
  

 

 إقــــــــرار
 

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:
             

 أداء شرطة البلديات بغزة وسبل تحسينها اتجاهات المواطن الفلسطيني نحو
 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، 
ن هذه ال رسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة وا 

 تعليمية أو بحثية أخرى.

    في حقوق النشر لهذه الرسالة وأنه ال يجوز النشر  أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العلياكما أقر بحق 
 إال بموافقة رسمية مكتوبة من األكاديمية.
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 ستهاللا         
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 أُوتُــــــوا وَالَّذ يـــــــنَ م نْكُـــــــمْ آمَنُـــــــــــــوا يــــــــــنَالَّذ   اللَّــــــــهُ يَرْفَـــــــــعِ  }

ـــــهُ  دَرَجَـــــــــــاتٍ الْع لْـــــــــــمـَ   { خَبِـــــري تَعْمَــــــلُونَ بِمَــــا وَاللَـّ

 العظيــــم اهلل صـــدق
 (11 ، ةالمجادل)                                        

 

 
 

يتقنـــــــه أن عمــــــــلا  أحدكـــــــم عمــــل إذا حيــــب اهلل إن 

  صدق رسول اهلل  
 شريف حديث
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 إهــــــــــــــــــــــــداء
 

 إلى حبيبي وسيدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .. 

 ..إلى من برضاهما أوٌفق ولغيرهما بعد هللا ال أسعى 

 والدتي الغالية، رمز المحبة والعطاء وكانت لي ُحضنًا دافئًا ..

 والدي الغالي، من أضاء دربي نحو مستقبلي ومشجعي في تحصيل العلم ..

إلى زوجي الغالي، من وقف بجانبي دون كلل أو ملل ودفعني إلى االستمرار 

 للوصول لهذه الدرجة من العلم.

 حياتي ومن أحيا بجسور محبتهم .. إلى إخواني وأخواتي األعزاء، ربيع

 إلى أبنائي األعزاء، منى وبيسان وحسن ومحمد على تحملهم انشغالي عنهم ..  

 إلى شهداء فلسطين األبرار، وخاصة زمالئي الشهداء ..

 إلى أسرانا البواسل في سجون االحتالل، فك هللا أسرهم .. 

 إلى أساتذتي الكرام، من تلقيت عنهم العلم ..

صدقائي وزمالئي، في مكتب وزير الداخلية الذين ساندوني في إعداد هذه الدراسة إلى أ

لى جميع العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطني بشقيها العسكري والمدني ..  وا 

 ت



  

 شــــــــكـر وتـقـديـــــر

   َن عْمَتَكَ الَّت ي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَال دَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ  فَتَبَسَّمَ ضَاح كًا م نْ قَوْل هَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْن ي أَنْ أَشْكُر

 (.31)النمل:  .صَال حاا تَرْضَاهُ وَأَدْخ لْن ي بِرَحْمَت كَ ف ي ع بَاد كَ الصَّال ح يَ 

 .رتضى أن يكون شكر الناس شكرًا لهأتوجه بالشكر هلل سبحانه وتعالى الذي ا

تمامهادير ألسرتي العزيزة لمساندتها ودعمها لي إلنجاح هكما أتوجه بالشكر والتق  .ذه الدراسة وا 

بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى أستاذي الدكتور كمال محمد تربان على نصائحه  أتوجهكذلك 

علوان  شعبان نعمات لدكتور ا األستاذالسديدة وتفضله باإلشراف على هذه الدراسة، كما أشكر 

 لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة. لعزيز الجريسيعبد امحمد والدكتور 

ووكيل وزارة الداخلية  السابق وأتقدم بجزيل الشكر لألخ وزير الداخلية األستاذ فتحي حماد

 .تقديم النصائح لي في هذه الدراسةاألستاذ كامل أبو ماضي على 

األكاديمية وفتح كما أتوجه بالشكر ألساتذتي في أكاديمية اإلدارة والسياسة على تأسيس هذه 

المجال لنا بتطوير أنفسنا ووضع تخصصات فريدة ورائعة، وأخص بالشكر الدكتور محمد إبراهيم 

 األكاديمية. في المدهون والدكتور محمود العجرمي والدكتور أحمد المشهراوي وجميع العاملين

     دور بارز والشكر موصول إلى األساتذة محكمي االستبانة الذين كان إلرشادهم وتوجيهاتهم

  في إتمام االستبانة.

تمام هذه الدراسة  والشكر وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم وساعد على إنجاح وا 

     .االستبانة موصول لألخوة الذين ساهموا في توزيع وجمع
             

 الباحثة            
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 فهرس المحتويـــــــــات
 

 الصفحة الموضوع
 أ  غالفصفحة ال
 ب استهالل

 ت إهــــــــــــــــــــــداء
 ث شكر وتقدير

 ج فهرس المحتويات
 ذ فهرس الجداول

 ز فهرس الرسوم التوضيحية
 س باللغة العربية ملخص الدراسة
 ص باللغة االنجليزية  ملخص الدراسة

 1 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة
 2 مقدمة

 4 مشكلة الدراسة
 5 اف الدراسةأهد

 5 أهمية الدراسة
 6 الدراسة فرضيات
 6 الدراسة متغيرات

 7 حدود الدراسة
 7 مصطلحات الدراسة

 9 الفصل الثاني: اإلطار النظري 
 10  ماهيته ومكوناته  االتجاهالمبحث األول: 

 11 المطلب األول:  مفهوم االتجاه ومكوناته األساسية 
 13 تكوين االتجاه من أهم العوامل المؤثرة في 

 14 عوامل نمو االتجاهات وتكوينها
 15 المطلب الثاني : خصائص االتجاهات النفسية واالجتماعية وأهميتها

 16 أهمية االتجاهات

 ج



  

 17 أنواع االتجاهات
 18 وظائف االتجاهات
 19 تعديل االتجاهات

 22 عالقة االتجاهات ببعض المفاهيم األخرى 
 26 لشرطةالمبحث الثاني : ا

 27 تمهيد
 27 تعريف الشرطة

 28 المطلب األول : التطور التاريخي للشرطة
 28 جهاز الشرطة وتطور مهامه من منظور تاريخي

 28 الشرطة قبل اإلسالم
 29 الشرطة في اإلسالم

 31 الشرطة في عهد الخلفاء الراشدين
 34 الشرطة في العصر الحديث
 35 الشرطة وتطوره في فلسطين المطلب الثاني : نشأة  نظام

 35 م1967/6/5م وحتى 1948الشرطة في قطاع غزة في العهد المصري من عام 
 36 الشرطة في العهد األردني للضفة الغربية

 37 م1994 -1967الشرطة في عهد االحتالل اإلسرائيلي من عام 
 38 منذ اتفاق أوسلو وحتى اآلن الشرطة الفلسطينية 

 39 م2013م وحتى  2007لشرطة الفلسطينية من عام تطور أعداد ا
 41 : الصفات المهنية والشرعية واألخالقية لرجل الشرطة لثالمبحث الثا

 42 المطلب األول: الصفات المهنية
 47 المطلب الثاني: الصفات الشرعية واألخالقية

 55 عالقة رجل الشرطة بالمواطن لرابع :المبحث ا
 56 رجل الشرطة بالمواطن المطلب األول: عالقة

 56 ما يتعلق بالشرطة
 56 ما يتعلق بالمواطنين

 59 المطلب الثاني: أسباب ضعف العالقة بين المواطن ورجل الشرطة
 59 أواًل: عوامل ترتبط بالشرطة

 61 ثانيًا: العوامل المرتبطة بالمواطنين

 ح



  

 62 ثالثًا: عوامل ترتبط باإلطار العام للمجتمع
 63 عوامل تعود إلى أسباب سياسية رابعًا:

 63 خامسًا: عوامل تعود إلى وسائل اإلعالم
 64 المطلب الثالث: كيفية تحسين العالقة بين رجل الشرطة والمواطن

 67 : وظائف ومهام الشرطةخامس المبحث ال
 68 تمهيد 

 68 أهداف العمل الشرطي
 69 المطلب األول: الوظائف العامة للشرطة

 69 ة اإلداريةالوظيف
 71 الوظيفة االجتماعية
 72 الوظيفة القضائية

 73 الوظيفة االقتصادية
 74 المطلب الثاني: شرطة البلديات

 82 المطلب الثالث: مهام شرطة البلديات
 85 المعيقات التي تواجه عمل شرطة البلديات

 87 الفصـل الــثــالــث: الدراسات السابقة
 88 حليةأواًل: الدراسات الم

 93 ثانيًا: الدراسات العربية
 102 ثالثًا: الدراسات األجنبية

 106 التعقيب على الدراسات السابقة
 107 مصفوفة الدراسات السابقة

 113 الفجوة البحثية
جراءات الدراسة  114 الفصــــــــــل الـرابــــــع: منهجية وا 

جراءات الدراسة  115 منهجية وا 
 115 ـةمنهــج الدراســ

 115 مجتمــع وعينة الدراسـة
 118 أدوات الدراســــة
 118 أواًل : االستبانة

 126 ثانيا: المقابالت الشخصية

 خ



  

 126 األســاليـب اإلحصـــائيـة
 127 الفصـــــــــل الـخـامــس: نتائج الدراسة وتفسيراتها

 128 أواًل: نتائج الدراسة وتفسيراتها
 128 نتائج السؤال األول
 136 نتائج السؤال الثاني
 154 نتائج السؤال الثالث
 157 النتائج والتوصيات

 157 الـنـتـائــج
 158 الـتـوصيــات

 159 الدراسات المستقبلية المقترحة
 160 الـمراجـــــعقائمة المصادر و 

 160 المصادر أوال: 
 160 ثانيًا : المراجع 
 160 الــكـــتب العلمية

 163 ث والدراساتاألبحا
 167 المجالت والدوريات

 168 المقاالت 
 168 مراكز ومؤسسات حكومية وغير حكومية

 170 ثانيًا: المراجع األجنبية
 171 ثالثًا: مواقع اإلنترنت

 172 المــالحــــق
 173 ( االستبانة قبل التحكيم1ملحق رقم)
 178 ( االستبانة بعد التحكيم2ملحق رقم)
 184 ( المقابالت الشخصية3)ملحق رقم
 185 ( قائمة بأسماء المحكمين4ملحق رقم)
 186 ( قائمة بعدد المحالت والبسطات التابعة لبلدية غزة5ملحق رقم)
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187 
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 فهرس الجـداول

 رقم الصفحة البند
 40 م  2013– 2007توسط أعداد الشرطة خالل األعوام م : 1جدول 
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 غزة والدرجة الكلية للمجالبفي أداء شرطة البلديات             
120 
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 ت االرتباط بين فقرات مجال الممارسات الميدانية معامال :16جدول 
 لشرطة البلديات والدرجة الكلية للمجال           

123 

 125 : معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ والتجزئة النصفية لالستبانة17جدول 
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 راف المعياري والوزن النسبي للمجال : المتوسط الحسابي واالنح21جدول 
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 80 : األسواق التي تشرف عليها شرطة البلديات  2رسم توضيحي
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 ملـخـص الـــدراســــة
 

شرطة البلديات  أداء حون الفلسطيني هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المواطن
إضافة إلى تحديد الفروق في اتجاهات المواطن الفلسطيني نحو أداء شرطة  ،بغزة وسبل تحسينها

البلديات تبعًا لمتغيرات الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات العمل في التجارة، مكان السكن ، 
 الحالة االجتماعية واالقتصادية .

في االستبانة الدراسة الوصفي التحليلي وتمثلت أدوات المنهج  الباحثة توقد استخدم
وتكون مجتمع الدراسة من جميع أصحاب المحالت التجارية وأصحاب ، والمقابلة الشخصية

فردًا من مجتمع الدراسة ( 436) فيما تمثلت عينة الدراسة في (2021)البسطات والبالغ عددهم
 . العشوائية الطبقية تم اختيارهم باستخدام طريقة العينة (%20)بواقع 

( فقرة مصنفة 60وقامت الباحثة ببناء إستبانة لقياس االتجاهات لدى المواطنين تتألف من )
إلى ثالث مجاالت تتعلق بموضوع أداء شرطة البلديات بغزة وهي : الجانب القيمي واألخالقي، 

 والجانب المهاري وجانب الممارسات الميدانية . 
حصول أداء شرطة البلديات في غزة على تقدير  النتائج التالية :وتوصلت الدراسة إلى أهم 

متوسط حسب تقديرات عينة الدراسة وذلك في جميع محاور االستبانة وهي: األخالقية والمهارية 
والمهنية، كما أظهرت تباينًا في أثر متغيرات الدراسة على ظاهرتها فمتغير الجنس ال أثر له 

الحالة االقتصادية، و رات: العمر، سنوات الخبرة في العمل التجاري، على ظاهرة الدراسة أما متغي
إلى أن الكادر  ، باإلضافةأداء الشرطةالحالة االجتماعية فقد أظهرت الدراسة أن لها أثرًا على و 

دارة العامة لشرطة البلديات غير كافي لتغطية جميع المناطق وتأدية المهام الموجود في اإل
أثرت سلبًا على أداء  ين القديمة المعمول بها في بلدية غزةأن القوانو  ،خيرالمنوطة بها بدون تأ

 .تها وشرط ةالبلدي
العمل على تعديل االتجاهات لدى المواطن من خالل وتمثلت توصيات الدراسة فيما يلي:    

في جهاز  دائرة لرقابة والتفتيشتفعيل  بضرورةالحرص على توفير متطلباته وتسهيل أموره، و 
 لمتابعة األداء الشرطي بهدف المحاسبة على األخطاء وتقييم العمل والنهوض به. رطةالش

وبتفعيل دور العالقات  ،وتحديث القوانين التي تنظم عمل البلديات بداًل من القوانين القديمة
نشاء صفحة تواصل اجتماعي خاصة بإدارة شرطة  العامة واإلعالم في جهاز الشرطة وخارجها وا 

 لتعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم التوضيحات والتوجيهات الالزمة.البلديات 

 س



  

في تحسين توجهات المواطن تجاه شرطة البلديات كضرورة تطوير  الدراسةتسهم كما 
مهارات أفراد شرطة البلديات وقدراتهم الذاتية وتعزيز الثقة المتبادلة بينهم وبين المواطنين إضافة 

 .اعي لدى الجهتين إلى رفع مستوى الوعي االجتم

األبحاث ذات العالقة لحساسية الموضوع الدراسات و واقترحت الدراسة أيضًا إجراء مزيد من 
  وتماسه المباشر والدائم مع أوسع شريحة من المواطنين . 

 ش



  

Abstract 

The study aims to identify the citizens' attitudes towards the municipal 

police in Gaza and ways of enhancing its performance; in addition to 

determining the differences in their attitudes towards the municipal police 

performance according to gender, age, educational qualification, years of work 

in the trade, place of residence, social and economic situation. 

 The researcher used descriptive analytical method. The study tools 

consists from a questionnaire and interviews, the study population consists 

from all shops and stalls owners totaling (2021) person, where the study 

includes a sample of (436) person from study population rate (20%), in which 

they were selected using random sampling method.   

 

The researcher prepared a questionnaire to measure the attitudes of citizens 

that consists of (60) items are categorized into three areas related to the topic 

of municipal police performance in Gaza; they are the ethical, technical, 

professional skills and field practices. 

The results showed the following: the performance of the municipal police 

in Gaza is a mediate estimate by a sample study estimates that in all axes of the 

questionnaire: the ethical and professional and technical skills, it also showed a 

variation in the impact of the study variables, gender had no effect on the study 

results, but other variables such as age, years of experience in the business, 

economic status, and marital status had an impact on the results. Besides we 

found out that the General Directorate of Police Municipalities staff is 

inadequate to cover all the areas and to fulfill its tasks without delay, and the 

municipality old laws had a negative impact on the performance of the 

municipality. 

The study recommendations: 

 

Work to amend the citizens trends through the provision of care to their 

requirements and facilitate their affairs, and the need to activate the circuit to 

control and inspection in the police to follow up on police performance in 

order to account the errors and evaluate the work and promote it. 

 ص



  

Update the laws that governs the work of the municipalities instead of the old 

laws, and activate the role of public relations and media in and outside the 

police service and create a page on the networking sites especially for the 

municipalities Police Department to enhance communication with the public 

and to provide necessary clarifications and guidance. 

     The researcher believes the study may contribute in the improvement of 

citizen attitudes toward municipal police, the necessity to enhance the skills 

and abilities of municipal police officers as well as promoting mutual trust 

between them and the citizens', in addition raising the level of social awareness 

among both sides. 

     The study also suggested more relevant studies due to the sensitivity of the 

subject and it's direct and permanent with a wide cross-section of citizens.

 ض
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 مـقــدمــــــــــــة:
 الحياة، ميادين مختلف في سريعة وتحوالت تغيرات والعالمية العربية المجتمعات تشهد     
 آثار لها وأضحت وجماعات، أفراداً  لسطيني؛الف المجتمع على ومباشر كبير بشكل أثرت

 . (268 :2013)نجم، الفلسطينية، والبنية الشخصية تشكيل إعادة في المعالم واضحة
 لكل وسلوكه، وثقافته وقيمه وبأفكاره اإلنسان بحياة وثيقة صلة ذات االتجاهات تعد    

 والنفسية القتصاديةوا واالجتماعية السياسية القضايا نحو به الخاصة اتجاهاته إنسان
 التي الخاصة والظروف االجتماعية، التنشئة مراحل بعد جاءت االتجاهات وهذه والسلوكية،

 العوامل من وغيرها فيه نشأ الذي المجتمع وطبيعة السابقة، خبراته وبعد اإلنسان هذا بها مر
 .األفراد لدى االتجاهات تكوين في تسهم التي

 الضوء تسليط في الناس اتجاهات دراسة خالل من ماعيةاالجت الدراسات من كثير وتسعى
        االتجاهات استخدام كيفية معرفة فإن ثم ومن حيثياته، بكل المدروس الموضوع على
 (2012:299)صديق،.والباحثين للطلبة ملحة حاجة هو االجتماعية الدراسات في

مواطنين، وعليه فإن إن وجود الشرطة أساسًا في أي مكان من العالم مرتبط بوجود ال
جوهر وجودها يرتكز على خدمة الجمهور والتفاني في أداء الواجب له بنزاهة والمحافظة 
على أرواحه وأعراضه وممتلكاته واحترام الحقوق الدستورية لجميع المواطنين في الحرية 

لتحقيق  والمساواة والعدل وبالتالي فإن العمل على تطوير هذه العالقة يعتبر مقياسًا حقيقياً 
 (   14، ص2005الهدف المنشود. ) كلوب، 

واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ األيام األولى لقيامها على األراضي الفلسطينية 
وذلك من خالل  ،وهو إقامة نظام سياسي فلسطيني كامل متكاملكبيرًا م، تحديًا 1994عام 

تي إلدارة  حياة القسم األكبر من المواطنين إعداد األطر الدستورية، القانونية، والبناء المؤسسا
م، وقامت السلطة الوطنية 1967الفلسطينيين على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

بإنشاء مجموعة من األجهزة األمنية تعمل في إطار وزارة الداخلية واألمن الوطني، بحيث 
لشرطة وجهاز الدفاع المدني واألمن تعمل هذه األجهزة تبعًا للمهام المنوطة بها، فكان جهاز ا

الوقائي ومهمتهم حفظ األمن الداخلي والحماية المدنية، وجهاز األمن الوطني لحماية الحدود، 
إضافة لجهاز المخابرات العامة التي يختص بحماية المجتمع من المخاطر األمنية 

من جوانب الخلل التي الخارجية، وقد شاب هذه التجربة على امتداد السنوات الماضية العديد 
طالت مختلف نواحي البناء المؤسسي، مما أدى إلى ظهور دعوات اإلصالح من قبل 
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من الشخصيات الفلسطينية التي تمثل توجهات ومؤسسات  المجتمع الفلسطيني والعديد
 (.  4م، ص2004متعددة. )أبو دية، 

الحكم، تم إعادة  م وفوز حركة حماس في2006وبعد االنتخابات الفلسطينية في العام 
بناء لألجهزة األمنية من جديد لتصبح مكونة من مجموعة من األجهزة الرئيسية هي الشرطة 
واألمن الداخلي والدفاع المدني واألمن والحماية واألمن الوطني إضافة إلى مجموعة أخرى 

 من اإلدارات المساندة والداعمة للعمل األمني في قطاع غزة.

ميع األجهزة األمنية ومنها جهاز الشرطة الذي يعد الجهاز األكبر      وقد تم إعادة هيكلة ج
آالف عنصر،  9000من حيث عدد الضباط واألفراد حيث يزيد عدد المنتسبين إليه عن 

إدارة ومحافظة موزعة حسب التخصص، ومن أبرز اإلدارات هي  27موزعين على حوالي 
م والتدخل وشرطة البلديات وأمن الجامعات )المباحث العامة ومكافحة المخدرات وحفظ النظا

 .م(2014والمرور وغيرها. )هيكلية وزارة الداخلية، 

وتعتبر الباحثة أن األسواق والمحالت التجارية والحفاظ عليها وحمايتها وتنظيمها،         
من مظاهر الحفاظ على األمن العام في المجتمع، وهذه المهمة تشترك فيها مؤسسات عديدة     

من أبرزها البلديات والتي ينحصر دورها في تنظيم العمل داخل هذه األسواق والمحالت 
جراء التراخيص وا غالق حرف وفق أحكام القانون، ويساعدها  زالة التعديات وفتح الشوارع وا  وا 
في تنفيذ تلك اإلجراءات اإلدارة العامة لشرطة البلديات كقوة تنفيذ وضبط على أرض الواقع، 

رأي المواطنين مهم جدًا في تقييم األداء الشرطي على األرض، فإنه ولمعرفة مدى ولما كان 
نجاح شرطة البلديات في أداء مهامها ال بد من قياس وتحديد اتجاهات المواطنين تجاه 

 األداء الشرطي بشكل عام واتجاه شرطة البلديات على وجه الخصوص.

حظت وجود مشكلة في اتجاهات فإنها البغزة للواقع  الباحثة ومن خالل معايشة
غزة، وخاصةً بعد ب المواطنين وأصحاب المحالت والعاملين في األسواق اتجاه شرطة البلديات

الرجوع للجهات المختصة لم تجد الباحثة دراسة علمية حقيقية تقيس اتجاهات المواطنين 
هذه العالقة، لذا اتجاه إدارة شرطة البلديات، وسبل التغلب على اإلشكاليات التي تعكر صفو 
ضع أول دراسة تطمحت الباحثة ومن خالل عملها في وزارة الداخلية واألمن الوطني أن 

تقيس اتجاهات المواطنين اتجاه إدارة شرطة البلديات مع مراعاة الحاجات والرغبات الملحة 
 ألصحاب المحالت والعاملين في األسواق بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع.
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 : ةمشكلة الدراس
غزة حالة من عدم االستقرار السياسي واالجتماعي بيعاني المجتمع الفلسطيني 

واالقتصادي، نتيجة الحصار الخانق وا غالق معبر رفح الحدودي، وهدم األنفاق، وصعوبة 
 إيجادالحصول على لقمة العيش، وتداعيات الحربين األخيرتين على غزة، أدت مجتمعة إلى 

واصلة في الحياة اليومية يعاني منها معظم سكان القطاع، حالة نفسية صعبة وضغوط مت
وخصوصًا العاملين في األسواق والمحالت التجارية بشكل خاص، وفي المقابل تقوم شرطة 

وتنظيم األسواق البلديات بدورها المنوط به في حفظ النظام واألمن، وااللتزام بتطبيق القانون، 
زالة التعديات يات أثناء تأدية المهام الموكلة إليهم كجباية اإليجارات ومرافقة أقسام البلد ،وا 

حالة من عدم الرضا تجاه ، ومن هنا نشأت من المحالت والبسطات التابعة للبلدية المستحقة
الغلظة وعدم سلوب يشوبه نوع من إمع المواطنين أحيانًا ب إدارة شرطة البلديات نتيجة تعاملها

 ين.ل الشرطة مع المواطنارجقي من قبل الراتعامل االحترام، ويفتقد إلى ال

وذلك من خالل التقرير الذي أعدته هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية 
    م 2013واألمن الوطني بعنوان )العالقة بين شرطة البلديات والمواطنين( في بداية العام 

اق، وكان من توصيات من أجل التعرف على المشاكل التي يعاني منها الباعة في األسو 
يجاد أماكن ألصحاب التقرير التأكيد والتنبيه باستمرار على حسن التعامل مع المواط ن وا 

وذلك  ،قانونية )بدون ترخيص( مراعاًة للظروف المالية التي يمر بها القطاعالير غ البسطات
ز في أماكن داخل األسواق مع مراعاة ظروف أصحاب البسطات القانونية وتقديم حواف
 تشجيعية ألفراد الشرطة الذين يعملون في الميدان وذلك ليكون دافعًا لهم للتفاني في العمل. 

 

 السؤال الرئيس اآلتي:في الدراسة  تمثلت مشكلة حيث

 وسبل تحسينها؟ غزةبأداء شرطة البلديات ما اتجاهات المواطن الفلسطيني نحو 

 وينبثق عنه األسئلة الفرعية التالية:

 غزة؟بالمواطن الفلسطيني نحو أداء شرطة البلديات ما اتجاهات  -1

( بين متوسطات تقديرات α ≤ 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2

)الجنس، العمر، المؤهل العلمي، : عينة الدراسة على ظاهرتها يعزى ألي من المتغيرات

 ة االقتصادية(؟سنوات العمل بالتجارة، مكان السكن، الحالة االجتماعية، والحال



5 

 ما سبل تحسين اتجاهات المواطن الفلسطيني نحو أداء شرطة البلديات بغزة؟ -3
 

 

 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

 .أداء شرطة البلديات بغزةاتجاهات المواطن نحو  إلىالتعرف  -1

 دور الشرطة في العهد األول لإلسالم، وفي العصر الحديث.إلى التعرف  -2

الحالة  ،مكان السكن، المؤهل العلمي، )الجنس، العمر :متغيراتالمن  كلٌ دور  تحديد -3
 أداء شرطة البلديات بغزة. على اتجاهات المواطن نحو الحالة االقتصادية( االجتماعية،

تقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحسين اتجاهات المواطن تجاه شرطة البلديات  -4
 بغزة.

 

 أهمية الدراسة:
 لدراسة أهميتها من:تستمد هذه ا

 من خالل اوالمسؤولية الكبيرة المنوطة به اأفرادهشرطة البلديات و قوم به تالدور الذي  -1
     الوطني وذلك للتأكد على أن رجل الشرطة  ابالمواطنين أثناء تأدية واجبه ااحتكاكه
 .على خدمته وليس منعزاًل عنه المجتمع يقوم من هو جزء

  غزة.بتزام أفراد جهاز الشرطة في تحقيق رضا المواطنين التقييم والكشف عن مدى ال -2

هذه الدراسة في زيادة الوعي المجتمعي بمهمات وواجبات رجال إمكانية مساهمة  -3
 وكيفية تعامل أفراد الشرطة الفلسطينية مع المواطنين.  الشرطة،

           التي تعرضت للوقوفة في حدود علم الباحث أنها تعتبر من أوائل الدراسات -4
 .أداء شرطة البلديات بغزةالمواطن الفلسطيني نحو  تجاهاتا على

 

 فرضيات الدراسة:
( فـي اتجاهـات المـواطنين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ) -1

 نحو أداء شرطة البلديات بغزة تعزى لمتغير الجنس.
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اتجاهات المواطنين ( في α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2
 نحو أداء شرطة البلديات بغزة تعزى لمتغير السكن. 

( فـي اتجاهـات المـواطنين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ) -3
 نحو أداء شرطة البلديات بغزة تعزى لمتغير الفئات العمرية.

 ت المواطنين( في اتجاهاα ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -4
 سنوات العمل في التجارة. لمتغيرغزة بنحو أداء شرطة البلديات 

( فـي اتجاهـات المـواطنين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ) -5
 لمستوى التعليمي.ا لمتغيرغزة تعزى بنحو أداء شرطة البلديات 

اتجاهـات المـواطنين  ( فـيα ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى ) -6
 لحالة االجتماعية.ا لمتغيرغزة تعزى بنحو أداء شرطة البلديات 

( فـي اتجاهـات المـواطنين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ) -7
 لحالة االقتصادية.ا لمتغيرغزة تعزى بنحو أداء شرطة البلديات 

 

 : الدراسة متغيرات

 .  بغزة نحو أداء شرطة البلدياتالفلسطيني مواطن ال: اتجاهات المتغير التابع 

الجنس، العمر، مكان السكن، المؤهل العلمي، الحالة المتغيرات التالية : : المتغير المستقل 
 . االقتصادية، الحالة  االجتماعية

 حدود الدراسة:
 تمثلت حدود هذه الدراسة في اآلتي:  

 .غزةبأداء شرطة البلديات نحو : اتجاهات المواطن الفلسطيني الحد الموضوعي .1

 : غزة. الحد المكاني .2

 ( 2015 – 2014):  الحد الزماني .3

 .غزةبالحد المؤسسي: شرطة البلديات   .4

 .غزةبالبسطات والدكاكين المحالت التجارية و  : أصحابالبشري  الحد .5
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 مصطلحات الدراسة:
 

 االتجاه:
 أو تصورات ما يوجد لده من معتقدات ناًء علىهو الحالة الوجدانية للفرد التي تتكون ب      
معينين والتي تدفعه في بعض األحيان إلى القيام ببعض  أشخاص أو ما بموضوع يتعلق فيما

درجة  االستجاباتمن خالل هذه  أو السلوكيات حيالها في موقف معين ويتحدد االستجابات
 (.490:  1998قبوله لهذا الموضوع أو هؤالء األشخاص .)خليفة، رفضه أو

 

  :المواطــــــن
الحقوق  هو أي شخص ينتمي إلى دولة أو أمة سواء بالوالدة أو بالتجنس وهو يتمتع بكل

 .[(2010)قاموس المعاني العربي  ]المدنية التي ينص عليها تشريع تلك الدولة أو األمة. 
. ar)-aany.com/ar/dict/arhttp://www.alm ( 

      الشخص المقيم ضمن هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم فيها وله الحق هوو  
في التعليم والصحة والعمل وحرية التعبير والمشاركة في االنتخابات وعليه واجبات للدولة 

 ات المحليةقانون مجلس الهيئوالتشريعات التي أقرتها الدولة.] مثل االلتزام بالقوانين
 . [1مادة 5رقم :((1996 الفلسطينية

.)1.htm-newspaper/1997/16-http://www.moj.gov.ps/official) 
 

بأنه: كل شخص يحمل الجنسية مفاهيميًا  المواطن الفلسطينيعرف ت ةوعليه فإن الباحث
 ، له حقوق وواجبات كفلها له القانون.في فلسطين وخارجهاالفلسطينية ويقيم  

 

 البلديات:  شرطة
هي واحدة من إدارات الشرطة الفلسطينية المتخصصة حيث تعتبر شرطة البلديات حلقة      

الوصــل بــين أجهــزة الحكــم المحلــي والشــرطة، وتتــولى اإلشــراف علــى األســواق المعتمــدة لــدى 
زالة التعديات في األماكن العامة والمحافظة عليهـا وتنفيـ ذ البلديات وتسهيل حركة المواطنين وا 

قـــوانين البلـــديات والمحافظـــة علـــى إنجازاتهـــا، كمـــا تقـــوم شـــرطة البلـــديات بحفـــظ األمـــن داخـــل 
 (.www.moi.gov.ps/news/2487موقع وزارة الداخلية )محاكم صلح البلديات. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar)
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 :شرطة البلديات الباحثة ُتعرف

المتخصصة في متابعة األسواق دارات جهاز الشرطة الفلسطينية إدارة من إبأنها 
لة من اإلجراءات والخطوات التي من شأنها ترتيب األسواق وتنظيم الطرق وحركة بسلس

المرور في األسواق الشعبية وحماية األماكن العامة ومرافقة أقسام البلديات أثناء تأدية المهام 
  الموكلة إليهم كجباية اإليجارات المستحقة من المحالت والبسطات التابعة للبلديات ويقع 

 .تنفيذ قوانين البلديات على عاتقها



9 

 

 الفصل الثاني

 اإلطــــــــــــــار الــــنــــظـــــري 

 

  اتاالتجاه المبحث األول:

 التطور التاريخي لجهاز الشرطة المبحث الثاني :

 : وظائف ومهام الشرطةالثالثالمبحث 

 الصفات المهنية والشرعية واألخالقية لرجل الشرطة  رابع :المبحث ال

 : عالقة رجل الشرطة بالمواطن الخامسالمبحث 
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 ات االتجاه:  المبحث األول

 

 . األساسيةمكونات و مفهوم االتجاه  : األولالمطلب 

 أهم العوامل المؤثرة في تكوين االتجاه . -

 .عوامل نمو االتجاهات وتكوينها  -

 خصائص االتجاهات النفسية واالجتماعية وأهميتها.المطلب الثاني: 

 هات .أهمية االتجا -

 .أنواع االتجاهات  -

 وظائف االتجاهات . -

 تعديل االتجاهات . -

 عالقة االتجاهات ببعض المفاهيم األخرى . -
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 ات: االتجاه المبحث األول
 

  

 مقدمة :
قامــــت الباحثــــة بدراســــة موضــــوع اتجاهــــات المــــواطن نحــــو أداء شــــرطة البلــــديات بغــــزة وســــبل 

وعوامـل نمـو مبحـث لمفهـوم االتجـاه ومكوناتـه و تحسينها ، و سوف تتطرق الباحثة في هذا ال
 . وأهميتها وخصائصها ووظائفها االتجاهات

 : ومكوناته األساسية  االتجاه المطلب األول : مفهوم
 مفهوم االتجاه :

  تعــددت تعــاريف االتجاهــات تعــددًا كبيــرًا ولــم يتفــق العلمــاء علــى تعريــف واحــد محــدد ولكــن
لمشــترك بــين هــذه التعريفــات هــو االســتعداد لالســتجابة بــالرغم مــن ذلــك فقــد كــان العنصــر ا

ــــف 246 :1983 )موســــى، ــــي المواق ــــرد ف ــــذي يقــــف وراء اســــتجابات الف ( فاالتجــــاه هــــو ال
المختلفة ، واالتجاه بهذا المعنى تكوين فرضي. والتكـوين الفرضـي مفهـوم يفترضـه العلمـاء 

 . ليساعدهم على التفسير

 " حالــة مــن االســتعداد   ه :حيــث عــرف االتجــاه بأنــ ومــن أشــهر التعريفــات تعريــف" البــورت  
أو التأهــب العصــبي والنفســي تنــتظم مــن خــالل خبــرة الشــخص وتكــون ذات تــأثير تــوجيهي  
ـــع الموضـــوعات والمواقـــف التـــي تســـتثيرها هـــذه  أو دينـــامي فـــي عمـــل اســـتجابة الفـــرد لجمي

 ) 122: 1988االستجابة ) كفافي والشرقاوي ، 

 اســتعداد نفســي مــتعلم لالســتجابة الموجبــة أو الســالبة نحــو مثيــرات  وقــد يعــرف االتجــاه بأنــه
مــــن أفــــراد أو أشــــياء أو موضــــوعات تســــتدعي هــــذه االســــتجابة ويعبــــر عنــــه عــــادة بأحــــب       

 أو أكره .

  وعرف جرينGreen  ، االتجاه بأنه " نسق أو تنظيم لمشاعر الشـخص ومعارفـه وسـلوكه
ل في درجات القبول والرفض لموضـوعات االتجـاه " أي استعداده للقيام بأعمال معينة يتمث

( فـــإن تعريــــف جـــرين لالتجـــاه يشــــمل الجوانـــب الثالثـــة األساســــية 16 :1992 )البرميـــل ،
لالتجاه آال وهي المكون العقلي واالنفعـالي والسـلوكي وكـذلك يؤكـد علـى مسـتويات مختلفـة 

 من التفضيل لموضوع االتجاه .
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 من المكون المعرفي والمكون السلوكي ، وتضم ويعد االتجاه نظام ثابت حيث يتض
االتجاهات المكون االنفعالي وذلك هو السبب أنه عندما يتكون االتجاه يصبح مقاومًا 

 ( .153: 2001للتغيير ، وال يستجيب عمومًا للحقائق الجديدة ) موسى و عطية ،

  شيء معين أو حديث االتجاه هو الموقف الذي يتخذه الفرد أو االستجابة التي يبديها إزاء
معين أو قضية معينة إما بالقبول أو الرفض أو المعارضة ، نتيجة لمروره بخبرة معينة أو 
بحكم توافر ظروف أو شروط تعلق بذلك الشيء أو الحدث أو القضية.)شحاته 

 ( 16:  2003وآخرون،

 ه:" هو اتجاه المواطن نحو أداء شرطة البلديات بأن تعريف يمكن الحالي البحث ولغايات
استعداد عقلي ووجداني مكتسب وثابت نسبيًا لدى المواطن والذي يحدد سلوكه واستجاباته 
نحو أداء شرطة البلديات سواء بالقبول أو بالرفض والذي ينعكس بدوره على مدى تقبل 
المواطن لرجل الشرطة أو مدى رفضه للتعامل معه ". وهو ما تحدده الدرجة التي يحصل 

لى المقياس المستخدم في الدراسة الحالية ، حيث تدل الدرجة المرتفعة عليها المواطن ع
على القياس على االتجاه اإليجابي نحو التعامل مع المواطن، بينما تدل الدرجة 
المنخفضة على القياس على االتجاه السلبي نحو التعامل مع المواطن من قبل شرطة 

 البلديات. 
 

 : المكونات األساسية لالتجاه
 : ي االتجاه على ثالثة مكونات أساسية هيينطو 

 ويتكون من إدارك الشخص لموضوع االتجاه ومن معتقداته عنه ومن : المكون المعرفي  أ . 
أفكاره التي يحملها عن هذا الموضوع وكذلك الحجج التي يتقبلها الشخص نحـو موضـوع 

 ( .123:2006االتجاه )شفيق ،
ــاطفي( :  .ب ــالي )الع قبالــه وهــو  المكــون االنفع مشــاعر الشــخص ورغباتــه نحــو الموضــوع وا 

 ( .196:2007عليه أو نفوره منه أو كرهه له ) أحمد ،

يشـير إلـى نزعـة الفـرد للسـلوك وفـق أنمـاط  ):المكون السلوكي )األداء والنزعة إلى الفعـل  .ت
محددة في أوضاع معينة . وأن االتجاهـات تعمـل كموجهـات للسـلوك ، حيـث تـدفع الفـرد 

 ( .379: 1986 ، ق االتجاه الذي يتبناه )بدوي إلى العمل وف
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ـــؤثر      ـــاألخرى فـــإذا تغيـــرت إحـــداها فإنهـــا يمكـــن أن ت        وتـــؤثر هـــذه المكونـــات الثالثـــة كـــل ب
    فــي هيكــل اتجاهــات الفــرد ) بشــكل عــام ( ، حيــث يعتقــد الــبعض أن االتجاهــات ســهلة للغايــة 

    اء المواضـــيع التـــي تواجههـــا وتهـــتم بهـــا" " كونـــك تمتلـــك االســـتعداد للتصـــرف بطريقـــة معينـــة إز 
إال أن واقـــع األمـــر يشـــير إلـــى تعقـــد طبيعـــة ومســـتوى االتجاهـــات وتغيرهـــا باســـتمرار ، بســـبب 
تطـــور ميـــول األفـــراد وتغيـــر العوامـــل المـــؤثرة فـــي هـــذه الميـــول ممـــا يزيـــد دافعيـــة األفـــراد لتبنـــي 

ثر فـي سـلوكياتهم تجـاه القضـية اتجاهات معينة أو التخلي عن اتجاهات سابقة ، وكل ذلك يؤ 
 (  .11لعدد ا :2006. )النعيمي و عثمان،أو الحالة التي يتصرف كل منهم إزاءها 

 (: 281-279 :2000ومن أهم العوامل المؤثرة في تكوين االتجاه ) يونس ، 

 مختلف الجماعات التي ينتمي إليها الفرد تؤثر في اكتسابه التجاهاته . .1

 ضمنه من عوامل مختلفة يعتبر من أهم محددات االتجاه .اإلطار الثقافي بما يت .2

 العالقات االجتماعية .   .3

   مــا لــدى الفـــرد مــن معلومــات وبمـــا يعرفــه مــن أشـــياء أو أشــخاص أو جماعــات أو أفكـــار   .4
 ومبادئ وحقائق و معتقدات تؤثر في نوع اتجاهاته .

 

 :وتكوينها االتجاهات نمو عوامل
 تنمو كيف بمعرفة األعمال ورجال الجماعات دةوقا والسياسيون  المربون  يهتم

 التي العوامل تحديد إلى النفس علماء تعديلها، وسعى أو تغييرها وكيف يمكن االتجاهات،
 .تغييرها في وتتحكم نموها في تؤثر

والسياسية،  واالجتماعية النفسية العلوم في الباحثين بين استخدامه شاع مفهوم إن االتجاه    
تكوينه،  بعملية أو به بالمقصود يتعلق فيما ،خاصة الكبير الجهد يل توضيحهسب في وبذلوا

 هذه تباين تفسير ضوئها في يمكن التي بلورته، أو باألساس في تسهم التي والعوامل
 .االتجاهات

 مختلفة مواقف في االتجاه بموضوع الفرد اتصال تكرار من والعواطف االتجاهات وتتكون     
 الدوافع بعض لديه تحرك ،أو سارة مشاعر الفرد نفسية في تلفة، وتثيرمخ دوافع ترضى فيه

 .ومؤلمة مشاعر منفرة نفسه في وتثير
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    كبير بدور لالستهواء القابلية واحدة، وتسهم انفعالية صدمة نتيجة االتجاه يتكون  وقد     
 األفكار و لآلراء وتقبله الفرد تصديق سرعة لالستهواء بالقابلية تكوين اتجاهاتنا، ويقصد في
ن أو تمحيص، خاصة مناقشة أو نقد دون  نفوذ،     ذات أو بارزة شخصيات من صادرة كانت وا 
 : طريق عن والعواطف االتجاهات تتكون  الناس، و من كبير عدد يعتنقها أو
 أن إذ  :و العطـاء واألخـذ الـذاتي والمجهـود الشخصـية والخبـرات العقليـة الممارسـة .أ

 . تلققنوال تتكون  االتجاهات

 قـوي  دافـع الشـيء فـي االتجاهات،فالرغبـة تكـوين فـي المهمة العوامل من وهوالترغيب:  . ب
 .إلنجازه

 بـدور م يقـو ،وهـو منطقي إقناع دون  التأثير أي :لإليحاء الفعلي والمثال الحسنة القدوة .ج
                   األلفــاظتــأثير  مــن أقــوى  الســلوك تــأثير أن االتجاهــات، إذ تكــوين  فــي كبيــر

 ( .59-58: 1990 ) دويدار،
 

 .الوظيفية والعوامل الثقافية العوامل في وتكوينها االتجاهات نمو عوامل حصر ويمكن

 :الثقافية العوامل : أوالا 

 تحديد في الثقافية العوامل أهمية على كثيًرا والمربون  االجتماعي النفس علماء يؤكد
 أفراد يتقبلها التي والقيم معتقدات وال االتجاهات مون للفرد، وفي المجال السيكولوجي طبيعة

 لمجتمع الحياة طريقة هي آخر بمعنى معينين، أو ووقت في بيئة تعيش الناس من مجموعة
 االتجاهات من العديد ويمتص يكتسب الفرد الثقافية المؤثرات المجتمعات، ومن من

 .معه فيه ويتفاعل يعيش الذيلثقافي،  ا الوسط في السائدة والقيم واآلراء والمعتقدات

 األنماط اختالف المجتمعات  بين والمعتقدات االتجاهات في االختالفات وتعكس   
 العام الثقافي وللنمط للمجتمع دالة الواقع في هي والمعتقدات بينها، فاالتجاهات الثقافية
 .به الفرعية الموجودة الثقافات فيه، وكذلك السائد

 الثقافية المؤثرات فعالية أن ، بمعنى انتقائية بطريقة فراداأل لدى االتجاهات وتنمو
 اختالف من نجده ما سبب هو هذا واستخدامها، ولعل وتفسيرها لها الفرد على إدراك تتوقف
 ( . 2011:17شقفة، للمجتمع) العام الثقافي النمط داخل االتجاهات والمعتقدات بعض
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 :الوظيفية العوامل : ثانياا 

 تلك الوظيفية بالعوامل ،ونعني للفرد الوظيفية بقيمتها تتميز واالتجاهات داتالمعتق إن    
 الفرد توجه إنها حيث من لها العام والنمط الشخصية وسمات واالنفعاالت الحاجات والمطالب

 .معينة اتجاهات ومعتقدات اكتساب إلى

 لدى طواالنبسا االنطواء خصائص عن دراستها في  ( 1939 )دكستر وجدت فقد    
 أكثر فهن بالنقص، ولذلك شعوًرا أو انطواءً  أكثر أنهن "الراديكاليات" من الطالبات جماعة

 .الراديكالية المعتقدات واالتجاهات لتبني استحواًذا

 "ألبورت"اختبار  اً ممستخد خضوًعا أكثر كانوا الراديكاليين طالبه أن "فتر" وجد كذلك
 من انطواء أكثر نفسه  الوقت ،وفي أختبرهم الذين الطالب بقية عن))السيطرة،الخضوع

 ( .224-223ت،.ب :القطان فهمي و .( الرجعيين الطالب
 

 ئص االتجاهات النفسية واالجتماعية وأهميتها :المطلب الثاني : خصا
  خصائص االتجاهات النفسية واالجتماعية :

 أنها :  (  بعض من خصائص االتجاهات النفسية على2006تذكر مها هاشم وآخرون )

 مكتسبة ومتعلمة، وليست وراثية والديه . -

 تتكون وترتبط بمثيرات ومواقف اجتماعية، ويشترك عدد من األفراد والجماعات فيها. -

 ال تتكون من فراغ، ولكنها تتضمن دائمًا عالقة بين فرد وموضوع من موضوعات البيئة. -

 توضح وجود عالقة بين الفرد وموضوع االتجاه . -

بــات واالســتمرار النســبي، ولكــن مــن الممكــن تعــديلها وتغييرهــا تحــت ظــروف ولهــا صــفة الث -
 ( . 264- 263: 2006معينة ) هاشم وآخرون، 

 ( فيصنف خصائص أخرى مثل :1998أما صالح أبو جادو )

 االتجاهات قابلة للقياس ، ويمكن التنبؤ بها . -

من مالحظة السلوك  االتجاه عالقة بين الفرد وموضوع أو شيء ما، ويستدل على االتجاه -
 نحو الموضوع الشيء المعين . 

 االتجاه دينامي، أي يحرك سلوك الفرد نحو الموضوعات التي انتظم حولها . -



16 

  قد يكون االتجاه سلبيًا أو محايدًا، وقد يكون ضعيف أو قويًا نحو موضوع معين. -

 ا مـــا هـــووتتفـــاوت االتجاهـــات فـــي وضـــوحها وجالئهـــا، فمنهـــا مـــا هـــو واضـــح المعـــالم، ومنهـــ
                         غــــــــامض، وكمــــــــا يغلــــــــب علــــــــى محتــــــــوى االتجاهــــــــات، الذاتيــــــــة أكثــــــــر مــــــــن الالشخصـــــــــي 

 ( . 216-215 1998:)أبو جادو،
 

 : أهمية االتجاهات
تقدم االتجاهات إمكانيـات هائلـة لتحقيـق النجـاح والفشـل فـي الحيـاة حيـث إنهـا دوافـع هامـة  .1

نسانية ، وتبدو كفاءة الفرد عندما تدفعه اتجاهاتـه إلـى للسلوك ذات تأثير على كل القيم اإل
أن يبــدأ العمــل ويســتمر فيــه حتــى يكملــه . واتجــاه الفــرد نحــو عملــه يــؤثر فــي قيمــة النشــاط 

 . الذي يبذله فيه

تتقرر القيمة االجتماعية للفرد باتجاهاته نحو اآلخرين فإذا تعلم الفرد أن ينسى نفسه ويقدم  .2
إليهـا يكـون بـذلك قـد اكتسـب صـفات شخصـية ضـرورية للحصـول خدماتـه للـذين يحتـاجون 

 ( .1981:272 على التقدير من اآلخرين. )موسى،

يـرى علمـاء التربيـة أن التعلـيم الـذي يـؤدي إلــى تكـوين اتجاهـات صـالحة فـي التلميـذ أكثــر   .3
ــيم الــذي يــؤدي لمجــرد كســب المعرفــة إذ إن االتجاهــات يبقــي أثرهــا دائمــًا  جــدوى مــن التعل

 . تخضع الخبرات المعرفية عادة لعوامل النسيان بينما

   يهـــتم المصـــلحون بدراســـتها ليبنـــوا عليهـــا مـــا ينـــادون بـــه مـــن إصـــالح وألهميـــة االتجاهـــات  .4
ومــن أمثلــة ذلــك اســتغالل االتجــاه نحــو األمــور الدينيــة لمحاربــة البضــائع اليهوديــة وكــذلك 

تأصـلة فـي نفـوس النـاس ليبنـوا استغالل رجال التجـارة والصـناعة للعواطـف واالتجاهـات الم
 . عليها إعالناتهم لترويج بضائعهم

التجاهات جزء هام من التراث الثقـافي الـذي ينتقـل مـن جيـل إلـى جيـل مـع مـا يتبعـه مـن ا  .5
معتقدات وعادات وقيم وأفكار ولهذا فإن علماء الـنفس االجتمـاعي ورجـال التربيـة يوجهـون 

 . ) 124 :1990ت ،اهتمامًا كبيرًا لدراسة االتجاهات )بركا

مــن المعــروف أن األفــراد الــذين يبنــون اتجاهــات إيجابيــة أســرع فــي التكيــف فــي مجــتمعهم   .6
ويحققــون تقــدمًا فــي عالقــاتهم مــع اآلخــرين . ويكونــون أكثــر إيجابيــة مــع مــا يواجهــون مــن 
مواقف وفي قبول ما توكل إليهم من مهمات . كـذلك إن اإليجابيـة تزيـد المخـزون المعرفـي 
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ألفراد من حيث أنها تتيح لهـم الفـرص فـي االنـدماج فـي مواقـف مختلفـة ، وهـذه تتـيح لدى ا
 . لهم مزيدًا من التفاعل وبالتالي تزيد خبراتهم

تشــكل االتجاهــات جانبــًا معرفيــًا هامــًا لتكامــل النمــو والــتعلم لــدى المــتعلم حيــث إن الــتعلم   .7
علم أن يصــوغ خبراتــه ويطــور االنفعــالي باإلضــافة إلــى الــتعلم المعرفــي يعطــي فرصــة للمــت

ســلوكياته بحيــث تالقــي قبــواًل ويجعلهــا أكثــر مســايرة لمعــايير الجماعــة . ولهــذا يعتبــر تعلــم 
االتجاهــــــــات والــــــــتعلم االنفعــــــــالي متطلبــــــــًا للوصــــــــول إلــــــــى تنميــــــــة الشخصــــــــية المتكاملــــــــة 

 .)  1989:162)قطامي،

يــة معنــى وداللــة ، عنــدما وتــرى الباحثــة أن االتجاهــات تضــفي عمومــًا علــى حيــاة الفــرد اليوم
 يتفق سلوكه مع اتجاهاته ويشبع هذا السلوك تلك االتجاهات .

 

 (http://www.minshawi.com/other/nedjma.htm.) تصنيف أنواع االتجاه :

إن االتجاهــــات تعــــددت تقســــيماتها وأنواعهــــا بــــاختالف الزاويــــة التــــي ينظــــر منهــــا علــــم الــــنفس 
 : الي االجتماعي لالتجاه على النحو الت

واالتجاهـات الجماعيـة هـي تلـك االتجاهـات المشـتركة بـين  اتجاهات جماعية أو فردية : .أ
عــدد مــن النــاس كإعجــاب النــاس بــزعيم سياســي أو بطــل دينــي ، أمــا االتجاهــات الفرديــة 
ـــة        فهـــي تلـــك التـــي تميـــز فـــردًا عـــن آخـــر كإعجـــاب الفـــرد بشخصـــية معينـــة أو بفئـــة معين

 ( 22: 2006)الشمري،  من الناس .

العلني هو االتجاه الذي يتحدث فيه الفرد أمام الناس،  واالتجاهاتجاهات علنية وسرية :  .ب
 واالحتفـاظيجد فيه الفرد حرجًا في إظهاره، ويحـاول إخفـاءه  اتجاهالسري فهو  هاالتجاأما 

 به لنفسه بل قد ينكره أحيانًا إذا ُسئل عنه .

ة هــي التــي تســيطر علــى جانــب كبيــر مــن فاالتجاهــات القويــاتجاهــات قويــة وضــعيفة :  .ت
حياة الناس، وتجعله يسلك في بعض المواقـف سـلوكًا جـادًا مثـل االتجـاه نحـو الـدين، أمـا 

، فإنـه يفعـل ذلـك ألن احتمالـهمن يقف من االتجاه موقفًا ضـعيفًا ال يسـتطيع مقاومتـه وال 
 ال يشعر بشدة االتجاه .
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معـين  شـيءة هـي التـي تنحـو بـالفرد نحـو واالتجاهات الموجب اتجاهات موجبة وسالبة : .ث
أخــــر  شــــيءكـــالفن مــــثاًل، أمــــا االتجاهــــات الســــالبة فهــــي التـــي تجــــنح بــــالفرد بعيــــدًا نحــــو 

 كاإلدمان مثاًل .

