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ا َتْرَضاهُ  َربِّ َأْكزِْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َكَعَمىقاؿ تعالى  َكاِلَدمَّ َكَأْف َأْعَمَؿ َصاِلحن

اِلِحيفَ  َكَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَؾ ِفي  (.ٜٔ)النمؿ:  ِعَباِدَؾ الصَّ

 :بعد شيء مف شئت ما كمؿء كما بينيما كاألرض السماكات مؿء فيو مباركان  طيبان  كثيران  حمدان  هلل الحمد

وأتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف  كما الدراسة هاز ىذتعالى الذي وفقني في إنجو  هلل سبحانوأتوجو بالشكر 

 ما عمىو  الوافر والتوجيو الرشيد بالعمـ عمى تفضمو عمي   بحرعبد عطية أستاذم الدكتكر يكسؼ إلى 

ية الجوىرية، قيمة في ىذه الدراسة والتي أغنتيا بالكثير الكثير مف األصوؿ العمم نصائحمف قدمو لي 

الشكر موصوؿ إلى أكاديمية اإلدارة و  .فأسأؿ اهلل سبحانو وتعالى أف تكوف في ميزاف حسناتو يوـ القيامة

عمى ما تقدمو مف جيد في خدمة الوطف والديف مف  العميا ذلؾ الصرح العممي الشامخ، السياسة لمدراساتو 

أخص بالذكر و  الخبلفة الراشدة،خبلؿ بناء قادة المستقبؿ الذيف سيقع عمى عاتقيـ بناء الدولة الفمسطينية و 

الذيف تمقيت عمى كالدكتكر محمد المدىكف  ،عميد األكاديمية الدكتكر محمكد العجرميأساتذتي األفاضؿ 

كزير الداخمية  السيدجعؿ اهلل ذلؾ في ميزاف حسناتيـ.كما أتقدـ بالشكر إلى ، النصائحأيدييـ العمـ و 

لي مف  واعمى ما قدم أبك مصعب البطش العميدمدير الشرطة الفمسطينية واألستاذ فتحي حماد 

لكالدم  العرفافأتقدـ بالشكر و و  كما كماؿ ىذه الدراسة.تسييبلت لمحصوؿ عمى البيانات البلزمة الست

إخواني  ،رتيأسكما أتقدـ بالشكر إلى  .مسيرتي التعميميةلي في  ـعمى مساندتيالغالية  ككالدتي العزيز

 ،آية ،وأبنائي األعزاء صبلح الديف زوجتي الغاليةأخص الكريمات و  تيوخاال تي الكراـ وعماتياأخو و 

  مف جيد وعناء في مساندتي في اكماؿ دراستي. وابذلعمى ما ،  لما ،سجى
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 دراسةممخص ال
في جياز  طكبار الضباالتي تواجو  والمعوقات المشاكؿ ىـىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أ

 وكيفية ،المختمفة إداراتيـ في األزمة إدارة مفيـو وتطبيؽ ممارسة الشرطة الفمسطيني بقطاع غزة عند
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لئلجابة عمى أىداؼ وتساؤالت الدراسة.  حيث، معيا التعامؿ

( 999البالغ عددىـ ) قاـ الباحث باستخداـ أداة الدراسة االستبانة لجمع البيانات مف مجتمع الدراسةو 
 ميع مجتمع الدراسة، حيث تـ توزيع االستبانات عمىواستخدـ الباحث أسموب الحصر الشامؿ لج، ضابط

% مف 77.9، بما يعادؿ استبانة 932 المستردة االستباناتعدد  جميع أفراد مجتمع الدراسة، وكاف
إدارة  فيوجود بعض المعوقات التي تؤثر  تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:ك ، مجتمع الدراسة

األزمات في جياز الشرطة بقطاع غزة، وكاف أىـ ىذه المعوقات في المجاالت التالية ) التدريب، 
كما لوحظ وجود مقدرة عمى إدارة األزمات في جياز الشرطة مف وجية  .البشرية(و اإلمكانات المادية 

وجود عبلقة طردية ذات و  .%62.5نظر كبار الضباط في الشرطة بدرجة متوسطة وبوزف نسبي بمغ 
المجاالت الستة لمعوقات إدارة األزمات ومجاؿ إدارة األزمات في جياز الشرطة في داللة إحصائية بيف 

عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مجاالت معوقات إدارة األزمات التالية و  قطاع غزة.
يكؿ التنظيمي، االمكانيات المادية والبشرية، )التخطيط، توافر المعمومات، توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ، الي

المؤىؿ العممي  –الرتبة العسكرية ومجاؿ إدارة األزمات بالنسبة لممتغيرات الديمغرافية التالية ) التدريب( 
ظيرت النتائج وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية أ .(المحافظة -سنوات الخبرة -يةالعمر الفئات  –

بالنسبة )لسنوات ( التخطيط، واإلمكانات المادية والبشرية)في مجاالت معوقات إدارة األزمات التالية 
وجود تأثير جوىري ذو داللة لوحظ  .(لمحافظةلممتغير)ابالنسبة  (الييكؿ التنظيمي)مجاؿ الخبرة(، و 

إدارة األزمات التالية )التخطيط، توافر المعمومات، توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ، إحصائية لمجاالت معوقات 
 .االمكانيات المادية والبشرية، التدريب( لضباط جياز الشرطة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات

ة إلدارة األزمات في إنشاء إدارة مستقم العمؿ عمى نتائج أكصت الدراسة باآلتي:وبناء عمى ما تقدـ مف 
ريب المتخصص تكثيؼ التدو مكانات المادية والبشرية، جة توافر اإلر االىتماـ بزيادة دمع  ،جياز الشرطة

 .في جياز الشرطة زيادة االىتماـ بوضع خطط مستقبمية إلدارة األزماتإدارة األزمات، و  عمى
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Abstract 
 

This research aimed to identify the most important problems which head masters and 

senior Palestinian police officers in Gaza strip when practicing and applying The concept 

of crisis management in there several departments, how they deal with it, so the researcher 

have used the Descriptive analytical method on the aims and research questions. So the 

researcher have used the questionnaire method for whole data the research population 

counted (299) officer, also he used Comprehensive inventory style, where those 

questionnaires has been distributed on the whole members of the research population, and 

the study baseline achieved the result as there are some obstacles in the crisis management 

of the Palestinian police in Gaza and most important obstacles were (Training, financial 

efforts, Human potential) where it’s also noted that the Palestinian Police is Gaza strip 

according to the senior office has a mediate ability for control and rolling those crisis by 

61.5%. And appearance of Positive correlation relationship which based on six fields of 

measuring the obstacles crisis in Gaza Strip. No statistically significant difference were 

found in the following crisis management constraints (planning, getting information, a 

viability of active communication system, Organizational Structure, financial efforts, 

training) and crisis management constrains according to the following Demographic 

variables (Military rank, Qualification, Age groups, Province). An essential statistically 

significant difference were found in the following crisis management constraints 

(Planning, The human and material resources) and according to (Experience), and 

(Organizational Structure) according to the variable of (Province) its noticeable here that 

an essential effect depends on statistically significant obstacles in the following fields 

(Planning, getting information, a viability of active communication system, The human 

and material resources, Training) for the Palestinian Police officers in Gaza Strip for 

Controlling crisis. 

According to the recommended results for the study baseline as establishing a new 

separated department for crisis management in the Police office, mentioning here the 

importance of increasing the financial and humanity efforts, increase special training for 

crisis management constraints, increasing the ability and needs for a future plans for crisis 

management of the Palestinian Police in Gaza Strip. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 مقدمة:
 في قد يتسبب مما ،مختمفة وألسباب ومفاجئة سريعة متعددة بيئية متغيرات المعاصرة المنظمات تواجو

 تكرار ودرجة ،وشدة تأثيرىا ،حدوثيا ومستويات أسباب في تختمؼ التي األزمات مف متعددة أنواع حدوث
 أمنية ،اقتصادية ،عسكرية ،سياسية كانت سواء األزمات حدوث مجاالت وتنوعت تعددت وميما"حدوثيا. 

 ،2995 ،)األعرجي"القرارات اتخاذ عممية ىو الحاالت كؿ في المشتركة والفحوى المضموف فإف إدارية أو
 (.303ص

 والتي ،تميزىا وخصائص تفرزىا ومظاىر حدوثيا إلى تشير وشواىد عمييا تدؿ مقدمات أزمة ولكؿ
 عامة لمعايير وعناصر تخضع األزمات كؿ أف إال ،ليا والتصدي إلدارتيا معيف عمؿ أسموب تتطمب
 وزيادة السمبية آثارىا مف التخفيؼ أو فييا لتفادي الوقوعالجيد ليا وذلؾ  واإلعداد التخطيط في مشتركة
 (.303ص ،9000 ،دقامسةو  )األعرجي المؤسسة لصالح آثارىا تحويؿ فرص

األزمة  إدارة جوىر ىو النجاح الكامف وحصاد ،الفشؿ وجذور النجاح بذور بداخميا تحتوي أزمة كؿو "
 النزعة ىو األزمة إدارة مع التعامؿ وعدـ ،األزمةالتغمب عمي المعوقات التي تعترض طريؽ نجاح إدارة و 

 (.343ص ،9000 ،قحؼ أبو (ءأسو  لوضع سيء وضع التحرؾ مف نحو بعينيا
 تعطؿأف  شأنيا مف التي والخارجية الداخمية األزمات مف العديد ىناؾ فإف ،الفمسطيني الصعيد أّما عمى

 إدارة أىميةب والفيـ لتعميؽ اإلدراؾ والتوحد الصفوؼ لرص الحاجة يستوجب الذي األمر ،المؤسسات عمؿ
 احتياجات لتأميف المطموبة البشرية والمادية اإلمكانيات كافة وحشد بؿ ،معيا التعامؿ وكيفية األزمات
 الوطف وحماية المختمفة الفمسطينية استمرار عمؿ  المؤسسات عمى المحافظة أجؿ مف والمواجية السيطرة
عبر تاريخو اإلداري  الفمسطيني الشرطة جياز واجو لقد ـ(.9007 ،اسميـاألزمات ) تمؾ آثار وتخفيؼ

بعد فوز حركة حماس في  وخاصة ،فييا الغالبة الصفة ىي األزمة العديد مف األحداث تكاد تكوف
 عمى التضييؽ في وسائمو أبشع االحتبلؿ وفي ىذه المرحمة استخدـ (9006االنتخابات التشريعية عاـ )

 جياز الشرطة  تعيش دارةإ جعؿ مما وافتعاؿ األزمات ،المستمر والقصؼ مف العدواف ،الفمسطيني الشعب
 . أزمات يومية
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غياب ة و األخطاء اإلداري ،عدة منياواجو جياز الشرطة الفمسطيني العديد مف األزمات ألسباب كما 
قدرتيا عمى اإليفاء الفمسطينية و التي مف شأنيا تيدد استمرار عمؿ الشرطة و  ،التخطيط إلدارة األزمات

 خبلؿ اإلدارة مف األزمات امؿ معفالمنظمات التي ال تستطيع التع" ،بالتزاماتيا نحو الوطف والمواطف
 ـ(.2995، )الحمبلوي"االنييارو  مفة يكوف مصيرىا التخمؼالفعالة لمراحؿ األزمة المخت

توجيييا بما يخدـ لمسيطرة عمييا و ب األكثر ضمانًا لذلؾ فاألسموب العممي في إدارة األزمات ىو األسمو 
مؿ مع األزمات الحديثة حدىا غير كافية لمتعاحيث أصبحت األساليب االجتيادية و  ،مصمحة المنظمة

 ـ(.9003، تشابكيا )إبراىيـلتعقدىا و 
 المشاكؿ عمى الضوء إلقاء دراستو في الباحث حاوؿ ،ذكر وألىمية ىذا الموضوع عمى ما بناءً 
 وتطبيؽ ممارسة في جياز الشرطة الفمسطيني بقطاع غزة عند  تواجو كبار الضباطالتي  والمعوقات

بالعمؿ والعامميف في وزارة  يحتى يرتق ،معيا التعامؿ وكيفية ،المختمفة إداراتيـ في األزمة إدارة مفيـو
أحد أىـ األذرع الرئيسية لمسمطة التنفيذية  خاصة ألنو يعتبرالداخمية عامة وفي جياز الشرطة الفمسطينية 

قرار السكينة العامة ،والذي يقع عميو أعباء حماية النظاـ العاـ واألمف  ،والحفاظ عمى الصحة العامة ،وا 
وذلؾ بيدؼ حماية النظاـ العاـ لمدولة ومنع الجريمة قبؿ  ،والممتمكات ،واألعراض وحماية األرواح

ختمفة لتدعيـ ىذا الجياز وتطوير أساليب العمؿ في مراحؿ إدارة األزمة المو  .ـ(9008 ،وقوعيا)السر
 ،الوصوؿ إلى نتائج حقيقيةاكتشاؼ ىذه المعوقات و   مف خبلؿ المواطفوالحفاظ عمى سبلمة الوطف و 

في  كبار الضباطوتقديـ التوصيات البلزمة آللية التغمب عمى مشاكؿ ومعوقات إدارة األزمات التي تواجو 
 جياز الشرطة الفمسطيني بقطاع غزة.

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 مشكمة الدراسة:
يقع قطاع غزة تحت سطوة العدواف الصييوني المتكرر باستيداؼ جميع مكونات المجتمع المدني 

حيث يعمؿ العدو الصييوني عمى افتعاؿ األزمة تمو  ،والمؤسسات الحكومية التابعة لمحكومة الفمسطينية
المواطنيف  الجانب السياسي مف خبلؿ العدواف المستمر عمى األزمات عمىافتعاؿ سواء  ،األخرى

حتى  أو ،فرض الحصار الخانؽ عمى القطاعب ةاالقتصادي األزمات افتعاؿ أو ،والحكومة الفمسطينية
األزمات االجتماعية  افتعاؿ أو ،المخدراتوتجنيد العمبلء ونشر  األزمات األمنية بنشر اإلشاعات افتعاؿ

ثارة الفتف بيف المواطنيف لزعزعة الجبية الداخمية ىذا بدوره أدى إلى تعدد وتنوع  ،بإثارة النزاعات العائمية وا 
ويقع عمى عاتقو توفير  الشرطة مف مكونات المجتمعجياز كوف أف  ،جياز الشرطةاألزمات التي مر بيا 

 لدراسة سعي الباحث لذا ،ة الجبية الداخمية وفرض القانوفاألمف واألماف واالستقرار لممواطنيف وحماي
 لحموؿ العممية السميمة ا اقتراح ثـ ،المعوقات التي تؤثر عمى عممية إدارة األزمات في مراحميا المختمفة

يجاد آلية لمتغمب عمي و  ىذه المعوقات مف أجؿ الممنيجة لمتعامؿ مع إدارة األزمات بمراحميا المختمفة وا 
بطرؽ عممية سميمة مدروسة عمؿ الجياز الشرطة الفمسطيني في إدارة األزمات التي تواجيو في رفع كفاءة 

 :األتيمما تقدـ دفع الباحث لمتساؤؿ الذي نمخص فيو مشكمة الدراسة بالسؤاؿ و  مخطط ليا بشكؿ سميـ.و 
 بغزة مف كجية نطر كبار الضباط" جياز الشرطة الفمسطيني"ما معكقات إدارة األزمات في 

 فرضيات الدراسة:
 -عممية التخطيط كبًل مف) ( بيفα ≤ 0,05توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) -2

درجة توافر اإلمكانيات المادية  -درجة توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ -المعموماتدرجة توافر 
دارة األزمات و ( توافر ىيكؿ تنظيمي فعاؿ -درجة توافر التدريب في مجاؿ األزمات -البشريةو  ا 

 .اط في  جياز الشرطة الفمسطينيالتي تواجو كبار الضب
المبحوثيف بيف متوسطات إجابات  (α ≤ 0,05)داللةتوجد فروؽ دالة إحصائية عند مستوى ال  -9

الشخصية  ممتغيراتلإدارة األزمات التي تواجو كبار الضباط في الشرطة تعزى  حوؿ معوقات
 (.المحافظة -الرتبة العسكرية -الخبرة -المؤىؿ العممي -)العمرالتالية
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 أىداؼ الدراسة:
 المعوقات الرئيسية التي تعيؽ عممية إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطينية بغزة. تحديد -2
 رفع كفاءة وقدرة جياز الشرطة الفمسطيني بغزة عمى إدارة األزمات. -9
زمات التي تواجو كبار الضباط في جياز الشرطة األسباب التي تزيد مف معوقات إدارة األ تحديد -3

 .الفمسطيني بغزة
زمات التي تواجو كبار لتحسيف مستوى عممية مواجو معوقات إدارة األاقتراح رؤية أو طريقة  -4

 جياز الشرطة الفمسطيني بغزة.الضباط في 

 أىمية الدراسة:
  ف قطاع غزة أحيث  ،زماتىذه الدراسة في بقعة مف أكثر بقاع العالـ استيدافًا لؤل تجر

مستيدؼ باألزمات بشكؿ استثنائي بسبب فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عاـ 
الذي يحمؿ و  ،از الشرطة الفمسطيني في قطاع غزةعمى جي تكما أف الدراسة طبق ،9006

خاصة قطاع غزة في ظؿ الظروؼ المحيطة و إدارة جزء كبير مف أزمات  بئعمى عاتقو ع
 .اف اإلسرائيميالعدو 

 يمكف لمباحث توضيح األىمية مف خبلؿ الفوائد التي تعود عمى كبًل مف: 
 جياز الشرطة الفمسطينية:    

  مياراتيـ و  تطوير أدائيـعمى  كبار الضباط  في جياز الشرطة الفمسطينيتساعد مدراء اإلدارات و
 في إدارة األزمات.

   إيجاد سبؿ التغمب  عمى كبار الضباط  في جياز الشرطة الفمسطينيتساعد مدراء اإلدارات و
 .ؿ التي تواجييـ في إدارة األزماتالمشاكعمى المعوقات و 

 .تساعد وزارة الداخمية واألمف الوطني عمى النيوض بالمؤسسات واألجيزة األمنية 
 

 المجتمع:
  السكينة العامة وحماية قدرات و  لحياة مف خبلؿ الحفاظ عمى األمفاستقرار اتساعد عمى

 فعالية.البشرية بكفاءة و جتمع المادية و الم
  العدواف بسبب االحتبلؿ و بات والمشاكؿ التي تواجو المجتمع تساعد عمى الحد مف الصعو

 المستمر.
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 الميتميف: 
  تمقى الضوء عمى أىمية إدارة األزمات  ألنيايأمؿ الباحث أف تثري الدراسة المكتبات الفمسطينية

 .بشكؿ عممي
  مجاؿ إدارة جميع الميتميف بالبحث العممي في يأمؿ الباحث أف تستخدـ الدراسة كمرجع إلى

 األزمات.
   يأمؿ الباحث أف تستخدـ كمرجع إلى جميع مدراء اإلدارات والعامميف في وزارة الداخمية واألمف

 الوطني وخاصة جياز الشرطة الفمسطيني.
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 مصطمحات الدراسة:
 تعريؼ األزمة لغكيان: 

 ،أمسؾ عنو الشيءيقاؿ أزـ  عف  ،القحط وجمعيا أزـٌ "الشدة و  عرؼ لساف العرب األزمة بأنيا:
 (.74ص ،2982، )ابف منظوروموضع الحرب أيضًا مأزـٌ.،ميف والمأزـُ: كؿ طريؽ ضيؽ بيف جب

غمرة  ،غة  أزمة حادة كاألزمات السياسيةوتعني ل ،ُأـز.ِإـز و CRISISوجمعيا أزمات  :CRISIS"األزمة 
 (.22ص ،9002 ،أزمة العاـ :اشتد قحطو ")البزاز. و تحوؿنقطة 

 

 تعريؼ األزمة اصطبلحان: 
( تعريؼ األزمة: "بأنيا الحالة الحرجة والطارئة الواقعة أو 299ص ،9020 ،الحريري)ذكر   

   المتوقعة والتي تواجو المنظمات اإلدارية أو أي ىيئة أمنية أو سياسية أو حتى مجموعة اجتماعية 
 سرية". وأُ 

والتي تعني" لحظة  krisisأف مصطمح األزمة مشتؽ مف الكممة اليونانية  ،(9009، وقد أشار)أبو فارة
تتبلحؽ فيو األحداث وتتشابؾ األسباب يواجيو صناع القرار في المنظمة و األزمة ىي موقؼ  القرار.
ضعفت قدرة صناع القرار في السيطرة عمى الموقؼ وعمى ئج ويزيد األمر سوءًا إذا ضاعت و بالنتا

  .المستقبميةاتجاىاتو 
الة ييدد بقاءه في حير اعتيادي  يواجو جياز الشرطة و األزمة بأنيا: موقؼ خطير وغ كيعرؼ الباحث

 تراكـ النتائج بصورة متسارعة تحت ضغوط عناصر األزمة. تبلحؽ األحداث ليذا الموقؼ و 
 (9002ز، )البزا ىي:ىناؾ ثبلث عناصر أساسية لؤلزمة و نجد أف  
 األزمة تنشأ بشكؿ مفاجئ وغير متوقع. ئة: عنصر المفاج-     
 مصالح جياز الشرطة الفمسطيني.األزمة تيدد أىداؼ و عنصر التيديد: -
   ضيؽ.بلـز التخاذ القرار يكوف محدود و ال الوقت عنصر الكقت:-

 

 إدارة األزمة:
 ،اإلدارية والجيود االستعدادات بأنيا مجموعة األزمة إدارة "تعريؼ ،(359ص ،9009 ،قحؼ أبو)ذكر 
 األزمة". عمى المترتبة السمبية مف اآلثار الحد أو لمواجية تبذؿ التي

 واألطر مصطمح إدارة األزمة"مجموعة األساليب تعريؼ في ،(94ص ،9002، البزاز)وقد أشار  
 تطورات وطوارئ معينة".يعة والعقبلنية لمواجية تحديات و عمى اتخاذ القرارات السر  والمؤسسات التي تعمؿ
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 كما الفعمية. المواجية حالة ومنع صداماتو  نزاعات إلى يكوف ىدفيا منع اتساع نطاؽ األزمة التي تقودو 
وات العممية إدارة األزمات بأنيا: "كيفية التغمب عمى األزمة باألد ،(22ص ،9003، الخضيري)عرؼ

 االستفادة مف إيجابياتيا.اإلدارية المختمفة وتجنب سمبياتيا و 
ؿ مع العمميات الشرطية بالسرعة بأنيا قدرة جياز الشرطة عمى التعام :إدارة األزماتيعرؼ الباحث ك 

عمى الممتمكات و  ،أمنومخاطر عمى صحة اإلنساف وسبلمتو و مف أجؿ تقميؿ ال ،الفاعمية العاليةوالكفاءة و 
عماؿ جياز أميؿ آثارىا السمبية عمى عمميات و تقو  ،الخاصة الناجمة عف وقوع األزمةالعامة والممكيات 

 الشرطة.
تصاصيا برئاسة تباشر اخلوزارة الداخمية تؤدي وظائفيا و  : ىي ىيئة مدنية نظامية تتبعتعريؼ الشرطة

نيا التي تؤدي واجباتيا في خدمة و ىو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شؤ مدير عاـ الشرطة و 
 تفرضو التنفيذ بماتتولى و  اآلدابوتسير عمى حفظ النظاـ العاـ و  ،وتكفؿ لممواطنيف الطمأنينة ،الشعب

 ـ(.9008، واجبات وفقًا لمقانوف)السر الموائح مفو  عمييا القوانيف
ف يقع عمى عاتقيـ رسـ السياسات : ىـ مف القيادة العميا الذييعرؼ الباحث إجرائيان كبار الضباط

دارة العمميات الشرطية ،تحديد األىداؼ ووضع الخططو  ويتحمموف مسئولية جسيمة وىي المسئولية عف  ،وا 
 .فما فوؽوىـ مف رتبة رائد  كؿ نجاح أو إخفاؽ

 (2حيث سيتـ تحديد متغيرات الدراسة مف خبلؿ شكؿ) :متغيرات الدراسة
 

 ( متغيرات الدراسةٔشكؿ رقـ )   

 
 الباحث( جرد مف خبلؿالمصدر: )

 المتغيرات المستقلة

 توافر المعلومات

 نظام االتصال

 الدورات التدريبية

 االمكانات المادية والبشرية

 التخطيط

 الهيكل التنظيمي

 المتغير التابع

 

إدارة األزمات في 
الشرطة الفلسطينية 

 بقطاع غزة 

 المتغيرات الضابطة 

 العمر 

 المؤهل العلمي

 الخبرة

 الرتبة العسكرية

 المحافظة
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 الفصؿ الثاني
 النظرم اإلطار

 
 المبحث األكؿ: األزمة 

 
  اإلدارة باألزماتالمبحث الثاني: إدارة األزمات ك 

 
 مراحؿ إدارتيامبحث الثالث: دكرة حياة األزمة ك ال 

 
  :إدارة األزمات متطمباتالمبحث الرابع 

 
 الشرطة الفمسطينية بغزةخامسالمبحث ال : 
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 األزمة المبحث األكؿ:
 
 

 مقدمة 

 األزمة 

 األزمة خصائص 

 أسباب نشكء االزمة 

 أنكاع األزمات 
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 مقدمة (ٔ.ٔ.ٕ
بتفسير ما حولو وما ىو وراء ما  أبدحيث  ،األزمة ترافقووجد اإلنساف عمى ىذه األرض و منذ 

األزمات وال تخمؽ الحياة حولو وكيؼ يوفؽ ما بيف تحقيؽ رغباتو المطمقة وبيف القوة األقوى غير المرئية. ف
بداع ومع ىذه تتقاطع األفكار وتختمؼ فالحياة عمؿ واجتياد و  ،أزمات بدوف الحياة حياة بدوف أزمات وال ا 

فينشأ ما اصطمح  ،فيبدأ االحتكاؾ والذي ال يمبث أف يتطور إلى اختبلؼ أعماؿ فيبدأ االصطداـ ىالرؤ 
يضطرب عندما تقع األزمة فإف االيقاع اليومي لحياتنا االعتيادية (.9ص ،9022، )قطيش ،عميو أزمة

وىنا يتعيف عمى المنظمات  ،ويتعاظـ البلمتوقع ،وتندلع االنفعاالت وتتفجر ،يشتد التوتر ويستفحؿ ،فجأة
ويأتي رد فعؿ  ،األفراد أف يتكيفوا مع الواقع الجديد. ففي الواقع الجديد كؿ شيء عرضة لمتغيير السريعو 

نتياء أو إما اإل ،مة تضعنا في مفترؽ الطرؽز واأل ،ضبًا وحيرةغالمنظمات بأشكاؿ مختمفة رفضًا و األفراد و 
 (.5ص ،9022، وجعؿ األزمة فرصة لمنمو والتقدـ)الصيرفي ،يوالبقاء الذي نبتغ

 األزمة. (ٕ.ٔ.ٕ
أو  ،حسف( تعني نقطة التحوؿ إلى األcrisis) الشدة وفي اإلنكميزيةاألزمة في المغة ىي الضيؽ و 

 (.94ص ،9022، زمف ميـ )قطيشفيي لحظة مصيرية و  ،األسوأ

 :  تعريؼ األزمة
تعرؼ األزمة بأنيا حدث أو موقؼ مفاجئ يترتب عميو تيديد خطير لممصالح سواء عامة أو 

تقميؿ اآلثار المترتبة عميو خاذ قرار رشيد قادر عمى احتواء و يستمـز مواجيتو بات ،خاصة مادية أـ معنوية
اجية لضرورة المو  ،مما يرتب ضغوطًا عمى متخذ القرار ،واستعادة الوضع إلى ما كاف عميو قبؿ حدوثو

 .(7ص ،9029، قمة المعمومات)بركاتاإلمكانات و في ظؿ ضيؽ الوقت و  ،السريعة

وي كري أو سياسي ذو أىمية بالغة تفرض مواجية سريعة ويحتاألزمة ىي حدث أو موقؼ عس
تصعيد ذلؾ  بقصد الحيمولة دوفويستمـز إدارة لمقوة أو لمموارد  إمكانية التدخؿ الوطني الكامؿ

و الحدث أ" الموقؼ بيايقصد ( security crisisمنية )زمات األاأل أما ،(96ص ،9022، الحدث)قطيش
حداث مما ييدد بتزايد و مجموعة األحداث التي تخؿ باألمف الوطني والسمـ االجتماعي حيث تتسارع األأ

كافة األجيزة والسمطات والجيود  استنفارو المحتممة ومما يستدعي أالخسائر المادية والمعنوية الفعمية 
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نياء المشكمة في أسرع ا  واإلمكانات خصوصًا المؤسسات السياسية واألجيزة األمنية لمسيطرة عمى الوضع و 
 (.95ص ، 9005 ،) الشيراني"وقت وبأقؿ التكاليؼ والخسائر 

الة ييدد بقاءه في حاعتيادي  يواجو جياز الشرطة و ير موقؼ خطير وغ األزمة بأنيا: كيعرؼ الباحث
 تراكـ النتائج بصورة متسارعة تحت ضغوط عناصر األزمة. تبلحؽ األحداث ليذا الموقؼ و 

، )مينا ،(9007 ،)حريز (،9009، )الخزرجيكما يراىا  نجد أف ىناؾ ثبلث عناصر أساسية لؤلزمة 
 ىي:و  (9002، )البزاز ،(9006

 األزمة تنشأ بشكؿ مفاجئ وغير متوقع. عنصر المفاجئة: -     
 مصالح جياز الشرطة الفمسطيني.األزمة تيدد أىداؼ و عنصر التيديد: -
  ضيؽ.بلـز التخاذ القرار يكوف محدود و ال الوقت عنصر الكقت:-

 ،9007، )عبوي( 43ص ،9009، )أبوفارة (،99ص ،9022، عبدالمجيد) كماذكرىا :خصائص األزمة
 (.944ص ،9006، )مينا  ،(42ص

 أسبابيا.التداخؿ في عناصرىا و التشابؾ و  -2
 العامميف بيا.وصريح لكياف المنظمة و  تيديد مباشر -9
 متصارعة.متشابكة و  إحداثتمثؿ نقطة تحوؿ أساسية في  -3
 لمواجيتيا. باالستعداداألزمة مف صنع اإلنساف يمكف تفادي حدوثيا  -4
 المألوفة.تستوجب خروجًا عف األنماط  -5
 تصاعدىا المفاجئ يؤدي إلي درجات عالية مف التشابؾ في البدائؿ. -6
 مواجية األزمة يستوجب درجة عالية مف التحكـ في العبلقات. -7
 مصيريًا. اً مواجية األزمة يعد واجب -8
 درجة عالية مف التوتر..التسبب في بدايتيا الصدمة و   -9

 ضيؽ الوقت المخصص لمواجيتيا.محدودية و  -20
 بواسطة مجموعة مف اإلدارييف المختاريف.أنيا تدار  -22
 . ضوح الرؤيا لدى متخذي القرارعدـ و نقص المعمومات و  -29
انتشار حالة مف االكتئاب وضعؼ وقمة اإلنتاج والتشاؤـ واإلحباط بيف اإلدارات ادة و سي -23

 .خصوصًا العميا منياالمختمفة و 
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 أسباب نشكء األزمة:
ت يؤثر عمى المقوماخمؿ مفاجئ  التأثيرات أو حدوثاألزمة نتيجة نيائية لتراكـ مجموعة مف 

ألزمة كنتيجة ألحداث األسباب تؤدي لحدوث ا فيذه ،استمراره في العمؿاألساسية لمنظاـ وييدد بقاءه و 
 .أخرى سبقتيا

حيث نجد أف األسباب التكنولوجية  ،فاوت مف حيث درجة ظيورىا ووضوحياإف أسباب األزمة تت
أما إذا كانت  ،عبلجيالتالي يمكف تتبع مراحميا و باو  ،يمكف رؤيتياألنيا ممموسة و  ضوحاً ثرىا و كتعتبر أ

 غير ظاىرة بوضوح. تكمفة أكثر ألنيا غير ممموسة و مة إدارية فإنيا تحتاج إلى وقت ومجيود و أسباب األز 

عدة  (39ص ،9004، )ىبلؿ( 90ص ،9009، )العساؼ ،(200ص ،9022، )عبدالمجيديعرضو 
 وىي: األزمة أشكاؿ ألسباب

 سكء الفيـ : -ٔ

التسرع في إصدار القرارات  ينشػأ سوء الفيـ عادة مف خبلؿ جانبيف أوليما المعمومات المتبمورة. وثانييا
 وحؿ ىذا النوع مف األزمات يكوف مف خبلؿ بياف الحقيقة . ،بياف حقيقتيا والحكـ عمى األمور قبؿ

 المعمكمات الخاطئة : -ٕ

بالتالي وقرارات خاطئة و  قاصرة أو بيا خطأ يعني ذلؾ استنتاج خاطئ متاحة و عندما تكوف المعمومة غير 
اؾ بينيما إلى كمعارضة يؤدي االحتمصدرًا لظيور قوى وعوامؿ مؤيدة و جراءات المترتبة عمى ذلؾ اإل

 صداـ.

الوحيد شائعة أطمقت بشكؿ معيف وتـ توظيفيا  يكوف مصدرىاإف كثير مف األزمات  الشائعات: -ٖ
ة قد حدثت فعبل وممموسة مف يتـ تسخير اإلشاعة باستخداـ مجموعة حقائؽ صادقبشكؿ معيف و 

مضممة والمعمومات الكاذبة وال احاطتيا بالبيانات بالتالي فإفو  ،األفراد مف طاع كبيرقجانب 
عبلنيا في توقيت معيف و   خبلؿ استغبلؿ حدث معيف تحدث األزمة.بيئة معينة ومف مناخ و وا 

 سكء التقدير ك التقييـ: -ٗ
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سوء و  ،جاالت خاصة المجاالت العسكريةيعتبر سوء التقدير مف أكثر أسباب حدوث األزمة في جميع الم
 التقدير ينشأ مف خبلؿ جانبيف ىما:

 .التغمب عميوو  لذاتية عمى مواجية الطرؼ اآلخرفي القدرة ااالة واإلفراط في الثقة بالنفس و المغ -
 واالستخفاؼ بو  والتقميؿ مف شأنو. سوء تقدير قوة الطرؼ اآلخر -

 تعارض المصالح: -٘

وىي مف األسباب اليامة في حدوث األزمات سواء عمى المستوى الدولي أو المحمي أو حتى عمى مستوى 
 الشركات.

 :اإلنسانيةالعكامؿ التكنكلكجية ك  -6

نسانية اإل لؤلزمات دوف إعطاء االىتماـ الكافي لدور العوامؿيتـ التركيز عمى األسباب التكنولوجية 
نظـ تكنولوجية مفترضيف أنيا ستدار بواسطة أفراد مثالييف الخطر تصميـ األجيزة أو  ومف ،والتنظيمية

والحقيقة أنو يجب أف تراعي التصميمات حدود القدرات المعرفية والعاطفية لمبشر والطرؽ التي يتفاعموف 
 المعدات والنظـ.بيا مع 

 أسباب اجتماعية: -ٚ

أو كفاية الخدمات  مثؿ عدـ توافر ،المادية لممجتمعتماعية و يمكف أف تبدأ األزمات مف البيئة االج
 ألزمات.اأف تزيد وتتطور  نظـ االتصاالت يسمح لممخاطرالمواصبلت و الضرورية مثؿ المياه والكيرباء و 

وتخصص كؿ  اف مجموعة أخرى مف األسباب و فقًا لرؤيباإلضافة لؤلسباب السابقة فقد وضع الباحثي
 ىي:التي قد تسفر عف وقوع األزمات و  مجموعة مف األسبابىناؾ منيـ فمثبُل يرى مايكؿ ببلند أف 

 الروح المعنوية المنخفضة. -
 كثرة الشكاوي. -
يؤدي إلى تحوؿ الكياف اإلداري  ،اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة الفشؿ في استثمار سوء اإلدارة: -

وظيور األزمات التي تيدد الكياف االداري  وتدني االنتاجية والفساد إلى مصدر لتشجيع االنحراؼ
 بشكؿ عاـ. 

 نوعية فريؽ العمؿ. -
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 الخوؼ الشديد مف ترشيد النفقات. -
 الشائعات و الفضائح. -
 اليياكؿ المعقدة. -
 ضعؼ الميارات القيادية . -
 في تحقيؽ المياـ .التكرار الجمود و  -

 "ىي:( عدة أسباب تؤدم لحدكث األزمة ك ٗٗص ،ٜٕٓٓ ،يذكر )أبك فارةكما 

 مشاكؿ .بؽ لكؿ ما يمكف حصولو مف خسائر و عدـ التخطيط المس -2
 الحدوث في المستقبؿ. بالمخاطر المحتممة عدـ التنبؤ -9
 التي تمر عمى اإلدارييف.عدـ اإلحساس بمؤشرات التحذير و  -3
 المشكبلت.عامؿ مع األزمات و عمؿ متكاممة لمتعدـ تجييز خطة  -4
 يا.مالخارجية الواردة لئلدارة العقصور في المعمومات الداخمية و  -5
 األجور.تدني مستويات المرتبات و ضعؼ و  -6
 المساواة في نظاـ تشجيع الموظفيف وترقيتيـ.عدـ العدؿ و  -7
 ليـ.لمسؤولية العممية الموكمة اإلدارييف باألمانة والموظفيف و إىماؿ ا -8
 عدـ تحديد األعماؿ.و تداخؿ المسؤوليات  -9

 اإلدارييف.الرقابة واإلشراؼ عمى العماؿ والموظفيف و  ضعؼ نظاـ -20
 العائمية التي يواجييا العامميف.الجيود النفسية و  -22
 ."األمور بحكمةة لمتعامؿ مع األحداث و رشيدعدـ وجود إدارة حكيمة و  -29

األسباب األساسية التي قد تؤدي أىـ أف ب (العساؼ ،عبد المجيد ،ىبلؿ ،مع )أبو فارة الباحث يتفؽك 
 ،تداخؿ المسؤوليات ،عدـ التخطيط} ىي:لحدوث األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني بقطاع غزة 

 ضعؼ نظاـ الرقابة ،دارة الضعيفةاإل ،في المعمومات نقص ،الشائعات ،معامميفلالجيود النفسية 
ضعؼ  ،فاعمية االتصاالتعدـ  ،عمى إدارة األزمات ضعؼ االىتماـ بعممية التدريب ،واإلشراؼ

 ويمكف توضيح تمؾ األسباب مف خبلؿ الشكؿ التالي: .{البشريةالتكنولوجية و اإلمكانيات المادية و 
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  ( يكضح أسباب نشكء األزمات ٕشكؿ رقـ ) 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

إدارة األزمات منيج اقتصادم إدارم لحؿ األزمات عمى مستكل االقتصاد القكمي ك الكحدة (.9003الخضيري، محسف.) المصدر:
 .98،ص9مكتبة مدبولي، ط. القاىرة، االقتصادية

 (ٜٕٓٓ، )الطراكنةأسباب كقكع األزمات األمنية:

وقطع  ،الشغب واالعتصاـ المسمحالخطؼ والتفجيرات و  مثؿ االختبلالت األمنية كاألعماؿ اإلرىابية -2
 .االغتياالتالطرؽ والنيب والسرقة و 

 وتدمير الممتمكات العامة ،النظاـ العاـوالتي تشكؿ تيديدًا لؤلمف و الشرعية تحدم السمطة ك  -9
 قتصادية والسياسية.سفؾ الدماء ويؤثر سمبًا عمى الطمأنينة ووتيرة الحياة االجتماعية واإلو  ،والخاصة

العبلقات أو  يات السياسية والتنافس السياسيىي األزمات التي تتعمؽ بالعمم أسباب سياسية -3
 الدبموماسية بيف الدوؿ.

حيث تتشكؿ تيارات وحركات ليا فكرىا المنحرؼ الذي يمجد العنؼ وينظر لو  نحرافات الفكريةاإل  -4
 .حتجاج عمى المجتمع وقيمو وعقائدهكأساس لئل

نشوء أسباب 

 األزمات

ضعف 

 االمكانات

عدم    

 التخطيط

ضعف 

 التدريب

نقص 

 معلومات

ضعف 

 االشراف

 الشائعات

عدم فاعلية 

 االتصال

 الضغوط

اإلدارة 

 الضعيفة

 هياكل معقدة
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المختمفة في تركيباتيا  جتماعيةاإل قد تنشأ األزمات األمنية بسبب تنافر الفئات البيئة االجتماعية -5
جتماعي والسياسي واالقتصادي الذي يقع عمى أو بسبب الظمـ اال ،العرقية والمذىبية والطبقية والعمرية

 فئات اجتماعية معينة.

 األزمات: أنكاع
 .يتعرض ليا جياز الشرطة الفمسطينيتتعدد األزمات التي يمكف أف 

 أنواع األزمات التي تمر بيا أي المنظمة ىي: (92ص ،9007، )عبوييذكر

 :طبيعية أزمات -2

مف ىذه ستفادة ويمكف اإلتطور حياتيـ العادية. ثناء نموىـ و أاألشخاص الطبيعيوف تمر بيا المنظمة مثؿ 
 .االستعداد لياويجب التنبؤ لمثؿ ىذه األزمات و األزمات لتجاوز أزمات مستقبمية قد تحدث في المستقبؿ 

 : أزمات األحداث الطارئة -9

توقؼ طارئة الحداث األتسبب  ،تتـ بشكؿ مفاجئ وسريع ،ث بشكؿ غير متوقع حدوثياىي أزمات تحد
 .نشاط المنظمة

 فقان لممعايير التالية:يمكف تصنيؼ األزمات ك 

 تنقسـ إلى:أثرىا ك  حسب شدة  -ٔ
 سيؿوىي التي ي خفيفاو  ف تأثيرىا عمى البيئة الداخمية والخارجية محدوداً يكو  ،خفيفةأزمات  -

 التعامؿ معيا.
 يصعبىي التي و  ،تأثيرىا عمى المنظمة عنيفاً العنؼ و بالغة الشدة و  ىي أزمات ،عنيفةأزمات  -

دارتياو  التعامؿ معيا  (.203ص ،9020 ،)الحريريا 
 :التأثيرالشمكؿ ك حسب  -ٕ

 .عامة شاممة لجميع أجزاء الكياف اإلداري التي حدثت بو األزمةأزمات  -
خاصة جزئية تنحصر في جزء أو أكثر مف أجزاء الكياف اإلداري الذي حدثت بو أزمات  -

 (.79ص ،9003 ،)الخضيرياألزمة
 :حدكث األزمة مستكلحسب  -ٖ
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  :مثؿ لمدكلة الكميأزمات عمى المستكل  -
 .أزمات تتعمؽ بالمستوى السياسي لمدولة -
 .أزمات تتعمؽ باألوضاع األمنية الداخمية أو الخارجية لمدولة -
 .جتماعي لمدولةأزمات تتعمؽ بالنظاـ اإل -
أثيرىا يكوف محدود ت تكوف تأثيرىا عمى البيئة الداخمية أماو  المنظمةأزمات تحدث عمى مستوى   -

 (.79ص ،9003 ،الخضيري) الدولةعمى المجتمع و 
 حسب معدؿ تكرار حدكثيا: -ٗ

أزمات متكررة الحدوث وبالتالي ليا مؤشرات إنذار مبكرة يمكف االستفادة منيا في توقع حدوث  -
دارتيا بشكؿ سميـ ومبكر الخبراء ة النقص في أزم ،مثؿ أزمة النقص في الموارد البشرية األزمة وا 

 .الفنييف()اإلدارييف و 
 ،9020 ،)الحريريحدوثياويصعب توقع  ،أزمات مفاجئة وىي التي تحدث دوف إنذار مبكر -

 .(204ص
 حسب نكع الجميكر المتأثر باألزمة: -٘

 أزمات داخمية: متعمقة بأفراد جياز الشرطة. -
 .(39ص ،9009، )أحمدالمجتمع ككؿمات خارجية: متعمقة بالمواطنيف و أز  -
 (.209ص ،9020 ،)الحريري محتكل األزمة:حسب  -6

ىي التي تتعمؽ بموضوع مادي ممموس مثؿ أزمة النقص في أفراد : أزمات المادية المممكسة -
 تقديـ الخدمة لممواطف. أزمة تراجع أداء الشرطة في ،أزمة توافر األمواؿ ،الشرطة

 ،موضوعي يرتبط باألفرادبجانب غير : ىي األزمات الغير ممموسة التي تتعمؽ أزمات معنكية -
 ،الوالء التنظيمي ،مثؿ أزمة الثقة ،ويجري اإلحساس بيا مف خبلؿ اإلدراؾ لمضامينيا األزموية

 أزمة المصداقية.
والمعنوي الغير تتضمف الجانبيف المادي الممموس  ىي األزمات التي األزمات المادية المعنكية: -7

 ،جانب المادي يتمثؿ في األمواؿ المسروقةفال ،مثؿ أزمة سرقة أمواؿ جياز الشرطة ،ممموس
 .والجانب المعنوي يتجسد في السمعة السيئة وعدـ الثقة في المسؤوليف في جياز الشرطة

 (999ص ،2995، )أبو شامة :حسب سبب حدكثيا
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غير ظاىر مثؿ الزالزؿ ئلنساف في حدوثيا أو دوره ضئيؿ و ىي أزمات ال دخؿ ل أزمات طبيعية: -
 .واألعاصير والفيضانات...الخوالبراكيف 

ىي األزمات الناتجة عف نشاط إنساني مثؿ الغزو العسكري وقتؿ  أزمات تقع بفعؿ اإلنساف: -
 .ونزاعات وخبلفات العمؿ األبرياء واالضطرابات العامة والفتف

 (99ص ،9009، )عبد العاؿ حسب نكع األزمة: -ٛ

جتماعيػة األزمػات اإل -قتصػادية اإلاألزمػات  -السياسػيةاألزمات  -األمنية  األزمات –دارية األزمات اإل} 
 .{األزمات النفسية -

حتى يتـ تحديد االستراتيجية  ،تشخيص نوع األزمةأنو مف الضروري معرفة و  كيرل الباحث
  أزمة. السمات المميزة لكؿ اختبلؼ وذلؾ بسبب ،المناسبة لمتعامؿ مع كؿ نوع بما يناسبو

 (229ص ،9020، الحريري) جياز الشرطة كالتالي:كيمكف تصنيؼ األزمات في 

دارات الشىي التي تحدث داخؿ جياز الشرطة وتتعمؽ باألفراد والضباط و و  أزمات داخمية: -2 رطة ا 
 : المتخصصة مثؿ

 :أزمة استبداؿ مديريف في اإلدارات المركزية -

فإنو تبرز الحاجة لضرورة إحبلؿ طاقـ جديد في اإلدارات المركزية مكاف الطاقـ  ،في ظؿ الظروؼ البيئية
المركزية الحالييف التنحي عف مناصبيـ  اإلدارةتبرز األزمة عندما يرفض أعضاء و  ،القديـ مف ىذه اإلدارة

الشرطة فات تسئ لجياز القياـ بتصر يبدأ ىؤالء بالمعارضة و و  ،حتي يحؿ محميـ أعضاء الطاقـ الجديد
ىنا يجب أف تتـ عممية االستبداؿ بالوسائؿ التكتيكية المناسبة مع استخداـ السمطة في إنفاذ و  ،ومسيرتو

 قرار عممية االستبداؿ. 

 أزمة عبلقات العمؿ: -

التيديد ضطرابات و أحد األشكاؿ الحقيقية ألزمة عبلقات العمؿ ىي اال ،ي األكثر حدوثًا في عالـ اإلدارةى
بالتالي يجد جياز اجية األفراد داخؿ جياز الشرطة و بالتالي تقؿ إنتو نقؿ لمكاف عمؿ آخر البترؾ العمؿ و 

المعنوية التالية ) الجوانب ذكية تراعي الجوانب نطقية و الشرطة  نفسو أماـ أزمة حقيقية تحتاج إلى حموؿ م
الفجوة بيف  تحميؿدراسة و  -الحوافز(-)األجور التعويضاتمراجعة سريعة لنظاـ  -الضباط لؤلفراد و 
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دارية االتصاؿ بيف جميع المستويات اإلالناتجة عف نقص في المعمومات و العامميف أىداؼ جياز الشرطة و 
 .(المستقبمية أىداؼ جياز الشرطة الحالية و بناء رؤية واضحة عف  -في جياز الشرطة 

 :الضكابط الماليةك  المكائح القانكنيةأزمة تغيير النظـ ك  -

التي عممت بموجبيا و  ،لمالية التي تنظـ العمؿ فيياالداخمية عمى تغيير النظـ القانونية اتعتمد وزارة 
إذ  ،في وزارة الداخميةلجياز الشرطة ىذا التغيير في النظـ يكوف سبب في وقوع أزمة  ،عشرات السنوات

وعند تغيير ىذه  ،الماليةو في ضوء النظـ  القانونية توجياتو كوف ىيأ نفسو وسياساتو و ي جياز الشرطة أف
ألف  ،ة تنسجـ مع ىذه التغيرات الجديدةتنظيـ نفسو بطريقإلى عممية إعادة ترتيب و حتاج ي وفإن ،النظـ

وبعض اإلدارات المركزية تصاب  ،بعض النظـ الجديدة تتطمب ممارسة ومواكبة األعماؿ بصورة مختمفة
 ة حقيقية.ىذه الصدمة توقعيا في أزمو  بصدمة شديدة نتيجة ىذه التغيرات

 أزمات خارجية: -ٕ

 أعماؿ التخريب التي تستيدؼ الممتمكات العامة ،الشرطة مثؿ الحروب ىي التي تحدث خارج جيازو 
 .....الخ.والفيضانات أعماؿ القتؿ العمد ،المواطنيف وممتمكات
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 اإلدارة باألزماتزمات ك إدارة األ المبحث الثاني: 
 

 مقدمة 
 
 إدارة األزمات 

 

 اإلدارة باألزمات 
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 مقدمة: 
كما تشيد العديد مف المجاالت تطورات  ،والتغيير المتبلحؽ ،تتسـ طبيعة الحياة مجتمعة بالسرعة

وىو ما ينعكس بدوره عمى أساليب اإلدارة  ،المواصبلتواالتصاؿ و  ،يا مجاالت المعموماتومن ،ىائمة
 المطبقة وكيفية تعامميا مع متطمبات العصر مف ظروؼ ومواقؼ مختمفة.

 ،)جمدةوفي ظؿ تمؾ الظروؼ المجتمعة تظير أىمية األخذ باتجاىات اإلدارة الحديثة مثؿ إدارة األزمات
يحظى عمـ إدارة األزمات باىتماـ كبير مف جانب الباحثيف في مجاؿ العمـو حيث  ،(22ص ،9022

وذلؾ عمى ضوء الثورة التكنولوجية التي  ،جتماعية بشكؿ عاـ واالتصاؿ الجماىيري بشكؿ خاصاإل
والتي تنقؿ األحداث فور وقوعيا مف أي مكاف في  ،يعيشيا العالـ اآلف في مجاؿ اإلعبلـ واالتصاالت

وىذه  (.9ص ،9022، )عبد المجيد اني منيا دوؿ العالـفضبًل عف كثرة األزمات التي تع ىذا ،العالـ
التدريب المستمر لتحقيؽ الجاىزية التخطيط العممي و اإلعداد الجيد و تتطمب ضرورة االستعداد و  األزمات

األزمات ف المشكمة في حدوث تمؾ . حيث ال تكمزماتة االستجابة لمواجية تمؾ األالمرتفعة وسرع
دارتنا ليذه الطوارئ ،الضغوطو   ،9022، )جمدة بؿ تكمف في ردود أفعالنا تجاىيا وكيفية تعاممنا وا 

 .(22ص

 إدارة األزمات 

 والجيود ستعداداتاإل مجموعة بأنيا األزمة إدارة "تعريؼ( 359ص،9009، قحؼ أبو)ذكر 
 ،9002 ،البزاز)أشار  األزمة" وقد عمى المترتبة السمبية مف اآلثار الحد أو لمواجية تبذؿ التي ،اإلدارية

 .(94ص

مجموعة األساليب واألطر والمؤسسات التي تعمؿ عمى اتخاذ القرارات  في تعريؼ مصطمح إدارة األزمة "
ؽ األزمة التي السريعة والعقبلنية لمواجية تحديات وتطورات وطوارئ معينة". ويكوف ىدفيا منع اتساع نطا

"كيفية التغمب  إدارة األزمات بأنيا: ،كما عرؼ الخضيرم ومنع حالة المواجية الفعمية. تقود إلى نزاعات
 يجابياتيا.اواالستفادة مف  المختمفة وتجنب سمبياتيا اإلدارية باألدوات العممية عمى األزمة

ث وتقوـ عمى البح ،إدارة األزمات ىي إدارة لؤلزمة ذاتيا لمتحكـ في ضغطيا وفي مسارىا واتجاىيا  
والحصوؿ عمى المعرفة واستخداـ البيانات والمعمومات المناسبة كأساس لمقرار المناسب وتقوـ عمى 
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وىو التعامؿ  ،وتعمؿ مف خبلؿ ىدؼ تمقائي ،التخطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة والبعد عف العشوائية
 (.95ص ،9003 ،الفوري مع األحداث المتباعدة لوقؼ تصاعدىا)الخضيري

ارية : "كيفية التغمب عمى األزمة باألدوات العممية اإلدتعريؼ إدارة األزمات بأنيا (ٕٔٓٓالبزاز)ذكر 
  .االستفادة مف إيجابياتياتجنب سمبياتيا و المختمفة و 

: بأنيا قدرة جياز الشرطة عمى التعامؿ مع العمميات الشرطية بالسرعة يعرؼ الباحث إدارة األزماتك      
أو منعيا مف  ،مف أجؿ تقميؿ المخاطر عمى صحة اإلنساف وسبلمتو وأمنو ،العالية والكفاءة والفاعمية

والتقميؿ مف المخاطر عمى الممتمكات العامة والممكيات الخاصة الناجمة عف وقوع األزمة وتقميؿ  ،األساس
 أعماؿ جياز الشرطة.آثارىا السمبية عمى عمميات و 

 :(ىيٕٚٓٓ، حريز)عكامؿ النجاح في إدارة األزمات 

الستيعاب إذ أف عامؿ السرعة مطموب  ،ألزماتأىـ المتغيرات الحاكمة في إدارة ا عنصر الكقت: -2
في تحريؾ فريؽ إدارة األزمات والقياـ  السرعةو  ،التفكير في البدائؿ واتخاذ القرار المناسباألزمة و 

 حتواء األضرار أو الحد منيا واستعادة نشاط المنظمة.بالعمميات إل
 ،البيانات الخاصة بكافة أنشطة المنظمةدقيقة مف المعمومات و وف شاممة و تكإنشاء قاعدة بيانات:  -9

مواقؼ األطراؼ و  ،تداعيات ذلؾ عمى مجمؿ األنشطةوأثار و  ،وبكافة المخاطر التي قد تتعرض ليا
 األخرى مف كؿ أزمة أو خطر محتمؿ.

عمى المعمومات الدقيقة  االعتمادالمدخؿ الطبيعي التخاذ القرار في مراحؿ األزمة ىو  اتخاذ القرار:  -3
   بينيا.واالختيار  والمصنفة بسيولة حتى تعطي البدائؿ المناسبة

توصيؿ مى رصد عبلمات الخطر وتفسيرىا و القدرة عو الدقة يتسـ بالكفاءة و  تكافر نظاـ انذار مبكر: -4
 رار.شارات إلى متخذي القىذه اإل

لعممية لمنع أو مواجية األزمات مف خبلؿ تطوير القدرات ااالستعداد الدائـ لمكاجية األزمات : -5
تدريب األفراد عمى األدوار المختمفة ليـ أثناء المواجية ووضع الخطط و  ،إجراءات الوقاية مراجعةو 

  لؤلزمات.
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تعظيـ الشعور المشترؾ بيف أعضاء المنظمة أو المجتمع  تعبئة المكارد المتاحة:لقدرة عمى حشد ك ا -6
واستنفار الطاقات مف أجؿ مواجية األزمة والحفاظ  وبالتالي شحذ ،تطرحيا األزمة التيبالمخاطر 
 عمى الحياة.

