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 هذاءاإل

 
 إلي كؿ مف أضاء بعممو عقؿ غيره

 أك ىدل بالجكاب الصحيح حيرة سائميو
 بسماحتو تكاضع العمماءفأظير 

 .كبرحابتو سماحة العارفيف
 

 إلى مف عممني النجاح كالصبر
 إلى مف افتقده في مكاجية الصعاب

 كلـ تميمو الدنيا ألرتكم مف حنانو.. كالدم
 

لى مف تتسابؽ الكممات لتخرج معبرة عف مكنكف ذاتيا  كا 
 مف عممتني كعانت الصعاب ألصؿ إلى ما أنا فيو

 اليمـك أسبح في بحر حنانيا ليخفؼ مف آالمي .. كالدتيكعندما تكسكني 
 

إلى مف رافقكنا  طيمة حياتنا بحمكىا كمرىا ، إلى سندم ك فخرم ، إلى تمؾ الثغكر الباسمة ، إلى 
 شقائؽ النعماف .. عائمتي الغالية.

 
 إلى مف منحني الكثير مف كقتو كجيده كمد لي يد العكف إلى

 .أستاذم الفاضؿ : كليد مزىر 
 إلى كؿ مف مد يد العكف ك المساعدة في إخراج ىذه الدراسة عمى أكمؿ كجو.
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ُ  َيَشاءَ إَِّلَّ أَْن  اْلَملِكِ  ِدينِ فِي  أََخاهُ  لَِيأُْخذَ َما َكاَن   لُِيوُسفَ  ِكْدَنا لِكَ َكذَ 
 َدَرَجات   َنْرَفعُ   ّللاَّ

كأيضان كفاءن ك تقديران ك اعترافان مني  (76 )يكسؼ: "َعلِيٌم  ِعْلم  ُكلِّ ِذي  َوَفْوقَ   َنَشاءُ َمْن 
بالجميؿ أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف ألكلئؾ المخمصيف الذيف لـ يألكا جيدان في مساعدتي في 
مجاؿ البحث العممي، كأخص بالذكر مشرؼ الدراسة الدكتكر كليد مزىر صاحب الفضؿ في 

 تكجييي ك مساعدتي في الدراسة، جزاه اهلل كؿ خير.

مكصكؿ إلى األخكة في كزارة الداخمية بغزة عمى جيكدىـ ك مشاركتيـ في عينة كالشكر   
 الدراسة، كال يسعني سكل تقديـ الشكر ألعضاء الييئة التدريسية الكراـ.

كأخيران أتقدـ بجزيؿ شكرم إلى كؿ مف مد يد العكف ك المساعدة في إخراج رسالتي عمى أكمؿ 
 كجو.
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 صضخخهانم

 يةاألمن بالكظيفية كعالقتيا الرشيدة اإلدارة الكشؼ عف متطمبات إلىىدفت الدراسة  
راسة تـ استخداـ المنيج دغزة، كلتحقيؽ أىداؼ ال في يةاألمن األجيزة قادة نظر كجية مف لمدكلة

الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف استبانة طبقت عمى عينة بمغت 
 ية في غزة.األمن األجيزة( قائدان مف قادة 118)

الرشيدة تحققت بنسبة  اإلدارة  مجمكعة مف النتائج كاف أىميا أف إلىكخمصت الدراسة 
%(، كما تبيف كجكد 73.30ية بنسبة )األمنلكظيفة اكتمكنت الدكلة مف تحقيؽ  %(،73.12)

ية لمدكلة حيث بمغ مؤشر االرتباط األمنالرشيدة كالكظيفة  اإلدارةعالقة طردية قكية بيف  
(0.983.) 

%(، كجاء متطمب الشفافية بنسبة 76.60ما نسبتو )بسيادة القانكف  تكفرت كقد
%(، ككاف مجاؿ العدؿ كالمساكاة بنسبة 74.90بنسبة ) المساءلة%(، بينما كاف مجاؿ 74.5)
%(، ككاف مجاؿ الكفاءة كالفعالية بنسبة 70%(، ككاف مجاؿ مبدأ اإلجماع بنسبة )73.6)
 %(.73.40%(، بينما جاء مجاؿ الالمركزية بنسبة )71.2)

 كؿ كتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة ح
غزة  في يةاألمن األجيزة قادة نظر كجية مف لمدكلة يةاألمن بالكظيفية كعالقتيا الرشيدة اإلدارة
 .لبعض المتغيرات الديمغرافيةتعزل 

العمؿ عمى كفي ضكء تمؾ النتائج أكصى الباحث بعدة تكصيات كاف أىميا ضركرة 
العمؿ عمى إخضاع ك  ،ةسميمية عمى أسس قانكنية األمن األجيزةـ العالقات الكظيفية في يتنظ

ية لنشر ثقافة األمن األجيزةسعي أىمية ، ك ية لمقانكف دكف استثناءاألمنجميع العامميف في الكظيفة 
 الشفافية كالكضكح كاإلفصاح كحرية التعبير.
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Abstract 

 The study aimed at revealing of the requirements of the good 

governance and its relation to the security function in the state from the point of 

view of the security services at Gaza city. To achieve the objectives of the 

study , the researcher  used the analytical descriptive approach and the basic 

tool of the study was questionnaire implemented on a sample consisted of (118) 

of leaders from   the security services at Gaza.                                                      

              

  The study concluded with a series of results, the most important 

was the requirements of the good governance are available by percentage of 

( 21.37% ), There is a strong relationship that is statistically significant at            

≥ α  .05 between applying the requirements of good governance and security 

function in Gaza strip. 

The availability of the rule of law reached (76.60%) , and the 

requirement of transparency reached (74.5%) , while the  area of accountability 

was (74.90%),  justice and equality reached (73.6%) and the area of consensus 

principle was (70%), the Efficiency and effectiveness was (71.2%), while the 

decentralization area was (73.40).                                   

 There were no statistically significant differences between mean 

responses among the sample of the study regarding the requirements of the 

good governance and its relation to the security function in the state from the 

point of view of the security services at Gaza city referring to the gender and 

experience variable while some were emerged due to the variable of age and 

grade. 

           In the light of the results the researcher recommended the following : 

The need of organize the  functional relations at the security services based on 

good security grounds and to subject all employees in the security function to 

the law without exception and to seek the security services to spread a culture 

of transparency , clearance and the freedom of expression                     

.                             
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 الفصؿ األكؿ
 االطار العاـ لمدراسة

 :المقدمة
البد مف  ، إذتكاجو البمداف النامية تحديان فيما يتعمؽ بتطبيؽ الحككمة أك الحكـ الصالح

معالجة مخططات االستغالؿ الفاضحة التي يستخدميا المسؤكلكف، كلقد أدل عجز الحككمات 
استخداـ فكرة الحككمة بشكؿ كاسع مع بداية عقد التسعينات  إلىعف تحقيؽ التنمية المستدامة 

عف تطبيقو، كتعمؿ الحككمة عمى تنسيؽ األدكار  اتكأسمكب كطريقة لتحقيؽ ما عجزت الحككم
كامميا ما بيف مؤسسات المجتمع المدني كالقطاع الخاص كذلؾ مف خالؿ ما تكفره مف مميزات كت

كرسـ السياسات كتعزيز  المسؤكلياتتتمثؿ في النزاىة كالشفافية كالمساءلة كالمشاركة في تحمؿ 
سمطة القانكف كمشاركة المكاطنيف في صنع القرار ليتسنى بعد ذلؾ تحقيؽ طمكحات المكاطنيف 

 (.2015نمية المستدامة )البطحي، بالت
 

كمفيكـ الحككمة، في معناه األشمؿ، يمتد ليشمؿ جميع المؤسسات العاممة في المجتمع، 
كانت تمؾ المؤسسات مممككة مف  أـخدماتية،  أـمؤسسات إنتاجية  أـكانت شركات أسكاء 

ما بتقديـ مممككة مف القطاع العاـ، كالتي يرتبط نشاطيا إما بإنتا أـالقطاع الخاص  ج سمعة كا 
 (.2008خدمة لمصمحة الفرد كرفاه المجتمع ككؿ )شرؼ الديف، 

تحقيؽ  إلىاليادفة  جراءاتكالحككمة ىي نظاـ يشمؿ مجمكعة مف القكاعد كالمبادئ كاإل
التكفيؽ كالتكازف بيف أصحاب المصالح المتعارضة، كتكزيع الحقكؽ كالمسؤكليات فيما بينيا 

 النزاىة قيـ د(، كتع2010كاة في الفرص)ستيتية، فية كاإلفصاح كالمساضمف إطار عاـ مف الشفا
 تعزيز إلى مف خالليا تسعى التي الجيدة الحككمة سمات أىـ مف كالمساءلة كالشفافية كالمشاركة

 تكضع الجيدة أف الحككمة كتضمف المجتمع، في كالمساكاة العدالة كتحقيؽ القانكف سيادة
 المجتمع، الكاسعة في اآلراء تكافؽ مف أساس عمى كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية األكلكيات
 المتعمؽ القرار صنع عممية في فقرنا األكثر الفئات أصكات سماع عمى الجيدة الحككمة كتعمؿ
 (.UNDP, 1997المجتمع ) لمكارد العادؿ بالتكزيع

 

          الرشيدة تستكجب كجكد نظاـ متكامؿ مف المحاسبة كالمساءلة السياسية اإلدارةك 
لممسؤكليف في كظائفيـ العامة كلمؤسسات المجتمع المدني ك القطاع الخاص، كالقدرة  اإلداريةك 

عمى محاسبة المسؤكليف عف إدارتيـ لممكارد العامة، ك خصكصا تطبيؽ فصؿ الخاص عف 
 (.2014)كلد القابمة،  لعاـ مف تعسؼ ك استغالؿ السياسييفكحماية الشأف ا ، العاـ

 تنقصيا كظيفة ىي العربية الدكؿ مف لمعديد يةاألمن الكظيفة أف لفكرة عاـ قبكؿ كثمة
 فقد .كتنميتو كحقكقو اإلنساف ألمف ضامنة األحياف مف كثير في كلـ تكف ،كالفاعمية الكفاءة
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 كال المساءلة؛ مف محصف حككمي نطاؽ في مطمقة سمطة يةاألمن الكظيفة مف الدكؿ تمؾ جعمت
 ، العاـ كالرقابة الداخمية مف الرقابة فاعمة آلليات تخضع ال تقدير أقؿ عمى أك لمرقابة تخضع
 أدت قد األمفقطاع  عمى العربية التنفيذية لمسمطات الحصرية الرقابة أف الباحثيف أحد يؤكد حيث
 اإلدارم، كالترىؿ األجكر، كتضخـ الشفافية، كغياب لمميزانيات، السميـ التخطيط غياب :إلى

                  ية األمن القدرات مستكل في سمبي تأثير ذات عكامؿ كىي في الصالحيات، التداخؿ
 (.2012)عبد اليادم، 

الرشيدة في بيئة  اإلدارةكعمى الرغـ مف تركز الدراسات كاألبحاث كتناكليا مكضكع  
 األجيزةالرشيدة في  اإلدارةالعمؿ التجارية كالمالية، إال أف الباحث استشعر أىمية تطبيؽ  

، األمر الذم األجيزةية الممقاة عمى عاتؽ ىذه األمن المسؤكلياتحجـ  إلىكذلؾ بالنظر  ،يةاألمن
االدارم إف كجدت، يقتضي االىتماـ بشكؿ خاص بمستكل األداء كمكافحة جميع مظاىر الفساد 

ؼ عمى مدل تكفر الشفافية كتحقيؽ العدؿ كالمساكاة فييا في ضكء الحاجة الماسة لمكاكبة ك كالكق
 األمفالتغيير كالسعي لالستفادة األمثؿ مف المكارد المادية كالبشرية بما يحقؽ رسالتيا في حفظ 

رساءكتطبيؽ القانكف ك  كاقع تطبيؽ   التعرؼ إلى إلىالنظاـ، كلذا كانت ىذه الدراسة التي تيدؼ  ا 
الكطني في قطاع غزة، كعالقة ذلؾ  األمفية في كزارة الداخمية ك األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارة

 ية لمدكلة.األمنبأداء الكظيفة  األجيزةبقياـ ىذه 
كسيعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى معايير الحككمة الجيدة الصادرة عف برنامج األمـ 

ما أكردتو المنظمات الدكلية السابقة كالباحثيف المختصيف مف ك  (،UNDPنمائي )المتحدة اال
 ية لمدكلة.األمنأداء الكظيفة   تحسيف في كيبحث في مدل مساىمة تطبيؽ ىذه المعايير ،معايير

  
 أوالً: مشكهت انذراصت

 معو تيسيء كضع  إلى بضعفيا تتسـ التي كالرقابة كالمساءلة التكجيو آلياتقد تفضي 
 في مؤثران  عامال كتغدك لألمف، التيديد مصادر مف مصدران  فتيصبح ممارسة كظائفيا، األمف أجيزة

كًمو بيف كقد أصبح بمقدكر المكاطف أف ييجرم المقارنات خاصة الدكلة؛ شرعية إضعاؼ كـ حي  كحي
الشفافية يترؾ قناعاتو خاضعة  ضعؼ أك مشاركتيـ، كما أف غياب لمستكل كيتطمع اآلخريف

 االلكتركني التكاصؿ لتأثير الكـ اليائؿ مف المعمكمات التي يتمقاىا عبر مصادر مختمفة مثؿ مكاقع
 كالسياسية يةاألمن في أغراضيا، األمر الذم دفع باتجاه تغيير األنظمة كال صحتيا في تدقيؽ دكف
 (.2012كالتغيير )عبد اليادم،  صالحاإل إلى تبادر لـ التي دكليـ في

بالغ األىمية  ان ية في قطاع غزة أمر األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارةدة مف  االستفا دكتع
ية لمدكلة، كبمعنى األمنكالحساسية لما لو مف مخرجات قد تؤثر عمى كفاءة كفعالية أداء الكظيفة 
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كالنظاـ  األمفآخر القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ كالكظائؼ المناطة بيا مف تطبيؽ القانكف كتحقيؽ 
 اإلدارة  لمكاكبة يةاألمن كحماية أركاح المكاطنيف كمقدراتيـ كصيانة مصالحيـ، كالمنظكمات

 .الرشيدة الحككمية
الرشيدة كمدل تطبيقيا في  اإلدارة  عمىكمف ىنا جاءت ىذه الدراسة إللقاء الضكء 

 التساؤؿ عمى اإلجابة ةساالدر  ، كتيدؼ ىذهية لمدكلةاألمنية كعالقتيا بالكظيفة األمن األجيزة
 الرئيس التالي :

 األجيزةية لمدكلة مف كجية نظر قادة األمنالرشيدة كعالقتيا بالكظيفة  اإلدارةما كاقع تطبيؽ  
 ية في غزة؟األمن

 

 ثبويبً: أصئهت انذراصت 

 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ية في غزة؟األمن األجيزةالرشيدة مف كجية نظر قادة  اإلدارةما كاقع تطبيؽ   -1
ية لمدكلة مف األمنية بأداء الكظيفة األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارةما ىي عالقة تطبيؽ   -2

 ية في غزة ؟األمن األجيزةكجية نظر قادة 
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ   -3

ية في غزة األمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمن األجيزةالرشيدة في  إلدارةا
 تعزل إلي متغيراتيـ الشخصية؟

لة ك أداء الد حكؿ ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة -4
في غزة تعزل إلي ية األمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمنلكظيفتيا 

 متغيراتيـ الشخصية؟
 ية في غزة؟األمن األجيزةية لمدكلة مف كجية نظر قادة األمنالكظيفة  خصائصما أىـ  -5
 األجيزةية مف كجية نظر قادة األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارةما التحديات التي تكاجو تطبيؽ  -6

 ية في غزة ؟األمن
 

 أهذاف انذارصت ثبنثبً :

ية في محافظات األمن األجيزةالرشيدة مف كجية نظر قادة  اإلدارةكاقع تطبيؽ   التعرؼ إلى -1
 غزة.

ية في األمن األجيزةية لمدكلة مف كجية نظر قادة األمنالكظيفة  خصائصأىـ  تحديد -2
 محافظات غزة.
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ية في األمن األجيزةالرشيدة مف كجية نظر قادة  اإلدارةالتحديات التي تكاجو تطبيؽ  بياف -3
 غزة . محافظات

ية لمدكلة األمنية بأداء الكظيفة األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارةالكقكؼ عمى عالقة تطبيؽ   -4
 ية في محافظات غزة .األمن األجيزةمف كجية نظر قادة 

الرشيدة في  اإلدارةالفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ   التعرؼ إلى -5
ية في محافظات غزة تعزل األمن األجيزةزة مف كجية نظر قادة ية في قطاع غاألمن األجيزة

 إلي متغيراتيـ الشخصية.
ية في محافظات األمنلة لكظيفتيا ك الفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة أداء الد تحديد -6

 متغيراتيـ الشخصية. إلىية في غزة تعزل األمن األجيزةغزة مف كجية نظر قادة 
 

صتار: أهميت انذرابؼبً   
 تكمف أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية:

 األىمية العممية:  -
تطبيؽ الحكـ الرشيد في مؤسساتيا لتطبيؽ  عمىية األمن األجيزةحث قادة أف ي الباحث أمؿي -1

 العدالة كالمساكاة.
أف تككف ىذه الدراسة مرجعا يسترشد بو المدراء كالرؤساء العاممكف في  الباحث سعىي -2

مياراتيـ كقدراتيـ مف أجؿ الكصكؿ ك ية، كمساعدتيـ في تطكير معارفيـ األمنالمؤسسات 
 الرشيدة. اإلدارةتطبيؽ أمثؿ لممارسات ل
 تطبيؽ الحكـ الرشيد . عمىية األمنتساعد ىذه الدارسة المؤسسات  -3
 األىمية النظرية:  -
 عمىالرشيدة كتطبيقاتو  اإلدارةمفيكـ  بأدبيات حكؿإثراء المكتبة العممية كالبحث العممي  -1

 .األجيزة األمنية صعيد
تبرز أىمية ىذه الدارسة في مكضكعيا الحديث الذم أصبح مرتكز اىتمامات المنظمات  -2

 الحديثة.
، خاصةن أكلئؾ لمباحثيف ك الدارسيف ميمان أف تككف ىذه الدراسة مرجعان  الباحث أمؿي -3

 .ياألمنالميتميف ببيئة العمؿ 
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 مخغيراث انذراصت :خبمضبً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 

 يىضح طبيؼت انؼاللت بيه انمخغير انمضخمم وانمخغير انخببغ (1شكم رلم )

  ،(2013 باالعتماد عمى دراسات سابقة مثؿ دراسة)مطير، المصدر : صمـ بكاسطة الباحث
 .(2008)الحضيؼ،  ،(2012 الحمك،) (،2012 اليادم، )عبد

 

 انذارصت فرضيبث صبدصبً:

( α ≤05. )  األكلى: تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية  رئيسةالفرضية ال
 ية لمدكلة.األمنالرشيدة كالكظيفة  اإلدارةبيف تطبيؽ  

( بيف تطبيؽ متطمب سيادة α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .1
  .لمدكلةية األمنالقانكف كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ متطمب α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .2
  .ية لمدكلةاألمنكالكظيفة المساءلة 

 المتغير المستقل

 اإلدارة الرشيدة متطلبات

 الوظيفة األمنية للدولة

 التابعالمتغير 

 سيادة القانكف

 تحقيؽ العدؿ كالمساكاة

 تطبيؽ مبدأ المشاركة  

 الفاعمية كالكفاءة    

 االستراتيجية الرؤية       

 الشفافية     

 الالمركزية

 كجكد نظاـ لممساءلة
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( بيف تطبيؽ متطمب العدؿ α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .3
  .ية لمدكلةاألمنكالمساكاة كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ متطمب α ≤05.عند مستكل معنكية ) تكجد عالقة ذات داللة احصائية .4
  .ية لمدكلةاألمنالمشاركة كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ متطمب α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .5
  .ية لمدكلةاألمنالفاعمية كالكفاءة كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ متطمب الرؤيا α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .6
  .ية لمدكلةاألمناالستراتيجية كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ متطمب α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .7
  .ية لمدكلةاألمنالالمركزية كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ متطمب α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .8
  .ية لمدكلةاألمنظيفة الشفافية كالك 

( في α ≤05.الفرضية الرئيسة الثانية: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية )
راتيـ الشخصية كالكظيفية متغي إلىالرشيدة تعزل  اإلدارةتقديرات المبحكثيف حكؿ مدل تطبيؽ  

 ، المؤىؿ العممي، الخبرة، الرتبة، السكف(.)العمر
( في α ≤05.الثالثة: تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية )الفرضية الرئيسة 

متغيراتيـ الشخصية  إلىية لمدكلة تعزل األمنتقديرات المبحكثيف حكؿ مدل تحقيؽ الكظيفة 
 كالكظيفية )العمر، المؤىؿ العممي، الخبرة، الرتبة، السكف(.

 
 : حذود انذراصت صببؼبً 

 عمىالرشيدة ، اقتصرت الدراسة الحالية  اإلدارة: نظرا التساع دراسات الحد المكضكعي -1
 األجيزةية لمدكلة مف كجية نظر قادة األمنالرشيدة كعالقتيا بالكظيفة  اإلدارةكاقع تطبيؽ  

 ية في غزة.األمن
 قطاع غزة.محافظات : الحد المكاني -2
 ـ .2017-2016الدراسي عاـ ال :الحد الزماني -3
 األمفالعميا في كزارة الداخمية ك  يةقاإلشراالدراسة عمى الفئة  تطبيؽ تـ: الحد البشرم -4

 .الكطني في قطاع غزة 
 الكطني في قطاع غزة. األمفكزارة الداخمية ك  عمىىذه الدراسة  تـ تطبيؽ: الحد المؤسسي -5
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 : مصطهحبث انذراصتثبمىبً 

 :ية لمدكلةاألمنالكظيفة 
كتشمؿ كافة القكاعد  األمفالعمميات كالمخرجات الخاصة بقطاع ك "جميع المدخالت 

كالقكانيف كالتدابير كالكاجبات المكتكبة كغير المكتكبة، النظرية كالعممية، التي تقكـ بيا الدكلة 
)الحككمة( كاالجتماعية )المجتمع المدني( كاألىمية )القطاع الخاص(، كتباشر  بمؤسساتيا الرسمية
          كالدكلة عمى حد سكاء كالمجتمع اإلنسافرشيدة بيدؼ تحقيؽ أمف  تنفيذىا عبر آليات

 (.2012 )عبد اليادم،
 

 ية لمدكلة:األمنالتعريؼ االجرائي لمكظيفة 
- الفمسطيني المتكافقة مع القانكف التي ييدؼ مف خالليا األمفكتدابير قطاع  إجراءات"
رساءك  األمفتحقيؽ  إلى - الخاص كالقطاع المدني المجتمع تعاكف مف مستفيدان  النظاـ كالسكينة  ا 

 في المجتمع الفمسطيني، "
 

 الرشيدة )الحكـ الرشيد(: اإلدارة
دارة كافة المستكيات كالدرجات، ك  ةأسمكب العمؿ الصحيح كالطريق شمؿ يالمثمي لمحكـ كا 

كمراكز  كافة إداراتك  كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية اإلداريةذلؾ كامؿ قطاعات الدكلة 
كفاءات قادرة  إيجادكذلؾ مف خالؿ  ،اتخاذ القرار بحيث تعمؿ بأسمكب الحكمة العقالنية كالعدؿ

كتثبيت كؿ  إرساء عمىمحاربة الفكضى كالفساد كاحتراـ الحريات كتطبيؽ القانكف كالعمؿ  عمى
طكير المجتمع قكاعد الديمقراطية كالمساكاة كالمشاركة الفاعمة لمجميع في صنع القرار بما يحقؽ ت

 (.2015 ة،)كىبمصالحو كتحقيؽ 
 

 :التعريؼ االجرائي لإلدارة الرشيدة
إدارة كافة قطاعات الدكلة كصيانة أمف الفرد كمصالحو كرفاىو بطريقة تكصؼ بأنيا "

تحقيؽ مبادئ كشركط سيادة القانكف كالمساءلة كالعدؿ كالمساكاة كالمشاركة كالكفاءة صالحة تكفؿ 
 .كالرؤية االستراتيجية كالشفافية"كالفعالية 
 

 :سيادة القانكف
 كتنفيذ استثناء دكف الجميع عمى دتوسيا كضماف لمجميع مرجعية القانكف اعتبار" ىكك 
 .(2010أماف، ("الجميع قبؿ أحكاـ مف
 

 :المساءلة
كالمنظمات لممساءلة عما يقكمكف بو مف أعماؿ مف قبؿ ذكم المصالح  األفرادخضكع 

ـ عندما تكجو الييـ مز أثناء كعند انتياء فترة تكلييـ لممياـ، كأف يككنكا مستعديف لفعؿ ما ي
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عمييا كقبكؿ المسئكلية عف االخفاؽ كالتقصير أك الخداع  اإلجابةانتقادات أك استفسارات تتكجب 
(UNDP, 1997). 

 

 :ؿ كالمساكاةالعد
الفرص الالزمة لتحسيف أك عمى  عطائيـا  عممية تمكيف الرجاؿ كالنساء في المجتمع ك 

 .(UNDP, 1997قؿ االحتفاظ بمستكيات ظركفيـ المعيشية القائمة )ألا
 

 :المشاركة
أفضؿ حكؿ  حؿ كسط لمختمؼ المصالح كتحقيؽ المشاركة العاـ إلىالتكسط لمكصكؿ 

   تبني رؤية طكيمة األجؿ لتحقيؽ التنمية المستدامة إلىالمصالح لممجتمع ككؿ، إضافة 
(UNDP,1997). 

 

 :الكفاءة كالفعالية
كجكد مؤسسات كعمميات قادرة عمى تمبية االحتياجات المجتمعية مف خالؿ االستخداـ 

الحككمية  األجيزةاألفضؿ لممكارد الطبيعية مع المحافظة عمى البيئة" كىي تبنى عمى معرفة 
 (.UNDP, 1997)  الحتياجات المجتمع كجعميا أىداؼ قابمة لمتنفيذ

 

 :الرؤية االستراتيجية
تحسيف شؤكف الناس ك  إلىالرؤية المنطمقة مف المعطيات الثقافية ك االجتماعية اليادفة 

 (.2014)كلد القابمة،  تنمية المجتمع ك القدرات البشرية
 

 :الالمركزية

الدنيا  اإلداريةالمستكيات  إلىنقؿ سمطة القرار كممارستيا مف المستكل االدارم االعمى 
 (.2014الشميمرم كآخركف، عف طريؽ تفكيض السمطة )

 :الشفافية
التدفؽ الحر لممعمكمات كأف تككف العمميات كالمعمكمات كالمؤسسات قابمة لممعرفة 
كالكصكؿ المباشر مف قبؿ الميتميف بيا ك المعمكمات يجب أف تككف كافية كقابمة لمفيـ كلتسييؿ 

 مما العاـ الشأف في ةمسأل أم في المعمكمات أف يجمع لمجميكر تتيح كىي ميو الرقابة،مع
             مصالحيـ حماية كفي المساكئ الكشؼ عف في فاعؿ دكر ليـ يككف أف مف يمكنيـ

 (.2010أماف،  (
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 : خطىاث انذراصتحبصؼبً 

 تـ إتباع الخطكات التالية:
 االطالع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة، كتمخيصيا كالتعميؽ عمييا. .1
 النظرم السابؽ في مجاؿ الدراسة، كتمخيصو كالتعميؽ عميو.االطالع عمى األدب  .2
 .ياكثبات يابناء أداء الدراسة )االستبانة(، كالتحقؽ مف صدق .3
 اختيار مجتمع كعينة الدراسة. .4
 تكزيع أداء الدراسة عمى عينة الدراسة كجمعيا. .5
 تحميؿ البيانات كعرضيا في جداكؿ كالتعقيب عمييا. .6
 كصياغة التكصيات كالمقترحات.تفسير النتائج كمناقشتيا،  .7
 اقتراح دراسات الحقة. .8

 
 



 

 
 

 لفصؿ الثانيا

ية لمدكلةاألمنالرشيدة كالكظيفة  اإلدارة   
 

مبحثيف: إلىكينقسـ    

.الرشيدة اإلدارةماىية المبحث األكؿ :  -  

.الرشيدة اإلدارةك ية األمنالمبحث الثاني : الكظيفة  -  
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انرشيذة اإلدارة مبهيت :انمبحث األول  
 انممذمـــت 

اتجاىي جؿ اىتماـ الباحثيف في  عمىالرشيدة  اإلدارةخالؿ العقديف الماضيف حاز مفيكـ 
مف النقاش في األكساط  حيز كبير عمىىذا المفيكـ  حصؿ حيث ،اإلدارةالعمكـ السياسية ك 

األكاديمية لمكصكؿ إلي معرفة كفيـ كصياغة تعريؼ جامع ليا ككذلؾ لمكصكؿ لمبادئ مكحدة 
كؿ  عمىدرجة عالية مف االىتماـ  عمى الرشيدة اإلدارةمفيكـ (. كما استحكذ 2008، )الحضيؼ

 .مية السيما في ظؿ التحكؿ العالميالمستكيات المحمية كالعال

ات م المؤسسدمف أىـ المكضكعات ل""Governance ''لقد أضحت الحككمة 
كالتي  ،السيما بعد كقكع العديد مف األزمات كاالنييارات المالية ، يةقميماإلكالمنظمات الدكلية ك 

كذلؾ أزمة شركة ،  ـ النصيب األكبر فييا(1997)كاف لدكؿ شرؽ أسيا كأمريكا الالتينية عاـ 
Enron   ثـ ، ـ 2001حيث عممت في مجالي تسكيؽ الكيرباء كالغاز الطبيعي في أمريكيا عاـ

ـ كترجع األسباب 2002كالتي عاشت أزمة عاـ  ،لالتصاالت  WorldComالشركة األمريكية 
الحسابات  كحيث مارس مراقب، إلي الصفة العامة كالفساد الماليليذه االنييارات في معظميا 

 إلى، اضافةن د جكانبو اليامة الي عمميات التدليسحكالذم يرجع في أ حان كاض محاسبيان  فسادان 
عشكائية الصرؼ ك  ي كالرقابي السميـفشرانقص الخبرة كالميارة لدم العامميف كغياب الدكر اإل

 .(2008)شرؼ الديف، كغياب الشفافية التي مف شأنيا إظيار المعمكمات المحاسبة الحقيقية 

بشكؿ ممحكظ في أدبيات التنمية كعمؿ  الرشيدة اإلدارةك برزت مصطمحات الحككمة 
خر عدـ تطبيؽ الحكـ آأشير إلي الحكـ الطالح أك بمعني حيث  ،منظمات المجتمع المدني

بناء  عمىيركز كثير مف المانحيف الدكلييف ، ك أحد أىـ أسباب الفساد في المجتمعات بأنوالرشيد 
 ، حيث أف(2012د )العالكؿ كآخركف، الرشيػػػػػت شركط ضماف الحكـ برامج المنح كالقركض تح

لدكؿ كلـ الفساد بشكؿ عاـ كالفساد اإلدارم بشكؿ خاص ىي ظاىرة ممتدة طالت كافة ا ةظاىر 
فمقد  ،كلـ تفرؽ في امتدادىا كتشيعيا بيف دكؿ متقدمة كأخرم مختمفة، تسمـ منيا كؿ المجتمعات

 عمىاف كىي ظاىرة قديمة قدـ الكجكد البشرم ي أينما كاإلنسانارتبطت ىذه الظاىرة بالتكاجد 
ظير األرض كلكنيا استفحمت في اآلكنة األخيرة ، كازداد انتشار ىذه الظاىرة في الدكؿ النامية 

 .(2011 ،)محجكب باعتبارىا بيئة خصبة لنمكىا خاصة في ظؿ ضعؼ أساليب الحكـ الرشيد

أف ثمث الفساد مركزه الكطف  ان،ة الشفافية الدكلية الصادر مؤخر أشار تقرير منظم كقد
      ف حجـ الفساد المالي في العالـ يقدر بألؼ بميكف، كأالعربي كنصفو في العالـ اإلسالمي

     منيا ثالثمائة بميكف في الكطف العربي كحده أم أف حجـ الفساد المالي في الكطف العربي  ،دكالر
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ف أضفنا حجـ الفساد ، ك يساكم ثمث الفساد العالمي          في الدكؿ القائمة في العالـ اإلسالمي ا 
                           الفساد العالمي ؼفإف حجـ الفساد في العالـ اإلسالمي يتجاكز نص األخرل

 ( .2011)سميماف كسبخاكم، 

ىذا االنتشار الكاسع لمفساد ظيرت منظكمة الحككمة التي تشكؿ البنية  عمى كبناءن 
لذلؾ فإف الكثير مف األدبيات  ،الفساد كتجعمو صعب الحدكث تحد مفالمؤسسية الرئيسة التي قد 

  ،المعنية بالفساد كالنزاىة التي ظيرت خالؿ العقديف األخيريف تربط بيف الفساد كمنظكمة الحككمة
أسباب الفساد فيـ  عمىآلية تشخيصية تساعد كككنيا بمثابة  ،مانعو ككقائية ةاتيجياستر باعتبارىا 

  .(2012 ،كآخركف العالكؿ)

مدار القرف الماضي كحاالت  عمىاألحداث التي تالحقت  ةسبؽ نجد أف سمسم كمما
قد كضعت مكضكع الحككمة  ،الكثير مف المؤسسات حكؿ العالـت الفشؿ المؤسسي التي طال

 عمىاألمر الذم ساعد كبشكؿ كبير  ،رأس اىتمامات المنظمة المينية كالمؤسسات العممية عمى
تطكر كانتشار مفيكـ الحككمة حكؿ العالـ ، كالذم بدكره ساعد الكثير مف دكؿ العالـ كخاصة 

 . اإلداريةة كالمالية كالمحاسبة النامية فييا في تطكير نظميا القانكني

 : شيدة كتطكرىاالر  اإلدارةمفيـك أكالن: 

كىك مشتؽ مف كممة   "Good Governance"مح طالرشيدة ترجمة لممص اإلدارة
governare"" ""  كف العامة أك مفيكميا الحرفي قيادة السفينة كىذا ؤ أم بمعني إدارة الش

المصطمح  لإلدارة الرشيدة تـ كضعو مف قبؿ البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي كمنظمة التجارة 
  .(2007، بف عبد العزيزاالعالمية )

دارتيا لكافة مكارد  اإلدارةإف  الرشيدة كمفيكـ إنما تعبر عف ممارسة السمطة السياسية كا 
كفي كاقع األمر ىك مفيكـ قديـ ، ا اعتمدتو أغمب المنظمات الدكليةكىذا م ،كشئكف المجتمع

 عمىكمنذ عقديف طرأ تطكر ، صياغتوسات في صنع القرار كاليات يات كباشتراؾ المؤسآليعني ب
دارية ذات كفاءة لتحسيف  ىذا المفيكـ كصار بمعني الحكـ الذم تقكـ بو قيادات كأطر سياسية كا 

يعرؼ ك (.2014)كلد القابمة، ر مشاركتيـ كدعميـ عبكذلؾ  ،حياة المكاطنيف كتحقيؽ الرفاىية
آخر أك مف  إلىالحكـ الراشد انطالقان مف عدة اعتبارات كرؤل تختمؼ مف باحث أك مفكر 

 .مؤسسة إلي أخرل، حسب التكجيات كاالىتمامات لكؿ منيا

نو الطريقة الخاصة بإدارة كممارسة السمطة أ عمى(1997)فقد عرفو البنؾ الدكلي سنة  
صندكؽ الدكلي الكأخذ ، سف لمشؤكف العمكميةقصد تسيير أح اإلداريةالسياسية كاالقتصادية ك 
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لدكر الدكلة الذم تعرض ألزمة مفاىيـ، حيث  الجيدة اإلدارة اخبراؤه عمى أني االفكرة أيضان، كعرفي
أنحصر في البداية في دكر الدكلة الحارسة التي تقتصر مياميا عمى المحافظة عمى النظاـ 

تجسد دكر  كعميوالعاـ، ثـ تحكلت مياميا إلي طابع الدكلة المتدخمة في القطاع االقتصادم، 
 (.2008، دكلة المتدخمة في االقتصاد )محمدال

 ،اإلنسافأنو " الحكـ الذم يعزز كيدعـ كيصكف رفاه  عمىيؼ  الحكـ الرشيد كتـ تعر  
  كحرياتيـ االقتصادية كاالجتماعيةالبشر كخيارتيـ كفرصيـ  قدراتتكسيع  عمىكيقكـ 

(UNDP,2000). 

فت الحكـ الرشيد "بأنو استخدـ عرٌ فقد   OECDمنظمة التعاكف االقتصادية كالتنمية  أما
في المجتمع فيما يخص إدارة مكارد الدكلة بيدؼ تحقيؽ التنمية االجتماعية السمطة كالرقابة 

 .(2013القتصادية" )العجمكني ، كا

كالقابمة  -الشفافة  اإلدارةلمفيـك بأنو "يذا ال تعريفان  ككت كنكة كقد تضمنت اتفاقي  
 ،المنصفة كالمستمرةممكارد البشرية كالطبيعية كاالقتصادية كالمالية لغرض التنمية ل - ممحاسبةل

ديمقراطية كحكـ كمبادئ ال اإلنسافكذلؾ ضمف نطاؽ بيئة سياسية كمؤسسات تحتـر حقكؽ 
كاالقتصادية كالسياسية  اإلداريةالجكانب  عمىبذلؾ تككف االتفاقية قد سمطت الضكء  "القانكف

يمقراطية كحقكؽ القانكني كفؽ مبدأ المحمية كاحتراـ مبادئ الد الشؽ إلىكذلؾ مف خالؿ استنادىا 
 .(2012 ككذلؾ يحقؽ التنمية )عبد اليادم، اإلنساف

الحكـ الرشيد بأنو أسمكب العمؿ الصحيح كالطريؽ المثمي لمحكـ  ىذا كيمكف تعريؼ
دارة كافة المستكيات كالدرجات، ك  كاالقتصادية  اإلداريةشمؿ ذلؾ كامؿ قطاعات الدكلة يكا 

مكب الحكمة العقالنية كمراكز اتخاذ القرار بحيث تعمؿ بأسكافة إدارات ك  كالسياسية كاالجتماعية
 ،محاربة الفكضى كالفساد كاحتراـ الحريات عمىكفاءات قادرة  إيجادذلؾ مف خالؿ ك  ،كالعدؿ

كتثبيت كؿ قكاعد الديمقراطية كالمساكاة كالمشاركة الفاعمة  إرساء عمىكتطبيؽ القانكف كالعمؿ 
 (.2015 ،ة)كىبمصالحو ما يحقؽ تطكير المجتمع كتحقيؽ لمجميع في صنع القرار ب

التنفيذية  اإلدارةالدكلة المتمثؿ ب مف اختصاصات الرشيدة جزءان  اإلدارةيتضمف مفيكـ ك 
يختمؼ عف الحكـ الرشيد بأف األخير  وإن( حيث 2012كىذا ما أكرده عبد اليادم ) ،الحككمية

ما  عمىاستو ر د الباحث سيبني، ك المؤسسات في الدكلةد التي تحكـ يعبر عف السياسيات كالتقالي
 .فيذية لمحككمةالتن اإلدارة تتضمفأكرده عبد اليادم 
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 أبعاد اإلدارة الرشيدةثانيان: 

 عمىالرشيدة ارتكزت  اإلدارةالمفاىيـ كالمنطمقات التي تـ االعتماد عمييا لتعريؼ ف أكما 
 :(Quibria,2006)كىي  أربعة أبعاد 

: حيث يتناكؿ ىذا البعد الجكانب السياسية كالنظاـ السياسي كالتنافس السياسيالبعد  .1
حماية الدكلة لكافة  إلىىذا باإلضافة  ،السياسي كتداكؿ السمطة كما عميو المؤسسات

ككذلؾ يجب أف تتكفر العديد مف العناصر التي مف شأنيا  ،الحريات المدنية كالسياسية
، كالمشاركة  اإلنسافكالديمقراطية ، كحقكؽ  اإلدارةي تحقيؽ لدرجة عالية مف الجكدة ف
 الشعبية كحرية الصحافة كالتعبير 

: كيتمثؿ في مدم قدرة الحككمة في معالجة اإلشكاليات االقتصادية البعد االقتصادم .2
التضخيـ كالقدرة  عمىتطبيؽ السياسيات االقتصادية كمحاربة الفقر كالسيطرة  عمىكالقدرة 
 كتذليؿ كافة العقبات أما مشاريع التنمية كاالرتقاء في الشأف االقتصادم . ،التنمية عمى

يتناكؿ اآلليات التي تستخدميا لدكلة إلدارة شؤكنيا كقضاياىا العامة  البعد اإلدارم: .3
 عمىكتشمؿ إدارة المكارد البشرية كالمالية كالجكانب التي تمكف مف خالليا الحفاظ 

مب درجة عالية مف المشاركة لذكم المصالح كجكدة ككؿ ذلؾ يتط ،مصالح المكاطنيف
 الخدمات المقدمة كمحاربة كؿ أشكاؿ الفساد ككذلؾ المساءلة الدائمة كالشافية . 

: كيبحث ىذا البعد مدم التفاعؿ بيف الجياز الحككمي مؤسسات البعد المؤسسي .4
ؤسسات كتحميؿ كافة المالمجتمع المدني كالقطاع  الخاص كيشمؿ ىذا البعد دراسة 

مدم قدرتيا في اإليفاء باحتياجات  عمىرسمية في المجتمع لمكقكؼ الغير الرسمية ك 
الرشيدة كفؽ ىذا البعد االستقاللية الكاممة  اإلدارةالمكاطنيف كتطمعاتيـ كيتطمب تحقيؽ 

كمدم تطبيؽ مبدأ سيادة  ،لممؤسسات الحككمية كالفصؿ بينيا كااللتزاـ باالتفاقيات كالعقكد
 القانكف.

 ثالثان: مككنات اإلدارة الرشيدة

الحكـ الرشيد ىك عبارة عف حكـ يقصد فيو ممارسة السمطة السياسية كاالقتصادية 
الدكلة كالقطاع الخاص كمؤسسات المجتمع  عمىكىي تشتمؿ  ،لتيسير شئكف الدكلة اإلداريةك 

  اإلدارةف ( بأ2006كيرم عبد النكر )، تفعيؿ مفيكـ المشاركة فيما بينيا عمىكتعمؿ  ،المدني
  رئيسة ثالثة ىي: الرشيدة تتضمف مككنات
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التنفيذية  ـالسياسية أ أـالتشريعية  المالئمة سكاءن كىي الحاضنة كالبيئة  : الدكلة .1
 مف المشاركة  الجميع كالتي بدكرىا تمكف

ليا دكر فاعؿ كميـ في التي كيشمؿ كافة الجمعيات كاألحزاب  المجتمع المدني: .2
مكاءمة العمؿ االجتماعي كالسياسي عبر تعبئة الجماىير كالجماعات لممشاركة في 

 األنشطة . 
كالقطاع الخاص لو دكر كبير في تكفير فرص العمؿ كىك بذلؾ  القطاع الخاص: .3

 .اإلدارةيككف شريؾ في 

الرشيدة في جانبيا التطبيقي عف النكاحي النظرية التي تشمؿ مجمكعة  اإلدارةتختمؼ ك 
مف المبادئ كاألسس النظرية، حيث تتضمف النكاحي التطبيقية كيفية ادارة األمكر عبر مستكيات 

نظمة كالتشريعات كالعالقات كىي تحدد طبيعة التفاعؿ بيف ىذه متعددة مف المؤسسات كاأل
تكل ، مساإلعالـمستكل  ،مستكل الشركات، المستكل الكطنيتكيات )كىذه المسالمستكيات أيضان، 

 (.2008، )الحضيؼ (مستكل القطاع الخاص، التعميـ

( أىـ النقاط المشتركة في المفاىيـ كالتعريفات لإلدارة 2009جمعاف )قد أجممت ك  
 النحك التالي:   عمىالرشيدة 

الرشيدة ىك تحقيؽ  اإلدارةالقاسـ المشترؾ بيف المفاىيـ كالمعاني المختمفة لمصطمح  -
 الشفافية كالعدالة كاالنضباط كالمساءلة كتطكير األداء 

الكثير مف  عمىمفيكـ مكحد لإلدارة الرشيدة اشتممت المفاىيـ  عمىتيجة عدـ التكافؽ ن -
 أـ األخالقية أـاالجتماعية  أـ اإلدارية أـاالقتصادية  أـالسياسية أكانت  األبعاد سكاءن 

 القانكنية 
كانت أسباب األزمات االقتصادية كاالنييارات لكثير مف المؤسسات االقتصادية الكثيرة  -

 .الرشيدة بشكؿ كاضح اإلدارةكالعمالقة األثر الكبير في انتشار مفيـك 

ية كالسياسية الرشيدة في األدبيات األكاديم اإلدارةالرغـ مف شيكع مصطمح  عمىك 
ميات كاف شيكعا تعريؼ مكحد كجامع غير أف أكثر المس عمى المشاركةكالتنمكية إال أنو لـ يتـ 
 .ىك مصطمح الحككمة

 :الرشيدة اإلدارة متطمبات :رابعان 

الدكلة بكافة  عمىالرشيدة ىي األركاف األساسية كالمحددات التي ينبغي  اإلدارة متطمبات
أركانيا كمككناتيا أف تتحمي بيا كتمارسيا كتتبني إنفاذىا كذلؾ مف خالؿ ممارستيا لكظائفيا كما 
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كىذه المعايير كالمتطمبات المتشابكة  ،بمثابة التدابير كالشركط كالمحددات لمعمؿ اإلدارم تعدأنيا 
 ، يشترط تحقيقيا بشكؿ تاـ كمطمؽكبالتالي فال ،مجتمعة حالة نمكذجيةتشكؿ كالمتداخمة فيما بينيا 

رساءف لتطبيقيا كذلؾ عبر تطبيؽ ك بؿ الميـ أف تضمف الدكلة الحد األعمى الممك مفيكـ لإلدارة  ا 
لمصالح الكطنية مف جية كبيف االلتزامات الدكلية الخاصة بقكاعد اجمع بيف القيـ الثقافية ك يالرشيدة 
 .(2012، )عبد اليادم مف جية أخرم اإلدارةالحكـ ك 

نشر الكعي كالمفاىيـ التي  عمىعممت المؤسسات الدكلية الميتمة بالتنمية المستدامة كقد 
حيث عقدت  ،الرشيدة بؿ قامت بدعكة العالـ لتطبيؽ ىذه المبادئ اإلدارةتتضمف تطبيؽ مبادئ 

 المؤتمرات ككرش العمؿ كالندكات مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ .

رأس ىذه المؤسسات السيما كأف تقاريرىا قد اشتممت بشكؿ  عمىكقد كانت األمـ المتحدة 
ـ  (1997)نحك ما كرد ضمف تقرير عاـ  عمىالرشيدة  اإلدارةمكاد تتعمؽ بتفعيؿ  عمىكاضح 

 ما يمي: عمى (22)حيث تنص المادة 

 ،ي احدم أىـ ركائز التنمية المستدامةى الرشيدة اإلدارةلقد أصبح مف الممحكظ أف  
افية فحكـ القانكف، كتفعيؿ مؤسسات الدكلة، كالش عمى كتحقيؽ الرفاىية كالسالـ، كىي تنص

كليـ كالقرارات التي تمس ، كمشاركة المكاطنيف في العممية السياسية لداإلنساف، كحقكؽ المساءلةك 
 (.2008، حياتيـ )الحضيؼ

كمؤسسات  ،الرشيدة عمؿ متكامؿ مف الدكلة كمؤسساتيا كالقطاع الخاص اإلدارةتتطمب ك 
كتحقيقيا دكف تكريس المشاركة  ،الرشيدة اإلدارةتحدث عف الالمجتمع المدني حيث ال يمكف 

كانت إدارة  كما أنيا تعتبر بمثابة نظاـ لإلدارة سكاءن (، 2014)كلد القابمة، افية فكالمحاسبة كالش
التي تيدؼ إلي تحقيؽ  جراءاتالرشيدة تشتمؿ مجمكعة مف المبادئ كاإل اإلدارةخاصة ك  أـعامة 

افية كالمساكاة فتكازف بيف أصحاب المصالح ، كتكزيع الحقكؽ فيما بينيـ ضمف إطار عاـ مف الش
          في الفرص . 

 اإلدارةالضامف لحسف  تعدكالتي  ،كسائؿ الرقابة عمىمؿ تالرشيدة تش اإلدارةكذلؾ فإف 
بالمصالح األساسية لممجتمع في مجاالت الصحة  اإلدارةكاستغالؿ المكارد كتعكس مدم اىتماـ 

اكاة في العامة كتحقيؽ التنمية االقتصادية كالرفاه االجتماعي كتطكير المكارد كالعدالة كالمس
رساءسيادة القانكف ك  عزيزككذلؾ الشفافية كت ،الفرص المصالح  قيـ الديمقراطية كالفصؿ بيف ا 

 .(2010 ،تيةالخاصة كالعامة )ستي



18 

 

لقد قامت المؤسسات الدكلية الميتمة بالتنمية المستدامة بدعكة دكؿ العالـ لتطبيؽ مبادئ 
كقد عقدت ألجؿ تحقيؽ ىذا  ،نشر الكعي كالمفاىيـ التي تتضمنيا ىكعممت عم ،الرشيدة اإلدارة

سياسية كاقتصادية كاجتماعية  خصائصكىناؾ عدة  ،اليدؼ المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ
دارية تشمؿ الدكلة كمؤسساتيا ك  كالمكاطنيف كناشطيف ، كالمجتمع المدني كالقطاع الخاص اإلدارةكا 

(، 2014)كلد القابمة، ختمؼ حسب المنظمات كحسب المناطؽ قد ت الخصائص ذهكى ،اجتماعييف
  الشكؿ التالي:فعمى سبيؿ المثاؿ تتمثؿ خصائص حككمة المؤسسات بما يكضحو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( : خصبئص حىكمت انمؤصضبث2انشكم انرلم )

، مركز العقد كليةاطار عاـ لتقييـ الحككمة في قطاع الرعاية الصحية األ  ( 2012المصدر: الجماؿ، مي )
 االجتماعي، القاىرة

كمنظمة التعاكف  ،إف المعايير المعتمدة مف طرؼ البنؾ الدكليكمف ناحية أخرل ف
االقتصادم لمتنمية تتمحكر باألساس حكؿ تحفيز النمك االقتصادم كاالنفتاح االقتصادم كحرية 

 (.2014)كلد القابمة، النحك التالي  عمىكىذه المعايير التجارة كالخصخصة ، 

 لتنمية :كامعايير منظمة التعاكف االقتصادم 

 .خفض النفقات العسكرية - الفساد  عمىالسيطرة  -إدارة القطاع العاـ   -قانكف  دكلة ال -

 معايير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي :

 المحاسبة   - التكافؽ  - حسف االستجابة  -  الشفافية -حكـ القانكف   -المشاركة   -

 .االستراتيجيةالرؤية  -

 خصائص حككمة المؤسسات

االستقالل المساءلة الشفافٌة  االنضباط 

 
 المسؤولٌة االجتماعٌة العدالة المسؤولٌة

إتباع السمكؾ 
ي ػػػػػػػػػػػػػاألخالق
ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمناس

 كالصحيح

تقػػػػػػديـ صكرة 
حقيقية لكػػػػػػػػؿ 

 يحػػػػػػػػػػػػدثما 

ال تكحػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
تأثيرات غػػػير 
الزمة نتيجػػػػة 
 ضغػػػػػػػػػػػػػػكط

إمكػػػانية 
تقييػػػػػـ كتقدير 
أعمػػػػػػػػػػػػػاؿ 
مجمػػػػس 
 اإلدارة

أماـ  ةالمسؤكلي
جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

األطػػػػراؼ ذكم 

 المصمحػػػػػػػػػػة

يجػػػب 
احتػػػػػػػػراـ 
حقػػكؽ 
مختمؼ 
المجمكعػػػػػػػػػا

ت 

النظػػػػػػػػػػػر 
إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

الشركػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كمكاطف جيػد
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الرشيدة  اإلدارةجكدة  لمف المعايير التي تعكس مد ان عددأيضان كقد أكرد البنؾ الدكلي 
 :(Kaufmann et all, 2005) الدكلي كىي كالتالي لالمستك  ىعم خاصةن 

المشاركة في انتخاب حككمتيـ  عمىالمكاطنيف  ة: تقيس مدم قدر معيار الصكت كالمساءلة .1
 الحر. اإلعالـعف حرية التعيير كحرية تككيف األحزاب السياسية ك  فضالن 

احة استقرار الحككمة كاإلط ةقيس احتماالت زعزعي: معيار االستقرار السياسي كغياب العنؼ .2
 .الدكافع السياسية كاإلرىاب كبما في ذلؾ العنؼ ذ ية،بكسائؿ غير دستكرية أك عنفبيا 

: كتقيس نكعية الخدمات العامة كنكعيات الخدمات المدنية كدرجة معيار فعالية الحككمة  .3
 كنكعية كضع السياسات كتنفيذىا كمدم مصداقية التزاـ الحككمة ليذه السياسات.استقاللية 

صياغة كتنفيذ سياسات سممية  عمىالحككمة  ة: كتقيس قدر جراءاتمعيار نكعية التنظيـ كاإل .4
 . تنمية القطاع الخاصعمى كمدم قدرة األنظمة التي تسمح كتشجع 

خاصة نكعية بفي االلتزاـ بقكاعد المجتمع ك  : يقيس مدم ثقة المتعامميفمعيار سيادة القانكف .5
 .عف احتماؿ كقكع الجريمة كالعنؼ إنفاذ العقكد كحقكؽ الممكية كالشرطة كالمحاكـ فضالن 

: كيقيس المدل الذم يمارسو بعض المؤثريف في القرارات السياسية معيار مكافحة الفساد .6
  .يـ بمصالحيـ الخاصةالنخب كربط عمىعف سيطرة الدكلة  لمتحقيؽ مكاسب خاصة فضالن 

، بكضع مبادئ (1999)( في عاـ OECDكقامت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية )
مساعدة  إلى، كىدفت المنظمة مف كراء ذلؾ 2004حككمة المؤسسات، كالتي تـ تعديميا عاـ 

تركيا سنة في الدكؿ في التطبيؽ السميـ لمفيكـ حككمة المؤسسات، كما أنشئ معيد ليذا الغرض 
الس العديد مف الشركات إف، كبات االىتماـ كبيران بحككمة المؤسسات، خاصة عقب (2002)

فمتفادم  (2001)مريكية في نياية سنة زمات كالفضائح المالية لكبريات الشركات األجراء األ
 (.2009 ،كمبادئ حككمة المؤسسات )جمعافقكاعد  إرساءتكرار تمؾ النكسات أتفؽ عمى 
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 بحسب منظمات مختمفة الرئيسة لمحكـ الرشيدالمعايير ( يكضح 1جدكؿ رقـ  )
 7المعيار  6المعيار  5المعيار  4المعيار  3المعيار  2المعيار  1المعيار  المنظمة أك الييئة

برنامج األمـ 
حكـ  المشاركة المتحدة اإلنمائي

 القانكف

فعالية 
الحككمة 
 كالكفاءة

 العدؿ االستجابة الشفافية المسؤكلية

صندكؽ النقد 
 المشاركة الدكلي

سيادة 
 القانكف

تحسيف 
 المساءلة الكفاءة

محاربة 
 الشفافية الفساد

العدالة في 
 التكزيع

الشرعية  المشاركة البنؾ العالمي
 كنكع النظاـ

الشفافية 
 كالمساءلة

العدؿ  حكـ القانكف
 كالمساكاة

العقالنية 
 كالكفاءة

قدرة الحككمة 
 كاالستجابة

منظمة التعاكف 
سيادة  المشاركة كالتنمية االقتصادية

 القانكف
العدؿ 
 المشاركة الالمركزية كالمساكاة

 كالكفاءة
المساءلة 
 كالشفافية

صيانة الحريات 
 اإلنسافكحقكؽ 

مركز الحياة لتنمية 
 المجتمع المدني

 -األردف-
حقكؽ  الديمقراطية

دعـ مؤسسات  سيادة القانكف اإلنساف
 المجتمع المدني

 اإلدارةتطكير 
 الحككمية

التفكيض 
 كالالمركزية

التشاركية بيف كؿ 
 الفكاعؿ

منظمة الشافية 
 الدكلية

سيادة القانكف  المشاركة المشاركة
 كالمساكاة

المساءلة 
 كالشفافية

الجماع 
كمحاربة 
 الفساد

المساكاة 
كالكفاءة 
 كالعدؿ

الرؤية 
اإلستراتيجية 
 كالالمركزية

المشاركة  الجزائريةالحككمة 
 كالديمقراطية

حقكؽ 
 اإلنساف

مكافحة 
 الفساد

العدالة في 
 التكزيع

الشفافية 
 كالمساءلة

سيادة القانكف 
 كالحقكؽ

الالمركزية 
 كالتفكيض

 أداة الكاجبات المساكاة العدالة الشكرم التشريع اإلسالمي
طاعة كلي 

 تقديس العمؿ األمر
تقديس العمـ 

 كالعمماء

( الحكـ الرشيد في الجزائر في ظؿ الحزب الكاحد كالتعددية الحربية، رسالة 2014فريد، ابرادشة ): المصدر
 دكتكراه، جامعة الجزائر.

 

 اإلدارة تطمباتمفاىيـ مرادفة لم تناكلت الدراسات الكثير مف ىناؾ أف بالذكر الجدير كمف
 كبالتالي المالية، كالمجاالت المصرفية عمى جكانب المحاسبة كالقطاعات ركزت إال أنيا الرشيدة،

 منظكر مف كالمساءلة كالشفافية المالية الرقابة الرشيد مثؿ الحكـ متطمبات ببعض فقط تيتـ فيي
جممة  إلىقد خميص الباحث عمى ضكء ما سبؽ فشامؿ. ك  إدارممف منظكر محاسبي كليس  مالي
أكردتو المنظمات الدكلية السابقة ( كقد اشتممت عمى معظـ ما 8كعددىا ) المتطمباتمف 
 ف مف معايير، كذلؾ عمى النحك المكضح في الشكؿ التالي:ك ف المختصك كالباحث
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متطمبات اإلدارة 
 الرشيدة

 
 الالمركزية

 الشفافية

سيادة 
 القانكف

نظاـ 
 لممساءلة

العدؿ 
 كالمساكاة

مبدأ 
 المشاركة

 الفاعمية    
 كالكفاءة  

 الرؤيا
 االستراتيجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انرشيذة  اإلدارة مخطهببث( يىضح 3شكم رلم )

مِّـ  اليادم، )عبد ،(2013)مطير، اعتمادان عمى عدة دراسات سابقة مثؿ: دراسة احثػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػبكاسط صي
 (.2008، )الحضيؼ، (2012 الحمك،) (،2012

 

 سيادة القانكف .1

أراؾ اهلل كال تكف إنا أنزلنا إليؾ الكتاب بالحؽ لتحكـ بيف الناس بما " :تعالىيقكؿ 
ًميفىةن ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍحكيـ "، كيقكؿ أيضان (105 :النساء(  "لمخائنيف خصيما عىٍمنىاؾى خى يىا دىاكيكدي ًإنَّا جى

 لىييـٍ  مَّوً ال سىًبيؿً  عىف يىًضمُّكفى  الًَّذيفى  ًإفَّ  ۚ  بىٍيفى النَّاًس ًباٍلحىؽِّ كىالى تىتًَّبًع اٍليىكىٰل فىييًضمَّؾى عىف سىًبيًؿ المًَّو 
 .(26 :ص" )اٍلًحسىابً  يىٍكـى  نىسيكا ًبمىا شىًديده  عىذىابه 

عمى أنو " الحماية لمنفس كالممتمكات كالحقكؽ االقتصادية كالعقكبات القانكف يعرؼ 
 كافة بامتثاؿ القانكف احتراـ (. كيتجمى مفيـكUNDP, 1997) المتساكية لمجميع تحت القانكف"

 القانكنية لممنظكمة مدني منظمات مجتمع أك حككمية، مؤسسات أـ أفرادنا، كانكا سكاءن  األطراؼ
 لمجميع مرجعية القانكف اعتبار" ىكك  (.2014كغيرىا )أسامة،  لكائح أك تشريعات أك قكانيف مف

 .(2010أماف، ("الجميع قبؿ مف أحكاـ كتنفيذ استثناء دكف الجميع عمى دتوسيا كضماف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=343&bk_no=49&ID=349#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=343&idto=343&bk_no=49&ID=349#docu
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الجميع حٌكامان كمسؤكليف كمكاطنيف ، يخضعكف لمقانكف كال كسيادة القانكف تعني أف 
ؿ انكني كضماف حؽ التقاضي، كاستقالشيء يسمك عميو ، كىناؾ أطر قانكنية كآليات النزاع الق

كبدكف تمييز بيف أفراد المجتمع  ،القضاء ، كأف تطٌبؽ األحكاـ كالنصكص القانكنية بصكرة عادلة
في جميع مجاالت الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ، كأف تككف ىذه القكانيف متفقة مع 

. كيجب أف تككف كافة األطراؼ اإلنسافكتككف ضمانة ليا كلحرٌيات ، اإلنسافمعايير حقكؽ 
 .(2013كاثقة مف احتراـ ىذه القكاعد كمف تطبيقيا )العجمكني، 

 كجكد نظاـ لممساءلة  .2

ًميفى " : "تعالى يقكؿ    لىنىٍسأىلىفَّ اٍلميٍرسى ـٍ كى     أيضان  كيقكؿ ،(69 :عراؼاأل) "فىمىنىٍسأىلىفَّ الًَّذيفى أيٍرًسؿى ًإلىٍيًي

 .(24 :الصافات)  "كقفكىـ إنيـ مسئكلكف"

كالمنظمات لممساءلة عما يقكمكف بو مف أعماؿ مف قبؿ ذكم  األفرادكىي تعني خضكع 
المصالح أثناء كعند انتياء فترة تكلييـ لممياـ، كأف يككنكا مستعديف لفعؿ ما يمكـ عندما تكجو 

خفاؽ كالتقصير أك إلعمييا كقبكؿ المسئكلية عف ا اإلجابةالييـ انتقادات أك استفسارات تتكجب 
  (.UNDP, 1997الخداع )

 فك مسؤكلصناع القرار في الحككمة أك القطاع الخاص أك منظمات المجتمع المدني ف إ
كىذه المساءلة تختمؼ تبعا  ،أماـ الجميكر أك أصحاب المصمحة المنظميف ضمف مؤسسات

كلنا في صحابة رسكؿ اهلل قدكة ، لممنظمة كتبعا لنكعية تمؾ القرارات ككنيا داخمية أك خارجية
عمر يكـ ما أخد جماؿ كلده عبداهلل كسألو عف سبب ضخامتيا عف حسنة حيث نستذكر مكقؼ 

عبد اهلل بف عمر رضي  ، كيرلغيرىا مف النكؽ في المدنية خشية أف يككف قد استغؿ نفكذ كالده"
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  قكلو صمى اهلل عميو كسمـ  اهلل عنو كيمُّكي ، كى ـٍ رىاعو  .صحيح البخارم ()أىالى كيمُّكي

ما أرساه الخمفية الرشيد األكؿ أبك بكر الصديؽ رضي اهلل  ىكمساءلة الحاكـ ىي مف أكل
ف ا  ك  فأطبعكنيعنو عندما قاؿ في خطبتو األكلي " لقد كليت عميكـ كلست بخيركـ، إف أطعت اهلل 

أسأت فقكمكني " كىذا خطاب لـ يعيده الناس مف قبؿ في التاريخ حيث كانت الممكؾ تأمر 
  .(2012 رييـ إال ما ترم كال تيديدىـ إال الرشاد كما يعتقدكف )الزكاكم،كتطاع كال ت

أربعة  إلىكترتبط المساءلة ارتباطان كثيقان بحجـ المسئكلية كطبيعتيا، كتقسـ المساءلة 
 (:UNDP, 1997أنكاع )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4151&idto=4151&bk_no=50&ID=4189#docu
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تعني أف المسئكليف بغض النظر عف مكاقعيـ ىـ عرضة لممساءلة حكؿ المساءلة المالية:  . أ
كاستخداميـ المقصكد لممكارد التي تحت تصرفيـ، كأف يككف  ،إدارتيـ لممكارد الماليةكيفية 

 المتبعة كالشفافية التامة. جراءاتذلؾ في حدكد العمميات كاإل

تعمؿ بطريقة سميمة كفقان   اإلداريةالتأكد مف أف العمميات  إلىتيدؼ  :اإلداريةالمساءلة  . ب
كنظاـ الحكافز كالجزاءات  األخالقيةددة مف قبؿ الحككمة، كتتضمف القكاعد حالم جراءاتلإل

كغيرىا، كتشمؿ كؿ مف تتسـ طبيعة عممو بصبغة ادارية كجعمو عرضة لممساءلة عف أم 
 اخالؿ كتقصير.

تتضمف نزاىة كشفافية العممية السياسية برمتيا، كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ  المساءلة السياسية: . ت
رية كآليات الضبط االنتخابي كمحاسبة الشعب لذكم المناصب العامة، اضافة االنتخابات الدك 

تكزيع السمطات )التشريعية، التنفيذية، القضائية( كتحقيؽ التكازف بينيا كتفعيؿ آليات  إلى
 الرقابة.

 عماؿتتعمؽ بالمطالبة الشعبية لممكظفيف العاميف بتفسير كتبرير األ: المساءلة االجتماعية . ث
 المزايا كالعيكب المتعمقة بقراراتيـ. إلىالتي يقكمكف بيا اثناء تكلييـ لمياـ منصبيـ، اضافةن 

 تحقيؽ العدؿ كالمساكاة:  .3

ـٍ أىٍك  يىاأىيُّيىا ": تعالى يقكؿ     مىى أىنفيًسكي لىٍك عى نيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاءى ًلمًَّو كى الًَّذيفى آمى
ًنيِّا أىٍك فىًقيرنا فىالمَّوي أىٍكلىى ًبًيمىا فىالى تىتًَّبعيكا اٍليىكىل أىٍف  ًبيفى ًإٍف يىكيٍف غى ٍف تىٍمكيكا أىٍك اٍلكىاًلدىٍيًف كىاأٍلىٍقرى تىٍعًدليكا كىاً 

ًبيرنا ا تىٍعمىميكفى خى كا فىًإفَّ المَّوى كىافى ًبمى ذا: “تعالى كيقكؿ (135 النساء" )تيٍعًرضي حكمتـ بيف الناس أف  كا 
مىى  )مى اهلل عميو كسمـ قاؿى رسكؿي اهلًل "ص، ك (58النساء ) "تحكمكا بالعدؿ ًبيٍّ عى أىالى الى فىٍضؿى ًلعىرى

، ًميٍّ مىى  أىٍعجى ًميٍّ عى مىى أىٍحمىرى ًإالَّ ًبالتٍَّقكىلكىالى ًلعىجى دى عى دى، كىالى أىٍسكى مىى أىٍسكى ، كىالى أًلىٍحمىرى عى ًبيٍّ ركاه  (عىرى
 .دأحم

في  فمثالن  ،تحقيؽ مبدأ العدالة في جميع المسائؿ بيف الناس ىاإلسالـ عم حرص قدك  
 مف الماؿ يكفي الفقراء كال يمحؽ ضرران  كعادالن  األغنياء مقدار محددان  ىمجاؿ الجباية فرض عم

غير المسمميف رؤكس أمكاؿ  عمىباألغنياء كلتحقيؽ العدالة بيف المسمميف كغيرىـ فرض الجزية 
دؿ بيف الجميع أم كافة الرجاؿ كالنساء يمتمككف اكالخراج عف أراضييـ، كفي التكزيع كاف الع
كتاب شيخ ، كبحسب الخاصة بيـ الرفاىية عمىفرص متساكية كعادلة لتحسيف أك الحفاظ 

اإلسالـ ابف تيمية " الحسبة في اإلسالـ :  )أف الدنيا تدكـ مع العدؿ كالكفر كال تدكـ مع الظمـ 
 .كاإلسالـ(
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      عطائيـا  ىك "عممية تمكيف الرجاؿ كالنساء في المجتمع ك كمبدأ العدؿ كالمساكاة 
           االحتفاظ بمستكيات ظركفيـ المعيشية القائمة  األقؿالفرص الالزمة لتحسيف أك عمى 

(UNDP, 1997) ، أم إعطاء الحؽ لجميع النساء ك الرجاؿ في الحصكؿ عمى الفرص
 (.2014)كلد القابمة،  المتساكية في االرتقاء االجتماعي مف أجؿ تحسيف أكضاعيـ

مما يتطمب تكفر  كحمايتيـ،لمجميع لتحسيف رفاىيتيـ تعني المساكاة تكفير الفرص ك 
لتككف لدييـ الفرص الحياتية لتحسيف أكضاعيـ، مع كضع  ،العدؿ االجتماعي لجميع المكاطنيف

سياسات ذات أكلكية الستيداؼ تحسيف أكضاع الفئات المحركمة مف أجؿ ضماف إشباع 
 (.2010حاجاتيـ األساسية كضماف أمنيـ المجتمعي )أماف، 

بؿ ىذه متعمقة بحؽ كؿ شخص في  ،خؿ أك الثركةي الدكىي ليست مجرد اإلنصاؼ ف
ـ كالصحة كالمسكف كالمشرب كغيرىا عمىية كحؽ قائـ مثؿ حقو في التاإلنسانتحقيؽ خيارات 

 ( .2009)البستاني ، 

ة بيف الجنسيف في تكزيع السمطة ئر تقميص الفركؽ الجا عمىكما أنيا تتعمؽ بالعمؿ 
يشارؾ في الجيد التنمكم الكطني  ميمان باعتبار ذلؾ عنصر  ،كالعالقات االقتصادية كاالجتماعية

   ,CEC).2012مف تعطيمو ) بدالن 

ينبثؽ مبدأ العدؿ كالمساكاة كأحد مبادئ الحككمة مف مجمكعة مف التفسيرات القانكنية ك 
المختمفة كالمستمدة مف المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية، كيتضمف مجمكعة مف المبادئ التي مف 

 أبرزىا:

 .حماية الضركرات الخمس 
  كالجماعات داخؿ المجتمع. لألفرادالمعاممة المتساكية كالعادلة 
 طر كاآلليات الالزمة لمتعبير عف المظالـ كخمؽ سبؿ ردىا.األ إيجاد 
  العمؿ عمى تحقيؽ االستفادة لجميع الفئات المجتمعية مف الخدمات العامة التي

 تقدميا الدكلة كبدكف تمييز أك تحيز.
  يز كتنمية ثقافة احتراـ النظاـ، كأف كؿ فرد يتمتع نفس الحقكؽ كعميو نفس تعز

 الكاجبات.
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 : تحقيؽ مبدأ المشاركة .4

ـٍ ": تعالى يقكؿ     ٍقنىاىي زى ًممَّا رى ـٍ كى ـٍ شيكرىٰل بىٍينىيي ةى كىأىٍمريىي ـٍ كىأىقىاميكا الصَّالى بًِّي ابيكا ًلرى كىالًَّذيفى اٍستىجى
يىتًَّبٍع غىٍيرى ": تعالى يقكؿك  (38 الشكرل" )يينًفقيكفى  ا تىبىيَّفى لىوي اٍلييدىٰل كى مىف ييشىاًقًؽ الرَّسيكؿى ًمف بىٍعًد مى كى

نيٍصًموً  لَّٰى كى لًِّو مىا تىكى ٍؤًمًنيفى نيكى ـى  سىًبيًؿ اٍلمي يىنَّ سى  ۚ  جى سكؿ اهلل ، كقاؿ ر (115 النساء) "اءىٍت مىًصيرناكى
 مع الجماعة( ركاه البخارم" ) يد اهلل مى اهلل عميو كسمـ"ص

ف أجمع الفقياء  ،جديد قديـ لو تفسيرات كاسعة كمختمفة كمصطمح المشاركة       ككنيا  عمىكا 
تعمؽ األمر بتغير المفاىيـ أك المكاقؼ أك  أحد أىـ ركائز نجاح أم فعؿ يتكخى التغير سكاءن 

خالؿ  كيتأتى ،(2006،  )اقتصادية ك اجتماعية( )بك حيمي :التصرفات أك بتغير كضعية
أفضؿ المصالح حكؿ  العاـ المشاركةالمصالح كتحقيؽ حؿ كسط لمختمؼ  إلىالتكسط لمكصكؿ 

 ,(UNDP,1997) ةة األجؿ لتحقيؽ التنمية المستدامتبني رؤية طكيم إلىلممجتمع ككؿ، إضافة 
عمى نحك أكثر كضكحان مف خالؿ تكفير الكسائؿ الالزمة  كيرل الباحث بأف المشاركة تتحقؽ

الحككمية كأصحاب المصالح  األجيزةككجيات النظر بيف  ،لتبادؿ كتداكؿ الرؤل كاألفكار
 المختمفة.

 لككنيا مف أجؿ تحقيؽ التنمية، ميمان المدني عامالن  كالمجتمع المكاطنيف مشاركة كتعتبر
 القرار اتخاذ في بالمساىمة المكاطنيف مشاركة خالؿ مف كالمجتمع الدكلة بيف التفاعؿ تساىـ

 كالبرامج، الخطط إعداد االحتياجات، تحديد مشاركتيـ في إلى اضافةن  القرار صانعي كمساءلة
 (.2014التنفيذ )أسامة،  المالية، النكاحي اليكمية، التشغيؿ قرارات اتخاذ المكازنات، إعداد

 اإلدارةالكطني في إطار  المشاركة( بأنو يمكف تحقيؽ مبدأ 2008كيرل الحضيؼ )
 الرشيدة مف خالؿ:

  حمكؿ كسط، كذلؾ  إلىالكصكؿ  إلىضركرة تقديـ القكل المجتمعية لتنازالت مف
دراكان منيا أنو ال يمكف تحقيؽ كؿ مصالحيا بغض النظر عف نفكذىا السياسي إ

 كاالقتصادم.

 تبادؿ عمى المستكيات الكطنية المختمفة بيف تعزيز ثقافة الحكار كاالحتراـ الم
 األطراؼ المجتمعية.

 ىـ في المجتمع كخمؽ الكسائؿ الالزمة لتحقيقيا في حدكد ألتحديد المصالح ا
 اإلمكانيات البشرية كالمادية.
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  يجادتمكيف القكل المختمفة في المجتمع مف طرح كجية نظرىا ك السبؿ الالزمة  ا 
 لتحقيؽ مصالحيا بطرؽ سممية.

  يجادتنمية منظمات المجتمع المدني ك ف إيضاح ماألطر القانكنية التي تمكنيا  ا 
 لييا.إمصالح المنتسبيف 

  اإلدارةتعزيز دكر القطاع الخاص في التنمية االقتصادية القائـ عمى مبادئ 
 الرشيدة.

 الكفاءة كالفاعمية :  .5

زىاًئًف اأٍلىٍرًض "  :تعالى يقكؿ   مىٰى خى ًفيظه  ًإنِّي ۚ  قىاؿى اٍجعىٍمًني عى ًميـه  حى ، كفى (55 :يكسؼ")عى
ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي "مكضع آخر مف نفس السكرة  ٍيرى  ًإفَّ  ۚ  قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى ٍرتى  مىفً  خى  اٍلقىًكمُّ  اٍستىٍأجى

 .(26 :)يكسؼ "اأٍلىًميفي 

يتضمف متطمب الكفاءة كالفاعمية "كجكد مؤسسات كعمميات قادرة عمى تمبية االحتياجات 
المجتمعية مف خالؿ االستخداـ األفضؿ لممكارد الطبيعية مع المحافظة عمى البيئة" كىي تبنى 

           الحتياجات المجتمع كجعميا أىداؼ قابمة لمتنفيذ الحككمية األجيزةعمى معرفة 
(UNDP, 1997كيركز .) في العامة السياسات تنفيذ أك الخدمات، تقديـ عمى الكفاءة مفيـك 

أم تكفر القدرة  (.2014الكفاءة أك الجدارة )أسامة،  لمعايير ككفقنا مناسبة، كبتكمفة كقت أقؿ
   عمى تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجيات المكاطنيف ك تطمعاتيـ عمى أساس إدارة عقالنية 

 (.2014)كلد القابمة،  ردكراشدة لممكا

تشير نتائج دراسة ميدانية قامت بيا شركة أم بي أـ  بالتعاكف مع جامعة ميرالند بأف 
( مكظفا حككميا مف مختمؼ 412مف أفراد العينة المستطمعة آراؤىـ كعددىـ ) (51%)

بالكاليات المتحدة األمريكية يعتقدكف بأف الكفاءة كالفاعمية التنظيمية تعتبر مف  اإلداريةالمستكيات 
 (.2008، )الحضيؼالحككمية الجديدة أىـ األىداؼ التي يجب أف تتبناىا المبادرات 

 :  اإلستراتيجية ةالرؤي .6

ٍيًؿ تيٍرًىبيكفى ًبًو عىديكَّ المًَّو ":  تعالى يقكؿ بىاًط اٍلخى ًمف رِّ كىأىًعدُّكا لىييـ مَّا اٍستىطىٍعتـي مِّف قيكَّةو كى
ـٍ الى تىٍعمىميكنىييـي المَّوي يىٍعمىميييـٍ  ًريفى ًمف ديكًنًي ـٍ كىآخى كي قىاؿى تىٍزرىعيكفى " كيقكؿ أيضان  (60" :األنفاؿ" )كىعىديكَّ

كهي ًفي سينبيًمًو ًإالَّ قىًميالن مِّمَّا تىٍأكيميكفى سىٍبعى ًسًنيفى دىأىبن  دتُّـٍ فىذىري صمى اهلل  ، كقاؿ(47 :)يكسؼ "ا فىمىا حىصى
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ـٍ ) عميو كسمـ ألبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو: ٍيره ًمٍف أىٍف تىذىرىىي ثىتىؾى أىٍغًنيىاءى خى ًإنَّؾى أىٍف تىذىرى كىرى
الىةن يىتىكىفَّ  ( ركاه عى   . البخارم كمسمـفيكفى النَّاسى

الرشيدة كتعرفيا منظمة  اإلدارةالتي تقكـ عمييا  المتطمباتمف أىـ  اإلستراتيجيةالرؤية ك 
التعاكف االسالمي عمى أنيا "القدرة عمى تصكر المشكالت كالقضايا المستقبمية بناءن عمى البيانات 

كصياغة سياسات تأخذ بعيف االعتبار التكمفة المستقبمية كالمتغيرات  ،المتكفرة كاالتجاىات
أم الرؤية المنطمقة  ، (OECD, 1997)بيئية"ـ اقتصادية أ أـمكغرافية المتكقعة سكاءن كانت دي

تحسيف شؤكف الناس ك تنمية المجتمع ك القدرات  إلىمف المعطيات الثقافية ك االجتماعية اليادفة 
 (.2014القابمة، )كلد  البشرية

في  فعاؿأف تبني القادة كالسياسييف لرؤيا استراتيجية كاضحة يسيـ بشكؿ كيرل الباحث 
رساءتحقيؽ التنمية بكؿ أبعادىا ك  كالنظاـ عمى كجو الخصكص، كيتأتى ذلؾ مف خالؿ  األمف ا 

لمكارد صياغة أىداؼ سياسية تتسـ بالشمكلية كالكضكح كتبني المصمحة العامة، كذلؾ في ضكء ا
تككف كاضحة لدم مثؿ أف ، كال بد أف ترتكز عمى عدد مف المحددات المادية كالبشرية المتاحة

 .تكافؽ مع فيـ المجتمع، كتبي االحتياجات، كتمالقادة كالناس

 مؤسسات بيف بالشراكة تتحدد االستراتيجية الرؤية فإفٌ  الرشيد، الحكـ مفيـك كحسب
 مف المجتمعي العمؿ لتطكير بعيدة المدل خطط خالؿ مف المدني مع  الخاص كالقطاع الدكلة
 فعند لذلؾ البشرية، التنمية عمى تحقيؽ كالعمؿ أخرل، جية مف أفراده متطمبات كتحقيؽ جية
 دراسة إلى باإلضافة كالخارجية، المتغيرات الداخمية كافة مراعاة مف البد االستراتيجيات كضع

 (.2014د، ليا )فري الحمكؿ ككضع المحتممة المخاطر

 الالمركزية:  .7

تَّٰى تىٍشيىديكفً ": تعالىيقكؿ  ي أىٍفتيكًني ًفي أىٍمًرم مىا كينتي قىاًطعىةن أىٍمرنا حى " قىالىٍت يىا أىيُّيىا اٍلمىألى
ـٍ شيكرىٰل بىٍينىييـٍ ": كيقكؿ أيضان  (32: يكسؼ) شىاًكٍرىيـٍ " ، كيقكؿ:(38" )الشكرل: كىأىٍمريىي " اأٍلىٍمرً  ًفي كى

 ،رأم الصحابة  في أحد الغزكات عمى" مى اهلل عميو كسمـنزؿ النبي "ص ، كقد(159عمراف: )آؿ 
أخذ برأييـ ليعمي مف و كلكن ،ة كاف أكثر أمانان نيالعدك بالرغـ مف أف التحصيف بالمد ةكخرج لمالقا

  .(2012 ،قيمة الشكرم )الزكاكم

، كيمكف تعريؼ المركزية عمى أنيا "الميؿ اإلدارةالمركزية كالالمركزية مفاىيـ شائعة في 
تركيز الحجـ األكبر كاألىـ مف سمطة اتخاذ القرارات في المنظمة لمعمؿ في المراكز القيادية  إلى
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نقؿ سمطة القرار كممارستيا مف المستكل االدارم  العميا"، كفي المقابؿ فف الالمركزية تعني "
 (.2014طريؽ تفكيض السمطة )الشميمرم كآخركف، الدنيا عف  اإلداريةالمستكيات  إلىاالعمى 

 إلىما يجعميا أقرب بأنيا "العممية التي يتـ فييا صنع القرار ب أيضان  مركزيةالتعرؼ الك 
كتساعد الالمركزية في تعزيز المساءلة كالمشاركة كالشفافية كلذلؾ فقد تـ اعتماده ، مجاؿ النشاط"

كالمؤسسية لدل الدكؿ النامية في مختمؼ أنحاء العالـ، كما أنيا  اإلداريةلتعزيز كبناء القدرات 
مف عناصر  ان تصب في صناعة القرارات المحمية مستفيدة مف المشاركة الشعبية باعتبارىا عنصر 

بأنو يمكف تحسيف مستكيات  (2008كيذكر الحضيؼ ) (.2008)جبريؿ،  الحكـ الرشيد
 االستجابة الحككمية مف خالؿ:

 اإلداريةالحككمة الجيدة عمى المستكل المحمي خصكصان، كتكزيع الصالحيات  بناء أساليب 
 كالمالية.

 .تعزيز القدرات المحمية في مجاالت التخطيط ك اتخاذ القرارات 

  لطبيعة الخدمات  أعمى، كفقان  إلىمف أسفؿ  اإلدارةتصميـ استراتيجية مبنية عمى أسمكب
 كالمكارد المخصصة ليا.

  تصميـ كتنفيذ( برامج استرشاديوPilot Programsخدماتية في المجتمعات المحمية )، 
 كتحميؿ مدل تمبيتيا الحتياجات الفئات المستيدفة مف الخدمات.

 :إلىكيمكف تصنيؼ الالمركزية حسب مجاؿ فعميا 

  تمنح المكاطنيف أك : كىي المركزية في النظاـ السياسي كأسمكب الحكـ، المركزية سياسية
عمى في صنع القرار السياسي، كترتبط بكجكد تعددية كحككمة ذات طابع أة ممثمييـ سمط

كضع دستكرم يشرعيا تنبثؽ عنو كحدات  إلىكيحتاج ىذا النكع مف الالمركزية  ،تمثيمي
 سياسية محمية.

  المختمفة، كتقكـ عمى  دارم كالتنظيمي لمكزارت: تقتصر عمى الكضع اإلداريةإالمركزية
 ،كالمكارد المالية لتقديـ الخدمة عمى مستكيات مختمفة اإلداريةاعادة تكزيع الصالحيات 

 كبالتالي فيي تقـك عمى المركزية التخطيط، المركزية التنفيذ، المركزية التصرؼ بالمكازنة.

