بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الربنامج املشرتك بني أكادميية اإلدارة والسياسة
لمدراسات العميا وجامعة األقصى
ختصص قيادة وإدارة

دور إدارة الؼولياث اللىجطتيت يف حتطني أداء جهـاز الشرطت
الفلـطــطينيت يف حمافظاث قطاع غسة

إعداد الباحث

وســام تيسري جــودة
إشراؼ الدكتكر

وسيم إمساعين اهلابين

قدمت ىذه الدراسة استكماال لمتطمبات الحصول عمي درجة الماجستير في "القيادة واإلدارة "
من "أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا"

1435ق 2014 -ـ

آوظىقرآنوظ ى
ى

آية قرآنية

قال تعاىل:

رب اجع ْل هـ ََذا ب َلد ًا ِآمن ًا وار ُز ْق َأه َله ِمن ال َّثمر ِ
ـن ِمـنْ ُه
آم
ن
م
ات
َ ْ َ َ
َ ِّ ْ َ َ َ
ْ ُ َ ََ
َ ْ
ِ
ال ُثـ َّ َأ ْْـ َر ُر ُ َلِ َ َذ َـذ ِ
اآلخر قال َو َمن َك َف َر َف ُأ َم ِّت ُع ُه َقلِو ً
اب
بِاّللِّ َوا ْل َو ْو ِم
ال َّن ِار َوبِ ْئ َس اْلَْ ِص ُي 
(سكرة البقرة )126 :

أ

اإلهداء ى
ى

اإلهداء
إىل كل من وقف جبانيب وساعدني وشجّعين .

إىل والدي ووالدحي حباً هلم واعرتافاً بفضلهم عليَّ.
إىل زوجيت احلبيبت " أمساء " اليت حتملج معي مشاق احلياة
وهيأث يلَ الظروف.
إىل أبنائي الغالني" آم ـنت ،زيد ،عبد الرمحن ،حممد ،سنا".
إىل إخىحي حقديراً واحرتاماً.
إىل أصدقائي وأحبابي
إىل زمالئي يف املديريت العامت لإلمداد والخجهيس.


ة

ذكرىوتقدور ى
ى

شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األبنبيا كالمرسميف بنبيبنا محمد كعمى صحبه أجمعيف
كبعد،،
فإبنبني أشكر اهلل أكالن كأخي انر عمي تكفيقه بإتماـ هذه الرسالة ،فهك عز كجؿ أحؽ مف يشكر ،كابنطبلقان مف
قكؿ الرسكؿ صمي اهلل عميه كسمـ " :ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" فإبنبني أتكجه بالشكر كالتقدير إلى
أستاذم القدير الدكتور :وسيم إسماعيل اليابيل ،الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى رسالتي.
كالشكر مكصكؿ ألعضا لجبنة المبناقشة الدكتور :أحمد حسين المشيراوي ،والدكتور :إبراىيم محمود
حبيب ،عمى تفضمهما بمبناقشة الرسالة.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى الدكتور :خميل حماد ،عمى تكرمه بتدقيؽ الرسالة لغكيان.
كال يفكتبني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أخي الدكتور :أحمد عبد الفتاح كمّوب ،الذم قدـ لي الكثير مف
المعمكمات في مجاؿ الدراسة ،كصديقي األخ :فادي سالم ،واألستاذ :عمي صنع اهلل ،عمى ما قدمكه مف
معمكمات أثرت إيجابيان الدراسة ،كما كأبنبني أتقدـ بخالص الشكر إلى زمبلئي قيادة المديرية العامة لئلمداد
كالتجهيز كمديرها العاـ العميد :محمود نمر شاىين ،الذيف أثركا دراستي ،بما قدمكه مف عمـ كخبرة في
العمؿ.
كالشكر مكصكؿ إلى األخكة المد ار العاميف كضباط الشرطة الفمسطيبنية الذيف أتاحكا لي الفرصة لمعمؿ
الميدابني كقدمكا كؿ التسهيبلت إلبنجاح دراستي...

الباحث
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1.1

عبلقات المتغيرات ببعضها

5

2.1

تعريؼ فف المكجستيات
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2.2

خطكات عممية الش ار

26

2.3

مبادئ العمميات المكجستية
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3.1

مككبنات األدا كالعكامؿ المؤثرة فيه
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3.2

هيكمية الشرطة الفمسطيبنية
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3.3

هيكمية المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز

83

ع

ملخصىالدرادظ ى
ى

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة لمتعرؼ عمي دكر إدارة العمميات المكجستية في تحسيف أدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية
بقطاع غزة ،كقد أجريت الدراسة الميدابنية عمي إدارات جهاز الشرطة ،كلتحقيؽ أهداؼ الدراسة قاـ الباحث
بإعداد استبابنة لجمع البيابنات البلزمة مف مصادرها المختمفة لتحقيؽ تمؾ األهداؼ ،كقد اعتمد الباحث
المبنهج الكصفي التحميمي إلج ار الدراسة كاالستبابنة كأداة رئيسية لجمع المعمكمات ،حيث تككف مجتمع
الدراسة مف كبار الضباط مف رتبة بنقيب فما فكؽ كممف يشغمكف مبناصب قيادية (مدير دائرة فأعمى)
كالبالغ عددهـ ( ،)255كقد تـ تكزيع االستبابنة عميهـ كاسترداد عدد ( )223استبابنة.
وقد أظيرت نتائج الدراسة:
أكالن :يكجد تأثير ضعيؼ لمعمميات المكجستية (المشتريات كالتخزيف ،كسائؿ البنقؿ كالصيابنة ،الهبندسة
اإلبنشائية كالصيابنة) عمى أدا جهاز الشرطة.

ثابنيان :يكجد تأثير لمعمميات المكجستية (التمكيف كاإلعاشة ،تخطيط العمميات المكجستية) عمى أدا جهاز

الشرطة.

ثالثان :تكفر إدارة العمميات المكجستية تدفؽ مستمر مف المكاد كاألج از كالخدمات البلزمة لتبنفيذ المهاـ
كبجكدة مبناسبة ،كبخاصة الهبنداـ العسكرم كمستمزماته ،ك احتياطي مف المكاد التمكيبنية لمطكارئ.

رابعان :تقكـ إدارة العمميات المكجستية بإج ار فحص دكرم لممركبات بما يضمف الحفاظ عميها كعدـ تكقفها.
خامسان :تكفر إدارة العمميات المكجستية المبابني كالمقرات المبلئمة لمعمؿ عمى أساس هبندسي أمبني
كعسكرم ،تراعي فيه االحتياجات الفعمية مف المرافؽ الصحية كالمطابخ أثبنا ببنا المقرات كالمراكز.


وقد كانت أىم التوصيات لمدراسة التالي:
 .1إعتماد تدريس مادة المكجستيات في التعميـ األمبني كالشرطي في الكميات كاألكاديميات
المتخصصة في تأهيؿ األفراد كالضباط العامميف في ك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني.

 .2االهتماـ بعمميات الش ار

كالتخزيف ألبنها أساس العمؿ المكجستي كمف خبللها يتـ تكفير

االحتياجات كالتدفقات المستمرة لممكاد كاألج از كالخدمات البلزمة لممبنظمات.

 .3تطكير مصبنع الخياطة ليشمؿ جميع المستمزمات مف الهبنداـ العسكرم بأبنكاعه.
 .4كضع خطة لتكفير مخزكف مف جميع االحتياجات كالمتطمبات البلزمة ألدا المهاـ المبنية تكفي
لفترة زمبنية ال تقؿ عف ستة شهكر.
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Abstract
This study aimed to identify the role of logistics in improving the performance
of the Palestinian police in Gaza Strip .The field study was on the departments
of the police force. To achieve the objectives of the study, the researcher
prepared a questionnaire to collect the necessary data from various sources to
achieve those goals .The researcher has depended on descriptive analytical
method to conduct the study and the questionnaire as the main tool for gathering
information .The researcher has distributed the questionnaire to senior officers
of the rank of captain and above who occupy leadership positions, Director of
the Department or higher totaling ( 255 ) and ( 223 ) questionnaire has been
recovered .
The results appeared:
First, there is little impact of logistics operations ( procurement , storage ,
transportation and maintenance , structural engineering and maintenance) on the
performance of the police .
Second, There is impact for logistics ( Supply and subsistence , planning
logistics operations ) on the performance of the police .
Third, logistics operation management provides reserves of food ,uniform and
other supplies for emergencies.
Fourth, The department of logistics operations do periodic inspection of
vehicles to ensure the preservation and non- stop .
Fifth, logistics operation management Provides headquarters and buildings
appropriate to work on the basis of geometric and military security, taking into
account the actual needs of health facilities and kitchens during the construction
of the headquarters and centers.
The most important recommendations of the study follow:
1 . Adoption of teaching logistics in security education and policing in colleges
and academies specializing in the rehabilitation of individuals and officers
working in the Ministry of Interior and National Security .
2 . Attention to procurement , storage, because it is the basis of the work which
is the logistical needs and provide continuous flows of materials, parts and
services for the organizations .
3 . Develop sewing factory to include all of grooming supplies military types .
4 . Develop a plan to provide a stock of all the needs and requirements necessary
to perform security tasks enough for a time period of not less than six months .
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اسة:
أوالً :مقدمة الدر ى

يعتبر تحقيؽ األمف كاالستقرار مف أهـ مهمات الحككمات الفمسطيبنية بقطاع غزة مبنذ اليكـ األكؿ
لقياـ السمطة الكطبنية الفمسطيبنية سبنة 1994ـ ،كقد أسبندت هذه المهمة لك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني
،كحظيت الك ازرة باهتماـ كرعاية القيادة السياسية باعتبارها كاحدة مف أهـ الك ازرات السيادية لدكرها في
تكفير األمف كاألماف لممكاطف الفمسطيبني ،فهي تقكـ بتغييرات هامة كتسعى إلى تطكير قدرات جديدة في
سبيؿ تبنفيذ دكرها ،كتكفير خدمة أمبنية أكثر شمكالن لمجمهكر الفمسطيبني بابنضماـ جميع األجهزة األمبنية
تحت مسؤكليتها ،باإلضافة إلى القياـ بدكرها األساسي المتمثؿ بحماية ركائز الدكلة األساسية ،كصكف
حقكؽ كحريات المكاطف ،كضماف عيش الجمهكر الفمسطيبني بأماف كثقة ،كالتطمع بنحك مستقبؿ كاعد
(مكقع ك ازرة الداخمية ،راـ اهلل.)2012 ،
كتعتبر إحدل الك ازرات األكثر أهمية في الحككمة الفمسطيبنية في قطاع غزة حيث تتحمؿ مسئكلية بالغة
التعقيد في ظؿ ظركؼ متشابكة كمعطيات صعبة ال تخفى عمى أم مف المراقبيف خاصة إذا قاربنا عمؿ
الك ازرة الحالية بك ازرات سابقة (مكقع ك ازرة الداخمية ،غزة.)2012 ،
كتتطمب المهمة الكبرل الممقاة عمي عاتؽ األجهزة األمبنية الكثير مف اإلمكابنيات المادية كالبشرية كالفبنية
لتحقيؽ األمف كاالستقرار البلزميف لمتبنمية المستدامة كالبنهكض بالحككمة إلي المستكم الحضارم كالتقبني
الذم يميؽ بطمكحاتها كتطمعاتها بيف األمـ كالشعكب مما يستدعي تزكيد تمؾ األجهزة بالمكاد كاآلليات
كالكسائؿ كالمعدات البلزمة إلبنجاز العمؿ بكفا ة كفاعمية ،كهك ما تمثؿ بإبنشا إدارة متخصصة باإلمداد
كالتجهيز تقكـ بتكفير االحتياجات ،حتى تمارس هذه األجهزة عممها عمى الكجه األكمؿ.
(السحيبابني،2008،ص.)16
إذان اإلمداد كالتمكيف المكجستي العسكرم عمميات تبنفيذية تعبني بها شعبة أك إدارة أك كحدة الشؤكف اإلدارية
التي تتبع الهيكؿ التبنظيمي لممؤسسة العسكرية كالتي تبنفذ مجمؿ الخطكات المقبنبنة مف التخطيط كالتبنفيذ
المبنظـ إلمداد القكات في قكاعدها الثابتة أك تمؾ المرابطة في مسارح العمميات القتالية بكافة المستمزمات
التمكيبنية كتبنفيذ كافة الخدمات الميدابنية كأعماؿ التبنظيـ كالتطكير كالش ار كالتجهيز كالتكزيع كاإلخبل
كالصيابنة كعمميات البنقؿ كالخدمات الصحية فهك بنظاـ متكامؿ لبنشاط شامؿ كمستمر يتـ في كافة مجاالت
العمميات العسكرية في السمـ أك الحرب يربط كبل مف عمميات البنقؿ كالتمكيف كالتخزيف كالصيابنة كتكفير
العتاد كجعمها عمبل كاحدا يضمف عدـ حصكؿ أم خمؿ في هذه المجاالت  ،كيمهد الطريؽ إلبنجاز المهاـ
التشغيمية أك التكتيكية أك اإلستراتيجية العسكرية (عبيد،2010 ،ص.)45
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لذلؾ أبنشئت المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز بك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني كالتي تيعبنى بإمداد األجهزة
ى
األمبنية بالدعـ المكجستي المطمكب مف مركبات ككقكد كتمكيف كسبلح كذخائر كمبلبس كقطع غيار،
كتجهيز المقرات األمبنية بما يمزمها مف أجهزة كهربائية كالكتركبنية كابنشا ات كصيابنة ،كاف عمؿ المديرية
العامة لئلمداد كالتجهيز يتركز عمى تكفير احتياجات األجهزة األمبنية بعد تكفر التمكيؿ البلزـ مف الجهات
المختصة  ،لذلؾ فإبنها مرتبطة بما يتكفر مف أمكاؿ إلبنجاز أبنشطتها (اإلدارة العامة لئلمداد
كالتجهيز.)2013،
فالجيش ال بد له مف إمداد الف ذلؾ سيؤثر عمي حركة الجيش سكا بالسمب أك اإليجاب لذا قاؿ
بنابميكف بكبنابرت عبارات عبند دراسته لحممة هابنيباؿ الشهيرة عمي ايطاليا "الجيكش تسير عمي بطكبنها"
(البطؿ،2011،ص.)253
كسيركز الباحث في هذه الدراسة عمى التعرؼ عمى دكر إدارة العمميات المكجستية في تحسيف أدا
جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمحافظات قطاع غزة ،كمدل ارتباط إدارة العمميات المكجستية بتبنفيذ الشرطة
الفمسطيبنية لمهامها التي أبنشئت مف أجمها.

ثانياً :مشكمة الدراسة:
مر جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمراحؿ عدة متأثر بالكاقع الفمسطيبني عامة ككاقع السمطة الفمسطيبنية
كمؤسساتها بصفة خاصة صعكدا كبنزكالن ،متأثر بالعكامؿ األمبنية كالسياسية الخارجية كالداخمية  ،فقد تأثر
بشكؿ كبير بنتيجة لمعدكاف المتكرر عمى مقاره كمبنشآته  ،كاالستهداؼ الممبنهج لجميع مقد ارته المادية
كالبشرية مما يؤثر عمى أدائه ،هذه االعتدا ات المتكررة عمى جهاز الشرطة كالتدمير الشامؿ لمقاره زاد مف
المتطمبات المادية كالبشرية  ،فأصبح العب أكبر عمى الجهات المتخصصة في عمميات اإلمدادات
المكجستية .
مف خبلؿ عمؿ الباحث في المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز بك ازرة الداخمية كاطبلعه عمى مجريات
العمؿ كاألعبا الكبيرة الممقاة عمى عاتؽ العامميف في المديرية  ،لتكفير االحتياجات كالمستمزمات لؤلجهزة
األمبنية عامة كجهاز الشرطة خصكصان ،كابنطبلقان مف األهمية الكبيرة كالمتزايدة لمعمميات المكجستية،
سبنحاكؿ مف خبلؿ هذه الدراسة التعرؼ عمي دكر إدارة العمميات المكجستية كقياس هذا الدكر ليساهـ
بشكؿ مباشر في تطكير كتحسيف الكفا ة لمعامميف في جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمحافظات قطاع غزة،
كمف هبنا بدأ الشعكر بالمشكمة كالتي تمثمت في التساؤؿ التالي :

3

الفصلىاألول
اإلطارىالطامىللدرادظ ى

العمميات الموجستية في تحسين أداء جياز الشرطة الفمسطينية بمحافظات
ما دور إدارة
ى
قطاع غزة ؟

ثالثاً :فروض الدراسة:
 .1يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عبند مستكل داللة ( )0.05لعمميات المشتريات كالتخزيف عمى أدا
جهاز الشرطة بمحافظات قطاع غزة.

 .2يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عبند مستكل داللة ( )0.05لعمميات تكزيع كسائؿ البنقؿ كالصيابنة
عمى أدا جهاز الشرطة بمحافظات قطاع غزة..

 .3يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عبند مستكل داللة ( )0.05لعمميات الهبندسة اإلبنشائية كالصيابنة
عمى أدا جهاز الشرطة بمحافظات قطاع غزة..

 .4يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عبند مستكل داللة ( )0.05لعمميات تكزيع التمكيف كاإلعاشة عمى
أدا جهاز الشرطة بمحافظات قطاع غزة..

 .5يكجد تأثير ذك داللة إحصائية عبند مستكل داللة ( )0.05لتخطيط العمميات المكجستية عمى أدا
جهاز الشرطة بمحافظات قطاع غزة..

 .6عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عبند مستكل داللة ( )0.05بيف أ ار أفراد عيبنة الدراسة
حكؿ دكر إدارة العمميات المكجستية في تحسيف أدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمحافظات قطاع

غزة تعزم لمتغيرات (الجبنس ،العمر ،المؤهؿ العممي ،الرتبة ،المسمى الكظيفي ،سبنكات الخدمة ،

المحافظة التي يعمؿ بها).

رابعاً :متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقمة:
 .1عمميات المشتريات كالتخزيف.
 .2عمميات تكزيع كسائؿ البنقؿ كالصيابنة.
 .3عمميات الهبندسة اإلبنشائية كالصيابنة.
 .4عمميات تكزيع التمكيف كاإلعاشة.
 .5تخطيط العمميات المكجستية.

المتغير التابع:
أدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمحافظات قطاع غزة.
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كالشكؿ رقـ ( )1.1يبيف العبلقة بيف متغيرات الدراسة.
ى

المصدر /جرد بواسطة الباحث 2013
الشكؿ رقـ ( )1.1العبلقة بيف متغيرات الدراسة
خامساً :أىداف الدراسة:
يسعي الباحث في الدراسة إلي تحقيؽ األهداؼ التالية:
 .1التعرؼ إلى كظائؼ إدارة العمميات المكجستية (المشتريات كالتخزيف ،كسائؿ البنقؿ كالصيابنة ،الهبندسة
اإلبنشائية كالصيابنة ،آلية تكزيع التمكيف كاإلعاشة) كتأثيرها عمى أدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمحافظات
قطاع غزة.
 .2تكضيح أدا إدارة العمميات المكجستية في جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمحافظات قطاع غزة.
 .3التعرؼ عمى المتطمبات اإلدارية كالمالية ك البشرية كالتقبنية البلزـ تكافرها إلدارة العمميات المكجستية .
 .4التعرؼ إلى الخصائص الشخصية كالتبنظيمية إلدارة العمميات المكجستية.
 .5تسميط الضك عمى أهـ العكامؿ المساعدة في تطبيؽ إدارة العمميات المكجستية في جهاز الشرطة
الفمسطيبنية بمحافظات قطاع غزة.
 .6تقديـ تكصيات كمقترحات مف شأبنها زيادة فعالية إدارة العمميات المكجستية.
 .7استكشاؼ أبرز معكقات تطبيؽ اإلدارة السميمة لمعمميات المكجستية في جهاز الشرطة الفمسطيبنية
بمحافظات قطاع غزة.
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سادساً :أىمية الد ىراسة:

تكمف أهمية الدراسة في تركيزها عمى قضية مهمة لجهاز الشرطة ليتمكف مف االستم اررية في تقديمه
لمخدمات لممكاطبنيف كهذه األهمية تتمثؿ بالتالي:
 .1البندرة البنسبية في الدراسات المكجهة بنحك مجاؿ العمميات المكجستية كدكرها في تحسيف أدا جهاز
الشرطة حيث أف هذه الدراسة أكؿ الدراسات–عمى حد عمـ الباحث -التي تبحث في دكر إدارة
العمميات المكجستية في تحسيف أدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية بقطاع غزة.
 .2تقديـ معمكمات حكؿ كاقع إدارة العمميات المكجستية كالتعرؼ عمى دكرها في تحسيف أدا جهاز
الشرطة الفمسطيبنية.
 .3يأمؿ الباحث أف يككف بنتائج هذه الدراسة إضافة عممية لحقؿ المعرفة كالمكتبة العربية ،كأف تفتح
آفاقان لمباحثيف كرجاالت الشرطة في مجاؿ اإلدارة المكجستية.
 .4تعتبر هذه الدراسة أداة كمرجع هاـ لمطمبة في( كمية الشرطة الفمسطيبنية ،المديرية العامة لمتدريب،
الجامعات كالكميات كاألكاديميات التعميمية ذات الصمة بالجكابنب الشرطية كاألمبنية).
سابعاً :حدود الدراسة:
الحدود المكانية  :جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمحافظات قطاع غزة .
الحدود الزمانية  :العاـ الدراسي 2014-2013ـ.
الحدود الشخصية  :أصحاب الرتب العسكرية في جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمحافظات قطاع غزة ( مف
رتبة بنقيب فما فكؽ).
ثامناً :مصطمحات الدراسة :
اإلدارة :ه ػي تخطػػيط كتبنظػػيـ كتبنشػػيط كمراقبػػة الم ػكارد الماديػػة كالبش ػرية الثابتػػة فػػي ظػػؿ الق ػكابنيف كالم ػكائح
القائمػ ػ ػ ػػة كالبنظػ ػ ػ ػػاـ السياسػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػػائد لتحقيػ ػ ػ ػػؽ أهػ ػ ػ ػػداؼ الدكلػ ػ ػ ػػة الخاصػ ػ ػ ػػة بإشػ ػ ػ ػػباع حاجػ ػ ػ ػػات المجتمػ ػ ػ ػػع
(األشعرم.)2000،
العمميااات الموجسااتية :عػػرؼ مجمػػس إدارة األعمػػاؿ المكجسػػتية بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عػػاـ 1962ـ
األعمػػاؿ المكجسػػتية بأبنهػػا تمػػؾ "العمميػػة الخاصػػة بتخطػػيط كتبنفيػػذ كرقابػػة التػػدفؽ كالتخ ػزيف الكػػؼ كالفعػػاؿ
لممكاد الخاـ كالسمع البنهائية كالمعمكمات ذات العبلقة كذلؾ مف مكاف اإلبنتاج الي مكػاف االسػتهبلؾ بغػرض
تحقيؽ متطمبات إرضا العمبل "(إدريس ،2006،ص.)20
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كاإلمػػداد العسػػكرم هػػك تزكيػػد قطعػػة مقاتمػػة أك مكقػػع محاصػػر باألسػػمحة كالػػذخائر كاألعتػػدة كالمحركقػػات
ى

كاألدكي ػػة كالمع ػػدات الهبندس ػػية كالمي ػػاه ،كالتم ػػكيف ه ػػك تزكي ػػد ه ػػذه القطع ػػة أك ذاؾ المكق ػػع ب ػػالمؤف كالعم ػػؼ
البلزميف لمرجاؿ كركاحؿ القتاؿ  ،كيعتبر اإلمداد كالتمكيف بنشاطا مػف أبنشػطة الشػؤكف اإلداريػة المكجسػتيكية
(البيطار،ب.ت ،ص.)25
األداء :هو تحلٌل أداء العاملٌن من حٌث السلوك والنتائج لتعزٌز نقاط القوة والتخلص منن نقناط الضنع
لتحقٌق أهدا

المنظمة "(عبٌد،9002،ص.)92

جياز الشرطة الفمسطينية :الشرطة هيئة مدبنية بنظامية تؤدم كاجبها في خدمة الشعب كتكفؿ لممكاطف
الطمأبنيبنة كاألمف  ،كتسهر عمي حفظ البنظاـ العاـ كاآلداب كتتكلي تبنفيذ ما تفرضه عميها القكابنيف كالمكائح
مف كاجبات  .كتعتبر مف أهـ أجهزة الدكلة ،كمع تطكر الحياة االجتماعية تعددت كظائؼ الشرطة

كمهامها فالشرطة كابنت كما زالت كستبقي تضطمع بأعماؿ كاج ار ات تهدؼ الى حفظ البنظاـ كاألمف العاـ
في المجتمع  .فالشرطة إذف هي بكجه عاـ أداة الدكلة لصكف األمف كاقرار البنظاـ العاـ كتبنفيذ القكابنيف
التي تسبنها الدكلة لصالح مكاطبنيها كفقا لمضكابط المحددة لذلؾ(.كمكب،2011،ص)84
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ى

الفصل الثاني

إدارة الؼولياث اللىجطتيت
المبحث األول  :مفيوم العمميات الموجستية.
المبحث الثاني :وظائف إدارة العمميات الموجستية.

المبحث الثالث :تخطيط العمميات الموجستية.

المبحث الرابع :المتطمبات المادية والمعنوية لتعزيز أداء إدارة العمميات
الموجستية.

المبحث الخامس :معوقات تطوير إدارة العمميات الموجستية.
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املبحث األول
مفهوم العنليات اللوجستية
 أوال  :تعريف العمميات الموجستية.
 ثانيا :تطور العمميات الموجستية.

 ثالثا :أىمية إدارة العمميات الموجستية.
 رابعا :أىداف إدارة العمميات الموجستية.

 خامساً :مسئوليات إدارة العمميات الموجستية.
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المبحث األول
مفيوم العمميات الموجستية

أوالً :مقدمة:
تعتبر عممية إدارة األعماؿ المكجستية "  " Logistics management processمف المظاهر
الحديثة لئلدارة في مكاجهة تحديات العصر ،كهي تعبر عف أحد بنماذج اإلدارة المتكاممة لمزيد مف
األعماؿ كاألبنشطة األس اسية في المبنظمة كالتي تسهـ في تحقيؽ مستكيات عالية مف رضا العمبل كدعـ
المركز التبنافسي كالربحي لممبنظمة(.مصطفي ، 2008،ص)13
كيعتبر عمـ إدارة المكجستيات مف المجاالت الجديدة في العمكـ اإلدارية كذلؾ لقدرته عمي مساعدة
المبنظمات في مكاجهة التحديات سكا في بيئة عممها الداخمية ( ضركرة االستخداـ األمثؿ كالكؼ لممكارد
كاإلمكابنات المتاحة) كأيضان بيئة عممها الخارجية (ضغكط المبنافسة في األسكاؽ كمكاجهة بنتائج العكلمة)
فقد أصبح لزامان عمي المبنظمات التي ترغب في االستمرار في مجاؿ األعماؿ أف تقدـ جديدان في مبنتجاتها
مف حيث الجكدة كالسعر كبصكرة أفضؿ مف مبنافسيها(.صابر،2007،ص)13
كيشير مفهكـ المكجستيات إلي أسمكب إدارة تدفؽ السمع كالخدمات التي تحتاج إليها المبنشأة كبنظاـ
المعمكمات البلزـ لتحقيؽ هذا التدفؽ كتتبلشي أهمية كظيفة المكجستيات في حالة قياـ المبنشأة بإبنتاج جميع
السمع كالخدم ات البلزمة لمتشغيؿ ،إال أف هذه الحالة لـ تعد تمثؿ الكاقع االقتصادم الذم تعمؿ مبنشآت
األعماؿ في ظمه في الكقت الحالي(.حافظ،2009،ص)13
كقد بنشأ مفهكـ المكجستيات نشأة عسكرية حيث بدأ استخدامه في الجيش الفربنسي عاـ 1905ـ بهدؼ
تأميف كصكؿ المعدات كالمؤف في الكقت المبلئـ كبأقؿ تكمفة ممكبنة ثـ استخدـ بكثافة أثبنا الحرب
العالمية الثابنية ،كبعد بنهاية الحرب العالمية الثابنية بدأ ظهكر الدراسات التي تهدؼ لتطبيؽ المكجستيات في
مجاؿ األعماؿ فيما عرؼ باسـ " (." Business logisticsمصطفي ، 2008،ص)13
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وتطور إدارة العمميات الموجستية :
ثانياً : :نشأة
ى
يعكد أصؿ كممة المكجستية إلى المغة اإلغريقية القديمة كتأتي مف كممة لكجكس ) ، (λόγοςكتعبني
"بنسبة ،حساب ،سبب ،خطاب ،ككذلؾ الكممة البلتيبنية  Logisticusالتي لها بنفس المعبنى.كيعتبر
الفيمسكؼ اليكبنابني أفبلطكف) 348- 428ؽ ـ) هك أكؿ مف استعمؿ كممة  ،LOGISTIKOSإف الكممة
اليكبنابنية  LOGISTEUOتعبني قبؿ كؿ شي أدار  ،كقد استخدـ الجيش هذا المصطمح لتحديد األبنشطة
التي تمكف مف الجمع بيف عامميف أساسييف في إدارة التدفقات هما :المكاف كالزماف ،ففي القرف الرابع قبؿ
الميبلد  ،H .Nikolopoulouسمط الضك عمي الحاجة الستعماؿ شاحبنات الطعاـ أما اإلسكبندر األكبر
أمر بحرؽ جميع هذه العربات قبؿ الشركع في رحمته البحرية حكؿ آسيا لكي ال تعيؽ تحركات جيشه،
حيث فكر في سبؽ حركة جيكشه بتبنظيـ المؤكبنة كاإلمدادات  ،أيضان القائد الركمابني خكليك قيصر أبنشأ
كظيفة "" LOGISTAحيث يكمؼ الضابط باالهتماـ بتحركات الفيالؽ الركمابنية مف أجؿ تبنظيـ
التخييمات الميمية كابنشا مخازف في المدف المحتمة ،أما في القرف  17بفربنسا فقد اقترح أحد مستشارم
الممؾ لكيس الرابع عشر حبلن لممشاكؿ اإلدارية المتزايدة التي ظهرت بالجيش في تمؾ العصكر ،ككاف
االقتراح بعمؿ رتبة تسمي " "Marechal General De Logisكابنت مسؤكلياته عبارة عف التخطيط ،اختيار
المكاقع ،تبنظيـ التبنقؿ أك اإلمداد ،أما سبنة ، 1806بنابميكف األكؿ أبنشأ مجمكعة عسكرية خاصة باإلدارة
كهي عبارة عف مجمكعات مف الحرس اإلمبراطكرم تتألؼ مف الخبازيف كالج ازريف كالحرفييف مكمفيف
بضماف تمكيف جيكش بنابميكف كالجيكش الممكية ،كفي سبنة  1836تـ تقسيـ الجيش إلى خمسة قطاعات :
اإلستراتيجي ،التكتيكي ،المكجستي ،الهبندسي ،التكتيكات الصغيرة ،كعرؼ المكجستي كآف ذاؾ بفف تحريؾ
الجيكش  .كفي الحرب العالمية الثابنية كاف المكجستي كأحد عكامؿ ابنتصار جيكش الحمفا أثبنا هبكطهـ
عمى شكاطئ بنكرمابندم في جكاف ، 1944كما أف كضعت الحرب العالمية أكزارها حتى بدأ ظهكر دراسات
ترمي إلى تطبيؽ المكجستيؾ في مجاؿ األعماؿ(.فاتح،2011،ص)5-4
كقد ظهرت الحاجة إلى الشؤكف اإلدارية (المكجستية) في جيكش المصرييف القدما كببلد الرافديف

كالفرس كاليكبناف كالركماف ،كعبند العرب المسمميف مبنذ قياـ دكلتهـ األكلى؛ كذلؾ لتأميف الغزكات التي كاف

الرسكؿ(صهٙهللاػهّٔٛؿهى) يقكدها ببنفسه كالسرايا التي كاف يككؿ قيادتها إلى أحد مقدمي الصحابة.

إال أف العرب لجأكا في عصر الفتكحات ،كفي مجاؿ الشؤكف اإلدارية المكجستية ،إلى تككيف ما يسمي

بالساقة بمعبنى مؤخرة الجيش التي تسير كتتمكضع خمؼ تراتيب القتاؿ ،كتضـ الحرفييف كالمكمفيف
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باإلطعاـ كالسقاية كجمب التعييبنات الغذائية كاألعتدة كاصبلح األسمحة كتقديـ الخدمات البيطرية ،إضافة
ى

إلى بنسا المقاتميف المكاتي يقمف بالتضميد كتقديـ العكف الطبي كاعداد الطعاـ.

ككثي انر ما كاف المقاتمكف يتدبركف أمكرهـ المكجستية بأبنفسهـ ،كيتبادلكف التضميد كاإلخبل مع رفاؽ
السبلح ،كقد يستفيدكف في غذائهـ مف المصادر المحمية كالتعييبنات المخصصة لهـ .ككابنت الصفة

المدبنية تغمب عمى الشؤكف اإلدارية المكجستية .ثـ اكتسبت الشؤكف اإلدارية الصفة العسكرية في زمف

الحؽ ،كخاصة في جيكش عصر البنهضة كما بعده .كقد اشتهر عف بنابميكف بكبنابرت قكله« :إف الجيكش

تزحؼ عمى بطكبنها» ،كأ ٍىكلى التمكيف كجاهزية العتاد كالسبلح ،كخصكصان المدفعية كاإلمداد بالذخيرة
كاإلخبل كاإلصبلح كالطبابة عبنايةن فائقة(.صٕف،ٙة.د،ص)854
أما في القرف العشريف كبالتحديد خبلؿ الحرب العالمية الثابنية فقد كاف هبناؾ طمب كبير كسريع لتحريؾ
الجيكش كامدادها كبذلؾ عادت المكجستيات إلى الظهكر مرة أخرل كبشدة كباألخص في الجيش األمريكي،
حيث كتب تشكبنس بيكر كالذم كاف قائدان في القكات المسمحة األمريكية يقكؿ" إف هذا الفرع مف المعرفة
الخاصة بفف الحرب كالذم يتعمؽ بعمميات اإلمداد كتدفؽ األسمحة لمختمؼ أقساـ الجيش يعرؼ باسـ
اإلمداد كالتكزيع " ،ككاف الهدؼ مف استخدامها هك كصكؿ المؤكبنة كالذخائر في الكقت المبناسب كبأمثؿ
طري قة ممكبنة لمجيكش كحتي كقتبنا الحاضر فاف مصطمح المكجستيات ال يزاؿ يستخدـ بشكؿ مكثؼ في
المجاؿ العسكرم أك في أم تطبيقات تقكـ بها القكات المسمحة(.بف سبع،2010،ص)8
كما تطكرت في العصر الراهف أشكاؿ كأساليب كفبنكف اإلمداد كالتمكيف فهبناؾ اإلمداد البحرم المتمثؿ في
السفف العمبلقة كالتي باستطاعتها بنقػؿ كتيبة مشاة بكامؿ عتادها كمعداتها كتزكيدها مف مكاف إلى آخر

كما أف اإلمداد البرم ال يقؿ شأبنان عف بنظيره البحرم فقد تطكرت بناقبلت كمعدات اإلمداد كالتمكيف تطك انر

مممكسان كأصبحت ت ٌككف قكافؿ كأرتاالن مبنظمة لبنقؿ المؤف كالذخائر ألرض المعركة ،كيعتبر اإلمداد الجكم

قفزة مثيرة في فف اإلمداد فالطائرات العمكدية تمعب دك انر هامان في إمداد المكاقع البنائية كالمحاصرة كما أف

الطائرات المجبنحة تقكـ بتفريغ حمكالتها أك إلقا إمداداتها في المكاف المحدد بكاسطة المظبلت أك بكاسطة
اإلسقاط الحر مف ارتفاعات قصيػرة ( 300-150متر) كلقد استخدمت هذه الطريقة في عمميات اإلسقاط
الجكم لممؤف كالخياـ كاأللبسة إلى المبناطؽ المبنككبة(.مجمة البسالة)2013،

كيعتبر بنشاط اإلمداد مف األبنشطة التي لـ يتـ اإلهتماـ بها إال حديثان فحتى سبنكات قميمة ماضية لـ يكف

هذا البنشاط بشكمه الحالي كبمفهكمه المتكامؿ معركفان سكا عمي المستكم األكاديمي أك عمى مستكل دبنيا
األعماؿ ،كقد زاد االهتماـ بهذا البنشاط في السبنكات الحالية كيرجع ذلؾ إلي تاريخ الصبناعة كاألعماؿ في

الببلد الصبناعية مثؿ الكاليات المتحدة(.هبلؿ،2000،ص)35
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وتعريفات العمميات الموجستية:
ثالثاً :مفاىيم
ى

يمكف كصؼ األعماؿ المكجستية التي تمارسها المبنظمات المختمفة سكا أكابنت مبنظمات هادفة أـ

غير هادفة لمربح أك العسكرية كاألمبنية مف خبلؿ العديد مف األسما التي تتعمؽ بمجاالت إدارية متبنكعة،
كالتي مف بيبنها عمي سبيؿ المثاؿ ما يمي:
 .1اإلدارة المكجستية .
 .2إدارة سمسمة اإلمداد.
 .3التكزيع المادم.
 .4إدارة المكاد.
 .5إدارة البنقؿ.
 .6لكجستيات األعماؿ(.ادريس،2006،ص)22
 .7الشؤكف اإلدارية.
 .8اإلمداد كالتمكيف.
 .9اإلمداد كالتجهيز(.ك ازرة الداخمية)
كمما تجدر اإلشارة إليه ،أف كظائؼ المكجستيؾ في المؤسسات ،تتطكر بشكؿ أكبر مف تطكر البنشاطات
كالتقبنيات األخرل ،كلكف دكف شؾ بشكؿ بعيد عف أعيف الجمهكر الخارجي أيضان ،هذه الكظائؼ
المكجستية تستطيع  -ليس فقط -أف تككف مصد انر لبلقتصاد أك تخفيض البنفقات لمبنشاطات المكجستية
كلكف أيضان في إطبلؽ كتكفير مصادر أخرل مف أجؿ تقديـ أفضؿ مبنتج أك خدمة مف خبلؿ دعـ حمقات
األدا في المؤسسة(.حسف،2011،ص)214
يمكف تعريؼ العمميات المكجستية في المشاريع اإلبنتاجية بأبنها" ،إدارة جميػع األبنشػطة البلزمػة لتحريػؾ
الم ػ ػكاد الخػ ػػاـ كالبنصػ ػػؼ مصػ ػػبنكعة كالمبنتجػ ػػات تامػ ػػة الصػ ػػبنع مػ ػػف كالػ ػػي المشػ ػػركع ،كبػ ػػيف مختمػ ػػؼ أبنشػ ػػطة
المشركع"(حبنفي،قراقص،2003،صص)17-16
كأيضان تعرؼ العمميات المكجستية بأبنها" بنشاط يتعامؿ مع أبنشطة تحريؾ المخزكف بما يؤدم إلػي تػدفؽ
المبنتج بداية مف مرحمة ش ار المادة الخاـ كابنتها ن عبند مرحمة اإلستهبلؾ البنهائي ،هػذا باإلضػافة إلػى إطػار
المعمكمات الذم يضمف تكفير المبنتج البنهائي لمعمبل بمستكل مقبكؿ مف الخدمػة كبسػعر معقػكؿ كال يمكػف
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أف بنعتبر أبنشطة البنقؿ كالتخزيف مثبلن مف األبنشطة الحديثة ،إال أف االتجاه اإلدارم الحديث تمثؿ في الربط
ى
بيبنهما لمتكصؿ إلي كظيفة متكاممة هي كظيفة المكجستيات "(حافظ،2009،ص.)14

كأيضان عرؼ مجمس إدارة األعماؿ المكجستية بالكاليات المتحدة األمريكية عاـ 1962ـ األعماؿ
الفعاؿ لممكاد الخاـ
المكجستية بأبنها تمؾ "العممية الخاصة بتخطيط كتبنفيذ كرقابة التدفؽ كالتخزيف الكؼ ك ٌ

كالسمع البنهائية كالمعمكمات ذات العبلقة كذلؾ مف مكاف اإلبنتاج إلي مكاف اإلستهبلؾ بغرض تحقيؽ

متطمبات إرضا العمبل  ،كقد عرفته جمعيةهبندسةالمكجستيؾ "1981بأبنه فف كعمـ إدارة كتبنظيـ األبنشطة
التقبنية المتعمقة بالمتطمبات كتصميـ كسيمة التكريد التمكيف كصيابنة الدعـ لخدمة األهداؼ كالتبنبؤات
كالعمميات(".فاتح،2011،ص)15
كيبلحظ الباحث مف خبلؿ اطبلعه أف األبنشطة المرتبطة بعمميات المكجستيات كالش ار كالبنقؿ كالتخزيف
كاال تصاالت ،تمارس داخؿ جميع المشركعات الربحية كغير الربحية مبنذ أقدـ األزمبنة ،إال أف حداثة
مكضكع العمميات المكجستية ترجع إلي ظهكر مدخؿ إدارم متكامؿ بدأ باالبنتشار خبلؿ الخمسيبنيات مف
هذا القرف حيث أصبح بنشاطان يشير إلي اإلدارة اإلستراتيجية لعممية تخزيف كؿ المكاد كاألج از كالمبنتجات
تامة الصبنع كبنقؿ هذا البنشاط ضمف ما تهدؼ إلي تكفير المخزكف مف المبنتجات تامة الصبنع كمف المكاد
كاألج از باألحجاـ المطمكبة كفي الكقت كالمكاف المبناسبيف كذلؾ بأقؿ تكمفة ممكبنة.
تعريف العمميات الموجستية من منظور عسكري وأمني:
مظهر مف مظاهر فف الحرب ،كتشمؿ تخطيط كتبنفيذ إمداد قطعات
 تعتبر الشؤكف اإلدارية المكجستيةه
القكات المسمحة كصبنكفها باحتياجاتها مف التعييبنات الغذائية كالسبلح كالعتاد كالذخائر كالكقكد
كالتجهيزات كالمهمات كقطع التبديؿ ،إضافة إلى إخبل السبلح كالعتاد المعطؿ كاصبلحهما ،كتقديـ

العكف الطبي في الميداف ،كاخبل الجرحى كالمرضى كمعالجتهـ ،كما ييضاؼ إلى ذلؾ تككيف
المخزكبنات االحتياطية المختمفة كبنشرها ،كابنشا طرؽ المكاصبلت كمهابط الطائرات كمراسي السفف،

ككؿ ما يتعمؽ بإسكاف القكات كتمكيمها كفؽ الخطط المرسكمة كحفاظان عمى جاهزيتها القتالية كفقان

لتطكرات المكقؼ في مياديف القتاؿ ،كاتساع رقعة األعماؿ القتالية التي غدت تشمؿ العمؽ اإلستراتيجي

كالفضا الخارجي أيضان(.صٕف،ٙة.د،ص)854
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 "تزكيد قطعة مقاتمة أك مكقع محاصر باألسمحة كالذخائر كاألعتدة كالمحركقات كاألدكية كالمعداتى

الهبندسية كالمياه ،كالتمكيف هك تزكيد هذه القطعة أك ذلؾ المكقع بالمؤف كالعمؼ البلزميف لمرجاؿ
كركاحؿ القتاؿ " (البيطار،ب ت،ص.)25
 "أحد فبنكف الحرب التي تشمؿ تخطيط كتبنفيذ عمميات إمداد كحدات القكات المسمحة بصبنكفهاباالحتياجات األساسية مف التعييبنات الغذائية كاألسمحة كالعتاد كالذخائر كالكقكد كالتجهيزات كالمهمات
كقطع التبديؿ ،إضافة إلي سحب كاخبل األسمحة المعطمة كاصبلحها  ،كتقديـ العكف الطبي في
الميداف ،كاخبل الجرحى كالمرضي كمعالجتهـ كما يضاؼ إلي ذلؾ تكفير مخزكف احتياطي مف كافة
االحتياجات المكجستية المختمفة كبنشرها  ،كابنشا طرؽ المكاصبلت كمدارج الطائرات كمراسي السفف،
ككؿ ما يتعمؽ بإسكاف القكات كتمكيمها كفؽ الخطط المرسكمة عمى بنحك الحفاظ عمي الجاهزية القتالية
لتكاكب التطكرات الميدابنية في المكقؼ القتالي كاتساع رقعة األعماؿ القتالية لتشمؿ البعد اإلستراتيجية
بكؿ مستكياته"(عبيد،2010،ص.)44
 أف الخدمات المكجستية ،عمـ تخطيط كتبنفيذ حركة كصيابنة القكات كهي تمؾ الجكابنب مف العممياتالعسكرية التي تتعامؿ مع تصميـ كتطكير كحيازة كتخزيف كحركة كتكزيع كصيابنة كاخبل كالتصرؼ في
المكاد؛ كأيضان حركة ،كاخبل  ،كاستشفا أفراد القكات ؛ كاإلشراؼ عمي الببنا كالصيابنة كالتشغيؿ
كالتصرؼ في المرافؽ؛ كاقتبنا األثاث كتكزيعه كصيابنته،2009،Felke(.ص)3
ف اإلمداد كالتمكيف هك تكامؿ البنقؿ كالتمكيف كالتخزيف كالصيابنة ،كتحقيؽ العتاد ،كالتعاقد ،كجعمها عمبلن
كاحدان يضمف عدـ حصكؿ أم خمؿ في هذه المجاالت ،كيمهد الطريؽ إلبنجاز مهمة أك استراتيجية يمحددة،

كهك عمـ تخطيط كتبنفيذ كحركة كصيابنة القكات ،كيشمؿ التخطيط ،التطكير ،الطمب ،التخزيف ،الحركة،
التكزيع ،الصيابنة ،اإلخبل  ،التخمص مف الممتمكات(.فدائي صاعقة)2013،

كفي المجاؿ العسكرم كاألمبني فإف اإلمداد كالتمكيف يهتـ بالتكامؿ المتقف بيف الش ار كالتأميف كالبنقؿ
كالتخزيف كالتمكيف كالصيابنة كتحقيؽ المعدات كالعتاد كالتعاقد في مبنطقة عمميات متماسكة كجعمها عمبلن
كاحدان يضمف عدـ حصكؿ أم خمؿ في هذه المجاالت كبطريقة ال تبنقص مف دكر أم مبنها كبشكؿ يسمح
كيعزز إبنجاز هدؼ مهمة استراتيجية أك تكتيكية محددة ،كيتككف التمكيف في المجاؿ العسكرم مف
:عمميات التمكيف كالتي تعبني بالجابنب المادم مف كظيفة التمكيف كالتي تشمؿ تأميف كميدبنة كتخزيف
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المعدات كصيابنتها ،كادارة التمكيف كالتي تيعبنى بكيفية إدارة المخزكف التمكيبني مثؿ فهرست المكاد كحسابها
ى
كطمبها ،كالمخزكف العممياتي كهك الكميات المعتمدة مف المعدات كالسمع التي يتـ االحتفاظ بها عمي
مستكيات أك أبنساؽ محدكدة داخؿ القكة لمكفا بالمتطمبات المقدرة (.السميـ،2001،ص)38-37

المصدر :جرد بكاسطة الباحث2013
الشكؿ رقـ ( )2.1تعريؼ فف المكجستيات
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كيتضح مف الشكؿ السابؽ( )2.1أف المبنظمات العسكرية كاالمبنية تتفؽ مع المبنظمات االقتصادية في أف
ى

تخطيط كتبنفيذ جهكد االكتفا في العمميات المكجستية تتـ في مستكيات التخطيط التشغيمي كالتكتيكي
كاإلستراتيجي كذلؾ مف خبلؿ عمميات التطكير كالحركة لدعـ األفراد كالكحدات.
كيمكف أف يعرؼ الباحث العمميات المكجستية بأبنها العممية اإلدارية التي تشمؿ مجمكعة الكظائؼ اإلدارية
التي يبنفذها متخصصيف في إدارة المكجستيات ،لتكفير االحتياجات األساسية لؤلجهزة األمبنية ،كالمتمثمة
بالمكاد التمكيبنية كاإلعاشة كاألسمحة كالذخائر كالعتاد كالمركبات كالكقكد كالتجهيزات كالمهمات كابنشا
المبابني كالمرافؽ العسكرية كاألمبنية كالصيابنة ،مف خبلؿ التخطيط كالتبنفيذ كالرقابة عمى عمميات الش ار
كالتدفؽ كالتخزيف.

رابعاً :أىداف إدارة العمميات الموجستية:

أصبحت إستراتيجيات اإلدارة كاألعماؿ المكجستية كالتركيز بشكؿ كبير في محاكلة لزيادة مركبنة اإلبنتاج
كزيادة االدخار كقيمة ،مع األكلكيات المتبنافسة كمحدكدية المكارد فإبنه ليس مف المستغرب أف تركز عمى

طرؽ لتحسيف الفعالية مف حيث تكمفة قاعدة صبناعة الدفاع ،كالدعكة إلى االستعابنة بمصادر خارجية

كخصخصة الكثير مف أعماؿ الصيابنة كالتصميح ،كعمميات التمكيف في الجيش هك بنتيجة لمحاجة إلى

خمؽ بنمكذج أكثر فعالية إلدارة الخدمات المكجستية لمحفاظ عمى المكارد كخمؽ رأس الماؿ مع استقرار

اإلبنفاؽ،2002،Mckenna(.ص)2

لذا يتمثؿ الهدؼ العاـ إلدارة اإلمداد في ضماف كتكفير احتياجات المبنظمة مف المكاد كالمعدات كالخدمات
بالجكدة المبناسبة كالسعر المبناسب كخاصة مصدر الش ار المبناسب ،كعمي ضك هذا الهدؼ الرئيسي يمكف
تحديد األهداؼ األساسية التفصيمية فيما يمي( :كبندرم،2010،ص)6

. 1تحقيؽ األدا اإلقتصادم لممكارد كاإلمكابنيات مف خبلؿ الش ار لممكاد كالمستمزمات بأقؿ تكمفة مع عدـ

التضحية بالجكدة المطمكبة.

 .2تحقيؽ التدفؽ المستمر في تمكيؿ المبنظمة باالحتياجات كهذا لعدـ حدكث ابنقطاعات في العمؿ في
كافة الكحدات كاألبنشطة بالمبنظمة.

 . 3المحافظة عمي العبلقات المتميزة بيف المبنظمة كالمكرديف مما يساعد عمي تحسيف صكرة المبنظمة
كالمكرديف كالمجتمع ككؿ.

 .3تعظيـ خدمة العميؿ كذلؾ في حدكد أقؿ تكمفة ممكبنة(.مصطفي ،بنهاؿ فريد؛كآخركف،2008،ص)37
 .4إمداد اإلدارات كاألقساـ األخرل في المبنظمة بنفسها بما يمزمها مف مكاد كتجهيزات كمعدات كآالت بأقؿ
ما يمكف مف التكاليؼ(.عبد الفتاح،1990،ص)124
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كحدد ( )Bentzأهداؼ إدارة الخدمات المكجستية بالتالي:
.1خفض التكمفة اإلجمالية في سمسمة التكريد كاممة.
 .2تقصير كقت اإلبنتاجية.

 .3الحد مف المخزكف إلى الحد األدبنى.
 .4تحسيف جكدة المبنتج.

 .5تقديـ مكاعيد التسميـ بأكثر مكثكقية كأعمى مستكل الخدمات لمعميؿ.

 .6تبنسيؽ بكفا ة الطمب العالمي كالعرض كاإلبنتاج،1999،bentz(.ص)26
أما في المبنظمات العسكرية كاألمبنية فيتمثؿ أهداؼ إدارة العمميات المكجستية في التالي:

(السحيبابني،2008،ص)59

 .1تكفير احتياجات مديرية األمف العاـ كفركعها مف المستمزمات كالمكاد كالخدمات بالطرؽ البنظامية.

 .2إيجاد مخزكف استراتيجي مف احتياجات مديرية األمف العاـ كفركعها يكفي لمدة تتراكح
ما بيف( 8-6أشهر) عمى األقؿ.

 .3إج ار اختبارات فحص الجكدة كفؽ المعايير العالمية المتبعة عمى المستمزمات التي يتـ تكفيرها.
 .4تخزيف المكاد كالمستمزمات بالطرؽ الصحية التي تكفؿ استمرار صبلحيتها كعدـ تمفها.

 .5التبنسيؽ مع المكرديف كاإلدارات الخاصة بالتكريد بتكفير المستمزمات في الكقت المبناسب كبالجكدة

المبناسبة.

كيرل الباحث بأف الهدؼ مف إدارة العمميات المكجستية في المبنظمات األمبنية كالعسكرية تكمف في تكفير
كؿ ما يحتاجه الفرد مف متطمبات كمقكمات مادية تعيبنه عمي تبنفيذ المهمات المككمة إليه في الكقت

كالمكاف المبناسبيف كتخزيف كصيابنة جميع االحتياجات لمطكارئ كاألزمات.

خامساً :أىمية إدارة العمميات الموجستية:
إف اال هتماـ الجاد باألبنشطة المكجستية في مبنظمات األعماؿ لـ يظهر إال في مبنتصؼ الخمسيبنيات كبداية
الستيبنات كذلؾ عبندما بدأت تكمفته في التضخـ بشكؿ ممحكظ ،كعبندما أيقبنت اإلدارة في هذه المبنظمات أف
الطريؽ بنحك تدعيـ المركز التبنافسي كتحقيؽ الميزة التبنافسية كزيادة األرباح إبنما يبدأ مف خبلؿ خدمة

العمبل كخفض التكاليؼ.

فمثبلن في تقدير بنسبة تكمفة اإلمداد في إجمالي البناتج الكمي في الكاليات المتحدة األمريكية عاـ 1982
كجد أبنها تعادؿ  %21مف هذا اإلجمالي أك ما يعادؿ  650بميكف دكالر ،حيث يمثؿ بنصيب البنقؿ 300
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بميكف دكالر  ،كيمثؿ بنشاط التخزيف كتكمفة أماكف التخزيف (المخازف)  180بميكف دكالر ،أما اإلبنفاؽ عمى
ى

االحتفاظ بالمخزكف فقد بمغ  130بميكف دكالر ،كأخي انر كصمت تكمفة العمميات اإلدارية إلى  40بميكف

دكالر ،كقد أكدت إحصائيات عاـ  1990البنتائج بنفسها تقريبان(.هبلؿ،2000،ص)18

كيبيف الجدكؿ رقـ( )2.1بنسبة تكاليؼ اإلمداد إلى قيمة البناتج المحمي الخاـ في دكؿ االتحاد األكركبي

لسبنة 1993ـ في بعض القطاعات ككحدة القياس بالبنسبة المئكية :

الجدول رقم ( )1.2نسبة تكاليف اإلمداد إلى قيمة الناتج المحمي في دول االتحاد األوروبي

القطاع

األنشطة

النقل

قطاع الغذا كالمشركبات

الجرد

التخزين

اإلدارة

النسبة اإلجمالية

3.7

2.2

2.8

1.7

%10.4

قطاع اإللكتركبنيات

2

2

3.8

2.5

% 10.3

قطاع الكيماكيات

3.8

2.3

2.6

1.5

%10.2

قطاع السيارات

2.7

2.3

2.7

1.2

%8.9

قطاع األدكية

2.2

2

2.5

2.1

%8.8

قطاع الصحؼ

4.7

3

3.6

2.1

%13.4

المصدر،2004، G. Ghiani, G. Laporte& R. Musmanno (:ص)2
كيتضح مف الجدكؿ السابؽ تكمفة اإلمداد إلى القيمة اإلجمالية لمبناتج المحمي في دكؿ االتحاد األكركبي

كالذم يظهر أف مجمكع التكمفة لعمميات اإلمداد عمي مجمكعة مف القطاعات بمغت ( )%62أم أكثر مف

البنصؼ كهذا يدؿ عمى األهمية الكبيرة التي يتمتع بها عمميات االمداد المكجستي  ،لذلؾ برزت أهمية إدارة
العمميات المكجستية كالتي بنكردها بالتالي (صابر،2007،ص)14

 .1تضمبنه العديد مف األبنشطة الفرعية التي تمثؿ الجز األكبر مف عمميات المبنظمة كتبنظيـ.
 .2يعتبر مف أقدـ أبنشطة المبنشأة كمف أحدثها في بنفس الكقت .

 .3يمثؿ أحد بنتائج الفكر اإلدارم الحديث فهك يشير إلى عممية تجميع األبنشطة كالمهاـ المرتبطة بتكافر

السمع كالخدمات التي تحتاجها الكحدة االقتصادية كادارتها بشكؿ متكامؿ.
.4اإلشراؼ المحكـ عمي حركة تدفؽ المكاد بأشكالها المختمفة.

 .5تحتؿ مكابنة إستراتيجية بنتيجة لضخامة المسئكلية الممقاة عمي عاتقها كخطكرة البنتائج التي تترتب عمي
أعمالها(.عفيفي،2009،ص)13

وترجع أىمية اإلمداد والتموين في المنظمات األمنية والعسكرية إلي عدة أسباب من أىميا:

(السحيبابني،2008 ،ص)17-16
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.1كسيمة تحقيؽ التقدـ كالتطكر كالبنصر ،ألبنه يمعب دك ار مهما في رفع درجة الجاهزية ألدا المهاـ
ى

كالعمميات المختمفة ،أما البنقص في اإلمداد كعدـ ابنتظامه فيؤدم إلي التخمؼ كعدـ القدرة عمي مكاكبة

التغيرات المحيطة ،فضعؼ اإلمداد يمكف أف يحكؿ قكة ضاربة إلي مجمكعة أفراد ضعيفي المقاكمة غير

قادريف عمي التحرؾ أك االتصاؿ.

 .2يعد اإلمداد كالتمكيف عبنص انر حيكيان في ببنا المبنظمات األمبنية كالقكات المسمحة مف خبلؿ تحكيؿ
المكارد كاإلمكابنيات الفبنية كالبشرية كالمالية إلي قكة قادرة عمي تحقيؽ الغايات العسكرية كاألمبنية ،فاإلعداد

كالتمكيف الجيد يزكد المبنظمات األمبنية كالعسكرية باحتياجاتها التي تساعدها عمي القياـ بمهامه في الزماف

كالمكاف المحدديف.

.3يهتـ اإلمداد كالتمكيف بالتكامؿ المتقف بيف الش ار كالتأميف كالبنقؿ كالتخزيف كالصيابنة كتكفير المعدات
كالعتاد كالتعاقد عمي تكفير المستمزمات البناقصة في الكقت المحدد فضبلن عف االحتفاظ بمخزكف

إستراتيجي يكفي لعدة أشهر ،لتجبنب األزمات كالمفاجآت كتقمبات األسعار كحركة األسكاؽ العالمية ،

لضماف عدـ حصكؿ أم خمؿ أك تكقؼ في عمؿ المبنظمات األمبنية كالعسكرية  ،مما يعزز إبنجاز

األهداؼ اإلستراتيجية كالتكتيكية.

