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إهــــــــداء

إن كان لدي من إهداء فإننً ال أملك إال أن أتوجه به مقب َل الرأس والٌدٌن
لمن ربٌانً صغٌرا ,وأدبانً وعلمانً كبٌرا ...
أبً وأمً ,,,
ألبسهما هللا ثوب الصحة والعافٌة ,وأمد هللا فً عمرهما على الطاعة ورزقنً
رضاهم فً الدنٌا واآلخرة.
كما أننً أهدي هذا الجهد إلى إخوتً األعزاء ,,,
وإلى زوجتً الغالٌة ,,,
وإلى أبنائً (النا وتاال ونجٌب) ,,,
وإلى أقاربً وأحبابً و أصدقائً ,,,
وإلى قٌادة جهاز الشرطة الفلسطٌنٌة
وإلى كلٌة الرباط الجامعٌة ,,,
وإلى أرواح الشهداء جمٌعا ,,,
أهدي هذا العمل المتواضع ,,,
الباحث

ب

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ,أحمدك ربً حمددا ً كيٌدرا ً طٌبدا ً مباركداً ,فٌده مدلا السدماوات ومدلا
األرض ,وملا ما شئت من شًا بعد ,وأصدلً وأسدلم علدى المبعدوم رحمدة للعدالمٌن سدٌدنا

صدلى

علٌدة

وسلم وعلى آله وصحبه ,ومن اقتفى أيره إلى ٌوم الدٌن وبعد,,,
انطالقا ً مدن قولده

( ( منن ال ٌشنكر النناس ال ٌشنكر هللا)) (الترمدذي ٌ ,)399/4طٌدب لدً أن أبددي شدكري

وتقدٌري وامتنانً ألصحاب الفضل بعد

فً إنجاز هذه الدراسة.
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وأشكر المدرسٌن والعاملٌن والزمالا فً أكادٌمٌة إالدارة والسٌاسة ,وأخص بالذكر الدكتور الفاضل /دمحم ابراهٌم
المدهون ,الذي ال ٌدخر جهدا ً فً خدمة الطالب.
كما وأشكر اللواء /ناصنر مصنل والعمٌند /د .كمنال تربنان والعقٌدد /أٌنوب أبنو شنعر والرائند /دمحم الشنامً علدى
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العزٌز /حامد عبد الكرٌم العسولً و الصدٌ العزٌز /جمال حامد اللولحً.
فجزاهم

جمٌعا ً عنً خٌر الجزاا ,وأسال

ت

لً ولهم السداد والقبول ,,,

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى معرفة دور اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي لجياز الشرطة الفمسطيني.

واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في جياز الشرطة

الفمسطيني بالمحافظات الجنوبية مف رتبة رائد فأعمى ،والبالغ عددىـ ( )465موظفاً ،وتـ اختيار عينة طبقية
عشوائية عددىا ( )211موظفاً ،ولكف تـ استرداد ( )200استبانة صالحة لمتحميل ،ما نسبتو ( )%94.79مف
عينة الدراسة ،وتـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة.

وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:

 أظيرت النتائج دور اإلدارة العميا بشكل عػاـ بدرجػة متوسػطة بنسػبة ( ،)%65.910مػف قبػل جيػاز الشػرطةالفمسطيني.

 أظيرت النتائج أف مستوػ توافر التطػوير التنظيمػي فػي جيػاز الشػرطة الفمسػطيني بشػكل عػاـ بدرجػة متوسػطةبنسبة (.)%67.248

 وجػود عبلقػة طرديػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوػ داللػة ( )α ≤ 0.05بػيف واقػع اإلدارة العميػا والتطػويرالتنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.

 وأظيرت الدراسة أف( :التخطيط األمني ،الوسائل الفنية والتكنولوجيػة ،التػدريب األمنػي) تػؤثر تػأثير ذو داللػةإحصائية في المتغير التابع ،كما وأظيرت أف (ق اررات اإلدارة العميا) ليس لو تأثير في المتغير التابع.

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف آراء المبحوثيف حوؿ مستوػ توافرالتطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغيرات ( :العمر ،الرتبة العسكرية ،سنوات

الخدمة ،عدد الساعات التدريبية) ،وتوجد فروؽ تُعزػ لمتغير المؤىل العممي.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 تطوير اليياكل التنظيمية بجياز الشرطة لتصبح أكثر مرون ًة في االستجابة لممتغيرات المتبلحقة ،واستحداثوحدة تنظيمية تعني بالشرطة المجتمعية وتوفير متطمباتيا وتحديد مياـ ىذه الوحدة.
 خمق ثقافة تنظيمية تشجع عمى التواصل المستمر لتبادؿ الخبرات بيف العامميف في كافة المستويات اإلدارية،وغرس روح الوالء واإلبداع بيف العامميف.
 سف قانوف خاص بييئة الشرطة لمواكبة كافة المتغيرات المتبلحقة في الوسط األمني. تخصيص ميزانية لعمميات تطوير الوسائل التقنية بصفة مستمرة ،وتدريب العامميف عمى استخداميا. -إعداد الخطط والبرامج التطويرية المتخصصة بصفة مستمرة ،لتطوير الموارد البشرية في جياز الشرطة.

م

The Role Of Senior Management In The Organizational Development Of The
Palestinian Police

Abstract
The study aimed to find out the role of senior management in the organizational
development of the Palestinian police .

The study depended on the descriptive analytical approach , and the study society

consisted of all employees in the Palestinian police in the Gaza Strip from the rank of
major and higher, totaling (465) employees, a random sample of (211) employees

was chosen , (200) valid questionnaire for analysis were recovered, represented
(94%,79) of the study sample , the questionnaire was used as a tool for the study.
The most important findings of the study :
- The results showed the role of senior management in general moderately by
(65.910%), by the Palestinian police.
- The results showed that the level of availability of organizational development in
the Palestinian police force in general moderately by (67.248%).

- The presence of a positive relationship with a statistically significantat the level of
significance (α ≤ 0.05) between the reality of senior management and organizational
development in the Palestinian police force.
- The study showed that

(security planning, technical and technological means,

security training) affect statistically significant in the dependent variable ,also it
showed that
variable.

(senior management decisions) has no effect on the dependent

- There were no statistically significant differences at the level of significance
(α≤0.05) between the views of respondents about the level of availability of

organizational development in the Palestinian police force due to the variables (age,

ج

military rank, years of service, the number of training hours), and there are
differences attributed to the educational qualification variable .

The study recommended a number of recommendations including:
- Development of organizational structures in the police force to become more
flexible in responding to the changes and the rapid development of an organizational
unit cares about community policing and provide its requirements and define the
functions of this unit.

- Create an organizational culture that encourages ongoing communication to
exchange experiences among employees at all levels of management, and instill a
sense of loyalty and creativity among employees.

- Enact new laws specified for the body of the police to keep up with all the rapid
changes in the security center.

- Allocate a budget for the operations of the development of technical means
constantly and train employees to use them.

- Preparation of plans and developmental specialized programs constantly to develop
human resources in the police.
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أولا -:المقدمة:
يشيد عالمنا اليوـ ،ونحف في مطمع القرف الحادؼ والعشريف ،سمسمة مف التغيرات والتطورات المعرفية
ويعتبر موضوع التطوير والتحديث في اإلدارة مف
والتكنولوجية التي لـ يسبق ليا مثيل في تاريخ البشريةُ ،
اء أكاف في الجانب النظرؼ الذؼ يؤسس
المواضيع التي كانت ،والزالت تستحوذ عمى اىتماـ كثير مف الباحثيف سو ً

لمنظريات ،أـ في الجانب التطبيقي الذؼ يختبر النظريات ويسعى إلى تطبيقيا ،وقد ألقت المتغيرات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والتقنية المتسارعة بظبلليا عمى المنظمات العامة والخاصة ،وفرضت عمييا ضرورة
التعامل اإليجابي مع تمؾ المتغيرات بصورة مستمرة وبأساليب أكثر ديناميكية؛ حتى تتمكف مف التكيف مع
متطمبات البيئة الداخمية والخارجية.
والتطوير ىو عممية تغيير إيجابي مقصود ومخطط ؛ ىادؼ إلى االرتقاء بالمنظمات المجتمعية عمى
مختمف ألوانيا  ،ويرتكز عمى أسموب متناغـ مع متطمبات المجتمع والمتغيرات المتبلحقة فيو (أحمد ،
( .13:2011ويتطمب ذلؾ ضرورة قياـ اإلدارة العميا في المنظمات بتخصيص جزء كبير مف وقتيا في التفكير
في األوضاع المستقبمية بدالً مف االكتفاء بمواجية وادارة األزمات الجارية( .ىبلؿ.) 5:2007،
ولقد أصبح التطوير حقيقة البد منيا ،فالعصر الحالي ىو عصر المتغيرات السياسية واالقتصادية
والفكرية واألمنية والتكنولوجية ،فتعددت في ىذا العصر المشكبلت واألزمات وانيارت الفواصل الزمانية والمكانية ،
وأصبح العالـ كالقرية الصغيرة ،لذلؾ أصبحت المؤسسات الشرطية تواجو مواقف جديدة تستوجب العمل عمى
اكتشافي ا والتعامل معيا بل كذلؾ توقعيا ،وذلؾ مف خبلؿ تبني موضوع التطوير التنظيمي األمني ،والذؼ أصبح
قضية أساسية وىدفاً محورياً لمعمل الشرطي باعتباره أداة أساسية تكفل لمجياز الشرطي القدرة الدائمة عمى مواكبة
التطورات والمتغيرات بمختمف أبعادىا.
ولذلؾ كاف مف أىـ واجبات اإلدارة العميا في الجياز الشرطي بذؿ أقصى الجيود في سبيل توفير األمف
الضرورؼ لمفرد والمجتمع ،فاعتمدت التطوير التنظيمي ووزعت المياـ وحددت االختصاصات واتخذت الق اررات
وأعدت الخطط األمنية ،وحددت السمطات البلزمة لرجاليا لمقياـ بأعماليـ في حفع األمف واالستقرار لمواجية ما
يستجد مف مشكبلت ومواقف حرجة ( كموب.)1:2012،
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ثانيا -:مشكمة الدراسة:
تنحصر مشكمة الدراسة في التعرؼ إلى دور اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي لجياز الشرطة وصوالً
لغاية تتمثل في تحقيق كفاءة وفاعمية جياز الشرطة لمواكبة كافة المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والتكنولوجية واألمنية وغيرىا  ،وأداء مياميا بكفاءة عالية واالرتقاء بخدماتيا لمستويات مميزة.
والحع الباحث مف خبلؿ المعرفة واالطبلع ،ومف واقع عممو بجياز الشرطة ومعايشتو لمعامميف في
األجيزة األمنية ضرورة العمل عمى إحداث التطوير التنظيمي المستمر ،نتيجة التغيرات الحادثة في المجتمع،
والتي تسببت في اتساع النشاط األمني وتعدد صوره وتعدد وتنوع الخدمات الشرطية المقدمة لممجتمع ،فأتت ىذه
الدراسة لمتعرؼ لدور اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي لجياز الشرطة ،والذؼ يعتبر أداة عممية لمساعدة جياز
الشرطة في تحقيق اإلنجاز وبموغ التميز واألداء المطموب وصوالً إلى تقديـ خدمات أمنية متميزة ومواكبة لمواقع،
مف خبلؿ التعرؼ إلى جوانب القصور في جياز الشرطة ،ووضع مقترحات تطويرية لعبلجيا مع تعزيز الجوانب
اإليجابية.
وقد أظيرت العديد مف الدراسات الحديثة المحمية  ،منيا دراسة الموح ( )2006و دراسة السر ( ، )2008وجود
خمل في اليياكل التنظيمية لمو ازرات الفمسطينية وكاف ىذا الخمل المسبب الرئيس في إعاقة التطوير األداء اإلدارؼ
ليا ،وكذلؾ يوجد غياب لدور اإلدارة العميا بإحداث التغيرات المطموبة  ،لذا يجب تعزيز عممية إعادة الييكمة
والتغيير واإلصبلح التي أجريت داخل الو ازرات الفمسطينية ومف ضمنيا و ازرة الداخمية واألمف الوطني .
وفي سبيل التأكد مف وجود مشكمة الدراسة ،فقد قاـ الباحث بإجراء دراسة استطبلعية مف خبلؿ إعداد
قائمة استقصاء لعينة تكونت مف ( )30موظفاً مف كوادر جياز الشرطة الستطبلع آرائيـ حوؿ المتغيرات محل

الدراسة ،ومف خبلؿ نتائج الدراسة االستطبلعية الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )1تبيف أف جياز الشرطة الفمسطيني
بحاجة ماسة إلى عممية تطوير تنظيمي مف قبل اإلدارة العميا ،حيث كانت إجاباتيـ عمى النحو التالي:
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جدول رقم ()1
يوضح نتائج تحميل بيانات الدراسة الستطالعية لمتغيرات الدراسة:
واقع اإلدارة العميا
م
-1
-2

الفقرة
تعتمد اإلدارة العميا في جياز الشرطة عمى الخبراء والمتخصصيف في وضع الخطػط األمنيػة
وتنفيذىا.
يتـ تدريب الكوادر البشرية في جياز الشرطة حسب االحتياجات الفعمية.

الوزن النسبي
67%
67%

-3

يتـ إعداد خطط أمنية خاصة ببرامج التدريب األمني.

66%

-4

تيتـ اإلدارة العميا بمبدأ التفويض في اتخاذ الق اررات األمنية في جياز الشرطة.

65%

-5

تحفز اإلدارة العميا عمى رفع المستوػ التعميمي لدييـ مف خبلؿ التدريب.

65%

-6

تتابع اإلدارة العميا في الجياز التقنيات الحديثة وتشجع عمى استخداميا.

62%

-7

تيتـ اإلدارة العميا بعقد الدورات التدريبية في اتخاذ الق اررات.

61%

-8
-9

يػػتـ تػػدريب العػػامميف فػػي الجيػػاز عمػػى كيفيػػة اسػػتخداـ التقنيػػات الحديثػػة التػػي تتناسػػب وطبيعػػة
العمل في الجياز.
تقوـ اإلدارة العميا في الجياز عمى إعداد برامج لمتدريب األمني.

 -10توفر اإلدارة العميا الدعـ المإلى لتطوير األدوات التقنية في الجياز.
اإلدارة العميا

59%
56%
62.7%

واقع التطوير التنظيمي
ـ

59%

الفقرة

الوزف النسبي

-1

تعمل اإلدارة العميا عمى تبسيط اإلجراءات في الجياز.

68%

-2

تقوـ اإلدارة العميا بتعديل الييكل التنظيمي بصفة مستمرة.

67%

-3

يوجد خطط لتطوير اليياكل التنظيمية لجياز الشرطة.

66%

-4

تيتـ اإلدارة العميا بتطوير القوانيف والموائح بشكل مستمر.

65%

-5

يتـ التنسيق بيف جياز الشرطة والجيات المعنية بتطوير الموارد البشرية.

62%

-6

تتصف اليياكل التنظيمية في جياز الشرطة بالمرونة.

61%

-7

تتابع اإلدارة العميا تطوير الموارد البشرية في جياز الشرطة.

60%

-8

يوجد تنظيـ غير رسمي فعاؿ يساند الييكل التنظيمي الحالي.

59%

-9

تشجع اإلدارة العميا العامميف عمى االلتحاؽ بدورات التطوير التنظيمي ذاتياً.

55%

 -10يتـ توزيع المياـ في الجياز وفقاً لممؤىبلت العممية والتخصصات.
التطوير التنظيمي
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52%
61.4%

ثالثا -:تساؤلت الدراسة:

تكمف مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما دور اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 -9ما واقع اإلدارة العميا في جياز الشرطة الفمسطيني؟

 -2ما مستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني؟

 -0ىل يوجد عبلقة بيف واقع اإلدارة العميا ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني؟
 -3ىل يوجد أثر لئلدارة العميا عمى التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني؟

 -5ىل يوجد فروؽ بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع اإلدارة العميا ،ومستوػ توافر التطوير
التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغيرات( :العمر ،الرتبة العسكرية ،عػدد سػنوات الخدمػة،
المؤىل العممي ،عدد الساعات التدريبية)؟

رابع ا -:أىداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى تحقيق النقاط التالية:

 -9التعرؼ إلى واقع اإلدارة العميا في جياز الشرطة الفمسطيني.

 -2بياف مستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.

 -0تحديد طبيعة العبلقة بيف واقع اإلدارة العميا ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.
 -3بياف أثر لئلدارة العميا عمى التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.

 -5الكشػػف عػػف الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حػػوؿ واقػػع اإلدارة العميػػا ،ومسػػتوػ ت ػوافر
التطوير التنظيمي في جيػاز الشػرطة الفمسػطيني تُعػزػ إلػى متغيػرات( :العمػر ،الرتبػة العسػكرية ،عػدد سػنوات
الخدمة ،المؤىل العممي ،عدد الساعات التدريبية).
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خامسا -:أىمية الدراسة:
 -األىمية النظرية:

 -9أثراء المكتبة العممية والبحث العممي والعموـ الشرطية بمفيوـ اإلدارة العميا والتطوير التنظيمي عمى الصعيد
األمني.
 -2تبرز أىمية ىذه الدارسة في موضوعيا الحديث الذؼ أصبح مرتكز اىتمامات المنظمات الحديثة ومف باب
أولى المؤسسات الشرطية.
 -3تناولت الدراسة قطاع رئيس وميـ لممجتمع وىو القطاع األمني ،وىو الجدار األوؿ و األساسي لعمل باقي
قطاعات المجتمع .
 -3نظ اًر لقمة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة فإف ىذه الدراسة يمكف أف تضيف رؤية جديدة عف أىمية
التطوير التنظيمي في المجاؿ الشرطي ،ويمكف أف تكوف نقطة انطبلؽ لممزيد مف الدراسات واألبحاث عف
التطوير التنظيمي لجياز الشرطة ،لمواكبة المتغيرات والتحوالت بجميع أنواعيا.
 األىمية العممية: -1ستساعد ىذه الدراسة في رفع دافعية المدراء والقادة عمى اإلبداع و التجديد ومواكبة التطور ،وتبني
استراتيجيات خاصة في مجاؿ استراتيجية التخطيط ،واألساليب التكنولوجية الحديثة  ،والمياـ واألنشطة ،
واتجاىات وميارات األفراد.
 -2مف الممكف أف تكوف ىذه الدراسة مرجعاً يسترشد بو المدراء والرؤساء العامموف في المؤسسات الشرطية بشكل
خاص والمؤسسات الحكومية بشكل عاـ ،ومساعدتيـ في تطوير معارفيـ ومياراتيـ وقدراتيـ  ،مف أجل إجراء
التطوير التنظيمي البلزـ بمؤسساتيـ لتحقيق األىداؼ المنوطة بيـ.
 -3تضع ىذه الدراسة أداة ونيجاً جديداً مف عموـ اإلدارة الحديثة داخل العمل الشرطي ،وىو التطوير التنظيمي
لتحقيق الرقي البلزـ لممؤسسة الشرطية.
 -4تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف الفائدة المستقبمية المتوقعة  ،ومقدار العائد الذؼ يمكف أف يحققو قطاع األمف
في المجتمع  ،وانعكاسات ذلؾ عمى المجتمع  ،إذا ما تـ األخذ بالتطوير التنظيمي داخل الجياز الشرطي.
 -5تبرز األىمية العممية ليذه الدراسة مف خبلؿ عرض بعض نماذج لمتطوير التنظيمي لجياز الشرطة وعمى
سبيل المثاؿ تطوير فكرة الشرطة المجتمعية أو االنتقاؿ إلى مفيوـ الشرطة الذكية( :الترخيص –المرور-
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المعمومات -البصمة – استخراج الوثائق والمستندات ) ،وغيرىا مف الخدمات األمنية المقدمة لمجميور لتكوف
الدراسة عممية وواقعية.
 -األىمية لمباحث:

 سػػتُثرؼ الد ارسػػة معمومػػات ومعػػارؼ الباحػػث حػػوؿ موضػػوعات ميمػػة مػػف موضػػوعات اإلدارة ،وكػػذلؾ سػػتُنميميارات البحث العممػي لديػو ،فضػبلً عػف أف الد ارسػة تعتبػر مػف متطمبػات الحصػوؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي
تخصص اإلدارة والقيادة.

سادس ا :متغيرات الدراسة:
 -1المتغير المستقل:

 اإلدارة العميا( :التخطيط األمني ،ق اررات اإلدارة العميا ،وسائل فنية وتكنولوجية ،التدريب األمني). -2المتغير التابع:
-

التطوير التنظيمي:

(تطوير الييكل التنظيمي ،تطوير المورد البشرؼ ،تطوير الثقافة التنظيمية ،تطوير

المياـ الوظيفية).
والشكل التالي يوضح متغيرات الدراسة:

الشكل رقم ()1

يبين متغيرات الدراسة
المتغٌر
المستقل

المتغٌر

ُمتغٌرات الدراسة

التابع

اإلدارة العلٌا
-

التطوٌر التنظٌمً

التخطٌط األمنً
قرارات اإلدارة العلٌا
وسائل فنٌة وتكنولوجٌة
التدرٌب األمنً

-

تطوٌر الهٌكل التنظٌمً
تطوٌر المورد البشري
تطوٌر الثقافة التنظٌمٌة
تطوٌر المهام الوظٌفٌة

جرد بواسطة الباحث :باالعتماد عمى الدراسات السابقة ،كدراسة (الفغـ ،)2014،ودراسة (الموح،)2013 ،
ودراسة (أبو زنيد.)2011،
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سابعا -:فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى:

ال توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوػ داللػػة ( )α ≤ 0.05بػػيف واقػػع اإلدارة العميػػا ،وبػػيف التطػػوير

التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.
ويتفرع عنيا الفرضيات التالية:

 -9ال توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوػ داللػػة ( )α ≤ 0.05بػػيف واقػػع التخطػػيط األمنػػي ،وبػػيف
التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.

 -2ال توجػد عبلقػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوػ داللػة ( )α ≤ 0.05بػيف واقػع قػ اررات اإلدارة العميػا ،وبػيف
التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.

 -0ال توجػػد عبلقػػة ذات دالل ػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوػ داللػػة ( )α ≤ 0.05بػػيف واقػػع اسػػتخداـ الوسػػائل الفنيػػة
والتكنولوجية ،وبيف التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.

 -3ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α ≤ 0.05بيف واقع التدريب األمني وبيف التطوير
التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.

الفرضية الرئيسة الثانية:

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α ≤ 0.05لئلدارة العميا عمى التطوير التنظيمػي فػي جيػاز

الشرطة الفمسطيني.

الفرضية الرئيسة الثالثة:

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوػ داللػػة ( )α ≤ 0.05بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات أف ػراد عينػػة

الد ارس ػػة ح ػػوؿ واق ػػع اإلدارة العمي ػػا ،ومس ػػتوػ تػ ػوافر التط ػػوير التنظيم ػػي ف ػػي جي ػػاز الش ػػرطة الفمس ػػطيني تُع ػػزػ إل ػػى
متغيرات( :العمر ،الرتبة العسكرية ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،عدد الساعات التدريبية).
ويتفرع عنيا الفرضيات التالية:

 -1ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوػ داللػة ( )α ≤ 0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أفػراد عينػة

الد ارسػػة حػػوؿ واقػػع اإلدارة العميػػا ،ومسػػتوػ تػوافر التطػػوير التنظيمػػي فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني تُعػػزػ إلػػى
متغير العمر.

 -2ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوػ داللػة ( )α ≤ 0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أفػراد عينػة

الد ارسػػة حػػوؿ واقػػع اإلدارة العميػػا ،ومسػػتوػ تػوافر التطػػوير التنظيمػػي فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني تُعػػزػ إلػػى
متغير الرتبة العسكرية.

 -3ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوػ داللػة ( )α ≤ 0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أفػراد عينػة

الد ارسػػة حػػوؿ واقػػع اإلدارة العميػػا ،ومسػػتوػ تػوافر التطػػوير التنظيمػػي فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني تُعػػزػ إلػػى
متغير عدد سنوات الخدمة.
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 -4ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوػ داللػة ( )α ≤ 0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أفػراد عينػة

الد ارسػػة حػػوؿ واقػػع اإلدارة العميػػا ،ومسػػتوػ تػوافر التطػػوير التنظيمػػي فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني تُعػػزػ إلػػى
متغير عدد الساعات التدريبية.

ثامنا -:حدود الدراسة:

 -الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة الحالية عمي اإلدارة العميا ،ودورىا في التطوير التنظيمي بجياز الشرطة.

طبقػػت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى منتسػػبي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني فػػي المحافظػػات الجنوبيػػة فقػػط،
 الحـــد المكـــانيُ :ولصػػعوبة التواصػػل مػػع العػػامميف مػػف المحافظػػات الشػػمالية بسػػبب االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي ،والقيػػود المفروضػػة عمػػى

الحركة والتنقل.

 -الحد الزماني :طبقت ىذه الدراسة خبلؿ عاـ .2016/2015

 الحـد البشـري :تػـ تطبيػق الد ارسػة عمػى كبػار الضػباط فػي جيػاز الشػرطة ( ارئػد  -مقػدـ -عقيػد – عميػد  -لػواء)باعتبار أف ىذه الفئة مف الضباط ىـ المسئوليف عف عممية التطوير التنظيمي في جياز الشرطة.
تاسع ا -:مصطمحات الدراسة:

اإلدارة :ىػػي عمميػػات فكريػػة تػػنعكس فػػي الواقػػع العممػػي لممنظمػػات بشػػكل ممارسػػات فػػي مجػػاؿ التخطػػيط والتنظػػيـ
والقيػػادة والرقابػػة لمم ػوارد البش ػرية والماديػػة والمعموماتيػػة ،وتػػؤدػ إلػػى تحويػػل ىػػذه الم ػوارد إلػػى سػػمع أو خػػدمات تنػػتج
بشكل فعاؿ وكفء محققة األىداؼ التي تـ صياغتيا (العامرؼ والغالبي.)29:2008،
اإلدارة العميا :ىػي التػي تقػوـ بوضػع االسػتراتيجيات والسياسػات العامػة لممنظمػة ككػل ،وتحػدد األىػداؼ العامػة ليػا،
وتتعامػػل اإلدارة العميػػا مػػع المتغي ػرات البيئيػػة والسياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة والتكنولوجيػػة والقانونيػػة
واألمنيػػة المػػؤثرة عمػػى التخطػػيط ،وترسػػـ السياسػػات العامػػة لممنظمػػة (عبػػد العمػػيـ.)38:2007،مػػع اىتماميػػا بالبيئػػة
الخارجية والبحث عف الفرص التي تؤدؼ إلى تطوير المنظمة مف خػبلؿ تحديػد األىػداؼ المنظمػة ،واتخػاذ القػ اررات
التي تؤثر في المنظمة بأكمميا وعمى المدػ البعيد (العامرؼ والغالبي.)38:2008،
التعريف اإلجرائي لـددارة العميـا :ىػي أعمػى المسػتويات اإلداريػة فػي المؤسسػة ،والتػي تقػوـ بتحديػد أىػداؼ المؤسسػة
ورسـ السياسة العامة ليا لمواكبة جميع المتغيرات الحالية والمستقبمية.
اإلدارة العميـــا لجيـــاز الشـــرطة :ىػػي قم ػػة الي ػػرـ التنظيم ػػي لجي ػػاز الش ػػرطة فترس ػػـ السياس ػػات ،وتح ػػدد المس ػػؤوليات
والمستويات اإلدارية واالستراتيجيات األمنية والتطويرية وتحػدد األىػداؼ الشػاممة لممؤسسػة األمنيػة وتنسػق الوظػائف
بداخميا واإلشراؼ عمى اإلدارة التنفيذية التي تتولى تنفيذ السياسػة العامػة التػي وضػعتيا اإلدارة العميػا لقيػادة الشػرطة
(كموب.)8:2012،
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ويػػدار ويػػدعـ بواسػػطة اإلدارة العميػػا ،لزيػػادة فعاليػػة
التطـــوير التنظيمـــي :ىػػو جيػػد مخطػػط يشػػمل التنظػػيـ بأكممػػوُ ،
المنظمة مف خبلؿ تدخل مخطط في عمميات المنظمة باستخداـ المعرفة بالعموـ السموكية (دوديف.)23:2012،

التعريــف اإلجرائــي لمتطــوير التنظيمــي لجيــاز الشــرطة :ىػػو جيػػد مخطػػط يشػػمل جيػػاز الشػػرطة  ،ويػػدار ويػػدعـ
بواسػػطة اإلدارة العميػػا فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني ،وذلػػؾ لتحقيػػق كفػػاءة وفاعميػػة لجيػػاز الشػػرطة لمواكبػػة كافػػة
التغي ػرات السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة والتكنولوجيػػة واألمنيػػة وغيرىػػا  ،وأداء مياميػػا بكفػػاءة عاليػػة واالرتقػػاء
بخدماتيا لمستويات مميزة.
جياز الشرطة الفمسطيني :الشرطة ىي القوة النظامية المسمحة في الببلد ،والتي تنحصر وظيفتيا فػي الػدفاع عػف
الوطف وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسػير عمػى حفػع األمػف والنظػاـ العػاـ واآلداب العامػة ،وتػؤدؼ واجبيػا فػي
الحدود التي رسميا القانوف في احتراـ كامل لمحقوؽ والحريات (القانوف األساسي المعدؿ لسنة  ،2003مادة .)84
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الفصل الثاني

اإلطار النظري لمدراسة
المبحث األول -:التطوير التنظيمي األمني.
المبحث الثاني -:وسائل اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي
والتحديات التي تواجييا.
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الفصل الثانً
اإلطار النظري للدراسة
تمييد وتقسيم:
يعتب ػػر موض ػػوع التط ػػوير والتح ػػديث ف ػػي اإلدارة م ػػف المواض ػػيع الت ػػي كان ػػت وال ازل ػػت تس ػػتحوذ عم ػػى اىتم ػػاـ

اء أكػػاف فػػي الجانػػب النظػػرؼ الػػذؼ يؤسػػس لمنظريػػات ،أـ فػػي الجانػػب التطبيقػػي الػػذؼ يختبػػر النظريػػات
البػػاحثيف سػو ً
ويسػػعى إلػػى تطبيقيػػا ،ولقػػد أصػػبح التطػػوير حقيقػػة البػػد منيػػا ،فالعصػػر الحػػالي ىػػو عصػػر المتغي ػرات السياسػػية
واالقتصادية والفكرية واألمنية والتكنولوجيػة ،فتعػددت فػي ىػذا العصػر المشػكبلت واألزمػات ،وأصػبح العػالـ كالقريػة

الصغيرة؛ لذلؾ أصبحت المؤسسات الشرطية تواجو مواقف جديدة تستوجب العمل عمى اكتشافيا والتعامل معيا بل
كػذلؾ توقعيػا ،وذلػػؾ مػف خػبلؿ تبنػػي موضػوع التطػػوير التنظيمػي األمنػي ،فػػي سػبيل تػوفير األمػػف الضػرورؼ لمفػػرد

والمجتمػػع ،فاعتمػػدت اإلدارة العميػػا فػػي جيػػاز الشػػرطة التطػػوير التنظيمػػي فوزعػػت الميػػاـ ،وحػػددت االختصاصػػات

واتخ ػػذت القػ ػ اررات وأع ػػدت الخط ػػط األمني ػػة ،وح ػػددت الس ػػمطات البلزم ػػة لرجالي ػػا لمقي ػػاـ بأعم ػػاليـ ف ػػي حف ػػع األم ػػف
واالستقرار لمواجية ما يستجد مف مشكبلت ومواقف حرجة ،وفي ضوء ذلؾ تـ تقسيـ ىذا الفصل إلى مبحثيف:

المبحث األول -:التطوير التنظيمي األمني.

المبحث الثاني -:وسائل اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي والتحديات التي تواجييا.
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المبحث األول

التطوير التنظيمي األمني
تمييد وتقسيم:
يعتبر التنظيـ عنصر أساسي مف عناصر اإلدارة ،فيو بمثابة الجسد الحي لئلدارة ،والتخطيط ىو حيويتو،
والقيادة روح ىذا الجسد ،وىو أحد أىـ نشاطات العممية اإلدارية في المؤسسات المختمفة  ،ألنو ينسق العبلقة بيف
األشخاص مف أجل تحقيق أىداؼ مشتركة ويتـ وفق أسس مختمفة.
ويعد التنظيـ الوظيفة الثانية مف الوظائف اإلدارية ،ويقصد بو تقسيـ نواحي النشاط في المنظمة مف خبلؿ
ُ
الوحدات واألقساـ المختمفة والربط بينيما مف خبلؿ وسائل اتصاؿ مناسبة ،وبياف حدود السمطة والمسئولية لؤلقساـ
والوحدات لتمكينيا مف ممارسة أعماليا ولتسييل عمميات الرقابة واإلشراؼ ،كما ويحػدد التنظػيـ المسػارات الوظيفيػة

تحديداً دقيقاً ،وىو الذؼ تتـ فيو عمميات تجميع المياـ والنشاطات.

وفي ىذا المبحث تطرؽ الباحث إلى مفيوـ التنظيـ ومبادئو وأنواعو وأىميتو ،وكذلؾ تطرؽ لمفيوـ التطوير

التنظيمي ومجاالتو وأىميتو وغيرىا ،وقد ُقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحو التالي:

المطمب األول :ماىية التنظيم األمني وأىميتو.

المطمب الثاني :أنواع التطوير التنظيم األمني وخصائصو.
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المطمب األول
ماىية التنظيم األمني وأىميتو
أولا -:مفيوم التنظيم األمني:
 التنظيملقد ارتبط التنظيـ بوجود اإلنساف عمى وجو األرض ،وكفاحو مف أجل تحقيق أىدافو المتعمقة بالبقاء
التنظيـ في بداية حياة اإلنساف بسيطاً يتبلءـ مع احتياجاتو البسيطة المتعمقة بكسب
وعمارة األرض ،ولقد كاف
ُ
العيش وضماف المأوػ والبحث عف األمف واالستقرار في أبسط صورىا وممارستيا ،غير أنو وبمرور األياـ زادت
خبرة اإلنساف ،وتنوعت احتياجاتو وأىدافو وتعددت وسائمو لموصوؿ إلى تحقيق ىذه االحتياجات واألىداؼ فكاف
التنظيـ أحد وسائمو التي اعتمد عمييا في تحقيق أىدافو.
وتيتـ وظيفة التنظيـ كأحد الوظائف اإلدارية بتحديد وتصميـ المياـ واألنشطة والمسئوليات ،وتنسيق
عممية تخصيص الموارد واألفراد ،وبناء الييكل التنظيمي أو تغييره لتحقيق األىداؼ التنظيمية
(المغربي ،)342:2006،لذلؾ احتل التنظيـ مكانة واىتماماً شديداً مف قبل الباحثيف والممارسيف ،ألنو يقوـ بدور
ىاـ وحيوؼ في حياة األفراد والمنظمات (المدادحة ،والنوافعة .)149:2013 ،ولقد تزايد االىتماـ بيذه الوظيفة
نتيجة لنمو المجتمعات اإلنسانية وتقدميا ،حيث ظيرت الحاجة إلى تنظيمات ضخمة كبيرة الحجـ ،تشابكت
العبلقات بينيا وتعقدت مما جعميا في حاجة دائمة إلى تنسيق نشاطاتيا ،وتعاوف أفرادىا لتحقيق األىداؼ التي
قامت مف أجميا (النمر وآخروف.)161:2013 ،
 مفيوم التنظيم األمني:إف مصطمح التنظيـ في المغة العربية لو مدلوالف  :األوؿ (التنظيـ) اسـ مشتق مف المصدر نظـ
( ، )organizingويعني ذلؾ الييكل الذؼ يضـ مجموعة مف األفراد بينيـ عبلقات معينة ،ويسعوف لتحقيق ىدؼ
مشترؾ  ،أما المدلوؿ الثاني :فينظر إلى التنظيـ عمى أنو عممية أو وظيفة أو عمل يقوـ بو المدير مف أجل
تجميع أوجو النشاط البلزمة لتحقيق األىداؼ (النمر وآخروف.)161:2013 ،
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يعتبر التنظيـ عنصر أساسي مف عناصر اإلدارة ،فيو بمثابة الجسد الحي لبلدارة  ،والتخطيط ىو
حيويتو ،والقيادة روح ىذا الجسد (كموب ،)53:2011 ،وىو أحد أىـ نشاطات العممية اإلدارية في المؤسسات
المختمفة (مصطفى ،)69:2012 ،ألنو ينسق العبلقة بيف األشخاص مف أجل تحقيق أىداؼ مشتركة ،ويتـ وفق
أسس مختمفة (كموب.)52:2011 ،
فالتنظيـ الوظيفة الثانية بعد التخطيط  ،وىو عكس الفوضى ،ويقصد بو تقسيـ نواحي النشاط في المنظمة
مف خبلؿ الوحدات واألقساـ المختمفة ،والربط بينيما مف خبلؿ وسائل اتصاؿ مناسبة ،وبياف حدود السمطة
والمسئولية لؤلقساـ والوحدات لتمكينيا مف ممارسة أعماليا ولتسييل عمميات الرقابة واإلشراؼ (فياض وآخروف،
 ،)2010:122كما ويحدد التنظيـ المسارات الوظيفية تحديداً دقيقاً إضاف ًة إلى اكتماؿ العمميات التنظيمية
المتعددة ،فتتـ فيو عمميات تجميع المياـ والنشاطات (مصطفى.)71:2012 ،
ويعرؼ التنظيـ األمني بأنو تنسيق لمجيود الجماعية في المنظمة األمنية لتنفيذ غرض محدد (كموب،
ُ

 ،)53:2011والتنظيـ األمني عبارة عف تحديد األنشطة والمياـ واألدوار البلزمة لتحقيق أىداؼ المنظمة األمنية،
وتوزيعيا عمى األفراد بما يتواءـ مع قدرات وميارات كل فرد ،مع منح ىؤالء األفراد السمطة البلزمة إلنجاز ىذه
األنشطة ثـ مساءلتيـ عف نتائج اإلنجاز (عباس.)124:2011 ،
ويعرؼ التنظيـ األمني بأنو العممية التي يتـ مف خبلليا تحديد وتجميع مختمف أوجو النشاط واألعماؿ
ُ

الضرورية في المؤسسة األمنية لتحقيق أىدافيا ،ووضعيا في ىيكل يتـ شغمو بالكوادر المؤىميف ،وتزويدىـ بالموارد
واالحتياجات التي تمكنيـ مف أداء عمميـ بكفاءة وفعالية (المغربي ،)343:2006 ،فالتنظيـ األمني ىو كل عمل
يتـ بموجبو تحديد أنشطة/وظائف المنظمة األمنية وتحديد إداراتيا وأقساميا ولجانيا وعبلقات ىذه المكونات مع
بعضيا البعض (مصطفى.)71:2012 ،
ويشمل مفيوـ التنظيـ مجاالت وصو اًر عديدة بحيث يوجد في جميع مجاالت الحياة عمى مختمف
اء أكانت المجتمعات األسرية أـ العسكرية أـ السياسية أـ االقتصادية أـ اإلدارية ،فإذا نظرنا إلى
المستويات سو ً
مفيوـ التنظيـ في األجيزة األمنية ،فالتنظيـ ال يعني فقط تكويف الييكل التنظيمي لمجياز ،وتقسيمو إلى مصالح
وادارات وفروع ووحدات بل يعني تحديد اختصاصات كل وظيفة ومسئوليات صاحبيا وتوجيو وتنسيق جيودىـ
والسيطرة الكاممة عمى أعماليـ (كموب.)54:2011 ،

15

فالتنظيـ اإلدارؼ في جياز الشرطة يمعب دو اًر كبي اًر في تسيير دوالب العمل ،وخمق القنوات الواضحة
مركز عمى التنظيـ اإلدارؼ لمشرطة ،والذؼ
لمعمل؛ لذلؾ فإف العمل ال يستقيـ والرؤية ال تتضح ما لـ يكف االىتماـ
اً
يجب أف يكوف في حالة ديناميكية ليميث وراء أسس التقدـ العممي الحديث ،وذلؾ بوضع أسس جديدة ومتجددة
لمتنظيـ اإلدارؼ في الشرطة (كموب.)216:2011 ،
وبناء عمى ما سبق مف تعريفات فإنو ميما تعددت وتنوعت مفاىيـ وتعريفات التنظيـ
ويرى الباحث:
ً
األمني فإف ىناؾ عناصر رئيسة مشتركة البد مف توافرىا في أؼ مفيوـ وىي:
 -9وجود ىدؼ محدد ومتفق عميو.
 -2وجود نشاطات وأعماؿ يمزـ القياـ بيا لموصوؿ إلى اليدؼ.
 -0وجود مجموعة مف األفراد تقوـ بينيـ عبلقة محددة.
 -3اشتراؾ األفراد في تحقق اليدؼ ،وذلؾ بتقسيـ األعماؿ بينيـ ،واستخداـ الوسائل واإلمكانات واألجيزة واألدوات
المتوفرة لدييـ لمقياـ باألعماؿ.
ثاني ا -:أىمية التنظيم األمني:
 -9إف وظيفة التنظيـ ميمة جداً لممنظمة ،أنيا تعتبر اآللية الرئيسة التي بواسطتيا يعد المديروف خططيـ
اء أكانت مادية أـ بشرية)،
(عباس ،)125:2011 ،فوظيفة التنظيـ منوط بيا تنسيق الموارد المتاحة (سو ً
وتوجيييا نحو تحقيق أىداؼ المنظمة مف خبلؿ استغبلؿ مواردىا ،وخفض مستوػ اإلسراؼ والضياع في تمؾ
الموارد ،فكمما كانت المؤسسة األمنية أكثر قدرة عمى استغبلؿ مواردىا االستغبلؿ األمثل كمما زادت كفاءة
المنظمة ،وتمكنت مف تحقيق أىدافيا والعكس صحيح (محمود.)230:2011،
 -2بدوف التنظيـ سيؤوؿ العمل إلى الفوضى فمف يستطيع أؼ شخص معرفة المسئوؿ عف ماذا ،ولف نستطيع
تفادؼ ازدواج تنفيذ العديد مف األنشطة ،أو التأكد مف أف كل األنشطة المطموبة تتـ بالفعل (مصطفى2012 ،
.)79 :
 -0التنظيـ الجيد يزيد مف قدرة المؤسسة األمنية عمى البقاء واالستمرار والتوافق مع التغيرات البيئية المحيطة،
وذلؾ مف خبلؿ تخطيط اليياكل التنظيمية وتحديد عبلقات السمطة والمسئولية ،وتحديد قنوات االتصاؿ بشكل
سميـ يساعد عمى حشد جيود األفراد نحو زيادة قدرتيا عمى رصد التغيرات البيئية المحيطة ،وتحقيق التوافق
معيا ،ومف ثـ تقميل مستويات المخاطرة في الق اررات المتخذة (محمود.)231:2011 ،
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 -3التنظيـ األمني الجيد يجعل القيادة األمنية أكثر يسر وسيولة مف خبلؿ تكويف جماعات متناسقة تسمح
ألعضائيا باالستجابة التمقائية لمقيادة ،وأيضاً تحديد المسؤوليات والسمطات وقنوات االتصاؿ وتفويض السمطة
بشكل مناسب (المدادحة ،والنوافعة ،)152 :2013 ،ىذا ويتيح التنظيـ األمني الجيد انتقاؿ األوامر
والتعميمات بشكل مرتب عبر مستويات اتخاذ الق اررات (عبد ربو.)68 :2013 ،
 -5يساعد التنظيـ األمني الجيد عمى انسياب البيانات والمعمومات لؤلفراد في المكاف والزماف المناسبيف التخاذ
الق اررات المناسبة لتطبيق الخطط واالستراتيجيات في جميع المستويات التنظيمية (المغربي.)342 :2006 ،
 -6يحقق التنظيـ الجيد أسموباً لمرقابة عمى األداء  ،وذلؾ أف التنظيـ في العمل يحدد األعماؿ والواجبات التي
يقوـ بيا األفراد ،والخطوات واإلجراءات التفصيمية ،والتي تعد ممزمة لؤلفراد في أعماليـ ،خاصة وأف العمل
األمني يجب أف يتـ وفق خطوات واجراءات دقيقة ومدروسة ،كما ويتـ وضع معايير محددة لؤلداء بحيث
يسيل عمى المدير أف يقوـ أداء مرؤوسيو مع ما ىو موضوع مف معايير ،فيستطيع أف يعدؿ مف االنحرافات
عند وجودىا ومحاولة تبلفييا ،ألف األخطاء في العمل األمني تكوف عواقبيا أكبر مف عواقب األخطاء في أؼ
مؤسسة أخرػ (النمر وآخروف.)162 :2013 ،
ثالث ا -:أنواع التنظيم األمني:
 -1التنظيم األمني الرسمي:
إف التنظيـ الرسمي وجد لتحقيق أىداؼ المنظمة ،وربط العبلقات بيف اإلدارة والعامميف ،وتحديد أوجو
السمطات والصبلحيات ،مف أجل تسييل الوصوؿ إلى األىداؼ بيسر وسيولة (عباس.)128:2011 ،
ويقصد بالتنظيـ األمني الرسمي ،ىو ذلؾ التنظيـ المسئوؿ عف تصميـ واعداد الييكل التنظيمي
وتحديد العبلقات والمستويات اإلدارية وتقسيـ األعماؿ ،وتوزيع االختصاصات وتحديد المسؤوليات والسمطات
والسياسات والقواعد والموائح والترتيبات وأوجو التنسيق والتعاوف التي سيتـ اعتمادىا ،ومتابعة االلتزاـ بيا في
المنظمة األمنية مف أجل بموغ األىداؼ وتحقيقيا ،والحديث عف التنظيـ الرسمي ىو نفسو الحديث عمى الييكل
التنظيمي الذؼ يقوـ بتحديد الدوائر الرئيسة لممنظمة وخطوط السمطة والمسؤولية فييا واإلطار العاـ الذؼ تدار
بو المنظمة األمنية (فياض وآخروف.)128:2010،
ويعرؼ النعيمي ( )136:2008التنظيـ األمني الرسمي أنو عبارة عف شبكة العبلقات بيف األفراد وبيف
اإلدارات ،التي تجرؼ وفق ىيكل رسمي تحدده األنظمة والقوانيف والتعميمات في المنظمة األمنية.
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ويأخذ التنظيم األمني الرسمي األشكال التالية:
أ -التنظيم الجغرافي( :كموب)101 :2010 ،
ويتـ ىذا التنظيـ بتخصيص وحدات مكانية عمى أساس جغرافي تقوـ كل وحدة منيا بجميع أوجو النشاط
الشرطي في تمؾ المنطقة الجغرافية ،مع خضوع جميع أوجو النشاط الشرطي في الوحدة الجغرافية لرئاسة تنفيذية
واحدة ،وكما ىو الحاؿ قائـ في جياز الشرطة الفمسطينية نجد أف التنظيـ الجغرافي قسـ الدولة إلى مديريات عامة
أو محافظات وكل مديرية عامة إلى إدارات صغرػ ،وكل إدارة إلى مراكز وكل منيا مسئوؿ عف تطويره وعف
جميع األعماؿ الشرطية التي تقع في دائرتو وضمف اختصاصاتو.
ومف ىنا فإف المحافظات الجنوبية خير دليل عمى الشرطة الفمسطينية قد مرت بيذه التجربة ،وذلؾ بعد
االنسحاب اإلسرائيمي مف المحافظات الجنوبية عاـ ( )2005ـ وبذلؾ اتسعت الرقعة الجغرافية التي يشرؼ عمييا
جياز الشرطة مف خبلؿ المساحة الجغرافية الواسعة التي خضعت إلشرافيا.
ومف مزايا التنظيـ الجغرافي أنو يخفف عبء العمل عف القيادة المركزية التي يتبعيا الجياز ،وذلؾ
بتفويض الصبلحيات البلزمة لممديريات أو المحافظات لمقياـ ببعض األعماؿ ،وبحل المشكبلت المستعجمة دوف
المجوء إلى القيادة المركزية ،ولكف يجب إخبار قيادتو فيما بعد بما اتخذ مف ق اررات ،كما أنو يوفر فرصاً جديدة
لتدريب المديريف والمستويات الوسطى مف القادة ،واكسابيـ الخبرات اإلدارية والعممية عف طريق وجودىـ في
المناطق وادارتيـ أو مراكزىـ التابعة لمجياز.
ب -التنظيم الرأسي أو العمودي:
ويعد ىذا التنظيـ واضحاً ومحدداً كأؼ تنظيـ
يطمق عمى ىذا التنظيـ اسـ التنظيـ القيادؼ أو العسكرؼُ ،
في جياز الشرطة وليس فيو أؼ تعارض أو غموض بما تتمتع بو ىذه األجيزة النظامية مف تسمسل عسكرؼ
ويعد ىذا التنظيـ مف أقدـ وأبسط األشكاؿ التنظيمية لمبناء التنظيمي لمجياز
يراعي الرتب والدرجات ويحافع عمييا ُ
حيث يوجب ىذا التنظيـ احتراـ التسمسل العسكرؼ ووحدة القيادة (كموب.)99:2010،
وأساس ىذا التنظيـ ىو تدرج السمطة حيث يستطيع الرئيس إصدار أوامره لممرؤوسيف ،وىي ممزمة ليـ
وتحكـ تصرفاتيـ ،كما أف السمطة اإلدارية ىي محور العبلقات في ىذا النوع مف التنظيـ ،والسمطة تعني الحق
القانوني في التصرؼ واصدار األوامر لآلخريف لمقياـ بعمل أو االمتناع عف عمل ،كما تعتمد السمطة في ىذا
الشكل مف التنظيـ عمى المركز الوظيفي ،والسمطة الرسمية تتجو داخل التنظيـ مف األعمى إلى األسفل ،حيث يتـ
توزيع الواجبات والصبلحيات عمى أفراد التنظيـ (زويمف ،والعضايمة.)169:1995 ،
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أثر كبي اًر حتى
ويرى الباحث :أنو ومع قدـ ىذا التنظيـ إال أف الشرطة الفمسطينية متأثرة بيذا التنظيمي ت اً

يومنا ىذا مع أف جياز الشرطة تطور بشكل كبير عف ما بدأ منذ قدوـ السمطة الفمسطينية ،وىذا كما أسمفنا يعود
إلى أف جياز الشرطة قائـ عمى احتراـ التسمسل العسكرؼ واحتراـ الرتب والدرجات ،كسائر األجيزة األمنية.
ت -التنظيم الستشاري أو الوظيفي:
يتـ تجميع األعماؿ المتجانسة أو المتشابية في دائرة رئيسة واحدة تسمى باسـ الوظيفة التي تؤدييا الدائرة:

الدائرة المالية ،دائرة شؤوف العامميف وىكذا ،ويوظف ىذا الييكل التنظيمي االختصاصييف والخبراء أكثر مف
التنظيـ الرأسي؛ وذلؾ لممساعدة في تسيير شؤوف التخصصات المختمفة (فياض ،)133:2010،فالنوع مف التنظيـ
ييتـ بالتركيز عمى التخصص في النشاط أو الوظيفة داخل المنظمة ،لذلؾ فيو يبنى عمى أساس تقسيـ األعماؿ
في المنظمة إلى إدارات أو أقساـ أ و وحدات إدارية مختمفة تختص كل منيا بنشاط وظيفي محدد (عمياف2007 ،
 ،)133 :وقد أشار (كموب )98 :2010 ،إلى أف األعماؿ واألنشطة والخدمات التي تؤدييا الشرطة ثبلثة أقساـ
وىي:
 -9األعماؿ التنفيذية :وىي األعماؿ التي تقوـ بيا الشرطة لتحقيق أىدافيا في المحافظة عمى األمف والنظاـ
العاـ ،والتي تتمثل في منع الجريمة قبل وقوعيا وضبطيا بعد وقوعيا.
 -2األعماؿ اإلدارية :وىي األعماؿ ذات الطابع اإلدارؼ البحت ،وتكمف فائدتيا في تسييل الوصوؿ إلى تحقيق
أىداؼ الشرطة مثل الشؤوف المالية والتخطيط.
 -0األعماؿ المساعدة  :وىي األعماؿ التي ال تيدؼ لتحقيق أىداؼ الرئيسة لمشرطة بشكل مباشر ولكف ال غنى
عنيا في تحقيق األىداؼ مثل االتصاالت والنقميات وغيرىا.
ويشير الباحث إلى أف التنظيـ الوظيفي غير مناسب لقطاع األمف ،حيث إف الضبط والربط يقتضي وحدة
األمر ،وحصره في رئيس واحد فقط يتمقى منو المرؤوس األوامر ،وال يطيع أؼ أمر مف أؼ مسئوؿ خبلؼ
رئيسو.
ث -التنظيم الرأسي الستشاري:
تظير الحاجة إلى ىذا التنظيـ عندما يزداد عدد التخصصات ،ويتسع نطاقيا فبل يستطيع المدير اإللماـ بيا،
ويصبح بحاجة ممحة لبلستعانة بالخبراء واالستشارييف (فياض وآخروف ،)132:2010،وىذا النوع مف التنظيـ
يجمع بيف التنظيـ الرأسي والتنظيـ االستشارؼ محققاً مزاياىما ومتفادياً عيوب كل منيما (عباس.)131:2011،
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فنظ اًر لمحدود ية قدرات المديريف في المنظمة في بعض القضايا واالختصاصات ،فقد اقتضى األمر -في بعض
األحياف -االستعانة بمجموعة مف االستشارييف والخبراء أو تعيينيـ  ،ويتصل عمل ىؤالء االستشارييف أساساً في
التخطيط ووضع السياسات ورفعيا لمدير المنظمة لينظر فييا ،ودراسة البرامج والمشكبلت التي تواجو اإلدارة قبل
اتخاذ الق اررات بشأنيا ورفع التوصيات حياليا ،والجدير بالذكر أف مجموعة االستشارييف ىذه ال تمعب دو اًر تنفيذياً
مباش اًر في األعماؿ اليومية ،إذ يترؾ أمر التنفيذ لممستويات اإلدارية الدنيا ،كما أف رأييـ غير ممزـ لممديريف وانما
يقتصر دورىـ عمى تقديـ التوصيات والنصح والمشورة (عمياف ،)101:2007،والتوجيو دوف أف يممكوا صبلحية
اتخاذ القرار أو إقرار السياسات أو إعطاء األوامر (عباس.)131 :2010 ،
ويعد التنظيـ مع االستعانة بالخبراء ضرورة بالغة الحيوية في تنظيـ إدارة الشرطة نظ اًر لكبر حجميا،
ُ

وخصوصاً بعد تزايد دورىا في المجتمع وتداخميا في مختمف مجاالت الحياة في الوقت الراىف ،فالشرطة في
السابق كانت تقتصر ميمتيا في وظيفتيف (الوظيفة اإلدارية والوظيفة القضائية) وبتطور العصر أُدخمت عمييا
الوظيفة االجتماعية ،فأصبحت بذلؾ ضالعة بدور قيادؼ في المجتمع (كموب.)100:2010 ،
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وقد اتفق كثير مف الباحثيف مثل (عباس) و (زويمف والعضايمة) و(عمياف وفياض) وغيرىـ عمى أنو يوجد
مزايا وعيوب لكل تنظيـ مف التنظيمات السابقة مبينة في الجدوؿ التالي :
جدول رقم ()2

يبين أنواع التنظيم
التنظيم

العيوب

المزايا

يتسـ التنظيـ الرأسي بالبساطة والوضوح ،تركيز السمطة في يد شخص واحد،

االقتصاد في النفقات ،تسييل عمميات ويحمل المديريف أعباء تفوؽ قدراتيـ،

التنظيم الرأسي

الرقابة والمتابعة (عباس ،)130:2011،واغفاؿ مبدأ تقسيـ العمل والتخصص

وكذلؾ بالسرعة في اتخاذ الق اررات (عباس.)130:2011،
(زويمف ،والعضايمة.)169:1995 ،

يساعد عمى إتقاف العمل وتطويره بشكل عدـ وضوح السمطة والمسؤولية نتيجة

أفضل مف خبلؿ االستفادة مف مزايا تداخل نطاؽ إشراؼ الرؤساء والفنييف

والخبرة
التخصص
(فياض ،واإلدارييف (عباس ،)131:2011،إضافة
التنظيم الستشاري وآخروف ،)133:2010،وكذلؾ يساعد إلى البطء في إنجاز األعماؿ بسبب ميل
عمى تنمية روح الفريق المتجانس في
الفنييف إلى الجدؿ والنقاش الطويل مع
العمل فضبلً عف مساىمتو في إيجاد
االختصاصييف عند دراسة موضوع معيف
التعاوف الوثيق بيف الخبراء واإلدارييف
أو اتخاذ قرار (عباس.)131:2011،
(عباس.)131:2011 ،
يوفر المستشار وقت المدير كي يتمكف يؤدؼ إلى حدوث صراع بيف المستشاريف

األخير مف التفرغ لشؤوف إدارتو بكفاءة والعامميف التنفيذييف في المنظمة ،مما

(فياض وآخروف ،)132:2010،ضماف ينعكس سمباً عمى عبلقات العمل وكفاءة

الرأسي تحديد السمطة والمسؤولية بوضوح مع التنظيـ (عمياف ،)102:2007،يضاؼ
التنظيم
وصوؿ المعمومات الفنية مف مصدرىا إلى ذلؾ إمكانية تنصل اإلدارييف عف
الستشاري
المتخصص بالمنظمة إلى جميع اإلدارات مسؤولياتيـ إذا ما وقعوا في أخطاء ،وذلؾ
واألقساـ

(عباس.)132:2011،

والوحدات بإلقاء عبئيا عمى الخبير االستشار ًؼ
(عباس.)133:2011،

بناء عمى اإلطار النظرؼ)
(المصدرُ :جرد بواسطة الباحث ً
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 -2التنظيم األمني غير الرسمي:
ىو التنظيـ الذؼ ينشأ بطريقة عفوية غير المقصودة نتيجة التفاعل الطبيعي بيف العامميف في المؤسسة،
ويصور مجموعة العبلقات الطبيعية التي تنشأ بينيـ ،ومف مظاىر التنظيـ غير الرسمي لقاء بعض الموظفيف في
فترة االستراحة لتناوؿ بعض وجبات الغذاء ،أو ما يسمى بجماعة المصمحة أو جماعة الصداقة أو جماعة
الرياضة وىكذا (مصطفى ،)82 :2012 ،فالتنظيـ غير الرسمي ال يخضع إلى قوانيف وأنظمة ولوائح رسمية،
ولكنو يتأثر بيذه القوانيف وبالمحيط الذؼ يعمل فيو (المدادحة ،والنوافعة.)155 :2013 ،
فالتنظيـ الرسمي يستطيع أف يوضح األىداؼ وأف يحدد – عف طريق األوامر والتعميمات -ما يجب أف
يقوـ بو كل فرد في التنظيـ لتحقيق األىداؼ الموضوعة ،إال أنو ال يستطيع أف يحرؾ دوافع العامميف ويوفر
مقتضيات تعاونيـ لتحقيق تمؾ األىداؼ ،فالذؼ يستطيع ذلؾ ىو التنظيـ غير الرسمي ،فيو الذؼ يجمع األفراد
في نطاؽ الروابط المينية أو االجتماعية أو النقابية أو الفئوية ،والتي تمثل مصالح واىتمامات متبادلة لممجموعة
ومف ثـ عبلقات شخصية أقوػ مف العبلقات الرسمية (عشماوؼ.)172 :2000 ،
ويمكن تقسيم التنظيمات غير الرسمية عمى أساس:
أ -أشخاص ليـ ارتباطات وثيقة مع بعضيـ البعض مثل األشخاص الذيف يمثموف األنشطة الوظيفية المختمفة
مثل المحاسبيف والميندسيف ،والذيف يشعروف بالحاجة إلى التعاوف لحماية مصالحيـ.
ب -أشخاصاً معدوديف يمكف تمييزىـ في نطاؽ مجموعة فرعية قادرة عمى التحكـ في نفسيا ،وبالتالي تكوف ىذه
المجموعة الفرعية قادرة عمى التحكـ في المجموعة الرسمية بأكمميا ،وبالتالي في مثل ىذه الحالة فإنو يمكف
أف يحكـ عدداً كبي اًر مف أشخاص جماعة منتظمة بواسطة جماعة صغيرة ليس ليا وجود رسمي
(عشماوؼ.)179 :2000 ،
ولقد اتفق فريق مف الباحثيف مثل المغربي ( ،)360 :2006المدادحة ،والنوافعة ( ،)156 :2013مصطفى
(  )82 :2012عمى عدة مزايا وعيوب لمتنظيـ غير الرسمي والمبينة في الجدوؿ التالي:
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جدول رقم ()3
يبين مزايا وعيوب أنواع التنظيم المختمفة:
التنظيم

العيوب

المزايا

 -9تحقيق التوازف لدػ األفراد في  -9لقاءات أعضاء التنظيـ غير الرسمي
النواحي االجتماعية والوجدانية

وأحاديثيـ قد تكوف عمى حساب

بما يعوض ما يفرضو التنظيـ

العمل وبالتالي قد تحمل المنظمة

الرسمي مف قيود.