العام هو االتجاه الذي يكون معممًا نحـو موضـوعات  واالتجاه اتجاهات عامة وخاصة : .ج
فاالتجــاه الخــاص هــو االتجــاه مــن االتجــاه الخــاص،  واســتقرارمتعــددة، ويكــون أكثــر ثباتــًا 

 ( .        103:  2001يكون نحو موضوع نوعي محدد )أحمد، إلي
 

 : وظائف االتجاهات
ــــه مــــع اآلخــــرين     ــــه وتفاعل ــــه وأفعال ــــرد وفــــي أو أقوال ــــنعكس االتجاهــــات فــــي ســــلوك الف         ت

        ص فــــي الجماعــــات المختلفــــة التــــي يعــــيش معهــــا، كمــــا أنهــــا توجــــه اســــتجابات الفــــرد لألشــــخا
و األشياء و الموضوعات بطريقة تكاد تكون ثابتة، أي أن االتجاهات عبارة عـن دوافـع توجـه 
        ســــلوك الفــــرد فــــي مواقــــف معينــــة، ســــواء كانــــت هــــذه المواقــــف متصــــلة بــــأمور دينــــه أو عملــــه
    أو طــرق تعاملــه مــع النــاس أو نشــاطه أو تطرفــه إلــى فــرد مــن األفــراد، فــإذا كانــت االتجاهــات
    مــع العوامــل الخارجيــة األخــرى فــي بيئــة الفــرد تحــدد األســلوب الــذي يــدرك بــه الشــخص العــالم
ـــراد  ـــدور الـــذي تقـــوم بـــه االتجاهـــات مـــن وظـــائف عديـــدة لألف ـــا ال أو يســـتجيب فهـــذا يوضـــح لن

 .(  2002:13)السحار،
تــؤدي االتجاهــات عــددًا مــن الوظــائف علــى المســتوى الشخصــي واالجتمــاعي ، بحيــث       

مكن الفرد من معالجة األوضاع الحياتية المختلفة على نحو مثمر وفعال وأهم هذه الوظائف ت
 (19: 2011) شقفة ،: هي

 تجاه بذاتها، أو محددة مواقف إزاء نمطية يجعلها بحيث الفرد تفكير عملية االتجاه ينظم -1
 .الحدود أضيق في إال نمطيتها عن تحيد يجعلها ال معينين بما أفراد

  ة،ممـا معـين ظـاهرة نحـو وأحاسيسـه لمشـاعره المتضـمنة الفـرد انفعـاالت تجـاهاال نظميـ -2
 .يضعفها أو بها، فيقويها المتميز شحنته االنفعالية يشكل

 محـدد موقـف أو مـا شـخص نحـو الفـرد يتخـذها التـي اإلجرائيـة الخطـوات االتجـاه نظميـ -3
 .رفضها أو قبولها على يدل عضوية، بما أو أكانت لفظية سواءً 

 تفاعالتـه أثنـاء بهـا يمـر التـي االجتماعيـة المواقـف فـي الفـرد حركـة االتجـاه طينشـ -4
 .منها لكل متفحصًا ومختبراً  يجعله الغير، بما مع وعالقاته االجتماعية الشخصية
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 واضـحة، وبرؤيـة ثاقبـة بنظـرة حولـه مـن ويـرى  نفسـه يـرى  أن علـى الفـرد االتجـاه يسـاعد -5
 .ويكررها أفضلها فيختار لحاليةوا السابقة خبراته يؤهله لتقويم وبما

 بمـا والخاصـة، العامـة أمـوره فـي السـليمة القـرارات اتخـاذ كيفيـة علـى الفـرد االتجـاه يدرب -6
 السوية. سلوكياته يشكالن اللذان النفسي واالستقرار االنفعالي له الثبات يكفل

    خبرةال طريق عن اكتسبها سواء الجيد التعلم طرق  اكتساب على الفرد االتجاه يساعد -7
 .الضارة خبراته وتجنب السارة خبراته لتكرار يؤهله أو التلقين، بما التقليد أو

 عاديـة أم كانـت البيئـة، بشـرية في المتاحة الموارد من االستفادة كيفية الفرد االتجاه يعلم -8
 .بالغير ضرارأ يتسبب ال مشروعة، وبما بطرق  والثانوية األساسية إلشباع حاجاته

   النوعيـة ورؤيته لألمور الشاملة العامة رؤيته بين التمييز كيفية على لفردا االتجاه يدرب -9
 ( .182-183: 1992 )عمر جزئياتها على المركزة المحددة 

 )المشـاقبة، محـدد أو سـلوك أو هـدف موضوع نحو تقييمًا متعلما موجها االتجاه بريعت -11
1993 : 8) 

  : ويمكن تحديد أربع وظائف أساسية لالتجاهات

  وهـي تسـاعد الفـرد علـى تحقيـق هـدف معـين ، والتكيـف مـع اآلخـرين  ظيفة التكيفيـة :الو
 . ألنه يشكل اتجاهات مشابهة التجاهات أفراد المجتمع

  : اتجاهــات الفــرد تــرتبط بدوافعــه وحاجاتــه الشخصــية أكثــر مــن ارتباطهــا وظيفــة دفاعيــة
اهـات معينـة لتبريـر بالخصائص الموضوعية لالتجاهات لـذلك يلجـأ الفـرد إلـى تكـوين اتج

 . بعض صراعاته الداخلية لالحتفاظ بكرامته وثقته بنفسه

 : أي أن االتجاهـــــات تزيـــــد مـــــن ثقتنـــــا فـــــي التفاعـــــل مـــــع  وظيفـــــة اقتصـــــاد المعلومـــــات
 . الموضوعات بتزويدنا بالمعلومات

 أي أن اتجاهـات الفـرد تحـدد نمـط تفاعلـه مـع  وظيفة التعبير عن القيم وتحقيق الـذات :
 . 213):  1991لتي يعيش فيها عن طريق التعبير عنها بأي وسيلة )منسي،البيئة ا

 

 تعديل االتجاهات : 
أنه يبدو من الوهلة األولى أن تغيير االتجاهات أمر بسيط، فبما أن االتجاهات 

يكون تعديل شدتها أو استبدال غير المرغوب منها أمرًا من السهولة  أنمتعلمة، فالبد 
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  ع ذلك فإن االتجاهات ال تتغير أو تستبدل بنفس السهولة التي ُتتعلم ، ومتعديله باإلمكان
على أسلوبه  أو ُتكتسب بها، فالتجاه بعد نشأته يصبح جانبًا مندمجًا في شخصية الفرد، يؤثر

السلوكي ككل، وتغيير اتجاه واحد ليس سهاًل ألنه يصبح جزءًا من شبكة تضفي النظام على 
تنجح المحاوالت جيدة التخطيط لتعديل االتجاه بسهولة مع مرور شخصية الفرد، وغالبًا ما 

ضعه السابق، و مع ذلك فاالتجاهات يمكن تعديلها أو تغييرها تحت ظروف و الوقت إلى 
 ( .     36 :2008معينة)محمد،

وعليه فإن االتجاهات قابلة للتعديل والتغيير، وهنـاك العديـد مـن الطـرق التـي يمكـن بهـا 
 :ت النفسية واالجتماعية ومن أهمها تغيير االتجاها

ـــرد نحـــو أي موضـــوع يتـــأثر وبـــال شـــك بإطـــاره  تغييـــر اإلطـــار المرجعـــي : .أ إن اتجـــاه الف
المرجعي الذي يتضمن المعايير والقيم والمدركات ويؤثر فيه، وهذا االرتباط الوثيـق يؤكـد 

 أن تغيير االتجاه يتطلب إحداث تغيير في اإلطار المرجعي .
حيـث أن للجماعـة أثـرًا فـي تحديـد اتجاهـات  التـي ينتمـي إليهـا الفـرد : تغيير الجماعة .ب

الفرد وتكوينها وقد تكونت اتجاهاته وقيمه في ضـوء معاييرهـا، و مـن الطبيعـي أن تتغيـر 
اتجاهاته بتغير انتمائـه مـن جماعـة إلـى أخـرى، وهـو مـع ُمضـي الوقـت يميـل إلـى تعـديل 

ديــدة، إذا حــدث تغيــر فــي موضــوع االتجــاه ســلوكه واتجاهاتــه لتتماشــى مــع الجماعــة الج
 وأدرك الفرد ذلك .

        يســــمح للفــــرد بــــأن يتعــــرف علــــى الموضــــوع  االتصــــال المباشــــر بموضــــوع االتجــــاه : .ت
 من جوانب جديدة ، مما يؤدي إلى تغيير االتجاه نحوه .

ـــة : .ث ـــر المواقـــف االجتماعي فـــنالحظ مـــثاًل أن  تتغيـــر اتجاهـــات الفـــرد والجماعـــة بتغي
 ات الطالب تتغير عندما يصبح مدرسًا مثاًل .اتجاه

تقـم وسـائل اإلعـالم بتقـديم المعلومـات والحقـائق واألفكـار  وسائل اإلعالم والمعلومات : .ج
إلى اإليجـاب  حول موضوع ما أو قضية ما ، مما يلقي ضوًء يساعد على تغيير االتجاه

 أو السلب .
ييـر اإلطـار المرجعـي للفـرد، ممـا يـؤثر تغييـر األحـداث فـي تغتأثير األحداث المهمـة :  .ح

يــؤثر بــالطبع علــى تغييــر اتجاهاتــه، وكــذلك تتــأثر االتجاهــات ويمكــن تغييرهــا باإلقنــاع 
 ( .          171-164 : 2003عن طريق استخدام رأي األغلبية والخبراء )زهران،
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 : من العوامل التي تجعل تغيير االتجاه سهال 
 ضعف االتجاه وعدم رسوخه   -1

   وجود اتجاهات متوازية أو متساوية في قوتها بحيـث يمكـن تـرجيح إحـداها علـى بـاقي   -2
 االتجاهات . 

 عدم وضوح اتجاه الفرد أساسا نحو موضوع االتجاه   -3

 وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع االتجاه .  -4

 . لالتجاهوجود مؤثرات مضادة   -5

ات التـــي تتكـــون فـــي الجماعـــات الثانويـــة ســـطحية أو هامشـــية االتجـــاه، مثـــل االتجاهـــ  -6
 ( .95 :1998 ..( ) مسعود، كاألندية)

 

 ومن العوامل التي تجعل تغيير االتجاه صعبا ما يلي:

 قوة االتجاه القديم ورسوخه. .1

 زيادة درجة وضوح معالم االتجاه عند الفرد. .2

ـــة االتجـــاه فـــي ت .3 ـــاع قيمـــه وأهمي كـــوين اســـتقرار االتجـــاه فـــي نـــواه شخصـــية الفـــرد وارتف
 شخصية الفرد ومعتقدات الجماعة التي ينتمي إليها.

االقتصـــار فـــي محـــاوالت تغييـــر االتجـــاه علـــى الفـــرد ولـــيس علـــى الجماعـــة ككـــل ألن  .4
 االتجاهات تنبع أصال  من الجماعة.

 الدوافع القوية عند الفرد تجعل محاوالت التغيير صعبة. .5

 .الجمود الفكري وصالبة الرأي تجعل تغيير االتجاه صعبا .6

 إدراك الجديد على أن فيه تهديدا للذات. .7

 (2012:313محاولة تغيير االتجاه رغم إرادة الفرد )اإلجبار ال االختيار()صديق،  .8
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كشــفت دراســات عديــدة عــن ضــرورة مراعــاة مجموعــة مــن الشــرو  حــين نســتهدف تغييــر 
 االتجاهات النفسية لألفراد والجماعات وهي :

االتجاه هو تقديم معلومة جديدة للفرد المراد التـأثير فيـه، وأن  إن المدخل األساسي لتغيير -1
 تكون متصلة بشكل وثيق بموضوع االتجاه المراد تغييره

      يمكـــن تغييـــر االتجـــاه بطريقـــة مباشـــرة بـــأن تتجـــه الرســـالة مباشـــرة إلـــى الموضـــوع بـــالتنفير -2
سلوكيات المرغوبة وغير أو الترغيب ، ولعل األفالم السينمائية تعرض في ثناياها بعض ال

 المرغوبة .

 من األخطاء الشائعة ، إغفال الجوانب اإليجابية للموضوع المراد تغييره وكذلك العكس . -3

يســـــهل تغييـــــر االتجاهـــــات بالنســـــبة للموضـــــوعات غيـــــر المركزيـــــة عكـــــس الموضـــــوعات  -4
الفـرد فـي  المركزية، بمعنى أن هناك اتجاهات قوية ومحورية لها ثقل كبيـر فـي تحديـد دور

دراكه لآلخرين .  حياته وا 
 

 :عالقة االتجاهات ببعض المفاهيم األخرى  
 السعودية( –موقع أكاديمية علم النفساالتجاهات، )

 (http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=14419).          

ترتبط  التي األخرى  المفاهيم وبعض االتجاه مفهوم بين والُكتاب المؤلفين بعض يخلط     
 عرض بمحاولة الباحثة وبينها، تقوم االتجاه بين تربط جًدا رفيعة خيوط لوجود باالتجاه، نظًرا

تشابهه ،  أن يمكن التي المفاهيم وبعض االتجاه من كل بين التفريق في بعض الباحثين آراء
القيم، الميل، المعتقدات، " المفاهيم هذه باالتجاه، ومن يقصد القارئ ما على يختلط ال حتى

 السمة، الرأي، االهتمام والمعلومات " . 

   : ةالقيماالتجاه و   .1

المفاضلة  مواقف في التنظيم هذا ينشأ الفرد لخبرة خاص تنظيم عن عبارة القيمة   
 يوجه التنظيم وهذا ، للفرد جتماعياال الضمير على معيارية وحدة إلى ويتحول واالختيار،

 والعناصر والمثيرات األشياء على الحكم في ويساعده اليومية حياته مواقف في الفرد سلوك

 فإنه االتجاه إلى وبالنظر .ما هدف لتحقيق الفرد سعي أثناء وذلك ، البيئة في المتفاعلة
   الهدف منطقة في ولكن الفرد سلوك أيضاً  وتوجه ومتكررة حادة لخبرة خاص تنظيم أيضاً 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=14419


23 

     البحث مرحلة في فعالة كانت التي القيمة سابقة لالتجاه األولوية تكون  حيث الغرض أو
  257) :1999الرحمن، وعبد الهدف(.)السيد أو الغرض لتحقيق السعي أو

 الميل:االتجاه و  .2

 يرتبطـان بينهما،فهمـا القويـة للصـلة والميـل، وذلـك االتجـاه بـين النـاس يخلـط مـا كثيـًرا 
يعبـــــر الميــــل عــــن اســـــتجابات الفــــرد إزاء موضــــوع معـــــين مــــن حيــــث التأيـــــد               ارتباطــــا وثيقــــًا ، 
 مـا كثيـًرا ، بـل الميـل تحتـه معنـاه، وينطـوي  فـي أوسـع اصـطالح االتجاه ولكنأو المعارضة, 

 ةنفسـي اتجاهـات هـي موجـب، فـالميول اتجـاه أنـه علـى االجتماعي الميـل النفس علماء يعرف
 نحـو إيجابيـة اتجاهـات معـين، فهـي فـي ميـدان أكثـر نشـاط أوجـه عـن يبحـث الشخص تجعل

 لشيء لالستجابة الفرد الستعداد  وصف والميل االتجاه من البيئة، وكلٌ  من مختارة مجاالت
 .( 54: 2001أبو نجيله،) معينة بطريقة ما
 المعتقدات :االتجاه و  .3

عتقـد علـى أنـه يمثـل التجسـيد المعرفـي لالتجـاه وأنـه هناك عدد من العلمـاء ينظـروا إلـى الم    
أحــد مكوناتــه األساســية والــبعض األخــر ينظــر إلــى ضــرورة التميــز بينهمــا باعتبــار أن المعتقــد 
يشـير إلـى الجانـب المعرفــي ويتمــثل فـــي درجـــات مــن الـترجيــح الـذاتـــي ) االعتقـاد فـي الصــحة 

                التقــــــــــويمي أو الوجــــــــــداني ) بالحــــــــــب  أو الزيــــــــــف (, أمــــــــــا االتجــــــــــاه فيشــــــــــير إلــــــــــى الجانــــــــــب
 (. 2003:13)عوض،أو الكراهية(.

 الرأي: االتجاه و  .4

يتميز الرأي عن االتجاه في كونه خالي من الشحنة االنفعالية إلى حد ما فهو ال ينطوي    
يعتبـر عنصـرا أساسـيا  يعلي المصاحب الوجداني الذي يتميز به االتجاه لكـن الجانـب المعرفـ

 و وبالتالي فإن الفرق بين االتجاه والرأي الشخصي والعام وهو كالتالي :
 :الشخصي والرأي أوالا : االتجاه 

 رأي يستطيع مشكلة بوجود غالًبا يرتبط الشخصي الرأي مفهوم أن العلماء بعض يرى 
 غيره آراء مع الشخصي الفرد رأي يتفق أن بالضرورة عليها، وليس والتغلب فيها حلها الفرد
 بأي يتعلق فيما كان ألي الشخصي الرأي صواب بحتمية يسلم أنه ال كما ما، مشكلة حول
 بجذوره تعمق دون  متناهية بسطحية معين في موضوع رأيه الفرد يبدي األمور، وقد من أمر
 ما أمر في الشخصي رأيه الفرد رأيه، وقد يبين قيمة من يضعف فيه، مما خبرة سابق بال و
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 رأيه، فالرأي من أهمية يدعم فيه، مما مسبقة خبرة على وبناء ائصهلخص دقيق فحص بعد
فهو  لألمور، ولذلك المحددة وبنظرته به الخاص الفرد تفكير بنوعية مرتبط الشخصي
 فردًيا        اتجاًها أكان ،سواء االتجاه به يتميز و يتصف مما أضيق نطاق في يتخصص

 مشكالته في المراهق ابنه يناقشه أن ما خصش يرفض قد سبيل المثال ، وعلى جماعًيا أو
       .  "اتجاه " باستمرار غيره مع هو أن يناقشها يمانع ال بينما "شخصي رأي "الجنسية
 .(180:  1992 ،)الشيخ

 :العام الرأي و ثانياا : االتجاه

 المجتمع في السائدة الشخصية اآلراء لمجموع محصلة انه على العام الرأي تفسير يمكن
 أفكارهم عن تعبير أصلح أنها على عامة بصورة ا أصحابه يتفق والتي معينة، ل مشكلةحو 

 أن يمكن العام الرأي فإن وبذلك بخصوصها، يتعلق فيما المتطابقة ووجهات نظرهم المتقاربة
 األمور، من أمر حول المتضاربة الشخصية والنظريات الفكرية المتصارعة، القوى  نتاج يكون 

جماعها الحل تفاقا من والمستخلص  يسود الذي العام الرأي يمثل واحد معنى على بينها وا 
 طرحا تتضمن جدلية لمناقشات غالًبا نتيجة المجتمع في العام الرأي وينتج ، المجتمع في

بداء لألفكار  االستحسان واالستنكار، وبين والرفض، وبين التأييد بين النظر لوجهات وا 
 من اتفاق يسود بما المناقشة في المشتركة األطراف غالبية يتأثر ،حتى والمعارضة الموافقة

أفراد  بين اإلجماع عن العام الرأي يعبر أن بالضرورة النظر، وليس ووجهات التفكير في عام
 الرأي أفراده، ويختلف لغالبية الشخصية اآلراء عن يعبر ولكنه معينة، قضية حول المجتمع

 ينتج الفرد، بينما على خارجية قوى  تأثير من ناتج العام الرأي أن االتجاه في عن العام
 قد : المثال سبيل والعصبي، وعلى العقلي الفرد المتعلقة باستعداد تكوينه طبيعة من االتجاه
 بينما " عام رأي " الجامعية الدراسة الفتيان في مع الفتيات باختالط األمور أولياء يسمح

 مستقلة تكون  تعليمهن الجامعي، بحيث لتلقي لبناتهن خاصة أماكن بتحديد يطالبون 
 ( .287-291 : 1978 ، )يونس  "اتجاه" الطالب أماكن عن ومنفصلة

 :  االهتماماالتجاه و  .5

ـــــــكلقـــــــد أوضـــــــح      ـــــــين االتجاهـــــــات واالهتمامـــــــات,  (Eysenck)أيزين أن هنـــــــاك عالقـــــــة ب
الفرد نحوها فاالهتمامات هي عبارة عن تجاه ذات وجهات إيجابية حياله أشياء معينة ويشعر 

بجاذبيــة معينــة , وعلــى الــرغم مــن وجــود عالقــة بــن هــذين المفهــومين إال أن هنــاك اخــتالف 
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والذي يكمن في أن االهتمام يشير إلى بعض التفصيالت المهنية أما االتجاه يشير إلـى أمـور 
  .اجتماعية أو سياسية

 السمة:االتجاه و  .6

      الســــتمرار ويمكــــن مالحظتهــــا هــــي صــــفة أو خاصــــية للســــلوك تتصــــف بقــــدر مــــن ا الســــمة   
ــــي أن هــــذه  و قياســـها فالشخصـــية تحتـــوي علـــي أنـــواع عديـــدة مـــن الســــمة ويـشــــير جـيـلفــــورد إلـ

 . االتجاهات نوع من هذه السمات المتعلقة بالموضوعات أو المسائل االجتماعية

    كالً  أن ألبورت راعتب ما، فقد حد إلى صعًبا أمًرا والسمة االتجاه بين التمييز يعتبر       
 يكون  قد منهما أياً  أن ، كما لالستجابة مسبقة استعدادات هما عبارة عن االتجاه والسمة من 

 بين مشترك نتاج كليهما أن كما ، السلوك توجيه إيجاد أو إلي منهما أًيا يؤدي فريًدا، وقد
 بموضوع يرتبط ، فاالتجاهالمفهومين فيما بين تميز فيوجد ذلك والتعلم، وبرغم الوراثية العوامل
 عمومية فإن ليست كذلك، وهكذا السمة أن حين الموضوعات، على من معينة بفئة أو معين
 بها التي يتعلق الموضوعات عدد تزايد ،فكلما االتجاه عمومية من أكبر دائًما تكون  السمة

 الشديد التخصص من عموميته في االتجاه يختلف بالسمة، وقد شبًها أكثر االتجاه، أصبح
 االتجاه فإن و كذلك دائما،ً  عامة السمة تكون  أن يجب حين النسبية، على إلي العمومية

 ليست السمة أن حين إليه، في يتجه الذي للموضوع الرفض أو تعميمًا للقبول عادة يتضمن
 .كذلك

  المعلومات :االتجاه و  .7

الموضوع وفرق بين يوجد فرق بين اتجاهي نحو موضوع معين وبين معلوماتي عن هذا    
         معلوماتي عن الديمقراطية فقد يكون لدينا معلومات كثيرة  اتجاهاتي الديمقراطية و

عن الديمقراطية لكن في ذات الوقت قد يكون اتجاهي وسلوكي ليس في جانب الديمقراطية 
 . بل قد تكون االتجاهات تميل إلي الديكتاتورية
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 ــــةالــشـرطـــالمبحث الثاني : 
 

 : التطور التاريخي لجهاز الشرطةولالمطلب األ 
 

 نشأة  نظام الشرطة وتطوره في فلسطينالمطلب الثاني: 
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: تمهيد  
تشكل الشرطة مركبًا أساسيًا في كل نظام وكل مجتمع ويعتبر جهاز الشرطة من أهم  

    مع المواطنين األجهزة األمنية الموجودة في العالم، ألنه هو الواجهة الرئيسية للتعامل 
المحافظة على النظام العام وتطبيق القانون وضمان  إليهدف تعتبر مؤسسة اجتماعية ي هوو 

كل أشكاله،"وتمثل الشرطة التي تعمل في المجتمع مبدأ مساواة بوجود النظام وتواصله 
  . (64 :2010)حمدان، .المحافظة على حقوق اإلنسان والمواطن" والمواطنين أمام القانون 

وتسعى الباحثة جاهدة للوقوف على المعاني االصطالحية والتعريفات الالزمة والتطور    
  التاريخي لجهاز الشرطة.

 تعريف الشرطة:
الشرطة بتحريك العالمة، واشرط فالن نفسه لكذا: أعلمها له وأعدها، ومنها  الشرطة لغة:

رط ألنهم جعلوا عالمة يعرفون بها، الواحد شرطي و  شرطة والجمع شرط، سموا سمى الشُّ
 بذلك ألنهم أعدوا لذلك وعٌلموا أنفسهم بعالمات. )لسان العرب(

الشرطة هي هيئة مدنية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل لشرطة اصطالحاا: ا
في كافة المجاالت ، وتختص بالمحافظة على النظام واألمن  للمواطنين األمن والطمأنينة
وعلى األخص منع الجريمة وضبطها، وتنفيذ ما  ،رواح واألعراضالعام واآلداب وحماية األ

 .(15ص :2007تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات)هالل،

"هيئة مدنية نظامية رئيسها األعلى الرئيس  وُتعرف الشرطة الفلسطينية بأنها:
تولى تنفيذ ما الفلسطيني وتتبع لإلشراف المباشر من قبل وزير الداخلية واألمن الوطني، وت

وكذلك هي هيئة  ،تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات من أهمها حفظ األمن واألمان
    لبطشجتماعي فلم يعد رجل الشرطة أداة لاجتماعية لها أهميتها البالغة ولها حضورها اال

نما حام لممتلكات وأمن المواطن وزادُ أو  ،  هددهلألخطار التي ت وسيلة إلرهاب المواطن وا 
 .(57 :2005كلوب،  ) لسيادة القانون". اً ًة له، ومؤكدومرشد وموجهةً 

  
بأنه أحد أجهزة قوى األمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية  تعرف الباحثة جهاز الشرطة:و 

       واألمن الوطني والمعنية بتأمين المجتمع ضد كل مساس بحقوق المواطنين وحرياتهم
 كل خوف محتمل.أو اعتباراتهم  وضد 
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 المطلب األول: التطور التاريخي لجهاز الشرطة
 

 جهاز الشرطة وتطور مهامه من منظور تاريخي: 

الشرطة لتحقيق أهداف مجتمعية نوعية ال تستطيع أي من المؤسسات األخرى اء نشتم إ"
ما  القيام بها، فهي التي يقع عليها عبء حماية أفراد المجتمع، وضمان سيادة األمن ولعل

 :1994 )النجار،يزيد من تفردها أنها تتعامل مع جميع فئات المجتمع وليس مع فئة محددة".
11،14.)  

والواقع أن هذه المهام جعلت من المؤسسة الشرطية نقطة اتصال مباشر مع الجمهور،   
وفي هذا الصدد تشير المعطيات التاريخية إلى أن هذا االحتكاك أو هذه العالقة بين الشرطة 
والجمهور مرت بالعديد من المراحل والتي غالبًا ما ارتبطت بالتطورات التي شهدتها األنظمة 

 (.19: 2007)هالل، السياسية. 
 الشرطة قبل اإلسالم:  .3

فقد  ،دلت النقوش التي وجدت على الحجارة أنه كان للشرطة وجود في العصور القديمة
على عقوبات  يشتمل ،انوني لدى البابليينوجد ما يدل على وجود نوع من التنظيم الجزائي الق

مترتبة على بعض األفعال ، وكذلك كان األمر لدى اآلشوريين وكانت العقوبات لديهم شديدة 
ظيم الشرطة وأفضل تنظيم للشرطة وجد لدى قدماء المصريين حيث عمل على تن جدًا.

ة وتفتيش السفن و حراسة فرقة لحراسة نهر النيل لمقاومة أعمال القرصن تنظيمًا جديدًا فأنشأ
 .(4 :2007، ى )كسناو  الطرق العامة وحراسة المقابر وجباية الضرائب وغير ذلك.

م إلى كبار ففي مصر الفرعونية اختلط جهاز الشرطة بالجهاز اإلداري حيث عهد الحاك
موظفيه بمهمة حفظ األمن والنظام في المقاطعات إلى جانب وظائفهم األخرى سواء 

قضائية ومع تطور الجهاز اإلداري للدولة برزت شخصية جهاز الشرطة وأخذت الو لعسكرية ا
تستقل حيث تم تعيين شخص مسئول عن األمن في كل مقاطعة، عرف باسم رئيس الشرطة 

 .(19 2007:)هالل،.وكانت تتبعه فرقة من رجال الشرطة لحفظ األمن وتنفيذ القانون 
ي قد أدت دورها كاماًل في خدمة السياسة العامة "والثابت أن وظيفة الشرطة في العهد الفرعون

للدولة وتحقيق أهدافها وفي نفس الوقت خدمة المواطنين وتحقيق أمنهم ورعاية حقوقهم، ولعل 



29 

ذلك أحد األسباب الحقيقية التي مكنت المواطنين المصريين من التفرغ لبناء الحضارة 
 (. 52، 51 :2004، نصير)". العريقةالفرعونية 

ليونان القديمة كانت الشرطة تعتمد على ذوي المجني عليهم والذين كانوا يتولون وفي ا"
ولقد أدى ذلك إلى نوع من الفوضى مما استوجب ، للعدالة مهمة البحث عن الجناة وتقديمهم

إنشاء شرطة نظامية لها دور في حماية األشخاص والممتلكات، ويعتبر المصدر األساسي 
 (. 21 :2003البشري، ". )غريق القدماء إذ يقصد بها المدينةلكلمة "بوليس" نابع من اإل

وفي عهد اإلمبراطورية الرومانية ازدهر نظام الشرطة مع تكوين هذه اإلمبراطورية التي 
تطورت فيها التنظيمات السياسية والقانونية واإلدارية، لوحظ أمران أولهما أن الشرطة 

   قدم خدمات للجمهور من شأنها أن تضفي باعتبارها جزء من النظام السياسي، كانت ت
على الدولة هيبتها ووجودها أكثر من كونها معنية بتقديم العون والمساندة للجمهور بالمعني 

واألمر الثاني أن الشرطة كانت تؤدي خدمات للجمهور ال تندرج ضمن  الحقيقي.
 .(20 :2007 )هالل، اختصاصاتها األمنية المعنية بها بالدرجة األولى.

"وعن الحضارة الهندية والصينية دلت اآلثار على وجود نظام الحراسة والقيام بالتفتيش 
     والرقابة على األسعار، كما وجد أيضًا ما يدل على اشتراك المواطنين في المحافظة 
    على أحوالهم وممتلكاتهم عن طريق تقسيم الحراسة فيما بينهم في الفترة الليلية استنادًا 

 (. 25، 24 :1999ولة تقرر أن كل رجل شرطي على نفسه". )الحربي، إلى مق
  

 الشرطة في اإلسالم: .5
 أوالا: الشرطة في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم:

عن    من الدفاع  كن للمسلمين شوكة تمكنهمالنبي )صلى هللا عليه وسلم( لم ي وفي زمن
ن من هللا تعالى أن يون معه مأمور أنفسهم، بل كان النبي )صلى هللا عليه وسلم( والمؤمن

يكفوا أيديهم عن المشركين واإلعراض عنهم، وأن يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة مصداقًا 
 .(94)الحجر:   فَآصْدَعْ   بِمَا ُتؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ آلْمُشُرِك يَ  لقول هللا تعالى 

لشـــــرطة فـــــي مكـــــة ولكـــــن مـــــع ذلـــــك وجـــــدنا بعـــــض حـــــاالت ظهـــــرت فيهـــــا بعـــــض مهـــــام ا
لكــــن بمــــا يتناســــب والواقــــع الموجــــود، ومــــن ذلــــك مــــثاًل دفــــاع عمــــر بــــن الخطــــاب وحمــــزة بــــن 
ــــه أيضــــًا حراســــة أبــــي بكــــر الصــــديق  ــــد المطلــــب رضــــي هللا عنهمــــا عــــن المســــلمين، ومن عب

 .(1/51ط :1999 ،)المقريزي .وعلى بن أبي طالب للمسلمين في بيعة  العقبة الثانية
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كثيرًا بعد هجرة النبي )صلى هللا عليه وسلم( إلى المدينة ولكن هذه الوظائف تطورت 
المنورة ، وبدء إقامة الدولة اإلسالمية، وما يحتاجه ذلك من أعباء في حماية المجتمع 

 والحفاظ على أمنه واستقراره، وتنظيم شؤون حياته العامة.

ون أصول ومعه المسلم )صلى هللا عليه وسلم(وقد قررت الوثيقة التي أبرمها النبي 
العالقة بين المسلمين وأنفسهم كطرف والمجموعات السكانية المختلفة التي تقطن المدينة 

، من يهود ومشركين كطرف ثاٍن، عدة أمور مهمة تحدد فيها مهام كل فريق، وحرص منورةال
        على حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره وذلك )صلى هللا عليه وسلم(النبي

حته الوثيقة: )أبو مخدة، من خال  (.  2010:21ل ما وضح

توحيد المرجعية في المدينة وحصرها في يد النبي )صلى هللا عليه وسلم(، فهو فقط  .1
ل بفض النزاعات والخصومات بين الموقعين على هذه الوثيقة.  المخوح

ر الموقعين على الوثيقة على التعاون المشترك وحماية المدينة من األخطار اقر إ .2
 الخارجية.

كما نظمت الوثيقة العالقات الداخلية السياسية واالقتصادية واالجتماعية لجميع السكان  .3
 (.41 : اليهود والمسلمين والمشركين )األصبيعي، ب. ت

 هي:و عهد النبي )صلى هللا عليه وسلم(  فيومن األعمال الشرطية التي كانت 

السكينة، مكافحة الغش ومراقبة األسواق الحاجب، إقرار األمن و  الحراسة، اآلذن أو "     
ثبات التهم، تقصي أحوال الناس، استيفاء الحدود".     )الحسبة(، القبض على الجناة، التحقيق وا 

 (24،27 :2012) أبو مخدة، 

ورغم كل ما سبق من أعمال، فإننا نجزم قطعًا أنح الشرطة بشكلها المنظم لم تكن 
ليه وسلم( ولعلح ذلك لعدم الحاجة إليه لصغر رقعة موجودة في عهد النبي )صلى هللا ع

وآلي كسرى على اليمن  ذانابولعلي أسترشدها هنا بقول )بابويه( رسول " الدولة اإلسالمية، 
زمن النبي)صل هللا عليه وسلم ( فإنحه لما رجع من عند رسول هللا )صل هللا عليه وسلم ( 

  "ه"، فقال له بأذان: هل معه ُشَرط؟، قال: ال"ما كلمت رجاًل قط أهيب عندي منقال لباذان:
 (. 2/657تاريخ الطبري، : )الطبري 

مطلقًا، ألنه  (صلى هللا عليه وسلم)فهذا دليل على عدم وجود الشرطة المنظمة في عهد النبي
 في أواخر حياته. (صلى هللا عليه وسلم)ذان جاء للنبي امن المعلوم أنح رسول ب
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 الخلفاء الراشدين: ثانياا: الشرطة في عهد
تعتبر الشرطة كأداة مهمة من أدوات الحكم، حيث نالها نصيب كبير من اهتمام الخلفاء 

 .الراشدين "رضوان هللا عليهم" وحرصوا على استقامة أمور الرعية، وصالح أحوالها و دينها

 أبي بكر الصديق رضي هللا عنه ما يلي: الخليفة من مظاهر تطور الشرطة في عهد -

 (.3/322 :1997لجوزي، بن اا الحراسات الليلية ) ظهور .1

ل من عس بالليل عبد هللا بن مسعود  و ظهور وظيفة العسس الليلي .2 ،  )ر(أن أوق
يق   (.89/3 :1999 المدينة )المقريزي، سبعس )ر(أمره أبو بكر الصدق

 

   يعمر بن الخطاب رضي هللا عنه ما يل الخليفة من مظاهر تطور الشرطة في عهدو: 

وجلب  لحراسة بيت المال والسجن )ر( ن نظام الشرطة قد ظهر منذ خالفة عمرإ "  
 (.112 :2011 )العلي،". الخصوم للقاضي وتنفيذ أحكام القضاء في المجرمين

خالفته  في يتولى )ر(تطور العسس الليلي وخروج الخليفة بنفسه فيه، فقد كان عمر .1
لرحمن بن عوف ا استصحب معه عبد، وكان ربما )ر( سلمالعسس بنفسه، ومعه مواله أ

 (.89/3 :1999 المقريزي،) ".رضي هللا عنهم أجمعين" أو محمد بن مسلمة

 .ظهور حراسات بيت المال .2

 وكحل عمر الشرطة في تنفيذ أحكام القضاء في المجرمين. .3

نظام السجن، فلم يكن نظام  (ر)عمر اد السجن لحبس الخصوم، فقد ابتدع الخليفة إيج  .4
فًا في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وال في عهد أبي بكر الصديق، السجن معرو 

نما كان المتهم يحبس في المسجد ويالزمه خصمه لئالق يحاول الفرار، وغاية الرسول  وا 
ن أصاب المتهم حدًا  صلى هللا عليه وسلم من ذلك منع المتهم من االختالط بغيره، وا 

   ، وقد أصبح السجن حبسًا للمجرمين ءأو بط من حدود هللا أقيم عليه فورًا دون تريث
 (.246 :1998 ،المجدالوي ) (.ر) في عهد عمر بن الخطاب

والتي أصبحت  الفضل في تدوين الدواوين في الدولة اإلسالمية، (ر)عمرلخليفة وكان ل .5
 عرف بديوان الشرطة. عنها فيما بعد ما انبثقأساسًا  إلدارة الدولة اإلسالمية بعده، والتي 
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  ما يلي عثمان بن عفان  رضي هللا عنهالخليفة من مظاهر تطور الشرطة في عهد: 

(،)صبح 517/1 :1985)القلقشندي، .(ر)أول من عين صاحب شرطة كان عثمان  -
لبديهي أن ال يتخذ صاحبًا امن  (،199: 1987(،)العسكري،1/471:األعشى، ب. ت 

يم، ويحتاج إلى صاحب للشرطة إال بعد وجود جهاز شرطة مكتمل الشكل والتنظ
 الشرطة كي يديره وينظمه.

 (.132 :2003حماية الحمى والمراعي من اللصوص. )السيوطي،   -

 . في المسجدله أول من اتخذ مقصورة   -
 

  ومن مظاهر تطور الشرطة في عهد علي بن أبي طالب  رضي هللا عنه ما يلي:  

 (.140 2008:.)العمري، االهتمام بالتنظيم اإلداري للشرطة وتقسيماتها اإلدارية .1

جعل جزءًا من الشرطة في عهده تابعًا للقضاء، وكانت تجلب الخصوم بأمر مختوم من  .2
 بيان(. :2010القاضي )بن حاج، 

 (.3/226 :استحداث شرطة الخميس التابعة للجيش )ابن األثير، ب.ت  .3

 إضافة الحسبة ألعمال صاحب الشرطة. .4
 

 شدينثالثاا: الشرطة بعد عهد الخلفاء الرا
  :الشرطة في عهد األمويين 

على بالد الفرس والعراق شرقًا ودخول الشام ومصر في حوزتها وبالد  سيطر األمويين
رس المهمات واألعمال الكبرى شمال أفريقيا، اقتضى ذلك فصل الشرطة عن القضاء لتما

        طلبها التنظيم اإلداري للواليات المفتوحة لدخول عناصر من جنسيات متعددةالتي ي
، وبسبب وقوع جرائم لم يعرفها المجتمع في عاداتها وأهوائها وطباعها في الدولة الجديدة

اإلسالمي الذي كانت تحكمه عقيدة اإليمان الراسخة وخشية هللا في نزول الوحي بالجزيرة 
 (.53: 2010العربية.)الطناني، 

يان استحدثت بعض تطورت الشرطة تطورًا كبيرًا ففي عهد معاوية بن أبي سفولقد 
ونظام )البطاقة الشخصية( التي كانت تعرف بالسجل،  األنظمة مثل نظام مراقبة المشبوهين
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، وُغيقِّر وقد سمح األمويون للشرطة باستعمال الشدة عند الضرورة كما في حاالت إخماد الفتن
  (.29: 1997، عمريعرف بصاحب األحداث ) اسم صاحب الشرطة وصار

 

 لعباسيين: الشرطة في عهد ا 

أمــــا فــــي العهــــد العباســــي فقــــد عاشــــت الشــــرطة عصــــرًا ذهبيــــًا أثنــــاء ازدهــــار الدولــــة العباســــية 
 .وكان منصب صاحب الشرطة من أعلى المناصب اإلدارية في الدولة

 .(5/534، ابن خلدون بغداد عاصمة الخالفة شرطة كبرى وشرطة صغرى )بعلت جُ  .1

قامة الحدود، وربما جعلوا إليه وجعل العباسيون لصاحب الشرطة النظر في الج .2 رائم وا 
 .(1/311 ابن خلدون،) بإطالق وأفردوها من نظر القاضي ،النظر في الحدود والدماء

اهتم العباسيون بالتنظيم اإلداري للشرطة، فصار لكل مدينة شرطة خاصة تخضع لرئيسها  .3
وترسة تحمل ويحملون مطارد  ،ويلبسون زيًا خاصاً  ،وكان الشرط يتخذون أعالمًا خاصة

كتابات باسم صاحب الشرطة، ويحملون في الليل الفوانيس، ويصحبون معهم كالب 
 (.47 :2012 الحراسة )أبو مخدة،

 

  :الشرطة في عهد العثمانيين 

في العهد العثماني بقيت الشرطة على ما كانت عليه عند المماليك من حيث التنظيم و 
 ن والنظام في الدولة. ويعتبر رئيس الشرطة هو المسئول عن حفظ األم

لقد صارت أعباء الشرطة في العهد العثماني ملقاة على عاتق )أغا المستحفظان( وكان 
أشبه بقائد الشرطة، و)الوالي( الذي كان أشبه بالمحافظ، وكان يتبعهما ضباط يسمونه 

و)القلقات(، وكان بعضهم يرأس نقاطًا للشرطة تدعى أيضًا القلقات  بــ)األوضباشية(
ساعدهم بعض الجنود والخفراء، وفي غير العواصم كانت أعباء الشرطة مسندة إلى حكام وي

( ضمن أعبائهم العسكرية واإلدارية والمالية األخرى واشتهرت السناجقاألقاليم )الكشاف( أو )
الدولة العثمانية بنظام الجندرمة، وبنظام رجال المباحث الذين كانوا يسمون )البصاصين(، 

 -مانيون كذلك إلى جانب الشرطة نظام الدرك في األرياف. ) قوى األمن الداخليوأوجد العث
 (http://ar.jurispedia.org/index.php، نظام الشرطة

http://ar.jurispedia.org/index.php
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ل وعلى العموم فإن المتتبع لكتب التاريخ ُيجزم بما ال يدع مجااًل للشك أن الشرطة في ك"
ن لم يخل في بعض األحياندول اإلال      من تعسف  سالمية كان لها دور عظيم ومميز، وا 

 (.52 :2012)أبو مخدة،  ."أو ظلم، وهم بذلك تبع للحاكم والوالي في العدل أو الظلم
 

 الشرطة في العصر الحديث:رابعاا : 
جراءات لتحقيق غايات مع    ينة تتلخص الشرطة كانت وستبقى تقوم بعدة أعمال وتدابير وا 

في حفظ النظام واألمن العام. وقد تطورت هذه األعمال والتدابير مع تطور المجتمعات 
جراءاتها.  اإلنسانية وكان لذلك أطيب األثر في تطور أنظمة الشرطة وا 

م حدثًا فريدًا وتحواًل بارزًا وهامًا في تاريخ 1829ولقد شهد اليوم التاسع من سبتمبر عام 
حيث أنشأ السير "روبرت بيل" شرطة المترو بوليتان، وأسس عملها تحت  الشرطة الحديثة،

إشراف وزير الداخلية، عندما تجمع في مساء هذا اليوم عددًا من الرجال طوال القامة يرتدون 
معاطف زرقاء وقبعات مرتفعة "مميزة " ويسيرون في خط مستقيم "طابور" في ساحة )الوايت 

يسيرون في خطوات منتظمة يتقدمهم عدد من الضباط  هول(، في لندن العاصمة بدأوا
 (.24 :2003 )البشري، .يتولون مهمة توزيعهم على أماكن حراستهم الليلية

ويعتبر هذا الحدث الهام في تاريخ الشرطة البريطانية البداية الحقيقية والفعلية للشرطة 
 (.37 :2006كلوب،  ) الحديثة، ليس في بريطانيا وحدها، ولكن على امتداد العالم بأسره

وقد أصدر المندوب السامي البريطاني القانون التالي بالنسبة للبوليس في فلسطين: قانون   
م، وقد ورد في المادة الرابعة 1926م والصادر في نيسان )ابريل( لعام 1926لسنة  17رقم 

والقبض  أن القوة تستخدم لمنع الجرائم واكتشافها م1929-1926من قانون البوليس لعام 
على المجرمين ومحاكمتهم وحراسة السجناء وتوطيد األمن العام والمحافظة على األرواح 

 (.37 :2005م تشكيل قوة البوليس.)كلوب، 1926لسنة  17 واألموال قانون البوليس رقم

ومن أوائل الدول العربية التي ظهر فيها نظام الشرطة الحديث دولة مصر، وذلك يرجع 
اإلنجليزي، ثم انتقل هذا النظام إلى السودان والعراق  رر مع االستعماالتصالها المباش

 (34 :1997)عمر،  واألردن ودول الخليج العربي مع بعض االختالفات الطفيفة.
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 المطلب الثاني: نشأة  نظام الشرطة وتطوره في فلسطين
 

 حتى 1948الشرطة في قطاع غزة في العهد المصري من عام  أوالا :
 م:    5/6/1967

ئيل على معظم وقيام دولة إسرا م1948عند انتهاء فترة االنتداب البريطاني عام 
ضية والتقاعدية ، تم حل قوة البوليس وحصل أفرادها على حقوقهم التعوياألراضي الفلسطينية
 (.40 2007:)دحالن،  وأسلحتهم الشخصية

ق الشرطة هناك بالشرطة إلحاتم وقد ضمت الضفة الغربية إلى المملكة األردنية ومن ثم 
أفراد البوليس الذين نزحوا إلى قطاع غزة بالشرطة التابعة لإلدارة فيما تم إلحاق ،  األردنية

 (.37  2006:كلوب،  المصرية )

 المصرية، لإلدارة التابعة بالشرطة فالتحقوا غزة قطاع إلى نزحوا الذين البوليس أفراد أما    
 .الصهيوني الكيان قيام بعد اإلسرائيلية بالشرطة التحقوا فقد وداليه من البوليس قوة أفراد أما

     الغربية الضفة إلى الفلسطيني شعبنا من اآلالف عشرات لجوء و إسرائيل دولة قيام بعد
 العسكري  الحاكم و (المصرية المملكة) الملكي الحدود سالح عام مدير أصدر غزة قطاع و

 بفلسطين المصرية القوات لرقابة تخضع التي للمناطق اإلداري  الحاكم و الشرقية للصحراء
 المصرية اإلدارة تحت غزة قطاع أصبح بهذا و غزة، قطاع في الوطني الحرس بتشكيل أمرا
           الملكية عهد في كان سواء المصرية اإلدارة قبل من إداريين حكام تعيين بدأ حيث
 المصرية القوات لرقابة تخضع التي طقللمنا اإلداري  الحاكم أصدر لقد و .الجمهورية أو

 داخل محلة كل في وطني حرس أول بتشكيلم 1948/6/1بتاريخ 5)  ) رقم األمر بفلسطين
 .عامين بعد حله تم قد الحرس هذا أن إالة ، الفلسطيني القرى  و المدن

 يرتعب باستبدال قرارا غزة لقطاع العام اإلداري  اكمم أصدر الح1959/11/24 وبتاريخ      
 أمرا الناصر عبد جمال الراحل الرئيس أصدر بعدها و الشرطة، تعبير لتصبح بوليس كلمة

 القانون  مواده ضمن يوضح الذيم و  1962/3/5 بتاريخ ذلك و غزة لقطاع الدستوري  بالنظام
 (.57:  2007صيام،  ) .اختصاصاتها و الشرطة هيئات لنظام العام



36 

 الحاكم لسلطة خاضعة المصرية اإلدارة عهد في الفلسطينية الشرطة قوة كانت قد و    
 مصري  ضابط هو و العام األمن و الداخلية مدير قبل من تدار و غزة لقطاع العام اإلداري 

 .المصريين الضباط من جميعهم و( الشرطة مدراء( اإلداريون  الحكام يتبعه و

 حتى الجدد الشرطة أفراد لتدريب شرطية دورة 13 حوالي الدورات من عدد عقد تم قد و   
 مدرسة في دورة لكل شهور أربعة تعقد التي الدورات مدة كانت وم 1967/6/5 تاريخ

 خمسة الدورة مدة كانت و إنعاش دورات عقدت كما .(الشافعي اإلمام مدرسة( بغزة الشرطة
 غزة قطاع يم ف 1967العام حتى الشرطة أفراد عدد بلغ قد و دورات 8 عددها و يوما عشر

        المصرية، الشرطة كلية من ضابطاً  22 عدد تخرج ضابطاً  28 منهم ،ًا فرد  1716
 لقوانينا إلى القانونية الناحية من خاضعة المصرية اإلدارة عهد في الشرطة كانت لقد و

  اإلدارية األوامر، و البريطاني االنتداب أثناء بموجبها الصادرة األنظمة و الفلسطينية

 .م 1936 لعام الفلسطيني العقوبات قانون  ، وغزة لقطاع العام الحاكم عن)العسكرية)
 : هي المصرية اإلدارة عهد في غزة قطاع في للشرطة توكل كانت التي األعمال و

 مختلف على الجرائم في التحقيق ، العامة المنشآت حراسة،لمرور، االعمليات و الدوريات 
 أعمال ، مركز كل في نيابة مكتب هنالك كان حيث ذلك في العامة النيابة مساعدة و أنواعها
 .(58:  2007صيام،  ) .غزة ميناء، غزة مطار ،رفح ،القنطرة الجوازات شرطة

 

 الشرطة في العهد األردني للضفة الغربية:ثانياا : 
يتجزأ من رجال األمن العام األردنيين  ال لقد كانت الشرطة في العهد األردني جزءاً      

 ن أصل أردني والبعض اآلخر من أصل فلسطيني حيث أن المجند والذين كان بعضهم م
في سلك الشرطة كان يعمل في ضفتي األردن الشرقية والغربية ضمن إطار المملكة األردنية 

شرطة محافظة  :مناطق إدارية كما يلي تم تقسيم أراضي الضفة الغربية إلىالهاشمية, وقد 
 .(41: 2007دحالن، )القدس: 

 شرطة محافظة الخليل:شرطة مركز دورا, يَطا.. 2 , بيت لحم, أريحا.شرطة رام هللا .1

  شرطة نابلس, جنين, قلقيلية, سلفيت, طوباس. شرطة محافظة نابلس:. 3
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 م 1994إلى عام  1967الشرطة في عهد االحتالل اإلسرائيلي من عام ثالثاا : 
 ألرض الفلسطينية م وعلى أثر احتالل إسرائيل ما تبقى من ا1967مع بداية حزيران  -1

في الضفة الغربية وقطاع غزة عدد من رجال الشرطة على عكس الضفة الغربية الذين 
نزحوا إلى الضفة الشرقية حيث لم يبقى إال عدد قليل من أصل فلسطيني في أماكن 
عملهم وبناء على طلب رئيس الوزراء السابق )والحاكم العسكري سعد جمعة( ببقاء جميع 

لين في الضفة الغربية بمن فيهم العدد القليل من رجال الشرطة لتقديم العام نالموظفي
الخدمة للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين تحت سلطة االحتالل اإلسرائيلي وقد استمرت 

 (.59: 2007)صيام،م .1971الحكومة األردنية بصرف رواتبهم حتى عام

باسم) الشرطة المحلية(  بتسمية الشرطة العرب اإلسرائيليقامت سلطات االحتالل  -2
وحددت أعمالهم لمناطق محددة فقط، وقد كان عدد الشرطة العرب في البداية قليل نسبيًا 

فردًا في الضفة والقطاع  1071م حوالي 1988وتم تجنيد شرطة جدد بلغ عددهم عام
 500باإلضافة إلى أعداد الشرطة العرب بالجانب الجنائي والشرطة عددهم حوالي

، بالجانب األمني اإلسرائيليةعمل الشرطة العرب بالجانب الجنائي والشرطة شرطي، وقد 
، وعمل الشرطة العرب ولكن إدارة جهاز الشرطة كاماًل كانت بأيدي الشرطة اإلسرائيلية

على تطبيق القوانين األردنية في الضفة الغربية والفلسطينية بقطاع غزة والتي كانت 
سرائيلي، بإضافة إلى بعض األوامر العسكرية والتي اإل االحتاللسارية المفعول قبل 

 صدرت من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

غادر عدد كبير من ضباط وأفراد الشرطة الفلسطينية المتواجدين في قطاع غزة إلى  -3
حيث باشروا العمل في إدارة الحاكم  اإلسرائيليجمهورية مصر العربية بعد االحتالل 

ف وزارة الدفاع المصرية يدير هذه اإلدارة ضابط مصري العام لقطاع غزة وتحت إشرا
    (http://library.iugaza.edu.ps/thesis/77513.pdf )برتبة عسكرية كبيرة .

( 10لنداء رقم ) واستجابةم 198/3/11 االنتفاضة المباركة األولى بتاريخ اندالعبعد  -4
جماعية لم يسبق لها مثيل وبصورة شبه  لالنتفاضةوالصادر من القيادة الوطنية الموحدة 

عملهم دون االنتظار إلى ردود  أماكنرجال الشرطة العرب تاركين  استقالفي التاريخ 
 لالحتاللصدمة  االستقالةاالستقاالت الجماعية ، ولم يبق إال النفر القليل ، وأحدثت هذه 

 واقتصرة . اإلسرائيلي لفترة طويل االحتاللوأربكت سلطات  االنتفاضةوتحواًل  في سياسة 
اإلسرائيلي والذي كان محدودًا نسبيًا فالشرطة  االحتاللدور الشرطة المحلية أثناء 
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اإلسرائيلية كانت تقوم باإلشراف على إدارات الشرطة المحلية والتحقيق في المواضيع 
والقضايا األمنية التي تتعلق باإلسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة اإلسرائيلية ، أما القضايا 

وكانت تقوم باالستعانة بحراس الجيش أو حرس  منية فكانت تحولها للمحاكم العسكرية.األ
  الحدود لهم أثناء تأديتهم لبعض واجباتهم .

