػػػايا المماثمػػػػػػة كالتػػػػػػي يتطمػػػػػػب  نشػػػػػػكئيا حػػػػػػؿ  نيػػػػػػا تكحػػػػػػد سػػػػػػمكؾ متخػػػػػػذم القػػػػػػرار تجػػػػػػاهأ .2
 مناسب. 

تحػػػػدد نكعيػػػػة كمككنػػػػات اإلجابػػػػات المناسػػػػبة عمػػػػى الكثيػػػػر مػػػػف األسػػػػئمة كالمشػػػػاكؿ كالقضػػػػايا  .3
 التي تكاجو المدير. 

 ؾ المتشابية كالمتكررة أحيانان. تخفؼ الكثير مف األعباء اإلدارية خاصة تم .4

اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرارات فػػػػػػي المنظمػػػػػػة كتبعػػػػػػدىا عػػػػػػف حػػػػػػاالت اإلحػػػػػػراج كاالرتبػػػػػػاؾ تحػػػػػػدد مسػػػػػػارات  .5
 أماـ جميكرىا الداخمي كالخارجي عمى حد سكاء. 

 تكلد الثقة لدل العامميف كتخفؼ مف حاالت الشؾ كالحيرة كعدـ االطمئناف.  .6
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لمحػػػػػػاالت المطمػػػػػػكب حميػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ القػػػػػػرارات تسػػػػػػاعد عمػػػػػػى تحديػػػػػػد المسػػػػػػارات التنفيذيػػػػػػة  .7
 المصػػػػادؽ عمييػػػػا. فمػػػػثبل قػػػػد يكػػػػكف مػػػػف بػػػػػيف أىػػػػداؼ المنظمػػػػة ىػػػػدؼ بنػػػػاء عبلقػػػػات جيػػػػػدة

يكػػػػػػكف مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ إيجػػػػػػاد  مػػػػػػع العػػػػػػامميف، كعميػػػػػػو فػػػػػػإف سياسػػػػػػة المنظمػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ ذلػػػػػػؾ قػػػػػػد 
لي فػػػػػإف الكضػػػػػع يتطمػػػػػب تحديػػػػػد كمػػػػػنح اإلجػػػػػازات كتقػػػػػديـ الحػػػػػكافز كبالتػػػػػا يػػػػػةالترقمجػػػػػاالت 

 .  إلجراءات لكؿ حالة ذكرتا

المسػػػػػتكيات الػػػػػػدنيا  يسػػػػػح المجػػػػػػاؿ أمػػػػػاـ المػػػػػديريف فػػػػػػكف تسػػػػػاعد عمػػػػػى تخكيػػػػػػؿ الصػػػػػبلحيات .8
القػػػػػػػرار تجػػػػػػػاه القضػػػػػػػايا الناشػػػػػػػئة دكف الرجػػػػػػػكع إلػػػػػػػى رئيسػػػػػػػيـ   ذمػػػػػػػف ممارسػػػػػػػة عمميػػػػػػػة التخػػػػػػػا

 المباشر، كبالتالي فإنيا تحقؽ ميزة التطكير الذاتي لممدراء. 

طػػكير المػػدراء، إذ أنيػػا تفسػػح المجػػاؿ أمػػاـ المػػدير فػػي التفكيػػر عمػػى تبنػػي مبػػدأ تكمػػا كتسػػاعد  .9
 كالتصرؼ ضمف الحدكد المرسكمة. 

كأخيػران كلػيس أخػران فػإف سياسػات األعمػػاؿ تكسػب المػدراء عنػدما ممارسػتيا الخبػرات كالمعػػارؼ  .01
 .كتساعدىـ في الكصكؿ إلى قرارات أكثر عقبلنية كجكدة

 
 النظام اإلداري واألداء: -رابعا

 اإلدارية بالمياـ يتعمؽ فيما األداء أسس تعزيز شأنيا مف عناصر اإلدارية األنظمة تتضمف
 األداء تحسيف في حيكيان  دكران  كتمعب البعض، بعضيا مع العمميات ربط إلى األنظمة ىذه كتيدؼ
 (2012، نسخة الكترونية )ابوغزالة،. عامة بصفة الكمي

جكانب أساسية ىي الجانب الييكمي، كالجانب التطكير اإلدارم يرتكز عمى أربعة ك 
( األنظمة 2( المنظمات )0اإلجرائي، كالجانب السمككي، كالجانب البيئي كبعبارة أبسط يعتمد عمى )

كلكؿ جانب مف ىذه الجكانب كسائؿ كطرؽ مناسبة تساىـ في  ،( البيئة المحيطة4( األفراد )3)
 (2012 الكترونية،نسخة  ،الشميمرينجاح عممية التطكير.)

 
)السبيل،  :كمركنة األنظمة كالمكائح ما يمي العكامؿ التي تساعد عمى شمكلية كاستقرارأما عف 

 (.9، ص2002
 .  كالمكائح دراسة كافية قبؿ اعتمادىا إعطاء الكقت الكافي لدراسة األنظمة .1
 . مختصة بذلؾ عداد النظاـ كلكائحو بجية كاحدةإ .2
 في إعداد مشركع النظاـ. كالمكائح كة المعنييف باألنظمةمشار  .3
 ليا كالمستفيديف منيا. سيمة الفيـ كالتطبيؽ لممنفذيف تككف أف .4
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 المبحث الرابع

 تطوير األداء

 

 مفيوم األداء: -أوال
األداء بأنو: تحقيؽ بعض الشركط أك الظركؼ التي تعكس نتيجػة أك مجمكعػة نتػائج يعرؼ 

بأنػػػو ال يجػػػػكز  ، كيعػػػػرؼ(95م، ص2003)درة، معينػػػة لسػػػمكؾ شػػػػخص معػػػيف أك مجمكعػػػػة أشػػػخاص. 
الخمػػط بػػيف السػػمكؾ كبػػيف اإلنجػػاز كاألداء، ذلػػؾ أف السػػمكؾ ىػػك مػػا يقػػكـ بػػو األفػػراد مػػف أنشػػطة فػػي 

يػػا، أمػػا اإلنجػػاز فيػػك مػػا يبقػػى مػػف أثػػر أك نتػػاج بعػػد أف يتكقػػؼ األفػػراد عػػف المنظمػػة التػػي يعممػػكف ب
العمػػػؿ، أم أنػػػو مخػػػرج أك نتػػػاج أك النتػػػائج، أمػػػا األداء فيػػػك التفاعػػػؿ بػػػيف السػػػمكؾ كاإلنجػػػاز أم إنػػػو 

 (97م، ص2003)درة، .مجمكع السمكؾ كالنتائج التي تحققت معان 
يبذلو، سكاء تعمؽ ىذا باإلنتاجية أك الربحيػة  أداء الفرد يقرف بالجيد الذمكيقصد باألداء أف 

أك القدرة التنافسية أك إنجاز المياـ المطمكبة. كيمكف الحكـ عمى أداء الفػرد مػف خػبلؿ ثبلثػة معػايير 
 (132م، ص2007)غربي وآخرون، المبلئمة كالفعالية كالكفاية  كىي مختمفة لكنيا متكاممة

ؽ تحديػػد العكامػػؿ المػػؤثرة فيػػو كالتػػي تتمثػػؿ فػػي ثبلثػػة أمػػا بعػػض البػػاحثيف فقػػد حػػدد األداء عػػف طريػػ
 (51م، ص2003)الحربي،  متغيرات رئيسية كىي:

 الجيد المبذكؿ. .0
 القدرات كالخصائص الفردية. .2
 إدراؾ الفرد لدكره الكظيفي.  .3

 
 عناصر األداء الوظيفي: -ثانيا

فعَّػػاؿ، كذلػػؾ لػػؤلداء عناصػػر أك مككنػػات أساسػػية بػػدكنيا ال يمكػػف التحػػدث عػػف كجػػكد أداء 
يعكد ألىميتيا في قياس كتحديد مستكل األداء لمعامميف فػي المنظمػات، كقػد اتجػو البػاحثكف لمتعػرؼ 
عمى عناصر أك مككنات األداء مف أجػؿ الخػركج بمزيػد مػف المسػاىمات لػدعـ كتنميػة فاعميػة األداء 

ت المكظػؼ كمتطمبػات كذلػؾ باإلشػارة إلػى عناصػر األداء مػف خػبلؿ تنػاكؿ كفايػا، الكظيفي لمعامميف
 (96م، ص2003)درة،  العمؿ كبيئة التنظيـ كذلؾ كما يمي:

كفايات المكظؼ: كىي تعني ما لدل المكظؼ مف معمكمات كميارات كاتجاىات كقيـ،  .0
 كىي تمثؿ خصائصو األساسية التي تنتج أداءن فعاالن يقكـ بو ذلؾ المكظؼ.

كالمسؤكليات أك األدكار كالميارات كالخبرات متطمبات العمؿ )الكظيفية(: كىذه تشمؿ المياـ  .2
 التي يتطمبيا عمؿ مف األعماؿ أك كظيفة مف الكظائؼ.
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بيئة التنظيـ: كىي تتككف مف عكامؿ داخمية كأخرل خارجية، كتتضمف العكامؿ الداخمية  .3
التنظيـ كىيكمو كأىدافو كمكارده كمركزه االستراتيجي  ،التي تؤثر في األداء الفعَّاؿ

ءات المستخدمة، أما العكامؿ الخارجية التي تشكؿ بيئة التنظيـ كتؤثر في األداء كاإلجرا
 الفعَّاؿ فيي العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالحضارية كالسياسية كالقانكنية. 

 
 (76، ص0032 )العماج،يما يمي:كيضيؼ بعض الكتاب أف ىناؾ عناصر أربعة لؤلداء تتمثؿ ف

المعرفة بمتطمبات الكظيفة: كتشمؿ الميارة المينية كالمعرفة الفنية كالخمفية العامة بمتطمبات  .0
 الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا.

نكعية العمؿ: كتشمؿ الدقة كالنظاـ كاإلتقاف كالبراعة كالتمكف الفني كالقدرة عمى تنظيـ كتنفيذ  .2
 العمؿ كالتحرر مف األخطاء.

 لعمؿ المنجز في الظركؼ العادية كسرعة اإلنجاز.كمية العمؿ: كتشمؿ ا .3

نجاز  .4 المثابرة كالكثكؽ: كيدخؿ فييا التفاني كالجدية في العمؿ كالقدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كا 
 األعماؿ في مكاعيدىا كمدل الحاجة لئلشراؼ كالتكجيو. 

 
 إدارة األداء: -ثالثا

إدارة األداء عبارة عف عممية تكاصؿ مستمر بيف المكظؼ كالمشرؼ المباشر كعبارة عف           
تغذية عكسية مباشرة عف العمؿ المنجز كاألنشطة التي يقكـ بيا المكظؼ كبيف المشرؼ ليذا 
المكظؼ، تيدؼ إلى الكصكؿ  إلى فيـ كاضح لؤلعماؿ التي يجب إنجازىا كتتـ بصكرة تعاكنية 

إدارة األداء بأنو الكسيمة التي يضمف مف خبلليا كيعرؼ  ،ؾ فعاؿ بيف المكظؼ كالمشرؼكتشار 
، لتي يحققكنيا تحقؽ أىداؼ المنظمةالمدير أك المشرؼ بأف الجيكد التي يبذليا العاممكف كالنتائج ا

نسخة الكترونية،  الكردى،) كيمكف تحديد ثبلثة عناصر أك أجزاء لعممية إدارة األداء، كىي:
26/12/2011)   
تحديد األداء: حيث يجب تحديد جكانب األداء الكظيفي التي تخدـ كتحقؽ أىداؼ المنظمة،  .1

كيمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ عممية تحميؿ ككصؼ الكظائؼ في بداية كضع الييكؿ 
 التنظيمي لممنظمة.

 .تقييـ األداء: كىي عممية قياس األداء كتقييمو لمتأكد مف تحقؽ األداء المستيدؼ .2
لتغذية العكسية لؤلداء: كيقصد بيا تزكيد العامميف بنتائج أعماليـ سكاء كانت سمبية أك ا .3

يفي بما إيجابية، مف خبلؿ جمسات تقييـ األداء، كالعمؿ عمى تطكير كتعديؿ السمكؾ الكظ
 .يتماشى مع أىداؼ المنظمة
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 :يمي كما كىي، أساسية رئيسيو أىداؼ ثبلث إلى األداء إدارة عممية كتيدؼ
: حيث يتـ الربط بيف أداء العامميف كأىداؼ المنظمة اإلستراتيجية كتحديد أىداؼ إستراتيجية .1

النتائج كالسمككيات كتحديد خصائص العامميف القادريف عمى كضع االستراتيجيات مكضع 
 التنفيذ.

التخاذ : حيث تعتمد المنظمات عمى المعمكمات الناتجة عف إدارة كتقييـ األداء أىداؼ إدارية .2
العديد مف القرارات اإلدارية لتحسيف كحفز أداء المكظفيف لؤلفضؿ، كالحكافز كالترقيات أك 

 اإلنذار كالخصـ.
: كالمقصكد بذلؾ تنمية ميارات كمعارؼ كقدرات العامميف كرفع مستكل أدائيـ أىداؼ تنمكية .3

في األداء كتحديد جكانب القصكر في األداء الكظيفي كمعالجتو، كتحديد جكانب القكة 
 الكظيفي كتحسينو لؤلفضؿ كمكافئتو، كالتعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى القصكر أك القكة

 .في األداء كمعالجتيا مف األساس
 

كيجب أف نشير إلى أف ىناؾ فرؽ جكىرم بيف عممية تقييـ األداء كعممية إدارة األداء، فعممية تقييـ 
إدارة األداء كتقدـ المعمكمات  ىك مجرد خطكة في منيجاألداء تعتبر جزء مف نظاـ إدارة األداء، ك 

دارة األداء، كعممية إدارة األداء تيدؼ إلى التكصؿ إلى فيـ كاضح بخصكص كؿ مف ما إل
 (26/12/2011)نسخة الكترونية، يمي:
 كاجبات العمؿ األساسية التي يتكقع مف المكظؼ أدائيا. .1
 كيؼ يسيـ عمؿ المكظؼ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة. .2
 ماذا يعني إتقاف العمؿ بعبارات محددة. .3
كيؼ سيعمؿ المكظؼ كالمشرؼ لممحافظة عمى األداء الحالي لممكظؼ كتحسينو كتطكيره  .4

 لؤلفضؿ.
 كيؼ سيتـ تقييـ أداء العمؿ. .5
 ما ىي العقبات التي تعترض األداء ككيفية التغمب عمييا . .6

 
 تقييم األداء: -رابعا

إنجػػازه مػػف عمػػؿ ، بالمقارنػػة بحكػػـ كمسػػتكل العمػػؿ عمميػػة قيػػاس مكضػػكعية كمسػػتكل مػػا تػػـ 
" المسػػػػػػػتيدؼ كمػػػػػػػان كنكعػػػػػػػان ، فػػػػػػػي صػػػػػػػكرة عبلقػػػػػػػة نسػػػػػػػبية بػػػػػػػيف الكضػػػػػػػعيف القػػػػػػػائـ أك المسػػػػػػػتيدؼ 

 (45، ص2006)القحطاني،

عمميػػة تقيػػيـ لمفػػرد القػػائـ بالعمػػؿ فيمػػا تقيػػيـ األداء بأنػػو: " عػػرؼ معيػػد اإلدارة البريطػػانيكقػػد 
  (36، ص  2002، )العتيبييتعمؽ بأدائو كمقدرتو ك ير ذلؾ مف الصفات البلزمة لتأدية العمؿ بنجاح " 
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 )الجيوسـي،عممية تقييـ األداء مف العمميات الحيكية جدا لممنظمات حيػث تكمػف أىميتيػا فػي التػالي:و
 (77ص، 2005، وآخرون
العامميف مف خبلؿ سيادة جك مف التفاىـ كالعبلقات الطيبة بيف العامميف رفع معنكيات  .0

ىي مكضع تقدير  كاإلدارة عندما يشعر العاممكف أف جيكدىـ كطاقاتيـ في تأدية أعماليـ
 . لئلدارة

ثبات عديدعـ إجراءات الترف .2  ، كمنح العبلكات . التيا كتحديد المكافآت التشجيعيةع كالنقؿ كا 

يساعد في تحديد مدل فاعمية المشرفيف كالمديريف في تنمية كتطكير األفراد الذيف يعممكف  .3
 تحت إشرافيـ كتكجيياتيـ . 

 . اإلشراؼاستمرار الرقابة ك  .4

تعتبر العكامؿ األساسية في الكشؼ عف الحاجات التدريبية كبالتالي تحديد أنكاع برامج  .5
 .التدريب كالتطكير البلزمة

 
ف بتقكيـ األداء الكظيفي المعمكمات التي تساعدىـ عمى تقدير كفاءة مرؤكسييـ في يستقي القائمك و

انجاز المياـ كالكاجبات المنكطة بيـ كمدل نجاحيـ أك فشميـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة التي 
 ( 211، ص1993) عقيمي،  يعممكف بيا مف خبلؿ عدد مف المصادر يمكف إجماليا فيما يمي:

ممؼ المكظؼ مرجعان رئيسان يتضمف كؿ ما يخص المكظؼ مف قرارات لذا ممؼ المكظؼ: يعد  .1
 يجب الرجكع إليو قبؿ إجراء التقكيـ النيائي لممكظؼ.

المراقبة المباشرة لمرئيس: كتيني كؿ ما يبلحظو الرئيس مف تصرفات أك نشاطات يقكـ بيا  .2
 المكظؼ كتقدير مدل فعاليتيا.

ىك سجؿ خاص يدكف فيو الرئيس المباشر كبشكؿ سجؿ تدكيف ممحكظات الرئيس المباشر: ك  .3
مستمر كافة المبلحظات عف أداء مرؤكسيو سكاء كانت جكانب قكة أك قصكر خبلؿ العمؿ، 
نما يسجؿ فيو األحداث الميمة التي تؤثر  كال يعني ذلؾ تسجيؿ كؿ حركة يقكـ بيا المكظؼ، كا 

 عمى أداء المكظؼ.
 تقارير االنجاز الشيرية لممكظفيف. .4
  الدكاـ الرسمي. دفتر .5
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 طرق تقييم األداء: -خامسا

أكضحت الدراسات كالبحكث المتعمقة بتقييـ األداء )خاصة في الدكؿ المتقدمة( كجكد العديد مف 
ؿ ىذه الطرؽ كاألساليب فيما طرؽ تقييـ األداء المستخدمة في منظمات األعماؿ ، كتتمث

 (2010، إسماعيل)يمي:
: حيث يتـ تحديد عدد مف العناصر )الصفات كالخصائص( التي تتعمؽ طريقة التدرج البياني. 1

باألداء كالعمؿ كتشمؿ عادة نكعية األداء ككمية األداء كالمعرفة بطبيعة العمؿ كالمظير كالتعاكف 
( أك مف 5-1كتكضع جميعيا في قائمة التقكيـ كيتـ قياسيا عادة باستخداـ مقياس متدرج مف )

الدرجة التي تمثؿ أك تتفؽ مع أداء  باختياريقكـ القائـ بعممية التقييـ  منخفض إلى مرتفع كمف ثـ
المكظؼ في كؿ عنصر كمف ثـ يتـ جمع األكزاف التي حصؿ عمييا المكظؼ لتحديد تقييمو 

 (2011، نسخة الكترونية )الكردي،العاـ.
األفراد المطمكب تقييـ أدائيـ طبقا ليذه الطريقة يقكـ الفرد القائـ بالتقييـ بترتيب  :الترتيب العاـ. 2

ترتيبا تصاعديا أك تنازليا كفقا لمستكل األداء العاـ لكؿ منيـ؛ أم أف األساس ىك تقييـ األداء 
السيكلة  أفنجد ف ككؿ كليس تفصيميا كما يحدث في بعض الطرؽ المستخدمة في التقييـ

  -كالحرية التي تميز ىده الطريقة تقابميا بعض العيكب كمنيا :
  .ـ كجكد معايير محددة لتقييـ أداء العامميفعد .أ 
ك الكظائؼ المختمفة عدـ السماح بإمكانية إجراء المقارنات بيف العامميف في اإلدارات  أ .ب 

 .داخؿ التنظيـ
لترتيب الفرد ذم التقييـ  افتراض ضركرة كجكد حد أعمى لمعدؿ األداء يتـ المقارنة بو .ج 

األعمى ثـ األقؿ كىكذا  ير سميـ فقد تككف كؿ المجمكعة المطمكب تقييميا دك المستكل أك 
 تحت المستكل المتكسط لؤلداء.

تعتبر ىذه الطريقة أكثر أشكاؿ طرؽ الترتيب كالتي فييا يطمب مف القائـ  :المقارنات الزكجية. 3
ذم أداؤه أعمى مف بيف اثنيف فقط مف العامميف، في سمسمة مف بالتقييـ اف يكضح مف ىك العامؿ ال

المقارنات الزكجية بيف أعضاء المجمكعة المراد تقييميا؛ بمعنى عقد مقارنات زكجية لكؿ اثنيف مف 
 األفراد المراد تقييميـ. كلذلؾ فيذه الطريقة تسمى أحيانا "مقارنة العامميف".

األخطاء الناجمة عف طريقة الترتيب العاـ ك التي تقارف كؿ كاليدؼ مف إتباع ىذه الطرقة ىك تقميؿ 
 األفراد مرة كاحدة كتحدد مستكيات أدائيـ.

ننا ال نستطيع المقارنة بيف مستكيات أداء العامميف أ:مقارنات الزكجية بعض العيكب منياقة اليكلطر 
سميمة لمعامميف كالتي العكسية ال أكفي المجمكعات المختمفة، كما أنيا ال تعطي التغذية المرتدة 

 يمكف أف تساعدىـ في تحسيف أدائيـ المستقبمي.
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، ، متكسطزات معينة لؤلداء : امتياطبقا ليذه الطريقة فانو يتـ تحديد مستكي :التكزيع اإلجبارم. 4
ضعيؼ مثبل" لكؿ الجكانب المتعمقة بالعمؿ كالمطمكب تقييـ األداء بالنسبة ليا لبلسترشاد بيا. 

المميزة ليذه الطريقة ىك افتراض ضركرة عدـ تجاكز كؿ مستكل مف ىذه المستكيات كالخاصية 
قائـ عمى فرض سيككلكجي كالذم يقضي باف االختبلؼ في مستكيات أداء  كىذا، سبة معينةن

 العامميف يمثؿ تكزيعا طبيعيا )منحنى التكزيع الطبيعي(.
ايير مكضكعية ذات عبلقة مباشرة تعتمد ىذه الطريقة عمى كجكد مع :االختيار اإلجبارم. 5

بالعمؿ؛ أم أف التركيز يككف عمى النكاحي المختمفة المتعمقة بأداء العمؿ كليس عمى الصفات 
الفردية، كيمكف أف تتـ عف طريؽ كضع مجمكعة مف العبارات التي تصؼ أداء العمؿ في شكؿ 

عة العبارة التي يراىا تنطبؽ عمى مجمكعات ثنائية كعمى الفرد القائـ بالتقييـ أف يختار مف كؿ مجمك 
كفي ىذه الحالة، فاف التقدير الكمي )الرقمي( ليذه العبارات جميعا لف ، أداء الفرد الذم يقكـ بتقييمو

يتـ عف طريؽ الفرد المقيـ كلكف عف طريؽ جية أخرل محايدة لذلؾ فاف احتماالت حدكث تحيز 
 مف جانب المقيـ تقؿ نتيجة لذلؾ.

كتعتمد عمى مبلحظة سمككيات المكظؼ أثناء األداء كالعمؿ الفعمي كتسجيؿ  :الحرجة الكقائع. 6
المبلحظات مف قبؿ القائـ بعممية التقييـ ) المشرؼ( في سجؿ خاص لكؿ مكظؼ، كقد يتضمف 
السجؿ تقسيـ معيف كفئات معينة في السمكؾ مثؿ التعاكف مع الزمبلء كالدقة في األداء كأتباع 

ؿ المسئكلية، كعند حمكؿ فترة التقكيـ الدكرية في المنظمة يقكـ المشرؼ بمراجعة التعميمات كتحم
سجؿ المكظؼ السمككي كمف ثـ إصدار حكمة عمى أداء المكظؼ مف خبلؿ ىذه السمككيات التي 

كتمتاز ىذه الطريقة بتقديميا تغذية عكسية لممكظؼ، كبالمكضكعية نظران ، تـ مبلحظتيا مسبقان 
كلكف يعاب عمى ىذه ، جؿ لمكقائع الفعمية بدالن مف ذاكرة القائـ بعممية التقكيـعمى س العتمادىا

الطريقة أنيا تستيمؾ أك تتطمب الكثير مف الكقت كالجيد في تسجيؿ الكقائع كالمبلحظات لكؿ 
مكظؼ، كتذمر كاستياء المكظفيف مف ىذه الطريقة لشعكرىـ بأنيـ تحت المتابعة كالرقابة المستمرة، 

ؿ القائـ بعممية التقييـ عمى التركيز عمى تصيد األخطاء كتسجيميا بدالن مف تسجيؿ الجكانب كقد يعم
نسياف أك إ فاؿ تسجيؿ بعض السمككيات  كأيضاعمى حدان سكاء،  ية كالسمبيةاإليجاب
 (2011نسخة الكترونية، )الكردي،.كالكقائع

عبارات كجمؿ )أمثمة سمككية( تصؼ حيث يتـ تصميـ قكائـ تتضمف  :طريقة القكائـ السمككية. 7
سمككيات معينة كأداة لتقييـ الجكانب كالخصائص السمككية لؤلداء فكؿ مجمكعة مف الجمؿ 
كالعبارات تستيدؼ قياس عنصر مف عناصر األداء مثؿ القدرة عمى التعمـ كالدقة في األداء 

ئمة تتضمف عدد مف األمثمة كتتـ عممية التقكيـ بأعداد قا، لعبلقات الشخصية كتحمؿ المسئكليةكا
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السمككية التي تبيف درجات متفاكتة مف مستكيات األداء كيطمب مف القائـ عمى عممية التقكيـ 
 األمثمة السمككية التي تنطبؽ عمى أداء المكظؼ كخصائصو. اختيار

، كلكنيا مستنبطة مف ىذا لطريقة ال تعني اإلدارة باألىداؼه اذى :التقييـ باألىداؼ أك النتائج. 8
، كعادة يطمب مف الفرد القائـ عمى عممية التقييـ أف يقيـ مف األساليب كالممارسات اإلداريةالنكع 
 الفرد المطمكب تقييمو طبقا لؤلىداؼ السابؽ االتفاؽ عمييا. أداءكيقيس 

المراد تقييمو مف  المؤيدكف لطريقة التقييـ بالنتائج أك األىداؼ يؤكدكف عمى أىمية مشاركة الفرد
، كبالتالي فيك يعرؼ مقدما  أدائواختيار كتحديد المعايير التي سكؼ تستخدـ لمحكـ عمى مستكل 

أسس التقييـ كيعمؿ عمى تحقيؽ المستكيات المطمكبة كقد يككف مف السيؿ إقناعو فيما بعد بنتائج 
في بعض الطرؽ السابقة  التقييـ ك مكضكعيتيا كعدـ تعرضيا لمتحيز مف جانب المقيـ كما يحدث

 .التقميدية
النتائج انو أحيانا ال يستطيع األفراد تحقيؽ األىداؼ  أك ير انو يعاب عمى طريقة التقييـ باألىداؼ 

 أكنقص المكاد الخاـ  أكالمحددة مسبقا لظركؼ خارجة عف إرادتيـ؛ مثبل تغير الظركؼ البيئية 
 إضراب بعض النقابات العمالية.

الفرد المراد تقييمو سكؼ ييتـ بدرجة اكبر بتحقيؽ النتائج دكف اعتبار  أفكاالنتقاد اآلخر ىك 
 .لمكسائؿ التي يستخدميا لتحقيؽ النتائج

كالتي ال يتـ فييا تقييـ المكظفيف عمى أساس نسبي  الطرؽ المطمقةكىي أحد  :طريقة المقالة. 9
ريقة مف القائـ كيطمب في ىذه الط البعض أك بالمعايير بؿ تقييميـ بصكرة مطمقة يبعضيـبمقارنتيـ 

المشرؼ( أف يصؼ أداء المكظؼ المراد تقييمو بكتابة مقالة أك تقرير تكضح جكانب بعممية التقييـ )
كنقاط القكة كالضعؼ في أداء المكظؼ كالميارات التي يتمتع بيا كبعض االقتراحات لتحسيف أداءه، 

 تككف أحيانا مقيده بعناصر أك حدكد معينو منعان لئلسياب كاإلطالة الزائدة. كقد
           

كيرل الباحث أنو ال تكجد طريقة كاحدة مطمقة يتـ مف خبلليا تقييـ األداء كىك مشكمة كؿ 
مؤسسة لتتمكف مف تحقيؽ أىدافيا كتحقيؽ المنافسة، كلكف إمكانية الدمج بيف الطرؽ المختمفة 

بيعة عمؿ المنظمة ككذلؾ طبيعة المياـ المككمة لممكظؼ يمكف الكصكؿ إلى أفضؿ بحسب ط
 في عممية تقييـ األداء. النتائج

فاف ىيئة التنظيـ كاإلدارة أحد اإلدارات المركزية  -الشؽ العسكرم -كعف كزارة الداخمية
الخدمة في قكل األمف  التابعة لكزارة الداخمية، يقع عمى عاتقيا تقييـ أداء المكظفيف عمبل بقانكف

( لكؿ مكظؼ عسكرم عبر نمكذج يشمؿ عدد مف الفقرات 5-1تستخدـ طريقة التدرج البياني مف)
يتـ  5كحتى  1التي تتناكؿ المظير، القياـ بالمياـ، ... الخ كمقابؿ كؿ معيار يحدد أكزاف مف 
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كيتـ بناء عميو الترقية لمرتبة تعبئتيا مف قبؿ المدير المباشر كبمكافقة رئيس الجياز/ اإلدارة العامة 
  األعمى بمقدار محدد.

 
 تطوير األداء الوظيفي: -سادسا

نتاجية العمميات كتحقيؽ التكامؿ بيف  ىك استخداـ جميع المكارد المتاحة لتطكير المخرجات كا 
التكنكلكجيا الصحيحة التي تكظؼ رأس الماؿ بالطريقة المثالية كبالتالي فإف عناصر إدارة التحسيف 

 .(55، ص2010الجنيدي، )الشاممة تتككف مف خمسة طبقات أساسية كىي: 
جيو اإلستراتيجية التي تعمؿ عمى تحديد اتجاىات التحسيف المستقبمية : يمثؿ التك التكجيو .1

كالتي تعمؿ عمى تركيز الطاقات كحشد الجيكد لتحسيف عبلقات العمؿ الرئيسية في 
 المنظمة.

: تعتبر ىذه الطبقة األساس في تحديد منيجيات التحسيف التي تتكامؿ المفاىيـ األساسية .2
 اؿ.مع األنشطة العادية ألداء األعم

: يرتكز بناء ىذه الطبقة عمى عمميات تحفيز صناعة المنتج أك الخدمة عمميات التسميـ .3
التي تجعؿ المنظمة أكثر كفاءة كفاعمية، كتعمؿ عمى زيادة قدرتيا عمى التكيؼ كفي الكقت 

 ذاتو تخفض الكقت كالجيد كالتكمفة.
تحديد الييكؿ التنظيمي : تختص ىذه الطبقة بكضع المقاييس التنظيمية ك التأثير التنظيمي .4

 لممنظمة.
تختص ىذه الطبقة بنظاـ المكافآت كاالعتراؼ بالفضؿ  المكافآت كاالعتراؼ بالفضؿ: .5

كالذم يتضمف المكافآت المالية ك ير المالية بيدؼ دعـ المياـ المختمفة داخؿ البناء 
 التنظيمي. 

   
 معوقات األداء الوظيفي: -سابعا

 األداء الكظيفي عمى النحك التالي:يمكف تحميؿ أىـ معكقات 
كىي التي تتعمؽ بقدرات المكظؼ كدكافعو كقيمو  المعكقات المتعمقة بالخصائص الفردية: .1

كمعتقداتو كاتجاىاتو، ذلؾ أف عدـ كفاية سمات الفرد الشخصية كقدراتو العقمية يشكؿ معكقا 
لؤلداء، كمف أىـ تمؾ المعكقات عدـ كفاية القدرات العقمية، أك عدـ كفاية القدرات 

 (616، ص2003)ماىر، الجسمية.
الخمؿ في ممارسة الكظائؼ اإلدارية مف معكقات األداء الكظيفي  : يعتبرالمعكقات اإلدارية .2

لمعامميف حيث أف المنظمات تتبايف في مدل تكظيؼ كاستعماؿ عناصر كمككنات العممية 
 (38ه، ص1419. )ال ىتيمة، اإلدارية في كؿ أك بعض عناصر ىذه المنظمة أك تمؾ
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مى مستكل األداء الكظيفي مثؿ : طبيعة العمؿ تؤثر عالمعكقات المتعمقة بطبيعة العمؿ .3
االختبلؼ بيف نظاـ الدكاـ الرسمي كنظاـ المناكبات كمكاعيد العمؿ كاالختبلؼ بيف العمؿ 
المكتبي كالعمؿ الميداني، كقد اتضح أف أكثر الضغكط المينية انتشارا ىي اتساـ العمؿ باألداء 

 (57، ص2009بيالي، .)الالركتيني

كىي المعكقات التي تختص بظركؼ العمؿ المحيطة  :العمؿ البيئيةالمعكقات المتعمقة بظركؼ  .4
مثؿ بعد المسافة بيف مكاف العمؿ كالمنزؿ كعدـ مبلئمة محيط العمؿ المادم، كضيؽ األقساـ، 
كازدحاـ المكاتب أك عدـ تكامؿ تجييزاتيا كعدـ تكافر التكييؼ كاإلضاءة كالتيكية كعدـ تكافر 

كب كأجيزة االتصاؿ كؿ ىذه العكامؿ يؤثر عمى مستكل األداء العدد الكافي مف أجيزة الحاس
 (381، ص2003)ماىر، الكظيفي لممكظؼ. 

: لكؿ مجتمع إطاره الثقافي أك الحضارم، كيشمؿ اإلطار القيـ المجتمعية المعكقات االجتماعية .5
ة كالمعتقدات كاألىداؼ كالتقاليد في مجتمع معيف كأكضاع ىذا المجتمع كاالتجاىات السائد

)الموسوي، ك ير ذلؾ مف الظركؼ كالعكامؿ االجتماعية التي تؤثر عمى األداء الكظيفي. 
 (37، ص2004

 

 األداء المؤسسي: -ثامنا
م يمكف تعريفو بأنو المنظكمة المتكاممة لنتائج أعماؿ المنظمة لذالمقصكد باألداء المؤسسي كا    
)مخيمر ضكء تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية كىك يشتمؿ عمى ثبلثة أبعاد ىي:  فى

 (2000وآخرون، 
 أداء األفراد في إطار كحداتيـ التنظيمية المتخصصة. .0

 أداء الكحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممؤسسة. .2

                                    الثقافية.أداء المؤسسة في إطار البيئة االقتصادية كاالجتماعية ك  .3

كبر ـ اشتماؿ مفيكـ األداء المؤسسي عمى ىذه األبعاد الثبلثة إال أنو يختمؼ عف أم بعد منيا لك 
أخد منفردان، فاألداء المؤسسي يختمؼ عف األداء الفردم، كيختمؼ عف أداء الكحدات التنظيمية، إال 

باإلضافة إلى تأثيرات البيئة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية الحقيقة محصمة لكمييما،  فيأنو 
                       عمييا.

 
 :مؤسساتيـ أداء ة التالي عفمعرفكالقائمكف عمى المؤسسات  ،المدراء يحتاجك 

 باألىداؼ مقارنة الحالي األداء بأنو األداء مستكل كيعرؼ الحالي؟ األداء مستكل ىك ما .1
 .المكضكعة

 .الزمف مف فترة عبر األداء كىي المنظمة؟ في االتجاه أك النزعة ىي ما .2
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 األداء؟ مف كاالتجاه المستكل ىذا يحدث لماذا معرفة :التحميؿ .3
 النعيمي) ؟ أدائيا عمى تحافظ أك أدائيا مف لتحسف المنظمة قامت بماذا  :فعمية خطة .4

 193)ص: 2009 وآخرون،
 (2000)مخيمر وآخرون، كتتحدد الفمسفة التي يقـك عمييا األداء المؤسسي في األتي: 

 إف كؿ مستكم مف مستكيات األداء ىك جزء مف مستكم أداء كمي أكبر بالمنظمة. .0

إف قياس األداء القائـ عمى االىتماـ باألجزاء دكف إدراؾ نقاط التبلمس كالحركة مع بقية  .2
المثالية كيقكدىا إلى سمسمة مف الصراعات التي تؤدم في  أجزاء الكؿ يبعد المؤسسة عف
 النياية لميدـ كتشتيت الجيكد.

إذا حدث تفكؽ ما نتيجة لمنظرة الجزئية فيك تفكؽ مؤقت يؤدم إلى االختبلفات كالتدىكر في  .3
 األجؿ الطكيؿ.

كالنظـ  إف إدراؾ طبيعة النظرة الكمية لؤلداء المؤسسي ىك تصاعد لتكامؿ األفكار كالسياسات .4
 لمكصكؿ إلى المثالية التكاممية كتجنب القصكر التجزيئى.

إف النظرة التكاممية لؤلداء ال تعنى عدـ االختبلؼ بؿ تعنى إدراؾ كجاىة االختبلؼ مع  .5
لى  األجزاء كصكالن إلى التجانس اإلدارم كالذم يؤدم إلى الجماعية في األداء اإلدارم كا 

 تحقيؽ اإلبداع اإلدارم.

 2003 الخطيب،): أىميا في تناكليا لعدد مف الجكانبية عممية تقييـ األداء المؤسسي مكتتمثؿ أى
  (34ص
 .المتاحة لمكاردىا المنظمة استغبلؿ في الكفاءة مدل عمى الضكء تسميط .1
 .اإلدارية القرارات اتخاذ في المساعدةك  المتكاممة اإلدارية العممية في أساسية حمقة .2
 .أىدافيا تحقيؽ عمى المنظمة قدرة مف التحقؽ في المساعدة .3
 .المقترحة كالحمكؿ األسباب كبياف المعكقات تحديد خبلؿ مف كتحسينو األداء تطكير .4
 .المنظمة كظائؼ إلنجاح المتكفرة كالطاقات المتميزة الكفاءات تحسيف في العممية ىذه تساعد .5

 

خبلؿ تطبيقيا لعممية ىناؾ العديد مف األىداؼ التي تسعي المؤسسات كالشركات إلى تحقيقيا مف ك 
 (61، ص2009) بدر، تقكيـ األداء المؤسسي، كمف أىميا:

فمف تحقيؽ أىدافيا،  قدرة الكحدات المحمية لدل المؤسسة في لالمساعدة في التحقؽ مف مد .0
خبلؿ تكفر مجمكعة مف المعايير كالمقاييس المستخدمة لتقييـ األداء يمكف أف يتـ تحديد الفارؽ 

 كما تـ انجازه فعميان، كبالتالي تحديد نقاط القكة كالضعؼ لدل المؤسسة. بيف ما ىك مخطط لو
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الكفاءة في استغبلؿ اإلدارة لكافة المكارد  لإف عممية تقكيـ األداء تسمط الضكء عمى مد .2
المتاحة ليا، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ استثمار المكارد البشرية بصكرة أفضؿ كالحد مف إىدار المكارد 

 ال يؤثر عمى جكدة الخدمة المقدمة.قميؿ التكاليؼ كالنفقات بما ؿ تالمالية مف خبل

تساعد المدير في معرفة ما يحتاجو لتحقيؽ أداء عالي يتناسب كأىدافو المكضكعة، فنماذج  .3
التقييـ تشتمؿ عمى مجمكعة أسس تساىـ في تحديد الطريؽ الصحيح لرفع كفاءة األداء كالتي 

 م األداء لدل المؤسسة.إف تـ إتباعيا تساىـ في تحسيف مستك 

المساىمة في تطكير األقساـ المحمية لممؤسسة: كذلؾ مف خبلؿ تشخيص مشاكؿ كمعيقات كؿ  .4
 قسـ داخؿ المؤسسة كمحاكلة معالجتيا بعد تقكيميا مف خبلؿ أسس كمعايير محددة.

كاب خمؽ جك مف التنافس بيف كافة األقساـ المختمفة داخؿ المؤسسة مف خبلؿ تعزيزىا لمبدأ الث .5
 كالعقاب.

 .أفضؿ مف رضا العمبلء كالعامميف عمى حد سكاء لتحقيؽ مستك  .6

ىناؾ العديد مف النماذج المستخدمة لتقييـ األداء المؤسسي كالتي تتبايف فيما بينيا مف كما كاف 
كىنا  ،خبلؿ تكجياتيا كتركيزىا كدرجة تعقيدىا كمبلئمتيا ألنكاع المنظمات الربحية منيا كالخدمية

                   (16، ص2000)الطعامنة،  مى النماذج األكثر مبلئمة كاألسيؿ تطبيقان:سنركز ع
    :النموذج التقميدي .0

كيمكف تكضيح  المنظمات، يركز ىذا النمكذج عمى األجزاء الرئيسية التي تتككف منيا المؤسسات أك
 مككنات النمكذج التقميدم مف خبلؿ الشكؿ التالي:

 
 

 3/2شكل رقم 
 نموذج تقييم األداء التقميدي 

 
 

، هؼهد "حقىين األداء الوؤسسي: الوفهىم والٌواذج وأساليب حطىير هؼايير األداء" 2000الطؼاهٌت، المصدر: 

 .16، صاإلدارة الؼاهت، ػواى، األردى، ورقت غير هٌشىرة
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يـ أدائيا ضمف أم مف المدخبلت نظمة أف تقكبناءان عمى النمكذج السابؽ يمكف ألم مؤسسة أك م
 التالية لقياس مستكم األداء لكؿ مككف مف مككنات النظاـ كالتالي:

يتـ مف خبلؿ ىذا المدخؿ تقييـ قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ مدخؿ المخرجات )اليدؼ(:  - أ
أىدافيا، كنعنى بيا نجاح ىذه المؤسسة في تقديـ الخدمات المنكطة منيا كالذم يعكس 

 سبب كجكدىا.

قدرة المؤسسة عمى  لكيتمكف المقـك مف خبلؿ ىذا المدخؿ مف تحديد مددخؿ المكارد: م - ب
 الحصكؿ عمى المكارد، كقدرتيا عمى إدامة كاستمرارية العمميات اليكمية.

كىنا يمكف قياس أنشطة داخمية ليس ليا عبلقة بالبيئة مدخؿ العمميات التحكيمية:  - ت
ة عمى استغبلؿ المدخبلت مف ماؿ ككقت كمكارد كيمثؿ ىذا المدخؿ قدرة المؤسس ،الخارجية

 بشرية كمكاد كمعدات لمحصكؿ عمى المنتجات أك الخدمات المخرجة.

