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وقد تم عرضها على مدقق لغة عربية  قد قمت بإعدادها بنفسي ومن إنتاج جهدي وعطائي العلمي،

لتصحيح األخطاء اإلمالئية والشكلية فيها، وهي مطابقة للنسخة المدمجة التي تم تسليمها للمقيمين، 

 من المحافل العلمية أو نشرها في أي جريدة أو مجلة علمية. ولم يسبق طرحها في أي محفل

كما أقر بالموافقة على منح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة حرية التصرف في نشر محتوى 

 الرسالة الجامعية بعد إقرارها وبمعرفة لجنة المناقشة والحكم.
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 إهداء 

نائب رئيس مجلس -سمو الشيخ / سيف بن زايد ال نهيانإلى  هذا العملاهدي 

 ً إلى والدي العزيز أطال الله في عمره  الوزراء وزير الداخلية حفظه الله، وأيضا

من أنار لي دعائها حياتي والدتي  إلى وورزقه الصحة والعافية وأحسن عمله 

كل من ساندني من االهل إلى  ،وزة أطال الله في عمرها وأحسن عملهاالعزي

 واألصدقاء والى كافة أبناء دولة االمارات العربية المتحدة. 
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 الملخص 

 دور القيادة االستراتيجية في إدارة االزمات

 اعداد الطالب سيف حمد حميد البادي

2116 

وهدفت للتعرف على دور القيادة االستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبووببي فوي مواجهوة األزموات، 

ي فوي القيوادة االسوتراتيجية ، ووضوع تصوور وأثر التمكين والثقافة التنظيمية ، والتصوور االسوتراتيج

استراتيجي للتدريب القيوادات المسوتقبلية وتأهيلهوا إلدارة االزموات ،واعتمودت علوى المونهج الوصوفي 

 التحليلي كمنهج للدراسة.

واسووتخدم الباحووث االسووتبيان كووأداة للوصووول الووى األهووداف المرجوووة، حيووث بلوو   عوودد عينووة الدراسووة 

مون مجتمووع الدراسوة والووتي توم تطبيقووه علووى  العينوة العشوووائية لو  باسووتخداممون المنتسووبين، و  333

 منتسبين القيادة العامة لشرطة ابوببي، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

يسوووهم التمكوووين والثقافوووة التنظيميوووة والتصوووور اإلسوووتراتيجي فوووي صوووقل مهوووارات وخبووورات   .1

 ة أبوببي . القيادات االستراتيجية في القيادة العامة لشرط

 . يتم اتخا  التدابير الوقائية الالزمة لمنع حدوث األزمات األمنية .2

 يتم تنسيب القادة وفق خطط تدربيه واضحة تتناسب مع المهام الموكلة إليهم .3

 وتوصلت الدراسة إلى بعض التوصيات أهمها : 

و ل  إلدارة  إنشاء مراكز لألبحاث العلمية المتخصصة إلعداد تقارير تقدير الموقف األمني -

 .األزمات األمنية 

عقوود اجتماعوووات وور  عموول مسوووتمرة لتبوووادل الخبوورات والتجوووارب بووين قطاعوووات القيوووادة  -

 اإلستراتيجية بالقيادة العامة بشرطة أبوببي.

تعزيز ثقافة الوعي األمني بوسوائل اإلعوالم لودي شورائح المجتموع المختلفوة لموا لهوا مون دور  -

 ية في القيام بالمهام الوبيفية المكلفين بها.في مساندة ودعم األجهزة األمن
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Summary 

The role of strategic leadership in crisis management, 

prepared by the student Saif Hamad Hamid Al Badi 

2019 

It aimed to get acquainted with the role of the strategic leadership of the General 

Command of Abu Dhabi Police in facing crises, the impact of empowerment and 

organizational culture, strategic visualization in strategic leadership, and develop a 

strategic vision for training future leaders and qualifying them to manage crises, and 

relied on the descriptive analytical approach as a method of study. 

The researcher used the questionnaire as a tool to reach the desired goals, as the number 

of the study sample reached 300 among the participants, using the random sample from 

the study community, which was applied to associates of the General Command of Abu 

Dhabi Police, and the study concluded several results, the most important of which are: 

1. Empowerment, organizational culture and strategic visualization contribute to honing 

the skills and experiences of strategic leaders in the General Command of Abu Dhabi 

Police. 

2. The necessary precautions are taken to prevent security crises. 

3. Leaders are assigned according to clear training plans that are commensurate with the 

tasks assigned to them 

The study reached some recommendations, the most important of which are: 

Create specialized scientific research centers to prepare security assessment reports to 

manage security crises. 

- Holding continuous meetings and workshops to exchange experiences and expertise 

between the strategic leadership sectors in the General Command of Abu Dhabi Police. 

- Promoting a culture of security awareness in the media among the various segments of 

society because of its role in supporting and supporting the security services in carrying 

out the job tasks assigned to them. 
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 : المقدمة

والتعوورف علووى طوورا الوقايووة بووالطرا العلميووة الحديثووة يخلووق لنووا قاعوودة لهووا فكوور  األزموواتإدارة  إن

المسوتحدثة وتكمون براعوة القيوادة فوي  أواألزمواتالمتكوررة ،  األزماتواعي تستطيع التأقلم مع كافة 

والقواعد األساسوية لمواجهتهوا  اإلستراتيجيةيتم من خاللها وضع الخطط  أزمةث وضع تصور لحدو

العووام واسووتثمار تلوو   األموونيشووكل خطووورة علووى  أو والوقايووة منهووا، بشووكل ال يوواثر علووى المجتمووع

 1بشكل إيجابي يمكن خالله تحديد القواعد األساسية للتعامل معها. األزمات

يا من حياة أي دولة ، فال توجود دولوة بغوض النظور عون حجمهوا جزءا هاما وأساس األزماتكما تعد  

، وإ ا لم تكن الدولة في حالة أزمة فهي في مرحلوة  األزماتوطبيعة العمليات التي تاديها بعيدة عن 

تهودد حيواة  األزمواتما قبل حدوث األزمة وعليها أن تستعد لمواجهتها عندما تظهور فوي أي وقوت ، ف

أن تحدث بسبب عوامل داخلية أو خارجية ،وتتطلوب األخوت بأسواليب الوقايوة  الدولية وبقائها ، ويمكن

والتخطيط لمواجهتها والتوعيوة المسوبقة للموواطنين، واتخوا  مجموعوة مون االحتياطوات واإلجوراءات 

للحوود مووا أمكوون موون مسووببات الكارثووة أو التقليوول موون مخطرهووا أي اإلجووراءات الوقائيووة ووضووع خطووة 

الكووووارث المختلفووة، والتوودريب الجيوود علوووى تنفيووتها مووع دراسووة البووودائل واضووحة ومرنووة لمواجهووة 

والتدريب عليها، وهنا تتجلي قدرة المساولين على تسويير الكارثوة، ومودى احتوائهوا والسويطرة علوى 

منطقوة  إلوىآثارها، والهدف من هته المرحلة يتطلب سرعة إعوادة التووازن الطبيعوي والحيواة العاديوة 

قت ممكن و ل  من خالل خطة شاملة تشارك فيها كل ماسسات الدولوة وهوو موا الكارثة في أسرع و

يقتضي وضع خطة قصيرة األمد تعين على تأمين الحد األدنى الممكن من إعوادة الحيواة فوي المنطقوة 

المنطقوة  إلوىوضوع خطوة طويلوة المودى تضومن إعوادة التووازن  إلوىوضعها الطبيعي، باإلضافة  إلى

المحتملوة  األزمواتعليه قبل وقوع الكارثة، وتعتبر عمليوة التخطويط لمواجهوة على النحو التي كانت 

المحتملة بوأكبر قودر  األزماتمن أهم العوامل التي تساعد األجهزة األمنية في التعامل مع المخاطر و

ممكوون موون الكفوواءة والفاعليووة، حيووث تووتمكن اإلدارة موون التعاموول مووع األزمووة األمنيووة بأسوولوب موونظم 

كامول للطاقوات والمووارد المتاحوة، وبموا يكفول اسوتمرار المنظموة األمنيوة فوي أداء أعمالهوا واسوتغالل 

 إلوىوسوف أركز فوي خطوة البحوث هوته  علوى األسوباب الداخليوة التوي توادي  األزماتأثناء مواجهة 

وأساليب مواجهتها لمنوع حودوثها أو  األزماتحدوث أزمات داخل الدولة ودور القيادة في الوقاية من 

                                                             
 20، ص 9109عبدالرزاق محمد الدليمي ، اإلعالم وإدارة األزمات ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ،   0
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والكووارث ودورهوا فوي الحود  األزمواتفوي إدارة  أبووببيفاقمها وخاصة دور القيادة العامة لشرطة ت

   1منها أو منع حدوثها.  

ثالثووة  فصووول  األزماتمتضوومنةفووي إدارة  اإلسووتراتيجيةوستتضوومن الدراسووة بحووث حووول دور القيووادة 

واألسواليب  اتوتعريفاألزمواتاألزمتشرح مون  خاللوه أهميوة التخطويط االسوتراتيجي فوي عمليوة إدارة 

، ووضوع الحلووول األزموةوالودور الحقيقوي للقائود فوي عودم تفواقم  األزمواتالمسوتخدمة فوي الوقايوة مون 

ومرنوه يمكون أقلمتهوا  إستراتيجيةواضوحةاالبتكارية التي تخدم متختي القرار والتي تسهم فوي وضوع 

طوورة التوي يمكون مون خاللهوا تأهيول مع المتغيرات كما تشومل الدراسوة وضوع البورامج التدريبيوة المت

 القيادات الشرطية .

   : مشكلة الدراسةأوال: 

تزداد أهميوة القيوادات موع الواقوع الوتي تتشواب  فيوه المصوالح وتتوداخل فيوه السياسوات ، وتتفاعول فيوه 

أزمووات تتطلووب المواجهووة    إلووى والماسسوواتالعواموول التووي تزيوود موون احتمووال تعوور  المنظمووات 

األمنية دوراً مهماً في إداراتها ، خاصة بعود أن أصوبحت األزموة فوي العصور الحوديث  وتعطي القيادة

 األزمواتمن واقع الحياة العملية والماسسية ، وبالتالي كان من المهوم التفكيور فوي كيفيوة التعامول موع 

 األزموواتبشوكل يقلول مون نتائجهوا السولبية ، وبالتوالي كوان البود مون وجوود قيوادة تسوتطيع تخطوي هوته 

 والسويطرة األزمواتوإيجاد مخارج دائماً لها ، وكلما توافرت القيادة الماهرة والتي تجيد التعامول موع 

على تداعيات األزمة كلما نجحت الماسسات ، وألن البعد االستراتيجي مهم في إدارة األزمة جاءت 

ف علوى هوتا الودور ، ، للوقوواألزماتفي الوقاية وإدارة  اإلستراتيجيةالدراسة للبحث في دور القيادة 

التوي تقوي  اإلسوتراتيجيةووضوع الخطوط  األزماتالقيادات وتهيئتها لمواجهة  إعدادوبيان مدى أهمية 

 تقلل حدتها . أو األزمةمن 

 :تساؤالت الدراسة

 األزمااتفاي إدارة  اإلساتراتيجيةماا دور القياادات مشكلة الدراسة فوي التسوا ل التوالي:  تبلورتوقد 

وماهي اهم النقاط التي من الممكون ان تسوتفيد منهوا القيوادة االسوتراتيجية لتطووير  ؟االمنيفي المجال 

 منظومة العمل لمواجهة االزمات؟

   : أهمية الدراسةثانيا: 

 أهمية علمية وعملية وسوف نتناولهما تالياً :  إلىتنقسم أهمية الدراسة 

 األهمية العلمية ) النظرية ( : 
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ف  اإلسووتراتيجيةل توضوويح الوودور التووي تقوووم بووه القيووادة تكتسووب أهميووة الدراسووة موون خووال .1

 . األزماتمواجهة 

 .  األزماتتعد الدراسة من الدراسات الهامة بموضوعها ومكوناتها في بل استمرار وتزايد  .2

تسهم الدراسة في إثوراء المكتبوة اإلماراتيوة والعربيوة بموضووع مون المواضويع المهموة وهوو  .3

 ي مواجهة األزمة . ف اإلستراتيجيةدور القيادة 

 األهمية العملية ) التطبيقية ( : 

باألسووواليب والمهوووارات العلميوووة والعمليوووة التخوووا  القووورارات  اإلسوووتراتيجيةتوجيوووه القيوووادات  .1

 .  األزماتأثناء مواجهة  الصائبة

 عبر تقليل الفجوة بين العلم والتطبيق .  اإلستراتيجيةالمساهمة في رفع كفاءات القيادة  .2

أثناء مواجهوة األزموة لتجنوب  اإلستراتيجيةاإليجابيات والسلبيات المتعلقة بالقيادة استخالص  .3

 السلبيات وتعزيز اإليجابيات . 

 توبيف النتائج والتوصيات عملياً وتقديمها للجهات المختصة .   .4

  :أهداف الدراسةثالثا: 

  : -من أهداف الدراسة ما يلي

  لتمكووين العوواملين فووي القيووادة العامووة  راتيجيةاإلسووتالقيادةالكشووف عوون موودى توووافر مهووارات

 ونشر الثقافة التنظيمية .  أبوببيلشرطة 

  األزماتتسليط الضوء على مدى  قدرة القيادات في التعامل مع . 

  وإدارة األزمووة فووي القيووادة العامووة لشوورطة  اإلسووتراتيجيةالعالقووة بووين القيووادة  إلووىالتوصوول

 . أبوببي

  أبووببياألمنية في القيوادة العاموة لشورطة  األزماتفي إدارة  اتيجيةإبراز أثر القيادة اإلستر 

. 

 أبوببيوصول لواقع الثقافة التنظيمية في القيادة العامة لشرطة ال . 

  واالستعداد لها . األزماتفي استشراف  أبوببيالكشف عن مدى قدرة القيادة في شرطة 

  أبوببيالقيادة العامة لشرطة في  األزماتتوصيات تساهم في تطوير إدارة  إلىالتوصل 

 : فرضيات الدراسةرابعا: 

  وبين الوقاية وإدارة األزمة  اإلستراتيجيةتوجد عالقة طردية  ات داللة إحصائية بين القيادة

. 
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  توجد عالقة  ات داللة إحصائية بين التمكين والثقافة التنظيميوة والتصوور االسوتراتيجي فوي

 اتيجية من وجهة نظر العاملينصقل مهارات وخبرات القيادة االستر

  فووي إدارة  اإلسووتراتيجيةتوجوود عالقووة  ات داللووة إحصووائية بووين الوودور التووي تقوووم بووه القيووادة

 األزمة ومتغيراتهم الشخصية ) العمر ، الخبرة ، الماهل العلمي ، الرتبة (

 حدود الدراسة : رابعا: 

 : الحدود الزمانية للدراسة

م  حتوى 2319التوي تموت فيهوا الدراسوة الميدانيوة وهوي مون ينواير فوي المودة سوف تنحصور الدارسوة 

 م .2319نهاية يونيو 

و لوو  فووي بوول الظووروف التووي تموور بهووا المنطقووة موون أزمووات امنيووة)مثل أهميووة وضووع تصووور حووول 

الطووائرات المسوويرة وايضوواء مواجهووة التفكيوور المتطوورف الووتي يغووزو المنطقووة موون خووالل االعووالم 

جب على الباحث اختيار هتا الوقت و ل  للوقووف علوى أهميوة دور القيوادة والجماعات المتطرفه( تو

 االستراتيجية في إدارة االزمات والوقاية منها، واجراء البحث للوصول الى افضل التوصيات .

 :الحدود المكانية للدراسة

ي وهوو اإلموواراتالعاصوومة لدولووة  أبوووببيلوجودهووا فووي  أبوووببيتووم اختيووار القيووادة العامووة لشوورطة 

منطقوة حيويوة  تتضومن  أنهواالمحرك األساسي لجهاز الشرطة ومنها تودار العمليوات المركزيوة وكموا 

 أن تكووون األجهووزة الشوورطية علووى أهبووةومناسووبات مهمووة علووى موودار العووام والتووي يتطلووب  أحووداث

 والمخاطر . األزماتاالستعداد والتجهيز لمواجهة 

 :الحدود البشرية للدراسة

وتووم اختيووار منتسووبي  تقريبووا 8333وعووددهم  القيووادة العامووة بشوورطة أبوووببي منتسووبيدراسووة حالووة 

الشرطة لما يملكونه من اداراك ووعي باالزمات األمنية ووجوود تسلسول وبيفوي عسوكري يلتوزم بوه 

كافة االفراد وتنفيت القرارات بحرفيه تامه وايضاً ألهمية القيادات األمنية التي تتولى الملفوات األمنيوة 

تطويرهووا ووضووع االسووتراتيجيات األمنيووة التووي تقلوول موون حوودوث االزمووات او التقليوول موون  واالليووات

 .اضرارها

 :الجهات المعنية بالدراسة

 وزارة الداخلية -1

 أبوببيالقيادة العامة لشرطة  -2
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 :مفاهيم ومصطلحات الدراسةخامسا: 

واختطهوا، خططواً  اأخطهوالتخطويط فوي اللغوة :     يقوال خوط الخطوة أي : : التخطيط االستراتيجي - 

 . "1وتخطيطاً، أي أقدم على األمور وسار نحو تحقيقها

التخطوويط االسووتراتيجي فووي االصووطالح :  عمليووة مسووتمرة بهوودف تصووميم وتطوووير خطووط تتضوومن 

 اإلسوتراتيجيةوبائف المنظمة من خالل االعتماد على نظام فعال لجمع المعلومات واتخا  القرارات 

متغيرات البيئة الداخلية والخارجيوة الكتشواف الفورص والتحوديات وتحديود في ضوء التقييم المستمر ل

 وة ودعمها ونقاط الضعف وعالجها  نقاط الق

ويعوورف التخطوويط االسووتراتيجي إجرائيوواً : بأنووه خطووة عموول طويلووة الموودى لتمكووين المديريووة العامووة 

قبلية تراعوي فوي والكوارث وفي وضع تصورات حالية ومسوت األزماتمن مواجهة   أبوببيلشرطة 

والكوووارث  األزموواتمجملهووا التغيوور فووي البيئووة الداخليووة والخارجيووة واإلمكانووات الالزمووة لمواجهووة 

 .أدنى حد ممكن إلىوتداعياتها السلبية لتقليل األضرار المحتملة 

مفهووم األزمووة  : تعوورف األزمووة بأنهوا تهديوود خطيوور أوديوور متوقوع ألهووداف وقوويم وممتلكووات األفووراد 

 2ات والدول والتي تحد من عملية اتخا  القرار والمنظم

األمنية السريعة والمتتالية التوي تهودد الحيواة اإلنسوانية  األحداثاألمنية: هي سلسلة من  األزمةمفهوم 

المختلفوة تهديودا مباشورا وتتضومن عوددا مون العناصور  اإلنسوانوالممتلكات العامة والخاصة وحقووا 

 .3فئاته ومجاالته كافة لمفاجأة والتهديد للمجتمع ببعض أوالجوهرية تتمثل في ضيق الوقت وا

 : منهج الدراسةسادسا: 

لشورطة  العاموةالمنهج الوصفي التحليلي التي يصف متغيرات الدراسة وهي دور القيوادة تم استخدام 

 إلوىأبو ببوي وكيفيوة إدارتهوا لألزموات  ومون ثوم تحليول هوته المتغيورات الرئيسوية والتابعوة للوصوول 

االسوتراتيجيات المسوتخدمة  أفضولئج الدراسة كما سيستخدم الباحث المنهج المقوارن للمقارنوة بوين نتا

 أفضووولمخرجوووات تسوووهم فوووي وضوووع  إلوووىعلوووى المسوووتوى اإلقليموووي والمسوووتوى الووودولي للوصوووول 

 .االستراتيجيات
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 الدراسات السابقة سابعا:

 أوالً : الدراسات العربية :

( بعنوان : القيادات اإلستراتيجية و دورها فاي إدارة المخااطر و  1421ـ دراسة ) أبو حجير ،  1

 : (1)األزمات

هووودفت الدراسوووة للتعووورف إلوووي ممارسوووات القيوووادة اإلسوووتراتيجية و دورهوووا فوووي إدارة المخووواطر و    

األزمووات فووي الماسسووات الحكوميووة الفلسووطينية ، و قوود اسووتخدم الباحووث الموونهج الوصووفي التحليلووي ، 

دام قائمة االستقصاء كأداة رئيسية لجمع البيانات ، أما مجال التطبيوق فتمثول فوي القيوادة حيث تم استخ

اإلدارية في الماسسات الحكومية التي تعاني العديد من المخاطر و األزمات ، وبل  حجوم المجتموع ) 

 ( فرداً ، وقد كانت عينة طبقية عشوائية . 391( موبفا ، بينما بل  حجم العينة ) 2682

 د خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها :وق

قبووول المبحوووثين للبيئووة المحيطووة بالماسسووات الحكوميووة الفلسووطينية كووان متوسووطاً، حيووث أبوودى  .1

المبحوثون عدم قبولهم للبيئة االقتصوادية بينموا كوان هنواك حياديوة تجواه البيئوة السياسوية و القانونيوة ، 

 مصادر المخاطر و األزمات التي قد تهدد الماسسات الحكومية . وهو ما يفسره الباحث بأنها أكثر

 .اتضح من خالل النتائج قبول العينة للبيئة التنظيمية التي تعمل بها الماسسات الحكومية .2

 أن ممارسات القيادة اإلستراتيجية مطبقة بنسب متوسطة من قبل قيادات الماسسات ..3

في الماسسات الحكومية الفلسطينية بنسبة متوسطة ، وطغي أن إدارة المخاطر و األزمات مطبقة .4

 عليها العالجي أكثر من الوقائي .

 وقد أوصت الدراسة بـ :

. االهتمام برصد ماشرات متغيرات البيئة الخارجية المختلفة مع التركيز علي البيئوة االقتصوادية ، 1

 ة تمثل أكثر مصادر و البيئة السياسية و القانونية ، إ  أنها وفقا لنتائج الدراس

 التهديدات الخارجية للماسسات الحكومية الفلسطينية .

العمل علي تطوير متغيرات البيئة التنظيمية المختلفة بدءاً بالبناء التنظيمي ثم الموارد المنظموة ،  .1

و أخيووراً الثقافووة التنظيميووة كووي تمثوول نقوواط قوووة تركووز عليهووا الماسسووة فووي مواجهووة التهديوودات 

 دالً من أن تكون نقاط ضعف و مصدراً لألزمات التنظيمية .الخارجية ب

 

 

                                                             

طارا أبوحجير ، القيادات اإلستراتيجية ودورها فوي إدارة المخواطر واألزموات ، رسوالة ماجسوتير ، جامعوة قنواة ( 1)
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( بعناااوان فاعلياااة إدارة األزماااات األمنياااة فاااي الحااارس الاااوطني  2114ـ دراساااة ) العتباااي ،  2

 : (1)الكويتي

هوودفت الدراسووة : للتعوورف إلووي دور الحوورس الوووطني الكووويتي فووي مرحلووة الوقايووة موون األزمووات     

 األمنية 

 ي مواجهتها . واستراتيجياته ف

مجتموع الدراسووة وعينتوه : تمثوول مجتموع الدراسووة فوي مختلووف مودريات و فووروع الحورس الوووطني     

 ( مدير و رئيس فرع .133الكويتي حيث مثلت العينة جميع العاملين فيها و عددهم ) 

ح موونهج الدراسووة و أدواتهووا : اسووتخدم الباحووث الموونهج الوصووفي التحليلووي باسووتخدام أسوولوب لمسوو    

 الشامل و اعتقد علي االستبانة كأداة للدراسة .

 أهم النتائج :    

جوواءت درجووة موافقووة أفووراد عينووة الدراسووة متوسووطة فيمووا يتعلووق بوجووود تعوواون مووع الماسسووات .1

 اإلقليمية و الدولية لتبادل المعلومات في مجال األزمات قبل وقوعها .

بيووق آليووات و تقنيووات إدارة األزمووات األمنيووة أبوودى أفووراد عينيووة الدراسووة تحفظهووم فيمووا يخووص تط.2

 وتطبيقاتها كالنظم الخبيرة و المحاكاة الحاسوبية .

أبوودى أفووراد عينيووة الدراسووة موووافقتهم فيمووا يتعلووق باالسووتراتيجيات التووي يمكوون اتبعهووا فووي مواجهووة .3

زموة للمنهجيوة األزمات األمنية أهمها تبسيط اإلجراءات األمنيوة وتسوهيلها و إخضواع التعامول موع األ

 العلمية التي تعني وضع أسباب و نتائج و ديرها .

 أهم التوصيات :

ضرورة االطالع بشكل أكبر و أكثر علي تجارب الدول األخرى و خبراتهم في مجال التعامل مع .4

 األزمات األمنية .

موع كافوة  ضرورة االعتماد علي النظم الخبيرة مع ضرورة الربط اإللكتروني الشامل ، و التفاعول.3

 أجهزة و ماسسات الدولة التي لديها القدرة علي مواجهة األزمات األمنية في الدولة .

 إنشاء مركز إلدارة األزمات علي مستوي مجلس التعاون الخليجي ..6

( بعنوان : دور القيادة اإلستراتيجية في الوقاية مان األزماات فاي  2113ـ دراسة ) آل سعود ،  3

عودية : دراساااة تطبيقياااة علاااي منساااوبي االساااتخبارات العاماااة فاااي مديناااة المملكاااة العربياااة السااا

 :(1)الرياض

                                                             

تركي مازن العتبي ، فاعلية إدارة األزمات األمنية في الحرس الوطني الكويتي ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف (1)

 م .2314لعربية للعلوم األمنية ، الريا  ، ا
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هدفت الدراسة للتعرف إلي دور القيادة اإلستراتيجية في الوقاية من األزموات فوي المملكوة العربيوة    

السوعودية ، وقود اسوتخدمت الدراسوة المونهج الوصووفي التحليلوي ، وتكوون مجتموع الدراسوة مون جميووع 

االستخبارات العامة في مدينة الريا  ، وقد توم أخوت عينوة عشووائية بسويطة ممثلوة للمجتموع منتسبي 

( فرداً ، و استخدم فوي جموع البيانوات الالزموة للدراسوة اسوتبانة صوممت  332األصلي بل  عددهم ) 

 لهتا الغر  .

 و قد خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها :    

 افقون بشدة علي دور القيادة اإلستراتيجية في الوقاية من األزمات .أفراد عينة الدراسة مو.1

أفووراد عينووة الدراسووة موافقووون علووي المعوقووات التووي تواجووه القيووادة اإلسووتراتيجية فووي الوقايووة موون .2

   األزمات

 وقد أوصت الدراسة بـ :   

 ضرورة إقامة ماتمرات وندوات و لقاءات علمية بخصوص الوقاية من األزمات ..1

 تبادل الخبرات في المجال اإلقليمي و العربي و الدولي حيال الوقاية من األزمات ..2

 فتح قنوات التعاون مع القطاع الخاص و المواطنين في مجال الوقاية من األزمات ..3

 :(2)( بعنوان : دور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية 2112ـ دراسة ) كلوب ،  4

للتعرف إلي دور القيادة الشرطية في إدارة األزموة األمنيوة ، وبيوان ماهيوة األزموة  هدفت الدراسة    

األمنية و خصائصها و صفاتها وسمتها المميزة لها عن ديرها من األزموات ، وكوتل  التعورف علوي 

دورة حياة األزمة األمنية و دورها في مواجهة و إدارة األزمات األمنيوة ، و قود اعتمود الباحوث علوي 

 نهج الوصفي التحليلي في دراسته .الم

 و قد خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها :    

تنفوورد األزمووات األمنيووة بووبعض الخصوصوويات ، وتتعوودد عواموول تطورهووا ، وقوود تأخووت أكثوور موون .1

صورة ، وقد تتماثل إدارة األزمة األمنية مع بقية األزمات األخرى فوي كثيور مون األموور ، كموا أنهوا 

ختلف في أمور اخورى تكمون فوي طبيعوة األزموة نفسوها مون حيوث التهديود ، و حالوة عودم االسوتقرار ت

 األمني .

                                                                                                                                                                                   

طووالل آل سووعود ، دور القيووادة االسووتراتيجية فووي الوقايووة موون األزمووات فووي المملكووة العربيووة السووعودية : دراسووة ( 1)

رسالة ماجستير ، جامعة نوايف العربيوة للعلووم األمنيوة ، تطبيقية علي منسوبي االستخبارات العامة في مدينة الريا 

 م.2313،  ، الريا 

أحمد كلوب ، دور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية ،رسالة دكتوراه ،  أكاديمية الشرطة ، كلية ( 2)

 م .2312الدراسات العليا ، القاهرة ، 
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إدارة األزمات علم وفن تجنب و مواجهة الحواالت الطارئوة و المفاجئوة بسورعة و كفواءة و فاعليوة .2

معهوا بهودف  عن طريق استخدام الوسوائل العلميوة مون أجول التنبوا باألزموة قبول وقوعهوا ، و التعامول

 المنع أو التخفيف من حدتها في حال حدوثها .

 و قد أوصت الدراسة بـ :    

 وجوب تكوين آلية دائمة إلدارة األزمات علي مستوي وزارة الداخلية الفلسطينية ..1

ضرورة تبني التخطيط العلموي كمونهج متكامول فوي مجوال إدارة األزموات األمنيوة ، و العمول علوي .2

 بإدارة األزمات في الخطط التي سينفتونها . إشراك المعنيين

 

 

( بعناااااوان:تعزيز دور القياااااادات اإلساااااتراتيجية فاااااي إدارة  2112ـ دراساااااة ) الشاااااهراني ،  5

 :(1)األزمات

هدفت الدراسة إلي تحديد أهم األزموات التوي تتعور  لهوا قيوادات حورس الحودود بمنطقوة جوازان     

تعورف إلووي أنموواط القيوادة اإلسووتراتيجية السوائدة فووي حوورس الحدوديوة ، و أسووباب نشووئها ، و كووتل  ال

الحدود بمنطقة جازان ، باإلضافة إلي معرفة طبيعة دور القيادة اإلستراتيجية في إدارة األزمات فوي 

مراحلها  المختلفة ، و تكون مجتمع الدراسة من ضباط قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان مون رتبوة 

( ضووابطاً ، و اسووتخدم الباحووث  37شووغلون مناصووب قياديووة و عووددهم ) مقوودم إلووي رتبووة لووواء الووتين ي

 المنهج الوصفي التحليلي ، و استخدم أداة المقابلة الشخصية لجميع البيانات و المعلومات.