 (15 :2008وحدة بنك المعلومات القانونية  ،معهد الحقوق  ،)جامعة بيرزيت             
 

 : منذ اتفاق أوسلو وحتى اآلن  الشرطة الفلسطينيةرابعاا : 
لجهاز الشرطة موقع متميز ومكانة مرموقة في نفوس أبناء المجتمع وذلك لطبيعة       

العمل المسند إليه والمسؤوليات الجسام التي يقوم بها، ولقد تعدد وتشعب دور جهاز الشرطة 
وأصبح أوسع وأكبر من التحديد بحيث طال مختلف مناحي الحياة بعيدًا عن الحصر 

 (.55 :2010 )الطناني، والتحديد.

ولقد نشأت الشرطة بشكلها ونظامها في مكان تواجد السلطة الفلسطينية باألراضي 
م، وبعدها اتفاق )غزة أريحا 1993اتفاق إعالن المبادئ  –الفلسطينية وذلك بعد اتفاق أوسلو

م( وجاءت االتفاقية االنتقالية بواشنطن والتي حلت محل اتفاقية القاهرة والتي 1994عام 
( وتحت فصل ترتيبات األمن والنظام العام واشتملت على نص 12في المادة )اشتملت 

 تشكيل قوة شرطية فلسطينية، وتم إنشاء جهاز الشرطة الفلسطينية في كيان إداري مستقل 
في صورة غير مسبوقة وتم تشكيل هذا الجهاز في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن 

 (. 4 :2009)الحته، جهاز شرطة واحد للمنطقتين

 ومنذ اللحظة األولى لقيام السلطة الفلسطينية على ارض فلسطين نشأة الشرطة
وعملت وفق المبادئ التالية : ستكون مسئولة عن النظام العام واألمن الداخلي  الفلسطينية

 داخل نطاق والية السلطة الوطنية الفلسطينية ووفقًا للمادة الخامسة من هذه االتفاقية .

الهيكل بحيث تتكون الشرطة الفلسطينية من وحدة متكاملة تخضع للسلطة  وتم تشكيل
الفلسطينية وتشكل من أربع فروع هي " الشرطة المدنية ، األمن العام ، المخابرات وخدمات 
الطوارئ واإلنقاذ)الدفاع المدني( في كل منطقة يخضع كل أعضاء فروع الشرطة األربعة 

طة الفلسطينية وحدة شرطة سواحل فلسطينية وتتشكل لقيادة مركزية واحدة وتشكل الشر 
 (. 60: 2007شرطي .)صيام،  9000الشرطة الفلسطينية من عدد يصل إلى
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وسارت الشرطة بخطوات سريعة اتجاه االعتراف بالعمل الشرطي كمهنة جديرة  قامت   
         يباالحترام, وأن معظم ما أمكن تحقيقه في هذا الصدد يتصل بالتقدم العلمي والفن

والمعدات, كما أن النواحي االجتماعية والسلوكية سايرت التقدم بنفس   في األساليب والوسائل
الدرجة, إال أن الموقف الزال يتطلب بذل المزيد من الجهود لتنمية عالقات المواطنين 
                 بالشرطة وتحقيق االرتباط والتعاون بينهما, فعمل الشرطة يقوم على مبدأ الشراكة

 ع .مع المجتمع ومؤسساته ألن األمن مصلحة الجمي

وعليه فجهاز الشرطة يقوم بدوره كمأمور ضبط قضائي استنادًا للقانون كونه يشكل    
الضمانة األكيدة األساسية لحماية الحقوق األساسية لألفراد , إلى جانب كونها ضمانة 

ية ضدهم أيًا كان نوعها ومن بين القوانين لمأموري الضبط القضائي أنفسهم من إثارة المسؤول
                : السارية التي أعطت للشرطة الصالحيات اإلدارية والقضائية القوانين التالية

 .     م 2001( لعام3قانون اإلجراءات الجزائية رقم ). 1

 م.1998( لعام 6قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني رقم ). 2

 م .2000 .( لعام 5ور رقم )قانون المر . 3

 م.1998لعام ( 12قانون االجتماعات العام رقم ). 4

 م.1998لعام ( 2قانون األسلحة النارية والذخائر رقم ). 5

إضافة إلى األنظمة والتعليمات واللوائح التي تصدر  ،مشروع قانون الشرطة الفلسطيني. 6
 .عن وزير الداخلية ومدير عام الشرطة

 (http://www.palpolice.ps/ar/about . الفلسطينية)موقع الشرطة 

 

 م:2013م وحتى 2007تطور أعداد الشرطة الفلسطينية من عام 
م وحتى 2007( أن أعداد الشرطة بدأت تزداد من سنة 1ويوضح الجدول رقم )

م، وذلك بسبب استبعاد أسماء شهداء 2010م، تم انخفضت مرة أخرى في عام 2009
في القصف الجوي على مقرات الشرطة في حرب الفرقان من عددية  الشرطة الذين سقطوا

لحاقهم على عددية المقر العام وزارة الداخلية، ومن الجدير ذكره كذلك أن العدد  –الشرطة وا 
م يمثل كل العاملين بوزارة الداخلية حيث أنه لم يكن هناك تصنيف 2007الخاص بعام 

 .م14/6/2007 بتاريخ التي حصلت االنقسام اثلألجهزة األمنية في بداية األمر بعد أحد
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كان هناك جهاز واحد هو جهاز الشرطة وبعض العاملين من األمن الوطني، و بعد و 
 م تم تصنيف األجهزة األمنية بوزارة الداخلية واألمن الوطني بمحافظات غزة إلى:2008عام 

 دني، األمن الداخلي(. األمن والحماية، الدفاع الم ،قوى األمن الداخلي وتشمل )الشرطة  .1

 ، القضاء العسكري(.الخدمات الطبيةقوات األمن الوطني، األمن الوطني ويشمل )  .2

 م(.2014المخابرات العامة )حيث تم تفعيلة في عام   .3
 

 (1)جدول رقم

 م  2013-2007يوضح متوسط أعداد الشرطة خالل األعوام  

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 9350 9250 9120 8619 9239 9241 8725 العدد

 (م2014)هيئة التنظيم واإلدارة ، المصدر: 

 

 (2)جدول رقم

         يوضح عددية جهاز الشرطة من المدراء واإلدارات والدوائر واألقسام حسب هيكلية  
  .وزارة الداخلية واألمن الوطني

 (م2014)هيئة التنظيم واإلدارة ، لمصدر: ا

 

 غزة-ارة الداخلية واألمن الوطنـي لجهاز الشرطة بوز عددية المدراء واإلدارات والدوائر واألقسام حسب الهيكلية

 الجهــاز م

 فئة ) د ( فئة ) ج ( فئة ) ب ( فئة ) أ (

نائب  المدير العام
قسم مدير  الكتيبة المحافظة الوحدة اإلدارة  مساعد المدير

 الفصيل القسم السرية المركز الدائرة  مكتب 

1 
جهاز 
 الشرطة

1 1 5 22 7 6 0 1 131 19 0 800 23 
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 المطلب األول: الصفات المهنية
 

، وتعد أمرًا رجل الشرطةالتي تتطلبها مهنة تلك الصفات  ،قصد بالصفات المهنية"ي
التي هي من أخطر أنواع هذه المهنة ضروريًا، أساسيًا يجب توافره في الفرد العامل في 

المهن وأهمها، لذا كان ضروريًا مراعاة جملة من الصفات التي ينبغي أخذها في االعتبار 
 (.25، 19: 2002)إبراهيم، الشرطي". عند اختيار األفراد للعمل 

والحس تعلم لغات األعداء، ومن هذه الصفات: الطاعة والتقيد باألوامر، والخبرة والمهارة، 
اإلحساس بأهمية وقيمة الزمن  ، الشجاعة، قوة المالحظة،ارسر وحفظ األ، الكتمان األمني

  بالشرح والتحليل كما يلي: كل صفة من هذه الصفاتنتناول وسوحسن المظهر والهندام، 

 معناه "إطاعة األوامر والتقيد التام بالتعليمات وتنفيذها كما التقيد باألوامر: الطاعة و  .3
خالص، ولقد أهتم القرآن  تقان واحتساب وا  الكريم يجب من غير تردد وتذمر، بكل حرص وا 

يَا َأيُّهَا الديَن أمَنُوا  : في أكثر من مئة موضع ونادي بها هللا تعالى الطاعة حتى إنها ذكرت ب

فأمرنا بالطاعة وحذرنا أشد التحذير  (.59)النساء:  وا اهللَ وأطيِعُوا الرَّسُولَ وَأُوْيل األَمْرِ م نكُمْأَطيِعُ 
وقد روي البخاري بسنده عن عبد هللا بن عمر رضي هللا  أو لولي األمر. من العصيان للقائد

فيما أحبح وكره،   اعةُ والط عنهما عن رسولنا عليه الصالة والسالم "على المرءِّ المسلمِّ السمعُ 
َر بمعصيٍة فال سمع وال ، 2955 ر:طاعَة". )البخاري  إال أْن ُيؤَمُر بمعصيٍة، فإذا ُأمِّ

 (.:1839،ر، و مسلم7144

األمير  وهنا تتضح حقيقة الطاعة لدى المسلمين فهي طاعة رغبة وال رهبة نعم فطاعة
لصامتِّ قال: دعانا النبيُّ صلحى هللُا في حديث آخر عن عبادَة بنِّ ا .تابعة لطاعة هللا ورسوله

نا  والطاعةِّ، أن بايعنا على السمعِّ "عليهِّ وسلحَم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا:  في منشطِّ
نا، علينا، وأن ال ننازَع األمَر أهَله، إال أن تروا ُكفًرا َبواًحا، عندكم  هوعسرِّنا ويسرِّنا وأثر  ومكرهِّ

 .(7055ر:لبخاري،ا ". )صحيحبرهانٌ  من هللاِّ فيه

وتأمل في ذلك الموقف  ،ولقد ضرب الصحابة أروع األمثلة في الطاعة والتقيد باألوامر" 
بن الخطاب رضي  يوم عزله عمر ،من خالد بن الوليد رضي هللا عنه قائد الجيوش الخالد

بن الجراح لم يحقد ولم يغضب، وكان بالفعل كما يجب أن يكون هللا عنه وولى أبا عبيدة 
عبيدة خطاب  تظر حتى نهاية المعركة ثم سلم أبايه كل مسلم محتسب في عمله، فقد انعل

وقاتل خالد تحت قيادية بعدما كان قائد الجيوش أصبح جندي مجاهد وما  عمر بن الخطاب
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لفيف من  )".في إخالصه شيء ألنه يسعى لهدف أسمى وهي مغفرة ورحمة من هللا تغير
 .   (78 :2011علماء فلسطين،

من  والمهارة في أداء الواجب ،ينالخبرة المكتسبة من تجارب اآلخر  هيالخبرة والمهارة:   .5
أبرز صفات رجل الشرطة، وتمكنه من معالجة األمور وتقييم المعلومات، واالستنتاج الدقيق 
والتحليل العميق لكل المعلومات، والتصرفات الصائبة في شتى جوانب الحياة، وتجنب الوقوع 

، "إن العمل في األجهزة األمنية عمل فني يتطلب مهارة عالية وكفاية فنية في األخطاء
تقانًا في األداء". )نميري،   (. 30 :1996متخصصة وا 

رجل الشرطة اللياقة البدنية العالية وهو ما أمر به اإلسالم مثل: لومن المهارات المطلوبة 
صابة الهدف )الرماية( والسباحة، وكذلك مه تقان وا  ارات تعلم فنون الدفاع عن النفس إجادة وا 

مثل التايكواندو والكاراتيه والجودو، ونحو ذلك ألنها أسلحة قد يحتاجها رجل الشرطة أثناء 
وَأَع دُّوا لَهُْم مَا اسْتَطَعْتُمْ م نْ قُوَّةٍ    واجبه. وغير ذلك كما ورد في القران الكريم ةيدقيامه بعمله وتأ

وحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم "المؤمن  القوي  خير   (60 األنفال:) وَم نْ رِبَاط  الْخَيْلِ
 (.: 2664رمسلم، صحيح ) ."خيرٌ  ، وفي كلٍ  ن المؤمن الضعيفم هللاإلى  وأحب

جادتها من حيث المخاطبة والكتابة تعد  تعلم لغات األعداء:  .1   إن تعلم لغات األعداء وا 
مكن رجل الشرطة من االستماع واالتصال من ضروريات العمل األمني والشرطي, فهي تُ 

       باآلخرين, كما تمكنه من االطالع علي الوثائق الخطيرة دون االستعانة بمترجمين,
"ومن تعلم لغة قوم أمن شرهم". ولنا في رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أسوة حسنة, فقد كان 

ثابت رضي هللا عنه بتعلم لغة  يهتم  بلغات األعداء أيما اهتمام, فلقد أمر سيدنا زيد بن
اليهود. قال ابن حبان: )أمر رسول هللا صلي هللا عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة 
اليهود, وقال: إني ال آمن أن يبدلوا كتابي. فتعلم زيد بن ثابت ذلك في خمسة عشر يومًا(. 

  .(239)ابن حبان، 

سلم إني ال آمن أن يبدلوا كتابي, يجد فيه "إن المتأمل في قول الرسول صلي هللا عليه و    
 شارة واضحة إلي مدي الوعي والفهم المتقدم جدًا ألهمية تعلم لغة العدو ألن اليهود عرفوا إ

من الضروري جدًا أن يتعلم الصحابة لغة أعدائهم و بالخيانة والغدر والخديعة, والتحريف, 
جادتها حديثًا وكتابًة وقراءًة، والنبي صلى هللا عليه وسلم كان يسند المهمات األمنية  وا 

المرتبطة باليهود لمن يجيد لغتهم وفي ذلك درس لنا بليغ ونحن في صراع مستمر مع اليهود 
 (.65 :2012العامودي، )  ال يعلم نهايته إال هللا".
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      نقصد به الفراسة والحدس الصائب، فال بد أن يكون رجل الشرطة : الحس األمني  .4
من قوة المالحظة والتدقيق في األمور والحكم عليها والربط بين األحداث,  علي قدر كبير

ومعرفة األشياء الشاذة والملفتة للنظر وتحليلها, ألن جمع المعلومات وتثبيتها وتصنيفها 
يصالها للجهات المسئولة في الوقت المناسب من أهم العمليات الالزمة لضمان نجاح أي  وا 

               أو ميادينها سواء كانت العملية استخبارات حربية, ا وأدواتهاخطة عمل مهما كانت أهدافه
 .(23: 2006و أمنية.)الماحي، أ

   ها: ما وقع من سيدنا ومن السيرة النبوية على الحس األمني وهناك شواهد كثيرة من 
: بي طالب مع سيدنا أبي ذر الغفاري رضي هللا عنهما حين قال لسيدنا أبي ذرعلي بن أ

"وهذا وجهي إليه أدخل حيث أدخل فإن رأيت أحدًا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح 
أنت فسار على وسار أبو ذر خلفه حتى دخل وفي رواية كأني أريق الماء فأمض  نعلي"

في  فاالتفاق على اإلشارة .(3522:رالبخاري، صحيح )على النبي صلى هللا عليه وسلم
 (.72 :2012العامودي، ))ر(.لى الحس األمني العالي لسيدنا عليحالة الخطر فيه إشارة ع

 نهى اإلسالم عن نشر األسرار وأكد على ذلك أمر الرسول الكتمان و حفظ األسرار:  .2
صلى هللا عليه وسلم باالستعانة في الكتمان في قضاء الحاجات بل أنه في غزواته كان كثيرًا 

د بعث سرية بقيادة عبد هللا بن جحش في إثنى ما روقي بغير المكان الذي يقصده،  بل لق
عشر من المهاجرين ومعهم كتاب أمرهم آال ينظروا إليه إال بعد يومين من السير وبعدما 
مضى عليهم يومان في المسير وكان كل اثنين يتعقبان على بعير نظروا إلى الكتاب فإذا فيه 

والطائف، فتصد بها عير قريش  "إذا نظرت في كتابي هذا فأمضِّ حتى تنزل نخلًة بين مكة
 .(82 :2011وتعلم من أخبارها". )زاد األمين،

 :وقد أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالكتمان حيث قال صلى هللا عليه وسلم      

، المعجم األوسط)نعمة محسود". بالكتمان فإن كان ذاعلى إنجاح الحوائج  استعينوا"
الكتمان في الحوائج الشخصية مطلوبًا ومأمور به، ففي فإذا كان  .(55/3:الطبراني، ر

 متعلقة بأسرار األمة من باب أولى. الحوائج العامة ال

لذلك ينبغي لرجل الشرطة حفظ ما لديه من أسرار ومعلومات وبخاصة ما يتصل منها 
بخصوصيات الناس، ويقول صلى هللا عليه وسلم: "المسلم اخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه، 

ن كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربه فرج هللا عنه كربه من م
 (.2580:ر ،مسلمصحيح كرب يوم القيامة ومن ستر مسلمًا ستره هللا يوم القيامة". )
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هــــي مــــن أعظــــم ميــــزات رجــــل الشــــرطة ســــواًء ماديــــة أو معنويــــة، وقــــد جــــاء                          :  الشــــجاعة  .6
شر ما في المرء شح هـالع وجـبن خـالع" ومـن أعظـم أنـواع الشـجاعة أن تجابـه  حديث "في ال

الجمـع إذا كنـت تعتقـد أنـك علـى الحـق وقـد جابـه موسـى "عليـه السـالم " فرعـون وقومـه وهــو 
وحيد وليس معه إال أخاه هارون "عليه السالم"، وجابه الرسول "صلى هللا عليـه وسـلم" قومـه 

ليلــة، إن قــرارًا شــجاعًا فــي اللحظــات الحرجــة يبطــل قلــق المتمــردين وهــو وحيــد فريــد فــي قلــة ق
 .(77 :2011وحيرة الحائرين ويأتي بالنصر بإذن هللا". )زاد األمين، 

في    وقد ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته رضي هللا عنهم المثل األعلى
ت الحـدق، اتقينـا برسـول هللا : " كنـا إذا حمـى الـوطيس واحمـر ( ر )الشجاعة يقول سيدنا علـى

 . (3324ر:صلى هللا عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه". )صحيح مسلم، 
الذي اقتحم  )ر( كانوا يمتازون بهذه الصفة، فما قام به سيدنا حذيفةالصحابة )ر( "كما أن 

بغي أن معسكر قريش ودخل فيهم دون تردد أو خوف، مما يدل على شجاعة نادرة وعليه ين
يربى رجال الشرطة على الشجاعة وأن يتمرنوا عليها وأن يتطبعوا بها، ولن يكون رجل 
الشرطة شجاعًا إال إذا تيقن أن األرواح بيد هللا، وأن الخوف من الناس ال ينفعه، ولن يزيد 

 .(68،69 :2012 )العامودي، في أجله".
 يقة، ال تفوته تفاصيليجب أن يكون رجل الشرطة  ذا مالحظة دققوة المالحظة:   .7

األشياء وأن يكون حدسه صائبًا ليصل إلى استنتاجات تعينه على عمله، وتنقذه من الخطر، 
كما يجب أن يكون قوى الذاكرة لتعينه على حفظ المعلومات بدقة شديدة، وتمكنه من ربط 

 .(70 :2012)العامودي،  مالحظاته، ومعلوماته ببعضها البعض ليخرج بنتائج قَيمة.

ما رواه  الصحابة )ر( ولعل أوضح شاهد من السيرة النبوية على توفر هذه الصفة في
ابن هشام عن مؤامرة صفوان بن أمية، و عمير بن وهب الغتيال الرسول صلى هللا عليه 
وسلم فقدم عمير إلى المدينة ليقتل الرسول، قال ابن هشام: "ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له 

لمدنية فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن وسم ثم انطلق حتى قدم ا
يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم هللا به وما أراهم من عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب 
حين أناخ على باب المسجد متوشحًا السيف، فقال: هذا الكلب عدو هللا عمير بن وهب وهللا 

الشواهد قوة مالحظة سيدنا عمر بن الخطاب رضي ما جاء إال لشر"، وما نالحظه من هذه 
 (.662-1/661 : 1994هللا عنه عندما نظر إلى عمير بن وهب. )ابن هشام،
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     وترى الباحثة أن سلفنا الصالح يمتاز بقوة المالحظة ودقتها مما مكنهم من النجاح 
بطال كيد األعداء ولنا فيهم أسوة حسنة، األمر الذ ي يملي علينا غرس في كثير من المهام وا 
 هذه الصفة في رجال أمننا وتنميتها فيهم، فهي صفة ضرورية وأساسية.

الشرطي  "إن عامل الزمن عامل مهم أساس في العمل اإلحساس بأهمية وقيمة الزمن: .8
نقاذ البالد والعباد من خطر محقق لو  فربما تقود ثواني أو دقائق معدودة إلى نجاح كبير, وا 

لسليم ولم يحدث الغفلة أو التهاون والتقاعس. فأي معلومة تصل قبل استغلت االستغالل ا
أو العمليات األمنية,  الحدث بكثير أو بعده بقليل, تصبح كبيرة أو معدومة الفائدة والمهمات

 (.34،44: 2002كلها ترتبط بالتقيد بالزمن بداية ونهاية". )إبراهيم، 

 في فشل المهمة, وتعرض ن سبباً فأي تقديم أو تأخير في زمن تلك المهمات سيكو "
 أفرادها للخطر, ألن أي عملية أو مهمة تسبقها دراسة متأنية, ومستفيضة وتحديد الزمن بداية

 عن دراسة علمية دقيقة, لذا يكون التقيد بالزمن واإلحساس بأهميته من ونهاية يكون ناتجاً 
 .(74 :2007 الذباني،)نجاح العمليات األمنية صميم 

بأهمية  تدريب أفرادها علي اإلحساسكافة ألجهزة األمنية لينبغي الباحثة أنه ترى وعليه 
أي  الزمن وعقد الدورات والندوات, والمحاضرات في هذا المجال, وعليها أن تحاسب وبشدة

 هذه الصفة.عن من أفرادها يتهاون أو يتقاعس  فرد
 دولة المسلمة،جال األمن والشرطة واجهة من واجهات الر حسن المظهر والهندام: .1

وينظر إليهم على أنهم قدوة حسنة في أقوالهم وأفعالهم وهيئتهم لذا وجب عليهم التمسك ما 
     استطاعوا باآلداب والسنن والمستحبات في الدين اإلسالمي، وااللتزام بالمظهر الحسن 

 (88 :2012في المجتمع ليكون الصورة المثالية للمسلم المتمسك بتعاليم دينه. ) العامودي، 

 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن ي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ ف ي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ م نَ الطَّيِّبَات  وَفَضَّلْنَاهُمْ وهللا تعالى يقول: 

       "ال يدخل الجنة من كان  ويقول صلى هللا عليه وسلم:   ،(71 :اإلسراء )  عَلَى كَث ريٍ م مَّنْ خَلَقْنَا
ي قلبه مثقال ذرٍة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًه،  ف

 (.91ر: )صحيح مسلم،فرد صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا تعالى جميل يحب الجمال". 

وليعلم رجل الشرطة أن عنايته بهيئته ومظهره يجب أال تحمله على المغاالة أو اإلسراف   
 أن يسبل أزراره، أو يلبس ما فيه الشهرة أو يجاري في لبسه الكفرة. فال يحل له
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 الصفات الشرعية واألخالقيةالمطلب الثاني: 
 

اإلسالم وأمر بها,                        الصفات الشرعية واألخالقية التي حث عليها أن  وترى الباحثة
هجها تداب الشرعية التي ينبغي أن ينأن الشريعة اإلسالمية كانت السباقة في بيان ورسم اآلب

اإلنسان في أي مجال من مجاالت العمل ومنها مهنة الشرطي، ومن هنا جاءت ضرورة 
وهي حلى بها رجل الشرطة التي يجب أن يتالصفات الشرعية واألخالقية تحديد جملة من 

ر، ومن هذه الصفات: )اإلخالص، الصدق، األمانة، الصبصفات مكملة للصفات المهنية 
الحزم، الورع، العفة، الحكمة، الرحمة والرفق، النزاهة، اإلحساس والشعور باآلخرين 

  :التاليا، وذلك ككل صفة من هذه الصفات على حدنتناول بالشرح وسوالتواضع( 

 اإلخالص:  .3
 وهو سيد األخالق، فإخالص النية هلل تعالى يرفع من العمل الدنيوي ليكون بمنزلة

حق بركة األعمال ويردها على صاحبها، حتى أن النية قد ترتفع بالمرء العبادة، وفسادها يم
  (. 94 :2012. )أبو مخدة، يأخذ أجر العمل دون أن يعمله حتى

 وعلى رجل الشرطة أن يدرك أن العمل الذي يمارسه والمتمثل في حفظ األمن ومحاربة
ما يؤدي طاعة هلل تعالى الفساد والجريمة، والسهر على حماية الناس وحقوقهم وأمالكهم، إن

أن يحقق فيها اإلخالص الذي يدفعه إلى التفاني في عمله، محتسبًا ذلك عند ربه مع  ينبغي
مخاطر، ومن ثم فالبد من أن يكون رجل الشرطة مخلصًا في عمله وفي أداء  ما فيه من

ا إِلَّا ل َيعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا أُم رُو : وجل: ، قال عزىواجبه إذ يقصد به مصلحة البالد ورضا هللا تعال

 . (5)البينة :  . مُخْل ص يَ لَهُ الدِّينَ حُنََفاء وَيُق يمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَل كَ د ينُ الْقَيِّمَة 

دلح على ذلك العديد من األحاديث الشريفة منها ما رواه أنس رضي هللا عنه أن النبي  
   ان في غزوة تبوك فقال: "إن أقوامًا خلفنا بالمدينة، ما سلكنا شعبًا هللا عليه وسلم ك صلى

 (. 2839 ر: البخاري،صحيح ) .وال واديًا إالح وهم معنا فيه، حبسهم الُعذر

ًنى  دِّ الَخْيفِّ مِّن مِّ وعن أنس بن مالك قال: خَطَبنا رسوُل هللاِّ صلحى هللُا عليه وسلحم بمسجِّ
ر هللُا امَرًأ س مِّع َمقالتي فحفِّظها ثمح ذَهب إلى َمن َلْم يسَمْعها فُربح حامِّلِّ فِّْقٍه ليس فقال نضح

لُّ عليهنح َقْلُب امرٍئ   بفقيٍه وُربح حامِّلِّ فِّْقٍه إلى َمن هو أفَقُه منه ثالٌث ال يغِّ
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ه هللُا عليكم األمَر، ولزوُم جماعةِّ الُمس إخالُص  ُمؤمٍِّن، لِّميَن فإنح العملِّ هللِّ، والنُّصُح لَِّمن والح
 (.170/ 9: ر ،المعجم األوسطدعوَتهم ُتحيُط مِّن ورائِّهم. )

 الصدق في القول والعمل: .5

يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ َآَمنُوا اتَّقُوا  :الصدق في القول والعمل صفة أمر بها اإلسالم، فقد قال هللا تعالي

وورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  .(113) التوبة:  هَ وَكُونُوا مَعَ الصَّاد ق يَاللَّ
ن الرجل ليصدق  "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البِّر، والبِّر يهدي إلى الجنة، وا 
ن  ن الفجور يهدي إلى النار، وا  ن الكذب يهدي إلى الفجور وا  حتى يكتب عند هللا صديقًا، وا 

 (.2607: ، ر، مسلم6094: ، رجل ليكذب حتى ُيكتب عند هللا كذابًا" )البخاري الر 

ن العمل الشرطي يقوم على الروايات واألخبار وهي تتطلب الصدق في الناقل والراوي،      وا 
يجب على العاملين بالجهاز أن يصدقوا، ويتحروا الصدق حتى يوثق بأخبارهم، وتقبل  لذا

 "إذا وطئت أرض موصيًا سيدنا سعد بن أبي وقاص: (ر)الفاروق قال سيدنا عمر  روايتهم،
  عدوك فازك العيون بينك وبينهم وليكن عندك من العرب أو من أهل األرض من تطمئن

ن صدق في بعضه والفاسق عين عليك  إلى نصيحته وصدقه فإن الكذوب ال ينفعك خبره وا 
 .(32 :1997، وليس عينًا لك". )النميري 

 عمل ينتهي به إلى خير العاقبتين في دينه وذلك برضى هللا وفي دنياهفالصدق في ال"
 (.56 :2005باكتساب ثقة اآلخرين فيدينون له بالطاعة". )الذويبي، 

لذا يجب على رجل الشرطة االلتزام بالصدق في عمله ألنه في حالة تجاهل هذا االلتزام 
اآلخرين ثقتهم به، إن االلتزام  فإنه يسئ إلى نفسه أكثر من إساءته لآلخرين وبهذا يفقد

بالصدق يتطلب توخي ذكر الحقيقة المجردة بكل دقة فيما يكتبه من محاضر وبيانات 
حصائيات  (.26 :2005كلوب،  ). وقضايا وفيما يقدمه لرؤسائه من بيانات وتقارير وا 

 األمانة والحفاظ على حقوق الناس وأمالكهم وأماناتهم:  .1
اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَات  إَِلى أَهْل هَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  إِنَّومن ذلك قوله تعالى: 

 (.58)النساء:  تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ ن ع مَّا يَع ظُكُمْ بِه  إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَم يعاا بَص رياا 

ألمانة إلى من ائتمنك، ويقول صلى هللا عليه وسلم: "من وقال صلى هللا عليه وسلم : "أد ا
 .(91 2011:، )زاد األميناستعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول". 

http://www.dorar.net/book/16584?ajax=1
http://www.dorar.net/book/16584?ajax=1
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فرجل الشرطة يتعرض لمواقف كثيرة وعديدة، فتصبح فيها أموال الناس بين يديه وال 
ي حاالت "تفتيش المساكن واألشخاص، حسيب وال رقيب عليها إال هللا وضميره وذلك كما ف

وجرد ممتلكات المتوفين" فيجب أن يراعي هللا في اتخاذ اإلجراءات الواجبة بأمانة، وأن يعلم 
 (.35 :2003جيدًا أن المال الحرام يؤدي إلى غضب هللا في الدنيا واآلخرة )أبو الخير، 

أمانة له، كما جاء في األثر  واألمانة فيها إشارة إلى انتقاء اإليمان فال إيمان لمن ال 
 بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ال أيمان لمن ال أمانة له، وال دين لمن ال عهد له".

رجل الشرطة مسئول عن الحفاظ على حقوق الناس والعمل على أمنهم وحراسة األعمال     
 تتوفر للمواطن والمعلومات والمنشآت من اإلهمال والتفريط وهو بذلك مزود بإمكانات ال

العادي من سالح ومعدات وسلطات، ويجب أن يكون رجل الشرطة أمينًا فال يسخر هذه 
      اإلمكانات المتاحة له في سبيل تحقيق مصالحه الخاصة أو إلشباع رغباته وشهواته 

،  العامودي) باألمين بين قومه.ولقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة يلقب 
2012: 78.) 

ومما سبق ترى الباحثة أنه من األمانة آال يستغل الرجل منصبه الذي ُعيقن فيه، لجر 
 منفعة إلى شخصه أو أحدًا من قرابته.

 الصبر وعدم الشعور بالضجر والملل: .4
رهاق المهمات شديد، مما يستوجب الصبر، وقدرة معتبرة  إن صعوبات العمل كثيرة، وا 

يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آَمَُنوا اصْبِرُوا   تعالى في كتابه على الصبر فقالعلى التحمل والصمود، وقد حثنا هللا

َوَلَنْبُلَونحُكْم بَِّشْيٍء (، وقوله تعالى:200)آل عمران:.وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْل حُونَ 
َن اأْلَْمَوالِّ  َن اْلَخْوفِّ َواْلُجوعِّ َوَنْقٍص مِّ ابِّرِّينَ  مِّ رِّ الصح     (،155: )البقرة َواأْلَْنُفسِّ َوالثحَمَراتِّ َوَبشقِّ

 وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

نح  يأتي مَن هللاِّ على قدرِّ  الصبرَ  "إنح المعونَة تأتي مَن هللاِّ للعبدِّ على قدرِّ المؤنةِّ، وا 
 (.2120: ، رالمصيبةِّ. )البخاري 

ومن أعظم ما ينبغي أن يتحلى به رجل الشرطة الصبر، فالصبر خلق األنبياء عليهم  "
السالم وقال عنه الراغب "هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع وقد اختلفت 
        أسماؤه الختالف مواقعه، فإن حبس النفس لمصيبة سمي صبرًا، ومضاده الجزع، 
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شجاعة، ومضاده الجبن وفي إمساك عن كالم سمي كتمان ومضاده وفي الحرب سمي 
 (.34 2007:اإلنشاء". ) دحالن، 

     لذا على رجال الشرطة أن يتحلوا بهذه الصفة، ويعلموا أن ما يعانونه ويالقونه  "  
من تعب ومشقة وخوف ونصب وغير ذلك، فإنه مدخر لهم عند ربهم، وليتأكدوا أن الحفاظ 

      دهم، والسهر على أمنهم محفوظ لهم في كتاب ال يغادر صغيرًة وال كبيرًة على أسرار بال
 (.79 2012:إال أحصاها، وأنهم سيجدون ذلك عند هللا عز وجل". )العامودي، 

 زم: ــــالح .2
 فالحزم يختلف عن العدوانية فهو يوجب السرور والتغرير يوجبوهو الضبط واإلتقان، 

 عنى الحزم إذ أن لفظ الحزم يدل على القوة واالجتماع ويدخلالندامة وجماع كل هذا في م
وقد كان النبي عليه ، معناها حسن التصرف واتخاذ المواقف الواضحة بقوة إصرار في

خذ قرار الحزم ولوال حزمه ما استطاع أزمًا في كل موقف يتطلب منه فيه اوالسالم ح الصالة
موقع الشرطة، ، مقال)مخامرة، .جالء اليهودقرار الطائف أو إنقاذ الجيوش أو إ أو الهجرة
 (.http://www.palpolice.ps/ar/content/30051.html .م(2013

عندما )ر( لعل خير مثال على الحزم في السيرة النبوية ما قام به سيدنا سعد بن معاذ 
طلب منه الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يحكم في بني قريضة عقب خيانتهم ونقضهم 

أن يتساهل في الحكم، ويخفف عن بني ( ر)فطلب بعض األنصار من سيدنا سعد العهد، 
قريضة ألنهم كانوا موالي األوس قبيلة سعد رضي هللا عنه وأكثروا عليه ذلك، فكان رده لقد 
آن لسعد أن ال تأخذه في هللا لومة الئم، فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعي 

مه في بني قريضة الذي قال فيه: "فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال إليهم القوم، فكان حك
"لقد حكمت فيهم بحكم وتسبى الذرية وتقسم األموال". قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .(374: ب.ت )صفى الرحمن، .وات"مسبع س هللا من فوق 

 : ورعـــال .6
       المباحات خوفًا  وهو ملكة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب الشبهات، أو

من الوقوع فيها، وهذه الصفة زيادة كمال في العدالة، ينبغي أن يتصف بها رجل الشرطة 
المسلم ليكون محل ثقة الناس وحبهم فيتأثرون به، ويقدرون عمله حق قدره.)العامودي، 

2012: 80) 
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ن الحرام بيقن  وبينهما مشتبهات                    قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن الحالل بيقن وا 
ال يعلمهن كثيٌر من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات 
ن  وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، آال وأن لكل ملك حما آال وا 

ن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد ذا فسدت فسد  حمى هللا محارمه، آال وا  كله وا 
 (.1599 :، ر مسلم صحيحالجسد كله آال وهي القلب". )

وهناك بعض الشبهات التي تصاحب العمل الشرطي لذا على رجل الشرطة المسلم أن  
يتقى أي أمر تشوبه شبهة، ثم إن التأثر بالحال أبلغ من التأثر بالمقال، وبخاصة في مجال 

ة الوجود، األمر الذي ترتب عليه تشويه صورة رجل العمل الشرطي، ولعل هذه الصفة قليل
الشرطة في المجتمعات اإلسالمية وال سبيل إلزالة هذه الصورة إال بالتمسك بهذه الصفة، 
وتطبيقها عمليًا حتى يالحظ الناس شائبة، الفرق بين الصورة القديمة والصورة الحديثة بعد 

 التمسك بها.

نبي صلى هللا عليه وسلم فقد كانوا يجتنبون والورع سمة بارزة في جميع أصحاب ال
 (90 :2011، األمينالشبهات خوفًا من الوقوع في المحرمات، ولنا فيهم أسوة حسنة. )زاد 

 

 العفة: .7
      وهي الكف عما ال يحل وال يجمل من قول أو فعل، وقد تطلق على ترك الشهوات

يباشر األمور وفق الشرع ن ، والعفيف ميء وغالبًا في حفظ الفرج مما ال يحلمن كل ش
        وحيث أن طبيعة العمل الشرطي تتضمن التعرف على أحوال الناس ومراقبتهم . والمروءة

االطالع على األموال واألحوال الخاصة للناس  ، وأماكن عملهم، وهذا يتطلبفي أسواقهم
يانة له في دينه العفة ص رجل الشرطة بكمال تصافاأحيانًا مالقاة النساء، فكان ال بد من و 

 .(81 :2012 )العامودي،إذ كل من األموال والنساء فتنة كبرى.

نفس بورك  ة: "إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاو يقول النبي صلى هللا عليه وسلم
يأكل وال يشبع واليد العليا خيٌر بارك له فيه، وكان كالذي يفيه ومن أخذه بإشراف نفس لم  له

 (. 2750، ر:البخاري صحيح ) .السفلى" من اليد

ويقول صلى هللا عليه وسلم أيضًا: "ليس الغنى كثرة العرض ولكن الغنى غنى 
 . (6446، ر:البخاري صحيح )النفس".
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 الحكمة: .8
رُ إِلَّا أُولُو يُؤْت ي الْح كْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْح كْمَةَ فَقَدْ أُوت يَ خَيْراا كَث رياا وَمَا يَذَّكَّ  قال هللا تعالى:

وتأتي في اللغة بعدة معان منها العدل، والحلم، والعلم وقيل هي: الفهم  .(269)البقرة:  الْأَلَْبابِ 
والعقل، وقيل اإلصابة في القول والعمل، وقيل: الفقه والعقل وقيل وضع األشياء                       

 (.34 :2007في مواضعها. )دحالن، 

معانيها يحتاجها رجل الشرطة، فهي أمور يتطلبها العمل األمني  إن الحكمة بجميع
والشرطي، بل تعد من أساسياته فال وصول إلى المعلومة بدون علم وال تحليل لها بدون فقه 
وفهم، وال تصبح ذات جدوى إال إذا كان رجل الشرطة على صواب في قوله وعمله، فهذه 

يم الراشد في عمله الشرطي، فيختار الصفة تجعل رجل الشرطة يتصرف التصرف الحك
المنهج المناسب مع المواطن ويختار األسلوب المناسب للتعامل معه،  ومن أساليب الحكمة 

الشرطي أن يستخدم الرفق حيث تكون الحاجة إليه، والحزم من حيث ال ينفع في العمل 
وال توصه". ورجل  كل مقام بما يناسبه، لذا قيل في المثل: "أرسل حكيماً  اللين، فيظهر في

   الشرطة أشبه برسول ولي األمر إلى الناس فعليه أن يكون حكيمًا مصلحًا، ولن يبذل ما 
      في وسعه لتحقيق الهدف الذي من أجله أرسل والمتمثل في استتباب األمن والحفاظ 

 (.82 :2012على أسرار األمة. )العامودي، 

 الرفـــق:  .1
لصنع، ورجل الشرطة حين يرفق بالمواطنين في عمله وهو اللطف ولين الجانب وحسن ا

لَقَْد  قال هللا تعالى:يكون عونًا للمواطنين على طاعته والتعاون معه في أداء مهمته، 

  .)التوبةم نْ أَنْفُس كُمْ عَزِيزٌ عَلَيْه  مَا عَن تُّمْ حَرِيصٌ َعلَيْكُمْ بِالْمُؤْم ن يَ رَءُوفٌ رَح يمٌ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
     :يا عائشة  ولرجل الشرطة أسوة في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حيث قال .(128:

ما عطي على ماال يُ و  ،ماال يعطي على العنفعلى الرفق " إن هللا رفيق يحب الرفق ويعطي 
 (2593ر: مسلم،صحيح سواه". )

نبغي أن وهناك كثير من التصرفات قد تكون صادرة عن جهل من المواطنين حقيقة في
يكون رجل الشرطة رفيقًا حتى يتبين له حقيقة ذلك التصرف وهل هو ناشئ عن جهل أم 
علم، وعلى ضوء ذلك يتصرف رجل الشرطة فيمكن حينها أن يستمر في الرفق في حالة 
الجهل ويتحول إلى الشدة في حالة العلم وتعمد المخالفة ويجب الرفق، لين القول وطالقة 
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ق عند قيامه بعمله بين المواطنين وبخاصة عندما يذكر الشرطة الوجه، وسهولة األخال
ورجال الشرطة  يتبادر إلى الذهن الفظاظة والغلظة والشدة ويرجع ذلك إلى قلة هذه الصفة 

 .(82، 81 :2012وسط العاملين في هذا المجال. )العامودي، 

ير الشرطة مثل أي صاحب سلطة، يتعامل مع أصناف شتى من الناس، من الكب
        والصغير، والمتعلم والجاهل، فهو يحتاج إلى أن يترفق ويتصبر عليهم، ويتقي هللا 

 . (99  2012:: )أبو مخدة، ومن صور الرفق في العمل الشرطيفي معاملتهم 

إن هللا رفيق يحـب الرفـق يا عائشة ،  الرفق مع الناس عامة، قال صلى هللا عليه وسلم: " .1
 (.6927ر: بخاري، الصحيح في األمر كله" )

أن النبـي صـلى  عبيـد هللا بـن زيـاد،الرفق مع الرعيـة، والمـراجعين عنـد الشـرطة، فقـد روى  .2
مســلم، صــحيح ). إن شــر الرعــاء الحطمــة، فإيــاك أن تكــون مــنهم" هللا عليــه وســلم قــال: "

 (1830ر:

ذ كلفهم بأمر أعانهم عل .3 يه، لرفق بمرؤوسيه من الشرطة، فال يكلفهم فوق ما يطيقون، وا 
أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي )وهي القرى المجتمعة حول  روى وقد 

المدينة من جهة نجد(  كل يوم سبت، فإذا وجد عبدًا في عمل ال يطيقُه، وضع عنه 
 (.5/1428، 3594منه. )مالك،

 النزاهــــــة:  .31
الشرطي شخصا ذو صالحيات وواجبات خاصة تستدعى النزاهة  يعتبر المواطن

عن احترام القوانين وتطبيقها على كافة أفراد الشعب، وتتوقف منزلة  كونه مسئوالً  االستقامةو 
الشرطي خاصة ومنزلة الشرطة عامة في نظر المواطن على مدى التمسك بالنزاهة 
واالستقامة، كما تتوقف استجابة المحاكم لطلبات الشرطة المختلفة وتصديق أقوال أفرادها 

شرطي على مبادئ االستقامة والصدق والحياد. وقد بنيت سمعة على مدى محافظة كل 
  الشرطة منذ قيامها على سواعد جميع أفرادها الذين تمسكوا والزالوا يتمسكون بالمبادئ التالية:

 عدم استغالل الوظيفة للمصلحة الخاصة -أ

 متناع عن قبول الرشوة.اال -ب

 .االمتناع عن قبول الهدايا -ت

 .(2013غزة،  –الشرطة الفلسطينية  )الدبجي، موقع عدم التحيز. -ث
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 اإلحساس:  .33
ال بد أن يشعر الشرطي بأنه مكان و  ،وأبداً  اإلحساس والشعور بالناس دائماً يجب 
المستعين فيشعر بما يعاني هذا الشخص أو ذاك وال بد للشرطي أن يقدر لهفة  أو المشتكي

ي ويهدئ من روعه ويخفف المواطن ومعاناته وشعوره بالضيق أحيانًا فيبادر بمواساة الشاك
)البطنيجي، موقع الشرطة .المشكلة المتعلقة به وا عادة الثقة له عنه ويساعده في حل

 .(2010الفلسطينية، غزة، 
 التواضع والحلم: .35

ويعين على رجل الشرطة أن يحسن معاملة  و من أجمل الفضائل وأهمها للشرطي,وه
       ا قد يصدر منهم من سلوكيات المحيطين به سواء زمالء العمل أو الجمهور، رغم م

إليه كما يتعين أن يكون متواضعًا ومعتزًا بنفسه دون غرور، فالتواضع  تسيءأو تصرفات 
    يثمر من المحبة وهذه المحبة أعظم ما ينشده رجل الشرطة لدى الجمهور فاالستعالء 

ن عليه بثقتهم ويبخلون على الجمهور ثمراته الحتمية كراهيتهم له ونفورهم منه وبالتالي يضنو 
 (.56 :2005بمد يد العون له. )الذويبي، 

 الترفع عن العادات السيئة: .31
      يجب على رجل الشرطة أن يترفع عن العادات السيئة مثل التحدث بصوت عاٍل 

وتناول الوجبات على مرأى من الجمهور أو استضافة األصدقاء حوله أثناء  ناللباأو مضغ 
        امه بالخدمات المكلف بها أو الجلوس بطريقة مبتذلة، أو التحدثالعمل أو أثناء قي

لى غير  في التلفون في محادثات شخصية طويلة أو اللهو مع زمالء العمل بطريقة مبتذلة، وا 
ذلك من العادات السيئة فمثل هذه التصرفات ال تنم عن وقار أو تبعث على الهيبة بل قد 

 (.56 :2005)الذويبي، .الة وانحراف السلوكتوحي باالستهتار وعدم الالمبا
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 المبحث الرابع

 

 عالقة رجل الشرطة بالمواطن
 

 ول: عالقة رجل الشرطة بالمواطنالمطلب األ 
 

 أسباب ضعف العالقة بين المواطن ورجل الشرطةالمطلب الثاني: 
 

 كيفية تحسين العالقة بين رجل الشرطة والمواطنالمطلب الثالث: 
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 ول: عالقة رجل الشرطة بالمواطنالمطلب األ 

 

 والسلطة التنفيذية،المواطنين يعد جهاز الشرطة بمثابة نقطة احتكاك مباشر بين  تمهيد :
حيث أن كثيرًا من اإلجراءات التي تتعلق بالمواطن عادًة ما تكون لها عالقة بالحرية الفردية 

ي نفس الموقع وعلى نفس للمواطن أو بالحرية العامة، وفي جميع الحاالت تقف الشرطة ف
 المسافة من جميع المواطنين ويتم المحاسبة بناًء على القانون وليس بالتحيز لطرف ضد آخر 

 .(12 2009:)الحته، 

والواقع أن تحديد مقومات ومالمح العالقة المثالية بين الشرطة والجمهور يمكن أن يتم 
 : من خالل عنصرين هما

 ما يتعلق بالشرطة:  .3
ساميًا ونبياًل ال غني عنه  ي عماًل اجتماعياً التامة بأنها تؤدقناعة اللديها  أن يكون  وهو

بحكم ضرورته االجتماعية، وبحكم أنه عنصر وشرط جوهري في قيام واستواء واستمرارية أي 
كلة إليها وما لديها من صالحيات و وفي الوقت نفسه إدراكها التام بأن المهمة الم، مجتمع

    ما هو إال تكليف من المجتمع وتشريف لها يقتضى منها أن ترقى  وسلطات لالضطالع بها
 (25 2007:)هالل،  .إلى مستوى الثقة والشرف معاً 

 ما يتعلق بالمواطنين: .5
ويتمثل في أن يكون المواطنون لديهم القناعة التامة بأن الشرطة ما هي إال خادمة لهم   

فويض منه، ومن ثم يقتضي هذا منه أن تجاهه بتأفرادهم وواجباتهم  حقوق ترعى مصالحهم و 
نه ال يمكن أراسخ بأن األمن مسؤولية مشتركة بينه وبين الشرطة و  يتوفر لديه إحساس

 . األمن المنشود دون مساندته للشرطة وحدها أن تحقق

، في قمة توازنها واستوائهاوكانت إذا ما تحققت هذه العالقة بين الشرطة والمواطن 
بله بوجود الشرطة والمهمة مثل في تفهم المواطن وتقتة ومردود إيجابي ينتائج جيد اله يكون ف

ورضاه عن اإلجراءات التي تتخذها، أضف إلى ذلك تعاونه مع الشرطة والمبادرة  يهاالتي تؤد
في حفظ النظام واألمن العام ومواجهة  بل واإلقدام على المشاركة اإليجابية إلى مساندتها

  .(26، 25 :2007)هالل،  والظواهر المضرة به للمجتمع األنشطة المناوئة
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يعد المواطن أهم شريك أساسي لرجل الشرطة في العملية األمنية ويعتمد رجل الشرطة  
     ر مهم د منه في المساعدة في الكشف عن الجرائم وهو عنصكبيرًا ويستفي اعتماداً  عليه

المختصة ممثاًل بقائد  ومن هنا فإنه يجب على الجهات في منظومة األمن المجتمعي.
منهم بأداء الدور  الشرطة في آن واحد بحيث يقوم كلٌ االهتمام بالمواطن ورجل الشرطة 

األمنية الجيدة المطلوب منه وتنفيذ واجباته من أجل أن يحصال على كل الحقوق والخدمات 
 بالنسبة للمواطن.

لكسب هذه الثقة،  بحاجة للحصول على ثقة المواطن وعليه أن يسعىالشرطة ن رجل وا  
يد العون ويظفر بتأييده في كل إجراء يتخذه له ومتى وثق المواطن برجل الشرطة بأنه سيمد 

 فليس هناك رجل شرطة بلغ ما بلغ من ارتفاع في مستوى األداء يستطيع أن يحقق أهدافه ما
 (37،38 :2008الطراونة، ) لم يكن هناك مساعدة من المواطن.

 مبنيةهناك ثقة بين المواطن ورجل الشرطة وتكون العالقة  ومن هنا يجب أن يكون  
على االحترام والتعاون وهذا يتطلب شفافية ووضوحًا من كال الطرفين وأن جهاز الشرطة 
قرار األمن، وحفظ النظام  يقوم بأعباء كبيرة فهو لن يستطيع أن يفرض سيادة القانون، وا 

واألموال ما لم يتعاون معه المواطنون ويساعدوه والقيام برسالته في حماية األرواح واألعراض 
وال يتأتى ذلك إال إذ علم المواطن بالجهود المبذولة والتضحيات التي يقوم بها رجل الشرطة 
من أجل راحته وأمنه واستقراره، فالمواطن الذي ال يتعاون مع رجل الشرطة يكون عامل هدم 

األمن بوجه عام وفي االستقرار االقتصادي لنشاطه وأدائه معوق لجهوده وهذا يؤثر في حالة 
والسياسي بوجه خاص. ومن أجل توسيع وتعميق هذا التفاهم المشترك بين الشرطة والمواطن 
فينبغي العمل على زيادة الفرص التي تعمق هذا التفاعل من خالل قنوات تحقيق التنسيق 

 (39 :2008)الطراونة، : والتعاون مع المواطن ومن أمثلة ذلك

راك المواطن في النشاط األمني وذلك في بعض المهام كأعمال النجدة  والمرور إش .1
فمن خالل هذا العمل يتم تعرف المشاركين ميدانيًا على  والطواف على األحياء وغيره )

 إلى مساعدة الشرطة برغبة المواطن وبطرق تطوعية(. وتهدفطبيعة هذه األعمال، 

اعية التي تهم المواطن، وذلـك حتـى تتسـع مسـاحة إشراك رجل الشرطة في البرامج االجتم .2
 التفاهم التي تقوم بين رجل الشرطة والمواطن.

لقاء محاضرات على الطلبة  .3   إشراك رجل الشرطة في المناهج التربوية في المدارس وا 
 عن دور الشرطة ومهامها، وما هو مطلوب من المواطن.
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ين كالجمعيات االجتماعية إشراك رجال الشرطة في الجمعيات المختلفة للمواطن .4
، لتمكين أدوار أخرى جديدة لرجل الشرطة يام بدور في هذه الجمعياتوالتطوعية والق

 غير الدور التقليدي المعروف للمواطن.

انتشار رجال الشرطة وسط المواطنين في الحياة االجتماعيـة وذلـك بالسـكن وسـط األحيـاء  .5
 تماعيــة التــي تتطلبهــا مثــل تلــك اإلقامــة.الســكنية واالشــتراك معهــم فــي كــل النشــاطات االج

 (39 :2008الطراونة، )

إبــالغ المــواطنين برســالة الجهــاز وبالحقــائق الخاصــة بالجهــاز مــن حيــث أهدافــه وفلســفته  .6
براز الجهود التي يبذلها لصالح الوطن والمواطنين.  وسياساته وا 

إيجــابي وصــحيح      إمــداد المــواطنين بالحقــائق والمعلومــات التــي تســاعده علــى تكــوين رأي  .7
 عن الشرطة واالستجابة لما هو مناسب من آراء المواطنين.