 
                                                                          نموذج تقييم األداء المتوازن: .2

األداء، كيستيدؼ ىذا النمكذج كصؼ بعض كىك أحد المداخؿ اإلستراتيجية لقياس كتقييـ        
الجكانب التنظيمية التي يجب قياسيا بشكؿ يحقؽ "التكازف" فيما بينيا دكف التركيز عمى جانب 
كاحد فقط، كيمثؿ ىذا النمكذج نظامان إداريان إلى جانب ككنو نظامان قياسيان، كىك ما يمكف المؤسسة 

ظيمية  بكضكح كتحكيميا إلى خطة عمؿ، كيحقؽ ىذا مف تحديد الرؤية المستقبمية، كالرسالة التن
النمكذج نكعان مف التغذية العكسية بيف العمميات الداخمية كالنتائج الخارجية، بما يضمف تحسيف 
األداء اإلستراتيجي لممؤسسة، كما يحقؽ ىذا النمكذج العديد مف التكازنات بيف المفاىيـ كالمقاييس 

العديد مف المؤشرات المستقبمية التي تحدد مدل قدرة المؤسسة التقميدية كالحديثة، فيك يتضمف 
 (2004)زايد،  عمى تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية، كيتككف ىذا النمكذج مف العناصر الرئيسية التالية:

 .الرؤية كاإلستراتيجية 

 ي.األداء المال 

 .العمميات الداخمية 

 .التعميـ كالنمك 

 .)المستفيدكف )متمقي الخدمة 

 
 فجوة األداء المؤسسي: -تاسعا

فجكة األداء تظير عند مقارنة ما تـ التخطيط لو في بداية العاـ مع النتائج المتحصمة في نياية 
العاـ، لذا ال بد مف تحديد المظاىر الدالة عمى كجكد الضعؼ في األداء أك اإلنتاجية، كيجب أف 

 .تسترعي ىذه المظاىر االنتباه إلى محاكلة عبلجيا
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ة األداء المؤسسي يجب اختيار أىداؼ محددة لمتركيز عمييا لتطكير كتحسيف أدائيا، كلعبلج فجك 
كىذه األىداؼ مف أىداؼ المؤسسة الرئيسة، كالجيكد المبذكلة لتحسيف األداء تعطي أفضؿ نتائجيا 

 التي خطكات معالجة فجكة األداء المؤّسسيكفيما يمي  ،عندما تككف مدعكمة مف الجيات العميا
 )المصطفى، بدون تاريخ(: تتمثؿ في

يتـ تحميؿ األداء باختبار أداء المؤسسة ضمف أكلكياتيا كقدراتيا، كىك تعريؼ  :تحميؿ األداء. 0
                                       .كتحميؿ لمكضع الحالي المتكقع لممشاكؿ في أداء العمؿ كالمنافسة

ف في تحميؿ بيئة العمؿ كىما: الكضع المر كب كالكضع كيرتبط بعممية تحميؿ األداء مفيكما  
لذا فإف اليدؼ مف تحميؿ األداء ، الحالي أك الفعمي، كينتج عف المفيكميف إدراؾ الفجكة في األداء

تحديد األداء ك  ىك إ بلؽ الفجكة، أك عمى األقؿ تقميصيا إلى أدنى مستكل باستخداـ أقؿ التكاليؼ
اسة الرئيسة األساسية لممؤسسة كأكلكياتيا، كمف قكاعد العمؿ المر كب يككف مشتقان مف السي

                                                                                            .المنظمة
ىنا يتـ تحميؿ المسببات في الفجكة بيف األداء المر كب كالكاقعي،  :البحث عف المسببات. 2

فشؿ في معالجة مشاكؿ األداء، ألف الحمكؿ المقترحة تيدؼ إلى معالجة األعراض كعادة ما يتـ ال
الخارجية فقط، ال المسببات الحقيقية لممشكمة. كلكف عندما تتـ معالجة المشكمة مف جذكرىا فذلؾ 
سيؤدم إلى نتائج أفضؿ، لذا فإف تحميؿ المسببات رابط ميـ بيف الفجكة في األداء كاإلجراءات 

   .لتحسيف كتطكير األداءالمبلئمة 
معالجة الفجكة الحاصمة  يمكف اختيار كتصميـ الطريقة التي يمكف بيا :اختيار كسيمة المعالجة. 3

في األداء، كيمكف أف تككف عدة طرؽ مع مبلحظة أنو ال يمكف تطبيؽ أكثر مف طريقة في 
الكقت نفسو، بؿ يجب اختيار طريقة كاحدة كالتركيز عمييا كاختبارىا ثـ التي تمييا، مع األخذ 

لمتكمفة كالمنافع كالحساب الدقيؽ  بالحسباف األكلكية كاألىمية في اختيار الطريقة المناسب
              .المتكقعة

بعد اختيار الطريقة المبلئمة نضعيا حيز التنفيذ، كنصمـ نظامان لممتابعة، كنحاكؿ  :التطبيؽ. 4
المباشرة  تضميف مفاىيـ التغيير التي نريدىا في األعماؿ اليكمية، كنحاكؿ االىتماـ بتأثير األمكر

لضماف تحقيؽ فاعمية المؤسسة كتحقيؽ أىدافيا بكفاءة ك ير المباشرة بالنسبة إلى التغيير، 
يجب أف تككف ىذه العممية مستمرة، ألف بعض األساليب   :مراقبة األداء كتقييمو. 5 .كفاعمية

كالحمكؿ ليا آثار مباشرة في تحسيف كتطكير األداء، كيجب أف تككف لدينا كسائؿ مراقبة كمتابعة 
 .ر تغذية راجعة مبكرة لنتيجة ىذه الكسائؿتركز عمى قياس التغيير الحاصؿ لتكاف

كلتقييـ التأثير الحاصؿ في محاكلة سد الفجكة في األداء. تجب المقارنة بشكؿ مستمر بالتقييـ 
الرسمي بيف األداء الفعمي كالمر كب، كبيذا نككف قد حصمنا عمى معمكمات مف التقييـ التي يمكف 

  .جديدة أخرل استخداميا كاالستفادة منيا في عمميات تقييـ
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                                        مستويات تقييم األداء: -عاشراً 
)يونس،  :أف ىناؾ ثبلثة مستكيات متدرجة لؤلداء يمكف تكضيحيا بما يميمف المعركؼ 

 (:22، ص1998
كييدؼ إلى تقييـ األداء العاـ لمدكلة أك أم قطاع مف القطاعات اإلنتاجية . تقييـ األداء العاـ: 0 

أك الخدماتية األخرل، فتقييـ خطط التنمية االجتماعية كاالقتصادية لمدكلة لمعرفة المطمكب منيا 
ـ أداء القطاع ياألداء العاـ، كما أف تقي لكتحديد نقاط القكة كالضعؼ بيا يعتبر مثاالن لمستك 

                                                في الدكلة يعتبر مثاالن أخر. الخدماتي
كالذم يتضمف تقييـ أداء الكزارات كالدكائر كالبمديات كالمؤسسات . تقييـ األداء المؤسسي: 2

كالشركات، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ استحداث مجمكعة مف معايير األداء كقياس مستكل االنجاز الفعمي 
                                    مؾ المعايير المعدة لؤلداء المطمكب.في ضكء ت

حيث يتضمف ذلؾ كؿ فرد مف العامميف في أم دائرة أك مؤسسة كذلؾ مف . تقييـ األداء الفردم: 3
خبلؿ كضع بعض األسس كالمعايير لتقييـ األداء الفردم كالمنبثقة مف تحميؿ الكظائؼ التي يقـك 

 كيعتبر ىذا التقييـ حجر األساس لتقييـ األداء ككؿ. بيا العاممكف،
كمف المبلحظ مف خبلؿ تعريؼ المستكيات الثبلثة السابقة بأنيا تتأثر كتؤثر فيما بينيا فيي 
تشترؾ في األىداؼ العامة لعممية تقييـ األداء كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ في األداء لمفرد 

ذلؾ أف تقييـ أداء الدكلة يتطمب تقييـ  ،بر عمميات متكاممةكالمؤسسة كالقطاع العاـ، كما أنيا تعت
أداء مؤسساتيا كالذم يحتاج بدكره لتقييـ أداء األفراد داخميا، إال أف ىذه المستكيات الثبلثة تختمؼ 

   فيما بينيا في األسس التي يتـ تحديدىا في كؿ مستكل لتقييـ األداء مف خبلليا.
 

 األداء الفردي واألداء المؤسسي(، العالقة بين 4/2)شكل رقم 
 

 
"تقييم أداء المؤسسات السياحية العامة في األردن"، رسالة ماجستير غير منشورة، يونس،أحمد، المصدر: 

 .22، ص1998، األردن –جامعة اليرموك، أربد 
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كالفردم، يمكف تكضيح تمؾ العبلقة مف  المؤسسي األداء مستكل بيف العبلقة ألىمية كنظران 
 كالذم يكضح: 4/2 رقـ الشكؿ

 .كالمؤسسي الفردم األداء مستكل بيف العبلقة طبيعة .1
 .كالمؤسسي الفردم األداء مستكل بيف فجكة حدكث إلى المؤدية األسباب تشخيص .2

 
كيشكؿ مستكل تقييـ األداء المؤسسي "حمقة الكصؿ" التي تربط بيف أدني مستكل كىك الفرد كأعبلىا 

يعتمد بصكرة أساسية عمى مستكل أداء األفراد المككنيف لممنظمة، إذ  كىى الدكلة، فاألداء المؤسسي
ال يعقؿ أف تنجح المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا دكف أف يتكفر ليا أفراد أكفاء قادريف عمى إنجاز 

                                                    كظائفيـ بدرجة عالية.
تمد بصكرة رئيسية عمى تكافر إستراتيجية محددة المعالـ يتـ كبنفس المنطؽ فإف نجاح المؤسسات تع

                                             صيا تيا عمى مستكل الحككمة لتحقيؽ األىداؼ العامة.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 المقدمة.  -أوال

 الدراسات المحمية. -ثانيا

 العربية.الدراسات  -ثالثا

 الدراسات األجنبية. -رابعا

 التعميق عمى الدراسات السابقة. -خامسا

 .أوجو االستفادة من الدراسات السابقة -سادسا
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 لفصل الثالثا

 الدراسات السابقة

 
 المقدمة: -أوال

يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ بعض الدراسات السابقة التي تناكلت مفردات الدراسة 
األداء( كيحاكؿ االختيار كالتعييف،كعبلقتيا ببعضيا البعض )اليياكؿ اإلدارية، األنظمة اإلدارية، 

الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسات تكضيح كجيات النظر المختمفة لمباحثيف كمعرفة أرائيـ حكؿ 
 .لدراسةمكضكع ا

ة (، كالعربي11)كعددىا التي تـ الحصكؿ عميياالدراسات المحمية  بعرضكسيقكـ الباحث 
(، كسيعمؿ الباحث عمى عقد مقارنة بيف ىذه الدراسات كبيف 7)(، كاألجنبية كعددىا11كعددىا )

ؿ الدراسة الحالية كاالستفادة مف نتائج ىذه الدراسات في تدعيـ نتائج الدراسة الحالية مف خبل
تكضيح أىـ نتائج كالتكصيات ليذه الدراسات، كسكؼ يتـ استعراض ىذه الدراسات مرتبة مف 

 األحدث إلى األقدـ.
 

 الدراسات المحمية: -ثانيا
في  اإلدارية األنظمة عمى المعمومات تكنولوجيا تأثير" بعنوان: (2011شقو وآخرين)دراسة  .1

 ."الغربية الضفة في الفمسطينية الجامعات
 الجامعات حجـ عمى المعمكمات تكنكلكجيا تأثير مدل عمى التعرؼى إلىدفت ىذه الدراسة 

 في المعمكمات تكنكلكجيا تأثير مدل عمى التعرؼباإلضافة إلى  اإلدارم كالنظاـ الفمسطينية
 مف الممكنة العكائد أكبر عمى الكقكؼ( ك األكامر سمسمة ،البلمركزية ،راؼاإلش) اإلدارية المجاالت
 .الفمسطينية الجامعات في اإلدارية المجاالت عمى المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ

 جميع مف سةراالد مجتمع تككف، ك التحميمي الكصفي المنيج سةراالد ىذه في الباحثات استخدمت
 .الغربية بالضفة الفمسطينية الجامعات في اإلدارية الدكائر في العامميف

 وكانت أىم نتائج الدراسة:
 في اإلدارية كاألنظمة العمميات كفاعمية كفاءة زيادة في المعمكمات تكنكلكجيا ساىمت .1

 .اإلدارية راراتالق اتخاذ كسرعة ،الفمسطينية الجامعات
 .راراتالق تدعـ رامجب باستخداـ قراراتال اتخاذ عممية تحسيف .2
 األعماؿ إنجاح في ساىـ اإلدارم، النظاـ داخؿ التكنكلكجية رامجكالب األنظمة كتكامؿ رابطت .3

 .الجامعات في اإلدارية الكحدات داخؿ
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 في العامميف أداء عمى كالمتابعة الرقابة كظيفة تسييؿ في المعمكمات تكنكلكجيا ساىمت .4
 .المتطكرة المتابعة رامجب استخداـ خبلؿ مف كذلؾ الجامعات في اإلدارية الكحدات

 .العمؿ في االزدكاجية عمى القضاء في المعمكمات تكنكلكجيا ساىمت .5
 :الدراسة فكانت توصياتأما أىم 

 .التكنكلكجية المجاالت في لبلستثمار مالية مخصصات تكفير ضركرة .1
 عمى العامميف كتشجيع اإلدارية العمميات إلدارة المتبلحقة التكنكلكجية تكراالتط مكاكبة ضركرة .2

 .التكنكلكجية الكسائؿ استخداـ
 يكاجييا أف يمكف التي القصرية األسباب لمكاجية بعد عف العمؿ إمكانية إتاحة ضركرة .3

 .العامميف
 

 تفويض واقع عمى والتنظيمية الشخصية تاالمتغير  أثر ( بعنوان: )2011. دراسة حرب )2
 (.بغزة الفمسطينية تاالوزار  عمى تطبيقية دراسة اإلدارية القيادات لدى السمطة

 تفكيض كاقع عمى كالتنظيمية الشخصية المتغيرات أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 .الفمسطينية راتاالكز  في اإلدارية القيادات لدل السمطة

 كقاـ استبانة، عمؿ تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد
 في اإلشرافية الكظائؼ في يعممكف ممف الدراسة مجتمع أفراد عمى االستبانات بتكزيع الباحث
 .المكظفيف عمى إستبانة 476 تكزيع كتـ  زة، بقطاع الفمسطينية الكزرات

 وكانت أىم نتائج الدراسة:
 كاإلجراءات، األنظمة ككضكح اإلشراؼ، نطاؽ بيف إحصائية داللة ذات طرديو عبلقة كجكد .1

 القيادات لدل السمطة كتفكيض التنظيمية، كاليياكؿ كالميارة، كالكفاءة الرقابية، كالعممية
 .اإلدارية

 المتغيرات أثر حكؿ العينة أفراد إجابات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة كأظيرت .2
 الجنس، إلى تعزل اإلدارية القيادات لدل السمطة تفكيض كاقع عمى كالتنظيمية الشخصية
 .الخبرة سنكات الكظيفي، المسمى العممي، كالمؤىؿ

 أثر حكؿ لمدراسة المبحكثيف استجابة في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ كأظيرت .3
 المجاؿ ليذا اإلدارية القيادات لدل السمطة تفكيض كاقع عمى كالتنظيمية الشخصية المتغيرات

 .العمر إلى لتعز 
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 أما أىم ما أوصت بو الدراسة:
 االىتماـ كزيادة اإلدارية، القيادات لدل اإلشراؼ كنطاؽ السمطة بتفكيض االىتماـ ضركرة .1

 في حرية المكظفيف إلعطاء الفمسطينية الكزارات في المتبعة كاإلجراءات األنظمة بتكضيح
 .المكقفية الظركؼ تقتضيو ما كفؽ القانكف تطبيؽ

 المركزية عمى كالتركيز المسؤكلية، كتحمؿ القرارات التخاذ المرؤكسيف تدريب عمى لتركيزا .2
 .القرارات اتخاذ مف بالمنظمة الدنيا المستكيات لتمكيف السمطة

 
 معيد العاممين في أداء عمى وأثره اإلداري النظام تطبيق مدى"( بعنوان: 2010دراسة خيال ). 3

  ."بغزة لأليتام األمل

 تأثيره كمدل بغزة، لؤليتاـ األمؿ معيد في المطبؽ اإلدارم النظاـ دراسة إلى  البحثييدؼ 
 .االستبياف، المقابمةف طريقتي عمى البحث في االعتماد تـ ، العامميف أداء عمى

 أىم نتائج الدراسة:وكانت 
 .بكظيفتيـ الخاص الكظيفي الكصؼ عمى يطمعكف العينة أفراد .1
 .اإلدارم التسمسؿ حسب األكامر يتمقكف العينة أفراد .2
 .التنظيمي الييكؿ حسب العينة أفراد كظيفة مكقع تحديد يتـ .3
 .الناس يحترمو رسمي صبلحيات تفكيض نظاـ المعيد لدل .4
 .بالعمؿ الخاصة القرارات اتخاذ في شارككا إذا أسرع العينة أفراد أنجاز يككف .5

 أما أىم توصيات الدراسة فكانت:
 تطكرات مع ليتبلءـ لممعيد اإلدارم النظاـ بتطكير القياـ المعيد عمى القائميف عمى يجب .1

 .المعيد في كالعمؿ األنشطة كتكسعات
 مكقعو حسب المعيد في المكظفيف مف مكظؼ كؿ مكقع بتحديد المعيد إدارة الباحث يكصي .2

 .التنظيمي الييكؿ في
 كالمسئكليات كالمياـ الكظيفي الكصؼ عمى باإلطبلع المكظفيف قياـ بضركرة الباحث يكصي .3

  .كظيفتو مجاؿ في منو المطمكبة
 استشارم مكتب إلى يحتاج ىذا كلكف كاحدة كمرة الكامؿ المنيج باستخداـ الباحث يكصي .4

 .اإلدارم النظاـ تطبيؽ لمتابعة
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( بعنوان:"العوامل المدرسية المؤثرة في تطوير أداء مديري المدارس 2010. دراسة أبوعمي )4
 ."الثانوية بمحافظات غزة في ضوء مفيوم تحميل النظم اإلدارية

 المدارس مديرم أداء تطكير في تؤثر التي المدرسية العكامؿ إلى دراسة الدراسة ىذه تيدؼ
 العكامؿ أىـ إلى التعرؼك  العبلج في كالرئيسة اليامة الخطكة تعد التي  زة بمحافظات الثانكية
 في نظرىـ كجية مف  زة بمحافظات الثانكية المدارس مديرم أداء تطكير في المؤثرة المدرسية

 بناءك  التحميمي الكصفي المنيج دراستو في الباحث اعتمدك ، اإلدارية النظـ تحميؿ مفيـك ضكء
 لجمع المعمكمات. االستبانة

 وكانت أىم نتائج الدراسة:
 ىي  زة بمحافظات الثانكية المدارس مديرم أداء تطكير في تؤثر التي العكامؿ أكثر أف .1

 ."االجتماعية العكامؿ"
 في المدارس كمديرات مديرم تقديرات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .2

 .التعميمية المنطقة لمتغير تعزل "البشرية العكامؿ" الثاني المجاؿ
 في المدارس كمديرات مديرم تقديرات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .3

 .الخدمة سنكات لمتغير تعزل "البشرية العكامؿ" الثاني المجاؿ
 أما أىم توصيات الدراسة فكانت: 

 الكثير المدير إعطاء عمى التأكيد مع كتطكيره بو المعمكؿ اإلدارم النظاـ في النظر إعادة .1
 .الصبلحيات مف

 .كاختيارىـ المدارس مديرم الستقطاب جديدة آلية تطكير .2
 النظاـ تكجيات كفؽ كنكابيـ المدارس مديرم بإعداد خاصة برامج خبلؿ مف المدراء تأىيؿ .3

 .المطكر الجديد
 الستيعاب المدارس في لمعامميف المستدامة المينية لمتنمية المدل طكيمة إستراتيجية اعتماد .4

 .النظـ كتحميؿ الجكدة مجالي في جديد كؿ
 

واقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في وزارة الداخمية واألمن ( بعنوان :"2008السر)دراسة . 5
  ".الوطني في قطاع غزة

فػي كزارة ( الينػدرة)اإلداريػةىذه الدراسة إلى التعرؼ عمػى كاقػع إعػادة ىندسػة العمميػات ىدفت        
كفقػػػان كاقػػػع ذلػػػؾ ال فػػػركؽ دراسػػػةعمػػػى ، كمحاكلػػػة التعػػػرؼ قطػػػاع  ػػػزةالداخميػػػة كاألمػػػف الػػػكطني فػػػي 

المسػػمى الػػكظيفي، ك طبيعػػة العمػػؿ، كمكػػاف العمػػؿ، كالمؤىػػؿ العممػػي، ك ، كالعمػػرالجػػنس، غيػػرات: "لمت
  سنكات الخدمة".ك عدد الدكرات التدريبية، ك 
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 :دراسةوكانت أىم نتائج ال
، كلكػػف ىنػػػاؾ قصػػكر فػػػي فيػػػـ اإلدارمتطػػػكير ال كزارة الداخميػػة بمفػػػاىيـ لػػدل قيػػػادة كجػػكد كعػػػي .0

 "إعادة ىندسة" العمميات اإلدارية.ىندرة مفيـك 

السياسات اإلدارية كاضحة كمفيكمة، كلكف تقريرىا يرجػع إلػى قيػادة الػكزارة مػف المػدراء العػاميف  .2
 لؤلجيزة كاإلدارات العامة.

الييكػػؿ التنظيمػػي لػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني  يػػاب تفعيػػؿ مكقػػع نائػػب كزيػػر يظيػػر عمػػى  .3
 الداخمية، كمدير عاـ األجيزة األمنية.

 يػػػاب اليياكػػػؿ التنظيميػػػة لػػػبعض األجيػػػزة األمنيػػػة كعػػػدـ كضػػػكح اليياكػػػؿ التنظيميػػػة المكجػػػكدة  .4
 مسبقان.

لػكزارة، كعػدـ اسػتخداـ القػكانيف  ياب القكانيف كالتشريعات التي تعمؿ عمى إعادة بنػاء كتطػكير ا .5
 كالتشريعات كمعيار رقابي لقياس األداء.

 :فكانتالدراسة  توصياتأىم  أما
عادة البناء كالتطكير لدل قيادة الكزارة. .0  االىتماـ بتعزيز مفيكـ اليندرة كا 

 تحديد سياسات إدارية كاضحة كمفيكمة بحيث ال تتعارض مع القكانيف كالتشريعات. .2

زالة االزدكاجية العمؿ عمى تعد .3 يؿ الييكؿ التنظيمي لتسييؿ االتصاالت بيف اإلدارات المختمفة كا 
 في العمؿ.

 إعادة الييكمة في األجيزة األمنية لممساىمة بصكرة فعالة في عممية التطكير كفرض األمف. .4

بػة استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في إعادة تصميـ العمميات اإلدارية كالتقميؿ مػف الػركتيف كالرقا .5
 المتكررة.

عادة بناء العمميات اإلدارية. .6  العمؿ عمى سف القكانيف كالتشريعات التي تساعد عمى اإلبداع كا 

 
( بعنوان: )واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورىـا فـي 2008دراسة الفرجاني ).  6

 تعزيز أمن المجتمع الفمسطيني(.
ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى كاقػػػػع اسػػػػتراتيجيات اإلصػػػػبلح كالتطػػػػكير اإلدارم 
بالشرطػػػة الفمسطينيػػػة فػػي قطػػاع  ػػزة مػػف كجيػػة نظػػر قيػػادات الشرطػػػة، كمحاكلػػة التعػػرؼ عمػػى مػػدل 
ممارسػػة كتطبيػػػؽ إسػػػتراتيجيات اإلصػػبلح اإلدارم كالتطػػػكير اإلدارم كالتيديػػػدات التػػي تػػػؤثر بالسػػػمب 

جتمػػع الفمسػػطيني، كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث أسػػمكب الحصػػر الشػػامؿ لمػػدراء الشػػرطة فػػي عمػػى أمػػف الم
محافظات  زة نظران لمحدكدية العدد كقػد تػـ اسػتخداـ المػنيج الكصػفي التحميمػي لمناسبتػػو كلمبلءمتػو 

 ليذه الدراسة.
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 -:وكانت أىم نتائج الدراسة  
كممارسػة إسػتراتيجيات اإلصػبلح كالتطػكير تطبيؽ مفاىيـ اإلصبلح كالتطكير اإلدارم بالشرطػة  .1

 .اإلدارم لـ يصبل إلى الحد المطمكب
 .كأف إستراتيجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم تساىـ في تعزيز األمف الفمسطيني .2
كاتفقت القيادات عمى التيديدات التي تؤثر بالسػمب عمػى أمػف المجتمػع منيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ  .3

خاصػػػة بػػػيف حركتػػػي حمػػػاس كفػػػتح، كالكضػػػع االقتصػػػادم  كلػػػيس الحصػػػر، الصػػػراع التنظيمػػػي
السػػػػيئ جػػػػراء الحصػػػػار كضػػػػعؼ الػػػػكالء كاالنتمػػػػاء، كضػػػػعؼ الػػػػكازع الػػػػديني، كشػػػػيكع االتجػػػػار 

 بالمخدرات .
 أما أىم توصيات الدراسة فكانت:

ضركرة العمؿ عمى تبنػي إسػتراتيجيات اإلصػبلح كالتطػكير اإلدارم كممارسػتيا بشػكؿ فعػاؿ فػي  .1
 .الشرطيةالمؤسسة 

عػػػداد بػػػرامج تدريبيػػػػة لرفػػػع كفػػػاءة القيػػػادات كالعمػػػؿ عمػػػى إعػػػداد خطػػػة إلعػػػداد كتأىيػػػؿ الكػػػادر  .2 كا 
الشػػرطي كاالعتمػػاد عمػػى التخطػػيط اإلسػػتراتيجي الػػذم مػػف شػػأنو حػػؿ المشػػاكؿ األمنيػػة كالقضػػاء 

 عمى الظكاىر كالممارسات السمبية التي تيدد أمف المجتمع الفمسطيني.
 

فعالية متطمبات تطبيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية ( بعنوان: )2007دراسة صيام ) .7
 (في جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة 
كتنميػة المػكارد فعاليػة متطمبػات تطبيػؽ كظػائؼ إدارة  ىدفت ىذه الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى 

البشرية في جياز الشرطة الفمسطينية فػي محافظػات  ػزة مػف كجيػة نظػر فئػة الضػباط العػامميف فػي 
الجيػػػاز، كمحاكلػػػة التعػػػرؼ إلػػػى الفػػػركؽ فػػػي دراسػػػة فعاليػػػة إدارة كتنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية فػػػي جيػػػاز 

مػؿ، الرتبػة العسػكرية، الشرطة الفمسطينية كفقا لمتغيرات: الجػنس، العمػر، المؤىػؿ العممػي، مكػاف الع
المسػػمى الػػػكظيفي، سػػنكات الخدمػػػة، سػػنكات الخبػػػرة، كقػػد تكػػػكف مجتمػػع الدراسػػػة مػػف نسػػػبة مػػف فئػػػة 

 الضباط العامميف في جياز الشرطة الفمسطينية في محافظات  زة. 
 وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا: 

 ككف  ير مكجكدة أك مغيبة.كظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية تكاد أف ت .0
كمستكل الرضا عف أنظمة كظائؼ إدارة كتنمية إدارة المكارد البشرية ضعيؼ كالمتعمقة  .2

بأنظمة التحميؿ الكظيفي كتخطيط القكل العاممة كاالستقطاب كاالختيار كالتعييف كالتدريب 
 كتخطيط المسار الكظيفي كتقييـ األداء.

 التي تساعد في تصميـ كتنفيذ ىذه األنظمة.  ياب المكائح التنفيذية كاإلجراءات .3
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كجكد تكدس في الكادر البشرم كذلؾ نتيجة  ياب األنظمة المتبعة في إدارة كتنمية المكارد  .4
البشرية في عممية التكظيؼ، ك ياب أيضا تأىيؿ الكادر البشرم كالذم لككاف تأىيمو 

 عشكائيا كليس مدركسا. 
 وكانت أىم توصيات الدراسة: 

االىتماـ بتأسيس إدارة متخصصة إلدارة كتنمية المكارد البشرية تككف مػف مياميػا األساسػية  .0
جميػػع األنشػػطة المتعمقػػة بػػأفراد الشػػرطة مػػع التركيػػز عمػػى التصػػحيح الػػكظيفي لجميػػع كػػكادر 
الشػػػرطة كأيضػػػا إعػػػداد خطػػػة لمقػػػكل العاممػػػة تشػػػتمؿ عمػػػى البػػػرامج التطكيريػػػة كتقيػػػيـ األداء 

 كالحكافز.
مركػػػز بحػػػكث تػػػابع لجيػػػاز الشػػػرطة يشػػػترؾ مػػػع اإلدارة المتخصصػػػة إلدارة ك تنميػػػة  إنشػػػاء .2

 المكارد البشرية في إعداد خطة تنمية إلعداد ك تأىيؿ الكادر البشرم في الشرطة.
باإلضػػػافة إلػػػى دراسػػػة حالػػػة الضػػػباط ك األفػػػراد ك معرفػػػة مػػػدل الخمػػػؿ الكاقػػػع عمػػػى العنصػػػر  .3

كاكبػػة آخػػر المسػػتجدات التػػي تطػػرأ عمػػى تنميػػة الكػػادر ك النظػػاـ اإلدارم ، كأيضػػا لم مالبشػػر 
الشػرطي عمػػى المسػػتكل المحػػيط كدكؿ العػػالـ ك االسػػتفادة مػػف خبػػرتيـ بمػػا يتناسػػب ك الكاقػػع 

 الفمسطيني.
كمػػا يجػػب التركيػػز عمػػى كجػػكد قػػانكف خػػاص بجيػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية ) قانكنػػا فمسػػطينيا(  .4

ة ىػذا القػانكف ك اشػتقاؽ المػكائح ك اإلجػراءات أسكة بجميػع دكؿ العػالـ، ك العمػؿ عمػى مكاكبػ
 التي تسير ك تيسر عمؿ الشرطة ك حدكد صبلحياتيا في إطار القانكف. 

 
 اإلدارية الوظائف في والتعيين االختيار سياسات واقع( بعنوان:) 2007) والفراالزعنون دراسة . 8

 .(غزة قطاع في الفلسطينية السلطة الوطنية وزارات في

 اإلدارية الكظائؼ في كالتعييف االختيار سياسات كاقع عمى التعرؼ إلى البحث ىذا ييدؼ
 كتككف التحميمي، الكصفي المنيج استخداـ تـ كقد  زة، قطاع في الفمسطينية السمطة كزارات في

 كرئيس كزارة ككيؿ بيف ما تتراكح إدارية مسميات يحممكف ممف مكظفان  (3363) مف الدراسة مجتمع
 تـ كقد، الكزارات تمؾ في كالدنيا كالكسطى العميا اإلدارات الباحثاف تناكؿ قد يككف كبذاؾ قسـ،

 .مكظؼ (500) حجميا بمغ حيث العشكائية الطبقية العينة استخداـ
 

  :وكانت أىم نتائج الدراسة
 أسس عمى قائمة فعالة كتعييف اختيار سياسات بإتباع تقـك ال الفمسطينية الكزارات أف .1

  .اإلدارية الكظائؼ في كالتعييف االختيار عممية تنظـ سميمة عممية كمعايير
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 مثؿ كالتعييف االختيار عممية في المكضكعية  ير العكامؿ مف الكثير تدخؿ إلى إضافة .2
  .الشخصية كاالعتبارات العشائرم، كالتنفذ السياسي، التنفذ

  :فكانت الدراسة توصيات أىم أما
 لنجاح مناسبة بيئة تييئة لضماف السميمة العممية كالمعايير األسس كضع عمى العمؿ .1

  اإلدارية، المناصب لشغؿ البشرية الكفاءات أفضؿ اختيار في كالتعييف االختيار سياسات
 يتككف نظاـ أنيا عمى الكزارات داخؿ البشرية المكارد إدارة كظائؼ إلى النظر ضركرة مع .2

 كبشكؿ سكيا تطكيرىا يستكجب الذم األمر البعض؛ بعضيا في تؤثر متفاعمة أجزاء مف
 . متقارب زمني نطاؽ كفي متكامؿ

 يختص كاضحة، كمعاييره إجراءاتو تككف كمحدد ثابت نظاـ أك قانكف إيجاد عمى العمؿ .3
  .الفمسطينية الكزارات في اإلدارية الكظائؼ في العامميف كتعييف اختيار بعممية

 
اليياكل التنظيمية لموزارات الفمسطينية وأثره عمى تطور "( بعنوان: 2006الموح )دراسة . 9

 ".الكفاءة اإلدارية
ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى التطكرات التي حصػمت عمػى الييكػؿ التنظيمػي لمػكزارات 
الفمسػػػطينية كاثػػػر ىػػػذا التغيػػػر عمػػػى الكفػػػاءة اإلداريػػػة لمػػػكزارات الفمسػػػطينية حيػػػث مػػػرت ىػػػذه الػػػكزارات  

تشػكيبلت الحككميػة المتعاقبػة كفػي فتػرة قصػيرة ، كليػذا قػاـ الباحػث بعػرض بتغيرات مستمرة خػبلؿ ال
اإلطػار النظػرم الخػػاص بالييكػؿ التنظيمػي  كالمشػػاكؿ اإلداريػة التػي كاجيتيػػا الػكزارات الفمسػػطينية ، 
كتـ عرض تجارب بعض الدكؿ العربية في تطكير اليياكؿ التنظيمية  لكزاراتيا كمحاكلة مقارنتيا مع 

 إلدارية لمكزارات  الفمسطينية.المشاكؿ ا
 

 -:وكانت أىم نتائج الدراسة
أف التغيػػرات الكزاريػػة المتبلحقػػة لػػـ تعمػػؿ عمػػى تطػػكير أداء عمػػؿ الػػكزارات الفمسػػطينية بػػؿ زادت  -0

 مف تكدس المكظفيف كعدـ تكافؽ أطراؼ اإلدارة العميا كتصارعيا.

ف دراسػػات معمقػػة كبمػػا ال تتفػػؽ مػػع إحػػداث تغيػػرات لميياكػػؿ التنظيميػػة لمػػكزارات الفمسػػطينية بػػدك  -2
  .ة ىذه الكزارات كمف قبؿ أناس  ير متخصصيف في إعداد اليياكؿ التنظيميةياستراتيج

يشػػغؿ ىياكميػػا التنظيميػػة مػػكظفيف  مػػف خػػبلؿ الدراسػػة بػػاف ا مػػب الػػكزارات الفمسػػطينية ال تبػػيف -3
ممػكارد البشػرية ذات متخصصيف كلـ تساعد التغيرات في ىذه اليياكػؿ عمػى االسػتغبلؿ األمثػؿ ل

 الكفاءة المكجكدة في ىذه الكزارات أك حتى االستقطاب مف خارجيا.

ككػذلؾ كػػاف مػػف النتػائج التػػي تكصػػؿ إلييػا التحميػػؿ اإلحصػػائي بػاف اليياكػػؿ التنظيميػػة لمػػكزارات  -4
الفمسػطينية لػـ ترتقػي لممسػػتكل الكػافي لمتعامػؿ مػع التكنكلكجيػػا المتطػكرة كبمػا ال يتعػارض معيػػا 
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كدلمت الدراسة أيضا بأنو البد مف زيادة اسػتخداـ التكنكلكجيػا المكجػكدة فػي الػكزارات الفمسػطينية 
 لما تكفره مف تقميؿ الجيد كالتكاليؼ كمف تعقيدات العمؿ كزيادة في سرعة اتخاذ القرار.

 مػػف يغمػػب عمييػػا الجمػػكد كعػػدـ التطػػكير كىػػذا نػػاتجأف اليياكػػؿ التنظيميػػة لمػػكزارات الفمسػػطينية  -5
 فييا.المركنة عدـ 
 فكانت: توصيات الدراسةأما أىم 

العمؿ عمى التقميؿ مف المركزية كالتعقيد فػي اليياكػؿ التنظيميػة لمػكزارات الفمسػطينية كزيػادة درجػة  -0
 الرسمية كذلؾ مف اجؿ السرعة في انجاز الخدمات التي تقدميا ىذه الكزارات.

ظيفػػة عميػػا أك كسػػطى أك دنيػػا إال فػػي حالػػة أف ال يػػتـ تعيػػيف أك ترقيػػة أم مكظػػؼ سػػكاء أكانػػت ك  -2
كجكد كظيفة شا رة عمى الييكؿ التنظيمي كمف خبلؿ إعبلنات كمسابقات كذلػؾ الختيػار أفضػؿ 

 .الكفاءات

العمػػؿ عمػػى مكاكبػػة التطػػكرات التكنكلكجيػػة لمػػا تػػكفره مػػف جيػػد كتكػػاليؼ كسػػرعة فػػي اتخػػاذ القػػرار  -3
ية بمػػا تتفػػؽ كىػػذه التكنكلكجيػػا كفػػؽ إسػػتراتيجية ىػػذه كتطػػكير اليياكػػؿ التنظيميػػة لمػػكزارات الفمسػػطين

 الكزارات.

العمؿ عمى إعادة صيا ة ىيكميات الكزارات الفمسطينية مف قبؿ جية متخصصة بحيث تككف  -4
عداد الكصؼ كالتكصيؼ  ستراتيجيتيا كا  أكثر مركنة كتكاكب التغيرات الكزارية ك بما تتفؽ كا 

ف عمى ىيكميات كزاراتيـ كعمى الكصؼ الكظيفي ليـ الكظيفي المبلئـ مع إطبلع كافة المكظفي
 كذلؾ لتكضيح خطكط االتصاؿ اإلدارم ليـ ككذلؾ مستكل صبلحياتيـ.

 
م( بعنوان:"نظام قياس األداء الوظيفي لمعاممين في السمطة الوطنية 2005دراسة عواد ). 10

 –في قطاع غزة  -الفمسطينية
 األداء المتبع في مؤسسات السمطة الكطنيةيـ ك إلى تحميؿ نظاـ تق ت ىذه الدراسةىدف  

 ،يـ األداء المطبقة في ىذه السمطةك الفمسطينية ، كالتعرؼ عمى كاقع كممارسات نظـ تق
 

 وكان من أىم نتائج الدراسة:
 يـ األداء .ك تق كجكد ضعؼ عاـ في نظاـ -0
 . يـك خمؿ خطير في كضع كتكصيؼ المعايير التي تستند إلييا عمميات التق دك كج -2
النظاـ لـ تتـ بصكرة صحيحة  تطبيؽ عمميات التدريب سكاء لممشرفيف أك المكظفيف قبؿ بدء -3

 . لممكظفيف ككذلؾ لـ يتـ الربط بيف مخرجات النظاـ كالخطط التدريبية
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 :أما أىم توصيات الدراسة فكانت
معايير يـ بجدية بإشراؼ أعمى المستكيات ككذلؾ تفعيؿ ك أف يأخذ الجميع عمميات التقضركرة  -0

 .لجعميا أكثر دقة كعدالة ءاألدا
 .المعايير إشراؾ أكثر مف مستكل إشرافي في التقييـ كصيا ة -2
 .اعتماد أكثر مف نمكذج لقياس الكظائؼ المختمفة -3

 

 ميدانية دراسة ،الحكومي القطاع في الداخمية الرقابة ( بعنوان: " واقع2004،)كالب دراسة. 11
 ( غزة قطاع في الفمسطينية الوطنية السمطة وزارات عمى

 باعتباره التحميمي، الكصفي المنيج استخداـ إلي الباحث لجأ البحث، متطمبات مع تمشيا
 الرقابييف المكظفيف جميع مف البحث مجتمع ، يتككفالبحث محؿ الظاىرة دارسة في المناىج أنسب

 عددىـ بمغ كالذيف  زة بقطاع الفمسطينية الكطنية السمطة بكزارات الداخمية الرقابة بدكائر العامميف
 كزارة. 22 في يعممكف مكظفا،130

 
 وكانت أىم نتائج الدراسة:

 كزارات في أدنى كحد تكفرىا الكاجب الداخمية لمرقابة األساسية كاإلدارية المالية المقكمات تتمثؿ
 :يمي كما تكفرىا، ضعؼ درجة حسب مرتبة الفمسطينية السمطة
 .الكزراء مجمس مف معتمد تنظيمي ىيكؿ .1
 .مكضكعية كترقية كتعييف اختيار سياسات تطبيؽ .2
 .األداء كتقييـ لقياس دقيؽ معايير كتطبيؽ كجكد .3
 .الكظائؼ لجميع الكظيفي الكصؼ بطاقات .4
 .كالمسئكليات لمسمطات الدقيؽ التحديد .5
 .ككاضحة كاممة تنفيذية كتعميمات كلكائح كأنظمة قكانيف .6

 فيما كانت أىم ما أوصت بو الدراسة:
 في عمى اإلسراع الفمسطينية الكطنية بالسمطة كالكزراء الفمسطيني الكزراء مجمس يعمؿ أف .1

قرار كضع  العامة األىداؼ إلى تستند بحيث الفمسطينية، السمطة لكزارات التنظيمية اليياكؿ كا 
 كاضحة تككف كأف إعدادىا، في المستكيات مختمؼ عمى العامميف إشراؾ كتراعى كزارة، لكؿ

 .كظيفة لكؿ كظيفي كصؼ ببطاقات كمدعمة المعالـ،
الصادرة  القكانيف لكضع البلزمة التنفيذية كالتعميمات كالمكائح األنظمة إلقرار الجدم العمؿ .2

يكفؿ  بما ك يرىا، المالية كاألنظمة المدنية الخدمة بقانكف يتعمؽ ما كخاصة التنفيذ مكضع
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 سببا مف تككف ما  البا كالتي الشخصية االجتيادات عمى الطريؽ كقطع التنفيذ، كحسف سبلمة
 .الحككمي األداء كضعؼ اإلدارة كسكء كاإلدارم المالي التسيب أسباب

 مف كأداء، تطبيقا الداخمية الرقابة لنظاـ األساسية الركيزة باعتباره البشرم بالعنصر االىتماـ .3
 كالجدارة، كالخبرة كالكفاءة العممي المؤىؿ ذكم مف كالمرؤكسيف الرؤساء اختيار حسف حيث
عادة  كفؽ الفمسطينية الكطنية السمطة بكزارات الكظيفية لممراكز اإلدارية القيادات شغؿ تقييـ كا 
 .األساس ىذا
 

 الدراسات العربية: – لثاثا
فيما يمي عرض لمدراسات العربية التي عمى عبلقة بمكضكع الدراسة ككذلؾ مجتمع الدراسة مف 

 األقدـ، إلىاألحدث 
 
 التنظيمية اليياكل عمى وانعكاساتيا الحديثة ( بعنوان:"التقنيات2008دراسة الكميبي ) -1

 ".في الرياض األمن لدوريات العامة اإلدارة عمى مسحية دراسة  األمنية لألجيزة
 األمف، لدكريات العامة اإلدارة في المستخدمة الحديثة التقنيات عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ

 باإلدارة العامة العامميف المدنييف كالمكظفيف الضباط كصؼ الضباط عمى البحث ىذا كاقتصر
 التالية العناصر عمى الحديثة التقنيات استخداـ انعكاسات عمى كالتعرؼبالرياض،  األمف لدكريات

 المركزية، كالعبلقات االتصاالت تحديد ،السمطات تفكيض ،اإلشراؼ نطاؽ) لمييكؿ التنظيمي
 . (كالبلمركزية

 وكانت أىم نتائج الدراسة:
 نطاؽ عمى كبيرة انعكاسات ليا الحديثة التقنيات استخداـ أف عاـ بشكؿ يركف البحث أفراد .1

 األمف. لدكريات العامة اإلدارة في اإلشراؼ
 عمى بيرةك انعكاسات ليا الحديثة التقنيات استخداـ أف عاـ بشكؿ يركف البحث أفراد .2

 . األمف لدكريات العامة اإلدارة في السمطات تفكيض
 تحديد عمى بيرةك انعكاسات ليا الحديثة التقنيات استخداـ أف عاـ بشكؿ يركف البحث أفراد .3

 .األمف لدكريات العامة اإلدارة في كالعبلقات االتصاالت
 عمى بيرةك انعكاسات ليا الحديثة التقنيات استخداـ أف عاـ بشكؿ يركف البحث أفراد .4

 .زيةككالبلمر  زيةكالمر 
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 أما أىم توصيات الدراسة فكانت:
 العامة لئلدارة العمؿ كلكائح كنظـ التنظيمي الييكؿ في دكرية بصفة النظراد يع أف ضركرة .1

 تكفر ظؿ كفي ، إلييا تسند التي المتجددة كالمسؤكليات المياـ ضكء في األمف لدكريات
  بيركك  فعاؿ دكر ليا يككف أف شأنيا مف التي المناسبة الحديثة التقنيات

جراءات أساليب تطكير في الحديثة التقنيات مف االستفادة ضركرة .2  العامة اإلدارة أعماؿ كا 
 تمؾ تحكيؿ خبلؿ ،مف عامة بصكرة األمنية كاألجيزة خاصة بصكرة األمف لدكريات
 كسرعة دقة لضماف اآللية الطرؽ إلى اليدكية التقميدية الطرؽ مف كاإلجراءات األساليب

 .كجو أحسف عمى المطمكبة األىداؼ إلى الكصكؿ أجؿ مف اإلجراءات تمؾ تنفيذ
 نظاـ كتكفير ، التنظيمي الييكؿ تصميـ عند العممية اإلدارية كالقكاعد األسس مراعاة .3

 . جيد كاتصاالت معمكمات
 

اســـــتراتيجيات اإلصـــــالح والتطـــــوير اإلداري ودورىـــــا ( بعنـــــوان: "2002دراســـــة القحطـــــاني ) -2
التجاىـــــات القيـــــادات العميـــــا المدنيـــــة واألمنيـــــة زيـــــز األمـــــن الـــــوطني دراســـــة تحميميـــــة فـــــي تع

 ".بالمممكة العربية السعودية
بػػراز الػػدكر األمنػػي لممؤسسػػات المدنيػػة كاألمنيػػة بالمممكػػة         ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معرفػػة كا 

العربية السعكدية  كالتعرؼ عمػى مػدل إسػياـ اسػتراتيجيات كتقنيػات اإلصػبلح كالتطػكير اإلدارم فػي 
 تعزيز أمنيا الكطني.