 . 4ال يمكف التخطيط إلبنجاز المهاـ كالعمميات األمبنية كالحربية إال بعد التأكد مف مدم قدرة اإلمداد
كالتمكيف عمي تزكيد المبنظمات األمبنية كالعسكرية بما تحتاجه مف مستمزمات لممارسة مهامها كالقياـ

بأعمالها  ،فضبلن عف حساب قدرة المخزكف اإلستراتيجي عمي الكفا بمتطمبات المبنظمة األمبنية البنجاز
مهامها خبلؿ فترة محددة  ،لذلؾ يجب إف يضع القادة في اعتبارهـ اإلمداد كالتمكيف قبؿ كضع التكتيؾ

كاإلستراتيجيات كطرؽ العمؿ .5 .تبدك أهمية اإلمداد كالتمكيف في حقيقة أبنه حتي كاف بنجح القادة

كالمخططكف في جكابنب اإلستراتيجية كالتكتيكات كالميداف ،فإبنه ليس ثمة ما يعكض عف اإلخفاقات في
مجاؿ اإلمداد كالتمكيف لذا يبنبغي أف يبسط القائد مسئكليته عمي اإلمداد عمي قدـ المساكاة مع التكتيؾ

كاإلستراتيجية أيضان(.السميـ،2001،ص)40

كمف خبلؿ إطبلع الباحث عمي ما تقدمه العمميات المكجستية كالفائدة المرجكة مبنها فقد بيف هذه األهمية
مف خبلؿ أبنها تهتـ بالعمميات اإلدارية المتعمقة بتخطيط كتبنفذ عمميات تكفير االحتياجات بداية مف

عمميات التعاقد كالش ار إلى االستهبلؾ مف قبؿ القكات ،كتكفير مخزكف احتياطي كذلؾ ليتمكف أفراد األمف
مف القياـ بالمهمات المككمة لهـ كفؽ تمؾ اإلمكابنيات كالخدمات المكجستية المتكفرة ،كأبنه بدكف تمؾ

االحتياجات فبل يمكبنهـ القياـ بأم مهمة.
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سادساً :مسئوليات ىالعمميات الموجستية:
إلدارة العمميات المكجستية عدد مف المسئكليات التي تساهـ مف خبللها في دعـ باقي كظائؼ اإلدارات في
المؤسسات سكا المدبنية مبنها أـ األمبنية ،كهذه المسؤكليات تقكـ عمي أساس تأميف المكارد كالمستمزمات
لجميع أركاف المؤسسة كفؽ الحاجات التقديرية لتمؾ األركاف.

كتبنصب هذه المسؤكليات حكؿ تأميف المكارد ،كالرقابة عمي المكاد الداخمة كالخارجة ،كيشمؿ ذلؾ البنقؿ
داخؿ أك خارج التبنظيـ  ،كالتخزيف ،كالصرؼ كالتمكيف ،كتشغيؿ الطمبات كمراقبة المخزكف  ،كجدكلة

عمميات التمكيف.

كمما سبؽ يتضح لبنا أف مسؤكليات إدارة العمميات المكجستية عمى البنحك التالي( :السحيبابني)2008،
 .1تأميف كش ار كتخزيف احتياجات المبنظمات األمبنية كالعسكرية مف المعدات كاآلليات ،كتأميف
خدمات الصيابنة البلزمة لؤلجهزة كالمعدات كاآلليات ،كتبديؿ المعدات عبند الضركرة ،كالحفاظ
عمي مخزكف إستراتيجي مف المعدات كالمكاد البلزمة لكؿ فرع مف فركع المبنظمة األمبنية.

 .2تخطيط التمكيف في عمميات اإلسبناد اإلمداد لممبنظمات األمبنية كالعسكرية.

 .3تحقيؽ المزج كالتكازف بيف مكارد إدارة اإلمداد كالتمكيف في إطار كظائفها األساسية باإلعتماد عمي
تبنظيـ العمميات كحجـ اإلسبناد اإلمدادم.

 .4سرعة تكفير احتياجات المبنظمة األمبنية مف المستمزمات في الظركؼ العادية كاالستثبنائية.
(السحيبابني ،2008 ،ص )33-32

 .5استبنفار كتعزيز القكات ،ش ار كتأميف كتخزيف المكاد ،تأميف الخدمات الطبية كما يتعمؽ بها مف
صيابنة كاصبلح المعدات ،الهبندسة كالمكاد اإلبنشائية ،العمؿ كالحركة ،إعداد األفراد كتبديمهـ

(.السميـ،2001،ص)44

 .6القياـ بالجدكلة الزمبنية لئلمدادات.

 .7إصدار أكامر التكريد بعد المشاركة في تحديد مكاصفات كخصائص المبنتجات كالمكاد األخرل،
كمراجعة كتدقيؽ هذه األكامر مف حيث مدل سبلمتها الفبنية كالقابنكبنية.

 .8تبنظيـ كحفظ السجبلت كالكثائؽ البلزمة لمتكريد كاإلمداد كالتخزيف ،كتبنظيـ سجبلت خاصة
بالمكرديف.

 .9تصميـ كادارة بنظاـ متكامؿ يمكف مف الرقابة عمي تدفؽ المكاد كاألج از كالمبنتجات التامة كتخزيبنها
بما يحقؽ أقصي عائد ممكف (.صابر،2007،ص)16

21

الفصلىالثاني
إدارةىالطملواتىاللوجدتوظ ى
ى

املبحث الثاني
وظائف إدارة العنليات اللوجستية
 أوالً :وظيفة الشراء.

 ثانياً :وظيفة التخزين.

 ثالثاً :وظيفة توزيع وسائل النقل وصيانتيا.
 رابعاً :وظيفة التموين واإلعاشة

 خامساً :وظيفة اإلنشاءات اليندسية العسكرية.
 سادساً :وظيفة التسميح.
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أوالً :وظيفة الشراء:

المبحث الثاني

وظائف إدارة العمميات الموجستية.

ال يختمؼ بنظاـ الش ار لممبنظمات المدبنية عبنها لممبنظمات العسكرية كاألمبنية كبنظاـ ،كلكف تختمؼ في أف

المبنظمات العسكرية كاألمبنية تحتاج إلي السرية التامة في كثير مف عمميات الش ار كتحديدان فيما يتعمؽ
بش ار السبلح كتكبنكلكجيا المعمكمات ،كتتككف كذلؾ عمميات الش ار في المبنظمات العسكرية كاألمبنية مف
الكظائؼ التي تبنفذها مبنظمات المدبنية الكاردة أدبناه كخطكات كأهداؼ الش ار .

الشر في بنظاـ إدارة المكاد البنظاـ الرئيسي الي جابنب بنظاـ مراقبة المخزكف ،كتككف مهمة
ا
كيشكؿ بنظاـ
هذا البنظاـ الحصكؿ عمي المكاد بالكميات كالجكدة كاألسعار كاألكقات المبناسبة ،كمف مسئكلياته أيضان
القياـ بتحديد مكاصفات الجكدة مع األقساـ ذات العبلقة ،كاختيار مصادر الش ار كتقييـ المكرديف كحفظ

السجبلت المتعمقة بذلؾ ،كالقياـ بدراسة بحكث سكؽ المكاد(.المبنصكر،الغدير،2002،ص)17

كالش ار هي كؿ األبنشطة الخاصة بالمعامبلت أك التبادؿ مع األطراؼ الداخمية كالخارجية كهي تهدؼ إلي

تمبية الحاجة كما تطمبها الجهات المستخدمة كفقان إلج ار ات محددة(.الصيرفي،2009،ص)48

كذلؾ هي أكجه البنشاط البلزمة لتكفير احتياجات المبنشأة مف المكاد كالمعدات كاآلالت كالخدمات كضماف
تدفقها لممخازف كمكاقع اإلبنتاج بالكمية التي تحتاجها المبنشأة كبأقؿ تكمفة تتبناسب مع المكاصفات المطمكبة
كفي الكقت المبناسب بما يضمف استمرار البنتاج كالمساهمة في تخفيض تكاليؼ المبنشأة

الكمية(.غبنية،2011،ص)33

 أىداف الشراء:

تهدؼ كظيفة الش ار إلي تحقيؽ كؿ أك بعض األهداؼ التالية( :مصطفي؛ ديب،2006،ص)254
 .1تكفير تدفؽ مستمر مف المكاد كاألج از كالخدمات البلزمة لتشغيؿ المبنشأة.
 .2االحتفاظ بحجـ االستثمار في المخزكف عبند أقؿ حد ممكف.
 .3تحديد معايير مبناسبة لمجكدة.
 .4البحث عف أفضؿ مصادر التكريد.
 .5تبنميط المكاد المشتراه كمما أمكف تحقيؽ ذلؾ.
 .6ش ار المكاد كاألج از التي تحتاجها المبنشأة بأقؿ األسعار.
 .7أدا كظائؼ الش ار بأقؿ تكاليؼ إدارية ممكبنه.
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وظائف الشراء:

ى

هي تمؾ البنشاطات التي تؤديها دائرة الش ار لتحقيؽ أهدافها ،كلقد اختمؼ الكتاب في تحديد كحصر تمؾ

البنشاطات كلكبنهـ اتفقكا في مضاميبنها التي ال تخرج عف الخطكات التالية (:زكيمؼ؛

العبلكبنة،2008،ص)18-16

 .2تحقيق الحاجة:

تحقيؽ الحاجة هي الخطكة األكلى قبؿ أم خطكة تخطكها إدارة الش ار في تبنفيذ طمبات الدكائر المستخدمة

لممادة كدائرة اإلبنتاج أك الدائرة الهبندسية ،فبل بد لها مف الرجكع لممخازف لمتعرؼ عمي ما هك مكجكد مبنها
لتقرر ش ار ما لـ يتكفر في مخازبنها ،كعادة ال تأخذ دائرة الش ار طمبات الدكائر المستخدمة لممكاد دكف

تدقيؽ كتحيؿ لمعرفة مدل مغاالة تمؾ الدكائر بطمباتها لممكاد .كيساعد دائرة الش ار عمي ذلؾ قدرتها عمى
التبنبؤ بحاجات المبنظمة باالستبناد إلي خبرتها الطكيمة في تمبية حاجات المبنظمة مف المكاد كخاصة التي

تستخدـ بشكؿ مستمر.

كهذا ما تقكـ به إدارة المشتريات في المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز حيث أبنها تقكـ بتحقيؽ جميع

االحتياجات البلزمة لئلدارات العامة كالمراكز في جهاز الشرطة.

 .1تحديد مواصفات المادة:

تعتبر الخطكة الثابنية بعد التحقؽ مف حاجة المبنظمة لممكاد ،فبل بد مف تحديد مكاصفاتها كذلؾ لتقدير
ثمبنها كالرجكع لمتكصيؼ عبند االستبلـ.

 .3اختيار المورد:

في الغالب يكجد أكثر مف مكرد لممادة الكاحدة ،حيث أبنه مف البنادر جدان أف تبنحصر مادة بمكرد كاحد،

كتتعرؼ إدارة الش ار عمى المكرديف مف خبلؿ خبرتها السابقة ،أك عف طريؽ الصحؼ كالمجبلت التجارية،

أما المفاضمة بيف المكرديف فتعتمد عمي أسس متعددة مبنها المكقع الجغرافي كالجكدة التي يقدمها المكرد

كاألسعار ،كتقصي المقدرة المالية لممكرديف أك عمى المعامبلت السابقة كاستم اررية التجهيز.

 .4دراسة األسعار:

ما أف يتـ تحديد مكردم المادة تبدأ إدارة الش ار في معرفة األسعار كدراستها ،كقد ترجع اإلدارة لمعرفة

األسعار مف خبلؿ معامبلتها السابقة أك االعتماد عمى الكتالكجات ،أك عف طريؽ التفاكض المباشر أك
عف طريؽ المبناقصات.

 .5إرسال أمر الشراء:

كما أف يتـ التعاقد بيف إدارة الش ار كالمكرد كحصكؿ المكافقة عمى ذلؾ ال بد أف يرسؿ أمر الش ار لممكرد،

كهي عممية يجب أف تحظي باالهتماـ الشخصي لمدير الش ار ألهميتها ،كأمر الش ار ال بد أف يككف
مكتكب لتبلفي االختبلفات القابنكبنية.
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 .6متابعة أمر الش ىراء:

لضماف كصكؿ المادة بكقتها كضماف عدـ تكقؼ اإلبنتاج ،فإبنه البد مف مبلحقة أكامر الش ار  ،كتتفاكت

المتابعة كفقان ألهمية البضاعة كبنكعها ،كالظركؼ التي تحيط بالمبنظمة ،كقد تككؿ عممية المبلحقة لئلدارة

المستخدمة لممادة أك قسـ التخطيط(.زكيمؼ؛ العبلكبنة،2008،ص)18-16

 .7االستالم والفحص:

كقد يككؿ أمر االستبلـ إلدارة الش ار ما دامت هي التي أبنشأت الطمب ،لمتأكد مف كصكؿ البضاعة كفؽ

الكمية المطمكبة كالمكاصفات المحددة ،كقد تستحدث كحدة تبنظيمية لمقياـ بهذه المهمة تحت إشراؼ قسـ
المشتريات كهك إج ار سميـ ،إذ ليس مف المعقكؿ أف يكدع أمر استبلـ المكاد مف قبؿ مف أبنشأ الطمب،

كيتـ فحص طمبية الش ار فحصان دقيقان لمتأكد مف مكاصفاتها كمطابقتها مع المكاصفات المحددة التي اتفؽ

عميها مع المكرد( .عقيمي؛المكسكم،2008،ص)22

 .8االحتفاظ بالسجالت والممفات الضرورية:

تقكـ كظيفة الش ار في العادة بتبنظيـ كاعداد سجبلت كممفات تحفظ فيها معامبلت الش ار التي تبنفذها،
كتسجؿ فيها معمكمات تتعمؽ باألصبناؼ المشتراه كالمكرديف ،كذلؾ لترجع إليها عبند الحاجة(.عقيمي؛

المكسكم،2008،ص)22

 .9مراجعة الفواتير:

كعادة ما يككف مراجعة الفكاتير مف قسـ المحاسبة تمهيدان لمصرؼ ،كلكف قد ال يستطيع قسـ المحاسبة
القياـ بالمراجعة المطمكبة لخصكصية بعض المكاد المشتراه كالتي ال بد أف يطمب مف قسـ االستبلـ تأييد

صحة المكاصفات كالذم ال يكفره اإلج ار المحاسبي عبلكة عمي ضركرة التأكد مف االستبلـ الفعمي لممكاد

كلذا ال بد مف أف تتـ مراجعة الفكاتير مف قبؿ إدارة الش ار قبؿ مراجعتها مف قبؿ إدارة المحاسبة( .زكيمؼ؛
العبلكبنة  ،2008،ص)20-19

كيكضح الشكؿ التالي رقـ(  ) 2.2الخطكات التي تتـ في عممية الش ار مبنذ البد كحتى أخر خطكة كهي

مراجعة الفكاتير لمتسديد.
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المصدر :جرد بكاسطة الباحث 2014
الشكؿ رقـ (  ) 2.2يكضح خطكات عممية الش ار .

كببنا ان عمى ما سبؽ فاف لكظيفة الش ار أهمية كبيرة في المبنظمات سكا الربحية اك الغير ربحية ،مدبنية
كابنت أـ عسكرية كأمبنية ،كهذه األهمية تبرز مف خبلؿ البنشاطات كالمهمات التي تؤديها

لتكفير

االحتياجات البلزمة لممبنظمة ،كي تتمكف مف االستمرار في عممها ،فبدكف الش ار ال يمكف لممبنظمات مف
تأدية كاجباتها التي أبنشأت مف أجمها.

ثانياً :وظيفة التخزين:

تمثؿ كظيفة التخزيف بنشاطان حيكيان في معظـ المبنشآت بغض البنظر عف طبيعة هذه المبنشآت أك

ممكيتها ،فالتخزيف ال يقتصر عمي المبنشآت أك المبنظمات الصبناعية كالربحية كابنما يمتد ليشمؿ

المبنشآت كالمبنظمات الخدمية العامة كالخاصة.

كالستمرار عممية اإلبنتاج في أم مبنظمة صبناعية فإبنه يتطمب تزكيدها كباستمرار بكؿ االحتياجات
الضركرية مف مكاد أكلية ،قطع غيار ،مكاد بنصؼ مصبنعة...إلخ ،كهك يمثؿ المصدر الداخمي لتمبية
هذه االحتياجات ،كألف تككيف المخزكف سكؼ ً
يحمؿ المبنظمة تكاليؼ ال يستهاف بها تشكؿ بنسبة

معتبرة مف سعر تكمفة المبنتج(.فالتة،2008،ص)37

تبدأ إج ار ات التخزيف عبند كصكؿ الصبنؼ إلى ساحة االستبلـ في المخازف ،حيث يخضع إلى

عمميات التفتيش كالفحص لمتأكد مف المطابقة الكمية كالبنكعية مع الفكاتير ،يكاجه هذا الصبنؼ حالتيف :
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إما أبنه مسجؿ داخؿ قاعدة البيابنات أـ ال ،إذا كاف كذلؾ فتتـ معاجمته كادخاله كتصبنيفه بشكؿ عادم،
ى

كفي حالة عدـ تكفره ،فيتـ إبنشا له رقـ تصبنيؼ" حيث يتألؼ مف رقميف عمى اليسار يشيراف إلى

العائمة كالبنكع ثـ يميهـ أرقاـ متعمقة بالمرجع" إضافة إلى ممصقة" تحتكم مف جهة اليسار عمى حرؼ
متعمؽ بالحيز كرقـ يمثؿ العائمة ثـ تميهـ أرقاـ خاصة بالمرجع( .بكخالفة،2011،ص)130

كتعد المخازف" المستكدعات "جز ان مكمبلن لمبنظاـ المكجستي (الكظائؼ المادية) حيث تمعب دك انر حيكيان

في تفعيؿ األدا العاـ لممبنشأة لمكصكؿ إلى مستكل خدمة لمعمبل مرغكبان به عبند أدبنى مستكل مف
التكاليؼ الكمية الممكبنة ،كتعد أبنشطة المخازف كالمستكدعات بمثابة همزة الكصؿ ما بيف المبنتج
كالعمبل  ،لهذا كعمى مر السبنيف ،أخذت البنظرة إلى أبنشطة المخازف تختمؼ بحيث أصبح يبنظر إليها

عمى أبنها مف أهـ األبنشطة التي تساهـ في المحافظة عمى المكابنة التبنافسية لممشركع في

السكؽ(.مشمش،2011،ص)15

كقد عرؼ بنشاط التخزيف بأبنه عممية يتـ بمكجبها االحتفاظ بالمكاد كالسمع الجاهزة الصبنع كتحت
التصبنيع لفترة زمبنية ،كالمحافظة عميها ،كتكفيرها حسب الحاجة إليها ،مع أقؿ استثمار ممكف كبأقؿ

كمفة ممكبنة( .عبيدات؛ شاكيش،2009،ص)126

كالتخزيف هك االحتفاظ باألشيا لحيف الحاجة لها أك بمعبنى آخر عممية االحتفاظ بالمكجكدات لفترة

مف الزمف كالمحافظة عميها بحالتها أك تعريضها لظركؼ طبيعية تحدث فيها تغيي انر مطمكبان ،كتكفير

هذه المكجكدات حسب الحاجة إليها في المرحمة المحددة)Lowe.2002( .

فالتخزيف له أسسه العممية ،حيث يعتبر عممية فبنية تعمؿ عمي مكاجهة الحاجات الفعمية لجهات

االستخداـ بالمكجكدات في المخازف ،كاحكاـ الرقابة عمي استخداـ هذه المكجكدات .

كيقصد بكظيفة التخزيف تخطيط كتبنظيـ عمميات استبلـ المكاد كالمستمزمات كالمحافظة عمي المخزكف

المبناسب ،كامداد جهات االستخداـ باحتياجاتها في الكقت المبناسب كمراقبة كفا ة األدا بحيث
تبنخفض التكاليؼ إلي أدبني حد ممكف ،كيعكس هذا المفهكـ البنظرة اإلدارية السميمة لكظيفة التخزيف.

(البطؿ،1998،ص)18

 أىمية التخزين:

تتمثؿ أهمية كظيفة التخزيف في ما يمي( :كبندرم،2011،ص)19

 .1أهمية اقتصادية :تتمثؿ في تحرير الطمبيات ما يسمح بتخفيض تكاليؼ البنقؿ فالتخزيف هك
الحماية ضد صدمات الطمبيات التي يجب أف تحكؿ الي اإلبنتاج كالي السكؽ.
 .2أهمية مالية :فقابنكف المخازف يسمح باستمرار ثبات األسعار لممكاد األكلية في حالة ارتفاع
األسعار لممؤسسة.
 .3أهمية تقبنية :كتتمثؿ في تحسيف بنكعية المبنتجات كاكتساب المبنتج لمجكدة المطمكبة.
27

الفصلىالثاني
إدارةىالطملواتىاللوجدتوظ ى

 ميام وظيفةى التخزين وسمطاتيا:

هبناؾ مسئكليات متعددة ممقاة عمي عاتؽ كظيفة التخزيف سبنأتي عمي شرحها بشكؿ مكجز ،كفيما يمي

أهـ المسؤكليات التي تعهد بها عادة لكظيفة التخزيف):عبيدات؛شاكيش،2009،ص)134-133

 .1االستبلـ :كهك قبكؿ االحتياجات المشتراه لممبنظمة مف مكاد كقطع كعدد كتجهيزات كغيرها ،بعد
فحصها لمتأكد مف جكدتها كمكاصفاتها مف قبؿ قسـ الفحص ،كادخالها إلي قسـ المخازف.
 .2الترميز :كهك أسمكب لتمييز المكاد كاألج از كالمهمات المختمفة عف بعضها ،كذلؾ ألغراض
التداكؿ الداخمي كعميه يتـ االبنتقاؿ مف مرحمة األسمكب المغكم إلي استخداـ الحركؼ كاألرقاـ أك
الرمكز لمداللة عمي المكاد المطمكبة كتحديد مكاف تخزيبنها.
 .3صرؼ المخزف :تتمقي كظيفة إدارة التخزيف باستمرار طمبات صرؼ مكاد قطع غيار ،معدات مف
األقساـ اإلبنتاجية أك اإلدارات األخرل في المبنظمة حيث تقكـ بتجهيز محتكم هذه الطمبات
كارسالها لمجهات الطالبة كتسميمها لها ،كهذا يضمف استمرار تغذية األقساـ كاإلدارات في المبنظمة
باحتياجاتها بشكؿ مستمر.
 .4التبنبيه عمي البنقص في المخزكف :عمي كظيفة المخزكف التبنبيه عمى كظيفة الش ار إلى قرب بنقص
محتكيات المخزكف عف حده الكافي ،كذلؾ لمعمؿ عمي تكفير االحتياجات أك المستمزمات في
أقرب فرصة ممكبنة ،ألف التأخير في هذا التبنبيه يؤدم إلى تعطيؿ اإلبنتاج كتعريض المبنظمة إلى
خطر تكقؼ العمؿ فيها.
 .5حماية المخزكف :تتضمف مسئكلية إدارة التخزيف المحافظة عمي المكاد كاألصبناؼ المخزبنة بحالتها
لحيف طمبها ،كهذا يعبني تهيئة الظركؼ المبناسبة لمتخزيف كالتهكية الجيدة ،أك مبنع الرطكبة أك
تكفير ح اررة معيبنة..الخ ،مف أجؿ المحافظة عمي جكدة المخزكف كفؽ المكاصفات المحددة أطكؿ
مدة ممكبنة ،كحمايتها مف أخطار التمؼ كغيرها مف المخاطر.
كيضيؼ (البطؿ،1998،ص ،)24-23أف الكاجبات المتعمقة بإدارة المخازف هي:

 .6إمساؾ سجبلت المخازف :تتكلي إدارة المخازف إمساؾ سجبلت تقيد فيها المعمكمات المتعمقة
بالمخزكف أكالن بأكؿ كبشكؿ دقيؽ ،كتحتكم هذه السجبلت عمي كافة المعمكمات البلزمة لرقابة
المخزكف كالحفاظ عمي مستكياته مثؿ بنقطة إعادة الطمب  ،كاحتياطي األماف أك الطكارئ كالحد
األقصي لممخزكف ،كأيضان المعمكمات المتعمقة بالمكرديف كاألرقاـ الككدية لؤلصبناؼ.
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 .7الفحص :إدارة المخازف مسئكلة عف فحص البضاعة التي ترد إلي المخازف مف حيث إسـ الصبنؼ
ى

ككميته كأم تمؼ في الكارد كفي حالة الصبنؼ ،كتظهر أهمية الفحص إذا ما كاف أدركبنا أف
مسئكلية المكرد عف الصبنؼ الذم كرده تبنتهي عادة خبلؿ مدة معيبنة مف تسميمه الصبنؼ ،كيجب
إدارة المخازف إرساؿ كافة المعمكمات المتعمقة ببنتائج الفحص إلي دائرة المشتريات كفك انر.
 .8تسميـ البضاعة :إدارة المخازف مسئكلة عف تسميـ الصبنؼ في الكقت المبناسب كالمكاف المطمكب
كبكفا ة عالية ،كأف تككف اإلج ار ات المسبقة سريعة كدقيقة.
 .9مبناكلة المكاد :إف تحريؾ البضاعة مف المخازف إلي المصبنع أك تاجر الجممة أحد كاجبات إدارة
المخازف الهامة كهذا الكاجب يطمؽ عميه مبناكلة المكاد كيجب أف يتـ بسرعة كأماف.

 التخزين العسكري:

إف عمميات اإلمداد تتطمب أبنظمة تخزيف حديثة كمتطكرة لتبناسب التعقيد المستمر في مجاؿ األسمحة
كالمعدات كاالعتماد األكبر في تشغيمها عمى العقكؿ اإللكتركبنية ،مما يتطمب مكاصفات خاصة لمبناطؽ

التخزيف مع تكفير أفراد ذكم خبرة عالية .كتتجه الدكؿ اليكـ إلى إبنشا مبناطؽ محصبنة عمى امتداد الدكلة

تساعد عمى سرعة بنقؿ اإلمدادات إلى مسارح العمميات المتكقعة ،كلكف مف الكاجب عمؿ دراسة لمربط بيف
التزكد بعدد ضخـ مف الذخائر كبنكع السبلح الذم سيطمقها كمدل تعرضه لؤلعطاؿ كربطه بقطع الغيار

المطمكبة إلصبلحه .كيجب عمى عبناصر اإلمداد كالتمكيف إعداد تقديرات حجـ المخزكف مف العتاد
الحربي في إطار مكازبنات محدكدة ،مما يتطمب إج ار حسابات أكثر دقة كأكثر مركبنة بحيث تكازف بيف

المتطمبات الحقيقية لمقكات مف المعدات كمبنشآت الصيابنة كقطع الغيار كبيف الحد مف اإلبنفاؽ العسكرم

مع المحافظة عمى القدرات القتالية لمقكات(مركز صبر)2012،

إذان فالتخزيف مف الكظائؼ األساسية لممبنظمات العسكرية كاألمبنية حيث ابنه يمعب دك انر مهما في بنجاح

المبنظمات ألف المبنظمات التي ال تحتفظ بمخزكف احتياطي مف االحتياجات الضركرية لبقائها ستبنهار

سريعان ،كلف تستطيع الصمكد في الحاالت الطارئة ككقت األزمات ،كالمبنظمات األمبنية مف األهمية لها
كاألكلى أف يككف لديها مخزكف احتياطي إستراتيجي مف السبلح كالذخائر ،كالطعاـ كالشراب كالمركبات
كالصيابنة كقطع الغيار كذلؾ كي تتمكف مف الصمكد في األزمات كالطكارئ.
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ثالثاً :وظيفة توزيعى وسائل النقل وصيانتيا:

يعيش اإلبنساف عمي كجه األرض مبنذ زمف طكيؿ مبنها لـ يحدث ،حيث كاف اإلبنساف يبنتقؿ مف مكاف إلى

آخر عمى قدمه حامبلن حاجاته بيديه ،كفي خبلؿ العشرة آالؼ سبنة األخيرة بدأ اإلبنساف يستخدـ الحيكاف
ككسيمة لمبنقؿ كما زاؿ يستخدمه حتى اآلف ،كمبنذ ثبلث أك أربع آالؼ سبنة عرؼ اإلبنساف الطكؼ كالقارب،

كجا بعد ذلؾ الشراع كأكؿ أداة لتطكيع قكم الطبيعة ،كيعتبر إكتشاؼ العجمة بمثابة الثكرة األكلى في

البنقؿ كالذم بدأ تطكرها مبنذ خمس أك ست آالؼ سبنة كقد ظؿ الشراع كالعجمة يستخدماف بقكة الرياح
كالعضبلت ما يقرب مف خمسة آالؼ سبنة أك أكثر .كفي القرف التاسع عشر بدأ عصر القكة الميكابنيكية،

تبل ذلؾ آالت االحتراؽ الداخمي فخمقت بعدان جديدان في عممية البنقؿ فقد زادت آالت الديزؿ مف كفا ة
السكؾ الحديدية كأسرعت الحرب العالمية األكلي في تقديـ المكريات كبناقبلت لمبضائع كما أدل تحسيف

الطرؽ كتقدـ صبناعة السيارات إلى كضع العالـ عمى إطارات مف المطاط .كفي خضـ غزك الفضا

الخارجي كالهبكط عمي القمر ،أعطيبنا قميؿ مف العبناية إلمكابنيات الصاركخ في البنقؿ عمى األرض ،ككذلؾ

الطائرات التي قمبت الصكرة بالبنسبة لبنقؿ الركاب(.المعزاكم؛ التكبني،2006،ص)10-9

طبقان لممفهكـ الشامؿ لئلمداد فإف البنقؿ يعبني تحريؾ المكاد كالمستمزمات مف المكرديف الي المشركع مرك انر
بالبنقؿ الداخمي في المشركع كمبناكلة المكاد ثـ مف المشركع إلى العمبل  .كعمى ذلؾ فإبنه يمكف القكؿ بأف

البنقؿ هك أحد أهـ األبنشطة كالمتطمبات في بنظاـ اإلمداد الشامؿ .حيث أبنه يحقؽ الترابط بيف المبنشأة

كمكرديها كأسكاقها كأيضان الترابط بيف فركع كادارات كبنقاط العمؿ في المبنشأة(.هبلؿ،2000،ص)107

كيقصد بالبنقؿ اختيار الكسيمة المبلئمة كتحديد مسارها كاعداد جدكلتها كمتابعة االختبلفات التي تتعمؽ
بعركض البنقؿ ،كتعتبر تكمفة البنقؿ مف أهـ عبناصر التكاليؼ في المؤسسة حيث تؤثر بشكؿ مباشر عمى
أسعار المبنتج ،كما أف تكاليؼ بنقؿ المكاد التي تشتريها المؤسسة كتكاليؼ تغيير المؤسسة لمتعامؿ مف

مكرد ألخر تؤثر عمى اتخاذ القرار لمش ار  ،كأف ترشيد تكاليؼ البنقؿ يساعد عمى تحقيؽ المعادلة الصعبة

التي تجمع بيف سرعة التسميـ كتخفيض تكمفة البنقؿ ،كذلؾ ال يتـ اال مف خبلؿ االختيار السميـ لكسيمة
البنقؿ كالتفاكض مع مؤسسات البنقؿ لمحصكؿ عمي أحسف العركض(.بكهبنتالة،2009،ص)81

كقد عرؼ مجمع المغة العربية البنقؿ" بأبنه العممية التي يتـ بها تغيير مكاف السمع كاألشخاص ،كلها كسائؿ

عدة في البر كالبحر كالجك" ،كيعرفه " "Moryadasالبنقؿ هك حركة األفراد كالسمع كالمعمكمات كاألفكار.
(عبده،1994،ص)13

كالبنقؿ هك حركة السمع كالمبنتجات المبنقكلة بفعالية لتعزيز القيمة المضافة في األبنشطة لمخدمات المكجستية

األمر الذم يمعب دك انر هامان في تحكيؿ المكارد لمبنتجات مفيدة عبند المستهمؾ البنهائي)Thomas.2005(.

كيعبني البنقؿ حمؿ األشخاص كالمتاع كالسمع كالمبنتجات ،بتغيير مكابنها عف طريؽ قطع المسافات مف

جهة ألخرل ،كهك يشمؿ كسائؿ البنقؿ الحديدم كالمائي كالجكم كالبنقؿ باألبنابيب(.شبات،2012،ص)16
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كالبنقؿ يعبني تحريؾ المكاد كالمستمزمات مف المكرديف إلى المشركعات كمبناكلة المكاد داخؿ المشركع ثـ بنقؿ
ى

المبنتجات مف المشركع إلى العمبل  .كبطبيعة الحاؿ يعد بنشاط البنقؿ كاحد مف أهـ األبنشطة في إدارة

المكجستيات حيث أبنه يحقؽ الترابط بيف المبنشأة كمكرديها كأسكاقها كأيضان الترابط بيف بنقاط العمؿ داخؿ
المشركع .كالكاقع أف تكمفة البنقؿ تمثؿ بنحك ثمثي التكمفة الخاصة بالمكجستيات ككؿ ،كبنحك(  %9إلى

) %10مف البناتج القكمي ككؿ(.صابر،2007،ص)197

كالبنقؿ في المؤسسات األمبنية كالعسكرية ال يختمؼ عبنه في المؤسسات المدبنية كالربحية حيث أبنه مف

خبلؿ اطبلع الباحث عمي طبيعة العمؿ األمبني كالمهمات المككمة له فإف البنقؿ يعبني استخداـ كسائؿ ذات
قدرات عالية لبنقؿ العتاد كالتمكيف كالقكات مف مكاف تمركزهـ إلي أماكف تبنفيذ العمميات األمبنية ،كتكزيعهـ

حسب الخطط كاالحتياج ،كمف ثـ بنقؿ الدعـ البلزـ لهـ أثبنا تبنفيذ المهمات ،كهي تتبنكع حسب طبيعة

المهمة.

أنواع وسائل النقل:

.1وسائل النقل البري:
كيشمؿ البنقؿ البرم كبل مف السكؾ الحديدية ،ككسائؿ البنقؿ الثقيمة أك الشاحبنات المكريات كالتريبلت ،كفي
حيف يكجد فركؽ كبيرة بيف كسائؿ البنقؿ البرم ككسائؿ البنقؿ األخرل سكا مف حيث مستكم كفا ة الخدمة

المقدمة بنجد أف كسيمتي البنقؿ البرم تتشابهاف مف حيث خطكط السير كما تتقارباف أيضان مف حيث
التكمفة(.مصطفي؛ديب،2006،ص)156
 .2وسائل النقل الجوي:
كالبنقؿ الجكم يعبني البنقؿ عف طريؽ الطائرات ،كيقتصر البنقؿ بهذه الطريقة عمي السمع ذات القيمة العالية
القيمة كالتي تتطمب ظركفان خاصة كسرعة في البنقؿ ،كذلؾ بسبب ارتفاع تكمفة هذه الكسيمة إذا ما قكربنت

بالكسائؿ األخرل لمبنقؿ ،أم أبنه البد أف تتكفر في السمعة المبنقكلة ما يبرر هذه التكمفة العالية ،أك أف
المكقؼ يستدعي البنقؿ مثؿ البنقؿ في كقت الحرب أك عمميات اإلبنقاذ في حالة الككارث

الطبيعية(.هبلؿ،2000،ص)123
 .3وسائل النقل النيري(المائي):

يعتبر البنقؿ البنهرم مف أهـ كسائؿ البنقؿ المستخدمة في حالة السمع ذات الحجـ الكبير مثؿ الفحـ كالحديد
كالصمب كالحبكب كاألسمبنت .كتتميز هذه السمع بابنخفاض قيمتها بالمقاربنة بحجمها ،كما أبنها ال تتعرض

لعكامؿ التمؼ كبالتالي تككف تأليؼ تخزيبنها مبنخفضة مما يمكف مف التضحية بعبنصر الزمف في مقابؿ
اإلستفادة مف معدؿ التكمفة المبنخفض .كيتميز البنقؿ البنهرم بالبط الشديد(.صابر،2007،ص)209
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 .4النقل باألنابيب:

ى

يقتصر ا ستخداـ البنقؿ باألبنابيب عمي أبنكاع معيبنة مف المبنتجات مثؿ مبنتجات البتركؿ ،بترككيماكيات،
كالسمع ذات الطبيعة السائمة أك الغازات الطبيعية(.مصطفي؛كأخركف،2008،ص)2008

 النقل في زمن الحرب( :البمعة(2011،

يقدـ فكج البنقؿ الدعـ بالكسائؿ العضكية لكحدات الجيش كافة كباألفضمية ،لبنقؿ العتاد
في زمف الحرب ٌ
ساسية إلى مبنطقة العمميات كالى باقي الكحدات.
كالمؤف كالمحركقات كالمياه مف القكاعد المكجستية األ ٌ

المدمر كالمصادر مف البقع المكجستية لؤللكية كبنقاط التجميع كاإلخبل
أيضا بإخبل العتاد
يقكـ ن
ٌ
المتضرر ك ٌ
إلى الثكبنات كالقكاعد المكجستية األساسية في الخمؼ.

كما يبنفٌذ الفكج أعماؿ إغاثة (بنقؿ كاخبل المدبنييف مف مبنطقة العمميات الحربية إلى أماكف آمبنة ،كبنقؿ
األعتدة كالمؤف كالمساعدات لمصمكد) ،إلى تأميف مسابندة بنقؿ لكحدات الجيش عبندما تقتضي الضركرة.

 أىمية وسائل النقل والحركة:

إف أهـ ما يميز كسائؿ البنقؿ الحديث هك السرعة كقمة التكمفة كزيادة األماف حيث تأخذ في الحسباف عبند

تصميـ كسائط البنقؿ عكامؿ حماية الركاب كممتص الصدمات ،كأجهزة بنظـ المعمكمات الجغ ارفية التي تبنبه

الغازت الممكثة لمهكا  ،سكا باالعتماد عمى
ا
السائؽ بالمبنعطفات كالمبنحدرات ،ككذلؾ الحد مف ابنبعاث
الطاقة الكهربائية أك عمى الكقكد الحيكم ،حتى أصبح االهتماـ بالمبنظر الجمالي لكاسطة البنقؿ ،فتأخذ عدة
أشكاؿ هبندسية كابنسيابية لتزيد مف ارحة السائؽ كالركاب أيضان(.شبات،2012،ص)33

فالحديث عف أهمية كسائؿ البنقؿ يعبني الحديث عف ضركرة مف ضركريات الحياة ،فالبناس يحتاجكف إليها

في أسفارهـ لمختمؼ األغراض :التجارية ،كالعممية ،كالتعبدية ،كالسياحية ،كغيرها ،كما يحتاجكف إليها لبنقؿ

أمتعتهـ كبضائعهـ في أسفارهـ ،كترحالهـ( .مشتهي،2010،ص)60

كيرم الباحث أف أهمية كسائؿ البنقؿ تكمف في ابنها تسهؿ عممية تحرؾ القكات مف مكاف التمركز إلي

مسرح العمميات بسرعة فائقة كبنقؿ كميات كبيرة مف العتاد كالتمكيف إلمداد تمؾ القكات باحتياجها.

رابعاً :وظيفة التموين واإلعاشة:

التمكيف الغذائي لمجبند كاف له األثر البالغ عمي حركة الفتكحات اإلسبلمية ،ذلؾ أف تأميف حاجات

المقاتميف مف الغذا كتبنظيـ ذلؾ كاف عامبلن مهمان في البنجاحات الكبيرة كاالبنتصارات الباهرة التي تحققت

في المشرؽ اإلسبلمي عم ي أيدم الفاتحيف المسمميف ،كال شؾ أف التمكيف الغذائي كاف أحد أهـ العبناصر

المككبنة لممؤسسة العسكرية كقد عرفبنا أف المؤسسة العسكرية قد تطكرت كثي انر خبلؿ العصر األمكم عما
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كابنت عميه في العصكر السابقة كقد ابنعكس هذا التطكر عمي حسف التبنظيـ كالتخطيط لتأميف حاجات
ى

الجبند المقاتميف مف الغذا ( .الغزالي،2008،ص)93

يستعد لغزك ركسيا في عاـ 1809ـ ،كاجهته عقبة كبيرة ،تمثمت هذه العقبة
كعبندما كاف "بنابميكف بكبنابرت " ٌ
كتكصؿ عمما جيش "بكبنابرت "إلى تكبنكلكجيا حفظ الطعاـ في عمب
في قدرته عمى تكفير الطعاـ لجبنكده .
ٌ
مف القصدير ،لحفظ الطعاـ الطازج كلممساعدة عمى سهكلة بنقمه كحفظة لعدة أشهر .ككاكب هذا الحدث

القكؿ المأثكر لبنابميكف "الجيكش تسير عمي بطكبنها" ،الذم يدؿ عمى أهمية تكفير الغذا الجيد لمجبنكد
المرتحميف لضماف قكة أدائهـ ،كشدة بأسهـ في القتاؿ(.البطؿ،2011،ص)15

كلكي تتمكف الجيكش مف تبنفيذ المهاـ المطمكبة مبنها كحتى تعطي القطعات العسكرية حرية كضع الخطط

كحرية الحركة التي تمكبنها مف الفكز ،يجب أف يككف التمكيف كالبنقؿ مبنظمان تبنظيمان جيدان إليجاد مكارد
كقاعدة تمكيبنية ثابتة ،كجهاز لديه الخبرة كالكفا ة لتأميف تزكيد كؿ مف الذخيرة كالزيكت كاألرزاؽ لمكحدات

المقاتمة في الميداف.

كقضية التمكيف قد تحدد مصير الجيش ،كتؤثر عمي بنتيجة المعركة ،ألف ابنقطاع اإلمدادات التمكيبنية عف

الجيش يؤثر سمبان عمي بنفسيات المقاتميف ،لذا فعمي دائرة التمكيف تأميف االحتياط الكافي مف الزاد كالما

كعميها أف تضع خطة لمطكارئ باختبلؼ احتماالتها ،كاف الجيش كهك يخكض معركته يككف عرضة ألزمة
اقتصادية ،كعميه فيجب كضع خطة اقتصادية كتشكيؿ دائرة متخصصة تقكـ عمي مسألة

التمكيف(.األغا،2005،ص)212

كفي هذه الدراسة يرل الباحث أف التمكيف كاإلعاشة هي كؿ ما يتعمؽ بعمميات تكفير الطعاـ كالشراب

بأبنكاعه ،لكي يتمكف أفراد جهاز الشرطة الفمسطيبنية مف القياـ بكاجباتهـ كابنجاز مهماتهـ في جميع

الظركؼ العادية كالطارئة ،كفي الكقت كالمكاف كالكميات المبناسبة.

خامساً :وظيفة اإلنشاءات اليندسية العسكرية:

الهبندسة العسكرية  military engineering :مجمكعة التدابير الهبندسية التي تبنفذ لمساعدة القكات

المقاتمة عمى القياـ بمهامها القتالية في المعركة كعرقمة أعماؿ العدك .كمف أهـ هذه التدابير االستطبلع

الهبندسي كتجهيز األرض لمدفاع أك الهجكـ كتعزيز القكات بالكحدات كالتجهيزات الهبندسية.

إف قكات الهبندسة العسكرية قكات تخصصية تعمؿ عمى تبنفيذ مهاـ التأميف الهبندسي لصبنكؼ القكات

األساسية كالخاصة ،كتقسـ إلى قكات هبندسة الميداف أك البنقٌابيف ،كقكات هبندسة خاصة تتألؼ مف كحدات
الطرؽ كالجسكر ككسائؿ العبكر ككحدات إبنشا معمارية كغيرها (.األمف الكطبني)2013 ،
كيتـ تعريفها بشكؿ عاـ عمى أبنها فف كممارسة تصميـ كببنا األعماؿ العسكرية ك الحفاظ عمى خطكط

البنقؿ العسكرم كاالتصاالت ،كيعتبر هذا التخصص مف الهبندسة شكؿ مف أشكاؿ الهبندسة المدبنية،

33

الفصلىالثاني
إدارةىالطملواتىاللوجدتوظ ى

كالهبندسة المدبنية مصطمح مشتؽ كبحاجة إلى كجكد فصؿ بيف المجاالت الهبندسية العسكرية كغير
ى

العسكرية  .في حيف أف كبل مف هذه التخصصات مف الهبندسة هي المسؤكلة عف ببنا بنفس البنكع مف
المشاريع ،كلكف بيئاتها تختمؼ(.إدارة اإلبنشا ات العسكرية)2013،

كالمهبندسيف المدبنييف هـ المسؤكليف عف ببنا كصيابنة مشاريع األعماؿ المدبنية التي تخدـ الجمهكر

المحمي في حيف أف المهبندسيف العسكرييف مسؤكليتهـ ببنا كصيابنة مبنشآت مماثمة كالتي تخدـ الجبنكد
العسكرية عمى جبهات الحرب ،كالمهبندسيف العسكرييف هـ أيضا مسؤكلكف عف الخدمات المكجستية ك ار

التكتيكات العسكرية ،كالهبندسة العسكرية الحديثة تتطمب أكثر مف تقبنيات الهبندسة المدبنية ،ككفقا لمبنظمة
حمؼ شماؿ األطمسي فإف "الهبندسة العسكرية هي أف تضطمع بالبنشاط الهبندسي  ،بغض البنظر عف
عبنصر أك خدمة  ،لتشكيؿ بيئة التشغيؿ الفعمية ،كيدمج في الهبندسة العسكرية الدعـ لممبناكرة ك لمقكة ككؿ

 ،بما في ذلؾ كظائؼ الهبندسة العسكرية مثؿ الدعـ الهبندسي لحماية القكات ك مكافحة العبكات البناسفة ك
حماية البيئة.إذان الهبندسة العسكرية هك مف المكاضيع المهمة كالتي تدرس في األكاديميات العسكرية أك
مدارس الهبندسة العسكرية ،كمهاـ الببنا كالهدـ المتعمقة بالهبندسة العسكرية تتـ عادة مف قبؿ المهبندسيف
العسكرييف بمف فيهـ الجبنكد المدربيف ك خب ار المتفجرات في الجيكش الحديثة.في بعض البمداف ،قد يسبند

إلى المهبندسيف العسكرييف أيضا تبنفيذ مهاـ الببنا غير العسكرية في زمف السمـ مثؿ السيطرة عمى
الفيضابنات ك أعماؿ المبلحة البنهرية  ،كلكف مثؿ هذه األبنشطة ال تدخؿ في بنطاؽ الهبندسة

العسكرية(.كيكيبيديا)2013،

كيعرؼ الباحث الهبندسة العسكرية بأبنها فرع مف فركع الفف العسكرم يببني عمى البنظرية كالممارسة في

إعداد كتجهيز الخطط الهبندسية العسكرية ألراضي الدكلة ،كالتطكير التبنظيمي كالهيكمي لجميع المقار
كالمراكز ،ك الدعـ الهبندسي يعد مف العمؿ القتالي.

 ميام اإلنشاءات اليندسية العسكرية(:الكصؼ الكظيفي)2013،

 .1المشاركة في كضع التصكرات كالخطط العامة إلبنشا المكاقع العسكرية كاألمبنية كاعداد التقارير
الخاصة بالتكاليؼ التقديرية كالمخططات كجداكؿ الكميات .

 .2المشاركة في طرح عطا ات األعماؿ كالمشاريع الخاصة.

 .3المشاركة في كضع شركط التعاقد طبقان لممكاصفات كالشركط المحددة لؤلصبناؼ .

 .4اإلشراؼ عمى تبنفيذ المشاريع اإلبنشائية كأعماؿ الصيابنة في المبنشآت العسكرية كاألمبنية .
 .5اإلشراؼ عمى أعماؿ الكرش الفبنية كأعماؿ الكحدات اإلبنتاجية.

كيفترض في الهبندسة العسكرية اف لممهبندسيف المعمارييف دكر كبير في تصميـ ثكبنات كمعسكرات

كاممة مع المبابني لكؿ كحدة مف الكحدات العسكرية كاألمبنية  ،بما في ذلؾ اإلسكاف لمضباط ك الرجاؿ ،
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كمطابخ كقاعات الطعاـ  ،كمكاتب  ،كمخازف  ،ككرش العمؿ  ،كاسطببلت كخطكط العربات  ،غرؼ
ى

الحراسة ،كالمستشفيات كالمدارس  ،كما إلى ذلؾ ،جبنبا إلى جبنب مع الطرؽ.

الهبندسة العسكرية هك ،في جكهره  ،هبندسة مدبنية يتـ تبنفيذه في بيئة عسكرية ،ككاجبات المهبندسيف

العسكرييف تشمؿ أيضا رسـ الخرائط كالمساحة  ،كالتي أصبحت مهمة عمى بنحك متزايد ،كهبناؾ معكقات

كضيؽ الكقت  ،كالتمكيؿ كالعمالة كبنقص المكاد  ،كالتي تؤثر عمى جميع مشاريع الهبندسة المدبنية  ،تؤثر
بشكؿ كبير أيضان عمى المهبندسيف العسكرييف خاصة في زمف الحرب  ،مع إضافة أف األبنشطة الهبندسية

العسكرية قد تككف يعكقها عمؿ العدك  ،كأحيابنا في ظركؼ القتاؿ الفعمي .كتقكـ الهبندسة المعمارية عمى
المعرفة بالعديد مف فركع الهبندسة كالخاصة بالتشييد ك الببنا بداية مف التصميـ المعمارم ك اإلبنشا إلى

صيابنة ك تشغيمية المببنى ،ك تأتي أهمية المهبندس المعمارم مف إبنه يككف عمى دراية كافية عف المببنى
ككؿ ،فيككف المهبندس المعمارم ممما بكؿ جكابنب المببنى مف حيث اإلبنشا ,التهكية ،الحركة ،كالتكصيبلت

الكهربائية ك أيضا التصميـ المعمارم(.إدارة اإلبنشا ات العسكرية)2013،

كاإلبنشا ات الهبندسية هي مفتاح لكجستي يجب أف يعرؼ المهبندس تبنظيـ الكحدة ،كالقدرات،

كالمعكقات ،كيجب أف يككف قاد ار عمي حساب متطمبات الكحدات العسكرية كاألمبنية ،كالخدمات الهبندسية

العسكرية هي المسؤكلة عف تصميـ كببنا ك صيابنة جميع المبابني كمهابط الطائرات ك المبنشآت ،جبنبا إلى

جبنب مع الخدمات األخرم مثؿ الطرؽ العسكرية  ،كمعظـ إمدادات المياه كالكهربا كالصرؼ الصحي
كالتبريد ك األثاث( .الخدمات العسكرية الهبندسية)2013،

يعتبر قطاع هبندسة المبنشآت العسكرية مف أهـ القطاعات في ك ازرة الدفاع  ،حيث أبنه يمعب دك انر مهمان

كبار انز في ببنا كأعمار كصيابنة مبابني ك ازرة الدفاع ككذلؾ يعتبر هك المخطط كالمكجه كالمتابع لمجكابنب

الهبندسية كذلؾ بداية مف تصميـ كدراسة الكمفة اإلبنشائية لممبابني كتخطيط المبناطؽ العسكرية كتكفير

البيكت الجاهزة كالمكلدات الكهربائية كأجهزة التكييؼ كاألجهزة الميكابنيكية كابنشا كصيابنة شبكات المياه
كالرم كأبنظمة إبنذار الحريؽ كتكفير الخدمات الهاتفية ألجهزة األبنظمة األمبنية كشبكات الحاسب اآللي

ككذلؾ مع أعماؿ عمؿ المجسمات كالبنماذج كالصكر كطباعة الكتيبات كالمطبكعات كالبنماذج  ،كذلؾ كفقان

لمقكابنيف كالمكائح الممبنكحة لمقطاع ،ككذلؾ يقكـ قطاع هبندسة المبنشآت العسكرية بعمؿ كتكجيه كحصر
كدراسة احتياجات الك ازرة بهيئاتها العسكرية كالمدبنية مف كافة المشاريع اإلبنشائية ككضع تصاميـ كالخطط
البلزمة لتبنفيذها خبلؿ الفترات الزمبنية المقررة لها مع تمبية احتياجات الك ازرة مف أعماؿ الصيابنة لممبابني

كالطرؽ كغيرها ،ككذلؾ هي الجهة المسئكلة عف حصر األضرار كتقدير قيمة أعماؿ الصيابنة المدبنية
كالميكابنيكية كالكهربائية كتكفير جميع خدمات البنظافة كما أبنها المسئكلة عف جميع المعسكرات الخاصة

بالجيش كالقكات المسمحة كالفحكصات المخبرية كالرفع المساحي كالمكاتب كالكرش الفبنية  ،كما أبنها تعمؿ

كتقكـ عمى تشجير كافة معسكرات الجيش(.ك ازرة الدفاع)2013،
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كذلؾ الخدمات الهبندسية تختص بتهيئة مكاطف بنزكؿ الجبند كدراسة األرض كتشخيص العقبات
ى

كتجهيز الطرؽ الجبمية كالصحراكية كاقامة التحصيبنات كاإلشراؼ عمي عمميات حفر األبنفاؽ كالخبنادؽ
كاقامة القبناطر كالجسكر لمجيش كغيرها فيما يتعمؽ بالجابنب الهبندسي ،كهي تضـ مجمكعة مف المهبندسيف

المختصيف في المجاالت الهبندسية المختمفة ألف احتياجات الجيش تختمؼ كتتعدد(.األغا،2005 ،

ص) 213

سادساً :وظيفة

التسميح:

في المغة العربية يقكلكف تسمح فبلف أم أبنه لبس السبلح أم حممه ،كالسبلح هك آلة الحرب أك حديتها ،أما
كممة تسميح فيقصد بها" تزكيد الجهات العسكرية باألجهزة كالعتاد كاألدكات البلزمة التي تساعد عمي
تحقيؽ الهدؼ ،كهذا ال يعبني أف التسمح حك انر عمي الجهات العسكرية إبنما هك جائز بؿ كاجب في الجهات

األمبنية ،كحتى أف التسمح بهذا المفهكـ قد يصؿ إلي الجهات غير الرسمية كمبنها المبنظمات اإلرهابية".

كاف تقبنيات التسميح ذات معبني كاسع كعريض كيتضمف أكثر مف معبني كأكثر مف كجهة بنظر ،كالمقصكد

بتقبنيات التسمح هك ":جميع االختراعات كاالبتكارات كاالكتشافات التي يمكف استثمارها في المجاؿ
العسكرم كاألمبني ،أك إضافتها إلي األسمحة كالمعدات العسكرية كاألمبنية ،بهدؼ زيادة فعاليتها ككفا تها
مهما كابنت كظيفة تمؾ األسمحة في الدفاع أك الهجكـ أك االقتحاـ ما دامت تساعد في تحقيؽ

األهداؼ"(.غبرة،2011،ص)234

تزكد الدكلة أك الجماعة قكاتها المسمحة أك أفرادها باألسمحة كالذخائر كالمعدات القتالية.
كالتسميح يعبني أف ٌ
كتعد الدكلة أكؿ مزكد لقكاتها بتمؾ المكاد سكا بصبنعها كتطكيرها أك شرائها ،أك بالطريقتيف معان ،كيككف
ذلؾ كفؽ خطط مدركسة تضعها الدكلة .يشمؿ مفهكـ التسمح مختمؼ أبنكاع العتاد القتالي مف أسمحة

كذخائر كمعدات ككسائؿ تكجيه كاتصاؿ كقيادة ،ككذلؾ كسائؿ بنقمها كحفظها كصيابنتها( .انًٕؿٕػخ
انؼغثٛخ)2013،
كمف المؤكد أف ببنا القكات المسمحة ( ،)Armed Forcesكالحفاظ عمي جاهزيتها عمؿ بالغ التعقيد،

كمتعدد الكجكه كيعتمد عمي عدة عكامؿ مادية كمعبنكية كبشرية كفبنية "تكبنكلكجية" ،مف بيبنها تزكيد القكات

باألسمحة كالمعدات البلزمة لخكض الصراع المسمح المحتمؿ ،كتتـ عممية التسميح ( Armament
 )Operationكفؽ سياسة متكاممة تبنطمؽ مف ثبلثة مفاهيـ هي :الهدؼ ،كالخطة ،كاإلمكابنيات ،كتشارؾ
في إعدادها هيئات عميا مف العسكرييف كالصبناعييف كالتكبنكلكجييف كرجاؿ االقتصاد كالسياسة ،مهمتها

دراسة حاجات التسميح ،كامكابنية تمبيتها عف طريؽ التصبنيع أك الش ار  ،ككضع خطة تبلئـ بيف الحاجة
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اآلبنية كالمستقبمية مف جهة كبيف اإلمكابنيات المتاحة كالمتكقعة مف جهة أخرم ،كتبرمج مراحؿ لمحصكؿ
ى

عمي األسمحة كاستيعابها(.كاخيا،2004،ص)85

إف التقدـ التكبنكلكجي كاالختراعات كاالبتكارات في مجاؿ األسمحة كالمعدات كتعقد المبنظكمة العسكرية
إلدارة المعارؾ عمػى مساحات شاسعة قد تشمؿ بنطاؽ الدكلة بأكممها كعمى مسافات بعيدة مف مراكز

اإلمداد ،كقد تشترؾ في الحرب دكؿ متعددة الجبنسيات كما حدث في حرب الككيت التي تعتبر آخر

الحركب التقميدية في العصر الحديث ،حسب أقكاؿ المحمميف العسكرييف ،رغـ المستكل العالي ألبنظمة
األسمحة كالتقبنية العالية التي أبرزتها القكات المشاركة فيها .لذلؾ بنجد أف التطكرات التي سكؼ تط أر عمى

الحركب القادمة سيككف لها تأثير كبير عمى أنظمة اإلمداد والتموين ككظائفه المختمفة كعمى أسمكب قيادة
اإلمداد كتدفقها كبنظاـ عممها ،كخاصة في مقابؿ ما يحدث مف تطكرات في أبنظمة األسمحة كأساليب القتاؿ
كأهداؼ الحرب العسكرية كالسياسية(.مركز صبر)2012،
كمف كجهة بنظر الباحث فاف التسميح مف المهاـ الكبيرة الممقاة عمى عاتؽ العمميات المكجستية سكا تأميبنه

مف خبلؿ الش ار بالتعاكف مع الجهات المختصة أك عممية تخزيبنه كتكزيعه عمي القكات في أماكف عممها،
أك عممية صيابنته كتصبنيعه في كثير مف األحياف ،كهي تعتبر مف الكظائؼ الصعبة كالمعقدة إلدارة

العمميات المكجستية.
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املبحث الثالث
ختطيط إدارة العنليات اللوجستية
 أوالً :المقدمة

 ثانياً :مبادئ العمميات الموجستية.
 ثالثاً :االعتبارات الموجستية.

 رابعاً :مفيوم العمميات الموجستية.

 خامساً :مبادئ تخطيط العمميات الموجستية.
 سادساً :أنواع تخطيط العمميات الموجستية.

 سابعاً :مستويات تخطيط العمميات الموجستية.
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المبحث الثالث

تخطيط إدارة العمميات الموجستية
أوالً :المقدمة:

إف التخطيط السميـ يمثؿ أبرز األسباب في تحقيؽ البنصر كالتمكيف ،بؿ إف البنصر يتكقؼ في كثير مف

المكاقؼ عمى قكة التخطيط اإلدارم ،كحسف التبنظيـ العسكرم ،كاف الفشؿ في التخطيط يعبني التخطيط
لمفشؿ ،كبشكؿ عممي يعبني خسارة عشرات الجبنكد ،أك المئات ،إف الخطأ في التخطيط عمى الكرؽ ال
يكمؼ أكثر مف كرقة جديدة ،لكف التخطيط الخاطئ عمى األرض يكمفبنا الكثير.

كالتخطيط العسكرم كاألمبني كاعداد الخطط جز ال يتج أز مف سمسمة مف اإلج ار ات في صبنع كتبنفيذ

القرار ،ليس فقط التخطيط السميـ يسمح بدراسة مفصمة كمبنتظمة لجميع العكامؿ التي تدخؿ في بنجاح أم
عممية  ،لكبنه يقمؿ أيضا مف الكقت البلزـ التخاذ القرار لمتبنفيذ.

ثانياً :مبادئ العمميات الموجستية)2008،Usa .Navy(. :

يمكف ا ستخداـ مبادئ العمميات المكجستية كدليؿ لمتفكير اإلبداعي ،كذلؾ عبندما يتـ تقييـ العمؿ أك الخطط

مف القائد المقاتؿ ،كهذه المبادئ ليست مجمكعة مف القكاعد الصارمة كما أبنها ال تطبؽ في كؿ حالة،
كلكف يجب تطبيقها بإبداع كمعرفة كجرأة ،كيبنبغي لهذه المبادئ تكجيه العمميات المكجستية خبلؿ مراحؿ

التخطيط كتتمثؿ هذه المبادئ بالتالي:

 .1االستجابة :كيتميز هذا المبدأ بتكقع كتكفير الدعـ المكجستي عبند الحاجة ،كفي الكقت المبناسب
لمعمميات األمبنية ،كبالكيفية المطمكبة.

 .2البساطة :كهي الحد مف التعقيد في العمميات المكجستية ،كتعزيز الكفا ة في التخطيط كالتبنفيذ
كالسيطرة الفعالة عمي العمميات المكجستية ،ككضكح المهاـ كاألكامر كاإلج ار ات المكحدة تسهـ في

تفعيؿ مبدأ البساطة.