 و قد خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها :     

زان أثور علوي حسون مواجهوة عدم وجود مركز إلدارة األزمات في قيادة حرس الحدود بمنطقة جا.1

 األزمة .

ضووعف المنهجيووة العلميووة عنوود أكثوور القووائمين علووي إدارة األزمووات فووي حوورس الحوودود فووي منطقووة .2

 جازان .

 سهلت العوامل الجغرافية تعميق أزمة التسلل بمنطقة جازان ..3

 و قد أوصت الدراسة بـ :    

 ود بمنطقة جازان .ضرورة إنشاء مركز إلدارة األزمات بقيادة حرس الحد.1

 أهمية إتباع المنهجية العلمية بتأهيل العاملين إلدارة األزمات ..2

                                                             

علي الشهراني ، تعزيز دور القيادات اإلستراتيجية فوي إدارة األزموات ، رسوالة ماجسوتير ، جامعوة نوايف العربيوة (1)

 م .2312م األمنية ، الريا  ، للعلو
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ضوورورة معالجووة أزمووة التسوولل فووي منطقووة جووازان موون خووالل أبعادهووا السياسووية و االقتصووادية و .3

 االجتماعية و األمنية و الجغرافية .

 الدراسات األجنبية :

قة بين القيادة اإلساتراتيجية و المواءماة اإلساتراتيجية ( بعنوان : العالLear:2012ـ دراسة )  1

 :( 1)في الشركات ذات األداء العالي بجنوب أفريقيا 

و درجوة المواءموة  هدفت الدراسة دلوي البحوث فوي أهميوة المعوايير الحرجوة للقيوادة اإلسوتراتيجية    

البحووث الكمووي فووي هووته االنحيوواز ( فووي الماسسووات  ات األداء العووالي ، و اسووتخدم الباحووث تصووميم )

الدراسووة بهوودف تقيوويم اثوور القيووادة اإلسووتراتيجية علووي المواءمووة اإلسووتراتيجية لمنظمووات األعمووال فووي 

 جنوب أفريقيا .

 و كان من ابرز نتائج الدراسة :    

 تاثر القيادة اإلستراتيجية علي التوائم االستراتيجي بشكل ايجابي . -1

 مباشر علي األداء التنظيمي . القيادة اإلستراتيجية لها تأثير-2

 للقيادة اإلستراتيجية أثر في مساعدة الماسسات في تحسن األداء .-3

( بعناااوان : أنمااااط القياااادة اإلساااتراتيجية األداء الماااالي Kiyaka& el :2011ـ دراساااة )  2

 :(2)تركيا –المؤسسي : دراسة علي المستشفيات الخاصة 

القيووووادة اإلسوووتراتيجية و األداء المووووالي الماسسوووي علووووي هووودفت الدراسووووة للتعووورف إلووووي أنمووواط     

المستشفيات الخاصوة ، و فحوص و تقيويم أنمواط القيوادة اإلسوتراتيجية و عالقتهوا بكفواءة األداء الموالي 

خوالل األزموات الماليوة ، و اسوتخدمت الدراسوة المونهج الوصوفي التحليلوي ، و اعتمودت علوي طريقووة 

استخدموا استبانة لتقييم نمط القيادة اإلستراتيجية السائد مع خمسة مون المقابلة شبه المهيكلة ، وكتل  

 المدراء العاملين في خمسة من أكبر المستشفيات الخاصة في اسطنبول بتركيا .

 و كان من أبرز نتائج الدراسة :    

ثالثوة موديرين اثنان من الموديرين العواملين لوديهم نموط القيوادة التحويليوة و األخالقيوة معواً ، بينموا ال-1

 الباقيين لديهم نمط القيادة األخالقية فقط .

                                                             

)1(Lear, Lorraine Wendy (2012).The relationship between strategic leadership and 

strategic alignment in high-performing companies in South Africa.Submitted in 

accordance with the requirements for the degree of Doctor of Business Leadership at the 

University Of South Africa Graduate School Of Business Leadership. 

)2(KIiyaka M. & el (2011): “Strategic Leadership Styles and Organizational Financial 

Performance : A Qualitative Study on Private Hospitals” ‚Procedia – Social and 

Behavioral Sciences ‚ Vol.24pp. 1521-1529. 
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( حصل علي أعلي النتوائج فوي أسولوب Aو فيما يتعلق ببطاقة النتائج ، تبين أن مدير المستشفي ) -2

 القيادة اإلدارية و القيادة السياسية مقارنة بالمدرين اآلخرين .

 سلوب القيادة األخالقية .حصل علي أعلي النتائج في أ B) أن مدير المستشفي )-3

االهتموووام بووونمط القيوووادة اإلسوووتراتيجية و تطووووير أداء القيوووادة وفوووق المفهووووم وقووود أوصوووت الدراسوووة ب

    االستراتيجي ، والعمل علي توبيف قدرات االستراتيجيين .

 التعقيب على الدراسات السابقة : 

 :  أوالً : من حيث الموضوع والبلد التي تم تطبيق الدراسة فيها 

فوي فلسوطين   القيادات اإلستراتيجية و دورها في إدارة المخاطر و األزماتتناولت دراسة أبو حجير 

، بينمووا  فاعليووة إدارة األزمووات األمنيووة فووي الحوورس الوووطني الكووويتي، كمووا تناولووت دراسووة العتبووي 

لكووة العربيووة دور القيووادة اإلسووتراتيجية فووي الوقايووة موون األزمووات فووي الممتناولووت دراسووة آل سووعود 

فووي مصوور ، أمووا  دور القيوادة الشوورطية فووي إدارة األزمووة األمنيوة، وتناولووت دراسووة كلوووب  السوعودية

فوي السوعودية ، أموا    تعزيز دور القيادات اإلستراتيجية في إدارة األزماتدراسة الشهراني فتناولت 

اإلسوتراتيجية فوي الشوركات  العالقوة بوين القيوادة اإلسوتراتيجية و المواءموةفقود تناولوت  Learدراسة 

أنموواط القيووادة اإلسووتراتيجية  Kiyaka& elتناولووت دراسووة وقوود   ات األداء العووالي بجنوووب أفريقيووا

، وقود تشوابهت دراسوة أبووحجير   تركيا –األداء المالي الماسسي : دراسة علي المستشفيات الخاصة 

ضوع بينما اختلفت باقي الدراسوات ،وآل سعود وكلوب والشهراني مع دراستنا الحالية من حيث المو

 في جزء من العنوان .

 من حيث بلد الدراسة : 

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السوابقة وكانوت بلودان الدراسوات السوابقة فلسوطين ، الكويوت ، 

 مصر ، السعودية ، جنوب أفريقيا ، تركيا . 

 من حيث الهدف : 

عتبي ، وكلوب ، وآل سعود ، والشهراني ( حيوث هودفت هوته تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة ) ال

 الدراسووات التعوورف علووى دور القيووادة اإلسووتراتيجية األمنيووة فووي إدارة األزمووات بينمووا هوودفت دراسووة

أبوووحجير إلووى دور القيووادة اإلسووتراتيجية فووي إدارة المخوواطر واألزمووات فووي الماسسووات الحكوميووة ، 

العالقة بوين القيوادة اإلسوتراتيجية والموائموة فوي الماسسوات  إلى التعرف على Lear وهدفت دراسة 

سوتراتجية إلوى التعورف علوى أنمواط القيوادة اإل Kiyaka& elبينما هدفت دراسوة  ات األداء العالي 

 . وعالقتها بالكفاءة المالية في المستشفيات 

 من حيث المنهج : 
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علووى الموونهج الوصووفي التحليلووي كموونهج تشووابهت الدراسووات السووابقة والدراسووة الحاليووة فووي اعتمادهووا 

 للدراسة 

 من حيث أداة الدراسة : 

 تشابهت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اختيار االستبيان كأداة للدراسة . 

 

 

 

 

 هيكل البحث:

 مقدمة الدراسة :

 في إدارة األزمات القيادة االستراتيجيةدور الفصل األول: 

 ستراتيجيةاإل: القيادة األولالمبحث 

 األزمة: ماهية الثانيالمبحث 

 في إدارة االزمات التخطيط االستراتيجي  : الفصل الثاني

 المبحث األول: ماهية التخطيط االستراتيجي

 المبحث الثاني :أهمية التخطيط االستراتيجي في إدارة االزمات

 وإجراءاتها: الدراسة المنهجية  الثالثالفصل 

 دراسة منهجية الالمبحث األول: 

 النتائج تحليل المبحث الثاني: 

 التوصيات –: عر  النتائج ومناقشتها الرابعالفصل 
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 لوالفصل األ

  في إدارة األزمات القيادة االستراتيجيةدور 

 تنوواول المبحووث األول  مبحثووين، إلووىطووار النظووري حيووث تووم تقسوويمه اإليتنوواول هووتا الفصوول 

ميووة الوودور الووتي يمارسووه القووادة هوووم والخصووائص واألبعوواد  وأهموون حيووث المف اإلسووتراتيجيةالقيووادة 

 األزموواتاسووتعرا   والمبحووث الثوواني، تووواجههموالمعوقووات التووي موون الممكوون أن  اإلسووتراتيجيون

 .ها ومواجهتهاومفهومها وأنواعها وخصائصها ومصادرها وطرا الوقاية من

 وتم تقسيم الفصل كما يلي : 

 راتيجيةاإلست: القيادة األولالمبحث 

 المبحث الثاني: ماهية األزمة 

 

 

 لوالمبحث األ

 اإلستراتيجيةالقيادة 

 تمهيد:

والصوراعات والحوروب   األزمواتفوي تطوور مسوتمر منوت نشوا  اإلسوتراتيجيةتعدد المفاهيم للقيادة  إن

 ا هتا مع تغير المصطلحات العلمية وبهور الدراسات المتقدموة التوي تعطوينيوم إلىفي العهد القديم 

ودور القيووادة فوي وضووع اسووتراتيجيات  ي  أسوواس  األزموواتلعلوم إدارة  ومدروسووةتفسويرات مفهومووه 

فالقيادة عنصر هام مون عناصور حيواة البشور التسوتطيع أي منظموة االسوتغناء عنوه ،  (1) متينةعلمية 

 لمهمة.ء والتنجز اتحقق شي مجموعة الوانتهاء بالدولة فالناس بدون قائد عبارة  األسرةابتداء من 

مر عريفهم وتدريبهم على القيادة لهووأية تنشئة القيادة الشابة وتأهيلها وصقل مهارتها من خالل تأهمإن

التوي  األزمواتحوداث الجاريوة وفاألية الستمرار وضمان عمل المنظمات في الدولوة ، همفي داية األ

سوتويات االجتماعيوة ت كافوة المجموع وقود توأثرسوط والعوالم أوانعكست علوى منطقوة الشورا األ تشكله

تجديد الفكر في دراسوة علوم   إلىيحتاج كل هتا أصعب، ووتحديات ، مفاهيم وأفكار جديدة  تروبه

 .الجارية ويتفوا عليها األحداثمما يوازي  األزمات

دة الدراسوة لتعريوف البواحثين عون ماهيوة القيوا هوتهيوأتي مواكوب ل اإلستراتيجيةية تعريف القيادة أهمإن

 للدراسة .سع أوفاا يم جديدة لالستفادة من  ل  وفتح آة مفاهضافبمفاهيم مختلفة وإ اإلستراتجية

                                                             

 . 14،ص2314هايل عبدالمولى طشطو ، أساسيات القيادة واإلدارة،دار ومكتبة الكندي،عمان،( 1)

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



- 04 - 
 

 وسوف يتم استعرا  هتا المبحث من خالل مطلبين كما يلي :

 . اإلستراتيجيةتعريف القيادة المطلب األول : 

  أنماط القيادة اإلستراتيجية .المطلب الثاني :

 . لقيادة اإلستراتيجيةأهمية وخصائص ومهارات االمطلب الثالث: 

 اتجاهات القيادة اإلستراتيجيةالمطلب الرابع: 

 

 

 لوالمطلب األ

  اإلستراتيجيةريف القيادة تع

تعريوف سووف يوتم  المطلبومن خالل هتا حد ما  إلىتعريفات متباينة بعدة اإلستراتيجيةالقيادة  تتمتع

  اعلى حد ن المفهومين كالً هتاية معرفة همبشكل عام ، حيث من األ اإلستراتيجية ومن ثم الأوالقيادة 

 :تعريف القيادة : الً أو

 : اللغوي للقيادةف يتعرال-1

األلوف فوي الفعول الموتكور هوو صول حورف مشتقة من الفعل الثالثي  قواد  وأ لغة هي القيادة في اللغة

خلفهوا مهوا ويسووقها مون أمالتصوبح قوود ، والقوود نقويض السووا يقوال : يقوود الدابوة مون  الوواوحرف 

والقيوادة فوي اللغوة العربيوة مشوتقة مون  ، (1)وعليه فمكان القائد في المقدمة كالودليل والقودوة والمرشود

قوة بوين قائود الفعل قاد أي قام بعمول للوصوول بالجماعوة للهودف المنشوود ،وبوتل  فوان القيوادة هوي عال

قائوودهم بالعموول الووتي  أمووراموور والمقووودون هووم الووتين ينفووتون والووتي يصوودر األ ومقووودين فالقائوود هووو

 .(2)إليهاالتي يسعون   هدافيوصلهم لتحقيق األ

 

 

 :ي للقيادة صطالحالتعريف اال-2

تفاعل القائد مع الموبفين كمجموعوات عمول فوي المنظموة فوي القيوادة علوم عرفت القيادة على أنها    

 (3)وقع لخدمة المنظمة دير مت تقديم ما هو إلىباإلضافة  إليهفن ،فالقائد الفعال يودي دوره المنوط 

                                                             

 . 131م ، ص 1989، دار التحرير للطبع والنشر ، القاهرة ، ، المعجم الوجيز ،  مجمع اللغة العربية( 1)

 .132المعجم الوجيز ، المرجع السابق ، ص( 2)

 1، ص مرجع سابق سيد محمد جاد الرب ،القيادة اإلستراتيجية ، ( 3)
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القائد التي يتميز بسمات ومهارات تمكنوه مون التوأثير علوى   هي نها أعلى  الباحثين بعض  وعرفها 

 (1)في الفريق  التعاونمثل االستمالة والتحفيز وبث روح  اآلخرين

ة دماخفاي  واألفارادالتعريفاات يارا الباحاث بالن القياادة هاي المشااركة باين القائاد  هذهومن خالل 

 هادافالمنظماة لتحقياق األ في قيادة وأهميتهالمنظمة لتحقيقها ويعتمد ذلك على دور القائد  أهداف

 المرجوة .

القائود ي األمنوعورف القائود فوي المجوال ي فان الباحث ارتأى أن ياألمنخص الجانب الدراسة ت إنوبما 

المختلفووة موون خووالل يووة األمنالشووخص القووادر علووى احتووواء والسوويطرة علووى المواقووف  ي هووو  األمنوو

تهوا وفوق معطيوات الموقوف واسوتغالل وتوبيوف خبرتوه فوي معالجوة هبعادها ومواجالجيد  أل اإلدراك

 (2)  الوضع

 ً  :اإلستراتيجيةتعريف :  ثانيا

الالزمووة  القووراراتهووي تفكيوور و اتخووا   اإلسووتراتيجية: تعنووي الخطووة ، و القيووادة  اإلسووتراتيجيةو     

بتات الصدد فإن اتخا  القرار ياخت  عبر مختلف الثقافات ، و الوكواالت ، لتطوير وتنفيت الخطة ، و 

وجووداول األعمووال ، و الشخصوويات ، والردبووات و يتطلووب ابتكووار الخطووط العلميووة المردوووب فيهووا و 

 .(3)المقبولة لدى األفراد و المنظمة

ة حوووول الغايوووات ،   بأنهوووا القووودرة علوووي صوووناعة القووورارات المنطقيووو (4)( Pisapiaو يعرفهوووا )      

 واألفعال ، في بيئات الغمو  أو عدم التأكد  

: بأنها   القدرة علي التوقع و التصور ، و الحفاب علوي المرونوة و تمكوين  اإلستراتيجيةوتعرف      

 .(3)اآلخرين إلحداث تغيير استراتيجي 

اتخااذ القارار فاي  يتكاون مان من خالل التعريفات الساابقة  يارا الباحاث أن تعرياف اإلساتراتيجية 

 الظروف الصعبة مع ابتكار للخطط مع القدرة على  التوقع .

 

 

                                                             

 23عائشة إبراهيمالبريمي ، مرجع سابق ، ص ( 1)

خليل،القائد األمني برنامج الماجستير القيادة األمنية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الريا   محمد حسنين( 2)

 16، ص1989،
ون ، دور القيادة اإلستراتيجية في عمليات إدارة المعرفة   دراسة تشخيصوية فوي ديووان علي حسون الطائي ، وآخر3

 . 7، ص  2311،  4النفط ، مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  ، العدد وزارة 
4Pisapia ,John (2009) The Strategic Leader – New Tactics for A Globalizing World. 

Information  Age Publishing, USA.,P7. 
5Mungonge,goliath(2007) Acase study of strategic leadership in the creation & 

development of A privately owned newspaper in zambia. Zambia,P5. 
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 ً  :اإلستراتيجية: مفهوم القيادة  ثالثا

فأنها تتمثول بالشوخص الوتي يقووم بقيوادة مجموعوة  مون األشوخاص  اإلستراتيجيةالقيادة   إلىوبالنظر 

ل  وضوع اسوتراتيجيات مسوبقة  ، الغاية منها  تحقيق أهداف مشوتركة للمنظموة ويتحقوق هوتا مون خوال

 (1)  اآلخرينسلوك واتجاهات  وإثارةوقد عرفها البعض بأنها   هي عبارة عن توجيه وضبط 

بالقائود وعودم مخالفوة تعليماتوه  وإيموانهمومودى تبعيوتهم  األفورادتأثير القائد ينعكس على سلوك  إنأي 

بعون من خالل التأثير فوي األصودقاء فوي يكون هناك تابع التا أنوهتا يدل على تبعيتهم ويمكن أيضا 

 المنظمة الواحدة .

:   هي القيادة التي يكوون لهوا السوبق و القودرة علوي  اإلستراتيجيةو قد  كر ) جاد الرب ( أن القيادة  

التخيل و التصور المستقبلي ، و أيضا بناء المرونة و دعم اآلخرين ، نحو خلق التغيير االستراتيجي 

 .(2)وب في المنظمة الضروري و المطل

إلووي أن القائوود االسووتراتيجي :   هووو الشووخص الووتي لووه القوودرة علووي  wanasika(3)كمووا يشووير     

التشارك ، له ر ية ، يحافظ علي المرونة ، يفكر اسوتراتيجيا ، ويعمول موع اآلخورين إلجوراء التغييور 

 التي يبني المستقبل األفضل للمنظمة  .

أن القائوود االسووتراتيجي يتصووف  بالر يووة المسووتقبلية لألحووداث و  وموون خووالل التعريووف السووابق نجوود

 المتغيرات ، األمر التي يمنح قدرة علي التنبا بالظروف التي قد يتعر  لها مجتمع ما .

يقوم القائود بوأدوار أمنيوة مختلفوة  أن  عملية ديناميكية حية يمكن من خاللها وعرفها األسمري بأنها  

المسوتقبلية المترتبوة علوى تلو   واآلثوارأخوته فوي الحسوبان ر يتوه للنتوائج  وفقا لمقتضيات الموقوف موع

بمجموعوة مون المتغيورات البيئيوة  ولويس  تتأثرالتي تتميز بأنها  اإلستراتيجيةتالقرارااألدوار ، متختا 

 (4)فقط بيئة منظمته األمنية  .

لتحليل والتخطيط االسوتراتيجي وعرفها جانب من الفكر اإلداري بأنها   هي القيادة التي تعتمد على ا

منطق التفكير االستراتيجي وتتميز بوضووح الر يوة المسوتقبلية المبنيوة علوى استشوراف  إلىباالستناد 

العالقوة بوين األهوداف والفورص  إلوىالمستقبل،وتسعى لتحقيق الفاعلية والكفاءة في المنظمة المسوتندة 

يوق األهوداف لوضوع المنظموة فوي الصودارة،وهي تحق إلوىللوصوول  واإلبداعالمتاحة وتتبنى االبتكار 

                                                             
  28، ص 2338عبدالرحمن محمد العيسوي ،إستراتيجية القيادة العسكرية،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية ،1
  49 مرجع سابق، صمد جاد الرب ، سيد مح2

3Wanasika, J., (2009), « Strategic Leadership and RelationalE for 

EconomizingStrategizing Principles», Unpublished thesis Submitted to the 

Reqiurements for the Dgree of Doctor of Field of Concentration : Management, New 

Mexico State University, P29 . 

  13، ص 2313عبدالعزيز بن سعيد األسمري، القيادة اإلستراتيجية ودورها في درء ومواجهة األزمات ،( 4)
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 الجاريووةاألحداثاتسوواعا عوون القيووادة التقليديووة التووي تركووز علووى الخطووط التشووغيلية فووي مواجهووة  أكثوور

 . (1)تعليمات وإجراءات العمل   بإتباعااللتزام  إلىفقط،وتميل 

 ول والتصوور المسوتقبلي وعرفها خيري  بأنها   هي القيادة التي يكون لها السبق والقدرة علوى التخيو

 (2)نحو خلق التغير االستراتيجي الضروري والمطلوب للمنظمة  . اآلخرينالمرونة ودعم 

بأنهوا : قيوادة ماهلوة تمتلو  مهوارات عمليوة  اإلسوتراتيجيةومن خالل ما سوبق يعورف الباحوث القيوادة  

ف و تحديوود معووالم تركووز علووي فهووم و دراسووة بيئووة الوضووع الووراهن للمنظمووة ، و تعموول علووي استشوورا

، و  لو  مون خوالل تفعيول الوسوائل التهنيوة و  إسوتراتيجيةالمستقبل عبور تصوورات و ر ى و خطوط 

التقنية كافة التي تمكن صاحبها من تحقيق األهداف الكبيرة بالمحافظوة علوي اسوتقرار الحالوة الراهنوة 

 و ضمان عدم تراجعها و تطوير موارد المنظمة و مكانتها المستقبلية .

 وهي : اإلستراتيجيةكما ويتضح مما سبق وجود عدة مرتكزات أساسية لمفهوم القيادة     

 إستراتيجية، إمكانات وفرص متاحة ، تصور استراتيجي ، أهداف  إستراتيجيةخطة  ،  قيادة ماهلة 

 (3)، مرونة . ، تطور مستمر

 

 

 المطلب الثاني 

 اإلستراتيجيةالقيادة أنماط 

جاهوواتهم ومعوارفهم حووول المفوواهيم ات اخووتالفارسواتهم للشوواون إداريووة بسوبب يختلوف األفووراد فووي مم

فإ ا كانت القيادة تقوم  ،م الشخصية وطباعهم االجتماعية هارية وأساليبها ، واالختالف في خبراتاإلد

موون الخطووأ االعتقوواد بووأن القيووادة بووين القائوود وأفووراد الجماعووة ، ففووي جوهرهووا علووى التفاعوول الووتي يووتم 

أنمواط القيوادة وسووف نعور  مون خوالل هوتا المطلوب ، على نوع واحد فهي تتعدد وتختلوف تقتصر 

 .4اإلستراتيجية

تتعوودد األنموواط القياديووة بتعوودد المهووام و الوبووائف المنوطووة بهووا ، و تووزداد تخصصووية األنموواط مووع     

ي االسوتراتيجي تحديد نووع القيوادة و الودور المطلووب منهوا ، وقود  كور ) جميول( تعريفوا للونمط القيواد

                                                             

طارا شريف يونس ، الفكر االستراتيجي للقادة : دروس مستوحاة من التجارب العالمية والعربية ، المنظمة ( 1)

 . 38صم ، 2332العربية للتنمية اإلدارية ، 

 . 16م ، ص2313أسامة خيري ، القيادة اإلستراتيجية ، دار الراية للنشر والتوزيع ،  ( 2)

، محمد حسنين  73م ، ص2336،  4خالد أحمد عمر ، إدارة الشرطة العصرية ، أكاديمية شرطة دبي ، ط( 3)

 2338يرة للنشر والتوزيع ، عمان ، العجمي ، االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية ، دار المس

 .  78ص 

 . 42، ص مرجع سابقعائشة إبراهيم البريمي ، (4)
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 أسولوبهوهو   مجموعة من السمات التاتية و المهارات المكتسبة التي يتملكها فرد ما ، و التي تحودد 

 . 1عليها من مهام و قرارات تتباين من فرد آلخر يترتبوما  اإلستراتيجيةفي ممارسة القيادة 

المشواركة ، التنفيتيوة ( علوي  أنماط أساسوية وهوي ) اإلجرائيوة ، التحويليوة ، أربعةوسنتطرا إلي     

 النحو التالي:

 نمط القيادة اإلجرائية : .1

لوي إوهو مبني علوي عالقوة التبوادل االقتصوادي بوين القائود و التوابعين ، إ  تفتقود القيوادة اإلجرائيوة     

حوث التبوادل بينوه وبوين المووبفين  التعزيز دير المشروط ، فالقائد يهتم بالنتائج ، ويركوز عملوه علوي

الحوووار و ضووبط لووه القوودرة علووي ائوود اإلجرائووي فووي أنووه محوواور جيوود ضووبط أعمووالهم ، ويتميووز القو

ويصوونع القائوود اإلجرائووي مجموعووة أهووداف ، واتفاقووا اإلجووراءات وإيصووال ر يووة جتابووة للمسووتقبل ، 

واضحا حول ما يتوقعه القائد من األعضاء ، وكيوف يكوافئهم علوي جهوودهم و التوزامهم ، ويقودم لهوم 

 .2غتية الراجعة حول المهام الماداةالت

 نمط القيادة التحويلية : .2

ويسعي لتحويل المنظمة مون وضوعها الحوالي إلوي الوضوع المنشوود ومون وهو نمط محفز فكرياً ،     

خالل هتا النمط يسعى القائد إلي جعول العواملين يتجواوزون مصوالحهم الخاصوة ، ويرتقوون بمسوتوى 

عادة ما يسوعى القائود التحوويلي إلعوادة تشوكيل المسوتقبل ، وعودم االنقيواد المنظمة وتحقيق ر يتها ، و

لألفكووار السووائدة ، ويتميووز القائوود التحووويلي بأنووه صوواحب ر يووة ، و صوواحب رسووالة ، و  وبيفووة نقوول 

 .(3)الناس من حوله نقله حضارية ، ويدير بالمعاني و القيم

 نمط القيادة المشاركة : .2

 بأن القائد يحفز العاملين معه علي المشاركة في  اإلستراتيجيةن القيادة ويتميز هتا النمط م    

االرتقاء بأداء الكيان التي ينتموون إليوه مون خوالل المشواركة فوي تحديود األهوداف بوضووح ، وتحديود 

الطووورا الماديوووة لتحقيوووق تلووو  األهوووداف ، وهوووتا الووونمط يوووادي دلوووي تعزيوووز الثقوووة فوووي الووونفس لووودى 

 . (4)العاملين

                                                             

تشكيلة األنماط المعرفية وأنماط القيادةاإلستراتيجية المحددة لفاعلية فريق اإلدارة العليا ، أحمد نزار جميل ، ( 1)

 . 142 -141، ص  2313رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية اإلدارة واالقتصاد ،  

)2(Crossan ,MVera, D. &Crossan (2004) Strategic Leadership and Organizational 

Learning .. Academy of Management Review, P224 . 

 26، ص  2333، 1السويدان ، القيادة في القرن الواحد والعشرين ، قرطبة لإلنتاج الفني ، الريا  ، ططارا ( 3)

. 