 فات كتحديد : تتعمؽ بسمطة اتخاذ القرار المالي، سكاء في مجاؿ المصرك المركزية مالية
 (.  2008أكلكياتيا أك في ماؿ جباية الرسكـ كالضرائب )جبريؿ، 
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 الشفافية :  .8

لىٍك كىافى ذىا قيٍربىىٰ " : تعالىيقكؿ  ذىا قيٍمتيـٍ فىاٍعًدليكا كى يىا أىيُّيىا ": أيضان  تعالى كيقكؿ ،(152:  األنعاـ) "كىاً 
ؿَّ المَّوي لىؾى  ـي مىا أىحى رِّ ـى تيحى اتى  تىٍبتىًغي ۚ  النًَّبيُّ ًل  (1 :)التحريـ "رًَّحيـه  غىفيكره  كىالمَّوي  ۚ   أىٍزكىاًجؾى  مىٍرضى

كأف تككف العمميات كالمعمكمات  ،التدفؽ الحر لممعمكمات عمىمبنية  كتبنى الشفافية عمى
كالمؤسسات قابمة لممعرفة كالكصكؿ المباشر مف قبؿ الميتميف بيا ك المعمكمات يجب أف تككف 

 مسألة أم في المعمكمات أف يجمع لمجميكر تتيح كىي ،ميو الرقابةمكافية كقابمة لمفيـ كلتسييؿ ع
 حماية كفي المساكئ الكشؼ عف في فاعؿ دكر ليـ يككف أف مف يمكنيـ مما العاـ الشأف في

تعني تكفر المعمكمات الدقيقة في كقتيا ك إفساح كبمعنى آخر  (.2010أماف،  (مصالحيـ
عمى المعمكمات الضركرية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة  لالطالعالمجاؿ أماـ الجميع 

     ك كذلؾ مف أجؿ تكسيع دائرة المشاركة ك الرقابة ك المحاسبة ك مف أجؿ التخفيؼ مف اليذر
 (.2014)كلد القابمة،  ك محاصرة الفساد

 الحككمة بيف منفتحة عالقة كجكدك  الحككمة، بقرارات المكاطنيف تتعمؽ بمعرفةك 
 القطاع أك الحككمة بيف العالقة في كاالنفتاح معمكمات، عمى الحصكؿ كسيكلة كالمكاطنيف،

 (.2014آخر )أسامة،  جانب مف كالمكاطنيف جانب مف المدني المجتمع أك الخاص

كىي تعني تدفؽ  ،كالمساءلة المحاسبةكتعتبر الشفافية مف أىـ الركائز في عممية 
المرئية كالمسمكعة كالمقركءة باعتبارىا  اإلعالـالمعمكمات كعالنية تداكليا عبر مختمؼ كسائؿ 

تساىـ في صد الفساد بأشكالو كاجتثاثو، كىذا يعني أف استشراء الفساد في مجتمعاتنا ىك ثمرة 
                  ازككاف ذلؾ مف خالؿ ىدر األمكاؿ كالثركات الكطنية كاىتز  ،لغياب الشفافية

                               كاالجتماعي كاالقتصادم السياسيكبالتالي عدـ االستقرار  ،الثقة بيف المكاطف كالسمطة
 (.2003، اإلنساف)مركز غزة لحقكؽ 

 انرشيذة اإلدارةمؼىلبث : خبمضبً 

كعدـ  ،كالفعاليةف غياب المساءلة كانعداـ الشفافية كتفشي الفساد كتدني الكفاءة إ
كغير ذلؾ مف المظاىر التي  ،االستجابة لالحتياجات المختمفة لممكاطنيف كعدـ االلتزاـ بالقانكف

يحـر المكاطف مف حقكقو، كينتيؾ حقو في الحصكؿ عمى ف تعكس غياب مبادئ الحككمة
انخفاض مؤشرات التنمية  إلى، كيؤدم عالية كتكمفة مناسبة كبشكؿ عادم الخدمات العامة بجكدة

عؼ في لصحي كالبيئي .. الخ ، كىك ما يضمية ، كالتدىكر االبشرية المرتبطة بالفقر ، كاأل
 (.2014، )خضرم النياية درجة الثقة بيف أطراؼ المجتمع كخاصة بيف المكاطنيف كالحككمة
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فية كتتراجع أك العرقية تسقط بذلؾ مبادئ الشفا المذىبيةكحيف تسكد المصالح الحزبية أك 
مكارد المجتمع بشكؿ رشيد، كقبؿ ذلؾ كمو  إلدارةشخاص المساءلة كتغيب كفاءة اختيار األ

اجو ك الرشيدة ت اإلدارةتضطرب استقاللية السمطة القضائية، كيختؿ العدؿ كاالنصاؼ، كما أف 
كانت أك  ةكىك ادارة العالقات المتفجرة بيف المككنات المكجكدة في مجتمعاتنا ديني ،تحدم خطير

 (.2010)بشكر،  ك مذىبية أك جيكية أك فئكيةأعرقية 

اف مبادئ الحككمة الرشيدة اك اتخاذ القرار بناء عمى معمكمات مبينة ىي مف مبادئ 
ية التي ليا ذات االىمية مثؿ قيـ العدالة كالديمقراطية، الف القرار بغير عمـ لو اإلنسانالحكمة 

الذم يخالؼ الحؽ البيف فالقاضي الذم حكـ بغير عمـ ىك في نفس مستكل الخطيئة مثؿ القرار 
ذم النار مثؿ القاضي الذم عمـ الحؽ كحكـ بغيره كما كرد في الحديث الشريؼ، بؿ ربما يككف ال

ال يعمـ خطكرة  ألنو ،كخطكرة مف الذم عمـ الحؽ كحكـ بغيره، حكـ بغير عمـ ىك االكثر ضرران 
ف الضرر أبغيره لذا نجد في كثير مف الدكؿ كالمؤسسات  فعمو كيصعب عميو تصحيحو بنفسو أك

كالفساد يقعاف بسبب اتخاذ القرار مف غير تبيف كعمـ، اف مراحؿ اتخاذ القرار الرشيد تبدأ بااللتزاـ 
فافية التامة الش أم معمكمات داعمة لمقرار كاخيران  إلىالصاـر بالنظـ كالمكائح كالقكانيف  ثـ الرجكع 

الرشيدة ما  اإلدارةكمف أىـ العكامؿ التي تشكؿ معكقات أماـ تطبيؽ  (. 2010، أحمد)عمى 
 يمي:

 اد:ػػػػالفس .1

ًمميكا : تعالىيقكؿ  "ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس ًلييًذيقىييـ بىٍعضى الًَّذم عى
" )الركـ  ـٍ يىٍرًجعيكفى ذ قاؿ ربؾ لممالئكة إني جاعؿ في األرض خميقة  سبحانو:، كيقكؿ (41لىعىمَّيي "كا 

قالكا أتجعؿ فييا مف يفسد فييا كيسفؾ الدماء كنحف نسبح بحمد كنقدس لؾ قاؿ إني اعمـ كما ال 
 .(30تعممكف"  )البقرة 

كلتغير  مفيكـ الشر أك بالنكاحي السمبية إجماالن بترتبط كممة الفساد في أذىاف الناس 
قاؿ فسد الشي أم بطؿ بمعني البطالف ، فيفيك  جب البدء في المفاىيـ المغكيةمعني الفساد ي
بيف الباحثيف في  ان كبير  ان ف ىناؾ اختالفأأما في االصطالح فإننا نجد ، (2007، كضحؿ )مصمح

كمتفؽ عميو بيف الباحثيف كيعد ذلؾ لعدة  ،تعريؼ الفساد حاؿ دكف كجكد تعريؼ محدد كدقيؽ
مشاركيف كتعدد أشكاؿ التعبير عنيا كتنكع خمفيات ال ،ظاىرة الفساد كأسبابياأسباب منيا التعقد 
عرفو بأنو سكء استخداـ السمطة: كالذم يشمؿ كؿ يناؾ مف ف، (2003في نقاشيا )السالـ ،

أشكاؿ االستخداـ غير الشرعي لمسمطة في القطاع العاـ أك الخاص أك مؤسسات المجتمع المدني 
 مظاىر مختمفة مف الفساد، عمى النحك التالي:كيكجد  (.2007، )البشرم
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 ىك مخالفات القكاعد كاألحكاـ التي تنظـ المؤسسات السياسية الفساد السياسي : 
 كيتمثؿ في االنحرافات المالية.الفساد المالي : 
 كىي تمؾ المخالفات التي تصدر عف التكظيؼ العاـ كتشمؿ الفساد اإلدارم :

  اإلداريةكافة االنحرافات 
 كالسمككية األخالقيةكيتمثؿ في كافة االنحرافات  :ساد األخالقيالف 

ال يبدكف مكترثيف  كالخدمات حيث أف أفراد الشعب كمنتجيف أك كمستيمكيف لمسمع  الجيؿ:  .2
، يستيمككنوالحصكؿ عمى الحد األدنى مف المعمكمات المطمكبة ليس فقط بخصكص ما ب

نما  كال يقؼ ىذا المعكؽ عند حدكد الجيؿ بأىميةأيضان بشاف أحكاؿ الدكلة بصفة عامة.  كا 
نما يتعداه أيضان الرشيدة اإلدارة ـ االشمؿ، كالذم يتضمف عدـ إلمامعناه األكسع ك  إلى، كا 

ف أرقاـ أتضارب بشفمثالن يكجد  المتعمقة بيا،بالمؤشرات  الرشيدة اإلدارةتطبيؽ  بيـالمنكط 
االحتياطي مف العمالت الحرة  الة أك حتىأك معدؿ البط اإلجماليالنمك في الناتج القكمي 

 كالتي نراىا في العديد مف الدكؿ المتخمفة.
 أك عمى األقؿ ضعؼ اآلليات :الرشيدة اإلدارةلتطبيؽ  أك غياب اإلطار القانكني ضعؼ  .3

استغالؿ  جنائيان  القكانيف الحالية عمى سبيؿ المثاؿ ال تجـرف ،الالزمة لتطبيؽ القانكف
الممارسات السمبية  المعمكمات الداخمية في الشركات أك الممارسات االحتكارية أك غيرىا مف

 .لسائدة كالمتعمقة بغياب الشفافيةا
ارتفاع مستكل الفقر كالجيؿ كانعداـ الحياة  مثؿ :معكقات اقتصادية كسياسية كاجتماعية  .4

المجتمع المدني التي تعزز دكر الدكلة في لمؤسسات  النيابية السميمة كغياب الدكر الفعاؿ
ممارسة الضغكط لتطبيؽ القكانيف كمحاربة الفساد كتعزيز  حماية الممكية العامة كتساعد في

      بكافة أشكاليا اإلنسافالمساءلة كالحد مف انتياكات حقكؽ  الشفافية كتطبيؽ مبدأ
 .(2009 جمعاف،)
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 انرشيذة اإلدارةو انىظيفت األمىيت :بويانمبحث انث

 :مقدمة

 منع عمى يساعد الرشيد الحكـ ألف جدان  ىاـ أمر الرشيد كالحكـ األمف بيف تعتبر العالقة
 قاؿ فقد الكضكح، في غاية األمر ىذا كيعتبر. كاالزدىار السالـ يضمف فإنو كبالتالي الصراع،

 سيادة كتحكميـ كالحرية، األمفب يشعركف الذيف الناس: "الزماف مف قرنيف قبؿ المفكريف احد
 ـأ داخؿاكاف  سكاءن  - بينيـ فيما لمصراع غيرىـ مف عرضة أقؿ ىـ األشخاص، كليس القانكف
 مف االستفادة عمى كتعمؿ العادلة، شعبيا لمتطمبات تستجيب التي فالحككمة ،"الحدكد عبر

 أف شأنيا مف قكية داخمية بنية ستخمؽ الناس، مع لحمتيا كتعزز سكانيا، لصالح المتاحة المكارد
 الجماىير، مف كالدعـ اآلراء تكافؽ أساس عمى القكمي األمف سياسة كاستدامة تعزيز عمى تساعد
 االستقرار عدـ إلى يؤدم أف شأنو مف الذم األمف انعداـ إلى يؤدم السيئ فالحكـ النقيض، كعمى

 .((Musarrat et al, 2013  اسمبن  لمبمد الكطني األمف عمى كالتأثير

   المرآة التي تعكس صكرة الدكلة كعدالة سياساتيا،  بمثابةية لمدكلة األمنالكظيفة كتعد 
كتقكـ عمى مبدأ سيادة القانكفً  الذم ىك أكؿ متطمبات الحكـ الرشيد، كتستيدؼ حماية الدكلة 

ـ حقػكؽ عكلمتيا كارتباطيا الكثيؽ امػدل التػزاـ الدكلػة بمتطمبػات الحكػـ الرشػيد كاحتػر ك كمكاطنييا، 
 .ية كعالميةإقميم ية لمدكلة أبعادان األمن، قد جعؿ لمكظيفة األمفبقضايا 

ممارسػة ك ية العامة لجميع المكاطنيف، األمنيػة عمػى تقديـ الخدمة األمنتقػكـ الكظيفػة ك 
 حمايةػكض كفاءتيػا فػي يػة بتعسػؼ ىػك العامػؿ الكحيػد الػذم يمكػف أف يقاألمنالدكلػة لمكظيفػة 

 .ية كمكاكبة المتطمبات العصريةاألمنشػرعية سػمطتيا، بػؿ كظيفتيا في مكاجية الميددات 

كيمكػف اعتبػار عػدـ قػدرة الدكلػة عمػى مكاجيػة تحػديات العكلمػة السػمبية كالجريمػة  
سػتحدثة أك عػدـ قػدرتيا فػي المنظمػة كالجريمػة اإلرىابيػة بأنماطيمػا كأشػكاليما التقميديػة كالم

حفاظيػا عمػى الحقكؽ كالحريات سيجعؿ مف سمطتيا غير شرعية في أعيف قطاعات متنامية مف 
 .(2014، نصر (الشعب

 كالرقابة العنؼ، لكسائؿ الشرعي االحتكاركيمكف حصر كظائؼ الدكلة المعاصرة في "  
دارة ،اإلدارية  حقكؽ كترسيـ ي،اإلنسانالماؿ  رأس في كاالستثمار العامة، المالية الشؤكف كا 
ادارة السكؽ، كتشكيؿ التحتية، البنية خدمات كتكفير ككاجباتيا، المكاطنة الدكلة،  أصكؿ ك 

ية األمنأىمية الكظيفة  إلى(. كىذه يشير 2012كالعالقات الدكلية كسيادة القانكف )عبد اليادم، 
 لمدكلة التي تتصدر ىذه الكظائؼ.
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فإنيا تستعيف  بالقكة   األفرادكحماية  األمفالمياـ التي تتعمؽ بحفظ كلكي تحقؽ الدكلة 
 األمفالمادية التي تتركز في )الشرطة( كىي بذلؾ تحقؽ الكاجب الممقى عمى عاتقيا في حفظ 

ليمقى  القضاء إلىالمجرميف  إحالةكمنع الجرائـ. كفي حاؿ كقكع جريمة ما فإف عمى الدكلة 
           يف لجريمتو. كأما مياـ الدفاع الخارجي في مككمة لمجيشالجزاء الذم تحدده القكان

 (.1969)ليمة، 

 مفيـك الدكلةأكالن: 

 كسياسية كاقتصادية، كاجتماعية تاريخية أبعاد ذات أمنية تعرؼ الدكلة عمى أنيا "ظاىرة
 المعنكية بالشخصية يتمتع كقانكني إدارم مؤسسي تعاقدم تنظيـ شكؿ في حديثان  استقرت

 سياسات ذات كقضائية، كتشريعية تنفيذية ثالث سمطات عمى يتكزع ك كاالستقالؿ المالي،
 جغرافية بقعة عمى كالمنظـ المشركع العنؼ يحتكر الذم السياسي العاـ النظاـ عف منبثقة متكاممة
 بيف ما تجمع داخمية دستكرية لقكاعد ىذا التنظيـ كيخضع معينة، إنسانية جماعة لصالح محددة
 كيعمؿ ،اإلنساف لحقكؽ القانكف الدكلي قكاعد بيف كما ،الجماعة تمؾ كضكابط كتقاليد راؼعكأ قيـ
 .(2012كالشامؿ" )عبد اليادم،  الرقي بمفيكمو األمف تحقيؽ عمى

 كتحتكر الدكلة استخداـ القكة حيث أف مفيكـ الدكلة يتمحكر حكؿ امتالكيا القدرة عمى
 إرساؿ شخص يرتدم زيان  عمى بالقدرة المطاؼ نياية في تتجسد كاقعة حقيقة كىي كاإلكراه، القسر
           لمشيئتيا  كاالمتثاؿ الدكلة قكانيف إطاعة عمى اآلخريف إلجبار مسدسان  كيحمؿ

 2007).)فكككياما، 

 يةاألمنالكظيفة  مفيـكثانيان: 

 كخارجيان  ساسية تنحصر في عمؿ الدكلة لمحفاظ عمى سالمتيا داخميان ألمدكلة كظائؼ إف 
قامةك  افراد الشعب، كيناط بيا ميمة الدفاع عف نفسيا كصد العدكاف الخارجي، فيي  فالعدؿ بي ا 

كىذه الكسائؿ مثؿ انشاء جيش يككف بمثابة الدرع  ،تتخذ الكسائؿ الالزمة لتحقيؽ ىذه الميمة
ي نفكس ف الطمأنينةكبث  ،كالسالـ في ربكعيا األمفالكاقي، كما أف عمى الدكلة كاجب نشر 

كفيما  ،فرادىا كمنع الفكضى، كتحقيؽ العدؿ كالمساكاة بيف افراد المجتمع أماـ القانكف كالقضاءأ
عباء كالتكاليؼ أك في تقمد أليتعمؽ بأمكرىـ المالية أيضا بحيث ال تفرؽ الدكلة بيف افرادىا في ا

 الكظائؼ.
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 :كأركاف الدكلة األمنية لمدكلةالكظيفة  .1

كىي  ،لمدكلة أكثر كضكحان لدل التطرؽ لعالقتيا بأركاف الدكلة الثالثة يةاألمنتبدك الكظيفة 
 (:2012كالسمطة السياسية )عبد اليادم،  اإلقميـالشعب ك 

 ككجكدىا الدكلة لنشأة يعتبر الشعب الركف األساس :ية كالشعباألمنالكظيفة  -أ 
 ينبني حيث الدكلة، منيا تتشكؿ التي الجماعة إلى الشعب كتطكرىا، كيشير مفيكـ 

معينة،  لدكلة ما إنساف انتماء عمى لمحكـ معياران  تعد  التي الجنسية عمى رابطة
 معنكيان اعتمادان عمى المقكمات الشعب عند ارتباط أفراد األمة كيتضمف مفيـك

 فيك كبالتالي معيف، سياسي لنظاـ كيخضعكف محددة ان كأنيـ يسكنكف أرض المشتركة
الدكلة، كمف ناحية أخرل  لظاىرة كالقانكنية كاالجتماعية الجكانب السياسية عمى يشتمؿ

الكطني بيا، كما أنو  األمففإف الشعكب ىي األجدر بالدفاع عف دكليـ كأداء كظيفة 
 ية لمدكلة أف تحمي مكاطنييا لدل تعرضيـ لمتيديدات.األمنمف صمب الكظيفة 

البرم كالجكم، أما  اإلقميـالدكلة مف عنصرم  إقميـكيتككف  :اإلقميـية ك األمنالكظيفة  -ب 
ممتدة  شكاطئيا البرم  إقميمالبحرم فيقتصر عمى تمؾ الدكؿ التي يتضمف  اإلقميـ

ية ىي أىـ الكظائؼ عمى االطالؽ التي تباشرىا الدكلة األمنعمى البحار، كالكظيفة 
كتعتبر سيطرة  ،يةاألمندكف الكظيفة  األخرليا كال يمكف ممارسة الكظائؼ إقميمعمى 
يا كحماية مكارده مف مؤشرات نجاحيا، كما أف أمف الدكؿ يتأثر إقميمكلة عمى الد

بتعييف حدكدىا بشكؿ كاضح أك عدـ تعيينيا، كقد يستجمب ذلؾ حركبان أك عراقيؿ 
ثر التقدـ العممي كما تعنيو حدكد أية ليذه الدكؿ، كذلؾ عمى األمنحقيقية لمكظيفة 

ت، كيستدعي ذلؾ بالضركرة كجكد سياسات الدكؿ مف حيازتيا لمكارد طبيعية كثركا
 االستراتيجي. األمفالمائي كالغذائي كالصناعي كأمف الطاقة ك  األمفخاصة ب

تعتبر السمطة السياسية بمثابة الركف األكثر : ية كالسمطة السياسيةاألمنالكظيفة  -ج 
ية لمدكلة، ألف السمطة السياسية حازت عمى شرعية األمنلكضكح دكر الكظيفة  خصكبةن 

ية المستمرة كتعقد حاجات المجتمع، كتعتبر النظريات األمنكجكدىا باعتبار الحاجات 
ية بأنيا األساس الذم قامت عميو السمطة السياسية، كما أنو األمنالسياسية الكظيفة 

 يفقدىا  سكؼ أعضائيا دفسا أك يةاألمنمف البدىي بأف فشؿ السمطة في أداء كظيفتيا 
لعجزىا عف تحقيؽ مصالحيـ، كما كتعتبر كفاءة الكظيفة  مكاطنييا شرعيتيا لدل

 بؿ كمؤشران عمى االعتراؼ السمطة كفاعميتيا، كفاءة ية معياران في الحكـ عمى األمن
 . كدكلية كطنية سياسية شرعية كبالتالي نيؿ السمطة، ىذه بأحقية كالدكلي الكطني
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 :انفهضطيىي األمهبع : لطثبنثبً 

 زمف في الخدمات كانت حيث,الصفر مف الداخمية كزارة عمى القائميف عمؿ انطمؽ
 ,كالبمدية القركية المجالس بعض كمف ,يميةسرائاإل المدنية اإلدارة مكتب خالؿ تقدـ مف االحتالؿ

 الفمسطينية السمطة تحجيـ إلى أكسمك اتفاقية بيا حفمت التي العديدة كالقيكد أدت االشتراطات فقد
 كتساكقان  ,كالمعابر األرض عمى خاصة ,السيادة أشكاؿ مف شيء بأم تتمتع ال ذاتي كسمطة حكـ

 تـ كالتي ,الكطني األمفك  الداخمية كزارة مجاؿ عمى كالتقزيـ التحجيـ انسحب ,ىذا المنطمؽ مع
 كحفظ ,الخدمات تقديـ في تنحصر التي كالكظائؼ كالكاجبات كالتككيف البنية بمكجبيا تحديد

 (.2014نصر،  (الفمسطينية الجغرافية الكالية نطاؽ في الداخمي األمفالعاـ ك  النظاـ

 :األمفرؤية قطاع  .1

 السيادةمني رشيد  يساىـ في بناء كحماية الدكلة الفمسطينية المستقمة ذات أمعا نحك قطاع "
 ."الكاممة

المشاركة ، سيادة القانكف ، الشفافية ، المحاسبة ، الكفاءة  الفاعمية ، بناء التكافؽ *رشيد: تعني 
 العاـ ، االستجابة ، الرؤية االستراتيجية ، العدالة كالشمكلية. 

 : األمفرسالة قطاع  .2

المساىمة في خمؽ بيئة آمنة كمستقرة كمزدىرة، كتعزيز صمكد المكاطف الفمسطيني 
ماف كحماية المشركع الكطني، مف خالؿ تسريع كتيرة تطكير كتنظيـ كبناء كاأل األمفبكاحساسو 

دكار المحددة كالقدرات العالية، كمكاجية ذات الجيكد المكحدة كاأل األمفقدرات مؤسسات قطاع 
كاحتراـ  ،سس مف المينية كالكفاءة كالشفافيةأالتيديدات بالكسائؿ التي يتيحيا القانكف، عمى 

                ية كالدكليةقميماإلحريات كالحقكؽ العامة كالخاصة كالشراكة المحمية ك القانكف كصيانة ال
 . (2011كزارة الداخمية الفمسطينية، )

  الغايات: .3

يستند  األمفيذكر القائمكف عمى التخطيط في كزارة الداخمية الفمسطينية بأف ادارة قطاع  
الخصائص الفريدة ك الصكرة المميزة التي تحاكؿ تمثؿ رؤية كرسالة كاضحة، كغايات الكزارة  إلى

كانت غاياتنا السبعة كقد لكطني ك الحضارم، تنطمؽ مف الدكر اكزارة الداخمية أف تككف عمييا، ك 
 :(2016الكطني،  األمفاآلتي )كزارة الداخمية ك مصكغة عمى النحك 
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 ك النظاـ العاـ في المجتمع الفمسطيني  األمف: تعزيز  الغاية األكلى. 
 نحصيف الكطف مف المخاطر الداخمية ك التيديدات الخارجية . الغاية الثانية : 
 تعزيز مبادئ ك مفاىيـ القانكف ك الحريات العامة . الغاية الثالثة : 
  : تطكير الخدمات المدنية المقدمة لمجميكرالغاية الرابعة. 
 االرتقاء بمستكل األداء المؤسسي . الخامسة الغاية : 
 مكاكبة التكنكلكجيا ك تكظيفيا في شتى مجاالت العمؿ . السادسة الغاية : 
 ك التكامؿ مع الجيات ذات العالقة: التعاكف  السابعة الغاية. 

 

 :األمفقيـ قطاع  .4

، الكالء اإلنسافلتؤكد عمى النزاىة كالشفافية، احتراـ كرامة كحقكؽ  األمفقيـ قطاع  تأتي  
        كاالنتماء الكطني، المساكاة، العدالة ،المينية كاالتقاف، الشراكة كالتعاكف، كاالنضباط 

 .(2011)كزارة الداخمية الفمسطينية، 

إما  كتشمؿ عددان  ،ي"  بالعديد مف التعريفات المتداخمةاألمنكيرتبط مصطمح " القطاع 
 إلىي يشير األمنفبالمعنى الضيؽ  فإف القطاع مف االطراؼ المشاركة فيو،  أك صغيران  كبيران 

 لألمـ"مؤسسات الدكلة المخكلة باستخداـ القكة فقط، كمف ناحية أخرل يقترح البرنامج االنمائي 
المدنية كىيئات الرقابة  اإلدارةجانب مؤسسات الدكلة،  إلى( تعريفان عامان يتضمف 2002المتحدة )

مى بسط سمطات القانكف كالقكات المسمحة غير النظامية كالسمطة القضائية كالجيات القائمة  ع
 (.2007)فردريؾ كليتيكلد،  كمنظمات المجتمع المدني

الحككمية في فمسطيف  األجيزةكتعتمد أىمية تطبيؽ الشفافية كالمساءلة عمى صعيد المؤسسات ك 
 (:2007عمى عدة عكامؿ )فردريؾ كليتيكلد، 

الرشيدة لمفمسطينييف عمى طاقاتيـ السياسية كتكفر عمييـ الكقت كالماؿ،  اإلدارةتحافظ   - أ
 .اإلدارةكتمكنيـ مف االرتقاء بمياراتيـ عمى صعيد 

تمثؿ الشفافية كالمساءلة شرطان أساسيان لتحسيف العالقات بيف السمطة كالمكاطنيف، حيث أنو  - ب
ككمة حكاصؿ الدائـ بيف الجانب الت إلىالفعالة كالناجعة  اإلدارية جراءاتمف شأف اإل

كتطمعاتيـ، كتحقيؽ الثقة بيف الككمة  ،كـ يمبي احتياجات المكاطنيفحكالشعب إنشاء نظاـ 
 كالشعب ىك مقدمة لالستقرار السياسي كاالجتماعي.

 مف شأنو أف يثني المكاطنيف عف أخذ القانكف بأيدييـ. األمففإف فاعمية مؤسسات العدالة ك  - ت
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في تشجيع االستثمار، فضال عف تحسيف  ميمان كالمحاسبة عامالن يعتبر تحقيؽ الشفافية  - ث
 كتجديد ثقة الدكؿ المانحة. ،التنمية االقتصادية

 الفمسطيني األمفمككنات قطاع  .5

، كيتألؼ األمفكافؽ كجية النظر المتعمقة بالحكـ كالتنمية مع المعنى العاـ لمصطمح قطاع تت
 :(2007 كليتيكلد، فردريؾ)  في فمسطيف مف خمسة أطراؼ عمى األقؿ األمفقطاع 

 األمف)قكات الشرطة،  :الداخمي األمفكتتمثؿ في قكل  المخكلة باستخداـ القكة األجيزة .أ 
)الشرطة البحرية، الشرطة  :الكطني األمفالكقائي، الدفاع المدني، القكة التنفيذية( كقكات 

الرئاسي، كالحرس الرئاسي،  األمفالعسكرية، االستخبارات العسكرية، االرتباط العسكرم( ك 
 المخابرات العامة.

القكمي  األمفالتي تضـ الرئيس كرئيس الكزراء كمجمس  المدنية كىيئات الرقابة اإلدارة .ب 
ارات الداخمية كالعالقات الخارجية كالمجمس التشريعي الفمسطيني كالمجاف المشكمة فيو، ككز 
المالية، كالييئة الفمسطينية  اإلدارةكالتخطيط، كأنظمة القضاء العشائرم كالسمطات التي تتكلى 

 المستقمة لحقكؽ المكاطف.

)محاكـ الصمح،  :كىي تتمثؿ في المحاكـ النظامية السمطة القضائية كأجيزة فرض القانكف .ج 
، المحكمة العميا(، كالمحكمة الدستكرية العميا، كالمحكمة محاكـ البداية، محاكـ االستئناؼ

كالمحاكـ الشرعية كالمحاكـ العسكرية كمجمس القضاء  اإلداريةالجنائية العميا كالمحاكـ 
كدكائر المباحث الجنائية كالنيابة العامة  صالحاإل التأىيؿاألعمى ككزارة العدؿ كمراكز 

 كالقضاء العشائرم.

كىي تتمثؿ في األجنحة العسكرية لمتنظيمات الفمسطينية كىي  غير النظامية األمفقكات  .د 
(، كسرايا القدس كتائب عز الديف القساـ )حركة حماس(، ككتائب شيداء األقصى )حركة فتح

سالمي(، كتائب الشييد أبك عمى مصطفى )الجبية الشعبية لتحرير )حركة الجياد اإل
)لجاف المقاكمة الشعبية(، كتائب المقاكمة الكطنية فمسطيف(، كتائب الناصر صالح الديف 
 )الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف(. 

)نقابة المحاميف  :كتشمؿ المؤسسات المينية منظمات المجتمع المدني غير الحككمية .ق 
كمراكز األبحاث  اإلعالـالفمسطينييف، كاالتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف ..( ككسائؿ 

تعمؿ في مجاؿ التأثير عمى السياسات مثؿ مؤسسة الضمير لرعاية األسير  كالمنظمات التي
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كغير ذلؾ مف  ،، كالمؤسسات الدينية مثؿ الجمعيات الخيرية الدينيةاإلنسافكحقكؽ 
  .المؤسسات الناشطة في مختمؼ المجاالت

 يةاألمن األجيزة تركيبة في تغيير جرل ـ (2007)عاـ الفمسطيني االنقساـ كبعد أحداث
 بمياـ تقـك أخرل كاستحداث أجيزة إلغاء تـ حيث الداخمية كزارة تتبع غزة كالتي محافظات في
 الشرطة، جياز) :مف تتككف التركيبة ىذه كأصبحت ،مثالن  كالحماية األمف جياز كجياز مف أكثر
 الكطني، جياز األمف جياز المدني، الدفاع جياز الداخمي،  األمف جياز كالحماية، األمف جياز

 المخابرات(. جيازالبحرية، 

 القكمي الفمسطيني األمفميددات  .6

ي الفمسطيني لتيديدات متعددة كىي ذات طابع أمني، كقد تـ تقسيـ ىذه األمنيتصدل القطاع 
ي، الجرمي، االجتماعي، الخصكصية، البيئي(، األمن)السياسي/  :خمسة مجاالت إلىالتيديدات 

 كىي عمى النحك التالي:

 :يةاألمنيمي  العسكرية ك سرائاالحتالؿ اإل إجراءاتمثؿ  :يةاألمنالتيديدات السياسية /  . أ
يمية متكررة، االستيالء عمى المباني كالمرافؽ، إسرائ)سيطرة أمنية محدكدة، اجتياحات 

ي، االغتياالت كاالجتياحات(،عدـ األمنالقيكد عمى الحركة كالحكاجز كالجدار، التنسيؽ 
كجكد سيطرة عمى المعابر، عدـ كجكد تكاصؿ جغرافي داخؿ كبيف محافظات الكطف، 
تنامي األفكار األصكلية، المجمكعات كالميميشيات المسمحة الخارجة عف القانكف، 
التدخالت الخارجية كالنشاطات االستخبارية الدكلية في أراضي السمطة الكطنية 

 .األمفية، تعدد كتداخؿ قنكات الدعـ كالتمكيؿ لقطاع الفمسطين
 األجيزةعدـ اكتماؿ األطر القانكنية الناظمة لعمؿ : كىي تتمثؿ في التيديدات االجرامية . ب

ية ) قكانيف بدكف لكائح تنفيذية، تنازع االختصاص  بيف القضاء العسكرم كالمدني، األمن
تنفيذ األحكاـ القضائية كتكدس  تراخي إلىتراكـ القضايا في المحاكـ مما يؤدم 

الجرائـ التي تعتبر االكثر تيديدا )السالح، المخدرات، القتؿ،  إلىالسجكف(، اضافة 
اإلتجار بالبشر السرقات، العاـ، التزكير، غسيؿ األمكاؿ  األمفحكادث المركر، تكدير 

  (.التجسس
البطالة، التعصب العائمي كالقبمي، التمييز ضد النساء، : )التيديدات االجتماعية . ت

، اإلضرار بالماؿ العاـ، التطرؼ الديني كالفكرم االنتحارالمحسكبية كالكاسطة، التسكؿ، 
 كالجماعات، عمالة األطفاؿ(. األفرادلبعض 
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)سرقة ىكية،  :غير المشركع لمبيانات الشخصية االستخداـمثؿ  التيديدات الخصكصية :  . ث
تجار بالمعمكمات كالبيانات، انتحاؿ(، القرصنة عمى الشبكة العنكبكتية،  اال تزكير،

، اإللكتركنيةالتخريب كالتشكيش كالتنصت، غياب اإلطار القانكني لمعالجة الجرائـ 
كالتي تستخدـ لمتعدم عمى الخصكصية، التعدم  ،اإللكتركنية األجيزةتجار كاستمالؾ اال

لمكاطف المكفكلة بالقانكف، حماية الشبكة العنكبكتية في المكاقع المضرة عمى حقكؽ ا
 .االجتماعيبالنسيج 

)المكاد الخطرة، األكبئة(، تصادـ : مثؿ: التيديدات الصناعية التيديدات لمحماية المدنية . ج
الحرائؽ، اإلىماؿ في  ، الثمكج، التغير المناخي،االنيياراتالمركبات، الزالزؿ، الفيضانات، 

 (.2011تطبيؽ شركط السالمة العامة  )كزارة الداخمية الفمسطينية، 

 عمى النحك التالي: (تيديدات داخمية كأخرل خارجية) :إلىكتصنؼ التيديدات مف حيث مصدرىا 

 :الداخميةالميددات  - أ

، استقرارىا الدكليمر الذم يفقد االضطرابات الداخمية المستمرة كالصراع عمى السمطة، األ -
 التدخالت الخارجية لتأميف المصالح كالنفكذ.كزيادة 

طراؼ المؤثرة في صنع القرار الفمسطيني، كيسبب ذلؾ عرقمة اتخاذ القرار أك تأخره، كثرة األ -
متيازات كمكاسب عمى حساب لمصالح الحزبية  عمى شكؿ تحصيؿ اتدخؿ ا إلى ةن ضافإ

 الممحة العميا لمشعب الفمسطيني.

حزاب كالفصائؿ الفمسطينية، كالتعصب كعدـ النضكج  ة بيف األالخالفات المذىبية كالسياسي -
 كالجيؿ السياسي.

تخريبية ضد المنشآت الحيكية  أعماؿ إلىا تمجأ القكل المعارضة بتحريض خارجي أحيانن  -
 كالممتمكات العامة كالخاصة.

 الميددات الخارجية - ب

السياسي الخارجي أبرز صكر تعد التبعية السياسية كفقداف الدكلة القدرة عمى اتخاذ القرار  -
 التيديدات السياسية الخارجية.

تمارس بعض الدكؿ الكبرل ضغكط سياسية مثؿ قطع العالقات كالعزلة السياسية ضد  -
 التكتالت المختمفة.
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كىك ما  ،عضاء مف الدكؿ المخالفةالعقكبات الدكلية التي تفرضيا المنظكمة الدكلية عمى األ -
 السياسي ليذه الدكلة. األمفييدد 

              تقيد التحالفات بيف الدكؿ مف المركنة في اتخاذ القرارات السياسية لدل الدكؿ -
 (.2016)أبك كريـ كماضي، 

 

 ةانرشيذ واإلدارةانفهضطيىي  األمه: رابؼبً 

ألف الحككمة ليس  ،األمفتبدد الخكؼ مف انعداـ  إذاالرشيدة  اإلدارةتتسـ إدارة الدكلة بك 
كجكد نظاـ سياسي كقيادة متجاكبة بلدييا سبب لمخكؼ مف التمرد أك أم معارضة عنيفة، ك 

كشفافة كمسئكلة أماـ المكاطنيف، كاحتراـ الدستكر كسيادة القانكف مف قبؿ الجميع، بما في ذلؾ 
زيع العادؿ لمثركة رئيس الدكلة كالحكاـ كالمكظفيف العمكمييف عالية كالممثميف السياسييف، كالتك 

فالخمؿ في تكزيع الثركة الكطنية  -الكطنية حتى يتسنى لجميع المكاطنيف كالجماعات كالدكؿ 
كبناء مرافؽ الرعاية الصحية العامة بحيث تككف بديالن عف العيادات  - األمفانعداـ  إلىيؤدم 

دامة نظاـ تعميمي عالي نشاء كصيانة كا  الجكدة، كتطكير  الطبية الخاصة باىظة التكاليؼ. كا 
ف المعاناة يمكف أف تحرض عمى إالبنية التحتية كتحديث البالد في جميع المجاالت حيث 

 . (Torulagha, 2011)األمفاألعماؿ التي تيدد 

الرشيدة لعؿ مف أبرز مؤشراتيا  اإلدارةتشيد مناطؽ السمطة الفمسطينية حالة مف غياب 
كتيتؾ عالقات الضبط التي يجب اف تقـك بيا، كغياب  ،ىك ضعؼ مؤسسات الحكـ المجتمعية
كالشرطة كانحرافيا عف الكظيفة المناطة بيا كىي  األمفالمساءلة الفعالة كالنمك الكبير ألجيزة 

مف المكاطف، كتدني كفاءة المجمس التشريعي، كعدـ استقاللية القضاء عمى النحك أالحفاظ عمى 
 (2005حكامو )المصرم، المطمكب كتقاعس الحككمات عف تنفيذ أ

القانكف  سيادة مبدأ عمى تقـك ك سياساتيا، كعدالة صكرتيا تعكس لمدكلة يةاألمن كالكظيفة
 كالثقة الكطني الشعكر ية يعززاألمنالرشيد، كتحقيؽ الكظيفة  الحكـ متطمبات أكؿ ىك الذم

 لجميع العامة يةاألمن الخدمة كالسمطة، كعمى الدكلة أف تمتـز بتقديـ الشعب بيف المتبادلة
بمصمحة فئة أك طبقة عمى حساب أخرل، كفي المقابؿ فإف تعسؼ الدكلة  تيتـ أف ال المكاطنيف،

 (.2012، اليادم )عبد سمطتيا شرعية ية يقٌكضاألمن أك عجزىا في أداء الكظيفة

كفيما يتعمؽ بالالمركزية كمدل الحاجة إلييا في فمسطيف كعمى ضكء ما أكرده الباحث 
)سياسية، إدارية، مالية(، فإف الكاقع السياسي الحالي ال يسمح  :ف أنكاع لالمركزية كىيأعاله م

كغير مطركح عمى  بكجكد نظاـ سياسي ال مركزم بحيث يبقى خيار الالمركزية خياران خطيران 
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كبناء دكلة مركزية قكية تتسـ بالسيادة  ،األجندة الفمسطينية نظران لالنشغاؿ بالخالص مف االحتالؿ
، كىذاف اإلداريةكالتكاصؿ الجغرافي. كبذلؾ يتبقى أماـ الفمسطينييف تحقيؽ الالمركزية المالية ك 

اإلدارم كالمالي، بما يعزز كفاءة الييئات المحمية  صالحالخياراف يعتبراف اتجاىات في عممية اإل
 (.  2008)جبريؿ،   زم العاـكمباشرتيا لمياميا ضمف إطار الحكـ المرك

( بأنو 2003في فمسطيف فيرل سالـ كآخركف ) المشاركةأما فيما يتعمؽ بتحقيؽ مبدأ 
استخداـ  إلى، كسعى األنظمة العربية عمكمان اإلدارةكبعد نمك البيركقراطية التي نجـ عنيا تضخـ 

شراؾ إ إشكاليةة الحزب الكاحد كالحكـ العسكرم، كتعميؽ سياسفي تعزيز  اإلعالـك  األمف
الشعكب في جميع المجاالت، كال تشكؿ فمسطيف استثناءن مف ىذه القاعدة حيث تتسـ المشاركة 
الشعبية فييا بالضعيفة، كذلؾ لعدة أسباب أىميا: غياب المفيكـ الحقيقي لممشاركة كانكفاء 

لة عمى أسس مف الشفافية كالمساءلة كتحقيؽ الجميكر كعزكفو، عدـ تأسيس مؤسسات الدك 
تيا كاقتصارىا عمى النخب، يتمع المدني كشكميتيا كشخصجالقانكف، تعدد كىشاشة منظمات الم

 كلعب ذلؾ كمو دكرا في استشراء الحديث بشأف الفساد كالمحسكبية كاقتناص الفرص.

ف مف األىمية بمكاف كجكد قطاع أمني تقـك الجكانب العممياتية  فيو كىيئات الرقابة كا 
 إصالحالعدالة لممكاطنيف، كتتألؼ عممية  األمفعميو عمى أساس مبدأ الحكـ الرشيد كيكفر 

 :(2007)فردريؾ كليتيكلد،  ي مف عدة عناصراألمنالقطاع 

عدادتعزيز مبدأ سيادة القانكف ك  -  اطار قانكني قكم مف اجؿ تنفيذ عمميات الرقابة الضركرية. ا 
ية مف جانب السمطات التنفيذية كالتشريعية األمن األجيزةترسيخ الرقابة الديمقراطية عمى  -

 كالقضائية كمنظمات المجتمع المدني.
 )التدريب كالتجييز(. :مف ناحيتي انشاء قكة أمنية تتمتع بالمينية -
 ية.األمني بيدؼ التعاكف في الشئكف قميماإلشبكة مف العالقات عمى المستكل  إقامة -
نتعزيز السمـ ك  - رساءك ياء الصراع كتسكية النزاعات القائمة ا   االستقرار االقتصادم. ا 
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 الفصؿ الثالث

 ةػػػابقػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػالدراس

 :المقدمة

 اإلدارة) :الدراسات السابقة ذات الصمة بمتغيرم الدراسةفيما يمي سيتـ استعراض بعض 
كقد كاف الدراسات التي تناكلت المتغيريف معان  إلىككذلؾ التطرؽ  ،ية(األمن، الكظيفة لرشيدةا

( 11( دراسة، بمغت الدراسات التي تناكلت اإلدارة الرشيدة )22العدد االجمالي لمدراسات السابقة )
( دراسات، كربطت باقي 6ت التي تناكلت الكظيفة األمنية لمدكلة )دراسة، فيما بمغت الدراسا

التعقيب عمى الدراسات السابقة  إلىكمف ثـ االنتقاؿ ( بيف متغيرم الدراسة، 5الدراسات كعددىا )
 إلظيار أكجو التشابو ك االختالؼ كقد تـ عرض الدراسات السابقة عمى النحك التالي :

 الرشيدة. اإلدارة: الدراسات التي تناكلت  أكالن 
 ية.األمن: الدراسات التي تناكلت الكظيفة  ثانيان 
 .يةاألمنالرشيدة كعالقتيا بالكظيفة  اإلدارة: الدراسات التي تناكلت  ثالثان 

 

 :الرشيدة اإلدارة: الدراسات السابقة التي تناكلت أكالن 

 :الدراسات المحمية
 في اإلدارم باألداء كعالقتيا الرشيد الحكـ معايير تطبيؽ ( "مدل2013مطير، ( دراسة  .1

 .الفمسطينية الكزارات
 األداء كمستكل الرشيد الحكـ معايير تطبيؽ كاقع عمى التعرؼ الدراسة ىذه ىدفت

 في اإلدارم األداء عمى الرشيد الحكـ معايير تطبيؽ كعالقة ,الفمسطينية في الكزارات اإلدارم
 .الفمسطينية الكزارات
الكزارات  مف مكظفان  (376) مف الدراسة عينة كتككنت ,التحميمي الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ

 لمعالجة SPSSبرنامج  استخداـ تـ كقد ,لمبحث كأدكات استبانتيف استخداـ كتـ ,الفمسطينية
 عدد مف النتائج أىميا: إلىكقد خمصت الدراسة  إحصائيان  البيانات
نسبي  بكزف ,متكسطة تطبيقات ىي الفمسطينية الكزرات في الرشيد الحكـ تطبيقات أف -

67.83.% 
كاألداء د، الرشي الحكـ معايير بيف إحصائية داللة ذات مكجبة ارتباطية عالقة كجكد  -

 .غزة بمحافظات الفمسطينية تكزاراال في اإلدارم
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 نيجان  لتصبح كمؤشراتيا معاييرىا بكؿ الرشيد الحكـ معايير كنشر تبنى بضركرة الدراسة كأكصت
 .امؤسسين 

( "دكر تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في المنظمات غير الحككمية في 2012دراسة الحمك ) .2
 .قطاع غزة في تحقيؽ التنمية المستدامة"

 منظمة 100 أكبر في الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ دكر عمى التعرؼ الدراسة ىذه ىدفت
 في التنمية المستدامة تحقيؽ في المنظمات ىذه مساىمة عمى كأثرىا قطاع غزة في حككمية غير

 كتحديد الرشيد، الحكـ مبادئ لتحديد التحميمي الكصفي المنيج الباحث المجتمع، كقد استخدـ
 عمى تكزيعيا كتـ ،رئيسةكأداة  استخدـ أداة االستبانة كما المستدامة، التنمية تحقيؽ معايير
 .غزة قطاع في حككمية غير منظمة مائة ألكبر التنفيذيكف كالمدراء اإلدارةمجمس  رؤساء

 :أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة تكصمت كقد  
 بنسبة غزة قطاع في الحككمية غير المنظمات في الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ يتـ  -

 كالمساكاة، العدؿ المساءلة،(:مبادئ بتطبيؽ الحككمية غير تقكـ المنظمات حيث ، (77.77)%
 الالمركزية، االستراتيجية، الرؤيا كالكفاءة، القانكف(، الفاعمية )حكـ الداخمية األنظمة المشاركة،
 الرشيد لمحكـ اإليجابية اآلثار المنظمات نحك ىذه لدل ان عام ان كعي تظير مقبكلة بنسب (الشفافية
 .إدارم كأسمكب
 :أىميا مف تكصيات عدة إلى الدراسة كخمصت

 تطبيؽ لتعزيز داخمية كلكائح عممية آليات بكضع الحككمية غير المنظمات قياـ ضركرة  -
 عمى لإلشراؼ متخصصة بجيات كاالستعانة ،اإلدارية المراحؿ  في مختمؼ الرشيد الحكـ مبادئ
 في لمعامميف خاصة تدريبية برامج تطكير ضركرة جانب إلى المنظمة، في التطبيؽ ىذا كتقييـ

 زيادة عمى كالعمؿ .الرشيد الحكـ تطبيؽ مبادئ نجاح لضماف الالزمة االحتياجات كفؽ المنظمة
 التنمية تحقيؽ المساىمة في أىمية نحك المنظمة في العامميف لدل كالكعي المجتمعي الكعي

 غير المنظمات لدعـ منحيا مف لجزء المانحة الجيات كتخصيص .تطبيقيا كمعايير المستدامة
 العامة االىداؼ كربط الرشيد، الحكـ مبادئ كالتطكيرية لتطبيؽ التشغيمية بالتكاليؼ الحككمية

 .المستدامة التنمية تحقيؽ بمعايير  كالتمكيؿ لممنح
 

الفمسطينية  الجامعات في تطبيقيا كمتطمبات اإلدارية الشفافية "كاقع2011) حرب،(دراسة  .3
 .غزة" بقطاع

 العميا اإلدارة لدل تطبيقيا كمتطمبات اإلدارية الشفافية كاقع عمى التعرؼ الدارسة ىدفت
إجابات  في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد مدل كتحديد غزة، بقطاع الفمسطينية الجامعات في

جراءاتك  كالمشاركة، ،اإلدارية كالمساءلة اإلدارم، كاالتصاؿ المعمكمات، نظاـ بيف المبحكثيف  ا 
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 عمى ستياادر  في الباحثة كاعتمدت الجامعات، تمؾ في اإلدارية الشفافية تطبيؽ عمى العمؿ
 ان مكظف (212) بمغت طبقية عشكائية عينة عمى الدراسة فطبقت التحميمي، المنيج الكصفي
 االستبانة تخدمتاس )اإلسالمية-قصىاأل-األزىر (جامعة مف كؿ في إدارية يشغمكف مناصب
 .الدراسة لقياس متغيرات

 :يمي فيما الدراسة نتائج أىـ كتمثمت
 يشغمكف ممف كاألكاديمييف اإلدارييف لدل مقبكلة بدرجة اإلدارية الشفافية بممارسة التزاـ كجكد -

 .الفمسطينية الجامعات في إدارية مناصب
 مجاالت في تطبيقيا كمتطمبات اإلدارية الشفافية كاقع حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد -

 إلى تعزل اإلدارية كالشفافية العمؿ، إجراءات المشاركة، ،اإلدارية المساءلة اإلدارم، االتصاؿ
 .األزىر جامعة كلصالح الجامعة

  :الدراسة تكصيات أىـ أما
 منظكمة بناء في يسيـ مؤسسيان  منيجان  لتصبح بكؿ متغيراتيا؛ اإلدارية الشفافية مبدأ كنشر تبني
 .لمجامعات كالخارجي الداخمي المستكييف عمى االنفتاح خالؿ النزاىة مف إلى تدعك قيمية

 

 

 الحكـ تعزيز في كدكره الكزارات الفمسطينية في اإلدارم صالح( "اإل2011مكسى، (دراسة .4
 ".الرشيد

   في الرشيد الحكـ مفاىيـ تعزيز في اإلدارم اإلصالح دكر عمى لمتعرؼ الدراسة ىدفت
 ىذا الباحث تناكؿ كقد المديريف، نظر كجية مف ( الشمالية المحافظات ) الكزارات الفمسطينية

 بناء في الرشيد كالحكـ اإلدارم صالحاإل بيا يحظى التي الكبيرة األىمية في ضكء المكضكع
ا الفمسطينية الدكلة قامةإل المختمفة المؤسسات الفمسطينية كتييئة  تمعبو الذم الكبير لمدكر ،كأيضن
 شاممة حقيقية لتنمية كصكالن  المأمكلة، التنمية خطط في اإلدارم صالحالتطكير كاإل برامج

 .كمستدامة شاممة حقيقية لتنمية كصكالن  المأمكلة، التنمية خطط في اإلدارم صالحكاإل  كمستدامة
 الدراسة مف جميع جتمعكقد اختار الباحث عينة الدراسة مستخدمان طريقة الطبقة لعشكائية مف م

زارة، ك  (22) ، البالغة)الشمالية المحافظػات(المديريف كالمديريف العاميف في الكزارات الفمسطينية
  (.3012)كالذيف بمغ عػددىـ  2010)) الحالي في العاـ

 :يمي فيما الدراسة نتائج أىـ كتمثمت
يتـ  الفمسطينية الكزارات في الرشيد كالحكـ اإلدارم صالحباإل المتعمقة العمميات تطبيؽ أفٌ  -

 . متكسطة بدرجة
 عمميات كأفٌ  الرشيد، كالحكـ اإلدارم صالحاإل عمميات بيف إيجابيةن  عالقةن  ىناؾ كأفٌ  -

 . جنب إلى جنبنا فايسير  الرشيد كالحكـ اإلدارم صالحاإل
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 المبحكثيف نظر كجية مف اإلدارم صالحاإل عمميات كاقع في إحصائينا دالة فركؽ كجكد -
 . الخبرة كسنكات الكظيفية الدرجة متغيرم إلىتعزل 

 

 :فيي الدراسة تكصيات أىـ أما
 . كالداخمية الخارجية الرقابة دكر كتعزيز البشرم، بالعنصر االىتماـ ضركرة -
 . كثقافتو الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ بأىمية األيماف تعزيز باتجاه الدفع -
 .األطراؼ جميع بيف كالمشاركة الصالحيات، تفكيض مبدأ تعزيز عمى العمؿ ضركرة -

 

المالية  كزارة في الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ كاقع :( بعنكاف2010 ،الحمبية)دراسة  .5
 كزارة عمى تطبيقية دراسة -المكظفيف نظر كجية األداء مف بفاعمية كعالقتو الفمسطينية

 .الفمسطينية المالية
 ,الفمسطينية المالية في كزارة الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ كاقع عمى التعرؼ الدراسة ىدفت
كاستخدمت  ,مكظفان ( 1237) عددىـ البالغ كزارة المالية مكظفي جميع مف الدراسة كتككف مجتمع

( 234بمغت) كالتي العشكائية الطبقة بالطريقة العينة كاختارت ،كاالستبانة الكصفي المنيج الباحثة
 .كمكظفة مكظؼ
 :كالتالي الدراسة نتائج ككانت
 .متكسطة كانت بالفاعمية كعالقتو الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ كاقع أف -
 .نسبي بشكؿ الشفافية تطبيؽ عمى تعمؿ كزارة المالية كأف -
 .متدنية بالمساكاة المتعمقة النتائج جاءت -

مع  العدالة كتحقيؽ ,يائأدا تطكير عمى كزارة المالية تعمؿ أف بضركرة :الدراسة كأكصت
 .الكزارة في المكظفيف جميع أداء لتقييـ كاضحة مقاييس ككضع ,تمييز دكف المضاميف

 

 الدراسات العربية :
 

اإلدارم  الفساد مف الحد في الحككمية كالمساءلة الشفافية ( "دكر2010سبيع، )ال  دراسة .1
 ".الحككمية القطاعات في
 بتطبيؽ الرياض بمدينة الحككمية القطاعات التزاـ مستكل عمى التعرؼ الدراسة ىدفت       
 أىـ كمعرفة الحككمية، القطاعات في الشائعة اإلدارم الفساد أنماط مستكل كاستنباط ،الشفافية
 أداة الباحث كاستخدـ الحككمية، القطاعات في كالمساءلة الشفافية تطبيؽ مف التي تحد المعكقات
 ( فردان.503عينة الدراسة مف ) تككنت حيث لجمع المعمكمات االستبانة
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 :الدراسة نتائج أىـ ككانت
 الشفافية بتطبيؽ السعكدية العربية المممكة في الحككمية القطاعات مستكل التزاـ إفٌ  -

 .منخفض
 بكؿ مكازناتيا بنكد تفاصيؿ عف كاإلفصاح بالنشر الحككمية القطاعات التزاـ مستكل إفٌ  -

 .منخفضة منتظمة كآلية محدد تكقيت في ككضكح دقة
 العامة سياساتيا صنع في المكاطنيف بمشاركة الحككمية القطاعات التزاـ مستكل أفٌ  -

  .جدان  منخفض
 :فكانت الدراسة تكصيات أىـ أما

 كتمكيف بعد عف الخدمة كتقديـ كالمساءلة الشفافية لتعزيز اإللكتركنية الحككمة تطبيؽ -
 سياسات مف يتخذ ما عمى االطالع مف اإلعالـ ككسائؿ المدني المجتمع منظمات
 .كتشريعات

 جميع مستكل عمى كالمساءلة الشفافية بتطبيؽ الممزمة االستراتيجية الخطط كضع -
 .تنفيذىا عف القيادات كمساءلة الحككمية، القطاعات

 

 "دكر اليات الرقابة في تفعيؿ حككمة المؤسسات( بعنكاف "2009، نعيمة) دراسة .2
 ىدفت ىذه الرسالة إلى :

مدل مساىمة اليات الرقابة مع التركيز عمى مجمس اإلدارة، المراجعة  إلىالتطرؽ  -
 الخارجية، لجنة المراجعات في تطكير الحككمة داخؿ المؤسسات .