بعض الخسائر.

 -2تحقيق االنسجاـ بيف التنظيـ الرسمي  -2يعد التنظيـ غير الرسمي مف
والتنظيـ غير الرسمي مما يدعـ
عممية اإلنجاز وتحقيق األىداؼ

المحددة لمتنظيـ.

التنظيم غير الرسمي

مصادر اإلشاعات التي قد تضر

بالتنظيـ الرسمي في بعض األحياف.
 -0الضغط

التنظيـ

عمى

الرسمي

 -0تفاعل التنظيـ الرسمي والتنظيـ غير

لتحقيق أىدافو الخاصة ،والتي قد

الرقابة

ومعارضة

الرسمي يعمل عمى تقميل الوقت

المنقضي

والمتابعة.

في

عممية

تأخذ أشكاالً متعددة كالبلمباالة
والبطء

الق اررات.

في

اإلنجاز

 -3يوفر نوعاً مف المرونة في إصدار  -3إف تقمب التنظيـ غير الرسمي
الق اررات .

 -5يزود التنظيـ الرسمي بالبيانات
والمعمومات المختمفة بطريقة غير

المباشرة.

 -6إشباع الحاجات االجتماعية والنفسية
لمفرد داخل التنظيـ الرسمي.

وتغير أعضاءه بالدخوؿ والخروج

يؤدؼ لتخفيض كفاءة العمل نظ اًر
لتغير ىيكل التنظيـ غير الرسمي
وحاجتو إلى تكرار تنسيق مجيودات

وأدوار وعبلقات أعضائو.

بناء عمى اإلطار النظرؼ)
(المصدر :صمـ بواسطة الباحث ً
 العالقة بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي( :عباس)135:2011،مف خبلؿ تحميل العبلقة بيف التنظيميف الرسمي وغير الرسمي يتضح أف كل تنظيـ رسمي ينشأ بالضرورة عنو
تنظيـ غير رسمي ،فعندما يشرع التنظيـ الرسمي في العمل فإف تنظيماً غير رسمياً ينبع مف داخمو ،أؼ أف العبلقة
بيف التنظيميف ىي عبلقة دائرية األصل ،وأف التنظيـ غير الرسمي قد ال يكوف بالضرورة في تناقض مع التنظيـ
الرسمي بل عمى العكس قد يكوف التنظيـ غير الرسمي في حاالت كثيرة عوناً وعضداً لمتنظيـ الرسمي.
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وبالنظر إلى جياز الشرطة الفمسطيني يرى الباحث :أف ىناؾ نوعيف مف التنظيمات غير الرسمية في
جياز الشرطة الفمسطيني والتي تتمثل في التنظيـ غير الرسمي التقميدؼ والذؼ يظير في العبلقات غير الرسمية
بيف العامميف داخل المؤسسة الشرطية ،والتنظيـ غير الرسمي خارج المؤسسة الشرطية مثل رجاؿ اإلصبلح وكبار
العشائر ،وكبلىما يسيبل أداء مياـ جياز الشرطة ،فيقوـ رجاؿ اإلصبلح وكبار العشائر بمساعدة جياز الشرطة
في كثير مف األحياف بتزويد األجيزة األمنية وجياز الشرطة في كثير مف المعمومات العامة التي تساعدىا في
أداء واجبيا المنوط بيا عمى أكمل وجو ،كما ويقوموف بحل كثير مف اإلشكاليات العالقة التي قد يأخذ حميا وقتاً
كبي اًر يستنزؼ جيد األجيزة األمنية ،ويثقل كاىميا ومثاؿ ىذه اإلشكاليات في مجتمعنا الفمسطيني ظاىرة األخذ
بالثأر دوف االمتثاؿ لمقانوف.
رابع ا -:خطوات التنظيم األمني:
التنظيـ األمني الجيد البد أف يمر بعدة خطوات ىي( :العتيبي ،والحوارؼ ،وخريس)118 :2007 ،
 -9تحديد ومعرفة اليدف :يعتبر اليدؼ ىو األساس الذؼ يحدد طبيعة التنظيـ ومكوناتو مف وظائف وأفراد
وعوامل مادية يؤدؼ االىتماـ بيا ،وتحقيق التوازف بينيا إلى تحقيق اليدؼ.
 -2تحديد األنشطة (تقسيم أوجو النشاط) :تحديد األنشطة واألعماؿ التي سيتـ مف خبلليا تقسيـ األعماؿ
الواجب القياـ بيا ،يشمل ذلؾ قياـ اإلدارة العميا بتقسيـ أنشطة المنظمة إلى أقساـ.
 -0تقسيم العمل :يتـ تقسيـ النشاطات كل عمى حدة إلى أجزاء حسب أىميتيا ،وتتابعيا عمى أف توضع قائمة
تفصيمية حتى تسيل فيما بعد إسنادىا إلى األفراد الذيف سيتولوف تنفيذىا ،مما يساعد عمى سرعة األداء وزيادة
التخصص.
 -3تجميع األنشطة :يتـ فييا تجميع األنشطة واألعماؿ التي تـ تقسميا في مجموعات متجانسة بحيث يتـ ترتيبيا
تبعاً لؤلىمية النسبية بالنسبة لممنظمة بحيث يتـ وضع األنشطة الرئيسة في المقدمة يمييا األنشطة الفرعية.
 -5إسناد األنشطة إلى العاممين :توزيع األنشطة عمى العامميف وفقاً لمبدأ التخصص وما يتناسب وقدرات األفراد
وخبراتيـ ومؤىبلتيـ مما يؤدؼ إلى االرتقاء باألداء وزيادة الفاعمية في تحقيق األىداؼ.
 -6تحديد السمطة وتفويضيا :يمنح العامميف السمطات البلزمة والتي تمكنيـ مف تولي مياميـ في حدود
المسؤوليات الممقاة عمى عاتقيـ حيث يؤدؼ ذلؾ إلى معرفة كل فرد الوضع الذؼ يشغمو في التنظيـ ،وعبلقتو
باآلخريف وىو ما يعكس زيادة التعاوف والتنسيق بيف الجيود والتي تجتمع في النياية إلى تحقيق األىداؼ
بكفاءة وفاعمية.
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خامسا -:مبادئ التنظيم األمني:
إف التنظيـ الجيد ىو الذؼ مف شأنو أف يؤدؼ بالمؤسسة إلى تحقيق األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا،
فالمقصود بمبادغ التنظيـ المبادغ التي يجب أف يتـ وفقاً ليا سير العمل في الوحدات اإلدارية لتمكيف اإلدارة
العامة مف بموغ غايتيا وتسيير أعماليا عمى أكمل وجو في أقصر وقت وبأقل تكمفة (كموب،)55:2010 ،
ولتحقيق ذلؾ البد لمتنظيـ أف يحقق المبادغ التالية:
 -9مبدأ وحدة اليدف:
البد مف وجود ىدؼ محدد لممنظمة األمنية ككل ولكل إدارة أو وحدة مف الوحدات المشاركة في تحقيق اليدؼ
النيائي وىو حفع األمف في الدولة (حنفي ،)224 :2006 ،فالتنظيـ الجيد يعمل عمى تنسيق وتجميع جيود
العامميف في كافة األقساـ والمستويات اإلدارية لتحقيق األىداؼ التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا (العتيبي ،والحوارؼ،
وخريس ،)118 :2007 ،ومف الضرورؼ أف يرتبط الييكل التنظيمي لمجياز الشرطي بيدؼ رئيسي محدد ودقيق
يمكف تحقيقو باعتبار أف التنظيـ اإلدارؼ لمجياز يمثل نظاـ موجو نحو ىدؼ محدد ،ولكي تتحدد فاعمية التنظيـ
فإف األمر يتطمب تحميل اليدؼ الرئيس إلى أىداؼ فرعية لكل نشاط ومجاؿ مف مجاالت العمل في الجياز
وتوجيييا بشكل تكاممي نحو تحقيق اليدؼ الرئيس الذؼ أنشئ مف أجمو التنظيـ اإلدارؼ ،ومما يجعل األفراد
العامميف في األقساـ المختمفة يعمموف كفريق واحد متكامل األجزاء ومتناسق الخطوات ألف تحقيق اليدؼ الفرعي
يعني مساىمة جزئية في تحقيق اليدؼ الرئيس (كموب.)58 :2010 ،
 -2مبدأ وحدة األمر (القيادة):
إف المناداة بضرورة اتباع وحدة القيادة في التنظيـ األمني أمر ضرورؼ أساس يجب االىتماـ بو وعدـ
إىمالو؛ ألنو يحدد المسؤولية ويضمف وحدة التنسيق والتوجيو (مصطفى ،)75 :2012 ،لذا يجب أف تنحصر
سمطة إصدار األوامر في نطاؽ منظمة معينة في مصدر واحد ،بحيث ال يتمقى المرؤوسيف أوامرىـ إال مف رئيس
واحد ،وىذا يعني تركيز السمطة في يد واحدة وأف المقصود تحديد رئيس واحد لكل مجموعة مف المرؤوسيف يتمقوف
منو األوامر ويصبح مسئوالً عف توجيييـ إذ أثبتت التجربة أف عدـ احتراـ مبدأ وحدة القيادة يؤدؼ إلى اإلخبلؿ
بالنظاـ وبخاصة في العمل األمني (كموب.)56 :2010 ،
ومما سبق يتضح لمباحث :أف وحدة القيادة تؤدؼ إلى انسياب التعميمات واألوامر مف جية واحدة تكوف مسؤولة
عنيا وىذا يقضي عمى االزدواجية في اإلشراؼ ويمنع االرتباؾ والفوضى في حاالت تعدد الرؤساء  ،وىذا يوفر
شيء ميـ في العمل الشرطي وىو وضح التسمسل اإلدارؼ.
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 -0مبدأ نطاق اإلشراف (النعيمي)125 :2008 ،
يشير ىذا المفيوـ إلى عدد األفراد والنشاطات التي يمكف لممدير أف يشرؼ عمييا ويديرىا بكفاءة وفاعمية؛
لذا يجب أف يكوف عدد األفراد مناسباً وقدرات المدير حتى ال يثقل كاىل المدير ،مما يؤدؼ إلى قمة تركيز المدير
في الق اررات التي يتخذىا مما يؤثر بالسمب عمى اليدؼ الرئيس المراد تحقيقو.
ويشير الباحث :إلى أف تحديد المرؤوسيف الذؼ يشرؼ عمييـ رئيس واحد بفاعمية بما تحممو وظيفة
اإلشراؼ مف متابعة وتوجيو واصدار أوامر وتعميمات ومراقبة تنفيذ وغيره يؤدؼ إلى تحقيق اليدؼ الرئيس
وبخاصة في المؤسسة باألمنية ،وىو حفع األمف واألرواح والممتمكات.
 -3مبدأ الشورى( :العبلؽ)193:2008 ،
ال يمكف أف تتوافر المعرفة الكاممة في شخص ما لذلؾ ينبغي توفير نظاـ لمشورػ في اإلدارة العميا لممؤسسة
األمنية ،ولكف يجب أف يكوف القرار النيائي بيد اإلدارة العميا.
ويستدل الباحث :عمى الكثير مف اآليات القرآنية التي تحث عمى الشورػ منيا :قولو تعالى ﴿ َو َش ِ
اوْرى ْم
ِ
ورى َبْيَني ْم ﴾)الشورػ.)38 :
َمرى ْم ش َ
في ْاأل َْم ِر﴾ (آؿ عمراف ،)159:وقولو تعالى﴿ َوأ ْ

 -5مبدأ الموازنة بين الصالحية والمسؤولية:

إف إعطاء الموظف سمطة أكبر مما ىو مطموب منو القياـ بو تفسده ،واعطاءه سمطة أقل مما ىو مطموب
منو تعيقو وال تمكنو مف القياـ بما ىو مطموب منو ،حيث يكوف ما ىو مطموب منو أكبر مما أعطي مف سمطة،
وعميو يجب أف تكوف السمطة معادلة لممسؤولية ،كي يتمكف الموظف مف إنجاز عممو وتحمل تمؾ المسؤولية
المترتبة عمى ذلؾ (العتيبي ،)155 :2005 ،فوجود السمطة يتعيف أف يقترف بيا دائماً فكرة المسؤولية عف ىذه
السمطة ،وعما إذا كانت استخدمت ىذه السمطة كما يتعيف ليا ،إف وجد تقصير في استخداميا ،أـ استخدمت وكاف
ىناؾ تجاوز أو انحراؼ أو سوء استخداـ لتمؾ السمطة ،وكل ذلؾ يفرض وجود رقابة فعالة عمى أصحاب السمطة،
ألف السمطة ببل رقابة تساوؼ الدكتاتورية واالستبداد في ممارسة االختصاصات (كموب.)57:2010 ،
 -6مبدأ التخصص وتقسيم العمل:
إف تركيز جيود الفرد في مجاؿ محدد مف مجاالت العمل يساعد عمى تنمية قدراتو وخبراتو في ىذا
المجاؿ واالرتقاء بمستوػ أدائو (المغربي ،)363 :2006 ،والعمل الحكومي بطبيعتو عمل جماعي ،فالمصمحة
تقتضي بأف يقتصر عمل كل موظف عمى نوع واحد يتفرغ لو ويجيده (كموب.)56 :2010 ،
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واف كان لمباحث رأي فمف الميـ أف يكوف الموظف الحكومي يجيد في أكثر مف عمل ،ويكوف عمى دراية
ببعض األعماؿ األخرػ التي ليس مختصاً بيا وذلؾ مف أجل جعل عجمة العمل تدور بشكل مستمر ،خصوصاً
في حالة تغيب أحد الموظفيف أو أية ظروؼ تمنع أحد الموظفيف مف القياـ بعممو.
 -7الموازنة بين المركزية والالمركزية
المركزية تعني تركيز سمطة اتخاذ القرار بيد شخص واحد أو مستوػ إدارؼ واحد ،أما البلمركزية فتعني
مشاركة المرؤوسيف برؤسائيـ في اتخاذ القرار (فياض وآخروف ،)126 :2010 ،وكمما اتجيت المنظمة نحو
البلمركزية كمما استطاعت إنجاز أعماليا وتقديـ خدماتيا بكفاءة وسرعة أكبر وروتيف أقل (عمياف،)97 :2007 ،
كما وتزداد الحاجة إلى البلمركزية كمما تعددت خدمات التنظيـ ،وانتشرت الوحدات والفروع واألقساـ اإلدارية
التابعة لمجياز اإلدارؼ في أجزاء الببلد كافة بحيث يصعب إدارة جميع األعماؿ مف المركز الرئيس
(مصطفى ،)78 :2012 ،وطبيعة نشاطات المنظمة ىي التي تحدد الحاجة إلى المركزية أو البلمركزية ،حيث
تسود المركزية في المنظمات األمنية والعسكرية والسياسية مثبلً ،بينما تسود البلمركزية في الجامعات والمؤسسات
البحثية والصحية (النعيمي ،)128 :2008 ،فاختيار أحدىما ليكوف أساساً في تنظيـ الشرطة أمر يتصل
اء
بسياستيا العامة ،ويتوقف عمى مقارنة مزايا وعيوب كل منيما بالنسبة لمجياز في الظروؼ المحيطة بالجياز سو ً
أكانت داخمية أـ خارجية أـ ىما معاً أف يكوف األساس في تنظيميا مركزياً أو ال مركزياً يتحوؿ بعد الواقع العممي
إلى مركزؼ أو العكس (كموب ،)59 :2010 ،فالمركزية المطمقة تستيمؾ كل وقت وجيد مستويات اإلدارة العميا،
وبما أف أداء األعماؿ عمى وجو سميـ قد أصبح ميمة عسيرة فإنو تحت ضغط التفرغ لممياـ الجسيمة قد يتـ منح
بعض المستويات األقل قد اًر محدوداً مف السمطات بحيث يمكنيا مف التصرؼ بشئ مف االستقبلؿ في بعض
األمور دوف الرجوع إلى المستويات العميا ،وىذا ما يسمى بالمركزية المعتدلة (عريف.)44 :1997 ،
ويؤكد الباحث :ىنا ومف واقع العمل في السمؾ الشرطي بأنو ال يمكف لممنظمة الشرطية أو أؼ منظمة أخرػ
تطبيق المركزية أو البلمركزية المطمقة ،حيث إف جميع المنظمات تطبق درجات متفاوتة مف البلمركزية والمركزية،
إال أف المنظمة األمنية أو الشرطية تكوف فييا درجة تطبيق المركزية أكبر مف البلمركزية عف أؼ منظمة أخرػ.
 -8مبدأ تدرج السمطة( :المغربي)364 :2006 ،
يقصد بذلؾ تدرج الواجبات عمى أساس درجات السمطة وما يقابميا أو يعادليا مف مسؤولية ،وعمى
مستوػ المنظمة يتعذر ممارسة السمطات المخولة ليا عمى مستوػ اإلدارة العميا وحدىا ،والبد مف نقل جزء مف
ىذه السمطات إلى مواقع العمل ،ونقل السمطات مف القمة إلى القاعدة ىو ما يعبر عنو بمبدأ تدرج السمطة.
 -وأكد كموب (  )61 :2010أن مبدأ تدرج السمطة في التنظيم الشرطي لو عدة مزايا منيا:
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 -9يسمح بانسياب الق اررات والتعميمات مف أعمى اليرـ إلى قاعدتو بسيولة.
 -2يحقق اليسر والسيولة في االتصاؿ بيف مستويات التنظيـ الشرطي المختمفة.
 -0يحوؿ دوف تركيز السمطات ،ويمنع تركيز االختصاصات ويساعد عمى توزيعيا.
 -3يساعد عمى تحقيق ىيمنة قيادة المنظمة اإلدارية عمى إدارتيا وفروعيا.
وفيما يخص ىذا المبدأ يرى الباحث :أف تدرج السمطة مف أىـ المقومات األساسية لنجاح التنظيـ في
العمل الشرطي ،إذ تتدرج فيو السمطة مف أعمى إلى أسفل وتسرؼ رسمياً في جميع أجزاء الجياز بتسمسل

رئاسي يمكف بواسطتو السيطرة عمى إنجاز العمل والمياـ وواجبات الوظائف ،ويؤدؼ إلى أف يعرؼ كل فرد
في المنظمة األمنية مسؤوليات وواجبات وظيفتو بدقة ووضوح ،وبالتالي السمطات والحقوؽ المصاحبة ليا،
وعوامل الربط بينيا وبيف الوظائف األخرػ في المنظمة.
 -9مبدأ التفويض( :النعيمي)126 :2008 ،
ويطمق عميو في مجاؿ اإلدارة (تخويل الصبلحية) ،ويعني إعطاء اآلخريف (المرؤوسيف) حق إصدار
األوامر ،واتخاذ الق اررات ضمف نطاؽ محدد لتسييل القياـ بالعمل أو إنجاز ميمة محددة.
والتفويض أمر أساسي لقياـ التنظيـ الشرطي ويعبر تفويض السمطة عف الحق المخوؿ ألحد المرؤوسيف بأداء
أمر ممكف
أعماؿ واصدار الق اررات البلزمة لؤلداء واليدؼ الرئيس مف عممية التفويض أنيا تجعل التنظيـ اً
الحدوث لعدـ وجود الفرد الذؼ يستطيع أداء كافة األعماؿ والواجبات ،وبالتالي يصبح التفويض ضرورة حتمية
في البناء التنظيمي النتقاؿ جزء مف صبلحيات القادة والرؤساء إلى المرؤوسيف ،حيث يتـ أداء الواجبات
واألعماؿ والمياـ بأحسف وجو ممكف وكفاءة عالية خاصة في أجيزة الشرطة واألمف العاـ؛ لتشعب وتعدد
مسؤولياتيا ومياميا وعممياتيا (كموب.)62 :2010 ،
 وأضاف العتيبي (  )154 :2005عدة مبادئ لمتنظيم منيا: -9مبدأ الفاعمية:
ويعني أف يحقق التنظيـ أىدافو بأقل جيد وزمف وتكمفة ،وتقاس الفاعمية بمعيار الكفاية اإلنتاجية وتفاعل العامميف
في التنظيـ وخدمة المجتمع
 -2مبدأ الشرعية:
يجب أف تكوف األىداؼ واألساليب والوسائل التي يعتمدىا التنظيـ مشروعة ،وال تتعارض مع القوانيف واألنظمة
والتعميمات والقيـ والعادات واألعراؼ والتقاليد المعترؼ بيا والمطبقة في مجاؿ النشاط الذؼ يتناولو التنظيـ وأال
تتعارض مع أخبلقيات المينة والمجتمع.
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 -0مبدأ الوضوح:
يجب أف تكوف األىداؼ ومفردات التنظيـ محددة غير غامضة أو قابمة لمتأويل ،كي توصل المنظمة مباشرة إلى
أىدافيا دوف حصوؿ تباينات أو انحرافات بسبب المبس أو الغموض أو سوء التفسير.
ويعد ىذا المبدأ من وجية نظر الباحث أحد أىـ المبادغ في العمل الشرطي ،ألنو مف الميـ أف تكوف
ُ
القوانيف واألىداؼ والوسائل التي يعتمدىا التنظيـ الشرطي مشروعة وال تتعارض مع العادات والتقاليد السائدة في
المجتمعات ،حتى يستطيع التنظيـ الشرطي تغيير الصورة النمطية لرجل الشرطة المرسومة في أذىاف أفراد
المجتمع ،كما ويجب أف تكوف األىداؼ واضحة ويتـ تحقيقيا بأقل جيد وزمف وتكمفة ،وأف تكوف غير قابمة لمتأويل
أو المبس ألف أؼ لبس أو غموض يمس أرواح وممتمكات وأمف أفراد المجتمع.
 وأكد العبلؽ ( )193 :2008وجود بعض المبادئ التي يقوم عمييا التنظيم الجيد ومنيا: -9مبدأ ديناميكية التنظيم (المرونة):
يجب أف يكوف التنظيـ مرناً وشفافاً ،كي يتفاعل مع المتغيرات البيئية وأف يجيب عف متطمبات التغيير ويستمر في
تحقيق أىدافو.
 -2مبدأ الرقابة:
التنظيـ الجيد ىو التنظيـ الذؼ يعمل عمى فصل وحدات الرقابة في وحدات غير وحدات التنفيذ.
ويشير الباحث ىنا :إلى أف التنظيـ الشرطي البد أف يكوف مرناً حتى يمكف تعديمو كمما اقتضت الظروؼ

ليساير التطور وتغيير األحواؿ العامة المحيطة ،وعادة ما تظير الحاجة إلى التعديل في التنظيـ القائـ بعد حدوث

ظروؼ طارئة ،وما أكثر الظروؼ الطارئة التي تحل عمى الساحة الفمسطينية مف اعتداءات يشنيا االحتبلؿ
اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني وغيرىا مف األزمات األمنية المصدرة مف االحتبلؿ ،مما يتوجب التعديل
والتطوير عمى التنظيـ الشرطي القائـ لمواجية ىذه الظروؼ الناشئة عف تمؾ االعتداءات واألزمات ،كما ويؤكد
الباحث عمى ضرورة مبدأ الرقابة في المنظمات وبخاصة األمنية منيا لضماف سير العمميات األمنية بالشكل
السميـ.
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المطمب الثاني
أنواع التطوير التنظيمي األمني وخصائصو
أولا -:مفيوم التطوير التنظيمي األمني:
تواجو معظـ المنظمات العديد مف التحديات والمعوقات مثل التحديات االقتصادية والتقنية واالجتماعية
والثقافية وغيرىا ،ولقد فرضت ىذه التحديات عمى القادة والمديريف والعامميف البحث ليس عف أساليب البقاء
لمنظماتيـ واالستجابة لعوامل التغيير (الراجحي ،)12 :2003 ،وسيتـ التعرض ىنا إلى مفيوـ التطوير التنظيمي
وأىداؼ وخصائص التطوير التنظيمي ،وأسس التطوير التنظيمي.
وُيعرؼ التطوير التنظيمي بأنو جيد مخطط يشمل كل التنظيـ ،ويدار مف القمة في التنظيـ ،لزيادة فعالية

المنظمة ،وذلؾ مف خبلؿ التدخل المخطط في عمميات المنظمة مع المعرفة بالعموـ السموكية
(إدريس.)277:2001،
والتطوير التنظيمي ىو عممية إحداث التغيير المخطط في حضارة المنظمة ،واالنتقاؿ بيا مف مستوػ حضارؼ
إلى مستوػ حضارؼ أفضل (الموزؼ.)234 :2002 ،
وي عرؼ كذلؾ بأنو جيد شمولي مخطط ييدؼ إلى تغيير وتطوير العامميف عف طريق التأثير بقيميـ ومياراتيـ
ُ

وأنماط سموكيـ ،وعف طريق التكنولوجيا المستعممة ،أو ىو عممية مخططة ومنتظمة يتـ بموجبيا استخداـ أساليب
العموـ السموكية في تنظيـ قائـ فعبلً ،ومف أجل تحسينو ورفع كفاءتو (خيرؼ.)277 :2013 ،

ويعرؼ بأنو عممية تنقل المنظمة مف وضع حإلى إلى وضع آخر مرغوب فيو بيدؼ زيادة فاعميتيا  ،كما
كما ُ
ويعرؼ بأنو تغيير واسع أو جذرؼ أو عممية تحوؿ رئيسية تطاؿ واحداً أو أكثر مف األركاف الرئيسة لممنظمة أو
عممياتيا مثل :تغيير رسالة أو إعادة ىيكمة إحدػ العمميات أو استخداـ تكنولوجيا جديدة وغيرىا (فياض ،وآخروف،
.)265:2010
ويعرؼ أنو تطبيق شامل لمعموـ السموكية في خطط التطوير وتعزيز االستراتيجيات ،والبنية التنظيمية،
ُ

وعمميات المنظمة مف أجل تحسف الفاعمية (خيرؼ.)277 :2013 ،

ومما سبق مف التعريفات المتعددة لمتطوير التنظيمي  -وبتأمل وتحميل ىذه التعريفات – فإف الباحث يستنتج
أف مفيوـ التطوير التنظيمي ركز -باختبلؼ التعريفات  -عمى عدة ركائز أىميا أنو:
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 -9يستخدـ المعرفة والعموـ السموكية إلحداث التغيير.
 -2يستيدؼ تغيير السموؾ والقيـ واالتجاىات.
 -0جيد مخطط وشامل ومستمر.
 -3يتطمب المشاركة الفعالة مف اإلدارة العميا.
 -5يدعـ عممية التكيف مع المتغيرات البيئية.
 -6يسعي لتطوير مكونات المنظمة كافة.
 -7ييدؼ إلى تحقيق كفاءة وفاعمية المنظمة.
ويعرف الباحث في ضوء ذلؾ التطوير التنظيمي األمني بأنو :جيود شاممة مخططة ،مدروسة ،مستمرة
وواضحة وتتسـ بالمشاركة إلحداث تغييرات تقنية واجرائية وتنظيمية في المؤسسة الشرطية؛ لتحسيف بيئة العمل
الداخمية لممنظمة والتكيف مع المتغيرات الخارجية وتنمية القدرات ،لتحسيف األداء ورفع الكفاءة وتحقيق الفاعمية.
ثانيا -:عناصر التطوير التنظيمي األمني:
تتمثل عناصر التطوير التنظيمي األمني في التالي:
 -9المدى الطويل:
يتجو التطوير التنظيمي األمني نحو المستقبل البعيد ،فيو ييدؼ إلى تطوير ثقافة المنظمة األمنية وقيميا
ومبادئيا ،وىذه الثقافة ترتبط بالقواعد السموكية التي يتبعيا أفراد المنظمة األمنية في إنجازاتيـ ومعامبلتيـ
وعبلقاتيـ ،وعمى ىذا فإف التطوير التنظيمي األمني أبعد مدػ مف التدريب ،وىو يأخذ خطوات أوسع وأشمل مف
التدريب؛ لذلؾ ينظر إلى التطوير التنظيمي مف منظور المدػ الطويل ال المدػ القصير(الصرف.)334 :2002 ،
ويرى الباحث :أنو مف الواجب األخذ بعيف االعتبار أف التطوير التنظيمي في األجيزة األمنية وبخاصة جياز
الشرطة البد أف يسابق الزمف؛ ألف عامل السرعة ميـ جداً في مثل ىذه الحاالت خاصة وأف التطوير التنظيمي
مرتبط بعنصر ميـ جداً في المجتمع أال وىو األمف؛ لذا فعنصر الوقت ميـ عند إحداث التطوير التنظيمي
األمني.
 -1حل المشكالت واتخاذ الق اررات:
يتميز

القرار

األمني

–

بصفة

عامة-

بارتباطو

بأىداؼ

وعوامل

متغيرة

بشكل

متسارع

(عشماوؼ ،)107:2000،فيوجو التطوير التنظيمي اىتمامو إلى جوىر اإلدارة في المؤسسة األمنية أال وىو
اتخاذ القرار ،فالمشكبلت التي تتعرض ليا المنظمة األمنية كثيرة ،ومف ىذه المشكبلت ما ىو معقد وصعب
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الحل ،وعمى ىذا فإف ىذه المشكبلت تؤثر عمى أىداؼ المنظمة األمنية وسياساتيا وانجازات أفرادىا ودوافعيـ
وعبلقاتيـ (الصرف.)334 :2002 ،
ويشير الباحث :إلى أنو وبالرغـ مف أىمية اتخاذ القرار إال أف القرار-بشكل عاـ -يقع تنفيذه في المستقبل،
والمستقبل يخضع دائماً لمتغيرات يصعب التنبؤ بأبعادىا الدقيقة؛ لذلؾ فإف مجاالت عدـ التأكد تغطي جزءاً

مف أوجو عمل الجياز األمني.
 -2التكيف والتغيير

تعيش المنظمة األمنية دائماً في بيئة ديناميكية متغيرة تترؾ آثا اًر ضارة وسمبية عمييا؛ لذلؾ يجب دراسة
العبلقة بيف المنظمة األمنية وبيئتيا باستمرار ،ومف الضرورؼ القياـ بعممية تكييف المنظمة األمنية مع البيئة
التي تعيش فييا ،تبعاً لما يحدث مف ظروؼ أمنية وتغيرات تكنولوجية واقتصادية واجتماعية وغيرىا ،لذلؾ
تكوف البيئة مصدر التغيير فبل بديل عف التكيف والتأقمـ (الصرف.)334 :2002 ،
 -3ثقافة المنظمة:
الثقافة ىي مجموعة القيـ والمبادغ والتقاليد التي تحكـ سموؾ األفراد والجماعات ،وتنظـ عبلقاتيـ ومعامبلتيـ
(العمياف ،)311 :2010 ،وقد يفرض المجتمع عمى األفراد االلتزاـ بيذه القيـ والمبادغ والتقاليد ،وقد يستخدـ
أسموب الترغيب والترىيب في ذلؾ ،والمنظمة األمنية تشابو المجتمع في اتباع ىذا األسموب
(الصرف.)334 :2002،
ويؤكد الباحث :أف تطوير الثقافة التنظيمية ألفراد جياز الشرطة مف أىـ مجاالت التطوير التنظيمي األمني،
وأف مف أىـ العوامل التي تؤدؼ إلى تطوير الثقافة التنظيمية في األجيزة األمنية ككل ىي سياسة الترىيب
والترغيب (الثواب والعقاب) ،وىذا متبع بشكل كبير في األجيزة األمنية مثل تكريـ بعض األفراد والضباط إذا
ما قاـ ىؤالء بعمل يطور المؤسسة األمنية أو يخدـ الجياز أو المجتمع ،ويساعد عمى حفع أمنو مثل منح
األوسمة واألنواط والرتب وسنوات القدـ ،والعكس إذا ما ارتكب األفراد مخالفات أو جرائـ تسئ وتضر الجياز
والمجتمع.
ثالث ا -:أنواع التطوير التنظيمي األمني( :العمياف)350:2010،
 -9التطوير الشامل والتطوير الجزئي
إذا اعتمدنا عمى درجة شموؿ التغيير معيا اًر الستطعنا أف نميز بيف التطوير الجزئي الذؼ يقتصر عمى
جانب واحد أو قطاع واحد كتطوير اآلالت واألجيزة مثبلً ،والتطوير الشامل الذؼ يشتمل عمى كافة أو معظـ
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الجوانب والمجاالت في المنظمة ،والخطورة في التطوير الجزئي أنو قد ينشئ نوعاً مف عدـ التوازف في
المؤسسة بحيث تكوف بعض الجوانب متطورة واألخرػ متخمفة مما يقمل مف فاعمية التطوير.
 -2التطوير المادي والتطوير المعنوي:
إذا أخذنا موضوع التطوير أساساً ألمكف التمييز بيف التطوير المادؼ (مثل التطوير الييكمي والتكنولوجي)؛
والتطوير المعنوؼ (النفسي واالجتماعي)،فعمى سبيل المثاؿ قد نجد أف بعض المؤسسات لدييا معدات وأجيزة
حديثة ولكف أنماط سموؾ العامميف وأساليب العمل تقميدية ،وىذا النوع مف التطوير شكمي وسطحي وغير
فعاؿ.
 -0التطوير السريع والتطوير التدريجي:
يوجد تقسيـ آخر ألنواع التطوير حسب سرعتو ،وىو يشمل التطوير البطيء والتطوير السريع ،وعمى الرغـ
مف أف التطوير التدريجي البطيء يكوف
عادة أكثر رسوخاً مف التطوير السريع المفاجئ إال أف اختيار السرعة
ً

المناسبة ألحداث التطوير يعتمد عمى طبيعة الظرؼ.
رابع ا -:أىداف التطوير التنظيمي:

تعتبر أىداؼ التطوير التنظيمي أىدافاً غير نمطية ،وانما تختمف باختبلؼ المشكبلت التي تواجو المنظمة
الشرطية ،وىناؾ عدة أىداؼ يستيدفيا التطوير التنظيمي األمني ومنيا( :خيرؼ)287:2013 ،
 -9أف يكوف اليدؼ أو الوظيفة ىي األساس في اختيار الشكل التنظيمي.
 -2تطوير نظـ واجراءات اتخاذ القرار األمني ،بحيث تصبح أقرب ما تكوف إلى مصادر المعمومات.
 -0تغيير أنماط السموؾ السائدة في المنظمة األمنية اعتماداً عمى مبادغ وأسس العموـ السموكية ،واالستفادة مف
أساليب البحث المتقدمة التي تتيحيا تمؾ العموـ.
كما وييدف التطوير التنظيمي إلى( :الموزؼ)234 :2002 ،
 إحداث التغيير اإليجابي الذؼ يعني التنمية ،فالتطوير يجب أف يكوف شامبلً لكل أبعاد العممية اإلدارية ،ويتـذلؾ مف خبلؿ إتباع سياسة واضحة إلحداث تغيرات جذرية تؤدؼ في النياية إلى إحداث التنمية اإلدارية
المطموبة.
ىذا ويركز التطوير التنظيمي األمني عمى بعض األىداف الفرعية مثل( :إدريس)276 :2001 ،
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 إذا كاف الييكل التنظيمي األمني يعتبر ىيكبلً مف وجية نظر اإلدارة ،فإف عممية التطوير التنظيمي ربما تحاوؿتعميـ أفراد األمف كيفية التكيف مع ىذا الييكل ،وقد يكوف ىدؼ التطوير التنظيمي ىو تزويد الكوادر األمنية
بالميارات الفنية عندما تدرؾ اإلدارة في المؤسسة الشرطية أنو ال يمكف لممنظمة أف تستجيب لمتغيير عمى الرغـ
مف أف الييكل التنظيمي قد يكوف مناسباً ،كما أف االتجاىات والسموؾ الداخمي قد يكوناف مبلئميف إال أف األفراد
ليس لدييـ الميارات الضرورية لتحقيق االستجابة المرغوبة  ،وىكذا فإف برامج التدريب لميارات العامميف تعتبر
أحد أىـ التطبيقات الميمة لمتطوير التنظيمي األمني.
خامس ا -:خصائص التطوير التنظيمي األمني:
يتصف التطوير التنظيمي األمني بالخصائص التالية.)Frensh w & Bell c, 1995 : 1( :
 -9تغيير مخطط ومنظـ لتحسيف أداء رجل األمف والمنظمة األمنية.
 -2عمل جاد وبحاجة إلى جيد كبير وبشكل مستمر ودونما انقطاع أو توقف نظ اًر لمتغيرات المستمرة في البيئة
الداخمية والخارجية لمدولة.
وىناك خصائص أخرى لمتطوير التنظيمي األمني وىي( :فياض ،وآخروف.)278:2010 ،
 -9التطوير التنظيمي األمني يقود التغيير حيث إنو يمثل استراتيجية مصممة إلحداث تغيير شمولي في
المنظمة األمنية ،وعمى ذلؾ فإف جيود التغيير موجية لتحقيق أىداؼ تمؾ االستراتيجية التي صممت أصبلً
لحل المشاكل التي تتعرض ليا المنظمة األمنية ومف ثـ تشخيصيا في مرحمة ما قبل إعداد االستراتيجية.
 -2تأتي جيود التغيير التي يقوده التطوير التنظيمي تعاونية في طبيعتيا وتستوجب مشاركة الكوادر األمنية مف
أجل تبني العمل وااللتزاـ بتحقيق أىدافو.
 -0يركز التطوير التنظيمي األمني عمى أداء العامميف في المؤسسة األمنية ،ليصبح أكثر كفاءة وجودة نظ اًر
ألىمية العمل األمني.
 -3تعتمد جيود التطوير عمى القيـ اإلنسانية ،لذا فإنيا ييدؼ إلى زيادة فاعمية المنظمة مف خبلؿ استثمار
طاقات األفراد العامميف في المؤسسة األمنية بطريقة عممية إنسانية.
 -5يأخذ التطوير التنظيمي األمني بعيف االعتبار العبلقات التبادلية واالعتمادية ودرجة التكامل والتنسيق بيف
الوحدات اإلدارية واألقساـ والجماعات واألفراد في المنظمة األمنية.
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 -6التطوير التنظيمي األمني جيد عممي منظـ ،ويتـ بموجب جيود عممية بحثية تطبيقية بحتة ،وال يقوـ عمى
التخميف واالرتجاؿ والعشوائية وبخاصة أف العمل األمني يتمتع بخصوصية تختمف عف باقي منظمات
ومؤسسات الدولة.
ويضيف خيرؼ ( )288:2013بعض الخصائص لمتطوير التنظيمي األمني مثل:
 -9التطوير التنظيمي األمني ليس تشخيصياً فقط ولكنو عمل تنفيذؼ أيضاً يركز عمى اإلنجاز والنتائج وليس
عمى وصف والمشكبلت أو تحديد طبيعتيا.
 -2تتجو عممية التطوير التنظيمي األمني في األساس إلى المستقبل ،وذلؾ مف خبلؿ إعداد المديريف لمتعمـ مف
المواقف والتجارب الحاضرة ،وكيفية عبلج المشكبلت األمنية المحتممة في المستقبل.
 -0التطوير التنظيمي األمني ال يفرض مف اإلدارة العميا عمى المستويات األدنى ،بل ىو ينبع مف المشاركة
الفعالة ألعضاء التنظيـ.
سادسا -:مراحل عممية التطوير التنظيمي األمني:
ابتداء مف
تعتبر عممية التطوير التنظيمي األمني عممية معقدة وقد يستغرؽ البرنامج التطويرؼ سنة أو أكثر
ً
التصميـ حتى التطبيق والتقييـ؛ لذا يجب عمى اإلدارة العميا في المؤسسة األمنية وضع برامج التطوير التنظيمي
وتنفيذىا بأسرع وقت نظ اًر ألىمية عامل الوقت في العمل الشرطي واألمني،حيث يتـ ذلؾ بإتباع المراحل اآلتية:
 -9مرحمة جمع البيانات والمعمومات:
يتـ جمع كل البيانات البلزمة (خيرؼ ،)288 :2013 ،مف خبلؿ االستقصاء والتجارب والمواقف
وعادة ما يجتمع
السابقة وجميع طرائق جمع المعمومات لتقرير مدػ مبلءمة المناخ التنظيمي والمشاكل السموكية
ً

المستشاروف مع مجموعات العامميف لمحصوؿ عمى ما يحتاجونو مف معمومات (الطجـ ،والسواط.)304 :2003 ،
 -2مرحمة التشخيص:
يتـ تشخيص عناصر التحميل التنظيمي المختمفة مع توضيح مكوناتيا الفرعية( :خيرؼ)288:2013،
 دراسة الييكل التنظيمي . دراسة األفراد داخل المنظمة األمنية.-

دراسة اإلمكانيات والموارد المادية.

-

دراسة األنشطة األساسية.
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وقد بيف الطجـ ،والسواط ( )304 :2003أنو -في ىذه المرحمة -يجتمع مستشارو التطوير مع اإلدارة العميا
لتقرير طبيعة المشكمة تحت الدراسة ،وتحديد مدخل التطوير المناسب ،وكذلؾ لمحصوؿ عمى الدعـ الكامل
لمبرنامج التطويرؼ ،وفي ىذه المرحمة يحاوؿ مستشارو التطوير الحصوؿ عمى المعمومات عف طريق المقابمة
الشخصية مع األشخاص المؤثريف في التنظيـ.
 -0مرحمة المواجية واسترجاع المعمومات( :الطجـ ،والسواط)304 :2003 ،
تقوـ مجموعات العمل في ىذه المرحمة بمراجعة المعمومات بعد تصنيفيا وتحميميا لتوحيد أفكارىـ وآرائيـ
لموصوؿ إلى أولويات التطوير التنظيمي األمني.
 -3مرحمة التخطيط العممي وحل المشاكل:
وفي ىذه المرحمة يتـ االستعانة باستشارات تتركز في الجوانب التالية( :خيرؼ)288 :2013 ،
 إجراءات العمل (الجوانب التقنية) العبلقة بيف الوحدات اإلدارية واألفراد العامميف في ىذه الوحدات تطوير قنوات االتصاؿكما وأضاؼ الطجـ ،والسواط ( )304 :2003أنو -في ىذه المرحمة -تستخدـ المجموعات نتائج تحميل
المعمومات لتحديد توصيات محددة لمتطوير ،حيث تنصب المناقشات عمى المشكمة الحقيقية ،ومف ثـ توضع خطة
تحدد فييا المسؤوليات وتوقيت االنتياء مف تطبيق البرنامج التطويرؼ.
 -5استراتيجيات التدخل( :المرجع السابق )304 :
بعد أف يتـ التخطيط الفعمي يقوـ المستشار باختيار وسيمة التدخل المناسبة لمتطوير التنظيمي ،حيث يعتمد ذلؾ
عمى طبيعة المشكمة  ،فأساليب التدخل ربما تركز عمى األفراد أو المجموعات أو الجوانب الييكمية في التنظيـ
(تطوير تنظيمي أمني جزئي) ،وقد تشمل التنظيـ ككل (تطوير تنظيمي أمني شامل).
 -6مرحمة التقييم:
في ىذه المرحمة يتـ جمع البيانات والمعمومات مرة أخرػ بعد مرورىا بالمراحل السابقة المذكورة أعبله مف خبلؿ
قوائـ االستقصاء واستطبلع االتجاىات ،بغرض التعرؼ إلى مدػ تأثير جيود التطوير التنظيمي األمني (خيرؼ،
 ،)288 :2013وتطوير برامج لبعض الجوانب التي ما تزاؿ تحتاج إلى تطوير (الطجـ ،والسواط:2003،
.)304
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الشكل رقم ()2
يبين مراحل عممية التطوير التنظيمي األمني

مرحمة التشخيص

مرحمة جمع البيانات
والمعمومات

مرحمة المواجية واسترجاع
المعمومات

مرحمة التخطيط
العممي وحل المشاكل

استراتيجيات التدخل

مرحمة التقييـ

بناء عمى اإلطار النظرؼ)
(المصدر :صمـ بواسطة الباحث ً
سابعا -:مجالت التطوير التنظيمي:
يأتي مجاؿ التطوير التنظيمي في مقدمة اىتمامات واضعي سياسات التطوير والتنمية لما لو مف بعد
مؤثر في المدػ الطويل في تحقيق أىداؼ المنظمة وبرامجيا المخططة ،حيث يعكس التطوير التنظيمي مقدار
الجيود البشرية التي تبذؿ داخل المنظمة بيدؼ االرتقاء بمستواىا ،وبما يحقق ليا القدرة عمى حل مشكبلتيا
المختمفة مف خبلؿ تشجيعيا في وضع االستراتيجية المستقبمية المناسبة التي تكفل ليا تحقيق برامجيا اإلنمائية
المستيدفة (القحطاني.)201:2008 ،
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ويمكن تناول مجالت أو أبعاد التطوير التنظيمي من خالل النقاط التالية:
أ -السياسات والستراتيجيات( :الفغـ)35:2014 ،
تختمف السياسات واالستراتيجي ات التي تتبناىا المنظمات بشأف عممية التطوير بيف عدة بدائل ،تبدأ
بإصبلحات جانبية أو تعديبلت بسيطة ،وتنتيي بجوالت جذرية شاممة ،ويعتمد ىذا االختبلؼ عمى عدة
عوامل منيا:
 -9الفمسفة التي تتبناىا السمطة (السياسة) ،حيث أف ىناؾ حكومات تؤمف بتوفير حد أدنى مف التغيير قد ال
تتجاوز إدخاؿ بعض األساليب الحديثة في بعض المنشآت أو إدخاؿ تعديبلت بسيطة في إجراءات العمل،
وىناؾ حكومات أخرػ تبحث عف تغييرات ثورية ،تشمل التنظيمات بأىدافيا وعناصرىا وأساليبيا المتباينة.
 -2البيئ ة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والصحية التي ضمنيا تحدد األىداؼ وتقدر الوسائل ،فكمما
كانت ىذه البيئة المبلئمة أصبحت اتجاىات التغيير أكثر تواضعاً ،ويعود ذلؾ إلى أف إحباط البيئة ال ينحصر
في مرحمة التنفيذ بل يتجاوزىا في مرحمة التخطيط.
اء
ويؤكد الباحث أف السياسات واإلجراءات التي يتبناىا التنظيـ يجب أف تسيـ في عممية التطوير ،سو ً
أكانت تعديبلت بسيطة ،أـ إصبلحات جذرية ،وتشمل السياسات جوانب عدة مثل الفمسفة التي تتبناىا السمطة
السياسية مف حيث درجة التغيير والرغبة في التطوير.
ب -تطوير الموارد البشرية:
إف العنصر البشرؼ ىو أحد العناصر الذؼ يؤدؼ التغيير في خصائصو وقدراتو ومياراتو وثقافتو إلى التأثير
عمى التنظيـ بشكل عاـ ،وأىـ ما يؤثر في كفاءتو وانتاجيتو وفعاليتو ىو مدػ توافر العديد مف العوامل
كالحوافز والسياسات اإلدارية الجيدة ،والقيادة اإلدارية الفعالة ،والمناخ التنظيمي القادر عمى تحقيق صورة
سميمة لمتنظيـ في أذىاف العامميف ،أضف إلى ذلؾ مدػ توافر اليياكل التنظيمية والعبلقات التنظيمية السميمة،
ويعد العنصر البشرؼ األساس في عمميات التطوير ،ولما يقوـ بو مف تخطيط وتنفيذ ،حيث يبدأ تطوير
ُ
العنصر البشرؼ الذؼ يشكل المجتمع بأكممو (الموزؼ.)281: 2010 ،
ويؤكد (المشارؼ )73: 2003 ،أف برامج التطوير التنظيمي في مجاؿ األفراد ال تقتصر عمى زيادة أو نقص
العامميف مف حيث العدد ،بل تشمميـ مف حيث النوع عف طريق تدريبيـ ورفع كفاءاتيـ ،وتطوير وتغيير
سموكيـ وشخصياتيـ لتتبلءـ مع أدوار المنظمة وروح العصر ومتغيرات الحياة ،وىو ما يدعو إلى تكويف قيـ
إيجابية جديدة عف األفراد فيما يتعمق بدوافعيـ وقدراتيـ واتجاىاتيـ ومواقفيـ ،وفرض مشاركتيـ في الق اررات
وحل المشكبلت.
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وبما أف جياز الشرطة يتكوف مف مجموعة مف األفراد العامميف ذوؼ مف المستويات المتدرجة ،ونظ اًر ألف
طبيعة العمل في جياز الشرطة يختمف عف العمل في غيره مف األجيزة والمؤسسات األخرػ ،حيث أنو في
صراع دائـ ضد الجريمة والمجرـ ،وفضبلً عف ىذا العمل فإنو يكتنفو مواقف مشحونة بالتعقيد ،ويحتاج األمر
في مواجيتيا إلى السيطرة عمييا وقدر كبير مف سعة الحيمة ،وضبط النفس ،وتفيـ النوازع البشرية؛ ليذا فإف
اء في اختياره وأعداده أـ في توفير االستقرار النفسي لو
الشرطة تولي اىتماماً بالغاً بعنصرىا البشرؼ سو ً
باعتباره الركيزة األساسية في نجاح ميمتيا (كموب.)240:2010،
بناء عمى ما سبق يتضح لمباحث :أف جياز الشرطة يعمل بشكل مستمر عمى تطوير كادره البشرؼ،
ً
وذلؾ مف خبلؿ إنشاء مديريات التدريب والمعاىد والكميات التي تيدؼ إلى تقديـ تعميـ وتدريب متميز في بيئة
مف المعرفة األكاديمية األمنية يسيـ في حفع األمف وحماية الحقوؽ والحريات بوسائل وتقنيات حديثة لبناء
واعداد كادر شرطي في إطار ميني أكاديمي وفق المناىج العممية الحديثة بشقييا النظرؼ والعممي ،ألنو كمما
كاف إعداد الموارد البشرية البلزمة لمتطوير فاعبلً مف حيث الكفاءة والقدرات والميارات ،كاف تطبيق الخطط
قادر عمى تحقيق األىداؼ المرجوة منو.
ً
التطويرية
ممكنا ،وبالتالي يكوف التطوير اً
ت -تطوير اليياكل التنظيمية:
الييكل التنظيمي عبارة عف إطار يحدد اإلدارات واألقساـ الداخمية المختمفة لممنظمة ،فمف خبلؿ الييكل
التنظيمي تتحدد خطوط السمطة وانسيابيا بيف الوظائف ،وكذلؾ يبيف لنا الييكل التنظيمي الوحدات اإلدارية
المختمفة التي تعمل معاً عمى تحقيق أىداؼ المنظمة (العمياف.)205 :2013 ،
ويؤكد ماىر ( )295 :2011عمى أىمية تطوير وتغيير اليياكل التنظيمية لتواكب المستجدات والمتغيرات
البيئية المحيطة بالمنظمة ،وكذلؾ المتغيرات الداخمية التي تنشأ وتط أر عمى التنظيـ الذؼ يحتـ األمر بضرورة
تسريع عممية التطوير التنظيمي ،حيث تتغير ىياكل التنظيـ في مدػ تخصص اإلدارات أو عموميتيا،
وطريقة تقسيـ اإلدارات ،وأساليب التنسيق والتكامل ،ودرجة المركزية والبلمركزية ،ونطاؽ اإلشراؼ وعدد
المستويات التنظيمية ،ودرجة الرسمية أو المرونة المستخدمة ،وىيكل الوظائف ،وتوزيع وتفويض السمطة،
وغيرىا .ودواـ الحاؿ في اليياكل التنظيمية مف المحاؿ ،وذلؾ لمتغيير المستمر في ظروؼ وبيئة واستراتيجيات
المنظمة ،ويستدعي ذلؾ –بالطبع -بعض التدخل بأساليب التطوير التنظيمي ،أو قد يستدعي األمر استخداـ
ىذه األساليب لتغيير تمؾ األبعاد في اليياكل التنظيمية ،لذا يجب أف تكوف مف أىداؼ برامج التطوير
التنظيمي تغيير اليياكل التنظيم ية مف حيث تقسيـ وتجميع الوظائف وتنظيـ قنوات االتصاؿ ومراكز السمطة،
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ويمكف أف ينصب التغيير عمى عدة مستويات منيا الوحدات التنظيمية الدنيا كاألقساـ والوحدات اإلدارية
والفرعية (التطوير الجزئي) ،أو عمى مستوػ الجياز اإلدارؼ كمو (التطوير الشامل).
ويعد نموذج الييكل التنظيمي الرأسي والذؼ سبق اإلشارة لو ويسمى أيضاً الييكل التنظيمي العسكرؼ ىو
ُ
النموذج السائد في القوات المسمحة وأجيزة الشرطة ،وىذا النوع مف التنظيمات تكوف خطوط السمطة واالتصاؿ
واضحة ومحددة بحيث يتمقى المرؤوسوف أوامر مف خبلؿ سمسمة متتابعة مف الرؤساء ،ولكل منيـ نطاؽ
سمطة محددة ،وىذا النموذج يستعاف بو عند نشأة المؤسسة (عريف.)30 :1997 ،
وبالنظر إلى جياز الشرطة الفمسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسمو بيف منظمة التحرير الفمسطينية وبيف
الجانب اإلسرائيمي ،تولت السمطة الفمسطينية المنبثقة عف ىذه االتفاقية صبلحياتيا التشريعية والتنفيذية
والقضائية ،فقد نشأت الشرطة الموجودة حاليا وبشكميا ونظاميا الحالي وبمونيا الفمسطيني أماكف تواجد
السمطة الفمسطينية باألراضي الفمسطينية ،وجاءت االتفاقية االنتقالية بواشنطف  ،والتي حمت محل اتفاقية
القاىرة  ،والتي اشتممت تحت فصل ترتيبات األمف والنظاـ العاـ عمى نص تشكيل قوة شرطية فمسطينية قوية،
ومنذ المحظة األولى لقياـ السمطة الفمسطينية عمى أرض فمسطيف نشأت الشرطة الفمسطينية ،وسارت الشرطة
بخطوات سريعة باتجاه االعتراؼ بالعمل الشرطي كمينة جديرة باالحتراـ ،وأف معظـ ما أمكف تحقيقو في ىذا
الصدد يتصل بالتقدـ العممي والفني في األساليب والوسائل والمعدات ،كما أف النواحي االجتماعية والسموكية
سايرت التقدـ بالدرجة نفسيا ،إال أف الموقف ال يزاؿ يتطمب بذؿ المزيد مف الجيود لتنمية عبلقات المواطنيف
بالشرطة وتحقيق االرتباط والتعاوف فيما بينيما ،فعمل الشرطة يقوـ عمى مبدأ الشراكة مع المجتمع ومؤسساتو،
ألف األمف مصمحة الجميع (كلوب.)65 2006 ,
ولقد عمل أوؿ بناء تنظيمي لجياز الشرطة الفمسطينية (الييكل التنظيمي الرأسي) ،ويمكف أف يتواجد
اء أكاف استشارؼ أـ وظيفي أـ االستعانة بالمجاف وفقاً
بجوار الييكل التنظيمي الرأسي أؼ نوع آخر سو ً
لظروؼ كل مؤسسة وتطور ىيكميا التنظيمي ،وقد استعانت المديرية العامة لمشرطة الفمسطينية بيذا النوع مف
اليياكل التنظيمية منذ نشأتيا أوائل شير مايو  ،1995ومف مميزات ىذا الييكل التنظيمي بساطة الييكل،
ووضوح خطوط السمطة واالتصاؿ ،وسيولة الفيـ ،والسرعة في اتخاذ الق اررات في المشكبلت
(عريف.)30:1997،
ونظ اًر لزيادة حجـ مؤسسة الشرطة الفمسطينية وكبر تعداد أفرادىا وتنوع مشكبلت العمل الفنية والتي تحتاج
إلى دراسة متخصصة ،فقد ظيرت مشكبلت تتطمب استخداـ تنظيـ آخر لتبلفي عيوب ىذا الييكل التنظيمي
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والتي تكمف في ازدياد العبء عمى كاىل اإلدارة واتساع نطاؽ اإلشراؼ وانعداـ التخصص وغيرىا مف العيوب
(عريف.)31 :1997 ،
ونظ اًر ألف التنظيـ الشرطي أصبح كبي اًر بعد زيادة أعداد أفراد الشرطة وكبر حجـ األعماؿ ،واستخداـ
التكنولوجيا المتطورة في األداء الشرطي ،فإف التنظيـ الرأسي االستشارؼ والذؼ سبق الحديث عنو سابقاً يساعد في
تخفيف العبء عف كاىل اإلدارة بإسناد مشكبلت العمل الموحدة إلى أيدؼ خبراء متخصصيف الذيف تتركز ميمتيـ
في تقديـ النصح واالستشارة والتوجيو لمرؤساء في العمل ،وذلؾ بيدؼ زيادة وامكانات الرئيس اإلدارؼ ،واتخاذ قرار
حاسـ يكوف أقرب إلى الصواب والعدؿ (عريف.)32:1997،
الشكل رقم ()3