 :وكانت أىم نتائج الدراسة
ستشراؼ المستقبؿ يؤدم إلى شيكع الظكاىر السمبية  ياب االعتماد عمى البعد االستراتيجي كا -

 الميددة لؤلمف الكطني الشامؿ.
كعػػػدـ ممارسػػػة إسػػػتراتيجيات اإلصػػػبلح كالتطػػػكير اإلدارم يػػػؤدم إلػػػى شػػػيكع الظػػػكاىر السػػػمبية  -

 الميددة لؤلمف الكطني الشامؿ.
 استراتيجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم تساىـ في تعزيز األمف الكطني السعكدم. -
 : فكانت أىم توصيات الدراسة أما
 ضركرة تبني إستراتيجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم ألىميتيا في تعزيز األمف. .1
 تحديد المعاني الدقيقة لئلصبلح كالتطكير اإلدارم كالتنمية اإلدارية . .2
 ضركرة إعداد برنامج تأىيؿ لمقيادات اإلدارية الشابة. .3
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ية ودورىا في األداء الوظيفي من وجية ر االتصاالت اإلدا( بعنوان: 2005دراسة الشيري ) .3
 .نظر منسوبي األمن الجنائي في مدينة الرياض

سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معكقات االتصاالت اإلدارية التي تخفض مستكل 
الكظيفي لمنسكبي األمف الجنائي، كمعرفة دكر تقنيات االتصاؿ المستخدمة في األمف  األداء
 ي في رفع مستكل األداء الكظيفي لمنسكبو.الجنائ

تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي عف طريؽ مدخؿ المسح االجتماعي باستخداـ االستبانو كأداة 
 لجمع البيانات.

 
 :الدراسة نتائجوكانت أىم 

تمعب االتصاالت اإلدارية دكران ميمان في حؿ المشكبلت التي تكاجو منسكبي األمف الجنائي في  .1
مدينة الرياض، كذلؾ مف خبلؿ االنعكاسات اإليجابية التالية: الدقة في إنجاز المياـ األمنية، 

 تزكيد المرؤكسيف بالتعميمات المناسبة لمكاجية المشكبلت األمنية كتكفير الكقت كالجيد.
تؤدم تقنيات االتصاؿ في األمف الجنائي دكران ميمان في رفع مستكل األداء الكظيفي لمنسكبة،  .2

كذلؾ مف خبلؿ: سرعة كدقة إببلغ القيادة بتطكرات المشكبلت األمنية، كالسرعة في إيصاؿ 
 التعميمات كالحصكؿ عمى المعمكمات.

أىـ المعكقات التي تخفض مستكل األداء الكظيفي لمنسكبي األمف الجنائي ىي: قدـ كسائؿ  .3
اـ أساليب االتصاؿ االتصاؿ المستخدمة، عدـ تدريب العامميف باألمف الجنائي عمى استخد

 الحديثة، قمة كسائؿ االتصاؿ المستخدمة.
لدل أفراد مجتمع الدراسة مف منسكبي األمف الجنائي مف الضباط رؤية متشابية نحك دكر  .4

االتصاالت اإلدارية في األداء الكظيفي ميما اختمفت أعمارىـ، أك مستكياتيـ التعميمية أك 
 خبراتيـ العممية أك رتبيـ العسكرية.

 :الدراسة فكانت توصياتا أىم أم
تييئػػة البيئػػة المناسػػبة لزيػػادة فاعميػػة االتصػػاالت اإلداريػػة كفػػؽ أسػػمكب العبلقػػات اإلنسػػانية التػػي  .0

 تزيد مف التقارب بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.

الحػػرص عمػػى إدخػػاؿ تقنيػػات االتصػػاؿ الحديثػػة فػػي األمػػف الجنػػائي لبلسػػتفادة مػػف مميزاتيػػا فػػي  .2
كالسػػػرعة فػػػي إيصػػػاؿ التعميمػػػات كالحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات كسػػػرعة كدقػػػة تيسػػػير االتصػػػاالت 

 إببلغ القيادة بتطكرات المشكمة األمنية مما يترتب عميو ارتقاء مستكل األداء.

تجميع االتصاالت الدارية فػي األمػف الجنػائي بمقػر كاحػد كتزكيػده بػاألفراد ذكم الخبػرة كالدرايػة   .3
 كاألجيزة التقنية المتطكرة.
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( بعنوان:"التغيير التنظيمي وعالقتو بأداء الموظفين دراسـة مسـحية عمـى 2004دراسة العنزي). 4
 العاممين في إدارة مرور الرياض".

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى بيػػاف مػػدل العبلقػػة بػػيف التغييػػر التنظيمػػي كأداء العػػامميف فػػي إدارة 
ـ الباحػػػث المػػػنيج الكصػػػفي ، كاسػػػتخدمػػػركر الريػػػاض، كاسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي

المسحي، كقػد تكػكف مجتمػع الدراسػة مػف جميػع العػامميف بػإدارة مػركر الريػاض مػع اسػتبعاد العػامميف 
 برنامج الدكريات األمنية. ايمارسك الذيف لـ 

 
 وكانت أىم نتائج الدراسة:

نحػػك كجػػكد نتػػائج ايجابيػػة لجميػػع الفقػػرات التػػي تقػػيس مكقػػؼ العػػامميف فػػي إدارة مػػركر الريػػاض  .0
 التغيير التنظيمي.

تحسػػف فػػي  إلػػىرنػػامج الػػدكريات األمنيػػة إلػى اإلدارة العامػػة لممػػركر أدل بالتغييػر التنظيمػػي مػػف  .2
 أداء العامميف.

األسػػػباب التػػػي أدت إلػػػى التغييػػػر التنظيمػػػي تحقيػػػؽ مبػػػدأ التخصػػػص فػػػي العمػػػؿ الػػػذم يفرضػػػو  .3
جراءات العمؿ المركرم في ظؿ   التنظيـ المطبؽ حاليا.التنظيـ الحالي،  كتطكير نظـ كا 

 أما أىم توصيات الدراسة فكانت:
 االىتماـ بإشراؾ جميع الرتب في عممية التغيير التنظيمي. .0

 ضركرة تدريب العامميف في مجاؿ التغيير التنظيمي كمتعمقاتو. .2

يتضمف ذلؾ التكقيت المناسب  أفب طبيؽ عممية التغيير التنظيمي كيجتحديد خطة شاممة لت .3
 ات البلزمة لعممية التغيير. لتنفيذ الدراس

البحث أكثر في أىـ العكامؿ المؤثرة عمى مكاقؼ العامميف نحك التغيير التنظيمي كيككف ذلؾ  .4
 عمى مجتمع أعـ كأشمؿ.

 
م( ،بعنوان:"المناخ التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي " 2004 -ىـ 1425دراسة السكران ). 5

 ة بمدينة الرياض .دراسة مسحية عمى ضباط قطاع األمن الخاص
لمتعػػػػرؼ عمػػػػى تكجيػػػػات العػػػػامميف فػػػػي قطػػػػاع األمػػػػف الخاصػػػػة باعتبػػػػاره احػػػػد   الدراسػػػػةىػػػػذه ىػػػػدفت 

القطاعات األمنية المرتبطة إداريا بكزارة الداخمية في المممكة العربية السعكدية نحك المناخ التنظيمػي 
 السائد في ىذا القطاع كعبلقة ذلؾ بأدائيـ. 
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 وكان من أىم نتائج ىذه الدراسة: 
 –كجػكد تكجيػػات ايجابيػػة مرتفعػػة لػػدل أفػػراد العينػػة نحػػك محػػاكر المنػػاخ التنظيمػػي )االتصػػاالت  .0

جرا تنميػة المػكارد  –طرؽ اتخػاذ القػرارات  -الحكافز   -الييكؿ التنظيمي   -ءات العمؿ نظـ كا 
 .البشرية(

نحػػػػػك محػػػػػاكر األداء الػػػػػكظيفي) القػػػػػدرات كجػػػػػكد تكجيػػػػػات ايجابيػػػػػة مرتفعػػػػػة لػػػػػدل أفػػػػػراد العينػػػػػة  .2
 أداء كاجبات الكظيفة. –كالخصائص الفردية لممكظؼ 
 :أما أىم توصيات الدراسة فكانت

محاكلة الكقكؼ عمى العكامؿ التػي مػف شػأنيا أف تعمػؿ عمػى خمػؽ تكجيػات سػمبية نحػك المنػاخ  .0
 كالتغمب عمييا.التنظيمي السائد لدل ضباط قطاع قكات األمف الخاصة كمحاكلة مكاجيتيا 

الحػػرص عمػػى تطػػكير كتأىيػػؿ القػػدرات الفكريػػة كالبدنيػػة لجميػػع األفػػراد العػػامميف فػػي قطػػاع قػػكات  .2
األمػػػف الخاصػػػة عمػػػى مسػػػتكل اإلدارات كالكحػػػدات كاألقسػػػاـ عػػػف طريػػػؽ زيػػػادة كتحسػػػيف كفػػػاءة 

 كفاعمية التدريب المستمر ليؤالء العامميف داخؿ القطاع.

مػػػف الخاصػػػة عمػػػى مختمػػػؼ مسػػػتكياتيـ كرتػػػبيـ فػػػي جميػػػع حػػػث العػػػامميف فػػػي قطػػػاع قػػػكات األ .3
اإلدارات كالكحػػػدات كاألقسػػػػاـ فػػػػي ىػػػػذا القطػػػػاع عمػػػى اإلسػػػػياـ كالمشػػػػاركة فػػػػي صػػػػناعة كاتخػػػػاذ 

 القرارات كمحاكلة االستفادة مف أرائيـ كاقتراحاتيـ االيجابية التي يعبركف عنيا.

خاصػػػػة بإعػػػػادة دراسػػػػة الييكػػػػؿ ضػػػػركرة قيػػػػاـ إدارة التخطػػػػيط كالدراسػػػػات بقطػػػػاع قػػػػكات األمػػػػف ال .4
التنظيمػػػي ليػػػذا القطػػػاع، لمعمػػػؿ عمػػػى تمييػػػز ادكار الكحػػػدات الرئيسػػػة كمسػػػئكلياتيا فػػػي تحقيػػػؽ 

 األىداؼ بصكرة أفضؿ.

 
( بعنــوان: "مــدى عالقــة التنظــيم اإلداري بكفــاءة أداء األجيــزة األمنيــة، 2003دراســة الســبيعي). 6

 بالرياض" دراسة تطبيقية عمى المديرية العامة لمجوازات
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة مػػػدل تػػػكافر متطمبػػػات التنظػػػيـ اإلدارم الفعػػػاؿ فػػػي مديريػػػة  

كتحديػػد مػػدل تػػأثير التنظػػيـ اإلدارم الفعػػاؿ عمػػى كفػػاءة أداء قطػػاع الجػػكازات، الجػػكازات بالريػػاض، 
ة تػـ تكزيعيػا كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في تناكلو لمشكمة الدراسة كتـ تطبيؽ اسػتبان

% مػػف  22مػػف القػػادة كالضػػباط كاإلداريػػيف العػػامميف بقطػػاع الجػػكازات بالريػػاض، بكاقػػع  065عمػػى 
 فردا. 751المجتمع األصمي البالغ عدده 

 
 وكانت أىم نتائج الدراسة:

 متطمبات التنظيـ اإلدارم الفعاؿ مكجكدة بدرجة متكسطة في مديرية الجكازات. .0
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التنظػػػيـ اإلدارم الفعػػػاؿ فػػػي قطػػػاع الجػػػكازات تمثمػػػت فػػػي تحديػػػد الكاجبػػػات الفكائػػػد التػػػي يحققيػػػا  .2
كاألعمػػػاؿ التػػػي يؤدييػػػا العػػػامميف، كمسػػػاعدة اإلداريػػػيف كالعػػػامميف فػػػي أف يعممػػػكا ضػػػمف إطػػػار 

 تنظيمي كاضح، كتكحيد جيكد العامميف.

يػػات ىنػػاؾ خمػػؿ كقصػػكر بدرجػػة أعمػػى مػػف المتكسػػط فيمػػا يتعمػػؽ بعػػد االسػػتخداـ األمثػػؿ لئلمكان .3
الماديػػة كالبشػػرية، كعػػدـ تشػػجيع االبتكػػار كانفػػراد الرؤسػػاء باتخػػاذ القػػرار كصػػعكبة كجػػكد األكفػػاء 

 لمعمؿ في التنظيـ اإلدارم.
 كانت:ف أىم توصيات الدراسةأما 
 تبسيط اإلجراءات كالمكائح بما يساعد عمى أداء العمؿ بسيكلة كيسر. .0

 مسؤكلياتيـ كمياميـ.منح العامميف صبلحيات كافية تتناسب مع  .2

 تحديد السمطات كالمسئكليات. .3
 
م( بعنــوان "المنــاخ التنظيمــي وأثــره عمــى أداء العــاممين فــي 2002-ىـــ1423دراســة الصــغير) . 7

 ."األجيزة األمنية بمدينة الرياض
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر المنػػاخ التنظيمػػي عمػػى األداء الػػكظيفي بغػػرض  

 . أداء العامميف باألجيزة األمنية االرتقاء بمستكل
 

 وكان من أىم نتائج الدراسة:
كاقع المناخ التنظيمي كاف جيػدان فػي جميػع محػاكره، كاف مسػتكل  أداء مفػردات الدراسػة كػاف  .0

 مرتفعان.
 يكجد تأثير جكىرم لممناخ التنظيمي عمى مستكل األداء الكظيفي. .2

 أما أىم توصيات الدراسة فكانت:
يمي يسكده جك مف العبلقات اإلنسانية مف خبلؿ دعـ اإلدارة لذلؾ عمػى أف تكفير مناخ تنظ .0

 يشمؿ جميع المستكيات مما يساعد كثيرا في تحسيف بيئة العمؿ.
الحرص عمػى ميكنػة العمػؿ كالبعػد عػف الػكرؽ مػف خػبلؿ اسػتخداـ الحاسػبات اآلليػة ككػؿ مػا  .2

 ذلؾ ألجيزتيا األمنية.ىك متاح في مجاؿ التقنية حيث أف المممكة قادرة عمى تكفير 

تقػػػديـ مزيػػػد مػػػف المكافػػػآت كالػػػدعـ كالتشػػػجيع لضػػػباط الشػػػرطة لتحسػػػيف أدائيػػػـ، مػػػع االلتػػػزاـ  .3
 بالعدالة في منحيا عمى أف تربط بالكفاءة كالفعالية في انجاز المياـ.
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( بعنــوان: "الميــارات القياديــة لــدى ضــباط الشــرطة وعالقتيــا بفعاليــة 2002) . دراســة الرشــودي8
 أدائيم الوظيفي" دراسة مقارنة بين ضباط مدينتي الرياض، والدمام.

معرفػة أىميػة األداء الػكظيفي لػدل ضػباط الشػرطة، ك  تحديد مسػتكل فعاليػة هدفج الدراست إلى
 كالذاتية كالفنيػة كاإلنسػانية كاإلداريػة الكاجػب تكافرىػا لػدل ضػباط الشػرطة ةكؿ مف الميارات القيادي

معرفػة ط الشرطة كفعالية أدائيـ الػكظيفي، ك كشؼ طبيعة العبلقة بيف الميارات القيادية لدل ضباك 
مػػػدل اخػػػتبلؼ رؤيػػػة ضػػػباط الشػػػرطة ألىميػػػة الميػػػارات القياديػػػة ألسػػػاليب تنميػػػة كفعاليػػػة أدائيػػػـ 

 خصائصيـ الديمك رافية.الكظيفي باختبلؼ 

اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي مػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػرحمتيف ىمػػػػا مػػػػدخؿ المسػػػػح االجتمػػػػاعي 
، مػف خػبلؿ اسػتبانو أعػدىا الباحػث دراستو المسحية عمى عينة عشكائيةكالدراسات االرتباطية كطبؽ 

 .لجمع المعمكمات مف أفراد عينة الدراسة
 

 :وكانت أىم نتائج الدراسة
، فػػػي حػػػيف تعػػػد الميػػػارات القياديػػػة الفنيػػة الكاجػػػب تكافرىػػػا لػػػدل ضػػباط الشػػػرطة ميمػػػة جػػدان تعػػد  .0

 الميارات الذاتية كاإلنسانية كاإلدارية ميارات متكسطة األىمية.
بػػيف أىميػػة الميػػارات القياديػػة كفعاليػػة األداء الػػكظيفي، كبػػيف  تكجػد عبلقػػة مكجبػػة دالػػة إحصػػائيان  .2

 ية األداء الكظيفي.تنمية الميارات القيادية كفعال
 أما أىم توصيات الدراسة فكانت:

عمػػى دراسػػة االحتياجػػات التدريبيػػة الفعميػػة  ةالتركيػػز فػػي البػػرامج التدريبيػػة التأىيميػػة كالتخصصػػي .0
الجكانػب التطبيقيػػة  ىلضػباط الشػرطة كالقيػادات األمنيػػة فػي المسػتكنات التنظيميػة المختمفػػة كعمػ

مكاقػػػؼ أمنيػػػة متباينػػػة، كباسػػػتخداـ أسػػػاليب كتقنيػػػات  التػػػي تسػػػاعد عمػػػى اكتسػػػاب الميػػػارات فػػػي
 تدريبية متقدمة.

تركيػػػػز التكعيػػػػة عمػػػػى الميػػػػارات القياديػػػػة الخاصػػػػة بالسػػػػمات االنفعاليػػػػة كالفيػػػػـ الشػػػػامؿ العميػػػػؽ  .2
لجكانػػب العمػػؿ األمنػػي كخصائصػػو كتكطيػػد العبلقػػات اإلنسػػانية مػػع اآلخػػريف كالقػػدرة عمػػى إدارة 

دارة ا  لكقت كتنظيمو كالقدرة عمى التأثير عمى اآلخريف كتكجيييـ.االجتماعات كالمجاف كا 
 ةربػػط الترقيػػػة إلػػى المنصػػػب كالقيػػادة األمنيػػػة باجتيػػػاز الػػدكرات التدريبيػػػة المتخصصػػة فػػػي تنميػػػ .3

 الميارات القيادية البلزمة لمقادة.
تزكيد الضباط بمعمكمات كافية عػف أىميػة العنصػر البشػرم فػي العمػؿ األمنػي كاإليمػاف بقدرتػو  .4

كر بػػػاتيـ، ككيفيػػػة  فعمػػػى اإلبػػػداع كاالبتكػػػار كاإللمػػػاـ بأسػػػاليب التعػػػرؼ عمػػػى ميػػػكؿ المرؤكسػػػي
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شباعيا كمساعدتيـ في التغمب عمى المشكبلت التي تكاجييـ في  االستجابة لتمؾ االحتياجات كا 
 العمؿ.

 
( بعنوان:" أثر الجزاءات اإلدارية في أداء رجل األمن دراسة تطبيقية 2002) . دراسة المطيري9

 عمى أفراد الدفاع المدني بمدينة الرياض.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العبلقة بيف أىمية أنماط الجزاءات اإلدارية كمستكل أداء 

الجزاءات اإلدارية كمستكل رجؿ األمف في الدفاع المدني، ككذلؾ التعرؼ عمى العبلقة بيف تطبيؽ 
 أداء رجؿ األمف، كالتعرؼ عمى مستكل أداء رجؿ األمف.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ المسح االجتماعي كالدراسات 
 االرتباطية كطبقت الدراسة عمى عينة عشكائية بسيطة مف خبلؿ استبانة أعدت لجمع المعمكمات.

 
 :نتائج الدراسةأىم وكانت 

 أف أنماط الجزاءات اإلدارية ذات أىمية متكسطة، كذات تطبيؽ متكسط أيضا بصفة عامة. .0

 مستكل األداء الكمي لرجؿ األمف في الدفاع المدني  مرتفع بصفة عامة. .2

 كجكد عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف أىمية جزاء الحرماف مف العبلكة كانضباط رجؿ األمف. .3

ا بيف تطبيؽ أنماط الجزاءات اإلدارية كمستكل انجاز المياـ كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائي .4
 ما عدا جزائي اإلنذار كالتكبيخ.

 : أما أىم توصيات الدراسة فكانت
أف يككف تطبيؽ الجزاءات اإلدارية عمى األفراد المخالفيف عمى مرحمتيف، األكلى تتمثؿ في  .0

كالتذكير بقكاعد العمؿ، كالثانية تطبيؽ تطبيؽ النظـ االيجابية كالتي تقـك عمى تكضيح المخالفة 
النظـ السمبية كالتي تقكـ عمى تطبيؽ أنكاع الجزاءات اإلدارية كاإلنذار كالتكبيخ كالخصـ مف 

 الراتب،...

رفاقيا في ممؼ  .2 تكثيؽ الجزاءات المطبقة بحؽ المخالفيف سكاء كانت نظـ ايجابية أك سمبية كا 
 الفرد المخالؼ.

لمراقبة سمككيـ كأدائيـ حيث يككف كؿ عضك مف أعضاء الفريؽ مساندا إتاحة الفرصة لؤلفراد  .3
 كمحفزا لآلخريف.

األخذ في الحسباف ظركؼ األفراد الشخصية في تطبيؽ أم نكع مف الجزاءات السمبية عمييـ،  .4
 ألف اليدؼ مف تطبيؽ الجزاء اإلدارم ىك التأديب كالردع.
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ــــــى أداءمعوقــــــات ال" بعنــــــوان: (1998) العــــــذيقي. دراســــــة 10  تطــــــوير التنظيمــــــي وأثرىــــــا عم
 ".األجيزة األمنية 

فت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معكقات التطكير التنظيمي كأثرىا في أداء األجيزة األمنية ىد
كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي بمدخميو الكثائقي كالمسح االجتماعي الذم ، السعكدية

 كأداة الدراسة. اعتمد عمى اإلستبانة
 وكانت أىم نتائج الدراسة:

 ىناؾ عبلقة قكية بيف المستكل التعميمي كاألداء الكظيفي . .1
 يؤثر تعقيد المكائح كاإلجراءات سمبان عمى األداء كيحد مف محاكالت التطكير. .2
 القرار أحد المعكقات الميمة لكفاءة األداء.  ذتشكؿ عدـ مشاركة بعض العامميف في عممية إتخا .3
 مة الحكافز المادية كالمعنكية يؤثر سمبان عمى كفاءة األداء.ق .4

 أما أىم توصيات الدراسة فكانت:
 القرار. ذاتخاتدريب العامميف كمشاركتيـ في عمميػػة  .1
 تبسيط اإلجراءات كالمكائح. .2

 
 مالءمتياومدى  والممارسات واألنظمة اليياكل واقع ( بعنوان:" توصيف1998)دراسة عاتقة. 11

 واإلداري". المالي النظام لشفافية
 كاقع حكؿ لمدكلة اإلدارم الجياز في القائـ لمكضع كتقييـ تحميؿىدفت ىذه الدراسة إلى 

في الجميكرية  كاإلدارم المالي النظاـ لشفافية مبلءمتيا كمدل كالممارسات كاألنظمة اليياكؿ
 .اليمنية

  
 :و كانت أىم نتائج ىذه الدراسة

في النظـ كالقكانيف التشريعية كالممارسات المتعمقة  كاالختبلؿمف خبلؿ دراسة أىـ جكانب القصكر 
  :بتنفيذىا نستطيع التكصؿ لمنتائج التالية

التكسع ، د اليياكؿ التنظيمية لبعض الجياتعدـ كجك حيث كجكد االختبلؿ الييكمي مف  .1
اج في االختصاص كالتشابو في ك االزد، شتت في بعض ىياكؿ الجياز اإلدارمكالت

 .عدـ تطابؽ العديد مف اليياكؿ كالمكائح الداخمية مع قكانيف اإلنشاء ، األنشطة
 .كمؤسسات الدكلة  أجيزةكجكد قصكر في نظاـ التكصيؼ الكظيفي لمختمؼ  .2
ت اإلدارية السممية افتقار الجياز اإلدارم لمدكلة إلى النظـ كالمكائح المنظمة لمعبلقا .3

النظـ كالمكائح التي تختص بتكزيع كتقسيـ النشاط اإلدارم داخؿ المرافؽ العامة ة بػكالمتعمق
 .كتبيف المياـ كالكاجبات كالمسئكليات بصكرة كاضحة كدقيقة 
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 .تركيز الصبلحيات اإلدارية في يد السمطة المركزية  .4
 أما أىم توصيات الدراسة فكانت:

عادة ا .1 لنظر في تركيب ىيكمية بعض األجيزة التنفيذية استكماؿ اليياكؿ التنظيمية الداخمية كا 
 .بما يتبلءـ كطبيعة المياـ كاألعماؿ المناطة بتمؾ الجيات التنفيذية

زالةاعتماد قاعدة التركيز  .2  .حاالت التشتت في بعض ىياكؿ الجياز اإلدارم  كا 
التناقض كاالزدكاجية في األجيزة ذات األنشطة المتشابية كظيفيا بما يضمف تجميع  إلغاء .3

المتقاربة كدمج الجيات ذات االختصاص المتقارب كاستحداث  األنشطةالجيات ذات 
 .جيات ألنشطة  ير مكجكدة في اليياكؿ السابقة

ييا مف جكانب لمكقكؼ عمى ما ف اإلداريةالنظر في التشريعات كالنظـ كالمكائح  إعادة .4
يجادايجابية لتعزيزىا كتقكيتيا كمف جكانب سمبية إلزالتيا  البديؿ ليا بما يساعد عمى  كا 

 .تحقيؽ قدر مف التطكر كمكاكبة الشفافية لمنظاـ المالي كاإلدارم 
 

 الدراسات األجنبية: -ارابع
واليياكل ( بعنوان: )تأثير االستراتيجيات التنافسية Hanqin, Hailin  (2011 دراسة. 1

 التنظيمية عمى أداء الفنادق(،
"The effect of competitive strategies and organizational structure on hotel 

performance" 

ى تأثير االستراتيجيات التنافسية كالييكؿ التنظيمي عمى التعرؼ عم إلىىدفت ىذه الدراسة 
أداء الفنادؽ كاستكشاؼ اثر الييكؿ التنظيمي عمى العبلقة بيف االستراتيجيات التنافسية كأداء 
الفندؽ، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي عبر استبانة كزعت عمى مبلؾ الفنادؽ ك المدراء 

 يكا.التنفيذيكف لمفنادؽ في أمر 
 

 نتائج الدراسة:أىم وكانت 
 إستراتيجية المكارد البشرية التنافسية ليا تأثير مباشر عمى سمكؾ أداء الفنادؽ.  .1
 إستراتيجية المنافسة باستخداـ التكنكلكجيا ليا اثر مباشر عمى األداء المالي لمفنادؽ. .2
 االستراتيجيات كسمكؾ األداء.الييكؿ التنظيمي ليا تأثير متكسط عمى العبلقة بيف كؿ مف  .3

 فيما كانت أىم التوصيات:
الييكؿ التنظيمي الميكانيكي يعطي مدراء الفنادؽ القكة لمراقبة سمكؾ العامميف كمعدؿ اإلنتاج  .1

 الذم يساعد قي تحقيؽ اليدؼ كرفع األداء المالي.
 .إجراء برامج تدريبية كاسعة كمتطكرة مف شأنو أف يكجو العمؿ بمعايير الخدمة .2
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كماؿ مياميـ اليكمية  .3 جراءات الفندؽ إلرضاء الزبائف كا  ال بد لممكظفيف أف يمتزمكا بقكانيف كا 
 بطريقة مرضية.

 
( بعنوان:" التغيير الييكمي في وكاالت الشرطة خالل 2008) Maguire & Shin. دراسة 2

1990"( Structural change in Large police agencies during the 1990s) 
ىذه الدراسة إلى إجراء اختبار األدلة المقدمة لمتغيير لكاحدة مف مجاالت التغيير ىدفت 

كىك الييكؿ التنظيمي الرسمي اعتمادا عمى مبادئ مشتقة مف النظريات التنظيمية كاستخداـ 
معمكمات مف خبلؿ ست مجمكعات بيانات مختمفة، كمحاكلة استكشاؼ مدل تغير اليياكؿ 

، كتمثؿ مجتمع الدراسة في شرطة البمديات التي 1990مريكية منذ عاـ التنظيمية في الشرطة األ
 485ـ كزاد إلى 1993عاـ  450مكظؼ، ككاف عدد ىذه البمديات  100يزيد عدد مكظفييا عف 

 ـ.1997في عاـ 
 

 :وكانت نتائج الدراسة
 لمشرطة.بعض التغيرات عمى الييكؿ التنظيمي تمت بناء عمى تكجو المصمحيف المجتمعييف  .1
بعض التغيرات عمى اليياكؿ التنظيمية تمت بناء عمى تكجيات مخالفة لتكجيات المجتمعييف  .2

 لمشرطة.
 بعض التغيرات لـ تحدث نيائيا عمى الييكؿ التنظيمي لمشرطة.  .3
المؤسسات الشرطية الكبيرة في الكاليات المتحدة استفادت مف تقميؿ المركزية كتكثيؼ  .4

 المسؤكلية.
 توصيات الدراسة: فيما كانت أىم

إجراء الدراسة عمى عدد مف المتغيرات مثؿ، الثقافة التنظيمية، القيادة، اإلدارة، البرامج  .1
 كالعمميات،...الخ.

 2008- 1990خبلؿ الفترة  التي ارتفعتالبلمركزية كالتفكيض اإلدارم زيادة التكجو نحك  .2
 كأصبحت مف الحكمة.

 
دارة الموارد البشرية في  :( بعنوان2007) Wang & Yangدراسة . 3 )دور اليياكل اإلدارية وا 

 (أداء المؤسسة
Impact of organizational structure and HRM on organizational performance)) 

دارة المكارد  ىدفت ىذه الدراسة إلى  معرفة اثر كؿ مف اليياكؿ التنظيمية عمى األداء، كا 
البشرية عمى األداء كدراسة العبلقة بيف )اليياكؿ التنظيمية كأنظمة إدارة المكارد البشرية( عمى 
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ث المنيج العمميات الداخمية ألداء المؤسسة كتأثيرىما عمى األداء المالي لممؤسسة، كاستخدـ الباح
الكصفي التحميمي لجمع البيانات بحسب المنطقة الجغرافية فمنيا، اختيار عينة عشكائية، تكزيع 
جراء المقابمة باإلضافة إلى ترجمة االستبانة بحسب لغة المنطقة المراد اختبار العبلقات  استبانة، كا 

 لمشركات بيا.
دكلة منيا )ألمانيا، نيكزيمندا، بريطانيا،  23شركة مكزعة عمى  710كتككف مجتمع الدراسة مف 

 كندا، الدنمارؾ،...(.  
 

 وكانت أىم نتائج الدراسة:
أنظمة إدارة المكارد البشرية تؤثر عمى أداء العمميات الداخمية لمشركات باإلضافة إلى  .1

 تأثيرىا عمى األداء المالي كلكف بدرجات متفاكتة.
لمييكؿ التنظيمي أف يحسف مف أداء العمميات الداخمية لممؤسسة  في المدل القريب يمكف .2

 كعمى المدل البعيد سيككف العاقة سمبية بيف األداء المالي كالييكؿ التنظيمي.
أنظمة إدارة المكارد البشرية كالييكؿ التنظيمي لو تأثير ىاـ عمى أداء العمميات الداخمية  .3

 كاألداء المالي لممؤسسة بدرجات متفاكتة.
درجة تأثير أنظمة إدارة المكارد البشرية عمى العمميات الداخمية لممؤسسة أعمى مف درجة  .4

 تأثيرىا عمى األداء المالي.
 أما أىم توصيات الدراسة:

لقياس كتحسيف أداء المؤسسة ال بد مف األخذ بعيف االعتبار مجمكعة مف العكامؿ  .1
 شرية كاليياكؿ التنظيمية.المترابطة ببعضيا البعض مثؿ أنظمة إدارة المكارد الب

البحكث المستقبمية تركز عمى المقارنة مع عدد مف البمداف األخرل لمخركج بدراسة مقارنة  .2
 إليجاد مدل التغير خبلؿ الدكؿ المختمفة.

 
 االت إنفاذ القانون المحمية(ــ( بعنوان: )إدارة األداء في وك2005) ,Vibbart. دراسة 4

Performance Management  in Local Law Enforcement Agencies)) 
لقاء نظرة عمى دكر ىذا المفيـك  ىدفت ىذه الدراسة إلى إجراء فحص عمى إدارة األداء كا 

كاتبع الباحث المنيج  مف كجية نظر المكاطنيف، الجديد نسبيا في ككاالت إنفاذ القانكف المحمية،
يتـ تكزيعيا عمى المكاطنيف كالتعرؼ مف خبلليا  الكصفي التحميؿ عبر إجراء مسح باستخداـ استبانة

جراء مقاببلت مع المؤسسات المدنية،  في الكاليات األمريكية.  عف أرائيـ حكؿ معدؿ الجريمة، كا 
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 وكانت أىم نتائج الدراسة:
يجاد سبؿ لتكفير المزيد مف  .1 العديد مف الحككمات المحمية ستضطر إلعادة النظر في أنفسيـ كا 

 دد اقؿ مف المكارد.الخدمات مع ع
إدارات الشرطة جنبا إلى جنب مع  يرىا مف الككاالت الحككمية المحمية ستعمؿ عمى تبرير  .2

كجكدىا، لماذا ينبغي عمى دافعي الضرائب دفع ىذا المبمغ لمشرطة فيما المجتمع ممكف أف 
 يتعاقد مع شركات مقابؿ مبمغ اقؿ.

 فيما كانت أىم توصيات الدراسة:
 ال بد أف تعمؿ عمى إجراء بعض التغييرات العممية كالرئيسية. إدارات الشرطة .1
نيا يمكف أف تحصؿ عمى .2  إدارات الشرطة ال بد أف تدرؾ أف مستكيات التكظيؼ قد تتقمب كا 

 تخفيض الميزانيات قميبل كلكف الفكر ىك انو ال يمكف االستغناء عف خدمات الشرطة.
لمشرطة تحسيف فعالية ككفاءة الخدمة التي مف خبلؿ تنفيذ نظاـ شامؿ إلدارة األداء يمكف  .3

 تقدميا.
نظاـ إدارة األداء يكفر إلدارات الشرطة المعمكمات التي يمكف نشرىا لممجتمع إلظيار كيؼ  .4

 يمكف لمشرطة إدارة مكاردىا بطريقة فعالة كتتناكؿ ر بات المجتمع.
 
 إدارة المؤثرة والتأثير فيلعوامل ا( بعنوان: )الييكل التنظيمي، Ledbeter (2003دراسة .  5

 قسم حريق المرج الكبير في تكساس(.
"Organizational structure, Influencing Factors And Impact in the 

Grand prairie Fire Department" 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تطكير مزيد مف الكعي حكؿ اليياكؿ التنظيمية كأثرىا عمى الفعالية 

ؿ ممكف لمييكؿ التنظيمي القائـ في إدارة المرج الكبير في تكساس، كاستخدـ التنظيمية كعرض بدي
 الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

 
 وكانت أىم نتائج الدراسة:

 يتأثر الييكؿ التنظيمي بعكامؿ متعددة. .1
 ىناؾ اتصاؿ كاضح بيف الفعالية التنظيمية كالييكؿ التنظيمي المكجكد. .2
 مف أفضؿ اليياكؿ المكجكدة في قسـ الحرائؽ. الييكؿ التنظيمي المستخدـ ىك .3

 أما أىم توصيات الدراسة فكانت: 
تحسيف األداء ممكف باستخداـ دمج أفضؿ المكاصفات في أنكاع اليياكؿ التنظيمية  .1

 المختمفة.
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أف يخضع قسـ الحرائؽ في إدارة المرج الكبير لمراجعة داخمية لكظائؼ اإلدارة المؤثرة عمى  .2
 اد. قسـ عمميات اإلخم

 أف يعمؿ قسـ الحريؽ عمى مكالفة ىيئة الضباط مع تشكيمة الييكؿ التنظيمي كمككناتو. .3
 تكضيح السمطة كالمسئكلية تساعداف في مطابقة الييكؿ التنظيمي المتكفر. .4

 
 ي".ـــركات: بحث تجريبـــــــي وأداء الشــاخ التنظيمــ"المن وان:ـبعن Kangies  (2000)دراسة. 6 

(Organizational Climate and Corporate Performance: an Empirical Investigation) 
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة مػػدل اخػػتبلؼ المنػػاخ التنظيمػػي فػػي شػػركات تػػـ تصػػنيؼ  أدائيػػا  

مرحمػػة النمػػك كشػػركات تػػـ تصػػنيفيا بػػذات األداء المػػنخفض عػػف المتكسػػط، فػػي بأنػػو فػػكؽ المتكسػػط 
لعامميف في ىػذه الشػركات كمعرفػة طبيعػة العبلقػة بػيف المنػاخ التنظيمػي كاألداء كمدل تأثيرىا عمى ا

 التنظيمي في ىذه الشركات. 
 

 :نتائج الدراسة وكانت أىم
 .كجكد عبلقة إرتباطية منتظمة بيف المناخ التنظيمي كاألداء التنظيمي في الشركات  .1
المناخ التنظيمي مف الشركات ذات كأف الشركات ذات األداء العالي أظيرت قيـ أعمى ألبعاد  .2

 .األداء المنخفض
 كلـ تستطع إيجاد عبلقة سببية بيف األداء كالمناخ التنظيمي أك تحديد اتجاىيا. .3

 :أما أىم ما أوصت بو الدراسة
 .ضركرة مراعاة أبعاد المناخ التنظيمي مف قبؿ المدراء لمحصكؿ عمى أداٍء عاؿٍ  .1
 حكؿ مكضكع الدراسة.إجراء المزيد مف الدراسات المتعمقة  .2
 
، المنظمة والوظائف وسمطات 1995قانون الشرطة ( بعنوان: ) Yue Ma (1997دراسة . 7

 مسئولية الشرطة الصينية(
"The Police Law 1995:organization, functions  ، powers and accountability of the  

Chinese police" 
التنظيمي، الكظائؼ كالسمطات، لنظاـ الشرطة ىدفت ىذه الدراسة إلى مناقشة الييكؿ 

، الصيني المعاصر، كمناقشة بعض االتجاىات الجديدة في الرقابة عمى األساليب كاالستراتيجيات
 استنادا عمى قانكف الشرطة المعمف حديثا كالقكانيف ذات العبلقة كالتعميمات المستخدمة.
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 وكانت أىم نتائج الدراسة:
اكبة التغيرات البيئية االجتماعية كاالقتصادية ال بد مف إجراء حتى تستطيع الشرطة مك  .1

 تعديبلت عمى النظـ التي تحكـ عمؿ الشرطة.
تطكير الشرطة مبلحظ حيث يتزايد القكانيف كالتعميمات نحك تكجيو عمؿ الشرطة عما كاف  .2

 عميو في الماضي.
 فيما كانت أىم توصيات الدراسة:

( القاعدة مف رجؿ rule by manالنظاـ القانكني الشامؿ البد أف يصمـ كيتحكؿ مف)  .1
 ( القاعدة مف القانكف..rule by lawالشرطة إلى )

 الجيكد الحككمية التي تراقب العممية اإلدارية يجب أف تستند إلى البنكد كالقكانيف التشريعية. .2
 

 التعميق عمى الدراسات السابقة: -خامسا
الدراسػػػػػات المحميػػػػػة كالعربيػػػػػة كاألجنبيػػػػػة التػػػػػي تناكلػػػػػت اليياكػػػػػؿ التنظيميػػػػػة كأثرىػػػػػا تعػػػػػددت 

عمػػػػػػى األداء، ككػػػػػػذلؾ األنظمػػػػػػة اإلداريػػػػػػة ككظػػػػػػائؼ إدارة المػػػػػػكارد البشػػػػػػرية كانعكاسػػػػػػاتيا عمػػػػػػى أداء 
العػػػػػامميف فمنيػػػػػا مػػػػػا تنػػػػػاكؿ كزارة الداخميػػػػػة كاألمػػػػػف الػػػػػكطني كمنيػػػػػا مػػػػػا كػػػػػاف فػػػػػي نفػػػػػس المكضػػػػػكع 

 يقية تختمؼ.كلكف الحالة التطب
 
المحمية  الدراسات ىناؾ تقاطع مع نتائج الدراسات العربية، إال أف الباحث أف رليك 
ثراء لمكضكع  كاألجنبية ف كانت تمثؿ أىمية كا  العاـ ككفؽ  ابمفيكميم اليياكؿ كاألنظمة اإلداريةكا 

ات التي تناكليا الباحثكف، إال أف أيان مف تمؾ الدراسات ك يرىا مما استقصاه الباحث كفي ئيالجز 
أثر اليياكؿ كاألنظمة اإلدارية في كفاءة أداء األجيزة األمنية"، حدكد إطبلعػو لـ يتناكؿ مكضكع 

 ( حكؿ إعادة2008اليياكؿ التنظيمية مع دراسة )السر، كلكنيا اشتركت في تناكليا لمكضكع 
، المكحىندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( في كزارة الداخمية، باإلضافة إلى اتفاقيا مع  دراسة )

 .تطكر اليياكؿ التنظيمية لمكزارات الفمسطينية كأثره عمى الكفاءة اإلداريةحكؿ  (2006
 

اميا ألداة الدراسػػػػػػػػة ) فقػػػػػػػد اتفقػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػع  البيػػػػػػػة الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة فػػػػػػػي اسػػػػػػػتخد
( كلممػػػػػنيج الكصػػػػػفي التحميمػػػػػي كمػػػػػنيج مناسػػػػػب لمثػػػػػؿ ىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف الدراسػػػػػات، كأف يافاالسػػػػػتب

ىػػػػذه الدراسػػػػػػة أجريػػػػت فػػػػي بيئػػػػػػة فمسطينيػػػػػػة، أمػػػػا الدراسػػػػات السابقػػػػػػة أجريػػػػت فػػػػي بيئػػػػات مختمفػػػػػػة 
كزارة الداخميػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػف )  الدراسػػػػػػػػػة مجتمػػػػػػػػػعكعمػػػػػػػػػى نفػػػػػػػػػس  (2008)السػػػػػػػػػر،باسػػػػػػػػػتثناء دراسػػػػػػػػػػػة 

كدراسػػػػػػػػػػػػػػػة  ( عمػػػػػػػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػكزارات الفمسػػػػػػػػػػػػػػػطينية2004ب، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػة )كػػػػػػػػػػػػػػػبل (الػػػػػػػػػػػػػػػكطني
    .( 2008( كدراسة )الفرجاني، 2007)صياـ،
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، خيػػػػاؿ)دراسػػػػة حيػػػػث أف ىنػػػػاؾ دراسػػػػات تناكلػػػػت أثػػػػر األنظمػػػػة اإلداريػػػػة عمػػػػى األداء مثػػػػؿ 
حيػػث خمصػػت الدراسػػات إلػػى كجػػكد  (2112)المطيػػرم،كدراسػػة   (2101، كدراسػػة )أبػػكعمي،(2101

 عبلقة بيف تطبيؽ األنظمة اإلدارية المتبعة كمستكل أداء المكظفيف.
 