 كاقع الحككمة في الجزائر . إلىالتعرؼ  -
 : إلىتكصمت ىذه الدراسة 

ؿ كبير عمى البيئة المحيطة التي ركزت عمييا الدراسة تتأثر بشك الرقابية فعالية االليات -
 ليات .اآلبيذه 

عمؿ مجمس اإلدارة في المؤسسات المساىمة الجزائرية أثبتت عدـ  آليةاف ما يميز  -
 كأف مجالس اإلدارة داخؿ المؤسسات العمكمية تكاد تككف مشمكلة . ،فعاليتيا

 نكاع األخرل مف المؤسسات غيرمقصكر عمى األ كاقع مينة المراجعة يكاد يككف -
 المساىمة عنا في الجزائر.

 

 .األردنية الكزارات مراكز في الشفافية تطبيؽ مدل ("2004 دعيبس،(دراسة   .3
األردنية،  الكزارات مراكز في أىميتو ك الشفافية بمفيـك التعريؼ إلى الدراسة ىدفت

 بمغ كقد ، التحميمي الكصفي المنيج الدراسة استخدمت ك الشفافية، لمبدأ التطبيؽ كاقع كمعرفة
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 العامميف مف مجمكعة عمى ( استبانة200منيا ) أعيد ، ( استبانة221) االستبانات المكزعة عدد
  . األردنية الكزارات مراكز في كالتنفيذييف المدراء اإلشرافييف مف اختيارىـ عشكائيان  تـ

 : منيا النتائج مف عدد إلى الدراسة كتكصمت
 الالزمة كبطريقة المعمكمات إعطاء يتـ ال إنو إذ ، ضعيؼ الكزارات مراكز في الشفافية تطبيؽ أفٌ 

 . لمدائرة إعطاء آرائو في يشارؾ ال المكاطف أفٌ  كما ، فيميا المكاطف يستطيع
 التي تعرقؿ المعكقات مف الكثير كجكد . االنتباه تستدعي الحككمية جراءاتاإل في فسادان  ىناؾ أفٌ 

ك  القكانيف كثرة الشفافية، مبادئ ك أسس كضكح عدـ :في تتمثؿ الشفافية، كتطبيؽ تبٌني
 . المكظفيف قبؿ مف تنفيذىا المراد الشفافية فكرة غمكض إلى أدت التي التشريعات

 : الدراسة تكصيات أىـ مف ككاف
 فتح المجاؿ خالؿ مف الشفافية مبدأ لدعـ الحككمية؛ الدكائر في العميا القيادات دكر عمى التركيز
 تقديـ إلى إضافةن  التجديد، ك المبادرة ركح كتشجيع ، القرارات صنع في لممشاركة المكظفيف أماـ
 . المميزة القتراحاتيـ الراجعة التغذية ك الدعـ
 ة،سيمة كاضح بمغة تككف أف عمى كالحرص كالتشريعات كاألنظمة القكانيف بصياغة النظر إعادة
 . السريعة التغيرات لتالئـ مركنة كذات

 

 ."العربية التنمية استدامة في الراشد الحكـ مقكمات( "2004 ، )الشيكاف دراسة .4
 العديد المستدامة في بالتنمية كعالقتو الرشيد لمحكـ األساسية لممقكمات تحميالن  الدراسة ىذه قدمت
التعبير،  ك المساءلة : التالية الجيد الحكـ مؤشرات عمى الدراسة عتمدتة، كاالعربي البمداف مف

 ضبط ، القانكف الضبط حكـ ك التنظيـ نكعية ، الحككمة فاعمية ، السياسي االستقرار كالعنؼ
 . كاألردف اؽ،ر عال مصر، السعكدية، ،لجزائرا : ىي عربية بمداف خمسة الدراسة كغطت ، الفساد

 :إلىالدراسة  تكصمت
 التمكيف) :ىي الناس، حياة في تؤثر المستدامة البشرية لمتنمية سمات خمس ىناؾ أف -

في  االجتماعي األماف ، التعميـ ك الصحة ، الدخؿ فرص عدالة ، التعاكف كالمشاركة
 .(األجياؿ مع التنمية كتكاصؿ كاالستدامة ، اإلعالة ك المعيشة

 كبحسب ىي التنمية استدامة أجؿ مف الجيد لمحكـ كالمطمكبة الحاسمة رئيسةال أف المقكمات -
 نكعية ، الحككمة فاعمية ، كالتعبير المساءلة ، الفساد ضبط ، القانكف دكلة حكـ) : األىمية
 . (كاالستقرار السياسي الضبط ، ك التنظيـ

 ىـ نتائج الدراسة:أمف 
 كجياف ك تفترقاف ال المستدامة متالزمتاف التنمية كركائز الصالح الحكـ مقكمات أفٌ  -

 فقر كأف ، إيجابنا سمبنا أك ، دكمنا كاحد اتجاه في تعمؿ تفاعالتيما أفٌ  تؤكد كاحدة لحقيقة
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 مفكضات لمتنمية منيا جعؿ المساءلة كضعؼ الفساد كضبط ،القانكف حكـ مقاييس
 . المستدامة

 

 األجنبية :لدراسات ا
اآلليات  مف المزيد تعزيز في كالحككمة المساءلة "دكر بعنكاف:( (Huque, 2011دراسة  .1

 ".في بنغالدش البيركقراطية
"Accountability and governance: Strengthening extra-bureaucratic 

mechanisms in Bangladesh" 
 القكة نقاط عمى كالكقكؼ بنغالدش في المساءلة ترتيبات عمى التعرؼ الدراسة ىدفت

 استجكاب كجكب إلى الدراسة تمؾ في المساءلة تعريؼ يشير ك .التحسيف كامكانات كالضعؼ
 الكظيفة ضمف أك عاـ بشكؿ المجتمع في األعماؿ عف )تنظيمية أك قانكنية(األعمى  السمطة

 الخاص، العمؿ كأرباب العاـ القطاع في المسئكليف المكائح كتستدعي ص،بكجو خا التنظيمية
 الدراسة كاعتمدت العامة، األمكاؿ كاستخداميـ كسياساتيـ أعماليـ عف الخدمات لممساءلة كمزكدم

 الميدانية تار االزي مف المحصمة كالبيانات كالمعمكمات المنشكرة الكثائؽ كتحميؿ مراجعة عمى
 . بنغالدش لمؤسسات
 : إلى الدراسة كخمصت

 إلى ذلؾ في السبب كيعكد ، فعالة غير اإلدارية المنظمات في الداخمية المساءلة أف آليات -
 االجتماعية. ك االقتصادية ك السياسية األكضاع

 تمكيف تعزيز إلى اإلدارة في الحديثة األساليب سعت أف بعد بالمساءلة المطالبة أىمية زيادة -
  . المرجكة األىداؼ لتحقيؽ المؤسسات إدارة مف المدراء

 : يمي ما الدراسة تكصيات أىـ كمف
 . بنغالدش في الصالح الحكـ لضماف المساءلة آليات تعزيز نحك بجدية العمؿ ينبغي -
  حرة ، كانتخاباتاإلنساف كحقكؽ القانكف، سيادة :ؿثم بالديمقراطية المرتبطة القيـ تعزيز ينبغي -
 . المساءلة نظاـ تطكير بيدؼ نزييةك  

 

 الرشيد الحكـ في المشاركة ليؿد :( بعنكاف(Nikolic, 2008دراسة  .2
 "Participants manual on good governance" 

كالمجمكعات  ((CORAD الشريكة لمككاالت مرجعان  يككف أف إلى الدليؿ ىذا ىدؼ
عمميـ  جعؿ في كمساعدتيـ الرشيد، الحكـ ممارسات تبني يريدكف الذيف) المجتمعية( المستيدفة

جراءاتك   قدرات  بتعزيز الدراسة كاىتمت الغذائي، األمف لتحقيؽ كمساءلة، شفافية أكثر يـا 
 أجؿ مف الحككمة مع التعاكف في سيراليكف في المدني المجتمع منظمات مف منظمة ( 1000)
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 كالشفافية، ،اإلنساف كحقكؽ الديمقراطية، كتعزيز الفساد منع إلى الجيكد الرسمية تحقيؽ
 .الغذائي األمفتحقيؽ  كبالتالي كالمساءلة،
 مف بالرغـ مجمميا، في تحقيقيا الصعب مف غاية ىك الرشيد الحكـ أف الدليؿ بيف كقد
 كبيرة، بنسبة تحقيقيا في الحككمية غير كالمنظمات كالمجتمعات الدكؿ مف قميؿ نجاح عدد
 سيادة المشاركة،  ىي رئيسة مبادئ ثمانية في تتمثؿ الرشيد الحكـ مبادئ الدليؿ أف كأكضح
 ة(.كالمساءل كالكفاءة، الفاعمية العدؿ، المشاركة، الشفافية، االستجابة، القانكف،

 

السياسي ك  صالحبعنكاف "الحكـ الصالح المككف الرئيسي لإلSullivan, 2004) ة )دراس .3
 االقتصادم ." 

"Democratic Governance: The Key to Political and Economic 

Reform" 

التعريػػؼ بمفيػػـك "الحكػػـ الصػػالح" كمقكماتػػو كآثػػار غيابػػو كمػػدل اسػػتجابتو  تاسػتيدف
الحكـ الصالح لمكاجية تحديات  قامةلتحػػديات العكلمػػة كتقديـ اقتراحات بشأف األدكات الالزمة إل

العصر، كاستخدمت المػنيج الكصػفي التحميمػػي عبػػر أسػػمكب دراسػػة حػػاالت بينيػػا: الفسػػاد فػػي 
اإلكػػكادكر كالفسػػاد فػػي الجمػػارؾ الصػػربية كالمؤسسػػات فػػي ركمانيا كالمؤسسات في جكرجيا. 

لالزمة لمحكـ الصالح ضركرم لمستقبؿ كاستقرار كانطمقت الدراسة مف أف إنشاء المؤسسات ا
 .النظاـ الػدكلي
تكػكف أفضػؿ اسػتعدادان لالسػتجابة  أف الػدكؿ ذات الحكػـ الصػالح  الدراسة كبينػت

لتحػديات العكلمػة، مؤكدة عمى أربعة جكانب أساسية في الحكـ الصالح ليا تػأثيرات حاسػمة عمػى 
عيػة عمػى المػػدل الطكيػػؿ كىػػي: النظػػاـ السياسػػي السػػميـ، كقػػيـ التنميػة االقتصػادية كاالجتما

الديمقراطيػػة؛ مثػػؿ الشػػفافية كالمسػػاءلة، ككجػػكد قػػكانيف كلػػكائح تنظيميػػة سػػميمة يعززىػػا احتػػراـ 
رتػػدة مػػف القطاع صػػنع القػػرار بالمشػػاركة كالتغذيػػة الم إجراءاتالقػػانكف، كضػػركرة أف تسػػمح 

 الخاص كالمجتمع المدني. 
الالزمػة لتنفيػذ كػؿ مػف تمػؾ التػدابير ترتكز  كقػدمت الدراسػة مجمكعػة مػف التكصػيات

 عمى مبادئ سيادة القانكف كتعزيز مشاركة المجتمع المدني كالقطاع الخاص.
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 : يةاألمنثانيان : الدراسات السابقة التي تناكلت الكظيفة 
 الدراسات المحمية:

، األمفبعنكاف "دكر السمطة الفمسطينية في تحقيؽ التنمية، ك  (2013)دراسة سميماف  .1
 .يمي"سرائكالديمقراطية في ظؿ االحتالؿ اإل

، كالديمقراطية األمفتركز ىذه الدراسة عمى دكر السمطة الفمسطينية في تحقيؽ التنمية، ك 
يمي عمػى السػمطة سرائالتي يفرضيا االحتالؿ اإلكعممية متكاممة كمترابطة في ظؿ التحديات 

تحميؿ المعيقات التي كاجيت عممية التنمية بمفيكميا الشػامؿ،  إلىالفمسطينية، كتيدؼ الدراسة 
، كالمكضػكعية (الداخميػة)حيث قامت الدراسة بتكصيؼ كتحميؿ جممة مف العكامػؿ الذاتيػة 

التي لعبت دكرا حاسما في إضعاؼ دكر السمطة الفمسطينية فػي تحقيػؽ التنميػة،  (الخارجية)
، كالديمقراطية في الضفة الغربية كقطاع غزة. كمف اجؿ ذلؾ قاـ الباحث بتقسيـ دراستو األمفك 

بعض المؤشرات كالدالئؿ التي تفيػد بصػحة  التعرؼ إلىثمانية فصكؿ تمكف مف خالليا  إلى
 ميؿ الذم انطكت عميو الدراسة.االفتراض، كالتح

 الدراسة: الييات ىـ النتائج التي تكصمكأ
كاف مف الصعب عمى السمطة الفمسطينية تحقيؽ التنمية الشاممة في الضفة الغربية  -

 يمي.سرائغزة في ظؿ استمرار االحتالؿ اإل كقطاع
 ؿ، ككضعيمي الطكيسرائلـ تتمكف السمطة الفمسطينية مف التخمص مف إرث االحتالؿ اإل -

 التنمية الشاممة في الضفة الغربية كقطاع غزة عمى طريؽ النمك كاالسػتدامة؛ بسػبب
 يمي، كتحكمو في مختمؼ مستكيات التنمية في الضفة الغربيػةسرائاستمرار االحتالؿ اإل

 كغزة.
 ارتبطت التنمية الشاممة في الضفة الغربية كقطاع غزة بالمعكنات الخارجية، التي تحكلت -

 عائؽ أساسي أماـ الديمقراطية الفمسطينية، األمر الذم شكؿ نقطة إلىـ 2006بعد عاـ 
 يمي مػفسرائضعؼ أماـ السمطة الفمسطينية إلجبارىا عمى القبكؿ بشركط االحتالؿ اإل

 جية، كالكاليات المتحدة األمريكية مف جية أخرل.
 

 ية في السمطة الفمسطينية" األمن( بعنكاف" التطكرات 2007دراسة )صالح ك اخركف ، .2
ية في الضفة الغربية كقطػاع غػزة بعػد االنتخابػات األمنتناكلت الدراسة األكضاع 

ي في السمطة الفمسطينية كاعتبرتو ىك أحد األمنـ، كاىتمت الدراسة بالممؼ 2006التشريعية عاـ 
فيػو مطالػب الشػعب ا في كجو السمطة الفمسطينية، حيث تتداخؿ أىـ الممفات، كأكثرىا تعقيدن 

الفمسطيني في أف  تككف ليـ أجيزة أمنية فمسطينية مكحدة قادرة عمػى التعبيػر عػف إرادتيػـ 
يمي كأىدافو مف جيػة سرائا ليـ مف بطش االحتالؿ اإلا كحامين الفمسطينية مف جية، كتككف سندن 
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تكاجييػا السػمطة الفمسطينية  يػة التػياألمن شكاليةخر عزت الدراسة السابقة اإلآكعمى صعيد ، ثانية
 يمي. سرائاالتفاقيات كااللتزامات التي كافقت عمييا االخيرة مع الجانب اإل إلى

الفمسطيني في ظؿ االنقساـ السياسػي، كالجغرافػي  األمف إشكاليةحممت الدراسة أيضا كقد 
يػة األمن األجيزةعمى المجتمع الفمسطيني، كركزت عمى دكر  شكاليةالفمسطيني، كأثر تمؾ اإل

 الفمسطينية في ظؿ االنقساـ السياسي كالجغرافي الفمسطيني.
 

 الدراسات العربية :
 األجيزةكعالقتيا باألداء الكظيفي في  اإلدارية( بعنكاف الرقابة 2003)النمياف ،  دراسة .1

 .ةياألمن
في شرطة حائؿ ك مدل فعاليتيا تجاه  اإلداريةأنظمة الرقابة  عمىالتعرؼ تيدؼ الدراسة 

كتكصؿ ية ، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .ىذا األمن األجيزةاالداء الكظيفي في 
 : عدة نتائج منيا إلى

 كجكد رقابة ادارية بشكؿ دائـ عمى االقساـ التابعة لمشرطة . -
ىي العالقات الشخصية ك ضعؼ  اإلداريةاىـ المشاكؿ ك العقبات التي تكاجو الرقابة  -

 الرقابة الذاتية .
 :كمف اىـ التكصيات

يجادكضع نظاـ رقابي متخصص كيتالءـ مع كاقع الشرطة كاساليب عمميا ، ك   معايير  ا 
 .األخرللقياس االداء الكظيفي الشرطي لتعذر استخداـ المعايير االنتاجية كالكظيفية 

 

ة الػدكر الرقػابي لييئػة الرقابة كالتحقيؽ مف ( بعنكاف "مدل فعالي2000 دراسة ) الغيث، .2
 .كجية نظر القيادات التنفيذية بالكزارة "

الحصكؿ عمى المعمكمات كأفكار ىامة مف عدد مف  إلىكتتمخص أىمية ىذه الدراسة 
الحككمية تتعمؽ بأعمػاليـ التي يمارسكنيا كالمشكالت التي تكاجييـ ،  األجيزةالمسئكليف بمختمؼ 

كمعرفة كجية نظرىـ حياؿ ذلؾ ككيفية معالجة الييئة لتمؾ المشكالت كالحصكؿ عمى نتائج 
الدراسػة الميدانية بعد التحميؿ كالتي سكؼ تسيـ كيستفاد منيا في تطكير الخطػط كالبرامج الرقابية 

 ىا كتنفيذىا مستقبالن.إعدادفي التي تقـك الييئة 
أثر رقابة ىيئة الرقابػة كالتحقيؽ عمى أداء  التعرؼ إلى إلىكذلؾ تيدؼ ىذه الدراسة 

مدل فاعمية األساليب الرقابية المستخدمة  التعرؼ إلى إلىالحككمية إضافة  األجيزةالمكظفيف في 
آراء  التعرؼ إلىرسمي كأخيران الحككمية بالدكاـ ال األجيزةمف قبؿ الييئة في انتظػاـ مكظفي 

 كمقترحات المكظفيف القيادييف بالكزارات حكؿ رقابة الييئة مػف أجػؿ تحسف األداء.



53 

 

 أىميا: ،إلى مجمكعة مف النتائجكقد تكصمت ىذه الدراسة 
كذلؾ تبيف أف فعالية  ة،الحككمي األجيزةضعؼ تأثير الييئة عمى أداء المكظفيف في 

األساليب الرقابيػة التػي تستخدميا الييئة متكسطة حيث لـ تكف تمؾ األساليب كالكسائؿ الرقابيػة 
كيرل غالبية المبحكثيف أف أفضؿ أسػمكب تػستخدمو الييئة ىك أسمكب إبالغ  ،ذات فعالية عالية

تبيف عػدـ تأييػد المبحػكثيف  الجيات المعنية بالمخالفات التػي تقػؼ عمييػا لتصحيحيا ككذلؾ
ألسػمكب المالحظػة الشخصية، حيث يركف أف فعالية ذلؾ األسمكب ضعيفة، كضعؼ تػأثير الييئة 
عمى انتظاـ المكظفيف بالدكاـ الرسمي فإف أقكل تأثير ليا ىك خالؿ إيقاع العقكبة عمى غير 

 .المنتظميف بالدكاـ الرسمي
 

 الدارسات األجنبية : 
بعنكاف "تمكيف اآلخريف لمدفاع عف أنفسيـ: مستقبؿ ( (Gates,2010دراسػة جيػتس   .1

 .ية األمريكية"األمنالخدمات 
 Helping Others Defend Themselves : The Future of the U.S. Security 

Assistance" " 

يػة لمػدكؿ  األمناألميركيػة بشػأف آليػات تقػديـ المسػاعدة  اإلدارة إلىتيدؼ لتقديـ مقترحات   
الفاشػمة كالضػعيفة ي معتمػدان عمػى مػنيج التحميػؿ الكيفػي لبيانػػات كزارة الػػدفاع األميركيػػة. كفػػي 

المتمثؿ بيزيمة  الجػػيش األمريكػػي كراء إنشػػاء االستراتيجياليػػدؼ  إلىحػػيف أشػػارت الدراسػػة 
لىكليس تدريبيا كتمكيميا، ك  األخرلالجيكش  ىػدؼ كضػع األدكات المدنيػة المتمثػؿ بػإدارة  ا 

العالقػات بػيف الػدكؿ كلػيس بنائيػا، إال أنيػا أكػدت عمػى أف بنػاء الػدكؿ الحميفػة كتعزيػز قيػدراتيا 
بخاصة في ظؿ خطكرة البيئة  ،ألميركيالقكمي ا األمف استراتيجيةيػة ىػك مكػكف رئػيس مػف األمن
ية العالمية. ككشػفت الدراسػة أنػو رغػـ غيػاب قكة عظمى عدكة، إال أف الدكؿ التي ال تستطيع األمن

عمى أراضييا تيشكؿ مصدران ألعظـ التيديدات التي قد تكاجو أمف  األمفأف تىحكـ نفسيا كأف تكفر 
 الكاليات المتحدة حاضران كمستقبال

أف نظاـ المساعدات األميركي الذم كضػع اسػتجابة لمتطمبػات الحػرب  إلىالدراسة تكصمت ك
 األمفلػـ يعد مناسبان في عصر العكلمة، إضافة لكجكد اختالالت داخؿ منظكمػة  ،ى البػاردة

األميركػي تػنعكس سػمبان عمػى أداء السياسػة الخارجيػة. كأكصػت الدراسػة بػدكر أكثػر فاعميػة لػكزارة 
 إصالحيػة لمػدكؿ الحميفػة. ككػذلؾ أكصػت باألمنالخارجيػة فػي تكزيػع المسػاعدات كبنػاء القػدرات 

األدكات األميركيػة المسػتخدمة لبنػاء الشػريؾ عمػى أسػاس المركنػة كشػفافية اإلنفػاؽ كديمكمة 
 البرامج.
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 ية الحديثة  األمن اإلدارة( بعنكاف 2006دراسة )شابسكغ ، .2
Security Operations Management 

ي مف جية األمنبناء الفكر االدارم مف جية، كالفكر  إلىييدؼ الباحث ليضيؼ لبنة 
ية تأصيالن بطريقة جديدة، تبرز معايير تمييزىا، كمعطياتيا الخاصة األمن اإلدارةأخرل، مؤصالن 

بطريقة تميؽ  اإلدارةىذه كمزاياىا كالفركؽ التي تجعؿ مف الضركرم كالمنطقي أف تتـ ممارسة 
، باعتبار أف وكحريات اإلنسافبالرسالة العظيمة المككمة إلييا في ظؿ تعاظـ االىتماـ بحقكؽ 

الجية المعنية حقيقة بحماية ىذه الحقكؽ كالحريات، كبتكطيد السكينة كاالستقرار داخؿ المجتمع 
 مة.ية ذات الرسالة العظيمة، كالمينة الجمياألمن األجيزةنما ىي إ

 كمف أىـ ما تكصمت إليو ىذه الدراسة :
ية التي تعد الركيزة األمن اإلدارة إلىتحميؿ فكرة الدكلة كتطكرىا كمدل احتياجيا  .3

 االساسية في أم مجتمع سميـ .
ية تتأثر بشكؿ كبير بالعكامؿ الخارجية كالداخمية، مما يؤثر عمى األمن اإلدارة .4

 داخؿ الدكلة.النمط المستخدـ، مما يؤثر عمى السيادة 
 ىـ التكصيات:أ

ية كاعادة ىيكمتيا كبمكرة برنامج تدريبي أمني كمما رأت ذلؾ األمنمراقبو الكظيفة  .5
 مناسبان.

 ية .األمن اإلدارةاالستفادة مف تجارب قيادية سابقة لتفعيؿ دكر  .6
األنية ، ضمف سياسات أمنية كطنية  اإلدارةك  صالحاعادة تكجيو برامج اإل .7

 متكاممة البنية .كبإدارة كطنية 
 

 يتاألمىانرشيذة وػاللخهب ببنىظيفت  اإلدارة: انذراصبث انخي حىبونج مىضىع ثبنثبً 

  :الدراسات المحمية
 الرشيد الحكـ لمعايير الخاص القطاع منظمات بعنكاف، مدل تطبيؽ (2015سة ىممك)درا .1

 ."غزة قطاع في المكمفيف كبار عمى تطبيقية دراسة الدكلة إدارة تعزيز في كدكرىا
 

لمعايير  غزة قطاع في الخاص القطاع منظمات تطبيؽ مدل عمىالتعرؼ  الدراسة ىدفت
المنيج  أسمكب الباحثة استخدمت كقد الدكلة، إدارة تعزيز في المنظمات ىذه كدكر الرشيد، الحكـ

 عمى تكزيعيا تـ األكلى لمدراسة، رئيسة كأدكات استبانتيف إعداد تـ كما التحميمي، الكصفي
 ـ، 2014 لعاـ كالدخؿ المضافة القيمة ضريبة دائرتي في المصنفيف المكمفيف منظمات كبار

 لمقطاع الممثمة كالجمعيات النقابات كرؤساء الدكلة رجاؿ مف مجمكعة عمى تـ تكزيعيا كالثانية
 .الخاص
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 :أىميا النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة تكصمت كقد
 بنسبة غزة قطاع في الخاص القطاع منظمات في الرشيد الحكـ معايير تطبيؽ يتـ -

71.78.% 
الخاص  القطاع منظمات في الرشيد الحكـ معايير تطبيؽ بيف إيجابية طردية عالقة تكجد -

 .الدكلة إدارة تعزيز في كدكرىا
 :أىميا تكصيات عدة إلى الدراسة خمصت كقد
لتصبح  المختمفة، الخاص القطاع منظمات في الرشيد الحكـ معايير تطبيؽ تعزيز ضركرة -

 .اإلدارم النظاـ في متبعا نيجا
جراءاتك  آليات كتطكير تحسيف ضركرة -  دكر لمعب الخاص القطاع منظمات مشاركة ا 

 .الصعد كافة كعمى الدكلة إدارة تعزيز في أكثر فعالية
 

 ،الفمسطينية بقطاع غزة الحككمة في الدكلة قيادات تأىيؿ ( كاقع2015دراسة كىبة ) .2
 .الرشيد الحكـ تحقيؽ التعرؼ إلى في كدكره

الحككمة الفمسطينية  في الدكلة قيادات تأىيؿ كاقع التعرؼ إلى إلى الحالية الدراسة تيدؼ
كتـ  ,غزة بقطاع الفمسطينية الحككمة في الرشيد الحكـ تحقيؽ التعرؼ إلى في كدكره ,بقطاع غزة
الدكلة في  قيادات عددىا مف عشكائية عينة اختيار تـ ,التحميمي الكصفي المنيج استخداـ
 غزة.  بقطاع الفمسطينية الحككمة
 :التالية النتائج إلى الدراسة كخمصت

 (70.6) جاء بكزف نسبي غزة بقطاع الفمسطينية الحككمة في الدكلة قيادات تأىيؿ كاقع -
 نسبي جاء بكزف  غزة بقطاع الفمسطينية الحككمة في الرشيد الحكـ تحقيؽ كمستكل

.(73.45) 
 الفمسطينية الحككمة في الدكلة قيادات تأىيؿ كاقع بيف إحصائية داللة ذات عالقة كجكد -

 .غزة بقطاع الفمسطينية الحككمة في الرشيد الحكـ تحقيؽ كمستكل غزة بقطاع
 الفمسطينية الحككمة في الرشيد الحكـ تحقيؽ مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد -

 في إحصائية ذات داللة فركؽ كجكد كعدـ ،) العمر ,الجنس(متغيرات  إلى تعزل غزة بقطاع
 المؤىؿ(تعزل لمتغيرات  غزة بقطاع الفمسطينية الحككمة في الرشيد الحكـ تحقيؽ مستكل
 الدراسية كاألياـ العممية المؤتمرات عمى التركيز إلى الدراسة كأكصت )الخدمة سنكات ,العممي
 كأف ,المختمفة الكزارات في المشاركة معيار عمى كالتركيز ,قيادات الدكلة فييا يشارؾ التي
 .لدييا الداخمية البيئة في كالضعؼ نقاط القكة دراسة  الكزارات عمى تعمؿ
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 الدراسات العربية:
ية لمدكلة بيف تحديات العكلمة كمتطمبات األمن( "الكظيفة 2012راسة )عبد اليادم، د .1

 الرشيدة". اإلدارة
ية لمدكلة بيف التحديات العكلمة كمتطمبات األمنىدفت الدراسة عمى التعرؼ بالكظيفة 

 كاالرتباطالرشيدة، حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي بمداخمو: دراسة الحالة  اإلدارة
تحميؿ النظـ كمنيج صنع القرار. حيث تككف مجتمع الدراسة مف العامميف في  جنيمكالمسحي، ك 

( ضابطان 1833( قائدان، ك)21دة العامة لشرطة دبي مف القادة كمدراء اإلدارات ككاف عددىـ )القيا
 كمكظفان.

 لي عدة نتائج:إحيث تكصمت الدراسة 
تحميؿ فكرة الدكلة كتطكرىا كتزايد ظاىرتيا يشير إلي أنيا كانت كما زالت عبارة عف ترتيبات  -

 أمنية.
ك إيجابياي بالعكلمة، كتنقؿ ىذا التأثير إلي السيادة كليس ية لمدكلة تتأثر سمبان أاألمنالكظيفة  -

 بالعكس.
 

 ككاف مف اىـ تكصيات الدراسة:
، بما يعزز ريادتيا في األمفالرشيدة لقطاع  اإلدارةإنشاء إدارة تعني بمراقبة تطبيؽ متطمبات  -

 ىذا الميداف.
ساس قكاعد الرشيد عمى أمفيـك الحكـ ىناؾ حاجة في الدكؿ العربية كاإلسالمية لتطكير  -

 .األمفاإلسالمية الرشيدة، كتطبيقو عمى قطاع  اإلدارةالحكـ ك 
 
 االداء ػهى نهحىكمت األصبصيت انمببدئ حطبيك ( اوؼكبصبث2002دراصت انحضيف ) .2

 انضؼىديت. انحكىميت نألجهزة واألمىي انخىظيمي

تيدؼ ىذا الدراسة الي معرفة امكانية االستفادة مف تطبيقات المبادئ لمحككمة الجيدة في 
أدائيا التنظيمي  عمىالحككمية السعكدية ، كمدم انعكاس ىذه التطبيقات  األجيزةالمنظكمات ك 

السؤاؿ الرئيسي التالي لمدارسة: ما انعكاسات تطبيؽ  عمى اإلجابةي ، كذلؾ مف خالؿ األمنك 
مية في المممكة ي لألجيزة الحكك األمناألداء التنظيمي ك  عمىدئ األساسية لمحككمة الجيدة المبا

 .العربية السعكدية
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 أهم انىخبئج :

الحككمية السعكدية، كفقا  األجيزةجميع المبادئ األساسية لمحككمة يمكف تطبيقيا في  -
، كينسب متفاكتة، باستثناء مبادئ المحاسبة التجاىات القيادات المدنية كالعسكرية المبحكثة

 كالنزاىة، كالمذيف ترم القيادة المبحكثة أنو مف غير المؤكد امكانية تطبيقيا.
 عمىتطبيؽ المبادئ األساسية لمحككمة سكؼ يككف لو انعكاسات إيجابية كينسب متفاكتة،  -

 جكانب األداء التنظيمي المحددة في الدراسة .
 عمىسية لمحككمة سكؼ يككف لو انعكاسات ايجابية كينسب متفاكتة، تطبيؽ المبادئ األسا -

 ية المختمفة المحددة في الدارسة.األمنقدرة الحككمة في التعاطي مع التيديدات 
 عمىتطبيؽ المبادئ األساسية لمحككمة سكؼ يككف لو انعكاسات ايجابية كتنسب متفاكتة،  -

 لمعمكمات المحددة في الدارسة.كالممتمكات كا األفرادالجكانب المتعمقة بأمف 
القيادات المدنية كالعسكرية المبحكثة غير متأكدة مف أف عممية تطبيؽ المبادئ االساسية  -

الحككمية السعكدية سكؼ تجابو بعكائؽ تنظيمية كأمنية تحكؿ دكف  األجيزةلمحككمة في 
 التطبيؽ الفعاؿ ليا. 

 

 كقد أكصت الدراسة بػ:
ي الشامؿ، كبناء عالقات الثقة مع المجتمع، كتكثيؼ الجيكد اإلنسان األمفتبني مفيكـ  -

ية ذات الطابع االقتصادم عمى كجو الخصكص، كتعزيز األمنالمبذكلة لمكافحة الميددات 
 ية العالجية، كذلؾ مف خالؿ تحديد مكامف الجريمة كالحد منيا.األمنالجبية 

 

 الدراسات األجنبية:
القكمي كالحكـ الرشيد:  األمف( بعنكاف: Musarrat, Razia et al، 2013دراسة ) .1

 .المقكمات ك التحديات
National Security and Good Governance: Dynamics and Challenges, 

Journal of Public Administration and Governance. 

بحث العكامؿ المتغيرة لألمف القكمي لباكستاف كالكقكؼ عمى  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
، حيث شيد عيد 21القكمي في أعقاب متطمبات القرف اؿ األمفالتأثير الياـ لمحكـ الرشيد عمى 

ما بعد الحرب الباردة تطبيقات مختمفة لقطاعات مختمفة تؤثر عمى التنمية البشرية كالبقاء، كبرز 
 ه القضايا مف منظكر التنمية البشرية بدال مف مصالح الدكؿ.النيج الجديد الذم يحمؿ ىذ

تقدـ ىذه الدراسة عرضا لمقضايا كالعكامؿ التي يقكـ عمييا الحكـ الرشيد كتفسر تأثيرىا عمى 
عادة النظر في مفيكمي الحكـ الرشيد ك  األمفتحديد كتحقيؽ أىداؼ  الكطني  األمفالقكمي. كا 

 ذ في المستقبؿ.لتأطير المبادئ التكجييية لمتنفي
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أف الحكـ الرشيد ىك العمكد الفقرم لقكة الدكلة، األمر الذم يصب باتجاه  إلىكخمصت الدراسة 
الحكـ الرشيد كالتنمية االقتصادية الفعالة، البد . كمف أجؿ تحقيؽ كجكد سياسة أمنية كطنية قكية

 الستراتيجيةكتعزيز  مف كجكد عالقة كثيقة بيف الحككمة كالقطاع الخاص كالجميكر، كيجب بناء
 القكمي الباكستاني. األمف

 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
تضح مف العرض السابؽ لمدارسات السابقة أف ىناؾ اىتماـ كتكجيات إيجابية بالنسبة ي 

العربية التي اشتممت المحمية ك لإلدارة الرشيدة ، إال انو ىناؾ بعض القصكر في عدد الدراسات 
في االسمكب المستخدـ في البحث أك المجتمع  سكاءن مع كجكد بعض االتفاؽ  ،معان  عمى المتغيريف

 ، كجاءت مالحظات الباحث عمى الدراسات السابقة عمى النحك التالي:الذم أجريت عميو الدراسة
 

 كما يمي: كانت كجو التشابو كاالختالؼأ .1
 

ىدافيا، ك أف ليا أكمتطمباتيا ك اإلدارة الرشيدة مفيكـ  أبرزتكثير مف الدراسات السابقة  .أ 
تأثير ايجابي عمى المجتمع ككؿ إذا استخدمت استخدامان سميمان ك تكفر ليا الدعـ 

 المطمكب مف الجيات المعنية .
، كتأثير )الحكـ الرشيد( الرشيدة اإلدارةمعظـ الدراسات المحمية تناكلت بشكؿ مفصؿ  .ب 

ية مبينة أىدافيا كأىميتيا، كدكرىا األمنة الرشيدة عمى المجتمعات، كتناكلت الكظيف اإلدارة
 في حماية المكاطنيف ، كقكتيا في فرض القانكف .

 ،مكسى ،حمبية حرب، اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة كالن مف )دراسة مطير، الحمك، .ج 
الرشيدة ( ، كاتفقت مع دراسة كالن مف )سميماف،  اإلدارةشيكاف( في المتغير المستقؿ )ك 

بسكغ، النمياف، الغيث، كجيتس( في المتغير التابع )الكظيفة صالح ك اخركف، شا
 (.األمنية

( Musarrat، ك Huqueكىبة،  ، ىممك،كالحضيؼ اشتممت كؿ مف دراسة )عبد اليادم، .د 
 عمى المتغيريف معان ك أكدت عمى كجكد عالقة طردية.

 )االستبانة( كمنيجيةالدراسات السابقة باختيارىا أداة البحث غالبية اتفقت الدراسة مع  .ق 
 دمت منيج التحميؿ الكيفي.خ، إال أف دراسة جيتس استالبحث )المنيج الكصفي التحميمي(

اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يتعمؽ بمجتمع كعينة الدراسة، حيث  .ك 
تناكلت معظـ الدراسات السابقة مجتمعات القطاع العاـ كالخاص فيما ركزت الدراسة 

 ية.األمن األجيزةحالية عمى ال
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 :جاءت كما يمي الباحث مف الدراسات السابقة  أكجو استفادة .2
 صياغة المشكمة كالفركض. .أ 
 جمع مادة االطار النظرم. .ب 
 اختيار أداة الدراسة. .ج 
 مناقشة كتفسير النتائج. .د 

 

 عف الدراسات السابقة فيما يمي :الحالية تتميز الدراسة  .3
تأتي استكماالن لما بدأه الباحثكف حيث معرفي ك تراكمي،  ءتعتبر ىذه الدراسة بنا .أ 

السابقكف في مكضكع الدراسة، فيي تبني عمى ما تكصمكا إليو مف نتائج ك ما قدمكه مف 
 تكصيات ك اقتراحات.

الرشيدة أك الحككمة خاصة  اإلدارةيغمب عمى الدراسات السابقة الربط بيف مفيكـ  .ب 
ع ادارم مثؿ )األداء االدارم/ الكظيفي، القيادة، المحمية منيا مع متغيرات ذات طاب

االدارم، التنمية المستدامة(، لكف ىذه الدراسة قامت بربط ىذا المفيـك بمتغير  صالحاإل
 ية لمدكلة. األمنذك طابع أمني كىك الكظيفة 

ية، كبالتالي فيك أحد األمن األجيزةينطمؽ الباحث في ىذه الدراسة مف ككنو أحد قادة  .ج 
 مجتمع كعينة الدراسة، كأكثر استشعاران بالمشكمة البحثية.أفراد 

الفمسطيني  األمفقطاع  الرشيدة في  اإلدارةمتطمبات تركز ىذه الدراسة عمى مكضكع  .د 
 في قطاع غزة.

ية في قطاع غزة كىك ذك كضع خاص فيما األمنتسمط ىذه الدراسة الضكء عمى الكظيفة  .ق 
يمي سرائكالجغرافية، فضالى عف نتائج الحصار اإلية كالسياسية األمنيتعمؽ بالظركؼ 

 الغاشـ.
الرشيدة  اإلدارة ية حكؿاألمن األجيزةلقادة تتناكؿ ىذه الدراسة كجيات النظر المختمفة  .ك 

 .الفمسطيني في قطاع غزة  األمففي كزارة الداخمية ك 
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 انفجىة انبحثيت 

 البحثية الفجكة (2) رقـ جدكؿ
 الدراسة الحالية الفجكة البحثية الدراسات السابقة

تناكلت بعض الدراسات السابقة جميع متطميات 
الرشيدة، إال أف معظـ الدراسات السابقة  اإلدارة

الرشيدة بشكؿ  اإلدارةركزت عمى متطمبات 
 جزئي

 اإلدارةلـ يتـ تغطية متطمبات 
الرشيدة بشكؿ شامؿ مف خالؿ 
تناكؿ جميع المتغيرات المككنة 

 ـكليذا المفي

 اإلدارةتناكلت ىذه الدراسة متطمبات 
الرشيدة بشكؿ كامؿ، كىي )سيادة 
القانكف، المشاركة، الشفافية، العدؿ 

كالمساكاة، الكفاءة كالفاعمية، 
المساءلة،، الالمركزية، الرؤيا 

 اإلستراتيجية(
 -في أغمبيا  –بحثت الدراسات السابقة 

الرشيدة في بيئات عمؿ مختمفة  اإلدارةمكضكع 
مثؿ )القطاع الخاص، الكزارات الحككمية .. 

 كغيرىا ف القطاعات الحككمية

ركزت الدراسة الحالية عمى 
الرشيدة في  اإلدارةمتطمبات 

 ياألمنبيئة العمؿ 

تناكلت الدراسة مجتمع دراسة مكف مف 
 ية.األمن األجيزةكبار الضباط في 

المتغيرات في أماكف  تناكلت الدراسات السابقة
 متنكع منيا ما ىك محمي كدكلي

يعتبر قطاع غزة مكاف ذك 
خصكصية فيما يتعمؽ بالجكانب 

 يةاألمن

تطرقت لمعالقة بيف المتغيرات في 
 قطاع غزة

 -في معظميا -لـ تربط بيف متغيرم الدراسة 
باستثناء بعض الدراسات التي ربطت بشكؿ 

دم، غير صريح عمى نحك دراسة )عبد اليا
( حيث جعؿ العكلمة متغيرنا كسيطان 2011

( حيث جعمت 2008كدراسة )الحضيؼ، 
 المتغير التابع ىك االداء التنظيمي كاألمني

تناكلت الربط بيف متغيرم 
اإلدارة الرشيدة كالكظيفة األمنية 
لمدكلة حيث لـ تتطرؽ دراسة 
 إلى المتغيرات عمى ىذا النحك

 تناكلت الربط بيف متغيرم اإلدارة
 الرشيدة كالكظيفة األمنية لمدكلة
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 السابقة الدراسات مصفكفة (3) رقـ جدكؿ
 

 نتائج الدراسة الدراسات السابقة ـ
أكجو االتفاؽ 
 مع الدراسة

أكجو االختالؼ مع 
 الدراسة

 أكالن: الدراسات الفمسطينية

1.  