بن سعد المربع ، القيادة اإلستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظيمية في األجهزة األمنية ، دراسة صالح ( 4)

،  2338، ميدانية على المديرية العامة للجوازات ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الريا 

 . 23 – 18ص 
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 ط القيادة التنفيذية :نم. 4

و خالل هتا الونمط نجود أن اهتموام أعضواء الجهواز التنفيوتي و عودم اهتموام أعضواء اإلدارة العليوا     

من قبول رئويس الجهواز التنفيوتي و مسواعديه ، بينموا تكتفوي اإلدارة  اإلستراتيجيةفيتم اتخا  القرارات 

 .(1)العليا بالمصادقة عليها

ف األنماط القيادية مرتبط باختالف البيئة التنظيميوة و طبيعوة دورهوا الوتي ختالمما سبق يتضح  ا    

يلقووي بظاللووه المباشوورة علووي إدارة المنظمووة ، وهووتا مووا يوودفعنا للحووديث بإيجابيووة حووول تعوودد و تبوواين 

صفات األنماط ، مع اإلشارة دلي أن الدور األهم لدى اإلدارة يتركز حوول توبيوف مهوارة كول نموط 

 المواقف المختلفة. في األحداث و

 

 

 المطلب الثالث

 اإلستراتيجيةالقيادة وخصائص ومهارات ية أهم

 ائص ومهارات القائد االستراتيجي ، وخص اإلستراتيجيةيتناول هتا المطلب أهمية القيادة  

 اإلستراتيجيةأهمية القيادة أوالً : 

ي تفوور  علووي أصووحاب القوورار القيووادة و اإلدارة عووالم واسووع و ملوور بووالتطورات المتسووارعة التوو    

، و التفاعوول مووع الحاضوور بمعطياتووه ، و االسووتعداد للمسووتقبل بتوقعاتووه ،  بتفاصوويلهدراسووة الماضووي 

التوي تععود األقودر علوي استشوراف و تلبيوة احتياجوات المنظموة  اإلسوتراتيجيةوعليه تبرز أهمية القيادة 

 استراتيجيا و هي بتل  :

يتوقوف إلوي حود كبيور علوي القودرات المعرفيوة و اإلبداعيوة للقيوادة  ـ مصدر االبتكوارات : وهوتا 1    

، ومووا تمتلكووه موون ر يووة مسووتقبلية ، فووي ضوووء المحركووات الداخليووة لتقووديم االبتكووارات  اإلسووتراتيجية

التنظيميووة التووي تتضوومن نمووط القيووادة و الممارسووة اإلداريووة ، و الثقافووة التنظيميووة ، واإلبووداع الفووردي 

بالمنظمووة ، زاد احتمووال احتووواء التغييوور  اإلسووتراتيجيةدرات اإلبداعيووة لوودى القيووادة ،فكلمووا زادت القوو

التنظيمووي علووي كوول موون الجوانووب المتعلقووة بتصووميم المنظمووة و كووتل  الجوانووب المتعلقووة بالتصووميم 

 التنظيمي مثل األهداف ، 

 .(2)ثقافة المنظمة و األداء ، وتنمية األفراد و التأثير في قيمهم و اتجاهاتهم بما يدعم تطوير

                                                             

  213، ص 2338زمات األمنية دراسة تطبيقية ، أكاديمية شرطة دبي ، أحمد توفيق التخطيط والتنظيم فدارة األ( 1)

مسلم ، أثر القدرات اإلبداعية للمديرين والسياا التنظيمي على مستوى ومحتوى تطوير علي عبدالهادي ( 2)

 . 188 – 187، ص  2333المنظمات السعودية ، مجلة اإلدارة العامة ، اإلصدار الثاني ،  
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ـ تطوير أداء العاملين : فهي العنصر القوادر علوي إدخوال و إحوداث التغيور و التطووير فوي أداء  2    

التوابعين ، كمووا أن إدارة و تقووويم و تطووير األداء عمليووة تنبووع مون دافووع  اتووي صوادا و قوودرة تأهيليووة 

 .(1)اإلستراتيجيةمتكاملة لدى القيادات 

علووي اسووتقطاب الكفوواءات  اإلسووتراتيجيةفوواءات إداريووة مبدعووة : تحوورص القيووادة ـ اسووتقطاب ك 3    

اإلدارية المبدعة وتنميوة قودراتهم لمواجهوة المشوكالت فوي الظوروف الطارئوة ، و مواجهوة التحوديات 

 .(2)بتفكير إبداعي و ر ية مستقبلية

عن نجاح المنظموات أو فشولها مساولة  اإلستراتيجيةـ تحقيق التوازن االستراتيجي : إن القيادة  4    

المسواولون عون التميوز  من خالل تحقيق التوازن االستراتيجي بين التطلعات و الحاجات ، كموا أنهوم

  .والمنافسة 

 .(3)وهم التين يتولون التخطيط االستراتيجي ، و التفكير االستراتيجي بهدف تطوير المنظمات

  بوالتخلص مون األدوار التقليديوة للقيوادة ، و التوجوه ـ تحقيق التفوا و التطور للمنظموة : و  لو 3    

تفهم مغزي األحوداث دون  اإلستراتيجيةللدور االستراتيجي التي يتطلع إلي األفق األرحب ، فالقيادة 

التأثر بظواهر األمور ، ولديها القدرة علي اتخا  القرارات بالسرعة الممكنة دون أن يمونعهم الخطور 

 .4المتوقع

ديور محوددة بعنصور داخلوي للمنظموة و  اإلسوتراتيجيةالباحث مموا  كور أن أهميوة القيوادة واستنتج     

دور و أهمية متداخلة بوين مركبوات البيئوة الداخليوة  اإلستراتيجيةإنما يتعدى  ل  األمر ليصبح للقيادة 

ارد ، و الخارجية للمنظمة علي صعيد ) التخطيط و اإلبداع االستراتيجي ، و التطوير المسوتمر للموو

و التفوا و التميز المتواصل ، و المرونة و التوفيق بين األهداف ، و القدرة علي مواجهة التهديودات 

 و الصعوبات ( .

 

 

 

                                                             

، القيادة العليا واألداء ، دراسة ميدانية تحليلية ، لدور القيادات السعودية ، رسالة ماجستير ، دار  المطيريتامر ( 1)

 . 3، ص 2333الفجر للنشر والتوزيع ،  القاهرة ،  

دروس مستوحاة من التجارب العالمية والعربية ، المنظمة  –يونس ، الفكر االستراتيجي للقادة طارا شريف ( 2)

 . 43 – 44، ص  2332،   1مية اإلدارية ، القاهرة ، طالعربية للتن

  33،ص  2336 1ريتشارد هيوز ، كيف تصبح قائداً استراتيجياً ، مكتبة العبيكان ، الريا  ، ط(3)

األردن ،  –الركابي ، اإلدارة اإلستراتيجية   العولمة والمنافسة   دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان كابم نزار (4)

 . 93ص  2334،   1ط
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 : اإلستراتيجيةخصائص القيادة ثانياً : 

يتميز القائد االستراتيجي عن ديره بمجموعة مون العناصور و الخصوائص التوي تعضوفي لوه مزيودا     

بجوودة عاليوة و تميوز  اإلسوتراتيجيةالقووة اإلداريوة ، و التوي تمكنوه مون القيوام بمهاموه من اإليجابية و 

حوول مجموعوة الخصوائص وهوي علوي النحوو  (1)وإبداع ، و نتكر من هته الخصائص موا تحودث بوه

 التالي :

ي تواثر ـ قدرته علي حيازة المواد النادرة أو اقتنائها : و يقصد به حيازته المعرفة و الخبرة التو 1    

 بمستواها علي كل ما هو موجود في الوسط التنظيمي .

، حيوث  اإلسوتراتيجيةـ المركز الوبيفي : يتحدد في موقع القمة و يضع القائد في دائورة القيوادة  2    

تنفرد المواقع العليا بسولطات و قودرة مرتبطوة بوالموقع الووبيفي ، فضوالً عون تعامول هوتا الموقوع موع 

 . جيةاإلستراتيالقرارات 

ـ مصدر القوة التي تمنحه التأثير علي الغير : تشير القدرة هنا إلوي مشوروعية التوأثير المكتسوبة  3    

 اتيا وليس علي أساس موا يملكوه مون سولطة بشوكل قوانوني ، فوإن فعول القودرة التاتيوة يجعول طواعيوة 

يوتاً ألوامور و تعليموات أو االنقياد مون قبول المر وسوين خيواراً اسوتراتيجيا للجماعوة المنقوادة ولويس تنف

 قوانين .

إمكانية التوسع في العالقات مع أصحاب التأثير : سواء أكان  ل  مون المنظموة أم مون خارجهوا ،     

 بما يخدم تطلعات المنظمة و خياراتها المستقبلية .

قة تفكيوره الوسائل التي تشكل طري إحدىـ الخريطة العقلية المعرفية : يمثل اإلدراك لدى الفرد  3    

و تفسويرها و تنوعهوا ، ويشوير إلوي أن البودائل التوي تجتواز مراحول  اإلسوتراتيجيةفي اتخا  القورارات 

عملية صناعة القرار االستراتيجي ستاول بالنتيجة إلي شعور متخت القورار فوي اإلدارة العليوا بأهميوة 

 البديل دون ديره .

 االستراتيجي :  القائد أن من خصائص (2)و كر يادر

و بالتوأثيرات المحتملوة التوي تحودثها  اإلسوتراتيجيةـ المعرفة الشاملة باألشياء التي تحدث في البيئة  1

 خياراته علي جهود أولئ  التين يعملون معه .

ـ تكامليوة الجهووود : حيوث يجوب أن تكووون جهوود االسوتراتيجي متكاملووة موع جهوود و اسووتراتيجيات  2

 ، و المساندين له . منه و المنسقين معه األعلىالعناصر 

                                                             

 . 21طارا شريف يونس ، مرجع سابق ، ص ( 1)

، التفكير االستراتيجي وصيادة اإلستراتيجية في القرن الواحد والعشرين ،ت : راجح محرز هاري أر يادر ( 2)

 . 42 -41، ص  2311علي ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، اإلمارات ،  
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 وقد توصل الباحث من خالل الخصائص السابقة إلي أنها تنقسم علي قسمين و هما :    

خصوائص شخصووية و قوودرات قياديوة وهووي تسوواهم فوي دعووم القائوود االسوتراتيجي ، وتسوواعده فووي بنوواء 

لمسوتقبلية ، ، و تمنحوه القودرة علوي إدارة العواملين وفوق األهوداف و الخطوط ا اإلستراتيجيةتصوراته 

 كما أن هته الخصائص تععد القاعدة األساسية للمهارات و المهام التي تتعلق بالقائد االستراتيجي .

 : اإلستراتيجيةمهارات القيادة 

تزداد الثقة بقدرات و إمكانوات القائود فوي عملوه مون خوالل إثباتوه لجدارتوه العلميوة التوي اكتسوبها ،     

 لتي وبفها في إدارته لألعمال .ومن خبرته و مهارته العملية ا

و يعرف كنعان المهارة بأنها   القدرة علي القيام بعمل من األعمال بشكل يتسم بالدقوة و السوهولة     

 .1و السيطرة فيما يبتله الفرد من جهد ووقت  

أنهوا : والرتباط دراسوتنا بوالواقع األمنوي يشوير الباحوث إلوي مفهووم المهوارة األمنيوة إجرائيوا ب          

مجموعووة الصووفات و المعووارف و الخبوورات العلميووة و العمليووة التووي يمتلكهووا العوواملون فووي األجهووزة 

و ة بكفواءة عاليوة و فعاليوة متواصول إنجوازاتهماألمنية ، و التي تمنحهم المقدرة علي تحقيق أهدافهم و 

 إبداعات مميزة .

 قدرات رئيسية هي :  أن المهارة القيادية هي مجموع ثالث 2و قد أورد حبتور    

أن اإلنسان تحكم سلوكه دوافع و محفزات من وقت آلخر ، ومن موقف  استيعابـ القدرة علي  1    

 آلخر .

ـ القدرة علي التعامل مع األفراد و الجماعات بشكل يستخدمون فيه كل قدراتهم لتحقيق الهودف  2    

 المشترك.

 تي يحقق أحسن استجابة مطلوبة منهم .ـ القدرة علي تهيئة المناخ المالئم ال 3    

علي وجوه الخصووص فسونورد عوددا مون المهوارات المتعوددة  اإلستراتيجيةأما فيما يتعلق بالقيادة     

 في تصنيفاتها ) تصورية ، شخصية ، إدارية ( وهي علي النحو التالي :

 أوال : المهارات التصورية :

 يجب أن يتميز بها القائد االستراتيجي و تشمل : أول المهارات التي 3(Wongوهي في نظر )     

 ، ممارسات إبداعية . وقائياتصور و توقع المستقبل ، تفكيرا أ ـ ال    

                                                             

 . 333، ص  2332،   2األردن ، ط –إلدارية ، مكتبة دار الثقافة ، عمان كنعان ، القيادة انواف ( 1)

حبتووور ، اإلدارة العامووة المقارنووة لطلبووة الدراسووات العليووا ، العربيووة الدوليووة للنشوور والتوزيووع ، عبوودالعزيز صووالح ( 2)

 . 131 – 133ص  2333األردن ،  

)3(A & ,.Chan, A Wong(2010) Understanding the Leadership Perceptions of Staff in 

China’s Hotel Industry: Integrating the Macro and Micro Aspecs of Leadership 

Contexts .China: International Journal of Hospitality Managemen, P 9 . 
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 ب ـ تطوير مرجعية تشكيلها ، ويتضمن نظم الفهم و أنماط التمييز .    

 ت ـ القدرة علي التمييز و تجاهل القضايا التي ال عالقة لها بالمشاكل .    

 ـ الفعالية في بل محيط معقد . ث    

 ج ـ مهارات صيادات الغايات ، و األهداف ، والوسائل .    

 ثانيا : المهارات الشخصية : 

 : وهي المهارات وتتمثل المهارات الشخصية في مجموعة من

 أ ـ االتصال ، و التفاو  ، ونظم المعلومات .    

 ب ـ بناء أصحاب مصالح متنوعين .    

 لهام اآلخرين بالعمل .ت ـ إ    

 المصالح (. أصحابث ـ تمثيل المنظمة و الجمهور الداخلي و الخارجي )     

 ج ـ مهارات تنسيق الغايات ، واألهداف و الوسائل .    

 ثالثا : المهارات اإلدارية :

 أن المهارات لدى القيادة مرتبطة باشرات ومنها :  (1)كما ويتكر النمر    

 لتخطيط و توزيع العمل توزيعا عادال بين المر وسين .أ ـ كفاءة ا    

 ب ـ وضع معدالت و مقاييس موضوعية لألداء .   

 ت ـ توضيح خطوط السلطة للمر وسين .    

 ث ـ تحقيق التنسيق بين النشاطات و األحداث اإلدارية المختلفة .  

من اإلنتاجية مون خوالل الرقابوة  ج ـ القدرة علي اختيار أفضل األساليب التي تحقق أكبر قدر ممكن  

 و اإلشراف ، و تبسيط اإلجراءات ، و التخفيف من المركزية .

ويتضح مما سبق أن المهارات المتعلقة بالقائد االستراتيجي هي عبارة عن حلقات متصلة و الحاجوة  

توه اإلداريوة يواثر سولبا علوي كفاء المهاراتلها متساوية ، بمعني أن فقدان القائد االستراتيجي إلحدى 

،  أدائهو أيضا علي جودة مخرجاته الفنية ، وكلما أتقن القائد االستراتيجي تل  المهارات كلما تحسن 

وتنوعوت أسواليبه ، و ازدادت جوودت مخرجاتوه ، وبوتل  يتوجوب علوي القائود االسوتراتيجي أن يعمول 

متعلووق بالر يووة وبشووكل مسووتمر علووي تطوووير مهاراتووه بشووكل دوري خاصووة أن الوونمط االسووتراتيجي 

 المستقبلية بعيدة المدى ، و التي تلقي علي عاتقه مساولية المتابعة و التقييم لتل  المهارات .

 

                                                             

،   3اريوة ، الريوا  ، طالنمور وآخورون ، اإلدارة العاموة األسوس والوبوائف ، مطوابع الفورزدا التجسعود محمد ( 1)

 . 321، ص  2331
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 المطلب الرابع

 اتجاهات القيادة اإلستراتيجية  

والتووي تناولهووا هووتا البحووث وهووي تمكووين اتجاهووات القيووادة اإلسووتراتجية  يتنوواول هووتا المطلووب 

 لتنظيمية ، والتصور االستراتيجي .العاملين ، ونشر الثقافة ا

 تمكين العاملين : أوالً : 

تووولي المنظمووات اهتماموواً كبيووراً لتبنووي المفوواهيم اإلداريووة الحديثووة ، و لوو  بهوودف تحقيووق الميووزة    

التنافسوية ، خاصووة مووع ازديوواد مفهوووم التطوووير و التحسوين المسووتمر للمنظمووات ، و بالتووالي لوويس موون 

د من الماسسوات و الشوركات علوي تحسوين مواردهوا البشورية مون خوالل تبنوي الغريب أن تركز العدي

 عمل ، و األداء و الرضا الوبيفي مفهوم التمكين ، لما له من أثر إيجابي و فعال يتعلق بمخرجات ال

 مفهوم التمكين : . 1

أنوه   شوعور العامول بالقودرة علوي التوأثير فوي مجريوات العمول الوتي يقووم بوه بشوكل ملمووس ، وكهو 

يعمل لنفسه ، وليس بصفته أجيراً ، األمر التي يعزز لديه روح المبادرة و الردبة في العمل ، و في 

إطووالا أفضوول الطاقووات الكامنووة لديووه ، وهووو يسوواعد علووي النمووو و التطووور الشخصووي ، ممووا يوونعكس 

    . (1)إيجابيا علي أدائه في العمل

لدى الفرد و إتاحة الفرصة لتقوديم أفضول موا عنوده و بأنه :   إطالا القوة الكامنة Michiganويعرفه

  ل  بتدعيم إحساس الفرد بفاعليته التاتية من خالل التعرف علي العوامل التي تزيد شعوره 

 (2)بالقوة و التأثير و المشاركة باتخا  القرارات و المساولية عن النتائج  

أكبور و  بمسواولياتولي شوخص موا القيوام إلي التمكين و  كر بأنه   يتم عندما يتوMurrell أشاروقد 

 (3)سلطة أوسع ، وينفت من خالل التدريب و الثقة و الدعم العاطفي  .

اتخا  قرارات  + قووة  +  النقاط التالية : من خالل استعرا  مفهوم التمكين أن يتركز حول  يتضح

 فرصة  = تمكين

 :  خمسة أبعاد للتمكين وهيLashley(1) كر 

                                                             

المغربووي ، المهووارات السوولوكية والتنظيميووة لتنميووة الموووارد البشوورية ،دار المسوويرة للنشوور  عبدالحميوود عبوودالفتاح (1)

 . 66ص  2337والتوزيع األردن، 

)2(Michigan, Flint & ,E. Czuba, Cheryl Michigan).2004) Empowerment: What is it ?, 

Joe Journal, 5664, p 3-4. 

)3(Murrell,M., Meredith, and Murrell (2000) Empowering Employee .New York: 

McGrawHill, p22. 
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: المهمة : يهتم البعد األول بحرية التصرف التي تسمح للفرد التي توم تمكينوه مون أداء  البعد األول   

 المهام التي وبف من أجلها .

البعوود الثوواني : تحديوود المهمووة : يأخووت هووتا البعوود بعووين االعتبووار كميووة االسووتقاللية المسوواول عنهووا    

 مدى يتم توجيههم .الموبف أو مجموعة الموبفين للقيام بمهام عملهم ، و إلي أي 

البعد الثالث : القوة : يرتكز علي دراسة مفهوم القوة و كيفية تأثيرها علي عملية التمكين ، و يأخوت    

 بععد القوة بعين االعتبار الشعور بالقوة الشخصية للفرد الممكن .

ام األفوراد و البعد الرابع : االلتوزام : يأخوت بعوين االعتبوار اكتشواف االفتراضوات عون مصوادر التوز   

اإل عان التنظيمي ألسلوب محدد للتمكين ، و يتصل بعد االلتوزام بالمواضويع المتصولة بزيوادة تحفيوز 

 األفراد من خالل توفير احتياجات الفرد للقوة .

البعد الخامس : الثقافة : يبحث هتا البعد في مدى قدرة ثقافة المنظمة علي تعزيز الشعور بالتمكين    

تنظيميووة التووي توصووف بووالقوة و الووتحكم موون ديوور المحتموول أن توووفر بيئووة مالئمووة لنجوواح ، فالثقافووة ال

 التمكين بل علي األرجح قد تشكل عاتقاً لبيئة التمكين .

البعود السوادس : بنوواء فورا العمول : و يعوود العمول الجموواعي أموراً مهمواً فووي مواجهوة المشووكالت ، و   

 .2ترشيد استهالك الموارد بفاعلية

و رضواهم و انتموائهم الووبيفي ،  دافعتويهمد السوابع : حفوز العواملين : و  لو  مون خوالل زيوادة البع   

 . 3احتياجاتهموبصفة خاصة عندما تشبع 

 أهمية تمكين العاملين :.2

ـ تحقيق االنتماء و المشاركة الفاعلة و تطوير مستوى أداء العاملين باكتساب المعرفة و المهارة و  1

 .4للموبفينكتل  تحقيق الرضا 

ـ زيوادة والء العوواملين للمنظموة ، و زيووادة فورص اإلبووداع ، و تطووير بوورامج المنظموة ، و تحقيووق  2

 .1نتائج بجودة جيدة

                                                                                                                                                                                   

)1(Lashley,C. and Mc Goldrick, J Lashley ( 1994) The limits of empowerment: a critical 

assessment of human resource strategy for hospitality operations Empowerment in 

Organization .Vol.2 ,p3-4 

( عالية عبدالحميد عارف ، تمكين العاملين ومتطلبات التطبيق في المنظمات المصرية ، رسالة دكتوراه ، جامعة 2)

  33:  2334 عين شمس ، القاهرة ، 

 2333 اإلدارية ، مكتبة دار جدة ، جدة ،( مدني عبدالقادر عالقي ، اإلدارة : دراسة تحليلية للوبائف والقرارات 3)

  41 ص

 2337 إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدماتي ، دار جرير للنشر ، عمان ،  السامرائي،مهدي  (4)

 . 72 -73 ص
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 أنواع تمكين العاملين :. 3

 أنواع تمكين العاملين لثالثة أنواع و هي :  2قسم عبد الوهاب

علي إبوداء رأيوه و توضويح و جهوة نظوره  و يشير إلي قدرة الفرد التمكين الظاهري : النوع األول : 

القورار المكوون الجووهري لعمليوة  اتخوا في األعمال و األنشطة التي يقوم بها ، و تععود المشواركة فوي 

 التمكين الظاهري.

يوضووح قوودرة الفوورد علووي العموول فووي مجموعووة موون أجوول حوول  التمكااين الساالوكي : النااوع الثاااني :

تل  تجميوع البيانوات عون مشواكل العمول و مقترحوات حلهوا ، و المشكالت و تعريفها و تحديدها ، و ك

 بالتالي تعليم الفرد مهارات جديدة يمكن أن تستخدم في أداء العمل .

و يشمل قدرة الفرد علي تحديود أسوباب المشوكالت و  تمكين العمل المتعلق بالنتائج : النوع الثالث :

طورا أداء العمول بالشوكل الوتي يوادي إلوي  حلها ، وكتل  قدرتوه علوي إجوراء التحسوين و التغيور فوي

 فاعلية المنظمة .

أن تمكين العاملين بالطريقة العلمية المدروسة تساهم في تطور المنظمة  و عليه نستنتج مما سبق   

، و تحقيق أهودافها ، وأن التسويب و عودم وضوع ضووابط  محوددة لعمليوة التمكوين سويكون لوه موردود 

المنظمات أمام مساولياتهم بفهم أبعاد التمكين الخمسة ، و التعامول موع سلبي ، األمر التي يضع قادة 

 العاملين بالشكل المناسب حسب البيئة التنظيمية لكل منظمة .

 نشر الثقافة التنظيمية :ثانياً : 

لقد حظيت الثقافة بشكل عام و الثقافة التنظيميوة بشوكل خواص باهتموام الكثيور مون علمواء اإلدارة ،    

ا لها من دور فعال في تحديد كفاءة و فاعلية التنظيمات اإلدارية وسلوك األفراد العاملين ، و نظراً لم

اإلداريووة ، و ممووا يزيوود موون أهميووة الثقافووة التنظيميووة  القووراراتبالتووالي التووأثير علووي كفوواءة و أهميووة 

 للمنظمة 

 .(3)المنظمات أو فشلهاهو ما يعده الكثير من الباحثين بأنها تعد من المحددات الرئيسية لنجاح 

 مفهوم الثقافة التنظيمية : . 1

  هي كل التقاليد و القيم و األعراف و الخصائص التي تشكل األجواء العامة للمنظمة و تاثر فوي    

 ً   (1)العاملين و هي خصائص تكون عميقة التأثير ، و تنتقل عبر األجيال و يكون تغيرها بطيئا

                                                                                                                                                                                   

 113 ص،  2336 التمكين مفهوم إداري معاصر ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ،  ملحم ،( يحيى 1)

– 111  

 . 36 ، ص 2332 إدارة الموارد البشرية ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، عبد الوهاب ،( علي 2)

( مصطفى محمود أبوبكر ، التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة ، مدخل تطبيقي إلعداد وتطوير التنظيم 3)

  433 ، ص 2333إلسكندرية ، اإلداري للمنشآت المتخصصة ، الدار الجامعية ، ا
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مجموعوة القويم و المعتقودات و المفواهيم و طرائوق التفكيور المشوتركة بوين كما يشار إليها علي أنهوا    

أي أن الثقافة الماسساتية ثقافة تتكون  فراد الجدد ،القدامى ، ويتم تعليمها لأل قادة الماسسة و أفرادها

 .(2)من القيم االجتماعية المسيطرة التي تساعد في خلق التكامل بين أجزاء المنظمة

 التنظيمية :  أنواع الثقافة.2

 : (3)فيما يلي أهم أنواع الثقافة التنظيمية التي  كرها حسن   

ـ الثقافة التنظيمية البيروقراطية : تحدد فيها المساوليات و السلطات ، فالعمل يكون منظموا ، ويوتم أ  

 التنسيق بين الوحدات ، وتسلسل السلطة بشكل هرمي .

يئة العمل التي تشجع و تساعد علي اإلبداع ، و يتصف أفرادها ـ الثقافة اإلبداعية : تتميز بتوفير ب ب

 بالجرأة و المخاطرة في اتخا  القرارات و مواجهة التحديات .

 ـ الثقافة المساندة : تتميز بتوفير بيئة العمل بالصداقة و المساعدة فيما بين . ج

 س النتائج التي تتحقق .ـ ثقافة العمليات : و ينحصر اهتمامها في طريقة إنجاز العمل ، ولي د

ـ ثقافة المهمة : تركز علي تحقيوق األهوداف و إنجواز العمول ، وتهوتم بالنتوائج ، و تحواول اسوتخدام  هـ

 الموارد بطريقة مثالية من أجل تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف . 

وصوفية أكثور ـ ثقافة الدور : ينصب تركيزها علوي نووع التخصوص الووبيفي ، و بالتوالي األدوار ال و

 من الفرد ، وتهتم بالقواعد و األنظمة .

 أهمية الثقافة التنظيمية :.3

 :(4)تعود أهمية الثقافة التنظيمية إلي دورها في النقاط التالية   

 ـ تكوين دليل إرشادي لإلدارة و العاملين لتحديد نما ج السلوك و العالقات .  1  

 أعضاء المنظمة الواحدة .   ـ تنظيم اإلطار الفكري الخاص بتوجيه 2  

 ـ تيسير مهمة اإلدارة . 3  

 ـ منح المنظمة الميزة التنافسية . 4  

 ـ زيادة قابلية المنظمة للتغير، ورفع قدرتها علي مواكبة التطورات . 3  

                                                                                                                                                                                   

  121 ، ص 2334، ( سعاد نايف برنوطي ، إدارة الموارد البشرية ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان 1)

)2(S.Riad, S.Riad.(2005) The Power of Organizatinal Clture as a Discursive Formation 

in Merger Integration Organizatinal studies .vol 26, P 1529 – 1554 . 

( عبدالعزيز حسون  آل حسون ، الثقافوة التنظيميوة  وعالقتهوا بفاعليوة التطوور التنظيموي ، رسوالة ماجسوتير ، جامعوة 3)

  3 ، ص 2331، نايف العربية للعلوم األمنية ، الريا 

المل  عبدالعزيز ، جدة  ( ممدوح جالل الرخيمي ، دور الثقافة التنظيمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، جامعة4)

  63 – 33 ، ص 2333 ،  
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 و بناًء علي ما سبق نستنتج أن الثقافة التنظيمية تكاد تكون العامل األهم في إبراز هوية المنظموة ،   

و توضيح قيمها ، كما أنها ترتبط بتوجيه سلوك العاملين و توجيهات إدارة العمول ، موع اإلشوارة إلوي 

دورهووا فووي حوول المشووكالت اإلداريووة التووي قوود تواجووه المنظمووة ، موون خووالل تنظوويم العموول و وضووع 

م المحووددات التووي تسوواهم فووي تنفيووت السياسووات العامووة ، و التووي موون شووأنها أن تعووالج و تطووور و توودع

 . اإلستراتيجيةالمنظمة لتواكب متطلبات العمل الحالية و 

 التصور االستراتيجي : ثالثاً : 

يمكوون إدراج التفكيوور بالمسووتقبل كميوودان حيوووي أساسووي فووي الوقووت المعاصوور ، حيووث إن التفكيوور     

لمسوتقبل ، بالمستقبل قد تحول إلي علم قائم بتاتوه ، وإن الحاضور بتكويناتوه و إبداعاتوه يلود عوادة فوي ا

 .(1)تم فهم هتا المتحرك يتم التنبا بوليد اليوم القادم فمتى

ضوووح التصووور االسووتراتيجي سوويعزز تووأقلم المنظمووة مووع الظووروف المتغيوورة ، و وو عليووه فووإن     

 اضحة و بعيدة المدى .بر ية ورسالة و سيوفر لها بيئة جيدة تساعدها بأن تكون رائدة في التعامل

 ستراتيجي : مفهوم التصور اال.1

  (2)طويلة األمد للقصد االستراتيجي إستراتيجيةيعرف التصور االستراتيجي بأنه :  ر ية     

إلووي أن التصووور االسووتراتيجي  رحيووث يشووا اإلسووتراتيجيةو يعوورف بأنووه   احوود ممارسووات القيووادة     

يجي توضويح وجهوة يعكس وجهات النظور الشخصوية للقائود الملهوم ، فوإ ا موا اسوتطاع القائود االسوترات

مموا يجعول  اإلسوتراتيجيةنظره الشخصية ، وأشرك مر وسيه فيها فإنوه يحصول علوي تأيودهم لر يتوه 

موون القصوود االسووتراتيجي خصوصووية موون خصوصوويات القائوود ، و فووي الوقووت نفسووه شوويئا مشووتركاً و 

  .(3)مفهوماً لدى الجميع

 ارتباط مفهوم التصور االستراتيجي : .2

لتصور االسوتراتيجي بواإلدارة و القيوادة  ات البعود االسوتراتيجي ، و هوو موا يجعلوه يرتبط مفهوم ا    

إلوي مفهووم  سأشوير، وعليوه  اإلسوتراتيجيةمتصالً بعدة مفاهيم متسلسلة لتحقيق النتوائج و التصوورات 

، و التفكيوور االسووتراتيجي ، و التخطوويط االسووتراتيجي ،  اإلسووتراتيجيةرسووالة المنظمووة ، و الر يووة )

ستشوووراف ، التنبوووا ، و التنفيوووت االسوووتراتيجي ( و  لووو  لنوووتمكن مووون توضووويح موضووووع التصوووور اال

 االستراتيجي بشكل أكثر دقة .

                                                             

 –التحديات( عالم الكتب الحديثة ، عمان  –األهمية  –اإلدارة اإلستراتيجية ) المفهوم  ، إبراهيم( الظاهر نعيم 1)

  273 ، ص 2339 1األردن ، ط

)2(Hitt ,M.A Hitt (2001) Strategic Management :Competitiveness  & Gloablization . 

Ireland: South-Westren College Publishing, P 470 . 