يبين الييكمية العامة لجياز الشرطة الفمسطينية

مساعد المدٌر
المحافظات
الجنوبٌة

مساعد المدٌر
للشرطة
المتخصصة
المعابر
والحدود

غزة

شرطة
البلدٌات

مساعد المدٌر
للشرطة للشئون
اإلدارٌة
التنظٌم
واالدارة
مالٌة
الشرطة

التدربب

الوسطى

أمن
الجامعات

اإلمداد
والتجهٌز

االتصاالت

خانٌونس

الشرطة
النسائٌة

اآللٌات

الشمال

رفح

الشرطة
القضائٌة

مساعد المدٌر
للعملٌات والتدرٌب

مساعد المدٌر
للشرطة النظامٌة

هندسة
التفجرات

شرطة المرور

العملٌات
المركزٌة

التسلٌح

الدورٌات
والنجدة
الشرطة
البحرٌة
الحراسات

نادي ضباط
الشرطة

(المصدر :ىيئة التنظيـ واإلدارة بو ازرة الداخمية الفمسطينية 2015 ،ـ)
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ث -تطوير الثقافة التنظيمية:
تمعب الثقافة التنظيمية دو اًر بار اًز في التأثير عمى التطوير التنظيمي ،حيث تتأثر عممية التطوير التنظيمي
بالمستوػ الثقافي السائد ليس في المنظمة فقط وانما السائد في المجتمع ككل ،وقد يكوف ىذا التأثير إيجابياً أو
سمبياً ،حيث يتأثر التطوير التنظيمي بالثقافة االجتماعية والثقافة التنظيمية ،ويمكف تقدير ىذا التأثير مف خبلؿ
النظر في مفيوـ الثقافة ،وقد تناوؿ الباحثوف مفيوميا عمى أنو" :عبارة عف مركب يحتوؼ عمى المعرفة والعقيدة،
والفف واألخبلقيات ،والقانوف ،والعادات والقيـ والتقاليد التي تتشكل ويحمميا اإلنساف في ممارسة نشاطاتو الحياتية
في المجتمع (الموزؼ ،)103 :2002 ،وتُعرؼ بأنيا " مجموعة السموؾ التي تتعمميا الكائنات اإلنسانية في أؼ
مجتمع مف الكبار الذيف تنتقل منيـ إلى الصغار" ،ويمكف تعريفيا بأنيا " نظاـ متكامل مف السموؾ االجتماعي
يسانده عدد مف المبادغ واألفكار والقيـ" (عساؼ.)126 :2013 ،
ويعد مفيوـ الثقافة التنظيمية مف المواضيع الحديثة ،ويعكس ىذا المفيوـ المعرفة واألفكار والقيـ لدػ
ُ

مجتمع ما ويوجد عدة تعريفات لمفيوـ الثقافة التنظيمية:

الثقافة التنظيمية ىي عبارة عف مجموعة مف االعتقادات والقيـ التي يشترؾ بيا أعضاء المنظمة" وتُعرؼ

الثقافة التنظيمية أيضاً " بأنيا نظاـ مف القيـ والمعتقدات يشترؾ بيا العامموف في المنظمة بحيث ينمو ىذا النظاـ
ضمف المنظمة الواحدة" (العمياف.)311 :2010 ،

مما سبق يتبين لمباحث :أنو ميما تنوعت تعريفات الثقافة التنظيمية فإف جميع التعريفات تشترؾ في
عنصر مميز ،وىو القيـ التي تمثل القاسـ المشترؾ بيف تمؾ التعريفات المختمفة لمثقافة التنظيمية ،لذلؾ تعتبر
القيـ ىي المفيوـ األساسي لتقييـ موقف وتصرفات األفراد وسموكيـ في المنظمات ،وتصل ىذه القيـ إلى األفراد
مف خبلؿ العبلقات االجتماعية والتفاعل المستمر بينيـ ،فمثبلً تتبنى المنظمات األمنية قيماً معينة مثل االنصياع
لؤلنظمة والقوانيف واحتراميا واطاعة األوامر والتعميمات ،فالمنظمة تتوقع مف أعضائيا تبني ىذه القيـ وينعكس
ذلؾ عمى سموكيـ.
ويؤكد الباحث :ىنا أف جيود التطوير التنظيمي في جياز الشرطة يجب أف يستيدؼ التطوير السموكي
وتح سيف العبلقات اإلنسانية في إطار بيئة العمل إلى جانب استيداؼ الجوانب الييكمية والتنظيمية ،مما يعود
بالفائدة الكبيرة عمى المؤسسة الشرطية؛ ألف أىمية الثقافة التنظيمية تظير في تحديد سموؾ الفرد القائـ والمسؤوؿ
عف تحقيق التطوير التنظيمي مف خبلؿ عمميات التفاعل والتأثير المتبادؿ ،فإذا كاف األفراد غير معنييف
بالتطوير ،فإف ىذا يعني صعوبة تحقيق التطوير التنظيمي.
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إف التطوير التنظيمي األمني يتجو دائماً نحو المستقبل ،فيو ييدؼ إلى تطوير ثقافة المنظمة وقيميا
ومبادئيا ،وىذه الثقافة ترتبط بالقواعد السموكية التي يتبعيا أفراد المنظمة األمنية في إنجازاتيـ ومعامبلتيـ
وعبلقاتيـ ،لذلؾ يركز التطوير التنظيمي األمني اىتمامو عمى ثقافة المنظمة فيطورىا ويعدليا وينمييا (الصرف،
.)334 :2002
 أىمية الثقافة التنظيمية:يعزو المربع ( )62 :2012أىمية الثقافة التنظيمية إلى ما يمي:
 -9دليل لئلدارة والعامميف يشكل ليـ نماذج السموؾ والعبلقات التي يجب إتباعيا واالسترشاد بيا.
 -2إطار فكرؼ يوجو أعضاء المنظمة الواحدة وينظـ أعماليا وعبلقاتيـ وانجازاتيـ.
 -0تحدد لمعامميف بالمنظمات السموؾ الوظيفي المتوقع منيـ ،وأنماط العبلقات التي يجب أف تسود بيف بعضيـ
بعضاً ،وبينيـ وبيف الجيات األخرػ التي يتعامموف معيا.
 -3تمييز مبلمح المنظمة عف غيرىا مف المنظمات ،فيي مصدر فخر واعتزاز العامميف بيا ،خاصة إذا أكدت
عمى قيـ االبتكار والتميز والريادة.
 -5تيسر ميمة اإلدارة ،فبل تمجأ إلى اإلجراءات الرسمية الصارمة لتأكيد السموؾ المطموب.
 -6تؤثر عمى قابمية المنظمة لمتغيير والتطوير ،وتزيد مف قدرتيا عمى مواكبة التطورات الجارية مف حوليا.
ج -تطوير الميام الوظيفية:
إف أردنا الحديث عف تطوير المياـ الوظيفية لجياز الشرطة الفمسطيني البد مف معرفة نشأة جياز الشرطة
الفمسطيني وتطوره ،وذلؾ منذ نشأتو وتولي جياز الشرطة الفمسطيني زماـ األمور عمى األراضي الفمسطينية
وحتى يومنا الحالي ،ولعل ما ورد فيما سبق مف تطوير في الييكل التنظيمي لجياز الشرطة يبيف مدػ التطور
في المياـ الوظيفية لجياز الشرطة الفمسطيني.
ار بأف تتوجو
فحيف دخوؿ اتفاؽ أوسمو حيز التنفيذ بعد التوقيع عمييا ،أصدر الرئيس ياسر عرفات آنذاؾ قر اً
النخبة األولى مف الضباط إلى غزة وأريحا لمبدء في تنفيذ االستعدادات األولية لتكويف جياز الشرطة الفمسطينية
بكافة فروعيا واعداد الكوادر األولى مف الشرطة ،وقد بدأت ىذه المجموعة بالقياـ بالمياـ األولى مثل البدء
بإعداد الييكل التنظيمي لمشرطة ،واستبلـ المنشآت الخاصة بالشرطة مف القوات اإلسرائيمية ،وتدريب أفراد
الشرطة الجدد ووضع الدراسات الخاصة باالحتياجات األولية السريعة لمشرطة لمباشرة مياميا ،حيث بدأت
الشرطة الفمسطينية بالقياـ بيذه اإلجراءات بتاريخ  15/4/1995ـ  ،وكاف العدد ال يتجاوز المائة وخمسيف فرداً
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وضابطاً تـ توزيعيـ عمى المحافظات الثبلث األولى وىي أريحا وغزة وجنوب غزة  ،فقد كانت المياـ الوظيفية
لرجاؿ الشرطة متمثمة في

تقديـ الخدمة المباشرة لمجميور نظ اًر لقمة عدد العامميف بالشرطة ،وعدـ توفر

اإلمكانيات والوسائل الضرورية مف تسميح وأجيزة ومعدات ومباني وغيرىا (عريف.)59 :1997،
إف الجيود التي بذلت مف أجل ىيكمية وانشاء واعداد وتدريب جياز الشرطة وفي مدة وجيزة وظروؼ صعبة
اعترضيا الكثير مف المعوقات ،ولكف كاف بناء البشر ىو األصعب مف كل أركاف الشرطة ،حيث يحتاج إلى
وقت طويل وامكانيات أكبر ولكف المسيرة انطمقت ،وتـ إرساؿ ضباط وأفراد الشرطة في كل اتجاىات العالـ مف
أجل التدريب وامتياف العمل الشرطي ،حتى أصبحت الشرطة الفمسطينية تمتمؾ ضباطاً متخصصيف في كل
تخصصات العموـ الشرطية ،وكاف األداء والبناء يتقدـ كل يوـ لؤلماـ ،وكاف ىناؾ النجاح العظيـ حيث لـ يكف
في فمسطيف أؼ أثر لمجريمة المنظمة عمى الرغـ مف المعوقات المتمثمة في قمة اإلمكانيات ،حداثة العمل
الشرطي واالحتبلؿ وثقمو وعدـ امتبلؾ السيادة عمى األرض لمشعب الفمسطيني (كموب.)165 :2006 ،
وبعدىا أصبح جياز الشرطة الفمسطينية في ظرؼ عاميف فقط مف البدء في إنشائو يواكب التطور الشرطي
في معظـ الدوؿ العربية ،وبمغ عدد أفراده أحد عشر ألف ضابط وضابط صف وشرطي ،يقوموف بأعماليـ في
ثبلث عشرة محافظة تنتشر في شمالي الوطف وجنوبو ،وبمغ عدد اإلدارات العاممة بالشرطة اثنيف وعشريف إدارة
عامة ومتخصصة بحيث تشمل كافة األعماؿ الشرطية ،وأصبحت المياـ الوظيفية لجياز الشرطة تتسع وذلؾ
بسبب االتساع الواضح في اإلدارات المختمفة المتخصصة في الشرطة ،ومف بيف ىذه اإلدارات :اإلدارة العامة
لمعبلقات العامة  ،اإلدارة العامة لعمميات الشرطة ،اإلدارة العامة لممباحث العامة ،اإلدارة العامة لحفع النظاـ
والتدخل ،اإلدارة العامة ألمف الشرطة ،اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات والمرور وغيرىا مف اإلدارات
(عريف.)60 :1997 ،
ومع بداية االنتفاضة الثانية وبعد زيارة شاروف لممسجد األقصى ،كانت اليجمة اإلسرائيمية الشرسة والتي
كانت تقصد إضعاؼ المؤسسات األمنية ومنيا الشرطة خصوصاً مف خبلؿ تدمير ما تـ إعداده طواؿ السنوات
اء أكاف ذلؾ في المباني واإلنشاءات أـ المعدات والتجييزات وغيرىا ،ومنعيا مف القياـ بواجباتيا
الماضية سو ً
مف خبلؿ اعتقاؿ أفرادىا واستشياد عدد منيـ ،وصوالً إلى خمخمة األمف واالستقرار واشاعة الجريمة والفوضى في
المجتمع الفمسطيني ،وكاف ىناؾ الفراغ األمني الكبير الذؼ أحدثو ضرب الشرطة الفمسطينية وتدمير بنيتيا
التحتية (كموب.)166-171 :2006 ،
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تنامت ظاىرة االنفبلت األمني في األراضي الفمسطينية في عاـ ) )2002ـ والمتمثل في أعماؿ العنف
داخل المجتمع الفمسطيني مع ما نجـ عنيا أضرار بحقوؽ المواطنيف ،يرتكبيا أشخاص ينتموف لؤلجيزة المكمفة
بإنقاذ القانوف أو يحسبوف عمييا أو مف قبل مجموعات مسمحة محمية تمتنع السمطة المختصة عف القياـ بأعماؿ
تمنع وقوع ىذه الجرائـ ،وتمتنع عف مبلحقة مرتكبييا ،وقد بدأت تداعيات الفوضى والفمتاف األمني تأخذ أشكاالً
متعددة لتتسع تدريجياً إلى أف وصمت إلى مرحمة االنفجار بعد االنسحاب اإلسرائيمي أحادؼ الجانب مف
المحافظات الجنوبية  ،مما زاد مف المياـ الوظيفية الممقاة عمى عاتق جياز الشرطة بسبب تنوع الجرائـ مثل أخذ
القانوف باليد ومحاوالت االغتياؿ وعمميات القتل ألسباب مختمفة (ثأرية أو مادية أو عائمية أو أمنية) وغيرىا مف
الجرائـ (كموب.)177-178 :2006 ،
ويتضح لمباحث ومف خبلؿ الواقع الذؼ تعيشو فمسطيف بعد االنقساـ السياسي عاـ ) (2007ـ ،والذؼ
بدوره أدػ إلى انقساـ جغرافي ،وبالتالي أثر ىذا االنقساـ عمى المياـ الوظيفية ،إذ أصبح ىناؾ جيازاف منفصبلف
لجياز الشرطة بيف الضفة الغربية والمحافظات الجنوبية ومف ثـ تـ تحديث المياـ الوظيفية في شقي الوطف
كمييما.
ولما كاف األمف في بدايتو مفيوماً ضيقاً يدور حوؿ أمف الفرد نفسو وىدفو حماية ىذا الفرد مف المخاطر
البيئية التي تحدد حياتو أو مأكمو أو مشربو أو مسكنو ،ولكف مع دخوؿ عوامل جديدة عمى حياة الفرد والجماعة،
تأثر مفيوـ األمف لينتقل مف دائرتو الضيقة إلى دوائر أوسع وأشمل مما يعني إعادة النظر في مفيوـ األمف
ومجاالتو ،لذلؾ كاف مف الضرورة ألؼ توجو أو سياسة أمنية أف تأخذ المفيوـ الشامل والمتكامل ،ذلؾ ألف
النظرية األمنية الحديثة شاممة لجميع الجوانب واألبعاد والتطورات االجتماعية السياسية والحضارية
واالقتصادية والثقافية والصناعية ألنيا تؤثر  -بشكل مباشر -عمى تنظيميا وامكاناتيا واجراءاتيا
(الشيراني.)92 :2003 ،
مما سبق يتضح لمباحث :أف المياـ الوظيفية الشرطية أصبحت متسعة باتساع مفيوـ األمف ،والبد أف
تطور يواكب ىذا المفيوـ.
يشمل ذلؾ
اً
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ويمكن تقسيم وظائف الشرطة -كما وردت في مشروع قانون ىيئة الشرطة الفمسطيني -إلى ثالث وظائف
رئيسة وىي:
 -1الوظيفة اإلدارية لمشرطة (الضبط اإلداري):
ويقصد بيا مجموعة األنشطة التي تمارسيا الشرطة كسمطة إدارية لصيانة األمف والنظاـ العاـ واآلداب العامة
بما يقتضيو ذلؾ مف مراقبة نشاط المواطنيف وتوجييو إلى الطريق الذؼ يكفل تحقيق ىذه األغراض (كموب،
.)93:2006
وقد بيف عريف ( )6 : 1997أف الميمة األساسية لمشرطة اإلدارية ىو الدور الوقائي الذؼ تقوـ بو الشرطة
بيدؼ منع الجريمة قبل وقوعيا ،والقياـ بحفع النظاـ وتنفيذ القوانيف والموائح.
والوظيفة اإلدارية لمشرطة تعتبر الوظيفة التقميدية األساسية لو ازرة الداخمية ،وتتمثل في كل األعماؿ الوقائية التي
ترمي إلى منع ارتكاب الجريمة باتخاذ التدابير واإلجراءات التي تقمل مف فرص ارتكابيا (المراسي،
 ،)111:1998ومبلحظة نشاط التجمعات غير القانونية أو المشتبو في قياميا بأعماؿ خارج إطار القوانيف
والشرعية (عريف ،)4:1997،أو إذا تطمب األمر فرض قيود عمى األفراد تحد مف إطبلؽ حرياتيـ بقصد حماية
المرسي.)111 :1998 ،
النظاـ العاـ الذؼ يشمل األمف العاـ والسكينة العامة والصحة العامة ( ا
وقد انحصرت الوظيفة اإلدارية لمشرطة في ثالثة أىداف أساسية ىي:
أ -المحافظة عمى األمن العام:
ويقصد بيذا اليدؼ اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير الوقائية التي مف شأنيا منع وقوع أؼ إخبلؿ أو اضطراب
يتجاوز حدود المخالفات والمضايقات المعتادة في المجتمع ،وبعبارة أخرػ المحافظة عمى أرواح وممتمكات
وأعراض أبناء المجتمع مف االعتداء عمييا أو القياـ بأؼ تصرفات يكوف مف شأنيا تكدير الصفو العاـ لممجتمع
(كموب.)95 :2006 ،
فاألمف العاـ ىو إنشاء حالة يسود المجتمع فييا شعور بالطمأنينة بالقدر الكافي إلزالة مخاوفو مف أؼ أخطار
اء في ذلؾ األخطار التي تيدد نظمو السياسية أـ االجتماعية أـ االقتصادية أـ األخطار التي تيدد الفرد
تيدده سو ً
اء أكاف الخطر مف صنع اإلنساف في صورة جريمة مف الجرائـ أـ مف صنع الطبيعة في
في حياتو أـ مالو سو ً

شكل كارثة مف الكوارث (المراسي.)112 :1998،
ب -المحافظة عمى النظام العام:

النظاـ العاـ ينطوؼ عمى عدة عناصر ىي :الصحة العامة والسكينة العامة ،ويقصد بحفع الصحة العامة
اتخاذ كافة الوسائل لوقاية المواطنيف مف انتشار األوبئة واألمراض الفتاكة مثل الطاعوف واإليدز وغيرىا أو احتماؿ
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اإلصابة بيا (كموب ،)97 :2006 ،ويتحقق ذلؾ بمنع انتشار األوبئة عف طريق التحصيف مف األمراض المعدية
(عريف ،)5 :1997 ،واتخاذ الحيطة مف كل ما مف شأنو احتماؿ المساس بالصحة العامة كاشتراط شروط معينة
بالنسبة لممحاؿ التي يرتادىا األفراد (كموب.)97 :2006 ،
أما حفع السكينة العامة فيي توفير حالة مف اليدوء والسكوف يتمتع فييا األفراد مف كل ما مف شأنو إقبلؽ
راحة الجماىير وازعاجيا مثل منع استعماؿ مكبرات الصوت بدوف ترخيص سابق ،ومنع إطبلؽ األعيرة النارية
داخل المدف والقرػ ،ومنع الباعة مف مبلحقة الجماىير ،ومنع فتح المحاؿ العامة بالقرب مف دور العبادة
والمدارس والمستشفيات ،ومنع ازدحاـ الطرؽ العامة بأشياء تضايق المارة وغيرىا (المراسي.)114 :1998 ،
ت -تنفيذ ما تفرضو عمييا القوانين والموائح واألنظمة من ميام:
إف ىيئة الشرطة بوصفيا التنفيذية التي اختصيا القانوف بحق استعماؿ القوة واستعماؿ السبلح ألداء واجباتيا،
تقوـ بمعاونة الييئات اإلدارية األخرػ في تنفيذ قوانينيا وما تصدره مف لوائح وأوامر وتمزـ المواطنيف باتباع
أحكاميا طوعاً أو كرىاً (كموب.)98 :2006 ،

ومف ىذه القوانيف والموائح ما ضمنيا المشرع قيوداً عمى بعض األنشطة الفردية بقصد حماية األمف العاـ

ويخص الشرطة بتنفيذىا بوصفيا األداة المسئولة عف صوف األمف العاـ (المراسي ،)114 :1998 ،ومف ىذه

القوانيف التي تقوـ الشرطة بتنفيذىا ،قوانيف اليجرة والجوازات ،قانوف األسمحة والذخائر ،قانوف المشروبات
الكحولية ،قانوف األحداث ،لوائح البمديات وغيرىا (كموب.)98 :2006 ،
 -2الوظيفة القضائية لمشرطة (الضبط القضائي):
الوظيفة القضائية لمشرطة ىي الوظيفة التي تمارسيا نيابة عف السمطة القضائية ولمصمحتيا ،وتتمثل الوظيفة
القضائية في اإلجراءات التي تقوـ بيا الشرطة عقب وقوع الجريمة بقصد معرفة الفاعل والبحث عف األدلة وما
يستتبع ذلؾ مف إجراءات الضبط والتفتيش لضبط الفاعل وتقديمو لجية القضاء (المراسي.)118 :1998 ،
وتعتبر النيابة العامة -وطبقاً لمقانوف -ىي صاحبة الحق في تحديد ومباشرة الدعوػ الجنائية ،إال أف جياز
الشرطة وتحديداً مكتب التحقيق يقوموف بمساعدة النيابة العامة فيما يرد إلييـ مف ببلغات في المخالفات والجنح
وبعض الجنايات البسيطة ومنحيـ قانوف اإلجراءات الجنائية كافة الصبلحيات المخولة لوكيل النيابة ولكف
بإشراؼ ومتابعة النيابة العامة ،أما الجنايات فإف سمطة التحقيق والتفتيش والضبط واالستجواب واالتياـ يبقى
لمنيابة العامة أصوالً ولكف بمساعدة أجيزة التحقيق والمباحث العامة ومكافحة المخدرات (كموب.)99 :2006 ،
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 -3الوظيفة الجتماعية لمشرطة:
لـ تعد وظيفة الشرطة في المجتمعات الحديثة مقصورة عمى الوظيفتيف التقميديتيف لمشرطة المتعمقيف بحماية
األرواح واألمواؿ واألعراض ،بل امتد ىذا الدور إلى القياـ بخدمات اجتماعية عديدة ومد يد العوف والرعاية
لؤلفراد بقصد توفير المناخ االجتماعي واألمني لؤلفراد في المجتمع (المراسي.)125 :1998 ،
إف الوظيفة االجتماعية لمشرطة تعمل عمى حماية أخبلقيات المجتمع ورعاية سموكيـ االجتماعي واحتراـ قيميـ
اإلنسانية والخمقية واعبلء مبادغ الحرية والعدالة ،حتى تتحقق ليـ الحياة اليادئة والمطمئنة ،فالوظيفة االجتماعية
إنما ىي إحدػ حمقات سمسمة نشاط الجريمة والتوقي منيا (كموب.)101 :2006 ،
وبناء عمى ما سبق ومع اتساع وتطور المياـ الوظيفية لمشرطة ،حيث أصبحت الشرطة موجودة في كل مجاؿ
ا
مثل المؤسسات المدنية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس والمبلعب ،ومف ىنا يؤكد

الباحث عمى ضرورة إنشاء وتفعيل الشرطة المجتمعية لما ليا مف دور ميـ في القياـ بالوظائف المختمفة لمشرطة
عمى أكمل وجو ،وسيتحدث الباحث الحقاً بالتفصيل عف الشرطة المجتمعية كنموذج لمتطوير التنظيمي األمني
المعاصر في جياز الشرطة.
كل ما سبق ينقمنا إلى مفيوـ األمف الشامل ،ففكرة األمف الشامل تقوـ عمى أف أمف المجتمع ال يتحقق
بمجرد حماية المجتمع مف خطر الجريمة ،كما أف ىذه الحماية ال تكفي ليا اإلجراءات التقميدية ،ألف الجريمة البد
وأف يسبقيا ظروؼ وأوضاع تؤدؼ إلييا ،كما أف االنتياء مف إجراءات تنفيذ العقوبة عمى المجرـ ال تعني زواؿ
خطر العودة إلى الجريمة ،ومف جية أخرػ فإف أجيزة األمف تستطيع أف تقدـ العوف حتى لؤلجيزة األخرػ غير
األمنية ،وفي ضرورة النظر إلى أجيزة الشرطة واألمف عمى أنيا الجية المعنية بالحفاظ عمى تماسؾ المجتمع
اإلنساني وبنائو االجتماعي والسياسي واالقتصادؼ ونيجو الفكرؼ ومكتسباتو وتقاليده التي ارتضاىا ناموساً لو،
وأنيا مف أجل ذلؾ تقوـ بأدوار متعددة تنفرد بجانب منيا وتشارؾ األجيزة األخرػ في بعضيا اآلخر ،لتصل في
النياية إلى ما يعرؼ بفكرة األمف الشامل ،وىو تعبير يستوعب كل ما ينبغي أف تقوـ بو أجيزة الشرطة المعاصرة
في المجتمع اليوـ (الشيراني.)92 :2003 ،
لقد ارتبط تحقيق األمف شكبلً وموضوعاً في باألجيزة األمنية وبالتالي اقتصر دورىا عمى بعض عناصر
األمف مثل األمف السياسي واألمف الجنائي ونشطت األجيزة األمنية في دورىا المحدود ،ألف االىتماـ كاف منصباً
عمى األمف الجنائي واألمف السياسي كبداية لتأسيس الدولة ،ومع تطور األمـ والمجتمعات وتشعب حاجاتيا برز
االىتماـ بعناصر األمف بمعناه العاـ والشامل ،فيقصد باألمف الشامل ىو مجموعة األسس والمرتكزات التي تحفع
لمدولة تماسكيا واستقرارىا وتكفل ليا القدرة عمى تحقيق قدر مف الثبات والمتعة واالستقرار في مواجية المشكبلت
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التي تعترضيا ليس فقط في مجاؿ األمف والسبلمة العامة ،وانما أيضاً في مختمف مناحي الحياة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والغذائية والصحية والثقافية وغيرىا مف المقومات األساسية التي تقوـ عمييا الدولة وتمكنيا
مف تحمل مسؤولياتيا تجاه مواطنييا (البشرؼ.)31-34:2000 ،
ومع اتساع مفيوم األمن وتشعب مجالتو ليشمل كافة المجالت التي تتصل بالنواحي المعيشية لألفراد ظيرت
مفاىيم جديدة لألمن تتضمن ما يمي:
 -9األمن الوطني:
ىو الجيود التي تبذليا أجيزة األمف لممحافظة عمى أمف وتماسؾ المجتمع اإلنساني وبنائو االجتماعي
والسياسي واالقتصادؼ وعاداتو وتقاليده وانجازاتو المختمفة مف خبلؿ اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة التي تكفل
أمف واستقرار المجتمع ودواـ التقدـ واالزدىار (كموب.)190 :2011 ،
واألمف الوطني ىو المقدرة في المحافظة عمى األمة ،وعمى كرامتيا وأراضييا ،واقتصادىا وحماية مواردىا
الطبيعية ودستورىا مف أؼ اعتداء خارجي (البشرؼ.)19 :2000 ،
 -2األمن السياسي:
واألمف السياسي ىو الذؼ يركز عمى تأميف مسار الحياة السياسية في المجتمع بما يكفل أمف جميع العناصر
التي تشكل الحياة السياسية ،فاألمف السياسي يرتبط بالحياة السياسية كجيد أساسي لمحفاظ عمى استقرار
ا لنظاـ السياسي ،فيو يمثل الجيد المبذوؿ لمحفاظ عمى أسرار الدولة وسبلمتيا ومقاومة كل ما يؤدؼ إلى
إفساد العبلقة بيف السمطة والشعب أو تشويو صورة الدولة ،وذلؾ عف طريق إحباط الجرائـ التي تضر بأمف
الدولة ،إلى جانب التصدؼ لممشكبلت واالنحرافات التي تثير الجماىير أو تتيح الفرصة لقياـ األنشطة
والتنظيمات المضادة والمعادية (الشيراني.)105:2003 ،
 -0األمن الجتماعي:
ىو كل اإلجراءات والبرامج والخطط اليادفة لتوفير ضمانات شاممة تحيط كل شخص في المجتمع بالرعاية
البلزمة ،ويوفر لو سبل تحقيق أقصى تنمية لقدراتو وقواه ،وأقصى قدر مف الرفاىية في إطار مف الحرية
السياسية والعدالة االجتماعية ( الشيراني.)95:2003 ،
كما ويعرؼ األمف االجتماعي بأنو إحساس الدولة بالطمأنينة واالستقرار النعداـ الظواىر االجتماعية التي
تتعارض مع قيـ المجتمع األصيمة ومبادئو العميا (كموب.)204:2011 ،
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 -3األمن القتصادي:
ُيعرؼ بأنو ىو قدرة الدولة عمى حماية مقوماتيا االقتصادية مف مصادر التيديد المختمفة (حبيب،

.)132 :2010

ويعرؼ أيضاً بأنو اعتماد الدولة عمى ذاتيا لتحقيق أىدافيا االقتصادية ،وتأميف الضروريات المادية
الستمرار بقاء كيانيا عزي اًز ،وىذا بكل تأكيد يرتبط بقدرتيا عمى تحرير اقتصادىا في قطاعاتو المختمفة مف
االعتماد عمى الغير ،والوصوؿ إلى حد االكتفاء فيما يتعمق بالمواد والتقنية والتخطيط والقوػ البشرية واإلنتاج
(كموب.)240:2011 ،
 -5األمن البيئي:
ىو تحقيق أقصى حماية لمبيئة بكافة جوانبيا في البر والبحر واليواء ،ومنع أؼ تعد عمييا قبل حدوثو
منعاً لوقوع الضرر مف ىذا التعدؼ الذؼ قد ال يمكف تداركو ،وذلؾ مف خبلؿ اتخاذ اإلجراءات الوقائية البلزمة
سواء أكانت مف خبلؿ سف القوانيف والموائح التي تمنع التصرفات التي تؤدؼ ليذا الضرر أو باستخداـ وسائل
المبلحظة والمتابعة والقياس أـ وسائل التحذير وضبط الفاعل وأدوات الجريمة في حاؿ ارتكاب جرائـ التعدؼ عمى
البيئة وذلؾ لتطبيق القوانيف التي تعاقب عمى ىذه الجرائـ وردع المخالفيف (كموب.)229:2011 ،
 -6األمن الغذائي:
ىو قدرة الدولة عمى توفير المواد الغذائية األساسية لسكانيا مما يحمييا مف الضغوط الخارجية ،وتعد عممية
تطوير الزراعة مف أىـ وسائل تحقيق األمف الغذائي (حبيب.)133 :2010 ،
ويعرؼ أيضاً بأنو قدرة المجتمع عمى توفير االحتياجات الغذائية الموضوعية (المحتممة) ألفراده والتي تمكنيـ
ُ

اء أكاف
مف العيش بصحة ونشاط ،مع ضماف ذلؾ لمذيف ال تمكنيـ دخوليـ (رواتبيـ) مف الحصوؿ عميو ،سو ً
ذلؾ عف طريق اإلنتاج المحمي أـ االستيراد اعتماداً عمى الموارد الذاتية (كموب.)226:2011 ،
 -7األمن المائي:
ىو توفير كميات كافية مف مصادر المياه الصالحة لمشرب ولجميع االستخدامات اإلنسانية مف زراعة وصناعة
دوف وجود تيديد خارجي أو داخمي بإمكاف وقفيا أو احتماؿ نضوبيا (كموب.)232:2011 ،
 -8األمن الصحي:
ىو قدرة الدولة عمى توفير أفضل سبل الرعاية الصحية الممكنة لمواطنييا ،وحمايتيـ مف األمراض
واألوبئة المعدية ،ويمكف تحقيقو مف خبلؿ تدريب الكوادر الطبية وتأىيميا ،وبناء المستشفيات والعيادات الصحية،
وانشاء مصانع األدوية والمعدات الطبية (حبيب.)136 :2010 ،
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اء أكانت حكومة أـ مجتمع أـ منظمات أـ ىيئات محمية أـ
وىو الجيود التي تبذليا الجيات ذات العبلقة سو ً
دولية لمقضاء عمى األمراض التي تيدد حياة البشرية أو عمى األقل الحد مف انتشارىا واستفحاليا عف طريق إنشاء
المراكز الصحية واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة ،ونشر الوعي الصحي بيف أفراد المجتمع (كموب،
.)234:2011
 -9األمن العقدي:
ىو اإلجراءات التي تتخذىا الدولة لحماية فكرىا الديني والعقدؼ مف خطر األفكار الخارجية اليدامة أو
األفكار الداخمية التي يتبناىا أىل البدع واألىواء مف خبلؿ تأويبلت فاسدة تيدؼ إلى تشويو العقيدة بيدؼ إخراج
األفراد عف الوسطية واالعتداؿ ،وتيسير سبل االنحراؼ والغواية أماميـ (كموب.)244:2011 ،
كبير يقع عمى عاتق األجيزة األمنية الفمسطينية في اتخاذ اإلجراءات
اً
وىنا يؤكد الباحث :أف ىناؾ عبئاً
المناسبة لمحد مف االنحراؼ الفكرؼ الذؼ يتعرض لو الشباب اليوـ ومحاولة القضاء أو حتى التقميل مف التشدد؛
ألف ديننا اإلسبلمي ديف الوسطية واالعتداؿ امتثاال لقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص " ل يشاد الدين أحدا إل غمبو".
 -11أمن المعمومات:
ىو تمؾ الرؤػ والسياسات واإلجراءات التي تصمـ وتنفذ عمى مستويات مختمفة

-فردية ومؤسسية

ومجتمعية-وتستيدؼ تحقيق عناصر الحماية والصيانة المختمفة التي تضمف أف يتحقق لممعمومات السرية أو
الموثوقية ،أؼ التأكد مف أف المعمومات ال تكشف وال يطمع عمييا مف قبل أشخاص غير مخوليف بذلؾ
(كموب.)258:2011،
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وختاما :مف خبلؿ ما تناولتو الدراسة مف مصطمحات عف القطاعات الرئيسة التي يتضمنيا مصطمح األمف
بمفيومو الشامل ،ومف خبلؿ نظرة عامة متفحصة لئلجراءات الحالية المعموؿ بيا في حفع األمف والنظاـ
بالشرطة في فمسطيف بشكل عاـ والمحافظات الجنوبية بشكل خاص يتضح بأنيا ال تزاؿ إجراءات تقميدية في
ضوء متطمبات المفيوـ الشامل لؤلمف ،فعمى الرغـ مف الجيود المبذولة مف قبل جياز الشرطة إال أنيا ال يمكف
اعتبارىا جية معنية بالحفاظ عمى المجتمع وبنائو االجتماعي ،والسياسي ،واالقتصادؼ ،بسبب أف التوجيات
األمنية لـ تأخذ في تخطيطيا بالمفيوـ الشامل لؤلمف ،وتظل االستجابات لمتأثيرات والتطورات في مجاالت الحياة
المختمفة مف قبل جياز الشرطة ضعيفة ،وغير مدركة لما ىو مطموب ،ودليل ذلؾ ىو أف أجيزة الشرطة وقفت
في مياميا واجراءاتيا عند االضطبلع بمياـ مكافحة الجريمة وقاي ًة وضبطاً ،ولـ تذىب في ذلؾ إلى ما ييـ
األمف بمفيومو الشامل ليشمل األمف االقتصادؼ واألمف السياسي واألمف االجتماعي وغيرىا ،لذلؾ البد مف العمل
عمى تحقيق المفيوـ الشامل لؤلمف في الشرطة ووضوح التصور لجميع العامميف في الجياز عف المطموب وتحقيقو
والتمكف منو مف خبلؿ التعميـ والتدريب الذؼ يقع عمى مسؤولية اإلدارة العميا والذؼ سنتحدث عنو الحقاً.
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المبحث الثاني
وسائل اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي والتحديات التي تواجييا
تمييد وتقسيم:
إف الضغوط والعوامل التي تؤثر في المنظمة األمنية ،وفاعميتيا تأتي مف مصادر بيئية داخمية
وخارجية  ،لذا فإف الحاجة تدعو القادة واإلدارييف والمديريف والمشرفيف إلى اكتساب ميارات التطوير
التنظيمي  ،حتى يكوف بمقدورىـ التعامل مع ىذه التحديات البيئية.
وفي ىذا المبحث تطرؽ الباحث إلى بعض التحديات والمعوقات التى تػؤثر فػي التطػوير التنظيمػي األمنػي ،وسػائل

اإلدارة العميػػا فػػي جيػػاز الشػػرطة لمحػػد مػػف ىػػذه التحػػديات ،وقػػد ُقسػػـ ىػػذا المبحػػث إل ػى ثبلثػػة مطالػػب عمػػى النحػػو

التالي:

المطمب األول -:التحديات والمعوقات التي تؤثر في التطوير التنظيمي األمني.

المطمب الثاني -:أدوات ووسائل اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي األمني.

المطمب الثالث -:الشرطة المجتمعية نموذج لمتطوير التنظيمي األمني المعاصر.
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المطمب األول
التحديات التي تؤثر في التطوير التنظيمي األمني
يوجد الكثير مف التحديات والمعوقات التي تؤثر في التطوير التنظيمي األمني لجياز الشرطة بشكل عاـ
وجياز الشرطة الفمسطيني بشكل خاص ،ومف بيف ىذه التحديات ما يمي:
أولا -:التحديات الجتماعية:

ال يمكف فصل المنظمة اإلدارية أو األجيزة األمنية عف البيئة التي توجد فييا وعف المجتمع الذؼ يحيط

اء أكانت بالسمب أـ باإليجاب عمى برامج التطوير التنظيمي.
بيا ،لذا تؤثر بعض العادات االجتماعية سو ً
ويتأقمـ اإلنساف مع متغيرات الحياة ويتأثر بيا؛ ألف تقدـ العموـ يعني تغيي اًر في أوجو النشاطات
االجتماعية يقبل عمييا المرء بنيـ (الياسيف ،)38 :2001،وتتمثل التحديات االجتماعية في العوامل البيئية
االجتماعية الخارجية  ،كالعادات والتقاليد والمبادغ الدينية والقيـ ،وكذلؾ في االتجاىات والمواقف نحو العمل،
وتتمثل العوامل االجتماعية كذلؾ في نمو السكاف وتفاعميـ ووجود األنظمة والسياسات الحكومية ،ونحو ذلؾ مف
العوامل االجتماعية الطارئة (عبد الباقي.)338 :2001 ،
إف تغير القيـ األخبلقية والمبادغ الخمقية التي كرستيا الشرائع السماوية ،وأقرتيا الدساتير الوضعية،
وأيدتيا طبيعة اإلنساف أدت إلى إخبلؿ األمف وضياع الحقوؽ ،ليذا فإف القيـ اإلنسانية والمبادغ األخبلقية مف أىـ
مقومات األمف التي ينشدىا البشر ،فكمما كانت األمة راسخة مبادئيا ثرية قيميا كمما كانت مستقرة حياتيا مطمئنة
في عيشيا ،ومرتفعاً إحساس األفراد والجماعات بمسؤولياتيـ تجاه بمدىـ وأمنيا (الياسيف.)75 :2001 ،

كما إف ترابط الوضع االجتماعي وتماسؾ أوصالو ،واجتماع األمة عمى ركائز متجانسة الفكر ،ومتناسقة

المعاني يشعر كبلً مف الجماعة والفرد بمسئولتو تجاه اآلخر ،وتعاوف مشترؾ ،وفيـ عاـ بأف وظيفة األمف ال تقع
عمى كاىل طرؼ دوف اآلخر ،بل البد أف يشعر كل األطراؼ بشرائحيـ المختمفة أف األمف ليـ ومردوده عمييـ

(الياسيف.)76 :2001 ،
وي عد إضعاؼ الوالءات الضيقة القبمية أو الجيوية أو الحزبية لصالح الوالء الوطني مف أىـ التحديات
كما ُ
االجتماعية ،ويرتبط التحوؿ في ىذا الجانب بمستوػ التعميـ وأنماط التربية والثقافة السائدة ،وىي جوانب تساىـ
المدارس والمعاىد والكميات والجامعات ووسائل اإلعبلـ عمى اختبلؼ أنماطيا (المقروءة والمسموعة والمرئية)،
والكتاب والمثقفوف ومنظمات المجتمع المدني بما فييا األحزاب في تحقيق ىذا التحوؿ (دمحم.)89 :2013 ،
ويرى الباحث :أف الوضع المرير الذؼ يعيشو وطننا الحبيب في السنوات األخيرة قبيل ،وبعد االنقساـ البغيض
عاـ ( )2007ـ أصبحت الجبية الداخمية الفمسطينية مفككة بعض الشيء ،وظير الكثير مف التوتر والنزاع بيف
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الحركات السياسية القائمة أدت إلى جعل الترابط االجتماعي ىشاً ،لكف في اآلونة األخيرة عاد بحمد هللا الترابط
االجتماعي قوياً ،وظير ذلؾ جمياً أثناء العدواف الغاشـ عمى المحافظات الجنوبية عاـ ( )2014ـ في مظاىر
عديدة تمثمت في التفاؼ الشعب الفمسطيني حوؿ خيار المقاومة واحتضانيا وتماسؾ أبناء الشعب الفمسطيني

الواحد فيما بينيـ.
كما وتؤثر البطالة عمى الترابط االجتماعي ،فإف انتشار البطالة يؤدؼ إلى العزلة االجتماعية لمعاطل،
ومف ثـ تضعف عنده القوػ االجتماعية ،وتتضاءؿ قدرتو عمى تحقيق التضامف مع المجتمع الذؼ يعيش فيو
(عجوة ،)41:1985 ،وسيصاحب ذلؾ عممية تفكؾ األسر  ،وبالتالي يصيب الترابط االجتماعي بخمل ذريع وبعد
تفكؾ األسر يتفكؾ المجتمع المتماسؾ ،وتنشأ عنيا إشكاليات اجتماعية ،وصحية ،وبيئة تعجز الدوؿ عف
معالجتيا (الياسيف.)41 :2001 ،
ومف المؤكد أنو يوجد وظيفة اجتماعية لمشرطة ،وىي عبارة عف مجموعة الخدمات التي تقوـ بيا الشرطة
لصالح المجتمعات وفقاً لنصوص القانوف ،والتي ازدادت ليا الحاجة إلييا نظ اًر لمتطور الذؼ صاحب المجتمعات
حيث إف الجريمة أصبحت ظاىرة اجتماعية معقدة ليا عوامميا المؤثرة ،والتي تمتد إلى أعماؽ السموؾ اإلنساني

والتي تعمل عمى حماية أخبلقيات المجتمع ورعاية سموكيـ االجتماعي واحتراـ قيميـ اإلنسانية واعبلء مبادغ
الحرية والعدالة والبحث عف عوامل االنحراؼ في المجتمع والقضاء عميو (كموب.)308 :2010،
ومع تطور المجتمعات ،وظيور األفكار التقدمية والمخترعات الحديثة تظير تيديدات جديدة لؤلمف
والسبلـ والطمأنينة ،وتتعقد مشكبلت األمف بسبب التغيرات الجوىرية التي يسببيا تطور المجتمع مما يثقل كاىل
ويمزميا بأف تُغير دائماً مف تنظيماتيا الييكمية وأساليبيا في العمل حتى تستطيع تحقيق
الشرطة بأعباء جديدة ُ
األىداؼ التي يبتغييا المجتمع ألمف أفراده (عريف.)36 :1997 ،
وال ننسى أف مستوػ التعميـ ومعدالت انتشار األمية ليا انعكاساً كبي اًر عمى سموكيات األفراد ،ومدػ

كبير مف المسؤوليات عف
احتراميـ لمقوانيف والنظـ ،ومف ثـ معدالت الجرائـ والمخالفات القانونية ،وذلؾ يرفع جزءاً اً
عاتق جياز الشرطة ،بل إف القيـ االجتماعية السائدة في المجتمع ليا أثر عمى مدػ احتراـ القوانيف والنظـ

المقررة ،فعمى سبيل المثاؿ فإف عامة المواطنيف في بعض مناطق فمسطيف يؤمنوف باألخذ بالثأر بأنفسيـ دوف
نظر أو اقتناع بدور الشرطة في ىذا المجاؿ (عشماوؼ.)44 :2000 ،
ثانيا -:التحديات القتصادية:

إف العامل االقتصادؼ مف العوامل ذات األىمية التي قد تدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة ،إال أنو ليس

العامل الوحيد أو الحاسـ الذؼ ينفرد في تفسير السموؾ اإلجرامي ،وانما يمعب دو اًر في المجاؿ اإلجرامي يساىـ مع

الدور الذؼ تمعبو العوامل األخرػ في إحداث الجريمة ،حيث يواجو االقتصاد الفمسطيني عدة تحديات انعكست
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بشكل سمبي عمى واقع الحياة السياسية واالجتماعية لمدولة والمجتمع الفمسطيني ،تتمثل بضعف الموارد الطبيعية،
وضعف القاعدة الصناعية وصغر حجـ اإلنتاج المحمي في ظل الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى المحافظات
الجنوبية والضفة الغربية األمر الذؼ تمخض عنو بروز العديد مف المشكبلت االقتصادية واالجتماعية مف بطالة
وفقر (دمحم.)71 :2013 ،
عادة بانخفاض وغير متوقع في
ويوجد عبلقة اقتصادية مباشرة بيف البطالة والجريمة ،فترتبط البطالة
ً
اء أكاف فق ًار مطمقاً أـ نسبياً فإذا ما طاؿ أمد ىذا االنخفاض الحاد في
دخل الفرد العاطل ،مما يجعل الفرد فقي اًر سو ً
الدخل واستحكـ ،فإنو يؤدؼ إلى السموؾ اإلجرامي واالنحراؼ بدافع مف الحاجة المادية والعوز االقتصادؼ ،وىناؾ

أيضاً عبلقة اقتصادية غير المباشرة بيف البطالة والجريمة عف طريق تأثر أسرة العاطل بيذه الظروؼ االقتصادية

السيئة فيجنحوف إلى الجريمة بسبب ما يمقونو مف سوء الرعاية الصحية وسوء التغذية واالنقطاع عف التعميـ في
سف مبكرة أو اإلخفاؽ فيو (عجوة ،)40 :1985 ،فيمجئوف إلشباع حاجاتيـ الضرورية بطرؽ غير مشروعة،
والتي قد تتخذ صورة التشرد أو جرائـ األمواؿ السيما السرقة أو االتجار في بعض المواد المحظور حيازتيا أو

ممارسة بعض األنشطة غير المشروعة (الوريكات ،)356:2010 ،لذلؾ فإف انتشار البطالة ينعكس سمباً عمى

تفاقـ الجريمة ،ويدفع بالعاطميف لمبحث عف العيش بطرؽ غير مشروعة (الياسيف.)41:2001 ،

ولمبطالة آثار غير مباشرة عمى الظاىرة اإلجرام ية ،إذ أف عدـ قدرة الفرد اإلنفاؽ عمى نفسو وذويو ممف تجب
عميو نفقتيـ يترتب عميو توتره وقمقو فتسوء حالتو النفسية ،وقد يندفع تحت تأثير تمؾ الحالة إلى االعتداء عمى
اء أكانوا مف أفراد أسرتو أـ مف غيرىـ ،وتُعد البطالة كذلؾ سبباً مف أسباب التصدع األسرؼ،
بعض األشخاص سو ً
وقد تؤدؼ إلى الطبلؽ مما يدفع باألبناء إلى التشرد أو االنضماـ إلى عصابات إجرامية تحت تأثير اإلغراء
المالي ،وقد تظل العبلقة قائم ة بيف الزوجيف إال أنو وتحت وطأة الحاجة قد تستجيب الزوجة إلغراء الماؿ فتنزلق
نحو ممارسة الدعارة ،وال يخفى ما ليذه األفعاؿ مف آثار مرضية واجرامية خطيرة (الوريكات.)357 :2010 ،
فالبطالة ىي االختبلؿ بيف معدؿ القوػ العاممة وفرص العمل المتاحة ،وىي آفة اقتصادية واجتماعية إذا
لـ يتـ معالجتيا باألسموب والوقت المناسبيف فإنيا سوؼ تتعمق ،ومف ثـ يصبح أمر معالجتيا صعباً ومكمفاً،
والبطالة مشكمة وطنية يجب أف تتكاتف جميع الجيود الوطنية أماـ تحدياتيا ،فباإلضافة إلى دور الحكومة في

معالجتيا يجب أف يكوف ىناؾ دور فاعل لمقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بأشكاليا المختمفة (دمحم،
.)82 :2013
كذلؾ ُيبلحع أف ارتفاع مستوػ األسعار دوف أف يقابمو ارتفاع في معدؿ الدخل بنفس النسبة؛ يؤدؼ إلى
ارتفاع نسبة المعوزيف ،فترتفع بالتالي نسبة اإلجراـ ،وىذا ال يعني أف اإلجراـ قاصر فقط عمى المعوزيف ،إذ أف
كثير منيـ يتجنبوف مزالق اإلجراـ رغـ معاناتيـ لم اررة الحاجة والحرماف في حيف ال يتورع الكثيريف مف ذوؼ
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الدخوؿ الضخمة عف ارتكاب الجرائـ الواقعة عمى الماؿ بدافع الجشع والطمع ،وارتكاب جرائـ القتل واإليذاء
والتيديد واالغتصاب بدافع العبث واالستيتار (إبراىيـ.)27 :2005 ،
كما وأف نوعية النشاط االقتصادؼ المتطور يؤثر عمى نوعية الجرائـ التي يكافحيا رجاؿ األمف ،فخبلؿ
السنوات األخيرة ظيرت نوعية جديدة مف جرائـ التبلعب في األمواؿ اقتضت جيا اًز أمنياً متطو اًر يمـ بالقضايا

االقتصادية بل بطريقة ،وظروؼ ومستوػ أداء الجياز االقتصادؼ في الدولة ،ولقد ظير أخي اًر جياز مكافحة
التيرب مف الضرائب كجياز أمني ميـ في كثير مف الدوؿ العربية ،وعمى المستوػ العالمي مشاكل في التبلعب
في حسابات البنوؾ عف طريق تداخبلت برامج الكمبيوتر ،وبطاقات االئتماف وتزوير أوراؽ النقد بأساليب متطورة
لمغاية ،وأكثر مف ىذا جرائـ غسيل األمواؿ خبلؿ شبكة مف العمميات تمتد مف دولة ويشترؾ في عممياتيا أشخاص
عمى مستوػ عاؿ مف العمـ والخبرة (عشماوؼ.)43:2000 ،
ثالث ا -:التحديات السموكية:

يبلحع في التنظيمات اإلدارية أف أفراد التنظيـ عادة ما يتمسكوف باألوضاع اإلدارية السائدة ،ويميموف إلى

االلتزاـ بالسموؾ الوظيفي الذؼ تعودوا عميو ،ويحاولوف مقاومة التطوير ،وىي حالة نفسية تحدث عند قطاع مف
مكتسباتيـ ،وخصوصاً حيف تكوف التوقعات المصاحبة لعممية التطوير والتغير عكس مصالحيـ حسب وجية

نظرىـ مثل :إدخاؿ تكنولوجيا جديدة ،أو تقميل االعتماد عمى العنصر البشرؼ لدخوؿ التقنيات الحديثة ،وغيرىا مف

