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أ

إهــــــــداء

ى

إهــــــــداء

مقبؿ ال أرس
إف كاف لدي مف إىداء فإنني أل اممؾ اال أف أتوجو بو َ
واليديف لمتي ربتني صغي ارً ,وأدبتني وعممتني كبي ارً ...
والدتي الحبيبة ,,,

ألبسيا ا﵀ ثوب الصحة والعافية ,وأمد ا﵀ في عمرىا عمى الطاعة
ورزقني رضاىا في الدنيا واآلخرة.

كما أنني أىدي ىذا الجيد إلى أبي الحبيب أمد ا﵀ في عمره
والى إخوتي األعزاء ,,,
والى زوجتي الغالية ,,,

والى أبنائي (محمد وآيو وعمي وزكريا وسجا) ,,,
والى أقاربي وأحبابي و أصدقائي ,,,

والى قيادة جياز الشرطة الفمسطينية وضباط وصؼ ضابط وجنود
والى جياز الشرطة العسكرية ,,,

والى أرواح الشيداء جميعاً وعمى أرسيـ الشييد رمزي أبو عيد
أىدي ىذا العمؿ المتواضع ,,,

كما أنني أىب اجر ىذا العمـ الذي أساؿ ا﵀ أف ينفع بو لحماتي
الغالية حناف الشواؼ "أـ جبر" رحميا ا﵀ ,,,

الباحث
ب

ذكرىوتقدور

شكر وتقدير
الحمػػد هلل الػػذم عمعمتػػم تػػتـ الصػػالحات أحمػػدؾ رعػػي حمػػدان كًي ػ انر طيع ػان معارك ػان فيػػم مػػؿ

السػػماكات كمػػؿ امرض كمػػؿ مػػا عػػوت مػػف عػػي ععػػد كأصػػمي كأسػػمـ عمػػى المععػػكث رحمػػة

لمعػػالميف سػػيدما محمػػد صػػمى اهلل عميػػة كسػػمـ كعمػػى لػػم كصػػحعم كمػػف اقت ػػى أًػػر لػػى يػػكـ الػػديف

كععد

امطالق ػ ػان مػ ػػف قكلػ ػػم ص ػ ػمى اهلل عمي ػ ػػم كس ػ ػػمـ (( :م ػ ػػف ال يعػ ػػكر المػ ػػاس ال يعػ ػػكر اهلل)) (الترم ػ ػػذم
 )399/4يطيب لي أف أعدم عكرم كتقػديرم كامتمػامي مصػحاب ال لػؿ ععػد اهلل فػي مجػاز ذػذ

الدراسة.

عداية أت ٍقدـ عجزيؿ العكر لمدكتور الفاضػؿ /أحمػد عبػد الفتػاح كمػوب الػذم ت لػؿ عاإلعػراؼ عمػى
ذذ الدراسة كلـ يعخؿ عمي عالمصح كالتكجيم كالمتاععة الحًيًة كأعطامي مػف كقتػم كحصػيمة عممػم

الكًير الكًير.

كأتقدـ عالعكر لألسػتاذ الدكتور الفاضؿ /محمد ابػراىيـ المػدىوف والػدكتور الفاضػؿ /أيمػف راضػي

لت لػممما عمماقعػػة الرسػػالة كلألسػػاتذة امفالػػؿ محكمػػي االسػػتعامة عمػػى مػػا قػ نػدمك مػػف مالحظػػات
كتعديالت نقيمة.

كأعػ ػػكر المدرسػ ػػيف كالعػ ػػامميف كالػ ػػزمال فػ ػػي أكاديميػ ػػة الدارة كالسياسػ ػػة كأخػ ػػص عالػ ػػذكرالػػػػدكتور
الفاضؿ /أحمد الودية الذم ال يدخر جمدان في خدمة الطالب.

كما كأعكر العقيد/أيوب ابو شعر والدكتور /أسعد عطواف عمى مساعدتمـ كمسػاذمتمـ فػي مجػاز
ذذ الدراسة.

كأتقػػدـ عجزيػػؿ العػػكر كالعرفػػاف لجمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية لػػعاط كصػػؼ لػػعاط كجمػػكد كأخػػص

عالذكر المواء /تيسير البطش.

كأخي ار أعكر كؿ مف أعاممي ككقؼ عجامعي ككؿ مف ساذـ في مجاز ذذ الدراسة.
فجزاىـ ا﵀ جميعاً عني خير الجزاء ,وأساؿ ا﵀ لي وليـ السداد والقبوؿ ,,,

ج

ملخصىالدرادة

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة لى معرفة مظاـ الحكافز كعالقتم ع اعميػة امدا امممػي عجمػاز العػرطة ال مسػطيمية
في قطاع غزة.

كتككف مجتمع الدراسة مف جميػع العػامميف فػي جمػاز
واعتمدت الدراسة المممج الكص ي التحميمي
ٌ
العرطة ال مسطيمية عقطاع غزة مف رتعة مقيب فأعمى كالعالغ عددذـ ( )1556مكظ ان كتـ ختيػار

عيمة طعقية ععكاوية عددذا ( )156مكظ نا عمسعة ( )%10مف مجتمع الدراسة كلكف تـ اسػترداد

( )145استعامة صالحة لمتحميؿ كتـ استخداـ اإلستعامة كأداة لمدراسة.
وكاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

 .1يت ػ ػ ػػكفر مظ ػ ػ ػػاـ الحػ ػ ػ ػكافز المادي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي جم ػ ػ ػػاز الع ػ ػ ػػرطة ال مس ػ ػ ػػطيمية عدرج ػ ػ ػػة قميم ػ ػ ػػة كع ػ ػ ػػكزف
مسعي(.)%47.07

 .2يت ػ ػػكفر مظ ػ ػػاـ الحػ ػ ػكافز المعمكي ػ ػػة ف ػ ػػي جم ػ ػػاز الع ػ ػػرطة ال مس ػ ػػطيمية عدرج ػ ػػة متكس ػ ػػطة كع ػ ػػكزف
مسعي(.)%60.87

 .3يكج ػ ػػد مسػػ ػػتكل جيػ ػ ػػد مػ ػ ػػف فاعميػ ػ ػػة امدا اممم ػ ػػي ف ػ ػػي جمػػ ػػاز العػػ ػػرطة ال مسػػ ػػطيمية كعػ ػ ػػكزف
مسعي(.)%69.54

 .4تكجػػد عالقػػة عػػيف درجػػة تػكافر الحػكافز كعػػيف مسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػاز العػػرطة
ال مسطيمية.

 .5ال تكجد فركؽ عيف ار أفراد عيمة الدراسة حكؿ درجة تػكافر مظػاـ الحػكافز فػي جمػاز العػرطة
ال مسطيمية تعػزل لمتييػرات( :الملذػؿ العممػي عػدد سػمكات الخدمػة) عيممػا تكجػد فػركؽ تعػزل

لمتييػػر العمػػر كلصػػالح الػػذيف أعمػػارذـ (أكًػػر مػػف  50عام ػان) كتكجػػد فػػركؽ تع ػزل لمتييػػر
الرتعة كلصالح أصحاب الرتعة العسكرية (مقدـ).

 .6ال تكجػػد فػػركؽ عػػيف ار أفػػراد عيمػػة الد ارسػػة حػػكؿ مسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػاز
العػػرطة ال مسػػطيمية تعػػزل لمتيي ػرات( :العمػػر الملذػػؿ العممػػي عػػدد سػػمكات الخدمػػة) عيممػػا

تكجد فركؽ تعزل لمتيير الرتعة كلصالح أصحاب الرتعة العسكرية (مقدـ).

وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 .1زيادة معدؿ امجكر لمعامميف في جماز العرطة لمكاجمة متطمعات الحياة المعيعية.
 .2العمؿ عمى ت عيؿ مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية.

 .3تمكيف العامميف في جماز العرطة مف المعاركة في تخاذ القرار.

 .4تعجيع اإلدارة لمعامميف عمى تقديـ اآل ار كالمقترحات في مجاؿ العمؿ.
 .5تعزيز فاعمية امدا امممي مف خالؿ مكافآة المتميزيف في جماز العرطة ال مسطيمية.
د

Abstract

Abstract
The purpose of this study is to identify the Incentive System and its
Relationship to Effective Security Performance of the Palestinian Police
in Gaza Strip.
Descriptive analytical method was adopted for the study, the study of all
employees in the police force in Gaza Strip from the rank of Captain and
above, (1556), and chose a random sample (156), percentage (10%) from
the study, but was recovered (145) identifying valid analysis,
questionnaire was used as a tool to study.
One of the main results of the study;
1. Physical incentives system on Palestinian police little, and came with
a relative weight (47.1%) .
2. Moral incentives system on Palestinian police is moderate, and came
with a relative weight (60.9%) .
3. There is a good level of effective security performance on the
Palestinian police service, and came with a relative weight (69.5%) .
4. There is a relationship between the degree of incentives and the level
of effective security performance on the Palestinian police service.
5. There are no differences between the views of the study sample
members about the availability of incentive system on the Palestinian
police due to variables: (qualification, number of years of service),
while there are differences attributed to the variable age and aged
(over 50 years), there are differences attributed to the class variable,
and the owners rank (Lieutenant colonel).
6. There are no differences between the study sample members '
opinions about the level of effective security performance on the
Palestinian police due to variables (age, education, years of service,
while there are differences attributable to the class variable, and the
owners rank ((Lieutenant colonel(.
The study recommended several recommendations including;
1. Raising police members' wages to meet the requirements of living
costs .
2. Activate incentive system for police service .
3. Enable employees to participate in the decision .
4. Encourage present opinions and proposal in the field of work.
5. Enhance the effectiveness of security performance through
promotions for the excellent individuals in the Palestinian Police
Service.
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أو ًال -المقدمة:

تعتعػر القػػكل العاممػػة مػف أذػػـ المػكارد فػي أم ملسسػػة سػكا أ كامػت رعحيػػة أـ غيػػر رعحيػػة

لػػذلؾ كػاف عمػػى اإلدارات االذتمػػاـ عمػػذا المػػكرد كتمميتػػم كتح يػػز كذػػذا يعػػكد عػػالم ع عمػػى الملسسػػة
ععكؿ خاص كعمى المجتمع ععكؿ عاـ.

تمعع أذمية الدكر الحيكم لممػكارد الععػرية فػي مجػاز أذػداؼ الملسسػة كلػذلؾ اذػتـ عممػا

يكجػم سػػمككم محػػك
االقتصػػاد كاإلدارة عد ارسػػة حاجػػات كرغعػػات ال ػػرد كمػػدل الرلػػا الػػكظي ي الػػذم ى
تحقيػ ػػؽ أذػ ػػداؼ الملسسػ ػػة ع اعميػ ػػة كاكتسػ ػػعت دارة الم ػ ػكارد العع ػ ػرية أذميتمػ ػػا مػ ػػف خػ ػػالؿ العمايػ ػػة
عالعمصر الععرم عاعتعار العامؿ الرويس لزيػادة اإلمتػاج كمػف خػالؿ االذتمػاـ عالعالقػات اإلمسػامية

كتح يػػز العػػامميف عكاعػػعاع حاجػػاتمـ مف مجػػاح أك فعػػؿ كافػػة الممظمػػات مرذػػكف عالعمصػػر الععػػرم
(عرمكطي .)82 :2004
ف تطػػكر كرفػػع مسػػتكل امدا فػػي ممظمػػة مػػا يأخػػذ عػػدة أعػػكاؿ كاتجاذػػات كمػػف ذ ػػذ

اإلتجاذػػات امذتمػػاـ عػػالمكظؼ فػػي الملسسػػة اممميػػة كتمويػػم عممي ػنا لػػافة لػػى خمػػؽ عيوػػة عمػػؿ
مماسعة تم نكمم مف عراز المماـ الممكطػة عػم عمػى مسػتكل جيػد مػف الك ػا ة كال اعميػة متػى كػاف ذلػؾ
ممكمان.
كلع ػػؿ االذتم ػػاـ عد ارس ػػة الحػ ػكافز المممكح ػػة لمم ػػكظ يف ت رل ػػم الرغع ػػة ف ػػي تحس ػػيف أداوم ػػـ

الػػكظي ي كرفػػع ك ػػا تمـ اإلمتاجيػػة عمػػا يحقػػؽ أذػػداؼ الممظمػػة التػػي يعممػػكف فيمػػا عك ػػا ة كفاعميػػة

كلعػػػؿ رفػ ػػع ك ػ ػػا ة امدا الػ ػػكظي ي أصػػػعحت مػ ػػف أذػ ػػـ العكامػ ػػؿ التػػػي تسػ ػػمـ فػ ػػي تحقيػ ػػؽ أذػ ػػداؼ

الممظم ػػات كالمص ػػالح الخاص ػػة كالعام ػػة كذ ػػذا ال يتحق ػػؽ ال ف ػػي ط ػػار تػ ػكافر مظ ػػـ م ػػف الحػ ػكافز
المادية كالمعمكية المتميزة (الكاعؿ .)15 :2005

تػػزداد أذميػػة تح يػػز المػػكظ يف عمػػد الحػػديث عػػف امجم ػزة الحككميػػة ععػػكؿ عػػاـ كامجم ػزة

امممية ععكؿ خاص كمظ انر لمدكر الحيكم الذم تت رد عم ذذ امجمػزة لتحقيػؽ الرفاذيػة لمكاطميمػا

كتعتعر دراسة مكلكع الحكافز مػف المكالػيع التػي تحقػؽ المم عػة المعػتركة أك المصػمحة المتعادلػة

عػػيف امف ػراد كامجم ػزة التػػي يعممػػكف عم ػا فػػال رد يحقػػؽ حاجتػػم فػػي لمحصػػكؿ عمػػى م ػكاحي اإلعػػعاع
لدكافعػػم المتمكعػػة كالجمػػاز يحقػػؽ مصػػمحتم فػػي صػػكرة مجػػاز امعمػػاؿ كتحقيػػؽ امذػػداؼ كزيػػادة

ال اعمية كاإلمتاج كتقديـ الخدمات كخصكصان امممية (الدالة .)2 :2003

لما كامت امجمزة امممية فػي الكقػت الحالػر تعمػؿ فػي غايػة التعقيػد كالتطػكر فإمػم يجػب

عميما مكاكعة ذلػؾ مػف خػالؿ كلػع أفلػؿ السياسػات كامذػداؼ كالعمػؿ عمػى تطعيقمػا مػف خػالؿ
تكظيؼ كاستخداـ المكارد المادية كالععرية المتاحة كتكفير عيوػة عمػؿ مماسػعة لمػـ تعمػؿ عمػى رفػع

ك ا ة أداومـ.
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كفي لك ذلؾ يمكف مالحظة امذمية القصكل التي أكلتما اإلدارة الحديًة لمظػاـ الحػكافز

كتأًيرذػػا الكالػػح عمػػى مسػػتكل أدا العػػامميف فكممػػا زادت الح ػكافز كممػػا ارت ػػع معػػدؿ امدا محػػك

امفلؿ كمظ نار لتعدد الظركؼ كالمتييرات التي يمر عما العػعب ال مسػطيمي فػي الكقػت الػراذف مػف
أكلػاع أمميػػة غيػػر مسػػتقرة عمػػى المسػػتكييف ال ػردم كالمجتمعػػي فػإف رجػػؿ اممػػف مطالػػب ع اعميػػة

أداوم لمكاكعة تمؾ المتييرات رغـ قمة العاود المادم كقمة الحكافز كالمكافآت المممكحة.

ثانياً -مشكمة الدراسة:

لقد أظمرت مجمكعة مف الدراسات أذمية الحكافز في تحقيؽ الرلا الكظي ي لمعػامميف فػي

المجتمع ػ ػػات كم ػ ػػا أظم ػ ػػرت مجمكع ػ ػػة أخ ػ ػػرل م ػ ػػف الد ارس ػ ػػات أذمي ػ ػػة الحػ ػ ػكافز المادي ػ ػػة كالمعمكي ػ ػػة
كاالقتصػػادية عمػػى فاعميػػة امدا لػػدل العػػامميف فػػي كجػػكد قمػػة مػػف الد ارسػػات التػػي تماكلػػت العمػػؿ

امممي كتأًير الحكافز عميما كذلؾ مع العمـ عأذمية العمػؿ امممػي كخطػكرة الممػاـ التػي يمارسػما
فػي جميػػع المجػػاالت كالتػػي تتطمػب تم يػػذذا مكافػآت عاليػػة فيظمػػر جميػنا أًػػر الحػكافز عمػػى ك ػػا ة

امدا امممي كما يترتب عميما مف متاوج في تقديـ الخػدمات اممميػة كح ػظ اممػف عاعتعػار المػدؼ

الرويس لمملسسة امممية.

كمف خالؿ عمؿ العاحث كمعايعتم لمعػامميف فػي امجمػزة اممميػة يمكػف القػكؿ عكجػكد عػدد

مػػف الملع ػرات التػػي قػػد يسػػتمتج مممػػا كجػػكد ععػػض أكجػػم القصػػكر فػػي مظ ػاـ الحػػكافز فػػي جمػػاز

العرطة ال مسطيمية مما يمكف أف يمعكس سمعا عمى فاعمية امدا .

كعمى لك ذلؾ فإف ذذ الدراسة تسعى لمكقكؼ عمى مظاـ الحػكافز المقدمػة لمعػامميف فػي

العػػرطة كمػػدل تأًيرذػػا يجاعي ػان أك سػػمعيان عمػػى فاعميػػة امدا لػػدل العػػامميف لػػعاطان كأف ػرادان ككي يػػة
تعزيزذ ػػا رغ ػػـ قم ػػة المػ ػكارد كالعاو ػػدات كظ ػػركؼ الحص ػػار كاالمقس ػػاـ كم ػػف ذم ػػا تكل ػػد ل ػػدل العاح ػػث

اإلحس ػػاس عمع ػػكمة الد ارس ػػة مػػػف حي ػػث رع ػػط الحػ ػكافز ع اعميػػػة أدا الع ػػامميف ف ػػي جم ػػاز العػػػرطة
ال مسطيمية عمحافظات قطاع غزة كالسعي لمكصكؿ لى حمكؿ عممية لزيػادة فاعميػة امدا امممػي

كمػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى التجػػارب اممميػػة يتعػػيف أف العماصػػر الجراميػػة تسػػتيؿ لػػعؼ العاوػػد
المادم كالحكافز لدل ععض العامميف في الجماز امممػي كلػعؼ الػكازع الػديمي ممػا يػلدم لػى
ختراؽ لمملسسة امممية عمى سعيؿ المًاؿ تجار المخدرات كالتمريب.

ثالثاً -تساؤالت الدراسة:

تتمخص معكمة الدراسة في التسالؿ الرويس التالي:

ما درجة تكافر مظاـ الحكافز كعالقتم عمستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية؟
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ويتفرع عنو التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما درجة تكافر مظاـ الحكافز المادية في جماز العرطة ال مسطيمية؟

 .2ما درجة تكافر مظاـ الحكافز المعمكية في جماز العرطة ال مسطيمية؟
 .3ما مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية؟

 .4م ػػا العالق ػػة ع ػػيف درج ػػة تػ ػكافر مظ ػػاـ الحػ ػكافز كع ػػيف مس ػػتكل فاعمي ػػة امدا اممم ػػي ف ػػي جم ػػاز
العرطة ال مسطيمية؟

 .5ذؿ تكجد فركؽ عػيف ار أفػراد عيمػة الد ارسػة حػكؿ درجػة تػكافر مظػاـ الحػكافز كمسػتكل فاعميػة
امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتييرات( :العمػر الملذػؿ العممػي الرتعػة
عدد سمكات الخدمة)؟

رابعاً -متغيرات الدراسة:

 .1المتغير المستقؿ:

 -الحكافز المادية (امجكر -المكافات).

 -الحكافز المعمكية ( تقدير جمكد العامميف -اعراؾ العامميف -تكسيع العمؿ -الترقية).

 .2المتغير التابع:

 -فاعمية امدا امممي( خصاوص امدا  -عماصر امدا  -معايير االدا ).

والشكؿ التالي يوضح متغيرات الدراسة:

شكؿ رقـ ()1

يبيف متغيرات الدراسة
َ

المستقؿ

ُمتًغيرات الدراسة

التابع

حوافز مادية

فاعمية األداء

حوافز معنوية

األمني

جرد عكاسطة العاحث :عما ن عمى الدراسات الساعقة
4

الفصلىاألول
اإلطارىالعامىللدرادة

خامساً -فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة األولي:

ال تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة حصػػاوية عمػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05عػػيف درجػػة ت ػكافر مظػػاـ الح ػكافز
كعيف مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية.
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 .1ال تكج ػػد عالق ػػة ذات دالل ػػة حص ػػاوية عم ػػد مس ػػتكل دالل ػػة ( )0.05ع ػػيف درج ػػة تػ ػكافر مظ ػػاـ
الحكافز المادية كعيف مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية.

 .2ال تكج ػػد عالق ػػة ذات دالل ػػة حص ػػاوية عم ػػد مس ػػتكل دالل ػػة ( )0.05ع ػػيف درج ػػة تػ ػكافر مظ ػػاـ
الحكافز المعمكية كعيف مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية.

الفرضية الرئيسة الثانية:

ال يكجد فركؽ ذات داللة حصاوية عمػد مسػتكل داللػة ( )0.05عػيف ار أفػراد عيمػة الد ارسػة حػكؿ
درجػػة تػػكافر مظ ػػاـ الحػػكافز كمسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية تع ػػزل

لمتييرات( :العمر الملذؿ العممي الرتعة عدد سمكات الخدمة).
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

 .1ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة حصػػاوية عمػػد مسػتكل داللػػة ( )0.05عػػيف ار أفػراد عيمػػة الد ارسػػة
حكؿ درجػة تػكافر مظػاـ الحػكافز كمسػتكل فاعميػة امدا امممػي فػي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية

تعزل لمتيير العمر.

 .2ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة حصػػاوية عمػػد مسػتكل داللػػة ( )0.05عػػيف ار أفػراد عيمػػة الد ارسػػة
حكؿ درجة تكافر مظاـ الحكافز كمستكل فاعميػة امدا امممػي فػي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية

تعزل لمتيير الملذؿ العممي.

 .3ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة حصػػاوية عمػػد مسػتكل داللػػة ( )0.05عػػيف ار أفػراد عيمػػة الد ارسػػة
حكؿ درجػة تػكافر مظػاـ الحػكافز كمسػتكل فاعميػة امدا امممػي فػي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية

تعزل لمتيير الرتعة.

 .4ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة حصػػاوية عمػػد مسػتكل داللػػة ( )0.05عػػيف ار أفػراد عيمػػة الد ارسػػة
حكؿ درجػة تػكافر مظػاـ الحػكافز كمسػتكل فاعميػة امدا امممػي فػي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية

تعزل لمتيير عدد سمكات الخدمة.
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سادساً -أىداؼ الدراسة:

تمدؼ ذذ الدراسة لى تحقيؽ مجمكعة متراعطة مف امذداؼ تتمًؿ في اآلتي:

 .1التعرؼ لى درجة تكافر مظاـ الحكافز المادية في جماز العرطة ال مسطيمية.

 .2التعرؼ لى درجة تكافر مظاـ الحكافز المعمكية في جماز العرطة ال مسطيمية.
 .3عياف مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية.

 .4تحديد طعيعػة العالقػة عػيف درجػة تػكافر مظػاـ الحػكافز كعػيف مسػتكل فاعميػة امدا امممػي فػي
جماز العرطة ال مسطيمية.

 .5الكعػػؼ عػػف ال ػػركؽ عػػيف ار أف ػراد عيمػػة الد ارسػػة حػػكؿ درجػػة ت ػكافر مظػػاـ الح ػكافز كمسػػتكل
فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية تعػزل لمتييػرات( :العمػر الملذػؿ العممػي

الرتعة عدد سمكات الخدمة).

سابعاً -أىمية الدارسة:

تـ تقسيـ الدراسة لى أذمية مظرية كأذمية تطعيقية كذلؾ عمى المحك التالي:
 .1األىمية النظرية:
-

ً ػ ار المكتعػػة العمميػػة كالعحػػث العممػػي كالعمػػكـ العػػرطية عم مػػكـ مظػػاـ الح ػكافز كفاعميػػة امدا

عمى الصعيد امممي.

 تعػ ػػرز أذميػ ػػة ذػ ػػذ الدارسػ ػػة فػ ػػي مكلػ ػػكع الد ارسػ ػػة الحػ ػػديث الػ ػػذم أصػ ػػعح مرتكػ ػػز اذتمامػ ػػاتالممظمات الحديًة كمف عاب أكلى الملسسات العرطية.

 مظػ انر لقمػػة الد ارسػػات التػػي تماكلػػت مكلػػكع الد ارسػػة فػػإف ذػػذ الد ارسػػة يمكػػف أف تلػػيؼ رليػػةجديػدة عػف أذميػة مظػاـ الحػكافز فػي المجػاؿ العػرطي كيمكػف أف تكػكف مقطػة امطػالؽ لممزيػػد
م ػػف الد ارس ػػات كامعح ػػاث ع ػػف مظ ػػاـ الحػ ػكافز لجم ػػاز الع ػػرطة لمكاكع ػػة المتييػ ػرات كالتحػ ػكالت

عجميع أمكاعما.

 .2األىمية التطبيقية:
 تماكلػ ػػت الد ارسػ ػػة قطاع ػ ػان رويس ػ ػان ممم ػ ػان لممجتمػ ػػع كذػ ػػك القطػ ػػاع امممػ ػػي كذػ ػػك الجػ ػػدار امكؿكامساسي لعمؿ عاقي قطاعات المجتمع.

 مػ ػػف الممكػ ػػف أف تكػ ػػكف ذػ ػػذ الد ارسػ ػػة مرجع ػ ػنا يسترعػ ػػد عػ ػػم المػ ػػد ار كالرلسػ ػػا العػ ػػاممكف فػ ػػيالملسسات العرطية ععكؿ خػاص كالملسسػات الحككميػة ععػكؿ عػاـ كمسػاعدتمـ فػي تطػكير
معػػارفمـ كممػػاراتمـ كقػػدراتمـ مػػف أجػػؿ عػػداد مظ ػػاـ الح ػكافز الػػالزـ فػػي ملسسػػاتمـ لتحقي ػػؽ

امذداؼ الممكطة عمـ.
6
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اإلطارىالعامىللدرادة

 تلػػع ذػػذ الد ارسػػة أداة كممج ػان جديػػدان مػػف عمػػكـ اإلدارة الحديًػػة داخػػؿ العمػػؿ العػػرطي كذػػكمظػػاـ الح ػكافز لتحقيػػؽ الرقػػي الػػالزـ لمملسسػػة العػػرطية كمػػدل تػػأًير عمػػى الخػػدمات اممميػػة

المقدمة لمجممكر.
ى
 تسػػتمد ذػػذ الد ارسػػة أذميتمػػا مػػف ال اوػػدة المسػػتقعمية المتكقعػػة كمقػػدار العاوػػد الػػذم يمكػػف أفيحققػػم قطػػاع اممػػف فػػي المجتمػػع كامعكاسػػات ذلػػؾ عمػػى المجتمػػع ذا مػػا تػػـ امخػػذ عمظػػاـ

الحكافز داخؿ الجماز العرطي.

 تسمط ذذ الدراسة اللك عمػى خطػر أممػى قػد تتعػرض لػم الملسسػة اممميػة فػي ظػؿ لػعؼالعكاود المادية كالحكافز مما يلًر سمعنا عمى امدا امممي.

 -العمؿ عمى ت عيؿ مظاـ الحكافز داخؿ الملسسة امممية لرفع مستكل امدا امممي.

ثامناً -حدود الدراسة:
خلعت ذذ الدراسة لمحدكد التالية:

 .1الحد الموضوعي :تقتصر الدراسة الحالية عمى مظػاـ الحػكافز كعالقتػم ع اعميػة امدا امممػي
في جماز العرطة ال مسطيمية في قطاع غزة.

 .2الحد المكاني :جماز العرطة ال مسطيمي في قطاع غزة.

 .3الحد الزماني :خالؿ ال ترة مف 2015ـ  -لى 2016ـ.
 .4الحػػد البشػػري :تػػـ تطعي ػؽ الد ارسػػة عمػػى اللػػعاط العػػامميف مػػف رتعػػة مقيػػب فػػأعمى فػػي جمػػاز
العرطة ال مسطيمية في قطاع غزة.

تاسعاً -مصطمحات الدراسة:

 .1الحوافز:

تع ػ ىػرؼ عأمم ػػا الكس ػػاوؿ المادي ػػة كالمعمكي ػػة المتاح ػػة إلع ػػعاع الحاج ػػات كالرغع ػػات المادي ػػة كالمعمكي ػػة
لألفراد (القريكتي .)301 :2004
التعريؼ اإلجراوي :ذػي كػؿ مػا تقدمػة العػرطة ال مسػطيمية مػف كسػاوؿ ماديػة كمعمكيػة كتػلدم لػى
رفع أدا امفراد كاللعاط في العمؿ كتعمؿ عمى ععاع حاجاتمـ كلماف كالومـ.

 .2الحوافز المادية:

عامم ػػا االجػػػكر كالع ػػالكات الس ػػمكية كالزيػػػادات فػػػي االج ػػر لمقاعمػػػة الزيػػػادات ف ػػي م ق ػػات المعيعػػػة

كالمكافات كالمعاركة في االرعاح ( زكيمؼ .)276 :2000
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اإلطارىالعامىللدرادة

التعريػػؼ اإلجرائػػي :ذػػي تتمًػػؿ فػػي امجػػر كسػػاعات العمػػؿ كالمكافػػآت كظػػركؼ عكامكامػػات العمػػؿ

المادية في جماز العرطة ال مسطيمية.

 .3الحوافز المعنوية:

تعمؿ الترقية كتقدير جمكد العامميف كاعراؾ العامميف في االدارة كلماف اسػتقرار العمػؿ كت ػكيض
الصالحيات ( رعايعة .)50 :2003

التعريؼ اإلجرائي :ذي االعتراؼ عأذمية ال رد كسػعؿ التعػجيع عمػى العمػؿ كالعالقػات الجديػدة عػيف

المكظ يف كالمسلكليف كالععكر عالرلا الكظي ي في جماز العرطة ال مسطيمية.
 .4األداء االمني:

القدرة عمى تحقيؽ المتاوج المتكقعة مف امدا الكظي ي (المكارم .)7 :1998
التعريؼ اإلجراوي :ذي تحديد عاوػد السػمكؾ الػذم يصػدر عػف رجػؿ العػرطة ال مسػطيمية فػي خدمػة
المكاطف كقدرتم عمى تحقيؽ امذداؼ عكامجاز الكاجعات كالمماـ كالمسلكليات ع اعمية أممية عالية.

عاش ارً -صعوبات الدراسة:

 .1امكلػػاع الصػػععة التػػي يمػػر عمػػا قطػػاع غ ػزة كخاصػػة امقطػػاع الكمرعػػا ممػػا زاد مػػدة عمػػؿ
الدراسة.

 .2صعكعة ترجمة كتب كد ارسػات أجمعيػة تماكلػت مظػاـ الحػكافز ممػا زاد مػف الكقػت كالجمػد فػي
عداد الدراسة.

 .3قمػة امعحػاث العرعيػة كخاصػة المحميػة التػي تماكلػت مظػاـ الحػكافز فػي المجػاؿ امممػي كالػرعط
عيف مظاـ الحكافز كامدا .

 .4اللػػركؼ الصػػععة التػػي يمػػر عمػػا مكظ يػػم غػزة مػػف امقطػػاع لمركاتػػب ممػػا عػػكؿ ععػ مػػادم
إلمجاز ذذ الدراسة.
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انفصم انثانٍ

اإلطار اننظرٌ نهذراست
المبحث األوؿ -أىمية الحوافز وأنواعيا.

المبحث الثاني -فاعمية األداء األمني .

المبحث الثالث -نبذه عف جياز الشرطة.
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تمييد وتقسيـ:

الفصؿ الثاني
اإلطار النظري لمدراسة

حظي مكلكع الحكافز عاذتماـ كًير مف العاحًيف كعمما اإلدارة كيمعع ذلؾ االذتماـ مف

امذميػػة العمميػػة كالعمميػػة لمح ػكافز فػػي حػػد ذاتمػػا حيػػث يػػلدم اختيػػار الح ػكافز المالومػػة عمكعيمػػا

المػػادم كالمعمػػكم لػػى تح يػػز العػػامميف لمقيػػاـ عأعمػػالمـ عمسػػتكل عػػاؿ مػػف الك ػػا ة لػػذا تحػػرص
الممظمات عمختمؼ أمكاعما عمى كلع مظـ كقكاعد خاصػة عػالحكافز ككي يػة اسػتخدامما عمػا يحقػؽ

المدؼ الرويس ممما كالذم يتمًؿ في تحسيف امدا .

كما أف امدا الكظي ي كاف مف المكلكعات التي مالت العديػد مػف أكجػم االذتمػاـ ككػاف
الطروػؽ كأيسػرذا لتحسػيف امدا
ا
المدؼ الرويس مف ذلؾ االذتماـ التكصؿ الػى أفلػؿ

كلمػا كامػت

ػتكل عاليػان مػػف امدا الػػكظي ي كػػاف العػػد مػػف محاكلػػة اسػػتق ار العالقػػة
امجمػزة اممميػػة تتطمػػب مسػ ن
عيف الحكافز عاعتعارذا أحد أذـ كساوؿ تحسيف امدا ععكؿ عاـ كذما يمكف االسػت ادة مػف اإلطػار
المظ ػػرم فيمػػػا يتعم ػػؽ عمكلػػػكع الحػ ػكافز كامدا ال ػػكظي ي كس ػػعؿ تحس ػػيمم ل ػػافة لمػػػا تلػػػممتم

الدراسات الساعقة مف متاوج عمذا الخصكص.

كيػرتعط مجػػاح الملسسػػات كتقػػدمما عكاعػػداعما عمػػا تقدمػػم تمػػؾ الملسسػػات مػػف ح ػكافز ماديػػة
كمعمكيػػة لمعػػامميف كلػػذلؾ ف ػإف اإلدارة الممتمػػة عتحقيػػؽ أذػػدافما المرجػػكة تجػػدذا تسػػعى داومػػا ل مػػـ

افز لديمـ ككلع القكاعد كامسس التي مف خاللما تػكزع الحػكافز
حاجات مكظ يما كدراسة أذـ الحك ن
ععكؿ دكرم خارج مطاؽ اممامية كالمحسكعية كالعالقػات الخارجيػة كالعخصػية .كفػي لػك ذلػؾ تػـ
تقسيـ ذذا ال صؿ لى معحًيف:

المعحث امكؿ :أذمية الحكافز كأمكاعما.

المعحث الًامي :فاعمية امدا امممي كعالقتم عالحكافز.

المعحث الًالث :معذ عف جماز العرطة ال مسطيمية.
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المبحث األوؿ
أىمية الحوافز وأنواعيا

تمييد وتقسيـ:
ف لمح ػكافز دك نار رويس ػ نا فػػي تػػكفير العمػػؿ المماسػػب كيتحقػػؽ ذػػذا ال ػدكر فػػي الممظمػػة مػػف

خػػالؿ تح يػػز امف ػراد لتقػػديـ خػػدماتمـ لمممظمػػة كللػػماف تح يػػزذـ كالت ػزاممـ تجػػا تحقيػػؽ أذػػداؼ

الملسس ػػة كف ػػي المقاع ػػؿ ف ػػإف تجاذ ػػؿ كج ػػكد مظ ػػاـ حػ ػكافز ق ػػامكمي كفع ػػاؿ يك ػػؿ حق ػػكؽ كامتي ػػازات
العامميف يعرض الملسسة لي مكع مف عدـ االستقرار كالتي تكًر سمعان عمى مجمؿ امدا .

كي ػرتعط مجػػاح الممظمػػات كاعػػداعما عمػػى مػػا تقدم ػة تمػػؾ الممظمػػات مػػف ح ػكافز معمكيػػة أك

ماديػػة أك عمم ػػا مع ػػا لمع ػػامميف فيمػػا كلم ػػذا فػ ػإف اإلدارة الممتم ػػة عتحقيػػؽ أذ ػػدافما يج ػػب أف تس ػػعى
جاذدة ل مـ مكعية الحكافز كأكًرذا أذمية لمعامميف لديما.

كفي ذذا المعحث تطػرؽ العاحػث لػى م مػكـ الحػكافز كأذميتمػا كأمكاعمػا كمظػاـ الحػكافز كقػد قسػـ

ذذا المعحث لى ًالًة مطالب عمى المحك التالي:
المطمب امكؿ :مدخؿ لى الحكافز.
المطمب الًامي :مظاـ الحكافز.

المطمب الًالث :الحكافز في اإلسالـ.
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المطمب األوؿ

أو ًال -مفيوـ الحوافز:

مدخؿ إلى الحوافز

لقػػد تعػػددت التعري ػػات حػػكؿ م مػػكـ الحػكافز عػػيف العػػاحًيف كالكتػػاب كذلػػؾ مظػ نار الخػػتالؼ

المجاالت التي يمتسعكف ليما ككذلؾ لتعدد أمكاع الحكافز كتصمي اتما المختم ة.

ف التح يػز م مػػكـ يقػػكـ عمػػى اسػػتًارة كدفػػع سػػمكؾ امفػراد كتحػريكمـ محػػك سػػمكؾ معػػيف لعػػذؿ

جمػػد أعمػػى لتحقيػػؽ المػػدؼ كيكػػكف مصػػاحعان إلعػػعاع حاجػػاتمـ كرغعػػاتمـ حيػػث ف التح يػػز يممػػي

الدافعيػػة كتعػػد الحػكافز أساس ػنا مممػنا للػػماف تحقيػػؽ امذػػداؼ التػػي تسػػعى الممظمػػات ععػػكؿ عػػاـ

كجمػػاز العػػرطة ععػػكؿ خػػاص لػػى تحقيقمػػا لمكصػػكؿ لػػى أعمػػى مسػػتكيات مػػف امدا الػػكظي ي
كتحقيؽ الرلا الكظي ي لمعامميف ككسب كالومـ لمملسسة التي يعممكف عما.
وتعددت التعريفات االصطالحية ومنيا:

الطروػؽ المعػػطة لمحصػػكؿ عمػػى
ا
التح يػػز ذػػك مكلػػد المعػػاط كال اعميػػة فػػي العمػػؿ كذػػك مػػف

أفلؿ ما لدل اليير سكا أ كاف ذلؾ يتعمؽ عاممكر المادية أـ المعمكية (ال قى .)5 :2011

كتعػرؼ عأممػا مجمكعػة الظػركؼ التػي تتػكفر فػي جػك العمػؿ كتعػعع رغعػات امفػراد التػي

يسعكف ععاعما عف طريؽ العمؿ (عامر .) 299: 2011

ككما تعرؼ عأمما الكسيمة التي تك ؿ االستمرار كالمجاح مية مجمكدات مع تمػاـ امذػداؼ

كترقية مستكل امدا

.)180 :2011

فلال عف عحف الممكات ال كرية كاالعتكارية كاإلمتاجية لدل العمػاؿ (ععػاس

كعرفت عأمما مجمكعة مف العكامؿ الخارجية كالمػلًرات الخارجيػة التػي تًيػر ال ػرد كتدفعػم

مدا امعمػاؿ المككمػة ليػم عمػى خيػر كجػم عػف طريػؽ عػعاع حاجاتػم كرغعاتػم الماديػة كالمعمكيػة"
(الميتي . (255:2003

كذػػي ًػػارة القػػكل الكاممػػة فػػي ال ػػرد كالتػػي تحػػدد ممػػط السػػمكؾ اك التصػػرؼ المطمػػكب عػػف

طريؽ ععاع كافة احتياجاتم اإلمسامية (الزيادم .)25 :2006

كتعرؼ عأممػا مجمكعػة العكامػؿ التػي تعمػؿ عمػى ًػارة تمػؾ القػكل الحركيػة لنمسػاف كالتػي

تكًر عمى سمككم كتصرفاتم (السممي .)300 :2000

كيعػرؼ عأمػػم المحػػرؾ امساسػػي الػذم يػػدفع امفػراد لتحقيػػؽ عكارلػا رغػػاعتمـ كاإلجاعػػة ع ىمػا

يطمب مممـ (ععدالرحمف .)194 :2005
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كذ ػػي ممارس ػػة داري ػػة لمم ػػدير لمت ػػاًير ف ػػي الع ػػامميف م ػػف خ ػػالؿ تحري ػػؾ ال ػػدكافع كالرغع ػػات

كالحاجات عيرض ععاعما كجعممـ أكًػر اسػتعدادنا لتقػديـ أفلػؿ ماعمػدذـ عمػدؼ تحقيػؽ مسػتكيات

عالية مف امدا كاإلمجاز(العامرم .)459 :2007

كتعػرؼ عأممػا كػػؿ عػي يخ ػػؼ مػف الحاجػػة كيقمػ ىؿ مػف م عػػكؿ الػدافع كفػػي مجػاؿ العمػػؿ
فمي كؿ ما يتمقا ال رد مف عكاود مادية كمعمكية مقاعؿ أداوة لمعمؿ(حريـ .)247 :2006
كقد مصت المادة ( )56مف قامكف الخدمة المدميػة ال مسػطيمي رقػـ  4لسػمة ( )1998عمػى

أف يلػع الػديكاف مػع الػداورة المختصػة مظامػنا لمحػكافز الماديػة كالمعمكيػة لممػكظ يف فيمػا عمػا يك ػؿ
تحقيؽ امذداؼ كتحسيف امدا كترعيد الم قات عمى أف يتلمف ذذا المظاـ فوػات الحػكافز الماديػة
كعركط ممحما (قامكف الخدمة المدمية رقـ  4لسمة .)1998

كمصت المادة ( )74مف قػامكف الخدمػة فػي قػكل اممػف ال مسػطيمي رقػـ  4لسػمة ()2005

حيث تحدد الالوحة التم يذية لمذا القامكف مظػاـ الحػكافز لملػعاط الػذيف يقػدمكف خػدمات ممتػازة أك

ال أك عحكًػنا تسػاعد عمػػى تحسػيف أسػػاليب العمػػؿ كرفػع ك ػػا ة امدا اك الحصػكؿ عمػػى تقػػدير
أعمػا ن
ممتاز في العمؿ (قامكف الخدمة في قكل اممف ال مسطيمي رقـ  4لسمة ).)2005

يتلح مما سعؽ عأمما كسيمة لتحسيف كتطكير أدا العامميف في جماز العػرطة ال مسػطيمية

عاعتعارذػػا سػػعيالن إلًػػارة اذتمػػاـ رجػػؿ اممػػف ععممػػم كدفع ػم محػػك المزيػػد مػػف الجمػػد إلمجػػاز امعمػػاؿ

المككمة ليم.

كعمػػذا ف ػإف ممػػارة التح يػػز لمعػػامميف عمميػػة أساسػػية كلػػركرية لكممػػا ليسػػت سػػممة مظ ػ نار

لالختالفػػات ال رديػػة عػػيف العػػامميف كالتييػػر المسػػتمر فػػي س ػمككياتمـ كتص ػرفاتمـ كالتػػي ال يحكممػػا
سػػكل امطعاعػػات كمعػػاعر كأحاسػػيس العػػامميف أم سػمـ كلػػذا تكمػػف ممػػارة التح يػػز فػػي أممػػا تسػػاعد
عمػػى تحقيػػؽ الت اعػػؿ عػػيف ال ػػرد كالملسسػػة كرعػػط حاجػػات الملسسػػة عحاجػػات ال ػػرد كرعػػط حاجػػات

ال رد عحاجات الملسسة.

ثانيا -أىمية الحوافز:
تعتعر الحكافز أداة طعيعية كمممة في أيدم القيادات اإلداريػة كالمعػرفيف اإلداريػيف فػي أم

ملسسة حيث يمكف استخدامما لتلدم كظي ة حيكية في تمظيـ سمكؾ العػامميف محػك أم سػمـ كمحػك

غيرذـ كمحك الملسسة كأذدافما كطمكحاتما عكادارتما كعممياتما.

كعػػذلؾ يتلػػح أف لمحػكافز دك ار ممم ػنا فػػي ح ػػز العػػامميف كتحسػػيف أداومػػـ كعميػػم فإمػػم مػػف

ػادر عمػػى العمػػؿ كلكػػف امذػـ ذػػك أف يكػػكف متحمسػان مدا العمػػؿ
امذميػة عمكػػاف أف يكػػكف ال ػػرد ق ان
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كراغع ػان فيػػم لػػذلؾ ازداد االذتمػػاـ عتح يػػز العػػامميف كخمػػؽ رغعػػة لػػديمـ لمعمػػؿ التعػػاكمي ال عػػاؿ عمػػا
يك ؿ اإلمجاز مذداؼ الملسسة.

كيعػػد مكل ػكع الح ػكافز مػػف المكلػػكعات التػػي حظيػػت كمػػا ت ػزاؿ تحظػػي عاذتمػػاـ عممػػا

اإلدارة كلعؿ السعب في ذلؾ ذك أف الحكافز حػدل أذػـ المتييػرات المسػتقمة لمدافعيػة عامعكاسػاتما
كععالقاتمػػا اإليجاعيػػة عمػػى الك ػػا ة اإلمتاجيػػة ًػػـ عمػػى متػػاوج المعػػاط اإلدارم كأيلػػا محػػك ال ػكال

كاالمتما التمظيمي.

لذا فإف عدـ تكفر الحكافز المماسعة يمعكس سمعنا عمػى مسػتكل الرلػا كذػذا عػدكر قػد ي قػد

المكظؼ الحماسة كاإلحساس عأذميػة العمػؿ فتػمخ ض ركحػم المعمكيػة كرغعتػم فػي امدا ع اعميػة

كذػػذا عػػالطعع يػػمعكس عمػػى ك ا تػػم فػػي العمػػؿ متيجػػة لعػػدـ الرلػػا كعالتػػالي يػػمخ ض مسػػتكل أداوػم
الكظي ي كذذا يعرز أذمية الحكافز في تحسيف امدا كتدفع الحكافز عػالمكظؼ محػك تطػكير قد ارتػم

الذاتي ػػة كتزي ػػد م ػػف امل ػػعاطم ف ػػي أدا العم ػػؿ كتحم ػػؿ المس ػػلكلية كترف ػػع مس ػػتكل الػ ػكال كالع ػػعكر

عاالمتما كااللتزاـ عالمكاوح كاممظمة (السقا .)48 :2013
ويمكف تمخيص األىمية فيما يمي (الجريد :)10 :2007

 المساذمة في ععاع حاجات امفراد العامميف كرفع ركحمـ المعمكيػة ممػا يحقػؽ ذػدفنا مسػامينافي حػد ذاتػم كغرلػا رويسػان لػم امعكاسػاتم عمػى زيػادة متاجيػة ذػلال امفػراد كتعزيػز امتمػاومـ

كعالقتمـ مع الممظمة عكادارتما كمع أم سمـ.
 المسػػاذمة فػػي عػػادة تمظػػيـ ممظكمػػة احتياجػػات امف ػراد العػػامميف كتمسػػيؽ أكلكياتمػػا كتعزيػػزالتماسؽ عيممما عمػا يمسػجـ كأذػداؼ الممظمػة كتطمعاتمػا كسياسػتما كقػدراتما عمػى تمعيػة مطالػب

العامميف كأذدافمـ.

 المسػاذمة فػي الػتحكـ فػػي سػمكؾ العػامميف عمػػا يلػمف تحريػؾ ذػػذا السػمكؾ كتعزيػز أك تكجيمػػم-

أك تعديمم أك تييير أك لياوم...الخ

تممية عادات أك قيـ سمككية جديدة تسعى الممظمة لى كجكدذا في ص كؼ العامميف.