دعــم الجهــاز بقــادة الــرأي العــام بسياســة الشــرطة كــونهم قــادرين علــى التــأثير علــى قاعــدة  .8
 (40 2011:كبيرة من المواطنين. )حماد، 

طن إن المطلوب من الشرطة أن تقوم بمجهود منظم لتطوير فاهم ودي مع الموا     
ولتحقيق ذلك الغرض، فلقد قامت بعض المؤسسات بإنشاء أقسام خاصة تعني بالعالقة         

لدى المواطن عن  الذهنيةمع المواطن، ومن مهام هذه األقسام العمل على تحسين الصورة 
الشرطة والتقليل من كمية ومستوى التذمر الذي توجده إجراءات رجل الشرطة وسط 

ن سلوك رجل الشرطة ال يثير أي عداء أساسي من ذلك هو ضمان المواطنين، والغرض األ
وذلك لجعل المواطن يتفهم سلوك رجال الشرطة، وأيضًا القيام بإعداد وتنفيذ عدة برامج 
مجتمعية للتوعية، وتخصص خط ساخن لتلقي مقترحات المواطنين عن طريق التخلص من 

   .( 2009 مقال : )حجاب،الصورة السلبية التي تكونت لدى البعض عن الشرطة. 
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 الشرطة المطلب الثاني: أسباب ضعف العالقة بين المواطن ورجل
  رغم كل الجهود التي تبذل في انفتاح رجل الشرطة مع المواطن من أجل الحصول 
على مساعدته في أداء عمله األمني إال أن هناك بعض المعوقات التي تقف في وجه هذا 

ى تلك األسباب التي تحد من دفع الجهود نحو التشاركية بين الجهد والبد من الوقوف عل
 (26 2007:رجل الشرطة والمواطن وتكمن في مجموعة من العوامل: )هالل، 

 أوالا: عوامل ترتبط بالشرطة:
        فـــــي تـــــدهور العالقـــــة  اً يـــــذهب العديـــــد مـــــن البـــــاحثين إال أن الشـــــرطة قـــــد يكـــــون لهـــــا دور 

الصـعب تفسـير ذلـك بمتغيـر واحـد، فهنـاك العديـد مـن المتغيـرات والواقع أنه مـن  مع المواطن،
تــزال تسـهم بشــكل مباشــر وغيــر مباشـر فــي ذلــك، وسـنحاول فيمــا يلــي تنــاول  التـي أســهمت وال

 التفصيل: من أبرزها بشيء
 الرواسب التاريخية:  .3

 ن التجارب التاريخية لعالقة الشرطة مع المواطن توثر في اتجاهات وانطباعات المواطنإ
عــــن الشــــرطة، فــــالتطور التــــاريخي يكشــــف عــــن أن الشــــرطة فــــي أغلــــب العصــــور كانــــت أداة 

تقــــوم علــــى قمــــع وكانــــت والحكــــم األجنبــــي فــــي تحقيــــق اإلخضــــاع واالضــــطهاد،  االســــتعمار
بغيـــة الحصـــول علـــى الهـــدوء  رســـتعمااالتحقيـــق األمـــن واألمـــان فـــي ظـــل  مـــن أجـــل مواطنيهـــا

ي ســلب مواطنيهــا لحريــاتهم والنيــل مــن حقــوقهم وأســهمت الشــرطة فــ والمحافظــة علــى النظــام،
  وتشــير الــدالئل إلــى فشــل معظــم الحكومــات الوطنيــة الالحقــة فــي الخــروج ، لصــالح المســتعمر

مــن ذلــك، فبإيعــاز مــن هــذه األنظمــة الوطنيــة اضــطرت األجهــزة الشــرطية فــي بعــض األحيــان 
ن وان ذلـك العنـف وسـيلة إلى استخدام سياسة متشـددة تتسـم بـالعنف فـي التعامـل مـع المـواطني

 .(62 :2004 ،نصير) مفضلة لفرض االستقرار.

هن المــواطن، ألنــه يتــذكر ســلوكيات بــذصــورة رجــل الشــرطة فــي التاريخيــة ت الرواســب أثــر   
وما كانوا يقومون به من أفعـال كـالعنف الـذي كـان يمـارس ضـدهم، وهـذا بـدوره  رجال الشرطة

الشرطة وأدى إلى فقدان الثقة بهم، األمر الذي دفـع  خلق نوعًا من الكراهية والحقد على رجال
 .(41  2008:الطراونة، )يقوم به رجل الشرطة .الذي  في الدوربالشك  المواطن
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"ومقارنة الصورة الحالية والصورة السابقة للشرطة في أذهان المواطنين تكشف عن تحسن 
،  كبر في المستقبلًا أومالمحها بما يجعل المواطنون يتوقعون تحسن ملحوظ في أبعادها

  صناع القرار بالوزارة و قيادات الشرطة في الفترة الحاليةمن وخصوصًا أن هناك حرصًا 
 .(388 2004: )نصير،. "على تحسين الصورة وعمل الجهود الالزمة لذلك

 عوامل تعود لطبيعة سلطة الشرطة:  .5

ن الحرية، وفي أثناء ينشأ اإلنسان منذ والدته ولديه الرغبة في التمتع بأكبر قدر م
محاولة الطفل ممارسة األفعال التي تحلو له، يجد أنه في بعض األحيان يمنع من ممارسة 

األفعال من قبل القائمين على تربيته، ومن هنا يبدأ إحساس الطفل بأن هناك  بعض هذه
ي بقصد الحد من حريته، فتتحرك مشاعره بالكراهية نحو هذه السلطة الت سلطة تمارس عليه
     المحببة إليه، فإذا ما كبر الطفل تطور تفكيره واتجه إلى نوع آخر  تحرمه من األفعال

تطوق نفسه إلى اإلقدام عليها، ولكنه يفاجئ بأنه ال يستطيع  من التصرفات واألفعال التي
قرار األمن والنظام سوف يمنعه من ذلك ألن رجل الشرطة بما له     سلطة تنفيذ القوانين وا 

مشاعر الكراهية من جديد وتتجه في هذه الحالة  ارسة مثل هذه التصرفات، فتتحركمن مم
  األحيان إلى كراهية رجل الشرطة والهيئة  في كثير من نحو سلطة رجل الشرطة وتتحول

 .(25 2007:)هالل،  التي تمثلها.

فـة الوظي عدم اإلسراف فـي مـنح السـلطات لرجـل الشـرطة إال طبقـًا لمـا تتطلبـه مقتضـيات 
ــــى توعيــــة رجــــل الشــــرطة بصــــورة دائمــــة بحــــدود اســــتخدام الســــلطات  والمواقــــف، باإلضــــافة إل

وفــي الوقـت نفســه خلـق وعــي لـدى المــواطن بـأن الشــرطة هـي خادمــة لـه وليســت  الممنوحـة لـه
السلطات الممنوحـة لرجـل الشـرطة إنمـا تسـتهدف بالدرجـة األولـى حمايـة أمـن  عليه وأن سلطة

 (.24،25 1999:مجتمع". )الحربي، ال سالمة وتحقيق المواطن
 عوامل تعود إلى تصرفات رجل الشرطة:  .1

إن بعــض الســلوكيات الخاطئــة مــن قبــل بعــض رجــال الشــرطة قــد تجعــل العالقــة بــين    
رجل الشرطة عن المواطن وامتناع  ن سيئة، األمر الذي يؤدي إلى عزلالشرطة والمواط رجل

ه وتعد هـذه ردة فعـل طبيعيـة مـن قبـل المـواطن، عن تقديم المساعدة له في مجال عمل األخير
عــدم تقيــد بعــض رجــال الشــرطة بالســلوكيات العامــة التــي تتميــز بالضــبط واحتــرام  ناهيــك عــن

  .(43، 42 2008:)الطراونة،  .لفة بعضهم للقانون أكثر من غيرهمبمخا القانون والمتمثلة
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ـــكوالواقـــع أن رجـــل الشـــرطة إذ مـــا أخطـــأ أو ســـلك مســـلكًا معي     ـــًا غالبـــًا مـــا يـــؤدي ذل      ب
، أو يتـــرك فــي نفــس المـــواطن أثــرًا ســيئًا يواجـــه لـــى عالقتــه بــالمواطنســلبية ع إلــى انعكاســات

 هذا الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من األخطاء: باالستياء الشديد وفي

  األخطــاء العاديــة التــي تصــدر عــن رجــل الشــرطة ســهوًا أو نتيجــة لفهــم خــاطئ مــدعاة     
 .قدام على إتيان تصرف غير سوي إلى اإل

  األخطاء التي يرتكبها رجل الشرطة وتنطوي على انحراف مسلكي صارخ، ومثل هـذه
التصـــرفات تثيـــر هـــزات عنيفـــة فـــي الـــرأي العـــام وخاصـــة إذا مـــا نشـــرت فـــي وســـائل 
اإلعالم وقد تؤدي إلى خلخلة عالقـة الشـرطة بـالمجتمع، إذا لـم تـتم مواجهتهـا بحسـم، 

 .(30، 29 2007:)هالل، كيفية التي تتناسب مع خطورتها. أو ردعها بال
 اتساع ميدان العمل الشرطي: .4

 يؤدي اتساع نطاق التنمية في المجتمعات إلى تزايد األجهزة الشرطية بحيث يمتـد ليشـمل 
ــــاة الجمــــاهير ــــي فــــي حي ، والمســــاهمة فــــي تطــــور المجتمــــع، فكلمــــا زاد التطــــور التواجــــد الفعل

 نمية أدى ذلك إلى زيادة األعباء الملقاة على عاتق جهاز الشـرطةونفذت خطط الت الحضاري 
 .(61،62 :2004، نصير)

وفي هذا الصدد يرى بعض الباحثين أن هنـاك عالقـة طرديـة بـين زيـادة معـدالت الجريمـة 
، فهذه النوعية من المجتمعات يصاحب ور المجتمعات الصناعية وامتدادهاوبين ظه وتنوعها
لناجمـة عـن التحـوالت التـي ع مجال عمل الشـرطة لمواجهـة االنحرافـات اوتطورها اتسا نشأتها

، وممـا ال شـك فيـه يومي مـع المـواطن إلنجـاز معامالتـههذا فضاًل عن االتصال ال ،مرت بها
أدى إلــى وضــع العديــد مــن اللــوائح والتنظيمــات مــن جانــب إدارة الشــرطة ممــا  أن هــذا األمــر

    العاديـــة وفـــي الوقـــت نفســـه وقـــع بعـــض األخطـــاء  فـــي األمـــور غيـــر يفـــرض مزيـــدًا مـــن القيـــود
 (.29 2007:)هالل،  .ط المواطن على الشرطةمن سخ في المعاملة وهذا من شأنه قد يزيد

 ثانياا: العوامل المرتبطة بالمواطنين:
ـــره فـــي فكـــرة      ـــزام المـــواطنين بالمشـــاركة فـــي مكافحـــة الجريمـــة يجـــد تبري ال شـــك أن الت

مــن مبـــدأ أن مكافحـــة  ذي توجـــده المصـــلحة العامــة للمجمـــوع انطالقـــاً التضــامن االجتمـــاعي الــ
، كمـا أنـه أمـر تمليـه المـروءة يخـص المـواطن والشـرطة علـى حـد سـواءالجريمة عامل مشـترك 

كقيمــة دينيــة وأخالقيــة بحيــث يصــبح التفــريط فــي كــل ذلــك أمــرًا يثيــر األســى فــي نفــوس رجــال 
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 اة اآلمنــة للمــواطن ومســتقبل العالقــة بيــنهم.فــي تــدعيم حــق الحيــ   الشــرطة ويــؤثر فــي دورهــم
 .(44 :2008)الطراونة، 

ن تصـــرفات بعـــض المـــواطنين بخصـــوص مـــوقفهم مـــن الجريمـــة يـــوحي بعـــدم ارتيـــا حهم وا 
أو الســـلبية تجـــاه الحـــدث اإلجرامـــي،  ،التعـــاطف مـــع الجـــاني للشـــرطة لتبنـــيهم مســـلكًا يـــنم عـــن

مــــواطن لرجـــال الشـــرطة عنـــد محــــاولتهم لعــــل الشـــائع منهـــا لـــوم ال ،كثيـــر واألمثلـــة علـــى ذلـــك
         ، أو العبـــــث بهـــــا وتشـــــويهها أدلـــــة اإلدانـــــة الشـــــرطة أو إخفـــــاء اصـــــطحاب المـــــتهم إلـــــى دوائـــــر

ناحيـة أخـرى قـد يتسـم مسـلك المـواطن بالسـلبية فـي منـع  ومـنحـق. أو الشهادة لصـالحه بغيـر 
شــك الوقــوع ورغــم قدرتــه الجــرائم قبــل وقوعهــا رغــم ظهــور الشــواهد التــي تشــير إلــى أنهــا علــى و 

علــى منعهــا أو إيقــاف مجــرى نفاذهــا بنفســه أو االســتعانة بالشــرطة فــي الوقــت المناســب وبــال 
انحســـار الفكـــرة القانونيـــة كـــأداة شـــك أن هـــذا التمـــرد مـــن جانـــب بعـــض المـــواطنين يـــؤدي إلـــى 

 (243 2001:)موسى،  للضبط ومن ثم تأزم العالقة مع الشرطة.

 إلطار العام للمجتمع: ثالثاا: عوامل ترتبط با
المتغيـــرات حـــول درجـــة شـــرعية النظـــام السياســـي ودرجـــة تماســـكه  تتمثـــل هـــذه العوامـــل أو

والخارجيـــة، وتـــدور كـــذلك حـــول درجـــة رشـــد السياســـات  ودرجـــة الضـــغوط والتـــوترات الداخليـــة
أضـــف إلـــى ذلـــك الوضـــع االجتمـــاعي والثقـــافي  االقتصـــادية ومـــدى تحريهـــا للبعـــد االجتمـــاعي

ا السياســات القضــائية والتشــريعية ودقتهــا ونزاهتهــ ي الدولــة فضــاًل عــن درجــة ومســتوى الســائد فــ
 .ومستوى أداء المنظمات اإلدارية

ن سوء السياسات بمختلف مصادرها وجوانبها وانخفاض مستوى أداء المؤسسة الرسـمية  وا 
ؤر التوتر الرسمية يزيد األعباء الملقاة على عاتق الشرطة ومن ثم يسهم ذلك في خلق ب وغير

ــاً ية ونمــو الحركــات المعاديــة للنظــامعلــى الشــرع والخــروج  . فكــل هــذه األمــور تلعــب دورًا مهيئ
الــذي يحمــل علــى االعتقــاد  وخلــق نــوع مــن الشــعور بالضــياع الفــردي، األمــر لظهــور التــوترات

 عًا لذلك حاالت الخروج عن النظام.بعجز السلطات واليأس من إمكانية اإلصالح وتزداد تب

وال شك أن المعادلة  تواجه هذا الخلل وتتحمل نتائجه،شرطة كرمز للنظام عليها أن وال
النظام ككل،  ظلمبعضهم على بعض أو  اعتداءينما من واجبها حماية الناس من ب صعبة،

       قانونًا بحماية األخير من سخط األفراد واندفاعهم، األمر الذي يؤدي  نجدها مطالبة
 (262،264 2001:)موسى،  .بين الشرطة والمواطن االرتياح مإلى ظهور حالة من عد
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 رابعاا: عوامل تعود إلى أسباب سياسية:
إن الشرطة في البلدان غير المستقرة سياسيًا أكثر عرضة للنقد من غيرها في البلدان 

     سياسيًا، حيث يمارس أفراد الشرطة سلطاتهم في دعم القيادة السياسية في الدول  المستقرة
األنظمة الحاكمة فيها باألنظمة الدكتاتورية والمستبدة والمتسلطة والتي تحكم  التي تتصف

األنظمة  من ما يعني أن رجال الشرطة أصبحوا جزءاً ح، مالسوط والسال شعوبها بسطوة
 الحاكمة ورمزًا لقسوتها وتمتد نظرة الشعب السلبية إلي النظام الحاكم لتنال رجال

 .(95 2006:)الشرمان، الشرطة.

 خامساا: عوامل تعود إلى وسائل اإلعالم: 
 مع  يعد اإلعالم من أهم الوسائل التي تدعم العملية األمنية لتوجيه المواطن نحو التعاون     

علـى  رجل الشرطة هذا إذا تم إبراز اإليجابيات في سلوكيات رجل الشرطة، أما إذا تم التركيز
، كمـا ي للخبـر فـي تعاونـه مـع رجـل الشـرطةبل المتلقالسلبيات فإن هناك ردة فعل سلبية من ق

 الشرطة أهمية كبرى بالنسبة لوسائل اإلعالم لسببين هما:لهيئة  أن

  تســاعد طبيعــة العمــل الشــرطي علــى تزويــد وســائل اإلعــالم بأخبــار علــى جانــب كبيــر
 من األهمية تحسن صورة اإلعالم في أعين أفراد المجتمع.

  في مجال اإلعالم برجال الشرطة لتسـهيل مهـامهم المتعلقـة كثيرًا ما يستعين العاملون
 (68 1990:العمرات، ) بالعمل اإلعالمي.

براز صورة     إن وسائل اإلعالم مطالبة بأن تكون موضوعية في طرح العملية األمنية وا 
رجل الشرطة بكل حيادية وأن تبرز اإليجابيات وليس فقط البحث عن السلبيات التي تهدف 

  .(31 2002:)العمرات،  . إلي إثارة المشاهد من ورائها
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 المطلب الثالث
 كيفية تحسين العالقة بين رجل الشرطة والمواطن 

  

       إن سلوكيات رجل الشرطة أثناء تأديته واجبه تؤثر في اتجاهات المواطنين نحوه، 
، وذلك نةلذا يجب على رجل الشرطة أن يقوم بإتباع أفضل الطرق في إيصال الصورة الحس

قيامه بأعمال إنسانية واجتماعية يمكن أن تشجع المواطن للتعامل معه في أداء من خالل 
رسالته األمنية، وذلك من خالل عدة أهداف يقوم بها رجل الشرطة من أجل إيصال الصورة 

 الواضحة عن طبيعة واجباتهم ونوجزها كالتالي:

ايته وذويه وأمالكه وتسهر      إيجاد شعور لدى المواطن أن الشرطة قادرة على حم .1
على أمنه وراحته وأن الشرطة مستعدة لتقديم معونتها إليه في كل ما يتعلق بسالمة 

 وجوده في المجتمع.

تأمين اليقظة التامة حتى يطمئن المواطنون في حياتهم من خالل تنفيذ سياسة وقائية  .2
يه قد أوكل مهمة أمنهم فعالة، تكفي إلقناع المواطنين بان المجتمع الذي ينتمون إل
 واستقرارهم إلى فئة مختارة قادرة ومتمكنة من دورها االجتماعي.

لقاء القبض        .3 الجدية في مالحقة العابثين بالقوانين واألنظمة والقواعد األخالقية وا 
   على مرتكبي األفعال المجرمة ومحاكمتهم واتخاذ التدابير العالجية والوقائية بحقهم 

 مروا في انحرافهم معرضين أمن المواطنين والمجتمع للخطر.حتى ال يست

المحافظة على حسن سير نظم الضبط اإلداري من خالل مراقبة تقيد المواطنين باللوائح  .4
 والقوانين وجعل قراراتها نافذة بصورة تضمن تحقيق األهداف التي وضعت من أجلها.

محيطـــه االجتمـــاعي الـــذي  بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود التـــي تمكـــن رجـــل الشـــرطة مـــن تفهـــم .5
 يمارس فيه وظيفته من خالل إيجاد جو من الثقة بينه وبين المواطن.

العمـــــل علـــــى فـــــض المنازعـــــات بســـــرعة ودون تـــــأخير وديـــــًا دون إخـــــالل بـــــالحق وخوفـــــًا        .6
 من أن تتطور المنازعات إلى أن تصبح جريمة.
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وتجهيز هيئة الشرطة بأحدث تنمية المعرفة العلمية والفنية والقضائية لدى رجال الشرطة  .7
ثبات األدلة، على اعتبار أن الشرطة       المعدات واألجهزة الالزمة لتقصي الحقائق وا 

 هي الحلقة األولى في المؤسسة القضائية.  

وضع برامج محددة متعددة بغرض جعل دور الشرطة مألوفًا من خالل إعطاء  .8
إلعالم هي من تقوم بتوضيح محاضرات من أفراد الشرطة للمواطنين وجعل وسائل ا

 .( 50،51،52 :2008دور الشرطي وتوصيل أهدافه للمواطنين. )الطراونة، 
 

تحـــول دون مســـاعدة المـــواطنين للشـــرطة لألســـباب  يوخلصـــت الباحثـــة إلـــى األســـباب التـــ
 التالية:

 أفراد قبل من مقصودة غير تكون  ما وغالباً  للمواطنين: الشرطة أفراد بعض معاملة سوء 
               الشرطة، رجل لها يتعرض التي الضغوطات عن نتاجه تكون  قد والتي ،ةالشرط
 . والمواطن الشرطة جهاز بين الفجوة زيادة إلي تؤذي التي األسباب أهم من وهي

 األمن لفرض عليه الشرطة عمل يقوم والذي :القانون  لسلطة الشرطة أفراد تمثيل 
 أن يعتقدون  ألنهم الشرطة أجهزة مع تعاملينالم المواطنين يضايق ما وهو والنظام،
 غير بطريقة تريد ما تحقيق إلى البشرية النفس لميلو  ،حريتهم من الحد يقصد القانون 

 الغير. حساب على ولو مشروعة

 أغلب في تكون  المهام ألن وذلك : لها المواطنين فهم وسوء والشرطية األمنية السياسة 
 أضعاف أو الشرطة مع المواطنين تعاون  عدم عليه يترتب مما بالسرية محاطة أألحيان
   . والشرطية األمنية السياسية عن حماسهم

 يكون  وقد الشرطة، ووظيفة بمهام معرفته لضعف : الشرطي بدوره المواطنين اقتناع عدم 
 دوره ألداء تطوع ما إذا السيئة التبعات من خوفه أو مسبقًا، به تعريفه عدم بسبب ذلك
 بدور منهم الشباب وخاصة المواطنين توعية من البد المشاكل هذه لتفاديو  ، الشرطة في

 . إعالمياً  وتوعيتهم الشرطة

 اليومية. لمهامهم ممارستهم أثناء المواطنين على الشرطة رجال بعض تعالي 
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 :خالل من يتم والمواطن الشرطة رجل بين الثقة إعادة أن الباحثة وترى 
 

 الحلول ووضع شكاوي  متابعة خالل من للمواطنين الشرطة تقدمها التي الخدمات تحسين .1
 تلقائياً  وتجعله المواطن احترام لهم تكفل بطريقة لهم أفضل خدمات وتقديم لها المناسبة

 . الشرطة رجل مع تعاوناً  أكثر يصبح وبذلك القانون  بتنفيذ يلتزم

                  بناءً  لعقاراتوا األشخاص وتفتيش والتوقيف والقبض االستدعاء يكون  أن علي التركيز .2
 أمام والمسئولة التنفيذية الجهة كونها الضبطية لصالحياتا لشرطةا إعطاء على

  اإلدارات. بعض في النيابة وليس القانون  تنفيذ عن المواطنين

 وعدل وصدق واستقامة ومحبة احترام بكل المواطن مع الشرطة رجل تعاون  يكون  نأ .3
 .األفراد لجميع وعةالمشر  بالحقوق  واالعتراف

 ولجان الشرطة بين المتبادلة الزيارات خالل من المواطنين مع والمشاركة التفاعل .4
 وأعمالها ،الشرطة مهام لتوضيح واالجتماعية التعليمية المؤسسات من وغيرها األسواق
 بينهم. والتعاون 

تأهيله    اختيار رجل الشرطة المناسب في مواقع التعامل مع المواطنين، والعمل على  .5
 من خالل البرامج والدورات  األمنية المتخصصة وتزويده بأحدث التعليمات .  

تفعيل الدائرة اإلعالمية في جهاز الشرطة بشكل موسع وذلك من خالل نشر برامج وعقد  .6
اجتماعات مع المواطنين وتوعية الشباب لتوضيح مهام و دور الشرطة في تحقيق األمن 

 واألمان له.
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 تمهيد:
في هذا المبحث تستعرض الباحثة بشكل عام وظائف ومهام الشرطة، ومن ثم تقوم  

 ة لشرطة البلديات وتعدادها وهيكلها العام.بإلقاء نظرة واستعراض المهام والوظائف الرئيسي

وبداية، وقبل الحديث عن وظائف الشرطة ومهامها، ترى الباحثة أنه من الضروري إلقاء 
 الضوء والحديث عن أهداف العمل الشرطي.

 أهداف العمل الشرطي:
مل على إقامة العبصفة عامة يهدف العمل الشرطي إلى تحقيق المصلحة العامة، و "

      والذي يشمل ثالث عناصر هي: تحقيق األمن العام، المحافظة  لنظام العاموحماية ا
 (15 :2006عبد الحميد، ) على الصحة العامة، توفير السكينة العامة".

"ومما ال شك فيه أن أهداف العمل الشرطي تتحقق وبصورة فعالة من خالل قيام جهاز 
 (54،55 2010:الطناني، ):ها فيما يلي"الشرطة العديد من األعمال والتي يتمثل البعض من

 التواجد واالنتشار األمني المستمر لياًل ونهارًا لتوفير مجتمع آمن ومستقر. -

        والعمل تهم مالحق رصد الظواهر اإلجرامية وأماكن تجمع الخطرين على األمن -
 على وضعهم تحت السيطرة إلجهاض مخططاتهم اإلجرامية.

 الحيوية والسفارات والقنصليات تحسبًا ألي عمل يخل باألمن.تأمين المنشآت والمرافق  -

تنظيم حركة السير والمرور لمنع االحتكاكات واالزدحام المروري وسرعة فحص الحوادث  -
 الناجمة عنها ونقل المتوفين والمصابين.

رصد ومراقبة المتغيرات األمنية مما يسمح بالتدخل الحتوائها قبل أن تتزايد حدة تأثيراتها  -
 السلبية.

 إدارة المنشآت العقابية وحراستها والعمل على تأهيل النزالء بها. -

 منع وقوع االضطرابات األمنية وأعمال الشغب والتصدي لها في حال وقوعها. -

التنسيق والتعاون المستمر مع كافة األجهزة المعنية بالدولة وبصفة خاصة مؤسسات  -
مة، وتنمية الوعي األمني وتفعيل الضبط االجتماعي للعمل على الوقاية من الجري

 التواصل بين الشرطة والمواطنين.
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 المطلب األول: الوظائف العامة للشرطة

 

لسنة  (6) المادة الثالثة من القرار رقموباستعراض قانون الشرطة الفلسطينية في 
فإن هيئة الشرطة تختص بالمحافظة على النظام، واألمن العام وعلى األخص منع م، 1963

من القوانين واألعراض واألموال وتنفيذ ما تفرضه عليها جريمة وضبطها وحماية األرواح ال
واللوائح من تكاليف، "كما أن السلطات المخولة لرجال الشرطة بمقتضى القانون هي نفسها 

              .(29 1998:عريف، السلطات المخولة لرجال الشرطة في دول العالم المختلفة". )

ظائف الشرطة إلى جوانب رئيسية: الوظيفة اإلدارية، الوظيفة االجتماعية، وتنقسم و   
 الوظيفة القضائية، الوظيفة االقتصادية.

 الوظيفة اإلدارية:  .3
هذه الوظيفة عبارة عن القيام بعمليات إدارية وقائية بحتة تهدف إلى منع الجريمة قبل 

مل األمن العام كحماية األرواح وقوعها، في سبيل المحافظة على النظام العام، والذي يش
ضافة لذلك  قرار السكينة العامة، وا  واألعراض والممتلكات، واآلداب العامة والصحة العامة وا 

 تنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات.

 فهذه االختصاصات ال تتحقق إال بمجموعة من التدابير واإلجراءات ذات الطابع الوقائي    
 يام بأعمال الحراسة على المؤسسات والمنشآت الهامة وتنظيم حركة المرورالبحث، مثل الق

الشوارع والتحريات والمراقبة وتسيير الدوريات الشرطية الراكبة والراجلة، وضمان التواجد  في
الدائم مما يضمن المحافظة على نظام األمن العام، ويضبط االستقرار، ويكفل  الشرطي

 (.41 :2003لمشعل، )ا .المواطنين األمن لجميع

إضافة إلى قيام الشرطة بتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة من الجهات القضائية 
أو مساعدة السلطات العامة في تنفيذ القوانين المتعلقة بها، مثل تنفيذ قرارات  )المحاكم(

ل االستيالء على األراضي للمصلحة العامة، تنفيذ أوامر الحجز، تنفيذ أحكام قانون األحوا
 الشخصية في دعاوي الضم والطاعة، وجباية مـتأخرات البلديات من كهرباء ومياه.
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ن المهام الملقاة على عاتق أجهزة الشرطة في نطاق وظيفتها اإلدارية، تختلف       وا 
من دولة إلى أخرى فهي تزيد أو تقل حسب األوضاع االجتماعية واالقتصادية للدولة وحسب 

 . (21 :2005فيها )الزهيري، السائد المفهوم السياسي 
ن الشرطة مكلفة بالمحافظة على األمن العام بمفهومه الثالثـي  السـكينة  –األمـن العـام "وا 

 .(68، 67 :2010)حمدان، : الصحة العامة" وسيتم توضيحها كالتالي –
 تحقيق األمن العام: .3

نشاء حالة يسود  األمن العام بمفهومه هو "تحقيق األمن الداخلي والخارجي للدولة وا 
 المجتمع فيها الشعور بالطمأنينة بالقدر الذي يزيل الخوف ودرء أي خطأ تهدده".

م"يجوز استخدام القوة من رجال الشرطة 1963( لسنة 8( في المادة )6ورد بالقانون قرار)
للدفاع عن األراضي الفلسطينية واستخدامها كقوة عسكرية وتقوم بالمحافظة على نظم الدولة 

واالقتصادية واالجتماعية" وعلى الصعيد الداخلي تقوم الشرطة بمنع الجريمة وقمع  السياسية
 :وآخرون  كاشف أبو)أي نشاط ضار يهدف إلى المساس بالدولة والمواطنين أو مصالحهم.

 . (9ب. ت، 
 :المحافظة على الصحة العامة. 5

ألمراض ومنع ويكون بالقيام بكل ما هو من شأنه حفظ صحة المواطنين ووقايتهم من ا
انتشارها وعلى األخص المعدية منها، والعناية بالوقاية من األغذية الفاسدة، وتوفير الشروط 

       وكذلك مكافحة االتجار بالمواد ذات الخطورة على اإلنسان الصحية للمحال العامة،
مثل المخدرات للحفاظ على صحته البدنية والعقلية وغير ذلك من األعمال التي تلزم 

 لمحافظة على صحة المواطنين.ل
 الحفاظ على السكينة العامة:.  1

ويقصد بها المحافظة على حالة الهدوء والسكينة في الطرق واألماكن العامة وذلك 
بحماية األفراد من مضايقات اآلخرين، وقد وفرت معظم الدول ألجهزتها األمنية مجموعة              

ية ضرورية لتحمل مسؤولياتها وتحقيق أهدافها في مجال من الصالحيات التي تعد أدوات إدار 
 الضبط اإلداري ولعَل من أهم هذه الصالحيات:

وتعتبر في حقيقتها لها قوة التشريع العادي وتصدر اللوائح طبقًا "سلطة إصدار اللوائح:  -
لمقتضيات المصلحة العامة وهي غالبًا ما تنظم أسلوب وعمل رجال الشرطة وتختلف 
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      إلى أخرى ففي بعض الدول هي حق لرئيس الدولة ي الشرطة من دولةاألنظمة ف
 .(9 :2009الحته، ". )وفي أخرى حق لوزير الداخلية ومنها من حق مدير الشرطة

  سلطة إصدار األوامر: -

ويقصد بها األوامر التي تتعلق بأمور بعينها وهي قرار صادر عن هيئة الشرطة     
تيان إند في هذا على نصوص في القانون، فأما أن تأمر بعدم ألشخاص معنيين بذاتهم وتست

هذا مقصور على هيئة الشرطة المتمثلة فأو االمتناع عن ممارسة مهنة معينة  ،فعل معين
بقمة الهرم ومرؤوسه طالما أنها تستند إلى نص عام يبيح إصدار األوامر، ولها أيضًا الحق 

     والمخالفة للقانون وهي بذلك تحرص  في منح التراخيص لالجتماعات الغير محظورة
 (.69، 68 2010: ،)حمدان على عدم اإلخالل بالنظام العام.

 حق التنفيذ المباشر:  -

على من صدرت في حقه إذا لم ينفذها  للشرطة حق تنفيذ األوامر التي تصدرها جبراً      
بيح إصدار هذا إلى نص صريح وواضح في القانون ي اً طواعية على أن يكون األمر مستند

، فلهيئة الشرطة الحق في استخدام القوة الالزمة إلجبار األفراد بالخضوع ألحكام راألم
جود خطر جسيم بهذا النظام هي: و  وأقترن حق التنفيذ والتدخل المباشر بضوابط ،القانون 

ون كالعام وأمن الدولة، وأن تكون القوة العادية هي الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الخطر، أن ي
 ، والضرورة فقط بقدرها.لحة العامةاستعمال هذا الحق لتحقيق المص

لذلك يجب أن تتوافر أحد هذه الشروط أو بعضها حتى ال يعد استعمال الحق وسيلة 
تعسف في استعمال الحق والخروج عن المشروع فيما نص بشأنه.)أبو كاشف وآخرون، 

 (11 :ب.ت

 الوظيفة االجتماعية:  .5

الة الشرطة نجدها رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية بحتة فالشرطة الدرع إذا نظرنا إلى رس
الواقي من الجريمة، والحائل دون زعزعة النظم السائدة في المجتمع، فهي بذلك تبعث الهدوء 
نما لإلنسان الذي وقع منه االنحراف،         واالطمئنان واالستقرار ليس لإلنسان الملتزم فقط وا 

 (. 24 :2005الزهيري،  خرين)أو الضرر على اآل
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امتدت إلى حماية األخالق ورعاية السلوك االجتماعي لتوفير حياة آمنة ألفراد  فالشرطة" 
المجتمع ورعاية األحداث، والتوفيق بين المتنازعين، وما تقوم به الشرطة في مجال اإلسعاف 

 (.27 :2008واإلنقاذ واإلغاثة بالتعاون مع سائر الجهات المعنية". )الطراونة، 

وتأخذ هذه الوظيفة شكل مساعدات ذات طابع اجتماعي تقدمها الشرطة للمواطنين         
أو تساهم فيها مع الهيئات المختصة بهذا الشأن، مثل تأهيل نزالء مراكز اإلصالح والتوعية    

من أضرار ومخاطر المخدرات والتوعية بخصوص إجراءات السالمة على الطريق وفي 
تقوم بها الشرطة لحفاظ على النفس والمال. تلك األساليب التي من الممكن أن مجاالت ا

 (.11 :2009الحته،  ) .الحفاظ على االستقرار الجماعي للدولة على وغيرها يساعد

 الوظيفة القضائية: .1

الوظيفة القضائية للشرطة التي تمارسها نيابة عن السلطة القضائية وتتمثل الوظيفة 
القضائي" في اإلجراءات التي تقوم بها الشرطة عقب وقوع الجريمة بقصد القضائية "الضبط 

 الوصول للحقيقة وحفظ النظام واألدلة.

م مباشرة 2001" لسنة 3" من قانون اإلجراءات الجزائية رقم "55وقد نصت المادة "
لعام للنائب ا تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها،التحقيق: 
النيابة العامة المختص بتفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي  أو وكيل

التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات، وال يجوز  من أعمال
التفويض عامًا، يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل  أن يكون 
جسدت المادة المذكورة ما سبق ذكره بخصوص تفويض رجال الشرطة بالعمل  قدف النيابة،

ويالحظ أن دور رجال الشرطة يأتي الحقًا الرتكاب الجريمة أي بعدها تنتهي  كوظيفة قضائية
اإلدارية في محاوالت المنع ويكون دور الشرطة القضائية بالتحقيق في الجرائم  مهمة الشرطة

في أعمال معينة حسب  اً ائب العام إلى وكيله ويكون التفويض محددمن الن بناًء على تفويض
 .(70 :2010 ،حمدان) طلب النيابة العامة.

وتتميز هذه الوظيفة بأنها تقع على عاتق الشرطة بعد وقوع الجريمة وتنحصر في إجراء 
كاوي، االستدالل عن الجريمة، وتكون وفق اإلجراءات التالية: التحريات، تلقي البالغات والش

الحصول على اإليضاحات، جمع القرائن المادية والتحفظ على األشياء التي قد يكون لها 
 (.12 :2009عالقة بالجريمة. )الحته، 
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 الوظيفة االقتصادية: .4
وهي من المهام األساسية للشرطة حيث تقوم بالمحافظة على االقتصاد الوطني   

إلى محاربة الجرائم االقتصادية والمالية  وحماية األموال العامة للدولة، وهي وظيفة تسعى
ومحاربة الفساد االقتصادي، فالجرائم المتعلقة بتزوير العملة المحلية أو العملة التي يعتمد 
االقتصاد بالدولة عليها أو تهريبها إلى الخارج أو تهريب الذهب وهناك جرائم أخرى متعلقة 

لى البالد كذلك  التهرب من الجمارك والتهرب من دفع باالقتصاد كتهريب البضائع من وا 
الضرائب أو التزوير باألوراق لتجنب دفع الضرائب المستحقة ومحاربة جرائم الرشوة واالبتزاز 
      كل هذه األعمال يجب أن تشرف عليها هيئة الشرطة ويوكل إليها االختصاص بشكل 

 (.18 :ب.تأو بآخر بإنشاء شرطة متخصصة لهذه المجاالت. )أبو كاشف وآخرون، 

اه ومالحقة ولعل ما تقوم به شرطة البلدية من مراقبة أعمال سرقة التيار الكهربائي والمي"
من الواجبات التي لها  محاربة ظاهرة تزوير الفواتير الضريبية،لصوص كابالت التليفون، 

هذه واألجهزة المعنية بوالسلطات طابع اقتصادي وال يأتي ما سبق إال بالتنسيق مع الوزارات 
 مقابلة(. :2014". ) ذياب، المحليكوزارة التموين والصحة والحكم 

 

 قامت الباحثة بحصر المهام الشرطية في التالي:

يتضح لنا مما تم استعراضه من وظائف للشرطة مدى الصعوبة التي تعترض عمل 
 رجال الشرطة، ومدى التزامهم بحماية حقوق اإلنسان وحماية الحريات الضرورية والحقوق 

 المدنية والسياسية للمواطنين.

وفي الشق اآلخر من هذه المعادلة يجب أن تلتزم الشرطة بالقيام بواجباتها على الوجه 
األكمل، من الحفاظ على النظام العام واألمن والحد من الجريمة ومكافحتها والقيام بتنفيذ 

الشرطة والسلطات المخولة  القوانين والقيام بالمهام الملقاة على عاتقها، التأكيد على واجبات
 لها.  

ومن هذا المنطلق ومحاولة لتحقيق أقصى قدر من التوازن في هذه العالقة نقترح أن 
تشمل قوانين الشرطة بعض األسس والمبادئ العامة بهدف ضمان حقوق المواطنين ورفع 

قدر من  مستوى األداء لدى أفراد الشرطة في إطار القوانين واحترام حقوق اإلنسان وتحقيق
الضمانات لرجال الشرطة، والتي تؤكد على ضمان حقوقهم وتوفر لهم القدر الكافي من الثقة 

 بالنفس واحترام الكرامة اإلنسانية.
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 شرطة البلدياتالمطلب الثاني: 
 مقدمة :

شرع العاملين في جهاز الشرطة بعمل  (م(1994قدوم السلطة الفلسطينية عام منذ 
،  م((1995عام  عدة إدارات منها شرطة البلديات نشئترطة وأُ هيكل تنظيمي لجهاز الش

وكان من وظائفها المحافظة على النظام في ذلك الوقت تعتبر من اإلدارات الهامة  وكانت
حيث  6)العام في الشوارع واألسواق وحماية المرافق العامة موضحًا ذلك في ملحق رقم )

 م( . 1995م )يوضح هيكلية شرطة البلديات ووظائفها منذ عا
 

 تعريف شرطة البلديات:
 

         هي اليد الناظمة للقانون والعين الساهرة عليه من خالل التواجد  شرطة البلديات:
في األسواق وتسهيل مرور المشاة وحرية التسوق، ونشر األمن في األماكن العامة، ومحاربة 

قدرات الشعب من مياه وكهرباء، تجار المواد الفاسدة بجميع أنواعها، ومحاسبة العابثين بم
 (. 7 :2012)مهنا، وسرقة المال العام، لتوفير النظام الشامل للوطن والمواطن. 

 

: هي إحدى اإلدارات التخصصية لجهاز الشرطة تعريف اإلدارة العامة لشرطة البلديات
لجهة تتسم هذه اإلدارة بعد تزايد احتياج البلديات في المحافظات تم إنشاء الفلسطينية، حيث 

بالمهنية واالحترام تساهم في تنفيذ القرارات والقوانين ومن هنا كان لزامًا تواجد إدارة شرطية 
مختصة كاإلدارة العامة لشرطة البلديات تعمل عن قرب وبإشراف مباشر على تنفيذ مهام 

 (8 : 2012وسياسات وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية. )دليل شرطة البلديات ، 
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 يوضح هيكلية إدارة شرطة البلديات: (1)رقم الشكل 

 

 : 1رسم توضيحي 

 شرطة البلدياتالعامة لدارة اإلة يهيكل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 [(2014)مكتب مدير عام الشرطة الفلسطينية ]المصدر: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 شرطة البلدياتل العامة دارةاإلمدير 

 تب اإلدارةدائرة مك المديرنائب 

 دائرة الشؤون اإلدارية والمالية (5دائرة شرطة الطاقة)

 دائرة العمليات واألمن

( 4) غزةدائرة بلديات شمال 
 بببب

 

 

 بلديا 4 

 

 (7) دائرة بلديات خانيونس (1) دائرة بلديات غزة

 (10)دائرة بلديات الوسطى

 (3)دائرة بلديات رفح 

 دائرة الشؤون القانونية
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 (3جدول رقم )

 " يوضح عددية اإلدارة العامة لشرطة البلديات "

 

 اإلجمالي الطاقة رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال العامة اإلدارة الرتبة م

 0 0 0 0 0 0 0 0 عميد  .1
 1 0 0 0 0 0 0 1 عقيد  .2
 3 0 0 1 0 1 0 1 مقدم  .3
 6 0 2 1 1 0 1 1 رائد  .4
 32 8 5 7 2 2 5 3 نقيب  .5
 38 4 4 6 8 12 3 1 مالزم أول  .6
 15 3 2 1 2 6 0 1 مالزم  .7
 38 11 2 2 9 7 5 2 مساعد أول  .8
 51 14 10 5 2 11 7 2 مساعد  .9

 69 11 11 12 8 18 6 3 رقيب أول  .11
 32 5 1 3 1 12 6 4 رقيب  .11
 7 1 2 0 2 2 0 0 عريف  .12
 0 0 0 0 0 0 0 0 جندي  .13

 292 57 39 38 35 71 33 19 إجمالي عدد القوة
 

 م(9/6/2014المصدر )اإلدارة العامة لشرطة البلديات بغزه التاريخ : 
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 (4جدول رقم )

 " يوضح توزيع أفراد الشرطة على البلديات ونسبة عدد السكان والمساحة في محافظات غزة "                                     
 

 محافظة غزة
 عدد األسواق عدد الشرطة المساحة عدد السكان البلديات م
 9 65 2كم 52 600,000 غزة  .1

 محافظة شمال غزة
 2 دوريات 17+7 دونم 18,000 نسمة 220,000 بلدية جباليا النزلة  .1
 2 دونم 27,000 نسمة 20,000 بلدية بيت الهيا  .2

1 

 دونم 15,000 نسمة 40,000 بلدية بيت حانون   .3
1 1 

 دونم 800 نسمة 5,000 بلدية أم النصر  .4
1 1 

 أسواق 5 شرطي 28 60,800 285,000 المجموع
 محافظة الوسطى

 2 دوريات 7+6 دونم 20,000 نسمة 76,124 بلدية دير البلح  .1
 1 2 دونم 3005 نسمة 28,000 بلدية المغازي   .2
 0 2 دونم 4160 نسمة 3000 بلدية المصدر  .3
 1 2 دونم 5300 نسمة 38,000 بلدية البريج  .4
 0 2 دونم 4500 نسمة 6000 بلدية وادي السلقا  .5
 0 2 دونم 7200 نسمة 15,900 بلدية الزوايدة  .6
 3 6 دونم10,000 مةنس 80,000 بلدية النصيرات  .7
 0 0 دونم 4790 نسمة 11,000 بلدية الزهراء  .8
 0 0 دونم6600  نسمة 5500 بلدية وادي غزة  .9

 0 0 دونم3260  نسمة 7300 بلدية المغراقة  .11
 أسواق 7 شرطي 29 دونم 68,000 نسمة 271,000 المجموع 

 محافظة خانيونس
 7 دوريات 19+9 دونم 54,000 نسمة 220,000 خانيونس  .3
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 0 1 دونم 12,000 نسمة 23,000 القرارة  .5
 1 4 دونم 6410 نسمة 45,000 بني سهيال  .1
 0 2 دونم 10,000 نسمة 7500 الفخاري   .4
 1 1 دونم 19,000 نسمة 21,000 عبسان الكبيرة  .2
 1 1 دونم 3500 نسمة 11,000 عبسان الجديدة  .6
 0 1 دونم 8500 نسمة 11,000 خزاعة  .7

 أسواق 9 شرطي 38 دونم 114,000 338,000 المجموع
 محافظة رفح

 عدد األسواق عدد الشرطة المساحة  عدد السكان  البلديات   .3
 6 دوريات  27+8 دونم  30,000 نسمة 173,000 رفح   .5
 0 1 دونم 4694 نسمة 7,182 النصر   .1

 أسواق  6  شرطي 37 دونم  75,000 نسمة 194,000 المجموع
 فرد 75شرطة الطاقة 

 رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال م
3. 10 17 11 8 8 

 

 (م9/6/2014المصدر )اإلدارة العامة لشرطة البلديات بغزه التاريخ : 

      نالحظ أن عدد أفراد الشرطة العاملين في شرطة البلدياتين السابقين لمن خالل الجدو      
     التجارية المنتشرة ال يتناسب مع عدد المواطنين الذين يكتظون في األسواق أو المحال 

في تلك البلديات، وبما أن شرطة البلديات في احتكاك دائم بالمواطنين بشكل مباشر يجب 
  لى قدر من الجاهزية والتواجد المستمر والذي يتطلب زيادة عدد أفراد الشرطة.عأن تكون 
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 أهم األسواق التي تشرف عليها شرطة البلديات في محافظات غزة :
 

 -ظة الشمال وهي :أسواق محاف .3

 سوق جباليا البلد وسوق العودة اليومي . -

 سوق مشروع بيت الهيا . -

 سوق الشيخ زايد األسبوعي يوم األحد . -
 أسواق محافظة الوسطى وهي : .5

 المغازي السوق اليومي والسوق األسبوعي يوم األحد . -

 النصيرات سوق شارع القسام ، وشارع أبو بكر الصديق والسوق األسبوعي وسوق  -
 . االثنينالحالل يوم 

 دير البلح سوق الشارع التجاري وسوق الخضرة والسوق األسبوعي وسوق الحالل يوم  -

 الثالثاء .   

 البريج السوق اليومي والسوق األسبوعي وسوق الحالل يوم الخميس . -

 أسواق محافظة خانيونس هي : .1

ي األمل وسوق ح خانيونس سوق الظهرة وسوق البلد وسوق البحر وسوق الحسكة -
 والسوق األسبوعي وسوق الحالل يوم األربعاء .

بني سهيال سوق الخضرة اليومي والسوق األسبوعي يوم االثنين وعبسان الكبيرة -  
 السوق اليومي 

 أسواق محافظة رفح هي : .4
رفح سوق الخضروات المركزي يومي وسوق عيادة الوكالة وسوق الدواجن وسوق  -

 لسبت .الحالل والسوق األسبوعي يوم ا
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 سوق الشاطئ

 سوق فراس    

 

 سوق الزاوية 

 أسواق محافظة غزة هي : .2
وتنتشر في محافظة غزة تسعة أسواق وتشرف عليها شرطة البلديات حيث قامت الباحثة  -

 بتمثيلها في الرسم التوضيحي األتي: 
 :1رسم توضيحي 

 يوضح األسواق التي تشرف عليها شرطة البلديات

      

  الخضرة الشجاعية سوق                  طاتسالب الشجاعية سوق   

 فلسطين ميدان                                                                                                 

 بيك فهمي  عوشار                                                                                                

                                                                                              

 

 اليرموك سوق

 شرطة البلديات في غزة 

 ضوانالشيخ ر سوق                                                                                              

                                               

 

 

 سوق عمر المختار
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  (5)جدول رقم 

 م2013م  يوضح إحصائية سنوية بأهم إنجازات شرطة البلديات بمحافظات غزة لعا

 العدد القضية الرقم
 2479 تنفيذ أوامر حبس 1
 2316 إخطارات 2
 2614 تنفيذ مهمات في األسواق 3
 1287 وقف إنشاءات 4
 220 مخالفات 5
 821 تعهدات 6
 1100 تباليغ 7
 2319 معامالت تحصيل 8
 175 قضايا منفذة 9
 74 قضايا أخرى  10

 13405 اإلجمالي
  

 م(9/6/2014العامة لشرطة البلديات بغزه التاريخ :  المصدر )اإلدارة

 م2014غزة لعام  ات( يوضح أهم إنجازات اإلدارة العامة لشرطة البلديات بمحافظ6جدول رقم )

 العدد القضية الرقم
 65 ضبط وصالت مياه غير قانونية 1
تالف مواد فاسدة 2  9 ضبط وا 
 13 إزالة تعديات على الممتلكات العامة 3
 6 تح شوارع ف 4
 9 إغالق حرف 5
 78 إيقاف أعمال بناء غير قانونية 6
 2 إزالة مكاره صحية 7
 1 ضبط حاالت سرقة في األسواق 8

 183 اإلجمالي
 م(9/3/2015جهاز الشرطة  –المصدر )اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير
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 المطلب الثالث: مهام شرطة البلديات
ت قامت الباحثة بإجراء العديد من المقابالت الشخصية للوقوف على مهام شرطة البلديا

 ( واإلطالع على دوريات ونشرات الوزارة ذات العالقة وخلصت إلى اآلتي:  3)ملحق رقم 
 .  حفظ أمن البلديات:3

تتواجد شرطة البلديات في جميع بلديات قطاع غزة والتي تقدر بخمس وعشرين بلدية   
ل وجود مكاتب لها داخل كل بلدية وتقوم على حفظ تعمل شرطة البلديات فيها من خال

األمن والنظام والهدوء ومنع أي مشاكل، والعمل على عدم تجمهر المواطنين أو االعتداء 
على موظفي وممتلكات البلديات، وهناك مكاتب خاصة لشرطة البلديات في كل بلدية، 

 لديات محافظات قطاع غزة.يتواجد فيها جميع أفراد القوة فهي تقوم بالتواجد في معظم ب
 مهمة تنظيم األسواق: .5

           سوق( ويزيد  36تتواجد شرطة البلديات في العديد من األسواق والتي تقدر بــ)     
( محل تجاري، وقد أخذت على عاتقها بالتعاون مع البلديات حماية موظفيها 10000عن )

مضايقة من الباعة المتجولين في تنظيم األسواق ومنع أي معيقات على الطريق أو ال
فساح الرصيف للمشاة وتسهيل حركة المرور.  وعربات الجر وا 

أما بخصوص األسواق اليومية يقوم موظفو البلدية بمتابعتها والتواجد فيها بشكل مستمر          
      مع وجود الشرطة وتعمل البلدية حمالت أسبوعية داخل هذه األسواق وتكون الشرطة

 طرف فيها.

أما بخصوص ما يلزم السوق فال بد من وجود موظف بلدية معهم يحمل بطاقة تفيد ذلك      
 ومن ثم ال يمنع مرافقة الشرطة معه.

 قسم تنظيم األبنية ووقف اإلنشاءات: .1

تأتي مهمة شرطة البلديات في هذا الجانب أيضًا لحماية موظفي البلديات, وتتخذ البلدية 
 مخالف وهي كالتالي:اإلجراءات القانونية بحق ال

 تقوم البلدية بإخطار المواطن بالمخالفة. -

 ثم يقوم المواطن بمراجعة البلدية ويتم قرار وقف البناء المخالف. -

 يقوم موظف مراقبة األبنية بمتابعة  هذا البناء. -
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إذا لم يلتزم المواطن تقوم البلدية بإخطاره بأمر وقف إنشاءات قضائي وفي حال  -
 ويل القضية رزمة واحدة إلى الشرطة المختصة ومن ثم النيابة.مخالفة ذلك يتم تح

 قسم تنظيم الحرف والصناعات: .4

      يتطلب من كافة المهن والحرف والصناعات التسجيل لدى دائرة الحرف والمهن   -
في البلديات, وتقوم الشرطة بتسهيل عمل موظفي الحرف والمهن في مهام تنظيم 

اق أو األماكن التجارية بحيث يتم تحديد مكان لعرض المحالت التجارية داخل األسو 
البضائع بشكل الئق ومنظم وعمل التراخيص السنوية الالزمة للمحالت ومتابعتها وتلزيم 
           األسواق األسبوعية وتحديد البسطات، وبخصوص اإلغالق اإلداري للحرف

دث عن صالحية تتح، م1972لسنة  أ،ب، ج( 22الحيات البلدية في المادة )صمن 
 مقابلة(. :2014يوم يصدر عن رئيس البلدية.)دياب ،  30البلدية في اإلغالق اإلداري 

 

 مرافقة قسم الصحة:  .2

تقوم شرطة البلديات بالتعاون مع العديد من دوائر الصحة العسكرية أو المدنية لضبط  -
قائي ومباحث المنتجات منتهية الصالحية والبضائع الفاسدة ومن هذه األجهزة "الطب الو 

     التموين وقسم الصحة التابع للبلدية"، وتكون شرطة البلديات من الجهات األساسية 
في هذا المجال ألنه يتم التواصل معها مباشرة لوجودها في المكان فيتم ضبط هذه المواد 

تالفها بالشكل الصحيح.  وا 

ب عليها ضرر البضائع التي ال يترتب عليها ضرر صحي يتم إتالفها، والتي يترت -
صحي يتم تحويل صاحبها إلى المحكمة ومن صالحيات الصحة إغالقها وتحرير 

 محضر ورفعه للنيابة.