األسباب التي قد تحدث تطو اًر بالوضع القائـ قد يشعر الموظف مف خبلليا عدـ جديتو أو أنو ييدد مصالحو،
ويشير الباحثوف إلى أف المسؤوليف عف المبادرة بالقياـ بالتطوير التنظيمي تنقصيـ الج أرة والرغبة في إدخاؿ أنماط

اء أكاف ذلؾ داخل التنظيـ أـ بيف التنظيمات األخرػ ،ويتجنبوف تجربة
جديدة مف التفاعبلت بيف األشخاص سو ً
تغيير األنماط السموكية خوفاً مف تمقي ردود الفعل السمبية مف قبل اآلخريف في التنظيـ (المشارؼ.)75 :2003 ،
رابعا -:التحديات التكنولوجية:

يتأقمـ اإلنساف مع متغيرات الحياة ويتأثر بيا؛ ألف تقدـ العموـ يعني تغيي اًر

في أوجو النشاطات

االجتماعية يقبل عمييا المرء ،ويشيد عالمنا اليوـ تطورات في وسائل االتصاؿ ،واندمج معيا وطوعيا لمصمحتو
باستخدامات غير المشروعة ،واستفاد منيا اإلجراـ فوائد كثيرة ،وأتاحت ليـ مجاالً واسعاً لمقياـ بأعماؿ إجرامية،
فإرىاب الكمبيوتر وتبادؿ المعمومات بيف العصابات ،والتيديدات اإلجرامية عبر شبكة المعمومات (االنترنت)،

واالختراقات المتكررة التي يمارسيا العابثوف أوقعت العالـ في ورطة أمنية قد تطوؿ البشر بأشكاؿ جديدة مف
اإلجراـ (الياسيف.)38:2001،
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وعادة ما يرتبط المستوػ التكنولوجي في مجتمع معيف بعدد مف االعتبارات أىميا :المستوػ التعميمي
ً
والمستوػ االقتصادؼ والمستوػ الثقافي وارتفاع المستوػ التعميمي في مجتمع ما يمكف مف استخداـ أفراد شرطة
قادريف عمى االستيعاب والتعامل السميـ مع األجيزة اإللكترونية المعقدة ،والتي قد يقتضي استخداميا ظروؼ
وقدرات معينة ،ومف ثـ فإف مف الضرورؼ أف يدرس مسئوؿ األمف اإلمكانيات البشرية المتاحة لمعمل في جياز
األمف في مجتمع معيف قبل اختبار األجيزة والميمات البلزمة لؤلداء األمني (عشماوؼ.)45:2000،
وال شؾ أف تنفيذ برامج التطوير التنظيمي في يتطمب تكمفة عالية ،ويستمزـ توفير الكثير مف اإلمكانيات
التقنية والفنية المتقدمة ،لذلؾ فإف الشح في تمؾ اإلمكانات وندرة توفرىا وسوء استخداميا سوؼ تنعكس سمباً عمى

جيود التطوير التنظيمي ،ولذلؾ تتمثل المعوقات التكنولوجية فيما يمي( :المشارؼ)77 :2003 ،

 -9قمة االىتماـ بتزويد المنظمات اإلدارية بالتكنولوجية الحديثة التي تساىـ في تحسيف األداء وتفعيل كفاءة
التنظيـ.
 -2التطور المستمر في التقنية يؤدؼ إلى تقادـ األجيزة والبرامج المستخدمة مف قبل المنظمات اإلدارية ،وىذا
يتطمب إحبلؿ التقنية الحديثة بصفة دورية محل التقنيات القديمة ،ويحتاج إلى كمفة مالية مرتفعة لشراء التقنية
الجديدة والتدريب عمييا.
 -0محدودية استخداـ التقنيات الحديثة إما بسبب عدـ توافرىا ،أو لعدـ قدرة وميارات الموظفيف عمى التعامل
معيا.
 -3تقادـ ميارات التقنية لمعامميف ومقاومتيـ الستخداـ التقنيات الحديثة.
 -5تخوؼ العامميف مف سمبيات التقنيات الحديثة عمى مصالحيـ ،وما يترتب عمييا مف انخفاض الحوافز.
 -6عدـ تواف ر التقنيات الحديثة البلزمة لتحميل المعمومات أو لتوفير قواعد معموماتية باألجيزة اإلدارية المختمفة،
مما يحوؿ دوف اتخاذ ق اررات مبلئمة لتفعيل التطوير التنظيمي.
خامسا -:التحديات السياسية:

إف تحديد طبيعة األفعاؿ التي تعتبر جرائـ ،وتمؾ التي ال تعتبر جرائـ يتأثر كثي اًر بطبيعة النظاـ أو

التنظيـ السياسي الذؼ يحكـ الببلد ،فما يعتبر جريمة في ظل نظاـ سياسي معيف قد ال يعتبر كذلؾ في ظل نظاـ
آخر ،فقد تعتبر بعض األفعاؿ أو التصرفات أو بعض أنماط السموؾ مف قبيل الجرائـ في ظل النظـ االشتراكية

بينما ال تعتبر كذلؾ في ظل النظـ الرأسمالية ،وما يعتبر جريمة في نظاـ دكتاتورؼ قد ال يعتبر جريمة في ظل
النظاـ الديمقراطي (أحمد.)154:2006 ،
وقد أكد إبراىيـ ( )28 :2005وجود خمسة مقومات لمبيئة السياسية ،ودرجة صبلح ىذه البيئة تتوقف
عمى مدػ سبلمة مقوماتيا مف اختبلؿ قد تثير العديد مف الجرائـ ،وىي عمى النحو التالي:
58

 -9صمة الحكومة بالشعب :تتحقق صمة الحكومة بالشعب عمى أفضل وجو باشتراؾ الشعب في الحكـ مما
يضمف اىتماـ الحكومة بالمصمحة العامة وبمصالح األفراد دوف تمييز أو محاباة ،ويعزز تعاوف أبناء الشعب
مع الحكومة في التنمية واإلعمار واإلصبلح ،وفي مكافحة االنحراؼ والمنحرفيف ،وكشف الجرائـ وضبط
المجرميف ،في حيف أف انفراد الحكومة بالحكـ يعزليا عف الشعب ،فتنصرؼ عف االىتماـ بالمصمحة العامة،
وتوجو اىتماميا إلى مصالح خواصيا ،ينفر منيا الشعب ويحل التطاحف معيا محل التعاوف.
 -2نظام الحكم :قياـ نظاـ الحكـ عمى أسس ديمقراطية سميمة يعزز استق ارره ،بينما فقداف نظاـ الحكـ لمرتكزات
ديمقراطية قويمة يسبب لو العديد مف المشاكل لتي تخل استق ارره.
 -0أجيزة الدولة :إخبلص وكفاءة العامميف في أجيزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية تضمف أداء ىذه
األجيزة لواجباتيا عمى خير وجو ،والسيما أف وجود قضاء عادؿ وكفؤ ومنزه عف األىواء والغايات ،إلى جانب
جياز إدارؼ وأمني قوؼ ويقع ونزيو وذؼ كفاءة وامكانات تقنية متطورة ،يعتبر مف أىـ العوامل التي تجعل
المواطنيف يذعنوف إلى القوانيف واألنظمة ،وتجنب السموؾ اإلجرامي.
 -3القوانين :عدالة القوانيف واستيدافيا المصمحة العامة تضمف احتراميا ومراعاتيا وتتضاءؿ حاالت اإلخبلؿ بيا،
بينما القوانيف التعسفية أو المشرعة لتحقيق مصالح شخصية ،تخل التوازف القوؼ في المجتمع وتثير الشعور
بالظمـ؛ مما يؤدؼ إلى اإلخبلؿ بأحكاميا.
 -5المجتمع السياسي :تعايش اال تجاىات والميوؿ السياسية المتعددة بسبلـ يساعد عمى استقرار األمف والنظاـ في
المجتمع ،في حيف أف الخبلفات الحادة بيف االتجاىات السياسية تؤدؼ إلى نزعات عدوانية تخل بسبلمة الدولة،
فضبلً عمى األضرار التي تمحق بالمتنازعيف ،كما وتثير القمق في المجتمع.
كما وتمعب األحزاب السياسية دو اًر كبي اًر في التحكـ بظاىرة االستقرار السياسي الداخمي لمدولة ،واالستق اررية
الناجمة عف مصدر األحزاب السياسية التي تعتمد إلى حد بعيد عمى طبيعة األحزاب ذاتيا ،وطبيعة التنافس في
ما بينيا ،والوسط االجتماعي والثقافي الذؼ تتواجد فيو ،ودرجة الوعي السياسي والفكرؼ (دمحم.)61 :2013 ،
سادس ا -:التحديات الثقافية( :المشارؼ)79 :2003 ،
تعد الثقافة التنظيمية لممنظمة مف أىـ العناصر المنظمة لمسيرة العمل والعامميف في الجياز اإلدارؼ ،ومف
المشكبلت اإلجرائية الخاصة بثقافة المنظمة ،وقد تعيق جيودىا لمتطوير اإلدارؼ وتحوؿ دوف تحقيق أىدافيا.
ويرػ بعض الباحثيف أف اختبلؼ معايير األفراد وقيميـ عف قيـ ومعايير المنظمات ينعكس بالسمب عمى
جيود التطوير التنظيمي ،حيث يؤثر ذلؾ الخبلؼ عمى تماسؾ الجماعة ،بالتالي يزيد مف صعوبة محاوالت
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التطوير التنظيمي ،كما ويشير بعض اإلدارييف إلى أف وجود فجوة واختبلؼ بيف السموؾ الفعمي والسموؾ المتوقع
إلدارة المؤسسات ،وبيف المبادغ والقيـ والمثل التي يؤمف بيا أفراد التنظيـ ،وتسود في الثقافة التنظيمية لتمؾ
المؤسسات تؤدؼ إلى اختبلؼ القناعة بأىمية برامج التطوير التنظيمي ،وصعوبة معرفة أىداؼ جماعات العمل
واالستفادة منيا في خدمة التطوير ،وتوقف اإلصبلح عند حد تطوير اليياكل واإلجراءات والموائح دوف السموؾ
والقيـ واالتجاىات ،وبذلؾ تعجز برامج التطوير التنظيمي عف تكويف اإلدارؼ الفعاؿ سموكاً وثقافة.
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المطمب الثاني
أدوات ووسائل اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي
ىناؾ العديد مف الوسائل لدػ اإلدارة العميا في جياز الشرطة تستخدميا في عممية التطوير التنظيمي
األمني لموصوؿ بالمؤسسة األمنية لتقديـ الخدمات األمنية عمى مستوػ عاؿ لؤلفراد ،ومف ىذه الوسائل اليامة
ما يمي:
أولا -:التخطيط األمني:

 مفيوم التخطيط األمني:إف التخطيط غدا مف سمات العصر الحديث بل ال نغالى إذا قمنا أنو مف قبيل المسممات في
ف
اء أكانت الخاصة أـ العامة ،ومتى كاف ذلؾ فإف
وقتنا الحاضر وقاسماً مشتركاً في سائر شئو حياتنا سو ً
التخطيط يكوف واجباً مف باب أولى بالنسبة لؤلجيزة التي تضمع بمياـ قومية ،وتفرض عميو الظروؼ
النيوض بمسئولياتيا ومواجية تحدياتيا ،ومف المؤكد أف التخطيط األمني قد بات ضرورة حتمية حيث ينبغي

لكل مجتمع أف يعمل عمى تحقيقو وترجمتو واقعياً وتفعيمو وفق القواعد العممية المتعارؼ إلييا في عالـ

التخطيط وعمـ االستراتيجيات ،وقد ودعت المجتمعات القرف العشريف ووضعت خطواتيا في القرف الحادؼ
والعشريف ،األمر الذؼ يفرض عمى المسئوليف في كل مجتمع األخذ بأسباب العمـ ونظرياتو ومخترعاتو
وتقنياتو بما يحقق متطمبات الحاضر ،والتزاماتو وبما يتيح التنبؤ بالمستقبل وتبعاتو ،وبما يضمف مواجية
التحديات األمنية التي يفرطيا التطور المستمر ،فالتخطيط األمني يعني تحديد الوسائل التي تبمغ بيا الشرطة
أغراضيا أىدافيا ،وأىداؼ الشرطة في أؼ مجتمع ىي أف تصوف وترعى وتحمي الحريات واألمبلؾ ،والسيطرة
عمى الجريمة ومنعيا قبل أف تقع وما يتطمبو ذلؾ مف توفير األمف واألماف ،وحماية النظاـ العاـ داخل
المجتمع ،وذلؾ بمراعاة الحفاظ السكينة العامة واألمف العاـ (السيد.)86:2006 ،
ويعرفو كموب ) )163:2007ىو مواجية ما ىو قائـ وما قادـ مف ظواىر إجرامية فرضتيا ظروؼ
ُ
العصر ومتغيراتو السياسية واالجتماعية واالقتصادية المتبلحقة ،وتعقبيا تحقيقاً لبلستقرار األمني ،فالتخطيط
في مجاؿ الشرطة ىو النشاط الذؼ تقوـ بو اإلدارة العميا لمشرطة برسـ سياستيا في الحصوؿ عمى الموارد

المالية والبشرية لتحقيق أىدافيا الجوىرية ،وتحديد األىداؼ التي ليا تأثير عمى تنظيـ وادارة الشرطة.
ويرى الباحث :أن التخطيط األمني ىو تسخير كل اإلمكانيات المادية والبشرية لمواكبة كافة التحديات البيئية
المحتممة مف أجل تحقيق األىداؼ التي مف شأنيا تطوير الجياز الشرطي ،والذؼ بدوره يؤدؼ إلى حفع
األمف واالستقرار في المجتمع.
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 أىمية التخطيط األمني:نظ اًر ألىمية التخطيط األمني بدأت أجيزة الشرطة في مختمف دوؿ العالـ تحرص عمى إنشاء وحدات

مختصة بالتخطيط ،ومف المؤكد أف ندرة الكوادر التخطيطية في األجيزة الشرطية ،وقمة الدعـ المادؼ ليذه

الوحدات تمثل العقبة األساسية التي تحدد فاعمية الدور الذؼ تمعبو ىذه الوحدات في دفع كفاءة األداء الشرطي،
حيث تظير أىمية التخطيط األمني مف خبلؿ مساعدة المنظمات األمنية عمى التوسع والبقاء ،ومواكبة التغيرات
المستقبمية كونيا بيئة متغيرة ،فيو يجعل اإلدارة العميا واعية بما يحدث مف تغيير في البيئة والتكيف معيا ،ففي
حيف تعتمد المنظمات األمنية عمى التخطيط األمني بوصفو وسيمة لتحقيق وانجاز األىداؼ في ىذه البيئة،
تتزايد أىمية التخطيط في وجود حاالت عدـ التأكد والتغيرات البيئية؛ لذا تتأكد أىميتو كونو يقمل مف حالة
البلتأكد في األنشطة األمنية ،ويقود إلى تطوير وتحسيف األداء األمني (الساعدؼ ،والغرباوؼ.)2010 :16 ،
 أنواع التخطيط األمني:يمكن تحديد أنواع التخطيط األمني كما يمي:
 -9التخطيط األمني الستراتيجي:
ىو التخطيط األمني بعيد المدػ ،والذؼ يغطي مجاالً زمنياً مف ( 25 - 20سنة) ،والتخطيط األمني
االستراتيجي ىو الذؼ يحدد الخطوط العامة العريضة التي تسعى الدولة أو القطاع إلى وضعيا لموصوؿ إلى
اآلماؿ التي تبغي تحقيقيا (منجي.)17:1993 ،
 -2التخطيط األمني التكتيكي
ىو التخطيط األقرب لمرحمة التنفيذ ،فالخطة األمنية التكتيكية توضع ألغراض محدودة ،ولفترة زمنية
قصيرة وفقاً لممتغيرات الموجودة أماـ المنفذ ،وىو ييدؼ بشكل رئيس إلى التعامل األمني مع الجرائـ فور
وقوعيا ،والتخفيف مف آثارىا ومعالجة األضرار الناجمة عنيا ،وتقميص الخسائر البشرية والمادية المترتبة
عمييا ،وذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى العمميات التنفيذية والتشغيمية والوسائل التقنية (الكبيسي.)169:2006 ،
وىذا النوع مف التخطيط ال يتطمب التركيز عمى العنصر البشرؼ فقط مف حيث التعميـ والتدريب ،بل يجب
التركيز أيضاً عمى العنصر المادؼ المتمثل في جميع التجييزات ،ووسائل االتصاؿ واألسمحة والمركبات
بأنواعيا المختمفة والبلزمة ألداء المياـ األمنية (منجي.)21:1993 ،
وىناؾ عدة أمثمة عمى الخطط التكتيكية منيا وصف العمل الذؼ ينبغي اتخاذه في حاالت الطوارغ
بالسجوف أو عندما تصل معمومات توقع ارتكاب جريمة سرقة في موقع معيف مثل بنؾ ،ومف أمثمة ىذه
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الخطط أيضاً ما يوضع بيدؼ التصرؼ في األحداث االجتماعية مثل المواكب واالستعراضات (كموب،
.)86 :2007
 -0التخطيط األمني عبر السيناريوىات:
ويقصد الكبيسي ( )170 :2006بالسيناريو بأنو التصور أو الرؤية المقترحة كإطار لمتعامل مع األزمة
المحتممة أو األزمة القائمة ،والتي في ضوئيا يتـ وضع البرنامج أو تصميـ الخطة التفصيمية التي تعتمد إزاء
المواقف المختمفة ،وبالتالي يكوف التخطيط األمني عبر السيناريوىات أكثر مبلئمة الستشراؼ الجرائـ المحتممة
الوقوع وتحديد مستويات خطورتيا ،وبالتالي طرح البدائل المبلئمة ليذه االحتماالت ،وىذا يعني ضرورة بناء
ىذا النوع مف التخطيط عمى التوقعات المدروسة جيداً وفق معطيات سابقة ،واجراءات معقدة مف التحريات،
وجمع المعمومات والمقارنة بيف الجرائـ السابقة ،وبمعنى أدؽ التفكير بعقمية منفذؼ الجرائـ.
وفي ىذا الصدد يرى الباحث :أف نجاح ىذا النوع مف التخطيط يتطمب مف القائميف عمى التخطيط األمني
 بشكل عاـ -توافر قدرة عالية مف التفكير اإلبداعي والبعد عف النمطية ،وامتبلؾ الخياؿ الواسع ،وطرحالتساؤالت التي مف شأنيا تكشف الجرائـ قبل وقوعيا والمعرفة واكتشاؼ مرتكبييا والقبض عمييـ بعد ارتكابيا.
 -3التخطيط األمني العممياتي:
يقصد بالعمميات ما تقوـ بو األجيزة األمنية لمواجية االختبلؿ واألحداث والظواىر المخمة باألمف ،الواقعة
فعبلً أو محتممة الوقوع ،وانيائيا والسيطرة عمييا ،واعادة األوضاع إلى ما يجب أف تكوف عميو ،وذلؾ تنفيذاً
لخطة أو مجموعة مف الخطط األمنية ،وغالباً ما توضع ىذه الخطط في إطار استراتيجي ضمني أو معمف
(الحربي.)2010:32 ،
وعادة ما تكوف خطط أوامر العمميات مكتوبة ومصحوبة بالرسوـ البيانية ،والمختصرات والخرائط التي
ً

توضح المناطق واألماكف واالتجاىات والطرؽ والمعمـ والطبوغرافية والمنشآت الحيوية واألحياء والتوزيع
السكاني ،وغير ذلؾ مما لو أىميتو العممياتية (الشيراني.)33:2005 ،
ويتضمف أيضاً ىذا النوع مف التخطيط بحث برامج العمل في األجيزة التنفيذية إذ إف العمل الذؼ يؤدؼ
إلى تحقيق أغراض الدوريات والبحث الجنائي والمرور وجرائـ اآلداب واألحداث ،إنما يجب تحميمو مف حيث
طبيعة ووقت ومكاف المياـ المختمفة المكونة ليذا العمل كما ينبغي قياس ىذا العمل وفقاً لبلحتياجات مف
العتاد ومف قوة العمل (كموب.)86:2007 ،
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 مراحل التخطيط األمني:تتمثل مراحل التخطيط في مجال الشرطة فيما يمي( :السيد)96 – 98 :2006 ،
 -9وضع الفمسفة الفكرية لمشرطة:
أوؿ ما يجب أف يحدد في مجاؿ الشرطة ىو مجموعة األفكار والقيـ والعقائد ،التي ينبغي أف يقوـ عمييا
عمل الشرطة في الدولة ،أؼ تحديد ما تقوـ بو الشرطة داخل المجتمع ،وتحديد دورىا الحقيقي وأىدافيا،
والوسائل التي تعتمد عمييا في تنفيذ برامجيا.
 -2تحديد السياسة العامة:
وىو تقدير اإلمكانات البشرية -المالية-المعنوية ،وغير ذلؾ مف العناصر البلزمة لمواجية احتياجات الشرطة
وتحديد ما ينبغي عممو لسد تمؾ االحتياجات ،وعبلج ما يعترض عمل الشرطة مف مشاكل.
 -0تخطيط اإلجراءات:
وىو التزاـ كل أفراد الشرطة بالقواعد العامة التي يمتزـ بيا الجميع أثناء القياـ بواجبيـ دوف تمييز ،أؼ التزاـ
جميع أفراد ىيئة الشرطة بيذه القواعد دوف تمييز بيف درجاتيـ ،والتخطيط اإلجرائي يشمل األعماؿ النظامية
واإلدارية والقضائية واالجتماعية لمشرطة.
 -3تصميم التنظيم:
ويتناوؿ تحديد وتصميـ العمميات التي ليا صفة الدواـ في مجاؿ الشرطة ،وبخاصة بأنسب تكويف مف
المركبات واألسمحة والذخائر ،واألفراد التي تمكنيا مف أداء واجبيا عمى الوجو األكمل ،وكذلؾ التركيز عمى
األفراد الذيف تحتاج إلييـ أجيزة الشرطة ،وتخطيط طرؽ تدريبيـ وتحديد ُمرتباتيـ واجراءات ترقيتيـ بما يضمف
تدفق العمل واستمراريتو داخل أجيزة الشرطة.
 -5تخطيط أسموب العمل:
وىو مراعاة أسموب العمل في بعض المواقف الخاصة التي تواجو رجاؿ الشرطة مثل االضطرابات العامة،
ومظاىر الشغب ،والكوارث الطبيعية ،والكوارث الصناعية.
 -6تخطيط العمميات:
وىو تخطيط تضعو الشرطة لمواجية مواقف معينة ليا صفة مؤقتة كوضع خطة لضبط لص في حادث
سطو مسمح ،أو ضبط شقي ىارب مف العدالة ،وتحمل ىذه العمميات طابع المفاجأة ،والتي يكوف احتماؿ
تكرارىا بنفس ظروفيا أم اًر مستبعداً.
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 -7تخطيط العمميات اإلضافية أو المفاجأة:
وىو يتناوؿ عمميات الشرطة التي تخرج مف وظيفتيا األساسية في حفع األمف العاـ والنظاـ العاـ كما يحدث
عندما يطمب مف الشرطة تقديـ بعض الخدمات االجتماعية ،ومف ىنا نكوف قد قمنا بنوع مف التطوير
التنظيمي في مجاؿ اليياكل التنظيمية بإنشاء ما يسمى بالشرطة المجتمعية ،والذؼ سنتناولو فيما بعد
بالتفصيل.
ثانيا -:ق اررات اإلدارة العميا في جياز الشرطة:

 -تعريف القرار األمني:

القرار ىو اختيار البديل األمثل مف بيف البدائل المطروحة (عواد.)221 :2012 ،
والقرار يعني اإلعبلف عف إرادة محددة لصانع القرار بشأف ما يجب وما ال يجب فعمو ،لموصوؿ بوضع معيف أو
موقف معيف إلى نتيجة محددة ونيائية ،والقرار في عمـ اإلدارة ىو االختيار المدرؾ بيف أكثر مف بديل ممكف
لمواجية موقف أو مشكمة معينة (كموب.)73 :2011 ،
والقرار األمني عادة ما يرتبط بنواحي بشرية كمما ارتفعت درجة أىميتو ،فمدػ تقبل األفراد لق ارر معيف
تحدده عوامل كثيرة متداخمة عمى مستوػ الشخص ،وعمى مستوػ الجماعة ،فاإلنساف بعكس اآللة تحكـ تجاوباتو
لمموقف أو لقرار معيف نواح عاطفية نفسية معتمدة ومتشابكة باإلضافة لمنواحي المادية العقبلنية (عشماوؼ،
 ،)107 :2000فالقرار األمني يرتبط بأىداؼ وعوامل متغيرة بشكل متسارع تتطمب دقة وسرعة اتخاذ القرار
(عشماوؼ.)107:2000 ،
ويعرؼ القرار األمني أنو " قرار إدارؼ صادر مف أحد مسئولي األجيزة األمنية في إطار اختصاصو،
ُ
ويعبر عف اختيار أفضل البدائل المتاحة لمواجية حالة قانونية أو موقف معيف يستوجب تدخل رجل األمف بيدؼ
حفع األمف ،أو النظاـ العاـ ،أو اآلداب العامة ،أو حماية األرواح أو األمواؿ في إطار القوانيف الموائح المنظمة
لذلؾ" (كموب.)141:2012 ،
 أىداف القرار األمني:يصنف بعض الباحثيف أىداؼ القرار األمني إلى ما يمي( :العتيبي.)83:2003 ،
أ -األىداف الجتماعية:
ييدؼ القرار األمني إلى تماسؾ طبقات المجتمع وأمنو واستق ارره ،ونشر الفضيمة بيف فئاتو ،وضماف حقوؽ كل
مواطف ومقيـ فيو.
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ب -األىداف التنظيمية:
تعمل عمى ضبط التنظيـ داخل األجيزة األمنية ،ووضع الضوابط اإلدارية والمينية والجنائية مف أجل منع
التداخل ،والصراع اإلدارؼ كما تيدؼ إلى إيجاد عبلقات جيدة ،وتنسيق متبادؿ بيف األجيزة األمنية.
ت -األىداف القتصادية:
إف استقرار األمف لو دور كبير في حياة اإلنساف فيو يساعد عمى زيادة اإلنتاج في شتى المجاالت ،وبالتالي
يدفع الناس إلى استثمار أمواليـ في الداخل بدالً مف استثمارىا في الخارج.
ث -أىداف الوقاية من الجريمة:
ييدؼ القرار األمني إلى تحقيق األمف ومنع الجريمة قبل وقوعيا والوقاية منيا ،ولف يتحقق ذلؾ إال وفق
ضوابط عممية توجو العمل األمني بما تصدره األجيزة األمنية مف ق اررات أمنية تنسق أعماؿ الجياز األمني،
وأدواره مثل اإلجراءات األمنية والتفتيش ،والرقابة وتتعقب المخالفيف.
 أنواع الق اررات التي تتخذ في الجياز األمني:تختمف عممية اتخاذ الق اررات في الجياز األمني عف األجيزة اإلدارية األخرػ؛ ألف طبيعة عمل األجيزة
األمنية تتطمب اتخاذ ق اررات متباينة لمواجية كافة الظروؼ الحالية والمستقبمية ،والعادية والطارئة ،وطبيعة
اء أكاف في الظروؼ العادية أـ الطارئة ،كما أف اختبلؼ
العمل في الجياز األمني تتسـ بالصرامة والحزـ سو ً
طبيعة المنظمات األمنية وطبيعة المواقف األمنية تؤدؼ إلى تنوع الق اررات األمنية المتخذة اعتماداً عمى عدة
معايير ىي :أىمية ىذه الق اررات ،طبيعة تكوينيا ،مداىا ،عموميتيا ،قابميتيا لئللغاء أو التعويض (اليذلي،
.)52 :2002
أ -أنواع الق اررات األمنية من حيث أىميتيا:
 -9القرار التكتيكية:
ىي ق اررات تحدث بشكل متكرر ،وىي تتعمق بالمشكبلت التي يوكل أمر مواجيتيا لئلدارة الوسطى التي
تقوـ بتصريف األمور ،وحل المشكبلت اليومية التي تتصل بالعمل وتقدمو واإلجراءات الواجب إتباعيا
(النوشاف ،)31 :2003 ،وىي الق اررات التي تتخذ ضمف خطط الجياز األمني متوسطة األجل لتوضيح كيفية
تحقيق األىداؼ الرئيسة لمجياز األمني (اليذلي.)53:2002 ،
 -2القرارات الستراتيجية:
ىي ق اررات تتصل بالمشكبلت االستراتيجية ذات األبعاد المتعددة وعمى جانب كبير مف العمق والتعقيد،
حيث أف مثل ىذه المشكبلت ال يمكف مواجيتيا بقرار فورؼ أو بمجرد عقد اجتماع لمناقشتيا ودراستيا ،وفي
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مواجية ىذا النوع مف المشكبلت ال يستأثر فرداً واحداً بالرأؼ ،وانما تسخر جميع اإلمكانات والتخصصات
الممكنة لمعرفة أبعاد المشكمة محل القرار ،كما ويتـ االستعانة بنظـ المعمومات الحديثة في جمع المعمومات
وتحميميا وتقديميا لمتخذ القرار بالدقة المطموبة والوقت المناسب ،وألىمية ىذه الق اررات فإف اتخاذىا يكوف منوط
باإلدارة العميا ،وتتميز ىذه الق اررات بالثبات النسبي طويل األجل (النوشاف.)31 :2003 ،
مما سبق يتضح لمباحث أف القرار االستراتيجي يتميز بأنو قرار ذو آثار طويمة األمد ،بينما ينحصر أثر
القرار التكتيكي في مدػ زمني قصير ،ويؤثر القرار االستراتيجي عمى المنشأة بشكل شامل بينما تأثير القرار
التكتيكي يكوف محدود األثر ،فالقرار عمى مستوػ المنظمة يكوف استراتيجياً وذلؾ بالمقارنة بقرار عمى مستوػ
إدارة أو قسـ  ،والقرار االستراتيجي يتعامل مع األىداؼ بينما يتعامل القرار التكتيكي مع وسائل تحقيق تمؾ

األىداؼ.
 -3الق اررات الروتينية:
ىي الق اررات التي تتخذ لتسيير وادارة الوظائف اليومية لمجياز األمني وتنقسـ إلى :ق اررات يومية
( مبرمجة) كق اررات متابعة الحضور واالنصراؼ والغياب وتوزيع العمل ،ومنح اإلجازات والترقيات والعبلوات،
وق اررات غير المبرمجة كالق اررات التي تحتاج لبعض الميارة والخبرة مف متخذ القرار (اليذلي.)54 :2002 ،
ويمكف توضيح الفرؽ بيف الق اررات الروتينية المبرمجة وغير المبرمجة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()4
يبين الفرق بين الق اررات الروتينية المبرمجة وغير المبرمجة
نوع الق اررات

القرارت الروتينية المبرمجة

الق اررات الروتينية غير المبرمجة

طبيعة المشكبلت متكررة ،روتينية ،حالة التأكد متجددة ،غير ىيكمية ،حالة
عالية بالمتطمبات والنتائج.
اإلجراء والمعالجة االعتماد

عمى

البلتأكد بالمتطمبات والنتائج.

السياسات البحث

والقواعد المحددة.

واإلبداع

ونماذج

األساليب الكمية.

المصدر( :زيادة.)141 :2009 ،
ب -أنواع الق اررات األمنية من حيث قابميتيا لدلغاء والتعويض( :اليذلي)55 :2002 ،
 -9ق اررات أولية:
ىي الق اررات التي يمكف معارضتيا والطعف فييا والمطالبة بإلغائيا وتعويض المتضرريف مف جراء تطبيقيا.
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 -2ق اررات قطعية:
ىي الق اررات النيائية الصادرة مف الجيات العميا ،والتي ال يمكف الطعف فييا أو االعتراض عمى تنفيذىا والغير
قابمة لمنقاش أو التعديل.
ت -أنواع الق اررات األمنية من حيث تكوينيا:
 -9ق اررات بسيطة:
ىي الق اررات التي تصدر بصورة مستقمة غير مرتبطة بعمل آخر ،وذات أثر قانوني سريع ،كتعييف فرد في
الخدمة (اليذلي ،)55 :2002 ،أو قرار نقل ضابط مف مكاف عممو إلى مكاف عمل آخر (العتيبي85 :2003 ،
).
 -2ق اررات مركبة:
وىي الق اررات التي يدخل في تكوينيا عممية قانونية متعددة الجوانب واألبعاد ،أو تتـ عمى مراحل متتابعة ،كإرساء
مزاد أو مناقصة عامة ،وترتبط ىذه الق اررات بأعماؿ إدارية سابقة أو الحقة (اليذلي ،)55 :2002 ،أو قرار إحالة
أحد ضباط الشرطة إلى المحاكمة أو أؼ ق اررات تتطمب صدور عدد آخر مف الق اررات الستكماؿ شكميا القانوني
(العتيبي.)85 :2003 ،
ث -أنواع الق اررات األمنية من حيث مداىا وعموميتيا:
 -9القرار التنظيمي أو الالئحي:
يتميز ىذا القرار بالشمولية والتعميـ ،حيث يتضمف قواعد عامة ممزمة تسرؼ عمى حاالت محددة تحدد بأوصافيا
وشروطيا ،وتتميز ىذه الق اررات بالثبات النسبي ،وىذه الق اررات تستخدـ لتنظيـ عمل معيف كق اررات تنظيـ عمل
المحبلت أو المصانع التي تؤثر عمى الصحة العامة وتسبب اإلزعاج.
 -2القرار الضروري:
القرار الذؼ يرػ القائد أنو البد مف اتخاذه لمعالجة موضوع ميـ يتطمب األمر إصداره عمى الفور لمضرورة الممحة
لمحفاظ عمى األمف واالستقرار (اليذلي.)55 :2002 ،
 أىمية اتخاذ القرار:إف عممية اتخاذ الق اررات ىي العممية الرئيسة المشتركة في كل األنشطة اإلدارية ،وعممياتيا المختمفة مثل:
(التخطيط ،والتنظيـ ،والتوجيو ،والرقابة) ففي كل األنشطة يكوف مف الضرورؼ القياـ بمجموعة مف العمميات
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الفرعية المتتابعة التي يمكف أف تقود إلى الق اررات األكثر رشداً ،لمواجية المستقبل ،والتي تكوف في مجموعيا
عممية اتخاذ الق اررات (حبتور)232:2009 ،

لذلؾ تعتبر عممية اتخاذ القرار جوىر وظيفة التنظيـ ،ففييا يتـ اتخاذ ق اررات تمس اليياكل التنظيمية ،وأؼ
تعديبلت عمى ىذه اليياكل يحتاج إلى قرار حاسـ ،وتؤخذ ق اررات تمس اعتماد وصف الوظائف ،وق اررات تحدد نوع
وحجـ السمطات (الصبلحيات) لكل وظيفة ،كا يتـ اتخاذ ق اررات تمس اإلجراءات والقواعد والسياسات ونظـ العمل
(كموب.)77 :2011 ،
عممية اتخاذ القرار ىي المرحمة المتعمقة بإنياء عممية االختيار واالستقرار عمى بديل واحد وىو القرار
اء أكاف ىذا المسئوؿ شخص بعينو أـ
ويصدر عف المسئوؿ الذؼ يممؾ السمطة والقدرة والرغبة والمعمومات سو ً
جية مختصة (عواد.)221:2012 ،
فعممية اتخاذ القرار جوىر عممية اإلدارة في األجيزة األمنية ،وأياً كانت ىذه الق اررات فإنيا تظل محكومة

بطبيعة العمل األمني مف حيث الزماف والمكاف والظروؼ المؤثرة فيو ،ووسائل تطبيقو واطار تخصصو ،واف كانت
جميعيا تؤدؼ في النياية إلى صيانة أمف المجتمع والمحافظة عمى استق ارره (كموب.)74:2011 ،
 مراحل عممية اتخاذ القرار األمني: -1تشخيص المشكمة:
إف تحديد المشكمة وتشخيصيا يعد مف النقاط الميمة الجوىرية في سبيل الوصوؿ لحميا ،وتعتبر ىذه الخطوة مف
أىـ وأخطر الخطوات في عممية اتخاذ الق اررات ،ففي ضوء تحديد المشكمة بشكل دقيق يتوقف الحل ،وعندما نفشل
في تحديد المشكمة فإف ق اررنا قد ال يكوف صائباً ،كذلؾ فإف المشكبلت قد تتراوح في حدتيا وضخامتيا ،فتكوف
مشكمة تقميدية روتينية وتحدث بصورة دائمة كتمؾ المشكبلت التي تتعمق باإلجراءات ،وتصريف شؤوف العمل

اليومية أو مشكبلت حيوية تتعمق بالسياسات والخطط في المؤسسة أو مشكبلت طارئة تحدث دوف أف يكوف ىناؾ
مؤشرات لحدوثيا (درة وجودة.)336:2012 ،
 -2تحميل المناخ المحيط بالمشكمة:
ال يمكف لممديريف اقتراح أو تحديد المشكمة بدقة بعد دراسة الظواىر المحيطة ،إنما يجب تقييـ العوامل البيئية
المحيطة التي يمكف ليا أف تسيـ في التشخيص الدقيق لممشكمة ،فيجب عمى متخذ القرار في ىذه المرحمة أف
يتعرض بالدراسة التحميمية لكافة القيود والضوابط التي يجب االلتزاـ بيا عند تشخيصو لممشكمة باإلضافة إلى
كونيا أسس وركائز يجب مراعاتيا عند اتخاذ القرار ،فالتغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،وغيرىا مف
اء أكاف في تشخيص المشكمة أـ اتخاذ القرار بعبلجيا (عواد.)231:2012 ،
العوامل تؤثر بشكل جوىرؼ سو ً
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 -3تنمية بدائل الحل:
عمى متخذ القرار أف يطور أكبر عدد مف البدائل ،وأف يبحث عف معمومات مف مصادر متعددة تساعده في
تطوير تمؾ البدائل (درة وجودة ،)336:2012 ،وتنمية بدائل الحل تحتاج غالباً إلى قدر كبير مف التفكير
اإلبداعي واالبتكار لموصوؿ إلى عدد أكبر مف الحموؿ تمييداً الختيار البديل األفضل مف بينيا ،ومف أىـ
األساليب التي يمكف االعتماد عمييا لتوليد أكبر عدد مف األفكار العصف الذىني تشكيل فرؽ العمل ،واالعتماد
عمى مصادر خارجية مثل المستشار الخارجي أو نشرات تصدرىا منظمات مينية (عواد.) 234 :2012 ،
 -4تقييم البدائل
حيث يقوـ متخذ القرار باستبعاد مبدئي لبعض البدائل مستخدماً مجموعة معينة مف معايير المفاضمة ،كما
يقوـ بتقييـ تفصيمي لعدد محدود مف البدائل حتى يقمل مجاؿ االختيار إلى أدنى حد ممكف
(حبتور ،)236:2009،وتشير ىذه العممية إلى تحميل كل بديل لمتعرؼ إلى مزاياه وعيوبو ،قوتو وضعفو ،وما
يترتب عميو مف إيجابيات وسمبيات ،وال تتـ ىذه العممية دوف االعتماد عمى المقارنة بيف البدائل ،ووجود المعايير
الدقيقة والمحددة والواضحة والمتفق عمييا (عواد.)235: 2012 ،
وتتطمب ىذه المرحمة مف اإلدارة العميا في الجياز األمني اإلدراؾ الواعي والرؤية الثاقبة لؤلمور
المستقبمية ،ألف القرار األمني يقع تنفيذه في المستقبل ،والمستقبل يخضع دائماً لمتغيرات يصعب التنبؤ بأبعادىا
الدقيقة التي تنعكس آثارىا بطريقة مباشرة أو غير المباشرة عمى القرار ،ومجاالت عدـ التأكد تغطي معظـ أوجو
عمل الجياز األمني ،وذلؾ نتيجة لمظروؼ التي تحكـ النشاط المعاصر ،والتي يرجع معظميا إلى عوامل خارجة
عف سمطة إدارة الجياز (عشماوؼ.)108:2000 ،
 -5اختيار أفضل البدائل:
في ىذه المرحمة يترجـ المديروف جيودىـ السابقة إلى اختيار أفضل البدائل ،ذلؾ الذؼ يتيح أكبر قدر مف
الفوائد والمزايا المختمفة ،ويقمص السمبيات والعيوب إلى أقل ما يمكف ،ويجب أف يتسـ القرار الخاص باختيار أحد
البدائل بتحقيق األىداؼ الجوىرية الصادر مف أجميا ،وتقميل اآلثار السمبية عند التطبيق واالىتماـ بدراسة عنصر
المخاطرة في مراحل التنفيذ المختمفة مستقببلً وتوفير الوقت والجيد بالمقارنة مع الخيارات األخرػ (عواد،
.)237:2012
وال جداؿ في أف لكل حل مزايا ومساوغ ،وتقوـ اإلدارة باختيار الحل األمثل أخذاً في الحسباف التكمفة
والمخاطر التي يتضمنيا الحل ،وفي كثير مف األحياف – خاصة بالنسبة لمق اررات التي تتعمق باألمف العاـ
لممجتمع – يكوف مف الضرورؼ اتخاذ قرار سريع رغـ أف المعمومات الكاممة غير المتاحة ،ويكوف عمى اإلدارة
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التضحية بدقة القرار حتى ال تنتظر وتضيع الفرصة ،عمماً بأف كثي اًر مف الق اررات األمنية تعتمد عمى الموازنة بيف
األىمية النسبية لمعناصر غير المعمومة (عشماوؼ.)111 :2000 ،
 -6تطبيق القرار:
يتـ تنفيذ القرار عف طريق جيود وأفراد آخريف ،فالمدير يتخذ القرار ،لكنو ال ينفذه بنفسو ،فيو يحدد المشكمة
واألىداؼ ويضع األسس والقواعد ويحمل المعمومات والبيانات ،ويحدد البدائل ويقيميا ويختبرىا ويوازف بينيا
ويختار أفضميا ،ثـ تبدأ مرحمة التنفيذ عف طريق جيود آخريف (عواد.)238 :2012 ،
 -7متابعة القرار أثناء تنفيذه:
وىي المرحمة األخيرة حيث صاحب القرار النتائج الحقيقية لمبديل المختار ،ويقيـ ردود األفعاؿ مف خبلؿ شبكة
المعمومات لمعرفة طرؽ تعديل البديل أو رفع مستوػ فاعميتو (حبتور.)243 :2009 ،
-

مشاركة العاممين في جياز الشرطة في اتخاذ القرار:
المشاركة ىي عممية تفاعل الفرد عقمياً ووجدانياً مع الجماعة التي يعمل معيا في المنظمة بطريقة تمكنو مف تعبئة
جيوده وطاقاتو لتحقيق األىداؼ المشتركة وتحمل المسئولية بوعي ،واندفاع ذاتي لتحقيق التطوير التنظيمي في

ظل معطيات البيئة التي تعمل بيا المنظمة األمنية (العويضي.)56 :2001 ،
ويختمف مستوػ ونطاؽ المشاركة في اتخاذ الق اررات باختبلؼ طبيعة وظروؼ المنظمة ،وباختبلؼ
المواقع اإلدارية ومستويات التنظيـ فييا ،وتتأثر عممية اتخاذ الق اررات بمستوػ ونطاؽ المشاركة في عممية
التحضير والتييئة ليا ،والتي تتطمب جمع المعمومات والبيانات ودراستيا وتحميميا ،وبياف مدػ مبلئمتيا وتطابقيا
مع الظروؼ المحيطة بموضوع القرار ،ولنجاح وفاعمية الق اررات المتخذة يجب أف يكوف نطاؽ المشاركة في اتخاذ
الق اررات متبلئماً مع ظرؼ وطبيعة المنظمة (العمرؼ.)78 :2000 ،
ويقصد بالمشاركة في اتخاذ الق اررات اشراؾ العامميف في عممية اتخاذ الق اررات لممساىمة في التطوير
التنظيمي األمني ،بمعنى أنيا حصيمة مجيودات متكاممة ومشتركة مف اآلراء واألفكار واالتصاالت والدراسة
والتحميل والتقويـ ،التي تمت في مستويات مختمفة مف القيادات داخل المنظمة ،والتي بدورىا تؤدؼ إلى التطوير
التنظيمي األمني (العتيبي.)42 :1999 ،
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 إيجابيات وسمبيات مشاركة العاممين في اتخاذ القرار األمني: إيجابيات مشاركة العاممين في اتخاذ القرار األمني في التنظيم األمني( :الشمرؼ)38 :2012 ، -9أثراء المعمومات حوؿ المشكمة وبدائل القرار.
 -2وضع العقل الجماعي محل العقل الفردؼ مما يرشد القرار.
 -0ضماف تفيـ العامميف المشاركيف لمقرار وأىدافو.
 -3إحساس المشاركيف بمكانتيـ وأىميتيـ في المنظمة.
 -5إحبلؿ روح العمل الجماعي محل الفردية ،والميوؿ لؤلنانية أو االستبدادية.
 -6تنمية القيادات اإلدارية في المستويات الدنيا مف التنظيـ وتزيد مف إحساسيـ بالمسئولية ،وتجعميـ أكثر
استعداداً لتقبل عبلج المشكبلت وتنفيذ الق اررات.
 -7تساعد عمى تحسيف نوعية القرار وجعل القرار المتخذ أكثر ثباتاً وقبوالً لدػ العامميف فيعمموف عمى تنفيذه
بإقباؿ وحماس شديديف ورغبة فعمية.
 سمبيات مشاركة العاممين في اتخاذ القرار األمني في التنظيم األمني ( :الكبللده)138 :2013 ، -9المشاركة تحتاج إلى وقت طويل ،لذلؾ ال تصمح في بعض األوقات كما في الطوارغ واألزمات ،خاصة وأف
العمل األمني قائـ عمى السرعة في اتخاذ الق اررات كما في حاالت الطوارغ والكوارث ،كونيا تمس األرواح
والممتمكات.
 -2قد تعطي المشاركة انطباعاً بأف الرؤساء يشاركوف ،ألنيـ ال يستطيعوف حل المشكبلت أو مواجيتيا أكثر مف
رغبتيـ في المشاركة.
 -0إذا لـ تتوفر كفاءة وقدرة وثقة في المرؤوسيف فإف نتيجة مشاركة العامميف في اتخاذ القرار تضعفو وتجعمو
ميزو اًز.
 -3ميارة الرئيس ىي التي تحدد نوع وحجـ وطبيعة المشاركة فكمما كانت قدرة ،وميارة الرئيس عالية كمما سارت
أمور المنظمة بشكل جيد.
 تفويض القرار األمني:حظي موضوع تفويض سمطات وصبلحيات القادة لمرؤوسييـ ،فيما يتعمق باتخاذ الق اررات في التنظيـ
األمني اىتماماً كبي اًر ،لما لذلؾ مف أىمية ألؼ منظمة خاصة في المنظمات األمنية التي يجب أف تنمي قدرات

القيادات اإلدارية في المستويات الدنيا والوسطى مف التنظيـ ،وتزيد إحساسيـ بالمسئولية ،وتجعميـ أكثر استعداداً
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لعبلج المشكبلت وتنفيذ الق اررات ،إال أف ىناؾ أسباباً تحد مف تفويض اتخاذ الق اررات قد تعود لطبيعة المياـ
األمنية التي تتسـ بطابع السرية والسرعة ،وترتبط إلى حد كبير بشخص المكمف بالميمة ،أو لطبيعة العمل ،أو

لعدـ مقدرة المرؤوسيف عمى تحمل المسئولية ،أو نتيجة لبعض األنظمة والتعميمات التي ال تسمح بتفويض
صبلحية اتخاذ الق اررات فيما يخص التنظيـ األمني (العتيبي.)44 :1999 ،
ويشير الباحث ىنا إلى أف تضييق مستوػ نطاؽ المشاركة في الق اررات ،وعدـ تفويض الصبلحيات يخمق
جواً مف عدـ الثقة بيف الرؤساء والمرؤوسيف ،ويؤدؼ إلى الجمود وقتل الكفاءات والميارات بيف العامميف ،كل ذلؾ

يؤثر سمباً عمى عممية التطوير التنظيـ األمني ،ولف يتحقق ألؼ منظمة النجاح إال مع وجود مستوػ مف مشاركة
العامميف فييا في عممية اتخاذ القرار والمباشرة الفعمية في إدارة المنظمة ،فالعمل األمني عمل جماعي ال يمكف

أف يقتصر عمى شخص واحد لمقياـ بو ،إذاً البد لئلدارة العميا مف تشجيع مشاركة العامميف في اتخاذ القرار
وتفويض الصبلحيات لتطوير التنظيـ األمني لمواكبة كل المتغيرات البيئية مف أجل تحقيق األىداؼ المنشودة
والمرجوة مف المنظمة األمنية.
ثالثا -:وسائل فنية وتكنولوجية:

منذ نشوء المجتمع اإلنساني ظيرت الجريمة ،وستظل باقي ًة ما بقي المجتمع ،وما بقيت الصبلت اإلنسانية

بيف أفراده ،لذلؾ ستظل الجريمة تبلحق المجتمع في كل خطوة مف خطواتو تيدد حياة الناس وأمنيـ ،وتغزو كل

جديد مف أوجو نشاطيـ ،وكمما تقدـ المجتمع وتعددت موارد دخمو تنوعت الجرائـ ،وأخذت صو اًر وأشكاالً لـ تكف

معروفة مف قبل وكمما تقدمت العموـ والمخترعات والقانوف ،سعت الجريمة إلى استغبلليا في تطوير أساليبيا حتى
أف المجرميف أصبحوا يستخدموف أحدث وسائل النقل واألسمحة واالتصاالت ،فيقع عمى عاتق الشرطة وحدىا عبء
منع الجريمة وكشفيا ،لذلؾ فيي تجد نفسيا مضطرة لتطوير أساليبيا وتجديد تنظيماتيا والنيوض بأجيزتيا مف
حيث األعداد والتدريب والتفوؽ عمى وسائل الجريمة وأساليبيا (كموب.)249 :2010 ،
ُ

وتتفاوت المجتمعات في مدػ استخداميا لموسائل التقنية كوسائل النقل السريعة ووسائل االتصاؿ الفورية

واألجيزة اإللكترونية والكيربائية والتقنيات الحديثة األخرػ ،فاستخداـ ىذه الوسائل بكفاءة في إنجاز األعماؿ واشباع
الحاجات وتوفير الخدمات بسرعة وسيولة واتقاف يساعد عمى تقدـ المجتمع وتنظيـ مسيرتو ،ومف ناحية أخرػ فإف
استخداـ ىذه الوسائل ال يخمو مف األخطار واألضرار في حالة استخداميا الخاطئ ،كما يحصل مف حوادث
السيارات التي تؤدؼ إلى جرائـ وايذاء غير عمدية ،وكذلؾ في حالة إساءة استخداميا عمداً كاستخداـ السيارات

الممغومة الكترونياً في القتل والتخريب (إبراىيـ.)27 :2005 ،

اء أكانت في مجاالت االتصاالت أـ نظـ المعمومات عمى
وتؤثر التكنولوجيا التي نعيشيا في الوقت الحاضر سو ً
التنظيمات اإلدارية ،فيناؾ محاوالت مستمرة الستخداـ ذلؾ التقدـ التقني لزيادة فعالية التنظيـ ،ومع ىذا فإنو يجب
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اإلشارة إلى أف تمؾ المخترعات الحديثة قد يكوف ليا التأثير السمبي مثل ظيور البطالة ،ولكف لمعممية التكنولوجية
اء أكاف في المعدات التكنولوجية أـ وسائل وأساليب العمل ،لذا
أىميتيا في التنظيـ بحيث أصبح تطويرىا ممزماً سو ً
فإنو يجب إعادة التنظيـ في المنظمات اإلدارية ،ألف استخداـ األجيزة الحديثة يزيد مف معدالت إنجاز العمل
كنتيجة تغير الطريقة التقميدية ألداء العمل ،مما يترتب عميو زيادة الحاجة إلعادة التنظيـ (الفغـ.)42 :2014 ،
ويرى الباحث :أف التقدـ التقني في مجاؿ تقنية المعمومات طريق نحو تغيير إدارة المنظمات وال يمكف أف
يحدث التطوير بمعزؿ عف دعـ وتشجيع اإلدارة العميا في التنظيـ عف طريق تسخير كافة اإلمكانيات المادية
والمعنوية التي تذلل كل ما مف شأنو أف يقف عائقاً أماـ عممية التطوير ،كما ويرى الباحث :أنو يجب أف يكوف

استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية ،والتطور التقني يسير بالتوازؼ مع باقي مجاالت التطوير التنظيمي التي تـ
تفصيميا سابقاً.

لقد أصبحت الشرطة تعتمد عمى العمل التقني مف خبلؿ اعتمادىا عمى الحواسيب السريعة ،والربط السريع

الفورؼ بيف مكاتب األقساـ وادارات الشرطة والقوة البشرية المنتشرة في المواقع المختمفة ،ىذا باإلضافة إلى سرعة
االتصاؿ بالعالـ كمو باستخداـ شبكة اإلنترنت مع خفض التكمفة الخاصة باالتصاالت والمعمومات ،كما وتستخدـ
الشرطة اآلف الممفات اإللكترونية والبريد اإللكتروني والتميفوف والمحموؿ الجواؿ والمؤتمرات المرئية وأجيزة الرقابة
اإللكترونية لمتابعة المواقف األمنية في الشوارع ،كما تستخدـ المطارات الحاسبات اإللكترونية في التفتيش ومراقبة
المشبوىيف والمشكوؾ في سموكيـ السياسي أو االقتصادؼ واالجتماعي (النجار.)273 – 267 :2011 ،
ويرى الباحث :أنو ما زالت ىناؾ العديد مف األنشطة الشرطية التي تتـ ورقياً مع طوؿ اإلجراءات ،وضياع الوقت

في العديد مف الخدمات الشرطية واألمنية.