 المسػػاذمة فػػي تعزيػػز العػػامميف مذػػداؼ الممظمػػة كسياسػػتما كتعزيػػز قػػدراتمـ كميػػكلمـ التكي يػػةمف العامميف كًي نار ما يسيوكف فمـ اإلدارة كيخلعكف ممارستما لى ت سػيرات كًيػ نار مػا
معمـ ٌ
تككف خاطأ مما يكلد مماخا ممعدا عسك ال مـ كالعداكة كالسمعية عيف الطرفيف كعصػكرة تػمعكس
سمعيا عمى الممظمة كالعامميف معا كقد تككف مدمرة أحياما.

 -تممية الطاقات اإلعداعية كاالعتكارية لدل العامميف عما يلمف متيجة ازدذار الممظمة كت كقما.

 المسػػاذمة فػػي تحقيػػؽ ليػػة أعمػػاؿ أك أمعػػطة تسػػعى الممظمػػة لػػى مجازذػػا كتجػػد الممظمػػة أفذلؾ ي ترض معاركة فعالة مف قعؿ العامميف.
14

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادة

ومما سبؽ يمكف بياف أىمية الحوافز لألجيزة الشرطية عمى النحو التالي:
 زيادة امدا في العمؿ كرفع الركح المعمكية لدل العامميف في جماز العرطة ال مسطيمية. جذب العامميف لى الملسسة كعدـ الم كر كالتمرب مف الملسسة التي يعممكف عما. تممية ركح التعاكف عيف الرلسا كالمرلكسيف في جماز العرطة. -تحسيف صكرة الملسسة امممية في المجتمع.

 ععكر ال رد أمم ج أز ال يتج أز مف الملسسة التي يمتمي ليما حيػث أف أم مجػاح يعتعػر مجاحػانلم كأم فعؿ فمك فعؿ لم.

 اقتماع كؿ أفراد الملسسة أممـ أعلا ذك أذمية في الملسسة التي يمتمي ليما. يمعػػب الحػػافز دك انر حيكي ػان كجكذري ػان فػػي رفػػع كتطػػكير أدا العػػامميف عامػػة كأدا أف ػراد جمػػازالعرطة عص ة خاصة.

 -تقكية كتحريؾ طمكح الملسسة في تقديـ الخدمة امممية عمى أكمؿ كجم.

 -كلع سياج حصيف لعدـ اإلختراؽ امممي متيجة لعؼ العاود المادم كالمعمكم.

ثالثاً -أنواع الحوافز:

تتـ عممية ععاع حاجات العامميف داخؿ الملسسػة مػف خػالؿ عمميػة التح يػز حيػث تكجػد

صػكر مختم ػػة كمتمكعػػة لمحػكافز التػػي يمكػػف تقػػديمما لمعػػامميف كعميػم يمكػػف القػػكؿ عػأف تعػػدد أمػكاع

الحكافز ماتج عف المعايير التي يتـ عمػى أساسػما عمميػة تصػميؼ الحػكافز كمػف خػالؿ ذلػؾ يمكػف
تصميؼ الحكافز لى ما يمي:

 .1الحوافز المادية:

كذػػي الح ػكافز التػػي تتمًػػؿ فػػي كػػؿ مػػا يػػدفع لمعػػامميف مػػف عػػكؿ مقػػدم أك عيمػػي مػػف أجػػؿ

العمػػؿ عمػػى زي ػػادة معػػدالت اإلمتاجيػػة ف ػػي عػػكؿ معاع ػػر أـ غيػػر معاعػػر حي ػػث تعتعػػر الع ػػالكات
كالمعاركة في امرعػاح كالتػاميف الػكظي ي كاالجتمػاعي كممػا حػكافز ماديػة كيمًػؿ امجػر أذػـ حػافز

مادم تزداد أذميتم في الدكؿ المامية (خلير .)14 :2014

كيػػرل العاحػػث أف الح ػكافز الماديػػة فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية ذػػي تمػػؾ الحػػكافز الت ػي يقػػدمما
مقاعػػؿ جمػػد معػػيف أك أدا متميػػز كعػػادة مػػا تكػػكف أمػكاالن مقديػػة مًػػؿ ال ارتػػب كالمكافػػآت التعػػجيعية

كالعالكات ...الخ.

كيعػػد ذػػذا المػػكع مػػف الحػكافز امكًػػر اسػػتخدامنا كمػػا أمػػم امكًػػر تػػأًي نار فػػامجكر كالركاتػػب

أصػػعحت مػػف المقكمػػات امساسػػية إلعػػعاع حاجػػات اإلمسػػاف كذػػذا مػػا يلكػػد الػػععض عػػالقكؿ :ف
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امجػػر الػػذم يحصػػؿ عميػػة ال ػػرد فػػي عػػكؿ كحػػدات مقديػػة يعتعػػر حػػاف انز عمػػى العمػػؿ عػػؿ ف المػػاؿ
حاف ناز أساسينا كترجع قيمتم لى دكر في ععاع الحاجات امساسية لنمساف.
وتتعدد أنواع الحوافز المادية ومف أىميا:

األجور:

يعتعر امجر مف الحكافز المادية الػذم يسػتحقم العامػؿ مقاعػؿ جمػد يعدلػم كعمػى الملسسػة

مػػمح زيػػادات ماديػػة كػػدافع لمعمػػؿ كتمعػػع أذميتػػم كحػػافز عمػػى اإلمتػػاج كتحسػػيف امدا ككممػػا تتػػيح

لمع ػػامميف تحقيػ ػؽ الكًي ػػر م ػػف الحاج ػػات امكلي ػػة كامساس ػػية كالمأك ػػؿ كالمس ػػكف كالمم ػػعس (ع ػػاكيش
.)209 :2005

كيػػرل خػػركف أف احتسػػاب عػػدد الكحػػدات الممتجػػة يعػػد مػػف الح ػكافز الماديػػة التػػي يمكػػف
تقػػديمما لمعػػامميف كتتمًػػؿ ذػػذ الطريقػػة عإعطػػا العػػامميف أجػػك انر تتماسػػب مػع عػػدد مػػا يمتجػػكف مػػف

ػافز إلمتػػاج عػػدد أكعػػر مػػف الكحػػدات (القريػػكتي
كحػػدات سػػمعية أك خدميػػة كيػػكفر ذلػػؾ لمعػػامميف حػ ان
.)279 :2006

كي ػ ػػرل العاحػ ػػث أف ذ ػ ػػذ الطريق ػ ػػة ال تتماس ػ ػػب ال مػ ػػع القطاعػ ػػات اإلمتاجيػ ػػة كالمص ػ ػػامع

كالػػكرش كععػػض القطاعػػات الخدميػػة كال مػػادؽ كالتسػػكيؽ أمػػا العػػاممكف فػػي امجم ػزة اممميػػة فػػال
تتماسب معمـ ذذ الطريقة مف المصامع يمكمما حساب القطع التي يمتجما كؿ عامؿ أمػا العمػؿ

في المجاؿ امممي فيالعان ما يككف اإلمجاز فيم ععػكؿ جمػاعي كقممػا يقػكـ عػخص عم ػرد عتحقيػؽ
مجػػاز مػػا عاعتعػػار العمػػؿ امممػػي مجػػاالن كاسػػعان مقاعػػؿ اتسػػاع م مػػكـ اممػػف فػػي الكقػػت المعاصػػر

كتعععم.

بيف لنا قانوف الخدمة المدنية رقـ  4لسنة  1998أجور العمؿ عمى النحو التالي:
ولقد َ
حيث نصت المادة  51عمى استحقاؽ الموظؼ لألجر
 -تحد ركاتب المكظ يف لسمـ الركاتب الممحؽ عمذا القامكف.

 يجػػكز لمجمػػس الػػكز ار تقػػديـ اقت ػراح عتعػػديؿ سػػمـ الركاتػػب مػػف حػػيف لػػى خػػر لػػى المجمػػسالتعريعي ال مسطيمي لممصادقة عميم.

 -يصرؼ الراتب اإلجمالي لممكظؼ عمى أساس:

االستحقاقات:

 الراتب امساسي مع عالكة الدرجة. -عالكة االختصاص.

 -عالكة اجتماعية لمزكج كامكالد.

 عدؿ امتقاؿ مف مكاف السكف لى مكاف خر.16
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 عالكة غال معيعة. -عالكة مدرة.

 -عالكة مخاطرة.

 عالكة طعيعة عمؿ. -عالكة دارية :كتممح لمف يعيمكف مكاقع عرافيم قيادية كفقان لمميكؿ التمظيمي.

االستقطاعات:

 -قسط التقاعد.

 قسط التأميف الصحي. -لريعة الدخؿ.

 -أية استقطاعات أخرل يحددذا القامكف.

المكافآت:

كذي معمغ مف الماؿ يعطػى لم ػرد العامػؿ لقػا قيامػم ععمػؿ مميػز كمػا يمكػف ممحمػا عمػى

أساس الممارات المكتسعة حيث يعمؿ عمى تعجيع العامميف عمػى اكتسػاب ممػارات لػافية تعػزز

قدراتمـ في العمؿ كعمذا يتعيف أف الحكافز المادية عجميع أمكاعما تتعمؽ عالجامػب المقػدم غيػر أف
ذماؾ جاعمان ماديان يعد غير معاعرة لمحكافز المادية التي تسمى عالحكافز الممتقاة أك المميػزات عمػى

ال ارتػػب كالت ػأميف الصػػحي عػػالكة القيػػادة عػػدؿ تقاع ػد كغيػػر ذلػػؾ مػػف الم ازيػػا كال عػػؾ أف ذػػذا
العكؿ يعد مف الحكافز المادية (القريكتي .)281 :2006

وىناؾ بعض النظـ المبتكرة لممكافآت مثؿ:

الدفع عمػى أسػاس الميػارة :ككفقػا لمػذا المظػاـ يػتـ دفػع امجػكر كالمكافػآت عمػى أسػاس مػا يتعممػم
ال رد مف ممارات لركرية كم يدة لمعمؿ.

الػدفع عمػى أسػاس جمػاعي :ال كػرة امساسػية لمػذا المظػاـ تقػكـ عػرعط امجػكر كالمكافػآت عإمجػاز
ال ريؽ أم امدا الجماعي كليس امدا ال ردم (جريمعرج .)63 :2004

17

الفصلىالثاني
اإلطارىالنظريىللدرادة

أنواع المكافآت:

لتحقػػؽ المكافػػآت أذػػدافما غاياتمػػا يجػػب أف تتكامػػؿ عأمكاعمػػا المختم ػػة المػػادم كالمعمػػكم

ع ػأف ال تقػػدـ المكافػػاة المقديػػة عطريقػػة مجػػردة تخمػػك مػػف أيػػة لػػافات كيقصػػد عاإللػػافات لػػافة
عػػي مػػف الًمػػا كالمػػدح ل ػى متمقػػي المكافػػأة المقديػػة ك ػأف تقػػدـ المكافػػأة أًمػػا ح ػػؿ تك ػريـ خػػاص

لممعػػدعيف حيػػث يتخمػػؿ ذل ػػؾ أخػػذ صػػكر تذكاري ػػة يػػتـ تعميممػػا عمػػى الع ػػامميف مػػف خػػالؿ مجم ػػة
داخمية اك أمظمة االتصاؿ امخرل فإف التجرعة ستككف ذكرل جميمة تجا العامؿ عمػى المعػاركة

ععكؿ أكعر في العمؿ كيككف لما كقع أكعر في م كس العامميف اآلخريف .

مكافػػآت ريػػر رسػػمية :كذػػي تمػػمح ععػػكؿ تمقػػاوي عػػدكف تخطػػيط أك جمػػد يػػذكر حيػػث تكػػكف ذػػذ

المكافآت حاؿ كقت اإلمجاز المتميز أك تأدية أعماؿ ماجحة كذما يجب مراعاة التالي:
 أف تتكافػؽ كتتػكا ـ المكافػػأة مػػع رغعػػة العامػػؿ أك المكظػػؼ عػأف تعػػرؼ مػػا يرغػػب عػػم العامػػؿ أكالمكظؼ كتختار لم المكافأة التي ترلي رغعاتم.

 تكافػؽ المكافػأة مػع العمػؿ الػذم تػـ مجػاز كيجػب امخػذ عاالعتعػار أذميػة العمػؿ الػذم أمجػػزكتككف المكافأة تتماسب مع ذذا اإلمجاز.

 أف تك ػػكف المكاف ػػأة مي ػػة عمعم ػػى أف تق ػػدـ المكاف ػػأة معاعػ ػرة عع ػػد تم ػػاـ العم ػػؿ فم ػػك ت ػػأخرتالمكافأة فإمما ت قد عريقما كعمجتما.

المكافػػآت الرسػػمية :كذػػي المكافػػآت التػػي تقػػدمما الملسسػػة لمعػػامميف فيمػػا عػػف المعػػاركة كالمجػػاح
ل ت ػرة طكيمػػة مػػف المًػػاعرة كالعمػػؿ الػػدلكب كذػػذا المػػكع مػػف المكافػػآت يكػػكف مػػف خػػالؿ التطعي ػػؽ
ممظمة المكافآت المتععة في الممظمة كذما يجب مراعاة التالي:

 تحديد أسس كأذداؼ المكافأة مف ذك العخص المستحؽ لممكافاة؟ كما ذػي المكافػأة؟ كمتػيكأيف تممح؟.

 أف تكػػكف المكاف ػػآت ذات معم ػػى لمتمقيم ػػا م ػػع امخ ػػذ عع ػػيف االعتع ػػار م ػػكع المج ػػاح كاإلمج ػػازكتماسعم مع المكافأة.

 ع ػ ػراؾ ال ػ ػػاوز فػ ػػي اختيػ ػػار المكافػ ػػأة حيػ ػػث يجػ ػػب ع ػ ػراؾ امع ػ ػخاص المتػ ػػكقعيف السػ ػػتالـالمكافآت أك امعخاص الذيف ذـ في لجاف التحكيـ الختيار المكافآت.

 العيػػاف الكالػػح لكي يػػة الحصػػكؿ عمػػى المكافػػأة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ كسػػاوؿ المعػػر كاالتصػػاؿالمعتمدة في الممظمة.
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 .2الحوافز المعنوية:
كيقصػػد عمػػا التػػي تعػػعع الحاجػػات ال رديػػة كالجماعيػػة الذاتيػػة كالتػػي تػرتعط عالحالػػة الم سػػية

السمككية لألفراد عمدؼ رفػع معمكيػات العػامميف كتحسػيف الجػك المحػيط عالعمػؿ كلقػد أعػرزت الكًيػر
مف الدراسات كامعحاث الميدامية قيمة الحكافز المعمكية فػي مجػاؿ العمػؿ عػؿ كمجاحمػا فػي ععػض

امحيػػاف عمػػى الح ػكافز الماديػػة كتػػدفع ذػػذ الح ػكافز فػػي أعػػكاؿ مختم ػة أذممػػا (ععػػد العػػاقي :1996
:)209

 تقػػػدير جيػػػود العػػػامميف :كيػػتـ ذلػػؾ عم ػػمح عػػمادات تقديريػػة أك تكجيػػم رسػػاوؿ عػػكر لمعػػامميفامك ا الذيف يحققكف مستكيات جيدة أك تسجيؿ أسماومـ عمى لكحة العرؼ في الملسسة.

 إشػػػراؾ العػػػامميف فػػػي اإلدارة :أم عػ ػراؾ العػػامميف عػ ػآارومـ كأفك ػػارذـ فػػي دارة الملسس ػػة ع ػػفطريؽ اإلسماـ في رسـ سياسة الملسسة كاتخاذ ق اررتما.

 توسػػيع العمػػؿ :أم لػػافة ممػػاـ جديػػدة لمعمػػؿ الػػذم يقػػكـ عػػم العامػػؿ لػػمف مطػػاؽ تخصصػػمامصػمي كعمػػى م ػػس مسػػتكا اإلدارم كذػذا مػػا يزيػػد العامػػؿ الرغعػة فػػي العمػػؿ كالقلػػا عمػػى
الركتيف كعالتالي يزيد مف تح يز العامميف عمى أدا عمممـ.

 الترقيػػة :حيػػث ف الترقيػػة تحقػػؽ الرغعػة لمعامػػؿ فػػي تحقيػػؽ مكامػػة كظي يػػة أعمػػى مػػف م اركػػزذـػافز معػػجعان لمعػػامميف
ػز اجتماعيػان أعمػػى كعػػذلؾ تكػػكف الترقيػػة حػ ان
الحاليػػة كعالتػػالي تحقيػػؽ مركػ ان
عمى العمؿ.

ػر مػػف العػاحًيف يصػػمؼ الترقيػة مػػف الحػكافز الماديػػة ككممػا تزيػػد ارتػب العامػػؿ
كعاإلعػارة لػػى أف كًي ان
عسب الترقية.

ويتضح مما سبؽ أف الحوافز المعنوية في جياز الشرطة الفمسطينية ىػي التػي تشػبع الحاجػات

المعنوية لدى العامميف وتتمثؿ في اآلتي:

 حكافز تتعمؽ عالعمؿ العرطي مًؿ مماسعة العمؿ مع قدرة اللاعط عكامكامياتم كفرص الترقي. -حكافز تتعمؽ ععيوة العمػؿ العػرطي مػع اإلعػراؼ ال اعػؿ مػف قعػؿ القيػادة كاالمسػجاـ مػع زمػال

العم ػػؿ ل ػػافة ل ػػى خطاع ػػات الع ػػكر كلكح ػػات الع ػػرؼ كالتكػ ػريـ كتس ػػميـ ال ػػدركع كالمي ػػداليات

كامكسمة كدافع االمتما الػكطمي كعالتػالي يػمعكس ذلػؾ عمػى امدا داخػؿ الملسسػة العػرطية
كخارجما في تقديـ الخدمة امممية لمجممكر.

-3حسب أثر الحافز:

تمقسـ الحكافز مف حيث أًرذا لى حكافز يجاعية كحكافز سمعية (الميًمي :)319 :2005
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الحوافز اإليجابية:

كذي الحكافز التي تمعي حاجات كدكافع العامميف كمصالح الملسسة فقيػاـ العػامميف عزيػادة

اإلمتػػاج كتحسػػيف مكعيتػػم كتقػػديـ المقترحػػات كاآل ار العمػػا ة كاالعتكػػارات كتحمػػؿ المسػػلكلية كالت ػػامي
كاإلخػػالص فػػي العمػػؿ تعتعػػر متػػاوج يجاعيػػة لمػػا مػػا يقاعممػػا مػػف ح ػكافز يجاعيػػة تممحمػػا الملسسػػة

لم ػ ػلال العػ ػػامميف كمػ ػػف ذػ ػػذ الح ػ ػكافز :الح ػ ػكافز الماديػ ػػة كالح ػ ػكافز االجتماعيػ ػػة كالح ػ ػكافز الذاتي ػ ػة
كالمعمكية.

الحوافز السمبية:
ذ ػػي الكس ػػاوؿ الت ػػي تس ػػتخدمما اإلدارة عي ػػرض مم ػػع الس ػػمكؾ الس ػػمعي كتقييم ػػم كالح ػػد م ػػف

التصرفات غير اإليجاعية لألفراد العامميف كالتماذؿ كالتكاسػؿ كعػدـ االمصػياع لمتكجيمػات كامكامػر
كالتعميمػػات كمػػف ذػػذ الكسػػاوؿ حػػث كتمعيػػم ال ػػرد العامػػؿ لػػى لػػركرة القيػػاـ عكاجعاتػػم المكمىػؼ عمػػا

ػددة مػف الػزمف ( كإيقػاؼ العمػؿ عػامجر التعػجيعي أك
كحجب ععض االمتيازات عف ال رد ل تػرة مح ى
تأجيػػؿ مػػمح العػػالكة أك الترفيػػع ) كتكجيػػم المػػكـ كاإلمػػذار أك يقػػاؼ الترقيػػة كمقػػؿ ال ػػرد مػػف كظي ػػة
لػػى أخػػرل عػػذات الدرجػػة أك ال ارتػػب أك مػػع خ ػػض الدرجػػة كال ارتػػب كيػػتـ اسػػتخداـ ذػػذ الكسػػاوؿ

حسب جسامة المخال ات كامخطا مف حيث لآلتما أك ككمما متكسطة أك عديدة.
وباإلمكاف استخداـ الحوافز السمبية ألرراض عديدة مف بينيا:

 التمعيم عمى لركرة قياـ ال رد عالتزاماتم المكمىؼ عما. -عدـ االستمرار في الخطأ.

 التح يػز عمػى تحسػػيف امدا إل ازلػة ًػػار العقكعػة مػف جمػػة كالحصػكؿ عمػػى الحػكافز اإليجاعيػػةمف جمة أخرل.

 -حث كتمعيم اآلخريف عمى تجمب امخطا حتى ال يتعرلكا لمعقاب.

-4الحوافز مف حيث شموليا:

كمميز ذما عيف مكعيف مف الحكافز عمى المحك التالي:

 -الحوافز الفردية:

ذي تمؾ الحكافز التي يقصد عمػا تعػجيع أك ح ػز أفػراد معيمػيف لزيػادة اإلمتػاج عتخصػيص

مكافأة لممكظؼ الذم يمتج أفلؿ متاج أك تخصيص جاوزة مفلؿ مػدير أك عطػا ذديػة لم ػرد

تكجػم لم ػرد
امكؿ في القسـ أك في المعركع كػؿ ذلػؾ يػدخؿ لػمف الحػكافز ال رديػة فمػذ امخيػرة ى
كليس لمجماعة.

كفعالػػة عمػػى تح يػػز العػػامميف
كتمجػػأ اإلدارة لػػى ذػػذا المػػكع مػػف الح ػكافز لمػػا لػػم مػػف ًػػار معاع ػرة ن
لتحسف اإلمتاجية كيمكف اتعاع ذذا امسمكب لألعماؿ التي يمكف قياسما ككلع معايير لما كأذػـ
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ما يميز الحكافز ال ردية أممػا تعػعر العامػؿ عتقػدير اإلدارة لػم عمػدما يعػذؿ المزيػد مػف الجمػد حيػث

ال يتسػػاكل العامػػؿ المػػاذر كالمجػػد كالعامػػؿ العػػادم كالعامػػؿ المتكاسػػؿ كلكػػف قػػد يكػػكف لمح ػكافز

ًار جامعية كعدـ التعاكف عيف امفراد (ركح ال ريؽ) التي ذػي جػكذر عمػؿ اإلدارة (المطيػرم
ال ردية نا
.)53 :2005

 الحوافز الجماعية (بدر:)107 :2008 ,ذػ ػػي الح ػ ػكافز التػ ػػي تمػ ػػدؼ لػ ػػى تح يػ ػػز العػ ػػامميف كمجمكعػ ػػة متكاممػ ػػة كقػ ػػد تعػ ػػمؿ ذػ ػػذ

المجمكعة كامؿ أفػراد العمػؿ سػكا أ كػامكا عمػاؿ اإلمتػاج أـ عمػاالن داريػيف أك فميػيف كمػا يمكػف أف
تقتصر عمى مجمكعة متاج فوة معيمة مف العماؿ يعممكف مع ععلمـ الععض في عممية مستقمة.

كمًؿ ذذ الحكافز ال يست يد ممما كؿ عامؿ عمى حدة عؿ تقدـ لممجمكعػة ككػؿ عحيػث تػكزع عمػى
أفراد المجمكعة تععان لمظاـ الحكافز الجماعية.

يمػػدؼ ذػػذا المػػكع مػػف الح ػكافز لػػى تعػػجيع ركح ال ريػػؽ كالتعػػاكف عػػيف العػػامميف عحيػػث ال
مف فػي ذلػؾ لػ ار انر عامذػداؼ الرويسػة لمعمػؿ فمػف عػأف ذػػذ

يتعػارض عممػم مػع عمػؿ الػػزمال

ال مػف ركح التمػافس الػذم يصػؿ لػى حػد
الحكافز عاعة ركح ال ريؽ كركح التعاكف عيف العػامميف عػد ن

التمػػاقض أحيامػنا كلصػػحية التمػػافس ال ػػردم كركح ال ريػػؽ فػػي ف كاحػػد فمػػف الػػالزـ عمػػى اإلدارة أف
تستعمؿ امسمكعيف معان كال تقتصر عمى أسمكب كاحد.

ككفقػان لمحػكافز الجماعيػػة يحصػػؿ أفػراد المجمكعػػة عمػػى حػكافز تعتمػػد عمػػى أدا المجمكعػػة

ككؿ كتعتمد معظـ خطط الحكافز الجماعية عمى ما تحقؽ مف أرعاح أك تخ ػيض تكم ػة التعػييؿ

كقػػد صػػممت خطػػط الحػكافز الجماعيػػة لتعػػجيع امفػراد فػػي المجمكعػػة عمػػى ممارسػػة اللػػيط عمػػى

ععلمـ الععض لتحقيؽ أدا أفلؿ كأسرع.

جدوؿ رقـ ()01

يبيف أىـ الحوافز التي يستفيد منيا العامميف في مختمؼ المؤسسات
َ
انواع الحوافز
حوافز سمبية

حوافز إيجابية
حوافز مادية

حوافز معنوية

حوافز مادية

حوافز معنوية

امجكر

عراؾ العامميف في اإلدارة

تمزيؿ درجة

تكجيم كتمعيم

المكافآت

تقدير جمكد العامميف

تكقيؼ عالكة

تأميب المكظؼ
تكجيم مذار

الترقية
المصدر :جرد بواسطة الباحث بناءاً عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة
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المطمب الثاني
نظاـ الحوافز

لػػيس مػػف السػػمؿ تصػػميـ مظػػاـ لمح ػكافز كمػػا أمػػم ال يمكػػف أف تقتػػعس مظام ػنا مػػف ممظمػػة

أخػ ػرل فالمظ ػػاـ ال ػػسميـ لمحػ ػكافز يج ػػب أف يك ػػكف عم ػػى مق ػػاس الممظم ػػة كذ ػػذا يعم ػػي أم ػػم يماس ػػب
أذػداؼ الممظمة كاستراتيجيتما كطعيعة العمؿ فيما كعػػكؿ العػػامميف فيمػػا كيماسػػب طعيعػػة امدا

كطريق ػػة قياس ػػم كمػػا يجػػب أف يتماسػػب مػػع ميزامي ػػة الحػ ػكافز كامج ػػكر عالملسسػػة كقػػد تػػـ تمػػاكؿ
المراحؿ امساسية لممظاـ كالمقكمات امساسية كعركط مجاح مظاـ الحكافز.

أوال -المراحؿ األساسية لتصميـ نظاـ الحوافز:
لكػػي تػػتمكف اإلدارة مػػف تصػػميـ مظػػاـ جيػػد لمحػكافز مقػػدـ ذمػػا دلػػيالن عمميػان لمخطػكات التػػي

يجػػب أف تمػػر عمػػا كعإمكػػاف اإلدارة أف تعػػدؿ فػػي ذػػذ الخطػكات عالعػػكؿ الػػذم تػ ار مماسػػعان كذػػذ

الخطكات أك المراحؿ كلعما ذي كما يمي( :السالـ .)337:2009

 -1مرحمػػة الدراسػػة واإلعػػداد :حيػػث تقػػكـ دارة المػكارد الععػرية عػػإج ار د ارسػػة ت صػػيمية لمجمكعػػة
مف العكامؿ اإلمسامية كاإلداريػة كاالقتصػادية كالقامكميػة كاممميػة مػف حيػث تركيػب القػكل العاممػة

كدكاف ػػع كحاج ػػات امفػ ػراد كالتييػ ػرات الت ػػي طػ ػرأت عميم ػػا خ ػػالؿ ال تػ ػرة الس ػػاعقة كاتجاذاتم ػػا كك ػػذلؾ

المعػ ىػدالت الحالي ػػة ل ػػألدا كمظ ػػـ الحػ ػكافز الس ػػاعقة كالقػػكاميف كالتعميم ػػات الممظم ػػة لمػػا ل ػػى جام ػػب
د ارسػػة سياسػػات امف ػراد امخػػرل كمػػا يسػػتمزـ الكقػػكؼ عمػػد القػػيـ امساسػػية السػػاودة فػػي المجتمػػع
الممظمة كتكقعات امفراد كمظرذـ لى الحكافز كم مكـ الحقكؽ كالكاجعات كذكذا.

 -2مرحمػػػة وضػػػع الخطػػػة :تقػػكـ دارة المػػكارد الععػػرية عتصػػميؼ كتعكيػػب كتحميػػؿ العيامػػات الت ػػي
تجمع ػػت ل ػػديما ف ػػي المرحم ػػة امكل ػػى عقص ػػد اس ػػتيعاب دالالتم ػػا كأععادذ ػػا ً ػػـ تع ػػدأ عكلػ ػع الخط ػػة

الخاصة عمظاـ الحكافز التي يجب أف تسير حسب الخطكات التالية:
 -تحديد المدؼ مف مظاـ الحكافز كمعر عيف العامميف جميعان.

 تحديد الحد امدمى مجر الكظي ة في لك سمـ الركاتب كامجكر المعمكؿ عم في الممظمة.-

تحديد معدالت امدا لمكظي ة عمي أساس فردم أك جماعي.

 -تحديد معدالت الحكافز في لك طعيعة العمؿ في الممظمة.

 -تحديد طار لعممية تييير الحكافز عما يتمعى كتطكرات الممظمة.
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 -3مرحمػػة تجريػػب الخطػػة :قعػػؿ كلػػع الخطػػة مكلػػع التم يػػذ العػػد أف تقػػكـ دارة المػكارد الععػرية
عتميوػة الممػاخ المماسػب لتطعيقمػا كػأف تعقػد لقػا ات عديػدة مػع العػامميف مػف أجػؿ عػرح الخطػة لمػػـ
كمدل أذميتما كمكلعيتما كي لؿ تجريب الخطػة فػي ذػذ المرحمػة عمػى مطػاؽ لػيؽ فػي (قسػـ

معيف أك مجمكعة صييرة مف المكظ يف) لمتأكد مف سالمتما كمال متما لمتطعيؽ في الممظمة

 -4مرحمة التنفيذ والمتابعة :كعمى لك المعمكمات التي تـ الحصكؿ عميما في الم ارحػؿ السػاعقة
تقػػكـ اإلدارة عػػإج ار التعػػديالت الالزمػػة عمػػى الخطػػة أك عمػػى عػػاقي السياسػػات امخػػرل عمػػا يلػػمف
مجػػاح الخطػػة كتم يػػذذا ععػػكؿ عػػامؿ كيجػػب أف تتػػاعع اإلدارة عمميػػة تم يػػذ خطػػة الح ػكافز لمكقػػكؼ

عم ػػى م ػػدل مجاحم ػػا أك تعًرذ ػػا كأس ػػعاب ذل ػػؾ لك ػػي ت ػػتمكف م ػػف اتخ ػػاد الع ػػالج المماس ػػب لتل ػػمف

ال.
سالمتما كاستمرار مجاحما مستقع ن

ثانياً -مقومات فاعمية نظاـ الحوافز:

في لك ما تقدـ فإف اإلدارة ال ىعالة ذي التي تدرس كت مـ العػامميف عتقسػيماتمـ المختم ػة
مًػػؿ (طعيعػػة أعمػػالمـ مػػدة خػػدمتمـ مسػػتكل أجػػكرذـ حػػالتمـ االجتماعيػػة عحػػث تقػػدـ م ػزيج مػػف

الحافز الذم يتيح أقصى ععاع ممكف لألفراد عمذ التقسيمات).
كممػا سػػعؽ يمكػف القػػكؿ ف اختيػار ال ػػرد لسػمكؾ معػػيف يتكقػؼ عمػػى درجػة تكقعػػم ف ذػػذا

السمكؾ سيعكد عميم عمتاوج معيمة ككممػا كجػد ال ػرد أف الحػافز المقػدـ – ايػان كػاف طعيعتػم – فػاعالن
مػػف خػػالؿ عػػعاع الحاجػػة المطمػػكب عػػعاعما كممػػا كػػاف ذػػذا الحػػافز أكًػػر دفع ػنا لػػم عمػػى اتعػػاع

السمكؾ الملدم لمحافز.

كيتطمػػب مجػػاح مظػػاـ الحػكافز ععػػكؿ عػػاـ تػكافر عػػدة مقكمػػات أساسػػية يسػػمـ المظػػاـ فػػي

رلػػا الع ػػامميف ع ػػف أعم ػػالمـ زي ػػادة مت ػػاجيتمـ كعم ػػؽ كالوم ػػـ لمممظم ػػة كتتمً ػػؿ ذ ػػذ المقكم ػػات
في(مصط ى :)175 :2003

 دراسة اإلدارة لمعامميف (عخصياتمـ كمعكالتمـ االجتماعية كالعممية). -اختيار مزيج الحكافز المماسعة كال اعمة.

 -تقديـ مظاـ الحكافز ععكؿ كالح لمعامميف كاقماعمـ عمزايا .

 -التقييـ المستمر لممظاـ عما يلمف تقديمم لممستكل م سم مف مزايا لكؿ مف اإلدارة كالعامميف.

ثالثاً -خصائص نظاـ الحوافز

المتميز(عمي حسف :)296 :2008

 العد مف كجكد صمة كًيقة عيف الحكافز كأذداؼ العمؿ. اختيار الكقت المماسب لمتح يز كلماف الكفا عااللتزامات التي تقررذا الحكافز.23
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 لماف العدالة كالمساكاة عمد تكزيع الحكافز لمف يستحؽ. -أف تتماسب الحكافز مع الجمد المعذكؿ.

 أف ال تككف المكافآت غاية في حد ذاتما. -تممية ركح المعادرة كاالعتكار

 -تعزيز ركح العمؿ ك ريؽ أك كمجمكعة.

 تقييـ العالقات عيف فريؽ العمؿ لتحقيؽ االمسجاـ كلمتعجيع عمى امدا الجيد. مراعاة امجكر كالحكافز المادية أك العاود مف العمؿ. تكفير التدريعات كالدكرات الالزمة لرفع ك ا ة ال رد.-

تاحة ال رصة لالمتقاؿ مف قسـ لى خر.

 عطا الحؽ لمحصكؿ عمى الترقية عكاتاحة ال رصة. -تقكية حالة امماف كاالستقرار لم رد داخؿ الملسسة.

كيػػرل العاحػػث أف ذػػذ المقطػػة قػػد تعتعػػر مػػف أذػػـ المقػػاط المػػي ذكػػرت ممػػم كممػػا أحػػس ال ػػرد عأمػػم

مستقر كفي أماف كظي ي سيلدم ذلؾ لى راحة م سية تجعمم أكًر عطا ن كفي الكقػت م سػم يجػب
أف يععر عأف ذذا امماف كاالستقرار معرض لمخطر في حالة التقاعس كاإلذماؿ.

ومما سبؽ معوقات نظاـ الحوافز في جياز الشرطة الفمسطينية:
 عدـ كلكح المدؼ مف مظػاـ الحػكافز كذلػؾ عالمسػعة لألفػراد المسػت يديف مػف الحػكافز ككػذلؾأعلا اإلدارة مف المديريف كرلسا امقساـ المسلكليف عف تطعيقما.

 غي ػػاب الد ارس ػػات كالعح ػػكث المتعمق ػػة ع ػػدكافع الع ػػامميف كاتجاذ ػػاتمـ كالعكام ػػؿ التمظيمي ػػة كال مي ػػةكالمادية لمجماز كالظركؼ العيوية المحيطة.

 عدـ التحديػد الػدقيؽ لمعػدالت امدا تمػمح الحػكافز عمػا ن عميمػا لػذلؾ تػرل العػامميف يحصػمكفعمى حكافز متعاعمة عالرغـ مف فركؽ في ممارات العامميف.
 -سك استخداـ ععض المديريف لمحكافز حيث يستخدمما الععض لترذيب العامميف.

 -ارت اع تكاليؼ الحكافز كالتي تتحممما الدكلة كالتي تم ؽ في صكرة جازات أك عدالت...الخ.

 قص ػػكر المتاعع ػػة كالرقاع ػػة عم ػػى الحػ ػكافز كذل ػػؾ م ػػف حي ػػث فعاليتم ػػا كامً ػػر ال ػػذم يترك ػػم عم ػػىامفراد.

 مق ػػص مم ػػارات الم ػػديريف أك الرلس ػػا ف ػػي تطعي ػػؽ الحػ ػكافز كتحي ػػز ال ػػععض كت ػػدخؿ العكام ػػؿالعخصية في تقرير الحكافز.
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المطمب الثالث
الحوافز في اإلسالـ

تمميد:

ف العريعة اإلسالمية قعؿ ألؼ كأرععماوة عاـ تماكلت مكلكع الحكافز كحًت عمى

فعمما فكًير مف يات القرف تحمؿ معامي تحث عمى فعؿ الخير كتممي عف فعؿ العر.
فاإلسالـ يتميز عف غير مف المذاذب كالمدارس في معالجة الحكافز كاذتمامم عالجامب المعمكم

كالمادم عمى السكا لتحقيؽ تكازف فعاؿ عيممما عاإللافة لى تركيز عمى جميع المتييرات التي
تلًر في العممية اإلدارية داخؿ الممظمة كخارجما كرعط سمكؾ ال رد عالملًرات االجتماعية

ال ًـ لتحقيؽ
فاإلسالـ ييرس في ال رد حب العمؿ كاإلخالص فيم اعتيا مرلات اهلل عز كجؿ أك ن
مكامة مرمكقة عيف رلساوم كزمالوم مسعة لألدا الجيد.

كيتماكؿ ذذا المطمب الحكافز في اإلسالـ مف حيث أذمية الحكافز في اإلسالـ كصكر

الحكافز في اإلسالـ كأسس الحكافز في اإلسالـ.

أو ًال -أىمية الحوافز في اإلسالـ:

ي ػػرل ال ك ػػر اإلس ػػالمي أف اإلمس ػػاف المس ػػمـ ممل ػػعط أخالقيػ ػان س ػ ىػما ف ػػكؽ الي ارو ػػز كيخت ػػار
عإرادتػػم العػػداوؿ السػػمككية المماسػػعة حيػػث اسػػتقر عمػػى معػػادخ كقػػيـ أخالقيػػة حياتػػم متكازيػػة يعمػػؿ
آلخرتم كأمم يمكت غدان كيعمؿ لديما كأمم يعػيش أعػدان عػعار فػي العمػؿ الجػكدة كاإلتقػاف كال اعميػة
كالك ػػا ة كاالملػػعاط كالمسػػلكلية لػػافة لػػى سػػمة الخػػكؼ مػػف المػػكلى عػػز كجػػؿ فػػي تصػػرفاتم
فممالػػؾ فػػي ال كػػر اإلسػػالمي اذتمػػاـ عػػالحكافز الدميكيػػة كمػػا أف ذمالػػؾ حػكافز أخركيػػة لمػػف صػػدؽ

كأحسف العمؿ (العامرم .)53 :2000

ً ً
ً
تصديقان لقكلم تعالى( :فىأ َّ ًَّ
ل ًػم ًم )..
ػكريذ ٍـ ىكىي ًزي يػد يذ ٍـ ًم ٍػف فى ٍ
يف ى ىميمكا ىك ىعمميػكا الصَّػال ىحات فىيي ىػكفِي ًم ٍـ أ ي
ىما الذ ى
يج ى
المسا 173 :

عكاف مػػف امسػػاليب الترعكيػػة المافعػػة التػػي يمكػػف االسػػت ادة مممػػا مػػا يمكػػف أف مععػػر عممػػا

عػ ػػالحكافز (الً ػ ػكاب) كذػ ػػي المعػ ػػجعات كالمرغعػ ػػات كالمسػ ػػتحًات التػ ػػي تػ ػػدفع المترعػ ػػي لػ ػػى مزيػ ػػد
مف الرلا كالقماعة كعالتالي الجد كالعذؿ كالعطا (الجممي .)87: 2014
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كقػػد اذ ػػتـ اإلس ػػالـ عمكل ػػكع الحػ ػكافز كحػػرص أف تك ػػكف ذ ػػذ الحػ ػكافز مح ػػددة كمعمكم ػػة

مقدمان حتى يككف لما م عكلمػا كحػافز لمعامػؿ عمػى مكاصػمة عممػم عك ػا ة قػاؿ الرسػكؿ صػمى اهلل
ر فميعيف لم أجر ) (مصمؼ اعف عيعة .)366 :26110/4
عميم كسمـ( :مف استأجر أجي نا

كق ػػد أك ػػد الرس ػػكؿ ص ػػمى اهلل عمي ػػم كس ػػمـ أذمي ػػة دف ػػع امج ػػر لص ػػاحعم ح ػػاؿ امتماو ػػم م ػػف
العمػػؿ ذ يقػػكؿ صػػمى اهلل عميػػم كسػػمـ( :أعط ػكا امجيػػر حقػػم قعػػؿ أف يجػػؼ عرقػػم) (مسػػمد العػػماب
.)433 :494/1

كيحػػذر صػػمى اهلل عميػػم كسػػمـ مػػف اإلخػػالؿ عمػػذا المعػػدأ اإلسػػالمي فيقػػكؿ فػػي الحػػديث
القدسي( :قاؿ اهللً :الًة أما خصممـ يكـ القيامة رجؿ أعطػى عػي ًػـ غػدر كرجػؿ عػاع حػ انر فأكػؿ
ر فاستكفى ممم كلـ يعطم أجر ) (صحيح العخارم .)776 :2110/2
ًممم كرجؿ استأجر أجي ان

كلقػػد ك ػػؿ اإلسػػالـ لنمسػػاف العامػػؿ احت ارمػػم كتقػػدير كعػػدـ اإلمقػػاص مػػف دميتػػم عػػؿ مػػم
سعحامم كتعالى كلعم في أعمى الرتب عيف المخمكقات كفي ذػذا دليػؿ عمػى أذميػة اإلمسػاف كعمػك
قدر كأف تقدير كاحترامم يعتعر عامالن في كسب المزيد مف عطاوم كامتماوم لمتمظيـ.
فاإلسػالـ يػػدعك لػػى اسػػتعماؿ الكممػػة التقديريػة الطيعػػة لمعامػػؿ المجػػد كاالعتػراؼ عجمػػد ذا

َّ ً ً
و
ً
ً
ػيـ )
أحسػف صػمعنا .قػاؿ تعػالى ( :ىقػ ٍػك هؿ ىم ٍع يػر ه
كؼ ىك ىم ٍي ىػرةه ىخ ٍي هػر م ٍػف ى
صػ ىػد ىقة ىيتٍىع يع ىمػا أى نذل ىكالمػمي ىغمػي ىحمػ ه
العقػرة 263 :عمعمػػى ت ػػكؽ التح يػػز عػالقكؿ عمػػى التح يػػز عالمػػاؿ ذا مػا أتععػػم أذل معمكيػنا عػػالقكؿ
أك عاإلعارة.
كعمى الرغـ مف أف اإلسالـ قد أكلى الحكافز اإليجاعية اذتمامػان كعيػ انر فإمػم لػـ يي ػؿ الحػافز السػمعي
(الرادع) كالذم يتلمف العقاب.
المقصػر فػي
كالحافز السمعي في اإلسالـ ليس ذػدفنا فػي ذاتػم عمعمػى أمػم ال يقصػد عقػاب
ى
أدا كاجعاتػػم عكاممػػا ذػػك حػػث كتعػػجيع لمعامػػؿ لعػػذؿ المزيػػد مػػف الجمػػد فػػي امدا كليسػػمؾ سػػمككان
يتكافؽ مع السمكؾ الذم يدعك لم المممج اإلسالمي.

فالمممج اإلسالمي عاعتعار مممجنا اجتماعينا كاقتصػادينا يأخػذ عكػؿ أمػكاع الحػكافز المماسػعة
مف ترغيب كترذيب تتمًػؿ فػي الجػ از اإليجػاعي أك السػمعي أم فػي الًػكاب كالعقػاب (الجمػة كالمػار)
قػػاؿ تعػػالى( :فى ىمػ ٍػف
فالًكاب الذم يم ىػف

ػر ىيػ ىػري ) الزلزلػػة8-7 :
ىك ىمػ ٍػف ىي ٍع ىمػ ٍػؿ ًمًٍىقػػا ىؿ ىذ َّروة ىعػ ا

ػاؿ ىذ َّروة ىخ ٍيػ نا
ىي ٍع ىمػ ٍػؿ ًمًٍىقػ ى
ػر ىيػ ىػري
اهلل عػم عمػى ععػاد كالعقػاب الػذم يرصػد لممخػال يف مػممـ يعطػي لمحيػاة معمػى

كيكفر لمـ االملعاط كالجديػة كيػؼ ال كاهلل سػعحامم كعػد المحسػميف عالجمػة التػي تحػكم مػف المعػيـ
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مػػا ال عػػيف رأت كال أذف سػػمعت كال خطػػر عمػػى قمػػب ععػػر ككعػػد المسػػيويف عالمػػار (عػػدر :2008
.)100

كمذميػػة الح ػكافز فػػي مجػػاؿ العمػػؿ كدكرذػػا فػػي تح يػػز العػػامميف محػػك الكصػػكؿ لػػى امذػػداؼ
كاليايػػات المرسػػكمة فقػػد أقػػر اإلسػػالـ ذلػػؾ المعػػدأ كجعمػػم أسػػمكعان لمً ػكاب كالعقػػاب ترغيع ػان لنمسػػاف
الملمف في اتعاع أكامر اهلل كترذيعان لم مف ارتكاب معصية اهلل عز كجؿ.

ثانيا -صور الحوافز في اإلسالـ:
اذتـ اإلسالـ عالحكافز كحرص عمى قرارذا في صكر متعددة كممما (عدر :)103 :2011

الحوافز المادية :حيػث أكػد اإلسػالـ عمػى أذميتمػا فػي مكاقػؼ متعػددة كمممػا أمػم جعػؿ امجػر حقػنا

عرعينا لمعامػؿ كمػا أف اإلسػالـ قػد اذػتـ عتحسػيف الظػركؼ الماديػة لمعمػؿ مػف حيػث تػكفير أسػعاب

الراحة لمعامؿ كعدـ اإلًقاؿ عميم في العمؿ ككرد في قصة مكسى عميم السالـ مع العػيخ الكعيػر
َّ
ً
ىعػ َّ
ػؽ ىعمى ٍيػ ى
ىف أ ي
فػػي مػػديف حػػيف زكجػػم اعمتػػم حيػػث قػػاؿ تعػػالى ( ...ىك ىمػػا أ ًيريػ يػد أ ٍ
ػؾ ىسػػتى ًج يدمي ً ٍف ىعػػا ى المػػمي
ًً
ً
يف ) القصص. 27 :
م ىف الصَّالح ى
كعمػػى الػػرغـ مػػف اذتمػػاـ اإلسػػالـ عالجامػػب المػػادم لمح ػكافز ال أمػػم حػػرص عمػػى رعطمػػا عالجامػػب

الركحػػي حيػػث مجػػد يحػػث اإلمسػػاف عمػػى أف يمظػػر لمحػكافز المادي ػة عمػػى أممػا كسػػيمة تعػػيف الععػػد
عمػػى طاعػػة اهلل كالتقػػرب ليػػم يقػػكؿ تعػػالى (اٍلمػػا يؿ كاٍلعيمػػكف ًز ىيمػةي اٍلحيػ ً
ات
ػات َّ
الصػ ًػال ىح ي
ػاة الػ لد ٍمىيا ىكاٍلىع ًاقىيػ ي
ىى
ى ى ى ى
ىم نال ) الكمؼ. 46 :
ىخ ٍيهر ًع ٍم ىد ىرِع ى
ؾ ًىىك ناعا ىك ىخ ٍيهر أ ى
الحوافز المعنوية :يلكد اإلسالـ عمى أذميتما لككمما تعمؿ عمى رفع الركح المعمكية لمعامؿ كقيػؿ
في تعريؼ المعمكية المعمكية ذي خميط مف معاعر ال خر كالًقة كالتعكؽ كالحماس .