( يتضمن          86بخصوص المكاره الصحية يوجد نظام أصدرته البلديات في الوقائع ) -
( شيكل 500من صالحية البلدية فرض غرامات على أرض الواقع بحيث ال تتجاوز )

( شيكل على كل من تكون لديه مكرهه صحية وهذا النظام الجديد 200) وال تقل عن
 في بعض البلديات دون األخرى. معمول به

 مرافقة قسم المياه: .6

تقوم البلديات بمتابعة المواطنين واستهالك المياه لديهم والبحث عن الوصالت غير  -
لوصالت الغير شرعية الشرعية، فتقوم شرطة البلديات بمرافقة موظفي قسم المياه لضبط ا



84 

المنتشرة في المحافظات, حيث بلغت نسبة الفاقد من المياه نسبة كبيرة جدًا بنسبة الثلث 
في كل بلدية، وفي حال تم ضبط مخالفة عند أحد المواطنين يقوم موظف البلدية بعمل 
محضر ضبط بوجود الشرطي للمواطن ويتم اصطحابه إلى مركز الشرطة وتقديم شكوى 

من المشكلة في أنه ال يوجد إجراءات موحدة بين البلديات في عملية ضبط ضده، وتك
المخالفين, حيث أن كل بلدية تتخذ إجراءات مخالفة لألخرى منها المتشدد ومنها 

 المتساهل.
 مرافقة سلطة الطاقة وشركة الكهرباء: .7

كة تعمل شرطة البلديات مع دائرة شرطة الطاقة على تنفيذ سياسات سلطة الطاقة وشر  -
 الكهرباء وفق القانون وبما يخدم المصلحة العامة ومن أهم أعمالها:

 توفير الحماية والدعم لموظفي شركة الكهرباء قسم الجباية. .1

         عقد دورات مهنية خاصة باألفراد العاملين بالدوريات للرقي بمستوى التعامل  .2
 مع المواطن.

 ق القانون.االستماع إلى المواطنين ومحاولة حل مشاكلهم وف .3

 التواصل ما بين قيادة شرطة سلطة الطاقة والمواطن. .4

 تعزيز مبدأ األخوة والقيم االجتماعية بين أفراد شرطة سلطة الطاقة. .5
 

 :كالتالي وترى الباحثة انه يمكن إيجاز مهام شرطة البلديات وعملها في عدة نقا  

  ،المغلقة نتيجة البسطات.فتح الطرق و إزالة تعديات الباعة على الطرقات في األسواق 

 .متابعة التجار والبائعين وضبط البضائع الفاسدة بالتنسيق مع جهات االختصاص 

 .تنفيذ قوانين البلديات والمحافظة على إنجازاتها 

 .حفظ األمن داخل محاكم صلح البلديات 

 تواجد قوة شرطة البلديات في جميع مقرات البلديات للحفاظ على األمن والنظام والهدوء 
 بداخلها والعمل على منع حدوث أي مشاكل داخل البلديات.

  مرافقة جميع األقسام في مختلف البلديات في المحافظة بجوالت ميدانية وتسهيل عمل
 الموظفين وحمايتهم من أي اعتداء يقع عليهم أثناء الخدمة في جميع األعمال للبلديات.
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  تسهيل عملهم لتأدية مهامهم.مرافقة موظفي أقسام شركة الكهرباء وسلطة الطاقة و 

  تواجد قوة شرطة البلديات بصورة يومية في األسواق التجارية اليومية وكذلك األسواق
األسبوعية، من أجل تنظيم وترتيب األسواق وحفظ النظام العام, وتسهيل حركة المرور 
        والسير في األسواق، والعمل على الحد من السرقات سواء داخل األسواق اليومية 

 أو األسبوعية أو أسواق الحالل.

  عمل حمالت متواصلة بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة إلزالة الكافتريات على الطريق
 الساحلي.

      :نجازها مثل  العمل على تنفيذ كافة التحسينات التي تقوم بها إلزالة التعديات والعراقيل وا 

بلديات، توزيع إخطارات بلدية، إزالة  )تنفيذ أوامر حبس غرامة، تحصيل مستحقات مالية لل
تعديات، تنفيذ وقف إنشاءات، وتوزيع مخالفات، كتابة تعهدات شخصية، تباليغ شرطة 

 للحضور، قضايا أخرى...(.

 .التأكيد على تحديد العالقة بين الشرطة وموظف البلدية 

 .تطبيق قانون الصحة بإزالة المكاره الصحية والقمامة 
 

   :ه عمل شرطة البلدياتالمعيقات التي تواج
علمًا  قلة عدد أفراد شرطة البلديات الذين يقومون بتغطية األسواق اليومية واألسبوعية، .1

         عليهم .ضغط مما يشكل عنصر  (71بأن عدد العاملين في شرطة البلديات بغزة هو )

اعاة الوضع االقتصادي الراهن يحول دون تطبيق القانون وفرض النظام بشكل كامل مر  .2
 للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.

لذين يعملون في األسواق وسلوكياته، فالمالحظ أن معظم األفراد الذين الشرطة اطبيعة  .3
مشاكل، مع العلم أن شرطة البلديات هي بعض الُينقلون إلى شرطة البلدية عليهم 

 لوكيات جيدة.أخالق عالية وس وذ واأن يكونيجب ف ،واجهة أمام المواطنين والجمهورال

   عدم تعاون البلديات مع الشرطة في تكثيف تواجد موظفيها ومساندة شرطة البلديات .4
زالة المعيقات، وفي بعض األسواق يتواجد موظفي البلدية، ولكن ال   في تنظيم األسواق وا 

 يقومون بأي عمل إال بتوجيه من شرطة البلديات.
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       بة كباقي األجهزة األمنية, خاصةال يوجد تواصل بين شرطة البلديات وبين النيا .5
 في أخذ إذن للدخول في المنازل المخالفة في البناء.

تحمل شرطة البلديات المسؤولية القانونية، في حال تنفيذ البلدية لقرارات إزالة التعديات      .6
 في األبنية, برغم وجود أخطار بوقف إجراءات التنفيذ من قبل المحكمة المختصة.

م المواطنين من ذوي تعديات البناء بالتعهدات واالستمرار بالبناء، أو رفض عدم التزا .7
 البعض كتابة التعهد مع عدم القدرة على إجبارهم بكتابة تعهدات من الناحية القانونية. 

عدم قدرة شرطة البلدية على متابعة القضية بعد التعامل معها, وهل انتهت وهل تم   .8
و االنضباط  المحلية بالتحديد واتصال مرهق مع النظام الترخيص وماهية قرارات اللجنة

حيث يتم إرسال القضية خالل هذه الفترة إلى المستشار القانوني في البلدية ويقوم 
بإرسالها للنائب العام وثم لوكيل النيابة ومن ثم إرسالها  لمراكز الشرطة كل حسب 

 ها قد تم البناء . سكناه مما يستغرق األمر فترة تقدر بشهرين يكون من خالل

عدم ترخيص بعض المحال التجارية الخاصة مثل المقاهي ومحالت األلعاب   .9
واالستراحات ومحالت البلياردو, والتي يتطلب ترخيصها موافقة من وزارة الداخلية،  
ولكن بعد فترة يتم فتح هذه المحالت بعلم البلدية أو بدون علم, مما ينتج عنه صعوبة 

 يات بالخصوص.تعامل شرطة البلد

عدم االهتمام بتنظيم األسواق الثابتة من قبل البلدية هو ما يسمى "قانون خطة استعمال  .11
األراضي" والذي تغفله البلديات فتقوم بترخيص المحالت دون النظر إلى نوعية السلع 
التي تقوم ببيعها, وهي بذلك تغفل الجانب الصحي للمواطنين وتهتم بالجانب المادي 

فقط, فاألصل أن تكون أسواق خاصة بكل حرفة، مكان للمطاعم ومكان والجباية 
من األمراض المعدية التي  للمالبس ومكان للدواجن ومكان الورش, هكذا نتجنب كثير
 تتناقل بتخالط السلع وأيضا يكون هناك تنظيم حضاري جيد.

 .اً فور  عدم التزام المواطنين بقرار اإلغالق وفتح المحل وفي حاالت بعد مغادرة الفريق .11

عدم المتابعة من قسم الحرف لقضايا اإلغالق اإلداري حيث ال نعلم من انتهت قضيته   .12
 سواء بالترخيص أم ملتزم باإلغالق.
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 الفصـل الــثــالــث
 الـــــــدراســــــات الــســـابــــقــــة

 
 الدراسات المحلية 

 

 الدراسات العربية 
 

 الدراسات األجنبية 
 

 مصفوفة الدراسات السابقة 
 

 الفجوة البحثية 
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 الــدراســات الـسـابــقــة:

 

يعتبر البحث عن موضوع اتجاهات المواطن الفلسطيني نحو أداء رجل شرطة البلديات 
التي  من خالل الدراسات، و همة والجديدة وهذا ما يميز هذا البحثمن الموضوعات الم

ت العديد العديد من دول العالم قد ناقشتستعرضها الباحثة في هذا الفصل وجدت الباحثة أن 
القصوى من قبل الباحثين  اوذلك ألهميتهالدراسات الخاصة بعمل الشرطة بشكل عام,  من 

        دراسات التي أجريت في هذا المجالال تلك والدارسين وفيما يلي استعراض لبعض
 وذلك على النحو التالي: 

 

 أوالا: الدراسات المحلية:
 

 (: 2013دراسة ) نجم ،
 "بعنوان:" اتجاهات الشباب الجامعي الفلسطيني نحو قضايا المرأة في مجالّي التعليم والعمل

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات الشباب الجامعي الفلسطيني نحو تعليم    
عرف إلى ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الشباب والت ،المرأةوعمل 

) الجنس، الكلية، الحالة  عمل المرأة تعزي لمتغيرات الدراسةالفلسطيني نحو تعليم و 
الباحثة المنهج الوصفي  واستخدمت، عمل األم، مكان السكن ( ، المستوى الدراسياالجتماعية

 .( طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة اإلسالمية1481راسة من )التحليلي ، وقد تكونت عينة الد
كانت اتجاهات الشباب الفلسطيني  : خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاقد و 

نحو تعليم وعمل المرأة إيجابية، ولكنها أكثر إيجابية نحو تعليمها، كما وبينت الدراسة أن 
  .نحو تعليمها واتجاههمنحو تعليم المرأة هناك عالقة إيجابية بين اتجاهات الشباب 

بقضايا المرأة المعاصرة في التعليم العالي  االهتمامضرورة : في الدراسة وتمثلت توصيات
بتدريس دور  االهتماموتضمينها في أنشطتها للمساهمة في تشكيل اتجاهات إيجابية نحوها و 

مدرسي وضرورة االهتمام بالمرأة المرأة في التنمية والمجتمع من خالل مساقات التعليم ال
 العاملة وتهيئتها للتعامل مع ضغوط الحياة .
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 :(2012لجريسي، وا دراسة )األشقر
  بعنوان:"مدى التزام الشرطة الفلسطينية بمبادئ العالقات اإلنسانية في ضوء تعاليم اإلسالم"

ية في محافظات هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام أفراد الشرطة الفلسطين هدفت
غزة بمبادئ العالقات اإلنسانية في ضوء تعاليم اإلسالم، وكذلك التعرف على وجهتي نظر 

مدى و أفراد الشرطة والمواطنين حول مدى التزام الشرطة الفلسطينية بتلك العالقات، 
االختالف في وجهتي نظر أفراد الشرطة والمواطنين حول مدى التزام أفراد الشرطة 

بمبادئ العالقات اإلنسانية في ضوء تعاليم اإلسالم، حيث استخدم الباحثان لفلسطينية ا
( فردًا من منتسبي الشرطة 500المنهج الوصفي التحليلي، واشتملت عينة دراستهم على )

الفلسطينية في اإلدارات التالية: شرطة المرور، شرطة البلديات، الشرطة القضائية، منهم 
رتبة ضابط ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحثان بتصميم ( ما دون 252( ضابطًا و)248)

( عبارة موزعة على ثالثة محاور: )الضابط القيمي واألخالقي، 33مكونة من ) استبانه
 استقبال المواطنين، األداء الوظيفي(.

أن محور الضابط القيمي : مجموعة من النتائج أهمها  لدراسة إلىخلصت ا وقد
( فيما حصل محور %87.3راسة قد حصل على نسبة تقدير )واألخالقي لدى عينة الد
 (.%86.9( أما محور األداء الوظيفي فحصل على )%86.6استقبال المواطنين على )

: تنسيق الجهود بين وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية  في الدراسة وتمثلت توصيات
الجانب الديني لدى  ذات الصلة والعمل على فتح كليات شرطة متخصصة و التركيز على

أفراد الشرطة لتعزيز سلوكهم مع المواطنين ، تفعيل الجانب اإلعالمي من أجل التثقيف 
 المجتمعي بدور رجل الشرطة وكيفية التعامل معه . 

 (:2010الطناني، دراسة )
 مهارات رجال الشرطة في التعامل مع الجمهور وأثرها على فاعلية تقديم الخدمة"بعنوان: 
 .الشرطة العاملين في غزة دراسة مطبقة على رجال "،األمنية

هدفت الدراسة إلي التعرف على واقع مهارات رجل الشرطة اإلنسانية والذاتية في التعامل 
مع الجمهور، وأثرها على فعالية تقديم الخدمة األمنية من وجهة نظر رجال الشرطة 

سائل تنمية هذه المهارات، العاملين في غزة، وكذلك التعرف على مدى توفر أساليب وو 



91 

المنهج  ةالباحث توالكشف عن أثر بعض المتغيرات على ظاهرة الدراسة، وقد استخدم
( فردًا من رجال الشرطة في غزة وهي 517الوصفي التحليلي، واشتملت عينة الدراسة )

( من مجتمعها، ولقد تم توزيع االستبانات عليهم باستخدام طريقة العينة %30بنسبة )
تحديد  : مجموعة من النتائج أهمها خلصت الدراسة إلىوقد وائية الطبقية المنتظمة، العش

مجموعة من المهارات اإلنسانية والذاتية المتوفرة لدى مجتمع الدراسة والمؤثرة في أدائه 
والتي تحتاج على تطوير وكذلك تحديد مجموعة من أساليب تنمية هذه المهارات والحاجة 

لصت إلى عدم وجود أثر للمتغيرات: الحاجة االجتماعية، الرتبة، إلى تطويرها، كما خ
المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة مع ظاهرة الدراسة فيما يوجد أثر لمتغيري العمر ومكان 

ضرورة تطوير وصقل المهارات  : في الدراسة وتمثلت توصيات العمل على نفس الظاهرة.
رة العناية بتعزيز عالقة مجتمع الدراسة بالمؤسسات اإلنسانية والذاتية لمجتمع الدراسة وضرو 

لى ضرورة العناية بالجوانب السلوكية عند تقييم  المجتمعية ذات العالقة المباشرة معها، وا 
  عالقة بالجمهور.الرجال الشرطة، وضرورة العناية بالتعزيز اإليجابي والسلبي لتحسين 

 (: 2010 ،دراسة )حمدان
  عالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى ضبا  الشرطة الفلسطينية".االتزان االنفبعنوان: "

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االتزان االنفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى  
ضابط الشرطة في محافظة خانيونس، وقد استخدم الطالب المنهج الوصفي التحليلي 

دارات الشرطة وأقسامها ( ضابطًا من العام130وتكونت عينة الدراسة من ) لين في مراكز وا 
ومقياس المختلفة في محافظة خانيونس، أما أدوات الدراسة فكانت مقياس االتزان االنفعالي 

         .في تحليل بيانات دراسته  Spss)اتخاذ القرار وقد استخدم الحزمة اإلحصائية )
رات المواجهة للحاالت إن القرا  :مجموعة من النتائج أهمها خلصت الدراسة إلىوقد 

اإلدارة العليا، أشارت النتائج  الطارئة غالبًا ما تكون قرارات إستراتيجية تتولى إصدارها
اإلحصائية أن هناك ضعف شديد في المتغيرات الشخصية والمشاركة في اتخاذ القرار، إن 

والتعليمات،  الخلفية المرجعية في اتخاذ القرارات في الظروف الطارئة هي اللوائح واألنظمة
:  في الدراسة وتمثلت توصيات إن هناك مهارات ضرورية للقائد األمني في اتخاذ القرار. 

رفع مستوى المهارة لهذه الفئة من خالل تنمية قدراتهم وصقلها في إتخاذ القرارات، من خالل 
الل الدورات التدريبية والتخصصية، تدريب القادة العسكريين واإلداريين على كيفية استغ

المهارات القيادية في توجيه سلوك األفراد، بحيث يتجنبون الجوانب السلبية ويعتمدوا على 
 الجوانب اإليجابية التي تحقق الهدف . 



91 

 

 (: 2008دراسة )الفرجاني، 
بعنوان: "واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز المجتمع 

 دات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة" الفلسطيني دراسة تطبيقية على قيا

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري بالشرطة 
المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت عينة  ةالباحث تالفلسطينية في قطاع غزة، واستخدم

     وعة مجم وخلصت الدراسة إلى .من جميع مدراء الشرطة في محافظات غزة دراسته
جليًا الغموض وعدم التفريق بين كل من اإلصالح والتطوير  اتضح من النتائج أهمها :

والتطوير اإلداري في جهاز  حاإلصالاإلداري والتنمية اإلدارية، إن ممارسة إستراتيجيات 
ما اتفقت هذه القيادات على وجود تهديدات للواقع الفلسطيني بغزة ، ك الشرطة كان ضعيفاً 

عن حالة االنقسام الفلسطيني وعن الوضع االقتصادي السيئ وضعف الوالء  ناجمة
 واالنتماء وكذلك ضعف الوازع الديني، إضافة إلى شيوع االتجار بالمخدرات.

: قيام جهاز الشرطة بتوفير نظام للتدريب والتطوير للكادر  وتمثلت توصيات الدراسة في
تمام بالبحوث والدراسات واإلستراتيجيات وتحسين ظروف العاملين في تعزيز األمن و االه

 المستقبلية وذلك أن يكون لدى جهاز الشرطة خطة إستراتيجية للتطوير .
 

 (: 2007دراسة )دحالن، 
 بعنوان: "السمات الشخصية لرجل األمن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وعالقتها ببعض

 المتغيرات".

      سمات الشخصية المميزة لرجل األمن هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى بعض ال 
      في السلطة الفلسطينية وكذلك المقارنة بين الرجل الذي يعمل في مجال األمن والعامل
في غير مجال األمن من حيث سماته ومفهومه عن ذاته واتجاهه نحو المشاركة في بناء 

شخصية بين الرجل لى االختالف في المكونات العاملة لمتغيرات العالوطن، والتعرف 
الفلسطيني العامل في مجال األمن والعاملين في غير المجال األمني ،المساهمة في خلق 
قاعدة بيانات حول السمات الخاصة بشخصية رجل األمن، وخلق رأي عام إيجابي نحو رجل 

المنهج الوصفي التحليلي ومجتمع العينة  ةالباحث تاألمن في السلطة الفلسطينية، واستخدم
تقريبًا  %1صلي هو مجموع رجال األمن العاملين في األجهزة األمنية والعينة الفعلية من األ
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( رجل أمن وامرأة عاملة في المجال األمني وتم اختيارهم 500من المجتمع األصلي أي )
وهي ارتفاع درجة  وخلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج:بطريقة عشوائية منتظمة، 

ن على اعتبار أن الواقع السياسي واالنتماء الحزبي له دور في ذلك، التطرف لدى رجل األم
    وكذلك ما عرف عن الشعب الفلسطيني من خالل دراسات سابقة أنه شعب متحٍد وعنيد، 
و وجود داللة إحصائية بين أفراد األجهزة األمنية تبعًا لنوع الرتبة بالنسبة لبعد الُعصاب، 

د الشخصية تبعًا للفئات العمرية ألفراد األجهزة األمنية، ووجود داللة إحصائية حول أبعا
وأبعاد الشخصية لرجل األمن تختلف باختالف المستوى العلمي، وأن أبعاد الشخصية لرجل 

بضرورة تنمية  في : ت الدراسةوتمثلت توصيااألمن تختلف باختالف سنوات الخدمة لديهم، 
ها في تنشئة األجيال القائمة وخاصة وتطوير الخصائص النفسية لرجل الشرطة ومراعات

 الخصائص المتعلقة بالمشاركة اإليجابية ومهارات االتصال.
 

 (: 2007دراسة )صيام، 
 بعنوان: "فعالية متطلبات تطبيق وظائف إدارة تنمية الموارد البشرية في جهاز الشرطة

 .الفلسطينية في قطاع غزة"

   وظائف إدارة تنمية الموارد البشرية هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق 
جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة ودراسة أثر بعض المتغيرات على ظاهرة الدراسة ب

     ضابطًا  (175المنهج الوصفي التحليلي وتمثلت عينة دراسته من ) ةالباحث تواستخدم
     الدراسة فتمثلت  ، أما أدوات3518من ضباط الشرطة العاملين في غزة والبالغ عددهم 

ضعف وجود وتغييب وعدم رضا  وخلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج: في االستبانة،
عن وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى غياب اللوائح التنفيذية واإلجراءات التي 

ومع عدم  تساعد في تصميمها وتنفيذها مع ضعف دور اإلدارة العليا لتطوير هذه اللوائح،
تركيز اإلدارة العليا على تطوير األنظمة واللوائح واإلجراءات الموجودة مسبقًا، وجود تكدس 
في الكادر البشري وذلك نتيجة غياب األنظمة المتبعة في إدارة الموارد البشرية في عملية 

 التوظيف. 
موارد ضرورة تأسيس إدارة متخصصة إلدارة وتنمية ال في : ت الدراسةوتمثلت توصيا

البشرية ووضع خطة قيمة للغرض ذاته مع ضرورة مواكبة آخر المستجدات المتعلقة 
 بالموضوع.
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 ثانياا: الدراسات العربية:
 

 (:2009 ،العنزي  دراسة )المتولي و
 بعنوان: "اتجاهات الشباب نحو العزوف عن العمل في جهاز الشرطة بدولة الكويت". 

اتجاهات الشباب نحو العزوف عن العمل في جهاز  هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع
الشرطة بدولة الكويت وتقديم مقترحات يمكنها اإلسهام في تحفيز الشباب لهذا العمل وقد 

 تالمنهجين االستنباطي التحليلي والوصفي لجمع البيانات وقد استخدم ةالباحث تاعتمد
( فردًا من أولياء أمور 1600) أما عينة دراسته فتمثلت في ااالستبانة كإحدى أدوات بحثه

وطلبة في المرحلة الثانوية وضباط، وضباط صف في ظاهرة الدراسة وهي الظروف 
والمتغيرات االقتصادية وظروف وعالقات العمل داخل جهاز الشرطة والظروف والمتغيرات 
      االجتماعية وحضور التشريعات الحاكمة لنظام الخدمة العسكرية كما تم تقديم حزمة 

 في: وتمثلت توصيات الدراسةمن المقترحات والتوصيات القادرة على الحد من هذا العزوف.

بمعلومات بخصوص األسباب التي تدعو  األمنيُتثري هذه الدراسة صناع القرار في القطاع 
الشباب الكويتي إلى العزوف عن العمل في جهاز الشرطة الكويتي بما يساعد في إيجاد 

إثراء الفكر اإلداري في هذا الجانب وتزويد المكتبة  .تعامل مع هذه الظاهرةالحلول الفاعلة لل
 العربية بدراسات علمية ميدانية تتناول احد الموضوعات المهمة للعديد من الدول العربية.

 

 (:2009دراسة: )البيالي، 
 ".العوامل الكبرى في الشخصية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى ضبا  الشرطة"بعنوان: 

الخمسة الكبرى في الشخصية  طبيعة العالقة بين العواملالتعرف على ى هدفت الدراسة إل
ضباط الشرطة بمنطقة تبوك,  في وتمثل مجتمع الدراسة.بمستوى األداء لدى ضباط الشرطة

المنهج الوصفي واستخدم الباحث ستخدم المسح الشامل نظرًا لصغر حجم المجتمع.وقد ا
 عامل التفاني علىحصول  :هي سة إلي مجموعة من النتائجوخلصت الدرااالرتباطي. 

      يليه عامل الوداعة ثم االنفتاح  ،الترتيب األول حسب المتوسط الحسابي لدى ضباط الشرطة
عند  دالة إحصائياً  هتوجد عالقة ارتباطي و ،العصابية الخبرة, ثم االنبساطية وأخيراً  على

      ،ين األداء الوظيفي والوداعةوبنفتاح على الخبرة بين األداء الوظيفي واال 0.05 مستوى 



94 

بين األداء الوظيفي والتفاني.  0.01 عند مستوى  دالة إحصائياً  هارتباطيتوجد عالقة  و
 عمل دورات لتطوير سمة التفاني لدى ضباط الشرطة والتي في : ت الدراسةوتمثلت توصيا

التنظيم, والدافعية لإلنجاز, واالنضباط, تتضمن )الكفاءة, الفاعلية, والوفاء بالواجبات, و 
إضافة اختبارات قياس الشخصية المتعددة عن طريق قياس جوانب األبعاد  ،القانون( ومراعاة
إلى مجموعة االختبارات المصممة خصيصًا بغرض اختيار  الكبرى للشخصية الخمسة

وفي برامج يكون ذا جدوى في المساعدة على اختيار ضباط الشرطة,  ضباط الشرطة قد
بمراعاة سمات الشخصية في عالقتهم بالمرؤوسين ودعم الرضا  توعية القادة، و التدريب

 .الوظيفي للضباط
 

 (:2008دراسة )بركات وآخرون، 
 "نحو إستراتيجية "شرطة خدمة المجتمع في مملكة البحرين" الواقع والمستقبل :بعنوان

 مجتمعية أمنية متكاملة".

معرفة رأي المواطنين ومنسوبي المنظمات األمنية حول نظام وهدفت هذه الدراسة إلى 
 شرطة خدمة المجتمع في البحرين، وتعزيز الوعي األمني الشامل لهم.

( فردًا من 505من ) االمنهج الوصفي التحليلي وتمثلت عينة دراسته ةالباحث تواستخدم
ما أدوات الدراسة المواطنين ورجال الشرطة ومنسوبي شرطة خدمة المجتمع في البحرين، أ

أن الشرطة المجتمعية  وخلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج: فتمثلت في االستبانة،
حديثة تتميز بتبنيها مبدأ الشراكة مع  هي أسلوب يقوم على فلسفة إستراتيجية تنظيمية

ة دعم القدرة المعلوماتية التي تعزز من قدر  بضرورة في : ت الدراسةوتمثلت توصيا المجتمع.
 ،الوصول للمعلومات بشتى أنواعهاشرطة خدمة المجتمع على  المنظمات األمنية ومنسوبي

خالل خلق ثقافة أمنية جديدة للعاملين بالقضايا األمنية من  رفع مستوى الوعي االجتماعي
  از الشرطة رفع مستوى الثقة بين الجمهور وجهو ، سواء بأجهزة الشرطة والمجتمع على حد

من خالل العمل على تعزيز الذهنية عن رجل األمن  تحسين الصورةو  ،مختلفةفي مستوياته ال
اشر مع أفراد المجتمع لكسب خالل االتصال المب المكانة االجتماعية لرجال الشرطة من

األمنية من خالل سهولة التنسيق في مجال  تطوير البحوث والدراسات العلمية ،ثقتهم
 .يةالدراسات والبحوث بين المنظمات األمن
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 (:2008دراسة )الطراونة، 
 ."اتجاهات المواطن العربي نحو رجل األمن، دراسة مطبقة على المجتمع األردني" :بعنوان

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المواطنين نحو رجل األمن في العالم العربي 
 تجاهات المواطنينثر المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية على اأوالتعرف على 

ثر طبيعة تعامل المواطنين مع رجل األمن واتجاهاته أرجل األمن العربي والتعرف على  نحو
( مبحوث 600وتتكون العينة من ) رجل األمن في المملكة األردنية الهاشمية. نحو

وشملت الدراسة  منهج المسح االجتماعي واألداة المستخدمة هي استبانه، ةالباحث تواستخدم
  .والنوع، وتم أخذها بطريقة عشوائية من جميع محافظات المملكة تلف الفئات العمريةمخ

المتعلقة بالمتغيرات النتائج وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 
أن  .يجابية نحو رجل األمن من قبل المواطناتجاهات إ الديموغرافية واالجتماعية بأن هناك

الشرطة والجهد الذي يبذلونه يعزز العالقة ما بين المواطن ورجل تقدير المبحوثين ألعمال 
 األمن ويساعده في تنفيذ واجباته وأعماله الشرطية. 

كبر في كافة األنشطة أإدماج الشرطة بشكل بضرورة : وتمثلت توصيات الدراسة في 
، معالطابع االجتماعي بهدف الوصول إلى صورة أكثر إشراقًا أمام المجت الوقائية ذات

االنفتاح الشرطي والتي هي اإلستراتيجية المقبولة والممكنة إلحياء  التركيز على عمليةو 
واختيار الرجل المناسب الذي تتوفر فيه السمات ، والمواطن العالقة بين رجل األمن

الشخصية والمستويين التعليمي والثقافي، رفع مستوى رجل الشرطة التدريبي والعلمي، 
نية السلبية عن الشرطة في المجتمع من خالل بث ونشر برامج توعوية تصحيح الصورة الذه

 في وسائل اإلعالم المختلفة. 

 

 (:2007دراسة )هالل، 
 بعنوان: "واقع العالقة بين الجمهور والشرطة في إمارة الشارقة".

                  وهدفت الدراسة الشارقة، –موضوع العالقة بين الجمهور والشرطة هذه الدراسة تناولت 
إلى التعرف على واقع العالقة بين الجمهور والشرطة والتعرف على أهم المتغيرات التي تؤثر    

في طبيعة العالقة بين الشرطة والجمهور وكذلك التعرف على مدى تعاون الجمهور مع 
 واألداة امنهج المسح االجتماعي والمنهج المقارن في دراسته ةالباحث تالشرطة. وقد استخدم

( فردًا من المترددين على إدارة 100ي االستبانة وتمثلت عينة الدراسة من )هالمستخدمة 
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أن وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : المرور ومعرض الشارقة للكتاب، 
هناك ما يقرب من نصف المبحوثين قد سبق لهم التعاون مع الشرطة سواء من خالل 

روري أو تطوع لإلدالء بالشهادة للشرطة تحقيقًا للعدالة، إفادة اإلبالغ عن جريمة أو حادث م
نسبة كبيرة من المبحوثين بجودة الخدمات التي تقدمها الشرطة لهم، وأرجعوا ذلك لعدة 
اعتبارات منها: اإلحساس باألمن واألمان، اإلحساس بالطابع اإلنساني في تعامل الشرطة 

إشراك الجمهور مباشرة في القيام  لتوصيات في:وتمثلت اواإلنجاز السريع في المعامالت.
    ما يعرف بنظام التجريب االجتماعي، وا عادة االعتبار ببعض المهام الشرطية من خالل

إلى بعض التقاليد األصلية والمتجذرة في الحضارة العربية واإلسالمية مثل المجالس القبلية 
    رطية، اندماج الشرطة بشكل أكبر ومجالس األحياء التي تعمل بالتكامل مع األجهزة الش

تطوير نظم وأساليب إنجاز المعامالت و  ، في كافة األنشطة الوقائية ذات الطابع االجتماعي
في األجهزة الشرطية، اختيار رجل الشرطة المناسب في مواقع التعامل مع الجمهور والعمل 

 .على تأهيله من خالل البرامج والدورات األمنية المتخصصة 
 

 (:2007اسة )الصنيع، در 
 بعنوان: "المواطن رجل األمن األول وتحقيق مفهوم الشرطة المجتمعية".

تناولت هذه الدراسة نظرة تاريخية سريعة لمفهوم وتعريفات الشرطة المجتمعية وتقديم 
تصورات للمؤسسات األمنية واألسرة ومؤسسات التعليم واإلعالم والعمل التطوعي وأهمية 

ينهما في تحقيق األمن، وأكدت الدراسة على أن الشرطة المجتمعية تستند إلى التعاون فيما ب
ستراتيجية تنظيمية تدفع إلى مشاركة  وتمثلت جديدة بين أعضاء المجتمع والشرطة، فلسفة وا 

وعي المواطن بالواجبات األمنية المطلوب  أهمية قيام األجهزة األمنية بتنمية التوصيات في:
يساهم بشكل فعقال في حماية أمن وطنه وصيانة مكتسباته الحضارية منه القيام بها حتى 

التي تحققت في ظل المجتمعات المعاصرة، وأشارت إلى أهمية تطبيق أسلوب استراتيجي 
لعمل تعاوني يقوم على الثقة والمشاركة بين رجال األمن وأفراد المجتمع لتحقيق األمن بكافة 

ن الشرطة والمجتمع هو العمل معًا للتعرف على أشكاله لجميع المواطنين، وواجب كل م
المشكالت االجتماعية الراهنة ومعالجتها على ضوء أسبقيات يتم االتفاق عليها وضرورة 
تنظيم برامج مشتركة تقوم فيها مؤسسات العمل التطوعي وورش عمل لرجال األمن حول 

بالتعاون مع المؤسسات  األعمال التي تباشرها تلك المؤسسات، تنظيم برامج داخل األحياء
   األمنية تهتم بكل ما يخدم المواطن والعمل األمني.
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 (: 2007اوي، ندراسة: )كس
بعنوان: "أطر دعم التعاون والتنسيق بين الشرطة ومؤسسات المجتمع )األسرة والمؤسسات 

 التعليمية( لنشر مفهوم الشرطة المجتمعية".

ن اإلسالمي في المحافظة على أمن الفرد هذه الدراسة إلى إبراز توجيهات الدي وهدفت
والمجتمع، و توضح دور الشرطة في تحقيق أمن الفرد والمجتمع والتعرف إلى واقع العالقة 
بينهم وتوضح أهمية المشاركة المجتمعية ، ووضع تصور للدور الذي ينبغي أن تقوم به 

تمعية ، ودور المؤسسات الشرطة لتوثيق العالقة مع أفراد المجتمع لنشر مفهوم الشرطة المج
تربية وا عداد األفراد وفق مبدأ التعاون مع الشرطة لنشر مفهوم الشرطة التعليمية واألسرة في 

أن انتشار الجريمة بصورة أهمها :  النتائجوخلصت الدراسة إلى مجموعة من المجتمعية. 
إلمكان الجريمة، وأن با كبيرة جعل من الصعب على الشرطة القيام بمفردها لمكافحة

للمؤسسات التعليمية دعم التعاون والتنسيق مع رجال الشرطة، وأن لألسرة الدور الكبير 
إيجابي مهم للتربية اإليجابية وتوجيه األبناء لالرتباط بأسس التربية األمنية، وأن للشرطة دور 

الصلة  االهتمام ودعم وتوثيق : يات فيوتمثلت التوصفي نشر مفهوم الشرطة المجتمعية. 
بين أجهزة الشرطة واألفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة لتقديم أفضل الخدمات األمنية 
بمفهومها الشامل، إعداد رجال الشرطة وتدريبهم وتثقيفهم وفق أسس التعامل والتفاعل مع 

زيارة المدارس و أفراد المجتمع، وتشجيع الشرطة بمواصلة الدراسة لرفع مستواهم العلمي ، 
معات إللقاء دروس التوعية األمنية والمشاركة في الندوات والمحاضرات، أن والمعاهد والجا

بتربية أبنائها وفق األسس ومبادئ التربية اإلسالمية وأن تقوم بتوجيههم وتوعيتهم  األسرة تقوم
دخال مقررات تربوية أمنية  أمنيًا ومتابعتهم وحثهم على االبتعاد عن مواطن الجريمة، وا 

 إلنسان لتربية األبناء على المشاركة الفاعلة مع رجال الشرطة.ومقررات في حقوق ا
 

 (: 2006دراسة: )الغانم، 
 دراسة مسحية ،"العوامل الشخصية والوظيفية للعاملين بوحدة خدمات الجمهور" :بعنوان
 .العاملين بمرور منطقة القصيم على

متع بها العاملون هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الشخصية والوظيفية التي يت
بوحدات خدمات الجمهور بمنطقة القصيم ، والتعرف إلى العوامل الشخصية والوظيفية 
الرئيسية )العمر، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، مدة الخدمة، الرتبة، الدورات( 
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      بمستوى أداء العاملين، البحث في مدى تأثير العوامل الشخصية والوظيفية للعاملين 
في أدائهم، معرفة المعوقات التي تؤثر على أداء العاملين بوحدات خدمات الجمهور بمرور 

مدخل المسح  هاالمنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيقالباحث  القصيم.واستخدم
ضابط من رتبة  47مفردة مكونة من  152عينة الدراسة المكونة من على  الجتماعي ا

من جندي إلى رئيس رقباء تم اختبارهم عن طريق ضابط صف  105عميد إلى مالزم، 
 جداول األرقام العشوائية. 

تمتع أكبر الفئات السنية عمرًا من وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 
العاملين بوحدات خدمات الجمهور بمرور القصيم بمستوى عال من األداء، ويستغرق 

اضون عن أداء أعمالهم، إتاحة مزيد من فرص العاملين وقت طويل في أداء العمل وهم ر 
التدريب في مجال خدمات الجمهور، وتقليل أعداد المراجعين وضغوط العمل التي تعيق 

زيادة الحوافز  ، ألناألداء، اعتماد نظام المرجعية بالتسلسل من يحضر أو ال يخدم
 المخصصة للعاملين بوحدات خدمات الجمهور بمنطقة القصيم.

تاحة فرص أكبر للتدريب  صيات في:وتمثلت التو  تنمية مهارات الحوار والنقاش المقنع وا 
        وعمل دورات متخصصة في التعامل مع الجمهور، التفكير في نظام إداري للتعامل

زيادة و ، هم مع مع الجمهور، ضرورة التخلص من الروتين في العمل وخصوصًا عند التعامل
 خدمات الجمهور. الحوافز المخصصة للعاملين بوحدات

 

 (: 2006دراسة: )الشرمان، 
دراسة حالة على المجتمع  "،"الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن العربي :بعنوان
 .القطري 

الصورة الذهنية لرجل الشرطة في دولة قطر  الدراسة إلى الوقوف على مالمحهدفت  
يجابية لدى الجمهور عن رجال واإل والكشف عن العوامل المسببة للصورة الذهنية السلبية
الكفيلة بتحسين الصورة المنطبعة في  الشرطة باإلضافة لطرح تصور يتضمن السبل واآلليات

 تالبحوث الوصفية التي استخدم ويعد هذا البحث من. أذهان الجمهور عن رجال الشرطة
      البحوث، مثل هذه  األساسية في منهج المسح باعتباره واحدًا من المناهج ةفيها الباحث

  اشتملت  االستبيان كأداة لجمع البيانات من عينة البحث العرضية والتي تكما واستخدم
 . مفردة (180)على 
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أن صورة رجل الشرطة لدى الموطن وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
الشرطة راضي عن أداء رجل الشرطة وسلوكه الشخصي، أن أكثر أجهزة ، و القطري إيجابية

شرطة المرور وشرطة اإلقامة وشؤون الوافدين، في حين  التعامل مع الجمهور هي سلبية في
  .هي: شرطة الدفاع المدني وشرطة النجدة أجهزة الشرطة إيجابية أن أكثر

يجابيات رجل الشرطةضرورة ي : وتمثلت التوصيات ف تحسين و سبياًل  ،مناقشة سلبيات وا 
ر ذلك هدف تسعى إليه كل أجهزة الشرطة في كافة ر، باعتباصورته لدى الجمهو 

المجتمعات، وضرورة استثمار وسائل اإلعالم لتحسين وبناء صورة صحيحة في أذهان 
 الجماهير عن رجل الشرطة.

 

 (: 2006دراسة: )حربة، 
 .بعنوان "المتطلبات الضرورية إلعداد رجل الشرطة في ضوء مفهوم الشرطة االجتماعية"

لى إشباع حاجات الناس في المحافظة على األمن والطمأنينة وأن هدفت الدراسة إ
العالقة التبادلية بين جهاز الشرطة والمجتمع أمر بالغ األهمية، حيث تصبح  موضوع

المجتمع لمكانة الشرطة واألدوار التي يقوم بها من القضايا األساسية، وتهدف  تصورات أفراد
ة بالقيم والمعتقدات واألخالق التي توحدهم وتزيل المجتمع أفراد الشرط يزود أن أيضًا إلى

 .التي تحدث بينهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم القريبة والبعيدة الخالفات واالنقسامات
ومشاركة أكبر من قبل أفراد ورجال  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :

  مع المدني وضرورة التوسع المجت الشرطة في برامج وأنشطة العمل االجتماعي بمنظمات
الطابع االجتماعي وا عادة النظر  في وظيفة رجل الشرطة لتشمل قيامة باألنشطة الوقائية ذات

في مصادر المعلومات  في كافة الهياكل الشرطية وأنظمتها وتشكيالتها وا عادة النظر
مقابلة أي وذلك ل وأجهزتها المعلوماتية واالعتماد على العناصر المغذية للعمل الشرطي

تحسين صورة العمل الشرطي الرسمي  : وتمثلت التوصيات فيتحديات مفاجئة وغير مرئية .
تجعل مهنة  ، اتخاذ اإلجراءات التي التعامل مع المواطن ورفع كفاءة رجال الشرطة في

األمنية  ، تطوير التربية العمل الشرطي مهنة محببة وجذابة  تتزاحم عليها الكفاءات المتطورة
 وا عطاء األهمية لعمل الشرطي العربي من داخل المجتمع المسئول عن أمنه ، نسانيةاإل

المجتمع لعلماء الدين وأساتذة الجامعات والمدارس  وترك ، والدخول في شراكة مع المجتمع
وا عطاء رجل األمن بعض من السلطة  ،بدور المصالحة بين المجتمع والشرطة بالقيام

 ني، وعدم تكبيله بالعمل بناء على أوجبة النظام والقانون فقط. الميدا التقديرية في العمل
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 (:2005دراسة: )الذويبي، 
    بعنوان: "المهارات اإلدارية والشخصية وعالقتها بالتعامل مع الجمهور". دراسة مسحية 

 على الضبا  العاملين في شرطة منطقة القصيم . 

والشخصية التي يتمتع بها ضباط شرطة  هذه الدراسة إلى معرفة المهارات اإلدارية تهدف 
منطقة القصيم ومعرفة طبيعة تعامل الضباط مع الجمهور، ومعوقات توظيف المهارات 

 83. وأداة الدراسة هي االستبانة وتم توزيع والشخصية لدى ضباط منطقة القصيم اإلدارية
قة ارتباطيه قوية جد عالأنه يو  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :. .استبانه

طردية( ذات داللة إحصائية بين طريقة التعامل مع الجمهور والمهارات اإلدارية وموجبة )
 أن أكثر المعوقات التي تعيق توظيفو ، منفردة أو مجتمعة والمهارات الشخصية سواء

قدمية المهارات اإلدارية والشخصية لضباط الشرطة هي ضغوط العمل واالعتماد على اال
لتقييم والترشح ي االختيار للمناصب القيادية وتدخل العوامل الشخصية في عملية افقط ف

إعطاء مزيد من العناية لتزويد الضباط بالمعرفة  وتمثلت التوصيات في: .للمناصب اإلدارية
النظرية بأهمية المهارات اإلدارية والشخصية والنظريات الخاصة بها والتي تزيد من فاعليتهم 

، ضرورة اهتمام يز على تنمية المهارات اإلنسانيةم بالكليات األمنية مع التركأثناء تأهيله
جهاز األمن العام بعقد دورات تدريبية في المهارات اإلدارية والشخصية والعالقات اإلنسانية 
وأخيرًا تقديم مزيد من الحوافز المادية والمعنوية للضباط والعمل على تحسين بيئة العمل 

 . أكيد على حقوق اإلنسانسانية والتاإلن
 

 (:2005دراسة: )المنشاوي، 
 ."رأي الجمهور في الشرطة المجتمعية في العاصمة المقدسة )مكة المكرمة(": بعنوان

 وقد استخدام معرفة رأي الجمهور في الشرطة المجتمعية. هذه الدراسة إلى تهدفو  
مكة المكرمة" وأداة الدراسة                      دسة "منهج المسح االجتماعي للجمهور في العاصمة المقالباحث 

استبانه تم توزيعها على الجمهور  804المرجع منها  استبانه2800 تبانة وتم توزيع ساال هي
أنه يوجد تقبل من  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: .عمديه بطريقة

     ر واضح لألعمال المطلوبة إلى تحديد إطا الجمهور لفكرة الشرطة المجتمعية، وحاجة
الشرطة المجتمعية, وتحديد الصالحيات  المواطنين ورجال األمن في حالة تطبيق نظام من

لى أهمية شمولية عضوية أصدقاء الشرطة على جميع فئات المجتمع دون اقتصارها  لهم، وا 
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 الدراسةوتوصلت الجمهور،  إلى زيادة أواصر العالقة مع على المواطنين فقط، والحاجة
المختلفة في المسؤولية  الميدانية إلى أهمية مشاركة جميع أجهزة المجتمع الرسمية والمدنية

سرعة تنفيذ فكرة الشرطة المجتمعية، وعمل توصيف دقيق  وتمثلت التوصيات في: األمنية.
لألعمال التي يمكن أن ُيوكل بها إلى الجمهور وبما يحقق األهداف المنتظر تحقيقها  وواضح

الشرطة المجتمعية، وبتحديد صالحيات واضحة وصريحة ومحددة بعناية تامة بحيث  نم
حل بعض المشاكل التي قد تصادفهم، وتكثيف األنشطة والفعاليات للمشاركين  تسمح

فع من الحس األمني لدى وير في توطيد أواصر العالقة بين الطرفين  تساهم المختلفة التي
ي واالجتماعي واإلنساني لعمد األحياء وتفريغهم ألداء المهام بالدور األمن الجمهور، االهتمام

 المختلفة بما يحقق األهداف األمنية. وتفعيل دور أجهزة المجتمع ،المناطة بهم
 

 (: 2002دراسة: )عبد الحميد، 
 ."اتجاهات طلبة جامعة اإلمارات نحو العاملين بالشرطة" :بعنوان

                     هات طلبة جامعة اإلمارات نحو الشرطة، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجا
 196طالبًا  140من  تالمنهج الوصفي التحليلي وعينة الدراسة تكون ةالباحث تاستخدم وقد

 .من مختلف كليات جامعة اإلمارات العربية حيث طالبة
شرطة نحو ال أن اتجاهات الطلبة وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 

هذه االتجاهات لدى )الذكور( بكل من العمر  طال ترتب، إيجابية أو تفصيلية بدرجة متوسطة
من  الدراسية والمعدل التراكمي، ال توجد فروق دالة في مستوى اتجاهاتهم بين وعدد الساعات

ومن لم يسبق لهم التعامل، ارتبطت اتجاهات اإلناث  الرسمي مع الشرطة سبق لهم التعامل
    من العمر وعدد الساعات الدراسية، وتزداد اتجاهاتهن التفضيلية لشرطة سلبيًا بكلنحو ا

 الشرطة عنها في ظل عدم التعامل.  في ظل تعاملهن مع جهاز
 ضرورة البدء بتحسين اتجاهات الطالب الذكور نحو العاملين وتمثلت التوصيات في:

هنية و كفاءتهم في العمل، تحسين بالشرطة خاصة فيما يتعلق بمعتقداتهم عن أخالقهم الم
االختيار المهني للعناصر البشرية المؤهلة نفسيًا وعقليًا لتولي مختلف الوظائف  برامج

إجراءات العمل، وخالصة القول أن تنمية عالقة الشرطة بالمواطن يستلزم  الشرطية، وتبسيط
، والعمل بروح الفريق في تطوير الثقافة األمنية بحيث تبدأ أواًل من رجل األمن قبل المواطن

 الجماهيري. والباحثين المتخصصين ووسائل االتصال ساحة فكرية تجمع بين خبراء الشرطة
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 ثالثاا: الدراسات األجنبية:
Cart, William, P.et al, (2012), 

 .("2000-1990"محددات قوة الشرطة في المدن األمريكية الكبيرة في الفترة: )

عرف على محددات قوة الشرطة في المدن األمريكية الكبيرة خالل هدفت الدراسة إلى الت 
( وتحليل اآلثار الناجمة عن ازدياد الجريمة، وتم تقييم آراء عدد من ضباط 1999/2000)

فقرات في أنحاء المدن األمريكية الكبيرة،  7الشرطة الدستورية بواسطة مقياس يحتوي على 
ن الزيادة في جموع األقليات في المدن إ أهمها : وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج.

أكدت الكبرى دعم الصراع االجتماعي والتعصب لوجهات النظر العرقية، وباإلضافة إلى ذلك 
على ذلك     على ضرورة دعم التفكير العقالني لألقليات من خالل تدريب الشرطة الدراسة 

ا لها من آثار مباشرة على تطوير أداء بزيادة ميزانيات الشرطة لم وتمثلت التوصيات في : ،
 الشرطة ونموها للقيام بمهامها.

Morabito & Melissa Schaefer, (2010), 

 ."فهم الشرطة المجتمعية باعتبارها نمطاا مبتكراا"

، وباستخدام اسـتبيان أعـد مبتكراً  هدفت الدراسة إلى فهم الشرطة المجتمعية باعتبارها نمطاً 
مــــن إدارات الشــــرطة فــــي جميــــع أنحــــاء الواليــــات  474طبيقــــه علــــى غــــراض الدراســــة، تــــم تأل
وتبين أن الغالبيـة العظمـى مـن أجهـزة الشـرطة فـي الواليـات المتحـدة تعتمـد العناصـر  .لمتحدةا

المركزيـــة وااللتـــزام التنظيمـــي والتعقيـــد التنظيمـــي، وقـــد تـــم تطـــوير النمـــوذج الـــذي يقـــيس مـــدى 
وخلصت الدراسة إلى مجموعـة مـن النتـائج .يـة،استخدام الشرطة لخصائص الشرطة المجتمع

االخـتالف  فـات إلـىويمكن أن تفسر االختال لشرطية في ذلك،ااختالف بين األجهزة  أهمها :
 .المجتمع اعتماد اإلطارات االبتكارية، و إلى خصائص في 
                      التركيــز و النظــر فــي األبحــاث المهتمــة بالشــرطة فــي المســتقبل تمثلــت التوصــيات فــي : و  
وصــف محــدد لخصــائص الشــرطة المجتمعيــة، وكيفيــة تنفيــذ القــوانين، وطبيعــة عالقتهــا  علــى

، والخصـــــائص المؤسســـــية الخاصـــــة بـــــاإلدارات االبتكاريـــــة وبـــــالمجتمع، واألفكـــــار اإلبداعيـــــة 
 اإليجابية في المجتمع. الشرطية، والتأثيرات
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Matin & Others, (2010), 

دراسة حالة على جامعة قم الشخصي وااللتزام التنظيمي " االتصالالعالقة بين مهارات 
 ومكتب جاهاد كيشافارزي الحكومي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مهارات االتصال التي تعزز االلتزام التنظيمي، واستخدم 
الباحث المنهج الوصفي في قياس طبيعة العالقة ما بين مهارات االتصال الشخصي وااللتزام 

( بندًا مستخدمًا مقياس 39على ) تيفي، واألداة المستخدمة كانت االستبانة حيث احتو الوظ
( مفردة 50ليكرت الخماسي، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من جامعة قم بواقع )

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج .( مفردة. 52ومكتب جاهاد كيشافارزي بواقع )
ذات داللة إحصائية بين محاور مهارة االستماع واإلقناع، حل أنه ال توجد عالقة ب أهمها:

الصراع من جهة ومستوى االلتزام الوظيفي، أن النسبة المئوية لمهارة االستماع كانت 
، وأن النسبة المئوية لمهارة حل %69.6وأن النسبة المئوية لمهارة اإلقناع كانت  70.2%

بعدم تطبيق النموذج ى الباحث أوصأن  :صيات فيوتمثلت التو .%69.6الصراع كانت 
المستخدم لقياس العالقة ما بين مهارات االتصال الشخصي وااللتزام الوظيفي أو التعديل 

 عليه لزيادة قوة هذا النموذج.
Cemil, D. et al, (2007) 

 "تركيا المتحدة و المتحدة والواليات المملكة "دراسة مقارنة لتدريب الشرطة في

 المتحدة والواليات المملكة نظم تدريب الشرطة فيالتعرف على هدفت الدراسة إلى 
 .وأوجه التشابه واالختالف والضعف فيها نقاط القوة مقارنة، و تركياالمتحدة، و 

في تدريب  ممارسات مختلفةأن هناك  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .من حيث مضمونها وطولها أنحاء العالم الشرطة في مختلف

أن فترة تدريب الشرطة في المملكة المتحدة والواليات المتحدة تمتاز  وتمثلت التوصيات في :
بأنها قصيرة نسبيا، وتركز على المنحى العملي والممارسة، مقارنة بتدريب الشرطة في تركيا 

 نظرية وتقليدية.التي تمتاز بأنها طويلة و 
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wu fei, (2003), 
 

 لشرطة في مدينة تورنتو""الشعب الصيني وعن تصورهم ل

لكونها أكبر األقليات الظاهرة في مدينة تورنتو، حيث أجرى المسح على عينة مكونة من 
( من األقلية الصينية، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الشعب الصيني راضِّ بصفة 101)

 .عامة عن دوائر الشرطة في مدينة تورنتو، ومع ذلك
أن هناك فروقًا من حيث الخصائص  نتائج أهمها :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من ال

الديموغرافية واالتجاه نحو الشرطة، وقد تبين أن اختبار الكفاءة في اللغة االنجليزية له تأثير 
في اتجاه الناس نحو الشرطة، حيث إن الذين يتكلمون االنجليزية بشكل جيد أكثر سلبية ممن 

أن الشرطة بحاجة إلى مراقبة ت التوصيات في : وتمثل ال يتقنون اإلنجليزية من الصينيين،
 وخصوصًا عند البحث وتفتيش الناس واستخدام األسلحة.