)الفرجاني، كىناؾ دراسات تناكلت اثر اليياكؿ التنظيمية عمى أداء المكظفيف مثؿ دراسة 
 ( عمى جياز الشرطة الفمسطينية كالتي كاف مف نتائجيا أف ممارسة استراتيجيات اإلصبلح2008

كدراسة  (2006،المكح)اإلدارم لـ تصؿ إلى الحد المطمكب كمنيا الييكؿ التنظيمي، كدراسة 
كقد خمصت كؿ مف الدراستيف إلى كجكد عبلقة مؤثرة بيف اليياكؿ التنظيمية  (1998)عاتقة، 

 تنعكس عمى أداء المكظفيف كخاصة في األجيزة األمنية.
 

 كىناؾ دراسات تناكلت سياسات االختيار كالتعييف كأثرىا عمى كفاءة األداء مثؿ دراسة 
( كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة بيف سياسة االختيار كالتعييف كرضا 2007)الزعنكف، 

(  ككاف مف نتائجيا  ياب األنظمة المتبعة في 2007كدراسة )صياـ،  المدراء عف أداء مكظفييـ
 .إدارة كتنمية المكارد البشرية كذلؾ في جياز الشرطة الفمسطينية

 
كيبلحظ عمى الدراسات العربية أنيا تناكلت مكضكع الدراسة الحالية في بيئات مختمفة مثؿ 

معكقات دارية، األنظمة اإلدارية، اليمف، السعكدية، األردف كخصكصا في مكضكع اليياكؿ اإل
االتصاالت ، المناخ التنظيمي، الميارات القيادية ،التطكير التنظيمي، أثر الجزاءات اإلدارية

، كأثرىا عمى أداء المكظفيف حيث كانت معظميا عمى األجيزة األمنية كقد نتج عنيا كجكد يةر اإلدا
( كدراسة 2006 ،)القحطانيسابقة مثؿ دراسةعبلقات عمى مستكيات مختمفة بيف جميع المتغيرات ال

، حيث ندرة الدراسات الفمسطينية التي تناكلت دراسة ( 2008 ،الكميبي) كدراسة (2005،الشيرم )
 ىذه المتغيرات كانعكاساتيا عمى األداء في الساحة الفمسطينية.

الكفاءة ككانت الدراسات األجنبية قد تطرقت إلى مكضكع الييكؿ التنظيمي كأثره عمى 
ككذلؾ األنظمة اإلدارية كسياسات االختيار كالتعييف كانعكاساتيا عمى أداء المكظفيف باإلضافة إلى 
دراسة المتغيرات األخرل مثؿ المناخ التنظيمي، حيث أكدت معظـ الدراسات عمى كجكد عبلقة بيف 

كالتعييف عمى أداء المكظفيف متغيرات الدراسة الحالية اليياكؿ التنظيمية، األنظمة اإلدارية، االختيار 
( ككذلؾ دراسة Hanqin, Hailin, 2011، كدراسة ) (2003كتمثؿ ذلؾ في دراسة )ليد بيتر،

(Maguire&Shin, 2008). 
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إلى العديد مف في رسالتو،  ثالدراسات السابقة التي ذكرىا الباحإليو خمصت ككاف أىـ ما 
النتائج التي تيـ الباحث في دراستو، ك تخص األجيزة األمنية العربية بشكؿ عاـ كالفمسطينية بشكؿ 

 اـػػػػػػالنظ داخؿ التكنكلكجية رامجكالب األنظمة كتكامؿ رابطتخاص، حيث دعت ىذه الدراسات إلى 
صحيح عممية تقكيـ األداء بكزارات قطاع  زة ال تتـ بشكؿ  كأف األعماؿ إنجاح في ساىـم اإلدار 

كفعاؿ بما يخدـ المكظؼ كالكزارة معان كأف كاقع األداء الكظيفي بكزارات قطاع  زة بشكؿ عاـ مقبكؿ 
باإلضافة إلى  ياب اليياكؿ التنظيمية لبعض األجيزة األمنية كعدـ كضكح اليياكؿ التنظيمية 

انيف كالتشريعات التي تعمؿ عمى إعادة بناء كتطكير الكزارة، كعدـ المكجكدة مسبقان ك ياب القك 
 استخداـ القكانيف كالتشريعات كمعيار رقابي لقياس األداء، كالتغيرات الكزارية المتبلحقة لـ تعمؿ
عمى تطكير أداء عمؿ الكزارات الفمسطينية بؿ زادت مف تكدس المكظفيف كعدـ تكافؽ أطراؼ 

 يا.اإلدارة العميا كتصارع

ال تربط بيف نتائج تقييـ األداء كأساس لمنح الحكافز، كذلؾ  تكاف اإلدارات العميا في الكزارا
 الكزارات أفأثر سمبان عمى أداء المكظفيف كحكؿ سياسة االختيار كالتعييف أبرزت الدراسات 

 سميمة عممية كمعايير أسس عمى قائمة فعالة كتعييف اختيار سياسات بإتباع تقـك ال الفمسطينية
  .اإلدارية الكظائؼ في كالتعييف االختيار عممية تنظـ
 

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:  -ساساد
 العمؿ عمى بمكرة مشكمة الدراسة كتحديد أىدافيا.  .0

 تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة. .2

 متغيرات.استفادت الدراسة في إثراء اإلطار النظرم كمفاىيـ ال .3

 زيادة البحث كالتعمؽ في مكضكع الدراسة كاالستفادة مف المراجع المستخدمة. .4
 االستفادة في تحديد محاكر االستبانة كأسئمة كؿ محكر لمتعرؼ عمى العبلقات. .5

اإلطػػػػػبلع عمػػػػػى نتػػػػػائج الدراسػػػػػات السػػػػػابقة كمحاكلػػػػػة المكالفػػػػػة بػػػػػيف نتائجيػػػػػا مػػػػػع نتػػػػػائج ىػػػػػذه  .6
 الدراسة.
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 يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة: أىم ما -بعاسا
 الدراسة الحالية تميزت عف الدراسات السابقة في عدد مف المجاالت كذلؾ عمى النحك التالي:

سات االختيار كالتعييف االدراسات السابقة تناكلت اليياكؿ التنظيمية كاألنظمة اإلدارية كسي .1
الدراسة تناكلت اليياكؿ كاألنظمة كؿ عمى حده كفي مجتمعات دراسة مختمفة، كىذه 

اإلدارية كاالختيار كالتعييف باإلضافة إلى قياس األداء لكزارة الداخمية، كتناكليا لمجتمع 
 الدراسة المتمثؿ بكافة األجيزة األمنية في قطاع  زة.

الدراسة الحالية تناكلت اليياكؿ التنظيمية لؤلجيزة األمنية منذ تأسيسيا حيث عصب  .2
 منية كالكصكؿ إلى نتائج كتكصيات تساعد الجيات المختصة عمى اتخاذ القرار. األجيزة األ

أجريت  البية الدراسات السابقة في بيئات  ربية، في حيف تـ تنفيذ ىذه الدراسة في البيئة  .3
 .الفمسطينية بقطاع  زة عمى كجو التحديد

كخاصة التي شكمت بعد   تناكلت ىذه الدراسة كاقع عممية التنظيـ اإلدارم باألجيزة األمنية .4
كتشكيؿ أجيزة  14/6/2007كما تبعيا مف أحداث في  2005االنتخابات األخيرة في 

 أمنية حديثة كمختمفة عف سابقتيا.
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 الفصل الرابع

 وزارة الداخمية واألمن الوطني )الشق العسكري(

 مقدمة: –أوال 
كزارة الداخمية كاألمف الكطني احد الكزارات السيادية في السمطة الفمسطينية كتناكؿ الباحث فييا 

حكؿ تاريخ كزارة المتمثؿ باألجيزة األمنية، كمف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ تناكؿ عناكيف الشؽ العسكرم 
اإلجراءات التي تـ  الداخمية كاألجيزة األمنية كمياـ كؿ منيا كاإلدارات المركزية، باإلضافة إلى

المتعمقة باألجيزة  األنظمة كالقكانيف، اتخاذىا لتطكير اليياكؿ التنظيمية في الكزارات الفمسطينية
مف خبلؿ مقاببلت مع المراقب  اخميةكاقع االختيار كالتعييف في كزارة الد، كالتعرؼ عمى األمنية

 العاـ لكزارة الداخمية كاألمف الكطني.

 
 معنى كممة وزارة: -ثانيا

ة اختمؼ المؤرخكف في معنػى كممػة كزارة ىػؿ ىػي مشػتقة مػف المػؤازرة أم المعاكنػة أك مشػتق
رتػػب فقػػاؿ ابػػف خمػػدكف : " الػػكزارة ىػػي أـ الخطػػط السػػمطانية كالر أم الثقػػؿ كالمسػػؤكلية، مػػف الػػكز 

الممككية الف اسميا يدؿ عمى مطمؽ اإلعانة، فاف الكزارة مأخكذة إما مف المؤازرة كىي المعاكنػة 
)ابن كأف يحمؿ مفاعمو أكزاره كأثقالو، كىك راجع إلى المعاكنة المطمقة"  أك مف الكزير كىي الثقؿ

 (1978خمدون،
أف اسػػػـ ياسػػػة الممػػػؾ، كؼ بقػػػكانيف الػػػكزارة كسكقػػػاؿ المػػػاكردم فػػػي كتابػػػو أدب الػػػكزير المعػػػر 
 : (77،ص1987)مصطفى،  الكزارة مشتؽ مف معناىا كاختمؼ فيو ثبلثة أكجو

 ، كىك الثقؿ ألنو يحمؿ عف الممؾ أثقالو .الكزارة مشتقة مف الكزر .0
 ، كىك الظير الف الممؾ يقكل بكزيره كقكة البدف بظيره.انو  مشتؽ مف األزر .2
ــة انػػو مشػػتؽ مػػف الػػكزر كىػػك الممجػػأ كمنػػو قكلػػو تعػػالى )كػػبل ال كز(  .3  أم ال (11)ســورة القيامــة آي

، كقػد دار السياسػة كاليػو تفػرض األمػكاؿ، الف الممؾ يرجع إلى رأيو كمعكنتو ، الف عميػو مػممجأ
 األمكاؿ. تكحاز قاؿ بعض ممكؾ الفرس الكزراء ساسة األعماؿ 

 
 مفيوم األمن: -لثاثا

اختمػػؼ العممػػاء فػػي تعريػػؼ األمػػف تبعػػان لتعػػدد الحاجػػات األمنيػػػػة كتبعػػان لظػػركؼ كمتغيػػرات      
الحياة المعاصرة كتحدياتيا، كمػا تمعػب التخصصػات العمميػة كاالنحيػاز المينػي دكران فػي تعريػؼ 
األمػػػف، فرجػػػاؿ األمػػػف ينظػػػركف إليػػػو مػػػف الزاكيػػػة التقميديػػػة كىػػػي اسػػػتتباب األمػػػف بمنػػػع الجريمػػػة 

 نخفاض معدالتيا، كالحفاظ عمى األمكاؿ كاألركاح.كا
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أمػػا أصػػحاب التخصصػػات العمميػػة كالمينيػػة ينظػػركف لؤلمػػف كػػؿ مػػف زاكيتػػػو فاالقتصػػاديكف    
ينظركف إلى تعريفو باستتباب األمف االقتصادم كالرخاء كالتنمية كعمماء االجتماع ينظركف إلى 

 (.78،ص2006،) القحطاني .تعريؼ األمف مف زاكية اجتماعية
مػػف الجػػذر أمػػف، كىػػك مػػف بػػاب فيػػـ كسػػمـ، كيػػدؿ عمػػى معػػاني ، كيعػػرؼ األمػػف كمفيػػكـ لغػػػػكم

 :األماف كالتصديؽ، كقػد كردت فػي القػرآف الكػريـ بمعنػى عػدـ الخػكؼ كاالطمئنػاف ، قػاؿ تعػالى

 ًثُّن أًََسَل َعلَْيُكْن ّهي بَْعِد اْلَغّن أََهٌَتً ًَّعاسا  [154اآلية:  -]سورة: آل عمران ، 
ْْخُْن ًَِِّئ ُ بَِوئا حَْعَولُئ وقال حعالى :  ىَى أَفََوي يُْلقَى فِي الٌَّاِر َخْيٌر أَم هَّي يَأْحِي آِهًٌا يَْىَم اْلقِيَاَهِت اْعَولُىا َها ِشئ

 ]41:اآليت - فصلجسىرة:  ]  بَِصيرٌ 

الّئئِاَ   فَْليَْعبُئئُدوْا َرّ  ـَئئاََاا اْلبَْيئئجِ  : كارتػػبط مفيػػـك األمػػف بالمكػػاف، أم عكامػػؿ الجغرافيػػا، قػػاؿ تعػػالى 

 [ 4، 3اآلية: -]سورة: قريش  أَْطَعَوهُن ّهي ُجىٍع َوآَهٌَهُن ّهْي َخْىفٍ 
حاجة فطرية ينشدىا اإلنساف، مقابؿ ما يحيط بػو مػف مخػاطر  بأنو ، اصطبلحا األمف  كما كيعرؼ

 (13، ص2005: ) طوالبة .مصدرىا الطبيعػػة أك اإلنساف نفسػػو
 

 نبذة عن وزارة الداخمية: -رابعا
مف إعبلف السمطة الفمسػطينية فػي نتيجة لمكضع الخاص الذم مرت بو الكزارات الفمسطينية 

عمى كاقػع الحكػـ فػي  اإلسرائيميأكسمك كالبدء بيا مف خارج أراضي السمطة كفرض سيطرة االحتبلؿ 
جػد أف التنظيميػة لمػكزارات الفمسػطينية ي اليياكػؿالمتتبػع لكاقػع ـ، ك 0994ـ كحتى 0948فمسطيف منذ 

السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية تحممػػت عبئػػا كبيػػرا عمػػى مسػػتكل العديػػد مػػف اليياكػػؿ كالػػدكائر الحككميػػة 
المترىمػػة كىػػذا مػػا اسػػتدعى السػػمطة الكطنيػػة البػػدء مػػف نقطػػة الصػػفر لبنػػاء اليياكػػؿ كالدكلػػة الرسػػمية 

 الحككمية.
بيف منظمة التحرير الفمسطينية   03/9/0993فبعد تكقيع إعبلف المبادئ في كاشنطف في 

كقع ىذا  4/5/0994أريحا في القاىرة في  –كاتفاؽ  زة  ممثؿ الشعب الفمسطيني كحككمة إسرائيؿ،
االتفاؽ ياسر عرفات كرئيس الحككمة اإلسرائيمية اسحؽ رابيف بحضكر الرئيس المصرم حسني 

، ر خارجية الكاليات المتحدة كارف كريستكفر، ككزير خارجية ركسيا أندريو ككزيريؼمبارؾ ككزي
 ، كالذم09/5/0994الصادر في  5أصدر الرئيس ياسر عرفات مف مقره في تكنس القانكف رقـ 

الكاردة في التشريعات كالقكانيف نص عمى أف تؤكؿ إلى السمطة الكطنية الفمسطينية جميع السمطات 
 09/5/0994المنشكرات كاألكامر السارية المفعكؿ في الضفة الغربية كقطاع  زة قبؿ كالمراسيـ ك 

ـ حككمة فمسطينية مف مقره في تكنس، ث كاستنادا لذلؾ  بدأ الرئيس ياسر عرفات بتشكيؿ أكؿ
)مركز التخطيط .0994/ 0/7استكمميا بعد دخكلو أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية في 

 (176ص  ،2003،الفمسطيني
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 حككمةالعمؿ بك  كاقع الحكـ في السمطة الكطنية الفمسطينيةأف  كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح
نشاء الكزارات  منيا كزارة الداخمية كاألمف الكطني التي تمسؾ التي الرئيس الراحؿ ياسر عرفات كا 

تشكيؿ الحككمة برئاسة  حيث 2113منذ تأسيسيا كحتى عاـ  الرئيس ابكعمار بمنصب كزيرىا
في عاـ  التشريعية االنتخابات إجراء تكميؼ كزير داخمية جديد حتىك الرئيس الحالي محمكد عباس 

 .كتشكيؿ حككمة جديدة برئاسة السيد/ إسماعيؿ ىنية 2116
ثػػػـ شػػػيدت الحالػػػة األمنيػػػة فػػػي قطػػػاع  ػػػزة حالػػػة مػػػف اإلربػػػاؾ بعػػػد فػػػكز حركػػػة حمػػػاس فػػػي 

اـ الحككمػػػة كرئاسػػػة األجيػػػزة األمنيػػػة كألكؿ مػػػرة منػػػذ تشػػػكيؿ السػػػمطة كتسػػػميـ زمػػػ 2006انتخابػػػات 
تػػدىكر الحالػػة األمنيػػة ، ممػػا تسػػبب فػػي الشػػييد/ سػػعيد صػػياـ الفمسػػطينية لػػكزير جديػػد مػػف حمػػاس

تـ التكقيػع عمػى االتفاقيػة ـ، 2007-2-9اتفاؽ مكة بيف حركتي فتح كحماس ، ثـ تبعو الفمسطينية
ة كحػدة كطنيػة برئاسػة إسػماعيؿ ىنيػة ككزيػر داخميتيػا األسػتاذ مف ضػمف مخرجاتيػا تشػكيؿ حككمػك 

كقػػد ُمنحػػت الحككمػػة الثقػػة مػػف المجمػػس التشػػريعي كأدت اليمػػيف الدسػػتكرم أمػػاـ  ، ىػػاني القكاسػػمي
رئيس السمطة في حينيا كبدأت الحككمة بأداء مياميا عمى األرض ككاف الشيء الممفت لمنظر في 

نتيجػػػػة المناكفػػػػات مػػػػف قػػػػادة  2007-4-17ة اسػػػػتقالتو بتػػػػاريخ ىػػػػذه الحككمػػػػة تقػػػػديـ كزيػػػػر الداخميػػػػ
ـ كػػاف الحسػػـ العسػػكرم لقطػػاع 2007-6-14األجيػػزة األمنيػػة نتيجػػة عػػدـ تنفيػػذ أكامػػره، كبتػػاريخ 

كفي ىذا اليكـ قرر رئيس السمطة إقالة حككمة الكحدة الكطنية أك مػا يسػمى الحككمػة الحاديػة ،  زة
 .ـ2007-07-14اسة سبلـ فياض بتاريخ ر أعماؿ برئيعشر كتشكيؿ حككمة تسي

كعمى الر ـ مف إقالة حككمػة الكحػدة إال أف رئػيس الحككمػة إسػماعيؿ ىنيػة أعمػف عػف عػدـ قانكنيػة 
، 2007، األشــقر) تشػػكيؿ حككمػػة الطػػكارئ كمػػا أعمػػف عػػف اسػػتمرار عمػػؿ حككمتػػو لتسػػيير األعمػػاؿ.

 (143ص
 

كحتػػى  1994حككمػة خػبلؿ الفتػػرة مػف  12تشػػكيؿ التغيػػرات المتسػارعة ب أف ،كيػرل الباحػث
تغييػر عمػى اليياكػؿ التنظيميػة كخاصػة كزارة الداخميػة التػي عمػى الكاف لو األثػر الكبيػر فػي  2012

أدل إلػػى إلغػػاء عمػػؿ بعػػض األجيػػزة  الػػذم تمػػاس مباشػػر مػػع المػػكاطنيف، كاالسػػتنكاؼ عػػف العمػػؿ
ؿ المجمػس التشػريعي الفمسػطيني الػذم يسػاىـ كتعطيػؿ عمػ ،األمنية نتيجة حالة االنقساـ الفمسػطيني

صدار المكائح كالتعميمات لمحككمػة كمنيػا كزارة الداخميػة إضػافة إلػى دكره الرقػابي  في سف القكانيف كا 
تعدد كزراء الداخمية، ككاف كزراء الداخميػة الػذيف تػـ تعييػنيـ الحككمات الفمسطينية  تعدد كمعالياـ. 

 عمى النحك التالي:
 
 

 



78 

 

 1/4جدول 
 وزراء الداخمية في الحكومات الفمسطينية

 الفترة االسم م.
 2003نكفمبر -1994يكليك الرئيس الراحؿ/ ياسر عرفات  .1
 2005فبراير  - 2003نكفمبر  حكـ بمعاكم  .2
 2006مارس  - 2005فبراير  نصر يكسؼ  .3
 2007مارس  - 2006مارس  سعيد صياـالشييد/  .4

 2007مايك  - 2007مارس  ىاني القكاسمي  .5
 2007يكنيك  - 2007مايك  إسماعيؿ ىنية  .6
 2009يناير  -2007يكنيك الشييد/ سعيد صياـ  .7
 2009مايك -2009يناير إسماعيؿ ىنية  .8
 حتى اآلف - 2009يكنيك  فتحي حماد )حككمة تسيير األعماؿ(  .9

 وزراء الداخمية في حكومة سالم فياض )حكومة أمر واقع(
 الفترة االسم ـ.
 2009مايك  19 - 2007يكنيك  اليحيىعبد الرزاؽ  1
 حتى اآلف - 2009مايك  19 سعيد أبك عمي 2

 (، بتصرفhttp://ar.wikipedia.org/wiki ،20/12/2011المصدر: )
 

 الفمسطينية:اإلجراءات التي تم اتخاذىا لتطوير اليياكل التنظيمية في الوزارات  -خامسا
الزاكية في تسميط الضكء عمػى  رحج 0997يعتبر تقرير المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ 

الحاجة لتطكير أداء المؤسسات الفمسطينية كتطكير نظاـ الحكـ مػف اجػؿ بنػاء مؤسسػات الدكلػة كقػد 
إصبلح   عرض الخطكط العامة لبرنامج تبدأت السمطة التنفيذية في عيد الرئيس الراحؿ ياسر عرفا

كقػد سػارت الحككمػة 23/6/2112عاـ كأنجزت ما سمي فيما بعد خطة المائة يـك لئلصػبلح بتػاريخ 
التػػي ترأسػػيا محمػػكد عبػػاس )رئػػيس الػػكزراء فػػي ذلػػؾ الكقػػت( عمػػى ذات الػػنيج، ككانػػت ىػػذه الخطػػة 

الػكزراء  بداية االنطبلؽ الفعمية لعممية إصبلح حقيقية في المؤسسات الرسمية ك أكد فيما بعد  رئيس
عمى إبقاء  2113الفمسطيني قريع  منذ تسممو منصب رئاسة الكزراء في شير تشريف أكؿ مف العاـ 

عممية اإلصبلح مف أكلكيات الحككمة كالتي تناكلت خمسة محاكر رئيسية مف ضمنيا اإلصبلح في 
صػػبلح المؤسسػػػات مػػف حيػػػث الشػػكؿ كالمضػػػمكف كمراجعػػة  آليػػػات اإلدارة العامػػة كالخدمػػة المدنيػػػة كا 

كقامت الحككمة التي يرأسيا قريػع ) أبػك كميا التنظيمية كمياميا كأىدافيا، عمؿ ىذه المؤسسات كىيا
عبلء( بإعادة تنظيـ ىياكؿ الكزارات بيدؼ استكماؿ خطكات اإلصػبلح اإلدارم كفػي ىػذا الصػدد تػـ 

قرار ىيكميات ثمانية عشر كزارة حيث تـ كضع ىيكميػا التنظيمػي كخطتيػا ا عػداد إعداد كا  لتطكيريػة كا 
كزارة  كجػػػارم العمػػػؿ مػػػع بػػػاقي الػػػكزارات لكضػػػع أدلػػػة العمػػػؿ اإلجرائيػػػة لضػػػبط  02لػػػكائح كأنظمػػػة لػػػػ 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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عمميػػات الػػكزارات كالمؤسسػػات العامػػة كالتػػي مػػف شػػانيا أف تضػػبط كالػػى حػػد بعيػػد كػػؿ مػػا لػػو عبلقػػة 
 (7،ص29/3/2005.)جريدة الحياة ،بالمحاباة كالكاسطة كالمحسكبية

فيما بعد بأنو صػكدؽ عمػى ىياكػؿ جميػع الػكزارات باسػتثناء  )ابكعبلء( الكزراء الفمسطينيكأكد رئيس 
جريدة ).كزارة الداخمية كاف المصادقة عمى الييكمية اشتمؿ عمى تسكيف المكظفيف عمى أساس الييكمية

 (1، ص4/7/2005الحياة ،
 

 وزارة الداخمية والييكل التنظيمي: -ساساد
أف الكزارات األخرل في تنظيـ اليياكؿ اإلدارية حيث منذ بداية كزارة الداخمية شأنيا ش

مكحد لمكزارة كتـ تشكيؿ لجاف لمتابعة الييكمية كالكصؼ نشأتيا لـ يتـ اعتماد ىيكؿ تنظيمي 
الكظيفي كتنيي المجاف عمميا دكف اعتماد لييكمية كزارة الداخمية مف قبؿ كزارة التخطيط، كالى اآلف 

حقيؽ مياـ كأىداؼ كفؽ قرارات كزارية كقرارات مف مجمس الكزراء الستمرار ت حيث يتـ أداء المياـ
 (32، ص2008)السر،  كتتككف كزارة الداخمية كاألمف الكطني مف شقيف ىما:كزارة الداخمية، 

حيث يتككف الشؽ المدني مف عدة قطاعات عمى رأس كؿ قطاع ككيؿ أ. الشؽ المدني: 
كعدد مف اإلدارات أىميا اإلدارة العامة لؤلحكاؿ المدنية،  ،مساعد يتبع ككيؿ كزارة الداخمية

 اإلدارة العامة لمحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات، اإلدارة العامة لمجكازات.
يتككف مف عدد مف األجيزة األمنية التي تتبع مدير عاـ قكل األمف ب. الشؽ العسكرم: ك 

اإلدارة ع األمف كالمتمثمة في الداخمي باإلضافة إلى عدد مف اإلدارات التي تخدـ قطا
التكجيو السياسي ىيئة ، شئكف المالية المركزيةال، الشئكف اإلدارية كالمركزية، كالتنظيـ
 ، كاألجيزة األمنية المتمثمة في:المراقب العاـمكتب ، كالمعنكم

 جياز الشرطة الفمسطينية. .1
 جياز األمف كالحماية. .2
 جياز األمف الداخمي. .3
 جياز الدفاع المدني. .4
  جياز األمف الكطني. .5
 

الكطنية  ف خارجي يقع عمى أراضي السمطةالتصدم ألم عدكا، منع الجريمة، كىي مكمفة بحفظ األمف
دارات مركزيةكىي عبارة عف أجيزة أمني، الفمسطينية ، تخضع في )عسكرية( ة كشرطية كعسكرية كا 

 عمميا لقانكف الخدمة في قكل األمف.
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 لييكل التنظيمي لوزارة الداخمية واألمن الوطنيا( 1/4شكل رقم )

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2، ص 2007)المصدر: ىيكمية وزارة الداخمية واألمن الوطني، 
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بتػػػػػػػػػاريخ  (كاألمػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػكطنيالمراقػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػكزارة الداخميػػػػػػػػػة )كفػػػػػػػػػي مقابمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع نكفػػػػػػػػػؿ، 
األجيػػػػػػػػػزة األمنيػػػػػػػػػة ، ُكجػػػػػػػػػد أف اليياكػػػػػػػػػؿ التنظيميػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػكزارة الداخميػػػػػػػػػةكاقػػػػػػػػػع ، حػػػػػػػػػكؿ 29/11/2011

نمػػػػا يػػػػتـ العمػػػػؿ بيػػػػا حسػػػػب مػػػػا كػػػػاف مكجػػػػكد  المكجػػػػكدة حاليػػػػا لػػػػـ يػػػػتـ البػػػػدء بيياكميػػػػا مػػػػف الصػػػػفر، كا 
اطف القصػػػػػكر سػػػػػابقا مػػػػػع دراسػػػػػة االحتيػػػػػاج كالتعػػػػػديؿ بمػػػػػا يتناسػػػػػب مػػػػػع متطمبػػػػػات العمػػػػػؿ كمعرفػػػػػة مػػػػػك 

برئاسػػػػة العميػػػػد/ ايمػػػػف صػػػػياـ المينػػػػي النػػػػاتج عػػػػف العمػػػػؿ الحػػػػالي كاالسػػػػتئناس بعمػػػػؿ المجنػػػػة السػػػػابقة 
فػػػػػػػي كضػػػػػػػع اليياكػػػػػػػؿ اإلداريػػػػػػػة كاالسترشػػػػػػػاد بػػػػػػػالنكاحي العمميػػػػػػػة كالنظريػػػػػػػة فػػػػػػػي  2008المشػػػػػػػكمة فػػػػػػػي 

كميػػػػػاـ لجنػػػػػة يعػػػػػة عمػػػػػؿ األجيػػػػػزة األمنيػػػػػة، تصػػػػػميـ اليياكػػػػػؿ مػػػػػف قبػػػػػؿ مختصػػػػػيف كذك خبػػػػػرة فػػػػػي طب
 لييكميات ىي عؿ النحك التالي:ا

 كضع ىيكمية مناسبة لعمؿ األجيزة األمنية كاإلدارات المركزية بكزارة الداخمية. .1
إعادة ترتيب الييكميات بحيث تتناسب مع مياـ األجيزة األمنية كالكصؼ الكظيفي الذم يناط  .2

 بكؿ إدارة كقسـ.
 بميامو بشكؿ ميني.تسكيف عدد األفراد الفعمي البلـز لكؿ جياز لكي يقـك  .3

 أفاد نكفؿ بأنو: أسباب عدـ اعتماد اليياكؿ التنظيميةكعف 
 لـ يتـ تقديـ ىيكمية جديدة لؤلجيزة األمنية كاستمرار العمؿ باليياكؿ القديمة. .1
 .2008بدء العمؿ عمى ترتيب اليياكؿ اإلدارية بعد ديسمبر  .2
تبػػػػػدم دائمػػػػػا مبلحظاتيػػػػػا عمػػػػػى  حيػػػػػث كزارة التخطػػػػػيط كجػػػػػكد بعػػػػػض الخبلفػػػػػات المينيػػػػػة مػػػػػع .3

 اليياكؿ المقدمة إلييا مف كزارة الداخمية كترفض اعتمادىا.
نػػػػدرة المتخصصػػػػيف فػػػػي مجػػػػاؿ التخطػػػػيط األمنػػػػي الػػػػذم  يخػػػػص األجيػػػػزة األمنيػػػػة عػػػػف بػػػػاقي  .4

 الكزارات.
 

 اثر اليياكؿ التنظيمية عمى أداء"مساعد المراقب العاـ لشئكف الرقابة حكؿ  الطكيؿ، كفي مقابمة مع
تـ تشكيؿ لجنة لمعمؿ عمى ىيكميات األجيزة األمنية ،  2011"/28/11بتاريخ  األجيزة األمنية

ك لـ يتـ اعتماد اليياكؿ بالشكؿ الرسمي، فبعض األجيزة األمنية  2008في نياية عاـ كمبلكاتيا 
االنتياء  تـعممت عمى تسكيف اليياكؿ التنظيمية ليا مع مبلكاتيا كلكف لـ يتـ القرار في األمر، حيث 

 كيجرم تكزيع المبلكات عمييا مف قبؿ المجاف الفرعية.مف كضع ىيكمية لمشرطة 
كعػػػػػف طبيعػػػػػة العمػػػػػػؿ فػػػػػي األجيػػػػػػزة األمنيػػػػػة يػػػػػػتـ العمػػػػػؿ كفػػػػػػؽ ىيكميػػػػػات  يػػػػػػر معتمػػػػػدة لكػػػػػػؿ 
جيػػػػػػاز كىنػػػػػػاؾ عػػػػػػدـ تتطػػػػػػابؽ بػػػػػػيف الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي لؤلجيػػػػػػزة كمػػػػػػا ىػػػػػػك معمػػػػػػكؿ بػػػػػػو عمػػػػػػى أرض 

 الكاقع.
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 اإلدارية عمى أداء مكظفك كزارة الداخمية فأشار الطكيؿ إلى أف: أما عف أثر اليياكؿ 
 كجكد اليياكؿ اإلدارية يضاعؼ األداء مما ىك عميو اآلف. .1
يػػػػػتـ مػػػػػف خػػػػػبلؿ اليياكػػػػػؿ اإلداريػػػػػة تقسػػػػػيـ العمػػػػػؿ كتخصػػػػػيص الميػػػػػاـ ممػػػػػا يسػػػػػيؿ عمميػػػػػة  .2

 الرقابة اإلدارية عمى عمؿ األجيزة األمنية.
رجػػػػػػة كبيػػػػػػرة فػػػػػػي تحسػػػػػػيف صػػػػػػنع القػػػػػػرار فػػػػػػي األجيػػػػػػزة كجػػػػػكد اليياكػػػػػػؿ اإلداريػػػػػػة يسػػػػػػاىـ بد .3

 األمنية كبالتالي انعكاسو عمى أداء العامميف.
كجػػػػػػػكد الييكػػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػػػي يسػػػػػػػيؿ مػػػػػػػػف عمميػػػػػػػة االتصػػػػػػػاؿ كالتكاصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف المسػػػػػػػػتكيات  .4

 اإلدارية المختمفة في األجيزة األمنية.
المحاسػػػػػبة اليياكػػػػػؿ التنظيميػػػػػة بعػػػػػد اعتمادىػػػػػا تصػػػػػبح قانكنيػػػػػة بحيػػػػػث بعػػػػػدىا يػػػػػتـ تفعيػػػػػؿ  .5

 كتحديد المسؤكليات كالسمطات مما يحسف مف جكدة األداء.
 
 : المتعمقة باألجيزة األمنية األنظمة والقوانين -بعاسا

  :المصدر حيث مف نكعاف باألمف المتعمقة القكانيف
 السمطة قياـ قبؿ منيا جزءان  أك فمسطيف تحكـ كانت سمطات عف صدرت قكانيف .1

 .الفمسطينية
 .السمطة قياـ بعد تبنييا تـ قكانيف .2

 
 قاـ الفمسطيني المشرع أف إال الفمسطينية؛  ير القكانيف بعض تحكميا األمنية األجيزةىذا يعني بأف 

 بشكؿ سبقيا ما دائمان  تمغي أف دكف تشريعات مف سبقيا ما مكاف حمت التي القكانيف بعض بتبني
ف صريح  كاضح  ير األمف مجاؿ في الفمسطينية  ير التشريعات مصير فبقي ضمنان، ذلؾ فعمت كا 
 المخصص كالكقت الدراسة ىذه ىدؼ تفكؽ كبيريف كتعمؽ لدراسة بحاجة التشريعات ىذه ،المعالـ
 (3، ص2005 ،)ىيكمية وزارة الداخمية .لتقديميا

القكانيف كالتشريعات التي تنظـ عمؿ األجيزة األمنية كالرئيس الذم تبناه في تمؾ  كالجدكؿ التالي يكضح
 الفترة،
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 (2/4جدول رقم )

 القوانين المتعمقة بعمل األجيزة األمنية

تم نشره في الجريدة  تبناه الرئيس القانون م.
 الرسمية )ج ر(

0.  
بشػػػػػأف الػػػػػدفاع  0998لسػػػػػنة  3قػػػػػانكف رقػػػػػـ 

 المدني.
 عرفات 28/5/0998

0/7/0998 
 24ج ر 

2.  
قػػػػػػانكف التػػػػػػأميف كالمعاشػػػػػػات لقػػػػػػكل األمػػػػػػف 

 .2114لسنة  06الفمسطيني رقـ 
 فتكح 28/02/2114

28/2/2115 
 53ج ر 

3.  
لسػػػػػػػػػػػنة  7قػػػػػػػػػػػانكف التقاعػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػاـ رقػػػػػػػػػػػـ 

2115. 
 عباس 26/4/2115

27/6/2115 
 55ج ر 

قػػػػػػػػػػػػػانكف الخدمػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػكل األمػػػػػػػػػػػػػػف   .4
 .2115لسنة  8الفمسطينية رقـ 

 28/6/2115 عباس 4/6/2115
 56ج ر 

5.  

بتعػػػػػػػػػػديؿ  2115لسػػػػػػػػػػنة  06قػػػػػػػػػػانكف رقػػػػػػػػػػـ 
بعػػػػػض أحكػػػػػاـ قػػػػػانكف التػػػػػأميف كالمعاشػػػػػات 

لسػػػػػػػنة  06لقػػػػػػػكل األمػػػػػػػف الفمسػػػػػػػطيني رقػػػػػػػـ 
2114. 

 عباس 23/01/2115
9/00/2115 

 61ج ر 

لسػػػػػػنة  07قػػػػػػانكف المخػػػػػػابرات العامػػػػػػة رقػػػػػػـ   .6
2115. 

 9/00/2115 عباس 26/01/2115
 61ج ر 

 قانكف مصرم قديـ رجؿ الشرطة. قانكف الشرطة كصفات  .7

8.  
الئحػػػػػػػة العقكبػػػػػػػات التأديبيػػػػػػػة كاالنضػػػػػػػباطية 
كصػػػػػػػػػػندكؽ الجػػػػػػػػػػزاءات الماليػػػػػػػػػػة المكقعػػػػػػػػػػة 

 .2101عمى العسكرييف لسنة 
28/02/2101 

 ىنية إسماعيؿ
قرار مجمس الكزراء رقـ 

 /ـ.ك/إ.ق( 5/086/00)

01/2/2100 
 56ج ر 

األمنيــة،  واألجيــزة الفمســطيني المــدني المجتمــع بــين مــا لمعالقــة القــانوني المصــدر: خميــل، عاصــم، اإلطــار
 ، بتصرف.12، ص 2005بيرزيت،  جامعة - الحقوق معيد

 
مف قبؿ  لتنظيميما قانكف تبني تـ الذيف الكحيديف الجيازيف أف جميان  يبدك تقدـ ما عمى بناءك 

 مختمفة مشاريع تداكؿ تـ بينما العامة المخابراتجياز ك  المدني الدفاعجياز  ىما المجمس التشريعي
 الذم الكقت نفس في كلمشرطة الكطني األمف لقكات قانكف مشركع تقديـ تـ لقد .األخرل األمف ألجيزة

 تـ الذم ىك فقط األخير أف إال 2005 شباط في كذلؾ العامة المخابرات قانكف مشركع تقديـ فيو تـ
 .(12، ص2005)خميل،  .الحقا تبنيو تـ كالذم  25/4/2005في  العامة لممناقشة تقديمو
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كبحسػػب نكفػػؿ، فػػاف الػػنظـ اإلداريػػة ىػػي ضػػكابط سػػميمة كعامػػة ك اياتيػػا دائمػػا ايجابيػػة تػػنعكس عمػػى 
األداء المينػػػي كلػػػيس سػػػمبيا إذا أحسػػػف التعامػػػؿ معيػػػا كأحسػػػف اختيػػػار الكقػػػت المناسػػػب لبلسػػػتثناء بقػػػرار 

 قيادم جماعي كليس فردم.
 
 ميام األجيزة األمنية: -ثامنا

 فيما يمي مياـ األجيزة األمنية العاممة في قطاع  زة
يي ىيئو مدنية نظامية تتبع لكزارة ف التعريؼ القانكني لمشرطة حسبجياز الشرطة الفمسطينية: .1

الداخمية تؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا برئاسة مدير عاـ الشرطة كىك الذم يصدر القرارات 
كتسير عمي  ،كتكفؿ لممكاطنيف الطمأنينة ،الشعب كاجباتيا في خدموتؤدم التي نيا ئك المنظمة لجميع ش

مف كاجبات ككفقان  حفظ النظاـ كاألمف العاـ كاآلداب كتتكلي التنفيذ ما تفرضو عمييا القكانيف كالمكائح 
 .(6/12/2011 ،نسخة الكترونية)لمقانكف.

 
كقايػػة ك  األنشػػطة المخالفػػة لمقػػانكفمحاربػػة إلػػى جيػػاز األمػػف الػػداخمي  يػػدؼكي :جيــاز األمــن الــداخمي .2

المسػػاىمة مػػع قػػكل األمػػف األخػػرل فػػي العدائيػػة بأنكاعيػػا المختمفػػة ك المجتمػػع الفمسػػطيني مػػف االختراقػػات 
 ،2011)ىيكميـة جيـاز األمـن الـداخمي، مكافحػة التجسػس. باإلضػافة إلػى  فرض القانكف كحماية األمػف العػاـ

 (7ص

   
ىيئة عسكرية نظامية، تؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا  عفكىك عبارة  :األمن الوطنيجياز  .3

برئاسة كزير األمف الكطني كتحت قيادة القائد العاـ، كىك الذم يصدر القرارات البلزمة إلدارة عمميا 
 (5ص، 2011الوقائع الفمسطينية، ) كتنظيـ شئكنيا كافة، كفقا ألحكاـ القانكف كاألنظمة الصادرة بمقتضاه.

 
نشػاء ك ، ك تنظيـ كسائؿ إطفاء الحػرؽكيقكـ ىذا الجياز ب :الدفاع المدنيجياز . 4 تييئػة  رفػة عمميػات ا 

تخػػزيف المعػػدات ك  ؿ كاأللغػػاـ التػػي لػػـ تنفجػػر كرفعيػػاتنظػػيـ عمميػػات الكشػػؼ عػػف القنابػػ، الػػدفاع المػػدني
ض كفػرؽ مراقبػي إعداد فرؽ اإلنقاذ كفرؽ رفع األنقا، ات البلزمة ألعماؿ الدفاع المدنيكاألدكية كالمطير 
تنظيـ كتحديد شػركط نقػؿ كتخػزيف المػكاد الكيميائيػة الخطػرة ، كأخيرا العمؿ عمى الحريؽالغارات الجكية ك 

 (.08/12/2011 ،نسخة الكترونية) عمى طرؽ أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية.
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كزراء كأعضاء حماية الشخصيات الميمة مف كيعمؿ ىذا الجياز عمى   جياز األمن والحماية: .5
حماية بعض التي تزكر قطاع  زة ك ، كالكفكد األجنبية مس التشريعي ك كبار رجاؿ الحككمةالمج

 (33، ص2008)السر،.ك يرىامجمس الكزراء أك كزارة الداخمية  المؤسسات الميمة مثؿ مبنى
 

الخدمة مؤسسة حككمية صحية تعمؿ عمى تقديـ عبارة عف : جياز الخدمات الطبية العسكرية. 6
الطبية كالصحية ألفراد األجيزة األمنية العسكرية التابعيف لكزارة الداخمية، كلكؿ مف يحتاجكف لمرعاية 

 (25/11/2011 ،نسخة الكترونية)الصحية عمى قدـ المساكاة.
 