الح ػوافز الروحيػػة واإليمانيػػة :حيػػث يم ػػرد اإلسػػالـ عػػإقرار ذػػذا المػػكع مػػف الحػكافز كالتػػي تمػػتج عػػف
اإليمػػاف عػػاهلل عػػز كجػػؿ فػػي السػػر كالعمػػف كاالعتق ػاد الجػػازـ عػػأف جميػػع مػػا يقػػكـ عػػم اإلمسػػاف مػػف

أعماؿ مما ذك ععادة هلل كعميم فإف اإلمسػاف يكتسػب القػيـ اإليجاعيػة التػي تكجػم محػك تقػاف العمػؿ
ت ىكاٍل ىحىيػاةى ًلىيٍعمي ىػك يك ٍـ
كالحرص عمى اعتيا مرلػاة اهلل عػز كجػؿ يقػكؿ اهلل تعػالى ( :الَّػ ًذم ىخمى ى
ػؽ اٍل ىم ٍػك ى
كر ) الممؾ. 2 :
أىلي يك ٍـ أ ٍ
ىح ىس يف ىع ىم نال ىك يذ ىك اٍل ىع ًز ييز اٍل ىي ي ي
كعير فػي تحسػيف امدا كملػاع ة
دكر نا
كتمعب الحكافز الدميكية عامكاعما المادية كالمعمكية نا
الجمد كالتي المستطيع أف مقمؿ مف قيمتما كجػدكاذا فػي ممظمػات امعمػاؿ كلكػف مسػتطيع تعزيزذػا
كتقكيتمػػا مػػف خػػالؿ م مػػكـ خػػر لمح ػكافز كذػػي الحػػػوافز الدينيػػػة .كأف الحػػافز المماسػػب ذػػك ذلػػؾ
الحػػافز الػػذم يػػتال ـ كيتكافػػؽ مػػع دافعيػػة العامػػؿ .كذمػػا تكمػػف الصػػعكعة فػػي تقػػديـ الحػكافز الدميكيػػة
عسعب تعايف دكافع العامميف كتعتمد الحكافز الديمية عمى الدافع الديمي الذم يمتمكم كػؿ عامػؿ كقػد
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يت اكت ذذا الدافع الديمي مف عامؿ آلخر كعمى الػرغـ مػف ذػذا الت ػاكت يعقػى ذػذا الػدافع مكجػكدا
في جميع العامميف عؿ يمكف تقكيتم كتعزيز خصكصػان كمحػف معػيش فػي مجتمػع يػرفض العمماميػة
كيكلي الديف امسعقية في كؿ عي (مكيف .)10 :2007

ثالثاً -أسس الحوافز في اإلسالـ:

ف أسس الحكافز في اإلسالـ مستمدة مف عريعة اهلل عز كجؿ مف حيث (عدر :)104 :2011

 أف اهلل عػػز كجػػؿ قػػد تك ػػؿ عػػرزؽ مخمكقاتػػم م ػػف خػػالؿ القػػدرات التػػي ميػػزذـ اهلل عمػػا كممم ػػاالحركػػة التػػي تػػدفع المخمكقػػات الحيػػة لػػى العحػػث عػػف الػػرزؽ قػػاؿ تعػػالى ( :ىك ىمػػا ًمػ ٍػف ىد َّاعػ وة ًفػػي
ض ً َّال ىعمىى المَّ ًم ًرٍزقيما كىي ٍعمىـ م ٍستىقى َّرىذا كم ٍستىكىد ىعما يكؿ ًفي ًكتى و
ٍام ٍىر ً
اب يمعً و
يف ) ذكد. 6 :
ىي ٍ ى
ى ى ي ي
 أف اإلسػػالـ ييػػرس القػػيـ المعيمػػة فػػي الم ػػكس العع ػرية مػػف خػػالؿ الػػدعكة لػػى فعػػؿ الخيػػر كمعػػذػر ىي ىػري ) الزلزلػة:
اؿ ىذ َّ ورة ىع ا
العر قاؿ تعالى ( :ىف ىم ٍف ىي ٍع ىم ٍؿ ًمًٍىقا ىؿ ىذ َّ ورة ىخ ٍينار ىيىري ىك ىم ٍف ىي ٍع ىم ٍؿ ًمًٍىق ى
. 8-7

 أف اإلس ػػالـ يح ػػث اإلمس ػػاف عم ػػى العم ػػؿ كالعع ػػد ع ػػف التكاك ػػؿ م ػػف خ ػػالؿ قػ ػرار مع ػػدأ الًػ ػكابَّ ً ً
ً
صػ ًػال نحا ىكقىػػا ىؿ ً َّممًػػي ًمػ ىػف
كالعقػػاب قػػاؿ تعػػالى ( :ىك ىمػ ٍػف أ ٍ
ىح ىسػ يػف قىػ ٍػكنال م َّمػ ٍػف ىد ىعػػا ًلىػػى المػػم ىك ىعمػ ىػؿ ى
ًً
يف ) فصمت. 33 :
اٍل يم ٍسمم ى
 يمظػػر اإلسػػالـ لػػى اإلمسػػاف عمػػى أمػػم جسػػـ كركح ذ العػػد مػػف االذتمػػاـ عكػػؿ جامػػب دكف أفيطيػػى جامػػب عمػػى اآلخػػر قػػاؿ تعػػالى ( :ىك ًمػ ٍػف ىر ٍح ىمتًػ ًػم ىج ىع ػ ىؿ ىل يكػ يػـ المٍَّيػ ىػؿ ىك َّ
ػار ًلتى ٍس ػ يكيمكا ًفيػ ًػم
الم ىمػ ى
ع يك يرك ىف ) القصص. 73 :
لًم ًم ىكلى ىعمَّ يك ٍـ تى ٍ
ىكًلتىٍعتى ييكا ًم ٍف ىف ٍ
 أف مظػاـ الحػكافز فػي اإلسػالـ يحػث اإلمسػاف عمػػى العمػؿ رغعػة فػي الًػكاب كخكفػان مػف العقػػابكعػػذلؾ مجػػد أف ذػػذا امسػػمكب يػػلدم لػػى ًػػارة الػػدكافع الداخميػػة لنمسػػاف لمكصػػكؿ لػػى الحػػافز

الممعكد.

 أف اإلسػػالـ يرسػػي القكاعػػد الصػػحيحة لحيػػاة حافمػػة عالعمػػؿ الصػػالح مػػف خػػالؿ تطعيػػؽ مظػػاـً
ً َّ ً
يف ى ميمػ ػكا ك ىع ًمميػ ػكا َّ ً ً ً
ىح ىسػػ ىػف
ىجػػ ىػر ىم ػ ٍػف أ ٍ
ػيع أ ٍ
الص ػػال ىحات َّم ػػا ىال يمل ػ ي
الحػ ػكافز قػػػاؿ تع ػػالىَّ ( :ف ال ػػذ ى ى ى
ع ىم نال ) الكمؼ. 30 :
ى

كمػػف خػػالؿ ذلػػؾ يمكػػف القػػكؿ عػػأف العقيػػدة اإلسػػالمية قػػد تميػػزت عمػػى المظريػػات الكلػػعية عمظرتمػا

ال
لمحكافز مف خالؿ الجامب الركحي كاإليمامي الذم يجعؿ مػف اإليمػاف الصػادؽ عػاهلل عػز كجػؿ قػك ن
ال مصػػد نار رويسػنا لمقػػكل الدافعػػة لمعمػػؿ مف اإلمسػػاف الػػذم يػػتمكف اإليمػػاف عػػاهلل عػػز كجػػؿ مػػف
كعمػ ن
قمعم كجميع جكارحم ستتكلد في م سم الرغعة الصادقة في اإلخالص في العمؿ.
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خاتمة المبحث

تعد الحكافز ذػي حػدل مقكمػات العمػؿ الملسسػي كالتػي عػدكمما ال يمكػف ميػة ملسسػة أف
ي
تقػكـ عتحقيػؽ كامػؿ أذػدافما فػالحكافر ذػي الطريقػة التػي مػف خاللمػا تععػر الملسسػة لممكظػؼ عػػف
الطروػؽ التػػي تسػػاعد الملسسػػة عمػػى
ا
مػدل تقػػديرذا مداوػػم المتميػػز كعممػػم المػػتقف كذػػي مػف حػػدل

تحقيؽ أذدافما كذلؾ الى جامب تكافر اإلمكاميات المادية لمملسسػة كخعػرة العػامميف عالملسسػة كػ يؿ
في مجالم.
كال يمكػػف لمح ػكافز أف تحقػػؽ أذػػدافما فػػي الملسسػػة ال مػػف خػػالؿ كجػػكد ليػػة عمػػؿ كمظػػاـ

محدد إلدارتما عالعكؿ اممًؿ مػع تػكافر عمصػر فػي غايػة امذميػة أال كذػك المصػداقية فػي تطعيػؽ

مظػاـ الحػكافز داخػػؿ الملسسػػة كأف يػػتـ تقمػػيف مًػػؿ ذػذ الحػكافز ليػػتـ ممحمػػا مصػػحاب التميػػز فػػي
العمؿ عمى أف يككف الحافز عمى قدر العمؿ.

كذمػػاؾ عمصػػر يجػػب أف تعيػػم الملسسػػة كذػػك تػػدريب العػػامميف عمػػا لرفػػع ك ػػا تمـ كتػػكفير

فرص التدريب لجميع العامميف؛ مف ذلؾ يلدم لى تحقيؽ الملسسة لدكرذا.

كعمصر خر كذك تقيػيـ مسػتكل الحػكافز كمػدل فاعميتمػا عالمسػعة لممكظػؼ كذلػؾ مػف خػالؿ تقيػيـ
أدا المكظ يف عالعمؿ مف خالؿ التقييـ الدكرم لكؿ العامميف في الملسسة.

ػر يجاعيػنا عمػى أدا العامػؿ كرفػع ركحػم المعمكيػة كمػا أف لػػم
ف لمظػاـ الحػكافز ال عػاؿ أً نا
أًر ممحكظان عمى تحسف امدا كزيادة اإلمتاجية لمعامؿ.
ان
كممػػا ال عػػؾ فيػػم أف مكلػػكع الحػػكافز مكلػػكع طكيػػؿ كمتعػػعب كأف لكػػؿ ممعػػأة ظركفمػػا
الخاصة لذا يجب عمى كؿ ممعأة أف تدرس العيوة الداخميػة كالخارجيػة كالمعػاط الػذم تمارسػم لكػي
تستطيع كلع مظاـ حكافز خاص ي ي عمتطمعاتما كيلدم اليرض الذم كلع مجمم.
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المبحث الثاني
األداء األمني

تمييد وتقسيـ:

ععػػد أف تمػػاكؿ العاحػػث مكلػػكع الحػػكافز فسػػيعرض فػػي ذػػذا العحػػث الم ػػاذيـ امساسػػية

لم مػػكـ فاعميػػة امدا

كمظػ نار مذميػػة الحػكافز فػػي االرتقػػا عػػامدا فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية

ف ػإف الحاجػػة تصػػعح أكًػػر أذميػػة لتكلػػيح العالقػػة عػػيف مظػػاـ الح ػكافز كعالقتػػم ع اعميػػة امدا فػػي
جمػػاز العػػرطة حيػػث تعػػامي كًيػػر مػػف الممظمػػات العديػػد مػػف المعكقػػات المتعمقػػة عػػامدا

كتتجمػػى

ذػػذ المعكقػػات فػػي اعتمػػاد اإلدارة العميػػا لجمػػاز العػػرطة مظػػاـ فػػرض التعميمػػات عكاصػػدار امكامػػر

دكف التطمع لي حاجػة العػامميف االجتماعيػة كاإلمسػامية ممػا يخمػؽ مكعػنا مػف امماميػة فػي المعاممػة

كعدـ تم يد امكامػر عالعػكؿ المطمػكب مػع العمػـ أف العمػؿ فػي امجمػزة اممميػة مختمػؼ تمامػا عػف

العمػػؿ فػػي أم مجػػاؿ خػػر كلػػذلؾ كػػاف ل ازمػان عمػػى اإلدارة العميػػا التتطمػػع لػى مػػا يحتاجػػم المكظػػؼ

ككلػػعة فػػي عػػيف االعتعػػار كعػػدـ تالعػػي ذػػذا اممػػر حتػػى ال يػػلدم لػى فعػػؿ الملسسػػة اممميػػة,
كالعمؿ عمى خمؽ ركح التعاكف عيف أفراد الملسسة ككؿ مػف أجػؿ مجاحمػا كاالسػتمرار فػي أعمالمػا

كأذدافما كالممكض عجماز العرطة.

كتـ تقسيـ ذذا المعحث لى المطالب التالية:

المطمب امكؿ -فاعمية امدا امممي.

المطمب الًامي -عكامؿ رفع مستكل امدا امممي.

المطمب الًالث -تقييـ امدا ك عالقة الحكافز ع اعمية امدا .
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المطمب االوؿ
فاعمية االداء االمني

تمييد:

يتمػاكؿ ذػذا المعحػػث مكلػكع ال اعميػػة مػف حيػػث م مػكـ ال اعميػػة كم مػكـ امدا امممػػي

كعماصر امدا

كمتطمعات العمؿ العرطي كمعايير امدا .

أو ًال -مفيوـ الفاعمية (:)Effectiveness

لقد أعارت العديد مػف الد ارسػات كالعحػكث الميداميػة لػى كجػكد عالقػات متداخمػة كمتعػاعكة

عيف فعالية الملسسة مف جمة كالعكامؿ الملًرة فيما مف جمة أخرل كعمى الرغـ مػف ذػذا اإلعػكاؿ

الذم يمًؿ تحديا أماـ العاحًيف ال أف ذماؾ محػاكالت جػادة لمكصػكؿ لػى م ػاذيـ خاصػة عال اعميػة
(عرحكمة .)60 :2008

كما تعرفما عأمما تعمي تعاظـ معدؿ العاود عمى االستًمار عكافة الطراوؽ المعركعة كذي

ر لمقدرة عمى العقا كاستمرار التحكـ في العيوة (اعكقحؼ .)222 :2001
تعتعر ملع ان

وتشتمؿ الفاعمية عمى عدة معايير أىميا:

 -تحقيؽ األىداؼ  :تقاس فاعمية المدير كالممظمة عمدل تحقيؽ امذداؼ الممعكدة.

 تأميف الموارد (المدخالت) :تقاس فاعمية المدير كالممظمة عالقدرة عمى تأميف المػكارد اللػركريةلمممظمة.

فعالػػة ف تػػدفقت المعمكمػػات عيسػػر كسػػمكلة كسػػاد االمتمػػا
 العمميػػات الداخميػػة :تكػػكف ممظمػػة نكالرلا كااللتزاـ الكظي ي عيف العامميف مع أدمى قدر مف المزاع اللار ك الصراع السياسي.

رضػػػا الجماعػػػات واألطػػػراؼ :التػػي تتػػأًر مصػػالحما عالممظمػػة كلم ػػـ مصػػمحة فػػي عقػػا الممظمػػة
كاستمرارذا (أخكرعيدة .)79 :2006

ولمفاعمية ركماف ال تقكـ ال عمما فمما جػز مػف حقيقتمػا كأسػاس فػي تككيممػا عحيػث ال
تكجػػد ال ً
اع َّميػػة ذا امت ػػى أحػػدذما كال تت ػكافر ال عتحققممػػا مجتمعػػيف كذػػذاف الركمػػاف ذمػػا :تحقيػػؽ

امذداؼ الممعكدة عكاحداث التأًير اإليجاعي.

الػػركف األوؿ :األىػػداؼ المنشػػودة :فالمػػدؼ ذػػك صػػكرة لحالػػة مسػػتقعمية ممعػػكدة مقركمػػة عاسػػتعداد
لتخصيص المكارد الالزمة لتحقيؽ ذذ الصكرة كلعؿ تػدمي مسػعة تحقيػؽ امذػداؼ كعالتػالي تػدمي
مسػػعة تحقيػػؽ ال ً
اع َّميػػة يػػمجـ فػػي المقػػاـ امكؿ عػػف غيػػاب ذػػذ الصػػكرة لمحالػػة المسػػتقعمية أك عػػدـ
كلػػكح مالمحمػػا كأععادذػػا أك مسػػياف معػػالـ ذػػذ الصػػكرة ععػػد تحديػػدذا أكًػػر ممػػا يػػمجـ عػػف سػػك

استخداـ المكارد كأكًر مما يمجـ كذلؾ عف ظركؼ طاروة خارجة عف اإلرادة.
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الػركف الثػػاني :التػػأثير اإليجػػابي :مػػف أركػػاف ال اعميػة (التػػأًير) فػإف التػػأًير يعػػير لػى معمػػى تػػرؾ
ػت كممػة
امًر كامًر يدؿ عمػى العالمػة أك الصػكرة التػي يطععمػا المػلًر فػي المتػأًر كلػك أمػؾ قمٍَّع ى
التأًير فػي خمػدؾ كتأممػت ملػمكمما فػي محاكلػة لمكصػكؿ لػى داللتمػا لكجػدتما عػديدة االرتعػاط

عمعمػػى التيييػػر كتعػػديؿ الكلػػع مػػف حػػاؿ لػػى أخػػرل عمعمػػى أف حػػداث امًػػر يػػلدم لػػى القيػػاـ
عتييير الكلع القاوـ لى كلع خر يختمؼ عمم (أخكرعيدة .)79 :2006

كمجػػاؿ التػػأًير طعع ػان ذػػك العيوػػة المحيطػػة فقػػد يقػػع التػػأًير عمػػى مػػا يسػػكد ذػػذ العيوػػة مػػف

أفكار كقيـ كتصكرات كاتجاذات كم اذيـ كمعتقدات كسػمككيات كقػد يقػع عمػى الكلػع االقتصػادم
السػ ػػاود أك عمػ ػػى اآلالت كالمعػ ػػدات كالكسػ ػػاوؿ التكمكلكجيػ ػػة المسػ ػػتخدمة أك عمػ ػػى سػ ػػعؿ كأسػ ػػاليب

االتصػػاالت أك عمػػى الجامػػب المػػادم المممػػكس فػػي العيوػػة الطعيعيػػة ذػػذا كيمكػػف أف يقػػاس التػػأًير
مف عدة جكامب ممما عمؽ ذلؾ التأًير كاتساعم كامتداد الزممػي كم عػم كمػدل تكافقػم مػع القػيـ

امخالقية.

كال ي كتما ذما أف التأًير المقصكد في ركف ال ً
اع َّميػة ذػك التػأًير اإليجػاعي فممػاؾ أفعػاؿ ال
اع َّمي ػػة حي ػػث ف ال ً
تت ػػرؾ ال تػػػأًي نار سػ ػػمعينا لكػػػف ال يمكػػػف كص ػ ػ ما عال ً
اع َّميػ ػػة عػػػذاتما ذات م مػ ػػكـ
يجاعي كتزداد كمما كاف التأًير أعمؽ كأكسع كأم ع كأطكؿ كأكًر تكافقا مع القيـ الجميمة.

ثانياً -مفيوـ األداء األمني:

يعػػد مكلػػكع امدا مػػف المكلػػكعات امساسػػية فػػي مظريػػات السػػمكؾ اإلدارم ععػػكؿ عػػاـ

كالتمظػيـ اإلدارم ععػػكؿ خػػاص حيػػث حظػػي عاذتمػػاـ كعيػر ككالػػح مػػف قعػػؿ العػػاحًيف كالمسػػلكليف
في امجمزة اإلدارية كامممية كيعرؼ م مكـ امدا عأمم العمؿ الذم يتعمد ال ػرد ععػد أف تكمػؼ
ع ػ ػػم كيكػ ػ ػػكف مح ػ ػػدد الكميػ ػ ػػة كم ػ ػػف مسػػ ػػتكل جػ ػ ػػكدة معيم ػ ػػة كيػػ ػػلدم عأس ػ ػػمكب أك طريقػػ ػػة معيمػ ػ ػػة

(اعكع مة .)270 :2002

كيعع ػػر م م ػػكـ امدا ع ػػف أً ػػر جم ػػكد ال ػػرد الت ػػي تع ػػدأ عالق ػػدرات عكادراؾ ال ػػدكر كالمم ػػاـ

كعالتالي فم مكـ امدا يعير لى درجػة تحقيػؽ عكاتمػاـ الممػاـ المككمػة لكظي ػة ال ػرد (سػمطاف :2004
.)219

كيعػ نػرؼ عمػػى أمػػم امعكػػاس لكي يػػة اسػػتخداـ الملسسػػة لمم ػكارد الماليػػة كالعع ػرية كاسػػتياللما
عالصكرة التي تجعمما قادرة عمى تحقيؽ أذدافما ( )Bromiley&Miller,1990:759كعالتالي مالحػظ

مػػف ذػػذا التعريػػؼ أف امدا ذػػك حاصػػؿ ت اعػػؿ عمصػػريف أساسػػييف ذمػػا :الطريقػػة فػػي اسػػتعماؿ

المكارد أم الك ا ة كالمتاوج المحققة مف ذلؾ االستخداـ أم ال اعمية.
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كيعػ ػ نػرؼ عمػ ػػى أمػ ػػم قػ ػػدرة الملسسػ ػػة عمػ ػػى االسػ ػػتم اررية كالعقػ ػػا محققػ ػػة الت ػ ػكازف عػ ػػيف رلػ ػػا
المسػػاذميف كالعمػػاؿ أم أف امدا يعػػد مقياسػنا لمحكػػـ عمػػى مػػدل تحقيػػؽ الملسسػػة لمػػدفما الػرويس

(.)Peter Drucker, 2007:23

كيػرل العاحػث أف م مػكـ امدا فػػي جمػاز العػرطة يػمعكس فػػي مػدل الممػارة فػي اسػػتيالؿ
الم ػكارد اممميػػة مػػف أفػػراد كأدكات كمركعػػات كأجمػػزة متمكعػػة كذلػػؾ لتحقيػػؽ مسػػتكل مرغػػكب مػػف

اممػػف مػػف خػػالؿ امدا فػػي التكقيػػت المماسػػب كعالطريقػػة المماسػػعة كعأقػػؿ التكػػاليؼ الممكمػػة فػػي
العمصر الععرم كالمادم.

يعع ػػر م م ػػكـ امدا ع ػػف أً ػػر جم ػػكد ال ػػرد الت ػػي تع ػػدأ عالق ػػدرات عكادراؾ ال ػػدكر كالمم ػػاـ كعالت ػػالي
فم مكـ امدا يعير لى درجة تحقيؽ عكاتماـ المماـ المككمة لكظي ة ال رد.
ويمكف قياس أداء العامميف مف خالؿ ما يمي(سمطاف :)213 :2002

 كمية الجيد المبذوؿ :تعمػي مقػدار الطاقػة الجسػمامية أك العقميػة التػي يعػذلما ال ػرد فػي العمػؿخالؿ فترة زممية معيمة كذلؾ السرعة في أدا العمؿ.

 نوعيػػػة الجيػػػد المبػػػذوؿ :كتعمػػي مس ػػتكل الج ػػكدة ف ػػي مجػػاز العم ػػؿ كدرج ػػة مطاعق ػػة الجم ػػدالمعػذكؿ لمكاصػ ات مكعيػة معيمػة فػععض امعمػاؿ ال يػتـ التركيػز فيمػا عمػى كميػة امدا
س ػػرعتم عكامم ػػا ي ػػتـ التركي ػػز عم ػػى درج ػػة خم ػػك امدا م ػػف امخط ػػا
لممكاص ات المطمكعة.

أك

كم ػػدل مطاعق ػػة اإلمت ػػاج

 نمط األداء :ذي الطرية التي تتـ عما تأدية أمعطة العمؿ فمًالن يمكف مف خػالؿ ممػط امداكقياس الطريقة التي يتـ الكصكؿ عما لى حؿ أك قرار لمعكمة معيمة.

 معػػدالت األداء :كتعمػػي اف يقػػكـ المقػ ٌػيـ عزيػػادة متاجيػػة المكظػػؼ لمعرفػػة مػػدل ك ػػا ة المكظػػؼفػي العمػؿ مػف حيػث الجػكدة كالكميػة مػف خػػالؿ فتػرة زمميػة محػددة كيػتـ ذلػؾ عمقارمػة العمػػؿ
الممجز لممكظؼ مع المعدؿ المحدد.

خصائص األداء األمني (المطيرم :)22 :2005

 امدا امممػػي ذػػك خالص ػػة الت اعػػؿ عػػيف الجمم ػػكر كامجمػػزة اممميػػة ع ػػعك ار عالمسػػلكلية م ػػفالجميع عكادراكنا لمعمى التعاكف مف أجؿ مجتمع مف.

 لألداء األمني جانباف:-

جامب مكلكعي يمكف تحديد مككماتم كعماصر كالتععير عمم كميان.

جامب معمكم يتعمؽ عالركح المعمكية كمدل ارتعاط الععب عالمظاـ.

 امدا امممػػي ظػػاذرة حركيػػة ذاتيػػة الحركػػة محػػك تطػػكر يػػتـ عالحركػػة كالتييػػر كلػػيس مرحمػػةتصؿ ليما المجتمعات كتستقر عمدذا.
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-

ف امدا امممػػي حقيقػػة مسػػعية كليس ػػت مطمقػػة عمعمػػى أمػػم يق ػػاس كيقػػكـ عمقارمػػة امدا م ػػع

امدا امخر في مكاف أخر أك فترة أخرل أك مدل تحقيؽ أذداؼ معيمة.

ثالثاً -عناصر األداء:

عمػػى ال ػػرغـ م ػػف اخ ػػتالؼ الع ػػاحًيف فػػي تعري ػػؼ امدا

ال أف ذم ػػاؾ عكام ػػؿ تجم ػػع ذ ػػذ

التعري ات كذي كما يمي:

 -الموظؼ :كما يمتمكم مف معرفة كممارات كقيـ كاتجاذات كدكافع.

 -الوظيفة :كما تتصؼ عم مف متطمعات كتحديات كما تقدمم مف فرص عمؿ.

 الموقؼ :كذك مػا تتصػؼ عػم العيوػة التمظيميػة كالتػي تتلػمف ممػاخ العمػؿ كاإلعػراؼ كاممظمػة-

اإلدارية كالميكؿ التمظيمي (الصيير .)32 :2002

ويؤكد (درة) ما ذكره (الصغير) بأف عناصر األداء ىي (درة:)97 :2003 ,

 كفايات الموظؼ :كذي تعمي ما لدل المكظػؼ مػف معمكمػات كممػارات كاتجاذػات كقػيـ كذػيال يقكـ عم ذلؾ المكظؼ.
تمًؿ خصاوصم امساسية التي تمتج أدا فعا ن

 متطمبات العمػؿ (الوظيفػة) :كتعػمؿ الممػاـ كالمسػلكليات أك امدكار كالممػارات كالخعػرات لػدلعمؿ مف امعماؿ أك كظي ة مف الكظاوؼ.

-

بيئة التنظيـ :كذي تتككف مف عكامؿ داخمية كأخرل خارجية كتتلمف العكامػؿ الداخميػة التػي
ت ػػلًر ف ػػي امدا ال ع ػػاؿ التمظ ػػيـ كذيكم ػػم كأذداف ػػم كمػ ػكارد كمرك ػػز االس ػػتراتيجي كاإلجػ ػ ار ات

المسػػتخدمة أمػػا العكامػػؿ الخارجيػػة التػػي تعػػكؿ عيوػػة التمظػػيـ كتػػكًر فػػي امدا ال عػػاؿ فمػػي
العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالتكمكلكجية كالحلارية كالسياسية كالقامكمية.

ويضيؼ بعض الكتاب عناصر أخرى وىي (العماج :)76 :2003

 المعرفة بمتطمبات الوظيفة :كتعمؿ الممارة المممية كالمعرفػة ال ميػة كالخم يػة العامػة عمتطمعػاتالكظي ة كالمجاالت المرتعطة عما.

 نوعيػػػة العمػػػؿ :كتعػػمؿ الدقػػة كالمظػػاـ كاإلتقػػاف كالع ارعػػة كالػػتمكف ال مػػي كالقػػدرة عمػػى تمظ ػػيـكتم يذ العمؿ كالتحرر مف امخطا .

 -كمية العمؿ :كتعمؿ العمؿ الممجز في الظركؼ العادية كسرعة اإلمجاز.

 المثػػػابرة والوثػػػوؽ :كيػػدخؿ فيمػػا الت ػػامي كالجديػػة فػػي العمػػؿ كالقػػدرة عمػػى تحمػػؿ المسػػلكليةعكامجاز امعماؿ في مكاعيدذا كمدل الحاجة لنعراؼ كالتكجيم.

كي ػػرل العاح ػػث عػ ػأف عماص ػػر أدا العم ػػؿ ف ػػي جم ػػاز الع ػػرطة ال مس ػػطيمية تتمً ػػؿ ف ػػي معرف ػػة

العػػامميف عالممػػاـ كالكظػػاوؼ كالممػػارات الممميػػة المطمكعػػة كالمتمًمػػة فػػي المعرفػػة ال ميػػة عالممػػارات
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كامسػػاليب المسػػتخدمة فػػي جمػػاز العػػرطة كمػػا تعػػد الدقػػة كاإلتقػػاف فػػي امدا مػػف عماصػػر العمػػؿ

الخالصػػػة فػػػي العػػػرطة كذل ػػؾ مظػ ػ ار لطعيعػػػة امعمػػػاؿ الت ػػي يم ػػػذذا جمػػػاز العػػػرطة كالمداذمػػػة
كاالمتعػػار السػريع كالمتاععػػة اممميػػة كغيرذػػا ...كمػػا تعػػمؿ الدقػػة كاالتقػػاف فػػي العمػػؿ كالقػػدرة عمػػى

تمظػػيـ كتم يػػذ امعمػػاؿ كالتقميػػؿ مػػف امخطػػا

كمػػا يجػػب أف يتحمػػى العػػاممكف فػي جمػػاز العػػرطة

عالصػػعر كالمًػػاعرة أًمػػا أدا الممػػاـ المككمػػة لػػيمـ كالتػػي قػػد تسػػتيرؽ السػػاعات عػػؿ تصػػؿ لػى أيػػاـ
متتالية في متاععة المممة المطمكعة.

رابعاً -متطمبات األداء الشرطي:

 .1متطمبات بشرية لألداء الشرطي:
يمًؿ المكرد الععرم قيمة عالية عالمسػعة لجمػاز العػرطة حيػث يتكقػؼ مجػاح امدا امممػي

لجمػػاز العػػرطة كقدرتػػم عمػػى تحقيػػؽ امذػػداؼ المرجػػكة ممػػم عمػػى ك ػػا ة عكامكامي ػة كفاعميػػة الم ػكارد
الععرية العاممة عم في كؿ مػا تقػكـ عػم مػف ممػاـ فػالمكرد الععػرم فػي جمػاز العػرطة ذػك أحػد أذػـ

أصػػكؿ ذػػذا الجمػػاز كالػػذم يعتمػػد عميػػم فػػي تحقيػػؽ أذدافػػم كالتػػي يجػػب المحافظػػة عميػػم كتمميتػػم
(ع ي ي .)117 :2006

كيع ػ نػرؼ ال ػػععض الم ػػكرد العع ػػرم عأم ػػم مجمكع ػػة م ػػف امف ػػراد الق ػػادريف عم ػػى أدا العم ػػؿ
كالراغعيف في ذذا امدا ععكؿ جاد كممتزـ كعحيث يتعيف أف تتكامؿ كتت اعؿ القدرة مػع الرغعػة فػي
طار ممسجـ (مصط ى .)19 :2003

كيعرؼ العاحث المكارد الععرية في جماز العرطة عأمما مجمكعة مف العامميف فػي جمػاز

العرطة عمى مختمؼ رتعمـ كفواتمـ كدرجاتمـ مف لعاط كأفراد كالػذيف يقػدمكف عمػى أدا الكاجػب
اممم ػػي عمػ ػػا تمقػ ػػك مػ ػػف تػػػدريب عكاعػ ػػداد كتمميػ ػػة كممػ ػػارة ع ػػرطية كص ػ ػكالن لػ ػػى امذػ ػػداؼ الممعػ ػػكدة
كالمرجكة .
كيتطمب امدا العرطي تممية العامميف عجماز العرطة عما يعمي ممح العامميف مػف لػعاط

كأفراد القدر الكافي كالمتجدد مف الممارات كالمعارؼ كمظـ التعمػيـ كالتػدريب كاإلعػداد كتمميػة كػؿ
ذذا الكساوؿ تماعيا مع متطمعات العصر كصكال لى امدا العرطي المستمدؼ.

 .2متطمبات مادية لألداء الشرطي:

كالعمصر الًامي مف عماصر امدا العرطي إلكماؿ ممظكمػة االسػتقرار امممػي يكمػف فػي

التممي ػػة التكمكلكجيػػػة مسػػػاليب العمػػػؿ اإلدارم كال م ػػي عػػػإدارات ك ازرة الداخميػػػة كتحكيػػػؿ مػػػا يمكػػػف
تحكيم ػم مػػف أمعػػطة أمميػػة ل ػى أمعػػطة تعمػػؿ ليػػا مػػع زيػػادة مسػػاحة العمػػؿ االلكتركمػػي فػػي م اركػػز

العػػرطة كمحافطتمػػا مػػف خػػالؿ تجمي ػزات كأدكات ك ليػػات تلػػمف ذػػذا العمػػؿ مػػع تصػػميـ قكاعػػد
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العيامات االلكتركمية كتحديًما ككذا استخداـ أجمػزة اتصػاالت عصػرية مػع معػر كاسػتخداـ أسػاليب
كأدكات اإلدارة عف ععد في قلايا العحث كالتحرم (مصط ى .)21 :2003

ككذلؾ اسػتخداـ أسػاليب الميكػرك فػيمـ فػي تخػزيف كػـ العيامػات الماومػة فػي العمػؿ كتطػكير

الكحػػدات ذات العالقػػة المعاعػرة عػػالمكاطف كالتػػدريب عمػػى مظػػـ المعمكمػػات كالحاسػػعات االلكتركميػػة
مػػع اعتعػػار ذػػذ الكسػػاوؿ كاجتيػػاز التػػدريب عميمػػا عػػامالن لمترقػػي لممسػػتكل امعمػػى( سػػماعيؿ :1992

.)16

ونستخمص مما سبؽ أف متطمبات األداء الشرطي تحتوي عمى عنصريف أساسيف ىما:
 .1المتطمبات البشرية:

تمحصر ذذ المتطمعات فػي تمميػة أرس المػاؿ ال كػرم لػدل جمػاز العػرطة أال كذػك المػكارد الععػرية
م ػػف حي ػػث تممي ػػة أفػ ػراد جم ػػاز الع ػػرطة م ػػف خ ػػالؿ الت ػػدريب كالتعم ػػيـ كالتط ػػكير ف ػػي سياس ػػة امدا
العرطي.

 .2المتطمبات المادية:
كالت ػػي تعتم ػػد عم ػػى تط ػػكير جم ػػاز الع ػػرطة لمكاكع ػػة تح ػػديات العص ػػر كتطك ارت ػػم كمالحق ػػة

الجريمة عاستخداـ التقميات الحديًة مف حيػث التجميػزات كامدكات كاآلليػات المسػتخدمة التػي تػلدل
خدمة عرطية جيدة عأقؿ مجمكد مع تحقيؽ أعمى معدالت امدا لمقاوميف عميما.

خامساً -معايير األداء:

يجػػب قيػػاس امدا كفػػؽ معػػايير دقيقػػة لتحديػػد ال ػػارؽ عػػيف امدا المطمػػكب كامدا ال عمػػي

عمػدؼ تحديػد أكجػم الػمقص كالقصػكر فػي أدا العػػامميف ككػذلؾ تحديػد المعكقػات التػي تتسػعب فػػي
ذلػػؾ تمميػػدان لمكاجمتمػػا عمػػمح العػػامميف تػػدريعات كح ػكافز تسػػاعد عمػػى معالجػػة أكجػػم القصػػكر فػػي

أداومـ ( ؿ العيخ .)34 :2011

كمعػػايير امدا ذػػي الجكامػػب التػػي مػػف خاللمػػا يػػتـ قيػػاس امدا
:)95 :2006

.1
.2

كتتمًػػؿ فيمػػا يمػػي (قػػكم كسػػممى

كمية الطاقة المنفقة في العمؿ :تتكقؼ عمى حجـ الجمد المعذكؿ كالسرعة في مجاز العمؿ.

نوعيػػػة الجيػػػد :يتػػرجـ ال ػػرد حج ػػـ الجمػػد ال ػػذم يعذلػػم لػػى تصػ ػرفات ذات خصػػاوص معيم ػػة
تتلمف:

 محتوى السموؾ :أم مكع التصرؼ الذم يقكـ عم ال رد في مجمكع تصرفاتم. استراتيجية التصرؼ :أم اختيار ال رد لطريقة سمككم.36
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 -درجة االتقاف كالدقة.

 -درجة االعتكار كالتجديد.

.3

التواصؿ مع اآلخريف :ال رد اتصالي عطععة حيػث يعػارؾ كيسػاعد كيراقعػم خػركف كمػف ًػـ

كمرع ػػاة المكاقػػؼ الكاقعي ػػة الت ػػي يسػػتجيب لم ػػا ذ ػػذا
ا
يتكقػػؼ س ػػمكؾ امدا عم ػػى تحميػػؿ أعع ػػاد
الس ػمكؾ كيتعامػػؿ معمػػا أم أف جػػكدة سػػمكؾ ال ػػرد تتكقػػؼ عمػػى مػػدل مال مػػة أععػػاد السػػمكؾ

لمعطيػػات المكقػػؼ الػػذم يتعامػػؿ معػػم كمف امدا ذػػك المػػتحكـ فػػي مجػػاح ال ػػرد فػػي تحقيػػؽ
أعمالم فمذا يعمي أمم يتلمف محددات معيمة يقاس عمى أساسما سمكؾ امدا الكظي ي.

ويمكف حصر أىـ معايير األداء فيما يمي:

 .1الجػػػودة :تػػرتعط الجػػكدة عأمعػػطة الممظم ػػة حي ػػث تععػػر عػػف مسػػتكل أدا العمػػؿ ف ػػالجكدة
استراتيجية عمؿ أساسية تسمـ في تقػديـ سػمع كخػدمات ذات مسػتكيات قياسػية تيرلػي ععػكؿ
كعيػػر العم ػػال فػػي ال ػػداخؿ كالخػػارج كذل ػػؾ مػػف خ ػػالؿ تمعيػػة تكقع ػػاتمـ اللػػممية كالصػ ػريحة

(العمػػي  .)12 :2008كتحمػػؿ الجػػكدة معػػامي كًيػػرة متعػػددة فمػػي ذات معمػػى كاقعػػي كمعمػػى
حسػػي فػػالمعمى الػكاقعي يعمػػي التػزاـ الممظمػػات عاسػػتخداـ ملعػرات حقيقيػػة كمعػػدؿ اإلمتػػاج

كمسػػعة ال اقػػد كالمػػدر كمػػف ً ػػـ اسػػتخداـ معػػايير كالتػػزاـ الممظمػػات عالمكاصػػ ات كالمقػػاييس
المتعػػارؼ عميمػػا أمػ ػا المعمػػى الحس ػػي لمجػػكدة فإمػػم يرتك ػػز عمػػى مع ػػاعر كأحاسػػيس متمق ػػي
الخدمػػة كالمس ػػت يد ممم ػػا(كمراجعي امجمػ ػزة امممي ػػة) عمعم ػػى م ػػدل اقتم ػػاعمـ كرل ػػاذـ ع ػػف

الخػػدمات التػػي تقػػدمما لمػػـ امجم ػزة اممميػػة كذػػؿ مجػػح العػػاممكف فػػي تقػػديـ ذػػذ الخػػدمات

عمستكل جكدة يماسب تكقعاتمـ كيمعي احتياجاتمـ (عف سعيد .)50 :1997

 .2الكمية :تععر الكمية عف حجـ العمؿ الممجز الػذم يت ػؽ مػع مكامػات العػامميف كفػي الكقػت
ذاتػػم ال يقػػؿ عػػف قػػدراتمـ مف ذلػػؾ يعمػػي عػػط امدا

يػػلدم ل ػى كقػػكع معػػكمة عػػدـ القػػدرة عمػػى تطػػكير امدا

ممػػا يصػيب العػػامميف عػػالتراخي كقػػد
لػػذلؾ ي لػػؿ االت ػػاؽ عمػػى حجػػـ

ككمية العمؿ الممجز كدافع لتحقيؽ معدؿ مقعكؿ مف الممك في معػدؿ امدا عمػا يتماسػب مػع
ما يكتسعم ال رد مف خعرات كتدريب كتسميالت (ذالؿ .)100 :1999

 .3الوقػػت :السػػيطرة عمػػى الكقػػت ملعػػر عمػػى المجػػاح فمػػك معيػػار كػػؿ عػػي فػػي الكػػكف كالدكلػػة
كالمجتمػػع كال ػػرد كيتػػأًر الكقػػت عالمممػػة حيػػث ترت ػػع أجػػكر ععػػض أصػػحاب الممػػف المتميػزة
كالمحاميف كامطعا كأساتذة الجامعات كالعمما العاحًيف مف معمكماتمـ كمعارفمـ كخعراتمـ

مػػادرة كليسػػت عػػاوعة عيممػػا الممػػف االسػػتخدامية أك الخدميػػة أك التعػػييمية أك التم يذيػػة تكػػكف

ذات أجػػكر متدميػػة مممػػا ال تحتػػاج أف يتمتػػع مػػف يقػػكـ عأععاومػػا عالمعرفػػة العمميػػة الكعيػرة أك

الخعرة امصمية (العيخمي .)16 :2008
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كتعػػزل أذميػػة الكقػػت لػػى ككمػػم مػػكردان غيػػر قاعػػؿ لمتجديػػد أك التعػػكيض فمػػك أرسػػماؿ كلػػيس
ال مم ػػا يح ػػتـ أذمي ػػة اس ػػتياللم االس ػػتيالؿ الص ػػحيح ف ػػي ك ػػؿ لحظ ػػة م ػػف حياتم ػػا مم ػػم
دخػ ػ ن

يتلػػا ؿ عمػػى الػػدكاـ كيملػػي ل ػى غيػػر رجعػػة فالكقػػت أغمػػي مػػف الػػذذب ممػػم ال يقػػدر
عػػًمف كيعػػد أحػػد خمسػة مػكارد أساسػػية فػػي مجػػاؿ دارة امعمػػاؿ كذػػي :المػكاد كالمعمكمػػات

امفراد المكارد المالية الكقت (الجريسي .)9 :2001

 .4اإلجػػػػراءات :ذػػػي الخط ػ ػكات التػ ػػي يس ػػير فيمػ ػػا أدا العمػ ػػؿ أك عمعمػػػى خػ ػػر عيػ ػػاف تػ ػػكقيعي
لمخط ػكات كاإلج ػ ار ات اللػػركرية الكاجػػب اتعاعمػػا لتم يػػذ ممػػاـ الكظي ػػة لػػذلؾ يجػػب االت ػػاؽ

المصرح عاسػتخدامما لتحقيػؽ امذػداؼ (ذػالؿ :1999
عمى الطراوؽ كامساليب المسمكح عما ك
ٌ
.)102

 .5رضػاء المسػػتفيديف :يعػد رلػػا المسػت يديف مػػف الخدمػة مػػف أذػـ معػػايير قيػاس امدا

حيػػث

يسػمـ ذػػذا الرلػا فػػي زيػػادة السػمعة اك الخدمػػة كزيػادة ال اوػػدة أك معػػدؿ الػرعح المتكقػػع مممػػا

كالرلا يتكقؼ عمى مكعية الخدمة المقدمة كمميزاتما كمػدل عػعاعما الحتياجػات المسػت يديف
(ماذر .)44 :2010

 .6التعاوف مع الزمالء :مف المعايير المممة لقياس امدا

حيث يسمـ ذذا التعاكف في التيمػب

عمػػى الصػػعكعات كتالفػػي امخطػػا كالمعػػكالت كتقػػديـ أكعػػر كميػػة عأفلػػؿ مكاصػػ ات مػػف

السمعة اك الخدمة (العمي .)13 :2008

 .7أداء الواجبات :يعد أدا كؿ عامؿ لكاجعم مف متاج السمعة أك تقديـ الخدمة مف أذـ معػايير
قيػػاس امدا

مف أم تقصػػير فػػي دكر كػػؿ فػػرد معػػارؾ فػػي تقػػديـ الخدمػػة أك متػػاج السػػمعة

يترتب عميم التأخير كخركجما عمى و
محك غير مرض (ماذر .)45 :2010
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المطمب الثاني
عوامؿ رفع مستوى األداء األمني

يتمػػاكؿ ذػػذا المطم ػػب عكام ػػؿ رفػػع مسػػتكل امدا اممم ػػي كذػػي العكامػػؿ الت ػػي تسػػمـ فػػي تحس ػػيف
مستكل امدا امممي كذي عكامؿ كًيرة كذما مذكر أذـ العكامؿ عمى المحك التالي:

أوال -التدريب:
يقصػػد عالتػػدريب تمػػؾ العمميػػة الممظمػػة المسػػتمرة التػػي تكسػػب ال ػػرد معرفػػة أك ممػػارات أك
قػػدرات أك أفكػػار أدا الزمػػة مدا معيمػػة أك عمػػكغ ذػػدؼ مح ػدد فالتػػدريب ال يقتصػػر عمػػى مجػػرد
لقػػا المعمكمػػات كالمحال ػرات مممػػا عميػػت أذميتمػػا عػػؿ يجػػب أف يقتػػرف ذػػذا عالممارسػػة ال عميػػة

مسػاليب امدا الجيػد كمػػف تػـ مسػػتطيع اف مصػؼ التػػدريب عأمػة محاكلػػة لتييػر سػػمكؾ امفػراد ممػػا
يجعممـ يستخدمكف طراوؽ كأساليب مختم ة في أدا أعمالمـ (حافظ .)123 :2009
أىمية التدريب في جياز الشرطة الفمسطينية (الكزاف :)385 :2004

 .1يساعد التػدريب فػي تمميػة كتطػكير قػدرات العمصػر الععػرم عكاكسػاعمـ ممػارات كمعػارؼ جديػدة
تك ػػؿ االرتقػػا عػػالتككيف المممػػي ممػػا يػػلدم لػػى المقػػدرة عمػػى الممػػكض عأععػػا العمػػؿ كسػػرعة
مجاز المماـ المككمة ليمـ.

 .2يساعد التػدريب فػي تخ يػؼ عػب كتكػاليؼ عمميػة المتاععػة كاإلعػراؼ التػي يقػكـ عمػا الرلسػا
لمتاععة المرلكسيف في امعماؿ المككمة ليمـ.

 .3يسػػاذـ التػػدريب فػػي رفػػع الك ػػا ة الكظي يػػة كاالرتقػػا عالمسػػتكل ال كػػرم اإلدارم كصػػمع الق ػرار
الرعيد كيمعط المعارؼ كالممارات لدل القادة عما يحقؽ الك اية اإلدارية لمكظي ة.

 .4زيادة امتاجية رجؿ العرطة مع تحسيف أدا الخدمة امممية .

 .5امخ اض مسعة تعرض رجاؿ العرطة لمحكادث فػي العمميػات متيجػة إللمػاممـ عالعمػؿ الصػحيح
في العمميات.

 .6يلدم التدريب لى خ ض الكقت في مجاز امعماؿ كتكفير الجمد كالتكم ة المالية.

 .7زيادة معارؼ رجؿ العرطة كممارتم في التعامؿ مع المتييرات العممية كالتكممكجيػة كصػكال لػى
أعمى معدالت امدا .
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كالعػػد مػف ذكػػر أذميػػة ممظكمػػة التػػدريب لمكػكادر العػػرطية كتأًيرذػػا عمػػى امدا امممػػي كذلػػؾ مػػف
خالؿ تزكيدذـ عالممارات كالمعارؼ الالزمة لصقؿ قدراتمـ االدارية كال ميػة فػي سػعيؿ تطػكير امدا

امممي لمكاجمة تحديات العصر مف الجػراوـ المسػتحدًة كاسػتخداـ التقميػات ككسػاوؿ العمػـ الحديًػة
ككذلؾ ما يمتمي عم التدريب مف مخرجات لدعـ الككادر امممية كتتمًؿ في العماصر التالية

( دياب :.)219 :2009

 الميػػارات التدريبيػػة األمنيػػة :كذػػي اكتسػػاب ممػػارات عمػػؿ جديػػدة تمػػدؼ لزيػادة كتطػػكير قػػدرةالعامميف عمى امدا امممي ( ممارات استخداـ امسمحة الحديًػة دارة العمميػات اممميػة دارة

ال ريؽ دارة الكقت دارة امزمات ممارة الت اكض امممي).

