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 "دراسة حالة" العوامل املؤثرة يف واقع توزيع أفراد الشرطة يف قطاع غسة
 عالء هحهد أحهد الغهاريد.

 فمسطين-غزة -هدير دائرة في وزارة الداخمية 
Alaamoh74@hotmail.com 

  : الهستخمص
همٓة توٓزع أفراد الشرطة فْ العواهل الهؤثرة فْ ع عمِ ٌدفت الدراسة التعرف

داراتٍا الهركٓزة، لتحقٓق ذلك و  الهتغٓرات،ببعض  وعالقتٍا هراكز شرطة هحافظة غزة وا 
األهىٓة، )العواهل بتطبٓق استباىة هكوىة هن:  ستخدم الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْا

السٓاسٓة، الجغرافٓة، الدٓهوغرافٓة، االجتهاعٓة، الثقافٓة، االقتصادٓة، والعواهل اإلدآرة( 
م  فوق( هاف )رائدًا هن الرتب الساهٓة ضابط( 211) عمِ عٓىة هكوىة هن تم اختٓاٌر

أن جهٓع العواهل الهؤثرة فْ عهمٓة توٓزع أفراد وقد أظٍرت الىتائج  عشوائٓة طبقٓة.بطٓرقة 
كبٓرة وهتقاربة، أعالٌا فْ التقدٓر هجال )العواهل الجغرافٓة الشرطة تؤثر بدرجات 

والدٓهوغرافٓة(، وأدىاٌا هجال )العواهل األهىٓة(، وأىً ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة 
لهتغٓرات: )الرتبة، رة تعزى إلِ ابٓن هتوسطات درجات تقدٓر أفراد العٓىة لمعواهل الهؤث

(، فْ حٓن وجدت فروق دالة فْ العواهل االقتصادٓة تعزى لصالح العهر سىوات الخدهة
سىة(، وفْ العواهل السٓاسٓة تبعا لهتغٓر الهسهِ الوظٓفْ لصالح  54-63)وذلك لصالح 

هٓع العواهل التزام وزارة الداخمٓة بدراسة جالفئة )هدٓر هركز(. وأوصت الدراسة بضرورة 
الهؤثرة فْ عهمٓة توٓزع أفراد الشرطة عىد إعدادٌم ألي ٌٓكمٓة هستقبمٓة أو حتِ عىد 

 استقطاب وتعٓٓن أفراد جدد.
 (.العواهل، توٓزع، أفراد الشرطة، قطاع غزة )الكمهات الهفتاحٓة: 
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and central departments, and their relationship to some variables, and 

to achieve this, the researcher used the descriptive and analytical 

approach by applying a questionnaire consisting of: (security, 

political, geographical, demographic, social, cultural, and economic 

factors) And administrative factors) on a sample of (122) high-

ranking officers (major and above), who were chosen in a stratified 

randomized manner. The results showed that all factors affecting the 

process of distributing police personnel affect in large and close 

degrees, the highest in the estimate is in the field (geographical and 

demographic factors), and the lowest is in the field (security factors), 

and that there are no statistically significant differences between the 

average scores of the sample members ’assessment of the influencing 

factors attributable to Variables: (rank, years of service), while 

significant differences were found in economic factors attributable to 

age in favor of (36-45 years), and in political factors depending on 

the job title variable in favor of the category (center manager). The 

study recommended the necessity for the Ministry of Interior to 

study all factors affecting the distribution of police personnel when 

preparing for any future structure or even when recruiting and 

appointing new individuals. 

Key words: (Factors, Distribution, Police Personnel, Gaza Strip) 

  هقدهـة 1.1
العىصر البشري بها لدًٓ هن قدرة عمِ التجدٓد، واإلبداع، واالختراع، ٓعد   

واالبتكار، والتطوٓر، ٓهكىً أن ٓتغمب عمِ ىدرة الهوارد الطبٓعٓة، وأال ٓجعمٍا عائقًا 
األفضل إن لم ٓكن األهثل لطاقات  طٓرق االستغاللىحو الىهو والتقدم، عن 

تغالل الرشٓد لمهوارد الطبٓعٓة الهجتهع العمهٓة واإلىتاجٓة، فضاًل عن االس
البشر  ٓعد   (.263، ص1222الطىاىْ، واالستثهارات الهتاحة )

الهتغٓر الهحوري فْ كل الهىظهات، والذي بدوىً تفقد األصول الهادٓة قٓهتٍا 
عدادٌم  تهاها. إن أي هىظهة تتكون هن بشر، وبالتالْ فإن الحصول عمٍٓم وا 

م والهحافظة عمٍٓم ٓعتبر  ىشاطا ضروٓرا لكْ تستطٓع الهىظهة الوصول وتحفٌٓز
صبح بالتالْ هن الالزم عمِ أي هىظهة أن تخطط وتىظم وتقٓم  إلِ غآاتٍا، ٓو

 (.9ص، 1222فرجاىْ، هواردٌا البشٓرة، أي أن عمٍٓا إدارتٍا )
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وىظرا ألن طبٓعة العهل فْ قطاعات الشرطة واألهن تختمف اختالفا كبٓرا 
ن الهرافق الهدىٓة، إذ ٌو فْ طبٓعتً سمسمة هن صراع عن طبٓعة العهل فْ غٓري ه

مً  دائم ضد الجٓرهة والهجرم، ٓمزم فٓهن ٓتصدى لدخول حمبتً صفات خاصة تٌؤ
كتىف ٌذا العهل هواقف هشحوىة بالتعقٓد، ٓحتاج األهر  لخوض غهاري والفوز فًٓ، ٓو

س، وتفٍم فْ هواجٍتٍا السٓطرة عمٍٓا إلِ قدر كبٓر هن سعة الحٓمة، وضبط الىف
ا البشري سواء فْ  لىوازع البشٓرة، لٍذا تولْ الشرطة العصٓرة اٌتهاها بالغا بعىصٌر
عدادي أو فْ توفٓر االستقرار الىفسْ لً باعتباري الركٓزة األساسٓة فْ ىجاح  اختٓاري وا 

 (.29، ص1223قحطاىْ، هٍهتً )
 ادة هن طاقاتٍم هجتهعةوتهاشًٓا هع أٌهٓة إدارة األفراد إدارة سمٓهة، ولكْ ٓتم االستف

د عهمٓة توٓزع  كان البد لجٍاز الشرطة أن ٓولْ االٌتهام الكبٓر فْ تحسٓن وتجٓو
 أفرادي لكْ ٓضهن تأدٓتٍم لهٍاهٍم بالجودة الهطموبة وفْ الوقت الهىاسب. حٓث

التوٓزع السمٓم والهبىْ عمِ ففْ ٌذا الهجال،  بدور هٍمعهمٓة توٓزع األفراد  تقوم
ى اإلستراتٓجٓة ٓوصل وبال شك إلِ أفضل الىتائج فْ أداء العهل الخطط والرؤ 

 الشرطْ.
درس الهعطٓات ل الهٍمهن  كانلذا  كل جٍاز شرطة أن ٓضع الخطط الهتقىة، ٓو

م، وأن ٓأخذ فْ  الواقعٓة عىد قٓاهً بتوٓزع أفرادي فْ هٍاهٍم وأقساهٍم وهراكٌز
ٓرقة أو بأخرى، أو تؤثر بدرجة ها الحسبان العواهل الداخمٓة والخارجٓة التْ تؤثر بط

فْ عهمٓة التوٓزع وذلك حتِ ٓضهن أن ٓتم وضع الفرد الهىاسب فْ الهكان 
الهىاسب وكذلك وضع العدد الهىاسب هن أفراد الجٍاز فْ الهكان الهىاسب لتأدٓتٍم 

 هٍاهٍم فْ الوقت الهىاسب عمِ أكهل وجً. 
 وتساؤالتها: هشكمة الدراسة ..1

الشرطة الوطىٓة الفمسططٓىٓة ٌطْ العهطود الفقطري لمهؤسسطة األهىٓطة إن هؤسسة 
الفمسطططططٓىٓة وحالٍططططا حططططال كططططل هؤسسططططات السططططمطة الوطىٓططططة تخضططططع وتتططططأثر بالوضططططع 

 الفمسطٓىْ برهتً فْ الهىطقة.
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ولقطططد تطططم البطططدء فطططْ تشطططكٓل الشطططرطة هىطططذ الٓطططوم األول الطططذي بطططدأ فٓطططً تشطططكٓل 
لهراحططل التططْ هططرت بٍططا السططمطة صططعودًا السططمطة الفمسطططٓىٓة، وهططرت الشططرطة بكافططة ا

وىزواًل وتطأثرت بكافطة الهطؤثرات والعواهطل الهحمٓطة والخارجٓطة التطْ فرضطت ىفسطٍا عمطِ 
 السمطة والشعب الفمسطٓىْ.

م كاىت 1222فْ عام  حهاس( السمطة)وهع بدآة تسمم حركة الهقاوهة اإلسالهٓة 
التحدي األصعب لٍا ٌو بدآة العهل فْ جٍاز الشرطة فْ غآة الصعوبة، وكان 

الحفاظ عمِ جٍاز الشرطة واستهرار عهمً حٓث ٌو الركٓزة األساسٓة فْ تثبٓت أهن 
الوطن والهوطن. وبالفعل فقد تم اىخراط الشباب فْ العهل الشرطْ وقد بدأت 

 الشرطة تسٓر بوتٓرة هقبولة حتِ وصمت إلِ ها وصمت إلًٓ الٓوم. 
ة الداخمٓة الفمسطٓىٓة قرارًا بتطوٓر ٌذا الجٍاز وأهام ٌذا الواقع الصعب أخذت وزار 

واستهراري رغم الصعاب ولم ٓكن أهاهٍا سوى الحفاظ عمِ الجاىب البشري فًٓ 
تٍا الخاصة فْ ظل تدهٓر  والتواصل فْ تهاسكً والحفاظ عمِ ٌٓكمتً وتوٓزعً برٓؤ

كذا استطاعت ٌذي الهؤسسة  أن هقرات الشرطة وفْ ظل وجود إهكاىٓات قمٓمة. ٌو
 تبقِ حٓة فْ ٌذي الظروف الصعبة.
ر جٍاز )وتأتْ ٌذي الدراسة فْ ٌذا السٓاق  واضعْ  تَعرفحٓث  الشرطة(تطٓو

الخطط وصىاع القرار فْ جٍاز الشرطة بأٌهٓة عهمٓة توٓزع أفراد جٍاز الشرطة فْ 
 .قطاع غزة فْ ظل ٌذي الظروف الصعبة، وهدى ارتباط جودة التوٓزع بجودة األداء

 :السؤال الرئيس التاليوعميه تتحدد هشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عن 
ها العواهل الهؤثرة عمى توزيع األفراد في هراكز الشرطة واإلدارات الهركزية في 

 هحافظة غزة؟
تفرع هىً األسئمة الفرعٓة التالٓة  :ٓو

 الشرطة؟ها الهعآٓر الدولٓة التْ تضبط عهمٓة توٓزع أفراد  -
األىظهة والهعآٓر الضابطة لعهمٓة توٓزع أفراد الشرطة فْ هراكز شرطة ها  -

 هحافظة غزة؟
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ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات درجات تقدٓر أفراد العٓىة  -
لمعواهل الهؤثرة فْ عهمٓة توٓزع افراد الشرطة فْ قطاع غزة تعزى الِ 

ل، الرتبة،العهر ) الهتغٓرات:  ؟الخدهة( الوظٓفْ، سىواتالهسهِ  الهٌؤ
 فرضية الدراسة 1.1

 يهكن صياغة فرضية الدراسة كالتالي:
( بٓن (α ≤ 0.05عىد هستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة  -

توٓزع أفراد  عهمٓةمعواهل الهؤثرة فْ هتوسطات درجات تقدٓر أفراد العٓىة ل
ل العمهْ، العهر، مهتغٓرات )لالشرطة فْ قطاع غزة تعزى  الرتبة، الهٌؤ

 (.الهسهِ الوظٓفْ، سىوات الخدهة الشرطٓة
 هتغيرات الدراسة 1.1

 واقع توٓزع أفراد الشرطة فْ هراكز شرطة هحافظة غزة.: الهتغير التابع 
العواهل الجغرافٓة ، العواهل السٓاسٓة، األهىٓة العواهلالهتغيرات الهستقمة: )