 .3المركبنة :كهي القدرة عمي االرتجاؿ كالتكيؼ مع الهياكؿ كاإلج ار ات المكجستية في الظركؼ المتغيرة،
كتكفير االحتياجات في بيئة مف عدـ القدرة عمي التبنبؤ بالطمب ،كيمكف تحقيقه عف طريؽ التكزيع

الجيد كاالبنتشار لممكارد.

 .4االقتصاد :كهك استخداـ الحد مف المكارد البلزمة لتحقيؽ بنتيجة محددة ،كيتحقؽ عبندما يتـ تكفير
الدعـ باستخداـ أقؿ المكارد ضمف مستكيات مقبكلة مف المخاطر عمي المستكييف التكتيكي

كالعممياتي ،كيبنعكس ذلؾ في عدد األفراد كالكحدات كالمعدات البلزمة لتقديـ الدعـ ،كمف أهـ عبناصر
االقتصاد هك تحديد كالقضا عمي االزدكاجية كالتكرار.
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 .5االستدامة :كهي القدرة عمي الحفاظ عمي المستكم البلزـ مف الجاهزية لمقكات ،كذلؾ بتكفير العتاد
ى

كالتمكيف كالمكاد االستهبلكية لدعـ المجهكد الحربي ،كتركز االستدامة عمي دعـ المتطمبات لتبنفيذ

األهداؼ طكيمة المدل كلتكسيع بنطاؽ العمميات األمبنية ،كاالحتفاظ بما يتـ السيطرة عميه ميدابنيا،
كالقدرة عمي المبادرة.

 .6البقا  :كهي القدرة عمي البقا عمي قيد الحياة ،أم قدرة المبنظمة عمي تحقيؽ االبنتصارات في
مكاجهة التهديدات المحتممة ،كذلؾ بضماف استم اررية دعـ الببنية التحتية المكجستية الحرجة بكضع

الخطط لحمايتها مف التشتت ،مف تصميـ العمميات المكجستية التشغيمية كتخصيص قكات لحماية
الببنية التحتية الحرجة المكجستية كالمتمثمة بالمراكز الصبناعية كالمطارات كالمكابنئ البحرية كرؤكس

السكؾ الحديدية ،كبنقاط التمكيف كمستكدعاتها ،كالجسكر كالتقاطعات كالمراكز المكجستيةUsa .Navy(.

،2008،صص)66-65

شكؿ رقـ ( )2.3يبيف مبادئ العمميات المكجستية

كيضيؼ ( السميـ،2001،صص)49-47

 .1تكقع االحتياجات :يعبني القدرة عمى التكقع باحتياج القكات المسبنكدة مف التمكيبنات المختمفة،
كأيف كمتى تتكاجد كذلؾ إلسبناد عممية أك سمسمة عمميات متصمة.

 .2التعاكف :كهك أف تقكـ كؿ جهة بما يخصها مف الكاجبات كتغميب الصالح العاـ عمي الصالح
الخاص لكؿ جهة ،كالجهات المعبنية بهذا التعاكف هي الكحدة المستهمة ككحدة اإلسبناد،

كالقيادات التي تخطط العمميات المكجستية.
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 .3كحدة الهدؼ :كهك مستمد مف مبدأ كحدة الهدؼ ضمف مبادئ الحرب كيعبني أف تعمؿ كؿ
ى

الهيئات كاألجهزة المشاركة في العمميات المكجستية عمي تحقيؽ هدؼ كاحد كمحدد.

 .4األمف :كهك حماية قكاعد كمكارد كمرافؽ العمميات المكجستية مف التهديدات الداخمية كالخارجية
كضربات العدك ،كمف عمميات التخريب كاالختبلس كالتمؼ ،كذلؾ مف خبلؿ العديد مف

اإلج ار ات االحتياطية الذاتية كالخارجية كالتي تبنفذها كحدات أخرم.

 .5تركيز اإلسبناد :كيعبني تسخير المجهكد الرئيس لئلمدادات المكجستية كي يساعد الكحدة
المشاركة في أدا العمميات في تبنفيذ مهمتها الرئيسية.

 .6المبل مة :كهي أف يصؿ اإلسبناد إلي الكحدة المشاركة في الكقت كالمكاف المبلئميف كبالكـ
كالكيؼ البلزميف.

 .7الكفاية اإلدارية :كتعبني التكقيت الصحيح في تدبير االحتياجات اإلدارية كدفعها إلي األماـ
إلدامة القكات المشاركة في تبنفيذ العمميات.
ثبنثبً :االعزجبراد انهىجسزُخ،1999،Holdridge( :ص)48

أ .الخطط المكجستية تكفر المككبنات األساسية التي تجعؿ خطط العمميات العسكرية كاقعية  .جكهر

التخطيط المكجستية يبنطكم عمى تحديد التمكيف  ،كالخدمات ،كالبنقؿ ،ك الصيابنة  ،كالببنا  ،ك االحتياجات

المكجستية ذات الصمة  ،كتحديد القدرات الحالية لتمبية هذه االحتياجات  .فمف الكاضح تماما فهـ
االعتبارات األساسية لتخطيط البنقؿ كاإلمداد ،المبيبنة أدبناه ،كهي عبناصر ضركرية في تطكير إج ار ات

التخطيط الفعاؿ.

) (1المهمة :كهي تعتبر الفترة الزمبنية بيف اإلج ار ات المتخذة لمحصكؿ عمى الطمب لبلستخداـ ككصكؿ
هذه الطمب في يد المستخدـ.

()2المكارد المحدكدة :المكارد عمى سبيؿ المثاؿ ( األفراد ،العتاد  ،الماؿ) كهي دائمان محدكدة ،كيعترؼ
المحممكف بأف مفهكـ إدارة المكارد المستخدمة مف قبؿ ك ازرة الدفاع هي األساس إلبنشا القكات المسمحة
كلتقييـ البنظاـ مف خبلؿ االستخدامات األساسية لبرامج الدفاع.

) (3بنقص حاد :مخطط المكجستية كبنظاـ البنقؿ كاإلمداد يجب أف يتكقع البنقص الحاد ليعمؿ عمى تطكير
الخطط كاتخاذ التدابير االستثبنائية كالطارئة لتعكيض هذا البنقص.

) (4أكلكيات مخصصات االحتياطيات :حيث أف المكارد دائمان محدكدة ،كجب إبنشا بنظاـ األكلكيات
لممخصصات التي تعتبر أساسية في الخدمات المكجستية ،ككضع بنظاـ لذلؾ كاالبنضباط به.

) (5كبمكجب خطة تحت التخطيط  ،سكا بنتيجة لمتقديرات السيئة أك الخاطئة  ،كسك الفهـ  ،كالتطبيؽ
غير السميـ لعكامؿ التخطيط الجيد  ،أك التطبيؽ السميـ لعكامؿ سك التخطيط  ،يخمؽ بنقصا حادان كخطي ار،

كالذم يتجمي في بنهاية المطاؼ في أكثر مف التخطيط.
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)( 6التبنسيؽ كاالتصاالت:التبادؿ المستمر لممعمكمات كالتبنسيؽ  ،مع التكاصؿ الحقيقي كالتفاهـ  ،هي
ى

حيكية لمقيادة لذلؾ كؿ عبناصر القيادة يمكف أف يؤدم إلي بنجاح العسكرية.

كيجرم التخطيط  ،فإبنه يجب  ،تكفير الكسائؿ ليككف في
)(7المركبنة :بغض البنظر عف المستكل الذم ي
المكاف المبناسب لتبنفيذ قرار القائد ،يجب عمى الخطة أيضا تكفير المركبنة ما يكفي لمسماح لمقائد
كالمكظفيف لمكاجهة مختمؼ الحاالت التي قد تبنشأ بنتيجة إلج ار مف قبؿ الخصـ.

)(8القيادة كالسيطرة :يجب أف تمارس كؿ االعتبارات المكجستية سابقة اإلشارة إلى الحقيقة األساسية ،كالتي
تفرض السيطرة مع الحك ـ السميـ كالتفاهـ كالكفا ة ،كضبط البنفس ،فما لـ يتـ الحفاظ عمى القيادة كالسيطرة
اإليجابية ،فإف مختمؼ المبنشآت كالخدمات كالعمميات المكجستية تميؿ لمتكسع في حجـ ال يمكف السيطرة

عميها ،إذان ال يمكف إال أف تمارس المكجستية ببنظاـ كابنضباط بكصفها كظيفة مف األكامر.

ب  .يجب أف يككف مخططك المكجستية مهرة في استخداـ األدكات المبناسبة كالمعمكمات المكجستية الدقيقة
كالكاممة ،كالكقت المبناسب ،كهي مف أدكات التخطيط األساسية ،كخطط كتقديرات الخدمات المكجستية تعتمد

عمى تكافر المعمكمات التي يمكف استخدامها بسهكلة ،كالحكـ عمي التخطيط مف خبلؿ عكامؿ التخطيط

كالمعمكمات كاألدكات التي تستخدـ بمهارة مف قبؿ المخطط لحؿ المشاكؿ العسكرية ببنجاح مف خبلؿ:

) )1تستبند عكامؿ التخطيط عمى الخبرة ،سكا في زمف السمـ أك في زمف الحرب ،كتستخدـ لمتبنبؤ بمتطمبات
المستقبؿ ،كسكؼ تختمؼ دقتها إما بسبب الظركؼ في تمؾ المبنطقة التي يجرم تطبيقها ،عف تمؾ المكجكدة
في المبنطقة التي تراكمت تجربة سابقة أك بسبب التغييرات في التشغيؿ كالتقبنيات.

) (2في حيف أف األدكات األساسية ،كعكامؿ التخطيط لممكظفيف يبنبغي أف تستخدـ مع فهـ كاضح لقدراتها
كالقيكد .

) (3كيبنبغي أف تتراكـ المعمكمات الجديدة لمخططي البنقؿ كاإلمداد داخؿ مبنطقة العمميات ليتـ تحميمها
كترجمتها إلى عكامؿ التخطيط الجديدة التي قد تكمؿ أك تحؿ محؿ العكامؿ القديمة.
رابعاً :مفيوم تخطيط العمميات الموجستية:

التخطيط مصطمح شائع االبنتشار كهك في حقيقة األمر قديـ كيمكف القكؿ بأف التخطيط مفركض عمي
اإلبنساف مبنذ حمكله عمي األرض ،فتعاقب الميؿ كالبنهار كتبلحؽ الفصكؿ مف صيؼ كشتا كربيع كخريؼ،

كتبنكع األرض مف خضرة كيابسة ،كصح ار كغابات كؿ ذلؾ حتـ عمي اإلبنساف أف يخطط بنشاطاته مف

أجؿ البقا كالرقي في سمـ الحياة.

كيعتبر التخطيط بمعبناه الدقيؽ مف المفاهيـ العممية الحديثة التي استكفت معابنيها كمضاميبنها الفكرية
العممية كالعممية مف كاقع المجتمع المعاصر ،كطبيعة الحياة كتعقدها ،كرغـ حداثة هذا المفهكـ إال أبنه
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حظي باهتماـ لـ يبنمه أم مفهكـ آخر ،حتي بات الهـ الشاغؿ كمحكر البنشاط لكثير مف الجهكد بشتى
ى

أبنكاعها(.الحاج محمد،2000 ،ص)123

كالتخطيط مثمه مثؿ الكثير مف المفاهيـ اإلدارية يصعب الكصكؿ إلي تعريؼ جامع مابنع كاؼ له ،بسبب
اختبلؼ المداخؿ كاألبنماط كاألساليب التي تستخدمه ،كلمعرفة معبناه المغكم كاالصطبلحي بنجد أبنه يدؿ

عمي "إثبات لفكرة ما بالرسـ أك الكتابة ،كجعمها تدؿ داللة تامة عمي ما يقصد في الصكرة أك الرسـ" ،أما
اصطبلحان فيعرؼ التخطيط بأبنه مرحمة التفكير التي تسبؽ تبنفيذ أم عمؿ كالذم يبنتهي باتخاذ ق اررات بما
يجب عممه ،ككيؼ يتـ؟ كمتى؟

كيعرؼ أيضان بأبنه العممية المقصكدة المببنية عمي الدراسة العممية كالتفكير كالتدبير كالتي تهدؼ لمكصكؿ

إلي تحقيؽ أهداؼ تبنمية معيبنة سبؽ تحديدها في ضك احتياجات المستقبؿ كامكابنيات الحاضر(.أبك
هاشـ، 2007،ص)12

كقد تضمف القرآف الكريـ الكثير مف اإلشارات إلى ضركرة اإلدارة كالتخطيط ،ككذلؾ فقد حرص البنبي

صمي اهلل عميه كسمـ عمى إعداد خططه في كؿ معاركه ،كقد تضمف القرآف الكريـ إشارات كثيرة حكؿ
ً
ً
ً
كف ًب ًه عىديك
أهمية الخطط اإلدارية ففي قكله تعالي " :ىكأىع ُّدكا لىهيـٍ مىا اسٍتىطىعٍتيـٍ م ٍف قيكوة ىكًم ٍف ًربىاط الٍ ىخيٍ ًؿ تي ٍرًهبي ى
يف ًم ٍف يدكبنً ًهـ ىال تى ٍعمىمكىبنهـ المهي ىي ٍعمىمهـ ۚ كما تيٍبن ًفقيكا ًم ٍف ىشي و ًفي سبً ً
يؿ الم ًه يي ىكؼ إًلىٍي يك ٍـ
الم ًه ىكعىديككيـٍ ىك ى
آخ ًر ى
ى
ٍ
ي يٍ ى ى
ي يي
ٍ
كف" (األبنفاؿ .)60:فقد أمربنا اهلل تعالى في اآلية الكريمة باإلعداد؛ كاإلعداد هك تهيئة الشي
ىكأ ٍىبنتي ٍـ ىال تي ٍ
ظمى يم ى
لممستقبؿ كالتجهيز المسبؽ لؤلمر ،كاف مف أهمما يعد هك الخطة؛ إذ إبنها تقدـ لئلبنساف صكرة لما يقدـ

عميه ،كتضع بيف يديه االحتياجات ،كتقدـ له المتطمبات ،كتكضح له العقبات ،فيسير عمى هدل كبنكر،

فإذا ما عممبنا أف جميع أبنكاع اإلعداد إبنما تحتاج إلى خطط ،فإعداد الجبند يحتاج إلى خطة تدريبية،
كاعداد السبلح يحتاج إلى خطة تكضح مصادر التمكيؿ ،كمصادر الش ار  ،كبنكعية األسمحة المطمكبة،
كتكفير المخازف ،كآليات االستخداـ ،كغير ذلؾ(.األغا،2005،ص)203

خبيسبً :يجبدئ رخطُظ انعًهُبد انهىجسزُخ(:السميـ،2001،ص)80-78

يمكف اإلشارة الى عدد مف المبادئ التي يجب مراعاتها عبند تخطيط العمميات المكجستية إلسبناد العمميات
األمبنية ،كهي تعد مبادئ عامة بنكردها بالتالي:

 .1التبناسب :كيعبني اختيار المعدات كالتجهيزات المتبناسبة مع جميع العمميات األمبنية عمي اختبلؼ
أبنكاعها بحيث يككف العبنصر البشرم أكثر فاعمية مف البناحية التقبنية الحديثة بالصكرة التي تسهؿ

عميه أدا المهاـ المطمكبة.

 .2اقتصاد التشغيؿ :كيعبني مراعاة اقتصاد تشغيؿ معدات العممية بعد تكفيرها بحيث يختار األفضؿ
مبنها بأقؿ سعر ممكف  ،كما يمكف تأجير المعدات ذات التكمفة االقتصادية العالية ،كالمؤقتة

االستخداـ في أكقات محددة بدالن مف شرائها.
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 .3التجميع :كيعبني تجميع المعدات كالتجهيزات ذات االستخداـ العاـ في مركز عمؿ كاحد يتمقى طمبات
ى

استخدامها في العمميات األمبنية المختمفة ،بما يمكف المرفؽ األمبني في التبنسيؽ بيف هذه الطمبات

بالصكرة التي يتحقؽ معها التحميؿ المتكازف لعممية تشغيؿ هذه المعدات ،كبما يضمف استثمار العمر

االفتراضي لممعدة إلي أقصي حد ممكف.

 .4الصيابنة :كيقصد بها إج ار الصيابنة الدكرية لمعدات التشغيؿ بصفة عامة ،كاآللية مبنها بصفة خاصة
كعمي كجه الخصكص تمؾ المعدات التي تتسـ باالستعماؿ العاـ كالمستمر بحيث تككف جاهزة دائمان

ألدا خدماتها المستمرة بصكرة كاممة.

 .5االحتفاظ باالحتياطي :يجب مراعاة االحتفاظ ببنسبة مف االحتياطي المخزكف مف كافة أبنكاع المعدات

المادية كهي بنسبة تحدد عادة طبقان لتقديرات العمر االفتراضي لممعدات ،كفترات تشغيمها المتكقعة
كالقدرة اال قتصادية المتاحة لممرفؽ كالتبنبؤ بالتطكر التقبني المستقبمي لممعدة بحيث ال يتراكـ فيها
المخزكف دكف حاجة ،أك يبنتج خبلؿ فترة التخزيف معدات أكثر حداثة كتقدمان مما يبنعكس عمي كفا ة

كفعالية المرفؽ األمبني.

 .6األمف :كيقصد به اتخاذ كافة اإلج ار ات كالتدابير التي تحمي المخزكف كالمبنشآت اإلدارية مف التمؼ
كالفقد كالحريؽ كغيرها.

 .7التكقيت :تقديـ اإلسبناد البلزـ بالكميات الصحيحة في الكقت كالمكاف المبناسبيف لتمكيف الكحدات مف
أدا مهامها دكف عكائؽ.

 .8تركيز اإلسبناد :تسخير الجهد الرئيس لئلسبناد كي يساعد الكحدة المشاركة في تبنفيذ العممية األمبنية
في تبنفيذ مهامها الرئيسية.
سبدسبً :أَىاع رخطُظ انعًهُبد انهىجسزُخ،2009، Hester(. :ص ص)103-101
أ .انزخطُظ يٍ أعهً إنً أسفم:
هذا البنكع مف التخطيط يبدأ مف مستكل القيادة العميا  ،كيميؿ إلى التركيز عمى إستراتيجية ضركرية لتمبية
الهدؼ األسمى أك القصد ،خصائص هذا البنكع مف عممية التخطيط تتككف مف السمات العامة التالية :
•يتـ تحديد األهداؼ في كقت مبكر مف العممية.
•عدـ مركبنة العمميات كما يتـ سبنها.

•عدـ كجكد مشاركة مف المستكل التشغيمي (السفمى).
•الهدؼ طكيؿ المدل المكجهة.

التخطيط مف أعمى إلى أسفؿ يتيح مجمكعة كاسعة مف األبنشطة لمقيادات العميا في محاكلة لتبنفيذ رؤية
الصعيد العالمي أك عالية بالبنسبة لممبنظمة .بيبنما مفيدة في تكفير التكجيه كالممارسة لممستكل التشغيمي
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في كثير مف األحياف  ،خاصة إذا كاف كبار صبناع القرار لـ يكف لديهـ فهـ كاؼ الحتياجات المستكل
ى

التشغيمي  .كبسبب هذا  ،مف المرجح أف تفشؿ الرؤية اإلستراتيجية أف تتحقؽ أك تبنفيذها ك يمكف أف
يسبب مبادرة ألف تتكقؼ في مساراتها أك قبؿ ذلؾ حتى يمكف البد

في العمؿ.

بالبنسبة لمجيش هذا البنكع مف التخطيط يستخدـ في المقاـ األكؿ خبلؿ العممية كالصراعات الكبيرة حيث

التبنسيؽ هامة ك عمميات التكقيت يتطمب فيض مف العمميات لتككف بناجحة .
ة .التخطيط من أسفل إلى أعمى:

هذه العممية يميؿ إلى التركيز عمى تكتيكات أك كسائؿ لتحقيؽ الهدؼ .هبناؾ خطط كضعت عمى
أدبنى المستكيات كمف ثـ يتـ بنقمها إلى المستكل األعمى الذم يميه ،حتى يصؿ إلى كبار القادة لممكافقة

عميها  .هذه العممية في المقاـ األكؿ يسعى لحشد كمكافقة أدبني مستكل المشاركيف مف خبلؿ إشراكهـ
الذيف لمقياـ بالعمؿ مف بداية العممية .كغالبا ما يتميز هذا البنكع مف عممية التخطيط بما يمي:

 المركبنة.

 يعزز العمؿ الجماعي.
 المسا لة عمى جميع المستكيات.
 يفتقر إلى رؤية طكيمة األجؿ.

التخطيط مف أسفؿ إلى أعمى يسمح أف يصؿ إلى معظـ ممارسات التسجيؿ كالمعمكمات التي تتدفؽ مف
األشخاص الذيف يقكمكف بالفعؿ الكظيفي كيكفر مبرر لمكارد أك لماذا يتـ إتباع مسار معيف لمعمؿ .ثـ

تأخذ هذه الخطط كتعرض كتعدؿ مف كبار القادة أك المكافقة عميها .يمكف أف الفشؿ في إدارة هذه الخطط
بشكؿ صحيح يؤدم إلى تحسيف في المبناطؽ المحمية التي ال تستفيد مف الكفا ة في تخصيص المكارد كال

تتبلقى بقصد مع المستكل األعمى.
الخالصة :أييما أفضل ؟

التخطيط مف أعمى إلى أسفؿ يسمح لكضع إستراتيجية شاممة لتككيف الخطكط العريضة ك متابعتها.كذلؾ
التخطيط مف أسفؿ إلى أعمى يتيح تبنفيذ تكتيكات محددة ك ذات الصمة ليتـ تطبيقها عمى المستكل العممي

.كما هك الحاؿ مع العديد مف األشيا في بيئة معقدة  ،فإبنه يعتمد عمى العديد مف المشاهد العممية التي

تكاجه الكيابنات العسكرية ك يتطمب تقريبا متابنة في الحمكؿ ك بالطبع متابعة اإلج ار ات .كلتحقيؽ ذلؾ،

يجب عمى المبنظمات اآلف إيجاد تكازف مبناسب بيف التخطيط مف أعمى إلى أسفؿ كمف أسفؿ إلى أعمى.
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ً
انزخطُظ انهىجسزٍ:
سبثعب :يسزىَبد ى

يسعي التخطيط المكجستي إلي تقديـ إجابات محددة ككاضحة لعدد مف األسئمة تتعمؽ ب ػ ػ ػ ػػ :ماذا ،متى

ككيؼ ،كيتـ هذا البنكع مف التخطيط عمي ثبلثة مستكيات تتمثؿ بالتالي( :فاتح،2011،ص)36

 .1التخطيط اإلستراتيجي :يستبند عمي خطة التسكيؽ كالتبنبؤ طكيؿ المدل ،كله تأثر كبير عمي مكقع
كحدات اإلبنتاج كالتكزيع حيث يتـ كضع خطة إستراتيجية وفق القدرة اللوجستٌك على تنظٌم تدفق
المواد بٌن الوحدات وبٌن الوحدات والعمالء.

 .2التخطيط التكتيكي ٌ:كون لمدة عام حٌث ٌنطوي على وضع الموارد اللوجستٌة الضرورٌة لتنفٌذ
األهدا السنوٌة للمؤسسة ،االستخدام الرشٌد للوسائل اللوجستٌة واتخاذ الخطوات الالزمة
لتكٌٌ الوسائل مع االحتٌاجات.
 .3التخطيط العملي( التشغيلي)ٌ :دٌر تخصٌص الموارد على أساس الطلبٌات .وٌكون على أساس
ٌومً ،وٌقوم بوضع خطة العملٌات الالزمة تارٌخ تسلٌم منتج معٌن فً مكان معٌن هذه الخطة
تكون من خالل توفٌر الوسائل الالزمة لذلك مثل :توفٌر الشاحنات ،منطقة التخزٌن.
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املبحث الرابع
املتطلبات تعسيس أداء إدارة العنليات اللوجستية
 أوالً :المقدمة

 ثانياً :المتطمبات اإلدارية.

 ثالثاً :المتطمبات البشرية.

 اربعاً :المتطمبات الييكمية.

 خامساً :متطمبات وسائل النقل والحركة.
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أوالً :مقدمة:

المبحث الرابع

متطمبات تعزيز أداء إدارة العمميات الموجستية

ال تختمؼ متطمبات بنجاح تطبيؽ بنظاـ إدارة العمميات المكجستية عف غيرها مف إدارات العمميات اإلدارية

في مبنشآت األعماؿ سكا الربحية أك الخدمية فهي جميعها متشابهة ،فقد تككف هبناؾ حاجة إلى تدريب

خاص ،كتحتاج إلى أف تبنشأ في كقت مبكر عبلقات مع المكرديف لتمبية المتطمبات التشغيمية ،كفي البنهاية
هبناؾ أيضا متطمبات عامه إليجاد حمكؿ لكجستية فعالة لعمميات الدعـ  ،كلمحفاظ عمى استهبلؾ التمكيؿ

عمى مستكل مقبكؿ،2012، skoglund(.ص ص)52-51

فبل بد مف تكافر متطمبات كتجهيزات ذات أهمية خاصة تبنسجـ مع الكاقع بما يحتكيه مف تطكرات عممية
كتقبنية مختمفة ،كذلؾ لبلستفادة مف هذه التجهيزات في بنظاـ العمؿ كالكاجبات المككمة إلي إدارة العمميات

المكجستية ،كحتي يمكف إدارتها بشكؿ يحقؽ األهداؼ المرجكة فبل بد مف تكافر المتطمبات التالية:

ثانياً :المتطمبات

اإلدارية:

يشار إلى أف إدارة العمميات المكجستية تحتاج إلى إدارة خاصة ،ككذلؾ تكافر قبناعات كمهارات إدارية
كتجهيزات خاصة ،كمف أهـ المتطمبات اإلدارية المطمكبة هي(:كحدة الشؤكف اإلدارية كالمالية)2013،

أ .تبسيط اإلجراءات والغاء الروتين:

تختمؼ المعالجة أك التعامؿ مع عمميات الدعـ المكجستية أثبنا العمميات األمبنية كفي الحاالت الطارئة

عف معالجة المشاكؿ العادية كالركتيبنية ،فالعمميات األمبنية كحاالت الطكارئ ال تبنتظر ،بؿ إف تجاهؿ
عبنصر الكقت قد يؤدم إلي خسائر فادحة ،فالعمميات األمبنية عادة ما تككف حادة كخطيرة ،كتحتاج إلي
عمميات دعـ لكجستي سريع كسميـ ،كتبسيط اإلج ار ات يساعد عمي التمقائية في التعامؿ مع األحداث

كالطكارئ كمعالجته ،كمف ثـ فإف سهكلة كيسر كاختصار الكقت كالقدرة عمي إستخداـ المعدات كاألدكات

تساعد عمي السيطرة عمي العمؿ األمبني.

ب .استخدام المنيجية العممية لمتعامل مع العمميات الموجستية:
يجب أف تقكـ إدارة العمميات المكجستية كفؽ مبنهج إدارم عممي ،كالذم يقكـ عمى كظائؼ اإلدارة

األساسية كهي التخطيط كالتبنظيـ كالتكجيه كالمتابعة ،كما يجب االبتعاد عف القياـ بردات الفعؿ غير

المدركسة أثبنا القياـ بعمميات الدعـ المكجستي.
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ج .تفويض السمطة:

ى

تعد عممية تفكيض السمطة قمب العممية اإلدارية البنابض  ،كفي إدارة العمميات المكجستية تتيح لقائد

كحدة الدعـ المكجستي حرية التصرؼ كالحركة ،لمتعامؿ مع العمميات األمبنية في األكضاع العادية
كاألحداث الطارئة ،كالحقيقة أف السرعة المطمكبة إلدارة العمميات المكجستية ال تبنفصؿ عف الدقة كالسبلمة

التي يتعيف أف يتخذ في ضكئها القرار ،كفي إطار هذا تصبح عممية تفكيض السمطة مسألة في غاية

األهمية كالخطكرة أيضان ،كفي الكقت ذاته تفكيض السمطة ال تعبني أبدان إطبلؽ مطمؽ الحرية لممستكيات
الدبنيا كتكسيع سمطاتها بشكؿ مطمؽ أك غير محدد.

د .الييكل التنظيمي:

كيقصد بالهيكؿ التبنظيمي بأف جميع المبنظمات يجب أف تتحكط لضماف ابنتظاـ كاستمرار األبنشطة
المكجهة لتحقيؽ أهدافها كبصفة خاصة أبنشطة تخصيص العماؿ كاإلشراؼ كالتبنسيؽ ،كهذا االبنتظاـ يمثؿ
ما يسمي بالهيكؿ ،كحيث أف هذه األبنشطة يمكف ترتيبها بعدة طرؽ ،لذلؾ فإف المبنظمات تستخدـ هياكؿ

متبايبنة كمختمفة(.شريؼ،2001،ص)295

كالهيكؿ التبنظيمي عبارة عف إطار يحدد اإلدارات كاألقساـ الداخمية المختمفة لممبنظمة ،فمف خبلؿ الهيكؿ
التبنظيمي تتحدد خطكط السمطة كابنسيابها بيف الكظائؼ ،ككذلؾ يبيف لبنا الهيكؿ التبنظيمي الكحدات

اإلدارية المختمفة التي تعمؿ معان عمي تحقيؽ أهداؼ المبنظمة .كيعرؼ  Stonarالهيكؿ التبنظيمي بأبنه:
"اآللية الرسمية التي يتـ مف خبللها إدارة المبنظمة عبر تحديد خطكط السمطة كاالتصاؿ بيف الرؤسا

كالمرؤكسيف"(.المكح،2006،ص)22

كهبناؾ خصائص معيبنة يعد تكافرها في الهيكؿ التبنظيمي أم انر ضركريان لمتبنظيـ اإلدارم فكجكدها يعبني أف

الهيكؿ التبنظيمي مبلئـ كمبناسب لممبنظمة اإلدارية ،كهذه الخصائص هي(:ابك ككيؾ،2012،ص)17

 .1ضركرة تحديد األبنشطة الرئيسية كالفرعية كالثابنكية كضركرة التميز بيف هذه األبنشطة كمراعاة
تكزيعها ،حيث يجب أف تككف البنشاطات الرئيسية كالمهمة في قمة الهيكؿ التبنظيمي ،أم في
المستكيات اإلدارية العميا ،ككضع البنشاطات األخرل داخؿ التبنظيـ.
 .2ضركرة مراعاة طبيعة األعماؿ لمحفاظ عمي التخصص كتقسيـ العمؿ بيف اإلدارات كفي كؿ
المستكيات اإلدارية حتي يتـ مراعاة عممية تكزيع المكارد البشرية كفقان لمبدأ الكفا ة كالفعالية األمر
الذم يؤدم إلي زيادة في األدا كخفض في التكاليؼ كتبنمية المهارات لؤلفراد كالعامميف.
 .3ضركرة الحفاظ عمي خطكط كشبكة اتصاؿ فعالة كمبلئمة تراعي طبيعة التبنظيـ كبنشاطاته.
 .4ضركرة مراعاة بنطاؽ اإلشراؼ المبلئـ بحيث يراعي في ذلؾ قدرات الرئيس كالمرؤكسيف ،كطبيعة
العمؿ ،كذلؾ تسهيبلن لمعمؿ اإلدارم كحفاظان عمي الببنا التبنظيمي.
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 .5إتباع الطرؽ المكضكعية في حالة الرغبة في إحداث ببنا تبنظيمي جيد سكا أكاف رئيسيان أـ
ى
فرعيان ،فعبنصر التكمفة يجب مراعاته ،كهذا يتحقؽ مف خبلؿ دراسات الجدكل االقتصادية لكؿ
بنشاط جديد أك هدؼ جديد أك ببنا جديد.
 .6يجب أف يتمتع الهيكؿ التبنظيمي بدرجة كبيرة مف المركبنة حتى يستطيع مكاكبة المتغيرات
كالمستجدات في البيئة المحيطة.

ثالثاً :المتطمبات البشرية:

يعد العبنصر البشرم مف أهـ العبناصر في المبنظمات إذ بدكف هذا العبنصر لف تتمكف أم مبنظمة مف

تحقيؽ أهدافها حتى كاف امتمكت أضخـ المعدات كاآلالت كاألجهزة ،لذا ال بد مف تأهيؿ العبناصر البشرية
تأهيبلن جيدان كرفع كفا ته إلى أعمى مستكم.

كهبنا ال بد اإلشارة إلى المهارات التي ال بد مف تكافرها في الكادر البشرم كالتي تتكاجد في رجؿ األمف

بشكؿ عاـ ،كهذه المهارات هي لب القكم البشرية المتفاعؿ مع العممية اإلبنتاجية ،كهي تشكؿ أحد
المدخبلت الفعالة التي ال يمكف أف تغبني عبنها أم معدات أك مكبنات آلية ،كيمكف تقسيمها إلي مهارات

إدارية تختص باألعماؿ القيادية بالدرجة األكلي ،كمهارات غير إدارية تختص باألعماؿ التبنفيذية أساسان
ككبلهما يسهـ في العممية اإلبنتاجية لمرفؽ األمف(.كامؿ،2004،ص)108

فهبناؾ جممة مف المتطمبات البشرية حددها غبنيـ فيما يمي:

 .1تحديد االحتياجات الحالية كالمستقبمية مف األفراد المؤهميف كالمدربيف.
 .2استقطاب أفضؿ المبنتسبيف المؤهميف في المجاالت اإلدارية كالتقبنية كالفبنية.
 .3إيجاد بنظاـ فعاؿ لممحافظة عمي اإلدارييف كتطكيرهـ كتحفيزهـ.
 .4التمكيف اإلدارم لؤلفراد مف أجؿ إتاحة الفرصة أمامهـ لمتعامؿ السريع مع المتغيرات التكبنكلكجية
في بيئة العمؿ(.الحسبنات،2011،ص)59

كيرل الباحث أف إدارة العمميات المكجستية تحتاج إلى الكادر البشرم المدرب كالمهيأ لمعمؿ بمهبنية عالية

في هذه اإلدارة ،كاالحتياجات البشرية البلزمة إلدارة العمميات المكجستية هي كافة األفراد كالككادر مف قادة
،كادارييف ،كفبنييف ،كأخصائييف ،كميدابنييف ،كتمؾ المتطمبات البشرية مطمكبة في اإلدارات كالدكائر كاألقساـ
كالذم يضـ كبلن مف:

 .1ضباط مختصيف باإلبنشا ات الهبندسية :كهـ مف حممة شهادة الهبندسة بشقيها المعمارم كالمدبني.
 .2ضباط مختصيف بالميكابنيكا كالكهربا  :كهـ مف حممة شهادة الهبندسة الميكابنيكية.
 .3ضباط مختصيف بالمحاسبة كالمالية :كهـ مف حممة شهادات المحاسبة كاإلدارة المالية.
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 .4ضباط مختصيف بإدارة المخزكف :كهـ مف حممة شهادات اإلدارة ،كلديهـ دكرات في مجاؿ إدارة
المخزكف.

ى

 .5ضباط مختصيف بإدارة التمكيف :كهـ مف حممة شهادات اإلدارة ،أك المحاسبة.
 .6ضباط متخصصيف في التسميح كصيابنته.
 .7ضباط مختصيف بعمميات الش ار .

رابعاً :المتطمبات الييكمية:

كيقصد بالمتطمبات الهيكمية األماكف كالمقرات ذات التكاجد المكابني ،كالتبنظيمي كالكظيفي كالتي تتجمع

فيها كافة المعمكمات كالبيابنات ،كيتـ مف خبللها كافة المشاكرات كاالجتماعات كالدراسات ،ككضع الخطط
كالبدائؿ كالسيبناريكهات كتصدر مبنها التعميمات كاألكامر ،كهك مكاف مؤثث كمجهز بكافة الكسائؿ البلزمة،
كالمساحة المبناسبة ،كيتطمب هذا المكاف العديد مف المتطمبات الهيكمية مبنها( :كمكب،2012،ص)250
 .1غرفة عمؿ رئيسية مجهزة لبلجتماعات.
 .2مكاف لتكبنكلكجيا المعمكمات كأجهزة االتصاالت.
 .3مكاف السكرتارية كاإلدارة.
 .4غرفة لكؿ إدارة أك دائرة كقسـ مع تكفير جميع األدكات الفبنية كالتقبنية البلزمة مف أجهزة كمبيكتر
كقكاعد بيابنات كهكاتؼ كقرطاسيه كغيرها.

خامساً :متطمبات وسائل النقل والحركة:

كهبنا بنقصد بكسائؿ البنقؿ ،كسائؿ البنقؿ البرم ،كقد يطمؽ عميها كسيمة البنقؿ الثقيؿ حيث يستخدـ فيها

كسائؿ البنقؿ الثقيؿ مثؿ المكريات كالتريبلت ،كالشاحبنات المغمقة ،كالشاحبنات المزكدة بثبلجات كغيرها مف

أبنكاع السيارات المعدة لبنقؿ البضائع ،كهذه الكسيمة ال يفضؿ استخدامها في المسافات الطكيمة كذلؾ

بالمقاربنة بكسيمة البنقؿ البرم األخرل كهي السكؾ الحديدية ،كتصمح السيارات كالشاحبنات لبنقؿ جميع أبنكاع

المبنتجات سكا مكاد خاـ أك تامة الصبنع أك األفراد(.هبلؿ،2000،ص)120

كيرل الباحث أف إدارة العمميات المكجستية ال بد مف تكافر كسائؿ البنقؿ بشكؿ كامؿ تحت تصرفها كذلؾ
كي تتمكف مف بنقؿ االحتياجات المطمكبة مف كالى مسرح العمميات أك أماكف العمؿ لمشرطة لتبنفيذ مهامها

بشكؿ مميز ،كهك أيضان مف الكظائؼ الرئيسية إلدارة العمميات المكجستية.
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املبحث اخلام
معوقات تطوير إدارة العنليات اللوجستية
 أوالً :المقدمة.

 ثانياً :معوقات إدارية.

 ثالثاً :المعوقات المالية

 رابعاً :المعوقات الفنية.

 خامساً :المعوقات البشرية.
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أوالً :المقدمة

المبحث الخامس

معوقات إدارة العمميات الموجستية

تعتبر إدارة العمميات المكجستية إحدل اإلدارات األهـ عمي المستكم اإلستراتيجي كالتكتيكي في ك ازرة

الداخمية كاألمف الكطبني ،فهي تسعي إلي التكصؿ إلى أفضؿ البنتائج عمى مستكم أدا األجهزة األمبنية مف
خبلؿ السعي لتكفير االحتياجات كالمستمزمات لها ،كلكي تتـ االستفادة مف عمميات الدعـ المكجستي يجب
أف يتـ العمؿ بها دكف أم معكقات أك تحديات ،فإدارة العمميات المكجستية ليست مجرد إدارة ثابنكية تبنظـ

عمميات إيصاؿ االحتياجات لؤلفراد في مكاقعهـ كمراكزهـ فحسب ،كابنما هي عممية تخطيط كتبنظيـ
لعمميات تدفؽ المكاد كالمستمزمات لتصؿ إلى الجبنكد كأفراد األمف لتأدية كاجباتهـ (الطارئة كالعادية)،
بشكؿ سميـ كدكف تكقؼ.

كلكي يتـ االستفادة مف العمميات المكجستية كتحقؽ الغاية مف عممها ال بد مف التعرؼ عمي أهـ المعكقات
كالمشكبلت التي تحكؿ دكف تحقيؽ أهدافها ،كتعرقؿ الكصكؿ إلي أعمي مستكم مف العمميات المكجستية

كذلؾ ليتـ تجبنب تمؾ المعكقات أك التخفيؼ مبنها كالقضا عميها.

كمما سبؽ بنستبنتج بما ال يدع مجاالن لمشؾ أف اإلمكابنيات االقتصادية تحد مف تككيف القكات المقاتمة كما
تحد اإلمكابنيات اإلدارية في بنفس الكقت مف استخداـ القكات العسكرية كمف ذلؾ يتبيف أف العكامؿ

االقتصادية اإلدارية هي التي تحدد اإلستراتيجية ،كيؤثر الجابنب االقتصادم عمى اإلستراتيجية العامة
كيؤثر الجابنب اإلدارم عمى الخطط اإلستراتيجية أك التعبكية.

مع مبلحظة أف الشئكف اإلدارية عمى أهميتها لـ تحظ بما تستحؽ مف البحث كالدراسة الكافية كأف

العمميات المكجستية لـ تعرؼ حؽ المعرفة رغـ أبنها تمثؿ الرابط األساسي بيف تبنظيـ الكحدات العسكرية
كبيف استخداـ هذه الكحدات بكفا ة.كأف الزيادة الكبيرة في المعدات العسكرية الحديثة كاستخداماتها المعقدة

كادامتها المكمفػة جدان يتطمب زيادة كبيػرة في الكحدات المعاكبنة اإلدارية باإلضافة لكفا ة الضباط كاألفراد

التابعيف لها  .الرأم السائد الذم يميؿ إلى االعتقاد بأف الضباط كاألفراد ذكم الكفػػا ة المحدكدة يكمفكف
بالمهاـ اإلدارية كالتي تعتبر تابعة لمقكات المقاتمة كلها دكر ثابنكم كأثبتت التجارب أف هذا التصكر

الخاطئ أدل إلى الكثير مف المشاكؿ كالخسائر الفادحة.لذا يجب أف تتغير هذه المفاهيـ الخاطئة كمف
المفيد البحث في أسس العمميات المكجستية كدراستها دراسة كافية كاختيار كتأهيؿ األفراد المكمفيف

بالمسئكليات الكبيرة في المجاالت المكجستية كتعتبر القيادة المكجستية بنمكذجان ألسمكب العمؿ كالتصرؼ في
البيابنػات كالمعمكمات كالق اررات بشكؿ مكفؽ مع إج ار ات تككيف الكحدات العسكرية كتأميف االحتياجات

كالسيطرة عميها ،كما يجب أف يككف القائمكف باألعماؿ المكجستية القيادية ضباطان متخصصيف كممميف
بقدر كبير مف العمـ كالخبرة كالقدرة عمى تحديد األهداؼ الصحيحة كتحقيقها كما يجب أف يككف لهـ
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إصرار كعزـ لمتغمب عمى مػا يضعه األفراد المعكقكف مف عكائؽ لتحقيؽ رغبات كأطماع شخصية
ى

ضيقة(.بيرم.)،2009،

ثانياً :المعوقات اإلدارية:

تشمؿ هذه المعكقات تمؾ األسباب كالمشاكؿ البناتجة عف األشخاص اإلدارات كالمؤسسات أك أعمالها في

التخطيط أك التبنظيـ أك اتخاذ الق اررات أك التبنفيذ أك المتابعة ،كأيان كابنت تمؾ المؤسسات مف حيث تدرجها
كمكقعها في الهيكؿ التبنظيمي لمدكلة ،كتبرز أهـ المعكقات إلدارة العمميات المكجستية في

التالي(:غبرة،2011،ص)173-172

 .1عدـ التبصر باألهداؼ العامة كاإلستراتيجية ،مع كجكد األمراض اإلدارية كالمركزية ،كالتسمط

كالبيركقراطية كالركتيف ،كافتقاد الترابط كالتبنسيؽ ،كعدـ التكصيؼ الدقيؽ لمكظائؼ اإلدارية ،كهبناؾ
العديد مف األمراض اإلدارية األخرل.
 .2عدـ كجكد الخطط كالسياسات العممية كالتقبنية في إدارة العمميات المكجستية أك إضعافها مما
يؤدم إلي صعكبة االختيار بيف البدائؿ التقبنية.
 .3القصكر في عمؿ األجهزة المعبنية بتكفير المعمكمات التكبنكلكجية ،كالتي مف المفترض أف تمد
القيادات كالقكاعد في إدارة العمميات المكجستية بأحدث المعمكمات العممية كالفبنية ،بناهيؾ عف ضعؼ
الترابط كالتبنسيؽ بيف المؤسسات األمبنية كالمؤسسات البحث العممي التي يفترض مف خبللها أف يتـ
التكصؿ إلي البنتائج اإليجابية كالمفيدة.
 .4عدـ كجكد معايير مكضكعية كسميمة الختيار التقبنيات المبناسبة كالمبلئمة ،كاألكثر بنجعان كافادة
في المؤسسات األمبنية كمجتمعاتبنا ،حيث إف مفهكـ التكبنكلكجيا المبناسبة أك المبلئمة ليس كاضحان
لدم بعض الجهات اإلدارية المسؤكلة عف ذلؾ ،كعبندما يككف المعيار كاضحان ،فإف تبنفيذ العمؿ
عادةن ما يككف قاص انر ،كبالتالي تصبح البنتيجة هي اختيار التقبنية غير المبلئمة.
كيرل الحسبنات أف المعكقات اإلدارية إلدارة العمميات المكجستية هي( :الحسبنات،2011،ص) 54
 .5غياب التبنسيؽ بيف األجهزة كاإلدارات األخرل ذات العبلقة ببنشاط إدارة العمميات المكجستية.
 .6ضعؼ الدعـ السياسي مف القيادات السياسية العميا إلدارة العمميات المكجستية في الك ازرة.
 .7ضعؼ المركبنة في اختيار الحؿ األمثؿ كاألفضؿ بسبب الطرؽ في بنظاـ المشتريات كالصيابنة
كالتشغيؿ.
كأضاؼ الشاعر أف المعكقات اإلدارية(:الشاعر،2007،ص)84
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 .8االزدكاجية في تبنفيذ األعماؿ كعدـ تحديد الصبلحيات فيما يتعمؽ بعمميات الش ار كاإلمداد.
ى

 .9المركزية في الصبلحيات لدم القيادة العميا كعدـ تفكيض العامميف كالمد ار التبنفيذييف في
األعماؿ.
 .10عدـ تكفر بنظـ المعمكمات في اغمب األحياف الذم يمد إدارة العمميات المكجستية بالمعمكمات
الخاصة باالحتياجات الفعمية أك الرصيد الفعمي لدم كثير مف البيئات المحيطة المتمثمة
باألجهزة كاإلدارات في الك ازرة.

ثالثاً :المعوقات الفنية:

 .1ضعؼ الببنى التحتية التكبنكلكجية ،كالتي يجب أف تتكاجد لكي تقكـ تمؾ التقبنيات بعممها عمي أكمؿ
كجه ،ككجكد الشبكات مثبلن.
 .2االفتقار إلي الخبرة البلزمة مف المستشاريف كاألخصائييف مف أجؿ إبدا الرأم كالمشكرة المبناسبة
كالصحيحة في عمميات الش ار كتكفير االحتياجات الفبنية كالتقبنية.
 .3االستعابنة ببعض التقبنيات الفبنية ذات الجكدة المبنخفضة بدالن مف التقبنيات الفبنية ذات الجكدة
العالية بسبب بعض الظركؼ المادية كاالقتصادية(.غبرة،2011،ص)173
 .4تأخر استخداـ الحاسب اآللي في إدارة العمميات المكجستية.
 .5عدـ ارتباط إدارة العمميات المكجستية المركزية بالجهات الطالبة كالكحدات المكجستية في األجهزة
األخرل عف طريؽ شبكة حاسب آلي.
 .6عدـ استخداـ التقبنيات الحديثة مثؿ خطكط الشبكات اآلمبنة كغيرها(.القحطابني،2009،ص)125
 .7ضعؼ تبادؿ المعمكمات بيف إدارات المبنظمة كالجهات التي تخدمها.
 .8قمة الدعـ الفبني لمبنسكبي اإلدارة.
 .9ضعؼ سياسات التدريب الفبني ،كغياب البرامج التدريبية البلزمة لرفع مهارات العامميف باستخداـ
األساليب العممية كالعصؼ الذهبني كالتقبنيات اإلبداعية كبنظـ المعمكمات اإلدارية كالبنظـ الخبيرة
كبنظـ الذكا االصطبناعي في اتخاذ الق اررات الخاصة بحؿ المشكبلت اإلدارية.

 .10ضعؼ قدرة بعض مبنسكبي اإلدارة عمي مكاكبة التطكر الحضارم كالتقبني ،بنتيجة صعكبة بنقؿ
كاستخداـ التقبنية ،حيث كجدت غالبية اإلدارات في الدكؿ البنامية بنفسها في سباؽ غير متكافئ مع
التطكر التقبني ،كأبنه مف المستحيؿ بنقؿ تمؾ التقبنيات أك المحاؽ بتطكرها ،بؿ كأبنه مف الصعب
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عميها تطكير قدرتها عمى استخداـ التقبنية الجديدة العتقادهـ أبنها تتطمب تدريبان شاقان كمستم انر ،في
ى
ظؿ عدـ تكفر الكقت ،أك صعكبة العمؿ عمي هذه التقبنيات أك كبر سف المكظؼ( .الكثيرم،

 ،2009ص.)134
رابعاً :المعوقات المالية( :التقرير السبنكم)2012،

كهي المعكقات البناتجة عف قمة اإلمكابنيات كالمكارد المالية البلزمة لش ار كتشغيؿ كصيابنة االحتياجات
البلزمة لتبنفيذ العمميات المكجستية كالمتمثمة في التالي:

 .1األسعار المرتفعة كالتكاليؼ العالية كالباهظة لؤلجهزة اإللكتركبنية كاألجهزة الكهربائية باإلضافة إلي
تكمفة الصيابنة كقطع الغيار.
 .2محدكدية المكارد المادية كالمخصصات المالية المكضكعة في ميزابنية إدارة العمميات المكجستية،
كبالتالي عدـ تبناسبها مع المتطمبات كاالحتياجات.
 .3عدـ تحديد مكازبنة ثابتة إلدارة العمميات المكجستية لتكفير االحتياجات التشغيمية
لمك ازرة(.غبرة،2011،ص)174
 .4محدكدية المكازبنات المالية المخصصة لتدريب العامميف.
 .5ضعؼ دكر الحكافز المادية كالمعبنكية لتشجيع العامميف عمي التطكير كمتابعة التعميـ كالتدريب
كالتبنمية(.الكثيرم،2009،ص)137
خامساً :المعوقات البشرية( :التقرير السبنكم)2012 ،

إذا استعرضبنا تاريخ الحضارة البشرية في عصكرها المختمفة كجدبنا أف مؤشرات التطكر كاالضمحبلؿ فيها
ترتبط ارتباطان كثيقان مباش انر بمدم ما يستطيع اإلبنساف أف يبذله مف جهد في أم عصر أم مجتمع ،كاذا
كاف اإلبنساف هك حجر الزاكية في صرح البنمك الحضارم بكافة مظاهره االقتصادية فبل غرابة في أف يككف

هدفان لجهكد شتي تبذؿ في تبنمية قدراته كتطكيرها كتسخر مف أجمها الكثير مف المكارد تطبيقان لممبدأ القائؿ

بأف أكثر االستثمارات عائدان هك ما يكجه لتبنمية القكة البشرية.

كتتعمؽ هذه المعكقات في األفراد سكا العامميف في إدارة العمميات المكجستية أـ المتعامميف معها مف أفراد

األجهزة األمبنية كاإلدارات المتخصصة في ك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني كهي كالتالي:

 .1ضعؼ عممية تدريب الككادر البشرية التي تقكـ عمي استخداـ التقبنيات الحديثة.
 .2بندرة تقديـ حكافز مادية كمعبنكية لممديريف كالعامميف مما يؤدم لبنقص كتفاكت في الخبرات.
 .3قمة تشجيع المسئكليف لؤلفراد عمي التعمـ الذاتي كتطكير ذكاتهـ( .الحسبنات ،2011،ص)54
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 .4تبايف دكافع كميكؿ كاتجاهات العامميف في مجاؿ التقبنيات األمبنية.
ى

 .5مجمكعة األمراض الشخصية كالبنفسية المتمثمة باإلهماؿ كالخمكؿ ،كالجمكد  ،كاتباع عادة التفكير
البنمطي ،كالشعكر بالعجز كالتخاذؿ ،كقمة المركبنة الفكرية ،إضافة إلي خكؼ المديريف كالرؤسا
مف المرؤكسيف المتخصصيف( ،غبرة،2011،ص)175
 .6تعييف بعض غير المؤهميف لمعمؿ في المجاؿ العمميات المكجستية(.القحطابني،2009،ص)123
كيرم الباحث مف خبلؿ استعراض المعكقات كالمشاكؿ التي تكاجه إدارة العمميات المكجستية كالمتمثمة في
المعكقات ( اإلدارية ،المالية ،الفبنية ،البشرية) السابقة الذكر ،أبنه البد مف التغمب عميها كذلؾ كي تتمكف

إدارة العمميات المكجستية مف القياـ بعمميات دعـ لكجستي صحيح كفاعؿ كذلؾ مف خبلؿ تذليؿ تمؾ

المعكقات كيككف مف خبلؿ التالي:

 .1المعكقات اإلدارية :اعتماد العمؿ كفؽ الخطط كالسياسات كتكضيح األهداؼ العامة
كاإلستراتيجية ،كتقميؿ المركزية كتفكيض السمطات لمعامميف مع تكفير المعمكمات البلزمة

لعمميات اإلمداد.

 .2المعكقات الفبنية :العمؿ عمي تقكية الببنية التحتية التكبنكلكجية كتكفير الخبرات في المجاؿ الفبني
كالتكبنكلكجي كتطكير أدا العامميف في إدارة العمميات المكجستية لمكاكبة التطكر التكبنكلكجي

كالفبني.

 .3المعكقات المالية :تكفير مصادر مالية كمكازبنات ثابتة كخاصة بالعمميات المكجستية ،مع
االهتماـ بالحكافز لمعامميف.

 .4المعكقات البشرية :ابنتقا العامميف في إدارة العمميات المكجستية بحيث يككف االختيار حسب

المؤهبلت العممية كالتخصصية المتعمقة في إدارة العمميات المكجستية مع زيادة االهتماـ
بالتدريب كالتطكير لممكارد البشرية في اإلدارة.

كمف خبلؿ ما سبؽ ذكره مف مباحث الفصؿ تبيف لمباحث أف مكضكع المكجستيات يحظى باهتماـ كبير
مف المبنظمات عمى اختبلفها في العصر الحديث ،فهك يعتبر عمـ حديث مف عمكـ اإلدارة كقد كاف أكؿ
ظهكر له في المستكل العسكرم ،كمف ثـ استخدـ في العمكـ االقتصادية ،كقد عرؼ بعدد مف التعريفات،
كالعمميات المكجستية تهتـ بالتكامؿ المتقف بيف الش ار كالتأميف كالبنقؿ كالتخزيف كالتمكيف كالصيابنة كالتعاقد
في مبنطقة عمميات متماسكة كجعمها عمبلن كاحدان يضمف عدـ حدكث أم خمؿ ،كهبناؾ هدؼ لمعمميات
المكجستية في المبنظمات األمبنية كهي ضماف تكفير احتياجات المبنظمة مف المكاد كالمعدات كالخدمات
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بالجكدة المبناسبة كالكقت كالمكاف المبناسبيف ،ككي تتمكف إدارة العمميات المكجستية مف تبنفيذ أهدافها فبل بد
ى

مف القياـ بعدد مف الكظائؼ كالمهاـ كهذه الكظائؼ تمكبنها مف تكفير االحتياجات لممبنظمة ،فالكظائؼ هي
عمميات الش ار  ،كعمميات التخزيف ،عمميات تكزيع كسائؿ البنقؿ  ،عمميات تكزيع التمكيف كاإلعاشة،
كعمميات اإلبنشا ات الهبندسية كأخي انر كظيفة التسميح ،كلكي تتمكف إدارة العمميات المكجستية ممف القياـ
بكظائفها عمى الكجه الصحيح ال بد تخطيط سميـ لها يرتكز عمي اسس إدارية كمهبنية ،ككذلؾ تكفير
المتطمبات التي تؤدم إلي تكامؿ في عمؿ إدارة العمميات المكجستية ،سكا متطمبات إدارية أك هيكمية أك
بشرية أك مادية ،ككذلؾ ال بد مف تجاكز المعيقات التي تعيؽ عمؿ إدارة العمميات المكجستية سكا ن اإلدارية

أك المالية أك الفبنية أك البشرية.
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ى
ى

الفصل الثالث

إدارة الؼولياث اللىجطتيت ودورها
يف دػن جهاز الشرطت الفلططينيت
المبحث األول :تحسين األداء.

المبحث الثاني :جياز الشرطة الفمسطينية

المبحث الثالث :المديرية العامة لإلمداد والتجييز وسبل تطوير العمميات
الموجستية.
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ى

املبحث األول
حتسني األداء
 أوالً :المقدمة

 ثانياً :مفيوم األداء.
 ثالثاً :أنواع األداء.

 رابعاً ::عناصر األداء.
 خامساً :تقييم األداء.

 سادساً :أىمية تقييم األداء.
 سابعاً :مراحل تقييم األداء.

 ثامناً :العوامل المؤثرة سمباً عمى األداء.
 تاسعاً :تحسين األداء.
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أوالً :مقدمة:

المبحث األول
تحسين األداء

حظي مكضكع األدا الكظيفي باهتماـ بالغ كشهد بحكثا مستمرة عف حمكؿ لممشكبلت المتعمقة باألدا

الكظيفي ،إذ أبنه يعتبر الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ أهداؼ العمؿ فضبل عف أبنه يعبر عف مستكل التقدـ
الحضارم كاالقتصادم لجميع الدكؿ المتقدمة كالبنامية عمى حد سكا  ،كما ازلت المبنظمات تبحث عف
قيادات جديدة عف طريؽ إعادة تصميـ هياكمها ،كمحاكلتها إشراؾ العامميف فيها في كضع السياسات
بصكرة أكبر ،كاستحدثت بنظاـ حمقات الجكدة كابتداع حكافز جديدة لمجهكد الفردية كالجماعية المممكسة،

كمئات األساليب األخرل التي تركز عمى تحقيؽ غاية كاحدة هي تحسيف األدا (.الخالدم،2012،ص)25

كيعد األدا الكظيفي مف أهـ األبنشطة التي تعكس كبل مف األهداؼ كالكسائؿ البلزمة لتحقيقها كيعبر عف

مدم كفا ة العامؿ أك بمكغ اإلبنجاز المرغكب في هذا العمؿ ،كيرتبط بالمخرجات التي تسعي المبنظمات

اإلدارية أك األجهزة األمبنية لتحقيقها(.الشكره،2013،ص)29

كتحسيف األدا لدم أفراد جهاز الشرطة الفمسطيبنية هك ما أراد الباحث أف يتعرؼ عمي دكر إدارة العمميات

المكجستية فيه  ،كالتي تـ التطرؽ لمعديد مف المكاضيع المتعمقة بها كالمكضحة لمعمميات المكجستية في

جهاز الشرطة الفمسطيبنية.