)3(M Macmillan H  & Tampoe(2000) Strategic Management: Process,Concept  & 

Implementation .Oxford: Oxford University Press, P74 . 
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ـ رسالة المنظمة : هي وثيقة مكتوبة تمثل دستور المنظمة و المرشد الرئيسوي لكافوة القورارات و  أ   

وضووح طبيعوة النشواط الوتي تعمول الجهود وتغطي عادة فترة زمنية طويلة نسوبيا ، والرسوالة تحودد ب

فيووه المنظمووة ، و خصووائص مووا تقدمووة موون منتجووات ، و خوودمات كمووا تحوودد العمووالء الووتين تسووتهدف 

المنظمووة إشووباع حاجوواتهم ، و اإلطووار األخالقووي و التكنولوووجي الووتي يميووز المنظمووات األخوورى التووي 

 . (1)تعمل في نفس الصناعة

في صيادة  ستراتجيةاإلجوهرية األولي لعملية اإلدارة خطوة ال: تكمن ال اإلستراتيجيةـ الر ية  ب   

شاملة للماسسة ، إ  يجب أن يكون لكول ماسسوة فلسوفة و فكور يميزهوا عون بواقي  إستراتيجيةالر ية 

بأنها    اإلستراتيجيةالماسسات ، و من هتا المنطق والرتباط مفهوم التصور بالر ية تعرف الر ية 

ة التي يحودد الوجهوة التوي تردوب فوي الوصوول إليهوا ، و المركوز السووقي المسار المستقبلي للماسس

 (2)و نوعية القدرات و اإلمكانات التي تخطط لتنميتها  تحقيقهالتي تنوي 

ـ التفكير االستراتيجي : توافر القدرات و المهارات الضرورية للقيام بالتنباات المسوتقبلية ، موع  ج   

اتخا  القورارات المتكيفوة موع حيواة المنظموة لكسوب معظوم المواقوف  إمكانية صيادة االستراتيجيات و

 ، كما أن التفكير االستراتيجي يساهم في رسم األولويات . (3)التنافسية في بل مواردها المحدودة

ـ التخطيط االستراتيجي : أحد أنواع التخطيط يراد منه استشراف المستقبل ، و االنطوالا لرسوم  د   

وقعات المرافقة له و صيادة السيناريوهات ، ويراد بوالتخطيط االسوتراتيجي تحويول االحتماالت و الت

فوي  اإلسوتراتيجيةالتفكير االستراتيجي إلي منهج قابل للتطبيق ، و موجه لتحقيق الغايات و األهوداف 

 .(4)نطاا السقف الزمني المحدد بالخطة

نة علي المستقبل ، بإبصار تطووره مسوتقبال ـ االستشراف : وهو إمكانية إسقاط حالة العلم الراه هـ   

، و تمييز ما يمكن تجنبه و التأثير فيه و السيطرة عليه ، و تبرز أهمية االستشراف من خالل تنسيق 

 .(3)القدرات العقلية للقادة

                                                             

،  2333 الجامعية ، القاهرة ،  األصول واألسس العلمية ، الدار –اإلدارة اإلستراتيجية  عو  ،( محمد أحمد 1)

  46 ص

إدارة األزمات والكوارث بين المفهوم النظري والتطبيق ، عين للدراسات والبحوث ،  سالم ،( محمد صالح 2)

  83 ،ص 2333 ،  1القاهرة ، ط

  246 ، ص 2334، سلمان ، البعد اإلستراتيجي للمعرفة ، مركز الخليج لألبحاث ، دبي  سلمان( 3)

التخطيط االستراتيجي للقيادات التربوية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ن  الكبيسي ، بن خضير  (عامر4)

 . 16 ، ص 2336الريا   ، 

منهج التميز اإلستراتيجي واالجتماعي للمنظمات ، دار وائل للنشر  -، اإلدارة بالتكاءات خرونآو  أحمد  صالح(3)

  179 – 178 ص ، 2313األردن ،  –والتوزيع ، عمان 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



- 31 - 
 

ـ التنبوا : و يعورف بأنوه جمووع الحقوائق و المعلوموات التوي تكووون لهوا مصوداقية لتحديود المسووتقبل  و   

التي ستولده السياسات المقترحة ، ويقوم علي الفكرة السائدة و هي أن الواقعوة سوتحدث فوي المحتمل 

 .(1)الزمن ، ولكن القدرة علي إصدار هتا الحكم و مرهون بتوفير الظروف التمهيدية للتنبا

ـ التنفيوووت االسوووتراتيجي : تشوووكل عمليوووة التنفيوووت االسوووتراتيجي حلقوووة الوصووول بوووين التخطووويط  ي   

من جانب آخر، و بتل  فهي المرحلة التي تأخوت علوي  اإلستراتيجيةيجي من جانب و الرقابة االسترات

 .(2)التي استقر عليها موضع التنفيت اإلستراتيجيةعاتقها تهيئة مستلزمات وضع 

المرتبطووة بووه بأنووه يتعلووق  األخوورىيتضووح موون خووالل عوور  التصووور االسووتراتيجي و المفوواهيم     

المستقبلية للمنظمة وهو يعكس توجهوات القيوادة التوي يجوب أن تتمتوع بمهوارات  اإلستراتيجيةبالنظرة 

التخطوويط و التفكيوور و االستشووراف و التنبووا و التنفيووت االسووتراتيجي بعيوود الموودى ، كمووا و يظهوور أن 

مرتبط بفهوم واقوع المنظموة و إمكاناتهوا التوي تاهلهوا لتحقيوق مآربهوا  اإلستراتيجيةنضوج التصورات 

 بمسار زمني واضح ودقيق . ستقبليةالم

 

 

 المبحث الثاني

 زمةاألماهية 

 تمهيد وتقسيم:

، زمووةشوويء أساسووي مووالزم للحيوواة اإلنسووانية علووى مموور التوواريي  ، وتتعوودد مفوواهيم األ األزموواتتعوود 

 لو   إلوىوتختلف باختالف التوجيهوات والتخصصوات المهنيوة والعلميوة فوي النظور إليهوا ، باإلضوافة 

مع بعض المفاهيم المتشابهة معها من حيث المراحل ومن حيث النتوائج ، ومون  زمةتداخل مفاهيم األ

مون  زموةعر  ماهية األ لأولتا كان البد لنا أن نح( 3)حيث البدايات ، ولكنها تختلف في المضمون

 خالل ثالث مطالب على النحو التالي : 

 زمةاألريف :تعلوالمطلب األ

 وقاية وإدارة األزماتاألساليب العلمية لل المطلب الثاني:

                                                             

 –مدخل إلى تحليل الدراسات المستقبلية في العلوم ، المركز العلمي للدراسات السياسية ، عمان  عبد الحي ،وليد (1) 

 . 37 ، ص 2332 ،  1األردن ، ط

 ، ص 2338 األردن ،  –( صالح عبد الرضا الرشد ، اإلدارة اإلستراتيجية مدخل تكاملي ، دار المناهج ، عمان 2)

364 . 

حمدي محمد عزالدين ، األزمات األمنية المحتملة واالستعداد لمواجهتها ، دراسة دكتووراه ، أكاديميوة الشورطة ، ( 3)

 . 2، ص 2314كلية الدراسة العليا ، مصر ، 
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 لوالمطلب األ

 زمةريف األتع

المتالحقوة التوي  األزمواترد التواريي وسوجل أو، السوماويةمنت بداية البشرية ونزول الديانات 

 كورت هوي قتول هابيول  ألزموةأومرت علوى البشورية منوت بهورهوا ومنوت تسوجيل التواريي لهوا ،كانوت 

فَبَعَوَث اللهوهع دعَرابواً )ا جواء فوي كتواب اللوه  عزوجول ة أخيوه كمووءسوري ايوو أنقابيل فلم يستطع  ألخيه

غعوَراِب يَْبَحثع فِوي األَْرِ  ِليعِريَوهع َكْيوَف يعوَواِري َسوْوأَةَ أَِخيوِه قَواَل يَوا َوْيلَتَوا أََعَجوْزتع أَْن أَكعووَن ِمثْوَل َهوتَا الْ 

عَواِرَي َسْوأَةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمْن النهاِدِمينَ   (1)﴾31﴿فَأ

 خوته في البئر دما فقد ابنه يوسف عندما رمى به أعن يعقوبالتي مر بها سيدنا  األزمةا بومرور

 . (2)فكان هتا العمل مبنى على التخطيط المسبق وكان سيدنا يعقوب يعلم بأنهم كا بين

مون السوحرة فرعون بالقبض على سيدنا موسى ومون معوه  أمرعندما في قصة سيدنا موسى  وكتل  

الهرب من بطش فرعون  إالدضب فرعون ، فما كان من موسى  إلىمما أدى لموسى أمنوا  أنبعد 

الجهوة األخورى  إلوىموسى بأن يضرب بعصاه البحر فيكوون ممهود للمورور  إلىحى الله عزوجل وأف

ْزنَووا بِبَنِووي إِْسووَرائِيَل اْلبَْحووَر وا۞ َوجَ  ليغوورا اللووه بعوود  لوو  فرعووون كمووا جوواء فووي كتوواب اللووه عزوجوول

هَ إِاله فَأَتْبَ 
نعودعهع بَْغيًا َوَعدًْوا ۖ َحتهٰى إِ َا أَدَْرَكهع اْلغََراع قَاَل آَمنتع أَنههع اَل إِلَٰ ْم فِْرَعْونع َوجع الهِتي آَمنَْت بِِه بَنعوو عَهع

ْسِلِميَن ((  (3)إِْسَرائِيَل َوأَنَا ِمَن اْلمع

فقود حودثت فوي عصوور القديموة مكانيوة محوددة  أواليقتصور علوى حودود زمانيوة  األزماتان حدوث  

والمشكلة  زمةاأل، ويودي الخلط بين المقصود ب األزماتوتقدم الحضارة قد تم بناءه وتطوره لتجنب 

تفواقم  إلوىمموا ينوتج  األزماتسوء التخطيط للتعامل مع  إلىوالصارع والكارثة وديرها من المفاهيم 

 المجتمع. وأابعاد تأثيرها على المنظمة  إلىوعدم االدارك  زمةاأل

عووام الصوووريي الكوبيووة بووين االتحوواد السوووفيتي سووابقا، والواليووات المتحوودة االمريكيووة فووي  أزمووةوتعود 

البترول العالمية  أزمةو 1967سط عام والشرا األ أزمةفي عهد الرئيس األمريكي كيندي و 1961

ا عوون العلوووم وتفصوويل مفهومهوو األزموواتتعوود هووي النووواه العلميووة الحديثووة لدراسووة علووم  1973سوونة 

 .(4)األخرى المتشابه

فووي أحضووان علووم اإلدارة و لوو  لكووي تنجووز المنظمووات  األزموواتوسوورعان مووا ازدهوور مصووطلح علووم 

ويجووب التميووز بووين مفهووومين وهمووا إدارة طارئووة  معينووة تموور بهووا  ،  أزمووةالعامووة مهووام عاجلووة لحوول 

                                                             

 31سورة المائدة اآلية ( 1)

 . 3، مرجع سابق ، صحمدي محمد عزالدين ( 2)

 93سورة يونس االية ( 3)

 . 16، ص 2314ضبع ، إدارة األزمات ، المكتب المصري للمطبوعات ، القاهرة ، رفعت عارف ال( 4)
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والتخفيوف مون  زموةاألتغلوب علوى تعني كيفيوة ال األزماتحيث ان إدارة  األزماتواإلدارة ب األزمات

تعنوي  األزمواتاإلدارة ب أموااثارها واالستفادة من ايجابيتهوا وتجنوب السولبية واالسوتفادة مون الودروس 

 (1)أخرى. أزمةالتمويه على  أولتغطي مشكلة قائمة  أزمةافتعال 

 :زمةاألمفهوم أوالً : 

))موقوف مسوتمر فوي عوالم افتراضوي  وقود عرفهوا القحطواني بأنهوا زموةتوجد الكثير من التعاريف لأل

علوى مسوتوى المنظموات  أوعلى مستوي الدولة  زمةليس له قيود في الوقت وال في المادة المولدة لأل

وينووتر بخطووورة شووديدة ويتطلووب مهووارات عاليووة وطرقووا إبداعيووة واسووتراتيجية حديثووة فووي اسووتعايبه 

 ( .2)والتعامل معه((

كما انوه يهوودد عون خلوول يواثر توأثيرا ماديووا علوى النظوام كلووه، وقود عرفهوا بعووض البواحثين بأنهوا عبووارة

 االفتراضات الرئيسية التي يقوم عليها هتا النظام

 إلوىوايضاء عرفها باحث اخر بأنها موقف خارج السيطرة وتحول فجائي عن السلوك المعتاد يادي 

موقوف يتطلوب اتخوا  هوتا ال مواجهوةنظوام العوام للمجتموع ، وان خلل وتهديد للمصالح، ويووثر علوى ال

 ( .3) اءه وضيق الوقت المقترن بالتهديدقرار محدد وسريع في بل محدودية المعلومات، والمفاج

 :زمةاألمع مفهوم  تتشابهمفاهيم ومصطلحات ثانياً : 

 الكارثة:.1

خسائر كبير وفادحة فوي األمووال واالرواح  إلىهي عبارة عن نكبة مفاجئة وضخمة وموجعة وادت 

مشووتركة ، مثوول كارثووة ضوورب  أوكارثووة طبيعيووة  أوكارثووة قوود تكووون موون صوونع االنسووان وأسووباب ال

الواليات المتحدة لليابان اثنواء الحورب العالميوة الثانيوة حيوث االلقوت الواليوات المتحودة القنبلوة النوويوة 

علووى هورشوويما ونكزاكووي ،حيووث كووان الوودمار هائوول وديوور محوودود ،وأيضووا نووتكر بضوورب موجووة 

وخسوائر فوي األرواح دموار هائول  إلوىة على دول شرا اسيا مثول اندونيسوا مموا أدى تسونامي طبيعي

 .( 4)والممتلكات

 الحادث:.1

                                                             

 . 26،ص 2338محمد نصر مهنا، إدارة االزمات والكوارث، الدار المصرية للكتاب ، ( 1)

، رجوووب 33، العوودد 28فيصوول بووون معوويض القحطووواني ،المجلووة العربيوووة للدراسووات األمنيوووة والتوودريب، المجلووود ( 2)

 328م،)المكتبة االلكترونية ،اكاديمية نايف للعلوم األمنية( ص 2312/يونيو مايو -هـ 1433

  2314،  دار الكتب الجامعي ، العين ،  1رجب عبدالحميد، إستراتيجية التعامل مع األزمات والكوارث،ط(3)

 23ص

 . 21م ، ص2333عبدالوهاب محمد كامل ، سيكولوجية إدارة األزمات ، د. ن ،  (4)
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مفاجي دير متوقع يتم بشكل سريع وتكون اثاره محدود ويتم التعوافي منوه بشوكل سوريع وقود  هوشيء

توة مثول حوووادث ماق أزموةإلىاليواثر فوي سوير الحيواة اليوميوة ،مثول حووادث السويارة ولكون قود يتحوول 

 .(1)المرور الطبية اثناء الضباب

 المشكلة:.2

هووي الباعووث الرئيسووي الووتي يسووبب حالووة موون حوواالت عوودم االسووتقرار وقوود تتطووور المشووكلة لتتشووكل 

   (2)زمةاأل

 التهديد:.3

مايسمى  أوزمةاألالخطر الممكن حدوثة وهي يمثل المرحلة التي تسبق  أوهي عالمة انتار للمتاعب 

 . (3)مبكر لالزماتاإلنتار ال

 الصراع:. 4

 (4)طرفينأوأكثرواتجاهاته ويدور حول التعار  في المصالح بين  أبعادهمفهوم متعدد  هو

 :زمةاألسمات 

 من حيث الزمان والمكان تعد تحول مفاجر ولحظي دير متوقع حدوثه 

 تتطلب قرارت سريعة وحضور  هني 

 تستهدفهم بشكل مباشر والقيم للمشاركين فيها النه هدافتشكل تهديدا لأل 

  ضعفها في بعض األحيان أوفقدان السيطرة 

 تمتاز بضيق الوقت وتسارع االحداث 

  زمةاألتسبب قلق وارباك لمتختي القرار والعملين على احتوى 

  وعدم وضوح الر ية والتعقيد الغمو 

 مصدر الخطر يمثل نقطة تحول 

 ( .3)زمةاألثناء وقوع تغير االحداث بشكل مفاجيءأ 

 

 

                                                             

 . 12م ، ص2331يوة ، إدارة األزمات في المستشفيات ، ابترك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  السيد عل(1)

 . 13، ص 232،   2السيد عليوة ، إدارة األزمات والكوارث ، دار األمين للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط(2)

 . 11حمدي محمد عزالدين ، مرجع سابق ، ص(3)

 . 22يجية التعامل مع األزمات والكوارث، مرجع سابق ، ص رجب عبدالحميد، استرات(4)

هوـ 1433، رجوب 33، العودد 28فيصل بن معيض القحطاني،المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلود (3)

 329م،)المكتبة االلكترونية ،اكاديمية نايف للعلوم األمنية( ص2312مايو/يونيو  -
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 :زمةاألمناهج الثاً : ث

لهوا وتحديود العوالج وتشخيصوها وتحلي زموةاألدي لحودوث توايجب علينا ان نقف على المسببات التي 

ضومن أسولوب ومونج علمووي واضوح ،وتختلوف المنواهج بووأختالف  زمووةاألمواجهوة المناسوب والفعوال ل

مميوزات كول مونهج وفوق أسوس و زمةاألوهناك تباين في نوع المنهج المستخدم في مواجهة  األزمات

 :هي  (1)األزماتاهج في تشخيص نبرز تل  المأو أهمومن 

 المنهج التاريخي:.1

ليسوت وليودة اللحظوة وانموا نشوأة نتيجوة عوامول متراكموة وتفاعلوت  زمةاأليتركز هتا المنهج على ان 

ة وكيفيو زموةاألاعتمواد علوى المعرفوة بماضوي  زموةاألونشأة في الماضوي ،وبوتل  يمكون التعامول موع 

أصولها الحقيقية ه لطرح وسائل مواجهتهها ،ووفقوا لهوتا المونهج تقسوم  إلىتطورها ومسبباتها وردها 

مراحوول تاريخيووة محووددة  تسووير كوول منهووا والعواموول التووي اثوورت فيهووا لمعرفووة بواعثهووا  إلىزمووةاأل

 (2)م متخت القرار.أماوالعوامل األخرى المساعدة حتى تتضح في النهاية الحقيقة الكاملة 

الووتي ضوورب الواليووات المتحوودة واسووتمر لموودة عشوور سوونوات هووي موون الكسوواد الكبيوور  أزمووةوتعوود 

فووي القوورن العشوورين نووتج عنووه انهيووار سوووا األسووهم  األزماتأسوووأالتاريخية،وتعوود موون  األزموواتأهم

ة مريكيولحكوموة األواتخوا  ا زموةاألتفواقم  إلوىطلق عليه الثالثاء األسود وقد أدى وأالمالية االمريكية 

 13ان وصول عودد العواطلين عون العمول  إلوىزيادة نسبة البطالة  إلىعدة قرارت مصيرية باإلضافة 

 م المتعاملين.أمانصف البنوك أبوابها  وأدلقتمليون شخص ، 

 المنهج التحليلي:.2

ئج انتو، وتحودد المالموح والزموةاألبعود حودوث  أووفوق المرحلوة الحاليوة  زموةاألفي هتا المنهج تحلل 

ثيرهوا علوى المنظمووة، وتوداعيتها المتوقعوة ويووفر هووتا المونهج تحيلويال يسواعد متخووت أفرزتها،وتأالتوي 

 القرار على 

 . فضلأبشكل  زمةاألقراءة 

 ظم:منهج الن.3

هوم مودخالت األزموة ، نظوا  يعتمد هتا المنهج على نظام متكامل يحتوي على أربعة مكونوات أساسوية

 تشمل المدخالت التي يعتمد علية في وبيفتوه تية المرتدة  ، تشغيل األزمة ، مخرجات التشغيل ، الغ

 (3)كن القصور والضعف.أماو زمةاألاألساسية وبتحديد هتا المدخل يمكن تحديد بواعث 

 

                                                             

 94-88، ص 2334الزمات ،القاهرة، مكتبة مدبولي ، محسن احمد الخضيري،إدارة ا(1)

 . 333فيصل بن معيض القحطاني،المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، مرجع سابق، ص (2)

 . 33د. رفعت عارف الضبع ، إدارة األزمات ، مرجع سابق ، ص(3)
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 المنهج البيئي:.4

ة التوي نشواء فيهوا وتفاعلوة ئووليود البي هويعتمد هتا المنهج على االحداث الحاليه أي انه وليد اللحظة و

 .عتمد على القوى البيئة الماثرة فيهي هو،وامعه

 المنهج المقارن:.5

جوه أوالحالية لتحديود  األزماتتقوم فكرة هتا المنهج على دراسة أزمات سابقة ومقارنتها موضوعيا ب

ثير أ،ومقارنوة توزمةاألكن وحجوم موامون خوالل مقارنوة )األزمنوة واأل، ويوتم  لو  االختالف والتشوابه 

 (1).(وطبيعتها زمةاأل

 هج الدراسات المتكاملة:من.9

ً  يقوووم هووتا الموونهج علووى مووزج وجمووع كافووة المنوواهج ومقارنتهووا  السووابقة ويعموول علووى تتبعهووا تاريخيووا

 السابقة والبيئة الحالية الماثرة وفق ر ية عميقة لتاريخها ، والعوامل المادية اليها،  األزماتب

 بعاد وهي:تتطورها ويشمل هتا المنهج ثالثة أومراحل 

 ييخبأستخدم أدوات المنهج التار زمةق في الدراسة التاريخية لألالعم.1

 الشمول في جمع البيانات .2

 االنسياب والتوازن.3

 

 

 الثانيالمطلب 

 زمةاألاألساليب العلمية للوقاية وإدارة 

 زمةاألاستراتيجية إدارة أوالً : 

كثيور مون االختصاصوات مثول تودل هوتا العلوم فوي  إلى، وبالنظر األزماتعلم إدارة من واقع مفهوم 

بعوض تلو  النقواط  بعوض فقهواء القوانون اإلداري الجانب السياسوي واالقتصوادي واالجتمواعي وضوع 

 وهي تقوم على القواعد التالية: (2)األزماتالدارة  اإلستراتيجية

 القدرة على تحقيق التكامل بين كافة القطاعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

 ات والمشاركات بين كافة االختصاصوات الوبيفيوة علوى أهمري يقوم على التفتوفير مناخ اد

 المستوي اإلداري والمركزي بهدف التعريف بكافة االختصاصات الوبيفية

                                                             

ة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة، مركز فهد أحمد الشعالن ، اتخا  القرارات أثناء الكوارث واألزمات ، دوري(1)

 .  33، ، ص1999بحوث الشرطة، 

 . 23السيد عليوة ، إدارة األزمات والكوارث ، مرجع سابق ، ص(2)
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 المرونة في التعامل للموسسة وسرعة التغير دون تعقيدات 

  تاألزماوضع سياسات واضحة ومرنة تناسب كافة القضايا المجتمعية المتعلقة بأدارة 

 فوي  األزموات)سيضع الباحوث بعوض القووانين التوي تتعلوق باألزماتوضع تشريعات متعلقة ب

 رات العربية المتحدة(مادولة األ

  األزماتتشجيع الباحثين على البحث في مجال إدارة 

  األزماتوضع أساليب حديثة لمواجهة 

 مناسببناء شبكة من االتصاالت الفاعلة لتوفير البيانات المطلوية في الوقت ال 

 (1)األزماتويات في إدارة لوتحديد األ 

  عداد لمواجهة المخاطرالمستقبل واإلالكفاءة في استقراء. 

الدوليوة التوي تعصوف  زموةاألاثنواء  زموةاألساليب ادارة بعض فقهاء القانون اإلداري بعض أوقد  كر

 وهي كتالي : (2)بالدول

 م الضادطأواستخدام التس .1

الكراه ضود الخصووم للتحقوق مكاسوب ولكون عليهوا ان تودرك بوأن هوتا أي ان تقوم الدولوة بالضوغط بوا

م المجتمع الدولي وهناك اسلوبين للضغط أماتضر بمصالحها ومواقفها  ةكارث إلىدي ااالسلوب قد ي

 وهما:

استخدام االسلوب القولي من خالل التهديد الواضح والتي يحدد الحد االقصى للمصداقية ولكن يعيبه 

 عدم المرونة.

تخدام السوولوك الفعلووي أي تكووون هنوواك عمليووة تصووعيدية فعليووة للضووغط علووى الطوورف االخوور مثوول اسوو

 العقوبات االقتصادية وديرها( أوالمقاطعة  أوالقيام)بالحصار 

 فقي:ام التوأواستخدام التس .2

مون  زموةاألالتوافوق بوين اطوراف  إلوىاالفعوال التوي تسوعى  أووهي تمثول مجموعوة مون التصوريحات 

وضح حلول متوافقة بين االطراف مع بغض التنزالت دون االلحاا ضرر باالطراف خالل وسيط و

 (3)المتنازعة.

 . م التوافقيأوم الضادط و التسأواسلوب الجمع بين التس .3

                                                             

أسامة  منصور السواح ، المفاهيم األساسية  لعلم إدارة األزمات والتخطيط االستراتيجي ، أكاديمية شرطة دبي ، (1)

 . 223-222، ص 2337

ضا شيحة ، دور التخطيط في إدارة األزمات ، سلسلة محاضرات ، أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، أحمد ر(2)

 .33، ص 2336مصر ، 

 . 243محمد نصر مهنا، إدارة األزمات والكوارث ، ص  (3)
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 والكوارث األزماترتي لمواجهة ماالقوانين والتشريعات التي وضعها المشرع اإلثانياً : 

جهووة وضووع قوووانين وتشووريعات تتناسووب فووي مواويووات لوس األأعلووى ر اإلموواراتيوضووع المشوورع 

   األزمات

 يضور بالعالقوات الخارجيوة  أووالكوارث التي تمر بها الدولة والتي تضر بالمصلحة العاموة المجتموع 

 على االتي: هوالتي تنص بعض مواد 2333لسنة  34تحادي رقم القانون االللدولة وقد صدر 

 167المادة 

 أوإشواعات كا بوة  أوبيانوات  أوع عمودا فوي زمون الحورب أخبوارا يعاقب بالسجن الماقت كول مون أ ا

دعاية مثيرة وكان مون شوأن  لو  إلحواا الضورر باالسوتعدادات الحربيوة للودفاع  إلىعمد  أومغرضة 

إضووعاف الووروح  أوإثووارة الفووزع بووين النوواس  أوبالعمليووات الحربيووة للقوووات المسوولحة  أوعوون الدولووة 

 المعنوية في الدولة.

التخابر مع  أوقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات إ ا ارتكبت الجريمة نتيجة السعي وتكون الع

التخوابر موع دولوة معاديوة كانوت العقوبوة السوجن  أودولوة أجنبيوة فوإ ا ارتكبوت الجريموة نتيجوة السوعي 

 المابد.

 :169المادة 

يعملوون لمصولحتها بايوة ألحود ممون  أوسولم لدولوة أجنبيوة  أوأ اع  أويعاقب بالسجن الماقت من نشر 

 أووثووائق  أومكاتبووات  أوأشووياء  أومعلومووات  أوصووورة وعلووى أي وجووه وبأيووة وسوويلة كانووت أخبووارا 

إحودى أودير  لو  مموا يكوون خاصوا بالودوائر الحكوميوة  أوإحداثيات  أوصورا  أورسوما  أوخرائط 

 أوالجهوة المختصوة نشوره من هتا القانون وكان محظورا من  3الجهات التي ورد  كرها في المادة ''

 إ اعته.

 :297المادة 

يعاقووب بالسووجن موودة ال تزيوود علووى خمووس سوونوات كوول موون عطوول عموودا وسوويلة موون وسووائل االتصووال 

أتلوف شويئا  أوقطوع  أوديرها من الخدمات االخورى المخصصوة لمنفعوة عاموة  أوالسلكية والالسلكية 

 حال عمدا دوت إصالحها. أوأجهزتها  أومن أسالكها 

 أوفتنوة  أون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات ا ا ارتكوب الجريموة فوي وقوت حورب وتكو

 .متفجرة أوباستعمال مواد مفرقعة  أوهياج 

 :149المادة  مكرر

 أوالمسوواس بسوويادة الدولووة  إلووىالماقووت كوول موون ارتكووب عمودا فعووال يووادي  أويعاقوب بالسووجن المابوود 

 ها.سالمة أراضي أووحدتها  أواستقاللها 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



- 38 - 
 

 مكرر: 197المادة 

تعطيول تنفيوت القووانين واللووائح وكوان  أوبالغرامة كل من اشترك في تجمهور لمنوع  أويعاقب بالحبس 

من شأنه أن يجعول السولم العوام فوي خطور وأمور رجوال الشورطة المتجمهورين بوالتفرا فعلمووا بواالمر 

 ورفضوا 

 لم يعملوا به. أوإطاعته 

يد على خمس سنوات ا ا كان الغر  من التجمهور ارتكواب جريموة وتكون العقوبة السجن مدة ال تز

 ما.

مون الوتين يتوألف مونهم  أوأكثوروتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خموس سونوات إ ا كوان شوخص 

 مخبأة ولو كان مرخص بحملها. أوالتجمهر حاملين أسلحة باهرة 

المنصووص عليهوا فوي هوته  ويعاقب بتات العقوبة كل من حور  علوى ارتكواب جريموة مون الجورائم

 (1)المادة.