 (العواهل اإلدآرة، العواهل االقتصادٓة، والثقافٓة العواهل االجتهاعٓة، والدٓهوغرافٓة
 أههية الدراسة: 1.1

هؤسسة هٍهة لمهجتهع  الهورد البشري فْ تىبع أٌهٓة الدراسة هن خالل تىاولٍا
ر دون استقرار أهىْ والذي ٓزداد ىتٓجة وجود  الفمسطٓىْ، حٓث ال ٓوجد تىهٓة وتطٓو

 جٍاز شرطة فعال.
العواهل الهؤثرة فْ واقع ىدرة الدراسات التْ بحثت فْ كها تكهن أٌهٓة الدراسة فْ 

 الشرطة الفمسطٓىٓة بشكل خاص، وقطاعات توٓزع أفراد الشرطة فْ قطاع غزة
 الهثال:أٌهٓتٍا أٓضًا فْ تعدد جٍات االستفادة هىٍا عمِ سبٓل  وتكهن .بشكل عام

فْ التعرف عمِ واقع توٓزع أفراد الشرطة  تساعد ىتائج الدراسة وزارة الداخمٓةقد  -
داراتٍا الهركٓزة والعواهل الهؤثرة فًٓ، هقارىة  فْ هراكز شرطة هحافظة غزة وا 

 بالهعآٓر الدولٓة لعهمٓة التوٓزع.
 الِالتعرف هن خالل  توفر الدراسة رؤٓة واضحة لوزارة الداخمٓةٓهكن أن   -

م.الهعآٓر الدولٓة الضابطة لعهمٓة توٓزع أفرا  د الشرطة فْ هراكٌز
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الصورة الحقٓقٓة لواقع عهمٓة توٓزع  توضحأشهل لوزارة الداخمٓة قد توفر ىظرة  -
ا وكذلك  عىاصر الشرطة فْ هواقعٍا، والتعرف عمِ اإلٓجابٓات وتعٓزٌز

بٍا.   السمبٓات وهحاولة تصٓو
العالقة التْ تربط بٓن جودة  تحدٓد فْتساعد القائهٓن عمِ جٍاز الشرطة قد  -

ر األداء   .عهمٓة توٓزع أفراد الشرطة فْ هراكز شرطة هحافظة غزة وبٓن تطٓو
لباحثٓن والهٍتهٓن بالهجال الشرطْ، بتوفٓر الهعموهات اٌذي الدراسة فٓد قد ت -

والبٓاىات والتحمٓالت والهعآٓر الدولٓة الخاصة بجٍاز الشرطة الفمسطٓىٓة، وذلك 
وث الهحمٓة التْ تتىاول التحمٓل الواقعْ لألجٍزة األهىٓة العاهمة عمِ لىدرة البح

دراسات جدٓدة  إلعداد، األهر الذي ٓفتح الهجال الساحة، وخاصة جٍاز الشرطة
 ذات عالقة.

 أهداف الدراسة: 1.6
 بها يمي: تىحصر أهداف الدراسة

 ة غزة.واقع عهمٓة توٓزع أفراد الشرطة فْ هراكز شرطة هحافظالتعرف الِ  -2
دراسة العواهل الهؤثرة فْ عهمٓة توٓزع أفراد الشرطة فْ هراكز شرطة  -1

 هحافظة غزة.
التعرف عمِ الهعآٓر الدولٓة الضابطة لعهمٓة توٓزع أفراد الشرطة فْ  -6

 الهراكز.
تحدٓد الهعوقات والصعوبات التْ تحول دون تطبٓق األىظهة والهعآٓر  -5

 ْ هراكز شرطة هحافظة غزة.الهتعمقة بعهمٓة توٓزع أفراد الشرطة ف
 حدود الدراسة: 1.1
 :قطاع غزة  الحد الهكاىي 
 :داراتٍا الهركٓزة. الحد الهؤسسي  هراكز شرطة هحافظة غزة وا 
  :العاهمٓن فْ  فوق(ضباط الرتب الساهٓة )رائد فها  عٓىة هنالحد البشري

 جٍاز الشرطة الفمسطٓىٓة التابع لوزارة الداخمٓة الفمسطٓىٓة.
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  :تم تطبٓق الشق الهٓداىْ هن ٌذي الدراسة فْ شٍر دٓسهبر الحد الزهاىي
 م1229هن عام 

 السابقة:الدراسات 
اطمع الباحث عمِ هجهوعة هن الدراسات الهتعمقة بهوضوع الدراسة الحالٓة 

 بها ٓحقق االستفادة هىٍا: ٓمْ عرض بعضٍا وفٓها
قٓم الهواطىة لدى ضباط ٌدفت التعرف إلِ هستوى  (111.حاهد،  )أبودراسة  -

د الهؤسسة االهىٓة بتغذٓة راجعة حول قٓم الهواطىة، ، جٍاز الشرطة الفمسطٓىٓة وتزٓو
هن خالل التعرف إلِ قٓهة ) االىتهاء، الحٓرة، الهساواة( لدى أفراد الشرطة، 

عمِ عٓىة  وطبق استباىةاستخدم الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، ولتحقٓق ذلك 
، وقد أظٍرت الىتائج (562)لمتحمٓل( هفردة صمح هىٍا  542ة بمغت )طبقٓة عشوائٓ

(، وال توجد فروق ذات داللة 5.22أن هستوى قٓهة الحٓرة حققت هتوسطا حسابْ )
إحصائٓة وفقا لهتغٓرات الدراسة، أها قٓهة الهساواةً والعدالة االجتهاعٓة حققت 

 .(5.21حسابْ )( أها قٓهة االىتهاء حققت هتوسطا 5.23هتوسط حسابْ )
فْ  ةالفمسطٓىٓ األوروبٓة اكةلشر دَر ا التعرف إلٌِدفت  (111.دراسة )صبرة،  -

 ةحث ان الشراكاض البر ، حٓث افتةالفمسطٓىٓ ةالشرط جٍازل َتطَٓر عه تخطٓط
ر لدى جٍاز الشرط ةالفمسطٓىٓ ةاالوروبٓ  ةطورت هن عهمٓات التخطٓط والتطٓو

ر أداء العاهمٓن وحسن هن جودة الخدهات و ، الفمسطٓىْ لمهواطىٓن  الهقدهةفْ تطٓو
اىسجاها هع الهواثٓق  العاهةواحترام وحقوق االىسان والحٓرات  الشفافٓةوعززت هن 

ولتحقٓق ذلك اتبع الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ بتطبٓق استباىة عمِ  الدولٓة.
 األوروبٓة هن الشرطةتدٓربات هن  الذٓن تمقوا( هوظفا فْ جٍاز الشرطة 562عٓىة )
م بالطٓرقة العشوائٓة الطبقٓة هن تمم 1223العام  لىٍآة 1223عام  بدآة  اختٓاٌر

 األوروبٓة الشراكة الىتائج درجة تقدٓر كبٓرة لدورأظٍرت . وقد ( هحافظة22)
ر أداء وخصوصا تطٓو الفمسطٓىٓة الشرطةفْ تخطٓط العهل فْ جٍاز  الفمسطٓىٓة

، وأن التدٓربات ساٌهت بدرجة هقبولة فْ ترسٓخ هفآٌم العاهمٓن فْ هجال التخطٓط
ر فكرة أوصت الدراسة بو ، الحدٓثةالتكىولوجٓا توظٓف حقوق االىسان و   التوأهةتطٓو
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هحافظً بٓت لحم  ةفْ هدٓٓرً شرط التجربةعمِ غرار  األوروبٓة الشرطةهع 
 اإلٓطالٓة. والشرطة

فمسطٓو لمعمَن  أكادٓهٓة ٌدفت لمَقَف عمِ دَر (111.دراسة ) تربان،  -
، ولتحقٓق َاألهو الَطىْ بغزة وزارة الداخمٓة فْالعاهمٓو  أداءاألهىٓة فْ تحسٓو 

 عمِ عٓىة شهمتستباىة بتطبٓق ااستخدن الباحث الهىٍج الَصفْ التحمٓمْ ذلك 
دٓر تقدرجة  إلَِقد خمصت الدراسة األكادٓهٓة، ( خرٓجاً هو خرٓجْ 269)

بٍن فْ الجَاىب  تقاءفْ االراألكادٓهٓة دَر  نهرتفعة هو رضا عٓىة الدراسة ع
الجاىب  ل حٓث احت (الهعرفْ َالقٓهْ َالهٍارّ، هثل : )ذات العالقة بهٍان عهمٍن

الجاىب الهعرفْ الهرتبة الثاىٓة ل احت، و23.51%القٓهْ الهرتبة األَلِ بىسبة 
 24.29بىسبة  ألخٓرةاارّ فْ الهرتبة الجاىب الهٍ جاء% فٓها  29.29بىسبة  

 ووزارة الداخمٓة كادٓهٓةتعزٓز العالقة بٓو األ، وقد أوصِ الباحث بضرورة % 
َتَفٓر الحَافز الهىاسبة لمخرٓجٓو َتعزٓز الجَاىب الهٍارٓة فْ البراهج التعمٓهٓة 

 هىتسبْ َزارة الداخمٓة َاألهو الَطىْ.ل الهخصصة لتأٌٓ
 تىهٓة االلتزاملِ عالقة هداخل إالتعرف ٌدفت  (111.دراسة )أبو جياب،  -

فْ قطاع  الفمسطٓىٓة الشرطةلدى ضباط جٍاز  التىظٓهْالتىظٓهْ بهستوى االلتزام 
الذٓن تتوافق  (الهوظفٓن الجدد واختٓار واستقطاب الوظٓفْاالثراء ) :فْ هجاالتغزة 

ٓجاد ىوع هن التوافق فْ الهصالح ب الهىظهةقٓهٍم هع قٓم  ، والهىظهةٓن الفرد وا 
 ،، االستهراريالعاطفْ): الثالثة بأبعادي التىظٓهْعمِ هستوى االلتزام والوقوف 
وقد  التىظٓهْ.لهداخل تىهًٓ االلتزام  الشرطةط وهدى تطبٓق جٍاز ا( الضبالهعٓاري

ضابطا هن رتبة  (555) هكوىة هنطبقت ٌذي الدارسة عمِ عٓىة عشوائٓة طبقٓة 
أن قٓادة الشرطة وقد أظٍرت الىتائج هالزم حتِ عقٓد فْ جهٓع هحافظات غزة، 

)االثراء  :اٌتهاها خاصًا بتىهٓة االلتزام التىظٓهْ لدى ضباط الشرطة هن خاللتولِ 
الوظٓفْ، واستقطاب واختٓار الهوظفٓن الجدد الذٓن تتوافق قٓهٍم هع قٓم الهىظهة، 

ٓجاد ىوع هن الت  وافق بٓن هصالح الضباط وهصالح الجٍاز(.وا 
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مِ هدُ التزان أفراد إالتعرف ( ٌدفت 1221دراسة ) األشقر والجٓرسْ،  -
تعالٓن  ضوء الشرطة الفمسطٓىٓة فْ هحافظات  غزة بهبادإ العالقات اإلىساىٓة فْ

هدُ ل اإلسالن   َكذلك التعرف عمِ َجٍتْ ىظر أفراد الشرطة َالهَاطىٓو حَ
هدُ اضافة الِ التعرف عمِ  الشرطة الفمسطٓىٓة بتمك العالقاتالتزان أفراد 

هدُ التزان أفراد ل االختالف فْ َجٍتْ ىظر أفراد الشرطة َالهَاطىٓو حَ
حٓث ،  الشرطة الفمسطٓىٓة بهبادإ العالقات اإلىساىٓة فْ ضَء تعالٓن اإلسالن

( فرداً 422) استخدن الباحثاو الهىٍج  الَصفْ التحمٓمْ َتهثمت عٓىة دراستٍن فْ
، شرطة البمدٓات، هو هىتسبْ الشرطة الفمسطٓىٓة فْ اإلدارات: شرطة الهرَر

طبق الباحثان َلتحقٓق أغراض الدراسة ، ضابطا 152، الشرطة القضائٓة هىٍن
، الهَاطىٓول استقبا :رهَزعة عمِ ثالثة هحاَ فقرة( 66استباىة هكَىة هو )

َقد تَصمت الدراسة ؤلِ أو هحَر  الَظٓفْ.  األداء، الضابط القٓهْ َاألخالقْ
ِ  ىسبة تقدٓر طعمل الضابط القٓهْ َاألخالقْ لدُ عٓىة الدراسة قد حص