ثانياً :مفيوم األداء:

تطمؽ كممة األدا عمى عدة معاف كعبا ارت فهي تعبر عف التزاـ المكظؼ بمتطمبات كظيفته التي أسبندت

إليه مهامها مف االلتزاـ بمكاعيد الدكاـ الرسمي في الحضكر كاإلبنص ارؼ ،كااللتزاـ بكاجبات كمهاـ الكظيفة،
تزـ باآلداب كاألخبلؽ الحميدة داخؿ المبنظمة التي يعمؿ فيها ،كتحممه لؤلعبا كالمسئكليات المسبندة
كاالل ا

عمى عاتقه(.العبنزم،2004،ص)32

كيعرؼ األدا بأبنه تحقيؽ بعض الشركط أك الظركؼ التي تعكس بنتيجة أك مجمكعة بنتائج معيبنة لسمكؾ

شخص أك مجمكعة أشخاص(.درة،2003،ص)95

كأيضان هك أف أدا الفرد يقرف بالجهد الذم يبذله ،سكا تعمؽ باالبنتاجية أك الربحية أك القدرة التبنافسية أك

إبنجاز المهاـ المطمكبة(غربي كآخركف،2007،ص)132

كيشير اآلدا إلي درجة تحقيؽ كاتماـ المهاـ المككبنة لكظيفة الفرد ،كهك ما يعكس الكيفية التي يحقؽ أك

يشبع بها الفرد متطمبات الكظيفة ،كغالبان ما يحدث لبس كتداخؿ بيف األدا كالجهد فالجهد إلى الطاقة
المبذكلة ،أما األدا فيقاس عمي أساس البنتائج التي حققها الفرد(.حسف،1999،ص)215
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يمكف الفرد مف إبنجاز المهمة أك الهدؼ المخصص له ببنجاح كيتكقؼ
كيعرؼ (ألمير)اآلدا
بأبنه بنشاط ى
الفلدطونوظ ى
فيىدرمىجكازىالذرطظى
العادية لبلستخداـ المعقكؿ لممكارد المتاحة(.ألمير،1995،ص)213
ذلؾ عمي القيكد
ى

أما تعريؼ األدا مف البناحية اإلدارية فقد كرد في معجم المصطمحات االجتماعية عمى أبنه القياـ بأعبا

الكظيفة مف المسؤكليات كالكاجبات كفقا لممعدؿ المفركض أدا ه مف العامؿ الكؼ المدرب ،كيمكف معرفة
هذا المعدؿ عف طريؽ تحميؿ األدا  ،أم دراسة كمية العمؿ كالكقت الذم يستغرقه كابنشا عبلقة عادلة

بيبنهما ،كلمتمكف مف ترقية المكظؼ تجرل له اختبارات أدا  ،كيعتمد في ذلؾ عمى تقارير األدا  ،أم
الحصكؿ عمى بيابنات مف شأبنها أف تساعد عمى تحميؿ كفهـ كتقييـ أدا العامؿ لعممه كسمككه فيه ،في
فترة زمبنية محدكدة(.بعجي،2007،ص)10

كما يشير( )Bovelolsلؤلدا بأبنه يبنطكم عمي كاجبات كمسؤكليات يجب تحقيقها ،كهك ابنعكاس لمدم
بنجاح الفرد أك فشمه في تحقيؽ األهداؼ المتعمقة بعممه أيان كابنت طبيعة هذا العمؿ(.بنعيـ،2012،ص)41

كيعرؼ بأبنه" بنتاج قدرة كدافعية العامميف في األجهزة األمبنية عمي أدا كاجباتهـ تجاه المكاطبنيف ،كالحفاظ

عمي األمف العاـ كاستتبابه ،كابنجاز األعماؿ األمبنية المكمفيف بها "(الغصيف،2012 ،ص)34

أما مفهكـ األدا في األجهزة األمبنية فيرم مصطفي أبنه يتمثؿ في " مدم المهارة في استغبلؿ المكارد

األمبنية مف أفراد كأدكات كمركبات كأجهزة متبنكعة ،كذلؾ لتحقيؽ مستكم مرغكب مف األمف مف خبلؿ
األدا في التكقيت المبناسب كبالطريقة المبناسبة كبأقؿ التكاليؼ الممكبنة في العبنصر البشرم كالمادم

"(.الفايز،2013،ص)45

كيرل الباحث في دراسته أف األدا هك مقدار ما يبذله أفراد جهاز الشرطة الفمسطيبنية مف جهد أك بنشاط
إلبنجاز عمؿ ما مكمفيف به كهك حفظ البنظاـ كاألمف العاـ في المجتمع ،كذلؾ بقياس مستكم تحسيف إبنجازه

لهذا العمؿ إف كاف جيدان أك متكسطان أك متدبنيان مقاربنة بما يتـ تقديمه مف خدمات لكجستية له.

ثالثاً :أنواع األداء:

حددت القكاميس الخاصة باإلدارة أبنكاع األدا باألبنكاع التالية(:الجهبني،2013 ،ص)21
 .1األدا التعادلي :كيقصد به مستكم أدا العمؿ الذم يبدأ عبنده دفع المكافآت.

 .2األدا التقديرم :كهك عممية مقاربنة مستكم األدا الفعمي بعبلقة إرشاد أك فكرة محددة سمفان عف
أدا قياسي محدد كهدؼ.
 .3األدا القياسي :كهك متكسط بنسبة اإلبنتاج التي يحققها العماؿ المؤهميف عادة دكف إرهاؽ أبنفسهـ
في يكـ أك بنكبة عمؿ ،شريطة أف يككبنكا ممميف بطريقة العمؿ المحددة كمتقيديف بها ،كأف يككف
لديهـ الحافز عمي االجتهاد في عممهـ.
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جكازىاألداء
عناصر
رابعاً:
الذرطظ:ىالفلدطونوظ ى
فيىدرمى

لؤلدا عبناصر أك مك ىكبنات أساسية بدكبنها ال يمكف التحدث عف كجكد أدا فعاؿ ،كذلؾ يعكد ألهميتها في

قياس كتحديد مستكم األدا لمعامميف في المبنظمات ،كقد إتجه الباحثكف لمتعرؼ عمي عبناصر األدا مف

أجؿ الخركج بمزيد مف المساهمات لدعـ كتبنمية فاعمية األدا الكظيفي لمعامميف كقد حدد بعض الكتاب أف
هبناؾ عبناصر أربعة لؤلدا تتمثؿ بالتالي(:العماج،2003،ص)76

 .1المعرفة بمتطمبات الكظيفة :كتشمؿ المهارات المهبنية كالمعرفية الفبنية كالخمفية العامة بمتطمبات

الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بها.
 .2بنكعية العمؿ :كتشمؿ الدقة كالبنظاـ كاإلتقاف كالبراعة كالتمكف الفبني كالقدرة عمي تبنظيـ كتبنفيذ العمؿ
كالتحرر مف األخطا .
 .3كمية العمؿ :كتشمؿ العمؿ المبنجز في الظركؼ العادية كسرعة اإلبنجاز.
 .4المثابرة كالكثكؽ :كيدخؿ فيها التفابني كالجدية في العمؿ كالقدرة عمي تحمؿ المسؤكلية كابنجاز األعماؿ
في مكاعيدها كمدم الحاجة لئلشراؼ كالتكجيه.
كيحدد هايبنز ( )Haynesثبلث عبناصر لؤلدا ال تختمؼ كثي انر عما ذكره درة( :شاهيف،2010،ص)42

أ .المكظؼ :كما يمتمكه مف قدرات معرفية كمهارات كاهتمامات كقيـ كاتجاهات كدكافع.
ب .الكظيفة :كما تتصؼ به مف متطمبات كتحديات كما تقدمه مف فرص عمؿ.

ت .المكقؼ :كهك ما تتصؼ به البيئة التبنظيمية كالتي تتضمف مبناخ العمؿ كاإلشراؼ كاألبنظمة اإلدارية
كالهيكؿ التبنظيمي.والشكل رقم ()3.1يوضح مكونات األداء والعوامل المؤثرة فيو والنتائج التي يحققيا.

شكؿ رقـ ( )3.1مككبنات األدا كالعكامؿ المؤثرة فيه
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األداء:
خامساً :تقييم
ى

يعتبر تقييـ األدا الكصؼ المبنظـ لبنكاحي القكة المرتبطة بالكظيفة سكا بصكرة فردية أك جماعية بما يخدـ
غرضيف أساسييف في المبنظمات ،كتطكير أدا العامميف بالكظيفة باإلضافة إلي إمداد المديريف كالعامميف

بالمعمكمات البلزمة التخاذ الق اررات ،كمف ثـ بنجد أف عممية تقييـ األدا تشير إلى تمؾ الكظيفة المستمرة

كاألساسية مف كظائؼ إدارة المكارد البشرية التي تسعي إلى معرفة بنقاط القكة كالضعؼ لؤلدا الجماعي أك
الفردم خبلؿ فترة معيبنة كالحكـ عمي األدا

لبياف مدل التقدـ في العمؿ ،بهدؼ تكفير األساس

المكضكعي التخاذ الق ار ارت المتعمقة بالكثير مف سياسات المكارد البشرية في المبنظمة( .المغربي،2007 ،

ص)167

كقد تـ تعريفة بعدة تعريفات مبنها أبنه عممية قياس مكضكعية لحجـ كمستكم ما تـ إبنجازه بالمقاربنة مع

المطمكب ابنجازه كمان كبنكعان(.شاكيش،2005،ص)87

كما تـ كصؼ تقييـ األدا بابنه بنظاـ رسمي لقياس كتقييـ التأثير في خصائص الفرد األدائية كالسمككية
كمحاكلة التعرؼ عمي احتمالية تكرار بنفس األدا كالسمكؾ في المستقبؿ إلفادة الفرد كالمبنظمة كالمجتمع.

(الهيتي، 2005،ص)199

كمف التعاريؼ أيضا اف تقييـ اآلدا عبارة عف تقرير يبيف مستكم أدا الفرد كبنكع سمككه مقاربنة مع

مهمات ككاجبات الكظيفة المبنكطة به ،فهك يساعد المسئكليف عمي معرفة جكابنب القكة كالضعؼ في بنشاط
ذلؾ الفرد ،كالهدؼ المبنشكد مف ذلؾ هك معالجة الضعؼ اف كجد كتدعيـ جكابنب القكة أيضان ،كيركز هذا
المفهكـ عمي اآلدا

الفعمي في ظؿ متطمبات كظيفته ،كيعاير ذلؾ باإلبنجاز المتكقع مبنه

آداؤه(.صالح،2004،ص)137

كفي هذه الدراسة أراد الباحث مف تقييـ األدا مدل تحسف هذا األدا بنتيجة لما يتـ تقديمه له مف

احتياجات لكجستية لتبنفيذ ما يطمب مبنه مف مهاـ أمبنية كشرطية.

سادساً :أىمية تقييم األداء:

إف أهمية األدا في أم مبنظمة سكا كابنت أمبنية أـ عسكرية تكمف في ككبنه البناتج البنهائي لجميع ما
يمارس في هذه المبنظمة مف أعماؿ كأبنشطة سكا كاف ذلؾ عمي مستكم الفرد أك المبنظمة أك الدكلة ،لذلؾ

بنجد أف المبنظمات ذات األدا المتميز تككف أكثر استق ار انر كبقا ن مف غيرها كمف هبنا يمكف القكؿ بشكؿ
عاـ أف اهتماـ إدارة المبنظمة كقياداتها بمستكم األدا يفكؽ عادة اهتماـ العامميف بها لذلؾ يمكف القكؿ
بأف أدا أم مبنظمة يعد ابنعكاس لقدرات كدكافع الرؤسا كالقادة كليس ابنعكاسان لقدرات كدكافع المرؤسيف

فحسب(.الشكره،2013،ص)31
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كيحقؽ تقييـ األدا فكائد عديدة لممؤسسة كلمعامميف بها كمف أهمها( :ابك حطب،2009 ،ص )17-16
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

 .1يعد تقييـ األدا ىأساسان جكهريان لعمميات التطكير اإلدارم فهك يتبناكؿ جكابنب عديدة كمتشابكة مبنها ما
يتصؿ بالمؤسسة كاج ار ات العمؿ ،كمبنها ما يتصؿ بالعامميف أبنفسهـ حيث تسهـ عممية تقييـ األدا
في تكفير معمكمات مهمة عف مستكم أدا العامميف ،كتساعد في تحديد األساس الكاقعي الذم يجب
أف تبدأ مبنه جهكد التطكير.
 .2تسهـ عممية تقييـ األدا في الكشؼ عف القدرات كالطاقات الكامبنة لدم العامميف كيمكف أف يككف
مدخبلن إلعادة تقسيـ العمؿ كتكزيع المسؤكليات كاألدكار.
 .3تسهـ عممية تقييـ األدا في تحسيف كتطكير أدا العامميف ،فهك يعاكف الرؤسا كالقادة في اكتشاؼ
جكابنب الضعؼ كالقصكر في كفا ة العامميف كالعمؿ عمي تقكيتها ،إلي جابنب تحديد بنكع التكجيه
البلزـ لدفع سمكؾ العامميف كسد جكابنب البنقص في كفا تهـ.
 .4يساعد تقييـ األدا في تحديد مدم فعالية المشرفيف كالمديريف في تبنمية كتطكير أعضا الفريؽ.
 .5يؤدم تقييـ األدا إلي اقتراح المكافآت المالية المبناسبة لمعامميف مف خبلؿ المعمكمات التي يتـ
الحصكؿ عميها مف عممية تقييـ األدا .
 .6يعتبر تقييـ األدا مف األساليب األساسية التي تستخدـ في الكشؼ عف الحاجات التدريبية كبالتالي
تحديد أبنكاع برامج التدريب كالتطكير البلزمة.

سابعاً :مراحل تقييم األداء:

حدد يكسؼ اليكسؼ أربعة مراحؿ لتقييـ األدا الكظيفي تتمشي مع المسئكليات كالمهاـ الكظيفية لمقائميف

بعممية التقييـ كهي (:الشريؼ،2004،ص)

 .1مرحمة اإلرشاد كالتكجيه :لما كابنت عممية تقكيـ اآلدا الكظيفي تستبند الي األفراد ذكم المراكز
اإلشرافية داخؿ األجهزة الحككمية ،فإف هؤال الرؤسا ممزمكف بإرشاد مرؤكسيهـ كتكجيههـ بصكرة
تكفؿ لهـ القياـ بكاجبات كمهاـ كمسؤكليات كظائفهـ كتأديتها بأكمؿ كجه ممكف.
 .2مرحمة اإلشراؼ كالمراقبة :كهي مف المراحؿ الحساسة في عممية تقييـ األدا ألبنها ترتبط بقدرة الرئيس
المباشر القيادية ككعيه بأهداؼ عممية التقييـ ،كمركبنته التي تجعؿ المرؤسيف يدرككف أف الغرض هك
تحسيف األدا مف أجؿ زيادة اإلبنتاج.
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 .3التقييـ :كلكي تتصؼ هذه المرحمة بالفاعمية كاإلبنصاؼ كالعدالة فإبنها تقترف بعبنصر الزمف ،كمحتكم
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

تعبئة التقرير ،كيحتكم التقرير عمي ثبلث عبناصر أساسية هي األدا  ،كالصفات
تقرير الكفاية ك ى

الشخصية ،كالعبلقات الفردية ،كالتعامؿ مع اآلخريف.
 .4إتخاذ القرار اإلدارم :كهي المرحمة األخيرة التي يتخذ فيها قرار محدد الهدؼ يترتب عميه أثار
لممكظؼ.

ثامناً :العوامل المؤثرة سمباً عمي األداء:

فيما يمي بنستعرض بعض العكامؿ التي تؤدم الي تدبني مستكيات األدا ( :الخالدم،2012،ص)28-27

 .1مشكبلت الرضا الكظيفي :عدـ الرضا الكظيفي أك إبنخفاضه لدم المكظفيف يعتبر مف العكامؿ
األساسية في تدبني معدالت األدا  ،كهك ال يقتصر عمي الحكافز المادية فقط ،بؿ يتأثر بالحكافز
المعبنكية عمي حد سكا .
 .2التسيب اإلدارم :التسيب اإلدارم يعبني ضياع ساعات طكيمة مهدكرة مف العمؿ يقضيها المسئكؿ أك
المكظؼ خارج بنطاؽ العمؿ أك في أعماؿ ليس لها صمة به ،كيبنشأ التسيب اإلدارم بنتيجة ألسباب
عديدة مبنها أسمكب القيادة كاإلشراؼ ،فإذا كابنت القيادة العميا عمي قدر كبير مف االلتزاـ بالبنظاـ كاحتراـ
الكقت كأبدت إبنتما كحماس لمعمؿ  ،فإف ذلؾ سكؼ يجعمها قدكة يحتذم بها.
 .3غياب األهداؼ المحددة :إف المبنظمات التي تعمؿ دكف أف يككف لديها خطط شمكلية كتفصيمية
لؤلعماؿ كمعدالت إبنتاج محددة فإبنها ال تستطيع أف تقيس مدم ما تحقؽ مف إبنجازات كأف تحاسب
مكظفيها عمي معدالت إبنتاجهـ ،كفي ظؿ غياب أك محدكدية استخداـ معايير لؤلدا أك خطط تفصيمية
محددة فإف المبنظمة ال تستطيع أف يككف لديها معايير أك مؤشرات لئلبنتاج ،كيتساكل في هذه الحالة
المكظؼ الذم يؤدم مع الذم يككف أداؤه محددان أك معدكمان.
 .4عدـ المشاركة في اإلدارة :إف ضعؼ مشاركة المستكيات اإلدارية المختمفة في التخطيط كصبنع
الق اررات مف العكامؿ التي ساهمت في إيجاد فجكة بيف القيادات اإلدارية العميا كالمكظفيف في
المستكيات الدبنيا ،كيبنتج عبنه ضعؼ الشعكر بالمسئكلية كالعمؿ الجماعي لتحقيؽ األهداؼ لممبنظمة،
كهذا يؤدم إلي تدبني مستكم األدا لدم المكظفيف.
 .5مشكبلت البيئة المادية :تهتـ الكثير مف المبنظمات بمختمؼ أبنكاعها ببيئة العمؿ المادية المبناسبة مف
بناحية اإلضا ة أك العمؿ عمي إقبلؿ الضكضا كتكفير الهدك لمعامميف كالتهكية كالتدفئة كاالهتماـ
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بالبنظافة بهدؼ تحسيف ظركؼ العمؿ ،فعجز المبنظمة عف تكفير بيئة مادية مبناسبة لمعامميف يؤدم إلي
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

في بنفكس العامميف كابنخفاض ركحهـ المعبنكية كبالتالي إلي قمة إبنتاجهـ كضعؼ في
ترؾ آثار سيئة ى
مستكم أدائهـ.
 .6ضعؼ بنظاـ الحكافز :تعمؿ المبنظمات البناجحة عمي استخداـ أساليب التحفيز التي تبلئـ المكقؼ،
فغي اب الحكافز تؤثر عمي العديد مف البنكاحي مبنها معبنكياتهـ كعمي رغبتهـ في تبنمية قدراتهـ كمعارفهـ
كعدـ التكصؿ إلي أفكار جديدة كمبنجزات عالية كالتزامهـ كبالتالي عمي أدائهـ.

تاسعاً :تحسين األداء:

أ .مفيوم تحسين األداء:

هك استخداـ جميع المكارد المتاحة لتحسيف المخرجات كابنتاجية العمميات ،كتحقيؽ التكامؿ بيف التكبنكلكجيا
الصحيحة التي تكظؼ رأس الماؿ بالطريقة المثمي(.الشهرابني،2013 ،ص)43

كيتطمب تحسيف األدا تجميع الكظائؼ في فئات ببنا ن عمي التماثؿ في كاجباتها كمسؤكلياتها ،لمساعدة
المشرفيف عمي تكزيع العمؿ عمي بنحك مبنظـ ،فضبلن عف مساعدة العامميف عمي معرفة كاجبات كمسؤكليات
كظائفهـ ،كمف ثـ معرفة المطمكب مبنهـ أدائه ،كيتطمب تحسيف أدا أية مبنظمة تكازف العبناصر األربع

التالية:

.1الجكدة.

.3التقبنية.

 .2اإلبنتاجية.

 .4التكمفة.

يؤكد تكازف هذه العبناصر أف تكقعات كاحتياجات أصحاب المصمحة في المبنظمة قد أخذت في االعتبار،
كيطمؽ عمي هذا المبنهج المتكامؿ إدارة التحسيف الشامؿ(.أؿ الشيخ،2011،ص)45

ب .خطوات عممية تحسين األداء:

يبناط باألجهزة الحككمية مسؤكلية تحقيؽ العديد مف األهداؼ العامة لممجتمع ،كعمي قدر كفا ة هذه
األجهزة كحسف أدائها لمهامها تتحقؽ تمؾ األهداؼ ،كألف طريقة كمستكم األدا يختمفاف مف فرد ألخر،
كألف الفارؽ بيف الشخص ذم األدا العادم كالشخص الذم يمتمؾ القدرات يعكد دائما الي مبنظكر كؿ

مبنهما لمحياة كاختبلؼ الجهد الذم يبذالبنه بحيث يصبح كؿ فرد مبنهما قاد انر عمي تهيئة الظركؼ المبناسبة
التي تساعد عمي التقدـ ،لذلؾ كاف مف الضركرم كضع بعض الخطكات المهمة لتحسيف أدا العامميف

مما يبنعكس بالتأكيد باإليجابية كاألدا العالي لمؤسساتهـ كهذه الخطكات هي( :الشكره،2013،ص)36
 .1الكقفة الصادقة مع البنفس كتحديد األهداؼ المرجكة.
 .2تطكير القدرات.
 .3التخطيط لتحسيف األدا .
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 .4رفع الركح المعبنكية.

فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

 .5حؿ المشكمة ىكتخطي الصعكبات.
 .6تبنفيذ الخطة

ث .دور تحسين األداء في رفع إنتاجية العاممين( :الجهبني،2013،ص)25
يحظى مكضكع تحسيف األدا باهتماـ متزايد في كؿ المجتمعات المتقدمة كالبنامية عمي حد سكا  ،فقد
أصبح معيا انر كمؤش انر أساسيان لمتقدـ االقتصادم كاإلدارم أيضان ،حيث يعد أدا الفرد عمى مختمؼ

المستكيات كالتبنظيمات ابنعكاسا ألدا القسـ أك اإلدارة أك المبنظمة التابع لها ،كهك تعبير عف درجة فاعمية

المبنظمة التي يعمؿ بها ،كيتدرج تأثير تحسيف مستكل األدا الى المستكل القكمي ،كذلؾ مف مبنطمؽ أف
الدكلة تتككف مف عدد كبير مف المبنظمات كالتبنظيمات ،كهذه المبنظمات المككف األساسي لها هك الفرد أك

العامؿ ،كفي البنهاية يبنعكس هذا التأثير عمى مستكل الدكلة ،لذلؾ فإف االهتماـ كالتركيز عمى أدا األفراد

هك السبيؿ إلى دعـ كزيادة إبنتاجية المبنظمة.
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ى

املبحث الثاني
جهاز الشرطة الفلسطيهية
 أوالً :تعريف الشرطة

 ثانياً :وظائف جياز الشرطة

 ثالثاً :اختصاصات جياز الشرطة
 رابعاً :أىداف العمل الشرطي

 خامساً :ىيكمية جياز الشرطة الفمسطينية

 سادساً :العالقة بين توفير االحتياجات لجياز الشرطة الفمسطينية
وتحسين األداء
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أوالً :تعريف الشرطة.

المبحث الثاني

جياز الشرطة الفمسطينية

الشرطة هيئة مدبنية بنظامية تؤدم كاجبها في خدمة الشعب كتكفؿ لممكاطف الطمأبنيبنة كاألمف  ،كتسهر
عمي حفظ البنظاـ العاـ كاآلداب ف كتتكلي تبنفيذ ما تفرضه عميها القكابنيف كالمكائح مف كاجبات  .كتعتبر

مف أهـ أجهزة الدكلة ،كمع تطكر الحياة االجتماعية تعددت كظائؼ الشرطة كمهامها فالشرطة كابنت كما
زالت ستبقي تضطمع بأعماؿ كاج ار ات تهدؼ الي حفظ البنظاـ كاألمف العاـ في المجتمع  .فالشرطة إذف

هي بكجه عاـ أداة الدكلة لصكف األمف كاقرار البنظاـ العاـ كتبنفيذ القكابنيف التي تسبنها الدكلة لصالح

مكاطبنيها كفقا لمضكابط المحددة لذلؾ(.كمكب،2011،ص)84
وتعر الشرطة على أنها هٌئة مدنٌة نظامٌة ذات طابع عسكري تقوم بواجبات حفظ النظام العام واألمن
داخل الدولة وأي تكالٌ ٌحدده القانون(.حمداف،2010،ص)65

ثانياً :وظائف جياز الشرطة الفمسطينية:

 .1الوظيفة اإلدارية(كمكب،2005،ص )23كهي مجمكعة األبنشطة التي تمارسها الشرطة كسمطة

إدارية مف أجؿ الحفاظ عمي األمف العاـ كتشمؿ كافة األعماؿ التي ترمي الي مبنع إرتكاب الجريمة مف
حيث أعماؿ الحراسة كالدكريات كتبنظيـ المركر كمراقبة األشخاص كاألماكف الي غير ذلؾ مف األعماؿ

الكقائية السابقة عمي كقكع الجرائـ كالحكادث .كتتحدد الكظيفة اإلدارية لمشرطة في ثبلثة أغراض كهي:

أ.المحافظة عمي األمف العاـ :كذلؾ بمبنع مخاطر التي تهدد المجتمع سياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا ككؿ ما

يهدد الفرد في حياته كماله ،فمبنع الجريمة سكا في ذلؾ الج ارئـ المخمة بأمف الدكلة مثؿ التجسس
كالتخريب كاثارة الفتف كاالضطرابات كتزييؼ العممة أك الجرائـ التي تخؿ باألمف األفراد كتبنافي اآلداب

العامة مثؿ جرائـ القتؿ كالسرقة كالخطؼ كافساد األخبلؽ كذلؾ مف خبلؿ الدكريات الحراسة كاألكمبنة
كالمراقبة.

ب .المحافظة عمي البنظاـ العاـ :كذلؾ بتبنظيـ الحياة الخارجية لؤلفراد بصكرة تمكبنهـ مف مباشرة بنشاطهـ
في يسر كسهكلة كبدكف مضايقات أك تعطيؿ مثؿ تبنظيـ حركة المركر في الطرؽ العامة كحفظ البنظاـ في

األماكف التي يرتادها جماهير غفيرة مف المكاطبنيف كمبنع استعماؿ مكبرات الصكت كمبنع إطبلؽ األعيرة

البنارية ...الخ.

ج .تبنفيذ ما تفرضه القكابنيف كالمكائح كالكاجبات :كذلؾ بمعاكبنة اإلدارات األخرم في تبنفيذ القكابنيف المتعمقة

بها كشرطة البمديات كشرطة السياحة كاآلثار كمبنع االستيبل عمي األراضي كمعاكبنة ك ازرة التجارة

كالصبناعة في مكضكعات لغش كالتدليس التجارم كمبنع االستغبلؿ كتبنفيذ األحكاـ التي تصدر في
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البنزاعات المدبنية باستعماؿ القكة الجبرية كتبنفيذ ما يقتضي به قابنكف األحكاؿ الشخصية في دعكم الطاعة
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

كالضـ كالرؤية.

ى

 .2الوظيفة القضائية:
في حالة عدـ تمكف الكظيفة اإلدارية مف مبنع الجريمة ،فإبنه بعد كقكعها يحتاج إلى سيطرة إج ار ات
الكظيفة القضائية أك الضبط الجبنائي لمكشؼ عبنها كضبط كتعقيب مرتكبيها مف خبلؿ عدة مراحؿ إجرائية
هامة ،كاالستقصا كاالشتباه كمرحمة التحرم كمع االستدالالت كمرحمة التحقيؽ ،كتتـ هذه المراحؿ كفؽ

قسما البحث الجبنائي كاألدلة الجبنائية في الشرطة فريؽ
إج ار ات يقكـ بها مركز الشرطة ،كيشكؿ معه ن
عمؿ لمسيطرة عمى الجريمة كمعطياتها إلبراز مفهكـ كظيفة الضبط الجبنائي ،كيعد مركز الشرطة الركيزة
التي تقكـ عميها كافة األعماؿ األمبنية كتبنطمؽ مبنه جميع اإلج ار ات الشرطية(.الشهرابني،2003،ص)123

 .3الوظيفة اإلجتماعية :إف مسؤكلية األفراد تجاه األمف يعززها كيقكيها الدكر االجتماعي لمشرطة
،فالشرطة رغـ دكرها التقميدم في مكافحة الجريمة كتركيزها عمي هذا الجابنب ،إال أبنها تقكـ بدكر اجتماعي
كأعماؿ البنجدة مثبل الذم يستدعي المكقؼ بالمساعدة في حاالت الزالزؿ أك الفيضابنات اك إبنقاذ الطرؽ

كالجباؿ كالغرؽ أك في حالة ابنتشار األكبئة كاألمراض فإف الشرطة يمكف أف تمعب دك انر اجتماعيان

هامان(.كمكب،2011،ص)110

 .4الوظيفة االقتصادية :كيظهر هذا الدكر جميان في مكاجهة الجرائـ التي تهدد اقتصاد الدكؿ مثؿ:
مكاجهة جرائـ الفساد اإلدارم كالرشكة كالكسب غير المشركع ،كاختبلس الماؿ العاـ كغسؿ األمكاؿ

كمحاربة جرائـ البنقد كالتهريب كالغش التجارم ،ككذلؾ قطعت الشرطة شكطان كاسعان في مكاجهة جرائـ
التزييؼ كالتزكير باعتبارها مف الجرائـ التي تهدد الثقة في المعامبلت المالية بيف األفراد في

المجتمع(.كمكب،2012 ،ص)46

ثالثاً :اختصاصات جياز الشرطة الفمسطينية:

بنص مشركع قابنكف هيئة الشرطة الفمسطيبني عمي أف الشرطة الكطبنية الفمسطيبنية هيئة مدبنية بنظامية كحدد

اختصاصاتها كما يمي:

 .1المحافظة عمي البنظاـ كاألمف العاـ.
 .2المحافظة عمي اآلداب العامة.

 .3تبنفيذ أحكاـ القضا ):.كمكب ،2010ص)116

 .4العمؿ عمي الكقاية مف الجريمة كمبنع كقكعها ،كضبطها كالعمؿ عمي اكتشاؼ مرتكبيها كتقديمهـ
لمعدالة.

 .5حماية األمكاؿ كاألعراض كالحفاظ عمي سبلمة المصالح العامة لممجتمع.
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 .6تبنفيذ ما تفرضه عميها القكابنيف كالمكائح ممف تكاليؼ كمساعدة السمطات العامة في تأدية كظائفها
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طبقان ألحكاـ ىالقابنكف.

 .7مراقبة كتبنظيـ البنقؿ كالمركر عمي الطرؽ العامة.

 .8متابعة كتبنظيـ كترخيص حمؿ المكاطبنيف لمسبلح.

 .9حراسة المؤسسات كالمقرات الحككمية باإلضافة لمقرات المؤسسات الدكلية كالبعثات الدبمكماسية
كالقبنصمية.

 .10اإلشراؼ عمي االحتجاجات كاالحتفاالت كالمكاكب العامة في الطرؽ كاألماكف العامة.
 .11تكفير فرص بنجاح التبنمية كالتي تتطمب تكفير األمف كاالستقرار الذم يكفر الطمأبنيبنة لرؤكس
األمكاؿ(.خميؿ،2012،ص)54

رابعاً :أىداف العمل الشرطي:

يهدؼ العمؿ الشرطي بصفة عامة إلى تحقيؽ المصمحة العامة كأف يعمؿ عمى إقامة كحماية البنظاـ العاـ

كالذم يشتمؿ عمى عبناصر ثبلثة تتمثؿ فيما يمي):الطبنابني،2010،ص ص)55-53
.1تحقيق األمن العام:

كمعبنى ذلؾ أف يككف الهدؼ مف األعماؿ الشرطية مبنع كقكع الحكادث أك التقميؿ مف احتماؿ كقكعها ،مثؿ

أيضا اتخاذ االحتياطات األمبنية البلزمة
حكادث السرقة كالسطك كالقتؿ أك حكادث السير كالمركر ككذلؾ ن
لمكاجهة المخاطر الطبيعية مثؿ الفيضابنات أك الزالزؿ كدر الككارث العامة ،كقد شهد مدلكؿ األمف العاـ
تطكر ممحكظنا في المجتمع الحديث كشمؿ العديد مف الجكابنب مثبل ألمف االقتصادم كمف صكره الكقاية
نا
مف الجرائـ االقتصادية كمكافحتها بكافة أشكالها التقميدية كالمستجدة كمف أمثمتها تزييؼ كتزكير العممة
كغسؿ األمكاؿ كاالحتياؿ اإللكتركبني ،كما شمؿ أم أيضا هذا المدلكؿ األمف االجتماعي الذم يعبني
بالسمككيات المخمة باألمف كالتسكؿ كالتعرض لمغير بالقكؿ أك الفعؿ.

.2المحافظة عمى الصحة العامة:
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ القياـ بكافة اإلج ار ات الكفيمة بالحفاظ عمى صحة الجمهكر ككقايته مف أخطار

األمراض كابنتشار األكبئة ،كمف المبلحظ أبنه كاف كاف الجابنب األكبر مف هذه اإلج ار ات يقع عمى عاتؽ
األجهزة غير الشرطية ،إال أف المتغيرات الحالية في كافة المجتمعات كالتي أدت إلى زيادة تدخؿ العمؿ

الشرطي في كثير مف بنكاحي الحياة أدل إلى قياـ األجهزة الشرطية بدكر فعاؿ في هذا الجابنب مف خبلؿ
أيضا القياـ بإبعاد مف تثبت
القياـ باإلج ار ات التي تهدؼ إلى الكقاية مف كمكافحة جرائـ التمكث البيئي ك ن
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إصابته بأحد األمراض المعدية أك ذات الخطكرة عمى الصحة العامة ككذلؾ مكافحة االتجار بالمكاد ذات
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الخطكرة عمى اإلبنساف ى مثؿ المخدرات لمحفاظ عمي صحته البدبنية كالعقمية.
.3توفير السكينة العامة:

كيتـ ذلؾ مف خبلؿ قياـ األجهزة الشرطية بالتصدم لمحاكالت تعكير الهدك أك إحداث الضكضا كالجمبة

كبصفة خاصة بالمبناطؽ السكبنية أك بالطرؽ العامة ،كمثاؿ ذلؾ الضكضا المقمقة لراحة البناس كالمبنبعثة
مف أجهزة الكاسيت كالتمفزيكف كمكبرات الصكت ،كلعؿ أبرز األعماؿ التي تقكـ بها األجهزة الشرطية في
هذا المجاؿ العمؿ بالتبنسيؽ مع اإلدارات المحمية المختصة كالبمدية عمى بنقؿ المبنشآت الصبناعية أك

بعيدا عف المبناطؽ السكبنية لممحافظة عمى الهدك فيها ،كمما ال شؾ فيه أف
األبنشطة المثيرة لمضكضا
ن
أهداؼ العمؿ الشرطي تتحقؽ كبصكرة فعالة مف خبلؿ قياـ الجهاز الشرطي بالعديد مف األعماؿ كالتي
يتمثؿ البعض مبنها في ما يمي:

بنهار لتكفير مجتمع آمف كمستقر.
أ -التكاجد كاالبنتشار األمبني المستمر ليبلن ك نا
ب -مبلحقة الخطريف كالعمؿ عمى كضعهـ تحت السيطرة األمبنية إلجهاض مخططاتهـ اإلجرامية.
ت -رصد الظكاهر اإلجرامية كأماكف تجمع الخطريف عمى األمف.

تحسبا ألم عمؿ يخمب األمف.
ث -تأميف المبنشآت كالمرافؽ الحيكية كالسفارات كالقبنصميات
ن
ج -تبنظيـ حركة السير كالمركر لمبنع االحتكاكات كاالزدحاـ المركرم كسرعة فحص الحكادث البناجمة
عبنها كبنقؿ المتكفيف كالمصابيف.

ح -رصد كمراقبة المتغيرات األمبنية مما يسمح بالتدخؿ الحتكائها قبؿ أف تتزايد حدة تأثيراتها السمبية.
خ -إدارة المبنشآت العقابية كحراستها كالعمؿ عمى تأهيؿ البنزال بها.

د -مبنع كقكع االضطرابات األمبنية كأعماؿ الشغب كالتصدم لها في حاؿ كقكعها.

ذ -التبنسيؽ كالتعاكف المستمر مع كافة األجهزة المعبنية بالدكلة كبصفة خاصة مؤسسات الضبط
االجتماعي لمعمؿ عمى الكقاية مف الجريمة كتبنمية الكعي األمبني كتفعيؿ التكاصؿ بيف الشرطة
كالجمهكر.
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الفمسطينية:
جيازى الشرطة
فيىاً:
خامس
الفلدطونوظ ى
ىيكميةالذرطظ
درمىجكازى

برز االهتماـ بالتبنظيـى بشكؿ كاضح في كقتبنا الراهف بسبب التكسع في حجـ المجتمعات كزيادة عدد
األجهزة أك المبنظمات التي تعتمد عميها هذه المجتمعات في تحقيؽ أهدافها ،إلي جابنب إزدياد التخصص

المهبني لؤلفراد كتبنكع كسائؿ اإلبنتاج ،مف هبنا برزت الحاجة إلي ضركرة االهتماـ بالتبنظيـ بجميع أشكاله

كصكره بغرض تكجيه المبنظمات كاألفراد العامميف فيها بنحك تحقيؽ األهداؼ التي أبنشئت مف أجمها هذه

المبنظمات(.محمكد،2011،ص)228

كتسعي المبنظمة مف خبلؿ هيكمها التبنظيمي إلى تحقيؽ األهداؼ التالية( :المكزم،2002،ص)48
 .1تكضيح اإلدارات كاألقساـ كلكحدات داخؿ المبنظمة.

 .2تكضيح المستكيات اإلدارية في المبنظمة كاختصاصات كمسئكليات كؿ مستكل.
 .3إبراز مبدأ التخصص كتقسيـ العمؿ.

 .7تكضيح خطكط السمطة.

 .4تكضيح العبلقات الرسمية.

 .8تقميؿ االزدكاجية.

 .5تكضيح خطكط االتصاؿ.

 .9ترتيب الكظائؼ كالتبنسيؽ بيبنها.

 .6تسهيؿ عمميات ببنا الكحدات كاألقساـ.
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يذَر عبو انشرطخ

انجُبء انزُظًٍُ
نقُــــبدح انشرطخ 

ى
َبئت يذَر انشرطخ
نهًحبفظبد انجُىثُخ

َبئت يذَر انشرطخ
نهًحبفظبد انشًبنُخ

يكزت انًذَر
يفزش عبو
انشرطخ

انعالقبد انعبيخ
واإلعالو

يسبعذ انًذَر
نشرطخ انًحبفظبد
انشًبنُخ

انشرطخ انجُبئُخ
انذونُخ

يسبعذ انًذَر
نشرطخ
انًحبفظبد
انجُىثُخ

إدارح انزخطُظ
وانزطىَر

يسبعذ انًذَر
نهشرطخ انًزخصصخ

وحذح
انشؤوٌ
انقبَىَُخ
أيٍ انشرطخ

انًجبحث انعبيخ

يكبفحخ
انًخذراد

يسبعذ يذَر انشرطخ
نهشئىٌ اإلدارَخ

يسبعذ انًذَر
نهعًهُبد وانزذرَت

انزذخم وحفع
انُظبو

يسبعذ انًذَر
نهشرطخ انُظبيُخ

انًعبثر
وانحذود

انزُظُى
واإلدارح

هُذسخ
انًزفجراد

يحبفظخ
غسح

شرطخ
انجهذَبد

يبنُخ
انشرطخ

انزذرَت

انذورَبد
وانُجذح

يحبفظخ
انىسطً

أيٍ
انجبيعبد

االرصبالد

انشرطخ
انجحرَخ

يحبفظخ
راو هللا

يحبفظخ
خبَُىَس

انشرطخ
انُسبئُخ

انعًهُبد
انًركسَخ

شرطخ
انحراسبد

يحبفظخ
أرَحب

يحبفظخ
رفح

انشرطخ
انقضبئُخ

يحبفظخ
جٍُُ
يحبفظخ
قهقُهُخ
يحبفظخ
َبثهس
يحبفظخ
طىنكرو

يحبفظخ
شًبل غسح

اإليذاد
وانزجهُس
اِنُبد
انزسهُح
َبدٌ
ضجبط
انشرطخ

يحبفظخ
ثُذ نحى
يحبفظخ
انخهُم

المصدر  :اإلدارة كالتبنظيـ في جهاز الشرطة2013،ـ
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الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة:
الذرطظى عناصر
توزيعى أعداد
فيىاً:
سادس
الفلدطونوظ ى
درمىجكاز

المذككرة في أجهزة الشرطة بأبنه ال يكجد معيار كاضح كمحدد لعدد عبناصر الشرطة،
تؤكد لبنا األعداد
ى

كيظهر لبنا مف خبلؿ التالي أعداد عبناصر الشرطة الفمسطيبنية مكزعيف حسب المحافظات كاإلدارات

كالرتب المختمفة في قطاع غزة ،كحسب بيابنات إدارة التبنظيـ كاإلدارة بالشرطة بمغ إجمالي عدد عبناصر

الشرطة الفمسطيبنية بقطاع غزة ( )8198مف الضباط كصؼ ضباط كأفراد ،كهي مكزعة كالتالي( :إداة

التبنظيـ كاإلدارة بجهاز الشرطة الفمسطيبنية)2013،
 .1التوزيع حسب المحافظات :

جدكؿ رقـ ( )3.1تكزيع عبناصر الشرطة حسب المحافظة

المحافظة
العدد

رفح

خابنيكبنس

الكسطى

غزة

الشماؿ

اإلجمالي

1079

1376

1118

3055

1570

8198

 .2التوزيع حسب الرتبة:

المصدر ( :جرد بكاسطة الباحث )2013
جدكؿ رقـ ( )3.2تكزيع عبناصر الشرطة حسب الرتبة

الرتبة

عميد

عقيد

مقدـ

رائد

بنقيب

مبلزـ أ

مبلزـ

أفراد

اإلجمالي

العدد

2

13

66

207

758

1144

782

5226

8198

المصدر ( :جرد بكاسطة الباحث )2013

كلعؿ قطاع غزة يحتاج إلى عدد أكبر مف عبناصر الشرطة الفمسطيبنية المتكفرة حاليان كذلؾ لعدـ االستقرار

األمبني كالسياسي كاالقتصادم فيه .كهبنا ال بد مف اإلشارة إلى أف هذه األعداد تحتاج إلى إمكابنيات
لكجستية كبيرة ككمما زادت األعداد كمما ازداد االحتياج إلى اإلمكابنيات ،كأف سبب عدـ زيادة األعداد مف

عبناصر الشرطة الفمسطيبنية هك عجز الحككمة عف تكفير االحتياجات المطمكبة بشكؿ عاـ لؤلجهزة

األمبنية ،كلجهاز الشرطة بشكؿ خاص ،حيث العجز في تكفير السيارات المطمكبة كالكقكد كالبنثريات كأجهزة
االتصاؿ كمتطمبات ضركرية ال يمكف بدكبنها ألم جهاز أف يقكـ بكاجباته المبناطة به  ،كعبلكة عمى ذلؾ

عدـ تكفر مبابني كافية الستيعاب عبناصر الشرطة فيها(.الغمارم،2012،ص)41

سادساً :العالقة بين إدارة العمميات الموجستية لجياز الشرطة وتحسين أداؤه:

مف أهـ متطمبات التبنظيـ في جهاز الشرطة هك تحديد أعداد العبناصر المطمكبة لكؿ إدارة كلكؿ قسـ كلكؿ

مركز شرطة كذلؾ ألف تضخـ أعداد عبناصر أم جهاز أمبني هك أمر في غاية الخطكرة ،مالـ تكف الزيادة
المقررة مطمكبة كمدركسة ،كلكي يؤدم الشرطي عممه عمى الكجه األكمؿ البد مف تكفير االحتياجات
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البلزمة سكا لكجستية أك غيرها كذلؾ لمساعدته في أدا كاجبه حتى يتمكف مف تحقيؽ الهدؼ المبنشكد
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

المطمكبة ،كيقصد باالحتياجات المكجستية المركبات ،كالمبابني ،كأجهزة االتصاؿ ،كاألسمحة
بالجكدة كالدقة
ى
كالعتاد كالتمكيف اليكمي كالزل الرسمي( .الغماري ،9009،ص)92
فمبنذ بداية إبنشا الشرطة الفمسطيبنية في العاـ 1994ـ بدأت مهامها دكف تكافر الحد األدبنى مف

االحتياجات الضركرية كاألساسية مثؿ البلسمكي كالسيارات كتجهيزات الكشؼ عف مسرح الجريمة )رفع
بصمات ،رفع آثار ،تصكير ،إضافة إلى التجهيزات الخاصة بالمعمؿ الجبنائي ( كالتي لـ يتـ تكفيرها
بالقدر المطمكب ،بالرغـ مف الدعـ الجزئي لمدكؿ المابنحة في هذا المجاؿ كقياـ السمطة بش ار

بعض هذه

االحتياجات مف أمكالها الخاصة ،إضافة إلى تكفير أبسط االحتياجات الخاصة بالشرطة ،كهك الزم

الرسمي الخاص بها .كقد ٌترتب عمى البنقص في هذه االحتياجات ما يمي(:عرٌ ،0221،ص)90
أ -عدم ظهور رجل الشرطة بالمظهر الالئق والمطلوب.

ب  -عدم القدرة على القٌام بالعمل الشرطً على الوجه األكمل ،بسبب نقص التجهٌزات واالحتٌاجات
وما ترّ تب على ذلك من ضٌاع الحقائق واألدلة ،ما أدى إلى عدم تقدٌم الجناة مع األدلة والقرائن للعدالة،
وبالتالً إطالق سراح بعض المتهمٌن من قبل القضاء والنٌابة بسبب عدم وجود أدلة فنٌة كافٌة.
كجهاز الشرطة في كؿ مجتمع يقع عمى عاتقه ضماف أمف المكاطف كالكطف ،كهذه مسئكليته المباشرة،
كلتحقيؽ هذا الهدؼ في أفضؿ صكرة كعمى أكمؿ كجه ال بد له مف تكفير كافة اإلمكابنات كاالحتياجات

الضركرية له ،كيتحتـ عمى الدكلة أف تكفر ذلؾ كأال تجعمه أم جهاز الشرطة يشكك مف أم بنقص في
تمؾ اإلمكابنات كالمستمزمات كاالحتياجات ،فهبناؾ عبلقة طردية بيف طبيعة كحجـ عمؿ جهاز الشرطة
كبيف تعدد احتياجاته كمستمزماته ،ككذلؾ بنفس العبلقة بيف استقرار المجتمع كبيف تمبية احتياجات جهاز

الشرطة ،كيقصد بعممية تكفير االحتياجات المكجستية هك تكفير المركبات كالمبابني كأجهزة االتصاؿ
كاألسمحة كالتمكيف اليكمي كالزل الرسمي كأجهزة متخصصة أخرل كغير ذلؾ ،كال بد مف تكفير كافة

اإلمكابنيات المادية المكجستية كاإلدارية لهذا الجهاز كي يقكـ بتقديـ الخدمات لممكاطبنيف في كؿ األكقات
كفي كؿ الظركؼ كعمى مدار  24ساعة كابنعدـ كجكد تمؾ اإلمكابنيات ،أك بنقصها يؤثر بالسمب عمى عمؿ

جهاز الشرطة في كؿ البنكاحي" (كمكب ) 2011،

كلكي يؤدم المكظؼ عممه عمى الكجه المطمكب يجب أف تكفر له اإلمكابنات البلزمة لمساعدته في أدا
كاجبه حتى يتمكف مف الكصكؿ إلى الهدؼ المبنشكد كالدقة المطمكبة مبنه"( الحساكم ،كعمي) 1996،

كلعؿ ما يعابنيه جهاز الشرطة الفمسطيبني بكجه عاـ كفي قطاع غزة بكجه خاص كاضح لممعبنييف

كالمهتميف ،حيث يعابني الجهاز مف بنقص حاد في تكفير االحتياجات المكجستية كاإلمكابنيات المادية،

كخاصة بعد الحرب عمى غزة ،حيث تـ استهداؼ مبابني كمقرات األجهزة األمبنية مف قبؿ القكات
اإلسرائيمية ،األمر الذم أدل لكجكد مشكمة كبيرة كأساسية تتمثؿ في تدمير المبابني كالسيارات كالمعدات
لهذه األجهزة مما كضعها في و
تحد كبير ،كلكف يقكؿ ( بنكفؿ ")2009،تمكبنت ك ازرة الداخمية مف التغمب
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عمى ضعؼ اإلمكابنيات باإلخبلص في العمؿ كالبحث عما هك متكفر في السكؽ عف طريؽ األبنفاؽ
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

كاستخدامه في الحياة ىاليكمية لك ازرة الداخمية ،كبذلؾ تمكبنت مف إبنجاز الكثير خاصة فيما يتعمؽ بالمقرات
كالمبابني األمبنية كاعادة ترميمها كتكفير جز مف السيارات( .الغمارم،2012،ص)41

كاف تكفير احتياجات جهاز الشرطة مف سيارات ككقكد كأجهزة اتصاؿ كأسمحة كزل رسمي كمتطمبات

ضركرية أخرل يعد أم انر في غاية األهمية حيث ال يمكف لجهاز الشرطة أف يقكـ بكاجباته كعممه عمى

أكمؿ كجه ما لـ يتكفر لديه تمؾ اإلمكابنات كاالحتياجات كهذه مف بداهة أم عمؿ فضبلن عف العمؿ
الشرطي ،كهذا ما يؤكده (حبيب ) 2010،بأبنه " يكجد عبلقة عكسية كاضحة بيف عدد المركبات كأعداد
عبناصر الجهاز األمبني ،فكجكد أعداد كافية مف المركبات يسهؿ عمى األجهزة األمبنية تبنفيذ مهامها
بالسرعة كالدقة المطمكبة ،ففي الدكؿ المتقدمة ال تزيد بنسبة المركبات لشرطة المركر عف مركبة لكؿ ستة

عبناصر ،في حيف البنسبة في غزة مركبة لكؿ ثبلثيف عبنص انر ،مما يعطي مؤش انر كاضحان لضركرة تعكيض
بنقص المركبات باألعداد البشرية"(الغمارم،2012،ص)80-78

كيرل الباحث مف خبلؿ ما سبؽ ذكره مف تعريفات لمشرطة الفمسطيبنية كأهداؼ كمهمات ،أف هبناؾ ارتباط
تكاممي بيف جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمحافظات قطاع غزة كبيف المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز بك ازرة

الداخمي ة كاألمف الكطبني ،فتكفير االحتياجات المكجستية لجهاز الشرطة تتـ مف خبلؿ هذا التكامؿ ،حيث
أبنها مف األجهزة الرئيسية التابعة لمك ازرة  ،لذلؾ كؿ االحتياجات كالمستمزمات تتـ مف خبلؿ المديرية العامة

لئلمداد كالتجهيز.
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ى

املبحث الثالث
املديرية العامة لإلمداد والتجهيس
 أوالً :المقدمة

 ثانياً :تطور مسمي المديرية العامة لإلمداد والتجييز
 ثالثاً :ىيكمية المديرية العامة لإلمداد والتجييز
 رابعاً :أىمية المديرية العامة لإلمداد والتجييز

 خامساً :أىداف المديرية العامة لإلمداد والتجييز

 سادساً :ميام ومسؤوليات المديرية العامة لإلمداد والتجييز
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المبحث الثالث

المديرية العامة لإلمداد والتجييز

ى

أوالً :المقدمة:

ك ازرة الداخمية إحدل الك ازرات األكثر أهمية في الحككمة الفمسطيبنية الحالية حيث تتحمؿ مسئكلية بالغة

التعقيد في ظؿ ظركؼ متشابكة كمعطيات صعبة ال تخفى عمى أم مف المراقبيف .كيكضح الجدكؿ رقـ
()3.3األجهزة كالمديريات كالهيئات لك ازرة الداخمية:

جدكؿ رقـ( )3.3مككبنات ك ازرة الداخمية

م

الجياز

م

.1

مكتب كزير الداخمية

 .11الشؽ المدبني

.2

جهاز الشرطة الفمسطيبنية

 .12المراقب العاـ

.3

جهاز الدفاع المدبني

 .13اإلدارة العامة لشئكف العشائر

.4

جهاز الخدمات الطبية العسكرية

 .14اإلدارة العامة لمعمميات المركزية

.5

جهاز األمف الكطبني

 .15كحدة شئكف القدس

.6

جهاز األمف الداخمي

 .16كمية الشرطة الفمسطيبنية

.7

قكات األمف الكطبني

 .17الشرطة الجبنائية الدكلية

.8

هيئة القضا العسكرم

 .18المديرية العامة لمتدريب

.9

هيئة التكجيه السياسي كالمعبنكم

 .19المديرية العامة لمراكز اإلصبلح كالتأهيؿ

 .10هيئة التبنظيـ كاإلدارة

الجياز

 .20المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز

المصدر( :مكقع ك ازرة الداخمية بتصرؼ مف الباحث)2013 ،

كلكي تتمكف ك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني مف أدا مهامها بالشكؿ المطمكب ال بد لها مف جهة
متخصصة تكمؼ بتكفير جميع احتياجاتها المكجستية ،كقد ابنيطت هذه المهمة بالمديرية العامة لئلمداد

كالتجهيز ،التي تسعي الي تكفير االحتياجات المادية الحالية كالمستقبمية لك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني مف
تجهيز عسكرم كتمكيف كا بنشا ات كمركبات ككقكد كصيابنة عامة بالكمية كالجكدة كالسعر كالكقت المبناسب

كبالشركط المبلئمة كالمحافظة عميها صالحة مف خبلؿ فريؽ عمؿ مهبني كالمساهمة في ببنا مؤسسة أمبنية

قكية قادرة عمى القياـ بكاجباتها في إطار تعاليـ ديبنبنا الحبنيؼ.
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لإلمداد والتجييز:
المديرية العامة
ىيكمية
ثانياً:
الفلدطونوظ ى
جكازىالذرطظى
فيىدرمى

تيب اإلدارم المتكاصؿ لك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني فقد تـ هيكمة الك ازرة بجميع
بنتيجة لمتطكر كالتر ى

أجهزتها كاداراتها كمف ضمبنها المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز ،كقد مر الهيكؿ التبنظيمي الحالي لممديرية

العامة لئلمداد كالتجهيز بعدة مراحؿ تبنظيمية ببنا ن عمي ق اررات ك ازرية تهدؼ الي تطكير هيكؿ الك ازرة
التبنظيمي ،حيث بدأ عمؿ المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز مبنذ اليكـ األكؿ لتشكيؿ ك ازرة الداخمية كقد

مرت بعدة مراحؿ تطكيرية ،بدأت في العاـ ( )2003تحت مسمي اإلدارة العامة لمشؤكف اإلدارية المركزية،
كاقتصرت مهمتها عمي تكفير بعض المستمزمات لمك ازرة كلـ يكف مبنكط بها مهمات كبيرة حتى

العاـ(2008ـ) عبندما بدأت الك ازرة باالهتماـ بعمؿ اإلدارة كتطكيرها ،كمبنحتها عدة صبلحيات ،كقد كابنت

تضـ عدد مف الدكائر مبنها التمكيف كالمستكدعات كالمحركقات كالترخيص ،كلـ تكف تمؾ الدكائر تؤدم

أدكا انر هامة تبناسب تمؾ المسميات(.كحدة الشؤكف اإلدارية كالمالية)2013،

بدأت اإلدارة تأخذ دك انر رياديان في عممها ،فقد صدر قرار مف كزير الداخمية كاألمف الكطبني بمسمي جديد
بديؿ عف اإلدارة العامة لمشؤكف اإلدارية المركزية كهك " اإلدارة العامة لإلمداد والتجييز"حيث تـ إعادة

هيكمة اإلدارة كاضافة عدد جديد مف الدكائر بما يتبناسب كالمهمات المبنكطة بها ،فأصبحت تضـ عدد (16
دائرة) كهي كالتالي:

جدكؿ رقـ ( )3.4مككبنات اإلدارة العامة لئلمداد كالتجهيز

م

الدائرة

م

الدائرة

.1

دائرة التمكيف.

.2

دائرة التسميح.

.3

دائرة الترخيص.

.4

دائرة االتصاالت العسكرية.

.5

دائرة المستكدعات.

.6

دائرة األليات الثقيمة.

.7

دائرة اإلدارة كالتبنظيـ.

.8

دائرة العبلقات العامة كاإلعبلـ.

.9

دائرة المحركقات.

 .10الدائرة القابنكبنية.

 .11دائرة المالية.

 .12دائرة الرقابة كالتفتيش

 .13دائرة الهبندسة كالصيابنة.

 .14دائرة الكرشة المركزية

 .15دائرة المشتريات

 .16دائرة الحركة
المصدر ( :كحدة الشؤكف اإلدارية كالمالية)2013،

كأصبحت تقكـ بدكر مركزم في ك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني ،كهك تكفير جميع االحتياجات كالمستمزمات
المكجستية ،كفي مبنتصؼ العاـ 2013ـ،أصدر كزير الداخمية كاألمف الكطبني ق ار انر باستبداؿ المسمى

لئلدارة " بالمديرية العامة لإلمداد والتجييز" ،كتـ اعتماد هيكمية جديدة ضمت عدد ( ) 6إدارات كعدد
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()5كحدات بما يتبناسب كعمؿ المديرية حيث دمج عدد مف الدكائر لتشكؿ إدارات ككحدات المديرية
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

التخطيط)2013،
كالتالي(:كحدة
ى

 .1دمج دائرتي المحركقات كالترخيص فأصبحت إدارة الترخيص كالمحركقات.
 .2دمج دائرتي المالية كالمشتريات فأصبحت إدارة المشتريات كتدقيؽ الحسابات.
 .3دمج دائرتي الكرشة المركزية كاآلليات الثقيمة فأصبحت إدارة اآلليات.
 .4دمج دائرتي المستكدعات كالتسميح فأصبحت إدارة المستكدعات كالتسميح.
 .5دمج دائرتي االتصاالت العسكرية كاإلدارة كالتبنظيـ فأصبحت كحدة الشؤكف اإلدارية كالمالية.
 .6تـ تغيير مسمي دائرة التمكيف فأصبحت إدارة التمكيف كاإلعاشة.
 .7تـ تغيير مسمي دائرة الهبندسة كالصيابنة فأصبحت إدارة اإلبنشا ات الهبندسية كالصيابنة.
 .8دائرة الرقابة كالتفتيش أصبحت كحدة الرقابة كالتفتيش.
 .9دائرة الشؤكف القابنكبنية أصبحت كحدة الشؤكف القابنكبنية.

 .10دائرة العبلقات العامة كاإلعبلـ أصبحت كحدة العبلقات العامة كاإلعبلـ.
 .11تـ استحداث كحدة التخطيط كالتطكير.
كهذا مكضح في الهيكمية التالية في الشكؿ رقـ ( )3.3التي اعتمدت مف لجبنة الهيكميات في ك ازرة
الداخمية كاألمف الكطبني.
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ى

المصدر( :كحدة التخطيط كالتطكير بالمديرية العامة لئلمداد كالتجهيز)2013،
شكؿ رقـ ( )3.3هيكمية المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز
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كيكضح الجدكؿ رقـ ( )3.5مككبنات المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز حسب الهيكمية المعتمدة كعدد القكة
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

العاممة بالمديرية كهي ى ( )153مكزعيف عمي اإلدارات كالكحدات حسب الهيكمية السابقة ،كهـ مف أصحاب

االختصاصات اإلدارية كالمهبنية حسب الجدكؿ التالي( :كحدة الشؤكف اإلدارية كالمالية)2013،
جدكؿ رقـ ( )3.5مككبنات المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز

اإلدارة  /الكحدة

ـ
.1

العدد ـ

اإلدارة  /الكحدة

العدد

المدير العاـ

1

.8

إدارة المستكدعات كالتسميح

14

.2

بنائب المدير العاـ

1

.9

إدارة المشتريات

13

.3

مكتب المدير العاـ

4

 .10إدارة الترخيص كالمحركقات

32

.4

إدارة اآلليات

12

 .11إدارة التمكيف كاإلعاشة

17

.5

إدارة اإلبنشا ات الهبندسية كالصيابنة

17

 .12كحدة الشؤكف القابنكبنية

5

.6

كحدة العبلقات العامة كاإلعبلـ

1

 .13كحدة الرقابة كالتفتيش

9

.7

كحدة التخطيط كالتطكير

3

 .14كحدة الشؤكف اإلدارية كالمالية

24

المصدر( :كحدة الشؤكف اإلدارية كالمالية بالمديرية العامة لئلمداد كالتجهيز)2013،
هذا إلي جابنب عدد آخر مف المكظفيف كالعماؿ مف العقكد السبنكية كعددهـ (  ) 157كالبطالة كعددهـ

( ) 62مكزعيف عمي األعماؿ في المديرية حسب االحتياجات ،اإلدارية كالفبنية كالخدماتية.