وتحتاج الشرطة إلى استراتيجية جديدة في األلفية الثالثة الستخداـ وتطبيق تكنولوجيا المعمومات ،والعمل
كمنظومة متكاممة تضـ منظومات فرعية لكل قطاع أمني ووظيفة شرطية ،لذلؾ يجب تحديث التنظيـ األمني
تكنولوجياً مف خبلؿ ما يمي( :النجار)274-273 :2011 ،

 -9استخداـ الرقـ القومي مع بقية المرجعيات األخرػ كمؤشرات لحركة المواطنيف.
 -2استخداـ الحاسبات اإللكترونية بأقساـ الشرطة بدالً مف الكتابة التقميدية عمى ورؽ عادؼ دوف نماذج.
 -0إنشاء قاعدة بيانات لكل منطقة أمنية .Database
 -3استخداـ شبكات المعمومات واسترجاع المعمومات لربط األقساـ ببعضيا البعض ،ومع و ازرة الداخمية
والمطارات والموانئ.
 -5استخداـ البرمجيات المختمفة وتدريب قيادات وأفراد الشرطة عمى تطبيقات تكنولوجيا المعمومات.
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 -6استخداـ المؤتمرات المرئية في الشرطة  Video conferencingلمتواصل ،واتخاذ الق اررات المشتركة دوف
الحاجة إلى السفر لممواقع المختمفة.
 -7إنشاء مواقع عمى اإلنترنت  Web Siteلنشر ثقافة األمف والتعرؼ إلى التوجيات والمعمومات واألخبار
األمنية الجديدة.
 -8استخداـ نظـ دعـ الق اررات األمنية والنظـ الخبيرة في الشرطة.
الشكل رقم ()4
يبين تأثير الوسائل الفنية والتكنولوجية عمى المنظمة األمنية:

(المصدر :جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى اإلطار النظرؼ)
رابعا -:التدريب األمني:
 مفيوم التدريب األمني:يعد مصطمح التدريب األمني مصطمحاً عممياً حديثاً نسبياً ،وقد ارتبط ىذا المفيوـ بالدراسات العربية
والدورات التدريبية المنفذة في المجاالت األمنية المختمفة ،ويشار إلى أف مصطمح التدريب األمني ظير بديبلً
لمصطمحات عديدة وشائعة  ،كمصطمح التدريب الشرطي والتدريب في المجاالت األمنية ،وتدريب رجاؿ
األمف والشرطة حتى جاءت توصية مسئولي التدريب في األجيزة العربية في اجتماعيـ الخامس الذؼ دعت
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لو جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية عاـ ))1998ـ بدولة اإلمارات المتحدة (الكبيسي)66 :2010 ،
باعتماد مصطمح التدريب األمني ،والسيما أنو برزت العديد مف اإلدا ارت المتخصصة ،والمعاىد والكميات
واألكاديميات المتخصصة في ىذه المجاالت عمى امتداد الوطف العربي (الثقفي.147( :2008 ،
وبالنظر إلى جياز الشرطة الفمسطيني يجد الباحث أف و ازرة الداخمية استطاعت توفير العديد مف الكميات
واإلدارات المتخصصة في التدريب األمني مف بينيا كمية الشرطة والمديرية العامة لمتدريب وجامعة االستقبلؿ.
ويقصد بالتدريب األمني " كل نشاط عممي وعممي مخطط بيدؼ إكساب المعارؼ ،وتنمية الميارات ،وغرس
القيـ التي تمكف رجاؿ األمف القياـ بمياميـ ،ووظائفيـ الموجية لتحقيق األمف واالستقرار في مجتمعاتيـ،
والحد مف معدالت الجرائـ بكل أشكاليا وأنواعيا ومجاالتيا لمحد األدنى إذا تعذر منع وقوعيا" ( سعيد،
والحرفش. ) 127 :2010 ،
 أىمية التدريب األمني:تعد طبيعة العمل األمني مف المياـ الشاقة التي تكتنفيا العديد مف األخطار والسيما أف وظيفة
رجل األمف األساسية ىي إزالة الصعوبات التي تكتنف حياة أفراد المجتمع واألخطار التي قد تعترضيـ ،
والتدريب األمني ىو األساس في إكساب الميارات المطموبة ألداء ىذه المياـ بكفاءة وفاعمية ،كما وأف العمل
في المجاالت األمنية يختمف عف سواىا مف المجاالت واألنشطة الحياتية األخرػ ،حيث إف حراسة المنشآت
أو الشخصيات الميمة أو أعماؿ االقتحاـ ألوكار المجرميف والقبض عمييـ ،أو حتى البحث عف مجرـ
محترؼ ارتكب جريمتو وطمس جميع المعالـ مف األعماؿ التي تحتاج لتدريب متخصص (الثقفي:2008 ،
.)150-149
 أنواع التدريب األمني:ىناؾ العديد مف التصنيفات التي أوردىا خبراء التدريب ،فيمكن تصنيف أنواع التدريب كما يمي( :الثقفي،
153( :2008
 -9التدريب حسب الشريحة المستيدفة :فيناؾ تدريباً إدارياً ييدؼ إلى تنمية ميارات اإلدارييف والقادة األمنييف
اء أكاف
مف الضباط واألفراد ،وىناؾ تدريب فني ييدؼ إلى إكساب ميارات فنية تتعمق بطبيعة العمل سو ً
قبل العمل أـ بعد االلتحاؽ.

76

 -2التدريب حسب أنماط األىداؼ التدريبية المقصودة :فيناؾ تدريب لتحقيق أىداؼ معرفية وأىداؼ وجدانية
وأىداؼ سموكية.
 -0التدريب حسب المكاف الذؼ ينفذ فيو البرنامج التدريبي :فيناؾ تدريب داخل مقر العمل بإشراؼ الرئيس
المباشر أو بإشراؼ مدرب مختص ،وىناؾ تدريب خارج مقر العمل يكوف في المعاىد والمراكز المختصة
في التدريب.
 -3التدريب حسب عبلقتو بالعمل :فيناؾ تدريب ما قبل الخدمة ،ويقدـ لممرشحيف لمعمل ويسميو البعض
بالتأىيل ،وىناؾ ما بعد التعييف ويقدـ لؤلفراد المعينيف في الخدمة وقبل التكميف بأؼ مياـ ويسمى
بالتدريب التأسيسي ،وىناؾ التدريب أثناء الخدمة مف أجل تنمية ميارات العامميف.
 أىداف التدريب األمني:تعتبر أىداؼ التدريب األمني تتعمق بتطوير رجل األمف بعد الحصوؿ عمى الدورة ليمارس عممو بكفاءة
وفاعمية ،ومف األىداؼ التي يسعى التدريب األمني لتحقيقيا ما يمي( :الثقفي155( :2008 ،
 -9ترسيخ مفيوـ األمف واب ارزه كحاجة ممحة والسيما في مواجية اآلثار السمبية لما يحدث مف تغيرات في
المجتمعات.
 -2إبراز أىمية المواطف ودوره في مجاؿ الوقاية مف الجريمة ومكافحتيا ،وبخاصة بروز مصطمح الشرطة
المجتمعية التي سنتحدث عنيا الحقاً.
 -0إبراز أىمية العبلقة الودية بيف المواطف ورجل األمف .
 -3إعداد رجل األمف إعدادا جيداً ،عممياً وتقنياً وبدنياً وخمقياً لبلضطبلع بدوره في تحقيق األمف في المجتمع.
وييدف التدريب األمني أيض ا إلى ( :سعيد والحرفش) 128 :2010 ،
 -9تجويد أداء الخدمات األمنية المقدمة لمجميور وتحسيف سمعة األجيزة األمنية وتزويد ثقة المواطنيف بيا.
 -2مواكبة التطورات والمستجدات فيما يخص الحد مف الجريمة وتحقيق األمف بمفيومو الشامل.
 -0الحد مف معدالت الجريمة والحد مف آثارىا السمبية مف خبلؿ رفع مستوػ مكافحتيا وأساليب مواجيتيا.
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المطمب الثالث
الشرطة المجتمعية نموذجا لمتطوير التنظيمي األمني المعاصر
بعد التطرؽ لمتطوير التنظيمي األمني ومجاالتو المتمثمة في تطوير اليياكل التنظيمية ،والمورد البشرؼ
والثقافة التنظيمية والمياـ الوظيفية ،مرو اًر بدور اإلدارة العميا وما تتخذه مف وسائل إلنجاح ىذا التطوير والمتمثل
في التخطيط األمني والق اررات ،واستخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية والتدريب األمني ،وكذلؾ ،يسوق الباحث
نموذجاً لمتطوير التنظيمي األمني المعاصر أال وىو الشرطة المجتمعية إذ ال يمكف أف تقوـ الشرطة المجتمعية في
أؼ مكاف دوف األخذ باالعتبار مجاالت التطوير التنظيمي األمني إلى جانب دعـ اإلدارة العميا بالوسائل التي تـ
الحديث عنيا سابقاً.
إف الشرطة المجتمعية مفيوـ حديث ظير في بداية الثمانينات إليجاد الشراكة المجتمعية بيف جياز
الشرطة وأفراد المجتمع ،لمعمل معاً مف أجل منع الجريمة واكتشافيا والقبض عمى مرتكبييا ،وتقديميـ لممحاكمة
لحفع األمف واالستقرار والسكينة في المجتمع (ميزرا ،)1:2005 ،وتعد الشرطة المجتمعية أنموذجاً ناجحاً
وبخا صة في التجمعات ذات الكثافة السكانية ،وقد أدػ ارتفاع معدالت الجريمة وتطورىا إلى ازدياد الحاجة إلى
المجوء إلى أسموب حديث يرمي إلى اندماج الشرطة في المجتمع ،ويجعل الواجبات األمنية لمشرطة تتعدػ نطاقيا
التقميدؼ إلى ساحات أرحب يؤدؼ فييا أىـ شريؾ في العممية األمنية – أال وىو المواطف -واجباتو في تحمل
مسئوليات األمف االجتماعي مف خبلؿ ىذه المنظومة األمنية الحديثة معتمداً عمى المبادرة والفعل وليس رد الفعل،
وعمى معالجة األسباب ال انتظار النتائج ،وعمى بناء جسور الثقة بينو وبيف الشرطة ،في سبيل تحقيق جيود
المشاركة اليادفة بيف الشرطة وأفراد المجتمع التي تسعى إلى تحقيق األمف الشامل في مجتمعنا (أبو شامة،
.)38:1999
ومما سبق يؤكد الباحث عمى أىمية إدراج الشرطة المجتمعية في ىيكمية جياز الشرطة كنموذج لمتطوير
التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.
ومف خبلؿ ىذه الرؤية تظير الحاجة إلى رجل الشرطة في حماية أفراد المجتمع ليتمكنوا مف القياـ
بأدوارىـ بنجاح ،واذا كاف لكل فرد في المجتمع دوره ،فإف الدور الرئيس لرجل الشرطة يتمثل في عممية الضبط
االجتماعي ،والتي تشير إلى كل الوسائل والعمميات التي تحقق الجماعة أو المجتمع عف طريقيا انسجاـ وتوافق
أعضائيا مع التوقعات المطموبة (خزاعمة.)27:1998 ،
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 مفيوم الشرطة المجتمعية:إف مفيوـ شرطة المجتمع يجيء كأحد الحموؿ لممشاكل األمنية التي تواجو الشرطة ،وتقوـ الفكرة عمى
إد خاؿ المجتمع في عممية حفع األمف والشراكة بيف الشرطة والمجتمع ،بحيث تعيش الشرطة داخل المجتمع ومع
المواطنيف ويكوف عمميا مف قبيل المبادرة في التحرؾ نحو األحداث المتوقعة ،وليس االنتظار والتصرؼ برد الفعل
كما ىو الحاؿ لمشرطة في عمميا التقميدؼ (أبو شامة ،)38:1999 ،ومفيوـ الشرطة المجتمعية يعني المؤسسة
المعنية بحماية المجتمع بقيمو وأخبلقو وعاداتو التي استقر عمييا (عدلي.)35 :2012 ،
وتُعرؼ أنيا عبارة عف مشاركة جميع أفراد المجتمع ومؤسساتو في العمل األمني ،كل بقدر طاقتو ومستواه
وتخصصو (ولد دمحمف.)8 :2008 ،
ويمكف تحديد الشرطة المجتمعية بالجماعات ذات العبلقة بتوفير األمف في المجتمع ،وبالمؤسسات النظامية
اء أكانت ىذه المؤسسات رسمية تتبع
التي تستيدؼ إشباع حاجات الناس إلى المحافظة عمى األمف والطمأنينة سو ً
جياز الشرطة أـ التنظيمات الشعبية التي البد مف دورىا في تحقيق األمف مثل األسرة والجمعيات التطوعية
والمدارس والجامعات ،وعميو يمكف النظر إلى الشرطة المجتمعية كجماعات اجتماعية –رسمية وتطوعية -ليا نظـ
وأحكاـ واضحة وأىداؼ تسعى لتحقيقيا تتمثل بإدامة األمف واالستقرار (خزاعمة.)36-37:1998 ،
وتعرؼ الشرطة المجتمعية أيضاً أنيا مجموعة مف المحاوالت التي يبذليا الجياز الشرطي لبلقتراب مف
أفراد المجتمع ،وكسر الصورة النمطية في عبلقة رجل يظير دائماً عبوساً بزيو العسكرؼ يحمل سبلحاً ويبلحق
مجرماً ويطبق القانوف بدوف ىوادة إلى شخص يقدـ العوف والمساعدة ،ويشارؾ في الحياة العامة ويقترب مف أفراد
الجميور ال بوصفو رجل شرطة ،ولكف بوصفو أحد أعضاء الحي أو المجتمع الذؼ يعيش فيو ويتفاعل مع أفراد
يؤثر فييـ ويتأثر بيـ متواصبلً مع الجميور متواجداً معيـ مشاركاً في األفراح والمسرات وصديقاً في مواقف
الضيق والكرب (عدلي.)36 :2012 ،
 الشرطة المجتمعية ىدف أم وسيمة( :الريس)2 :2005 ،إف رسالة الشرطة رسالة اجتماعية بالدرجة األولى ،وذلؾ مف خبلؿ التأثير والتأثر بالجميور واالحتكاؾ
معو ،ويجد اإلشارة ىنا إلى أف غرس ثقافة الشرطة المجتمعية ليس ىدفاً في حد ذاتو وانما ىو وسيمة لتحقيق أكبر
قدر مف األمف واالستقرار ،وأصبحت ضرورية لمنع وقوع الجرائـ ولتحسيف نوعية الحياة لشرائح المجتمع ولتقديـ
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الخدمات ليا ،فيجب أف نتوقع حدوث تغييرات اجتماعية صعبة وميمة مستقببلً ،والتي يمكف مف خبلليا أف يتأثر
جياز الشرطة في الدخوؿ في شراكات واسعة وجديدة وتقديـ خدمات اجتماعية جديدة.
 الوظائف األساسية لمشرطة المجتمعية:ذكر كل مف خزاعمة ( ،)42-43:1998ومير از ( )2-11 :2005العديد مف الوظائف األساسية لمشرطة
المجتمعية ومنيا:
 -9تحسيف الصورة الذىنية لرجل الشرطة مف خبلؿ احتراـ الجميور وتبسيط اإلجراءات.
ويقترح الباحث إطبلؽ برامج تعزز ىذه الوظيفة مثل "جائزة حسف التعامل مع الجميور" حيث يتـ وضع
معايير محددة مف جياز الشرطة الفمسطيني لمحصوؿ عمى ىذه الجائزة ،فمثل ىذه البرامج تساعد عمى تعزيز
وتوطيد العبلقة بيف رجل الشرطة والجميور.
 -2فتح قنوات االتصاؿ المباشر مع الجميور لتقديـ المشورة عف طريق الياتف.
ويرى الباحث :أف ىذه الخدمة موجودة في جياز الشرطة الفمسطيني مف خبلؿ تخصيص الرقـ المجاني
( ،)100ولكنيا تحتاج إلى تعزيز مف خبلؿ تكريـ عدد معيف مف الجميور مف كاف ليـ دور بارز في التعاوف
مع الشرطة.
 -0زرع الثقة بيف األجيزة األمنية وأفراد المجتمع مف خبلؿ المشاركة األمنية الذؼ يجسد المفيوـ الحقيقي
لمشرطة المجتمعية.
 -3العمل عمى توعية وارشاد المجتمع بشأف المسائل األمنية مثل السرقة والسطو والنصب والتزوير والشعوذة،
وغيرىا بالتعاوف مع مؤسسات المجتمع المدني مف خبلؿ حمبلت التوعية المستمرة والقياـ باألبحاث والدراسات
الميدانية وتوزيع نشرات وكتيبات التوعية الدورية.
 -5إعانة المنكوبيف وايواء عديمي الممجأ مؤقتاً تمييداً لتحويميـ إلى الجيات المختصة.
 -6رد الغائبيف إلى ذوييـ.
 -7تقديـ المعمومات لممواطف والزائر عف مكاف معيف ال يعرفو.
 -8القياـ بأعماؿ النجدة ومساعدة رجاؿ الدفاع المدني أوقات الكوارث والمبادرة في طمب اإلسعاؼ لمجرحى.
 -9ويمكف أف تقدـ الشرطة المجتمعية خدمات تتمثل في اإلصبلح بيف المتنازعيف وارشادىـ ،وتقديـ النصح ليـ.
 -93وتقوـ الشرطة بالمشاركة في حل المشكبلت األسرية والعائمية والعشائرية ،والمشكبلت التي تحدث بف
الجيراف والشركاء في العمل...إلخ.
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 -99الرعاية البلحقة لنزالء المؤسسات العقابية واإلسياـ في إجراءات تدريبيـ وتأىيميـ لدمجيـ في المجتمع بعد
انقضاء فترة العقوبة وايجاد العمل وتييئة ظروؼ الحياة لمطمقاء إضافة إلى متابعتيـ حتى ال يعودوا إلى
الجريمة فميس الميـ أف يقضي السجيف فترة مف الزمف داخل أسوار السجف تتـ خبلليا عممية تأىيمو بل يجب
تتبعيا عممية تتبعية يتـ مف خبلليا تقديـ خدمات اجتماعية ليؤالء المفرج عنيـ بعد انتياء مدة حكميـ.
 -92تطوير العمل بمراكز الشرطة بحيث يصبح المركز والعامموف بو جزءاً مف المجتمع يعيش مع أفراد المجتمع
مشكبلتيـ الخاصة بأدؽ تفاصيميا ويسيـ في عبلجيا ،مثل استحداث أقساـ الخدمة االجتماعية بمراكز
الشرطة التي تعمل عمى حل المشكبلت االجتماعية قبل استفحاليا مثل مشاكل الجيراف والخبلفات األسرية
وغيرىا ،ويترأس ىذه األقساـ ويعمل بيا ضباط مف حممة الشيادات القانونية وأخصائيوف اجتماعيوف لحل
المشكبلت االجتماعية خاصة األسرية أو ما يتعمق بجناح األحداث بيدؼ القضاء عمى المشكمة قبل
استفحاليا ووضع العبلج المناسب ليا ،وكذلؾ تخفيف العبء عمى المحاكـ مف خبلؿ حل المشكبلت داخل
مركز الشرطة.
ويرى الباحث :أف وجود مثل ىذه األقساـ ضرورؼ جداً في جياز الشرطة الفمسطينية وبخاصة في ظل
الوضع الذؼ يعيشو مجتمعنا الفمسطيني مف زيادة في حاالت الطبلؽ الناتج عف المشكبلت االجتماعية التي

يمكف الحد منيا مف خبلؿ ىذه األقساـ المختصة.
 -90االرتقاء برجل الشرطة في مراكز االختصاص ليصبح عمى درجة عالية مف العمـ والمعرفة التي تمكنو مف
التعامل مع جميع الحاالت األمنية واالجتماعية.
 -93تنظيـ حمبلت التوعية المرورية بيدؼ تنوير المواطنيف بمخاطر الطريق والحوادث الناجمة عف تجاوز
الطريق.
 -95شغل أوقات فراغ الشباب خبلؿ الصيف مف خبلؿ الدورات والمسابقات المختمفة.
ويرى الباحث :أف مثل ىذه الدورات ضرورية بسبب الحصار الخانق الذؼ يفرضو االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى
المحافظات الجنوبية والضفة الغربية عمى حد سواء ،والذؼ يؤدؼ إلى عدـ وجود متنفس لمشباب ،وبالتالي قد
يدفعيـ إلى ارتكاب مخالفات أو جرائـ.
وأضاؼ (المراسي )131-134 :1998 ،عدد مف الوظائف لمشرطة المجتمعية ومنيا:
 -9رعاية األحداث المنحرفيف والمتشرديف :ولعل أىـ دور لمشرطة في مجاؿ وظيفتيا االجتماعية ىو دورىا الذؼ
تستطيع أف تساىـ بو في حل مشاكل انحراؼ األحداث ،وذلؾ بحكـ احتكاكيا الدائـ بيذه المشاكل األمر
الذؼ يجعميا في مركز يتيح ليا القدرة عمى اكتشاؼ حاالت االنحراؼ المبكر ،واتخاذ التدابير التي تكفل وقاية
الحدث مف التردؼ في مياوؼ السموؾ اإلجرامي.
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 -2التوفيق في المنازعات :ىناؾ نوع مف الجرائـ مثل :جرائـ االعتداء عمى النفس أو الماؿ أو جرائـ الحريق
العمد أو اإلتبلؼ يكوف الباعث عمى ارتكابيا ظرؼ ساىـ المجني عميو في صنعو أو يكوف الباعث حقد
الجاني عمى المجني عميو ،فيذه الجرائـ يكوف لمتوفيق بيف التنازعيف دور ميـ في مكافحة ىذه الجرائـ.
 -0تقديـ المساعدة لمبغايا :حيث يتمثل البغاء كمشكمة اجتماعية في وجود فئة مف النساء ال تجد في المجتمع
وضعيا الكريـ وال الوسيمة التي تحقق ليا ىذا الوضع إال عف طريق االتجار بأعراضيف ،ويتمثل الدور
االجتماعي لمشرطة  -في ىذا المجاؿ -البحث عف النساء القاصرات والياربات مف أسرىف وارشادىف إلى
أماكف األماف ،وكذلؾ مكافحة جرائـ استغبلؿ النساء في الدعارة.
 أىداف الشرطة المجتمعية( :عدلي)50-52 :2012 ، -9تأصيل مشاركة المواطنيف في أعماؿ األمف ،بحيث تكوف ىناؾ مشاركة فعالة بيف المواطنيف والشرطة
التقميدية ،بيدؼ صوف أمف المجتمع في مختمف المجاالت.
 -2شراكة كافة قطاعات المجتمع المدني في مسؤولية األمف الداخمي بصورة مباشرة.
 -0تأسيس قاعدة بيانات معموماتية تعني بدراسة وتحميل ومتابعة المستجدات االجتماعية واألمنية في المجتمع
المحمي.
 -3تعزىز الوعي األمني الشامل لدػ الجميور مف خبلؿ عقد الندوات والمحاضرات لمجميور لتثقيفيـ أمنياً مف
أخطار الجريمة كإجراءات وقائية.
 -5تعزىز المكانة االجتماعية لمشرطة مف خبلؿ االتصاؿ المباشر مع أفراد المجتمع لكسب ثقتيـ.
 -6اختراؽ وكسر الصورة النمطية المنطبعة في ذىف الجميور عف رجاؿ الشرطة وتقريب الجميور مف رجاؿ
الشرطة.
 -7تعزىز روح المواطنة الصالحة وتنمية الجيد التطوعي لمساعدة اآلخريف.
 ميارات شرطة المجتمع( :أبو شامة)21-22 :2005 ، -9االعتماد عمى النفس في اإلجراءات التي يتخذىا ،ويكتسب رجل الشرطة ىذه الخاصية نتيجة لمممارسة
المستمرة في المرور المنفرد في المنطقة وااللتقاء بالجميور.
 -2ميارة المفاوضات ،حيث يعمل عمى حل المنازعات وتنفيس المشاحنات والوصوؿ إلى حموؿ وسط.
 -0قضاء معظـ وقت عممو وسط المجتمع وبدوف قيود ،فيقضي وقتاً أطوؿ مما يقضيو رجل الشرطة العادؼ.

82

 -3االلتزاـ المتدني باإلجراءات القانونية ،وتطبيق القانوف مف جانب شرطة المجتمع عمى خبلؼ رجل الشرطة
العادؼ.
 -5خمق أساليب جديدة ومبتكرة لمعبلقات العامة مع الجميور.
 -6ميارة تفقد المؤسسات العامة والخاصة أثناء المرور الراجل واسداء النصيحة لمف يصادفيـ ،وىو يسير في
المنطقة بحيث يجعل نفسو واضحاً ومرئياً كرادع الرتكاب الجريمة.
 إف الصورة الشخصية لمشرطة والتي تتمثل في االنطباعات التي يكونيا المواطف عف طبيعة عمل الشرطةلتمعب أىمية بالغة عمى مدػ التعاوف بينيما لتحقيق األىداؼ األساسية لمشرطة المجتمعية ،وأكد كل من أبو
شامة ( ،)28:1999وخزاعمة ( )49-50:1998إلى أن ال تجاىات السمبية نحو الشخصية الشرطية تعود
إلى عدة عوامل يمكن إجماليا فيما يمي:
 -9يعتبر جياز الشرطة أحد أجيزة الضبط االجتماعي في المجتمع ،والممارسات السمبية لبعض أفراد الشرطة
في بعض الفترات تؤدؼ إلى أثر سيء عمى العبلقة االجتماعية التي ينبغي أف تكوف ودية بيف المواطنيف
والشرطة.
 -2الدور الذؼ تقوـ بو أجيزة الشرطة ىو تطبيق القوانيف التي ىي بمثابة قيود عمى حريات األفراد.
 -0تضامف رجاؿ الشرطة مع بعضيـ البعض.
 -3عدـ اقتناع المواطف بأىمية التعاوف مع رجاؿ الشرطة ألسباب نفسية واجتماعية.
 -5تدخل رجاؿ الشرطة في بعض الحاالت التي تخص السموؾ العاـ كالتدخل في أماكف الميو ولعب القمار
والسكر.
 -6عوامل سياسية :تتمثل في قياـ بعض القيادات السياسية باستخداـ جياز الشرطة لغرض بعض سياساتيا.
 البرامج المشتركة بين الشرطة والمواطنين( :أبو شامة)19-20 :2005 ، -9اجتماع أسبوعي يضـ المواطنيف والشرطة لمناقشة الموقف األمني.
 -2برنامج مدرسي يجتمع فيو بعض رجاؿ الشرطة مع اآلباء والمعمميف بالحي لمناقشة أؼ مشاكل مدرسية تؤدؼ
لبلنحراؼ ،كأف تعمل الشرطة عمى إعادة الطمبة الياربيف مف مدارسيـ.
 -0برنامج بصمات حيث تقوـ الشرطة بأخذ بصمات األطفاؿ الذيف يحضره آباؤىـ إلى نقاط الشرطة ،وذلؾ
بغرض التعريف لعمل الشرطة وتنمية العبلقات االجتماعية الودية بينيـ والمواطنيف.
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 -3برنامج قياس ضغط الدـ ،وذلؾ لدعوة المواطنيف لمراكز الشرطة كل أسبوع لقياس ضغط الدـ الذؼ يقوـ بو
خبير طبي ،وذلؾ لتنمية العبلقات العامة.
 -5يتـ اختيار بعض المواطنيف مف فترة ألخرػ لمصاحبة الشرطة في عممياتيا العادية كل يوـ لمتعرؼ عف قرب
عمى العمل ،ودعـ العبلقات مع المواطنيف.
 -6إصدار صحيفة محمية يقوـ قسـ الشرطة بإصدارىا كنشرة دورية تحوؼ أخبار الحي االجتماعية ،وكل ما ىو
جديد بالساحة.
مف خبلؿ ما سبق يتضح أف الشرطة المجتمعية ال تيدؼ فقط إلى مكافحة الجريمة عف طريق االختبلط
وسط المجتمع ،ولكف أيضاً التقميل مف الخوؼ مف الجريمة ،الذؼ – وحده  -أصبح مشكمة اجتماعية ،واالستفادة
مف المصادر المباشرة لممعمومات المتوفرة لدػ المواطنيف ،وذلؾ بعد كسب ثقة ىؤالء المواطنيف بالتواجد المستمر

بينيـ مما يشجعيـ عمى المشاركة في أداء المياـ األمنية انطبلقاً مف ىذه الثقة ،ويصبح المواطف شريكاً في ىذا

العمل ،وىذه الشراكة وتمؾ الثقة تكوف نتيجة لمتواجد واالتصاؿ الدائـ والمستمر بيف المواطنيف والشرطة داخل
المجتمع (أبو شامة.)38 :1999 ،
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 تقييم الشرطة المجتمعية:جدول رقم ()5
يبين ايجابيات وسمبيات الشرطة المجتمعية
سمبيات الشرطة المجتمعية

إيجابيات الشرطة المجتمعية

 -9شرطة المجتمع ىينة وىشة في مكافحة الجريمة لتركيزىا

 -9ال تكمف أكثر مما تكمفو الشرطة العادية.
 -2التعاوف بيف الشرطة والجميور يؤدؼ إلى انخفاض الجريمة
والخوؼ مف الجريمة معاً.

 -0الشرطة تتبع أساليب أخرػ في مكافحة الجريمة غير أساليب
العدالة الجنائية التقميدية.
 -3اعتماد الشرطة المجتمعية عمى الدوريات الراجمة والتواجد
المستديـ يضع حدًا لمكثير مف اإلخبلؿ باألمف.

 -5يمكف جمع معمومات أكثر وموثوؽ بيا عف النشاط اإلجرامي
وبدوف التعرض لمخطر.

عمى المجتمع وقضاياه المتعددة.

 -2ظل التطبيق محدودًا في بعض الدوؿ وتأثيره ليس
بالفاعمية المرجوة.

 -0قد ال يمتزـ المواطف المشارؾ بالسياسة الشرطية أو ال
يكوف مقتنعاً بيا فيثير سوء الفيـ وربما العداء لجياز

الشرطة.

 -3مشاركة بعض المواطنيف قد تكوف لتحقيق بعض المكاسب
والمطامع الشخصية ،لذلؾ يقوموف بتفصيل برامج لمعمل

تتفق مع أىوائيـ ومصالحيـ.

 -6ليا فرصة متابعة المشاكل االجتماعية عف قرب وايجاد الحموؿ  -5بعض المشاركيف ليس ليـ التأىيل الميني الكافي لمقياـ
ليا.
بالعمل األمني ،ويفقدوف التدريب.
 -7مشاركة المواطنيف تغطي النقص في القوػ البشرية التي  -6المشاركيف مف المواطنيف ال ُيدفع ليـ أجور أو مكافآت،
تشتكي منو معظـ قوات الشرطة.
لذلؾ ال يمكف معاقبتيـ عمى عدـ االلتزاـ بنظـ ومواعيد
العمل.

 -8في حاالت الطوارغ تظير الحاجة أكثر إلى شرطة المجتمع.

 -9المشاركة تعمل عمى تأكيد مصداقية الشرطة أماـ المجتمع -7 ،بعض المشاركيف يفقدوف الوعي بأىداؼ وأغراض نظاـ
العدالة الجنائية.
ويساعد عمى كسر العزلة.
 -93مشاركة المواطنيف تجعل الشرطة تتجو إلى الواجبات  -8إشراؾ المواطنيف تطوعاً قد يفقد اىتماـ بعض المسئوليف

في إيجاد دعـ جديد لمشرطة عمى أساس أف ىناؾ دعماً

الكثر خطورة واألكثر فنية.
-99

جماىيرياً.

المواطف مصد ًار ميماً وغنياً في حالة شرطة المجتمع.

-92

المواطف يصبح مف المناصريف والمؤيديف لمشرطة ومدافعاً

-90

زيادة الرضا الوظيفي لرجاؿ الشرطة ،واعبلء قيـ العمل

عنيا.

الشرطي في نفوس الشرطة.

 -9ىناؾ تساؤؿ حوؿ مشروعية عمل المواطنيف في نطاؽ
الشرطة ومشروعية تدخل الشرطة في أعماؿ اجتماعية،
ومدػ مقدرتيا وىي ليست مختصة وغير المدربة عمى

أعماؿ مؤسسات أخرػ.

المصدر ( :أبو شامة.)28-31 :2005 ،
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ختاما :بعد االطبلع عمى مفيوـ وأىداؼ ووظائف الشرطة المجتمعية ومف واقع عمل الباحث في جياز الشرطة
الفمسطيني يرػ الباحث :أف ىناؾ بعض وظائف الشرطة المجتمعية التي تـ الحديث عنيا موجودة ضمنياً في
جياز الشرطة الفمسطيني ،ولكنيا تحتاج إلى تعزيز ،وأف ىناؾ الكثير مف وظائف الشرطة المجتمعية غير
موجودة ،لذا يوصي الباحث بالعمل عمى إنشاء إدارة متخصصة لمشرطة المجتمعية تضـ متخصصيف ،وتوكل ليـ
الوظائف التي تـ الحديث عنيا.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
أولا -:الدراسات الفمسطينية.
ثاني ا -:الدراسات العربية.
ثالثا -:الدراسات األجنبية.

رابعا -:التعقيب عمى الدراسات السابقة.
خامس ا -:ما تتميز بو الدراسة الحالية.
سادسا :الفجوة البحثية.
سابعا :صعوبات الدراسة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة

تمييد

تـ إجراء مسح مكتبي لمدراسات السابقة حوؿ الموضوع ،حيث ُلوحع أف الدراسة حوؿ دور اإلدارة العميا
في التطوير التنظيمي لجياز الشرطة الفمسطيني تعتبر مف المواضيع الجديدة في عمـ اإلدارة وخصوصاً في
الوطف العربي ،مما يعكس أىمية الموضوع ،مما يعني أنو – وفي حدود عمـ الباحث – أف ىذه الدراسة تعد مف
أوائل الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة في فمسطيف ،ونظ اًر لندرة الدراسات السابقة التي تتعمق بالتطوير
التنظيمي ،قاـ الباحث بالعمل عمى جمع ما استطاع الحصوؿ عميو مف ىذه الدراسات ،كما أنو تـ االطبلع وجمع
العديد مف الدراسات المتعمقة بالمتغيرات الفرعية المكونة لمتطوير التنظيمي،

وذلؾ لبلستفادة منيا في ىذه

الدراسة.
وفيما يمي عرض موجز ألىـ الدراسات التي تـ التوصل إلييا ،وفقاً لمتصنيف التالي:

(الدراسات

الفمسطينية والدراسات العربية والدراسات األجنبية) لكل متغير مف متغيرات الدراسة.
أولا -:الدراسات الفمسطينية:
 -1دراسة (الموح )2013 ،بعنوان "دور إدارة المعرفة في تطوير البناء التنظيمي لمو ازرات الفمسطينية :دراسة
ميدانية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دور إدارة المعرفة في تطوير البناء التنظيمي لمو ازرات الفمسطينية ،حيث تـ
تطبيقيا عمى الوظائف اإلشراقية بالو ازرات الفمسطينية ،وعددىا ( )22و ازرة.
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 يتسـ الييكل التنظيمي لمو ازرات الفمسطينية بالمركزية في العمل واتخاذ الق اررات ،وضعف في عممية التفويض،والتعقيد وعدـ مواكبة التغيرات البيئية.
 يوجد تداخل في المياـ الوظيفية داخل الو ازرات الفمسطينية. يتـ بناء الخطة التدريبية السنوية لمو ازرات الفمسطينية بعد مسح االحتياجات التدريبية الحقيقية. -التدريب الذؼ يحص عميو الموظفوف يزيد مف معرفتيـ وخبرتيـ وكفاءتيـ في العمل.
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 وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا: تطوير البناء التنظيمي لمو ازرات الفمسطينية بما يتناسب والتغيرات التكنولوجية والبيئية المحيطة ،مف حيثتطوير الييكل التنظيمي ،ومياـ الو ازرات ،واالستغبلؿ األمثل لمموارد البشرية ،وتطوير العممية التدريبية.
 -2دراسة (أبو عمرة )2012 ،بعنوان" تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجية نظر موظفي مكتب
غزة مع التركيز عمى اإلدارة والقيادة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى تقييـ موظفي اإلدارة والقيادة بوكالة الغوث بمكتب غزة اإلقميمي لعممية
التطوير التنظيمي ،وبخاصة جانب اإلدارة والقيادة  ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،واالستبانة
كأداة لمدراسة وقد بمغ مجتمع وعينة الدراسة ( )99مدي اًر .

وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:

 ىناؾ تقييـ متوسط لدػ موظفي مكتب غزة لنتائج مبادرات عممية التطوير المتعمقة بتطوير اإلدارة والقيادة. توجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات لتحسيف الميارات اإلدارية والقيادة ،ومستوػ الحواروالتواصل مع العامميف والمساءلة والشفافية والرقابة والحشد والتشبيؾ وجمب التمويل ،ومستوػ تطور اإلدارة
والقيادة.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
وضع خطة شاممة ومستمرة لمتدريب لممحافظة عمى إنجازات مبادرة تحسيف اإلدارة والقيادة مف خبلؿ المحافظة
عمى قوة عمل ذات ميارة عالية ،وينصح أف يعطى األولوية لتطبيق النموذج الجديد لنظاـ تصنيف الوظائف و
التعويضات.
 -0دراسة (أبو زنيد )2011،بعنوان" تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء من وجية نظر الموظفين في دائرة
اإلغاثة و الخدمات الجتماعية في وكالة الغوث الدولية بالضفة الغربية "
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدػ تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء مف وجية نظر الموظفيف في
دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في األونروا في الضفة الغربية  ،وكذلؾ التعرؼ إلى مدػ تأثير التطوير
التنظيمي عمى األداء مف وجية نظر الموظفيف في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في األونروا في الضفة
الغربية في كل مف المحاور اآلتية :التدريب والتطوير والحوافز واإلجراءات والعمميات ونظـ المعمومات اإلدارية،
وجودة ونوعية بيئة العمل ،والوصف الوظيفي ،والبلمركزية ،وتفويض السمطة ،والكشف عما إذا كاف ىناؾ
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدارسة تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء مف وجية

89

نظر الموظفيف في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في األونروا في الضفة الغربية تُعزػ إلى متغيرات:

(الجنس ،والعمر ،والوصف الوظيفي ،والمسمى الوظيفي ،والخبرة).

واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتكوف مجتمع الدارسة مف جميع الموظفيف في دائرة اإلغاثة
والخدمات االجتماعية في األونروا بالضفة الغربية والبالغ عددىـ ( )94موظفا حيث جرت الدراسة في العاـ
الدراسي ()2011ـ.
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 إف مستوػ تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في وكالة الغوثالدولية في الضفة الغربية في المجاالت مجتمعة جاء متوسطاً.

 أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ مدػ تأثير التطويرالتنظيمي عمى األداء لدػ المبحوثيف ،تُعزػ لمتغير الجنس والمسمى الوظيفي ،بينما لـ تظير وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ مدػ تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء لدػ

المبحوثيف ،تُعزػ إلى متغير العمر ،وسنوات الخبرة.
وقد خمصت الدارسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
 أف يتـ التركيز عمى تحفيز الموظفيف بشقيو المادؼ والمعنوؼ وعمى المستوييف الجماعي والفردؼ لتعزيزالسموؾ اإليجابي والفاعل لمموظفيف مف خبلؿ منحيـ رسائل شكر خاصة أو عمل تكريـ ألفضل موظفيف
عمى مستوػ البرامج يتـ ترشيحيـ مف قبل زمبلء العمل مع تعميـ مبادراتيـ اإليجابية.
 إشراؾ بعض الموظفيف األكفاء في البرامج التدريبية المتخصصة واإلدارية التي تعقد ضمف خطة تمكيفتساعد اإلدارة في استثمار كفاءاتيـ لضرورات سير العمل.
 -3دراسة (األغا )2010 ،بعنوان" القيادات اإلدارية ودورىا في إحداث التطور والتغيير التنظيمي اإليجابي في
البنوك العاممة في المحافظات الجنوبية"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى القيادات اإلدارية ،ودورىا في إحداث التطور والتغيير التنظيمي اإليجابي
في البنوؾ العاممة في المحافظات الجنوبية وتحديد عبلقة أنماط القيادية في إحداث التطوير والتغيير التنظيمي
اإليجابي عمى مستوػ األفراد والجماعات والتنظيـ نفسو ومدػ عبلقة القدرات القيادية في عممية التطوير
والتغيير التنظيمي اإليجابي ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي إلجراء البحث ،واستخدـ استبانة
كأداة دراسة ليقوـ بجمع البيانات حيث بمغت عينة البحث ()245موظف وموظفة مف مجتمع الدراسة والبالغ
( ) 630موظف وموظفة مف القيادات العميا والوسطى واإلدارية في البنوؾ والمصارؼ العاممة في المحافظات
الجنوبية .
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وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 أف النمط القيادؼ السائد في البنوؾ الفمسطينية ىو النمط الديمقراطي ،ويميو النمط القيادؼ البيروقراطيويميو النمط القيادؼ الحر.
كبير لمقيادات اإلدارية في إحداث التطوير والتغير اإليجابي في البنوؾ العاممة في
دور
اً
 كما أف ىناؾ اًالمحافظات الجنوبية عمى مستوػ األفراد والجماعات والتنظيـ.
 وكذلؾ توافر لمقدرات القيادية بدرجة مقبولة في القيادات اإلدارية وىي البنوؾ العاممة في المحافظاتالجنوبية تؤثر بشكل ايجابي عمى التطوير والتعبير.
 وجود عبلقة ارتباط قوية موجبة بيف أبعاد القيادة التحويمية والتغيير التنظيمي ،مع ايجابية العبلقة ،فاف ذلؾال يعنى توافر ىذه القيادة إجراء التغيير المطموب أؼ كمما استخدمت القيادة البعد المناسب أجرت التغيير
اء أكاف ذلؾ إيجابياً أـ سمبياً.
المناسب سو ً
 كما أوضحت نتائج التحميل وجود أثر معنوؼ موجب بيف القيادة التحويمية التغير التنظيمي ،وأف األثراألكبر ىو المسوغات الخارجية لمتغيير.
 ال يوجد بعد واضح يستخدـ عمى حساب األبعاد األخرػ ،إذ كانت نسبة إجابات المبحوثيف متقاربة لؤلبعادجميعيا.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
 تعزيز التوجو الديمقراطي لدػ القادة في البنوؾ العاممة في المحافظات الجنوبية . زيادة االىتماـ بتطوير القدرات القيادية في البنوؾ العاممة في المحافظات الجنوبية مف خبلؿ التدريب واإلعدادوالتأىيل الجيد لمقادة بما ينسجـ ،ويتوافق مع مسئوليات المكمف بيا القائد.
 إجراء المزيد مف األبحاث والدراسات المتعمقة بموضوع القيادة والتطوير والتغيير التنظيمي. -5دراسة (مطر )2008 ،بعنوان "التطوير التنظيمي وأثره عمى فعالية الق اررات اإلدارية في المؤسسات األىمية في
المحافظات الجنوبية"
ىدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر التطور التنظيمي عمى فعالية الق اررات اإلدارية في المؤسسات
األىمية في المحافظات الجنوبية كما تيدؼ أيضاً إلى التعرؼ إلى مدػ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
إجابات المبحوثيف تُعزػ

الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي

التحميمي ،وقد بمغ مجتمع الدراسة  262منظمة أىمية مسجمة في دليل األمـ المتحدة لعاـ ()2007ـ وتـ اختيار

عينة مف ))160منظمة بعد التأكد مف استيفاء الشروط ،وىي اف تضـ ( )10عامميف دائميف فأكثر و ()10
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متطوعيف فأكثر واستخدـ الباحث أداة الدراسة استبانة خاصة لجمع البيانات األولية و كانت عينة الدراسة ))160
فرد مف مدراء المنظمات األىمية.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا:
وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مجاالت التطوير التنظيمي والق اررات اإلدارية في المؤسسات األىمية
في المحافظات الجنوبية ،كما أظيرت الدراسة وجود فروؽ في استجابات أفراد العينة في بعض مجاالت التطوير
التنظيمي.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أىميا:
 العمل عمى تطوير اليياكل التنظيمية وأنظمة وسياسات المؤسسة في المؤسسات غير الحكومية بشكل مستمر،لكي يجعميا قادرة عمى مواكبة التغيرات في بيئة العمل ،وتنمية وتطوير العامميف في مجاؿ اتخاذ القدرات ،وزيادة
مشاركتيـ في العممية اإلدارية بشكل عاـ.
 -6دراسة (أبو عساكر )2008،بعنوان" أنماط إدارة الصراع وأثرىا عمى التطوير التنظيمي دراسة تطبيقية
عمى وزارة الصحة الفمسطينية في المحافظات الجنوبية "
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أنماط إدارة الصراع ومدػ تطبيقيا مف قبل اإلدارة لحل الصراع في و ازرة
الصحة وما ىو النمط المتبع في إدارة الصراع ،وتأثير ىذه األنماط عمى التطوير التنظيمي ،حيث استخدـ
الباحث المنيج الوصفي التحميمي لدراسة الظاىرة واالستبانة كأداة لمدراسة  ،وقاـ الباحث باختيار عينة طبقية
عشوائية بمغت ()475موظف مف و ازرة الصحة إلجراء الدراسة.
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 تستخدـ اإلدارة األنماط األربعة( :القوة والسيطرة والتسوية والتناوؿ ) في إدارة الصراع إال أف نسبة استخداـأنماط الصراع ضعيفة.
 يعتبر نمط التعاوف برغـ مف كونو غير واضح االستخداـ ،إال أنو مف أكثر األنماط فعالية وايجابية فيتأثيره عمى التطوير التنظيمي.
 التطوير التنظيمي عمى مستوػ األفراد والجماعات والتنظيـ ميمل.وقد خمصت الدارسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
 زيادة التوعية بأىمية الصراع التنظيمي ،واستخداـ األسموب األنسب لمتعامل مع الصراع ،الذؼ بدوره يعززالتطوير التنظيمي ،كما عمى اإلدارة أف تيتـ بحاجات ورغبات العامميف.
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 -7دراسة (السر )2008 ،بعنوان "واقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في وزارة الداخمية واألمن الوطني في
المحافظات الجنوبية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى واقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية (اليندرة) و ازرة الداخمية
واألمف الوطني في المحافظات الجنوبية ،ومحاولة التعرؼ إلى فروؽ دراسة ذلؾ الواقع وفق لمتغيرات:
"الجنس ،والعمر ،والمؤىل العممي ،وطبيعة العمل  ،ومكاف العمل ،والمسمى الوظيفي ،وعدد الدورات التدريبية،
وسنوات الخدمة" ،وكاف مجتمع الدراسة يتكوف مف ()483موظف ،وتـ أخذ عينة تتكوف مف ( )300موظف
تتراوح درجاتيـ ما بيف وكيل مساعد ومدير دائرة ،وقد قاـ الباحث بإجراء بعض المقاببلت مع المدراء العامميف
في األجيزة األمنية في و ازرة الداخمية الفمسطينية واألمف الوطني في محافظات المحافظات الجنوبية.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا:
 غياب القوانيف والتشريعات التي تعمل عمى إعادة بناء وتطوير الو ازرة ،وعدـ استخداـ القوانيف والتشريعاتكمعيار رقابي لقياس األداء.
 غياب اليياكل التنظيمية لبعض األجيزة األمنية وعدـ وضوح اليياكل التنظيمية الموجودة مسبقاً. يتـ تدريب وتنمية ميارات الموظفيف في و ازرة الداخمية واألمف الوطني بصورة بطيئة جداً وخصوصاًاألجيزة األمنية.
 يظير بوضوح غياب التخطيط االستراتيجي في بعض األجيزة األمنية واإلدارات العامة في و ازرة الداخميةواألمف الوطني.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أىميا:
 تحديد سياسات إدارية واضحة ومفيومة بحيث ال تتعارض مع القوانيف والتشريعات. العمل عمى إعادة الييكمة في األجيزة األمنية لممساىمة بصورة فعالة في عممية التطوير وفرض األمف. العمل عمى تعديل الييكل التنظيمي لتسييل االتصاالت بيف اإلدارات المختمفة وازالة االزدواجية في العمل. -8دراسة (مرزوق )2006 ،بعنوان" فاعمية متطمبات التطوير التنظيمي وادارة التغيير لدى المؤسسات غير
الحكومية "
ىدفت الدراسة إلى بحث وتحميل فعالية التطوير وادارة التغيير لدػ المؤسسات غير الحكومية الفمسطينية
في المحافظات الجنوبية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي واستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة ،وقد تكوف
مجتمع الدراسة مف ( )682مؤسسة حسب إحصائيات و ازرة الداخمية لعاـ ()2004ـ ،وتـ اختيار عينة
عشوائية مف ( )50مؤسسة بشرط أف يزيد عدد العامميف عف ( )30موظف.
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وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 وجود عبلقة طردية بيف اتباع أسموب التخطيط االستراتيجي وقدرة المؤسسة عمى عممية إدارة التغييروالتطوير التنظيمي.
 أظيرت الدراسة أف مبلءمة الييكل التنظيمي ىي إحدػ متطمبات إدارة التغيير والتطوير التنظيمي.وقد خمصت الدارسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
 اتباع أسموب التخطيط االستراتيجي وأسموب التغيير المخطط ،ورصد التغييرات البيئية الداخمية والخارجيةواستغبلؿ الفرص واإلمكانيات واالستفادة منيا في تحقيق مزيد مف النجاح والتوسع.
ؽ
اء أكانت مف ناحية العدد أـ التركيب النوعي لمكفاءات،
 مراعاة التغيرات المستمرة في سو القوػ العاممة سو ًوذلؾ نظ اًر لمتغيير المستمر في ىيكل ونظـ التعميـ والتنمية والتدريب.
 -9دراسة (الموح )2006 ،بعنوان" تطور اليياكل التنظيمية لمو ازرات الفمسطينية وأثره عمى الكفاءة اإلدارية
"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى التطورات التي حصمت عمى الييكل التنظيمي لمو ازرات الفمسطينية وأثر
ىذا التغيير عمى الكفاءة اإلدارية لمو ازرات الفمسطينية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي واالستبانة كأداة
لمدراسة ،وقد تشكل مجتمع الدراسة مف

( )3118موظف وتـ أخذ عينة طبقية عشوائية تتكوف مف

()500موظف.
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 وجود خمل في اليياكل التنظيمية لمو ازرات الفمسطينية وكاف ىذا الخمل المسبب الرئيس في إعاقة التطويراألداء اإلدارؼ ليا.
وقد خمصت الدارسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
 عادة دراسة اليياكل التنظيمية لمو ازرات الفمسطينية بما يتفق مع استراتيجيات ىذه الو ازرات. -93دراسة

(عبد اإللو )2006 ،بعنوان" واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية

بالمحافظات الجنوبية وأثرىا عمى مستوى التطوير التنظيمي لمجامعات :دراسة مقارنة "
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى نوع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر
وجامعة األقصى بالمحافظات الجنوبية ،وىدفت إلى التعرؼ إلى مستوػ التطور التنظيمي في الجامعات
المذكورة ودراسة العالقة بيف الثقافة التنظيمية بالجامعات الثبلثة ومستوػ التطور التنظيمي ،وقد استخدـ الباحث
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المنيج الوصفي كمنيج لمدراسة واالستبانة كأداة لمدراسة وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية مكونة مف
( )340موظفاً إدارؼ وأكاديمي.
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 أف الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسبلمية تميل إلى ثقافة اإلنجاز بينما أف الثقافة التنظيميةبجامعتي األزىر واألقصى تميل إلى ثقافة النظـ واألدوار.
 أف اإلدارة العميا يشكموف ثقافة الجامعة. أظيرت الدراسة وجود عبلقة دالة إحصائياً بيف الثقافة التنظيمية ومجاالت التطوير التنظيمي.وقد خمصت الدارسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
 ضرورة تخفيض شخصنة الق اررات اإلدارية وتعزيز العمل المؤسساتي في جامعتي األزىر واألقصى مفخبلؿ االلتزاـ باألنظمة والقوانيف ،وزيادة مستوػ التفويض واالىتماـ بتنمية الموارد البشرية.
ثاني ا -:الدراسات العربية:
 -1دراسة ( الفضمية )2008 ،بعنوان" التطور التنظيمي وعالقتو بإدارة الوقت دراسة مسحية لوجيات نظر
الضباط القياديين بقوات األمن الخاصة بمدينة الرياض"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدػ تفعيل الجوانب المختمفة لمتطوير التنظيمي والتعرؼ إلى مدػ فاعمية
استثمار الوقت وكشف العبلقة بيف تفعيل برامح التطوير التنظيمي وبيف تفعيل أبعاد إدارة الوقت لدػ حالة
الدراسة  ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لدراسة الحالة واالستبانة كأداة لمدراسة وقد بمغ عينة و
مجتمع الدراسة ( )351ضابطاً.

وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:

 مستوػ تفعيل جوانب التطوير التنظيمي جيد وأف مستوػ فاعمية استثمار الوقت جيد وأف ىناؾ عبلق ًة بيفالمتغيريف.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
 االىتماـ بتكثيف الدوارات التدريبية في مجاؿ التطور التنظيمي وفي مجاؿ إدارة الوقت ،وتفعيل برنامجالتطوير التنظيمي في قيادة قوات األمف الخاصة بمدينة الرياض وتوسع مشاركة العامميف.
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 -2دراسة (القحطاني )2007 ،بعنوان" معوقات التطور التنظيمي وحموليا دراسة مسحية عمى األجيزة
الحكومية المركزية بالرياض"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أىـ معوقات التطوير التنظيمي في األجيزة الحكومية المركزية في المممكة
العربية السعودية ،واضافة إلى ذلؾ الوقوؼ عمى أفضل الحموؿ لتجاوز تمؾ المعوقات ،وقد اعتمدت الدراسة
عمى المنيج المسحي الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ،حيث يشكل مجتمع الدراسة مف الموظفيف الذيف
يشغموف المراتب الوظيفية مف العاشرة وحتى الخامسة عشر ،وتـ التطبيق عمى عشر و ازرات وىي :الداخمية
،النقل ،الشئوف البمدية والقروية ،الثقافة و اإلعبلـ  ،وو ازرة المالية  ،وو ازرة المياه والكيرباء ،وو ازرة االقتصاد
والتخطيط ،وو ازرة الزراعة ،وو ازرة العدؿ ،ووزارة العمل ،وقد بمغت عينة الدراسة ( )337موظفاً مف العامميف
بيذه الو ازرات.
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 جاءت أىـ معوقات التطور التنظيمي في األجيزة الحكومية المركزية حسب الترتيب التنازلي) :المعوقاتاإلدارية ،معوقات تنمية الموارد البشرية ،المعوقات السموكية ،المعوقات التقنية ،المعوقات االستراتيجية،
المعوقات الييكمية).
 تعتبر كثرة الخطوات اإلجرائية لممعامبلت ،وضعف االىتماـ بالبحوث العممية مف أىـ معوقات التطويرالتنظيمي في الجانب اإلدارؼ.
 يعتبر ضعف االىتماـ بالحوافز المادية المعنوية ،وقمة المشاركة الموظفيف في عممية صنع الق اررات التطويرية،ومحدودية الحوافز المادية مف أىـ المعوقات البشرية.
 اتضح أف ىناؾ اختبلفاً في درجة وجود معوقات التطوير التنظيمي في جانب الموارد البشرية تبعاً الختبلؼالجياز الحكومي المركزؼ.
 أظيرت نتائج الدراسة أف قمة دعـ وتشجيع الموظفيف عمى تقدير أفكارىـ والتعبير عف آرائيـ ،وكذلؾ انتشاربعض القيـ السمبية في بيئة العمل كالمجامبلت ،وعدـ االلتزاـ تمثل أىـ معوقات التطوير التنظيمي السموكية.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
 االىتماـ بتطوير األجيزة الحكومية المركزية وفق منظور عممي وشامل لكافة المكونات الرئيسة لعمميةالتطوير مف خبلؿ إنشاء مراكز الدراسات والمؤتمرات الخاصة والتوعية الشاممة.
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 تطوير الجوانب االستراتيجية في األجيزة الحكومية المركزية مف خبلؿ إعداد خطة استراتيجية تطويرية ودراسةالتطورات داخل البيئة المحيطة واالىتماـ بالعنصر البشرؼ .
 االىتماـ بتطوير الجوانب اإلدارية في األجيزة الحكومية مف خبلؿ آليات محددة وتقنيات متجددة. تطوير الجوانب الييكمية في األجيزة الحكومية . االىتماـ بتطوير وتنمية الموارد البشرية في األجيزة الحكومية المركزية. -3دراسة (المربع )2004 ،بعنوان" التطوير التنظيمي وعالقتو باألداء من وجية نظر العاممين في المديرية
العامة لمجوازات"
وىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى عبلقة التطوير التنظيمي باألداء ،ومدػ إسيامو في مواجية
المشكبلت ،والمعوقات التي تواجو ضباط المديرية العامة لمجوازات بمدينة الرياض ،وتـ استخداـ المنيج
الوصفي التحميمي كمنيج لمدراسة واستخداـ االستبانة كأداة جمع البيانات لمدراسة وقد بمغ مجتمع وعينة
الدراسة ( )267ضابطاً.
وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 وجود عبلقة قوية بيف التطوير التنظيمي وأداء العامميف كما يسيـ بدرجة قوية في مواجية مشكبلتالعامميف ،وأىـ معوقاتو عدـ وجود نظاـ اتصاؿ مناسب ،وتجاىل شكاوػ العامميف.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
 ضرورة إيجاد بيئة مناسبة لمتطوير التنظيمي مف خبلؿ البلمركزية ،كما حث عمى ضرورة مشاركةالعامميف في الق اررات ودعـ االتصاالت في المنظمة ،وعقد الدورات التدريبية المتخصصة لمعامميف في
مجاؿ التطوير.
 -4دراسة (المشاري )2003 ،بعنوان" معوقات التطوير التنظيمي من منظور القيادات العميا والوسطى في
شرطة منطقتي الرياض ومكة المكرمة"
وىدفت الدراسة إلى تحديد المعوقات اإلدارية والسموكية والتنظيمية ،والتقنية واالجتماعية و الثقافية التي
تعيق عممية التطور التنظيمي في األجيزة األمنية ،ومعرفة اختبلؼ رؤية قيادات الشرطة ألىمية معوقات
التطور التنظيمي باختبلؼ أربع خصائص ديموغرافية وىي( :جية العمل ،والمستوػ القيادؼ ،والمستوػ
التعميمي ،ومدة الخبرة في المستوػ القيادؼ الحالي) ،حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي
واالستبانة كأداة لجمع البيانات ومف عينة الدراسة التي بمغت ( )63ضابطاً مف مجموع مجتمع الدراسة

الذؼ يبمغ ( )630ضابطاً مف القيادات الوسطى والعميا.

وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:
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 تعد المعوقات اإلدارية والسموكية والتنظيمية ،والتقنية واالجتماعية والثقافية ميمة في إعاقة عممية التطورالتنظيمي في األجيزة األمنية.
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رؤية القيادات العميا والوسطى بشرطة منطقتي الرياض ومكة المكرمةألىمية المعوقات السموكية التي تعيق التطوير التنظيمي باألجيزة األمنية.
 توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف رؤية قيادات الشرطة بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة ألىمية المعوقاتاإلدارية تُعزػ إلى اختبلؼ سنوات الخبرة في المستوػ القيادؼ الحالي ،وألىمية المعوقات السموكية تُعزػ

إلى اختبلؼ جية العمل ،وألىمية المعوقات الثقافية تُعزػ إلى اختبلؼ المستوػ التعميمي.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا:

 تغيير مفاىيـ القيادة حوؿ طبيعة السمطة ،وذلؾ مف خبلؿ التوسع في تفويض السمطة لممرؤوسيف ،واتاحةالفرص لممشاركة في صنع الق اررات الخاصة بالتطوير التنظيمي ،واشباع حاجات العامميف نحو االستقبلؿ
واالنتماء وتقدير الذات.
 إزالة الحواجز النفسية بيف الرؤساء والمرؤوسيف مف خبلؿ تنمية الثقة المتبادلة بينيـ في إطار جديد مفأساليب القيادة واإلشراؼ يؤدػ إلى زيادة االحتراـ والتآلف والمحبة بيف القادة والعامميف.
 توف ير مناخ تنظيمي مدعـ لمتغيير والتطوير التنظيمي في المنظمات اإلدارية واألجيزة األمنية مف خبلؿتفعيل االتصاالت المباشرة ،وتعزيز العبلقات اإلنسانية ،وتشجيع اإلبداع في العمل واستخداـ التقنية في
األداء ،ودعـ تبادؿ اآلراء والخبرات مف أجل تحسيف األداء وزيادة اإلنتاج.
 االىتماـ بتدريب القادة في مجاالت التطور التنظيمي وتزويدىـ بالميارات والخبرات البلزمة. -5دراسة

(آل سعود  )2003،بعنوان "اتجاىات المديرين نحو التطور التنظيمي دراسة مسحية عمى

القيادات األمنية في الدفاع المدني بالرياض وجدة"
ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات المديريف نحو التطور التنظيمي ،وشممت الدراسة قيادات الدفاع المدني
مف رتبة نقيب وحتى عميد ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي واالستبانة كأداة لمدراسة وتـ اختيار
عينة عشوائية بمغت ( )165موظفاً مف مجتمع يبمغ عدده ( )1000ضابطاً يعمموف بيذه المؤسسة.

وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي:

 وجود عممية التطوير في المؤسسة وىى تعتمد عمى التحميل المنظـ لممشكبلت ،إال أنيا تفتقر إلىاالستراتيجيات والتخطيط البعيد المدػ والحاجة إلى توازف بيف اليياكل التنظيمية واإلجراءات ،وتطوير
النماذج المستخدمة في إنجاز العمل.
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وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا:
 اختيار القائميف عمى التغير بعناية شديدة وتفويض الصبلحيات المناسبة مع المراقبة الجيدة ،وايجادانسجاـ بيف فمسفة التطوير وقيـ العامميف في المؤسسة.
ثالثا -:الدراسات األجنبية:
 -9دراست حانت ) Guidroz, Luce, & Denison (2010بعُىاٌ" انخغيير انًذيج :إَشاء حضافر
نهجهىد بيٍ انميادة وانخطىير انخُظيًي"
" " Integrated change: creating synergy between leader and Organizational
"development
ىدفت ىذه الدراسة إلى مشاركة المنظمات طريقة لدمج وتغيير الثقافة التنظيمية ،وتطوير القيادة في
مبادرة واحدة متوازنة لمشركة ،حيث تعرض ىذه الدراسة كمثاؿ لتزويد الباحثيف بأفكار عف كيفية إنشاء وتطبيق
قربة
ب ارمج مشابية في مؤسسات أخرػ ،تتناوؿ دراسة حالية لموضع في مؤسسة تصنيع عالمية ،توظف ا
) )21111موظفاً ،وتعمل في ) (144موقعاً موزعة عمى ( )27بمداً وخمس قاارت ،استخدـ الباحثوف
أسموب دراسة الحالة لمقياـ بيذه الدراسة.
وكاٌ يٍ أهى َخائج انذراست:
 دمج الثقافة التنظيمية مع تطوير القيادة يمكف أف يساعد في إنشاء خط واضح بيف الفرد والمنظمة ،وبناءمسئولية أوسع لنجاح مبادارت التغيير التنظيمي ،حيث إف عممية الدمج بيف التطوير التنظيمي والقيادؼ
قوبمت بحماسة شديدة مف اإلدارة العميا لمشركة وأثبتت عمى أنيا تجربة قيمة لمشركة ،حيث إف البرنامج ابتدأ
باإلدارة العميا في المؤسسة ومف ثـ نزؿ شيئاً فشيئاً إلى المستويات الدنيا ،حيث إف لكثير مف القادة اشتركوا

في عممية تطوير القيادة ،واستعمموا نتائجيا في إنشاء خطط تطويرية تخدـ بشكل ثنائي تطويرىـ ألنفسيـ
وفي الوقت نفسو تمبية حاجات المؤسسة ،دمج ىذيف النشاطيف تطمب بعض التنسيق ،لكف ىذا التنسيق
يمكف أف ينشئ حوا ارت مع محقة داخل المؤسسة ،تساعد عمى زيادة نشاط عدد كبير مف الموظفيف،
وتمكنيـ في نفس الوقت مف القياـ بالتغيير.
 -2دراسة ) Ladyshewsky (2010بعنوان" المدير كمدرب وقائد لمتطوير التنظيمي"

""The manager as coach as a driver of organizational development

ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ دور المدير كمدرب ،وكاستراتيجية لمتطوير التنظيمي ،بالتحديد جوانب
العبلقة بيف المدير والموظفيف التي تجعل مف التطوير ناجحاً ،حيث إف اليدؼ مف استراتيجية المدير كمدرب
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لمتطوير التنظيمي في بيئة األعماؿ ىو مساعدة الموظفيف عمى األخذ بعيف االعتبار إمكانية أداء عمميـ
والقياـ بتصرفاتيـ بطريقة مختمفة أكثر فعالية ،والتي بدورىا تعطي نتائج أفضل ،بدوف االعتماد عمى السمطة
الدرسة المنيج الوصفي مف خبلؿ مشاركة مد ارء عمموا كمدربيف
الرسمية التي يممكيا المدير ،حيث استخدمت ا
لمتطوير التنظيمي خب ارتيـ ،وتـ تحميل البيانات مف خبلؿ استخداـ أسموب التحميل الوصفي ،تمثمت العينة
خبرت شخصية في عممية المدير كمدرب لمتطوير
الدرسة بػ ) (74مشاركاً ،ممف ليـ ا
المشمولة في ىذه ا

التنظيمي ،وتشمل قطاعات اقتصادية متعددة.

وكاَج أهى َخائج انذراست كانخاني:
 وضحت نتائج الدارسة تعقيدات دور المدير كمدرب لمتطوير التنظيمي ،ولماذا مدراء متعدديف فشموافي أداء ىذا الدور ،والذؼ أدػ بدوره إلى خسارة مشاركة وتشجيع الموظفيف.
 كما بينت أيضاً العوامل التي تساعد عمى تقوية العبلقة بيف المدير كقائد لمتطوير والموظفيف ،مثلالثقة ،والقيـ المشتركة.

وكاَج أهى حىصياث انذراست:
 إف ىذا الدور لممد ارء ىو ميارة أساسية مطموبة مف المد ارء حيث يجب التأكيد عمييا في مباد ارتالتطوير التنظيمي لمتأكد أف المد ارء متفيميف ألىمية ىذا الدور في إدارة األداء.
 المد ارء في حاجة لتعمـ كيفية بناء الثقة مف خبلؿ فيـ مكوناتو أو القياـ بممارسات تدعـ بناء الثقة. تدريب وتطوير الموظفيف لدورىـ كقائد ،وتشجيع القيادة عمى تبني ممارسات تركز عمى التعمـ فيمؤسساتيـ.
 -0دراست ) Bhatnagar, Budhwar, Srivastava & Sain (2010بعُىاٌ" انخغيير وانخطىير
انخُظيًي في انهُذ) حانت ححىل وحغير حُظيًي اسخراحيجي)"
"organizational change & development in India: A case of strategic
"organizational change and transformation
ىدفت ىذه الدارسة لفحص التطوارت في مجاؿ التغيير التنظيمي في البيئة اليندية ،وتمقي الضوء
عمى الحاجة لتحميل ىذا الموضوع في البيئة االقتصادية اليندية الحالية ،حيث تناولت الدراسة التحوؿ في
شركة طاقة شماؿ دليي المحدودة ) (NDPLفي اليند ،استخدـ الباحث أسموب المقاببلت مع ثبلثيف
شخصية قيادية مف الشركة.
وكاَج أهى َخائج انبحث كًا يهي:
المتزيد لمموارد البشرية في البيئة اليندية ،ودورىا الحاسـ في مجاؿ
ا
 بينت الد ارسة الدور االستراتيجيالتغيير التنظيمي.
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المتزيدة في البيئة اليندية ،إلنشاء الخطط المناسبة لمموارد البشرية ،مع
ا
الدرسة بالدليل لمحاجة
 بينت االتأكيد عمى إنشاء مناخ مف الثقة لكي يتـ نزع الخوؼ مف عقوؿ الموظفيف عف الردود العكسية لمتغيير.
تترفق مع دور ألقساـ الموارد البشرية،
الدرسة مف التحميل أف مبادرات التغيير التنظيمي عندما ا
 استنتجت اتتطمب مف أقساـ الموارد البشرية أف تقوـ بأكثر مف التدريب التقميدؼ ونشاطات التطوير.
وكاٌ يٍ أهى يا أوصج به انذراست:
 وجوب تحديد رسائل أساسية لصانعي السياسات ووكبلء التغيير ،فيما يتعمق بكيفية تحويل الشركات فيبيئة متغيرة بسرعة وفي أسواؽ نامية مثل اليند.
الدرسة كررت ىذه الدارسة الحاجة لدمج المجاالت ذات العبلقة
 مثل أغمب حاالت التحوؿ الناجحة ىذه ابالبشر ،في تغيير استراتيجيات اإلدارة ،ىذه المجاالت تشمل إنشاء فريق إدارة عميا ذو كفاءة ،وتعريف
المشاكل األساسية ،وتشكيل أىداؼ واضحة لمتغير ،وتطوير مباد ارت مناسبة لمتغير التنظيمي ،وغيرىا مف
المجاالت.
رابع ا -:التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 من حيث الموضوع:تناولت جميع الدراسات السابقة موضوع التطوير التنظيمي ،ولـ يعثر الباحث عمى دراسات سابقة تربط كبلً
مف اإلدارة العميا كمتغير مستقل بالتطوير التنظيمي كمتغير تابع بشكل مباشر في العمل الشرطي أو األمني،
فقد تناولت بعض الدراسات المحمية كدراسة (أبو عمرة )2012 ،موضوع التطوير التنظيمي بوكالة الغوث
مف وجية نظر موظفي مكتب غزة مع التركيز عمى اإلدارة والقيادة ،وتناولت دراسة (أبو زنيد )2011،تأثير
التطوير التنظيمي عمى األداء مف وجية نظر الموظفيف في دائرة اإلغاثة ،والخدمات االجتماعية في وكالة
الغوث الدولية بالضفة الغربية ،كما وتناولت دراسة (األغا )2010 ،دور القيادات اإلدارية في إحداث التطور
والتغيير التنظيمي اإليجابي في البنوؾ العاممة في المحافظات الجنوبية ،كما تناولت دراسة (مطر)2008،
أثر التطوير التنظيمي عمى فعالية الق اررات اإلدارية في المؤسسات األىمية في المحافظات الجنوبية ،وتناولت
دراسة (أبو عساكر )2008 ،أنماط إدارة الصراع ،وأثرىا عمى التطوير التنظيمي دراسة تطبيقية عمى و ازرة
الصحة الفمسطينية في المحافظات الجنوبية ،وتناولت دراسة (مرزوؽ )2006،فاعمية متطمبات التطوير
التنظيمي وادارة التغيير لدػ المؤسسات غير الحكومية ،وتناولت دراسة (الموح )2006،جانب تطوير
اليياكل التنظيمية لمو ازرات الفمسطينية وأثره عمى الكفاءة اإلدارؼ ،وىناؾ بعض الدراسات العربية مثل دراسة (
الفضمية  )2008،التي تناولت التطور التنظيمي وعبلقتو بإدارة الوقت بقوات األمف الخاصة بمدينة الرياض،
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(القحطاني )2007،التي تناولت معوقات التطور التنظيمي وحموليا في األجيزة الحكومية

وكذلؾ دراسة

المركزية بالرياض ،وكذلؾ دراسة (المربع )2004 ،والتي تناولت التطوير التنظيمي وعبلقتو باألداء مف وجية
نظر العامميف في المديرية العامة لمجوازات بمدينة الرياض ،وتناولت دراسة (المشارؼ )2003،معوقات
التطوير التنظيمي مف منظور القيادات العميا والوسطى في شرطة منطقتي الرياض ومكة المكرمة ،كما
وتطرقت بعض الدراسات األجنبية مثل دراسة حالة ) Guidroz, Luce, & Denison (2010إلى التغيير
المدمج :إنشاء تضافر لمجيود بيف القيادة والتطوير التنظيمي ،وتناولت دراسة )Lady shew sky (2010
المدير كمدرب وقائد لمتطوير التنظيمي ،بينما ىذه الدراسة تناولت عدة مجاالت لمتطوير التنظيمي في المجاؿ
األمني والشرطي.
 من حيث الزمان:جميع الدراسات السابقة تـ إجراؤىا في الفترة مف ) 2003إلى ( 2013ـ ،بينما أُجريت ىذه الدراسة في
عاـ .2016
 من حيث المكان:تنوعت أماكف تطبيق الدراسات السابقة ،فمنيا المحمية (غزة ،الضفة) مثل دراسة (أبو عمرة)2012 ،
ودراسة

(أبو زنيد )2011،ودراسة

(األغا )2010 ،ودراسة

(مطر )2008 ،ودراسة

(أبو

عساكر )2008،ودراسة (مرزوؽ )2006 ،ودراسة (الموح ،)2006 ،ومنيا العربية في المممكة العربية
السعودية مثل دراسة (المربع )2004 ،ودراسة (آؿ سعود )2003 ،و دراسة (المشارؼ ،)2003 ،ومنيا
األجنبية في اليند دراسة ).Bhatnagar, Budhwar, Srivastav a, & Sain (2010
 من حيث المنيج:اعتمدت الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي مثل دراسة (أبو عمرة )2012 ،و دراسة (أبو
زنيد )2011،ودراسة (األغا )2010 ،ودراسة (مطر )2008 ،ودراسة (أبو عساكر )2008 ،ودراسة
(مرزوؽ ،)2006 ،وكذلؾ ىذه الدراسة اعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي.
 من حيث األدوات:استخدمت الدراسات السابقة االستبانة كأداة لمدراسة ،وكذلؾ استخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة.
 من حيث استفادة الباحث منيا:يمكف أف يستفيد الباحث مف الدراسات السابقة مف خبلؿ:
 -تحديد وصياغة مشكمة وفروض الدراسة.
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 جمع وأثراء اإلطار النظرؼ لمدراسة. اختيار وتصميـ أداة الدراسة (االستبانة). مناقشة وتفسير نتائج الدراسة. االطبلع عمى تجارب اآلخريف محمياً وعربياً وعالمياً.وقد تـ التطرؽ في سياؽ الدراسات السابقة إلى مجموعة مف الدراسات ذات العبلقة بموضوع الدراسة ،وقد
قسمت ىذه الدراسات إلى ثبلثة محاور وىي( :الدراسات الفمسطينية ،والدراسات العربية ،والدراسات األجنبية)،
وتمحورت الدراسات بيف األعواـ ( 2003ـ 2013 -ـ) بما يعني أف ىذه الدراسات حديثة عيد ،وىو ما يتطمبو
موضوع الدراسة حيث إف موضوع الدراسة يشمل موضوع حديث في عمـ اإلدارة وىو التطوير التنظيمي.
وتطرقت بعض الدراسات الفمسطينية السابقة إلى التطوير التنظيمي مع التركيز عمى اإلدارة والقيادة مثل
دراسة (أبو عمرة ،)2012 ،وكذلؾ دراسة ( أبو زنيد )2011 ،التي تطرقت إلى تأثير التطوير التنظيمي عمى
األداء مف وجية نظر الموظفيف في دائرة اإلغاثة و الخدمات االجتماعية في وكالة الغوث الدولية بالضفة
الغربية "،باإلضافة إلى دراسة (االغا )2010 ،بعنواف" القيادات اإلدارية ودورىا في إحداث التطور والتغيير
التنظيمي اإليجابي في البنوؾ العاممة في المحافظات الجنوبية"  ،وىناؾ أيضاً دراسات مثل دراسة
(مرزوؽ )2006 ،التي وضحت متطمبات التطوير التنظيمي ،وكذلؾ إدارة التغيير لدػ المؤسسات غير الحكومية
والتي ىي بعنواف" فاعمية متطمبات التطوير التنظيمي وادارة التغيير لدػ المؤسسات غير الحكومية " ،وقد تطرقت
دراسة (الموح)2006 ،إلى أحد أىـ مجاالت التطوير التنظيمي ،وىو اليياكل التنظيمية والدراسة بعنواف" تطوير
اليياكل التنظيمية لمو ازرات الفمسطينية وأثره عمى الكفاءة اإلدارية ".
كما وتطرقت بعض الدراسات العربية مثل دراسة (الفضمية )2008 ،إلى وجية نظر الضباط القيادييف في
مدينة الرياض في عبلقة التطوير التنظيمي بإدارة الوقت وكانت الدراسة بعنواف" التطور التنظيمي وعبلقتو بإدارة
الوقت دراسة مسحية لوجيات نظر الضباط القيادييف بقوات األمف الخاصة بمدينة الرياض" ودراسة كل مف
(القحطاني )2007،و (المشارؼ )2003،بينت معوقات التطوير التنظيمي في األجيزة الحكومية والشرطة في
الرياض ومكة المكرمة.
وىناؾ دراسات أجنبية مثل دراسة حالة" ) Guidroz, Luce, & Denison (2010التي أوضحت أف
دمج الثقافة التنظيمية مع تطوير القيادة قد يؤدؼ إلى التغير التنظيمي ،وكذلؾ دراسة Ladyshewsky
)(2010التي بينت واستكشفت دور المدير كمدرب وكاستراتيجية لمتطوير التنظيمي.
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خامسا -:ما تتميز بو الدراسة الحالية:
تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في النقاط التالية:
 -9تعتبر ىذه الدراسة بناء معرفي وتراكمي لمدراسات السابقة ،وتأتي استكماال لما بدأه الباحثوف السابقوف في
موضوع الدراسة ،فيي تبني عمى ما توصموا إليو مف نتائج وما قدموه مف توصيات واقت ارحات.
 -2ستكوف ىذه الدراسة األولى مف نوعيا التي تتناوؿ موضوعي اإلدارة العميا ،والتطوير التنظيمي في جياز
الشرطة الفمسطيني عمى حد عمـ الباحث.
 -0ستركز الدراسة الحالية عمى موضوع اإلدارة العميا ،وعبلقتيا في إحداث التطوير التنظيمي في جياز الشرطة
الفمسطيني.
 -3سيستخدـ الباحث أداة لمدراسة ،وىي االستبانة ،مف أجل التوصل إلى نتائج أدؽ وأفضل.
 -5تتناوؿ ىذه الدراسة وجيات النظر المختمفة لمتحديات التي تواجو التطوير التنظيمي واإلدارة العميا في جياز
الشرطة الفمسطيني ،مثل وجية نظر كبار الضباط ( :الرائد ،المقدـ ،العقيد ،العميد ،المواء).
 -6ستضع الدراسة الحالية حموؿ عممية لمتغمب عمى تمؾ التحديات.
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سادس ا -:الفجوة البحثية:
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة واالطبلع عمى أدبيات ىذه الدراسة ،والتي تناولت موضوع دور اإلدارة
العميا في التطوير التنظيمي لجياز الشرطة الفمسطيني لوحع ما يمي:
جدول رقم ( ) 6

يبين الفجوة البحثية
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

اىتمت بعض الدراسات السابقة لـ تتناوؿ الدراسات السابقة جميع اىتمت الدراسة بدراسة مجاالت
بدراسة

أحد

مجاالت

التطوير مجاالت التطوير التنظيمي.

التنظيمي (اليياكل التنظيمية).

التطوير التنظيمي المتمثمة في
(اليياكل التنظيمية ،الموارد البشرية،
الخطط االستراتيجية).

الدراسات السابقة لـ تركز عمى لـ تربط الدراسات السابقة اإلدارة ركزت الدراسة الحالية عمى الربط
اإلدارة

الربط بيف اإلدارة العميا بالتطوير العميا بالتطوير التنظيمي.

بيف

التنظيمي.

التنظيمي.

ركزت الدراسات السابقة والتي لـ تأخذ الدراسات السابقة بعيف ركزت

العميا

الدراسة

والتطوير

الحالية

عمى

تناولت موضوع الدراسة عمى نوع االعتبار نوعية وعدد الوظائف الوظائف اإلشرافية بكافة مستوياتيا
معيف مف الوظائف اإلشرافية.

اإلشرافية في عينة الدراسة.

مف رتبة رائد وحتى رتبة لواء.

أجريت الدراسات السابقة عمى تميزت ىذه الدراسة عف غيرىا مف ستجرػ الدراسة وتركز عمى العمل
األجيزة و الو ازرات الحكومية بشكل الدراسات بنوعية مجتمع الدراسة.

األمني الفمسطيني المتمثل بجياز

عاـ ،وكذلؾ القطاع غير الحكومي

الشرطة فقط.

(الخاص).
اعتمدت الدراسات السابقة المنيج تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة منيج الدراسة الحالية ىو المنيج
الوصفي التحميمي.

في منيجية الدراسة.

الوصفي التحميمي.

بناء عمى الدراسات السابقة
المصدر :حرر بواسطة الباحث ً
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سابعا -:صعوبات الدراسة:

 -1األوضاع الصعبة التي يمر بيا المحافظات الجنوبية وبخاصة انقطاع الكيرباء مما زاد مدة إعداد الدراسة.

 -2صعوبة ترجمة كتب ودراسات أجنبية تناولت التطوير التنظيمي ،مما زاد مف الوقت والجيد في إعداد الدراسة.

 -3قمة األبحاث العربية وبخاصة المحمية التي تناولت التطوير التنظيمي في المجاؿ األمني ،والربط بػيف التطػوير
التنظيمي واإلدارة العميا.

 -4الظروؼ الصعبة التي يمر بيا موظفو المحافظات الجنوبية مف انقطاع لمرواتب ،مما شكل عبئاً مادياً إلنجاز
ىذه الدراسة.
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الفصل الرابع
طريقة واجراءات الدراسة
أولا -:منيج الدراسة.
ثانيا -:مصادر المعمومات.
ثالثا -:مجتمع وعينة الدراسة.
رابعا -:أداة الدراسة.
خامسا -:خطوات بناء الستبانة.
سادس ا -:العينة الستطالعية
سابعا -:صدق الستبانة.
ثامن ا -:ثبات الستبانة.
تاسعا -:اختبار توزيع البيانات.

عاش ار -:األساليب اإلحصائية المستخدمة.
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تمييد:

منيجية الدراسة
تعتبر منيجيػة الد ارسػة واجراءاتيػا محػو اًر رئيسػاً يػتـ مػف خبللػو إنجػاز الجانػب التطبيقػي مػف الد ارسػة ،وعػف

طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصػل إلػى النتػائج التػي يػتـ تفسػيرىا فػي
ضوء أدبيات الدراسة ،وبالتالي تحقق األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

ػاء عمػػى ذلػػؾ تنػػاوؿ ىػػذا الفصػػل وص ػػفاً لممػػنيج المتبػػع ومجتمػػع وعينػػة الد ارسػػة ،وكػػذلؾ أداة الد ارس ػػة
وبنػ ً
المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا ،ومدػ صدقيا وثباتيػا ،وينتيػي الفصػل األسػاليب اإلحصػائية

التػ ػػي اسػ ػػتخدمت فػ ػػي تحميػ ػػل البيانػ ػػات ،واسػ ػػتخبلص النتػ ػػائج واختبػ ػػار توزيػ ػػع البيانػ ػػات ،وفيمػ ػػا يمػ ػػي وصػ ػػف ليػ ػػذه

اإلجراءات:

أولا -:منيج الدراسة:

مف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باسػتخداـ المػنيج الوصػفي التحميمػي ،والػذؼ يعتمػد عمػى د ارسػة

الظاىرة كما توجد في الواقع ،وييتـ بوصفيا وصفاً دقيقاً ،ويعبر عنيا تعبي اًر كيفياً وكمياً ،كما ال يكتفي ىذا المنيج
عنػػد جمػػع المعمومػػات المتعمقػػة بالظػػاىرة مػػف أجػػل استقصػػاء مظاىرىػػا وعبلقاتيػػا المختمفػػة ،بػػل يتعػػدػ ذلػػؾ إلػػى

التحميل والربط والتفسير ،لموصوؿ إلى اسػتنتاجات ،ويعػرؼ الحمػداني ( )100 :2006المػنيج الوصػفي التحميمػي
بأنػػو "المػػنيج الػػذؼ يسػػعى لوصػػف الظ ػواىر أو األحػػداث المعاص ػرة ،أو الراىنػػة فيػػو أحػػد أشػػكاؿ التحميػػل والتفسػػير
المػػنظـ لوصػػف ظػػاىرة أو مشػػكمة ،ويقػػدـ بيانػػات عػػف خصػػائص معينػػة فػػي الواقػػع ،وتتطمػػب معرفػػة المشػػاركيف فػػي

الدراسة والظواىر التي ندرسيا واألوقات التي نستعمميا لجمع البيانات".

ثاني ا -:مصادر المعمومات:

استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 -1المصــادر الثانويــة :حيػػث اتجػػو الباحػػث فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػرؼ لمد ارسػػة إلػػى مصػػادر البيانػػات الثانويػػة،
والتػػي تتمثػػل فػػي الكتػػب والم ارجػػع العربيػػة واألجنبيػػة ذات العبلقػػة ،واألبحػػاث والد ارسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت

موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

 -2المصــادر األوليــة :لمعالجػػة الجوانػػب التحميميػػة لموضػػوع الد ارسػػة لجػػأ الباحػػث إلػػى جمػػع البيانػػات األوليػػة مػػف
خػػبلؿ االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة ،صػػممت ليػػذا الغػػرض ،ومػػف ثػػـ تفريػػغ وتحميػػل االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ برنػػامج

 SPSSاإلحصائي.

ثالثا -:مجتمع وعينة الدراسة:

يتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع العػػامميف فػػي اإلدارة العميػػا فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني بالمحافظػػات

الجنوبية ،والبالغ عػددىـ ( )465عػامبلً ،ويتػوزع أفػراد مجتمػع الد ارسػة حسػب الرتبػة العسػكرية ،كمػا ىػو مبػيف فػي
الجدوؿ التالي:
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جدول رقم ()7

يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الرتبة العسكرية:
المحافظة

الرتبة العسكرية
عقيد

مقدم

رائد

المجموع

لواء عميد

محافظة شمال غزة

0

0

11

16

65

92

غزة

1

1

14

31

107

154

الوسطى

0

0

4

13

53

70

خانيونس

0

0

6

14

47

67

رفح

0

1

2

19

60

82

المجموع

1

2

37

93

332

465

(المصدر :ىيئة التنظيـ واإلدارة بو ازرة الداخمية الفمسطينية بغزة (2016) ،ـ

 -عينة الدراسة:

تػػـ اسػػتخداـ عينػػة طبقي ػػة عش ػوائية عػػددىا ( ،)211وتػػـ توزي ػػع االسػػتبانات عمػػى ىػػذا الع ػػدد ،ولكػػف تػػـ اس ػػترداد

()200استبانة صالحة لمتحميل (.)%94.8

وقد تـ حساب حجـ العينة بواسطة المعادلة التالية.)Moore, 2003( :
2

 Z 
n

 2m 

()1

حيث:

مثبل Z=1.96 :لمستوػ داللة .)0.05
 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستوػ داللة معموـ ( ً

مثبل.)0.05 :
 :mالخطأ اليامشي :ويعبر عنو بالعبلمة العشرية ( ً
يتـ تصحيح حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:

وباستخداـ المعادلة ( )9نجد أف

حيث  Nتمثل حجـ المجتمع،
حجـ العينة يساوؼ:

فػ ػ ػػإف حجػ ػ ػػـ العينػ ػ ػػة المعدلػ ػ ػػة

حيػػث إف مجتمػػع الد ارسػػة ،N=465
باستخداـ المعادلة ( )2يساوؼ:

119

وبذلؾ فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساوؼ ( )211موظفاً عمى األقل.
ويتوزع أفراد مجتمػع وعينػة الد ارسػة الموزعػة والمسػتردة حسػب الرتبػة العسػكرية ،كمػا ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ

التالي:

جدول رقم ( ) 8

يبين توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة الموزعة والمستردة حسب الرتبة العسكرية:
م

الرتبة العسكرية عدد مجتمع الدراسة عدد الستبانات الموزعة عدد الستبانات المستردة

-1

عقيد فما فوؽ

40

18

16

-2

مقدـ

93

43

41

-3

رائد

332

150

143

المجموع

465

211

200

رابعا -:أداة الدراسة:

تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة ،والتي تـ تصميميا خصيصاً ،وذلؾ لعدة أسباب منيا :توفير التكاليف ،إمكانية
الحصػػوؿ عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف االسػػتجابات ،إعطػػاء فرصػػة لممبحػػوثيف لمتفكيػػر عنػػد إجابػػة أسػػئمة الد ارسػػة ،إمكانيػػة

توضػػيح أؼ استفسػػار لػػدػ المبحػػوثيف دوف تػػدخل مػػف الباحػػث .وقػػد تػػـ إعػػداد اسػػتبانة حػػوؿ دور اإلدارة العميػػا فػػي

التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني ،وتتكوف االستبانة مف:

 -9البيانات الشخصية :وتشتمل عمى البيانات الشخصية التالية:

 العمر( :أقل مف  30عاماً ،مف  - 30أقل مف  40عاماً  ،مف  - 40أقل مف  50عاماً  50 ،عاـ فأكثر). الرتبة العسكرية( :عقيد فما فوؽ ،مقدـ ،رائد). عدد سنوات الخدمة( :أقل مف  10أعواـ ،مف  - 10أقل مف  15عاماً  ،مف  - 15أقل مػف  20عامػاً20 ،عاماً فأكثر).

 -المؤىل العممي( :ثانوية عامة فأقل ،دبموـ متوسط ،بكالوريوس ،دراسات عميا).

 -عدد الساعات التدريبية( :لـ يمتحق بأؼ دورة 12 ،ساعة 18 ،ساعة 24 ،ساعة فأكثر).
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 -2محاور مقياس اإلدارة العميا ،والتي تمثل المتغير المستقل ،وىي:
جدول رقم ()9

يبين محاور اإلدارة العميا وأعداد فقراتيا:
م

المحور

عدد الفقرات

-1

التخطيط األمني

5

-2

ق اررات اإلدارة العميا

5

-3

استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية

5

-4

التدريب األمني

5
20

مجموع الفقرات

 -0محاور مقياس التطوير التنظيمي ،والتي تمثل المتغير التابع ،وىي:
جدول رقم () 10

يبين محاور التطوير التنظيمي وأعداد فقراتيا:
م

المحور

عدد الفقرات

1

اليياكل التنظيمية

5

2

المورد البشرؼ

5

3

الثقافة التنظيمية

5

4

المياـ الوظيفية

6
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مجموع الفقرات

وتـ اعتماد درجات الموافقة حسب مقياس خماسي التدريج ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ( )11

يبين مقياس خماسي التدريج:
درجة

الوزن

الوزن النسبي

المتوسط الحسابي

الموافقة

الرقمي

قميمة جدا

1

 1.00أقل مف  20.00 1.80أقل مف 36.00

2

 1.80أقل مف  36.00 2.60أقل مف 52.00

متوسطة

3

 2.60أقل مف  52.00 3.40أقل مف 68.00

كبيرة

4

 3.40أقل مف  68.00 4.20أقل مف 84.00

كبيرة جدا

5

قميمة

من

4.20

إلى

5.00

من

84.00

إلى

100.00

()Source: Ozen, G., Yaman, M. & Acar, G. 2012
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خامس ا -:خطوات بناء الستبانة:

قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة "دور اإلدارة العميا في التطػوير التنظيمػي لجيػاز الشػرطة الفمسػطيني" ،واتبػع

الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة:

 -9االط ػػبلع عم ػػى األدب اإلدارؼ والد ارس ػػات الس ػػابقة ذات الص ػػمة بموض ػػوع الد ارس ػػة ،واالس ػػتفادة مني ػػا ف ػػي بن ػػاء
االستبانة وصياغة فقراتيا.

 -2استشار الباحث عدداً مف أساتذة الجامعات الفمسطينية والمشرفيف في تحديد مجاالت االستبانة وفقراتيا.
 -0تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 -3تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجاؿ.

 -5تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية.
 -6تـ مراجعة وتنقيح االستبانة مف قبل المشرؼ.

 -7تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التػدريس فػي الجامعػات الفمسػطينية ،وكػذلؾ
بعض الخبراء في مجاؿ منػاىج البحػث العممػي ،وعػددىـ ( )10والممحػق رقػـ ( )2يبػيف أسػماء أعضػاء لجنػة

التحكيـ.

 -8فػػي ضػػوء آراء المحكمػػيف تػػـ تعػػديل بعػػض فقػرات االسػػتبانة مػػف حيػػث الحػػذؼ أو اإلضػػافة والتعػػديل ،لتسػػتقر
االستبانة في صورتيا النيائية عمى ( )41فقرة ،ممحق ()3

سادسا -:العينة الستطالعية.

عمػػى الػػرغـ مػػف أف كافػػة المقػػاييس التػػي تضػػمنتيا قائمػػة االستقصػػاء فػػي الد ارسػػة الحاليػػة تػػـ

تأسيس ػػيا باالعتم ػػاد عم ػػى مجموع ػػة م ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة ،إال أف اخ ػػتبلؼ البيئ ػػة الفمس ػػطينية ع ػػف
البيئػػات التػػي تمػػت فييػػا معرفػػة تمػػؾ الد ارسػػات دفعػػت الباحػػث لمتأكػػد مػػف وضػػوح وصػػدؽ وثبػػات أداة
الد ارس ػػة ب ػػالطرائق المتع ػػددة ،ومعرف ػػة المعيق ػػات الت ػػي ق ػػد تواج ػػو المستقص ػػى م ػػنيـ ف ػػي تع ػػامميـ م ػػع
العبػػارات وكػػذلؾ لتقػػدير الػػزمف الػػذؼ تسػػتغرقو اإلجابػػة عمػػى األداة ،ولتحقيػػق ذلػػؾ تػػـ إج ػراء د ارسػػة
استطبلعية وذلؾ بتوزيع ( )30استبانة عمى بعػض العػامميف ضػمف مجتمػع الد ارسػة (تػـ اسػتبعادىـ
ػاء عمػى النتػائج جػرت
مف العينة الكمية التي أجريت عمييا الدراسة لمتأكػد مػف اسػتقرار اإلجابػات) ،وبن ً
بعػػض التعػػديبلت لػػبعض العبػػارات ،وأظيػػرت االسػػتبانة مسػػتوػ مرتفػػع مػػف الثبػػات والصػػدؽ لتسػػتقر
بشكميا النيائي كما ىي بالممحق (.)3
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سابع ا -:صدق أداة الدراسة (الستبانة):

ويعنػػي صػػدؽ أداة الد ارسػػة "أف يقػػيس االس ػتبياف مػػا وضػػع لقياسػػو" (الجرجػػاوؼ ،) 105:2010 ،كمػػا

ويقصػػد بالصػػدؽ "شػػموؿ االستقصػػاء لكػػل العناصػػر التػػي يجػػب أف تػػدخل فػػي التحميػػل مػػف ناحيػػة ،ووضػػوح فقراتيػػا

ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكل مف يستخدميا" (عبيػدات وآخػروف .) 179: 2001 ،وقػد تػـ
التأكد مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ التالي:

 -9الصدق من وجية نظر المحكمين (صدق المحتوى /الصدق الظاىري):
يقص ػػد بص ػػدؽ المحكم ػػيف "أف يخت ػػار الباح ػػث ع ػػدداً م ػػف الحكم ػػيف المتخصص ػػيف ف ػػي مج ػػاؿ الظ ػػاىرة أو
المشػػكمة موضػػوع الد ارسػػة" (الجرجػػاوؼ )107:2010حيػػث تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى عػػدد ( )10مػػف المحكمػػيف
مػػف أصػػحاب الخب ػرة واالختصػػاص ،مػػف أجػػل التأكػػد مػػف سػػبلمة الصػػياغة المغويػػة لبلسػػتبانة ،ووضػػوح تعميمػػات

االسػػتبانة ،وانتمػػاء الفقػرات لمحػػاور االسػػتبانة ،ومػػدػ صػػبلحية االسػػتبانة لقيػػاس األىػػداؼ المرتبطػػة بيػػذه الد ارسػػة،
وبذلؾ تـ التأكد مف صدؽ االستبانة مف وجية نظر المحكميف.

 -2صدق التساق الداخمي (الصدق البنائي):

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الػذؼ تنتمػي إليػو ىػذه

الفقرة ،وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة ،وذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف كل فقرة
مػػف فق ػرات مجػػاالت االسػػتبانة والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ نفسػػو ،وتػػـ ذلػػؾ عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية قواميػػا ( )30مػػف

مجتمع الدراسة ،كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية:

جدول رقم ()12

يبين صدق التساق الداخمي لمحاور مقياس اإلدارة العميا:
م

المحور

معامل الرتباط قيمة ""Sig

مستوى الدللة

-1

التخطيط األمني

0.768

0.000

دالة عند 0.01

-2

ق اررات اإلدارة العميا

0.833

0.000

دالة عند 0.01

-3

استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية

0.843

0.000

دالة عند 0.01

-4

التدريب األمني

0.755

0.000

دالة عند 0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوػ داللة (.)0.349( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوػ داللة (.)0.449( = )0.01

يتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابق أف المحػػاور تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائيا ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف جميػػع المحػػاور

تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية.
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جدول رقم ()13

يبين صدق التساق الداخمي لفقرات محاور مقياس اإلدارة العميا:
م

معامل الرتباط

قيمة ""Sig

مستوى الدللة

م

معامل الرتباط

فقرات محور التخطيط األمني

مستوى الدللة

قيمة ""Sig

فقرات محور ق اررات اإلدارة العميا

-1

0.742

0.000

دالة عند 0.01

-1

0.857

0.000

دالة عند 0.01

-2

0.838

0.000

دالة عند 0.01

-2

0.762

0.000

دالة عند 0.01

-3

0.875

0.000

دالة عند 0.01

-3

0.658

0.000

دالة عند 0.01

-4

0.729

0.000

دالة عند 0.01

-4

0.895

0.000

دالة عند 0.01

-5

0.746

0.000

دالة عند 0.01

-5

0.749

0.000

دالة عند 0.01

فقرات محور التدريب األمني

فقرات محور استخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية
-1

0.865

0.000

دالة عند 0.01

-1

0.841

0.000

دالة عند 0.01

-2

0.779

0.000

دالة عند 0.01

-2

0.812

0.000

دالة عند 0.01

-3

0.945

0.000

دالة عند 0.01

-3

0.688

0.000

دالة عند 0.01

-4

0.856

0.000

دالة عند 0.01

-4

0.753

0.000

دالة عند 0.01

-5

0.867

0.000

دالة عند 0.01

-5

0.743

0.000

دالة عند 0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوػ د-اللة (.)0.349( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوػ داللة (.)0.449( = )0.01

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابق أف الفق ػرات تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائياً ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف جميػػع الفق ػرات

تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية.

جدول رقم ()14

يبين صدق التساق الداخمي لمحاور مقياس التطوير التنظيمي:
م

المحور

معامل الرتباط قيمة ""Sig

مستوى الدللة

-1

اليياكل التنظيمية

0.842

0.000

دالة عند 0.01

-2

المورد البشرؼ

0.814

0.000

دالة عند 0.01

-3

الثقافة التنظيمية

0.954

0.000

دالة عند 0.01

-4

المياـ الوظيفية

0.715

0.000

دالة عند 0.01

* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوػ داللة (.)0.349( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوػ داللة (.)0.449( = )0.01

يتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابق أف المحػػاور تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائياً ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف جميػػع المحػػاور

تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية.
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جدول رقم ()15

يبين صدق التساق الداخمي لفقرات محاور مقياس التطوير التنظيمي:
م

معامل الرتباط

قيمة ""Sig

مستوى الدللة

م

فقرات محور اليياكل التنظيمية

معامل الرتباط

قيمة ""Sig

فقرات محور المورد البشري

مستوى الدللة

-1

0.759

0.000

دالة عند 0.01

-1

0.755

0.000

دالة عند 0.01

-2

0.853

0.000

دالة عند 0.01

-2

0.730

0.000

دالة عند 0.01

-3

0.692

0.000

دالة عند 0.01

-3

0.856

0.000

دالة عند 0.01

-4

0.844

0.000

دالة عند 0.01

-4

0.695

0.000

دالة عند 0.01

0.000

دالة عند 0.01

-5

0.000

دالة عند 0.01

-1

0.866

0.000

دالة عند 0.01

-1

0.844

0.000

دالة عند 0.01

-2

0.730

0.000

دالة عند 0.01

-2

0.622

0.000

دالة عند 0.01

-3

0.656

0.000

دالة عند 0.01

-3

0.907

0.000

دالة عند 0.01

-4

0.730

0.000

دالة عند 0.01

-4

0.860

0.000

دالة عند 0.01

-5

0.754

0.000

دالة عند 0.01

-5

0.723

0.000

دالة عند 0.01

-6

0.844

0.000

دالة عند 0.01

-5

0.861
فقرات محور الثقافة التنظيمية

0.847
فقرات محور الميام الوظيفية

* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوػ داللة (.)0.349( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )28ومستوػ داللة (.)0.449( = )0.01

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابق أف الفق ػرات تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائياً ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف جميػػع الفق ػرات

تتمتع بمعامبلت صدؽ عالية.

ثامن ا -:ثبات أداة الدراسة (الستبانة):

يقصػػد بثبػػات االسػػتبانة أف يعطػػي االسػػتبياف نفػػس النتػػائج إذا أعيػػد تطبيقػػو عػػدة مػرات متتاليػػة ،ويقصػػد بػػو

أيضاً إلى أؼ درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عنػد كػل مػرة ُيسػتخدـ فييػا ،أو مػا ىػي درجػة اتسػاقو وانسػجامو
واستم ارريتو عند تكرار استخدامو فػي أوقػات مختمفػة (الجرجػاوؼ ،) 97:2010،وقػد تػـ التأكػد مػف ثبػات االسػتبانة

مف خبلؿ التالي:

 -1الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ:
تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة،

كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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جدول رقم ()16

يبين معامالت الرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور الستبانة:
م

معامل

المحور

الرتباط

محاور مقياس اإلدارة العميا
-1

التخطيط األمني

0.710

-2

ق اررات اإلدارة العميا

0.836

-3

استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية

0.910

-4

التدريب األمني

0.834

محاور مقياس التطوير التنظيمي
-1

اليياكل التنظيمية

0.895

-2

المورد البشرؼ

0.747

-3

الثقافة التنظيمية

0.904

-4

المياـ الوظيفية

0.752

يتبيف مف الجدوؿ السابق أف معامبلت االرتباط باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة ىي معامبلت

ثبات عالية ،وتفي بأغراض الدراسة.

 -2الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

وتػػـ التأكػػد أيضػػا مػػف ثبػػات االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية لمحػػاور
االستبانة ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:

جدول رقم ()17

يبين معامالت الرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور الستبانة:
م

معامل الرتباط

المحور

قبل التعديل بعد التعديل

محاور مقياس اإلدارة العميا
-1

التخطيط األمني

0.765

0.867

-2

ق اررات اإلدارة العميا

0.868

0.929

-3

استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية

0.773

0.872

-4

التدريب األمني

0.969

0.984

محاور مقياس التطوير التنظيمي
-1

اليياكل التنظيمية

0.760

0.864

-2

المورد البشرؼ

0.777

0.875

-3

الثقافة التنظيمية

0.741

0.851

-4

المياـ الوظيفية

0.867

0.929
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يتب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابق أف مع ػػامبلت االرتب ػػاط لمح ػػاور االس ػػتبانة ى ػػي مع ػػامبلت ثب ػػات عالي ػػة ،وتف ػػي

بأغراض الدراسة.

تاسعا -:اختبار توزيع البيانات:

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كولمجػػوروؼ  -سػػمرنوؼ

) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبػػار إذا كانػػت

البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()18

يبين اختبار التوزيع الطبيعي لمحاور الستبانة:
م

المحور

قيمة ""Sig.

محاور مقياس اإلدارة العميا
-1

التخطيط األمني

0.072

-2

ق اررات اإلدارة العميا

0.200

-3

استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية

0.146

-4

التدريب األمني

0.152

محاور مقياس التطوير التنظيمي
-1

اليياكل التنظيمية

0.175

-2

المورد البشرؼ

0.089

-3

الثقافة التنظيمية

0.193

-4

المياـ الوظيفية

0.093

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابق أف قيمػػة " "Sig.لجميػػع محػػاور االسػػتبانة أكبػػر مػػف مسػػتوػ الداللػػة (،)0.05
وىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،وبذلؾ يمكف استخداـ االختبارات المعممية.

عاش ار -:األساليب اإلحصائية المستخدمة:

ولئلجاب ػػة عم ػػى أس ػػئمة الد ارس ػػة ت ػػـ اس ػػتخداـ الرزم ػػة اإلحص ػػائية لمعم ػػوـ االجتماعي ػػة (( )SPSSمعام ػػل ارتب ػػاط

بيرس ػػوف ،معادل ػػة ألف ػػا كرونب ػػاخ ،طريق ػػة التجزئ ػػة النص ػػفية ،اختب ػػار كولمج ػػوروؼ  -س ػػمرنوؼ ،اختب ػػار  Tلمعين ػػة
الواحػػدة ،اختبػػار  ،One-Way ANOVAتحميػػل االنحػػدار الخطػػي) فػػي إج ػراء التحمػػيبلت اإلحصػػائية البلزمػػة

لمدراسة ،وىي عمى النحو التالي:

 -9معامػل ارتبػاط بيرسػوف ( :)Pearson Correlation Coefficientلقيػاس صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي ،وكػذلؾ
تحديد طبيعة العبلقة بيف المتغيرات المستقمة والتابعة.

 -2معادلة ألفا كرونباخ ) : (Cronbach's Alphaلقياس ثبات االستبانة.
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 -0طريقة التجزئة النصفية ) : (Split-Half Methodلقياس ثبات االستبانة.

 -3اختبار كولمجوروؼ – سمرنوؼ :الختبار إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
 -5اختب ػػار  Tلمعين ػػة الواح ػػدة :لمعرف ػػة م ػػدػ ارتف ػػاع أو انخف ػػاض اس ػػتجابات عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى فقػ ػرات ومح ػػاور

االسػػتبانة ،ولمتعػػرؼ إلػػى مػػدػ انح ػراؼ االسػػتجابات لكػػل فق ػرة مػػف الفق ػرات عػػف وسػػطيا الحسػػابي ،إلػػى جانػػب

المحاور الرئيسة ،ولمتعرؼ إلى قيمة " ،"Tوقيمة "."Sig.

 -6اختبار تحميل التبػايف األحػادؼ ( :)One Way ANOVAلمتحقػق مػف وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي
متوسط تقدير أفراد عينػة الد ارسػة لمتغيػرات( :العمػر ،الرتبػة العسػكرية ،عػدد سػنوات الخدمػة ،المؤىػل العممػي،
عدد الساعات التدريبية).

 -7تحميل االنحدار الخطي :لتحديد أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع.
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الفصل الخامس

تحميل البيانات واختبار الفرضيات
أولا -:الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة.
ثاني ا -:المحك المعتمد.
ثالثا -:تحميل البيانات.
رابع ا :اختبار الفرضيات
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تمييد:

يتضمف ىذا الفصل عرضاً لتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عػف أسػئمة

الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة ،والتي تـ التوصل إلييا مػف خػبلؿ تحميػل فقراتيػا ،والوقػوؼ عمػى البيانػات
الشخصػية والوظيفيػة ،لػذا تػػـ إجػراء المعالجػات اإلحصػػائية لمبيانػات المتجمعػة مػف اسػػتبانة الد ارسػة ،إذ تػـ اسػػتخداـ

برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ( )SPSSلمحصوؿ عمػى نتػائج الد ارسػة التػي تػـ عرضػيا وتحميميػا

في ىذا الفصل.

أولا -:الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية:
 -توزيع عينة الدراسة حسب العمر:

جدول ( )19

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر:
م

العمر

العدد

النسبة المئوية %

-1

أقل مف  30عاماً

11

5.5

 -2مف  -30أقل مف  40عاماً 111

55.5

 -3مف  -40أقل مف  50عاماً
 50عاماً فأكثر

-4

المجموع

 -توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة:

33.0

66
12

6.0

200

%100

جدول رقم () 20

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية:
م

الرتبة العسكرية العدد

النسبة المئوية %

-1

عقيد فما فوؽ

16

8.0

-2

مقدـ

41

20.5

-3

رائد

143

71.5

المجموع

200

%100
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 -توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:

جدول رقم ()21

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:
م

عدد سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية %

-1

أقل مف  10أعواـ

55

27.5

-2

مف  -10أقل مف  15عاماً

79

39.5

44

22.0

-4

 20عاماً فأكثر

22

11.0

200

%100

 -3مف  - 15أقل مف  20عاماً
المجموع

 -توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:

جدول رقم ()22

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:
م

المؤىل العممي

-2

دبموـ متوسط

22

-3

بكالوريوس

139

69.5

-4

دراسات عميا

19

9.5

200

%100

 -1ثانوية عامة فما دوف

المجموع

العدد

النسبة المئوية %

20

10.0
11.0

 -توزيع عينة الدراسة حسب عدد الساعات التدريبية:

جدول رقم () 23

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد الساعات التدريبية:
م

عدد الساعات التدريبية

العدد النسبة المئوية %

-1

لـ يمتحق بأؼ دورة

5

2.5

-2

 12ساعة

20

10.0

-3

 18ساعة

24

12.0

-4

 24ساعة فأكثر

151

75.5

المجموع

200

%100

121

ثاني ا -:المحك المعتمد في الدراسة:

تـ اعتماد درجات الموافقة حسب مقياس خماسي التدريج ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ( )24

يبين المحك المعتمد في الدراسة:
درجة

الوزن

الوزن النسبي

المتوسط الحسابي

الموافقة

الرقمي

قميمة جدا

1

 1.00أقل مف  20.00 1.80أقل مف 36.00

2

 1.80أقل مف  36.00 2.60أقل مف 52.00

متوسطة

3

 2.60أقل مف  52.00 3.40أقل مف 68.00

كبيرة

4

 3.40أقل مف  68.00 4.20أقل مف 84.00

كبيرة جدا

5

قميمة

من

4.20

إلى

5.00

من

84.00

إلى

100.00

()Source: Ozen, G., Yaman, M. & Acar, G. 2012

ولتفسػػير نتػػائج الد ارسػػة والحكػػـ عمػػى مسػػتوػ االسػػتجابة ،اعتمػػد الباحػػث عمػػى ترتيػػب المتوسػػطات الحسػػابية عمػػى

مسػتوػ المجػاالت لبلسػتبانة ككػػل ومسػتوػ الفقػرات فػػي كػل مجػاؿ ،وقػػد حػدد الباحػث درجػػة الموافقػة حسػب المحػػؾ
المعتمد لمدراسة.

ثالث ا -:تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة:

ولتحميل فقرات االستبانة فقد تـ استخداـ اختبار ( )Tلعينة واحدة ،وذلػؾ لمعرفػة مػا إذا كػاف متوسػط درجػة

االستجابة قد وصل إلى درجة الموافقة المتوسػطة وىػي ( )3أـ ال ،واذا كانػت () 0.05 < Sig.فػإف متوسػط آراء
أفػراد العينػة حػوؿ الظػاىرة ال يختمػف جوىريػاً مػف الدرجػة المتوسػطة ( ،)3وأمػا إذا كانػت () 0.05 ≥ Sig.فػإف
متوسػػط أفػراد المبحػػوثيف يختمػػف جوىريػاً عنػػد درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة ( )3وفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف تحديػػد مػػا إذا

كػػاف متوسػػط اإلجابػػة يزيػػد أو يػػنقص بصػػورة جوىريػػة عػػف درجػػة الموافػػق المتوسػػط مػػف خػػبلؿ قيمػػة اختبػػار ()T
بحيث إذا كانت موجبة يعني ذلؾ أف المتوسط يزيد عف درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.

 -نتائج السؤال األول ومناقشتيا:

سيتم استعراض نتائج الدراسة بالتسمسل وفق ترتيب األسئمة والفرضيات ذات العالقة باألسـئمة ،حيـث يـنص

السؤال عمى ما يمي:

 ما واقع اإلدارة العميا في جياز الشرطة الفمسطيني؟
وقد تـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار  Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية:
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جدول رقم ()25

يبين التحميل الكمي لمحاور اإلدارة العميا:
م

المحور

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

-1

التخطيط األمني

3.503

0.705

10.096

0.000

70.060

1

كبيرة

-2

ق اررات اإلدارة العميا

3.253

0.653

5.477

0.000

65.060

3

متوسطة

-3

استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية

3.265

0.784

4.779

0.000

65.300

2

متوسطة

-4

التدريب األمني

3.161

0.811

2.807

0.005

63.220

4

متوسطة

3.296

0.629

6.645

65.910 0.000

اإلدارة العميا

متوسطة

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستوػ داللة α ≥ 0.05

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 واقع اإلدارة العميا في جياز الشرطة الفمسطيني جاء بوزف نسبي ( ،)%65.910وىو بدرجة (متوسطة).وترتيب المحاور حسب الوزن النسبي تنازلي ا كالتالي:

 المحور األول -:واقػع التخطـيط األمنـي فـي جيـاز الشـرطة الفمسـطيني جػاء بػوزف نسػبي ( ،)70.060وىػوبدرجة (كبيرة).

 المحور الثالث -:واقع استخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية في جياز الشرطة الفمسـطيني جػاء بػوزف نسػبي( ،)65.300وىو بدرجة (متوسطة).

 المحور الثاني -:واقع ق اررات اإلدارة العميا في جياز الشرطة الفمسطيني جاء بوزف نسبي ( ،)65.060وىوبدرجة (متوسطة).

 المحــور الرابــع -:واقػػع التــدريب األمنــي فــي جيــاز الشــرطة الفمســطيني جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)63.220وىػػوبدرجة (متوسطة).

123

جدول رقم ()26

يبين تحميل فقرات محور التخطيط األمني:
م
-1
-2
-3
-4
-5

الفقرة
ي ػػتـ تطبيػ ػػق التخطػ ػػيط بش ػػكل واضػ ػػح فػ ػػي
اإلدارة التي تتبع ليا.

تيػػتـ اإلدارة العميػػا لتطبيػػق نظػػاـ المشػػاركة
في إعداد الخطط األمنية.
تعتم ػ ػ ػ ػ ػػد اإلدارة العمي ػ ػ ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ ػ ػػى الخبػ ػ ػ ػ ػ ػراء
والمتخصصيف في وضع الخطط األمنية.

توج ػػد عبلق ػػة تع ػػاوف ب ػػيف مع ػػدؼ الخط ػػط

ومنفذييا.