ء ألداءَر اطا هحط( أه%23.3الهَاطىٓو عمِ )ل هحَر استقبال ( فٓها حص22.6%)
 (.23.9%عمِ )ل الَظٓفْ فحص

الشرطة ة قَهحددات ٌدفت التعرف عمِ ( Carty, W.et al. 2012) دراسة -
أثار الىاجهة  عو ل  تحمٓو( 1222 -2992ل )خالة  الكبٓر األهٓركٓة الهدنفْ 

عدد هو  ضباط الشرطة الدستَرٓة بَاسطة هقٓاس  آراءَتن تقٓٓن ، ازدٓاد الجرٓهة
َتَصمت الىتائج ؤلِ أو الزٓادة فْ جهَع األقمٓات فْ ، ( هجاالت2)ٓحتَّ 

وقد  ،العرقٓةر لَجٍات الىظالصراع االجتهاعْ َالتعصب م  عتدالهدو الكبرُ 
تدرٓب ل هو خاللألقمٓات العقالىْ ر التفكٓم دعة  الدراسة عمِ ضرَر أكدت

لها لٍا هو  آثار هباشرة عمِ  رطةالشت َأَصت بزٓادة هٓزاىٓاك الشرطة عمِ ذل
 ا. َىهٌَا لمقٓان بهٍاهٍ ظةالشر أداء تطَٓر

الشرطة ل ت رجٌدفت التعرف عمِ َاقع هٍارا (111.، ىيالطىادراسة ) -
هع الجهٍَر َأثرٌا عمِ فعالٓة تقدٓن الخدهة األهىٓة ل اإلىساىٓة َالذاتٓة فْ التعاه

استخدن ، ولتحقٓق ذلك تىهٓة ٌذي الهٍاراتل َؤلِ هدُ تَافر أسالٓب ََسائ
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ل ( فرداً هو رجا422) بتطبٓق استباىة عمِالباحث الهىٍج الَصفْ التحمٓمْ 
صت الدراسة ؤلِ تحدٓد هجهَعة هو الهٍارات َقد خم. الشرطة فْ هحافظة غزة

اإلىساىٓة َالذاتٓة الهتَفرة لدُ هجتهع الدراسة َالهؤثرة فْ أدائً َالتْ تحتاج 
هو أسالٓب تىهٓة ٌذي الهٍارات َالحاجة ؤلِ هجهوعة ؤلِ تطَٓر َكذلك  تحدٓد 

، العمهْل الهؤٌ، تطَٓرٌا كها خمصت ؤلِ عدن َجَد أثر لمهتغٓرات : الرتبة 
عدد سىَات الخدهة هع ظاٌرة الدراسة فٓها َٓجد أثر ، الحاجة االجتهاعٓة

عمِ ىفس الظاٌرة َأَصت الدراسة بضرَرة ل لهتغٓرّ العهر َهكاو العه
الهٍارات اإلىساىٓة َالذاتٓة لهجتهع الدراسة َضرَرة العىآة ل  تطَٓر َصق

لهباشرة هعٍا بتعزٓز عالقة هجتهع الدراسة بالهؤسسات الهجتهعٓة ذات العالقة ا
الشرطة َضرَرة ل َؤلِ ضرَرة العىآة بالجَاىب السمَكٓة عىد تقٓٓن رجا

 ر.بالجهٍَالدراسة العىآة بالتعزٓز اإلٓجابْ َالسمبْ لتحسٓو عالقة هجتهع 
 
الشرطة طبٓعة فٍن إلِ ٌدفت  ( (Morabito &Melissa ,2010دراسة  -

اتبع الباحثان الهىٍج الوصفْ ولتحقٓق ذلك الهجتهعٓة باعتبارٌا ىهطا هبتكرا . 
الَالٓات  ىحاءؤدارات الشرطة فْ جهٓع أ ( فردأ هن525بتطبٓق استباىة عمِ )

الغالبٓة العظهِ هو أجٍزة الشرطة فْ الَالٓات   ، وقد أظٍرت الىتائج  أنةالهتحد
َقد تن هِ التىظٓهْ َالتعقٓد التىظٓااللتزام َ كٓزةلهتحدة تعتهد العىاصر الهرا

، ةلخصائص الشرطة الهجتهعٓهَذج الذّ ٓقٓس هدُ استخدان الشرطة تطَٓر الى
 تفسرَٓهكو أو ، َأشارت الىتائج ؤلِ اختالف بٓو األجٍزة الشرطٓة فْ ذلك 

الِ خصائص لِ االختالف فْ  اعتهاد اإلطارات االبتكارٓة  ااالختالفات 
ل َأَصت الدراسة الىظر فْ األبحاث الهٍتهة بالشرطة فْ الهستقبالهجتهع 

وكٓفٓة تىفٓذ القواىٓٓن كٓز عمِ َصف هحدد لخصائص الشرطة الهجتهعٓة  َالتر
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 ةوالخصائص الهؤسسٓ واالبتكآرة اإلبداعٓةوطبٓعة عالقتٍا بالهجتهع واألفكار 
   .فْ الهجتهع اإلٓجابٓة والتأثٓرات ةالشرطٓ باإلدارات ةالخاص

شرطة ٌدفت التعرف عمِ ىظن تدرٓب ال (Cemil , et al, 2007دراسة )  -
فٍٓا َالضعف ة ىقاط القَىة  هقاروتركٓا الهتحدة َوالوالٓات  الههمكة الهتحدة فِ
، ولتحقٓق ذلك اتبعت الدراسة الهىٍج الوصفْ الهقارن، فالتشابً َاالختالوجً أو 

أىحاء ف هختمفِ أو ٌىاك ههارسات هختمفة فْ تدرٓب الشرطة  وأظٍرت الىتائج
َأظٍرت الدراسة أو فترة تدرٓب الشرطة فْ ا العالن هو حٓث هضهَىٍا َطَلٍ

عمِ  كزَتر،  قصٓرة ىسبٓاالههمكة الهتحدة َالَالٓات الهتحدة تهتاز بأىٍا  
مً  ةهقارىً بتدٓرب الشرطالهىحِ العهمْ َالههارسة  فْ تركٓا التْ تهتاز باىٍا طٓو

 .ةوتقمٓدٓ ةوىظٓر

 التعقيب عمى الدراسات السايقة :
بالىسبة لدراسة الباحث  هٍهةبقة ىجدٌا تىاَلت عدة هحاَر الدراسات السال بتأه   
رو  لرض   بعضٍا لعهمٓات التدرٓب َالتأٌٓطا تعطففٓه  فْ الهؤسسات األهىٓة التطٓو
( 1222)الطىاىْ و  (cemil,2007َ) (1222) صبري :ات طدراسطل هث الشرطٓة و 

 دراساتل ؤصالحً : هثل َسبى اإلدارل ىجد أو بعضٍا تعرض لَاقع العه
البعض أخر قٓن َتَجٍات تتعمق ل ا تىاَط( بٓىهcarty,2012)و(، 1225)تربان، 

وأبو حاهد (( 1221األشقر والجٓرسِ  دراسات : ) ل بهَضَع الدراسة هث
ىجد أو ٌذي  ، كها(morabito2010) و (1225و أبو جٓاب ) (1222)

 ،ألشقر والجٓرسِدراسً ا: )ٌاَهثالة ة الفمسطٓىٓة  َاألجىبٓطهمت البٓئطات شطالدراس
 ,Cemilَدراسة )  فْ الضفة الغربٓة (1222 ة،)صبر  ة(  فْ غزة دراس1221
 فكاىت فْ(، carty,2012تركٓا َأهرٓكا َبرٓطاىٓا أها دراسة  )( فِ 2007
هعظم الدراسات السابقة فْ استخداهٍا  الحالٓة هعكها اتفقت الدراسة  .أهرٓكا

ها  ،االستباىة والهىٍج الوصفْ التحمٓمْ كهىٍج هىاسب لهثل ٌذا الىوع هن الدراسات
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 واستفادالتْ استخدهت الهىٍج الهقارن،  (Cemil , et al, 2007)عدا دراسة 
 اةهىٍا فْ إثراء الجزء الىظري لدراستً ٌذي، واستأىس بٍم فْ بىاء أدالباحث 

عتقد الباحث أن جهٓع تمك  الىتائج. كهاوكذلك فْ تحمٓل وتفسٓر ، دراسةال ٓو
ثراء لهوضوع اإلصالح والتطوٓر  ن كاىت تهثل أٌهٓة وا  الدراسات العربٓة واألجىبٓة وا 
 اإلداري بهفٍوهً العام وخاصة فْ الهجال األهىْ ووفق خصوصٓات لتمك األجٍزة

دراسة العواهل الهؤثرة فْ عهمٓة توٓزع أفراد ، إال أن أًٓا هىٍا لم تتىاول والدول
 الشرطة الفمسطٓىٓة.
 الطريقة واإلجراءات

 وأسموبها:هىهج الدراسة  1.1
استخدم الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ والذي ٓعتهد عمِ دراسة الظاٌرة 
عبر عىٍا تعبٓرا كٓفٓا وكهٓا، كها  ٍتم بوصفٍا وصفا دقٓقا ٓو كها توجد فْ الواقع ٓو

ٓكتفْ ٌذا الهىٍج عىد جهع الهعموهات الهتعمقة بالظاٌرة هن أجل استقصاء ال 
ا وعالقاتٍا الهختمفة، بل ٓتعداي إلِ التحمٓل والربط والتفسٓر لموصول إلِ  هظاٌٌر
 استىتاجات ٓبىْ عمٍٓا التصور الهقترح بحٓث ٓٓزد بٍا رصٓد الهعرفة عن الهوضوع.

 عيىتها:و  هجتهع الدراسة ..1
 ضباط الشرطة الفمسطٓىٓة )الرتب الساهٓة( وعددٌم جهٓع هنهع الدراسة هجت ٓتكون

 هن رتبة رائد فها فوق عمِ هستوى القطاع. اً ضابط (125)
قام الباحث بتطبٓق أداة الدراسة عمِ عٓىة العيىة االستطالعية لمدراسة: 

هفردة هن ضباط الشرطة العاهمٓن فْ هحافظة غزة  (62)استطالعٓة قواهٍا 
داراتٍا الهركٓزة، وذلك هن أجل التعرف عمِ هدي االتساق الداخمْ وثبات  وا 

  االستباىة.
% هن 51.9( ضابطًا بىسبة 211شهمت العٓىة الفعمٓة ) لمدراسة:العيىة الفعمية 

 الهجتهع األصمْ. 
 :هن قسهٓن رئٓسٓن ٌها هكوىةاستباىة أداة الدراسة: 
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اإلدارة، الرتبة، الهسهِ  بٓاىات عن الهحافظة )حسب هكان العهل(،: القسم األول
 .الوظٓفْ، سىوات الخدهة الشرطٓة،  سىوات الخدهة فْ الوظٓفة الحالٓة

و عبارة عن  :الثاىيالقسم   3عمِ  فقرة هوزعة 55وتتكون هن  هجاالت االستباىةٌو
 هجاالت

تكون هن ): الهجال األول  ( فقرات.3العاهل األهىْ ٓو
تكون هن ): الثاىي الهجال  ( فقرات.3العواهل السٓاسٓة ٓو
تكون هن ): الثالث الهجال  ( فقرات.3العواهل الجغرافٓة والدٓهوغرافٓة ٓو
تكون هن ) العواهل االجتهاعٓة والثقافٓة :الرابع الهجال  .( فقرات2ٓو
 ( فقرات.2ٓتكون هن )العواهل االقتصادٓة و  :الخاهس الهجال
تكون هن ) :السادس الهجال  ( فقرة.21العواهل التىظٓهٓة واإلدآرة ٓو
ثٓن لفقرات تم استخدام هقٓاس لٓكرت الخهاسْ لقٓاس استجابات الهبحو حٓث 

 (.2) االستبٓان حسب جدول 
 درجات هقياس ليكرت الخهاسي (2جدول )

 جداكبيرة  كبيرة هتوسطة قميمة قميمة جدا االستجابة
 1 1 1 . 1 الدرجة

 
( لالستجابة " بصورة قمٓمة جدا" وبذلك ٓكون الوزن الىسبْ 2اختار الباحث الدرجة )

و ٓتىاسب هع ٌذي االستجابة.12فْ ٌذي الحالة ٌو  % ٌو
 صدق االستباىة 1.1

 لمتحقق هن صدق االستباىة استخدم الباحث الطرق التالٓة : 
         صدق الهحكهين-1

 (2ن )الباحث االستباىة عمِ هجهوعة هن الهحكهٓن تألفت هعرض حٓث 
هتخصصٓن فْ إدارة  األعهال واإلحصاء والعموم الشرطٓة فْ وزارة الداخمٓة واألهن 
الوطىْ، وقد استجاب الباحث ٔراء الهحكهٓن وقام بإجراء ها ٓمزم هن حذف وتعدٓل 
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هكوىة ورتٍا الىٍائٓة خرجت االستباىة فْ ص الِ أنفْ ضوء الهقترحات الهقدهة، 
 ( فقرة .55هن )

   صدق الهقياس -.
 Internal Validityأوال االتساق الداخمي 

ٓقصد بصدق االتساق الداخمْ هدى اتساق كل فقرة هن فقرات االستباىة هع الهجال 
وذلك  لالستباىةالذي تىتهْ إلًٓ ٌذي الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخمْ 

ب هعاهالت االرتباط بٓن كل فقرة هن فقرات هجاالت االستباىة هن خالل حسا
 والدرجة الكمٓة لمهجال ىفسً.