Levy, K, S, (2001), 

 اتجاهات المراهقين بسويسرا نحو السلطة بأنواعها والجانحين غير المقيمين.

( 365اتجاهات المراهقين بسويسرا نحو السلطة بأنواعها لدى ثالث مجموعات تضم )
المقيمين. والجانحين غير ن المراهقين غير الجانحين والجانحين المقيمين بمؤسسات م

أن االتجاهات نحو كل من الوالدين  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
والمعلمين والشرطة والقانون إيجابية بشكل عام. وكانت اتجاهات غير الجانحين أكثر إيجابية 

 منها لدى الجانحين.
William Mark, (1999), 

 األمريكي( نحو الشرطة–اتجاهات )اإلفريقي

وتبحث الدراسة موقف األفارقة األمريكيين تجاه الشرطة، أحد أهداف هذا البحث هو 
وضع مخطط للمواطن األمريكي ذي األصل األفريقي فيما يتعلق بالمواقف تجاه الشرطة، 

حتى  1987يونيو  18في الفترة من وتم أخذ البيانات من االستقصاءات التي أجريت 
، وقد قامت الدراسة بقياس العالقة بين المتغيرات الديموغرافية والمواقف تجاه 1996أكتوبر 
المتغيرات الظرفية التي تحصل وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :. الشرطة

لنموذج التحليلي لكشف في تقييمها لألفراد والجماعات، كما بينت االنحدار المستخدم في ا
 المتغيرات التي لديها القدرة على التنبؤ ألفضل المواقف تجاه الشرطة.
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Whaiti & Roguski, (1998), 

 استكشاف اتجاهات المواطنين الماوريين نحو الشرطة في نيوزلندا

( مبحوثًا من الجنسين من مختلف األعمار، وقد أعرب 81وذلك على عينة مكونة من )
من الجنسين عن اتجاهات سلبية قوية نحو الشرطة، نتيجة خبرات سابقة سلبية  المبحوثين

عدم ثقة المواطنين من  تبين في تلك الدراسةمع رجال الشرطة، كالتباطؤ وسوء المعاملة، 
مختلف األعمار في الشرطة، إلى جانب التردد في التوجه لقسم الشرطة طلبًا للمساعدة 

طة، وعدم الثقة في معالجة الشرطة لشكاوي المواطنين، ورفض تقديم العون لرجال الشر 
 واالعتماد على أساليب ذاتية للحماية الشخصية، كالتواجد في جماعات وحمل األسلحة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات المحلية والعربية واألجنبية التي تناولت اتجاهات المواطن نحو رجل  
اإلدارية والمهارية وإلبراز نوع العالقة بينها وبين الدراسة الحالية من  األمن من عدة جوانب

حيث أدوات الدراسة، والعينة المستخدمة، والنتائج والتوصيات، تبين أنها تتفق في تناول 
موضوع اتجاهات المواطنين نحو رجل األمن والعالقة بينهم والقيم والمهارات الواجب توافرها، 

ة الحالية في البيئة الفلسطينية وبشكل خاص وزارة الداخلية واألمن في حين تأتي الدراس
شرطة البلديات، وتعتبر هذه الدراسة األولى التي تتطرق إلى  -جهاز الشرطة  –الوطني 

 .موضوع اتجاهات المواطن الفلسطيني نحو أداء شرطة البلديات

راسة وتحديد بعض وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بلورة مشكلة الد
المفاهيم  للدراسة الحالية وتحديد أهدافها وتساؤالتها بشكل أعمق، وفي إثراء اإلطار النظري 
للدراسة الحالية، وبناء أداة الدراسة بشكل مناسب، وتحديد المنهج المناسب وطرق التعامل مع 

 ائجها.متطلباتها، كما عمقت فهمها لبعض جوانب دراستها مما ساعدها في تفسير نت
 وأهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

العديد من الدراسات السابقة هدفت إلى تحديد العالقة بين رجل الشرطة والجمهور                       
وما هي أساليب وأخالقيات وسلوكيات رجل الشرطة، ولكن الدراسة الحالية تناولت اتجاهات 

أداء شرطة البلديات بغزة وسبل تحسينها، حيث لم تجر أي دراسات المواطن الفلسطيني نحو 
 محلية سابقة وهي تعتبر األولى من نوعها في هذه البيئة في حدود علم الباحثة.
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 مصفوفة الدراسات السابقة:
لقد قامت الباحثة بإعداد مصفوفة الدراسات السابقة و تلخص الدراسات السابقة موضحة 

 من تلك الدراسات و الجداول التالية هي: أهم نقاط االستفادة
 (  7جدول رقم)

  يوضح مصفوفة الدراسات المحلية "الفلسطينية"

 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة اسم الباحثة م

1. 
األشقر، 
الجريسي، 

(2012) 

ما مدى التزام الشرطة 
الفلسطينية بمبادئ 
العالقات اإلنسانية في 

 سالمضوء تعاليم اإل

 واألخالقي  محور الضابط القيمي
لدى عينة الدراسة قد حصل على 

( فيما حصل %87.3) نسبة تقدير
محور استقبال المواطنين على 

 (أما محور األداء86.6%)
 ( %86.9الوظيفي فحصل على )

 ترك المجتمع لعلماء الدين 
وأساتذة الجامعات والمدارس بالقيام 
بدور المصالحة بين المجتمع 

تطوير وصقل المهارات و  رطة،والش
 .اإلنسانية والذاتية لمجتمع الدراسة

الطناني  .5
(2010) 

مهارات رجال الشرطة في 
التعامل مع الجمهور وأثرها 
على فاعلية تقديم الخدمة 
األمنية"، دراسة مطبقة 
على رجال الشرطة 
 العاملين في غزة

  :عدم وجود أثر للمتغيرات
 الحاجة االجتماعية، الرتبة،
المؤهل العلمي، عدد سنوات 
الخدمة مع ظاهرة الدراسة فيما 
يوجد أثر لمتغيري العمر ومكان 

 العمل على نفس الظاهرة.

  تطوير وصقل المهارات اإلنسانية
والذاتية لمجتمع الدراسة والعناية 
بتعزيز عالقة مجتمع الدراسة 
بالمؤسسات المجتمعية ذات العالقة 

ية ضرورة العناو  .المباشرة معها
بالتعزيز اإليجابي والسلبي لتحسين 

 عالقة مجتمع الدراسة بالجمهور.

الفرجاني  .4
(2008) 

إلصالح اواقع استراتيجيات 
والتطوير اإلداري ودورها 
في تعزيز المجتمع 

الفلسطيني دراسة تطبيقية 
على قيادات الشرطة 
 الفلسطينية في قطاع غزة

  إن مفاهيم اإلصالح والتطوير
تبلغ الحد المطلوب المقصودة لم 

رغم أهمية استراتيجيات هذا 
اإلصالح في تعزيز األمن 

 الفلسطيني

  ضرورة رسم خطط قابلة للتطبيق
لتطوير استراتيجيات اإلصالح 

تطوير كفاءة و .والتطوير اإلداري 
الضبا   وقيادات الشرطة من خالل 
إلحاقهم بدورات توضح أهمية دورهم 

 في المجتمع الفلسطيني
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2. 
دحالن 

(2007) 

السمات الشخصية لرجل 
األمن لدى السلطة الوطنية 
الفلسطينية وعالقتها 
 ببعض المتغيرات

  ارتفاع درجة التطرف لدى رجل
األمن على اعتبار أن الواقع 
السياسي واالنتماء الحزبي له دور 

 في ذلك،

  ضرورة تنمية وتطوير الخصائص
النفسية لرجل الشرطة ومراعاتها في 

لقائمة وخاصة تنشئة األجيال ا
الخصائص المتعلقة بالمشاركة 

 اإليجابية ومهارات االتصال.

صيام  .6
(2007) 

فعالية متطلبات تطبيق 
وظائف إدارة تنمية الموارد 
البشرية في جهاز الشرطة 
 الفلسطينية في قطاع غزة

  غياب اللوائح التنفيذية
واإلجراءات التي تساعد في 
تصميمها وتنفيذها مع ضعف دور 

 .ارة العليا لتطوير هذه اللوائحاإلد

  ومع عدم تركيز اإلدارة العليا
على تطوير األنظمة واللوائح 
واإلجراءات الموجودة مسبقاا، 
وجود تكدس في الكادر البشري 
وذلك نتيجة غياب األنظمة 
المتبعة في إدارة الموارد البشرية 

 في عملية التوظيف.

  ضرورة تأسيس إدارة متخصصة
الموارد البشرية ووضع إلدارة وتنمية 

خطة قيمة للغرض ذاته مع ضرورة 
مواكبة آخر المستجدات المتعلقة 

 . بالموضوع
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 ( 8جدول رقم )

 يوضح مصفوفة الدراسات العربية

 م
اسم 
 الباحث

 مجال االستفادة منها أهم النتائج اسم الدراسة

البيالي  .1
(2009) 

العوامل الكبرى في 
 الشخصية وعالقتها
باألداء الوظيفي لدى 

 ضبا  الشرطة

  عامل التفاني حصل على الترتيب األول
حسب المتوسط الحسابي لدى ضبا  
الشرطة. يليه عامل الوداعة ثم االنفتاح 
على الخبرة, ثم االنبساطية وأخيرا 

توجد عالقة ارتباطيه دالة و العصابية.
بين األداء  0.05إحصائيا عند مستوى 
لى الخبرة، وبين الوظيفي واالنفتاح ع

األداء الوظيفي والوداعة، وبين األداء 
 الوظيفي والتفاني.

  عمل دورات لتطوير سمة التفاني
لدى ضبا  الشرطة والتي تتضمن 
)الكفاءة,الفاعلية,والوفاء بالواجبات, 

 لإلنجاز,  والتنظيم,والدافعية
 االنضبا , ومراعاة القانون(.و 

  توعية القادة بمراعاة سمات
في عالقتهم بالمرؤوسين  الشخصية

 ودعم الرضا الوظيفي للضبا .

بركات  .2
(2008) 

شرطة خدمة المجتمع 
في مملكة البحرين 
"الواقع والمستقبل" 
نحو إستراتيجية 
مجتمعية أمنية 

 متكاملة

  أن الشرطة المجتمعية هي أسلوب يقوم
تنظيمية حديثة  إستراتيجيةعلى فلسفة 

 المجتمع تتميز بتبنيها مبدأ الشراكة مع

 دعم القدرة المعلوماتية التي  ضرورة
تعزز من قدرة المنظمات األمنية 
ومنسوبي شرطة خدمة المجتمع 
على الوصول للمعلومات بشتى 

 أنواعها

لطراونة ا .3
(2009) 

اتجاهات المواطن 
العربي نحو رجل 

األمن، دراسة مطبقة 
 على المجتمع األردني

 ن هناك اتجاهات ايجابية نحو رجل األم
 من قبل المواطن

  أن تقدير المبحوثين ألعمال الشرطة
والجهد الذي يبدلونه يعزز العالقة ما بين 
المواطن ورجل األمن ويساعده في تنفيذ 

 واجباته وأعماله الشرطية

  ضرورة إدماج الشرطة بشكل اكبر
في كافة األنشطة الوقائية ذات 
الطابع االجتماعي بهدف الوصول 

اا أمام إلى صورة أكثر إشراق
تصحيح الصورة الذهنية و  المجتمع.

السلبية عن الشرطة في المجتمع 
من خالل بث ونشر برامج توعوية 

  في وسائل اإلعالم المختلفة.
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هالل  .4
(2007) 

واقع العالقة بين 
   الجمهور والشرطة 
 في إمارة الشارقة

  إفادة نسبة كبيرة من المبحوثين بجودة
لهم،  الخدمات التي تقدمها الشرطة

وارجعوا ذلك لعدة اعتبارات منها: 
اإلحساس باألمن واألمان، اإلحساس 
بالطابع اإلنساني في تعامل الشرطة 

 واالنجاز السريع في المعامالت.

  تطوير نظم وأساليب إنجاز
المعامالت في األجهزة الشرطية، 
اختيار رجل الشرطة المناسب في 
مواقع التعامل مع الجمهور والعمل 

له من خالل البرامج على تأهي
والدورات األمنية المتخصصة والعمل 
على تزويده بأحدث قواعد البيانات 

 األمنية باستمرار.

6. 
 الصنيع

(2007) 

 األمن رجل المواطن
 مفهوم وتحقيق األول

 المجتمعية الشرطة

 فلسفة على تستند المجتمعية الشرطة 
 مشاركة إلى تدفع تنظيمية واستراتيجية

 والشرطة المجتمع اءأعض بين جديدة

 بتنمية األمنية األجهزة قيام أهمية 
 األمنية بالواجبات المواطن وعي

 يساهم حتى بها القيام منه المطلوب
 وطنه أمن حماية في فّعال بشكل

 التي الحضارية مكتسباته وصيانة
  المعاصرة، المجتمعات ظل في تحققت

7. 
 كسناوي 

(2007) 

 التعاون  دعم أطر
 بين والتنسيق

 ومؤسسات لشرطةا
 األسرة) المجتمع

 والمؤسسات
 لنشر( التعليمية
 الشرطة مفهوم

 المجتمعية

 دعم التعليمية للمؤسسات باإلمكان إن 
 وأن الشرطة، رجال مع والتنسيق التعاون 
 اإليجابية للتربية الكبير الدور لألسرة
 التربية بأسس لالرتبا  األبناء وتوجيه
 في مهم إيجابي دور للشرطة وأن األمنية،

 .المجتمعية الشرطة مفهوم نشر

 بين الصلة وتوثيق ودعم االهتمام 
 ومؤسسات واألفراد الشرطة أجهزة

 أفضل لتقديم المختلفة المجتمع
 الشامل، بمفهومها األمنية الخدمات

 أبنائها بتربية تقوم أن األسرة على 
 التربية ومبادئ األسس وفق

 بتوجيههم تقوم وأن اإلسالمية
 على وحثهم ومتابعتهم منياا أ وتوعيتهم
  الجريمة، مواطن عن االبتعاد

8. 
 الغانم

(2006) 

 الشخصية العوامل
 للعاملين والوظيفية
 خدمات بوحدة
 دراسة ،"الجمهور

 العاملين على مسحية
 القصيم منطقة بمرور

 مجال في التدريب فرص من مزيد إتاحة 
 المراجعين أعداد وتقليل الجمهور، خدمات
  األداء، تعيق التي العمل وضغو 

 من بالتسلسل المرجعية نظام اعتماد 
 الحوافز زيادة ال، أو يخدم ال أو يحضر

 خدمات بوحدات للعاملين المخصصة
 .القصيم بمنطقة الجمهور

 والنقاش الحوار مهارات تنمية 
تاحة المقنع  للتدريب أكبر فرص وا 
 التعامل في متخصصة دورات وعمل
  الجمهور، مع

 في الروتين من التخلص ضرورة 
 مع التعامل عند وخصوصاا  العمل

  الجمهور،

9. 
 الشرمان

(2006) 

 لرجل الذهنية الصورة
 المواطن لدى الشرطة

 الموطن لدى الشرطة رجل صورة إن 
 رجل أداء عن راضي و إيجابية، القطري 

 يجابيات سلبيات مناقشة ضرورة  وا 
 صورته لتحسين سبيالا  الشرطة رجل
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 حالة دراسة العربي،
 القطري  المجتمع على

  الشخصي، وسلوكه الشرطة
 التعامل في سلبية طةالشر  أجهزة أكثر إن 

 وشرطة المرور شرطة: هي الجمهور مع
 أجهزة وأكثر الوافدين،  وشؤون  اإلقامة
 الدفاع شرطة: هي إيجابية الشرطة
 النجدة وشرطة المدني

 في الشرطة لرجل الجمهور لدى
 هدف ذلك باعتبار المواطنين عقول
 في الشرطة أجهزة كل إليه تسعى
 استثمار وضرورة المجتمعات، كافة

 صورة وبناء لتحسين اإلعالم وسائل
 عن الجماهير أذهان وفي صحيحة

 .الشرطة رجل

11. 
 حربة

(2006) 

 الضرورية المتطلبات
 الشرطة رجل إلعداد
 مفهوم ضوء في

 االجتماعية الشرطة

 ب ظهور العديد من التحديات العلمية أوج
على رجل الشرطة العربية خلق مهمات 

عادة النظر في كافة الهياكل .و جديدة له ا 
عادة  الشرطية وأنظمتها وتشكيالتها، وا 
النظر في مصادر المعلومات وأجهزتها 
المعلوماتية واالعتماد على العناصر المغذية 
للعمل الشرطي وذلك لمقابلة أي تحديات 

 مفاجئة وغير مرئية.

  التي تجعل مهنة اتخاذ اإلجراءات
العمل الشرطي مهنة محببة وجذابة  
تتزاحم عليها الكفاءات المتطورة، 

 تطوير التربية األمنية اإلنسانية، 
  إعادة النظر في أسلوب التدريب

ووسائله بحيث تنسجم مع األساليب 
 الحديثة للعمل الشرطي.

11. 
 المنشاوي 

(2005) 

 في الجمهور رأي
 المجتمعية الشرطة
 مةالعاص في

 مكة) المقدسة
 (المكرمة

  أنه يوجد تقبل من الجمهور لفكرة
الشرطة المجتمعية، وحاجة إلى تحديد 
إطار واضح لألعمال المطلوبة من 
المواطنين ورجال األمن في حالة تطبيق 
نظام الشرطة المجتمعية, وتحديد 

 الصالحيات لهم.

  سرعة تنفيذ فكرة الشرطة
المجتمعية، وعمل توصيف دقيق 

لألعمال التي يمكن أن  وواضح
ُيوكل بها إلى الجمهور وبما يحقق 
األهداف المنتظر تحقيقها من 
الشرطة المجتمعية، بتحديد 
صالحيات واضحة بحيث تسمح 
للمشاركين من حل بعض المشاكل 

 التي قد تصادفهم.

 
 الحميد عبد
(2002) 

 جامعة طلبة اتجاهات
 نحو اإلمارات
 بالشرطة العاملين

 لطلبة نحو الشرطة إيجابية إن اتجاهات ا
 أو تفصيلية بدرجة متوسطة،

  ضرورة البدء بتحسين اتجاهات
الطالب الذكور نحو العاملين 
بالشرطة خاصة فيما يتعلق 
بمعتقداتهم عن أخالقهم المهنية و 

 كفاءتهم في العمل، 
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 (9جدول رقم )
 يوضح مصفوفة الدراسات األجنبية 

 

 منها االستفادة مجال لنتائجا أهم الدراسة اسم الباحث اسم م

1. 

Cart 

(2012) 

 الشرطة قوة محددات
 األمريكية المدن في

: الفترة في الكبيرة
(1990-2000) 

 في األقليات جموع في الزيادة 
 الصراع دعم الكبرى  المدن

 النظر لوجهات والتعصب االجتماعي
 العقالني التفكير دعم ضرورة العرقية،
  رطةالش تدريب خالل من لألقليات

  زيادة ميزانيات الشرطة لما لها من
آثار مباشرة على تطوير أداء الشرطة 

 ونموها للقيام بمهامها.

2. 

Schaefer 

(2010) 

 المجتمعية الشرطة فهم
 مبتكراا  نمطاا  باعتبارها

  اختالف بين األجهزة الشرطية في
ذلك، ويمكن أن تفسر االختالفات 

اإلطارات  عتمادا إلى االختالف في 
لى خصائص المجتمعاال  بتكارية، وا 

  النظر في األبحاث المهتمة بالشرطة في
المســــتقبل والتركيــــز علــــى وصــــف محــــدد 

كيفيــــة و لخصــــائص الشــــرطة المجتمعيــــة، 
تنفيذ القوانين، وطبيعة عالقتها بالمجتمع، 
واألفكار اإلبداعية االبتكاريـة، والخصـائص 
ـــاإلدارات الشـــرطية،  المؤسســـية الخاصـــة ب

 يجابية في المجتمع.والتأثيرات اإل

3. 

Matin 

(2010) 

 مهارات بين العالقة
 الشخصي االتصال

 دراسة" التنظيمي وااللتزام
 قم جامعة على حالة
 كيشافارزي  جاهاد ومكتب

 الحكومي

  ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين محاور مهارة 
االستماع واإلقناع، حل الصراع من 

 جهة ومستوى االلتزام الوظيفي، 

 دم تطبيق النموذج المستخدم ع
لقياس العالقة ما بين مهارات االتصال 
الشخصي وااللتزام الوظيفي أو التعديل 

 عليه لزيادة قوة هذا النموذج.

4. 

Cemil, 

(2007) 

 لتدريب مقارنة دراسة
 المملكة في الشرطة
 والواليات المتحدة
 تركيا و المتحدة

 المملكة في الشرطة تدريب فترة إن 
 بأنها تمتاز المتحدة والواليات المتحدة
 المنحى على وتركز نسبياا، قصيرة
 بتدريب مقارنة والممارسة، العملي
 بأنها تمتاز التي تركيا في الشرطة
 .وتقليدية نظريةو  طويلة

  ممارسات مختلفة في تدريب هناك
أنحاء العالم من  الشرطة في مختلف

 .حيث مضمونها وطولها

5. 

wu fei, 

(2003), 

 وعن الصيني الشعب
 في للشرطة تصورهم
 تورنتو مدينة

 االنجليزية اللغة في الكفاءة ختبارا 
 نحو الناس اتجاه في تأثير له

 يتكلمون  الذين إن حيث الشرطة،
 ممن سلبية أكثر جيد بشكل االنجليزية

 الصينيين من اإلنجليزية يتقنون  ال

  أن الشرطة بحاجة إلى مراقبة
ناس وخصوصاا عند البحث وتفتيش ال

 واستخدام األسلحة.
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 الفجوة البحثية:

في حدود علم الباحثة واطالعه وبعد استعراضه للدراسات السابقة في مجال البيئة 
الفلسطينية، إن العديد من الدراسات السابقة هدفت إلى تحديد العالقة بين رجل الشرطة 

لدراسة الحالية والجمهور وما هي األساليب وأخالقيات وسلوكيات رجل الشرطة، ولكن ا
تناولت اتجاهات المواطن الفلسطيني نحو أداء شرطة البلديات بغزة وسبل تحسينها، حيث لم 
تجر أي دراسات محلية سابقة وهي تعتبر األولى من نوعها في هذه البيئة في حدود علم 

 بإعداده، يلخص الدراسات السابقة موضحا ما الباحثة، والجدول التالي الذي قامت الباحثة
 تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.

 

 (10)جدول رقم 
 يوضح مصفوفة الفجوة البحثية 

 الدراسة الحالية ما تميزت به  مجتمع الدراسة البلد الباحث اسم الدراسة م

3. 
ما مدى التزام الشرطة الفلسطينية بمبادئ 
 العالقات اإلنسانية في ضوء تعاليم اإلسالم

األشقر 
(2012) 

 فلسطين
الشرطة 
 الفلسطينية

 تميزت الدراسة بما يلي:
أيًا من الباحثين في مجال البيئة -

الفلسطينية لم يتناول موضوع 
اتجاهات المواطن الفلسطيني نحو 
أداء شرطة البلديات بغزة وسبل 
تحسينها من ثالث جوانب: 
)القيمي واألخالقي، المهاري، 

 والممارسات الميدانية(.
ث االستبانة كأداة استخدم الباح-

لمعرفة اتجاهات المواطنين وكذلك 
إجراء المقابالت الشخصية مع 
مجموعة من الشخصيات اإلدارية 
والمسئولة في جهاز الشرطة 
للوقوف على سبل تحسين أداء 

 شرطة البلديات
 

5. 
مهارات رجال الشرطة في التعامل مع الجمهور 

دراسة وأثرها على فاعلية تقديم الخدمة األمنية"، 
 مطبقة على رجال الشرطة العاملين في غزة

 الطناني
(2010) 

 فلسطين
الشرطة 
 الفلسطينية

1. 
االتزان االنفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى 

 ضباط الشرطة الفلسطينية
حمدان 

(2010) 
 فلسطين

الشرطة 
 الفلسطينية

4. 

واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري 
زيز المجتمع الفلسطيني دراسة ودورها في تع

تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية في 
 غزة

الفرجاني 
(2010) 

 فلسطين
الشرطة 
 الفلسطينية

2. 
السمات الشخصية لرجل األمن لدى السلطة 
 الوطنية الفلسطينية وعالقتها ببعض المتغيرات

دحالن 
(2007) 

 فلسطين
الشرطة 
 الفلسطينية

6. 
تطبيق وظائف إدارة تنمية فعالية متطلبات 

الموارد البشرية في جهاز الشرطة الفلسطينية 
 في قطاع غزة

صيام 
(2007) 

 فلسطين
الشرطة 
 الفلسطينية
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 الفصــــــــــل الـرابــــــع
 

جـــــــراءات الدراســــة  منهجية وا 
 مقدمة 
 منهــــج الدراســــــــــــة 
 مجتمــع الدراسة 
 ـةعينة الدراســــــــــ 
 أدوات الدراســـــــــــة 
 صدق وثبات االستبانة 
 األساليب اإلحصـائـية 
 خطــــوات الدراســــــة 
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جراءات الدراسة  منهجية وا 

 

هذه في  في الجانب الميداني المتبعةالخطوات واإلجراءات في هذا الفصل  ةعرض الباحثت
 والعينـــة التـــي طبقـــت عليهـــا، ومجتمـــع الدراســـة األصـــلي، منهجيـــة البحـــث الدراســـة مـــن حيـــث

 والمعالجـات اإلحصـائية التـي اسـتخدمت ,ابدراسـته ةها الباحثـتواألدوات التي اسـتخدم  الدراسة
تحليـــل البيانـــات الختبـــار صـــدق وثبــات األدوات والتوصـــل إلـــى النتـــائج النهائيـــة للدراســـة، فــي 

ول إلـي نتـائج الصـحيح والمتفـق عليـه, للوصـ والميـداني حسب آليـات وخطـوات البحـث العلمـي
ومــن ثــم تحقيــق أهــداف ، أن نقــدمها إلــي اآلخــرين مبســطة وذات بنــاء علمــي لنــا دقيقــة يمكــن

 وفيما يلي تفاصيـل مـا تقـدم: .الدراسة

 منهــج الدراســـة:أوالا : 
 لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات ،  التحليلي الوصفي المنهج ةالباحثستخدمت ا
 وممارسات وظواهر أحداث تتناول البحث في طريقة": بأنهحليلي المنهج الوصفي الت يعرف

 الباحث ستطيعيو  مجرياتها في الباحث تدخل هي دون  كما والقياس للدراسة متاحة موجودة
 (. 83: ص 1999األغا واألستاذ، ) "حللهايو  صفهايف معها تفاعلي أن

 

 : الدراسـة وعينة مجتمــعثانياا : 
جميع الفئات التي تتعامل معها وتنظم عملها شرطة البلديات من يتكون مجتمع الدراسة 

بلغ عدد أفراد  فقد، غزةبمن أصحاب المحالت التجارية والبسطات الثابتة وبائعي األسواق 
والجدول  حسب البيانات التي حصلت عليها الباحثة من بلدية غزة فرد، (436)عينة الدراسة 

( %20)قامت الباحثة بأخذ عينة بحجم و قاته. يوضح توزيع مجتمع الدراسة على طب اآلتي
الدراسة، فقد تم تصميم عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية العشوائية من مجتمع  من مجتمع

استبانه، ( 433) عدد ، وفقد تم استرجاعاستبانه (436) الدراسة، فقد قامت الباحثة بتوزيع
ف وفرضيات الدراسة، والجدول وهي نسبة مالئمة لإلجابة على أهدا ،(%99.3) بنسبة

 التالي يوضح تصميم عينة الدراسة:
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 (11)جدول رقم 

 يوضح عدد أفراد مجتمع الدراسة وعينة الدراسة 

مجتمع  البيان م.
 عينة الدراسة التمثيل النسبي % الدراسة

 22 0.05 100 سوق الزاوية 1

 76 0.17 353 سوق فراس 2

 128 0.29 594 سوق بسطات الشجاعية 3

 7 0.02 31 دكاكين الشيخ رضوان 4

 70 0.16 324 سوق بسطات الشيخ رضوان 5

 14 0.03 65 دكاكين معسكر الشاطئ 6

 15 0.04 71 سوق بسطات معسكر الشاطئ 7

 4 0.01 17 حسبة السمك 8

 5 0.01 24 صندوقات شارع عمر المختار 9

 3 0.01 16 سوق الشيخ رضوان القديم 10

 92 0.21 426 اليرموك سوق بسطات 11

 436 1.00 2021 المجموع

 (2014المصدر : ) إحصائية من بلدية غزة ، 
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 البيانات الشخصية ألفراد العينة:
 ( يوضح  توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة12جدول رقم )

  N %   N % 

     الحالة االجتماعية      نوع الجنس

 22.2 95 أعزب 96.2 410 ذكر

 73.8 315 متزوج 3.8 16 انثي

 4.0 17 أرمل 100.0 426 المجموع

 100.0 427 المجموع     الفئات العمرية

     المستوى التعليمي 46.4 197 30اقل من 

 65.2 272 ثانوي فما دون  53.6 228 31-40

 23.0 96 دبلوم 100.0 425 المجموع

 11.8 49 بكالوريوس فما فوق      مكان السكن

 100.0 417 المجموع 67.1 279 نةمدي

     الحالة االقتصادية 32.9 137 مخيم

 18.3 78 جيدة 100.0 416 المجموع

 62.1 265 عادية     سنوات العمل في التجارة 

 19.7 84 سيئة 50.1 214 6-10

 100.0 427 المجموع 49.9 213 سنة فأكثر 11

   100.0 427 المجموع
 

 .والقيم األقل من هذا الرقم هي قيم مفقودة أثناء البحث الميداني 433ينة  مالحظة: عدد أفراد الع
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 :الدراســــة اأدات

( المقابالت الشخصية، وفيما يلي بيان 2( االستبانة، 1: تين التالي ييناألدتاعتمدت الباحثة 
 لما يتعلق بهذه األدوات:

 ستبانةالا:  األولى األداة

 :حثة بقراءة مجموعة من الكتب المتخصصة في تقييم األداءقامت البا تصميم االستبانة 
بمشكلة  ثم اطلعت الباحثة على العديد من الدراسات السابقة المحلية والعربية المتعلقة

 40الت التجارية والبسطات ) تكونت من رأي عينة من أصحاب المح واستطالعالدراسة 
 البيانات جمع في استخدامها أجل من بهذا اكتملت الصورة والفكرة أمام الباحثةو ، شخص ( 

وتغطيتها لجوانب موضوع  مالئمتها مدى الختبار المشرف على والمعلومات وعرضها
 المشرف ما رآه حسب أولي بشكل االستبانة الدراسة، وتم تعديل

 : قامت الباحثة ببناء مقياس االتجاهات وفق الخطوات اآلتية 

 قياس .تحديد األبعاد الرئيسية التي شملها الم -

 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل ُبعد -

 ( فقرة.68إعداد المقياس في صورته األولية والذي شمل ) -

 التدريسية الهيئة أعضاء من المحكمين من مجموعة على المقياس الباحثة عرضت -
وأكاديمية اإلدارة جامعة األقصى ( – جامعة األزهر  -اإلسالمية جامعة)الكاًل من  في

 ( والبحث العلمياإلدارية )تخصص إدارة العلوم في مختصين وعلى ارة الداخليةوالسياسة ووز 
وتم عرض هذه اإلرشادات المحكمين  السادة آلراء الباحثة استجابت وقد (،1ملحق رقم )

 وتعديل حذف من يلزم ما وقامت بإجراءالباحثة والتعديالت على المشرف الذي بدوره وجه 
 صورته في المقياس خرج إعداده، وبذلك تم نموذج في اتسجيله بعد مقترحاتهم ضوء في

 .النهائية

 تقسيم تم وقد للدراسة، الالزمة البيانات لجمع العينة أفراد جميع على االستبانة توزيع تمثم 
 :قسمين كالتالي إلى االستبانة

لة والممثلة للمتغيرات المستق للمستجيب البيانات الشخصية وهو عبارة عن  األول: القسم  
كان السكن، المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، م ) الجنس، الفئات العمرية،: للدراسة وهي

 التجارة(. في عدد سنوات العمل ،الحالة االقتصادية
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 هي:  مجاالت ثالثة يتكون من الثاني: القسم

 .فقرة 20حول الجانب القيمي واألخالقي ألداء شرطة البلديات ويتكون من  المجال األول:

 فقرة. 20حول الجانب المهاري ألداء شرطة البلديات ويتكون من  :الثاني المجال

 فقرة. 20جانب الممارسات الميدانية ويتكون من : الثالث المجال

 تصحيح االستبانة: -

حيث أن كل  ،في تصحيح فقرات االستبانة على مقياس ليكرت الخماسي ةالباحث تاعتمد
 التصنيف التالي:( درجات موزعة حسب 5)فقرة تأخذ 

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 النقاط
 

 :لالستبانة السيكومترية الخصائص -

 الثبات معامالت بحساب الباحثة قامت ،لالستبانة السيكومترية الخصائص على للتعرف
 :التالي لخال من بالتفصيل النتائج بعرض الباحثة وستقوم ،لالستبانة والصدق

 :الستبانةا صدقحساب  -

محكمين للتأكد من مدى األداة من وجهة نظر التم حساب صدق اإلستبانة بواسطة صدق 
المواطن  اتجاهاتمالئمة مفردات اإلستبانة للغرض الذي وضعت من أجله وهو التعرف إلى 

 نحو أداء شرطة البلديات بغزة . الفلسطيني
:الداخلي االتساق صدق  - 

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل بعد على حده والدرجـة الكليـة لكـل  تم حساب 
بعد على حده، وذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقـرة بالدرجـة الكليـة لكـل بعـد علـى حـده، حيـث     

( شخصــًا حيــث وضــح الجــدول 40تــم توزيــع اإلســتبانة علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن)
 د مع الدرجة للبعد التي تنتمي له الفقرة في االستبانة:التالي مدى ارتباط فقرات كل بع
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  ( 13 ) رقم جدول

 معامالت االرتبا  بين المجاالت والدرجة الكلية لالستبانةيوضح 

 مستوى  الداللة  معامل االرتبا  المجاالت  الرقم

 0.01دالة عند  902. الجانب القيمي واألخالقي في أداء شرطة البلديات  1

 0.01دالة عند  982. ب المهاري الجان  2

 0.01دالة عند  919. الممارسات الميدانية لشرطة البلديات  3

 0.393( = 0.01وعند مستوى داللة ) 38قيمة ر الجدولية عند درجات حرية 

 0.304( = 0.05وعند مستوى داللة ) 38قيمة ر الجدولية عند درجات حرية 

امالت تتمتع بمعاالستبانة  مجاالتبق بأن أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السا
صدق وهذا يدل على أن مجاالت االستبانة تتمتع بدرجة  ارتباط قوية ودالة إحصائيًا،

 إلى صالحية تطبيق االستبانة على عينة الدراسة. ةمطمئن ةالباحثمرتفعة، مما تجعل 

اط بين فقرات كل مجال فقد تم إجراء معامالت االرتب ثالثة مجاالت،لها  وبما أن االستبانة
 ويتضح ذلك من خالل الجداول التالية:، من المجاالت والدرجة الكلية لكل مجال على حده

 (14) رقم جدول

 معامالت االرتبا  بين فقرات مجال الجانب القيمي واألخالقي يوضح 

 في أداء شرطة البلديات في قطاع غزة والدرجة الكلية للمجال

 مستوى  الداللة  تباطمعامل االر  الفقرة الرقم

 0.01دالة عند  684. يتسم باألخالق الكريمة عند تعامله مع المواطنين . 1

 0.01دالة عند  664. يستشعر بالمسئولية تجاه المواطنين . 2

 0.01دالة عند  624. يرفض قبول الهدايا من المواطنين الذين يعمل علي خدمتهم  3

 0.01دالة عند  769. يتحلى بالصبر وضبط النفس . 4

 0.01دالة عند  633. يتسم باألمانة واإلخالص . 5
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 0.01دالة عند  592. يؤدي واجبه دون تعطيل مصالح المواطنين أو خلق مشكالت لهم  6

 0.01دالة عند  489. .يفتقد أحيانًا للمودة والرحمة  7

 0.01دالة عند  797. يتصف باللين والهدوء في تعامله مع المواطنين. 8

 0.01دالة عند  690. يعمل علي كسب حب المواطنين له . 9

 0.01دالة عند  621. يترك أثر طيب في نفوس من يتعامل معهم . 10

 0.01دالة عند  683. يتعامل بموضوعية مع جميع المواطنين . 11

 0.01دالة عند  691. يلتزم بضوابط القانون في العمل . 12

 0.01دالة عند  591. لنفس في كافة الظروف .يتحلى بالوقار وعزة ا 13

 0.01دالة عند  719. حقهمبأنه قد اخطأ  يمتلك الشجاعة لالعتذار للمواطنين لو شعر 14

 0.01دالة عند  540. يستخدم ألفاظًا محترمة أثناء تعامله مع المواطنين . 15

 0.01دالة عند  655. يستوعب المواطنين ويتفهم مشكالتهم . 16

 0.01دالة عند  624. يهتم بمشاعر المواطنين ويحافظ علي أسرارهم . 17

 0.01دالة عند  796. لديه القدرة علي التحكم في غضبه . 18

 0.01دالة عند  624. يتصف بالذكاء في أداء عمله . 19

 0.01دالة عند  732. يطبق مبدأ العدل علي جميع المواطنين . 20

 0.393( = 0.01وعند مستوى داللة ) 38حرية  قيمة ر الجدولية عند درجات

 0.304( = 0.05وعند مستوى داللة ) 38قيمة ر الجدولية عند درجات حرية 

الجانب القيمي واألخالقي ألداء أن فقرات المجال األول )يتبين من خالل الجدول السابق ب
      اللة أقل ( تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند مستوى دشرطة البلديات

 . ول وفقراته يتمتع بمعامل صدق مرتفعوهذا يدل على أن المجال األ ،0.01من 
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 (15) رقم جدول

 معامالت االرتبا  بين فقرات مجال الجانب المهاري والدرجة الكلية للمجاليوضح 

 مستوى الداللة  معامل االرتبا  الفقرة الرقم

 0.01دالة عند  789. مله مع المواطنين .يمتلك مهارات التواصل الفعال في تعا 1

 0.01دالة عند  690. ينجز أعماله بدقة وسرعة عالية. 2

 0.01دالة عند  610. يسعي لخدمة المواطنين وتسهيل مهمة أصحاب الظروف الخاصة. 3

 0.01دالة عند  640. يمتاز بوضوح الكالم والقدرة علي اإلقناع. 4

 0.01دالة عند  609. حلول المناسبة للمشكالت التي تواجهه.يمتلك القدرة علي إيجاد ال 5

 0.01دالة عند  601. يمتلك التأهيل الكافي للتعامل مع المواطنين في إطار القانون. 6

 0.01دالة عند  649. يستطيع الحكم علي األمور بموضوعية وحياد. 7

 0.01دالة عند  631. يتحلى بالمرونة والقدرة علي التعامل مع مختلف األعمار. 8

 0.01دالة عند  646. يمتلك الخبرة الكافية في عمله . 9

 0.01دالة عند  611. يتعامل بعقالنية ومنطق عند معالجته لمشكالت العمل. 10

 0.01دالة عند  676. يمتلك خلفية مناسبة عن األنظمة واللوائح والقوانين المنظمة لعمله 11

 0.01دالة عند  639. نين وهو ينفذ أعماله.يراعي مستوي ثقافة المواط 12

 0.01دالة عند  663. يتعامل بشكل جيد عند تلقيه استفسارات المواطنين 13

 0.01دالة عند  681. يحرص علي استقبال المواطنين بابتسامة واحترام وتقدير. 14

 0.01دالة عند  758. .يتعامل مع المواطنين بعالقة تشاركيه  15

 0.01دالة عند  753. صغاء للمواطنين .يحسن اإل 16

 0.01دالة عند  670. يمتاز بالهدوء واالتزان عند حدوث مشكالت في العمل. 17
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18 
لديه القدرة علي إقناع المواطنين بالفوائد المترتبة علي تحقيق 

 أهداف الشرطة 
.659 

 0.01دالة عند 

 0.01 دالة عند 678. يتميز بحسن المظهر وأناقة الملبس . 19

 0.01دالة عند  670. لديه القدرة علي تقبل انتقادات المواطنين دون غضب . 20

 0.393( = 0.01وعند مستوى داللة ) 38قيمة ر الجدولية عند درجات حرية 

 0.304( = 0.05وعند مستوى داللة ) 38قيمة ر الجدولية عند درجات حرية 

الجانب المهاري ألداء شرطة ) الثاني يتبين من خالل الجدول السابق بأن فقرات المجال
، 0.01ئيًا عند مستوى داللة أقل من ( تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصاالبلديات

 .هذا يدل على أن المجال الثاني وفقراته يتمتع بمعامل صدق مرتفعو 
  (16) رقم جدول

 البلديات والدرجة الكلية للمجاليوضح معامالت االرتبا  بين فقرات مجال الممارسات الميدانية لشرطة 

 مستوى  الداللة  معامل االرتبا  الفقرة الرقم

 0.01دالة عند  711. يسعي إلنجاز مهمات المواطنين بأقصى سرعة ممكنة . 1

 0.01دالة عند  673. يجتهد في إقناع المواطنين أن ما يفعله لمصلحتهم. 2

 0.01دالة عند  758. يعرف طبيعة مهامه وحدود صالحياته جيداً  3

 0.01دالة عند  733. يحرص علي المساواة بين المواطنين وعدم المحاباة عند أداء عمله  4

5 
لديه القدرة علي تقليل دواعي الصراع والنزاع والتوفيق بين 

 األطراف المتنازعة.
.705 

 0.01دالة عند 

 0.01دالة عند  678. .يتجنب الحديث مع المواطنين عن األخطاء الموجودة في األنظمة 6

 0.01دالة عند  765. يقوم بإنجاز معامالت المواطنين في إطار القانون. 7

 0.01دالة عند  696. يقوم بالثناء علي المواطنين المتعاونين مع رجال الشرطة. 8

 0.01دالة عند  644. يمتلك القدرة علي اكتشاف المشاكل الكامنة في العمل. 9
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 0.01دالة عند  717. مواطنين حتى لو لم تكن ضمن حدود عمله.يقدم الخدمة لل 10

 0.01دالة عند  704. يعقد لقاءات مع المواطنين لالستماع إلي شكواهم. 11

 0.01دالة عند  711. يقدر ويحترم االقتراحات المقدمة من المواطنين. 12

 0.01دالة عند  669. يحرص علي النزاهة وعدم استخدام نفوذه لتحقيق مصالح شخصية. 13

 0.01دالة عند  842. يقوم بالتوفيق بين الحزم واللين في التعامل مع المواطنين. 14

 0.01دالة عند  641. يحرص علي االلتزام بمواعيد الدوام الرسمية لخدمة المواطنين. 15

 0.01دالة عند  722. يلتزم بسياسة الحياد تجاه الخالفات السياسية الداخلية. 16

 0.01دالة عند  743. يتجنب أي تصرف من شأنه جعل المواطنين يسيئون الظن به. 17

 0.01دالة عند  776. يعطي المواطنين الفرصة الكافية لتوضيح سبب أخطائهم  18

 0.01دالة عند  722. يشعر كل موطن من المراجعين بأهميته أثناء التعامل معه. 19

 0.01دالة عند  699. المواطنين. يظهر االرتياح عند كثرة استفسارات 20

 0.393( = 0.01وعند مستوى داللة ) 38قيمة ر الجدولية عند درجات حرية 

 0.304( = 0.05وعند مستوى داللة ) 38قيمة ر الجدولية عند درجات حرية 

الممارسات الميدانية لشرطة ) لثالثأن فقرات المجال ايتبين من خالل الجدول السابق ب
، 0.01عند مستوى داللة أقل من  تع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً البلديات( تتم

 . وهذا يدل على أن المجال الثالث وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالٍ 
 

 

    االستبانة ثباتحساب: 

 وهما، بطريقتين الثبات بحساب الباحثة قامت لالستبانة الثبات معامالت من للتحقق      
 العينة استجابات نتائج بتحليل وذلك النصفية، التجزئة وطريقة كرونباخ ألفا طريقة

 وسوف الدراسة استبانه على الدراسة مجتمع من عنصراً ( 40) من المكونة االستطالعية
 :اآلتي بالتفصيل نعرض
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 :كرونباخ – ألفا بطريقة الثبات معامالت -

لفا كرونباخ لالستبانة حيث وجد أن قيمة أ ،تم احتساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات
تراوحت معامالت الثبات فقد  ،مجاالت ثالثوبما أن االستبانة لديها  (0.97)الكلية يساوي 

وهذا دليل كافي على أن االستبانة تتمتع بمعامل (، 0.94-0.93لمجاالت استبانه بين ) 
 ثبات مرتفع.

 :النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامالت -

حيث تم قسمة بنود االستبانة إلى نصفين  ،التجزئة النصفية تم حساب الثبات بطريقة
حيث تم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات  ،وكذلك بنود كل مجال إلى قسمين

فقد بلغ  ،النصف األول ومجموع فقرات النصف الثاني لالستبانة وكذلك لكل مجال على حده
براون  -استخدام معادلة سبيرمان عدبو  ( ،0.83)معامل ارتباط بيرسون لالستبانة الكلية 

حيث تراوحت معامالت الثبات بطريقة التجزئة  (،0.90المعدلة أصبح معامل الثبات )
مما سبق يتبين أن االستبانة بفقراتها  ،(0.93 – 0.90النصفية لمجاالت االستبانة بين )

لقياس  الستبانةمما يشير إلى صالحية ا التالي،في الجدول  كما عاٍل،تتمتع بمعامل ثبات 
لإلجابة انات و كأداة لجمع البي ، وبذلك اعتمدت الباحثة هذه االستبانةالمجاالت المذكورة أعاله

 على فروض وتساؤالت الدراسة.
 (17) رقم جدول

 معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ والتجزئة النصفية لالستبانةيوضح 

عدد  المجال الرقم
 الفقرات

معامل الفا 
 كرونباخ

 طريقة التجزئة النصفية 

معامل 
 بيرسون 

معامل سبيرمان 
 براون 

1 
الجانب القيمي واألخالقي في أداء 

 شرطة البلديات
20 0.93 0.84 0.91 

 0.90 0.83 0.93 20 الجانب المهاري  2

 0.93 0.87 0.94 20 الممارسات الميدانية لشرطة البلديات 3

 0.90 0.83 0.97 60 الدرجة الكلية لالستبانة
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 األداة الثانية: المقابالت الشخصية
حيث أجرت الباحثة عددًا من المقابالت الشخصية، وقامت بتضمين نتائجها في نتائج 

 (".3الدراسة وتوصياتها. "ملحق رقم )

 األســاليـب اإلحصـــائيـة:
     (  (SPSS20.0مـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي قامت الباحثة بتفريغ وتحليل االسـتبانة

 وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 النسبة المئوية والمتوسط الحسابي  إحصاءات وصفية منها: -1

ويفيد في معرفة مقدار النسبة المئوية لكل  المتوسط الحسابي النسبي )الوزن النسبي(: -2
 مجال من المجاالت.

 ستبانة،رات االلمعرفة ثبات فق (:Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -3
   واالنحراف المعياري يستخدم هذا األمر بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير

 في وصف متغيرات الدراسة. ةما ويفيد الباحث

يستعمل للتأكد من و :  (Split half methods)معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية -4
 أن االستبانة لديها درجات ثبات مرتفعة.

       للتحقق  (:Person Correlation Coefficientتبا  بيرسون )معامل ار   -5
لقياس درجة تبار والدرجة الكلية لالستبانة و من صدق االتساق الداخلي بين فقرات االخ

 االرتباط. 

تين: لبيان داللة الفروق ببن متوسطات عينتين لقلعينتين مست (T- Test)اختبارات  -6
جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع مستقلتين: وذلك للتعرف على مدى و 

 )ذكر، أنثى(.