 (2015دراسة ىممك)
 الخاص القطاع منظمات مدل تطبيؽ

 تعزيز في كدكرىا الرشيد الحكـ لمعايير
 كبار عمى تطبيقية دراسة الدكلة إدارة

 "غزة قطاع في المكمفيف
 

 منظمات في الرشيد الحكـ معايير تطبيؽ يتـ 
 %.71.78 بنسبة غزة قطاع في الخاص القطاع

 معايير تطبيؽ بيف إيجابية طردية عالقة تكجد 
 الخاص كدكرىا القطاع منظمات في الرشيد الحكـ
 .الدكلة إدارة تعزيز في
 

تناكلت معايير الحكـ 
الرشيد، بشكؿ مطابؽ 
ليذه الدراسة، كما 
ربطت ىذه المتغيرات 
بمتغير إدارة الدكلة حيث 
ركزت عمى دكر الدكلة 
في الحكـ الرشيد كتعتبر 

ية جزء مف األمنالكظيفة 
 ىذا الدكر.

تطرقت لمجتمع القطاع 
الخاص، حيث تناكلت سبؿ 
التعاكف كالمشاركة بيف 

الدكلة كمنظمات  مؤسسات
 القطاع الخاص.

2.  

 (2015دراسة كىبة )
 الحككمة في الدكلة قيادات تأىيؿ كاقع

التعرؼ  في كدكره  ,الفمسطينية بقطاع غزة
 الرشيد الحكـ تحقيؽ إلى

 الحككمة في الدكلة قيادات تأىيؿ كاقع 
جاء بكزف  غزة بقطاع الفمسطينية

 الرشيد الحكـ تحقيؽ كمستكل (70.6نسبي)
جاء   غزة بقطاع الفمسطينية الحككمة في

 (73.45). نسبي بكزف

 في الرشيد الحكـ درست
 الفمسطينية الحككمة
،  كتنكلت غزة بقطاع

متغيراتو بشكؿ مطابؽ 
 ليذه الدراسة،

 إلىلـ تتطرؽ ىذه الدراسة 
 يةاألمنأداء الدكلة لكظيفتيا 

3.  
 تطبيؽ "مدل( 2013مطير،  (دراسة 
 باألداء كعالقتيا الرشيد الحكـ معايير
 الفمسطينية الكزارات في اإلدارم

 الكزرات في الرشيد الحكـ تطبيقات أف 
 بكزف ,متكسطة تطبيقات ىي الفمسطينية

 %.67.83نسبي 
 داللة ذات مكجبة ارتباطية عالقة كجكد 

كاألداء  الرشيد الحكـ معايير بيف إحصائية
 بمحافظات الفمسطينية تكزاراال في اإلدارم

 .غزة

حد  إلىيكجد تكافؽ 
كبير فيما يتعمؽ بتناكؿ 
معايير الحكـ الرشيد 
بشكؿ مطابؽ ليذه 

 الدراسة،

ركزت ىذه الدراسة عمى 
الكظائؼ اإلشرافية في كافة 

 الكزارات الفمسطينية

4.  

 (2012دراسة الحمك )
تطبيؽ مبادئ الحكـ الرشيد في  "دكر

المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة 
 التنمية المستدامة"في تحقيؽ 

 

 المنظمات في الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ يتـ .2
 77.77 بنسبة غزة قطاع في الحككمية غير
 الحككمية غير تقـك المنظمات حيث ،%

 كالمساكاة، العدؿ المساءلة،( مبادئ بتطبيؽ
القانكف(،  )حكـ الداخمية األنظمة ،اإلجماع
 ،اإلستراتيجية الرؤيا كالكفاءة، الفاعمية

 تظير مقبكلة بنسب (الشفافية الالمركزية،
 اآلثار المنظمات نحك ىذه لدل عاـ كعي

 .إدارم كأسمكب الرشيد لمحكـ اإليجابية

تتكافؽ متغيرات دراسة 
الحمك مع الدراسة 
الحالية فيما يتعمؽ 

 الرشيدة اإلدارةبمتطمبات 

استيدفت ىذه الدراسة 
المنظمات غير الحككمية في 

مى قطاع غزة، كركزت ع
التنمية المستدامة ضمف 

 متغيراتيا

5.  

 2011) حرب،(دراسة 
 تطبيقيا كمتطمبات اإلدارية الشفافية "كاقع
 غزة" الفمسطينية بقطاع الجامعات في
 

 بدرجة اإلدارية الشفافية بممارسة التزاـ كجكد
يشغمكف  ممف كاألكاديمييف اإلدارييف لدل مقبكلة

 الفمسطينية الجامعات في إدارية مناصب

ركزت الدراسة عمى 
معيار الشفافية عمى 
كجو الخصكص، 
كتطرقت لمعيارم 

 المساءلة كالمشاركة

تناكلت ىذه الدراسة بيئة 
 الجامعات الفمسطينية

6.  
 صالح"اإل( 2011مكسى،  (دراسة
 في كدكره الكزارات الفمسطينية في اإلدارم
 ".الحكـ الرشيد تعزيز

  ٌصالحباإل المتعمقة العمميات تطبيؽ أف 
 الكزارات في الرشيد كالحكـ اإلدارم

 . متكسطة يتـ بدرجة الفمسطينية

تناكلت ىذه الدراسة 
 الحكـ الرشيد

اإلدارم  صالحربطت بيف اإل
 كالحكـ الرشيد، ك

استيدفت المكظفيف مف  ربطت بيف الكظيفة  الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ كاقع أف  (2010الحمبية ) دراسة   .7
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 كزارة في الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ كاقع
األداء  بفاعمية كعالقتو المالية الفمسطينية

 تطبيقية دراسة- المكظفيف نظر كجية مف
 .الفمسطينية المالية كزارة عمى

 .متكسطة كانت بالفاعمية كعالقتو
 

ية كاألداء، كتطرقت األمن
 لمبيئة المحمية

جميع الفئات كعينة لمدراسة 
بعكس الدراسة الحالية، 

 الجكانب الماليةكركزت عمى 

8.  
 (2009)نعيمة، : دراسة
 حككمة تفعيؿ في الرقابة اليات دكر

 المؤسسات

 الدراسة عمييا ركزت التي االليات فعالية 
 المحيطة البيئة عمى كبير بشكؿ تتأثر
 . االليات بيذه

ركزت عمى متغير ىك 
 الرشيدة، اإلدارةجزء مف 

 إلىلـ تتطرؽ الدراسة 
الرشيدة  اإلدارةمتطمبات 
 بشكؿ كامؿ

 ثانيا: الدراسات العربية:

9.  

"الكظيفة ( 2012دراسة )عبد اليادم، 
ية لمدكلة بيف تحديات العكلمة األمن

 الرشيدة". اإلدارةكمتطمبات 
 

  تحميؿ فكرة الدكلة كتطكرىا كتزايد
ظاىرتيا يشير إلي أنيا كانت كما 

 زالت عبارة عف ترتيبات أمنية.
 

ربطت بيف متطمبات 
الرشيدة كالكظيفة  اإلدارة
 ية لمدكلةاألمن

جعمت العكلمة متغيران كسيطا 
 بيف متغيرات الدراسة

10.  

 (2010السبيع، (  دراسة
 في الحككمية كالمساءلة الشفافية "دكر
 القطاعات اإلدارم في الفساد مف الحد

 ".الحككمية
 

 
  ٌفي الحككمية القطاعات مستكل التزاـ إف 

 بتطبيؽ السعكدية العربية المممكة
 منخفض الشفافية

ركزت عمى متغيرم 
الشفافية كالمساءلة عمى 

 كجو الخصكص

تطرقت لمجتمع القطاع 
الحككمي بشكؿ عاـ، كلـ 

 يةاألمنتركز عمى الكظيفة 

11.  

 (2008) الحضيؼ
 األساسية المبادئ تطبيؽ انعكاسات
 ياألمنك  التنظيمي االداء عمى لمحككمة
 السعكدية الحككمية لألجيزة

 يمكف لمحككمة األساسية المبادئ جميع 
، السعكدية الحككمية األجيزة في تطبيقيا
 مبادئ باستثناء، متفاكتة كينسب

 القيادة ترم كالذيف، كالنزاىة المحاسبة
 امكانية المؤكد غير مف أنو المبحكثة
 .تطبيقيا

ربطت بيف مبادئ 
 ياألمنالحككمة كاألداء 

ية األمن األجيزةتناكلت 
السعكدية، كما ركزت أيضان 
 عمى متغير األداء التنظيمي

12.  
 (2007، اخركف ك صالح) دراسة
 السمطة في يةاألمن التطكرات" 

 "الفمسطينية

 الفمسطيني األمف إشكالية الدراسة حممت 
 كالجغرافػي السياسػي، االنقساـ ظؿ في

 الفمسطيني

ي األمنتناكلت الجانب 
 لدل السمطة الفمسطينية

الدراسة متغيرات  لـ تتناكؿ
الحكـ الرشيد، كلـ تستخدـ 

 أداة االستبانة

13.  
 (2004 دعيبس،(دراسة  

 الكزارات مراكز في الشفافية تطبيؽ مدل "
 األردنية

 ، ضعيؼ الكزارات مراكز في الشفافية تطبيؽ أفٌ 
 الالزمة كبطريقة المعمكمات إعطاء يتـ ال أنو إذ

 ال المكاطف أفٌ  كما ، فيميا المكاطف يستطيع
 لمدائرة إعطاء آرائو في يشارؾ

تناكلت متغير الشفافية 
عمى كجو الخصكص، 
كجعمت مف الكزارات 
بشكؿ عاـ مجتمعان 

 لمدراسة

ي مف األمنلـ تتناكؿ الشؽ 
عمؿ الكزارات، كلـ تتطرؽ 

 اإلدارةباقي متطبات  إلى
 الرشيدة

 مقكمات( "2004، )الشيكاف دراسة  .14
 "العربية التنمية استدامة في الراشد الحكـ

 المستدامة البشرية لمتنمية سمات خمس ىناؾ أفٌ 
 كالمشاركة التمكيف :ىي الناس، حياة في تؤثر

 التعميـ ك الصحة ، الدخؿ فرص عدالة ، التعاكف
 ، اإلعالة ك في المعيشة االجتماعي األماف ،

 األجياؿ مع التنمية كتكاصؿ كاالستدامة

ربطت بيف الحكـ الرشيد 
 كالتنمية

الكظيفة  إلىلـ تتطرؽ 
 يةاألمن

15.  

 (2013) سميماف دراسة
 تحقيؽ في الفمسطينية السمطة دكر"

 ظؿ في كالديمقراطية ،األمفك  التنمية،
 يميسرائاإل االحتالؿ

 تحقيؽ الفمسطينية السمطة عمى الصعب مف
 في غزة كقطاع الغربية الضفة في الشاممة التنمية
 يميسرائاإل االحتالؿ استمرار ظؿ

لدل  األمفركزت عمى 
 السمطة الفمسطينية

لـ تركز عمى متطمبات 
 لرشيدة اإلدارة

16.  
 (2003 ، النمياف)دراسة
 الكظيفي باألداء كعالقتيا اإلدارية الرقابة

 يةاألمن األجيزة في

 التابعة االقساـ عمى دائـ بشكؿ ادارية رقابة كجكد
 لمشرطة

ربطت بيف الرقابة 
 كاألداء

 متطمبات عمى تركز لـ
 لرشيدة اإلدارة

مجتمع الدراسة ىـ مكظفك تناكلت مكضكع  الييئة تستخدميا التػي الرقابيػة األساليب فعالية (2000 الغيث،)  دراسة  .17
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 الرقابة لييئػة الرقػابي الػدكر فعالية مدل"
 القيادات نظر كجية مف كالتحقيؽ
 " بالكزارة التنفيذية

األساليب الرقابية  الرقابية متكسطة
 كالمساءلة كمدل فعاليتو

 األجيزةكزارة الرقابة 
 الحككمية

 ثالثا: الدراسات األجنبية:

18.  

 Musarrat, Razia( 2013دراسة )
et al 
القكمي كالحكـ الرشيد: المقكمات ك  األمف

 التحديات

الحكـ الرشيد ىك العمكد الفقرم لقكة الدكلة، األمر 
 قكيةالذم يصب باتجاه كجكد سياسة أمنية كطنية 

كالحكـ  األمفربطت بيف 
 الرشيد

جرت ىذه الدراسة في 
باكستاف حيث أبعاد أمنية 

 مختمفة عف كاقع غزة

19.  
 ((Huque, 2011دراسة 

 المزيد تعزيز في كالحككمة المساءلة دكر"
 ".اآلليات البيركقراطية مف

 اإلدارية المنظمات في الداخمية المساءلة أف آليات
 األكضاع إلى ذلؾ في السبب كيعكد ، فعالة غير

 االجتماعية ك االقتصادية ك السياسية

تناكلت الحككمة بشكؿ 
عاـ كالمساءلة عمى كجو 

 الخصكص

جرت ىذه الدراسة في 
بنغالدش، كلـ تربط بيف 

 األمفالحككمة ك 

20.  

 ((Gates,2010  جيػتس دراسػة
Helping Others Defend 

Themselves  : The Future of 
Assistancethe U.S. Security " 

 األميركػي األمف منظكمػة داخؿ اختالالت كجكد
 الخارجيػة السياسػة أداء عمػى سػمبان  تػنعكس

تطرقت لممعطيات 
ية عمى األمنكالظرؼ 

كجو الخصكص، 
كركزت عمى السياسة 

 الخارجية االمريكية

تـ اجراء الدراسة عمى ضكء 
ما بعد الحرب الباردة كدكر 
أمريكا في تعزيز أمف الدكؿ 

 األخرل

 ((Ivan Nikolic, 2008دراسة   .21
 "الرشيد الحكـ في المشاركة دليؿ

 تحقيقيا الصعب مف غاية ىك الرشيد الحكـ أف
 الدكؿ مف قميؿ نجاح عدد مف بالرغـ مجمميا، في

 في الحككمية غير كالمنظمات كالمجتمعات
 كبيرة بنسبة تحقيقيا

يكجد تطابؽ في مبادئ 
  الحـ الرشيد

22.  
 (2006، شابسكغ) دراسة
 الحديثة يةاألمن اإلدارة

 الخارجية بالعكامؿ كبير بشكؿ تتأثر يةاألمن اإلدارة
 مما المستخدـ، النمط عمى يؤثر مما كالداخمية،

 الدكلة داخؿ السيادة عمى يؤثر
  

 

 



 
 
 
 
 

 الفصؿ الرابع
 اإلطار التطبيقي لمدراسة
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 انفصم انرابغ

 اإلطبر انخطبيمي نهذراصت

 :ممذمت

 الذراست وعينت الذراست ومجتمع الذراست منهج عزض وسيتم, الذراست منهجيت الفصل هذا يتناول

 .المستخذمت اإلحصائيت األساليب وأيضا وثباتها صذقها من والتأكذ الذراست أداة وكذلك

 

 مىهج انذراصتأوالً: 

سكؼ يستخدـ الباحث المنيج التحميمي الكصفي كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما 
في ىذا تتكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبيران كيفيان ككميان كما ال يك

المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا كعالقاتيا المختمفة بؿ 
استنتاجات يبنى عمييا التصكر المقترح بحيث  إلىالتحميؿ كالربط كالتفسير لمكصكؿ  إلىيتعداه 

 يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع.
 مصبدر انذراصتثبويبً: 

المصادر الثانكية كالتي تتمثؿ في  إلىلجأ الباحث في معالجة اإلطار النظرم  المصادر الثانكية: -1
الكتب كالمرجع العربية كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات كالمقاالت كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات 

 السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة، كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
جمع البيانات  إلىلمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث حيث لجأ الباحث كلية: المصادر األ  -2

 خصيصان ليذا الغرض. حيث صممتاألكلية مف خالؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث، 
 

 مجخمغ وػيىت انذراصتثبنثبً: 

مع مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث كبذلؾ فإف مجت
كاألشياء الذيف ليـ عالقة بمشكمة الدراسة. كبناءن عمى مشكمة الدراسة  األفرادالدراسة ىك جميع 

 األمفية في كزارة الداخمية ك األمن األجيزةكأىدافيا فإف المجتمع المستيدؼ يتككف مف قيادة 
عمى نحك ، كىـ ذكم المناصب العميا )المدراء العامكف كنكابيـ(، كىـ غزة الكطني في محافظات

( الذم 3( الذم يكضح تكزيعيـ حسب األجيزة كاالدارات، كالمرفؽ رقـ )1ما يكضح الجدكؿ رقـ )
يكضح المسميات كاإلعداد ألفراد مجتمع كعينة الدراسة، بحسب احصائية التنظيـ كاإلدارة بكزارة 

 .2017الداخمية لمعاـ 
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لحصر الشامؿ، كفييا طريقة ا عمىالباحث بتحديد عناصر مجتمع الدراسة،  كقد قاـ
أصحاب مف ( قائدان 118تجمع البيانات مف جميع أفراد المجتمع األصمي كيتضمف عددىـ )

 ـ.2017المسميات اإلشراقية لمعاـ 
 يكضح أعداد المبحكثيف مكزعيف عمى األجيزة األمنية: (4جدكؿ رقـ)

 العدد  الجياز/ اإلدارة 
 38 جياز الشرطة الفمسطينية .1
 10 المخابرات .2
 5 القضاء العسكرم .3
 4 جياز األمف الكطني .4
 7 األمف الداخمي .5
 4 المراقب العاـ .6
 5 جياز األمف كالحماية .7
 3 اإلدارة كالتنظيـ .8
 4 قيادة األمف الفمسطيني .9
 4 قيادة الكسطي .10
 5 إدارة السجكف .11
 7 مديرية التدريب .12
 4 الخدمات الطبية .13
 5 الدفاع المدني .14
 4 جياز البحرية .15
 6 مدراء الداخمية .16

 115 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع
 

 أداة انذراصترابؼبً: 

تخدـ الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات كالمعمكمات حكؿ عالقة المتغير المستقؿ اس
باعتبارىا مف أنسب  ،ية لمدكلةاألمنالرشيدة كتأثير في المتغير التابع كىك الكظيفة  اإلدارةكىك 

أدكات البحث التي تحقؽ أىداؼ ىذه الدراسة لمحصكؿ عمى معمكمات كحقائؽ ذات عالقة 
، كتتككف أداة الدراسة مف بمكضكع الدراسة مستفيدان مف اإلطار النظرم السابؽ كالدراسات السابقة

 محكريف رئيسيف كىما: 
كيتضمف سيادة القانكف، كالشفافية، كالمساءلة،  الرشيدة اإلدارةمتطمبات : المحكر األكؿ

 المركزية، كالرؤية االستراتيجية.كالعدؿ كالمساكاة، كالمشاركة، كالكفاءة كالفعالية، كال
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 . ية لدكلةاألمنالكظيفة : المحكر الثاني
 

 األساليب اإلحصائية امسان:خ 

ـٌ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي )  Statistical Package forت
th Social Sciences) (SPSS):ـٌ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية  ، كقد ت

كالكزف إحصاءات كصفية منيا: النسبة المئكية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  .1
النسبي، كيستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما، كيفيد 

 الباحث في كصؼ متغيرات الدراسة.
لقياس صدؽ فقرات  (Person Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) .2

 االستبانة، كتحقيؽ فرضية الدراسة.
( Spearman-Brown Coefficientمعامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتصحيح ) .3

 لتصحيح معامالت االرتباط في التجزئة النصفية.
 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ ) .4
( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ one- Way ANOVA -اختبار )تحميؿ التبايف األحادم .5

 البيانات الترتيبية.فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف 
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف لمعينات المستقمة   tاختبار  .6

 مجمكعتيف مف البيانات الترتيبية.

 صدؽ كثبات االستبانةسادسان: 

يقصد بصدؽ كثبات االستبانة التحقؽ مف صدؽ كثبات أداة الدراسة )االستبانة(، كذلؾ 
 عمى النحك التالي:

 االستبانة:صدؽ  .3

يقصد بالصدؽ شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف 
ناحية، ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا، كما 
يقصد بالصدؽ أف أداة القياس تقيس ما كضعت لقياسو كال تقيس شيئان آخر، كتيعد الدراسة صادقة 

حددت مدل صالحية درجاتيا، كمف أجؿ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة، أجرت الباحثة  إذا
 اختبارات الصدؽ التالية:
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 صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىرم": -1

حيث قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف 
كالجكدة كاإلحصاء، كالذيف قامكا  ( محكمان، مختصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ10بمغ عددىـ )

 بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمـز عمى فقرات االستبانة.

كقد طمب الباحث مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدل مالئمة العبارات لقياس ما كضعت 
كمدل ألجمو، كمدل كضكح صياغة العبارات كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر الذم ينتمي إليو، 

 إلىكفاية العبارات لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيرات الدراسة األساسية، ىذا باإلضافة 
اقتراح ما يركنو مناسبان كضركريان مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا، أك إضافة عبارات جديدة 

كالكظيفية ألداة الدراسة، ككذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األكلية )الخصائص الشخصية 
)ليكرت( الخماسي المستخدـ في  (Likert-Scale)جانب مقياس  إلىالمطمكبة مف المبحكثيف(، 

 االستبانة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية.
 صدؽ المقياس: -2

 صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة: -

مع المحكر  يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي، مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة
الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة، حيث تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة عمى عينة الدراسة 

( مفردة، كذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة 30االستطالعية البالغ حجميا )
 الكمية لممحكر التابعة لو عمى النحك التالي:

 الرشيدة اإلدارةصدؽ االتساؽ الداخمي لجميع مجاالت المحكر األكؿ: متطمبات  .1
 انرشيذة اإلدارةصذق االحضبق انذاخهي نجميغ انمجبالث انمحىر األول: مخطهببث  (:5جذول رلم )

 المحاكر ـ.
 

 عدد الفقرات
معامؿ 
 االرتباط

 الداللة

 0.000 0.796 6 سيادة القانكف –المتطمب األكؿ  .1
 0.000 0.774 6 الشفافية –المتطمب الثاني  .2
 0.000 0.784 6 المساءلة –المتطمب الثالث  .3
 0.000 0.808 7 العدؿ كالمساكاة –المتطمب الرابع  .4
 0.000 0.828 6 تحقيؽ مبدأ المشاركة –المتطمب الخامس  .5
 0.000 0.720 6 الكفاءة كالفعالية –المتطمب السادس  .6
 0.000 0.832 6 الالمركزية –السابع المتطمب  .7
 0.000 0.788 6 الرؤية االستراتيجية –المتطمب الثامف  .8
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( معامالت االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت المحكر األكؿ: متطمبات 5يبيف جدكؿ رقـ )
مستكل اإلدارة الرشيدة كالمعدؿ الكمي لممحكر، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 (.0.05(، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ بيعد أقؿ مف )0.05داللة )
 

 صدؽ االتساؽ الداخمي لممتطمب األكؿ: سيادة القانكف 1.1
 صذق االحضبق انذاخهي نهمخطهب األول: صيبدة انمبوىن (:6جذول رلم )

 الداللة معامؿ االرتباط المحاكر ـ.
 0.000 0.809 .ية لمقانكف دكف استثناءاألمنيخضع جميع العامميف في الكظيفة  .1
 0.000 0.774 .ية عمى أسس قانكنية سميمةاألمن األجيزةتنظـ العالقات الكظيفية في  .2

3. 
ية كأىدافيا مع القكانيف كاألنظمة الداخمية لألجيزة األمنتتفؽ رؤية المؤسسة 

 .يةاألمن
0.585 0.000 

4. 
ية كفقان األمن األجيزةكالمالية الخاصة بأنشطة  اإلداريةتتـ جميع المعامالت 

 .لألنظمة الداخمية الخاصة بيا
0.591 0.000 

 0.000 0.748 . تستخدـ الكسائؿ الرقابية لضماف إنفاذ القانكف كعدـ مخالفتو .5

6. 
قانكنية كاضحة كمحددة التخاذ القرارات التي تمس مصمحة  إجراءاتتتكافر 
 .الجميكر

0.676 0.000 
 

( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المتطمب األكؿ سيادة القانكف كالمعدؿ 6يبيف جدكؿ رقـ )
(، 0.05الكمي لممتطمب األكؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

 (.0.05حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )
 ج

 الشفافية –الثاني صدؽ االتساؽ الداخمي المتطمب  2.1
 انشفبفيت –صذق االحضبق انذاخهي انمخطهب انثبوي : (7جذول رلم )

 الداللة معامؿ االرتباط المحاكر ـ.

1. 
العمؿ بشكؿ مبسط يسمح بأداء األنشطة دكف تعقيد مف قبؿ  إجراءاتتتـ 

 العامميف
0.634 0.000 

2. 
الدينية  لمحد مف ظاىرة ية سياسات تيتـ بتنمية القيـ األمن األجيزةتمارس 

 .الفساد اإلدارم
0.655 0.000 

3. 
ية عمى حماية العامميف الذيف يقكمكف باكتشاؼ األمن األجيزةتعمؿ قيادة 

 .التجاكزات كاالنحرافات بداخميا
0.771 0.000 

 0.000 0.790  .ية بالكاقعية كالشفافيةاألمن األجيزةتتسـ أساليب التقييـ لمستكل االنجاز في  .4
 0.000 0.784 ية لنشر ثقافة الشفافية كالكضكح كاإلفصاح كحرية التعبيراألمن األجيزةتسعى  .5

6. 
دارية دكرية لمجيات العميا في  اإلداريةتمتـز المستكيات   بإرساؿ تقارير مالية كا 

 .الكقت المحدد
0.587 0.000 
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الشفافية كالمعدؿ الكمي  –الثاني ( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المتطمب 7يبيف جدكؿ رقـ )
(، حيث 0.05لممتطمب الثاني، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

 (.0.05أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )

 المساءلة –صدؽ االتساؽ الداخمي المتطمب الثالث  2.1
 انمضبءنت –انثبنث  صذق االحضبق انذاخهي انمخطهب: (8جذول رلم )

معامؿ  المحاكر ـ.
 الداللة االرتباط

 0.000 0.672 .بشكؿ دكرم يةاألمنالمؤسسة يتـ تقييـ انجازات  .1

2. 
ية بكضكح القكاعد المطمكب االلتزاـ بيا كعكاقب األمن األجيزةيدرؾ العاممكف في 

 .مخالفتيا
0.642 0.000 

3. 
كالمجاف الرقابية الخارجية كاطالعيـ يتـ إتاحة المجاؿ لممتخصصيف كالييئات 

 .عمى التقارير الالزمة
0.804 0.000 

4. 
ية اإلبالغ عف أم مخالفة كفؽ تسمسؿ كاضح األمن األجيزةيستطيع منتسبي 

 .يضمف سالمتيـ كحمايتيـ كيعاقب الفاعؿ كفؽ القانكف
0.673 0.000 

5. 
لالستماع لشكاكييـ كمحاسبة ية لقاءات دكرية مع الجميكر األمن األجيزةتعقد 

 .المخالفيف كفؽ القانكف
0.719 0.000 

 0.000 0.504 .يرفض العاممكف المجكء لمظاىر الفساد رغـ تدني مستكل ركاتبيـ .6
 

المساءلة كالمعدؿ الكمي  –( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المتطمب الثالث 8يبيف جدكؿ رقـ )
(، حيث 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )لممتطمب الثالث، كالذم يبيف أف 

 (.0.05أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )
 

 العدؿ كالمساكاة –صدؽ االتساؽ الداخمي المتطمب الرابع  2.1
 انؼذل وانمضبواة –صذق االحضبق انذاخهي انمخطهب انرابغ : (9جذول رلم )

معامؿ  المحاكر ـ.
 االرتباط

 الداللة

 0.000 0.632 .ية عمى تقديـ خدماتيا لممستفيديف بعيدان عف التمييز أك التحيزاألمن األجيزةتحرص  .1
 0.000 0.646 .ية كفؽ الحاجات كالمتطمبات الحقيقية كالضركريةاألمنتقدـ الخدمات  .2
 0.000 0.731 .االنتماء السياسي إلىية حقكؽ مكظفييا دكف النظر األمن األجيزةتراعي  .3

4. 
كترتيبات خاصة تتعمؽ بالتعامؿ مع ذكم  إجراءاتية األمن األجيزةتعتمد 

 .االحتياجات الخاصة
0.543 0.000 

5. 
ية لكافة األمنية عمى تحقيؽ المكضكعية في تقديـ الخدمات األمن األجيزةتعمؿ 

 .فئات المجتمع
0.698 0.000 
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 المحاكر ـ.
معامؿ 
 الداللة االرتباط

 0.000 0.696 .يةاألمنيكجد عدالة كمساكاة في نظاـ الركاتب كاألجكر الخاص بالمؤسسة  .6
 0.000 0.759 .ية حقكؽ العامميف مف الرجاؿ كالنساء دكف تحيزاألمن األجيزةتحفظ  .7
 

 العدؿ كالمساكاة كالمعدؿ –( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المتطمب الرابع 9يبيف جدكؿ رقـ )
(، 0.05لممتطمب الرابع، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )الكمي 

 (.0.05حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )
 تحقيؽ مبدأ المشاركة –صدؽ االتساؽ الداخمي المتطمب الخامس  2.1

 انمشبركت ححميك مبذأ –صذق االحضبق انذاخهي انمخطهب انخبمش : (10جذول رلم )
 الداللة معامؿ االرتباط المحاكر ـ.

1. 
تستثمر حاالت االختالؼ في كجيات النظر في طرح البدائؿ المتنكعة في 

 .صناعة القرار
0.633 0.000 

 0.000 0.702 .ية عمى التكافؽ بيف العامميف رغـ اختالفيـ ثقافيا كمعرفيااألمن األجيزةتؤكد  .2
 0.000 0.59 .عمى منع النزاعات التي تنشأ في بيئة العمؿية األمن األجيزةتساعد   .3
 0.000 0.737 .ىناؾ تمثيؿ منظـ لجميع المستكيات في عممية صناعة القرار .4

5. 
تعمؿ القيادة عمى تحقيؽ مبدأ المشاركة حكؿ القضايا رغـ االختالؼ في القيـ 

 .الشخصية بيف العامميف
0.734 0.000 

6. 
ية العامميف عمى إبداء الرأم كتقديـ المقترحات دكف الخكؼ األمن األجيزةتحفز 

 .مف النقد
0.762 0.000 

 
تحقيؽ مبدأ  –( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المتطمب الخامس 10يبيف جدكؿ رقـ )

المشاركة كالمعدؿ الكمي لممتطمب الخامس، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند 
 (.0.05(، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )0.05)مستكل داللة 
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 الكفاءة كالفعالية –صدؽ االتساؽ الداخمي المتطمب السادس  2.1
 انكفبءة وانفؼبنيت –صذق االحضبق انذاخهي انمخطهب انضبدس : (11جذول رلم )

معامؿ  المحاكر ـ.
 الداللة االرتباط

 0.000 0.652 .عف نتائج تمبي احتياجات المكاطنيفية األمن األجيزة إجراءاتتسفر  .1

2. 
 األجيزةيكجد تطابؽ بيف النتائج المحققة كاألىداؼ المرسكمة في خطط 

 ..يةاألمن
0.702 0.000 

 0.000 0.521 .ية مع امكانياتيااألمن األجيزةية التي تقدميا األمنتتناسب الخدمات  .3

4. 
استثمار المكارد البشرية المتاحة لتحقيؽ ية عمى  األمن األجيزةتعمؿ قيادة 

 .األىداؼ التنظيمية
0.792 0.000 

5. 
يتـ استثمار المكارد المادية المتاحة بالشكؿ األمثؿ في سبيؿ تحقيؽ 

 0.000 0.662 .األىداؼ التنظيمية

 0.000 0.656 .ية  بشكؿ دكرماألمن األجيزةيتـ تقييـ انجازات  .6
 

الكفاءة كالفعالية  –معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المتطمب السادس ( 11يبيف جدكؿ رقـ )
كالمعدؿ الكمي لممتطمب السادس، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل 

 (.0.05(، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )0.05داللة )
 

 الالمركزية –صدؽ االتساؽ الداخمي المتطمب السابع  2.1
 انالمركزيت –صذق االحضبق انذاخهي انمخطهب انضببغ  (12جذول رلم )

معامؿ  المحاكر ـ.
 الداللة االرتباط

1. 
تتـ إجراءات العمؿ بشكؿ مبسط يسمح بأداء األنشطة دكف تعقيد مف قبؿ 

 العامميف
0.738 0.000 

2. 
لمحد مف ظاىرة تمارس األجيزة األمنية سياسات تيتـ بتنمية القيـ الدينية  

 .الفساد اإلدارم
0.762 0.000 

3. 
تعمؿ قيادة األجيزة األمنية عمى حماية العامميف الذيف يقكمكف باكتشاؼ 

 .التجاكزات كاالنحرافات بداخميا
0.675 0.000 

 0.000 0.679  .تتسـ أساليب التقييـ لمستكل االنجاز في األجيزة األمنية بالكاقعية كالشفافية .4

5. 
األجيزة األمنية لنشر ثقافة الشفافية كالكضكح كاإلفصاح كحرية  تسعى
 التعبير

0.815 0.000 

6. 
دارية دكرية لمجيات العميا   تمتـز المستكيات اإلدارية بإرساؿ تقارير مالية كا 

 .في الكقت المحدد
0.643 0.000 



73 

 

الالمركزية كالمعدؿ  –( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المتطمب السابع 12يبيف جدكؿ رقـ )
الكمي لممتطمب السابع، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة 

 (.0.05(، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )0.05)
 

 الرؤية االستراتيجية –صدؽ االتساؽ الداخمي المتطمب الثامف  2.1
 انرؤيت االصخراحيجيت –انمخطهب انثبمه صذق االحضبق انذاخهي : (13جذول رلم )

معامؿ  المحاكر ـ.
 االرتباط

 الداللة

 0.000 0.796 .ية رؤية إستراتيجية كاضحةاألمن األجيزةتمتمؾ   .1

2. 
ية  األمن األجيزةيتـ اطالع المكظفيف عف كثب عمى األىداؼ التي تطمح 

 .تحقيقيا في المستقبؿ إلى
0.711 0.000 

3. 
ية عمى تحميؿ نقاط القكة كالضعؼ في البيئة الداخمية األمن األجيزةتعمؿ 

 0.000 0.733 .لدييا، كتحديد الفرص كالمخاطر المحتممة

 0.000 0.806 .ية خطة تشغيمية انطالقا مف الرؤية اإلستراتيجية ليااألمن األجيزةتتبني  .4
 0.000 0.740 .المختمفة في بناء الخطة اإلستراتيجية اإلداريةتشارؾ المستكيات  .5

6. 
ستراتيجيتيا لضماف استمرارية تقديـ األمنتقـك المؤسسة   ية بتعديؿ أىدافيا كا 

 .الخدمات
0.744 0.000 

 

الرؤية االستراتيجية  –( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات المتطمب الثامف 13يبيف جدكؿ رقـ )
االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة كالمعدؿ الكمي لممتطمب الثامف، كالذم يبيف أف معامالت 

 (.0.05(، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )0.05)

 ية لمدكلةاألمنصدؽ االتساؽ الداخمي لجميع مجاالت المحكر الثاني: الكظيفة  .2
 يت نهذونتاألمىصذق االحضبق انذاخهي نجميغ انمجبالث انمحىر انثبوي: انىظيفت  (:14جذول رلم )

معامؿ  المحاكر ـ.
 الداللة االرتباط

1. 
ية في أداء كظيفتيا مف رؤية كرسالة كاضحتيف مف أجؿ األمنتنطمؽ القكل 

 االىداؼ االستراتيجية إلىالكصكؿ 
0.599 0.000 

 0.000 0.656 ية تحقيؽ الصالح العاـ كسيادة القانكف كالشرعيةاألمنتتبنى القيادة  .2

3. 
سياسات كمبادئ تحقؽ المشاركة كالتفاعؿ بيف ية كفؽ األمنتعمؿ الجيات 
 الجيات المختمفة

0.652 0.000 

 0.000 0.591 .اإلنسافية المحافظة عمى القيـ كحقكؽ األمن جراءاتتعزز اإل .4
 0.000 0.545   يةاألمن األجيزةيكجد قكانيف فاعمة كلكائح مف شأنيا ضبط كمراقبة عمؿ  .5
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 المحاكر ـ.
معامؿ 
 الداللة االرتباط

6. 
 األمفالفمسطيني المكاد كالمعدات الالزمة لتحقيؽ  األمفيتكفر لدل قطاع 

رساءك   النظاـ ا 
0.271 0.003 

7. 
ية ما يكفييا مف المكارد البشرية القادرة عمى تنفيذ األمن األجيزةتمتمؾ 

 يةاألمنالعمميات مف أجؿ أداء الكظيفة 
0.380 0.000 

8. 
 األمفالفمسطيني خدمات أمنية ذات جكدة عالية تحفظ  األمفيقدـ قطاع 

 كالدكلة عمى السكاء لإلنساف
0.740 0.000 

9. 
ية الجريمة بشكؿ عممي معتمد عمى استراتيجية كاضحة األمن األجيزةتكافح 

 .كدراسات مستمرة
0.615 0.000 

10. 
كالسمـ الداخمي  األمفية لكؿ ما مف شأنو زعزعة األمنتتصدل القكل 

 0.000 0.579 كمحاكالت افساد المكاطنيف

11. 
ية بالحفاظ عمى سيادة الدكلة كأمنيا عمى صعيد الشعب، األمنتمتـز القكل 

  .الجغرافي، كالسمطة السياسية اإلقميـك 
0.599 0.000 

12. 
المائي كالغذائي  األمفية  مجاالت متعددة مثؿ األمنتتضمف السياسات 

 .كالصناعي كأمف الطاقة كغيرىا
0.627 0.000 

13. 
ية ميمة حماية استقالؿ الدكلة ككيانيا السياسي كدرء أم األمنتتحمؿ القكل 

 ميددات داخمية عنو، كانت أـ خارجية
0.669 0.000 

14. 
تحقيؽ  إلىعمى رسـ الخطط كالبرامج اليادفة  األمفتعمؿ قيادة قطاع 

 إشباع رغباتو مف كافة النكاحي إلىالحياة األفضؿ لمشعب كالسعي 
0.657 0.000 

15. 
الفمسطيني مف أجؿ صيانو عمميات  األمفتتكامؿ جيكد مككنات منظكمة 

 .كتحقيؽ أىدافيا، كالحد مف الصراع كتضارب الصالحيات األمف
0.623 0.000 

16. 
ية المتعمقة بسياسات االحتالؿ دكرا في اعاقة تحقيؽ األمنتمعب التيديدات 

 .الفمسطيني عمى الكجو األفضؿ األمفية لقطاع األمنالكظيفة 
0.307 0.001 

17. 
ية المقدمة لممكاطنيف بتزايد المعيقات االجتماعية األمنتتأثر جكدة الخدمات 

 0.007 0.246 .مثؿ البطالة كالتعصب العائمي كالتسكؿ كغيرىا
 

( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرات ا الثاني: الكظيفة األمنية لمدكلة كالمعدؿ 14جدكؿ رقـ ) يبيف
(، حيث 0.05الكمي لممحكر، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )

 (.0.05أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة 
أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل يعني االستقرار في نتائج االستبانة 
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عدة مرات خالؿ فترات زمنية  األفرادكعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى 
ينة، كلمتحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة أجريت خطكات الثبات عمى العينة االستطالعية نفسيا مع

 بطريقتيف ىما: التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
 

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

ة الزكجية معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئم إيجادتـ 
الرتبة لكؿ بعد كقد تـ تصحيح معامالت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف 

 ( حسب المعادلة التالية: Spearman-Brown Coefficientلمتصحيح )

( يبيف أف 11حيث )ر( معامؿ االرتباط، كقد بيف جدكؿ رقـ ) معامؿ الثبات = 
ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيان لفقرات االستبياف، مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ 
طمأنينة. كما كاستخدـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد 

 ت مرتفعة مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة. تبيف أف معامالت الثبا
 يىضح مؼبمم انثببث )طريمت انخجزئت انىصفيت( و كرووببخ أنفب (:15جذول رلم )

عدد  المجاالت ـ
 الفقرات

كركنباخ 
 ألفا

سبيرماف 
 براكف

 0.884 0.954 49 متطمبات اإلدارة الرشيدة 
 0.796 0.848 17 الكظيفة األمنية لمدكلة 
 0.890 0.959 66 اإلجمالي 

كيستخمص الباحث مف نتائج اختبارم الصدؽ كالثبات أف أداة الدراسة )االستبانة( صادقة في 
قياس ما كضعت لقياسو، كما أنيا ثابتة بدرجة عالية جدان، ما يؤىميا لتككف أداة قياس مناسبة 

 كفاعمة ليذه الدراسة كيمكف تطبيقيا بثقة، كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية. 

 :التحميؿ الكصفي لمتغيرات الدراسةان: سابع

 Sample -1سمرنكؼ –يركز ىذا المبحث عمى نتائج استخداـ اختبار)ككلمجركؼ 
K-S) ذلؾ سيتـ تحميؿ  إلى(( لمعرفة أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو، باإلضافة

استجابات أفراد عينة الدراسة نحك متغيرات الدراسة المستقمة كالتابعة، كسيقكـ الباحث بعرض 
استنتاجات ترتبط بو، ثـ سيتـ تفسير  إلىكتحميؿ اإلجابات عف كؿ متغير عمى حدة، لمكصكؿ 

 تمؾ النتائج، كذلؾ بعد عرض الجداكؿ اإلحصائية التي تكضح نتائج االختبارات.

1

2

ر

ر
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 (:(Sample K-S -1 سمرنكؼ–اختبار التكزيع الطبيعي )اختبار ككلمجركؼ -1

((لمعرفة ىؿ تتبع البيانات (Sample K-S -1سمرنكؼ –استخدـ الباحث اختبار )ككلمجركؼ 
التكزيع الطبيعي أـ ال؟ كىك اختبار ضركرم في حالة اختبار الفرضيات ألف معظـ االختبارات 

  البيانات طبيعيان.المعممية تشترط أف يككف تكزيع 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) يكضح اختبار التكزيع الطبيعي :(16جدكؿ رقـ )

عدد  المجاالت ـ
 الفقرات

 Z قيمة
القيمة 
 االحتمالية

 0.103 0.095 49 متطمبات اإلدارة الرشيدة  .1
 0.102 0.084 17 الكظيفة األمنية لمدكلة  .2
 0.089 0.059 66 اإلجمالي 
 

( نتائج االختبار، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ المحاكر أكبر مف 16كيكضح الجدكؿ رقـ )
يجب استخداـ (، كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي ك ) 0.05

االختبارات المعممية

05.0.sig



 
 

 
 
 

 
 
 الخامسالفصؿ 

 الميدانية لدراسةنتائج ا
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 الخامسالفصؿ  

 الميدانية لدراسةنتائج ا

 :تمهيد
 اإلجابة خالؿ مف كذلؾ سة،دراال نتائج كمناقشةى  تحميؿى  الفصؿ ىذا في الباحث سيعرض

 تيا،افقر  تحميؿ خالؿ مف إلييا التكصؿ تـ التي االستبانة نتائج أبرز ضاكاستعر  أسئمتيا، عف
 ءاإجر  تـ كقد ،تطبيؽ اإلدارة الرشيدة كعالقتيا بأداء الكظيفة األمنية لمدكلة  عمى التعرؼ بيدؼ

 اإلحصائية الرـز برنامج باستخداـ سةراالد استبانة مف المتجمعة لمبيانات اإلحصائية المعالجات
 .سةاالدر  نتائج عمى لمحصكؿ ، SPSSاالجتماعية ساتالمدر 

 : خصائص العينة -

 انشخصيتانبيبوبث : (17جذول رلم )

 النسبة العدد البياف ـ.
 العمر .1
 8.5 10 سنة 35أقؿ مف  إلى 25مف  
 59.0 69 سنة 45أقؿ مف  إلى 35مف  
 32.5 38 سنة فأكثر 45 
 100.0 117 المجمكع 
 الرتبة .2
 25.4 30 رائد 
 19.5 23 مقدـ 
 30.5 36 عقيد 
 17.8 21 عميد 
 6.8 8 لكاء 
 100.0 118 المجمكع 
 المؤىؿ العممي .3
 11.0 13 دبمـك متكسط فأقؿ 
 55.1 65 بكالكريكس 
 33.9 40 دراسات عميا 
 100.0 118 المجمكع 
 المحافظة .4
 9.6 11 الشماؿ 
 67.8 78 غزة 
 15.7 18 الكسطى 
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 النسبة العدد البياف ـ.
 6.9 8 الجنكب ) رفح، خاف يكنس( 
 100.0 118 المجمكع 
 الخدمة .5
 16.1 19 سنكات 10أقؿ مف  إلى 5مف  
 32.2 38 سنة 15أقؿ مف  إلى 10مف  
 51.7 61 سنة فأكثر 15 
 100.0 118 المجمكع 

 

% مف المستجيبيف كانت أعمارىـ تنحصر في الفئة 59.0( يكضح أف ما نسبتو 17جدكؿ )
سنة، ك قد  45% أعمارىـ تزيد عف 32.5سنة  بينما  45إلى أقؿ مف  35العمرية ما بيف 

%. ىذا كقد بمغت نسبة حممة 19.5%، بينما المقدـ 30.5بمغت نسبة العقداء مف المستجيبيف 
%. ك شكمت محافظة غزة 33.9% بينما الدراسات العميا 55.1البكالكريكس مف المستجيبيف 

%. بمغت نسبة 15.7% يمييا محافظة الكسطى 67.8النسبة األكبر مف المستجيبيف بنسبة 
% بينما الذيف تنحصر خبرتيـ ما بيف 51.7سنة مف المستجيبيف  15الذيف تزيد خبرتيـ عمى 

 .% 32.2سنة  15إلى أقؿ مف  10

النتائج جاءت عمى نحك مطابؽ لطبيعة مجتمع الدراسة  كىك مف  كيرل الباحث بأف ىذه
عاـ  35ية، فال شؾ أف غالبية ىؤالء ىـ ضمف فئة عمرية أعمى مف فذكم المناصب اإلشرا

، األمفنظران لطبيعة التسمسؿ الكظيفي الذم يجب أف يتسؽ مع شركط قانكف الخدمة في قكل 
ىـ مف رتبة  –اإلشراقية  –كما أف ىذه الفئة ، حيث أف شرط العمر مف أىـ اعتبارات الترقية

عقيد كمف حممة المؤىالت العممية، كذكم خبرة ممتدة، كما أف محافظة غزة دائمان ما تتصدر 
 قيادة القطاع لما ليا مف أىمية كلكجكد الكزارات كالمؤسسات السيادية بيا. 