اآلراء داخؿ لمعمومات و اتصاالت األزمة تمعب دورًا بالغ األىمية في سرعة وتدقيؽ ا نظاـ اتصاؿ: -7
ومات بقدر نجاح اإلدارة في حشد وبقدر سرعة ووفرة المعم ،ظمة والعالـ الخارجيالمنظمة وبيف المن

التي  الخارجية وكسب الجماىير ،الشائعات تعبئة الموارد وشحذ طاقات أفراد المنظمة ومواجيةو 
وقوائـ ومف الضروري وضع خطط  ،الرأي العاـ أو عمى األقؿ تحييدهوكسب تتعامؿ مع المنظمة  

      تجديدىا أوؿ بأوؿ.و  أثناء األزمةاالتصاالت 

   باألزمات اإلدارة 

يجادىا ،وتصاعدىا األزمات افتعاؿ عمى باألزمات اإلدارة تقـو لمتغطية  كوسيمة عدـال مف وا 
 مشكمة تحدث فقط عندما يتـ ،ما مشكمة فنسياف ،اإلداري الكياف وتواجو فعبًل  قائمة مشاكؿ عمى والتمويو

 ألزمة يتعرض الميترئ اإلداري الكياف  يظؿ وىكذا ،القائمة المشكمة عمى تطغى بحيث ،تأثيراً  وأشد أكبر
 صناعة عمـ باألزمات اإلدارة عمى البعض يطمؽ ىنا ومف ،(22ص ،9003 ،الخضيري ( األخرى تمو

 ،تبدو حقيقية حتى مواصفات ليا ،المخمقة المصنوعة األزمة إف. اآلخريف عمى لمتحكـ والسيطرة األزمة
 عمى األدوار وتوزيع ،األزموي المسرح وتييئة ،المبكر اإلعداد ىي مواصفاتيا وأىـ ،ثمارىا تؤتي وحتى
يجاد ،لتفجيرىا المناسب التوقيت واختيار ،األزمة صنع قوى امتداد أفقي  ،التفجير ليذا والذريعة المبرر وا 

 العراؽ المتبلؾ أمريكا افتعاؿ عمييا مثاؿ وخير ،األزمة ب المزيد مف الحمفاء لعناصرمف خبلؿ كس
 جميع لتبرير اإلرىاب محاربة وافتعاؿ ،فييا النفط موارد عمى والسيطرة احتبلليا لتبرير لؤلسمحة النووية

 . )244ص ،9022 ،عبد المجيد(  اآلخريف وأماـ شعبيا أماـ والخارجية الداخمية تصرفاتيا

 (94ص ،9020 ،)الحريري أسباب استخداـ أسمكب اإلدارة باألزمات:
 .في منظماتيـ الماليإخفاقات المديريف وحاالت فشميـ اإلداري و  تغطية -2
اقع أو المناطؽ تحت دعوى السيطرة عمى بعض المو لمسعي لمييمنة و يستخدـ ىذا األسموب  -9

 ما.رغبات طرؼ ريف وتوجيييـ نحو تحقيؽ حاجات و الحماية مف اآلخالخوؼ و 
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 :تخداـ أسمكب اإلدارة باألزمات ىكاسأف ىدؼ  (253ص ،9004، )ىبلؿيكضح ك 
إلى موقؼ دفاعي بداًل مف المواقؼ اليجومية التي  ،أو الجماعات ،السعي إلى تحويؿ األشخاص -2

 كانت تعتمد عمييا مف قبؿ.
 المستيدؼ لقضية أو فئة يصعب االىتماـ بيا في الظروؼ العادية. لفت نظر الرأي العاـ أو -9
 الخروج مف أزمات مزمنة. -3
 رؼ اآلخر مف االستمرار في تحقيؽ نجاحاتو.منع الط -4

 

 (98ص ،9007، )عبوي يتطمب نجاح اإلدارة باألزمات عدة شركط أىميا:
وجود تفاوت كبير في ميزاف القوى لصالح مدبر األزمة مما يضطر المستيدؼ بيا إلى التسميـ  -2

 تجنبًا لمصراع. وبمطالب
 لصراع سافر.ف اليدؼ النيائي لئلدارة باألزمات عدـ تحويميا إ -9
ال أصبح ضحية ليذه األزمة.مدبر األزمة عمى إحداث الخسائر و إقناع الطرؼ المستيدؼ بقدرة  -3  ا 
ففي  ،تطورات األزمة ىة عمى السيطرة عمأف اإلدارة باألزمات ال تعني بالضرورة قدرة مدبر األزم -4

 الكثير مف األحياف يفمت زماـ السيطرة مف مفتعؿ األزمة.

 (99-95ص ،9020 ،)الحريري المفتعمة:مراحؿ صنع األزمة 
 :التمييد لكالدة األزمةمرحمة اإلعداد كالتحضير ك  -ٔ

وىناؾ  ،في ىذه المرحمة يجري التمييد الفتعاؿ األزمة لتكوف أداة تستخدـ في منيج اإلدارة باألزمات
 خطوات تتـ في ىذه المرحمة ىي:

فعؿ ردود النحو الضعؼ و  وجرىا التوازفممارسة ضغوط االتصاؿ عمى المنظمة بيدؼ افقادىا حالة  -
حداث تأثير واضح عمى صانعي القرارغير المناسبة وغير الفاعمة و   في المنظمة. ا 

األطراؼ المقصودة في المنظمة  تشويونشر األكاذيب و و  ،عات المستندة الى حقائؽ جزئيةإطبلؽ الشائ -
ظيارىـ بأنيـ غير قادر   العقبلنية .يف عمى اتخاذ القرارات الصحيحة و وا 

ؿ المناصريف ألية أفعاؿ أو تصرفات يقوـ بيا صانعو األزمة مف خبليف و العمؿ عمى كسب المؤيد -
ورة تصب في تحقيؽ إشعاؿ األزمة صياغة الرسالة اإلعبلمية بصاستخداـ اإلعبلـ بصورة مكثفة و 

 تحقيؽ أىدافيا.و 
 ئة لؤلزمة المصنكعة(تنميتيا )مرحمة التعبالثانية : مرحمة تصعيد األزمة ك  المرحمة -ٕ

القوى المعادية لمطرؼ المستيدؼ باألزمة لزيادة تركيز عمى حشد وتجميع األطراؼ و في ىذه المرحمة يتـ ال
بما  ،التوجو نحو توسيع مجاالت المواجية مع ىذا الطرؼو  ،سة الضغوط عمى الطرؼ المستيدؼممار 
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بحيث تصبح المنظمة غير قادرة  ،يتـ المجوء إلى إحداث أزمة مالية لممنظمة ،يقود لحالة استنزاؼ مستمرة
 المجوء الستخداـ العنؼ. ،عمى دفع األجور كاممة

 

 المرحمة الثالثة: مرحمة المكاجية العنيفة: -ٖ
يعتمد تحقيؽ  ،الطرؼ المستيدؼ باألزمةية عنيفة جدًا بيف صناع األزمة و تجري في ىذه المرحمة مواج

 ىذه المرحمة عمى عدة شروط ىي:
يكوف و  ،اختيار التوقيت المناسب: يكوف الطرؼ المستيدؼ غير مستعد لممواجية أو غير قادر عمييا -

مكاناتو.  في أضعؼ قدراتو وا 
االختيار الدقيؽ لمكاف المواجية: بحيث تتوفر في ىذا المكاف أسباب ىزيمة الطرؼ اآلخر مع امتبلؾ  -

 المبادرة  في ىذا المكاف.زماـ 
بحيث يممؾ  ،الدقيؽ لممجاؿ الذي ستجري فيو المواجية مع الطرؼ المستيدؼاالختيار الفاعؿ و   -

 تغييرىا في ىذا المجاؿ.و  صناع األزمة القدرة عمى التأثير في سير األحداث
 

 المرحمة الرابعة: مرحمة السيطرة عمى الطرؼ المستيدؼ -ٗ
وأصبح غير قادر عمى إدارة أعماؿ المنظمة  ،المستيدؼ فقد قوتو وتوازنو في ىذه المرحمة يكوف الطرؼ

ضوء ذلؾ الطرؼ المستيدؼ في و  ،أىداؼ المنظمة عمى تحقيؽ وأصبح غير قادر ،أمورىا وتسيير
 يقر باليزيمة.مـ و تسسيس
 المرحمة الخامسة: مرحمة التيدئة -٘

عمموف عمى تخفيؼ مف حدة األزمة لذلؾ فإنيـ ي ،في ىذه المرحمة صناع األزمة قد حققوا أغمب ما يريدوف
تعزيز تسخير النشاط اإلعبلمي لترسيخ و  ويتـ ،تخفيؼ حدة التوترو  ،ضغوط الطرؼ اآلخر المستيدؼو 

 التيدئة بيف الطرفيف.
 المرحمة السادسة: مرحمة ابتزاز الطرؼ المستيدؼ ) مرحمة جني المكاسب( -ٙ

 مف خبلؿ وسائؿ متعددة منيا:يتـ تحقيؽ المكاسب لصالح صانعي األزمة 
 اجبار الطرؼ المستيدؼ عمى اتخاذ القرارات التي تصب في مصالحيـ. -
 وأىداؼ صناع األزمة.  جبار الطرؼ المستيدؼ عمى االمتناع عف اتخاذ القرارات التي تيدد مصالحإ -
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 ككافية سريعة إجابات عمى تحصؿ أف يتعيف المصنكعة أك المفتعمة األزمات مع لمتعامؿ
 (29ص ،9003، )الخضيري :التالية األسئمة عف

 ؟أحداثيا وتطورت األزمة ظيرت كيؼ -
 .الخفاء؟ في يعمموف الذيف أو العمنيوف سواء لؤلزمة الصانعة األطراؼ ىـ مف -
 الراىف؟ الوقت في األزمة صنع تـ لماذا -
 األزمة؟ صنع قوى تحقيقو إلى تسعى الذي اليدؼ ما -
 منيا؟ لكؿ الموضوعة المحاذير ىي وما األزموي؟ الضغط قوى تتجاوزه أف يتعيف ال الذي المدى ما -

 بينيا؟ عمييا المتفؽ والحدود
 السموكي الفعؿ قوى توجيو خبلليا مف يتـ وىمية أزمة خمؽ عمى باألزمات اإلدارة عممية وتقـو

 بعض إليو يعمد ما ذلؾ عمى مثاؿ وخير .بشأنيا معيف سموؾ إلى أو ،األزمة تكريس إلى قتصاديواإل
 وعدـ السمع ىذه تخزيف خبلؿ مف السمع بعض أزمات في خمؽ مف االحتكاري الموقع أصحاب مف التجار
شاعة أف ،ليا المستيمؾ لتعطيش بالسوؽ عرضيا  يدفع مما ،السمع ىذه إنتاج في شديدة أزمة ىناؾ وا 

 أرباح لتحقيؽ سراً  بعرضيا التاجر ىذا يقـو وىنا ،مف احتياجاتيـ بأكثر عنيا البحث إلى المستيمكيف
 إلى المستيمؾ يعمد حيث ،السمع ليذه ولممنتج لمتاجر مدمراً  يكوف الحقيقة في األسموب ىذا ومثؿ.طائمة
 الدخوؿ إلى إلى الجدد المنتجيف بعض الوضع ىذا يدفع كما ،أفضؿ يكوف وقد ،متوفر بديؿ عف البحث
 اإلدارة الكبرى الدوؿ وتستخدـ .وىكذا ...لممستيمكيف أفضؿ بشروط وتقديميا السمعة ىذه إنتاج ميداف

 ولتأكيد  Globalizationالعالـ  عمى والسيطرة الييمنة في الكبرى استراتيجيتيا لتنفيذ كأسموب باألزمات
 وفي ،مصالحيـ وتدمير أعدائيا ولتحييد أصدقائيا يفقدىا ال وبشكؿ النفوذ وبسط إرادتيا وفرض ،قوتيا
 اإلعبلف تستطيع ال التي المدى طويمة الخفية أىدافيا ولتحقيؽ بؿ .القديمة تحالفاتيا لتقوية ذاتو الوقت
 .الييا التنويو مجرد حتى أو عنيا
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 زماتمراحؿ األ : المبحث الثالث

 
 

 مقدمة 

 دكرة حياة األزمة 

 مراحؿ إدارة االزمات 

 أساليب تحسيف إدارة المراحؿ الخمسة لؤلزمات 

  التعامؿ مع األزماتاستراتيجيات 
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 مقدمة:
الكوارث مف العمـو اليامة والتي أصبحت تمقى اىتمامًا كبيرًا في الوقت مات و يعتبر عمـ دراسة األز 

 ،األزمات في الوقت الحاضر والمستقبؿ بسبب زيادة السكافذلؾ لتوقعنا زيادة عدد الكوارث و و  ،الحاضر
وفي ضوء الزيادة المتوقعة في عدد وشدة الكوارث  ،المعموماتيةاألنظمة الصناعية والتكنولوجية و وتعقد 

واألزمات في الحاضر والمستقبؿ فقد أصبح مف الضروري وضع بعض النظـ التي تمكف المجتمعات 
وىنا  ،(92ص ،9022، )السيد المختمفة مف إلغاء أو التقميؿ مف تأثير تمؾ الكوارث واألزمات عند حدوثيا

تكويف عوامميا التخاذ ىا و في الوقوؼ عمى بدايات ظيور  ،حؿ نشوء األزماتتبرز أىمية معرفة مرا
 وتمر األزمة في دورة نشأتيا واكتماليا بعدة مراحؿ ،االجراءات البلزمة والقرار المناسب والحد مف آثارىا

قبؿ ظيورىا عمى السطح وحتى  وحتىأساسية توضح سمسمة تطورىا منذ بدايتيا كحادث عارض بؿ 
 ( .90ص ،9029 ،مواجيتيا وبدء التعامؿ معيا)بركات

 األزمة حياةدكرة 
لكؿ إف تحميؿ األزمات لتحديد دورة حياتيا يساعد فريؽ إدارة األزمة بالتنبؤ بالنتائج المتوقعة 

دخؿ في ج عند التربما ال تصؿ األزمة إلى مرحمة النمو أو مرحمة النضمرحمة مف مراحؿ تمؾ الدورة و 
فاإلدارة الناجحة تستطيع تجنب األزمات حتى  ،وربما ال تولد األزمة ،بالفاعمية المطموبةالوقت المناسب و 

 قبؿ أف تولد لذلؾ فإف األزمة تمر بالمراحؿ السابقة في حالة فشؿ اإلدارة في التعامؿ معيا منذ البداية .

                      ( ٘ٔٔص ،ٕٔٔٓ، )عبد المجيد المراحؿ األساسية التي تمر بيا األزمة كىي:
 .( يوضح ىذه المراحؿ ودورة حياة األزمة3شكؿ رقـ) انظر

 مرحمة نشوء و تراكـ األزمة "مرحمة الميبلد". -
 األزمة. مرحمة انفجار -
 مرحمة انحسار األزمة. -
 مرحمة انتياء األزمة. -

 مرحمة ميبلد األزمة: -2

في األفؽ يموح  قمؽ بوجود شيءفي شكؿ احساس مبيـ و تبدأ األزمة الوليدة في الظيور ألوؿ مرة 
يا أو المجاالت التي وتتصؼ ىذه المرحمة بنقص في المعمومات حوؿ أسباب ،ينذر بخطر غريب المبلمح
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دات ويتـ التعرؼ عمى األزمة في ىذه المرحمة عف طريؽ اكتشاؼ إرشا ،تتطور إليياستخضع ليا و 
ذا استطاعت مؤسسة الشرطة تطبيؽ برامج مف األنشطة العممية  ،تنبئ بقرب وقوع األزمةالتي  اإلنذار وا 

أو تمكنيا مف إدارة األزمة بسيولة دوف تحوليا  ،تحوؿ دوف حدوث األزمة فإنيا قد تنجح في تجنب األزمة
في استشعار األزمة والتنبؤ بيا في ىذه المرحمة تمعب االتصاالت دورًا ىامًا  ،لمرحمة األزمة الحادة

 .(9022، )عبد المجيدوالتحسب لوقوعيا والعمؿ عمى منعيا

 ،مدى بصيرتووخبرتو و ه المرحمة يكوف إدراؾ متخذ القرار أنو في ىذ (9003، الخضيري)ويرى 
مرتكزات افقادىا حور التعامؿ ىو "تنفيس األزمة" و ويكوف م ،ىي العوامؿ األساسية في التعامؿ مع األزمة

 مف خبلؿ التالي:خسارة  يالنمو ومف ثـ تجميدىا والقضاء عمييا دوف أف تحقؽ أ

 ىتماـ باألزمة.خمؽ محور اىتماـ جديد يغطي عمى اإل -
 التعامؿ معيا.معرفة أيف تكمف عوامميا و  -
 تشتيت جيودىا.تصاص قوة الدفع المحركة لؤلزمة و ام -

 

 مرحمة انفجار األزمة: -ٕ

بشرية وخيمة عمى و   بيا الحدث في انفجار األزمة وينتج أضرار مالية ىي المرحمة التي يتسبب
في ىذه المرحمة تصؿ األزمة إلى أقصى قوتيا وعنفيا ويصبح السيطرة عمييا مستحيبًل  ،مؤسسة الشرطة

 (. 9022، )عبد المجيدوال مفر مف الصداـ معيا

المحفزة والمقوية ليا دخؿ مف أجؿ إفقاد األزمة روافدىا وفي ىذه المرحمة عمى متخذ القرار الت
 (74ص ،9003 ،)الخضيري عمى النحو التالي:

أو خمؽ تعارض مصالح بينيا  ،بياسواء باستقطا ،عزؿ العناصر الخارجية المدعمة لؤلزمةتحييد و  -
 بيف استفحاؿ األزمة.و 

 .تجميد نمو األزمة بإيقافيا عند المستوى الذي وصمت إليو -
بعد تحقيقيا ىدؼ التصادـ  إلى ىذه المرحمة عندما تتفتت األزمة تصؿ  :مرحمة انحسار األزمة -ٖ

مف ثـ تبدأ األزمة في و  ،جزءًا ىامًا مف قوة الدفع الدافعة ليا يؤدي إلى أف تفقد األزمة ،العنيؼ
 (.94ص ،9002، )البزاز البناء عادةإل تبدأ عممية التحضيرالتقمص و االنحسار و 
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 انتياء األزمة:مرحمة  -ٗ

الدفع المولدة ليا أو لعناصرىا تصؿ األزمة إلى ىذه المرحمة عندما تفقد بشكؿ شبو كامؿ قوة 
 (.38ص ،9020 ،)الحريريمظاىرىامف ثـ تتبلشى و  ،تي تنتمي إليياجزيئياتيا الو 

 (ٖشكؿ رقـ) كضح دكرة حياة األزمةي 
 

 
 قمة نضج األزمة                        

 اتساع نطاؽ األزمةنمو و انحسار األزمة                               
 
 

 ميبلد األزمة                   اختفاء األزمة           
 

مكتبة  ،القاىرة ،إدارة األزمات منيج اقتصادم إدارم لحؿ األزمات عمى مستكل االقتصاد القكمي ك الكحدة االقتصادية(.9003محسف.) ،الخضيري المصدر:
 .73ص ،9ط،مدبولي

 Crisis Management Phases مراحؿ إدارة األزمات: (ٔ.ٖ.ٕ
عمميات الشرطة في ىذا المجاؿ تتعدد و  ،اكتشاؼ الجريمة ىو مف المسئوليات الرئيسية لمشرطة

لى أعماؽ األمر إوال شؾ أف الطرؽ التقميدية الكتشاؼ الجريمة لـ تعد كافية لموصوؿ  ،في أساليبيا
وال شؾ أف التقنيات الحديثة قد لعبت دروًا  ،مرتكبييا والقبض عمييـجرامية و عرفة تفاصيؿ العممية اإلبم

فأصبحت المخمفات التي يتـ العثور عمييا في مسرح الجريمة ذات  ،أكبر في عمميات اكتشاؼ الجريمة
ممية لموصوؿ الى النتائج األساليب العو أىمية قصوى حيث يتـ تحميميا في المعامؿ الجنائية بأحدث الطرؽ 

فبل بد مف اتباع األصوؿ  ،األحياء وعمـ التشريحو واستخدـ في ذلؾ عمـ الكيمياء والفيزياء  ،المطموبة
وىذا يعني تطبيؽ مبادئ اإلدارة الحديثة في اكتشاؼ  ،العممية إلدارة عمميات الشرطة في اكتشاؼ الجريمة

 .(2995، )أبو شامةالجريمة 

والتخطيط ال يكوف سميمًا إال بعد جمع  ،التخطيط السميـ لعممية االكتشاؼوىذا يتطمب وضع 
يكوف التنبؤ صحيحًا أو يتـ التبصر بالخطوات المطموبة و  المعمومات الكافية عف األمر المقدـ عميو حتى
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قريبا مف الصحيح بما يتوقع أف يكوف عميو األمر ثـ االستعداد لعممية اكتشاؼ الجريمة بناء عمى تمؾ 
كما أف عممية  ،وىو استعداد لما يتوقع أف يحدث مستقببلً  ،المعمومات التي تنبئ بأمور يتوقع حدوثيا

 ،تنسيؽ األدوار التي تمعب دورًا في االكتشاؼوىي وضع ىيكؿ الخطة الكتشاؼ و  ،التنظيـ تعتبر ىامة
 ويتـ التنسيؽ باستعماؿ ،ؼكما يشمؿ ىذا التنسيؽ والتعاوف بيف األفراد القائميف عمى أمر عممية االكتشا

ات فاألزمػػػ وحذقت الدور فييا. ،جادت فييا مف قبؿأتكميفيا بالمياـ التي أقدر العناصر في ىذه العمميات و 
إما نتعمػػػـ كيؼ نتعايش معيا ونحسف  ،حقيقػػػة مػػػف حقائػػػؽ الحيػػػاة التي قد تصيب جياز الشرطة ىي

ما أف نموت بيا. ،إدارتيا ونجد أف الدراسػػػات المستمرة لمواقػػع بشتى أصنافو وخاصة واقع المنظمات  وا 
ولكػػػػف اإلدارة الحكيمة ىػػػي مف تػتػػػدارؾ ذاتيا بإدارة سػػػميمة  ،باألزمات والكوارث مميئةيفيد أف المنظمات 

ػػػح ببقػػػاء أحػػػد ػنافػس حػػػاد ال يسمتػتوقػػػع األزمػػة وتحػػاوؿ تجنػػػب الخسػػػارة الكبػػػرى في واقع صراع مرير وت
والصعوبة الحقيقية في إدارة األزمة أنيا حالة )في الغالب( تظير ألوؿ مرة وال يوجد معيار  .األطػػػراؼ

إدارة  إنشاء ( أنو مف األىميةٜٜ٘ٔ، ليذا يرل )أبك شامةك  ،ومقيػػاس لمواجية أزمػػػػة محددة متكررة
 ذلؾ لؤلسباب اآلتية:لعربية ك اة لؤلزمة في األجيزة األمني

  كؿ منيا في حالة نشوء أزمة تحقيؽ التنسيؽ بيف األجيزة و اإلدارات المختصة بحيث يتحدد دور
 .أمنية

 المعرقؿ لمتدخؿ السريع.زدواجية والتدخؿ لمتاحة ومنع اإلتحقيؽ االستخداـ األمثؿ لمكميات ا 
 ة مف الفعالية عند التصدي لؤلزمةتحقيؽ درجة عالي. 
  السيطرة عمى زماـ المبادرة في جميع مراحؿ األزمة مف قبؿ جية واحدة مما يحد مف كثرة اآلراء

 واالجتيادات المضيعة لموقت.
  أكثر احتياجًا في األزمات األمنية تكوف التدخؿ المنسؽ والسريع بناء عمى خطط معدة سمفًا

 بحيث يمكف أف تضيع الكثير مف األرواح بغير ذلؾ.،
إدارة األزمات تتضمف خمسة خطوات أساسية ف إ (9007، )حريز ،( Mitrof،1989)ويرى

 ،التعمـ { –استعادة النشاط  –احتواء األضرار  –والتحضير  داإلعدا –ؼ اإلشارات التحذيرية ىي}كش
 ( يوضح مراحؿ إدارة األزمة ونمط اإلدارة الفعالة4شكؿ رقـ)حيث 

  :اإلنذار إشارات اكتشاؼ :األكلى المرحمة
 تشخيص عمى القدرة تعني ،اإلنذار إشارات اكتشاؼ ألف تسمي ىذه المرحمة مرحمة ما قبؿ األزمة

 أو عمييا تدؿ دالئؿ ىناؾ يكوف أزمة أي حدوث قبؿو . زمةاأل بوقوع تنبئ واألعراض التي المؤشرات



33 
 

تدؿ  خاصة إشارات أزمة لكؿ أف حيث األزمة نوع حسب تختمؼ اإلشارات وىذه ،األزمة ترسميا إشارات
مؤسسة الشرطة فإف لذلؾ  ،اإلشارات لتمؾ االنتباه عدـ بسبب عادة تحدث األزمات معظـ أف حيث ،عمييا

ويجب  لى ناشط في الكشؼ عف األزمة قبؿ حدوثيا.إبحاجة إلى تغير دورىا مف مستجيب لؤلزمة 
المحتممة حااًل  المشكمةف ستتعطؿ قريبًا" بالتالي يجب اصبلح آلاؿ المثؿ القائؿ "إذا لـ تتعطؿ ااستبد

والمحافظة عمى السمعة الجيدة بداًل مف المغامرة بالقياـ بإصبلح المشكمة عند وقوعيا واحتماؿ التعرض 
 .(92ص ،9022، متروؼ) لمفشؿ

 مبكر إنذار إشارة ،اإلدارات واألقساـ بيف وتنقميـ ،ضباط الشرطةغياب أفراد و  يكوف كثرة فقد
تكوف  ربما بسبب وضع الرجؿ المناسب في المكاف الغير مناسب أو ،النييار الييكؿ التنظيمي اإلداري

 .)الباحث(المنيجية المتبعة في اإلدارة العميا في جياز الشرطة في عيوب لوجود نتيجة

 :كاالستعداد الكقاية :الثانية المرحمة
 ،آثارىا أو إقبلؿ وقوعيا منع بقصد المتوقعة؛ األزمة مع لمتعامؿ المسبقة التحضيرات وتعني

 لمتعرؼ اإلدارة الشرطية وىياكؿ لمعمميات والمستمر دقيؽتوال ،تجنبيا يمكف ال التي لمحاالت والتخطيط
 في الخصـو يستغميا أف قبؿ ومعالجتيا األزمة عمى لمسيطرة وذلؾ ،محتممة ألزمات أي أعراض عمى
 .وقعت إذا وآثارىا حدتيا مف والتقميؿبالمنظمة  الضرر إلحاؽ

وف قادرة عمى كأف أي منظمة سوؼ ت 2006) ،(coombs؛2001) ،Barton)ويرى كبًل مف 
 عندما:واتخاذ القرارات الفعالة في إدارة األزمة  إدراؾ األزمة 

 عمى األقؿ. يتـ تحديثيا سنوياً يكوف لدييا خطة إلدارة األزمة و  -
 إلدارة األزمة.تصميـ فريقًا فعااًل  -
 زمة الختيار فريؽ إدارة األزمة وخطة إدارة األزمة عمى األقؿ سنويًا.بلالقياـ بالتطبيقات ال -
 ،9022، الرب يتـ تداوليا عند حدوث األزمة)جادتضع مخططات تمييدية لرسائؿ األزمة والتي س -

 (. 306ص

 :منيا الحد أك األضرار احتكاء :الثالثة المرحمة
 في وتتمثؿ ،الخسائر لتقميؿ وعبلجيا األزمة عف الناتجة اآلثار احتواء يتـ المرحمة ىذه وفي

الخطط  بتنفيذ العميا اإلدارة قياـ مدى تعكس التيالذي قاـ بإعدادىا جياز الشرطة و  الخطوات مجموعة
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 تفاقـ دوف ،والوقاية والحيمولة االستعداد مرحمة في لو خطط ما وتنفيذ ،االستعدادات وترجمة ،الموضوعة
 . (93ص ،9007،)حريزوانتشارىا األزمة

 :  النشاط استعادة :الرابعة المرحمة
 عماؿاأل عمى ممارسةة مقدر الو  توازفال استعادة لغرض ،الشرطة جياز بيا يقـو التي العمميات ىي
 وتتضمف ،سابًقااختبارىا  تـ جاىزة برامج وتنفيذ مف خبلؿ إعداد ،قبؿ مف تكان كما االعتيادية الشرطية
 فقدت التي والمعنوية الممموسة األصوؿ استعادة محاولة أحدىا عدة جوانب النشاط استعادة مرحمة

 .(9006، )الجديمي

  التعمـ :الخامسة المرحمة
 الدروس مف وبناء خبرات ،األزمة تكرار لمنع ،الضوابط ووضع بمورة وىي ،األخيرة المرحمة ىي

الباحث  الحظو ومما سبؽ مما يتبيف وعميو .المستقبؿ في الجاىزية مف عالي مستوى لضماف ،السابقة
 واإلدارة التي األزمات حدوث قبؿ التخطيط عمى المعتمدة المبادرة اإلدارة بيف الفرؽ أف ،الحياتي لمواقع
في المؤسسات  اإلدارات الكثير مف كحاؿ ،الفعؿ رد بمنطؽ معيا لتتعامؿ ،األزمات وقوع تنتظر

 المسيطر يكوف يكاد الذي والوقاية واالستعداد اإلنذار إشارات اكتشاؼ غياب عنصريىو  ،الفمسطينية
 .(65ص ،2995 ،)الحمبلويالمؤسسات واقع عمى

 (مراحؿ إدارة األزمة ك نمط اإلدارة الفعالةٗشكؿ رقـ ) 
 
 
 
 

                                                       
      

                                                                      
 

 .939ص،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،(.اتصاالت األزمة و إدارة األزمات9022قدري.)  ،عبد المجيد المصدر:

 

احتكاء األضرار               اإلدارة بردة الفعل األزمة اإلدارة بالمبادرة
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المراحؿ الخمسة  إدارة في اإلدارم كيافال قدرة أساليب تحسيف (ٛٗص ،ٜٜ٘ٔ، يذكر )الحمبلكم
 :لؤلزمات عف طريؽ ما يمي

 :المبكر اإلنذار إشارات اكتشاؼ مرحمة
  .المحتممة لؤلزمات اإلنذار إشارات الكتشاؼ كزاومر  أساليب إنشاء -
  .المتبعة اإلجراءات الختبار داخمي فريؽتكويف  -
  .اإلنذار مكتشفي اشارات مكافأة -
  .النظاـ في المستخدمة الرسمية وظائؼلم الوظيفي وصؼال -
  .األزمات إدارة مركز سيستخدميا التي لمتقارير ىيكؿ -
  .اإلنذار إشارات كشؼ لنظاـ مساندة تنظيمية ثقافة نشر -

 :كالكقاية االستعداد مرحمة
  .لؤلزمات فحص -
  .المعدات لكؿ وصيانة روتيني فحص -
جراءات ،رسمية فنية إرشادات -  ).المخاطر شجرة ،الخطر تحميؿ ) األزمات إدارة أدوات تستخدـ وا 
 . البشرية العوامؿ تحميؿ -
 . النظاـ إدارة -

 :منيا كالحد األضرار احتكاء مرحمة
  .البلزمة المعمومات عمى الحصوؿ -
  .حتواءاإل مجاؿ في القدرات تحديث -
  .حتواءاإل قدرات اختبار -
  .حتواءاإل أسموب تنفيذ -
  .األضرار محتوي ومكافأة تقدير -
  .األضرار الحتواء الموارد تخصيص -

 :النشاط استعادة مرحمة
  .النشاط استعادة لمرحمة اليامة المعنية األطراؼ تحديد -
  .األعماؿ لمزاولة المطموبة والخدمات المياـ مف األدنى المستوى تحديد -
  .الثقة واستعادة األزمة بعد النشاط استعادة لعممية البلزمة الموارد تدبير -
  .والخارجية الداخمية االحتياجات تحديد -
 .المنظمة وحدات باقي عف جزء عزؿ األزمة سببت ولو ،بالنفس الثقة استعادة وسائؿ تحديد -
  .األساسية لبلحتياجات أولويات تحديد -
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  .النشاط الستئناؼ المطموبة األعماؿ أىـ تحديد -
  .النشاط استعادة خطط في البشرية والمتطمبات التقنية وسائؿ بيف التفاعؿ تحديد -

 :التعمـ مرحمة
  .السابقة األزمات مراجعة ضرورة -
  .األزمات إدارة أسموب مراجعة -
  .سميمة غير بطريقة تمت التي وتمؾ جيدة بصورة تمت التي األعماؿ بيف المقارنة -
  .المحتممة األخرى لؤلزمات التعمـ -
 .رسمية بصورة المستفادة الدروس عرض -
  .األزمات مراجعة فريؽ مع واالبتكار الذىني العصؼ أسموب إتباع -
 . دورية بصورة السابقة األزمات وتذكر استعادة -

 

 (ٜٜٜٔ، )البريدم استراتيجيات التعامؿ مع األزمات: (ٕ.ٖ.ٕ
األزمة بضرورة إدارة فريؽ بحيث يقتنع  ،إدارة األزمات يجب أف تتـ في ضوء استراتيجية معينةإف 

ولذا كاف مف الواجب عند اختيار االستراتيجية  ،األزمة في ضوئيا واستراتيجيات التعامؿ مع األزمة كثيرة
 مراعاة األمور اآلتية:

 تحديد الموقؼ مف األزمة: مف ىو صانع األزمة؟ ومف ىو المستيدؼ بيا؟. .2
فرازاتيا. .9  اختيار االستراتيجية التي تناسب طبيعة األزمة وا 
 دية والبشرية المتاحة.المارة يمكف تطبيقيا في ظؿ اإلمكانات التأكد مف أف االستراتيجية المختا  .3
 التعرؼ عمى استراتيجية الطرؼ اآلخر.  .4

 (ٛ٘ٔص ،ٖٕٓٓ ،)الخضيرم،(ٓ٘ص ،ٕٚٓٓ، )حريز:ؿ مع األزماتاستراتيجيات التعام أىـ

وىي نوع مف  ،يطمؽ عمى ىذه االستراتيجية طريقة تأجيؿ ظيور األزمة: استيراتيجية كبت األزمة -ٔ
وذلؾ بالتدخؿ  ،إلخمادىا الشديد العنؼالتعامؿ المباشر مع األزمة الذي ييدؼ إلى تدميرىا باستخداـ 

 ،ومف أىـ األمثمة عمى عمميات كبت األزمة ،ومحاولة وقؼ أحداثيا والقضاء عمى "موّلداتيا"السريع 
رغـ و  ،ض األزمة الطبلبيةعندما تدخمت القوات المسمحة لف ـ2989الصيف في منتصؼ عاـ  أحداث

إال أف األزمة لـ تنتو بؿ اتخذت أبعادًا أخرى شديدة  ،الخسائر الناتجة عف الصداـ العنيؼ بيف الجانبيف
 الخطورة.
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إال أف الفارؽ بينيما يكمف في  ،وىذه االستراتيجية تعتبر امتدادًا لما قبميا األزمة: تفريعاستراتيجية  -ٕ
القضاء  يدؼبينما الثانية ت ،أف االستراتيجية األولى تيدؼ إلى القضاء نيائيًا عمى األزمة دفعة واحدة

 لقناعة مستخدميابديمة تستوعب جيده و تقمؿ مف خطورتو مف خبلؿ ايجاد مسارات عديدة و عمييا تدريجيًا 
أو  ،أو لمظيور إعبلميًا بمظير المتسامح ،ر وقوتو وكثرة أتباعوبضرورة التدرج: إما لتماسؾ الطرؼ اآلخ

 .لغير ذلؾ مف األسباب

 :استراتيجية إنكار األزمة أك بخسيا – ٖ
أي أنو ال يتـ االعتراؼ بوجود األزمة أصبًل أو التقميؿ مف شأنيا بحيث تصور عمى أنيا مجرد "فقاعات 

 ومف ثـ فإف ىذه االستراتيجية يصاحبيا: ،ىواء" ال تمبث أف تتبدد

 ،تعتيـ إعبلمي لتفويت الفرصة عمى الطرؼ اآلخر إلقناع بعض مف المستيدفيف باألزمة وبخطورتيا -
 .تـ السيطرة عمى األزمة و تدميرىابعد ذلؾ ي

قناعيـ بعدـ وجود أي أزمة أو التيويف مف شأنيا. ،تحصيف األفراد مف ىذه الحمبلت اإلعبلمية -  وا 
 

ولكف يتعيف أواًل  ،التقميؿ مف شأف األزمة ومف تأثيراىا ومف نتائجيااستراتيجية بخس األزمة:  -ٗ
باألساليب  قميؿ الشأف سيتـ التعامؿ معو ،ىاـ ولكنو حدث غير ،االعتراؼ باألزمة كحدث تـ فعبلً 

 . المناسبة لمقضاء عميو
 عزؿ قكل األزمة:استراتيجية  – ٘

أس الحية" بغية بالحكمة التي تقبع في "البلشعور اإلنساني" والتي تقضي بقطع "ر ىذه االستراتيجية تؤمف 
 وعبر ىذه االستراتيجية يتـ تصنيؼ قوى األزمة إلى:التخمص مف شرىا!! 

 القوى الصانعة. -أ 
 القوى المؤيدة. -ب 
 القوى الميتمة باألزمة. -ج 

 بطريقة أو بأخرى. عف مؤيدييالؤلزمة عف مسارىا و  وبعد ىذا التصنيؼ يتـ عزؿ القوى الصانعة
 احتكاء األزمة:استراتيجية  – ٙ

عبر امتصاص الضغط  ،وتيدؼ ىذه االستراتيجية إلى "محاصرة األزمة" والعمؿ عمى عدـ استفحاليا
 يمكف اتباع ما يمي: -مثبًل  -المولد ليا؛ ففي األزمات العمالية 

 العماؿ عبر مفاوضات ذكية.إبداء الرغبة في معرفة مطالب  -



38 
 

ومف ثـ مطالبة الممثؿ بتوحيد الرغبات؛  ،مطالبة العماؿ باختيار ممثؿ ليـ في ىذه المفاوضات -
 أو المطالبة باستبعاد بعضيا؛ لتعذر تنفيذىا دفعة واحدة. ،حيث إنيا متعارضة

 إلى نتائج جيدة. وصوؿالتفاوض مع الممثؿ بذكاء وال -
 تصعيد األزمة: استراتيجية - ٚ

ويتـ المجوء إلى ىذه االستراتيجية في حاالت خاصة  ،وذلؾ بالعمؿ عمى زيادة حدة األزمة إلى درجة معينة
 مثبًل: ،ولتحقيؽ أىداؼ محددة

 في حالة الغموض الشديد في األزمة وعدـ ظيور أطراؼ األزمة الحقيقية. -
 عند الرغبة في تصنيؼ قوى األزمة. -

الوسيمة في حاالت األحزاب السياسية التي ال تكوف ليا رصيد شعبي ومتنافرة عادة ما تكوف ىذه 
 االتجاىات .

 استيراتيجة تفريغ األزمة مف مضمكنيا:-ٛ
أو اجتماعيًا  ،ومضموف األزمة قد يكوف دينيًا أو ثقافيًا أو سياسيًا أو اقتصادياً  ،ليس ثمة أزمة ببل مضموف

 ،مضمونيا وجعميا تتنفس ببل ىواء وىذه االستراتيجية تقضي بػ "خنؽ األزمة" وذلؾ بامتصاص ،أو خميطاً 
 ببل رئة !!!.أو بيواء 

استراتيجية "التفريغ" كثيرًا ما تستخدـ في األزمات الدينية والثقافية؛ ذلؾ أف الديف والثقافة يستعصياف عمى 
يف إلى تفريغ األزمة مف مضمونيا واالدعاء بأنيا وىو ما يضطر أحد الطرف ،العنؼ واإلكراه في األغمب

لتبقى بعد ذلؾ ميمة الطرؼ اآلخر منحصرة بالتأكيد عمى ىػذا  ،ال تمت إلى الديف أو الثقافة بأدنى صمة
 كيػرًا وتنفيػػذًا.فبؿ ربما امتػدت ميمتػو إلى إيجػػاد مضاميف جػديدة لتشتيت خصمو ت ،المضموف

 تفريغ األزمة مف مضمكنيا:أىـ الطرؽ المستخدمة في 
 التحالفات المؤقتة مع العناصر المسببة لؤلزمة. -
 االعتراؼ الجزئي باألزمة ثـ إنكارىا. -
 ،أصبلً  ثـ االنحراؼ باتجاه آخر إلفقاد األزمة ضغطيا نحو اليدؼ الموضوع ،تزعـ الضغط األزموي -

ذه االستراتيجية؛ ذلؾ أف الييود ف قضية فمسطيف وما انتيجو الييود تجاىيا تعد مثااًل جيدًا عمى ىإ
ستحيؿ يدية وأف الحؿ ائما برحوا منذ بدء األزمة يصوروف الصراع عمى أنو مسألة سياسية ال عق

نضاجو إال عبر مجمس األمف وما يسمى بػ "الشرعية الدولية" حتى مصطمح األزمة ذاتو  ،بمورتو وا 
 .بات يمارس دوره التضميمي؛ فالصراع القائـ ىو "الصراع العربي اإلسرائيمي"!!
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الشدة التي تتجمع قواىا متعامؿ مع األزمات ذات الضخامة و تستخدـ لاستراتيجية تفتيت األزمة:  -ٜ
 تنذر بخطر شديد.و 

ومف خبلؿ  ،ة القوى المشكمة لتحالفات األزمةبكافدقيقة تفصيمية و كاممة و يقة عمى معرفة وتعتمد ىذه الطر 
المنافع المحتممة التي يمكف أف يكتفي بيا الح المتعارضة و ىذه الدراسة العميقة يتـ تحديد إطارات المص

وتحديد  ،ومف ثـ ضرب وحدة ىذه التحالفات بإيجاد زعامات مفتعمة لكؿ اتجاه ،كؿ أعضاء ىذه التحالفات
وىكذا تتحوؿ األزمة الكبرى إلى أزمات  ،عارض مع استمرار التحالفات األزمويةأف استمرار المكاسب يت

 ال تمتمؾ الضغط العنيؼ الذي كانت تمتمكو مف قبؿ. ،صغيرة مفتتة
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 إدارة األزمات متطمبات: ابع الر المبحث 
 
 

 مقدمة 
 إدارة األزمات متطمبات 

 

 المعمكمات -
 االتصاالت -
 الييكؿ التنظيمي -
 المادية ك البشريةاإلمكانيات  -
 التخطيط -
 التدريب -
 .فريؽ إدارة األزمات -
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 :مقدمة
كثير مف المنظمات والمؤسسات تواجو األزمات وتمحؽ بيا أضرارًا وخسائر مادية ومعنوية ىائمة 

 جتماعيةوال شؾ أف التسميـ بحقيقة أف األزمات جزء مف حياة األفراد والتنظيمات اإل ،حيانًا تقضي عميياأو 
حيث يمكف التفكير والوقاية مف  ،والمنظمات والمؤسسات والدوؿ يمثؿ مدخبًل مناسبًا لمتعامؿ مع األزمة

دارتيا بطريقة عممية مف خبلؿ دراسة المعوقات التي واجيت تمؾ المنظمات أثناء إدارتيا  األزمات وا 
دارتيا لتجاوز تمؾ ألزمات سابقة واستخبلص الدروس المستفادة وتحديد مراحؿ األزمة والتخطيط إل

 (.62ص ،9007،المعوقات)عبوي

  :األزمات إدارة تطمبات م
 مف عدد توافر يستمـز مراأل فإف ،أىدافيا وتحقيؽ عمميا أداء في األزمات إدارة خمية تنجح ولكي

 بكفاءةبو نحو األزمة  المناط العمؿ انجاز مف زمةاأل مدير ليتمكف ،االزمة دارةإ في المؤثرة المجاالت
  :تيكاآل ىي ( 2000 ) بحثو في الزواىرة أوردىا كما المجاالت ىذه أىـمف و  ،تقافا  و  وفاعمية

 المعمومات .2
 .تاالتصاال  .9
 )الييكؿ التنظيمي(. والمسؤوليات المياـ وضوح مدى .3
 المنظمة. البشرية فيالمادية و   المتاحة الموارد توافر مدى .4
 المؤثرة في إدارة األزمات. المجاالتأىـ مف أورد  (998ص ،2996،)دره  أما .5
 التدريب. .6
 التخطيط. .7

ية فاعمابقة يشكؿ معوؽ رئيسي في كفاءة و الس المجاالتوجود أي خمؿ أو نقص في ىنا يرى الباحث أف و 
 .إدارة األزمات في جياز الشرطة

 :المعمكمات

 مقدمة:
 المجرميف تساعد كثيراً جرامية و طة عف كافة النشاطات اإلالشؾ أف المعمومات المتجمعة لدي الشر 

خيرة حية في مجاؿ اكتشاؼ ىذه المعمومات تعتبر ذو  ،اؼ الجريمةفي عمميات الشرطة في مجاؿ اكتش
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جيا واالستفادة تخزيف ىذه المعمومات ثـ استخراحديث الوسائؿ التي تمكف مف حفظ و تـ تيوقد  ،الجريمة
ىذه المعمومات الجنائية مع امكانية الرجوع تخزيف تستخدـ الشرطة الكمبيوتر لحفظ و و  ،منيا عند الحاجة

النشاط  حصاءات المتوفرة عفلييا بالسرعة الفائقة بأشكاؿ مختمفة مف المخرجات مثؿ األرقاـ واإلإ
الذيف يقوموف بيذا النشاط وأعمارىـ وبيانات األشخاص جرامي وأحجامو واتجاىاتو وأماكف تكثيفو اإل

وىذا بدوره يعطي أسبقيات  ،كؿ مجموعةلـ ونوع الجرائـ المرتكبة ووظائفيـ وطبيعتيـ االجتماعية وجنسي
األرقاـ التي تسجؿ في سجبلت الشرطة عف  عمىينعكس ، وىذا الجريمةواكتشاؼ االىتماـ بمنع  ىبمد

 (.2998 ،)أبو شامةالموقؼ الجنائي العاـ

 والوضوح الشموؿو  بالدقة يتسـ زمةاأل عف معمومات نظاـ وجود األزمات إدارة تتطمبليذا  
 الظروؼ كافة عف الدقيقة والمعمومات بالبيانات المنظمة إدارة عمى القائميف تزويد عمى وقادر والفعالية

 أسبابيا إلزالة الوقائية الخطط وضع أجؿ مف وذلؾ ،أزمة لخمؽ األجواء تييء أف يحتمؿ التي شياءواأل
 .ليا لمتصدي البلزمة السيناريوىات ورسـ فييا الضعؼ نقاط واكتشاؼ تحميميا بعد ،أمرىا يستفحؿ أف قبؿ

 إدارة عمى القائميف عمى وينبغي ،اتجاىات عدة في زماتاأل ظروؼ في المعمومات انسياب يتـ ما وعادة
)جاد المعمكمات التي ذكرىا  أىـ كمف ،وتبعاتيا دقتيا وتقدير ،منيا االستفادة ضرورة زماتاأل

 ىي: (ٕٚٔص ،ٕٔٔٓ،الرب

  الداخمية لمبيانات:المصادر  
 الممارسات التنظيمية.األنشطة و بيانات عف جميع  -
 المخاطر.ع األنشطة األكثر عرضة لؤلزمات و بيانات عف جمي -
ىي و  ،أف تعرضت ليا المنظمةت والمخاطر التي سبؽ و تحميؿ تاريخ المنظمة لمتعرؼ عمى األزما -

 تكوف بمثابة نظـ خبيرة لؤلزمات القادمة.
 القوة في المنظمة.نقاط الضعؼ و أي بيانات عف  -
 
 المصادر الخارجية لمبيانات:* 
 ونتائج أسباب لشرح وذلؾ ،بالعكس أو المنظمة مف الجميور الى نقميا يتـ زمةاأل عفبيانات  -

 وتساؤالتيـ الجميور استفسارات عمى لمرد والوسائؿ واالستراتيجيات لياتاآل تحديد وكذلؾ ،زمةاأل
 زمة.األ حوؿ
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جتماعي اإلو امميف والممتمكات والتأميف الصحي مختمؼ القوانيف الخاصة بحماية العبيانات عف  -
 وأساليب تحمميا والدفاع عف المنظمة.

الخبراء الذيف ليـ صمة باألزمات وعبلجيا وتحميميا وتوقعيا وكيفية بيانات عف المستشاريف و   -
 التعامؿ معيا.

 الدراسات.بيانات مف مراكز البحوث و  -
 

 :المعمكماتدكرة إنتاج 
القيادة األعمى  ىي تمؾ العمميات التي تقوـ بيا أجيزة المعمومات في إطار المياـ المحددة مف

واتخاذ القرارات وبناء السياسات  عتماد عمييا في إعداد التقديراتلمحصوؿ عمى المعمومات يمكف اإل
ىذه الخطوات تنفذ في نفس نما ا  و  نياية محددةوىذه الدورة ليس ليا بداية و  ،ستراتيجيات وخطط تنفيذىاواإل

 :(9006، كما حددىا) مينامستمرة وىي الوقت و 

 المرحمة األكلى )التخطيط لجمع المعمكمات(: -ٔ
 .اتجاىات االىتماـتحديد األىداؼ و  -
زمة لمحصوؿ بلالتوقيتات الزمنية القة وأسبقياتيا وفقًا لكؿ اتجاه و تحديد االحتياجات مف المعمومات بد -

 عمييا.
 مكانيات كؿ منيا.ا  عناصر جمع المعمومات و تحديد  -
 تخصيص وتوزيع المياـ عمى العناصر. -
 تنسيؽ الجيود بيف مختمؼ العناصر. -
 تحديد وسائؿ جمع المعمومات ووسيمة التبميغ. -
 عداد خطة تتضمف ما سبؽ خبلؿ فترة زمنية محددة.إ -

 

 :المرحمة الثانية) جمع المعمكمات( -ٕ
مكانات المعمومات بتنفيذ المياـ المخصصة لكؿ منيا باستغبلؿ اإليقوـ خبلليا عناصر جمع 

 المتاحة مع مراعاة اآلتي:

 وصوؿ المعمومات لمجية المستفيدة في التوقيت المناسب. -
 تأميف وصوؿ المعمومات. -
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 المرحمة الثالثة)تداكؿ المعمكمات(: -ٖ
رحمة الجمع إلى خبلؿ ماألخبار التي تـ الحصوؿ عمييا )عممية معالجة( تحويؿ البيانات و 

 .معمومات ذات قيمة

 تتـ عممية التداكؿ مف خبلؿ المراحؿ التالية:

 التسجيؿ.انات واألخبار الواردة ثـ القيد و استقباؿ البي -
 تصنيؼ البيانات واألخبار وفقًا لمموضوعات. -
 (.غير دقيقة \مزيفة  \محتممة  \دة غير مؤك \تقييـ البيانات واألخبار )مؤكدة  -
وما يتضمنو  ،الخروج بالياـ أو ما ىو مطموب الستكمالوبيانات واألخبار لتحديد عناصره و التحميؿ  -

 .شواىد وقرائف دالة عمى موضوع ما مف
 المؤشرات لتأكيد أو ترجيح الموضوع.استخبلص النتائج و  -
 يتـ تخزيف الموضوع أو اعداده لئلصدار. -
 

 نشر المعمكمات(: المرحمة الرابعة) اصدار  -ٗ
لييا في التوقيت المناسب ومرفؽ بيا الجية القائمة إجيات المستفيدة ورفع المعمومات تحديد ال

 بإنتاجيا والتوصيات.

 (ٗ٘ص ،ٖٜٜٔ ،)عز الديف أنكاع البيانات البلزمة لعممية التخطيط الشرطي األمني:
 ،التخطيط الشرطي األمني لتصنيؼ البيانات مف أجؿ ذكرىا المواء أحمد عز الديف  ىناؾ طريقة

نوعيات  أف وعمى الرغـ ،ساسية واليامة المتعمقة بالتحميؿ التخطيطيوىي التي تتـ وفؽ األنواع األ
جرامية وحجـ وقدرات وموارد ال يمكف حصرىا الختبلؼ أنواع التخطيط ونوعيات الظواىر اإل البيانات

البيانات التي تشكؿ عامبًل مشترؾ أساسي في  إال أف ىناؾ بعض أنواع ،أجيزة الشرطة واألمف المختمفة
 سنشير إلى أىميا فيما يمي: ،كافة أنواع التخطيط

 أىدافيا: ك الشرطة جياز رسالة  -ٔ
البيانات الخاصة برسالة الشرطة وأىدافيا عادة ما تكوف بيانات كيفية وشخصية أي تحمؿ وجية نظر 

 أو وتشمؿ النظاـ األساسي ،والبيانات والمعمومات يمكف استخبلصيا مف عدة مصادر ،واتجاىات معينة
 القيادة السياسية. وتوجييات الداخمي إلدارة الشرطة واتجاىات الرأي العاـ
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 حصاءات الجنائية:اإل -ٕ
وذلؾ مف خبلؿ قياسات لمستويات الجريمة  ،ىذه النوعية مف البيانات يتـ التعبير عنيا بصورة كمية

تكوف و وأيضًا معدالت الجريمة ونسبيا المختمفة بطريقة حسابية ورياضية  ،حصائية المفصمةفي الفئات اإل
ألف معدالت  ،األمفدارة الشرطة و التخطيط  الييكمي إلالوقاية مف األزمات و مدخبًل رئيسيًا لمتخطيط و 

 .عاـلجريمة تعبر عف حالة األمف الا

 الظركؼ االقتصادية ك المكارد المالية المتكفرة لمخطة: -ٖ
كما تعطي مؤشرا لبلىتماـ الذي  ،ىذه البيانات كمية يتوقؼ عمييا حجـ الخطط ومدى طموحاتيا

والذي  ،لمجتمعوأيضًا عمى المستوى االقتصادي الذي يعيشو ا ،يحظى بو عنصر األمف في المجتمع
 الموارد المالية المطموبة لمخطط.ومدى استعداده لتوفير  ،الجريمة فيونوعية ينعكس عمى مستوى و 

 المبلمح السكانية: -ٗ
 ،ومستوى الدخؿ ،جتماعيةقتصادية واإل)البيانات الديمغرافيا( تتضمف البيانات مزيجًا مف العوامؿ اإل

لى ومعدالت اليجرة مف و  ،يضميا السكاف اصر التينونسبة التعميـ واألجناس والع ،سكافومشكبلت اإل ا 
اتجاىات النمو الحضري والريفي و  ،زيادة عدد السكافومعامؿ االرتباط بيف الجريمة و  ،اإلقميـ أو الدولة

 .بيف السكاف

 السياسية:ـ العامة ك القي -٘
تستخمص البيانات والمعمومات عف القيـ العامة والسياسة في المجتمع مف خبلؿ التحميؿ الشخصي لتمؾ 

البرامج المناسبة لعبلج أي أزمة قد  اختيارو  عمى تحديد أىداؼ ورسالة الشرطة وىي تؤثر ،االتجاىات
 تحدث .

 :المكارد البشرية المحتممة -6
مف خبلؿ  ،الشرطة جيازتتركز البيانات والمعمومات عمى األعداد المحتمؿ قبوليا والحفاظ عمييا في 

 ،وفرص العمؿ بالقطاعات المدنية العادية والمزايا النقدية والعينية وظروؼ العمؿ ،دراسة مستويات األجور
كذلؾ أوجو الرعاية وفرص الترقي ومزايا المعاشات  ،والمزايا المتاحة في جياز الشرطة وقياسيا باألجور

 قباؿ عمى العمؿ الشرطي.وتحديد تمؾ المقارنة مع مدى اإل ،وىكذا
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 لشرطة ذاتو:البيانات الخاصة بجياز ا -ٚ
وىي ضرورية ألنيا  ،المراقبة وعناصر التقييـىذه البيانات يجمعيا جياز الشرطة داخميًا مف خبلؿ تقارير 

 تعتبر مقياسًا لتحقيؽ األىداؼ وىذه البيانات ىي:

البيانات الخاصة بيذه الناحية تقيس كمية ونوع العمؿ الذي  األعباء الممقاة عمى جياز الشرطة: -
 وبالتالي قد تكوف ىذه البيانات مؤشرات إلشارات إنذار بأزمات قادمة. ،أنجزتو الشرطة

ويمكف  ،الشرطة تتعمؽ بطبيعة العمؿ في إدارات التي المعمومات: البيانات و بيانات الكظائؼ باإلدارة -
والمياـ والنشاطات التي تمارسيا  والتي ىي مجموعة األدوار ،ظائؼلى و إقسـ تعرؼ أو تأف 

 اإلدارات وبالتالي قد تكوف ىذه البيانات مؤشرات إلشارات إنذار بأزمات قادمة.
 ،فيي تصؼ خصائص العامميف ،: البيانات ىي بيانات كمية وكيفية معاً بيانات العامميف باإلدارات -

البيانات تمؾ التي تعبر عف عدد  ومف أبرز ،ة وميامياوالخصائص تتعمؽ بإنجازات الوظائؼ باإلدار 
الدورات التدريبية  –والمعمومات )الشيادات العممية العامميف في اإلدارات الذيف تتوافر لدييـ الميارات

 ..الخ(..الميارات المكتسبة  –
وىذه  ،وأىدافيامستوى أداء اإلدارة لمياميا ات تعني بصفة خاصة بتحديد درجة و ىذه البيان :اإلنجاز -

تكوف كيفية عف  وقد ،والدوريات ...الخ( البيانات قد تكوف كمية مثؿ احصاءات الضبط والتنفيذ
 .االستبياف طريؽ تحميؿ مضموف الرأي العاـ أو

وف ىي الركيزة األساسية في درء المعمومات التي أسمفناىا قد تكبيانات و ىذه النوعيات مف ال يرل الباحثك 
دارة األزمات و   عمى النحو التالي:ا 

  مرحمة ما قبؿ األزمة:* 

 األىداؼ.ساىمة في تحديد السياسة العامة و الم -
 المساىمة في تحديد األزمات المحتممة. -
 المساىمة في تقدير المخاطر والتيديدات المحتممة. -
 بناء قواعد المعمومات المناسبة لكؿ مف ىذه األزمات. -
 إعداد السيناريوىات والخطط لمواجيتيا. -
 التنبؤ باألزمة. -
 اإلنذار في التوقيت المناسب. -
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 * مرحمة األزمة:
لتطوير أو مف المعمومات الحفاظ عمى متابعة تطور األحداث وتزويد طاقـ إدارة األزمة باحتياجاتو  -

عداد البدائؿ  ومواجية التداعيات وردود األفعاؿ في األزمة. تغيير السيناريوىات المعدة وا 
 الوسائؿ لمتأثير عمى الخصـ. استخداـ المعمومات كأحد -

 * مرحمة ما بعد األزمة:
واالستفادة واستخبلص الدروس  في متابعة األحداث الستعادة العمؿ بالوضع الطبيعي االستمرار -

 منيا في أزمات مستقبمية مشابية.
 تحديث قاعدة المعمومات األساسية. -
 تحديث السيناريوىات والخطط . -

 

 اتصاالت األزمة:
واالتصاؿ  ،وفعاليتيا ليا أثر كبير في نجاح فريؽ إدارة األزمة في معالجة األزمة تصاالتإف اال

وقد تكوف  ،مف خبلؿ وسائؿ االتصاؿيعني العممية التي تنتقؿ بيا المعمومات بيف المرسؿ والمستقبؿ 
طريقة االتصاؿ مجرد إشارة وكؿ عمؿ وكؿ حركة يبلحظيا المرؤوسيف عف قرب لتتبع فكر المسئوليف 

لتمقي توجيياتيـ. مما يعطي أىمية حاسمة الختيار وسيمة االتصاؿ وخاصة بالنسبة إلدارة األزمة وما و 
يرتبط بيا مف حسـ وتوقيت دقيقيف. فاالتصاؿ مف أىـ الطرؽ التي يجب أف تتـ عند اتخاذ أي قرار أو 

 العمؿ الشرطيحيث أف سرعة االتصاؿ وتبادؿ المعمومات ىي مف أساس  ،تنفيذ أي عمؿ أو وضع خطة
ولنا أف نتصور قياـ مجموعة مف أفراد الشرطة بعمؿ ما يتصؿ بمواجية  ،وىي شروط استمراره ونجاحو

تصاؿ يؤثر في الحالة ف اإلإ ،أو المجرميف وليس لدييـ وسيمة اتصاؿ بقيادتيـ ،مجموعة مف المنحرفيف
كما يعطي القوة ألفراد الشرطة في مواجية  ،وسرعة اتخاذ القرارات سرعة تبادؿ المعمومات عمىالسابقة 

 (.2993، األزمات )عبد العاؿ

 :(ٕٚٔص ،ٜٜٙٔ، )عشماكم*قكاعد تحكـ االتصاؿ
وىذه الخاصية تمكف مف التغمب  ،المستقبؿالت بمغة مفيومة لكؿ مف المرسؿ و أف تكوف جميع االتصا .2

 التوضيح.نقص في ؿ االتصاالت مثؿ سوء التعبير أو عمى الكثير مف مشاك
 مع أخذ في ،زمةبليضاحات التأميف نقؿ التعميمات واألوامر والمعمومات مف الرئيس لممرؤوسيف واإل .9

 .الحسباف أساليب التجسس مف الخصـ
 .مطموب تحقيقيايجب أف يدعـ االتصاؿ األىداؼ ال .3
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بلت مف الميـ استخداـ القوى والمنظمات الغير رسمية كوسيمة لبلتصاؿ والتي تتمثؿ في التكت .4
. أو األسرية والمينية غير المعمنةواالنتماءات القبمية  االجتماعية واالقتصادية والثقافية غير الرسمية

فالتنظيـ الغير رسمي جزء ىاـ مف بناء أي مجتمع ومف الواجب استغبللو االستغبلؿ األمثؿ في 
معمومات التي ال السرعة في نقؿ ال يةحيث مف خصائص التنظيـ الغير رسم ،التعامؿ مع األزمات

 يمكف نقميا باالتصاؿ الرسمي.
 