 لقكل المعنكية كالتعبئة التكجيو خدمة تقدـ رائدة كطنية مؤسسة :ىيئة التوجيو السياسي والمعنوي .7

 ربط خبلؿ مف الفمسطيني المجتمع تطكير في كالمساىمة، الفمسطيني كالجميكر الفمسطينية األمف
 التعبئة في كالنكعية المنكعة الفعاليات خبلؿ مف كذلؾ، حر ناىض مجتمع لخمؽ بالحداثة األصالة
 كالبرامج كالمحاضرات كالندكات المقاءات في كالمتمثمة، كالنفسية كالسمككية كاإلدارية كالفكرية المعنكية
  .(26/11/2011 ،نسخة الكترونية) .ك يرىا كالمخيمات كاإلصدارات العمؿ ككرش المتخصصة اإلرشادية

 
أما عن اإلدارات التي تتبع الشق العسكري لوزارة الداخمية واألمن الوطني فمياميا عمى النحو 

 (33، ص2008السر،)التالي:
تعيػػػيف كنقػػػؿ كترقيػػػة كترفيػػػع القيػػػكد لمػػػكظفي كزارة  ىػػػذه اإلدارة عمػػػىشػػػرؼ تُ  :اإلدارة كالتنظػػػيـىيئػػػة . 1

الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني كقػػد كػػاف لمػػدير عػػاـ اإلدارة اإلشػػراؼ عمػػى شػػؤكف المػػكظفيف بمختمػػؼ أجنحػػة 
 الػػكزارة المختمفػػة سػػكاء المػػدني منيػػا كالعسػػكرم كقػػد تػػزامف تشػػغيؿ اإلدارة مػػع صػػدكر قػػرار رئػػيس السػػمطة 

 .2112عاـ اهلل  ورحمياسر عرفات 
عمػى تػكفير االحتياجػات التشػغيمية كالرأسػمالية لػكزارة الداخميػة كىػي  تعمػؿ: . الشئكف اإلداريػة المركزيػة2

كأخػػػػػرل  الػػػػػنمط المعتمػػػػػد فػػػػػي الشػػػػػؽ العسػػػػػكرم عػػػػػادة حيػػػػػث تتكػػػػػكف مػػػػػف إدارتػػػػػيف إحػػػػػداىما لممشػػػػػتريات
 .2112لممستكدعات ، كقد تـ تطبيؽ ىذا النظاـ عاـ 

تعمػػؿ عمػػى إعػػداد المكازنػػات العامػػة  لػػكزارة الداخميػػة كىػػي عػػادة مكازنػػة : الماليػػة المركزيػػةالشػػئكف . 3 
تجميعية تتككف مف مجمكعة مكازنات أجنحة  كزارة الداخمية كىي الشؽ المدني كالشرطة كالدفاع المػدني 

ؽ كاإليػراد بمختمػؼ أجنحػة تقع مسئكلية اإلدارة المالية لمكزارة كمراقبة اإلنفػا اكاألمف الكقائي سابقان، كعميي
   الكزارة.
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 واقع االختيار والتعيين في وزارة الداخمية: -اتاسع
تتـ عممية التعييف في الكزارات الفمسطينية عبر ديكاف المكظفيف العاـ بمكجب قانكف الخدمة 

كتعمؿ كزارة الداخمية بيذا القانكف في الشؽ المدني  كالذم يتكلى عممية اإلعبلف حتى التثبيت، المدنية،
أما في الشؽ العسكرم فيتـ االختيار كالتعييف مف قبؿ ىيئة التنظيـ كاإلدارة كالتي تمثؿ  ، مف الكزارة

 خاصة فقط بالعامميف في الشؽ العسكرم )األمني( لكزارة الداخمية.  إدارة
إتباع الطرؽ الرسمية في  ألمف كالكطني عمىعممت كزارة الداخمية كا 2009منتصؼ عاـ  كمنذ

كعمى مكاقعيا اإللكتركنية  الرسمية متمثمة باإلعبلف عبر الجرائد عممية التعييف في الكظائؼ العامة،
جراء المقاببلت كاالختبارات المطمكبة لعممية التكظيؼ كالتعييف فيما بعد لفترة تجريبية محددة  المختمفة كا 

 .كمف ثـ التثبيت
 :يف الضباط في كزارة الداخميةتعي. 1

نظرا لمبيئة الخاصة في قطاع  زة كما مرت بو الحالة األمنية مف أحداث نتج عنيا استنكاؼ 
معظـ العامميف في األجيزة األمنية عف عمميـ، فكاف ال بد مف تككيف األجيزة األمنية كبديؿ لما كاف 

ؿ نتيجة لسيطرة فئة معينة عمى الحكـ ك االستفراد سابقا، فعممية التعييف بكزارة الداخمية مرت بعدة مراح
بتعييف األفراد مف ىذه الفئة دكف الفئات األخرل، فاألجيزة األمنية السابقة كانت محسكبة عمى جية 

كلدت حككمة ناشئة تقـك بحماية مشركعيا الكطني كتنفيذ البرنامج  2006معينة كبعد انتخابات
 تكافؽ مع رؤيتيا لمكاقع الفمسطيني.االجتماعي كالسياسي كاألمني الذم ي

اتصفت مرحمة السمطة السابقة بالتكظيؼ بناء عمى االنتماء  فكانت المرحمة األكلى مف التعييف فقد 
السياسي كحرماف أبناء الحركة اإلسبلمية خاصة مف الكظائؼ الحككمية كباألخص الكظائؼ في 

ظيؼ في الحككمة الجديدة أبناء الحركة األجيزة األمنية، فكاف مف الطبيعي أف يغمب عمى التك 
اإلسبلمية الذيف حرمكا مف ىذا التكظيؼ سابقا كر ـ ذلؾ فقد شممت التكظيفات عدد كبير مف أبناء 

 التنظيمات األخرل كعامة الناس كىذا كاف كاضحا عند تشكيؿ القكة التنفيذية كبعدىا.
حيث يتـ التكظيؼ بناء  2009بعد حرب الفرقاف، منتصؼ عاـ  فقد تـ البدء بيا أما المرحمة الثانية

عمى اإلعبلنات كبمكاصفات معينة بحسب الحاجة لكزارة الداخمية جنكد، قانكنييف، شرطة مركر، ... 
مكظؼ بديؿ عف الشيداء في الكزارة مف عامة الشعب،  كتـ اإلعبلف  100حيث تـ البدء بتعييف عدد 

طمب تكظيؼ مف كافة األطر السياسية كالعامة كتـ الترشيح  14000لييا فيما بعد عف كظائؼ كتقدـ إ
جراء المقاببلت كالتعييف بدكف النظر لبلنتماء السياسي.  (29/12/2011 ،نوفل) كا 
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  في كزارة الداخمية: شا رة لممرشحيف لكظائؼ االختيار إجراءات .2
كالمعايير البلزمة لمكظيفة مف قبؿ لجنة بعد اإلعبلف عف كظائؼ شا رة في الكزارة كتحديد الشركط 

، ناعوق)يتـ اختيار كفؽ التالي: مف كزارة الداخمية يككف عضكا فييا ىيئة التنظيـ كاإلدارة
28/12/2011) 
الختبار المياقة البدنية كالذم يتـ مف قبؿ كادر متخصص في يدخؿ المتقدميف لمكظائؼ  .أ 

 الرياضة كالمياقة.
 يجرم عميو الفحص الطبي)الككمسيكف الطبي(.الناجح مف اختبار المياقة  .ب 
 يتـ إجراء فحص السيرة كالسمكؾ عمى الناجحيف. .ج 
عطاء درجة لكؿ اختبار كيتـ  .د  بحسب المعايير السابقة يككف المتقدـ لمكظيفة قد تـ قياس أدائو كا 

 االختيار بحسب األكلكية مف عدد المتقدميف بحسب حاجة الكزارة.
 تعيينيـ تحت مسمى جندم تحت االختبار لمدة ست شيكر.بعد اختيار المتقدميف يتـ  .ق 
يخضع الذيف تـ اختيارىـ لدكرة تأسيسية يعقدىا المديرية العامة لمتدريب بالتنسيؽ مع ىيئة  .ك 

 اإلدارة كالتنظيـ.
 يتـ تكزيع العناصر المؤىمة عمى األجيزة األمنية بحسب احتياجات كؿ جياز. .ز 
 مدني مثبل إطفاء ك يرىا.يتـ إجراء دكرات تخصصية في الدفاع ال .ح 
يخضع المكظؼ بعدىا لقانكف الخدمة في قكل األمف بكافة مكاده كلكائحو الداخمية طكاؿ فترة  .ط 

 عممو بكزارة الداخمية.
يتـ استيعاب األسير المحرر بكزارة الداخمية كاألمف الكطني بكاسطة كزارة األسرل كالذم أمضى  .م 

فيما بعد بحسب سنكات األسر كالمؤىؿ العممي  خمس سنكات فما فكؽ في األسر، كيتـ تقييمو
 /ـ.ك/إ.ىػ(.1/118/11الكزراء رقـ )بعد الثانكية العامة. قرار مجمس 
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 الفصل الخامس
 منيجية الدراسة

 
 المقدمة: -والأ

جراءاتيػػػا محػػػكرا رئيسػػػيا يػػػتـ مػػػف خبللػػػو انجػػػاز الجانػػػب التطبيقػػػي  مػػػف تعتبػػػر منيجيػػػة الدراسػػػة كا 
الدراسػػة ، كعػػف طريقيػػا يػػتـ الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات المطمكبػػة إلجػػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي لمتكصػػؿ إلػػى 

ؽ األىػداؼ النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيػات الدراسػة المتعمقػة بمكضػكع الدراسػة ، كبالتػالي تحقػ
 . التي تسعى إلى تحقيقيا

الدراسػػػة، ككػػػذلؾ أداة الدراسػػػة كعينػػػة  كمجتمػػػع متبػػػعنيج اللممػػػتنػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفا حيػػػث 
كمػػػػا يتضػػػػمف كصػػػػفا  ،، كمػػػػدل صػػػػدقيا كثباتيػػػػاككيفيػػػػة بنائيػػػػا كتطكيرىػػػػا عػػػػدادىاإالمسػػػػتخدمة كطريقػػػػة 
تي استخدميا لجمع بيانات كاألدكات الأداة الدراسة كتقنينيا،  تصميـفي  الباحثبيا ـ لئلجراءات التي قا

   .الدراسة
 

 الدارسة: منيجية -ثانيا
ـ المػػػنيج الكصػػػفي ااسػػػتخدتػػػـ بنػػػاءا عمػػػى طبيعػػػة الدراسػػػة كاألىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى إلػػػى تحقيقيػػػا 

، كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصػفيا كصػفا دقيقػا كيعبػر عنيػا التحميمي
ف أجؿ استقصاء تعبيرا كيفيا ككميا ، كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة م

مظاىرىػػا كعبلقاتيػػا المختمفػػة ، بػػؿ يتعػػداه إلػػى التحميػػؿ كالػػربط كالتفسػػير لمكصػػكؿ إلػػى اسػػتنتاجات يبنػػي 
 .يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع عمييا التصكر المقترح بحيث 

 
 مصادر البيانات:  -ثالثا

 ف لممعمكمات:يمصدريف أساسي في ىذه الدراسة تـ استخداـ
إلػػي مصػػادر البيانػػات الثانكيػػة كالتػػي تػػـ التكجػػو معالجػػة اإلطػػار النظػػرم لمبحػػث لانكيػػة: المصػػادر الث .0

تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة، كالػدكريات كالمقػاالت كالتقػارير، كاألبحػاث 
 مختمفة.كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت ال

المصادر األكلية: لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث لجأ الباحث إلي جمع البيانات األكلية  .2
ليػػػذا الغػػػرض، ككزعػػػت عمػػػى أربػػػع  مػػػف خػػػبلؿ اإلسػػػتبانة كػػػأداة رئيسػػػة لمبحػػػث، صػػػممت خصيصػػػا ن
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 التنظيمية،مجاالت لتغطي فرضيات البحث مف خبلؿ عدد مف األسئمة التي تتناكؿ محاكر اليياكؿ 
األنظمػػة اإلداريػػة، سياسػػات االختيػػار كالتعيػػيف، كتقيػػيـ األداء لػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني، كلجػػأ 
الباحػػػث ليػػػذه االسػػػتبانة لتسػػػميط الضػػػكء عمػػػى تفاصػػػيؿ محػػػاكر الدراسػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر الضػػػباط 

 حميؿ النتائج.كالذم بدكره يعطي مؤشرات يمكف االعتماد عمييا في ت -الشؽ العسكرم -بالكزارة
 

 مجتمع الدراسة :  -رابعا
يعػػرؼ بأنػػو جميػػع مفػػردات الظػػاىرة التػػي يدرسػػيا الباحػػث ، كبػػذلؾ فػػاف مجتمػػع مجتمػػع الدراسػػة 

الدراسة ىك جميع األفراد أك األشياء الذيف يككنكف مكضكع مشكمة الدراسة . كبناءا عمى مشػكمة الدراسػة 
يػع الضػباط العػامميف فػي الشػؽ العسػكرم بػالكزارة كالػذيف كأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ يتككف مف جم

عمػػى إحصػػائية شػػػير  بنػػاء 4654يحممػػكف الرتػػب مػػف رتبػػة مػػبلـز كحتػػى رتبػػة لػػػكاء حيػػث بمػػغ عػػددىـ 
 كىي بحسب الجدكؿ التالي: التنظيـ كاإلدارة ف ىيئة عكالصادرة  0/2102

 
 (1/5)جدول 

 الضباط في األجيزة األمنيةعدد 
 

 المجموع اسم الجياز

 2592 جياز الشرطة الفمسطينية
 426 جياز األمف كالحماية
 239 جياز األمف الكطني
 564 جياز األمف الداخمي
 172 جياز الدفاع المدني

 64 ىيئة التكجيو السياسي كالمعنكم
 389 جياز الخدمات الطبية

 4446 المجموع
 اإلدارات المركزية بوزارة الداخمية 

 46 التنظيـ كاإلدارةىيئة 
 57 اإلدارة المالية المركزية
 65 إدارة اإلمداد كالتجييز
 23 إدارة العمميات المركزية

 17 اإلدارة العامة لمشئكف العسكرية
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 208 المجموع
 4654 اإلجمالي لمضباط

 .1/2012المصدر/ ىيئة التنظيم واإلدارة، وزارة الداخمية، 
 

 :عينة الدراسة -خامسا
استبانة  41عينة حجميا  تـ تكزيعحيث ، الطبقية العينة العشكائية الباحث باستخداـ طريقةقاـ 

عمى ستبانة ا 711لمتأكد مف صدؽ كثبات االستبانة ، كبعد التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة تـ تكزيع 
األدنى % كقد قاـ الباحث بحساب الحد 96استبانة منيا بنسبة 674مجتمع الدراسة كقد تـ استرداد 

 (,.2003Moore, D., McCabe, G) لعينة الدراسة بحسب المعادلة التالية:
 

2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:
Z  :مثبلن( القيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ :Z=2.05 1014 لمستكل داللة =α.) 
m (±1014 )مثبلن:: الخطأ اليامشي: كُيعّبر عنو بالعبلمة العشرية 

 يخن حصحيح حجن الؼيٌت في حالت الوجخوؼاث الٌهائيت هي الوؼادلت:

n الُمَعّدؿ   = 
1 

nN

N n
        (2) 
 حوثل حجن الوجخوغ Nحيث 

 ( نجد أف حجـ العينة يساكم:0باستخداـ المعادلة )
n  = 659

04.02

05.2
2











 

 
 :( يساكم2ّدؿ باستخداـ المعادلة )فإف حجـ العينة الُمعَ ،  = 4654Nحيث أف مجتمع الدراسة 

n الُمَعّدؿ   = 577
16594654

4654659





  

 
 711، حيث تـ تكزيع ما مجمكعو مكظؼ 577كبذلؾ فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكم 

استبانة إلعطاء البحث مزيد مف الدقة كالقكة في اختبار فرضيات الدراسة مف خبلؿ مجتمع الدراسة 
لتدريبية خبلؿ الدكرات ا العينة ضابط، ككذلؾ سيكلة الكصكؿ إلى ىذا العدد مف 4654الذم يتمثؿ ب 
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يؿ اإلحصائي الذم استبانة تـ االعتماد عمييا في التحم 674لمضباط بكزارة الداخمية، حيث تـ جمع 
كىك ما نسبتو  577مف أصؿ العينة كحد أدنى  مف إجمالي مجتمع الدراسة %0405يمثؿ ما نسبتو 

0204 % 0 
 
 خطوات بناء االستبانة: -دساسا

قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة اثر اليياكؿ كاألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية 
مف كجية نظر الضباط، كاتبع الباحث الخطكات  -الشؽ العسكرم –كالتمكف مف قياس أداء الكزارة 

 التالية لبناء االستبانة:
الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسػة، كاالسػتفادة منيػا ك  اإلدارماألدب اإلطبلع عمى  -1

 في بناء اإلستبانة كصيا ة فقراتيا.
كاألكػاديمييف بػػكزارة  استشػار الباحػث عػددان مػف أسػاتذة الجامعػات الفمسػطينية كالمشػرفيف اإلداريػيف -2

 .كفقراتيا اإلستبانةفي تحديد أبعاد  الداخمية كاألمف الكطني،
 الرئيسية التي شممتيا اإلستبانة. تحديد المجاالت -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 .فقرة 57مجاالت ك  4تـ تصميـ اإلستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف  -5
مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كاألكػػاديمييف مػػف المحكمػػيف اإلداريػػيف  00تػػـ عػػرض اإلسػػتبانة عمػػى  -6

الكاقػػع ( 0كالممحػػؽ رقػػـ ) مػػف جامعػػات أخػػرل، تػػدريس كأعضػػاء ىيئػػة الفػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية، 
 .يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ مف ىذه الدراسة،  060 في صفحة

فػػػػي ضػػػػكء أراء المحكمػػػػيف تػػػػـ تعػػػػديؿ بعػػػػض فقػػػػرات اإلسػػػػتبانة مػػػػف حيػػػػث الحػػػػذؼ أك اإلضػػػػافة  -7
الكاقع فػي صػفحة  (3رقـ ) ؽفقرة، ممح 57اإلستبانة في صكرتيا النيائية عمى  ركالتعديؿ، لتستق

 .مف ىذه الدراسة 063
 

 :أداة الدراسة -سابعا
مف  " تككنتدكر اليياكؿ كاألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنيةتـ إعداد إستبانة حكؿ" 

 قسميف رئيسييف ىما:
المؤىؿ اسـ الجياز، العمر،الجنس ، القسـ األكؿ: كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )

 ، المسمى الكظيفي ، سنكات الخدمة(.المحافظة )حسب مكاف العمؿ( ، الرتبة ، الراتب ،العممي
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 مجاالت : 4فقرة ، مكزعة عمى  47، كيتككف مف مجاالت الدراسةالقسـ الثاني: كىك عبارة عف 
 ( فقرة.02مف ) ف، كيتكك اليياكؿ اإلدارية المجاؿ األكؿ: .0
 ( فقرة.00، كيتككف مف )اإلدارية المطبقةاألنظمة المجاؿ الثاني:  .2
 ( فقرة.00مف ) ف، كيتكك كالتعييف الحالية االختيار سياسات : فعاليةالمجاؿ الثالث  .3
 ( فقرة.03، كيتككف مف )قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطنيالمجاؿ الرابع:  .4

الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات  تـ استخداـ مقياس ليكرتكلقياس استجابات المبحكثيف 
 (:2/5االستبياف حسب جدكؿ )

 
 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي2/5جدول )

 بشدةمكافؽ  مكافؽ   ير متأكد  ير مكافؽ  بشدة ير مكافؽ  االستجابة
 5 4 3 2 0 الدرجة

 
" كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة   ير مكافؽ بشدة( لبلستجابة "0اختار الباحث الدرجة )

 % كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.21ىك
 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: -ثامنا
 Statistical Package for theتفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي تـ 

Social Sciences  (SPSS)  اإلحصائية التالية:كتـ استخداـ األدكات 
النسب المئكيػة كالتكػرارات كالمتكسػط الحسػابي: يسػتخدـ ىػذا األمػر بشػكؿ أساسػي أل ػراض معرفػة  -0

 . الدراسة عينةفي كصؼ يتـ االستفادة منيا تكرار فئات متغير ما ك 

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة، (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ) -2
يقػـك  ،( لقيػاس درجػة االرتبػاطPearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ) -3

 لحسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي تػػػـ اسػػػتخداموكقػػػد  ،ىػػػذا االختبػػػار عمػػػى دراسػػػة العبلقػػػة بػػػيف متغيػػػريف
 .لبلستبانة كالصدؽ البنائي

( لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد T-Test) فػػػي حالػػػة عينػػػة كاحػػػدة Tاختبػػػار  -4
لمتأكػػد مػػف  تػػـ اسػػتخداموكلقػػد  ،أـ زادت أك قمػػت عػػف ذلػػؾ 3الدرجػػة المتكسػػطة كىػػي كصػػمت إلػػي 

 داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .
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( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ Independent Samples T-Test) فػػي حالػػة عينتػػيف Tاختبػػار  -5
 .المستقمة ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات تفركقا

 One Way Analysis of Variance ذك االتجػاه الكاحػد – اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم -6

ANOVA) - لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فركقػات ذات داللػة إحصػائية بػيف ثػبلث مجمكعػات أك )
 أكثر مف البيانات.

 
 صدق االستبيان: -اتاسع

قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ قد ما كضعت لقياسو، ك  يقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة 
 اإلستبانة بطريقتيف:

             صدق المحكمين:-1
مجاؿ إدارة  متخصصيف فيمف ال 00عرض الباحث اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 

راء المحكميف (، كقد استجاب الباحث آل0كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) األعماؿ أكاديمييف كمينييف
كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو 

 .(3انظر الممحؽ رقـ ) -النيائية 
 
 صدق المقياس: -2

 Internal Validityاالتساق الداخمي  أ.

 ومع المجاؿ الذم تنتمي إلي يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة
ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لئلستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت 

 االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
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i.  اليياكل اإلدارية:مجال 
 

 (3/5جدول )
 " والدرجة الكمية لممجالاليياكل اإلدارية  من فقرات مجال "معامل االرتباط بين كل فقرة 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 542. يكجد في الجياز ىيكؿ تنظيمي كاضح كمحدد.  .0

الييكؿ التنظيمي لمجياز يحدد الصبلحيات كالمسئكليات لجميع المستكيات اإلدارية   .2
 كمحدد.بشكؿ كاضح 

.558 *0.000 

 0.000* 680. يتـ تحديث الييكؿ التنظيمي بشكؿ دكرم لمكاكبة التغيرات كالتطكرات.  .3

 0.000* 566. ىناؾ التزاـ مف الضباط بإتباع التسمسؿ اإلدارم كفؽ الييكؿ التنظيمي.  .4

5.  
عدد أفراد الجياز مكزع عمى قطاعات الييكؿ التنظيمي بما يتناسب مع االحتياج 

 لممكارد البشرية.
.739 *0.000 

 0.000* 660. يتـ تسكيف الضباط في الييكؿ التنظيمي كفؽ تسمسؿ الرتب العسكرية.  .6

 0.000* 787. يحفز الييكؿ التنظيمي لمجياز الضباط عمى تحسيف أدائيـ.  .7

 0.000* 709. جميع المسميات في الييكؿ التنظيمي مفعمة داخؿ الجياز.  .8

9.  
قطاعات الييكؿ التنظيمي لمجياز ك ايات كزارة الداخمية كاألمف ىناؾ ترابط بيف 

 الكطني.
.707 *0.000 

 *0.001 491. الييكؿ التنظيمي يراعي البيئة كالكاقع الذم يحيط بطبيعة عمؿ الجياز.  .01

 0.000* 748. اليياكؿ التنظيمية تراعي خصكصية كتخصصات األجيزة األمنية المختمفة.  .00

 0.000* 600. بيف السمطات الممنكحة لمضباط ك المسئكليات الممقاة عمى عاتقيـ. يكجد تكزاف  .02

 . α=0.04االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
 

كالدرجة الكمية "، اليياكؿ اإلدارية"مجاؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ3/5جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α= 1014المبينة دالة عند مستكم معنكية ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط لممجاؿ

،  10490حيث تراكحت قيمة معامؿ بيرسكف لبلرتباط ما بيف ) المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو
10787). 
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ii. :مجال األنظمة اإلدارية المطبقة 

 
 (4/5جدول )

 درجة الكمية لممجال" والاألنظمة اإلدارية المطبقة  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.005* 405. يكجد داخؿ الجياز قكانيف كأنظمة إدارية تنظـ العمؿ بيف اإلدارات المختمفة.  .0

 0.001* 460. القكانيف كالمكائح اإلدارية كاضحة كمفيكمة داخؿ الجياز.  .2

 0.000* 600. بالمكائح كالقكانيف الخاصة بعمؿ الجياز.يتـ تكعية كتثقيؼ الضباط   .3

 0.013* 351. المكائح اإلدارية كالقكانيف بسيطة ك ير معقدة.  .4

 0.000* 683. يتـ االلتزاـ بالمكائح ك األنظمة اإلدارية خبلؿ العمؿ.  .5

 0.000* 807. يتـ تقييـ األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا داخؿ الجياز كتحديثيا بشكؿ دكرم.  .6

 0.000* 809. عممية اتخاذ القرار تأتي نتيجة االلتزاـ بالسياسات كاألنظمة اإلدارية.  .7

 0.000* 649. يتـ تطبيؽ القكانيف كاألنظمة اإلدارية عمى جميع المستكيات اإلدارية في الجياز.  .8

9.  
جيات سف القكانيف ككضع األنظمة كالمكائح تأخذ بعيف االعتبار طبيعة مياـ كؿ 

 جياز عف األجيزة األخرل. 
.700 *0.000 

يكجد التزاـ باألنظمة كالمكائح مما يسيؿ التنسيؽ كالتكاصؿ بيف األجيزة األمنية   .01
 المختمفة المياـ.

.760 *0.000 

00.  
في الكزارة لتأدية األىداؼ المشتركة بيف  ىناؾ ارتباط لمكائح اإلدارية بناظـ كاحد

 األجيزة.
.711 *0.000 

 . α=0.04االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
 

كالدرجة " األنظمة اإلدارية المطبقة  "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 4/5جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α= 1014معنكية  لالمبينة دالة عند مستك الكمية لممجاؿ ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط 

، 10350حيث تراكحت قيمة معامؿ بيرسكف لبلرتباط ما بيف ) يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو
10819). 
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iii. :مجال سياسة االختيار والتعيين 
 
 (5/5جدول )

 والدرجة الكمية لممجال"  والتعيين  االختيار سياسات معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 كالتعييف عممية االختيار تنظـ إدارية مكتكبة ككاضحة الكزارة سياسػػػػػػػات داخؿ تكجد  .0
 .في الكظائؼ

.609 *0.000 

2.  
 الخاصة بعممية الخدمة في قكل األمف بتشريعات كقكانيف قبؿ الكزارة مف التزاـ ىناؾ

 االختيار كالتعييف.
.889 *0.000 

 0.000* 657. االختيار كالتعييف تـ كضعيا كفقا ألسس كمعايير عممية سميمة. سياسات  .3

 0.000* 869. يسكد الرضا العاـ عف إجراءات كسياسات الكزارة في االختيار كالتعييف.  .4

5.  
 لشغؿ الكظائؼ المبلئميفاألفراد  االختيار كالتعييف تؤدم إلى اختيار سياسات
 .اإلدارية

.797 *0.000 

 0.000* 772. الكادر العامؿ في األجيزة األمنية تـ اختياره بناء عمى احتياجات العمؿ.  .6

 بيف المرشحيف كالنزيية المنافسة الحرة الحالية االختيار كالتعييف تضمف سياسات  .7
 .اإلدارية لشغؿ الكظائؼ

.852 *0.000 

8.  
لقدراتيـ كمياراتيـ  لمستمرا  عمى التطكير االختيار كالتعييف العامميف تحفز سياسات

 .اإلدارية
.903 *0.000 

 0.000* 714. .الكزارة في العمؿ معدؿ دكراف استقرار في الحالية كالتعييف االختيار تساىـ سياسات  .9

 0.000* 792. يراعى في إجراءات التعييف في الكظائؼ جكانب االختبار المختمفة.  .01

00.  
 في االختيار كمعايير إجراءات كضع في فاعبل دكرا ىيئة التنظيـ كاإلدارة تمارس

 الكظائؼ.
.602 *0.000 

 . α=0.04االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة   
 

كالدرجة " كالتعييف االختيار سياسات مجاؿ "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 5/5جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α= 1014، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية الكمية لممجاؿ 
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، 10612حيث تراكحت قيمة معامؿ بيرسكف لبلرتباط ما بيف )  يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو
10913). 

 
iv. :مجال قياس األداء بوزارة الداخمية واألمن الوطني 

 
 (6/5جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال قياس األداء في وزارة الداخمية واألمن الوطني فقرة من فقرات مجال "معامل االرتباط بين كل 

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

). 

 0.000* 510. يكجد تقييـ لؤلداء بشكؿ دكرم داخؿ الجياز.  .0

2.  
األمنية عف بعضيا آليات التقييـ في الكزارة تراعي خصكصية عمؿ بعض األجيزة 

 البعض.
.574 *0.000 

 0.000* 611. يتـ إتباع الطرؽ العممية في عممية تقييـ األداء بالجياز.  .3

4.  
آليات التقييـ ألداء األجيزة األمنية تتناكؿ كافة المستكيات اإلدارية في الييكؿ 

 التنظيمي لمجياز.
.429 *0.003 

 0.000* 613. األداء بالجياز. يتـ متابعة نتائج التقييـ كالعمؿ عمى تطكير  .5

 0.005* 399. ىناؾ خطط عمؿ معتمدة لكزارة الداخمية تعمؿ األجيزة األمنية عمى تنفيذىا.  .6

 0.000* 571. يتـ كضع مؤشرات لقياس األداء ضمف خطط الجياز.  .7

 0.000* 839. يتـ إجراء تعديبلت عمى الخطط بناء عمى نتائج قياس األداء.  .8

 0.027* 307. كأنشطة األجيزة األمنية تتناسب مع حجـ اإلمكانيات المتكفرة لدييا.مخرجات عمؿ   .9

 0.001* 490. ىناؾ مستكل مف الرضا لدل الضباط عف أداء األجيزة األمنية.  .01

 0.036* 288. تكاكب األجيزة األمنية التطكر التكنكلكجي كتستثمره في تنفيذ المياـ.  .00

 0.000* 539. األجيزة األمنية كمخرجاتيا.المجتمع المحمي راض عف أداء   .02

 0.001* 468. يكجد تعاكف في تنفيذ المياـ المشتركة بيف األجيزة األمنية يزيد مف حسف األداء.   .03

 . α=0.04داللة  لاالرتباط داؿ إحصائيان عند مستك 
 

كزارة الداخمية قياس األداء في  "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 6/5جدكؿ )يكضح 
كالدرجة الكمية لممجاؿ ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم "   كاألمف الكطني
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حيث تراكحت قيمة معامؿ بيرسكف  كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو α= 1014معنكية 
 (10839،  10288لبلرتباط ما بيف )

 
 Structure Validity البنائيالصدق  ب.

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
  .الكمية لفقرات اإلستبانةالكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة 

 
 (7/5جدول )

 والدرجة الكمية لإلستبانة. معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة

 معامل بيرسون المجال م
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 801. اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط بكزارة الداخمية   .0

2.  
األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء الضباط بكزارة الداخمية أثر 

 كاألمف الكطني.
.791 *0.000 

 0.000* 896. كالتعييف الحالية كأثرىا عمى األداء. االختيار سياسات فعالية  .3

 0.000* 796. .قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني  .4

 . α=1014االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *          
 

عند مستكم ( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيان 7/5يبيف جدكؿ )
اإلستبانة صادقو لما كضع لقياسو، ككانت النتائج  كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت α= 1014معنكية 

 (.10896ك 10790لمعامبلت بيرسكف  لبلرتباط  تتراكح ما بيف) 
 
  :Reliabilityثبات اإلستبانة  -3 

أكثر مف مرة تحت نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيعيا  ةيقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبان
نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج اإلستبانة كعدـ 

 تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فترات زمنية معينة.
طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات اإلستبانة،  ـااستخد نة الدراسة مف خبلؿإستبامف ثبات  كتـ التحقؽ

 (.8/5ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ )
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 (8/5جدول )
 معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال م

الداخمية كاألمف اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط بكزارة   .0
 الكطني.

12 0.867 

األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء الضباط بكزارة الداخمية أثر   .2
 كاألمف الكطني.

11 0.860 

 0.929 11 كالتعييف الحالية كأثرىا عمى األداء. االختيار سياسات فعالية  .3

 0.432 13 .قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني  .4

 0.842 47 السابقة معاالمجاالت 

 
مجاؿ  لكؿ( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة 8/5كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا  ،ستبانةلكؿ مجاؿ مف مجاالت اال  (0.929،0.867) تتراكح بيفحيث 
 (.0.842لجميع فقرات اإلستبانة )

 
ك يكػػكف  ،لمتكزيػػع( قابمػػة 3فػػي صػػكرتيا النيائيػػة كمػػا ىػػي فػػي الممحػػؽ ) تكػػكف اإلسػػتبانةبػػذلؾ ك 
إسػػػػتبانة الدراسػػػػة ممػػػػا يجعمػػػػو عمػػػػى ثقػػػػة تامػػػػة بصػػػػحة اإلسػػػػتبانة قػػػػد تأكػػػػد مػػػػف صػػػػدؽ كثبػػػػات  الباحػػػػث

 كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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 الفصل السادس

 البيانات واختبار فرضيات الدراسةتحميل 

 

 .المقدمة -أوال

 .اختبار التوزيع الطبيعي   -ثانيا

البيانات الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  -ثالثا

 الشخصية.

 تحميل فقرات الدراسة. -رابعا

 اختبار فرضيات الدراسة. -خامسا
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 الفصل السادس

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة: -أوال
، كذلؾ مف خػبلؿ اإلجابػة تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل

عػػف أسػػئمة الدراسػػة كاسػػتعراض أبػػرز نتػػائج اإلسػػتبانة كالتػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ فقراتيػػا، 
كالكقػكؼ ، كاستخبلص النتػائجلبيانات المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ االفصؿ  شمؿكي

المحافظػػة  ،المؤىػػؿ العممػػي ،اسػػـ الجيػػاز العمػػر،الجػػنس ،  )عمػػى متغيػػرات الدراسػػة التػػي اشػػتممت عمػػى 
لػذا تػـ إجػراء المعالجػات ، المسػمى الػكظيفي ، سػنكات الخدمػة(، )حسب مكػاف العمػؿ( ، الرتبػة ، الراتػب

إذ تػػـ اسػػتخداـ برنػػامج الػػرـز اإلحصػػائية لمدراسػػات  ،الدراسػػة إسػػتبانةاإلحصػػائية لمبيانػػات المتجمعػػة مػػف 
 لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.  (SPSS)االجتماعية 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي    -ثانيا
الختبػار  K-S) )    Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ - اختبػار ككلمجػكركؼ تػـ اسػتخداـ

 (.1/6في جدكؿ )، ككانت النتائج كما ىي مبينة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
 
 (1/6جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح  نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال م
(Sig.) 

 0.903 كاألمف الكطني.اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط بكزارة الداخمية   .0

 0.655 األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.أثر   .2

 0.370 كالتعييف الحالية كأثرىا عمى األداء. االختيار سياسات فعالية  .3

 0.059 .قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني  .4

 0.596 جميع مجاالت االستبانة .5

 
ت الدراسة مجاالجميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 0/6كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

يتبع التكزيع الطبيعي  تالمجاال يذهكبذلؾ فإف تكزيع البيانات ل  α=1014مستكل الداللة مف  أكبركانت 
 . التالمجا هلئلجابة عمى فرضيات الدراسة المتعمقة بيذ كبذلؾ سيتـ استخداـ االختبارات المعممية
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 الشخصية:البيانات الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  -ثالثا
 الشخصيةالبيانات كفؽ  لعينة الدراسة كفيما يمي عرض

 :عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  .1
 الجنس (:2/6جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 96.4 635 ذكر

 3.6 24 أنثى

 100.0 659 المجموع*

 مستجيب لم يستجيبوا ليذا المتغير. 15)*(ىناك 

، حيػث تعتبػر إناث %3.6بينما ذككر،  مف عينة الدراسة% 96.4ما نسبتو ( أف 2/6يتضح مف جدكؿ )
األجيزة األمنية الحالية كالتي استيدفيا الباحث كمجتمع لمدراسة ىي عبارة عػف األجيػزة األمنيػة التػي تػـ 

التػػي كػػاف يعمػػؿ بيػػا نسػػبة ال نظػػرا السػػتنكاؼ األجيػػزة األمنيػػة السػػابقة  14/6/2007تككينيػػا بعػػد أحػػداث 
الحاليػػة مجتمػػع الػػذككر كنسػػبة قميمػػة مػػف يغمػػب عمػػى األجيػػزة األمنيػػة ، ك بػػأس بيػػا مػػف العنصػػر النسػػائي 

العنصػػر النسػػائي، حيػػث تعتبػػر األجيػػزة األمنيػػة الحاليػػة حالػػة مػػف تسػػيير األعمػػاؿ تنتيػػي مػػع المصػػالحة 
الفمسػػطينية حيػػث أحػػد أىػػـ الممفػػات األمنيػػة ىػػك ممػػؼ األجيػػزة األمنيػػة، باإلضػػافة إلػػى أف معظػػـ العػػدد 

ـ أقػػؿ مػػف رتبػػة مػػبلـز لػػـ يػػتـ بحػػثيـ ضػػمف عينػػة الدراسػػة، الحػػالي لمكػػادر النسػػائي بػػاألجيزة األمنيػػة ىػػ
كبعض األجيزة األمنية ال يحتكم نيائيا عمى العنصر النسػائي ككػذلؾ اإلدارات المركزيػة بػكزارة الداخميػة 
كاألمف الكطني كذلؾ تمثؿ في جياز األمف الكطني كجياز األمف الداخمي كىيئة التنظيـ كاإلدارة ك يرىا 

 مركزية بالكزارة.مف اإلدارات ال
 

 عينة الدراسة حسب العمر:توزيع  .2
 

 العمر  (: 3/6جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر

 4.6 31 سنة 25أقؿ مف 

 57.1 384 سنة 35إلى أقؿ مف  25مف 

 29.0 195 سنة 45اقؿ مف  إلى 35مف 

 9.2 62 سنة فما فكؽ 45

 100.0 672 المجموع
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يمييا بذلؾ فئة الضباط الذيف  35إلى اقؿ مف  25عمرىـ مف لذيف نسبة ا( أف 3/6يتضح مف جدكؿ )
 45إلى  25سنة، حيث تككف  البية مجتمع الدراسة مف الفئة العمرية مف  45إلى اقؿ مف  35عمرىـ 

أف األجيزة األمنية تتمتع بككادر ذات فئة عمرية  إلى% كذلؾ يشير 8600سنة كالذم تمثمت نسبتو 
 .سنكات  6مف حداثة ىذه األجيزة األمنية التي لـ يمضي عمى تككينيا سكل شابة كىذا ناتج 

 
 عينة الدراسة حسب اسم الجياز:توزيع  .3

 
 اسم الجياز (:4/6جدول )

 النسبة المئوية % العدد اسم الجياز
 38.3 250 الشرطة

 6.3 41 األمف كالحماية

 26.5 173 األمف الداخمي

 7.7 50 الخدمات الطبية

 10.0 65 الكطنياألمف 

 3.8 25 الدفاع المدني

 1.4 9 مالية مركزية

 0.3 2 مديرية التدريب

 0.2 1 اإلصبلح كالتأىيؿ

 1.5 10 إدارة اإلمداد كالتجييز

 3.1 20 ىيئة التكجيو السياسي كالمعنكم

 0.9 6 ىيئة التنظيـ كاإلدارة

 100.0 652 المجموع

 

نسبة الضباط في جياز الشرطة الفمسطينية كىك الجياز الذم يحتؿ أعمى ( أف 4/6يتضح مف جدكؿ )
نسبة مف العامميف في األجيزة األمنية في قطاع  زة حيث يبمغ إجمالي عدد العامميف ضمف مرتبات 

بيف ضابط كصؼ ضابط مكزعيف عمى عدد مف اإلدارات المركزية مثؿ إدارة  8050جياز الشرطة 
كافحة المخدرات، إدارة ىندسة المتفجرات، ثـ تكزعت العينة عمى األجيزة المباحث العامة، إدارة م

األمنية األخرل كالتي تختص بجكانب أقؿ مف تخصص جياز الشرطة فكانت العينة عشكائية طبقية 
 تتناكؿ أراء الضباط في كافة األجيزة األمنية كبينيا اإلدارات المركزية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.
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 الدراسة حسب المؤىل العممي:عينة توزيع  .4

 

 المؤىل العممي (: 5/6جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 1.1 7 دكتكراه

 7.1 47 ماجستير

 4.1 27 دبمـك عالي

 64.7 426 بكالكريكس

 22.9 151 دبمـك فما دكف

 100.0 658 المجموع

 
مضباط حاممي درجة البكالكريكس في إشارة إلى ارتفاع أف أعمى نسبة ىي ل، ( 5/6يتضح مف جدكؿ )

مستكل التحصيؿ العممي لمضباط حيث الكادر األمني الذم يتمتع بدرجة عالية مف التأىيؿ العممي 
بمختمؼ التخصصات حيث يرجع ذلؾ إلى ارتباط نظاـ الترقيات في الرتب بناء عمى المؤىؿ العممي 

مما يجعؿ عدد مبلـز أف يككف حاصبل عمى درجة البكالكريكس،  الذم يككف الحد األدنى لمضابط برتبة
% بالدراسات 802كبير مف الضباط يسعكف لتحصيؿ الدرجة العممية البكالكريكس كاىتماـ ما نسبتو 

األجيزة األمنية تجاه  العميا لمزيد مف التحصيؿ العممي لكادر الكزارة كالذم بدكره ينعكس عمى أداء
  .المكاطنيف
اإلطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناكلت مجتمع الدراسة الحالية يتـ مبلحظة زيادة  كمف خبلؿ

 ، اإلقباؿ عمى الدراسات العميا كخاصة تخصص الدكتكراه منذ بداية الكزارة كحتى تاريخ ىذا البحث
 (.2118% بحسب  دراسة )السر، 1حيث بمغت نسبة الحاصميف عمى درجة الدكتكراه 

 
 حسب مكان العمل(دراسة حسب المحافظة )عينة التوزيع  .5

 

 المحافظة (:  6/6جدول )
 النسبة المئوية % العدد المحافظة 

 12.6 84 الشماؿ محافظة

 53.7 359  زةمحافظة 

 13.2 88 الكسطىمحافظة 

 8.1 54 خانيكنسمحافظة 



016 

 

 12.6 84 رفحمحافظة 

 100.0 669 المجموع

 
 زة كانت األعمى في عينة الدراسة كذلؾ نظرا لتمركز معظـ محافظة أف  :(6/6) يتضح مف جدكؿ 

باإلضافة  ،ات الرئيسية لكزارة الداخمية في محافظة  زة كانتشار الفركع فقط عمى باقي المحافظاتسالمؤس
رطية كأمنية تتناسب مع ىذا العدد باإلضافة إلى الكثافة السكانية في محافظة  زة كالذم يتطمب كثافة ش

 كبير مف أبناء المحافظات األخرل يعممكف في محافظة  زة.إلى أف عدد 
 

 عينة الدراسة حسب الرتبة:توزيع  .6

 
 الرتبة(:  7/6جدول )

 النسبة المئوية % العدد الرتبة
 0.3 2 لكاء

 0.6 4 عميد

 2.0 13 عقيد

 5.4 36 مقدـ

 12.8 85 رائد

 31.4 209 نقيب

 33.9 226 مبلـز أكؿ

 13.7 91 مبلـز

 100.0 666 المجموع

 
فيمػا  %79الضػباط أصػحاب الرتػب بػيف مػبلـز إلػى نقيػب كانػت نسػبتيا : أف (7/6) يتضح مف جػدكؿ 

% كىػػذا يشػػير إلػػى 209فػػي حػػيف كانػػت مػػف عقيػػد فمػػا فػػكؽ % 0802كانػػت النسػػبة بػػيف رائػػد إلػػى مقػػدـ 
تنػػػاكؿ الباحػػػث لجميػػػع رتػػػب الضػػػباط مػػػف األدنػػػى إلػػػى األعمػػػى، كيرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى أف النظػػػاـ العسػػػكرم 
المعمػػكؿ بػػو فػػي الشػػؽ العسػػكرم لػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني كالػػذم يمثػػؿ مسػػتكيات اإلدارة الػػثبلث 

 : (0/6) العميا كالكسطى كالدنيا، بحسب الشكؿ
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 (1/6شكل رقم )

 الرتب ومستويات اإلدارة المختمفة عدد العالقة بين
 
 
 
  
 
 
 

                                
 

 .الباحث د بواسطةر  ج  لمصدر: ا
 

حيػث يعمػؿ بيف رتبة مػبلـز كحتػى رتبػة نقيػب، كتمثؿ القاعدة لفئة الضباط الفئة األكثر كاألكسع انتشارا 
جيػػاز األمػػف الػػكطني بالنظػػاـ العسػػكرم الكتيبػػة التػػي تتػػألؼ مػػف عػػدد مػػف السػػرايا ككػػؿ سػػرية تتػػألؼ مػػف 

مثػؿ كػؿ قائػد كتيبػة رتبػة عدد مف الفصائؿ ككؿ فصػيؿ يتػألؼ مػف عػدد مػف المجمكعػات كىكػذا بحيػث ي
اإلداريػػػة فػػػي اليياكػػػؿ التنظيميػػػة  تككػػػذلؾ السػػػرية كالفصػػػيؿ كالمجمكعػػػة، حيػػػث تعتمػػػد المسػػػتكيا معينػػػة

 لؤلجيزة األمنية عمى الرتبة بحيث يككف في أعمى اليـر الرتبة األعمى ثـ التي تمييا كىكذا.
 