 :تحميؿ فقرات االستبانة

لتحميؿ فقرات االستبانة، (One Sample T test)لمعينة الكاحدة  tتـ استخداـ اختبار 
المحسكبة أكبر  tكتعتبر الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة

كالكزف النسبي أكبر  0.05أقؿ مف  القيمة االحتمالية)أك 1.97الجدكلية كالتي تساكم  tمف قيمة 
  t نى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة%(، كتعتبر الفقرة سمبية بمع60مف 

 0.05أقؿ مف  القيمة االحتمالية)أك 1.97الجدكلية كالتي تساكم tالمحسكبة أصغر مف قيمة 
 القيمة االحتمالية%(، كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف 60كالكزف النسبي أقؿ مف 

 (.0.05ليا أكبر مف )
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 :الرشيدة اإلدارةأكالن: تحميؿ فقرات المحكر األكؿ: متطمبات 

 : تحميؿ فقرات المتطمب األكؿ: سيادة القانكف1.1
 

كالذم يبيف آراء أفراد  14لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات المتطمب األكؿ سيادة القانكف.

 

 ححهيم نفمراث انمخطهب األول: صيبدة انمبوىن: (18جذول رلم )

الكسط  البياف ـ.
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

االنحراؼ 
القيمة  tقيمة  المعيارم

 الترتيب االحتمالية

ية لمقانكف األمنيخضع جميع العامميف في الكظيفة  .1
 .دكف استثناء

3.7 73.0 1.1 6.705 0.000 6 

ية عمى األمن األجيزةتنظـ العالقات الكظيفية في  .2
 .أسس قانكنية سميمة

3.7 74.2 0.9 8.356 0.000 5 

ية كأىدافيا مع القكانيف األمنتتفؽ رؤية المؤسسة  .3
 .يةاألمنكاألنظمة الداخمية لألجيزة 

4.0 79.2 0.7 14.931 0.000 1 

كالمالية الخاصة  اإلداريةتتـ جميع المعامالت  .4
لألنظمة الداخمية  ية كفقان األمن األجيزةبأنشطة 

 .الخاصة بيا
3.9 77.2 0.8 11.974 0.000 3 

تستخدـ الكسائؿ الرقابية لضماف إنفاذ القانكف كعدـ  .5
 . مخالفتو

3.9 78.6 0.8 12.446 0.000 2 

قانكنية كاضحة كمحددة التخاذ  إجراءاتتتكافر  .6
 .القرارات التي تمس مصمحة الجميكر

3.9 77.2 0.8 11.368 0.000 4 

  0.000 66.508 12.0 76.6 3.8 جميع الفقرات 

 

%( 76.6( تبيف النتائج أف الكزف النسبي لممتطمب األكؿ " سيادة القانكف" )18مف خالؿ جدكؿ )
% ك كانت القيمة االحتمالية 60.0( أم أكبر مف 3كىك أكبر مف القيمة االفتراضية العدد )

( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا المتطمب كانت 0.05( ك ىي أقؿ مف )0.000)
 مكافقة متكسطة.كقد كانت درجة ال إيجابية

، كالرجكع إليو مف أجؿ ادارة األمفاحتراـ القانكف لدل منتسبي قطاع  إلىكتشير ىذه النتيجة 
ي حيث يكلى اىتماـ بالغ لقكاعد األمنالعمؿ بشكؿ فاعؿ، كيعتبر القانكف ىك عصب العمؿ 

 القانكف. التي يجب أف تتفؽ مع ما ينص عميو اإلداريةكالممارسات  جراءاتالضبط كالربط كلإل
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( كذلؾ فيما يتعمؽ بقديـ حكـ 2004كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الشيكاف، 
القانكف، كااللتزاـ الكامؿ بو حيث جاءت سيادة القانكف األكلى مف بيف المتطمبات عمى نحك ما 

 (.2015( كدراسة )كىبة، 2012ىي عميو في الدراسة الحالية، كما تتفؽ مع دراسة )الحمك، 
 (، حيث تبيف تطبيؽ سيادة القانكف بدرجة متكسطة أيضان.2015ة )ىممك، كدراس

ية كأىدافيا مع القكانيف كاألنظمة األمنتتفؽ رؤية المؤسسة ( " 3كقد جاءت الفقرة ) 
" في المرتبة األكلى في ترتيب فقرات ىذا المتطمب، حيث بمغ الكزف يةاألمنالداخمية لألجيزة 

%(، كالقيمة االحتمالية تساكم 60.0( أم أكبر مف )3%( كىك أكبر مف العدد )79.2النسبي )
( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابيان حسب 0.05(، كىي أقؿ مف )0.000)

 المبحكثيف. 

كجكد ضباط أكفاء قائميف عمى عممية التخطيط، حيث  إلىنتيجة كيعزك الباحث ىذه ال
 ية مع القانكف.األمنانعكس ذلؾ مف خالؿ اتساؽ رؤية كأىداؼ المؤسسة 

ية األمنيخضع جميع العامميف في الكظيفة ( كىي " 1بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة )
( أم أكبر مف 3مف العدد )%( كىي أكبر 73" حيث بمغ الكزف النسبي )لمقانكف دكف استثناء

( مما يدؿ عمى أف 0.05( كىي أقؿ مف )0.000% كالقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت )60.0
 اآلراء في ىذه الفقرة كانت إيجابية. 

كيرل الباحث بأنو كعمى الرغـ مف ككف ىذه الفقرة جاءت األخيرة، إال أنيا تدؿ عمى كجكد 
كتعكس أيضان أف ىذا األمر  ،ميف سكاسية أماـ القانكفدرجة متكسطة مف المكافقة عمى اف العام

خاصة فيما يتعمؽ بشعكر الفرد بأنو تحت سمطة القانكف أسكةن  بحاجة لمزيد مف التعزيز كاالىتماـ
األداء األمني يتـ عف طريؽ العنصر الرئيس ( بأف 2006كقد ذكر شابسكغ ) بغيره دكف تمييز،

فيك الذم يقكـ بالنشاط، كىك الذم يتحكـ بعناصر المؤسسة اإلنساف  كالفاعؿ في المؤسسة كىػك
 .كىك الذم يفعؿ النصكص كاألنظمة األخرل،
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 تحميؿ فقرات المتطمب الثاني الشفافية 1.2
كالذم يبيف آراء  19لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار    

 أفراد عينة الدراسة في فقرات المتطمب الثاني الشفافية.
 ححهيم نفمراث انمخطهب انثبوي: انشفبفيت: (19جذول رلم )

الكسط  البياف ـ.
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

االنحراؼ 
 tقيمة  المعيارم

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

العمؿ بشكؿ مبسط يسمح  إجراءاتتتـ  .1
 بأداء األنشطة دكف تعقيد مف قبؿ العامميف

3.9 77.4 0.7 14.076 0.000 2 

ية سياسات تيتـ األمن األجيزةتمارس  .2
بتنمية القيـ الدينية  لمحد مف ظاىرة الفساد 

 .اإلدارم
3.8 76.6 0.8 11.781 0.000 3 

ية عمى حماية األمن األجيزةتعمؿ قيادة  .3
العامميف الذيف يقكمكف باكتشاؼ التجاكزات 

 .كاالنحرافات بداخميا
3.7 74.6 0.9 8.593 0.000 4 

تتسـ أساليب التقييـ لمستكل االنجاز في  .4
  .ية بالكاقعية كالشفافيةاألمن األجيزة

3.4 67.4 0.9 4.529 0.000 6 

ية لنشر ثقافة الشفافية األمن األجيزةتسعى  .5
 كحرية التعبير كالكضكح كاإلفصاح

3.5 70.0 0.9 6.012 0.000 5 

بإرساؿ تقارير  اإلداريةتمتـز المستكيات   .6
دارية دكرية لمجيات العميا في  مالية كا 

 .الكقت المحدد
4.0 80.8 0.8 13.977 0.000 1 

  0.000 66.026 11.8 74.5 3.7 جميع الفقرات 

 
%( كىي 74.5( تبيف النتائج أف الكزف النسبي لممتطمب الثاني " الشفافية" )19مف خالؿ جدكؿ )

( كىي 0.000% ككانت القيمة االحتمالية )60.0( أم أكبر مف 3أكبر القيمة المفترضة العدد )
بدرجة  ( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا المتطمب كانت إيجابية0.05أقؿ مف )
  متكسطة.

كالتعامؿ مع  اإلدارةالعمؿ كالقرارات المتخذة كأساليب  إجراءاتتمتع  ىإلكيشير ذلؾ 
الجميكر بالشفافية، كيأتي ىذا نتيجة لتعدد جيات الرقابة كلكجكد الكازع الداخمي الذم يخمؽ 

 ي.األمنالنزاىة في بيئة العمؿ 
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(، 2012( كمع دراسة )الحمك، 2011كقد جاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة )حرب، 
حيث جاء تطبيؽ الشفافية في ىذه الدراسات  (2015كدراسة )كىبة،  (2015كدراسة )ىممك، 
التي بينت  (2004( كدراسة )دعيبس، 2010. فيما اختمفت مع دراسة )السبيع،بنسب متكسطة

الالزمة  المعمكمات إعطاء يتـ ال أنو إذ ضعيؼ، االردنية الكزارات مراكز في الشفافية تطبيؽ بأف
  .إعطاء آرائو في يشارؾ ال المكاطف أفٌ  كما فيميا، المكاطف يستطيع كبطريقة

دارية دكرية  اإلداريةتمتـز المستكيات ( " 6كقد جاءت الفقرة ) بإرساؿ تقارير مالية كا 
" في المرتبة األكلى في ترتيب فقرات ىذا المتطمب، حيث بمغ لمجيات العميا في الكقت المحدد

%(، كالقيمة االحتمالية 60.0( أم أكبر مف )3أكبر مف العدد )%( كىك 80.8الكزف النسبي )
 ذه الفقرة إيجابية( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ى0.05(، كىي أقؿ مف )0.000تساكم )

 .حسب المبحكثيف بدرجة كبيرة

كيعكس ذلؾ حالة االنضباط كالمتابعة المتعمقة بآليات االتصاؿ كالتكاصؿ داخؿ المؤسسة 
يث يتـ ايالء االىتماـ األكبر ألشكاؿ التكاصؿ الكتابي كتقييد معظـ التقارير المفظية ح ية،األمن

)الشفكية( ضمف سجالت كتقارير مكتكبة، لما ليذه التقارير مف أىمية كامتالكيا لميزة التكثيؽ 
 كامكانية الرجكع إلييا، كفي المقابؿ يجدر االشارة إلى أف االعتماد بدرجة كبيرة عمى التقارير

كتباطؤ سير  لو كجو آخر ذك داللة سمبية بحيث أنو قد يحمؿ مؤشرات عمى اليبركقراطيةااللزامية 
 .العمؿ

تتسـ أساليب التقييـ لمستكل االنجاز في ( كىي " 4بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ) 
% كالقيمة 60.0% كىي أكبر مف 67.4" بكزف نسبي ية بالكاقعية كالشفافيةاألمن األجيزة

( مما يدؿ عمى أف آراء المبحكثيف عمى 0.05( كىي أقؿ مف )0.000الحتمالية لمفقرة بمغت )ا
 ىذه الفقرة كانت إيجابية. 

ف أساليب التقييـ تعتمد في بعض األحياف عمى تقارير عزك الباحث ىذه النتيجة إلى كك ي
 شخصية.الكفاءة الدكرية كآراء رؤساء العمؿ التي قد يشكبيا التحيز أك العكامؿ ال

     تحميؿ فقرات المتطمب الثالث: المساءلة 1.3
كالذم يبيف آراء أفراد  20لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 

 عينة الدراسة في فقرات المتطمب الثالث المساءلة.
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 ححهيم نفمراث انمخطهب انثبنث: انمضبءنت: (20جذول رلم )

الكسط  البياف ـ.
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

االنحراؼ 
القيمة  tقيمة  المعيارم

 الترتيب االحتمالية

 1 0.000 14.044 0.8 80.0 4.0 ية بشكؿ دكرم.األمنيتـ تقييـ انجازات المؤسسة  .1

ية بكضكح القكاعد األمن األجيزةيدرؾ العاممكف في  .2
 .المطمكب االلتزاـ بيا كعكاقب مخالفتيا

3.9 78.0 0.9 11.202 0.000 2 

يتـ إتاحة المجاؿ لممتخصصيف كالييئات كالمجاف  .3
 .الرقابية الخارجية كاطالعيـ عمى التقارير الالزمة

3.8 76.8 0.9 10.395 0.000 4 

ية اإلبالغ عف أم األمن األجيزةيستطيع منتسبي  .4
مخالفة كفؽ تسمسؿ كاضح يضمف سالمتيـ 

 .القانكفكحمايتيـ كيعاقب الفاعؿ كفؽ 
3.6 72.2 0.8 7.819 0.000 5 

ية لقاءات دكرية مع الجميكر األمن األجيزةتعقد  .5
لالستماع لشكاكييـ كمحاسبة المخالفيف كفؽ 

 .القانكف
3.3 65.2 1.0 2.785 0.006 6 

يرفض العاممكف المجكء لمظاىر الفساد رغـ تدني  .6
 .مستكل ركاتبيـ

3.9 77.0 0.9 10.424 0.000 3 

  0.000 66.217 11.8 74.9 3.7 جميع الفقرات 

%( 74.9( تبيف النتائج أف الكزف النسبي لممتطمب الثالث " المساءلة" )20مف خالؿ جدكؿ )
( 0.000% ككانت القيمة االحتمالية )60.0( أم أكبر مف 3كىي أكبر القيمة المفترضة العدد )

 المبحكثيف عمى ىذا المتطمب كانت إيجابية( كىذا يعني أف استجابات 0.05كىي أقؿ مف )
 بدرجة متكسطة.

يرل الباحث بأف ىذا مؤشر بأف مبدأ المساءلة يطبؽ بدرجة متكسطة، كتفرضو طبيعة 
حيث يأخذ الييكؿ التنظيمي شكؿ المثمث  ي،األمنالتركيبة اليرمية لمييكؿ التنظيمي في القطاع 

كالمتابعة كالمساءلة الدكرية كالمفاجئة عمى كيمتمؾ منتسبك اإلدارة العميا سمطة التفتيش 
 تعدد جيات الرقابة كالتفتيش داخميان كخارجيان. إلىاضافةن  مرؤكسييـ،

(، كدراسة 2000(، كدراسة )الغيث، 2012كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الحمك، 
 (، كيختمؼ مع دراسة2015( ، كدراسة )كىبة، 2009(، كدراسة )نعيمة، 2015)ىممك، 

(Hugue, 2011 ،أف المساءلة ضعيفة تعتمد عمى 2003(، كما اشارت دراسة )النيماف )
 (.2015العكامؿ الذاتية كالشخصية، كدراسة )كىبة، 

" في المرتبة بشكؿ دكرم يةاألمنالمؤسسة يتـ تقييـ انجازات ( "1كقد جاءت الفقرة ) 
%( كىك أكبر مف العدد 80.0) األكلى في ترتيب فقرات ىذا المتطمب، حيث بمغ الكزف النسبي
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( مما 0.05(، كىي أقؿ مف )0.000%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )60.0( أم أكبر مف )3)
 .حسب المبحكثيفبدرجة كبيرة يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية 

 ية لمتحقؽاألمن األجيزةكيرل الباحث بأف ىذا نناتج طبيعي لمحرص الذم تبديو قيادة 
الدكرم مف مستكيات االنجاز، كالمساءلة المستمرة كالرقابة عمى األداء الكظيفي، خاصة في ظؿ 

 كجكد أزمات مرتبطة بالركاتب كالحكافز.

ية لقاءات دكرية مع الجميكر األمن األجيزةتعقد ( كىي " 5بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ) 
% كىي أكبر مف 65.2" بكزف نسبي القانكف.لالستماع لشكاكييـ كمحاسبة المخالفيف كفؽ 

( مما يدؿ عمى أف آراء 0.05( كىي أقؿ مف )0.006% كالقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت )60.0
 المبحكثيف عمى ىذه الفقرة كانت إيجابية. 

ية تتبع أساليب مختمفة في قياس األمن األجيزةككف  إلىكيعزك الباحث ضعؼ ىذه الفقرة  
تدؿ أيضان عمى ضركرة ايالء مزيد مف االىتماـ بيذه الكسيمة ك  قيؽ مطالبيـ،نبض الجميكر كتح

 كىي التكاصؿ المباشر مع الجميكر.

 تحميؿ فقرات المتطمب الرابع: العدؿ كالمساكاة   1.4
  

كالذم يبيف آراء أفراد  21لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات المتطمب الرابع: العدؿ كالمساكاة.

 ححهيم نفمراث انمخطهب انرابغ: انؼذل وانمضبواة: (21جذول رلم )

الكسط  البياف ـ.
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

االنحراؼ 
 المعيارم

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

الترتي
 ب

 خدماتيا تقديـ عمى يةاألمن األجيزة تحرص .1
 أك التحيز. التمييز عف بعيدان  لممستفيديف

3.7 73.6 0.9 8.316 0.000 4 

 الحاجات كفؽ يةاألمنتقدـ الخدمات  .2
 .كالضركرية الحقيقية كالمتطمبات

3.9 77.6 0.7 14.596 0.000 1 

ية حقكؽ مكظفييا دكف األمن األجيزةتراعي  .3
 االنتماء السياسي. إلىالنظر 

3.7 73.2 1.0 7.458 0.000 5 

 كترتيبات إجراءاتية األمن األجيزةتعتمد  .4
 ذكم مع تتعمؽ بالتعامؿ خاصة

 الخاصة. االحتياجات
3.4 67.6 0.8 5.015 0.000 7 

 ية عمى تحقيؽاألمن األجيزةتعمؿ  .5
ية األمن الخدمات تقديـ في المكضكعية

 المجتمع. فئات لكافة
3.8 76.4 0.8 11.777 0.000 2 
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 الركاتب نظاـ في كمساكاة عدالة يكجد .6
 ية.األمنبالمؤسسة  الخاص كاألجكر

3.5 70.4 1.1 5.107 0.000 6 

ية حقكؽ العامميف مف األمن األجيزةتحفظ  .7
 الرجاؿ كالنساء دكف تحيز.

3.8 76.2 0.9 9.531 0.000 3 

  0.000 65.009 11.8 73.6 3.7 جميع الفقرات 
 

النتائج أف الكزف النسبي لممتطمب الرابع "العدؿ كالمساكاة"  ( تبيف21مف خالؿ جدكؿ )
% ككانت القيمة 60.0( أم أكبر مف 3القيمة المفترضة العدد )مف %( كىي أكبر 73.6)

( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا 0.05( كىي أقؿ مف )0.000االحتمالية )
 المتطمب كانت إيجابية،

كيرل الباحث بأف ىذه االستجابة كانت ايجابية بدرجة متكسطة، حيث يحمؿ منتسبك 
حث القانكف عمى ىذا المبدأ، كليس ذلؾ  إلىقيـ انسانية نابعة مف اخالقيـ، اضافةن  األمف

فحسب بؿ أف ما يعزز تطبيؽ ىذا المتطمب ىك حالة التكافؿ التي تفرضيا الظركؼ المادية 
(، كدراسة 2015(،  كدراسة )كىبة، 2015النتائج مع دراسة )الحمك، تتفؽ ىذه ك  الصعبة.
 .كالمساكاة العدؿ حيث رصدت ىذه الدراسات نسب استجابة متكسطة لمتطمب (2015)ىممك، 

" ية كفؽ الحاجات كالمتطمبات الحقيقية كالضركريةاألمنتقدـ الخدمات ( " 2كقد جاءت الفقرة ) 
%( كىك أكبر 77.6ات ىذا المتطمب، حيث بمغ الكزف النسبي )في المرتبة األكلى في ترتيب فقر 

(، كىي أقؿ مف 0.000%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )60.0( أم أكبر مف )3مف العدد )
 .ذه الفقرة إيجابية حسب المبحكثيف( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ى0.05)

الخدمات األمنية تأتي استشعاران  أف إلىكتشير ىذه النتيجة مف كجية نظر الباحث 
 بحاجات المجتمع كمتطمباتو، كما تزداد كماص ككيفان بازدياد الحاجة كطبيعتيا، كما يشار إلى أف
حالة العجز كالنقص في المقدرات جعمت مف األىمية بمكاف كضع أكلكيات لتقديـ الخدمة 

 ات الضركرية.ية، حيث تبنى ىذه األكلكيات عمى أساس الحاجات كالمتطمباألمن

كترتيبات خاصة  إجراءاتية األمن األجيزةتعتمد ( كىي " 5بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ) 
% 60.0% كىي أكبر مف 67.6" بكزف نسبي تتعمؽ بالتعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة

كثيف ( مما يدؿ عمى أف آراء المبح0.05( كىي أقؿ مف )0.000كالقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت )
 عمى ىذه الفقرة كانت إيجابية. 
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بما يتالءـ  األمفكيرل الباحث بأف تدني نسبة المكافقة جاءت نتيجة لعدـ تييأة مباني كمنشآت 
مع اجتياجات ذكل االحتياجات الخاصة، كما أف ىناؾ محدكدية في التعامؿ مع المؤسسات 

 كالجمعيات المعنية برعايتيـ.

 : تحقيؽ مبدأ المشاركةتحميؿ فقرات المتطمب الخامس   1.5
كالذم يبيف آراء  22لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار  

 أفراد عينة الدراسة في فقرات المتطمب الخامس: تحقيؽ مبدأ المشاركة.
 ححهيم نفمراث انمخطهب انخبمش: ححميك مبذأ انمشبركت: (22جذول رلم )

الكسط  البياف ـ.
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

االنحراؼ 
 tقيمة  المعيارم

القيمة 
 الترتيب االحتمالية

 في النظر كجيات في االختالؼ حاالت تستثمر .1
 القرار. في صناعة البدائؿ المتنكعة طرح

3.5 69.4 0.8 6.257 0.000 3 

 العامميف بيف التكافؽ عمى يةاألمن األجيزة تؤكد .2
 اختالفيـ  ثقافيا كمعرفيا. رغـ

3.7 74.2 0.7 10.605 0.000 2 

 التي النزاعات منع عمى يةاألمن األجيزة تساعد  .3
 .العمؿ بيئة في تنشأ

3.8 76.8 0.8 11.788 0.000 1 

 عممية في المستكيات لجميع منظـ تمثيؿ ىناؾ .4
 .القرار صناعة

3.3 65.4 0.9 3.371 0.001 6 

 حكؿ المشاركة مبدأ تعمؿ القيادة عمى تحقيؽ  .5
 بيف القيـ الشخصية في االختالؼ رغـ القضايا
 .العامميف

3.3 66.4 0.9 3.788 0.000 5 

 الرأم إبداء عمى العامميف يةاألمن األجيزة تحفز .6
 .النقد الخكؼ مف دكف المقترحات كتقديـ

3.4 67.6 1.0 4.315 0.000 4 

  0.000 61.641 11.8 70.0 3.5 جميع الفقرات 

 
تبيف النتائج أف الكزف النسبي لممتطمب الخامس "تحقيؽ مبدأ المشاركة"  (22مف خالؿ جدكؿ )

% ككانت القيمة 60.0( أم أكبر مف 3%( كىي أكبر القيمة المفترضة العدد )70.0)
( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا 0.05( كىي أقؿ مف )0.000االحتمالية )

 بدرجة متكسطة. المتطمب كانت إيجابية

ية باشراؾ العامميف في التخطيط كالتنفيذ، كاتخاذ األمن األجيزةس ذلؾ اىتماـ قيادة كيعك
أف ىناؾ مكافقة عمى كجكد مشاركة كلكف  إلىكيشير ذلؾ  .القرار، كمعالجة مشكالت العمؿ

، حيث أنو ال يتسنى في بعض األحياف اشراؾ المستكيات الدنيا، ذلؾ المرغكب ليست بالشكؿ
ي يعتمد في كثير مف األحياف عمى األمنية، كما أف العمؿ األمنطبيعة القرارات  إلىبالنظر 
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(، كدراسة )ىممك، 2015قرارات مخطط ليا مسبقان. كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )كىبة، 
 ( حيث كانت المشاركة منخفضة جدان.2010(،  كتختمؼ مع دراسة )السبيع، 2015

ية عمى منع النزاعات التي تنشأ في بيئة األمن جيزةاألتساعد ( " 3كقد جاءت الفقرة )  
%( 76.8" في المرتبة األكلى في ترتيب فقرات ىذا المتطمب، حيث بمغ الكزف النسبي )العمؿ

(، كىي 0.000%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )60.0( أم أكبر مف )3كىك أكبر مف العدد )
 ه الفقرة إيجابية حسب المبحكثيف،( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذ0.05أقؿ مف )

في صفكؼ منتسبي األجيزة حيث ال يسمح بأم شكؿ مف االشكاؿ أف تتفاقـ النزاعات 
بؿ ألف طبيعة تككيف  ،فحسب ككؿ إلييـ حؿ نزاعات اآلخريف كمعالجتيااألمنية ليس ألنيـ ي

كما تتخذ  أك كثرت، كميمات األجيزة األمنية ال تحتمؿ النزاع كالصراعات التنظيمية سكاءن قمىت
 عقكبات صارمة بحؽ مف يخؿ بحالة الضبط كالربط العسكرم.

 ( ىيث ذكرت بأنو يتـ منع 2015كاتفقت ىذه النتيجة إلى حد ما مع نتيجة دراسة كىبة )
سياسة التكافؽ التي تتبعيا مؤشر عمى ة العمؿ بدرجة جيدة، كىذا النزاعات التي تضر بمصمح

 ةبقطاع غز الحككمة الفمسطينية 

ىناؾ تمثيؿ منظـ لجميع المستكيات في ( كىي " 4بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ) 
% كالقيمة االحتمالية لمفقرة 60.0% كىي أكبر مف 65.4" بكزف نسبي عممية صناعة القرار

( مما يدؿ عمى أف آراء المبحكثيف عمى ىذه الفقرة كانت 0.05( كىي أقؿ مف )0.001بمغت )
  إيجابية.

البية قراراتيا ي تتسـ في غاألمنأف بيئة العمؿ  إلىجاءت ىذه الفقرة ىي األضعؼ نتيجة 
مف  –باعتبارىـ القيادة العميا  –بالمركزية، حيث تعكس كجية نظر المبحكثيف ما يالمسكنو 

ية خاصة، صعكبة اطالع الفئات الدنيا مف العامميف عمى معمكمات ذات حساسية أك أىم
 ضركرة عمى التمثيؿ المنظـ لمجميع في اتخاذ القرار.كينعكس ذلؾ بال

 تحميؿ فقرات المتطمب السادس: الكفاءة كالفعالية   1.6
  

كالذم يبيف آراء أفراد  23لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 عينة الدراسة في فقرات المتطمب السادس: الكفاءة كالفعالية.
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 ححهيم نفمراث انمخطهب انضبدس: انكفبءة وانفؼبنيت :(23)جذول رلم 

الكسط  البياف ـ.
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

االنحراؼ 
القيمة  tقيمة  المعيارم

 الترتيب االحتمالية

ية عف نتائج األمن األجيزة إجراءاتتسفر  .1
 .المكاطنيف احتياجات تمبي

3.8 75.4 0.7 11.619 0.000 2 

 كاألىداؼ المحققة النتائج بيف يكجد تطابؽ .2
 ية..األمن األجيزةفي خطط  المرسكمة

3.6 72.2 0.9 7.240 0.000 3 

 تقدميا ية التياألمنتتناسب الخدمات  .3
 امكانياتيا. ية معاألمن األجيزة

3.3 66.2 1.1 2.898 0.004 6 

 استثمار ية عمى األمن األجيزةتعمؿ قيادة  .4
 لتحقيؽ األىداؼ المتاحة البشرية المكارد

 .التنظيمية
3.5 69.6 1.0 5.376 0.000 4 

المتاحة بالشكؿ  المادية المكارد استثمار يتـ .5
 األىداؼ تحقيؽ األمثؿ في سبيؿ

 التنظيمية.
3.4 68.2 1.0 4.589 0.000 5 

 بشكؿ ية األمن األجيزة انجازات تقييـ يتـ .6
 .دكرم

3.8 75.6 0.9 9.537 0.000 1 

  0.000 60.032 12.3 71.2 3.6 الفقراتجميع  
 

( تبيف النتائج أف الكزف النسبي لممتطمب السادس "الكفاءة كالفعالية " 23مف خالؿ جدكؿ )
% ككانت القيمة 60.0( أم أكبر مف 3%( كىي أكبر القيمة المفترضة العدد )71.2)

المبحكثيف عمى ىذا ( كىذا يعني أف استجابات 0.05( كىي أقؿ مف )0.000االحتمالية )
 .المتطمب كانت إيجابية

استغالؿ المكارد كفعالية حالة الحرص كاالىتماـ البالغ بكفاءة  إلىكيعزل ذلؾ 
ية انجاز مياـ متعددة ككبيرة في بعض االحياف مع األمن األجيزةكتخصيصيا، حيث يطمب مف 

د لتكزيع التخطيط الجي كجكد نقص كاضح في االمدادات كاالمكانيات المتكفرة ما يدفع باتجاه
 كاالستفادة مما ىك متاح، كالرقابة الصارمة عمى كيفية استغالليا كاالستفادة منيا.

(، كدراسة 2015( ، كدراسة )كىبة، 2012كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الحمك، 
 ، حيث جاءت االستجابة لمتطمب الكفاءة كالفعالية ايجابية بدرجة متكسطة.(2015)ىممك، 
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" في المرتبة ية بشكؿ دكرماألمن األجيزةيتـ تقييـ انجازات ( " 6جاءت الفقرة ) كقد
%( كىك أكبر مف العدد 75.6األكلى في ترتيب فقرات ىذا المتطمب، حيث بمغ الكزف النسبي )

( مما 0.05(، كىي أقؿ مف )0.000%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )60.0( أم أكبر مف )3)
 يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب المبحكثيف، 

ية عمى االستفادة مف أساليب التقييـ في تحقيؽ الكفاءة كالفعالية، ألمنا األجيزةتعمد قيادة 
كذلؾ مف خالؿ ربط الترقيات بتقارير االنجاز كالكفاءة التي يجب أف تككف مرضية، فضالن عف 

التي تصب في صالح االىتماـ باإلنجاز كفعالية األداء مثؿ التدكير  اإلداريةكاتخاذ القرارات 
 الكظيفي.

ية التي تقدميا األمنتتناسب الخدمات ( كىي " 3ت أضعؼ الفقرات الفقرة )بينما كان
% كالقيمة االحتمالية 60.0% كىي أكبر مف 66.2" بكزف نسبي ية مع امكانياتيااألمن األجيزة

( مما يدؿ عمى أف آراء المبحكثيف عمى ىذه الفقرة 0.05( كىي أقؿ مف )0.000لمفقرة بمغت )
 كانت إيجابية. 

الستجابة ضعيفة إلى حد ما عمى ىذه الفقرة لما يراه قادة األجيزة األمنية مف كجاءت ا
أف مستكل الخدمة كاالنجازات المقدمة ال تتناسب مع االمكانيات المتاحة، كبمعنى آخر فإنو 
بقميؿ مف االمكانيات كالمكجستيات استطاعت األجيزة األمنية تحقيؽ األىداؼ المككمة إلييا عمى 

 نحكو متميز.
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 تحميؿ فقرات المتطمب السابع: الالمركزية   1.7
كالذم يبيف آراء  24لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار  

 أفراد عينة الدراسة في فقرات المتطمب السابع: الالمركزية.
 

 ححهيم نفمراث انمخطهب انضببغ: انالمركزيت: (24جذول رلم )

الكسط  البياف ـ.
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

االنحراؼ 
 المعيارم

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

ية مبدأ تفكيض األمن األجيزةتعتمد قيادة  .1
الصالحيات مف أجؿ تسييؿ اتخاذ بعض 

 القرارات.
3.5 70.4 1.0 5.806 0.000 4 

 تنظيمي ىيكؿ يةاألمنتمتمؾ المؤسسة  .2
 تداخؿ تمنع كاضحة اتصاؿ كخطكط

 .الصالحيات
3.7 74.0 0.9 8.497 0.000 2 

مع  اإلداريةيتـ إشراؾ جميع المستكيات  .3
 القرارات العميا في عممية صنع اإلدارة

 .المؤسسة في رئيسةال
3.3 65.4 0.9 3.41 0.001 6 

 اإلداريةيكجد كصؼ كظيفي لكؿ الكحدات  .4
يتيح عممية اتخاذ القرارات بما يحقؽ زيادة 

 ية المقدمة لمجميكر.األمنكفاءة الخدمة 
3.8 75.0 1.0 8.496 0.000 1 

تعمؿ القيادة العميا عمى تمكيف العامميف  .5
يجادك  قيادات جديدة مف خالؿ أسمكب  ا 

 الالمركزية. اإلدارة
3.4 67.8 0.9 4.534 0.000 5 

 بشكؿ أنشطتيا يةاألمن األجيزةتطكر  .6
المقدمة  الخدمة جكدة مف يزيد بما مستمر
 لمجميكر

3.6 72.2 0.8 8.012 0.000 3 

  0.000 56.334 13.1 70.8 3.5 جميع الفقرات 

 

%( 70.8( تبيف النتائج أف الكزف النسبي لممتطمب السابع "الالمركزية" )24مف خالؿ جدكؿ )
( 0.000% ككانت القيمة االحتمالية )60.0( أم أكبر مف 3كىي أكبر القيمة المفترضة العدد )

 .( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا المتطمب كانت إيجابية0.05كىي أقؿ مف )

 نتيجة رغبة القادة مف المبحكثيفبدرجة متكسطة أف ىذه المكافقة جاءت  إلىكيعزل ذلؾ  
اتباع أساليب التمكيف كالتفكيض مف أجؿ خمؽ بيئة مناسبة لبركز قيادات الصؼ الثاني، إال أف 
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، حيث تتطمب األمففي أجيزة  اإلداريةطبيعة الممارسات ىذا اليدؼ يكاجو صعكبات تفرضيا 
 الكثير مف المكاقؼ مركزية اتخاذ القرار.

(، كدراسة 2015ة )كىبة، ( ، كدراس2012كاتفقت ىذا النتيجة مع دراسة )الحمك، 
 ثمة( إلى أف 2006كفي ىذا االطار ذىب شابسكغ ) (.2015(، كدراسة )ىممك، 2013)مطير، 
دكؿ مثؿ الكاليات في ، فاألمنػي الجياز كالمركزية مركزية مجاؿ في المتبع النمط في تفاكت

باختصاصات جرمية ككؿ جياز  يختص كؿ مسػتكلرا إلمارات العربية المتحدة، كسكيسالمتحدة، كا
 .محددة ال تدخؿ في اختصاصات غيره

يتيح عممية اتخاذ  اإلداريةيكجد كصؼ كظيفي لكؿ الكحدات ( " 4كقد جاءت الفقرة ) 
" في المرتبة األكلى في ترتيب ية المقدمة لمجميكراألمنالقرارات بما يحقؽ زيادة كفاءة الخدمة 

( أم أكبر مف 3%( كىك أكبر مف العدد )75.0فقرات ىذا المتطمب، حيث بمغ الكزف النسبي )
( مما يدؿ عمى أف اآلراء 0.05(، كىي أقؿ مف )0.000%(، كالقيمة االحتمالية تساكم )60.0)

 كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب المبحكثيف،

ضركرة استيفاء الكثير مف  إلىية مبكران األمن األجيزةانتباه قيادة  إلىيعزك الباحث ذلؾ 
عدادمتطمبات العمؿ االدارم كالتي منيا الكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي، ك  العمؿ  جراءاتدليؿ إل ا 

المياـ كتنفيذىا بصكرة المركزية، اضافةن إلى أف كجكد كصؼ  ما يسيؿ مف تخصيص كتكزيع
 ـ.كظيفي لممياـ األمنية ينظـ تنفيذ اإلجراءات كيعزز طرؽ المساءلة كالتقيي

مع  اإلداريةيتـ إشراؾ جميع المستكيات ( كىي "3بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة ) 
% كىي أكبر 65.4" بكزف نسبي في المؤسسة  رئيسةالعميا في عممية صنع القرارات ال اإلدارة
( مما يدؿ عمى أف 0.05( كىي أقؿ مف )0.000% كالقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت )60.0مف 

 ثيف عمى ىذه الفقرة كانت إيجابية. آراء المبحك 

المختمفة كالدنيا  اإلداريةبأف اشراؾ كتمثيؿ المستكيات  –ككما أشرنا سابقان  –يرل الباحث 
منيا عمى جو الخصكص أمر يصعب تحقيقو، حيث تتسـ الكثير مف الخطط كالبرامج كالقرارات 

 اشراؾ الجميع.ية، االمر الذم يحد مف األمنبالسرية كالحساسية مف الناحية 

 تحميؿ فقرات المتطمب الثامف: الرؤية االستراتيجية  

كالذم يبيف آراء  25لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار  
 أفراد عينة الدراسة في فقرات المتطمب الثامف: الرؤية االستراتيجية.
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 انرؤيت االصخراحيجيتححهيم نفمراث انمخطهب انثبمه: : (25جذول رلم )

الكسط  البياف ـ.
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

االنحراؼ 
القيمة  tقيمة  المعيارم

 الترتيب االحتمالية

إستراتيجية  رؤية يةاألمن األجيزةتمتمؾ   .1
 كاضحة.

3.7 74.0 0.8 9.835 0.000 3 

 عمى كثب عف المكظفيف اطالع يتـ .2
 إلى ية األمن األجيزة تطمح التي األىداؼ
 المستقبؿ. في تحقيقيا

3.5 70.0 1.0 5.720 0.000 6 

 نقاط ية عمى تحميؿاألمن األجيزةتعمؿ  .3
لدييا،  الداخمية البيئة في كالضعؼ القكة

 كتحديد الفرص كالمخاطر المحتممة.
3.6 72.2 0.7 8.957 0.000 4 

ية خطة تشغيمية األمن األجيزةتتبني  .4
 اإلستراتيجية ليا.انطالقا مف الرؤية 

3.8 76.0 0.8 10.392 0.000 1 

 في المختمفة اإلدارية المستكيات تشارؾ .5
 .اإلستراتيجية الخطة بناء

3.6 72.6 0.8 8.059 0.000 5 

 أىدافيا بتعديؿ يةاألمنالمؤسسة  تقـك  .6
ستراتيجيتيا  تقديـ استمرارية لضماف كا 

 .الخدمات
3.8 75.8 0.7 11.425 0.000 2 

  0.000 62.193 12.3 73.4 3.7 جميع الفقرات 

 

( تبيف النتائج أف الكزف النسبي لممتطمب الثامف "الرؤية 25مف خالؿ جدكؿ ) 
% ككانت 60.0( أم أكبر مف 3%( كىي أكبر القيمة المفترضة العدد )73.4االستراتيجية" )

( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا 0.05( كىي أقؿ مف )0.000القيمة االحتمالية )
 .المتطمب كانت إيجابية

الحككمة الفمسطينية  لنتيجة التي جاءت بدرجة متكسطة انعكاس لككفىذه ا يرل الباحث
 األجيزةعمى تطكر  أيضان  في غزة أكلت التخطيط حيزا كبيرا مف االىتماـ، كقد انعكس ذلؾ

، إال أنو مف الجدير بالذكر بأف ىناؾ ية كامتالكيا لرؤية كاضحة كخطط سميمة كأىداؼ ذكيةاألمن
فت مف قكة الصياغة االستراتيجية لألىداؼ ككاف مف أىميا حالة عكامؿ عدة أعاقت تنفيذ كأضع

كاتفقت  التقمب المتكررة في أكضاع قطاع غزة سكاءن عمى الصعيد األمني أك غيره مف األصعدة.
، 2013(، كدراسة )مطير، 2015( ، كدراسة )كىبة، 2012ىذه النتيجة مع دراسة )الحمك، 

 (.2015كدراسة )ىممك، 
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ية خطة تشغيمية انطالقا مف الرؤية األمن األجيزةتتبني ( " 4رة )كقد جاءت الفق 
" في المرتبة األكلى في ترتيب فقرات ىذا المتطمب، حيث بمغ الكزف النسبي ليا االستراتيجية

%(، كالقيمة االحتمالية تساكم 60.0( أم أكبر مف )3%( كىك أكبر مف العدد )76.0)
( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب 0.05(، كىي أقؿ مف )0.000)

 المبحكثيف،
 سكاءن ة نتيجة لمجيد الكاضح الذم يبذلو القائمكف عمى التخطيط كقد جاءت ىذه المكافق 

عمى صعيد كزارة الداخمية ككؿ، أك عمى صعيد كؿ جياز داخميان، كيممس ذلؾ عمميان مف خالؿ 
ضية كالتي تشيد تطكيران متكاصالن، كما أف كزارة ىا خالؿ السنكات الماإعدادالخطط التي تـ 

مية التخطيط في كؿ األجيزة مف خالؿ تعميـ األىداؼ الداخمية تقكـ باإلشراؼ عمى عم
عداد الخطط التشغيمية.  االستراتيجية كاالنطالؽ منيا لصياغة كا 

 اتتشغيمية كاضحة لمكزار  طد خطك كج( حيث ذكرت 2011كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كىبة )
االستراتيجية التي تتمتع بيا عمى الرؤية  بدرجة جيدة، كىذا يدؿ االستراتيجيةمنبثقة مف الخطة 

 ة.الحككمة الفمسطينية بقطاع غز 
يتـ اطالع المكظفيف عف كثب عمى ( كىي " 2بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة )  

% كىي 70.0" بكزف نسبي تحقيقيا في المستقبؿ  إلىية األمن األجيزةاألىداؼ التي تطمح 
( مما يدؿ عمى 0.05( كىي أقؿ مف )0.000)% كالقيمة االحتمالية لمفقرة بمغت 60.0أكبر مف 

 أف آراء المبحكثيف عمى ىذه الفقرة كانت إيجابية.
اىتماـ القيادة العميا بعقد كرش العمؿ كتعميـ التعميمات المنبثقة مف  إلىكيعزل ذلؾ  

ية كلتكاصؿ مع كؿ الكادر األمناألىداؼ المكضكعة، بما يصب في تحقيؽ رؤية المؤسسة 
تعزيز خاصة فيما يتعمؽ بنقؿ االىداؼ  إلىالبشرم فييا، إال أنو يبدك بأف ىذه التكاصؿ بحاجة 

 الفئات الدنيا. إلىكالخطط 
 

 :ية لمدكلةاألمنثانيان: تحميؿ فقرات المحكر الثاني: الكظيفة 

كالذم يبيف آراء أفراد عينة  26لمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار  
 الدراسة في فقرات البعد األكؿ العالقات االجتماعية.
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 يت نهذونتاألمىححهيم فمراث انمحىر انثبوي: انىظيفت : (26جذول رلم )

الكسط  البياف ـ.
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

االنحراؼ 
القيمة  tقيمة  المعيارم

 الترتيب االحتمالية

تنطمؽ القكل األمنية في أداء كظيفتيا مف  .1
رؤية كرسالة كاضحتيف مف أجؿ الكصكؿ 

 إلى االىداؼ االستراتيجية
4.1 81.0 0.7 16.545 0.000 5 

تتبنى القيادة األمنية تحقيؽ الصالح العاـ  .2
 كسيادة القانكف كالشرعية

4.1 81.4 0.8 15.276 0.000 4 

تعمؿ الجيات األمنية كفؽ سياسات  .3
كمبادئ تحقؽ المشاركة كالتفاعؿ بيف 

 الجيات المختمفة
3.7 74.2 0.8 10.128 0.000 10 

تعزز اإلجراءات األمنية المحافظة عمى  .4
 القيـ كحقكؽ اإلنساف.