 : (ٕٕص ،ٕٙٓٓ ،)حجازم االتصاؿ معكقات*
يضفونيا  التي والدالالت المعاني وفي ،رغباتيـ وفي ،ميوليـ في األفراد يتفاوت  :شخصية معكقات - 2

 .وألفاظ كممات مف ونوقيتم ما عمى
 فيمو في المرسؿ قدرة عمى ،منيا الغرض تحقيؽو  الرسالة حيث يتوقؼ تأثير :الرسالة معكقات - 9

 .ليا المتمقي وتفسير استيعاب مدى وفي ،ناحية مف لممتمقي
 ما فبقدر ، تصاؿاإل فاعمية عمى ،تصاؿباإليحيط  ما كؿ أي ،االتصالية البيئة تؤثر بيئية معكقات – 3

 ظروؼ يتوفر ما بقدر ،حدىماأ أو ،تصاؿاإل لطرفي ،المشتتة العوامؿ مف خالية تصاؿاإل بيئة تكوف
 .تصاؿلئل صالحو

 (ٜٔص ،ٖٜٜٔ،)زايدكىناؾ مف يرل أف المعكقات تتمثؿ باآلتي:
تتأثر قدرة نو يبدأ في حؿ الشفرة و إالشرطة فعندما يتمقى المستقبؿ الرسالة مف أجيزة  :دراؾاإل -2

 الشخصية. القيـالمصمحة و الخبرة و دة عوامؿ مثؿ التعميـ و المستقبؿ في حؿ الشفرة بع
يمكف أف تتأثر الرسالة أثناء انتقاليا الى المستقبؿ بالتشويش مف البيئة المحيطة مثؿ  الضكضاء:-9

 أصوات الماكينات سوء األحواؿ الجوية......الخ.
نصات بكفاءة عالية  مثؿ الغضب والضيؽ : عندما ينفعؿ االنساف فإنو يفقد القدرة عمى اإلاالنفعاالت-3

 والسعادة.والخوؼ 
 تصاؿ إلى حد كبير عمى مدى ثقة المستقبؿ في مصدر الرسالة.تتوقؼ فعالية اإل :الثقة-4
ومف الضروري تزويد الفرد  ،: لكؿ انساف طاقة محدودة عمى استقباؿ المعموماتتكدس المعمكمات-5

 أو تفسيرىا. تصاؿ بالعديد مف المعمومات التي ال تكوف أكبر مف طاقتو عمى استيعابياالمستيدؼ باإل
 نتباه .نصات يؤدي لعدـ التركيز أو اإل: عدـ اإلعدـ اإلنصات-6
: إف اختيار المكاف والزماف المناسبيف يعتبر مف العوامؿ األساسية المؤثرة عمى نتائج المكاف كالزماف-7

 تصاؿ.عممية اإل
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  "Reynolds ":كما ذكرىا المتعمقة باالتصاالت المعكقات
 داريةاإل بيف المستويات يصالياا  و  نقميا وسرعة المعمومات بتوفير الخاصة المعوقات تمؾ وىي

 في االتصاؿ دور  Reynolds) ،( 2005دراسة ظيرتأ وقد .لممنظمة دارياإل الكياف في المختمفة
 تحديد خبلؿ مف ذلؾ ويتـ ،زمةاأل مراحؿ في جميع وفاعؿ مرف اتصاؿ نظاـ اتباع خبلؿ مف األزمة
 االتصاؿ واستخداـ ،المستخدمة االتصاؿ بقنوات حاالت الغموض وتحديد ،المستخدـ االتصاؿ نوعية
 .المختمفة زمةألا مراحؿ في تظير قد التي المعقدة حداثتجاوز األ في دارةاإل يساعد مما المبلئـ

 :التالية النقاط في باالتصاالت المتعمقة المعكقات لخص فقد ( 2004 ) عباس اما
 .بالمعمومات العمبلء إلمداد متطور اتصاؿ نظاـ توفر عدـ  -أ

 .االتصاؿ ميارات عمى زماتاأل دارةإ فريؽ تدريب عدـ - ب
 .باألزمات المتعمقة الظروؼ في ومصدرىا المعمومات دقة تشخيص في القدرة ضعؼ - ت
 .زماتاأل وقاتأ في وخاصة ،أو شحيا ،المعمومات عرض في المبالغة - ث
 .غيرىا دوف معينة وجيات مراكز في باألزمات بالتنبؤ الخاصة المعمومات احتكار - ج
 .لؤلزمات تصديمل البلزمة  الحديثة االتصاؿ نظمةأ استخداـ محدودية - ح

 تعطيؿ في امحوريً  ادورً  تمعب االتصاالت معوقات أف يتضح لمباحث ،سبؽ ما ضكء كعمى
 ساليبألوا المبادئ بمراعاة قصوى ضرورة ىناؾ وبالتالي ،زماتاأل إدارة تحقيقيا لىإ تسعىالتي  األىداؼ

 ،تجاوزىا أو أسبابيا إزالة عمى والعمؿ ،مف مخاطرىا التخفيؼ أو ،المعوقات عمى القضاء شأنيا مف التي
 .زماتلؤل تعرضت اأني عمى المؤشرات تدؿ الذي لممؤسسة خدمة

 (ٕٓٔص ،ٜٜٛٔ، بك شامةأ):(كالمسؤكليات المياـ )الييكؿ التنظيمي 
أيضًا طية تتفرع منيا األفرع الشرطية و دارات شر إالييكؿ التنظيمي لمشرطة يعني تقسيـ ذلؾ الييكؿ الى 

كما ييتـ تنظيـ الشرطة بتحديد مياـ كؿ وحدة في الشرطة وتحديد الوظائؼ وشاغمييا  ،الوحدات الصغيرة
أيضًا  ،وكيفية التنسيؽ بيف الوحدات المختمفة ،تحديد العبلقة بيف الوحداتثـ  ،ورتبيـ ومسئوليات كؿ رتبة

ونوعية ىذا التنظيـ  ،وىو استقرار األمف واستتبابو بصفة عامة ،التعميـ المناسب إلنجاز أو تحقيؽ اليدؼ
 داري يختمؼ مف وحدة إلى أخرى حسب اليدؼ المراد تحقيقو.اإل
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 (295ص ،2998، شامةبو أ) كمف األسس العامة التي يجب مراعاتيا عمى سبيؿ المثاؿ:
يؤدي إلى  بما اإلداريةالتحكـ في العممية و  ،د مف أفراد الشرطة تجاه عمموىي مسئولية كؿ فر : المسئكلية

 ليو تحت مسئولياتو.إأو قد تكوف محاسبة الفرد عف تقصيره في أي عمؿ موكؿ  ،تحقيؽ النتائج المرجوة

فيجب أف تتأكد وحدة  ،عمؿ كعمؿ الشرطةالداري في مجاالت وىو أمر مطموب لمتنظيـ اإل كحدة الرئاسة:
ىذا بالطبع ممكف و  ،تى ال يتشتت الوالءيجب أال تتجزأ الرئاسة حسة ألفراد الشرطة بمختمؼ رتبيـ و الرئا

 أو النظاـ البلمركزي.زي سواء كاف النظاـ المرك ،ميما كاف النظاـ المتبع في إدارة الشرطة

لى بعض معاونيو لتسيؿ عمييـ القياـ بواجباتيـ عمى خير إ: تفويض القائد بعض السمطات التفكيض
ويتـ ىذا التفويض ألسباب تسيؿ أداء العمميات وتعطي  ،ابدوف الرجوع لمقائد صاحب السمطة أساسً  ،وجو

المطموبة والمناسبة في وقتيا دوف  القراراتالشخص الموجود في ميداف األحداث السمطة المناسبة التخاذ 
   .الرجوع الى أي سمطة قد يؤدي الرجوع ليا الى تأخير العمميات أو يضر بأداء الواجب والمياـ المطموبة

ليذا التنظيـ  اإلداريأىـ سمات نظاـ الرتب وفمسفة إدارة األفراد في الشرطة ىو التدرج  :الييكؿ اليرمي
وىذا الييكؿ  ،أي يربط كؿ جياز الشرطة يربط بيف القاعدة والقمة.وىو تنظيـ الرتب في قالب ىرمي 

داري المنسؽ ويميز ىذه الوظيفة ويحدد في مكانيا المناسب في ذلؾ السمـ اإل وظيفةاليرمي يوضح كؿ 
تسمى رتبة شاغؿ ىذه الوظيفة لوظيفة عنوانًا معينًا تعرؼ بو و بؿ يضع لتمؾ ا ،اختصاصاتيا واجباتيا و 

لي إأي أف شاغؿ الوظيفة في أي رتبة لو أف يصدر األوامر  قدار حجـ الوظيفة وشاغميا.حتي يعرؼ م
داري ينظـ تمؾ حيث التنظيـ اإل ،مف ىـ أدنى رتبة منو وأف يتمقى أيضًا األوامر ممف ىـ أعمى رتبة منو

لى كؿ مف ىـ دونيا في الرتبة ولو خارج اختصاص إعمى أال تصدر الرتبة األعمى التعميمات  ،العممية
وىذا التدرج اليرمي في رتب ووظائؼ الشرطة مف شأنو أف يسيؿ عممية التنظيـ  ،داريغنطاؽ عممو ال

 .وتحديد المسئوليات عف طريؽ سمسمة القيادات التي تتدرج تصاعديًا أو تنازليًا بيف قمة الجياز وقاعدتو 

 :مميزات الييكؿ اليرمي
  منو. بيف قائد الشرطة  وكؿ مف ىـ أدني رتبةً  ؿ االتصاؿ السريعيسي -
 .منو  وكؿ مف ىـ أدني رتبةً   بيف قائد الشرطةوصوؿ المعمومات المطموبة يسيؿ  -
  .التعرؼ السريع عمى المشاكؿ واكتشاؼ أسباب الخمؿ بسرعة أكثر مف النظاـ العادي -
  .اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب يساعد عمى -
 تنفيذ البرامج حسب الخطط الموضوعة وتفادي أية أخطاء في التنفيذ بسرعة ويسر. يساعد عمى -
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تداخؿ  دارية األخرى داخؿ جياز الشرطة حتى ال يحدث التكرار أوالتنسيؽ الكامؿ بيف الوحدات اإل -
 .أو ازدواج العمؿ 

 

 (9022، )السيد: بالييكؿ التنظيميالمعكقات المتعمقة 
 .عدـ وضوح خطوط السمطة والمسئولية -
 ال يتمتع بالمرونة.عدـ قدرة الييكؿ التنظيمي عمى استيعاب أي تغيرات و  -
 .ماتعدـ مساىمة المستويات الدنيا في توفير المعمو  -
 تنفيذ األنشطة الموكمة ليا. ىال يساعد الييكؿ التنظيمي في المؤسسة عم -
 بيف اإلدارات األساسية في تمؾ المؤسسة. يوجد صراع -

أف يصمـ  الشرطة يجب في جياز إلدارة األزمات أنو عند تصميـ الييكؿ التنظيمي كمف ىنا يرل الباحث
والعبلقة بيف خطوط  ،األفراد الذيف سيقوموف بأدائيانشطة التي تؤدي لتحقيؽ األىداؼ و ليستوعب األ

وربط  ،زمة لمتغمب عمى األزماتبلالسمطة وقنوات االتصاؿ التي تربط بينيـ واألدوات والعناصر المادية ال
 ،عف طريؽ عبلقات السمطة وعبلقات التنسيؽ وتبادؿ المعمومات ،كمو ببعضو البعض أفقيًا ورأسياً  ىذا

 يكؿ التنظيمي.وذلؾ لمتغمب عمى المعوقات التنظيمية المتعمقة بالي

 :المنظمة البشرية فيالمادية ك   المتاحة المكارد
أزمة أو كارثة حيث تمثؿ األدوات الحيوية التي تعتمد  أيمف عناصر إدارة  تشكؿ الموارد عنصرًا رئيسياً 

والموارد األساسية التي تنتجيا ىي األفراد مف مختمؼ  األزمات لتحقيؽ أىدافياعمييا إدارة الكوارث و 
والمعمومات وحصيمة العمـ  ،ومباني(ورأس الماؿ في أشكالو ومظاىره المختمفة )معدات  ،تويات الميارةمس

إدارة األزمات بناًء عمى الموارد المختمفة مف البيئة المحيطة ويحتاج والخبرة اإلنسانية. ويحصؿ تنظيـ 
تقوـ منظمات مواجية  ، حيثعميياظ والحفار احتياجاتو مف الموارد المختمفة دائمًا بذؿ الجيد لتوفي

دارات اإلطفاء باستخداـ مواردىا بصورة مختمفة نسبيًا عف استخداميا  الكوارث مثؿ الشرطة والمستشفيات وا 
اجية فبعد حدوث الكارثة يصبح ىناؾ اتجاه نحو استخداـ وحدات مو  ،في الوضع السابؽ لؤلزمة والكارثة

وكذلؾ استخداـ المعدات واألدوات  ،األفراد الموجوديف في الراحة يتـ استدعاءأكبر مف أجؿ تنفيذ المياـ و 
  (.279ص ،9022، )السيد حتياطية وأيضا تطبيؽ عمميات المساعدات المتبادلة بيف اإلدارات القريبةاإل
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 (298ص ،2995 ،)مصطفى باآلتي: ازمة لمعالجة األزمات يمكف تمثيميبل يمكف القكؿ بأف المكارد ال
ويقوـ ىذا التخصص عمى التعميـ والتدريب  ،تشمؿ أفراد متخصصيف في مجاالتيـ مكارد بشرية: -2

 والخبرة .
تشمؿ غرؼ عمميات يتوفر ليا الموقع والمساحة والتصميـ والتجييز والتأميف المناسب.  مكارد مادية: -9

لمواجية وتجييزات فرؽ ا ،واالنتقاؿ وشبكة اتصاالت تمفونية والسمكية وحاسبات ألية وتجييزات النقؿ
 والمجابية التنفيذية .

جراءات معالجة األ مكارد مالية: -3 زمات لتنفؽ في بنود مخصصات سنوية تستخدـ في تمويؿ أنشطة وا 
دراسات وبحوث التنبؤ وتحميؿ المخطر وصيانة التجييزات التي مكافأة العامميف وبرامج و مثؿ مرتبات و 

واألجيزة المكتبية والمركبات وتجييزات فرؽ تستخدميا إدارة األزمات بدءًا مف المباني واألثاث 
 المواجية الميدانية.

 التي اإلدارة ىي زماتاأل مواجية في الناجحة إلدارة( أف ا289ص ،9003 ،ذكر)الخضيري   
 يمكف قياسية وبفترة ،تحتاجيا التي والمادية البشرية الموارد مف مناسًبا كًما البداية منذ وتعبئ تحشد

 المنظمة قوة أف القوؿ يمكف وبيذا .بيا المتعمقة حداثاأل مجريات عمى الكاممة السيطرة إحكاـ بواسطتيا
 :أىميا ومف لممواجية البلزمة والمادية البشرية الموارد مف كاؼ مخزوف تكويف عمى يعتمد وقدرتيا

المرنة التي االحتياطية  القوة عناصر عمى لمحكـ وتقييميا المتاحة الموارد اكتشاؼو تحديد  عمى القدرة -
 يمكف االستعانة بيا في مواجية األزمة.

 في العامميف فراداأل بيف والتصرفات السموكيات مختمؼ عمى والرقابة الجيد التنسيؽ عمى القدرة -
 .المنظمة

إطار ىذه وفي  زمةاأل إدارة في القصوى الفاعمية يحقؽ بما المتاحة الموارد وتوحيد حصر عمى القدرة -
 ،سواء كانت ىذه الموارد مادية أو بشرية ،يتـ حصر الموارد المتاحة لدى المنظمة بشكؿ سميـ االعتبارات

أو فيما يمكف توفيره في  ،وسواء كانت متصمة بالمتوفر فعبًل لدى المنظمة في شكؿ احتياطي تعبوي
ألزمات زمة إلدارة ابلوتتصؼ عممية التعبئة لمموارد المتاحة ال ،المستقبؿ ووضعو في االحتياطي

 بخاصيتيف أساسيتيف ىما:
 

 الشمكؿ: -الخاصية األكلى
 ال يتغاضى عف ا شامبًل بمعنى أف يتـ حصر جميع الموارد التي يمكف توجيييا إلدارة األزمة حصرً 

 طالما يمكف توفيرىا في المستقبؿ القريب. ،بؿ يتسع ليشمؿ المواد الحالية واالحتمالية أيضا ،أي منيا
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 االقتصاد في االستخداـ: –الخاصية الثانية 
ولكف  ،االقتصاد في استخداـ الموارد ال ينصرؼ إلى ما يحتاجو الموقؼ األزموي في الوقت الراىف

مكانياتو و  ومف ثـ قد يرى البعض ،ًا لما يمكف أف يحدث في المستقبؿأيض توجيييا استخداـ كؿ موارده وا 
زمة أو أزمات جديدة أشد تدميرًا مف األزمة . وىو أمر قد يفجر األةإلى األزمة والقضاء عمييا بسرع

  الحالية.

األزمات في مكاردىا بمجمكعة مف الخصائص عمى النحك ظمات الناجحة في إدارة الككارث ك تتميز المن
 (279ص ،9022، )السيد التالي:

 البشرية كافية لتحقيؽ أىدافيا الموضوعة.ردىا المادية و موا -
 البشرية.الموارد المادية و مخزوف كافي مف يتوافر لدييا  -
 ليست معوقة ليا.متاحة لدييا تناسب طبيعة عمميا و الموارد ال -
تمؾ التي يمكف الحصوؿ عمييا ويتـ تطوير وتحديث ىذا التسجيؿ كؿ تسجيؿ الموارد المتاحة فعبًل و  -

 فترة.
 إدخاؿ التحديث المستمر عمى الموارد لكي تتماشى مع التغيرات المختمفة. -
  المنظمة عمى قدراتيا الذاتية وال تعتمد عمى قدرات المنظمات األخرى.تعتمد  -

 كما األزمات. إدارة في تؤثر التي العوامؿ إلى التعرؼ أىمية لمباحث يتضح ،سبؽ ما خبلؿ كمف
 فائدة مف األمر ليذا لما ،األزمات إدارة ميمة إلييـ المناط األفراد اختيار حسف أىمية خبلليا مف يتضح

 لصالح واستثمارىا عمييا السيطرة األزمات مديري أماـ الفرصة يتيح مما ،األزمات مع التعامؿ في
 القرار وأصحاب األزمة فريؽ أفراد بيف وثيؽ تعاوف وجود أىمية عمى التأكيد ويجب كما .المنظمة

 إرساليا أو والبيانات المعمومات استقباؿ تسييؿ في مثمى فائدة مف مراأل ليذا لما ،المنظمة في والمتنفذيف
 .المختمفة قساـواأل الدوائر في لؤلزمة منيـ لممستيدفيف البلزمة المشورة وتقديـ ،صعوباتأو  عوائؽ بدوف
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 :ألزمات إلدارة التخطيط

 مقدمة:

في السنوات األولى مف عمر األجيزة األمنية انيمكت ىذه األجيزة في تنفيذ مياميا وواجباتيا 
التي شممت  2994القاىرة  باتفاؽنسحاب والترتيبات األمنية الممحؽ األمنية التي نص عمييا بروتوكوؿ اإل

األمنية تفتقر آنذاؾ  كانت األجيزة ،االعتيادية حفظًا لؤلمف الداخمي والنظاـ العاـاألعماؿ الشرطية 
ميا فقد كانت جميعيا تقريبا تقـو بأداء ميا ،التي تنظـ عمميا وتحدد صبلحياتيالمييكميات والنظـ والقوانيف 

مما تسبب في و  ،األدوار والمياـ والصبلحيات توجييات مينية تحدددوف تخطيط مسبؽ أو تعميمات و 
مكانات التي تممكيا وزارة وحتى المحظة ما زالت اإل ،بينيافيما التداخؿ والتصادـ  كثير مف األحياف لحدوث

مة أو غير فاعمة كما الداخمية واألمف الوطني في مجاؿ التخطيط ىزيمة ودوائر التخطيط والبحث فييا معطّ 
سواء مف  ،حيةأف جيودىا المتواضعة ال تقوـ عمى أي منيجية سميمة فيما يتعمؽ بإعداد الخطط اإلصبل

 (.207ص ،9022، المؤتمرات أو مشاركة جميع األطراؼ المعنية بالموضوع )صقرش و حيث تنظيـ الور 

   ،قيؽ األىداؼ التي تسعى ليا الشرطة في تح فعاالً دارة الشرطة يعتبر عامبًل إإف التخطيط في 
في مجاؿ  دارة العامة ال يختمؼ كثيراً ف التخطيط بصفة عامة كما ورد في قواعد عمـ اإلإوبالطبع ف

وكيفية  ،المستقبمية ألىداؼ الشرطة ةالرؤيفالتخطيط بالنسبة لمشرطة يعني تحديد  ،الشرطة الحديثة
 الوصوؿ الى ىذه األىداؼ أي تحقيؽ األىداؼ التي ترمي ليا عمميات الشرطة.

ألمواؿ فإذا كانت مياـ الشرطة األساسية مرتبطة بمنع الجريمة واكتشافيا ومكافحتيا وحماية األنفس وا
لذلؾ البد مف تخطيط  ،ر عميو ىذه العناصر تسيط فوىذا يعني أف التخطيط في مجاؿ الشرطة يجب أ
اليدؼ األساسي مف التخطيط لؤلزمات ىو و  .(2998 ،محكـ لعمميات الشرطة في كؿ مجاالتيا)أبو شامة

قوع ذلؾ أثناء و جياز الشرطة خاصة كبار الضباط و  جميع المسئوليف فيإدارة األزمات و زيادة كفاءة فريؽ 
تعظيـ مف الفرص قميؿ مف اآلثار السمبية لؤلزمة و ذلؾ مف أجؿ التو  ،كانت اً األزمات أو الكوارث أي
 التحديد يعني فالتخطيط األزمات إدارة مجاؿ في الخطوات أىـ مف التخطيط يعد ،اإليجابية الناتجة عنيا

 عادة يكوف التخطيط فإف ىنا ومف بو سيقـو الذي ومف ومتى بو القياـ وكيفية عممو يجب لما المسبؽ
 متكامؿ سيناريو أو برنامج رسـ يتـ حيث ليا المستقبمية األوضاع وبتصورات األزمة بحقائؽ مرتبط

 مف والحد ،األزمات مسببات منع عمى تعمؿ التي المناسبة الوقائية اإلجراءات التخاذ ذلؾ و لؤلزمات
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 األحداث وتوقع ،والمستقبؿ لمواقع الدقيؽ بالتصور ،اإليجابية النتائج مف قدر أكبر وتحقيؽ ،السمبية آثارىا
 والكيفية ،عممو يجب لما المسبؽ بالتحديد لمطوارئ واإلعداد الواقع ذلؾ مع تتزامف أف الممكف مف التي
 البلزمة والبشرية المادية واإلمكانات ،العمؿ بيذا سيقـو ومف ،ليا المحدد والوقت ،العمؿ ىذا بيا يتـ التي

 (.20ص، 2993، لذلؾ)عبد العاؿ

 تعريؼ التخطيط:
التخطيط ىو تحديد الوسائؿ التي تكفؿ تحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ معينة بأقؿ النفقات وفي أقصر وقت  

 (.303ص ،2995، وبأقؿ جيد )أبو شامة

 .{(9003، )األمير ،(9003، )الخضيري} :لؤلزمات التخطيط أىمية
 :يمي ما في لؤلزمات التخطيط أىمية تبرز
 .األزمات وقوع تقميؿ أو منع في األزمات فريؽ فاعمية زيادة عمى يعمؿ أنو  -2
 الحد أجؿ مف مناسب فعؿ رد بإعطاء األزمة مع بكفاءة الفوري لمتعامؿ المؤسسة استعداد ضماف  -9
 .السمبية آثارىا مف
 .ذروتيا تصؿ عندما الرئيسة المشكمة عمى التركيز في يسيـ  -3
 األزمة موقؼ في الوقت يكوف حيث الوقت وتوفير ،األزمة مع التعامؿ إجراءات تحديد عمى يعمؿ  -4

 عمى لمتغمب البلزمة والبشرية المادية واالحتياجات ،الجيد توفير عمى يعمؿ كما ،وأقميا وفرة الموارد أغمى
 .األزمة

 .الفائدة  عديمة العشوائية اإلجراءات بمنع األزمة مع التعامؿ اقتصادية عمى المحافظة-5
 

 {(9022 ،اد الربج) ،(9022 ،)عبد المجيد}: كما يذكرىامراحؿ عممية التخطيط إلدارة األزمات
فقد تحدث في النيار أو في  ،أىـ خصائص األزمة ىي المفاجأة واالنتشار السريع فميس ليا وقت محدد

 ومف ىنا تظير الحاجة إلى التخطيط المناسب لمقياـ بالعمؿ المناسب ،جازاتالميؿ أو في العطبلت واإل
ولكف ينبغي التعامؿ بحذر مع بعض األزمات األمر  ،تختمؼ كؿ أزمة عف األخرىو  ،والسميـ إلدارتيا

 الذي يستمـز معو مراجعة وتقويـ وتحديث تمؾ الخطط.

التحميؿ الكامؿ لكؿ األزمات التي مف المحتمؿ أف تياجـ المنظمة  تحميؿ المشكبلت المحتممة: -2
 بالتعاوف مع إدارات المخاطر بالمنظمة.
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مف خبلؿ بناء استراتيجيات  : إعداد خطة تفصيمية لمواجية التيديدات المحتممة إعداد الخطة -9
 تخفيؼ مف آثار أو حدة التيديدات.شاممة لتجنب أو ال

والتخصصات  : اختيار أعضاء الفريؽ مف أصحاب الخبرة والكفاءة العالية شكيؿ فريؽ األزمةت -3
 ويعمؿ الفريؽ عمى مدار الساعة. ،المختمفة

ينبغي التعامؿ مع متطمبات الظروؼ الصعبة لعممية االتصاؿ أثناء  :تسييبلت االتصاالت -4
 األزمة. 

عداد األتدريب و التدريب :  -٘  وفاعمية لمواجية متطمبات األزمة.فراد لؤلداء بكفاءة ا 
منتظمة  عمؿ تدريبات ممارسة غير معمنة في أوقات غيرأي : ممارسة تدريبات المحاكاة -6

منية والسمطات المحمية األخرى وأف تكوف ىذه التدريبات واقعية وبيا بالتعاوف مع األجيزة األ
عادة عرضيا مرة أخرى تدريبات و ومف المفيد تصوير ىذه ال ،معمومات صحيحة بقدر اإلمكاف ا 

 .مناقشتيا و 
: يجب تعمـ بعض الدروس مف تحميؿ األداء الفعمي مقارنة باألداء المتوقع مف تقدير األداء  -7

 خطط األزمات .

 (ٖٕٓٓ، )األمير :األزمات إدارة  في  لمتخطيط البلزمة اإلجراءات

 بعدة القياـ عمى األزمات فريؽ أعضاء مع بالتعاوف المؤسسة مدير مف يتطمب لؤلزمات التخطيط إف
جراءات أنشطة  : في تتمثؿ وا 

 .المؤسسة لموارد كامؿ مسح إجراء  -
 .المعمومات نظاـ طريؽ عف لممؤسسة والخارجية الداخمية البيئة ومراقبة رصد  -
 بوقوع تشير التي والتغيرات االحتماالت وتحميؿ رصد خبلؿ مف ،حدوثيا المحتمؿ المخاطر توقع  -
 .أزمة
 فحص طريؽ عف لؤلزمات أولويات ووضع ،البيئية والمتغيرات القيـ ضوء في المحتممة األزمات تحديد  -

 .لممؤسسة أىمية تمثؿ التي األزمة وتحديد األزمات
 كأساليب األزمة وقوع بقرب تنذر التي التحذيرية واإلشارات ،المبكر اإلنذار وسائؿ مف االستفادة - 
 .وقائية
 التي المختمفة لممسارات تطورات مف يحدث أف يمكف ما عرض طريؽ عف األزمة سيناريوىات إعداد - 
 وأسوأ سيناريو أفضؿ إعداد مع األزمة مواجية تجاه المناسبة األفعاؿ وردود ،األزمة بيا تظير أف يمكف
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 الظروؼ طبيعة وفي ،لؤلزمة المؤسسة استعداد مدى في منيما كؿ يختمفاف المذاف األزمة لمواجية سيناريو
 .لمواجيتيا المتاحة والبشرية لماديةا واإلمكانيات األزمة لموقؼ المصاحبة

 بيف األزمات مع التعامؿ بكيفية الوعي ونشر ،األزمة مع لمتعامؿ التدخؿ في المناسب الوقت تقدير - 
 .المؤسسة مجتمع فئات

 
 (9022، )عبد المجيد التي تكاجو عممية التخطيط ك التنبؤ: المعكقات

ـز التنبؤ بلمف ال ليسالمنظمة تستطيع مواجية األزمات و االعتقاد الخاطئ في أف الثقافة التنظيمية و  -2
 األزمات المحتممة.بتمؾ المخاطر و 

 إعطاء تقديرات غير حقيقية إلخفاء نقاط الضعؼ في المنظمة. -9
 األزمات التي يمكف أف تتعرض ليا المنظمة.عدـ تحديد كؿ المخاطر و  -3
ئ في أف المنظمات غير الناجحة ىي فقط التي تحتاج إلى التخطيط والتنبؤ بالمخاطر االعتقاد الخاط -4

 واألزمات واالعداد ليا.
 زمة لمقياـ بعممية التنبؤ عمى أساس سميـ.بلعدـ توافر الخبرات ال -5
عدـ االستعداد بصورة جدية لبذؿ الوقت والجيد واألمواؿ لمتنبؤ بالمخاطر واألزمات واإلعداد ليا  -6

 االعتقاد الخاطئ في احتماؿ حدوثيا بسيط.بسبب 
 :منيا( ٓٚٔص ،ٕٓٓٓ، التي ذكرىا )السيد التي تكاجو عممية التخطيط أما المعكقات

زمة لمتخطيط مع عدـ القدرة عمى التحميؿ السميـ لمبيانات بالطرؽ بلنقص البيانات والمعمومات ال -2
 العممية .

 المبكر.عدـ القدرة عمى التقاط إشارات اإلنذار  -9
بحيث ال يمثؿ أعضاء الفريؽ جميع التخصصات  ،زمات بطريقة غير سميمةتشكيؿ فريؽ إلدارة األ -3

 زمة لعممية التخطيط.بلال
 لجميع مناسبة تكوف لؤلزمات موحدة خطة وضع الصعب مف أنو الباحث يرلفي ضكء ما سبؽ ك 

 أىداؼ ظؿ في يوضع لؤلزمات التخطيط ألف نظًرا ،واألزمات األوقات كؿ في والشرطية األجيزة األمنية
 ضوء وفي ،يذا الجيازل السائدة التنظيمية والثقافة والسياسات االستراتيجيات أساس وعمىجياز أمني  كؿ

 العامة الخصائص بعض ىناؾ أف إال المتاحة والبشرية المادية واإلمكانات ،الطوارئ خطط افتراضات
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المبادئ  لؤلزمات التخطيط عممية في تتوافر أف يحرصوا أف الضباط المدراء وكبار عمى ينبغي التي
 :التالية

 : أي استجابة الخطة لمظروؼ الطارئة.نةو مر مبدأ ال  -
  أفراد الشرطة. جميع مع وتتبلءـ ،وبسيطة مفيومو تكوف بحيثتستند عمى أساس عممي : العممية مبدأ - 
 .التنفيذ وقابمية بالشموؿ تتميز لزامية:مبدأ اإل  -
 جياز الشرطة. في والبشرية المادية اإلمكانياتو الخطط لمواقع  تتبلءـ أفمبدأ الواقعية:  - 

 مبدأ المركزية: أىمية مركزية التخطيط إلدارة األزمة. -

  مبدأ اإليجابية: أي تحقؽ أىدافيا بنجاح. -

 التدريب: 
 مقدمة

بخصائص ومقتضيات  أفراد الشرطة لتعريؼ يعتبر ضروريف التدريب إميما حسف اختيار الفرد ف
طرؽ  –نية بمفيوميا المتكامؿ )تجييزاتميارات التعامؿ مع كؿ جديد في المجاالت األم ـالعمؿ وإلكسابي

بؿ رغبتو فيو أيضًا طالما شعر بأنو متمكف  ،األداء التدريبي تزيد قدرة الفرد عمى األداء ف  . فإذا حسُ أداء(
 ب العممي عمى إدارة األزماتالتدري أف حيث ،(224ص ،2998 ،في وظيفتو منسجمًا معيا)مصطفى

واألحداث الطارئة يتطمب أواًل وجود خطط مكتوبة ومعدة لتنفيذىا عند وقوع األزمات بحيث يتـ محاكاة 
جراء التجارب العممية عميو لرصد كيفية إدارتو مف خبلؿ اإلجراءات التي  أحد السيناريوىات بتمؾ الخطط وا 

بيف اإلجراءات ف ما بيف اإلجراءات التي اتخذت و حتي يتسنى لمجيات التي تقيـ األداء أف تقار  ،تنفذ
 ،محمد)والخمؿ والنواحي اإليجابية أو المفتقدة في الخطة واستنتاج أوجو القصور ،بخطة إدارة األزمات

 .(902ص ،9006

 (67ص ،9022 ،جمدة)التدريب عمى قيادة األزمات:

قيادة األزمات عامبًل ىامًا في إكساب القيادات المختصة الميارات والقدرات يشكؿ التدريب عمى 
. ويعتمد تدريب القيادات جاح ومعالجة نواحي القصور الشخصيـز إلدارة األزمة بفعالية ونبلوالتأىيؿ ال



59 
 

ف بصورة قريبة مالقوة في ىذا المجاؿ عمى محاكاة األزمة الحقيقية المتوقع مواجيتيا بأكبر قدر مف 
 ويركز التدريب عمى إكساب الفرد الميارات والقدرات التالية: ،الواقع

 .كيفية تحميؿ األزمة -2
 كيفية اتخاذ اإلجراءات الضرورية في األزمة. -9
دارتيا بموضوعية وعقبلنية وبناء الثقة بالنفس وتعزيز -3 القيـ باالتجاىات  كيفية مواجية األزمة وا 

 ؿ المخاطر.والرغبة في تحمّ  ،اإليجابية
 سباب المختمفة التي أدت إلى ظيور األزمة.تحديد األ -4

 مف جية أخرل ينبغي مراعاة ما يمي عند تدريب القادة:

 زيادة القدرة عمى تحمؿ الضغط واإلجياد والتوتر عند إدارة األزمة.  -2
 تدريب القائد عمى كيفية العمؿ في ظؿ نقص المعمومات. -9
التي مف الممكف أف يشاركوا فييا أثناء إدارة تنوع عمميات التدريب حسب تخصصاتيـ والمجاالت  -3

 مة.ز األ
يكوف لدييا االستعداد و  ،اختيار القيادات التي تتناسب صحتيا الجسدية والعقمية لمتعامؿ مع األزمات -4

 الرغبة في اكتساب الميارات الضرورية لمعمؿ.و 
 ا.دراسة الخبرات والتجارب المختمفة الناتجة مف أزمات سابقة واالستفادة مني -5
 زمات.والتحديث المستمر لممعمومات والميارات المستخدمة في مجاؿ األ التطوير -6

 فريؽ إدارة األزمة:  
خبرات و دييـ إمكانيات لمف األفراد يتـ اختيارىـ بعناية و المجموعة المنتقاة  ،يقصد بفريؽ إدارة األزمات

والتخطيط لمواجية األزمات المتوقعة  ميمتيـ استشعار إشارات اإلنذارتؤىميـ لمتعامؿ مع األزمات و 
  .(79ص ،9003، )الشيخ ء الوقوعأثناو  الوقوع قبؿ الوقوع وبعد – ةوالغير متوقع

 :مثؿ ،ىو الذي يجيب عمى أسئمتنا اليامةىذا الفريؽ ( أف 52ص ،9022 ،جمدة(ويذكر
 ؟ الذي تتصؿ بو عند وقوع أوؿ إشارةمف  -
 ؟ مف الذي يضع  خطة تجنب األزمات -
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 ؟ الذي يتابع تنفيذ الخطط عند وقوع األزمةمف  -
 ؟ مف الذي يتابع مرحمة استعادة النشاط في المنظمة بعد انتياء األزمة -
 ؟ يحدد مدى التعمـ مف األزمات التي وقعتنتائج األزمة و الذي يرصد مؤشرات و مف  -
 ؟ مواجية األزماتؼ العامميف عمى خطط تجنب و ب ويثقّ مف الذي يدرّ  -

 تشكيؿ الفريؽ:

 ،عض الدوؿ حيث توجد وزارة لؤلزماتقد يكوف دائمًا كما ىو الحاؿ في بتشكؿ الدولة فريؽ األزمة و 
 ،)قطيشقد يتـ تشكيؿ الفريؽ خبلؿ األزمةالتخطيط في وقت ما قبؿ األزمة و وقد يكوف مؤقتًا لمدراسة و 

 .(40ص ،9022

الذي يتكوف مف  ،ذا الفريؽنطاؽ األزمة دورًا في تشكيؿ ىث يمعب مستوى الخطر أو التيديد و حي
مع مراعاة العدد  ،الكياف اإلداري الذي يواجيياف الخبراء والمتخصصيف وفقًا لنوع األزمة و مجموعة م

مؼ تشكيؿ مف ىنا قد يختو  ،المناسب المتكامؿ مف الخبراء في المجاالت المختمفة التي ليا عبلقة باألزمة
 (ٖٔٔص ،ٜٕٓٓ، )الطراكنة األزمات مف العناصر التالية:يتككف فريؽ إدارة  ،الفريؽ مف أزمة ألخرى

خصائي مالي أ –خصائي اتصاالت أ –الخبراء الفنيوف  –أخصائي بالعبلقات العامة  – أخصائي قانوني}
 خصائي في الشئوف العامة {.أ –

 فريؽ إدارة األزمة عمى مستكل المحافظات يضـ كبلن مف:

 المحافظ. -
 مدير الشرطة. -
 الدوائر.مدراء  -

 أما فريؽ إدارة األزمات عمى مستكل الدكلة يضـ كبلن مف :

 .الدولة ئيسر  -
 رئيس الوزراء. -
 مدير المخابرات العامة. -
 وزير الداخمية. -
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 رئيس ىيئة األركاف المشتركة. -

 {(9009 ،)الطراونة ،(9022 ،جمدة( ،(9022 ،)قطيش }:مياـ فريؽ إدارة األزمات

 :عناصر ىييتضمف عدة تقدير المكقؼ:  -

ووضع ممخص لؤلحداث والنتائج  ،ري وسريعتشخيصيا بشكؿ فو اسة األزمة و استعراض األحداث: در  - أ
أبعاد  وتقدير ،والقيـ الحيوية لمدولةالوطنية  المصالحالمحتممة ليا ومدى انعكاسيا عمى األمف و 

 في المقابؿ تقدير القدرات الذاتية. ،مدى ما لدييا مف عناصر قوة وضعؼالقدرات المضادة 
االحتماالت سوءًا في توقع األحداث المقبمة: ىي استشراؼ التطورات لؤلحداث المقبمة مع تصور أكثر  - ب

 :المستقبؿ ثـ

 حداث.التعامؿ مع األداد خطة لمتحرؾ لمواجية األزمة و عإ -

لكف مف خبلليا تظير و  المخاطرالخطط لمواجية كافة االحتماالت و بحيث توضع  ،تحديد األولويات -
 . أولويات لمتنفيذ

تحسبًا بالمرونة التي يجب أف تتسـ زمة حسب الخطط الموضوعة سمفًا و تدار األتنفيذ الخطط:  -
مف الضروري أف تدار عممية األزمة مع و  ،ي لـ تكف واردة بالخطة أصبلً التلممتغيرات غير المتوقعة و 

 دارة األزمة.استمرارية تدفؽ المعمومات لفريؽ إ

 أواًل بأوؿ لممدير المختص بإدارة األزمات عف مدى تقدـ العمؿ في التعامؿ مع األزمة. رفع التقارير: -

يجب أف يقدـ فريؽ االتصاالت الموجود ضمف فريؽ األزمات خريطة تسمى  نشر الرسالة:إببلغ ك  -
ببلغيا " توضح تسمسؿ إصدار األوامر وتمقي اإلشارات وترجمتيا و  ،مة"خريطة إصدار األوامر أثناء األز  ا 

زمة وتحديد المسؤوليات ي يمكف االتصاؿ بيا وقت األاألرقاـ التة ومعرفة طريقة االتصاؿ و نيمجية المعل
المديريف في المستويات مناسب مف الخرائط عمى اإلدارات و كذلؾ توزيع عدد .زمة السمطات وقت األو 

فاالتصاؿ  ،ب المناسب في مجاؿ مواجية األزمةلـ يتمقوا التدريفي االجتماعات و  الـ يشاركو الدنيا ممف 
مع وسيناريوىاتيا المحتممة يضعيـ عمى طريؽ المساواة ئـ بالعامميف وتعريفيـ بالخطط وباألزمات الدا

 .بطبيعة الحاؿ يي ميمة الفريؽ بانتياء األزمة قد تنتو  ،يخططفريؽ األزمة الذي يدري و 
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 (ٖٚص ،ٖٕٓٓ، )الشيخاؿ: خصائص يجب تكافرىا في أفراد الفريؽ الفعّ 
 الميارة ودرجة عالية مف الكفاءة. -
 تنوع التخصصات في أفراد الفريؽ. -
 ميارة االتصاؿ في كؿ اتجاه. -
 عدـ االنفعاؿ السريع.ثبات الجأش و  -
 الحرص عمى العمؿ الجماعي.إنكار الذات و  -
 الفريؽ.درجة عالية مف التفويض ألعضاء  -
 المصداقية  بيف أعضاء الفريؽ. -
 المشاركة في وضع األىداؼ. -

عند الحاجة  هفي جياز الشرطة  يتـ استدعاء الممكف القياـ بإعداد فريؽ دائـأنو مف  يعتقد الباحثك 
لمتعامؿ مع األزمات التي  مسؤولياتيا يتـ تحديد أىدافيا و  ،ف خبلؿ تشكيؿ وحدة إدارية مستقمةأو م ،إليو

القدرات التالية: )قدرات إدارية عالية عناية بحيث تتوافر فييـ بدقة و  ايتـ اختيار أفرادىو  الشرطة قد تواجو
 .في التعامؿ مع األزمات المحتممة  كبيرة خبرةو   ميارةو  ،سموكية ( -فنية  -عقمية  -بدنية قدرات  –
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 المبحث الخامس
 الفمسطينية بغزةالشرطة 

 
 مقدمة 

 
 النشأة 

 
 الرسالة 

 
 تعريؼ عاـ عف إدارات الشرطة 

 
 الييكؿ التنظيمي لمشرطة 
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 مقدمة:
تعد الشرطة مف المنظمات التقميدية التي تؤدي مياـ روتينية في المجتمع وذات ىيكؿ تنظيمي قائـ  

مياميا  عفوفي نفس الوقت فإف مياميا بعد حدوث األزمة والكارثة ال تختمؼ كثيرًا  ،قبؿ وجود األزمة
. لذلؾ فإف ىذا النوع مف المنظمات تعاني مف مشاكؿ تشغيؿ قميمة نسبيًا التي تؤدييا قبؿ األزمة والكارثة

وقات أثناء لكف في ظؿ حدوث األزمة أو الكارثة تجد الشرطة صعوبات ومع ،مقارنة بغيرىا مف المنظمات
السيطرة عمى المرور  –البحث واإلنقاذ –حماية األرواح والممتمكات}قياميا بمياميا الرئيسية األربعة 

 (72ص ،9022 ،)السيد .{التحذير واإلخبلء –وعمميات التجمير 

 ـ(ٖٕٔٓ\ٙ\ٗ،مشرطةاإللكتركني لمكقع ال) :النشأة
حيث تـ إصدار  48البريطاني لفمسطيف حتى عاـ الشرطة الفمسطينية أوؿ ما شكمت بعيد االنتداب 

وقياـ إسرائيؿ  ـ2948وبعد عاـ  ،العديد مف القوانيف في تمؾ الفترة التي تحدد وتبيف صبلحيات الشرطة
وآنذاؾ تـ إصدار قرار مشترؾ مف جامعة الدوؿ العربية بضـ  ،أرض فمسطيفباحتبلؿ القسـ األكبر مف 

فقد أنشأت ا قطاع غزة مّ أنية حيث طبقت كافة القوانيف األردنية عمييا الضفة الغربية إلى السمطة األرد
ي مّ وصدر قانوف خاص بالشرطة ىناؾ سُ  ،(مصر إدارة خاصة ىناؾ )إدارة الحاكـ العاـ لقطاع غزة

وباحتبلؿ إسرائيؿ لجميع أراضي فمسطيف في الضفة الغربية وقطاع  .36( لعاـ 6بقانوف الشرطة رقـ )
حؿ الشرطة الموجودة عمى األرض وشكمت قوة شرطية جديدة بالتعاوف مع الجيش تـ  67غزة عاـ 
وفي مرحمة رابعة مرت بيا الشرطة الفمسطينية فقد نشأت الشرطة الموجودة حاليًا وبشكميا  ،اإلسرائيمي

د وذلؾ بع ،ونظاميا الحالي وبمونيا الفمسطيني في مكاف تواجد السمطة الفمسطينية باألراضي الفمسطينية
 .(ـ2994بعدىا اتفاؽ )غزة أريحا عاـو  ،ـ2993 اتفاؽ إعبلف المبادئ –اتفاؽ أوسمو

 رسالة الشرطة:
وحفظ النظاـ العاـ واآلداب وتولى التنفيذ بما تفرضو  ،لممواطنيفالطمأنينة وتوفير  ،خدمة الشعب
 .(9008 ،رائح مف واجبات وفقًا لمقانوف)السعمييا القوانيف والمو 
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 :إدارات الشرطة تعريؼ عاـ عف
 ويمكن توضيح إدارات الشرطة  ومهامها بشكل مبسط من خالل الجدول التالي:     

 تلفةخ( يوضح إدارات الشرطة ومهامها الم1جدول رقم )

 اٌّهبَ اطُ اإلدارح

 إدارة مفتش عاـ الشرطة 
 

تقـو بالرقابة عمي اإلدارات والمحافظات والتأكد مف مطابقة اإلجراءات 
 ,مع الموائح والقوانيف المعموؿ بيا عنياوالتصرفات التي تصدر عف 

 تقـو بمتابعة وتنفيذ األوامر والتعميمات التي تصدر عف قائد الشرطة .
 

والمباشر بشئوف الضباط واإلفراد  تختص باإلشراؼ اإلداري الكامؿ اإلدارة العامة لمتنظيـ كاإلدارة
 .وكافة العامميف وتشرؼ عمي القوة البشرية العاممة في جياز الشرطة

تساىـ في صنع القرارات لدي قيادة الشرطة وذلؾ مف خبلؿ تزويدىـ  اإلدارة العامة لمتخطيط كالتطكير
باالستشارات العممية والمينية ، إضافًة لما تقـو بو مف دراسات وتقارير 

وأوراؽ عمؿ تعالج مف خبلليا العديد مف الظواىر التي تمس عمؿ 
 .الشرطة

يقع عمي عاتقيا تنفيذ استراتيجية مكافحة الجريمة ومبلحقة منفذييا  اإلدارة العامة لممباحث العامة
 .إللقاء القبض عمييـ وتقديميـ لمعدالة

وتنفيذ القوانيف والموائح وضبط تقـو بضبط الحالة المرورية عمي الطرؽ  اإلدارة العامة لممركر
 .المخالفات والتحري في حوادث المرور

تقدـ الخدمات لممواطنيف ولمرافؽ العدؿ والقضاء عمي حد سواء حيث  اإلدارة العامة لمشرطة القضائية
تقـو بتنفيذ قرارات المحاكـ النيائية وقرارات النيابة العامة ونقؿ 

المحكوميف والموقوفيف وتنظيـ المذكرات الصادرة مف المحكمة لمشيود 
 .والمتيميف 

ـ والسيطرة عمي األمف ومواجية أي خمؿ أمني وتقـو تقـو بحفظ النظا اإلدارة العامة لقكات التدخؿ كحفظ النظاـ
باالشتراؾ في ميمات األمف السياسي ومواجية أي إخبلؿ بالنظاـ العاـ 

 .قد ييدد بتفاقـ الموقؼ

تقـو بمكافحة جرائـ تيريب المخدرات أو المتاجرة فييا أو تداوليا أو  اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
 .زراعتيا أو إنتاجيا

تقـو بالتعامؿ مع المركبات المشبوىة والمخمفات الحربية مف ذخائر  اإلدارة العامة ليندسة المتفجرات
 .الفمسطينيةوألغاـ والتي يتـ العثور عمييا في المدف والقرى 

حمقة الوصؿ بيف القيادة والدوريات المنتشرة في الميداف وتقـو باستقباؿ  اإلدارة العامة لمعمميات المركزية
فظات وتقـو جميع اإلشارات الواردة والصادرة مف جميع اإلدارات والمحا

 .بمتابعة عمؿ الدوريات
تتحمؿ مسئولية فرض األمف واألماف لممواطف وحمايتو عمى طوؿ الخط  اإلدارة العامة لمشرطة البحرية
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الساحمي وحماية ومساعدة شريحة الصياديف وممتمكاتيـ والحفاظ عمى 
 .والثروة السمكيةالبيئة البحرية 

بالتعاوف مع البمديات ولجاف الخدمات والمجالس القروية في تطبيؽ تقـو  اإلدارة العامة لشرطة البمديات
الشوارع  –السياسة العامة لوزارة الحكـ المحمي فيما يتعمؽ بتنظيـ )البناء

غبلؽ المحبلت  –المرور  – تراخيص البناء  –مواعيد فتح وا 
 .والمحبلت(

حصائيات  العامة لبلتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات اإلدارة تختص بالدعـ الموجستي لمشرطة مف خبلؿ إعداد التقارير وا 
ودعـ فني مف حيث توفير شبكات االتصاؿ الياتفية والبلسمكية لجياز 

 .الشرطة بكافة فروعو وأقسامو
الية الخاصة بجياز الشرطة مف بإدارة جميع المعامبلت والتسييبلت الم اإلدارة العامة لمالية الشرطة

خبلؿ متابعة إدارات ومحافظات الشرطة ماليًا وتقـو بخدمة العسكرييف 
ماليًا لتسميـ الرواتب وتوابعيا مف عبلوات وترقيات وخصومات 

 .وتعويضات وحسميات
تنفيذ المياـ الميدانية مف خبلؿ المحافظة عمى النظاـ واألمف عمى  اإلدارة العامة لمنجدة

الطرؽ الخارجية لمحيمولة دوف وقوع الجريمة أو الحوادث المرورية 
 .واإلببلغ الفوري عف وقوع أي حادث

المكمفة بحراسة جميع المباني والمنشآت الحكومية والتي تخص الدولة  اإلدارة العامة لمحراسات
تتعاقد وتتفؽ مع التي المؤسسات الخاصة ( أو وتحميو مثؿ )السفارات

 .الفنادؽ( –حراستيا وحمايتيا مثؿ )البنوؾ الحكومة عمى 
عداد أفرادىا عمميًا وثقافيًا لمواجية المياـ التي  اإلدارة العامة لمتدريب تدريب منتسبي الشرطة وا 

توكؿ إلييـ وتقـو بإعداد الدراسات الخاصة بالتدريب واقتراح المناىج 
 .زمةالتعميمية والتدريبية البل

اإلشراؼ عمى المعابر والحدود والموانئ والمطارات في مناطؽ السمطة  الحدكداإلدارة العامة لممعابر ك 
تنظيـ حركة دخوؿ وخروج المسافريف ومراقبة و الوطنية الفمسطينية ، 

 .وصوؿ ومرور ومغادرة المواطنيف واألجانب
باإلشراؼ عمى الشؽ االنضباطي لدي الضباط وأفراد الشرطة ومراقبة  اإلدارة العامة ألمف الشرطة

 .سموكيـ وتصرفاتيـ 
تعمؿ عمى جمع وتوفير احتياجات جياز الشرطة مف الذخائر والسبلح  اإلدارة العامة العامة لمتسميح

دارة أرشيؼ وعيدة السبلح لمضباط وصيانة تمؾ  بكافة أنواعو وا 
 .األسمحة

بتوفير االحتياجات الموجستية لجياز الشرطة مف مبلبس وأثاث  لئلمداد كالتجييزاإلدارة العامة 
وقرطاسيو ومطبوعات وأجيزة ومعدات مع تنظيـ عمميات الصيانة 

 .واإلصبلح في المباني واألجيزة والمعدات وتنفيذ المشروعات الجديدة
 .والخارجي  خميتربط مؤسسة الشرطة بجميورىا الدا اإلدارة العامة لمعبلقات العامة
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فحص وتحميؿ العينات المادية التي تجمع سواء مف مسرح الجريمة أو  اإلدارة العامة لؤلدلة الجنائية
 .مف المشتبو بو أو مف المجني عميو

تعمؿ عمي حماية أمف الجامعات مف األخطار والعمؿ عمي استقرار  اإلدارة العامة ألمف الجامعات
 .العامة ومكافحة الجرائـ المخمة بيااألمف فييا وحماية اآلداب 

نشر جيود الشرطة واطبلع الجميور عمييا ونشر األخبار والمناسبات  المكتب اإلعبلمي لمشرطة
الخاصة بالشرطة واالتصاؿ بالصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة 

 .ومحاربة األخبار الكاذبة وتوعية الجميور
 .المياـ التي ال يصح دخوؿ الشرطة التقميدية وحدىا فيياتنفيذ  اإلدارة العامة لمشرطة النسائية

المسئولة عف الصيانة العامة واإلصبلح لجميع أنواع السيارات ومتابعة  اإلدارة العامة لآلليات
 .شئونيا مف حيث الترخيص والعيد المسجمة عمى كؿ إدارة أو محافظة

 ـ9023 ، يونيو، . غزةاإلدارة العامة للتخطيط والتطوير، المصدر: جياز الشرطة
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 بجياز الشرطة بقطاع غزة:الييكؿ التنظيمي 

 :بجياز الشرطة بقطاع غزة الييكؿ التنظيمي ( ٘شكؿ رقـ )

 
 ـ9023المصدر: جياز الشرطة، التنظيـ واإلدارة. غزة. 
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 الدراسات السابقة

 :المقدمة

 خبرات وتجارب وكذلؾ والعممية النظرية المعرفة روافد مف أساسًيا رافًدا السابقة الدراسات تمثؿ
 وبحوثيـ ليا دراساتيـ خمصت التي والتوصيات والنتائج إنجازاتيـ أىـ عمى طبلعواإل السابقيف الباحثيف
 موضوع عف خمفية في تكويف ساعدهمما ت الباحث ومعمومات معرفة إثراء في الكبير األثر ايوالتي ل
 وقع التي واليفوات األخطاء تجنب وشمواًل وكذلؾ عمقاً  وأكثر أفضؿ بشكؿ إنجازىا أمر يسيؿ مما دراستو

األزمات  إدارة موضوع تناولت التي السابقة الدراسات أىـ الباحث ستعرضا وفيما. السابقيف الباحثيف بيا
 الباحث قاـ حيث ،مباشر غير أو مباشر بشكؿ كانت سواء الدراسة بموضوع العبلقة وموضوعات ذات

 مف ترتيبيا تـ وكذلؾ ،أجنبية ودراسات ،عربية ودراسات ،محمية دراسات  أقساـ ثبلث إلى بتقسيميا
 .نشرىا تاريخ حسب األقدـ إلى األحدث

 :فمسطينيةالدراسات الأكالن: 
األمف ك  (:"مدل فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات بكزارة الداخميةٕٕٔٓدراسة األشقر) -ٔ

 .الكطني"
األمف إدارة األزمات بوزارة الداخمية و ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية االتصاؿ في 

إدارة األزمات وكذلؾ التعرؼ عمى المعوقات التي تقؼ حائبًل دوف إتماـ فاعمية االتصاؿ خبلؿ  ،الوطني
استخدـ أسموب و  ،لباحث المنيج الوصفي التحميمياستخدـ ا الشؽ المدني. –األمف الوطنيبوزارة الداخمية و 

 (267البالغ )سة و كمي ألفراد مجتمع الدراالحصر الشامؿ لضماف الحصوؿ عمى نتائج تمثؿ المجموع ال
      % 200حيث تـ توزيعيا عمى مجتمع الدراسة بنسبة  ،واستخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات ،افردً 

 في جيد  فاعمية مستوى ىنالؾ أف خمصت الدراسة إلى أىـ النتائج: %(.97.7و كانت نسبة االسترداد )
 إدارة في المستخدمة االتصاؿ أنواع أىـ مف أف وكذلؾ ،الوطني الداخمية واألمف بوزارة األزمة اتصاالت

أىـ أنواع اتصاالت إدارة األزمة في وزارة الداخمية ىي االتصاؿ و  ،الرسمية االتصاالت ىي األزمة
وكذلؾ مف أكثر وسائؿ االتصاؿ المستخدمة في اتصاالت األزمة في وزارة الداخمية ىي الياتؼ  ،الشفيي
أّما بخصوص المعوقات التي تقؼ حائبًل دوف فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمة في الوزارة كانت  .المحموؿ

 خمصت الدراسة بأىـ التكصيات:عدـ كفاية الموارد المالية المخصصة لشراء تقنيات االتصاؿ الحديثة. 
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إنشاء  ،عمميات المركزيةضرورة ربط اإلدارات بوزارة الداخمية في الشؽ المدني مف وزارة الداخمية بغرفة ال
 ،ؿ االتصاؿاالىتماـ ببرامج التدريب في مجا ،شبكة اتصاؿ موحدة بيف مختمؼ اإلدارات بوزارة الداخمية

خصوصًا شراء تقنيات اتصاؿ لجميع متطمبات الخطة االتصالية و المعنوي زيادة الدعـ المادي والبشري و 
 حديثة.