 :زمةاألتقسيم مراحل إدارة ثالثاً : 

مراحول عودة ليسوهل علوي متخوتي القورار وضوع الحلوول التوي يمكون ان  إلىزموةاأليتحتم علينا تقسيم 

 إلوىتمر بعدة مراحل يختلف تقسيمها مون باحوث  زمةاألفمن المعروف بأن  زمةاألتقلل عن من اثار 

 خير تصب في نفس المجرى وبنفس النتيجة ولكن تختلف القرارات المتخته اخر ولكنها في األ

 .وية التقسيم لأوبحسب 

 :(2)وقد وضع الدكتور عماد حسين التقسيم التالي

 :زمةمرحلة التهيئة لأل. 1

فقود تكوون أسوباب  األزمواتالمراحل وتعدد أسباب نشوا  أهموهي من  زمةاألوهي مرحلة تنشر فيها 

دينيوة وديرهوا مون األسوباب االجتماعيوة التوي تواثر علوى المجتموع وتعود هوي  أوصادية اقت أوسياسية 

المرحلووة هووي تجمووع  هووتهوتعوود المرحلووة حووادة وحساسووة جوودا قوود ينفجوور الوضووع الووداخلي للمجتمعووات 

 حقيقية. أزمةللعوامل لنشوب 

 مرحلة الصدمة:. 2

ب اضووطراب فووي الحيوواة العامووة ديور متوقعووة وتسووب أووقوود تكووون متوقعووة  زمووةاألوهوي بديووة شوورارة 

 . (3)وتخلق حالة من عدم االستقرار،وحدوث تغيرات في المواقف وتأزم في الداخل

 :زمةاألمرحلة استفحال . 3

                                                             

 2333-12-23نشر في جريدة االتحاد بتاريي ( 1)

 32الى ص 13،ص2317يمية العلوم الشرطية ، عماد حسين عبدالله، إدارة األزمات والكوارث، أكادد. ( 2)

 . 64م، ص1998د. منى صالح الدين شريف ، ددارة األزمات الوسيلة للبقاء ، البيان للطباعة والنشر ، ( 3)
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المراحل من اشد المراحل خطوره فالنتائج دير متوقعة وردة الفعل قود تكوون ديور محسووبة  هتهتعد 

قودان للسوويطرة للوضووع ككل،وشووعور  ، وتكوون االحووداث فووي تصوواعد مسوتمر ،وقوود يكووون هنوواك

 .(1) الناس بعدم الطمانينة ودمو  في المستقبل في بل تصاعد االحداث

 :زمةاألمرحلة احتوء . 4

والتقليوول موون اثارهووا ووقووف صووعود  زمووةاألوهووي المرحلووة التووي يتوودخل فيهووا أصووحاب القوورار الدارة 

 . (2)لمتسببين في الفوضىاالحداث ،والتدرج في استخدام األساليب المختلفه لمواجهة ا

 :زمةاأل. مرحلة إنهاء3

واسوووتعادة الوضوووع الطبيعوووي السوووابق واخوووت الووودروس المسوووتفادة مووون  زموووةاأليوووتم فيهوووا إزالوووة اثوووار 

 (3)مسارها الطبيعي . إلى،واجراء عمليات االصاالح لعودة الحياة زمةاأل

 

 

 الفصل الثاني

 التخطيط االستراتيجي في إدارة االزمات

فصل الثاني االطار النظري ألهمية التخطيط االستراتيجي ووضع االستراتيجيات الدارة يتناول ال

 واالسس العلمية الصحيحة في وضع االستراتيجياتاالزمة 

لمفهوم التخطيط االستراتيجي وخصائصه ودوره في إدارة األزمة ، ودور  االولوتعر  المبحث 

 وينقسم الى : وانعكاس  ل  على  إدارة األزمةالقادة االستراتيجيين في التخطيط االستراتيجي 

 المبحث األول: ماهية التخطيط االستراتيجي

 أهمية التخطيط االستراتيجي في إدارة االزماتالمبحث الثاني :

 

 االولالمبحث 

 ماهية التخطيط االستراتيجي

 لنشووووأة المنظمووووة والدولووووة ، ولكووووي نصوووولأهووووم المرتكووووزات يعتبوووور التخطوووويط االسووووتراتيجي موووون 

أن يسووبقها تخطوويط اسووتراتيجي المتوسووطة يجووب  أوالقصوويرة الموودى  هوودافاأل أواإلسووتراتيجيةهدافلأل

ولكوون التسووا ل ، المرجوووة  هووداففووالتخطيط يعتبوور خارطووة طريووق للعوواملين فووي المنظمووة لتحقيووق األ

                                                             

 كريا يحيى عفيفي ، أثر تطوير نظم اإلنتار المبكر في زيادة فاعلية إدارة األزمات في منظمات األعمال ، ( 1)

 . 32م ، ص 2337طة دبي ، القيادة العامة لشر

 . 27، ص مرجع سابقحمدي محمد عز الدين ، ( 2)

 . 37، مرجع سابق ، رفعت عارف الضبع د . ( 3)
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 نأ؟ وهول يمكون للتخطويط االسوتراتيجي زموةاألدارة إلية التخطيط االستراتيجي أهمالمطروح ماهي 

االشوخاص المواهلين لوضوع الخطوط  ا أهوميقلل تأثيرها على المنظمة؟ ومو أوزمةاأليقي المنظمة من 

 ؟( 1) اإلستراتيجية

البواحثين فوي  نظور   وجهواتاوسويتم اسوتعر هوتا المبحوثالتساالت سيعرضها الباحث في  هتهكل 

 ية للبحث العلمي.أهماالسنتاجات ومايمثل من  لأفض إلىللوصول  هتا المجال

 وسوف تم  ل  كما يلي :

 المطلب األول:ماهية التخطيط االستراتيجي وخصائصه

 

 

 لوالمطلب األ

 ريف التخطيط االستراتيجي وخصائصهتع

إن من واجبات اإلدارة أن ترعى عملية تحقيق الر ية، وهي عبارة عن صورة  هنية لما ستكون 

مة، وهي عبارة عن نص رسمي تحقيق رسالة المنظ إلىعليه المنظمة في المستقبل وأن تسعى 

 إلىمكتوب يوضح مبررات وجود المنظمة، كما أن من واجبات اإلدارة أن تسعى للوصول 

المتخصصة التي تمارس داخل  أوالتنظيمية، و ل  من خالل اهتمامها بالعمليات الفنية  هدافاأل

 .(2)المنظمة

يق الر ية والرسالة وليس من واجب اإلدارة االهتمام بالعمليات الفنية فحسب لتحق 

المساعدة األخرى  أوالتنظيمية  بل من واجب اإلدارة كتل  االهتمام بالعمليات المساندة  هدافواأل

والتي تقدم خدمات مساعدة للعمليات الفنية والعمليات اإلدارية. ومن األمثلة على العمليات المساندة 

 اللوازم والمشتريات. أوداخل المنظمة أعمال السكرتاريا 

دارية الكبرى، والواقع أن التخطيط تخطيط عملية فرعية من العملية اإليعتبر ال 

 اإلستراتيجيةاإلستراتيجي هو نوع من التخطيط. ومن الجدير بالتكر أن من عناصر وضع اإلدارة 

 اإلستراتيجيةها  فكأن التخطيط اإلستراتيجي واإلدارة أهدافإعداد ر ية الماسسة ورسالتها و

 ع مفهوم اإلدارة المعاضر كنشاط تعامال أساسيا.يتعامالن م

أن يأختوا في اعتبارهم، وهم يصودون  اإلستراتيجيةومن ناحية أخرى فإن على واضعي  

 ، البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للماسسة.اإلستراتيجيةخطتهم 

 خلفية تاريخية عن التخطيط اإلستراتيجي:

                                                             

 .  43، ص 2313ناصر جرادات  وآخرون ، إدارة التغيير والتطوير ، إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، ( 1)

منحى نظري تطبيقي،  -ألساسيات في اإلدارة اإلستراتيجيةد. عبدالباري إبراهيم درة و د. ناصر محمد سعود، ا( 2)

 .2314، عمان، األردن، 1دار وائل للنشر والتوزيع، ط
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رم قيام دول تطبق خطط تنمية طويلة المدى. وقد هتا وقد عرف العالم في القرن المنص 

بدأت  ل  الدول االشتراكية  وعلى رأسها االتحاد السوفييتي السابق، وشملت تل  الخطط االقتصاد 

بجميع قطاعاته كقطاع الصناعة والزراعة والخدمات، وكتل  التعليم والتدريب، وقلد عدد من الدول 

المدى  ومن هته الدول مصر زمن جمال عبد الناصر العربية هتا النهج من التخطيط طويل 

والجزائر وسوريا والعراا، تل  الدول التي اتختت في فترات معينة من االشتراكية أيديولوجية 

وأسلوب حياة. وقام األردن في السبعينات وما بعدها بإعداد خطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .(1)ه بمنهج االقتصاد الحر فلسفة وأسلوب حياةكان مدى بعضها خمس سنوات، ردم احتفاب

عن التخطيط اإلستراتيجي فإنه يمكن تعريفه بأنه    تحديد التوجه المستقبلي للمنظمة،  أما 

وكيفية تحقيق هتا التوجه. كما يمكن تعريفه أيضا بأنه العملية التي يتمكن أعضاء اإلدارة العليا 

لمستقبلي، ومن ثم تحديد الخطة والسياسات بواسطتها من وضع تصور لتوجه المنظمة ا

واإلجراءات وأساليب عمل  ل  التصور ووضعه موضع التنفيت، بعبارة أخرى فإنه يمكن التعبير 

عن التخطيط اإلستراتيجي بكونه وسيلة بناء وتشكيل لمستقبل المنظمة في بل بروف بيئية متغيرة 

  (2). 

لواليات المتحدة االمريكية في الخمسينات من وقد بهر تعبير التخطيط اإلستراتيجي في ا 

القرن المنصرم، وأصبح  تعبيرا شائعا في الستينات والسبعينات من  ل  القرن. ثم أصبح أسلوبا 

شائعا في التخطيط في السبعينات بسبب بهور وشيوع وتطبيق أساليب وتقنيات مثل نما ج 

ت السعي نحو الأوكامل األعمال، ومحالمحافظ، ومصفوفات النمو واألسهم، ودراسات تالزم وت

الميزة التنافسية، وتحليل منحنى الخبرة، وتحليل دورة حياة المنتج، والدراسات والبحوث  ات 

 الصلة.

مريكية فريق من ي وأشاعه في الواليات المتحدة األهتا وقد كتب عن التخطيط اإلستراتيج 

ركة ماكينزي لالستشارات، وآرثر د. الخبراء كان على رأسهم مجموعة بوسطن االستشارية، وش

 .(3)ليتل، ومعهد التخطيط اإلستراتيجي

لقد اعتقد كثير من المفكرين ورجال األعمال أن التخطيط اإلستراتيجي هو الحل لجميع  

المشكالت التي تواجه المنظمات، وهتا يفسر  عشق  منظمات األعمال الكبيرة بالواليات المتحدة 

مال األمريكان فيما بعد أن اكتشف عدد من المفكرين وقادة األع. ثم لتل  النوع من التخطيط

التخطيط اإلستراتيجي ليس  ل  الساحر التي يفعل المعجزات، و ل  بسبب عجزه عن تحقيق 
                                                             

 . 98د. عبدالباري إبراهيم درة و د. ناصر محمد سعود، مرجع سابق ، ص( 1)

 . 162ناصر جرادات  وآخرون ، إدارة التغيير والتطوير ، مرجع سابق ، ص( 2)

 ، 2333والفتوح درويش ، التخطيط االستراتيجي ، بين النظرية والتطبيق ، أكاديمية شرطة دبي ، عبدالكريم  أب( 3)

 . 29-17ص
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مردود كبير لمنظماتهم، فتم التخلي عنه في الثمانينات من  ل  القرن، وفي التسعينات من نفس 

اإلستراتيجي، وال يزال كثير من المنظمات األمريكية العمالقة القرن عاد االهتمام بالتخطيط 

. والواقع اإلستراتيجيةتمارسه، وأصبح التخطيط اإلستراتيجي جزءا من تصور أشمل هو اإلدارة 

 أننا نستطيع اعتبار التخطيط اإلستراتيجي جوهر تل  اإلدارة.

 تعريف التخطيط االستراتيجي : 

واألنشطة واإلستراتيجيات  هدافط إداري يقوم على تحديد األيمكن تعريف التخطيط بأنه نشا

 ، وحصر الموارد المتاحة للمنظمة، ورسم برامج العمل هدافالواجب القيام بها لتحقيق تل  األ

 .(1)لتنمية تل  الموارد واستغالل المتاح منها، كل  ل  في فترة زمنية معينة

ة في النظام اإلداري. هتا وقد احتل التخطيط و التخطيط عملية فرعية من العمليات المتعاقب 

 ائل القرن العشرين.أوموقعا رئيسيا في مدرسة المبادئ اإلدارية التي بهرت 

( أن عمليات المدير في الماسسة Henri Fayolفقد  كر المهندس الفرنسي هنري فايول ) 

ريكيين لوثر جولي  . و هب كل من األم(2)هي التخطيط والتنظيم والتوبيف والتوجيه والرقابة

(Luther Gulick( وليندال ايروك )LyndallUrwick )أن المهام التي يتوالها المدير  إلى

 :(3)هي

 التخطيط -

 التنظيم -

 التوبيف -

 التوجيه -

 التنسيق -

 كتابة التقارير -

 إعداد الموازنات -

( بأخت األحرف POSDCORBواختصرا هته العمليات الفرعية في كلمة واحدة هي ) 

 الكلمات اإلنجليزية من كل عملية.ى من لواأل

                                                             

 . 89أسامة خيري ، التخطيط االستراتيجي ، مرجع سابق ، ص( 1)

اخلية مشار إليه  في في حمد أحمد العليكم ، التخطيط االستراتيجي ودوره في تنمية الموارد البشرية في وزارة الد(2)

بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، رسالة دكتوراة دير منشورة ، كلية الدراسات العليا ، أكاديمية الشرطة ، القاهرة ، 

 . 36م ، ص2312

 . 28، ص مرجع سابقمحمد بن ناصر البيشي ، ( 3)
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الخطة فهي  أمانشاط إداري،  أوونفرا هنا بين التخطيط والخطة، فالتخطيط هو عملية  

التي يضعها طرف ما. وتتضمن الخطط تخصيص  هدافوثيقة تلخص كيف يمكن أن نحقق األ

يخطط مدير ما  . وعندماهدافتوقيتات وأية أعمال أخرى يحتاجها تحقيق األ لأوالموارد ووضع جد

 . ا وخططاأهداففإنه يضع 

والخطط أنواع، ويعتمد تصنيفها على المعيار التي نستخدمه، فإ ا أختنا معيار مدى اتساع  

ى فهي الخطط التي لواأل أماخطط إستراتيجية وخطط تشغيلية،  إلىنطاا الخطة فإن الخطط تنقسم 

نظمة. في حين أن األخرى تغطي جزءا الكلية لتل  الم هدافتشمل منظمة ما بأسرها وتضع األ

التشغيلية فهي ضيقة  أماواسعة النطاا  اإلستراتيجيةتشغيليا محددا من المنظمة. فالخطط 

 .(1)النطاا

ز الثالث سنوات، وهناك أووقد يكون المعيار المدى الزمني فهناك خطط طويلة المدى تتج 

ز أوالمدى وتغطي الزمن التي يتجأقل، وهناك خطط متوسطة  أوخطط قصيرة المدى تغطي سنة 

 السنة.

مستوى الجماعة  أووقد يكون المعيار وحدة التحليل فقد يكون التخطيط على مستوى الفرد  

 العالم. أواإلقليم  أوالمنظمة  أوالصغيرة 

ومن الجدير بالتكر أن هته التصنيفات قد تتداخل معا  فقد تكون الخطة إستراتيجية وطويلة  

 .(2)اإلقليم أون على مستوى المنظمة المدى وقد تكو

 

 

 المبحث الثاني 

 أهمية التخطيط االستراتيجي في إدارة االزمات

يعتبر التخطيط االستراتيجي خارطة الطريق للمنظمة األمنية يستطيع من خاللها تحقيق األهداف 

  ل  من خالل مطلبين:وينعكس على كيفية إدارة االزمات وسوف يتتم 

 ور التخطيط في إدارة االزماتالمطلب األول:د

 المطلب الثاني :دور القادة االستراتيجين في التخطيط االستراتيجي وانعكاسه في إدارة االزمات

 

                                                             

ادي والعشوورين ، منحووى عبودالباري إبووراهيم درة و د. ناصوور محمود سووعود، اإلدارة االسووتراتيجية فووي القورن الحوو د(1)

 . 93، ص 2313نظري تطبيقي ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 

أحمد الشوربجي وآخرون ، التخطيط االسترتيجي أحد مقومات المنظومة األمنية المعاصرة ، ركز بحوث ( 2)

 . 148، ص 2339الشرطة ، أكاديمية الشرطة ، القاهرة ، االصدار العشرون ، يناير ، 
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 المطلب االول

 زمةاألدور التخطيط االستراتيجي في إدارة  

.. وبالبحوووووث عووووون األسووووواليب العمليوووووة  األزمووووواتإهوووووتم الخبوووووراء والمفكووووورين بعلوووووم إدارة 

قنيوووة التوووي يمكووون اإلسوووتفادة بهوووا فوووي هوووتا المجوووال . ومووون هوووتا المنطلوووق توووم توبيوووف والوسوووائل الت

.. حيووووث تووووم إسووووتخدام الحاسووووب  األزموووواتالتكنولوجيووووا الحديثووووة كووووأداة موووون أدوات التعاموووول مووووع 

اآللووووي وكووووتا األسوووواليب العلميووووة للدراسووووة والتقيوووويم والتحليوووول والتقيوووويم وطوووورح البوووودائل وأيضوووواً 

ئل اإلتصوووال ونقووول المعلوموووات .. األمووور الوووتي يتووويح الفرصوووة إلدارة اإلسوووتفادة الهائلوووة مووون وسوووا

 . (1)والتعامل معها بأقل تكلفة ممكنة األزمات

فوووي كاليفورنيوووا .. وكوووان  1986كانوووت عووواد  األزمووواتمقالوووة عمليوووة عووون  لأوويقوووال أن 

موضووووعها عووون   أسووواليب التغلوووب علوووى اإلشوووعاع النوووووي   وقووود فوووازت عووون أحسووون مقالوووة عووون 

  بجامعوووة كاليفورنيوووا  األزموووات  مركوووز إلدارة  لأوإنشووواء  إلوووىتووورة .. األمووور الوووتي أدى هوووته الف

 (2).1993عام 

 ةفووووي أربعوووو األزموووواتويمكوووون بلووووورة األبعوووواد العمليووووة المسووووتخدمة فووووي علووووم إدارة  -

 ر رئيسية هي :أومح

o . إستخدام تقنيات وبرامج الحاسب اآللي 

o األزماتدارة اإلستفادة من األساليب العلمية الحديثة في إ . 

o  األزماتإنشاء كيان متخصص إلدارة . 

o . إستخدام نظم المواصالت ونقل المعلومات الحديثة 

  : إستخدام تقنيات وبرامج الحاسب ايللي :الً أو

األدوات المسوووتخدمة فوووي حياتنوووا العمليوووة واليوميوووة  أهوووملقووود أصوووبح الحاسوووب اآللوووي مووون  

كوووون أن يقوووودمها لإلنسووووان موووون حيووووث توووووفير نظووووراً لمووووا يتمتووووع بووووه موووون إمكانيووووات وخوووودمات يم

المعلوموووات وإجوووراء عمليوووات حسوووابية معقووودة فوووي وقوووت قصوووير وبدقوووة متناهيوووة .. وبالتوووالي فوووإن 

                                                             

مد رضا شيحة ، دور التخطيط في إدارة األزمات ، سلسلة محاضرات ، أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، أح(1)

 . 63، ص 2336مصر ، 

عارف رشاد )االبعاد العلمية إلدارة األزمات الحالية والمتوقعة وأساليب تحليلها ( ، سلسة محاضرات الدورة ( 2)

 م.26/13/1992 –لوطني ، أكاديمية ناصر العسكرية العليا ( ، إدارة أزمات وتفاو  ، كلية الدفاع ا8)
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يووووووفر إمكانيوووووة التعامووووول موووووع األركوووووان  األزمووووواتإسوووووتخدام الحاسوووووب اآللوووووي فوووووي مجوووووال إدارة 

 . (1)(وماتوندرة المعل –التهديد  –ضيق الوقت  –) المفاجئة  زمةاألالرئيسية لمثلث 

هوووي دراسوووة  زموووةاألمخرجوووات إدارة  أهووومومووون ناحيوووة أخووورى فإنوووة مووون المعوووروف أن 

وتحليوووول الموقووووف وتوقووووع إحتماالتووووه وطوووورح بوووودائل للتعاموووول معووووه وبنوووواء سوووويناريوهات التحوووورك 

لمتخوووت القووورار . ويسووواعد الحاسوووب اآللوووي علوووى تنفيوووت هوووته اإلجوووراءات بإسوووتخدام حوووزم البووورامج 

أسووتخدام نمووا ج المحاكوواة إلختبووار مووا  إلووىونظووم دعووم القوورار إضووافة  الخاصووة ببحوووث العمليووات

 .(2)أزمةقد يحدث مع إمكانية التنبا العلمي بما قد تصل إليه أي 

 : لها المختلفةخالل مراح األزماتتيجية التعامل مع وإسترا لمنهج العلميثانياً : ا

و لووو  بإسووووتخدام مووون خووووالل مووونهج علموووي للتغلووووب عليهوووا ،  األزمووواتيوووتم التعامووول مووووع 

أدوات اإلدارة العلميووووة والعلوووووم الحديثوووووة وباإلسووووتفادة موووون وسوووووائل التقنيووووة المعاصوووورة ، و لووووو  

 . (3)تطويقها وتقليص سلبياتها واإلستفادة من إيجابياتها أوزمةاألبهدف درء 

اعتبووووواراً موووون فتوووورة مووووا قبووووول حوووودوثها وحتووووى إنتهائهوووووا  زمووووةاألوتسووووتمر عمليووووة إدارة 

المراجووول  إلىزموووةاألموووا كانوووت عليوووه .. لوووتا يمكووون تقسووويم مراحووول إدارة  إلوووى ضووواعووإسوووتعادة األ

 اآلتية :

 . زمةاألمرحلة ما قبل  -1

 . زمةاألمرحلة  -2

 . زمةاألمرحلة ما بعد  -3

 (زمةاأل: )مرحلة درء  زمةاألمرحلة ما قبل  - 1

للعالقووووات الدوليووووة واإلقليميووووة والمحليووووة  المعطيوووواتوتبوووودأ هووووته المرحلووووة بتحليوووول كافووووة 

تحديوووود إحتموووواالت ومصووووادر التهديوووود والمخوووواطر المختلفووووة .. مووووع إجووووراء الدراسووووات الخاصووووة و

بووووالظروف والبيئووووة الجيوفيزيائيووووة لتحديووووود مخوووواطر الكوووووارث الطبيعيوووووة وموووون صوووونع اإلنسوووووان 

يوووووة واإلجتماعيوووووة األمنضووووواع السياسوووووية واإلقتصوووووادية والعسوووووكرية ووالمتوقعوووووة .. وتحليووووول األ

والكوووووووووارث المنتظوووووووورة  األزموووووووواتأسووووووووباب وطبيعووووووووة إلستكشوووووووواف وإستشووووووووعار مواضووووووووع و

 .(4)والمحتملة

                                                             

أسامة  منصور السواح ، المفاهيم األساسية  لعلم إدارة األزمات والتخطيط االستراتيجي ، مرجع سابق ، ( 1)

 . 216-239ص

 . 213، ص مرجع سابقراجع د. عماد حسين عبدالله ، (2)

 . 34د. رفعت عارف الضبع ، مرجع سابق ، ص( 3)

 . 123-123أسامة منصور السواح ، مرجع سابق ، ص( 4)
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.. وهااااي األساااااس الصااااحي   زمااااةاألمراحاااال إدارة  أهااااموتعتباااار هااااذه المرحلااااة ماااان 

 في منعها قبل وقوعها . زمةاألللتعامل معها حيث يتمحور النجاح في إدارة 

ا يسوووبقها ال تنشوووأ مووون فووورا  ، وإنمووو زموووةاأل.. ف زموووةاألوهوووي المرحلوووة التوووي تنوووتر بوقووووع 

التنبوووا والتحضوووير  إلوووىعووودة إنوووتارات وماشووورات ودالئووول .. وتهووودف األدارة فوووي هوووته المرحلوووة 

حالوووة حووودوثها ولمواجهوووة كافوووة إحتماالتهوووا ومتغيراتهوووا  زموووةاألوالتجهيوووز واإلسوووتعداد لمواجهوووة 

 سيناريو متكامل ومسبق . أوو ل  من خالل خطة 

 : (1)** وفي هذه المرحلة تتم اإلجراءات ايلتية

 تحديد المخاطر والتهديدات المحتملة من خالل أساليب التنبا العملي . -1

 المحتملة ، وطبيعتها ، وأبعادها . األزماتالتنبا المستقبلي بشكل  -2

ويووووووات إعووووووداد سوووووويناروهات التحوووووورك لمواجهووووووة لأوالتخطوووووويط المسووووووبق وتحديوووووود  -3

الناجموووة والكووووارث المحتملوووة ، و لووو  إرتباطووواً بحجوووم التهديووود والمخووواطر  األزموووات

 عنها وأسبقية إحتماالت حدوثها .

منووووووع حوووووودوث  إلووووووىإعووووووداد التوصوووووويات والمقترحووووووات واإلسووووووتراتيجيات الراميووووووة  -4

مواجهتهوووا ، موووع أعوووداد خطوووط التنفيوووت وأدوار الجهوووات المعنيوووة بشوووأنها ..  أواألزماتووو

 بعد إعتماد من متختي القرار .

وأسووولوب اإلنوووتار  زموووةاألتحديووود الماشووورات والووودالئل الدالوووة علوووى إحتمووواالت وقووووع  -3

 بها والتصرف حيالها .

 –) مجموعوووووووة صوووووووناع القووووووورار  زموووووووةاألإعوووووووداد مقتووووووورح تشوووووووكيل اطقوووووووم إدارة  -6

 ... (  -الجهات المشاركة  –مجموعة إتخا  القرار  –المستشارين 

تحديووووود اإلمكانيوووووات والقووووودرات واآلليوووووات واألدوات واألسووووواليب الضووووورورية لتنفيوووووت  -7

 ) المتاحة والمطلوب تدبيرها (. ةزماألخطط وسيناريوهات إدارة 

.  زمووووووةاألار الجهووووووات وتوووووودريب األفووووووراد والمجموعووووووات وأطقووووووم إدارة أوتحديوووووود  -8

وتووووودريبهم لتنفيووووووت ادوارهووووووم بكفوووووواءة وفعاليووووووة إرتباطوووووواً بووووووالخطط والسوووووويناريوهات 

 زموووووةالموضووووووعة وطبقووووواً للتطوووووورات المحتملوووووة ... موووووع إجوووووراء اإلختبوووووارات الأل

 ات اإلستعداد األخرى .للتأكيد على  ل  ، وإجراء

 المختلفة . زمةاألتحديد اإلجراءات التي يجب اإللتزام بها خالل مراحل  -9

                                                             

 .123-123محسن أحمد الخضيري ،  مرجع سابق ، ص(1)
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يووووة بنوووواء قواعوووود البيانووووات ونظووووم المعلومووووات الدقيقووووة التووووي تتوووويح الفرصووووة أهم -13

حالوووووة وقوعهوووووا .. موووووع إسوووووتمرار  زموووووةاألإلتخوووووا  اإلجوووووراءات المناسوووووبة لمواجهوووووة 

 (1)المحتملة . األزمات متابعة كافة المتغيرات ، ورصد مصادر

 .2زمةاألن مع كافة الجهات المعنية بإدارة أوتنسيق التع -11

 : 3( زمةاأل) مرحلة إحتواء / مواجة  زمةاألمرحلة  –2

.. وهووووي تعتموووود بصووووفة أساسووووية علووووى  زمووووةاألهووووي مرحلووووة حاسوووومة موووون مراحوووول إدارة 

..  زمووووةاأليعووووة مخرجووووات ونتووووائج المرحلووووة السووووابقة .. وتعتموووود علووووى عوووودة عواموووول متصوووولة بطب

 وفيها تتم اإلراءات اآلتية :

وطبيعتهوووا ، وأبعادهوووا ، والمنطقوووة التوووي حووودثت  زموووةاألالمعرفوووة التفصووويلية ألسوووباب  -1

 بها ، واإلستعداد لتنفيت الخطط ، والسيناريوهات المعدة مسبقاً .

ر أوالدوليوووة ( ، وتحديووود محووو األزمووواتتحديووود العالقوووات الثنائيوووة والجماعيوووة ) حالوووة  -2

نوووووة فوووووي إطوووووار مسووووورح أور الصوووووديقة والمتعأويووووود والعووووودائيات وأيضووووواً المحوووووالتهد

 األمووونالحووورب وعلوووى المسوووتويين اإلقليموووي والعوووالمي .. وموووا هوووي اإلنعكاسوووات علوووى 

 القومي .

.. موووع تحديووود  زموووةاألويوووات المواجهوووة للمشووواكل والتطوووورات التوووي تفرزهوووا لأوتحديووود  -3

 ه مساراتها .وتوجي زمةاألاألساليب  ات الفعالية للتحكم في 

 . زمةاألن والتنسيق بين الجهات المشاركة في إدارة أوتفعيل إجراءات التع -4

 . زمةاألتحديث وتجميع المعلومات الدقيقة والكاملة عن تطورات  -3

موون خوووالل إجووراءات عاجلوووة  زموووةاألالعموول علووى إحتوووواء الموقووف عنووود بوودء اشووتعال  -6

 يتم تنفيتها فوراً .