3.9 77.8 0.7 13.325 0.000 7 

يكجد قكانيف فاعمة كلكائح مف شأنيا  .5
 ضبط كمراقبة عمؿ األجيزة األمنية  

3.8 75.8 0.9 9.567 0.000 9 

يتكفر لدل قطاع األمف الفمسطيني المكاد  .6
رساء  كالمعدات الالزمة لتحقيؽ األمف كا 

 النظاـ
2.8 55.0 1.0 -2.616 0.010 16 

تمتمؾ األجيزة األمنية ما يكفييا مف  .7
البشرية القادرة عمى تنفيذ  المكارد

 العمميات مف أجؿ أداء الكظيفة األمنية
2.4 47.4 1.1 -6.065 0.000 17 

يقدـ قطاع األمف الفمسطيني خدمات  .8
أمنية ذات جكدة عالية تحفظ األمف 

 لالنساف كالدكلة عمى السكاء
3.6 72.2 0.9 7.028 0.000 12 

تكافح األجيزة األمنية الجريمة بشكؿ  .9
عممي معتمد عمى استراتيجية كاضحة 

 كدراسات مستمرة.
3.5 70.0 0.8 6.429 0.000 13 

تتصدل القكل األمنية لكؿ ما مف شأنو  .10
زعزعة األمف كالسمـ الداخمي كمحاكالت 

 افساد المكاطنيف
4.3 85.6 0.7 19.131 0.000 1 

تمتـز القكل األمنية بالحفاظ عمى سيادة  .11
صعيد الشعب، كاإلقميـ  الدكلة كأمنيا عمى

  .الجغرافي، كالسمطة السياسية
4.0 79.0 0.8 12.991 0.000 6 

 15 0.858 0.179- 1.0 59.6 3.0تتضمف السياسات األمنية  مجاالت  .12
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متعددة مثؿ األمف المائي كالغذائي 
 كالصناعي كأمف الطاقة كغيرىا.

تتحمؿ القكل األمنية ميمة حماية  .13
ككيانيا السياسي كدرء أم  استقالؿ الدكلة

 ميددات داخمية عنو، كانت أـ خارجية
3.8 76.2 0.8 10.542 0.000 8 

تعمؿ قيادة قطاع األمف عمى رسـ  .14
الخطط كالبرامج اليادفة إلى تحقيؽ الحياة 
األفضؿ لمشعب كالسعي إلى إشباع 

 رغباتو مف كافة النكاحي

3.4 68.8 0.8 5.750 0.000 14 

جيكد مككنات منظكمة األمف تتكامؿ  .15
الفمسطيني مف أجؿ صيانو عمميات 
األمف كتحقيؽ أىدافيا، كالحد مف الصراع 

 كتضارب الصالحيات.

3.7 73.8 0.7 10.286 0.000 11 

تمعب التيديدات األمنية المتعمقة  .16
بسياسات االحتالؿ دكرا في اعاقة تحقيؽ 
الكظيفة األمنية لقطاع األمف الفمسطيني 

 الكجو األفضؿ.عمى 

4.2 83.4 0.8 15.119 0.000 3 

تتأثر جكدة الخدمات األمنية المقدمة  .17
لممكاطنيف بتزايد المعيقات االجتماعية 
مثؿ البطالة كالتعصب العائمي كالتسكؿ 

 كغيرىا.

4.2 84.8 0.7 19.196 0.000 2 

  0.000 83.449 9.2 73.3 3.7 جميع الفقرات 
 

( تبيف النتائج أف الكزف النسبي المحكر الثاني الكظيفة األمنية لمدكلة " 26مف خالؿ جدكؿ )
% ككانت القيمة 60.0( أم أكبر مف 3%(  كىي أكبر القيمة المفترضة العدد )73.3)

( كىذا يعني أف استجابات المبحكثيف عمى ىذا 0.05( كىي أقؿ مف )0.000االحتمالية )
 .المتطمب كانت إيجابية

 األمف إرساءية مف حيث األمنية في تحقيؽ الكظيفة األمن األجيزةكيعكس ذلؾ نجاح 
كالنظاـ كتحقيؽ السمـ الداخمي، كمكافحة التيديدات الداخمية كالخارجية التي مف شأنيا زعزعة 

، منطمقة مف رؤية كرسالة ثاقبتيف تخدماف ىذا الغرض، كممتزمة بما ينص عميو األمفمنظكمة 
متغمبة عمى كؿ ما تفرضو جغرافية القطاع ككضعو السياسي االستثنائي كالحصار اآلخذ القانكف، 
 باالشتداد.
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ية بحمالت أمنية دكرية كطارئة تعزز مف األمن األجيزةكمما يجدر االشارة إليو ىك قياـ 
الداخمي، مكافحة المخدرات، المركر،  األمفية في كؿ المجاالت مثؿ )األمنتحقيؽ الكظيفة 

ا(، فضالن عف مياـ العمؿ االعتيادية التي تركت أثران كاضحا في تأميف الجبية الداخمية كغيرى
 كالمحافظة عمى السكينة كاالستقرار المجتمعي.

 إلى(، حيث أشارت 2013كقد جاءت ىذه النتائج متسقة مع ما اكردتو دراسة )سميماف، 
كالتنمية. كمف ناحية أخرل اتفقت ىذه  ية لمدكلةاألمنيمي في اعاقة الكظيفة سرائدكر االحتالؿ اإل

ية لمدكلة بالعكامؿ الداخمية األمن( حيث أظيرت تأثر الكظيفة 2006الدراسة مع دراسة )شابسكغ، 
ما كرد أيضا ضمف  إلىكالخارجية، كذؾ عمى نحك ما تضمنتو الفقرة التي جاءت ثالثان، اضافةى 

 االطار النظرم ليذه الدراسة.

 األمفية لكؿ ما مف شأنو زعزعة األمنتتصدل القكل ( " 10كقد جاءت الفقرة )  
" في المرتبة األكلى في ترتيب فقرات ىذا المتطمب، كالسمـ الداخمي كمحاكالت افساد المكاطنيف 

%(، كالقيمة 60.0( أم أكبر مف )3%( كىك أكبر مف العدد )85.6حيث بمغ الكزف النسبي )
( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت في ىذه الفقرة 0.05) (، كىي أقؿ مف0.000االحتمالية تساكم )

 حسب المبحكثيف. بدرجة كبيرة  إيجابيان 

تزامنت ىذه الدراسة مع حمالت أمنية تستيدؼ عمالء االحتالؿ، كتجار المخدرات، 
، كعميو فإنو مف األمفالجيد االعتيادم المبذكؿ في اطار حفظ  إلىكمركجي الشائعات، اضافة 

 تأتي نسبة المكافقة عمى ىذه الفقرة عالية.الطبيعي أف 

ية ما يكفييا مف األمن األجيزةتمتمؾ ( كىي "7بينما كانت أضعؼ الفقرات الفقرة )
حيث بمغ الكزف ية" األمنالمكارد البشرية القادرة عمى تنفيذ العمميات مف أجؿ أداء الكظيفة 

( كىي أقؿ مف 0.050ة بمغت )% كالقيمة االحتمالية لمفقر 60.0% كىي أقؿ مف 47.4النسبي 
 ( مما يدؿ عمى أف اآلراء كانت حسب المبحكثيف في ىذه الفقرة إيجابية سمبية. 0.05)

في قطاع غزة، حيث تـ  األمفجاءت ىذه النتيجة كانعكاس كاقعي لما يعيشو قطاع 
كاستيعاب ية بأعداد أقؿ بكثير مما كانت عميو، كما لـ يتسف استقطاب األمن األجيزةاعادة تشكيؿ 

منتسبيف جدد بسبب الظركؼ السياسية كالمادية، كبالتالي فإف العجز في المكارد البشرية كاف 
 ي.األمنعمى رأس البنكد التي تتصدر احتياجات كؿ ادارة كجياز مف مككنات القطاع 

كميان فقط، بؿ تعداه ليشمؿ اختصاصات  ركمف ناحية أخرل يالحظ بأف النقص ال يعتب
 عمؿ كاف البد مف اشباعيا. ميمة كمجاالت
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 :ثالثان: تحميؿ أبعاد محاكر الدراسة
 ححهيم أبؼبد محبور انذراصت: (27جذول رلم )

 ـ.
الكسط  المحاكر

 الحسابي
الكسيط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 9.75 73.67 73.12 متطمبات اإلدارة الرشيدة .1

 12.02 80.00 76.58 سيادة القانكف –المتطمب األكؿ  .2

 11.76 76.67 74.49 الشفافية –المتطمب الثاني  .3

 11.79 76.67 74.86 المساءلة –المتطمب الثالث  .4

 11.79 74.29 73.56 العدؿ كالمساكاة –المتطمب الرابع  .5

 11.81 70.00 70.00 تحقيؽ مبدأ المشاركة –المتطمب الخامس  .6

 12.34 73.33 71.19 الكفاءة كالفعالية –المتطمب السادس  .7

 13.07 73.33 70.79 الالمركزية –المتطمب السابع  .8

 12.30 75.00 73.42 الرؤية االستراتيجية –المتطمب الثامف  .9

 9.15 74.12 73.30 الكظيفة األمنية لمدكلة .10

 

% بينما محكر 73.12( يكضح أف الكزف النسبي لمحكر متطمبات اإلدارة الرشيدة 27جدكؿ )
%. عممان بأف المتطمب األكؿ سيادة القانكف قد جاء في المرتبة 73.30الكظيفة األمنية لمدكلة 

% ككانت أضعؼ 74.86% يميو المتطمب الثالث المساءلة بكزف نسبي 76.58األكلى بنسبة 
تحقيؽ مبدأ المشاركة بكزف نسبي  –لمبحكثيف المتطمب الخامس المحاكر مف كجية نظر ا

 %.70.8الالمركزية بكزف نسبي  –يميو المتطمب السابع  70.0%
يرل الباحث بأف تطبيؽ مبادئ اإلدارة الرشيدة كالذم جاء بدجة متكسطة كما تشير  

ىك صالح مف أجؿ تحقيؽ النتيجة السابقة يعتبر مؤشران مقبكالن عمى التزاـ القطاع األمني بكؿ ما 
األىداؼ، كما أف ىذه النسبة تعكس انتباه قيادة األجيزة األمنية كادراكيـ ألىمية االلتزاـ بيذه 
المتطمبات كدكرىا في خمؽ بيئة عمؿ مالئمة إلنجاز المياـ األمنية، كلكف يجدر االشارة ىنا إلى 

بتطبيقيا كما يمكف أف تجنيو أىمية تعزيز االىتماـ بيذه المتطمبات كزيادة الكعي الخاص 
المؤسسة األمنية مف ميزات تجعؿ مف السيكلة بمكاف تحقيؽ رسالتيا بجكدة عالية، كتجنيبيا 

 تبعات قد تضر بالمصمحة العامة.
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( حيث ذكر بأنو يتـ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد 2015كقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ىممك )
( 2011) مكسى دراسة مع تتفؽ كما %. 72غزة بنسبة  في منظمات القطاع الخاص في قطاع

، كتتفؽ أيضا مع دراسة متكسػطة تطبيقات ىي الفمسطينية الكزارات في الرشيد الحكـ تطبيقات أف
سػطينية بقطػاع مسػتكل تحقيػؽ الحكػـ الرشػيد فػي الحككمػة الفمحيث ذكرت بأف  (2015كىبة )

 كىػػػذا يػػػدؿ عمػػى أف مسػػػتكل تحقيػػؽ الحكػػػـ الرشػػػيد فػػػي الحككمػػػة (73.5كزف نسػػػبي )غػزة جػاء ب
 .الفمسطينية بقطاع غزة جاء بدرجة جيدة

قامت  التيمختمؼ أنحاء العالـ أف الدكؿ  فيأجريت مؤخرا  التيكتػؤكد الدراسػات  
كقد تمثمت تمؾ المزايا فى إحراز نتائج  ،تحديات الحكـ الصػالح قد جنت مزايا ذلؾباالىتماـ ب

المدنية كالسياسية كحقكؽ اإلنساف كحقكؽ الممكية،  تنمكية ممتازة تضمنت أيضا احتراـ الحريات
 (. 2004)سكليفاف،  كتحقيؽ المزيد مف االستقرار السياسي

كيعتبر تصدر متطمب سيادة القانكف لممركز األكؿ انعكاسان طبيعيان لما يمثمو القانكف  
يا إجراءاتية، فيك بمثابة الجياز العصبي الذم يربط مككنات المؤسسة كينظـ األمنفي الحياة 

كعمى الرغـ مف عدـ التبايف  –في المركز االخير  المشاركةكسياساتيا كتدابيرىا، فيما جاءت 
كترجمة لحالة غير مرغكبة مف انقطاع القيادة في بعض األحياف عف  –في الكزف النسبي  الكبير

العامميف في اإلدارة الدنيا، كما تشير إلى نقص في حرية التعبير كابداء الرأم لما لمسمطة األمنية 
فقد مف اعتبارات تدفع باتجاه قمع العصياف أك حاالت التذمر كاآلراء الغريبة، كمف ناحية أخرل 

كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ىممك    القادة بالمعمكمات كبالتالي صناعة القرار. يستأثر
 ( حيث جاء متطمب سيادة القانكف أكالن.2015)

كما يشير الجدكؿ السابؽ إلى مدل تطبيؽ الكظيفة األمنية في القطاع األمني كالذم  
بمكاف االشارة إلى أف المنظكمة  جاء بحسب المبحكثيف بنسبة متكسطة، حيث مف األىمية

األمنية في قطاع غزة تحقؽ نجاحات كبيرة إال أف عكائؽ االحتالؿ كالحصار كالظركؼ األمنية 
 الداخمية كطبيعة التركيبة السياسية كغيرىا تعمؿ عمى التأثير سمبان عمى مستكل االنجاز ككفاءتو.

لـ تتمكف السمطة الفمسطينية ( حيث 2013كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أكرده سميماف )  
التنمية الشاممة في الضفة الغربية  مف التخمص مف إرث االحتالؿ اإلسرائيمي الطكيؿ، ككضع

 .كقطاع غزة عمى طريؽ النمك كاالسػتدامة؛
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 أىداؼ الدراسة:النتائج حسب 

 اليدؼ األكؿ: 
ية في األمن األجيزةالرشيدة مف كجية نظر قادة  اإلدارةالتعرؼ عمي كاقع تطبيؽ متطمبات  -1

 غزة؟
% عممان بأف المتطمب 73.12الرشيدة  اإلدارةبمغ الكزف النسبي لمحكر تطبيؽ متطمبات 

% يميو المتطمب الثالث 76.58األكؿ سيادة القانكف قد جاء في المرتبة األكلى بنسبة 
ية نظر المبحكثيف المتطمب % ككانت أضعؼ المحاكر مف كج74.86المساءلة بكزف نسبي 

% يميو كقد جاء في المرتبة األكلى 70.0تحقيؽ مبدأ المشاركة بكزف نسبي  –الخامس 
 (.23)جدكؿ  %.70.8الالمركزية بكزف نسبي  –المتطمب السابع 

 ية في غزةاألمن األجيزةية لمدكلة مف كجية نظر قادة األمنالكظيفة  خصائصأىـ  تحديد -2
%(  73.3) "ية لمدكلة األمنتشير النتائج أف الكزف النسبي المحكر الثاني الكظيفة 

تتصدل ( " 10كقد جاءت الفقرة )، ككانت استجابات المبحكثيف عمى ىذا المتطمب إيجابية
"  كالسمـ الداخمي كمحاكالت افساد المكاطنيف األمفية لكؿ ما مف شأنو زعزعة األمنالقكل 

%( يميو 85.6في ترتيب فقرات ىذا المتطمب، حيث بمغ الكزف النسبي ) في المرتبة األكلى
ية المقدمة لممكاطنيف بتزايد المعيقات األمنتتأثر جكدة الخدمات في الترتيب الفقرة 

% حيث 84.8بكزف نسبي  االجتماعية مثؿ البطالة كالتعصب العائمي كالتسكؿ كغيرىا
ية المتعمقة بسياسات االحتالؿ دكرا في األمن تمعب التيديداتجاءت في الرتبة الثانية ثـ 

الفمسطيني عمى الكجو األفضؿ بكزف نسبي  األمفية لقطاع األمناعاقة تحقيؽ الكظيفة 
ية تحقيؽ األمنك جاء ترتبييا الثالث. ىذا كقد جاء في الترتيب الرابع تتبنى القيادة  83.4%

% بينما جاء في الترتيب الخامس 81.4الصالح العاـ كسيادة القانكف كالشرعية بكزف نسبي 
ية في أداء كظيفتيا مف رؤية كرسالة كاضحتيف مف أجؿ الكصكؿ األمنالفقرة تنطمؽ القكل 

 .22%. جدكؿ 81.0االىداؼ االستراتيجية بكزف نسبي  إلى

 ية فياألمن األجيزةالرشيدة مف كجية نظر قادة  اإلدارةالتحديات التي تكاجو تطبيؽ  بياف .3
 غزة

كمتطمبات  تحدياتأفرزت النتائج كعمى الرغـ مف ككنيا ذات داللة ايجابية في معظميا 
، كىي عمى النحك ية في غزةاألمن األجيزةالرشيدة مف كجية نظر قادة  اإلدارةكاجو تطبيؽ ت

 التالي:

 .ية عمى أسس قانكنية سميمةاألمن األجيزةـ العالقات الكظيفية في يتنظ -
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 ية لمقانكف دكف استثناء.األمني الكظيفة إخضاع جميع العامميف ف -
 نشر ثقافة الشفافية كالكضكح كاإلفصاح كحرية التعبير.ضركرة  -
ية بالكاقعية األمن األجيزةالعمؿ عمى أف تتسـ أساليب التقييـ لمستكل االنجاز في  -

 كالشفافية.
 القانكف.عقد لقاءات دكرية مع الجميكر لالستماع لشكاكييـ كمحاسبة المخالفيف كفؽ  -
الخدمات  لتتناسب مع متطمبات كجكدة يةاألمن األجيزة تعزيز االمكانيات المادية لدل -

 .اتقدمي ية التياألمن
 بيف القيـ الشخصية في االختالؼ رغـ القضايا حكؿ المشاركة العمؿ عمى تحقيؽ مبدأ -

 العامميف.
 في رئيسةال لقراراتا العميا في عممية صنع اإلدارةمع  اإلداريةإشراؾ جميع المستكيات  -

 المؤسسة.
 في تحقيقيا إلىية األمن األجيزة تطمح التي األىداؼ عمى كثب عف المكظفيف اطالع -

 المستقبؿ.
 

ية بأداء الكظيفة األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارةالكقكؼ عمى عالقة تطبيؽ متطمبات  .4
 ية في غزةاألمن األجيزةية لمدكلة مف كجية نظر قادة األمن

 يت نهذونتاألمىانىظيفت  أداءانرشيذة و  اإلدارةانؼاللت بيه حطبيك مخطهببث : (28جذول )

معامؿ  عدد الفقرات المحاكر ـ.
 الداللة االرتباط

 0.000 0.796 6 سيادة القانكف –المتطمب األكؿ  .1

 0.000 0.774 6 الشفافية –المتطمب الثاني  .2

 0.000 0.784 6 المساءلة –المتطمب الثالث  .3

 0.000 0.808 7 العدؿ كالمساكاة –المتطمب الرابع  .4

 0.000 0.828 6 تحقيؽ مبدأ المشاركة –المتطمب الخامس  .5

 0.000 0.720 6 الكفاءة كالفعالية –المتطمب السادس  .6

 0.000 0.832 6 الالمركزية –المتطمب السابع  .7

 0.000 0.788 6 الرؤية االستراتيجية –المتطمب الثامف  .8

 0.000 0.983 49 الرشيدة اإلدارةمتطمبات  



102 

 

( تشير النتائج إلى كجكد عالقة طردية بيف تطبيؽ متطمبات اإلدارة الرشيدة 28مف خالؿ جدكؿ )
في األجيزة األمنية بأداء الكظيفة األمنية لمدكلة مف كجية نظر قادة األجيزة األمنية في غزة 

ك ىي عالقة قكية جدان كشبو تامة حيث أف المحكريف مترابطيف  r 0.983حيث بمغت قيمة 
 .(0.05)( ك ىي أقؿ مف 0.000ارتباطيان طرديان كثيقان ك كانت قيمة الداللة اإلحصائية )

بشكؿ عاـ كفي قطاع غزة عمى اإلدارة الرشيدة أىمية متطمبات  إلىكيعزك الباحث ذلؾ   
ممارسات اإلدارية التي تنطكم عمى بيركقراطية كركتيف الخصكص حيث تبرز العديد مف ال كجو

كرتابة كبطء في اإلجراءات، فضالن عف ميددات األمف داخميان كخارجيا عمى نحك ما تـ ايضاحو 
في االطار النظرم، كلذلؾ فقد بدل جميان استشعار المبحكثيف ألىمية ىذه المبادئ إلنجاح أداء 

 .القطاع األمني لمكظيفة المككمة إليو

الدراية كالخبرة الكافية لدل المبحكثيف كىـ مف كاضافةن إلى أف ىذه العالقة القكية تعكس   
ية لمدكلة كالتي مف أىميا األمنية بالمتطمبات الكاجب تكافرىا لتحقيؽ الكظيفة األمن األجيزةقادة 

ىذه  إلىفات المتغيرات مكضكع الدراسة، تأتي ىذه المكافقة شبو التامة دليالن عمى أىمية االلت
ي، كاالسترشاد بيا في صياغة الرؤية كالرسالة األمنالمتطمبات الثمانية باعتبارىا رافعة لألداء 
 .األمفكالغايات كاالىداؼ كالقيـ التي يتبناىا قطاع 

( التي أكردت أيضأ بأف تطكير 2012كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف )عبد اليادم، 
         ية، كدراسةاألمنس ايجابان عمى أداء الدكلة لكظيفتيا الرشيدة ينعك اإلدارةمفيكـ 

 األمنية لمدكلةالرشيدة كالكظيفة  اإلدارة( حيث يكجد عالقة قكية بيف 2008)الحضيؼ، 

حيث أشارت إلى كجكد عالقة طردية بيف  (2015)  ىممك دراسة مع النتيجة ىذه اتفقت
 جميع متطمبات الحكـ الرشيد في منظمات القطاع الخاص كدكرىا في تعزيز ادارة الدكلة.

 اإلدارةالفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ متطمبات  التعرؼ إلى .5
ية في غزة األمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمن األجيزةالرشيدة في 

 تعزل إلي متغيراتيـ الشخصية.
 

الفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ متطمبات  التعرؼ إلى 5.1
ية في األمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارة

 .غزة تعزل لمعمر
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 انرشيذة وانؼمر اإلدارةانفروق اإلحصبئيت بيه حطبيك مخطهببث : (29جذول )
 

الكسط  العدد العمر المتطمبات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

أقؿ مف  إلى 25مف  سيادة القانكف
 سنة 35

10 67.7 11.8 5.847 0.004 

أقؿ مف  إلى 35مف 
 سنة 45

69 75.8 10.9   

   12.4 80.9 38 فأكثرسنة  45

   11.9 76.8 117 المجمكع

أقؿ مف  إلى 25مف  الشفافية
 سنة 35

10 60.3 9.0 14.120 0.000 

أقؿ مف  إلى 35مف 
 سنة 45

69 73.8 9.7   

   12.4 79.9 38 سنة فأكثر 45

   11.7 74.6 117 المجمكع

أقؿ مف  إلى 25مف  المساءلة
 سنة 35

10 68.0 7.7 4.121 0.019 

أقؿ مف  إلى 35مف 
 سنة 45

69 73.9 10.6   

   13.6 78.7 38 سنة فأكثر 45

   11.8 75.0 117 المجمكع

أقؿ مف  إلى 25مف  العدؿ كالمساكاة
 سنة 35

10 64.9 8.0 5.496 0.005 

أقؿ مف  إلى 35مف 
 سنة 45

69 72.7 10.6   

   13.3 77.6 38 سنة فأكثر 45

   11.8 73.6 117 المجمكع

تحقيؽ مبدأ 
 المشاركة

أقؿ مف  إلى 25مف 
 سنة 35

10 60.0 6.1 6.321 0.002 

أقؿ مف  إلى 35مف 
 سنة 45

69 69.3 9.9   
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   14.4 73.9 38 سنة فأكثر 45

   11.9 70.0 117 المجمكع

أقؿ مف  إلى 25مف  الكفاءة كالفعالية 
 سنة 35

10 67.3 10.5 0.588 0.557 

أقؿ مف  إلى 35مف 
 سنة 45

69 71.1 11.3   

   14.5 72.1 38 سنة فأكثر 45

   12.3 71.1 117 المجمكع

أقؿ مف  إلى 25مف  الالمركزية
 سنة 35

10 64.7 9.1 2.693 0.072 

أقؿ مف  إلى 35مف 
 سنة 45

69 69.6 12.9   

   13.5 74.1 38 سنة فأكثر 45

   13.0 70.7 117 المجمكع

أقؿ مف  إلى 25مف  االستراتيجيةالرؤية 
 سنة 35

10 70.3 6.7 2.701 0.071 

أقؿ مف  إلى 35مف 
 سنة 45

69 71.9 12.0   

   13.4 77.2 38 سنة فأكثر 45

   12.3 73.5 117 المجمكع

أقؿ مف  إلى 25مف  الرشيدة اإلدارة
 سنة 35

10 65.4 4.9 6.710 0.002 

أقؿ مف  إلى 35مف 
 سنة 45

69 72.3 8.5   

   11.4 76.8 38 سنة فأكثر 45

   9.8 73.2 117 المجمكع
 

 

( يكضح أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ 29جدكؿ )
كاقع تطبيؽ متطمبات اإلدارة الرشيدة في األجيزة األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة 

ك قيمة الداللة اإلحصائية  6.710األجيزة األمنية في غزة تعزل لمعمر حيث كانت قيمة ؼ 
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في أبعاد )سيادة القانكف، الشفافية، المساءلة، حيث كانت الفركؽ  0.05ف ك ىي أقؿ م 0.002
% يمييا أفراد العينة في الفئة 76.8سنة بكزف نسبي 45مذيف تزيد أعمارىـ عف العدؿ كالمساكاة( ل

سنة ك ىذا يعني أنو كمما زاد العمر كمما زادت تطبيقات اإلدارة الرشيدة  45إلى  35العمرية مف 
جد ىناؾ فركؽ في كؿ مف الكفاءة ك الفعالية ك الالمركزية ك الرؤية االستراتيجية حيث بينما لـ ن

 . 0.05كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر مف 

زيادة االىتماـ كالحرص لدل المسئكليف ذكم الخبرة الممتدة  إلىكيعزك الباحث ذلؾ   
كممف ىـ في مراحؿ عمرية متقدمة ببعض المتطمبات مثؿ سيادة القانكف كالمساءلة كالشفافية 

ىذه المتطمبات عمى  إلىفي االلتفات  ميمان كالمشاركة حيث تمعب محطات العمؿ كتجاربو دكران 
 كمما زاد العمر يزداد مستكل إدراؾ أفراد العينة نوبأ (2003، كقد أكرد النمياف )كجو الخصكص
 .ككمما نقص العمر ينقص مستكل إدراكيـ ليا -المتعمقة بالرقابة كالمساءلة  –لتمؾ الفقرات 

أما فيما يتعمؽ بباقي المتغيرات فمف الكاضح أف العمر ال يشكؿ فارقان يؤثر عمى كجية 
لفعالية تتقيد في كثير مف األحياف بتكفر المكارد نظر المبحكثيف إلييا، كذلؾ الكفاءة كا

كالمكجستيات كيمتـز بيا المدراء باختالؼ مكاقعيـ كأعمارىـ، أما الالمركزية فإنيا تفرض نفسيا 
عمى الجميع دكف استثناء باعتبارىا أمران حتميان في المؤسسات الحككمية كخاصة العسكرية كذلؾ 

السمطة كامكانية تفكيض الصالحيات، كأخيران فإف مف ألسباب كثيرة أىميا عدـ كضكح خطكط 
يشكؿ الرؤية االستراتيجية لمكزارة ىـ فرؽ عمؿ متخصصة تقكـ باشراؾ الجميع عمى حد سكاء كال 

 دخؿ لعنصر العمر في تشكيؿ ادراؾ العامميف لمرؤية االستراتيجية لألجيزة األمنية. 

كجكد فركؽ ذات داللة لتي بينت ( ا2015كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كىبة )
ير طاع غزة تعزل إلى متغبق إحصائية في مستكل تحقيؽ الحكـ الرشيد في الحككمة الفمسطينية

 .العمر

( حيث أظيرت عدـ كجكد 2011كاتفقت مكسى )كقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة 
 كالمديريف المديريف نظر كجية مف الفمسطينية الكزارات في الرشيد فركؽ حكؿ كاقػع الحكـ

 لمعمر. تعػزل العامكف

الفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ متطمبات  التعرؼ إلى 5.2
ية في األمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارة

 .غزة تعزل لمرتبة
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 انرشيذة وانرحبت اإلدارةانفروق اإلحصبئيت بيه حطبيك مخطهببث : (30جذول )

الكسط  العدد الرتبة المتطمبات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

 0.086 2.098 13.1 71.8 30 رائد سيادة القانكف

   10.4 76.2 23 مقدـ

   8.2 78.4 36 عقيد

   16.2 78.4 21 عميد

   10.7 82.5 8 لكاء

   12.0 76.6 118 المجمكع

 0.006 3.829 11.2 68.3 30 رائد الشفافية

   10.5 73.3 23 مقدـ

   9.7 77.0 36 عقيد

   14.5 77.9 21 عميد

   9.8 80.4 8 لكاء

   11.8 74.5 118 المجمكع

 0.081 2.133 10.0 69.7 30 رائد المساءلة

   10.0 77.1 23 مقدـ

   9.8 76.3 36 عقيد

   16.9 75.9 21 عميد

   12.1 78.8 8 لكاء

   11.8 74.9 118 المجمكع

 0.021 3.028 8.9 68.7 30 رائد العدؿ كالمساكاة

   12.3 71.9 23 مقدـ

   10.4 77.1 36 عقيد

   15.2 73.7 21 عميد
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   10.1 80.0 8 لكاء

   11.8 73.6 118 المجمكع

مبدأ تحقيؽ 
 المشاركة

 0.024 2.937 10.0 65.6 30 رائد

   10.6 68.1 23 مقدـ

   10.1 71.7 36 عقيد

   15.5 72.1 21 عميد

   12.1 79.2 8 لكاء

   11.8 70.0 118 المجمكع

 0.671 0.589 12.3 68.9 30 رائد الكفاءة كالفعالية 

   11.6 70.3 23 مقدـ

   8.9 73.4 36 عقيد

   18.3 71.3 21 عميد

   9.4 72.1 8 لكاء

   12.3 71.2 118 المجمكع

 0.145 1.747 11.4 67.4 30 رائد الالمركزية

   13.6 68.7 23 مقدـ

   11.5 73.5 36 عقيد

   16.8 70.3 21 عميد

   10.1 78.3 8 لكاء

   13.1 70.8 118 المجمكع

 0.026 2.886 11.6 67.9 30 رائد الرؤية االستراتيجية

   11.0 72.3 23 مقدـ

   10.5 76.8 36 عقيد

   14.7 74.6 21 عميد
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   13.8 79.2 8 لكاء

   12.3 73.4 118 المجمكع

 0.014 3.271 7.9 68.5 30 رائد الرشيدة اإلدارة

   8.4 72.2 23 مقدـ

   7.7 75.6 36 عقيد

   14.1 74.3 21 عميد

   8.9 78.8 8 لكاء

   9.7 73.1 118 المجمكع
 

( يكضح أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ 30جدكؿ )
كاقع تطبيؽ متطمبات اإلدارة الرشيدة في األجيزة األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة 

ك قيمة الداللة اإلحصائية  3.271األجيزة األمنية في غزة تعزل لمرتبة حيث كانت قيمة ؼ 
بكزف نسبي  مف ىـ برتبة لكاءحيث كانت الفركؽ لصالح  0.05مف ك ىي أقؿ  0.014
%  بينما لـ نجد ىناؾ فركؽ في كؿ مف الكفاءة ك 75.6% يميو العقداء بكزف نسبي 78.8

حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر مف  كسيادة القانكف كالمساءلة الفعالية ك الالمركزية
0.05. 

 برتبة ىك مف كؿ بو يتحمى الذم الكظيفي لممكقع طبيعيان  سان انعكا النتيجة ىذه الباحث يرل
 بمتطمبات معرفة أكثر كيككنكا لدييـ، أكسع كالمسئكلية االشراؼ نطاؽ يككف حيث كعقيد لكاء

 كالكفاءة القانكف سيادة لمتطمبات بالنسبة بالرتبة تتعمؽ فركؽ كجكد عدـ المالحظ كمف العمؿ،
 الكفاءة أف كما سكاء، حد عمى الجميع عمى نافذة القانكف سمطة ألف كالالمركزية كالفعالية
 كتكفر المادية االمكانيات مثؿ كىي العامميف رتبة مف أعمؽ بمحددات تتأثر أشرنا كما كالفعالية
 تضيؽ حيث األمف لمنظكمات الغالبة السمة ىي الالمركزية فإف كأخيران  المطمكب، البشرم الكادر
 نتيجة رتبيـ بحسب األمر ىذا حكؿ المبحكثيف آراء تتأثر كلـ كالتفكيض التمكيف مساحة

  .العميا القيادية المكاقع في كىـ الدرجة بنفس باألمر الستشعارىـ

التعرؼ إلى الفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ متطمبات اإلدارة  5.3
ة األجيزة األمنية في غزة تعزل الرشيدة في األجيزة األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قاد

 لممؤىؿ العممي
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 انفروق اإلحصبئيت بيه حطبيك مخطهببث اإلدارة انرشيذة وانمؤهم انؼهمي: (31جذول )

 
الكسط  العدد المؤىؿ العممي المتطمبات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

 0.949 0.053 13.5 76.7 13 دبمـك متكسط فأقؿ سيادة القانكف
   10.7 76.9 65 بكالكريكس
   13.8 76.1 40 دراسات عميا
   12.0 76.6 118 المجمكع

 0.301 1.213 9.7 77.4 13 دبمـك متكسط فأقؿ الشفافية
   11.8 75.2 65 بكالكريكس
   12.2 72.3 40 دراسات عميا
   11.8 74.5 118 المجمكع

 0.661 0.415 12.2 73.3 13 دبمـك متكسط فأقؿ المساءلة
   10.4 75.7 65 بكالكريكس
   13.8 73.9 40 دراسات عميا
   11.8 74.9 118 المجمكع

 0.658 0.421 10.3 72.3 13 دبمـك متكسط فأقؿ العدؿ كالمساكاة
   11.1 73.0 65 بكالكريكس
   13.4 74.9 40 دراسات عميا
   11.8 73.6 118 المجمكع

 0.905 0.100 10.7 71.3 13 دبمـك متكسط فأقؿ مبدأ المشاركةتحقيؽ 
   10.4 70.0 65 بكالكريكس
   14.3 69.6 40 دراسات عميا
   11.8 70.0 118 المجمكع

 0.647 0.436 12.8 73.8 13 دبمـك متكسط فأقؿ الكفاءة كالفعالية
   12.7 71.3 65 بكالكريكس
   11.7 70.2 40 دراسات عميا
   12.3 71.2 118 المجمكع

 0.850 0.163 12.7 72.6 13 دبمـك متكسط فأقؿ الالمركزية
   11.9 70.8 65 بكالكريكس
   15.2 70.2 40 دراسات عميا
   13.1 70.8 118 المجمكع

 0.892 0.115 14.4 74.9 13 دبمـك متكسط فأقؿ الرؤية االستراتيجية
   12.1 73.1 65 بكالكريكس
   12.2 73.5 40 دراسات عميا
   12.3 73.4 118 المجمكع

 0.899 0.107 9.6 74.0 13 دبمـك متكسط فأقؿ اإلدارة الرشيدة
   9.0 73.2 65 بكالكريكس
   11.1 72.6 40 دراسات عميا
   12.3 73.4 118 المجمكع



110 

 

( يكضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة 31جدكؿ )
حكؿ كاقع تطبيؽ متطمبات اإلدارة الرشيدة في األجيزة األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة 

ك قيمة الداللة  0.107األجيزة األمنية في غزة تعزل لممؤىؿ العممي حيث كانت قيمة ؼ 
 . 0.05ك ىي أكبر مف  0.899اإلحصائية 

 يتعمؽ فيما األمر تقدير في فارقان  عامالن  تعتبر ال العممية الدرجة أف إلى ذلؾ يعزل
 في النجاح امكانية تحدد الشخصية كالكاريزما القيادية السمات فإف آخر كبمعنى ،األمف بقيادات

 الكضكح مف درجة يحمؿ الرشيدة اإلدارة متطمبات تطبيؽ كاقع أف كما عدمو، مف المياـ أداء
 أك حكليا باستجاباتيـ يتعمؽ فيما سكاء المبحكثيف بيف العممية الفركؽ يذيب الذم األمر الكافي
 .ليا تطبيقيـ

( حيث أظيرت عدـ كجكد فركؽ حكؿ كاقػع 2011كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة مكسى )
 ممؤىؿل تعػزل العامكف يفكالمدير  المديريف نظر كجية مف الفمسطينية الكزارات في الرشيد الحكـ

كجكد فركؽ ذات ( التي بينت عدـ 2015كقد اتفقت ىذه النتيجة أيضان مع دراسة كىبة ) العممي،
 داللة إحصائية في مستكل تحقيؽ الحكـ الرشيد في الحككمة الفمسطينية

 .ير المؤىؿ العمميطاع غزة تعزل إلى متغبق
 

الفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ متطمبات  التعرؼ إلى 5.4
ية في األمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارة

 .غزة تعزل لممحافظة
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 انرشيذة وانمحبفظت اإلدارةانفروق اإلحصبئيت بيه حطبيك مخطهببث :(32جذول )

الكسط  العدد المحافظة المتطمبات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

 0.033 3.018 10.0 74.5 11 الشماؿ سيادة القانكف
   12.2 74.8 78 غزة

   11.9 82.0 18 الكسطى
   6.3 83.8 8 الجنكب
   12.0 76.6 115 المجمكع

 0.123 1.966 10.1 72.4 11 الشماؿ الشفافية
   12.3 73.0 78 غزة

   11.7 79.6 18 الكسطى
   3.6 78.3 8 الجنكب
   11.8 74.4 115 المجمكع

 0.527 0.746 9.3 73.3 11 الشماؿ المساءلة
   12.7 74.2 78 غزة

   10.2 77.6 18 الكسطى
   8.9 78.8 8 الجنكب
   11.8 75.0 115 المجمكع

 0.734 0.427 9.4 75.1 11 الشماؿ العدؿ كالمساكاة
   12.4 72.8 78 غزة

   12.9 74.4 18 الكسطى
   7.3 77.1 8 الجنكب
   11.9 73.6 115 المجمكع

تحقيؽ مبدأ 
 المشاركة

 0.674 0.514 10.3 69.4 11 الشماؿ
   12.0 69.1 78 غزة

   14.3 72.4 18 الكسطى
   4.3 72.5 8 الجنكب
   11.9 69.9 115 المجمكع

 0.184 1.641 8.8 76.1 11 الشماؿ الكفاءة كالفعالية 
   12.7 69.5 78 غزة

   13.9 72.4 18 الكسطى
   5.9 76.7 8 الجنكب
   12.4 71.1 115 المجمكع
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 0.298 1.242 9.1 75.8 11 الشماؿ الالمركزية
   14.2 69.4 78 غزة

   10.5 70.7 18 الكسطى
   9.0 75.8 8 الجنكب
   13.1 70.6 115 المجمكع

 0.122 1.977 10.0 74.2 11 الشماؿ الرؤية االستراتيجية
   12.9 71.7 78 غزة

   11.7 77.0 18 الكسطى
   4.9 80.4 8 الجنكب
   12.3 73.4 115 المجمكع

 0.200 1.573 7.0 73.9 11 الشماؿ الرشيدة اإلدارة
   10.4 71.8 78 غزة

   9.5 75.8 18 الكسطى
   3.0 77.9 8 الجنكب
   9.8 73.1 115 المجمكع

 

( يكضح أنو يكجد ال فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة 32جدكؿ )
حكؿ كاقع تطبيؽ متطمبات اإلدارة الرشيدة في األجيزة األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة 

ك قيمة الداللة اإلحصائية  1.573لممحافظة حيث كانت قيمة ؼ األجيزة األمنية في غزة تعزل 
. باستثناء سيادة القانكف حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ 0.05ك ىي أكبر مف  0.200
% يمييا الكسطى 83.3ك كانت الفركؽ لصالح المحافظات الجنكبية بكزف نسبي  0.05مف 

 %.82.0بكزف نسبي 

أف المنطقة الجغرافية ال تؤثر عمى طبيعة استجابات المبحكثيف حيث  إلىتشير ىذه النتيجة 
تعمـ بشكؿ مؤسسي، كفما يتعمؽ بسيادة القانكف فيبدك أف الجكانب  جراءاتأف السياسات كاإل

 القانكنية بحاجة اليالء مزيدان مف االىتماـ في المحافظات الشمالية.

لعينة حكؿ كاقع تطبيؽ متطمبات الفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد ا التعرؼ إلى 5.5
ية في األمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارة

 غزة تعزل لمخبرة
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 انرشيذة وانخبرة اإلدارةانفروق اإلحصبئيت بيه حطبيك مخطهببث :(33جذول )

الكسط  العدد الخبرة المتطمبات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

 0.087 2.494 13.3 72.3 19 10أقؿ مف  إلى 5مف  سيادة القانكف

أقؿ مف  إلى 10مف 
15 

38 75.3 12.3   

   11.1 78.7 61 سنة فأكثر 15

   12.0 76.6 118 المجمكع

 0.001 7.941 10.8 66.1 19 10أقؿ مف  إلى 5مف  الشفافية

أقؿ مف  إلى 10مف 
15 

38 73.6 10.0   

   11.9 77.7 61 سنة فأكثر 15

   11.8 74.5 118 المجمكع

 0.000 8.668 9.6 67.9 19 10أقؿ مف  إلى 5مف  المساءلة

أقؿ مف  إلى 10مف 
15 

38 72.1 11.2   

   11.4 78.7 61 سنة فأكثر 15

   11.8 74.9 118 المجمكع

 0.098 2.376 9.1 68.3 19 10أقؿ مف  إلى 5مف  العدؿ كالمساكاة

أقؿ مف  إلى 10مف 
15 

38 74.1 10.8   

   12.8 74.8 61 سنة فأكثر 15

   11.8 73.6 118 المجمكع

تحقيؽ مبدأ 
 المشاركة

 0.037 3.407 7.5 64.7 19 10أقؿ مف  إلى 5مف 

أقؿ مف  إلى 10مف 
15 

38 68.9 11.2   

   12.7 72.3 61 سنة فأكثر 15

   11.8 70.0 118 المجمكع
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 0.878 0.130 10.2 70.7 19 10أقؿ مف  إلى 5مف  الكفاءة كالفعالية 

أقؿ مف  إلى 10مف 
15 

38 70.5 11.7   

   13.4 71.7 61 سنة فأكثر 15

   12.3 71.2 118 المجمكع

 0.064 2.814 10.4 64.6 19 10أقؿ مف  إلى 5مف  الالمركزية

أقؿ مف  إلى 10مف 
15 

38 71.1 13.8   

   12.9 72.6 61 سنة فأكثر 15

   13.1 70.8 118 المجمكع

 0.363 1.022 9.2 70.9 19 10أقؿ مف  إلى 5مف  الرؤية االستراتيجية

أقؿ مف  إلى 10مف 
15 

38 72.3 14.7   

   11.5 74.9 61 سنة فأكثر 15

   12.3 73.4 118 المجمكع

 0.018 4.171 6.1 68.2 19 10أقؿ مف  إلى 5مف  الرشيدة اإلدارة

أقؿ مف  إلى 10مف 
15 

38 72.3 9.8   

   10.1 75.2 61 سنة فأكثر 15

   9.7 73.1 118 المجمكع
 

( يكضح أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ 33جدكؿ )
األجيزة األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة كاقع تطبيؽ متطمبات اإلدارة الرشيدة في 

كقيمة الداللة  4.171األجيزة األمنية في غزة تعزل لسنكات الخبرة حيث كانت قيمة ؼ 
 15.  ككانت الفركؽ لصالح الذيف تزيد خبرتيـ عف 0.05كىي أكبر مف  0.018اإلحصائية 

بينما لـ نجد أف  لة كالمشاركةككانت تتعمؽ بمبادم الشفافية كالمساء %75.2سنة بكزف نسبي 
ىناؾ فركؽ إحصائية بيف كؿ مف سيادة القانكف كالعدؿ كالمساكاة ك الكفاءة ك الفعالية كالالمركزية 

 ك الرؤية االستراتيجية مع الخبرة.
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يرل الباحث أف عنصر الخبرة ىك مف أىـ ما يشكؿ قرار كاستجابة القائد، كعميو فإف الخبرة 
الرشيدة  اإلدارةماـ المبحكث حكؿ متغيرات محددة السيما إف كانت تتعمؽ بالممتدة تزيد مف اىت

كىي مف المبادئ التي تحتاج إلى عمؽ في  كالمشاركة كالمساءلة الشفافية متطمبات عمى نحك
 التجربة كالممارسة مف أجؿ ادراكيا عمى نحك أمثؿ.