لبيان داللة الفروق ببن متوسطات  (:One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي )  -7
ثالث عينات فأكثر، للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات 

 .)البيانات الشخصية ( الديموغرافية
ن متغيرات العوامل داللتها بين فئات كل متغير مرفة اتجاه الفروق و لمع :شيفيهاختبار  -8

 تأثيرها على مجاالت االستبانة.الديموغرافية و 
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 الفصـــــــــل الـخـامــس

 ، والتوصياتهادراسة وتفسير نتائج ال
 

 :هااتنتائج الدراسة وتفسير : أوالا 
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 

 سؤال الثانيالنتائج المتعلقة بال
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
 

 ثانياا: التوصيات
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 هااتأوالا: نتائج الدراسة وتفسير 

تم الحصول عليها باستخدام أدوات الدراسة والمعالجات  تيلافيما يلي عرض للنتائج 
، وسيتم عرض النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة ،ألسئلة الدراسة وفرضياتها اإلحصائية وفقاً 

 حيث أن الباحثة اعتمدت في تصنيف المجاالت حسب المعيار التالي:
 

  (18) رقم جدول

 يوضح معيار التصنيف لمجاالت الدراسة

 

 

 (149 ،2009 ،) عبد العال،(164 ،2008 ،) سكيك (،188 ،2007 ،)أبو هاشم ،(160، 2006 ، شبالق):  المصدر

 

 :األول السؤال نتائج

ينص السؤال األول على: "ما اتجاهات المواطنين الفلسطينيين نحو أداء شرطة البلديات 
 بغزة؟"

، قامت اتجاهات المواطنين الفلسطينيين نحو أداء شرطة البلديات بغزةلتعرف على ل
الستبانه اتجاهات حثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي البا

المواطنين نحو أداء شرطة البلدية التي تحتوي على ثالثة محاور وهي )الجانب القيمي 
، والنتائج المتعلقة بهذا التساؤل موضحة واألخالقي، الجانب المهاري، الممارسات الميدانية(

 لي:من خالل الجدول التا

 النسبة % التصنيف م

 %100- %90 عالية جداً  1

 %89-80 عالية  2

 %79-70 جيدة  3

 %69-60 متوسطة  4

 %60أقل من  ضعيفة 5
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 (19) رقم جدول

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستبانه اتجاهات المواطنين 
 غزةبالبلديات  ألداء شرطة

عدد  األبعاد
 الفقرات

الدرجة 
االنحراف  المتوسط الكلية 

 الترتيب % المعياري 

 1 68.5 0.7 3.4 100 20 الجانب القيمي واألخالقي

 2 67.9 0.7 3.4 100 20 انب المهاري الج

 3 67.5 0.8 3.4 100 20 الممارسات الميدانية

  68 2.1 10.2 300 60 الدرجة الكلية لالستبانة

 

درجة وبانحراف  (10.2)أن متوسط الدرجة الكلية الستبانه أداء البلديات بلغ  أظهرت النتائج
على أن المواطنين يـرون بـأن أداء ، وهذا يدل %68.0درجة ، وبوزن نسبي  (2.1)معياري 

فـي الدراسـة القائـل  شرطة البلديات في غزة متوسط ، وذلك حسب المعيار الذي تم اسـتخدامه
يدل على متوسط(، وبما أن االستبانة لديها ثالث مجاالت، فقد أحتل  %69 إلى %60)من 

مرتبــــة الثانيــــة فــــي ال ويليــــه(، %(68.5الجانــــب القيمــــي واألخالقــــي المرتبــــة األولــــى وبنســــبة 
ة الممارســــات ثــــة واألخيــــر لاويليــــه فــــي المرتبــــة الث ،(%67.9)الجانــــب المهــــاري بــــوزن نســــبي 

   ومــن النتـــائج الســـابقة، نســتنتج بـــأن أداء شـــرطة البلـــديات  (%67.5الميدانيــة وبـــوزن نســـبي )
هــذه النتيجــة إلــى أن المــواطن يــرى أن  فــي جميــع الجوانــب، وتعــزو الباحثــة فــي غــزة متوســط 

حيـــث أن فقـــرات التقيـــيم للجانـــب ، الثالثـــة  اء شـــرطي البلـــديات متوســـط فـــي كافـــة الجوانـــبأد
 اتجاه المواطنين البلديات شرطي لق وصفة ومسؤولية والتي تتحدث عن خُ  واألخالقيالقيمي 

الجانـب المهـاري، والتـي تتحـدث عـن مهـارات  تقيـيم تميل إلى المتوسطة، وبالنظر إلـى فقـرات
المـــواطنين تميـــل إلـــى المتوســـطة،  فـــي التعامـــل مـــعشـــرطي البلـــديات  وحكمـــة ودقـــة وتصـــرف

   والتــي تتحــدث عــن تعامــل شــرطي البلــديات وكــذلك فقــرات تقيــيم جانــب الممارســات الميدانيــة،
 ومراعاته لمصالحهم وتطبيقه للقانون أيضا متوسطة. مع المواطنين ميدانيا

  



131 

 :االستبانةحاور على موفيما يلي تفصيل لنتائج استجابات المبحوثين 

 أوالا: الجانب القيمي واألخالقي:
 والنتائج المتعلقة بهذا التساؤل موضحة في الجدول التالي:

 

 (20)جدول رقم 

)الجانب القيمي واألخالقي(  يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للمجال األول
 وفقراته

  المتوسط الفقرة الرقم
 االنحراف

 ريالمعيا

 الوزن
 النسبي

% 
 الترتيب

 1 79.0 1.27 3.95 يتسم باألخالق الكريمة عند تعامله مع المواطنين. 1

 2 70.6 1.01 3.53 يستشعر بالمسئولية تجاه المواطنين . 2

 5 69.7 1.17 3.48 يرفض قبول الهدايا من المواطنين الذين يعمل علي خدمتهم. 3

 6 69.7 1.20 3.48 يتحلى بالصبر وضبط النفس. 4

 3 70.5 1.18 3.52 يتسم باألمانة واإلخالص. 5

 10 67.9 1.22 3.40 يؤدي واجبه دون تعطيل مصالح المواطنين أو خلق مشكالت لهم  6

 18 66.4 1.22 3.32 يفتقد أحيانا للمودة والرحمة  7

 13 67.7 1.17 3.38 يتصف باللين والهدوء في تعامله مع المواطنين. 8

 11 67.9 1.23 3.40 يعمل علي كسب حب المواطنين له. 9

 16 66.9 1.22 3.34 يترك أثر طيب في نفوس من يتعامل معهم.  10

 15 67.2 1.19 3.36 يتعامل بموضوعية مع جميع المواطنين  11

 7 68.4 1.22 3.42 يلتزم بضوابط القانون في العمل . 12

 9 67.9 1.21 3.39 الظروف .يتحلى بالوقار وعزة النفس في كافة  13
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 19 65.5 1.29 3.28 يمتلك الشجاعة لالعتذار للمواطنين لو شعر أنه قد اخطأ في حقهم  14

 4 70.5 1.21 3.53 يستخدم ألفاظًا محترمة أثناء تعامله مع المواطنين  15

 8 68.0 1.22 3.40 يستوعب المواطنين ويتفهم مشكالتهم . 16

 12 67.8 1.19 3.39 طنين ويحافظ علي أسرارهم .يهتم بمشاعر الموا 17

 17 66.8 1.21 3.34 لديه القدرة علي التحكم في غضبه . 18

 14 67.4 1.23 3.37 يتصف بذكاء في أداء عمله . 19

 20 64.8 1.29 3.24 يطبق مبدأ العدل علي جميع المواطنين  20

  % 68.5 14.6 68.5 ي(الدرجة الكلية للمجال األول )الجانب القيمي واألخالق

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يلي : 

(      79%( وبنســـبة )1رقـــم )حازتـــا علـــى أعلـــى نســـبة مئويـــة همـــا الفقـــرة  اأن الفقـــرتين اللتـــ -
وبنسـبة 2) " والفقرة رقم) يتسم باألخالق الكريمة عند تعامله مع المواطنين" والتي تنص على:

 بالمسئولية تجاه المواطنين". ( والتي تنص على: "يستشعر70.6%)

ــــة هــــذه النتيجــــة      ــــىوتعــــزو الباحث ــــدين  إل ــــديات بتعــــاليم ال ــــي شــــرطة البل ــــزام العــــاملين ف الت
واألخالقيـة والشـعور بالمسـؤولية  ةالقيميـاإلسالمي، حيث ركز الدين اإلسالمي على الضـوابط 
فــي المســاجد، ومــنهم  مــن تربــى، فمــنهم تجــاه اآلخــرين كــونهم جــزًء ال يتجــزأ مــن هــذا المجتمــع

حفظـــة للقـــرآن الكـــريم، ومـــنهم مـــن هـــم خريجـــو جامعـــات ومعاهـــد، باإلضـــافة للتربيـــة األســـرية 
واهتمــام األهـــل عـــدا عـــن أن الوضـــع االجتمـــاعي فــي قطـــاع غـــزة ال يســـمح لإلنســـان وخاصـــة 

 .الشباب أن يخرجوا عن القيم والمسؤولية العظيمة وتقديرها

( 65.5%( وبنســبة )14رقــم )دنــى نســبة مئويــة همــا الفقــرة حازتــا علــى أ اوأن الفقــرتين اللتــ  -
" يمتلــك الشــجاعة لالعتــذار للمــواطنين لــو شــعر أنــه قــد أخطــأ فــي حقهــموالتــي تــنص علــى: "

ـــرة رقـــم  ـــى: "%64.8وبنســـبة )( 20)والفق ـــي تـــنص عل ـــى جميـــع ( والت ـــدأ العـــدل عل ـــق مب يطب
 فـي األصـل علـى  تقـومالشـرطية  ", تعزو الباحثة هـذه النتيجـة إلـى مـا يلـي: الوظيفـةالمواطنين
، والمــواطن يكــون أكثــر أحيانــا والشــدة فــي الحــديثواللطــف تنفيــذ  التعليمــات واألوامــر إلقــاء و 

الضغوط الواقعة على رجال شرطة بالنظر إلى حساسية ويحتاج اللين في الكالم واالعتذار، و 
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وتـــدني وجـــود الحـــوافز عـــدم  ، ومشـــكلة الرواتـــب، و قلـــة األعـــداد واإلمكانيـــات البلـــديات مثـــل "
ـــيم ـــم يـــتم "مســـتوى التعل ـــديات مـــن اإلدارات التـــي ل بهـــا مـــن قبـــل قيـــادة  االهتمـــام، وشـــرطة البل

 الشرطة .

 :ثانيا: الجانب المهاري   -
 موضحة في الجدول التالي: جانبوالنتائج المتعلقة بهذا ال

 (21رقم ) جدول

 لمجال الثاني )الجانب المهاري( وفقراتهوالوزن النسبي لالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري يوضح 

االنحراف  المتوسط  الفقرة الرقم
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي %

 1 77.1 1.17 3.85 يمتلك مهارات التواصل الفعال في تعامله مع المواطنين  1

 5 69.0 1.04 3.45 ينجز أعماله بدقة وسرعة عالية. 2

 6 68.6 1.09 3.43 سهيل مهمة أصحاب الظروف الخاصةيسعي لخدمة المواطنين وت 3

 4 69.5 1.17 3.48 يمتاز بوضوح الكالم والقدرة علي اإلقناع. 4

 3 70.3 1.15 3.52 يمتلك القدرة علي إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجهه 5

 10 66.9 1.19 3.35 يمتلك التأهيل الكافي للتعامل مع المواطنين في إطار القانون. 6

 7 68.5 1.15 3.42 يستطيع الحكم علي األمور بموضوعية وحياد. 7

 15 66.6 1.15 3.33 يتحلى بالمرونة والقدرة علي التعامل مع مختلف األعمار. 8

 16 66.5 1.25 3.32 يمتلك الخبرة الكافية في عمله . 9

 14 66.6 1.18 3.33 يتعامل بعقالنية ومنطق عند معالجته لمشكالت العمل. 10

 12 66.8 1.22 3.34 يمتلك خلفية مناسبة عن األنظمة واللوائح والقوانين المنظمة لعمله 11

 17 66.4 1.21 3.32 يراعي مستوي ثقافة المواطنين وهو ينفذ أعماله. 12
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  يتضح من خالل الجدول السابق ما يلي: 

والتي  (77%( وبنسبة )1رقم )حازتا على أعلى نسبة مئوية هما الفقرة  اأن الفقرتين اللت -
 19) " والفقرة رقم)ع المواطنينميمتلك مهارات التواصل الفعال في تعامله " تنص على:

تعزو الباحثة و لملبس". تميز بحسن المظهر وأناقة ا( والتي تنص على: "ي%70.3) وبنسبة
 إلى ما يلي: أعلى درجة على (19)( و1حصول الفقرتين )هاري جانب المالهذه النتيجة في 

 أن شرطي البلديات يكون دائمًا أمام المواطن ويتعامل معه بطريقة مباشرة وسريعة إلى 
 طي،الشر وأن أساسيات العمل ويقوم بحل مشاكله والتواصل مع الجهات المختصة لحلها . 

من المسئولين المباشرين على منتسبي شرطة حسن الهندام والمظهر ووجود رقابة ومتابعة 
  .عليها القانون في حال عدم االلتزام بهاالبلديات ويعاقب 

( 65.4%( بنسبة )14رقم )نسبة مئوية هما الفقرة  أدنىحازتا على  اأن الفقرتين اللتو   -
      " والفقرة رقماطنين بابتسامة واحترام وتقديريحرص على استقبال المو والتي تنص على: "

لديه القدرة على تقبل انتقادات المواطنين دون " ( والتي تنص على:%64بنسبة )20) )
 إلى ما يلي :على أقل درجة،  (20)( و14صول الفقرتين )حالباحثة  وتعزو ."غضب

بظالله على كافة قي الذي يلاالنقسام السياسي منذ ما يقارب الثماني سنوات والحصار 

 9 67.8 1.22 3.39 يتعامل بشكل جيد عند تلقيه استفسارات المواطنين 13

 19 65.4 1.21 3.27 اطنين بابتسامة واحترام وتقدير.يحرص علي استقبال المو  14

 8 68.3 1.18 3.42 يتعامل مع المواطنين بعالقة تشاركيه . 15

 13 66.8 1.20 3.34 يحسن اإلصغاء للمواطنين . 16

 18 66.0 1.20 3.30 يمتاز بالهدوء واالتزان عند حدوث مشكالت في العمل. 17

18 
طنين بالفوائد المترتبة علي تحقيق لديه القدرة علي إقناع الموا

 أهداف الشرطة .
3.34 1.22 66.9 11 

 2 70.3 1.16 3.52 يتميز بحسن المظهر وأناقة الملبس . 19

 20 64.0 1.29 3.20 لديه القدرة علي تقبل انتقادات المواطنين دون غضب . 20

  %67.9 14.9 67.9 الدرجة الكلية للمجال الثاني )الجانب المهاري(
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شكاليات الرواتب وضغوط العمل التي م أطياف المجتمع والشرطي جزء ن هذا المجتمع، وا 
يتقبلون االنتقاد من اآلخرين  هممن يعاني منها رجل شرطة البلديات، وأنه بكل األحوال قلة

ب من يستجي وأن هناك وال يتقبلون أن يقلل أحد من شأنهم ألنه بطبيعتهم يحبون المدح
 النتقادات اآلخرين له ويستقبلها برحابة صدر.

 

 ثالثا: الممارسات الميدانية:
 موضحة في الجدول التالي:جانب والنتائج المتعلقة بهذا ال

 (22) رقم جدول

)الممارسات الميدانية لشرطة الثالث والوزن النسبي للمجال المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري يوضح 
 البلديات( وفقراته

االنحراف  المتوسط  الفقرة لرقما
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي % 

 1 75.8 1.3 3.8 يسعي ال نجاز مهمات المواطنين بأقصى سرعة ممكنة  1

 5 68.4 1.1 3.4 يجتهد في إقناع المواطنين أن ما يفعله لمصلحتهم. 2

 2 70.1 1.2 3.5 يعرف طبيعة مهامه وحدود صالحياته جيداً  3

 14 66.4 1.2 3.3 يحرص علي المساواة بين المواطنين وعدم المحاباة عند أداء عمله  4

5 
لديه القدرة علي تقليل دواعي الصراع والنزاع والتوفيق بين 

 األطراف المتنازعة.
3.4 1.2 67.6 9 

 4 69.7 1.1 3.5 يتجنب الحديث مع المواطنين عن األخطاء الموجودة في األنظمة. 6

 6 68.0 1.2 3.4 بإنجاز معامالت المواطنين في إطار القانون. يقوم 7

 11 66.9 1.1 3.3 يقوم بالثناء علي المواطنين المتعاونين مع رجال الشرطة. 8

 15 66.1 1.2 3.3 يمتلك القدرة علي اكتشاف المشاكل الكامنة في العمل. 9

 13 66.5 1.2 3.3 يقدم الخدمة للمواطنين حتي لو لم تكن ضمن حدود عمله. 10



135 

 19 64.6 1.3 3.2 يعقد لقاءات مع المواطنين لالستماع إلي شكواهم. 11

 16 66.0 1.2 3.3 يقدر ويحترم االقتراحات المقدمة من المواطنين. 12

 12 66.7 1.3 3.3 يحرص علي النزاهة وعدم استخدام نفوذه لتحقيق مصالح شخصية. 13

 7 67.9 1.1 3.4 في التعامل مع المواطنين. يقوم بالتوفيق بين الحزم واللين 14

 3 70.0 1.2 3.5 يحرص علي االلتزام بمواعيد الدوام الرسمية لخدمة المواطنين 15

 8 67.8 1.2 3.4 يلتزم بسياسة الحياد تجاه الخالفات السياسية الداخلية. 16

 10 67.3 1.2 3.4 يتجنب أي تصرف من شأنه جعل المواطنين يسيئون الظن به. 17

 18 65.1 1.2 3.3 يعطي المواطنين الفرصة الكافية لتوضيح سبب أخطائهم  18

 17 65.8 1.2 3.3 يشعر كل موطن من المراجعين بأهميته أثناء التعامل معه. 19

 20 63.2 1.3 3.2 يظهر االرتياح عند كثرة استفسارات المواطنين. 20

  %67.5 15.5 67.5 دانية(الدرجة الكلية للمجال الثالث )الممارسات المي

 يتضح من خالل الجدول السابق ما يلي : 

 (75.8%( وبنسبة )1رقم )حازتا على أعلى نسبة مئوية هما الفقرة  اأن الفقرتين اللت -
 4)) " والفقرة رقميسعى إلنجاز مهمات المواطنين بأقصى سرعة ممكنةوالتي تنص على: "

 ."يعة مهامه وحدود صالحياته جيداً يعرف طب( والتي تنص على: "%70.1وبنسبة )

  (4)( و1وتعزو الباحثة هذه النتيجة في جانب الممارسات الميدانية حصول الفقرتين )  
أن شرطي البلديات يعمل باإلمكانيات المتوفرة سعيًا إلرضاء  إلى ما يلي: أعلى درجة على

دلل على معرفته بمهامه المواطنين النجاز معامالتهم ومساعدتهم خالل تعامله معهم، وهذا ي
الوظيفية والتي ترسم له معالم وحدود صالحيته في التعامل مع المواطن وانجاز مهامهم دون 

 التعارض مع القانون. 

 (64.6%( وبنسبة )11رقم )حازتا على أدنى نسبة مئوية هما الفقرة ا وأن الفقرتين اللت  -
وبنسبة 20) لي شكواهم" والفقرة رقم )يعقد لقاءات مع المواطنين لالستماع إالتي تنص على:"

        ", يظهر االرتياح عند كثرة استفسارات المواطنين ( والتي تنص على:"63.2%)
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ضغوط العمل في الميدان واكتظاظ األسواق  إلى ما يلي:وتعزو الباحثة هذه النتيجة 
لى ما يالح       ظه المواطنواإلشكاليات الموجودة في السوق تجعله ال يقوم بعقد اللقاء وا 

من ضعف في هذا الجانب قلة إقامة اللقاءات التي تجريها شرطة البلديات وذلك العتمادهم 
على إنجاز معامالتهم من خالل المكاتبات واإلجراءات المعروفة في تقديم الشكاوي والرد 

  عدد أفراد شرطة البلديات من ذوي االختصاص وقلة عن مطالبهم بداًل من االلتقاء بهم،
 لألفراد المتواجدين في األسواق. في أماكن العمل نظرًا لقلة الكادر وقلة الخبرة

 نتائج السؤال الثاني: 
( α ≤ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )تينص السؤال الثاني على "هل  و

)الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مكان : عزى ألي من المتغيراتتعلى ظاهرة الدراسة 
 ؟"كن، الحالة االجتماعية، الحالة االقتصادية(الس

 متغير الجنس على ظاهرة الدراسة دورأوالا: 
 نوع الجنس على متغيرات ظاهرة الدراسةدور يوضح  ((23جدول رقم    

نوع  مجاالت االستبانة
 الجنس

االنحراف  المتوسط العدد
مستوى  قيمة ت المعياري 

 الداللة

الجانب القيمي 
 واألخالقي

 68.5 14.9 410 ذكر
.41 

غير  68.
 66.9 9.3 16 أنثي دالة

 الجانب المهاري 
 67.9 15.1 410 ذكر

.68 
غير  50.

 65.3 10.9 16 أنثي دالة

الممارسات الميدانية 
 لشرطة البلديات

 67.6 15.7 410 ذكر
1.23 

غير  22.
 62.7 10.4 16 أنثي دالة

 الدرجة الكلية 

 لالستبانة

 203.9 42.2 410 ذكر
.85 

غير  40.
 194.9 25.1 16 أنثي دالة

 1.96تساوي  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

 2.58تساوي  0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 
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المحسوبة لمتغيرات الدراسة أقل  tالموضحة في الجدول السابق بأن قيمة  أظهرت النتائج
وجود فروق  (، وهذه يدل على عدم%0.05مستوى داللة )( عند 1.96الجدولية ) tمن قيمة 

اتجاهات المواطنين نحو أداء شرطة البلديات على ظاهرة جوهرية ذات داللة إحصائية في 
الدراسة بشكل عام أو على أي من جوانبها )القيمي واألخالقي والمهاري والممارسات 

(، T = 0.41, P value > 0.05الميدانية( حيث كانت قيمة الجانب القيمي واألخالقي )
(، والممارسات الميدانية T = 0.68, P value > 0.05الجانب المهاري حيث كانت قيمة )

(، الدرجة الكلية لالستبانة حيث كانت قيمة T=1.23, P value> 0.05حيث كانت قيمة )
(T = 085, P value > 0.05)وهذا يدل على ( في غزة تعزى لنوع الجنس )ذكور، إناث ,
المواطنين الذكور والمواطنين اإلناث لديهم نفس االتجاهات نحو شرطة البلديات في ن أ

المجاالت الثالثة التالية )الجانب القيمي واألخالقي، الجانب المهاري، والممارسات 
 الميدانية(. 

          بين الذكور واإلناثعدم وجود فروقات هذه النتيجة الدالة على  ةعزو الباحثت
أن الذكور واإلناث يعملون في نفس  إلى، هات المواطنين نحو أداء شرطة البلديات اتجافي 

     المجال ونفس المنطقة التي يتواجد بها شرطة البلديات ، كما أن أداء الشرطة ال يفرق 
في المعاملة داخل األسواق بين الذكور واإلناث ألن مهنته هي تطبيق القانون على الجميع 

 ت واللوائح التي تخص العاملين في األسواق .  وتنفيذ اإلجراءا

والتي أظهرت أن  (2012)األشقر، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دارسة كل من 
( %87.3محور الضابط القيمي واألخالقي لدى عينة الدراسة قد حصل على نسبة تقدير )

ظيفي فحصل ( أما محور األداء الو %86.6فيما حصل محور استقبال المواطنين على )
والتي خلصت إلى عدم وجود أثر  (،2010) الطناني، (. وكذلك مع دراسة %86.9على )

للمتغيرات: الحاجة االجتماعية، الرتبة، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة فيما يخص 
 في التعامل مع الجمهور وأثرها على فاعلية تقديم الخدمة األمنية.  مهارات رجال الشرطة

والتي أظهرت أن اتجاهات (، 2002)عبد الحميد، النتيجة مع دراسة تعارضت هذه 
هذا االختالف  ةالباحثو ز ة أقل تفضياًل منها لدى اإلناث، وتعالطالب الذكور نحو الشرط
الذكور واإلناث بكل اتجاهاته وطبقاته على عكس  تقد شمل ةإلى أن مجتمع دراسة الباحث

 .ى عينة الطلبة في الجامعات تحديداً دراسة عبد الحميد والتي اقتصرت فقط عل
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 متغير نوع السكن على ظاهرة الدراسةدور ثانياا: 

 (24رقم )جدول 
 متغير نوع السكن على ظاهرة الدراسةدور يوضح  

 1.96تساوي  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

 2.58تساوي  0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

المحسوبة لمتغيرات الدراسة أقل  tالموضحة في الجدول السابق بأن قيمة  أظهرت النتائج
وجود فروق  ، مما يدل على عدم%0.05عند مستوى داللة  1.96الجدولية  tمن قيمة 

اتجاهات المواطنين نحو أداء شرطة البلديات التالية جوهرية ذات داللة إحصائية في 
)الجانب القيمي واألخالقي، الجانب المهاري، والممارسات الميدانية( في غزة تعزى لنوع 

ن المواطنين الذين يسكنون في المخيمات ذلك إلى أ ةعزو الباحثتو  السكن )مخيم، مدينة(.
في المدن يملكون نفس القدر من الوعي واإلدراك وال ويوجد  والمواطنين الذين يسكنون 

    اختالف ما بين المواطن القاطن في مخيم أو الموجود في المدينة وكذلك أن المواطنين 

 مجاالت االستبانة
نوع 
 المتوسط العدد السكن

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة ت المعياري 

الجانب القيمي 
 واألخالقي

 15.9 69.1 279 مدينة
 غير دالة 0.08 1.78

 11.7 66.4 137 مخيم

 الجانب المهاري 
 16.1 68.3 279 مدينة

 غير دالة 0.25 1.16
 12.4 66.4 137 مخيم

الممارسات الميدانية 
 لشرطة البلديات

 16.6 68.0 279 مدينة
 غير دالة 0.24 1.18

 12.6 66.1 137 مخيم

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 45.5 205.3 279 ةمدين
 غير دالة 0.14 1.48

 32.5 198.9 137 مخيم
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ات في المجاالت الثالثة نحو أداء شرطة البلدي في المخيم والمدينة لديهم نفس االتجاهات
وأيضًا تشابه  المهاري، والممارسات الميدانية( األخالقي، الجانب التالية )الجانب القيمي و

البيئة وأساليب التربية وطبيعة األسواق وتنقلهم بين األسواق وتشابه صفات الشرطة 
 . والضغوط التي تواجه الشرطي

أظهرت بنتائجها المتعلقة والتي  (،2008)الطراونة، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
 يجابية نحو رجل األمن من قبلة واالجتماعية بأن هناك اتجاهات إبالمتغيرات الديموغرافي

وأن تقدير المبحوثين ألعمال الشرطة والجهد الذي يبدلونه يعزز العالقة ما بين  المواطن.
 طية.المواطن ورجل األمن ويساعده في تنفيذ واجباته وأعماله الشر 

 : Whaiti& Roguski) مع نتائج دراسة ةلوحظ وجود اختالف في نتيجة الباحث

والتي تبين عدم ثقة المواطنين من مختلف األعمار في الشرطة، إلى جانب التردد  ،(1998
   لقسم الشرطة طلبًا للمساعدة ورفض تقديم العون لرجال الشرطة، وعدم الثقة  في التوجه

وي المواطنين، واالعتماد على أساليب ذاتية للحماية الشخصية، في معالجة الشرطة لشكا
هذا االختالف إلى ارتفاع درجة التعليم  ةالباحث وعز وت وحمل األسلحة. كالتواجد في جماعات

قطاع غزة سواء في المخيمات أو المدن والقرى وكذلك مدى  والوعي لدى المواطن في
ه الشرطة في الحفاظ على األمن وحماية الذي تقوم ب استيعاب المواطن ألهمية الدور

 الممتلكات وتسهيل الخدمات.

 متغير الفئات العمرية على ظاهرة الدراسةدور ثالثاا: 
 (25جدول رقم)

 متغير الفئات العمرية على ظاهرة الدراسةدور يوضح 

 المتوسط العدد الفئات العمرية مجاالت االستبانة
االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت
 لةمستوى الدال

الجانب القيمي 
 واألخالقي

 16.7 68.5 197 سنة 30أقل من 

غير دالة  08. .94 
 12.7 68.4 228 سنة 31-40

 الجانب المهاري 
 16.4 69.0 197 سنة 30أقل من 

غير دالة  1.47 .14 
 13.6 66.9 228 سنة 31-40



141 

الممارسات الميدانية 
 لشرطة البلديات

 16.8 69.1 197 سنة 30أقل من 

2.04 
.04 

 

 14.3 66.0 228 سنة 40-31  دالة عند  0.05

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 47.0 206.6 197 سنة 30أقل من 

غير دالة   1.31 .19 
 36.4 201.3 228 سنة 31-40

 1.96تساوي  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

 2.58تساوي  0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

 يلي:  ت النتائج الموضحة في الجدول السابق ماأظهر 

  الموضحة في الجدول السابق بأن قيمة  أظهرت النتائجt  المحسوبة أقل من قيمةt 
عدم وجود فروق جوهرية ذات ، وهذا يدل على %0.05عند مستوى داللة  1.96الجدولية 

ية )الجانب القيمي داللة إحصائية في اتجاهات المواطنين نحو أداء شرطة البلديات التال
 40-31)،(سنة 30 واألخالقي، الجانب المهاري( في غزة تعزى للفئات العمرية )أقل من

والمواطنين الذين  (سنة 30أقل من )سنة(، وهذا يدل على أن المواطنين الذين أعمارهم 
لديهم نفس االتجاهات نحو أداء شرطة البلديات في المجاالت ( سنة 30أكبر من )أعمارهم 

 ) الجانب القيمي واألخالقي، الجانب المهاري، والممارسات الميدانية(. ثالثة التاليةال

 الموضحة في الجدول السابق بأن قيمة  أظهرت النتائجt  المحسوبة لمتغير الممارسات
، وهذا يدل % 0.05عند مستوى داللة 1.96الجدولية  tوهي أكبر من قيمة  2.04الميدانية 

ذات داللة إحصائية في اتجاهات المواطنين نحو الممارسات  فروق جوهريةعلى وجود 
سنة(،  41-31من)و  (سنة30غزة تعزى للفئات العمرية)أقل من الميدانية لشرطة البلديات في

إيجابية, وتعزو الباحثة  (سنة 30أقل من )الفروق لصالح المواطنين الذين أعمارهم وكانت 
ل الشرطة على أنه يقوم بإنجاز معاملتهم في إطار ذلك أن المواطنين األقل عمرًا ينظروا لرج

القانون, ويؤدي عمله دون اإلساءة للمواطنين ويحترم كافة المستويات العمرية, ويتعامل رجل 
 الشرطة مع كافة األطياف السياسية بحياد دون التميز . 

، والتي أظهرت (Whaiti& Roguski, 1998)تعارضت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
م ثقة المواطنين من مختلف األعمار في الشرطة، إلى جانب التردد في التوجه لقسم عد

الشرطة طلبًا للمساعدة ورفض تقديم العون لرجال الشرطة، وعدم الثقة في معالجة الشرطة 
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، والتي كشفت أن (Levy, 2001)فيما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  لشكاوي المواطنين.
والدين والمعلمين والشرطة والقانون إيجابية بشكل عام. وكانت االتجاهات نحو كل من ال

 اتجاهات غير الجانحين أكثر إيجابية منها لدى الجانحين .

 & Whaitiواختالفها مع نتيجة ) (Levy)مع دراسة  هذه الدراسة  اتفاق نتيجةو 
Roguskiسويسري ( إلى ارتفاع درجة التعليم والوعي الثقافي لدى المواطن الفلسطيني وال

ألهمية الدور الذي تلعبه الشرطة في الحفاظ على األمن وحماية الممتلكات  اوتفهمه
ي في نيوزلندا والذي يتجه إلى االعتماد على األساليب و والتنظيم، أكثر من المواطن الماو 

 الذاتية للحماية الشخصية كحمل السالح والتواجد في جماعات.
 

 التجارة على ظاهرة الدراسةمتغير سنوات العمل في دور رابعاا: 
 (26جدول رقم)

 متغير سنوات العمل في التجارة على ظاهرة الدراسة دوريوضح 

سنوات العمل في  مجاالت االستبانة
االنحراف  المتوسط العدد مجال التجارة

 مستوى الداللة قيمة ت المعياري 

الجانب القيمي 
 واألخالقي

 4.5- 15.2 65.3 214 سنوات 10 – 6

  
 0.01عند  دالة

 13.5 71.6 213 سنة فأكثر 11

 الجانب المهاري 
 3.8- 15.9 65.1 214 سنوات 10 – 6

  
 0.01دالة عند 

 13.4 70.5 213 سنة فأكثر 11

الممارسات الميدانية 
 لشرطة البلديات

 3.6- 16.5 64.7 214 سنوات 10 – 6

  
 0.01دالة عند 

 14.0 70.1 213 سنة فأكثر 11

جة الكلية الدر 
 لالستبانة

 4.3- 43.1 195.1 214 سنوات 10 – 6

 
 0.01دالة عند 

 38.4 212.2 213 سنة فأكثر 11

 1.96تساوي  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

 2.58تساوي  0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 



142 

 
 

 يلي:  أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق ما

 كلية لالستبانةالدرجة ال (أظهرت النتائج أن قيمة :t المحسوبة لمتغير الدراسة بلغ)4.3 
، وهذا يدل على وجود %0.05عند مستوى داللة  1.96( الجدولية tوهو أكبر من قيمة)

جوهرية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية التجاهات المواطنين نحو أداء  فروق 
سنة فأكثر(،  11سنوات،  10-6عمل في التجارة )غزة تعزى لسنوات البالبلديات  شرطة

، وهذا يدل (فأكثرسنة  11)الفروق لصالح المواطنين الذين سنوات عملهم في التجارة 
 (6-10على أن المواطنين العاملين في مجال التجارة والذين تراوحت سنوات عملهم

    يهم سنوات خبرة المواطنين الذين لدمتوسط أما يرون بأن أداء شرطة البلديات  وات(سن
 . يرون أن أداء شرطة البلديات جيد  سنة فأكثر( (11في التجارة 

  :الجانب القيمي واألخالقي( أظهرت النتائج أن قيمةt المحسوبة لمتغير الدراسة )
، وهذا %0.05عند مستوى داللة  1.96( الجدولية tوهي أكبر من قيمة ) 4.5بلغت

لة إحصائية في اتجاهات المواطنين نحو الجانب يدل على وجود فروق جوهرية ذات دال
سنوات(،  6-10غزة تعزى لسنوات العمل في التجارة)بالقيمي واألخالقي لشرطة البلديات 

سنة  11) سنة فأكثر(، الفروق لصالح المواطنين الذين سنوات عملهم في التجارة11)
المواطنين جيد، أما  ون بأن الجانب القيمي واألخالقي لدى شرطة البلدياتير ، فأكثر(

يرون بأن أداء شرطة البلديات  سنوات(، 6-10) الذين لديهم سنوات خبرة في التجارة 
 متوسط .

  :الجانب المهاري( أظهرت النتائج أن قيمةt المحسوبة لمتغير الدراسة بلغت )وهي  3.8
، وهذا يدل على وجود %0.05عند مستوى داللة  1.96( الجدولية tأكبر من قيمة )

فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في اتجاهات المواطنين نحو الجانب المهاري لشرطة 
سنة فأكثر(،  11سنوات(،) 6-10زة تعزى لسنوات العمل في التجارة )بغالبلديات 

، وهذا (سنة فأكثر11)وكانت الفروق لصالح المواطنين الذين سنوات عملهم في التجارة 
بالنسبة  جيد (سنة فأكثر11) لين في مجال التجارةالمواطنين العامرأي يدل على أن 

( واتسن(6-10الذين تراوحت سنوات عملهم، أما للجانب المهاري لشرطة البلديات بغزة
 متوسط . لدى شرطة البلديات يرون بأن الجانب المهاري 
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 :جانب الممارسات الميدانية( أظهرت النتائج أن قيمةt المحسوبة لمتغير الدراسة بلغت )
، وهذا يدل %0.05عند مستوى داللة  1.96الجدولية  t)وهي أكبر من قيمة ) 3.6

على وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في اتجاهات المواطنين نحو ممارسات 
سنوات(،                           6-10الميدانية لشرطة البلديات في غزة تعزى لسنوات العمل في التجارة )

سنة  11)لفروق لصالح المواطنين الذين سنوات عملهم في التجارة سنة فأكثر(، ا 11)
 (سنة فأكثر11) المواطنين العاملين في مجال التجارةرأي يدل على أن ، وهذا (فأكثر
الذين تراوحت سنوات ، أما بالنسبة لجانب الممارسات الميدانية لشرطة البلديات بغزة جيد

 لدى شرطة البلدياتسات الميدانية الممار يرون بأن لجانب  (واتسن(6-10عملهم
 . متوسط

الحصار و تعزو الباحثة هذا االختالف في المجاالت الثالثة السابقة إلى عامل االنقسام  -
تعمل بأقل اإلمكانات المتاحة من حيث المفروض، حيث أن شرطة البلديات العاملة حاليا 

 .الموارد البشرية والمادية 

دراسته والتي خلصت إلى أن أبعاد الشخصية لرجل (، في 2007وهذا ما أكده )دحالن،
 األمن تختلف باختالف سنوات الخدمة لديهم.

(، والتي خلصت إلى عدم 2010هنا تتعارض نتيجة الدراسة مع دراسة )الطناني،      
    وجود أثر للمتغيرات: الحاجة االجتماعية، الرتبة، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة 

سة فيما يوجد أثر لمتغيري العمر ومكان العمل على نفس الظاهرة. وكذلك مع ظاهرة الدرا
أظهرت بنتائجها المتعلقة بالمتغيرات الديموغرافية والتي  (2008مع دراسة)الطراونة،

وأن تقدير  واالجتماعية بأن هناك اتجاهات إيجابية نحو رجل األمن من قبل المواطن.
يبذلونه يعزز العالقة ما بين المواطن ورجل األمن  المبحوثين ألعمال الشرطة والجهد الذي

 ويساعده في تنفيذ واجباته وأعماله الشرطية.
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 متغير المستوى التعليمي على ظاهرة الدراسة دور خامساا: 
 (27جدول رقم )

 متغير المستوى التعليمي على ظاهرة الدراسةدور يوضح  

 مصدر التباين مجاالت الدراسة
مجموع 
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

الجانب القيمي 
 واألخالقي

 744.7 2 1489.3 بين المجموعات

8.4 
دالة عند 

 88.3 414 36538.9 داخل المجموعات 0.01

  416 38028.2 المجموع

 الجانب المهاري 

 772.5 2 1544.9 بين المجموعات

8.1 
دالة عند 

 94.9 414 39283.3 لمجموعاتداخل ا 0.01

  416 40828.2 المجموع

الممارسات 
الميدانية لشرطة 

 البلديات

 1166.1 2 2332.3 بين المجموعات

11.8 
دالة عند 

 99.0 414 41000.9 داخل المجموعات 0.01

  416 43333.1 المجموع

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 7947.8 2 15895.6 بين المجموعات

دالة عند  11.1
 719.2 414 297750.7 داخل المجموعات 0.01

  416 313646.3 المجموع

 3.73تساوي  0.01( عند مستوى داللة 414.2قيمة ف الجدولية  درجات حرية )

 3.02تساوي  0.05عند مستوى داللة ( 414.2)قيمة ف الجدولية  درجات حرية 
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 للمقارنات البعدية في اتجاهات المواطنين  يوضح نتائج اختبار شيفيه(28) جدول رقم

 نحو أداء شرطة البلديات بالنسبة للمستوى التعليمي

 مجاالت الدراسة

 
 المتوسط العدد المستوى التعليمي

 المقارنات البعدية

1 2 3 

الجانب القيمي 
 واألخالقي

 الجانب المهاري 

 0.01** 038.* 1.0 70.3 272 ثانوي فما دون 

 04.* 1.0  66.9 96 دبلوم

 1.0   61.3 49 بكالوريوس فما فوق 

 الجانب المهاري 

 0.01** 02.* 1.0 69.5 272 ثانوي فما دون 

 080. 1.0  65.6 96 دبلوم

 1.0   61.4 49 بكالوريوس فما فوق 

الممارسات الميدانية 
 لشرطة البلديات

 0.01** 0.01** 1.0 69.6 272 ثانوي فما دون 

 0.01** 1.0  65.5 96 دبلوم

 1.0   58.8 49 بكالوريوس فما فوق 

 

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 0.01** 015.** 1.0 209.4 272 ثانوي فما دون 

 020.* 1.0  198.1 96 دبلوم

 1.0   181.5 49 بكالوريوس فما فوق 

 ائيةإحص دالة غير \\        0.05عند إحصائية * دالة         0.01عند إحصائية ** دالة

 يلي: تبين من خالل الجدول السابق ما 

 :أظهرت النتائج بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية  الدرجة الكلية لالستبانة
وهي أصغر من قيمة )ف( المحسوبة البالغة  3.72بلغ  0.01( ومستوى داللة 414.2)

كلية ، وهذا يدل على وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الدرجة ال11.1
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الستبانه اتجاهات المواطنين نحو أداء شرطة البلديات بغزة تعزى لمتغير المستوى 
التعليمي التالية )ثانوية فما دون، دبلوم، بكالوريوس فما فوق(، ولكشف الفروق بين 
المستويات التعليمية المختلفة تم إيجاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، 

المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأقل والمواطنين فقد لوحظ بأن 
الحاصلين على شهادة الدبلوم يرون بأن أداء شرطة البلدية أفضل من المواطنين 
الحاصلين على شهادة البكالوريوس فما فوق، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية. في حين 

 ى.لم تالحظ أي فروق بين المستويات التعليمة األخر 

 :أظهرت النتائج بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية  الجانب القيمي واألخالقي
، وهي أصغر من قيمة )ف( المحسوبة  3.02بلغ  0.05( ومستوى داللة 414.2)

، وهذا يدل على وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الجانب القيمي 8.4البالغة 
زة تعزى لمتغير المستوى التعليمي التالية )ثانوية فما واألخالقي ألداء شرطة البلديات بغ

دون، دبلوم، بكالوريوس فما فوق(، ولكشف الفروق بين المستويات التعليمية المختلفة تم 
إيجاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد لوحظ بأن المواطنين 

نين الحاصلين على شهادة الدبلوم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأقل والمواط
يرون بأن الجانب القيمي واألخالقي ألداء شرطة البلدية أفضل من المواطنين الحاصلين 
على شهادة البكالوريوس فما فوق،وهذه الفروق ذات داللة إحصائية. في حين لم تالحظ 

 أي فروق بين المستويات التعليمة األخرى. 
 :( 414.2بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية )أظهرت النتائج الجانب المهاري

، 8.1وهي أصغر من قيمة )ف( المحسوبة البالغة   3.02بلغ  0.05ومستوى داللة 
 وهذا يدل على وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الجانب المهاري ألداء شرطة

دون، دبلوم، بكالوريوس البلديات بغزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي التالية )ثانوية فما 
فوق(، ولكشف الفروق بين المستويات التعليمية المختلفة تم إيجاد اختبار شيفيه  فما

البعدية لتجانس التباين، فقد لوحظ بأن المواطنين الحاصلين على شهادة  للمقارنات
فضل أ رطة البلديةشوشهادة الدبلوم يرون بأن الجانب المهاري ألداء  الثانوية العامة فأقل

 لفروق ذات داللةامن المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس فما فوق، وهذه 
 إحصائية. في حين لم تالحظ أي فروق بين المستويات التعليمة األخرى.

 أظهرت النتائج بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية  : الممارسات الميدانية
صغر من قيمة )ف( المحسوبة البالغة وهي أ 3.02بلغ  0.05( ومستوى داللة 414.2)
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، وهذا يدل على وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الممارسات الميدانية 11.8
بغزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي التالية )ثانوية فما دون، دبلوم،  لشرطة البلديات

تم إيجاد اختبار بكالوريوس فما فوق(،ولكشف الفروق بين المستويات التعليمية المختلفة 
لتجانس التباين، فقد لوحظ بأن المواطنين الحاصلين على شهادة  شيفيه للمقارنات البعدية

الثانوية العامة فأقل والمواطنين الحاصلين على شهادة الدبلوم يرون بأن الممارسات 
الميدانية لشرطة البلدية أفضل من المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس فما 

إحصائية. في حين لم تالحظ أي فروق بين المستويات  ، وهذه الفروق ذات داللةفوق 
 التعليمة األخرى.

(، والتي خلصت إلى عدم وجود 2010اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الطناني،  -
 أثر للمتغيرات: الحاجة االجتماعية، الرتبة، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة مع ظاهرة

 ما يوجد أثر لمتغيري العمر ومكان العمل على نفس الظاهرة.لدراسة فيا
        تعـــــزو الباحثـــــة هـــــذا االخـــــتالف والفـــــروق مـــــا بـــــين المســـــتويات التعليميـــــة بـــــين المـــــواطنين -

الثالثة السابقة إلى أن أغلب عناصر شـرطة البلـديات ليسـوا مـن حملـة الشـهادات  في الجوانب
       ي يكــــون هنــــاك صــــعوبة فــــي تعامــــل هــــذه العناصــــرالجامعيــــة"البكالوريوس فمــــا فــــوق" وبالتــــال

العناصـــر المثقفـــة أو الحاصـــلة علـــى درجـــات  عناصـــر المجتمـــع وتحديـــدا الطبقــة أو مــع كافـــة
(، فـــي دراســـته والتـــي خلصـــت إلـــى أن أبعـــاد 2007وهـــذا مـــا أكـــده ) دحـــالن،  علميـــة عاليـــة.

 األمن تختلف باختالف المستوى العلمي. الشخصية لرجل

( في دراسته، حيث 2006أن هذه األسباب أو الفروقات قد تحدث عنها )الحربة،  ونجد    
في دراسته على أن ظهور العديد من التحديات العلمية أوجب على رجل الشرطة العربية  أكد

خلق مهمات جديدة له, ومشاركة أكبر من قبل أفراد ورجال الشرطة في برامج وأنشطة العمل 
مع المدني، وضرورة التوسع في وظيفة رجل الشرطة لتشمل االجتماعي بمنظمات المجت

قيامه باألنشطة الوقائية ذات الطابع االجتماعي، وا عادة النظر في كافة الهياكل الشرطية 
وأنظمتها وتشكيالتها، وا عادة النظر في مصادر المعلومات وأجهزتها المعلوماتية واالعتماد 

 لمقابلة أي تحديات مفاجئة وغير مرئية.على العناصر المغذية للعمل الشرطي وذلك 
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 متغير الحالة االجتماعية على ظاهرة الدراسةدور سادساا: 
 ( 29جدول رقم )

 متغير الحالة االجتماعية على ظاهرة الدراسةدور يوضح 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

القيمي  الجانب
 واألخالقي

 10.7 939.2 2 1878.3 بين المجموعات

 

 

دالة عند 
 87.9 424 37280.9 داخل المجموعات 0.01

   426 39159.2 المجموع

 الجانب المهاري 

 6.8 650.2 2 1300.4 بين المجموعات

 

 

دالة عند 
0.01 

 95.3 424 40403.5 داخل المجموعات

   426 41703.9 المجموع

الممارسات 
الميدانية لشرطة 

 البلديات

 7.6 758.3 2 1516.6 بين المجموعات

 

 

دالة عند 
 99.7 424 42281.1 داخل المجموعات 0.01

   426 43797.7 المجموع

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 9.7 6927.3 2 13854.6 بين المجموعات

 

 

دالة عند 
 711.9 424 301844.1 داخل المجموعات 0.01

   426 315698.7 المجموع

 3.72تساوي  0.01( عند مستوى داللة 414.2قيمة ف الجدولية  درجات حرية )

 3.02تساوي  0.05( عند مستوى داللة 414.2قيمة ف الجدولية  درجات حرية )
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 ( يوضح نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 30جدول رقم )

 داء شرطة البلديات بالنسبة للحالة االجتماعية للمواطنينفي اتجاهات المواطنين نحو أ

الحالة  مجاالت الدراسة
 المتوسط العدد االجتماعية

 المقارنات البعدية 

1 2 3 

الجانب القيمي 
 واألخالقي

 490. **0.01 1.0 62.7 95 أعزب

 16. 1.0  70.2 315 متزوج

 1.0   67.1 17 أرمل

 الجانب المهاري 

 630. **0.01 1.0 63.5 95 أعزب

 230. 1.0  69.3 315 متزوج

 1.0   65.6 17 أرمل

الممارسات الميدانية 
 لشرطة البلديات

 75. **0.01 1.0 63.1 95 أعزب

 *040. 1.0  69.0 315 متزوج

 1.0     62.2 17 أرمل

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 770. **0.01 1.0 189.4 95 أعزب

 090. 1.0   208.5 315 متزوج

 1.0     194.9 17 أرمل

          0.05* دالة إحصائيا عند         0.01** دالة إحصائيا عند 
 

 يلي: تبين من خالل الجدول السابق ما 

 :أظهرت النتائج بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات  الدرجة الكلية لالستبانة
ر من قيمة )ف( المحسوبة وهي أصغ 3.02بلغ  0.05( ومستوى داللة 414.2حرية)
، وهذا يدل على وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 7.6 البالغة
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اتجاهات المواطنين نحو أداء شرطة البلديات بغزة تعزى لمتغير الحالة  الستبانه
ة االجتماعية التالية)أعزب، متزوج، أرمل(، ولكشف الفروق بين الحالة االجتماعية المختلف

شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد لوحظ بأن المواطنين  تم إيجاد اختبار
شرطة البلدية أفضل من المواطنين الغير متزوجين، وهذه  المتزوجين يرون بأن أداء

 األخرى. لم تالحظ أي فروق بين الحاالت االجتماعية والفروق ذات داللة إحصائية. 

 :أظهرت النتائج بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية  الجانب القيمي واألخالقي
وهي أصغر من قيمة )ف( المحسوبة البالغة  3.02بلغ  0.05( ومستوى داللة 414.2)

، وهذا يدل على وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الجانب القيمي 9.7
عية التالية )أعزب، واألخالقي ألداء شرطة البلديات بغزة تعزى لمتغير الحالة االجتما

متزوج، أرمل(، ولكشف الفروق بين الحالة االجتماعية المختلفة تم إيجاد اختبار شيفيه 
للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد لوحظ بأن المواطنين المتزوجين يرون بأن الجانب 

لفروق القيمي واألخالقي ألداء شرطة البلدية أفضل من المواطنين الغير متزوجين،وهذه ا
 ذات داللة إحصائية. في حين لم تالحظ أي فروق بين الحاالت االجتماعية األخرى.

 :( 414.2أظهرت النتائج بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية )الجانب المهاري
،      10.7وهي أصغر من قيمة )ف( المحسوبة البالغة  3.02بلغ  0.05ومستوى داللة 

 رية ذات داللة إحصائية في الجانب المهاري ألداء شرطةوهذا يدل على وجود فروق جوه
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية التالية )أعزب، متزوج، أرمل(، ولكشف  البلديات بغزة

الفروق بين الحالة االجتماعية المختلفة تم إيجاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس 
يرون بأن الجانب المهاري ألداء شرطة  فقد لوحظ بأن المواطنين المتزوجين التباين،

من المواطنين الغير متزوجين، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية. في حين  البلدية أفضل
 فروق بين الحاالت االجتماعية األخرى. لم تالحظ أي

 :( 414.2أظهرت النتائج بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية ) الممارسات الميدانية
، وهذا 6.8وهي أصغر من قيمة )ف( المحسوبة البالغة  3.02بلغ  0.05ومستوى داللة 

لشرطة  يدل على وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الممارسات الميدانية
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية التالية )أعزب، متزوج، أرمل(، ولكشف  بغزة البلديات

جاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس الفروق بين الحالة االجتماعية المختلفة تم إي
لوحظ بأن المواطنين المتزوجين يرون بأن الممارسات الميدانية لشرطة البلدية  التباين، فقد
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أفضل من المواطنين الغير متزوجين واألرامل، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية. في حين 
 تالحظ أي فروق بين الحاالت االجتماعية األخرى. لم

 (، والتي خلصت إلى عدم وجود أثر2010ختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الطناني، ا
 للمتغيرات: الحاجة االجتماعية، الرتبة، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة مع ظاهرة

 فيما يوجد أثر لمتغيري العمر ومكان العمل على نفس الظاهرة. الدراسة

انب الثالثة السابقة إلى إن المواطنين المتزوجين وتعزو الباحثة هذه الفروقات في الجو  -
من المواطنين الغير متزوجين واألرامل تجاه التعامل بحرص وهدوء  يكون لديهم ميول أكثر

        ورزانة وضمن إطار القانون والبعد كليًا عن أي محاولة أو فرصة لخلق أي إشكال 
معاملة بالمقابل. وبناء على ذلك هذا مع عناصر شرطة البلديات وبالتالي فإنه يجد نفس ال

  المواطن المتزوج ترى أن الممارسات الميدانية واألخالقية والمهارية لرجل الشرطة أفضل 
 من باقي المواطنين. 

 متغير الحالة االقتصادية على ظاهرة الدراسة دورسابعاا: 

 متغير الحالة االقتصادية على ظاهرة الدراسةدور يوضح  (31جدول رقم)

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

 مستوى الداللة

الجانب القيمي 
 واألخالقي

 301.8 2 603.5 بين المجموعات

دالة عند  037. 3.3
 90.9 424 38555.6 داخل المجموعات  0.05

  426 39159.2 المجموع

 الجانب المهاري 

 171.6 2 343.2 بين المجموعات

 97.5 424 41360.6 داخل المجموعات غير دالة   173. 1.8

  426 41703.9 المجموع

الممارسات الميدانية 
 لشرطة البلديات

 299.5 2 599.0 بين المجموعات

 101.9 424 43198.7 داخل المجموعات غير دالة  054. 2.9

  426 43797.7 المجموع
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 ستبانةالدرجة الكلية لال

 2204.5 2 4409.0 بين المجموعات

 734.2 424 311289.7 داخل المجموعات غير دالة 051. 3.0

  426 315698.7 المجموع

 3.72تساوي  0.01( عند مستوى داللة 414.2قيمة ف الجدولية  درجات حرية )

 3.02تساوي  0.05( عند مستوى داللة 414.2قيمة ف الجدولية  درجات حرية )

( يوضح نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية                                                          32جدول رقم )
 في اتجاهات المواطنين نحو أداء شرطة البلديات بالنسبة للحالة االقتصادية للمواطنين

الحالة  مجاالت الدراسة
 المتوسط العدد االقتصادية

 ةالمقارنات البعدي

1 2 3 

الجانب القيمي 
 واألخالقي

 122. 530. 1.0 68.4 78 جيدة

 **01. .01   69.7 265 عادية

 1.0    64.5 84 سيئة

 الجانب المهاري 

 720. 23. 1.0 66.7 78 جيدة

 090. 1.0  68.8 265 عادية

 1.0    65.7 84 سيئة

الممارسات الميدانية 
 البلديات لشرطة

 41. 20. 1.0 66.2 78 جيدة

 **020. 1.0  68.8 265 عادية

 1.0   64.1 84 سيئة

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

 320. 260. 1.0 201.2 78 جيدة

 **  010. 1.0  207.4 265 عادية

 1.0   194.3 84 سيئة
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 يلي: تبين من خالل الجدول السابق ما 

 :ف( الجدولية عند درجات حرية أظهرت النتائج بأن قيمة ) الدرجة الكلية لالستبانة
وهي أكبر من قيمة )ف( المحسوبة البالغة   3.02بلغ  0.05( ومستوى داللة 414.2)

، وهذا يدل على عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية 3.0
الستبانه اتجاهات المواطنين نحو أداء شرطة البلديات بغزة تعزى لمتغير الحالة 

 دية التالية )جيدة، عادية، سيئة(. االقتصا

 :أظهرت النتائج بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية  الجانب القيمي واألخالقي
وهي أصغر من قيمة ) ف( المحسوبة   3.02بلغ  0.05( ومستوى داللة 414.2)

وهذا يدل على وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الجانب القيمي  3.3البالغة 
ألخالقي ألداء شرطة البلديات بغزة تعزى لمتغير الحالة االقتصادية التالية )جيدة، وا

عادية، سيئة(، ولكشف الفروق تم إيجاد اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتجانس التباين، 
فقد لوحظ بأن المواطنين الذين وضعهم االقتصادي عادي يرون بأن الجانب القيمي 

 لبلدية أفضل من المواطنين الذين وضعهم االقتصادي سيئ،واألخالقي ألداء شرطة ا
 وهذه الفروق ذات داللة إحصائية.في حين لم تالحظ أي فروق بين المجموعات األخرى.

 :( 414.2أظهرت النتائج بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية) الجانب المهاري
، لوحظ 1.8بة البالغة وهي أكبر من قيمة )ف( المحسو  3.02بلغ  0.05ومستوى داللة 

 عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الجانب المهاري ألداء شرطة البلديات
 تعزى لمتغير الحالة االقتصادية التالية )جيدة، عادية، سيئة(. بغزة

 :أظهرت النتائج بأن قيمة )ف( الجدولية عند درجات حرية  الممارسات الميدانية
وهي أكبر من قيمة )ف (المحسوبة البالغة 3.02 بلغ  0.05( ومستوى داللة 414.2)

على عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في الممارسات  ، وهذا يدل2.9
بغزة تعزى لمتغير الحالة االقتصادية التالية )جيدة، عادية،  الميدانية لشرطة البلديات

وامل المؤثرة في حياة أي االقتصادي يعتبر من أهم الع سيئة(. بطبيعة الحال العامل
 مجتمع بالسلب أو باإليجاب.