 Structure Validityثاىيا الصدق البىائي 
ٓعتبر الصدق البىائْ أحد هقآٓس صدق األداة الذي ٓقٓس هدى تحقق األٌداف 

بٓن هدي ارتباط كل هجال هن  هجاالت الدراسة التْ تٓرد األداة الوصول إلٍٓا، ٓو
 بالدرجة الكمٓة لفقرات االستباىة.

  Reliabilityثبات االستباىة  -1
ٓقصد بثبات االستباىة أن تعطْ ٌذي االستباىة ىفس الىتٓجة لو تم إعادة توٓزع 
االستباىة أكثر هن هرة تحت ىفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات 

ا بشكل كبٓر فٓها لو تم االستباىة ٓعىْ االستقرار فْ ىتائج  االستباىة وعدم تغٌٓٓر
 إعادة توٓزعٍا عمِ أفراد العٓىة عدة هرات خالل فترات زهىٓة هعٓىة.

 ىتائج الدراسة وتفسيراتها 
 تحميل هجاالت وفقرات االستباىة ..2

 العاهل األهىي عمى واقع توزيع أفراد الشرطة  األول: أثرالهجال 
لهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت تم استخدام اختبار اإلشارة 

 ْ  (. 1الىتائج هوضحة فْ جدول )  أم ال. 6إلْ درجة الهوافقة الهتوسطة ٌو
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لكل فقرة هن فقرات هجال " العاهل  (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهال  (.جدول ) 
 األهىي "

  م.
 رةالفقـ

بي
سا
الح

ط 
وس

لهت
ا

ي  
ساب

الح
ط 
وس

لهت
ا

 
بي
ىس
ال

بار 
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
 

(
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g
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 2 0.000* 4.37 70.50 3.53 اىتشار السالح بٓن أٓدي األفراد والعائالت  .  .2

1.  
بٓن أٓدي التىظٓهات العاهمة  توفر السالح بكثرة

 فْ الساحة
3.39 67.77 3.51 *0.000 5 

 6 0.000* 3.32 66.67 3.33 التطور التكىولوجْ لمهعموهات األهىٓة .  .6

ا.  .5  3 0.000* 3.87 69.08 3.45 تعدد الجرائم وحجهٍا وأسالٓبٍا وهستوى اىتشاٌر

4.  
–توغل –سخوىة العالقة هع االحتالل ) اجتٓاح 

 قصف(.
3.66 73.22 5.53 *0.000 1 

3.  
م الخبٓث فْ إرباك الصف  العهالء ودوٌر

 4 0.000* 3.93 69.08 3.45 الداخمْ .

  0.000* 5.95 69.37 3.47 الدرجة الكمية

 .α ≤ 0.05* الهتوسط الحسابْ دال إحصائًٓا عىد هستوي داللة 
 ( ٓهكن استخالص ها ٓمْ:1هن جدول )

توغل –سخوىة العالقة هع االحتالل ) اجتٓاح لمفقرة الخاهسة "الهتوسط الحسابْ  -
( أي أن الهتوسط الحسابْ الىسبْ 4)الدرجة الكمٓة هن  3.66قصف(" ٓساوي –

تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأن 5.53 %، قٓهة اختبار اإلشارة 73.22
ذا ، α ≤ 0.05لذلك تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  0.000 ٌو

 ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل أفراد العٓىة عمِ ٌذي الفقرة. 
التطور التكىولوجْ لمهعموهات األهىٓة " ٓساوي لمفقرة الثالثة " سط الحسابْ الهتو  -

، 3.32%، قٓهة اختبار اإلشارة 66.67أي أن الهتوسط الحسابْ الىسبْ  3.33
لذلك تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا  0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأن 
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ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل أفراد العٓىة عمِ ، α ≤ 0.05عىد هستوى داللة  ٌو
 ٌذي الفقرة. 

، وأن الهتوسط 3.47وبشكل عام ٓهكن القول بأن الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -
القٓهة وأن  5.95%، قٓهة اختبار اإلشارة 69.37الحسابْ الىسبْ ٓساوي 

دالة إحصائًٓا لذلك ٓعتبر هجال "العاهل األهىْ"  0.000تساوي  (Sig).االحتهالٓة 
هها ٓدل عمِ أن لمعاهل األهىْ دور هؤثر فْ ، α ≤ 0.05عىد هستوى داللة 

توٓزع أفراد الشرطة عمِ هراكز هحافظة غزة ولكن ٓبدو أن الوزن الىسبْ غٓر هرتفع 
 فٍذا ٓعىْ أن ٌىاك عواهل أخرى لٍا دور فْ التوٓزع .

ؤكد الباحث أن  العالقة هع االحتالل وكثرة االجتٓاحات والتوغالت تؤثر كثٓرا  توترٓو
ا وتوٓزعٍا فْ الهىاطق الساخىة حٓث تقوم  عمِ واقع توٓزع أفراد الشرطة واىتشاٌر
الشرطة باختصاصاتٍا بتأهٓن الهواطن والهحافظة عمًٓ وعمِ الههتمكات العاهة 

 والخاصة فْ داخل الهحافظات.
ذا ها ٓتوافق هع ىتائج  وتوصٓات ورشة العهل التْ عقدتٍا وزارة الداخمٓة ٌو

الفمسطٓىٓة والتْ أكدت أن وضع قطاع غزة ٌو وضع استثىائْ والبد هن هراعاة 
ا فْ عهمٓة توٓزع أفراد الشرطة.   العواهل األهىٓة أكثر هن غٌٓر

وفٓها ٓخص التطور التكىولوجْ لمهعموهة األهىٓة ط فقد حصمت عمِ أدىِ ىسبة عمِ 
ا الكبٓرط فٓعزو الباحث ذلك إلِ أن جٍاز الشرطة ال ٓوظف  الرغم هن تأثٌٓر
التكىولوجٓا فْ أعهالً بشكل كاهل هها ٓؤثر عمِ ىظرة العاهمٓن فًٓ إلِ أٌهٓة 

ذا ٓت وافق بشكل ىسبْ هع دراسة )السعٓد، الجاىب التكىولوجْ فْ عهل الجٍاز. ٌو
( حٓث أكدت دراستً أن الهبحوثٓن عمِ درجة ضعٓفة بهعرفة األجٍزة التقىٓة 1226

ا فْ دراساتً، وكذلك  والتكىولوجٓة واستخداهاتٍا، وذلك ٓرجع لعدة أسباب تم ذكٌر
أوصت دراستً بإىشاء شبكة اتصاالت باستخدام الحاسب ألْ ٓربط األقسام 

( حٓث أكدت دراستً 1222ت فٓها بٓىٍا. وكذلك تتوافق هع دراسة )الهٓر، واإلدارا
عمِ أن أفراد العٓىة هوافقون عمِ سٓاسات التىهٓة الهتبعة لتطبٓق اإلدارة االلكتروىٓة 

 فْ الهجال الشرطْ هها ٓعزز دور الشرطة فْ تحسٓن أدائٍا. 
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 راد الشرطة أثر العواهل السياسية عمى واقع توزيع أف :الهجال الثاىي
تم استخدام اختبار اإلشارة لهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت 

 ْ  (.6الىتائج هوضحة فْ جدول ) أم ال. 6إلْ درجة الهوافقة الهتوسطة  ٌو
 

العواهل  لكل فقرة هن فقرات هجال " (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهال  (1جدول ) 
 السياسية "
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2.  
االىتهاءات الحزبٓة والفصائمٓة ألفراد الشرطة 

 5 0.013* 2.22 65.67 3.28 العاهمٓن فْ الجٍاز.

 4 0.000* 3.60 67.50 3.38 االىتهاءات الحزبٓة والفصائمٓة ألفراد الشعب .  .1

6.  
عقٓدة عسكٓرة ضابطة لهىتسبْ جٍاز وجود 

 الشرطة تىسجم هع السٓاسة العاهة لمحكوهة .
3.80 76.00 7.31 *0.000 1 

5.  
تأثٓر التوظٓف السٓاسْ الذي ال ٓعتهد عمْ هعٓار 

 الحاجة والتخصص والكفاءة .
3.80 75.97 6.78 *0.000 2 

4.  
دور الهجمس التشٓرعْ الفعال فْ الرقابة عمِ 

 األداء الشرطْ .
3.23 64.67 2.54 *0.006 6 

 3 0.000* 5.66 72.33 3.62 وجود هرجعٓة قاىوىٓة لألجٍزة األهىٓة الشرطٓة .  .3
  0.000* 7.28 70.31 3.52 الدرجة الكمية 

 .α ≤ 0.05* الهتوسط الحسابْ دال إحصائًٓا عىد هستوي داللة 
 ٓهكن استخالص ها ٓمْ: (6هن الجدول السابق )

وجود عقٓدة عسكٓرة ضابطة لهىتسبْ جٍاز لمفقرة الثالثة "الهتوسط الحسابْ  -
)الدرجة الكمٓة هن  3.80الشرطة تىسجم هع السٓاسة العاهة لمحكوهة" ٓساوي 
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 7.31%، قٓهة اختبار اإلشارة 76.00( أي أن الهتوسط الحسابْ الىسبْ 4
لذلك تعتبر ٌذي الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأن 

ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل ، α ≤ 0.05إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ٌو
 أفراد العٓىة عمِ ٌذي الفقرة. 

دور الهجمس التشٓرعْ الفعال فْ الرقابة عمِ لمفقرة الخاهسة "الهتوسط الحسابْ  -
%، 64.67أي أن الهتوسط الحسابْ الىسب3.23ْ األداء الشرطْ " ٓساوي 

لذلك  0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة ، وأن 2.54قٓهة اختبار اإلشارة 
ذا ٓعىْ أن  α ≤ 0.05تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ٌو
 ٌىاك هوافقة هن قبل أفراد العٓىة عمِ ٌذي الفقرة. 