ة في قطاع غزة مقدرة المؤسسات الدكلية العاممأثر التدريب عمى  (:"ٕٕٔٓدراسة زيادة ) -ٕ
 ."عمى إدارة األزمات

القدرة عمى  –موارد البشرية ) التخطيط لؤلزماتىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى أىمية تنمية ال
القدرة عمى تكويف فريؽ عمؿ  –لميارات القيادية إلدارة األزماتا –استخداـ نظـ االتصاالت الفاعمةتكويف و 
( وأثر ذلؾ عمى تحسيف مقدرة المؤسسات الدولية العاممة بغزة عمى مف الكفاءة إلدارة األزماتدر عمى ق

توزيعيا عمي المجتمع االستبانة و األداة البحثية و  ،لباحث المنيج الوصفي التحميمياتبع ا إدارة األزمات.
مؤسسة دولية  (37)عددىا ر عينة الدراسة بطريقة عشوائية و تـ اختيا( مؤسسة دولية و 47)المكوف مف 

تنمية ميارات التخطيط واالتصاالت وتعزيز ميارات القيادة  :وتوصمت نتائج الدراسة إلي. عاممة في غزة
كفاءة المؤسسات العاممة بقطاع غزة عمى إدارة األزمات العمؿ ليا أثر مباشر عمى مقدرة و ميارات فريؽ و 

المؤسسة إلعداد الخطط لمواجية  وجود وحدة متخصصة في بضرورة:أوصت الدراسة حيث بشكؿ عاـ.
دارة األو   توفير برامج تدريب عمى إدارة األزمات.زمات و ا 

الككارث دراسة مسحية عمى ضباط جياز :"مدل الجاىزية إلدارة األزمات ك (ٕٔٔٓالرضيع ) -ٖ
 الدفاع المدني في قطاع غزة"

  المدني في قطاع غزة لمواجية األزمات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى جاىزية الدفاع
بأسموب الحصر و األداة البحثية االستبانة و  ،لباحث المنيج الوصفي التحميميلتحقيؽ ذلؾ اتبع او  ،والكوارث

 ،%200فراد بنسبة وزعت االستبانة عمى األا و فردً  249مجتمع الدراسة البالغ الشامؿ لجميع أفراد 
أىمية  –توافر المعمومات  –وجود أثر مباشر لكبًل مف ) توافر التخطيط  وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية:

أىمية تكويف فريؽ العمؿ إلدارة األزمة (عمى عممية إدارة األزمات  –والميارات القيادية  –التدريب 
إدارية مستقمة إلدارة األزمات  بضرورة إنشاء وحدة :أوصت الدراسة. والكوارث في جياز الدفاع المدني

 التدريب.مع االىتماـ بالتخطيط و  ،تكوارث مع وجود غرفة عمميات مجيزة بما يمـز مف تجييزاالو 
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(:"معكقات إدارة األزمات في كزارة الصحة الفمسطينية في ظؿ ٕٓٔٓدراسة أبك عزيز) -ٗ
 الحصار دراسة حالة قطاع غزة"

الصحة خبلؿ إدارتيا  الصعاب التي واجيت وزارةة إلى التعرؼ عمى أىـ المعوقات و ىدفت الدراس
مدى تأثير ىذه المعوقات عمى جاىزية وزارة الصحة لمتعامؿ زمات في قطاع غزة في ظؿ الحصار و لؤل

لتحقيؽ ىذه األىداؼ  ،نقاط الضعؼ لدى الوزارة في ىذا المجاؿالكشؼ عف الثغرات و مع األزمات و 
ريقة العينة يا عمى عينة تـ اختيارىا بطتطبيقاالستبانة و األداة البحثية استخدـ الباحث المنيج الوصفي و و 

 .أىـ النتائج التي توصمتفرد 990فردا مف مجتمع دراسة مكوف مف  390مقدراىا العشوائية البسيطة و 
إلدارة األزمات في ظؿ ودرجة مقبولة مف المعمومات يتوفر لدى وزارة الصحة التخطيط  :إلييا الدراسة

إدارتيا لؤلزمات في قطاع غزة في ظؿ الحصار معوقات واجيت وزارة الصحة خبلؿ كذلؾ  ،الحصار
 معوقات مادية عدـ توفر مخصصات مالية خاصة باألزمات. ،تنظيمية أىميا ازدواجية الوالء الوظيفي

 ا.وزارة الصحة يتوفر لدييا ىيكؿ تنظيمي إلدارة األزمات بدرجة تتجاوز الحد المطموب بنسبة قميمة جدً 
المنيج العممي المتكامؿ لمتعامؿ مع األزمات مع تدريب العامميف عمى إدارة بتطبيؽ  :أوصت الدراسة

 األزمات.

أثرىا في إدارة ـ المعمكمات اإلدارية المحكسبة ك (:"فاعمية نظٜٕٓٓدراسة أبك عمر ) -٘
 دراسة تطبيقية عمى القطاع المصرفي في فمسطيف". –األزمات 

أثرىا في قدرة المصارؼ ومات اإلدارية المحوسبة و ـ المعمىدفت الدراسة إلى قياس مدى فاعمية نظ
واستخدـ  ،لتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمية في فمسطيف عمى إدارة أزماتيا و العامم

 92ة في فمسطيف وعددىا تـ تطبيقيا عمى جميع المصارؼ العاممباحث األداة البحثية االستبانة و ال
موظؼ بواقع  286تـ أخذ عينة طبقية عشوائية مكونة مف موظؼ و  348وبمغ مجتمع الدراسة  ،امصرفً 
فاعمية نظـ المعمومات وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  :أىـ النتائج.% مف مجتمع الدراسة53

ضرورة إدارة أمف  :أوصت الدراسة بيف قدرة المصارؼ العاممة في فمسطيف عمى إدارة األزمات.اإلدارية و 
فرؽ ضرورة إنشاء  ،تخزينيا بشكؿ مباشر في أماكف آمنة مع ضرورة توفير أجيزة احتياطيةالمعمومات و 

 تطوير نظاـ اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر.عمؿ ميمتو رصد مواطف الضعؼ و 
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(:"أساليب إدارة األزمات لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة ٜٕٓٓدراسة عبد العاؿ) -ٙ
 االستراتيجي".غزة كعبلقتيا  بالتخطيط 

عبلقتيا ات لدى مديري المدارس الحكومية و ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب إدارة األزم
لتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو ليذا االستراتيجي المدرسي و بالتخطيط 

وىي تمثؿ جميع فرد  383وطبقيا عمى  ،استخدـ الباحث االستبانة كأداة بحثيةو  ،ع مف الدراساتالنو 
خمصت الدراسة بالنتائج التالية: يوجد عبلقة ارتباطية بيف أساليب إدارة األزمات و  ،مجتمع الدراسة

وانشاء فريؽ إلدارة  ،باالىتماـ بالتخطيط :أوصت الدراسةة والتخطيط االستراتيجي المدرسي.المدرسي
 لمدرسي. عقد دورات تدريبية في التخطيط ا ،األزمات

 دراسة "غزة بقطاع العالي التعميـ مؤسسات في األزمات إدارة "كاقع: (ٕٛٓٓ) عكدة دراسة -ٚ
 الجامعة اإلسبلمية. عمى تطبيقية

 ليا تتعرض أف يمكف التي اإلدارية والمخاطر األزمات أنواع عمى التعرؼ ىدفت الدراسة إلى
استخدمت األداة  حيث التحميمي الوصفي المنيج الدراسة ىذه في الباحثة اتبعت.العالي مؤسسات التعميـ

 فئة مف الجامعة في العامميف مف 25 %بنسبة طبقية عينة عشوائية اختيار عمى البحثية االستبانة وعممت
 موظؼ (170 )اإلجمالي عددىـ والبالغ اإلدارية المستويات كافة اإلدارييف في والموظفيف األكاديمييف

 لفقرات النسبي الوزف كاف حيث ايجابية كانت الدراسة نتائج أف:ةالدراس نتائج أىـ مف وكاف .،وموظفة
المجاؿ  لفقرات النسبي الوزف كاف و  77.15% يساوي ( إلدارة األزمات التخطيط األوؿ)عممية المجاؿ

 ) الثالثالمجاؿ  لفقرات النسبي الوزف و  77.12% يساوي األزمات( في القرارات اتخاذ الثاني )عممية
 )المعمومات أىمية الرابع المجاؿ لفقرات النسبي والوزف  79.86% يساوي األزمات( في االتصاؿ عممية
 والبشرية المادية ) االمكانيات الخامس لممجاؿ النسبي والوزف 76.07% يساوي األزمات( ادارة في

 بعممية تمتـز اإلسبلمية الجامعة أف الدراسة وأظيرت .73 %يساوي األزمات( إلدارة الجامعة لدى المتوفرة
  :بما يمي الدراسة أوصت وقد .األزمة  حدوث قبؿ األزمات إلدارة التخطيط

 إلي موجية األزمات إدارة في عمؿ متخصصة وورش تثقيفية دورات وتنظيـ تدريب توفير ضرورة - أ
 .إدارة األزمات بمجاؿ وعييـ لزيادة بالجامعة العامميف

 في اجاىزً  الفريؽ يكوف بحيث األزمات مجاؿ في جيدا مدربيف موظفيف مف أزمات إدارة فريؽ تكويف - ت
 األزمات. لمواجية وقت أي
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األمف دارية في كزارة الداخمية ك (:"كاقع إعادة ىندسة العمميات اإلٕٛٓٓدراسة السر)-8
 الكطني".
 الداخمية وزارة في اليندرة(اإلدارية) العمميات ىندسة إعادة واقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 ،الجنس" :لمتغيرات وفًقا الواقع ذلؾ دراسة فروؽ عمى التعرؼ ومحاولة ،غزة قطاع في الوطني واألمف
 ،التدريبية الدورات وعدد ،الوظيفي والمسمى ،العمؿ ومكاف ،العمؿ وطبيعة ،العممي والمؤىؿ ،والعمر
 ( 300 )مف تتكوف عينة أ خذ تـ و ،موظؼ483 ) مف) يتكوف الدراسة مجتمع وكاف ."الخدمة وسنوات
 وقد ،العامة واإلدارات األمنية األجيزة في وذلؾ ، دائرةومدير  مساعد وكيؿ بيف ما درجاتيـ تتراوح موظؼ
 االستراتيجي التخطيط غياب بوضوح يظير :وكاف مف أىـ نتائج الدراسة .استبانة  ( 270 )الباحث جمع
 ميارات وتنمية تدريب يتـ- الوطني واألمف الداخمية وزارة في العامة واإلدارات األمنية األجيزة بعض في

 غياب يظير .األمنية األجيزة وخصوًصا جًدا -بطيئة بصورة الوطني واألمف الداخمية وزارة في الموظفيف
 لبعض التنظيمية اليياكؿ غياب-العامة واإلدارات األمنية لؤلجيزة اليامة التكنولوجية المستمزمات لبعض
 عمى العمؿ :وأىـ ما أوصت بو الدراسة .الموجودة مسبًقا التنظيمية اليياكؿ وضوح وعدـ األمنية األجيزة
 لتسييؿ التنظيمي الييكؿ تعديؿ عمى العمؿ -واحدة  ميمة في ودمجيا الفرعية والمياـ األنشطة تجميع

زالة المختمفة اإلدارات بيف االتصاالت  األمنية األجيزة في الييكمة إعادة - العمؿ في االزدواجية وا 
 إعادة في المعمومات تكنولوجيا استخداـ - األمف وفرض التطوير عممية في فعالة بصورة لممساىمة
 .المتكررة الروتيف والرقابة مف والتقميؿ اإلدارية العمميات تصميـ

 لمكاجية االستعداد عمى التنظيمية الثقافة بعض عناصر " أثر (:ٕٚٓٓ) شبير دراسة -ٜ
 ناصر". مستشفى في األزمات

 في إلدارة األزمات االستعداد عمى التنظيمية الثقافة عناصر بعض أثر إبراز إلى الدراسة ىدفت
 بيدؼ ،فيو القصور إلى جوانب لموصوؿ ،مسبباتو وتحديد الواقع ذلؾ لتحميؿ محاولة في ناصر؛ مستشفى
يجاد الخدمات المقدمة  لممرضى؛ مستوى رفع عمى والعمؿ ،عميو لمسيطرة أساليب وضع  الحموؿ وا 

 الدراسة في ىذه الباحثة ولتحقيؽ ىذه األىداؼ اتبعت ،المستشفى كفاءة زيادة عمى تساعد التي المناسبة
 حيث ،األولية البيانات جمع في أساسية كأداة االستبانة الباحثة وقد استخدمت .التحميمي الوصفي المنيج
 مستشفى في العامميف كافة مف موظًفا ( 218 ) مف مكونة نسبية طبقية عشوائية عينة عمى طبقت
 :الدراسة نتائج أىـ مف وكاف الدراسة. عينة مف ( 92.7 %) بنسبة أي ( 202 ) منيـ واستجاب ،ناصر



75 
 

 األزمات. لمواجية طوارئ خطط وجود وعدـ ،األزمات لمواجية استعداد وجود عدـ -أ
 :الدراسة أوصت وقد .األزمات لمواجية العمؿ طاقـ تييئة يتـ لـ  -ب
 باالستعداد واالىتماـ ،األزمات لمواجية البشرية؛ بالعناصر االىتماـ زيادة بضرورة - أ

 .وقوعيا بعد األزمات مواجية مجرد مف أكثر لؤلزمات
 ،مواجيتيا وكيفية ،السابقة األزمات كافة عف متكاممة معمومات نظـ توفير ضرورة -ب

 .تكرارىا لعدـ السابقة األخطاء مف االستفادة ومحاولة
 الفمسطينية الحككمية المؤسسات في األزمات إدارة ( :  "سماتٕٚٓٓ) اسميـ دراسة -ٓٔ

 غزة". في كزارة المالية عمى ميدانية دراسة
 خبلؿ مف وذلؾ الفمسطينية الحكومية المؤسسات في األزمات إدارة سمات عمى التعرؼ الدراسة ىدفت

 مدى ومعرفة ىذه السمات وصواًل لدراسة وذلؾ بغزة الفمسطينية المالية وزارة عمى ميدانية دراسة إجراء
لباحث المنيج الوصفي لتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبع ا ،المتوقعة األزمات مع التعامؿ في الوزارة جاىزية
موظؼ  299كوف مف تـ تطبيقيا عمى مجتمع الدراسة المتخدـ األداة البحثية االستبانة و اسو  ،التحميمي

 أىـ مف وكافواستخدـ الباحث أسموب الحصر الشامؿ في توزيع االستبانة.  ،اإلشرافيةيعمؿ في الوظائؼ 
 النسبي الوزف في قيمتيا تعدت نسبية أوزاف عمى حصمت الدراسة مجاالت معظـ أف:الدراسة نتائج

 ،(66.70%) عمى )األزمات في إدارة ودورىا المعمومات مجاؿ ( فقرات جميع حصمت حيث ،المحايد
 المجاؿ أما (65.80%) عمى )األزمات إدارة ودوره في االتصاالت نظاـ مجاؿ(فقرات جميع وحصمت

 فا  و  (59.71 %).المجاؿ ىذا فقرات لجميع النسبي الوزف كاف )األزمات إدارة في ودوره التخطيط األوؿ
 مف مجموعة عمى يركز وتطوير وأف تنمية إلي بحاجة بغزة المالية وزارة في األزمات إلدارة نظاـ وجود

 بالتخطيط االىتماـ بضرورة :الدراسة أوصت وقد .وقوعيا فور األزمات لعبلج العبلجية اإلجراءات
 إنشاء بضرورة أوصت كما ،االستراتيجي لمتخطيط ؿمكمّ  جزًءا اعتبار أنو عمى األزمات إلدارة المستقبمي

بشكؿ  ولةؤ مس وتكوف قراراتيا في العميا اإلدارة تتبع منظمة كؿ في األزمات مستقمة إلدارة إدارية وحدة
 .معيا والتعامؿ األزمات عبلج عف مباشر

 الحككمية المستشفيات في األزمات إدارة أساليب استخداـ كاقع (: "ٕٙٓٓالجديمي) دراسة -ٔٔ
 ."غزة قطاع في الكبرل

 في األزمات إلدارة نظاـ توفر مدى نحو العامميف اتجاىات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 ،ناصر ،الشفاء غزة )دار قطاع في الكبرى الحكومية المستشفيات في ،ومجتمعة منفردة ،المختمفة مراحميا
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 مع التعامؿ في المستشفيات ىذه بيا تتمتع التي والجاىزية االستعداد مدى لتحديد وصوال األوروبي( وذلؾ
 ولخدمة. بعض مع بعضيا األزمات إدارة نظاـ مراحؿ بيف القائمة العبلقة مدى تحديد وكذلؾ ،األزمات
 عشوائية عينة عمى وتوزيعيا استبانة عمؿ تـو  الباحث المنيج الوصفي التحميمي اتبع فقد الدراسة أىداؼ
بمغت  وقد ،مستشفى لكؿ موظؼ ( 200 ) بواقع موظؼ  ( 600 )قدرىا المذكورة مف المستشفيات طبقية

 يوجد أنو :لمدراسة العامة النتائج أظيرت وقد. استبانة ( 459 ) لمتحميؿ والصالحة المستردة االستبانة
 وفي ،النظاـ ىذا مراحؿ مف مرحمة كؿ في المذكورة في المستشفيات األزمات إدارة نظاـ في شديد ضعؼ
 إلييا توصمت التي النيائية والنتيجة.إلدارة األزمات المتكامؿ المنظور تمثؿ والتي ،مجتمعة الخمسة مراحمو

 الدراسة: أوصت. الي مستعدة وغير لؤلزمات غزة مستيدفة قطاع في الكبرى المستشفيات أف ىي الدراسة:
 ،الكبرى الرئيسية وفي المستشفيات ،الفمسطينية الصحة وزارة في األزمات إلدارة وحدات إنشاء بضرورة
 متكاممة منيجية تأصيؿ عمى العمؿ أوصت بضرورة كما ،األزمات إدارة في مؤىميف أناس توفير وبضرورة

 في لؤلزمات الناجحة اإلدارة بيا تتسـ التي األساسية العناصر توفير زيادة خبلؿ مف األزمات إلدارة
 . مراحميا مختمؼ

 محافظة في األزمات إدارة لميارة الثانكية المدرسة مدير "ممارسة(:ٕٙٓٓحمدكنة) دراسة -ٕٔ
 غزة".

 عف والكشؼ ،األزمات إدارة لميارة الثانوية المدرسة مدير ممارسة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 استخدـ وقد . غزة في محافظة األزمات إدارة في الثانوية المدارس يمدير  يتبعيا التي اإلدارية الممارسات

 المدارس مدراء مف ( ومديرة مديًرا 36 مف تكونت فقد الدراسة عينة أّما ،التحميمي الوصفي المنيج الباحث
 مف وكاف .مدرسة ( 36 ) بواقع ( 100 %) بنسبة العينة اختيار تـ حيث ،غزة لمديرية التابعة الحكومية

 عمى الكبيرة بالدرجة االستعداد الحكومية الثانوية المدارس ومديرات مديري لدى أف تبيف: الدراسة نتائج أىـ
 العميؽ واإليماف والرغبة االىتماـ عمى يدؿ مما مدارسيـ داخؿ األزمات لميارة اإلدارية الممارسات إتباع

 أوصت وقد.عاتقيـ عمى الممقاة األمانةبعظـ  والشعور ،الجميع تجاه المنوطة بمسؤولياتيـ والشعور
 عمى األزمات وحثيـ إدارة مجاؿ في لممديريف كافية تدريبية ودورات برامج توفير ضرورةب ة:الدراس

 عمى يعمؿ فعاؿ اتصاؿ نظاـ وجود ضرورة بيا باالنتظاـ تحفيزىـ عمى والعمؿ ،عقدىا عند حضورىا
 .األزمات مع التعامؿ في الفعالية مف عالية لتحقيؽ درجة الضرورية المعمومات توفير
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 ثانيان: الدراسات العربية:
الداخمية (:"فاعمية االتصاالت في إدارة األزمات األمنية بأجيزة كزارة ٕٓٔٓدراسة الحميدم) -ٔ

 بالرياض".
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى فاعمية االتصاالت في إدارة األزمات األمنية بأجيزة وزارة الداخمية 

مف خبلؿ تطبيؽ مدخؿ  بالرياض مف وجية نظر العامميف. ولقد اتبع الباحث في دراستو المنيج الوصفي
مستخدًما األداة البحثية )االستبانة( لجمع المعمومات مف مجتمع دراسة جميع العامميف  ،المسح االجتماعي

وتـ أخد  ،( مفردة850البالغ عددىـ )لعمميات بأجيزة وزارة الداخمية و مف ضباط وصؼ ضباط في غرؼ ا
أىـ وسائؿ االتصاؿ التي تستخدـ :مت ليا الدراسةأىـ النتائج التي توص(.970عينة عشوائية  بمغ حجميا)

 ،والبلسمكي ،في إدارة األزمات ىي االعتماد عمى االتصاؿ الشفوي عبر أجيزة االتصاؿ المختمفة الياتؼ
أىـ المعوقات التي تقؼ دوف إتماـ فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات األمنية ىي عدـ تدريب العامميف و 

تجييز غرؼ :أىـ التوصياتعمى المستحدث مف وسائؿ االتصاالت الحديثة. في مجاؿ االتصاؿ األمني
الة مزودة بشاشات مرئية تعكس تطور أي حدث أمني باإلضافة عمميات بأحدث وسائؿ االتصاؿ الفعّ 

وتجييز غرؼ خاصة  ،ألجيزة الكمبيوتر إلجراء كافة التحاليؿ بسرعة ودقة وحساب احتماالت كؿ قرار
متحركة تدفع في موقع الحدث )األزمة( يتوفر ليا وىات. تجييز غرؼ عمميات متنقمة و بإعداد السيناري

اتصاؿ متطور. إنشاء شبكة اتصاؿ أمنية موحدة بيف القطاعات األمنية تتبنى أنظمة تشفير تضمف عدـ 
 التداخؿ أو االختراؽ.

دراسة تطبيقية  –رث (:" الدكر الميداني لمقائد األمني في إدارة الككإٚٓٓدراسة العتيبي ) -ٕ
 عمى مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنكرة".

دراسة تطبيقية عمى  –ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى الدور الميداني لمقائد األمني في إدارة الكوارث 
الوصفي لتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبع الباحث في دراستو المنيج و  ،مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة

أىـ النتائج الشامؿ لجميع مفردات الدراسة المكوف مف ضباط الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة.
 أىـ المعوقات التي تواجو القائد األمني أثناء إدارتو الميدانية ىي: الدراسة ىي:

 نقص القوى البشرية المتخصصة لمواجية الكوارث. -2
 .ةنقص في تأىيؿ الكوادر البشري -9
 دقة ووضوح المعمومات المتعمقة بالكارثة.عدـ  -3
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 أىـ التوصيات:
 إيجاد مساعديف أكفاء لمساعدة القائد األمني في سرعة اتخاذ القرار. -2
 إيجاد الخطط المبلئمة إلدارة الكوارث. -9
 بناء قاعدة بيانات كافية عف األماكف المتوقع حدوث كوارث بيا. -3

 تأسيس إدارة كوارث في الدفاع المدني. -4
 المجاف عمى تطبيقية )دراسة األزمات إدارة في كدكرىا األمنية (:" المجافٕ٘ٓٓكردـ) دراسة -ٖ

 السعكدية(". العربية في المممكة الدائمة األمنية
 الوقت بيا في المكمفة والمياـ الوظائؼ بأداء األمنية المجاف قياـ مدى معرفة إلى الدراسة ىدفت وقد
 التي األساليب عمى إلى التعرؼ إضافة ،األزمات إدارة في عمميا تعترض التي المعوقات وتحديد ،الراىف
 عف يعبر الذي الوصفي المنيج الباحث واستخدـ ،الدائمة األمنية المجاف أداء وتطوير تحسيف مف تزيد

 استخداـ وتـ ،لمدراسة األصمي المجتمع لمفردات المسح االجتماعي طّبؽ وقد ،وكيفًيا كمًيا تعبيًرا الدراسة
 :الدراسة نتائج أىـ مف وكاف .مبحوثًا ( 152) الدراسة ىذه في البيانات وشارؾ لجمع كأداة االستبانة

 وأىميا جًدا مرتفع الراىف الوقت في بيا المكمفة والمياـ بالوظائؼ الدائمة األمنية المجاف نيوض أف  -أ
 تمؾ لمواجية القرار التخاذ المتاحةالبدائؿ  وتدارس ،اإلرىابية األعماؿ لمواجية المسبقة الخطط إعداد

 .األعماؿ
 .بكفاءة األزمات مع التعامؿ عمى القادرة البشرية الكوادر تأىيؿ في نقص وجود - ب
 إلى إضافة ،المعمومات تكامؿ وعدـ ،األدوار وضوح عدـ مع األزمة بإدارة المعنية الجيات تعدد - ت

 التكنولوجية. الوسائؿ بأحدث مجيز لبلجتماعات مكاف وجود عدـ
 :الدراسة أوصت وقد
 .وعممية نظرية تدريبية برامج تطوير  -أ

 .األزمة تطورات لمواجية وسيناريوىات بديمة خطط إيجاد  -ب
 )دراسة كاألزمات الككارث مكاجية في كدكره اإلعبلمي (:" التخطيطٕٗٓٓالضكيحي) دراسة -ٗ

 الرياض(". مدينة في كاإلعبلـ الثقافة ككزارة المدني الدفاع في مديرية العامميف عمى مسحية
 خبلؿ مف األزمات والكوارث مواجية في اإلعبلمي لمتخطيط اإليجابية اآلثار تحديد إلى الدراسة ىدفت

زالة مقاومة عمميات تساند الةفعّ  إعبلمية خطط إعداد  الوصفي المنيج استخداـ تـ وقد ،السمبية آثارىا وا 
 مف الدراسة مجتمع وتكوف ،البيانات كأداة لجمع االستبانة باستخداـ االجتماعي المسح طريؽ عف التحميمي
 الثقافة بوزارة والعامميف ،مفردة ((362وعددىـ بمدينة الرياض  المدني لمدفاع العامة بالمديرية العامميف
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 في العامميف مف ( 40 %) قواميا عشوائية عينة الباحث اختار وقد ،مفردة ( 208 ) وعددىـ واإلعبلـ
 عدد إجمالي بمغ وبذلؾ ،واإلعبلـ الثقافة وزارة في العامميف مف النسبة ونفس لمدفاع المدني العامة المديرية

 صالحة لمتحميؿ جميعيا كانت استردادىا وعند ،عمييـ االستبانات توزيع وتـ مفردة ( 228 ) أفراد العينة
 :الدراسة نتائج أىـ مف وكاف، اإلحصائي

 األزمات جدا لمواجية ميمة المدني بالدفاع العامة العبلقات إدارة قبؿ مف المعدة اإلعبلمية الخطط  -أ
 مف الحد عمى والمقدرة بالكفاءة الذيف يتمتعوف المدني الدفاع خبراء اشتراؾ نجاحيا ويتطمب ،والكوارث

 .والسبلمة األمف بإجراءات المواطنيف المدني لتوعية الدفاع تعميمات عمى واشتماليا ،آثارىا
 .إعبلمًيا إدارتيا عمى الفريؽ قدرة مف يحد مما الخطة تطبيؽ عمى التدريب عدـ  -ب
 :الدراسة أوصت وقد 
 .األزمات والكوارث لمواجية اإلعبلمية الخطط إعداد في والمختصيف بالخبراء االستعانة  -أ

دارتيا اإلعبلمية الخطة تطبيؽ عمى التدريب-ث  .إعبلمًيا وا 
تطبيقية  دراسة –(:" دكر القيادات األمنية في فاعمية إدارة األزمات ٕٕٓٓدراسة الكىاس) -٘

 عمى قكات األمف الخاصة في منطقتي الرياض ك مكة المكرمة".
واتبع الباحث في  ،ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور القيادات األمنية في فاعمية إدارة األزمات

دراستو المنيج الوصفي التحميمي الذي يعبر عف الدراسة تعبيرًا كميًا وكيفيًا. كما طّبؽ مدخؿ المسح 
مف  مكة المكرمة()ضباط الخاصة في منطقتي الرياض و االجتماعي لمفردات المجتمع األصمي لمدراسة 

التأىيؿ والتدريب و  ،يارات القياديةوالم ،حت الدراسة أف السمات الشخصيةأوض -أىـ النتائجالخاصة.
أوضحت لقيادة األمنية في إدارة األزمة.باعتباره أىـ محددات الدور القيادي ليا أىمية مرتفعة في نجاح ا

اتخاذ القرار ( لدى القيادة األمنية بقوات األمف  –التنسيؽ –الدراسة أف فاعمية إدارة األزمة) التخطيط
وتكويف  ،مية القدرة عمى تحفيز األفرادتصميـ برامج تدريبية لتن -وصيات:أىـ التالخاصة مستواىا مرتفع.

والشجاعة في اتخاذ القرارات لدى القيادات األمنية المنوطة بإدارة  ،القدرة عمى اإلقناعو  ،فرؽ عمؿ
التركيز ع تشجيع مشاركة القيادات األمنية في الدورات التدريبية المتخصصة في إدارة األزمات م -األزمة.

بناء مراكز معمومات  -التدريب الميداني و العممي و استخداـ التقنيات الحديثة.عمى الجانب التطبيقي و 
متكاممة تستند إلى التقنية العممية الحديثة لنظـ المعمومات لتوفير المعمومات الدقيقة بالسرعة المناسبة 

ضرورة  -خاذ القرار المناسب لمسيطرة عمييا.اتو  تمكف القيادة األمنية مف فيـ األزمة مف كافة الجوانب
 ارات و قدرات القيادات األمنية. إنشاء دبمـو متخصص في إدارة األزمات لتطوير مي
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 إدارة عناصر تكافر لمدل ميدانية دراسة: األزمات (:" إدارةٕٓٓٓكدقامسة) األعرجي دراسة -ٙ
 الكبرل". عماف أمانة في اإلشرافية في الكظائؼ العامميف نظر كجية مف األزمات

 مراحمو األزمات في إلدارة نظاـ توافر مدى نحو األفراد اتجاىات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 والجاىزية مدى االستعداد لتحديد وصوالً  وذلؾ ،الكبرى عماف أمانة في  -ومجتمعة منفردة  –المختمفة

 وذلؾ الميدانية الدراسة أسموب الباحث استخدـ وقد ،األزمات مع التعامؿ في المؤسسة ىذه بيا تتمتع التي
 مف يتكوف والذي الدراسة مجتمع أفراد قبؿ مف األولية لجمع البيانات تصميميا تـ استبانة عمى باالعتماد

 عماف أمانة في  )قسـ ورئيس ومنطقة دائرة )مدير مستوى مف الوظائؼ اإلشرافية في العامميف جميع
 مف وكاف  . األقساـ ورؤساء والمناطؽ الدوائر مديري مف الدراسة مجتمع أفراد اختيار جميع وتـ ،الكبرى

 :الدراسة نتائج أىـ

 التي األساسية توافر العناصر درجة في تباًينا ىناؾ أف وجد حيث ،األزمات إدارة نظاـ في خمؿ وجود  -أ
 إلدارة المتكامؿ المنظور تمثؿ التي النظاـ الخمس مراحؿ في لؤلزمات الناجحة اإلدارة بيا تتصؼ
 .األزمات

 الوقائية المراحؿ في والعبلجية منيا التنفيذية المراحؿ في أعمى بدرجة العناصر ىذه توفر درجة كانت - ب
 .والتخطيطية

 :الدراسة أوصت وقد
 .األزمات إلدارة اإلدارية والسموكية والقدرات الميارات وتأصيؿ لتنمية اليادؼ اإلداري بالتدريب العناية -
(:"األسس النظرية ك العممية إلدارة الككارث ك مدل تطبيقيا في إدارة ٜٜٚٔدراسة الزىراني) -ٚ

 دراسة تطبيقية عمى المديرية العامة لمدفاع المدني بالرياض". -األزمة
أسس عممية إدارة الكوارث في القياـ بأعماؿ وخدمات لى التعرؼ عمى دور تطبيؽ قواعد و ىدفت الدراسة إ

 ،اتبع الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي ،المدني المختمفة لمواجية األزمة األمنيةالدفاع 
اختير أفراد العينة ( و 653ع الدراسة المكوف مف )قيا عمي مجتمواستخدـ األداة البحثية االستبانة وطبّ 

ف عينتيف عشوائيتيف العينة تتكوف مف ،% مف مجتمع الدراسة32بأسموب العينة العشوائية البسيطة بنسبة 
أما العينة الثانية تستيدؼ الفئة مف رتبة  ،األولي تستيدؼ فئة الضباط مف رتبة عميد وحتى رتبة مبلـز

  بأىـ النتائج وىي:رقيب وحتى رتبة عريؼ. وخمصت الدراسة 
ذلؾ مف خبلؿ اكتشاؼ عبلمات ت األمنية إلى منع حدوث األزمة و ييدؼ األسموب العممي مع األزما -

 الناجمة عنيا . منعيا أو التخفيؼ مف األضراريا واتخاذ اإلجراءات المناسبة و اإلنذار بقرب حدوث
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دارة األزمة وفي مراحميا و  أظيرت أف التخطيط السميـ ألنشطة و إجراءات ووظائؼ عممية معالجة - ا 
 ازمة وتأثيراتيالمختمفة يزيد مف فاعميتيـ في مواجية األ

  -أىـ التوصيات:
ووظائؼ كافة األجيزة المشاركة لجميع األنشطة امؿ مف قبؿ جياز الدفاع المدني و الشالتخطيط السميـ و  -

 المتخصصة في مراحؿ إدارة الكوارث واألزمات األمنية المحتممة. الدفاع المدني اإلدارية والفنية و 
 العممية. ت الحديثةالتقنياى األساليب و بناء نظـ معمومات متكامؿ عمى المستوى القومي قائـ عم -
والفرؽ المشاركة لمواجية المخاطر المحتممة في  ،المناسبة لؤلفرادتوفير األدوات واآلالت البلزمة و  -

 مراحميا المختمفة. 
 

 ثالثان: الدراسات األجنبية:
 Wang (2009 :)دراسة -1

Knowledge management adoption in times of crisis"" 
 "في أكقات األزماتاعتماد إدارة المعرفة "

 ،األزمات التنظيمي خبلؿ األداء رفع في المعرفة إدارة تمعبو لمدور الذي الفيـ تحسيف إلى الدراسة ىدفت
 الضرورية المعرفة حددت منيا إذا والحد تجنبيا ممكف المنظمات تيدد التي األزمات أف الدراسة وأوضحت

 في المعرفة إدارة تساعد أف الممكف كيؼ مف الكتشاؼ الطبيعي الغاز شركة حالة دراسة تـ ولقد ،مسبًقا
 وبيانات ،التنظيمية الوثائؽ مف الثانوية البيانات جمع تـ األزمات ولقد عف الناجمة األضرار مف التقميؿ

 النموذج الدراسة واستخدمت المختصيف. مف عشر أربعة مع مقننة شبو إجراء مقابمة وتـ ،األرشيؼ
 اإلنذار إشارات )اكتشاؼ :وىي مراحؿ خمس مف والمكوف Mitroff1988،1994في دراسة المستخدـ
 عف اإلجابة الدراسة حيث حاولت ،التعمـ( ،النشاط استعادة ،األضرار احتواء ،والوقاية االستعداد ،المبكر
ألزمات  لبلستجابة تطويرىا الممكف مف التي المعرفة إدارة استراتيجيات أنواع ىي ما :اآلتية األسئمة

 ،ودراسات سابقة؟ أبحاث في واستخداميا تطويرىا تـ المعرفة إدارة استراتيجيات ىناؾ وىؿ ،األعماؿ؟
 لبلستجابة المعرفة الميمة تعمـ مف الشركة تمكف المعرفة إدارة استراتيجيات استخداـ أف الدراسة وأوضحت
 الدراسة وأوضحت كما ،دارة األزماتإ في أفضؿ لنتائج الشركة وتقود ،وفعالية بكفاءة األعماؿ ألزمات
 وىذا ،السابقة األزمات مف بالتعمـ المعرفة إلنجاز إدارة الميمة المعرفة إلدارة الشركة قدرات قياس كيفية
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 في األزمات إدارة مف تستفيد الشركة تجعؿ التي إلدارة األزمات التعمـ كيفية عمى الشركات يساعد الفيـ
 :وىي نتائج إلى الدراسة وخمصت. المستقبؿ

 .األزمات إدارة في ميما دورا تمعب المعرفة إدارة -1
 تعمـ مبادرات إلى تقود وبالتالي ضعفيا نقاط تعرؼ المنظمات تجعؿ األزمات مواجية في الخبرة -2

 .المعرفة ومؤسسية ومشاركة امتبلؾ يسيؿ مما المنظمة
 Esbensen and crisciunas (2008:)دراسة  -ٕ

"Information Technology and Crisis Management" 
دارة المعمكمات تكنكلكجيا"  "ريزند في منطقة الصناعية الشركات عمى تطبيقية دراسة األزمات كا 

 نظـ المعمومات عمى تؤثر التي لؤلزمات ألنفسيا المنظمات تحضير كيفية عمى الدراسة ىذه ركزت
 الوصفي المنيج استخدـ الباحثاف ولقد ،عمييا يقمقوف التي األزمات نوع وماىية األعماؿ إدارة في اإلدارية
 المعمومات تكنولوجيا مجاؿ في مدراء يعمموف أربع مقابمة تـ حيث المقابمة أسموب استخداـ وتـ ،التحميمي
 العممي الجانب بيف الفرؽ أف النتائج أظيرت وقد ،عالمية مشاريع ثبلث في األزمات إدارة في وعمموا

  أظير التالي: كبلىما.كبير بينيما والتشابو محدود والنظري

 المحكمة السيناريوىات يظير أف يمكف أزمات( )فريؽ األزمات إدارة في قرار ومتخذو خبراء جمب أف -2
 . ضروري السيناريوىات لتمؾ خطط وبناء

 ويعرفيـباألماف  يشعروف يجعميـ مما عميو المستخدميف وتدريب بديمة اتصاالت وسائؿ توفير ضرورة -9
 الحرجة. المواقؼ في يعمموف كيؼ

مف   تمكنيـ حتى ألخر وقت مف تتـ أف يجب الخطط والمسئوليات مراجعة أف الدراسة أكضحت
 مف الرغـ عمى األزمات إدارة لعممية التحضير ووجوب ،الجدوى القديمة عديمة الخطط ألف ،االستعداد

 وىذا ،الشركات بقمؽ المتعمقة المشاكؿ مناقشة تـ البحث مف الثاني الجزء في وتأخذ وقت. مكمفة أنيا
مجدية  الغير الجديدة األنظمة مف والخوؼ ،واالنترنت االلكتروني البريد مثؿ االتصاؿ يتضمف فقداف

 داخؿ الشركة مف األساسي الخطر أف عمى يوافؽ الكؿ أف الدراسة وأوضحت ،القرصنة مف والخوؼ
 عمى قمقيف غير لجعؿ المستخدميف المعمومات تكنولوجيا عمى تنفؽ ىائمة موارد وأف ،الموظفيف وخاصة

 المعمومات. لتكنولوجيا اآلمف االستعماؿ
 
 
 



83 
 

 Orific (2000) :دراسة  -3
"Developing effective crisis management: the role of a project 

Manager" 
 "المشاريع إدارة دكر : فعالة أزمات إدارة خطة تطكير"

األساليب  ىي وما ،األزمات نشوء أثناء المدارس مديري دور معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عمى فقد اعتمد ،دراستو في الميداني المنيج الباحث واستخدـ ،؟األزمات تمؾ آثار مف لمحد المستخدمة

 الخاصة اإلدارية والكافيتريا المكاتب فييا النيراف التيمت التي نيويورؾ مدارس بإحدى المقابمة أسموب
 :الدراسة نتائج أىـ مف وكاف .بالمدرسة

 حدوث األزمات. أثناء في المدرسة مدير دور بيا موضح األزمات إلدارة فاعمة خطة توفر عدـ - 2
  .مدير المدرسة قبؿ مف والسبلمة األمف إجراءات واستخداـ توفر في واضح ضعؼ - 9

 :التوصيات أىـ

 .حدوث األزمات أثناء في المدرسة مدير دور وتوضيح ،األزمات إلدارة فعالة خطة وضع  -أ
 مدير قبؿ مف األمف والسبلمة إجراءات واستخداـ ،بالمدرسة والعامميف الطبلب احتياجات مراعاة - ب

 .المدرسة
 
  Nichalas (1992:)دراسة نيككالس -4

"coll head: crisis management for administers" 
 "إدارة األزمات لئلدارييف" 

استخدـ الباحث المنيج الميداني إلى التعرؼ عمى كيفية التعامؿ مع إدارة األزمات وقد  ىدفت الدراسة     
  وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية: ،المقابمةو 
عمييا أف تعرؼ الخطوط الميمة في التعامؿ مع إدارتيا و  ،طبيعي لكؿ المنظماتاألزمة أمر حتمي و  -2

 بصورة مناسبة.
ويعمؿ عمى إقناع  ،وجود فريؽ لؤلزمة يسعى إلى التعرؼ عمى األزمة مف مختمؼ أوجيياأىمية  -9

 ضرورة ميمة.  ،عدـ تجاىميا والتعرؼ عمى مراحميايميا عمى أنيا واقع ال مفر منو و المجتمع بتقبميا وف
ووضع السيناريوىات واإلجراءات لمعالجتيا مع تحديد  ،ضع خطة لممنظمة إلدارة األزماتو  أىمية -3

 مراعاة التغيرات التي قد تطرأ.و األولويات في اإلجراءات 
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 ضرورة إيجاد نظاـ فعاؿ إلدارة األزمة يعتمد عمى فريؽ عمؿ متعاوف. -4
 Crisis Management": (1989) Fink" دراسة -5 
 "األزمات إدارة" 

 إلى والتوصؿ ،تصعيدىا إلى أدت التي األخطاء مف واالستفادة األزمات تحميؿ إلى الدراسة ىدفت
 المنيج واستخدـ الباحث ،األزمات تمؾ آثار مف والحد لمتنبؤ والتخطيط األزمات لمواجية استراتيجيات

 الدراسة وتوصمت ،ومديرة مدير (500) عمى استبانة طبؽ كما ،الدراسة أىداؼ لتحقيؽ التحميمي الوصفي
 -: أىميا مف النتائج مف مجموعة إلى

 لمحاولة األزمة مكاف في مباشرة المدير وجود ىي األزمة لمواجية البلزمة االستراتيجيات أولى -2
 وامتدادىا. تصعيدىا وعدـ عمييا السيطرة

 أف يجب المنظمات وأف ،العمؿ مجاؿ في تقع التي األزمات تبلفي يمكف ال أنو عمى الدراسة أّكدت  -9
 وقوعيا. قبؿ األزمة إلدارة جاىزة خطط لدييا يكوف

 االندفاع أف حيث ،المواجية عممية في فعاؿ دور لو األزمة وقوع عند الصادر القيادي السموؾ إف -3
 سمبية. نتائج يولد األىوج والتصرؼ والغضب

 يتـ حتى لمتجربة خاضعة الخطط تكوف أف البد ،وانضباط حـز إلى األزمات يحتاج مع التعامؿ أف  -4
  .سريع بشكؿ عمييا والسيطرة األزمة باحتواء يسمح  ال مما ،فييا الضعؼ نقاط اكتشاؼ

 األزمة إلى تصعيد يؤدي ،اإلشاعات وتمحيص المعمومات لتجميع ،األزمات لقيادة مركز وجود عدـ -5
 مختمفة. أقواؿ مف البعض بو يدلي وما ،اآلراء وتضارب وامتدادىا

 (:1989) دراسة أياف متركؼ -6
Crisis Management: Cutting Through the Confusion"" 

 "إدارة األزمات : قطع مف خبلؿ االرتباؾ"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مجموعة المشاكؿ التي أدت إلى تعرض المنظمات إلى األزمات 

 ،لمواجية األزماتتحديد اإلجراءات المتبعة مف قبؿ تمؾ المنظمات و  ،2988إلى 2985 خبلؿ األعواـ 
حدات إلدارة األزمات و  لدييا( منظمة توافر 224% مف )38وىي : أف  وتوصمت الدراسة ألىـ النتائج

ووجد أف المجموعة األولى مف الشركات التي تتوفر لدييا وحدات إلدارة األزمات قد واجيت  ،دوف غيرىا
كما وجد أف المنظمات التي لدييا وحدة  ،تأزمات عديدة مف المحتمؿ أنيا كانت وراء إنشائيا ليذه الوحدا

كانت تتخذ إجراءات وقائية بنسبة أعمى مف المنظمات التي لـ يكف لدييا وتقوـ بالتخطيط إلدارة األزمات 
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 وأظيرت نتائج الدراسة أف إدارة األزمات تتضمف خمسة خطوات أساسية ىي)كشؼ ،وحدة إلدارة األزمات
 التعمـ (. –استعادة النشاط  –احتواء األضرار  –لتحضير وااإلعداد  –اإلشارات التحذيرية 

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
 غيرو  المباشرة العبلقة ذات واألجنبية والعربية المحمية الدراسات مف عدًدا سبؽ فيما الباحث استعرض

مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة يرى الباحث أنيا تنقسـ إلى ثبلث  ،بموضوع الدراسة مباشرةال
 دراسات أجنبية{. -دراسات عربية  – فمسطينيةاتجاىات ىي:}دراسات 

 دراسة ،(9022،دراسة )الرضيع ،(9029،)زيادة دراسة ،(9029،)األشقر دراسة: فمسطينيةالدراسات ال
 دراسة ،(9008،)عودة دراسة ،(9009،دراسة )أبوعمر ،(9009،العاؿ)عبد دراسة ،(9020،)أبوعزيز
دراسة  ،(9006،دراسة )حمدونة ،(9006،دراسة )الجديمي ،(9007،)اسميـ دراسة ،(9008،)السر
 (.9007،)شبير

 
 دراسة ،(9005،دراسة )كردـ ،(9007،دراسة)العتيبي ،(9020،)الحميدي دراسة الدراسات العربية:

 (.2997،دراسة )الزىراني،(9000،دراسة)األعرجي ودقاسمة ،(9009،دراسة)الوىاس،(9004،)الضويحي
 

دراسة  (Esbensen and crisciunas، 2008دراسة) ،(Wang)،2009دراسة الدراسات األجنبية:
(2000، Orific)، (دراسةNichalas ،1992)، (دراسةIan Mitroff،1989)، (1989دراسة، Fink.) 

 الدراسات السابقة:أكجو االتفاؽ بيف 
 مف حيث المنيج المستخدـ: -ٔ
 اتفقت جميع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الوصفي التحميمي. 
 مف حيث أداة الدراسة: -ٕ

( في Fink ،1989الدراسة األجنبية دراسة)والعربية و  فمسطينيةجميع الدراسات السابقة الاتفقت  
 استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة.

 ،(Wang)،2009الدراسات األجنبية استخدمت المقابمة كأداة لمدراسة كدراسة  وبعض
 Nichalasدراسة) ،(Orific ،2000دراسة ) ،(Esbensen and crisciunas، 2008دراسة)

 (.Ian Mitroff،1989دراسة) ،(1992،
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 أكجو االختبلؼ بيف الدراسات السابقة:
 مف حيث مجتمع الدراسة: -ٔ
 .فمسطينية: جميع الدراسات الفمسطينيمجتمع  -
 : جميع الدراسات العربية. مجتمع عربي -
 : جميع الدراسات األجنبية.مجتمع أجنبي -
 مف حيث عينة الدراسة: -ٕ

كدراسة   ،رؤساء دكائرمدراء عامكف كمدراء ك اإلشرافية ككبلء ك استخداـ مكظفي الفئة 
دراسة)عبد  ،(9020،عزيز)أبو  دراسة،(9022،)الرضيع دراسة ،(9029،يادة)ز  دراسة ،(9029،)األشقر
دراسة )األعرجي  ،(9006،دراسة )الجديمي،(9007،دراسة)اسميـ،(9009،دراسة)أبوعمر،(9009،العاؿ

 (.9000،ودقاسمة
 ،(9007،دراسة )شبير ،(9006،)حمدونةدراسة ،(9008،)عودة دراسةكدراسة استخداـ العامميف: 

 ،(Orific ،2000دراسة ) ،(Esbensen and crisciunas، 2008دراسة) ،(9004،دراسة)الضويحي
 (.Fink ،1989دراسة)

دراسػػػة  ،(9007،دراسػػػة )العتيبػػػي ،(9020،: كدراسػػػة )الحميػػػدياسػػػتخداـ فئػػػة الضػػػباط ك صػػػؼ الضػػػباط
 (.2997،دراسة )الزىراني ،(9009،دراسة ) الوىاس ،(9005،)كردـ

 كالدراسات السابقة:أكجو االتفاؽ بيف الدراسة الحالية 
 مف حيث المنيج المستخدـ: -2
 تتفؽ الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في المنيج المستخدـ وىو المنيج الوصفي التحميمي. 
 مف حيث أداة الدراسة: -9
 كأدوات لمدراسة.السابقة في استخداـ االستبانة  تتفؽ الدراسة الحالية مع جميع الدراسات 
 حيث مجتمع الدراسة:مف  -ٖ

 دراسة ،(9022،دراسة )الرضيع،(9029،)زيادة دراسة،(9029،)األشقر فيكوف المجتمع فمسطيني كدراسة
دراسة  ،( 9008،دراسة)عودة ،(9009،دراسة)أبوعمر ،(9009،دراسة)عبدالعاؿ ،(9020،)أبوعزيز
 (.9007،دراسة )شبير ،(9006،دراسة )حمدونة ،(9006،دراسة)الجديمي ،(9007،)اسميـ

 مف حيث عينة الدراسة: -ٗ
الرتػػب العاليػػة راسػة والتػػي تكونػػت مػػف رتبػة ضػػابط و تتفػؽ الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػات التاليػػة فػػي عينػػة الد

 (.2997،دراسة )الزىراني ،(9009،دراسة ) الوىاس ،(9007،كدراسة )العتيبي
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 السابقة:أكجو االختبلؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات 
 مف حيث مجتمع الدراسة: -2

 يختمؼ مجتمع الدراسة الحالية مع الدراسات التالية التي استخدمت مجتمع مغاير.
 