ثالثاً :أىمية المديرية العامة لإلمداد والتجييز( :كحدة الشؤكف اإلدارية كالمالية)2013 ،

تبنبع أهمية المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز مف ككبنها أحد اإلدارات المتخصصة التابعة لكزير الداخمية

كاألمف الكطبني ،كالتي تعمؿ عمى إمداد األجهزة األمبنية بالدعـ المكجستي مف مركبات ككقكد كتمكيف
كسبلح كمشتريات أخرم كتجهيز المقرات األمبنية بما يمزمها مف أجهزة كابنشا ات كصيابنة كي تتمكف مف

القياـ بالدكر المبنكط بها.

رابعاً :أىداف المديرية العامة لإلمداد والتجييز:

تعمؿ المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز لتحقيؽ عدد مف األهداؼ كالتي تتمثؿ في التالي( :كحدة التخطيط،

.)2013

 .1تطكير الخدمات المكجستية .
 .2تكفير جميع االحتياجات ألجهزة كادارات الك ازرة.
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 .3إيجاد مخزكف إستراتيجي مف احتياجات الك ازرة كأجهزتها لمطكارئ كاألزمات.
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

المستمزمات بشكؿ يضمف االستمرار في اإلمداد كبطرؽ صحية.
 .4تخزيف المكاد ك ى
 .5تكفير االستم اررية كاالستقرار في عمميات التكريد ،كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ ش ار المكاد الخاـ كاألج از
عبندما تحتاج إليها الك ازرة.
 .6التبنسيؽ مع المكرديف كاإلدارات الخاصة بالتكريد بتكفير المستمزمات في الكقت المبناسب كبالجكدة
المبناسبة.
خامساً :ميمات ومسؤوليات المديرية العامة لإلمداد والتجييز ( :كحدة التخطيط) 2013 ،

 .1كضع كمتابعة تبنفيذ يخطط احتياجات الك ازرة مف المعدات كاألدكات كالمبلبس كالمهمات العسكرية
كاألغذية كاألسمحة كالذخائر كالسيارات كاآلليات كأجهزة االتصاؿ كاألثاث كاألدكات المكتبية كقطع الغيار

كالزيكت كالكقكد كغير ذلؾ مف االحتياجات كمتابعة تكفيرها مع الجهات المختصة .
 .2المشاركة في تحديد أبنكاع المركبات كاآلليات الثقيمة التي تحتاجها الك ازرة.
 .3تبنظيـ قابنكبنية المركبات في الك ازرات المختصة كتأميف قطع الغيار البلزمة لها كالصيابنة.
 .4تكفير األسمحة كالذخائر حسب احتياج ك ازرة الداخمية كصيابنتها ،كتسجيؿ كحفظ بيابناتها في سجبلت
خاصة.
 .5تحديد االحتياج مف المبلبس كالتجهيزات العسكرية كالتأكد مف مطابقتها لممكاصفات المطمكبة.
 .6تبنظيـ عمؿ مستكدعات المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز كفركعها في المحافظات كجردها دكريان كسبنكيان
كفؽ البنظـ المخزبنية المتبعة .
 .7إدارة كرش الصيابنة كتفعيؿ دكرها مف أجؿ ضماف الصيابنة المبنتظمة لآلليات كالسيارات كتكفير
لمخطط المعدة لذلؾ  ،كاإلشراؼ عمى أعماؿ البنقميات .
اإلمكابنيات البلزمة كفقان ي

 .8تأميف كتخزيف االحتياجات المادية الحتياجات الك ازرة كبما يتفؽ كطبيعة العمؿ في الك ازرة لمكاجهة

الظركؼ الطارئة.
 .9حصر كتكثيؽ األصكؿ الثابتة كالمبنقكلة لمك ازرة كااللتزاـ ببنظاـ قيد العهد كاحتساب اإلهبلؾ كالشطب في
حالة التمؼ  ،كادارة إج ار ات التسميـ كالتسمـ  ،كاالستفادة مف مكجكدات أصكؿ الك ازرة
 .10اإلشراؼ عمى تبنفيذ أعماؿ المطبكعات الخاصة بالك ازرة.
 .11اإلشراؼ عمى تبنفيذ اإلبنشا ات الخاصة بالك ازرة كأعماؿ الصيابنة ككافة األعماؿ المرتبطة بها.
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 .12القياـ بحصر كتجميع مقترحات المكازبنة الخاصة بأجهزة كادارات الك ازرة كالقياـ بعمميات التسعير
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

كالتقييـ ككضع التقدير ىات اإلجمالية لممقترحات.
دارت ك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني كالجهات المكردة .
 .13إقامة عبلقات طيبة مع أجهزة كا ا

سادساً :بعض االحتياجات التي توفرىا المديرية العامة لإلمداد والتجييز لجياز الشرطة
الفمسطينية بقطاع غزة:

تكفر إدارة العمميات المكجستية (المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز) لجهاز الشرطة الفمسطيبنية اإلمكابنيات

المكجستية بكميات تبناسب العمؿ كاألعداد كفؽ آلية مقرة كمتكافؽ عميها في المستكيات العميا لك ازرة الداخمية

كاألمف الكطبني ،كيمكف حصر بعض مف هذه اإلمكابنيات المتعمقة بالعمؿ مبنها
 .1المركبات:

تكفر المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز المركبات لجهاز الشرطة الفمسطيبنية بما يمكبنها مف آدا مهامها،

كيتكفر عدد ( )437مركبة ما بيف مركبات حركة أك إدارية كهي عبارة عف مركبات دفع رباعي بأبنكاعها ،
كمركبات عهد شخصية ،بحيث يتـ تكفير كميات مف المحركقات بآلية متبعة كهي كمية ( 120لتر) ببنزيف

لمركبات مف بنكع الببنزيف ،ككمية ( 180لتر) سكالر لمركبات مف بنكع سكالر(.دائرة الترخيص)2013،
 .2التموين واإلعاشة:

فيما يتعمؽ بالطعاـ فيتـ تكزيع التمكيف عمى أفراد جهاز الشرطة الفمسطيبنية بقطاع غزة ،كذلؾ حسب البنكع
فهبناؾ التمكيف الجاؼ ،كتحسب كمية لكؿ فرد بحيث يسمـ جهاز الشرطة الكميات حسب الجدكؿ رقـ

( )3.6كالكميات مف التمكيف الشهرم كالتالي( :إدارة التمكيف كاإلعاشة)2013،
جدكؿ رقـ ( )3.6تكزيع التمكيف الشهرم ككمياتها
عدد األفراد

م.

الصنف

1

شام

4500

2

رز

2065

685

3

حب هاف

2754

914

0.006

4

بهار رز

2754

914

0.02

18.28

5

كمكف

2754

914

0.002

1.828

5.508

6

عصفر

2754

914

0.004

3.656

11.016

كيمك جراـ

7

بهار دجاج

2754

914

0.007

6.398

19.278

كيمك جراـ

8

بهار طبيخ

2754

914

0.004

3.656

11.016

كيمك جراـ

اإلجمالي

عدد الموظفين

حصة الفرد

حصة موظفين

اإلجمالي

مالحظات

2660

0.06

159.6

270

كيمك جراـ

2

1370

4130

كيمك جراـ

5.484

16.524

كيمك جراـ

55.08

كيمك جراـ
كيمك جراـ

86

الفصلىالثالث
إدارةىالطملواتىاللوجدتوظىودورهاى
عدد األفراد
م .فيىدرمىجكازى
الصنفالذرطظىالفلدطونوظ ى عدد الموظفين
اإلجمالي
ى
914
2754
فمفؿ أسمر
9

حصة الفرد

حصة موظفين

اإلجمالي

مالحظات

0.007

6.398

19.278

كيمك جراـ

10

سمبنة

2754

914

0.05

45.7

137.7

كيمك جراـ

11

زيت قمي

2065

685

0.4

274

826

لتر

12

زيت زيتكف

1110

650

0.1

65

111

لتر

13

صابكف

4439

2599

0.5

1299.5

2219.5

قطعة

14

مسحكؽ غسيؿ

4439

2599

0.1

259.9

443.9

كيمك جراـ

15

سائؿ جمي

4500

2660

0.035

93.1

157.5

لتر

16

فاصكليا

2754

914

0.15

137.1

413.1

كيمك جراـ

17

صمصة

2754

914

0.2

182.8

550.8

عمبة

18

ممح

2754

914

0.1

91.4

275.4

كيمك جراـ

19

صكابني ببلستيؾ

2754

914

0.3

274.2

826.2

صيبنية

20

أكياس بنايمكف

2754

914

0.01

9.14

27.54

كيمك جراـ

21

سمفاف

2754

914

0.02

18.28

55.08

لفة

22

سكر

4500

2660

1

2660

4500

كيمك جراـ

المصدر :دائرة التمكيف بتصرؼ مف الباحث2013،

أما بخصكص التمكيف اليكمي الذم يتسممه جهاز الشرطة الفمسطيبنية بقطاع غزة فهك حسب الجدكؿ رقـ

( )3.7كالذم يكضح كميات التمكيف المستممة كهي كالتالي( :إدارة التمكيف كاإلعاشة)2013،
جكؿ رقـ ( )3.7تكزيع التمكيف اليكمي ككمياته
م

النوع

الكمية

م

النوع

الكمية

.1

خبز

439

.3

تكـ كيمك

91

.2

جببنة /كيمك

270

.4

تكبنة عمبة

857

.3

لحـ كيمك

345

.5

لحمة بنعمة عمبة

154

.4

دجاج كيمك

487

.6

بيض كرتكبنة

181

.5

حمص عمبة

719

.7

فكؿ-عمبة

1342

.6

فاكهة كيمك

172

.8

جببنة شرائح

895

.7

ببندكره/خيار

203

.9

بازيبل مجمدة

215

المصدر :دائرة التمكيف بتصرؼ مف الباحث2013،
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 .3اليندام العسكري:

فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

تكفر المديرية العامة ىلئلمداد كالتجهيز لجهاز الشرطة الفمسطيبنية بما يمكبنها مف أدا مهامها بشؾ الئؽ

كمبناسب لطبيعة عمؿ كؿ إدارة مف إدارات جهاز الشرطة بحيث أف لكؿ إدارة مف اإلدارات بنكع معيف مف

المباس ،كهذه األلبسة تسمـ بكميات مبناسبة ،كهي عبارة عف بدلتاف لكؿ شرطي في اإلدارات جميعان،
كثبلث بدؿ إلدارة المركر ككبنهـ أكثر عرضة لمشمس كالهكا مما يؤدم إلى تمؼ في البدؿ(.دائرة

المستكدعات)2013،
 .4التسميح:

تكفر المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز تسميح ألفراد الشرطة بما يبناسب عممهـ الشرطي في حفظ األمف
كاألماف لممكاطف في الشارع ،كهذا التسميح عبارة عف الرشاش مف بنكع كبلشبنككؼ ،كالمسدس كهك السبلح

الذم يمكف جهاز الشرطة مف القياـ بمهامه بشكؿ يضمف عدـ تعرضه لئلهابنة كيحد مف الجريمة كهي

بكميات مبناسبة(.دائرة التسميح)2013،
 .5األثاث واألجيزة الكيربائية:

تكفر المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز العديد مف االحتياجات كمف أهـ ما تقكـ بتكفيره األثاث المكتبي

بحيث يتـ معايبنة جميع األماكف التي تحتاج لؤلثاث كمف ثـ شراؤه كتسميمه بما يي ىمكف أفراد جهاز الشرطة
مف أدا مهامهـ المكتبية بشكؿ الئؽ كمبناسب لمعمؿ ،يتـ تصبنيع األثاث المكتبي في كرشة المديرية
العامة لئلمداد كالتجهيز التي تمد جهاز الشرطة بما تحتاجه(.دائرة المستكدعات)2013،
كمف خبلؿ ما سبؽ ذكره في مباحث الفصؿ تبيف لمباحث أف مكضكع تحسيف األدا يحظى باهتماـ متزايد

في كؿ المجتمعات المتقدمة كالبنامية عمى حد سكا فقد أصبح معيا انر كمؤش انر أساسيان لمتقدـ االقتصادم

كاإلدارم أيضان ،كأف هبناؾ عبناصر كمككبنات أساسية بدكبنها ال يمكف التحدث عف كجكد أدا فعاؿ ،كهي
تتعمؽ بالفرد كالكظيفة كالمكقؼ ،حيث يعد أدا الفرد عمى مختمؼ المستكيات كالتبنظيمات ابنعكاسان ألدا

ا لقسـ أك اإلدارة أك المبنظمة التابع لها كهك تعبير عف درجة فاعمية المبنظمة التي يعمؿ بها ،كيتدرج تأثير
تحسيف األدا مف المستكم األكؿ في الدكلة بجميع مؤسساتها كتبنظيماتها ،كمف أهـ هذه المؤسسات في

الدكلة هي األجهزة األمبنية كعمي رأسها جهاز الشرطة ،كهك الجهاز المبنكط به مهمات كبيرة كخطيرة تؤدم

إلى حفظ البنظاـ كاألمف العاـ في المجتمع ،كأف أكؿ أهداؼ العمؿ الشرطي هك تحقيؽ األمف العاـ  ،أم
مبنع كقكع الجريمة كمكافحتها بكافة أشكالها التقميدية كالمستجدة ،كأما الهدؼ الثابني فهك المحافظة عمي

الصحة العامة مف خبلؿ اتخاذ إج ار ات كفيمة بالحفاظ عمي صحة الجمهكر ككقايته مف أخطار األمراض
كابنتشار األكبئة ،كالهدؼ األخير هك تكفير السكيبنة العامة ،أم التصدم لمحاكالت تعكير الهدك أك إحداث

الضكضا كالجمبة كبصفة خاصة بالمبناطؽ السكبنية كالطرؽ العامة ،كلكي يتمكف أفراد الشرطة الفمسطيبنية

مف تأدية كاجبها عمى الكجه الصحيح كالسميـ ال بد له مف تكفر العديد مف االحتياجات المكجستية كهذه
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االحتياجات ال يمكف لها أف تتكفر بشكؿ مبناسب ككفؽ الحاجة إال مف خبلؿ كجكد جهة ترعى كتعمؿ
فيىدرمىجكازىالذرطظىالفلدطونوظ ى

عمى تكفيرها ،كجهاز ىالشرطة الفمسطيبنية كباقي المؤسسات الحككمية يتأثر أدائه بمدل تكفر االحتياجات

التي تساعده عمى تأدية كاجباته ،لذا أبنشأت المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز كالتي تعبنى بتكفير جميع
االحتياجات كالمتطمبات المادية مف مبلبس كتجهيزات كمهمات عسكرية ،كتكفير الكجبات الغذائية كالما ،

كتكفير األسمحة كالذخائر كالسيارات كأجهزة االتصاالت ،كاألثاث كاألدكات المكتبية كقطع الغيار كالزيكت
كالكقكد ،كابنشا المبابني كالمراكز الشرطية ،كادارة الكرش الفبنية ،األمر الذم يبنعكس بشكؿ مباشر كايجابيان

عمي أدا أفراد جهاز الشرطة الفمسطيبنية بمحافظات قطاع غزة ،فكمما تكفرت اإلمكابنيات لؤلفراد كمما
تحسف أدائهـ كالعكس صحيح.
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المحمية:
أوالً :الدراسات
ى

.1دراسة الغماري ()2012
كهي بعبنكاف " :العوامل المؤثرة في توزيع أفراد الشرطة في قطاع غزة " رسالة ماجستير،
الجامعة اإلسبلمية،غزة.
هدفت هذه الدراسة إلي التعرؼ عمى كاقع عممية تكزيع أفراد الشرطة في مراكز شرطة محافظة غزة
كاداراتها المركزية كالي دراسة العكامؿ المؤثرة في عممية التكزيع لؤلفراد كالعكامؿ األمبنية السياسية
الجغرافية الديمكغرافية االجتماعية الثقافية االقتصادية كالعكامؿ اإلدارية كمدم تأثير كؿ هذه العكامؿ في
هذه العممية ،كقد استخدـ الباحث المبنهج الكصفي التحميمي لمبل مته لهذه الدراسة كاشتمؿ مجتمع الدراسة
عمى الرتب السامية رائد فما فكؽ كالبالغ عددهـ  284رتبة سامية عمي مستكم القطاع كبمغت عيبنة
الدراسة  122ضابط .
وقد خمصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج من أىميا:أف الصعكبات التي تكاجه الشرطة في تكفير
اإلمكابنيات كالمعدات البلزمة هي مف أكثر المؤثرات في عممية التكزيع ضمف العكامؿ االقتصادية.
وقد خمصت الدراسة إلي التوصيات التالية :ضركرة التزاـ الحككمة الفمسطيبنية بشكؿ عاـ كك ازرة الداخمية
بشكؿ خاص بدراسة جميع العكامؿ المؤثرة في عممية تكزيع أفراد الشرطة عبند إعدادهـ ألم هيكمية

مستقبمية أك حتى عبند استقطاب كتعييف أفراد جدد.

.2دراسة أبو كويك ()2012
وىي بعنوان " :دور اليياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في تطوير أداء األجيزة األمنية
"رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
كقد هدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر الهياكؿ كاألبنظمة اإلدارية عمى كفا ة أدا األجهزة األمبنية في
قطاع غزة ،مف الهيكؿ التبنظيمي األبنظمة اإلدارية سياسة اإلختيار كالتعييف كمحاكلة التعرؼ عمى فركؽ
دراسة ذلؾ الكاقع كفقا لممتغيرات الشخصية .كقد استخدـ الباحث المبنهج الكصفي التحميمي كتككف مجتمع
الد ارسة مف  4654ضابط مف رتبة مبلزـ كحتى لكا كتـ أخذ عيبنة تتككف مف  700ضابط مف األجهزة
األمبنية.
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وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج من أىميا:كجكد تبايف في آ ار عيبنة الدراسة تمثمت بكجكد
ى

عبلقة متكسطة بيف الهياكؿ كاألبنظمة اإلدارية المطبقة كأدا الضباط بك ازرة الداخمية  ،كجكد عبلقة
كبدرجة كبيرة بيف سياسات االختيار كالتعييف الحالية كأدا الضباط بك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني  ،كأخي ار
عدـ المكافقة عمى أف المجتمع المحمي راض عف أدا األجهزة األمبنية كمخرجاتها .كأف مخرجات عمؿ
كأبنشطة األجهزة األمبنية تتبناسب مع حجـ اإلمكابنيات المتكفرة لديها بدرجة ضعيفة حيث اتجهت البنتائج
بنحك عدـ التأكد مف مبناسبة اإلمكابنيات لمخرجات العمؿ في إشارة إلى عدـ استغبلؿ األجهزة األمبنية لكافة
إمكابنياتها لمقياـ بمهامها.
وقد خمصت إلي عدد من التوصيات أىميا أف العمؿ عمى تحديد كاعادة تكزيع المكارد البشرية عمى
الهيكؿ التبنظيمي بما يتبناسب مع االحتياج لهذه المهاـ لكؿ مكقع في الهيكؿ التبنظيمي.

.3دراسة شبات ()2011
بعنوان " :شبكة النقل البري في مدينة غزة – دراسة في جغرافية النقل باستخدام نظم
المعمومات الجغرافية"رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع شبكة البنقؿ في مديبنة غزة كمدل كفا تها لتمبية احتياجات المجتمع
المحمي كتحميمها كمان ككيفان كعمي أبنكاع الطرؽ كتكزيعها الجغرافي كدراسة المركر عميها ،كالعكامؿ المؤثرة
في البنقؿ البرم بمديبنة غزة ،.كاعتمدت عمي المبنهج الكصفي التحميمي
وقد خمصت الد ارسة إلى عدد من النتائج أىميا :أف هبناؾ بنقصان في إج ار ات السبلمة المركرية سكا
في إشارات المركر عمي الطرؽ أك عمي إج ار ات السبلمة في المركبات ،كأف العديد مف كسائؿ البنقؿ
قديمة يزيد عمرها عمي  30عامان ككذلؾ مهترئة كغير قابنكبنية كتحتاج إلى متابعة دائمة إلج ار اتها
القابنكبنية.
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العربية:
ثانياً :الدراسات ى

 .2دراسة القحطاني ()2009
وىي بعنوان " :دور الرقابة المستودعية في ترشيد المال العام في حرس الحدود "رسالة ماجستير،
جامعة بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض.
كقد هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدم تطبيؽ الرقابة المستكدعية لقكاعد كاج ار ات المستكدعات
الحككمية في حرس لحدكد ،ك ظكاهر عدـ الترشيد في الماؿ العاـ البناتج مف ضعؼ دكر الرقابة
المستكدعية في حرس الحدكد ،كالمعكقات الرقابة المستكدعية التي تحكؿ دكف قيامها بدكرها في ترشيد
الماؿ العاـ في حرس الحدكد .كقد استخدـ المبنهج الكصفي المسحي ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع
مبنسكبي كحدات الرقابة المستكدعية فيحرس الحدكد بالرياض.
وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج أىميا مكافقة أفراد الدراسة عمى أف الرقابة المستكدعية تطبؽ
قكاعد كاج ار ات المستكدعات الحككمية غالبا ،كأبنه بناد ار ما تكجد ظاهر هدر كعدـ ترشيد في الماؿ العاـ،
كأف هبناؾ بعض المعكقات المختمفة لمرقابة المستكدعية .
وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أىميا ضركرة التطبيؽ الكامؿ لقكاعد كاج ار ات المستكدعات
الحككمية مع استكماؿ تفعيؿ اإلج ار ات التي تطبؽ جزئي .كاعداد دراسات لبلحتياج الفعمي لكؿ كحدة أك
شخص لمحد مف تكفير أصبناؼ أكثر مف البلزـ.

 .2دراسة الكثيري ()2009
وىي بعنوان :مدي إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في إدارة اإلمداد والتموين
بالمديرية العامة لمجوازات .رسالة ماجستير ،أكاديمية بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض.
كقد هدفت هذه الدراسة إلى إمكابنية تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في إدارة اإلمداد كالتككيف بالمديرية العامة
لمجكازات مف خبلؿ التعرؼ عمى مدم إلماـ العامميف في إدارة اإلمداد كالتمكيف بالمديرية العامة لمجكازات
بمفهكـ إدارة الجكدة الشاممة كاتجاهاتهـ بنحك تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة ،كمتطمبات كمعكقات تطبيؽ
إدارة الجكدة الشاممة في إدارة اإلمداد كالتمكيف .كقد استخدـ المبنهج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع
الدراسة مف الضباط كالعامميف في إدارة اإلمداد كالتمكيف بالمديرية العامة لمجكازات كعددهـ .173
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وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج من أىميا  :أن العاممكف في إدارة اإلمداد كالتمكيف بالمديرية
ى

العامة لمجكازات لديهـ إلماـ بمفهكـ إدارة الجكدة الشاممة بدرجة قكية جدا مف خبلؿ  :تحفيزهـ ماديا
كمعبنكيا لرفع الركح المعبنكية لديهـ ،كتكفير االستقرار الكظيفي لمعامميف ،كالتركيز عمى عممية التعميـ
كالتدريب المستمر لرفع مهارات العامميف .كاف المتطمبات المهمة جدا لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في
إدارة اإلمداد كالتمكيف هي :تكفير المخصصات المالية البلزمة لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كتكفير تقبنية
المعمكمات كاالتصاالت البلزمة لسرعة إبنجاز العمؿ بإدارة اإلمداد كالتمكيف كتدريب العامميف كرفع
مهاراتهـ .
كاف معكقات المهمة التي تحكؿ دكف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في إدارة اإلمداد كالتمكيف بدرجة قكية
كهي  :قمة اإلمكابنيات المادية البلزمة لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة ،كقمة الحكافز المادية كالمعبنكية
،كااللتزاـ بمعايير دقيقة لتحديد مستكم األدا البلزـ لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة.
كقد أكصت الدراسة بتزكيد إدارة اإلمداد كالتمكيف بالمديرية العامة لمجكازات باإلمكابنيات المادية البلزمة
كالككادر البشرية المؤهمة لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة تدريجيان.

 .3دراسة السحيباني ()2008
كهي بعبنكاف ":اإلمداد والتموين بمديرية األمن العام بين المركزية والالمركزية – الرياض
ومكة المكرمة نموذجاً "رسالة ماجستير ،أكاديمية بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض.
كقد هدفت هذه الدراسة إلي التعرؼ عمى مدم تحقيؽ مزايا المركزية كالبلمركزية في اإلمداد كالتمكيف
باألمف العاـ كالحد مف سمبياتها ،كقد استخدـ المبنهج الكصفي التحميمي عف طريؽ المدخؿ المسحي.
وقد توصمت الدراسة إلي عدد من النتائج من أىميا :أف المزايا المهمة لممركزية في اإلمداد كالتمكيف
باألمف العاـ هي  :إحكاـ الرقابة عمى المخزكف بمستكدعات اإلمداد كالتمكيف  ،كسهكلة التبنسيؽ بيف
اإلدارات التابعة لئلمداد كالتمكيف كسهكلة تصبنيؼ كفحص المكاد حسب مكاصفاتها.
أما العيكب المتكسطة األهمية لممركزية في اإلمداد كالتمكيف باألمف العاـ فهي  :تبديد الكقت كالجهد في
حصكؿ الفركع عمى مكافقات صرؼ المستمزمات مف اإلدارة المركزية كابنخفاض المبنافسة بيف العامميف
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عمى التميز في األدا  ،كضعؼ االستفادة مف العامميف المتميزيف في تسيير أمكر العمؿ في اإلمداد
كالتمكيف.

ى

.4دراسة الفييد ()2006
وىي بعنوان " :التنسيق بين األجيزة األمنية ودوره في مواجية األزمات "رسالة ماجستير،
أكاديمية بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض.
كقد هدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى طبيعة التبنسيؽ بيف األجهزة األمبنية المسئكلة عف مكاجهة األزمات
بمديبنة الجبيؿ الصبناعية  ،كالتعرؼ عمى أساليب التبنسيؽ بيف األجهزة األمبنية بمديبنة الجبيؿ الصبناعية
لمكاجهة األزمات  ،كالتعرؼ عمى المعكقات التي تحد مف التبنسيؽ بيف األجهزة األمبنية بمديبنة الجبيؿ
الصبناعية في مكاجهة األزمات .كقد استخدـ المهج الكصفي التحميمي كتككف مجتمع الدراسة مف العامميف
بغرؼ العمميات كالمشرفيف عميهـ في األجهزة األمبنية كاألمف الصبناعي .
وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج أىميا :كجكد تبنسيؽ عاؿ بيف األجهزة األمبنية المسئكلة عف
مكاجهة األزمات ،ككاف في مقدمته "إدراؾ المسئكليف أهمية التبنسيؽ فيما بيبنهـ لمكاجهة األزمات األمبنية "،
ككجكد أساليب تبنسيقية بدرجة قكية بيف األجهزة األمبنية لمكاجهة األزمات  ،ككاف مف أهمها "التبنسيؽ عف
طريؽ غرؼ العمميات" ،كاف هبناؾ معكقات تحد بدرجة كبيرة مف التبنسيؽ بيف األجهزة األمبنية في مكاجهة
األزمات ،ككاف مف أبرزها "إغفاؿ تبنمية كتطكير األساليب كاألدكات المتبعة في التبنسيؽ كممارستها بصكرة
مستمرة مع عدـ األخذ بما هك حديث مف أساليب كمعدات كغيرها "
كقد أكصت الدراسة بما يمي:
 .1حث المسئكليف عمى تكفير المزيد مف الدعـ المادم كالبشرم كالفبني كالمعبنكم لجميع متطمبات
كمكاجهة األزمات سكا كابنت إدارية أك تبنظيمية لتتبناسب مع حجـ العمؿ المطمكب.
 .2إعطا

عبناية أكبر بالتحديث كالتطكير المستمر لؤلساليب كاألدكات المتبعة في التبنسيؽ

كممارستها بصكرة مستمرة ،مع تكفير تقبنية المعمكمات كاالتصاالت الجيدة كالحديثة ،كابنشا
الركابط عف طريؽ اإلبنترابنت مف خبلؿ الحاسب اآللي ،كايجاد بنظـ معمكمات حديثة لضماف دقة
البيابنات التي تقدمها األجهزة ذات العبلقة بمكاجهة األزمات كسرعة الحصكؿ عميها.
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.5دراسة :السميم ى()2001
وىي بعنوان ":أثر تخطيط ميام اإلمداد والتموين في أداء العمميات األمنية "رسالة
ماجستير ،أكاديمية بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض.
هدفت هذه الدراسة إلي التعرؼ عمى مدم أهمية تخطيط مهاـ اإلمداد كالتمكيف عمى تبنفيذ العمميات
األمبنية  ،كما هدفت إلي الكشؼ عف العبلقة بيف تخطيط مهاـ اإلمداد كالتمكيف كأدا العمميات األمبنية .
كقد استخدـ المبنهج الكصفي التحميمي عف طريؽ مبنهج المسح االجتماعي ،كتككف مجتمع الدراسة مف
الضباط العامميف في مجاؿ تخطيط مهاـ اإلمداد كالتمكيف.
ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :كجكد عبلقة قكية بيف تخطيط مهاـ اإلمداد كالتمكيف كأدا
العمميات األمبنية ،كأف هبناؾ معكقات بدرجة متكسطة تكاجه تخطيط مهاـ اإلمداد كالتمكيف لمعمميات
األمبنية .كأف العامميف في إدارات اإلمداد كالتمكيف ال يتقيدكف كثي انر في اتباع أساليب تخطيط مهاـ اإلمداد
كالتمكيف لمعمميات األمبنية .وال يتـ إشراؾ المرؤكسيف عبند التخطيط لمهاـ اإلمداد كالتمكيف لمعمميات
األمبنية.
وقد أوصت الدراسة بما يمي :ضركرة تخطيط مهاـ اإلمداد كالتمكيف لكافة أبنكاع العمميات األمبنية مف
أجؿ ضماف بنجاحها .كأف التخطيط يرتبط بعبنصريف متكامميف كهاميف لمغاية في تبنفيذ العمميات األمبنية
كهما (:إمداد القكات ،كادامة إمداد القكات)،كهما يكفراف المركبنة البلزمة كقابمية التعديؿ في الخطط
كديبناميكية العمؿ في ظؿ المكاقؼ المتغيرة كالمفاجأة كالغير محسكبة.

 .6دراسة الجيني ()2013
كهي بعبنكاف" :الدورات التدريبية التخصصية في مجال التموين ودورىا في تحسين أداء
العاممين بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة "رسالة ماجستير ،أكاديمية بنايؼ
العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض.
كهدفت الدراسة إلي معرفة دكر الدكرات التدريبية التخصصية في تحسيف أدا العامميف في مجاؿ التمكيف
بقيادة حرس الحدكد ،كقد استخدـ المبنهج الكصفي التحميمي كتككف مجتمع الدراسة مف ضباط كأفراد إدارة
التمكيف كالبالغ عددهـ ( ،)141كتكصمت الدراسة إلي عدد من النتائج من أىميا:
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 .1تعريؼ المتدربيف بمعمكمات كتقبنيات جديدة في مجاؿ التخصص.
ى

 .2تطكير كتحسيف قدرة العامميف عمى تبنظيـ العمؿ كحؿ المشكبلت.
 .3زيادة مستكل الكعي عمى استخداـ األدكات كالمعدات في العمؿ.
 .4أظهرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة حكؿ محاكر الدراسة
باختبلؼ متغير العمر.
 .5أظهرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة حكؿ محاكر الدراسة
باختبلؼ متغير المؤهؿ العممي.
 .6أظهرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة حكؿ محاكر الدراسة
باختبلؼ متغير سبنكات الخدمة.
التوصيات من أىميا:
 .1زيادة االهتماـ بالتخطيط المسبؽ لبرامج التدريب كتحديد األهداؼ المطمكب تحقيقها مف العممية
التدريبية بدقة فائقة حتى يتسبنى لممتدربيف االستفادة مف الجهكد المبذكلة.
 .2زيادة تكعية العامميف في إدارة التمكيف كاألقساـ التمكيبنية بقيادة حرس الحدكد بمبنطقة المديبنة المبنكرة
بأهمية الدكرات التخصصية في مجاؿ التمكيف.
 .3كجكب العمؿ عمى إعداد كتكفير الدكرات التدريبية التخصصية في مجاؿ التمكيف.
 .4أهمية تكعية العامميف في أعماؿ ككظائؼ تمكيبنية بإدارة التمكيف كبقية اإلدارات المسابندة المكجستية.

 .7دراسة فاتح ()2011
وىي بعنوان" :النقل واإلمداد – دراسة حالة الشركة الوطنية لمنقل البري ( ")SNTRرسالة
ماجستير ،جامعة الحاج لخضير ،الجزائر.
كقد هدفت هذه الدراسة إلي التركيز عمى دكر عممية البنقؿ في اإلمداد كمدم مساهمته في تطكير كتحسيف
القدرة التبنافسية لممؤسسة في السكؽ كدراسة مشكمة اختيار كسائؿ البنقؿ المبناسبة لتحقيؽ فعالية أكبر
لكظيفة اإلمداد كذلؾ في ظؿ ظهكر أرضيات اإلمداد كالتبنافس الكبير الذم يشهده هذا المجاؿ ،كقد قاـ
الباحث بدراسة حالة الشركة الكطبنية لمبنقؿ البرم .
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وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج من أىميا:
ى

 .1يمكف البنقؿ مف إضافة قيمة لمبضاعة أك المبنتجات مف خبلؿ تحقيؽ المبنفعة الزمبنية كالمكابنية.
 .2يعد ببنا إستراتيجية بنقؿ بكامؿ مراحمها أداة مهمة تساعد عمى تحقيؽ أهداؼ المؤسسة عامة كأهداؼ
اإلمداد خاصة.
 .3أرضية اإلمداد هي الكجه األكثر تقدمان لمكاممة الخدمات المكجستية كتحسيف األدا .
 .4ضعؼ في تقديـ الخدمات المكجستية المصاحبة لعممية البنقؿ(تخزيف ،مبناكلة).
 .5عدـ كجكد ثقافة كفكر لكجستي في المؤسسات االقتصادية.
وخمصت الدراسة إلي عدد من التوصيات منيا:
 .1تكفير اليد العاممة المؤهمة كذلؾ عف طريؽ التككيف الجيد لممكارد البشرية في مجاؿ المكجستيؾ
كالمبناهج اإلدارية الحديثة كيككف التككيف عمى كؿ المستكيات اإلدارية.
 .2مسايرة التطكرات العممية في كؿ ما يخص المكجستيؾ مف مفاهيمه تقبنياته كأدكاته.

 .8دراسة بوخالفة ()2011
وىي بعنوان" :تشخيص اإلمداد عمى مستوي المؤسسات الجزائرية" رسالة ماجستير ،جامعة الحاج
لخضير ،الجزائر.
كقد هدفت هذه الدراسة إلي الكقكؼ عمى مدل تطكر كظيفة اإلمداد ،فهـ التشخيص اإلمدادم إلظهار
دكره في رفع األدا كمف ثمة تحقيؽ ميزة تبنافسية .كقد قاـ الباحث بدراسة حالة مصبنع اإلسمبنت عيف
التكته.
وقد خمصت إلي عدد من النتائج منيا :عدـ كجكد ثقافة تخطيط اإلمداد كغياب المفاهيـ الصحيحة
لئلمداد كعمى كؿ المستكيات ،واستخداـ ضيؽ كمحدكد لمتكبنكلكجيا الحديثة مع ضعؼ اإلمداد ،وأن ىناك
بنقص مف مقدمي خدمات اإلمداد ككذلؾ ابنعداـ أرضية اإلمداد كالتي تعكس بنقص المتعامميف الدكلييف في
مجاؿ اإلمداد ،كتعقد بنشاطات اإلمداد كصعكبة التحكـ فيها ،كذلؾ تدفؽ المعمكمات عمى طكؿ سمسمة
اإلمداد.
وخمصت الدراسة إلي عدد من التوصيات منيا:
 .1تكفير اليد العاممة المؤهمة كالتي تبنعكس في التككيف الجيد لممكارد البشرية في مجاؿ اإلمداد كالمبناهج
اإلدارية الحديثة كعمى مختمؼ المستكيات اإلدارية ،كما يجب تخصيص مصمحة خاصة باإلمداد.
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 .2التبنسيؽ بيف المتعامميف كجعؿ العمؿ بمبدأ اإلمداد المتكامؿ.
ى

 .3الشراكة مع الجامعات كالبقا عمى اتصاؿ دائـ مع ما هك جديد.

 .9دراسة كندري ()2010
وىي بعنوان:دور اإلمداد في تحسين تنافسية المؤسسة – دراسة حالة  :مؤسسة مطاحن
األوراس" رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضير ،الجزائر.
كقد هدفت الدراسة إلى تكضيح العبلقة بيف اإلمداد كالتبنافسية كما تسعي إلى محاكلة اإللماـ بأهـ

المفاهيـ المرتبة باإلمداد كالتبنافسية.

كقد استخدـ المبنهج الكصفي التحميمي مف خبلؿ القياـ بعدد مف المقاببلت الشخصية مع مديرم بعض

المصالح بالمؤسسة.

وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج أىميا :يعمؿ اإلمداد عمى تحقيؽ التكازف بيف العرض كالطمب
مف خبلؿ تحقيؽ جممة مف المبنافع الزمبنية كالمكابنية .كهك يعد أحد مصادر تحقيؽ الميزة التبنافسية إذا ما

تـ تخطيطه بشكؿ سميـ كاستراتيجي باعتباره بنظاـ يخدـ كؿ أطراؼ التبادؿ ،فاإلمداد يعتبر سبلح قكم

لدعـ المركز التبنافسي لممؤسسة،

وقد أوصت بعدد من التوصيات منيا:
 .1تكفير اليد العاممة المؤهمة كذلؾ عف طريؽ التككيف الجيد لممكارد البشرية في مجاؿ اإلمداد
كالمبناهج اإلدارية الحديثة .

 .2تخصيص إدارة أك قسـ خاص باإلمداد خاصة عمى مستكم المؤسسات الكبيرة.
 .3فتح تخصصات جديدة بالجامعات في مجاؿ إدارة البنقؿ كاإلمداد.

 .10دراسة الباحوث ()2011
بعنوان :دور التقنيات الحديثة في جودة العمل األمني بشرطة منطقة الحدود الشمالية"
رسالة ماجستير ،اكاديمية بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض.
كقد هدفت لمعرفة درجة أهمية دكر التقبنيات الحديثة في تحقيؽ جكدة العمؿ األمبني بشرطة المبنطقة
الشمالية ،كالتعرؼ عمى المزايا كالعقبات التي تكاجهه التقبنيات الحديثة ،كقد استخدـ المبنهج الكصفي
التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف الضباط العامميف بشرطة مبنطقة الحدكد الشمالية.
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وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا :تكفير الصيابنة السريعة لممبابني كأجهزة بنظـ المعمكمات
ى

تحقؽ جكدة في العمؿ األمبني ،كعدـ كفاية التقبنيات الحديثة ال تحقؽ جكدة في العمؿ األمبني ،كاالستفادة
مف كسائؿ العممية كالمعدات الحديثة في تصميـ المراكز األمبنية تحقؽ جكدة في العمؿ األمبني.
 .11دراسة (بن نصر)2010 ،

وىي بعنوان " :تخطيط النقل ودوره في المدينة  .تجربتي مدينة دبي واسطنبول نموذجاً

"رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضير :الجزائر.

كقد هدفت الدراسة الي التعرؼ عمي التطرؽ الي تطكر المديبنة كالتعرؼ عمي أهـ خصائصها .كالتعرؼ
عمي بنشاط البنقؿ كعبلقته بالمديبنة ،كقد استخدـ المبنهج الكصفي التحميمي.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا :أن لمبنقؿ أهمية كبيرة تتجمي في مختمؼ المجاالت ،أبنه
مع كجكد بنظاـ بنقؿ فعاؿ يغير سمكؾ األفراد كيساهـ في إعادة دكره الحيكم في ربط مختمؼ البنشاطات
ببعضها كتحقيؽ التبنقؿ بشركط رفاهية األفراد ،كأف تخطيط البنقؿ مسؤكلية تحقيؽ فعالية ككفا ة بنظاـ البنقؿ

ثالثًا  :الدراسات األجنبية :
 .2دراسة : )2012( Skoglund
Sourcing decisions for military logistics in Peace Support Operations.
A case study of the Swedish armed forces.

مصادر ق اررات الخدمات الموجستية العسكرية في عمميات دعم السالم" دراسة حالة لمقوات المسمحة
السويدية".
كهدفت الدراسة إلي معرفة دكر المصادر المكجستية عبندما قامت القكات الحربية السكيدية بالتخطيط لدعـ
عمميات السبلـ  ،كمعرفة االحتياجات المكجستية لدعـ الكحدات العاممة ،كهؿ يمكف أف تساهـ المكجستية
في حد ذاتها بتحقيؽ األهداؼ العامة لعمميات دعـ السبلـ ؟ ذلؾ كمه يعتمد بالطبع عمى كيفية تبنظيـ
الخدمات المكجستية كما هك المطمكب لدعـ العمميات العسكرية.
تقتصر الدراسة عمى الخدمات المكجستية العسكرية بشكؿ عاـ ،كداخؿ سمكؾ قكات الدكؿ الصغيرة شبه
معدكمة .كدكر المصادر المكجستية يعتمد عمى سمسمة التكريد أك الدعـ الحربي كالعسكرم كق اررات كزير
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الخارجية في الصبناعة كاختيار السكؽ كعدد المكرديف كالعبلقات معهـ ،لذلؾ تتبناكؿ الدراسة كيفية تأثير
ى

ق اررات مصادر الخدمات المكجستية العسكرية في عمميات دعـ السبلـ ،كتحقيؽ األهداؼ قصيرة األجؿ
كهي تمثؿ االحتياجات التشغيمية كاألهداؼ طكيمة األجؿ كهي تمثؿ األهداؼ العامة لعمميات دعـ السبلـ،
كمف أجؿ فهـ المكجستية العسكرية في عمميات دعـ السبلـ أجريت مراجعة شاممة لؤلدبيات في هذا
المجاؿ ،كقد تـ مراجعة ثابنية لمتركيز عمى األربع مصادر لمق اررات ،كقد تـ دراسة القكات المسمحة السكيدية
التابعة لعمميات دعـ السبلـ خبلؿ الفترة بيف 2010-2002ـ ،في العمميتاف الجاريتيف في ليبيريا كأتبلبنتا،
كقد تـ دراسة الحالة مف خبلؿ مقاببلت كزيارات ميدابنية كمعمكمات مف خبلؿ ككبل .
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أىميا:
كثير مف المكرديف اختاركا عدـ تقديـ خدماتهـ المكجستية إلي المبنظمات العسكرية بسبب صعكبة
 .1أف ان
بنقؿ االحتياجات كخطكرتها.
 .2أف العبلقة الكثيقة مع المكرديف تبنعكس إيجابان عمى الخدمات المكجستية التي يقدمكبنها.
 .3التعاكف كالتبنسيؽ في إدارة العمميات المكجستية مهـ لتطكير مستقبؿ العمميات العسكرية لدعـ السمـ.
 .4بنكع المبنتجات العسكرية كتركيبها له دكر هاـ في العديد مف المبناطؽ المكجستية العسكرية ،كاالتصاؿ
مع المكرديف له أهمية في عدد مف الجكابنب كذلؾ لتخطيط عمميات الدعـ المكجستي.

.2دراسة )2009( Hester
A TECHNIQUE FOR DETERMINING VIABLE MILITARY LOGISTICS SUPPORT
ALTERNATIVES.

تقنية تحديد بدائل الدعم الموجستي العسكري القابمة لمتطبيق.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العمميات التي تؤديها القكات كمعرفة البيئات التشغيمية كالتحكؿ في الخدمات
العسكرية الفردية لقكة مشتركة كاالستفادة مف بنقاط القكة في تمؾ القكات لصياغة عمميات دعـ لكجستية

لها.

وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج أىميا:
 .1يعتقد أف العمميات التي تتطمب استجابة عبنصر عسكرم صغيرة لتككف بيئة المستقبؿ لؤلغراض
العسكرية.

 .2اعتمدت العديد مف المبنظمات العسكرية في هيكمها إدارة الدعـ المكجستي .
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 .3أظهرت التطبيقات المعرفة المتأصمة أك المكتسبة مف خبلؿ البنمذجة كالمحاكاة كأساليب التفكير
ى

المعرفية كتقبنيات التصكر المفيدة يمكف أف تككف مفيدة في تكفير األساس لصابنعي القرار لتحديد مسارات

العمؿ كخطط الدعـ المكجستية القابمة لمتبنفيذ.

 .4تساعد المعمكمات المكجستية في صياغة تخطيط كتبنفيذ المهاـ البلزمة إلبنشا األببنية العسكرية
المبناسبة لمعمميات.

 .3دراسة : )2002( Piggee
TRANSFORMATION – REVOLUTION IN MILITARY LOGISTICS

ثورة في مجال الخدمات الموجستية العسكرية
هذه الدراسة تتحدث عما ذكره رئيس هيئة أركاف الجيش "أف الهدؼ التحكلي هك أف تستجيب قكة الميداف
المهيمبنة إستراتيجيا عمى كؿ بنقطة في مسرح العمميات ".كلدعـ هذه الرؤية ،يتطمب الجيش المكجستي
بنقمة بنكعية في االستجابة اإلستراتيجية .كيسمى هذا التغيير "الثكرة في الخدمات المكجستية العسكرية" كهي
أف تعرؼ ما يحتاج العمبل "مقاتمي الحرب"  ،قبؿ أف يطمبكا ذلؾ  .تبحث هذه الدراسة في التحسيبنات
المقترحة في التشغيؿ اآللي ،كاالتصاالت ،كالممارسات التجارية ،إعادة تشكيؿ القيادة كالسيطرة  ،كتطكير
تكبنكلكجيات مف شأبنها أف تسهؿ تكزيع اإلبنتاجية السريع كالمتابعة عمى االكتفا لدعـ رؤية رئيس هيئة
أركاف الجيش .هذه الدراسة تقيـ جميع مككبنات الخدمات المكجستية العسكرية كيبناقش اإلستراتيجيات التي
يبنبغي اعتمادها مف قبؿ المجتمع كجز مف الخدمات المكجستية لمجيش.
وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج أىميا:
 .1يجب أف يككف بنظاـ البنقؿ كاإلمداد قادر عمى التبنبؤ بالمشاكؿ قبؿ حدكثها.
 .2عمى الجيش تقديـ الخدمات المكجستية كالدعـ في الكقت كالمكاف المبناسبيف كبالكمية الصحيحة.
 .3الثكرة في الخدمات المكجستية العسكرية تهدؼ لتحسيف العمميات المكجستية مف خبلؿ تبنفيذ
الممارسات التجارية التي تستفيد مف مزايا التكبنكلكجيا كاألتمتة.
 .4الثكرة في الخدمات المكجستية العسكرية تعتمد أساسان عمى بنظاـ البنقؿ السمس إلدارة العمميات
المكجستية الذم يضمف الرصد المسبؽ كتصحيح أكجه القصكر الذم يتـ تجديدها مع مجمكعات
كفرؽ الخدمات المكجستية.
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.4دراسة  Bentzى(1999م) :
AHEAD LOGISTICS MANAGEMENT TECHNOLOGY: TURNING THE
EVOLUTION IN MILITARY LOGISTICS INTO A TRUE REVOLUTION.

لمتكنولوجيا سبق في إدارة الخدمات الموجستية :تحويل التطور في الخدمات الموجستية

العسكرية إلى ثورة حقيقية.
هدفت هذه الدراسة إلي تقديـ أدلة عمى أف بنمك بنظـ البنقؿ كاإلمداد في الجيش كابنت تدريجية كتطكيرية
كأف الجيش ال يسعي في الكقت الحاضر إلي تغيير عميؽ في تحسيف دعمها المكجستي إلي المقاتميف في
الحرب ،كأف البنظاـ الذم تطكره حاليا ،لدعـ خدمة القتاؿ العسكرية ال يمبي المعايير كأف هبناؾ أبنظمة
مكجكدة حاليا في قطاع شركات تخطيط المكارد إذا تـ تكييفها لبلستخداـ العسكرم مف شأبنه أف يحسف
بشكؿ أساسي المكقؼ المكجستي لمجيش كاحداث ثكرة حقيقية في مجاؿ الخدمات المكجستية العسكرية ،هذه
الدراسة تفحص مجمكعة مف البنظـ الحالية في اإلدارة المكجستية كأيف تقصر في تحقيؽ متطمبات الحرب
المكجستية المستقبمية ،كمف ثـ تفحص كتدرس كتقارف البنظاـ العسكرم كالحؿ البنظرم لمتكيؼ مع
استخدامات الحرب في ضك مفهكـ أك عقيدة الثكرة في الخدمات المكجستية العسكرية كمتطمبات بنظاـ
المكجستية في القرف الكاحد كالعشريف ،إف البنظاـ ( )GCSS-Aال يمبي معظـ المتطمبات الضركرية
لتحقيؽ ثكرة في الخدمات المكجستية  ،كالبنظاـ البنظرم ( )ERPال يبلئـ أك حتى يصؿ إلي متطمبات
الجيش القادر عمى دعـ القكات الحربية في القرف القادـ.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:
تخطيط مكارد المؤسسات لحؿ متطمبات العتاد جز ان ال يتج أز مف كظيفة الخدمات المكجستية العسكرية،
كيجب عمي الجيش التكيؼ مع حؿ تخطيط المكارد كاالحتياجات كتدريب القادة في المستكيات المتكسطة
لجعمهـ قادريف عمى قيادة الجيش المكجستي لتحقيؽ البنجاح في المعركة.
 .5دراسة 1991( shineم)
THE MILITARY LOGISTICS SUPPORT OF HUMANITARIAN RELIEF EFFORTS
DURING LOW-INTENSITY CONFLICT.

الدعم الموجستي العسكري لجيود اإلغاثة اإلنسانية أثناء حاالت النزاعات المنخفضة

الحدة .دراسة حالة أفغانستان وتشاد.

هدفت الدراسة إلي معرفة العبناصر الرئيسية البلزمة لتكفير الدعـ المكجستي البناجح لجهكد اإلغاثة

اإلبنسابنية خبلؿ البنزاع المبنخفض الحدة ،كقد اقتصرت هذه الدراسة عمى دراسة حالتيف رئيسيتيف هما
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( أفغابنستاف كتشاد) ،كقد شممت الدراسة دراسة األرض كالبناس كالحككمة كاالقتصاد كالتاريخ لكبل البمديف
ى

وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج أىميا:
أف بربنامج اإلغاثة في أفغابنستاف كاف يشمؿ جميع العبناصر البناجحة لعمميات الدعـ المكجستي  ،كهي
أكثر شمكلية مف عبناصر الدعـ المكجستي في تشاد ،كقد أكصت الدراسة بضركرة تكحيد الجهكد مف خبلؿ
جهة حككمية لتكفير الدعـ المكجستي كتكفر عبنصر القيادة المكحدة القادرة عمى إيصاؿ الدعـ المكجستي،
كذلؾ ضركرة تبنسيؽ عمميات البنقؿ كالتكاصؿ الفعاؿ لعمميات الدعـ المكجستي.
2001( Gutierrez .6م)
CONTRACTED LOGISTICS SUPPORT IN OPERATIONAL ENVIRONMENTS:
THE LEGAL ISSUES AND THEIR EFFECTS ON THE DECISION TO
OUTSOURCE.

عقود الدعم الموجستي في البيئات التشغيمية :المسائل القانونية وآثارىا عمى قرار
االستعانة بمصادر خارجية.
هدفت الدراسة إلي تحميؿ المسائؿ القابنكبنية المتعمقة باستخداـ تعاقدات الدعـ المكجستي ،حيث أف الجيش
األمريكي يعتمد بشكؿ كمي عمى المتعاقديف لعمميات الدعـ المكجستي ،كذلؾ لتمبية البنقص في البنظاـ
العسكرم المكجستي،
مجمكعة مف القضايا القابنكبنية تصاحب استخداـ المتعاقديف في البيئات التشغيمية .هذه الدراسة تحمؿ
القضايا القابنكبنية األساسية المرتبطة باستخداـ التعاقد في الدعـ المكجستي أثبنا الطكارئ أك العمميات
القتالية .
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:
 )1أف الجيش األميركي ال يممؾ القدرة أك السمطة لمعاقبة المتعاقديف.
 )2إف الجيش األميركي ال يستطيع القيادة كالسيطرة عمى المتعاقديف ببنفس الطريقة التي يقكد كيسيطر
عمى الكحدات العسكرية كاألفراد العسكرييف.
 )3يجب تأكد القادة مف أف المتعاقديف يحافظكف عمى كضعهـ كغير مقاتميف.
 )4يجب تحديد القدرات األساسية لمكظائؼ التي يمكف لمقادة االستعابنة بمصادر خارجية لتأديتها،
ككذلؾ البنظر في مخاطر عدـ أدا المتعاقد لكظيفته.
 )5قابنكف الحرب لـ يحدد كلـ يقدـ القميؿ مف الحماية لممتعاقديف المدبنييف المرافقيف لمقكة العسكرية.
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كقد أكصت الدراسة بعدد مف التكصيات أهمها :تعديؿ القابنكف األمريكي الحالي لمعالجة الفجكة القضائية
ى

الحالية المكجكدة ،كاعادة تحديد المقاكليف المرافقيف لمقكة كمقاتميف ،كمراجعة العقيدة لتعكس التغييرات
المكصى بها في القابنكف األميركي كقابنكف الحرب.
) 2000 ( Muhirwa .7
RWANDESE PATRIOTIC ARMY LOGISTICS UNIT (G4) ASSESSMENT AND
RECOMMENDATIONS FOR CHANGE

وحدة الجيش الوطني الرواندية واإلمداد )(G4التقييم والتوصيات من أجل التغيير.
هدفت هذه الدراسة إلي تقييـ تبنظيـ قسـ الخدمات المكجستية في الجيش الركابندم ،ككصؼ الحالة الراهبنة
كتحديد ما إذا كاف يعمؿ هذا الجيش بكفا ة أـ ال.
وقد خمصت الدراسة إلي عدد من النتائج أىميا:
 .1بأف استجابة المبنظمة لمتعامؿ مع البيئة الخارجية ديبناميكية.
 .2يركز عمي المتطمبات كالمكاد األساسية كالبلزمة لمجيش كبشكؿ متكاصؿ.
 .3يجب عمى الخدمات المكجستية أف تعالج القضايا التي تحيط بكاليتها كمهامها كتصميمها لتحسيف
آدائها.
كقد أكصت الدراسة بمراجعة الكالية المبنظمة لمكاصفات المهمة التي كمفت بها قسـ الخدمات المكجستية
في الجيش الركابندم ،كاعادة تصميـ االتجاهات لتحقيؽ فعالية أكبر ،كمعالجة قضايا المكظفيف كاعتماد
أهداؼ كاضحة كمهمة لئلج ار ات المقابمة لمتقييـ.
)2011( Tatham& Spens .8
TOWARDS A HUMANITARIAN LOGISTICS KNOWLEDGE MANAGEMENT
SYSTEM.

نحو نظام إدارة المعرفة الموجستية اإلنسانية.
تهدؼ هذه الدراسة إلي تقديـ بنمكذج لممفاهيـ كالتصبنيفات المرتبطة في تطكير المعارؼ المتعمقة بعمميات
الدعـ المكجستي أثبنا كقكع الككارث الطبيعية ،كقد حددت الدراسة الصعكبات المرتبطة باالستجابة
المكجستية في حاؿ حدكث كارثة طبيعية.
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وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:
ى

اعتماد بنمكذج يجمع بيف كبلن مف سبلسؿ التكريد ،كخطكط الدفاع التبنمكية ،لدعـ المكجستيات اإلبنسابنية
لتحسيف فعالية ككفا ة االستجابة كتكفير احتياطيات تمكيبنية كلكجستية لمككارث في المستقبؿ.
)1994( Alexander .9
Foreign Military Sales: Contracting Integrated Logistics Support for Out-ofInventory Equipment.

المبيعات العسكرية الخارجية :مقاوالت الدعم الموجستي المتكامل لمخارج من مخزون
المعدات.
هدفت هذه الدراسة إلي تحديد احتياجات العمبل مف المبيعات العسكرية الخارجية كهذه االحتياجات يمكف

أف تكفر بكجكد عقد شامؿ ،كتتعمؽ هذه االحتياجات بما يتكفر مف خبلؿ العقكد الشاممة لممبيعات

العسكرية ،بنتيجة لبلهتماـ مف قبؿ العمبل األجابنب ،كالتعاقد تجاريان لعمميات الدعـ المكجستي العسكرم،
كما هدفت إلي تكضيح بنقاط القكة كبنقاط الضعؼ في العقكد الشاممة لممبيعات العسكرية كالتبناقض بيبنها

كبيف العقكد المبنفصمة لكؿ مبنطقة مف مبناطؽ الدعـ المكجستية،

وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:

 .1الدقة في تسميـ المتطمبات المكجستية مف المشتريات العسكرية.
 .2تحديد األكلكيات في عمميات الدعـ المكجستية.

 .3تحديد رؤية كاضحة لتكفير قطع الغيار مف قبؿ المبيعات العسكرية.
 .4عمؿ إدارة المخزكف تتطمب عبلقات كثيقة بيف المكرديف كالمستخدميف.

كقد أكصت هذه الدراسة بضركرة كجكد فريؽ أك شراكة بناجحة بيف المتعاقد كالعميؿ ،لعدـ التيقف مف
تطكير المبيعات العسكرية الخارجية لدعـ الخدمات المكجستية المتكاممة فبتحمؿ المتعاقد المسؤكلية عف

فشمها أك بنجاحها ،كضركرة أف يتـ استكشاؼ االحتياجات المتكاممة ليتـ تحسيف الدعـ المكجستي المتكامؿ

بأقؿ تكمفة ممكبنة.
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:)2002( McKenna .10
ى

US Military Logistics Management, Privatization, and Contractors on the
?Battlefield. What Does This All Mean

الواليات المتحدة إدارة النقل واإلمداد العسكري ،والخصخصة ،والمقاولين عمى أرض

المعركة .ماذا يعني ىذا الشيء؟

هدفت هذه الدراسة لمبناقشة آثار الخصخصة كاالستعابنة بمصادر خارجية كتكضيح الخبلفات بيف هذه

الخيارات ،وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:

 .1استخداـ عمميات مبتكرة إلدارة المكجستية كالبنقؿ في العمميات.
 .2كضع سياسات إستراتيجية الستمرار التقدـ في عمميات الدعـ كالبنقؿ كمف أهمها تسميط الكظائؼ
غير األساسية التي تتعمؽ بالقتاؿ مبنها المهاـ اإلدارية كالدعـ كالتي تتكفر مف المكرديف التجارييف

كالتي يمكف أف تكفر أكثر كفا ة كبتكمفة اقؿ.
:)2001( Dole .11

MILITARY
INTERACTION
WITH
NONGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS:A COMPARISON OF MEDICAL LOGISTICS

التفاعل العسكري مع المنظمات غير الحكومية :مقارنة التموين الطبي
هدفت هذه الدراسة إلي معرفة كيؼ يبنبغي أف يخطط قادة الكاليات المتحدة الستخداـ األصكؿ العسكرية
لدعـ األبنشطة المكجستية الطبية لممبنظمات غير الحككمية لتقديـ المساعدات اإلبنسابنية في المستقبؿ،
كفهـ أهداؼ كقدرات المبنظمات غير الحككمية أمر ضركرم لضباط كقادة الجيش الف التبنسيؽ الفعاؿ مع

المبنظمات غير العسكرية حيكم جدا في حاالت الطكارئ اإلبنسابنية لتقديـ الدعـ المكجستي ،كقدمت الدراسة

بنظرة ثاقبة في إج ار ات المبنظمات غير الحككمية لمتطمبات التخطيط العسكرم لعمميات المستقبؿ،

كأكصت الدراسة بعدـ تغيير العقيدة العسكرية تجاه المبنظمات غير الحككمية كابنما معالجة عمميات تطكير
التدريب المفركض كالذم قد يعمؿ عمى تحسيف التخطيط لمخدمات المكجستية الطبية ،بحيث يتـ دمج

الخدمات المكجستية غير الطبية كدعـ مفهكـ المكجستية متعددة الكظائؼ ألف عزؿ الخدمات المكجستية

الطبية دكف مبناقشة كسائؿ البنقؿ كالخدمات المكجستية األخرل ليست فعالة.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:

 .1يجب أف يتـ التخطيط في الكقت المبكر كبشكؿ تعاكبني لعمميات الدعـ المكجستي.
 .2تكضيح بنكع اإلمكابنيات التي يبنبغي أف تكجه لدعـ األبنشطة المكجستية.
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 .3ضركرة دعـ التفاعؿ بيف الجيش كالمبنظمات غير الحككمية حتى كاف كاف ال يكجد ما يبنص عمى
ى

ذلؾ في قكابنيف الجيش فذلؾ يعكس دكر كأهمية التبنسيؽ بيف المبنظمات غير الحككمية كالجيش

كتأثيره عمى اإلستراتيجية العسكرية.