 المعرفة :اكتساب المعارؼ كامسس العممية كالمظرية عما يمكمم مػف معرفػة كػؿ جديػد فػي أداكظي تػػم الحاليػػة كتعػػد أيلػػا مدا متطػػكر فػػي أدا كظي ػػة أمميػػة مقعمػػة( العمػػكـ القامكميػػة-
العمكـ العرطية -قكاميف حقكؽ اإلمساف -العمكـ اإلدارية).

 االتجاىات :حيث يًـ تعػديؿ االتجاذػات كالميػكؿ محػك دعػـ االتجاذػات المطمكعػة عمػدؼ زيػادةرغعػػة العػػامميف محػػك العمػػؿ امممػػي( زيػػادة القماعػػة عػػالكال لمعمػػؿ امممػػي -الت ػػكؽ فػػي مكاجمػة

التحديات امممية المعاصرة).

 الخبػػػرة :كتعم ػػي تزكي ػػد الع ػػامميف ع ػػالخعرات المكً ػػة كالمتعمق ػػة عتممي ػػة كتط ػػكير امدا ( خعػ ػرةالتعامؿ في المكاقؼ الحرجة -القدرة في اتخاد القرار الرعيد).

 األساليب :كيعمى عما القدرة عمى اسػتخداـ امسػاليب العمميػة الحديًػة التػي تمكػف العػامميف مػفتطػػكير امدا امممػػي الحػػالي كالمسػػتقعمي( التعامػػؿ مػػع أجمػزة الحاسػػب اآللػػي -اإللمػػاـ عالميػػة

امجمعية).

أىداؼ التدريب الشرطي (الكزاف :)243 :2004

 .1تمميػػة معػػارؼ كممػػارات اللػػعاط عمػػا يتماسػػب مػػع احتياجػػاتمـ التدريعيػػة كيحقػػؽ أذػػداؼ جمػػاز
العرطة.

 .2تعريػػؼ اللػػعاط عالمسػػتحدث مػػف امجمػزة كالتقميػػات الحديًػػة كمػػا يػػدخؿ عميمػػا مػػف تعػػديالت
تساعد في أدا المماـ العرطية.

 .3خمؽ صؼ ًاف مف اللعاط يتحمؿ المسلكلية كيمكف ت كيلمـ في االختصاص.

 .4تحسػػيف جػػكدة الخدمػػة العػػرطية المقدمػػة لمجممػػكر فػػي أقػػؿ كق ػت ممػػا يػػدعـ الصػػكرة الذذميػػة
لرجؿ العرطة لدل الجممكر
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ثانياً -اكتساب الميارات:

يقصد عالممارة عدة معاف مرتعطة ممما :خصاوص امدا المعقد الذم يتطمػب فتػرة مػف التػدريب
المقصػكد كالممارسػة الممظمػة عحيػث يػلدل عطريقػة مالومػة كعػادة مػا يكػكف لمػذا المعػاط كظي ػة

م يدة.

كمػػف معػػامي الممػػارة أيلػػا الك ػػا ة كالجػػكدة فػػي امدا

كسػػكا اسػػتخدـ المصػػطمح عمػػذا المعمػػى أـ

ذاؾ فإف الممارة تدؿ عمى السمكؾ المتعمـ أك المكتسب الذم يتكافر لم عرطاف جكذريػاف أكلممػا:

أف يككف مكجمػنا محػك حػراز ذػدؼ أك غػرض معػيف كًاميممػا :أف يكػكف ممظمػنا عحيػث يػلدم لػى
حراز المدؼ في أقصر كقت ممكف (صادؽ أعك حطب .)330 :1994

كتعري ػػؼ المم ػػارة عأمم ػػا ع ػػي يمك ػػف تعمم ػػم أك اكتس ػػاعم أك تككيمػػػم ل ػػدل الم ػػتعمـ ع ػػف طريػ ػػؽ
المحاكاة كالتدريب كأف ما يتعممم يختمؼ عاختالؼ مكع المادة كطعيعتمػا كخصاوصػما كالمػدؼ مػف

تعممما (ععد العافي رحاب .) 213: 1997

كيقصد عما في ذذ الدراسة قياـ رجاؿ العرطة عما أككؿ ليمـ مػف ممػاـ كتحقيػؽ أذػداؼ فػي كقػت
محدد مع استخداـ العماصر المادية كالمعمكية المتاحة مف غير خمؿ أًما تم يد العمؿ امممي.

فممارسة العمؿ فػي أم مممػة مػف الممػف يتطمػب تػكافر عػدد مػف الممػارات التػي تمكػف رجػؿ اممػف

مػػف أدا مػػا أككػػؿ ليػػم عػػأعمى قػػدر مػػف الك ػػا ة كال عاليػػة كلػػذلؾ يتطمػػب كجػػكد عػػدد مػػف الممػػارات

لدل رجؿ اممف:

 ممارات يحتاجما رجؿ اممف في أًما تأدية مممتم. -ممارات يحتاجما لكي يطكر م سة كأدا .

ويرى الباحث الميارات التي يحتاجيا رجؿ األمف في أثناء تأدية مينتو:

 .1ميػػارة التبصػػر بأبعػػاد الحػػدث أو الموقػػؼ األمنػػي :كتعمػػي اإلحاطػة عأسػػعاب الحػػادث كمتاوجػػم
ال حتػػى يتسػػمى لرجػػؿ اممػػف تخػػاذ مػػا يماسػػب مػػف تػػداعير تالفي ػنا لتػػداعيات
ا
كتطكرتػػم مسػػتقع ن

المكقؼ كيمكف أف يكتسب ذذ الممارات ععدة أمكر:
 -كًرة التجارب التي تمر عال رد.

 -الق ار ة لألحداث الساعقة كالكقاوع المعاعمة.

 كًرة االطالع عمى كساوؿ اإلعالـ المروية كالمسمكعة كالمقرك ة. -االلتحاؽ عالدكرات التدريعية كالمدكات المتصمة عالمكلكع.

 .2ميػػارة اإلصػػغاء :كيقصػػد عمػػا الطاعػػة كاالسػػتماع لمرلسػػا كمعرفػػة مػػا يػػرد لػػيمـ مػػف أعمػػاؿ
كتم يذذا عمى أكمؿ كجم.
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 .3ميػػػارة االتصػػػاؿ :كذػػي قػػدرة رجػػؿ اممػػف مػػف التكاصػػؿ مػػع اآلخػػريف كتمكػػيف العالقػػة مػػع
الجممكر كتم يذ المماـ المككمة اليم عك ا ة عالية.

 .4ميارة إدارة الوقت :كذي قدرة استخداـ كقت العمػؿ دكف سػكا عحيػث يمجػز العمػؿ فػي الكقػت
المحدد كيمكف اكتساعما عف طريؽ اآلتي:
 -لع قاومة عأعمالؾ اليكمية.

 حدد المماـ التي ستمجزذا أكال كاجعؿ لما كقتان محددان. -صمؼ المماـ حسب امذمية.

 -ال تمعيؿ عيير ما أككؿ ليؾ أًما المممة.

 .5ميارة حسف استخداـ السػالح :أم التػدريب الجيػد عمػى اسػتخداـ السػالح كتجمػب الكقػكع فػي
امخطا التي مف الممكف أف تككف قاتمة.

 .6ميارة إتخاذ القرار :عطا ال رصة لرجؿ اممف مف المعاركة فػي تخػاذ القػرار أك صػالحيات
في تخاذ الق ارر لسرعة مجاز المماـ المككمة ليم.

ثالثا -اإل نتماء و الوالء:
يعتعػػر م مػػكـ االمتمػػا ك الػػكال مػػف الم ػػاذيـ اإلداريػػة الحديًػػة كقػػد حظػػي ذػػذا الم مػػكـ

عاذتمػػاـ العديػػد مػػف العػػاحًيف ممػػذ أمػػد ععيػػد كحتػػى يكممػػا ذػػذا كيعػػزل ذػػذا االذتمػػاـ لػػى مػػا لم ػكال

كاالمتما مف تأًيرات مممم عمى كًير مف سمككيات كاتجاذات امفػراد كمالػم مػف امعكاسػات عمػى
ال ػرد كالممظمػػة عمػػى حػد سػكا

في تػػرض أف يكػكف الػكال كاالمتمػػا مػف أكلػػى السػػمككيات الطعيعيػػة

كالمممة التي يجب أف يتصػؼ عمػا سػمكؾ امفػراد فػي التمظػيـ .كعالتػالي فػإف لمػكال كاالمتمػا أذميػة
فػػي حيػػاة الممظم ػػات كلػػم أًػ ػر الكال ػػح عمػػى سػػير العمػػؿ فيم ػػا كتحقيقمػػا مذػػدافما ععػػكؿ فاع ػػؿ

متميػز كعمػػى مػدل ارتعاطػػم عالسػػمكؾ التمظيمػي الػػذم يمعػب دك انر مممػان فػػي تكجيػم امفػراد العػػامميف

داخػػؿ التمظػػيـ الكجم ػة الصػػحيحة أك ليقم ػؿ مػػف سػػمككمـ السػػمعي كتػػرؾ العمػػؿ أك التييػػب عمػػم أك
ذمالم أك الععكر عاإلحعاط.

تعريؼ االنتماء:

ذػػك امتمػػا ال ػػرد لػػى الجماعػػة كيرغػػب ال ػػرد عػػادة فػػي االمتمػػا الػػى جماعػػة قكيػػة يػتقمص

ركػز الممتػازة (مػراد
عخصيتما كيكحػد م سػم عمػا كامسػرة أك المػادم أك العػركة أك المصػمع ذم الم ا
.)228 :2006

كيعػ ٌػرؼ عأمػػم ظػػاذرة تحػػدث متيجػػة لمعالفػػات التعادليػػة عػػيف الملسسػػة كال ػػرد يترتػػب عميمػػا
ز جيدنا في المجتمع (فتحي .)156 :2003
ام اؽ استًمار لما عرط أف تحتؿ مرك نا
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كمػػف خػػالؿ مػػا سػػعؽ يتعػػيف أف سػػعب االمتمػػا ذػػك العالقػػة التػػي تػػرعط ال ػػرد عالملسسػػة

فتعػػادؿ الممػػافع عػػيف الط ػرفيف امطالق ػنا مػػف اسػػتًمار العامػػؿ لمجمكداتػػم كملذالتػػم ككػػذلؾ اسػػتًمار

الملسسة لسياسات جديدة تح ز عمى العطا عطريقة أفلؿ مما يعزز كي ػرض االمتمػا لمملسسػة
كيسمـ في استمرار العالقة التعادلية.

أما الكال فمك المعاعر التي يطكرذا ال ػرد الػذم يعػيش فػي المجتمػع محػك ال ػرد كاسػتعداد

لتقديـ التلحية كالقيـ كالمعادخ (المكزم .)17 :2003

كيتلػػح مم ػا سػػعؽ أف م مػػكـ ال ػكال مػػف الماحيػػة الم سػػية لم ػػرد ذػػك مػػا يحػػاكؿ تقػػديـ أكعػػر

كفا ن كتلحية لممجتمع الذم يمتمي اليم.
واف أىمية االنتماء والوالء تتمثؿ في النقاط التالية (ال ارس :)12 :2011

ػر مممػان فػي الػرعط عػيف الممظمػة كامفػراد العػامميف عمػا كالسػيما فػػي
 يمًػؿ الػكال كاالمتمػا عمصػ انامكقات التي ال تستطيع فيما الممظمات أف تقدـ الحكافز المالومة لدفع ذلال امفراد العػامميف

-

لمعمؿ كتحقيؽ أعمى مستكل مف اإلمجاز.

ال مممػنا أكًػر مػف الرلػا الػكظي ي فػي
ف كال امفراد لمممظمػات التػي يعممػكف عمػا يعتعػر عػام ن

التمعل ععقاومـ في ممظماتمـ أك تركمـ العمؿ في ممظمات أخرل.

 كمما زاد ععكر امفراد عالكال كاالمتما لمممظمة سػاعد ذلػؾ عمػى تقػعممـ مم تيييػر يكػكف فػيصالح الممظمة كتقدمما يمامان مممـ عأف أم ازدذار لمممظمة يعكد عميمـ عالخير.

 يلدم الكال كاالمتما لى تممية السمكؾ اإلعداعي لدل امفراد في الممظمة.-

ال مممنا في التمعل ع اعمية الممظمة.
ف كال امفراد لممظماتمـ يعتعر عام ن

ف ال ػ ػكال كاالمتمػ ػػا مػ ػػف أكًػ ػػر المسػ ػػاوؿ التػ ػػي أخػ ػػذت تعػ ػػيؿ عػ ػػاؿ دارة الممظمػ ػػات ككممػ ػػا
أصػػعحت تتػػكلى مسػػلكلية المحافظػػة عمػػى الممظمػػة فػػي حالػػة صػػحيحة كسػػميمة تمكممػػا مػػف

-

االستمرار كالعقا .

ف الػػكال كاالمتمػػا م ػػف قعػػؿ امفػ ػراد لممظمػػاتمـ يعتع ػػر عػػامالن مممػ ػان فػػي ل ػػماف مجػػاح تم ػػؾ

الممظمات كاستمرارذا كزيادة متاجما.

 يعتعػر الػكال كاالمتمػا مػف العماصػر الرويسػة لقيػاس مػدل التكافػؽ عػيف امفػراد مػف جمػة كعػيفالممظمػػات مػػف جمػػة أخػػرل .فػػامفراد ذكك ال ػكال كاالمتمػػا المرت ػػع يميمػػكف لعػػذؿ المزيػػد مػػف
الجمد مجؿ ممظماتمـ كما يميؿ ذلال لى تأييد كدعـ قيـ الممظمة كالعقا فيما ل ترة أطكؿ.

 كمظ ػ انر لمػػذ امذميػػة العاليػػة لم ػكال كاالمتمػػا فإمػػم يتع ػػيف عمػػى الممظمػػات عامػػة عػػأف تسػػعىجاذػػدة لخمػػؽ ذػػذا ال ػكال كاالمتمػػا لػػدل العػػامميف لػػديما كيكػػكف ذلػػؾ عتػػكفير جميػػع امدكات
القادرة عمى المساذمة في تككيف ذلؾ الكال كتمميتم.
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تمميد

المطمب الثالث
تقييـ األداء

تتطمػع الممظمػة لػى تحقيػؽ أذػدافما الممعػػكدة عاسػتمرار كتأمػؿ أف تكػكف الجمػكد المعذكلػػة

مػػف قعػػؿ العػػامميف فيمػػا محققػػة لتمػػؾ امذػػداؼ كعالتػػالي فػػإف اإلدارة العميػػا فػػي ممظمػػات امعمػػاؿ
تمتظر قياـ جميع مديريما عدراسة عكؿ كمكع أدا امفػراد العػامميف فيمػا كمعرفػة مػدل تطػاعؽ ذلػؾ

امدا مع ما تصعك ليم.

أوالً -مفيوـ تقييـ االداء:

ف تقيػػيـ امدا عمميػػة يجػػرم مػػف خاللمػػا تقيػػيـ القػػكة كاللػػعؼ المتػيف تحيطػػاف عالعػػامميف

لى جامب ككمما تحدد الطراوؽ كامساليب التي يمكػف اعتمادذػا لتحسػيف أداومػـ كيعػد تقيػيـ امدا

مف الكظاوؼ المممة كامساسية في الممظمػة ذا ذػي أرادت مكافػأة العػامميف فيمػا كععدالػة مداومػـ

السميـ (جكاد .)288 :2000

كيقصد عالتقييـ تقدير مجازات العامػؿ عصػكرة دكريػة كمػف أكلػح صػكر تقػارير الك ػا ة

سمكيا لتقيػيـ عممػم فػي سػمة مالػية كالتػي قػد يكػكف لمػا تػأًير
التي تكلع عف المكظؼ أك العامؿ ن
كالح في حياتم الكظي ية مف حيث ترقياتم كعالكاتم (ععد الكذاب كعيحا .)291 :1998
كمػػف خػػالؿ تقيػػيـ امدا

يمكػػف قيػػاس المتػػاوج ال عميػػة كمقارمتمػػا عأذػػداؼ الخطػػة كالمتػػاوج

المتكقعػػة ككػػذلؾ تعػػخيص االمح ارفػػات عكاج ػ ار التعػػديالت المالومػػة مػػف خػػالؿ الكسػػاوؿ المماسػػعة
(كيماف .)134 :1995

ثانياً -أىمية تقييـ االداء:

اف المدؼ امساسػي مػف تقيػيـ امدا ذػك تحقيػؽ أعمػى مسػتكل مػف امدا داخػؿ التمظػيـ كعمسػتكل
مػػف الك ػػا ة اإلمتاجيػػة حيػػث يعتعػػر التقيػػيـ مػػف الركػػاوز امساسػػية المػػلًرة عمػػى مجػػاالت التطػػكير

كالتممي ػة المختم ػػة داخػػؿ أم ملسسػػة كعمػػا أف ال ػرد ذػػك المحػػكر امساسػػي فػػي عمميػػة التقيػػيـ مػػف
خػػالؿ سػػماد الكظػػاوؼ لػػى امك ػػأ مػػف العػػامميف القػػادريف عمػػى تحمػػؿ المسػػلكلية كالممػػكض عأععػػا

الكظػ ػػاوؼ لػ ػػذا كػ ػػاف مػ ػػف الطعيعػ ػػي كجػ ػػكد معػ ػػايير كمسػ ػػتكيات لتقيػ ػػيـ أدا العػ ػػامميف كالتأكػ ػػد مػ ػػف
صالحياتمـ لألعماؿ الممكطة عمـ ( طم .)178 :2007
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كيمكػػف عيػػاف أذميػػة قيػػاس أدا العمصػػر الععػػرم مػػف امذػػداؼ التػػي يسػػعى لتحقيقمػػا قيػػاس امدا

كذي (القاسـ :)129 :2005

 الترقيػػػة والنقػػػؿ :ذ يكعػػؼ امدا عػػف قػػدرات الع ػامميف كعالتػػالي يػػتـ ت ػرقيتمـ لػػى الكظػػاوؼامعمى مف كظاو مـ كما يساعد في مقؿ ككلع كؿ فرد في الكظي ة التي تماسب قدراتم.
 تقيػػػيـ المشػػػرفيف والمػػػديريف :حيػػث يسػػاعد قيػػاس امدا فػػي تحديػػد مػػدل فاعميػػة المعػػرفيفكالمديريف في تممية كتطكير أعلا ال ريؽ الذم يعمؿ تحت عرافمـ كتكجيماتمـ.

 إجػراء تعػػديالت فػػي الرواتػػب واألجػػور :ذ ف قيػػاس امدا يسػمـ فػػي اقتػراح المكافػػآت الماليػػةالمماسػػعة لمعػػامميف ف ػػي لػػك المعمكمػػات التػػي يػػتـ الحصػػكؿ عميمػػا مػػف قيػػاس امدا يمكػػف

زيادة ركاتب كأجكر العامميف أك مقاصما كما كيمكف اقتراح مظاـ حكافز معيف لمـ.

 مقيػػػاس أو معيػػػار :ذ ف قي ػػاس امدا يمك ػػف أف يعتع ػػر معي ػػا انر اك مقياسػ ػان مقعػ ػكال ف ػػي تقي ػػيـسياسػػات تطعيقػػات أخػػرل فػػي مجػػاؿ امف ػراد كذلػػؾ كػػالحكـ عمػػى مػػدل فاعميػػة التػػدريب فػػي
الملسسة ككذلؾ فيما يتعمؽ عتقارير العحكث التي يمكف عدادذا.

 تقػػػديـ المشػػػورة :ذ يعػػكؿ قيػػاس امدا أداة لتقيػػيـ لػػعؼ العػػامميف كاقت ػراح جػػ ار لتحسػػيفأداومػػـ كقػػد يأخػػذ التحسػػيف عػػكؿ التػػدريب داخػػؿ الملسسػػة كخارجمػػا كعمعمػػى خػػر يمكػػف أف
يعتعر قياس امدا حاف انز لمتطكير العخصي كمقياسان لم.

 يعتبػػػػر متطمبػػػػاً لممعرفػػػػة الشخصػػػػية واالطػػػػالع :ذ ف قي ػػاس امدا يع ػػجع المع ػػرفيف عمػػػىاالحتكػػاؾ عمرلكسػػيمـ أًمػػا عمميػػة القيػػاس فتمػػتج عمػػم المعرفػػة العخصػػية لمػػلال المرلكسػػيف
مف قعؿ المعرفيف ذ ف المقيـ يجب أف يعرؼ الكًير عمف يقيمم.

 اكتشاؼ االحتياجػات التدريبيػة :ذ ف قيػاس امدا يعتعػر مػف العكامػؿ امساسػية فػي الكعػؼعف الحاجات التدريعية كعالتالي تحديد أمكاع عرامج التدريب كالتطكير الالزـ لتقيـ امدا

كترج ػػع أذمي ػػة تقي ػػيـ امدا ف ػػي جم ػػاز الع ػػرطة ال مس ػػطيمية لمعرف ػػة م ػػدل اس ػػتعداد الع ػػالميف عم ػػى
قدرتمـ عمى تم يذ المماـ التػي تتطمػب أف يكػكف العػاممكف عمػى أعمػى درجػة مػف الجاذزيػة لمكاجمػة

امحداث امممية التي يتعاممكف معما ( اليكز .)79 :2010
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ثانيا -أىداؼ تقييـ األداء:
يس ػػعى تقي ػػيـ امدا ال ػػكظي ي ل ػػى زاكيت ػػيف ذم ػػا الك اي ػػة اإلمتاجي ػػة كاس ػػتعداد امفػ ػراد لمتق ػػدـ كذل ػػؾ

لتحقيؽ امذداؼ التالية (ععد المحسف :)44 :2004

 -اختيار امفراد الصالحيف لمترقية.

 ت ادل مظاـ المحسكعية عف طريؽ تكحيد امسس التي تتـ عمػا ن عميمػا الترقيػة أك زيػادة امجػكركتكحيد امسس التي يتـ عما ن عميما ال صؿ أك تكقيع الج از ات.
 تممية الممافسة عيف امفراد كتعػجيعمـ عمػى عػذؿ مجمػكد أكعػر حتػى يسػت يدكا مػف فػرص التقػدـالم تكحم أماممـ.

 تعجيع الممافسة عيف امقساـ المختم ة لزيادة متاجيتما. تسػميؿ تخطػيط القػكل العاممػة عػف طريػؽ معرفػػة امفػراد الػذيف يمكػف أف يتػدرجكا فػي مماصػػبأعمى في المستقعؿ

 -المحافظة عمى مستكل عاؿ أك مستمر لك اية االمتاجية.

 تساعد كأساس لممح العالكات الدكرية عكاج ار الترقيات كاختيار امفراد الصالحيف لمترقية. فػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػػيف خػ ػ ػ ػػر قسػ ػ ػ ػػمت أذػ ػ ػ ػػداؼ تقيػ ػ ػ ػػيـ امدا لػ ػ ػ ػػى ًالً ػ ػ ػ ػة مسػ ػ ػ ػػتكيات كذػ ػ ػ ػػي كمػ ػ ػ ػػايمي(الصيرفي :)209 :2007

 .1أىداؼ تقييـ األداء عمػى مسػتوى المنظمػة :كتعػمؿ عػدة أذػداؼ تتحقػؽ لمممظمػة مػف خػالؿ
عممية التقييـ كذي:

 خمػػؽ ممػػاخ يسػػكد الًقػػة كالتعامػػؿ امخالقػػي عػػيف الممظمػػة كالعػػامميف عػػف طريػػؽ تأكيػػد معػػدأالمكلكعية كالحيادية في صدار الق اررات كالمكافآت.

 الممكض عمسػتكل العػامميف مػف خػالؿ اسػتًمار قػدراتمـ الكاممػة كتكظيػؼ طمكحػاتمـ كتطػكيركتحسيف قدراتمـ ععكؿ أفلؿ.

 كلع معدالت مكلكعية مدا العمؿ مف خالؿ دراسات تحميمية لمعمؿ كمستمزماتم. -تقييـ عرامج كأساليب دارة المكارد الععرية.

 .2أىػػداؼ تقيػػيـ األداء عمػػى مسػػتوى المػػدراء :حيػػث يمكػػف أف تظمػػر مػػف خػػالؿ عمميػػة التقيػػيـ
كذي:

 -التعرؼ لى كي ية أدا المكظ يف ععكؿ عممي كمكلكعي.

 -االرتقا عمستكل العالقات عيف المكظ يف كمماقعة معاكؿ العمؿ كامدا ععكؿ مكلكعي.

 تمميػة قػدرات المػد ار فػي مجػاالت اإلعػراؼ كالتكجيػػم كاتخػاذ القػ اررات فيمػا يخػص التعامػؿ مػػعالمكظ يف.
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 .3أىداؼ تقييـ األداء عمى مستوى المرؤوسيف :مًؿ:
 تعزيز حالة العػعكر عالمسػلكلية لػدل المرلكسػيف عكاقمػاعمـ عػأف الجمػكد التػي يعػذلكمما لتحقيػؽأذداؼ الممظمة ستككف ممظكرة مف خالؿ عممية التقييـ.
-

تقديـ مجمكعة مف الكساوؿ المماسعة لتطكير كتحسيف سمكؾ كأدا المػكظ يف كالعيوػة الكظي يػة
في الممظمة مف خالؿ الدقة كالعدالة كالمكلكعية في عممية التقييـ

ثالثا -مراحؿ عممية

التقييـ(ععد الكذاب كعيحا :)291 :1998

ذمػػاؾ ًػػالث م ارحػػؿ رويسػة لعمميػػة تقيػػيـ امدا تسػػتخدـ فػػي تحقيػػؽ امذػػداؼ المرسػػكمة فػػي الخطػػة
مػػف خػػالؿ الكظػػاوؼ المختم ػػة لػػدل الممظمػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أذػػدافما كذلػػؾ مػػف خػػالؿ معػػايير

معيمة كذذ المراحؿ ذي:

 .1مرحمة وضع معدالت األداء ووحدات القياس:
كيقصد عكلع معدالت امدا

كلع معايير مكلكعية لقياس اإلمجازات التي تتحقػؽ كالتػي تععػر

عػػف أذػػداؼ التمظػػيـ كذػػذ المعػػايير تكلػػع عمػػى أسػػاس تحديػػد كميػػة العمػػؿ المطمػػكب مجازذػػا

كالمستكل المػكعي لمػا كالػزمف الػالزـ مداومػا فمػذ المعػدالت تتحػدد ذف عمػى أسػاس الكػـ كالكيػؼ

كالكقت كيجب أف تككف معدالت امدا كالحة كمحددة كقاعمة لمتطعيؽ

 .2مرحمة قياس األداء الفعمي أو تقييميا:

يقصػد عػم مقارمػة المتػاوج المحققػة عالمعػدالت المكلػكعة سػم نا لػألدا

فمػك تقيػيـ لنمجػاز يػتـ ععػد

أدا العمػؿ كعمميػة المقارمػة كدرجػة مجاحمػا تتكقػؼ عمػى درجػة الدقػة كالمكلػكعية التػي يجػب أف

تتحمػػى عمػػا ذػػذ المعػػايير كػػأدكات لمتأكػػد مػػف سػػير العمػػؿ العقمػػي لمعمػػاؿ عمػػى مختمػػؼ الكظػػاوؼ

لمتأكػ ػػد م ػ ػػف مطاعق ػ ػػة اإلمتػ ػػاج العقمػ ػػي مدا العػ ػػامميف م ػ ػػع المتػ ػػاوج المتكقعػ ػػة كتصػ ػػحيح امخطػ ػػا

كاالمحرافات قعؿ ت عيما في الممظمة.

 .3مرحمة تصحيح األخطاء وتالفي االنحرافات:
فإذا ظمر مف مقارمة المتاوج المحققة عالمعدالت المكلكعة أف ذمػاؾ اختالفػنا عالزيػادة أك عػالمقص

كاف ذلؾ ملع انر عمى أف العمؿ ال يسير سي انر طعيعيان كتمر عممية تصحيح االمحرافات عمرحمتيف:

 .4مرحمة اإلبالغ عف االنحرافات:

كذلػػؾ لػػى العػػخص الػػذم لػػم القػػدرة عمػػى اتخػػاذ جػػ ار مماسػػب كيجػػب أف يػػتـ ذلػػؾ فػػي الكقػػت

المماسب.

 .5مرحمة عالج االنحرافػات :كيكػكف ذلػؾ عالعحػث عػف كسػاوؿ العػالج ععػد الكعػؼ عػف امسػعاب
الحقيقية التي أدت لى االمحراؼ (كيماف .)135 :1995
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ويمكف القوؿ إف اإلجراء التصحيحي قد يتـ مف استخداـ الوسائؿ التالية(العتيعي :)63 :2003

 .1تعػػديؿ ظػػروؼ العمػػؿ :يجػػب مػػا أمكػػف تعػػديؿ ظػػركؼ العمػػؿ عمػػا يتطػػاعؽ كاالفت ارلػػات التػػي
عميت عميما الخطة.

 .2تحسيف طرائػؽ اختيػار العمػاؿ وطرائػؽ تػدريبيـ وتػوجيييـ :ف العمايػة فػي اختيػار العػخص
المالوػػـ ككلػػعم فػػي الكظي ػػة المالومػػة كتدريعػػم كتكجيمػػم عمػػا يػػتال ـ مػػع ظػػركؼ العمػػؿ كممػػا

عكامؿ تلدم لى رفع ك اية ال رد في أدا امعماؿ التػي تككػؿ ليػم كتقمػؿ مػف امخطػا التػي

يرتكعما متيجة لعدـ مقدرتم أك لعدـ فممم.

 .3تعػػديؿ الخطػػط عمػػد الحاجػػة :الخطػػة عرلػػة لألخطػػا

كيحسػػف مػػف المس ػلكؿ مراجعتمػػا عػػيف

الحيف كاآلخر لمتأكد مف صحة مطاعقتما لمظركؼ الحقيقية كتعديمما عما يتماسب مع الكاقع.

 .4تحسػػيف كسػػاوؿ الح ػػز :ف كلػػع الخطػػط الجيػػدة أك دخػػاؿ التعػػديالت عميمػػا عمػػد الحاجػػة أك
التػػدريب أك اإلرعػػاد كالتكجيػػم ال ت ػػلدم لػػى تحقي ػػؽ امذػػداؼ الممع ػػكدة عػػؿ يجػػب أف تق ػػكـ
اإلدارة عاالذتم ػػاـ كالعماي ػػة عالعمص ػػر اإلمس ػػامي كح ػػز لع ػػذؿ أقص ػػى جم ػػكد ف ػػي تحقي ػػؽ تم ػػؾ

امذداؼ.

رابعاً -طرائؽ تقييـ األداء:

تمقسـ طراوؽ تقييـ امدا لى قسميف الطراوؽ التقميدية كالطػرؽ الحديًػة المسػتخدمة فػي تقيػيـ أدا

العامميف

 .1الطرائؽ التقميدية:
طريقة التدرج:

ذي الطريقة التي تستخدـ في عممية تقييـ كمقارمة أدا مجمكعة مف امفػراد يػلدكف م ػس العمػؿ أك

أعمػػاؿ متعػػاعمة كمًػػؿ ذػػذ الطريقػػة تتطمػػب مػػف المقػػيـ تحديػػد مػػف ذػػك صػػاحب امدا امفلػػؿ

كمػػف ذػػك صػػاحب امدا امقػػؿ جػػكدة كمػػف ًػػـ يػػتـ ترتيػػب أدا عقيػػة أفػراد المجمكعػػة حسػػب تػػدرج
مكعية امدا فيما عيف امدا امفلؿ كامدا امقؿ جكدة أم عيف الدرجتيف امعمى كامقؿ.

الطرائؽ البيانية:

كفؽ ذذ الطريقة يتـ تقييـ امدا عمى مقياس متعدد امععاد مككف عمكمػان مػف خمػس أك سػعع قػيـ

ذػػي (فػػكؽ االعتيػػادم جػػدان فػػكؽ االعتيػػادم اعتيػػادم أقػػؿ مػػف االعتيػػادم أقػػؿ مػػف االعتيػػادم

عكًير) أك قد تعتمد امرقػاـ مػف ( )1لػى ( )5ككممػا زاد الػرقـ مػاؿ التقيػيـ لػى امفلػمية ًػـ يػتـ

ترجمة التقييـ لى أعكاؿ أك خطكط عيامية (جكاد .)286 :2000
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طريقة التوزيع اإلجباري:
كفيمػػا يػػتـ كلػػع ععػػض القيػػكد فػػي ذػػذ الطريقػػة عمػػى حريػػة المقػػيـ فػػي تكزيػػع العػػامميف كتقػػدير
أداومـ كعمى ذذا فإف المقيـ عميم أف يقكـ عترتيب العامميف عالعكؿ الذم يرتكػز عمػى فكػرة التكزيػع

الطعيعي حيث تتركز تقديرات امدا حكؿ الكسػط كتتػدرج ارت اعػان كامخ الػان فػي االتجػاذيف طعقػان
لتكزيع المساحات تحت ممحمى التكزيع الطعيعي المعركؼ (عاكيش .)93 :2005

 .2الطرائؽ الحديثة المستخدمة في تقييـ أداء العامميف:
طريقة تسجيؿ الحوادث الميمة(العديمي :)503 :1995

يعتعػػر ذػػذا المػػكع مػػف التقيػػيـ أكًػػر تقييمػػات امدا جمػػادنا لممعػػرؼ أك المػػدير حيػػث مػػم يتطمػػب
مالحظة سمكؾ كػؿ مكظػؼ كتسػجيؿ كػؿ مػا يمكػف أف يعػير لػى مقػاط اللػعؼ كالقػكة فيػم كذػذا

ػكـ مػا يحكػـ عميػم المعػرؼ
امسمكب ال يقدـ صكرة كالحة عف أدا العامميف طكاؿ العاـ عكامما يق ٌ
عأمم مقطة لعؼ أك مقطة قكة تظمر في فترة مف ال ترات فػي أًمػا العمػؿ كلػيس داومػان كيجػب أف
تككف مالحظة السمكؾ ععكؿ عاـ كليس لحالة خاصة كفمية

أسموب اإلدارة باألىداؼ :ال كرة امساسػية فػي تطعيػؽ ذػذا امسػمكب ذػي تقكيػة الرقاعػة الذاتيػة لػدل
العامؿ لى درجة كعيرة عحيث يتـ تحديد المدؼ الكاجػب عمػى المكظػؼ تحقيقػم مػف خػالؿ المقػاش
عيف الرلسا كالمرلكسيف كاالت ػاؽ عمػى امذػداؼ الكاجػب تحقيقمػا عمػى أسػاس كاقعػي مػف حيػث
معرفػػة المكظػػؼ لقد ارتػػم الحقيقيػػة مػػف ماحيػػة كلكجػػكب سػػمامم فػػي تحقيػػؽ امذػػداؼ التمظيميػػة مػػف

ماحيػة أخػرل كإلعطاوػم مركمػػة أكًػر فػي اختيػػار الكسػاوؿ التػي ي ارذػا تك ػػؿ تحقيػؽ امذػداؼ لػػمف

المعركعية كعدـ مخال ة القكاميف كالتعميمات فالععرة ذما عالمدؼ كليس عالعكؿ أك الرسميات.
وباختصار فإف مسار اإلدارة باألىداؼ يتحدد كما يمي:

تحديد المدؼ ععكؿ جماعي عف طريؽ المماقعة عيف أعلا الجماعػة الكاحػدة كيجػب أف يكػكف
الحا ععكؿ كمي كمكعي حتى يسمؿ قياسم.
المدؼ ك ن
كلع خطة عممية لمتم يذ.

قياـ العامؿ م سم عمراجعة أداوم كعرض ذلؾ عمى رويسم.

القياـ عمراجعة دكرية معتركة عيف الرويس كالمرلكس (العتيعي .)74 :2003

االتجاه السموكي في تقييـ األداء:

تركػػػز مق ػػاييس امدا الػ ػػكظي ي المعميػػػة عمػ ػػى أسػػػاس سػ ػػمككي عمػػػى الت رعػ ػػات الت ص ػػيمية مفعػ ػػاؿ

الطرو ػؽ امدا الػػكظي ي عمػػى
ا
كتص ػرفات محػػددة عػػدالن مػػف الجكامػػب العامػػة لػػندارة كتتمػػاكؿ ذػػذ

أسػػاس أمػػم متعػػدد الجكام ػػب كتسػػتخدـ مكاق ػػؼ سػػمككية أك تصػػرفات حقيقيػػة كعػػكاذد عم ػػى امدا
ال ٌعاؿ كغير ال ٌعاؿ في تمؾ الجكامب.
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كأذـ مالمح ذذ الطريقة أمما (عاكيش :)100 :2005

 تعرز أذمية امذداؼ التطكيرية. -تركز عمى الكظاوؼ ال ردية.

يقيـ ععكؿ محدد كيمكف مالحظتم كقياسم.
 تحدد السمكؾ الذم ٌ -ت رؽ عيف السمكؾ امدا ال عالية كالمتاوج.

خامسا -اإلطار القانوني لموضوع تقييـ األداء وتقارير الكفاءة:
يعتعر قامكف الخدمة في قكل اممف ال مسطيمية رقـ ( )8لسمة  2005مرجعنا أساسينا كمحػددنا لعمػؿ
امجم ػزة اممميػػة كفػػي مكلػػكع تقيػػيـ امدا تحػػدًت العديػػد مػػف م ػكاد القػػامكف عػػف تقػػارير الك ػػا ة

كالتي تعتعر مرجعان في تقييـ أدا اللعاط العامميف في امجمػزة اممميػة حيػث حػدد القػامكف العديػد
مف الت صيالت عذلؾ كممما:

 -1أوقات تقارير الكفاءة:

حددت المادة  29مف القامكف خلكع اللاعط لمظاـ تقارير الك ا ة كالتالي(قامكف الخدمة في قػكم

اممف ال مسطيمي  :2005مادة :)29

أ -يخلع اللاعط لمظاـ تقارير الك ا ة عمى الكجم اآلتي:

 -تقرير ك ا ة كتًعيت كؿ ستة أعمر لملعاط المعيميف تحت االختعار.

 -تقرير ك ا ة كؿ سمة لملعاط المًعتيف مف رتعة مالزـ لى رتعة عميد.

 تقرير ك ا ة مختصر لملعاط الذيف يعمد ليمـ عمماـ خاصة داخؿ الكطف أك خارجم.ب -لمجمػػة اللػػعاط أف تلػػع تقػػارير ك ػػا ة خاصػػة كتقػػارير لمتكصػػية عخدمػػة امركػػاف أك الكلػػع
عكعكؼ امذمية لمقيادة أك التكصية عممح امكسمة كاممكاط كالميداليات كغيرذا.

ج -يجكز فػي امحػكاؿ االسػتًماوية كتاعػة تقريػر ك ػا ة خػاص عػف اللػاعط مػف قعػؿ قاوػد المعاعػر
فػي أم كقػت عمػا عمػى طمػب القاوػد العػاـ أك مػدير عػاـ قػكل اممػف الػداخمي أك روػيس المخػػاعرات
العامة حسب مقتلى الحاؿ ذا كاف اللاعط غير صالح لمخدمة مم كجم مف الكجك .
د -ذا كػػاف اللػػاعط قيػػد تحقيػػؽ أك محاكمػػة فيعػػار لػػى ذلػػؾ فػػي تقريػػر الك ػػا ة السػػمكم عمػػى أال
تككف التمـ الممسكعة ليم ذات أًر عمد كتاعة التقرير ما لـ تًعت دامتم

ق -تعميغ اللاعط عمتيجة التقرير في حاؿ ككف المتيجة غير مرلية:

حددت المادة ( )30مف القامكف عخصكص تعميغ اللاعط عف التقرير عالتالي:
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يعمػػغ اللػػاعط الػػذم يكتػػب عمػػم تقريػػر ك ػػا ة سػػمكم غيػػر مػػرض عملػػمكف ذػػذا التقريػػر ذا أقرتػػم

لجمػػة اللػػعاط كلػػم تقػػديـ أكجػػم دفاعػػم لػػى المجمػػة خػػالؿ خمسػػة ععػػر يكمػػا مػػف تػػاريخ تعمييػػم عػػم
كت صؿ المجمة في تظممم كيككف قرارذا مماويا عمذا العأف (المرجع الساعؽ مادة .)30

 - 2أثر تقارير الكفاءة عمى الضباط (قامكف الخدمة في قكم اممف ال مسطيمي  :2008مادة :)60

أ -استحقاؽ الزـ لعممية الترقية حيث تحدًت المادة  32مف القامكف عالتالي:

تككف الترقية مف رتعة مالزـ حتى رتعة مقدـ عامقدمية العامة مع تكافر العركط امذمية اآلتية:

أف تكػكف تقػػارير الك ػػا ة السػػمكية عتقػػدير جيػػد عمػى امقػػؿ كأف تكػػكف العيامػػات الػكاردة عمم ػػم السػػرم
مرلية.

ب -مما مدب اللاعط حيث تحدًت المادة  60مف القامكف عالتالي:

يجب مما مدب اللاعط كلك قعؿ المدة المحددة في أية حالة مف الحاالت اآلتية:
-

ذا قصر في دكرات التأذيؿ الحتمية.

-

ذا تقرر اتخاذ عقكعة تأديعية عحقم

-

ذا كتب عمم تقرير ك ا ة غير مرض كأقرتم لجمة اللعاط.

 -3طرائؽ الترقية في حاؿ عدـ الحصوؿ عمى تقارير كفاءة مرضية:
ذا لػػـ يكػػف اللػػاعط عرتعػػة مػػالزـ أكؿ كعرتعػػة مقيػػب قػػد حصػػؿ عمػػد حمػػكؿ دكر فػػي الترقيػػة عمػػى

تق ػػارير ك ػػا ة مرل ػػية كت ػػكفرت في ػػم جمي ػػع الع ػػركط امخ ػػرل لمترقي ػػة يعام ػػؿ عإح ػػدل الطػ ػريقتيف

اآلتيتيف:

أ -يرقى مع تكجيم مظر .
ب -يتػػرؾ فػػي الرتعػػة لمػػدة أقصػػاذا سػػمة يقػػدـ عمػػم –خاللمػػا-تقريػػر خػػاص أك أكًػػر فػػإذا أصػػعح
أذال لمترقية رقي ككلػع فػي أقدميتػم امصػمية عمػد ترقيتػم عكاذا ظػؿ غيػر أذػؿ لمترقيػة فيتػرؾ
سمة أخرل عمى امكًر يقدـ عمم خاللما تقرير خاص أك أكًر فإذا أصعح أذال لمترقيػة رقػي
كحددت أقدميتم مف تاريخ ترقيتم أمػا ذا ظػؿ غيػر أذػؿ لمترقيػة فتممػى خدمتػم كيجػكز حيموػذ

درج اسمم في كعؼ االحتياط (قامكف الخدمة في قكم اممف ال مسطيمي  :2005مادة .)33

سادسا -عالقة الحوافز بفاعمية األداء:
ف التح ي ػز فػػي العمػػؿ ذػػك مظمػػر حيػػكم مػػف مظػػاذر العمػػؿ الجيػػد فمػػك يعػػالج قلػػية

التػػزاـ امعػػخاص ععممم ػػـ كالػػطالعمـ عأععػػا كظي ػػتمـ أك عمممػػـ عجػػد كذمػػة كمعػػاط كعالت ػػالي
تحقيؽ ما يصعكف لى تحقيقػم مػف أذػداؼ عخصػية حتػى كلػك كامػت ذػذ امذػداؼ سػممة الممػاؿ
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كالرغعػػة فػػي الحصػػكؿ عمػػى مزيػػد مػػف المػػاؿ أك الحصػػكؿ عمػػى ترقيػػة أك غيػػر ذلػػؾ مػػف أذػػداؼ

العامميف (كيماف .)9 :1995

كتعتعػػر عمميػػة تح يػػز العػػامميف مػػف المعػػاكؿ التمظيميػػة عسػػعب تمػػكع حاجػػات امف ػراد كتيييرذػػا مػػف

كقت آلخر كاستحالة قياـ أم ممظمة عإععاع جميع حاجات العػامميف فيمػا كمػف جمػة أخػرل مجػد
أف لمممظمة حاجاتما الخاصة المتمًمة في تحقيؽ المدؼ الرسمي مف خالؿ امفػراد العػامميف كذػذا

يتطمب تكامؿ حاجات كؿ مف ال رد كالممظمة (العمياف .)301 :2004

كعاإللافة لػى أذميػة عػعاع حاجػات امفػراد العػامميف للػماف ح ػزذـ مدا أعمػالمـ عطريقػة أكًػر

ك ػا ة كفعاليػة ذمػاؾ جامػب خػػر ممػـ كذػك التأكػد مػف كجػػكد الرغعػة لػديمـ فػي القيػاـ عالعمػػؿ مف

امدا المرت ع التي تصعك ليم الممظمات يساكم القدرة عمى امدا كاالرغعة فيم.

كعدكف كجكد ذذ الرغعة في امدا كدرجة عالية مػف تح يػز المرلكسػيف عكاسػطة المػدير ال يمكػف
لماف مستكل و
عاؿ مف امدا أك اإلمتاجيػة اممػر الػذم يجعػؿ مػف اللػركرم لممػدير ت مػـ كي يػة
تح يز مرلكسيم عحيث يمكف استخراج أفلؿ ما فيمـ مف طاقات كمكاذب (تكفيؽ .)1 :1998

كتعتعػػر د ارسػػة الح ػكافز كسػػيمة مممػػة لمعرفػػة الكي يػػة التػػي يػػتـ عمػػا تحقيػػؽ عػػعاع حاجػػات

العػػامميف فػػإذا كػػاف الػػدافع عمصػ نار داخميػنا ف ػي تكػػكيف ال ػػرد فػػإف الحػػافز عمصػػر خػػارجى يخاطػػب
الدافع كتكجم صاحعم عاتجا سمكؾ معيف فإذا أردات القيػادة أف تزيػد مػف متاجيػة كك ػا ة العػامميف

لػػديما عميمػػا التعػػرؼ لػػى دكافعمػػـ كتممػػس احتياجػػاتمـ حتػػى تقػػدـ لمػػـ الحػكافز المماسػػعة التػػي تعػعع
رغعاتمـ كعالتالي تدفع كتح ز ال رد التخاذ السمكؾ أك التصرؼ المرغكب فيم.