 مف حيث عينة الدراسة: -ٕ

تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة والتي استخدمت عينة مغايرة ومختمفة عف عينة الدراسة 
 .الحالية

 الحالية عف الدراسات السابقة:أكجو تميز الدراسة 
 مجاؿ في محمية دراسة إجراء تـ أف يسبؽ لـ حيث السابقة الدراسات عف مختمفة الدراسة ىذه تعتبر

 ،الخارجيةجيزة تعرضًا لؤلزمات الداخمية و بجياز الشرطة تحديدًا كونو مف أكثر األ األزمات تختص إدارة
حيث تناوؿ الباحث في  ،عربية وأجنبية أجريت بمجتمعات التي السابقة الدراسات طبيعة عف تختمؼ وىي

 مختمفة اتجاىات عدة ىذه الدراسة موضوع معوقات إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني بغزة مف
 مف وغيره ،وأىمية التدريب عمى إدارة األزمات ،وتوافر المعمومات ،التخطيط حيث مف اإلدارة مجاؿ في

 بؿ ولـ تتطرؽ لو الدراسات السابقة ،..ولـ تقتصر عمى جانب واحد فحسب.المتنوعة اإلدارية النواحي
تفصيمي في جياز الشرطة حيث اكتفى بعضيا بدراسة فاعمية )عمى حد عمـ الباحث( بشكؿ خاص و 

الكوارث في جياز الدفاع مدى الجاىزية إلدارة األزمات و  ،(االتصاؿ في وزارة الداخمية )الشؽ المدني
 والبعض اآلخر درس جوانب أخري في أماكف مختمفة.المدني 

 أكجو استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:
 تحديد منيج الدراسة المستخدـ. -2
 تحديد أداة الدراسة. -9
 تحديد متغيرات الدراسة. -3
 صياغة فرضيات الدراسة. -4
 واستعاف وبحث إثراء في الباحث أعانت التي النتائج مف مجموعة إلي السابقة الدراسات توصمت -5

 أىمية السابقة الدراسات جميع أبرزت ،لمدراسة النظري لئلطار إعداده خبلؿ بيا بالمعمومات الموجودة
 لممؤسسات والمنظمات. وضروري ميـ كمجاؿ األزمات إدارة عمـ
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 وضرورة األزمة حدوث قبؿ مسبًقا واإلعداد االستراتيجي التخطيط ضرورة عمى الدراسات معظـ أكدت -6
 .معيا التعامؿ عمى والقدرة أثارىا مف والحد باألزمات التنبؤ

 .حدوثيا قبؿ األزمات مف الوقاية أىمية عمى الدراسات معظـ أكدت  -7
والتدريب عمى خطط وتكويف فرؽ العمؿ  والمعمومات أىمية التخطيط السابقة الدراسات معظـ أبرزت -8

  .بكفاءة األزمات إدارة في الفعاؿ دورىاو   إدارة األزمة
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 الفصػػػػػػػػػػؿ الرابػػػػػػػػػػػػع
جػػػػػػػراءات الدراسػػػػة  منيجية كا 

 

 مقدمة 
 

 منيػػػػج الدراسػػػػػػػػػػػػة 
 

 مجتمػػع الدراسػػػػػػػػػػػة 
 

 أدكات الدراسػػػػػػػػػػػة 
 

 صدؽ ك ثبات االستبانة 
 

 األساليب  اإلحصػائػية 
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 مقدمة: 
حيث  ،يعػػرض ىػذا الفصػؿ اإلجػػراءات والخطػوات المنيجيػػة التي تمت في مجػاؿ الدراسة الميدانية

إضػافػًة إلى توضيػح األدوات  ،والعينػة التي طبقت عمييػا الدراسػة ،ومجتمػع الدراسػػة ،يتناوؿ منيػج الدراسػة
واألساليب اإلحصائيػة التي استخدمت في تحميػؿ البيانػات لمتوصػؿ إلى  ،المستخدمػة في الدراسػة وخطواتيػا

 وفيما يمي تفاصيػؿ مػا تقػدـ: ،تائج ومف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسةالن

 منيػػج الدراسػػػة: 
 وظواىر أحداث تتناوؿ البحث في بأنو : طريقة يعرؼ والذي ،التحميمي الوصفي المنيج اتبع الباحث

 أف الباحث ويستطيع مجرياتيا في الباحث تدخؿ ىي دوف كما والقياس لمدراسة متاحة موجودة وممارسات
 خبلؿ: مف البلزمة البيانات عمى الحصوؿ تـ وقد ـ(.9007 ،الفرا،)مقداد ويحمميا فيصفيا معيا يتفاعؿ

 بموضوع المتعمقة السابقة والدراسات الكتب والمراجع العممية في المتمثمة : الثانكية المصادر- 
 الدراسة ثراءإ في ىمتاأنيا  س الباحث يرى  ،المتخصصة العممية والمينية والمجبلت والدوريات الدراسة
 العممية والطرؽ األسس عمى تـ التعرؼ ،الدراسة في الثانوية المجوء لممصادر خبلؿ ومف ،عممي بشكؿ

 مجاؿ في وتحدث حدثت التي المستجدات آخر عف عاـ تصور أخذ وكذلؾ ،الدراسات كتابة في السميمة
 .الدراسة

االستبانة كأداة رئيسية  طريؽ عف األولية والمعمومات البيانات عمى الحصوؿ تـ المصادر األكلية:-
                            SPSS) )باستخداـ  برنامج  وتحميميا الغرض ليذا تصميميا خصيصاً  لمدراسة التي تـ

كبار الضباط كما ىي في الواقع دوف التي تواجو مدراء اإلدارات و قات بوصؼ المعو  حيث قاـ الباحث
ثـ بعد ذلؾ تحميؿ ىذه الظاىرة باستخداـ أدوات الدراسة لمتوصؿ إلى معوقات إدارة األزمات  ،تدخؿ منو

 التي تواجو مدراء اإلدارات في  جياز الشرطة الفمسطينية بغزة مف وجية نطر كبار الضباط.
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  مجتمػػع الدراسػة:
البالغ عددىـ  ،كبار الضباط في جياز الشرطة في قطاع غزةمف مجتمع الدراسة  كوفيت

ويتضح  ،حيث طبؽ الباحث الدراسة باستخداـ أسموب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة ،(ضابط999)
 ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 عدد أفراد مجتمع الدراسة يوضح(  9جدوؿ ) 

 اإلدارةعددية الرتب السامية حسب 
 عميد عقيد مقدـ رائد اإلدارة ـ
 2 6 6 14 قيادة الشرطة 1
 0 1 0 0 اإلدارة العامة التدريب 2
 0 1 1 1 اإلدارة العامة التسميح 3
 0 0 0 1 المكتب اإلعبلمي 4
 0 0 2 1 األدلة الجنائية 5
 0 0 1 3 اإلدارة العامة المالية 6
 0 3 3 1 المفتش العاـ لمشرطة 7
 0 0 2 2 إدارة العمميات المركزية 8
 0 0 1 5 االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 9
 0 0 2 1 اإلدارة العامة التنظيـ واإلدارة 10
 0 0 0 1 المقر العاـ -التنظيـ واإلدارة  11
 0 0 1 4 اإلدارة العامة لآلليات 12
 0 0 2 4 اإلدارة العامة ليندسة المتفجرات 13
 0 0 2 4 العامة  لئلمداد والتجييزاإلدارة  14
 0 1 3 16 اإلدارة العامة لمعبلقات العامة 15
 0 0 0 2 اإلدارة العامة لمشرطة النسائية 16
 0 0 3 5 اإلدارة العامة ألمف الشرطة 17
 0 1 2 10 اإلدارة العامة ألمف الجامعات 18
 0 1 0 1 اإلدارة العامة لمدوريات والنجدة 19
 0 0 2 6 العامة لشرطة البمديات اإلدارة 20
 0 0 7 12 اإلدارة العامة لشرطة المعابر 21
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 0 0 2 6 اإلدارة العامة لمشرطة القضائية 22
 0 0 1 10 اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 23
 0 0 7 13 شرطة محافظة غزة 24
 0 0 4 8 شرطة محافظة  شماؿ غزة 25
 0 0 2 3 شرطة محافظة الوسطى 26
 0 0 3 6 شرطة محافظة خانيونس 27
 0 0 5 10 شرطة محافظة رفح 28
 0 0 2 9 اإلدارة العامة لمشرطة البحرية 29
 0 1 3 17 اإلدارة العامة لممباحث العامة 30
 0 0 3 12 اإلدارة العامة  لممرور 31
 0 0 3 7 اإلدارة العامة لمحراسات 32
 0 0 3 9 اإلدارة العامة لمتدخؿ وحفظ النظاـ 33

 المجمكع
204 78 15 2 

299 

 ـ9023التنظيـ واإلدارة. غزة.  ،المصدر: جياز الشرطة

 :مجتمع الدراسة
لكف تـ  ،( ضابط999والبالغ عددىـ ) ،فراد مجتمع الدراسةأقاـ الباحث بتوزيع االستبانات عمى جميع 

وىي نسبة مبلئمة لئلجابة  ،% مف مجتمع الدراسة77.9بما يعادؿ ما نسبتو  ،استبانة 932استرجاع 
 .عمى أىداؼ وفرضيات الدراسة

  داة الدراسػػػػة:أ
المختمفة لما الة لجمع المعمومات بشكؿ واسع في العديد مف البحوث يعتبر االستبياف أداة بحثية فعّ      

تشجيع اإلجابات الصريحة والحرة بعيدًا عف المراقبة بحيث يؤمف  ،يمتاز بو مف صفات وجوانب ايجابية
الموضوعية والعممية في نتائج البحث وتجنب تحيز الباحث وضغطو باتجاه اإلجابة بوالمحاسبة، ويؤمف 

 (.9009، السامراني)قنديمجي و عمى نوع معيف مف األسئمة 
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 طريقة تصميـ االستبانة: 

قاـ الباحث بقراءة مجموعة مف الكتب المتخصصة في إدارة األزمات وتحديد أىـ العوامؿ المؤثرة  
والتي قد تكوف معوؽ رئيسي في إدارة األزمة في حاؿ عدـ توفر ىذه العوامؿ أو وجود  ،عمى إدارة األزمة

ثـ اطمع الباحث عمى العديد مف الدراسات السابقة المحمية والعربية المتعمقة بإدارة  ،نقص أو خمؿ فييا
 واتبع الباحث ارشادات المشرؼ وبيذا اكتممت الصورة والفكرة أماـ الباحث ثـ قاـ الباحث بإعداد ،األزمات
 مدى ختبارال المشرؼ عمى والمعمومات وعرضيا البيانات جمع في استخداميا أجؿ مف أولية استبانة
 .المشرؼ ما رآه حسب أولي بشكؿ االستبانة وتـ تعديؿ ،وتغطيتيا لجوانب موضوع الدراسة مبلئمتيا

 النصح بتقديـ بدورىـ قاموا والذيف (9ممحؽ رقـ ) المحكميف مف مجموعة عمى االستبانة ثـ عرضت
وتـ عرض ىذه اإلرشادات والتعديبلت عمى المشرؼ  ،ما يمـز مف فقرات االستبانة وحذؼ وتعديؿ واإلرشاد

حتى خرجت  ،الذي بدوره وجو الباحث إلى االتجاه الصحيح في طريقة التعديؿ عمى فقرات االستبانة
ينة مف خبلؿ توزيع االستبانة عمى ع لبلستبانة أولية دراسة إجراء االستبانة في صورتيا النيائية. تـ

التعديبلت المناسبة ، مف خبلؿ نتائجيا تـ القياـ ببعض مجتمع الدراسة مف( فرد 35استطبلعية مقدارىا )
 ورد مف خبلؿ نتائج  الصدؽ والثبات لبلستبانة. ما حسب عمى بعض الفقرات

 إلى االستبانة تقسيـ تـ وقد ،لمدراسة البلزمة البيانات لجمع العينة أفراد جميع عمى االستبانة توزيع وتـ
 :كالتالي قسميف

سنوات  ،المؤىؿ العممي ،وىو عبارة عف العوامؿ الديموغرافية لممستجيب )الرتبة العسكرية :األوؿ القسـ
 المحافظة(. ،العمر ،الخبرة

معوقات إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني  "تتناوؿ مجاالت سبعة يتكوف مف : الثاني القسـ
 بقطاع غزة مف وجية نظر كبار الضباط"

 فقرة. 22حوؿ التخطيط ويتكوف مف  :األوؿ المجاؿ

 فقرة. 22حوؿ توافر المعمومات ويتكوف مف  : الثاني المجاؿ

 فقرات. 8حوؿ توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ ويتكوف مف  : الثالث المجاؿ
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 فقرات. 8حوؿ الييكؿ التنظيمي ويتكوف مف  المجاؿ الرابع:

 فقرة. 24مف الخامس: حوؿ االمكانيات المادية والبشرية ويتكوف  المجاؿ

 فقرات. 7المجاؿ السادس: حوؿ التدريب ويتكوف مف 

 فقرة. 28المجاؿ السابع: حوؿ إدارة األزمات ويتكوف مف 

 طريقة تصحيح االستبانة:

 5حيث أف كؿ فقرة تأخذ  ،أعتمد الباحث في تصحيح فقرات االستبانة عمى مقياس ليكرت الخماسي
 :درجات موزعة حسب التصنيؼ التالي

 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا الموافقةدرجة 
 2 9 3 4 5 النقاط

 

 :عينة استطبلعية  
لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة قاـ و  ،مفردة 35حجميا  عينة استطبلعية بمغاالستبانات عمى توزيع  تـ

 ،صدؽ االتساؽ الداخمي والصدؽ التمييزيبثبلث طرؽ وىي صدؽ المحكميف و الباحث بحساب الصدؽ 
وقد  ،حساب الثبات عف طريؽ حساب معامبلت الفا كرونباخ ومعامبلت التجزئة النصفية لبلستبانةكما تـ 

 تـ ذلؾ كما يمي:

 صدؽ إستبانة معكقات إدارة األزمات: 

 صدؽ المحكميف:
كبًل مف } كمية  في التدريسية الييئة أعضاء مف المحكميف مف مجموعة عمى االستبانة الباحث عرض

 وعمى جامعة األزىر{ -جامعة القدس المفتوحة -السياسة أكاديمية اإلدارة و  -اإلسبلمية بالجامعة التجارة
 السادة آلراء الباحث استجاب وقد ،(9انظر ممحؽ) ،اإلحصائية والبحث العممي العمـو في مختصيف

 ،إعداده تـ نموذج في تسجيميا بعد مقترحاتيـ ضوء في وتعديؿ حذؼ مف يمـز ما بإجراء المحكميف وقاـ
 .(2رقـ)  ممحؽ انظر ،االستطبلعية العينة عمى تطبيقو ليتـ النيائية صورتو في االستبياف خرج وبذلؾ
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  :صدؽ االتساؽ الداخمي 

تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ عمى حده والدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى 
كما تـ حساب معامبلت االرتباط لبيرسوف بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة والدرجة الكمية  ،حده

وكذلؾ لمعرفة مدى  ،لبلستبانة وذلؾ لمعرفة مدى ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى حده
ت االستبانة السبعة : مدى ارتباط مجاال(9ارتباط المجاالت بالدرجة الكمية لبلستبانة. ويوضح الجدوؿ )

 بالدرجة الكمية لبلستبانة:

 (: معامبلت االرتباط بيف مجاالت استبانة معوقات إدارة األزمات والدرجة الكمية لبلستبانة3جدوؿ )
 القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط المحاكر

 *0.002 0.80 التخطيط

 *0.002 0.81 تكافر المعمكمات

 *0.002 0.91 تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ

 *0.002 0.73 الييكؿ التنظيمي

 *0.002 0.84 اإلمكانات المادية كالبشرية

 *0.002 0.82 التدريب

 *0.002 0.87 إدارة األزمات

 غير دالة احصائيا \\   ٘ٓ.ٓ* دالة احصائيا عند   

( مجاالت استبانة معوقات إدارة األزمات تتمتع بمعامبلت ارتباط قوية ودالة إحصائيا 3يتبيف مف الجدوؿ )
وىذا يدؿ عمى أف مجاالت االستبانة تتمتع  ،(0.91– 0.73حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف ) ،

 بدرجة جيدة مف الصدؽ تجعؿ الباحث مطمئف إلى صبلحية تطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة.

فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف فقرات كؿ مجاؿ مف  ،أف االستبانة ليا سبعة مجاالتوبما  
 ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجداوؿ التالية: ،المجاالت والدرجة الكمية لكؿ مجاؿ عمى حده
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 ( معامبلت االرتباط بيف فقرات مجاؿ التخطيط والدرجة الكمية لممجاؿ4جدوؿ )
رقـ 
 الفقرة

 طيطفقرات مجاؿ التخ
معامبلت 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

مستكل 
 الداللة

2 
يكجد لدل جياز الشرطة خطط معدة مسبقان تساعد عمى إدارة االزمات 

 بشكؿ فعناؿ
0.67 0.001 * 

 * 0.001 0.63 تمتـز إدارة الشرطة بالتخطيط المستمر لتطكير ادائيا في إدارة األزمات 9

3 
رؤساء األقساـ ك اإلدارات في عمميات تشارؾ الشرطة كبار الضباط ك 

 التخطيط ك إعداد الخطط التنفيذية
0.59 0.001 * 

4 
تقـك الشرطة بتحميؿ البيئة الداخمية تحديد)المكارد المادية ك البشرية 
كاإلدارية ك المالية(لمتعرؼ عمى مصادر القكة ك الضعؼ لبلستفادة 

 منيا في إدارة األزمات في المستقبؿ
0.82 0.001 * 

5 
تقـك الشرطة بتحميؿ البيئة الخارجية في المجتمع لمتعرؼ عمى 

التي ك  اجتماعية ثقافية(–اقتصادية  -المتغيرات المختمفة)سياسية
 تؤثر عمى إدارة األزمات في المستقبؿ

0.69 0.001 * 

 * 0.001 0.79 تككف إدارة الشرطة فريقان لتتعامؿ مع األزمات التي تكاجو الشرطة 6

7 
خطط بديمة لمتعامؿ مع السيناريكىات المختمفة لؤلزمات ك تكجد 

 الطرؽ المثمى لمسيطرة عمييا
0.76 0.001 * 

8 
تقـك إدارة الشرطة بتقييـ الخطط السابقة بقصد تطكيرىا ك تحسينيا 

 مف أجؿ التعامؿ مع األزمات المستقبمية
0.60 0.001 * 

 * 0.001 0.54 تطبيقياة كاضحة مما يسيؿ التعامؿ معيا ك الخطط المعد 9

20 
تضع إدارة الشرطة خطكات تنفيذ السيناريكىات لجميع العامميف في 

 الشرطة لمحد مف األضرار الناجمة عف األزمة
0.59 0.001 * 

 // 0.947 0.012 التخطيط يقمؿ مف الكقت البلـز الستعادة النشاط بعد حدكث األزمة 22

 غير دالة احصائيا \\         ٘ٓ.ٓ* دالة احصائيا عند        
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( أف فقرات المجاؿ األوؿ )التخطيط( تتمتع بمعامبلت ارتباط قوية ودالة 4يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ )
وىذا  ( 0.82-0.54)حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف  ، 0.05إحصائيا عند مستوى داللة أقؿ مف 

( فيي غير دالة 22يدؿ عمى أف المجاؿ األوؿ وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي. ما عدا الفقرة رقـ )
 .ؾ تـ حذفيا مف المجاؿ واالستبانةفمذل

 ( معامبلت االرتباط بيف فقرات مجاؿ توافر المعمومات والدرجة الكمية لممجاؿ5جدوؿ )

 فقرات مجاؿ تكافر المعمكمات الرقـ
معامبلت 

 رتباطاال 
القيمة 
 االحتمالية

مستكل 
 الداللة

 * 0.001 0.50 باألزمات تكفر إدارة الشرطة قاعدة بيانات شاممة خاصة 29

 * 0.001 0.46 تيتـ إدارة الشرطة بدقة المعمكمات الخاصة باألزمة 23

24 
تقـك إدارة الشرطة بتحديث ك تطكير قكاعد البيانات كفؽ ما يستجد مف 

 أزمات
0.69 0.001 * 

 * 0.001 0.62 عممية استرجاع المعمكمات كقت األزمة تتميز بسيكلة الكصكؿ إلييا 25

 * 0.001 0.78 تستخدـ التقنيات الحديثة في جمع ك تخزيف ك تبادؿ المعمكمات 26

27 
يكجد في الشرطة دائرة مستقمة لجمع المعمكمات الخاصة باألزمات ك 

 تحميميا ك تخزينيا
0.65 0.001 * 

28 
تستخدـ اإلدارة نظاـ أمف شبكة المعمكمات لممحافظة عمييا مف السرقة ك 

 التمصص
0.73 0.001 * 

29 
تحرص إدارة الشرطة عمى أف تتسـ المعمكمات الخاصة باألزمات 

 بالكضكح لمعامميف إلدراؾ االزمة بشكؿ جيد
0.71 0.001 * 

 * 0.001 0.66 المشكمة دائمان يكفر نظاـ المعمكمات الحالي المعمكمات الكافية عف  90

 * 0.001 0.56 يكفر نظاـ المعمكمات الحالي اإلحصائيات االزمة لصنع القرار 92

99 
يتـ تخزيف جميع المعمكمات حكؿ األزمات لغرض االستفادة منيا ك 

 استخبلص العبر
0.60 0.001 * 

 غير دالة احصائيا \\         ٘ٓ.ٓ* دالة احصائيا عند         
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( أف فقرات المجاؿ الثاني )توافر المعمومات( تتمتع بمعامبلت ارتباط قوية ودالة 5يتبيف مف الجدوؿ )
وىذا  ،(0.78-0.46)حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف  ، 0.05إحصائيا عند مستوى داللة أقؿ مف 

 يدؿ عمى المجاؿ الثاني وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي. 

 رتباط بيف فقرات مجاؿ توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ( معامبلت اال6جدوؿ )
رقـ 
 الفقرة

 فقرات مجاؿ تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ
معامبلت 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

مستكل 
 الداللة

 * 0.002 0.84 يتكفر لدل جياز الشرطة نظاـ اتصاؿ فعاؿ ُيسيؿ التعامؿ مع األزمة 93

 * 0.002 0.78 الشرطة بالمحافظة عمى سرية االتصاالتتقـك إدارة  94

 * 0.002 0.75 يتـ االعتماد عمى كسائؿ اتصاؿ حديثة عند كقكع االزمات 95

96 
تكفر إدارة الشرطة بدائؿ لكسائؿ االتصاؿ الستخداميا عند األزمات ك 

 الطكارئ
0.86 0.002 * 

97 
حككمية عند تكجد اتصاالت مع مؤسسات ك جيات حككمية  كغير 

 كقكع األزمات
0.80 0.002 * 

 * 0.002 0.57 ييتـ جياز الشرطة باالتصاؿ بالجماىير كقت األزمات 98

99 
يتكفر الككادر البشرية القادرة عمى التعامؿ مع نظـ االتصاالت 

 المتكفرة أثناء األزمات
0.68 0.002 * 

30 
األضرار سريع لمتأكد مف مدل تجرل عمميات االتصاؿ بشكؿ دقيؽ ك 

 التي قد تسببيا االزمة
0.70 0.002 * 

 غير دالة احصائيا \\         ٘ٓ.ٓ* دالة احصائيا عند         

يتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط قويػة  )تػوافر نظػاـ اتصػاؿ فعػاؿ(( أف فقػرات المجػاؿ الثالػث 6يتبيف مػف الجػدوؿ )
 ،(0.86-0.57حيػث تراوحػت معػامبلت االرتبػاط بػيف ) ،0.05ودالة إحصػائيا عنػد مسػتوى داللػة أقػؿ مػف 

 وىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الثالث وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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 ( معامبلت االرتباط بيف فقرات مجاؿ الييكؿ التنظيمي والدرجة الكمية لممجاؿ7جدوؿ )
رقـ 
 الفقرة

 فقرات مجاؿ الييكؿ التنظيمي
معامبلت 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

مستكل 
 الداللة

 * 0.002 0.86 يتكفر لدل جياز الشرطة ىيكؿ تنظيمي كاضح ك محدد 31

32 
يتسـ الييكؿ التنظيمي بمركنة كافية تساعد في التعامؿ مع األزمات 

 حاؿ كقكعيا
0.87 0.002 * 

33 
يسمح الييكؿ التنظيمي الحالي لجميع المستكيات المشاركة في إدارة 

 األزمات
0.79 0.002 * 

34 
يسيؿ الييكؿ التنظيمي الحالي التحكـ في مكاجية األزمات بكفاءة ك 

 فاعمية
0.84 0.002 * 

35 
يسيؿ الييكؿ التنظيمي كصكؿ المعمكمات المطمكبة بيف قائد الشرطة  

 ككؿ مف ىـ أدني رتبة منو
0.85 0.002 * 

36 
الخمؿ  يسيؿ الييكؿ التنظيمي التعرؼ السريع عمى المشاكؿ ك أسباب

 بسرعة
0.81 0.002 * 

37 
يساعد الييكؿ التنظيمي الحالي عمى تنفيذ خطة إدارة األزمة حسب 

 الخطط المكضكعة
0.84 0.002 * 

38 
يساعد الييكؿ التنظيمي الحالي عمى تفكيض بعض الصبلحيات 

 لتسييؿ عممية إدارة األزمات
0.87 0.002 * 

 غير دالة احصائيا \\         ٘ٓ.ٓ* دالة احصائيا عند        

يتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط قويػػة ودالػػة  )الييكػػؿ التنظيمػػي(( أف فقػػرات المجػػاؿ الرابػػع 7يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )
وىػذا  ،(0.87 -0.79حيػث تراوحػت معػامبلت االرتبػاط بػيف ) ،0.05إحصػائيا عنػد مسػتوى داللػة أقػؿ مػف 

 يدؿ عمى أف المجاؿ الرابع وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.
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 ( معامبلت االرتباط بيف فقرات مجاؿ اإلمكانات المادية والبشرية والدرجة الكمية لممجاؿ8جدوؿ )
رقـ 
 الفقرة

 فقرات مجاؿ اإلمكانات المادية كالبشرية
معامبلت 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

مستكل 
 الداللة

39 
يكفر جياز الشرطة احتياجاتو مف األجيزة ك األدكات المختمفة ك 

 الحفاظ عمييا لمكاجية األزمات
0.60 0.002 * 

40 
يكفر جياز الشرطة تجييزات لمنقؿ ك التنقؿ  المناسبة لمكاجية 

 األزمات
0.74 0.002 * 

41 
تتناسب المكارد المادية المتاحة في الشرطة مع طبيعة عمميا أثناء 

 األزمات
0.59 0.002 * 

42 
تحرص الشرطة عمى تكفير كافة أدكات السبلمة المطمكبة لمتعامؿ مع 

 مختمؼ األزمات التي قد تكاجو مباني ك مقرات الشرطة
0.67 0.002 * 

43 
تخصص الشرطة احتياطي مف المكارد المادية الستخداميا كقت 

 األزمات
0.67 0.002 * 

44 
المتكقعة لمشرطة مف المكارد المادية المساندة يتـ دراسة االحتياجات 

 ك األساسية االزمة لمكاجو األزمات
0.68 0.002 * 

45 
يتـ التحديث المستمر عمى المكارد المادية لكي تتماشى مع التغيرات 

 المختمفة
0.79 0.002 * 

 * 0.002 0.66 يتكفر لدم جياز الشرطة الككادر المدربة في مجاؿ األزمات 46

47 
تعمؿ الشرطة عمى تكفير ككادر بشرية مدربة تككف احتياطية لمعمؿ 

 أثناء الطكارئ ك األزمات
0.71 0.002 * 

48 
دييا القدرة عمى تحمؿ ضغكط الككادر البشرية العاممة أثناء األزمات ل

 العمؿ
0.56 0.002 * 

49 
الككادر الفنية المكجكدة حاليان تفي بحاجة الشرطة لمتعامؿ مع 

ك األزماتالطكارئ   
0.72 0.002 * 
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50 
تفضؿ إدارة الشرطة اختيار أفراد فريؽ العمؿ ممف لدييـ خبرة سابقة 

 في التعامؿ مع األزمات
0.66 0.002 * 

51 
متخصصيف مف خارج الشرطة عند تشكيؿ يتـ االستعانة بخبراء ك 

 فريؽ األزمات
0.61 0.002 * 

52 
سيناريكىات مكاجية  يتمقى أفراد الشرطة برامج تدريبية عمى تنفيذ

 األزمات
0.69 0.002 * 

 غير دالة احصائيا \\         ٘ٓ.ٓ* دالة احصائيا عند        

( أف فقػػرات المجػػاؿ الخػػامس )اإلمكانػػات الماديػػة والبشػػرية( يتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط 8يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )
-0.56حيػػث تراوحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف ) ،0.05قويػػة ودالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف 

 وىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الخامس وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي. ،(0.79
 ( معامبلت االرتباط بيف فقرات مجاؿ التدريب والدرجة الكمية لممجاؿ9جدوؿ )

 فقرات مجاؿ التدريب الفقرة
معامبلت 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

مستكل 
 الداللة

األفراد عمى كيفية مواجية األزماتاز الشرطة برامج لتدريب الضباط و يتوفر في جي 53  0.84 0.001 * 

 * 0.001 0.90 يوجد اىتماـ كافي بالتدريب المستمر لتدعيـ عممية إدارة األزمات 54

 * 0.001 0.91 يتـ تحديد االحتياجات الفعمية لعممية التدريب 55

الكافية في مجاؿ إدارة األزمات تتوافر البرامج التدريبية 56  0.87 0.001 * 

57 
يبية كافية لرفع كفاءة األفراد والضباط في األساليب المستخدمة في العممية التدر 

دارة االزماتمواجية و  ا   
0.83 0.001 * 

58 
البيئة التطورات في إدارة األزمات و الضباط بشكؿ مستمر لمتابعة يتـ تدريب األفراد و 

 المحيطة
0.83 0.001 * 

 * 0.001 0.64 ضباط الشرطةو ساىـ التدريب في رفع أداء أفراد ي 59

 غير دالة احصائيا \\         ٘ٓ.ٓ* دالة احصائيا عند        
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( أف فقػرات المجػاؿ السػادس )التػدريب( يتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط قويػة ودالػة إحصػائيا 9يتبيف مف الجدوؿ )
وىذا يدؿ عمى  ،(0.90 -0.64حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف ) ،0.05عند مستوى داللة أقؿ مف 

 أف المجاؿ السادس وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي. 
 ( معامبلت االرتباط بيف فقرات مجاؿ إدارة األزمات والدرجة الكمية لممجاؿ20جدوؿ )

رقـ 
 الفقرة

 فقرات مجاؿ إدارة األزمات
معامبلت 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

مستكل 
 الداللة

 // 0.23 0.17 تستخدـ الشرطة اسمكب إخفاء األزمة عند حدكثيا 60

 // 0.07 0.34 تستخدـ الشرطة اسمكب المكاجية لمنع تفاقـ كانتشار األزمة عند حدكثيا 61

62 
تستخدـ الشرطة اسمكب التعاكف عند حدكث األزمة فيتـ تشكيؿ فريؽ لمكاجية 

 األزمات
0.72 0.001 * 

63 
يتـ حصر األزمة في نطاؽ  ،تستخدـ الشرطة اسمكب االحتكاء عند حدكث األزمة

 محدد حتى ال تنتشر
0.75 0.001 * 

 * 0.001 0.79 يتـ استشعار عبلمات اإلنذار قبؿ كقكع األزمات 64

 * 0.001 0.74 تحميؿ مؤشرات حدكث األزماتتيتـ إدارة الشرطة بتصنيؼ ك  65

 * 0.001 0.69 مختمفة لمتنبؤ باألزمات قبؿ كقكعياتشكؿ فرؽ  66

67 
اجراء التجارب الكىمية لمتعامؿ كىات لمكاجية األزمات المتكقعة ك يتـ إعداد سيناري

 معيا
0.76 0.001 * 

68 
ىناؾ قدرة كسرعة مناسبة في تحريؾ المكارد المادية كالبشرية الضركرية الحتكاء 

 األزمة
0.78 0.001 * 

69 
إدارة الشرطة باالستجابة الفكرية الحتكاء األزمة بتكزيع األدكار كتحديد تقـك 

 الصبلحيات بفترة زمنية قصيرة كمناسبة عند حدكث األزمة
0.77 0.001 * 

70 
   شبكة اتصاالت سمكيةتتكفر غرفة عمميات مناسبة كمجيزة بالتقنيات الحديثة ك 

 عنيا األضرار الناجمةالسمكية حديثة الحتكاء األزمة ك ك 
0.62 0.001 * 

 * 0.001 0.86 تكضع الخطط البلزمة كالكافية إلدارة األزمات في الشرطة حاؿ كقكعيا 71

 * 0.001 0.61 تقـك إدارة الشرطة بتقديـ حكافز لمعامميف في ظركؼ األزمة 72

 * 0.001 0.79يساعد النظاـ الحالي عمى تخطى األزمة كمكاصمة ممارسة النشاطات الشرطية  73
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 دكف أم تأخير في ظركؼ األزمةاالعتيادية 

 * 0.001 0.63 يتـ تخصيص مبمغ مالي ألنشطة استعادة النشاط في الشرطة 74

75 
العبر مف األزمات التي كاجيت جياز الشرطة لبلستفادة يتـ استخبلص الدركس ك 

 منيا في المستقبؿ
0.78 0.001 * 

 * 0.001 0.81 المستقبميةيتـ كضع الخطط لمعالجة األزمات  76

77 
حممة إعبلمية مناسبة لمجميكر ككسائؿ بادر جياز الشرطة بتكجيو رسالة ك ي

 اإلعبلـ حكؿ كيفية التعامؿ مع األزمات
0.66 0.001 * 

 غير دالة احصائيا \\         ٘ٓ.ٓ* دالة احصائيا عند      

األزمػػػات( يتمتػػػع بمعػػػامبلت ارتبػػػاط قويػػػة ودالػػػة ( أف فقػػػرات المجػػػاؿ السػػػابع )إدارة 20يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ )
 ،(0.85 -0.60حيػػث تراوحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف ) ، 0.05إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف 

( فيػي 60,61وىذا يدؿ عمى أف المجاؿ السابع وفقراتو يتمتع بمعامػؿ صػدؽ عػالي. مػا عػدا الفقػرات رقػـ )
 حذفيما مف البعد واالستبانة. تـغير داالت إحصائية فمذلؾ 

  الصدؽ التمييزم:

تعتمد ىذه المقارنة في جوىرىا عمى تقسيـ االستبانة إلى قسميف ويقارف متوسط الربع األعمى في الػدرجات 
ومجػػاؿ توزيػػع الػػدرجات تػػـ إجػػراء طريقػػة المقارنػػة الطرفيػػة بػػيف أعمػػى  ،بمتوسػػط الربػػع األدنػػى فػػي الػػدرجات

حيػث تػـ إيجػاد اختبػار )مػاف ويتنػي( لعينتػيف مسػتقمتيف  ،%( مف الدرجات95) %( مف الدرجات وأقؿ95)
 ،لكشؼ الفروؽ بيف المجموعيف بالنسبة لمدرجة الكمية لبلستبانة وكذلؾ الدرجة الكمية لكؿ مجػاؿ عمػى حػده

   :( 22والنتائج موضحة مف خبلؿ الجدوؿ )
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متوسط مرتفعي ومنخفضي الدرجات عمى مجاالت استبانة معوقات إدارة (  اختبار "ماف ويتني" لدراسة الفروؽ بيف 22جدوؿ )
 األزمات في جياز الشرطة بقطاع غزة

 مجاالت االستبانة

 مرتفعي الدرجات منخفضي الدرجات
 قيمة

 "z" 
متكسط  مستكل الداللة

 الرتب
مجمكع 
 الرتب

متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

 0.001* 3.4- 108.0 12.0 28.0 4.0 التخطيط

 0.001* 3.2- 84 12 36 4.5 تكافر المعمكمات

 0.001* 3.4- 108 13.5 45.0 5.0 تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ

 0.001* 3.5- 116 14.5 55.0 5.5 الييكؿ التنظيمي

 0.001* 3.4- 117 13 36 4.5 اإلمكانات المادية كالبشرية

 0.001* 3.4- 117 13 36 4.5 التدريب

 0.001* 3.5- 135 13.5 36 4.5 إدارة األزمات

 0.001* 3.4- 117 13 36 4.5 االستبانة الكمية

 غير دالة احصائيا \\         ٘ٓ.ٓ* دالة احصائيا عند        

أظيرت النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ باف االستبانة بمجاالتيا تميز بيف األفراد الػذيف حصػموا عمػى 
حصػػػموا عمػػػى درجػػػات مرتفعػػػة فػػػي االسػػػتبانة بشػػػكؿ كمػػػي وكػػػذلؾ عمػػػى درجػػػات منخفضػػػة واألفػػػراد الػػػذيف 

 وىذا يدؿ عمى أف االستبانة بمجاالتيا تتمتع بمعامؿ صدؽ تميزي مناسب. ،المجاالت السبعة

 كركنباخ: –الثبات بطريقة ألفا  

الشػرطة ( ضػابط مػف ضػباط 35تـ تطبيؽ اسػتبانة معوقػات إدارة األزمػات عمػى عينػة اسػتطبلعية قواميػا )
حيػث وجػد أف قيمػة  ،وبعد تطبيػؽ المقيػاس تػـ احتسػاب معامػؿ ألفػا كرونبػاخ لقيػاس الثبػات ،في قطاع غزة

 ستبانة تتمتع بمعامؿ ثبػات مرتفػع.وىذا دليؿ كافي عمى أف اال 0.97ألفا كرونباخ لبلستبانة الكمية يساوي 
 :(29كما ىو موضح في الجدوؿ )
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 الستبانة معوقات إدارة األزمات ومجاالتيا ( معامؿ ألفا كرونباخ29جدوؿ )

 معامؿ ألفا كركنباخ عدد الفقرات مجاالت االستبانة

 0.83 10 التخطيط

 0.84 11 تكافر المعمكمات

 0.89 8 تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ

 0.94 8 الييكؿ التنظيمي

 0.90 14 اإلمكانات المادية كالبشرية

 0.89 7 التدريب

 0.92 16 إدارة األزمات

 0.97 74 االستبانة الكمية

 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

( ضػابط مػف ضػباط الشػرطة 35تـ تطبيؽ اسػتبانة معوقػات إدارة األزمػات عمػى عينػة اسػتطبلعية قواميػا )
حيػػث تػػـ قسػػمة بنػػود  ،وبعػػد تطبيػػؽ االسػػتبانة تػػـ حسػػاب الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية ،فػػي قطػػاع غػػزة

حيػػث تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف مجمػػوع  ،االسػػتبانة إلػػى نصػػفيف وكػػذلؾ بنػػود كػػؿ مجػػاؿ إلػػى قسػػميف
فقد بمغ معامؿ  ،فقرات النصؼ األوؿ ومجموع فقرات النصؼ الثاني لبلستبانة وكذلؾ لكؿ مجاؿ عمى حده

بػراوف المعدلػة أصػبح معامػؿ  -بيرماف ومجػاؿ اسػتخداـ معادلػة سػ ،0.89ارتباط بيرسػوف لبلسػتبانة الكميػة 
 0.77حيث تراوحت معامبلت الثبات بطريقة التجزئية النصفية لمجاالت االستبانة بيف ) ،( 0.90الثبات )

ممػا  ،(23كمػا فػي الجػدوؿ ) ،مما سبؽ يتبيف أف االسػتبانة بفقراتيػا تتمتػع بمعامػؿ ثبػات عػالي ،(0.93 –
وبػػذلؾ اعتمػػد الباحػػث ىػػذا المقيػػاس كػػأداة  ،الت المػػذكورة اعػػبلهيشػػير إلػػى صػػبلحية المقيػػاس لقيػػاس المجػػا

 لئلجابة عمى فروض وتساؤالت الدراسة.ت و لجمع البيانا
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 (: معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية الستبانة معوقات إدارة األزمات23جدوؿ )

معامؿ ارتباط  المجاالت
 بيرسكف

معامؿ الثبات بطريقة 
 براكف المعدلة سبيرماف

 0.79 0.65 التخطيط

 0.78 0.64 تكافر المعمكمات

 0.82 0.70 تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ

 90 .0 0.82 الييكؿ التنظيمي

 0.77 0.62 اإلمكانات المادية كالبشرية

 0.86 0.75 التدريب

 93 .0 0.86 إدارة األزمات

 90 .0 0.82 االستبانة الكمية
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 اإلحصػػػائيػة: األسػػاليػب

 Statistical Package forمػف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي سػتبانةقػاـ الباحػث بتفريػغ وتحميػؿ اال
the Social Sciences   (SPSS 20.0)، :وقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية 

 النسبة المئوية والمتوسط الحسابي  إحصاءات كصفية منيا: -2
ويفيد في معرفة مقدار النسبة المئوية لكؿ مجاؿ مف  النسبي )الكزف النسبي(:المتكسط الحسابي  -9

 المجاالت.
لمعرفة ثبات فقرات االختبار. واالنحراؼ المعياري  (:Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ ) -3

يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصؼ متغيرات 
 دراسة .ال
يستعمؿ لمتأكد مف أف و :  (Split half methods)معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية  -4

 االستبانة لدييا درجات ثبات مرتفعة.
لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ  (:Person Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف )  -5

لقياس درجة االرتباط. يستخدـ ىذا االختبار لدراسة تبار والدرجة الكمية لبلستبانة و الداخمي بيف فقرات االخ
 العبلقة بيف المتغيرات.

لمتعرؼ عمى الصدؽ التمييزي لدرجات أفراد العينة ) مرتفعي ومنخفضي  اختبار )ماف كيتني( -6
 الدرجات( بالنسبة لمدرجة الكمية لؤلبعاد.

 .ينتيف مستقمتيفمتوسطات عف يداللة الفروؽ ب كشؼ: ل( لعينتيف مستمقتيفT- Test) اختبار -7
لبياف داللة الفروؽ ببف متوسطات ثبلث  (:One-Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )   -8

 .عينات فأكثر
ف متغيرات العوامؿ الديمغرافية لمعرفة اتجاه الفروؽ و داللتيا بيف فئات كؿ متغير م : LSDاختبار  -9
 تأثيرىا عمى مجاالت االستبانة.و 

لمتعرؼ عمى أثر  :  Backwardتحميؿ االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة التراجعية  -20
 )المتغيرات المستقمة( معوقات إدارة األزمات عمى إدارة األزمات ) المتغير التابع(.
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 الفصػؿ الخامػس
 تحميؿ بيانات الدراسة كاختبار الفرضيات

 
 مقدمة 

 
  الخصائص الشخصيةالكصؼ االحصائي لعينة الدراسة كفؽ 

 
 تحميؿ فقرات الدراسة 

 
 اختبار فرضيات الدراسة 
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 :مقدمة 
استعراض أبرز نتائج االستبانة بيتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لتمثيؿ البيانات واختبار الفرضيات وذلؾ 

والوقوؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا 
لمحصوؿ عمى  SPSS)الحصائي)برنامج الرائد(، حيث تـ استخداـ  –مقدـ  –عقيد  –المستجيبيف )عميد 

 نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا في ىذا الفصؿ.

 :الكصؼ االحصائي لعينة الدراسة كفؽ الخصائص الشخصية 
 

  :تكزيع أفراد العينة حسب نكع الرتبة العسكرية 
 تضح مف خبلؿ الجدوؿ التالي:ي

 ( توزيع أفراد العينة حسب نوع الرتبة العسكرية24جدوؿ )
 % N الرتبة العسكرية

 0.4 1 عميد

 6.6 15 عقيد

 22.4 51 مقدـ

 70.6 161 رائد

 100.0 228 المجمكع

  3.0 بيانات مفقكدة

  231 المجمكع الكمي

 
بسػبب فػػوز حركػػة حمػاس فػػي انتخابػػات عقيػػد  ،رتبػة عميػػديعػزو الباحػػث النتيجػة السػػابقة انخفػػاض 

الحكومػػة الجديػػدة سػػدة الحكػػـ ـ واسػػتنكاؼ العػػامميف فػػي جيػػاز الشػػرطة عػػف العمػػؿ، وتػػولي 9006عػاـ 
 عميد، رتبةوقيادة الشرطة، وبالتالي حداثة القيادة القائمة عمى إدارة الشرطة وىذا بدوره أدى النخفاض 

في جياز الشرطة، أما ارتفاع نسبة رتبة رائد ومقدـ يعزو الباحث  بسبب انخفاض سنوات الخدمة عقيد
دت بشكؿ أساسي عمى الدرجػة التنظيميػة وسػنوات ـ اعتم9006السبب بأف نظاـ الترقيات في حكومة 

االعتقػػاؿ والشػػيادات العمميػػة، حيػػث ىػػذه المعػػايير تنطبػػؽ عمػػى نسػػبة كبيػػرة مػػف أفػػراد الشػػرطة كػػوف أف 
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أىػػؿ العػػامميف فػػي الشػػرطة جػػزء كبيػػر مػػف العػػامميف ىػػـ مػػف أبنػػاء التنظيمػػات الفمسػػطينية، وىػػذا بػػدوره 
حداثػػة السػػمطة الحاكمػػة فػػي غػػزة سػػاعد وأيضػػًا مقػػدـ(،  –)رائػػد الحصػػوؿ عمػػى رتػػب سػػامية ومتوسػػطة 
 مقدـ(. –عمى تركز الرتب السامية في فئة)رائد 

 
  :تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي 

 تضح مف خبلؿ الجدوؿ التالي:ي

 ( توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي25جدوؿ )
 % N المؤىؿ العممي

 6.9 16 عميا دراسات

 61.0 141 بكالكريكس

 15.2 35 دبمـك

 13.0 30 عامة ثانكية

 3.9 9 دكف فما

 100.0 231 المجمكع

 

مثؿ ما ، حيث تات العميا والبكالوريوس والدبموـنسبة حممة الشيادات الدراس يعزو الباحث نتيجة ارتفاع
وزارة الداخمية بتنمية القدرات العممية  ، السبب يعود الى إىتماـمف اجمالي مجتمع الدراسة%83بيقار 

أماميـ، مف خبلؿ عمؿ وزارة الداخمية عمى إنشاء كمية فتح األفؽ التعميمية لكبار الضباط مف خبلؿ 
الشرطة، كذلؾ إنشاء المعاىد األمنية التي تعطي درجة الدبموـ األمني، وكذلؾ تشجيع الضباط اإللتحاؽ 

بعد، والتي يتوفر فييا التعميـ في مجاالت متخصصة في العمـو بجامعة األمة مف خبلؿ التعميـ عف 
ىذه النسبة جيدة ويمكف االستفادة منيا في تطوير العمؿ في جياز الشرطية والقانونية، يعتبر الباحث 

خاصة كيفية المتخصص في العموـ الشرطية و ، ويمكف البناء عمييا مف خبلؿ تكثيؼ التدريب الشرطة
% 27ما يقارب جياز الشرطة، أما نسبة حممة الثانوية العامة وما دوف بمغت النسبة إدارة األزمات داخؿ 
عانت مف ظمـ تعود إلى وجود نسبة مف كبار الضباط في جياز الشرطة  ىذه النسبةمف مجتمع الدراسة و 

 .اإلعتقاؿ في سجوف االحتبلؿ وحرمت مف فرص التعميـ
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  :تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخبرة 
  خبلؿ الجدوؿ التالي:يتضح مف 

 ( توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة26جدوؿ )
 % N سنكات الخبرة

 3.1 7 فأقؿ سنكات 5 

 47.2 108 سنكات 6-10 

 49.8 114 فأكثر سنكات 10

 100.0 229 المجمكع

  2 بيانات مفقكدة

  231 المجمكع الكمي

، بسػبب أف معظػـ كبػار الضػباط سػنوات 10-6 سػنوات الخبػرةيعزو الباحث ىذه النتيجة ارتفػاع نسػبة 
، أمػا ارتفػاع نسػبة ذوي ـ9006بعد فوز حركة حماس في انتخابات عػاـ حديثي التوظيؼ في الشرطة 

يعود لعدـ استنكاؼ جزء مف كبػار الضػباط الشػرطة وعػودة جػزء آخػر  فأكثر سنوات 10سنوات الخبر 
كػػوف أف جيػػاز الشػػرطة يعتبػػر جيػػاز مػػدني ذات طػػابع عسػػكري ييػػتـ فػػي  لمعمػػؿ بعػػد اسػػتقرار الوضػػع

ارتفػػاع سػػنوات الخبػػرة بسػػبب يعػػزو الباحػث ، أيضػػًا الحفػاظ عمػػى أمػػف المػػواطف وتقػديـ الخدمػػة لممجتمػػع
وجػػػود عػػػدد مػػػف كبػػػار الضػػػباط لػػػدييـ سػػػنوات اعتقػػػاؿ كبيػػػرة، حيػػػث القػػػانوف الفمسػػػطيني يحتسػػػب ىػػػذه 

 يف في الحكومة تقديرًا لما بذلوه مف تضحية.السنوات كسنوات خدمة لمعامم

  :تكزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية 
  تتضح مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 ية( توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمر 27جدوؿ )
 % N العمر

 4.8 11 سنة (20-30) 

 52.2 120 سنة (31-40) 
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 37.4 86 سنة (41-50) 

 5.7 13 فكؽ فما 51 

 100.0 230 المجمكع

  1 بيانات مفقكدة

  231 المجمكع الكمي

سػػنة أف كبػػار  (50-41)( سػػنة، و40-31تتػػراوح أعمػػارىـ  مػػا بػػيف )نسػػبة الػػذيف  زيػػادةيعػػزو الباحػػث 
ـ 9006الضباط العامميف في الشػرطة ىػـ مػف فئػة القيػادة الشػابة الػذيف تولػوا إدارة جيػاز الشػرطة عػاـ 

 .عف العمؿ الشرطة بعد استنكاؼ كبار ضباط

 تكزيع أفراد العينة حسب نكع المحافظة:  
  تضح مف خبلؿ الجدوؿ التالي:ي

 ( توزيع أفراد العينة حسب نوع المحافظة28جدوؿ )
 % N المحافظة

 15.2 35 الشماؿ محافظة

 42.9 99 غزة محافظة

 14.7 34 الكسطى محافظة

 13.0 30 خانيكنس محافظة

 14.3 33 رفح محافظة

 100.0 231 المجمكع

 
يعزو الباحث النتيجة السابقة بارتفاع حجـ أفراد العينة في محافظة غزة بسبب تواجد جميع اإلدارات 

أفراد وضباط الشرطة وبالتالي وبسبب ارتفاع عدد السكاف أوجب ارتفاع عدد  ،المركزية في محافظة غزة
 .كبار الضباط في المحافظةارتفاع عدد 
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 الطبيعي:ختبار التكزيع ا
-Kolmogorov، قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار كممرجػوؼ سػمرنوؼ تعرؼ عمى مدى اعتدالية البياناتلم

Smirnov Z  ويتضػح ذلػؾ مػف خػبلؿ أـ ال تتبػع التوزيػع الطبيعػيالسػبعة  هأبعػادالمقيػاس و ، لمعرفػة ىػؿ ،
 الجدوؿ التالي:

 إدارة األزمات بعادالختبار التوزيع الطبيعي أل ( يوضح نتائج اختبار كممرجوؼ سمرنوؼ29جدوؿ )
 ِظزىي اٌذالٌخ وٍّجزوف طّزٔىف األثؼبد

 0.141// 1.15 اٌزخطُظ

 0.249// 1.02 رىافز اٌّؼٍىِبد

 0.050// 1.36 رىافز ٔظبَ ارظبي فؼبي

 0.053// 1.35 اٌهُىً اٌزٕظٍُّ

 0.333// 0.95 اإلِىبٔبد اٌّبدَخ واٌجشزَخ

 0.199// 1.07 اٌزذرَت

 0.652// 0.74 إدارح األسِبد

 غير دالة احصائيا \\         1015* دالة احصائيا عند        

 إدارة األزمػاتوؼ سمرنوؼ الموضحة في الجدوؿ السابؽ أف مقيػاس ر جنتائج اختبار كممتبيف مف خبلؿ ال
الييكػػػؿ التنظيمػػػي، االمكانػػػات التخطػػػيط، تػػػوافر المعمومػػػات، تػػػوافر نظػػػاـ اتصػػػاؿ فعػػػاؿ، ) السػػػبعةوأبعػػػاده 

. وىػذا 0.05مف  كبرتبع التوزيع الطبيعي ألف مستوى الداللة أي( المادية والبشرية، التدريب، إدارة األزمات
، ألف ىػػذه االختبػػارات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػيمعمميػػة ( ألف البيانػػات ليجعػػؿ الباحػػث يسػػتخدـ االختبػػارات )ا

  . تي ممكف الحصوؿ عميياالنتائج التعطي درجة دقة عالية في 

 :تحميؿ فقرات الدراسة      

  مجاؿ التخطيطفقرات تحميؿ 

قاـ الباحث بحساب  ،لمعرفة مدى توفر التخطيط لدى جياز الشرطة الفمسطيني في قطاع غزة
ثـ  ،المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ التخطيط والدرجة الكمية لممجاؿ
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والنتائج المتعمقة بيذا التساؤؿ  ،( درجات3حوؿ الدرجة المتوسطة التي تساوي ) ،ايجاد اختبار االشارة
 موضحة في الجدوؿ التالي:

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية والوزف النسبي لممجاؿ األوؿ )التخطيط( وفقراتو90جدوؿ )

الكزف  المتكسط الفقرات الرقـ
 الترتيب (Zقيمة ) النسبي %

 4 -5.73** 65.7 3.3 يوجد لدى جياز الشرطة خطط معدة مسبقًا تساعد عمى إدارة االزمات بشكؿ فًعاؿ 1

 3 -6.15** 67.4 3.4 تمتـز إدارة الشرطة بالتخطيط المستمر لتطوير ادائيا في إدارة األزمات 2

3 
التخطيط و إعداد رؤساء األقساـ و اإلدارات في عمميات تشارؾ الشرطة كبار الضباط و 

 9 -1.71// 60.8 3.0 الخطط التنفيذية

4 
 لمالية(الداخمية تحديد)الموارد المادية والبشرية واإلدارية و تقـو الشرطة بتحميؿ البيئة ا
 10 -0.60// 58.1 2.9 الضعؼ لبلستفادة منيا في إدارة األزمات في المستقبؿلمتعرؼ عمى مصادر القوة و 

5 
غيرات البيئة الخارجية في المجتمع لمتعرؼ عمى المتتقـو الشرطة بتحميؿ 

 11 -2.30* 56.3 2.8 اجتماعية ثقافية(والتي تؤثر عمى إدارة األزمات في المستقبؿ–اقتصادية-المختمفة)سياسية

 2 -6.82* 68.1 3.4 تكوف إدارة الشرطة فريقًا لتتعامؿ مع األزمات التي تواجو الشرطة 6

7 
الطرؽ المثمى لمسيطرة السيناريوىات المختمفة لؤلزمات و توجد خطط بديمة لمتعامؿ مع 

 5 -4.23* 65.4 3.3 عمييا

8 
تحسينيا مف أجؿ التعامؿ مع يـ الخطط السابقة بقصد تطويرىا و تقـو إدارة الشرطة بتقي

 6 -3.71* 65.2 3.3 األزمات المستقبمية

 1 -6.13* 68.2 3.4 تطبيقياالتعامؿ معيا و ة واضحة مما يسيؿ الخطط المعد 9

10 
تضع إدارة الشرطة خطوات تنفيذ السيناريوىات لجميع العامميف في الشرطة لمحد مف 

 8 -2.60* 63.0 3.1 األضرار الناجمة عف األزمة

 - -3.86* 63.9 3.2 المجاؿ األكؿ "التخطيط  

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند         

 تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:

( القائمة بأف "الخطط المعدة واضحة مما يسيؿ التعامؿ معيا وتطبيقيا " حيث 9الفقرة رقـ )بخصوص  -
ىو ويعزو الباحث ىذا السبب الذي أدى لمثؿ ىذه االستجابة الكبيرة  ،احتمت ىذه الفقرة المرتبة األولى
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الخبرة العالية لدى جياز الشرطة الفمسطيني في مجاؿ األزمات كونو تعرض لمعديد مف األزمات  نتيجة
المختمفة مثؿ أزمات العدواف الصييوني عمى جياز الشرطة وتدمير مقراتو واستيداؼ األفراد والضباط 

وكيؼ استطاعت الشرطة  ،وما تبعو مف أزمات ،ـ9007ستنكاؼ أفراد الشرطة في عاـ وكذلؾ أزمة ا
وكذلؾ أزمة  ،إعادة العمؿ إلى طبيعتو واالستمرار في خدمة وحماية المواطنيف رغـ كافة الظروؼ الصعبة

توفير الفمتاف األمني الذي سببتو العائبلت الكبيرة في قطاع غزة وكيؼ استطاعت الشرطة التغمب عمييا و 
ومف ىنا أصبح جياز الشرطة قادر عمى وضع الخطط المناسبة والمبلئمة  ،األمف واألماف لممواطنيف

 بحيث يسيؿ التعامؿ معيا في الميداف.

"تقوـ الشرطة بتحميؿ البيئة الداخمية تحديد)الموارد المادية و البشرية واإلدارية ( القائمة بأف 4الفقرة رقـ ) -
حتمت " حيث امصادر القوة والضعؼ لبلستفادة منيا في إدارة األزمات في المستقبؿوالمالية( لمتعرؼ عمى 

ويعزو الباحث انخفاض نسبة االستجابة مف قبؿ كبار الضباط عمى ىذه الفقرة ، ىذه الفقرة المرتبة األخيرة
درجة  كوف أف البيئة الداخمية لجياز الشرطة متغيرة ويصعب تحميميا لوجود عناصر كثيرة متشابكة مع

ثبات مواردىا المادية والبشرية بسبب تعرض إداراتيا ومقراتيا وعناصرىا باستمرار لبلستيداؼ مف قبؿ 
العدو الصييوني وكذلؾ عناصرىا االدارية غير مستقرة  بسبب تغير قيادة وعناصر وأنظمة ولوائح العمؿ 

شرطة ووزير الداخمية ) سعيد وبسبب العدواف المستمر باستيداؼ قيادة ال ،ـ 9006بعد انتخابات عاـ 
أما الموارد المالية فيصعب تحديدىا كوف الحكومة في غزة تعيش حالة األزمة بسبب الحصار  ،صياـ(

الخانؽ عمييا والعوائؽ الكبيرة التي تفرضيا الدوؿ المنحازة لمكياف الصييوني بمنع المساعدات المالية مف 
  الوصوؿ لمحكومة الفمسطينية في غزة.