، وأن الهتوسط 3.52وبشكل عام ٓهكن القول بأن الهتوسط الحسابْ ٓساوي   -
القٓهة ، وأن 7.28%، قٓهة اختبار اإلشارة 70.31الحسابْ الىسبْ ٓساوي 

لذلك ٓعتبر هجال "العواهل السٓاسٓة" دالة  0.000تساوي  (Sig).االحتهالٓة 
ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل α ≤ 0.05إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ، ٌو

 أفراد العٓىة عمِ فقرات ٌذا الهجال.
عزو الباحث ذلك إلِ أن ٌىاك بالفعل عقٓدة عسكٓرة ضابطة لمعىاصر فْ  ٓو
رجع  جٍاز الشرطة بهعىِ أن ٌىاك والء واىتهاء عالْ هن العىاصر لعهمٍم ٓو
ذلك إلِ االختٓار الجٓد التْ اعتهدت عمًٓ الحكوهة الحالٓة لعىاصر جٍاز 

هكن القول أن االىتهاء الحزبْ والسٓاسْ ٓع تبر كضرورة الشرطة، كها ٓو
وكظاٌرة بٓن صفوف الشباب الفمسطٓىْ، حٓث هن الههكن القول بأن الشاب 
ة إن لم ٓكن  الفمسطٓىْ ٓتجً لحزب أو حركة هعٓىة هىذ التحاقً بالهرحمة الثاىٓو
قبمٍا. وهن جٍة أخرى هن الواضح أن ٌىاك تأٓٓد لدور الهجمس التشٓرعْ 

 األجٍزة األهىٓة العاهمة . الرقابْ لمشرطة الفمسطٓىٓة وهتابعتٍا لدور 
 الهجال الثالث أثر العواهل الجغرافية والديهوغرافية عمى واقع توزيع أفراد الشرطة 

لهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت تم استخدام اختبار اإلشارة 
 ْ  (.5الىتائج هوضحة فْ جدول ) أم ال. 6إلْ درجة الهوافقة الهتوسطة  ٌو
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لكل فقرة هن فقرات هجال " العواهل  (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهال  (1جدول ) 
 الجغرافية والديهوغرافية "

 م
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ا الجغرافْ . تأثٓر هساحة  .2  2 0.000* 9.72 84.83 4.24 هدٓىة غزة وهركٌز
 1 0.000* 10.20 85.67 4.28 تأثٓر الكثافة السكاىٓة العالٓة فْ غزة .  .1

6.  
عدم تٍٓئة الطرق والهرافق بطٓرقً تساعد الشرطة 

 عمِ أداء عهمٍا .
3.50 70.08 4.21 *0.000 5 

5.  
تأثٓر التقسٓم الحالْ لقطاع غزة إلِ خهس 

 هحافظات .
3.58 71.53 5.56 *0.000 4 

 3 0.000* 5.85 72.44 3.62 تأثٓر هىطقة سكن الشرطْ عمِ التوٓزع .  .4
 6 0.000* 4.32 69.00 3.45 التىاسب بٓن أعداد الشرطة فْ غزة وعدد السكان .  .3

  0.000* 9.67 75.58 3.78 الدرجة الكمية 
 .α ≤ 0.05* الهتوسط الحسابْ دال إحصائًٓا عىد هستوي داللة 

 ( ٓهكن استخالص ها ٓمْ:5هن جدول )
تأثٓر الكثافة السكاىٓة العالٓة فْ غزة " ٓساوي لمفقرة الثاىٓة " الهتوسط الحسابْ  -

%، قٓهة 85.67( أي أن الهتوسط الحسابْ الىسبْ 4)الدرجة الكمٓة هن 4.28
لذلك تعتبر  0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأن  10.20اختبار اإلشارة 

ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة ، α ≤ 0.05ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ٌو
 ل أفراد العٓىة عمِ ٌذي الفقرة. هن قب

التىاسب بٓن أعداد الشرطة فْ غزة وعدد لمفقرة السادسة "الهتوسط الحسابْ  -
%، قٓهة اختبار 69.00أي أن الهتوسط الحسابْ الىسبْ  3.45السكان" ٓساوي 

لذلك تعتبر ٌذي الفقرة  0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأن   4.32اإلشارة
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ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل ، α ≤ 0.05دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ٌو
 أفراد العٓىة عمِ ٌذي الفقرة. 

، وأن الهتوسط 3.78وبشكل عام ٓهكن القول بأن الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -
%، قٓهة اختبار اإلشارة 75.58الحسابْ الىسبْ لجهٓع فقرات الهجال ٓساوي 

لذلك ٓعتبر هجال "العواهل  0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأن  9.67
ذا ٓعىْ أن ، α ≤ 0.05اللة الجغرافٓة والدٓهوغرافٓة" دالة إحصائًٓا عىد هستوى د ٌو

 ٌىاك هوافقة هن قبل أفراد العٓىة عمِ فقرات ٌذا الهجال. 
ؤكد الباحث ٌىا عمِ بدٌٓة العالقة بٓن العدد الهطموب هن أفراد الشرطة والكثافة  ٓو
السكاىٓة، حٓث ٌىاك عالقة طردٓة بٓن الطرفٓن. ولعل حصول الفقرة الثاىٓة عمِ 

ي العالقة وذلك لها تعاىًٓ غزة هن كثافة سكاىٓة تعد هن أعمِ ىسبة ٌو تأكٓد لٍذ
 الىسب األعمِ فْ العالم.

( أن "عهمٓة توٓزع القوى البشٓرة }هن عىاصر 1222حٓث أكد )الٓرس/ هقابمة، 
الشرطة{ ٓجب أن ٓكون هالئهة وهىاسبة لمهكان التْ ستعهل بٍا القوة" وأها فٓها 

السكان فٓهكن القول أن ٌذا العاهل ٌو عاهل ٓتعمق بالجاىب الدٓهوغرافْ وعدد 
(. بأن "الكثافة السكاىٓة تمعب دورًا ٌاهًا 1، ص1223هؤثر حٓث أكد )هاكجرث، 

 وههٓزًا فْ اعتبارات أعداد القوات" 
 أثر العواهل االجتهاعية والثقافية عمى واقع توزيع أفراد الشرطة : الهجال الرابع 

لهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت تم استخدام اختبار اإلشارة 
 ْ  (.4الىتائج هوضحة فْ جدول ) أم ال. 6إلْ درجة الهوافقة الهتوسطة  ٌو
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لكل فقرة هن فقرات هجال " العواهل  (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهال  (1جدول ) 
 االجتهاعية والثقافية "

 م

 الفقـرة
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2.  
تأثٓر الظواٌر االجتهاعٓة والثقافٓة السائدة فْ الهجتهع 

 هؤتهرات (.–ورشات عهل –الغزي. ) فعالٓات 
3.37 67.39 4.47 *0.000 7 

1.  
القٓم االجتهاعٓة التراثٓة  تأثٓر االىضباط السموكْ هع

 لمهجتهع الغزي  .
3.45 69.00 5.24 *0.000 5 

التعاون والهبادرة االٓجابٓة بٓن الهواطىٓن لهساعدة   .6
 الشرطة فْ كشف الجٓرهة .

3.47 69.41 4.92 *0.000 4 

 2 0.000* 5.30 73.17 3.66 الىزعة العشائٓرة والعائمٓة السائدة فْ الهجتهع الغزي.  .5

4.  
اختالف طبٓعة وهستوى الجٓرهة فْ الهىاطق 

 الحضٓرة والٓرفٓة .
3.41 68.24 4.58 *0.000 6 

 1 0.000* 6.22 74.96 3.75 تأثٓر ارتفاع ىسبة البطالة بٓن أبىاء الهجتهع الغزي .  .3

2.  
ارتفاع هستوى تعاون الشرطة وتجاوبٍا هع طمبات 

 الهواطىٓن.
3.61 72.17 6.58 *0.000 3 

  0.000* 7.65 70.59 3.53 الكميةالدرجة  
 .α ≤ 0.05* الهتوسط الحسابْ دال إحصائًٓا عىد هستوي داللة 

 ( ٓهكن استخالص ها ٓم4ْهن جدول )
تأثٓر ارتفاع ىسبة البطالة بٓن أبىاء الهجتهع لمفقرة السادسة " الهتوسط الحسابْ  -

 )( أي أن الهتوسط الحسابْ الىسب4ْ)الدرجة الكمٓة هن  3.75الغزي " ٓساوي 
 تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأن 6.22 قٓهة اختبار اإلشارة  (74.96%
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ذا ، α ≤ 0.05لذلك تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة 0.000 ٌو
 ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل أفراد العٓىة عمِ ٌذي الفقرة.

تأثٓر الظواٌر االجتهاعٓة والثقافٓة السائدة فْ لمفقرة األولِ "الهتوسط الحسابْ  -
أي أن الهتوسط  3.37هؤتهرات(" ٓساوي  –ورشات عهل –الهجتهع الغزي ) فعالٓات

القٓهة االحتهالٓة وأن  4.47%، قٓهة اختبار اإلشارة 67.39الحسابْ الىسبْ 
.(Sig)  رة دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة لذلك تعتبر ٌذي الفق 0.000تساوي

0.05 ≥ α ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن ق  بل أفراد العٓىة عمِ ٌذي الفقرة.ٌو
، وأن الهتوسط 3.53وبشكل عام ٓهكن القول بأن الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -

القٓهة وأن  7.65%، قٓهة اختبار اإلشارة 70.59الحسابْ الىسبْ لجهٓع ٓساوي 
لذلك ٓعتبر هجال "العواهل االجتهاعٓة والثقافٓة"  0.000تساوي  (Sig).االحتهالٓة 

ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل α ≤ 0.05دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ، ٌو
  أفراد العٓىة عمِ فقرات ٌذا الهجال.

عزو الباحث اىتشار ىسبة البطالة إلْ الحصار الهفروض هن قبل  ٓو
دٓا عمِ قطاع غزة، والذي أدى إلِ هىع وصول كل االحتالل اإلسرائٓمْ اقتصا

أدوات البىاء هثل االسهىت لتفعٓل حركة البىاء والتعهٓر ولكن لألسف كل ذلك 
تقمص بشكل كبٓر وأصبح الهواطن ٓعتهد عمِ اإلىفاق فْ إدخال األدوات الالزهة 
لالستهرار فْ حٓاتً. وكذلك اإلغالق الهطبق عمِ عهال القطاع هن دخول 

اضْ الهحتمة لمعهل فْ الزراعة أو الصىاعة. باإلضافة إلِ هىع تصدٓر الهواد األر 
 الزراعٓة أو الصىاعٓة هن غزة إلِ الخارج .

وفْ الهقابل اىتشار الظواٌر االجتهاعٓة هن فعالٓات وأفراح وهىاسبات 
وعادات وتقالٓد تؤثر عمِ واقع التوٓزع وذلك ٓرجع إلِ اتصاف الهجتهع الفمسطٓىْ 

هجتهع عائمْ تسودي الوحدة االجتهاعٓة بالرغم هن تأطري وتشكمً السٓاسْ  بأىً
ا كل ذلك ٓىعكس عمِ  الهختمف واختالف الحركات السٓاسٓة فْ توجٍاتٍا وآراٌؤ
حجم العهل الشرطْ فْ تاهٓن كل ٌذي الفعالٓات والهىاسبات بها ال ٓتعارض هع 

 القاىون الفمسطٓىْ وبها ٓخدم هصمحً الوطن.
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 الخاهس: أثر العواهل االقتصادية عمى واقع توزيع أفراد الشرطة  الهجال
لهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت تم استخدام اختبار اإلشارة 

 ْ  (.3الىتائج هوضحة فْ جدول ) أم ال. 6إلْ درجة الهوافقة الهتوسطة  ٌو
لكل فقرة هن فقرات هجال " العواهل  (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهال  (6جدول ) 

 االقتصادية  "

 م

 الفقـرة
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2.  
ا عمِ  حجم الحركة االقتصادٓة وهؤسساتٍا وتأثٌٓر

 عهمٓة التوٓزع .
3.64 72.71 6.54 *0.000 5 

1.  
حجم الهشاكل الهالٓة هثل )) الشٓكات بدون 

الدٓون غٓر –غسٓل األهوال  –اإلفالس -رصٓد
 الهستوفاة (( فْ الهجتهع الغزي.

3.66 73.17 6.29 *0.000 4 

 6 0.000* 5.46 70.68 3.53 تأثٓر حجم  الهوارد الهالٓة الهتاحة عمِ التوٓزع .  .6

5.  
ل  الخارجْ عمِ سٓاسات وتوجٍات تأثٓر التهٓو

 السمطة .
3.20 64.03 2.33 *0.010 7 

 3 0.000* 6.57 76.44 3.82 تأثٓر الحصار االقتصادي عمِ جٍاز الشرطة .  .4

3.  
الصعوبات التْ تواجً الشرطة فْ التغمب عمِ 

الحصار وتوفٓر اإلهكاىٓات والهعدات الالزهة لعهمً 
. 