:)1991( Jacobsen .12
OPERATIONS

SPECIAL

IN

SUPPORT

LOGISTICS

INTEGRATED
AVIATION.

الدعم الموجستي المتكامل في العمميات الخاصة لمطيران
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تطكر عمميات الدعـ المكجستي المتكامؿ في بيئة فريدة مف بنكعها كما
كيحمؿ أربعة عبناصر محددة لمدعـ المكجستي المتكامؿ.
وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:
 .1يمكف تخطيط كتبنفيذ برامج الدعـ المكجستي المتكامؿ دكف تشكيؿ تحديان لمكجستيات.
 .2يركز في عمميات الدعـ المكجستي المتكامؿ بشكؿ كبير عمي بنكع المكاد .
 .3الكثافة البنسبية لبنظاـ حساب األمكاؿ لش ار السبلح ال يقؿ أهمية عف البنظر لتبنمية عمميات الدعـ
المكجستي المتكامؿ.
 .4مفتاح بنجاح تخطيط كتبنفيذ عمميات الدعـ المكجستي المتكامؿ هـ العاممكف (المكارد البشرية).
)2005( Sreenivas.13
the role of transportation in logistics chain.

دور النقل في تحسين الخدمات الموجستية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرؼ عمي دكر كسائؿ البنقؿ في تحسيف الخدمات المكجستية ،كهي تبحث في
مساعدة مديرم الخدمات المكجستية كالباحثيف كالمخططيف لكسائؿ البنقؿ.
وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىمياأف بنظاـ البنقؿ كاإلمداد لديها مكقؼ أكثر أهمية في
دكر هامان في البنظاـ المكجستي كتظهر أبنشطتها في مختمؼ أقساـ
أبنشطة مجتمعبنا ،كأف البنقؿ يمعب ان
العمميات المكجستية.
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رابعاً :التعقيب عمىى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة يتبيف أف بعض الدراسات تتفؽ مع الدراسة الحالية في تبناكلها لمكضكع
العمميات المكجستية كاألخرل تتفؽ مع الدراسة في تبناكلها لبعض كظائؼ العمميات المكجستية ،كأخرل تتفؽ
مع الدراسة في تبناكلها لجهاز الشرطة ،كسبنتبناكؿ التعميؽ بالتفصيؿ ،كأغمب الدراسات السابقة تتفؽ مع
الدراسة الحالية مف حيث استخداـ المبنهج الكصفي التحميمي االستبابنة كأداة لجمع البيابنات مع ما
سيستخدمه الباحث في دراسته الحالية.
تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة الغمارم فقد تبناكلت العكامؿ المؤثرة عمى عممية تكزيع أفراد الشرطة ،كفي
اعتقاد الباحث أف مف أهـ المؤثرات عمى عممية التكزيع هي تكفير االحتياجات المادية كالمكجستية البلزمة
لعممية التكزيع  ،كهي أيضا تتفؽ مع الدراسة الحالية في اختيار مجتمع كعيبنة الدراسة كهـ الرتب السامية
في الشرطة كهـ جز مف عيبنة دراسة الباحث في الدراسة الحالية ،كما سيستفيد الباحث في إث ار إطاره
البنظرم في التعرؼ عمى جهاز الشرطة الفمسطيبنية كأحد األجهزة الرئيسية في الدراسة.
أما دراسة أبك ككيؾ فهي تتشابه مع الدراسة الحالية ،حيث سيستفيد الباحث مف الدراسة في اإلطار
البنظرم كالتعرؼ عمى الهياكؿ التبنظيمية لؤلجهزة األمبنية التي يعتبر إدارة العمميات المكجستية الممثمة في
اإلدارة العامة لئلمداد كالتجهيز جز مبنها.
أما دراسة شبات فقد تبناكلت شبكات البنقؿ كالتعرؼ عمى كضعها القابنكبني كالفبني بما يفيد دراسة الباحث
في إطاره البنظرم في تحديد الكظائؼ لمعمميات المكجستية كأهمها كسائؿ البنقؿ .
أما دراسة القحطابني فهي تتشابه مع دراسة الباحث الحالية في تبناكلها لمكضكع المستكدعات كالتي هي
إحدل أبنشطة إدارة العمميات المكجستية كالتي سيستفيد الباحث مبنها في إطاره البنظرم.
أما دراسة الكثيرم فتتفؽ مع الدراسة الحالية في تبناكلها لمكضكع اإلمداد كالتمكيف حيث تحدث الباحث عف
إدارة الجكدة الشاممة في إدارة اإلمداد كالتمكيف كهك ما سيتطرؽ الباحث له في جزئية بسيطة في هذه
الدراسة ،كذلؾ سيتحدث الباحث عف العمميات المكجستية كهك أساس الدراسة مما سيثرم الجابنب البنظرم
في الدراسة الحالية.
أما دراسة السحيبابني فتتفؽ مع الدراسة الحالية مف حيث تبناكلها أيضا لئلمداد كالتمكيف بمديرية األمف
العاـ حيث سيتبناكؿ الباحث العمميات المكجستية في األجهزة األمبنية  ،كيتطرؽ الباحث إلي األسمكب
اإلدارم المتبع في إدارة العمميات المكجستية  ،كسيستفيد الباحث في إطاره البنظرم في التعرؼ عمى مفهكـ
اإلمداد كالتمكيف حيث ابنه رديؼ لمعمميات المكجستية .
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أما دراسة الفهيد فهي تبناكلت مكضكع األجهزة األمبنية كمكاجهة األزمات  ،كهك ما سيستفيد الباحث مبنها
ى

في اإلطار البنظرم لدراسته في التعرؼ عمى مفهكـ األجهزة األمبنية كمفهكـ مكاجهة األزمات كالتي سيككف
الحديث في الرسالة عف إدارة العمميات المكجستية.
أما دراسة السميـ فبتبناكلها ألثر التخطيط لمهاـ اإلمداد كالتمكيف عمى أدا العمميات األمبنية ،حيث سيتبناكؿ
الباحث في دراسته الحالية التخطيط لمعمميات المكجستية  ،كيكضح أثرها عمى آدا األجهزة األمبنية ،كذلؾ
سيستفيد الباحث مف الدراسة في إطاره البنظرم مف تحديد مفهكـ اإلمداد كالتمكيف كالذم سيثرم الدراسة ،
ككذلؾ تتشابه في تبناكلها لعيبنة الدراسة حيث شممت الدراسة السابقة الضباط في الحرس الخاص كهي ما
سيتبناكله الباحث في عيبنة الدراسة مف كبار الضباط في الشرطة الفمسطيبنية.
أما دراسة الجهبني فقد تبناكؿ فيها الدكرات التخصصية في مجاؿ اإلمداد كالتمكيف ،كهي تتطرؽ إلى مفهكـ
اإلمداد كالتمكيف كهذا ما يمكف أف يثرم الجابنب البنظرم لمدراسة الحالية كالتي تبناكلت العمميات المكجستية
في الشرطة الفمسطيبنية.
كدراسة فاتح كبكخالفة ككبندرم كبف بنصر تبناكلكا عمميات البنقؿ كاإلمداد كهي تتشابه بشكؿ كبير في
مكضكعاتها مع الدراسة الحالية مف حيث أبنها تبناكلت أحد كظائؼ العمميات المكجستية كهك البنقؿ ،كقد
أثرت اإلطار البنظرم لمدراسة الحالية في هذا التبناكؿ.
أما دراسة  Skoglundفهي تتبناكؿ المصادر المكجستية كالتخطيط لدعـ عمميات السبلـ كهي ما سيستفيد
مبنه الباحث في دراسته الحالية في التعرؼ عمى المصادر المكجستية الحربية كتأثيرها عمى العمميات في
دعـ السبلـ.
أما دراسة  Hesterفقد تبناكلت البدائؿ لمدعـ المكجستي كهي تشابهت مع الدراسة الحالية في تبناكلها
لعمميات الدعـ المكجستي العسكرم كهذا ما عزز االطار البنظرم لمدراسة الحالية.
أما دراسة  piggeeفيتبناكؿ في دراسته الثكرة في الخدمات المكجستية كهي معرفة ما يحتاجه مقاتمي
الحرب دكف أف يطمبكا ذلؾ كهذا ما قد أفاد الباحث في تعريفاته لمعمميات المكجستية.
أما دراسة  Bentzفهي تتبناكؿ ثكرة الخدمات المكجستية كهك ما استفاد مبنه الباحث في دراسته الحالية في
إطاره البنظرم في التعرؼ عمى الخدمات المكجستية كمدم التطكر في هذا اإلطار.
أما دراسة  Shineفقد تشابهت في تبناكلها لمكضكع الدعـ المكجستي العسكرم مع دراسة الباحث الذم
يبنعكس إيجابان عميها كيعزز اإلطار البنظرم لها.
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أما دراسة  Gutierrezفقد تبناكلت المسائؿ القابنكبنية الستخداـ متعاقديف مف خارج الجيش كهذا عزز
ى

اإلطار البنظرم لهذه الدراسة مف حيث التعرؼ عمي تمؾ القكابنيف التي يقكد بها الجيش المتعاقديف.
أما دراسة  Muhirwaفقد تبناكلت كحدة الجيش الكطبني الركابندية كاإلمداد كهك تتشابه مع الدراسة الحالية
في تبناكلها لمكضكع االمداد في الجيش.
أما دراسة Tatham&Spensفقد تشابهت مع الدراسة الحالية في تبناكلها لمكضكع إدارة المكجستية فقد
تطرقت الى إدارة المعرفة المكجستية كقد أثرت االطار البنظرم في ذلؾ.
أما دراسة  Alexanderفقد تبناكلت المبيعات العسكرية الخارجية كهي بذلؾ أفادت الباحث في التعرؼ
عمي تمؾ المبيعات كأهميتها لمجيش.
أما دراسة  McKennaفقد تشابهت في تبناكلها لمكضكع البنقؿ كاإلمداد العسكرم مع دراسة الباحث كالتي
أفادته في التعرؼ عمي تمؾ العمميات التي تقكـ بها إدارة المكجستيات كذلؾ مما أثرل الدراسة.
أما دراسة  Doleفقد تبناكلت مكضكع التفاعؿ العسكرم مع المبنظمات الغير حككمية كهذا ما أفاد الباحث
في التعرؼ عمي عمميات التفاعؿ كالفائدة مف هذا التفاعؿ كذلؾ كتعزيز مف لئلطار البنظرم لهذه الدراسة.
أما دراسة  Jacobsenفقد تشابهت في تبناكلها لمكضكع الدعـ المكجستي المتكامؿ مع هذه الدراسة كالتي
أفادت الباحث مف خبلؿ المحاكر التي تـ تبناكلها لتعزز اإلطار البنظرم لهذه الدراسة.
أما دراسة  Sreenivasفقد تبناكلت مكضكع كسائؿ البنقؿ كهك ما تشابه مع دراسة الباحث كالتي تبناكلت
كسائؿ البنقؿ ككظيفة مف كظائؼ إدارة العمميات المكجستية.
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ستفادة من الدراسات:
خامساً :مجال اال ى
تكضح الجداكؿ التالية مجاالت االستفادة مف الدراسات السابقة كهي مقسمة كؿ جدكؿ حسب بمد إعداد
الدراسة محمية كعربية كأجبنبية .
جدول رقم ( )4.1يبين مجال االستفادة من الدراسات المحمية
عنوان الدراسة

اسم الباحث

مجال االستفادة

أىم النتائج

الصعكبات التي تكاجه الشرطة في تكفير التعرؼ عمي الصعكبات التي تكاجه

الغمارم

العكامؿ المؤثرة في تكزيع أفراد اإلمكابنيات كالمعدات البلزمة هي مف أكثر
الشرطة في قطاع غزة

()2012

الشرطة في تكفير اإلمكابنيات كالمعدات،

المؤثرات في عممية التكزيع ضمف العكامؿ كهي المهاـ التي تؤديها إدارة العمميات
المكجستية.

االقتصادية.

.1أظهرت البنتائج لمتحميؿ أف مخرجات عمؿ
كأبنشطة األجهزة األمبنية تتبناسب مع حجـ

اإلمكابنيات المتكفرة لديها بدرجة ضعيفة حيث
اتجهت البنتائج بنحك عدـ التأكد مف مبناسبة

ابك

()2012

ككيؾ

دكر

الهياكؿ

التبنظيمية

كاألبنظمة اإلدارية في تطكير

أدا األجهزة األمبنية.

اإلمكابنيات لمخرجات العمؿ في إشارة إلى

عدـ استغبلؿ األجهزة األمبنية لكافة إمكابنياتها

لمقياـ بمهامها.

 .2يرل الباحث أف البنتائج تتبناسب مع الكاقع

التعرؼ عمى حجـ اإلمكابنيات التي تبناسب

أبنشطة األجهزة األمبنية.

الحالي حيث أبنه تـ رفد عبناصر األجهزة
األمبنية

بعبناصر

اإلمكابنيات

المكجستية

األمبنية.

األشقر ()2012

مدل فاعمية االتصاالت في

إدارة األزمات بك ازرة الداخمية
كاألمف الكطبني.

شبكة البنقؿ البرم في مديبنة

شبات ()2011

غزة – دراسة في جغرافية
البنقؿ

باستخداـ

المعمكمات الجغرافية

بنظـ

المقاكمة

دكف

البلزمة

تكفر

لؤلجهزة

أظهرت بنتائج الدراسة أف عدـ كفاية المكارد

المالية المخصصة لش ار اتصاالت حديثة التعرؼ عمى عمميات الش ار لبلتصاالت
في عمميات إدارة األزمات بك ازرة الداخمية.

جا ت في مقدمة المعكقات.

أف العديد مف كسائؿ البنقؿ قديمة يزيد عمرها

عمي  30عامان ككذلؾ مهترئة كغير قابنكبنية
كتحتاج

القابنكبنية.

الي

متابعة
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جدول رقم ( )4.2يبين مجال اإلستفادة من الدراسات العربية

ى

اسم الباحث

عنوان الدراسة

مجال اإلستفادة

أىم النتائج
.1مكافقة أفراد الدراسة عمى أف الرقابة

القحطابني

()2009

تطبؽ

دكر الرقابة المستكدعية في المستكدعية

قكاعد

ترشيد الماؿ العاـ في حرس المستكدعات الحككمية غالبا.
الحدكد

كاج ار ات تطبيؽ

قكاعد

الرقابة

المستكدعية

كالتعرؼ عمي المعكقات المختمفة لها

.2أف أفراد الدراسة مكافقيف عمى أف هبناؾ لتجبنبها .كالدكر المهـ لممستكدعات .
بعض المعكقات المختمفة لمرقابة المستكدعية.

.1العاممكف في إدارة اإلمداد كالتمكيف
بالمديرية العامة لمجكازات لديهـ إلماـ بمفهكـ

إدارة الجكدة الشاممة.

.2متطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في

مدل إمكابنية تطبيؽ إدارة

الكثيرم ()2009

الجكدة الشاممة في إدارة

إدارة اإلمداد كالتمكيف تكفير المخصصات اإللماـ بمفهكـ الجكدة الشاممة في إدارة
اإلمداد كالتمكيف كتطبيقها كالتعرؼ عمى

المالية.

اإلمداد كالتمكيف بالمديرية .3قمة المخصصات المالية كالتحفيز مف المعكقات كالمتطمبات لها كتحسيف
معكقات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في إدارة بنشاطات اإلمداد كالتمكيف.
العامة لمجكازات.
اإلمداد كالتمكيف

 .4مبنح العامميف الفرصة لممشاركة في جهكد
التحسيف كالتطكير المستمر لبنشاطات إدارة

اإلمداد كالتمكيف.

.1مف المزايا لممركزية إحكاـ الرقابة عمى
المخزكف بمستكدعات اإلمداد كالتمكيف ،
كسهكلة التبنسيؽ بيف اإلدارات التابعة لئلمداد

السحيبابني

()2008

اإلمداد كالتمكيف بمديرية

األمف العاـ بيف المركزية
كالبلمركزية.

كالتمكيف كسهكلة تصبنيؼ كفحص المكاد
حسب مكاصفاتها.
.2مف العيكب لممركزية تبديد الكقت كالجهد

في حصكؿ الفركع عمى مكافقات صرؼ

هبناؾ مزايا كعيكب لممركزية في إدارة
اإلمداد كالتمكيف كهي تفيد في الجابنب

البنظرم لمدراسة.

المستمزمات مف اإلدارة المركزية كابنخفاض
المبنافسة بيف العامميف عمى التميز في اآلدا

،كضعؼ اإلستفادة مف العامميف المتميزيف

في تسيير أمكر العمؿ في اإلمداد كالتمكيف

مف المعكقات لمتبنسيؽ بيف األجهزة األمبنية
الفهيد ()2006

التبنسيؽ بيف األجهزة األمبنية

كدكره في مكاجهة األزمات

في األزمات إغفاؿ تبنمية كتطكير األساليب

كاألدكات المتبعة في التبنسيؽ كممارستها

بصكرة مستمرة مع عدـ األخذ بما هك حديث

مف أساليب كمعدات كغيرها.
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عنوىان الدراسة

مجال اإلستفادة

أىم النتائج
 .1كجكد عبلقة قكية بيف تخطيط مهاـ
اإلمداد كالتمكيف كآدا العمميات األمبنية .
 .2هبناؾ معكقات بدرجة متكسطة تكاجه

أثر تخطيط مهاـ اإلمداد
السميـ ()2001

كالتمكيف في أدا  ،العمميات
األمبنية

تخطيط مهاـ اإلمداد كالتمكيف لمعمميات  .1معرفة أهمية تخطيط مهاـ اإلمداد
األمبنية.
كالتمكيف كمعكقاتها.

 .3عدـ تقيد العامميف في إدارات اإلمداد  .2مدل بنجاح التخطيط مف خبلؿ

كالتمكيف كثي انر في إتباع أساليب تخطيط مشاركة
التخطيط.
مهاـ اإلمداد كالتمكيف لمعمميات األمبنية.

المرؤكسيف

في

عمميات

 .4ال يتـ إشراؾ المرؤكسيف عبند التخطيط
لمهاـ اإلمداد كالتمكيف لمعمميات األمبنية.
الدكرات

التخصصية
الجهبني ()2013

في

التدريبية
مجاؿ

التمكيف كدكرها في تحسيف

أدا العامميف بقيادة حرس
الحدكد

المبنكرة

المديبنة

بمبنطقة

 .7تعريؼ المتدربيف بمعمكمات كتقبنيات
جديدة في مجاؿ التخصص.
 .8تطكير كتحسيف قدرة العامميف عمى
تبنظيـ العمؿ كحؿ المشكبلت.

التعرؼ عمي أهمية الدكرات التدريبية
التخصصية لئلمداد كالتمكيف كمدل

مساهمتها في تحسيف كتطكير قدرة

العامميف

عمى

استخداـ

 .9زيادة مستكل الكعي عمى استخداـ كالمعدات في العمؿ.
األدكات كالمعدات في العمؿ

األدكات

 .1الخدمات المكجستية كخاصة البنقؿ مف
أهـ البنشاطات التي تخمؽ قيمة في
المؤسسات كاالقتصاد الكطبني عمى حد
سكا .

فاتح ()2011

البنقؿ كاإلمداد – دراسة
حالة الشركة الكطبنية لمبنقؿ

البرم ()SNTR

 .2يعد ببنا إستراتيجية بنقؿ بكامؿ مراحمها

بنشاطات البنقؿ مف أهـ األبنشطة في

أداة مهمة تساعد عمى تحقيؽ أهداؼ المبنظمات كهي مف إستراتيجياتها التي
المؤسسة عامة كأهداؼ اإلمداد خاصة.
تحقؽ األهداؼ كتحسف األدا .
 .3أرضية اإلمداد هي الكجه األكثر تقدمان
لمكاممة الخدمات المكجستية كتحسيف

األدا .

 .4عدـ كجكد ثقافة كفكر لكجستي في
المؤسسات االقتصادية

بكخالفة ()2011

تشخيص
مستكم

الجزائرية.

اإلمداد

عمى

المؤسسات

.1عدـ كجكد ثقافة تخطيط اإلمداد كغياب

المفاهيـ الصحيحة لئلمداد كعمى كؿ ثقافة التخطيط غير مكجكدة كغائبة

المستكيات.

.2تعقد بنشاطات اإلمداد كصعكبة التحكـ
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فيها ،كذلؾ تدفؽ المعمكمات عمى طكؿ

سمسمة االمداد

.1يعمؿ اإلمداد عمى تحقيؽ التكازف بيف
العرض كالطمب مف خبلؿ تحقيؽ جممة مف

المبنافع الزمبنية كالمكابنية.

.2يعد اإلمداد أحد مصادر تحقيؽ الميزة ترتبط عمميات العرض كالطمب في
دكر اإلمداد في تحسيف

تبنافسية المؤسسة – دراسة
كبندرم ()2010

حالة  :مؤسسة مطاحف

األكراس

التبنافسية إذا ما تـ تخطيطه بشكؿ سميـ المبنظمات بما يحققه اإلمداد مف تكازف
كاستراتيجي باعتباره بنظاـ يخدـ كؿ األطراؼ بنتيجة لمتخطيط بالشكؿ السميـ ،كزيادة
التبادؿ ،فاإلمداد يعتبر سبلح قكم لدعـ الثقافة في عمميات اإلمداد بالمبنظمات.

المركز التبنافسي لممؤسسة.

.3عدـ كجكد ثقافة كفكرة اإلمداد بالمؤسسات
االقتصادية

.1تكفير الصيابنة السريعة لممبابني كأجهزة
الباحكث()2011

دكر التقبنيات الحديثة في

جكدة العمؿ األمبني بشرطة

مبنطقة الحدكد الشمالية

بنظـ المعمكمات تحقؽ جكدة في العمؿ

األمبني.

.2االستفادة مف كسائؿ العممية كالمعدات
الحديثة في تصميـ المراكز األمبنية تحقؽ

التعرؼ عمي التقبنيات الحديثة المتعمقة

بعمميات الصيابنة المتكاصمة لتقبنيات
كمعدات المراكز األمبنية.

جكدة في العمؿ األمبني

 .1لمبنقؿ أهمية كبيرة تتجمي في مختمؼ
المجاالت.

بف

()2010

بنصر

تخطيط البنقؿ كدكره في
المديبنة  .تجربتي مديبنة

دبي كاسطبنبكؿ بنمكذجان

كجكد بنظاـ بنقؿ فعاؿ يغير سمكؾ

.2

األفراد كيساهـ في اعادة دكره الحيكم في
ربط مختمؼ البنشاطات ببعضها كتحقيؽ
التبنقؿ بشركط رفاهية األفراد..

أهمية البنقؿ كمساهمته في ربط مختمؼ

البنشاطات في المبنظمات كتحقيؽ فعالية

ككفا ة البنقؿ مف خبلؿ التخطيط.

 .3تخطيط البنقؿ مسؤكلية تحقيؽ فعالية
ككفا ة بنظاـ البنقؿ.

جدول رقم ( )4.3يبين مجال االستفادة من الدراسات األجنبية
اسم الباحث

عنوان الدراسة

مجال االستفادة

أىم النتائج

ق اررات مصادر الخدمات .1أف العبلقة الكثيقة مع المكرديف تبنعكس

Skoglund

()2012

المكجستية العسكرية في إيجابان

عمميات
دراسة

دعـ

حالة

المسمحة السكيدية

عمى

السبلـ" يقدمكبنها.

الخدمات

المكجستية

التي معرفة العبلقة بيف المكرديف كالمبنظمة
مهـ لمتعاكف كالتبنسيؽ لتطكير مستقبؿ

لمقكات  .2التعاكف كالتبنسيؽ في إدارة العمميات العمميات المكجستية
المكجستية مهـ لتطكير مستقبؿ العمميات
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العسكرية لدعـ السمـ.

 .3بنكع المبنتجات العسكرية كتركيبها له دكر

هاـ في العديد مف المبناطؽ المكجستية
العسكرية.

 .5يعتقد أف العمميات التي تتطمب استجابة

عبنصر عسكرم صغيرة لتككف بيئة المستقبؿ

)2009( Hester

تقبنية لتحديد بدائؿ قابمة
لمحياة

الدعـ

العسكرية

المكجستي

لؤلغراض العسكرية.

ضركرة كجكد إدارة لمدعـ المكجستي في

.2اعتمدت العديد مف المبنظمات العسكرية أم مبنظمة لتتمكف مف تكفير المعمكمات
في هيكمها إدارة الدعـ المكجستي .

التي تساعد في تخطيط كتبنفيذ المهاـ

.3تساعد المعمكمات المكجستية في صياغة البلزمة إلبنشا األببنية العسكرية.
تخطيط كتبنفيذ المهاـ البلزمة إلبنشا األببنية

العسكرية المبناسبة لمعمميات

.1يجب أف يككف بنظاـ البنقؿ كاإلمداد قادر
عمى التبنبؤ بالمشاكؿ قبؿ حدكثها.

Piggee

()2002

في مجاؿ

التحكؿ-ثكرة

المكجستية

الخدمات

العسكرية

.2عمى الجيش تقديـ الخدمات المكجستية

كالدعـ في الكقت كالمكاف المبناسبيف كبالكمية

الصحيحة.

.3الثكرة في الخدمات المكجستية العسكرية

قدرة بنظاـ البنقؿ عمى التبنبؤ بالمشاكؿ قبؿ

حدكثها

كالتعرؼ

المكجستية العسكرية .

عمي

الخدمات

تعتمد أساسان عمى بنظاـ البنقؿ السمس إلدارة
العمميات المكجستية.

تخطيط مكارد المؤسسات لحؿ متطمبات
التكبنكلكجيا سبؽ في إدارة
Bentz

()1999

الخدمات

تحكيؿ

الخدمات

المكجستية

التطكر

:

في

المكجستية

العسكرية إلى ثكرة حقيقية.

الدعـ المكجستي العسكرم
)1991( Shine

لجهكد اإلغاثة اإلبنسابنية

أثبنا

حاالت

البنزاعات

المبنخفضة الحدة .دراسة

حالة أفغابنستاف كتشاد
Gutierrez
()2001

العتاد جزن ال يتج أز مف كظيفة الخدمات
المكجستية العسكرية ،كيجب عمي الجيش

التكيؼ مع حؿ تخطيط المكارد كاالحتياجات التعرؼ عمى كظائؼ الخدمات المكجستية
كتدريب القادة في المستكيات المتكسطة كفي اإلطار البنظرم.

لجعمهـ قادريف عمى قيادة الجيش المكجستي
لتحقيؽ البنجاح في المعركة.

أف بربنامج اإلغاثة في أفغابنستاف كاف يشمؿ

جميع العبناصر البناجحة لعمميات الدعـ التعرؼ عمى العبناصر البناجحة لعمميات

المكجستي  ،كهي أكثر شمكلية مف عبناصر الدعـ المكجستي.

الدعـ المكجستي في تشاد

عقكد الدعـ المكجستي في أف الجيش األميركي ال يستطيع القيادة التعرؼ عمي الدكر الهاـ لممتعاقديف
البيئات التشغيمية :المسائؿ كالسيطرة عمى المتعاقديف ببنفس الطريقة التي كالقكابنيف كالطرؽ لمسيطرة عميهـ.
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القابنكبنية كآثارها عمى قرار يقكد كيسيطر عمى الكحدات العسكرية
بمصادر كاألفراد العسكرييف.

االستعابنة

يجب تحديد القدرات األساسية لمكظائؼ التي

خارجية.

يمكف لمقادة االستعابنة بمصادر خارجية
لتأديتها ،ككذلؾ البنظر في مخاطر عدـ أدا

المتعاقد لكظيفته.
Muhirwa
()2000

كحدة

الكطبني

الجيش

الركابندية كاإلمداد )(G4

التقييـ كالتكصيات مف أجؿ
التغيير.

.1يركز عمي المتطمبات كالمكاد األساسية
كالبلزمة لمجيش كبشكؿ متكاصؿ.

.2يجب عمى الخدمات المكجستية أف تعالج
القضايا

التي

تحيط

كتصميمها لتحسيف أدائه.

بكاليتها

كمهامها

اعتماد بنمكذج يجمع بيف كبلن مف سبلسؿ

Tatham&Spens
()2011

بنحك بنظاـ إدارة المعرفة التكريد ،كخطكط الدفاع التبنمكية ،لدعـ
المكجستيات اإلبنسابنية لتحسيف فعالية ككفا ة

المكجستية اإلبنسابنية.

االستجابة

كتكفير

احتياطيات

كلكجستية لمككارث في المستقبؿ

Alexander
()1994

العسكرية

المبيعات

()2002

التكامؿ في عمميات الدعـ المكجستي.

الخارجية :المقاكالت الدعـ
مف المخزكف معدات

 .3تحديد األكلكيات في عمميات الدعـ

المكجستي المتكامؿ لمخارج

كاإلمداد

كالخصخصة،

كالمقاكليف

عمى أرض المعركة .ماذا

يعبني الشي ؟
التفاعؿ

المشتريات العسكرية.

مع

 .3استخداـ عمميات مبتكرة إلدارة المكجستية
كالبنقؿ في العمميات.

 .4كضع سياسات إستراتيجية الستمرار
التقدـ في عمميات الدعـ كالبنقؿ.

.1يجب أف يتـ التخطيط في الكقت المبكر
كبشكؿ تعاكبني لعمميات الدعـ المكجستي.

)2001( Dole

المبنظمات غير الحككمية :

Jacobsen

الدعـ المكجستي المتكامؿ
في العمميات الخاصة المكجستي المتكامؿ دكف تشكيؿ تحدي نا

مقاربنة تمكيف الطبي.

كخطكط الدفاع لدعـ العمميات المكجستية

اإلبنسابنية.

تحديد

المتطمبات

المشتريات كاألكلكيات.

المكجستية

مف

التعرؼ

عمي

استخدامات

إدارة

المكجستيات لعمميات مبتكرة كاستراتيجية
لمبنقؿ.

التعرؼ عمي عمميات تخطيط الدعـ

تكجه لدعـ األبنشطة المكجستية

لمطيراف-دراسة حالة MH-لمكجستيات.
60KكMH-47E

خبللها الجمع بيف سبلسؿ التكريد

 .2تكضيح بنكع اإلمكابنيات التي يبنبغي أف المكجستي كاألبنشطة التي تؤديها.
 .5يمكف تخطيط كتبنفيذ برامج الدعـ

()1996

التعرؼ عمي البنماذج التي يمكف مف

المكجستية.

العسكرم،

العسكرم

معالجة القضايا المتخصصة بها .

 .1أف زبائف المبيعات العسكرية تفضؿ

 .2الدقة في تسميـ المتطمبات المكجستية مف

الكاليات المتحدة إدارة البنقؿ

McKenna

تمكيبنية

مدل امكابنية الخدمات المكجستية مف

 .6يركز في عمميات الدعـ المكجستي
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عنىوان الدراسة

مجال االستفادة

أىم النتائج
المتكامؿ بشكؿ كبير عمي بنكع المكاد .
.7

مفتاح بنجاح تخطيط كتبنفيذ عمميات

الدعـ المكجستي المتكامؿ هـ العاممكف

(المكارد البشرية).
Sreenivas

دور النقل في تحسين

()2005

الخدمات الموجستية.

بنظاـ البنقؿ كاإلمداد لديها مكقؼ أكثر أهمية
في أبنشطة مجتمعبنا ،كأف البنقؿ يمعب دك انر
هامان في البنظاـ المكجستي كتظهر أبنشطتها
في مختمؼ أقساـ العمميات المكجستية.
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الفصلىالخامس
اإلجراءاتىوالمنكجوظ ى
ى

ى

الفصل اخلاهص

اإلجراءاث واملنهجيت
أوالً :المقدمة

ثانياً :منيج الدراسة

ثالثاً :مجتمع وعينة الدراسة

رابعاً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية

خامساً :أداة الدراسة

سادساً :تصحيح أداة الدراسة
سابعاً :صدق أداة الدراسة
ثامناً :ثبات أداة الدراسة

تاسعاً :األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات
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ى

الفصل الخامس
اإلجراءات والمنيجية

أوالً :مقدماة:
يتبناكؿ هذا الفصؿ تكصيفنا شامبلن إلج ار ات الدراسة الميدابنية التي قاـ بها الباحث لتحقيؽ أهداؼ الدراسة،
كيتضمف تحديد المبنهج المتبع في الدراسة ،كمجتمع الدراسة كعيبنة الدراسة ،ثـ يتطرؽ إلى أداة الدراسة،
ككيفية ببنائها ،كاإلج ار ات التي تـ استخدامها في فحص أداة الدراسة (التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة
كثباتها) ،كاألساليب كالمعالجات اإلحصائية التي تـ االعتماد عميها في تحميؿ البيابنات كاختبار فرضيات
الدراسة كلمكصكؿ لمبنتائج التي تعبر عف كاقع الظاهرة قيد الدراسة.

ثانياً :منيج الدراسة:
ابنطبلقنا مف طبيعة الدراسة ،كاألهداؼ التي تسعى إلى تحقيقها ،كالبيابنات المراد الحصكؿ عميها بغرض
دراسة "دور إدارة العمميات الموجستية في تحسين أداء جيااز الشرطة الفماسااطينية بمحافظات قطاع
غزة" ،كببنا ن عمى التساؤالت التي سعت الدراسة لئلجابة عبنها ،فقد استخدمت الدراسة المبنهج الكصفي

التحميمي الذم يعتمد عمى دراسة الظاهرة ،كما تكجد في الكاقع ،كيسهـ في كصفها كصفنا دقيقنا كيكضح
خصائصها عف طريؽ جمع المعمكمات كتحميمها كتفسيرها ،كمف ثـ تطبيؽ البنتائج في ضكئها ،كيعتبر
المبنهج الكصفي التحميمي مف البحكث الكمية كالذم يعبني في كصؼ الحالة كصفا دقيقا  ،كيعبني بكصؼ
الظاهرة كتحديدها ،كتبرير الظركؼ كالممارسات أك التقييـ كالمقاربنة ( قبنديمجي ،السامرائي ، 2009،
ص .) 188كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسييف لممعمكمات كهما:
 .2المصادر األولية :لمعالجة الجكابنب التحميمية لمكضكع الدراسة لجأ الباحث إلي جمع البيابنات
األكلية مف خبلؿ تصميـ استبابنة كالتي تعتبر األداة الرئيسة لمدراسة ،كقد تـ تصميمها خصيصان
لهذا الغرض كتكزيعها عمى عيبنة الدراسة ،كمف ثـ تفريغها كتحميمها باستخداـ بربنامج الحزمة
اإلحصائية لمعمكـ اإلجتماعية  SPSSكذلؾ لحساب البنسب كاستخداـ االختبارات اإلحصائية
المبناسبة بهدؼ الكصكؿ لدالالت كمؤشرات ذات قيمة تدعـ مكضكع الدراسة.
 .1المصادر الثانوية :حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار البنظرم لمدراسة إلي مصادر البيابنات
الثابنكية كالتي تمثمت في الكتب كالمراجع العربية كاألجبنبية ذات العبلقة ،كالدكريات كالمقاالت
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الفصلىالخامس
اإلجراءاتىوالمنكجوظ ى

كالتقارير ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تبناكلت مكضكع الدراسة ،كالبحث كالمطالعة في مكاقع
ى

اإلبنتربنت المختمفة ،كالمقاببلت الشخصية غير الرسمية.

ثالثاً  :مجتمع وعينة الدراسة :
 .2مجتمع الدراسة:

مجتمع الدراسة يعرؼ بأبنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ،كبذلؾ فاف مجتمع الدراسة هك
جميع األفراد أك الذيف يككبنكف مكضكع مشكمة الدراسة ،كببنا ن عمي مشكمة هذه الدراسة كأهدافها فاف

المجتمع المستهدؼ يتككف مف جميع مد ار الدكائر كاإلدارات في جهاز الشرطة الفمسطيبنية كعددهـ

( )255مكزعيف عمي جميع إدارات جهاز الشرطة بمحافظات قطاع غزة(:إدارة التبنظيـ كاإلدارة
الشرطة)2013،

 .1عينة الدراسة:

مدير مف أصؿ مجتمع الدراسة الكمي حيث تـ
تككبنت عيبنة الدراسة مف عيبنة عشكائية بمغ عددها ()223
ان
اختيار مسمي مدير إدارة كمدير دائرة لؤلسباب التالية:
 .1اف هذه الفئة مف مجتمع الدراسة هـ مف الضباط الكبار في الشرطة كهـ الصؼ األكؿ في السمـ
التبنظيمي بالشرطة.
 .2اف هذه الفئة مف مجتمع الدراسة هـ مف لهـ احتكاؾ مباشر بعممية اإلمداد.
 .3إف هذه الفئة مف مجتمع الدراسة عمي دراية كافية باالحتياجات لئلدا ارت كالدكائر.
 .4إف هذه الفئة مف مجتمع الدراسة يعممكف اآلليات التي يتـ تكفير االحتياجات أك شي مبنها.
 .5أف هذه الفئة مف مجتمع الدراسة يستطيعكف اإلجابة عف استبابنه الدراسة.
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كهذه العيبنة تتككف مف عدد ( )255مكزعيف حسب الجدكؿ رقـ (( :)5.1إدارة التبنظيـ كاإلدارة
ى

الشرطة)2013،

جدكؿ رقـ ( )5.1يبيف مجتمع كعيبنة الدراسة حسب المسمي الكظيفي
مدير دائرة

مدير إدارة مركزية

219

36

المجموع
255

فيما تألفت عيبنة الدراسة مف عيبنتيف:

* عينة استطالعية :حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى  26مف المد ار في الشرطة الفمسطيبنية في قطاع

غزة ( مف مدير دائرة فأعمى ) بالطريقة العشكائية البسيطة بغرض التأكد مف صبلحية أداة الدراسة
كاستخدامها لحساب الصدؽ كالثبات لبلستبابنة .
* عينة الدراسة الكمية :بمغت العيبنة في الدراسة (  )223مف المد ار في الشرطة الفمسطيبنية في
قطاع غزة ( مف مدير دائرة كأعمى )،كقد تـ تكزيع ( )250استبابنة عميهـ كمف ثـ تـ استرداد ( )223

استبابنة بمعدؿ استجابة (،) %89.2كقد أخذت عيبنة الدراسة بشكؿ عشكائي مف مجتمع الدراسة .ك
يتضح مف التالي مكاصفات أفراد عيبنة الدراسة.

رابعاً :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
 توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس
ٕٚضخانجضٔلعقى()5.2رٕػٚغأفغاصانضعاؿخدـتانجُؾ
انجُؾ

طكغ

أَثٗ

انًجًٕع

انزكغاع

216

7

223

انُـجخ

96.9

3.1

100

يكضح الجدكؿ رقـ ( )5.2أف ما بنسبته ( )%96.9مف أفراد الدراسة هـ مف الذككر كأف ( )%3.1مف
أفراد الدراسة هـ مف اإلبناث ،كمف البنتيجة السابقة بنرم أف أغمبية الفئة المبحكثة مف الذككر كهذا يعكد إلي
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أف معظـ مد ار الشرطة مف فئة الذككر كأف المجتمع الفمسطيبني مجتمع تقميدم كال يتقبؿ عمؿ البنسا في
ى

جهاز الشرطة،كقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (الغمارم، )2012 ،كدراسة (خميؿ،)2012،
 توزيع أفراد الدراسة حسب العمر

ٕٚضخانجضٔلعقى()5.3رٕػٚغأفغاصانضعاؿخدـتانؼًغ
46ػبوفأكثغ انًجًٕع
يٍ45-31ػبو
اقهًٍ30ػبو

انؼًغ
انزكغاع

45

152

انُـجخ

20.2

68.1

26

223

11.7

100

يكضح الجدكؿ رقـ ( )5.3أبنما بنسبته( )%20.2مف أفراد الدراسة أعمارهـ اقؿ مف 30عاـ  ،بيبنما

( )%68.1مف أفراد هذه الدراسة أعمارهـ تتراكح مف  31عاـ الي  45عاـ  ،بيبنما ( )%11.7مف أفراد
هذه الدراسة أعمارهـ كابنت اكثر مف  46عاـ ،كمف البنتيجة السابقة بنرم بأف أغمبية الفئة المبحكثة هـ مف

فئة الشباب كهذا يعكد الي طبيعة العمؿ الشرطي الذم يحتاج إلي هذه الفئة مف الشباب ،ككذلؾ التبنكع في
أعمار الفئة المبحكثة كهذا يعبني أيضان تكفر عبنصر الخبرة لديهـ ،كالتعرؼ عمي آ ار مستكيات عمرية
مختمفة بما يحممكبنه مف خبرات متراكمة بنحك بنحك تحديد دكر إدارة العمميات المكجستية ،كقد إتفقت مع

دراسة (الغمارم ،)2012 ،كقد اختمفت مع دراسة(السحيبابني )2008 ،كدراسة (الكثيرم ، )2009،كدراسة
(خميؿ  ،)2012،حيث بمغت البنسبة األعمى مف فئة المبحكثيف أقؿ مف  30عاـ .
 توزيع أفراد الدراسة حسب المؤىل العممي
ٕٚضخانجضٔلعقى()5.4رٕػٚغأفغاصانضعاؿخدـتانًؤْمانؼهًٙ
انًؤْمانؼهًٙ

انزكغاع

انُـجخ

صكزٕعاِ

1

0.4

يبجـزٛغ

17

7.6

ثكبنٕعٕٚؽ

138

62

صثهٕويزٕؿطفًبصٌٔ

67

30.0

انًجًٕع

223

100.0
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يكضح الجدكؿ رقـ ( )5.4أف ما بنسبته ( )%0.4مف أفراد الدراسة هـ مف حممة شهادة الدكتكراه ،بيبنما
ى

( ) %7.6مف أفراد هذه الدراسة هـ مف حممة شهادة الماجستير ،كأف ( ) %62مف أفراد الدراسة هـ مف
حممة شهادة البكالكريكس ،في حيف أف ( )%30مف أفراد هذه الدراسة مف حممة شهادة الدبمكـ المتكسط أك

أقؿ ،كمف البنتيجة السابقة بنرل أف حممة البكالكريكس يمثمكف أكبر بنسبة بالبنسبة لممبحكثيف كهذا يعكد إلى

أف شركط الترقية الي المبناصب اإلدارية يتطمب أف يككف الضابط حاصؿ عمى بكالكريكس أك دبمكـ عمى
األقؿ ،كهذا مؤشر بأف الفئة المبحكثة عمى درجة عالية مف المستكل العممي ،كقد اتفقت مع دراسة

(خميؿ ،)2012،كدراسة (الغمارم)2012،كقد اختمفت هذه الدراسة مع دراسة (السحيبابني)2008،
 توزيع أفراد الدراسة حسب الرتبة
يكضح الجدكؿ رقـ ( ) 5.5تكزيع أفراد الدراسة حسب الرتبة .
انررجخ

انزكرار

انُسجخ

ػقٛض

17

7.6

يقضو

37

16.6

عائض

90

40.4

َقٛت

79

35.4

انًجًٕع

223

100.0

يكضح الجدكؿ رقـ ( )5.5أف ما بنسبته ( )%7.6مف أفراد الدراسة يحممكف رتبة عقيد  ،بيبنما%16.6

مف أفراد الدراسة يحممكف رتبة مقدـ ،بيبنما ()%40.4مف أفراد الدراسة يحممكف رتبة رائد ،بيبنما ()%35.4
مف أفراد الدراسة رتبة بنقيب ،كمف البنتيجة السابقة يتضح أف البنسبة الكبيرة مف المد ار هـ مف رتبة الرائد

كيميها رتبة بنقيب ،كهذا يعكد الي اف فئات المد ار هـ مف رتبة البنقيب كالرائد ،كهذا يعكد الي حداثة قيادات

جهاز الشرطة حيث أف األغمبية تـ تعييبنهـ بعد األحداث التي أدت إلي سيطرة حركة حماس عمي قطاع

غزة عاـ  2007ـ ،كرفض معظـ قيادات الشرطة العمؿ بعد ذلؾ ،كهذا مؤشر بأف الفئة المبحكثة مف

الرتب المتكسطة في الشرطة ،كقد اتفقت الدراسة مع دراسة (الغمارم )2012،باف البنسبة األعمى في

الرتب العسكرية هي رتبة الرائد ،اختمفت هذه الدراسة مع دراسة السميـ(،)2001حيث شممت الرتب حتى
مبلزـ ،كاف بنسبة المبحكثيف األعمى مف رتبة المبلزـ أكؿ كبمغت( )%21.8كرتبة مبلزـ

كبمغت( ،)%25.4كدراسة (الجهبني )2013 ،حيث شممت الرتب مف جبندم كلغاية عقيد كهـ مقسميف
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عمي فئتيف هما فئة الضباط كفئة األفراد ،كدراسة (الكثيرم )2009 ،حيث شممت الرتب العسكرية مف رتبة

جبندم إلي رتبة عقيد.

ى

 توزيع أفراد الدراسة حسب المسمى الوظيفي الحالي
ٕٚضخانجضٔلعقى()5.6رٕػٚغأفغاصانضعاؿخدـتانًـًٗانٕظٛفٙانذبنٙ

انًسزىٌ انىظُفٍ

انزكرار

انُسجخ

يضٚغإصاعحيغكؼٚخأيذبفظخ

36

16.14

يضٚغصائغح

187

83.86

انًجًٕع

223

100.0

يكضح الجدكؿ رقـ ( )5.6أف ما بنسبته ( )%16.14مف أفراد الدراسة يعممكف كمدير إدارة مركزية أك
محافظة  ،بيبنما( ) %83.86مف أفراد الدراسة يعممكف كمدير دائرة ،كهذا حسب هيكمية جهاز الشرطة
بحيث أف اإلدارات المركزية تعد اقؿ بكثير مف الدكائر كهي تضـ عدد مف الدكائر ،كهذا ال يتبنافى مع
العرؼ الشرطي مف حيث أبنه ال يمكف أف تككف مدير دائرة فما فكؽ إال بالحصكؿ عمي رتبة بنقيب فما

فكؽ ،كقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (الغمارم.)2012،
 توزيع أفراد الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
ٕٚضخانجضٔلعقى()5.7رٕػٚغأفغاصانضعاؿخدـتػضصؿُٕادانشضيخ
انزكرار

انُسجخ

سُىاد انخذيخ
3ؿُٕادفأقم

4

1.8

يٍ7-4ؿُٕاد

93

41.7

8ؿُٕادفأكثغ

126

56.5

انًجًٕع

223

100.0
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ٕٚضخانجضٔلعقى(  ) 5.7أٌيبَـجزّ( )%1.8يٍأفغاص انضعاؿخػضصؿُٕادانشضيخنٓىاقميٍ
ى

3ؿُٕاد،ثًُٛب()%41.7يٍأفغاصانضعاؿخػضصؿُٕادانشضيخنٓىرزغأحيٍ4ؿُٕادان7ٙؿُٕاد،
ثًُٛب()%56.5يٍأفغاصانضعاؿخػضصؿُٕادانشضيخنٓىأكثغيٍ8ؿُٕاد.
ٔيٍانُزٛجخانـبثقخَغٖ أٌانفئخانًجذٕثخنضٓٚبسضيخأكثغيٍ 8ؿُٕادٚٔ،هٓٛبانشضيخيٍ 4إن7ٙ
ؿُٕادْٔظايؤشغإنٙأٌانفئخانًجذٕثخنضٓٚىرُٕعفٙانشجغحانؼًهٛخ،يًبٚجؼهٓىقبصعٍٚػهٙركٍٕٚ
أعاءيشزهفخٔأكثغصقخَذٕصٔعإصاعحانؼًهٛبدانهٕجـزٛخفٙرذـٍٛأصاءجٓبػانشغطخٔ،قضاسزهفذيغ
صعاؿخ(انـذٛجبَٔ)2008،ٙصعاؿخ(انكثٛغ٘ٔ،)2009،صعاؿخ(دًضاٌ،)2010،فًٛبارفقذيغصعاؿخ
(انـهٛىٔ،)2001،صعاؿخ(انجُٓٔ،)2013،ٙصعاؿخ(انغًبع٘.)2012،
 توزيع أفراد الدراسة حسب المحافظة التي يعممون بيا
يكضح الجدكؿ رقـ ( ) 5.8تكزيع أفراد الدراسة حسب المحافظة التي يعممكف بها
المحافظة

التكرار

النسبة

الشماؿ

25

11.2

غزة

131

58.7

الكسطى

25

11.2

خابنيكبنس

13

5.8

رفح

29

13.0

المجموع

223

100.0

يكضح الجدكؿ رقـ ( )5.8أف ما بنسبته ( )%11.2مف أفراد الدراسة يعممكف في محافظة الشماؿ ،

بيبنما()%58.7مف أفراد الدراسة يعممكف في محافظة غزة ،بيبنما()%11.2مف أفراد الدراسة يعممكف في

محافظة الكسطى،بيبنما %5.8مف أفراد الدراسة يعممكف في محافظة خابنيكبنس  ،بيبنما  %13مف أفراد
الدراسة يعممكف في محافظة رفح  ،كمف البنتيجة السابقة بنرم أف أعمي بنسبة هي لمحافظة غزة كهذا يعكد

إلي تمركز قيادات الشرطة كاداراتها المركزية في مقر الجكازات ،كقد اتفقت الدراسة مع

دراسة(خميؿ.)2012،
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خطوات بناء االستبانة:
ى

قاـ الباحث بإعداد الدراسة لمعرفة دور إدارة العمميات الموجستية في تحسين آداء جياز الشرطة ،كاتبع
الباحث الخطكات التالية لببنا االستبابنة:
 .1اإلطبلع عمي األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة مبنها في
ببنا االستبابنة كصياغة فقراتها.
 .2استشارة عدد مف أساتذة الجامعات الفمسطيبنية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد االستبابنة
كفقراتها.
 .3تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتها االستبابنة.
 .4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 .5تـ تصميـ االستبابنة في صكرتها األكلية كعرضها عمي مجمكعة مف المحكميف كالذيف بدكرهـ
بتقديـ البنصح كإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمزـ.
 .6إج ار دراسة اختباريه ميدابنية أكلية لبلستبابنة كتعديؿ حسب ما يبناسب.
 .7تكزيع االستبابنة عمي جميع أفراد العيبنة لمحصكؿ عمى البيابنات البلزمة لمدراسة.

خامساً :أداة الدراسااة :Tool of study
تمثمت أداة الدراسة في استمارة االستبابنة " "Questionnaireالتي أعدها الباحث باالستعابنة بآ ار ذكم
الخبرة كالمختصيف في هذا المجاؿ ،حيث تككبنت هذه االستبابنة مف قسميف رئيسييف تمثؿ القسـ األكؿ مف

هذه االستبابنة بالمعمكمات الشخصية لممبحكث كالتي تمثمت في (الجبنس ،العمر ،المؤهؿ العممي ،الرتبة ،
المسمى الكظيفي الحالي  ،عدد سبنكات الخدمة  ،المحافظة ( التي يعمؿ بها ) ).

في حيف تمثؿ القسـ الثابني بمحاكر الدراسة كالتي تعبر عف متغيرات الدراسة التي تهدؼ لدراسة دور إدارة

العمميات الموجستية في تحسين آداء جيااز الشرطة الفماسااطينية في قطاع غزة ،كتككف هذا القسـ مف
خمسة محاكر رئيسية عمى البنحك االتي:
المحور األول ":المشتريات والتخزين" كيتككف هذا المحكر مف ( )14فقرة تعبر عبنه.

المحور الثاني ":وسائل النقل والصيانة" كيتككف هذا المحكر مف ( )15فقرة تعبر عبنه.

المحور الثالث ":اليندسة اإلنشائية والصيانة" كيتككف هذا المحكر مف ( )8فقرات تعبر عبنه.
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المحور الرابع ":آلية ىتوزيع التموين واإلعاشة" كيتككف هذا المحكر مف ( )11فقرة تعبر عبنه.
المحور الخامس ":تخطيط العمميات الموجستية " كيتككف هذا المحكر مف ( )13فقرة تعبر عبنه.
باإلضافة الي محور المقترحات والمشكالت والتي كانت عبارة عن سؤالين مفتوحين .

سادساً :تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):

تـ تصميـ االستبابنة كفؽ مقياس ليكرت ( )Likert Scaleالخماسي ،حيث تيعطى فيه اإلجابات أكزاف
رقمية تمثؿ درجة االجابة عمى الفقرة ،كما هك مكضح بالجدكؿ رقـ (.)8
جدكؿ رقـ ( )5.9تصحيح اداة الدراسة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي
االجبثخ

غُر يىافق ثشذح

غُر يىافق

غُر يزأكذ

يىافق

يىافق ثشذح

انذرجخ

2

1

3

4

5

حيث يتضح مف الجدكؿ رقـ( )5.9أعبله أف الفقرة التي تككف اإلجابة عميها بػ"غير موافق بشدة" تأخذ

الدرجة ( )1بيبنما الفقرة التي يتـ اإلجابة عميها بػ"موافق بشدة " تعطى الدرجة ( ، )5بيبنما تتراكح باقي
اإلجابات في هذا المدل الذم يتراكح بيف ( )5-1درجات ،كيتـ االعتماد عمى قيمة المتكسط الحسابي لكؿ

فقرة مف الفق ارت في تحديد مستكل بنتيجة كؿ فقرة .
سابعاً :صدق أداة الدراسةValidity:

صدؽ االستبابنة يعبني التأكد مف أبنها سكؼ تقيس ما أعدت لقياسه ،كما يقصد بالصدؽ شمكؿ االستقصا

لكؿ العبناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف بناحية ككضكح فقراتها كمفرداتها مف بناحية ثابنية ،بحيث

تككف مفهكمة لكؿ مف يستخدمها ،كقد قاـ الباحث بالتأكيد مف صدؽ االستبابنة بطريقتيف:
أوالً :الصدق الظاىري (:)Face validity

تـ استخداـ أسمكب الصدؽ الظاهرم ،بهدؼ التأكد مف مدل صبلحية االستبابنة كمبل متها ألغراض

البحث ،كذلؾ مف خبلؿ عرضها عمى مجمكعة مف المحكميف مف األكاديمييف كالمختصيف ،كطمب مبنهـ

إبدا الرأم فيما يتعمؽ بمدل صدؽ كصبلحية كؿ فقرة مف فقرات االستبابنة كمدل مبناسبتها لقياس ما
كضعت لقياسيه ،كادخاؿ التعديبلت البلزمة سكا بالحذؼ أك اإلضافة أك إعادة الصياغة.
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ثانياً :صدق االتساق ىالداخميInternal Consistency:
ى

يقصد باالتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبابنة مع المجاؿ الذم تبنتمي إليه هذه الفقرة،

كعميه فقد تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ محكر مف محاكر االستبابنة كبيف درجة كؿ فقرة
كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تبنتمي إليه ،كذلؾ بهدؼ التحقؽ مف مدل صدؽ االستبابنة ،كفيما يمي عرض

لبنتائج التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة.

جدكؿ ( )5.10معامبلت االرتباط بيف محاكر االستبابنة كالدرجة الكمية لبلستبابنة
معامل االرتباط

مستوى الداللة

المحاور

المشتريات كالتخزيف

0.782

0.000

كسائؿ البنقؿ كالصيابنة

0.813

0.000

الهبندسة اإلبنشائية كالصيابنة

0.860

0.000

آلية تكزيع التمكيف كاإلعاشة

0.807

0.000

تخطيط العمميات المكجستية

0.661

0.000

أ.صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور األول:

كما أشربنا سابقان فإف المحور االول ":المشتريات والتخزين " كيتككف هذا المحكر مف ( )15فقرة تعبر عبنه
 ،كلمتأكد مف مدل صدؽ ارتباط هذه الفقرات كمدل تعبيرها عف المجاؿ التي تبنتمي له ،تـ حساب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر ،الجدكؿ رقـ( )5.11التالي يكضح بنتائج صدؽ

االتساؽ الداخمي لجميع فقرات المحكر األكؿ.

جدكؿ رقـ(:)5.11معامبلت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية المحكر":المشتريات كالتخزيف" .
م
1

م .االرتباط

الفقرة

تكفر إدارة العمميات المكجستية تدفؽ مستمر مف المكاد كاألج از كالخدمات البلزمة **0.669

م.الداللة
0.000

لتبنفيذ العمؿ المككؿ.
2

تكفر إدارة العمميات المكجستية احتياجات اإلدارات بالجكدة المبناسبة لممشتريات.

**0.576

0.002

3

تشترم إدارة العمميات المكجستية المكاد كاالحتياجات كفؽ متطمباتكـ الخاصة.

**0.792

0.000

4

تهتـ إدارة العمميات المكجستية بتكفير االحتياجات لجميع المحافظات كاإلدارات ببنفس **0.635

0.000

5

تيسمـ إدارة العمميات المكجستية االحتياجات المشتراه بشكؿ مستمر كمبنتظـ.

6

القدر.

تفكض إدارة العمميات المكجستية السمطة لئلدارات الفرعية لش ار احتياجاتها

129

**0.566

0.003

**0.601

0.001

الفصلىالخامس

م

اإلجراءاتىوالمنكجوظ ى

م .االرتباط

م.الداللة

0.254

0.211

8

تتميز إدارة العمميات المكجستية بسرعة اإلستجابة لمطمبات الكاردة إليها.

**0.721

0.000

9

تكفر إدارة العمميات المكجستية كؿ ما يتـ طمبه في المخزف.

**0.569

0.002

10

**0.738

تيسمـ إدارة العمميات المكجستية االحتياجات في الكقت المبناسب.
تشارؾ إدارة المستكدعات إدارتكـ في دراسة االحتياجات بغرض تقدير االحتياج *0.458

0.000

7

11

الفقرة

ى
تحدد إدارة العمميات المكجستية المكاصفات المطمكبة لبلحتياجات

0.019

الفعمي مف كؿ صبنؼ.
12

تسمـ إدارة العمميات المكجستية الهبنداـ العسكرية(الزم العسكرم كمستمزماته) بما *0.489
ي
يحافظ عمي القيافة بالجكدة المطمكبة كبما يبلئـ المقاس كطبيعة العمؿ.
**0.494
يكجد مستكدعات فرعية في كؿ محافظة تمبي احتياجات المحافظة.

14

تقكـ إدارة العمميات المكجستية بتسميـ االحتياجات بكميات كاممة دكف بنقص كدفعة *0.420

13

0.011

0.010
0.033

كاحدة.
15

تسمـ إدارة العمميات المكجستية الهبنداـ العسكرم (الزم العسكرم كمستمزماته) بشكؿ **0.584
ي
دكرم بما يغطي الحاجة الدائمة.

0.002

*دانخ إحصبئُخ عُذ يسزىي دالنخ  ، 0.05ثًُُب ** دانخ إحصبئُخ عُذ يسزىي دالنخ . 0.02

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )5.11اف جميع فقرات المحكر األكؿ ترتبط ارتباط ذك داللة إحصائية عبند

مستكل داللة  0.05بالدرجة الكمية لممحكر إال الفقرة رقـ ( )7كالتي كابنت غير دالة إحصائيان كعميه تـ

استبعادها مف االستبابنة  ،حيث تراكحت معامبلت االرتباط لهذه الفقرات بيف ( )0.420ك(، )0.792
كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في فقرات المجاؿ األكؿ جميعها ماعدا الفقرة رقـ ( ،)7كذلؾ يعبني
كجكد صدؽ اتساؽ داخمي و
عاؿ في فقرات المحكر األكؿ.