بمتوسػػط حسػػابي  ،% 63.9الػػوزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ األوؿ )التخطػػيط( يسػػاوي وبشػػكؿ عػػاـ  -
وىذا يشػير إلػى  ،درجات 3مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف  ،درجة 3.9

معيػار ى وىػذا بنػاء عمػ ،%63.9أف جياز الشرطة فػي قطػاع غػزة لػدييـ تخطػيط بدرجػة متوسػطة وبنسػبة 
 .التصنيؼ الذي اعتمده الباحث

مف خبلؿ النتائج  تبيف أف آراء أفراد العينة في معظـ الفقرات كانت ايجابية حيث أف الوزف النسبي لكؿ 
بمعني أف كبار الضباط يوافقوف عمى أف جياز الشرطة في قطاع غزة يقوـ بالتخطيط إلدارة  ،فقرة مناسب

كما تمتـز  ،إعداد الخطط المسبقة لمتعامؿ مع األزمات فور حدوثيا% مف خبلؿ 63.9زمات بنسبة األ
تقـو الشرطة بتحميؿ البيئة الخارجية حيث   ،الشرطة بالتخطيط المستمر لتطوير أدائيا في إدارة األزمات 

في المجتمع لمتعرؼ عمى المتغيرات المختمفة لموضع السياسي بسبب أنيا تعيش في ظروؼ غير عادية 
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وخاصة  قطاع غزة  الذي تعرض ويتعرض بشكؿ مستمر لمعدواف  ،تقع تحت االحتبلؿ كوف فمسطيف
حيث أف قطاع غزة  ،كما اف األوضاع االقتصادية واالجتماعية ليا أثر في عممية التخطيط ،الصييوني

فاف إدارة الشرطة تأخذ في الحسباف عند عممية التخطيط  ،9006يعيش تحت الحصار المستمر منذ عاـ 
لذا استوجب مف جياز الشرطة أخذ ىذه  ،اع االقتصادية واالجتماعية لممواطنيف في قطاعاألوض

ومف خبلؿ النتائج تبيف أف  ،المتغيرات في الحسباف عند التخطيط  إلدارة األزمات في الحاضر والمستقبؿ
الية بمقدار حيث حصمت ىذه الفقرة عمى نسبة ع ،إدارة الشرطة تقوـ بتكويف فريقًا لمتعامؿ مع األزمات

أف جياز الشرطة قادر عمى تكويف فرؽ مختمفة إلدارة األزمات  ويعزو الباحث ىذا السبب إلى ،68.2%
بسبب تنوع األزمات التي عصفت بجياز الشرطة والمجتمع حيث يتـ استدعاء الفريؽ المناسب حسب نوع 

تي أظيرت أف وزارة الصحة يتوفر ـ( وال9020 ،وقد اتفقت النتائج الحالية مع دراسات )أبو عزيزاألزمة. 
ـ( والتي 9009 ،دراسة )عبد العاؿ ،لدييا تخطيط إلدارة األزمات في ظؿ الحصار عمى قطاع غزة

ـ( 9008 ،دراسة )عودة ،أظيرت توفر تخطيط استراتيجي لدى مديري المدارس في محافظات غزة
دراسة  ،األزمة قبؿ حدوث األزمات إلدارة التخطيط بعممية تمتـز اإلسبلمية الجامعة أف الدراسة وأظيرت
ـ( حيث أظيرت المديريف يقوموف بالممارسات المتعمقة باإلجراءات التي يتبعيا المديريف 9006، )حمدونة

ـ( حيث أظيرت النتائج أىمية االىتماـ 9005 ،دراسة )كردـ ،في التخطيط لمواجية األزمات بشكؿ فعاؿ
أنيا أداة فاعمة لدراسة األوضاع األمنية و تحقيؽ التنسيؽ بيف األجيزة كما ،بالتخطيط و التنبؤ بالمستقبؿ 

ـ( أظيرت الدراسة فاعمية التخطيط إلدارة األزمة لدى القيادة 9009 ،دراسة )الوىاس ،المعنية بإدارة األزمة
جراءات ووظائؼ عممية معالشطة و ـ(أظيرت أف التخطيط السميـ ألن2997 ،دراسة) الزىراني ،األمنية جة ا 

 Esbensenدراسة)  ،و إدارة األزمة وفي مراحميا المختمفة يزيد مف فاعميتيـ في مواجية االزمة وتأثيراتيا
and crisciunas،2008  الرغـ عمى األزمات إدارة لعممية والتحضير (أظيرت أىمية ووجوب التخطيط 

لممنظمة إلدارة (أظيرت أىمية وضع خطة  Nichalas،1992دراسة ) ،وتأخذ وقت مكمفة أنيا مف
ووضع السيناريوىات واإلجراءات لمعالجتيا مع تحديد األولويات في اإلجراءات مع مراعاة  ،األزمات

( أظيرت أف المنظمات التي لدييا وحدة إلدارة 1989 ،دراسة )أياف متروؼ ،التغيرات التي قد تطرأ
المنظمات التي لـ يكف لدييا وحدة  األزمات وتقوـ بالتخطيط  كانت تتخذ إجراءات وقائية بنسبة أعمى مف

ـ( والتي أظيرت إلى ضعؼ التنبؤ 9006، وتختمؼ نتائج الدراسة مع دراسة )الجديمي ،إلدارة األزمات
ـ( والتي أظيرت عدـ وجود خطط طوارئ 9007 ،دراسة )شبير ،واالستعداد لؤلزمات لدى وزارة الصحة
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ـ( والتي أظيرت وجود تخطيط إلدارة األزمات 9007 ،دراسة ) اسميـ ،إلدارة األزمات في مستشفى ناصر
دراسة) األعرجي  ،%59.7بدرجة ضعيفة وبحاجة إلى تنمية وتطوير حيث حصؿ المجاؿ عمى وزف نسبي

الوقائية بدرجة أقؿ مف المراحؿ التنفيذية أظيرت توفر المراحؿ التخطيطية و ـ( والتي 9000،ودقاسمة 
 بيا وموضح األزمات إلدارة فاعمة خطة توفر أظيرت عدـ Orific) ، ( 2000دراسة ،والعبلجية لؤلزمة

 حدوث األزمات. أثناء في المدرسة دور مدير

 تحميؿ فقرات مجاؿ تكافر المعمكمات 

قاـ الباحث بحساب  ،لمعرفة مدى توافر المعمومات لدى جياز الشرطة الفمسطيني في قطاع غزة
ي لكؿ فقرة في مجاؿ توافر المعمومات والدرجة الكمية المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسب

والنتائج المتعمقة  ،( درجات3حوؿ الدرجة المتوسطة التي تساوي ) Zثـ ايجاد اختبار االشارة  ،لممجاؿ
 بيذا التساؤؿ موضحة في الجدوؿ التالي:

 المعمومات( وفقراتو( يوضح التكرارات والنسب المئوية والوزف النسبي لممجاؿ الثاني )توافر 92جدوؿ )

 المتكسط الفقرات الرقـ
الكزف 
النسبي 

% 
 الترتيب (Zقيمة )

 8 -2.64*  62.8 3.1 ذىفز إدارج انشزؽح قاػذج تُاَاخ شايهح خاطح تاألسياخ 11

 2 -6.61*  68.6 3.4 ذهرى إدارج انشزؽح تذقح انًؼهىياخ انخاطح تاألسيح 12

13 
قىاػذ انثُاَاخ وفق يا َسرعذ يٍ ذطىَز و إدارج انشزؽح ترؽذَس وذقى

 أسياخ
3.4 68.2  *5.94- 3 

 7 -4.20*  65.1 3.3 ػًهُح اسرزظاع انًؼهىياخ وقد األسيح ذرًُش تسهىنح انىطىل إنُها 14

 1 -9.73*  73.3 3.7 ذثادل انًؼهىياخرقُُاخ انؽذَصح فٍ ظًغ و ذخشٍَ وذسرخذو ان 15

16 
          انًؼهىياخ انخاطح تاألسياخَىظذ فٍ انشزؽح دائزج يسرقهح نعًغ 

 ذخشَُهاوذؽهُهها و
3.1 61.3 //1.40- 10 

17 
        ذسرخذو اإلدارج َظاو أيٍ شثكح انًؼهىياخ نهًؽافظح ػهُها يٍ انسزقح 

 انرهظضو
3.3 66.3  *4.95- 6 

18 
ذؽزص إدارج انشزؽح ػهً أٌ ذرسى انًؼهىياخ انخاطح تاألسياخ 

 إلدراك االسيح تشكم ظُذتانىػىغ نهؼايهٍُ 
3.3 66.8  *5.60- 5 

 11 -0.46// 60.0 3.0 َىفز َظاو انًؼهىياخ انؽانٍ انًؼهىياخ انكافُح ػٍ انًشكهح دائًا   19
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 9 -2.16* 62.4 3.1 َىفز َظاو انًؼهىياخ انؽانٍ اإلؼظائُاخ االسيح نظُغ انقزار 20

21 
            َرى ذخشٍَ ظًُغ انًؼهىياخ ؼىل األسياخ نغزع االسرفادج يُها 

 سرخالص انؼثزاو 
3.4 67.8  *5.84- 4 

 - -5.62*  65.8 3.3 اٌّجبي اٌثبٍٔ "رىافز اٌّؼٍىِبد "

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند        

 تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:

( القائمة بأف "تستخدـ التقنيات الحديثة في جمع وتخزيف وتبادؿ المعمومات" 25بخصوص الفقرة رقـ ) -
يعزو الباحث بأف ارتفاع نسبة الموافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ حيث ، حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األولى

وتبادؿ المعمومات، كوف جياز أفراد الدراسة عمى أف الشرطة تستخدـ التقنيات الحديثة في جمع وتخزيف 
الشرطة بيا دائرة تختص بجمع المعمومات وتقديـ االحصائيات البلزمة لجية االختصاص لتقييـ نتائج 
الخطط التي يتـ وضعيا لعبلج المشاكؿ في جياز الشرطة، وقياـ بعض اإلدارات في الشرطة بتوفير 

حاب السوابؽ مثؿ تجار المخدرات قاعدة بيانات مركزية عمى مستوى قطاع غزة عف األشخاص أص
ومروجيو، وكوف أف عينة الدراسة مف الرتب السامية صاحبة القرار في الشرطة فيي مطمعة عمى آليات 
عمؿ دائرة جمع المعمومات كونيا تقدـ االحصائيات البلزمة ليـ بصورة أرقاـ، وىذا يظير جميًا فيما تقدمو 

ادث الطرؽ بأنواعيا المختمفة، وكذلؾ االحصائيات الدالة دائرة المعمومات مف احصائيات عف نسبة حو 
 عمى مؤشرات ارتفاع أو انخفاض الجرائـ في قطاع غزة.

" يوفر نظاـ المعمومات الحالي في الشرطة المعمومات الكافية عف ( القائمة بأف 29أما الفقرة رقـ ) -
 " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األخيرة المشكمة دائماً 

عمى أف جياز الشرطة يوفر نظاـ المعمومات الحالي فيو المعمومات باحث أف تدني نسبة الموافقة ويعزو ال
وذلؾ بسبب أف دائرة المعمومات تقدـ تقارير واحصائيات عف مؤشرات االنذار عف  ،الكافية عف المشكمة
انخفاض مؤشرات ع أو رة المعمومات عف أسباب ارتفاولكف ال يوجد تغذية راجعة إلى دائ ،األزمات المحتممة

وبسبب  ،ىذا بدوره يشكؿ أثر سمبي عمى أداء دائرة المعمومات في جياز الشرطة ،وقوع بعض األزمات
وأف تنوع ىذه األزمات جعؿ جياز الشرطة يواجو صعوبة في تحديد  ،تعدد األزمات التي مر بيا المجتمع

وبالتالي جياز  ،الداخمية والخارجيةجميع المؤشرات الدالة عمى وقوع األزمات بسبب تداخؿ عناصرىا 
وأيضًا يجد الباحث  ،الشرطة في بعض االحياف قد يفقد القدرة عمى توفير المعمومات الكافية عف األزمة

وجود أسباب أخرى مثؿ استقبلؿ دائرة المعمومات عف إدارة التخطيط في الشرطة ىذا بدوره يفقد التكاممية 
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 وجود مف بالرغـ إلى أنو دوارىـ بشكؿ فع اؿ. كما يعزو الباحثبيف التخطيط والمعمومات في أداء أ
 ذلؾ أف إال ،%(60.0) نسبي بوزف لكبار الضباط وقيادة الشرطة المعمومات لتوفير متوسطة استجابات

 وقوع مف تحذر التي المبكر اإلنذار إشارات مف اكتشاؼ بغزة الفمسطينية الشرطة إمكانية مف يزد لـ
 التي المعمومات توظيؼ كيفية عمى الضباط ليؤالء الجيد عدـ التدريب ذلؾ في السبب يكوف وقد ،األزمات

 مقصوًرا لممعمومات استخداـ الضباط يكوف أف يمكف كما ،المستقبمي التنبؤ عمييا ألغراض الحصوؿ يتـ
ىماؿ ،اليومية األعماؿ بسبب تحصؿ التي الحالية حؿ المشاكؿ عمى التنبؤ  ألغراض منيا االستفادة وا 

 المستقبمي.

بمتوسػػط  ،% 65.8الػػوزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ الثػػاني )تػػوافر المعمومػػات( يسػػاوي وبشػػكؿ عػػاـ  -
وىػذا  ،درجػات 3ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذا المجػاؿ قػد زاد عػف  ،درجػة 3.3حسابي 

وىػذا  %.65.8يشير إلػى أف جيػاز الشػرطة فػي قطػاع غػزة لديػو تػوافر لممعمومػات بدرجػة متوسػطة تسػاوي
 معيار التصنيؼ الذي اعتمده الباحث.بناء عمى 

كػوف   ،حيث يعزو الباحػث ىػذه النتيجػة إلػى أف جيػاز الشػرطة ييػتـ بالمعمومػات الدالػة عمػى األزمػات
عسػػكري ييػػتـ بجمػػع المعمومػػات عػػف المػػواطنيف لتػػوفير األمػػف ليػػـ جيػػاز الشػػرطة ىيئػػة مدنيػػة ذات طػػابع 

وأيضػػًا ليبقػػى عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف المعرفػػة بالوضػػع االجتمػػاعي والثقػػافي والسياسػػي  ،والتقميػؿ مػػف الجػػرائـ
وىػػذا مػػا لمسػػتو إدارة الشػػرطة فػػي أغمػػب  ،حتػػى يسػػيؿ عميػػو بنػػاء خططػػو البلزمػػة لمحفػػاظ عمػػى المجتمػػع

 ،ـ9009 -9008ا جيػػاز الشػرطة الفمسػػطيني خػػبلؿ الحػػرب والعػدواف عمػػى غػػزة عػػاـ األزمػات التػػي أدارىػػ
حيػػػث كانػػػت تقػػػـو قيػػػادة الشػػػرطة والحكومػػػة الفمسػػػطينية بمتابعػػػة  ،ـ9029نػػػوفمبر  ،وحػػػرب األيػػػاـ الثمانيػػػة

فقػػد  ،األزمػػة مػػف خػػبلؿ المعمومػػات التفصػػيمية المتعمقػػة باألزمػػة وتػػداعياتيا التػػي كانػػت تصػػميا مػػف الميػػداف
ممػػت الشػػرطة عمػػى وضػػع خطػػط  لمواجيػػة األزمػػات مبنيػػة عمػػى معمومػػات تػػـ جمعيػػا بشػػكؿ مسػػبؽ عػػف ع

وقػػد لمسػػت الشػػرطة ذلػػؾ بشػػكؿ جمػػي خػػبلؿ الحػػربيف السػػابقتيف  ،المؤشػػرات التػػي قػػد تػػؤدي لحػػدوث األزمػػة
شرطة ثـ قامت ال ،عمى غزة مف خبلؿ التمييز في مواجية األزمة التي اعتمدت عمى المعمومات التفصيمية

التي تمثمت في ضبط الجبية الداخمية ومتابعة التجار المحتكريف لمسػمع وتػوفير مػا  ،بإعداد خطط الطوارئ
يمـز لممواطف مف مواد غذائية بشكؿ مدروس مف خبلؿ تنظيـ العمؿ في المخابز ومتابعة المشبوىيف الذيف 

عمػػػى جيػػػد بشػػػري فػػػي جمػػػع  وكػػػؿ ذلػػػؾ جػػػاء بنػػػاء ،راىػػػف عمػػػييـ االحػػػتبلؿ فػػػي زعزعػػػة الجبيػػػة الداخميػػػة
وقػػد اتفقػػت النتػػائج الحاليػػة مػػع دراسػػة  ،وتحديثػػو ميػػدانيًا قبػػؿ وأثنػػاء وقػػوع األزمػػات ،المعمومػػات بشػػكؿ كبيػػر
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ـ( والتي أظيػرت أف وزارة الصػحة يتػوفر لػدييا معمومػات بدرجػة مقبولػة إلدارة األزمػات 9020 ،)أبو عزيز
 ـ( أظيرت الدراسة نتائج ايجابية حيث كاف الوزف9008،دراسة )عودة  ،في ظؿ الحصار عمى قطاع غزة

 ،دراسػة ) اسػميـ ،%76.07يسػاوي األزمػات( ادارة فػي )المعمومػات أىميػة الرابػع المجػاؿ لفقػرات النسػبي
(أظيػػرت الدراسػػة أف 9007، دراسػػة)العتيبي ،( والتػػي أظيػػرت وجػػود نظػػاـ معمومػػات عػػف األزمػػات9007

دراسػػػة  ،األمنػػػي أثنػػػاء إدارة الكػػػوارث ىػػػي عػػػدـ دقػػػة ووضػػػوح المعمومػػػاتأىػػػـ المعوقػػػات التػػػي تواجػػػو القائػػػد 
(Wang،2009 أظيرت أف ) المعرفػة الميمػة تعمـ مف الشركة تمكف المعرفة إدارة استراتيجيات استخداـ 

دراسػة )أيػاف  ،إدارة األزمػات فػي أفضػؿ لنتػائج الشػركة وتقػود ،وفعاليػة بكفػاءة األعمػاؿ ألزمػات لبلسػتجابة
( أظيرت أف المنظمات التي لدييا وحدة إلدارة األزمات تتخذ إجراءات وقائية بنسبة أعمى 1989 ،متروؼ

مػف المنظمػػات التػػي لػػـ يكػف لػػدييا وحػػدة إلدارة األزمػػات وأظيػرت نتػػائج الدراسػػة أف إدارة األزمػػات تتضػػمف 
 –ضػػػرار احتػػػواء األ –اإلعػػػداد   والتحضػػػير  –خمسػػػة خطػػػوات أساسػػػية ىي)كشػػػؼ اإلشػػػارات التحذيريػػػة 

 لتجميػع ،األزمػات لقيػادة مركػز وجػود أظيػرت عػدـ( 1989،فنؾدراسػة) ،الػتعمـ ( –اسػتعادة النشػاط 
 بػو يػدلي ومػا ،اآلراء وتضػارب وامتػدادىا األزمػة إلػى تصػعيد يػؤدي ،اإلشػاعات وتمحػيص المعمومػات

التنبػػؤ ( والتػػي أظيػػرت إلػػى ضػػعؼ 9006،دراسػػة )الجػػديمي ،واختمفػػت مػػع مختمفػػة أقػػواؿ مػػف الػػبعض
( والتػػػي أظيػػػرت عػػػدـ وجػػػود نظػػػاـ 9007 ،دراسػػػة )شػػػبير ،والمعمومػػػات عػػػف األزمػػػات لػػػدى وزارة الصػػػحة

 .تكامؿ عف األزمات في مستشفى ناصرمعمومات م

 تحميؿ فقرات مجاؿ تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ 

قاـ الباحث بحساب  ،لمعرفة مدى توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ لدى جياز الشرطة الفمسطيني في قطاع غزة
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ والدرجة 

والنتائج  ،( درجات3حوؿ الدرجة المتوسطة التي تساوي ) Zثـ ايجاد اختبار االشارة  ،الكمية لممجاؿ
 المتعمقة بيذا التساؤؿ موضحة في الجدوؿ التالي:

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية والوزف النسبي لممجاؿ الثالث )توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ( وفقراتو99جدوؿ )

 المتكسط الفقرات الرقـ
الكزف 
 النسبي %

 الترتيب (Zقيمة )

 2 -6.25* 67.9 3.4 َرىفز نذي ظهاس انشزؽح َظاو اذظال فؼال َُسهم انرؼايم يغ األسيح 22

 6 -3.67* 65.0 3.3 تانًؽافظح ػهً سزَح االذظاالخذقىو إدارج انشزؽح  23
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 8 -2.21* 61.8 3.1 َرى االػرًاد ػهً وسائم اذظال ؼذَصح ػُذ وقىع االسياخ 24

25 
الذظال السرخذايها ػُذ األسياخ ذىفز إدارج انشزؽح تذائم نىسائم ا

 انطىارئو
3.1 62.4 *2.00- 7 

26 
وغُز ؼكىيُح ػُذ ذىظذ اذظاالخ يغ يؤسساخ و ظهاخ ؼكىيُح  

 وقىع األسياخ
3.5 70.4 *7.14- 1 

 3 -6.19* 67.9 3.4 َهرى ظهاس انشزؽح تاالذظال تانعًاهُز وقد األسياخ 27

28 
َرىفز انكىادر انثشزَح انقادرج ػهً انرؼايم يغ َظى االذظاالخ انًرىفزج 

 أشُاء األسياخ
3.4 67.2 *6.25- 4 

29 
سزَغ نهرأكذ يٍ يذي األػزار  ذعزي ػًهُاخ االذظال تشكم دقُق و

 سيحانرٍ قذ ذسثثها األ
3.4 67.2 *5.77- 5 

  -5.41* 66.2 3.3 رىافز ٔظبَ ارظبي فؼبي "اٌّجبي اٌثبٌش "

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند       

 تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:

جيػػات حكوميػػة وغيػػر حكوميػػة عنػػد وقػػوع اتصػػاالت مػػع مؤسسػػات و ة بػػأف "توجػػد ( القائمػػ96الفقػػرة رقػػـ ) -
عممػت عمػى ويعػزو الباحػث النتيجػة إلػى أف الشػرطة قػد  ،حيػث احتمػت ىػذه الفقػرة المرتبػة األولػى األزمات"

لتسػييؿ مياميػا وقػت األزمػات أو لوضػعيا فػي صػورة سػير  ،التواصؿ مع جميع المؤسسات الغير حكوميػة
كما عممت الشػرطة  ،سئولياتيا اتجاه المواطنيف كونيا مؤسسات مجتمع مدنيأحداث األزمة حتى تتحمؿ م

عمػػى االتصػػاؿ والتواصػػؿ مػػع جميػػع المؤسسػػات الحكوميػػة مػػف تنسػػيؽ مػػع األجيػػزة األمنيػػة لحمايػػة وضػػبط 
الجبيػػػة الداخميػػػة والتنسػػػيؽ والتواصػػػؿ مػػػع وزارة الصػػػحة والمستشػػػفيات أثنػػػاء األزمػػػات ومػػػع وزارة األوقػػػاؼ 

والتواصػػؿ مػػع وزارة االقتصػػاد لضػػماف تػػوفير األمػػف  ،طمأنينػػة عنػػد المػػواطنيف مػػف خػػبلؿ الوعػػاظلترسػػيخ ال
 الغذائي لمسكاف خبلؿ األزمات وضبط البضائع الفاسدة.

" حيث "يتـ االعتماد عمى وسائؿ اتصاؿ حديثة عند وقوع االزمات( القائمة بأف 94أما الفقرة رقـ ) -
استجابة المبحوثيف عمى اعتماد  يعزو الباحث سبب انخفاض نسبةو  ،احتمت ىذه الفقرة المرتبة األخيرة
داخؿ الشرطة كوف أف الشرطة في ة ثة لعدـ توفير أجيزة اتصاؿ متطور الشرطة عمى وسائؿ اتصاؿ حدي

قطاع غزة تقع تحت الحصار وتعمؿ في بيئة مغمقة عف العالـ الخارجي وبسبب القيود الذي وضعتيا 
امؿ مع الحكومة الفمسطينية في غزة وبسبب نقص في الموارد المالية في الدوؿ الخارجية في التع

  .الشرطة
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 ،% 66.9الػػوزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ الثالػػث )تػػوافر نظػػاـ اتصػػاؿ فعػػاؿ( يسػػاوي وبشػػكؿ عػػاـ  -
 3ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذا المجػػػاؿ قػػػد زاد عػػػف  ،درجػػػة 3.3بمتوسػػػط حسػػػابي 

وىذا يشير إلى أف جياز الشرطة في قطاع غزة يػوفر نظػاـ اتصػاؿ فعػاؿ ألفػراده بدرجػة متوسػطة  ،درجات
معيار التصنيؼ الذي أعتمػده الباحػث. يعػود السػبب فػي ذلػؾ إلػى اىتمػاـ %. وىذا بناء عمى  66.9بنسبة

مػى حيػث عممػت إدارة الشػرطة ع ،وحرص جياز الشػرطة عمػى تطػوير نظػاـ االتصػاؿ ليصػبح أكثػر فعاليػة
توفير وسائؿ اتصاؿ متعددة يتـ استخداميا وقت األزمات والطوارئ فاعتمدت عمى مركزية االتصاالت في 

وىػذا بػدوره حػافظ عمػى  ،إدارة عمميات الشرطة وال مركزية االتصاالت في المحافظات الخمسػة بقطػاع غػزة
ت الشػػػرطة عمػػػى حيػػػث اعتمػػػد ،إبقػػػاء االتصػػػاؿ والتواصػػػؿ مسػػػتمر وقػػػت األزمػػػات مػػػع جميػػػع المحافظػػػات

االتصاالت السمكية الممثمة في شبكات الياتؼ والشبكة الخموية الممثمة فػي اليػاتؼ المحمػوؿ وكػذلؾ عمػى 
ا وقػػػت األزمػػػات كمػػػا اىػػػتـ جيػػػاز الشػػرطة بالتواصػػػؿ مػػػع الجميػػور اعبلمًيػػػ ،وسػػائؿ اتصػػػاؿ أخػػػرى خاصػػة

مف خػبلؿ القيػاـ بالتواصػؿ   ،ـ9029عاـ  ،ـ 9008ا وقت أزمات العدواف عمى غزة عاـ الداخمية وميدانيً 
مػػع السػػكاف لضػػبط األمػػف و تنظػػيـ حركػػة المػػرور خػػبلؿ األزمػػات وانتشػػار أفػػراد الشػػرطة والعبلقػػات العامػػة 

 وكػذلؾ ،بيف السكاف وزيارة دواويف العائبلت لتوضيح دور الشرطة في ضبط األمػف والحفػاظ عمػى الػوطف
 تبيف حيث ،في االتصاالت الحديثة التقنيات توظيؼ إلى الشرطة في العميا اإلدارة مف توجو ىناؾ نجد أف

 فاعميػة ايجػابي عمػى تػأثير ليػا األزمػة إدارة خػبلؿ المسػتخدمة االتصػاؿ أنػواع بػدائؿ أف النتػائج خبلؿ مف
 عمى فاعمية ايجابي تأثير كاف ليا أيضا األزمة اتصاالت في الحديثة والوسائؿ األساليب كذلؾ ،االتصاؿ
 يحتػاج الشػرطة تتبعػو التي االتصاالت لنظاـ الفاعمية مستوى أف نرى ذلؾ مف الرغـ عمى لكف. االتصاؿ

خػبلؿ  مػف يحػدث وىػذا بكثيػر ذلػؾ مػف أفضػؿ مسػتويات إلػى بػو لبلرتقػاء والػدعـ التطػوير مػف المزيػد إلػى
 االسػتفادة كيفيػة عمػى الشػرطة فػي العػامميف تػدريب  حيػث يػتـ ،تطويرية واضحة لبلتصاالت خطط وضع
 بشػكؿ سػريع المعمومػة وصػوؿ لضػماف األزمػة إدارة خػبلؿ الصػحيح بالشػكؿ وتوظيفيػا االتصػاالت مػف

وادخاؿ وسائؿ اتصاؿ حديثة عمى منظومػة االتصػاالت فػي  ،والعامميف والجميور القرار ألصحاب وواضح
 تقوـ ،الشرطةجياز  في األزمات إلدارة خاصة وحدة وجود لعدـ الشرطة كما يعزو الباحث النتيجة السابقة

 يسػتطيع ،باألزمات خاصة ميزانية رصد عدـ إلى إضافة ،المعنية جميع األطراؼ مع والتنسيؽ باالتصاؿ
وقػد اتفقػت النتػائج الحاليػة  ،األزمػة حػدوث وقػت تطػرأ التػي المسػتجدات مػع التعامػؿ خبلليػا المسػؤوليف مف
ـ( والتػي أظيػرت أف وزارة الصػحة يتػوفر لػدييا نظػاـ اتصػاؿ بدرجػة مقبولػة 9020 ،دراسة )أبو عزيػز ،مع

( أظيػرت الدراسػة نتػائج ايجابيػة 9008 ،دراسػة )عػودة ،إلدارة األزمات فػي ظػؿ الحصػار عمػى قطػاع غػزة
دراسػة  ،  79.86% يساوي األزمات( في )عممية االتصاؿ الثالث المجاؿ لفقرات النسبي حيث كاف الوزف

 نظػاـ مجػاؿ(فقػرات جميػع ( والتػي أظيػرت وجػود نظػاـ اتصػاؿ عػف األزمػات وحصػمت9007 ،يـ) اسػم
( والتػي أظيػرت أىػـ 9020، دراسػة )الحميػدي ،(65.80%) عمػى )األزمػات إدارة ودوره فػي االتصػاالت
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وسائؿ االتصاؿ التي تستخدـ في إدارة األزمات ىي االعتماد عمى االتصاؿ عبر أجيزة االتصاؿ المختمفة 
 أىػـ مػف تعػد المعمومػات وصػوؿ تػأخر ( والتػي أظيػرت أف9003 ،دراسػة )اليػذلي ،والبلسػمكي ،اليػاتؼ
 ،Esbensen and crisciunasدراسػة ) ،الطارئػة فػي الظػروؼ القػرارات اتخػاذ تواجػو التػي العراقيػؿ
 يجعميػـ ممػا عميػو المسػتخدميف وتػدريب بديمػة اتصػاالت وسػائؿ تػوفير ( والتػي أظيػرت ضػرورة2008
الحرجػة. وتختمػؼ نتػائج الدراسػة مػع نتػائج دراسػة  المواقػؼ فػي يعممػوف كيػؼ باألمػاف ويعػرفيـ يشػعروف
أف المستشػػػفيات بػػػؤ عػػػف األزمػػػات لػػػدى وزارة الصػػػحة و ( والتػػػي أظيػػػرت إلػػػى ضػػػعؼ التن9006 ،)الجػػػديمي

 الكبرى في قطاع غزة مستيدفة لؤلزمات وغير مستعدة ليا.

 تحميؿ فقرات الييكؿ التنظيمي 

قاـ الباحث بحساب  ،عرفة مدى توفر ىيكؿ تنظيمي لدى جياز الشرطة الفمسطيني في قطاع غزةلم
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ الييكؿ التنظيمي والدرجة الكمية 

تائج المتعمقة والن ،( درجات3حوؿ الدرجة المتوسطة التي تساوي ) Zثـ ايجاد اختبار االشارة  ،لممجاؿ
 بيذا التساؤؿ موضحة في الجدوؿ التالي:

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية والوزف النسبي لممجاؿ الرابع )الييكؿ التنظيمي( وفقراتو93جدوؿ )

 المتكسط الفقرات الرقـ
الكزف 
النسبي 

% 
 الترتيب (Zقيمة )

 1 -9.60* 76.2 3.8 َرىفز نذي ظهاس انشزؽح هُكم ذُظًٍُ واػػ و يؽذد 30

31 
َرسى انهُكم انرُظًٍُ تًزوَح كافُح ذساػذ فٍ انرؼايم يغ األسياخ ؼال 

 وقىػها
3.5 70.4 *7.30- 3 

32 
َسًػ انهُكم انرُظًٍُ انؽانٍ نعًُغ انًسرىَاخ انًشاركح فٍ إدارج 

 األسياخ
3.1 61.3 *2.04- 8 

33 
األسياخ تكفاءج و َسهم انهُكم انرُظًٍُ انؽانٍ انرؽكى فٍ يىاظهح 

 فاػهُح
3.4 68.3 *6.80- 7 

34 
َسهم انهُكم انرُظًٍُ وطىل انًؼهىياخ انًطهىتح تٍُ قائذ انشزؽح 

 وكم يٍ هى أدٍَ رذثح يُه
3.7 73.5 *9.18- 2 

35 
َسهم انهُكم انرُظًٍُ انرؼزف انسزَغ ػهً انًشاكم و أسثاب انخهم 

 تسزػح
3.5 69.2 *7.03- 4 

36 
انرُظًٍُ انؽانٍ ػهً ذُفُذ خطح إدارج األسيح ؼسة َساػذ انهُكم 

 انخطؾ انًىػىػح
3.4 68.8 *7.10- 5 
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37 
َساػذ انهُكم انرُظًٍُ انؽانٍ ػهً ذفىَغ تؼغ انظالؼُاخ نرسهُم 

 ػًهُح إدارج األسياخ
3.4 68.4 *6.28- 6 

فٍ ولذ األسِبد" اٌّجبي اٌزاثغ "اٌهُىً اٌزٕظٍُّ  3.5 69.5 *7.11- - 

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند        

 

 تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:

( القائمة بأف " يتوفر لدى جياز الشرطة ىيكؿ تنظيمي واضح ومحدد " حيث احتمت ىذه 30الفقرة رقـ ) -
يعزو الباحث ىذه النتيجة بسبب عكوؼ قيادة الشرطة عمى بناء ىيكؿ تنظيمي  ،الفقرة المرتبة األولى

تشارؾ في بناءه قيادة جميع اإلدارات المركزة والمحافظات، وأف المبحوثيف ىـ الفئة القيادية في الشرطة 
 لذلؾ كانت ىذه النتيجة.

 

لجميع المستويات المشاركة في إدارة "يسمح الييكؿ التنظيمي الحالي ( القائمة بأف 39أما الفقرة رقـ ) -
والمشاركة لجميع  صعوبة االتصاؿ الباحث ويعزو ،" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األخيرةاألزمات

 ،األزمات قوة اختبلؼ أف كما ،التنظيمي الييكؿ في ما خمؿ نتيجة واإلدارات المستويات المختمفة
 تعقيد زيادة في تسيـ عوامؿ كميا ،االتصاالت في مشاكؿ ووجود ،الخارجية التداخبلت كمية واختبلؼ
   ليا. والتصدي األزمات مع المواجية

بمتوسػػط  ،% 69.5الػػوزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ الرابػػع )الييكػػؿ التنظيمػػي( يسػػاوي وبشػػكؿ عػػاـ  -
وىػذا  ،تدرجػا 3ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذا المجػاؿ قػد زاد عػف  ،درجػة 3.5حسابي 

 %. 69.5يشير إلى أف جياز الشرطة في قطػاع غػزة يتػوفر لديػو ىيكػؿ تنظيمػي بدرجػة أقػرب إلػى الجيػدة
اعتمػده الباحػث. حيػث يعػزو الباحػث ىػذه النتيجػة إلػى تػوافر ىيكػؿ  معيػار التصػنيؼ الػذيوىذا بنػاء عمػى 

بناء عمى وجود ىيكؿ تنظيمي واضح وىيكمية تػنظـ العمػؿ داخػؿ  ،تنظيمي في جياز الشرطة بدرجة جيدة
كػذلؾ  ،وىذا بدوره يسػاعد عمػى إدارة األزمػات ،إدارات الشرطة وتوضح الصبلحيات والمسئوليات لكؿ إدارة

تعكػػؼ الشػػرطة حاليػػا  عمػػى بنػػاء ىيكػػؿ تنظيمػػػي واضػػح لجميػػع إدارات الشػػرطة تشػػارؾ فيػػو جميػػػع إدارات 
ولكػف ىػػذه الخطػػوة تحتػاج السػػتكماؿ بناءىػا وذلػػؾ مػف خػػبلؿ وضػػع  ،لقياديػة المختمفػػةالشػرطة بمسػػتوياتيا ا

دراسػة )أبػو  ،وقد اتفقت النتػائج الحاليػة مػعوصؼ وظيفي واضح لجميع الرتب العاممة في جياز الشرطة. 
( والتػي أظيػرت أف وزارة الصػحة يتػوفر لػدييا ىيكػؿ تنظيمػي إلدارة األزمػات بدرجػة تتجػاوز 9020 ،عزيز

(أظيػػرت أف التنظػػيـ الجيػػد الػػذي يػػؤدي لحشػػد 2997 ،دراسػػة) الزىرانػػي ،الحػػد المطمػػوب بنسػػبة قميمػػة جػػدا
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الطاقػػػات الماديػػػة و البشػػػرية وتحريػػػؾ الجيػػػود والقيػػػاـ باألنشػػػطة واإلجػػػراءات فػػػي مراحػػػؿ األزمػػػة يزيػػػد مػػػف 
 فاعميتيـ في مواجية االزمة وتأثيراتيا.

  كالبشريةتحميؿ فقرات تكافر اإلمكانات المادية    
قاـ الباحث  ،لمعرفة مدى توفر اإلمكانات المادية والبشرية لدى جياز الشرطة الفمسطيني في قطاع غزة

بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ اإلمكانات المادية والبشرية 
 ،( درجات3حوؿ الدرجة المتوسطة التي تساوي ) Zثـ ايجاد اختبار االشارة  ،والدرجة الكمية لممجاؿ

 والنتائج المتعمقة بيذا التساؤؿ موضحة في الجدوؿ التالي:

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية والوزف النسبي لممجاؿ الخامس )اإلمكانيات المادية والبشرية( وفقراتو94جدوؿ )

 المتكسط الفقرات الرقـ
الكزف 
 الترتيب (Zقيمة ) النسبي %

38 
َىفز ظهاس انشزؽح اؼرُاظاذه يٍ األظهشج و األدواخ انًخرهفح و انؽفاظ 

 ػهُها نًىاظهح األسياخ
2.9 57.5 //1.83- 9 

 11 -3.22*  55.6 2.8 َىفز ظهاس انشزؽح ذعهُشاخ نهُقم و انرُقم  انًُاسثح نًىاظهح األسياخ 39

40 
ؽثُؼح ػًهها أشُاء  ذرُاسة انًىارد انًادَح انًراؼح فٍ انشزؽح يغ

 األسياخ
2.5 49.6  *6.29- 14 

41 
ذؽزص انشزؽح ػهً ذىفُز كافح أدواخ انساليح انًطهىتح نهرؼايم يغ 

يقزاخ انشزؽحف األسياخ انرٍ قذ ذىاظه يثاٍَ ويخره  
2.8 55.4  *2.75- 12 

 10 -1.84// 56.4 2.8 ذخظض انشزؽح اؼرُاؽٍ يٍ انًىارد انًادَح السرخذايها وقد األسياخ 42

43 
      َرى دراسح االؼرُاظاخ انًرىقؼح نهشزؽح يٍ انًىارد انًادَح انًساَذج

األساسُح االسيح نًىاظه األسياخو  
3.1 62.0 //1.96- 3 

44 
َرى انرؽذَس انًسرًز ػهً انًىارد انًادَح نكٍ ذرًاشً يغ انرغُزاخ 

 انًخرهفح
2.9 57.9 //0.86- 7 

انكىادر انًذرتح فٍ يعال األسياخ َرىفز نذٌ ظهاس انشزؽح 45  3.0 60.7 //0.86- 4 

46 
ذؼًم انشزؽح ػهً ذىفُز كىادر تشزَح يذرتح ذكىٌ اؼرُاؽُح نهؼًم أشُاء 

 انطىارئ و األسياخ
2.9 58.5 //0.92- 6 

47 
انكىادر انثشزَح انؼايهح أشُاء األسياخ نذَها انقذرج ػهً ذؽًم ػغىؽ 

 انؼًم
3.5 70.9  *7.84- 1 

48 
  انكىادر انفُُح انًىظىدج ؼانُا  ذفٍ تؽاظح انشزؽح نهرؼايم يغ انطىارئ

األسياخو  
2.9 59.0 //0.09- 5 
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49 
ذفؼم إدارج انشزؽح اخرُار أفزاد فزَق انؼًم يًٍ نذَهى خثزج ساتقح فٍ 

 انرؼايم يغ األسياخ
3.3 66.7  *5.57- 2 

50 
ػُذ ذشكُم فزَق َرى االسرؼاَح تخثزاء و يرخظظٍُ يٍ خارض انشزؽح 

 األسياخ
2.7 53.5  *3.86- 13 

51 
َرهقً أفزاد انشزؽح تزايط ذذرَثُح ػهً ذُفُذ سُُارَىهاخ يىاظهح 

 األسياخ
2.9 57.7 //0.98- 8 

  -1.73// 58.7 2.9 اٌّجبي اٌخبِض "االِىبٔبد اٌّبدَخ واٌجشزَخ"

 احصائياغير دالة  \\         0.05* دالة احصائيا عند         

 :يف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يميبت

( القائمة بأف "الكوادر البشرية العاممة أثناء األزمات لدييا القدرة عمى تحمؿ ضغوط 47الفقرة رقـ ) -
حيث يعزو الباحث ارتفاع نسبة االستجابة عمى ىذه الفقرة  ،العمؿ" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األولى

بانيا نتيجة طبيعية بسبب توافر لمكوادر البشرية العاممة في الشرطة بقدرة عالية عمى تحمؿ ضغوط 
وذلؾ بسبب كثرة األزمات والظروؼ الصعبة التي مر بيا أفراد وضباط الشرطة والمجتمع عامة  ،العمؿ

ني واالحتبلؿ وممارساتو العدوانية ضد الشرطة الفمسطينية مف قتؿ وىدـ لممقرات نتيجة االنقساـ الفمسطي
 والبنى التحتية.

( القائمة بأنو "تتناسب الموارد المادية المتاحة في الشرطة مع طبيعة 40أما بخصوص الفقرة رقـ ) -
لنتيجة إلى ضعؼ يعزو الباحث ىذه ا ،عمميا أثناء األزمات" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األخيرة

وبسبب القيود الخارجية المفروضة عمى الشرطة الفمسطينية  ،الموارد المالية المخصصة لجياز الشرطة
 مف ادخاؿ االمكانات المادية مف الخارج لمواجية األزمات .

 58.7الػوزف النسػبي لمدرجػة الكميػة لممجػاؿ الخػامس )اإلمكانيػات الماديػة والبشػرية( يسػاوي  وبشكؿ عػاـ -
مما يدؿ عمػى أف متوسػط  درجػة االسػتجابة ليػذا المجػاؿ قػد اقتربػت مػف  ،درجة 9.9بمتوسط حسابي  ،%
وىذا يشير إلى أف جياز الشرطة في قطاع غزة يتػوفر لديػو اإلمكانػات الماديػة والبشػرية بدرجػة  ،درجات 3

 ي أنػو يتػوفر لػدىوىذا يعن ،معيار التصنيؼ الذي اعتمده الباحثوىذا بناء عمى  ،% 58.7ضعيفة بنسبة
جياز الشرطة الفمسطيني بغزة )اإلمكانيات المادية والبشػرية( بدرجػة ضػعيفة ممػا يجعميػا تشػكؿ عائقػًا أمػاـ 

ويعػػزو الباحػث ضػعؼ االسػػتجابة عمػى ىػذا المجػاؿ كػػوف الشػرطة تعػيش حيػػاة  .إدارة األزمػات فػي الشػرطة
والػذي قػد يعػود بالسػمب عمػى أداء الشػرطة فػي بعػض األحيػاف  ،األزمة يومًا بيوـ بسػبب قمػة المػوارد الماليػة

حيػػػث أف وجػػػود نقػػػص فػػػي وسػػػائؿ االنتقػػػاؿ المناسػػػبة يػػػؤثر عمػػػى سػػػرعة مواجيػػػة  ،فػػػي مواجيػػػة األزمػػػات
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وأيضػػػًا ترتػػػب عمػػػى ضػػػعؼ المػػػوارد الماليػػػة نقػػػص كبيػػػر فػػػي االحتيػػػاطي مػػػف اإلمكانػػػات الماديػػػة  ،األزمػػػات
دراسػػة االحتياجػػات المتوقعػػة لمشػػرطة مػػف المػػوارد الماديػػة المسػػاندة  يػػتـلمواجيػػة األزمػػات رغػػـ أنػػو البلزمػػة 

نػػو إزمػػة لمواجػػو األزمػػات ولكػػف ىنػػاؾ صػػعوبة فػػي توفيرىػػا. أمػػا بخصػػوص المػػوارد البشػػرية فبلواألساسػػية ال
ولكػػف ىػذه الكػػوادر غيػر مسػػتغمة بالشػكؿ السػػميـ وال  ،يتػوفر فػػي الشػرطة الكػػوادر القػادرة عمػػى إدارة األزمػات

جد اىتماـ بيا مف خبلؿ العمؿ عمى زيادة قدراتيـ العممية عمى إدارة األزمات بالشػكؿ العممػي السػميـ مػف يو 
الباحػػث السػػبب إلػػى القيػػود الخارجيػػة  يرجػػعقػػد فىنػػا و  ،خػػبلؿ ابتعػػاثيـ لػػدورات خارجيػػة أو مراكػػز مختصػػة

( والتػي أظيػرت 9029، قرالمفروضة عمى الحكومػة فػي غػزة. وقػد اتفقػت النتػائج الحاليػة مػع دراسػة )األشػ
المعوقات التي تقؼ حائبًل دوف فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمة في الوزارة كانت عدـ كفاية الموارد المالية 

حيػػث اتفقػػت دراسػػة األشػػقر مػػع ىػػذه الدراسػػة مػػف حيػػث عػػدـ  ،المخصصػػة لشػػراء تقنيػػات االتصػػاؿ الحديثػػة
( والتػػي أظيػػرت أف وزارة الصػػحة 9020 ،دراسػػة )أبػػو عزيػػز ،كفايػػة المػػوارد الماليػػة لتعزيػػز المػػوارد الماديػػة

يتوفر لػدييا االمكانػات الماديػة و البشػرية إلدارة األزمػات بدرجػة مقبولػة فػي ظػؿ الحصػار عمػى قطػاع غػزة 
واتفقػػت معيػػا أيضػػا بدرجػػة كبيػػرة عمػػى مػػدى قػػدرة العػػامميف فػػي وزارة الصػػحة والشػػرطة عمػػى تحمػػؿ ضػػغوط 

 ،فػػػػي ظػػػػروؼ متشػػػػابية وفػػػػي نفػػػػس البيئػػػػة افف يعيشػػػػاعيػػػػة كػػػػوف أف المجتمعػػػػوىػػػػذه النتيجػػػػة طبي ،العمػػػػؿ
أىـ المعوقات التػي تواجػو القائػد األمنػي أثنػاء إدارتػو الميدانيػة ىػي:  ( والتي أظيرت9007 ،دراسة)العتيبي

( والتػػػي أظيػػػرت عػػػدـ وجػػػود 9000 ،دراسػػػة )شػػػبير ،نقػػػص القػػػوى البشػػػرية المتخصصػػػة لمواجيػػػة الكػػػوارث
رة األزمات في مستشػفى ناصػر وبالتػالي ال يوجػد احتيػاطي مػف االمكانػات الماديػة إلدارة خطط طوارئ إلدا

( أظيػرت أىميػة Esbensen and crisciunas، 2008األزمػات . واختمفػت نتػائج الدراسػة مػع دراسػة) 
 وبنػاء المحكمػة يظيػر السػيناريوىات أف يمكف أزمات( )فريؽ األزمات إدارة في قرار ومتخذو خبراء جمب 
بينمػػا الدراسػػة الحاليػػة أظيػػرت ضػػعؼ فػػي االسػػتعانة بخبػػراء و  ،ضػػروري السػػيناريوىات لتمػػؾ خطػػط

( والتػػي أظيػػرت Nichalas، 1992دراسػػة)  ،متخصصػػيف مػػف خػػارج الشػػرطة عنػػد تشػػكيؿ فريػػؽ األزمػػات
حيػػث لػػـ  ،أىميػػة وجػػود فريػػؽ لؤلزمػػة فػػي المنظمػػات يسػػعى إلػػى التعػػرؼ عمػػى األزمػػة مػػف مختمػػؼ أوجييػػا

 الشرطة عمى توفير كوادر بشرية مدربة تكوف احتياطية لمعمؿ أثناء الطوارئ واألزمات بشكؿ كافي. تعمؿ

 تحميؿ فقرات مجاؿ التدريب 
قاـ الباحث بحساب المتوسطات  ،لمعرفة مدى توفر التدريب لدى جياز الشرطة الفمسطيني في قطاع غزة

ثـ ايجاد اختبار  ،ؿ التدريب والدرجة الكمية لممجاؿواالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة في مجا
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والنتائج المتعمقة بيذا التساؤؿ موضحة في  ،( درجات3حوؿ الدرجة المتوسطة التي تساوي ) Zاالشارة 
 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي للمجال السادس )التدريب( وفقراته25جدول ) الجدوؿ التالي:

الر
 المتكسط الفقرات قـ

الكزف 
النسبي 

% 
 الترتيب (Zقيمة )

 1 0.00// 59.5 3.0 َزىفز فٍ جهبس اٌشزطخ ثزاِج ٌزذرَت اٌضجبط و األفزاد ػًٍ وُفُخ ِىاجهخ األسِبد 52

 3 -0.65// 59.0 2.9 َىجذ اهزّبَ وبفٍ ثبٌزذرَت اٌّظزّز ٌزذػُُ ػٍُّخ إدارح األسِبد 53

ٌؼٍُّخ اٌزذرَتَزُ رحذَذ االحزُبجبد اٌفؼٍُخ  54  3.0 59.3 //0.25- 2 

 4 -0.33// 58.5 2.9 رزىافز اٌجزاِج اٌزذرَجُخ اٌىبفُخ فٍ ِجبي إدارح األسِبد 55

56 
األطبٌُت اٌّظزخذِخ فٍ اٌؼٍُّخ اٌزذرَجُخ وبفُخ ٌزفغ وفبءح األفزاد و اٌضجبط فٍ 

 ِىاجهخ و إدارح االسِبد
2.9 58.0 //1.10- 5 

57 
اٌضجبط ثشىً ِظزّز ٌّزبثؼخ اٌزطىراد فٍ إدارح األسِبد و اٌجُئخ و َزُ رذرَت األفزاد

 اٌّحُطخ
2.9 58.0 //1.29- 6 

ػًٍ ولذ األسِبد" اٌّجبي اٌظبدص "اٌزذرَت  2.9 58.8 //0.07-  

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند        

 تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:

( القائمة بأف "يتوفر في جياز الشرطة برامج لتدريب الضباط واألفراد عمى كيفية مواجية 59)الفقرة رقـ  -
يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى تركيز اىتماـ الشرطة و  ،األزمات" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األولى

عمى التدريب مع التركيز  ،بالتدريب عمى إدارة األزمات في حالة تعرض القطاع إلى عدواف صييوني
 وبذلؾ كانت درجة االستجابات ليست كبيرة. ،لمواجية األزمات األخرى بدرجة أقؿ

( القائمة بأف "يتـ تدريب األفراد والضباط بشكؿ مستمر لمتابعة التطورات 57أما بخصوص الفقرة رقـ ) -
الباحث انخفاض نسبة يعزو و  ،في إدارة األزمات والبيئة المحيطة" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األخيرة

تطورات العممية االستجابات عمى ىذه الفقرة نتيجة عدـ بذؿ جياز الشرطة الكثير مف الجيد في متابعة ال
وعدـ تشكيؿ وحدة  ،وعدـ أخذىا في الحسباف عند التخطيط إلدارة األزمات المتوقعة، في إدارة األزمات

  الة عمى قرب وقوع األزمة.مستقمة إلدارة األزمات والتنبؤ بعبلمات اإلنذار الد

بمتوسػػط حسػػابي  ،%58.8الػػوزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ السػػادس )التػػدريب( يسػػاوي وبشػػكؿ عػػاـ  -
وىػذا يشػير  ،درجػات 3مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قػد اقتربػت مػف  ،درجة 9.9
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عمػى  %. وىػذا بنػاءً 58.8درجػة ضػعيفة بنسػبةإلى أف جياز الشرطة في قطاع غزة يوفر ألفراده التػدريب ب
ويعػػزو الباحػػث بػأف  نتيجػػة االسػػتجابات عمػػى ىػػذا المجػػاؿ جػػاءت  ،معيػار التصػػنيؼ الػػذي أعتمػػده الباحػػث

ويعػػزو الباحػػث ىػػذه النتيجػػة بأنػػو يتػػوفر التػػدريب فػػي الشػػرطة ولكػػف لػػـ يكػػف بالشػػكؿ المميػػز حتػػى  ،ضػػعيفة
أنػو يتػوفر لػدى جيػاز الشػرطة الفمسػطيني بغػزة )التػدريب( بدرجػة وىذا يعني . يحظى بدرجة استجابة عالية

  .ضعيفة مما يجعميا تشكؿ عائقًا أماـ إدارة األزمات في جياز الشرطة

 ميػػارات وتنميػػة تػػدريب أنػػو يػػتـعمػػى  ( والتػػي أظيػػرت9008 ،وقػػد اتفقػػت النتػػائج الحاليػػة مػػع دراسة)السػػر
 ،دراسػة )الجػديمي ،األمنيػة األجيػزة وخصوًصػا بطيئػة جػًدا بصػورة الػوطني واألمػف الداخميػة وزارة فػي المػوظفيف
( والتي أظيرت إلى ضعؼ شديد في نظاـ إدارة األزمػات فػي المستشػفيات المػذكورة فػي كػؿ مرحمػة مػف 9006

 الخطػة تطبيػؽ عمى بضعؼ التدريب( والتي اتفقت 9004 ،دراسة)الضويحي ،مراحؿ النظاـ الخمسة مجتمعة
والتػي  (9007 ،دراسػة )شػبير واختمفػت نتػائج الدراسػة مػع .إدارة األزمػة إعبلمًيػا عمػى الفريػؽ قدرة مف يحد مما

 ،أظيػػػػرت عػػػػدـ وجػػػػود اسػػػػتعداد إلدارة األزمػػػػات ولػػػػـ يػػػػتـ تييئػػػػة طػػػػاقـ العمػػػػؿ لمواجيتيػػػػا فػػػػي مستشػػػػفى ناصػػػػر
دفاع المػػدني ( والتػػي أظيػػرت تػػوافر التػػدريب عمػػى إدارة االزمػػات والكػػوارث فػػي جيػػاز الػػ9022، دراسة)الرضػػيع

 %.68.97بنسبة 

  عمى إدارة األزماتجياز الشرطة تحميؿ فقرات مجاؿ قدرة 

قاـ الباحث  ،لمعرفة مستوى القدرة عمى إدارة األزمات لدى جياز الشرطة الفمسطيني في قطاع غزة
بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة في مجاؿ إدارة األزمات والدرجة الكمية 

والنتائج المتعمقة  ،( درجات3حوؿ الدرجة المتوسطة التي تساوي ) Zثـ ايجاد اختبار االشارة  ،لممجاؿ
 بيذا التساؤؿ موضحة في الجدوؿ التالي:

 التكرارات والنسب المئوية والوزف النسبي لممجاؿ السابع )القدرة عمى إدارة األزمات( وفقراتو( يوضح 96جدوؿ )

 المتكسط الفقرات الرقـ
الكزف 
النسبي 

% 
 الترتيب (Zقيمة )

61 
رظزخذَ اٌشزطخ اطٍىة اٌزؼبوْ ػٕذ حذوس األسِخ فُزُ رشىًُ فزَك 

 ٌّىاجهخ األسِبد
3.5 70.6  *8.25- 2 

62 
رظزخذَ اٌشزطخ اطٍىة االحزىاء ػٕذ حذوس األسِخ، َزُ حظز األسِخ فٍ 

 ٔطبق ِحذد حزً ال رٕزشز 
3.6 72.5  *8.57- 1 
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 12 -0.49// 59.5 3.0 َزُ اطزشؼبر ػالِبد اإلٔذار لجً ولىع األسِبد 63

 11 -0.59// 59.7 3.0 رهزُ إدارح اٌشزطخ ثزظُٕف و رحًٍُ ِؤشزاد حذوس األسِبد 64

 15 -6.69*  49.7 2.5 رشىً فزق ِخزٍفخ ٌٍزٕجؤ ثبألسِبد لجً ولىػهب 65

66 
َزُ إػذاد طُٕبرَىهبد ٌّىاجهخ األسِبد اٌّزىلؼخ و اجزاء اٌزجبرة 

 اٌىهُّخ ٌٍزؼبًِ ِؼهب
2.8 55.8 *2.18- 13 

67 
هٕبن لذرح وطزػخ ِٕبطجخ فٍ رحزَه اٌّىارد اٌّبدَخ واٌجشزَخ اٌضزورَخ 

 الحزىاء األسِخ
3.1 61.9 *2.52- 10 

68 
رمىَ إدارح اٌشزطخ ثبالطزجبثخ اٌفىرَخ الحزىاء األسِخ ثزىسَغ األدوار 

 ورحذَذ اٌظالحُبد ثفززح سُِٕخ لظُزح وِٕبطجخ ػٕذ حذوس األسِخ
3.3 66.8  *5.98- 4 

69 
رزىفز غزفخ ػٍُّبد ِٕبطجخ و ِجهشح ثبٌزمُٕبد اٌحذَثخ و شجىخ ارظبالد 

حذَثخ الحزىاء األسِخ و األضزار إٌبجّخ ػٕهبطٍىُخ و الطٍىُخ   
3.2 63.6  *3.05- 8 

 5 -4.13*  64.6 3.2 رىضغ اٌخطظ اٌالسِخ واٌىبفُخ إلدارح األسِبد فٍ اٌشزطخ حبي ولىػهب 70

 16 -6.53*  49.1 2.5 رمىَ إدارح اٌشزطخ ثزمذَُ حىافش ٌٍؼبٍُِٓ فٍ ظزوف األسِخ 71

72 
رخطً األسِخ وِىاطٍخ ِّبرطخ إٌشبطبد  َظبػذ إٌظبَ اٌحبٌٍ ػًٍ

 اٌشزطُخ االػزُبدَخ دوْ أٌ رأخُز فٍ ظزوف األسِخ
3.1 62.6 *2.03- 9 

 14 -4.39*  52.5 2.6 َزُ رخظُض ِجٍغ ِبٌٍ ألٔشطخ اطزؼبدح إٌشبط فٍ اٌشزطخ 73

74 
اٌؼجز ِٓ األسِبد اٌزٍ واجهذ جهبس اٌشزطخ َزُ اطزخالص اٌذروص و

فٍ اٌّظزمجً ٌالطزفبدح ِٕهب  
3.4 67.9  *6.07- 3 

 6 -3.34*  64.0 3.2 َزُ وضغ اٌخطظ ٌّؼبٌجخ األسِبد اٌّظزمجٍُخ 75

76 
َجبدر جهبس اٌشزطخ ثزىجُه رطبٌخ و حٍّخ إػالُِخ ِٕبطجخ ٌٍجّهىر 

 ووطبئً اإلػالَ حىي وُفُخ اٌزؼبًِ ِغ األسِبد
3.2 63.7  *3.30- 7 

 - -1.21// 61.5 3.1 اٌّجبي اٌظبثغ "ادارح األسِبد"

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند        

 تبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ما يمي:

( القائمة بأف "توضع الخطط البلزمة والكافية إلدارة األزمات في الشرطة حاؿ وقوعيا" 69الفقرة رقـ ) -
يعزو الباحث ارتفاع نسبة االستجابة عمى ىذه الفقرة كوف الشرطة  ،حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األولى

تتعامؿ مع األزمات عندما تقع وتحاوؿ التخفيؼ مف آثارىا في أغمب األحياف بسبب أنيا تعيش حياة 
لذا يجد جياز الشرطة صعوبة في وضع خطط  ،األزمة يومًا بيـو وتعيش في بيئة متغيرة ومميئة باألزمات

لعدـ توفر إدارة متخصصة لمتنبؤ باألزمات المحتممة واستشعار عبلمات  ،ألزمات المحتممةكاممة لجميع ا
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لذا فيي تعتمد بشكؿ أساسي  ،وصعوبة تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية لمشرطة ،اإلنذار قبؿ وقوع األزمة
عصفت  عمى وضع الخطط المبلئمة حاؿ وقوع األزمة معتمدة عمى الخبرة في إدارة األزمات التي

 بالشرطة خبلؿ السنوات الماضية.

( القائمة بأف "تقوـ إدارة الشرطة بتقديـ حوافز لمعامميف في ظروؼ األزمة" حيث احتمت 72الفقرة رقـ ) -
يعزو الباحث انخفاض نسبة االستجابة عمى ىذه الفقرة لوجود تقصير مف قبؿ  ،ىذه الفقرة المرتبة األخيرة

الشرطة في جانب الحوافز المقدمة لمعامميف في ظروؼ األزمة، حيث أف الحفاظ عمى العامؿ المعنوي 
ألفراد وضباط الشرطة عامؿ ميـ جدا في إدارة األزمات خبلؿ تصاعد األزمة، وىذا ما لمسو الباحث مف 

شاعات لعدواف الصييوني المتكرر عمى قطاع غزة، حيث اعتمد العدو الصييوني عمى بث اإلخبلؿ ا
ومحاولة زعزعة الجبية الداخمية لمتأثير عمى الروح المعنوية لممواطنيف وأبناء األجيزة األمنية وعمد عمى 

عمى أدائيـ في  استيداؼ قيادة الشرطة لمتأثير عمى معنويات أفراد الشرطة وبالتالي ينعكس ذلؾ سمباً 
حفظ األمف، لذا وجب عمى قيادة الشرطة اعتماد مبدأ التحفيز خبلؿ األزمات لرفع المعنويات وبالتالي 

 ينعكس بشكؿ ايجابي عمى األداء في احتواء األزمة والتقميؿ مف األضرار الناتجة عنيا.