4.02 80.34 7.88 *0.000 1 

2.  
تأثٓر عدد هركبات الشرطة وىسبتٍا إلِ عدد أفراد 

 الشرطة 
3.91 78.15 7.16 *0.000 2 

  0.000* 8.38 73.64 3.68 الدرجة الكمية 
 .α ≤ 0.05* الهتوسط الحسابْ دال إحصائًٓا عىد هستوي داللة 
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 ( ٓهكن استخالص ها ٓمْ:3هن جدول )
الصعوبات التْ تواجً الشرطة فْ التغمب لمفقرة السادسة " الهتوسط الحسابْ  -

)الدرجة  4.02عمِ الحصار وتوفٓر اإلهكاىٓات والهعدات الالزهة لعهمً " ٓساوي 
%، قٓهة اختبار اإلشارة 80.34( أي أن الهتوسط الحسابْ الىسبْ 4الكمٓة هن 

لذلك تعتبر ٌذي الفقرة دالة 0.000 تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأن  7.88
ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل أفراد ، α ≤ 0.05ائًٓا عىد هستوى داللة إحص ٌو

 العٓىة عمِ ٌذي الفقرة.
ل الخارجْ عمِ سٓاسات وتوجٍات لمفقرة الرابعة " الهتوسط الحسابْ  - تأثٓر التهٓو

%، قٓهة اختبار 64.03أي أن الهتوسط الحسابْ الىسبْ  3.20السمطة " ٓساوي 
لذلك تعتبر ٌذي الفقرة  0.000تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأن  2.33اإلشارة 

ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل ، α ≤ 0.05دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ٌو
 أفراد العٓىة عمِ ٌذي الفقرة.

، وأن الهتوسط 3.68وبشكل عام ٓهكن القول بأن الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -
القٓهة وأن  8.38قٓهة اختبار اإلشارة %، 73.64الحسابْ الىسبْ ٓساوي 

لذلك ٓعتبر هجال " العواهل االقتصادٓة " دالة  0.000تساوي  (Sig).االحتهالٓة 
ذا ٓعىْ أن ٌىاك  هوافقة هن قبل أفراد α ≤ 0.05إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ، ٌو

 العٓىة عمِ فقرات ٌذا الهجال. 
عزو الباحث صعوبة توفٓر اإلهكاىات  والهعدات الالزهة لجٍاز الشرطة لمقٓام ٓو

بعهمً عمِ أكهل وجً لمحصار الهفروض عمِ قطاع غزة هن قبل االحتالل، وكذلك 
أثار الكبٓرة جراء الحرب األخٓرة عمِ قطاع غزة، لذلك هن الصعب توفٓر كل ها 
ٓمزم الجٍاز فْ هثل ٌذي الظروف. ولكن ٓحاول جٍاز الشرطة بذل أقصِ طاقاتً 

هكا  ىٓاتً لموصول لمحد األدىِ هن توفٓر تمك اإلهكاىات والهعدات الالزهة.وا 
ذا ٓتوافق هع ىظرة كموب حٓث أكد أىً "ٓهكن لمعواهل االقتصادٓة التأثٓر عمِ  ٌو
تحدٓد أعداد عىاصر الشرطة حٓث "تتقٓد الشرطة عىد وضع تخطٓطٍا العام بالهوارد 

 لٍا فْ الهٓزاىٓة بصفة خاصة، فٍْ ال الهالٓة لمدولة بصفة عاهة، والقدر الذي ٓحدد
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تستطٓع أن تتصرف إال فْ حدود التقدٓرات التْ توافق عمٍٓا الدولة عىد تخططٍٓا 
 . (211، ص 1222) كموب، العام لهفردات هٓزاىٓتٍا 

ل الخارجْ عمِ أداء الشرطة إذ أن  وفْ الهقابل ٓرى الباحث اىً ال تأثٓر لمتهٓو
قوم ضباط الشرطة بتطبٓقٍا عمِ عهل الشرطة عهل هٍىْ قاىوى ْ ٓخضع لقواىٓن ٓو

 الوجً األكهل .
 الهجال السادس: أثر العواهل التىظيهية واإلدارية عمى واقع توزيع أفراد الشرطة 

لهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت تم استخدام اختبار اإلشارة 
 ْ  (.2الىتائج هوضحة فْ جدول ) أم ال. 6إلْ درجة الهوافقة الهتوسطة ٌو

لكل فقرة هن فقرات هجال " العواهل  (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهال  ( 1 جدول )
 التىظيهية واإلدارية "
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2.  
وتعمٓهات هستدٓهة وجود قواىٓن وىظم ولوائح 

 تىظم العهل وتضبطً داخل جٍاز الشرطة .
4.11 82.22 9.17 *0.000 1 

1.  
وضوح الصالحٓات والهسئولٓات لمهؤسسة 

ا.  الشرطٓة وكادٌر
4.01 80.17 8.70 *0.000 2 

 3 0.000* 8.44 79.83 3.99 وحدة هصدر التوجٍٓات واألواهر .  .6

وجود ٌٓكمٓات إدآرة هدروسة وهخطط لٍا   .5
 لدى جٍاز الشرطة.

3.99 79.83 8.06 *0.000 3 

4.  
هستوى الكفاءة الهٍىٓة فْ العهل  الشرطْ 

. 
3.62 72.37 5.32 *0.000 9 

3.  
طبٓعة هٍام جٍاز الشرطة وحجم عهمً 

 اإلداري والقضائْ واالجتهاعْ.
3.87 77.44 7.78 *0.000 5 

 11 0.000* 4.42 71.03 3.55استخدام عاهل التكىولوجٓا فْ العهل   .2
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 الشرطْ .

2.  
حجم  توفر االحتٓاجات الموجستٓة هن 

هركبات وهباىْ وأجٍزة اتصال وأسمحة وزى 
 شرطْ.

3.58 71.62 4.82 *0.000 10 

9.  
( )أ 52ط  15طبٓعة دوام عىاصر الشرطة  )

 (. 63-21ط ب ط ج( )
3.80 76.00 7.53 *0.000 6 

22.  
وجود خطط واضحة وهدروسة لدى جٍاز 

 7 0.000* 6.87 75.44 3.77 الشرطة .

22.  
تكدس أعداد كبار السن فْ الشرطة وذلك 

 لعدم تفعٓل قاىون التقاعد .
3.63 72.65 5.07 *0.000 8 

21.  
وجود  ىظام لمهكافآت والحوافز لعىاصر 

 الشرطة .
3.08 61.53 0.80 0.213 12 

  0.000* 8.21 75.01 3.75 الدرجة الكمية 
 .α ≤ 0.05* الهتوسط الحسابْ دال إحصائًٓا عىد هستوي داللة 

 ٓهكن استخالص ها ٓمْ (2هن جدول )
وجود قواىٓن وىظم ولوائح وتعمٓهات هستدٓهة "  األولِلمفقرة الهتوسط الحسابْ  -

( 4)الدرجة الكمٓة هن  4.11تىظم العهل وتضبطً داخل جٍاز الشرطة " ٓساوي 
وأن   9.17%، قٓهة اختبار اإلشارة 82.22أي أن الهتوسط الحسابْ الىسبْ 

لذلك تعتبر ٌذي الفقرة دالة إحصائًٓا عىد  0.000  تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة 
ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل أفراد العٓىة عمِ  α ،6 ≤ 0.05هستوى داللة  ٌو

 ٌذي الفقرة.
وجود  ىظام لمهكافآت والحوافز لعىاصر لمفقرة الثاىٓة عشر " الهتوسط الحسابْ  -

%، قٓهة اختبار 61.53أي أن الهتوسط الحسابْ الىسبْ  3.08الشرطة " ٓساوي 
لذلك تعتبر ٌذي الفقرة  0.213تساوي  (Sig).القٓهة االحتهالٓة وأن  0.80اإلشارة 

ذا ٓعىْ أ α ≤ 0.05غٓر دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ن ٌىاك هوافقة بصورة ٌو
 هتوسطة تقٓربا هن قبل أفراد العٓىة عمِ ٌذي الفقرة.
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، وأن الهتوسط 3.75وبشكل عام ٓهكن القول بأن الهتوسط الحسابْ ٓساوي  -
القٓهة وأن  8.21%، قٓهة اختبار اإلشارة 75.01الحسابْ الىسبْ ٓساوي 

"  لذلك ٓعتبر هجال " العواهل التىظٓهٓة واإلدآرة 0.000تساوي  (Sig).االحتهالٓة 
ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل α ≤ 0.05دالة إحصائًٓا عىد هستوى داللة  ، ٌو

 أفراد العٓىة عمِ فقرات ٌذا الهجال. 
عزو الباحث ذلك لموجود الفعمْ لمقواىٓن الضابطة والىاظهة لكل الشئون الشرطٓة  ٓو

داري فْ إٓصال كل الهعموهات هن قواىٓن وىظم وضوابط و  تىظٓم وسمم ٌرهْ وا 
 واألواهر العسكٓرة عمِ أفضل وجً ههكن هن وسائل االتصال الحدٓث.

ا الباحث هثل  وذلك ٓتوافق هع ها شددت عمًٓ الكثٓر هن الدراسات السابقة التْ ذكٌر
حٓث أوصت عمِ ضرورة تبىْ استراتٓجٓات اإلصالح  (1225تربان، دراسة )

ر   (Cemil, 2007)اإلداري بشكل فعال فْ جٍاز الشرطة، وكذلك دراسة والتطٓو
حٓث أوصت بضرورة تأسٓس إدارة هتخصصة إلدارة وتىهٓة الهوارد البشٓرة، وكذلك 

( والتْ حثت عمِ ضرورة إعداد براهج تأٌٓل 1221والجٓرسْ، األشقر)دراسة 
 لمقٓادات اإلدآرة الشابة.

وفْ الهقابل هن الواضح أن ٌىاك ضعف فْ ىظام الحوافز لتعٓزز وتشجٓع األفراد 
ىاك ضعف آخر فْ استخدام العاهل التكىولوجْ  حسب رأي العٓىة الهستطمعة، ٌو
ا وذلك كىتٓجة طبٓعٓة  عزو الباحث ذلك إلِ قمة اإلهكاىٓات وصعوبة توفٌٓر ٓو

  لمحصار الجائر الهفروض عمِ قطاع غزة.
الهؤثرة في واقع توزيع أفراد الشرطة الفمسطيىية في هحافظة غزة  العواهل 

داراتها الهركزية   وا 
لهعرفة ها إذا كاىت هتوسط درجة االستجابة قد وصمت تم استخدام اختبار اإلشارة 

 ْ  (.2الىتائج هوضحة فْ جدول ) أم ال. 6إلْ درجة الهوافقة الهتوسطة ٌو
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 لجهيع فقرات االستباىة (.Sig)الهتوسط الحسابي وقيهة االحتهال  ( 2جدول ) 

 الهجال

بي
سا
الح

ط 
وس

لهت
ا

ي  
ساب

الح
ط 
وس

لهت
ا

 
بي
ىس
ال

بار 
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
 

(
Si

g
). 

 0.000 5.95 69.37 3.47 العواهل األهىية
 0.000 7.28 70.31 3.52 العواهل السياسية

 0.000 9.67 75.58 3.78 والديهوغرافيةالعواهل الجغرافية 
 0.000 7.65 70.59 3.53 العواهل االجتهاعية والثقافية

 0.000 8.38 73.64 3.68 االقتصاديةالعواهل 
 0.000 8.21 75.01 3.75 العواهل التىظيهية واإلدارية

 0.000* 9.22 72.68 3.63 الدرجة الكمية
 .α ≤ 0.05الهتوسط الحسابْ دال إحصائًٓا عىد هستوي داللة  *                          
 ( ٓهكن استخالص ها ٓمْ:2هن الجدول )

( أي 4)الدرجة الكمٓة هن  3.63الهتوسط الحسابْ لجهٓع الفقرات السابقة ٓساوي  -
القٓهة وأن  9.22 %، قٓهة اختبار اإلشارة72.68أن الهتوسط الحسابْ الىسبْ

دالة إحصائًٓا  لذلك تعتبر جهٓع الفقرات السابقة 0.000تساوي  (Sig).االحتهالٓة 
ذا ٓعىْ أن ٌىاك هوافقة هن قبل أفراد العٓىة عمِ  ،α ≤ 0.05عىد هستوى داللة  ٌو

 جهٓع الفقرات السابقة.
عزو الباحث إلِ أن جهٓع العواهل السابقة األهىٓة والسٓاسٓة واالجتهاعٓة  ٓو

ٓة لٍا دور بارز وهتداخل وتؤثر تأثٓرًا كبٓرًا فْ توٓزع واالقتصادٓة والجغرافٓة واإلدار 
ة 21أفراد الشرطة الفمسطٓىٓة بىسبة هتوسطة  % وبالتأكٓد ٌىاك عواهل أخرى ثاىٓو

 أو فرعٓة بحاجة إلِ دراسة وبحث لهعرفتٍا ولموقوف عمٍٓا.
هل كذلك ٓظٍر الجدول األخٓر بأن العواهل التىظٓهٓة واإلدآرة باإلضافة إلِ العوا