ب.صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الثاني:

كما أشربنا سابقان فإف المحكر الثابني "وسائل النقل والصيانة " مف أداة الدراسة يتككف مف ( )16فقرة،
كلمتأكد مف مدل صدؽ ارتباط هذه الفقرات كمدل تعبيرها عف المحكر التي تبنتمي له ،تـ حساب معامبلت

االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكؿ ،الجدكؿ رقـ( )5.12التالي يكضح بنتائج صدؽ االتساؽ
الداخمي لجميع فقرات المحكر الثابني.
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جدكؿ رقـ ()5.12

معامبلت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممحكر "وسائل النقل والصيانة "
م

م .االرتباط م.الداللة

الفقرة

  .1تكفر إدارة العمميات المكجستية المركبات كتجهزها بما يبناسب طبيعة العمؿ.
  .2تكزع إدارة العمميات المكجستية المركبات بما يغطي جميع األعماؿ المككمة.

**0.739

0.000

**0.672

0.000

  .3تكفر إدارة العمميات المكجستية المركبات الشخصية بما يتبناسب مع الرتب

**0.583

0.002

  .4تيىزكد إدارة العمميات المكجستية المركبات كفؽ ما تطمبه اإلدارات.
  .5تتعامؿ إدارة العمميات المكجستية مع أعطاؿ المركبات بسرعة كيسر كدقة

**0.756

0.000

**0.572

0.002

كالمسمي الكظيفي.

متبناهية.
  .6تكزع إدارة العمميات المكجستية المحركقات لممركبات بكميات تكفي لتغطية

**0.551

0.004

جميع المهاـ كتضمف إستم اررية العمؿ كفؽ بنظاـ محدد كآليات كاضحة.
  .7تكفر إدارة العمميات المكجستية كسائؿ بنقؿ خاصة لبنقؿ األفراد كالضباط بشكؿ

**0.501

0.010

يكمي.
  .8تقكـ إدارة العمميات المكجستية بتسيير حافبلت البنقؿ عبر خطكط سير تغطي

0.239

0.239

جميع المبناطؽ
  .9تكفر إدارة العمميات المكجستية كسائؿ بنقؿ مختمفة كمتبنكعة لبنقؿ المؤف كالعتاد

**0.635

0.000

كالمحركقات كالمياه.
  .10يكجد تبناسب بيف إمكابنياتكـ البشرية كالتقبنية كالمادية كبيف عدد كبنكعية كسائؿ

*0.495

0.012

البنقؿ المكجكدة طرفكـ.
  .11يكجد بنظاـ تكزيع لممركبات كفؽ المعايير العالمية كبما يخدـ العمؿ.
  .12تيك ًجد إدارة العمميات المكجستية إكتفا كامؿ مف المحركقات بأبنكاعها
  .13تتابع إدارة العمميات المكجستية إج ار ات الترخيص كالتأميف لممركبات بشكؿ

*0.498

0.011

**0.653

0.000

**0.640

0.000

متكاصؿ.
  .14تقكـ إدارة العمميات المكجستية بإج ار فحص دكرم لممركبات بما يضمف الحفاظ

**0.653

0.000

عميها كعدـ تكقفها.
  .15تتابع إدارة العمميات المكجستية المركبات بما يضمف قيادتها بشكؿ قابنكبني ككفؽ

**0.503

0.009

المعايير.
  .16تقكـ إدارة العمميات المكجستية بمتابعة الحكادث المركرية البناجمة عف المركبات
العسكرية كالشرطية بسرعة كحؿ اإلشكاليات المترتبة عميها.

*دانخ إحصبئُخ عُذ يسزىي دالنخ  ، 0.05ثًُُب ** دانخ إحصبئُخ عُذ يسزىي دالنخ . 0.02
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )5.12اف جميع فقرات المحكر الثابني ترتبط ارتباط ذك داللة إحصائية عبند
ى

مستكل داللة  0.05بالدرجة الكمية لممحكر إال الفقرة رقـ ( )8كالتي كابنت غير دالة احصائيان كعميه تـ

استبعادها مف االستبابنة  ،حيث تراكحت معامبلت االرتباط لهذه الفقرات بيف ( )0.495ك(،)0.756
كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في فقرات المجاؿ الثابني جميعها ماعدا الفقرة رقـ ( ،)8كذلؾ يعبني

كجكد صدؽ اتساؽ داخمي عالي في فقرات المحكر الثابني.
ج.صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور الثالث:

كما أشربنا سابقان فإف المحكر الثالث "اليندسة اإلنشائية والصيانة " مف أداة الدراسة يتككف مف ()8
فقرات ،كلمتأكد مف مدل صدؽ ارتباط هذه الفقرات كمدل تعبيرها عف المحكر التي تبنتمي له ،تـ حساب

معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر ،الجدكؿ رقـ( )5.13التالي يكضح بنتائج صدؽ

االتساؽ الداخمي لجميع فقرات المحكر الثالث.

جدكؿ رقـ ()5.13

معامبلت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لمحكر "اليندسة اإلنشائية والصيانة "
م

م .االرتباط م.الداللة

الفقرة

  .1تكفر إدارة العمميات المكجستية المبابني كالمقرات المبلئمة لمعمؿ.
  .2يتـ ببنا المقرات عمي أساس هبندسي أمبني كعسكرم.
  .3يتـ إبنشا المبابني عمي أساس االحتياجات لكؿ إدارة كدائرة كقسـ.
  .4يكجد عدالة في إبنشا كتكزيع المبابني عمي جميع اإلدارات حسب االحتياج.

**0.779

0.000

**0.721

0.000

**0.727

0.000

**0.747

0.000

**0.848

0.000

  .5يتبناسب المببني مع حجـ المهاـ كالخدمات المقدمة.
  .6تراعي إدارة العمميات المكجستية معايير الجكدة مثؿ(اإلبنارة ،التهكية،كالشبكات **0.684

0.000

الكهربائية كااللكتركبنية ،كاأللكاف )أثبنا تصميـ كببنا المقار كالمراكز.
  .7تراعي إدارة العمميات المكجستية االحتياجات الفعمية مف المرافؽ الصحية كالمطابخ **0.661

0.000

أثبنا ببنا المقار كالمراكز
  .8تصرؼ إدارة العمميات المكجستية األثاث بما يبناسب طبيعة العمؿ كدرجة االحتياج

**0.738

0.000

*دانخ إحصبئُخ عُذ يسزىي دالنخ  ، 0.05ثًُُب ** دانخ إحصبئُخ عُذ يسزىي دالنخ . 0.02

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )5.13اف جميع فقرات المحكر الثالث ترتبط ارتباط ذك داللة إحصائية
عبند مستكل داللة  0.05بالدرجة الكمية لممحكر ،حيث تراكحت معامبلت االرتباط لهذه الفقرات بيف
( )0.661ك( ،)0.848كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في فقرات المحكر الثالث جميعها ،مما
يدعـ صحة البيابنات التي تـ جمعها مف أفراد عيبنة الدراسة بهذا الشأف.
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د.صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الرابع:
ى

كما أشربنا سابقان فإف المحكر الثابني "آلية توزيع التموين واإلعاشة " مف أداة الدراسة يتككف مف ()11

فقرات ،كلمتأكد مف مدل صدؽ ارتباط هذه الفقرات كمدل تعبيرها عف المحكر التي تبنتمي له ،تـ حساب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكؿ ،الجدكؿ رقـ( )5.14التالي يكضح بنتائج صدؽ

االتساؽ الداخمي لجميع فقرات المحكر الثابني.
جدكؿ رقـ ()5.14

معامبلت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممحكر "آلية توزيع التموين واإلعاشة "
م

م .االرتباط

الفقرة

  .1تصرؼ إدارة العمميات المكجستية التمكيف بما يبناسب المهاـ المككمة.

**0.759

  .2تكزع إدارة العمميات المكجستية الطعاـ الطازج ( دجاج ،لحكـ ،خضار ،فكاكه0.895** ،

م.الداللة
0.000
0.000

األجباف ،البيض)عمي األفراد في الكقت المبناسب.

**0.730

0.000

  .4تصرؼ إدارة العمميات المكجستية الطعاـ الطازج كالجاؼ كفؽ األعداد المعتمدة **0.690

0.000

  .3تصرؼ إدارة العمميات المكجستية لممبناكبيف كجبات طازجة كساخبنة.
دكف بنقص.

  .5تكفر إدارة العمميات المكجستية إحتياطي مف المكاد التمكيبنية لمطكارئ.

**0.644

0.000

  .6تقدـ إدارة العمميات المكجستية التمكيف الطازج بكميات مبناسبة.

**0.721

0.000

  .7تقدـ إدارة العمميات المكجستية التمكيف الجاؼ بكميات مبناسبة.

**0.734

0.000

  .8تكفر إدارة العمميات المكجستية مياه الشرب دكف إبنقطاع.

**0.516

0.008

  .9تكفر إدارة العمميات المكجستية مكاد التبنظيؼ بشكؿ دائـ ككافي.

**0.662

0.000

  .10تصرؼ إدارة العمميات المكجستية الخبز الطازج يكميان بجكدة عالية.

**0.596

0.001

  .11تكفر إدارة العمميات المكجستية الدعـ الكافي مف التمكيف كاالحتياجات البلزمة **0.866

0.000

لمقكات أثبنا تكاجدهـ خارج مقرات عممها بسبب حاالت الطكارئ.

*دانخ إحصبئُخ عُذ يسزىي دالنخ  ، 0.05ثًُُب ** دانخ إحصبئُخ عُذ يسزىي دالنخ . 0.02


يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )5.14اف جميع فقرات المحكر الثابني ترتبط ارتباط ذك داللة إحصائية عبند

مستكل داللة  0.05بالدرجة الكمية لممجاؿ ،حيث تراكحت معامبلت االرتباط لهذه الفقرات بيف
()0.516ك( ، )0.895كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في فقرات المحكر الثابني جميعها ،مما
يدعـ صحة البيابنات التي تـ جمعها مف أفراد عيبنة الدراسة بهذا الشأف.
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ه.صدق االتساق الداخمي لفقرات المجال الخامس:
ى

كما أشربنا سابقان فإف المحكر الثابني "تخطيط العمميات الموجستية " مف أداة الدراسة يتككف مف ( )13فقرة،
كلمتأكد مف مدل صدؽ ارتباط هذه الفقرات كمدل تعبيرها عف المحكر التي تبنتمي له ،تـ حساب معامبلت

االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكؿ ،الجدكؿ رقـ( )5.15التالي يكضح بنتائج صدؽ االتساؽ
الداخمي لجميع فقرات المحكر الثابني.

جدكؿ رقـ ()5.15

معامبلت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممحكر "تخطيط العمميات الموجستية "
م .االرتباط

  .1يي ىمكف التخطيط مف معرفة حجـ االحتياجات المطمكبة لمعمميات.
  .2يكفر التخطيط اإلسبناد لمقكات في المكاف كالزماف المحدديف لتبنفيذ العمميات.

م.الداللة
0.000

الفقرة

م

**0.875

0.000

  .3يكفر التخطيط اإلسبناد البلزـ لمقكات بالكـ كالكيؼ المطمكب لتبنفيذ العمميات.

**0.893

0.000

  .4يقمؿ التخطيط مف اإلرباؾ البناتج عف سك تكزيع المكاد البلزمة لتبنفيذ العمميات0.777** .

0.000

**0.789

0.000

  .6يساعد التخطيط في تكفير البيابنات المتعمقة بمراحؿ تبنفيذ العمميات مما يزيد مف **0.861

0.000

  .5يعطي التخطيط القدرة لئلستجابة لمتغيرات في مجرم العمميات.

**0.781

إحتماالت بنجاحها.

  .7تساهـ مركبنة التخطيط في التغمب عمي الصعكبات المستجدة كالطارئة خبلؿ **0.906

0.000

العمميات.

**0.846

0.000

  .9يساعد تخطيط سياسات اإلمداد في كضع خطط العمميات المستقبمية بكافة **0.853

0.000

  .8يمكف التخطيط مف التبنبؤ باالحتياجات التي قد تط أر خبلؿ تبنفيذ العمميات.
أبنكاعها.

  .10يساعد تخطيط اإلمداد طكيؿ المدل القيادات العميا في إج ار التبنسيؽ المطمكب **0.873

0.000

بيف كافة الجهات ذات العبلقة بتبنفيذ العمميات.

  .11يتـ إشراؾ المستفيديف مف الخدمات المكجستية في كضع الخطط.

**0.567

0.003

  .12تحدد إدارة العمميات المكجستية المتطمبات في ضك الخطط األمبنية.

**0.800

0.000

  .13تهتـ إدارة العمميات المكجستية باالتصاؿ بجميع المستكيات اإلدارية كالمبناطؽ **0.566

0.003

أثبنا إعداد الخطط.

*دانخ إحصبئُخ عُذ يسزىي دالنخ  ، 0.05ثًُُب ** دانخ إحصبئُخ عُذ يسزىي دالنخ . 0.02

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )5.15اف جميع فقرات المحكر الثابني ترتبط ارتباطان ذك داللة إحصائية

عبند مستكل داللة  0.05بالدرجة الكمية لممجاؿ ،حيث تراكحت معامبلت االرتباط لهذه الفقرات بيف

( )0.566ك( ، )0.906كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في فقرات المحكر الثابني جميعها ،مما
يدعـ صحة البيابنات التي تـ جمعها مف أفراد عيبنة الدراسة بهذا الشأف.
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ثامناً :ثبات أداة الدراسة

:Reliability

هبناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف مف خبللها قياس ثبات أداة الدراسة كذلؾ لمتأكد مف مدل صبلحية هذه

الدراسة لقياس ما كضعت لقياسيه ،كلكف في هذه الدراسة تـ استخداـ طريقة ألفاكرونباخ Cronbach's

Alphaلحساب الثبات في البيابنات التي تـ جمعها مف خبلؿ أداة الدراسة (االستبابنة) ككابنت البنتائج كما
هك مكضح بالجدكؿ رقـ ( )5.16أدبناه:
جدكؿ رقـ ()5.16
معامبلت ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكركبنباخ
عدد الفقرات

معامل ألفاكرونباخ

المحور
المشتريات كالتخزيف

14

0.837

كسائؿ البنقؿ كالصيابنة

15

0.878

الهبندسة اإلبنشائية كالصيابنة

8

0.875

آلية تكزيع التمكيف كاإلعاشة

11

0.901

تخطيط العمميات المكجستية

13

0.953

االستبانة ككل

62

0.955

حيث يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )5.16أف قيمة ألفاكركبنباخ لجميع المحاكر كابنت تتراكح بيف

()0.837لممحكر "االول" كأف ( )0.953لممحكر "الخامس" ،كتراكحت قيمة المعامؿ بيف هاتيف القيمتيف
لجميع مجاالت الدراسة ،كما كبمغت قيمة ألفاكركبنباخ الكمية ( )0.955لجميع فقرات االستبابنة كالبالغ
عددها 61فقرة ،كتشير قيـ ألفاكركبنباخ التي تـ الحصكؿ عميها في الجدكؿ السابؽ لكجكد ثبات و
عاؿ في
بيابنات الدراسة كبالتالي يمكف االعتماد عمى هذه البيابنات كتحميمها كتعميـ بنتائجها عمى مجتمع الدراسة.
مف خبلؿ ما تقدـ مف فحص لصدؽ كثبات بيابنات الدراسة ،أشارت بنتائج التحقؽ لكجكد صدؽ كثبات
و
عاؿ في بيابنات الدراسة ،كببنا ن عميه فإف البيابنات التي تـ جمعها مف أفراد عيبنة الدراسة تعتبر بيابنات
جيدة كصالحة لمتحميؿ كيمكف االعتماد عمى بنتائج تحميمها كتعميمها عمى مجتمع الدراسة.
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اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات
تاسعاً :األساليب ى

:Statistical Methods

تـ االعتماد بشكؿ أساسي عمى بربنامج التحميؿ اإلحصائي ( )SPSS v.20في إدخاؿ بيابنات الدراسة

كتحميمها ،مع االستعابنة باألساليب اإلحصائية البلزمة ،لتحقيؽ أهداؼ الدراسة ككابنت هذه األساليب عمى
البنحك اآلتي:
 التك اررات والنسب المئوية ( :)Frequencies & Percentagesكذلؾ بغرض كصؼ البيابنات الشخصية
ألفراد عيبنة الدراسة.
 المتوسط الحسابي( :)Meanكذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك ابنخفاض استجابات مفردات الدراسة عف
الفقرات كالمجاالت الرئيسة لمدراسة.
 معامل ألفاكرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيابنات.
 معامل ارتباط بيرسون ( :)Pearson Correlation Coefficientلقياس صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات
مجاالت الدراسة.
 اختبار ( )Tلعينتين مستقمتين :كهك اختبار معممي يصمح لمقاربنة متكسطي مجمكعتيف مف البيابنات
كذلؾ مف اجؿ التحقؽ مف كجكد فركؽ جكهرية في استجابات عيبنة الدارسة بنحك دكر إدارة العمميات
المكجستية في تحسيف أدا جهاز الشرطة تعزل لمتغير عدد سبنكات الخدمة ككذلؾ لمتغير المسمى
الكظيفي.
 اختبار تحميل التباين ( :)ANOVAكهذا االختبار معممي يصمح لمقاربنة  3متكسطات أك اكثر ،
كيستخدـ لمتحقؽ مف كجكد فركؽ جكهرية في استجابات عيبنة الدارسة دكر إدارة العمميات المكجستية
في تحسيف أدا جهاز الشرطة تعزل لمتغير المؤهؿ العممي ككذلؾ لمتغير الفئة العمرية كالرتبة
كالمحافظة.
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الفصل الطادش

حتليل النتائج واختبار الفرضياث
أوالً :المقدمة

ثانياً :نتائج الدراسة

ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

رابعاً :إجابات األسئمة المفتوحة
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الفصل السادس

تحميل النتائج واختبار الفرضيات

أوالً :مقدمة:

يتبناكؿ هذا الفصؿ عرض كتحميؿ ألهـ البنتائج اإلحصائية التي تـ التكصؿ إليها حكؿ مشكمة الدراسة
كالتي تهدؼ لمتعرؼ عمى دكر إدارة العمميات المكجستية في تحسيف أدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية ،كالتي
تـ تكزيعها في كقت تعاني فيو الحكومة بشكل عام من أزمة مالياً خانقة  ،كهذا يبنعكس عمى جميع
ككزرة الداخمية كاألمف الكطبني مف الك ازرات التي تأثرت بشكؿ كبير في هذه األزمة ،فأثبنا
بنكاحي العمؿ ،ا
تكزيع هذه االستبابنة لـ يكف العمؿ في إدارة العمميات المكجستية ممثمة في "المديرية العامة لئلمداد
كالتجهيز" يسير بشكؿ طبيعي ،فجميع المشتريات كالخدمات التي تقدمها المديرية متكقفة تمامان بنتيجة
لؤلزمة المالية مما أثر سمبان إلى حد ما عمى رأم عيبنة الدراسة.

ثانياً :نتائج الدراسة:
حيث أبنه قد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي في إعداد أداة الدراسة فقد تببنت الدراسة المعيار المكضح
بالجدكؿ رقـ ( )6.1لمحكـ عمى اتجاه كؿ فقرة عبند استخداـ مقياس ليكرت الخماسي كذلؾ باالعتماد بشكؿ
أساسي عمى قيمة الكسط الحسابي كالكزف البنسبي لتحديد مستكل المكافقة عمى فقرات كمحاكر الدراسة.
جدكؿ رقـ ()6.1سمـ المقياس المستخدـ في الدراسة
المستوى

غير موافق بشدة

غير موافق

غير متأكد

موافق

موافق بشدة

الوسط

أقؿ مف 1.80

 1.80إلى
2.59

 2.60إلى 3.39

 3.40إلى 4.19

أكبر مف 4.20

أقؿ مف %36

 %36إلى

الحسابي
الوزن النسبي

%51.9

 %52إلى
%67.9

 %68إلى
%83.9

أكبر مف %84

كهذا يعطي داللة إحصائية عمى أف المتكسطات التي تقؿ عف ( )1.80تدؿ عمى كجكد درجة عالية جدان
مف عدـ المكافقة عمى فقرات المحكر ككؿ ،أما المتكسطات التي تتراكح بيف (  1.80إلى  )2.59فهي تدؿ
عمى عدـ المكافقة عمى فقرات المحكر ككؿ ،بيبنما المتكسطات التي تتراكح بيف (  2.66إلى  )3.39فهي
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تدؿ عمى كجكد درجة ى عدـ التأكد مف المكافقة ،كالمتكسطات التي تتراكح بيف( 3.40إلى  )4.19فهي تدؿ
جدا مف
عمى كجكد درجة عالية مف المكافقة ،أما ما يزيد عف ( )4.20فيدؿ عمى كجكد درجة عالية ن

المكافقة ،كذلؾ عمى سمـ المقياس المستخدـ في الدراسة المبيف في الجدكؿ رقـ ( )6.1السابؽ.

ثالثاً :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة:

الفرضية األولي :يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05لعمميات المشتريات

والتخزين عمي أداء جياز الشرطة.
جدكؿ رقـ ()6.2

بنتائج تحميؿ فقرات المحكر األكؿ “المشتريات والتخزين "
و
.2
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8

انفقرح
تكفر إدارة العمميات المكجستية تدفؽ مستمر مف المكاد
كاألج از كالخدمات البلزمة لتبنفيذ العمؿ المككؿ.
تكفر إدارة العمميات المكجستية احتياجات اإلدارات بالجكدة
المبناسبة لممشتريات.

تشترم إدارة العمميات المكجستية المكاد كاالحتياجات كفؽ
متطمباتكـ الخاصة.
تهتـ إدارة العمميات المكجستية بتكفير االحتياجات لجميع
المحافظات كاإلدارات ببنفس القدر.
تيسمـ إدارة العمميات المكجستية االحتياجات المشتراه بشكؿ

مستمر كمبنتظـ.

تفكض إدارة العمميات المكجستية السمطة لئلدارات الفرعية
لش ار احتياجاتها
تتميز إدارة العمميات المكجستية بسرعة اإلستجابة لمطمبات
الكاردة إليها.
تكفر إدارة العمميات المكجستية كؿ ما يتـ طمبه في
المخزف.

تيسمـ إدارة العمميات المكجستية االحتياجات في الكقت
.9
المبناسب.
.20

تشارؾ إدارة المستكدعات إدارتكـ في دراسة االحتياجات
بغرض تقدير االحتياج الفعمي مف كؿ صبنؼ.

انًزىسظ
انحسبثٍ

انىزٌ
انُسجٍ

قًُخ
اخزجبر T

انقًُخ
االَحراف
االحزًبنُخ انزررُت
انًعُبرٌ
)(sig

3.78

76%

11.497

1.067

.000

1

3.54

71%

6.955

.951

.000

4

2.43

49%

-6.886

.927

.000

5

2.40

48%

-9.115

.986

.000

6

2.19

44%

-12.563

2.856

.000

14

2.24

45%

-11.655

1.010

.000

12

2.39

48%

-9.934

.905

.000

7

2.25

45%

-11.076

.922

.000

11

2.36

47%

-10.523

.956

.000

9

2.34

47%

-10.743

1.101

.000

10
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و

تيسمـ

انًزىسظ
انحسبثٍ

انىزٌ
انُسجٍ

قًُخ
اخزجبر T

انقًُخ
االَحراف
االحزًبنُخ انزررُت
انًعُبرٌ
)(sig

إدارة العمميات المكجستية الهبنداـ العسكرية(الزم

 .22العسكرم كمستمزماته) بما يحافظ عمي القيافة بالجكدة

3.57

71%

7.623

1.183

.000

3

المطمكبة كبما يبلئـ المقاس كطبيعة العمؿ.
.21
.23

يكجد مستكدعات فرعية في كؿ محافظة تمبي احتياجات

المحافظة.

تقكـ إدارة العمميات المكجستية بتسميـ االحتياجات بكميات
كاممة دكف بنقص كدفعة كاحدة.

تيسمـ إدارة العمميات المكجستية الهبنداـ العسكرم (الزل
 .24العسكرم كمستمزماته) بشكؿ دكرم بما يغطي الحاجة

2.23

45%

-11.153

1.048

.000

13

2.38

48%

-10.282

1.026

.000

8

3.68

74%

10.566

1.124

.000

الدائمة.

الدرجة الكمية

2.69

-4.523 54%

0.813

.000

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )6.2أعبله أف مستكل استجابات أفراد عيبنة الدراسة عمى جميع فقرات
محكر "المشتريات والتخزين" كابنت تشير عمى عدـ تأكدهـ مف المكافقة عمى ما كرد في فقرات المحكر
كالتي بمغ متكسطها الحسابي  2.69بكزف بنسبي بمغ  ، %54كيتضح مف إجابة المبحكثيف بعدـ تأكدهـ
مف المكافقة عمي معظـ فقرات هذا المحكر.
كبذلؾ يتضح أبنه يوجد تأثير ضعيف لعمميات المشتريات والتخزين عمي أداء جياز الشرطة عند مستوى
داللة (.)0.05
كيعزك الباحث هذا االبنخفاض في بنسبة المكافقة بنتيجة لعدـ قدرة إدارة العمميات المكجستية (المديرية العامة
لئلمداد كالتجهيز) مف تمبية احتياجات جهاز الشرطة الفمسطيبنية ،في ظؿ أزمة مالية خابنقة تعيشها
الحككمة الفمسطيبنية في قطاع غزة بنتيجة لمحصار الذم فرض عمي قطاع غزة  ،كعدـ تمكف إدارة
العمميات المكجستية مف تكفير االحتياجات الرئيسية لجهاز الشرطة ،مف خبلؿ عمميات الش ار كالتخزيف،
إلي جابنب إمتبناع العديد مف التجار عف عمميات تكريد العديد مف االحتياجات التي تسهـ بشكؿ مباشر في
تحسيف األدا لمعمميات المكجستية.
كيبلحظ الباحث أف أعمى فقرة في هذا المحكر هي الفقرة رقـ ( )1كالتي بنصت عمي " توفير تدفق مستمر
من المواد واألجزاء والخدمات الالزمة لتنفيذ العمل الموكل" بكزف بنسبي  ، 76%كيعزك الباحث ذلؾ إلى
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المكجستية بشكؿ عاـ لتبنفيذ المهاـ األمبنية في الشرطة كمما كاف التدفؽ في استم اررية
أف تقديـ الخدمات
ى
ى

جز مثؿ قطع الغيار كاالحتياجات الجزئية كمما تمكف أفراد الشرطة مف القياـ بأعمالهـ.
لممكاد كاأل ا

كقد اتفقت مع دراسة (الغمارم )2012،التي أظهرت أف الصعوبات التً تواجه الشرطة فً توفٌر
اإلمكانٌات والمعدات الالزمة هً من أكثر المؤثرات فً عملٌة التوزٌع ضمن العوامل االقتصادٌة.
كاتفقت مع دراسة (ابك ككيؾ )2012،التي أظهرت أف مخرجات عمؿ كأبنشطة الشرطة تتبناسب مع حجـ
اإلمكابنيات المتكفرة .كاتفقت مع دراسة (بكخالفة )2011 ،التي أظهرت أف بنشاطات اإلمداد تكفر تدفؽ في
المعمكمات كالمكاد .كاتفقت مع دراسة ( )2002،Piggeeالتي أظهرت أبنه ال بد مف تقديـ الخدمات
المكجستية كالدعـ في الكقت كالمكاف كالكمية المبناسبيف الصحيحة.
كقد اختمفت مع (فاتح )2011،التي أظهرت كجكد ضعؼ في تقديـ الخدمات المكجستية مثؿ (تخزيف،
مبناكلة).
سمم إدارة العمميات
كيبلحظ الباحث أف أقؿ فقرة في هذا المحكر هي الفقرة رقـ ( )5كالتي بنصت عمي" تُ َّ
الموجستية االحتياجات المشتراه بشكل مستمر ومنتظم" كهي بكزف بنسبي  ،%44كيعزك الباحث ذلؾ إلى
أبنه عبندما يتـ ش ار االحتياجات ال يتـ تسميمها بشكؿ مبنتظـ كمستمر ألفراد الشرطة كابنما يتـ تخزيبنها
مباشر عمى األدا كهذه االحتياجات
لتسجؿ بشكؿ إدارم كمف ثـ تسمـ لمجهة الطالبة كهذا يؤثر تأثي انر
ان
تساهـ بشكؿ مباشر عمي تمكف الشرطة مف تبنفيذ المهاـ.
كقد اتفقت مع دراسة  )Alexander،1994),التي أظهرت تحديد األكلكيات في عمميات الدعـ المكجستية،
كتفضيؿ التكامؿ في عمميات الدعـ المكجستي.
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يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05لعمميات توزيع وسائل النقل
الفرضية الثانية:
ى
والصيانة عمي أداء جياز الشرطة.
جدكؿ رقـ()6.3

بنتائج تحميؿ فقرات المحكر الثابني "وسائل النقل والصيانة "
و

انًزىسظ
انحسبثٍ

انفقرح
تكفر

إدارة

العمميات

انىزٌ
انُسجٍ

قًُخ
اخزجبر t

انقًُخ
االَحراف
االحزًبنُخ
انًعُبرٌ
)(sig

انررجخ

المكجستية

  .1المركبات كتجهزها بما يبناسب طبيعة

%90

2.04

-14.248

1.125

.000

13

العمؿ.
 .2

تكزع إدارة العمميات المكجستية المركبات
بما يغطي جميع األعماؿ المككمة.
تكفر

إدارة

العمميات

%99

2.23

-12.149

1.004

.000

8

المكجستية

  .3المركبات الشخصية بما يتبناسب مع

%99

2.18

-13.649

1.076

.000

10

الرتب كالمسمي الكظيفي.
 .4

تيىزكد إدارة العمميات المكجستية المركبات
كفؽ ما تطمبه اإلدارات.

%94

2.31

-11.365

.965

.000

7

تتعامؿ إدارة العمميات المكجستية مع
  .5أعطاؿ المركبات بسرعة كيسر كدقة

%90

2.06

-14.049

.955

.000

12

متبناهية.
تكزع

 .6

إدارة

العمميات

المكجستية

المحركقات لممركبات بكميات تكفي
لتغطية جميع المهاـ كتضمف إستم اررية

%99

2.23

-12.188

1.121

.000

9

العمؿ كفؽ بنظاـ محدد كآليات كاضحة.
تكفر إدارة العمميات المكجستية كسائؿ

  .7بنقؿ خاصة لبنقؿ األفراد كالضباط بشكؿ

%73

1.87

-16.535

1.007

.000

15

يكمي.
تكفر إدارة العمميات المكجستية كسائؿ
  .8بنقؿ مختمفة كمتبنكعة لبنقؿ المؤف كالعتاد

%30

3.50

9.670

1.001

.503

5

كالمحركقات كالمياه.
يكجد تبناسب بيف إمكابنياتكـ البشرية

  .9كالتقبنية كالمادية كبيف عدد كبنكعية

2.31

%94

كسائؿ البنقؿ المكجكدة طرفكـ.
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و

ىانفقرح

 .10

يكجد بنظاـ تكزيع لممركبات كفؽ
المعايير العالمية كبما يخدـ العمؿ.

تي ً
كجد إدارة العمميات المكجستية إكتفا
 .11
كامؿ مف المحركقات بأبنكاعها

انًزىسظ
انحسبثٍ

انىزٌ
انُسجٍ

قًُخ
اخزجبر t

انقًُخ
االَحراف
االحزًبنُخ
انًعُبرٌ
)(sig

انررجخ

1.9

%71

-16.424

.948

.000

14

2.11

%99

-14.289

1.033

.000

11

تتابع إدارة العمميات المكجستية إج ار ات
  .12الترخيص كالتأميف لممركبات بشكؿ

4.12

%19

18.409

.838

.000

1

متكاصؿ.

تقكـ إدارة العمميات المكجستية بإج ار
  .13فحص دكرم لممركبات بما يضمف

3.85

%33

15.100

.951

.000

2

الحفاظ عميها كعدـ تكقفها.
تتابع

إدارة

العمميات

المكجستية

  .14المركبات بما يضمف قيادتها بشكؿ

3.81

%34

14.050

.890

.000

4

قابنكبني ككفؽ المعايير.

تقكـ إدارة العمميات المكجستية بمتابعة
 .15

الحكادث

المركرية

البناجمة

عف

المركبات العسكرية كالشرطية بسرعة

3.84

%33

14.980

.915

.000

3

كحؿ اإلشكاليات المترتبة عميها.


الدرجة الكمية

0.723 -4.523 54%

2.69

.000

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )6.3أعبله أف مستكل استجابات أفراد عيبنة الدراسة عمى جميع فقرات
محكر " وسائل النقل والصيانة " كابنت تشير عمي عدـ تأكدهـ مف المكافقة عمي ما كرد في فقرات
المحكر كالتي بمغ متكسطها الحسابي  2.69بكزف بنسبي بمغ  ، %54كيتضح مف إجابة المبحكثيف بعدـ
تأكدهـ مف المكافقة عمي معظـ فقرات هذا المحكر،
كبذلؾ يتضح أنو يوجد تأثير ضعيف لعمميات توزيع وسائل النقل والصيانة عمي أداء جياز الشرطة
عند مستوى داللة (.)0.05
كيعزك الباحث هذا االبنخفاض في بنسبة المكافقة بنتيجة عدـ القدرة عمى تكفير كسائؿ بنقؿ جديدة كذات
مكاصفات خاصة لمعمؿ األمبني ،كتهالؾ المركبات المكجكدة بسبب تقادـ عمرها الزمبني  ،ككذلؾ تكقؼ
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الصيابنة بشكؿ كامؿ لممركبات التي تتعطؿ ،لتكقؼ مكردم قطع الغيار عف تكريد جميع
جميع عمميات
ى
قطع الغيار كاالحتياجات التي تسهـ بشكؿ مباشر في تحسيف األدا لمعمميات المكجستية .كعدـ قدرة إدارة
العمميات المكجستية (المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز) مف تمبية احتياجات جهاز الشرطة الفمسطيبنية مف
كسائؿ البنقؿ كالصيابنة ،في ظؿ أزمة مالية خابنقة تعيشها الحككمة الفمسطيبنية في قطاع غزة بنتيجة
لمحصار الذم فرض عمي قطاع غزة  ،كعدـ تمكف إدارة العمميات المكجستية مف تكفير االحتياجات
الرئيسية لجهاز الشرطة.
كيبلحظ الباحث أف أعمى بنسبة في فقرات هذا المحكر هي الفقرة رقـ ( )12كالتي بنصت عمي " تتابع إدارة
العمميات الموجستية إجراءات الترخيص والتأمين لممركبات بشكل متواصل" كهي بكزف بنسبي ، %82
كيعزك الباحث ذلؾ إلي السياسة العامة إلدارة العمميات المكجستية "المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز" تجاه
المركبات بعدـ تحرؾ أم مركبة إال بعد اكتماؿ اإلج ار ات القابنكبنية لها مف ترخيص كتأميف كأف البنظاـ
المتبع يساعد عمي متابعة المركبات بشكؿ دائـ.
كقد اتفقت مع دراسة (شبات )2011،التي أظهرت أف هبناؾ اهتمامان في إج ار ات السبلمة المركرية سكا
في إشارات المركر عمي الطرؽ أك عمي إج ار ات السبلمة في المركبات .كأف العديد مف كسائؿ البنقؿ
مهترئة كتحتاج الى متابعة دائمة إلج ار اتها القابنكبنية .كاتفقت مع دراسة(بف بنصر )2010،التي أظهرت
أف كجكد بنظاـ بنقؿ فعاؿ كسميـ يساهـ في ربط مختمؼ البنشاطات ببعضها .كاتفقت مع
دراسة( )2005،Sreenivasكالتي اظهرت أهمية كسائؿ البنقؿ في البنظاـ المكجستي.
كيبلحظ الباحث أف أقؿ بنسبة في فقرات هذا المحكر هي الفقرة رقـ ( )7كالتي بنصت عمي"توفر إدارة
العمميات الموجستية وسائل نقل خاصة لنقل األفراد والضباط بشكل يومي" بكزف بنسبي ، %37كيعزك
كثير مف العامميف في جهاز الشرطة ال يكفر لهـ كسائؿ بنقؿ تقمهـ مف البيكت الى
الباحث ذلؾ إلى أف
ان
أماكف عممهـ كبالعكس كهذا لعدـ كجكد كسائؿ بنقؿ عامة تؤدم هذه المهمة كيضطر العاممكف في الشرطة
إلى التبنقؿ بكاسطة المركبات األجرة.
كقد اتفقت مع دراسة ( )2002،McKennaالتي أظهرت أبنه ال بد مف كضع سياسات إستراتيجية
الستمرار التقدـ في عمميات الدعـ كالبنقؿ كاستخداـ عمميات مبتكرة إلدارة المكجستية كالبنقؿ في العمميات.
كاتفؽ مع دراسة ( )2002،Piggeeالتي أظهرت أبنه يجب أف يككف مكجكد بنظاـ بنقؿ قادر عمي التبنبؤ
بالمشاكؿ قبؿ حدكثها.
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يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05لعمميات اليندسة اإلنشائية
الفرضية الثالثة:
ى
والصيانة عمي أداء جياز الشرطة.
جدكؿ رقـ()6.4

بنتائج تحميؿ فقرات المحكر الثالث "اليندسة اإل نشائية والصيانة "
و

انفقرح

 .1

تكفر إدارة العمميات المكجستية
المبابني كالمقرات المبلئمة لمعمؿ.

 .2

يتـ ببنا

المقرات عمي أساس

 .3

يتـ إبنشا

المبابني عمي أساس

هبندسي أمبني كعسكرم.

االحتياجات لكؿ إدارة كدائرة كقسـ.
يكجد عدالة في إبنشا

 .4

انًزىسظ
انحسبثٍ

انىزٌ
انُسجٍ

قًُخ
اخزجبر t

االَحراف
انًعُبرٌ

انقًُخ
االحزًبنُخ
)(sig

انزررُت

7.40

%39

10.292

1.102

.000

7

7.13

%33

15.382

1.055

.000

0

9.79

%93

-11.115

1.015

.000

3

كتكزيع

المبابني عمي جميع اإلدارات حسب

9.07

%90

-14.149

.951

.000

8

االحتياج.
 .5

يتبناسب المببني مع حجـ المهاـ

كالخدمات المقدمة.
تراعي

9.73

%93

-10.659

.984

.000

5

إدارة العمميات المكجستية

معايير الجكدة مثؿ(اإلبنارة ،التهكية،
 .6

كالشبكات الكهربائية كااللكتركبنية،

7.90

%30

9.386

1.084

.000

9

كاأللكاف )أثبنا تصميـ كببنا المقار

كالمراكز.

تراعي إدارة العمميات المكجستية
 .7

االحتياجات الفعمية مف المرافؽ
الصحية كالمطابخ أثبنا ببنا المقار

7.42

%39

12.030

.985

.000

9

كالمراكز
تصرؼ إدارة العمميات المكجستية
 .8

األثاث بما يبناسب طبيعة العمؿ

2.35

%93

-11.125

1.091

.000

4

كدرجة االحتياج
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2.97

59%
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الجدكؿ رقـ ( )6.4أعبله أف مستكل استجابات أفراد عيبنة الدراسة عمى جميع فقرات
يتضح مف خبلؿ
ى
ى

محكر "اليندسة اإلنشائية والصيانة" كابنت تشير عمي عدـ تأكدهـ مف المكافقة عمي ما كرد في فقرات

المحكر كالتي بمغ متكسطها الحسابي  2.97بكزف بنسبي بمغ ، %59كيتضح مف إجابة المبحكثيف بعدـ
تأكدهـ مف المكافقة عمى معظـ فقرات هذا المحكر.

كبذلؾ يتضح أبنه يوجد تأثير ضعيف لعمميات اليندسة اإلنشائية والصيانة عمي أداء جياز الشرطة عند
مستوى داللة ( .)0.05كأف تحسيف عمميات الهبندسة اإلبنشائية كالصيابنة ال يبنعكس ايجابيان عمى أدا

جهاز الشرطة.

كيعزك الباحث هذا االبنخفاض في بنسبة المكافقة بنتيجة لعدـ قدرة إدارة العمميات المكجستية (المديرية العامة

لئلمداد كالتجهيز) مف تمبية احتياجات جهاز الشرطة الفمسطيبنية ،كعدـ القدرة عمي ببنا أك إعمار أم مف

المقار كالمراكز أك إج ار تحسيبنات كصيابنة لتمؾ المقرات لعدـ السماح بادخاؿ مكاد الببنا الى قطا غزة،

باإلضافة إلى كجكد أزمة مالية خابنقة تعيشها الحككمة الفمسطيبنية في قطاع غزة بنتيجة لمحصار الذم

فرض عمي قطاع غزة  ،كعدـ تمكف إدارة العمميات المكجستية مف تكفير االحتياجات الرئيسية لجهاز

الشرطة.

كيبلحظ أف أعمى بنسبة في فقرات هذا المحكر هي الفقرة رقـ (  ) 2كالتي بنصت عمى أبنه " يتم بناء
المقرات عمي أساس ىندسي أمني وعسكري" كهي بكزف بنسبي  ، %77كيعزك الباحث ذلؾ إلى كجكد
طاقـ مف المهبندسيف متخصصيف كأصحاب خبرات في اإلبنشا ات األمبنية ،كيراعى في عمميات اإلبنشا

االحتياجات األمبنية ،كاإلشراؼ المباشر مف المهبندسيف العسكرييف لعمميات اإلبنشا لمتأكد مف أف الببنا يتـ
كفؽ المعايير األمبنية.

كقد اتفقت مع دراسة ( )2009،Hesterكالتي أظهرت أف المعمكمات المكجستية تساعد في صياغة
كتخطيط كتبنفيذ المهاـ البلزمة إلبنشا األببنية العسكرية المبناسبة لمعمميات.

كاتفقت أيضا مع دراسة (الباحكث )2011،كالتي أظهرت أف االستفادة مف الكسائؿ العممية كالمعدات
الحديثة في تصميـ المراكز األمبنية تحقؽ جكدة في العمؿ األمبني.

كيبلحظ أف أقؿ بنسبة في فقرات هذا المحكر هي الفقرة رقـ (  ) 4كالتي بنصت عمى أبنه"يوجد عدالة في
إنشاء وتوزيع المباني عمي جميع اإلدارات حسب االحتياج" كهي بكزف بنسبي  ،%41كيعزك الباحث ذلؾ
الى أبنه يتـ االهتماـ في كثير مف األحياف ببعض اإلدارات أكثر مف غيرها كذلؾ يرجع إلى األهمية

كالمهاـ التي تقكـ بها تمؾ اإلدارات.

كقد اتفقت مع ما أكرده كمكب في إطاره البنظرم ابنه مف المتطمبات الهيكمية األمبنية لمركز إدارة األزمات
أبنه مكاف مؤثث كمجهز بكافة الكسائؿ البلزمة كالمساحة المبناسبة كالغرؼ التي يتـ فيها التخطيط

كالمشاكرات كهي مكزعة بشكؿ أمبني كامؿ(كمكب،2012،ص.)251
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الفرضية الرابعة :يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05لعمميات توزيع التموين
ى

واإلعاشة عمي أداء جياز الشرطة.

جدكؿ رقـ()6.5

بنتائج تحميؿ فقرات المحكر الرابع " توزيع التموين واإلعاشة "
م
.1

الفقرة

المتوسط

الوزن

3.64

%73

الحسابي النسبي

تصرؼ إدارة العمميات المكجستية التمكيف بما
يبناسب المهاـ المككمة.

قًُخ
اخزجبر t
10.633

االنحراف انقًُخ
االحزًبنُخ الترتيب
المعياري
)(sig
.987

.000

5

تكزع إدارة العمميات المكجستية الطعاـ الطازج (
 .2دجاج،

خضار،

لحكـ،

فكاكه،

األجباف،

3.43

%69

6.289

1.055

.023

9

البيض)عمي األفراد في الكقت المبناسب.
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

تصرؼ إدارة العمميات المكجستية لممبناكبيف كجبات
طازجة كساخبنة.
تصرؼ إدارة العمميات المكجستية الطعاـ الطازج

كالجاؼ كفؽ األعداد المعتمدة دكف بنقص.

تكفر إدارة العمميات المكجستية احتياطي مف المكاد
التمكيبنية لمطكارئ.
تقدـ إدارة العمميات المكجستية التمكيف الطازج
بكميات مبناسبة.
تقدـ

إدارة العمميات المكجستية التمكيف الجاؼ

بكميات مبناسبة.
تكفر إدارة العمميات المكجستية مياه الشرب دكف

إبنقطاع.

تكفر إدارة العمميات المكجستية مكاد التبنظيؼ بشكؿ
دائـ ككافي.
تصرؼ إدارة العمميات المكجستية الخبز الطازج
يكميان بجكدة عالية.

2.13

%43

14.189

1.067

.000

11

3.44

%69

6.396

1.064

.000

8

3.78

%76

13.103

.950

.000

1

3.53

%71

9.386

.980

.000

7

3.72

%74

12.603

.935

.000

2

3.68

%74

10.666

1.169

.000

3

2.21

%44

12.288

1.073

.046

10

3.66

%73

10.466

.986

.000

4

تكفر إدارة العمميات المكجستية الدعـ الكافي مف

 .11التمكيف كاالحتياجات البلزمة لمقكات أثبنا تكاجدهـ

3.58

%72

9.938

1.071

.000

خارج مقرات عممها بسبب حاالت الطكارئ.

الدرجة الكمية

3.34
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67%

5.154

.865

.000
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الجدكؿ رقـ ( )6.5أعبله أف مستكل استجابات أفراد عيبنة الدراسة عمى جميع فقرات
يتضح مف خبلؿ
ى
ى

محكر " آلية توزيع التموين واإلعاشة " كابنت تشير عمى المكافقة عمي ما كرد في فقرات المحكر كالتي
بمغ متكسطها الحسابي  3.34بكزف بنسبي بمغ  ، %67كيتضح مف إجابة المبحكثيف بالمكافقة عمي معظـ
فقرات هذا المحكر .كهك ما يدؿ عمى قبكؿ الفرضية.

كبذلؾ يتضح وجود تأثير لعمميات توزيع التموين واإلعاشة عمي أداء جياز الشرطة عند مستوى داللة

(.)0.05كأف تحسيف عمميات تكزيع التمكيف كاإلعاشة يبنعكس ايجابيان عمى أدا جهاز الشرطة.
كيعزك الباحث هذا االرتفاع في بنسبة المكافقة بنتيجة لعدـ ابنقطاع إدارة العمميات المكجستية (المديرية العامة
لئلمداد كالتمكيف) عف تقديـ المكاد التمكيبنية كاإلعاشة (الطعاـ) ألفراد جهاز الشرطة الفمسطيبنية برغـ

الضائقة المالية الخابنقة التي تعيشها الحككمة الفمسطيبنية في قطاع غزة بنتيجة لمحصار الذم فرض عمي

قطاع غزة  ،كعدـ تمكف إدارة العمميات المكجستية مف تكفير االحتياجات الرئيسية لجهاز الشرطة ،إال أبنه

يتـ تقديـ كجبات الطعاـ لؤلفراد أثبنا مبناكباتهـ.

كاالهتماـ الكبير مف قبؿ إدارة العمميات المكجستية بتكفير الطعاـ ألفراد الشرطة يؤكد ما كرد في اإلطار
البنظرم مف أهمية الطعاـ لمجيش كيؤكد المقكلة المشهكرة لبنابميكف بكبنابرت كهي أف " الجيكش تسير عمي

بطكبنها"(.البطؿ )2011،

كيبلحظ الباحث أف أعمى بنسبة في فقرات هذا المحكر الفقرة رقـ ( )5كقد بنصت عمى أبنه " توفر إدارة
العمميات الموجستية إحتياطي من المواد التموينية لمطوارئ" كهي بكزف بنسبي  ، %76كيعزك الباحث ذلؾ

إلى أبنه ضمف األكلكيات لدل إدارة العمميات المكجستية كبخاصة بعد الحرب عاـ  2008هي تكفير تمكيف
لجميع األجهزة األمبنية يكفي عمي األقؿ لمدة شهر ،كيتـ متابعة هذا التمكيف مف قبؿ لجبنة مكمفة في إدارة

العمميات المكجستية كفؽ أسس متفؽ عميها مع تمؾ األجهزة لمتأكد مف سبلمة الطعاـ صحيا كأبنه مخزف

بشكؿ مبناسب كمحافظ عميه كيتـ تدكيره (استبداله كتجديده)بشكؿ دائـ لمحفاظ عمي تكاريخ جديدة دائمان.

كقد اتفقت مع دراسة ()2011،Tatham&Spensالتي بنصت عمي ابنه ال بد مف اعتماد بنمكذج يجمع
بيف كبلن مف سبلسؿ التكريد ،كخطكط الدفاع التبنمكية ،لدعـ المكجستيات اإلبنسابنية لتحسيف فعالية ككفا ة
االستجابة كتكفير احتياطيات تمكيبنية كلكجستية لمككارث في المستقبؿ.
ككذلؾ يتكافؽ مع ما جا في اإلطار البنظرم لمدراسة عف األغا بأف قضية التمكيف قد تحدد مصير
الجيش كتؤثر عمي بنتيجة المعركة ألف ابنقطاع اإلمدادات التمكيبنية عف الجيش يؤثر سمبان عمي بنفسيات
المقاتميف لذا عمى دائرة التمكيف تأميف التمكيف االحتياطي الكافي(.األغا،2005،ص)212
كيبلحظ الباحث أف أقؿ بنسبة في فقرات هذا المحكر الفقرة رقـ ( )9كقد بنصت عمى أبنه "توفر إدارة

العمميات الموجستية مواد التنظيف بشكل دائم وكافي " كهي بكزف بنسبي ، %44كيعزك الباحث ذلؾ إلى
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في جهاز الشرطة ليس لديهـ عمـ بما يقدـ مف مكاد تبنظيؼ ألف ذلؾ يصرؼ لفئة
أف أغمب العامميف
ى
معيبنة مختصة بالشؤكف اإلدارية كالتي تشرؼ عؿ عمميات البنظافة كهي ذات عبلقة بالمكارد المالية التي
تصرؼ لهـ .كقد اتفقت مع دراسة ( )2000،Muhirwaكالتي أظهرت أف الخدمات المكجستية تركز عمى

المتطمبات كالمكاد األساسية لمجيش.

الفرضية الخامسة :يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05لتخطيط العمميات

الموجستية عمى أداء جياز الشرطة.

جدكؿ رقـ()6.6

نتائج تحميل فقرات المحور الخامس "تخطيط العمميات الموجستية "
م

المتوسط

الفقرة
التخطيط

مف

الوزن

الحسابي النسبي
معرفة

 .1يي ىمكف
االحتياجات المطمكبة لمعمميات.

حجـ

قًُخ
اخزجبر t

اال نحراف انقًُخ
االحزًبنُخ الترتيب
المعياري
)(sig

3.96

%79

18.549

.843

.000

9

 .2يكفر التخطيط اإلسبناد لمقكات في المكاف
كالزماف المحدديف لتبنفيذ العمميات.

3.93

%79

18.249

.940

.000

10

 .3يكفر التخطيط اإلسبناد البلزـ لمقكات بالكـ
كالكيؼ المطمكب لتبنفيذ العمميات.

3.75

%75

13.304

.999

.000

11

 .4يقمؿ التخطيط مف اإلرباؾ البناتج عف سك
تكزيع المكاد البلزمة لتبنفيذ العمميات.

4.06

%81

18.815

.895

.000

3

 .5يعطي التخطيط القدرة لئلستجابة لمتغيرات
في مجرم العمميات.

4.06

%81

18.815

.875

.000

4

يساعد التخطيط في تكفير البيابنات

 .6المتعمقة بمراحؿ تبنفيذ العمميات مما يزيد

4.10

مف إحتماالت بنجاحها.

%82

18.949

.758

.000

1

تساهـ مركبنة التخطيط في التغمب عمي

 .7الصعكبات المستجدة كالطارئة خبلؿ

4.05

%81

18.790

.816

.000

6

العمميات.
 .8يمكف التخطيط مف التبنبؤ باالحتياجات
التي قد تط أر خبلؿ تبنفيذ العمميات.

4

%80

18.718

.853

.000

7

 .9يساعد تخطيط سياسات اإلمداد في كضع
خطط العمميات المستقبمية بكافة أبنكاعها.

4.06

%81

18.815

.885

.000

5

 .10يساعد تخطيط اإلمداد طكيؿ المدم

4.09

%82

18.911

.862

.000

2
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م
القيادات

العميا

في

المتوسط

الوزن

الحسابي النسبي
إج ار

قًُخ
اخزجبر t

اال نحراف انقًُخ
االحزًبنُخ الترتيب
المعياري
)(sig

التبنسيؽ

المطمكب بيف كافة الجهات ذات العبلقة
بتبنفيذ العمميات.
 .11يتـ إشراؾ المستفيديف مف الخدمات
المكجستية في كضع الخطط.

3.58

%72

9.938

1.027

.004

13

 .12تحدد إدارة العمميات المكجستية المتطمبات
في ضك الخطط األمبنية.

3.97

%79

18.601

.822

.000

8

تهتـ إدارة العمميات المكجستية باإلتصاؿ

 .13بجميع المستكيات اإلدارية كالمبناطؽ أثبنا

3.63

%73

10.583

1.059

.000

12

إعداد الخطط.

الدرجة الكمية

3.94

2.132 28.189 79%

.000

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )6.6اعبله أف مستكل استجابات أفراد عيبنة الدراسة عمى جميع فقرات

محكر " تخطيط العمميات الموجستية " كابنت تشير عمي مكافقتهـ عمي ما كرد في فقرات المحكر كالتي
بمغ متكسطها الحسابي  3.94بكزف بنسبي بمغ  ، %79كيتضح مف إجابة المبحكثيف بالمكافقة عمي معظـ

فقرات هذا المحكر ،كهك ما يدؿ عمى قبكؿ الفرضية

كبذلؾ يتضح وجود تأثير لتخطيط العمميات الموجستية عمي أداء جياز الشرطة عند مستوى داللة

( .)0.05كأف تحسيف تخطيط العمميات المكجستية يبنعكس ايجابيان عمى أدا جهاز الشرطة.
كيعزك الباحث هذا االرتفاع في بنسبة المكافقة بنتيجة لمكعي كالخبرة الذم يتميز به ضباط جهاز الشرطة

تجاه عمميات التخطيط كهذا بناتج عف االهتماـ بعمميات التدريب كالتطكير مف القيادة العميا ،كعممهـ باف
العمميات المكجستية مف أهـ العمميات التي تساهـ في استم اررية العمؿ كتحسف فيه بشكؿ كبير فبل بد له

مف تخطيط جيد.

كيبلحظ الباحث أف أعمى بنسبة في فقرات هذا المحكر هي الفقرة رقـ ( )6كهي بكزف بنسبي  %82كقد

بنصت عمى أبنه " يساعد التخطيط في توفير البيانات المتعمقة بمراحل تنفيذ العمميات مما يزيد من

احتماالت نجاحيا "كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف التخطيط مهـ في جميع مراحؿ العممية األمبنية كفيما يتعمؽ
بتخطيط العمميات المكجستية يسهـ التخطيط الجيد في زيادة كفا ة عمميات اإلسبناد لجهاز الشرطة كتكفير

االحتياجات المطمكبة في الكقت كالمكاف المبناسبيف ،مف خبلؿ تكفر البيابنات المتعمقة بما يحتاجه جهاز
الشرطة لتبنفيذ مهامه ،كهذا بدكره يزيد مف تحسيف األدا لمجهاز الشرطي.
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كقد اتفقت مع دراسة(السميـ )2001،التي أظهرت كجكد عبلقة قكية بيف تخطيط مهاـ اإلمداد كالتمكيف
كآدا العمميات األمبنية  .كاتفقت مع دراسة ( )2001،Doleكالتي أظهرت ابنه يجب أف يتـ التخطيط في

الكقت المبكر كبشكؿ تعاكبني لعمميات الدعـ المكجستي.

كقد اختمفت مع دراسة(بكخالفة )2011،التي أظهرت عدم وجود ثقافة تخطٌط اإلمداد وغٌاب المفاهٌم
الصحٌحة لإلمداد وعلى كل المستوٌات.
كذلؾ يرم الباحث أف أقؿ بنسبة في فقرات هذا المحكر هي الفقرة رقـ ( )11كهي بكزف بنسبي  %72كقد

بنصت عمي "يتم إشراك المستفيدين من الخدمات الموجستية في وضع الخطط ".كيعزك الباحث ذلؾ الي
أبنه في عمميات التخطيط يتـ فقط مف خبلؿ الدكائر المختصة في اإلدارات دكف الرجكع الي المرؤكسيف
كهذا مف األسباب التي تضعؼ التخطيط كعدـ قبناعة الكثير مف القيادات في المستكيات العميا بقدرة

المرؤكسيف عمي التخطيط.
كقد اتفقت مع دراسة (السميـ )2001،كالتي أظهرت أبنه ال يتـ إشراؾ المرؤكسيف عبند التخطيط لمهاـ
اإلمداد كالتمكيف لمعمميات األمبنية.

كقد اختمفت مع دراسة ( )1996،Jacobsenكالتي أظهرت أف مفتاح بنجاح تخطيط كتبنفيذ عمميات

الدعـ المكجستي المتكامؿ هـ العاممكف(المكارد البشرية).

الفرضية السادسة :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05αبين أراء أفراد
العينة حول دور إدارة العمميات الموجستية في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة
تعزي لمتغيرات(العمر ،المؤىل العممي ،الرتبة ،المسمي الوظيفي ،سنوات الخدمة ،المحافظة).
كالتي تفرع مبنها عدد مف الفرضيات الفرعية كالتي كابنت كالتالي -:
" -1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين أراء أفراد العينة حول دور
إدارة العمميات الموجستية في تحسين أداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي
لمتغيرات(العمر)".

باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )one way ANOVAتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عبند مستكل داللة  α≤ 0.05بيف أ ار أفراد العيبنة حكؿ دكر

إدارة العمميات المكجستية في تحسيف أدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية في قطاع غزة تعزم لمتغيرات(العمر)،
كالجدكؿ رقـ ( )6.7أدبناه يكضح بنتيجة االختبار.
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جدكؿ رقـ ()6.7

بنتائج اختبار الفركؽ في أ ار عيبنة الدراسة حسب متغير العمر
انىسظ
انحسبثٍ
3.1426

62.9%

من  54 - 03عام

3.0361

60.7%

46عامفأكثر

3.1784

63.6%

الفئة العمرية
اقممن  07عام

انىزٌ انُسجٍ قيمة (ف) المحسوبة مستوى الداللة
1.278

0.281

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف مستكل داللة (  )Sig =0.281لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكهرم كابنت

أكبر مف مستكل داللة  0.05كيعبني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين أراء أفراد العينة حول دور إدارة العمميات الموجستية
في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي لمتغيرات(العمر)كببنا ن عمى ذلؾ بنستبنتج
صحة فرضية الدراسة .
كيعزك الباحث ذلؾ إلي أف مف تأهؿ ليشغؿ مسمي إدارة أك دائرة هـ مف أصحاب الخبرات في العمؿ
كرتبهـ عالية مف فئة الضباط مف بنقيب فما فكؽ كهـ عمي دراية كعمـ كامؿ بالدكر المهـ لمعمميات

المكجستية كتأثيره عمي األدا الشرطي بغض البنظر عف العمر ،كهذا ما يؤكد أف متغير العمر ال يؤثر في

إجابات المبحكثيف لمخدمات التي تؤديها إدارة العمميات المكجستية.

" -1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05αبين أراء أفراد العينة حول دور
إدارة العمميات الموجستية في تحسين أداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي
لمتغيرات(المؤىل العممي) ".

باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )one wayAnovaتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عبند مستكل داللة  α≤ 0.05بيف أ ار أفراد العيبنة حكؿ دكر
إدارة العمميات المكجستية في تحسيف أدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية في قطاع غزة تعزم لمتغيرات(المؤهؿ

العممي) ،كالجدكؿ رقـ ( )6.8أدبناه يكضح بنتيجة االختبار.