تي ػػتـ اإلدارة العمي ػػا ببػ ػرامج الت ػػدريب عم ػػى
إعداد الخطط األمنية.
المحور ككل

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

3.690

0.876

11.137

0.000

73.800

1

كبيرة

3.530

0.820

9.140

0.000

70.600

2

كبيرة

3.450

0.873

7.294

0.000

69.000

3

كبيرة

3.415

0.958

6.128

0.000

68.300

5

كبيرة

3.430

0.954

6.376

0.000

68.600

4

كبيرة

3.503

0.705

10.096

70.060 0.000

كبيرة

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستوػ داللة α ≥ 0.05

من الجدول ( )26يمكن استخالص ما يمي:

 المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة األولػػى " يــتم تطبيـــق التخطــيط بشـــكل واضــح فـــي اإلدارة التــي تتبـــع ليــا" يسػػاوؼ(( )3.690الدرجة الكمية مف  ، )5وقد جاءت بػوزف نسػبي ( ،)%73.800قيمػة االختبػار ( )11.137وأف
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوؼ ( ،)0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافق ًة بدرجة (كبيرة) مػف قبػل أفػراد العينػة
عمى محتوػ ىذه الفقرة ،وقد حازت ىذه الفقرة عمى المرتبة األولى ضػمف فقػرات محػور التخطػيط األمنػي ،وقـد

تعزى النتيجة إلى أنو يجب أف يكوف التخطيط واضح لجميع القػائميف عمػى تطبيػق ىػذه الخطػط ،خاصػة وأف
ىذه الخطط يتـ تطبيقيا في أىـ مجاالت الحياة وىو المجػاؿ األمنػي ،وىػذا يسػاعد عمػى تحقيػق األىػداؼ التػي

ُوضع التخطيط مف أجميا ،مما يولد عند العامميف إيماناً كامبلً بإمكانية تحقيق تمؾ األىداؼ.
 حازت الفقرة الرابعػة " توجد عالقة تعاون بين معدي الخطـط ومنفـذييا"  ،عمػى المرتبػة األخيػرة ضػمف فقػراتمحػػ ػػور التخطػ ػ ػػيط األمنػ ػ ػػي بمتوسػ ػ ػػط حسػ ػ ػػابي ( )3.150وقػ ػ ػػد جػ ػ ػػاءت بػ ػ ػػوزف نسػ ػ ػػبي ( ،)%68.300قيمػ ػ ػػة

االختب ػػار) )6.128وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاوؼ ( ،)0.000وى ػػذا يعن ػػي أف ىن ػػاؾ موافقػ ػ ًة بدرج ػػة
(متوسػطة) مػف قبػل أفػراد العينػة عمػػى محتػوػ ىػذه الفقػرة ،وقـد تعــزى النتيجـة إلػى أف اإلدارة العميػا فػي جيػػاز
الشرطة تتعامل بأسموب المركزية في عمميات التخطيط األمني.

 وبشكل عػاـ يمكػف القػوؿ بػأف المتوسػط الحسػابي يسػاوؼ ( ، )3.503وأف المتوسػط الحسػابي النسػبي يسػاوؼ( ،)%70.060قيمػة االختبػار ( )10.096وأف القيمػة االحتماليػة ( )Sig.تسػاوؼ ( ،)0.000وىػذا يعنػػي أف
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ىناؾ موافق ًة بدرجة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ ،ويدؿ ذلؾ عمػى أف اإلدارة العميػا فػي
جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية تيػػتـ بجانػػب التخطػػيط األمنػػي بمسػػتوػ كبيػػر ،ويعــزو الباحــث ذلــك :إلػػى أنػػو يتحػػتـ
عمػػى اإلدارة العميػػا فػػي جيػػاز الشػػرطة مواكبػػة التطػػورات والتغي ػرات األمنيػػة المتبلحقػػة والس ػريعة عمػػى السػػاحة
الفمسطينية مف خبلؿ التخطيط األمني واستشراؼ المستقبل مما يسيل عمى الجياز السيطرة عمػى الجػرائـ التػي

قد تحدث والوقاية منيا قبل ارتكابيا ،وىذا ىو اليدؼ الرئيس لجياز الشرطة.

 واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة ( ) Guidroz, Luce, & Denison, 2010والتي أكدتأف اإلدارة العميا لشركة تصنيع عالمية ،وباالشتراؾ مع المستويات اإلدارية الدنيا قامت بإنشاء خطط تطويرية
تخدـ بشكل ثنائي تطويرىـ ألنفسيـ وفي الوقت نفسو تمبية حاجات المؤسسة.
 واختمفت ىذه النتائج مع دراسة (السر ،)2008،والتي أظيرت غياب التخطيط في بعض األجيزة األمنيةواإلدارات العامة في و ازرة الداخمية واألمف الوطني ،وكذلؾ دراسة (آؿ سعود ،)2003 ،والتي بينت أف
قيادات جياز الدفاع المدني في الرياض وجدة تفتقر إلى االستراتيجيات والتخطيط البعيد المدػ.
جدول رقم ()27

يبين تحميل فقرات محور ق اررات اإلدارة العميا:
م
-1

-2

الفقرة
تستخدـ اإلدارة العميا األساليب العممية في
اتخاذ الق اررات األمنية.
تش ػػارؾ اإلدارة العػػامميف ف ػػي عمميػػة اتخػػاذ
الق ػ ػ ػ ػ ػ اررات الخاصػ ػ ػ ػ ػػة بعمميػ ػ ػ ػ ػػة التطػ ػ ػ ػ ػػوير

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري
3.490

3.195

0.885

0.895

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

7.827

0.000

69.800

""T

3.081

0.002

63.900

الترتيب
1

4

درجة

الموافقة
كبيرة

متوسطة

التنظيمي.
-3
-4
-5

تتوج ػػو اإلدارة نح ػػو البلمركزي ػػة ف ػػي اتخ ػػاذ
الق اررات.
ي ػ ػ ػ ػػتـ التفػ ػ ػ ػ ػػويض ف ػ ػ ػ ػػي اتخػ ػ ػ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػ ػ ػ اررات
لممستويات األمنية المختمفة.
تيػػتـ اإلدارة العميػػا بعقػػد الػػدورات التدريبيػػة

في اتخاذ الق اررات.

المحور ككل

3.010

1.017

0.139

0.890

60.200

5

متوسطة

3.370

0.881

5.936

0.000

67.400

2

متوسطة

3.200

1.022

2.767

0.006

64.000

3

متوسطة

3.253

0.653

5.477

65.060 0.000

متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 المتوسط الحسابي لمفقرة األولػى " تستخدم اإلدارة العميا األسـاليب العمميـة فـي اتخـاذ القـ اررات األمنيـة" يسػاوؼ(( )3.490الدرجػػة الكميػػة مػػف  ، )5وقػػد جػػاءت بػػوزف نسػػبي ( ،)%69.800قيمػػة االختبػػار ( )7.827وأف
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القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوؼ ( ،)0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافق ًة بدرجة (كبيرة) مػف قبػل أفػراد العينػة
عمى محتوػ ىذه الفقػرة ،وقػد حػازت ىػذه الفقػرة عمػى المرتبػة األولػى ضػمف فقػرات محػور قػ اررات اإلدارة العميػا،

وقد تعزى النتيجة إلى أنو يتـ بشكل مستمر عقػد دورات متخصصػة لمتخػذؼ القػرار يػتـ مػف خبلليػا تػدريبيـ
عمى استخداـ األساليب الحديثة في اتخاذ القرار.

 حازت الفقرة الثالثة " تتوجو اإلدارة نحو الالمركزيـة فـي اتخـاذ القـ اررات"  ،عمػى المرتبػة األخيػرة ضػمف فقػراتمحػ ػػور ق ػ ػ اررات اإلدارة العميػ ػػا بمتوسػ ػػط حسػ ػػابي ( )3.010وقػ ػػد جػ ػػاءت بػ ػػوزف نسػ ػػبي ( ،)%60.200قيمػ ػػة

االختب ػػار) )0.139وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاوؼ ( ،)0.890وى ػػذا يعن ػػي أف ىن ػػاؾ موافقػ ػ ًة بدرج ػػة
(متوسػػطة) مػػف قبػػل أف ػراد العينػػة عمػػى محتػػوػ ىػػذه الفق ػرة ،وقــد تعــزى النتيجــة إلػػى أف الق ػ اررات فػػي القضػػايا
األمنيػػة تميػػل إلػػى المركزيػػة ،ذلػػؾ ألف المؤسسػػة األمنيػػة تقػػوـ غالبػاً عمػػى إصػػدار األوامػػر والتعميمػػات وتنفيػػذىا
بحػػذافيرىا وبأقصػػى سػػرعة ألف عامػػل الوق ػػت ميػػـ جػػداً ،ويضػػيف الباحػػث أىمي ػػة وحػػدة (األمػػر) الق ػرار ف ػػي
المؤسسة األمنية ألف المياـ األمنية تتعمق باألرواح.

 وبشػػكل عػػاـ يمكػػف القػػوؿ بػػأف المتوسػػط الحسػػابي يسػػاوؼ ( ، )3.253وأف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي يسػػاوؼ( ،)%65.060قيمػػة االختبػػار ( )5.477وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.000وىػػذا يعنػػي أف
ىناؾ موافقة بدرجة (متوسطة) مف قبل أفراد العينػة عمػى فقػرات ىػذا المجػاؿ ،وىػذا يػدؿ عمػى أف واقػع قػ اررات

اإلدارة العميػػا فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني جػػاء بدرجػػة متوسػػطة ،يعــزو الباحــث ذلــك :إلػػى أف عػػدـ مركزيػػة
الق اررات في جياز الشرطة الناتج عف عدـ وحدة شقي الوطف منذ عاـ ( ) 2007ـ.

 واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (مطر ،)2008 ،والتي أظيرت أف التطوير التنظيمػي يػتـ مػفخبلؿ الق اررات اإلدارية في المؤسسات األىمية في المحافظات الجنوبية.
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جدول رقم ()28

يبين تحميل فقرات محور استخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية:
م
-1

الفقرة
تي ػ ػ ػ ػػتـ اإلدارة العمي ػ ػ ػ ػػا بمتابع ػ ػ ػ ػػة التقني ػ ػ ػ ػػات
الحديثة وتوفيرىا.

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري
3.170

1.042

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

2.306

0.022

63.400

""T

الترتيب
4

درجة

الموافقة
متوسطة

تستعيف اإلدارة العميا بالوسائل التكنولوجيػة
-2

لتس ػ ػ ػ ػ ػػييل اإلجػ ػ ػ ػ ػ ػراءات داخ ػ ػ ػ ػ ػػل الجي ػ ػ ػ ػ ػػاز

3.290

0.995

4.120

0.000

65.800

2

متوسطة

الشرطي.
تستخدـ اإلدارة العميا التكنولوجيػا فػي حفػع
-3

-4

المعمومػ ػػات واإلحصػ ػػائيات اليامػ ػػة لمعمػ ػػل

الشرطي.

تخص ػ ػػص اإلدارة العمي ػ ػػا موازن ػ ػػة لتط ػ ػػوير
التقنية بصفة مستمرة في الجياز.

3.770

0.955

11.405

0.000

75.400

1

كبيرة

2.905

1.105

-1.215

0.226

58.100

5

متوسطة

يتـ تدريب العامميف في الجياز عمى كيفية
-5

اس ػػتخداـ التقني ػػات الحديث ػػة الت ػػي تتناس ػػب

وطبيعة العمل في الجياز.
المحور ككل

63.800

3.190

0.964

2.788

0.006

3.265

0.784

4.779

65.300 0.000

3

متوسطة
متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة " تستخدم اإلدارة العميا التكنولوجيا في حفظ المعمومات واإلحصائيات الميمةلمعمل الشرطي " يساوؼ (( )3.770الدرجة الكميػة مػف  ، )5وقػد جػاءت بػوزف نسػبي ( ،)%75.400قيمػة
االختبػػار ( )11.405وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.000وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة

(كبيرة) مف قبل أفراد العينة عمػى محتػوػ ىػذه الفقػرة ،وقػد حػازت ىػذه الفقػرة عمػى المرتبػة األولػى ضػمف فقػرات
محور الوسائل الفنية والتكنولوجية ،ويعـزو الباحـث النتيجػة إلػى إدراؾ اإلدارة العميػا فػي جيػاز الشػرطة ألىميػة
حفػ ػػع المعمومػ ػػات واإلحصػ ػػائيات لمػ ػػا ليػ ػػا أىميػ ػػة بػ ػػارزة فػ ػػي العمػ ػػل األمنػ ػػي ،كمػ ػػا وتعتبػ ػػر ىػ ػػذه المعمومػ ػػات

مؤشر لمدػ نجاح جياز الشرطة في تحقيق أىدافيا.
واإلحصائيات
اً

 -حػػازت الفقػرة الرابعػػة " تخصــص اإلدارة العميــا موازنــة لتطــوير التقنيــة بصــفة مســتمرة فــي الجيــاز "  ،عمػػى

المرتبة األخيرة ضمف فقػرات محػور الوسػائل الفنيػة والتكنولوجيػة بمتوسػط حسػابي ( )2.905وقػد جػاءت بػوزف

نس ػػبي ( ،)%58.100قيم ػػة االختب ػػار) )-1.215وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاوؼ ( ،)0.226وى ػػذا

يعني أف ىناؾ موافق ًة بدرجة (متوسطة) مف قبل أفراد العينة عمى محتوػ ىذه الفقػرة ،ويعـزو الباحـث النتيجػة
إلى أف الضائقة الماليػة التػي تعيشػيا الحكومػة فػي المحافظػات الجنوبيػة تحػوؿ دوف تخصػيص موازنػة لتطػوير
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التقنيػػة بشػػكل مسػػتمر ،ىػػذا إلػػى جانػػب الحصػػار الخػػانق المفػػروض عمػػى القطػػاع ،والػػذؼ يمنػػع دخػػوؿ المعػػدات

التقنية.

 وبشكل عاـ يمكػف القػوؿ بػأف المتوسػط الحسػابي يسػاوؼ ( ، )3.265وأف المتوسػط الحسػابي النسػبي يسػاوؼ( ،)%65.300قيمػػة االختبػػار ( )4.779وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.000وىػػذا يعنػػي أف
ىناؾ موافقة بدرجة (متوسطة) مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىػذا المجػاؿ ،ويعـزو الباحـث النتيجػة إلػى قمػة

اإلمكانيػات الماليػة ،وكػػذلؾ قمػة الم اركػز المتخصصػػة عمػى مسػتوػ جيػػاز الشػرطة لتػدريب الكػوادر البشػرية فػػي
ىذا المجاؿ بالشكل المطموب.

 واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (القحطػاني ،)2007 ،و د ارسػة (المشػارؼ ،)2003 ،والتػيتعتبر أف المعوقات التكنولوجية مف أىـ معوقات التطػوير التنظيمػي ،لػذلؾ أوصػت باالىتمػاـ بتطػوير الجوانػب

اإلدارية في األجيزة الحكومية المركزية في الرياض مف خبلؿ تقنيات متجددة.
جدول رقم ()29

يبين تحميل فقرات محور التدريب األمني:
م
-1
-2
-3

-4

الفقرة
تشجع اإلدارة العميا العامميف عمى التػدريب

األمني.

توج ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػرامج معمن ػ ػ ػػة لمت ػ ػ ػػدريب األمن ػ ػ ػػي
واالبتعاث في الجياز.
تتوافػ ػ ػ ػػق ب ػ ػ ػ ػرامج التػ ػ ػ ػػدريب األمنػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػػع
االحتياجات الفعمية لمجياز.
تيػػتـ اإلدارة العميػػا برفػػع المسػػتوػ التعميمػػي

لمعامميف مف خبلؿ التدريب لتييئػتيـ لتقبػل

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

3.530

0.879

8.525

0.000

70.600

1

كبيرة

3.010

1.089

0.130

0.897

60.200

4

متوسطة

3.260

0.936

3.927

0.000

65.200

2

متوسطة

3.240

1.033

3.285

0.001

64.800

3

متوسطة

التطوير.
-5

تػ ػػوفر اإلدارة العميػ ػػا موازنػ ػػة خاصػ ػػة لػ ػػدعـ
برامج التدريب األمني.
المحور ككل

55.300

2.765

1.056

-3.147

0.002

3.161

0.811

2.807

63.220 0.005

5

متوسطة
متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 المتوسػػط الحسػػابي لمفقػرة األولػػى " تشــجع اإلدارة العميــا العــاممين عمــى التــدريب األمنــي " يسػػاوؼ ()3.530(الدرجػ ػػة الكميػ ػػة مػ ػػف  ، )5وقػ ػػد جػ ػػاءت بػ ػػوزف نسػ ػػبي ( ،)%70.600قيمػ ػػة االختبػ ػػار ( )8.525وأف القيمػ ػػة
االحتمالية ( )Sig.تساوؼ ( ،)0.000وىذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػ ًة بدرجػة (كبيػرة) مػف قبػل أفػراد العينػة عمػى
محتػػوػ ىػػذه الفق ػرة وقػػد حػػازت ىػػذه الفق ػرة عمػػى المرتبػػة األولػػى ضػػمف فق ػرات محػػور التػػدريب األمنػػي ،ويعــزو
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الباحـــث النتيج ػػة ألىمي ػػة الت ػػدريب األمن ػػي ف ػػي إع ػػداد رج ػػل األم ػػف إع ػػداداً جي ػػداً ،عمميػ ػاً وتقنيػ ػاً وب ػػدنياً وخمقيػ ػاً
لبلضػػطبلع بػػدوره فػػي تحقيػػق األمػػف فػػي المجتمػػع مػػف أجػػل تجويػػد أداء الخػػدمات األمنيػػة المقدمػػة لمجميػػور،
وتحسيف سمعة األجيزة األمنية وتزويد ثقة المواطنيف بيا.

 حازت الفقرة الخامسة " توفر اإلدارة العميا موازنة خاصة لدعم برامج التدريب األمني " ،عمى المرتبػة األخيػرةضمف فقرات محور التدريب األمني بمتوسط حسابي ( )2.765وقد جاءت بوزف نسبي ( ،)%55.300قيمػة

االختبػػار) )-3.147وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.002وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافق ػ ًة بدرجػػة
(متوسطة) مف قبل أفراد العينة عمى محتػوػ ىػذه الفقػرة ،ويعـزو الباحـث النتيجػة إلػى أف الضػائقة الماليػة التػي
تعيشيا الحكومة في المحافظات الجنوبية تحوؿ دوف توفير موازنة لمتدريب األمني ،باإلضافة إلى عػدـ انتظػاـ

الرواتػػب بشػػكل كامػػل منػػذ ثػػبلث سػػنوات تقريبػاً يػػؤثر عمػػى تقبػػل الكػوادر الشػػرطية لمتػػدريب األمنػػي ،ومػػا يترتػػب
عميو مف تكاليف مادية.

 وبشكل عاـ يمكػف القػوؿ بػأف المتوسػط الحسػابي يسػاوؼ ( ، )3.161وأف المتوسػط الحسػابي النسػبي يسػاوؼ( ،)%63.220قيمػػة االختبػػار ( )2.807وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.005وىػػذا يعنػػي أف

ىناؾ موافق ًة بدرجة (متوسطة) مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجػاؿ ،ويعزو الباحـث النتيجػة إلػى ُشػح
اإلمكانيات المالية ،وكذلؾ قمة المراكز المتخصصة عمى مستوػ جياز الشرطة لتدريب الكوادر البشرية.

 واتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع بعػػض الد ارسػػات كد ارسػػة (السػػر ،)2008 ،والتػػي أكػػدت عمػػى أنػػو يػػتـ تػػدريب وتنميػػةميارات الموظفيف في و ازرة الداخمية واألمف الوطني بصورة بطيئة جداً وخصوصاً األجيزة األمنية.

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا:ينص السؤال عمى ما يمي:

 ما مستوى توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني؟
وقد تـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار  Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية:
جدول رقم ()30

يبين تحميل محاور التطوير التنظيمي:
م

المحور

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

-1

اليياكل التنظيمية

3.307

0.734

5.916

0.000

66.140

3

متوسطة

-2

المورد البشرؼ

3.137

0.874

2.217

0.028

62.740

4

متوسطة

-3

الثقافة التنظيمية

3.532

0.680

11.063

0.000

70.640

1

كبيرة

-4

المياـ الوظيفية

3.455

0.740

8.697

0.000

69.100

2

كبيرة

3.362

0.658

7.788

67.248 0.000

التطوير التنظيمي
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متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 مسػػتوػ ت ـوافر التطــوير التنظيمــي فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)67.248وىػػو بدرجػػة(متوسطة).

 مسػػتوػ ت ـوافر اليياكــل التنظيميــة فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)66.140وىػػو بدرجػػة(متوسطة).

 مسػػتوػ تـــوافر المـــورد البشـــري فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)62.740وىػػو بدرجػػة(متوسطة).

 مسػػتوػ ت ـوافر الثقافــة التنظيميــة فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)70.640وىػػو بدرجػػة(كبيرة).

 مسػػتوػ ت ـوافر الميــام التنظيميــة فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)69.100وىػػو بدرجػػة(كبيرة).
جدول رقم ()31

يبين تحميل فقرات محور اليياكل التنظيمية:
الفقرة

م

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

قيمة
""T

قيمة

""Sig.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

يق ػ ػػوـ التط ػ ػػوير التنظيم ػ ػػي بالجي ػ ػػاز عم ػ ػػى
-1

-2
-3
-4
-5

تعديل الييكػل التنظيمػي لػيبلئـ المتغيػرات

الجديدة.

يتوافػ ػ ػػق الييكػ ػ ػػل التنظيمػ ػ ػػي الحػ ػ ػػالي مػ ػ ػػع
األىداؼ التي يسعى الجياز إلى تحقيقيا.
يوجد خطط لمتطوير المسػتمر فػي اليياكػل
التنظيمية لجياز الشرطة.
توجد مرونة في الييكػل التنظيمػي تتماشػى

مع ما يحدث مف متغيرات متبلحقة.

يوج ػ ػػد تنظ ػ ػػيـ غي ػ ػػر رس ػ ػػمي فع ػ ػػاؿ يس ػ ػػاند
الييكل التنظيمي الحالي.
المحور ككل

3.415

0.898

6.534

0.000

68.300

1

كبيرة

3.290

0.922

4.448

0.000

65.800

3

متوسطة

3.400

0.930

6.085

0.000

68.000

2

كبيرة

3.280

0.909

4.358

0.000

65.600

4

متوسطة

3.150

1.129

1.880

0.062

63.000

5

متوسطة

3.307

0.734

5.916

66.140 0.000

متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 المتوسػػط الحسػػابي لمفقػرة األولػػى " يقــوم التطــوير التنظيمــي بالجيــاز عمــى تعــديل الييكــل التنظيمــي لــيالءمالمتغي ـرات الجديــدة" يسػػاوؼ (( )3.415الدرجػػة الكميػػة مػػف  ، )5وقػػد جػػاءت بػػوزف نسػػبي (،)%68.300
قيمة االختبار ( )6.534وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوؼ ( ،)0.000وىذا يعني أف ىناؾ موافق ًة بدرجة
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(كبيرة) مف قبل أفراد العينة عمػى محتػوػ ىػذه الفقػرة ،وقػد حػازت ىػذه الفقػرة عمػى المرتبػة األولػى ضػمف فقػرات

محػور اليياكػل التنظيميػة ،وقـد تعـزى النتيجــة إلػى إدراؾ وايمػاف اإلدارة العميػا أىميػة تحػديث وتطػوير اليياكػػل
التنظيمية بما يتواكب مػع المتغيػرات المتبلحقػة فػي شػتى الجوانػب االجتماعيػة واالقتصػادية والسياسػية ،وغيرىػا

مف أجل قياـ جياز الشرطة بالمياـ المنوطة بو والتي تـ شرحيا سابقاً.
 -حازت الفقرة الخامسػة "يوجد تنظيم غير رسمي فعال يساند الييكـل التنظيمـي الحـالي" ،عمػى المرتبػة األخيػرة

ضػػمف فقػرات محػػور اليياكػػل التنظيميػػة بمتوسػػط حسػػابي ( )3.150وقػػد جػػاءت بػػوزف نسػػبي (،)%63.000

قيمة االختبار) )1.880وأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوؼ ( ،)0.062وىذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة بدرجػة

(متوسػطة) مػف قبػل أفػراد العينػة عمػػى محتػوػ ىػذه الفقػرة ،وقـد تعــزى النتيجـة إلػى أف اإلدارة العميػا فػي جيػػاز
الشرطة تعتقد بأف العبلقات غير الرسمية ىي مضيعة لموقت في ظل األحداث األمنية المتبلحقة عمى الساحة

الفمسطينية كوف الوقت عامل ميـ في المياـ األمنية.

 وبشػػكل عػػاـ يمكػػف القػػوؿ بػػأف المتوسػػط الحسػػابي يسػػاوؼ ( ، )3.307وأف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي يسػػاوؼ( ،)%66.140قيمػػة االختبػػار ( )5.916وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.000وىػػذا يعنػػي أف
ىناؾ موافقة بدرجة (متوسطة) مف قبل أفراد العينة عمػى فقػرات ىػذا المجػاؿ ،ويػدؿ عمػى أف اإلدارة العميػا فػي

جياز الشرطة الفمسطينية تعمل عمى تطوير اليياكل التنظيمية بمستوػ متوسط ،ولكػف ىػذه النسػبة تحتػاج إلػى

تعزيز كوف الموافقة كانت بدرجة متوسطة حسب نتائج الد ارسػة الحاليػة ،ويعـزو الباحـث ذلـك :إلػى عػدـ وجػود

قانوف لييئة الشرطة ،يحدد اختصاصات اإلدارات والوحػدات ،وكػذلؾ الضػباط واألفػراد ،ومػف ثػـ تحػدد السياسػة

العامة لييئة الشرطة والتي بدورىا تحدد الييكػل التنظيمػي المناسػب لجيػاز الشػرطة ،ومػف ناحيػة أخػرػ ،يمكػف
تفسػػير النتػػائج إلػػى أف االنقسػػاـ الفمسػػطيني أثػػر بالسػػمب مػػف خػػبلؿ وجػػود ىياكػػل تنظيميػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة

تختمف عنيا في المحافظات الجنوبية.

 واتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع بعػػض الد ارسػػات كد ارسػػة (السػػر ،)2008 ،والػػذؼ بينػػت غيػػاب اليياكػػل التنظيميػػةلبعض األجيزة األمنية وعدـ وضوح اليياكل التنظيمية الموجػودة مسػبقاً ،ود ارسػة (المػوح )2006 ،الػذؼ بينػت
وجػػود خمػػل فػػي اليياكػػل التنظيميػػة لمػػو ازرات الفمسػػطينية ،وكػػاف ىػػذا الخمػػل المسػػبب الػرئيس فػػي إعاقػػة التطػػوير

األداء اإلدارؼ ليا.
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جدول رقم ()32

يبين تحميل فقرات محور المورد البشري:
الفقرة

م

يح ػ ػػرص المس ػ ػػئولوف ع ػ ػػف تنمي ػ ػػة المػ ػ ػوارد
-1

البشػ ػرية ف ػػي جي ػػاز الش ػػرطة عم ػػى تحدي ػػد

االحتياجػػات التنمويػػة لمعػػامميف فيػػو بصػػورة

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

3.035

1.095

قيمة
""T

0.452

قيمة

الوزن

""Sig.

النسبي

0.652

60.700

الترتيب

5

درجة

الموافقة

متوسطة

منتظمة.

يح ػ ػػرص المس ػ ػػئولوف ع ػ ػػف تنمي ػ ػػة المػ ػ ػوارد

-2

البشػػرية ف ػػي جي ػػاز الشػػرطة عمػػى اختي ػػار

البرامج التطويرية المتخصصة.

3.095

0.970

1.385

0.168

61.900

4

متوسطة

يوج ػػد لػػدػ جيػػاز الشػػرطة خطػػط وبػػرامج
-3

معػ ػ ػػدة بإتقػ ػ ػػاف مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػل إتاحػ ػ ػػة فرصػ ػ ػػة

3.175

0.948

2.610

0.010

63.500

2

متوسطة

التطوير لمعامميف في جياز الشرطة.
توجػػد متابعػػة مسػػتمرة مػػف قبػػل المسػػئوليف
-4

-5

عػ ػػف تطػ ػػوير الم ػ ػوارد البش ػ ػرية فػ ػػي جيػ ػػاز

الشرطة.

يػ ػػتـ التنسػ ػػيق بػ ػػيف جيػ ػػاز الشػ ػػرطة وبػ ػػيف
الجيات المعنية بتطوير الموارد البشرية.
المحور ككل

3.135

1.021

1.870

0.063

62.700

3

متوسطة

3.245

1.054

3.288

0.001

64.900

1

متوسطة

3.137

0.874

2.217

62.740 0.028

متوسطة

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 مسػػتوػ تطــوير المــورد البشــري فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)62.740وىػػو بدرجػػة(متوسطة).

 المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة " يتم التنسيق بين جيـاز الشـرطة وبـين الجيـات المعنيـة بتطـوير المـواردالبشــــرية " يس ػػاوؼ (( )3.137الدرجػ ػػة الكميػػػة مػػػف  ، )5وق ػػد جػ ػػاءت بػ ػػوزف نسػ ػػبي ( ،)%64.900قيم ػػة
االختبػػار ( )3.288وأف القيمػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.001وىػػذا يعن ػػي أف ىنػػاؾ موافق ػ ًة بدرج ػػة
(متوسػػطة) مػػف قبػػل أف ػراد العينػػة عمػػى محتػػوػ ىػػذه الفق ػرة ،وقػػد حػػازت ىػػذه الفق ػرة عمػػى المرتبػػة األولػػى ضػػمف

فقرات محور الموارد البشرية ،وقد تعزى النتيجة إلى اىتماـ جياز الشرطة الفمسطينية بتطوير المػورد البشػرؼ

مف خبلؿ تقديـ تعميـ وتدريب متميز؛ وذلؾ لئلسػياـ فػي حفػع األمػف وحمايػة الحقػوؽ والحريػات ،ببنػاء واعػداد
كػػادر شػػرطي فػػي إطػػار مينػػي أكػػاديمي وفػػق المنػػاىج العمميػػة الحديثػػة بشػػقييا النظػػرؼ والعممػػي ،فكممػػا كػػاف

التنسيق بيف جياز الشرطة والجيات المختصة في تطوير المورد البشرؼ عالياً كمما كاف إعداد الموارد البشرية
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البلزمة لمتطوير فػاعبلً مػف حيػث الكفػاءة والقػدرات والميػارات ،وبالتػالي كػاف تطبيػق الخطػط التطويريػة ممكنػاً،
ومف ثـ يمكف تحقيق األىداؼ المرجوة مف ذلؾ التطوير.

 حػػازت الفق ػرة األولػػى " يحــرص المســئولون عــن تنميــة الم ـوارد البشــرية فــي جيــاز الشــرطة عمــى تحديــدالحتياجات التنموية لمعاممين فيو بصورة منتظمة " عمى المرتبة األخيرة ضػمف فقػرات محػور تطػوير المػوارد

البش ػرية بمتوسػػط حسػػابي ( )3.035وقػػد جػػاءت بػػوزف نسػػبي ( ،)%60.700قيمػػة االختبػػار) )0.452وأف

القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.652وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػ ًة بدرجػػة (متوسػػطة) مػػف قبػػل أفػراد
العينة عمى محتوػ ىذه الفقرة ،وقد تعزى النتيجة إلى الضائقة المالية التي تمػر بيػا الحكومػة الفمسػطينية فػي
المحافظات الجنوبية الناتجة عف إغبلؽ لممعابر ،وفرض حصػار خػانق عمػى القطػاع ،والػذؼ بػدوره يقمػل نسػبة
اإلنفاؽ عمى تنمية الموارد البشرية وتوفير االحتياجات التنموية لمكادر البشرؼ بصورة منتظمة.

 وبشػ ػ ػػكل عػ ػ ػػاـ فػ ػ ػػإف المتوسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي يسػ ػ ػػاوؼ ( ، )3.137وأف المتوسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي النسػ ػ ػػبي يسػ ػ ػػاوؼ( ،)%62.740قيمػػة االختبػػار ( )2.217وأف القيمػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.028وىػػذا يعن ػػي أف

ىناؾ موافق ًة بدرجة (متوسطة) مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىػذا المجػاؿ ،ويػدؿ عمػى أف اإلدارة العميػا فػي
جيػاز الشػػرطة الفمسػطينية تعمػػل عمػػى تطػوير المػوارد البشػرية بمسػػتوػ متوسػػط ،ولكػف ىػػذه النسػبة تحتػػاج إلػػى

تعزيز كوف الموافقة كانت بدرجة متوسطة حسب نتائج الدراسة الحالية ،ويعزو الباحـث ذلـك :إلػى الواقػع غيػر
المستقر والحصار المفروض عمى محافظات غزة ساىـ بشكل فعاؿ عمى ضعف القػدرة فػي تػوفير اإلمكانيػات

البلزمػػة لتطػػوير المػػورد البشػػرؼ فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية بالشػػكل المطمػػوب .ويػػرػ الباحػػث :بػػأف توسػػط

تقػػدير محػػور تطػػوير الم ػوارد البش ػرية يػػدؿ عمػػى وجػػود حػػرص ،واىتمػػاـ لػػدػ اإلدارة العميػػا فػػي جيػػاز الشػػرطة
الفمسطينية عمى تطوير المورد البشرؼ؛ السيما أف أعمى ثاني فقرة مف فقرات المحور وىي " يوجد لـدى جيـاز
الشرطة خطط وبرامج معدة بإتقان مـن أجـل إتاحـة فرصـة التطـوير لمعـاممين فـي جيـاز الشـرطة" تؤكػد عمػى
وجود رغبة وتوجو حقيقي لدػ اإلدارة العميا نحو تطوير الكوادر الشرطية.

 اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كد ارسػة (مطػر ،)2008،والػذؼ بينػت ضػرورة تنميػة وتطػوير العػامميفوزيادة مشاركتيـ في العمميػة اإلداريػة بشػكل عػاـ ،ود ارسػة (أبػو عسػاكر )2008،الػذؼ بينػت أىميػة التطػوير

التنظيمي عمى مستوػ األفراد والجماعات.

 كما واختمفػت ىػذه النتػائج مػع د ارسػة (القحطػاني )2008 ،والػذؼ بينػت أف وجػود معوقػات التطػوير التنظيمػيفي جانب الموارد البشرية يعود لمجياز الحكومي المركزؼ وليس عمى مستوػ اإلدارة العميا في جياز بعينو.
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جدول رقم ()33

يبين تحميل فقرات محور الثقافة التنظيمية:
الفقرة

م
-1
-2
-3
-4
-5

يبػ ػػادر العػ ػػامموف ذاتي ػ ػاً بااللتحػ ػػاؽ بػ ػػدورات
التطوير التنظيمي ذات الصمة بأعماليـ.

تق ػ ػ ػ ػػوـ اإلدارة العمي ػ ػ ػ ػػا بت ػ ػ ػ ػػذكير الع ػ ػ ػ ػػامميف
بضرورة احتراـ عادات وتقاليد المجتمع.
يػ ػػتـ تشػ ػػجيع العػ ػػامميف عمػ ػػى تنميػ ػػة أفكػ ػػار
جديدة والتقدـ بيا لئلدارة.
تسػػاعد األعػ ػراؼ الس ػػائدة فػػي بيئ ػػة العم ػػل
عمى زيادة التعاوف بيف العامميف.

تحػػاوؿ اإلدارة العميػػا غػػرس ثقافػػة تنظيميػػة
ايجابية لخمق الوالء واإلبداع.
المحور ككل

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

2.960

1.046

-0.541

0.589

59.200

5

متوسطة

3.985

0.817

17.042

0.000

79.700

1

كبيرة

3.530

0.902

8.312

0.000

70.600

4

كبيرة

3.585

0.870

9.512

0.000

71.700

3

كبيرة

3.600

0.897

9.463

0.000

72.000

2

كبيرة

3.532

0.680

11.063

70.640 0.000

كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 المتوسط الحسابي لمفقرة الثانيػة " تقوم اإلدارة العميا بتذكير العاممين بضرورة احترام عادات وتقاليد المجتمع" يس ػػاوؼ (( )3.985الدرجػ ػػة الكميػػػة مػػػف  ، )5وقػ ػػد ج ػػاءت بػ ػػوزف نسػ ػػبي ( ،)%79.700قيمػػػة االختبػ ػػار

( )17.042وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.000وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافق ػ ًة بدرجػػة (كبي ػرة)
مػػف قبػػل أفػراد العينػػة عمػػى محتػػوػ ىػػذه الفقػرة وقػػد حػػازت ىػػذه الفقػرة عمػػى المرتبػػة األولػػى ضػػمف فقػرات محػػور
الثقافة التنظيمية ،وقد تعزى النتيجة إلى تفيـ اإلدارة العميا في جياز الشرطة إلى طبيعة المجتمع الفمسطيني

المك ػوف أغمبػػو مػػف عػػائبلت وعشػػائر كبي ػرة ،تتميػػز وتخػػتص كػػل عشػػيرة منيػػا بتقاليػػد معينػػة ويجػػب عمػػى أف ػراد

الشػرطة أف تكػػوف عمػػى د اريػػة بيػػا وت ارعػػي تمػػؾ القػػيـ والعػادات والتقاليػػد ليكمػػل كػػل مػػف الشػػرطة وأفػراد المجتمػػع
منيما اآلخر في تحقيػق أىػداؼ جيػاز الشػرطة التػي سػبق الحػديث عنيػا ،لػذلؾ يجػب عمػى اإلدارة العميػا إبػراز

أىمية المواطف ،ودوره في مجاؿ الوقاية مف الجريمة ومكافحتيا.

 حػػازت الفقػرة األولػػى " يبــادر العــاممون ذاتيـا باللتحــاق بــدورات التطــوير التنظيمــي ذات الصــمة بأعمــاليم "عمى المرتبة األخيرة ضمف فقرات محور تطوير الثقافة التنظيمية بمتوسط حسابي ( )2.960وقد جاءت بوزف
نس ػػبي ( ،)%59.200قيم ػػة االختب ػػار) )-0.541وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاوؼ ( ،)0.589وى ػػذا

يعني أف ىناؾ موافق ًة بدرجة (متوسطة) مف قبل أفراد العينة عمى محتوػ ىذه الفقرة ،وقد تعزى النتيجة إلى
ع ػػدـ وج ػػود نظ ػػاـ حػ ػوافز مادي ػػة ومعنوي ػػة تش ػػجع الك ػػادر البش ػػرؼ عم ػػى االلتح ػػاؽ بال ػػدورات وتط ػػوير مي ػػاراتيـ
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وقدراتيـ ،ىذا باإلضافة إلى أف العامميف فػي الحكومػة فػي المحافظػات الجنوبيػة لػـ يتمقػوا رواتػبيـ بشػكل كامػل

منذ أكثر مف ثبلث سنوات ،وىذا يؤدؼ إلى تثبيط اليمـ.

 وبش ػ ػ ػػكل ع ػ ػ ػػاـ ف ػ ػ ػػإف المتوس ػ ػ ػػط الحس ػ ػ ػػابي يس ػ ػ ػػاوؼ ( ، )3.532وأف المتوس ػ ػ ػػط الحس ػ ػ ػػابي النس ػ ػ ػػبي يس ػ ػ ػػاوؼ( ،)%70.640قيمة االختبار ( )11.063وأف القيمػة االحتماليػة ( )Sig.تسػاوؼ ( ،)0.000وىػذا يعنػي أف
ىنػػاؾ موافقػ ًة بدرجػػة (كبيػرة) مػػف قبػػل أف ػراد العينػػة عمػػى فق ػرات ىػػذا المجػػاؿ ،ويػػدؿ عمػػى أف اإلدارة العميػػا فػػي
جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية تعمػػل عمػػى تعزيػػز الثقافػػة التنظيميػػة لػػدػ العػػامميف فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني،
ويعزو الباحث ىذه النتيجة لمثقافة التنظيمية التي يتميز بيا أفراد العينة لمرجعيتيا الدينيػة المسػتمدة مػف كتػاب
هللا عز وجل وسنة رسولو الكريـ.

 اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (عبد اإللو ،)2006 ،والتػي بينػت وجػود عبلقػة دالػة إحصػائياًوبينػػت كػػذلؾ أف اإلدارة العميػػا يشػػكموف ثقافػػة المؤسسػػة ،ود ارسػػة
بػػيف الثقافػػة التنظيميػػة والتطػػوير التنظيمػػيً ،
(المشػػارؼ ،)2003 ،التػي بينػػت المعوقػػات التنظيميػػة والثقافيػػة ميمػػة فػػي إعاقػػة عمميػػة التطػػوير التنظيمػػي فػػي
األجيزة األمنية.

جدول رقم ()34

يبين تحميل فقرات محور الميام الوظيفية:
م
-1
-2
-

-3

الفقرة
يػػتـ توزيػػع الميػػاـ الشػػرطية وفقػاً لممػػؤىبلت
والتخصصات.

يوج ػ ػػد تقس ػ ػػيـ واض ػ ػػح لممي ػ ػػاـ ف ػ ػػي جي ػ ػػاز
الشرطة.

ي ػ ػػتـ االلتػ ػ ػزاـ بتط ػ ػػوير القػ ػ ػوانيف واألنظم ػ ػػة
والموائح باستمرار.

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

الوزن

قيمة

قيمة

""Sig.

النسبي

""T

الترتيب

درجة

الموافقة

3.115

1.144

1.422

0.157

62.300

6

متوسطة

3.525

1.012

7.335

0.000

70.500

3

كبيرة

3.365

0.925

5.579

0.000

67.300

5

متوسطة

يوجػػد فػػي الجيػػاز نظػػاـ معمومػػات يػػتـ مػػف
-4

خبلل ػ ػػو تجمي ػ ػػع وحف ػ ػػع المعموم ػ ػػات الت ػ ػػي

3.600

0.930

9.127

0.000

72.000

2

كبيرة

تساعد عمى أداء المياـ.
-5
-6

تب ػ ػ ػػذؿ اإلدارة جيػ ػ ػ ػػود متواصػ ػ ػ ػػمة لتبسػ ػ ػ ػػيط
إجراءات العمل في الجياز.

يتـ عمػى الػدواـ متابعػة المػوائح المتبعػة فػي
العمل في الجياز.
المحور ككل

3.465

0.902

7.294

0.000

69.300

4

كبيرة

3.660

0.859

10.864

0.000

73.200

1

كبيرة

3.455

0.740

8.697

69.100 0.000
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كبيرة

وقد تبين من الجدول السابق أن:

 المتوسػػط الحسػػابي لمفقػرة السادسػػة وىػػي " يــتم عمــى الــدوام متابعــة الم ـوائح المتبعــة فــي العمــل فــي الجيــاز "يسػ ػػاوؼ (( )3.660الدرجػ ػػة الكميػ ػػة مػ ػػف  ، )5وقػ ػػد جػ ػػاءت بػ ػػوزف نسػ ػػبي ( ،)%73.200قيمػ ػػة االختبػ ػػار

( )10.864وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.000وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافق ػ ًة بدرجػػة (كبي ػرة)
مػػف قبػػل أفػراد العينػػة عمػػى محتػػوػ ىػػذه الفقػرة وقػػد حػػازت ىػػذه الفقػرة عمػػى المرتبػػة األولػػى ضػػمف فقػرات محػػور
المياـ الوظيفيػة ،وقـد تعـزى النتيجـة إلػى أف العمػل األمنػي والشػرطي يقػوـ عمػى تمقػي التعميمػات مػف األعمػى
فػػاألعمى وأؼ مخالفػػة لمتعميمػػات يػػتـ محاسػػبة المخػػالف وفق ػاً لم ػوائح المعتمػػدة؛ لػػذا يجػػب عمػػى الكػػادر الشػػرطي
متابعة الموائح المتبعة عمى الدواـ.

 حازت الفقرة األولى " يتم توزيع الميام الشرطية وفقا لممؤىالت والتخصصات " عمػى المرتبػة األخيػرة ضػمففقػ ػرات مح ػػور المي ػػاـ الوظيفي ػػة بمتوس ػػط حس ػػابي ( )3.115وق ػػد ج ػػاءت ب ػػوزف نس ػػبي ( ،)%62.300قيم ػػة
االختب ػػار) )1.422وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاوؼ ( ،)0.157وى ػػذا يعن ػػي أف ىن ػػاؾ موافقػ ػ ًة بدرج ػػة
(متوسػػطة) مػػف قبػػل أف ػراد العينػػة عمػػى محتػػوػ ىػػذه الفق ػرة ،وقػػد تُعػػزػ النتيجػػة إلػػى األقدميػػة فػػي المؤسسػػات
األمني ػػة بش ػػكل ع ػػاـ والمؤسس ػػة الش ػػرطية بش ػػكل خ ػػاص تعتب ػػر أح ػػد أى ػػـ االعتب ػػارات الت ػػي ي ػػتـ توزيػ ػع المي ػػاـ

الشرطية ،وحازت الفقرة الثالثة وىي " يتم اللتزام بتطوير القـوانين واألنظمـة والمـوائح باسـتمرار" عمػى المرتبػة

الخامسة قبل األخيرة ،وىذا ما تـ اإلشارة إليو سابقاً بأنو يجب إنشاء قانوف خاص بييئة الشرطة ،والعمل عمى
تطويره باستمرار ليواكب كافة التغيرات عمى الساحة األمنية.

 وبش ػ ػ ػػكل ع ػ ػ ػػاـ ف ػ ػ ػػإف المتوس ػ ػ ػػط الحس ػ ػ ػػابي يس ػ ػ ػػاوؼ ( ، )3.455وأف المتوس ػ ػ ػػط الحس ػ ػ ػػابي النس ػ ػ ػػبي يس ػ ػ ػػاوؼ( ،)%69.100قيمػػة االختبػػار ( )8.697وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاوؼ ( ،)0.000وىػػذا يعنػػي أف
ىنػػاؾ موافقػػة بدرجػػة (كبيػرة) مػػف قبػػل أف ػراد العينػػة عمػػى فق ػرات ىػػذا المجػػاؿ ،ويػػدؿ عمػػى أف اإلدارة العميػػا فػػي
جياز الشرطة تدرؾ مدػ أىمية تحديد المياـ الوظيفية ،وتوزيعيػا وتقسػيميا مػف أجػل تحقيػق أكبػر قػدر ممكػف

مف األىداؼ التي أُسندت لجياز الشرطة.

 اتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة (السر )2008 ،والتي أكػدت غيػاب القػوانيف والتشػريعات التػيتعمل عمى إعادة بناء وتطوير و ازرة الداخمية واألمف الوطني في المحافظات الجنوبيػة ،وعػدـ اسػتخداـ القػوانيف

والتشريعات كمعيار رقابي لقياس األداء ،وكذلؾ دراسة (عبد اإللو ،)2006 ،والتي أوصت بضرورة تخفػيض
شخصنة الق اررات اإلدارية في جامعتي األزىر واألقصى مف خبلؿ االلتزاـ باألنظمة والقوانيف.
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-

نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا:

ينص السؤال عمى ما يمي:

 ىل توجد عالقة بين واقع اإلدارة العميا ومستوى توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني؟
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:

 ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مسـتوى دللـة ( )α≤0.05بـين واقـع اإلدارة العميـا وبـين التطـويرالتنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.

وتـ التحقق مف صحة ىذه الفرضػية عػف طريػق حسػاب معػامبلت ارتبػاط بيرسػوف ،كمػا ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ

التالي:

جدول رقم ()35

يبين معامالت ارتباط بيرسون بين اإلدارة العميا وبين التطوير التنظيمي:
م

المحور

معامل الرتباط

قيمة"" Sig.

مستوى الدللة

-1

اليياكل التنظيمية

0.737

0.000

دالة

-2

المورد البشرؼ

0.766

0.000

دالة

-3

الثقافة التنظيمية

0.658

0.000

دالة

-4

المياـ الوظيفية

0.734

0.000

دالة

0.835

0.000

دالة

التطوير التنظيمي

* قيمة ر عند درجة حرية ( )199ومستوػ داللة (.)0.195( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )199ومستوػ داللة (.)0.254( = )0.01

وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:

 معامبلت ارتباط بيرسوف بيف اإلدارة العميا وبين التطوير التنظيمي دالة إحصائياً ،وىذا يدؿ عمى وجود عبلقةذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α ≤ 0.05بيف واقع اإلدارة العميا ،وبيف التطوير التنظيمي في
جياز الشرطة الفمسطيني ،ويعزو الباحث ذلك :أىمية اإلدارة العميا في عممية التطوير التنظيمي ،ألف عممية

التطوير التنظيمي تقوـ عمى قرار وتخطيط ووسائل وامكانيات وتدريب ،حيث تمتمؾ اإلدارة العميا كل ذلؾ مف

التوجييات والتعميمات المستدامة لمجياز الشرطي.

 واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (المشارؼ ،)2003 ،والتي أشارت إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيفرؤية القيادات العميا بشرطة منطقتي الرياض ومكة المكرمة ألىمية معوقات التطوير التنظيمي باألجيزة

األمنية.

 -ويتفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضية الفرعية التالية:

 ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05بين واقع التخطيط األمني وبين التطويرالتنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.
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وتػػـ التحقػػق مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػية عػػف طريػػق حسػػاب معػػامبلت ارتبػػاط بيرسػػوف ،كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي الجػػدوؿ

التالي:

جدول رقم ()36

يبين معامالت ارتباط بيرسون بين التخطيط األمني وبين التطوير التنظيمي:
م

المحور

معامل الرتباط

قيمة"" Sig.

مستوى الدللة

-1

اليياكل التنظيمية

0.530

0.000

دالة

-2

المورد البشرؼ

0.521

0.000

دالة

-3

الثقافة التنظيمية

0.487

0.000

دالة

-4

المياـ الوظيفية

0.571

0.000

دالة

0.609

0.000

دالة

التطوير التنظيمي

* قيمة ر عند درجة حرية ) )199ومستوػ داللة (.)0.195( = )0.05

* قيمة ر عند درجة حرية ( )199ومستوػ داللة (.)0.254( = )0.05
وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:

 معامبلت ارتباط بيرسوف بيف التخطيط األمني وبين التطوير التنظيمي دالة إحصائياً ،وىذا يدؿ عمى وجودعبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف واقع التخطيط األمني ،وبيف التطوير التنظيمي
في جياز الشرطة الفمسطيني ،ويعزو الباحث ذلك :ألىمية التخطيط األمني الذؼ يساعد المنظمات األمنية
عمى التوسع والبقاء ،ومواكبة التغيرات المستقبمية كونيا بيئة متغيرة ،ويقود إلى تطوير وتحسيف األداء األمني.

 ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05بين واقع ق اررات اإلدارة العميا وبينالتطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.

وتـ التحقق مف صحة ىذه الفرضية عف طريق حساب معامبلت ارتباط بيرسوف ،كما ىو مبيف في الجػدوؿ

التالي:

جدول رقم ()37

يبين معامالت ارتباط بيرسون بين ق اررات اإلدارة العميا وبين التطوير التنظيمي:
م

المحور

معامل الرتباط

قيمة"" Sig.

مستوى الدللة

-1

اليياكل التنظيمية

0.510

0.000

دالة

-2

المورد البشرؼ

0.587

0.000

دالة

-3

الثقافة التنظيمية

0.552

0.000

دالة

-4

المياـ الوظيفية

0.552

0.000

دالة

0.634

0.000

دالة

التطوير التنظيمي

* قيمة ر عند درجة حرية ) )199ومستوػ داللة (.)0.195( = )0.05

* قيمة ر عند درجة حرية ( )199ومستوػ داللة (.)0.254( = )0.05
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وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:

 معامبلت ارتباط بيرسوف بيف ق اررات اإلدارة العميا وبين التطوير التنظيمي دالة إحصائياً ،وىذا يدؿ عمىوجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف واقع ق اررات اإلدارة العميا ،وبيف
التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني ،ويعزو الباحث ذلك ::إلى أىمية القرار األمني الذؼ يتميز
بارتباطو بأىداؼ وعوامل متغيرة بشكل متسارع ،حيث يعتبر القرار األمني ىو جوىر اإلدارة في المؤسسة

األمنية ،وذلؾ ألف القرار بشكل عاـ يقع تنفيذه في المستقبل ،والمستقبل يخضع دائماً لمتغيرات يصعب التنبؤ
بأبعادىا الدقيقة ،أضف إلى ذلؾ أف القرار األمني يتعمق بأرواح الناس وممتمكاتيـ.

 ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤ 0.05بين واقع استخدام الوسائل الفنيةوالتكنولوجية وبين التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.

وتـ التحقق مف صحة ىذه الفرضية عف طريق حساب معػامبلت ارتبػاط بيرسػوف ،كمػا ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ

التالي:

جدول رقم ()38

يبين معامالت ارتباط بيرسون بين استخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية وبين التطوير التنظيمي:
م

المحور

معامل الرتباط

قيمة"" Sig.

مستوى الدللة

-1

اليياكل التنظيمية

0.704

0.000

دالة

-2

المورد البشرؼ

0.709

0.000

دالة

-3

الثقافة التنظيمية

0.582

0.000

دالة

-4

المياـ الوظيفية

0.675

0.000

دالة

0.771

0.000

دالة

التطوير التنظيمي

* قيمة ر عند درجة حرية ( )199ومستوػ داللة (.)0.195( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )199ومستوػ داللة (.)0.254( = )0.01
وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:

 معامبلت ارتباط بيرسوف بيف استخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية وبين التطوير التنظيمي دالة إحصائياً،وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف واقع استخدام الوسائل
الفنية والتكنولوجية ،وبيف التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني ،ويعزو الباحث ذلك :إلى أف
استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية تؤدؼ إلى تقريب المستويات اإلدارية داخل الجياز الشرطي ،كما ويؤدؼ
استخداميا إلى زيادة فعالية التنظيـ ،ويزيد مف معدالت إنجاز العمل كنتيجة تغير الطريقة التقميدية ألداء

العمل.

 ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05بين واقع التدريب األمني وبين التطويرالتنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني.
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وتـ التحقق مف صحة ىذه الفرضية عف طريق حساب معػامبلت ارتبػاط بيرسػوف ،كمػا ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ

التالي:

جدول رقم ()39

يبين معامالت ارتباط بيرسون بين التدريب األمني وبين التطوير التنظيمي:
م

المحور

معامل الرتباط

قيمة"" Sig.

مستوى الدللة

-1

اليياكل التنظيمية

0.733

0.000

دالة

-2

المورد البشرؼ

0.764

0.000

دالة

-3

الثقافة التنظيمية

0.610

0.000

دالة

-4

المياـ الوظيفية

0.684

0.000

دالة

0.806

0.000

دالة

التطوير التنظيمي

* قيمة ر عند درجة حرية ( )199ومستوػ داللة (.)0.195( = )0.05
* قيمة ر عند درجة حرية ( )199ومستوػ داللة (.)0.254( = )0.01

وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:

 معامبلت ارتباط بيرسوف بيف التدريب األمني وبين التطوير التنظيمي دالة إحصائياً ،وىذا يدؿ عمى وجودعبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف واقع التدريب األمني ،وبيف التطوير التنظيمي

في جياز الشرطة الفمسطيني ،ويعزو الباحث ذلك ::إلى أف التدريب األمني ىو األساس في إكساب
الميارات المطموبة ألداء المياـ األمنية بكفاءة وفاعمية ،ذلؾ وأف العمل في المجاالت األمنية يختمف عف

سواىا مف المجاالت واألنشطة الحياتية األخرػ ،لذلؾ فإف العمل األمني يحتاج لتدريب متخصص ،ألف
العمل األمني ييدؼ إلى الحفاظ عمى األنفس واألمواؿ واألعراض.

 نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا:ينص السؤال عمى ما يمي:

 ىل يوجد أثر لددارة العميا عمى التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني؟
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية:

 ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مسـتوى دللـة ( )α≤0.05لـددارة العميـا عمـى التطـوير التنظيمـي فـيجياز الشرطة الفمسطيني.

وتػػـ التحقػػق مػػف صػػحة ىػػذه الفرضػػية باسػػتخداـ تحميػػل االنحػػدار الخطػػي ( Linear Regression

 ،)Analysisكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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جدول رقم ()40

يبين تحميل النحدار الخطي:
معامل

الدللة

النحدار

قيمة
""T

قيمة

5.019

0.000

دالة

0.017

دالة
غير دالة

م

المتغيرات المستقمة

-1

المتغير الثابت

0.712

-2

التخطيط األمني

0.112

2.412

-3

ق اررات اإلدارة العميا

0.070

1.303

0.194

-4

استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية

0.277

5.550

0.000

دالة

-5

التدريب األمني

0.356

6.923

0.000

دالة

""Sig.