 عينة الدراسة حسب الراتب:توزيع  .7

 الراتب(:  8/6جدول )
شيقل()الراتب  النسبة المئوية % العدد 

 75.8 505 3000أقؿ مف 

3000-3999 108 16.2 

4000-4999 43 6.4 

 1.6 11 ؿ فأكثرقشي 5000

 100.0 667 المجموع

 

 

 لىاء

 عويد ،عقيد 

 هقدم، رائد

 هالزم ًقيب، هالزم أول،

 اإلدارة الىسطى

 اإلدارة العليا

 اإلدارة الدًيا
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ىػػي النسػػبة األكبػػر كىػػذا يتناسػػب  ؿقشػػي 3000أصػػحاب الراتػػب أقػػؿ مػػف ( أف 8/6) يتضػػح مػػف جػػدكؿ 
إال أف التقييمػات األخيػرة تػـ  ،مع المتغيػر لمعينػة بحسػب الرتبػة فكممػا زادت الرتبػة كممػا زاد الراتػب كىكػذا

اعتمادىا إداريا كلـ يتـ اعتمادىا ماليا كىذا ما كاف لو األثر مف المبحكثيف في االستجابة ليذا المتغيػر، 
 4000إلػػى  3000ىػػـ مػػف فئػػة الضػػباط أصػػحاب الركاتػػب مػػف % مػػف الضػػباط 22.6فػػي حػػيف كػػاف 

 ؿ في إشارة إلى أف العدد األكبر مف الضباط ىـ مف أصحاب الركاتب المتكسطة.قشي
 
 :عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  .8

 
 المسمى الوظيفي(:  9/6جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 1.2 8 مدير جياز

 3.5 23 اإلدارةمدير عاـ 

 7.2 47 اإلدارةنائب/ مساعد مدير عاـ 

 30.9 201 مدير دائرة

 57.1 371 إدارم

 100.0 650 المجموع

 
النصيب األكبر مف عينة الدراسة ىـ مف فئة الضباط اإلدارييف كىي الفئة ( أف 9/6) يتضح مف جدكؿ 

عمى المكاقع التنظيمية في لعينة الدراسة كىذا يشير إلى ارتباط تكزيع الرتب  األكسع في العمؿ اإلدارم
 .لكؿ جياز مف األجيزة األمنية مكضع البحث الييكؿ التنظيمي

 
 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:توزيع  .9

 

 سنوات الخدمة(:  10/6جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة

 7.7 51 سنكات 3قؿ مف أ

 48.9 326 سنكات  6اقؿ مف  إلىسنكات  3

 18.9 126 سنكات 9أقؿ مف  إلىسنكات  6 

 6.0 40 سنة  12أقؿ مف إلى سنكات  9
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 18.5 123 سنة فأكثر 12

 100.0 666 المجموع

 
سنكات كانت  6 إلى 3مضباط أصحاب الخدمة مف أف نسبة العينة ل( 10/6) يتضح مف جدكؿ 

% كىذا ناجـ عف حداثة األجيزة األمنية كالعامميف فييا في قطاع  زة بعد استنكاؼ األجيزة 4809
األمنية السابقة كتكظيؼ عدد كبير جديد لمقياـ بمياـ األجيزة األمنية بالحد الذم يكفؿ استمرار العمؿ 

 كتكفير األمف.
الدراسة ىـ مف الذيف كانكا ضمف األجيزة األمنية عينة % مف 4304 أف ما نسبتوكتشير النتائج إلى 

سعيد  /كمف الجدير ذكره أف الكزير الشييد السابقة كاستمركا في العمؿ مع األجيزة األمنية الحالية،
تحاؽ بصفكؼ األجيزة الحالية كألكثر مف مرة لصياـ كاف قد فتح المجاؿ أماـ المستنكفيف لمعكدة كاال

كؿ مرة، حيث يخمك بعض األجيزة األمنية الحالية مف الذيف كانكا عمى ككانت االستجابة ضعيفة في 
 قيكد األجيزة األمنية السابقة ككذلؾ اإلدارات المركزية بالكزارة نظرا لطبيعة عمؿ ىذه األجيزة.

 
 تحميل فقرات الدراسة: -رابعا

لمعينة  T)اختبار فرضيات تـ استخداـ االختبارات المعمميةك اختبار ال تحميؿ فقرات الدراسةلك 
ه ىذ( ذك االتجاه الكاحد، معامؿ االرتباط بيرسكف  -لمعينتيف مستقمتيف، التبايف األحادم T،الكاحدة 
 في حالة أف تكزيع البيانات يتبع التكزيع الطبيعي.ة مناسب اتاالختبار 

اختبار الفرضيات حكؿ متكسط )كسيط( درجة اإلجابة يساكم درجة الحياد )درجة المكافقة  -أكال
 درجة  ير متأكد كىي تقابؿ 3: اختبار أف متكسط درجة اإلجابة يساكم الفرضية الصفريةالمتكسطة( 

 حسب مقياس ليكرت المستخدـ.
أكبر مف  Sig > 0.04 (Sigت إذا كان  3: متكسط درجة اإلجابة ال يساكم الفرضية البديمة -ثانيا

الفرضية الصفرية كيككف في ىذه الحالة ( فإنو ال يمكف رفض SPSS(  )حسب نتائج برنامج  0.04
 ، 3كىى درجة  ير متأكدحكؿ الظاىرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف  أفراد العينةمتكسط آراء 
( فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة 0.04أقؿ مف  Sig) Sig < 0.04أما إذا كانت 

، كفي ىذه الحالة يمكف تحديد  ير متأكدرجة عف ديختمؼ جكىريان  أفراد العينةآراء القائمة بأف متكسط 
كذلؾ مف خبلؿ قيمة  ، ير متأكدما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكىرية عف درجة 

 ير مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لئلجابة يزيد عف درجة االختبار قيمة االختبار فإذا كانت 
 كالعكس صحيح. متأكد
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 :"اليياكل اإلدارية تحميل فقرات مجال"  .1
كىي  ير متأكد لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.00/6النتائج مكضحة في جدكؿ ) ،أـ ال 3
 

 (11/6جدول )
 "اليياكل اإلدارية لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 1 0.000* 32.37 80.69 4.03 يكجد في الجياز ىيكؿ تنظيمي كاضح كمحدد.  .0

2.  
الييكؿ التنظيمي لمجياز يحدد الصبلحيات كالمسئكليات لجميع 

 المستكيات اإلدارية بشكؿ كاضح كمحدد.
3.78 75.64 20.63 *0.000 2 

 6 0.000* 13.14 70.58 3.53 يتـ تحديث الييكؿ التنظيمي بشكؿ دكرم لمكاكبة التغيرات كالتطكرات.  .3

 3 0.000* 15.87 72.40 3.62 اإلدارم كفؽ الييكؿ التنظيمي.ىناؾ التزاـ مف الضباط بإتباع التسمسؿ   .4

5.  
عدد أفراد الجياز مكزع عمى قطاعات الييكؿ التنظيمي بما يتناسب مع 

 االحتياج لممكارد البشرية.
2.92 58.45 -1.77 *0.038 12 

 11 0.000* 3.49 63.35 3.17 يتـ تسكيف الضباط في الييكؿ التنظيمي كفؽ تسمسؿ الرتب العسكرية.  .6

 8 0.000* 7.40 66.19 3.31 يحفز الييكؿ التنظيمي لمجياز الضباط عمى تحسيف أدائيـ.  .7

 10 0.000* 4.41 63.72 3.19 جميع المسميات في الييكؿ التنظيمي مفعمة داخؿ الجياز.  .8

9.  
ىناؾ ترابط بيف قطاعات الييكؿ التنظيمي لمجياز ك ايات كزارة 

 الداخمية كاألمف الكطني.
3.60 71.90 17.08 *0.000 4 

 7 0.000* 11.53 68.68 3.43 الييكؿ التنظيمي يراعي البيئة كالكاقع الذم يحيط بطبيعة عمؿ الجياز.  .01

00.  
اليياكؿ التنظيمية تراعي خصكصية كتخصصات األجيزة األمنية 

 المختمفة.
3.54 70.70 14.86 *0.000 5 

02.  
بيف السمطات الممنكحة لمضباط ك المسئكليات الممقاة عمى  تكازفيكجد 
 9 0.000* 6.03 64.84 3.24 عاتقيـ.

  0.000* 17.52 68.95 3.45 جميع فقرات المجال معاً 

 .α = 0.04المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:00/6مف جدكؿ )
 4.03ساكم " ي يكجد في الجياز ىيكؿ تنظيمي كاضح كمحدد "األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  .0

القيمة كأف 32.37 ، قيمة االختبار%80.69 ( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف 
 = 0.04لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig).االحتمالية 

α  ، كىذا  3كىي  متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة  ير متأكدمما يدؿ عمى أف
 يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

 
" عدد أفراد الجياز مكزع عمى قطاعات الييكؿ التنظيمي بما  الخامسةلمفقرة المتكسط الحسابي  .2

، %58.45أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.92 ساكمي يتناسب مع االحتياج لممكارد البشرية "
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة   0.038 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ، 1.77-   قيمة االختبار 

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد ،  α = 0.04إحصائيان عند مستكل داللة 
مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى  ير  كىذا يعني أف ىناؾ 3عف درجة  ير متأكد كىي  انخفض

 ىذه الفقرة. 
 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.45كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  .3
"  لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،17.52 االختبار%، قيمة 68.95

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،  α = 0.04" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة اليياكؿ اإلدارية 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة  3كىي  ير متأكد عف درجة  المجاؿ يختمؼ جكىريان  االستجابة ليذا
كبالر ـ مف ايجابية النتائج إال أنيا تبقى ضعيفة ، اد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿمف قبؿ أفر 

لمجاؿ اليياكؿ اإلدارية في إشارة إلى ضركرة بذؿ المزيد مف االىتماـ كتحسيف العمؿ في تطبيؽ 
اليياكؿ التنظيمية عمى كافة األجيزة األمنية كتبني المستكيات العميا بالكزارة لشئكف اليياكؿ 

 ف الدعـ اإلدارم، التنظيمية لؤلجيزة األمنية بمزيد م
 
ال تقكـ بتطبيؽ اليياكؿ التنظيمية في أف قيادة األجيزة األمنية بكزارة الداخمية  عزك الباحث ذلؾ إلىيك 

العدد، ضعؼ  األجيزة األمنية بالر ـ مف كجكدىا ككضكحيا، كذلؾ قد ينتج عف  ياب الكفاءات، قمة
بيت العمؿ كفؽ اليياكؿ التنظيمية كتـ تشكيؿ قصارل جيدىا لتثكتبذؿ الكزارة  المكارد كاإلمكانيات، 

أكثر مف لجنة لمتابعة ىذه القضية لما لو مف اثر كاضح عمى أداء ضباط األجيزة األمنية ككذلؾ 
اىتماـ كزير الداخمية باألمر، حيث تـ االنتياء مف اعتماد الييكؿ التنظيمي لجياز الشرطة الفمسطينية 
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ظيمي لجياز الشرطة الفمسطينية كالكصؼ الكظيفي لكؿ مكقع في كتـ إصدار كتاب يتضمف الييكؿ التن
المراقب العاـ لكزارة  برئاسةاليياكؿ التنظيمية الييكؿ التنظيمي، كىناؾ جيد كاضح مف قبؿ لجنة 

لتثبيت ىياكؿ األجيزة األمنية المتبقية،  حيث تـ تشكيؿ إدارة التخطيط كالتطكير في مكتب  الداخمية
ف الداخمي لمتابعة تطبيؽ اليياكؿ التنظيمية في األجيزة األمنية عبر الدكائر مدير عاـ قكل األم

إال أنيا كمنذ نشأة ىذه األجيزة  متخصصيف إدارييف مف خارج الكزارة المختمفة في كؿ جياز بمشاركة 
كثيف كمف خبلؿ إجابات المبح، األمنية الحالية لـ تنتيي مف اعتماد كتسكيف المكاقع في األجيزة األمنية

فاف عناصر األجيزة األمنية لكؿ جياز ال يتـ تكزيعيا عمى قطاعات الييكؿ التنظيمي بحسب الحاجة 
 كذلؾ بسبب ظركؼ الطكارئ التي تعمؿ بيا ىذه األجيزة األمنية.لممكارد البشرية، 

 
 :منيا ىذه النتائج مع بعض الدراسات اتفقتك 
 أنظمة إدارة المكارد البشرية كالييكؿ التنظيمي لو تأثير ىاـ :(Wang, Yang2117,دراسة ) .1

ء المالي لممؤسسة بدرجات متفاكتة كذلؾ بسبب عمى أداء العمميات الداخمية كاألدا كمباشر
في المؤسسة لعدد مف  المنسقيف المبلئميفكبار المكظفيف شممت استطبلع الدراسة لعينة مف 

سة لتأثير اليياكؿ التنظيمية عمى األداء الداخمي لممؤسسة البمداف، باإلضافة إلى تناكؿ الدرا
 .حيث اتضح تأثير الييكؿ التنظيمي عمى األداء ككذلؾ األداء المالي

تطبيؽ مفاىيـ اإلصبلح كالتطكير اإلدارم بالشرطػة كممارسػة  (:2118دراسة )الفرجاني، .2
كب، كأف إستراتيجيات اإلصبلح إستراتيجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم لـ يصبل إلى الحد المطم

، كتـ التكافؽ مع دراسة الفرجاني نظرا لتناكليا كالتطكير اإلدارم تساىـ في تعزيز األمف الفمسطيني
ألحد أكبر األجيزة األمنية كىك الشرطة حيث اإلصبلح اإلدارم كالمتمثؿ باعتماد اليياكؿ 

كذلؾ تناكليا لنفس مجتمع الدراسة مف  التنظيمية كانعكاساتيا عمى األداء المتمثؿ تكفير األمف،
 .2007أبناء الشرطة الفمسطينية الذيف تـ تشكيميـ لما بعد أحداث يكنيك/

( : كجكد تكدس في الكادر البشرم كذلؾ نتيجة  ياب األنظمة المتبعة في 2117دراسة )صياـ، .3
عممية التكظيؼ كتناكلت دراسة صياـ مجتمع الشرطة الفمسطينية  إدارة كتنمية المكارد البشرية في

تباع  كتطبيؽ نظـ المكارد البشرية حيث اتضح االتفاؽ بإتباع نفس الطريقة في االختيار كالتعييف كا 
األجيزة الحالية في بداياتيا لضـ أبناء الحركة اإلسبلمية لعدة أسباب كعدـ االلتزاـ بسياسات 

بداية الحككمة  2117فؽ مبادئ إدارة المكارد البشرية ككانت دراسة صياـ في االختيار كالتعييف ك 
 برئاسة إسماعيؿ ىنية.
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(: بعض الكزارات الفمسطينية لـ يساعدىا الييكؿ التنظيمي في استغبلؿ 2116)المكح،  دراسة .4
كدة في أف  البية مف يشغؿ الكظائؼ المكجالكفاءات البشرية المكجكدة في الكزارات الفمسطينية، ك 

كيرجع التكافؽ مع ىذه الدراسة إلى ف ليسكا مف ذكل الكفاءات العالية، الييكؿ التنظيمي مكظفي
جراء التعديبلت بشكؿ بطيء  سير الحككمة الحالية عمى نفس اليياكؿ كالنظـ اإلدارية السابقة كا 

 بما يتناسب مع االحتياج فقط.
امة لمجكازات بالرياض حيث تبيف أف  ىناؾ (: كالتي تمت عمى المديرية الع2113دراسة السبيعي) .5

خمؿ كقصكر بدرجة أعمى مف المتكسط فيما يتعمؽ بعدـ االستخداـ األمثؿ لئلمكانيات المادية 
ألكفاء لمعمؿ في كالبشرية، كعدـ تشجيع االبتكار كانفراد الرؤساء باتخاذ القرار كصعكبة كجكد ا

الدراسة بسبب عدـ تطبيؽ اليياكؿ التنظيمية  التنظيـ اإلدارم كتكافقت دراسة السبيعي مع ىذه
 بالشكؿ المطمكب في المديرية العامة لمجكازات بالرياض.

 
 ( حكؿ  ياب اليياكؿ التنظيمية لبعض2118كما كاختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )السر،

يياكؿ التنظيمية المكجكدة مسبقان كذلؾ بسبب إجراء السر الدراسة في األجيزة األمنية كعدـ كضكح ال
مف خبلؿ بداية تأسيس األجيزة األمنية حيث عدـ كضكح المياـ كالتركيز عمى ترتيب األكلكيات 

ثـ بعد  2117استكماؿ عدد العناصر كالسيطرة األمنية عمى القطاع لممئ الفراغ األمني بعد يكنيك  
األمنية إلى تككيف اليياكؿ التنظيمية كتطكيرىا كتشكيؿ المجاف لمتابعة إلزاـ  ذلؾ اتجيت األجيزة

 األجيزة األمنية بالعمؿ كفؽ ىيكميا التنظيمي كالقياـ بمياميا دكف تداخؿ في الصبلحيات.
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 :"األنظمة اإلدارية تحميل فقرات مجال"  .2
االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي درجػػة  يػػر متأكػػد لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.02/6النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي 
 

 (12/6جدول )
 "األنظمة اإلدارية المطبقة  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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0.  
يكجد داخؿ الجياز قكانيف كأنظمة إدارية تنظـ العمؿ بيف 

 اإلدارات المختمفة.
3.98 79.61 31.68 *0.000 1 

 2 0.000* 21.59 75.56 3.78 القكانيف كالمكائح اإلدارية كاضحة كمفيكمة داخؿ الجياز.  .2

3.  
الخاصة بعمؿ يتـ تكعية كتثقيؼ الضباط بالمكائح كالقكانيف 

 الجياز.
3.44 68.70 10.75 *0.000 7 

 3 0.000* 17.37 72.51 3.63 المكائح اإلدارية كالقكانيف بسيطة ك ير معقدة.  .4

 4 0.000* 15.83 71.89 3.59 يتـ االلتزاـ بالمكائح ك األنظمة اإلدارية خبلؿ العمؿ.  .5

6.  
داخؿ الجياز كتحديثيا  يتـ تقييـ األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا

 بشكؿ دكرم.
3.23 64.58 5.76 *0.000 10 

7.  
عممية اتخاذ القرار تأتي نتيجة االلتزاـ بالسياسات كاألنظمة 

 اإلدارية.
3.48 69.55 12.50 *0.000 5 

8.  
يتـ تطبيؽ القكانيف كاألنظمة اإلدارية عمى جميع المستكيات 

 اإلدارية في الجياز.
3.14 62.78 3.32 *0.000 11 

9.  
جيات سف القكانيف ككضع األنظمة كالمكائح تأخذ بعيف االعتبار 

 طبيعة مياـ كؿ جياز عف األجيزة األخرل. 
3.42 68.35 11.16 *0.000 8 

01.  
يكجد التزاـ باألنظمة كالمكائح مما يسيؿ التنسيؽ كالتكاصؿ بيف 

 األجيزة األمنية المختمفة المياـ.
3.44 68.89 12.36 *0.000 6 

00.  
ارتباط لمكائح اإلدارية بناظـ كاحد في الكزارة لتأدية ىناؾ 

 األىداؼ المشتركة بيف األجيزة.
3.41 68.24 11.88 *0.000 9 

  0.000* 19.79 70.09 3.50 جميع فقرات المجال معاً 

 .α = 0.04المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:02/6مف جدكؿ )
يكجد داخؿ الجياز قكانيف كأنظمة إدارية تنظـ العمؿ بيف "  األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  .0

، %79.61( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  3.98ساكم " ي اإلدارات المختمفة
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،31.68قيمة االختبار 

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد ،  α = 0.04إحصائيان عند مستكل داللة 
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  3زاد عف درجة  ير متأكد كىي 

 

القكانيف كاألنظمة اإلدارية عمى جميع المستكيات يتـ تطبيؽ  " الثامنةلمفقرة المتكسط الحسابي  .2
، قيمة االختبار %62.78 أم أف المتكسط الحسابي النسبي 3.14ساكم " ي اإلدارية في الجياز

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،3.32
عف درجة   زاد  متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قدمما يدؿ عمى أف ،  α = 0.04مستكل داللة 
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  3كىي  ير متأكد 

 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي 3.50كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم   .3
لذلؾ يعتبر  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،19.79%، قيمة االختبار 70.09يساكم 
 " داؿ أثر األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني"  مجاؿ

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ،  α = 0.04إحصائيان عند مستكل داللة 
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى  3يختمؼ جكىريان عف درجة  ير متأكد كىي 

 فقرات ىذا المجاؿ.
في  ىناؾ استجابة ضعيفة مف المبحكثيف حكؿ تطبيؽ األنظمة كالقكانيف اإلدارية المعمكؿ بيا حيث

الشؽ العسكرم لكزارة الداخمية عمى كافة المستكيات اإلدارية كيعزك ذلؾ الباحث إلى سياسة الحصار 
، 2115التي فرضيا االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى قطاع  زة بعد فكز حركة حماس في االنتخابات في 

اعد كتيرة األحداث التي مما أثر عمى الجكانب اإلدارية كالمالية لمككادر العاممة في األجيزة األمنية كتص
كاستنكاؼ األجيزة األمنية السابقة كظيكر ككادر جديدة كانت في صفكؼ  6/2117بمغ ذركتيا في 

المقاكمة كأصبحت في األجيزة األمنية مقدمات تأىيمية أك أرضية أمنية حككمية كضعؼ الخبرات، 
ي، كالحصار العممي في مجاالت باإلضافة إلى حصار التقنيات كالتي تمعب دكرا ىاما في العمؿ األمن

األمف كما نتج عنو مف ضعؼ شديد في تبادؿ الخبرات، باإلضافة إلى أف بعض القكانيف كاألنظمة 
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القديمة كالقديمة جدا كالتي لـ يطرأ عمييا تحديثات خبلؿ الفترات الماضية، إال أف الدعكات تتكالى لتنفيذ 
.األنظمة كالقكانيف اإلدارية عمى كافة المستك   يات اإلدارية كتتطكر ىذه السياسة يكما بعد يـك

 
كجكد إدارة مركزية تتبع لكزير الداخمية كاألمف الكطني يقع عمى عاتقيا دراسة عزك الباحث ذلؾ إلى يك 

كاىتماـ مدراء األجيزة األمنية  -الشؽ العسكرم -كمتابعة تنفيذ األنظمة اإلدارية الخاصة بكزارة الداخمية
مة بحسب طبيعة عمؿ كؿ جياز كالتكاصؿ المباشر، باإلضافة إلى تشكيؿ كزير بتطبيؽ ىذه األنظ

الداخمية لمكتب المراقب العاـ حيث يقكـ بالرقابة عمى تطبيؽ األجيزة األمنية ليذه القكانيف كاألنظمة 
مة في اإلدارية كالتي تـ كضعيا قبؿ إعادة تككيف األجيزة األمنية الحالية كيتـ االعتماد عمى قانكف الخد

جراء تحديث لبعض المكائح، كالحالة األمنية في قطاع  زة التي كانت سائدة  2115قكل األمف لعاـ  كا 
في الفترة السابقة تطمبت مف الحككمة الحالية ضبط العامميف في األجيزة األمنية مف أجؿ مزيد مف أداء 

 أفضؿ تجاه المكاطنيف. 
 

 :كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 ككضكح اإلشراؼ، نطاؽ بيف إحصائية داللة ذات طرديو عبلقة كجكد :(2011دراسة حرب ) .1

 لدل السمطة كتفكيض التنظيمية، كاليياكؿ كالميارة، كالكفاءة الرقابية، كالعممية كاإلجراءات، األنظمة
كسبب التكافؽ ىك أف األنظمة اإلدارية في أم مؤسسة تمثؿ المرشد في العمؿ   اإلدارية القيادات

كاتباعيا بالنسبة لممكظفيف يزيد مف أدائيـ كعدـ إتباعيا يعرضيـ لمعقكبة ككمو مف أجؿ تحقيؽ أداء 
 أفضؿ.

 لدل كاف ،بكظيفتيـ الخاص الكظيفي الكصؼ عمى يطمعكف العينة أفراد :(2010دراسة خياؿ ) .2
، كاتفقت مع ىذه الدراسة ككف الناس يحترمو رسمي صبلحيات تفكيض نظاـ األمؿ لؤليتاـ معيد

كزارة الداخمية  كاضحة كيتـ تكعية الضباط بيا مف خبلؿ دكرات التأىيؿ األنظمة اإلدارية المتبعة ب
 كالدكرات الخاصة بكؿ جياز.

األداء كيحد مف محاكالت  يؤثر تعقيد المكائح كاإلجراءات سمبان عمى (:0998دراسة العذيقي ) .3
حيث اتفقت دراسة العذيقي مع ىذه الدراسة ألف األنظمة اإلدارية كسيكلتيا ككضكحيا كاف  التطكير

 لو تأثير عمى تحسيف األداء .
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 :"والتعيين  االختيار سياسات تحميل فقرات مجال " .3
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة  ير متأكد  Tتـ استخداـ اختبار 

 .(03/6النتائج مكضحة في جدكؿ )ك  ،أـ ال 3كىي 
 

 (13/6جدول )
 "والتعيين االختيار سياسات لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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0.  
عممية  تنظـ إدارية مكتكبة ككاضحة الكزارة سياسػػػػػػػات داخؿ تكجد

 .في الكظائؼ كالتعييف االختيار
3.09 61.89 2.22 *0.013 6 

2.  
الخدمة في قكل  بتشريعات كقكانيف قبؿ الكزارة مف التزاـ ىناؾ
 االختيار كالتعييف. الخاصة بعممية األمف

3.10 62.05 2.47 *0.007 5 

3.  
االختيار كالتعييف تـ كضعيا كفقا ألسس كمعايير  سياسات

 عممية سميمة.
3.20 63.90 4.64 *0.000 1 

4.  
يسكد الرضا العاـ عف إجراءات كسياسات الكزارة في االختيار 

 كالتعييف.
2.72 54.47 

-
6.66 

*0.000 11 

5.  
 األفراد المبلئميف كالتعييف تؤدم إلى اختياراالختيار  سياسات

 .اإلدارية لشغؿ الكظائؼ
3.02 60.31 0.36 0.360 9 

6.  
الكادر العامؿ في األجيزة األمنية تـ اختياره بناء عمى احتياجات 

 العمؿ.
3.02 60.46 0.54 0.294 8 

7.  
 كالنزيية المنافسة الحرة الحالية االختيار كالتعييف تضمف سياسات

 .اإلدارية لشغؿ الكظائؼ المرشحيفبيف 
2.84 56.82 

-
3.76 

*0.000 10 

8.  
  عمى التطكير االختيار كالتعييف العامميف تحفز سياسات

 .لقدراتيـ كمياراتيـ اإلدارية لمستمرا
3.12 62.45 2.89 *0.002 4 

9.  
معدؿ  استقرار في الحالية كالتعييف االختيار تساىـ سياسات

 .الكزارة في العمؿ دكراف
3.15 62.97 3.88 *0.000 2 

01.  
يراعى في إجراءات التعييف في الكظائؼ جكانب االختبار 

 المختمفة.
3.06 61.15 1.40 0.081 7 
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00.  
 إجراءات كضع في فاعبل دكرا ىيئة التنظيـ كاإلدارة تمارس
 الكظائؼ. في االختيار كمعايير

3.14 62.78 3.21 *0.001 3 

  0.091 1.34 60.85 3.04 جميع فقرات المجال معاً 

 .α = 0.04المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * 
 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:03/6مف جدكؿ )
االختيار كالتعييف تـ كضعيا كفقا ألسس كمعايير عممية  سياسات" الثالثة لمفقرة المتكسط الحسابي  .0

، قيمة %63.90 الحسابي النسبي( أم أف المتكسط 5)الدرجة الكمية مف  3.20ساكم " ي سميمة
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،4.64االختبار 

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف ، α = 0.04عند مستكل داللة 
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  3درجة  ير متأكد كىي 

حيث )الدرجة  60005، 61046، 61030يساكم  01، 6، 5لمفقرات  النسبي  المتكسط الحسابي .2
كىذا يدؿ عمى أف  10180، 10294، 10361( تساكم .Sig( كاف القيمة االحتمالية )5الكمية مف 

، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة α = 0.04 ىذه الفقرات  ير دالة إحصائيا عند مستكل داللة 
، كىذا يشير إلى أف جميع 3االستجابة ليذه الفقرات ال يختمؼ جكىريا عف درجة عدـ التأكد كىي 

 .01، 6، 5بدرجة مف عدـ التأكد حكؿ ىذه الفقرات  عناصر العينة قد اجابك
يسكد الرضا العاـ عف إجراءات كسياسات الكزارة في االختيار  " الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  .3

كأف  ، 6.66-، قيمة االختبار%54.47أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.72ساكم " ي كالتعييف
دالة إحصائيان عند مستكل داللة  لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية 

0.04 = α  ، درجة  ير  قد انخفض عفمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  مكافقة ير  كىذا يعني أف ىناؾ 3متأكد كىي 

 المنافسة الحرة الحالية االختيار كالتعييف تضمف سياسات " السابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  .4
أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.84ساكم " ي اإلدارية لشغؿ الكظائؼ بيف المرشحيف كالنزيية
 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،3.76-، قيمة االختبار56.82%

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ،  α = 0.04دالة إحصائيان عند مستكل داللة 
مف قبؿ أفراد العينة عمى  مكافقة ير  كىذا يعني أف ىناؾ 3درجة  ير متأكد كىي  قد انخفض عف

 ىذه الفقرة. 
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، كأف المتكسط الحسابي النسبي لجميع 3.04كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  .5
 0.091تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ،1.34 %، قيمة االختبار60.85فقرات المجاؿ يساكم 
 داؿ ير  "  كالتعييف الحالية كأثرىا عمى األداء االختيار سياسات فعالية "لذلؾ يعتبر مجاؿ 

ال المجاؿ  عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذامما يدؿ ،  α =  0.04عند مستكل داللة إحصائيان 
كىذا يتضح مف أف جميع عناصر العينة لمجتمع  3يختمؼ جكىريان عف درجة  ير متأكد كىي 

الدراسة قد أجابت  بعدـ التأكد مف السياسات التي تتبعيا الكزارة في االستقطاب كالتعييف في 
 اتباع الكزارة ممثمة بييئة التنظيـ كاإلدارة بذلؾالكظائؼ في األجيزة األمنية األمر الذم يتطمب مف 

عادة النظر في سياسات التعييف المعمكؿ بيا في األجيزة األمنية.  كافة السبؿ كا 
 

كمف كجية نظر الضباط في األجيزة األمنية يسكد عدـ الرضا عف سياسات الكزارة في عممية االختيار 
لتعييف المعمكؿ بيا ال تضمف المنافسة الحرة كالنزيية كالتعييف باإلضافة إلى أف سياسات االختيار كا

بيف المرشحيف لشغؿ الكظائؼ اإلدارية، كبشكؿ عاـ فاف معظـ فقرات االستبانة سيطر عمييا حالة عدـ 
 التأكد بدرجة قكية حكؿ سياسات االختيار كالتعييف. 

 
 إلى سياسة االختيار كالتعييف،لجميع فقرات مجاؿ  61085البالغة الضعيفة ىذه النتيجة عزك الباحث يك 

تغير الحالة األمنية في قطاع  زة مف حالة كانت تسيطر عمييا تنظيـ معيف ألكثر مف عقد مف الزمف،  
جراء فحص السبلمة األمنية عمييـ  كيمنع أبناء الحركة اإلسبلمية مف االلتحاؽ بيذه األجيزة األمنية كا 

كانعكاس   2115ابات المجمس التشريعي في عاـ حتى في الكظائؼ المدنية، إلى أف جاءت انتخ
الصكرة حيث سيطرت الحركة اإلسبلمية عمى الحككمة كتكلية كزارة الداخمية لتعييف أبناء الحركة 
اإلسبلمية في البداية كخاصة في األجيزة األمنية، حيث لـ يجر عمى عدد كبير منيـ مراسـ االختيار 

لمحالة األمنية المتسارعة التي تطمبت تكفير البديؿ في الكقت  كالتعييف مف الترشيح كاالختبار، نظرا
ككزارة الداخمية تعمؿ عمى  2102كحتى  2116المناسب، كخبلؿ تمؾ الفترة منذ تأسيس األجيزة في 

تحسيف كتطكير شركط االختيار كالتعييف حيث إنشاء المديرية العامة لمتدريب لتأىيؿ الكادر األمني 
دكائر التدريب التخصصية في كؿ جياز أمني عمى حده، كحديثا تـ التنسيؽ لعدد  باإلضافة إلى اجتياد

مف كبار الضباط لممشاركة بدكرات تدريبية كابتعاث خارجي لتحقيؽ مزيد مف تبادؿ الخبرات كاالستفادة 
التي  بتطكير أداء األجيزة األمنية ما أمكف إال أنيا تبقى محدكدة الفتقاد الكادر األمني عمى التقنيات

 تؤىمو مف القياـ بميامو بالشكؿ المعتاد.
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 مثؿ:كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 
(: كظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية تكاد أف تككف  ير مكجكدة أك مغيبة، 2117دراسة )صياـ،  .0

ظمة كمستكل الرضا عف أنظمة كظائؼ إدارة كتنمية إدارة المكارد البشرية ضعيؼ كالمتعمقة بأن
التحميؿ الكظيفي كتخطيط القكل العاممة كاالستقطاب كاالختيار كالتعييف كالتدريب كتخطيط المسار 
الكظيفي كتقييـ األداء، ىذا باإلضافة إلى  ياب المكائح التنفيذية كاإلجراءات التي تساعد في 

ياسة االختيار بسبب عدـ التزاـ األجيزة األمنية الحالية بالعمؿ بس تصميـ كتنفيذ ىذه األنظمة
تباع الطرؽ التي تحقؽ رؤية الحركة اإلسبلمية لؤلجيزة األمنية. كالتعييف  كا 

 فعالة كتعييف اختيار سياسات بإتباع تقـك ال الفمسطينية الكزارات أف(: 2007دراسة الزعنكف ) .2
 ،اإلدارية الكظائؼ في كالتعييف االختيار عممية تنظـ سميمة عممية كمعايير أسس عمى قائمة
 التنفذ مثؿ كالتعييف االختيار عممية في المكضكعية  ير العكامؿ مف الكثير تدخؿ إلى إضافة

، كاتفقت مع ىذه الدراسة ككف عدـ االختبلؼ الشخصية كاالعتبارات العشائرم، كالتنفذ السياسي،
بقطاع بيف سياسات التعييف السابقة كالحالية بسبب الظركؼ السياسية التي تحكـ األجيزة األمنية 

  . زة
درجة تأثير أنظمة إدارة المكارد البشرية عمى العمميات الداخمية : (Wang&Yang2007,دراسة ) 30

ككاف سبب التكافؽ أف سياسة االختيار كالتعييف  لممؤسسة أعمى مف درجة تأثيرىا عمى األداء المالي
كطبيعة عمؿ  المتبعة كاف ليا انعكاس كاضح عمى أداء الضباط في مستكيات إدارية مختمفة

 األجيزة األمنية الخدماتية.

تبيف مف خبلؿ التحميؿ لمدراسة أف التغيرات في الييكؿ التنظيمي لمكزارات  :(2006المكح )دراسة  40
الفمسطينية نتج عنو بركز الفائض مف المكظفيف  ير المتخصصيف كالذيف تـ تعيينيـ بطريقة 

كتكافقت  يتـ مف خبلليا اختيار أفضؿ الكفاءاتعشكائية كبعيدة عف اإلعبلنات كالمسابقات التي 
الحاجة كفؽ  إلىالحككمة الحالية في بداية عمميا لنفس طرؽ التعييف دكف التطمع  إتباعبسبب 

 .الييكؿ التنظيمي
 

كيرل الباحث كمف خبلؿ اإلطبلع عمى عدد مف الدراسات التي أجريت عمى سياسات االختيار كالتعييف 
في الكزارات الفمسطينية كمنذ إنشائيا قديما كحديثا انو ال يتـ مراعاة نظـ إدارة المكارد البشرية في 

ذت تسمؾ المسالؾ السميمة االستقطاب كالتعييف، كمف خبلؿ معرفة الباحث بكزارة الداخمية يتبيف أنيا أخ
جراء الفحكصات البلزمة كالمقابمة كخدمة تحت التعييف  في عممية االختيار كالتعييف مف اإلعبلف كا 
كىكذا في سعي منيا إلى تدارؾ تمبية احتياجات األجيزة األمنية مف الكادر البشرم المختص، كلكف 
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السماح بالبعثات الخارجية يجعؿ مف كاقع قطاع  زة تحت الحصار كعدـ كجكد الكميات العسكرية ك 
الصعكبة بمكاف تحقيؽ تكفر المختصيف مف خريجي الكميات العسكرية كالحربية في ككادر األجيزة 
األمنية في قطاع  زة، حيث سعت الكزارة إلى تقميؿ ىذه الفجكة مف خبلؿ إنشاء كمية الشرطة 

زات البلزمة لضماف إقباؿ الضباط عمى ىذه الفمسطينية كأكاديمية فمسطيف لمعمكـ األمنية كمنح المحف
 المؤسسات التعميمية األمنية.

 
 " قياس األداء في وزارة الداخمية واألمن الوطني تحميل فقرات مجال " .5

لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي درجػػة  يػػر متأكػػد  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.04/6النتائج مكضحة في جدكؿ ) ،أـ ال 3كىي 

 
 (14/6جدول )

 "قياس األداء في وزارة الداخمية واألمن الوطني لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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رتبة
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 1 0.000* 10.34 68.37 3.42 الجياز. يكجد تقييـ لؤلداء بشكؿ دكرم داخؿ  .0

2.  
آليات التقييـ في الكزارة تراعي خصكصية عمؿ بعض األجيزة 

 األمنية عف بعضيا البعض.
3.41 68.28 11.36 *0.000 2 

 9 0.000* 3.54 62.73 3.14 يتـ إتباع الطرؽ العممية في عممية تقييـ األداء بالجياز.  .3

4.  
األمنية تتناكؿ كافة المستكيات اإلدارية آليات التقييـ ألداء األجيزة 
 في الييكؿ التنظيمي لمجياز.