الجغرافٓة والدٓهغرافٓة قد حصمت عمِ أعمِ هتوسط حسابْ ىسبْ هها ٓدلل عمِ 
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أن كبر حجم تأثٓر ٌذي العواهل فْ عهمٓة توٓزع أفراد الشرطة طبقًا لوجٍة ىظر 
 ٓعزى السبب فْ ذلك الِ  وقد، العٓىة

ً بالغ أن قوة التىظٓم وهتاىة الٍٓكمٓة ووجود الضوابط واألىظهة والقواىٓن اإلدآرة ل 
األثر فْ عهمٓة التوٓزع، باإلضافة إلِ ذلك الكثافة السكاىٓة والتْ تمعب دورًا ال ٓقل 

 أٌهٓة عن العواهل التىظٓهٓة واإلدآرة فْ عهمٓة التوٓزع. 
ذي الىتٓجة تعزز قٓهة ٌذي الدراسة حٓث توضح جمًٓا أىً عىد القٓام بعهمٓة توٓزع  ٌو

ا فْ الحسبان، حٓث أفراد الشرطة البد وأن ٓأخذ أصحاب  القرار ٌذي العواهل وغٌٓر
ٓتبن فْ ٌذي الدراسة بها ال ٓدع هجااًل لمشك هدى تأثٓر ٌذي العواهل عمِ عهمٓة 

 التوٓزع.
 اختبار فرضيات الدراسة  2.1

 ≥ αعىد هستوى الداللة "ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة  فرضية الدراسة
العواهل الهؤثرة فْ واقع توٓزع أفراد الشرطة فْ ( بٓن أراء أفراد العٓىة حول (0.05

ل العمهْالعهر، قطاع غزة تعزى لهتغٓرات ) الرتبة، الهسهِ الوظٓفْ،  ، الهٌؤ
 (.سىوات الخدهة الشرطٓة

واالس" لهعرفة ها إذا كان ٌىاك فروق ذات داللة   –تم استخدام اختبار " كروسكال 
ذا االختبار الالهعمهْ   هتوسطات أو أكثر. 6لهقارىة ٓصمح إحصائٓة ٌو

( بين أراء (α ≤ 0.05عىد هستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
تعزى أفراد العيىة حول العواهل الهؤثرة في واقع توزيع أفراد الشرطة في قطاع غزة 

 . لمعهر
 ٓهكن استىتاج ها ٓمْ: (9هن الىتائج الهوضحة فْ جدول )

واالس" لمهجال  -الهقابمة الختبار كروسكال (.Sig)تبٓن أن القٓهة االحتهالٓة 
وبذلك ٓهكن استىتاج أىً   α ≤ 0.05"العواهل االقتصادٓة" أقل هن هستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حول ٌذا 
 سىة. "54-63" ٌم هن الهجال تعزى إلِ العهر لصالح الذٓن أعهار 
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 -الهقابمة الختبار كروسكال (.Sig)أها باقْ الهجاالت فقد تبٓن أن القٓهة االحتهالٓة 
وبذلك ٓهكن استىتاج أىً ال توجد فروق  α ≤ 0.05واالس" أكبر هن هستوى الداللة 

ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حول ٌذي الهجاالت تعزى 
 إلِ العهر.

عزو الباحث تمك الىتٓجة إلِ أن أصحاب الرتب الساهٓة عمِ درآة وعمم بتأثٓر  ٓو
الساهٓة تمك العواهل عمِ توٓزع أفراد الشرطة، وكذلك إلِ أن أصحاب الرتب 

م. هها ٓؤكد  ٓتهتعون بقدرات تحمٓمٓة لمواقع ولمعهل الشرطْ بغض الىظر عن أعهاٌر
ا.  أن هتغٓر العهر ال ٓؤثر فْ الىظرة إلِ تمك العواهل وتأثٌٓر

 العهر –واالس"  -ىتائج اختبار " كروسكال ( 3جدول )

 الهجال
 هتوسطات الرتب

بار
الخت

ة ا
قيه

لية 
تها

الح
ة ا

قيه
ال

 
 (

Si
g

). .6 – 11 

16 - 11 

سىة  16
 فأكثر

 0.111 4.388 63.24 66.15 51.45 العاهل األهىْ.

 0.278 2.557 51.82 64.98 56.92 العواهل السٓاسٓة.

 0.516 1.322 52.62 60.36 64.17 العواهل الجغرافٓة والدٓهوغرافٓة.

 0.065 5.469 43.68 65.67 59.35 العواهل االجتهاعٓة والثقافٓة.

 0.039 6.476 52.50 68.03 51.63 .العواهل االقتصادٓة

 0.298 2.418 67.24 61.26 52.91 .العواهل التىظٓهٓة واإلدآرة

 0.197 3.251 58.09 66.18 53.64 الدرجة الكمية
( بين أراء (α ≤ 0.05عىد هستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى أفراد العيىة حول العواهل الهؤثرة في واقع توزيع أفراد الشرطة في قطاع غزة 
 . لمهؤهل العمهي 

 ( ٓهكن استىتاج ها ٓمْ 22هن الىتائج الهوضحة فْ جدول ) 
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واالس" أكبر هن  -الهقابمة الختبار كروسكال (.Sig)تبٓن أن القٓهة االحتهالٓة 
وبذلك ٓهكن استىتاج أىً ال توجد لجهٓع الهجاالت    α ≤ 0.05هستوى الداللة 

فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حول ٌذي الهجاالت 
ل العمهْ   .تعزى إلِ الهٌؤ

ا والشروط التْ تضعٍا عىد  ربها وجود ذلك إلِ حسن اختٓار الشرطة لعىاصٌر
ن عمِ أن  اختٓار العىاصر، وخاصة ههن ٓصمون إلِ الرتب الساهٓة، ٌذا ٓبٌر

عىاصر الشرطة عمِ عمم وفٍم ودرآة وهتابعة عمهٓة لها ٓجري حولٍم، حٓث تظٍر 
ٌذي الىتٓجة أن كمٍم ٓؤكدون تأثٓر تمك العواهل عمِ عهمٓة التوٓزع بغض الىظر 
ذا ٓرجع إلِ قدرة تمك الفئة هن الرتب الساهٓة  عن هستواٌم وتحصٓمٍم العمهْ. ٌو

 الهؤثرات وىتائجٍا عمِ كل عهمٓة تخص العهل الشرطْ.عمِ تحدٓد 
 الهؤهل العمهي –واالس"  -ىتائج اختبار " كروسكال (11جدول )  

 الهجال
 هتوسطات الرتب

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

Si
g

دبموم فها  بكالوريوس دراسات عميا .(
 دون

 0.256 2.723 70.19 57.75 61.39 العاهل األهىْ.

 0.767 0.531 63.83 58.93 64.06 العواهل السٓاسٓة.

 0.796 0.457 59.84 59.91 68.00 العواهل الجغرافٓة والدٓهوغرافٓة.

 0.977 0.046 60.76 60.16 62.72 العواهل االجتهاعٓة والثقافٓة.

 0.351 2.096 52.40 62.98 64.06 .العواهل االقتصادٓة  

 0.631 0.921 60.28 58.09 69.50 .العواهل التىظٓهٓة واإلدآرة

 0.512 1.337 61.02 59.60 73.83 الدرجة الكمية 
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( بين أراء (α ≤ 0.05عىد هستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
تعزى أفراد العيىة حول العواهل الهؤثرة في واقع توزيع أفراد الشرطة في قطاع غزة 

 . لمرتبة
 ( ٓهكن استىتاج ها ٓم22ْهن الىتائج الهوضحة فْ جدول ) 

واالس" أكبر هن  -الهقابمة الختبار كروسكال (.Sig)تبٓن أن القٓهة االحتهالٓة 
وبذلك ٓهكن استىتاج أىً ال توجد لجهٓع الهجاالت    α ≤ 0.05هستوى الداللة 

حول ٌذي الهجاالت فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة 
 تعزى إلِ الرتبة.

ربها وجود ذلك إلِ رقْ هستوى الخبرة لدى أصحاب الرتب الساهٓة فْ الشرطة 
وخاصة فئة الرواد، حٓث تظٍر ىتائج الفرضٓة أن كمٍم أجهعوا عمِ تأثٓر تمك 

م بالرغم هن تفاوت الرتب بٓىٍم.  العواهل بدون استثىاء وتقاربت ىظرتٍم هع غٌٓر
 الرتبة –واالس"  -ىتائج اختبار " كروسكال (11جدول ) 

 الهجال

 هتوسطات الرتب

بار
الخت

ة ا
قيه

ية  
هال
الحت

ة ا
قيه

ال
(

Si
g

 رائد هقدم عقيد .(

 0.418 1.743 62.41 59.52 39.25 العاهل األهىْ.
 0.938 0.128 59.85 62.39 63.00 العواهل السٓاسٓة.

 0.741 0.600 59.16 65.04 59.83 العواهل الجغرافٓة والدٓهوغرافٓة.
 0.764 0.539 60.26 62.74 47.50 العواهل االجتهاعٓة والثقافٓة.

 0.781 0.495 60.98 60.44 46.67 .العواهل االقتصادٓة
 0.774 0.512 59.54 60.87 46.00 .العواهل التىظٓهٓة واإلدآرة

 0.660 0.830 60.81 63.76 46.75 الدرجة الكمية
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( بين أراء (α ≤ 0.05عىد هستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
تعزى أفراد العيىة في العواهل الهؤثرة في واقع توزيع أفراد الشرطة في قطاع غزة 

 . لمهسهى الوظيفي
 ( ٓهكن استىتاج ها ٓمْ:21هن الىتائج الهوضحة فْ جدول )

واالس" لمهجال "  -الهقابمة الختبار كروسكال (.Sig)تبٓن أن القٓهة االحتهالٓة 
وبذلك ٓهكن استىتاج أىً   α ≤ 0.05العواهل السٓاسٓة " أقل هن هستوى الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حول ٌذا 
 .هدٓر هركز" الهجال تعزى إلِ الهسهِ الوظٓفْ لصالح الذٓن هسهاٌم "

 -الهقابمة الختبار كروسكال (.Sig)أها باقْ الهجاالت فقد تبٓن أن القٓهة االحتهالٓة 
وبذلك ٓهكن استىتاج أىً ال توجد فروق   α ≤ 0.05واالس" أكبر هن هستوى الداللة 

ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حول ٌذي الهجاالت تعزى 
 إلِ الهسهِ الوظٓفْ 

ود ذلك االختالف والتوافق فْ تقدٓر تأثٓر تمك العواهل عمِ عهمٓة التوٓزع ربها وج
إلِ ىظرة ٌؤالء الضباط لكل عاهل هن ٌذي العواهل هن زاوٓة عهمً أو حسب تقدٓري 

 الشخصْ.
 الهسهى الوظيفي–واالس"  -ىتائج اختبار " كروسكال ( .1ول ) جد
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مدير 

عاو 

 اإلدارة

نائب/ 

مساعد 

 مدير عاو

مدير 

 مركز

مدير 

 دائرة
 أخرى

 العامل األمني.
55.75 69.22 58.50 62.54 56.46 1.796 0.773 

 العوامل السياسية.
69.37 53.66 87.77 58.40 51.46 10.203 0.037 

 العوامل الجغرافية والديموغرافية.
64.83 63.50 57.14 60.75 56.61 0.753 0.945 
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 العوامل االجتماعية والثقافية.
69.27 63.25 60.41 58.59 57.48 1.401 0.844 

 .العوامل االقتصادية  
62.30 57.34 76.55 62.43 49.24 5.123 0.275 

 .العوامل التنظيمية واإلدارية
70.77 66.38 67.59 57.41 48.33 5.552 0.235 

 0.198 6.015 49.39 58.74 74.86 66.56 70.38 اندرجت انكهيت

( بين أراء (α ≤ 0.05عىد هستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
تعزى أفراد العيىة حول العواهل الهؤثرة في واقع توزيع أفراد الشرطة في قطاع غزة 

 . لسىوات الخدهة الشرطية
 استىتاج ها ٓمْ:( ٓهكن 26) هن الىتائج الهوضحة فْ جدول
واالس" أكبر هن  -الهقابمة الختبار كروسكال (.Sig)تبٓن أن القٓهة االحتهالٓة 

وبذلك ٓهكن استىتاج أىً ال توجد لجهٓع الهجاالت    α ≤ 0.05هستوى الداللة 
فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حول ٌذي الهجاالت 

 الشرطٓة . تعزى إلِ سىوات الخدهة 
م  عزو الباحث ذلك إلِ وفرة الخبرة لدى الضباط ذوي الرتب الساهٓة، وحسن تقدٌٓر ٓو
لألهور، وأن الضابط ط والذي خدم سىوات أقل هن الضباط الكبار ط لدًٓ القدرة عمِ 
التفكٓر والتحمٓل واالستىتاج هثل هن ٓعموي فْ سىوات الخدهة فْ جٍاز الشرطة، 

ن عمِ  ذا ربها ٓبٌر قوة جٍاز الشرطة بأفرادي وعىاصري وضباطً وخاصة أصحاب ٌو
 الرتب الساهٓة.