 أن تعزو الباحثة وجود هذه الفروقات بين المواطنين في كل الجوانب الثالثة السابقة إلى     
المواطن الميسور الحال أو ذو الحالة االقتصادية الجيدة ال يحتاج للقيام بأي مخالفات 

ة تستدعي وقوعه في إشكاالت مع الشرطة ممارسات غير شرعية أو أخالقي أو قانونية
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المعاملة واالحترام من قبل عناصر الشرطة، على عكس المواطنين  وبالتالي يالقي حسن
ن كان مخالفًا  ذوي الوضع االقتصادي السيئ والذين قد يلجأوون إلى القيام بأي شيء حتى وا 

لتعديات على الملكيات عيشهم كالقيام ببعض التجاوزات أو ا في سبيل تأمين لقمة للقانون 
بقوانين التنظيم والتطوير، عدم دفع التراخيص الالزمة،  الخاصة والعامة مثل: )عدم االلتزام

      بيعها( مما يؤدي إلى وقوعهم في إشكاالت  إغالق الطريق ببعض البضائع في سبيل
 مع أفراد الشرطة.

 نتائج السؤال الثالث:
حسين اتجاهات المواطن الفلسطيني نحو جهاز ينص السؤال الثالث على "ما سبل ت و

 بغزة؟" شرطة البلديات

ولإلجابة على هذا التساؤل، فد قامت الباحثة بدراسة معمقة لنتائج استجابات المبحوثين     
على استبانه الدراسة، كما قامت بعرض النتائج على عدد من المختصين والمعنيين في وزارة 

وخلصت إلى اقتراح التحسينات  ("،3شخصية "ملحق رقم)الداخلية وأجرت معهم مقابالت 
  آلتية:ا

 في الجانب القيمي واألخالقي: المقترحة أوالا: التحسينات 

 تعزيز مفاهيم العدالة بين العاملين في جهاز شرطة البلديات. -

 .ة البلديات بكفاءات جديدة ومميزةرفد شرط -

الت األمنية واألخالقية والمهنية عقد دورات تدريبية في إطار العمل الشرطي في المجا -
 وتطبيق القانون.

 إعادة تقيم العاملين في إطار شرطة البلديات ونقل األشخاص ذوي المشاكل المتكررة. -

تفعيل آلية المساءلة داخل اإلدارة الواحدة المختصة )إنشاء قسم الرقابة والتفتيش( كما يتم  -
 إعداد لوائح داخلية للمحاسبة في اإلدارة.

 الجانب األخالقي في التعامل مع الجمهور. تعزيز -

 في الجانب المهاري: المقترحة التحسينات  :ثانياا 
 إعداد كادر مختص من الضباط واألفراد للتعامل في قضايا البلديات. -

 انتقاء األفراد العاملين في اإلدارة وذلك الحتكاكهم المباشر مع المواطنين. -
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باط واألفراد العاملين في اإلدارة وخاصة الدورات إعداد برامج تأهيل وتدريب مناسبة للض -
ومهارات االتصال –اإلنسانية والذاتية المهارات –التالية )فن التعامل مع الجمهور

 والتواصل(.

 :  في الممارسات الميدانيةالمقترحة التحسينات  ثالثاا:
 ع وتجاهإحداث توعية ألصحاب البسطات والباعة المتجولين تجاه ترتيب ونظافة الشوار  -

 المواطن وهذه التوعية الهدف منها تنظيم العمل وليس األداء.

 تنشيط وتفعيل دور جمعيات الوقاية وذلك عن طريق عقد اجتماعات في المناطق تجاه -
المواطن والبلد ومتطلباته تجاه البلدية والتوضيح لهم سياسة شرطة البلديات 

 واختصاصاتها.

يجاد آليات للتنسيقتفعيل لجان األسواق )تجار السوق( ت -                جاه الشرطة لمعالجة القضايا، وا 
حذية والمالبس( ألن التجار جزء        مع اللجان المعنية مثل )تجار الذهب والمالبس واأل

 د العالقة بين المواطنين والشرطة.يمن هذه العالقة ولديهم القدرة على توط ال يتجزأ

 لبلديات مع قيادة الشرطة لتوضيح المستجدات.عقد لقاءات متكررة لضباط شرطة ا -

 تطبيق القانون على الجميع بدون محاباة ألنه ال يوجد استثناءات في القانون. -

                   إيجاد آلية الستقبال شكاوى المواطنين بشكل متطور وحل هذه المشاكل بشكل سريع  -
         التواصل االجتماعيسبيل المثال "عمل حساب أو إنشاء صفحة على مواقع  على
 .Facebook مثل

شرطة البلديات حتى يتم تخفيف العبء عنهم مما لدى منتسبي تخفيف ساعات العمل  -
وذلك كله بزيادة عدد العاملين في شرطة  ،يؤدي إلى حسن التعامل مع المخالفين

 البلديات.

ت في اإلدارة تطوير قسم الشؤون القانونية وعمل مكاتب تحقيق خاصة بشرطة البلديا -
الواحدة، علمًا بأن الشكاوى تصل اإلدارة وال نقدر على حلها قبل وصولها للنيابة 

 )تفويض بالقبض(.

ألن عمل  بمحافظة غزة وباقي المحافظات ،  إنشاء موقع توأمة بين إدارة شرطة البلديات -
حصر شرطة البلديات من أخطر األعمال حيث يلقى على عاتقها على سبيل المثال ال ال

    متابعة األبنية والحرف واألسواق، وال يوجد أسس واضحة بين شرطة البلدية والبلدية 
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في التعامل، وأيضًا نظام المركزية الذي تتعامل به وزارة الحكم المحلي لم تلزم البلديات 
بشكل واضح والمتابع جيدًا يرى أن البلدية تتعامل معنا أكثر من الوزارة، وطبعًا هذا 

  حديث القوانين وا عداد نظم وقوانين متطورة .يتطلب ت
 وقد اقترح بعض أفراد عينة الدراسة من خالل اإلجابة عن محاور االستبانة عدة تحسينات -

 منها:

 ضرورة زيارة قائد الشرطة أو مدير شرطة البلديات لألسواق بشكل مستمر لالطالع  .1
 على مشاكل العمل في األماكن الحساسة.

 قبة في مداخل األسواق وذلك للرقابة والمتابعة وتنظيم العمل.تركيب كاميرات مرا .2

 إعطاء رجل شرطة البلدية دورات خاصة بالتعامل مع الجمهور بشكل مستمر. .3

وضع صالحية متابعة وتنفيذ لمؤسسة واحدة فقط وليس البلدية وشرطة البلدية ألن رجل  .4
مًا في وجه المواطن وليس الشرطة هو الذي ينفذ جميع قرارات البلدية وهو الموجود دائ

 موظف البلدية الذي يعطي األوامر لرجل شرطة البلديات لتنفيذها.

فتح أسواق جديدة بديلة عن األسواق الموجودة بحيث تكون قريبة من الطرق الرئيسية،                    .5
إذا كان الغرض فقط التنظيم ومنع المشاكل وا عطاء تراخيص للجميع، مع توفير أماكن 

 صحاب العربات لوضعها فيها.أل

التخفيف عن المواطنين في المخالفات نظرًا للوضع االقتصادي الذي يمر به قطاع  .6
 غزة.
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 النتائج والتوصيات
أخيرا تستعرض الباحثة في أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة من خالل البيانات 

وقت تستعرض الباحثة أهم التوصيات التي تم جمعها والفرضيات التي تم إثباتها، وفي نفس ال
 والتي قد تساهم في تحسين أداء شرطة البلديات في غزة وتحقيق أهداف الدراسة.

 

 الـنـتـائــج:أوالا : 
متوسط  غزةأن المواطنين يرون بأن أداء شرطة البلديات في وبشكل عام أظهرت النتائج  .1

 الممارساتو المهاري و القيمي واألخالقي أالثالثة )على مستوى جميع المجاالت 
 .ة(الميداني

         لم تظهر النتائج أي اختالفات أو فروق جوهرية في أداء شرطة البلديات سواء  .2
في المجال القيمي واألخالقي أو المهاري أو الميداني بالنسبة للمواطنين سواء لنوع 

سواء كان  الجنس أو مكان السكن )مخيم أو مدينة(. وكذلك بالنسبة لعمر المواطنين
 سنة. 30سنة أو أكثر من  30العمر أقل من 

أظهرت النتائج اختالفات أو فروق في أراء المواطنين وتحديدًا من يعملون في مجال  .3
، فهذه الفئة من المواطنين يرون أن أداء شرطة سنة فأكثر( 11من )التجارة لفترة تتراوح 

نين العاملين في المجال التجاري البلديات على جميع المستويات إيجابي أكثر من المواط
 .(سنوات10-  6)لفترة 

أظهرت النتائج اختالف أو فروقات في أراء المواطنين الحاصلين على شهادة دبلوم فأقل  .4
من المواطنين الحاصلين على شهادة بكالوريوس فأكثر، حيث أن الفئة األولى ترى بأن 

 األداء الشرطي ايجابي بشكل كبير. 

ين المتزوجين والغير متزوجين واألرامل فقد أظهرت النتائج فروقات بالنسبة للمواطن .5
واختالفات جوهرية في االتجاهات. حيث أن المواطن المتزوج يرى أن أداء شرطة 
البلديات سواء في مجال األخالقي والقيمي أو المهاري أو العمل الميداني إيجابي على 

 عكس نظرة المواطن األعزب و األرمل.

ثر كبير في أرائه تجاه أداء شرطة للحالة االقتصادية للمواطن أ ائج أنأظهرت النت .6
على كافة المستويات األخالقي والقيمي أو المهاري أو العمل الميداني. وقد  غزةالبلديات ب
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وكلما كانت الحالة االقتصادية للمواطن جيدة كلما كانت نظرته  أنهأظهرت النتائج 
وتكون سلبية في حال كانت  في حين تختلف كلياً  يجابية نحو أداء شرطة البلدياتإ

 الحالة االقتصادية سيئة.

الكادر الموجود في اإلدارة العامة لشرطة البلديات غير كافي لتغطية جميع المناطق  .7
  وتأدية المهام المنوطة بها بدون تأخير.

 شرطة البلدية.أن القوانين القديمة المعمول بها في البلدية أثرت سلبًا على أداء البلدية و  .8

      شرطة البلديات ما هي إال جهة تنفيذية لعمل البلدية، وأي إساءة من المواطن تكون  .9
 في نظر المواطن سببها رجل الشرطة وليس موظف البلدية.

 .عدم استخدام اإلعالم كإستراتيجية أساسية وضرورية إلظهار دور شرطة البلديات  .11
 

 الـتـوصيــات:ثانياا : 
على النتائج السابقة ومن خالل ما تم استعراضه سلفًا، قامت الباحثة ببناء بعد االطالع 
 التوصيات التالية:

العمل على تعديل االتجاهات لدى المواطن من خالل حرصنا على توفير متطلباته  .3
 .يه وتسهيل األمر عل

وتطوير الخصائص  تطوير وصقل المهارات اإلنسانية والذاتية لعناصر شرطة البلديات .5
  .، وضرورة العناية بالجوانب السلوكية عند تقييم رجال الشرطةنفسيةال

 لمواطنين رفع مستوى الوعي االجتماعي بالقضايا األمنية والتنظيمية والثقة بين ا .1
خالل خلق ثقافة جديدة مبينة على التعاون ما بين العاملين بأجهزة البلديات من  وشرطة
    تحسين الصورة الذهنية عن رجل األمن و البلديات والمجتمع على حد سواء،  شرطة

االتصال المباشر وذلك بالعمل على تعزيز المكانة االجتماعية لرجال الشرطة  من خالل
  .لكسب ثقتهم المجتمع  مع أفراد

كبر في كافة األنشطة الوقائية ذات الطابع ضرورة إدماج شرطة البلديات بشكل أ .4
وتشجيع الشرطة  إشراقًا أمام المجتمع،االجتماعي بهدف الوصول إلى صورة أكثر 

رشاد لرفع بمواصلة الدراسة لرفع مستواهم العلمي،  وعمل ندوات ومحاضرات توعية وا 
 ..مستوى األداء 
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توطيد العالقة بين الشرطة والمواطنين من خالل تكليف اإلدارة العامة للعالقات العامة  .2
ونشر برامج اصل االجتماعي بإنشاء صفحة على مواقع التو  واإلعالم بجهاز الشرطة

 توعوية في وسائل اإلعالم المختلفة.

لمتابعة األداء الشرطي بهدف المحاسبة  في جهاز الشرطة دائرة لرقابة والتفتيشتفعيل  .6
 على األخطاء وتقييم العمل والنهوض به.

وكذلك في المناهج  إشراك رجل الشرطة في البرامج االجتماعية التي تهم المواطن،   .7
وية في المدارس من خالل إلقاء المحاضرات على الطلبة عن دور الشرطة ومهامها الترب

  وذلك حتى تتسع مساحة التفاهم التي تقوم بين رجل الشرطة والمواطن.

إعداد دراسات شرطية وقانونية تثقيفية، وذلك لتوسيع مدارك وآفاق العاملين في كافة  .8
 إدارات الشرطة.

 البلديات بداًل من القوانين القديمة المعمول بها اآلن. تحديث القوانين الناظمة لعمل .1
 

 ة: ـرحـالدراسات المقتثالثاا : 
 وتقترح الباحثة أن تكون هناك دراسات وأبحاث في المجاالت التالية: 

 القيام بدراسات مماثلة للدراسة الحالية على أجهزة مختلفة . -

 جهاز الشرطة .  ضغوط العمل وعالقتها بالدافعية نحو العمل لدى أفراد -

للعاملين في وزارة الداخلية واألمن  المهارات اإلنسانية والذاتيةدراسة بعنوان واقع تنمية  -
 الوطني .

دراسة بعنوان جودة الخدمات التي تقدمها األجهزة األمنية في وزارة الداخلية واألمن  -
 الوطني.

 ي . التوجهات السلبية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز و الرضي الوظيف -

دراسة بعنوان واقع تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل وزارة الداخلية واألمن  -
 الوطني .
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 الـمراجـــــعقائمة المصادر و 
 المصادر : أوال: 
 القرآن الكريم -

 كتب الحديث الشريف: -

ين من كالم . شرح رياض الصالح3 ،نزهة المتقين (1998، اإلمام أبي زكريا محي الدين )النووي 
 ، المدينة المنورة، مؤسسة الرسالة.13طسيد المرسلين، 

. شرح رياض الصالحين من كالم 5 ،نزهة المتقين (2001النووي، اإلمام أبي زكريا محي الدين )
 ، المدينة المنورة، مؤسسة الرسالة. 16، طسيد المرسلين

، القاهرة، ن كالم سيد المرسلينرياض الصالحين م ت( النووي، اإلمام أبي زكريا محي الدين )ب.
 دار البيان الحديثة، مكتبة الصفا.

مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح ألحاديث (. 2005الزبيري، اإلمام زين الدين )
 ، دار البيان الحديثة، مكتبة الصفا. ، القاهرة1ط ،الجامع الصحيح

 ثانياا : المراجع :
 الــكـــتب العلمية: (أ

دراسة مقارنة  الشرطة في النظم اإلسالمية والقوانين الوضعية،ت(  محمد إبراهيم .)ب.األصبعي، 
 .والقانون، المكتب العربي الحديثبين الشريعة 

، دار الكتب بيروت، لبنان .1ط. الكامل في التاريخ( 1978، آبي الحسن الشيباني. )األثيرابن 
 العلمية.

، الرياض، كشف المشاكل من حديث الصحيحين .(1997عبد الرحمن البكري. ) ابن الجوزي،
 السعودية، دار الوطن. 

"المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ  تاريخ ابن خلدون (. 2001. )، عبد الرحمنابن خلدون 
 ، بيروت، لبنان، دار الفكر. العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الكبير"

، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث 1ط ،البداية والنهاية .(1998) بي الفداء الدمشقي.أابن كثير، 
 العربي.
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 ، لبنان، دار الجيل."، بيروتالسيرة النبوية" .(1994) بو محمد المعافري.أابن هشام، 

، 1ط ."رجل األمن في اإلسالم: شروطه وصفاته وآدابه"(. 2014) .أحمد، إبراهيم علي محمد
 . ، مصرمطبعة الحامد، القاهرة

 ، مطبعة السعادة. ، مصر1ط، "تاريخ الخلفاء" .(2004وطي، عبد الرحمن. )السي

 ،1ط. "تاريخ الرسل والملوك المعروف بـتاريخ الطبري " .(1990) الطبري، أبو جعفر بن جرير.
 ، دار الكتب العلمية.بيروت، لبنان

المكتب  ، بيروت، لبنان،1  ،"المعجم الصغير" .(1985) بي القاسم بن احمد.أ ،الطبراني
 اإلسالمي. 

 القاهرة، مصر، دار الحرمين. ،"المعجم األوسط" .(1995) بي القاسم بن احمد.أالطبراني، 

، مصر، دار البشير للثقافة ، المنصورة2ط، "األوائل"( 1978العسكري، أبو هالل بن مهران. )
 .والعلوم اإلسالمية

، لنقد الرواية التاريخية وفق المحدثينمحاولة  "،عصر الخالفة الراشدة" .(2008. )، أكرمالعمري 
 المملكة العربية السعودية.، ، الرياضمكتبة العبيكان

بحث في السيرة النبوية على صاحبها  ،"الرحيق المختوم" ت( )ب. المباركفوري، صفى الرحمن.
 ، مصر، دار ابن خلدون."، اإلسكندريةأفضل الصالة والسالم

جامعة الدول  ."موسوعة اإلدارة العربية اإلسالمية. "(2004. )المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 العربية، المجلد الثالث.  

، ما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع ".إمتاع األسماع". (1999المقريزي، تقي الدين. )
 بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية. ،1ط

مطبعة حكومة الكويت. ، 2ط, "عالم الخالفةمآثر اإلنابة في م". (1985القلقشندى، أحمد. )
 الكويت.

، دار روائع 2. ط"اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب" (.2003المجدالوي، فاروق. )
 المجدالوي.

. مركز الدراسات اإلستراتيجية، 1، ط"األمن والمخابرات رؤية إسالمية" (.1996النميري، علي. )
 . انية للكتب، الدار السودالخرطوم. السودان

، 1، ط"الشرطة والمواطن، مفهوم الوظيفة الشرطية ودور المواطن"(. 1990العمرات، أحمد. )
 األردن. ،عمان
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، المجلد األول،  " دراسات في علم النفس االجتماعي "( . 1998خليفة، عبد اللطيف محمد. )
 .دار قباء للطبع والنشر القاهرة ، 

 . اإلسكندرية، مصر ، المكتبة االجتماعية ،  إلنساني""السلوك ا(. 2000يونس، إنتصار.)

مقدمة في علم النفس االجتماعي ، المكتب الجامعي والمجتمع"  اإلنسان"(.2006شفيق، محمد .)
 .، مصر  اإلسكندريةالحديث ، 

 ، مكتبة لبنان ، بيروت. " معجم مصطلحات العلوم االجتماعية "(.1986بدوي، احمد زكي.)

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع ،، القاهرة  1، ط" دراسات في علم النفس"(.1983 .)موسى، عبد هللا

دار عمان، األردن  ،1، ط التنشئة االجتماعية سيكولوجية" (.1998أبوجادو، صالح محمد علي )
 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

دار النهضة ، ، بيروت"" علم النفس االجتماعي أصوله ومبادئهدويدار، عبد الفتاح .) ب.ت(.
 .العربية

دار المعرفة  ،، اإلسكندرية، مصرالعالقة االجتماعية" "سيكولوجية(.1992، ماهر محمود.)رعم
 . الجامعة

 .دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،مصر ،""علم النفس االجتماعي (.1992الشيخ، عبد السالم .)

 .دار المعرفة الجامعة ،سكندرية،مصر، اإل1ط "علم النفس التربوي".(.1991منسي، محمود .)

 مركز اإلسكندرية للكتاب ، اإلسكندرية ،مصر . "علم النفس االجتماعي ".(.2001أحمد، سهير.)

 . عالم الكتب ،، القاهرة 6، ط ""علم النفس االجتماعي (.2003زهران، حامد . )

دار  ،عمان، األردن، 1، ط" " نماذج التدريس الصفي(.1998قطامي يوسف، و نايفة قطامي .)
 .الشروق 

 ، جامعة األزهر ، غزة . " مدخل لعلم النفس االحتماعي "(. 2001أبو نجيلة ، سفيان . )

" الصحة النفسية (. 2006) مكاري ، نبيلة ميخائيل.هاشم، مها،و صالح، أحمد، وقاسم ، محمد ، 
 إلسكندرية،مصر.ا مركز اإلسكندرية للكتاب، ،وعلم النفس االجتماعي والتربية الصحية

 "علم النفس االجتماعي دراسات نظريةالقطان، مصطفى ، وفهمي، محمد علي .)ب. ت(. 
 . وتطبيقات عملية
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األمن والتنمية منظومة األمن الشامل كبيئة خاصة للتنمية المستدامة "(. 2002العمرات، أحمد. )
 األردن. ،، عمان1. ط"في ظل ظروف العولمة

. معهد تدريب الضباط، "الضوابط الشرعية للعمل األمني"(. 2012) العامودي، محمد سمير.
 المديرية العامة للتدريب. غزة، فلسطين.

. وزارة الداخلية واألمن الوطني. كلية الشرطة الفلسطينية. "تنظيم الشرطة"(. 2009الحتة، أحمد. )
 غزة، فلسطين.

 ، اإلمارات.دبي. كلية شرطة. "المدخل إلدارة الشرطة" .(1997عمر، خالد. )

. غزة. "الشرطة الفلسطينية الماضي والحاضر والمستقبل"(. 2006كلوب، عرابي محمد. )
 .فلسطين

دارة الشرطة الفلسطينية"(. 2005كلوب، عرابي محمد. )  فلسطين.  . غزة،، دار المنارة"تنظيم وا 

 فلسطين.  ،غزة ،1. ط"العالقات العامة في الشرطة"(، 2011حماد، منصور. )

 ، مصر. 1،ط"الصورة الذهنية والرأي العام""،صورة الشرطة عند الجمهور"(.2004صير، شاذن.)ن

 .(2010قاموس المعاني العربي. )
معجم المصطلحات التربوية ( 2003زينب، وعمار،حامد.)و والنجار،  شحاتة،حسن

 : الدار المصرية اللبنانية . 1، طوالنفسية
 

 األبحاث والدراسات: (ب
"اتجاهات أطفال المخيمات في األردن نحو االنتفاضة  (.1992عبد الرحمن. )البرميل ، حسن 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة األردنية ، عمان .  الفلسطينية "

. جامعة "رجل األمن في اإلسالم: شروطه وصفاته وآدابه"(. 2002) .أحمد، إبراهيم علي محمد
 لكة العربية السعودية.مألمنية، الرياض، المنايف العربية للعلوم ا

. مركز البحوث والدراسات "الشرطة المجتمعية مفهومها وتطبيقاتها"(. 2003البشري، محمد. )
 الشرطية بوزارة الداخلية، أبو ظبي. اإلمارات العربية المتحدة.

مطبعة كلية . "اتهاادالقيم المهنية والسلوكية للوظيفة الشرطية ومردو "(. 2003أبو الخير، عادل. )
 الشرطة. القاهرة.
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. رسالة ماجستير. قسم الفقه "األعمال الشرطية دراسة فقهية مقارنة"(. 2012أبو مخدة، رائد. )
 المقارن. كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية. غزة، فلسطين. 

، أكاديمية نايف ية""دور مشاركة الشباب في دعم األجهزة األمن(. 2000الحربي، عبد الكريم. )
 العربية للعلوم األمنية. مركز الدراسات والبحوث، الرياض. 

دراسة الجمهور، المهارات اإلدارية والشخصية وعالقتها بالتعامل مع "(. 2005الذويبي، فهد. )
". رسالة ماجستير غير منشورة، مسحية على الضبا  العاملين في شرطة منطقة القصيم

 أكاديمية نايف للعلوم األمنية. المملكة العربية السعودية.قسم العلوم الشرطية، 

اتجاهات خريجي الكليات التقنية نحو العمل بقطاعات وزارة  "(. 2006)الشمري ، عليق بن وبران 
.  قسم العلوم رسالة ماجستير  .دراسة حالة عن الكلية التقنية بمدينة الرياض الداخلية " 

 يا . جامعة نايف للعلوم األمنية ، المملكة العربية السعودية .اإلدارية . كلية الدراسات العل

مهارات تعامل رجل األمن مع الجمهور ودورها في تفعيل "(. 2007اني، مبارك بن مخلد. )الذب
رسالة ماجستير غير  ،دراسة تطبيقية على دوريات األمن بمحافظة جدة. "الخدمة األمنية

الدراسات العليا .جامعة نايف للعلوم األمنية، المملكة قسم العلوم اإلدارية. كلية  ،منشورة
 العربية السعودية.

. اتجاه الشباب الجامعي نحو أهمية الفحص الطبي قبل الزواج "(. 2007) احمد ، حنان حسن .
والعلوم اإلنسانية ،  االجتماعيةدراسات في الخدمة وتصور مقترحاا لخدمة الفرد لمواجهته ، 

 .ة حلوان ، القاهرة كلية اآلداب ، جامع

 .تقديرات الذات وعالقته بالمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعة "  "(. 2008)شقفة ، عطا احمد 
 . التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة كلية قسم علم النفس ،رسالة ماجستير غير منشورة. 

ياسي والعوامل الخمسة الس باالنتماءاالتجاهات السياسية وعالقتها "(.2011)شقفة ، عطا احمد 
الدراسات قسم  ،دكتوراه رسالة  ."الكبرى للشخصية لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة 

 معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة . علم النفس ،،التربوية 

. "لعربية السعوديةمدى مالئمة الشرطة المجتمعية في المملكة ا"(.2005الزهيري، عبد هللا مسفر.)
قسم العلوم  ،رسالة ماجستير ،دراسة تطبيقية على آراء ضباط شرطة منطقة الرياض

 جامعة نايف للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية.،كلية الدراسات العليا  ،اإلدارية

ة رأي الجمهور في الشرطة المجتمعية في العاصمة المقدسة، دراس"( 2005) المنشاوي، محمد.
مكة المكرمة. ، . قسم اإلحصاء والدراسات الجنائية "ميدانية بشرطة العاصمة المقدسة

 .السعودية
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                    . دراسة حالة "الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن العربي"(. 2006الشرمان، عديل. )
 على المجتمع القطري، رشاد برس، قطر.

                  . دراسة تطبيقية اتجاهات المواطن العربي نحو رجل األمن(. 2008الطراونة، محمد إبراهيم. )
 على المجتمع األردني، جامعة نايف للعلوم األمنية. المملكة العربية السعودية.

مهارات رجل الشرطة في التعامل مع الجمهور وأثرها على فعالية "(. 2010الطناني، رامي. )
 الجامعة اإلسالمية. غزة. فلسطين. إلعمال، كلية التجارة.. قسم إدارة ا"تقديم الخدمة

العوامل الكبرى في الشخصية وعالقتها بالداء الوظيفي لدى ضبا  "(. 2009البيالي، عبد هللا )
 .. السعوديةرسالة ماجستير، قسم العلوم اإلدارية، جامعة نايف للعلوم األمنية ."الشرطة

، قسم العلوم "ألخالقي لرجل األمن في التعامل مع الجمهورالسلوك ا"(. 2006الماحي، إبراهيم. )
 الرياض. اإلدارية. جامعة نايف للعلوم األمنية.

، دراسة "العوامل الشخصية والوظيفية للعاملين بوحدة خدمات الجمهور"(. 2006، احمد. )الغانم
للعلوم مسحية على العاملين بمرور منطقة القصيم. قسم العلوم اإلدارية، جامعة نايف 

 األمنية. الرياض.

. "تقييم التدريب الفني باإلدارة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية. "(2007) الشمراني، مطران.
 .. السعوديةرسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم األمنية

ني اإلداري ودورها في تعزيز المجتمع الفلسطي اإلصالح والتطوير" .(2008) الفرجاني، عبد الفتاح.
 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة."ةطبيقية على قيادات الشرطة بقطاع غزدراسة ت
 فلسطين.

تقويم العالقة بين مراكز الشرطة والشركات األمنية وانعكاسها على "(. 2003المشعل، احمد. )
 نايف للعلوم األمنية، قسم جامعة. رسالة ماجستير غير منشورة، "مستوى األداء األمني

  . الرياض .العلوم الشرطية

.رسالة ماجستير، "اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو عمل المرأة "(. 2003.)حمايل، سعيد
  النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين .  جامعة

االتجاه نحو المخاطرة وعالقته ببعض المتغيرات النفسية "(. 2002.) إسماعيلالسحار، ختام 
  ،رسالة ماجستير، قسم علم النفس. "باب االنتفاضة في محافظات غزة الديموغرافية لدى ش

 الجامعة اإلسالمية. غزة. فلسطين. التربية .كلية 
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اتجاهات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة نحو  "(. 2003. )عوض ، احمد محمد 
، كلية النفس  رسالة ماجستير، قسم علم. "التربوي وعالقته بأداء المرشد التربوي  اإلرشاد
 الجامعة اإلسالمية. غزة. فلسطين. التربية .

اتجاه معلمات رياض األطفال نحو العمل مع الطفل في ضوء "(. 2008. )محمد ، سهير إبراهيم 
رسالة ماجستير ، قسم العلوم النفسية ، كلية رياض . "بعض المتغيرات النفسية الديموغرافية 
 األطفال ، جامعة القاهرة ، مصر . 

دراسة عبر جيلين من . الشباب وفرص الحراك االجتماعي " "(. 2001. )عبد النبي ، محمد 
 الشباب ومستقبل مصر ، مركز البحوث والدراسات ،كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، مصر . 

اتجاهات الشباب نحو العزوف عن العمل في جهاز "(. 2009) .المتولي والعنزي، عبد الرحمن
، مركز االستشارات والبحوث والتطوير، أكاديمية السادات للعلوم "الكويتالشرطة بدولة 

 .1اإلدارية، عدد

استراتيجيات تطوير الفاعلية االجتماعية للمؤسسة " (.1994النجار، أحمد عبد العزيز. )
، اإلمارات العربية أبو ظبي مركز البحوث والدراسات األمنية واالجتماعية،، "الشرطية
 .المتحدة

التنظيمات االجتماعية واالقتصادية في البصرة في القرن األول " .(1953) ، صالح.العلي
 مطبعة العارف، بغداد. .رسالة دكتوراه. "الهجري 

دمة المجتمع في مملكة شرطة خ" (.2008) بركات، وجدي، السيد، عمار، عبد الرحمن، هبه.
، . جامعة البحرينكاملة"البحرين .الواقع والمستقبل نحو إستراتيجية مجتمعية أمنية مت

 . البحرين

السمات الشخصية لرجل األمن لدى السلطة الوطنية الفلسطينية "(. 2007دحالن، خالد. )
الجامعة  . رسالة ماجستير، قسم علم النفس، كلية التربية،"وعالقتها ببعض المتغيرات
 اإلسالمية. غزة، فلسطين.

قدرة على اتخاذ القرار لدى ضبا  الشرطة االتزان االنفعالي وال"(. 2010حمدان، محمد. )
. رسالة ماجستير. قسم علم النفس. كلية التربية. الجامعة اإلسالمية. غزة، "الفلسطينية

 .فلسطين

فاعلية متطلبات تطبيق وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية في جهاز " .(2008صيام، محمد. )
، ، كلية التجارةر، قسم إدارة اإلعمال، رسالة ماجستي"الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة

 .لجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطينا
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أطر دعم التعاون والتنسيق بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني "(. 2007كسناوي، محمود. )
. قسم التربية المقارنة، كلية التربية جامعة أم القرى. مكة "لنشر مفهوم الشرطة المجتمعية

 ربية السعودية.المكرمة، المملكة الع

، مركز بحوث "دراسة اجتماعية –واقع العالقة بين الجمهور والشرطة "(. 2007) هالل، ناجي.
 الشارقة. اإلمارات العربية المتحدة.

 

 المجالت والدوريات : (ت
مدى التزام الشرطة الفلسطينية بمبادئ العالقات " .(2012) .األشقر، ياسر، والجريسي، محمد

، مية للدراسات التربوية والنفسية، مجلة الجامعة اإلسال"عاليم اإلسالماإلنسانية في ضوء ت
 . فلسطين ،المجلد العشرون، العدد الثاني. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية. غزة

، المجلد  االجتماع، قسم علم  االتجاهات من منظور علم االجتماع " .(2012)يق ، حسين . دص
 والعلوم السياسة ، جامعة دمشق . سوريا . اآلداب. كلية 3+4 ، العدد  28

(. "اتجاهات الشباب الجامعي الفلسطيني نحو قضايا المرأة 2013. ) نجم ، منور عدنان محمد
، المجلد مية للدراسات التربوية والنفسيةمجلة الجامعة اإلسالفي مجالي التعليم والعمل" ، 

 .  فلسطين ،امعة اإلسالمية. غزة. كلية التربية، الجاألول العشرون، العدد الحادي و 

، ندوة "المواطن رجل األمن األول وتحقيق مفهوم الشرطة المجتمعية. "(2007الصنيع، صالح. )
، الدورة األولى. جامعة األمام محمد بن تطبيقات الشرطة المجتمعيةاألمن مسؤولية الجميع، 

 .سعود اإلسالمية بالرياض. السعودية

مجلة كلية بغداد  ،11العدد  ، االتجاهات من منظور علم االجتماع . "(2006)النعيمي وعثمان . 
 .العراق  ، االقتصاديةللعلوم 

دراسة ميدانية ،  ،السياسية لدى الطلبة الجامعيين االتجاهات  " .(1993).  ، أمين مهنا المشاقبة
 مجلة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .

ة ، مجل"اتجاهات طلبة جامعة اإلمارات نحو العاملين بالشرطة"(. 2002هيم. )إبرا  ،عبد الحميد
   .. مركز البحوث والدراسات. الشارقة. اإلمارات3، عدد11الفكر الشرطي، مجلد 

المتطلبات الضرورية إلعداد رجل الشرطة في ضوء مفهوم الشرطة (. 2006حربة، محمد. )
 قسم الندوات واللقاءات العلمية . مركز الدراسات والبحوث .االجتماعية . 
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اد األمين توجيهات دينية وأخالقية إلى رجال األمن "ز (. 2011لفيف من علماء فلسطين. )
 ، من منشورات الدائرة العلمية. رابطة علماء فلسطين، غزة، فلسطين.2، ط"والشرطة

، "جود األمنحدود دور الشرطة في تدعيم حق األفراد في الو "(. 2001) .موسى، سعود محمد
 مجلة كلية الدراسات العليا، أكاديمية مبارك لألمن. مصر.

. دورية الفكر "المتغيرات المؤثرة على صورة جهاز الشرطة"(. 2004شادن، محمد إبراهيم. )
 . مركز بحوث الشارقة. اإلمارات العربية المتحدة.(51العدد )الشرطي. 

 (.2012): دليل شرطة البلديات. مجلة
الهيئة  (. " االتجاهات النفسية وكيفية تغيرها . مجلة علم النفس،1999يد محمود . )الطواب، س

 .  15العدد المصرية العامة للكتاب،
 

 

 : المقاالت (ث
. ورقة عمل "قوانين الشرطة في فلسطين, دراسات ومالحظات نقدية"(. 1998عريف، زياد. )

 غزة. فلسطين. مقدمة للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.

. وزارة الداخلية واألمن "محاضرات في واجبات الشرطة". و كاشف، جميل، وآخرون )ب. ت(أب
 الوطني، قيادة الشرطة، أكاديمية عرفات للشرطة.

، غزة ،، قسم المقاالت موقع الشرطة الفلسطينية"أخالق الشرطة"(. 2010البطنيجي، أيمن. )
 .فلسطين

، بيان صادر "إصالح جهاز األمن والشرطةبيان معالم الخطة في "(. 2010بن حاج، على. )
 المنتدى السياسي، موقع بال حدود. الجزائر. 25/02/2010

 ،، قسم المقاالت موقع الشرطة الفلسطينية"النزاهة في سلك الشرطة". (2013، حسين. )الدبجي
 . ، فلسطينغزة

مقال،     ، "الشرطةدراسة بحثية لتعزيز العالقة بين المواطنين وأجهزة " .(2009) .حجاب، عماد
 األهرام اليومي.

. الحلقة الرابعة. موقع، "السلوك األخالقي لرجل الشرطة اتجاه الجمهور"(. 2013مخامرة، فتحي. )
 . الضفة الغربية، فلسطين.. وزارة الداخليةالشرطة. مدير شرطة مرور بيت لحم
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 مراكز ومؤسسات حكومية وغير حكومية: (ج
 

 بلديات.اإلدارة العامة لشرطة ال

 (، "اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير"، غزة، فلسطين2013جهاز الشرطة، )

 (، السلطة الوطنية الفلسطينية، غزة، فلسطين.2010مالية الشرطة، )سبتمبر، 

 غزة، فلسطين. مكتب مدير عام الشرطة الفلسطينية،

 (.1996قانون مجلس الهيئات المحلية الفلسطينية، )

 (، السلطة الوطنية الفلسطينية، غزة، فلسطين.2014دارة، )يوليو، هيئة التنظيم واإل

المراحل االنتقالية لنقل  (2008وحدة بنك المعلومات القانونية ) –معهد الحقوق  –جامعة بيرزيت 
لغايات عملية دمج )السلطات والصالحيات وتغيير المسميات وأثرها على التشريعات السارية 

 .التشريعات
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 قــالمــالحــ

 ( االستبانة قبل التحكيم3ملحق رقم )

 ( االستبانة بعد التحكيم 5ملحق رقم )

 المقابالت الشخصية( 1ملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين( 4ملحق رقم )

.لبلدية غزة( قائمة بعدد المحالت والبسطات التابعة 2ملحق رقم )  

( يوضح الهيكل التنظيمي إلدارة شرطة البلديات 6ملحق رقم )

 ووظائفها.
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  (3ملحق رقم )
 ة قبل التحكيم:انتباإلس

 

 برنامج الدراسات العليا المشترك
 بين أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى

 برنامج إدارة الدولة والحكم الرشيد 
 

 نحو أداء شرطة البلديات بغزة وسبل تحسينهااتجاهات المواطن الفلسطيني 

 عزيزي اجمليب....

 ،،،السلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 أما بعد:

، غزةنرجو التكرم باإلجابة عن أسئلة االستبانة بكل موضوعية، علمًا بأنها موجهة للمواطن يف 

بانة ستستخدم فقط لغرض البحث وجيدر بنا يف هذا املقام أن نذكركم بأن البيانات الواردة يف هذه االست

 العلمي، وذلك حملاولة التعرف على كيفية أداء شرطة البلديات.

 ،،،معنا تعاونكم حسن لكم شاكرين

 ةالباحث

 سهير شعبان حسين يوسف

5134 
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: البيانات األساسية أوالا   

 الجنس -3

  ذكر    -أ          ب : أنثى 

 محل السكن  -5

  أ : مدينة      ب : مخيم  

 السن    -1

   : سنة  31أقل من أ   : سنة  41 – 31ب      : سنة 41أكثر من ج 

 الحالة االجتماعية  -4

  أ : أعزب        ب: متزوج    ج : أرمل 

 المستوى التعليمي -2

   أ: أمي     ب: ثانوي            ج: ما فوق الثانوي 

 الحالة االقتصادية  -6

  أ : سيئة  ب : متوسطة   : جيدة ج    ممتازةد : 

  :: بيانات خاصة بمدى رضا المواطن عن الخدمات التي تقدمها الشرطةثانياا 

 هل لجأت في يوم ما إلى طلب مساعدة من رجل الشرطة؟ -7

   : نعمأ       : الب 
 

 إذا كانت اإلجابة بـــــــ ) نعم ( حدد درجة رضاك عن هذه المساعدة  -8

   أ: راض تمامًا    ب: راض            ج: راض إلى حد ما 

 ؟ر وسلبيات في العمل الشرطي برأيكهل هناك قصو  -1

   أ : نعم     ب : ال 
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 إذا كانت اإلجابة بــــــــ ) نعم ( هل السبب في ذلك:-31

  : البطء والتعقيد في إنجاز المعامالتأ    : الوساطة في انجاز المعامالتب 

  : ملة المواطنينبعض رجال الشرطة يسيئون معاج   أخرى ُتذكرد : 

  :اتجاه المواطن نحو رجل الشرطة : بيانات خاصة ب ثالثاا 

 هل في رأيك أغلب رجال الشرطة تتوفر لديهم المهارات الالزمة للتعامل مع الجمهور؟ -33

        أ: إلى حد كبير   ب: إلى حد ما   ج:  ليس لديهم إلمام بهذه المهارات 

 ؟خوف من رجل الشرطةلديك إحساس بالهل  -35

        أ: إلى حد كبير   ب: إلى حد ما  هذا اإلحساس ج:  ليس لدي  

 ؟رجل الشرطةهل في رأيك مظهر مالبس  -31

       :الئق إلى حد كبيرأ    :إلى حد ما الئق ب     :غير الئقج 

 ؟لمعاملة سيئة من جانب رجل الشرطةهل شاهدت أو تعرضت في يوم ما  -34

       :نعم أ         :الب   

 أثناء قيامه بعمله  الشرطة: أخالقيات رجل  رابعاا 

موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

رجل الشرطة متعجرف ومتعال في تصرفاته مع  1
 المواطنين

     

      رجل الشرطة يعد نفسه فوق القانون  2

      من غيره رجل الشرطة يخالف القانون أكثر  3

      يتعامل رجل الشرطة مع المواطن بانفعال 4

يقوم رجل الشرطة باستغالل نفوذه لتحقيق  5
 مصالح شخصية 
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 يعمل رجل الشرطة بمزاجيه وبعيدًا   6
 عن أخالقيات المهنة 

     

 

 المهنية  خامساا : سلوكيات رجل الشرطة

موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 وافقم

 غير موافق
 بشدة 

      يتعامل أفراد الشرطة مع المواطنين بحيادية  1

      رجل الشرطة حازم في تعامله مع المواطن  2

      رجل الشرطة يعرف طبيعة عمله بحرفيه عالية  3

      رجل الشرطة ينجز عمله بسرعة ودقه عالية 4

      رجل الشرطة قادر على فهم المواطنين  5

      مع المواطن  ألمس اإلنسانية في تعامل رجل الشرطة 6

      رجل الشرطة يخدم المواطن بحكم وظيفته فقط  7

      أحصل على مساعدة رجل الشرطة دون عناء  8

 سادساا : الشعور بأن المواطن شريك في العملية األمنية 

موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 دةبش

      اندفع للتعامل مع رجال الشرطة ومساعدتهم  1

      لدعم جهود الشرطة في محاولة تنظيم وترتيب األوضاع أتشجع 2

أشعر بأني شريك في مساعدة الشرطة للتنظيم والحفاظ  3
 على األوضاع 

     

      أقدر صعوبة األعمال التي يقوم بها رجل الشرطة  4
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ي يقوم بها رجل الشرطة فيها خطورة أرى أن األعمال الت 5
 على حياته 

     

      يتعامل رجل الشرطة مع المواطن بعالقة تشاركيه  6

 سابعاا : رأي المواطن في مهارات رجل الشرطة في التعامل مع المواطن  

موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

طن بالفوائد المترتبة على لديه القدرة على إقناع الموا 1
 تحقيق أهداف الشرطة 

     

      لديه القدرة على إفهام المواطن واجباتهم بوضوح  2

يستخدم أساليب إقناع مختلفة تتناسب مع ثقافة  3
 وأعمار المواطن

     

      يقدم األدلة والبراهين المختلفة إلقناع المواطن  4

      ز أو محاباة  يقوم بخدمة المواطن بدون تميي 5

      يحاول فهم مشاعر المواطنين واحتياجاتهم  6

      لديه القدرة على التعامل مع مختلف األعمار  7

      يقوم بإبداء الرغبة بالتعاون مع المواطنين 8

لديه المرونة الذهنية لتقبل األفكار والمقترحات  9
 الجديدة من المواطن 

     

      لى تقبل انتقادات المواطن دون غضبلديه القدرة ع 11
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 ة بعد التحكيم:انتباإلس (5ملحق رقم )
 

 برنامج الدراسات العليا المشترك
 بين أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى

 برنامج إدارة الدولة والحكم الرشيد 
 

 ...واطن الكريم عزيزي امل

 ،،،السلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 ا بعد:أم

 الموضوع: تعبئة استبانه بغرض البحث العلمي
"اجتاهات املواطن الفلسطيين حنو أداء شرطة البلديات بغزة وسبل تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

كمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري يف إدارة الدولة واحلكم الرشيد يف أكادميية اإلدارة  حتسينها"،

ه االستبانة للوقوف على اجتاهات املواطنني جتاه موضوع الدراسة، وثقة من الباحثة يف والسياسة، وقد أعدت هذ

حبكم لبلدكم وحرصكم على مصلحته، فإنها تضع بني أيديكم هذه االستبانة راجية منكم قراءتها بكل دقة 

حتفظ بسريتها ولن ستوستكون موضع احرتام وتقدير الباحثة  إجاباتكموتعبئتها بكل موضوعية وأمانة علمًا بأن 

  تستخدمها إال ألغراض البحث العلمي.

 ،،،معنا تعاونكم حسن لكم شاكرين

 الباحثة 

 يوسفسهير شعبان 
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 : البيانات الشخصية.والا أ
 

 :         ذكر               أنثىالجنس .3
 

 عام فما فوق  41          عام 41 - 31         عام 31:       أقل من العمر .5
 

 مخيم                     مدينة         : مكان السكن .1
 

 دبلوم           بكالوريوس فما فوق    ثانوي فما دون           :    المستوى التعليمي .4

               

 الحالة اإلجتماعية: .2

 مطلق      أرمل            متزوج              أعزب 
 

 الحالة االقتصادية: .6

 سيئة              عادية      يدة              ج         
 

 عدد سنوات العمل في مجال التجارة :  .7

  سنة فأكثر 11         سنوات  11إلى  6من   سنوات فأقل           5         
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5 4 3 2 1 
 م  الفقرات و المحاور

فق
موا

شدة 
 ب

فق
موا

 

ايد
مح

 

ير 
غ

ق 
مواف

  
ير 
غ م

فق
وا

شدة 
ات.المحور األول : الجانب القيمي و األخالقي في أداء شرطة البلدي ب  * 

يتسم باألخالق الكريمة عند تعامله مع المواطنين .        1 

 2 يستشعر بالمسئولية تجاه المواطنين.     

 3 يرفض قبول الهدايا من المواطنين الذين يعمل على خدمتهم.     

.  يتحلى بالصبر وضبط النفس       4 

 5 يتسم باألمانة واإلخالص .     

 6 يؤدي واجبه دون تعطيل مصالح المواطنين أو خلق مشكالت لهم.     

 7 يفتقد أحيانًا للمودة والرحمة في التعامل مع المواطنين .     

 8 يتصف باللين والهدوء في تعامله مع المواطنين.     

 9 يعمل على كسب حب المواطنين له .      

 10 يترك أثر طيب في نفوس من يتعامل معهم.     

 11 يتعامل بموضوعية مع جميع المواطنين .      

يلتزم بضوابط القانون في العمل.        12 

 13 يتحلى بالوقار وعزة النفس في كافة الظروف.     

 14 يمتلك الشجاعة لالعتذار للمواطنين لو شعر أنه قد أخطأ في حقهم.     

 15 يستخدم ألفاظًا محترمة أثناء تعامله مع المواطنين.      

 16 يستوعب المواطنين ويتفهم مشكالتهم.      

يهتم بمشاعر المواطنين ويحافظ على أسرارهم .        17 

 18 لديه القدرة على التحكم في غضبه .     

 19 يتصف بالذكاء في أداء عمله .     

على جميع المواطنين .يطبق مبدأ العدل        20 
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5 4 3 2 1 

 م في أداء شرطة البلديات. المهاري : الجانب  المحور الثاني

فق
موا

شدة 
 ب

فق
موا

 

ايد
مح

 

ير 
غ

ق 
واف
  م

ير 
غ م

فق
وا

شدة 
 ب

 1 يمتلك مهارات التواصل الفعال في تعامله مع المواطنين.     

 2 ينجز أعماله بدقة وسرعة عالية.     

مة المواطنين وتسهيل مهمة أصحاب الظروف الخاصة. يسعى لخد       3 

 4 يمتاز بوضوح الكالم والقدرة على اإلقناع.     

 5 يمتلك القدرة على إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجهه.     

 6 يمتلك التأهيل الكافي للتعامل مع المواطنين في إطار القانون.     

األمور بموضوعية وحياد.يستطيع الحكم على        7 

 8 يتحلى بالمرونة و القدرة على التعامل مع مختلف األعمار.     

 9 يمتلك الخبرة الكافية في عمله .     

 10 يتعامل بعقالنية ومنطق عند معالجته لمشكالت العمل.     

 11 يمتلك خلفية مناسبة عن األنظمة واللوائح والقوانين المنظمة لعمله.      

 12 يراعي مستوى ثقافة المواطنين وهو ينفذ أعماله .      

 13 يتعامل بشكل جيد عند تلقيه استفسارات المواطنين.     

 14 يحرص على استقبال المواطنين بابتسامة واحترام وتقدير.      

 15 يتعامل مع المواطنين بعالقة تشاركيه .     

 16 يحسن اإلصغاء للمواطنين  .     

 17 يمتاز بالهدوء واالتزان عند حدوث مشكالت في العمل.     

الشرطة . المواطنين بالفوائد المترتبة على تحقيق أهداف إقناعلديه القدرة على        18 

 19 يتميز بحسن المظهر وأناقة الملبس .     

.لديه القدرة على تقبل انتقادات المواطنين دون غضب        20 



182 

5 4 3 2 1 

 م شرطة البلديات.ل الممارسات الميدانية :  المحور الثالث

فق
موا

شدة 
 ب

فق
موا

 

ايد
مح

 

ير 
غ

ق 
واف
  م

ير 
غ م

فق
وا

شدة 
 ب

 1 يسعى إلنجاز مهمات المواطنين بأقصى سرعة ممكنة.     

 2 يجتهد في إقناع المواطنين أن ما يفعله لمصلحتهم.     

يدًا.يعرف طبيعة مهامه وحدود صالحياته ج       3 

 4 يحرص على المساواة بين المواطنين وعدم المحاباة عند أداء عمله.     

المتنازعة . األطرافلديه القدرة على تقليل دواعي الصراع والنزاع والتوفيق بين        5  

 6 يتجنب الحديث مع المواطنين عن األخطاء الموجودة في األنظمة.     

مواطنين في إطار القانون.يقوم بإنجاز معامالت ال       7 

 8 يقوم بالثناء على المواطنين المتعاونين مع رجال الشرطة.     

 9 يمتلك القدرة على اكتشاف المشاكل الكامنة في العمل.      

 10 يقدم الخدمة للمواطنين حتى لو لم تكن ضمن حدود عمله.     

هم.شكوا  إلييعقد لقاءات مع المواطنين لالستماع        11 

 12 يقدر ويحترم االقتراحات المقدمة من المواطنين.     

 13 يحرص على النزاهة وعدم استخدام نفوذه لتحقيق مصالح شخصية.     

 14 يقوم بالتوفيق بين الحزم واللين في التعامل مع المواطنين.     

 15 يحرص على االلتزام بمواعيد الدوام الرسمية لخدمة المواطنين.      

 16 يلتزم بسياسة الحياد تجاه الخالفات السياسية الداخلية .     

يتجنب أي تصرف من شأنه جعل المواطنين يسيئون الظن به .        17 

يعطي المواطنين الفرصة الكافية لتوضيح سبب أخطائهم .        18 

 19 يشعر كل مواطن من المراجعين بأهميته أثناء التعامل معه .     

 20 يظهر االرتياح عند كثرة استفسارات المواطنين .     
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:  إضافتهامالحظات ترغب في   

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................  

 مقترحات لتحسين أداء شرطة البلديات :

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

م سعة صدركمأشكر لك  
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 (1ملحق رقم )
 المقابالت الشخصية

 

 الساعة التاريخ المسمى الوظيفي االسم م

 12.30 9/12/2014 وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني أ. كامل ماضي    .3

 1:30 17/12/2014 مدير إدارة شرطة البلديات بغزة المقدم/ سالم زيارة  .5

قانونية في إدارة شرطة مدير الشؤون ال النقيب /إياد ذياب   .1
 البلديات بغزة

18/12/2014 1.30 
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 (4ملحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين

 جهة العمل االسم م 

 أكاديمية اإلدارة والسياسة د. أحمد جواد الوادية  .3

 أكاديمية اإلدارة والسياسة د. أحمد المشهراوي   .5

 الجامعة اإلسالمية د. يوسف بحر  .1

 الجامعة اإلسالمية حمد الجريسيد. م  .4

 جامعة األزهر أ. د. أحمد عبد الواحد  .2

 جامعة األزهر أ. د. على أبو زيد  .6

 جامعة األقصى د. نبيل الطهراوي   .7

 جامعة األقصى أ. د. نظمي عودة أبو مصطفى  .8

 جامعة األقصى د. جابر حسن األشقر  .1

 االونروا ( –)مشرف تربوي  د. خميس محمد العفيفي  .31

 ديوان الموظفين العام د. نبيل اللوح  .33

 وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني أ. كامل أبو ماضي  .35

 مدير عام الشرطة وزارة الداخلية اللواء تيسير البطش  .31

 كلية الشرطة  د. إبراهيم حبيب  .34

 مستشار وزير الداخلية للرأي العام د. أيمن الغوراني  .32

 م األمنيةاكاديمية العلو  د. هشام المغاري   .36
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 بعدد المحالت والبسطات التابعة لبلدية غزة:( قائمة 2ملحق رقم )
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( يوضح الهيكل التنظيمي إلدارة شرطة البلديات  6ملحق رقم ) 
 م ( 3112ووظائفها منذ عام )
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