3.20 64.10 5.21 *0.000 8 

 7 0.000* 5.44 64.29 3.21 يتـ متابعة نتائج التقييـ كالعمؿ عمى تطكير األداء بالجياز.  .5

6.  
ىناؾ خطط عمؿ معتمدة لكزارة الداخمية تعمؿ األجيزة األمنية عمى 

 تنفيذىا.
3.41 68.19 10.79 *0.000 3 

 6 0.000* 7.93 65.91 3.30 يتـ كضع مؤشرات لقياس األداء ضمف خطط الجياز.  .7

 5 0.003* 2.75 66.24 3.31 يتـ إجراء تعديبلت عمى الخطط بناء عمى نتائج قياس األداء.  .8

9.  
مخرجات عمؿ كأنشطة األجيزة األمنية تتناسب مع حجـ 

 اإلمكانيات المتكفرة لدييا.
3.13 62.56 2.85 *0.002 11 

 12 0.056 1.59 61.34 3.07 ىناؾ مستكل مف الرضا لدل الضباط عف أداء األجيزة األمنية.  .01
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00.  
تكاكب األجيزة األمنية التطكر التكنكلكجي كتستثمره في تنفيذ 

 المياـ.
3.13 62.60 3.03 *0.001 10 

 13 0.005* 2.62- 57.70 2.89 المجتمع المحمي راض عف أداء األجيزة األمنية كمخرجاتيا.  .02

03.  
يكجد تعاكف في تنفيذ المياـ المشتركة بيف األجيزة األمنية يزيد مف 

 حسف األداء. 
3.40 67.98 9.75 *0.000 4 

  0.000* 7.89 64.61 3.23 جميع فقرات المجال معاً  

 .α = 0.04 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة* 
 يمكف استخبلص ما يمي:( 04/6مف جدكؿ )

 3.42ساكم " ي يكجد تقييـ لؤلداء بشكؿ دكرم داخؿ الجياز " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  .0
القيمة كأف 10.34 ، قيمة االختبار %68.37( أم أف المتكسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف 

 = 0.04 إحصائيان عند مستكل داللةلذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة 0.000 تساكم  (Sig).االحتمالية 
α  كىذا  3مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة  ير متأكد كىي

 يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

" منيةىناؾ مستكل مف الرضا لدل الضباط عف أداء األجيزة األالمتكسط الحسابي لمفقرة العاشرة "  .2
%، قيمة االختبار 60034( أم اف المتكسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية مف  3017يساكم 
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  ير دالة إحصائيا كذلؾ  10156( تساكم .Sigكاف القيمة االحتمالية ) 0059

 . 3الف جميع استجابات عينة الدراسة اتجيت نحك درجة عدـ التأكد كىي 
المجتمع المحمي راض عف أداء األجيزة األمنية كمخرجاتيا  " الثانية عشرلمفقرة المتكسط الحسابي  .3

القيمة كأف  2.62-، قيمة االختبار %57.70أم أف المتكسط الحسابي النسبي  2.89ساكم " ي
 = 0.04لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.005تساكم  (Sig).االحتمالية 

α  ،3عف درجة  ير متأكد كىي  انخفض مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 
 مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. ير كىذا يعني أف ىناؾ 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي لجميع 3.23 كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم .4
لذلؾ يعتبر  0.000 تساكم (Sig).القيمة االحتمالية كأف  7.89مة االختبار %، قي64.61يساكم 
 = 0.04" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني "مجاؿ 

α  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة  ير متأكد ،
  يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.كىذا  3كىي 
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أف الضباط عمى قناعة أف أدائيـ يجب أف يتقدـ كيتحسف تجاه المجتمع عزك الباحث ذلؾ إلى يك 
المحمي، كمنذ سيطرت الحركة اإلسبلمية عمى األجيزة األمنية في قطاع  زة كرفدىا بخبرات قانكنية 

ت عمؿ األجيزة الحالية مف عدـ كجكد أرضية أمنية خصبة مسبقة تتمكف مف كأمنية ضعيفة، كنشأ
خبلليا األجيزة األمنية مف ممارسة دكرىا كالقياـ بمياميا تجاه المجتمع المحمي بالشكؿ المطمكب، 
باإلضافة إلى التفكير المنظـ مف أكثر مف جية بأف تجعؿ قيادة األجيزة األمنية في حالة عدـ استقرار 

األزمات بشكؿ متكاصؿ حتى تبقى ىذه األجيزة األمنية في دكامة مف عدـ االستقرار كبالتالي كخمؽ 
عدـ التفكير في التطكير كاالرتقاء باألداء ، إال أف قيادات األجيزة األمنية كفي سعي منيا لتقديـ 

األمنية  األفضؿ بشكؿ مستمر عمدت إلى متابعة ىذه األجيزة األمنية كمتابعة عمؿ كأداء األجيزة
كاعتمادىا لخطة سنكية لمكزارة تشمؿ الرؤية كالرسالة كاألىداؼ حيث تعتمد مف كزير الداخمية كاألمف 
الكطني بشكؿ سنكم، لتطكير أداء األجيزة األمنية كيتـ تشجيع الضباط مف خبلؿ تقديـ الحكافز 

)ىيبة الشرطي ككرامة  ألصحاب األداء المتميز، كنذكر ىنا إصدار كزارة الداخمية حممة تحت عنكاف
المكاطف( مف أجؿ تعزيز المفاىيـ المتبادلة بيف رجؿ األمف كالمكاطف كتسعى قيادة األجيزة األمنية 
كىيئة التنظيـ كاإلدارة الختبار كقياس األداء لمضباط ضمف ما يسمى تقرير الكفاءة كالذم يتـ ربط 

 أداء الضباط بشكؿ مطمكب. نتائجو بالترقيات، فالمؤشرات تزداد تدريجيا نحك تحسيف 
خمؿ  دك كجك  ،يـ األداءك تق كجكد ضعؼ عاـ في نظاـ ـ(:2115دراسة عكاد )كاتفقت ىذه النتائج مع 

كتكافقت النتائج بسبب عدـ  يـك خطير في كضع كتكصيؼ المعايير التي تستند إلييا عمميات التق
إعطاء األجيزة األمنية الحالية األىمية الكافية لعممية تقييـ األداء كاستجابتيا الضعيفة لنتائج التقييـ 

 باإلضافة إلى ضعؼ العمؿ ضمف خطة تتبعيا األجيزة األمنية كيتـ تقييميا فيما بعد. 
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 :. تحميل جميع فقرات االستبانة معا6

لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػمت إلػػي درجػػة  يػػر متأكػػد  Tداـ اختبػػار تػػـ اسػػتخ
 (05/6النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي 

 
 (15/6جدول )

 فقرات االستبانةلجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 2 0.000* 17.52 68.95 3.45 "أثر اليياكؿ اإلدارية عمى األداء لمضباط بكزارة الداخمية" األكؿ

لمضباط بكزارة  " أثر األنظمة اإلدارية كأثرىا عمى األداء الثاني
 "الداخمية

3.50 70.09 19.79 *0.000 1 

كالتعييف الحالية كأثرىا عمى  االختيار سياسات فعالية" الثالث
 " األداء

3.04 60.85 1.34 0.091 4 

 3 0.000* 7.89 64.61 3.23 "قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني " الرابع

  0.000* 12.80 66.19 3.31 معاً  فقرات االستبانةجميع 

 .α = 0.04 المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *                          
 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:05/6مف جدكؿ )
( أم أف المتكسط الحسابي 5)الدرجة الكمية مف  3.31ساكم المتكسط الحسابي لجميع الفقرات السابقة ي

لذلؾ تعتبر جميع  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  12.80 ، قيمة االختبار%66.19النسبي
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،  α = 0.04دالة إحصائيان عند مستكل داللة  الفقرات السابقة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف  3قد زاد عف درجة  ير متأكد كىي  االستجابة لجميع الفقرات السابقة
، حيث تمثؿ مجتمع الدراسة بفئة الضباط الذيف ىـ عمى قبؿ أفراد العينة عمى جميع الفقرات السابقة

تشعر ىذه الفئة بالتطكر المممكس الذم يزداد مع مركر الزمف ك دراية بكاقع اليياكؿ كاألنظمة اإلدارية 
عميو عند تشكيؿ األجيزة األمنية لكف ىذه االستجابة كانت بدرجة يتـ تقييميا عمى أنيا  عما كاف
 ضعيفة.
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كجكد الحصار عمى قطاع  زة، كقمة الكفاءات كالخبرات في المجاؿ األمني  ؾ إلىعزك الباحث ذليك 
كخاصة بعد استنكاؼ عدد كبير مف الذيف عممكا في األجيزة األمنية السابقة، كشدة حصار تداكؿ 
المعرفة مع الدكؿ الصديقة، ككجكد الطبيعة السياسية الغالبة عمى قطاع  زة كالتي يحكميا الفصائؿ 

المتعددة االتجاىات حيث استقداـ عناصر األجيزة األمنية مف المقاكمة ثـ العمؿ عمى  ةنيالفمسطي
تأىيميـ اؿ  ير ذلؾ مف كجكد األزمات المستمرة في القطاع كالذم تجعؿ مف حالة عدـ االستقرار ىي 

تجاه الحالة السائدة، ما فرض عمى كجكد أجيزة أمنية تعمؿ عمى التكازم بتحقيؽ كالقياـ بمياميا 
المكاطنيف كترتيب األكراؽ الداخمية ليذه األجيزة مف خبلؿ األنظمة كالقكانيف كاليياكؿ التنظيمية 

 المختمفة.
 
عطائو االىتماـ كتسعى لتقديـ عقيدة عسكرية مختمفة ك  تركز الحككمة الفمسطينية عمى ممؼ األمف كا 

عما كانت عميو في السابؽ فعممت عمى االستفادة مما كاف عميو سابقا مع إجراء التعديبلت بما يتناسب 
دراؾ القيادة  العميا بضركرات مع كاقع العمؿ الجديد كفرض أجندة أجيزة أمنية ذات صبغة كطنية، كا 

اإلصبلح كالتطكير اإلدارم بشكؿ مستمر كالذم يبدأ مف الييكؿ التنظيمي الذم يعتبر بمثابة العمكد 
الفقرم لكزارة الداخمية كاألجيزة األمنية حيث عممت عمى تفعيؿ كافة المسميات في الييكؿ التنظيمي 

اإلحصائي  خبلؿ نتائج التحميؿ  كالذم كاف أىميا تفعيؿ مكقع مدير عاـ قكل األمف الداخمي، كمف
يتضح اتفاؽ عناصر العينة عمى ضركرة زيادة التحسيف كالتطكير لميياكؿ   SPSSباستخداـ برنامج 

كاألنظمة اإلدارية ككذلؾ سياسة االختيار كالتعييف بما ينعكس عمى أداء أفضؿ لكزارة الداخمية تجاه 
 المكاطنيف.

 
 اختبار فرضيات الدراسة: -خامسا

 اختبار الفرضيات حكؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة:
 .: ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسةالفرضية الصفرية .0
 : تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.الفرضية البديمة .2

 ( فإنو الSPSS)حسب نتائج برنامج  α = 0.04الداللة أكبر مف مستكل  Sig.(P-value)إذا كانت 
الفرضية الصفرية كبالتالي ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات يمكف رفض 

فيتـ رفض الفرضية  α = 0.04أقؿ مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)كانت الدراسة ، أما إذا 
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو 

 .الدراسة
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  SPSSنتناكؿ اختبار فرضيات الدراسة بناء عمى نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج ك 
 حيث كانت نتائج اختبار الفرضيات عمى النحك التالي:

 
 اليياكل اإلداريةبين  0.04الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -أ

 .الضباط بوزارة الداخمية واألمن الوطني المستخدمة وأداء
 
 (: 16/6جدول )

  الضباط بوزارة الداخمية المستخدمة وأداء اليياكل اإلدارية معامل االرتباط بين

 معامل بيرسون الفرض
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بيف اليياكؿ  0.04تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
 اإلدارية المستخدمة كأداء الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني

.591 *0.000 

 α ≤ 0.04االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *        
 

 0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 591.( أف معامؿ االرتباط يساكم 06/6جدكؿ )يبيف 
اليياكؿ  بيفكىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  α ≤ 0.04كىي أقؿ مف مستكم الداللة 

بدرجة إال أف اثر اليياكؿ اإلدارية كاف  الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني المستخدمة كأداء اإلدارية
 متكسطة عمى أداء الضباط.

 
تأثر أداء الضباط في األجيزة األمنية بدرجة متكسطة كذلؾ ناتج عف أف عزك الباحث ذلؾ إلى يك 

نما يتبقى متابعة خصائص الييكؿ التنظيمي  الييكؿ التنظيمي ليس كحده الذم يؤثر عمى األداء كا 
 كل األداء باإلضافة إلى الييكؿ التنظيمي.كالجكانب األخرل في العممية اإلدارية التي تزيد مف مست

 
 :كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات

تأثير متكسط عمى  الييكؿ التنظيمي لو (:2011( كآخريف )Pimtong Tavitiyamanدراسة ) .1
كذلؾ بسبب كجكد عكامؿ أخرل تؤثر عمى األداء  العبلقة بيف كؿ مف االستراتيجيات كسمكؾ األداء

 .كعدـ اقتصارىا عمى الييكؿ التنظيمي
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بدرجة متكسطة في مديرية متطمبات التنظيـ اإلدارم الفعاؿ مكجكدة  :(2113دراسة السبيعي) .2
الجكازات حيث ىناؾ متطمبات لميياكؿ التنظيمية مكجكدة في األجيزة األمنية الحالية كلكنيا بحاجة 

 مزيد مف التطكير كالتحسيف.إلى 

 
األنظمة بين  0.04الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ب. 

 .الضباط بوزارة الداخمية واألمن الوطني وأداء اإلدارية المطبقة
 

 (: 17/6جدول )
 الضباط بوزارة الداخمية وأداء األنظمة اإلدارية المطبقةمعامل االرتباط بين 

 معامل بيرسون الفرض
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية
(Sig.) 

بيف األنظمة  0.04تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
 اإلدارية المطبقة كأداء الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني

.669 *0.000 

 α ≤ 0.04االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *        
 

 0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف  0.669أف معامؿ االرتباط يساكم  (17/6)جدكؿ يبيف 
األنظمة بيف كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية  α ≤ 0.04كىي أقؿ مف مستكم الداللة 

كيشير معامؿ االرتباط إلى أف األنظمة  الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني كأداء اإلدارية المطبقة
اإلدارية تؤثر بدرجة متكسطة عمى أداء الضباط بكزارة الداخمية كلكنيا بدرجة أعمى مف تأثير الييكؿ 

 التنظيمي عمى األداء.
 
بكزارة الداخمية لـ يتـ استحداثيا مف جديد بؿ  أف األنظمة اإلدارية المعمكؿ بياعزك الباحث ذلؾ إلى يك 

ىي حصيمة تجربة امتدت لسنكات كتـ تطبيؽ ىذه األنظمة اإلدارية عمى األجيزة الحالية كخاصة بما 
يرفع مف كفاءة الضباط مف تدريب كتأىيؿ كفرض رزمة مف الدكرات التدريبية اإلجبارية عمى الضباط، 

ضابط في األجيزة األمنية كيتأثر بيا جميع المستكيات  فيذه األنظمة تصؿ إلى كؿ ضابط كصؼ
ء الضابط كبالتالي عمى عمى أدا ااإلدارية كالرتب العسكرية، فبل بد أف يككف ليا دكر في انعكاسي

حيث أنماط الجزاءات اإلدارية ذات  ،(2002دراسة المطيرم )مع كاتفقت ىذه  النتائج المكاطنيف، 
 سط أيضا بصفة عامة.أىمية متكسطة كذات تطبيؽ متك 
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 سياساتبين  0.04: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الثةالفرضية الثجـ. 
 .الضباط بوزارة الداخمية واألمن الوطني وأداء والتعيين الحالية االختيار

 
 

 (: 18/6جدول )
 الضباط بوزارة الداخمية  وأداء والتعيين الحالية االختيار سياساتمعامل االرتباط بين 

 معامل بيرسون الفرض
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية
(Sig.) 

بيف سياسات  0.04تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
 االختيار كالتعييف الحالية كأداء الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.

.731 *0.000 

 . α≤ 0.04االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *        
 

 0.000( تساكم .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف  0.731( أف معامؿ االرتباط يساكم 18/6جدكؿ )يبيف 
 سياسات بيف كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية α ≤ 0.04كىي أقؿ مف مستكم الداللة 

 االختيارحيث يتضح أف سياسة  الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني كأداء كالتعييف الحالية االختيار
 كالتعييف تؤثر بدرجة كبيرة عمى أداء الضباط.

 
تباع خطكات  عزك الباحث ذلؾ إلىيك  أف سياسات االختيار كالتعييف إف تـ إتباعيا بطريقة سميمة كا 

التعييف لممكارد البشرية فإنيا بدرجة كبيرة تضمف تعييف الرجؿ المناسب في المكاف المناسب، حيث تقؼ 
جراء االختبارات البلزمة لكؿ كظيفة كبالتالي تقدـ في األداء.  عمى قدرات كؿ مرشح لمتكظيؼ كا 

 
بين أراء ( (α ≤ 0.04عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  فرضية الرابعة:الد. 

دور اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية يعزى لمبيانات  حولأفراد العينة 
المسمى ، الرتبة، الراتب ،المحافظة ،المؤىل العممياسم الجياز، العمر، ،الجنس)الشخصية 

 ، سنوات الخدمة(".الوظيفي
" لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية كىػػك لعينتػػيف مسػػتقمتيفT  تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "

التبػػايف اختبػػار معممػػي يصػػمح لمقارنػػة متكسػػطي مجمػػكعتيف مػػف البيانػػات. كػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " 
ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية كىػػػذا االختبػػػار  " لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػافذك االتجػػػاه الكاحػػػد –األحػػػادم 

 متكسطات أك أكثر. 3معممي يصمح لمقارنة 
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i.  عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةα ≤ 0.04) ) حولبين أراء أفراد العينة 
 لمجنس. تعزىدور اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية 

 
 (19/6جدول )

 الجنس  –"   لعينتين مستقمتين  tنتائج اختبار " 

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
Si

g
 أنثى ذكر .(

اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط بكزارة الداخمية كاألمف 
 الكطني.

3.44 3.63 -1.359 0.175 

بكزارة الداخمية أثر األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء الضباط 
 0.091 1.693- 3.73 3.50 كاألمف الكطني.

 0.100 1.647- 3.32 3.04 فعالية سياسات االختيار كالتعييف الحالية كأثرىا عمى األداء.

 0.108 1.607- 3.48 3.23 قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

 0.072 1.799- 3.54 3.30 جميع المجاالت السابقة معا

 t "المقابمة الختبار (.Sig)أف القيمة االحتمالية يمكف استنتاج ( 09/6المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
ال كبذلؾ يمكف استنتاج أنو لجميع المجاالت   α ≤ 0.04 مف مستكل الداللة أكبر"  لعينتيف مستقمتيف

المجاالت تعزل إلى  عينة الدراسة حكؿ ىذهتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات 
 كيتضح بأف متغير الجنس ليس لو تأثير عمى نتائج الدراسة.  الجنس،

 
أف جميع المجاالت تستيدؼ الضباط الذككر كاإلناث بدرجة كاحدة كيتـ  عزك الباحث ذلؾ إلىيك 

 تطبيقيا بحسب األنظمة العسكرية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني دكف التأثر بصفة الجنس لمضباط.
( ككانت نتائجيا ال يكجد اختبلؼ جكىرم 2118ر،س) الكاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

دراؾ القيادة، كالسياسات اإلدارية، كالتخطيط  في رأم أفراد العينة حكؿ كؿ مف المجاالت )كعي كا 
عادة الييكمة، كتكنكلكجيا المعمكم ات( المؤثر عمى اإلستراتيجي، كتدريب كتنمية ميارات العامميف، كا 

كذلؾ بسبب تكافؽ كتقارب عينة الدراسة في كبل  المقدرة في إعادة ىندسة العمميات تعزل إلى الجنس
 .الحالتيف
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ii.  عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةα ≤ 0.04) ) حولبين أراء أفراد العينة 
 لمعمر. تعزىدور اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية 

 
 (20/6جدول )

 العمر –ذو االتجاه الواحد " –نتائج اختبار " التباين األحادي  

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

ن 
ل م

أق
25 

 سنة

25 
ى 
ة إل

سن ن 
ل م

أق
35 

35 
قل 

ى أ
إل ن 
م

45 

45 
نة 

س كثر
فأ

 

التعرؼ عمى اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط 
 0.033* 2.931 3.51 3.55 3.38 3.42 .بكزارة الداخمية كاألمف الكطني

أثر األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء الضباط بكزارة 
 0.207 1.526 3.57 3.57 3.46 3.41 الداخمية كاألمف الكطني.

االختيار كالتعييف الحالية كأثرىا عمى فعالية سياسات 
 0.010* 3.786 3.23 3.10 2.96 3.31 األداء.

 0.006* 4.190 3.30 3.37 3.14 3.30 قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

 0.013* 3.640 3.40 3.40 3.24 3.36 جميع المجاالت السابقة معا

 .α ≤ 0.04دالة إحصائيان عند مستكل داللة  اتؽ بيف المتكسطك * الفر 

 يمكف استنتاج ما يمي:( 21/6المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
أكبػػر "  ذك االتجػػاه الكاحػػد  –المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادم  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة  .0

عمػػػى أداء الضػػػباط بػػػكزارة األنظمػػػة اإلداريػػػة المطبقػػػة " أثػػػر لمجػػػاؿ   α ≤ 0.04مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة 
"، كبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف  الداخميػػػة كاألمػػػف الػػػكطني

العمػػر كذلػػؾ يرجػػع إلػػى أف األنظمػػة متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ ىػػذا المجػػاؿ تعػػزل إلػػى 
رشادات لجميع عناصر األجيزة األمنية  .اإلدارية تعتبر بمثابة قكانيف كا 

التعرؼ عمى اثر اليياكػؿ اإلداريػة عمػى أداء الضػباط بػكزارة الداخميػة أما بالنسبة لباقي المجاالت  "  .2
قيػػاس األداء فػػي  ، كالتعيػػيف الحاليػػة كأثرىػػا عمػػى األداء االختيػػار سياسػػات فعاليػػة ، كاألمػػف الػػكطني

أقػؿ  (.Sig)مة االحتماليػة "كالمجاالت مجتمعة معا ، فقد تبيف أف القي كزارة الداخمية كاألمف الكطني
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كبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف  α ≤ 0.04مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة 
كذلػؾ لصػالح الػذيف أعمػارىـ  العمرمتكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى 

 .سنة فأكثر 35مف 
 
تأثير عمى كاقع اليياكؿ اإلدارية كسياسات االختيار أف متغير العمر كاف لو عزك الباحث ذلؾ إلى يك 

كالتعييف ككذلؾ األداء بكزارة الداخمية كاألمف الكطني، حيث ىذه الفئة مف الضباط  البيتيـ يشغمكف 
مكاقع في اليياكؿ التنظيمية كيككنكف عمى إطبلع بالمعمكمات حكؿ  فمناصب إدارية عميا كيحتمك 
ختيار كالتعييف المتبعة كذلؾ نابع مف تجاربيـ العممية في عمميـ بكزارة اليياكؿ اإلدارية كسياسات اال

الداخمية كىـ الفئة األقؿ بحسب المستكيات اإلدارية، كما أنو مف الطبيعي كجكد الفركقات بحسب العمر 
فيناؾ فئة الشباب الذيف يشغمكف معظـ ككادر األجيزة األمنية كالتحاقيـ الحديث باألجيزة األمنية 

نتائج الدراسة ثرىـ بسياسات االختيار كالتعييف التي تمت لتعيينيـ كقد عايشك ىذه السياسات ككانت كتأ
 :كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسةبحسب ىذه المعايشة، 

(: حيػػػػػػث ال تكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية فػػػػػػي اسػػػػػػتجابة المبحػػػػػػكثيف حػػػػػػكؿ 2100)حػػػػػػرب، .0
ى كاقػػػػػػػع تفػػػػػػػكيض السػػػػػػمطة لػػػػػػػدل القيػػػػػػػادات اإلداريػػػػػػػة اثػػػػػػر المتغيػػػػػػػرات الشخصػػػػػػػية كالتنظيميػػػػػػة عمػػػػػػػ

 تعزل إلى العمر.
بػػػػػػػيف  ةال تكجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيبأنػػػػػػػو حيػػػػػػػث كانػػػػػػػت نتائجيػػػػػػػا  (2118، الفرجػػػػػػػاني) .2

كجيػػػػػات نظػػػػػػر قيػػػػػػادات الشػػػػػرطة حػػػػػػكؿ كاقػػػػػػػػع إسػػػػػتراتيجيات اإلصػػػػػػبلح كالتطػػػػػػكير اإلدارم، تعػػػػػػزل 
ب إجمػػػػػػاع عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة بمختمػػػػػػؼ كتكافقػػػػػػت بسػػػػػػب 1015لمتغيػػػػػػر العمػػػػػػر، عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل داللػػػػػػة 

 أعمارىـ عمى ضركرة التحسيف كالتعزيز لجكانب اليياكؿ اإلدارية كأداء األجيزة األمنية.
أنػػػػػػػو ال يكجػػػػػػػد كالتػػػػػػػي نػػػػػػػتج عنيػػػػػػػا  (2118، )السػػػػػػػركقػػػػػػػد اختمفػػػػػػػت نتػػػػػػػائج ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة 

أم أف  ،يعػػػػػػزل إلػػػػػػى العمػػػػػػر أم حػػػػػػكؿ إعػػػػػػادة ىندسػػػػػػة العمميػػػػػػات اإلداريػػػػػػةاخػػػػػػتبلؼ جػػػػػػكىرم فػػػػػػي الػػػػػػر 
ات اإلداريػػػػػة، كقػػػػػد اتفقػػػػػت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة الفئػػػػػة العمريػػػػػة عامػػػػػؿ  يػػػػػر مػػػػػؤثر فػػػػػي إعػػػػػادة ىندسػػػػػة العمميػػػػػ

 مع دراسة السر في محكر األنظمة اإلدارية كعدـ تأثير الفئة العمرية عمييا.
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iii.  عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةα ≤ 0.04) )حولد العينة بين أراء أفرا 
 السم الجياز. تعزىدور اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية 

 
 (22/6جدول )

 اسم الجياز –" ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي اختبار " نتائج 

 المجال

 المتوسطات
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اثر اليياكؿ اإلدارية 
عمى أداء الضباط بكزارة 

 الداخمية.
3.43 3.53 3.39 3.22 3.68 3.67 3.37 3.51 2.837 *0.006 

اإلدارية  األنظمة أثر
 0.133 1.598 3.31 3.52 3.74 3.65 3.38 3.49 3.54 3.48 عمى أداء الضباط .

فعالية سياسات االختيار 
كالتعييف الحالية كأثرىا 

 عمى األداء.
3.05 2.85 2.97 3.03 3.22 3.37 2.98 2.89 1.687 0.109 

قياس األداء في كزارة 
 0.205 1.395 3.16 3.23 3.54 3.35 3.06 3.21 3.33 3.20 الداخمية كاألمف الكطني.

السابقة جميع المجاالت 
 معا

3.30 3.35 3.26 3.17 3.48 3.58 3.27 3.22 1.998 0.053 

 .α ≤ 0.04 دالة إحصائيان عند مستكل داللة اتؽ بيف المتكسطك الفر  *

 يمكف استنتاج ما يمي:( 20/6المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
أكبػر "  ذك االتجػاه الكاحػد  –المقابمػة الختبػار" التبػايف األحػادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتماليػة  .0

األنظمػة اإلداريػة المطبقػة عمػى أداء الضػباط بػكزارة " أثػر لممجاالت   α ≤ 0.04مف مستكل الداللة 
قيػػػاس  ، كالتعيػػػيف الحاليػػػة كأثرىػػػا عمػػػى األداء االختيػػػار سياسػػػات فعاليػػػة، الداخميػػػة كاألمػػػف الػػػكطني

مجتمعػػة معػػا ، كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال  " كالمجػػاالت األداء فػػي كزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني
تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػكؿ ىػذه المجػاالت تعػزل 
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اسػػـ الجيػاز كبيػػذا يتضػػح عػدـ كجػػكد تػػأثير لنتػائج الضػػباط بمختمػػؼ األجيػزة األمنيػػة مجػػاالت إلػى 
 أداء كزارة الداخمية. األنظمة اإلدارية كسياسات االختيار كالتعييف ككذلؾ

 
التعػػرؼ عمػػى اثػػر اليياكػػؿ اإلداريػػة عمػػى أداء الضػػباط بػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف أمػػا بالنسػػبة لمجػػاؿ "  .2

كبػػذلؾ يمكػػف  α ≤ 0.04أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة  (.Sig)"، فقػػد تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة  الػػكطني
اسػػػتنتاج أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ ىػػػذا 

كذلػػؾ لصػػالح جيػػاز األمػػف الػػكطني، تبعػػو فػػي ذلػػؾ جيػػاز الػػدفاع  اسػػـ الجيػػازالمجػػاؿ تعػػزل إلػػى 
يياكػػؿ المػػدني ثػػـ اإلدارات المركزيػػة، حيػػث كػػاف متغيػػر الجيػػاز بدرجػػة متقاربػػة يػػدؿ عمػػى التػػأثر بال

اإلداريػػة كانعكاسػػيا عمػػى األداء فػػي جيػػاز الشػػرطة، جيػػاز األمػػف الػػداخمي، جيػػاز األمػػف كالحمايػػة، 
 كجياز الخدمات الطبية.

 
أف محاكر األنظمة اإلدارية، كسياسات االختيار كالتعييف، كأداء الجياز ىي  عزك الباحث ذلؾ إلىيك 

نما يكجد ىي ئة التنظيـ كاإلدارة كمكتب مدير عاـ قكل بمثابة محاكر ال تقع ضمف تخصص الجياز كا 
األمف الداخمي كناظـ ليذه األجيزة األمنية، في حيف أف اليياكؿ التنظيمية لؤلجيزة األمنية يتـ العمؿ 
بيا كفؽ آلية تعييف كؿ قيادة جياز ضمف لجنة لمييكمية ترل أنيا تناسب تأدية المياـ المنكطة بالجياز 

برئاسة المراقب العاـ لكزارة الداخمية كاألمف الكطني، كيتـ إجراء التعديبلت كيتـ تقديميا لمجنة العميا 
بداء المبلحظات عمييا كمف ثـ رفعيا لكزارة التخطيط لبلعتماد النيائي، كبالتالي فاف كؿ جياز يعتبر  كا 
بمثابة منظكمة لكحده في اليياكؿ اإلدارية يعتمدىا بحسب اختصاصات الجياز كالناظـ بيف ىذه 

جيزة مكتب مدير عاـ قكل األمف الداخمي، كعف جياز األمف الكطني فاف الييكؿ التنظيمي لو يتبع األ
 النظاـ العسكرم بامتياز مف الكتيبة كالسرية كالفصيؿ.
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iv.  عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةα ≤ 0.04) ) حولبين أراء أفراد العينة 
 لممؤىل العممي . تعزىدور اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية 

 
 (22/6جدول )

 المؤىل العممي –" ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي اختبار " نتائج 

 المجال
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التعرؼ عمى اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط بكزارة 
 الداخمية كاألمف الكطني.

3.36 3.33 3.44 3.47 0.586 0.624 

أثر األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء الضباط بكزارة الداخمية 
 0.942 0.130 3.51 3.49 3.55 3.48 كاألمف الكطني.

 االختيار كالتعييف الحالية كأثرىا عمى األداء.فعالية سياسات 
2.90 3.13 3.02 3.09 0.879 0.452 

 0.666 0.523 3.25 3.20 3.36 3.18 قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

 0.609 0.610 3.35 3.29 3.35 3.23 جميع المجاالت السابقة معا

 

 "المقابمة الختبار (.Sig)أف القيمة االحتمالية يمكف استنتاج ( 22/6المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
كبذلؾ لجميع المجاالت   α ≤ 0.04 مف مستكل الداللة أكبر" ذك االتجاه الكاحد  –التبايف األحادم 

عينة الدراسة حكؿ ىذه تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات ال يمكف استنتاج أنو 
المؤىؿ العممي، حيث يعتبر متغير المؤىؿ العممي عامؿ  ير مؤثر عمى قياس اثر  المجاالت تعزل إلى

 اليياكؿ كاألنظمة اإلدارية كسياسة االختيار كالتعييف بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.
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 ،البحث مف حممة المؤىبلت الجامعية البكالكريكس فما فكؽ عينة أف  البيةعزك الباحث ذلؾ إلى يك 
كأنيـ عمى دراية بالمعمكمات التي يريدىا الباحث حكؿ اليياكؿ كاألنظمة اإلدارية ككذلؾ سياسة 

 االختيار كالتعييف بالكزارة.
حيث ال تكجد فركؽ ذات داللة  (2116المكح، ) كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

كذلؾ بسبب أف  إحصائية بيف فاعمية الييكؿ التنظيمي لمكزارات الفمسطينية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي
 .معظـ عينة الدراسة ىـ ف أصحاب المؤىؿ العممي البكالكريكس فما فكؽ

 
v.  عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةα ≤ 0.04) ) حولبين أراء أفراد العينة 

لممحافظة )حسب مكان  تعزىدور اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية 
 العمل(.

 (23/6جدول )
 المحافظة )حسب مكان العمل( –" ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي اختبار " نتائج  

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
Si

g
 رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال .(

اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط بكزارة 
 0.076 2.128 3.60 3.28 3.42 3.44 3.41 الداخمية كاألمف الكطني.

أثر األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء 
 0.009* 3.423 3.70 3.29 3.45 3.50 3.52 الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.

فعالية سياسات االختيار كالتعييف الحالية 
 0.038* 2.561 3.21 2.90 2.86 3.05 3.13 كأثرىا عمى األداء.

 0.025* 2.805 3.31 2.97 3.11 3.26 3.30 قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

 0.013* 3.200 3.45 3.11 3.21 3.32 3.34 جميع المجاالت السابقة معا

 .α ≤ 0.04 الفرؽ بيف المتكسطيف دالة إحصائيان عند مستكل داللة *
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 يمكف استنتاج ما يمي:( 23/6المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
"  ذك االتجػػػاه الكاحػػػد  –المقابمػػػة الختبػػػار" التبػػػايف األحػػػادم  (.Sig)تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة  .0

اثػػػر اليياكػػؿ اإلداريػػة عمػػػى أداء الضػػباط بػػػكزارة " لمجػػاؿ   α ≤ 0.04أكبػػر مػػف مسػػػتكل الداللػػة 
"، كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني

المحافظػػة حيػػث يعتبػػر متغيػػر متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ ىػػذا المجػػاؿ تعػػزل إلػػى 
 دارية.مكاف العمؿ  ير مؤثر عمى مجاؿ اليياكؿ اإل

 
األنظمػة اإلداريػة المطبقػة عمػى أداء الضػباط بػكزارة الداخميػة أثر أما بالنسبة لباقي المجاالت  "  .2

قياس األداء فػي  ، كالتعييف الحالية كأثرىا عمى األداء االختيار سياسات فعالية ،كاألمف الكطني
 (.Sig)قيمػة االحتماليػة "كالمجاالت مجتمعة معا ، فقد تبػيف أف ال كزارة الداخمية كاألمف الكطني

كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  α ≤ 0.04أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة 
كذلػػؾ لصػػالح المحافظػػة بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ ىػػذه المجػػاالت تعػػزل إلػػى 

الدراسػة الذيف مكاف عمميـ في محافظة رفح حيث يعتبر مكاف العمؿ عنصر مػؤثر عمػى نتػائج 
 في مجاالت تطبيؽ األنظمة اإلدارية كسياسات االختيار كالتعييف.

 
أف اليياكؿ اإلدارية يتـ اعتمادىا مركزيا عبر مكتب كزير الداخمية كاألمف عزك الباحث ذلؾ إلى يك 

الكطني كمف ثـ يتـ تطبيقيا عمى كافة األجيزة األمنية في جميع المحافظات كبالتالي فاف عينة البحث 
 إطبلع بتطبيؽ اليياكؿ اإلدارية في كافة أماكف العمؿ بدرجة متساكية. عمى

( لعمؿامكاف )برز تأثير متغير  "األنظمة اإلدارية كسياسات االختيار كالتعييف"الدراسة  كحكؿ مجاالت
، حيث البعد عف مراكز القرار ككجكد الشعكر بنكع مف التيميش بنسبة معينة في كىي نتائج طبيعية

مجاالت كتكفر قاعدة كبيرة مف الككادر اإلدارية التي تشغؿ مناصب إدارية متقدمة فيتجو نحك مختمؼ ال
تغيير مكاف السكف بحيث يصبح قريبا مف مراكز اتخاذ القرار بحسب طبيعة عممو كىذا يؤثر عمى أداء 

 كزارة الداخمية كاألمف الكطني في مختمؼ األماكف.
 

 مثؿ: تكاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسا
بيف كجيات نظر قيادات الشرطة  ة(: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي2118دراسة ) الفرجاني،  .0

حكؿ كاقػػع إستراتيجيات اإلصبلح كالتطكيػر اإلدارم، ُتعزل لمتغير مكاف العمؿ عند مستكل داللة 
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ينعكس  مؿ الشرطي يمتاز بالمركزية ككاف سبب التكافؽ أف مكضكع الدراسة، حيث أف الع1015
 بنفس الدرجة عمى مكاف العمؿ ميما تغير.

أم أنو ال يكجد اختبلؼ جكىرم في الرأم حكؿ قدرة كزارة الداخمية كاألمف  :(2118دراسة )السر،  .2
حيث نفس الييكؿ التنظيمي  الكطني في إعادة ىندسة العمميات اإلدارية يعزل إلى مكاف العمؿ

 .لؤلجيزة األمنية ال يتأثر بمكاف العمؿ ميما اختمؼكاألنظمة اإلدارية كمركزية اتخاذ القرار 

حكؿ مدل تكفر  ةتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العين (:2117دراسة )صياـ،  .3
أنظمة خاصة بكظائؼ إدارة كتنمية المكارد البشرية تعزل إلى مكاف العمؿ عند مستكل داللة 

05.0 معانات الكزارة مف عدـ إتباعيا لنظـ مكارد بشرية تتيح الفرصة ، ككاف االتفاؽ بسبب
 لمجميع مف مختمؼ مناطؽ عمميـ بالمشاركة في الترشيح كالتكظيؼ سيما كظائؼ الترقية.

 
vi.  عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةα ≤ 0.04) ) حولبين أراء أفراد العينة 

 لمرتبة. تعزىدور اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية 
 
 (24/6جدول )

 الرتبة –" ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي اختبار " نتائج  

 المجال
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اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط 
 0.015* 2.858 3.47 3.37 3.48 3.36 3.70 3.74 بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.

أثر األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء 
 0.282 1.255 3.50 3.48 3.52 3.43 3.56 3.82 الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.

كالتعييف الحالية فعالية سياسات االختيار 
 0.260 1.304 3.10 3.06 2.98 2.93 3.24 3.26 كأثرىا عمى األداء.

قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف 
 0.337 1.141 3.15 3.22 3.21 3.29 3.36 3.52 الكطني.
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 0.228 1.386 3.31 3.28 3.31 3.26 3.46 3.59 جميع المجاالت السابقة معا

 .α ≤ 0.04 المتكسطيف دالة إحصائيان عند مستكل داللةالفرؽ بيف  *

 يمكف استنتاج ما يمي:( 24/6المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
"  ذك االتجاه الكاحد  –المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  .0

اإلدارية المطبقة عمى أداء األنظمة أثر لممجاالت "   α ≤ 0.04أكبر مف مستكل الداللة 
كالتعييف الحالية كأثرىا عمى  االختيار سياسات فعالية ،الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني

"كالمجاالت مجتمعة معا، كبذلؾ يمكف  قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني ، األداء
تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه  استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات

الرتبة حيث عدـ تأثير متغير الرتبة عمى نتائج مجاالت الدراسة األنظمة المجاالت تعزل إلى 
 كنتائج قياس األداء لؤلجيزة األمنية. اإلدارية، سياسات االختيار كالتعييف

"، ية كاألمف الكطنياثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط بكزارة الداخمأما بالنسبة لمجاؿ "  .2
كبذلؾ يمكف استنتاج  α ≤ 0.04أقؿ مف مستكل الداللة  (.Sig)فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 

أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ 
كذلؾ لصالح الذيف رتبتيـ عقيد فما فكؽ حيث تأثرت نتائج الدراسة في مجاؿ  الرتبةتعزل إلى 

 اليياكؿ اإلدارية بمتغير الرتبة.
 
أف فئة الضباط برتبة عقيد فما فكؽ ىـ فئة المستكل اإلدارم األكؿ بكزارة عزك الباحث ذلؾ إلى يك 

طبلعيـ عمى اليياكؿ  االداخمية كقد أفادك  بنتائج الدراسة بناء عمى قربيـ مف مراكز اتخاذ القرار كا 
 الشؽ العسكرم. –اإلدارية في األجيزة األمنية كمدل تأثيرىا عمى األداء العاـ لكزارة الداخمية 

 
(:ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 2118 )الفرجانيكدراسة  كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات

بيف كجيات نظر قيادات الشرطة حكؿ كاقػػع إستراتيجيات اإلصبلح كالتطكير اإلدارم تعزل لمتغير 
 .1015الرتبة العسكرية، عند مستكل داللة 
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vii.  عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةα ≤ 0.04) ) حولبين أراء أفراد العينة 
 لمراتب. تعزىاليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية دور 

 
 (25/6جدول )

 الراتب  –" ذو االتجاه الواحد  –التباين األحادي اختبار " نتائج  

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

أقل من 
3000 

3000-
3999 

4000 
فما 
 فوق

اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط بكزارة التعرؼ عمى 
 الداخمية كاألمف الكطني.

3.42 3.50 3.55 1.381 0.252 

أثر األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء الضباط بكزارة الداخمية 
 0.834 0.181 3.54 3.52 3.49 كاألمف الكطني.

 0.408 0.897 3.18 3.05 3.02 األداء.فعالية سياسات االختيار كالتعييف الحالية كأثرىا عمى 

 0.288 1.246 3.30 3.31 3.20 قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.

 0.312 1.167 3.40 3.35 3.28 جميع المجاالت السابقة معا

 "المقابمة الختبار (.Sig)أف القيمة االحتمالية يمكف استنتاج ( 25/6المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
كبذلؾ يمكف لجميع المجاالت  α ≤ 0.05 مف مستكل الداللة أكبر" ذك االتجاه الكاحد  –التبايف األحادم 
عينة الدراسة حكؿ ىذه تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات ال استنتاج أنو 

النتائج بحيث اسة باختبلؼ الركاتب عمى تكافؽ عينة الدر  إلى إشارةالمجاالت تعزل إلى الراتب في 
تتكافؽ عينة الدراسة في كافة المستكيات اإلدارية عمى مجاالت الدراسة ككف عينة الدراسة تمثمت في فئة 

 الضباط.
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viii.  عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةα ≤ 0.04) ) حولبين أراء أفراد العينة 
 لممسمى الوظيفي . تعزىدور اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية 

 
 (26/6جدول )

 المسمى الوظيفي –" ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي اختبار " نتائج  

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

مدير عام 
+  اإلدارة
 جيازالمدير 

نائب/ 
مساعد 
مدير عام 
 اإلدارة

مدير 
 إداري دائرة

اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء الضباط بكزارة 
 0.001* 5.850 3.39 3.51 3.48 3.85 الداخمية كاألمف الكطني.

األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء الضباط أثر 
 0.139 1.838 3.48 3.54 3.44 3.74 بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.

كالتعييف الحالية كأثرىا  االختيار سياسات فعالية
 0.035* 2.878 2.99 3.12 2.99 3.37 عمى األداء.

 0.026* 3.120 3.18 3.30 3.23 3.55 .قياس األداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني

 0.006* 4.218 3.26 3.37 3.29 3.63 جميع المجاالت السابقة معا

 .α ≤ 0.04 داؿ إحصائيان عند مستكل داللة اتالمتكسطالفرؽ بيف  *

 يمكف استنتاج ما يمي:( 26/6المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
" ذك االتجاه الكاحد  –المقابمة الختبار" التبايف األحادم  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  .0

المطبقة عمى أداء الضباط األنظمة اإلدارية أثر لمجاؿ "  α ≤ 0.04أكبر مف مستكل الداللة 
، كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية "بكزارة الداخمية كاألمف الكطني

المسمى الكظيفي فعينة بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى 
 الدراسة تكافقت عمى محاكر الدراسة باختبلؼ المسميات اإلدارية.
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التعػػرؼ عمػػى اثػػر اليياكػػؿ اإلداريػػة عمػػى أداء الضػػباط بػػكزارة الداخميػػة أمػػا بالنسػػبة لمجػػاالت "  .2
قياس األداء فػي  ،كالتعييف الحالية كأثرىا عمى األداء االختيار سياسات فعالية ، الكطني كاألمف

ليػػػػة " كالمجػػػػاالت مجتمعػػػػة معػػػػا ، فقػػػػد تبػػػػيف أف القيمػػػػة االحتما كزارة الداخميػػػػة كاألمػػػػف الػػػػكطني
(Sig.)  0.04أقػػؿ مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة ≥ α  كبػػػذلؾ يمكػػف اسػػػتنتاج أنػػػو تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة

  المسمى الكظيفيإحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى 
حيػػػث يعتبػػػر متغيػػػر  + مػػػدير جيػػػاز اإلدارةمػػػدير عػػػاـ كذلػػػؾ لصػػػالح الػػػذيف مسػػػماىـ الػػػكظيفي 

المسػػػمى الكظيفػػػة لػػػو درجػػػة مػػػف التػػػأثير عمػػػى نتػػػائج الدراسػػػة كخاصػػػة فػػػي مجػػػاالت ) اليياكػػػؿ 
 اإلدارية، سياسات االختيار كالتعييف( ككذلؾ األداء بكزارة الداخمية.

 
اختبلؼ كـ المعمكمات المتكفر لدل الصؼ القيادم لؤلجيزة األمنية حكؿ ىذه عزك الباحث ذلؾ إلى يك 

االت كالذم يتمثؿ بمدراء األجيزة األمنية كمدراء اإلدارات في ىذه األجيزة كالذم يعطي مؤشر المج
 قكم  حكؿ دقة نتائج الدراسة.

 
i.  عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائيةα ≤ 0.04) ) حولبين أراء أفراد العينة 

 لسنوات الخدمة. تعزىدور اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية 
 
 (27/6جدول )

 سنوات الخدمة –" ذو االتجاه الواحد –التباين األحادي اختبار " نتائج  

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

ن 
ل م

اق
3 
وات

سن
 

3 
ت 

سنوا
 إلى

ن 
ل م

اق 6 

6 
ت 

سنوا
 إلى

ن 
ل م

أق 9 

9 
ت 

سنوا
ى 
إل

ن 
ل م

أق 12 

12 
نة 

س كثر
فأ

 

اثر اليياكؿ اإلدارية عمى أداء 
الضباط بكزارة الداخمية كاألمف 

 الكطني.
3.44 3.43 3.46 3.27 3.52 1.080 0.365 

األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أثر 
أداء الضباط بكزارة الداخمية 

 كاألمف الكطني.
3.50 3.49 3.55 3.33 3.54 0.949 0.435 
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كالتعييف  االختيار سياسات فعالية
 0.894 0.275 3.08 3.12 3.02 3.01 3.06 الحالية كأثرىا عمى األداء.

قياس األداء في كزارة الداخمية 
 0.802 0.409 3.28 3.14 3.18 3.24 3.22 .كاألمف الكطني

 0.817 0.388 3.35 3.23 3.31 3.29 3.29 جميع المجاالت السابقة معا

 
 "المقابمة الختبار (.Sig)أف القيمة االحتمالية يمكف استنتاج ( 27/6) جدكؿالمكضحة في مف النتائج 

كبذلؾ لجميع المجاالت  α ≤ 0.05 مف مستكل الداللة أكبر" ذك االتجاه الكاحد  –التبايف األحادم 
عينة الدراسة حكؿ ىذه تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات ال يمكف استنتاج أنو 

مما يدؿ عمى اتفاؽ عينة الدراسة عمى النتائج دكف تأثير سنكات  سنكات الخدمةالمجاالت تعزل إلى 
 الخدمة عمى محاكر الدراسة.