ومووون خووووالل  األزمووواتانووووات متخصصوووة فوووي إدارة مووون خوووالل كب زموووةاأليوووتم إدارة  -7

األنشوووطة  أهوووممجموعوووات وأطقوووم عمووول توووم إعووودادها مسوووبقاً لهوووتا الغووور  .. ومووون 

(  األزموووواتالتووووي يووووتم تنفيووووتها بواسووووطة هووووته الكيانووووات المتخصصووووة )مراكووووز إدارة 

 هي :

 باألطقم الكالمة وإستدعاء المستشارين . زمةاألفتح مراكز إدارة  -أ

 ات والمعلومات من خالل متابعة األحداث .سرعة تحديث البيان -ب

                                                             

 . 64-33رفعت عارف الضبع ، مرجع سابق ، ص (0)
 . 64-33رفعت عارف الضبع ، مرجع سابق ، ص (2)

 . 29-27حمدي محمد عز الدين ، مرجع سابق ، ص (3)
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 عر  مختصر للموقف على متخت القرار يتمضمن التوصيات. -ت

 امر التنفيتية وإرسالها للجهات .وتحديد أدوار الجهات وصيادة األ -ث

 اإلشراف والمتابعة على تنفيت القرار المتخت وردود األفعال . -ج

 1. أن يتم اإلنتهاء منها إلىزمةاألتستمر عملية إداة  -ح

 ضاع لما كانت عليه ( :و) استعادة األ زمةاألمرحلة ما بعد  –3

، بووووول تسوووووتمر إجوووووراءات  زموووووةاألإنتهووووواء إجوووووراءات إدارة  ، زموووووةاألال يعنوووووي إنتهووووواء  

ضووواع لموووا كانوووت عليوووه ، وإعوووادة الوضوووع الطبيعوووي والعوووادي لموووا كوووان والعمووول علوووى إسوووتعادة األ

 عليه قبل 

 . (2) منه أفضلوضع  إلىالوصول الكارثة .. وربما  أو زمةاألوقوع 

 أكثوووروتختلوووف هوووته المرحلوووة عووون المووورحلتين السوووابقتين . حيوووث أنهوووا توووتم فوووي بوووروف 

إسوووتقراراً ، ولووويس فوووي بوووروف حوووادة وتطوووورات متالحقوووة ومتسوووارعة .. إال أنهوووا تشوووابه هووواتين 

الموووورحلتين فووووي أنهووووا تسووووتوجب تكاموووول جهووووود كافووووة الجهووووات المعنيووووة والمشوووواركة فووووي عمليووووة 

 ضاع لما كانت عليه .وتعادة األإس

ضووواع لموووا ووإسوووتعادة األ زموووةاألإزالوووة اآلثوووار الناجموووة عووون  إلوووىوهوووي مرحلوووة ترموووي 

الكارثووة مووون خووالل خطووط قصووويرة ومتوسووطة وطويلووة األجووول  أوزمووةاألكانووت عليووه قبوول حووودوث 

 . (3)وآثارها واألضرار والخسائر الناجمة عنها زمةاألطبقاً لطبيعة 

 تتم اإلجراءات ايلتية :وفي هذه المرحلة 

 والخروج بنقاط الضعف والقوة . زمةاألتقييم األداء بشأن عملية إدارة  -1

سووووتفادة منهووووا فووووي أي أزمووووات تسووووجيل الوووودروس المسووووتفادة والخبوووورات المكتسووووبة لإل -2

 الحقة 

 ضاع لما كانت عليه وتحديد أدوار الجهات واألجهزة بشأنها وإستعادة األ -3

 هته المرحلة وتحديد المساوليات التنفيتية بها .ويات األنشطة في لأوتحديد  -4

 . زمةاألتحديث قواعد البيانات باإلستفادة من تطورات  -3

 العمل على سرعة تشغيل المرافق الحيوية والبنية األساسية . -6

 . زمةاألسرعة إزالة اآلثار الناجمة عن  -7

 لألزمات المشابهة مستقبالً . زمةتحديث سيناريوهات المواجهة الأل -8

                                                             

 . 28، ص ( نفس المرجع السابق1)

 . 33ص ، مرجع سابق ،عماد حسين عبدالله، ( 2)

 . 73-74ص  ،  سابق، مرجع  محسن أحمد الخضيري( 3)
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 ضاع .والتجوال ) إ ا تطلب الموقف ( ، لحين تأكيد إستقرار األ حظر -9

 أي أزمات أخرى . أوزمةاألاإلستعداد لمواجهة أي مظاهر إلرداد  -13

 ً  خالل مراحلها المختلفة : زمةاألإستراتيجيات التعامل مع  –ثالثا

 تي :خالل مراحلها المختلفة كاآل زمةاألمما سبق يمكن بلورة إستراتيجيات التعامل مع 

 ( زمةاأل: )إستراتيجية تفادي / درء  زمةاألمرحلة ما قبل  (1

 أوتفووووادي  أوأثنوووواء التخطوووويط اإلسووووتراتيجي القووووومي .. يووووتم تركيووووز كافووووة الجهووووود لمنووووع 

القوووومي مووون  األمووونالمحتمووول حووودوثها والمووواثرة سووولباً علوووى  أوالمنتظووورة  األزمووواتدرء 

المحليووووة واإلقليميووووة ، والدوليووووة  خووووالل المتابعووووة الحثيثووووة لكافووووة المتغيوووورات والتطووووورات

الواقعوووة داخووول دوائووور اإلهتموووام والعمووول علوووى تجميوووع وبنووواء قواعووود البيانوووات والمعلوموووات 

المحتلووووة والتنبووووا العملووووي بإحتماالتهووووا  األزموووواتبشووووأنها .. مووووع تحديوووود مصووووادر وبووووار 

القووووووومي ومصووووووالح الدولووووووة وتحديوووووود  األموووووونوتطوراتهووووووا وموووووودى إنعكاسوووووواتها علووووووى 

لماشوووورات الدالووووة عليهووووا ونسووووب وسووووائل وأسوووواليب اإلنووووتار المبكوووور بهووووا .. وباهراهووووا وا

 :من خالل اإلجراءات اآلتية (1)اإلستعداد الدائم لمواجهتها إلىإضافة 

 . األزماتتنظيم إجراءات اإلستعداد للتعامل مع  -أ

 . األزماتالتخطيط المسبق وبناء سيناريوهات التحرك لمواجهة  -ب

 . األزماتوإمكانيات وموارد مواجهة تحضير وتوفير أدوات ووسائل  -ت

 وآليات القيادة ، والسيطرة . األزماتتجهيز كيانات إدارة  -ث

 . زمةاألإعداد القيادات والكوادر والجهات المعنية بإدارة  -ج

موووع وضوووع فوووي اإلعتبوووار ضووورورة تخصووويص المهوووام لألجهوووزة والجهوووات المشووواركة فوووي 

مووووا بينهووووا بشووووأن طبيعووووة وأسوووولوب ن فيأو، وتفيووووع إجووووراءات تنسوووويق التعوووو زمووووةاألإدارة 

. وتعتبوووور هووووته المرحلووووة هووووى أسوووواس منهجيووووة إدارة  زمووووةاألوإجووووراءات التعاموووول مووووع 

 .(2)زمةاأل

 ( : زمةاأل) إستراتيجية إحتواء  زمةاألمرحلة بدء  (2

يووووتم إتخووووا   زمووووةاألقووووور صوووودور إشووووارات اإلنووووتار المبكوووور وبهووووور ماشوووورات حوووودوث 

بإسوووتخدام كافوووة الوسوووائل واألسووواليب الممكنوووة  إجوووراءات عاجلوووة  ات أسوووبقية إسوووتراتيجية

                                                             

 . 62، ص  2332فهد أحمد الشعالن ، إدارة األزمات   األسس المراحل اآلليات   ، الوطنية للتوزيع ( 1)

تنمية . القاهرة ، الطبعة الثانية  ) د .   محمد عبد الغني هالل . مهارات إدارة األزمات . مركز تطوير األداء و ال( 2)

 . 132 – 126ت ( ، ص 
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أي مخرجووووات تووووادي  أوتصوووواعدها  إلووووى، ومنووووع أي مووووداخالت تووووادي  زمووووةاألإلحتووووواء 

 .. و ل  من خالل :  (1)إنتشارها إلى

 في مهدها ) طبقاً لطبيعتها (. زمةاألإجراءات عاجلة إلنهاء  -أ

 عن مجتمعها الخارجي . زمةاألعزل  -ب

 مع الموقف .سرعة المبادأة بالتعامل  -ت

 . زمةاألحشد كافة الجهود للتأثير على مركز ثقل  -ث

 (: زمةاأل) إستراتيجية مواجهة  زمةاألمرحلة تصاعد  (3

بتفعيووووول  زموووووةاأل.. يوووووتم مواجهوووووة  زموووووةاألإحتوووووواء  أوعنووووود فشووووول الجهوووووود السوووووابقة لووووودرء 

موووووون كافووووووة القوووووودرات  باالسوووووتفادةالسووووويناريوهات المعوووووودة مسووووووبقاً بوووووتات الشووووووأن .. و لوووووو  

مكانيووووووات الممكنووووووة وتنظوووووويم إجووووووراءات العموووووول داخوووووول الكيانووووووات المتخصصووووووة إلدارة واإل

.. موووع  زموووةاألن بوووين الجهوووات المشووواركة فوووي إدارة واوالتأكيووود علوووى منظوموووة التعووو زموووةاأل

لتطووووير وتحوووديث سووويناريوهات التحووورك طبقووواً لمعطيوووات ومسوووتجدات الموقوووف ..  االسوووتعداد

بووووين بوووودائل التحوووورك التيسووووبق طرحهووووا .. وتركيووووز المووووزج  أوالتوووودرج  أوالمنوووواورةوإمكانيووووة 

والعموووول علووووى إفقادهووووا قوتهووووا الدافعووووة مووووع  زمووووةاألكافوووة الجهووووود للتووووأثير علووووى مركووووز ثقوووول 

 . (2)إستراتيجية لمواجهة أي مواقف طارئة أخرى االحتفابباحتياطياتمراعاة 

 الموقف (: استعادةاتزان) إستراتيجية  زمةاألمرحلة ما بعد  (4

اإلجوووراءات الراميوووة  اتخوووا منهوووا يجوووب عووودم إدفوووال  واالنتهاءزموووةاألإدارة  بعووود نجووواح جهوووود

موووا كانوووت عليوووه ، موووع ضووورورة  إلوووىضووواع واأل واسوووتعادةإزالوووة اآلثوووار الناجموووة عنهوووا  إلوووى

 .(3)إفرازها ألي أزمات أخرى  ارتداداألزمة أوالتأكيد على منع 

 

 

 

 

 

 

                                                             

جمال حوا  . سيناريو األزمات و الكوارث بين النظرية و التطبيق ، الماسسة العربية للنشر و اإلعالم . ( 1)

 . 21- 18م ، ص  1999القاهرة 

 . 133رجع سابق ، ص حمدي محمد شعبان ، اإلعالن األمني و إدارة األزمات و الكوارث ، م( 2)

 . 33عماد حسين عبدالله، مرجع سابق ، صد. (3)

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



- 50 - 
 

 انيالمطلب الث

 األزماتعلى إدارة  وانعكاسهاالستراتيجي  في التخطيط دور القادة االستراتيجيين

 

 زموةاألوإدارتهوا، فالقيوادة أثنواء  زموةاألبمثابة لمهارات ومعارف القائود فوي التعامول موع  األزماتإن 

المحووددة،  هوودافالموضوووعة، واأل اإلسووتراتيجيةعمليووة مركبووة تسووعي لتحقيووق التوورابط بووين الخطووط 

 .(1)لتنفيت المهام المطلوبة واإلمكانات المتوفرة، والمتابعة المستمرة

 األزموواتيتهووا فووي إدارة أهمموضوووع دور القيووادة و لوأن يتنووا الباحووث وبنوواء علووى  لوو ، فقوود ارتووأى

 والتعامل معها، وفقاً للتقسيمات التالية:

 :زمةاألي في مرحلة ما قبل األمندور القائد   .أ

ب في  ل  إلي أنه يمكون حصور ويرجع السب زمةاألمرحلة من بين مراحل  أهمتعد هته المرحلة من 

ي دور مهووم ورئيسووي فووي هووته األمنوو. وللقائوود (2)ومراقبووة المواقووف المحرجووة قبوول أن تتزايوود وتتفوواقم

عون طريوق مجموعوة مون اإلجوراءات  زموةاألفوي منوع  يسواهمالمرحلة والمتمثول فوي التخطويط الوتي 

دم القودرة علوى منعهوا، موع القودرة في حالة عو زمةاألالتحضير للتعامل بفاعلية وكفاءة مع  أوالوقائية 

 .(3)ضاع إلي طبيعتها بأقل الخسائر وأقل جهد ووقت وكلفة مالية مبتولةوعلى إعادة األ

هووا تجنووب أهم، وموون األزموواتلعمليووة التخطوويط إلدارة  هوودافوقوود حوودد البوواحثون مجموعووة موون األ

ادر التهديد واكتشواف إشوارات ، من خالل المتابعة المستمرة والدقيقة لمصزمةالمفاجأة المصاحبة لأل

اإلنووتار المبكوورة، وضوومان توصوويلها لمتخووتي القوورار فووي الوقووت المناسووب. هووتا باإلضووافة إلووي أن 

ومواجهتها، عن طريوق تقليول الوقوت  زمةاألالتخطيط يدعم حسن استغالل الوقت المتاح للتعامل مع 

 .(4)الستغالل الكفء للموارد المتاحةاالستعداد وا أوالمنع  لمحاولةالالزم للقيام بالتصرف المناسب 

 ويمكن صياغة األدوار التي يقوم بها القائد عند تخطيطه لهذه المرحلة في النقاط التالية:

تفعيل هوتا الودور مون خوالل إصودار التشوريعات التوي تغطوي السياسوات العاموة للتعامول موع تلو    -1

 .األزماتالعمل في حال وقوع ، وإصدار النظم واألساليب المتعلقة بإجراءات وطرا األزمات

                                                             

، 1ماجد محمد شدود،  إدارة األزمات واإلدارة باألزمة. األوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، سوريا ط(1) 

 .237، ص2332

ارقة وإثراء للنشر والتوزيع، . مكتبة الجامعة، الش1مدخل متكامل ، ط -يوسف أحمد أبو فارة ، إدارة األزمات( 2) 

 .39، ص2339عمان، 

 .24نيفين الحلواني محمد مرجع سابق ، ص( 3)

بحث مقدم للماتمر  -إضراب عمال -منى صالح الدين شريف ، إطار مقترح لسيناريو أزمة مستقبلية محتملة( 4)

 .131مس، القاهرة. د.ت.صالسنوي الثاني إلدارة األزمات والكوارث، القاهرة، كلية التجارة، جامعة عين ش
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لإلخوالء واالحتوواء  الالزموة: من حيث توفير المرافق الالزمة دور القائد في توفير التجهيزات   -2

التوي تجودي  األزمات، وتوفير األجهزة والمعدات التي تلزم للكشف المبكر عن األزماتلحاالت 

، زمووةاألللوقايوة مون  لالزموةااألجهوزة فوي الكشوف عنهوا كوالزالزل. وتوووفير األجهوزة والمعودات 

 الالزمووة. وتوووفير األجهووزة والمعوودات زمووةاألللوقايووة موون  الالزمووةوتوووفير األجهووزة والمعوودات 

 .زمةاأللما بعد  الالزمة، وتوفير األجهزة والمعدات زمةللتصدي لأل

يووة تشووكيل فريووق أهموتوودريبهم: ويمكوون السووبب فووي  األزموواتدور القائوود فووي إعووداد التعاموول مووع   -3

، األزموواتإلووي العديوود موون األسووباب منهووا، دورهووم المهووم فووي االهتمووام بجميووع مراحوول  زموواتاأل

ضاع إلي ما كانت عليوه بعود انتهواء و، والعمل على إعادة األزمةاألوالتقليل من احتماالت وقوع 

وتوووفير الخبوورات والكفوواءات المطلوبووة، وتنسوويق جهووود الموووبفين وتوجيههووا لمواجهووة  زمووةاأل

 .(1)متوقعةال األزمات

ويتضوومن التوودريب علووى المجووواالت المتعلقووة بالوقايووة والمنووع والتصووودي، ضوورورة التوودريب علوووى 

، والمجواالت المتعلقوة بووالتطهير األزمواتالمجواالت المتعلقوة بوالتحقيق وتقودير األضورار الناتجوة عون 

، وكووتل  زمووةاألوالتوورميم، إضووافة إلووي التوودريب علووى اإلجووراءات والتصوورفات الفرديووة عنوود وقوووع 

 .(2)زمةاألالتدريب على استخدام األجهزة والمعدات المتعلقة بالتعامل مع 

، لموا لوتل  مون أثور فعوال فوي بناء عالقات إيجابياة ماع الماونفين قائماة علاى الاتفهم الوجاداني -4

 .(3)المناخ المالئم للعمل والقائم على االنسجام والتجا ب بين المر وسين

الشووراكات مووع  –يووة المحترفووة األمنفووق المنووابير الحديثووة لووإلدارة و –يووة األمنأن تعقوود األجهووزة  -3

الجهات والماسسات المختلفة خالل االتفاقيات، مثل التعاقد مع شركات التوريد للموواد المطلوبوة 

بودالً مون تخزينهوا فوي المسوتودعات، كوتل  التعاقود موع شوركات التوأمين لتغطيووة  زموةاأللمعالجوة 

مبانيهوا، سوواء  أوكمركبوات الشورطة  األزماتلمعرضة للتلف أثناء نفقات تأمين بعض الموارد ا

)المتوقعوة(، إضوافة إلوي عقود اتفاقيوات  األزمواتالجزئوي بفعول  أوفي حال تعرضها للتلف الكلي 

لتقووديم المسوواندة والوودعم للتكاموول مووع  مجوواورةمووع أجهووزة عامووة وطنيووة وأجهووزة عامووة فووي دول 

 .(4)يةاألمناألجهزة 

                                                             

محسن أحمد الخضيري ، إدارة األزمات منهج اقتصادي وإداري لحل األزمات على مستوي االقتصاد القومي ( 1)

 .123. ص1997والوحدة االقتصادية ، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

)2(Hellsloot, ,Revew of “ The polities of crisis management: Public leadership under 

pressure>> by A. Boin, P. Hart, E. Stern and b . Sundelius”, Journal of Contingencies 

and Crisis Management 15(3),  2007 P169.  119سابق ، صمشار إليه لدى محسن الخضر مرجع  

 .133، ص9199. 1نواف كنعان،  القيادة اإلدارية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط( 3)

)4( Wilson, O.W., Police Planning Me – Graw Hill, N,Y.,1962.p6. 
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بشرط أن تكون المعلومات التي يعتماد عليهاا  األزماتبالتنبؤ العلمي للمشكالت و اهتمام القائد -9

، وأن يكون التنبا دير مكلف ودقيقواً ومفيوداً يمكون االعتمواد عليوه فوي حول المشوكلة التنبؤ حديثة

. مما يعنوي ضورورة تووفر موا يعورف بونظم اإلنوتار المبكور، التوي تعمول (1)واحتوائها قبل تفاقمها

كارثوة  أوأزموةالجهة المعنيوة بالماشورات والتحوتيرات المبكورة حوول احتموال وقووع  علي تزويد

، إال أن هوته الماشورات تسواعد الجهوات زموةاألفي حوال عودم الوتمكن مون منوع وقووع  حتىما. و

المعنية على تقدير الموقف بصورة جيدة وتقوديم حجوم المخواطر والتهديودات والفورص المرتبطوة 

بإخالء الجمهور والممتلكات الثمينة المنقولة منهوا  –لتقليل من أضرارها ومن ثم ا زمةاألبوقوع 

 .(2)مثالً 

 زموةاألوتتطلب السيناريوهات حسن اإلعداد موع ضورورة تودريب فريوق  إعداد السيناريوهات:  -7

السوويناريوهات فووي تأهيوول الجهووة  تسوواهمعلووى اسووتخدامها بشووكل يضوومن تحقيووق النجوواح: حيووث 

فوي التقليول مون آثوار المفاجوأة  يسواهمبشوكل سوريع وبفاعليوة، مموا  زماتاألالمختصة للتعامل مع 

 والمخاطر.

 :زمةاألي أثناء األمندور القائد  .ب

، وتكووون بوضووع التوجيهووات زمووةاألأثنوواء وقوعهووا تبوودأ بعوود وضووع وصوويادة خطووة  زمووةاألإن إدارة 

بمووا يجووب عملووه عنوود  واإلرشووادات المتعلقووة بالمسووتويات اإلداريووة المختلفووة، حيووث تتمثوول اإلرشووادات

، ويتوجب على القائد في هته المرحلة ( 3)للتحكم فيها والخروج بأقل قدر من الخسائر  زمةاألوقوع 

 القيام بالعديد من الواجبات نتكر منها عشرة واجبات على النحو التالي:

( 4)لتنفيوتية: ويقصد بالقرار ) االختيار المدرك بين عودد بتحديود إجوراءات ااألمناتخا  القرارات  .1

ي فهوووو ) قوورارا إداري صووادر مووون أحوود أعضوواء هيئوووة الشوورطة فووي إطوووار األمنووالقوورار  أمووا، 

واقعيوة ويهودف  أوالبدائل المتاحوة لمواجهوة حالوة قانونيوة  فضلاختصاصاته يعبر عن اختياره أل

والنظام العام واآلداب وحماية األرواح واألموال واألعورا  فوي إطوار القواعود  األمنإلي حفظ 

ي وقرار فوي األمن. وهنا ال بد أن نوضح بأنه هناك فروا بين القرار ( 3)القانونية المعمول بها (

                                                                                                                                                                                   

 . 133مشار إله لدى نواف كنعان  ، مرجع سابق ، ص

المواجهة  –األسباب  –الخصائص  –حاتم عبد العزيز ، التخطيط األمني إلدارة األزمات والكوارث ) التعريف (1)

 .93، ص2339مصر ، اآلثار (، دار أبو المجد للطباعة ،  –

 .232،  مرجع سابق ، صيوسف أحمد أبو فارة ( 2)

 .234، ص المرجع السابق نفسهيوسف أحمد أبو فارة ،  ( 3)
 .291 -293، ص 1973عبد الغني بسيوني عبد الله ، أصول علم اإلدارة العامة. الدار الجامعية، بيروت، 4
 . 42، مرجع سابق ، ص عماد حسين  3
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بروف استثنائية تتمثل في المفاجأة والتهديد وضيق الوقت، مما يجعله يتطلوب الخبورة فوي حسوم 

 .(1)يةاألمنزمةاألاختيار أنسب البدائل المتاحة القابلة للتنفيت بهدف السيطرة على 

 ثالث فئات عامة للقرار : John Adairدد لنا ويح

  القوورارات الواضووحة: وهووي قوورارات روتينيووة يمكوون التنبووا بهووا وتسووبب قوودراً قلوويالً موون السووخط

 والصعوبة بالمقارنة مع ديرها.

  وبسرعة وبقليل من الوقوت  ات الصويغة  زمةاألالقرارات الطارئة: وهي قرارات تتخت في حالة

 ي اآلتي:االنفعالية: وتنقسم إل

قرارات  ات إجابة صحيحة واحدة: ويلجأ إليها اإلنسان إ ا كان يبحث عن قرار يحقوق موا يريوده  -

 في نفسه. شيءمن أي  أكثرليس 

رية: وهي تأتي إلينا على شكل ومضة، حيوث تقطوع طرقنوا العاديوة فوي النظور إلوي يقرارات تبص -

، وقود ال تكوون صووحيحة الموضووعات واالفتراضوات بخصووص مووا يمكننوا عملوه فوي موقووف موا

 .(2)ولكننا كثيراً ما نعتقد أنها صحيحة ألننا نشعر باالرتياح النفسي لها

يوة، مثول األمنزمةاألوهناك مجموعة من العوامل التي تاثر علوى القائود عنود اتخوا ه للقورار المتعلوق ب

موات كافيوة، المودراء والعواملين للتغييور، عودم وجوود معلو مقاومةضيق الوقت وبروف عدم التأكد، 

، إضوافة إلوي الضوغوط الداخليوة والخارجيوة التوي يتعور  لهوا (3)عدم وضوح المخاطر والتهديودات

والمنظمووات ديوور الرسوومية، وتووأثير األفووراد الووتين يمسووهم  والمسووئولينالقائوود، كضووغوط الوورأي العووام 

ل المناسوب، مثوول القورار وردبواتهم وردود أفعوالهم، وتوأثير بيئوة القورار علوى الرشود فوي اختيوار البودي

. وتفاديواً للعوامول المواثرة (4)صعوبة التنبا والتحكم في بعض العوامل وسرعة التغييور فوي المجتموع

أثارها السلبية، البود مون تووفر عودد مون المهوارات فوي متخوت  أوعلى متخت القرار والتقليل من حدتها 

 القرار، والتي نوردها في النقاط التالية:

 ويعتمد التنبا على مودى خبورة صوانع القورار فوي رصود وربوط األحوداث مهارة التنبا واالتصال :

وهي مهارة أدلبها فطرية ويمكن تنميتها والتدريب عليها، كما أن القودرة علوى االتصوال تسوتلزم 

 القدرة على استخدام اللغة المالئمة والحضور التهني والثقة بالنفس.

                                                             
 .121مرجع سابق، ص أحمد توفيق ، 1
محمد رمضان ، االستقرار النفسي لمتخوت القورار وردوده فوي دعوم اتخوا  القورار ،  سلسولة ثقافوة دعوم اتخوا  القورار، 2

 . 73، ص 2336شرطة دبي، 
 .233-234، مرجع سابق ، صأبو فارة  يوسف أحمد3
 .136،137فهد أحمد الشعالن ،  مرجع سابق، ص4
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 ثل في القدرة على المالحظوة، موع تووافر أكبور مهارة التعرف على المشكلة وتحديد أسبابها: وتتم

قدر من المعلومات الدقيقة السوليمة التوي تمكون مون معرفوة المشوكلة ثوم تحديود أسوبابها مون خوالل 

المهووارات حيووث أن تحديوود المشووكلة وأسووبابها يعتبوور بمثابووة  أهوومالتحليوول العلمووي، وهووي تعوود موون 

 منتصف الطريق لحل المشكلة.

 أوائل وتقييمهووا: وتعتموود علووى قوودرة صووانع القوورار فووي تحديوود البوودائل، مهووارة التعوورف علووى البوود 

العمل على خلق بدائل من خالل التفكير أالبتكاري، ثم مقارنة البودائل وتقييمهوا مون خوالل فريوق 

 العمل.

  مهووارة جماعيووة القوورار: وتتمثوول مهووارة القائوود فووي قدرتووه علووى إشووراك فريووق العموول فووي تحموول

رات وتبادل اآلراء. بموضوعية، واختيار التوقيت المناسب لعمليوات وامشالمساولية من خالل ال

 وتبادل اآلراء. المشاورة

  مهوووارة اختيوووار البوووديل المناسوووب: تعتمووود علوووى خبووورة القائووود فوووي اختيوووار البوووديل المناسوووب عقوووب

 استعراضه لجميع آراء فريق العمل، وقدرته على تحديد العامل الحاسم التي يرجح االختيار.

 ات متابعوة القوورار: هوي المرحلوة األخيوورة والمهوارة النهائيوة بالنسووبة لصوانع القورار وتشوومل مهوار

التقييم والتقويم، وتتم من خالل قدرته على المتابعة والرصود لوردود أفعوال القورار ومودى تحقيوق 

القرار لنتائجه بالصورة الصحيحة، حتى يمكن تقويمه في الوقت المناسب، مما يتطلب نوعاً مون 

 .(1)مرونة وسرعة رد الفعل لدى متخت القرارال

 من حيث الكم والنوع. زمةاألتحديد الموارد المتاحة والتي يجب أن تستخدم في  .2

تحديد نوعية وأعداد األفوراد والخبورات ومسوتويات التودريب والمهوارات المطلوبوة توفرهوا فويهم  .3

 .زمةاألللتعامل مع  الالزمةواألدوات 

 .زمةاأللمناسبين للتدخل لمواجهة تحديد التوقيت والمكان ا .4

هوا مجوال أهم، وعنصر السرعة يتعلق بمجاالت متعددة، زمةاألمراعاة السرعة عند التعامل مع  .3

وأبعواده المختلفوة، مجوال السورعة فوي صوناعة واتخوا  القورارات  زموةاألالسرعة في فهم موقوف 

للتصوودي  الالزمووةلموووارد ، مجووال السوورعة فووي توووفير ازمووةاألالمناسووبة وتنفيووتها موون قبوول فريووق 

، مجال السرعة في تأمين الجهة الواقع عليها الخطور مون التهديودات والمخواطر المحتملوة زمةلأل

 زموةاألم حول أموا، ومجوال السورعة فوي التغلوب علوى المعوقوات التوي تقوف زمةاألكنتيجة لوقوع 

 ومواجهتها.

                                                             

والتنظويم إلدارة األزموات األمنيووة: دراسوة تطبيقيوة، التخطوويط لمواجهوة اإلرهواب تنظوويم التخطوويط  –أحمود توفيوق ( 1)

 .166-163مرجع سابق، ص –التفاو  األمني 
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دقة فيها منها، تووخي الدقوة فوي ، وهناك مجاالت عديدة يجب توخي الزمةاألالدقة في تعامله مع  .6

، تووخي زموةاألها وتحركاتها قبل وأثناء وبعد أهداف، ومتابعة زمةاألرصد وتحليل ودراسة قوى 

، وكوتل  تووخي الدقوة فوي قيواس زمةاألالدقة في رسم وتنفيت السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع 

يود موقوف اآلخورين وأصوحاب وردود األفعال حولها، وتوخي الدقة فوي تحد زمةاألورصد نتائج 

 .(1)زمةاألالمصالح من 

 .زمةاألاالستفادة من الدروس والتجارب السابقة وتوبيفها بشكل جيد للتعامل مع  .7

، حيث تخودم األجهوزة زمةاألية كبيرة عند وقوع أهمالتنسيق مع وسائل اإلعالم المختلفة: ولتل   .8

لمواجهة األحوداث علوى المسوتوى الفوردي اإلعالمية وتحقق العديد من النتائج منها، نشر الوعي 

وتسعدها على المستوى الكلي، التوعية بمصودر التهديودات وإدراك نقواط الضوعف فوي المجتموع، 

موع وسوائل اإلعوالم  التعواونتصحيح المعلوموات الخاطئوة والشوائعات ونشور الطمأنينوة، إن عودم 

ن إموداد الورأي العوام بحود أدنوى ، ولوتل  البود مو(2)يعطي إحساساً بأن هناك معلومات يتم أحفائها

. واالهتموام بالتصوريحات  ات الطبيعوة السياسوية زموةاألمقبول مون الحقوائق التفصويلية المتعلقوة ب

 .(3)زمةاألوالرسمية التي تاثر في تشكيل الرأي العام نحو 

هوي  هوداف، حيث يهودف االحتوواء إلوي تحقيوق مجموعوة مون األزمةاألالتدخل من خالل احتواء  .9

كن موواة علووى جميووع عناصوور الموقووف موون قبوول القوووات، تحديوود كيفيووة التصوورف فووي األالسوويطر

الخارجية (، إضافة إلي أن االحتواء يهودف إلوي الحيلولوة دون  –المتوسطة  –المختلفة ) الخطر 

هووروب الفعووال ودون وصووول الوودعم واإلسووناد لووه إن وجوود، وكووتل  الحيلولووة دون منووع وصووول 

، والوتي يمكون أن يواثر فوي تعطيول زموةاألأوفضوول لموقوع الحوادث الجمهور الوتين يمتوازون بال

يووة وتزيوود احتمووال تعرضووهم لإلصووابة بسووبب تواجوودهم فووي األمناألنشووطة التووي تتضوومنها العمليووة 

كن ديوور أمنوة، ويحقووق االحتووواء كوتل  االحتفوواب بالشوهود واالسووتفادة موونهم مون خووالل توووفير أموا

 .(4)م القضاء بعد انتهاء العمليةأماوكتل  للشهادة  لوضع وتعديل الخطط، الالزمةالمعلومات 

                                                             

 .237-233، ص، مرجع سابقيوسف أحمد أبو فارة (1)

-238، ص2338دار الجامعوة الجديودة، مصور،  –اتصواالت األزموة وإدارة األزموات  ،على قودري عبود المجيود (2)

239. 