معامل التحديد = ( – )0.725معامل التحديد المعدل = ()0.720

* قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )199ومستوػ داللة ()1.980( = )0.05
وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:

 معامــل التحديــد = ( ،)0.725ومعامــل التحديــد المعــدل = ( ،)0.720أؼ أف مػػا نسػػبتو ( )%72.00مػػفالتغيػػر فػػي مسػػتوػ التطػػوير التنظيمػػي يعػػود لمتغيػػر فػػي المتغيػرات المسػػتقمة سػػابقة الػػذكر فػػي الجػػدوؿ ،والنسػػبة
المتبقية ( )%28.00تعود لمتغير في عوامل أخرػ.

 المتغيـــــرات ذات دللـــــة إحصـــــائية ى ػ ػػي( :المتغي ػ ػػر الثاب ػ ػػت ،التخط ػ ػػيط األمن ػ ػػي ،اس ػ ػػتخداـ الوس ػ ػػائل الفني ػ ػػةوالتكنولوجية ،التدريب األمني) ،أؼ أنيا تؤثر في مستوػ التطوير التنظيمي.

 المتغي ـرات ليســت ذات دللــة إحصــائية ىػػي( :ق ػ اررات اإلدارة العميػػا) ،أؼ أنيػػا ال تػػؤثر فػػي مسػػتوػ التطػػويرالتنظيمي.

 معادلة النحدار ىػي :مستوى التطـوير التنظيمـي = ( * 0.112 +0.712التخطػيط األمنػي) *0.070 +(ق اررات اإلدارة العميا) ( *0.277 +استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية) ( * 0.356 +التدريب األمني).

ويعــزو الباحــث أف (التخطػػيط األمنػػي ،اسػػتخداـ الوسػػائل الفنيػػة والتكنولوجيػػة والتػػدريب األمنػػي) لػػو أثػػر عمػػى

مستوػ التطوير التنظيمي إلى أف:

 التخطيط األمني لو أثر في مستوػ التطوير التنظيمي مف خبلؿ تخطيط الموارد البشرية في جياز الشرطةوالعمل عمى تنميتيا وتطويرىا.

 استخدام الوسائل الفنية والتكنولوجية :لو أثر في مستوػ التطوير التنظيمي مف خبلؿ استخداـ األجيزةالحديثة في إدخاؿ البيانات والمعمومات مما يخمق ثقافة تنظيمية في المؤسسة الشرطية.

 التدريب األمني :لو أثر في مستوػ التطوير التنظيمي مف خبلؿ تطوير المياـ الوظيفية لدػ الكوادر الشرطيةفي المؤسسة الشرطية.

كما ويعزو الباحث :إلى أف ق اررات اإلدارة العميا ليس ليا أثر عمى مستوػ التطوير التنظيمي إلى أف حالة
االنقساـ الفمسطيني بيف شقي الوطف (الضفة الغربية والمحافظات الجنوبية) يؤدؼ إلى عدـ وجود ق اررات
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شرطية مركزية تؤثر في المجاالت المختمفة لمتطوير التنظيمي( :اليياكل التنظيمية ،الموارد البشرية ،الثقافة

التنظيمية ،المياـ الوظيفية) ،لذلؾ كاف بعد ق اررات اإلدارة العميا ليس لو أثر عمى مستوػ التطوير التنظيمي
كباقي أبعاد اإلدارة العميا (التخطيط األمني ،الوسائل الفنية والتكنولوجية ،التدريب األمني).

 نتائج السؤال الخامس ومناقشتيا:ينص السؤال عمى ما يمي:

 ىــل توجــد فــروق بــين متوســطات اســتجابات أف ـراد عينــة الدراســة حــول واقــع اإلدارة العميــا ومســتوى ت ـوافر
التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تعزى إلى متغيرات( :العمر ،الرتبة العسكرية ،عدد سـنوات

الخدمة ،المؤىل العممي ،عدد الساعات التدريبية)؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:

 ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللـة ( )α≤0.05بـين متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـةالدراسة حول واقع اإلدارة العميا ومستوى توافر التطوير التنظيمي فـي جيـاز الشـرطة الفمسـطيني تعـزى إلـى
متغيرات( :العمر ،الرتبة العسكرية ،عدد سنوات الخدمة ،المؤىل العممي ،عدد الساعات التدريبية).

وتتفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:

 -9ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللـة ( )α≤0.05بـين متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة
الدراسة حول واقع اإلدارة العميا ومستوى توافر التطوير التنظيمي فـي جيـاز الشـرطة الفمسـطيني تعـزى إلـى
متغير العمر.

وتـ التحقق مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()41

يبين الفروقات بالنسبة لمتغير العمر:
المقياس

اإلدارة العميا

التطوير التنظيمي

العمر

العدد

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

أقل مف  30عاـ

11

3.400

0.596

مف -30أقل مف  40عاـ

111

3.177

0.664

مف -40أقل مف  50عاـ

66

3.426

0.564

 50عاـ فأكثر

12

3.579

0.446

أقل مف  30عاـ

11

3.593

0.624

مف -30أقل مف  40عاـ

111

3.276

0.685

مف -40أقل مف  50عاـ

66

3.426

0.614

 50عاـ فأكثر

12

3.603

0.589

قيمة
""F

قيمة

""Sig.

0.022 3.281

0.139 1.853

مستوى
الدللة

دالة

غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )196 ، 3وعند مستوػ داللة (2.680 = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:
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 قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في مقياس اإلدارة العميا ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع اإلدارة

العميا ،ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير العمر.

 -قيمة " "Fالمحسوبة أقل مف قيمة " "Fالجدولية في مقياس التطوير التنظيمي ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ

واقع اإلدارة العميا ،ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير العمر.
 -يتضح مف جدوؿ ( )19أف ما نسبتو ( )%61مف أفراد عينة الدراسة ىـ مف فئة الشباب حيث تقع أعمارىـ

في الفئة أقل مف ) 40عاماً ،وأف ما نسبتو ( )%6أعمارىـ تتجاوز ( )50عاماً ،وىذا ينسجـ مع طبيعة

التكويف المجتمعي الفمسطيني ،والذؼ تشكل فئة الشباب الغالبية العظمى فيو ،وقد يعود السبب في ذلؾ
لطبيعة العمل في المؤسسات األمنية التي تعتمد عمى عنصر الشباب بشكل رئيس في أداء الواجبات والمياـ

المنوطة بيا ،إضاف ًة إلى ذلؾ حالة االنقساـ الفمسطيني عاـ ) )2007ـ وما تبعو مف مشاريع التقاعد المبكر
والتي استيدفت العامميف مف ذوؼ األعمار المتقدمة.
وإليجاد الفروقات بيف المجموعات ،تـ استخداـ اختبار ( ،)LSDكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()42

يبين الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير العمر في مقياس اإلدارة العميا:
العمر

أقل من  30عام من -30أقل من  40عام من -40أقل من  50عام  50عام فأكثر

أقل من  30عام

1

من -30أقل من  40عام

-0.223

1

من -40أقل من  50عام

0.026

*0.249

1

 50عام فأكثر

0.175

*0.402

0.153

1

وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أنو:

 توجد فروقات بيف مجموعة (مف -40أقل مف  50عاماً) ومجموعة (مف -30أقل مف  40عاماً) ،ولصالحمجموعة (مف -40أقل مف  50عاماً).

 توجد فروقات بيف مجموعة ( 50عاـ فأكثر) ومجموعة (مف -30أقل مف  40عاـ) ،ولصالح مجموعة( 50عاـ فأكثر).

 -2ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة حول واقع اإلدارة العميا ومستوى توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تعزى إلى
متغير الرتبة العسكرية.

وتـ التحقق مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ

التالي:
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جدول رقم ()43

يبين الفروقات بالنسبة لمتغير الرتبة العسكرية:
المقياس

الرتبة العسكرية

العدد

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

عقيد فما فوؽ

16

3.397

0.706

مقدـ

41

3.299

0.696

رائد

عقيد فما فوؽ

143

3.283

0.603

16

3.470

0.805

مقدـ

41

3.456

0.632

رائد

143

3.323

0.649

اإلدارة العميا

التطوير التنظيمي

قيمة
""F

قيمة

""Sig.

مستوى
الدللة

 0.792 0.234غير دالة

 0.415 0.884غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )197 ، 2وعند مستوػ داللة (3.070 = )0.05
وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:

 قيمة " "Fالمحسوبة أقل مف قيمة " "Fالجدولية في مقياس اإلدارة العميا ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع اإلدارة

العميا ،ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير الرتبة العسكرية.
 -قيمة " "Fالمحسوبة أقل مف قيمة " "Fالجدولية في مقياس التطوير التنظيمي ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ

واقع اإلدارة العميا ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير الرتبة
العسكرية.

 يتضح مف خبلؿ جدوؿ ( )20أف ما نسبتو ( )%71.5مف المبحوثيف برتبة رائد ،بينما ما نسبتو ()20.5مف المبحوثيف برتبة مقدـ ،وىذا يتفق مع الييكل التنظيمي اليرمي لمقطاع األمني ،مما يعكس جودة في
تسكيف الكوادر عمى اليياكل التنظيمية ألجيزة وادارات القطاع األمني ،وفيما يخص نسبة رتبة العقيد فما فوؽ

فمثمت ما نسبتو ( ، )%8وقد يكوف سبب ذلؾ مشاريع التقاعد المبكر والتي تمت حالة االنقساـ عاـ

) )2007ـ ،والتي استيدفت رتبو عقيد فما فوؽ ،وىذا يتفق مع نتائج التحميل الوصفي في جدوؿ ()18
والذؼ يظير أف غالبية أفراد العينة مف الشباب (أقل مف ( )40عاما (.

 -0ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة حول واقع اإلدارة العميا ومستوى توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تعزى إلى
متغير عدد سنوات الخدمة.

وتـ التحقق مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ

التالي:
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جدول رقم ()44

يبين الفروقات بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة:
المقياس

اإلدارة العميا

التطوير التنظيمي

عدد سنوات الخدمة

العدد

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

أقل مف  10سنوات

55

3.341

0.615

مف -10أقل مف  15سنة

79

3.189

0.640

مف -15أقل مف  20سنة

44

3.393

0.635

 20سنة فأكثر

22

3.368

0.599

أقل مف  10سنوات

55

3.426

0.645

مف -10أقل مف  15سنة

79

3.284

0.655

مف -15أقل مف  20سنة

44

3.430

0.641

 20سنة فأكثر

22

3.351

0.743

قيمة
""F

قيمة

""Sig.

مستوى
الدللة

 0.274 1.305غير دالة

 0.554 0.698غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )196 ، 3وعند مستوػ داللة (2.680 = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:

 قيمة " "Fالمحسوبة أقل مف قيمة " "Fالجدولية في مقياس اإلدارة العميا ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع اإلدارة

العميا ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير عدد سنوات الخدمة.
 -قيمة " "Fالمحسوبة أقل مف قيمة " "Fالجدولية في مقياس التطوير التنظيمي ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ

واقع اإلدارة العميا ،ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير عدد
سنوات الخدمة.

 يتضح مف جدوؿ ( )21أف مانسبتو ( )%67مف عينة الدراسة سنوات خدمتيـ أقل مف ( )15عاـ ،ويعزوالباحث ىذه النتيجة لحركة التعيينات التي تمت بعد فترة االنقساـ ))2007ـ ،إلى جانب استمرار عدد مف

موظفي سمطة راـ هللا في عمميـ دوف انقطاع ،وىذا يتفق مع نتائج التحميل الوصفي في جدوؿ ( )18والذؼ
يظير أف غالبية أعمار أفراد العينة مف الشباب (أقل مف ( )40عاماً) ،وبينت النتائج أف ما نسبتو ()%33
مف أفراد العينة تزيد خدمتيـ عف ( )15عاماً ،ويعزو الباحث :ىذه النتيجة إلى أف ىذه الفئة مف العامميف تـ

تعيينيـ مع قدوـ السمطة عاـ ) (1994ـ.

 -3ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة حول واقع اإلدارة العميا ،ومستوى توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تعزى إلى
متغير المؤىل العممي.
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وتـ التحقق مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىػو مبػيف فػي الجػدوؿ

التالي:

جدول رقم ()45

يبين الفروقات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي:
المقياس

المؤىل العممي

العدد

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

ثانوية عامة فما دوف

20

3.623

0.495

دبموـ متوسط

22

3.150

0.647

بكالوريوس

139

3.251

0.615

دراسات عميا

ثانوية عامة فما دوف

19

3.447

0.734

20

3.676

0.536

دبموـ متوسط

22

3.048

0.703

بكالوريوس

139

3.338

0.631

دراسات عميا

19

3.571

0.758

اإلدارة العميا

التطوير التنظيمي

قيمة
""F

قيمة

""Sig.

0.037 2.878

0.008 4.075

مستوى
الدللة

دالة

دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )196 ، 3وعند مستوػ داللة (2.680 = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:

 قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في مقياس اإلدارة العميا ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع اإلدارة

العميا ،ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير المؤىل العممي.
 قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في مقياس التطوير التنظيمي ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع

اإلدارة العميا ،ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير المؤىل
العممي.
 يتضح مف جدوؿ ( )22أف ما نسبتو ( )%79مف حممة شيادة البكالوريوس فأكثر ،ويعزو الباحػث ذلػؾ :إلػىاىتمػػاـ الكػػادر الشػػرطي بتطػػوير أنفسػػيـ بشػػكل عممػػي وأكػػاديمي وبمػػا يناسػػب م اركػػزىـ الوظيفيػػة خاصػػة أنيػػـ

يتقم ػػدوف مناص ػػب إداري ػػة عمي ػػا ،باإلض ػػافة إل ػػى أف ق ػػانوف الخدم ػػة ف ػػي ق ػػوػ األم ػػف الفمس ػػطيني رق ػػـ ( )8لس ػػنة

) )2005ـ يشترط الحصوؿ عمى الدرجػة الجامعيػة األولػى لترقيػة الضػباط لمرتػب السػامية (مػف ارئػد فمػا فػوؽ)،
كمػػا يبػػيف الجػػدوؿ أف مػػا نسػػبتو ( )%9.5حاصػػميف عمػػى د ارسػػات عميػػا ،وىػػذا يعػػود إلػػى تػػوفر بػرامج الد ارسػػات
العميا في الجامعات الفمسطينية ،باإلضافة لرغبة الكادر الشرطي في التطوير والتأىيػل لممناصػب القياديػة داخػل

المؤسسػػة األمنيػػة ،وتشػػير النتػػائج إلػػى أف مػػا نسػػبتو ( )%21مػػف حممػػة دبمػػوـ متوسػػط فأقػػل ،وىػػذا يعػػود لوجػػود
المعاىد األمنية والشرطية والتي تمنح درجة الدبموـ في العموـ األمنية والشرطية.

146

 وبشكل عاـ فإف ما نسبتو ( )%90مف أفراد العينة مف حممة درجة الدبموـ المتوسط فأكثر مما يػدؿ عمػى تػوفردرجػػة عمميػػة وتنػػوع معرفػػي يواكػػب المفػػاىيـ واألسػػاليب القياديػػة الحديثػػة ،وبمػػا يتػػيح القػػدرة عمػػى فيػػـ واالسػػتجابة

ألسئمة الدراسة.

وإليجاد الفروقات بيف المجموعات ،تـ استخداـ اختبار ( ،)LSDكما ىو مبيف في الجداوؿ التالية:
جدول رقم ()46

يبين الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي في مقياس اإلدارة العميا:
المؤىل العممي

ثانوية عامة فما دون دبموم متوسط بكالوريوس

ثانوية عامة فما دون

1

دبموم متوسط

-*0.473

1

بكالوريوس

-*0.372

0.101

1

دراسات عميا

-0.175

0.297

0.197

دراسات عميا

1

وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أنو:

 توجد فروقات بيف مجموعة (دبموـ متوسط) ومجموعة (ثانوية عامة فما دوف) ،ولصالح مجموعة(ثانوية عامة فما دوف).

 توجد فروقات بيف مجموعة (بكالوريوس) ومجموعة (ثانوية عامة فما دوف) ،ولصالح مجموعة(ثانوية عامة فما دوف).

جدول رقم ()47

يبين الفروقات بين المجموعات بالنسبة لمتغير المؤىل العممي في مقياس التطوير التنظيمي:
المؤىل العممي

ثانوية عامة فما دون دبموم متوسط بكالوريوس

ثانوية عامة فما دون

1

دبموم متوسط

-*0.629

1

بكالوريوس

-*0.338

0.291

1

دراسات عميا

-0.105

*0.524

0.233

دراسات عميا

1

وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أنو:

 توجد فروقات بيف مجموعة (دبموـ متوسط) ومجموعة (ثانوية عامة فما دوف) ،ولصالح مجموعة (ثانويةعامة فما دوف).

 توجد فروقات بيف مجموعة (بكالوريوس) ومجموعة (ثانوية عامة فما دوف) ،ولصالح مجموعة (ثانويةعامة فما دوف).

 -توجد فروقات بيف مجموعة (دراسات عميا) ومجموعة (دبموـ متوسط) ،ولصالح مجموعة (دراسات عميا).
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 -5ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة حول واقع اإلدارة العميا ،ومستوى توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تعزى إلى
متغير عدد الساعات التدريبية.

وتـ التحقق مف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،One-Way ANOVAكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدول رقم ()48

يبين الفروقات بالنسبة لمتغير عدد الساعات التدريبية:
المقياس

عدد الساعات التدريبية

العدد

المتوسط النحراف

الحسابي المعياري

لـ يمتحق بأؼ دورة

5

3.290

0.268

 12ساعة

20

3.223

0.790

 18ساعة

24

3.552

0.594

 24ساعة فأكثر
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3.265

0.615

لـ يمتحق بأؼ دورة

5

3.295

0.535

 12ساعة

20

3.357

0.696

 18ساعة

24

3.669

0.684

 24ساعة فأكثر
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3.317

0.645

اإلدارة العميا

التطوير التنظيمي

قيمة
""F

قيمة

""Sig.

مستوى
الدللة

 0.201 1.556غير دالة

 0.112 2.025غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )196 ، 3وعند مستوػ داللة (2.680 = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابق أف:

 قيمة " "Fالمحسوبة أقل مف قيمة " "Fالجدولية في مقياس اإلدارة العميا ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذاتداللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع

اإلدارة العميا ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير عدد الساعات
التدريبية.

 قيمة " "Fالمحسوبة أقل مف قيمة " "Fالجدولية في مقياس التطوير التنظيمي ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجودفروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α ≤ 0.05بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

حوؿ واقع اإلدارة العميا ،ومستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير عدد
الساعات التدريبية.
 يتضح مف جدوؿ ( )23أف ما نسبتو ( )%75.5مف مف الحاصميف عمى ( )24ساعة تدريبية فأكثر،ويعزو الباحث ذلؾ :إلى اىتماـ الكادر الشرطي بتطوير أنفسيـ مف خبلؿ الدورات التدريبية وبما يناسب

مراكزىـ الوظيفية خاصة أنيـ يتقمدوف مناصب إدارية عميا بحاجة لدورات في مجاؿ تنظيـ الشرطة ،باإلضافة
148

إلى أف ىيئة التنظيـ واإلدارة تشترط الحصوؿ عمى دورات تدريبي حتمية لترقية الضباط  ،كما يبيف الجدوؿ

أف ما نسبتو ( )%2.5لـ يمتحقوا بأؼ دورة تدريبية وتعتبر ىذه نسبة قميمة.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
أولا -:نتائج الدراسة.
ثانيا -:توصيات الدراسة.
ثالثا -:مصفوفة الربط بين نتائج وتوصيات الدراسة.
رابعا -:الدراسات المقترحة.
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الفصل السادس

نتائج وتوصيات الدراسة

تمييد:

ُخصػػص ىػػذا الفصػػل لتمخػػيص النتػػائج التػػي سػػعت الد ارسػػة إلػػى التوصػػل إلييػػا فػػي ضػػوء نتػػائج التحميػػل

اإلحصائي ،وصوالً إلى وضع مجموعة مف التوصػيات واالقت ارحػات فػي ضػوء نتػائج الد ارسػة ،والتػي قػد تسػاعد فػي
تحسيف دور اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطينية في المحافظات الجنوبية.

أولا -:نتائج الدراسة:
 -1النتائج المتعمقة بعينة الدراسة:
 بمغػػت نسػػبة أفػراد العينػػة التػػي تقػػل أعمػػارىـ عػػف ( )40سػػنة ( ،)%61وىػػذا يػػدؿ عمػػى نسػػبةمرتفعة لمشباب.
 وأظيرت الدراسة أف ما نسبتو ( ،)%71.5مف أفراد عينة الدراسة برتبة رائد. -وبينت الدراسة أف ما نسبتو ( ،)%67مف عينة الدراسة سنوات خدمتيـ أقل مف ( )15عاماً.

 وأظيرت الدراسة أف ما نسبتو ( ،)%79مف أفراد عينة الدراسة مػف حممػة شػيادة البكػالوريوسفأكثر.
رسػػة أف مػػا نسػػبتو ( ،)%75.5مػػف أفػراد عينػػة الد ارسػػة مػػف الحاصػػميف عمػػى ( )24سػػاعة
 -وكشػػفت الد ا

تدريبية فأكثر.
 -2النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل (اإلدارة العميا):
 أظيرت النتائج دور اإلدارة العميا بشػكل عػاـ بدرجػة متوسػطة بنسػبة ( ،)%65.910مػف قبػلجياز الشرطة الفمسطيني ،وجاء ترتيب أبعاد اإلدارة العميا في جياز الشرطة الفمسطيني عمػى
النحو التالي:
-

المرتبة األولى -:بعد التخطيط األمني بنسبة (.)%70.06

 المرتبة الثانية -:بعد استخداـ الوسائل الفنية والتكنولوجية بنسبة (.)%65.3 المرتبة الثالثة -:بعد ق اررات اإلدارة العميا بنسبة (.)%65.06-

المرتبة الرابعة -:بعد التدريب األمني بنسبة (.)%63.22
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 -3النتائج المتعمقة بالمتغير التابع (التطوير التنظيمي):

 أظيػػرت النتػػائج مسػػتوػ ت ػوافر التطػػوير التنظيمػػي فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطيني بشػػكل عػػاـبدرج ػػة متوس ػػطة بنس ػػبة ( ،)%67.248وج ػػاء ترتي ػػب أبع ػػاد التط ػػوير التنظيم ػػي ف ػػي جي ػػاز
الشرطة الفمسطيني عمى النحو التالي:
 المرتبة األولى -:بعد الثقافة التنظيمية بنسبة (.)%70.640-

المرتبة الثانية -:بعد المياـ الوظيفية بنسبة (.)%69.100

-

المرتبة الثالثة -:بعد اليياكل التنظيمية بنسبة (.)%66.140

-

المرتبة الرابعة -:بعد المورد البشرؼ بنسبة (.)%62.740

 -4النتائج المتعمقة بالفرضيات:

 النتائج الخاصة بالعالقة واأل ثر بين المتغيرات: خمصت الدراسة إلى وجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α ≤ 0.05بيف واقعاإلدارة العميا بأبعاده األربعة:

(التخطيط األمني ،ق اررات اإلدارة العميا ،الوسائل الفنية والتكنولوجية،

التدريب األمني) والتطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني ،وبمغ معامل ارتباط العبلقة

( ،)0.835وأف ما نسبتو ( )%72.00مف التغير في المتغير التابع( :مستوػ التطوير التنظيمي) يعود
لمتغير في المتغير المستقل (اإلدارة العميا).

 كما وأظيرت الدراسة أف( :التخطيط األمني ،الوسائل الفنية والتكنولوجية ،التدريب األمني) تؤثر تأثيرذو داللة إحصائية في المتغير التابع( :مستوػ التطوير التنظيمي).

 -كما وأظيرت الدراسة أف (ق اررات اإلدارة العميا) ليس لو تأثير في المتغير التابع

(مستوػ التطوير

التنظيمي).
-

النتائج الخاصة بالفروق اإلحصائية:

 أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف آراء المبحوثيفحوؿ مستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير العمر.
 وبينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف آراء المبحوثيفحوؿ مستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير الرتبة العسكرية.
 وبينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف آراء المبحوثيفحوؿ مستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير سنوات الخدمة.

 وأظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف آراء المبحوثيف حوؿمستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير المؤىل العممي.
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 وأظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( )α≤0.05بيف آراء المبحوثيفحوؿ مستوػ توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني تُعزػ إلى متغير عدد الساعات
التدريبية.

ثانيا -:توصيات الدراسة:
قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات ،ويأمل الباحث مف الجيات المعنية دعـ التطوير التنظيمي
وتشجيع العامميف عميو ،وقد قسمت ىذه التوصيات الى المحاور التالية:
 -1المجال األول -:اإلدارة العميا:
 تعزىز العبلقة بيف معدؼ الخطط األمنية ومنفذييا في جياز الشرطة الفمسطيني. زيادة االىتماـ باستخداـ األسموب العممي عند اتخاذ الق اررات األمنية ،ودعـ مركزية القرار األمني بيف شقيالوطف (الضفة الغربية والمحافظات الجنوبية).

 تخصيص ميزانية لعمميات لتطوير الوسائل التقنية بصفة مستمرة ،وتدريب العامميف عمى استخداميا بطريقةتتناسب وطبيعة عمل جياز الشرطة.

 بناء مراكز لممعمومات في جياز الشرطة يتكامل مع باقي األجيزة األمنية ،وتوفير وسائل التخزيف وقواعدالبيانات وفقاً ألحداث النظـ التكنولوجية ،لضماف سريتيا وسيولة الوصوؿ إلييا عند الحاجة.
-

دعـ برامج التدريب األمني التي تتناسب مع االحتياجات الفعمية لجياز الشرطة.

 -2المجال الثاني :التطوير التنظيمي:

 تط وير اليياكل التنظيمية بجياز الشرطة لتصبح أكثر مرونة في االستجابة لممتغيرات المتبلحقة ،واستحداثوحدة تنظيمية تعني بالشرطة المجتمعية وتوفير متطمباتيا وتحديد مياـ ىذه الوحدة.

 إعداد الخطط والبرامج التطويرية المتخصصة بصفة مستمرة لتطوير الموارد البشرية في جياز الشرطة. خمق ثقافة تنظيمية تشجع عمى التواصل المستمر لتبادؿ الخبرات بيف العامميف في كافة المستويات اإلدارية،وغرس روح الوالء واإلبداع بيف العامميف.

 ضرورة تفعيل نظاـ الحوافز بأنواعو المختمفة (المادية والمعنوية) ،وتوضيح ما يمكف أف يتحصل عميوالمرؤوسيف نظير قياميـ بالواجبات والمياـ المطموبة منيـ.

 سف قانوف خاص بييئة الشرطة لمواكبة كافة المتغيرات المتبلحقة في الوسط األمني. -التقسيـ الواضح لممياـ الوظيفية في جياز الشرطة؛ وذلؾ منعاً لتداخل الصبلحيات واالزدواجية في العمل.
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ثالث ا -:مصفوفة الربط بين أىم النتائج والتوصيات وجيات الختصاص:

والجدوؿ التالي يربط بيف أىـ النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا الدراسة والجيات المختصة المعنية بالتنفيذ.
جدول رقم ()49
يوضح مصفوفة الربط بين أىم النتائج والتوصيات وجيات الختصاص:
النتيجة األولى :واقع اإلدارة العميا في جياز الشرطة الفمسطيني بدرجة متوسطة ،حيث جاءت بوزن
نسبي (.)%65.910
م
-9

جية الختصاص

التوصية
تعزيز العبلقة بيف معدؼ الخطط األمنية ومنفذييا في -
جياز الشرطة الفمسطيني.

-2

قيادة جياز الشرطة.
إدارة التخطيط والتطوير.

-

قيادة جياز الشرطة.

زيادة االىتماـ باستخداـ األسموب العممي عند اتخاذ -
الق اررات األمنية ،ودعـ مركزية القرار األمني بيف شقي

الوطف (الضفة الغربية والمحافظات الجنوبية).
-0

تخصيص موازنة لعمميات تطوير الوسائل التقنية بصفة -

قيادة جياز الشرطة.

مستمرة وتدريب العامميف عمى استخداميا بطريقة تتناسب -

و ازرة المالية.

بناء مركز لممعمومات في جياز الشرطة يتكامل مع باقي -

قيادة جياز الشرطة.

وطبيعة عمل جياز الشرطة.
-3

-5

األجيزة األمنية ،وتوفير وسائل التخزيف وقواعد البيانات -

إدارة التخطيط والتطوير.

وفقاً ألحداث النظـ التكنولوجية ،لضماف سريتيا وسيولة -
الوصوؿ إلييا عند الحاجة.
-

العمميات المركزية.

تخصيص موازنة لدعـ برامج التدريب األمني التي -

قيادة جياز الشرطة.

تتناسب مع االحتياجات الفعمية لجياز الشرطة.

امداد وتجييز.

إدارة التدريب.

-

النتيجة الثانية :مستوى توافر التطوير التنظيمي في جياز الشرطة الفمسطيني بدرجة متوسطة ،حيث
جاء بوزن نسبي (.)67.248
جية الختصاص

م

التوصية

-9

تطوير اليياكل التنظيمية بجياز الشرطة لتصبح أكثر

مرونة في االستجابة لممتغيرات المتبلحقة واستحداث
وحدة تنظيمية تعني بالشرطة المجتمعية وتوفير متطمباتيا

-

ىيئة التنظيـ واإلدارة.

-

إدارة التخطيط والتطوير.

وتحديد مياـ ىذه الوحدة.
-2

إعداد الخطط والبرامج التطويرية المتخصصة بصفة -
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ىيئة التنظيـ واإلدارة.

-0

مستمرة لتطوير الموارد البشرية في جياز الشرطة.

-

إدارة التخطيط والتطوير.

خمق ثقافة تنظيمية تشجع عمى التواصل المستمر لتبادؿ

-

قيادة جياز الشرطة.

-

إدارة التدريب.

الخبرات بيف العامميف في كافة المستويات اإلدارية،

وغرس روح الوالء واإلبداع بيف العامميف.
-3

ضرورة تفعيل نظاـ الحوافز بأنواعو المختمفة (المادية  -ىيئة التنظيـ واإلدارة.
والمعنوية) وتوضيح ما يمكف أف يتحصل عميو  -الشؤوف القانونية.

المرؤوسيف نظير قياميـ بالواجبات والمياـ المطموبة  -و ازرة المالية.
منيـ.
-5

سف قانوف خاص بييئة الشرطة لمواكبة كافة المتغيرات -
المتبلحقة في الوسط األمني.

-6

-

التقسيـ الواضح لممياـ الوظيفية في جياز الشرطة؛ -
وذلؾ منعاً لتداخل الصبلحيات واالزدواجية في العمل.

-

و ازرة الداخمية.
المجمس التشريعي.
ىيئة التنظيـ واإلدارة.
إدارة التخطيط والتطوير.

الدراسات المستقبمية المقترحة:
 إجراء دراسات مستقمة في دور كل مف (التدريب األمني ،التخطيط األمني ،تطوير الثقافة التنظيمية ،تطويرالييكل التنظيمي ،تطوير المياـ الوظيفية) ،وعبلقتيا بفاعميو األداء األمني في جياز الشرطة الفمسطيني.

155

المصادر والمراجع
 المصادر. المراجع العربية. -المراجع

األجنبية.
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المصادر والمراجع
المصادر:

 القرآن الكريم.

 السنة النبوية الشريفة.

المراجع العربية:

 إبراىيـ ،أكرـ ( :)2005عمم النفس الجنائي ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،مصر.
 أبو زنيد ،سمير ( :)2011تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء من وجية نظر الموظفين في دائرة اإلغاثة و
الخدمات الجتماعية في وكالة الغوث الدولية بالضفة الغربية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة
بيرزيت ،فمسطيف.
 أبو شامة ،عباس ( :)1999شرطة المجتمع ،أكاديمية نايف العربية لمعموـ األمنية ،السعودية.
 أبو شامة ،عباس ( :)2005في الندوة العممية مفيوـ الشرطة المجتمعية ،مفيوم الشرطة المجتمعية :الفمسفة
والنظرية والتاريخ ،19-21/9/2005 ،مركز الدراسات والبحوث ،دبي.
 أبو عساكر ،فوزؼ ( :)2008أنماط إدارة الصراع وأثرىا عمى التطوير التنظيمي دراسة تطبيقية عمى وزارة
الصحة الفمسطينية في المحافظات الجنوبية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.
 أبو عمرة ،عبد ربو ( :)2012تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجية نظر موظفي مكتب غزة مع
التركيز عمى اإلدارة والقيادة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.
 أحمد ،أحمد إبراىيـ ( :)2011التجاىات المعاصرة في التطوير التنظيمي بالمدارس ،دار الفكر العربي،
مصر.
 أحمد ،عبد الرحمف ( :)2006دروس في عمم اإلجرام ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،األردف.
 إدريس ،ثابت ( :)2001المدخل الحديث في اإلدارة العامة ،الدار الجامعية طبع ونشر وتوزيع ،مصر.
 األغا ،وفيق حممي ( .)2010القيادات اإلدارية ودورىا في إحداث التطور والتغيير التنظيمي اإليجابي في
البنوك العاممة في المحافظات الجنوبية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.
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 آؿ سعود ،نايف ( :)2003اتجاىات المديرين نحو التطور التنظيمي دراسة مسحية عمى القيادات األمنية
في الدفاع المدني بالرياض وجدة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة نايف لمعموـ األمنية ،المممكة
العربية السعودية.
 البشرؼ ،دمحم ( :)2000األمن العربي المقومات والمعوقات ،أكاديمية نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 الثقفي ،دمحم ( :)2008التدريب األمني في ضوء التغيرات الجتماعية والثقافية في المجتمع السعودي
الواقع والمستقبل ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 الجرجاوؼ ،زياد ( :)2010القواعد المنيجية لبناء الستبيان ،مطبعة أبناء الجراح ،فمسطيف.
 جواد ،شوقي ( :)2000سموك تنظيمي ،دار الحامد ،األردف.
 حبتور ،عبد العزيز ( :)2009مبادئ اإلدارة العامة ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،األردف.
 الحربي ،ضيف هللا ( :)2010مدى التخطيط األمني في مواجية ظاىرة اإلرىاب( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 الحمداني ،موفق ( :)2006مناىج البحث العممي ،مؤسسة الوراؽ لمنشر ،األردف.
 خزاعمة ،عبد العزيز ( :)1998الشرطة المجتمعية :المفيوم واألبعاد ،أكاديمية نايف العربية لمعموـ األمنية،
السعودية.
 خيرؼ ،أسامة ( :)2013اإلدارة العامة ،دار الراية لمنشر والتوزيع ،األردف.
 درة ،عبد اليادؼ ،وجودة ،محفوظ ( :)2012األساسيات في اإلدارة المعاصرة ،دار وائل لمنشر ،األردف.
 دوديف ،أحمد يوسف ( :)2012إدارة التغيير والتطوير التنظيمي ،دار اليازورؼ العممية لمنشر والتوزيع،
األردف.
 الراجحي ،ىاني ( :)2003التطوير التنظيمي وعالقتو بالرضا الوظيفي في إدارة جوازات منطقة الرياض،
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،أكاديمية نايف العربية لمعموـ األمنية ،السعودية.


الريس ،حسف ( :)2005في الندوة العممية مفيوـ الشرطة المجتمعية ،الشرطة المجتمعية :الستراتيجية
واألىداف ،19-21/9/2005 ،مركز الدراسات والبحوث ،دبي.

 زيادة ،فريد ( :)2009وظائف اإلدارة ،دار اليازورؼ العممية لمنشر والتوزيع ،األردف.
 الساعدؼ ،مؤيد ،والغرباوؼ ،جواد ( :)2010تأثير التخطيط الستراتيجي عمى فاعمية وزارة الدفاع العراقية1
(دراسة استطبلعية تحميمية ألراء عينة مف القيادات العسكرية العميا) ،مجمة القادسية لمعموـ اإلدارية واإلقتصادية،
المجمد  ،12العدد ( ،2ص ص .)8-40
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 السر ،أيمف ( :)2008واقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في وزارة الداخمية واألمن الوطني في
المحافظات الجنوبية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.
 سعيد ،محمود ،والحرفش ،خالد ( :)2010مفاىيم أمنية ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 السكارنة ،ببلؿ خمف ( :)2009التطوير التنظيمي واإلداري ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،األردف.
 السيد ،عادؿ ( :)2006تحديات التخطيط األمني في عصر العولمة ،التخطيط األمني لمواجية عصر
العولمة ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 الشمرؼ ،منصور ( :)2012أساليب اتخاذ الق اررات ومدى إسياميا في اإلبداع اإلداري( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 الشيراني ،سعد ( :)2005إدارة عمميات األزمات األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف العربية
لمعموـ األمنية ،الرياض.
 الشيراني ،سعد ( :)2003التنظيم األمثل لمشرطة في ضوء المفيوم الشامل لألمن( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،السعودية.
 الصرف ،رعد حسف ( :)2002صناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرين ،دار الرضا لمنشر،
سوريا.
 طاىر ،الكبللده ( :)2013التجاىات المعاصرة في تنمية وادارة الموارد البشرية ،دار البداية ناشروف وموزعوف،
األردف.
 طجـ ،عبدهللا ،والسواط ،طمق ( :)2003السموك التنظيمي :المفاىيم-النظرية-التطبيقات ،دار حافع لمنشر
والتوزيع ،السعودية.
 العامرؼ ،صالح ،والغالبي ،طاىر ( :)2008اإلدارة واألعمال ،ط ،2دار وائل لمنشر ،األردف.
 عباس ،أنس ( :)2011إدارة األعمال وفق منظور معاصر ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،األردف.
 عبد اإللو ،سمير ( :)2006واقع التنظيمية السائدة في الجامعات الفمسطينية بالمحافظات الجنوبية وأثرىا
عمى مستوى التطوير التنظيمي لمجامعات دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة
اإلسبلمية ،فمسطيف.
 عبد الباقي ،صبلح الديف ( :)2001السموك اإلنساني في المنظمات ،الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع،
مصر.
 عبد العميـ ،دمحم ( :)2007مبادئ إدارة األعمال ،جامعة بنيا  ،مصر.
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عبد ربو ،رائد ( :)2013اإلدارة العامة الحديثة ،الجنادرية لمنشر والتوزيع ،ألردف.

 عبي ػػدات ،دوق ػػاف ،وع ػػدس ،عب ػػد ال ػػرحمف ،وعب ػػد الح ػػق ،كاي ػػد ( :)2001البحـــث العممـــي -مفيومـــو وأدواتـــو
وأساليبو ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،األردف.

 العتيبي ،بشر ( :)1999عالقة الثقافة القيادية باتخاذ الق اررات في األجيزة األمنية( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 العتيبي ،ضرار ،والحوارؼ ،نضاؿ ،وخريس ،ابراىيـ ( :)2007العممية اإلدارية -مبادئ وأصول وعمم وفن ،دار
اليازورؼ العممية لمطبع والتوزيع ،األردف.
 العتيبي ،دمحم ( :)2003أثر التنظيم غير الرسمي عمى اتخاذ الق اررات اإلدارية بالمنظمات األمنية( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 عجوة ،عاطف ( :)1985البطالة في العالم العربي وعالقتيا بالجريمة ،المركز العربي لمدراسات األمنية
والتدريب ،الرياض.
 عدلي ،عصمت ( :)2012الشرطة المجتمعية بين النظرية والتطبيق ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية.
 عريف ،زياد ( :)1997تنظيم إدارة الشرطة " الميام -الواجبات-التنظيم" ،مطبعة مقداد ،فمسطيف.
 عساؼ ،عبد المعطي ( :)2013السموك اإلداري (التنظيمي) في المنظمات المعاصرة.
 عشماوؼ ،سعد الديف ( :)2000اإلدارة األسس وتطبيقاتيا في األنشطة القتصادية واألمنية ،أكاديمية نايف
العربية لمعموـ األمنية ،السعودية.
 العمرؼ ،ظاىر ( :)2000العوامل المؤثرة في عممية اتخاذ القرار في الشرطة( ،رسالة ماجستير غير منشورة)،
جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 العمياف ،محمود ( :)2010السموك التنظيمي في منظمات األعمال ،دار وائل لمنشر ،األردف.
 عواد ،فتحي ( :)2012إدارة األعمال ووظائف المدير في المؤسسات المعاصرة ،دار صفاء لمطباعة والنشر
والتوزيع ،األردف.
 العويضي ،عبد الرحمف ( :)2001أثر المشاركة في ترشيد القرار اإلداري األمني( ،رسالة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 الغالبي ،طاىر ،وصالح ،احمد ( :)2014التطوير التنظيمي ،جامعة القدس المفتوحة ،فمسطيف.
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 الفضمية ،دمحم ( :)2008التطوير التنظيمي وعالقتو بإدارة الوقت دراسة مسحية لوجيات نظر الضباط
القياديين بقوات األمن الخاصة بمدينة الرياض( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة نايف لمعموـ
األمنية ،المممكة العربية السعودية.
 الفغـ ،جفراف ( :)2014مجالت التطوير التنظيمي ومعوقاتو وسبل معالجتيا من وجية نظر العاممين في جوازات
المنطقة الشرقية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 فياض ،محمود وآخروف ( :)2010مبادئ اإلدارة ( ،)1دار صفاء لمنشر والتوزيع ،األردف.
 فياض ،محمود وآخروف ( :)2010مبادئ اإلدارة ( ،)2دار صفاء لمنشر والتوزيع ،األردف.
 القانوف األساسي المعدؿ لسنة ) (2003ـ.
 القحطاني ،دمحم بف باني ( :)2007معوقات التطور التنظيمي وحموليا دراسة مسحية عمى األجيزة الحكومية
المركزية بالرياض( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الممؾ سعود ،المممكة العربية السعودية.
 الكبيسي ،عامر ( :)2006خصوصية التخطيط لدرء أزمات العولمة ،التخطيط األمني لمواجية عصر
العولمة ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف لمعموـ األمنية ،الرياض.
 الكبيسي ،عامر ( :)2010التدريب اإلداري واألمني رؤية معاصرة لمقرن الحادي والعشرين ،جامعة نايف
العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 كموب ،أحمد ( :)2012دور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية( ،رسالة دكتوراه غير منشورة)،
أكاديمية الشرطة ،مصر.
 كموب ،عرابي ( :)2006الشرطة الفمسطينية الماضي الحاضر المستقبل ،مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي،
فمسطيف.
 كموب ،عرابي ( :)2007التخطيط في العمل الشرطي ،مكتبة األمير لمطباعة والتصوير ،مصر.
 كموب ،عرابي ( :)2010البناء التنظيمي لوزارة الداخمية الفمسطينية ،مكتبة ومطبعة دار األرقـ ،فمسطيف.
 كموب ،عرابي ( :)2011الميارات الشخصية واإلدارية لدى ضابط الشرطة ،مكتبة ومطبعة دار األرقـ،
فمسطيف.
 الموح ،نبيل ( :)2006تطوير اليياكل التنظيمية لمو ازرات الفمسطينية وأثره عمى الكفاءة اإلدارية( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.
 الموزؼ ،موسى ( :)2002التنمية اإلدارية ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،األردف.
 محمود ،عبلء الديف ( :)2011إدارة المنظمات ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،األردف.
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 المدادحة ،أحمد ،والنوافعة ،سبلمة ( :)2013مبادئ التخطيط والتنظيم اإلداري في اإلدارة والمكتبات ،دار
صفاء لمنشر والتوزيع ،األردف.
 المراسي ،دمحم ( :)1998تنظيم إدارة الشرطة ،مطبعة كمية الشرطة ،مصر.
 المربع ،صالح ( :)2004التطور التنظيمي وعالقتو باألداء من وجية نظر العاممين في المديرية العامة
لمجوازات( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة نايف لمعموـ األمنية ،المممكة العربية السعودية.
 مرزوؽ ،ابتساـ ( :)2006فاعمية متطمبات التطوير التنظيمي وادارة التغيير لدى المؤسسات غير الحكومية،
(رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.
 المشارؼ ،عبد هللا سعد ( :)2003معوقات التطوير التنظيمي من منظور القيادات العميا والوسطى في شرطة
منطقتي الرياض ومكة المكرمة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة نايف العربية لمعموـ األمنية،
المممكة العربية السعودية.
 مصطفى ،دمحم ( :)2012اإلدارة العامة ،دار البداية ناشروف وموزعوف ،األردف.
 مطر ،عصاـ ( :)2008التطوير التنظيمي وأثره عمى فعالية الق اررات اإلدارية في المؤسسات األىمية في
المحافظات الجنوبية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.
 المغربي ،عبد الحميد ( :)2006اإلدارة :األصول العممية والتوجيات المستقبمية ،المكتبة العصرية لمنشر
والتوزيع ،مصر.
 منجي ،دمحم ( :)1993التخطيط في المجال األمني ،التخطيط األمني ،المركز العربي لمدراسات األمنية
والتدريب ،الرياض.
 ميزرا ،جاسـ ( :)2005في الندوة العممية مفيوـ الشرطة المجتمعية ،الوظائف األساسية لمشرطة المجتمعية،
 ،19-21/9/2005مركز الدراسات والبحوث ،دبي.
 النجار ،فريد ( :)2011إدارة الشرطة ومنظومة األمن تفعيل حقوق اإلنسان في األلفية الثالثة ،الدار
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املالحق
ممحق رقم ()1
خطاب التحكيم

حضرة السٌد/ة ..........................................................................................................................................................المحترم /المحترمة

حتية طبية وبعد ،،،،

حتكٍى استثانح

يقوـ الباحث بإجراء دراسة بعنواف " :دور اإلدارة العميا في التطوير التنظيمي في جياز الشرطة
الفمسطيني"  ،وذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير مف البرنامج المشترؾ
بيف أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى بغزة في تخصص "القيادة
واإلدارة".

ونظ اًر لما تتمتعوف بو مف خبرة ودراية واسعة في موضوع البحث العممي ومنفعة العمـ

والمتعمميف ،فإنني أستميحكـ عذ اًر بأف تتفضموا عمينا بجزء مف وقتكـ الثميف ،وتقدموا لنا التوجييات

واإلرشادات مف أجل تعديل أو حذؼ أو إضافة ما ترونو مناسباً ،وتوضيح مدػ انتماء الفقرة
لمحورىا (أو لمجاليا) ،وتحكيميا مف حيث سبلمة الصياغة المغوية ،لتكوف أداة جيدة ،وتقيس ما
وضعت لقياسو.
شاكريف لسيادتكـ تفضمكـ بتقديـ المساعدة ،وتحسيف وتطوير البحث العممي وتزويد الطمبة
بالعمـ ،والكفايات البلزمة إلعداد الكوادر البشرية بكفاءات وشيادات عالية ،لخدمة المجتمع وتنميتو.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،،
الباحث /دمحم نجٌب أبو جزر
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ممحق رقم ()2

أسماء المحكمين
م

مكان العمل

االسم

-1

د .إبراىيـ حبيب

محاضر في أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.

-2

د .أيمف راضي

محاضر في الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية.

-3

د .خميل ماضي

محاضر في جامعة األزىر.

-4

د .عبلء الديف السيد

محاضر في جامعة األقصى.

-5

د .كماؿ ترباف

عميد كمية الرباط الجامعية.

-6

د .دمحم الجريسي

محاضر في أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.

-7

د .دمحم ابراىيـ
المدىوف

رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.

-8

د .منصور األيوبي

محاضر في كمية فمسطيف التقنية.

-9

د .نبيل الموح

محاضر في أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا.

 -10د .وسيـ اليبيل

محاضر في الجامعة اإلسبلمية.
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ممحق رقم ()3

استبانة الدراسة في صورتيا النيائية

أوال -:انثٍاناخ انشخصٍح
من فضلك ,ضع إشارة ( )أمام العبارة المتناسبة معك:
 -1انعًر


 – 03ألم يٍ  03عايا
 – 03ألم يٍ  03عايا
 03عايا فأكثر
ألم يٍ  03عايا

 -2انرحبت انعسكريت


 يمذو
 رائذ

عميذ فًا فىق

 -3سُىاث انخذيت


 - 0 ألم يٍ  03أعىاو
 - 03 ألم يٍ  00عايا
 -00 ألم يٍ  03عايا
 03 عايا فأكثر
ألم يٍ  0أعىاو

 -4انًؤهم انعهًي


دبهىو يخىسظ
 بكانىريىس
دراساث عهيا

ثاَىيت عايت فألم

 -5عذد انساعاث انخذريبيت انخي حصهج عهيها في
يجال حُظيى انشرطت.


 12 ساعت
 18 ساعت
 24 ساعت فأكثر

نى أنخحك بأي دورة
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ً
ثانٍا  -:جماالخ انذراسح:

من فضلك ,ضع عالمة ( )أمام البدٌل الذي تراه مناسبا لك ٍل من العبارات التالٌة:

اجملال األول -:اإلدارج انعهٍا:
احملور األول -:انتخطٍط األينً
و
-1
-2
-3

يىافك
بذرجت كبيرة
جذا

انفمرة.

يىافك
بذرجت كبيرة

يىافك
بذرجت
يخىسطت

يىافك
بذرجت لهيهت

يىافك
بذرجت
لهيهت جذا

يتم تطبيق التخطيط بشكل واضح في اإلدارة التي تتبع

ليا.

تيتم اإلدارة العميا لتطبيق نظام المشاركة في إعداد الخطط
األمنية.
تعتمد اإلدارة العميا عمى الخبراء والمتخصصين في وضع

الخطط األمنية.

 -4توجد عالقة تعاون بين معدي الخطط ومنفذييا.
-5

تيتم اإلدارة العميا ببرامج التدريب عمى إعداد الخطط

األمنية.

احملور انثانً -:قراراخ اإلدارج انعهٍا:
و
-1
-2

يىافك
بذرجت كبيرة
جذا

انفمرة.

يىافك
بذرجت كبيرة

يىافك
بذرجت
يخىسطت

يىافك
بذرجت لهيهت

يىافك
بذرجت
لهيهت جذا

تستخدم اإلدارة العميا األساليب العممية في اتخاذ الق اررات

األمنية.

تشارك اإلدارة العاممين في عممية اتخاذ الق اررات الخاصة
بعممية التطوير التنظيمي.

 -3تتوجو اإلدارة نحو الالمركزية في اتخاذ القرارات.
-4
-5

يتم التفويض في اتخاذ الق اررات لممستويات األمنية

المختمفة.

تيتم اإلدارة العميا بعقد الدورات التدريبية في اتخاذ

الق اررات.

احملور انثانث -:وسائم فنٍح وتكنونوجٍح:
و

يىافك
بذرجت كبيرة
جذا

انفمرة.

 -1تيتم اإلدارة العميا بمتابعة التقنيات الحديثة وتوفيرىا.
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يىافك
بذرجت كبيرة

يىافك
بذرجت
يخىسطت

يىافك
بذرجت لهيهت

يىافك
بذرجت
لهيهت جذا

-2
-3
-4
-5

تستعين اإلدارة العميا بالوسائل التكنولوجية لتسييل
اإلجراءات داخل الجياز الشرطي.
تستخدم اإلدارة العميا التكنولوجيا في حفظ المعمومات

واإلحصائيات الميمة لمعمل الشرطي.

تخصص اإلدارة العميا موازنة لتطوير التقنية بصفة مستمرة

في الجياز.

يتم تدريب العاممين في الجياز عمى كيفية استخدام
التقنيات الحديثة التي تتناسب وطبيعة العمل في الجياز.

احملور انراتع -:انتذرٌة األينً:
و

يىافك
بذرجت كبيرة
جذا

انفمرة.

يىافك
بذرجت كبيرة

يىافك
بذرجت
يخىسطت

يىافك
بذرجت لهيهت

يىافك
بذرجت
لهيهت جذا

 -1تشجع اإلدارة العميا العاممين عمى التدريب األمني
 -2توجد برامج معمنة لمتدريب األمني والبتعاث في الجياز.
-3
-4
-5

تتوافق برامج التدريب األمني مع الحتياجات الفعمية

لمجياز.

تيتم اإلدارة العميا برفع المستوى التعميمي لمعاممين من

خالل التدريب لتييئتيم لتقبل التطوير.
توفر اإلدارة العميا موازنة خاصة لدعم برامج التدريب

األمني.

اجملال انثانً -:انتطوٌر انتنظًًٍ:
احملور األول -:اهلٍاكم انتنظًٍٍح:
و
-1
-2
-3
-4
-5

يىافك
بذرجت كبيرة
جذا

انفمرة.
يقوم التطوير التنظيمي بالجياز عمى تعديل الييكل
التنظيمي ليالئم المتغيرات الجديدة.

يتوافق الييكل التنظيمي الحالي مع األىداف التي يسعى
الجياز إلى تحقيقيا.
يوجد خطط لمتطوير المستمر في اليياكل التنظيمية لجياز

الشرطة.

توجد مرونة في الييكل التنظيمي تتماشى مع ما يحدث

من متغيرات متالحقة.

يوجد تنظيم غير رسمي فعال يساند الييكل التنظيمي
الحالي.
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يىافك
بذرجت كبيرة

يىافك
بذرجت
يخىسطت

يىافك
بذرجت لهيهت

يىافك
بذرجت
لهيهت جذا

احملور انثانً -:املورد انثشري:
و

يىافك
بذرجت كبيرة
جذا

انفمرة.

يىافك
بذرجت كبيرة

يىافك
بذرجت
يخىسطت

يىافك
بذرجت لهيهت

يىافك
بذرجت
لهيهت جذا

يحرص المسئولون عن تنمية الموارد البشرية في جياز

 -1الشرطة عمى تحديد الحتياجات التنموية لمعاممين فيو
بصورة منتظمة.

-2
-3
-4
-5

يحرص المسئولون عن تنمية الموارد البشرية في جياز
الشرطة عمى اختيار البرامج التطويرية المتخصصة.

يوجد لدى جياز الشرطة خطط وبرامج معدة بإتقان من
أجل إتاحة فرصة التطوير لمعاممين في جياز الشرطة.

توجد متابعة مستمرة من قبل المسئولين عن تطوير
الموارد البشرية في جياز الشرطة.

يتم التنسيق بين جياز الشرطة وبين الجيات المعنية

بتطوير الموارد البشرية.

احملور انثانث -:انثقافح انتنظًٍٍح:
الفقرة.

و
-1
-2
-3
-4
-5

يىافك
بذرجت كبيرة
جذا

يىافك
بذرجت كبيرة

يىافك
بذرجت
يخىسطت

يىافك
بذرجت لهيهت

يىافك
بذرجت
لهيهت جذا

يبادر العاممون ذاتيا باللتحاق بدورات التطوير التنظيمي
ذات الصمة بأعماليم.

تقوم اإلدارة العميا بتذكير العاممين بضرورة احترام عادات

وتقاليد المجتمع.

يتم تشجيع العاممين عمى تنمية أفكار جديدة والتقدم بيا
لددارة.

تساعد األعراف السائدة في بيئة العمل عمى زيادة التعاون

بين العاممين.

تحاول اإلدارة العميا غرس ثقافة تنظيمية إيجابية لخمق
الولء واإلبداع.

احملور انراتع -:املاهاو انوظٍفٍح:
و

يىافك
بذرجت كبيرة
جذا

انفمرة.

 -1يتم توزيع الميام الشرطية وفق ا لممؤىالت والتخصصات.
 -2يوجد تقسيم واضح لمميام في جياز الشرطة.
 -3يتم اللتزام بتطوير القوانين واألنظمة والموائح باستمرار.
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يىافك
بذرجت كبيرة

يىافك
بذرجت
يخىسطت

يىافك
بذرجت لهيهت

يىافك
بذرجت
لهيهت جذا

-4
-5
-6

يوجد في الجياز نظام معمومات يتم من خاللو تجميع
وحفظ المعمومات التي تساعد عمى أداء الميام.
تبذل اإلدارة جيود متواصمة لتبسيط إجراءات العمل في

الجياز.

يتم عمى الدوام متابعة الموائح المتبعة في العمل في

الجياز.

شاكراً حلسن تعاونكن،،،،
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