بمتوسػط حسػابي  ،%62.5يسػاوي الوزف النسبي لمدرجة الكمية لممجػاؿ السػابع )ادارة األزمػات( بشكؿ عاـ  -
وىػذا يشػير  ،درجػات 3مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قػد اقتربػت مػف  ،درجة 3.2

إلػػػػى أف جيػػػػاز الشػػػػرطة فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة لديػػػػو مقػػػػدرة عمػػػػى إدارة األزمػػػػات بدرجػػػػة متوسػػػػطة  بػػػػوزف نسػػػػبي 
حيث يعزو الباحث أف نسػبة االسػتجابة  ،اعتمده الباحثمعيار التصنيؼ الذم . وىذا بناء عمى ،62.5%

متوسػػطة حػػوؿ إدارة األزمػػات بسػػبب عػػدـ وجػػود وحػػدة أو دائػػرة مسػػتقمة إلدارة األزمػػات فػػي جيػػاز الشػػرطة 
ويقػع عمػى عاتقػو تػوفير األمػف واألمػاف لممػواطف وعمػى  ،كونو مف أكثر األجيػزة تعرضػًا لؤلزمػات المتنوعػة

 لمدني التي تقدـ خدماتيا لممواطنيف في قطاع غزة. اتصاؿ دائـ بالجميور وبمؤسسات المجتمع ا

وىذا يعني أف قدرة جياز الشرطة الفمسطيني بغزة عمى إدارة األزمات بدرجة متوسطة مما يجعميا ال تشكؿ 
 عائقًا أماـ إدارة األزمات في الشرطة.
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 فرضيات الدراسة: اختبار 
( بيف عممية التخطيط ٘ٓ,ٓ ≥ αمستكل ): تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند األكلى الفرضية 

دارة االزمات لدل كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة.   كا 

دارة  الختبار صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف درجات التخطيط وا 
غزة، والنتائج لدى ضباط جياز الشرطة في قطاع  Pearson’s Correlation Coefficient)األزمات )

 المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

دارة األزمات97جدوؿ )  ( يوضح معامبلت ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف التخطيط وا 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط المحكر
*0.002 0.66 عممية التخطيط  

 غير دالة احصائيا \\          0.05* دالة احصائيا عند          

ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عمميػػة التخطػػيط   طرديػػة متوسػػطةتبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج وجػػود عبلقػػة 
دارة االزمػػات لػػػدى كبػػػار ضػػػباط جيػػػاز الشػػػرطة فػػػي قطػػاع غػػػزة وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أنػػػو كممػػػا زادت عمميػػػة  ،وا 

أدى ذلؾ إلى زيادة في إدارة األزمات بنفس الدرجة لػدى ضػباط جيػاز الشػرطة فػي  ،التخطيط بدرجة واحدة
 والعكس صحيح. ،قطاع غزة

يعػػزو الباحػػث أف النتيجػػة سػػميمة كػػوف أف التخطػػيط يكػػوف عػػادة مػػرتبط بحقػػائؽ األزمػػة وبتصػػورات 
آثارىػػا السػػمبية حيػػث يػػتـ رسػػـ برنػػامج أو سػػيناريو متكامػػؿ لؤلزمػػات والحػػد مػػف  ،األوضػػاع المسػػتقبمية ليػػا

وتحقيؽ أكبػر قػدر مػف النتػائج اإليجابيػة بالتصػور الػدقيؽ لمواقػع والمسػتقبؿ وتوقػع لؤلحػداث وتحػدي خطػط 
 ،وبالتالي ينعكس ذلؾ عمى إدارة األزمة بشكؿ إيجػابي ،الطوارئ والكيفية التي يجب العمؿ بيا بشكؿ دقيؽ

 الباحػث التخطػيط و إدارة األزمػات. ولكػف يعػزو وىذا ما أثبتتو الفرضية السابقة بوجود عبلقػة طرديػة بػيف
 إدارة عمػى القػدرة وبػيف األزمػات إلدارة التخطػيط بػيف إيجابيػة إحصػائية عبلقػة وجػود مػف الػرغـ وعمػى أنػو

لعػدـ االىتمػاـ بدرجػة  نتيجة متوسطة قدرة ىي إلدارة األزمات التخطيط عمى الشرطة قدرة أف إال ،األزمات
ـ( والتػي أظيػرت وجػود 9022،األزمػات. وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع دراسة)الرضػيع إلدارة التخطػيط كبيػرة فػي

تتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة  ،أثػػػر مباشػػػر لمتخطػػػيط عمػػػى عمميػػػة إدارة االزمػػػات والكػػػوارث فػػػي جيػػػاز الػػػدفاع المػػػدني
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ـ( والتػػي أظيػػرت أف تنميػػة التخطػػيط ليػػا أثػػر مباشػػر عمػػى مقػػدرة وكفػػاءة المؤسسػػات العاممػػة 9029،)زيػػادة
 عمى إدارة األزمات بشكؿ عاـ. بقطاع غزة

( بيف درجة تكافر ٘ٓ,ٓ ≥ α: تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )ثانيةالفرضية ال
دارة االزمات لدل كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة.   المعمكمات كا 

توافر المعمومات الختبار صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف درجات 
دارة األزمات ) لدى ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة،  Pearson’s Correlation Coefficient)وا 

 والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

دارة األزمات98جدوؿ )  ( يوضح معامبلت ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف درجة توافر المعمومات وا 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط حكرالم
*0.002 0.63  تكافر المعمكمات  

 غير دالة احصائيا \\          0.05* دالة احصائيا عند         

ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف درجػػػػة تػػػػوافر  طرديػػػػة متوسػػػػطةتبػػػػيف مػػػػف خػػػػبلؿ النتػػػػائج وجػػػػود عبلقػػػػة 
دارة األزمات لدى كبار ضػباط جيػاز الشػرطة فػي قطػاع غػزة وىػذا يػدؿ عمػى أنػو كممػا زادت  ،المعمومات وا 

أدى ذلػػؾ إلػػى زيػػادة فػػي إدارة األزمػػات بػػنفس الدرجػػة لػػدى ضػػباط  ،درجػػة تػػوافر المعمومػػات بدرجػػة واحػػدة
 والعكس صحيح. ،جياز الشرطة في قطاع غزة

دارة األزمات كوف أف توافر ويع زو الباحث وجود عبلقة طردية بيف درجة  توافر المعمومات وا 
المعمومات لدى الشرطة عف كافة النشاطات اإلجرامية والمجرميف تساعد الشرطة في اكتشاؼ الجرائـ قبؿ 

أيضًا  ،رجة كبيرةبد وبالتالي ىذه المعمومات تساعد جياز الشرطة في إدارة األزمات والوقاية منيا ،وقوعيا
 ،انسياب المعمومات في ظروؼ األزمة يساعد فريؽ إدارة األزمة في وضع التصور السميـ عف األزمة

اؿ يتناسب مع حجـ األزمة وتطوراتيا وبالتالي يترتب عمى ذلؾ تقدير موقؼ سميـ وقرار صائب وفعّ 
عالية. وتتفؽ ىذه النتيجة مع  الميدانية وىذا بدوره يحسف مف عممية إدارة األزمة بفعالية وبكفاءة

    ( والتي أظيرت وجود أثر مباشر لتوافر المعمومات عمى عممية إدارة األزمات 9022 ،دراسة)الرضيع
( والتي أظيرت وجود عبلقة ذات  9009 ،وتتفؽ مع دراسة)أبو عمر ،الكوارث في جياز الدفاع المدنيو 

ية وبيف قدرة المصارؼ العاممة في فمسطيف عمى إدارة داللة احصائية بيف فاعمية نظـ المعمومات اإلدار 
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( والتي أظيرت وجود عبلقة طردية بيف توافر المعمومات في  9003 ،وتتفؽ مع دراسة)اليذلي ،األزمات
( أظيرت  Wang،2009واتفقت مع دراسة ) ،الوقت المحدد مع اتخاذ القرارات في الظروؼ الطارئة

 لبلستجابة المعرفة الميمة تعمـ مف الشركة تمكف المعرفة إدارة استراتيجيات استخداـ وجود عبلقة بيف
 إدارة األزمات.  في أفضؿ لنتائج الشركة وتقود ،وفعالية بكفاءة األعماؿ ألزمات

( بيف درجة تكافر نظاـ ٘ٓ,ٓ ≥ α: تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )لثةالفرضية الثا
دارة األ   زمات لدل كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة. اتصاؿ فعاؿ كا 

الختبار صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف درجات توافر نظاـ 
دارة األزمات ) لدى ضباط جياز الشرطة في  Pearson’s Correlation Coefficient)اتصاؿ فعاؿ وا 

 رضية موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:قطاع غزة، والنتائج المتعمقة بيذه الف

دارة األزمات99جدوؿ )  ( يوضح معامبلت ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف درجة توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ وا 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط المحكر
*0.002 0.61  تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ  

 غير دالة احصائيا \\          0.05* دالة احصائيا عند         

ذات داللػة إحصػائية( بػيف درجػة تػوافر نظػاـ اتصػاؿ  طرديػة متوسػطةتبيف مف خػبلؿ النتػائج وجػود عبلقػة 
دارة االزمات لدى كبار ضباط جياز الشرطة فػي قطػاع غػزة وىػذا يػدؿ عمػى أنػو كممػا زادت درجػة  ،فعاؿ وا 

أدى ذلػػؾ إلػػى زيػػادة فػػي إدارة األزمػػات بػػنفس الدرجػػة لػػدى ضػػباط  ،اؿ فعػػاؿ بدرجػػة واحػػدةتػػوافر نظػػاـ اتصػػ
 والعكس صحيح. ،جياز الشرطة في قطاع غزة

دارة األزمات    نتيجة وىو يعزو الباحث وجود عبلقة طردية بيف درجة توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ وا 
إدارة األزمة أصحاب القرار والمخوليف بإدارة طبيعية كوف أف االتصاؿ ىو وسيمة نقؿ المعمومات الى فريؽ 

 ،األزمة واالتصاؿ ىو الوسيمة التي تضمف وصوؿ القرارات إلى جية التنفيذ في ميداف إدارة األزمات
وبالتالي جودة االتصاؿ يؤدي إلى سرعة وصوؿ وتبادؿ المعمومات والقرارات في الوقت المناسب يترتب 

الة تعمؿ عمى تخفيض التوتر لدى المواطنيف أثناء ضًا وسائؿ االتصاؿ الفعّ أي ،عميو فعالية في إدارة األزمة
ـ( 9029،وىذا بدوره يساعد عمى إدارة األزمة بشكؿ جيد. وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )زيادة ،األزمة

والتي أظيرت أف تنمية االتصاؿ ليا أثر مباشر عمى مقدرة وكفاءة المؤسسات العاممة بقطاع غزة عمى 
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( والتي أظيرت وجود عبلقة  ايجابية بيف 9008، واتفقت مع دراسة )عودة ،رة األزمات بشكؿ عاـإدا
دارة األزمةعممية   . االتصاؿ وا 

( بيف درجة تكافر ىيكؿ ٘ٓ,ٓ ≥ α: تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )رابعةالفرضية ال
دارة األزمات لدل كبار ضباط جياز الشرطة في   قطاع غزة. تنظيمي كا 

الختبار صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف درجات توافر ىيكؿ 
دارة األزمات ) لدى ضباط جياز الشرطة في  Pearson’s Correlation Coefficient)تنظيمي وا 

 قطاع غزة، والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 
دارة األزمات30ؿ )جدو   ( يوضح معامبلت ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف درجة توافر ىيكؿ تنظيمي وا 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط المحكر
*0.002 0.64  تكافر الييكؿ تنظيمي  

 غير دالة احصائيا \\          0.05* دالة احصائيا عند          

ذات داللػة إحصػائية( بػيف درجػة تػوافر ىيكػؿ  طردية متوسػطةتبيف مف خبلؿ النتائج وجود عبلقة 
دارة االزمػػات لػػدى كبػػار ضػػباط جيػػاز الشػػرطة فػػي قطػػاع غػػزة وىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو كممػػا زادت  ،تنظيمػػي وا 

أدى ذلػؾ إلػى زيػادة فػي إدارة األزمػات بػنفس الدرجػة لػدى ضػباط  ،درجة توافر ىيكؿ تنظيمي بدرجة واحػدة
 والعكس صحيح. ،جياز الشرطة في قطاع غزة

ويعزو الباحث النتيجة إلى أف الييكؿ التنظيمي يتـ مف خبللو تحديد مياـ كؿ وحدة في الشرطة   
وتحديد حدود الصبلحيات والمسئوليات المناطة بكؿ إدارة مع تحديد آليات التنسيؽ بيف الوحدات واإلدارات 

الخارجية والتي تواجو جياز الداخمية و أثناء إدارة األزمات  المختمفة لتحقيؽ أىداؼ الشرطة بفاعمية
حيث توافر الييكؿ التنظيمي الفعاؿ يسيؿ عممية االتصاؿ السريع بيف قائد الشرطة وكؿ مف ىـ  ،الشرطة

وأيضًا يساعد في التعرؼ  ،ويسيؿ وصوؿ المعمومات المطموبة لفريؽ إدارة األزمات ،أدنى رتبة منو
وىذا بدوره يؤدي التخاذ القرارات السميمة في الوقت  ،السريع عمى المشاكؿ واكتشاؼ أسباب الخمؿ

وبالتالي ينعكس ذلؾ بصورة ايجابية عمى  ،المناسب وتنفيذ الخطط المعدة إلدارة األزمات دوف أي أخطاء
( والتي أظيرت  9020 ،فعالية إدارة االزمة في جياز الشرطة. وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )أبو عزيز
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دارة األزماتوجود عبلقة ذات دال ، )الزىرانيوتتفؽ مع دراسة ،لة احصائية بيف الييكؿ تنظيمي وا 
 ية في مواجية األزمة وتأثيراتيا.زيادة الفاعمو (التي أظيرت وجود عبلقة بيف التنظيـ الجيد 2997

( بيف درجة تكافر ٘ٓ,ٓ ≥ α: تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )خامسةالفرضية ال
دارة االزمات لدل كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة. اإلمكانيات   المادية كالبشرية كا 

الختبار صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف درجات توافر اإلمكانيات 
دارة األزمات ) لدى ضباط جياز الشرطة  Pearson’s Correlation Coefficient)المادية والبشرية وا 

 في قطاع غزة، والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

دارة األزمات32جدوؿ )  ( يوضح معامبلت ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف درجة توافر اإلمكانيات المادية والبشرية وا 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط المحكر
اإلمكانيات المادية كالبشريةتكافر    0.75 0.002*  

 غير دالة احصائيا \\          0.05* دالة احصائيا عند         

افر اإلمكانيػات بػيف درجػة تػو  ذات داللة إحصػائية جيدةطردية تبيف مف خبلؿ النتائج وجود عبلقة 
دارة األ المادية والبشرية وىػذا يػدؿ عمػى أنػو كممػا  ،غػزةزمػات لػدى كبػار ضػباط جيػاز الشػرطة فػي قطػاع وا 

أدى ذلػؾ إلػى زيػادة فػي إدارة األزمػات بػنفس  ،زادت درجة تػوافر اإلمكانيػات الماديػة والبشػرية بدرجػة واحػدة
 والعكس صحيح. ،الدرجة لدى ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة

مف عناصر  أف توافر اإلمكانات المادية والبشرية تشكؿ عنصرًا أساسياً عمى يعزو الباحث النتيجة 
إدارة أي أزمة فيي تمثؿ الموارد البشرية الممثمة باألفراد المتخصصيف بمجاالتيـ المختمفة والتي تيتـ بإدارة 

الموارد المادية التي تتمثؿ فػي التجييػزات المناسػبة مػف  ،األزمات معتمدة عمى العمـ والخبرة والتدريب الجيد
 ،ت االنتقاؿ وتجييزات فرؽ المواجية والمجابية التنفيذيةغرؼ عمميات وأجيزة اتصاالت وحاسبات وتجييزا

وىػػػذا يؤكػػػد وجػػػود العبلقػػػة  ،ودرجػػػة تػػػوافر ىػػػذه المػػػوارد الماديػػػة والبشػػػرية يػػػنعكس ايجابيػػػًا عمػػػى إدارة األزمػػػة
دارة األ زمػػػػات فػػػػي الشػػػػرطة. وتتفػػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع الطرديػػػػة بػػػػيف تػػػػوافر اإلمكانػػػػات الماديػػػػة والبشػػػػرية وا 

( والتي أظيرت وجود عبلقة ذات داللة احصائية ايجابية بيف توافر اإلمكانات المادية 9008 ،دراسة)عودة
دارة األزمات.   والبشرية وا 
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( بيف درجة تكافر عممية ٘ٓ,ٓ ≥ α: تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل )السادسةالفرضية 
دارة االزمات لدل كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع   غزة. التدريب كا 

الختبار صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف لدراسة العبلقة بيف درجات توافر عممية 
دارة األزمات لدى ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة، والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة  التدريب وا 

 مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

دارة األزمات ( يوضح معامبلت ارتباط بيرسوف لدراسة39جدوؿ )  العبلقة بيف درجة توافر عممية التدريب وا 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط المحكر
*0.002 0.69  تكافر عممية التدريب  

 غير دالة احصائيا \\          0.05* دالة احصائيا عند        

بػػيف درجػػة تػػوافر عمميػػة  ذات داللػػة إحصػػائية جيػػدةطرديػػة تبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج وجػػود عبلقػػة 
دارة االزمػػات لػػدى كبػػار ضػػباط جيػػاز الشػػرطة فػػي قطػػاع غػػزة وىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو كممػػا زادت  ،التػػدريب وا 

أدى ذلؾ إلػى زيػادة فػي إدارة األزمػات بػنفس الدرجػة لػدى ضػباط  ،درجة توافر عممية التدريب بدرجة واحدة
 والعكس صحيح. ،جياز الشرطة في قطاع غزة

دارة االزمات لدى يعزو الباحث ا لنتيجة بوجود عبلقة طردية بيف درجة توافر عممية التدريب وا 
إدارة األزمات عامبًل ميمًا في إكساب  فيحيث يشكؿ التدريب  ،ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة

يث ح ،ـز إلدارة األزمة بفاعمية ونجاحبلعناصر فريؽ إدارة األزمة الميارات المختمفة والقدرات والتأىيؿ ال
القوة بصورة قريبة مف  ة المتوقع مواجيتيا بأكبر قدر مفيعتمد التدريب عمى المحاكاة لؤلزمة الحقيقي

وبالتالي يكتسب الفريؽ درجة عالية مف الخبرة والقدرة عمى إدارة األزمات بفعالية. وتتفؽ النتيجة  ،الواقع
لو عبلقة مباشرة في نجاح القيادة أف التأىيؿ والتدريب عمى ( والتي أظيرت 9009، مع دراسة)الوىاس

 عمى التدريب ( والتي أظيرت أف عدـ9004، وتتفؽ مع دراسة )الضويحي ،األمنية في إدارة األزمة
( والتي 9005، اتفقت مع دراسة )كردـ ،إعبلمًيا إدارتيا عمى الفريؽ قدرة مف يحد مما الخطة تطبيؽ
واتفقت مع  ، بكفاءة األزمات مع التعامؿ ر عمىيؤث البشرية الكوادر تأىيؿ في نقص وجود أف أظيرت

المعوقات التي تواجو القائد األمني أثناء إدارتو ( والتي أظيرت وجود عبلقة بيف 9007 ،دراسة )العتيبي
 الميدانية والنقص في تأىيؿ الكوادر البشرية.
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فػي درجػات معكقػات  (α ≤ 0,05) : ال تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكلالسابعة يةالفرض
دارة األزمات لدل كبار ضباط جياز الشػرطة فػي قطػاع غػزة تعػزل لممتغيػرات الديمغرافيػة  إدارة األزمات كا 

 المحافظة(. ،العمر ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،)الرتبة العسكرية

 ،سوؼ يتـ االجابة عميو مف خبلؿ عدة فرضيات منفصمة لكؿ متغير عمػى حػده ،ولمتحقؽ مف ىذا الفرض
 النتائج التالية:  ؿسوؼ يتـ عرضيا مف خبل ،والنتائج الخاصة بيذا الفرض

( فػي درجػات ٘ٓ,ٓ ≥ α: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )( ٔالسابعة )الفرضية  -
دارة األزمات  لدل ضباط جياز الشػرطة فػي قطػاع غػزة تعػزل لمتغيػر الرتبػة معكقات إدارة األزمات كا 

 .العسكرية

( لدراسػة One -Way ANOVAلئلجابػة عمػى ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )
دارة األزمات لدى كبار ضباط جياز الشرطة في قطػاع غػزة  الفروقات في درجات معوقات إدارة األزمات وا 

والنتػػائج المتعمقػػة بيػػذه الفرضػػية موضػػحة مػػف  ،رائػػد( ،مقػػدـ ،عقيػػد ،بػػة العسػػكرية )عميػػدتعػػزى لمتغيػػر الرت
 خبلؿ الجدوؿ التالي:

دارة األزمات لدى ضباط جياز 33جدوؿ ) ( يوضح نتائج تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروؽ في مقياس معوقات إدارة األزمات وا 
 العسكريةالشرطة في قطاع غزة تعزى لمتغير الرتبة 

 ِظذر اٌزجبَٓ اٌّجبالد
ِجّىع 

 اٌّزثؼبد

درجبد 

 اٌحزَخ

ِزىطظ 

 اٌّزثؼبد
F 

ِظزىي 

 اٌذالٌخ

 اٌزخطُظ

 71.083 2 142.165 ثُٓ اٌّجّىػبد

 42.384 224 9493.973 داخً اٌّجّىػبد 0.189// 1.68

  226 9636.139 اٌّجّىع

 رىافز اٌّؼٍىِبد

 100.629 2 201.259 ثُٓ اٌّجّىػبد

 45.983 224 10300.192 داخً اٌّجّىػبد 0.114// 2.19

  226 10501.450 اٌّجّىع

 رىافز ٔظبَ ارظبي فؼبي

 18.238 2 36.476 ثُٓ اٌّجّىػبد

 33.088 224 7411.683 داخً اٌّجّىػبد 0.577// 0.55

  226 7448.159 اٌّجّىع
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 اٌهُىً اٌزٕظٍُّ

 15.145 2 30.289 ثُٓ اٌّجّىػبد

 39.932 224 8944.659 داخً اٌّجّىػبد 0.685// 0.38

  226 8974.948 اٌّجّىع

االِىبُٔبد اٌّبدَخ 

 واٌجشزَخ

 14.802 2 29.605 ثُٓ اٌّجّىػبد

 85.913 224 19244.576 داخً اٌّجّىػبد 0.842// 0.17

  226 19274.181 اٌّجّىع

 اٌزذرَت

 17.438 2 34.876 ثُٓ اٌّجّىػبد

 27.130 224 6077.141 داخً اٌّجّىػبد 0.527// 0.64

  226 6112.017 اٌّجّىع

 إدارح األسِبد

 19.697 2 39.393 ثُٓ اٌّجّىػبد

 120.121 224 26907.093 داخً اٌّجّىػبد 0.849// 0.16

  226 26946.486 اٌّجّىع

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند                       
 

فػي درجػات معوقػات إدارة األزمػات  د فػروؽ جوىريػة ذات داللػة احصػائيةتبيف مف خػبلؿ النتػائج عػدـ وجػو 
 ،االمكانيػػات الماديػػة والبشػػرية ،الييكػػؿ التنظيمػػي ،تػػوافر نظػػاـ اتصػػاؿ فعػػاؿ ،تػػوافر المعمومػػات ،)التخطػػيط
دارة األزمػات لػدى ضػباط جيػاز الشػرطة فػي قطػاع غػزة تعػزى لمتغيػر الرتبػة العسػكرية )عميػدالتدريب( و   ،ا 

وىػػذا يعنػػي أف كبػػار ضػػباط الشػػرطة بػػاختبلؼ رتػػبيـ العسػػكرية لػػدييـ نفػػس الػػرأي فػػي  ،رائػػد( ،مقػػدـ ،عقيػػد
عمػى إدارة وذلػؾ بالنسػبة لمقػدرة  ،مدى توافر عناصر معوقات إدارة األزمات فػي جيػاز الشػرطة بقطػاع غػزة

األزمػػات فػػي جيػػاز الشػػرطة وبالتػػالي قبػػوؿ الفرضػػية. ويعػػزو الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف الفئػػة المسػػتيدفة 
لمدراسة تقع في مسػتوى وشػريحة واحػدة فئػة كبػار الضػباط  لػدييا خصػائص متشػابية ورؤيتيػا واضػحة بمػا 

بخصػػائص ىػػذه الفئػػة المسػػتيدفة  يػػدور داخػػؿ جيػػاز الشػػرطة وىػػذه النتيجػػة توقعيػػا الباحػػث لمعرفتػػو الجيػػدة
فكانت النتيجة عدـ وجود فػروؽ جوىريػة بػيف ىػذه الفئػة حػوؿ مجػاالت الدراسػة. واتفقػت الدراسػة مػع دراسػة 

ميػة االتصػاؿ فػي ( والتي أظيرت عدـ وجود فػروؽ جوىريػة ذات داللػة احصػائية  فػي فاع9029، )األشقر
تعػػػػزى إلػػػػى طبيعػػػػة العمػػػػؿ. واتفقػػػػت الدراسػػػػة مػػػػع ي والتػػػػالشػػػػؽ المػػػػدني  –األمػػػػف الػػػػوطني وزارة الداخميػػػػة و 

( والتػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة احصػػائية فػػي القػػدرة عمػػى إدارة 9007 ،دراسة)اسػميـ
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 (9005 ،األزمات في وزارة المالية بقطاع غزة تعزى إلى الدرجة الوظيفية. واتفقت الدراسة مػع دراسػة)كردـ
التي أظيرت وجػود فػروؽ ليسػت ذات داللػة احصػائية فػي اسػتجابات المبحػوثيف تعػزى لمرتبػة. واتفقػت مػع و 

( والتػػػي أظيػػػرت عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف رؤيػػػة ضػػػباط األمػػػف 9009 ،دراسػػػة)الوىاس
ي إدارة األزمػات الخاصة إزاء مدى فاعمية دور القيادة األمنية فػي التخطػيط و التنسػيؽ أو اتخػاذ القػرارات فػ

( والتػي أظيػرت أف وجػود 9022، مؼ ىذه النتيجة مع دراسػة )الرضػيعتعزى لمتغير الرتبة العسكرية. وتخت
فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة تعػػزى لمتغيػػر الرتبػػة العسػػكرية 

جزئيػػًا مػػع دراسػػة الرضػػيع حػػوؿ ارتفػػاع  تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػةرائػػد فػػأعمى( و  –نقيػػب  –بلـز أوؿ مػػ –)مػػبلـز 
ومػدى تػوافر المعمومػات كػوف ، التػدريبرائد فأعمى حوؿ مجاالت التخطػيط و استجابات المبحوثيف مف رتبة 

فػػي جيػػاز الػػدفاع المػػدني . عمػػى تحديػػد االحتياجػػات المطموبػػة  ىػػذه الفئػػة ىػػي صػػاحبة القػػرار واألكثػػر قػػدرة
أظيرت وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعػزى لمرتبػة العسػكرية  ( والتي9007،واختمفت مع دراسة)العتيبي

 لواء(. –عمى )رائد الرتب األنقيب( و  –فئة الرتب الدنيا)مبلـز بيف 

( في درجات ٘ٓ,ٓ ≥ α: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )(ٕالسابعة )الفرضية  -
دارة األزمات لدل ضباط جياز  الشرطة في قطاع غزة تعزل لمتغير المؤىؿ معكقات إدارة األزمات كا 

 العممي.
( لدراسػة One -Way ANOVAلئلجابػة عمػى ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )

دارة األزمات لدى كبار ضباط جياز الشرطة في قطػاع غػزة  الفروقات في درجات معوقات إدارة األزمات وا 
والنتػائج المتعمقػة  ،فمػا دوف( ،ثانويػة عامػة ،دبمػوـ ،بكالوريوس ،ت عمياتعزى لمتغير المؤىؿ العممي )دراسا

 ية موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:بيذه الفرض

دارة األزمات لدى ضباط جياز 34جدوؿ ) ( يوضح نتائج تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروؽ في مقياس معوقات إدارة األزمات وا 
 المؤىؿ العمميالشرطة في قطاع غزة تعزى لمتغير 

 ِظذر اٌزجبَٓ اٌّجبالد
ِجّىع 

 اٌّزثؼبد

درجبد 

 اٌحزَخ

ِزىطظ 

 اٌّزثؼبد
F 

ِظزىي 

 اٌذالٌخ

 اٌزخطُظ

 37.351 4 149.403 ثُٓ اٌّجّىػبد

 42.656 226 9640.302 داخً اٌّجّىػبد 0.479// 0.88

  230 9789.705 اٌّجّىع

 0.875// 0.30 14.367 4 57.468 ثُٓ اٌّجّىػبد رىافز اٌّؼٍىِبد
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 47.279 226 10684.977 داخً اٌّجّىػبد

  230 10742.445 اٌّجّىع

 رىافز ٔظبَ ارظبي فؼبي

 18.901 4 75.602 ثُٓ اٌّجّىػبد

 32.832 226 7420.120 داخً اٌّجّىػبد 0.681// 0.58

  230 7495.722 اٌّجّىع

 اٌهُىً اٌزٕظٍُّ

 10.090 4 40.360 ثُٓ اٌّجّىػبد

 40.410 226 9132.610 داخً اٌّجّىػبد 0.910// 0.25

  230 9172.969 اٌّجّىع

االِىبُٔبد اٌّبدَخ 

 واٌجشزَخ

 144.870 4 579.481 ثُٓ اٌّجّىػبد

 85.422 226 19305.478 داخً اٌّجّىػبد 0.152// 1.70

  230 19884.959 اٌّجّىع

 اٌزذرَت

 59.578 4 238.310 ثُٓ اٌّجّىػبد

 26.799 226 6056.617 داخً اٌّجّىػبد 0.067// 2.22

  230 6294.927 اٌّجّىع

 إدارح األسِبد

 176.139 4 704.555 ثُٓ اٌّجّىػبد

 120.427 226 27216.400 داخً اٌّجّىػبد 0.214// 1.46

  230 27920.955 اٌّجّىع

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند        

فػي درجػات معوقػات إدارة األزمػات  د فػروؽ جوىريػة ذات داللػة احصػائيةتبيف مف خبلؿ النتػائج عػدـ وجػو  
 ،االمكانيػػات الماديػػة والبشػػرية ،الييكػػؿ التنظيمػػي ،تػػوافر نظػػاـ اتصػػاؿ فعػػاؿ ،تػػوافر المعمومػػات ،)التخطػػيط
دارة األزمػػات لػػدى كبػػػار ضػػباط جيػػاز الشػػػرطة فػػي قطػػاع غػػزة تعػػػزى لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػػي التػػدريب( و  ا 

وىػذا يعنػي أف  ،فمػا دوف( وبالتػالي يقبػؿ الباحػث الفرضػية ،ثانوية عامة ،دبموـ ،بكالوريوس ،)دراسات عميا
دارة ضػػػباط الشػػػرطة بػػػاختبلؼ مػػػؤىبلتيـ العمميػػػة لػػػدييـ نفػػػس االسػػػتجابات حػػػوؿ معوقػػػات إدارة األزمػػػا ت وا 

 األزمات في جياز الشرطة في قطاع غزة.
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إلػػى أف اصػػحاب المسػػتويات العمميػػة العميػػا والػػدنيا أصػػبحوا أكثػػر إدراكػػًا  ذلػػؾيعػػزو الباحػػث حيػػث    
حيػػث تسػػاوى أصػػحاب المسػػتويات التعميميػػة األدنػػى تعميمػػًا مػػع األكثػػر تعميمػػًا القػػادريف  ،لؤلزمػػات المحتممػػة

بسػػبب اشػػتراكيـ فػػي العمػػؿ الميػػداني فػػي مواجيػػة  ،مػػات عمػػى أسػػس عمميػػةعمػػى وضػػع الخطػػط و إدارة األز 
( والتػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية 9022 ،األزمػػات. حيػػث اتفقػػت مػػع دراسة)الرضػػيع

الكوارث تعزى لمتغيػر المؤىػؿ العممػي ة حوؿ الجاىزية إلدارة األزمات و بيف متوسطات تقديرات عينة الدراس
( بعػػدـ وجػػود فػػروؽ 9029، واتفقػػت مػػع دراسة)األشػػقر ،مػػف مجػػاالت الدراسػػة مجتمعػػة وذلػػؾ لكػػؿ مجػػاؿ

الشؽ  –األمف والوطني وزارة الداخمية و  لدى ارة االزمات جوىرية في آراء العينة في فاعمية االتصاؿ في إد
( والتػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ 9009 ،واتفقػػت مػػع دراسػػة)الوىاس ،المػػدني تعػػزى إلػػى المؤىػػؿ العممػػي

   ذات داللػػة احصػػائية بػػيف رؤيػػة ضػػباط األمػػف الخاصػػة إزاء مػػدى فاعميػػة دور القيػػادة األمنيػػة فػػي التخطػػيط 
واتفقػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػع  ،التنسػػػػػػػػػيؽ أو اتخػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػرارات فػػػػػػػػػي إدارة األزمػػػػػػػػػات تعػػػػػػػػػزى لمتغيػػػػػػػػػر المؤىػػػػػػػػػؿ العممػػػػػػػػػيو 

يرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعػزى ( والتي اظ9005، ودراسة)كردـ ،(9007،دراسة)العتيبي
( والتػػػػي أظيػػػػرت وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 9008، المؤىػػػػؿ العممػػػػي(. واختمفػػػػت الدراسػػػػة مػػػػع دراسػػػػة)عودة

إحصائية بيف إجابات المبحوثيف حػوؿ فاعميػة الجامعػة إلدارة األزمػات تعػزى لممؤىػؿ العممػي لصػالح حممػة 
.  الدبمـو

( فػي درجػات ٘ٓ,ٓ ≥ αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ): ال ( ٖالسابعة )الفرضية  -
دارة األزمات لدل ضباط جياز الشرطة في قطاع غػزة تعػزل لمتغيػر سػنكات  معكقات إدارة األزمات كا 

 .الخبرة

( لدراسػة One -Way ANOVAلئلجابػة عمػى ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )
دارة األزمػػػات لػػدى ضػػػباط جيػػاز الشػػػرطة فػػي قطػػػاع غػػػزة  الفروقػػات فػػػي درجػػات معوقػػػات إدارة األزمػػات وا 

والنتػائج المتعمقػة بيػذه  ،سػنوات فػأكثر( 20 ،سػنوات 20-6 ،سػنوات فأقػؿ 5تعزى لمتغيػر سػنوات الخبػرة )
 الفرضية موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

دارة األزمات لدى كبار ضباط  ( يوضح نتائج تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروؽ في35جدوؿ ) مقياس معوقات إدارة األزمات وا 
 جياز الشرطة في قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 ِظذر اٌزجبَٓ اٌّجبالد
ِجّىع 

 اٌّزثؼبد

درجبد 

 اٌحزَخ

ِزىطظ 

 اٌّزثؼبد
F 

ِظزىي 

 اٌذالٌخ
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 اٌزخطُظ

 167.461 2 334.922 ثُٓ اٌّجّىػبد

اٌّجّىػبدداخً  0.019*  4.03  9397.872 226 41.584 

   228 9732.794 اٌّجّىع

 رىافز اٌّؼٍىِبد

 97.607 2 195.214 ثُٓ اٌّجّىػبد

 45.912 226 10376.173 داخً اٌّجّىػبد 0.122// 2.13

   228 10571.387 اٌّجّىع

 رىافز ٔظبَ ارظبي فؼبي

 26.678 2 53.355 ثُٓ اٌّجّىػبد

 32.931 226 7442.367 داخً اٌّجّىػبد 0.446// 0.81

   228 7495.722 اٌّجّىع

 اٌهُىً اٌزٕظٍُّ

 43.680 2 87.361 ثُٓ اٌّجّىػبد

 40.202 226 9085.608 داخً اٌّجّىػبد  0.339// 1.09

   228 9172.969 اٌّجّىع

االِىبُٔبد اٌّبدَخ 

 واٌجشزَخ

 302.353 2 604.706 ثُٓ اٌّجّىػبد

 83.714 226 18919.295 داخً اٌّجّىػبد 0.029* 3.61

   228 19524.001 اٌّجّىع

 اٌزذرَت

 22.935 2 45.870 ثُٓ اٌّجّىػبد

 27.402 226 6192.835 داخً اٌّجّىػبد 0.434// 0.84

   228 6238.705 اٌّجّىع

 إدارح األسِبد

 127.296 2 254.591 ثُٓ اٌّجّىػبد

 120.094 226 27141.250 داخً اٌّجّىػبد 0.348// 1.06

   228 27395.841 اٌّجّىع

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند        
 

في درجات معوقات إدارة األزمات  د فروؽ جوىرية ذات داللة احصائيةتبيف مف خبلؿ النتائج عدـ وجو 
دارة األزمات لدى كبار  ،الييكؿ التنظيمي ،توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ ،التالية )توافر المعمومات التدريب( وا 

 20 ،سنوات 20-6 ،سنوات فأقؿ 5ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخبرة )
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بالنسبة  وىنا يقبؿ الباحث الفرضية بعدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة احصائية ،سنوات فأكثر(
باختبلؼ سنوات خبراتيـ العممية لدييـ ويفسر الباحث النتيجة إلى أف ضباط الشرطة  ،سابقةلممجاالت ال

توافر نظاـ  ،)توافر المعموماتنفس الرأي حوؿ وجود معوقات في إدارة األزمات وفي المجاالت التالية 
 طاع غزة.وكذلؾ في إدارة األزمات في جياز الشرطة في قالتدريب(  ،الييكؿ التنظيمي ،اتصاؿ فعاؿ

( بعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في)توافر 9020 ،اتفقت الدراسة مع دراسة)أبو عزيز -
مع و زمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة.االمكانات البشرية (إدارة األ –الييكؿ التنظيمي  –المعمومات 

دارة  ـ( والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في)توافر9029،دراسة)األشقر االتصاؿ( وا 
 األزمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

( والتي تظير بوجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 9022 ،اختمفت الدراسة مع دراسة)الرضيع -
مدى توافر  –عموماتمدى توافر الم –متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ)مدى توفر التخطيط المناسب 

دارة األبرامج التدريب ( 9005، اختمفت الدراسة مع دراسة)كردـو  تعزى لمتغير سنوات الخبرة.زمات ( وا 
والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثيف تعزى لمتغير الخبرة في 

 محور المعوقات التي تعترض عمؿ المجاف األمنية في إدارة األزمات.

-f-value=4.03، pجوىرية ذات داللة احصائية ) وؽبالنسبة لممجاؿ األوؿ "التخطيط" تبيف وجود فر 
value=0.019 في درجات التخطيط لدى كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة تعزى لمتغير )
لممقارنات  LSDوتـ استخداـ اختبار ،سنوات فأكثر( 20 ،سنوات 20-6 ،سنوات فأقؿ 5سنوات الخبرة )

( سنوات 20 -6فقد تبيف بأف ضباط الشرطة ذوي الخبرة مف ) ،البعدية لكشؼ الفروؽ بيف المجموعات
 20 ،سنوات فأقؿ 5يروف بوجود تخطيط أكثر مف ضباط الشرطة الذيف تتراوح سنوات الخبرة لدييـ بيف )

في حيف لـ يبلحظ وجود أي فروؽ ذات داللة  ،وكانت ىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية ،سنوات فأكثر(
يعزو الباحث وجود فروؽ جوىرية ذات داللة احصائية في درجات  األخرى.إحصائية بيف المجموعات 

حيث أنيـ يروف بوجود تخطيط أكثر  ،( سنوات20 – 6التخطيط بيف ضباط الشرطة ذوي الخبرة مف )
وقد يرجع  ،سنوات فأكثر( 20 ،سنوات فأقؿ 5مف ضباط الشرطة الذيف تتراوح سنوات الخبرة لدييـ بيف )

كثر تتبعًا وشعورًا بمدى تقدـ جياز الشرطة في التخطيط كونيـ ىـ األى أف ىذه الفئة ىـ الباحث السبب إل
الفئة التي عايشت منذ البداية فترة تولى جياز الشرطة زماـ األمور في حماية وخدمة الوطف وتوفير األمف 
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( 20 – 6برة )ـ و حتى يومنا ىذا فيذه الفئة مف ذوي الخ9006بعد فوز حركة حماس في انتخابات عاـ 
سنوات فأقؿ (  5أما فئة)  ،سنوات لدييا معرفة أكثر مف غيرىـ بتطور وتقدـ التخطيط في جياز الشرطة

العيد في الشرطة وغير مطمعة بشكؿ تفصيمي عمى درجات تطور وتقدـ التخطيط في  ةفيي حديث
حركة حماس في  سنوات فأكثر( فيي الفئة التي استمرت في عمميا بعد فوز20أما فئة ) ،الشرطة

ـ و ما بعد عاـ  9006ىذه الفئة عممت في المرحمتيف مرحمة ما قبؿ عاـ أف حيث  ،ـ9006انتخابات 
حيث في الفترة  ،عمى تولي قيادة الشرطةتيف ـ فبلحظت فرؽ في التخطيط بيف الفترتيف المتعاقب9006

، صار خانؽ عمى القطاع ـ كانت الشرطة تعيش في ظروؼ أفضؿ وال يوجد ح9006األولى ما قبؿ عاـ 
وأيضًا يوجد ثبات في عمؿ الشرطة في مقراتيا وخططيا كونيا تتعرض لمعدواف الصييوني بدرجة أقؿ مف 

وبالتالي الحظ  ،ـ والموارد المالية أيضا ليا دور ميـ في التخطيط بيف الفترتيف9006فترة ما بعد 
ـ وتوافر 9006لصالح الفترة ما قبؿ عاـ سنوات فأكثر( ىناؾ فرؽ في التخطيط يرجع 20أصحاب الفئة)

الظروؼ واألجواء األكثر مبلئمة واستقرار لتحسف عممية التخطيط. حيث اختمفت ىذه النتيجة مع 
ـ( والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف رؤية ضباط قوات 9009 ،دراسة)الوىاس

دارة االزمات تعزى إلى متغير الخبرة في األمف الخاصة إزاء مدى فاعمية القيادة األمنية في ا لتخطيط وا 
( والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية 9020، العمؿ. واختمفت مع نتائج دراسة )أبو عزيز

دارة األزمات تعزى إلى سنوات الخبرة. في حيف اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الرضيع  ،في )التخطيط( وا 
فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ )مدى ( والتي تظير بوجود 9022

دارة االزمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة.  توفر التخطيط المناسب( وا 

جوىرية ذات داللة احصائية  في  بالنسبة لممجاؿ الخامس "االمكانيات المادية والبشرية" تبيف وجود فروؽ
ة لدى كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات توافر االمكانيات المادية والبشري

 LSDولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار ،سنوات فأكثر( 20 ،سنوات 20-6 ،سنوات فأقؿ 5الخبرة )
فقد تبيف بأف ضباط الشرطة الذيف سنوات الخبرة  ،لممقارنات البعدية لكشؼ الفروؽ بيف المجموعات

أقؿ يروف بأنو تتوفر لدى جياز الشرطة االمكانيات المادية والبشرية أكثر مف سنوات ف 20العممية لدييـ 
وكانت ىذه الفروؽ ذات داللة  ،سنوات20ضباط الشرطة الذيف سنوات الخبرة العممية لدييـ أكثر مف 

في حيف لـ يبلحظ وجود أي فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعات األخرى. يعزو الباحث  ،إحصائية
فروؽ جوىرية ذات داللة احصائية في درجات توفر االمكانات المادية والبشرية بيف ضباط الشرطة وجود 
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حيث أنيـ يروف بوجود تخطيط أكثر مف ضباط الشرطة الذيف تتراوح  ،( سنوات فأقؿ20ذوي الخبرة مف )
كثر تتبعًا األىـ  وقد يعزو الباحث السبب إلى أف ىذه الفئة ،سنوات فأكثر( 20سنوات الخبرة لدييـ بيف) 

وشعورًا بمدى تقدـ جياز الشرطة في توفير االمكانات المادية والبشرية كونيـ ىـ الفئة التي عايشت منذ 
ـ و حتى 9006البداية فترة تولى جياز الشرطة زماـ األمور بعد فوز حركة حماس في انتخابات عاـ 

يا معرفة أكثر مف غيرىـ بتطور وتقدـ ( سنوات فأقؿ لدي20يومنا ىذا فيذه الفئة مف ذوي الخبرة )
سنوات فأكثر( فيي الفئة التي استمرت في 20أما فئة ) ،االمكانات المادية والبشرية في جياز الشرطة
حمتيف مرحمة ما قبؿ حيث ىذه الفئة عممت في المر  ،ـ9006عمميا بعد فوز حركة حماس في انتخابات 

ي االمكانات المادية والبشرية بيف الفترتيف المتعاقبات ـ فبلحظت فرؽ ف9006ما بعد عاـ ـ و  9006عاـ 
ـ كانت الشرطة تعيش في ظروؼ 9006حيث في الفترة األولى ما قبؿ عاـ  ،عمى تولي قيادة الشرطة

أفضؿ وال يوجد حصار خانؽ عمى القطاع وأيضًا يوجد استقرار في مقرات الشرطة وامكاناتيا المادية 
ـ والموارد المالية أيضا 9006ف الصييوني بدرجة أقؿ مف فترة ما بعد عاـوالبشرية كونيا تتعرض لمعدوا

أما الفرؽ بيف الموارد البشرية تمثؿ في انفتاح  ،ليا دور ميـ في توفير االمكانات المادية بيف الفترتيف
ـ وسيولة ارساؿ أفراد وضباط الشرطة لمخارج لتمقي 9006العالـ الخارجي أماـ حكومة ما قبؿ عاـ 

سنوات 20ورات والتدريبات العالية في جميع التخصصات الشرطية   وبالتالي الحظ أصحاب الفئة )الد
ـ وتوافر 9006أف ىناؾ فرؽ في االمكانات المادية والبشرية يرجع لصالح الفترة ما قبؿ عاـ  فأكثر(

والبشرية. حيث اختمفت الظروؼ واألجواء األكثر مبلئمة لتحسف عممية التطور وتوفر االمكانات المادية 
ة احصائية  في)االمكانات والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات دالل (9020،الدراسة مع دراسة)أبو عزيز

دارة األزمات تعزى لمتغير الخبرة. واختمفت مع دراسةالبشرية ( والتي تظير بعدـ 9022،)الرضيع ( وا 
دارة األزمات تعزى لمتغير  وجود فروؽ ذات داللة احصائية في مجاؿ )مدى توافر المعدات والتقنيات ( وا 

 سنوات الخبرة.

ومجاؿ االمكانيات المادية والبشرية  ،مجاؿ التخطيط لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ فيالبعدية  لممقارنات LSD( نتائج اختبار 36جدوؿ )
 سنوات الخبرة وداللتيا تعزى لمتغيرلدى ضباط الشرطة 

 المتكسط سنكات الخبرة المجاالت
سنكات  ٘

 فأقؿ
6-10  
 سنكات

أكثر مف 
 سنكات ٓٔ

 1.93// -0.52// 1 32.29 سنكات فأقؿ ٘ التخطيط
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 2.44* 1 - 32.80 سنكات  6-10

 1 - - 30.36 سنكات فأكثر 10

االمكانيات المادية 
 كالبشرية

 7.08* 4.48// 1 46.57 سنكات فأقؿ ٘

 2.60* 1 - 42.09 سنكات  6-10

 1 - - 39.49 سنكات فأكثر 10

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند      

( في درجات ٘ٓ,ٓ ≥ α: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )( ٗالسابعة )الفرضية  -
دارة األزمات لدل كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة تعزل لمتغير  معكقات إدارة األزمات كا 

 العمر.

( لدراسػة One -Way ANOVAعمػى ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )لئلجابػة 
دارة األزمات لدى كبار ضباط جياز الشرطة في قطػاع غػزة  الفروقات في درجات معوقات إدارة األزمات وا 

ج والنتػائ ،سنة فػأكثر( 52 ، ،( سنة50 -42) ، ،( سنة40 -32) ،( سنة30 -90تعزى لمتغير العمر )
 المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

دارة األزمات لدى ضباط جياز 37جدوؿ ) ( يوضح نتائج تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروؽ في مقياس معوقات إدارة األزمات وا 
 الشرطة في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر

 مجمكع المربعات مصدر التبايف المجاالت
درجات 
 الحرية

 F متكسط المربعات
مستكل 
 الداللة

 التخطيط

 8.348 3 25.045 بيف المجمكعات

 43.155 226 9753.106 داخؿ المجمكعات //9010. 190.

   229 9778.151 المجمكع

 تكافر المعمكمات

 44.728 3 134.184 بيف المجمكعات

 46.934 226 10607.153 داخؿ المجمكعات //4160. 950.

   229 10741.337 المجمكع
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 تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ

 8.903 3 26.710 بيف المجمكعات

 32.915 226 7438.754 داخؿ المجمكعات //8470. 0 27.

   229 7465.464 المجمكع

 الييكؿ التنظيمي

 4.627 3 13.880 بيف المجمكعات

 40.450 226 9141.683 داخؿ المجمكعات //9520. 110.

   229 9155.563 المجمكع

االمكانيات المادية 
 كالبشرية

 110.306 3 330.919 بيف المجمكعات

 86.518 226 19553.009 داخؿ المجمكعات //2840. 1.28

   229 19883.927 المجمكع

 التدريب

 39.337 3 118.012 بيف المجمكعات

 27.321 226 6174.600 داخؿ المجمكعات //2320. 1.44

   229 6292.612 المجمكع

 إدارة األزمات

 102.418 3 307.253 بيف المجمكعات

 122.000 226 27571.913 داخؿ المجمكعات //4730. 840.

   229 27879.166 المجمكع

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند         
 

فػروؽ جوىريػة ذات داللػة احصػائية فػي درجػات معوقػات إدارة األزمػات  تبيف مف خػبلؿ النتػائج عػدـ وجػود
 ،االمكانيػػات الماديػػة والبشػػرية ،الييكػػؿ التنظيمػػي ،تػػوافر نظػػاـ اتصػػاؿ فعػػاؿ ،تػػوافر المعمومػػات ،)التخطػػيط

دارة األزمػػػات لػػػػدى كبػػػار ضػػػػباط جيػػػاز الشػػػػرطة فػػػي قطػػػػاع غػػػزة تعػػػػزى لمتغيػػػر العمػػػػر)  -90التػػػدريب( وا 
وىػػػذا يعنػػػي أف ضػػػباط الشػػػرطة بػػػاختبلؼ  ،سػػػنة فػػػأكثر( 52 ،(سػػػنة50 -42)،سػػػنة(40 -32)،(سػػػنة30

دارة األزمػات فػي جيػاز الشػرطة فػي قطػاع  أعمارىـ لدييـ نفس االستجابات حوؿ معوقػات إدارة األزمػات وا 
غػػزة وىػػذا مؤشػػر عمػػى أف العمػػر ال يػػؤثر فػػي رؤيػػة مجتمػػع الدراسػػة مػػف كبػػار الضػػباط فػػي الشػػرطة بغػػزة 

( والتػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ 9004 ،راسػػة. وقػػد اتفقػػت الدراسػػة مػػع: دراسػػة )الضػػويحيلمتغيػػرات الد
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جوىريػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف أفػػراد العينػػة فػػي رؤيػػتيـ لػػدور التخطػػيط فػػي إدارة األزمػػات يعػػزى لمتغيػػر 
د ( والتػػي أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة احصػػائية بػػيف أفػػرا9009، دراسػػة)الوىاس ،العمػػر

العينة في رؤية ضباط قوات األمف الخاصة إزاء مدى فاعمية دور القيػادات األمنيػة فػي التخطػيط أو اتخػاذ 
 أيضًا مع الدراسات التالية: واتفقت ،القرارات في إدارة األزمات يعزى لمتغير العمر

 ،كػػػػػػػػػػػػػػردـ)دراسػػػػػػػػػػػػػػة ،( 9006 ،راسػػػػػػػػػػػػػػة)الجديميد ،( 9008، دراسػػػػػػػػػػػػػػة)عودة ـ(،9022)الرضػػػػػػػػػػػػػػيع،دراسة
( والتػػػػي أظيػػػػرت وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 9007، (.اختمفػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػة مػػػػع: دراسػػػػة )العتيبػػػػي9005

منػػي أثنػاء إدارتػػو الميدانيػة لمكػػوارث نحػو المعوقػػات التػي تواجػػو القائػد األ ،02احصػائية عنػػد مسػتوى داللػػة 
 تعزى لمتغير العمر.والتي 

( في درجات ٘ٓ,ٓ ≥ αإحصائية عند مستكل ): ال تكجد فركؽ ذات داللة ( ٘السابعة )الفرضية  -
دارة األزمات لدل ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة تعزل لمتغير  معكقات إدارة األزمات كا 

 المحافظة.

( لدراسػة One -Way ANOVAلئلجابػة عمػى ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )
دارة األزمات لدى كبار ضباط جياز الشرطة في قطػاع غػزة الفروقات في درجات معوقات إدارة األزمات وا  

يػػػػذه الفرضػػػػية والنتػػػػائج المتعمقػػػػة ب ،رفػػػػح( ،خػػػػانيونس ،الوسػػػػطى ،غػػػػزة ،تعػػػػزى لمتغيػػػػر المحافظػػػػة )الشػػػػماؿ
 ؿ التالي:موضحة مف خبلؿ الجدو 

دارة األزمات لدى كبار ضباط ( يوضح نتائج تحميؿ التبايف األحادي لكشؼ الفروؽ في مقياس معوقات إدارة األزمات 38جدوؿ ) وا 
 جياز الشرطة في قطاع غزة تعزى لمتغير المحافظة

 مجمكع المربعات مصدر التبايف المجاالت
درجات 
 الحرية

 F متكسط المربعات
مستكل 
 الداللة

 التخطيط

 62.078 4 248.313 بيف المجمكعات

 42.406 225 9541.392 داخؿ المجمكعات //2140. 1.46

   229 9789.705 المجمكع

 تكافر المعمكمات
 17.939 4 71.757 بيف المجمكعات

.380 .8240// 
 47.425 225 10670.688 داخؿ المجمكعات
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   229 10742.445 المجمكع

 تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ

 44.019 4 176.076 بيف المجمكعات

 32.532 225 7319.646 داخؿ المجمكعات //2510. 1.35

   229 7495.722 المجمكع

 الييكؿ التنظيمي

 123.268 4 493.070 بيف المجمكعات

 38.577 225 8679.899 داخؿ المجمكعات *0140. 3.20

   229 9172.969 المجمكع

االمكانيات المادية 
 كالبشرية

 82.533 4 330.132 بيف المجمكعات

 86.692 225 19505.805 داخؿ المجمكعات //4350. 0.95

   229 19835.937 المجمكع

 التدريب

 60.397 4 241.590 بيف المجمكعات

 26.904 225 6053.338 داخؿ المجمكعات //0650. 2.25

   229 6294.927 المجمكع

 إدارة األزمات

 169.425 4 677.701 بيف المجمكعات

 120.993 225 27223.361 داخؿ المجمكعات //2350. 1.40

   229 27901.062 المجمكع

 غير دالة احصائيا \\         0.05* دالة احصائيا عند        

تبيف مف خبلؿ النتائج عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة احصائية في درجات معوقات إدارة 
 ،االمكانيات المادية والبشرية ،توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ ،توافر المعمومات ،األزمات التالية )التخطيط

دارة األزمات لدى كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة تعزى لمتغير المحافظة )الشماؿ  ،التدريب( وا 
العممية لدييـ نفس  محافظاتيـوىذا يعني أف ضباط الشرطة باختبلؼ  ،رفح( ،خانيونس ،الوسطى ،غزة

 ،توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ ،توافر المعمومات ،االستجابات حوؿ معوقات إدارة األزمات التالية  )التخطيط
دارة األزمات في جياز الشرطة في قطاع غزة ،مكانيات المادية والبشريةاإل وىنا نقبؿ  ،التدريب( وا 

 الفرضية لممجاالت السابقة الذكر.
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عدـ  مما جعؿالشرطة تعمؿ وفؽ رؤية شاممة في جميع المحافظات  أفعمى ويعزو الباحث 
 بيف المحافظات حوؿ معوقات إدارة األزمات في الشرطة بغزة. واضحة وجود فروؽ

 ( والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية9009، تتفؽ الدراسة مع دراسة)عبد العاؿ
 لمتغير المنطقة التعميمية.تعزى 

جوىرية ذات داللة احصائية في  لممجاؿ الرابع "الييكؿ التنظيمي" تبيف وجود فروؽبالنسبة 
 ،درجات الييكؿ التنظيمي لدى كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة تعزى لمتغير المحافظة )الشماؿ

لكشؼ الفروؽ فقد تبيف أف ضباط الشرطة مف  LSDوتـ استعماؿ اختبار ،رفح( ،خانيونس ،الوسطى ،غزة
محافظة غزة يروف بأف جياز الشرطة لديو ىيكؿ تنظيمي أقؿ مما يرى كبار ضباط الشرطة مف محافظة 

في حيف لـ يبلحظ وجود أي فروؽ  ،وكانت ىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية ،رفح( ،الوسطى ،)الشماؿ
 ذات داللة إحصائية بيف المحافظات األخرى.