جدكؿ رقـ ()6.8

بنتائج اختبار الفركؽ في أ ار عيبنة الدراسة حسب متغير المؤهؿ العممي
الوزن النسبي

المؤىل العممي

الوسط الحسابي

دراسات عميا

3.0614

61.2%

بكالوريوس

3.0562

61.1%

دبموم متوسط فما دون

3.1146

62.3%
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الجدكؿ السابؽ أف مستكل داللة (  )Sig =0.757لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكهرم كابنت
يتضح مف خبلؿ
ى
ى

أكبر مف مستكل داللة  0.05كيعبني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين أراء أفراد العينة حول دور إدارة العمميات الموجستية

في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي لمتغيرات(المؤىل العممي)كببنا ن عمى ذلؾ
بنستبنتج صحة فرضية الدراسة .
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف طبيعة عمؿ الشرطة كتككيف معارفهـ تعتمد في األغمب عمي الخبرة العممية

إلى أف مف تأهؿ ليشغؿ مسمي إدارة أك دائرة هـ مف أصحاب الخبرات في العمؿ كرتبهـ عالية مف فئة
الضباط مف بنقيب فما فكؽ كهـ عمي دراية كعمـ كامؿ بالدكر المهـ لمعمميات المكجستية كتأثيره عمي األدا

الشرطي بغض البنظر عف المؤهؿ العممي ،كهذا ما يؤكد أف متغير المؤهؿ العممي ال يؤثر في إجابات

المبحكثيف لمخدمات التي تؤديها إدارة العمميات المكجستية ،كذلؾ ألبنهـ جميعان يعممكف في بيئة عمؿ كاحدة
كتأثرهـ بثقافة تبنظيمية كاحدة يساعدهـ عمي تككيف رؤية كتحديد دكر إدارة العمميات المكجستية في تحسيف

أدا جهاز الشرطة بدرجات متقاربة جدان.

" -3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05αبين أراء أفراد العينة حول دور
إدارة العمميات الموجستية في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي
لمتغيرات(الرتبة) ".

باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم ( )one way ANOVAتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عبند مستكل داللة  α≤ 0.05بيف أ ار أفراد العيبنة حكؿ دكر

إدارة العمميات المكجستية في تحسيف آدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية في قطاع غزة تعزم لمتغيرات(الرتبة)،
كالجدكؿ رقـ ( )6.9أدبناه يكضح بنتيجة االختبار.

جدكؿ رقـ ()6.9
بنتائج اختبار الفركؽ في أ ار عيبنة الدراسة حسب متغير الرتبة
الرتبة
عقيد

الوسط الحسابي الوزن النسبي قيمة (ف) المحسوبة مستوى الداللة
60.7%
3.0373

مقدم

3.0847

61.7%

رائد

3.0388

60.8%

نقيب

3.1174

62.3%
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الجدكؿ السابؽ أف قيمة داللة ( ) Sig =0.797لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكهرم كابنت
يتضح مف خبلؿ
ى
ى

أكبر مف مستكل داللة  0.05كيعبني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض" عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين أراء أفراد العينة حول دور إدارة العمميات الموجستية
في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي لمتغيرات (الرتبة) كببنا ن عمى ذلؾ
بنستبنتج صحة فرضية الدراسة .
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف طبيعة عمؿ الشرطة كتككيف معارفهـ تعتمد في األغمب عمي الخبرة العممية
إلى أف مف تأهؿ ليشغؿ مسمي إدارة أك دائرة هـ مف أصحاب الخبرات في العمؿ كرتبهـ عالية مف فئة
الضباط مف بنقيب فما فكؽ كهـ عمي دراية كعمـ كامؿ بالدكر المهـ لمعمميات المكجستية كتأثيره عمي األدا

الشرطي بغض البنظر عف الرتبة ،كهذا ما يؤكد أف متغير الرتبة ال يؤثر في إجابات المبحكثيف لمخدمات

التي تؤديها إدارة العمميات المكجستية ،كذلؾ ألبنهـ جميعان يعممكف في بيئة عمؿ كاحدة كتأثرهـ بثقافة
تبنظيمية كاحدة يساعدهـ عمي تككيف رؤية كتحديد دكر إدارة العمميات المكجستية في تحسيف أدا جهاز

الشرطة بدرجات متقاربة جدان.

" -4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05αبين أراء أفراد العينة حول دور
إدارة العمميات الموجستية في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي
لمتغيرات(المسمى الوظيفي)".

باستخداـ اختبار ( )Independent Samples T-testتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عبند مستكل  0.05في أ ار أفراد العيبنة حكؿ عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ≤α 0.05بين أراء أفراد العينة حول دور إدارة العمميات

الموجستية في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي لمتغيرات (المسمى الوظيفي)
مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض كجكد فركؽ في أ ار أفراد العيبنة تعزل لمتغير الجبنس ،كالجدكؿ

رقـ ( )6.10أدبناه يكضح بنتيجة االختبار.

جدكؿ رقـ ()6.10

بنتائج اختبار الفركؽ في أ ار عيبنة الدراسة حسب متغير المسمى الكظيفي
المسمى الوظيفي
مدير إدارة مركزية او محافظة
مدير دائرة

العدد
38

المتوسط
3.1453

185

3.0596

قيمة "ت"
.909

مستوى الداللة
.364

حيث يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف مستكل داللة ( )Sig = 0.364لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكهرم

كابنت أكبر مف مستكل  0.05كيعبني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
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إحصائية عبند مستكلى داللة  α≤ 0.05بيف أ ار أفراد العيبنة حكؿ دكر إدارة العمميات المكجستية في
تحسيف آدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية في قطاع غزة تعزم لمتغيرات(المسمى الكظيفي)
كببنا ن عمى ذلؾ بنستبنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة  α≤ 0.05بين أراء أفراد العينة حول دور إدارة العمميات الموجستية في تحسين آداء

جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي لمتغيرات(المسمى الوظيفي)".

" -5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05αبين أراء أفراد العينة حول دور
إدارة العمميات الموجستية في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي
لمتغيرات(سنوات الخدمة) ".

باستخداـ اختبار ( )Independent Samples T-testتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عبند مستكل  0.05في أ ار أفراد العيبنة حكؿ عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ≤α 0.05بين أراء أفراد العينة حول دور إدارة العمميات

الموجستية في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي لمتغيرات(سنوات الخدمة)
مقابؿ الفرضية البديمة ( )H1التي تفترض كجكد فركؽ في أ ار أفراد العيبنة تعزل لمتغير الجبنس ،كالجدكؿ
رقـ ( )6.11أدبناه يكضح بنتيجة االختبار.

جدكؿ رقـ ()6.11

بنتائج اختبار الفركؽ في أ ار عيبنة الدراسة حسب متغير الجبنس
سنوات الخدمة
7سنوات او اقل
 8سنوات فأكثر

العدد
97

المتكسط
3.0888

126

3.0629

قيمة "ت"

مستكل الداللة

0.361

0.718

حيث يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف مستكل داللة ( )Sig = 0.718لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكهرم
كابنت أكبر مف مستكل  0.05كيعبني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية عبند مستكل داللة  α≤ 0.05بيف أ ار أفراد العيبنة حكؿ دكر إدارة العمميات المكجستية في
تحسيف آدا جهاز الشرطة الفمسطيبنية في قطاع غزة تعزم لمتغيرات(سبنكات الخدمة)

كببنا ن عمى ذلؾ بنستبنتج صحة فرضية الدراسة التي تفترض "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة  α≤ 0.05بين أراء أفراد العينة حول دور إدارة العمميات الموجستية في تحسين آداء

جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي لمتغيرات(سنوات الخدمة)".
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" -6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ 0.05αبين أراء أفراد العينة حول دور
ى

إدارة العمميات الموجستية في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي
لمتغيرات(المحافظة التي يعمل بيا ) ".

باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم ( )one way ANOVAتـ اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عبند مستكل داللة  α≤ 0.05بيف أ ار أفراد العيبنة حكؿ دكر

إدارة العمميات المكجستية في تحسيف آدا

جهاز الشرطة الفمسطيبنية في قطاع غزة تعزم

لمتغيرات(المحافظة التي يعمؿ بها) ،كالجدكؿ رقـ ( )6.12أدبناه يكضح بنتيجة االختبار.
جدكؿ رقـ ()6.12

بنتائج اختبار الفركؽ في أ ار عيبنة الدراسة حسب متغير المحافظة التي يعمؿ بها
المحافظة التي يعمل

الوسط الحسابي

الوزن النسبي

بيا
الشمال

3.1505

63.0%

غزة

3.0420

60.8%

الوسطى

3.0339

60.7%

خانيونس

3.1427

62.9%

رفح

3.1578

63.2%

قيمة (ف) المحسوبة مستوى الداللة

7.519

7.722

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف مستكل داللة (  )Sig =0.722لمتحقؽ مف كجكد فرؽ جكهرم كابنت

أكبر مف مستكل داللة  0.05كيعبني ذلؾ قبكؿ الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة  ≤α 0.05بين أراء أفراد العينة حول دور إدارة العمميات الموجستية
في تحسين آداء جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة تعزي لمتغيرات (المحافظة التي يعمل
بيا)كببنا ن عمى ذلؾ بنستبنتج صحة فرضية الدراسة .
كيعزك الباحث ذلؾ إلي أف المد ار جميعان بمستكل كظيفي كاحد كمؤهبلتهـ العممية كرتبهـ كاحدة كأصحاب
خبرات في العمؿ ،مما يجعؿ مف اطبلعهـ عمي الخدمات المكجستية كبنظرتهـ لمدكر الذم تقكـ به إدارة
العمميات المكجستية بنظرة شاممة بغض البنظر عف المحافظة التي يعمؿ فيها كهذا ما يؤكد أف متغير

المحافظة التي يعمؿ فيها ال يؤثر في إجابات المبحكثيف لمخدمات التي تؤديها إدارة العمميات المكجستية.
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رابعاً :اإلجابة عن ىاألسئمة المفتوحة:
اعتمد الباحث عمي صيغتيف في أسئمة االستبياف كهي عبارة عف مجمكعة مف األسئمة المغمقة المتمثمة في
محاكر االستبابنة الخمسة ،كاألسئمة المفتكحة كهي عبارة عف سؤاليف تتعمؽ بمحكريف كهما حكؿ المقترحات
كالمشكبلت  ،كقد تمت اإلجابة عمي السؤاليف مف المبحكثيف بشفافية عالية كقد تـ اعتماد مجمكعة كبيرة
مف إجاباتهـ عمي األسئمة كهي كالتالي:
السؤاؿ األكؿ :ما مقترحاتك لتحسين أداء إدارة العمميات الموجستية فيما يتعمق بالخدمات التي تقدميا
لمعاممين في الوزارة ؟"
أجاب عدد كبير مف مجتمع الدراسة عمى هذا التساؤؿ بحيث تـ إبراز أهـ هذه اإلجابات كهي كالتالي:
 عقد المزيد مف الدكرات كالمحاضرات التي تخص العمؿ في إدارة المكجستيات كاستضافة أصحاب
الخبرات كعقد كرش العمؿ المستمرة لمعالجة المشكبلت التي تعابني مبنها إدارة العمميات المكجستية
 متابعة جميع المراكز كتكفير جميع احتياجاتها لبلستم اررية في خدمة المكاطبنيف كحفظ األمف.
 إرساؿ لجاف رقابية إلى المراكز كاإلدارات بشكؿ مفاجئ لبلطبلع الميدابني عمي ما تقدمه إدارة العمميات
المكجستية.
 البحث عف إقامة مشاريع إبنتاجية لتكفير الدخؿ المستمر كالمبنتظـ لئلبنفاؽ عمى االحتياجات الضركرية
مثؿ المحركقات كالصيابنة كالقرطاسيف كتحسيف كضع الغذا لؤلفراد كالبنزال كما كبنكعا
 تببني مشاريع زراعية كتكظيؼ أفراد مف مراكز اإلصبلح كالتأهيؿ لمعمؿ فيها كأخرل صبناعية بكؿ
أبنكاعها.
 صرؼ المكازبنات بابنتظاـ حتى تستطيع إدارة العمميات المكجستية القياـ بالمهمات.
 البنزكؿ ميدابنيا لكؿ إدارة كدراسة االحتياجات البلزمة لها كعمؿ خطط بديمة لؤلشيا الغير مكجكدة
 االهتماـ بالهبنداـ لمعامميف في الميداف بحيث يتـ صرؼ الهبنداـ  4مرات سبنكيا لمعامميف في الميداف (
شرطة مركر – البنجدة – قكة التدخؿ – مكاتب التبميغ ).
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م في كؿ محافظة
 تكفير مطبخ مركز
ى
 كضع كادر متخصص كذك خبر لمقياـ باألعماؿ كالمهمات التي تككؿ إلدارةاإلمداد كالتجهيز المركزية.
 مراعاة الهبندسة األمبنية في تصميـ كببنا المكاقع العسكرية.
 االهتماـ بتحسيف كضع المراكز العاممة كخاصة التي تخدـ اكبر تجمع سكابني مف حيث اإلمكابنات
الميكابنيكية المركبات كأيضا الدعـ كالتمكيف.
 إشراؾ أصحاب الخبرة في كضع الخطط اإلستراتيجية.
 مكاكبة التطكر الدائـ في العالـ لمجيكش كك ازرات الداخمية .
 كضع الخطط المبناسبة لتحسيف أدا إدارة العمميات المكجستية بما يبناسب الكضع األمبني لمقكات
كتحسيف الجكدة كالعدالة في التكزيع لجميع المحافظات.
 تكفير مركبات بنقؿ لؤلفراد كالضباط أثبنا حضكرهـ كالعكدة مف العمؿ.
 كضع تقديرات مسبقة لمحاجات المكجستية بشكؿ سبنكم كبنصؼ سبنكم كربع سبنكم
 اف يككف هبناؾ سرعة استجابة في المطالب العاجمة مثؿ المهمات التي يعتبر سرعة االستجابة فيها
بنجاح لممهمات.

 إعادة البنظر في المصركفات مف المحركقات لمعامميف كبل حسب رتبته العسكرية كالمسمى الكظيفي
 ضركرة تكفير المياه البنقية لمشرب بمراكز الشرطة كذلؾ لكجكد أعداد كبيرة مف المكقكفيف.
 االلتزاـ بالقابنكف كالعدالة التكزيعية كباألكقات المحددة لمتكزيع.
 تسخير كافة اإلمكابنيات المالية كالمادية لتكفير جك مبناسب لمعمؿ بكافة الطاقة لؤلفراد
 المتابعة المستمرة لئلدارات ك المكاقع العسكرية كمعرفة مكاقع الضعؼ كعبلجها كمبناطؽ القكة
كتدعيمها.
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المشكالت التي تواجيكم فيما يتعمق بإدارة العمميات الموجستية ؟
السؤال الثاني :ما
ى
ى

 عدـ كجكد مطابخ مركزية لدل األجهزة لكي يقكمكا بتكفير الطعاـ الجاهز بشكؿ أفضؿ.
 االعتماد عمى البطالة في كثير مف األعماؿ مما يؤدم الى خمؿ عبند ابنتها عممه.
 عدـ كجكد خب ار كفبنيف فيما يتعمؽ ببعض األمكر اإلدارية كالمكجستية.

 عدـ كجكد كسائؿ بنقؿ كافية لبنقؿ الضباط كاألفراد لتأميف كصكلهـ إلى عممهـ.
 اإلمكابنيات مركزية مما يؤثر عمى جكدة الخدمات كصعكبة كصكلها بالشكؿ الصحيح.

 عدـ تكفير المخزكف المبناسب مف المكاد الخاـ لمكرش مثبل كرشة البنجارة في الشرطة ككرشة
الحدادة عمما بأبنهـ يكفراف عشرات أالؼ الشكاقؿ عمى الحككمة مف خبلؿ الفبنيف العامميف بها.

 عدـ تحديد إدارة اإلمداد كالتجهيز (العمميات المكجستية ) المتطمبات في ضك االحتياجات لكؿ
إدارة بكؿ ص ارحة كأمابنة بما يبناسب المهاـ المككمة لها.

 عدـ تكفير االحتياجات الضركرية ألكقات الطكارئ بكميات كافية لمعامميف.

 عدـ اطبلع المراكز كاإلدارات بخطة عمؿ العمميات المكجستية كال حتى السياسة العامة لها.
 عدـ كجكد تخطيط مركزم بخصكص إدارة إعمار المبابني المدمرة حيث يكجد بنقص في المبابني.

 عدـ االستجابة مف قبؿ القائميف عمى الدعـ المكجستي لمطمبات المرفكعة مف قبؿ اإلدارات سكا

بالقبكؿ اك الرفض مما يحدث إرباؾ في العمؿ بنتيجة عدـ معرفة اإلدارات بإمكابنية تكفير

المتطمبات أـ ال.

 صعكبة في الصيابنة الدكرية لممركبات بنتيجة الضائقة المالية التي تمر بها اإلدارة.
 عدـ كجكد مخازف مجهزة لدل اإلدارات بالشكؿ الذم يضمف الحفاظ عمى المخزكف.
 عدـ مراعاة مكاصفات الجكدة فيما يخص الهبنداـ كالقيافة العسكرية.
 كضع الرجؿ الغير مبناسب في المكاف المبناسب.

 الخمؿ يرجع إلى الحصار عمى قطاع غزة بشكؿ عاـ كالتضييؽ عمى الحككمة
 استبنكاؼ المكرديف لمتمكيف لعدـ صرؼ مستحقاتهـ المالية

 بنقص اإلمداد مف المحركقات بكافة أبنكاعها كخصكصا الزيكت.

 مشكمة المعابر كصعكبة تكفير االحتياجات المكجستية المبناسبة.
 عدـ االستقرار األمبني كاستبنزاؼ المكاقع العسكرية.
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النتائج والتىصياث
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أوالً :نتائج الدراسة:

مف خبلؿ بنتائج الدراسة العممية المتمثمة في االستبياف ،أظهرت الدراسة أف تأثير إدارة العمميات المكجستية
عمى أدا جهاز الشرطة ضعيؼ في بعض العمميات التي تؤديها كهي عمميات المشتريات كالتخزيف،

كعمميات تكزيع كسائؿ البنقؿ كالصيابنة ،كعمميات اإلبنشا ات الهبندسية كالصيابنة ،كذلؾ لعدـ تمكف اإلدارة
مف تقديـ الخدمات المكجستية المطمكبة لتبنفيذ العديد مف المهاـ األمبنية كهذه المتطمبات تصعب تقديمها

بنتيجة لمكضع االقتصادم الذم تعابني مبنه السمطة الفمسطيبنية بقطاع غزة كالمتمثمة بالحصار الذم يفرضه
االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،كأظهرت كجكد دكر إلدارة العمميات المكجستية في عمميات تكزيع

التمكيف كاإلعاشة ،كتخطيط العمميات المكجستية كهذه البنتيجة ظهرت مف خبلؿ البحث الميدابني المتمثؿ

في االستبابنة ،كقد تبيف العديد مف البنتائج التي مف أبرزها التالي:
أ .عمميات المشتريات والتخزين:

 .1تؤثر عمميات الش ار كالتخزيف عمى أدا جهاز الشرطة بشكؿ ضعيؼ ،كذلؾ لمدكر الضعيؼ الذم
تؤديه إدارة العمميات المكجستية ،كعدـ ابنتظاـ في تكفير االحتياجات المطمكبة كتسميمها باستمرار لتأدية
المهاـ األمبنية ،بنتيجة عدـ تكفر المكازبنات المخصصة لمش ار  ،كتكقؼ عدد مف المكرديف عف تكريد
المتطمبات البلزمة.
 .2تكفر إدارة العمميات المكجستية تدفؽ مستمر مف المكاد كاألج از كالخدمات البلزمة لتبنفيذ المهاـ،
كبجكدة مبناسبة ،كبخاصة الهبنداـ العسكرم كمستمزماته بما يغطي الحاجة الدائمة بنتيجة لكجكد مصبنع
خاص بإدارة العمميات المكجستية يبنتج الهبنداـ العسكرم بجكدة عالية كمستمرة.
 .3ال تفكض إدارة العمميات المكجستية السمطة لئلدارات الفرعية لش ار احتياجاتها ،بنتيجة البنظاـ المتبع
في تسجيؿ كادخاؿ االحتياجات التي يتـ ش ارؤها المخزكف ،لضبط العمميات إداريان ،كعدـ كجكد مخازف
فرعية في المحافظات األخرل تؤدم تمؾ المهمة.
ب .عمميات توزيع وسائل النقل والصيانة:
 .1تؤثر عمميات تكزيع كسائؿ البنقؿ كالصيابنة عمى أدا جهاز الشرطة بشكؿ ضعيؼ ،كذلؾ لمدكر
الضعيؼ الذم تؤديه إدارة العمميات المكجستية في عمميات تكفير المركبات بما يبناسب طبيعة العمؿ مف
جابنب ،ككذلؾ خدمة الضباط كاألفراد مف خبلؿ بنقمهـ مف كالى العمؿ ،بنتيجة عدـ كجكد بنظاـ لتكزيع
المركبات بما يخدـ المهاـ.
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العمميات المكجستية إج ار ات الترخيص كالتأميف لممركبات ،كحؿ اإلشكاليات البناتجة عف
 .2تتابع إدارة
ى
ى

الحكادث المركرية لممركبات األمبنية كالشرطية بشكؿ سريع .

 .3تتابع إدارة العمميات المكجستية المركبات بما يضمف قيادتها بشكؿ قابنكبني ككفؽ المعايير ،إال أبنها ال
تتعامؿ مع أعطاؿ المركبات بسرعة كيسر كدقة متبناهية ،بنتيجة عدـ تكفر مكازبنات لش ار قطع غيار
بشكؿ دائـ.
 .4تقكـ إدارة العمميات المكجستية بإج ار فحص دكرم لممركبات بما يضمف الحفاظ عميها كعدـ تكقفها،
بنتيجة كجكد كرش فبنية لصيابنة المركبات بأبنكاعها.

 .5ال يكجد اكتفا كامؿ مف المحركقات بأبنكاعها.
ج .عمميات اليندسة اإلنشائية والصيانة:
 .1كجكد ضعؼ في تأثير عمميات الهبندسة اإلبنشائية كالصيابنة عمي أدا جهاز الشرطة ،كذلؾ لمدكر
الضعيؼ الذم تؤديه إدارة العمميات المكجستية في إبنشا المبابني عمى أساس االحتياجات كعدـ كجكد

عدالة في تكزيع المبابني حسب الحاجة ،بنتيجة تعدد الجهات التي تقكـ بعممية اإلبنشا ات كال يكجد جهة
كاحدة مخكلة بالمهاـ الهبندسية بك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني.

 .2تكفر إدارة العمميات المكجستية المبابني كالمقرات المبلئمة لمعمؿ عمي أساس هبندسي أمبني كعسكرم،
تراعي فيه االحتياجات الفعمية مف المرافؽ الصحية كالمطابخ أثبنا ببنا المقار كالمراكز.

د .عمميات توزيع التموين واإلعاشة:
 .1أظهرت الدراسة كجكد تأثير لعمميات تكزيع التمكيف كاإلعاشة عمي أدا جهاز الشرطة ،كذلؾ لمدكر
الكبير التي تؤديه حيث أبنها تقدـ التمكيف الجاؼ كالطازج بكميات مبناسبة كما كتكفر احتياطي مف
المكاد التمكيبنية لمطكارئ  ،بنتيجة لئلمكابنيات التي تكفرها الحككمة كاألكلكية الممبنكحة لعمميات

التمكيف إذ أبنه ال يمكف التكقؼ عف تزكيد األفراد بالطعاـ تحت أم ظرؼ.

 .2كجكد بنقص في الكجبات الطازجة كعدـ رغبة مف األفراد بتبناكلها بنتيجة لعدـ كصكلها في الكقت
المبناسب كبالكميات المبناسب.

ِ .عمميات تخطيط العمميات الموجستية:
 .1كجكد تأثير لتخطيط العمميات المكجستية عمي أدا جهاز الشرطة.
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 .2يساعد التخطيطى في تكفير البيابنات المتعمقة بمراحؿ تبنفيذ العمميات مما يزيد مف احتماالت بنجاحها.
 .3يساعد تخطيط اإلمداد طكيؿ المدل القيادات العميا في إج ار التبنسيؽ المطمكب بيف كافة الجهات
ذات العبلقة بتبنفيذ العمميات.

 .4يقمؿ التخطيط مف اإلرباؾ البناتج عف سك تكزيع المكاد البلزمة لتبنفيذ العمميات.
 .5يمكف التخطيط مف التبنبؤ باالحتياجات التي قد تط أر خبلؿ تبنفيذ العمميات.

 .6يتـ إشراؾ المستفيديف مف الخدمات المكجستية إلى حد ما في كضع الخطط.
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ثانياً :توصيات الدراسة:

مف خبلؿ البنتائج السابقة يكصي الباحث بإعطا إدارة العمميات المكجستية (المديرية العامة لئلمداد
كالتجهيز) االهتماـ الكافي في جميع ما يتعمؽ بأعمالها ،كاالهتماـ بتدريب الضباط العامميف باألجهزة
األمبنية عمى القياـ بمهاـ إدارة العمميات المكجستية مف خبلؿ إبنشا قسـ متخصص بتدريس العمكـ
المكجستية ،كاعتماد تدريس مقررات خاصة في مجاؿ اإلدارة المكجستية في التعميـ األمبني كالشرطي لدل
الكميات كاألكاديميات المتخصصة في تأهيؿ األفراد كالضباط العامميف في ك ازرة الداخمية كاألمف الكطبني.
كيمكف إجماؿ أهـ التكصيات المتعمقة بالدراسة مكزعة حسب المحاكر كالتالي:
أ .عمميات المشتريات والتخزين:
 .1تعزيز عمميات الش ار ألبنها أساس العمؿ المكجستي كمف خبللها يتـ تكفير االحتياجات كالتدفقات
المستمرة لممكاد كاألج از كالخدمات البلزمة لتبنفيذ المهاـ األمبنية.
 .2تطكير مصبنع الخياطة ليشمؿ جميع المستمزمات مف الهبنداـ العسكرم بأبنكاعه.
 .3كضع خطة لتكفير مخزكف مف جميع االحتياجات كالمتطمبات البلزمة ألدا المهاـ المبنية تكفي لفترة
زمبنية ال تقؿ عف ستة شهكر.
 .4إبنشا مستكدعات كمخازف مكزعة عمى جميع المحافظات لتتمكف مف استخدامها كقت الطكارئ
كبالسرعة المطمكبة.
ب .عمميات توزيع وسائل النقل والصيانة:
 .1االهتماـ بعمميات تكزيع كسائؿ البنقؿ كصيابنتها كذلؾ بكضع بنظاـ تكزيع يعتمد عمى تقدير االحتياجات
الفعمية كبما يبناسب طبيعة العمؿ كبعدالة عمى جميع المحافظات.
 .2ش ار مركبات مخصصة كببنكعيات محددة كمجهزة لتبنفيذ العمميات األمبنية.
 .3تكفير كسائؿ بنقؿ مخصصة لبنقؿ األفراد كالضباط مف كالى أماكف عممهـ كبشكؿ مستمر كدائـ ككفقان
لمحاجة.
 .4تعزيز إج ار ات الفحص الدكرم لممركبات لمتعرؼ عمى صبلحية المركبة لتبنفيذ المهاـ األمبنية.
 .5تعزيز إج ار ات المتابعة القابنكبنية لعمميات الترخيص كالتأميف كحؿ اإلشكاليات البناتجة عف الحكادث
المركرية لممركبات األمبنية.
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صيابنة المركبات التابعة إلدارة العمميات المكجستية ليشمؿ إصبلح جميع األعطاؿ
 .6تطكير كرش
ى
ى

كابنشا كرش جديدة في محافظات الجبنكب كاالهتماـ بشكؿ أكبر بعمميات الصيابنة.

 .7تكفير الكقكد بشكؿ دائـ لممركبات األمبنية بما يكفؿ تبنفيذ المهاـ األمبنية دكف ابنقطاع.
ت .عمميات اليندسة اإلنشائية والصيانة:
 .1االهتماـ بعمميات الهبندسة اإلبنشائية كالصيابنة كتطكير العمؿ مف خبلؿ تكحيد الجهكد في هذا المجاؿ
بيف كافة العامميف به ككضع خطط تدريبية لمعامميف فيه.
 .2كضع معايير هبندسية لعمميات إبنشا المبابني كالمقار األمبنية كالعسكرية تراعى فيها االحتياجات
األمبنية كالعسكرية.
 .3إبنشا المبابني كالمقار األمبنية عمى أساس االحتياج لكؿ إدارة كمحافظة مف خبلؿ خطة إستراتيجية
تهدؼ لتطكير جميع تمؾ المقار كابنشا جديد .
ث .عمميات توزيع التموين واإلعاشة:
 .1تعزيز عمميات تكزيع التمكيف كاإلعاشة بأبنكاعه الجاؼ (الشهرم) كالطازج (اليكمي).
 .2تكفير احتياطي مف التمكيف لحاالت الطكارئ يككف مكزع عمى جميع المحافظات يكفي لفترة زمبنية ال
تقؿ عف ستة شهكر عمى األقؿ ،كاالهتماـ بتخزيبنه بشكؿ سميـ بما يبقيه دكف تمؼ.
 .3إبنشا مطابخ مركزية كاستقطاب أفراد متخصصيف في الطبخ بما يضمف كصكؿ كجبة صحية لؤلفراد
أثبنا عممهـ.
 .4االهتماـ بإطعاـ األفراد المبناكبيف كجبات مبناسبة كصحية كبنكعيات مميزة.
 .5تكفير كسائؿ مخصصة لحفظ الطعاـ مف التمؼ أثبنا بنقمه ،كايصاله طازج كفي الكقت المبناسب.
ج.

عمميات تخطيط العمميات الموجستية:

 .1تعزيز دكر التخطيط لمعمميات المكجستية مف خبلؿ تكفير البيابنات المتعمقة باألفراد كمبناكباتهـ كطبيعة
عممهـ كأماكبنها ،كاالحتياجات المطمكبة لهـ ،كي تتجبنب اإلرباؾ البناتج عف سك التكزيع لممكاد البلزمة
لتبنفيذ العمميات األمبنية ،كاشراؾ الجهات المستفيدة مف الخدمات المكجستية في عمميات التخطيط.
 .2التخطيط لتدريب األفراد العامميف في إدارة العمميات المكجستية عمي كؿ ما هك جديد في مجاؿ
أعمالهـ ،كعقد كرش عمؿ كبندكات لتطكير الدكر المبنكط بالعامميف في إدارة العمميات المكجستية.
 .3عمؿ دراسات فعمية لحجـ االحتياجات كبنكعه حسب متطمبات العمؿ األمبني.
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أوالً :الكتب العربية:

املراجغ:

 إدريس ،ثابت عبد الرحمف" .)2006(.مقدمة في إدارة األعمال الموجستية" .اإلسكبندرية  :الدار
الجامعية.
 األشعرم ،احمد بف داكد المزجاجي" .)2000(.مقدمة في اإلدارة اإلسالمية" .جدة :المممكة العربية
السعكدية.
 البطؿ ،مبني محمد".)1998(.إدارة المخازن المبادئ واألسس" .مصر :كمية التجارة جامعة قبناة
السكيس.ط.2
 البيطار ،فراس( .ب.ت)" .الموسوعة العسكرية" .عماف :دار أسامة لمبنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلي.
 بكبنابرت ،بنابميكف" .)2011(.مبادئ الحرب"(.ترجمة هشاـ البطؿ) .الجيزة  :دار طيبة لمطباعة.
 الحاج محمد ،احمد".)2000(.التخطيط التربوي إطار لمدخل تنموي جديد "عماف :دار المبناهج لمبنشر
كالتكزيع.
 الحريرم ،محمد سركر ".)2012(.اإلدارة الحديثة ،األسس العممية والتطبيقية"دار البداية بناشركف
كمكزعكف.
 حسف ،راكية محمد ".)1999(.إدارة الموارد البشرية ".اإلسكبندرية :المكتب الجامعي الحديث.
 حمكدة ،محمد عفيفي".)1978(.إدارة المواد"القاهرة :مكتبة عيف شمس.
 حبنفي ،عبدالغفار؛ قياقص ،رسمية ".)2003(.أساسيات إدارة المواد واإلمداد"االسكبندرية :دار الجامعة
الجديدة.
 درة ،عبد البارم إبراهيـ ".)2003(.تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات :األسس النظرية ودالالتيا
في البيئة العربية المعاصرة "القاهرة :المبنظمة العربية لمتبنمية اإلدارية.
 الزعبي ،عمى فبلح ؛عزاـ  ،زكريا احمد" . ) 2012 (.إدارة األعمال الموجستية مدخل التوزيع واإلمداد".
عماف  :دار المسيرة لمبنشر كالتكزيع كالطباعة .
 زكيمؼ ،مهدم حسف؛ العبلكبنة ،عمي سميـ".)2008(.إدارة الشراء والتخزين ،مدخل كمي" عماف،
األردف :مكتبة المجتمع العربي لمبنشر كالتكزيع.
 شاكيش ،مصطفي ".)2005(.إدارة الموارد البشرية ،إدارة األفراد " .عماف :دار الشركؽ.
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 الشريؼ ،عمي ".)2001(.مبادئ اإلدارة :مدخل األنظمة في تحميل العممية اإلدارية" ،االسكبندرية :الدار
الجامعية.
 الشقاكم ،عبد الرحمف عبد اهلل".)1994(.إدارة التنمية في المممكة العربية السعودية " .الرياض :جامعة
الممؾ عبد العزيز.
 الشهرابني ،سعد عمي ".)2006(،إدارة عمميات األزمات األمنية" الرياض :جامعة بنايؼ العربية لمعمكـ
األمبنية.
 صالح ،محمد فالح ".)2004(.إدارة الموارد البشرية ،عرض وتحميل"عماف :دار الحامد لمبنشر كالتكزيع.
 صابر،محمد عبد العميـ".)2007(.إدارة الموجستيات" .اإلسكبندرية :دار الفكر الجامعي.
 الصيرفي،محمد ".)2009(.إستراتيجيات الشراء" القاهرة ،مصر :المكتب العربي لممعارؼ.
 عبيدات،سميماف خالد؛ شاكيش،مصطفي بنجيب".)2009(.إدارة المواد ،الشراء والتخزين" .عماف :دار
المسيرة لمبنشر كالتكزيع كالطباعة.
 عبده ،سعيد".)1994(.أسس جغرافية النقل" .القاهرة :مكتبة األبنجمك المصرية.
 عبد الفتاح،محمد سعيد ".)1990(.إدارة المشتريات والمخازن".اإلسكبندرية ( مصر ):دار المستقبؿ
لمبنشر ك التكزيع.
 غربي ،عمي كآخركف ".)2007(.تنمية الموارد البشرية " .القاهرة :دار الفجر لمبنشر كالتكزيع.
 عفيفي ،صديؽ محمد".)2009(.إدارة االحتياجات ،مدخل تطبيقي في تصميم نظم الشراء والتخزين".
مصر :مكتبة عيف شمس.ط.15
 عقيمي،عمر كصفي؛ كأخركف".)2008(.إدارة المواد ،الشراء والتخزين من منظور كمي".االردف:دار
كائؿ لمبنشر،ط.3
 فالتة ،اليميف ")2008(.إدارة المخزون ،بإستخدام التقنيات الكمية الحديثة لتخفيض التكاليف".القاهرة
،مصر :إيتراؾ لمطباعة كالبنشر كالتكزيع.
 قبندلجي،عامر؛ السامرائي ،إيماف" .)2009(.البحث العممي الكمي والنوعي".عماف  :دار اليازكرم
العممية لمبنشر كالتكزيع.
 كامؿ،محمد فاركؽ عبد الحميد ".)2004(.القواعد الفنية لمعمل الشرطي لمكافحة الجريمة"العيف:دار
الكتاب الجامعي.
 المكزم ،مكسي ".)2002(.التنظيم واجراءات العمل"،عماف :دار كائؿ لمبنشر.
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 محمكد ،عبل الديف ".)2011(.إدارة المنظمات".عماف :دار صفا لمبنشر كالتكزيع.
 المعزاكم،عمي عبد السبلـ؛ التكبني،فتحي عبد العزيز".)2006(.إقتصاديات النقل ،الطرق ،السكة
الحديدية ،النيري ،الجوي ،األنابيب "مصر :دار السبلـ لمطباعة كالبنشر كالتكزيع كالترجمة.
 مصطفي،بنهالفريد؛ كآخركف(".)2008مقدمة في إدارة الموجستيات" .اإلسكبندرية :قسـ إدارة األعماؿ.
 مصطفي،بنهاؿ فريد؛ ديب ،أسرار".)2006(.إدارة الموجستيات" .اإلسكبندرية :قسـ إدارة األعماؿ.
حافظ ،محمد عبده ".)2009(.إدارة الموجستيات" .القاهرة :المكتب العربي لممعارؼ.
 المغربي ،عبد الحميد ".)2007(.دليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية " .المبنصكرة :دار المكتبة
العصرية لمبنشر كالتكزيع ،ط.1
 المبنصكر،كاسربنصر؛ الغدير،حمد راشد".)2002(.المدخل الحديثة في إدارة المواد" عماف :دار المسيرة
لمبنشر كالتكزيع.
 الهيتي ،خالد عبد الرحيـ ".)2005(.إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي " .عماف :دار كائؿ لمبنشر
كالتكزيع ،ط.2
 هبلؿ،تفيدة عمي".)2000(.إدارة المواد واإلمداد".اإلسكبندرية :الدكلية لئلبنتاج اإلعبلمي.

ثانياً :الرسائل الجامعية:
 أبك ككيؾ ،حسف محمد سعيد" .)2012(.دور اليياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في تطوير أداء
األجيزة األمنية"  .رسالة ماجستير غير مبنشكرة.الجامعة اإلسبلمية :غزة.
 أبك هاشـ ،محمد خميؿ".)2007(.واقع التخطيط اإلستراتيجي في مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة
وسبل تطويرىا" رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،الجامعة اإلسبلمية :غزة.
 أبك حطب،مكسي محمد ".)2009(.فاعمية نظام تقييم األداء وأثره عمي مستوي أداء العاممين".رسالة
ماجستير غير مبنشكرة ،الجامعة اإلسبلمية :غزة.
 األشقر ،صبلح يكسؼ".)2012(.مدي فاعمية اإلتصاالت في إدارة األزمات بوزارة الداخمية واألمن
الوطني ،دراسة مسحية عمي المناصب اإلش ارفيو في اإلدارات المركزية في الشق المدني بوزارة الداخمية
واألمن الوطني".رسالة ماجستير غير مبنشكرة.الجامعة اإلسبلمية:غزة.
 أؿ الشيخ ،عبد المجيد بف عبد المحسف ".)2011(،معوقات االتصال اإلداري المؤثرة عمي أداء العاممين
في جوازات مدينة الرياض " رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،جامعة بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض.
168

المراجع :ى
ى

 األغا،عبد الهادم سعيد".)2005(،النظريات العسكرية بين اإلعداد والتخطيط" .رسالة ماجستير غير
مبنشكرة ،الجامعة اإلسبلمية :غزة.
 بكخالفة ،جماؿ الديف ".)2011(.تشخيص اإلمداد عمي مستوي المؤسسات الجزائرية ".رسالة ماجستير
غير مبنشكرة ،جامعة الحاج لخضير :الجزائر.
 بف سبع ،الياس ".)2010(.استعمال األساليب الكمية في إدارة النقل ،دراسة حالة شركة نفطال ".رسالة
ماجستير غير مبنشكرة،جامعة ابي بكر بمقايد ،الجزائر.
 بعجي،سعاد( ".)2007تقييم فعالية نظام تقييم أداء العاممين في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية ".
رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،جامعة محمد بكضياؼ :الجزائر.
 بكهبنتالة ،بنكر الهدم ".)2009(.دور أنشطة اإلمداد في تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة شركة
اإلسمنت بعين التوتة " .رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،جامعة الحاج لخضير :الجزائر.
 بف بنصر،عفاؼ " .)2010(.تخطيط النقل ودوره في المدينة .تجربتي مدينة دبي واسطنبول نموذجا ".
رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،جامعة الحاج لخضير :الجزائر.
 الجهبني ،عبد العزيز بف غابنـ ".)2013(.الدورات التدريبة التخصصية في مجال التموين ودورىا في
تحسين أداء العاممين بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة" .رسالة ماجستير غير مبنشكرة،
جامعة بنايؼ لمعمكـ األمبنية :الرياض.
 الحبسي،سالـ عبد اهلل ".)2007(.إدارة العمميات ودورىا في مواجية األزمات األمنية"رسالة ماجستير
غير مبنشكرة،أكاديمية مبارؾ :مصر.
 الحسبنات ،سارم عكض".)2011(.معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الجامعات الفمسطينية" .رسالة
ماجستير غير مبنشكرة ،جامعة الدكؿ العربية،معهد البحكث كالدراسات العربية :القاهرة.
 حمداف،محمد كماؿ ".)2010(.االتزان االنفعالي والقدرة عمي إتخاذ القرار لدي ضباط الشرطة
الفمسطينية" .رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،الجامعة اإلسبلمية :غزة.
 حسف ،طاهر")2011(.إدارة التوريد والتخزين باالستناد إلى محددات الطمب عمى الخدمات الصحية :
دراسة ميدانية في مستشفيات القطاع العام والخاص في مدينة دمشق" المعهد العالي لمتبنمية
اإلدارية،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ اإلقتصادية كالقابنكبنية ،العدد الثالث،المجمد:،27دمشؽ
 خميؿ،بنبيؿ إسماعيؿ".)2012(،دور الصحافة في تشكيل الصورة الذىنية لرجل الشرطة لدي الرأي العام
الفمسطيني" رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،جامعة الدكؿ العربية :مصر.
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 الخالدم ،معتز ديب".)2012(،ضوابط ومعايير إختيار وتعيين أفراد الشرطة وأثرىا عمي فعالية األداء
الشرطي من وجية نظر ضباط الشرطة الفمسطينية " .رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،الجامعة اإلسبلمية:
غزة.
 السحيبابني،عبد الرحمف بف عمر" .)2008(.اإلمداد والتموين بمديرية األمن العام بين المركزية
والالمركزية"  .رسالة ماجستير غير مبنشكرة .جامعة بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض .
 السميـ ،صالح عبد اهلل" . ) 2001 (.اثر تخطيط ميام اإلمداد والتموين في آداء العمميات األمنية
دراسة مسحية عمي القوات األمن الخاصة"رسالة ماجستير غير مبنشكرة .أكاديمية بنايؼ لمعمكـ األمبنية :
الرياض .
 شبات،أحمد يكسؼ ".)2012(.شبكة النقل البري في مدينة غزة " .رسالة ماجستير غير مبنشكرة،
الجامعة اإلسبلمية :غزة.
 الشهرابني،محمد بناصر ".)2013(،دور تخطيط المسار الوظيفي في تحسين أداء العاممين في األمن
الصناعي بشركة سابك" .رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،جامعة بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض.
 شميؿ ،عبد اهلل سميماف محمد ".)2013(،تحديد االحتياجات التدريبية ودورىا في تحسين أداء العاممين
بالرقابة لشؤون المستيمك في وزارة التجارة والصناعة بمدينة الرياض".رسالة ماجستير غير مبنشكرة،
جامعة بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية :الرياض.
 الشكره ،مبنصكر عبيد جهيماف ".)2013(.دور القيادة التحويمية في تحسين مستوي األداء لدي
العاممين باإلدارة العامة لممرور" .رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،جامعة بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية:
الرياض.
 شاهيف،ماجد ابراهيـ ".)2010(.مدي فعالية وعدالة نظام تقييم أداء العاممين في الجامعات الفمسطينية
وأثره عمي األداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية" .رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،الجامعة اإلسبلمية:
غزة.
 الشريؼ ،طبلؿ عبد الممؾ ".)2004(.األنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي من وجية نظر
العاممين بإمارة مكة المكرمة ".رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،جامعة بنايؼ العربية لمعمكـ األمبنية:
الرياض.
 الشاعر،عدلي داككد محمد".)2007(.معوقات تطبيق التخطيط اإلستراتيجي لدي مديري المدارس
الحكومية في محافظات غزة ".رسالة ماجستير غير مبنشكرة،الجامعة اإلسبلمية :غزة.
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 صكفي ،هابني(.ب.ت)" الشؤون اإلدارية – الموجستية ".المكسكعة العربية ،المجمد الحادم عشر ،بنسخة
الكتركبنية.
 الطبنابني  ،رامي عمر ".)2010(.ميارات رجل الشرطة في التعامل مع الجميور وأثرىا عمي فعالية
تقديم الخدمة األمنية " رسالة ماجستير غير مبنشكرة،الجامعة اإلسبلمية:غزة.
 عبيد ،عكبني فتحي " )2009(.واقع إدارة التغيير وأثرىا عمى أداء العاممين في وزارة الصحة الفمسطينية
دراسة حالة مجمع الشفاء الطبي "دراسة ماجستير غير مبنشكرة ،الجامعة اإلسبلمية:غزة.
 عبيد  ،ماجد عمي غالب ". )2010(.اإلمداد والتموين الموجستي المفاىيم والميام" ،مجمة الطيراف
كالدفاع  ،العدد :49صبنعا
 عريؼ ،زياد ".)1998(.الشرطة الفمسطينية ،الميام – الواجبات  -الصالحيات" كرقة عمؿ مقدمة
لمهيئة الفمسطيبنية لحقكؽ االبنساف :فمسطيف.
 العبنزم ،بساـ ".)2004(.الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري ،دراسة استطالعيو عمي العاممين في
المؤسسات العامة في مدينة الرياض" .رسالة ماجستير غير مبنشكرة،جامعة الممؾ سعكد:الرياض.
 العماج ،حمكد ".)2003(.عالقة العوامل التنظيمية باألداء الوظيفي لمعاممين في مدينة الممك عبد
العزيز الطبية لمحرس الوطني".رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،جامعة بنايؼ لمعمكـ األمبنية :الرياض.
 غبرة،يكسؼ محسف ".)2011(.إسخدام التقنيات الحديثة في إدارة األزمة األمنية ".دراسة دكتكراه غير
مبنشكرة،أكاديمية الشرطة :مصر.
 الغزالي ،مشتاؽ بشير ".)2008(،التموين الغذائي لمجند وأثره عمي حركة الفتوحات اإلسالمية خالل
العصر األموي جبية المشرق" .بحث مبنشكر في مجمة مركز دراسات الككفة ،العدد العاشر :الككفة.
 الغمارم،عبل محمد" .)2012(.العوامل المؤثرة في واقع توزيع أفراد الشرطة في قطاع غزة" .رسالة
ماجستير غير مبنشكرة.الجامعة اإلسبلمية :غزة.
 الغصيف،إيهاب ربحي ".)2012(.أثر اإلعالم األمني عمي أداء العاممين في األجيزة األمنية في قطاع
غزة" .رسالة ماجستير غير مبنشكرة ،الجامعة اإلسبلمية :غزة.
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املالحق
ممحق رقم( )2قائمة المحكمين.

ممحق رقم( )1االستبانة قي صورتيا النيائية.
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ممحق رقم (:)1
قائمة بأسماء المحكمين

ـ

المقب

االسم

.1

الدكتكر

بنضاؿ عبد اهلل

.2

الدكتكر

ياسر الشرفا

أستاذ مساعد بكمية التجارة بالجامعة اإلسبلمية.

كماؿ ترباف

عميد أكاديمية الكمية الجامعية لمعمكـ األمبنية.

 .3عميد.دكتكر
.4

الدكتكر

محمد اشتيكم

.5

الدكتكر

أحمد المشهراكم

الوظيفة
عميد كمية العمكـ اإلدارية كالمالية بجامعة األقصى.

أستاذ مساعد بكمية التجارة بجامعة القدس المفتكحة.
عميد الشؤكف األكاديمية بأكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات

العميا

 .6مقدـ.دكتكر

إبراهيـ حبيب

مدير الشؤكف األكاديمية بكمية الشرطة الفمسطيبنية

 .7مقدـ.دكتكر

أحمد كمكب

الشرطة الفمسطيبنية.

.8

عميد

محمكد شاهيف

مدير عاـ المديرية العامة لئلمداد كالتجهيز بك ازرة الداخمية.

.9

عقيد

محمكد صبلح

مدير عاـ المديرية العامة لمتدريب بك ازرة الداخمية
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ممحق رقم ()2
االستبانة في صورتيا النيائية
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
أك ػ ػ ػ ػػاديمية اإلدارة كالسياس ػ ػ ػػة لمد ارس ػ ػػات العميا

تخصص قيادة كادارة

الطادة  /ضباط جهاز الشرطت الفلططينيت حفظهن اهلل.
الدالمىرلوكمىورحمظىاللهىوبركاته...ى
يقكـ الباحث بإج ار بحث بعبنكاف " دور ىإدارة ىالطملوات ىاللوجدتوظ ىفي ىتحدون ىأداءى
جكاز ىالذرطظ ىالفلدطونوظ ى"بغرض الكقكؼ عمى دكر إدارة العمميات المكجستية في
تحسيف أدا مجتمع الدراسة كتقديـ مقترحات يرل أبنها قد تسهـ في تحسيف هذا األدا .
كثقة مف الباحث بكـ كبمهبنيتكـ العالية كمكضكعيتكـ كحرصكـ عمى تطكير أدا جهازكـ
الرائد فإبنه يضع بيف أيديكـ األميبنة هذه االستبابنة راجيان تكرمكـ باإلجابة عميها بكؿ دقة

كأمابنة عممان بأف استجاباتكـ عمى ببنكدها ستككف مكضع احتراـ الباحث كاهتمامه كلف تستخدـ
إال ألغراض البحث العممي فقط.

كبارؾ اهلل فيكـ
الباحث
وسام تيسير محمد جودة
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البيانات الشخصية:
.1الجنس:
 .2العمر:

ذكر
( )30سبنة فأقؿ

 .3المؤىل العممي:
 .4الرتبة:

أبنثي.

دكتكراه
عميد

( )45-31سبنة
ماجستير
عقيد

بكالكريكس
مقدـ

رائد

( )46سبنة فأكثر.
دبمكـ متكسط فما دكف.
بنقيب.

 .5المسمى الوظيفي الحالي...........................................................:
 .6عدد سنوات الخدمة:
 .7المحافظة(التي تعمؿ بها) :

(  3سبنكات فأقؿ
الشماؿ

)(7-4
غزة
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الكسطي

( 8سبنكات فما فكؽ)
خابنيكبنس

رفح.
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* إدارة العمميات الموجستية ىي :المديرية العامة لإلمداد والتجييز في وزارة الداخمية واألمن الوطني.
يرجى مبنكـ التكرـ بكضع عبلمة (√) أماـ الخابنة التي تعبر عف درجة تقديرؾ لدكر الخدمات التي تقدمها

إدارة العمميات المكجستية في تسهيؿ مهاـ عممكـ.

البعد األول :المشتريات والتخزين.
موافق بشدة

.3

تشتري إدارة العمميات الموجستية المواد واالحتياجات وفق متطمباتكم

.4

تيتم إدارة العمميات الموجستية بتوفير االحتياجات لجميع المحافظات

.5

سمم إدارة العمميات الموجستية االحتياجات المشتراه بشكل مستمر
تُ َّ

.6

تفوض إدارة العمميات الموجستية السمطة لإلدارات الفرعية لشراء

.7

تتميز إدارة العمميات الموجستية بسرعة اإلستجابة لمطمبات الواردة

.8

توفر إدارة العمميات الموجستية كل ما يتم طمبو في المخزن.

الخاصة.

واإلدارات بنفس القدر.

ومنتظم.

احتياجاتيا
إلييا.

سمم إدارة العمميات الموجستية االحتياجات في الوقت المناسب.
 .9تُ َّ
 .10تشارك إدارة المستودعات إدارتكم في دراسة االحتياجات بغرض تقدير
االحتياج الفعمي من كل صنف.
سمم إدارة العمميات الموجستية اليندام العسكرية(الزي العسكري
 .11تُ َّ

ومستمزماتو) بما يحافظ عمي القيافة بالجودة المطموبة وبما يالئم

المقاس وطبيعة العمل.

 .12يوجد مستودعات فرعية في كل محافظة تمبي احتياجات المحافظة.
 .13تقوم إدارة العمميات الموجستية بتسميم االحتياجات بكميات كاممة دون
نقص ودفعة واحدة.

سمم إدارة العمميات الموجستية اليندام العسكري (الزي العسكري
 .14تُ َّ
ومستمزماتو) بشكل دوري بما يغطي الحاجة الدائمة.
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موافق

لممشتريات.

غير متأكد

.2

توفر إدارة العمميات الموجستية احتياجات اإلدارات بالجودة المناسبة

والخدمات الالزمة لتنفيذ العمل الموكل.

غير موافق

.1

توفر إدارة العمميات الموجستية تدفق مستمر من المواد واألجزاء

بشدة

م

غير موافق

العبارة

المالحق ى
ى



البعد الثاني :وسائل النقل والصيانة.
موافق بشدة

.4

تَُزود إدارة العمميات الموجستية المركبات وفق ما تطمبو اإلدارات.
تتعامل إدارة العمميات الموجستية مع أعطال المركبات بسرعة ويسر

.6

توزع إدارة العمميات الموجستية المحروقات لممركبات بكميات تكفي

.5

الرتب والمسمي الوظيفي.

ودقة متناىية.

لتغطي ة جميع الميام وتضمن إستمرارية العمل وفق نظام محدد وآليات
واضحة.

.7

توفر إدارة العمميات الموجستية وسائل نقل خاصة لنقل األفراد والضباط
بشكل يومي.

.8

توفر إدارة العمميات الموجستية وسائل نقل مختمفة ومتنوعة لنقل

.9

يوجد تناسب بين إمكانياتكم البشرية والتقنية والمادية وبين عدد

.10

يوجد نظام توزيع لممركبات وفق المعايير العالمية وبما يخدم العمل.

.11
.12

المؤن والعتاد والمحروقات والمياه.

ونوعية وسائل النقل الموجودة طرفكم.

تُو ِجد إدارة العمميات الموجستية إكتفاء كامل من المحروقات بأنواعيا
تتابع إدارة العمميات الموجستية إجراءات الترخيص والتأمين لممركبات
بشكل متواصل.

.13

تقوم إدارة العمميات الموجستية بإجراء فحص دوري لممركبات بما

.14

تتابع إدارة العمميات الموجستية المركبات بما يضمن قيادتيا بشكل

.15

تقوم إدارة العمميات الموجستية بمتابعة الحوادث المرورية الناجمة عن

يضمن الحفاظ عمييا وعدم توقفيا.

قانوني ووفق المعايير.

المركبات العسكرية والشرطية بسرعة وحل اإلشكاليات المترتبة عمييا.
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.3

توفر إدارة العمميات الموجستية المركبات الشخصية بما يتناسب مع

الموكمة.

غير متأكد

.2

توزع إدارة العمميات الموجستية المركبات بما يغطي جميع األعمال

غير موافق

العمل.

بشدة

.1

توفر إدارة العمميات الموجستية المركبات وتجيزىا بما يناسب طبيعة

غير موافق

م

العبارة

المالحق ى
ى

البعد الثالث :اليندسة اإلنشائية والصيانة.
موافق بشدة

.4

يوجد عدالة في إنشاء وتوزيع المباني عمي جميع اإلدارات حسب

.5

يتناسب المبني مع حجم الميام والخدمات المقدمة.

.6

تراعي إدارة العمميات الموجستية معايير الجودة مثل(اإلنارة ،التيوية،

موافق

.3

يتم إنشاء المباني عمي أساس االحتياجات لكل إدارة ودائرة وقسم.

غير متأكد

.2

يتم بناء المقرات عمي أساس ىندسي أمني وعسكري.

غير موافق

.1

توفر إدارة العمميات الموجستية المباني والمقرات المالئمة لمعمل.

بشدة

م

غير موافق

العبارة

االحتياج.

والشبكات الكيربائية وااللكترونية ،واأللوان )أثناء تصميم وبناء المقار

والمراكز.
.7

تراعي إدارة العمميات الموجستية االحتياجات الفعمية من المرافق الصحية

.8

تصرف إدارة العمميات الموجستية األثاث بما يناسب طبيعة العمل ودرجة

والمطابخ أثناء بناء المقار والمراكز

االحتياج


البعد الرابع :آلية توزيع التموين واإلعاشة.
موافق بشدة

.4

تصرف إدارة العمميات الموجستية الطعام الطازج والجاف وفق األعداد

.5

توفر إدارة العمميات الموجستية إحتياطي من المواد التموينية لمطوارئ.

.6

تقدم إدارة العمميات الموجستية التموين الطازج بكميات مناسبة.

.7

تقدم إدارة العمميات الموجستية التموين الجاف بكميات مناسبة.

.8

توفر إدارة العمميات الموجستية مياه الشرب دون إنقطاع.

المعتمدة دون نقص.
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.3

تصرف إدارة العمميات الموجستية لممناوبين وجبات طازجة وساخنة.

فواكو ،األجبان ،البيض)عمي األفراد في الوقت المناسب.

غير متأكد

.2

توزع إدارة العمميات الموجستية الطعام الطازج ( دجاج ،لحوم ،خضار،

غير موافق

.1

تصرف إدارة العمميات الموجستية التموين بما يناسب الميام الموكمة.

بشدة

م

غير موافق

العبارة

المالحق ى
.9

ى
توفر إدارة العمميات الموجستية مواد التنظيف بشكل دائم وكافي.

.10

تصرف إدارة العمميات الموجستية الخبز الطازج يومياً بجودة عالية.

.11

توفر إدارة العمميات الموجستية الدعم الكافي من التموين واالحتياجات
الالزمة لمقوات أثناء تواجدىم خارج مقرات عمميا بسبب حاالت الطوارئ.




البعد الخامس :تخطيط العمميات الموجستية:
موافق بشدة

العمميات.
.5

يعطي التخطيط القدرة لإلستجابة لمتغيرات في مجري العمميات.

.6

يساعد التخطيط في توفير البيانات المتعمقة بمراحل تنفيذ العمميات مما
يزيد من إحتماالت نجاحيا.

.7

تساىم مرونة التخطيط في التغمب عمي الصعوبات المستجدة والطارئة

.8

يمكن التخطيط من التنبؤ باالحتياجات التي قد تط أر خالل تنفيذ

.9

يساعد تخطيط سياسات اإلمداد في وضع خطط العمميات المستقبمية

.10

يساعد تخطيط اإلمداد طويل المدي القيادات العميا في إجراء التنسيق

.11

يتم إشراك المستفيدين من الخدمات الموجستية في وضع الخطط.

.12

تحدد إدارة العمميات الموجستية المتطمبات في ضوء الخطط األمنية.

.13

تيتم إدارة العمميات الموجستية باإلتصال بجميع المستويات اإلدارية

خالل العمميات.
العمميات.

بكافة أنواعيا.

المطموب بين كافة الجيات ذات العالقة بتنفيذ العمميات.

والمناطق أثناء إعداد الخطط.
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العمميات.

غير متأكد

.4

يقمل التخطيط من اإلرباك الناتج عن سوء توزيع المواد الالزمة لتنفيذ

العمميات.

غير موافق

.3

يوفر التخطيط اإلسناد الالزم لمقوات بالكم والكيف المطموب لتنفيذ

.2

بشدة

.1

ُي َمكن التخطيط من معرفة حجم االحتياجات المطموبة لمعمميات.
يوفر التخطيط اإلسناد لمقوات في المكان والزمان المحددين لتنفيذ

غير موافق

م

العبارة

المالحق ى
ى

ما مقترحاتك لتحسين أداء إدارة العمميات الموجستية فيما يتعمق بالخدمات التي تقدميا
لمعاممين في الوزارة؟
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ما المشكالت التي تواجيكم فيما يتعمق بإدارة العمميات الموجستية؟
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