 .332مرجع سابق، ص،على قدري عبد المجيد (3)

)4( Wilson, O.W.: Police Administration. McGraw-Hill,New Yotk.1950.p.121. 
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اإلخالء: ويقصد به نقل تحت السيطرة لجميوع األشوخاص سوواء كوانوا مصوابين أم ال، ونقول  .13

المصوابة إلوي منواطق  أوالمواد الهامة حسب قيمتها ووبيفتها وصوالحيتها مون المنواطق المهوددة 

 .(1)أخرى آمنة ومسيطر عليها لحين انتهاء الموقف

 :زمةاألي في مرحلة ما بعد األمنج. دور القائد 

تختلف عن المورحلتين السوابقتين مون حيوث أن الظوروف تتسوم باالسوتقرار،  زمةاألإن مرحلة ما بعد 

. ويبوورز دور القائوود فووي هووته المرحلووة علووي القيووام بالعديوود موون (2)وأن األحووداث بطيئووة وديوور حووادة

 اإلجراءات والمساوليات التي تتمثل في:

، ولتحقيوق  لو  ال بود مون تنفيوت اإلجوراءات زموةاألضاع إلي ما كانت عليه قبل وقووع وإعادة األ .2

 الخاصة بتل  والتي يمكن أن تلخص في:

  وتتمثول األنشوطة فوي سورعة جموع األدلوة زموةاألأنشطة التطهير: والتوي تهودف إلوي إزالوة آثوار ،

جرامي، ومكن األمثلة علي األدلة التي  ات الطابع اإل األزماتوحمايتها من التلف، وتحديداً في 

ينبغوي جمعهووا، األدلووة التووي تثبوت وقوووع الحوودث ومالبسوواته ونقواط الضووعف التووي دعمووت موقووف 

الفاعل ونقاط القوة التي قللوت مون حودة الضورر. وكوتل  األدلوة التوي تثبوت مسواولية الفاعول عون 

وقعوت نتيجوة  أويقصود  لو ، مصدراً بشورياً كوان الفاعول  زمةاألالحادث، في حال أن كان سبب 

والتقصير. وباإلضافة لتل  يجب البحث عن األدلوة التوي تكشوف عون األخطواء اإلداريوة  اإلهمال

أشخاص عن أفعال لم يكن من  أوالواقعة أثناء المعالجة، والتي تثبت من خاللها مساولية أجهزة 

 المفتر  ارتكابها.

 زمةاألمن مكان  إزالة المواد الضارة التي تحتمل أن تسبب الضرر. 

 .انتشال الجثث وإسعاف المصابين 

ترميم الموقع وإعادته لوضوعه السوابق. و لو  مون خوالل إصوالح وإعوادة بنواء المبواني، وصويانة  .3

 .(3)األجهزة والمعدات وديرها من التعديالت

 يوة أن يكوون منظوور القائود شومولي، مموا يعنوي أن يورىأهمولتحليل المراحول السوابقة، تورى الباحثوة 

المستقبلية أثناء ممارسة المرحلة السابقة وأن يتهيأ ويمهد بإيجادها. كموا أن عليوه  أوالمرحلة الالحقة 

 أن يراعي في المرحلة الالحقة جميع ما حدث في السابقة، وهتا يفر  أحد أمرين هما:

                                                             

)1(BUNYARD S. OOLICE-ORGANIZATION ANDCOMMAND>THE ENGLISH 

LANGUAGE BOOK SOCIETY LONDON..p.43 

 .36مرجع سابق ، صنيفين الحلواني محمد ، ( 2)

)3( Wilson O.W.: Police Planning Mc-Graw hill, N.Y.,1962.p,55. 
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لوبوة ، فوإن التكامول والتجوانس والشومولية مطلألزموةفي حالوة تعودد القوادة فوي المراحول المختلفوة  (1

منهم، األمر التي يتطلب التدريب الموحد وبتل الجهد في سبيل درس منظور واحد متسوق لودى 

 جميع القادة.

في حالة أن من يقوود العمليوة وبمختلوف مراحلهوا هوو نفوس القائود، فعليوه أال ينظور للمرحلوة التوي  (2

ايووة القووادم، يقوووم عليهووا، وإنمووا إلجمووالي العمليووة بنظوورة واحوودة وثاقبووة حيووث تستشوورف فووي البد

 نهاية كل ما حدث من وقائعوتستتكر في ال

 

 الثانيالفصل  

 الدراسة الميدانية وإجراءاتها

 منهج وإطار الدراسة التطبيقية

 تمهيد

تناول من خالل الفصول السابقة الخلفية  تم االنتهاء من اإلطار النظري للدراسة حيث تم

، ويهدف هتا الفصل إلى تقديم الدليل العلمي ماتإدارة األزوكتل   اإلستراتيجيةقيادات لل النظرية

، عن أثر القيادة اإلستراتيجية في إدارة األزمات األمنية في القيادة العامة لشرطة أبوببيلبيان 

طريق عرضا تفصيليا للمنهجية واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيت الدراسة، من حيث مجتمع 

أداة الدراسة وتحكيمها وقياس صدقها وثباتها، كما يتضمن  الدراسة والعينة المختارة، وتصميم

 وصفا لإلجراءات المستخدمة في الدراسة والمعالجات اإلحصائية المستخدمة.

 أسلوب الدراسة : .1

 )الدراسة النظرية والدراسة الميدانية(: الباحث علي أسلوبين في هذه الدراسة، وهما اعتمد     

  -الدراسة النظرية :-ا

خالل االعتماد على البحث المكتبي واالستعانة بالمتاح من المراجع العلمية  و ل  من

العربية واألجنبية، والدراسات العلمية واألبحاث السابقة، والماتمرات، والنشرات والمقاالت 

 ات ، والدوريات والتقارير والمواقع الرسمية على الشبكة العالمية للمعلومات الدولية )االنترنت(

، وتحديد تمكن الباحث من وضع اإلطار النظري للدراسةيوضوع الدراسة، لكي الصلة بم

 اإلجراءات المتبعة.

 -:التطبيقية الدراسة  -ب

قوائم االستقصاء تصميم جمع البيانات الالزمة الستكمال الدراسة عن طريق إلى  وتهدف

الدراسة وتم  ل    أهداف وفروتمكن الباحث من التحقق ي تيوتحليل ما بها من بيانات، و ل  ح

 يلي : من خالل ما

 منهج الدراسة :  .2

لتحقيق أهداف  لمالئمتةبنوعية )المسحي والتحليلي( و ل   الوصفياستخدم الباحث المنهج 

الحقائق منه إ  أن  واستخالصالدراسة وطبيعة إجراءاته عن طريق وصف ما هو كائن وتحليله 
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بويبها وإنما يستهدف التحليل والتفسير للنتائج، عن ال يقتصر على جمع البيانات وت الوصفيالمنهج 

طريق جمع البيانات األولية والثانوية، و ل  لتحديد مشكلة البحث التي تمثلت في إبراز دور القيادة 

في الوقاية وكيفية إدارة األزمات وتعاملهم معها بشكل يقلل من نتائجها السلبية لضباط  اإلستراتيجية

أنه يستخدم لدراسة  الوصفي، والمعروف عن المنهج أبوببي بدول اإلمارات القيادة العامة لشرطة

أوصاف دقيقة للظواهر التي من خاللها يمكن تحقيق تقدم في حل المشكالت، و ل  من خالل قيام 

الباحث بتصور الوضع الراهن من خالل البحث والتفسير، وتحديد العالقات وأثرها التي توجد بين 

ومن بين آليات هتا المنهج التوصل إلى وصف دقيق لتحديد نقاط القوة وجوانب متغيرات الدراسة، 

 الضعف.

 :  الدراسةمجتمع وعينة  .3

 مجتمع الدراسة : -أ

القيادة العامة لشرطة أبوببي لوجودها في أبوببي العاصمة  يتمثل مجتمع الدراسة في

عمليات المركزية، كما أنها لدولة اإلمارات وهي المحرك األساسي لجهاز الشرطة ومنها تدار ال

منطقة حيوية  تتضمن أحداث ومناسبات مهمة على مدار العام والتي يتطلب أن تكون األجهزة 

عدد القيادة العامة  ويبل لتجهيز لمواجهة األزمات والمخاطر ، االستعداد وا ةالشرطية على أهب

 فرد  8333لشرطة أبوببي 

 :  الدراسةعينة  -ب

العينة بالطريقة العشوائية الطبقية من موبفي القيادة العامة لشرطة  قام الباحث باختيار

( من إجمالي مجتمع الدراسة مقسمة كالتالي : %3773( بنسبة )333أبوببي والبال  عددهم )

نقيب  -( من إجمالي عينة الدراسة، مالزم %43767( بنسبة )122مساعد أول فأقل ويبل  عددهم )

( 19مقدم ويبل  عددهم ) -( من إجمالي عينة الدراسة، رائد %48733( بنسبة )144ويبل  عددهم )

( من %3733( بنسبة )13( من إجمالي عينة الدراسة، عقيد فأعلى ويبل  عددهم )%6733بنسبة )

 ( :1إجمالي عينة الدراسة، كما هو موضح بشكل رقم )
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 توصيف عينة الدراسة .4

 ائص العينة : سمات وخص

افية تمنح العينة مزيدا من الشمولية، وجرديم لقد حددت عينة الدراسة بخمسة متغيرات

تمثلت في )العمر، الجنس، المستوي التعليمي، عدد سنوات الخدمة في الوبيفة الحالية، الرتبة( 

 والموضحة على النحو التالي : 

   : توزيع أفراد العينة وفقا للعمر 

التي تم استطالع رأي المستقصى منهم عن  الديمودرافيةد العوامل ويمثل العمر أح

طبيعته، ومن خالل استخدام التوزيع التكراري يتبين أن مخرجات البرنامج اإلحصائي كما 

 ( :2( وشكل رقم )1يوضحها جدول رقم )

 

 (1جدول )

 وفقا للعمرعينة الدراسة النسبة المئوية لتكرارات 

 311ن=                                                                                   

 النسبة المئوية % عدد التكرارات النوع م

 %3377 55 سنة 52اقل من  -1

 %23377 131 سنة 73إلى أقل من  52من  -5

 %57322 93 سنة 33إلى  أقل من  72من  -7

 %12377 71 فأكثر 32من  -3

 %122 722 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5شكل )

 وفقا للعمرعينة الدراسة النسبة المئوية لتكرارات 

6.33%

52.33%

93.11%

01.33%
سنة95اقل من 

سنة34إلى أقل من 95من 

سنة44إلى  أقل من 35من 
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وفقوا الدراسوة أن النسبة المئوية األكبر مون عينوة ( 2وشكل رقم )( 1) رقم يتضح من جدول

(، تليهوا %39733سونة( بنسوبة مقودارها ) 34إلوى أقول مون  23للعمر كانت لصالح الفئة السنية )من 

(، تليهوا المرحلوة السونية %23733سونة( بنسوبة مقودارها ) 44أقل من  إلى  33المرحلة السنية )من 

( سونة 23اقل مون واحتل المركز األخير الفئة السنية )(، %13733فأكثر( بنسبة مقدارها ) 43)من 

 .(%7733بنسبة مقدارها )

  للجنس :وفقا توزيع أفراد العينة 

رأي المستقصى منهم عن ويمثل الجنس أحد العوامل الديموجرافية التي تم استطالع 

طبيعته، ومن خالل استخدام التوزيع التكراري يتبين أن مخرجات البرنامج اإلحصائي كما 

 ( :3( وشكل رقم )2يوضحها جدول رقم )

 (2جدول )

 للجنسوفقا عينة الدراسة النسبة المئوية لتكرارات 

 311ن=                                                                  

 النسبة المئوية % عدد التكرارات النوع م

 %37393 511 ذكر -1

 %9377 13 أنثي -5

 %122 722 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7شكل )

 للجنسوفقا عينة الدراسة النسبة المئوية لتكرارات 

كانت لصالح  للنوعأن النسبة المئوية األكبر وفقا ( 3وشكل رقم )( 2)رقم يتضح من جدول 

 .(%6733بنسبة مقدارها ) اإلناث( يليها %93767حيث بلغت نسبة مقدارها ) رالتكو

23.06%

0.33%

ذكر أنثي
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  مستوا التعليميللوفقا توزيع أفراد العينة : 

جرافية التي تم استطالع رأي المستقصى منهم حد العوامل الديمويمثل المستوى التعليمي أ

رنامج اإلحصائي كما عن طبيعته ومن خالل استخدام التوزيع التكراري يتبين أن مخرجات الب

 ( :4( وشكل رقم )3حها جدول رقم )يوض

 (3جدول )

 وفقا للمستوا التعليميعينة الدراسة النسبة المئوية لتكرارات 

 311ن=                                                               

 النسبة المئوية % عدد التكرارات النوع م

 %53322 13 ثانوي فأقل -1

 %17322 73 دبلوم -5

 %33377 131 بكالوريوس -7

 %1393 59 دراسات عليا -3

 %122 722 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل )

 وفقا للمستوا التعليميعينة الدراسة النسبة المئوية لتكرارات 

وفقوا  الدراسوةأن النسبة المئوية األكبر مون عينوة ( 4وشكل رقم )( 3)رقم يتضح من جدول 

الحاصولين  (، يليهوا%49733تعليمي كانوت لصوالح درجوة البكوالوريوس بنسوبة مقودارها )للمستوى ال

بنسوووبة مقووودارها الووودبلوم  (، يليهوووا الحاصووولين علوووى%29733بنسوووبة مقووودارها ) ثوووانوي فأقووول علوووى

 (.%8767بنسبة مقدارها ) الحاصلين على الدراسات العليا (، وأخيرا13733%)

92.11%

03.11%
42.33%

8.06%

ثانوي فأقل

دبلوم

بكالوريوس

دراسات عليا
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  ت الخدمة :لعدد سنواوفقا توزيع أفراد العينة 

جرافية التي تم استطالع رأي المستقصى منهم العوامل الديم ويمثل عدد سنوات الخدمة أحد

عن طبيعته، ومن خالل استخدام التوزيع التكراري يتبين أن مخرجات البرنامج اإلحصائي كما 

 ( :3( وشكل رقم )4يوضحها جدول رقم )

 (4جدول )

 وفقا لعدد سنوات الخدمةعينة الدراسة النسبة المئوية لتكرارات 

 311ن=                                                               

 النسبة المئوية % عدد التكرارات النوع م

 %3377 51 سنوات 2أقل من  -1

 %53322 11 سنوات 12إلى  9من  -5

 %33393 137 سنة 12إلى  11من  -7

 %19322 31 سنة فأكثر 19من  -3

 %122 722 مجموعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل )

 لعدد سنوات الخدمةوفقا عينة الدراسة النسبة المئوية لتكرارات 

وفقوا  الدراسوةأن النسبة المئوية األكبر مون عينوة ( 3وشكل رقم )( 4)رقم يتضح من جدول 

ها بنسوبة مقودارسونة(  13إلوى  11فئوة )مون كانوت لصوالح  لعدد سونوات الخدموة فوي الوبيفوة الحاليوة

 16فئووة )موون (، يليهوا %27733بنسوبة مقوودارها )( سوونوات 13إلووى  6مون فئووة )(، يليهوا 47767%)

بنسوووبة مقووودارها سووونوات(  3فئوووة )أقووول مووون  (، وأخيووورا%16733بنسوووبة مقووودارها )سووونة فوووأكثر( 

(9733%). 

2.33%

96.11%

46.06%

00.11%

سنوات5أقل من 

سنوات01إلى 0من 

سنة05إلى 00من 

سنة فأكثر00من 
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  للرتبة :وفقا توزيع أفراد العينة 

رأي المستقصى منهم عن طبيعته، جرافية التي تم استطالع حد العوامل الديموتمثل الرتبة أ

ومن خالل استخدام التوزيع التكراري يتبين أن مخرجات البرنامج اإلحصائي كما يوضحها جدول 

 ( :6( وشكل رقم )3رقم )

 (5جدول )

 عينة الدراسة وفقا للرتبةالنسبة المئوية لتكرارات 

 311ن=                                                              

 النسبة المئوية % عدد التكرارات النوع م

 %32393 155 مساعد أول فأقل -1

 %31322 133 نقيب –مالزم  -5

 %9377 13 مقدم  –رائد  -7

 %2322 12 عقيد فاعلي -3

 %122 722 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9شكل )

 عينة الدراسة وفقا للرتبةالنسبة المئوية لتكرارات 

وفقوا  الدراسوةأن النسبة المئوية األكبر مون عينوة ( 6وشكل رقم )( 3) رقم يتضح من جدول

 نقيوب( –رتبوة )موالزم (، يليهوا %48733بنسوبة مقوداراها )مقودم(  –رتبة )رائد كانت لصالح  للرتبة

رتبوة (، وأخيورا %6733( بنسوب مقوداراها )عقيود فوأعلي) رتبوة(، يليهوا %43767بنسوبة مقوداراها )

 (.%3733ة مقداراها )بنسب)مساعد أول فأقل( 

41.06%

48.11%

0.33%

5.11%

مساعد أول فأقل

نقيب–مالزم 

مقدم –رائد 

عقيد فاعلي
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 :الدراسة أدوات .9

، ( استمارة333والبال  عددها ) لدراسةا عينةعلى  بتوزيع استمارات االستبيان الباحثقام 

من بنود االستبيان وبهتا استمارات لم يتم اإلجابة فيها على الغالبية العظمى  (33)وقد تم استبعاد 

من إجمالي ( %93791)استمارة بنسبة  (333)لها عدد االستمارات التي تم تجميعها وتحلييصبح 

الواردة  العبارات وضوح وسهولة االستبيان عباراتصيادة  عندوقد روعي ، االستمارات الموزعة

والتي يجب على لمقياس ليكرت الخماسي  المغلقةتم استخدام نماط األسئلة ، وقد في االستبيان

  تقسيم استمارات االستبيان إلى قسمين هما : ، هتا وقد تمالمبحوثين اختيار واحدة منها فقط

( للمبحوثين وتشمل على خمسة بنود افيةودرديملاالبيانات األساسية ) على ويشتملاألول :  القسم

 وهي :  )العمر، الجنس، المستوى التعليمي، عدد سنوات الخدمة في الوبيفة الحالية، الرتبة(.

أثر القيادة االسترتيجية في إدارة  ويشتمل على استطالع آراء المبحوثين بشأنالثاني :  القسم

، وتتكون استمارة االستبيان من ثالثة محاور األزمات األمنية في القيادة العامة لشرطة أبوببي

( درجة  وهما كاألتي 233( عبارة، على أن يكون المجموع الكلي للمقياس )41بإجمالي عبارات )

: 

ويتكون هتا  لشرطة أبوببيبالقيادة العامة  اإلستراتيجيةالقيادة  ويشتمل على بعد ول :لمحور األا

 6عبارات، مقسمين إلى ثالثة أبعاد فرعية وهي :   )تمكين العاملين ومكون من  (24)المحور من 

عبارات(، و)التصور االستراتيجي ومكون من  13عبارات(، و)نشر الثقافة التنظيمية ومكون من 

 بارات(.ع 8

ويكون هتا  لشرطة أبوببيبالقيادة العامة إدارة األزمات األمنية  ويشتمل على بعد المحور الثاني :

  عبارات.  (13)المحور من 

لشرطة بالقيادة العامة  والعاملين اإلستراتيجيةتدريب القيادة ويشتمل على بعد  : الثالثالمحور 

 عبارات.  (7)ويكون هتا المحور من  أبوببي
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 المعامالت العلمية لالستبيان )معامل الصدق والثبات( : . 7

 معامل الصدق : -أ

 : الصدق الظاهري 

جل قياسية فعال، أي يقيس الوبيفة التي أعد من أيعرف الصدا بأنه االختبار التي يقيس ما 

ة اعوود لقياسووها، وال يقوويس شوويئا مختلفووا، والصوودا فووي هووتا اإلطووار يعنووى إلووى أي موودى أو إلووى درجوو

 يستطيع هتا االختبار قياس ما قصد أن يقاس به.

وللتحقووق موون صوودا أداة الدراسووة، وموودي مناسووبتها لألدوورا  الموضوووعية، قووام الباحووث 

بعوور  األداة فووي صووورتها األوليووة علووى مجموعووة موون المحكمووين المتخصصووين موون أعضوواء هيئووة 

 مالئمةهري لألداة، من حيث بهدف التحقق من الصدا الظا دريس ممن يحملون درجة الدكتوراه الت

 مالئموةمودى العبارات وسالمة الصيادة اللغوية، وانتماء العبارات للمحور التي ينتمي إليه، وكوتل  

وأي مقترحات يراهوا التي يحدد استجابات عينة الدراسة،  الخماسي لمقياس ليكرت خماسيالتدرج ال

حكمون آراءهم حول مدى وضوح عبوارات المحكمين من شانها أن تثري أداة الدراسة، وقد أبدى الم

االسووتبانة وموودى مناسووبتها باإلضووافة إلووى بعووض المالحظووات العامووة حووول االسووتبانة، وفووى ضوووء 

اقتراحات المحكمين ومالحظتهم المتفق عليها تم حتف بعض العبارات للتشابه وقرب المودلول، وتوم 

 .ولدقة قياس ما وضعت من أجله حتعديل بعض فقرات االستبيان من ناحية الصيادة لزيادة الوضو

( عبوارة موزعوة 41ثم قام الباحث بإعداد االستبانة بصورتها النهائية وبلو  عودد عباراتهوا ) 

وتعوديالتها  1على ثالث محاور والتي تم توزيعها على عينة الدراسة، واعتبر الباحث آراء المحكمين

وعهوا بعود إجوراء التعوديالت المطلوبوة، عباراتوه وتن ومالئموةداللة على صدا محتووي أداة الدراسوة 

 وقد تحقق التوازن بين مضامين المقياس في عباراته، مما يشير للصدا الظاهري لألداة.

  "لعبارات االستبيان :صدق االتساق الداخلي أو التجانس الداخلي "صدق المفردات 

ارج العينوة قام الباحث بتطبيق االستبيان ورقيا وبشوكل يودوي علوى عينوة اسوتطالعية مون خو

حسواب صودا االتسواا ( عامول بالقيوادة العاموة لشورطة أبوو ببوي، لكوي يوتم 33األصلية مكونة مون )

وتعتمد هته الطريقة على مودى ارتبواط كول  Consistency Internal صدا المفردات   الداخلي

مفووردة موون مفووردات االسووتبيان مووع المحووور الخوواص بووه، وكووتل  ارتبوواط كوول مفووردة موون مفووردات 

 Pearsonبيرسووون معاموول ارتبوواط  الباحووثسووتبيان بعضووها الووبعض ككوول، لووتا فقوود اسووتخدم اال

Coefficient  (.6رقم ) بجدولكما هو موضح الخاص بعينة الدراسة، الختبار صدا االستبيان 

  
                                                             

 تم تحكيم االستبيان مع ذكر األسماء في المالحق. 0
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 (6جدول )

  المحور الخاصة به جاتلدر بين درجة العبارة والمجموع الكليالداخلي قيمة معامل االرتباط 

                                                              03ن=                                                                                          

 المحور األول )القيادة االستراتيجية(

 ( عبارة53عدد العبارات ) 
 المحور الثاني 

 )إدارة األزمات األمنية(

( 12العبارات ) عدد 

 عبارات

المحور الثالث )تدريب 

القيادة االستراتيجية 

 والعاملين(

( 3عدد العبارات ) 

 عبارات

 تمكين العاملينبعد 

 ( عبارات9) 

نشر الثقافة بعد 

 التنظيمية

 ( عبارات12) 

 التصور االستراتيجيبعد 

 ( عبارات1) 

رقم 

 العبارة
 قيمة االرتباط

رقم 

 العبارة

قيمة 

 تباطاالر

رقم 

 العبارة
 قيمة االرتباط

رقم 

 العبارة

قيمة 

 االرتباط
 العبارةرقم 

قيمة 

 االرتباط

1- 23331* 1- 23133* 1- 23333* 1- 23333* 1- 23331

* 

5- 23372* 5- 23353* 5- 23333* 5- 23313* 5- 23137

* 

7- 23327* 7- 23131* 7- 23325* 7- 23321* 7- 23113

* 

3- 23113* 3- 23191* 3- 23399* 3- 23313* 3- 23359

* 

2- 23133* 2- 23313* 2- 23397* 2- 23359* 2- 23311

* 

9- 23131* 9- 23319* 9- 23333* 9- 23322* 9- 23323

* 

  3- 23313* 3- 23321* 3- 23372* 3- 23119

* 

  1- 23315* 1- 23353* 1- 23133*   

  3- 23313*   3- 23337*   

  12- 23359*   12- 23355*   

قيمة 

االرتباط 

 الكلى 

للمحور 

 األول

23355* 

قيمة 

االرتباط 

الكلى 

للمحور 

 الثاني

23352* 

قيمة االرتباط 

الكلى للمحور 

 الثالث
23311

* 

  30000=   (22= 2-، )ن3030قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى *         

( ودرجووة حريووة 3733)نويووة دال عنوود مسووتوى مع ا( أن هنوواك ارتبوواط موجبوو6يتضووح موون جوودول )

، مموا يودل المجمووع الكلوى لودرجات االسوتبيان كول علوى حودةبين جميع درجات كول مفوردة و(، 28)
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، وبالتوالي صودا المفوردات فوي التعبيور المحوور الخواص بوهعلى االتساا الداخلي بين كل مفردة موع 

 )مونول بأبعواده الثالثوة بيرسون في المحوور األعن هتا المحور وقياسه، حيث تراوح معامل ارتباط 

معامول وقود توراوح ، (37922وقد بل  معامل االرتباط الكلوي للمحوور األول ) (37966إلي  37868

وقوود بلوو  معاموول االرتبوواط الكلووي  (37931إلووى  37894موون )بيرسووون فووي المحووور الثوواني ارتبوواط 

إلوى  37884مون )ث بيرسوون فوي المحوور الثالومعامل ارتباط (، وقد تراوح 37923للمحور الثاني )

 (37911باط الكلي للمحور الثالث )وقد بل  معامل االرت (37971

 معامل الثبات :   -ب

هناك عدد من الطرا اإلحصائية لقياس الثبات ومن أكثرها شيوعا والتوي يمكون مون خاللهوا 

والتوي تعتمود علوى االتسواا الوداخلي  Alpha Crunbach كرونباا  ألفااقياس الثبوات هوي طريقوة 

بصوفة  أو عبارة مع بعضها البعض ومع كل مفردات أو العبارات عطي فكرة عن اتساا المفرداتوت

هووو مقيوواس للوثوقيووة اي صودا االسووتبانة الحقيقووي و قوودرة األداة  -معاموول ألفووا كرونبواخ عاموة ككوول، 

اوح المستخدمة في البحث ) االستبيان ( على قياس المقصود من قياسه قيمة معامل ألفا كرونباخ تتور

علوى األقول قيموة مقبولوة للحكوم علوى  377أي  %73بين صفر و واحد و تعتبور القيموة التوي تسواوي 

 .1االستبانة بالصدا 

على التجزئة أكثر من جزء وبشكل متكرر وقيواس االرتباطوات  كرونبا  ألفاوتعتمد طريقة 

رتبواط بيرسووون أو كمووا هوو الحوال فوي ا بوين تلو  األجوزاء بودال مون قيوواس االرتبواط بوين نصوفين فقوط

، وبشكل عام فإن الحكم على الثبات يعتمود علوى مقودار معامول االرتبواط النواتج مون التحليول سبيرمان

كفويالً بالميول حيوال  3783اإلحصائي، وكثير من الباحثين يعتبرون أن معامل االرتباط التي يتجاوز 

الصوفر والواحود الصوحيح وكلموا ألفوا كرونبواخ بوين معامول تتراوح قيم حيث ثبات األداة المستخدمة، 

ارتفعوت قويم معاموول الثبوات واقتربووت مون الواحوود الصوحيح دل  لو  علووى زيوادة الثبووات فوي البيانووات، 

ثبات األداة والتحقق من دقته واتساا عباراتها قوام الباحوث بتطبيوق االسوتبيان ورقيوا تحقيق ولضمان 

عاموول بالقيووادة ( 33، مكونووة موون )وبشووكل يوودوي علووى عينووة اسووتطالعية موون خووارج العينووة األصوولية

 (.7كما هو موضح بجدول رقم )العامة لشرطة أبوببي، 

 

 

 

                                                             
ممدوح عبد المنعم الكناني : اإلحصاء الوصفي واالستداللي في العلوم السلوكية واالجتماعية، الطبعة الخامسة، دار النشر للجامعات،  0

 .9118القاهرة، 
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 (7جدول )

 استمارة استبيان لبيان ثبات قيمة معامل ألفا كرونباخ

 03ن =                                                                                        

 البعد المحور
عدد 

 العبارات
إجمالي 
 العبارات

 معامل قيمة 

 ألفا كرونباخ

 المحور األول

)المتغير 
 المستقل(

 

القيادة 
 اإلستراتيجية

 0 تمكين العاملين

 عبارة 94

1.280* 

1.288* 
نشر الثقافة 

 التنظيمية
01 1.223* 

التصور 
 االستراتيجي

8 1.229* 

 المحور الثاني

 )المتغير التابع(
 *1.221 -- 01 مات األمنيةإدارة األز

 المحور الثالث

 )المتغير التابع(

 اإلستراتيجيةتدريب القيادة 
 والعاملين

01 -- 1.288* 

 إجمالي مجموع االستبيان
40 

 عبارة
 1.288* 

 ( مرتفعووة ولووتل  ( أن جميووع معووامالت الثبووات بطريقووة )ألفووا كرونبوواخ7يتضووح موون جوودول )

تيجية فووي إدارة األزمووات األمنيووة فووي القيووادة العامووة لشوورطة اترسووأثوور القيووادة اإللمحوواور اسووتبيان 

( مموا يودل علوى ثبوات 37993، 37981ألفوا كرونبواخ موا بوين )قيمة معامول حيث تراوحت ، أبوببي

 االستبيان.