أما ذا لـ يحصؿ ال رد العامؿ عمػى اإلعػعاع المماسػب لحاجاتػم عسػعب العكاوػؽ المتمًمػة فػي تأجيػؿ
الحػػافز أـ عػػدـ مماسػػعتم أك لتحيػػز فػػي مػػمح الحػػافز ممػػا ي قػػد العدالػػة فػػإف المتػػاوج سػػكؼ تكػػكف

سػػمعية كيػػلدم الحرمػػاف مػػف عػػعاع الحاجػػات لػػى اإلحعػػاط كالػػذم يػػلدم عػػدكر لػػى امتمػػاج العامػػؿ
لسػػمكؾ ملػػاد لتحقيػػؽ المػػدؼ المطمػػكب ممػػم مًػػؿ امخ ػػاض اإلمتاجيػػة كًػرة الييػػاب عػػدـ العمػػؿ

كعدـ الكال لمممظمة (الكاعؿ .)70-69 :2005

كذما يعدك دكر القيػادة الكاعيػة التػي تسػتطيع أف تػكاوـ مػا عػيف تحقيػؽ أذػداؼ امفػراد العػامميف لػديما
ال لػػى تحقيػػؽ
كأذػػداؼ الممظمػػة كأف تعمػػؿ عمػػى أف يكػػكف رلػػا العػػامميف كعالتػػالي تح يػػزذـ سػػعي ن
أذداؼ الممظمة كأذمما تحسيف امدا كزيادة اإلمتاجية (الحارًي .)42-40 :1999

كعذلؾ يتلح لما أف الحكافز تمعب دك انر مممان في ح ز العامميف عمى العمؿ كتحسػيف أداومػـ كزيػادة
متػػاجمـ مػػف حيػػث المكعيػػة كالكميػػة كتحسػػيف أدا العػػامميف كزيػػادة متػػاجيتمـ يتكقػػؼ عمػػى مػػدل

تكافر العركط التالية (الكاعؿ :)70 :2005

 مستكل قدرة العامؿ عمى العمؿ كك ا تم.52
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 -كجكد حافز عمد العامؿ يح ز عمى العمؿ كالمعاط.

 عدـ ظمكر التعب عمى العامؿ كالذم مف عأمم مقاص كمية اإلمتاج كمكعيتم. -تدريب العامؿ لزيادة معمكماتم كقدرتم كك ا تم.

كلكي تعطي الحكافز المتيجػة المرجػكة مممػا كتػلدم لػى زيػادة اإلمتػاج كفعاليػة امدا كدفػع مسػتكا
العد مف( :المجدكب :)349-348 :2002

 -أف يككف العامؿ راليان عف عممم.

 أف يككف العامؿ رالينا عف امجكر التي يتقالاذا. -أف تعترؼ اإلدارة عمجمكد العامؿ كتعيد عم.

 -أف ترتعط الحكافز عأذداؼ العامميف كاإلدارة معان.

 أف تعمؿ عمى يجاد صمة كًيقة عيف الحافز كالمػدؼ ذ ال فاوػدة مػف حػكافز ال تعمػغ الكصػكؿلى المدؼ.

 -تحديد الكقت المالوـ الذم تستخدـ فيم الحكافز.

 لماف استم اررية عممية التح يز لخمؽ ععكر عاالطموماف عمد العامميف. أف تحقؽ الممظمة الكفا عالتزاماتما التي تقررذا الحكافز. أف يػػدرؾ امفػػراد العػػاممكف السياسػػة التػػي تػػمظـ الحػػكافز كأف ذػػذ السياسػػة تتصػػؼ عالعدالػػةكالمساكاة كالك ا ة.

 -أف تتماسب الحكافز طرديان مع المجمكد المعذكؿ كتتماسب مع دكافعم.

 -رسـ عالقة كالحة كمحددة في ذذف العماؿ عيف امدا الجيد كالحصكؿ عمى الحكافز.
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خاتمة المبحث

يتلح مف ذذا المعحث أف ال اعمية تعمي تعػا ظـ معػدؿ العاوػد عمػى االسػتًمار عكافػة
الطراوؽ المعركعة كذي تعتعر ملع نار لمقػدرة عمػى العقػا كاسػتمرار الػتحكـ فػي العيوػة

كأف لمػػا ركمػػيف ذمػػا :امذػػداؼ الممعػػكدة كالتػػأًير اإليجػػاعي كأف م ػػف أذػػـ عماص ػػر

ال اعمية ذػي :ك ايػات المكظػؼ كمتطمعػات العمػؿ كعيوػة التمظػيـ كأف مػف متطمعػات

امدا العػػرطي متطمعػػات ماديػػة كمتطمعػػات ععػرية كأف لػػألدا معػػايير كذػػي :كميػػة
الطاقة المم قة عمى العمؿ كمكعية الجمد كالتكاصؿ مع اآلخريف.
كيتلح أيلا أمم يكجد عكامؿ تساعد في رفع مستكل امدا امممػي مًػؿ :التػدريب
كاكتسػػاب الممػػارات كأف أذػػـ ذػػذ الممػػارات ذػػي :ممػػارة التعصػػر كممػػارة اإلصػػيا

كممػػارة االتصػػاؿ كممػػارة دارة الكقػػت كممػػارة حسػػف اسػػتخداـ السػػالح كممػػارة اتخػػاذ
القرار.

كما يتعيف أف لتقييـ امدا أذمية في الترقية كالمقؿ كتقييـ المعرفيف عكاج ار تعديالت
فػػي الركاتػػب كتقػػديـ المعػػكرة كلممعرفػػة العخصػػية كاإلطػػالع كاكتعػػاؼ االحتياجػػات
التدريعيػ ػػة كأف عمميػ ػػة التقيػ ػػيـ تمػ ػػر ععػ ػػدة م ارحػ ػػؿ كأف مػ ػػف ط اروػ ػػؽ التقيػ ػػيـ الط اروػ ػػؽ
التقميدي ػػة كالط ارو ػػؽ الحديً ػػة كأف لمحػ ػكافز عالق ػػة ع اعمي ػػة امدا

ال اعمية.
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تمييد:

المبحث الثالث
نبذة عف جياز الشرطة الفمسطينية
كما ييعتعر

ييعتعر جماز العرطة في دكؿ العالـ الكاجمة الرويسية لمتعامؿ مع المكاطميف
أذـ امجمزة امممية المكم ة عتم يذ اممف الداخمي لممجتمع عكام اذ القامكف كتطمير المجتمع مف
المجرـ كالجريمة مظ ػ ػ ػ ػ انر لمص ة كالطعيعة الخاصة الذم يتمتع عما عحكـ المظاـ كالقامكف فالعرطة

ععكمما العاـ العسيط أكؿ ما ظمرت ممذ أف كجدت أكؿ تجمعات ععرية مف اجؿ تم يذ الق اررات
التي تصدر مف حكاـ تمؾ التجمعات فتط ػػكر عممما لى أف كصمت الحد أك العكؿ الذم تعيعم

اآلف عحيث أصعح لما دكر كػ ػ ػ ػػعير كعممت كافة مكاحي الحياة سكا عمى مستكل ح ظ اممف (

الصالحية اإلدارية ) أك عمى مستكل م اذ القامكف كك ػ ػ ػ ػػعؼ الجريمة ( سمطة اللعط القلاوي )

ذذا كقد كاف أق ػ ػػدـ مظاـ دارم عرطي في العالـ كاف في مصر القديمة كالذم يرجع لى ًالًة

الؼ عاـ قعؿ الميالد كقد ساير ذذا المظاـ أعرؽ تقاليد العرطة التي تتععما الدكؿ الحديًة.

أو ًال -تعريؼ ونشأة جياز الشرطة الفمسطينية:

ذي ذيوة مظامية مدمية مدرعة تدريعنا خاصنا لممحافظة عمى سالمة الماس كتطعيؽ

اممظمة كتم يذ أكامر الدكلة كتعميماتما دكف المساس عأمكاؿ الماس كأعرالمـ كحرياتمـ العخصية
ال في حدكد القامكف

كذي جماز يتعع لك ازرة الداخمية كتعاعر اختصاصما عرواسة مدير العرطة

كعإعراؼ مف كزير الداخمية كذما المذاف يصدراف الق اررات الممظمة لكافة علكمما كمظـ عممما
(كمكب .)133 :2013

التعريؼ القانوني لمشرطة :ذي ذيوة مدمية مظامية تتعع لك ازرة الداخمية تلدم كظاو ما كتعاعر
اختصاصاتما عرواسة مدير عاـ العرطة كذك الذم يصدر الق اررات الممظمة لجميع علكمما التي
تلدم كاجعاتما في خدمم الععب كتك ؿ لممكاطميف الطمأميمة كتسمر عمى ح ظ المظاـ كاممف

العاـ كاآلداب كتتكلي تم يذ ما ت رلم عميما القكاميف كالمكاوح مف كاجعات ككفقنا لمقامكف (مكقع
زرة الداخمية)www.moi.gov.ps .
كا

 .1النشأة والتأسيس:

تعكمت العرطة ال مسطيمية تعكمما الحالي ععد تكقيع ات اقية عالف المعادخ عتاريخ

ً 1993/9/13ـ جا ت ات اقية غزة أريحا عتاريخ  1994/9/13كًـ التكقيع في كاعمطف
عتاريخ  1995/9/28عمى االت اقية االمتقالية التي حمت محؿ ات اؽ القاذرة
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مصكص ذذ االت اقية االمتقالية عتعكيؿ قكة عرطية فمسطيمية قكية في غزة كالل ة اليرعية

لمح اظ عمى المظاـ العاـ كام مف كممع الجريمة كععكؿ عاـ القياـ عأعماؿ العرطة العادية (ععد

الخالؽ .)7 :2001

 .2الرؤية المستقبمية لجياز الشرطة:
يسعى جماز العرطة لى التطكير كتقديـ أفلؿ خدمة لممكاطف حسب القامكف كالعمؿ

عمى فرض سيادة القامكف في جميع أمحا الكطف كالحد مف ارتكاب الجريمة امطالقان مف معدأ

كاجب العرطة كيعدأ مف العمؿ عمى ممع ارتكاب الجريمة كالعمؿ عمى تكفير أكعر قدر مف

اممف كامماف لممكاطميف.
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ثانياً -الييكمية العامة لجياز الشرطة الفمسطينية:

لتتمكف ك ازرة الداخمية مف الممكض عمسلكلياتما كتم يذ خططما كأذدافما ععكؿ يمعي

احتياجات المكاطميف عأقصى درجات ال عالية كالك ا ة كالمركمة في ظؿ العراقيؿ كالمعكالت
المزممة التي يعامي ممما المكاطف ال مسطيمي ج ار السياسات التعس ية اإلسراويمية عرعت الك ازرة

في كلع ذيكمية عامة عما يم ٌكف كا فة داراتما مف ت عيؿ خدماتما في ظؿ الظركؼ الراذمة.
كتعمت ك ازرة الداخمية التكجيمات العامة لنصالح اإلدارم عكاعداد الميكميات التي تـ كلعما مف

قعؿ ك ازرة التخطيط كتـ اتعاعما في عداد الميكميات العامة لمك ازرات.
شكؿ رقـ ()2

بناء عمى ىيئة التنظيـ واإلدارة 2015
يبيف الييكمية العامة لجياز الشرطة الفمسطينية ً

مدير عام الشرطة
نائب مدير الشرطة
للمحافظات الشمالية

نائب مدير الشرطة
للمحافظات الجنوبية
مكتب المدير

مفتش عام الشرطة
العالقات
العامة

الشرطة الجنائية
الدولية

إدارة التخطيط
والتطوير

وحدة الشئون القانونية
أمن الشرطة

مكافحة
المخدرات

المباحث
العامة

التدخل
وحفظ النظام

مساعد المدير
المحافظات الجنوبية

مساعد المدير
للشرطة المتخصصة

مساعد المدير
للشرطة للشئون
اإلدارية

مساعد المدير
للعمليات والتدريب

مساعد المدير
للشرطة النظامية

الشمال

المعابر والحدود

التنظيم
واالدارة

هندسة
التفجرات

شرطة المرور

شرطة
البلديات

مالية الشرطة

التدربب

أمن الجامعات

اإلمداد
والتجهيز

االتصاالت

غزة
الوسطى
خانيونس
رفح

الشرطة
النسائية
الشرطة
القضائية

اآلليات
التسليح
نادي ضباط
الشرطة
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الدوريات والنجدة
الشرطة البحرية
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ثالثا -إدارات جياز الشرطة الفمسطينية:
يتك ػػكف جم ػػاز الع ػػرطة ال مس ػػطيمية ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة م ػػف اإلدارات التالي ػػة( :المكق ػػع اإللكتركم ػػي لجم ػػاز

العرطة ال مسطيمية .)2016

 وحدة الشػئوف القانونيػة :كتمػتـ عػالمظر فػي جميػع التظممػات كطمعػات االسػترحاـ المقدمػة مػفلعاط كصؼ لعاط كأفراد العرطة.

 -ىندسة المتفجرات :االستجاعة مم مدا عكجكد أجساـ مععكذة ل حصما كالتأكد مف سالمتما.

 وحػػػدة التخطػػػيط والتطػػػوير :كلػػع الخط ػػط التطكيريػػة سػػكا أ كامػػت قصػػيرة المػػدل أـ طكيمػػةالمدل كرسـ السياسات كاالستراتيجيات.

 مالية الشرطة :رسـ خطة تكفير احتياجات مديرية العرطة مف الميزامية العامة. -مكافحة المخدرات :ت حص جراوـ تمريب المكاد المخدرة.

 -المباحث العامة :مراقعة الجمكد المماذلة لممعاط اإلجرامي عصكر المختم ة.

 العمميػػات المركزيػػػة :صػػدار ككلػػع التعميمػػات عكادامػػة العمميػػات لمكاجعػػات اممميػػة ف ػي كافػػةأمحا العالد.

 الشػػرطة البحريػػة :اإلع ػراؼ الكامػػؿ عمػػى الم ػكامالسيطرة امممية.

كح ارسػػة كحمايػػة الخػػط السػػاحمي عكاحكػػاـ

 -الشرطة القضائية :مسلكلة عف حلار المساجيف كالمكقكفيف لى المحكمة.

 الشػػرطة النسػػائية :العمػػؿ عمػػى اختيػػار كػكادر مػػف العػػرطة المسػػاوية قػػادرة عمػػى القيػاـ عالممػػاـالمككمة ليما.

 شػػرطة الػػدوريات والنجػػدة :التكاجػػد المسػػتمر فػػي العػػارع عػػالمظر لمظػػركؼ الحالي ػة كالتطػػكراتامممية المتالحقة.

 -التنظيـ واإلدارة :تتكلى اإلج ار ات المتعمقة عالرتب عد ان مف تجميدذـ كحتى امتما خدماتمـ.

 إدارة التػػػدريب :ع ػػداد خط ػػة الت ػػدريب كفقػ ػان لالحتياج ػػات المطمكع ػػة عكاع ػػداد الخط ػػة الخاص ػػةعتدريب جماز العرطة.

 التػػػدخؿ وحفػػػظ النظػػػاـ :التصػػدم لمكاجمػػة العػػيب كفػػض االعتصػػامات كت ريػػؽ المظػػاذراتكالتجممر غير المعركع.

 إدارة األدلة الجنائية :الكعػؼ عػف السػمكـ كالمخػدرات كطعيعػة امدكيػة كالكحكليػات فػي سػكاوؿالجسـ.

 إدارة اآلليػػػات :الح ػػاظ عم ػػى مركع ػػات الع ػػرطة كالحرك ػػة كالعم ػػد العخص ػػية م ػػف خ ػػالؿ عم ػػؿالصيامة الالزمة لجميع المركعات.
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 شػػرطة المػػرور :تكجيػػم كتمسػػيؽ جمػػكد أجم ػزة عػػرطة المػػركر فػػي مختمػػؼ المحافظػػات لتمظػػيـالمركر.

 شرطة المحافظات :المسلكؿ امكؿ عف أعماؿ مراكز العرطة في المحافظة. شرطة الحراسات :تختص دارة الحراسات عأعماؿ الحراسة عمػى الملسسػات المممػة كالممعػآتالحككمية كس ارات كممًمي..

 شرطة البمديات :ذي حمقة الكصؿ عيف أجمزة الحكػـ المحمػي كالعػرطة كتتػكلى اإلعػراؼ عمػىامسكاؽ.

 إدارة أمػػف الشػػرطة :تحصػػيف جمػػاز العػػرطة كذلػػؾ عػػإج ار التحريػػات عػػف العػامميف فػػي جمػػازالعرطة كامتما اتمـ الحزعية.

 أمف الجامعات :الح اظ عمػى الملسسػات التعميميػة كحمايتمػا كعػدـ دخػكؿ السػالح كالمسػمحيفأك طالؽ المار داخؿ حرـ الجامعات.

 إدارة اإلمداد والتجييز :تتكلى مسلكلية تػكفير كتزكيػد مديريػة العػرطة حسػب الخطػط المعتمػدةعما تحتاجم مف مالعس كأًاث كغيرذا.

 العالقات العامة واإلعالـ :العمػؿ عمػى تػدعيـ الصػالت الحسػمة عػيف جمػاز العػرطة كالجممػكرككسب ًقتمـ لمكصكؿ لى تعاكف أكًؽ عيممما.

 مفتش عػاـ الشػرطة :متاععػة تم يػذ امكامػر كالتعميمػات التػي تصػدر عػف قاوػد العػرطة كالقيػاـععمميات الت تيش الدكرم لمختمؼ الكحدات.

رابعاً -نجاح نظاـ الحوافز في المؤسسة الشرطية:

ذماؾ العديد مف العركط التي كلعت لمجاح مظاـ الحكافز عالعكؿ المطمكب كذي كمػا يمػي(مػاذر

:)319 :2009

البساطة :كيعمي ذذا أف يككف المظاـ مختص انر ككالحا كم مكما.

التحديد :كيقصد عم أف يككف مكع السمكؾ الذم سيتـ تح يز كالحنا كم مكمنا.

مر كاردنا.
يمكف تحقيقو :يجب أف يككف احتماؿ التكصؿ ليم كتحقيؽ المتاوج المرجكة أ نا

معػػػايير األداء :كيقصػػد يػػذلؾ أف يػػتـ كلػػع معػػايير لػػألدا كالسػػمكؾ عحيػػث تكػػكف قاعمػػة لمقيػػاس
كالتحقيؽ.

ربط الحافز باألداء :يجب أف يععر ال رد عأف مجمكد يلدم لى الحصكؿ عمى الحافز.

العدالػػة :يجػػب أف تتماسػػب ح ػكافز ال ػػرد مػػع امدا
عاالستيا .
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المشاركة :ف معاركة امفػراد فػي كلػع مظػاـ الحػكافز يمكػف أف يزيػد مػف اقتمػاعمـ عػم كتحمسػمـ
لم.

التنويػػع :يجػػب أف تكػػكف الح ػكافز مختم ػػة المػػكع .حتػػى تكػػكف مًي ػرة كمرلػػية لكافػػة االحتياجػػات
كمكزعة عيف حافز مادم كحافز معمكم.

الجدوى :يجب أف يككف مظاـ الحكافز ذا مم عة لمملسسة.

الشمولية :أف يعمؿ المظاـ كؿ العامميف في الملسسة دكف استًما .
العالنية :يجب أف يككف مظاـ الحكافز معركفان لجميع أفراد الملسسة.
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انفصم انثانث

انذراساث انسابقت
أوال -الدراسات الفمسطينية.
ثانيا -الدراسات العربية.

ثالثا -الدراسات األجنبية.
رابعا -التعقيب عمى الدراسات السابقة والفجوة البحثية.
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الفصؿ الثالث

الدراسات السابقة

تمييد:

تـ ج ار مسح مكتعي لمدراسات الساعقة حكؿ المكلكع حيث لكحظ أف ذذ الدراسة
تمدرج في مظاـ الحكافز كأًر عمى فاعمية امدا لدل جماز العرطة ال مسطيمي مف المكاليع
الجديدة في عمـ اإلدارة كخصكصنا في فمسطيف ما يعكس أذمية المكلكع مما يعمي أمم كفي
حدكد عمـ العاحث أف ذذ الدراسة تعد مف أكاوؿ الدراسات التي تماكلت مكلكع الدراسة في
فمسطيف كمظ نار لمدرة الدراسات الساعقة التي تتعمؽ عمظاـ الحكافز في المجاؿ امممي حيث عمؿ
العاحث عمى جمع ما استطاع الحصكؿ عميم مف ذذ الدراسات كما أمم تـ االطالع كجمع
العديد مف الدراسات

كذلؾ لالست ادة ممما في ذذ الدراسة كفيما يمي عرض مكجز مذـ

الدراسات التي تـ التكصؿ ليما ككامت عمى المحك التالي جمالي الدراسات  11دراسة مكزعة
عمى المحك التالي (  7دراسات فمسطيمية ك  7دراسات عرعية ك  5دراسات أجمعية).
أوال -الدراسات الفمسطينية:
 .1دراسػة (أبػو عمػػرة )2015 ,بعنػواف :واقػع تمكػػيف العػامميف فػي جيػػاز الشػرطة الفمسػػطينية
وعالقتو باألداء الوظيفي.

ذػػدفت ذػػذ الد ارسػػة لػػى معرفػػة كاقػػع ممارسػػة تمكػػيف العػػامميف عالعػػرطة ال مسػػطيمية عي ػزة عععديػػم
الم س ػػي كاإلدارم كعالقت ػػم ع ػػامدا ال ػػكظي ي كتك ػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف كاف ػػة الل ػػعاط كالع ػػالغ
عػػددذـ ( )1206ل ػػاعطنا .كق ػػد اس ػػتخدـ العاح ػػث المػػممج الكصػ ػ ي التحميم ػػي لمكص ػػكؿ ل ػػى مت ػػاوج

الد ارسػػة كاسػػتخدمت االسػػتعامة كػػأداة لمد ارسػػة حيػػث تػػـ تكزي ػع عػػدد ( )450اسػػتعامة كتػػـ اسػػترداد
عدد ( )350استعامة صالحة لمتحميؿ أم ما مسعتم (.)%77
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 -كجكد مستكل مرت ع مف ممارسة التمكيف لدل العامميف عالعرطة.

 أف مستكل امدا الكظي ي لمعامميف عالعرطة ال مسطيمية جا عدرجة مرت عة. -كجكد عالقة طردية عيف مستكل ممارسة التمكيف كعيف امدا الكظي ي.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

 تعزيز التمكيف كممارسة فعمية في جماز العػرطة لمػا لػم مػف أًػر يجػاعي فػي تحسػيف كتطػكيرامدا الكظي ي.
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 تعزي ػز مظ ػػاـ الح ػكافز لمػػا لػػم مػػف أًػػر فػػي تطػػكير عخصػػية العػػامميف كأخي ػ انر زيػػادة معػػاركةالعامميف في دارة جماز العرطة.

 .2دراسػة (أبػو جيػاب )2014 ,بعنػواف :مػداخؿ تنميػة االلتػزاـ التنظيمػي لػدى ضػباط الشػرطة
الفمسطينية في قطاع رزة.

ذػدفت الد ارسػػة لػػى معرفػػة عالقػػة مػػداخؿ تمميػػة االلتػزاـ التمظيمػػي عمسػػتكل االلتػزاـ التمظيمػػي لػػدل

لعاط جماز العرطة ال مسطيمية في قطاع غزة.

كاعتمػػدت الد ارسػػة المػػممج الكص ػ ي التحميمػػي كطعقػػت عمػػى عيمػػة عع ػكاوية طعقيػػة عميػػت ()480

لػػاعطنا مػػف رتعػػة مػػالزـ حتػػى عقيػػد فػػي جميػػع محافظػػات غػػزة كقػػد أمكػػف جمػػع ( )444اسػػتعامة
عمسعة استجاعة عميت ( )%92.5كاستخدمت االستعامة كأداة لمدراسة.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 كج ػػكد عالق ػػة طردي ػػة ع ػػيف م ػػداخؿ تممي ػػة االلتػ ػزاـ التمظيم ػػي كااللتػ ػزاـ التمظيم ػػي ل ػػدل ل ػػعاطالعرطة ال مسطيمية عقطاع غزة.

 تمتػػع لػػعاط العػػرطة ال مسػػطيمية عدرجػػة كعي ػرة مػػف االلت ػزاـ التمظيمػػي عمتكسػػط حسػػاعي مسػػعييس ػػاكم  %76.74كتم ػػتعمـ ع ػػدرجات كعيػ ػرة م ػػف االلتػ ػزاـ الع ػػاط ي عمتكس ػػط حس ػػاعي مس ػػعي
 %78.90كااللتػ ػ ػزاـ االس ػ ػػتمرارم عمتكس ػ ػػط حس ػ ػػاعي مسػ ػػعي  %75.00كااللتػ ػ ػزاـ المعي ػ ػػارم

عمتكسط حساعي مسعي .%74.16

وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:
 أف تكلي قيادة العرطة اذتمامنا خاصنا عتممية االلتزاـ التمظيمي لدل لعاط العػرطة مػف خػالؿ(اإلً ار الػكظي ي كاسػتقطاب كاختيػار المػكظ يف الجػدد الػذيف تتكافػؽ قػيممـ مػع قػيـ الممظمػة

عكايجاد مكع مف التكافؽ عيف مصالح اللعاط كمصالح الجماز).
 .3دراسة (عطية )2014 ,بعنواف :دور ميارات االتصاؿ في رفع فاعمية األداء لػدى منسػوبي
جياز الشرطة الفمسطينية.
تمدؼ الدراسة لى معرفة مستكل ممارات االتصػاؿ لػدل ممسػكعي العػرطة ال مسػطيمية كدكرذػا فػي
رفع فاعمية أداومػـ كأسػاليب تمميػة ممػارات االتصػاؿ لػديمـ كقػد اسػتخدـ العاحػث المػممج الكصػ ي

التحميمػػي كاسػػتخدـ االسػػتعامة كػػأداة لجمػػع عيامػػات الد ارسػػة كتعػػكؿ مجتمػػع الد ارسػػة مػػف ممس ػكعي
جمػػاز الع ػػرطة ال مسػػطيمية كالع ػػالغ عػػددذـ  7823كت ػػـ اختيػػار عيم ػػة الد ارسػػة عاس ػػتخداـ طريق ػػة
العيمة الععكاوية الطعقية الممتظمة كعمغ حجمما .450
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وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 ممارات االتصاؿ لػدل ممسػكعي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية مرت عػة حيػث تتػكفر ممػارة الكتاعػةلػػدل ممسػػكعي العػػرطة ال مسػػطيمية عدرجػػة مرت عػػة جػػدنا كممػػارة التحػػدث عدرجػػة مرت عػػة جػػدنا

كممػػارة اإلقمػػاع عدرجػػة مرت عػػة كممػػارة االسػػتماع كاإلمصػػات عدرجػػة مرت ع ػة كممػػارة الق ػ ار ة

عدرجة مرت عة.

 تسمـ ممارات االتصاؿ في رفع فاعميػة امدا لػدل ممسػكعي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية عدرجػةمرت عة جدان.

 كسػػاوؿ تمميػػة ممػػارات االتصػػاؿ لػػدل ممسػػكعي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية التػػي جػػا ت عدرجػػةمرت عػة جػػدنا ذػػي الممارسػػة العمميػػة .كتح يػػز الػذيف يتعػػاممكف مػػع الجممػػكر ععػػكؿ جيػػد .كمػػف
الكساوؿ التي جا ت عدرجة مرت عة :العرامج التدريعية عمى رأس العمؿ.

وتوصمت الدراسة إلى التوصيات التالية:
-

دراج ممػارات االتصػػاؿ كإحػػدل المػكاد الد ارسػػية امساسػػية فػػي كميػة فمسػػطيف لمعمػػكـ العػػرطية

كعقػ ػػد دكرات تدريعي ػ ػػة ف ػ ػػي ممػ ػػارات االتصػ ػػاؿ لتط ػ ػػكير كتمميػ ػػة ذػ ػػذ الممػ ػػارات مػ ػػف خػ ػػالؿ
استراتيجيات تدريعية مستدامة لتمميتما في لك الحاجة الممحة ليما.

 تح يز المتميزيف في ممارات االتصاؿ كالذيف يتعاممكف مع الجممكر ععكؿ جيد كالعمػؿ عمػىرعػػط فاعميػػة امدا عمظػػاـ جيػػد لمحػكافز الماديػػة كالمعمكيػػة حتػػى تتحقػػؽ الدافعيػػة لػػى اإلمجػػاز

كتحسيف امدا .

 تطعيؽ المكاوح العقاعية المتعمقة ععدـ معاممة الجممكر عامسمكب الحسف. .4دراسػػة (الخالػػدي )2012 ,بعن ػواف :ض ػوابط ومعػػايير اختيػػار وتعيػػيف أف ػراد الشػػرطة وأثرىػػا
عمػػى فعاليػػػة األداء الشػػرطي مػػػف وجيػػػة نظػػر ضػػػباط الشػػػرطة الفمسػػطينية :دراسػػػة حالػػػة

الشرطة الفمسطينية في قطاع رزة مف الفترة  2007إلى 2012ـ.

ذػدفت الد ارسػػة لػى اسػػتعراض كقيػػاس ععػض السػػمات كالخصػػاوص كالمعػايير كالصػ ات العخصػػية
الممكذجية لممتقػدميف لاللتحػاؽ عكميػة العػرطة كالممتسػعيف الجػدد عمػى ح وػد سػكا لمعمػؿ فػي العػرطة
كالق ػ ػػدرات الجس ػ ػػمية عأمكاعم ػ ػػا كالعقمي ػ ػػة كالم س ػ ػػحركية كالحس ػ ػػية كالعدمي ػ ػػة كالمي ػ ػػكؿ المممي ػ ػػة كالق ػ ػػيـ
االجتماعية السمككية كترتيب أذميتما عالمسعة لمـ المتقا أفلؿ العماصر مممـ.

كلتحقيػػؽ أغػػراض الد ارسػػة ق ػػاـ العاح ػػث عجمػػع العيامػػات عػػف عػػريحة طعقيػػة عع ػكاوية مػػف مجتمػػع

الدراسة المككف مف عريحة اللعاط رتعة مقيب فما فػكؽ كتػـ أخػذ مسػعة  %41.7مػف ذػذ الطعقػة
مف عدة دارات في العرطة ال مسطيمية مكزعة عمى المحافظات الخمسة عما يتماسب مع حجػـ كػؿ
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دارة كقػػد اسػػتخدـ العاحػػث المػػممج الكصػ ي التحميمػػي فػػي أسػػمكب العحػػث كامداة الرويسػػة لمد ارسػػة

ذي االستعامة.

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 أف لػدل لػعاط كأفػراد العػرطة مسػتكل متكسػػطان فػي مجػػاؿ القػكة الجسػدية تعطػػيمـ القػدرة عمػػىفػػرض القػػامكف كأممػػـ يتمتعػػكف عالقػػدرة عمػػى تقػػدير المكقػػؼ عمػػد التعػػرض لألخطػػار كاتخػػاذ

الق اررات المماسعة زماميان كمكاميان كأف لديمـ مستكل متكسػطان فػي مجػاؿ االسػت ادة مػف الػدكرات

التدريعيػػة التػي يتمقكممػػا لتطػػكير كتحسػػيف أداومػػـ كيتمتعػػكف عالسػػمع كالطاعػػة لرلسػػاومـ كالػكال

لمملسسػػة العػػرطية كيميػػزكف فػػي تعػػامممـ مػػع الجممػػكر عػػيف الػػذكر كاممًػػى ككػػذلؾ يميػػزكف

عيف ال وات العمرية المختم ة كاالمتما ات السياسية عمد تعامممـ مع الجممكر.

 -أف لػ ػػعاط كأف ػ ػراد العػ ػػرطة ال يتمتعػ ػػكف عػ ػػالكزف المماسػ ػػب حسػ ػػب المعػ ػػايير المطمكعػ ػػة .كيػ ػػتـ

اختيارذـ كتعييممـ عما ن عمى الكال التمظيمي كالحزعي.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:

 ل ػػركرة االذتم ػػاـ علػ ػكاعط مع ػػايير اختي ػػار كتعي ػػيف ل ػػعاط كأفػ ػراد الع ػػرطة حس ػػب الصػ ػ اتالجسدية كالقدرات العقمية كالملذالت العممية كالتدريب كالسمكؾ االجتمػاعي اإليجػاعي كالسػمات

العخصية المميزة.

 -لركرة االذتماـ عتدريب لعاط كأفراد العرطة مف خالؿ تكًيػؼ الػدكرات كد ارسػة االحتياجػات

التدريعية ال عمية لمـ كالتي تساعدذـ عمى اكتساب الممارات المختم ة في مكاقػؼ أمميػة متعايمػة
كعاستخداـ أساليب كتقميات تدريعية متقدمة.

 .5دراسػػة (أبػػو شػػرخ )2010 ,بعنػواف :تقيػػيـ أثػػر الحػوافز عمػػى مسػػتوى األداء الػػوظيفي فػػي
شركة االتصاالت الفمسطينية مف وجية نظر العامميف.

كذدفت الدراسة الى معرفة الحػكافز التػي يتمقاذػا العػاممكف فػي العػركة كمػدل تأًيرذػا عمػى مسػتكل
امدا .

كقػػد اسػػتخذـ العاحػػث فػػي ذػػذ الد ارسػػة المػػممج الكصػ ي التحميمػػي حيػػث تػػـ تكزيػػع ( )220اسػػتعامم
عمػػى العػػاممكف فػػي عػػركة اإلتصػػاالت ال مسػػطيمية كقػػد تػػـ اسػػتراجاع ( )210اسػػتعامة أم عمسػػعة

.%95.5
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وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 -كجكد عالقة ذات داللة حصاوية عيف فاعمية مظاـ الحكافز كأدا العامميف.

 كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة حصػ ػػاوية فػ ػػي اسػ ػػتجاعات المعحػ ػػكًيف حػ ػػكؿ مجػ ػػاؿ مسػ ػػتكل امداالكظي ي تعزل لمتيير الجمس لصالح الذككر.

 كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػ ػػة حص ػػاوية فػ ػػي اس ػػتجاعات المعحػ ػػكًيف ف ػػي جميػ ػػع المجػػػاالت تعػ ػػزملمتييرات الدرجة الكظي ية العمر الخعرة الملذؿ العممي.

وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:

 لركرة االذتماـ عالحكافز المادية كرعط الراتب عجدكؿ غال المعيعة. لػركرة عػادة صػػياغة مظػاـ كمعػايير الترقيػػات لممػكظ يف عحيػػث تكػكف عمػى ك ػػا ة ال ػرد فػػيالكظي ة.

 ل ػ ػػركرة العم ػ ػػؿ عم ػ ػػى ترس ػ ػػيخ العدال ػ ػػة كاالمص ػ ػػاؼ كخصكص ػ ػػا فيم ػ ػػا يخػ ػ ػص م ػ ػػمح الحػ ػ ػكافزكالمكافآت.

 لركرة الرعط عيف متاوج تقييـ امدا السمكم كممح الحكافز كالمكافآت عما ن عمى المتاوج. .6دراسة (شراب )2007,بعنواف :تقييـ أثر الحوافز عمػى مسػتوى أداء المػوظفيف فػي بمػديات
قطاع رزة الكبرى.

ذػػدؼ ذػػذ الدارسػػة الػػي معرفػػة العالقػػة عػػيف الح ػكافز كأدا المػػكظ يف لعمممػػـ ععمػػديات قطػػاع غ ػزة

الكعرل كذلؾ مف خالؿ تحميؿ العالقات التراعطية عيف مجاالت الحػكافز كمسػتكل امدا

كاسػتخدـ

القدرات كالتمافس عيف المكظ يف كالحكافز الم لمة كلمت عيمم الدراسة حكالي( ) 228مكظ ان.
وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 أف تػ ػػأًير الح ػ ػكافز الماديػ ػػة عمػ ػػى مسػ ػػتكل أدا المػ ػػكظ يف لػ ػػعيؼ كأًػ ػػر الح ػ ػكافز المعمكيػ ػػةمتكسط.

 -أف تأًير الحكافز المادية كالمعمكية ككؿ عمى مستكل امدا متكسط.

 ال تكجد أمظمة لمحكافز مرتعطة عأذداؼ اك مستكيات أدا مقررة مسعقا. -الحكافز المتكفرة ال تعجع المكظ يف عمى التمافس في تحسيف امدا .

 كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة حصػػاوية فػػي درجػػة الرلػػا الػػكظي ي تعػػزل لػػى متيي ػرات المسػػتكلاإلدارم كالملذؿ العممي كأف الرلا الكظي ي يزيد عزيادة المستكل اإلدارم.
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وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:
-

العمؿ عمى زيادة الحوافز المادية وخصوصاً عالوة الزوجة واالبناء وربط الراتب بجدوؿ رالء المعيشة

-

منح الترقيات عمى اسس ومعايير موضوعية وسميمة

-

ال.
منح مكافآت لمموظفيف الذيف حققو إنجازات ممموسة لكي تحتفظ بيـ البمديات مستقب ً

 .7دراسػػػة (العكػػػش )2007 ,بعنووووا نظوووام الفووووامك والمكامووو
الوظيفح مح وكارا ال لطة الفل طينية مح قطاع غكة.
كذػػدفت لػ ػى معرفػ ػة دكر مظ ػػاـ الحػ ػكافز كالمكاف ػػآت كأً ػػر فػػي تحس ػػيف امدا ال ػػكظي ي ف ػػي ك ازرات

و ووور موووح تف وووي ا داء

السمطة ال مسطيمية في قطاع غزة.

كقػػد اسػػتخذـ العاحػػث المػػممج الكصػ ي التحميمػػي كقػػد تػػـ االسػػتعامة السػػتطالع عيمػػة الد اريػػة كالتػػي

عمغ عددذا ( )368مكظ ان اك عمسعة %11مف مجتمع الدراسة العالغ( )3350مكظؼ كتـ اسػترداد

( )346استعامة.

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 ذماؾ أًر لعيؼ ل اعمية مظاـ الحكافز كالمكافآت في تحسيف أدا العامميف في الك ازرات. كجكد خمؿ في طراوؽ ك ليات الترقية كعدـ كجكد لكاعط كمعايير لممح الحكافز.-

ف مظػ ػػاـ المكافػ ػػآت غيػ ػػر فاعػ ػػؿ كمتػ ػ و
ػدف كمعظػ ػػـ المػ ػػكظ يف لػ ػػيس لػ ػػديمـ عمػ ػػـ عمظػ ػػاـ مػ ػػمح

-

ف الك ازرات ال تستخدـ أساليب الممافسة (المساعقات كاالختعارات) في ممح الحكافز.

المكافآت.

 اإلدارات العميا في الك ازرات ال ترعط عيف متاوج تقييـ امدا كأساس لممح الحكافز. ال يكجد مصاؼ في ممح الحكافز كالمكافآت مما أًر سمعنا عمى أدا المكظ يفوخمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:

 العمػػؿ عمػػى زيػػادة فاعميػػة أًػػر مظػػاـ الح ػكافز الحكػػكمي مػػف خػػالؿ مراجعػػة الق ػكاميف المتعمقػػةعالمظاـ.

 أف تككف التكجمات مف اإلدارات العميا في الك ازرات فػي الحػكافز كالترقيػات الكظي يػة عمػا ن عمػىمعايير كلكاعط مممية.
 العمؿ عمى ت عيؿ أًر مظػاـ المكافػآت مػف خػالؿ تكجيممػا لمػف يسػتحؽ كأف تكػكف أداة رافعػةلمستكل امدا .

 -دعـ كتعزيز عالقات العمؿ اإليجاعية عيف المكظ يف (الرسمية كغير الرسمية).
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ثانيا -الدراسات العربية:

 .1دراسػػة (العػػامر )2011 ,بعنػواف :دور الحػوافز فػػي تجويػػد األداء لػػدى رجػػؿ األمػػف :دراسػػة
عمى الضباط العامميف في مديرية األمف العاـ بالرياض.

ذػػدفت الد ارسػػة ل ػى معرف ػة دكر الح ػكافز فػػي تجكيػػد امدا لػػدل اللػػعاط العػػامميف عمديريػػة اممػػف
العاـ عالمممكػة العرعيػة السػعكدية عمديمػة الريػاض كاسػتخدـ العاحػث المػممج الكصػ ي كمػا اسػتخدـ

العاحػػث أداة االسػػتعامة لجمػػع العيامػػات كتكػ ٌػكف مجتمػػع كعيمػػة الد ارسػػة مػػف جميػػع اللػػعاط العػػامميف
عمديريػة اممػػف العػاـ عالمممكػػة العرعيػة السػػعكدية عمديمػة الريػػاض كعػددذـ ( )180مػػف رتعػة مػػالزـ
لى رتعة عقيد.

وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:
 عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي اتجاذػػات أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة حػػكؿ محػػاكر الد ارسػػة عػػاختالؼ متييػػرالمسػػتكل التعميمػػي كمتييػػر الرتعػػة العسػػكرية كمتييػػر سػػمكات الخدمػػة كمتييػػر عػػدد الػػدكرات

التدريعية كمتيير عدد مرات الحصكؿ عمى حكافز مادية كمعمكية.

 كجػػكد فػػركؽ فػػي اتجاذػػات أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة الحاصػػميف عمػػى ح ػكافز معمكيػػة م ػرة كاحػػدةكاتجاذػػات أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة الحاصػػميف عمػػى الح ػكافز المعمكيػػة ًػػالث م ػرات فػػأكًر حػػكؿ
(أذـ الحكافز المقدمة لملعاط العامميف عمديريػة اممػف العػاـ عالريػاض) لصػالح اتجاذػات أفػراد

مجتمع الدراسة الحاصميف عمى الحكافز المعمكية ًالث مرات فأكًر.

وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:

 تجمب أم دكر لمعالقات العخصية في ممح الحكافز عمديرية اممف العاـ عالرياض. رعط الحكافز عمستكل أدا لمعامميف عمديرية اممف العاـ عالرياض.-

عطا الحكافز لمستحقيما في الكقت المماسب عمديرية اممف العاـ عالرياض.

 -التركيز عمى معيار الك ا ة في ممح الحكافز لمعامميف عمديرية اممف العاـ عالرياض.

 لركرة كجكد معايير دقيقة كمحددة لقياس أدا العامميف عمديرية اممف العاـ عالرياض. .2دراسػػة (الحربػػي )2010 ,بعن ػواف :فاعميػػة برنػػامج التػػدخؿ األمنػػي السػػريع لرجػػاؿ األمػػف
الصناعي في رفع مستوى األداء.
ذػدفت الد ارسػػة لػى معرفػة فاعميػة عرمػػامج التػػدخؿ امممػي السػريع لرجػاؿ اممػػف الصػماعي فػػي رفػػع

مسػػتكل امدا

كاسػػتخدـ العاحػػث المػػممج الكصػ ي عمدخميػػم الكًػػاوقي كتعػ ٌكؿ مجتمػػع الد ارسػػة مػػف

رج ػػاؿ امم ػػف الص ػػماعي الحاص ػػميف عم ػػى دكرة الت ػػدخؿ اممم ػػي السػ ػريع عاإلل ػػافة ل ػػى المعػ ػرفيف

المعاعريف عميمـ كعددذـ (.)990
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وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:
-

ف الممػػارات اممميػػة المممػػة التػػي تسػػمـ فػػي رفػػع مسػػتكل أدا رجػػاؿ اممػػف الصػػماعي ذػػي

التدريب عمى تقاف ممارة الرماية كفمكمما التدريب عمى تقاف ممػارة الرمايػة كفمكممػا التػدريب
عمى ممارة قكة المالحظة التدريب عمى رفع مستكل المياقة العدمية.

-

-

ف المعكقات المممة التي تحػد مػف فاعميػة العرمػامج التػدريعي لرجػاؿ اممػف الصػماعي ذػي قمػة

االذتم ػػاـ ع ػػالعرامج التدريعي ػػة الحديً ػػة لرج ػػاؿ امم ػػف الص ػػماعي كع ػػدـ ت ػػكفر امس ػػاليب عع ػػكؿ
مماسب لتم يذ العرمامج التدريعي كعدـ التحديد الدقيؽ لالحتياجات التدريعية.

ف العكامؿ المممة التي تلدم لى زيادة فاعميػة العػرامج التدريعيػة لرجػاؿ اممػف الصػماعي ذػي

تعػخيص الصػػعكعات التػػي تكاجػم رجػػاؿ اممػػف الصػماعي فػػي عمميػػات التػدخؿ اممػػف السػريع

عكالحػػاؽ المتميػ ػزيف عالػػدكرات العممي ػػة كالعممي ػػة المماسػػعة لالس ػػت ادة م ػػف خعػػراتمـ م ػػع ل ػػركرة
استخداـ امساليب كالكساوؿ التدريعية المماسعة لتم يذ العرامج التدريعية.

وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:

 -العمؿ عمى تطكير العرامج التدريعية لرجاؿ اممف الصماعي لرفع مستكل امدا .

 كلع السعؿ المماسعة لمحد مف معكقات فاعمية العرمامج التدريعي لرجاؿ اممف الصماعي. االذتماـ عالعرامج التدريعية الحديًة لرجاؿ اممف الصماعي. لركرة التحديد الدقيؽ لالحتياجات التدريعية لممتدرعيف. -االذتماـ عتقييـ العرمامج التدريعي عمد ممايتم.

 .3دراسة (الجريد )2007 ,بعنواف :التحفيز ودوره فػي تحقيػؽ الرضػا الػوظيفي لػدى العػامميف
بشرطة منطقة الجوؼ.
ذػػدفت ذػػذ الد ارسػػة لػػى معرفػػة التح يػػز كدكر فػػي تحقيػػؽ الرلػػا الػػكظي ي لػػدل العػػامميف ععػػرطة

ممطقة الجكؼ.

كاعتمدت الدراسة المممج الكص ي التحميمي كاستخدمت االستعامة كأداة لمدراسة.
وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:

 -أف الحكافز المادية تقدـ عدرجة قميمة لمعامميف (لعاط كأفراد) ععرطة ممطقة الجكؼ.

 أف الحكافز المعمكية ال تستخدـ طالقان مع العامميف (لعاط كأفراد) ععرطة ممطقة الجكؼ. -أف أفراد العحث راليف لى حد ما عف عيوة العمؿ الكظي ي ععرطة ممطقة الجكؼ.

 ذم ػػاؾ عالق ػػة ارتعاطي ػػة طرديػ ػة ذات دالل ػػة حص ػػاوية ع ػػيف تطعي ػػؽ الحػ ػكافز المادي ػػة كالمعمكي ػػةكالرلا الكظي ي عف عيوة العمؿ الكظي ية.
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وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:
 االذتمػػاـ عت عيػػؿ الحػكافز الماديػػة عمكمػػا كخاصػػة التػػي حصػػمت عمػػى رتػػب متدميػػة كفقػػا لمتػػاوجذػػذا العحػػث مًػػؿ (المػػدايا العيميػػة الحػػكافز الماديػػة العيميػػة اإلسػػكاف القػػركض الع ػػالكات

الترحيؿ).

 -المكازمة في التطعيؽ عيف الحكافز المادية كالمعمكية كعدـ التركيز عمى جامب دكف اآلخر.

 االذتمػػاـ عكلػػع اإلجػ ار ات الك يمػػة عإعػراؾ المرلكسػػيف فػػي اتخػػاذ القػ اررات كالحػػد مػػف الرقاعػػةالمعاعرة كتممية الرقاعة الذاتية كتحسيف عيوة العمؿ الكظي ية.

 االذتماـ ععقد الدكرات التدريعية في مجػاؿ الحػكافز كالعالقػات اإلمسػامية للػعاط عػرطة ممطقػةالجكؼ.
 .4دراسة (المطيري )2005 ,بعنواف :ميارة القائد األمني فػي اسػتخداـ الحػوافز لرفػع مسػتوى
أداء رجؿ األمف :دراسة مسحية عمى شرطة منطقة حائؿ.
ذ ػدفت الد ارسػػة ل ػى معرف ػة مػػدل امػػتالؾ القاوػػد امممػػي لممػػارة تح ي ػز رجػػاؿ اممػػف لرفػػع مسػػتكل
أداومػػـ كاسػػتخدـ العاحػػث المػػممج الكص ػ ي التحميمػػي كطعق ػت أداة العحػػث االسػػتعامة المككمػػة مػػف
العيامات العخصية كالكظي ية عاإللافة لى العيامات امساسية كعممت عدة محاكر.

وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:

 -امتالؾ القاود امممي الممارة المتكسطة لتح يز العامميف.

 االستخداـ المتكسط لمقاود امممي لمحكافز المادية لمكافأة العامميف. -االستخداـ المتكسط لمقاود امممي لمحكافز المعمكية لمكافأة العامميف.

 -التأًير القكم الستخداـ القاود امممي لمحكافز في رفع مستكل أدا العامميف.