ورفح بوجود  ،الوسطى ،يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف رؤية كبار ضباط محافظات الشماؿ
كوف محافظة غزة  ،ىيكؿ التنظيمي في الشرطة بدرجة أكثر مما يرى كبار الضباط في محافظة غزة

ييكؿ فقد تكوف الرؤية لدييـ أوضح بوجود ال ،يتركز بيا اإلدارات المركزية لمشرطة وكذلؾ قيادة الشرطة
التنظيمي في الشرطة مف باقي المحافظات كونيـ عمى اتصاؿ مباشر بجميع اإلدارات المركزية 

 وبأصحاب القرار في قيادة الشرطة.

مجاؿ الييكؿ التنظيمي لدى ضباط الشرطة  لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ فيالبعدية  لممقارنات  LSD( نتائج اختبار 39جدوؿ )
 فظةالمحا وداللتيا تعزى لمتغير

 رفح خانيكنس الكسطى غزة الشماؿ المتكسط المحافظة المجاالت

 الييكؿ التنظيمي

 0.18// 0.82// -1.19// 2.75* 2 28.78 الشماؿ

 -2.57* -1.93// -3.94** 2 - 26.02 غزة

 1.37// 2.01// 2 - - 29.97 الكسطى

 0.64// 2 - - - 27.96 خانيكنس

 2 - - - - 28.59 رفح
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ذك داللة إحصائية لمجاالت معكقات إدارة األزمػات )المتغيػرات  مدم كجكد تأثيرباختبار  الباحث  سيقـك
االمكانيػات الماديػة  ،الييكػؿ التنظيمػي ،تػكافر نظػاـ اتصػاؿ فعػاؿ ،تكافر المعمكمػات ،المستقمة )التخطيط

 التدريب( عمى إدارة األزمات )المتغير التابع(. ،كالبشرية

لمتعػرؼ  Backwardتـ إجراء تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة التراجعية الختبار ا الئلجابة عمى ىذ
وىػي مرتبػة حسػب قػوة  ،عمى المتغيرات التي يمكنيا التنبؤ بداللة إحصائية إلدارة األزمات )المتغير التابع(

وقػد تػـ التوقػؼ  ،تأثيرىا وتفسيرىا لمتبايف الكمي في درجات إدارة األزمات في جياز الشرطة فػي قطػاع غػزة
 ،تػوافر المعمومػات ،حيػث تػـ إدخػاؿ خمسػة متغيػرات لمعادلػة االنحػدار وىػـ )التخطػيط ،عند الخطوة الثانيػة

أمػػا المتغيػػر التػػالي )الييكػػؿ التنظيمػػي(  ،التػػدريب( ،شػػريةاالمكانيػػات الماديػػة والب ،اؿتػػوافر نظػػاـ اتصػػاؿ فّعػػ
فقد تـ استبعاده مف نموذج خط االنحدار نظرًا لعػدـ وجػود تػأثير لػو عمػى إدارة األزمػات فػي جيػاز الشػرطة 

 والنتائج موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي ،الفمسطيني بغزة

بالطريقة التراجعية لمجاالت معوقات إدارة األزمات )المتغير المستقؿ( ( ممخص نتائج تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد 40جدوؿ )
 عمى إدارة األزمات )المتغير التابع(

 المتغيرات المستقمة
Independent Variables 

المعامؿ البائي 
B 

 الخطأ المعيارم
SE 

 بيتا
Beta " قيمةt" مستكل الداللة 

 1.41 2.43  0.58 //0.563 ( Constantالثابت )
 0.005*  2.84 0.16 0.09 0.27 التخطيط

 0.019* 2.36 0.13 0.09 0.21 المعمكمات تكافر
 0.006*  2.75 0.14 0.10 0.27 فعاؿ اتصاؿ نظاـ تكافر

 0.001*  5.60 0.33 0.07 0.39 كالبشرية المادية االمكانيات
 0.001*  4.69 0.25 0.11 0.52 التدريب

 F ( "٘، ٕٕ٘) 97.44 - - -  *0.001قيمة "
 - - - - R2 0.68معامؿ التحديد  

* P-value<0.05         // P-value>0.05 

تبيف مف خبلؿ النتائج في الجدوؿ السابؽ وجود تػأثير جػوىري ذو داللػة إحصػائية لمجػاالت معوقػات إدارة 
 ،االمكانيػػػات الماديػػػة والبشػػػرية ،تػػػوافر نظػػػاـ اتصػػػاؿ فعػػػاؿ ،تػػػوافر المعمومػػػات ،األزمػػػات التاليػػػة )التخطػػػيط

فقد لوحظ أنيـ أفضػؿ المتغيػرات لمتنبػؤ  ،التدريب( لضباط جياز الشرطة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات
وىػػػذه  ،% مػػػف التبػػػايف الكمػػػي فػػػي إدارة األزمػػػات68.0وقػػػد فسػػػر ىػػػؤالء المجػػػاالت  نسػػػبة  ،بػػػإدارة األزمػػػات
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أمػا النسػبة المتبقيػة ترجػع إلػى عوامػؿ أخػرى قػد  ،جيػاز الشػرطةالنسبة عالية التأثير فػي إدارة األزمػات فػي 
العوامػػػؿ الشخصػػػية لكبػػػار الضػػػباط القػػػائميف عمػػػى إدارة  –تكػػػوف)أثر الػػػنمط القيػػػادي عمػػػى إدارة األزمػػػات 

مستوى التنسيؽ بػيف  –مستوى التنسيؽ بيف إدارات الشرطة المختمفة أثناء األزمات  –األزمات في الشرطة 
الػػوالء التنظيمػػي لمعػػامميف فػػي الشػػرطة ...إلػػخ( وجميػػع ىػػذه العوامػػؿ -ة أثنػػاء وقػػوع األزمػػات األجيػػزة األمنيػػ

ومػػف خػػبلؿ النتػػائج الموضػػحة فػػي الجػػدوؿ  ،%0.68فقػػد بمػػغ معامػػؿ التحديػػد لمنمػػوذج  ،%39.0نسػػبتيا 
طػي ويمكػف صػياغة معادلػة االنحػدار الخ ،السابؽ تبػيف أف معػامبلت نمػوذج االنحػدار غيػر دالػة إحصػائية

توافر  ،بمعمومية درجات المجاالت التالية )التخطيط التنبؤ بدرجات )معوقات(إدارة األزماتالتي تعيف عمى 
 التدريب(  في الصورة التالية : ،االمكانيات المادية والبشرية ،توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ ،المعمومات

 

 

 

مف المعادلة السابقة تبيف أنو كمما وجد التخطيط بدرجة واحدة كمما أدى ذلؾ إلى زيادة في إدارة األزمات 
ؾ إلى زيادة إدارة كمما وجد توافر معمومات بدرجة واحدة أدى ذلكذلؾ  ،درجة والعكس صحيح  0.97ب 

كما يستدؿ عمى أنو كمما وجد توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ بدرجة  ،درجة والعكس صحيح 0.92االزمات ب
و كمما توفرت امكانيات مادية  ،درجة والعكس صحيح 0.97واحدة أدى ذلؾ إلى زيادة إدارة االزمات ب

وأخيرًا كمما توفر  ،درجة والعكس صحيح 1039 ب زماتوبشرية بدرجة واحدة أدى ذلؾ إلى زيادة إدارة األ
 درجة والعكس صحيح. 0.59تدريب بدرجة واحدة أدى ذلؾ إلى زيادة في إدارة األزمات بدرجة 

ويعزو الباحث النتيجة السابقة ليذه الفرضية إلى أف معوقات إدارة األزمات الستة التي تـ دراستيا 
كاف ليا تأثير كبير عمى إدارة  ،طة في قطاع غزةولمعرفة تأثيرىا عمى إدارة األزمات في جياز الشر 

مع العمـ بأف توافره في جياز الشرطة كاف  ،األزمات في جياز الشرطة باستثناء مجاؿ الييكؿ التنظيمي
ف جياز الشرطة يقوـ في الفترة بأويعزو الباحث ذلؾ  ،موجود ولكف ليس لو أثر مباشر عمى إدارة األزمات

أما بخصوص المجاالت الخمسة المتوفرة  ،يمي جديد لجياز الشرطة بكافة إدارتوالحالية بإعداد ىيكؿ تنظ
ف توافرىـ مع بعضيـ البعض يؤدي إف ،في جياز الشرطة التي كاف ليا األثر األكبر عمى إدارة األزمات

ليذا و  ،وىي نسبة كبيرة تتعمؽ بإدارة األزمة ،%68إلى إدارة األزمة في جياز الشرطة بنسبة تصؿ إلى 

توافر نظام اتصال ) 1027( + توافر المعلومات) 1021(+ التخطيط) 1027=  إدارة األزمات

 (التدريب) 1052( + االمكانيات المادية والبشرية) 1039( + فعال
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فإف قيادة الشرطة بمركزتييا عمييا أف تقـو بتوفير ىذه العناصر الخمسة بدرجة كبيرة حتى ينعكس ذلؾ 
نو إذا لـ أمما يعني ب عالية في جياز الشرطة بقطاع غزة.عمى قدرتيـ الفعالة في إدارة األزمات بكفاءة 

ومما  ،األزمات في جياز الشرطةيتـ توافر العناصر الخمسة بدرجة كبيرة سوؼ يعود بالسمب عمى إدارة 
 ة في خدمة أبناء المجتمع والوطف.ا عمى األداء العاـ لجياز الشرطينعكس أيضً 
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 الفصؿ السادس

 
 النتائج كالتكصيات

 
 

 النتائج 
 
 

 التكصيات 
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 مقدمة:
، وأىـ التوصيات توصمت إلييا ىذه الدراسةألىـ النتائج التي  يتضمف ىذا الفصؿ ممخصاً 

أف تسيـ في دعـ وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة وتصحيح  ي ضوء النتائج والتي يأمؿ الباحثالمقترحة ف
نقاط الضعؼ، ومف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيس مف ىذه الدراسة أال وىو إيجاد طريقة عممية سميمة إلدارة 

  ييا .األزمات التي تواجو جياز الشرطة مف خبلؿ اكتشاؼ المعوقات حتى يتـ التغمب عم

 :النتائج
تكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج المتعمقة بمجاالت الدراسة الرئيسية، كىي مكضحة مف خبلؿ 

 التالي:

 التخطيط إلدارة األزمات   -ٔ
أظيرت النتائج أف جياز الشرطة في قطاع غزة لديو تخطيط إلدارة األزمات بدرجة متوسطة بوزف 

 عائقًا أماـ إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني. % ونستنتج أف المجاؿ ال يشكؿ63.9نسبي 
دارة االزمات لدى كبار ضباط جياز طردية عبلقة  دتوج ذات داللة إحصائية بيف عممية التخطيط  وا 

التخطيط يقوـ بتحديد جميع موارد المؤسسة ورصد ومراقبة البيئة  حيث أف، الشرطة في قطاع غزة
وقع المخاطر واألزمات المحتمؿ حدوثيا في ضوء القيـ والمتغيرات الداخمية والخارجية لممؤسسة وت

البيئية، واالستفادة مف وسائؿ اإلنذار المبكر التي تنذر بقرب وقوع األزمة، ويتـ إعداد السيناريوىات 
  .التخطيط عمى نجاح إدارة األزمةثأثير عمى أىمية  شيري ، وىذا بدوره اتالمناسبة لمواجية األزم

 

دارة األزمات  -ٕ  تكافر المعمكمات كا 

أظيرت النتائج أف جياز الشرطة في قطاع غزة لديو توافر لممعمومات في إدارة األزمات بدرجة 
% ونستنتج أف المجاؿ ال يشكؿ عائقًا أماـ إدارة األزمات في جياز 65.8متوسطة بوزف نسبي 

 الشرطة الفمسطيني.
دارة األزمات لدى كبار ضباط  ذات داللة إحصائية بيفطردية عبلقة  دتوج درجة توافر المعمومات وا 

، حيث وجود نظاـ معمومات يتسـ بالدقة والوضوح عف كافة الظروؼ جياز الشرطة في قطاع غزة
األجواء لخمؽ أزمة، يساعد عمى وضع الخطط الوقائية إلزالة أسبابيا  يئواألشياء التي يحتمؿ أف تي

إدارة  عمى النجاح فيذلؾ نعكس يو ريوىات البلزمة لمتصدي ليا، قبؿ أف يستفحؿ أمرىا، ورسـ السينا
 األزمة. 
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 تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ في إدارة األزمات  -ٖ
أف جياز الشرطة في قطاع غزة يتوفر لديو نظاـ اتصاؿ فعاؿ بدرجة متوسطة بوزف بأظيرت النتائج 

 األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني.% ونستنتج أف المجاؿ ال يشكؿ عائقًا أماـ إدارة 66.9نسبي 
دارة االزمات لدى كبار طردية عبلقة  وجدت ذات داللة إحصائية بيف درجة توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ وا 

توافر االتصاؿ الفعاؿ يؤثر عمى سرعة تبادؿ ف إ، حيث ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة
بدوره يعطي القوة ألفراد الشرطة في مواجية المعمومات وسرعة اتخاذ القرارات أثناء األزمات، وىذا 

 األزمات.
 

 تكافر ىيكؿ تنظيمي فعاؿ في إدارة األزمات  -ٗ
أظيرت النتائج أف جياز الشرطة في قطاع غزة يتوفر لديو ىيكؿ تنظيمي بدرجة أقرب إلى الجيدة 

جياز الشرطة المجاؿ ال يشكؿ عائقًا أماـ إدارة األزمات في ىذا % ونستنتج أف  69.5بوزف نسبي 
دارة  ذات داللة إحصائية طردية متوسطةعبلقة  توجدو  الفمسطيني. بيف درجة توافر ىيكؿ تنظيمي وا 

وىذا يدؿ عمى أنو كمما زادت درجة توافر  ،زمات لدى كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزةاأل
لدى ضباط جياز  أدى ذلؾ إلى زيادة في إدارة األزمات بنفس الدرجة ،ىيكؿ تنظيمي بدرجة واحدة

 .حوالعكس صحي ،الشرطة في قطاع غزة
 

 البشرية إلدارة األزماتتكافر اإلمكانات المادية ك  -٘
أف جياز الشرطة في قطاع غزة يتوفر لديو اإلمكانات المادية والبشرية بدرجة عمى أظيرت النتائج 

األزمات في جياز المجاؿ يشكؿ عائقًا أماـ إدارة ىذا % ونستنتج أف 58.7بوزف نسبي  ضعيفة
ذات داللة إحصائية بيف درجة توافر اإلمكانيات المادية طردية عبلقة  جدتو و  الشرطة الفمسطيني.
دارة األ ، حيث توافر اإلمكانات المادية زمات لدى كبار ضباط جياز الشرطة في قطاع غزةوالبشرية وا 

إحكاـ السيطرة الكاممة عمى والبشرية التي يحتاجيا جياز الشرطة بفترة قياسية يمكف بواسطتيا 
دارتيا بكفاءة وفعالية عالية.  مجريات األحداث المتعمقة باألزمة وا 

 تكافر التدريب إلدارة األزمات -ٙ
أظيرت النتائج أف جياز الشرطة في قطاع غزة يوفر ألفراده التدريب بدرجة ضعيفة بوزف نسبي 

 دتوجو  في جياز الشرطة الفمسطيني. % ونستنتج أف المجاؿ يشكؿ عائقًا أماـ إدارة األزمات58.8
دارة االزمات لدى كبار ضباط طردية عبلقة  ذات داللة إحصائية بيف درجة توافر عممية التدريب وا 

، حيث أف التدريب العممي عمى إدارة األزمات واألحداث الطارئة يساعد جياز الشرطة في قطاع غزة
بيف اإلجراءات الموجودة في خطة اتخذت عمميًا و ة اإلجراءات التي عمى تقييـ األداء مف خبلؿ مقارن
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 عبلجياوب إدارة األزمة، واستنتاج أوجو القصور والخمؿ والنواحي االيجابية أو المفقودة مف الخطة
 .ات في جياز الشرطةتتحسف عممية مواجية األزم

 
 

 قدرة جياز الشرطة عمى إدارة األزمات  -ٚ
بوزف عمى إدارة األزمات بدرجة متوسطة أظيرت النتائج أف جياز الشرطة في قطاع غزة لديو مقدرة 

 ونستنتج أف المجاؿ ال يشكؿ عائقًا أماـ إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني. ،%62.5نسبي 
 

توافر  ،عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة احصائية في درجات معوقات إدارة األزمات )التخطيط -ٛ
التدريب(  ،االمكانيات المادية والبشرية ،الييكؿ التنظيمي ،توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ ،المعمومات

دارة األزمات لدى ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة تعزى   –الرتبة العسكرية  ات التالية)ممتغير لوا 
 (.المحافظة -العمر – سنوات الخبرة – المؤىؿ العممي

اإلمكانات المادية  –المجاالت التالية:)التخطيط  جوىرية ذات داللة احصائية  في تبيف وجود فروؽ -9
ووجود فروؽ في سنوات الخبرة ( )ممتغيرللدى ضباط جياز الشرطة في قطاع غزة تعزى والبشرية( 

 لصالح مجاؿ الييكؿ التنظيمي تعزى لمتغير)المحافظة(، حيث كانت الفروؽ في مجاؿ التخطيط
االمكانيات  وكانت الفروؽ في مجاؿ ،( سنوات20 -6الخبرة مف )سنوات ذوي ضباط الشرطة 
، سنوات( 20-6سنوات فأقؿ،  5)الخبرة سنوات ذوي ضباط الشرطة  لصالح المادية والبشرية

 محافظة غزة.ضباط الشرطة في لصالح  وكانت الفروؽ في مجاؿ الييكؿ التنظيمي
 

 

  األزمات:أثر معكقات إدارة األزمات عمى إدارة 
 

وجود تأثير جوىري ذو داللة إحصائية لمجاالت معوقات إدارة األزمات التالية أظيرت النتائج 
التدريب(  ،االمكانيات المادية والبشرية ،توافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ ،توافر المعمومات ،)التخطيط

% 68.0نسبة المجاالت  ذهى توقد فسر ، لضباط جياز الشرطة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات
، حيث تعتبر ىذه مف التبايف الكمي في إدارة األزمات، أما النسبة المتبقية ترجع إلى عوامؿ أخرى

ظيرت أمجاالت لمتنبؤ بإدارة األزمات في جياز الشرطة بقطاع غزة. في حيف الالمجاالت أفضؿ 
  مات في جياز الشرطة.ز ف مجاؿ الييكؿ التنظيمي لـ يكف عامؿ مؤثر في التنبؤ بإدارة األأالنتائج ب
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 :التكصيات
 يمكف تقديـ التوصيات التالية: ،مف خبلؿ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

 :تكصيات بخصكص التخطيط-ٔ
زيادة االىتماـ بوضع خطط مستقبمية ومعدة مسبقًا إلدارة األزمات سواء كانت داخمية أو خارجية في  -

 جياز الشرطة الفمسطيني بغزة.
 وتطوير الخطط السابقة بصورة مستمرة.مراجعة  -
تفعيؿ منظومة اإلنذار المبكر لؤلزمات مف خبلؿ رصد وتحميؿ األحداث والتغيرات الداخمية  -

 والخارجية التي تشير بقرب وقوع األزمات.
 جعؿ التخطيط إلدارة األزمات جزًء أساسي مف التخطيط السنوي لجياز الشرطة. -
 ؾ الخطط الختبار مدى كفاءتيا عند التنفيذ العممي.إجراء سيناريوىات وتجارب عمى تم -
 االستفادة مف تجارب الدوؿ المحيطة في التخطيط لمتعامؿ مع األزمات المشابية. -
 االستعانة بخبراء ومتخصصيف في مجاؿ التخطيط إلدارة األزمات. -
 تكصيات بخصكص المعمكمات-ٕ
وربطيا بجميع اإلدارات المركزية بناء شبكة معمومات وقواعد بيانات خاصة بإدارة األزمات  -

 والمحافظات في جياز الشرطة الفمسطيني بغزة.
 ربط دائرة المعمومات مع إدارة التخطيط. -
االرتقاء بمستوى تقنية المعمومات باستخداـ أحدث الوسائؿ التكنولوجية لتحميؿ البيانات وربطيا مع  -

 بعضيا البعض الكتشاؼ نقاط الضعؼ في جياز الشرطة.
 قواعد البيانات باستمرار وفؽ ما يستجد مف أزمات.تحديث  -
تقديـ التقارير واإلحصائيات الواضحة الدالة عمى مؤشرات وقوع األزمات ألصحاب القرار في  -

 جياز الشرطة.
حصائيات ومؤشرات اإلنذار توفير التغذية الراجعة مف أصحاب القرار لدائرة المعمومات عف اإل -

 التعامؿ معيا لتحفيز العامميف في دائرة المعمومات وتقييـ طرؽ الحؿ. كيفية بوقوع أزمة و 
االىتماـ بتوفير نسخ احتياطية محدثة مف المعمومات لممحافظة عمييا مف التمؼ والضياع في  -

 حالة حدوث األزمات.
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 تكصيات بخصكص نظاـ االتصاؿ -ٔ
شبكة سمكية خاصة بالحكومة تطوير نظاـ االتصاالت السمكية في جياز الشرطة مف خبلؿ بناء   -

 والشرطة لمحفاظ عمى التواصؿ والسرية وقت وقوع األزمة.

الحتياج فريؽ إدارة األزمات الميداني ليا  تطوير نظاـ االتصاالت أالسمكية في جياز الشرطة -
 لتسييؿ وصوؿ المعمومات واألوامر أثناء األزمة.

ة أثناء األزمة لمتواصؿ مع الجميور وابقائو استغبلؿ وسائؿ االتصاؿ المسموعة والمرئيباالىتماـ   -
حفاظ عمى استقرار المجتمع ودرء الشائعات ورفع مف أجؿ الفي الصورة االيجابية الحتواء األزمة 
 الروح المعنوية لممواطنيف أثناء األزمة.

 ستخداميا وقت األزمات.ر بدائؿ متنوعة لوسائؿ االتصاؿ إلافتو  -

المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني عند وقوع  والتواصؿ معاالىتماـ بالتنسيؽ  -
 األزمة.

 

 تكصيات بخصكص الييكؿ التنظيمي -ٕ
 بناء ىيكؿ تنظيمي واضح يشارؾ في إعداده جميع المستويات القيادية المتخصصة.  -
 تحديد األدوار والصبلحيات والمسئوليات بشكؿ واضح لتفادي االزدواجية داخؿ الييكؿ التنظيمي. -
قدر مف التفويض لجزء مف صبلحيات المدراء الى معاونييـ ونوابيـ لتسييؿ عمييـ القياـ اعطاء  -

 لتسييؿ أداء العمميات في ميداف األحداث أثناء األزمات. ،بواجباتيـ
تحديد آليات لمتنسيؽ الكامؿ بيف اإلدارات المختمفة داخؿ جياز الشرطة حتى ال يحدث التكرار أو  -

 العمؿ.التداخؿ أو ازدواج 
 

 تكصيات بخصكص اإلمكانات المادية كالبشرية -ٖ
 توفير احتياجات الشرطة مف أجيزة ومعدات تستخدـ في مواجية األزمات.  -

 توفير أدوات السبلمة المطموبة لمواجية األزمات التي قد تواجو مباني ومقرات الشرطة. -

ت وبعد انتياء االزمة تخصيص احتياطي مف الموارد المادية الستخداميا وقت الطوارئ واألزما -
 واستعادة النشاط االعتيادي في الشرطة بأقؿ وقت.

 تخصيص احتياطي مف الموارد المالية الستخداميا وقت األزمات. -
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وأخرى متنقمة لمتابعة سير  ،توفير غرؼ عمميات ثابتة مجيزة بجميع مستمزمات إدارة األزمات  -
 أخرى بديمة تستخدـ وقت الطوارئ.االحداث ميدانيًا وتكوف ىذه الغرؼ سرية مع توفير 

حصر جميع الموارد المادية المتاحة في الشرطة وتقييميا وادخاؿ التحديثات عمييا بما يبلئـ إدارة   -
 األزمات بكفاءة وفعالية.

جميع الكوادر المدربة والمؤىمة إلدارة األزمات في جياز الشرطة حتي يتـ استغبلليا في  حصر  -
 مواجية األزمات.

المادية والمعنوية لمعامميف في الشرطة أثناء األزمات لتشجيعيـ عمى طرح أفكار  الحوافز تقديـ  -
 جديدة تساعد عمى إدارة األزمة والسيطرة عمييا.

 تكصيات بخصكص التدريب -ٗ
 تحديد االحتياجات الفعمية لعممية التدريب. -
 .في الشرطة األزمات ةتوفير برامج تدريبية مناسبة عمى كيفية مواجي -

ؽ إدارة األزمات المحتممة في ييع النشرات المتخصصة عمى العامميف في الشرطة عف طر توز   -
 كذلؾ عقد محاضرات ولقاءات ارشادية لجميع العامميف في الشرطة. ،الشرطة

متابعة المؤتمرات والندوات الخاصة بإدارة األزمات لمتعرؼ عمى أحدث الطرؽ العممية في ىذا  -
 المجاؿ.

اط بشكؿ مستمر عمى السيناريوىات المحتممة لؤلزمات لرفع كفاءتيـ في تدريب األفراد والضب -
 مواجيتيا.

 توفير موازنة مالية مخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية. -
  :تكصيات عامة بخصكص إدارة األزمات -٘
وتكوف  ،إنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات في جياز الشرطة تتبع لقائد الشرطة في قراراتيا -

مع أىمية إنشاء أفرع ليا في جميع محافظات  ،مسؤولة بشكؿ مباشر عف إدارة األزمات المحتممة
وتقوـ بالتنسيؽ وفتح قنوات اتصاؿ بشكؿ دائـ مع دائرة المعمومات والتخطيط والعمميات  ،غزة

دارة اإلمداد والتجييزو المركزية  دارة التدريب لتسييؿ عممية إدارة األزمات مف ، ا  خبلؿ تشكيؿ وا 
 فرؽ عمؿ متخصصة لمتنبؤ بجميع أنواع األزمات المحتمؿ تعرض جياز الشرطة ليا.

 يجب تحديد أىداؼ عمؿ دائرة إدارة األزمات وعمؿ وصؼ وظيفي لمعامميف بالدائرة. -
 يجب العمؿ عمى ضرورة التنسيؽ بيف األجيزة المعنية بإدارة األزمة داخؿ أجيزة وزارة الداخمية. -
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ز إلعداد الدراسات والبحوث التي تيتـ بإدارة األزمات مف أجؿ وضع التصورات إنشاء مرك  -
 الصحيحة لمتعامؿ مع األزمات.

دورة تأىيؿ الضباط في جياز الشرطة ل المقررة موادالضرورة ادخاؿ مادة إدارة األزمات ضمف  -
 الفمسطيني بغزة.

 :الدراسات المقترحة في مجاؿ إدارة األزمات

 التنسيؽ بيف إدارات الشرطة ودورىا في إدارة األزمات.  -2
 دور القيادة الشرطية في فاعمية إدارة األزمات.  -9
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 : لبئّخ اٌّظبدر واٌّزاجغ

 أوالً: المراجع العربية

 القرآن الكريم   
 .2(.معجـ لساف العرب.ج2989ابف منظور.)

العربية المتحدة:  (.اإلمارات4) 3. مجمة الفكر الشرطي. العددالمجاؿ األمنيإدارة األزمة في (.2995أبو شامة، عباس.)

 شرطة الشارقة.

،جامعة نايؼ لمعمـو األمنية: بالمركز العربي  2ط األصكؿ العممية إلدارة عمميات الشرطة.(.2998أبو شامة، عباس.)

 .3( مجمد2العدد) األعماؿ. لمدراسات األمنية و التدريب بالرياض.إدارة

معكقات إدارة األزمات في كزارة الصحة الفمسطينية في ظؿ الحصار دراسة حالة قطاع غزة. ـ(.9020أبو عزيز، سامي.)

 لتجارة، الجامعة اإلسبلمية: غزة.رسالة ماجستير. كمية ا

ة عمى القطاع دراسة تطبيقي –.فاعمية نظـ المعمكمات اإلدارية المحكسبة ك أثرىا في إدارة األزمات(9009أبو عمر، ىاني. )

 لتجارة، الجامعة اإلسبلمية :غزة.رسالة ماجستير. كمية االمصرفي في فمسطيف. 

 ة الجامعة اثراء لمنشر والتوزيع.. فمسطيف: مكتبإدارة األزمات مدخؿ متكامؿ(.9009أبو فارة، يوسؼ.)

دارة األزمات(.9009أبو قحؼ، عبد السبلـ.)  تبة دار الجامعة الجديدة لمنشر.. اإلسكندرية: مكاإلدارة االستراتيجية كا 

. رسالة كاقع التخطيط االستراتيجي في مدارس ككالة الغكث في قطاع غزة كسبؿ تطكيره(. 9007أبو ىاشـ، محمد خميؿ.)

 ماجستير. الجامعة اإلسبلمية: غزة.

 الطباعة و النشر. ر الوفاء لدنيا.اإلسكندرية: دا إدارة األزمة التعميمية :منظكر عالمي(.9003أحمد، إبراىيـ.) 

. رسالة إدارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية: دراسة ميدانية عمى كزارة المالية في غزة(.9007اسميـ، وساـ.)

 لتجارة، الجامعة اإلسبلمية: غزة.ماجستير. كمية ا

 الفمسطينية.. غزة: الشرطة تعريؼ عاـ عف إدارات الشرطة(. 9023اإلدارة العامة لمتخطيط.)

 . غزة: الشرطة الفمسطينية.عددية الرتب السامية(.9023اإلدارة العامة لمتنظيـ واإلدارة.)

. رسالة ماجستير. كمية مدل فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات بكزارة الداخمية ك األمف الكطني (.9029األشقر، صبلح.)

 التجارة، الجامعة اإلسبلمية :غزة.
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 (.35)9اإلدارة العامة. . مجمةسرية أك عمنية المعمكمات في ظركؼ األزمات(.2995عاصـ.)األعرجي، 

إدارة األزمات :دراسة ميدانية لمدل تكفر عناصر نظاـ إدارة األزمات مف (.9000األعرجي، عاصـ؛ ودقاسمة، مأموف.)

 (.األردف: عماف.39)4ة العممية.ار . مجمة اإلدكجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في أمانة عماف الكبرل

 الرنتيسي. مطبعة :غزة التربكم. البحث تصميـ (.2999محمود.) إحساف؛ واألستاذ، األغا،

دارة الطكارئ خطط (.9003) عمي. محمد األمير،  إلدارة األزمات الثامف المؤتمر ، تطبيقية دراسة :البتركؿ بقطاع األزمات كا 

 .شمس عيف جامعة :المعاصرة. القاىرة البيئية المتغيرات ظؿ في الصناعي القطاع في

 . القاىرة: دار النيضة األولى.إدارة األزمات ك الككارث بيف النظرية ك التطبيؽ(. 9029بركات، عماد.)

 امعية لمدراسات والنشر والتوزيع.. بيروت: المؤسسة الجإدارة األزمة بيف نقطتي الغمياف كالتحكؿ(.9002البزاز، حسف.)

ة السويس : ، مصر، جامعة قنا2.طاالتجاىات الحديثة في إدارة المخاطر كاألزمات التنظيمية(. 9022جاد الرب، سيد.)

 مطابع الدار اليندسي.

رسالة غزة.  قطاع في الكبرل الحككمية المستشفيات في األزمات إدارة أساليب استخداـ كاقع(.9006لجديمي، ربحي.)ا

 الجامعة اإلسبلمية: غزة.ماجستير. كمية التجارة، 

 . عماف: دار الراية لمنشر والتوزيع.االستراتيجية الحديثة إلدارة األزمات(. 9022جمدة ، سميـ .)

 .الزرقاء، االردف البيت: اؿ جامعة . منشورة غير ماجستير رسالة .االردنية( الممكية (الجكية

 اف: دار البداية ناشروف وموزعوف.. عمك المالية ك اإلدارية إدارة األزمات المشكبلت االقتصادية(.9020الحريري، محمد.)

 األردف:دار البداية.2ط، الميارة في إدارة األزمات ك حؿ المشكبلت.(.9007حريز، سامي.)

رسالة ماجستير. كمية غزة.  محافظة في األزمات إدارة لميارة الثانكية المدرسة مدير .ممارسة(9006حمدونة، حساـ الديف.)

 التربية، الجامعة اإلسبلمية: غزة.

 شمس. عيف مكتبة :القاىرة كعالمية. محمية تجارب :األزمات، إدارة(. 2995) رشاد. محمد الحمبلوي،

 . القاىرة: مكتبة عيف شمس.التخطيط لمكاجية األزمات: عشر ككارث ىزت مصر(.2995الحمبلوي، محمد رشاد.)

. رسالة ماجستير. االتصاالت في إدارة األزمات األمنية بأجيزة كزارة الداخمية بالرياضفاعمية (.9020الحميدي، سميماف.)

 كمية الدراسات العميا، قسـ العمـو اإلدارية، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية: الرياض.
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الوي لمنشر دار المجد .عماف، األردف: العبلقات السياسية الدكلية كاستراتيجية إدارة األزمات(.9009الخزرجي، ثامر.)

 والتوزيع.

 في ميدانية األزمات:دراسة إدارة في كأثرىا اإلدارية المعمكمات نظـ (.فاعمية9007الديف.) محي شاكر؛ والقطب، الخشالي،

 .3( مجمد2العدد) األعماؿ. إدارة في األردنية المجمة .األردنية الصناعية الشركات

إدارم لحؿ األزمات عمى مستكل االقتصاد القكمي كالكحدة  إدارة األزمات منيج اقتصادم(.9003الخضيري، محسف.)

 مكتبة مدبولي. ، القاىرة: 9.طاالقتصادية

مجمة الفكر إدارة األزمات "ميمة مف ميمات المؤسسات الشرطية العربية :المفاىيـ األساسية". (. 2996دره، عبد الباري.)

 رقة.(، االمارات العربية المتحدة: شرطة الشا5)9الشرطي. العدد

مدل الجاىزية إلدارة األزمات ك الككارث دراسة مسحية عمى ضباط جياز الدفاع المدني في قطاع (.9022الرضيع، خالد.)

 لتجارة، الجامعة اإلسبلمية: غزة.رسالة ماجستير. كمية اغزة. 

(،االمارات 9دد األوؿ)مجمة الفكر الشرطي. الع .أسس االتصاؿ الفعاؿ بيف أجيزة الشرطة كالجماىير(.2993زايد، عادؿ.)

 العربية المتحدة: شرطة الشارقة.

دراسة تطبيقية عمى -األسس النظرية ك العممية إلدارة الككارث ك مدل تطبيقيا في إدارة األزمة (.2997الزىراني، أحمد.)

 .الرياضاألمنية:  لمعمـو العربية . رسالة ماجستير. أكاديمية نايؼالمديرية العامة لمدفاع المدني بالرياض

 رسالة .(االردنية الممكية (الخطكط الجكية حالة دراسة االزمات، ادارة في المؤثرة العكامؿ(.9000 الغفور.) عبد الزواىرة،

 .االردف الزرقاء، :البيت اؿ جامعة . منشورة غير ماجستير

رسالة ماجستير. .أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات. (9020زيادة، فيد.)

 لتجارة، الجامعة اإلسبلمية: غزة.كمية ا

 .(27) اإلسبلمية. عدد التجارية مجمة الدراسات .الكريـ القرآف في األزمات إدارة مف نماذج (.9000الشيخ.) سالـ،

رسالة . قطاع غزة كاقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في كزارة الداخمية ك األمف الكطني في. (9008السر، أيمف.)

 ماجستير. كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية: غزة.

. رسالة  تنمية ميارات مديرم المدارس الثانكية في مجاؿ التخطيط االستراتيجي في محافظات غزة(. 9008سكيؾ، سامية.)

 ماجستير. الجامعة اإلسبلمية: غزة.
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. القاىرة: جامعة عيف التخطيط إلدارة الككارث كاألزمات مف منظكر منظمات المكاجية في المجتمع(. 9022السيد، خالد.)

 شمس.

 . القاىرة: مطبعة اإليماف.دكر القيادة في اتخاذ القرار خبلؿ األزمات(.9000السيد، خالد.)

دكر برنامج التطكير المدرسي في تنمية ميارات التخطيط لدل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات (. 9006شببلؽ، وائؿ.)

 . رسالة ماجستير. الجامعة اإلسبلمية: غزة.غزة

رسالة ناصر.  مستشفى في األزمات لمكاجية االستعداد عمى التنظيمية الثقافة بعض عناصر أثر(.9007شبير، ابتياؿ.)

 جارة، الجامعة اإلسبلمية: غزة.ماجستير. كمية الت

 .. جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية :الرياضإدارة عمميات األزمات األمنية ( .9005الشيراني، سعد عمي.)

 . مصر: دار النشر لمجامعات.إدارة  كمعالجة األزمات في اإلسبلـ(. 9003الشيخ، سوسف.)

. غزة، فمسطيف: أكاديمية اإلدارة و التحديات كمقتضيات الطمكحإصبلح األمف الفمسطيني بيف (. 9022صقر، مصباح.)

 السياسة.

 في العامميف عمى مسحية دراسة كاألزمات ) الككارث مكاجية في كدكره اإلعبلمي التخطيط(.9004العزيز.) عبد الضويحي،

لمعمـو األمنية:  العربية نايؼ جامعة ماجستير. .رسالة الرياض( مدينة في الثقافة كاإلعبلـ ككزارة المدني الدفاع مديرية

 .الرياض

. ورقة عمؿ مقدمة في ممتقى المناىج الحديثة في إدارة األزمات و إدارة األزمات األمنية في األردف(. 9009الطراونة، محمد.)

 الكوارث، عماف ،المممكة األردنية اليامشية: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية أعماؿ المؤتمرات. 

 الجامعة شباب مؤسسة اإلسكندرية: .التجارية المنشآت في األزمات إدارة(. 9004صبلح.) عباس،

مجمة الفكر الشرطي. العدد  (.نظرة مستقبمية ألصكؿ اإلدارة كأثرىا عمى العمؿ الشرطي.2993عبد العاؿ، جماؿ.)

 (،االمارات العربية المتحدة: شرطة الشارقة.9األوؿ)

ليب إدارة األزمات لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة غزة كعبلقتيا  بالتخطيط .أسا(9009عبد العاؿ، رائد.)

 رسالة ماجستير. كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية: غزة.االستراتيجي. 

دارة األ9022عبد المجيد، قدري.)   .زمات. مصر: دار الجامعة الجديدة(.اتصاالت األزمة وا 
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(، االمارات 9. مجمة الفكر الشرطي. العدد االوؿ )البيانات كدكرىا في التخطيط الشرطي كاألمني(.2993عز الديف، أحمد .)

 العربية المتحدة: شرطة الشارقة.

. ورقة عمؿ مقدمة في ممتقى المناىج األزمات اإلدارية في منظمات األعماؿ بيف الكاقع ك التحكؿ(.9009العساؼ ،حسيف.)

 كوارث، عماف ،المممكة األردنية اليامشية: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية أعماؿ المؤتمرات.الحديثة في إدارة األزمات و ال

 (، االمارات العربية المتحدة: شرطة الشارقة.5) 9. مجمة الفكر الشرطي. العدد إدارة األزمة(.2996عشماوي، سعد الديف.)

الجامعة اإلسبلمية".  عمى تطبيقية دراسة " غزة بقطاع العالي التعميـ مؤسسات في األزمات إدارة . كاقع(9008عودة، رىاـ.)

 رسالة ماجستير. كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية: غزة.

دارة األزمات(.9022قطيش، نواؼ.)  . عماف: دار الراية لمنشر والتوزيع.األمف الكطني كا 

 التوزيع.: دار اليازوري العممية لمنشر و  النوعي. عماف(.البحث العممي الكمي و 9009قنديمجي، عامر؛ والسامراني، ايماف.)

 المممكة في الدائمة األمنية عمى المجاف تطبيقية )دراسة األزمات إدارة في كدرىا األمنية المجاف(.9005اهلل.) عبد كردـ،

  .الرياض: األمنية لمعمـو العربية نايؼ جامعة. ماجستير رسالة، السعكدية( العربية

: مكتبة ، مصر2)ترجمة عودة المجالي، وسعاد المجالي(.طإدارة األزمات قبؿ حدكثيا(.9022وأناغنوس،غس.)متروؼ، إياف؛ 

 الفبلح لمنشر و التوزيع.

. مصر، رمسيس: دار العمـو لمنشر استراتيجية إدارة األزمات كالككارث دكر العبلقات العامة(.9006محمد، السيد السعيد.)

 والتوزيع.

. مجمة الفكر إدارة المكارد البشرية في الشرطة ..كيؼ نحسف إدارتيا فنحتفظ بأفضؿ عناصرىا(.2998مصطفى ، أحمد .)

 ،المجمد السابع، االمارات العربية المتحدة: شرطة الشارقة.9الشرطي. العدد

، االمارات العربية المتحدة: شرطة 4مجمة الفكر الشرطي. العدد .منيج مقترح إلدارة األزمات(. 2985مصطفى ، أحمد .)

 الشارقة.

 غزة، ،1 ط .كاالقتصادية اإلدارية العمـك في اإلحصائي كالتحميؿ العممي البحث (.مناىجٕٚٓٓ.)الفرا وماجد محمد؛ مقداد،

 .اإلسبلمية الجامعة فمسطيف: مطابع

 مصر: مؤسسة شباب الجامعة. . االسكندرية،إدارة األزمات(.9006مينا، محمد.)
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 قكات في القيادات عمى مسحية )دراسةالطارئة الظركؼ في القرار اتخاذ في األمني القائد (.ميارة9003سعد.) اليذلي،

 .األمنية: الرياض لمعمـو العربية نايؼ جامعة ماجستير. رسالة.السعكدية العربية بالمممكة الخاصة الطكارئ

،مصر:مركز تطوير األداء 9.طاألزمة بيف الكقاية كالسيطرة عمييا إدارة األزماتميارات (.9004ىبلؿ، محمد.)

 نايؼ جامعة ماجستير. .رسالةالسعكدية( العربية بالمممكة الخاصة الطكارئ قكات في القيادات عمى مسحية )دراسةوالتنمية.

 .األمنية: الرياض لمعمـو العربية

 لمعمـو العربية . رسالة ماجستير. أكاديمية نايؼاألمنية في فاعمية إدارة األزمات(. دكر القيادات 9090الوىاس، محمد.)

 .األمنية: الرياض
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 المبلحؽ(  ٙ.ٔ.ٙ
 

 ( ٔممحؽ رقـ) االستبانة في صكرتيا النيائية  
 ( ٕممحؽ رقـ) قائمة بأسماء المحكميف 
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 (ٔممحؽ )

 االستبانة في صكرتيا النيائية

  
 

 والسياسة للدراسات العلياأكاديمية اإلدارة 
 برنامج الماجستير في القيادة و اإلدارة

 فلسطين –غزة 
======================================================================================== 

 
معكقات إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني بقطاع غزة              مف كجية نظر كبار 

 الضباط.
 عزيزم المجيب....

 ،،،السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

 أما بعد:

جياز في  لكبار الضباطعممان بأنيا مكجية  ،فنرجك التكـر باإلجابة عف أسئمة االستبانة بكؿ مكضكعية
كيجدر بنا في ىذا المقاـ أف نذكركـ بأف البيانات الكاردة في ىذه االستبانة  ،الشرطة الفمسطيني بغزة 

المعكقات التي تكاجو قيادة الشرطة كذلؾ لمحاكلة التعرؼ عمى  ،ستستخدـ فقط لغرض البحث العممي
 .في إدارة األزمات

 ،،،شاكرين لكن حسن تعاونكن هعنا

 الباحث

 أبك ركبةمحمد  عصاـ 

 ـٖٕٔٓ
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 معلومات عامة:أوالً: 
 اإلدارة/ ....................................

 

 الرتبة العسكرية: -1

 

 رائد              مقدم             عقيد               عميد                       

 

 المؤهل العلمي: -2

 فما دون          ثانوية عامة ا          بكالوريوس         دبلوم         دراسات علي                  

 

 سنوات الخبرة: -3

 فأكثر سنوات 11سنوات                   11 - 6                   فأقل   سنوات 5                    

 

 العمر: -4

    سنة فاكثر 51          سنة( 51-41)          سنة(41-31)           سنة(   21-31)          

 

 :المحافظة -5

 محافظة رفح                                                                                        محافظة غزة       محافظة الوسطى       محافظة خانيونس        محافظة الشمال                 
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 ثانيان: فقرات االستبانة:

أماـ درجة )×(يرجى كضع عبلمة  ،تحدد أىـ المعكقات في مجاالت االستبانة الستةفيما يمي عدد مف العبارات التي 
 درجة المعكؽ الذم يكاجو إدارة األزمات في جياز الشرطة:المكافقة المناسبة التي تحدد 

 التخطيط ك إدارة األزماتالمجاؿ األكؿ: 

 الفقرة ـ
 درجة المكافقة

 قميمة جدا قميمة متكسطة كبيرة  كبيرة جدا

ٔ. 
تساعد عمى إدارة يكجد لدل جياز الشرطة خطط معدة مسبقان 

 االزمات بشكؿ فعناؿ
     

تمتـز إدارة الشرطة بالتخطيط المستمر لتطكير ادائيا في إدارة  .ٕ
      األزمات

تشارؾ الشرطة كبار الضباط ك رؤساء األقساـ ك اإلدارات في  .ٖ
      عمميات التخطيط ك إعداد الخطط التنفيذية

ٗ. 
الداخمية تحديد)المكارد المادية ك تقـك الشرطة بتحميؿ البيئة 

البشرية كاإلدارية ك المالية(لمتعرؼ عمى مصادر القكة ك الضعؼ 
 لبلستفادة منيا في إدارة األزمات في المستقبؿ

     

٘. 
تقـك الشرطة بتحميؿ البيئة الخارجية في المجتمع لمتعرؼ عمى 

التي  اجتماعية ثقافية(ك–اقتصادية  -المتغيرات المختمفة)سياسية
 تؤثر عمى إدارة األزمات في المستقبؿ

     

      تككف إدارة الشرطة فريقان لتتعامؿ مع األزمات التي تكاجو الشرطة .ٙ

تكجد خطط بديمة لمتعامؿ مع السيناريكىات المختمفة لؤلزمات ك  .ٚ
      الطرؽ المثمى لمسيطرة عمييا

ٛ. 
بقصد تطكيرىا ك تقـك إدارة الشرطة بتقييـ الخطط السابقة 

      تحسينيا مف أجؿ التعامؿ مع األزمات المستقبمية

      الخطط المعدة كاضحة مما يسيؿ التعامؿ معيا ك تطبيقيا .ٜ

تضع إدارة الشرطة خطكات تنفيذ السيناريكىات لجميع العامميف في  .ٓٔ
      الشرطة لمحد مف األضرار الناجمة عف األزمة

 تكافر المعمكمات ك  إدارة األزماتالمجاؿ الثاني: 

 تكفر إدارة الشرطة قاعدة بيانات شاممة خاصة .ٔٔ
      باألزمات 

      تيتـ إدارة الشرطة بدقة المعمكمات الخاصة باألزمة .ٕٔ

تقـك إدارة الشرطة بتحديث ك تطكير قكاعد البيانات كفؽ ما يستجد  .ٖٔ
      مف أزمات
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عممية استرجاع المعمكمات كقت األزمة تتميز بسيكلة الكصكؿ  .ٗٔ
      إلييا 

 الفقرة ـ
 درجة المكافقة

 قميمة جدا قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدا

      تستخدـ التقنيات الحديثة في جمع ك تخزيف ك تبادؿ المعمكمات .٘ٔ

باألزمات يكجد في الشرطة دائرة مستقمة لجمع المعمكمات الخاصة  .ٙٔ
      ك تحميميا ك تخزينيا

ٔٚ. 
تستخدـ اإلدارة نظاـ أمف شبكة المعمكمات لممحافظة عمييا مف 

      السرقة ك التمصص

تحرص إدارة الشرطة عمى أف تتسـ المعمكمات الخاصة باألزمات  .ٛٔ
      بالكضكح لمعامميف إلدراؾ االزمة بشكؿ جيد

      المعمكمات الكافية عف المشكمة دائمان يكفر نظاـ المعمكمات الحالي  .ٜٔ
      يكفر نظاـ المعمكمات الحالي اإلحصائيات االزمة لصنع القرار .ٕٓ

يتـ تخزيف جميع المعمكمات حكؿ األزمات لغرض االستفادة منيا  .ٕٔ
      ك استخبلص العبر

 المجاؿ الثالث: تكافر نظاـ اتصاؿ فعاؿ ك إدارة األزمات

لدل جياز الشرطة نظاـ اتصاؿ فعاؿ ُيسيؿ التعامؿ مع يتكفر  .ٕٕ
      األزمة

      تقـك إدارة الشرطة بالمحافظة عمى سرية االتصاالت  .ٖٕ
      يتـ االعتماد عمى كسائؿ اتصاؿ حديثة عند كقكع االزمات .ٕٗ

تكفر إدارة الشرطة بدائؿ لكسائؿ االتصاؿ الستخداميا عند األزمات  .ٕ٘
 الطكارئك 

     

تكجد اتصاالت مع مؤسسات ك جيات حككمية  كغير حككمية عند  .ٕٙ
      كقكع األزمات

      ييتـ جياز الشرطة باالتصاؿ بالجماىير كقت األزمات .ٕٚ

يتكفر الككادر البشرية القادرة عمى التعامؿ مع نظـ االتصاالت  .ٕٛ
      المتكفرة أثناء األزمات

االتصاؿ بشكؿ دقيؽ ك سريع لمتأكد مف مدل  تجرل عمميات .ٜٕ
      األضرار التي قد تسببيا االزمة

 المجاؿ الرابع: الييكؿ التنظيمي ك إدارة األزمات
      يتكفر لدل جياز الشرطة ىيكؿ تنظيمي كاضح ك محدد .ٖٓ
     يتسـ الييكؿ التنظيمي بمركنة كافية تساعد في التعامؿ مع  .ٖٔ
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 األزمات حاؿ كقكعيا 

يسمح الييكؿ التنظيمي الحالي لجميع المستكيات المشاركة في  .ٕٖ
 إدارة األزمات

     

 الفقرة ـ
 درجة المكافقة

 قميمة جدا قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدا

يسيؿ الييكؿ التنظيمي الحالي التحكـ في مكاجية األزمات بكفاءة  .ٖٖ
      ك فاعمية

يسيؿ الييكؿ التنظيمي كصكؿ المعمكمات المطمكبة بيف قائد  .ٖٗ
      الشرطة  ككؿ مف ىـ أدني رتبة منو

يسيؿ الييكؿ التنظيمي التعرؼ السريع عمى المشاكؿ ك أسباب  .ٖ٘
 الخمؿ بسرعة 

     

يساعد الييكؿ التنظيمي الحالي عمى تنفيذ خطة إدارة األزمة  .ٖٙ
      حسب الخطط المكضكعة 

يساعد الييكؿ التنظيمي الحالي عمى تفكيض بعض الصبلحيات  .ٖٚ
      لتسييؿ عممية إدارة األزمات

 المجاؿ الخامس: اإلمكانات المادية ك البشرية ك إدارة األزمات

يكفر جياز الشرطة احتياجاتو مف األجيزة ك األدكات المختمفة ك  .ٖٛ
 الحفاظ عمييا لمكاجية األزمات

     

ٖٜ. 
جياز الشرطة تجييزات لمنقؿ ك التنقؿ  المناسبة لمكاجية  يكفر

      األزمات

تتناسب المكارد المادية المتاحة في الشرطة مع طبيعة عمميا  .ٓٗ
      أثناء األزمات

تحرص الشرطة عمى تكفير كافة أدكات السبلمة المطمكبة لمتعامؿ  .ٔٗ
      الشرطةمع مختمؼ األزمات التي قد تكاجو مباني ك مقرات 

ٕٗ. 
تخصص الشرطة احتياطي مف المكارد المادية الستخداميا كقت 

      األزمات

يتـ دراسة االحتياجات المتكقعة لمشرطة مف المكارد المادية  .ٖٗ
      المساندة ك األساسية االزمة لمكاجو األزمات

يتـ التحديث المستمر عمى المكارد المادية لكي تتماشى مع  .ٗٗ
      التغيرات المختمفة

      يتكفر لدم جياز الشرطة الككادر المدربة في مجاؿ األزمات .٘ٗ

احتياطية  تعمؿ الشرطة عمى تكفير ككادر بشرية مدربة تككف .ٙٗ
      األزماتلمعمؿ أثناء الطكارئ ك 
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ٗٚ. 
الككادر البشرية العاممة أثناء األزمات لدييا القدرة عمى تحمؿ 

 ضغكط العمؿ
 

     

اجة الشرطة لمتعامؿ مع الككادر الفنية المكجكدة حاليان تفي بح .ٛٗ
      األزماتالطكارئ ك 

تفضؿ إدارة الشرطة اختيار أفراد فريؽ العمؿ ممف لدييـ خبرة  .ٜٗ
      سابقة في التعامؿ مع األزمات

 الفقرة ـ
 درجة المكافقة

 قميمة جدا قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدا

يتـ االستعانة بخبراء ك متخصصيف مف خارج الشرطة عند تشكيؿ  .ٓ٘
      فريؽ األزمات

يتمقى أفراد الشرطة برامج تدريبية عمى تنفيذ سيناريكىات مكاجية  .ٔ٘
      األزمات

 المجاؿ السادس: التدريب ك إدارة األزمات

 يتكفر في جياز الشرطة برامج لتدريب الضباط ك األفراد عمى .ٕ٘
      كيفية مكاجية األزمات

      يكجد اىتماـ كافي بالتدريب المستمر لتدعيـ عممية إدارة األزمات .ٖ٘
      يتـ تحديد االحتياجات الفعمية لعممية التدريب .ٗ٘
      تتكافر البرامج التدريبية الكافية في مجاؿ إدارة األزمات .٘٘

ءة األفراد التدريبية كافية لرفع كفااألساليب المستخدمة في العممية  .ٙ٘
دارة االزماتكالضباط في مكاجية ك        ا 

بعة التطكرات في الضباط بشكؿ مستمر لمتايتـ تدريب األفراد ك  .ٚ٘
      البيئة المحيطةإدارة األزمات ك 

      ضباط الشرطةلتدريب في رفع أداء أفراد ك يساىـ ا .ٛ٘
 مجاؿ/ إدارة األزمات

      تستخدـ الشرطة اسمكب إخفاء األزمة عند حدكثيا  .ٜ٘

تستخدـ الشرطة اسمكب المكاجية لمنع تفاقـ كانتشار األزمة عند  .ٓٙ
      حدكثيا 

تستخدـ الشرطة اسمكب التعاكف عند حدكث األزمة فيتـ تشكيؿ  .ٔٙ
      فريؽ لمكاجية األزمات

يتـ حصر  ،األزمةتستخدـ الشرطة اسمكب االحتكاء عند حدكث  .ٕٙ
      األزمة في نطاؽ محدد حتى ال تنتشر 

      يتـ استشعار عبلمات اإلنذار قبؿ كقكع األزمات .ٖٙ



176 
 

      تحميؿ مؤشرات حدكث األزماتتيتـ إدارة الشرطة بتصنيؼ ك  .ٗٙ
      تشكؿ فرؽ مختمفة لمتنبؤ باألزمات قبؿ كقكعيا .٘ٙ

اجراء التجارب لمكاجية األزمات المتكقعة ك كىات يتـ إعداد سيناري .ٙٙ
      الكىمية لمتعامؿ معيا

ٙٚ. 
ىناؾ قدرة كسرعة مناسبة في تحريؾ المكارد المادية كالبشرية 

      الضركرية الحتكاء األزمة 

ٙٛ. 
تقـك إدارة الشرطة باالستجابة الفكرية الحتكاء األزمة بتكزيع 

زمنية قصيرة كمناسبة عند حدكث األدكار كتحديد الصبلحيات بفترة 
 األزمة

     

 الفقرة ـ
 درجة المكافقة

 قميمة جدا قميمة متكسطة كبيرة كبيرة جدا

ٜٙ. 
الحديثة كشبكة  مجيزة بالتقنياتتتكفر غرفة عمميات مناسبة ك 

األضرار الناجمة حديثة الحتكاء األزمة ك  السمكيةاتصاالت سمكية ك 
 عنيا

     

البلزمة كالكافية إلدارة األزمات في الشرطة حاؿ تكضع الخطط  .ٓٚ
      كقكعيا

      تقـك إدارة الشرطة بتقديـ حكافز لمعامميف في ظركؼ األزمة .ٔٚ

يساعد النظاـ الحالي عمى تخطى األزمة كمكاصمة ممارسة  .ٕٚ
      النشاطات الشرطية االعتيادية دكف أم تأخير في ظركؼ األزمة

      مبمغ مالي ألنشطة استعادة النشاط في الشرطةيتـ تخصيص  .ٖٚ

العبر مف األزمات التي كاجيت جياز يتـ استخبلص الدركس ك  .ٗٚ
      الشرطة لبلستفادة منيا في المستقبؿ

      يتـ كضع الخطط لمعالجة األزمات المستقبمية .٘ٚ

حممة إعبلمية مناسبة بادر جياز الشرطة بتكجيو رسالة ك ي .ٙٚ
      لمجميكر ككسائؿ اإلعبلـ حكؿ كيفية التعامؿ مع األزمات

 ،،،شاكرين وهقدرين لكن حسن تعاونكن
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