 واالس" سىوات الخدهة الشرطية -ىتائج اختبار " كروسكال (11جدول )
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سنواث 

 فأقم

1-6 

 
7-9 22-20  

 أكثر

 من

 سنت20

 العامل األمني.
60.50 60.38 64.20 66.18 59.78 0.398 0.983 

 العوامل السياسية.
80.75 55.80 68.40 48.77 65.03 4.842 0.304 
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العوامل الجغرافية 

 والديموغرافية.
51.75 56.39 73.85 69.09 60.78 3.132 0.536 

العوامل االجتماعية 

 والثقافية.
74.88 56.29 65.05 73.86 59.62 3.260 0.515 

 .العوامل االقتصادية
61.25 58.29 66.65 68.18 59.64 1.087 0.896 

العوامل التنظيمية 

 .واإلدارية
81.63 57.37 67.35 68.64 55.80 3.698 0.448 

 0.566 2.951 58.53 69.32 71.10 58.07 77.88 انكهيتاندرجت 

 

 الىتائج:  همخص
 الدراسة أن جهٓع العواهل الست الهؤثرة فْ عهمٓة توٓزع أفراد الشرطة  أظٍرت

تؤثر بدرجات هتفاوتة فْ عهمٓة التوٓزع، ولكىٍا هتداخمة هع بعضٍا البعض و 
ٓقول  بأن العواهل التىظٓهٓة واإلدآرة باإلضافة إلِ  لكن  ٓستطٓع الباحث أن

هتوسط حسابْ ىسبْ بواقع  العواهل الجغرافٓة والدٓهغرافٓة قد حصمت عمِ أعمِ
% هها ٓدلل عمِ أن كبر حجم تأثٓر ٌذي العواهل فْ عهمٓة توٓزع أفراد 24.4

 الشرطة .
  سخوىة العالقة هع االحتالل هن قصف وتوغل واغتٓاالت" ٌْ أٌم هحدد"

لعهمٓة توٓزع أفراد الشرطة وذلك ضهن العواهل األهىٓة الهؤثرة وحصل عمِ وزن 
هقابل فإن " التطور التكىولوجْ لمهعموهة األهىٓة" %. وفْ ال39.62ىسبْ 

حصل عمِ أدىِ ىسبة كهحدد لعهمٓة التوٓزع الهذكورة آىفًا و حصل عمِ وزن 
 %.33.32ىسبْ 

  وجود عقٓدة عسكٓرة ضابطة لهىتسبْ جٍاز الشرطة تىسجم هع السٓاسة "
ٓة فْ العاهة لمحكوهة" ٌْ هن أٌم هحدد لعهمٓة التوٓزع ضهن العواهل السٓاس

حٓن أن "دور الهجمس التشٓرعْ الفعال فْ الرقابة عمِ األداء الشرطْ" كاىت 
 فْ آخر درجات العواهل السٓاسٓة الهؤثرة فْ عهمٓة التوٓزع.

  الكثافة السكاىٓة العالٓة لقطاع غزة" ٌْ هن أٌم العواهل الجغرافٓة  والدٓهوغرافٓة"
 الهؤثرة فْ عهمٓة توٓزع أفراد  الشرطة".
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  الدراسة أن "تأثٓر ارتفاع ىسبة البطالة بٓن أبىاء الهجتهع الغزي" ٌو هحدد بٓىت
فعال هن ضهن العواهل االجتهاعٓة والثقافٓة الهؤثرة فْ عهمٓة التوٓزع، وفْ 
فٓة والحضٓرة" ٌو  الهقابل "اختالف طبٓعة وهستوى الجٓرهة فْ الهىاطق الٓر

 أدىِ هحدد لعهمٓة التوٓزع.
 جً الشرطة فْ التغمب عمِ الحصار وتوفٓر اإلهكاىٓات " الصعوبات التْ توا

والهعدات الالزهة" ٌْ هن أكثر الهؤثرات فْ عهمٓة التوٓزع ضهن العواهل 
ل الخارجْ وتأثٓري عمِ سٓاسات وتوجٍات السمطة  االقتصادٓة فْ حٓن أن التهٓو

 ٓعتبر أدىِ هؤثر فْ عهمٓة التوٓزع ضهن العواهل االقتصادٓة.
  وجود قواىٓن وىظم ولوائح وتعمٓهات هستدٓهة تىظم العهل وتضبطً لقد تبٓن أن

داخل جٍاز الشرطة" ٌو هن الهحددات الهؤثرة بدرجة كبٓرة فْ عهمٓة توٓزع 
 أفراد الشرطة.

  ال  توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حول
ل الوظٓفْ، الرتبة،   سىوات الخدهة،  الشرطة.جهٓع العواهل تعزى إلِ الهٌؤ

  ال  توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حول
 جهٓع العواهل تعزى إلِ العهر ها عدا العواهل االقتصادٓة.

  ال  توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات تقدٓرات عٓىة الدراسة حول
 عدا العواهل السٓاسٓة.جهٓع العواهل تعزى إلِ الهسهِ الوظٓفْ ها 

 التوصيات: 
  ضرورة التزام الحكوهة الفمسطٓىٓة بشكل عام ووزارة الداخمٓة بشكل خاص بدراسة

جهٓع العواهل الهؤثرة فْ عهمٓة توٓزع أفراد الشرطة عىد إعدادٌم ألي ٌٓكمٓة 
 هستقبمٓة أو حتِ عىد استقطاب وتعٓٓن أفراد جدد.

  ضرورة استئىاس الحكوهة الفمسطٓىٓة بشكل عام ووزارة الداخمٓة بشكل خاص
بالهعآٓر الدولٓة الضابطة لعهمٓة توٓزع أفراد الشرطة هثل ىسبة عدد أفراد 

الثقافة السائدة فْ  الجغرافٓة، الجٓرهة، الهىطقةالشرطة لعدد السكان، و هستوى 
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حتْ ٓتم حفظ الىظام الهجتهع، بها ٓتىاسب هع خصوصٓة وضع قطاع غزة 
 واألهن فْ ربوعً.

  العهل عمِ وجود ىظم ولوائح داخمٓة تضبط عهمٓة توٓزع أفراد الشرطة، وعهمٓة
ر ٌذي الىظم والموائح بها ٓتىاسب هع  م وترقٓاتٍم، والعهل عمِ تطٓو اختٓاٌر
الهعآٓر الدولٓة والهستجدات فْ العهل الشرطْ والتىهٓة البشٓرة لٓتحقق أفضل 

 الىتائج.وأجود 
  إفراد أو إىشاء وحدة خاصة فْ جٍاز الشرطة لهتابعة وتطبٓق وضبط عهمٓة

توٓزع أفراد الشرطة ووضع العدد الهىاسب فْ الهكان الهىاسب فْ الوقت 
ذا ربها ٓمزم االستعاىة بخبراء أو هتخصصٓن فْ هجال تخطٓط  الهىاسب، ٌو

لمهستقبل وهدى كفاءتٍا فْ القوى العاهمة هن حٓث تحدٓد األعداد  الالزهة 
 الوضع والهكان الذي تعهل فًٓ.

  ضرورة إدراك الحكوهة الفمسطٓىٓة ووزارة الداخمٓة بأٌهٓة التىهٓة البشٓرة وبالكادر
بٓة و دعم كمٓة الشرطة الفمسطٓىٓة  البشري لجٍاز الشرطة هن خالل دورات تدٓر

ٓز عمِ عهمٓة التْ تعىْ بتدٓرس العهل الشرطْ وأصولً ،هع ضرورة الترك
ر أداء أفراد  ا اإلٓجابٓة عمِ تحسٓن وتطٓو التدٓرب ألفراد جٍاز الشرطة، ٔثاٌر

 الشرطة.
  ضرورة قٓام الحكوهة الفمسطٓىٓة بشكل عام ووزارة الداخمٓة بشكل خاص بتقٓٓم

ب أي تقصٓر أو إٌهال.  سىوي لهدى ىجاعة ىظام توٓزع أفراد الشرطة، وتصٓو
 ر اإلداري فْ جٍاز الشرطة، وذلك حتِ ٓتسىِ لمقٓادة ضرورة تعهٓم فكرة التدٓو

 توٓزع األفراد بها ٓتهاشِ هع الهصمحة العمٓا لمجٍاز والهواطىٓن.العمٓا سٍولة 
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 :قائهة الهراجع
" هداخل تىهٓة االلتزام التىظٓهْ لدى ضباط . (1225أبو جٓاب، هحهد هحهد )

الجاهعة اإلسالهٓة، (، رسالة هاجستير) الشرطة الفمسطٓىٓة فْ قطططاع غزة
 .غزة

( "هستوى قٓم الهواطىة لدى ضباط جٍاز الشرطة 1222أبو حاهد ، ٓاسر)
 ، جاهعة االستقالل، أٓرحا.الفمسطٓىٓة فْ الضفة الغربٓة

هدُ التزان الشرطة . (1221ٓز) هحهد عبد العز، ٓاسر حسو َالجرٓسْ  األشقر،
هجمة م " لٓن اإلسالتعاء الفمسطٓىٓة بهبادإ العالقات اإلىساىٓة فْ ضَء
 . 642-662 (،.) 1.الجاهعة اإلسالهية لمدراسات التربوية والىفسية 

هع الجهٍَر ل الشرطة فْ التعاهل هٍارات رج (:1222راهْ عهر )، الطىاىْ
( ،الجاهعة رسالة هاجستير )َأثرٌا عمِ فعالٓة تقدٓن الخدهة األهىٓة 

 غزة فمسطٓن. اإلسالهٓة، 
أداء دور أكاديهية  فمسطيو لمعمون األهىية في تحسيو " .(1225تربان ، كهال هحهد )

  ، كمية العودة، غزة ها"تعزيزل العاهميو في  وزارة الداخمية واألهو الوطىي بغزة وسب
الدار الجاهعٓة  :"، اإلسكىدٓرةإدارة الهوارد البشرية" (.1224) سمطان، هحهد

 .الجدٓدة لمىشر
 ضوء فْ لمشرطة األهثل " التىظٓم (.1226) جمبان بن اهلل عبد شٍراىْ، سعد
الٓراض، جاهعة ىآف العربٓة ، (رسالة هاجستيرلألهن" ) الشاهل الهفٍوم

 .لمعموم األهىٓة
اكة األَرَبٓة لشر"دَر ا( جاهعة الىجاح ىابمس 1222صبري ، أحهد ٓوسف )

رسالة )  الشرطة الفمسطٓىٓةجٍاز ل فْ تخطٓط  َتطَٓر عهلفمسطٓىٓة ا
 .جاهعة الىجاح الوطىٓة، ىابمس(، هاجستير

ر (. 1222)فرجاىْ، عبد الفتاح هحهد عمْ  "واقع استراتٓجٓات اإلصالح والتطٓو
ا فْ تعٓزز أهن الهجتهع الفمسطٓىْ ط دراسة تطبٓقٓة عمِ  اإلداري ودوٌر
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غزة، الجاهعة ، (هاجستيررسالة )قٓادات الشرطة الفمسطٓىٓة بقطاع غزة" 
 .اإلسالهٓة
ا فْ (1223) قحطاىْ، فٓصل ر اإلداري ودوٌر . استراتٓجٓات اإلصالح والتطٓو

الٓراض: جاهعة ىآف العربٓة لمعموم (، رسالة دكتوراةتعٓزز األهن الوطىْ)
 .األهىٓة

 ةهكتبالقاٌرة:  ،"العالقات العاهة في الشرطة" (.1222) كموب، عرابْ هحهد     
 .األهٓر
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