 -كجكد معايير جيدة يعتمد عميما القاود امممي في تقكيـ أدا العامميف كتح يزذـ.

وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا:

 العمؿ عمى تكجيم القاد االمميف لى االكًار مف استخداـ الحكافز المادية أكًر مف الحكافزالمعمكية.
 االذتماـ عتكف ر الخصاوص التي تك ؿ فعالية ما تحدًم الحكافز مف اًار يجاعية عمى مستكلادا العامميف.
 اعطا عمايم اكعر عالتكسع في تدريس ممارة القاود في استخداـ الحكافز لرفع متكل اداالعامميف.
70

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقة

 .5دراسػػة (الوابػػؿ )2005 ,بعنػػواف :دور الح ػوافز الماديػػة والمعنويػػة فػػي رفػػع مسػػتوى أداء
العامميف مف وجية نظر ضباط األمف العاـ المشاركيف في موسـ الحج.

ذدفت الدراسة لى معرفة دكر الحكافز الماديػة كالمعمكيػة فػي رفػع مسػتكل أدا العػامميف مػف كجمػة

مظر لعاط اممف العاـ المعاركيف في مكسـ الحج.

كاعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػممج الكص ػ ي التحميمػػي كاع ػتمؿ مجتمػػع الد ارس ػة جميػػع لػػعاط اممػػف
العػػاـ الػػذيف عػػارككا فػػي مكسػػـ الحػػج لعػػاـ 1425ق كالعػػالغ عػػددذـ  1200تقريع ػان كقػػاـ العاحػػث
عاختيػار عيمػػة ععػكاوية قكاممػػا  %25مػف مجتمػػع الد ارسػػة كعػػذلؾ فقػد عميػػت العيمػػة  300لػػاعط

كذلؾ مف كاقع الكعكؼ كاعتمد العاحث في جمع العيامات عمى االستعامة.
وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:

 ال تكجد معايير لمحكافز التي يتـ عطالذا لملعاط العامميف في مكسـ الحج. أف لمح ػكافز دك انر كعي ػ انر فػػي رفػػع مسػػتكل امدامستكل امدا في مكسـ الحج.

كيعتعػػر االمتػػداب أذػػـ حػػافز يسػػاعد فػػي رفػػع

 تكجد عدة معكقات في مظاـ الحكافز المتعع أذمما لعؼ كجكد مظاـ مسػتقعؿ لمحػكافز كعػدـعالف مظاـ لمحكافز كلعؼ الحكافز المادية.

 أف أذػ ػػـ الح ػ ػكافز التػ ػػي يتطمػ ػػع ليمػ ػػا اللػ ػػعاط المعػ ػػارككف فػ ػػي مكسػ ػػـ الحػ ػػج ذػ ػػي المكافػ ػػآتكالعدالت.

 -كجػػكد فػػركؽ دالػػة حصػػاويان عػػيف عيمػػة الد ارسػػة فػػي حػػافز عػػدؿ اإلعاعػػة كفق ػان لمملذػػؿ العممػػي

كف ػػي ح ػػافز ع ػػمادات التق ػػدير كفقػ ػنا لطعيع ػػة العم ػػؿ كف ػػي ح ػػافز الع ػػالكات كفقػ ػنا لع ػػدد مػ ػرات
المعػاركة فػػي مكسػـ الحػػج كفػي دكر الحػكافز الماديػة كالمعمكيػػة فػي رفػػع مسػتكل امدا

كفقػنا

لكػػؿ مػػف :ال ارتػػب العػػمرم عػػدد أف ػراد امس ػرة التػػي يعكلمػػا كعػػدد م ػرات االعػػتراؾ فػػي مكسػػـ

الحج.

وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:
 أف تص ػػرؼ الحػ ػكافز حس ػػب الجمػػػد كامدا الجي ػػد عحيػ ػػث تك ػػكف ذم ػػاؾ ت رق ػػة ع ػػيف اللػػػاعطالمجتمد في العمؿ كغير المجتمد.

 -صرؼ عدؿ عدكل لملعاط المعاركيف في مكسـ الحج.

 تكزيع الحكافز عما عمى مكقع عمؿ اللعاط في مكة كالمعاعر المقدسة كصعكعة عممم. -اإلسراع عإعطا الحكافز في كقتما دكف تأخير.

 -أف تتاعع القيادة العميا تطعيؽ الحكافز كالتأكد مف العدالة في التكزيع.
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 .6دراسػػة (التػػويجري)2003 ,
األجيزة

بعنوووا

األمنية.

البيئػػة الداخميػػة لمعمػػؿ ومسػػتوى األداء الػػوظيفي فػػي

ذدفت الد ارسػة لػى معرفػة العيوػة الداخميػة لمعمػؿ كمسػتكل امدا الػكظي ي لممػراقعيف الجمػركييف فػي
جمارؾ مطار الممؾ خالد كتحديد مدل رلا المراقعيف الجمركييف عف عيوة العمؿ الداخمية.

كاعتمدت الدراسة المممج الكص ي التحميمي كما استخدـ العاحث االستعامة كأداة لجمع العيامات.
وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:

 -أف المراقعيف الجمركييف رالكف عدرجة متكسطة عف عيوة عمممـ الداخمية.

 -أف المراقعيف الجمركييف رالكف عدرجة متكسطة عف أسمكب اإلعراؼ المتعع في عمممـ.

 أف المراقعيف الجمركييف غير رالكف عف مظاـ الحكافز المادية كالمعمكية المعمكؿ عما حالينا. -أف المراقعيف الجمركييف رالكف عدرجة متكسطة عف مكع العمؿ الممكط عمـ.

 -وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:

 العمػػؿ عاسػػتمرار عمػػى تطػػكير مظػػـ الح ػكافز الماديػػة عحيػػث تتماعػػى مػػع مػػا يقدمػػة ال ػػرد مػػف-

مجمكد في العمؿ.

عادة المظر في اممظمة المتعمقة عالحكافز عأمكاعما(المادية – المعمكية).

 لػػركرة امذتمػػاـ عػػإج ار المزيػػد مػػف الد ارسػػات ذات العالقػػة ععيوػػة العمػػؿ الداخميػػة كأًرذػػا عمػػىامدا الكظي ي.

 .7دراسػػة (السػػويمـ )2003 ,بعن ػواف :مجػػاالت اسػػتخداـ تقػػويـ األداء الػػوظيفي فػػي األجيػػزة
األمنية :دراسة مسحية عمى العامميف باألجيزة األمنية في مطار الممؾ خالد الدولي.

تػ ػرتعط مع ػػكمة الد ارس ػػة عمج ػػاالت اس ػػتخداـ تق ػػكيـ امدا ال ػػكظي ي كمعكق ػػات اس ػػتخدامم كالعكامػػػؿ
المساعدة عمى زيادة فعاليتم.

كاسػػتخدـ العاحػػث مػػدخؿ الد ارسػػة الكًاوقيػػة كمػػدخؿ المسػػح االجتمػػاعي عالعيمػػة مػػف مػػداخؿ المػػممج

الكص ي كقاـ عإعداد استعامة مػف ( )80ععػارة مكزعػة عمػى أععػاد الد ارسػة المختم ػة كطعقػت عمػى
عيمػػػة ععػ ػكاوية طعقيػ ػػة قكاممػػػا ( )278م ػػػردة مػ ػػف امجمػ ػزة اممميػػػة عمطػ ػػار المم ػػؾ خالػػػد الػ ػػدكلي

عالريػ ػػاض مػ ػػممـ ( )69مػ ػػف المسػ ػػتكل القيػ ػػادم ( )107مػ ػػف المسػ ػػتكل اإلع ػ ػ ارفي ك( )202مػ ػػف

المستكل التم يذم.

وتمثمت أىـ نتائج الدراسة فيما يمي:
-

ف أكًػػر اسػػتخدامات تقػػكيـ امدا الػػكظي ي فػػي امجم ػزة اممميػػة تتمًػػؿ فػػي حػػؿ المعػػكالت

عكارعاد العامميف كمصحمـ كتطكير العامميف كتمميتمـ.
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ف أقػػؿ اسػػتخدامات تقػػكيـ امدا الػػكظي ي أذميػػة فػػي امجم ػزة اممميػػة ذػػي :تح يػػز العػػامميف

كاتخاذ ععض الق اررات اإلدارية كعما قاعدة معمكمات خاصة عأدا العامميف.

 وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات أىميا:-

حث امجمزة امممية عمى عراؾ المرلكسيف في عممية تقكيـ أداومـ الكظي ي.

-

دعكة امجمزة االممية عادة المظر في مماذج تقكيـ امدا الكظي ي الدخاؿ التعديالت الالزمة
عميم.

ثالثا -الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ()Mabila & Dorasamy & Wallis, 2014
Job satisfaction police Kingdom of Swaziland: the case of a regional
Manzini and Hhohho study.
الرضا الوظيفح لشرطة مملكة واكيالند درا ة فالة مح إقليمح مانكينح وهوهو.
ذدفت الدراسة لى تحديد درجة الرلا الكظي ي لمعرطة الممكية في مممكك سكازيالمد (دكلة في
بعنوا

جمكب أفريقيا) .كالعكامؿ التي تلًر في الرلا الكظي ي كمعرفة مدل تأًير الرلا عمى امدا .

كاتععت الدراسة مممجان مختمطان مف التحميؿ الكمي كالكي ي كطعقت عمى ممطقتيف رويستيف في
جر
العالد ككاف اختيار العيمة قصديان كعدد أفراد العيمة ( )345تـ تكزيع استعامات كتـ ا
مقاعالت.

ومف أبرز نتائج الدراسة التالي:
 كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة عػػيف الرلػػا الػػكظي ي كامداللعاط العرطة عمد تكفير المكارد الالزمة.

فع ػاؿ
كأمػػم يمكػػف الحصػػكؿ عمػػى أدا ٌ

 عالمسعة لعدد ساعات العمؿ أقر(  )%74أممـ يعممكف لساعات طكيمة. ()%63أجاعكا عأمم ال يتـ مكافأة جمكدذـ عمى محك مماسب.)%73( -أممـ ي تقركف لى العدالة في التعامؿ.

ومف أىـ توصيات الدراسة:

 تقػػديـ الػػدعـ العيوػػي كالمػكارد الالزمػػة لتح يػػز امفػراد ععػػكؿ يجػػاعي كتقػػديـ المكافػػآت كتحسػػيفظ ػػركؼ العم ػػؿ كاممظم ػػة كالعممي ػػات كف ػػرص التعم ػػيـ كالتع ػػجيع لألفػ ػراد لمحص ػػكؿ عم ػػى أدا

-

أفلؿ.

ج ػ ار مزيػػد مػػف الد ارس ػػات عمػػى القطػػاع العػػرطي فػػي الػػعالد لمعرفػػة االتجاذػػات كالتييػػرات

كأيلان عادة تقييـ الرلا الكظي ي لدل عرطة المممكة في المستقعؿ إلج ار دراسات مقارمة.
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 .2دراسة ( )Julseth & Ruiz & Hummer, 2011بعنواف:

Job satisfaction for municipal police officers in Pennsylvania: the
study of organizational development in small police departments

الرضا الوظيفي لضباط شرطة البمديات في بنسمفانيا :دراسة التطور التنظيمي في أقساـ
الشرطة الصغيرة
ذدفت الدراسة لى عحث التطكر التمظيمي في أقساـ العرطة الصييرة في كالية عمسم اميا في

الكاليات المتحدة اممريكية عف طريؽ قياس الرلا الكظي ي العاـ لعرطة العمديات كالعكامؿ

الملًرة فيم كقد اعتمدت الدراسة المممج الكص ي التحميمي كاستخدمت االستعامة في جمع
المعمكمات كتـ استرداد ( )120استعامة كاممة.
ومف أبرز نتائج الدراسة التالي:

 -ذماؾ مستكيات عالية مف الرلا عمى الكصؼ الكظي ي كعمى المماـ.

 الرلا الكظي ي العاـ كاف مرت عان كلكف أقؿ ممم في الرلا عمى الكصؼ الكظي ي. -ذماؾ صمة كًيقة عيف اإلجماد كالرلا الكظي ي العاـ حيث كامت العالقة عكسية.

ومف أىـ توصيات الدراسة:

 لػػركرة كجػػكد دع ػػـ كاتصػػاؿ ف ٌعػ ػاؿ عػػيف المع ػػرؼ المعاعػػر كرج ػػاؿ العػػرطة لم ػػا لػػم م ػػف دكريجاعي في التأًير عمى المستكل العاـ لمرلػا الػكظي ي ممػم يعػيف اذتمامػات اإلدارة كيسػاعد
في تكليح اليمكض في السياسات كاإلج ار ات عالمسعة لممكظ يف.

 .3دراسة( )Agarwal,2007بعنواف

" The role of incentives and administrative discretion in the
".performance of hedge funds

" دور الحوافز اإلدارية والتقديرية في أداء صناديؽ التحوط "

ذدفت ذذ الدراسة لى يلاح حدكد تمكيؿ امدا كالحكافز اإلدارية كعدـ تقيدذا كترافقما مع

أدا أفلؿ كعدـ التقيد في تحديد امدا

كحرية اإلختيار في تحديد امدا عمى اف تحديد امدا

عمزيد مف الحكافز اإلدارية يككف عكاسطة ات اقية حكافز م لمة دارينا تت ؽ مع امدا المتميز

عكاف معدؿ مسعة م قات الحكافز ليس عاللركرة تكلح امدا المتميز.
 وكاف مف اىـ النتائج ما يمي:

 .1أف حدكد تمكيؿ امدا تعمؿ ترتيعات تعاقدية مميزة مقارمة عالتمكيؿ التعادلي الذم يحمؿ
م قات الحكافز عمى أساس امدا

كالحاجة لتكظيؼ مالي طكيؿ امجؿ.

 .2أف تمكيؿ امدا في ظؿ الحكافز اإلدارية يمتج عمة أدا أفلؿ.
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 .3أف معدؿ الم قات عمى الحكافز ليس عاللركرة ذك المقياس اإلدارم الصحيح لألدا الجيد.
 .4دراسة ) (Campbell, 2006بعنواف:

"An Empirical Study of the implicit incentives to improve the non-
".financial performance

" دراسة تطبيقية مف الحوافز الضمنية لتحسيف األداء الغير المالي "

ذدفت ذذ الدراسة لى ختيار حساسية الترقية كتمزيؿ الدرجة الكظي ية لممد ار ذكم مستكل

امدا المتدمي لممعايير المالية كغير المالية كأًرذا عمى أداومـ ككذلؾ يعيف دكر الحكافز كمدل
مماسعتما في المقاييس اليير مالية لألدا

كأًرذا في ق اررات الترقية كالعقاب المتمًؿ في تمزيؿ

الدرجات ككاف مجتمع الدراسة يتمًؿ عمطعـ الخدمة السريعة في الكاليات المتحدة االمريكية.
وخمصت الدراسة الى ما يمي:
 .1أف ق اررات الترقية أك تمزيؿ الدرجة الكظي ية لممد ار العامميف في الملسسة حساسة لممقاييس
اليير مالية لألدا

ككي ية لمخدمة كاالحت اظ عالعامميف ععد التحكـ عامدا المالي

 .2ذماؾ حساسية لمترقية في امدا اليير مالي في ذذ الملسسة عيمما حتمالية مما خدمات
المكظ يف حساسة لمقياس امدا المالي أكًر ممما في مقاييس امدا اليير مالي.

 .3اف ذماؾ ًقؿ ككزف لممقاييس غير المالية لألدا في مظـ التعكيلات لتكليد التطكيرات في
امععاد اليير مالية لألدا .

 .5دراسة ( )Gibbs,& others: 2004بعنواف:
""Performance measurement and incentives properties

" خصائص قياس األداء والحوافز"

ذدفت الدراسة لى دراسة خصاوص قياس امدا عمى مظاـ الحكافز المصمـ كذلؾ مف خالؿ
ستخذاـ عيامات عف عقكد عكات اقيات لععض الحكافز لممد ار ذكم العالقات التجارية كعدراسة
مككف ممـ في مظـ التح يز كذك خصاوص مقاييس االدا .

ومف ابرز نتائج الدراسة ما يمي:

 أف الحػ ػكافز تك ػػكف أكع ػػر عم ػػدما يك ػػكف ل ػػدل الم ػػدير رأس م ػػاؿ عع ػػرم أكع ػػر كعالت ػػالي تك ػػكفالمخرجات اإلدارية أكعر كيتـ التحكـ عالمخاطر ععكؿ أكعر.

 -أف العركات تختار مقاييس امدا امفلؿ لمعالكاة امساسية تـ لعالكات خرل أعمى.

 أف خصاوص مقييس االدا لمػا دكر ممػـ عمػد اسػتخداـ الملسسػة لمحػكافز اللػممية( عػالكاتالمكظ يف) لتحقيؽ التكازف في أمكاع الحكافز المتعددة.
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رابعاً -التعقيب عمى الدراسات السابقة:

أظمرت الدراسات الساعقة أف تركيز العاحًيف امصب عمى دراسة امدا

كععلما اذتـ عدراسة

الحكافز ععكؿ عاـ كقد كامت تمؾ الدراسات ًرية عالمعمكمات كتعد الدراسة الحالية مكممة
لمدراسات الساعقة في جامب عكالافة جديدة في جامب خر حيث يرل العاحث في حدكد عممم
كاطالعة كععد استعراض الدراسات الساعقة أمم لـ يتطرؽ أم مف العاحًيف لى مكلكع مظاـ
الحكافز كعالقتم ع اعمية امد امممي في امجمزة العرطية.

 .1مف حيث الموضوع:

 تماكلػػت الد ارسػػات السػػاعقة مكلػػكعات ذات عالقػػة عمكلػػكع الد ارسػػة الحاليػػة مًػػؿ( :الحػكافزامدا

فاعمية امدا

تمكيف العػامميف الرلػا الػكظي ي مخرجػات العمػؿ االلتػزاـ التمظيمػي

دارة كتممية المكارد الععرية العيوة الداخمية لمعمؿ).

 رعطػػت ععػػض الد ارسػػات العرعيػػة عػػيف الحػكافز كامدا امممػػي أك الرلػػا الػػكظي ي غيػػر أمػػم اليكجد دراسة محمية رعطت عيممما.

 .2مف حيث الزماف:

 تعتعػػر جميػػع الد ارسػػات السػػاعقة حديًػػة مسػػعيان حيػػث تػػـ تطعيقمػػا مػػف عػػاـ 2003ـ حتػػى عػػاـ2015ـ.

 .3مف حيث المكاف:
 تمكعػت أمػاكف تطعيػؽ الد ارسػػات السػاعقة مًػؿ( :فمسػطيف السػػعكدية الممػد ماليزيػا ميجيريػػاأمريكا تركيا).

 .4مف حيث المؤسسة:
 تـ تطعيؽ معظـ الدراسات الساعقة عمى أجمزة العػرطة عصػ ة خاصػة أك أجمػزة اممػف عصػ ةعامة.

 .5مف حيث الفئات المستيدفة:
 اختم ػػت طعيعػػة ال وػػات المسػػتمدفة مػػف الد ارسػػات السػػاعقة مًػػؿ( :جميػػع العػػامميف اللػػعاطمد ار الدكاور العرطيات رجاؿ اممف الصماعي أمف المطار لعاط عرطة العمديات).

 .6مف حيث المنيج:

 اعتمػػدت معظػػـ الد ارسػػات السػػاعقة المػػممج الكص ػ ي التحميمػػي كاعتمػػدت د ارسػػة أخػػرل المػػممجالكص ي عمدخميم الكًاوقي كالمسح االجتماعي كالمممج التحميمي الكمي كالكي ي.
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 .7مف حيث األدوات:
 اس ػػتخدمت معظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػاعقة االس ػػتعامة ك ػػأداة لمد ارس ػػة كاس ػػتخدمت عع ػػض الد ارسػ ػاتاالستعامة كالمقاعمة العخصية معنا.

 .8االستفادة مف الدراسات السابقة:

 تحديد معكمة الدراسة كصياغة فرلياتما.-

ً ار اإلطار المظرم.

 -تصميـ أداة الدراسة (االستعامة).

 -ت سير المتاوج كعياف أكجم االت اؽ كاالختالؼ مع الدراسات الساعقة.

 .9ما تميزت بو الدراسة الحالية:

 تعتعر ذذ الدراسة عمػا معرفيػان كتراكميػان لمد ارسػات السػاعقة كتػأتي اسػتكماالن لمػا عػدأ العػاحًكفالس ػػاعقكف ف ػػي مكل ػػكع الد ارس ػػة كتعم ػػي عم ػػى م ػػا تكص ػػمكا لي ػػم م ػػف مت ػػاوج كم ػػا ق ػػدمك م ػػف
تكصيات كمقترحات.

 ستككف ذػذ الد ارسػة امكلػى مػف مكعمػا مػف حيػث تمػاكؿ مكلػكع الحػكافز فػي جمػاز العػرطةال مسطيمية عمى حد عمـ العاحث.

 ترعط الدراسة الحالية عيف عالقة الحكافز ع اعمية امدا امممي. -تستمدؼ الدراسة الحالية فوة اللعاط مف رتعة مقيب فأعمى.
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كالجدكؿ التالي يمخص أذـ ماتميزت عم الدراسة الحالية عف الدراسات الساعقة.
جدوؿ رقـ ()02

يبيف الفجوة البحثية بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية
ّ
الدراسة الحالية
الفجوة البحثية
الدراسات السابقة
تماكل ػ ػػت الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػاعقة المحمي ػ ػػة مكل ػ ػػكعات لػػـ تتمػػاكؿ الد ارسػػات
(امدا

فاعميػ ػػة امدا

تمكػ ػػيف العػ ػػامميف الرلػ ػػا السػ ػ ػ ػ ػ ػػاعقة المحميػػ ػ ػ ػ ػػة تماكلػت الد ارسػة الحاليػػة

الػ ػػكظي ي مخرجػ ػػات العمػ ػػؿ االلت ػ ػزاـ التمظيمػ ػػي
دارة المكارد الععرية).

مكلكع الحكافز فػي مكلكع الحكافز.

المجاؿ امممي.

تماكلت ععض الد ارسػات السػاعقة المحميػة مكلػكعان لػ ػػـ ت ػ ػرعط الد ارسػ ػػات

كاحػدنا كععلػما رعػط امدا عمكلػكع خػر مًػػؿ :السػػاعقة المحميػػة عػػيف رعطػػت الد ارسػػة الحاليػػة
(تمك ػ ػػيف الع ػ ػػامميف متطمع ػ ػػات القي ػ ػػادة التحكيمي ػ ػػة

الح ػ ػ ػ ػ ػكافز كفاعميػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػػيف الح ػ ػكافز كفاعميػ ػػة

كالتعييف اإلعالـ امممي).

العرطة.

مم ػ ػػارات االتص ػ ػػاؿ لػ ػ ػكاعط كمع ػ ػػايير االختي ػ ػػار امدا ف ػ ػ ػ ػػي جم ػ ػ ػ ػػاز امدا .

اختم ػػت طعيع ػػة ال و ػػات المس ػػتمدفة م ػػف الد ارس ػػات
السػػاعقة مًػػؿ( :جميػػع العػػامميف اللػػعاط مػػد ار

الػدكاور العػػرطيات رجػاؿ اممػػف الصػماعي أمػػف
المطار لعاط عرطة العمديات).

لـ تركز الدراسات

رٌكزت الدراسة الحالية

اللعاط.

مف فوة مقيب فأعمى.

الساعقة عمى

أجريت الدراسات الساعقة المعاعمة لمدراسة الحالية لـ تتماكؿ الدراسة
الساعقة الحكافز

في مماطؽ جيرافية متعددة كعيوة عمؿ مختم ة.

عمى لعاط العرطة

أجريت الدراسة في
عيوة جيرافية كعيوة

كعيوة العمؿ امممي .عمؿ أممية مختم ة
عف الدراسات الساعقة.
(جرد عكاسطة العاحث عما ن عمى الدراسات الساعقة)
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انفصم انرابغ

طرَقت وإجراءاث انذراست
ويناقشت نتائجها

تمييد
أوال -منيج الدراسة.
ثانيا -مصادر المعمومات.

ثالثاً -مجتمع وعينة الدراسة.
رابعاً -أداة الدراسة.

خامساً -خطوات بناء االستبانة.
سادساً -صدؽ االستبانة.

سابعاً -ثبات االستبانة.

ثامناً -األساليب اإلحصائية المستخدمة.
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الفصؿ الرابع
طريقة واجراءات الدراسة
ومناقشة نتائجيا

تمييد وتقسيـ:
تعػػد مممجيػػة الد ارسػػة عكاج ار اتمػػا محػػك نار رويس ػنا يػػتـ مػػف خاللػػم مجػػاز الجامػػب
التطعيقػػي مػػف الد ارسػػة كعػػف طريقمػػا يػػتـ الحصػػكؿ عمػػى العيامػػات المطمكعػػة إلج ػ ار
التحميؿ لمتكصػؿ لػى الم تػاوج التػي يػتـ ت سػيرذا فػي لػك امدعيػات المتعمقػة عمكلػكع
الدراسة كعالتالي الكصكؿ لى امذذاؼ التي تسعى الدراسة لى تحقيقما.

كيتككف ذذا ال صؿ مف معحًيف كذما عمى المحك التالي:

المبحث األ وؿ :الطريقة كاإلج ار ات

المبحث الثاني :مماقعة متاوج الدراسة
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المبحث األوؿ
الطريقة واإلجراءات

تمييد:

يتمػػاكؿ ذػػذا المعح ػػث كصػػ ا لمػػممج الد ارس ػػة كأفػػراد مجتمػػع الد ارس ػػة كعيمتمػػا كك ػػذلؾ أداة

الدراسة المستخدمة كطراوؽ عدادذا كصػدقما كًعاتمػا كمػا يتلػمف ذػذا ال صػؿ كصػ ان لنجػ ار ات
التي قاـ عما العاحث في تقميف أدكات الد ارسػة كتطعيقمػا كأخيػ انر المعالجػات اإلحصػاوية التػي اعتمػد
عميما العاحث في تحميؿ ذذ الدراسة.

أوالً -منيج الدراسة:

ت ػػـ اس ػػتخداـ الم ػػممج الكصػ ػ ي التحميم ػػي فػػػي ذ ػػذ الد ارس ػػة كذل ػػؾ مف الم ػػممج الكصػ ػ ي

التحميمي يمدؼ لى دراسة الظاذرة كما تكجد فػي الكاقػع كيمػتـ عكصػ ما كصػ ان دقيقػان كيععػر عممػا
تععيػ انر كي يػان ككميػان كيعمػػؿ عمػػى جمػػع الحقػػاوؽ كالمعمكمػػات عممػػا كمػػف ًػػـ تحميممػػا لمكصػػكؿ لػػى

المتاوج كالتكصيات.

ويعرؼ المنيج الوصفي التحميمي بأنو:
ّ
طريقة في العحث تتماكؿ أحداث كظكاذر كممارسات مكجكدة متاحة لمدراسة كالقيػاس كمػا
ذي دكف تدخؿ العاحث في مجرياتما (مقداد ال ار .)110 :2007

كيعرؼ عأمم المممج الذم يسػعى لكصػؼ الظػكاذر أك امحػداث المعاصػرة أك الراذمػة فمػك

أحد أعكاؿ التحميؿ كالت سير الممظـ لكصؼ ظاذرة أك معكمة كيقدـ عيامات عف خصػاوص معيمػة
في الكاقع كتتطمب معرفة المعاركيف فػي الد ارسػة كالظػكاذر التػي مدرسػما كامكقػات التػي مسػتعممما

لجمع العيامات (الحمدامي .)100 :2006

ثانياً -مصادر المعمومات:

تـ الحصكؿ عمى العيامات عف طريؽ المصادر الًامكية كمصادر العيامات امكلية كما يمي:

.1مصادر البيانات الثانويػة :حصػؿ العاحػث عمػى العيامػات عػف طريػؽ المصػادر الًامكيػة المتمًمػة
في الكتب كالمراجع العرعية كامجمعية كالدكريات كالمقاالت كالد ارسػات السػاعقة المتعمقػة عمكلػكع

الد ارس ػ ػػة كالمجػ ػػالت العممي ػ ػػة كالمممي ػ ػػة المتخصص ػ ػػة كععػ ػػض المكاق ػ ػػع ذات الصػ ػػمة عمػ ػػى ع ػ ػػعكة

االمترمت.
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.2مصػػادر البيانػػات األوليػػة :حصػػؿ العاحػػث عمػػى المصػػادر امكليػػة مػػف خػػالؿ تصػػميـ اسػػتعامة
كأداة رويسة لمعحث كمف ًـ ت ريغ كتحميؿ االستعامة مف خالؿ عرمامج  SPSSاإلحصاوي.

ثالثاً -مجتمع وعينة الدراسة:

يعػػرؼ مجتم ػػع الد ارسػػة عأم ػػم جميػػع م ػػردات الظػػاذرة الت ػػي يدرسػػما العاح ػػث كعمػػا ن عم ػػى
معكمة الدراسة كأذدافما فإف المجتمع المستمدؼ ذػك العػاممكف فػي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية مػف

مقيب فأعمى كيعمغ المجتمػع امصػمي لمد ارسػة ( )1556مكظ ػا حسػب تقريػر ذيوػة التمظػيـ كاإلدارة
عك ازرة الداخمية لمعاـ 2015ـ مكلحة عالعكؿ التالي:

جدوؿ رقـ ()03

يوضح أعداد كؿ رتبة مف الرتب المستيدفة
الرتبة العسكرية
المحافظة
لواء

عميد

عقيد

مقدـ

رائد

نقيب

محافظة عماؿ غزة

0

0

11

16

65

199

غزة

1

1

14

31

107

307

الكسطى

0

0

4

13

53

163

خاميكمس

0

0

6

14

47

220

رفح

0

1

2

19

60

202

1

2

37

93

332

1091

المجموع

1556

(المصدر :ذيوة التمظيـ كاإلدارة عك ازرة الداخمية ال مسطيمية 2015ـ)
كسعب اختيار مجتمع الدراسة عمى المحك الساعؽ يعكد لى أف فوة اللعاط عمى دراية

كافية كأكًر دراكنا كاطالعنا مف ال وات التي دكمما كما أمم تـ اختيار جماز العرطة عاعتعار

العمكد ال قرم لك ازرة الداخمية كترعطة عالقة معاعرة مع الجممكر كتـ اختيار عيمة طعقية ععكاوية
عددذا ( )156مكظ ان عمسعة ( )%10مف مجتمع الدراسة عاعتعار مجتمع متجامس ستمادان عمى
ما أعار ليم (ععيد  )74 :2003في كي ية تحديد عيمة الدراسة مف ذذ الدراسة مف الدراسات

الكص ية كمف مجتمع الدراسة يقع عيف ( )10000-1000كتـ استرجاع ( )145استعامة.
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رابعاً -أداة الدراسة:
لتحقيؽ ذدؼ الدراسة المتمًؿ في التعرؼ لى مظاـ الحكافز كعالقتم ع اعمية امدا امممي

لدل العامميف في جماز العرطة ال مسطيمية

تـ عما كتصميـ استعامة الدراسة عاالست ادة مف

امدعيات السا عقة المعاعمة كاستعارة ذكم الخعرة كاالختصاص في ذذا المجاؿ في الحقؿ المممي.
كقد اعتممت االستعامة عمى قسميف:

 .1القسػػـ األوؿ  :كذػػك ععػػارة عػػف العيامػػات العخصػػية كالكظي يػػة عػػف المعحػػكًيف كػػالعمر الرتعػػة
العسكرية كعيامات ت يد في التعرؼ لى خصاوص مجتمع الدراسة.

 .2القسـ الثاني  :كذك ععارة عف مقياس يمدؼ لى معرفػة مظػاـ الحػكافز كعالقتػم ع اعميػة امدا
امممػػي لػػدل العػػامميف فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية .كقػػد احتػػكل ذػػذا الجػػز عمػػى مجمكعػػة مػػف

ال قرات عمغ عددذا ( )37فقرة

مكزعة عمى المحك التالي:

 المجاؿ االوؿ :الحكافز المادية المممكحة معلا جماز العرطة ال مسطيمية كتككمت مف
( )11فقرة.

 المجاؿ الثاني :الحكافز المعمكية التي تممح لمعامميف في جماز العرطة كتككمت مف ()11
فقرة.

 المجاؿ الثالث :فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية كتككمت مف ( )15فقرة.
كعمػػد كلػػع ذػػذ االسػػتعامة ت ػػـ امخػػذ عع ػػيف االعتعػػار كلػػع أسػػومة تيطػػي كافػػة جكامػػب الد ارس ػػة
المظريػػة كتمعػػي جميػػع المتطمعػػات كالمتييػرات ذات التػػأًير عمػػى فرلػػيات الد ارسػػة مػػع م ارعػػاة أف

تكػكف معظػـ امسػومة كالػحة كذات ممايػات ميمقػة لسػمكلة كسػرعة اإلجاعػة عممػا كسػمكلة تحميممػا.
كقػد تػـ تكزيػع أغمػب االسػتعامات عخصػيان عمػى أفػراد العيمػة كذلػؾ لعػرح االسػتعامة كتكلػيح أم
غمكض فيم كمراعاة الجدية في اإلجاعة عميم.

كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي الم ٌككف مف خمس درجات لتحديد أذمية كؿ فقرة مف
فقرات االستعامة كذلؾ لقياس استجاعات المعحكًيف ل قرات االستعامة حسب الجدكؿ التالي:
جدوؿ رقـ ()04

يوضح درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة
الدرجة

موافؽ بدرجة

موافؽ

بدرجة كبيرة

متوسطة

5

4

3

كبيرة جدا

موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

2

1
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خامساً -خطوات بناء االستبانة:

تـ عداد االستعامة عمى المحك التالي:

.1االطالع عمى الدراسات الساعقة كاالست ادة ممما مف أجؿ عما االستعامة.

.2اسػتطالع رأم عػدد مػف المتخصصػيف فػي مجػاؿ الد ارسػة مػف أجػؿ تحديػد المجػاالت الرويسػة
لالستعامة كال قرات الخاصة عكؿ مجاؿ.

 .3عداد االستعامة امكلية مف أجؿ استخدامما في جمع العيامات كالمعمكمات.

.4عرض االستعامة عمى المعرؼ مف أجؿ اختعار مدل مال متم لجمع العيامات.
.5تعديؿ االستعامة ععكؿ أكلي حسب ما ي ار المعرؼ.

.6تـ عرض االستعامة عمى مجمكعة مف المحكميف كالذيف قػامكا عػدكرذـ عتقػديـ المصػح كاإلرعػاد
عكاج ار التعديالت الالزمة .
.7تـ الحصكؿ عمى مكافقة ك ازرة الداخمية لتطعيؽ الدراسة عمى مجتمعما.

 .8جػ ار د ارسػة اسػتطالعية ميداميػة أكليػة لالسػتعامة ل حػص صػدؽ كًعػات امداة كتككمػت العيمػة

االستطالعية مف ( )30م ردة مف مكظ ي ك ازرة الداخمية مكلع الدراسة.

 .9تكزيػع االسػتعامة عمػى جميػع أفػراد العيمػة لجمػع العيامػات الالزمػة لمد ارسػة ًػـ جمعمػا عكاجػ ار

التحميؿ اإلحصاوي.

سادساً -:صدؽ االستبانة:

يقصػد عصػدؽ االسػتعامة أف تقػيس أسػومة االسػتعامة مػا كلػعت لقياسػم (الجرجػاكم :2010
 )105كما يقصد عالصدؽ عمكؿ االستقصا لكؿ العماصر التي يجب اف تدخؿ في التحميػؿ مػف
ماحيػػة ككلػػكح فقراتمػػا كم رداتمػػا مػػف ماحيػػة ًاميػػة عحي ػػث تكػػكف م مكمػػة لكػػؿ مػػف يسػػتخدمما(

ععيدات كاخركف .)179 :2001

كتـ استخداـ طريقتيف لمتأكد مف صدؽ االستعامة:

 .1الصدؽ الظاىري" صدؽ المحكميف":

يقصػػد عصػػدؽ المحكمػػيف ذػػك أف يختػػار العاحػػث عػػددا مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي مج ػػاؿ

الظاذرة أك المعكمة مكلع الدراسة (الجرجاكم .)107 :2010

كلقػد تػـ عػرض االسػتعامة عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف تأل ػت مػف عػدد مػف المتخصصػيف فػي
عرمػػامج القيػػادة كاإلدارة كذلػػؾ لالسترعػػاد عػػآراومـ فػػي مػػدل مماسػػعة فق ػرات االسػػتعامة لممػػدؼ مممػػا

ككػذلؾ لمتأكػد مػف صػحة الصػياغة الميكيػة ككلػكحما كقػد تمػت االسػتجاعة آل ار المحكمػيف مػف
لافة أك حذؼ أك تعديؿ لععض ال قرات كعذلؾ خرجت االستعامة في صكرتما المماوية .
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.2صدؽ المقياس:

االتساؽ الػداخمي  :كذػك قػكة االرتعػاط عػيف درجػات كػؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتعامة كالدرجػة الكميػة

لممجػاؿ الػرويس الػذم تمتمػي ليػم أم يقػيس مػدل صػدؽ فقػرات المقيػاس لقيػاس امذػداؼ كتػـ
حسػاب االتسػاؽ الػداخمي ل قػرات االسػتعامة مػف خػالؿ حسػاب معػامالت االرتعػاط عػيف كػؿ فقػرة
كالدرجة الكمية لممجاؿ التاعع لم كما يمي:

المجاؿ األوؿ :الحوافز المادية الممنوحة ألعضاء جياز الشرطة الفمسطينية:
جدوؿ رقـ ()05

يوضح معامالت االرتباط ومستوى الدال لة لكؿ فقرة مف فق ارت المجاؿ األ وؿ مع الدرجة الكمية
لممجاؿ

ـ

معامؿ

الفقػػػػػػػػػرة

القيمة

بيرسوف

االحتمالية

لالرتباط

sig

1

يطعؽ مظاـ الحكافز المادية حسب ما مص عمية القامكف ال مسطيمي.

0.802

**0.000

2

تقدـ الملسسة امممية أجكر تك ي لمكاجمم متطمعات الحياة المعيعية.

0.523

**0.001

0.715

**0.000

0.766

**0.000

0.723

**0.000

 6تممح المكافآت لمف يستحؽ دكف تمييز.

0.732

**0.000

 7ممحت قعؿ ذلؾ عالكة تعجعيم عمى أدا متميز.

0.753

**0.000

 8لدل العامميف عمـ كدراية عمظاـ الحكافز المادية داخؿ الملسسة االممية.

0.648

**0.000

 9تكزع الحكافز المادية عإمصاؼ كعدؿ داخؿ الملسسة االممية.

0.866

**0.000

0.726

**0.000

0.852

**0.000

 3تممح العالكات لعذؿ مزيدان مف الجمد في العمؿ.

 4يممح المكظؼ المميز عالكة تعجعيم ععكؿ دكرم.
5

10

تعجع المكافآت عمى تعزيز الممافسة عيف االفراد في العمؿ.

تقػػدـ الملسسػػة اممميػػة تعكيلػػات عادلػػة ككافيػػة عمػػد تقاعػػد المكظ ػػؼ

العسكرم.

 11تعطى الحكافز المادية لمحد مف الرعكة كالتمرب الكظي ي.
* االرتعاط داؿ حصاويان عمد مستكم داللة .α=0.05

يتلػح مػػف الجػػدكؿ السػػاعؽ أف المجػػاؿ امكؿ الحػكافز الماديػػة المممكحػػة معلػػا جمػػاز

ػاويا
العرطة ال مسطيمية مرتعط ارتعاطا
طرديا مع جميع ال قرات التػي تقيسػم كجميعمػا دالػة حص ن
ن
عمػد مسػتكل معمكيػة ( )α= 0.05كتػدؿ عمػى ارتعػاط ال قػرات التػي تقػيس المجػاؿ امكؿ ممػا
يعمي أمما متسقة داخميا مع المجاؿ الذم تقيسم كذي أساسية في قياسم.
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المجاؿ الثاني :الحوافز المعنوية التي تمنح لمعامميف في جياز الشرطة:
جدوؿ رقـ ()06

يوضح معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني مع الدرجة الكمية
لممجاؿ

ـ

معامؿ

الفقػػػػػػػػػرة

القيمة

بيرسوف

االحتمالية

لالرتباط

sig

0.676

**0.000

0.576

**0.000

0.742

**0.000

0.683

**0.000

0.713

**0.000

 6يتاح لمعامميف المعاركة في اتخاذ القرار.

0.811

**0.000

 7سعؽ لي كأف ممحت عمادة تقدير عمى أدا متميز.

0.721

**0.000

 8تتماسب الحكافز المعمكية المقدمة مع الجمد المعذكؿ.

0.745

**0.000

 9حدد القامكف ال مسطيمي مظامان لمحكافز يتكافؽ مع مصمحة المكظؼ.

0.732

**0.000

 10تمتـ اإلدارة عمعاركة العامميف في مماسعاتمـ كمكع مف التح يز المعمكم.

0.623

**0.000

 11الحكافز المممكحة تممي حب االمتما كالكال لمملسسة العرطية.

0.739

**0.000

 1يكجد مظاـ جيد لمحكافز المعمكية كفقان لمقامكف ال مسطيمي.
2

3
4
5

يع ػػجع مظ ػػاـ الحػ ػكافز عم ػػى رف ػػع ال ػػركح المعمكي ػػة كتعزي ػػز الممافس ػػة ع ػػيف

امفراد.
تعمػػؿ اإلدارة جاذػػدة لم ػػمح عػػمادة تقػػدير لمعػػامميف المتميػػزيف فػػي جم ػػاز

العرطة.

تممح الحكافز المعمكية كفؽ تقارير الك ا ة المقدمة عف العامميف.
تعػ ػػجع اإلدارة عم ػ ػػى تق ػ ػػديـ اآل ار كالمقترح ػ ػػات الخاص ػ ػػة عتط ػ ػػكير مظ ػ ػػاـ
الحكافز في مجاؿ العمؿ.

* االرتعاط داؿ حصاويان عمد مستكم داللة .α=0.05
يتلػػح مػػف الجػػدكؿ السػػاعؽ أف المجػػاؿ الًػػامي الح ػكافز المعمكيػػة التػػي تمػػمح لمعػػامميف فػػي جمػػاز

ػاويا عمػد مسػتكل
العرطة مرتعط ارتعاطا
طرديا مع جميع ال قرات التي تقيسم كجميعما دالة حص ن
ن
معمكية ( )α= 0.05كتدؿ عمى ارتعاط ال قرات التي تقيس المجاؿ الًامي مما يعمي أمما متسقة
داخميا مع المجاؿ الذم تقيسم كذي أساسية في قياسم.
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المجاؿ الثالث :فاعمية األداء األمني في جياز الشرطة الفمسطينية:
جدوؿ رقـ ()07

معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث مع الدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ

القيمة

لالرتباط

Sig

 1يممح العاممكف صالحيات تساعد عمى القياـ عامعماؿ المككمة ليمـ.

0.700

**0.000

 2يقكـ العاممكف عتأدية امعماؿ المطمكعة ع اعمية.

0.781

**0.000

3

يمتمؾ العاممكف القدرة عمى التكاصؿ مع زمالومـ في العمؿ.

0.667

**0.000

4

تسعى الملسسة الى تطكير أدا العامميف عمعاركتمـ عدكرات تدريعية.

0.691

**0.000

 5تعارؾ اإلدارة العاممييف في اتخاذ الق اررات المتعمقة عالعمؿ

0.713

**0.000

 6تعجع اإلدارة العامميف عمى تقديـ اآل ار كالمقترحات في مجاؿ العمؿ.

0.604

**0.000

 7يحرص العاممكف عمى تم يذ امعماؿ المككمة لمـ كفؽ الخطط المكلكعة.

0.663

**0.000

 8تتكفر لدل العامميف كافة المعمكمات الالزمة إلمجاز المماـ المطمكعة.

0.655

**0.000

 9لدل العامميف الممارات الكافية كالقدرة عمى حؿ معاكؿ العمؿ.

0.794

**0.000

 10يمتزـ العاممكف عأكقات الدكاـ المحددة لمـ.

0.418

*0.012

 11يتمتع العاممكف عالممارات الكافية تمعى احتياجات العمؿ.

0.529

**0.001

 12تعجع الحكافز العامميف في عدـ التراخي في تقديـ الخدمة امممية.

0.501

**0.002

 13يمتزـ العاممكف عالمظاـ كالمكاوح داخؿ الملسسة امممية.

0.517

**0.000

 14يتكفر لدل العامميف االستعداد الكافي لتحمؿ المسوكلية.

0.625

**0.000

 15يحدد مظاـ تقييـ امدا ععكؿ فعاؿ لدل العامميف في جماز العرطة.

0.621

**0.000

ـ

بيرسوف االحتمالية

الفقػػػػػػػػػرة

* االرتعاط داؿ حصاويان عمد مستكم داللة .α=0.05
يتلح مف الجدكؿ الساعؽ أف المجاؿ الًالث فاعمية امدا امممي فػي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية

ػاويا عمػد مسػتكل معمكيػة
مرتعط ارتعاطا
طرديا مع جميع ال قرات التي تقيسم كجميعمػا دالػة حص ن
ن
( )α= 0.05كتدؿ عمى ارتعاط ال قرات التي تقيس المجاؿ الًالث ممػا يعمػي أممػا متسػقة داخميػا
مع المجاؿ الذم تقيسم كذي أساسية في قياسم.
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سابعاً -ثبات االستبانة:

لمتأكد مف ًعات المقياس تـ تطعيؽ ذذا المقيػاس عمػى عيمػة اسػتطالعية مككمػة مػف ( )30م ػردة
كمف ًـ استخدـ طريقة الًعات عطريقة أل ا – كركمعاخ التالية:

ت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ أل ػػا كركمع ػػاخ لقي ػػاس ًع ػػات ك ػػؿ مج ػػاؿ م ػػف مج ػػاالت االس ػػتعامة عم ػػى ح ػػدة

عاإللػافة لػػى حسػػاب ًعػات المقيػػاس ككػػؿ حيػث عمػػغ معػػدؿ الًعػات ( )0.963كذػػك معامػػؿ ًعػػات
و
عاؿ يعير لى صالحية المقياس .كتتراكح قيمة معامؿ أل ا عيف ( )1-0ككمما اقترعت مف الكاحد

دلت عمى كجكد ًعات و
عاؿ ككمما اقترعت مف الص ر دلٌت عمى عدـ كجكد ًعػات كيعػيف الجػدكؿ

التالي معامالت الًعات لمجاالت مقياس الدراسة:

جدوؿ رقـ ()08

يوضح معامالت الثبات لمجاالت القياس
الفقرات

قيمة معامؿ ألفا
كرونباخ

الصدؽ الذاتي

عدد

0.916

0.957
0.947

ـ

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

1

المجاؿ امكؿ :الحكافز المادية

11

2

المجاؿ الًامي :الحكافز المعمكية

11

0.897

15

0.889

0.943

37

0.928

0.963

3

المجاؿ الًالث :فاعمية امدا
االممي

جميع المجاالت

*

الصدؽ الذاتي = الجذر الترعيعي المكجب لمعامؿ أل ا كركمعاخ
تعػير المتػاوج المعيمػة فػي الجػدكؿ السػاعؽ لػى أف قيمػة معامػؿ أل ػا كركمعػاخ مرت عػة لجميػع فقػرات

اإلسػتعامة ( .)0.928ككػػذلؾ قيمػػة الصػػدؽ مرت عػػة لجميػػع فقػرات اإلسػػتعامة ( .)0.963كعالتػػالي

يمكػف القػكؿ عػأف المجػاالت المسػتخدمة تتمتػع عالًعػات الػداخمي .كعػذلؾ أصػعحت االسػتعامة فػي

صكرتما المماوية صالحة لمتطعيؽ عمى عيمة الدراسة كذلؾ ععد التأكد مف صدؽ كًعات المقياس.
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ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

تػـ ت ريػغ كتحميػؿ االسػتعامة مػف خػالؿ عرمػامج التحميػؿ اإلحصػاوي Statistical Package

 (SPSS) for the Social Sciencesكتػـ اسػتخداـ االختعػارات اإلحصػاوية المعمميػة كذلػؾ

مف مقياس ليكرت ذك مقياس ترتيعي كقد تـ استخداـ امدكات اإلحصاوية التالية:

 .1المسػب الموكيػة كالتكػ اررات كاإلمح ارفػات المعياريػة كالمتكسػط الحسػاعي كالمتكسػط الحسػاعي

المسػعي :يسػتخدـ ذػذا اممػر ععػكؿ أساسػي مغػراض معرفػة تكػرار فوػات متييػر مػا ممػا ي يػد فػي

كصؼ عيمة الدراسة.