ية األمنلة لكظيفتيا ك أداء الد حكؿ الفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة التعرؼ إلى .6
 ية في غزة تعزل إلي متغيراتيـ الشخصيةاألمن األجيزةفي قطاع غزة مف كجية نظر قادة 

ية األمنأداء الدكلة لكظيفتيا  حكؿ الفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة التعرؼ إلى .7
 العمرية في غزة تعزل إلي األمن األجيزةفي قطاع غزة مف كجية نظر قادة 

 يت وانؼمراألمىانفروق بيه حمذيراث أفراد انؼيىت ألداء انذونت وظيفخهب : (34جذول )

الكسط  العدد الرتبة المتطمبات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

ية األمنالكظيفة 
 لمدكلة

أقؿ مف  إلى 25مف 
 سنة 35

10 67.5 8.4 2.616 0.077 

أقؿ مف  إلى 35مف 
 سنة 45

69 73.4 8.6   

   9.8 74.9 38 سنة فأكثر 45

   9.1 73.4 117 المجمكع
 

( تبيف أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد 34مف خالؿ جدكؿ )
 العينة أداء الدكلة لكظيفتيا األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األجيزة األمنية في غزة

ك ىي أكبر مف  0.077كقيمة الداللة اإلحصائية  2.616تعزل إلي العمر حيث كانت قيمة ؼ 
0.05. 
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أداء الدكلة لكظيفتيا  حكؿالفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة  التعرؼ إلى 7.1
 ية في غزة تعزل إلي الرتبةاألمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمن

 انرحبتيت واألمىوق بيه حمذيراث أفراد انؼيىت ألداء انذونت وظيفخهب انفر: (35جذول )

الكسط  العدد الرتبة المتطمبات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

ية األمنالكظيفة 
 لمدكلة

 0.241 1.393 9.6 70.4 30 رائد

   6.6 75.0 23 مقدـ

   8.6 73.5 36 عقيد

   11.6 73.6 21 عميد

   7.9 77.5 8 لكاء

   9.2 73.3 118 المجمكع

( تبيف أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد 35مف خالؿ جدكؿ )
العينة أداء الدكلة لكظيفتيا األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األجيزة األمنية في غزة 

ك ىي أكبر مف  0.241كقيمة الداللة اإلحصائية  1.393 تعزل إلي الرتبة حيث كانت قيمة ؼ
0.05. 

ية األمنالفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة أداء الدكلة لكظيفتيا  التعرؼ إلى 7.2
 ية في غزة تعزل إلي لممؤىؿ العممياألمن األجيزةفي قطاع غزة مف كجية نظر قادة 

 يت وانمؤهم انؼهمياألمىانفروق بيه حمذيراث أفراد انؼيىت ألداء انذونت وظيفخهب : (36جذول )

الكسط  العدد المؤىؿ العممي المتطمبات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

ية األمنالكظيفة 
 لمدكلة

 0.591 0.528 9.7 71.7 13 دبمـك متكسط فأقؿ

   8.5 74.0 65 بكالكريكس

   10.1 72.6 40 دراسات عميا

   9.2 73.3 118 المجمكع
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( تبيف أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد 36مف خالؿ جدكؿ )
العينة أداء الدكلة لكظيفتيا األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األجيزة األمنية في غزة 

ك ىي  0.591كقيمة الداللة اإلحصائية  0.528كانت قيمة ؼ تعزل إلي المؤىؿ العممي حيث 
 .0.05أكبر مف 

ية األمنالفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة أداء الدكلة لكظيفتيا  التعرؼ إلى 7.3
 ية في غزة تعزل إلي لممحافظةاألمن األجيزةفي قطاع غزة مف كجية نظر قادة 

 يت نهمحبفظتاألمىانفروق بيه حمذيراث أفراد انؼيىت ألداء انذونت وظيفخهب : (37جذول )

الكسط  العدد المحافظة المتطمبات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

ية األمنالكظيفة 
 لمدكلة

 0.118 2.004 11.0 78.4 11 الشماؿ
   9.1 72.2 78 غزة

   9.0 73.5 18 الكسطى
   3.5 76.9 8 الجنكب
   9.1 73.3 115 المجمكع

( تبيف أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد 37مف خالؿ جدكؿ )
أداء الدكلة لكظيفتيا األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األجيزة األمنية في حكؿ العينة 

ك ىي  0.118كقيمة الداللة اإلحصائية  2.004غزة تعزل إلي المحافظة حيث كانت قيمة ؼ 
 .0.05أكبر مف 

ية األمنالفركؽ بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة أداء الدكلة لكظيفتيا  التعرؼ إلى 7.4
 ية في غزة تعزل إلي لسنكات الخبرةاألمن األجيزةفي قطاع غزة مف كجية نظر قادة 

 يت انخبرةاألمىانفروق بيه حمذيراث أفراد انؼيىت ألداء انذونت وظيفخهب : (38جذول )

الكسط  العدد الخبرة المتطمبات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الداللة  قيمة ؼ
 اإلحصائية

ية األمنالكظيفة 
 لمدكلة

 0.179 1.747 6.6 70.0 19 10أقؿ مف  إلى 5مف 

   10.5 73.2 38 15أقؿ مف  إلى 10مف 

   8.8 74.4 61 سنة فأكثر 15

   9.2 73.3 118 المجمكع
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( تبيف أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد 38مف خالؿ جدكؿ )
العينة أداء الدكلة لكظيفتيا األمنية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األجيزة األمنية في غزة 

ك ىي  0.179كقيمة الداللة اإلحصائية  1.747قيمة ؼ تعزل إلي سنكات الخبرة حيث كانت 
 .0.05أكبر مف 

يبدك جميان مف خالؿ الجداكؿ السابقة عدـ كجكد فركؽ في مستكيات تقديرات أفراد العينة 
ألداء الدكلة لكظيفتيا األمنية تعزل ألم مف المتغيرات الشخصية، كقد جاءت ىذه النتيجة عمى 

نحك بسبب أف التعاطى مع الحيثيات ذات الطابع األني ال تتأثر بالعكامؿ الشخصية، كىذا ىذا ال
ما ترتكز عميو الكثير مف البرامج التدريبية كالتي يخضع الضباط ليا عمى امتداد حياتيـ 

الكظيفية.



 

 

 

 

 

 

 

 

  انضبدسانفصم 

 وانذراصبث انممخرحت انىخبئج وانخىصيبث
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 الفصؿ السادس 
 النتائج كالتكصيات كالدراسات المقترحة

 :أكالن: النتائج

 يةاألمن الكظيفة أداءك  يةاألمن األجيزة في الرشيدة اإلدارة  تطبيؽ بيف طردية عالقةتكجد  .1
 ىي ك r 0.983 قيمة بمغت حيث غزة في يةاألمن األجيزة قادة نظر كجية مف لمدكلة
 كانت ك كثيقان  طرديان  ارتباطيان  مترابطيف المحكريف أف حيث تامة كشبو جدان  قكية عالقة
 .0.05 مف أقؿ ىي ك( 0.000) اإلحصائية الداللة قيمة

( بيف تطبيؽ α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .أ 
 0.796بمعدؿ ارتباط ية لمدكلة األمنمتطمب سيادة القانكف كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ α ≤05.معنكية )تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل  .ب 
 0.784 بمعدؿ ارتباط ية لمدكلةاألمنكالكظيفة المساءلة متطمب 

( بيف تطبيؽ α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .ج 
 0.808 بمعدؿ ارتباط ية لمدكلةاألمنمتطمب العدؿ كالمساكاة كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ α ≤05.كية )تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معن .د 
 0.828 بمعدؿ ارتباط ية لمدكلةاألمنمتطمب المشاركة كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .ق 
 0.720 بمعدؿ ارتباط ية لمدكلةاألمنمتطمب الفاعمية كالكفاءة كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ α ≤05.معنكية )تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل  .ك 
 0.788 بمعدؿ ارتباط ية لمدكلةاألمنمتطمب الرؤيا االستراتيجية كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ α ≤05.تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية ) .ز 
 0.832 بمعدؿ ارتباط ية لمدكلةاألمنمتطمب الالمركزية كالكظيفة 

( بيف تطبيؽ α ≤05.كل معنكية )تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مست .ح 
   0.774بمعدؿ ارتباط  ية لمدكلةاألمنمتطمب الشفافية كالكظيفة 

 

 

 القانكف سيادة األكؿ المتطمب بأف عممان  %73.12 الرشيدة اإلدارة  لمحكر النسبيالكزف  .2
 نسبي بكزف المساءلة الثالث المتطمب يميو% 76.58 بنسبة األكلى المرتبة في جاء قد

 تحقيؽ – الخامس المتطمب المبحكثيف نظر كجية مف المحاكر أضعؼ ككانت% 74.86
 نسبي بكزف الالمركزية – السابع المتطمب يميو% 70.0 نسبي بكزف المشاركة مبدأ

70.8.% 
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 %(76.6" )القانكف سيادةاألكؿ " يتـ تطبيؽ المتطمب  .أ 
 %( 74.5" )الشفافيةالثاني " يتـ تطبيؽ المتطمب  .ب 
 %( 74.9) المساءلة"الثالث " يتـ تطبيؽ المتطمب  .ج 
 %( 73.6) العدؿ كالمساكاة "الرابع " يتـ تطبيؽ المتطمب  .د 
 %( 70.0) "المشاركةتحقيؽ مبدأ الخامس " يتـ تطبيؽ المتطمب .ق 
 %( 71.2) الكفاءة كالفعالية "السادس "يتـ تطبيؽ المتطمب  .ك 
 %( 70.8) الالمركزية"السابع "تـ تطبيؽ المتطمب  .ز 
 ، %(73.4) الرؤية االستراتيجية"الثامف "يتـ تطبيؽ المتطمب  .ح 

 

 

 ز%(73.3ية لمدكلة " )األمنلمحكر الكظيفة تبيف النتائج أف الكزف النسبي  .3

أظيرت نتائج الدراسة العديد مف الخصائص المكضحة لطبيعة الكظيفة األمنية في قطاع  .4
دكاعي الفمتاف كالزعزع األمنية غزة، حيث تبيف أف أجيزة األمف تتصدل بشكؿ كاضح لكؿ 

كمحاكالت افساد المكاطنيف، كما تمعب المعيقات االجتماعية دكران  سمبيان في التأثير عمى 
جكدة الخدمة األمنية، كما أف تيديديات االحتالؿ كسياساتو تمعب ىي األخرل دكران معيقان 

 ألداء الكظيفة األمنية.
يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ   .5

ية في األمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارة
 الرتبة، المحافظة، سنكات الخبرة،  لمتغيرات الشخصية )العمر،  غزة تعزل

 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة حكؿ كاقع تطبيؽ  يكجد ال  .6
ية في األمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمن األجيزةالرشيدة في  اإلدارة

 .مؤىؿ العمميلمغزة تعزل 
 

أداء الدكلة حكؿ ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكيات تقديرات أفراد العينة  .7
ية في غزة تعزل إلي األمن األجيزةية في قطاع غزة مف كجية نظر قادة األمنلكظيفتيا 

 المتغيرات الديمكغرافية. 
 

 اإلدارةتبيف مف خالؿ نتائج الدراسة كجكد عدد مف التحديات التي تقؼ في كجو تطبيؽ   .8
الرشيدة كىي مثؿ: ضركرة تحقيؽ سيادة القانكف عمى الجميع دكف استثناء، االلتزاـ 
بالشفافية كالكاقعية في تقييـ االنجازات، االتصاؿ مع الجميكر بشكؿ أكسع، اشراؾ الجميع 

 في صنع القرار.
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 :ثانيُا: التكصيات
ية مف كؿ مظاىر الفمسطيني، كخمؽ منظكمة خال األمفالرشيدة في قطاع  اإلدارةتعزيز   .1

 اإلدارةخطط كبرامج تتبنى كطنية مشتركة لنشر قيـ كمبادئ  الفساد، كذلؾ مف خالؿ
 الرشيدة.

ية مف خالؿ االستجابة لممتطمبات التي يفرضيا كاقع األمنتطكير أداء الدكلة لكظيفتيا  .2
 قطاع غزة، كالتفكؽ عمى لصعكبات كالتحديات كالميددات الداخمية كالخارجية.

 ية كجميكر المكاطنيف كالتغمب عمى نزعات الحزبيةاألمن األجيزةتعزيز العالقة بيف  .3
كاالستقطاب السائدة في المجتمع الفمسطيني كالعمؿ عمى صيانة تعزيز الصكرة الذىنية 

 لدل المكاطف الفمسطيني. األمفلرجؿ 

 األجيزةد منتسبي ، مف خالؿ زيادة أعداكمان ككيفان  األمفتنمية المكارد البشرية في قطاع  .4
 ية مف ناحية، كتدريب كصقؿ ميارات العامميف الحالييف مف ناحية أخرل.األمن

ايالء مزيد مف االىتماـ لمبدأ المشاركة، كتعزيز مساىمة كاشراؾ العامميف )البيئة الداخمية(،  .5
تبني سياسة  إلى، اضافةن كمنظمات المجتمع المدني كالقطاع الخاص )البيئة الخارجية(

 مف أجؿ تحسيف مستكل الخدمة المقدمة. الباب المفتكح لجميع فئات العامميف

تفكيض الصالحيات كتمكيف العامميف كتذليؿ العقبات أماـ خمؽ قيادات الصؼ الثاني،  .6
كالخطكات  جراءاتكالتغمب عمى كؿ ما مف شأنو أف يرسخ المركزية في العمؿ، كاستيفاء اإل

كاضح، الكصؼ  إجراءاتدليؿ  إعدادتحقيؽ الالمركزية كىي مثؿ: الالزمة ل اإلدارية
 كالتكصيؼ الكظيفي، اعادة ىيكمة بعض االدارات كالدكائر كاالقساـ.

المطمكبة  المياـإلنجاز  عمؿ بكؿ كفاءة كفعاليةالقبؿ المساءلة ك تتبنى قيـ العدؿ كالمساكاة ك  .7
 ككفؽ رؤية استراتيجية كاضحة ذكية. كتقديميا لجميكر المكاطنيف دكف تمييز، 

، ككضع ية عمى أسس قانكنية سميمةاألمن األجيزةالعمؿ عمى تنظـ العالقات الكظيفية في  .8
الرجؿ المنسب في المكاف المناسب مف أجؿ التغمب عمى النقص في األعداد كالخبرات بؿ 

 .األخرلكاالمكانيات 

عمى  التعبيرلحريات بشكؿ عاـ كحرية تعزيز انشر ثقافة الشفافية كالكضكح كاإلفصاح ك  .9
ية كال يغفؿ عف حؽ األمن، كذلؾ بشكؿ متكازف يراعي خصكصية المؤسسة كجو الخصكص

 .المعرفة لمعامميف أك لجميكر المكاطنيف في كثير مف األحياف
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 .يةاألمن األجيزةكل االنجاز في تقييـ لمستلدل القياـ بال كالمكضكعيةتحرم الكاقعية  .10

عقد لقاءات دكرية مع الجميكر لالستماع  عمى العمؿالجميكر، ك تممس حاجات  .11
 لشكاكييـ كمحاسبة المخالفيف كفؽ القانكف.

ية كذلؾ بما يتالءـ مع مستكل األمنتعزيز االمكانيات المادية كالمكجستية لدل ألجيزة  .12
 .األمفكاألىداؼ المناطة بأجيزة  ية المطمكباألمنالخدمة 

ية ما يكفييا مف المكارد البشرية القادرة عمى تنفيذ األمن األجيزةالعمؿ عمى امتالؾ  .13
 .يةاألمنالعمميات مف أجؿ أداء الكظيفة 

ية، عمى ضكء األمنالرشيدة كالكظيفة  اإلدارةضركرة اجراء المزيد مف األبحاث المتعمقة ب .14
تكصيات ىذه الدراسة كغيرىا، كذلؾ مف أجؿ تقديـ خدمة أمنية ذات جكدة عالية كحماية 

 الجبية الداخمية الفمسطينية.
 

 

 :ثالثان: الدراسات المقترحة

 ية لمدكلة.األمنأثر العكلمة عمى تحقيؽ الكظيفة  .1
 دكر العكلمة في تحقيؽ اإلدارة الرشيدة في فمسطيف. .2
 .يةاألمنالرشيدة كعالقتيا باألداء التنظيمي في المؤسسة  اإلدارة .3
.كالكظيفة األمنية لمدكلة مف كجية نظر متمقي الخدمة األمنيةاإلدارة الرشيدة  .4



 

 

 
 
 
 

 قائمة المصادر كالمراجع
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 قائمة المصادر كالمراجع
 :أكال: المراجع العربية

 النبكية كالسنة الكريـ القرآف
: الفمسطيني القكمي لألمف الداخمية التحديات( 2016) سميـ كماضي، منصكر كريـ، أبك -

 .غزة الفمسطيني، التخطيط مركز ،تحديات مرتكزات الفمسطيني القـك األمف
 المحمية الييئات في الصالح لمحكـ كالعممية المفاىيمية المؤشرات( 2008)أيمف، أحمد -

 فمسطيف، نابمس، الكطنية النجاح جامعة – منشكرة غير ماجستير رسالة ،الفمسطينية
 ،الفساد لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية في الرشيدة الحككمة مبادئ( 2014) حسيف أسامة، -

 .القاىرة االجتماعي، العقد مركز
 كمفاىيـ لمصطمحات اإلرشادم الدليؿ( 2010)أماف كالمساءلة النزاىة أجؿ مف االئتالؼ -

 .أماف كالمساءلة النزاىة أجؿ مف االئتالؼ منشكرات: اهلل راـ. األكلى الطبعة. الصالح الحكـ
 نايؼ جامعة كالبحكث، الدراسات مركز ،المنتظمة كالجريمة الفساد( 2007) محمد البشرم، -

 .السعكدية الرياض، ية،األمن لمعمكـ العربية
 العدد العربي المستقبؿ مجمة ،الرشيد الحكـ تكاجو التي التحديات( 2010) معيف بشكر، -

 .120 مجمد 377
 الداخمية كمحددتيا منيا كاليدؼ ”الحككمة" بعنكاف مقاؿ( 2015) سميماف البطحي، -

 .http://albuthi.com/blog/968: االلكتركني المكقع عبر ،تطبيقيا كمعايير كالخارجية
 المممكة م الكطني األمف عمى كأثره المدني المجتمع تطكر( 2007) خيرة العزيز، عبد بفا -

 يةاألمن لمعمكـ العربية نايؼ جامعة الرياض، منشكرة، غير دكتكراة اطركحة السعكدية، العربية
 (.2016) الداخمية بكزارة اإلدارةك  التنظيـ -
 مركز ،االكلية الصحية الرعاية قطاع في الحككمة لتقييـ عاـ اطار(  2012) مي الجماؿ، -

 القاىرة االجتماعي، العقد
 ككنسيت ،تطبيقيا كنطاؽ مبادئيا، متطمباتيا،: الشركات حككمة (2009) نجاة جمعاف، -

 .فيفرم االستثمارية، لالستشارات
 الفمسطينية الجامعات في تطبيقيا كمتطمبات اإلدارية الشفافية كاقع (2011) أحمد حرب، -

 .فمسطيف غزة، ،(اإلسالمية الجامعة/ التجارة كمية – منشكرة غير ماجستير رسالة) ،غزة بقطاع
 عمى لمحككمة األساسية المبادئ تطبيؽ انعكاسات( 2008) العزيز عبد بف عمر الحضيؼ، -

 الرياض، منشكرة، غير دكتكراه اطركحة ،السعكدية الحككمية لألجيزة ياألمنك  التنظيمي االداء
 .الرياض ية،األمن لمعمكـ العربية نايؼ جامعة
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 الفمسطينية المالية كزارة في الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ كاقع( 2010)منكر، الحمبية -
، الفمسطينية المالية كزارة عمى تطبيقية دراسة :المكظفيف نظر كجية مف األداء بفاعمية كعالقتو
 .فمسطيف، القدس، القدس جامعة

 الحككمية غير المنظمات في الرشيد الحكـ مبادئ تطبيؽ دكر( 2012) فتحي أحمد الحمك، -
 غزة، االسالمية، الجامعة ماجستير، رسالة ،المستدامة التنمية تحقيؽ في غزة قطاع في

 .فمسطيف
 العقد مركز ،الخدمية المراكز في الرشيدة الحككمة تقييـ دليؿ(  2014) ياسميف خضرم، -

 .القاىرة االجتماعي،
 .االردف ،األردنية الكزارات مراكز في الشفافية تطبيؽ مدل(" 2004) محمد دعيبس، -
 .االسالـ مفكرة ،االسالمية لمحضارة الناعمة القكة( 2011) محمد الزكاكم، -
 أسبابو، لمفيكمو، أكاديمية رؤية: النامية الدكؿ في االدارم الفساد( 2003) اهلل عبد السالـ، -

 .اإلدارية البحكث مجمة كاستراتيجياتو، آثاره أشكالو،
 الشييدة مركز ،فمسطيف في كآفاقيا الشعبية المشاركة كاقع( 2003) كآخركف كليد سالـ، -

 .فمسطيف أريحا، برير، نبيمة
 في اإلدارم الفساد مف الحد في الحككمية كالمساءلة الشفافية دكر( 2010) السبيع -

 غزة، اإلسالمية، الجامعة التجارة، كمية – منشكرة غير ماجستير رسالة الحككمية، القطاعات
 .فمسطيف

 المكقع عبر"  الرشيدة لإلدارة نظاـ الحككمة" بعنكاف مقاؿ( 2010) عمي عدناف ستيتية، -
 http://gulf.argaam.com/article/articledetail/173280: االلكتركني

 كالديمقراطية ،األمفك  التنمية، تحقيؽ في الفمسطينية السمطة كرد( 2013) بساـ سميماف، -
 .فمسطيف الكطنية، النجاح جامعة ،يميسرائاإل االحتالؿ ظؿ في
 ،اسالمي منظكر مف االقتصادم الفساد مكافحة( 2011) محمد كسبخاكم، شيبكط سميماف، -

 التسيير كعمكـ كالتجارية االقتصادية العمكـ لمعيد األكؿ الدكلي لمممتقى مقدمة عممية كرقة
 .   الجزائر المستقبؿ، كرىانات الكاقع: االسالمي كاالقتصاد

 تنمية لتحقيؽ مثمى أداة الرشيدة الحككمة: بعنكاف مقاؿ( 2008) رائد الديف، شرؼ -
 http://www.albehar.org/archives/6118: االلكتركني المكقع عبر" مجتمعية

 العبيكاف الحديثة، كاالتجاىات األساسيات: األعماؿ إدارة( 2014) كآخركف أحمد الشميرم، -
 .الرياض لمنشر،

 المكقع عبر ،العربية التنمية استدامة في الراشد الحكـ مقكمات (2004) أحمد، الشيكاف -
 www.csfyemen.org/upfiles/csf-p6128.pdf: االلكتركني
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 الزيتكنة مركز ،الفمسطينية السمطة في يةاألمن التطكرات( 2007) كآخركف محسف، صالح، -
 النشر ،كالتنمية المدني المجتمع منظمات إلى مدخؿ( 2012) كآخركف الماجد عبد العالكؿ، -

  .غزة المؤلفيف، بكاسطة
 في الرشيد الحكـ تحقيؽ في المدني المجتمع منظمات دكر ( 2006)  ناجي النكر، عبد -

 الجزائر ،3 العدد بسكرة، خضيرة محمد جامعة المفكر، مجمة ،الجزائر
 كمتطمبات العكلمة تحديات بيف لمدكلة يةاألمن الكظيفة( 2012)، عبد الناصراليادم عبد -

 .الرياض الشرطية، العمكـ قسـ – يةاألمن لمعمكـ العربية نايؼ جامعة ،الرشيدة اإلدارة
 في الُمستدامة اإلقتصادية التنمية عمى الرشيد الحكـ أثر( 2013) محمكد محمد العجمكني، -

 جامعة  ،(ICIEF) اإلسالمي كالتمكيؿ لإلقتصاد التاسع العالمي المؤتمر العربية، الدكؿ
 .األردف ، اليرمكؾ

 الراشدة الحككمة في كدكرىا المعرفة مجتع منظكمة(  2010) حاج عكض ،أحمد عمى -
 يةاألمن لمعمـك نايؼ جامعة ،الشامؿ األمف كتحقيؽ كالديمقراطية

 كجية مف كالتحقيؽ الرقابة لييئة الرقابي الدكر فعالية مدل( 2003) مكسى سعكد الغيث، -
 منػشكرة، غيػر ماجستير رسالة بالكزارة، التنفيذية القيادات نظر
 ،الحربية كالتعددية الكاحد الحزب ظؿ في الجزائر في الرشيد الحكـ( 2014) ابرادشة فريد، -

 .الجزائر جامعة دكتكراة، رسالة
 فمسطيف، في ياألمن القطاع إصالح إلى المدخؿ( 2007) أرنكلد كليتيكلد، ركالند فريدريؾ، -

 .جنيؼ ،المسمحة القكات عمى الديمقراطية لمرقابة جنيؼ مركز
 القرف في اإلدارةك  الحكـ كمشكمة العالمي النظاـ: الدكلة بناء( 207) فرانسيس فكككياما، -

 .السعكدية العبيكاف، مكتبة محمد، مجاب االماـ، ترجمة كالعشريف، الحادم
 .بيركت كاالستشارات، لمدراسات -
 .بيركت العربية، النيضة دار ،كالحككمة الدكلة-السياسية النظـ( 1969) كامؿ محمد ليمة، -
 عبر العممي مصر ككاقع المتحدة االمـ اتفاقية اإلدارم الفساد( 2011) دينا محجكب، -

  http://www.benna-undp.gov.org: االلكتركني المكقع
 - بانكراما منشكرات ،فمسطيف في المحمية كالتنمية الالمركزية( 2008) جبريؿ محمد، -

 .اهلل راـ المجتمع، كتنمية الديمقراطية لتعميـ الفمسطيني المركز
 ،الفمسطينية الكطنية السمطة في صالحاإل كآفاؽ كاقع( 2003) اإلنساف لحقكؽ غزة مركز -
 .غزة المنارة، دار
 21 العدد تسامح، مجمة ، المجتمع مؤسسات كبناء الصالح الحكـ( 2005) طاىر المصرم، -

 .1 المجمد
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 أجؿ مف االئتالؼ ،الفساد مكاجية في كالمساءلة كالشفافية النزاىة( 2007) عبير مصمح، -
 .فمسطيف القدس، أماف، – كالمساءلة النزاىة

 في اإلدارم باألداء كعالقتيا الرشيد الحكـ معايير تطبيؽ مدل( 2013) سمير مطير، -
 لمدراسات كالسياسة اإلدارة أكاديمية – منشكرة غير ماجستير رساالة الفمسطينية، الكزارات

 .فمسطيف العميا،غزة،
 الحكـ تعزيز في كدكره الفمسطينية الكزارات في اإلدارم صالحاإل(. "2011) شرؼأ مكسى، -

 .فمسطيف ،فمسطيف المفتكحة القدس جامعة – منشكرة غير ماجستير رسالة ،الرشيد
 الكطني األمفك  الداخمية كزارة في تطكيرىا كسبؿ األزمات إدارة كاقع( 2014) إياد نصر، -

 فمسطيف كالسياسة، اإلدارة أكاديمية منشكرة، غير ماجستير رسالة" غزة بقطاع
 الجزائر المؤسسات، حككمة تفعيؿ في الرقابة اليات دكر( 2009) عبدم نعيمة، -
: يةاألمن األجيزة في الكظيفي باألداء كعالقتيا اإلدارية الرقابة( 2003) اهلل عبد النمياف، -

 . يةاألمن لمعمكـ نايؼ أكاديمية حائؿ، منطقة شرطة عمى مسحية دراسة
 في كدكرىا الرشيد الحكـ لمعايير الخاص القطاع منظمات تطبيؽ مدل( 2015)نيمة ىممك، -

 غير ماجستير رسالة.  غزة قطاع في المكمفيف كبار عمى تطبيقية دراسة الدكلة إدارة تعزيز
 .غزة العميا لمدراسات كالسياسة اإلدارة أكاديمية منشكرة،

 .2013-2011 األمف لقطاع االستراتيجية الخطة الفمسطينية، الداخمية كزارة -
                           : االلكتركني المكقع عبر التصفح تـ( 2014) إدريس القابمة، كلد -

    http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=28387 
 كدكره، غزة بقطاع الفمسطينية الحككمة في الدكلة قيادات تأىيؿ كاقع( 2015) عبير كىبة، -
 كالسياسة اإلدارة أكاديمية – منشكرة غير ماجستير رسالة الرشيد، الحكـ تحقيؽ التعرؼ إلى في

 .فمسطيف غزة، العميا، لمدراسات
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 ( االستبانة1رقـ ) ممحؽ       

                    
 

 
 

 األخ            /                                                       حفظو اهلل ،،،،

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،،             

 تعبئة استبانة لرسالة ماجستير بعنكاف:  :المكضكع
 

 ية"األمن األجيزةية لمدكلة مف كجية نظر قيادات األمنالرشيدة كعالقتيا بالكظيفة  اإلدارة" متطمبات 
 

يرجى منكـ التكـر بتعبئة االستبانة المرفقة، بعد قراءة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة قراءة 
في الخانة التي تعبر عف مدل مكافقتكـ عمييا حسب الكاقع الذم  (x)متأنية ككضع عالمة 

 تعممكف بو.
فقط عممان بأف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة كأنيا لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي 

 كتتكقؼ عمى دقتيا صحة النتائج التي ستتكصؿ إلييا الدراسة.
 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ 

 

 الباحث                          
 عمى ابراىيـ النادم      
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 أكالن: البيانات الشخصية :
 

 المناسبة: اإلجابة( أماـ Xيرجى كضع إشارة )
 35أقؿ مف  إلى 25مف     25أقؿ مف   العمر:          -1
 سنة فأكثر 45   45أقؿ مف  إلى35مف       

 لكاء       عميد        عقيد       مقدـ    رائد        :الرتبة -2
 دبمـك متكسط  ثانكية عامة أك أقؿ  المؤىؿ العممي :  -3
 دراسات عميا   بكالكريكس     

خانيكنس                         الكسطى  غزة شماؿ غزة المحافظة)حسب مكاف العمؿ(:  -4
 رفح    
  

  10أقؿ مف إلى 5مف    سنكات  5أقؿ مف  عدد سنكات الخدمة )الخبرة(: -5
 سنة فأكثر  15   15أقؿ مف  إلى 10مف  
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 الرشيدة اإلدارةثانيان: متطمبات 
 

 الرقـ
( أماـ Xفيما يمي مجمكعة مف األسئمة يرجى منؾ كضع إشارة )

 التي تراىا مناسبة مف كجية نظرؾ:اإلجابة 
 مكافؽ
 بشدة

 محايد مكافؽ
 غير
 مكافؽ

غير 
 مكافؽ
 بشدة

 المتطمب األكؿ: سيادة القانكف
      استثناء. دكف يخضع جميع العامميف في الكظيفة األمنية لمقانكف  .1
 أسس قانكنية عمى األجيزة األمنية في الكظيفية العالقات تنظـ  .2

 سميمة.
     

رؤية المؤسسة األمنية كأىدافيا مع القكانيف كاألنظمة الداخمية تتفؽ   .3
 .لألجيزة األمنية

     

األجيزة  بأنشطة الخاصة كالمالية اإلدارية المعامالت جميع تتـ  .4
 بيا. الداخمية الخاصة لألنظمة كفقان  األمنية

     

      . مخالفتو كعدـ القانكف إنفاذ لضماف الرقابية الكسائؿ تستخدـ  .5
تمس  التي القرارات التخاذ كمحددة كاضحة قانكنية إجراءات تتكافر  .6

 مصمحة الجميكر.
     

 المتطمب الثاني: الشفافية
 تعقيد دكف األنشطة بأداء يسمح مبسط بشكؿ العمؿ إجراءات تتـ  .1

 العامميف مف قبؿ
     

لمحد مف   الدينية القيـ تمارس األجيزة األمنية سياسات تيتـ بتنمية  .2
 الفساد اإلدارم. ظاىرة

     

تعمؿ قيادة األجيزة األمنية عمى حماية العامميف الذيف يقكمكف   .3
 .بداخميا كاالنحرافات باكتشاؼ التجاكزات

     

أساليب التقييـ لمستكل االنجاز في األجيزة األمنية بالكاقعية  تتسـ  .4
  كالشفافية.

     

ثقافة الشفافية كالكضكح كاإلفصاح األجيزة األمنية لنشر  تسعى  .5
 كحرية التعبير

     

دارية مالية تقارير تمتـز المستكيات اإلدارية بإرساؿ   .6 دكرية  كا 
 .المحدد الكقت في لمجيات العميا

     

 المتطمب الثالث: المساءلة
      يتـ تقييـ انجازات المؤسسة األمنية بشكؿ دكرم.  .1
      المطمكب القكاعد بكضكح األمنيةاألجيزة  العاممكف في يدرؾ  .2
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 الرقـ
( أماـ Xفيما يمي مجمكعة مف األسئمة يرجى منؾ كضع إشارة )

 التي تراىا مناسبة مف كجية نظرؾ:اإلجابة 
 مكافؽ
 بشدة

 محايد مكافؽ
 غير
 مكافؽ

غير 
 مكافؽ
 بشدة

 كعكاقب مخالفتيا. بيا االلتزاـ
 الخارجية الرقابية كالمجاف كالييئات يتـ إتاحة المجاؿ لممتخصصيف  .3

 كاطالعيـ عمى التقارير الالزمة.
     

 كفؽ مخالفة أم عف يستطيع منتسبي األجيزة األمنية اإلبالغ  .4
 كفؽ الفاعؿ كيعاقب سالمتيـ كحمايتيـ يضمف كاضح تسمسؿ
 القانكف.

     

لشكاكييـ  الجميكر لالستماع مع دكرية تعقد األجيزة األمنية لقاءات  .5
 القانكف. المخالفيف كفؽ كمحاسبة

     

      .ركاتبيـ مستكل تدني رغـ الفساد لمظاىر المجكء العاممكف يرفض  .6
 المتطمب الرابع: العدؿ كالمساكاة

 عف بعيدان  لممستفيديف خدماتيا تقديـ عمى األجيزة األمنية تحرص  .1
 أك التحيز. التمييز

     

 الحقيقية كالمتطمبات الحاجات كفؽ تقدـ الخدمات األمنية  .2
 .كالضركرية

     

تراعي األجيزة األمنية حقكؽ مكظفييا دكف النظر إلى االنتماء   .3
 السياسي.

     

 مع تتعمؽ بالتعامؿ خاصة تعتمد األجيزة األمنية إجراءات كترتيبات  .4
 الخاصة. االحتياجات ذكم

     

 الخدمات تقديـ في المكضكعية تعمؿ األجيزة األمنية عمى تحقيؽ  .5
 المجتمع. فئات األمنية لكافة

     

بالمؤسسة  الخاص كاألجكر الركاتب نظاـ في كمساكاة عدالة يكجد  .6
 األمنية.

     

الرجاؿ كالنساء دكف تحفظ األجيزة األمنية حقكؽ العامميف مف   .7
 تحيز.

     

 المتطمب الخامس:  تحقيؽ مبدأ المشاركة
البدائؿ  طرح في النظر كجيات في االختالؼ حاالت تستثمر  .1

 القرار. في صناعة المتنكعة
     

     اختالفيـ   رغـ العامميف بيف التكافؽ عمى األجيزة األمنية تؤكد  .2
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 الرقـ
( أماـ Xفيما يمي مجمكعة مف األسئمة يرجى منؾ كضع إشارة )

 التي تراىا مناسبة مف كجية نظرؾ:اإلجابة 
 مكافؽ
 بشدة

 محايد مكافؽ
 غير
 مكافؽ

غير 
 مكافؽ
 بشدة

 ثقافيا كمعرفيا.
 بيئة في تنشأ التي النزاعات منع عمى األمنيةاألجيزة  تساعد   .3

 .العمؿ
     

      .القرار صناعة عممية في المستكيات لجميع منظـ تمثيؿ ىناؾ  .4
 رغـ القضايا حكؿ المشاركة مبدأ تعمؿ القيادة عمى تحقيؽ   .5

 .العامميف بيف القيـ الشخصية في االختالؼ
     

 المقترحات كتقديـ الرأم إبداء عمى العامميف األجيزة األمنية تحفز  .6
 .النقد الخكؼ مف دكف

     

 المتطمب السادس:  الكفاءة كالفاعمية
 احتياجات تسفر إجراءات األجيزة األمنية عف نتائج تمبي  .1

 .المكاطنيف
     

في خطط  المرسكمة كاألىداؼ المحققة النتائج بيف يكجد تطابؽ  .2
 األجيزة األمنية..

     

 األجيزة األمنية مع تقدميا الخدمات األمنية التيتتناسب   .3
 امكانياتيا.

     

 المتاحة البشرية المكارد استثمار تعمؿ قيادة األجيزة األمنية عمى   .4
 .التنظيمية لتحقيؽ األىداؼ

     

 تحقيؽ المتاحة بالشكؿ األمثؿ في سبيؿ المادية المكارد استثمار يتـ  .5
 التنظيمية. األىداؼ

     

      .دكرم بشكؿ األجيزة األمنية  انجازات تقييـ يتـ  .6
 المتطمب السادس:  الالمركزية

تعتمد قيادة األجيزة األمنية مبدأ تفكيض الصالحيات مف أجؿ   .1
 تسييؿ اتخاذ بعض القرارات.

     

 كاضحة اتصاؿ كخطكط تنظيمي ىيكؿ تمتمؾ المؤسسة األمنية  .2
 .الصالحيات تداخؿ تمنع

     

إشراؾ جميع المستكيات اإلدارية مع اإلدارة العميا في عممية يتـ   .3
 .المؤسسة في الرئيسة القرارات صنع

     

     يكجد كصؼ كظيفي لكؿ الكحدات اإلدارية يتيح عممية اتخاذ   .4
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 الرقـ
( أماـ Xفيما يمي مجمكعة مف األسئمة يرجى منؾ كضع إشارة )

 التي تراىا مناسبة مف كجية نظرؾ:اإلجابة 
 مكافؽ
 بشدة

 محايد مكافؽ
 غير
 مكافؽ

غير 
 مكافؽ
 بشدة

 القرارات بما يحقؽ زيادة كفاءة الخدمة األمنية المقدمة لمجميكر.
يجاد قيادات جديدة مف تعمؿ القيادة العميا عمى تمكيف   .5 العامميف كا 

 خالؿ أسمكب اإلدارة الالمركزية.
     

 جكدة مف يزيد بما مستمر بشكؿ أنشطتيا تطكر األجيزة األمنية  .6
 المقدمة لمجميكر الخدمة

     

 المتطمب السابع:  الرؤية االستراتيجية
      إستراتيجية كاضحة. رؤية تمتمؾ األجيزة األمنية   .1
األجيزة  تطمح التي األىداؼ عمى كثب عف المكظفيف اطالع يتـ  .2

 المستقبؿ. في إلى تحقيقيا األمنية 
     

 البيئة في كالضعؼ القكة نقاط تعمؿ األجيزة األمنية عمى تحميؿ  .3
 لدييا، كتحديد الفرص كالمخاطر المحتممة. الداخمية

     

تتبني األجيزة األمنية خطة تشغيمية انطالقا مف الرؤية اإلستراتيجية   .4
 ليا.

     

      .اإلستراتيجية الخطة بناء في المختمفة اإلدارية المستكيات تشارؾ  .5
ستراتيجيتيا أىدافيا بتعديؿ المؤسسة األمنية تقـك   .6  لضماف كا 

 .الخدمات تقديـ استمرارية
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 ية لمدكلةاألمنثالثػػػان/ الكظيفة 
 

( أماـ Xفيما يمي مجمكعة مف األسئمة يرجى منؾ كضع إشارة ) الرقـ
 اإلجابة التي تراىا مناسبة مف كجية نظرؾ:

 مكافؽ
 بشدة

 محايد مكافؽ
 غير
 مكافؽ

غير 
 مكافؽ
 بشدة

تنطمؽ القكل األمنية في أداء كظيفتيا مف رؤية كرسالة كاضحتيف   .1
 االستراتيجيةمف أجؿ الكصكؿ إلى االىداؼ 

     

تتبنى القيادة األمنية تحقيؽ الصالح العاـ كسيادة القانكف   .2
 كالشرعية

     

تعمؿ الجيات األمنية كفؽ سياسات كمبادئ تحقؽ المشاركة   .3
 كالتفاعؿ بيف الجيات المختمفة

     

      تعزز اإلجراءات األمنية المحافظة عمى القيـ كحقكؽ اإلنساف.  .4
يكجد قكانيف فاعمة كلكائح مف شأنيا ضبط كمراقبة عمؿ األجيزة   .5

 األمنية  
     

يتكفر لدل قطاع األمف الفمسطيني المكاد كالمعدات الالزمة   .6
رساء النظاـ  لتحقيؽ األمف كا 

     

تمتمؾ األجيزة األمنية ما يكفييا مف المكارد البشرية القادرة عمى   .7
 الكظيفة األمنيةتنفيذ العمميات مف أجؿ أداء 

     

يقدـ قطاع األمف الفمسطيني خدمات أمنية ذات جكدة عالية   .8
 كالدكلة عمى السكاء لإلنسافتحفظ األمف 

     

تكافح األجيزة األمنية الجريمة بشكؿ عممي معتمد عمى   .9
 استراتيجية كاضحة كدراسات مستمرة.

     

األمف كالسمـ تتصدل القكل األمنية لكؿ ما مف شأنو زعزعة   .10
 الداخمي كمحاكالت افساد المكاطنيف

     

تمتـز القكل األمنية بالحفاظ عمى سيادة الدكلة كأمنيا عمى صعيد   .11
  .الشعب، كاإلقميـ الجغرافي، كالسمطة السياسية

     

تتضمف السياسات األمنية  مجاالت متعددة مثؿ األمف المائي   .12
 كغيرىا.كالغذائي كالصناعي كأمف الطاقة 

     

تتحمؿ القكل األمنية ميمة حماية استقالؿ الدكلة ككيانيا   .13
 السياسي كدرء أم ميددات داخمية عنو، كانت أـ خارجية

     

تعمؿ قيادة قطاع األمف عمى رسـ الخطط كالبرامج اليادفة إلى   .14
تحقيؽ الحياة األفضؿ لمشعب كالسعي إلى إشباع رغباتو مف كافة 
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( أماـ Xفيما يمي مجمكعة مف األسئمة يرجى منؾ كضع إشارة ) الرقـ
 اإلجابة التي تراىا مناسبة مف كجية نظرؾ:

 مكافؽ
 بشدة

 محايد مكافؽ
 غير
 مكافؽ

غير 
 مكافؽ
 بشدة

 النكاحي
تتكامؿ جيكد مككنات منظكمة األمف الفمسطيني مف أجؿ صيانو   .15

عمميات األمف كتحقيؽ أىدافيا، كالحد مف الصراع كتضارب 
 الصالحيات.

     

تمعب التيديدات األمنية المتعمقة بسياسات االحتالؿ دكرا في   .16
اعاقة تحقيؽ الكظيفة األمنية لقطاع األمف الفمسطيني عمى الكجو 

 األفضؿ.

     

تتأثر جكدة الخدمات األمنية المقدمة لممكاطنيف بتزايد المعيقات   .17
 االجتماعية مثؿ البطالة كالتعصب العائمي كالتسكؿ كغيرىا.

     

 
 لكـ لحسف تعاكنكـان شكر 

  



139 

 

 محكميػػػػف االستبانة (2ممحؽ رقـ )
 

 

 المسمى اسـ المحكـ ـ.
 التعميـ الجامعيأستاذ مساعد "مدير عاـ  الدكتكر/ خميؿ حماد       .1
 أستاذ دكتكر المناىج كالبحث العممي _ جامعو األقصى أستاذ دكتكر/ محمكد األستاذ            .2
 ت_ مدير عاـ ديكاف المكظفيف أستاذ مساعد كمحاضر في الجامعا دكتكر / نبيؿ المكح                      .3
 محاضر في الجامعات _ككيؿ المجمس التشريعيأستاذ مساعد_  دكتكر / نافذ المدىكف                   .4
 أستاذ مساعد _عميد كمية اآلداب "جامعو اإلسراء الكادية                   أحمددكتكر /   .5
 مدير عاـ التخطيط في كزارة المكاصالت_ محاضر في الجامعات دكتكر / أيمف راضي                     .6
 أستاذ القانكف العاـ المساعد _ محاضر في الجامعات دكتكر / رائد قنديؿ                       .7
 مدير عاـ الرقابة الداخمية _ كزارة المكاصالت دكتكر /  عالء العكش                   .8
 األزىرأستاذ مساعد _أستاذ القانكف العاـ المساعد جامعو  دكتكر / محمػػد سمماف شبير           .9

 أستاذ القانكف العاـ المساعد في الجامعة اإلسالمية دكتكر / ىاني عبد الرحمف غانـ       .10
 أستاذ مساعد _ القانكف العاـ في جامعة األزىر دكتكر/محمد أبك مطر                 .11
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 كزارة الداخمية -مدير عاـ جرائـ األمكاؿ  .36 ككيؿ مساعد -مساعد كزير الداخمية  .2
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 مدير عاـ الشرطة النسائية .48 (3قائد جياز البحرية مدراء الدكائر ) .14
 مدير عاـ شرطة الحراسات .49 (3قائد جياز األمف الكطني  كمدراء الدكائر ) .15
 (5)قيادة األمف كالحماية كمدراء األقساـ  .50 مساعد مدير الشرطة لمعمميات كالتدريب .16
 مدير دائرة التسجيؿ بييئة المعابر  .51 مساعد مدير الشرطة "لمشرطة المتخصصة" .17
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