 
الذيف التحقكا حديثا أف النسبة الغالبة لعينة الدراسة ىـ مف فئة الضباط عزك الباحث ذلؾ إلى يك 

 كىذا أدل إلى تقارب النتائج كتكافقيـ حكؿ محاكر الدراسة كالنتائج. 2116باألجيزة األمنية بعد 
 

أم أنو ال يكجد اختبلؼ جكىرم في  (2008السر،) كاتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
رأم أفراد العينة حكؿ قدرة كزارة الداخمية كاألمف الكطني عمى إعادة ىندسة العمميات اإلدارية مف خبلؿ 

 المجاليف)إعادة الييكمة، ك تكنكلكجيا المعمكمات( يعزل إلى سنكات الخدمة في الكزارة.
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 الفصل السابع

 النتائج والتوصيات 
 

 مقدمة. -أوال

 النتائج. -ثانيا

 .التوصيات -لثاثا

 الدراسات المستقبمية. -رابعا
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 الفصل السابع

 النتائج والتوصيات

 مقدمة: -أوال
فػػػي ضػػػكء مػػػا خمصػػػت إليػػػو الدراسػػػة الميدانيػػػة كمػػػف خػػػبلؿ ربطيػػػا باإلطػػػار النظػػػرم كالدراسػػػات 

كسياسػػات االختيػػار كالتعيػػيف كأثرىػػا عمػػى أداء األجيػػزة اليياكػػؿ كاألنظمػػة اإلداريػػة، السػػابقة التػػي تناكلػػت 
متكصػػؿ إلػػى تكصػػيات لىػػذا البحػػث يسػػعى الباحػػث مػػف خػػبلؿ ىػػذا الفصػػؿ إلػػى تمخػػيص نتػػائج  األمنيػػة،

كرفػػع كفاءاتيػػا اإلداريػػة كالقيػػاـ بالميػػاـ كالخػػدمات  رفػػع مسػػتكل األداء لؤلجيػػزة األمنيػػةيمكػػف مػػف خبلليػػا 
، القسـ ذا تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى قسميفكليلضباط ككذلؾ تجاه المكاطنيف، جاه ات إليياالعامة المككمة 

 األكؿ يتحدث عف نتائج الدراسة ، كالقسـ الثاني يتحدث عف تكصيات الدراسة.
 

 النتائج: -ثانيا
 بحسب النتائج لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة سيتـ فيما يمي عرض لنتائج الدراسة 

 اليياكل اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية:فيما يتعمق بمجال أثر . 1
 المستخدمة كأداء اليياكؿ اإلداريةتكجد عبلقة ذات داللة إحصائية كبدرجة متكسطة بيف  .أ 

في تحديد  ةحيث أىمية دكر اليياكؿ التنظيمي الضباط بكزارة الداخمية كاألمف الكطني
المسئكليات كالصبلحيات بما ينعكس عمى أداء أفضؿ لكزارة الداخمية، باإلضافة إلى مراعاة 

 .ةالجكانب األخرل إلى جانب اليياكؿ التنظيمي

في كجكد ىيكؿ تنظيمي كاضح كمحدد مف قبؿ أفراد العينة عمى بدرجة قكية ىناؾ مكافقة  .ب 
كتكميؼ  ةلكزارة إلى اعتماد ىياكميا التنظيميناتجة عف تكجو قيادة ا كافة األجيزة األمنية

 لجنة عميا لمتابعة اليياكؿ كالكصؼ الكظيفي ليذه األجيزة.

يكجد مكافقة عمى أف الييكؿ التنظيمي لمجياز يحدد الصبلحيات كالمسئكليات لجميع  .ج 
المستكيات اإلدارية كأنو يتـ تحديث الييكؿ التنظيمي بشكؿ دكرم لمكاكبة التغيرات 

رات، باإلضافة إلى كجكد ترابط بيف قطاعات الييكؿ التنظيمي لمجياز ك ايات كزارة كالتطك 
تخصصات األجيزة األمنية تراعي اليياكؿ التنظيمية فاف الداخمية كاألمف الكطني، ككذلؾ 

 المختمفة.
كلكف بدرجة ضعيفة   كفؽ تسمسؿ الرتب العسكريةيتـ تسكيف الضباط في الييكؿ التنظيمي  .د 

كيعكد األمر في ذلؾ إلى  نحك عدـ التأكد بدرجة كبيرة حيث كانت نتيجة عينة الدراسة
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النظر في الكفاءة في أكثر مف جانب بعيدا عف الرتبة في تسكيف الضباط في مكاقع الييكؿ 
 .التنظيمي

عمى قطاعات   األجيزة األمنيةأفراد  عمى تكزيع مف قبؿ أفراد العينة  عدـ مكافقة ىناؾ .ق 
 بحسب طبيعة عمؿ كؿ جيازالييكؿ التنظيمي بما يتناسب مع االحتياج لممكارد البشرية 

حيث تعمؿ األجيزة األمنية الحالية بنظاـ الطكارئ الذم يمبي الحد األدنى مف احتياجات 
 .الكادر البشرم لكؿ جياز لمقياـ بميامو

جميع المسميات في الييكؿ التنظيمي تكجو عينة الدراسة بشكؿ عاـ نحك عدـ التأكد مف أف  .ك 
حيث يكجد لدل كافة األجيزة األمنية مكاقع تنظيمية مسمية كلكف  ير  مفعمة داخؿ الجياز
قكـ بأداء مياميا كيتضح ذلؾ مف قمة عدد األفراد بالنسبة لحجـ كؿ جياز معمكؿ بيا كال ت
 مع عدـ تكزيع األفراد عمى جميع قطاعات الييكؿ التنظيمي.كىذا يتناسب 

بيف السمطات الممنكحة لمضباط ك  تكازفال ضعؼأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي  .ز 
حيث تككف مسؤكليات كبيرة ممقاة عمى الضباط كسمطات  المسئكليات الممقاة عمى عاتقيـ

ة نكع مف المركزية في العمؿ حة قميمة ال تتناسب مع المسؤكلية في إشارة إلى سيادممنك 
 داخؿ األجيزة األمنية كاقتصار الصبلحيات عمى الضباط مف أصحاب الرتب المتقدمة.

اثر اليياكؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ  .ح 
 .المسمى الكظيفي، الرتبة اسـ الجياز،، العمرتعزل إلى اإلدارية عمى أداء الضباط 

 فيما يتعمق بمجال اثر األنظمة اإلدارية المطبقة عمى أداء األجيزة األمنية: .2
الضباط بكزارة الداخمية  كأداء األنظمة اإلدارية المطبقةكبدرجة متكسطة بيف  تكجد عبلقة .أ 

كالتي تتمثؿ بتحقيؽ االلتزاـ الكامؿ بالعمؿ كفؽ االختصاصات كحدكد  كاألمف الكطني
 مى تحسيف أداء الضباط بالكزارة.الصبلحيات بما ينعكس ع

يكجد تكافؽ بدرجة قكية عمى كجكد قكانيف كأنظمة إدارية تنظـ العمؿ بيف اإلدارات كاألجيزة  .ب 
طة ك ير معقدة كيمتـز بسي كأنيا األجيزة األمنية كاضحة كمفيكمة داخؿلمختمفة، األمنية ا

الضباط كىذا نابع مف اعتماد األجيزة األمنية عمى تطبيؽ قانكف الخدمة في قكل األمف  بيا
 .2117كاالستمرار في القكانيف التي تنظـ عمؿ األجيزة األمنية السابقة قبؿ أحداث حزيراف 

يتـ تطبيؽ القكانيف كاألنظمة يكجد مكافقة كلكف بدرجة ضعيفة تتجو نحك عدـ التأكد مف أنو  .ج 
كذلؾ ناتج عف حداثة التجربة  عمى جميع المستكيات اإلدارية في الجياز اإلدارية
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لممستكيات اإلدارية المختمفة كعدـ تكفر التبادؿ المعرفي مع الدكؿ المجاكرة بسبب الحصار 
 .، كمراعاة الجكانب االجتماعية2116العممي المفركض عمى قطاع  زة منذ 

تقييـ األنظمة كالقكانيف قة بدرجة قميمة حكؿ اتجيت نتائج عينة الدراسة نحك درجة المكاف .د 
كىذا يعبر عف استمرار العمؿ بالقكانيف  المعمكؿ بيا داخؿ الجياز كتحديثيا بشكؿ دكرم

كالتشريعات لمنظاـ اإلدارم الذم يحكـ األجيزة األمنية منذ القدـ حيث ىناؾ قكانيف تحكـ 
نكات كخاصة قانكف الشرطة س 10عمؿ األجيزة األمنية يرجع اعتمادىا إلى أكثر مف 

كلـ يتـ عميو  2005القديـ، كأخر قانكف تـ اعتماده ىك قانكف الخدمة في قكل األمف لعاـ 
 التعديبلت كالتحديثات المطمكبة كالتي تتناسب مع عقيدة األجيزة األمنية الحالية.

األىداؼ كائح اإلدارية بناظـ كاحد في الكزارة لتأدية ملاارتباط ضعؼ أظيرت النتائج  .ق 
كىذا ناتج مف تكرار التغيرات لممستكيات اإلدارية المختمفة  األمنية المشتركة بيف األجيزة

داخؿ األجيزة األمنية ككذلؾ اإلدارات المركزية كاجتياد كالعمؿ بحسب الحالة الراىنة 
 المؤقتة.

 
 اخمية:فيما يتعمق بمجال سياسة االختيار والتعيين وأثرىا عمى األداء بوزارة الد . 3

الضباط بكزارة  كأداء كالتعييف الحالية االختيار سياساتتكجد عبلقة كبدرجة كبيرة بيف  .أ 
كىذا نابع مف تناكليا لكظائؼ التعييف كاالختبار المختمفة قبؿ  الداخمية كاألمف الكطني

 التكظيؼ بما ينعكس عمى األداء بعد التكظيؼ إذا ما تمت بالشكؿ المطمكب.
تضمف  الحالية االختيار كالتعييف سياساتعدـ المكافقة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة عمى أف  .ب 

ككنيا جاءت بطريقة  ةاإلداري لشغؿ الكظائؼ بيف المرشحيف كالنزيية المنافسة الحرة
كاستنكاؼ  04/6/2117متسارعة كمفاجأة لممئ الشا ر في العمؿ األمني بعد أحداث 

 .يااألجيزة األمنية عف عمم
 االختيار كالتعييف سياساتعدـ التأكد مف أف مف درجة كبيرة اتجيت عينة الدراسة إلى  .ج 

كىذا يعكس أف سياسات  اإلدارية لشغؿ الكظائؼ األفراد المبلئميف تؤدم إلى اختيار المتبعة
بسبب حداثة  االختيار كالتعييف أظيرت ضباط  ير مبلئميف لشغؿ الكظائؼ اإلدارية

التجربة كتكظيؼ مف كانكا محركميف مف العمؿ في السمؾ األمني دكف تأىيؿ حيث جرل 
 .تأىيميـ فيما بعد

ات الكزارة في االختيار عف إجراءات كسياس مف قبؿ أفراد العينة عدـ رضا بشكؿ عاـ ىناؾ .د 
 . كالتعييف
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األمنية تـ اختياره بناء عمى الكادر العامؿ في األجيزة أظيرت النتائج عدـ التأكد مف أف  .ق 
حيث يتضح أف عدد مف الضباط تـ تعيينيـ ليس اعتبارا لحاجة العمؿ  احتياجات العمؿ

 كىذا ناجـ عف طريقة التعييف المتبعة. بالكزارة

إجراءات التعييف في الكظائؼ جكانب مراعاة كجكد ضعؼ في نتيجة أراء العينة حكؿ  .ك 
لتعييف في األجيزة األمنية يتـ خبلليا إجراء اختبارات حيث أف عممية ا، االختبار المختمفة

 .كلكنو ال يتـ االستناد إلى نتائجيا بشكؿ كامؿ
سياسات االختيار عؼ شديد في نتائج المبحكثيف حكؿ ىناؾ ضبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف  .ز 

 . الشؽ العسكرم -بكزارة الداخمية كاألمف الكطنيكالتعييف 
 
 ": قياس األداء في وزارة الداخمية واألمن الوطني مجال " . 4

راض عف أداء األجيزة   ير المجتمع المحميضباط عينة الدراسة فاف مف كجية نظر   .أ 
كيرجع ذلؾ إلى حداثة التجربة مف عناصر مقاكمة إلى القياـ بالعمؿ  األمنية كمخرجاتيا

 الشرطي كاألمني بشكؿ مباشر.
في إشارة إلى عدـ  ل الضباط عف أداء األجيزة األمنيةالرضا لد عدـ ىناؾ مستكل مف  .ب 

 أفحكؿ  رضا الضباط عف أداء األجيزة األمنية بشكؿ عاـ كىذا تناسب مع االستجابة
المجتمع المحمي راضي عف أداء األجيزة األمنية، حيث ىناؾ عدـ رضا مف قبؿ الضباط 

 ة مف كجية نظر الضباطككذلؾ مف قبؿ المجتمع المحمي عف أداء األجيزة األمنية عام
يعكد إلى العمؿ في ظؿ كجكد أزمة فما أف تنتيي أزمة حتى يتـ اختبلؽ أزمات جديدة 
لقطاع األمف بحيث تبقى األجيزة األمنية تدكر في دكامة األزمات دكف النظر إلى االرتقاء 

 يا بالحكـ.كالتقدـ في العمؿ سعيا لتشكيو صكرة األجيزة األمنية )الحركة اإلسبلمية( في قيام
مخرجات عمؿ كأنشطة األجيزة األمنية تتناسب مع أظيرت النتائج لمتحميؿ اإلحصائي أف  0ج 

بدرجة ضعيفة حيث اتجيت النتائج نحك عدـ التأكد مف  حجـ اإلمكانيات المتكفرة لدييا
مناسبة اإلمكانيات لمخرجات العمؿ في إشارة إلى عدـ استغبلؿ األجيزة األمنية لكافة 

 .إمكانياتيا لمقياـ بمياميا
حيث تكجو رأم عينة الدراسة  ليس بالشكؿ المطمكبىناؾ مكاكبة لمتطكر التكنكلكجي كلكنو  .د 

كناتج عف الحصار  مار التطكر التكنكلكجي في تنفيذ المياـمكاكبة كاستث ضعؼنحك 
المفركض عمى القطاع كتدمير مقرات كمقدرات األجيزة األمنية في حرب كانكف أكؿ مف 

 .2008العاـ 
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كيرل الباحث أف نتائج الدراسة تناسب الكاقع الحالي لؤلجيزة األمنية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني  
كاستنكاؼ  2007كزيادة الشدة في الحصار في  2006قطاع  زة منذ  حيث فرض الحصار عمى

األجيزة األمنية السابقة كتككيف أجيزة أمنية جديدة بكفاءات كككادر ذك خبرة نادرة كمنعيـ مف تحصيؿ 
تبادؿ الخبرات مع الدكؿ المجاكرة بسبب الحصار، كرفد عناصر كككادر األجيزة األمنية بعناصر 

اإلمكانيات المكجستية البلزمة لؤلجيزة األمنية ، إال أف نتائج الدراسة أثبتت كجكد  المقاكمة دكف تكفر
كفاءات ذات تحصيؿ عممي متزايد كلدييـ التزاـ باألنظمة اإلدارية المطبقة في كافة األجيزة األمنية 

األمف كمعارضة قكية لسياسات االختيار كالتعييف لر بتيـ في تحقيؽ أفضؿ أداء لكزارة الداخمية ك 
الكطني لما لو مف نتائج مممكسة يستيدؼ كافة قطاعات المكاطنيف في قطاع  زة منطمقيف في ذلؾ 

 مف انتمائيـ لدينيـ كالعمؿ بتعاليـ الديف الحنيؼ كالعقيدة العسكرية المختمفة.
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 التوصيات -لثاثا
 

األمنية كتسكيف المكاقع التنظيمية فييا بالتكافؽ مع العمؿ عمى اعتماد اليياكؿ التنظيمية لؤلجيزة  .1
 .بحسب تخصص عمؿ كؿ جياز مختصيف مينييف كأمنييف مشاركةكزارة التخطيط ك 

تفعيؿ خطة تنمكية لؤلجيزة األمنية تككف مدعكمة مف كزير الداخمية، يتـ تحديثيا بشكؿ دكرم  .2
 فترة.كعدـ اقتصار الكزارة عمى خطة أنشطة تنتيي كتتكرر كؿ 

ضركرة قياـ القيادة العميا لكزارة الداخمية بإعادة النظر في سياسات االختيار كالتعييف المتبعة  .3
كالعمؿ عمى تحسيف ىذه السياسات بما يتناسب مع طبيعة عمؿ األجيزة األمنية لما لو مف أثار 

ات تفعيؿ فيما بعد عمى أداء الضباط كمف ثـ أداء األجيزة األمنية، بحيث تضمف ىذه السياس
 المنافسة الحرة بيف الضباط المرشحيف لشغؿ الكظائؼ اإلدارية.

إعادة تكزيع المكارد البشرية عمى الييكؿ التنظيمي بما يتناسب مع االحتياج ليذه المياـ لكؿ  .4
 مكقع في الييكؿ التنظيمي.

فعاؿ العمؿ عمى استقطاب العنصر النسائي لمعمؿ في كافة األجيزة األمنية لما لو مف دكر  .5
 كضركرم في العمؿ األمني يتطمب تكاجد عدد اكبر مف العنصر النسائي.

ضركرة تفعيؿ كافة المسميات الكظيفية في الييكؿ التنظيمي كخاصة التي تتعمؽ بمستكيات  .6
 اإلدارة العميا لما لو مف أثر عمى تطكير أداء الضباط بالكزارة.

المكاقع التنظيمية مما لو أثر في تحسيف أداء  كتعييف األعمى رتبة فيالعسكرم، نظاـ الااللتزاـ ب .7
 كتحديد جية رقابية لمتابعة تنفيذ ذلؾ. الضباط كرفع كفاءتيـ

لمناسبة الصبلحيات لمضباط أصحاب المناصب اإلدارية مع  بالكزارةمتابعة إدارة التخطيط  .8
التي القضية مناقشة ىذه ك المسؤكليات الممقاة عمى عاتقيـ بما يتناسب مع طبيعة عمؿ كؿ منيـ 

 زيد مف أػداء كمينية الضباط باألجيزة األمنية.تأف  اشأني مف 
مناقشة كتحديث األنظمة اإلدارية كالقكانيف المعمكؿ بيا كدراسة مدل استجابتيا مع تطكر  .9

 األجيزة األمنية كخاصة القكانيف كاألنظمة التي يتـ العمؿ بيا منذ عقكد مف الزمف.
إلدارية كالقكانيف الخاصة بالضباط عمى كافة المستكيات اإلدارية مف االلتزاـ بتطبيؽ األنظمة ا .10

 أجؿ ضماف تنفيذ مياـ الضباط بالشكؿ المطمكب.
ضركرة تفعيؿ ىيئة التنظيـ كاإلدارة  لدكرىا في نظـ األنظمة اإلدارية مع كافة األجيزة األمنية  .11

د ليذه األنظمة عبر كافة بالتنسيؽ مع مكتب مدير عاـ قكل األمف الداخمي لضماف تطبيؽ مكح
 األجيزة األمنية.
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ضركرة قياـ كزارة الداخمية بإنشاء إدارة المكارد البشرية كتكليتيا مياـ التعييف عبر السمؾ الميني  .12
عطائيا الصبلحيات البلزمة إلتماـ عمميات االختيار  المعركؼ في تعييف مكارد كقكل األمف، كا 

 ت العميا بالكزارة.كالتعييف كمراقبة أدائيا مف قبؿ الجيا
العمؿ عمى تطبيؽ االختبارات الخاصة بشغؿ الكظائؼ اإلدارية بحسب طبيعة كؿ كظيفة  .13

لضماف تحقيؽ األداء األفضؿ لمف يتـ  لؤلفضؿ بحسب نتائج االختبار كتخصص كاالختيار
 تعيينيـ.

ؿ العمؿ بجدية عمى تجييز خطط تدريبية تطاؿ كافة الرتب العسكرية بحسب طبيعة عمؿ ك .14
فئة كمدل احتياجيا مف دكرات تدريبية تزيد مف القدرة عمى القياـ بمياميا كتحسيف ميارات 

 ضابط األمف.
ضركرة العمؿ مف قبؿ األجيزة األمنية بمبدأ  أف رجؿ األمف ىك رجؿ القانكف كليس العمؿ  .15

لدل بمبدأ أف رجؿ األمف فكؽ القانكف كالذم بدكره يزيد مف تحسيف صكرة األجيزة األمنية 
 مؤسسات المجتمع المحمي.

تكثيؼ الدكرات التدريبية لمضباط كخاصة الذيف ىـ عمى تماس مباشر مع المجتمع المحمي  .16
حكؿ معرفة حقكؽ األفراد ككاجبات األجيزة األمنية تجاه المكاطف بما يكفؿ تحقيؽ إجراءات أمنية 

 نزيية كمكحدة مع المكاطنيف.
مي بشكؿ دكرم حكؿ قضايا ىامة تقكـ األجيزة األمنية  العمؿ عمى استطبلع رأم المجتمع المح .17

 بالتعامؿ معيا،  كتعزيز الجكانب االيجابية كمعالجة الجكانب السمبية بالطرؽ المينية.
ضركرة قياـ قيادة كزارة الداخمية بتحقيؽ ثغرة في مجاؿ استحداث التقنيات كتكريدىا مف الدكؿ  .18

كالذم مف شأنو أف يزيد مف قدرة األجيزة األمنية عمى  ذات العبلقة الستخداميا في العمؿ األمني
 القياـ بمياميا.

تفعيؿ التنسيؽ مع الدكؿ المجاكرة لبلبتعاث الخارجي، كمنح الحكافز لمضباط لدراسة  .19
 التخصصات األمنية بما يزيد مف تأىيؿ الكادر األمني مينيا لرفع كفاءة أداء الضباط.
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 :الدراسات المستقبمية -رابعا
يقترح الباحث أف تككف ىناؾ دراسات كأبحاث حكؿ اليياكؿ التنظيمة كممحقاتيا، ككذلؾ كظائؼ إدارة 

 فمنيا ما يمي: كتنمية المكارد البشرية كافة
 اثر الكصؼ الكظيفي لقطاعات الييكؿ التنظيمي عمى أداء األجيزة األمنية. .1
 جيزة األمنية.عمى أداء األكأحد كظائؼ اإلدارة دكر ممارسة كظيفة التحفيز  .2
 اثر تخطيط المكارد البشرية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية. .3

 مدل تطبيؽ تخطيط المسار الكظيفي كأثره عمى األداء لكزارة الداخمية كاألمف الكطني. .4

 .كاقع تطكير القكانيف كالتشريعات الخاصة بتنظيـ عمؿ كزارة الداخمية كأثره عمى تحسيف األداء .5
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   ،ـ.2116"إدارة المشروعات الصغيرة ـ مدخل استراتيجي لممنافسة والتميز"، الحسيني، فبلح 

    ،(، القاىرة: مكتبة ابف 2، )جالتحسين: تقييم األداء" ا األداء من التقييم إلى" تكنولوجيالخزامي، عبدالحكيـ
 (.1999سينا.)

   ،2006، اثر األنظمة والموائح في التنمية اإلداريةخضر، عبد الفتاح. 
   .تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات :األسس النظرية وداللتيا في البيئة العربية درة، عبد البارم"

 ـ.2113عماف، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،  المعاصرة"،
   ،المركز العربي لمخدمات 1،ط اإلدارة الحديثة ، المفاىيم والعممياتدرة، عبد البارم، كالمدىكف مكسى ،

  .1994الطبلبية،
   ، دار  ريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، بدكف تاريخ. تطور الفكر التنظيميالسممي ،عمي ،  
  2000،الطبعة الثالثة،ؽ، عماف، دار الشرك إدارة الموارد البشريةنجيب،  ىشاكيش، مصطف. 
  ،1980دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر،اإلدارة العامة مدخل األنظمة،شريؼ،عمي. 
   ،الطبعة عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،  -مبادئ اإلدارة مع التركيز عمى إدارة األعمالالشماع، خميؿ

 ـ.2004الرابعة 
   ،المجال اإلداري مينة من ال مينة لوالشميمرم  ،www.stoptrainingnow.com 5/1/2012 
   .2115._ عماف: جدارا لمكتاب العالمي، نظام األمن الجماعي في النظرية والتطبيقطكالبو، حسف. 

   ،1999 ،عماف، دار المسيرة لمنشر، 1، ط التنظيم واألساليبعصفكر، محمد. 
   ،(. 1993حمب، جامعة حمب. ) " إدارة القوى العاممة"عقيمي، عمر 
   ،12. ص1999عماف: دار اليازكرم،  – أسس اإلدارة الحديثةالعبلؽ بشير. 
  ـ.2114: دار كائؿ لمنشر،ف،عما،"السموك التنظيمي في منظمات األعمال"العمياف، محمكد 
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  ،2010عماف: دار صفاء، -مبادئ اإلدارة )وظائف المدير(فياض كآخريف. 
   ،2011الكردم، أحمد،post_6535.html /-blog http://ahmedkordy.blogspot.com . 
   ،جراءات العمل"المكزم، مكسى  ـ.2112، الطبعة األكلى، عماف: دار كائؿ لمنشر، "التنظيم وا 

   21130الجاهعيت، هاـر، احود، اإلدارة: الوبادئ والوهاراث، االسكٌدريت: الدار 

   ،ـ.2011عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع،  -إدارة المنظماتمحمكد، عبلء الديف 
   ،(.2005،  زة، إبداع لمطباعة كالنشر الطبعة األكلى، )إدارة وتنمية الموارد البشريةالمدىكف، محمد 
   ،4، ص2102المسكدة األكلى لخطة كزارة الداخمية كاألمف الكطني. 

   ،2004عماف: دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع،  اإلدارة العصرية : األصول والتطبيقات.المكسكم، سناف. 
  
 

، المجمة العربية، السعكدية، الوزارة في التاريخ اإلسالميمصطفى، نقبل عف النبياف محمد،  ،مكسى
 .1987يكنيو

   ،عمى رفع كفاءة الخدمة الصحية في العراق وأثره اإلداريلتطوير اعبلكم، اكس ،
http://www.maqalaty.com 

   ص  2000ط السادسة، عماف، مركز الكتب األردني،  ،، المفاىيم اإلدارية الحديثةمحسف مخامرة كآخركف ،
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 ـ.2114
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   ،9مسقط  –بحث مقدـ لندكة الحككمة اإللكتركنية  ،"اإلداري والحكومة اإللكترونيةالتطوير "السبيؿ، عبداهلل-

 . ـ2002، ىػ11/3/1424
  ،واإلداري، المالي النظام لشفافية ومدى مالءمتيا والممارسات واألنظمة اليياكل واقع توصيفحمزه،  عاتقة 

-http://www.yemen كالمالي. اإلدارم كالتطكير لئلصبلح الكطني ، المؤتمر1998
nic.net/contents/studies/detail.php?ID=6395 

   ،بدكف تاريخ، ،"سبل عالج فجوة األداء المؤسسي"عصمت المصطفي                
(http://www.smart-ideas.org/ar/newsDetails.php?id=709&pageId=55) 

  السمطة  وزارات في اإلدارية الوظائف في والتعيين االختيار سياسات ،) واقعالفرا، ماجد/ الزعنكف، محمد
 السادس المجمد (اإلنسانية الدراسات سمسمة) اإلسبلمية الجامعة مجمة غزة(، قطاع في الفمسطينية الوطنية
 ,ISSN 1726-6807   2008 يكنيو 743 ص - 693 ص الثاني، العدد عشر،
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 ندكات كمؤتمرات، القاىرة، جميكرية مصر العربية.
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  ،العوامل المدرسية المؤثرة في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة  أبكعمي، عبد القادر"
 .2101جامعة األزىر، رسالة ماجستير.  - زةفي ضوء مفيوم تحميل النظم اإلدارية" 
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 .2112نايؼ لمعمـك األمنية، رسالة ماجستير، أكاديمية ضباط مدينتي الرياض، والدمام" 

  مدى عالقة التنظيم اإلداري بكفاءة أداء األجيزة األمنية، دراسة تطبيقية عمى المديرية السبيعي، فيد " ،
 ـ.2003"، رسالة ماجستير، أكاديمية نايؼ لمعمـك األمنية، العامة لمجوازات بالرياض

   ،في وزارة الداخمية واألمن الوطني في قطاع غزةواقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية "السر، أيمف" ،
 .2118رسالة ماجستير،  –الجامعة اإلسبلمية   - زة

  المناخ التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي " دراسة مسحية عمى ضباط قطاع األمن الخاصة  السكراف"
 م.2004بمدينة الرياض" 

   ، ى واقع تفويض السمطة لدى القيادات االدارية " اثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية عمحرب، حساـ
فمسطيف، قطاع  زة، الجامعة االسبلمية، رسالة  دراسة تطبيقية عمى الوزارات الفمسطينية في قطاع غزة"

 .2100ماجستير، 
  مدى تطبيق النظام اإلداري وأثره عمى أداء العاممين في معيد األمل لأليتام بغزة"خياؿ، ماجد "، ،

، المدني المجتمع منظمات إدارة في المتخصص الميني الدبمـك درجة لنيؿ تخرجقطاع  زة، بحث  -فمسطيف
 .2101جامعة القدس المفتكحة، 
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   عمى المعمومات تكنولوجيا تأثير"، شقك، ىبة، المصرم ديما، رجب كعد، مكسى كالء، شياب حنيف 

جامعة الخميؿ، رسالة ماجستير،  -فمسطيف "الغربية الضفة في الفمسطينية في الجامعات اإلدارية األنظمة
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  " ،ية ودورىا في األداء الوظيفي من وجية نظر منسوبي األمن الجنائي ر االتصاالت اإلداالشيرم، عمي
 .2115، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية ،الرياض، "في مدينة الرياض

  رسالة وأثره عمى أداء العاممين في األجيزة األمنية بمدينة الرياض" ، "المناخ التنظيميالصغير، فيد ،
 .2112، ماجستير، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية ،الرياض

  ،اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام "دراسة تطبيقية عمى  العجمة، تكفيؽ"
 2119الة ماجستير. الجامعة اإلسبلمية، رس - زةوزارات قطاع غزة" 

  ". عالقة العوامل التنظيمية باألداء الوظيفي لمعاممين في مدينة الممك عبد العزيز العماج ، حمكد
 ـ.2113رسالة ماجستير، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية ،الرياض،  الطبية لمحرس الوطني "

   ،رسالة ماجستير، جامعة األمنية"" معوقات التطوير التنظيمي وأثرىا عمى أداء األجيزة العذيقي، حسف ،
 ـ.0998نايؼ لمعمـك األمنية ، الرياض، 

   ،واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورىما في تعزيز أمن الفرجاني، عبد الفتاح محمد عمي
 .2118الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجستير،  -،  زةالمجتمع الفمسطيني

  دراسة  -استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورىا في تعزيز األمن الوطني،" القحطاني، فيصؿ
رسالة دكتكراة  ير  تحميمية التجاىات القيادات العميا المدنية واألمنية بالمممكة العربية السعودية"،

 ـ.2116منشكرة،جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، 

  مسحية دراسة  األمنية لألجيزة التنظيمية اليياكل عمى عكاساتياوان الحديثة التقنيات"محمد،  ،الكميبي 

 .2118جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، رسالة ماجستير،" األمن لدوريات العامة اإلدارة عمى

  الجامعة  -،  زة"تطور اليياكل التنظيمية لموزارات الفمسطينية وأثره عمى الكفاءة اإلدارية" ، نبيؿ،المكح
 .2116اإلسبلمية، رسالة ماجستير، 

  ،والعمميات لإلنتاج الجودة الشاممة إدارة في مقدمة :المعاصرة الجودة إدارةكآخركف،" محمد النعيمي 

 ( 2009 ) .األردف -ف عما كالتكزيع، لمنشر  اليازكرم دار ،والخدمات
  "،أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، أثر الجزاءات اإلدارية في أداء رجل األمن"المطيرم، نكاؼ ،

 .2112 السعكدية، الرياض،
  الوطنية السمطة وزارات عمى ميدانية الحكومي دراسة القطاع في الداخمية الرقابة ،" واقعكبلب، سعيد 

 .2114الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجستير،  - زة غزة"، قطاع في الفمسطينية
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 الجامعة اإلسبلمية. -أستاذ مساعد إدارة األعماؿ د. كسيـ اليبيؿ  .7

 جامعة القدس المفتكحة. -إدارة األعماؿ -ساعدأستاذ م د. جبلؿ شبات  .8

 مدير عاـ جياز األمف الداخمي. د. محمكد ابككطفة  .9

 قائـ بأعماؿ أكاديمية فمسطيف لمعمـك األمنية. أ. ىشاـ المغارم  .10

 -نائب مدير عاـ جياز األمف الداخمي -باحث في الشئكف األمنية أ. محمد الفي   .11
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 (2ممحق رقم )

 األمن الداخمي حول تسييل ميام البحثتعميم من مدير عام قوى 
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 (3ممحق رقم )

 االستبانة 

 
 

 -غزة –الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العميا

 إدارة أعمال -كمية التجارة
 
 

  ،،حفظهن اهلل      / الضباط بىزارة الداخليت واألهن الىطني     الكرام السادة
 السالم عليكن ورمحة اهلل وبزكاته 

 اليياكل واألنظمة اإلدارية عمى كفاءة أداء األجيزة األمنية" دور" يقكـ الباحث بدراسة بعنكاف 
  .لمحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات البلزمة لذلؾكأحد أدكات الدراسة كىك بصدد تطبيؽ استبانة 

، "الشؽ العسكرم "أبعاد كىي:  )الييكؿ التنظيمي لكزارة الداخمية أربعة االستبانة  تناكؿكت
(، كيتضمف كؿ بعد مجمكعة ، قياس األداءاألنظمة اإلدارية بكزارة الداخمية، سياسة االختيار كالتعييف

، مف الفقرات، فأرجك منكـ التكـر ببعض مف كقتكـ لتعبئة ىذه االستبانة آمبلن تكخي الدقة كالمكضكعية
 بأف المعمكمات الكاردة في ىذه االستبانة ستستخدـ أل راض البحث العممي فقط.عممان 

 .وزارة الداخمية واألمن الوطني الستبانة ىو مساىمة في تطوير أداءتعاونكم في تعبئة ا
 

 ،،،وتقبلوا فائق االحرتام والتقديز

 
 
 الباحث

 حسن/ محمد سعيد/ أبوكويك
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 البيانات الشخصية:  -أواًل 
 

 أنثى ذكر              الجنس:        .0

 

 سنة فأكثر.  26-35     36-45    46سنة فأقؿ    25العمر:                 .2

 

 .الخدمات الطبية    األمف الداخمي     األمف كالحماية   الشرطة            اسـ الجياز .3

   األمف الكطني                                   .الدفاع المدني   

 دبمـك فما دكف. بكالكريكس   دبمـك عالي  ماجستير      دكتكراه      المؤىؿ العممي:  .4

 

 رفح.   سخانيكن الكسطى    زة      الشماؿ  المحافظة)حسب مكاف العمؿ(:   .5

 

 مبلـز أكؿ   نقيب      رائد    مقدـ    عقيد    عميد    لكاء            لرتبة: ا .6

                   .  مبلـز

    3111- 3999   4111- 4999   3111اقؿ مف           )شيكل(الراتب .7

                             5111            .شيكؿ فأكثر    
 

 نائب/ مساعد مدير عاـ اإلدارة   مدير عاـ اإلدارة      مدير جياز   المسمى الكظيفي:    .8

                       مدير دائرة                            إدارم 

 

 سنة.02مفأكثر   4-6    7-9     01-02 سنكات فأقؿ     3سنكات الخدمة:       .9
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 المحور األول: التعرف على اثر الهياكل اإلدارية على أداء الضباط بوزارة الداخلية واألمن الوطني.

فق اليياكل اإلدارية   م.
موا

شدة 
ب

فق 
موا

أكد  غير 
مت

فق غير 
موا

فق غير 
موا

شدة 
ب

 
      يكجد في الجياز ىيكؿ تنظيمي كاضح كمحدد.  .1

2.  
الييكؿ التنظيمي لمجياز يحدد الصبلحيات 
كالمسئكليات لجميع المستكيات اإلدارية بشكؿ 

 كاضح كمحدد.

     

يتـ تحديث الييكؿ التنظيمي بشكؿ مستمر   .3
 لمكاكبة التغيرات كالتطكرات.

     

ىناؾ التزاـ مف الضباط بإتباع التسمسؿ   .4
 اإلدارم كفؽ الييكؿ التنظيمي.

     

5.  
عدد أفراد الجياز مكزع عمى قطاعات الييكؿ 
التنظيمي بما يتناسب مع االحتياج لممكارد 

 البشرية.

     

المكاقع في الييكؿ التنظيمي كفؽ  يتـ تنسيب  .6
 تسمسؿ الرتب العسكرية.

     

أقساـ الييكؿ التنظيمي لمجياز تحفز الضباط   .7
 إلى تحسيف أدائيـ.

     

جميع أقساـ كمسميات الييكؿ التنظيمي مفعمة   .8
 داخؿ الجياز.

     

ىناؾ ترابط بيف قطاعات الييكؿ التنظيمي   .9
 كاألمف الكطني.لمجياز ك ايات كزارة الداخمية 

     

الييكؿ التنظيمي يراعي البيئة كالكاقع الذم   .10
 يحيط بطبيعة عمؿ الجياز.

     

أقساـ اليياكؿ التنظيمية تراعي خصكصية   .11
 مياـ بعض األجيزة األمنية عف بعضيا.

     

يكجد تكزاف بيف السمطات الممنكحة لمضباط ك   .12
 المسئكليات الممقاة عمى عاتقيـ.
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 المحور الثاني:أثر األنظمة اإلدارية المطبقة على أداء الضباط بوزارة الداخلية واألمن الوطني.

فؽ األنظمة اإلدارية  ـ.
مكا

شدة 
ب

فؽ  
مكا

أكد   ير 
مت

فؽ  ير 
مكا

فؽ  ير  
مكا

شدة 
ب

  
يكجد داخؿ الجياز قكانيف كأنظمة إدارية   .1

 تنظـ العمؿ بيف اإلدارات المختمفة.
     

القكانيف كالمكائح اإلدارية كاضحة كمفيكمة   .2
 داخؿ الجياز.

     

يتـ تكعية كتثقيؼ الضباط بالمكائح كالقكانيف   .3
 الخاصة بعمؿ الجياز.

     

      المكائح اإلدارية كالقكانيف بسيطة ك ير معقدة.  .4
يتـ االلتزاـ بالمكائح ك األنظمة اإلدارية خبلؿ   .5

 العمؿ.
     

يتـ تقييـ األنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا داخؿ   .6
 الجياز كتحديثيا بشكؿ مستمر.

     

عممية اتخاذ القرار تأتي نتيجة االلتزاـ   .7
 بالسياسات كاألنظمة اإلدارية.

     

يتـ تطبيؽ القكانيف كاألنظمة اإلدارية عمى   .8
 جميع المستكيات اإلدارية في الجياز.

     

جيات سف القكانيف ككضع األنظمة كالمكائح   .9
تأخذ بعيف االعتبار طبيعة مياـ كؿ جياز 

 عف األجيزة األخرل. 

     

االلتزاـ باألنظمة كالمكائح يسيؿ التنسيؽ   .10
كالتكاصؿ بيف األجيزة األمنية المختمفة 

 المياـ.

     

ىناؾ ارتباط لمكائح اإلدارية بناظـ كاحد في   .11
 األىداؼ المشتركة بيف األجيزة.الكزارة لتأدية 
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 الحالية وأثرها على األداء. والتعيين االختيار سياسات فعالية :لثالثا المحور

فق سياسة االختيار والتعيين م.
موا

شدة 
ب

فق 
موا

أكد  غير 
مت

فق غير 
موا

فق غير 
موا

شدة 
ب

 

مكتكبة إدارية  اتػػػػػػػالكزارة سياس داخؿ تكجد  .1
في  كالتعييف عممية االختيار تنظـ كاضحةك 

 .الكظائؼ

     

 بتشريعات كقكانيف قبؿ الكزارة مف التزاـ ىناؾ  .2
االختيار  الخاصة بعممية الخدمة في قكل األمف

 كالتعييف.

     

 كضعيا كفقا تـ االختيار كالتعييف سياسات  .3
 .سميمة كمعايير عممية ألسس

     

يسكد الرضا العاـ عف إجراءات كسياسات   .4
 الكزارة في االختيار كالتعييف.

     

 االختيار كالتعييف تؤدم إلى اختيار سياسات  .5
 .اإلدارية لشغؿ الكظائؼ األفراد المبلئميف

     

الكادر العامؿ في األجيزة األمنية تـ اختياره   .6
 بناء عمى احتياجات العمؿ.

     

 الحالية تضمف االختيار كالتعييف سياسات  .7
لشغؿ  بيف المرشحيف كالنزيية المنافسة الحرة

 .اإلدارية الكظائؼ

     

عمى  تحفز العامميف االختيار كالتعييف سياسات  .8
 .المستمر لقدراتيـ كمياراتيـ اإلدارية التطكير

     

في  الحالية تساىـ االختيار كالتعييف سياسات  .9
 .في الكزارة العمؿ معدؿ دكراف استقرار

     

 عمى زيادة تعمؿ كالتعييفاالختيار  سياسات  .10
 في الكظائؼ لدل العامميف الرضا الكظيفي

 .اإلدارية

     

يراعى في إجراءات التعييف في الكظائؼ   .11
 جكانب االختبار المختمفة.

 

     

 في دكرا فاعبل ىيئة التنظيـ كاإلدارة تمارس  .12
 في الكظائؼ. كمعايير االختيار كضع إجراءات
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 األداء في وزارة الداخلية واألمن الوطني. قياس الرابع: المحور

 ـ.
 قياس األداء

فؽ بكزارة الداخمية كاألمف الكطني 
مكا

شدة 
ب

فؽ 
مكا

أكد  ير 
مت

فؽ  ير 
مكا

فؽ  ير 
مكا

شدة 
ب

 

      يكجد تقييـ لؤلداء بشكؿ دكرم داخؿ الجياز.  .1
آليات التقييـ في الكزارة تراعي خصكصية عمؿ   .2

 بعضيا البعض.بعض األجيزة األمنية عف 
     

يتـ إتباع الطرؽ العممية في عممية تقييـ األداء   .3
 بالجياز.

     

آليات التقييـ ألداء األجيزة األمنية تتناكؿ كافة   .4
المستكيات اإلدارية في الييكؿ التنظيمي 

 لمجياز.

     

يتـ متابعة نتائج التقييـ كالعمؿ عمى تطكير   .5
 األداء بالجياز.

     

عمؿ معتمدة لكزارة الداخمية تعمؿ  ىناؾ خطط  .6
 األجيزة األمنية عمى تنفيذىا.

     

يتـ كضع مؤشرات لقياس األداء ضمف خطط   .7
 الجياز.

     

يتـ إجراء تعديبلت عمى الخطط بناء عمى   .8
 نتائج قياس األداء.

     

مخرجات عمؿ كأنشطة األجيزة األمنية تتناسب   .9
 لدييا.مع حجـ اإلمكانيات المتكفرة 

     

ىناؾ مستكل مف الرضا لدل الضباط عف أداء   .10
 األجيزة األمنية.

     

تكاكب األجيزة األمنية التطكر التكنكلكجي   .11
 كتستثمره في تنفيذ المياـ.

     

المجتمع المحمي راض عف أداء األجيزة   .12
 األمنية كمخرجاتيا.

     

يكجد تعاكف في تنفيذ المياـ المشتركة بيف   .13
 األجيزة األمنية يزيد مف حسف األداء. 

     

 نشكز لكن تعاونكن،،،
 الباحث/

 حسي ابىكىيك 