 .2اختعار أل ا كركمعاخ ) (Cronbach's Alphaلمعرفة ًعات فقرات االستعامة.

 .3معامػؿ ارتعػاط عيرسػكف ) (Pearson Correlation Coefficientلقيػاس درجػة االرتعػاط
كيسػتخدـ ذػذا االختعػار لد ارسػة العالقػة عػيف متييػريف كقػد تػـ اسػتخدامم لحسػاب االتسػاؽ الػداخمي
كالصدؽ العماوي لالستعامة.

 .4اختعػار  Tفػي حالػػة عيمػة كاحػػدة ( )T-Testلمعرفػة مػا ذا كامػػت متكسػط درجػػة االسػتجاعة قػػد
كصمت لي الدرجة المتكسػطة كذػي ( )3أـ زادت أك قمٌػت عػف ذلػؾ .كلقػد تػـ اسػتخدامم لمتأكػد مػف
داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستعامة.

 .5اختعػار تحميػؿ التعػايف امحػادم ( )One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرفة ما ذا كاف ذماؾ فركقات ذات داللة حصاوية عيف ًالث مجمكعات أك أكًر مف العيامات.
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المبحث الثاني
تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات
تمييد

أوال -الوصؼ االحصائي لعينة الدراسة

ثانيا -المحؾ المعتمد
ثالثاً -تحميؿ البيانات

رابعاً -اختبار الفرضيات
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تمييد:

المبحث الثاني
تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات

يتماكؿ ذذا المعحث عرلنا لتحميؿ العيامات كاختعار فرليات الدراسة كذلؾ مف خالؿ

اإلجاعة عف أسومة الدراسة كاستعراض أعرز متاوج االستعامة كالتي تـ التكصؿ ليما مف خالؿ
ت حميؿ فقراتما كالكقكؼ عمى المعمكمات العامة التي اعتممت عمى ( العمر الرتعة سمكات

الخعرة الملذؿ العممي) لذا تـ ج ار المعالجات اإلحصاوية لمعيامات المتجمعة مف استعامة
الدراسة اذ تـ استخداـ عرمامج الرزـ اإلحصاوية لمدراسات اإلجتماعية ( ) SPSSلمحصكؿ عمى
متاوج الدراسة التي تـ عرلما كتحميمما.

أوالً -الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية

كفيما يمي عرض لخصاوص عيمة الدراسة كفؽ العيامات العخصية
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر:

جدوؿ رقـ ()09

يوضح توزيع افراد العينة حسب العمر
العمر

التكرار

النسبة المئوية %

اقؿ مف  30عاـ

13

9

مف  40-30عاـ

101

69.7

مف  50-41عاـ

23

15.9

 50عاـ فاكًر

8

5.5

المجموع

145

100

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح أف ( )%69.7مػف أفػراد العيمػة يتػراكح أعمػارذـ مػا عػيف  30سػمة
ل ػى  40سػػمة ك ك  %15.9يت ػراكح أعمػػارذـ مػػا عػػيف  40عام ػان ل ػى  50عام ػان ك  %9متكسػػط

أعمارذـ أقؿ مف  30عامنا ك  %5.5متكسط أعمارذـ أكًر مف  50عامنا.

كيعػػزك العاحػػث ذػػذ المتيجػػة لػػى طعيعػػة اجم ػزة العػػرطة التػػي تعتمػػد عمػػى العمصػػر العػػاب الػػذم

يمتػػاز عالمعػػاط كالحيكيػػة عاإللػػافة لػػى االمقس ػاـ السياسػػي الػػذم حصػػؿ عػػاـ 2007اممػػر الػػذم

أدل لى امقطاع معظـ ممتسعي امجمزة امممية عف العمؿ كاستيعاب مػكظ يف جػدد غػالعيتمـ مػف
فوة الععاب كذلؾ لمؿ ال راغ الحاصؿ.
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 توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية:

جدوؿ رقـ (:)10

يوضح توزيع افراد العينة حسب الرتبة العسكرية
الرتبة العسكرية

التكرار

النسبة المئوية %

عقيد

3

2.1

مقدـ

11

7.6

راود

42

29

مقيب

89

61.4

المجموع

145

100

مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػاعؽ يتلػػح أف  %61.4مػػف أفػراد العيمػػة رتعػػتمـ العسػػكرية مقيػػب ك %29

رتعتمـ العسكرية راود ك  %7.6رتعػتمـ العسػكرية مقػدـ ك  %2.1رتعػتمـ العسػكرية عقيػد كيعػزك

العاحث ذذ المتيجة لى التكزيع المسعي كالتدرج المرمي لمرتػب فػي جمػاز العػرطة فطعيعػة الميكػؿ

المرمػػي ت ػػرض التكسػػع فػػي الرتػػب الػػدميا مقاعػػؿ محدكديػػة الرتػػب العميػػا حيػػث ف ذمػػاؾ عػػركطنا

تتعمػؽ عالترقيػػات لمرتػػب العميػػا عاإللػافة لػػى حداًػػة تعػػكيؿ جمػػاز العػرطة العامػػؿ فػػي قطػػاع غػزة
حاليا ععد أحداث .2007
 توكيع عينة الدرا ة ف ب عدد نوا الخبرة مح جهاك الشرطة
جدوؿ رقـ ()11

يوضح توزيع افراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية %

مف  10-5أعكاـ

95

65.5

مف  15-11أعكاـ

29

20

 15أعكاـ فاكًر

21

14.5

المجموع

145

100

مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػاعؽ يتلػػح أف  %65.5مػػف أفػراد العيمػػة تتػ اركح سػػمكات الخدمػػة مػػا عػػيف 5

أعكاـ لى  10أعكاـ ك %20يتراكح أعمػارذـ مػا عػيف  11سػمة لػى  15سػمة ك %14.5متكسػط
سػػمكات الخعػرة لػػديمـ أكًػػر مػػف  15سػػمة كيعػػزك العاحػػث ذػػذ المتيجػػة لػػى حداًػػة جمػػاز العػػرطة
كالػػذم تػػـ تعػػكيمة ععػػد احػػداث  2007كذلػػؾ ععػػد امقطػػاع غالعيػػة العػػامميف فػػي امجم ػزة اممميػػة

ععكؿ عاـ عف العمؿ مما أدل لى ترؾ فراغ كعير في جميع الملسسات.
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 توكيع عينة الدرا ة ف ب المؤهل العلمح
جدوؿ رقـ ()12
يوضح توزيع افراد العينة حسب المؤىؿ العممي
المؤىؿ العممي

التكرار

النسبة المئوية %

ًامكية عامة فاقؿ

15

10.3

دعمكـ متكسط

4

2.8

عكالكريكس

114

78.6

دراسات عميا

12

8.3

المجموع

145

100

م ػػف خ ػػالؿ الجػػػدكؿ الس ػػاعؽ يتلػػػح أف  %78.6م ػػف أفػ ػراد العيم ػػة مػػػلذممـ العمم ػػي عكػػػالكريكس

ك %10م ػػلذممـ العمم ػػي ًامكي ػػة عام ػػة فاق ػػؿ ك %8.3م ػػلذممـ العمم ػػي د ارس ػػات عمي ػػا ك%2.8
مػػلذممـ العممػػي دعمػػكـ متكسػػط حيػػث يجيػػز القػػامكف الترقيػػة عامقدميػػة عالعمػػؿ لػػى مػػا دكف الرتػػب

السامية دكف كجكد عػمادة ًامكيػة العامػة كال يجػكز الترقيػة لمػف ال يحممػكف عػمادة جامعيػة عمػى

أقؿ تقدير دعمكـ لدرجة الرتعة السػامية لػذا تػـ التحػاؽ العػامميف عالجامعػات كالكميػات مممػا العػرطية
كامممية تحقيقا لعركط الترقية لرتعة السامية.
ثانياً -المحؾ المعتمد في الدراسة:

كلت سػػير متػػاوج الد ارسػػة كالحكػػـ عمػػى مسػػتكل االسػػتجاعة تػػـ االعتمػػاد عمػػى المحػػؾ المكلػػح فػػي

الجدكؿ التالي:

جدوؿ رقـ ()13
يوضح المحؾ المعتمد في الدراسة

درجة الموافقة

المتوسط الحاسبي النسبي المقابؿ لو

طوؿ الفترة

قميمة جدا

مف %36 - %20

مف 1.80 – 1

قميمة

اكعر مف %52 - %36

اكعر مف 2.60 – 1.80

متوسطة

اكعر مف %68 - %52

اكعر مف 3.40 – 2.60

كبيرة

اكعر مف %84 - %68

اكعر مف 4.20 – 3.40

كبيرة جدا

اكعر مف %100 - %84

اكعر مف 5 - 4.20

()Source: Ozen, G., Yaman, M. & Acar, G. 2012
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ثالثاً -تحميؿ البيانات:

نتائج المجاؿ األوؿ :الحوافز المادية الممنوحة ألعضاء جياز الشرطة الفمسطينية:
لنجاعة عف ذذا السلاؿ فقد تـ استخداـ المتكسط الحساعي كاالمحراؼ المعيارم كالكزف المسعي
كقيمة اإلختعار كمستكل الداللة كالترتيب لكؿ محكر.

جدوؿ رقـ ()14

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات محور الحوافز المادية
المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

الوزف النسبي%

قيمة اختبار "ت"

مستوى الداللة

الترتيب

2.297

1.302

45.93

15.75

0.00

5

1.952

1.186

39.03

20.79

0.00

10

3

تممح العالكات لعذؿ مز ويد مف الجمد في العمؿ.

2.297

1.161

45.93

17.66

0.00

5

4

يممح المكظؼ المميز عالكة تعجيعية ععكؿ دكرم.

1.924

1.014

38.48

24.64

0.00

11

3.145

1.280

62.90

8.04

0.00

1

6

تممح المكافات لمف يستحؽ دكف تمييز.

2.366

1.177

47.31

16.72

0.00

3

7

ممحت قعؿ ذلؾ عالكة تعجيعيمة عمى أدا متميز.

2.290

1.312

45.79

15.70

0.00

7

2.366

1.154

47.31

17.06

0.00

3

2.262

1.137

45.24

18.41

0.00

9

2.290

1.190

45.79

17.31

0.00

7

2.703

1.259

54.07

12.40

0.00

2

2.354

1.198

47.07

16.77

0.00

الفقرات

ـ

1
2

5

8
9
10
11

يطع ػػؽ مظ ػػاـ الحػ ػكافز المادي ػػة حس ػػب م ػػا م ػػص عميػ ػة

القامكف ال مسطيمي.

ػكر تك ػي لمكاجمػة متطمعػػات
تقػدـ الملسسػة اممميػة أج ان

الحياة المعيعية.

تعجع المكافات عمػى تعزيػز الممافسػة عػيف امفػراد فػي

العمؿ.

لدل العامميف عمـ كدراية عمظاـ الحػكافز الماديػة داخػؿ
الملسسة االممية.
تكزع الحػكافز الماديػة عإمصػاؼ كعػدؿ داخػؿ الملسسػة

االممية.

تقػػدـ الملسسػػة اممميػػة تعكيلػػات عادلػػة ككافيػػة عمػػد
تقاعد المكظؼ العسكرم.
تعطػ ػػى الح ػ ػكافز الماديػ ػػة لمحػ ػػد مػ ػػف الرعػ ػػكة كالتمػ ػػرب

الكظي ي.

المتوسط العاـ

كعاستعراض استجاعات عيمة الدراسة ظمرت المتاوج التالية:
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يعير الجدكؿ الساعؽ لى أف المتكسطات الحساعية لجميع فقرات المجاؿ تراكحت ما عيف

( )3.145 -1.924عكزف مسعي تراكح ما عيف ( )%62.90 - %38.48كفؽ مقياس التدرج

الخماسي.

ك قد تعيف مف المتاوج المكلحة في الجدكؿ أف أعمى فقرتيف ذما:

 ال قرة رقـ ( )5تشجع المكافآت عمى تعزيز المنافسة بيف االفراد في العمؿ احتمت المرتعة
امكلى عكزف مسعي .%62.90

 ال قرة رقـ ( )11تعطى الحوافز المادية لمحد مف الرشوة والتيرب الوظيفي .احتمت المرتعة
الًامية عكزف مسعي .%54.07

كذلؾ يعكد لى دراؾ المعحكًيف مذمية مظاـ الحكافز كتعجيع الممافسة في العمؿ كالقلا عمى
الرعكة كالتمرب الكظي ي.
أما أدمي فقرتيف ذما:

 ال قرة رقـ ()2

أجورً تكفي لمواجية متطمبات الحياة المعيشية
ا
تقدـ المؤسسة األمنية

احتمت المرتعة العاعرة عكزف مسعي .%39.03

 ال قرة رقـ ( )4يمنح الموظؼ المميز عالوة تشجعيو بشكؿ دوري احتمت المرتعة امخيرة
عكزف مسعي %38.48

كيعزك العاحث ذلؾ لى لعؼ الكلع المادم متيجة الحصار المتكاصؿ ممذ سمكات عمى قطاع

غزة مما أدل لى عدـ المقدرة مف قعؿ الحككمة عمى تكفير أجكر لممكظ يف ككذلؾ لعؼ
العمؿ عمظاـ الحكافز مما جعؿ ال قر رقـ 2ك 4تحتؿ المرتعة ام خيرة عدرجة لعي ة جدنا.

الكزف المسعي لمحوافز المادية الممنوحة ألعضاء جياز الشرطة الفمسطينية عمغ .%47.07

كذػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ تػػكفر مظػػاـ الح ػكافز الماديػػة فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية فػػي قطػػاع غ ػزة

ويفسر الباحث ذلؾ عسعب الظركؼ السياسية التي يمػر عمػا جمػاز العػرطة ال مسػطيمية كجػز مػف
ممظكمػػة الحككمػػة ال مسػػطيمية فػػي قطػػاع غ ػزة ككػػذلؾ الكلػػع االقتصػػادم الصػػعب كعػػدـ تػػكفر

ال عف تكفر مظاـ حكافز مادية.
ركاتب العامميف امساسية فل ن

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كػؿ مػف (الجريػد )2007 ,والتػي اشػارت عػأف الحػكافز الماديػة
تقدـ عدرجة قميمة لمعامميف (لعاط كأفراد) ععرطة ممطقة الجكؼ و دراسػة (الوابػؿ )2005 ,أمػم
تكجػػد عػػدة معكقػػات فػػي مظػػاـ الح ػكافز المتعػػع أذممػػا لػػعؼ كجػػكد مظػػاـ مسػػتقعؿ لمح ػكافز كعػػدـ
عػ ػػالف مظػ ػػاـ لمحػ ػكافز كلػػػعؼ الحػ ػكافز الماديػػػة كأف أذػ ػػـ الحػ ػكافز الت ػػي يتطمػػػع ليمػػػا اللػػػعاط

المعارككف في مكسـ الحج ذي المكافآت كالعدالت.
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نتائج المجاؿ الثاني :الحوافز المعنوية التي تمنح لمعامميف في جياز الشرطة الفمسطينية:
جدوؿ رقـ ()15

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات محور الحوافز المعنوية

5

تعمؿ اإلدارة جاذػدة لمػمح عػمادة تقػدير لمعػامميف

المتميزيف في جماز العرطة.

تم ػ ػػمح الحػ ػ ػكافز المعمكي ػ ػػة كف ػ ػػؽ تق ػ ػػارير الك ػ ػػا ة
المقدمة عف العامميف.
تعػ ػ ػػجع اإلدارة عمػ ػ ػػى تقػ ػ ػػديـ اآل ار كالمقترحػ ػ ػػات

الخاصػ ػ ػػة عتطػ ػ ػػكير مظػ ػ ػػاـ الح ػ ػ ػكافز فػ ػ ػػي مجػ ػ ػػاؿ

المتوسط الحسابي

4

كتعزيز الممافسة عيف امفراد.

االنحراؼ المعياري

3

يعػػجع مظػػاـ الح ػكافز عمػػى رفػػع الػػركح المعمكيػػة

الوزف النسبي%

2

ال مسطيمي.

قيمة اختبار "ت"

1

يكجػػد مظػػاـ جيػػد لمح ػكافز المعمكيػػة كفق ػ نا لمقػػامكف

مستوى الداللة

ـ

الترتيب

الفقرات

2.724

1.158

54.48

13.27

0.00

10

3.400

1.282

68.00

5.63

0.00

2

3.428

1.052

68.55

6.55

0.00

1

2.993

1.077

59.86

11.26

0.00

6

2.738

1.048

54.76

14.51

0.00

9

العمؿ.
6
7
8
9
10
11

يتاح لمعامميف المعاركة في اتخاذ القرار.
س ػػعؽ لػ ػػي كأف ممحػ ػػت عػ ػػمادة تقػ ػػدير عمػ ػػى أدا
متميز.
تتماس ػػب الح ػ ػكافز المعمكيػ ػػة المقدم ػػة مػ ػػع الجمػ ػػد

المعذكؿ.

حػػدد القػػامكف ال مسػػطيمي مظام ػان لمح ػكافز يتكافػػؽ
مع مصمحة المكظؼ.

تمػ ػػتـ اإلدارة عمعػ ػػاركة العػ ػػامميف فػ ػػي مماسػ ػػعاتمـ

كمكع مف التح يز المعمكم.

الحػ ػكافز المممكح ػػة تمم ػػي ح ػػب االمتم ػػا كالػ ػكال
لمملسسة العرطية.
المتوسط العاـ

2.662

1.094

53.24

14.72

0.00

11

3.352

1.465

67.03

5.33

0.00

3

2.814

1.112

56.28

12.85

0.00

8

2.979

1.169

59.59

10.51

0.00

7

3.103

1.135

62.07

9.51

0.00

5

3.283

1.279

65.66

6.76

0.00

4

3.043

1.170

60.87

10.08

0.00

كعاستعراض استجاعات عيمة الدراسة ظمرت المتاوج التالية:
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يعير الجدكؿ الساعؽ لى أف المتكسطات الحساعية لجميع فقرات المجاؿ تراكحت ما عيف

( )2.662- 3.428عكزف مسعي تراكح ما عيف ( )%68.55 - %53.24كفؽ مقياس التدرج

الخماسي.

ك قد تعيف مف المتاوج المكلحة في الجدكؿ أف أعمى فقرتيف ذما:

 ال قرة رقـ ( " )3تعمؿ اإلدارة جاذدة لممح عمادة تقدير لمعامميف المتميزيف في جماز العرطة
" احتمت المرتعة امكلى عكزف مسعي .%68.55

 ال قرة رقـ ( )2يعجع مظاـ الحكافز عمى رفع الركح المعمكية كتعزيز الممافسة عيف امفراد.
احتمت المرتعة الًامية عكزف مسعي .%68

كيرل العاحث أ ف ال قرة رقـ ًالًة كالمتعمقة عممح عمادة التقدير لمعامميف احتمت المرتعة امكلى
كعدرجة متكسطة كذلؾ يعكد لطعيعية عمؿ الملسسة العرطية في ممح عمادات التقدير كالتي

تعتعر امقؿ تكم ة مف الماحية المادية كلكف تخدـ العامؿ في تقييـ امدا عمد الترقية.
أما أدني فقرتيف فيما:

 ال قرة رقـ ()1

يكجد مظاـ جيد لمحكافز المعمكية كفقنا لمقامكف ال مسطيمي

العاعرة عكزف مسعي .%54.48

احتمت المرتعة

 ال قرة رقـ ( )6يتاح لمعامميف المعاركة في اتخاذ القرار احتمت المرتعة امخيرة عكزف مسعي
 .%53.24كيعكد ذلؾ لى قصكر في فمـ الملسسة العرطية عمظاـ الحكافز في مجاؿ اتخاذ

الق اررات كمعاركة العامميف عما.

الكزف المسعي لمحوافز المعنوية التي تمنح لمعامميف في

جياز الشرطة الفمسطينية عمغ

 .%60.87كذذا يدؿ عمى تكفر مظاـ الحكافز المعمكية في جماز العرطة ال مسطيمية في قطاع

غزة كلكف ليس عالدرجة المطمكعة ويعزو الباحث ذلؾ لى تكفر الحكافز المعمكية في حيف عدـ
تكفر الحكافز المادية

لى دكر قيادة جماز العرطة ال مسطيمية في قطاع غزة في مراعاة

العامميف كتقديـ ععض التسميالت في الدكاـ كاإلجازة كغيرذا كاعتماد التعجيع كالتح يز

المعمكم كالذم يم دكر مم ـ في زيادة دافعية العامميف محك العمؿ كال تقؿ أذميتم عف الحكافز
المادية.

وقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف (المطيػػري )2005 ,والتػػي أعػػارت أف االسػػتخداـ
المتكسػط لمقاوػػد امممػػي لمحػكافز المعمكيػة لمكافػػأة العػػامميف كأف أكًػػر الحػكافز المسػػتخدمة عػػادة فػػي
العمػػؿ اإلدارم امممػػي ذي ًمػػا ع ػ كم كعػػمادات عػػكر كترقيػػات كالًمػػا أمػػاـ الػػزمال

كالمػػدح

كالًمػػا فردي ػنا  .وقػػػد اختمفػػػت مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مػػػف (التػػػويجري )2003 ,والتػػػي أشػػػارت إلػػػي أف
المراقعيف الجمركييف غير راليف عف مظاـ الحكافز المادية كالمعمكيػة المعمػكؿ عمػا حاليػنا .ودراسػة
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(الجريػػد )2007 ,التػػي اكلػػحت أف الح ػكافز المعمكيػػة ال تسػػتخدـ طالق ػان مػػع العػػامميف (لػػعاط
كأفراد) ععرطة ممطقة الجكؼ

نتائج المجاؿ الثالث :فاعمية األداء األمني في جياز الشرطة الفمسطينية:
جدوؿ رقـ ()16

يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب لفقرات محور فاعمية األداء
األمني

5
6
7
8
9
10
11
12

يمتم ػػؾ الع ػػاممكف الق ػػدرة عم ػػى التكاص ػػؿ م ػػع

زمالومـ في العمؿ.

تسػػعى الملسسػػة لػػى تطػػكير أدا العػػامميف

عمعاركتمـ في دكرات تدريعية.

تعػػارؾ اإلدارة العػػاممييف فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات
المتعمقة عالعمؿ
تع ػ ػػجع اإلدارة الع ػ ػػامميف عم ػ ػػى تق ػ ػػديـ اآل ار

كالمقترحات في مجاؿ العمؿ.

يحػ ػ ػػرص العػ ػ ػػاممكف عم ػ ػ ػػى تم يػ ػ ػػذ امعم ػ ػ ػػاؿ
المككمة لمـ كفؽ الخطط المكلكعة.
تتكفر لدل العامميف كافة المعمكمات الالزمة

إلمجاز المماـ المطمكعة.

لػدل العػامميف الممػػا ارت الكافيػػة كالقػػدرة عمػػى
حؿ معاكؿ العمؿ.
يمتزـ العاممكف عأكقات الدكاـ المحددة لمـ.
يتمت ػ ػػع الع ػ ػػاممكف عالمم ػ ػػارات الكافي ػ ػػة تمع ػ ػػى

احتياجات العمؿ.

تع ػػجع الحػ ػكافز الع ػػامميف ف ػػي ع ػػدـ الت ارخ ػػي

المتوسط الحسابي

4

ع اعمية.

االنحراؼ المعياري

3

يقػ ػػكـ الع ػ ػػاممكف عتأدي ػ ػػة امعم ػ ػػاؿ المطمكع ػ ػػة

الوزف النسبي%

2

القياـ عامعماؿ المككمة ليمـ.

قيمة اختبار "ت"

1

يم ػ ػػمح الع ػ ػػاممكف ص ػ ػػالحيات تس ػ ػػاعد عم ػ ػػى

مستوى الداللة

ـ

الترتيب

الفقرات

3.179

1.005

63.59

9.84

0.00

13

3.607

1.156

72.14

4.09

0.00

5

3.593

0.975

71.86

5.02

0.00

6

3.379

1.074

67.59

6.96

0.00

10

3.048

1.056

60.97

10.85

0.00

15

3.221

0.924

64.41

10.16

0.00

12

3.421

0.962

68.41

7.25

0.00

9

3.103

1.059

62.07

10.20

0.00

14

3.338

1.101

66.76

7.24

0.00

11

4.021

0.870

80.41

5.29

0.00

1

3.655

0.836

73.10

4.96

0.00

4

3.579

1.072

71.59

4.73

0.00

7
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في تقديـ الخدمة امممية.
يمت ػ ػ ػػزـ العػ ػ ػ ػػاممكف عػ ػ ػ ػػالمظـ كالم ػ ػ ػ ػكاوح داخػ ػ ػ ػػؿ

13

الملسسة امممية.

يتػ ػ ػػكفر لػ ػ ػػدل العػ ػ ػػامميف االسػ ػ ػػتعداد الكػ ػ ػػافي

14

لتحمؿ المسوكلية.
يح ػػدد مظ ػػاـ تقي ػػيـ امدا عع ػػكؿ فع ػػاؿ ل ػػدل

15

العامميف في جماز العرطة.

المتكسط العاـ

3.841

0.887

76.83

2.15

0.03

2

3.745

0.941

74.90

3.27

0.00

3

3.428

0.903

68.55

7.63

0.00

8

3.477

0.988

69.54

6.64

0.00

كعاستعراض استجاعات عيمة الدراسة ظمرت المتاوج التالية:

يعير الجدكؿ الساعؽ لى أف المتكسطات الحساعية لجميع فقرات المجاؿ تراكحت ما عيف

( )3.048- 4.021عكزف مسعي تراكح ما عيف ( )%80.41 - %60.97كفؽ مقياس التدرج

الخماسي.

ك قد تعيف مف المتاوج المكلحة في الجدكؿ أف أعمى فقرتيف ذما:



ال قرة رقـ ( )10يمتزـ العاممكف عأكقات الدكاـ المحددة لمـ احتمت المرتعة امكلى عكزف

مسعي .%80.41


ال قرة رقـ ( )13يمتزـ العاممكف عالمظـ كالمكاوح داخؿ الملسسة امممية احتمت المرتعة

الًامية عكزف مسعي  % 76.83كيعزك العاحث ذلؾ الى طعيعة العمؿ العسكرم كالتزاـ عالمظاـ
كالمكاوح الماظمة لمعمؿ حيث مظاـ الحكافز كالعقكعات مف صميـ اللعط كالرعط العسكرم.

أما أدمي فقرتيف ذما:


ال قرة رقـ ()8



ال قرة رقـ ()5

تتكفر لدل العامميف كافة المعمكمات الالزمة إلمجاز المماـ المطمكعة

احتمت المرتعة الراععة ععر عكزف مسعي .%62.07

تعارؾ اإلدارة العاممييف في اتخاذ الق اررات المتعمقة عالعمؿ

احتمت

المرتعة امخيرة عكزف مسعي  %60.97كيدؿ ذلؾ عمى كجكد لعؼ لدل جماز العرطة في

تكفير المعمكمات الالزمة إلمجاز المماـ المطمكعة ككذلؾ لعؼ في معاركة العامميف في اتخاذ
الق اررات مف قعؿ الملسسة العرطية مما أدل لى حصكؿ ال قرة رقـ  8عمى درجة متكسطة

الكزف المسعي لفاعمية األداء األمني في جياز الشرطة الفمسطينية عمغ .%69.54

كذذا يدؿ عمى كجكد مستكل جيد مف فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية عقطاع

غزة .ويعزو الباحث ذلؾ لمكعية قيادة جماز العرطة ال مسطيمية كك ا ة العامميف في الجماز

كالخعرة كالممارسة لديمـ كاالست ادة مف كافة اإلمكامات المتاحة كذلؾ عمى الرغـ مف عدـ تكفر
الحكافز المادية كذك جمد تعكر عميم القيادة كالعاممكف في جماز العرطة ال مسطيمية.
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وقػد اتفقػت ىػذه النتيجػة مػع دراسػة كػػؿ مػف (أبػو عمػرة )2015 ,كالتػي أعػارت لػى أف مسػػتكل

امدا الػػكظي ي لمعػػامميف عالعػػرطة ال مسػػطيمية جػػا عدرجػػة مرت عػػة .و دراسػػة (المطيػػري)2015 ,
التي أكلحت كجكد معايير جيدة يعتمد عميما القاود امممي في تقكيـ أدا العامميف كتح يزذـ.

رابعاً -اختبار الفرضيات:

نتائج الفرضية الرئيسة األولى:
ال تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة حصػػاوية عمػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05عػػيف درجػػة ت ػكافر مظػػاـ الح ػكافز

كعيف مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية.

لمتحقؽ مف صحة ال رلية قاـ العاحث عاختعار معامؿ االرتعاط عيرسكف لمعرفة العالقة عيف
المتييريف.

جدوؿ رقـ ()17
يوضح العدد وقيمة معامؿ االرتباط ومستوى الداللة إلجمالي الحوافز
المحور

العدد

نظاـ الحوافز

145

فاعمية االداء االمني

145

دالة عمد 0.01

قيمة معامؿ االرتباط
0.723

مستوى الداللة
0.000

دالة عمد // 0.05غير دالة

مف خالؿ الجػدكؿ السػاعؽ يتلػح أف مسػتكل الداللػة لمعامػؿ االرتعػاط أصػير مػف مسػتكل

الداللػػة  0.05كذػػذا يعمػػي أمػػم تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة حصػػاوية عمػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05عػػيف
درجة تكافر مظاـ الحكافز كعيف مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية.

كذذا يػدؿ عمػى أمػم تكجػد عالقػة عػيف الحػكافز كفاعميػة امدا امممػي أم أمػم كممػا تػكفرت الحػكافز
زادت فاعمية امدا امممي.

وقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف (الجريػػد )2007 ,إلػػى أف ذمػػاؾ عالقػػة ارتعاطيػػة
طردية ذات داللة حصاوية عيف تطعيؽ الحكافز المادية كالمعمكية كالرلا الكظي ي عػف عيوػة العمػؿ

الكظي يػػة .و دراسػػػة (المطيػػػري )2005 ,التػػػي بينػػػت أف التػػأًير القػػكم الس ػػتخداـ القاوػػد اممم ػػي
لمحكافز في رفع مستكل أدا العامميف.

نتائج الفرضية الفرعية األولى:

ال تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة حصػػاوية عمػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05عػػيف درجػػة ت ػكافر مظػػاـ الح ػكافز

المادية كعيف مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية.

لمتحقؽ مف صحة ال رلية قاـ العاحث عاختعار معامؿ االرتعاط عيرسكف لمعرفة العالقة عيف
المتييريف.
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جدوؿ رقـ ()18

يوضح العدد وقيمة معامؿ االرتباط ومستوى الداللة لمحور الحوافز المادية
المحور

العدد

الحوافز المادية

145

فاعمية األداء األمني

145

دالة عمد 0.01

قيمة معامؿ االرتباط
0.640

مستوى الداللة
0.000

دالة عمد // 0.05غير دالة

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح أف مستكل الداللة لمعامؿ االرتعاط يساكم  0.093أصير مف

مستكل الداللة  0.05كذذا يعمي أمم تكجد عالقة ذات داللة حصاوية عمد مستكل داللة

( )0.05عيف درجة تكافر مظاـ الحكافز المادية كعيف مستكل فاعمية امدا امممي في جماز
العرطة ال مسطيمية.

كذػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عالقػػة يجاعيػػة عػػيف الح ػكافز الماديػػة كفاعميػػة امدا امممػػي أم أمػػم كممػػا

تكفرت الحكافز المادية كمما زادت فاعمية امدا امممي ويفسػر الباحػث ذلػؾ عػأف الحػكافز الماديػة
سد المقص في الركاتب كخاصػة لمػكظ ي
تساعد في تمعية احتياجات المكظؼ كأسرتم كتسمـ في ٌ
حككمة غزة الذيف ال يتمقكف ركاتعمـ كاممة ممذ ًالًة أعكاـ.
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف (الجريػد )2007 ,والتػي أشػارت لػى أف ذمػاؾ عالقػة

ارتعاطيػػة طرديػػة ذات داللػػة حصػػاوية ذات داللػػة حصػػاوية عػػيف تطعيػػؽ الحػكافز الماديػػة كالمعمكيػػة

كالرلا الكظي ي عف عيوة العمؿ الكظي ية.
نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

ال تكجػػد عالقػػة ذات داللػػة حصػػاوية عمػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.05عػػيف درجػػة ت ػكافر مظػػاـ الح ػكافز
المعمكية كعيف مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية.

لمتحقؽ مف صحة ال رلية قاـ العاحث عاختعار معامؿ االرتعاط عيرسكف لمعرفة العالقة عيف
المتييريف.

جدوؿ رقـ ()19

يوضح العدد وقيمة معامؿ االرتباط ومستوى الداللة لمحور الحوافز المعنوية
المحور

العدد

الحوافز المعنوية

145

فاعمية االداء االمني

145

دالة عمد 0.01

قيمة معامؿ االرتباط
0.844

دالة عمد // 0.05غير دالة
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مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح أف مستكل الداللة لمعامؿ االرتعاط يساكم  0.000أصير مف

مستكل الداللة  0.05كذذا يعمي أمم تكجد عالقة ذات داللة حصاوية عمد مستكل داللة

( )0.05عيف درجة تكافر مظاـ الحكافز المعمكية كعيف مستكل فاعمية امدا امممي في جماز
العرطة ال مسطيمية.

كذػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عالقػػة يجاعيػػة عػػيف الح ػكافز المعمكيػػة كفاعميػػة امدا امممػػي أم أمػػم كممػػا

ت ػػكفرت الحػ ػكافز المعمكي ػػة كمم ػػا زادت فاعمي ػػة امدا اممم ػػي ويعػػػزو الباحػػػث ذل ػػؾ ع ػػأف الحػ ػكافز
المعمكية مًؿ :الترقية كعمادات العػكر كالتقػدير كحتػى التعػجيع عػالقكؿ كت مػـ االحتياجػات يعػزز

ًقػػة العػػامميف عالقيػػادة كيسػػمـ فػػي تعزيػػز كالوم ػػـ كامتمػػاومـ لمعمػػؿ كيزيػػد مػػف رلػػاذـ الػػكظي ي

كيعجعمـ عمى امدا ع اعمية عكاتقاف.

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف (الجريػد )2007 ,والتػي أشػارت لػى أف ذمػاؾ عالقػة

ارتعاطيػػة طرديػػة ذات داللػػة حصػػاوية ذات داللػػة حصػػاوية عػػيف تطعيػػؽ الحػكافز الماديػػة كالمعمكيػػة
كالرلػػا الػػكظي ي عػػف عيوػػة العمػػؿ الكظي يػػة .و دراسػػة (المطيػػري )2005 ,التػػي بينػػت أف التػػأًير
القكم الستخداـ القاود امممي لمحكافز في رفع مستكل أدا العامميف.

.1

نتائج الفرضية الرئيسة الثانية:

ال تكجد فركؽ ذات داللة حصاوية عمػد مسػتكل داللػة ( )0.05عػيف ار أفػراد عيمػة الد ارسػة حػكؿ
درجػػة تػػكافر مظ ػػاـ الحػػكافز كمسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية تع ػػزل

لمتييرات( :العمر الملذؿ العممي الرتعة عدد سمكات الخدمة).

نتائج الفرضية الفرعية األ ولى:

ال تكجد فركؽ ذات داللة حصاوية عمػد مسػتكل داللػة ( )0.05عػيف ار أفػراد عيمػة الد ارسػة حػكؿ
درجػػة تػػكافر مظ ػػاـ الحػػكافز كمسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية تع ػػزل
لمتيير العمر.

لمتحقؽ مف صحة ال رلية تـ استخداـ اختعار ؼ  One Way ANOVAلمعرفة ال ركؽ عيف
المتييريف محؿ الدراسة.
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جدوؿ رقـ ()20

يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ؼ" مستوى الداللة
لمتغير العمر
المحور

"ؼ"

عيف المجمكعات

782.797

3

260.932

3.544

.016

داخؿ المجمكعات

10381.437

141

73.627

المجمكع

11164.234

144

عيف المجمكعات

979.811

3

326.604

داخؿ المجمكعات

9630.354

141

68.300

المجمكع

10610.166

144

عيف المجمكعات

3152.879

3

1050.960

داخؿ المجمكعات

31928.749

141

226.445

المجمكع

35081.628

144

عيف المجمكعات

576.686

3

192.229

داخؿ المجمكعات

11264.666

141

79.891

المجمكع

11841.352

144

مصدر التبايف

نظاـ الحوافز
المادية
نظاـ الحوافز
المعنوية

اجمالي الحوافز

فاعمية االداء
االمني

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة اختبار

مستوى

دالة عمد 0.01

مجموع

دالة عمد 0.05

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح أف:
-

درجة

متوسط

الداللة
*

4.782

4.641

2.406

.003
**

.004
**

.070
//

//غير دالة عمد 0.05

مسػػتكل الداللػػة الختعػػار ؼ (مظػػاـ الح ػكافز الماديػػة مظػػاـ الح ػكافز المعمكيػػة جمػػالي

الحػ ػكافز) تس ػػاكم  0.004 0.003 0.016عم ػػى الترتي ػػب كذ ػػي أص ػػير م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة
 0.05كذذا يعمي أمما مػرفض ال رلػية حيػث مػم تكجػد فػركؽ عػيف ار أفػراد عيمػة الد ارسػة حػكؿ
درجػػة تػػكافر مظ ػػاـ الح ػكافز فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية تعػػزل لمتييػػر العمػػر كلصػػالح الػػذيف

أعمارذـ (أكًر مف  50عامنا) كما ذك معيف في الجداكؿ الالحقة.
-

مسػػتكل الداللػػة الختعػػار ؼ (فاعميػػة امدا امممػػي) تسػػاكم  0.070أكعػػر مػػف مسػػتكل

الداللة  0.05كذذا يعمي أمما مقعؿ ال رض حيث مػم ال تكجػد فػركؽ عػيف ار أفػراد عيمػة الد ارسػة
حكؿ مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير العمر.

كذذا يدؿ عمى اختالؼ ار العامميف فػي جمػاز العػرطة ال مسػطيمية عقطػاع غػزة حػكؿ درجػة تػكافر
مظ ػػاـ الحػػكافز عػػاختالؼ أعمػػارذـ كأف الػػذيف أعم ػػارذـ (أكًػػر مػػف  50عامػػنا) لم ػػـ أعمػػى تق ػػدير

ويفسر الباحث ذلؾ عػأف الػذيف أعمػارذـ (أكًػر مػف  50عامػنا) أكًػرذـ يحممػكف الرتػب العاليػة كقػد
يتمقكف ععض الحكافز في االتصاالت كالمكاصالت دكف غيرذـ ممف ذـ أقؿ رتعة عسكرية.
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كتػػدؿ المتػػاوج أيل ػان عمػػى عػػدـ اخػػتالؼ ار العػػامميف فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية عقطػػاع غ ػزة
حكؿ مستكل فاعمية امدا امممي عاختالؼ أعمارذـ ويعزو الباحػث ذلػؾ لػى أف جميػع العػامميف
يعممكف في عيوة عمؿ متعاعمة كيمركف الظركؼ ذاتما.
الحوافز المادية:

جدوؿ رقـ ()21
يوضح فروقات بيف فئات العمر في محور الحوافز المادية

العمر
أقؿ مف  30عاماً
ـ= 21.62

مف  40-30عاماً
ـ= 25.22

مف  50-41عاماً
ـ= 29.57

أكثر مف  50عاماً
ـ= 30.75

اقؿ مف  30عاـ

مف  40-30عاـ

مف  50-41عاـ

أكثر مف  50عاـ

ـ= 21.62

ـ= 25.22

ـ= 29.57

ـ= 30.75

-

3.60

7.95

9.13

3.60-

-

4.35

5.53

7.95-

4.35-

-

1.18

9.13-

5.53-

1.18-

-

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح امم ال يكجد فركؽ ذات داللة احصاوية عمد مستكل داللة 0.05

عيف فوات العمر لمحكافز المادية.

الحوافز المعنوية:

جدوؿ رقـ ()22

يوضح فروقات بيف فئات العمر في محور الحوافز المعنوية
العمر
أقؿ مف  30عاماً
ـ= 33.46

مف  40-30عاماً
ـ= 32.07

مف  50-41عاماً
ـ= 36.87

أكثر مف  50عاماً
ـ= 41.50

اقؿ مف  30عاـ

مف  40-30عاـ

مف  50-41عاـ

أكثر مف  50عاـ

ـ= 33.46

ـ= 32.07

ـ= 36.87

ـ= 41.50

-

1.39-

3.41

8.04

1.39

-

4.80

9.43

3.41-

4.80-

-

4.63

8.04-

9.43-

4.63-

-

104

الفصلىالرابع
طروقةىوإجراءاتى

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح أمم تكجد فركؽ ذات داللة حصاوية عمد مستكل داللة 0.05

عيف فوات العمر لمحكافز المعمكية (أكًر مف  50عامنا – مف  40-30عامنا) لصالح فوة العمر

اكًر مف  50عاـ.
إجمالي الحوافز:

جدوؿ رقـ ()23

يوضح فروقات بيف فئات العمر في إجمالي الحوافز
العمر

اقؿ مف  30عاـ

مف  40-30عاـ

مف  50-41عاـ

أكثر مف  50عاـ

ـ= 55.08

ـ= 57.29

ـ= 66.43

ـ= 72.25

-

2.21

11.36

17.17

2.21-

-

9.15

14.96

11.36-

9.15-

-

5.82

17.17-

14.96-

5.82-

-

أقؿ مف  30عاماً
ـ= 55.08

مف  40-30عاماً
ـ= 57.29

مف  50-41عاماً
ـ= 66.43

أكثر مف  50عاماً
ـ= 72.25

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح أمم ال تكجد فركؽ ذات داللة حصاوية عمد مستكل داللة 0.05

عيف فوات العمر لمحكافز المادية.
نتائج الفرضية الفرعية الثانية:

ال تكجد فركؽ ذات داللة حصاوية عمػد مسػتكل داللػة ( )0.05عػيف ار أفػراد عيمػة الد ارسػة حػكؿ
درجػػة تػػكافر مظ ػػاـ الحػػكافز كمسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية تع ػػزل

لمتيير الملذؿ العممي.

كلمتحقؽ مف صحة ال رلية تـ استخداـ اختعار ؼ  One Way ANOVAلمعرفة ال ركؽ عيف
المتييريف محؿ الدراسة.
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جدوؿ رقـ ()24

يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ؼ" مستوى الداللة
لمتغير المؤىؿ العممي
مصدر التبايف

المحور

نظاـ الحوافز المادية

نظاـ الحوافز
المعنوية

إجمالي الحوافز

فاعمية األداء األمني

مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

"ؼ"

عيف المجمكعات

139.760

3

46.587

داخؿ المجمكعات

11024.475

141

78.188

.596

المجمكع

11164.234

144

عيف المجمكعات

234.244

3

78.081

داخؿ المجمكعات

10375.921

141

73.588

المجمكع

10610.166

144

عيف المجمكعات

490.346

3

163.449

داخؿ المجمكعات

34591.282

141

245.328

المجمكع

35081.628

144

عيف المجمكعات

165.465

3

55.155

داخؿ المجمكعات

11675.887

141

82.808

المجمكع

11841.352

144

دالة عمد 0.01

دالة عمد 0.05

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح اف:
-

درجة

متوسط

قيمة اختبار

1.061

.6662

.66606

مستوى الداللة
.619
//

.368
//

.5741
//

.5742

//غير دالة عمد 0.05

مستكل الداللة الختعار ؼ (مظاـ الحكافز المادية مظاـ الحكافز المعمكية اجمالي

الحكافز فاعمية االدا االممي) تساكم  0.5742 0.5741 0.368 0.619عمى الترتيب أكعر
مف مستكل الداللة  0.05كذذا يعمي أمما مقعؿ ال رض حيث مم ال تكجد فركؽ عيف ار أفراد عيمة
الدراسة حكؿ درجة تكافر مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير الملذؿ العممي.

كأيلا ال تكجد فركؽ عيف ار أفراد عيمة الدراسة حكؿ مستكل فاعمية امدا امممي في جماز
العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير الملذؿ العممي.

كذػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ اخػػتالؼ ار العػػامميف فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية حػػكؿ درجػػة تػكافر مظػػاـ

الحػكافز كحػػكؿ مسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي عػػاختالؼ مػػلذالتمـ العمميػػة ويفسػػر الباحػػث ذلػػؾ عػػأف

جميع العامميف يمتمكف لمملسسة م سما كيخلعكف لألمظمة كالقكاميف ذاتما.

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كػؿ مػف (العػامر )2011 ,لػى عػدـ كجػكد فػركؽ فػي اتجاذػات
أفراد مجتمع الدراسة حكؿ دكر الحكافز في تجكيػد امدا لػدل رجػؿ اممػف عػاختالؼ متييػر المسػتكل

التعميمي .وبينت دراسة (الوابؿ )2005 ,كجكد فركؽ دالة حصاويان عيف عيمة الدراسة في حافز عدؿ
اإلعاعة كفق نا لمملذؿ العممي.
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نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:
ال تكجد فركؽ ذات داللة حصاوية عمػد مسػتكل داللػة ( )0.05عػيف ار أفػراد عيمػة الد ارسػة حػكؿ
درجػػة تػػكافر مظ ػػاـ الحػػكافز كمسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية تع ػػزل

لمتيير الرتعة.

لمتحقؽ مف صحة ال رلية تـ استخداـ اختعار ؼ  One Way ANOVAلمعرفة ال ركؽ عيف
المتييريف محؿ الدراسة.

جدوؿ رقـ ()25

يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ؼ" مستوى الداللة
لمتغير الرتبة

المحور
نظاـ الحوافز
المادية
نظاـ الحوافز
المعنوية

إجمالي الحوافز

فاعمية االداء
االمني

مجموع

درجة

متوسط

قيمة اختبار

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

"ؼ"

الداللة

عيف المجمكعات

823.478

3

274.493

داخؿ المجمكعات

10340.757

141

73.339

3.743

.013

المجمكع

11164.234

144

عيف المجمكعات

1160.710

3

386.903

داخؿ المجمكعات

9449.455

141

67.017

المجمكع

10610.166

144

عيف المجمكعات

3852.493

3

1284.164

داخؿ المجمكعات

31229.134

141

221.483

المجمكع

35081.628

144

عيف المجمكعات

930.194

3

310.065

داخؿ المجمكعات

10911.158

141

77.384

المجمكع

11841.352

144

مصدر التبايف

دالة عمد 0.01

دالة عمد 0.05

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح اف:
-

5.773

5.798

4.007

*

.001
**

.001
**

.009

//غير دالة عمد 0.05

مستكل الدالل ة الختعار ؼ (مظاـ الحكافز المادية مظاـ الحكافز المعمكية اجمالي

الحكافز فاعمية امدا امممي) تساكم  0.009 0.001 0.001 0.013عمى الترتيب

أصير مف مستكل الداللة  0.05كذذا يعمي أمما مرفض ال رض حيث مم تكجد فركؽ عيف ار

أفراد عيمة الدراسة حكؿ درجة تكافر مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير
الرتعة كلصالح أصحاب الرتعة العسكرية (مقدـ) .كتكجد أيلا فركؽ عيف ار أفراد عيمة الدراسة
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حكؿ مستكل فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير الرتعة كلصالح

أصحاب الرتعة العسكرية (مقدـ) كما ذك معيف في الجداكؿ الالحقة.

كذذا يدؿ عمى اختالؼ ار العامميف في جماز العرطة ال مسطيمية حكؿ درجة تكافر مظاـ

الحكافز كحكؿ مستكل فاعمية امدا عاختالؼ رتعمـ العسكرية كأف أصحاب الرتعة العسكرية

(مقدـ) ذـ أعمى مستكل في التقدير ويفسر الباحث ذلؾ لطعيعة أصحاب ذذ الرتعة كككممـ
يعممكف في م اصؿ كمراكز حساسة في جماز العرطة.

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف (العامر )2011 ,كالتػي اعػارت لػى عػدـ كجػكد فػركؽ
في اتجاذات أفراد مجتمع الد ارسػة حػكؿ دكر الحػكافز فػي تجكيػد امدا لػدل رجػؿ اممػف عػاختالؼ

متيير الرتعة العسكرية.
الحوافز المادية:

جدوؿ رقـ ()26

يوضح فروقات بيف فئات الرتبة في محور الحوافز المادية
الرتبة

عقيد ـ=  27.33مقدـ ـ=  33.82رائد ـ=  26.19نقيب ـ= 24.72

عقيد ـ= 27.33

-

6.48

1.14-

2.61-

مقدـ ـ= 33.82

6.48-

-

7.63-

9.09 -

رائد ـ= 26.19

1.14

7.63

-

1.47-

نقيب ـ= 24.72

2.61

9.09

1.47

-

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح أمم تكجد فركؽ ذات داللة حصاوية عمد مستكل داللة 0.05
عيف فوات الرتعة لمحكافز المادية (مقدـ مقيب) لصالح الرتعة مقدـ.

الحوافز المعنوية:

جدوؿ رقـ ()27

فروقات بيف فئات الرتبة في محور الحوافز المعنوية
الرتبة

عقيد ـ=  34.33مقدـ ـ=  41.73رائد ـ=  35.12نقيب ـ= 31.65

عقيد ـ= 34.33

-

7.39

0.79

2.68-

مقدـ ـ= 41.73

7.39-

-

6.61-

10.08-

6.61

-

3.47-

10.08

3.47

-

رائد ـ= 35.12
نقيب ـ= 31.65

0.792.68
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مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح أمم تكجد فركؽ ذات داللة حصاوية عمد مستكل داللة 0.05
عيف فوات الرتعة لمحكافز المعمكية (مقدـ مقيب) لصالح الرتعة (مقدـ).

إجمالي الحوافز:

جدوؿ رقـ ()28
يوضج فروقات بيف فئات الرتبة في إجمالي الحوافز
عقيد ـ=  61.67مقدـ ـ=  75.55رائد ـ=  61.31نقيب ـ= 56.37

الرتبة
عقيد ـ= 61.67

-

13.88

0.36-

5.29-

مقدـ ـ= 75.55

13.88-

-

14.24-

19.18-

رائد ـ= 61.31

0.36

14.24

-

4.94-

نقيب ـ= 57.37

5.29

19.18

4.94

-

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح أمم تكجد فركؽ ذات داللة احصاوية عمد مستكل داللة 0.05

عيف فوات الرتعة لمحكافز المادية (مقدـ مقيب) لصالح الرتعة مقدـ.

فاعمية األداء األمني:

جدوؿ رقـ ()29

يوضح فروقات بيف فئات الرتبة في محور فاعمية األداء األمني
الرتبة

عقيد ـ=  53.00مقدـ ـ=  60.73رائد ـ=  52.31نقيب ـ= 51.00

عقيد ـ= 53.00

-

7.73

0.69-

2.00-

مقدـ ـ= 60.73

7.73-

-

8.42-

9.73-

رائد ـ= 52.31

0.69

8.42

-

1.31-

نقيب ـ= 51.00

2.00

9.73

1.31

-

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح أمم تكجد فركؽ ذات داللة احصاوية عمد مستكل داللة 0.05
عيف فوات الرتعة لمحكافز المادية (مقدـ مقيب) لصالح الرتعة مقدـ.

نتائج الفرضية الفرعية الرابعة:

ال تكجد فركؽ ذات داللة حصاوية عمػد مسػتكل داللػة ( )0.05عػيف ار أفػراد عيمػة الد ارسػة حػكؿ
درجػػة تػػكافر مظ ػػاـ الحػػكافز كمسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية تع ػػزل
لمتيير عدد سمكات الخدمة.

كلمتحقؽ مف صحة ال رلية تـ استخداـ اختعار ؼ  One Way ANOVAلمعرفة ال ركؽ عيف
المتييريف محؿ الدراسة.
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جدوؿ رقـ ()30

يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار "ؼ" مستوى الداللة
لمتغير عدد سنوات الخدمة
المحور
نظاـ الحوافز
المادية

نظاـ الحوافز
المعنوية

اجمالي الحوافز

فاعمية االداء
االمني

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة اختبار
"ؼ"

مستوى

عيف المجمكعات

241.313

2

120.656

1.569

.212

داخؿ المجمكعات

10922.922

142

76.922

المجمكع

11164.234

144

عيف المجمكعات

3.607

2

1.804

داخؿ المجمكعات

10606.558

142

74.694

المجمكع

10610.166

144

عيف المجمكعات

295.878

2

147.939

داخؿ المجمكعات

34785.750

142

244.970

المجمكع

35081.628

144

عيف المجمكعات

2.795

2

1.397

داخؿ المجمكعات

11838.557

142

83.370

المجمكع

11841.352

144

مصدر التبايف

دالة عمد 0.01

مجموع

دالة عمد 0.05

مف خالؿ الجدكؿ الساعؽ يتلح اف:
-

درجة

متوسط

الداللة
//

.024

.976
//

.604

.017

.548
//

.983

//غير دالة عمد 0.05

مستكل الداللة الختعار ؼ (مظاـ الحكافز المادية مظاـ الحكافز المعمكية أجمالي

الحكافز فاعمية امدا امممي) تساكم  0.983 0.548 0.976 0.212عمى الترتيب أكعر
مف مستكل الداللة  0.05كذذا يعمي أمما مقعؿ ال رض حيث أمم ال تكجد فركؽ عيف ار أفراد

عيمة الدراسة حكؿ درجة تكافر مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير عدد

سمكات الخدمة .كأيلا ال تكجد فركؽ عيف ار أفراد عيمة الدراسة حكؿ مستكل فاعمية امدا

امممي في جماز العرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير عدد سمكات الخدمة كذذا يدؿ عمى عدـ
اختالؼ ار العامميف في جماز العرطة ال مسطيمية عقطاع غزة حكؿ درجة تكافر مظاـ الحكافز

كحكؿ مستكل فاعمية امدا امممي عاختالؼ عدد سمكات خدمتمـ ويعزو الباحث ذلؾ مف
جميع العامميف يعممكف في عيوة العمؿ ذاتما سكا ن العامميف الذيف تـ تكظي مـ ععد فكز حركة
حماس كقيادتما لمحككمة أـ العامميف الذيف تـ تكظي مـ قعؿ ذلؾ .وقد اتفقت ىذه النتيجة مع

دراسة كؿ مف (العامر )2011 ,كالتي أعارت لى عدـ كجكد فركؽ في اتجاذات أفراد مجتمع
الدراسة حكؿ دكر الحكافز في تجكيد امدا لدل رجؿ اممف عاختالؼ متيير سمكات الخدمة.
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انفصم اخلايس

اننتائج وانتىصُاث وانذراساث ادلقرتدت
أوال -نتائج الدراسة
ثانيا -:توصيات الدراسة
ثالثا -مصفوفة الربط بيف نتائج وتوصيات الدراسة
رابعاً -الدراسات المقترحة
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تمييد:

الفصؿ الخامس

نتائج وتوصيات الدراسة

يخصػػص ذػػذا ال صػػؿ لتمخػػيص المت ػاوج التػػي سػػعت الد ارسػػة الػػى التكصػػؿ ليمػػا فػػي لػػك
متػػاوج التحميػػؿ اإلحصػػاوي كص ػكال لػػى كلػػع مجمكعػػة مػػف التكصػػيات كاالقترحػػات الت ػي تسػػاعد
عمػػى االرتقػػا عمسػػتكل عػ و
ػاؿ مػػف مظػػاـ الحػكافز كدكرة فػػي تحقيػػؽ أعمػػى مسػػتكل لػػألدا امممػػي فػػي
جماز العرطة ال مسطيمية في قطاع غزة.

أوال -نتائج الدراسة:

وقػػد خمصػػت الدراسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج تػػـ تقسػػيميا وفػػؽ تسػػاؤالت ومحػػاور الدراسػػة,
وذلؾ عمى النحو التالي:

 .1نتائج توافر نظاـ الحوافز المادية في جياز الشرطة الفمسطينية:
 تػػكفر مظػػاـ الح ػكافز الماديػػة فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية عدرجػػة قميمػػة حيػػث جػػا ت عػػكزفمسعي (.)%47.07

 تع ػػجع المكاف ػػآت عم ػػى تعزي ػػز الممافس ػػة ع ػػيف امفػ ػراد ف ػػي العم ػػؿ حي ػػث ج ػػا ت ع ػػكزف مس ػػعي(.)%62.90

 تعطػ ػػى الح ػ ػكافز الماديػ ػػة لمحػ ػػد مػ ػػف الرعػ ػػكة كالتمػ ػػرب الػ ػػكظي ي حيػ ػػث جػ ػػا ت عػ ػػكزف مسػ ػػعي(.)54.07

ػكر تك ػي لمكاجمػة متطمعػات الحيػاة المعيعػية حيػث جػا ت عػكزف
 ال تقدـ الملسسػة اممميػة أج انمسعي (.)%39.03

 ال يمػ ػ ػػمح المكظػ ػ ػػؼ المميػ ػ ػػز عػ ػ ػػالكة تعػ ػ ػػجيعية ععػ ػ ػػكؿ دكرم حيػ ػ ػػث جػ ػ ػػا ت عػ ػ ػػكزف مسػ ػ ػػعي(.)%38.48

 .2نتائج توافر نظاـ الحوافز المعنوية في جيمز الشرطة الفمسطينية:
 يتػػكفر مظػػاـ الح ػكافز المعمكيػػة فػػي جمػػاز العػػرطة ال مسػػطيمية عدرجػػة متكسػػطة حيػػث جػػا تعكزف مسعي (.)%60.87

 تعمػؿ اإلدارة جاذػػدة لمػػمح عػػمادة تقػػدير لمعػػامميف المتميػزيف فػػي جمػػاز العػػرطة حيػػث جػػا تعكزف مسعي (.)%68.55

 يعػػجع مظػػاـ الح ػكافز عمػػى رفػػع الػػركح المعمكيػػة كتعزيػػز الممافسػػة عػػيف امف ػراد حيػػث جػػا تعكزف مسعي (.)%68
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 يكجػ ػػد مظػ ػػاـ جيػ ػػد لمح ػ ػكافز المعمكيػ ػػة كفق ػ ػان لمقػ ػػامكف ال مسػ ػػطيمي حيػ ػػث جػ ػػا ت عػ ػػكزف مسػ ػػعي(.)%54.48

 يتاح لمعامميف المعاركة في اتخاذ القرار حيث جا ت عكزف مسعي (.)%53.24 .3نتائج فاعمية األداء األمني في جياز الشرطة الفمسطينية:
 يكجد مستكل جيد مف فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية حيػث جػا ت عػكزفمسعي (.)%69.54

المحددة لمـ حيث جا ت عكزف مسعي (.)%80.41
 يمتزـ العاممكف عأكقات الدكاـٌ
 يمتػ ػ ػػزـ العػ ػ ػػاممكف عػ ػ ػػالمظـ كالم ػ ػ ػكاوح داخػ ػ ػػؿ الملسسػ ػ ػػة اممميػ ػ ػػة حيػ ػ ػػث جػ ػ ػػا ت عػ ػ ػػكزف مسػ ػ ػػعي(.)%76.83

 -أما أدمي فقرتيف فمما:

 تتػػكفر لػػدل العػػامميف كافػػة المعمكمػػات الالزمػػة إلمجػػاز الممػػاـ المطمكعػػة حيػػث جػػا ت عػػكزفمسعي (.)%62.07

 تعػ ػػارؾ اإلدارة العػ ػػامميف فػ ػػي اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات المتعمقػ ػػة عالعمػ ػػؿ حيػ ػػث جػ ػػا ت عػ ػػكزف مسػ ػػعي(.)%60.97
 .4نتائج العالقة بيف توافر نظاـ الحوافز وفاعمية األداء األمني:
 تكجػػد عالقػػة عػػيف درجػػة تػكافر الحػكافز كعػػيف مسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػاز العػػرطةال مسطيمية.

 تكجػػد عالقػػة عػػيف درجػػة تػكافر الحػكافز الماديػػة كعػػيف مسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػازالعرطة ال مسطيمية.

 تكجػد عالقػة عػيف درجػة تػكافر الحػكافز المعمكيػة كعػيف مسػتكل فاعميػة امدا امممػي فػي جمػازالعرطة ال مسطيمية.

 .5نتائج الفروقات في توافر نظاـ الحوافز:
 تكجػػد فػػركؽ عػػيف ار أفػراد عيمػػة الد ارسػػة حػػكؿ درجػػة تػكافر مظػػاـ الحػكافز فػػي جمػػاز العػػرطةال مسطيمية تعزل لمتيير العمر كلصالح الذيف أعمارذـ (أكًر مف  50عامان).

 ال تكجد فركؽ عيف ار أفراد عيمة الدراسة حكؿ درجة تػكافر مظػاـ الحػكافز فػي جمػاز العػرطةال مسطيمية تعزل لمتيير الملذؿ العممي.
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 تكجػػد فػػركؽ عػػيف ار أفػراد عيمػػة الد ارسػػة حػػكؿ درجػػة تػكافر مظػػاـ الحػكافز فػػي جمػػاز العػػرطةال مسطيمية تعزل لمتيير الرتعة كلصالح أصحاب الرتعة العسكرية (مقدـ).

 ال تكجد فركؽ عيف ار أفراد عيمة الد ارسة حكؿ درجة تػكافر مظػاـ الحػكافز فػي جمػاز العػرطةال مسطيمية تعزل لمتيير عدد سمكات الخدمة.

 .6نتائج الفروقات في مستوى فاعمية األداء األمني:
 ال تكجػػد فػػركؽ عػػيف ار أفػػراد عيمػػة الد ارسػػة حػػكؿ مسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػازالعرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير العمر.

 ال تكج ػد فػػركؽ عػػيف ار أفػػراد عيمػػة الد ارسػػة حػػكؿ مسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػازالعرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير الملذؿ العممي.

 تكجد فركؽ عيف ار أفراد عيمة الدراسة حكؿ مستكل فاعمية امدا امممػي فػي جمػاز العػرطةال مسطيمية تعزل لمتيير الرتعة كلصالح أصحاب الرتعة العسكرية (مقدـ).

 ال تكجػػد فػػركؽ عػػيف ار أفػػراد عيمػػة الد ارسػػة حػػكؿ مسػػتكل فاعميػػة امدا امممػػي فػػي جمػػازالعرطة ال مسطيمية تعزل لمتيير عدد سمكات الخدمة.
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ثانيا -توصيات الدراسة:

قدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات كيأمؿ العاحث مف الجمات المعمية

عمكاجمة كالتطمع لمظاـ الحكافز ككلعم في الحسعاف كقد قسمت ذذ التكصيات الى
المحاكر التالية:

 .1المجاؿ األوؿ :الحوافز المادية في جياز الشرطة الفمسطينية:
 زيادة معدؿ االجكر لمعامميف في جماز العرطة لمكاجمة متطمعات الحياة المعيعية. -تكزيع الحكافز المادية عإمصاؼ كعدؿ داخؿ الملسسة امممية.

 العمؿ عمى تحسيف سمـ الركاتب المعمكؿ عم في االجمزة امممية. -تقديـ تعكيلات عادلة ككافية عمد تقاعد المكظؼ العسكرم.

 تطعيؽ مظاـ الحكافز المادية حسب ما مص عميم القامكف ال مسطيمي. -ممح العالكات التعجيعيةعمى امدا

لعذؿ المزيد مف الجمد في العمؿ.

 أف يككف لدل العامميف عمـ كدراية عمظاـ الحكافز المادية داخؿ الملسسة امممية. .2المجاؿ الثاني :الحوافز المعنوية في جياز الشرطة الفمسطينية:
 العمؿ عمى ت عيؿ مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية.-

تمكيف العامميف في جماز العرطة مف المعاركة في اتخاذ القرار.

 -اعتماد مظاـ جيد لمحكافز المعمكية كفقان لمقامكف ال مسطيمي.

 تعػػجيع اإلدارة عمػػى تقػػديـ اآل ار كالمقترحػػات الخاصػػة عتطػػكير مظ ػػاـ الح ػكافز فػػي مجػػاؿالعمؿ.

 تماسب الحكافز المعمكية المقدمة مع الجمد المعذكؿ.المقدمة عف العامميف.
 ممح الحكافز المعمكية كفؽ تقارير الك ا ة ٌ .3المجاؿ الثالث :فاعمية األداء األمني في جياز الشرطة الفمسطينية:
 -تكفير كافة المعمكمات الالزمة إلمجاز المماـ المطمكعة.

 -ممح العامميف صالحيات تساعد عمى القياـ عامعماؿ المككمة ليمـ.

 -تعجيع اإلدارة لمعامميف عمى تقديـ اآل ار كالمقترحات في مجاؿ العمؿ.

 أف يتكفر لدل العامميف الممارات الكافية كالقدرة عمى حؿ معاكؿ العمؿ. -تطكير أدا العامميف عمعاركتمـ عدكرات تدريعية.

 تعزيز فاعمية امادا امممي مف خالؿ مكافآة المتميزيف في جماز العرطة115
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ثالثا -مصفوفة الربط بيف أ ىـ النتائج والتوصيات وجيات االختصاص:
كالجػدكؿ التػالي يػرعط عػيف أذػـ المتػاوج كالتكصػػيات التػي تكصػمت ليمػا الد ارسػة كالجمػات المختصػػة

المعمية عالتم يذ.

جدوؿ رقـ ()31

يوضح مصفوفة الربط بيف أىـ النتائج والتوصيات وجيات االختصاص
النتيجة األولى :يتوفر نظاـ الحوافز المادية في جياز الشرطة الفمسطينية بدرجة قميمة ,حيػث جػاءت

بوزف نسبي (.)%47.07
ـ

جية االختصاص

التوصيات

1

زيادة معدؿ االجكر لمعامميف لمكاجمة متطمعات الحياة المعيعية.

2

تكزيع الحكافز المادية عإمصاؼ كعدؿ داخؿ الملسسة امممية.

قيادة ك ازرة الداخمية

3

ممح العالكات التعجيعية عمى امدا المتميز.

قيادة جماز العرطة

4

تقديـ تعكيلات عادلة ككافية عمد تقاعد المكظؼ العسكرم.

5
6
7

تطعي ػ ػػؽ مظ ػ ػػاـ الحػ ػ ػكافز المادي ػ ػػة حس ػ ػػب م ػ ػػا م ػ ػػص عميػ ػ ػم الق ػ ػػامكف

ال مسطيمي.

ممح العالكات التعجيعية لعذؿ المزيد مف الجمد في العمؿ.
أف يكػػكف ل ػػدل الع ػػامميف عم ػػـ كد اري ػػة عمظ ػػاـ الحػ ػكافز المادي ػػة داخ ػػؿ
الملسسة امممية.

ك ازرة المالية

ك ازرة المالية
قيادة الحككمة
قيادة ك ازرة الداخمية
ك ازرة المالية

العالقات العامة

النتيجة الثانية :يتوفر نظاـ الحوافز المعنوية فػي جيػاز الشػرطة الفمسػطينية بدرجػة متوسػطة ,حيػث
جاءت بوزف نسبي (.)%60.87
ـ

جية االختصاص

التوصية

1

تمكيف العامميف مف المعاركة في اتخاذ القرار.

2

اعتماد مظاـ جيد لمحكافز المعمكية كفقان لمقامكف ال مسطيمي.

3

تعػجيع اإلدارة عمػى تقػديـ اآل ار كالمقترحػات الخاصػة عتطػكير مظػػاـ
الحكافز في مجاؿ العمؿ.

قيادة جماز العرطة
قيادة ك ازرة الداخمية
ك ازرة المالية
قيادة جماز العرطة
مد ار الدكاور كامقساـ

4

تماسب الحكافز المعمكية المقدمة مع الجمد المعذكؿ.

5

ممح الحكافز المعمكية كفؽ تقارير الك ا ة المقدمة عف العامميف.
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مد ار الدكاور كامقساـ

النتيجة الثالثة :يوجػد مسػتوى جيػد مػف فاعميػة األداء األمنػي فػي جيػاز الشػرطة الفمسػطينية ,حيػث
جاءت بوزف نسبي (.)%69.54
ـ
1
2
3

4
5

جية االختصاص

التوصية

قيادة جماز العرطة

تكفير كافة المعمكمات الالزمة إلمجاز المماـ المطمكعة.

مد ار الدكاور كامقساـ
قيادة جماز العرطة

مػ ػػمح العػ ػػامميف صػ ػػالحيات تسػ ػػاعد عمػ ػػى القيػ ػػاـ عامعمػ ػػاؿ

مد ار الدكاور كامقساـ

المككمة ليمـ.

قيادة جماز العرطة

تعػػجيع اإلدارة لمعػػامميف عمػػى تقػػديـ اآل ار كالمقترحػػات فػػي

مد ار الدكاور كامقساـ

مجاؿ العمؿ.

قيادة جماز العرطة

أف يتكفر لدل العامميف الممارات الكافيػة كالقػدرة عمػى حػؿ

مد ار الدكاور كامقساـ

معاكؿ العمؿ.

دارة التدريب

تطكير أدا العامميف عمعاركتمـ عدكرات تدريعية.

قيادة جماز العرطة عكادارة التدريب

رابعاً :مقترحات لمدراسات المستقبمية:

.1

تصكر مقترح لت عيؿ مظاـ الحكافز في جماز العرطة ال مسطيمية.

.3

فاعمية امدا امممي في أجمزة العرطة في الدكؿ العرعية.

.2

تصكر مقترح لتحسيف فاعمية امدا امممي في جماز العرطة ال مسطيمية.

الخاتمة:

ػي القػػدير أف تيلػػيؼ ذػػذ الد ارسػػة عػػيوان جديػػدان فػػي مجػػاؿ
كفػػي الختػػاـ مػػؿ مػػف اهلل العمػ ٌ
العح ػػث العمم ػػي كالعم ػػؿ اممم ػػي كأف تيس ػػمـ ف ػػي عم ػػا كتق ػػدـ الملسس ػػة امممي ػػة ال مس ػػطيمية كم ػػا

أجدد عكرم عكامتمامي لكؿ مف ساذـ في مجاز ذذ الدراسة.
اليسعمي ال أف ٌ

فإف كفقت فذلؾ فلؿ مف اهلل ككرمم كيركؽ لي في ذػذ المقػاـ قػكؿ العمػاد امصػ مامي

مػي اريػت أمػم ال يكتػػب مسػاف كتاعػنا فػي يكمػػم ال قػاؿ فػي غػػد لػك يغيػر ذػذا لكػػاف أحسػف كلػك زيػػد
كػػذا لكػػاف هيستحسػػف كلػػك قػػدـ ذػػذا لكػػاف أفلػػؿ كلػػك تيػػرؾ ذػػذا لكػػاف أجمػػؿ كذػػذا مػػف اعظػػـ الععػػر

كذك دليؿ عمى استيال المقص عمى جممم الععر.

﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا تِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيةُ ﴾ (ذكد)88:

﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ ﴾
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ثانيا -المراجع العربية
ثالثا -المراجع األجنبية
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المصادر والمراجع
أوالً -المصادر:
 القرف الكريـ.

 السمة المعكية العري ة.

ثانياً -المراجع العربية:

 .1الكتب:

 أعك ع مة عصاـ الديف أميف ( ")2002إدارة المنظمات العامة د  .ف.

 أعك قحؼ ععد السػالـ ( " )2001اقتصػاديات األعمػاؿ واالسػتثمار الػدولي مكتعػة كمطععػة
االععاع ال مية مصر.

 اخكرعيدة عالية عمػت خمػؼ ( ")2006المسػاءلة والفاعميػة فػي األداء التربويػة دار مكتعػة
الحامد عماف االردف.

 عرمكطي سعاد ( " )2004إدارة الموارد البشرية دار كاوؿ لممعر كالتكزيع عماف امردف.
 عف سعيد خالد عف سعد ( )1997إدارة الجودة الشاممة المكتعة الكطمية عماف امردف.
 تكفيؽ ععد الرحمف (" )1998الدافعية وحوافز العمؿ مركز الخعرات المممية لندارة.

 الجرجاكم زياد ( " )2010القواعد المنيجيػة لبنػاء االسػتبياف" ,ط 2مطععػة اعمػا الجػراح
فمسطيف.

 الجريسػػي خالػػد ( ")2001إدارة الوقػػت مػػف الممظػػكر اإلدارم كاإلسػػالمي مطػػاعع الحميػػد
الرياض.

 جريمعػػرج جي ػراؿ ( )2004إدارة السػػموؾ فػػي المنظمػػات ترجمػػة د .رفػػاعي محمػػد رفػػاعي
دار المريخ لممعر الرياض السعكدية.

 جػ ػكاد عػ ػػكقي ( " )2000سػػػػموؾ تنظيمػػػػي دار كمكتعػ ػػة الحامػػػد لممعػ ػػر كالتكزيػ ػػع عمػ ػػاف
االردف.

 حافظ جالؿ ( ")2009إدارة األفراد ذاس لمطعاعة القاذرة مصر.

 ح ػريـ حسػػيف( ")2006مبػػادئ اإلدارة والنظريػػات اإلداريػػة ووظػػائؼ المنطمػػػة ط 1دار
حامد لممعر عماف امردف.

 درة عع ػػد الع ػػارم ( " )2003تكنولوجيػػػا االداء البشػػػري فػػػي المنظمػػػات :األسػػػس النظريػػػة
وداللتيا في البيئة العربية المعاصرة ,المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية عماف امردف.
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 دياب طػارؽ ( ")2009تنمية الكوادر البشرية لمواجيػة المتغيػرات المعاصػرة دار المملػة
العرعية القاذرة مصر.

 رعاعيػػة عمػػي ( ")2003إدارة المػػوارد البشػػرية :تخصػػص نظػػـ المعمومػػات اإلدرايػػة ط1
ص ا لممعر كالتكزيع عماف امردف.

 زكيمػػؼ ممػػدم ( )2000إدارة األفػػػراد مػػػف منظػػػور كمػػػي والعالقػػػات اإلنسػػػانية ط 1دار
المجدالكم عماف امردف.

 سمطاف محمد ( ")2004السموؾ التنظيمي الدار الجامعية الجديدة االسكمدرية مصر.
 السػ ػػممي عمػ ػػي ( ")2001إدارة المػػػػوارد البشػػػػرية االسػػػػتراتيجية ط 1دار غريػ ػػب لممعػ ػػر
كالتكزيع عماف.

 ع ػػاكيش مص ػػط ي مجي ػػب ( ")2005إدارة المػػػػوارد البشػػػػرية :إدارة االفػػػػراد دار العػػػركؽ
عماف.

 الع ػػيخمي عع ػػد الق ػػادر ( " )2008ميػػػػارة ادارة الوقػػػت :كيػػػؼ تػػػػنظـ وتتجنػػػب ىػػػػدره دار
الحلارة لممعر كالتكزيع الرياض السعكدية.

 الصػػيرفي محمػػد ( ")2007مبػػادئ التنظػػيـ واإلدارة دار الممػػاذج لممعػػر كالتكزيػػع عمػػاف
االردف.

 العامرم صالح( ")2007اإلدارة واالعماؿ ط 1دار كاوؿ لمممعر عماف امردف.
 العػػامي ذيػػًـ( )2007اإلدارة بػػالحوافز :التحفيػػز والكافػػات ط 1دار كمػػكز المعرفػػة لممعػػر
كالتكزيع عماف امردف.

 ععاس سميمة ( " )2006مدخؿ استراتيجي ط 2دار كاوؿ لممعر عماف االردف.
 ععد الجميؿ راعد سالـ احمػد فػلاد ( " .)2000إدارة المػوارد البشػرية :مػدخؿ اسػتراتيجي
المسر الذذعي لمطعاعة القاذرة.

 ععدالرحمف ايماف( )2005المرجع المختصر في اإلدارة ععاع لممعػر كالعمػكـ ط 1حمػب
سكريا.

 الععكدم محسػف( )2003االدارة العامػة :عمػاؿ اإلدارة ج( )2دار المملػة العرعيػة لممعػر
القاذرة مصر.

 ععيػػد مصػػط ي( ")2003ميػػارات البحػػث العممػػي ط 1ميػػدياف لألعحػػاث كالد ارسػػات غػزة
فمسطيف.

 عقيمي عمر كص ي ( " .)2008إدارة الموارد البشرية ملسسة زذراف عماف امردف.
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 العم ػػي عع ػػد الس ػػتار ( ")2008تطبيقػػػات فػػػي إدارة الجػػػودة الشػػػاممة دار المس ػػيرة لممع ػػر
عماف.

 العمياف محمكد سمماف ( .)2004السموؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ الطععة الًاميػة
دار كاوؿ لممعر عماف امردف.

 الي ػػزك ف ػػاتف عػػػكض ( " )2010القيػػػػادة واإلشػػػػراؼ اإلداري دار اسػػػامة لممعػػػر كالتكزيػػػع
عماف االردف.

 فتحي محمد( 766 ")2003مصطمح إداري دار المعر اإلسالمية مصر.
 ال قي اعراذيـ( ")2011قوة التحفيز :كيؼ تحفز اآلخريف وتحصؿ عمى ما أفضؿ مالػدييـ
تمرات لممعر كالتكزيع القاذرة مصر.

 القريكتي محمد قاسـ ( " )2006مبادئ اإلدارة والنظريات دار المعر عماف امردف.

 كيمػػاف كيػػت (" .)1995ترشػػيد وتحفيػػز المػػوظفيف الطععػػة امكلػػى ترجمػػة مركػػز التعريػػب
كالعرمجة (ماجي حداد) الدار العرعية لمعمكـ عيركت لعماف.

 المػػكزم مكس ػػي( )2003التطػػػوير التنظيمػػػي اساسػػػيات ومفػػػاىيـ حديثػػػة ط 2دار كاو ػػؿ
لممعر عماف امردف.

 ماذر أحمد ( " )2010نظـ األجور والتعويضات الدار لجامعية االسكمدرية.
 مقداد محمػد كال ػ ار ماجػد ( ")2007منػاىج البحػث العممػي والتحميػؿ اإلحصػائي فػي العمػوـ
اإلدارية واإلقتصادية" ط 1مكتعة الجامعة االسالمية غزة.

 ذػالؿ محمػد ععػد اليمػي ( " )1999ميػارة إدارة االدا

ط 2مركػز تطػكير امدا كالتمميػة

القاذرة.

 الميتمي خالد ( ")1997التنظيـ الصناعي دار الزذ ار لمتكزيع كالمعر عماف امردف.
 الميًمي خالد ععد الرحيـ ( ")2005إدارة الموارد البشرية دار كاوؿ لممعر عماف.

 الػػكزاف الس ػػيد حممػػي ( " )2004التػػػدريب مػػػدخؿ لمتنميػػػة البشػػػرية فػػػي الشػػػرطة مط ػػاعع
العرطة القاذرة.
 .2الرسائؿ العممية:

 أعك جياب محمػد ( ")2014مداخؿ تنمية االلتزاـ التنظيمي لدى ضباط الشرطة الفمسػطينية
في قطاع رزة" رسالة ماجستير غير ممعكرة الجامعة اإلسالمية عيزة فمسطيف.
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 اعػػك عػػرخ مػػادر ( " )1010تقػػػيـ أثػػػر الحػػػوافز عمػػػى مسػػػتوى األداء الػػػوظيفي فػػػي شػػػركة
االتصػػاالت الفمسػػطينية مػػف وجيػػة نظػػر الع ػامميف رسػػالة ماجسػػتير جامعػػة امزذػػر غ ػزة

فمسطيف.

 أعػػك عمػرة أعمػػر (".)2015واقػػع تمكػػيف العػػامميف فػػي جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية وعالقتػو
بػاألداء الػػوظيفي" رسػالة ماجسػتير غيػػر ممعػكرة أكاديميػة اإلدارة كالسياسػػة لمد ارسػات العميػػا
غزة فمسطيف.

 عػدر أرفػت (" .)2011الحػوافز الماديػػة والمعنويػة لمقػػوى العاممػػة فػي ضػػوء أىػػداؼ التربيػػة
اإلسالمية" ,رسالة ماجستير جامعة اـ القرل السعكدية.

 التكيجرم ععد العزيػز ( )2003البيئة الداخمية لمعمؿ ومستوى األداء الوظيفي في األجيزة
األمنية" جامعة مايؼ العرعية لمعمكـ امممية السعكدية.

 الجريد عػارؼ ( ")2007التحفيز ودوره فػي تحقيػؽ الرضػا الػوظيفي لػدى العػامميف بشػرطة
منطقة الجوؼ رسالة ماجستير جامعة مايؼ العرعية لمعمكـ امممية السعكدية.

 الحػػارًي درذػػكـ عػػف عػػايض ( .)1999رفػػػع كفػػػاءة العػػػامميف وعالقتيػػػا بػػػالحوافز الماديػػػة
والمعنويػػة" د ارسػػة تطعيقيػػة عمػػى أف ػراد الػػدفاع المػػدمي عػػإدارة الريػػاض رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
ممعكرة أكاديمية مايؼ العرعية لمعمكـ امممية السعكدية.

 الحرعػي ععػد اهلل ( ")2010فاعميػػة برنػػامج التػدخؿ األمنػػي السػػريع لرجػاؿ األمػػف الصػػناعي
في رفع مستوى األداء جامعة مايؼ العرعية لمعمكـ امممية السعكدية.

 الخالدم معتػز ( )2012ضوابط ومعايير اختيار وتعيػيف أفػراد الشػرطة وأثرىػا عمػى فعاليػة
األداء الشرطي مف وجية نظر ضباط الشرطة الفمسػطينية  :د ارسػة حالػة العػرطة ال مسػطيمية
ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة م ػػف ال تػ ػرة  2007ل ػػى 2012ـ رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر ممع ػػكرة الجامع ػػة

اإلسالمية عيزة فمسطيف.

 السقا عػكف ( ")2013الدواع النفسػية والحػوافز وعالقتيػا بػأداء العػامميف فػي حقػؿ القطػاع
المصػػرفي فػػي قطػػاع رػػزة" :د ارسػػة تطعيقيػػة عمػػى عمػػؾ فمسػػطيف رس ػالة ماجسػػتير الجامعػػة
اإلسالمية غزة.

 السػػكيمـ سػػامي ( )2003مجػػاالت اسػػتخداـ تقػػػويـ األداء الػػوظيفي فػػي األجيػػزة األمنيػػػة :
د ارسػػة مسػػحي عمػػى العػػامميف عػػامجمزة اممميػػة فػػي مطػػار الممػػؾ خالػػد الػػدكلي جامعػػة مػػايؼ
العرعية لمعمكـ امممية السعكدية.

 عػراب عاسػػـ ( ")2007تقيػيـ أثػػر الحػوافز عمػػى مسػػتوى أداء المػػوظفيف فػػي بمػػديات قطػػاع
رزة الكبرى" رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية غزة فمسطيف.
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 العػػامر فيصػػؿ ( )2011دور الحػػػوافز فػػػي تجويػػػد األداء لػػػدى رجػػػؿ األمػػػف" :د ارسػػة عمػػى
اللػػعاط العػػامميف فػػي مديريػػة اممػػف العػػاـ عالري ػػاض جامعػػة مػػايؼ العرعيػػة لمعمػػكـ اممميػػة

السعكدية.

 عطيػػة ععػػد الحمػػيـ ( ")2014دور ميػػارات االتصػػاؿ فػػي رفػػع فاعميػػة األداء لػػدى منسػػوبي
جياز الشرطة الفمسطينية جامعة مايؼ العرعية لمعمكـ امممية السعكدية.

 العكػش عػال ( " .)2007نظػػاـ الحػوافز والمكافػػآت واثػره فػػي تحسػػيف االداء الػػوظيفي فػػي
و ازرات السمطة الفمسطينية في قطاع رزة رسالة ماجستير الجامعة االسالمية غزة.

 المطيرم جعر ( )2005ميارة القائد األمنػي فػي اسػتخداـ الحػوافز لرفػع مسػتوى أداء رجػؿ
األمػػػف" :د ارس ػػة مس ػػحية عم ػػى ع ػػرطة ممطق ػػة حاو ػػؿ جامع ػػة م ػػايؼ العرعي ػػة لمعم ػػكـ امممي ػػة

السعكدية.

 الكاع ػػؿ عع ػػد ال ػػرحمف ( )2005دور الحػػػػوافز الماديػػػة والمعنويػػػػة فػػػػي رفػػػػع مسػػػػتوى أداء
العػػامميف مػػف وجيػػة نظػػر ضػػباط األمػػف العػػاـ المشػػاركيف فػػي موسػػـ الحػػج جامعػػة مػػايؼ

العرعية لمعمكـ امممية السعكدية.

 ال ػػارس سػػميماف ( ")2011الرضػػا والػوالء الػػوظيفي رسػػالة ماجسػػتير غيػػر ممعػػكرة جامعػػة
دمعؽ سكريا.

 الدال ػػة س ػػعكد( )2003أً ػػر الحػ ػكافز عم ػػى أدا امطع ػػا
العرعية لمعمكـ امممية السعكدية.

رسػػػالة ماجس ػػتير جامع ػػة م ػػايؼ

 .3الدوريات والمجالت:
 عرحكم ػػة عع ػػد الحمي ػػد ( )2008الك ػػا ة كال عالي ػػة ف ػػي مج ػػاالت التص ػػميع كاإلمت ػػاج مجم ػػة
االقتصاد كالمالية المركز الجامعي الدكرم.

 القاسػ ػػـ ععػ ػػد الك ػ ػريـ محمػ ػػكد ( .)2005أًػ ػػر اممػ ػػاط القياديػ ػػة لمديريػ ػػة كمػ ػػديرات المػ ػػدارس
الحككميػػة فػػي مديريػػة ترعيػػة مػػاعمس فػػي الرلػػا الػػكظي ي لمعػػامميف كالمعممػػيف ع( )45مجمػػة
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ممحؽ رقـ ( :)1خطاب التحكيـ

بسى اهلل انم نا انمم ى
سؼادة انذكتىر/

...................................................................................................................................

...............

ح ظؾ اهلل

الس ـ ـ ـ ــالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ،،،،

ادلىضىع /حتكُى استبانت

 عاإلعارة لى المكلكع أعال فإممي أفيد سيادتكـ عممنا عأممي أجرم دراسة ععمكاف:

"نظػػاـ الح ػوافز وعالقتػػو بفاعميػػة األداء األمنػػي لػػدى العػػامميف فػػي جيػػاز الشػػرطة

الفمسطينية".

تحت إشراؼ الدكتور /أحمد عبػد الفتػاح كمػوب كذلػؾ اسػتكماال لمتطمعػات الحصػكؿ

عم ػى درجػػة الماجسػػتير فػػي تخصػػص القيػػادة كاإلدرة مػػف أكاديميػػة اإلدارة كالسياسػػة
لمدراسات العميا عاالعتراؾ مع جامعة امقصى.
كلخع ػرة سػػعادتكـ فػػي ذػػذا المجػػاؿ فػػإممي مػػؿ مػػمكـ التكػػرـ عتحكػػيـ االسػػتعامة

المرفقة عكاعدا رأيكـ كمالحظاتكـ عميما.

وتفضهوا بقبول فائق االمرتاو وانتقديم،،،،

الباحث
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ممحؽ رقـ ( :)2أسماء المحكميف
ـ

االسـ

مكاف العمؿ

1

د .محمد المدذكف

رويس أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

2

د .أحمد الكدية

الماوب امكاديمي في أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

3

د .أسعد عطكاف

محالر في جامعة امقصى

4

د .أيمف رالي

محالر في الكمية الجامعية لمعمكـ التطعيقية

5

د .خميؿ مالي

محالر في جامعة امزذر

6

د .راود قمديؿ

محالر في جامعة فمسطيف

7

د .محمد اعتيكم

محالر في جامعة القدس الم تكحة

8

د .محمد الجريسي

محالر في أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

9

د .محمكد العمطي

محالر في جامعة القدس الم تكحة

10

د .مرفت رالي

محالر في كمية فمسطيف التقمية

11

د .ممصكر اميكعي

محالر في كمية فمسطيف التقمية

12

د .معيؿ المكح

محالر في أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

13

د .ذعاـ الميارم

عميد كمية العكدة
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ممحؽ رقـ ( :)3االستبانة

برنايج انذراساث انؼهُا ادلشرتك بني أكادميُت اإلدارة
وانسُاست نهذراساث انؼهُا وجايؼت األقصً

أخٍ انكرَى  /ح ظكـ اهلل

برنايج انقُادة واإلدارة

يقوـ الباحث بإجراء دراسة بعنواف:

" نظاو احلىافس وػالقته بفاػهُت األداء األينٍ نذي انؼايهني يف
جهاز انشرطت انفهسطُنُت"

ال لمتطمعات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في تخصص
كذلؾ استكما ن

"القيادة واإلدارة" مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا عاالعتراؾ مع جامعة
امقصى كلتحقيؽ أذداؼ الدراسة قاـ العاحث عإعداد ذذ االستعامة.
لذا مؿ مف حلرتكـ التكرـ عاإلجاعة عف فقرات ذذ االستعامة كذلؾ عما
يعكس الكاقع ال عمي مف كجمة مظرؾ عممان عأف عيامات ذذ االستعامة ستستخدـ

السرية التامة.
مغراض العحث العممي فقط كستعقى مكلع ن

شاكماً نكى مُسا تعاونكى،،،

الباحث /إياد محمد مصبح
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أوال -انبُاناث انشخصُت:

مف فضمؾ ,ضع إشارة ( )أماـ العبارة المتناسبة معؾ:
 )1العمر

 )2الرتبة
العسكرية

 )3سنوات

الخدمة

 )4المؤىؿ
العممي


 أكثر مف  50عاماً


50 - 41 عاماً
أقؿ مف30عاماً


 رائد

40 - 30عاماً


 نقيب

عميد

لواء


 15 -11 سنة





عقيد

أقؿ مف  5سنوات


 أكثر مف  15سنة



ثانوية عامة فأقؿ



دبموـ متوسط



بكالوريوس



دراسات عميا

مقدـ

 10 - 5سنوات

ً
ثانُا  -جماالث انذراست:

مف فضمؾ ,ضع عالمة ( )أماـ البديؿ الذي تراه مناسباً لكؿ مف العبارات التالية:
اجملال األول :احلىافس ادلادَت ادلًنىدت ألػضاء جهاز انشرطت انفهسطُنُت
ـ

الفقرة

.1

يطبؽ نظاـ الحوافز المادية حسب ما نص عمية القانوف الفمسطيني.

.2

تقدـ المؤسسة األمنية أجو ارً تكفي لمواجية متطمبات الحياة
المعيشية.

.3

تمنح العال وات لبذؿ المزيد مف الجيد في العمؿ.

.4

يمنح الموظؼ المميز عالوة تشجيعية بشكؿ دوري.

.5

تشجع المكافات عمى تعزيز المنافسة بيف االفراد في العمؿ.

.6

تمنح المكافات لمف يستحؽ دوف تمييز.

.7

منحت قبؿ ذلؾ عالوة تشجيعية عمى أداء متميز.

8

لدى العامميف عمـ ودراية بنظاـ الحوافز المادية داخؿ المؤسسة.
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موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

المالحق
9
10
11

توزع الحوافز المادية بإنصاؼ وعدؿ داخؿ المؤسسة األمنية.
تقدـ المؤسسة األمنية تعويضات عادلة وكافية عند تقاعد الموظؼ
العسكري.
تعطى الحوافز المادية لمحد مف الرشوة والتيرب الوظيفي.

اجملال انثانٍ :احلىافس ادلؼنىَت انتٍ متنخ نهؼايهني يف جهاز انشرطت
ـ
.1
.2
.3
.4
.5

الفقرة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

يوجد نظاـ جيد لمحوافز المعنوية وفقاً لمقانوف الفمسطيني.
يشجع نظاـ الحوافز عمى رفع الروح المعنوية وتعزيز المنافسة بيف
االفراد.
تعمؿ اإلدارة جاىدة لمنح شيادة تقدير لمعامميف المتميزيف في جياز
الشرطة.
تمنح الحوافز المعنوية وفؽ تقارير الكفاءة المقدمة عف العامميف.
تشجع اإلدارة عمى تقديـ اآلراء والمقترحات الخاصة بتطوير نظاـ

الحوافز في مجاؿ العمؿ.

.6

يتاح لمعامميف المشاركة في اتخاذ القرار.

.7

سبؽ لي وأف منحت شيادة تقدير عمى أداء متميز.

.8

تتناسب الحوافز المعنوية المقدمة مع الجيد المبذوؿ.

.9

حدد القانوف الفمسطيني نظاماً لمحوافز يتوافؽ مع مصمحة الموظؼ.

.10

موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

تيتـ اإلدارة بمشاركة العامميف في مناسباتيـ كنوع مف التحفيز

المعنوي.

 .11الحوافز الممنوحة تنمي حب االنتماء والوالء لممؤسسة الشرطية.

اجملال انثانث :فاػهُت األداء األينٍ يف جهاز انشرطت انفهسطُنُت
ـ

الفقرة

.1

يمنح العامموف صالحيات تساعد عمى القياـ باألعماؿ الموكمة إلييـ.

.2

يقوـ العامموف بتأدية األعماؿ المطموبة بفاعمية.

.3

يمتمؾ العامموف القدرة عمى التواصؿ مع زمالئيـ في العمؿ.
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موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

موافؽ بدرجة

كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

المالحق
.4

تسعى المؤسسة إلى تطوير أداء العامميف بمشاركتيـ في دورات

تدريبية.

.5

تشارؾ اإلدارة العامميف في اتخاذ القرارات المتعمقة بالعمؿ

.6

تشجع اإلدارة العامميف عمى تقديـ اآلراء والمقترحات في مجاؿ العمؿ.

.7

يحرص العامموف عمى تنفيذ األعماؿ الموكمة ليـ وفؽ الخطط

الموضوعة.

.8

تتوفر لدى العامميف كافة المعمومات الالزمة إلنجاز المياـ المطموبة.

.9

لدى العامميف الميارات الكافية والقدرة عمى حؿ مشاكؿ العمؿ.

 .10يمتزـ العامموف بأوقات الدواـ المحددة ليـ.
 .11يتمتع العامموف بالميارات الكافية التي تمبى احتياجات العمؿ.
12

تشجع الحوافز العامميف في عدـ التراخي في تقديـ الخدمة األمنية.

 .13يمتزـ العامموف بالنظاـ والموائح داخؿ المؤسسة األمنية.
 .14يتوفر لدى العامميف االستعداد الكافي لتحمؿ المسؤولية.
 .15يحدد نظاـ تقييـ األداء بشكؿ فعاؿ لدى العامميف في جياز الشرطة.

شاكماً حلسا تعاونكى،،،،
واهلل املوفق واهلادي اىل سواء انسب م،،،،
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