 متطلبات التحليل اإلحصائي :   -8

 تتمثل متطلبات التحليل اإلحصائي في التالي :

 :البرامج اإلحصائية المستخدمة -أ

لمعالجوة البيانوات  (SPSS, V0.20 & Excel 2010) بورامج اإلحصواءالباحوث  اسوتخدم

 الدراسة.الخاصة بمتغيرات 
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 ألساليب اإلحصائية المستخدمة :ا-ب

توم اسوتخدام التحليول اإلحصووائي الوصوفي للمتغيورات المسووتقلة والتابعوة لفرضويات الدراسووة، 

 ، وتضمنت خطة المعالجات اإلحصائية ما يلي:اتمن حيث استخراج األهمية النسبية لترتيب العبار

 Averageالمتوسط الحسابي           .1

 Standard Deviationاالنحراف المعياري         .2

  Pearson coefficientمعامل ارتباط بيرسون      .3

  Alfa Cronbachكرونباخ         ألفامعامل  .4

 Percentage   النسبة المئوية للتكرارات .3

 Variation Coefficient           فاإلختالمعامل  .6

  Chi Square                2اختبار كا .7

  One Way Anovaاختبار التباين األحادي     .8

 Scheffe Testاختبار شيفية               .9

 االنحدار الخطي البسيط  .13

جاه قوة االتجاه لدرجات المبحوثين : ويكون هناك اتجاه نحو الموافقة عندما تكون قوة االت .11

 موجبة، ويكون هناك اتجاه لعدم الموافقة عندما تكون قوة االتجاه سالبة.

  Likert Scale  الخماسيمقياس ليكرت  .12

يستعمل في االستبيانات حول باهرة ويعد من مقاييس االتجاه العام لسلوكيات المبحوثين و

 صيغة ما، ويتم االعترا  على معينة، ويعتمد المقياس على ردود تدل على درجة الموافقة أو

 :   تحديد اتجاهات اإلجابة عن طريق المتوسط الحسابي باألوزان التالية

 التلكد من صالحية أدوات الدراسة

 Reliability Coefficientمعامل الثبات  

 صدا االتساا الداخلي لفقرات االستبانة 

ستبانة على نفس يقصد بثبات أداة القياس أن يعطي النتائج نفسها إ ا أعيد تطبيق اال 

 العينة في نفس الظروف ويتم قياسه بثالث طرا:

 الطريقة األولى : االختبار و إعادة االختبار 

يتم في هته الطريقة تطبيق االستبانة على عينة استطالعية مرتين بينهما فارا زمني مدته 

ت معامل أسبوعان ثم حساب معامل االرتباط بين إجابات المفحوصين في المرتين، فإ ا كان

االرتباط مرتفعا فان هتا يكون ماشرا على ثبات االستبانة وبالتالي على صالحية ومالئمة هته 

 االستبانة ألدرا  الدراسة.

 الثبات عن طريق التجزئة النصفية:
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حيث يتم تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأين، الجزء األول يمثل األسئلة الفردية والجزء 

( بين درجات األسئلة الفردية ودرجات  rوجية ثم يحسب معامل االرتباط ) الثاني يمثل األسئلة الز

 األسئلة الزوجية ثم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة بيرسون براون كالتالي : 

   Reliability Coefficient      = 

 معامل ثبات كرونباخ الفا

من خالله نحسب  والتي SPSSيتم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ باستخدام برنامج 

 معامل التمييز لكل ساال حيث يتم حتف الساال التي معامل تمييزه ضعيف أو سالب

يقصد باالتساا الداخلي ألسئلة االستبانة هي قوة االرتباط بين درجات كل مجال  

ودرجات أسئلة االستبانة الكلية، والصدا ببساطة هو أن تقيس أسئلة االستبانة أو االختبار ما 

 قياسه أي يقيس فعال الوبيفة التي يفتر  انه يقيسها.وضعت ل

 (2جدول )

 االستبانة لعباراتتقدير درجات أهمية العبارات وفقا الستجابة المبحوثين 

 موافق  االستجابة

غير موافق  غير موافق إلى حد ما  موافق بدرجة كبيرة

 بدرجة كبيرة
 1 2 3 4  5  الدرجة

 –إلى حد ما  –موافق  –ليكرت الخماسي )موافق بدرجة كبيرة  ولحساب المتوسط المرّجح لمقياس

( الستجابات المبحوثين 1دير موافق بدرجة كبيرة(، فقد قام الباحث باختيار الدرجة ) –دير موافق 

( وهي يعد مناسب مع االستجابة، %23دير موافق بدرجة كبيرة وبالتالي يكون الوزن النسبي هو )

قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل معها على  واعتمادا على ما تقدم فان

 النحو التالي، وفقا للمعادلة التالية :   

 على عدد المستويات أي :  مقسومةلبدائل اإلجابة  الصغرىالقيمة  –طول الفئة = القيمة الكبري 

  4=  1 - 3طول الفئة = 

  3783=  3/  4ثم نقسم 

 ( 1779إلى  1)من  ألول )غير موافق بدرجة كبيرة( :إذا االتجاه ا -

 ( 2739إلي  1783)من إذا االتجاه الثاني )غير موافق( :  -

 ( 3739إلى   2763)من إذا االتجاه الثالث )إلى حد ما( :  -

 ( 4719إلي  3743)من  إذا االتجاه الرابع )موافق( : -
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 ( 3ي إل 4723)من  إذا االتجاه الخامس )موافق بدرجة كبيرة( : -

( دليال علي مستوي تصور 2749وقد اعتبرت الدراسة مدى المتوسط الحسابي )أقل من 

فأكثر( دليال  3733( دليال على مستوي تصور متوسط، ومن )3749إلى  2733منخفض، ومن )

 على مستوي تصور مرتفع.

ص المبحث ومن خالل هتا المبحث فقد بين الباحث اإلطار العام لمنهج الدراسة التطبيقية ويخت

 التالي في تحليل نتائج الدراسة التطبيقية وتحقيق فرضيات الدراسة.

 

 

 التطبيقيةحليل نتائج الدراسة المبحث الثاني : ت

 :  تحليل نتائج الدراسة التطبيقية

يهدف إلى تناول مخرجات البرنامج اإلحصائي بالشرح لبيان نتائج الدراسة من خالل 

ويتم استخراج نتائج التحليل والتعليق عليها باستخدام اإلحصاء تحليل إجابات المستقصى منهم، 

 االستداللي والتي من خاللها يتم اإلجابة على فرضيات الدراسة.   
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واقع توافر مهارات القيادة اإلستراتيجية بأبعادها الثالثة )تمكين العاملين، نشر الثقافة التنظيمية، 

 عاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببي.وجهة نظر الالتصور االستراتيجي( من 

قام الباحث باستخراج المجموع التقديري لدرجات المبحوثين والنسبة المئوية وكتل  

للتعرف على  2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وعامل االختالف وقوة االتجاه وقيمة كا

يادة اإلستراتيجية بأبعادها الثالثة )تمكين استجابات أفراد عينة الدراسة عن مدى توافر مهارات الق

وجهة من  في القيادة العامة لشرطة أبوببيالعاملين، نشر الثقافة التنظيمية، التصور االستراتيجي( 

 .( 9المبحوثين، كما هو موضح بجدول رقم )نظر 

 (9جدول )

 الخاص بعبارات المحور األول التكرارات والنسب المئويةداللة الفروا و

 المبحوثين(وجهة نظر من  في القيادة العامة لشرطة أبوببيمهارات القيادة اإلستراتيجية  توافر مدى)

 م

 عبارات المحور األول

 القيادة االستراتيجية

 )المتغير المستقل(

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 االتجاه العام

 

 

المستوي بالنسبة للمتوسط 

 الحسابي

ين العاملين تحرص القيادة علي تمك -1

ٌ فاعالٌ من خالل  ٌ حقيقيا تمكينا

شراكتهم في وضع األهداف 

 التنظيمية .

 متوسط موافق 14146 3448

تحترم القيادة رأي العاملين  -2

 وتشاركهم في الرأي واتخاذ القرار .
 مرتفع موافق 14118 3497

يتم تحفيزي من قبل رؤسائي علي  -3

تحمل مسئوليات أكبر وأوسع من 

 شرافي المباشرنطاق إ

 مرتفع موافق 14622 3453

تلقي مبادراتي واجتهاداتي تشجيعاٌ  -4

 من قبل القيادة 
 متوسط موافق 14123 3442

تتاح المعلومات الالزمة للعاملين  -5

 لتسهيل مهامهم
 مرتفع موافق 14649 3489

تمكيني من قبل القيادة زاد من والئي  -9

 للعمل
 مرتفع موافق 14619 3464

 3495 بعد تمكين العاملين توسطم

 

 

 مرتفع موافق 14664
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 م

 عبارات المحور األول

 القيادة اإلستراتيجية

 )المتغير المستقل(*تابع

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 االتجاه العام

المستوي بالنسبة للمتوسط 
 الحسابي

ٌ أساسيا ملزمة  -1 تتبني القيادة قيما

للعاملين في إدارتها مثل 

المسؤوليات ، العالقات،الترقيات،)

 الحقوق(

 مرتفع موافق 14611 4415

أشعر بلهمية العمل الذي تقوم به  -2

القيادة من أجل تحسين مستوي 

 األداء 

 مرتفع موافق 14655 3481

تقوم القيادة بنشر وتوضي  رؤية  -3

ورسالة وقيم المؤسسة لجميع 

 العاملين

 مرتفع موافق 14645 3464

العمل مجموعة من األنظمة يضبط  -4

 واللوائ  التنظيمية 
 مرتفع موافق 14633 3483

أتقبل التغيير والتطوير في آليات  -5

 وأنظمة العمل بشكل أيجابي 
 مرتفع موافق 14127 3472

تتميز العالقة بين الرؤساء  -9

 مرتفع موافق 14891 3465 والمرؤسين بالود واألحترام المتبادل

ويتم التعامل معي أشعر بالعدل  -7

 بالمساواة كما باقي العاملين 
 مرتفع موافق 14844 3466

تنمي القيادة قيم المصارحة والثقة  -8

 مرتفع موافق 14614 3467 المتبادلة بين العاملين في الجهاز 

تحرص القيادة علي تقديم خدمات  -6

ٌ لإلمكانات  متميزة للعاملين وفقا

 مرتفع موافق 14653 3489 المادية المتاحة 
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11-  

يتم تنفيذ طريقة إجراءات العمل في 

 الجهاز بسرعة وسهولة 

 مرتفع موافق 14639 3488

 
 إجمالي بعد نشر الثقافة التنظيمية

 مرتفع موافق 14625 3461

 م

 عبارات المحور األول

 القيادة اإلستراتيجية

 )المتغير المستقل(*تابع

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

تجاه اال
 العام

المستوي بالنسبة 
 للمتوسط الحسابي

تمتلك القيادة رؤية ورسالة  -1

إستراتيجية واضحة ومكتوبة تعمل 

 لتحقيقها 

 مرتفع موافق 14112 3474

يوجد داخل القيادة كفاءات جيدة  -2

تمتلك الخبرة في تصميم 

 اإلستراتيجيات

 مرتفع موافق 14898 3488

اإلستراتيجي تستخد القيادة التحليل  -3

في التعامل مع األحداث وبناء 

التصورات للبيئة الداخلية والخارجية 

 . 

 مرتفع موافق 14178 3491

أستشراف المستقبل من قبل القيادة  -4

 عملية جوهرية ولها تلثيرات إيجابية
 مرتفع موافق 14619 3481

تضع القيادة بدائل إستراتيجية  -5

للتعامل مع األحداث المتغيرة 

 الطارئة  و

 مرتفع موافق 14613 3482

يوجد توافق بين إستراتيجيات  -9

 الجهاز وهيكلة التنظيمي
 مرتفع موافق 14192 3495

أري أن عملية تنفيذ إستراتيجيات  -7

الجهاز بمفهومها العلمي ضرورة 

 ملحة 

 مرتفع موافق 14619 3487

تقوم القيادة بتحديث التصورات  -8

بشكل منهجي اإلستراتيجية للجهاز 

 يتالئم مع التنبؤات المستقبلية
 مرتفع موافق 14699 3498

 مرتفع موافق 14693 3475 إجمالي بعد التصور االستراتيجي

النتيجة الكلية 
 للمحور األول 

 مجموع تكرار
 مرتفع موافق 14655 3478

 النسبة المئوية %
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                                                                          1511 ( =5× )( 311)أعلى ميزان تقدير( = )× الدرجة الكلية = )ن( 

 (1415* دال عند مستوا معنوية )
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( حيث 3733( وجود فروا  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )9يتضح من جدول رقم )

عبارات أبعاد )تمكين العاملين،  كما هو موضح أمام ليةدوالجالمحسوبة اكبر من قيمتها  2أن قيمة كا

 اإلستراتيجيةتوافر مهارات القيادة  توافر مدىنشر الثقافة التنظيمية، التصور االستراتيجي( الستبيان 

 .وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببيمن 

ين كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوت في ر ية عبارات الدراسة من وجهة نظر المبحوث

كانت متوفرة بدرجة مرتفعة في الثالثة أبعاد هي  ، حيثاإلستراتيجيةحول مدي توافر مهارات القيادة 

)تمكين العاملين، نشر الثقافة التنظيمية، التصور االستراتيجي(، والتي تم ترتيبها تنازليا حسب درجة 

 توفرها كما يلي :

( وبمتوسط حسابي %78737بنسبة ) المركز األول نشر الثقافة التنظيمية(حيث احتل بعد )

( بين آراء عينة الدراسة بقوة اتجاه 23773(، ومعامل اختالف )37923(، وانحراف معياري )3793)

( وان االتجاه العام داخل عينة الدراسة من وجهة نظرهم يميل نحو الموافقة %48779موجبة بلغت )

في القيادة العامة لشرطة  اإلستراتيجيةبالقيادة  بشكل عام على أنه يتوافر مهارة نشر الثقافة التنظيمية

المبحوثين، كما نالحظ من متوسط استجابات المبحوثين على عبارات بعد نشر  نظر وجهة من أبوببي

 3772الثقافة التنظيمية أنها تشكل جميعها قبوال مرتفعا، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

(، وتتفق هته النتيجة مع 17327إلى  37844لمعيارية ما بين )( وتراوحت انحرافاتها ا4733إلى 

 العتبي .و تختلف مع دراسة أبوحجير دراسة كل من 

( وبمتوسط حسابي %73719المركز الثاني بنسبة ) التصور االستراتيجي(وقد احتل بعد )

قوة اتجاه ( بين آراء عينة الدراسة ب23773(، ومعامل اختالف )37963(، وانحراف معياري )3773)

( وان االتجاه العام داخل عينة الدراسة من وجهة نظرهم يميل نحو الموافقة %46799موجبة بلغت )

في القيادة العامة لشرطة  اإلستراتيجيةبشكل عام على أنه يتوافر مهارة التصور االستراتيجي بالقيادة 

وثين على عبارات بعد المبحوثين، كما نالحظ من متوسط استجابات المبح نظر وجهة من أبوببي

التصور االستراتيجي أنها تشكل جميعها قبوال مرتفعا، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

(، وتتفق هته النتيجة 17378إلى 37868( وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما بين )3788إلى  3763)

 تختلف مع دراسة آل سعودو  كلوبمع دراسة  

( وبمتوسط حسابي %73733المركز الثالث واألخير بنسبة ) لعاملين(تمكين اكما احتل بعد )

( بين آراء عينة الدراسة بقوة اتجاه 27737(، ومعامل اختالف )37994(، وانحراف معياري )3763)

( وان االتجاه العام داخل عينة الدراسة من وجهة نظرهم يميل نحو الموافقة %43764موجبة بلغت )
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 في القيادة العامة لشرطة أبوببي اإلستراتيجيةفر مهارة تمكين العاملين بالقيادة بشكل عام على أنه تتوا

المبحوثين، كما نالحظ من متوسط استجابات المبحوثين على عبارات بعد تمكين  نظر وجهة من

( فتمثل قبوال متوسطا، حيث تراوحت 4، 1العاملين أنها تشكل جميعها قبوال مرتفعا باستثناء عبارتين )

إلى  37916( وتراوحت انحرافاتها المعيارية ما بين )3794إلى  3742توسطات الحسابية ما بين )الم

 كلوب .وتختلف مع دراسة الشهراني  (، وتتفق هته النتيجة مع دراسة 17149

توافر مهارات  بمدى( أن النتيجة الكلية للمحور األول الخاص )9كما يتضح من جدول رقم )

موافق وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببي(، قد بل  نسبة من  اإلستراتيجيةالقيادة 

دير  (، ونسبة%26712حد ما ) إلى(، ونسبة %41738(، ونسبة موافق )%24769) بدرجة كبيرة

( ألجمالي عبارات المحور األول، وان %3733) دير موافق بدرجة كبيرة(، ونسبة %3736موافق )

(، 37933( بانحراف معياري )3778ابية إلجمالي عبارات المحور قد بل  )متوسط المتوسطات الحس

وان االتجاه  (%47743بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة بين آراء( 23731ومعامل اختالف )

نحو الموافقة بمستوي مرتفع،  يميلعينة الدراسة  من وجهة نظرالعام ككل لعبارات المحور األول 

اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوببي بإدارة األزمة وتأهيل قيادات تستخدم إلى،  ويرجع الباحث  ل 

التخطيط اإلستراتيجي في إدارة األزمة مع االهتمام بتمكين العاملين ونشر الثقافة التنظيمية ، ونمو 

 التور االستراتيجي لديهم .

 اني .دراسة أبة حجير والشهروتتفق هته النتائج مع نتائج دراسة كل من 
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وجهة نظر العاملين في إدارة األزمات األمنية من القيادات في التعامل مع  واقع توافر قدرة 0/1/2
 .القيادة العامة لشرطة أبوببي

فقد قام الباحث باستخراج المجموع التقديري لدرجات المبحوثين والنسبة المئوية وكتل  
للتعرف على  2كا وقيمةالختالف وقوة االتجاه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وعامل ا
في إدارة األزمات األمنية القيادات في التعامل مع  استجابات أفراد عينة الدراسة عن مدى توافر قدرة

 ( 13المبحوثين، كما هو موضح بجدول رقم )وجهة نظر من  القيادة العامة لشرطة أبوببي
 (13جدول )

 الخاص بعبارات المحور الثاني المئويةالتكرارات والنسب داللة الفروا و
من  في القيادة العامة لشرطة أبوببيإدارة األزمات األمنية القيادات في التعامل مع  )مدى توافر قدرة

 المبحوثين(وجهة نظر 

 م

 الثانيعبارات المحور 

 إدارة األزمات األمنية

 )المتغير التابع(

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

االتجاه 

 لعاما

المستوي 

بالنسبة 

للمتوسط 

 الحسابي

تقيمها تمتلك القيادة الخبرة في إدارة األزمات األمنية و -1
 وتحليل دوافعها وأسبابها 

 مرتفع موافق 302.7 0022

يتم استثمار جميع اإلمكانات المادية والبشرية في  -2
 الجهاز إلدارة األزمات األمنية

 مرتفع موافق 30.71 00.3

القيادة علي إقامة تحالفات إستراتيجية مع هيئات تعمل  -0
 ذات عالقة بإدارة األزمات األمنية

 مرتفع موافق 30.70 0060

تمتلك القيادة القدرة علي التكيف مع الظروف  -0
 واألزمات األمنية المفاجئة

 مرتفع موافق 2..30 0072

تعتمد القيادة علي الحلول اإلبداعية في التعامل مع  -0
 ت األمنيةاألزما

 مرتفع موافق 10136 0070

يوجد لدى القيادة خطة لتوزيع المهام علي العاملين  -6
أثناء األزمات األمنية من خالل جمع المعلومات 

 الكافية عن األزمات .
 مرتفع موافق .1033 0020

تستخدم اإلدارة إستراتيجية تقليدية في التعامل مع  -7
 األزمات األمنية

 متوسط حد ماإلى  10203 0006

توضع سيناريوهات متعددة تحاكي حدوث أزمات  -2
 أمنية

 مرتفع موافق 302.2 00.0

يتم اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع حدوث  -.
 األزمات األمنية

 مرتفع موافق 30200 0030

13-  
يتم االستفادة من التجارب السابقة لتجنب الوقوع في 

 أخطاء الماضي
 مرتفع فقموا 10322 0072

النتيجة الكلية للمحور 

 الثاني

  *تابع للجدول السابق

 مجموع تكرار

 مرتفع موافق 10332 07020%
 النسبة المئوية %

                                                                          1222= ( 2( × )722)أعلى ميزان تقدير( = )× الدرجة الكلية = )ن( 

 (2322* دال عند مستوى معنوية )
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( حيث أن 3733( وجود فروا  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )13تضح من جدول رقم )ي

 توافر قدرة مدىالمحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية كما هو موضح أمام العبارات الستبيان  2قيمة كا

ة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة وجهإدارة األزمات األمنية من القيادات في التعامل مع 

 .أبوببي

كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوت في ر ية عبارات الدراسة من وجهة نظر المبحوثين 

كانت متوفرة  ، حيثالقيادة العامة لشرطة أبوببيإدارة األزمات األمنية بكيفية التعامل مع حول واقع 

(، وكان متوفر بدرجة متوسطة في 13، 9، 8، 6، 3 ،4، 3، 2، 1بدرجة مرتفعة في عبارات  )

 ( والتي تم ترتيبها تنازليا حسب درجة توفرها كما يلي :7عبارة رقم )

المركز (  يتم أتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع حدوث األزمات األمنيةعبارة )حيث احتلت 

 ومعامل اختالف، (37833) وانحراف معياري ،(4733)حسابي متوسط بو (%83766ة )بنسب األول

داخل عينة  العام وان االتجاه (%33741بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة بين آراء( 21713)

نحو الموافقة على أنه يتم أتخا  التدابير الوقائية الالزمة لمنع حدوث  يميلهم من وجهة نظر الدراسة

أو تختلف مع  آل سعود ق هته النتيجة مع دراسة ، وتتفلشرطة أبوببياألزمات األمنية بالقيادة العامة 

 أبوحجير .دراسة 

 بنسبة( توضع سيناريوهات متعددة تحاكي حدوث أزمات أمنيةعبارة ) يليها في المركز الثاني

بين ( 22762) ( ومعامل اختالف37892) ( وانحراف معياري3794) حسابي ( ومتوسط78786%)

من  الدراسةداخل عينة العام وان االتجاه  (%49729بلغت )بقوة اتجاه موجبة  عينة الدراسة آراء

 توضع سيناريوهات متعددة تحاكي حدوث أزمات أمنيةنحو الموافقة على أنه  يميلهم وجهة نظر

وتختلف مع دراسة تفق هته النتيجة مع دراسة كل من آل سعود وتلشرطة أبوببي، بالقيادة العامة 

 .كلوب

يتم إستثمار جميع اإلمكانات المادية والبشرية في الجهاز ة )الثالث عباريليها في المركز 

 حسابي ومتوسطوهي نسبة متقاربة من المركز الثاني، ( %78736) بنسبة( إلدارة األزمات األمنية

بقوة اتجاه  عينة الدراسة بين آراء (24788) ( ومعامل اختالف37971( وانحراف معياري )3793)

نظرهم يميل نحو الموافقة من وجهة  الدراسةداخل عينة العام تجاه وان اال (%48779موجبة بلغت )

بالقيادة العامة  يتم إستثمار جميع اإلمكانات المادية والبشرية في الجهاز إلدارة األزمات األمنيةعلى أنه 

 أبوحجيروتختلف مع دراسة   Lear، وتتفق هته النتيجة مع دراسة كل من لشرطة أبوببي

المهام علي العاملين أثناء  عالقيادة خطة لتوزي ييوجد لدلرابع عبارة )ايليها في المركز 

 حسابي ( ومتوسط%76793) بنسبة( األزمات األمنية من خالل جمع المعلومات الكافية عن األزمات

بقوة اتجاه  عينة الدراسة بين آراء (26723) ( ومعامل اختالف17339( وانحراف معياري )3784)
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نظرهم يميل نحو الموافقة من وجهة  الدراسةداخل عينة العام وان االتجاه  (%48738موجبة بلغت )

المهام علي العاملين أثناء األزمات األمنية من خالل جمع  عالقيادة خطة لتوزي ييوجد لدعلى أنه 

 العتبي، وتتفق هته النتيجة مع دراسة لشرطة أبوببيبالقيادة العامة  المعلومات الكافية عن األزمات

 الشهرانيتلف مع دراسة وتخ

تمتلك القيادة الخبرة في إدارة األزمات األمنية وتقيمها الخامس عبارة )يليها في المركز 

( 37897( وانحراف معياري )3782) حسابي ( ومتوسط%76733) بنسبة( وتحليل دوافعها وأسبابها

وان االتجاه  (%47783بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة بين آراء (23746) ومعامل اختالف

تمتل  القيادة الخبرة في إدارة أنه  نظرهم يميل نحو الموافقة علىمن وجهة  الدراسةداخل عينة العام 

، وتتفق هته النتيجة مع لشرطة أبوببيبالقيادة العامة  األزمات األمنية وتقيمها وتحليل دوافعها وأسبابها

 . العتبيوتختلف مع دراسة  آل سعود دراسة كل من 

يتم األستفادة من التجارب السابقة لتجنب الوقوع في أخطاء السادس عبارة )يليها في المركز 

( ومعامل 17382( وانحراف معياري )3778) حسابي ( ومتوسط%73773) بنسبة(  الماضي

داخل العام وان االتجاه  (%47733بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة بين آراء (28738) اختالف

أنه يتم األستفادة من التجارب السابقة لتجنب  نظرهم يميل نحو الموافقة علىمن وجهة  الدراسةة عين

 العتبيوتتفق هته النتيجة مع دراسة كل من لشرطة أبوببي، بالقيادة العامة الوقوع في أخطاء الماضي 

 كلوبوتختلف مع دراسة 

ل اإلبداعية في التعامل مع األزمات تعتمد القيادة علي الحلوالسابع عبارة )يليها في المركز 

 ( ومعامل اختالف17136( وانحراف معياري )3773) حسابي ( ومتوسط%73733) بنسبة(  األمنية

( وان االتجاه العام داخل عينة %46787عينة الدراسة بقوة اتجاه موجبة بلغت ) بين آراء (29731)

مد القيادة علي الحلول اإلبداعية في التعامل تعتالدراسة من وجهة نظرهم يميل نحو الموافقة على أنه 

آل ، وتتفق هته النتيجة مع دراسة كل من لشرطة أبوببيبالقيادة العامة  مع األزمات األمنية

 الشهراني وكلوب .وتختلف مع دراسة سعود

تمتلك القيادة القدرة علي التكيف مع الظروف واألزمات الثامن عبارة )يليها في المركز 

( ومعامل 37992( وانحراف معياري )3772) حسابي ( ومتوسط%74743) بنسبة( مفاجئةاألمنية ال

( وان االتجاه العام داخل %46733عينة الدراسة بقوة اتجاه موجبة بلغت ) بين آراء (26767) اختالف

عينة الدراسة من وجهة نظرهم يميل نحو الموافقة على أنه تمتل  القيادة القدرة علي التكيف مع 

، وتتفق هته النتيجة مع دراسة كل لشرطة أبوببيوف واألزمات األمنية المفاجئة بالقيادة العامة الظر

 سة العتبي وكلوب .وتختلف مع درا lrarمن 
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يئات ذات تعمل القيادة علي إقامة تحالفات إستراتيجية مع هالتاسع عبارة )يليها في المركز 

( وانحراف معياري 3763) حسابي ( ومتوسط%72766) بنسبة( عالقة بإدارة األزمات األمنية

( %43741عينة الدراسة بقوة اتجاه موجبة بلغت ) بين آراء (26783) ( ومعامل اختالف37974)

لي القيادة تعمل عوان االتجاه العام داخل عينة الدراسة من وجهة نظرهم يميل نحو الموافقة على أن 

، ة أبوببيلشرطبالقيادة العامة  األمنية بإدارة األزماتإقامة تحالفات إستراتيجية مع هيئات  ات عالقة 

أبوحجير والعتبي وتختلف مع دراسة  آل سعود وتتفق هته النتيجة مع دراسة كل من   

تستخدم اإلدارة إستراتيجية تقليدية في التعامل مع األزمات العاشر واألخير عبارة )يليها في المركز 

 ( ومعامل اختالف17233( وانحراف معياري )3736) بيحسا ( ومتوسط%67733) بنسبة( االمنية

( وان االتجاه العام داخل عينة %42738عينة الدراسة بقوة اتجاه موجبة بلغت ) بين آراء (37714)

تقليدية في الوسائل الاإلدارة إستراتيجية تستخدم  الدراسة من وجهة نظرهم يميل نحو المحايدة على أن

أبوحجير ، ، وتتفق هته النتيجة مع دراسة لشرطة أبوببيبالقيادة العامة  التعامل مع األزمات االمنية

 آل سعود .وتختلف مع دراسة  والعتبي 

 إدارة األزمات األمنية من( أن النتيجة الكلية للمحور الثاني الخاص )13كما يتضح من جدول رقم )

(، %41733نسبة موافق )(، و%23743(، قد بلغت نسبة موافق بدرجة كبيرة )المبحوثين نظر وجهة

(، ونسبة دير موافق بدرجة كبيرة %3797دير موافق ) (، ونسبة%22797ونسبة إلى حد ما  )

( ألجمالي عبارات المحور الثاني، وان متوسط المتوسطات إلجمالي عبارات المحور قد بل  4713%)

بقوة اتجاه  لدراسةعينة ا بين آراء( 26773(، ومعامل اختالف )17332( بانحراف معياري )3777)

عينة الدراسة  من وجهة نظرالعام ككل لعبارات المحور الثاني وان االتجاه  (%47723موجبة بلغت )

هبرة القيادة األمنية في التعامل مع  نحو الموافقة بمستوي مرتفع، ويرجع الباحث  ل  إلى يميل

 اد لمواجة األزمات المستقبلية األزمات وتميزهم باستشراف المستقبل مما يجعلهم على أهبة االستعد
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في القيادة العامة  والعاملين من وجهة نظر العاملين اإلستراتيجيةواقع توافر تدريب القيادة  3
 .لشرطة أبونبي

فقد قام الباحث باستخراج المجموع التقديري لدرجات المبحوثين والنسبة المئوية وكتل  
للتعرف على  2كا وقيمةلمعيارية وعامل االختالف وقوة االتجاه المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا
في القيادة العامة والعاملين  اإلستراتيجيةتوافر تدريب القيادة  مدااستجابات أفراد عينة الدراسة عن 

 (.11( وشكل رقم )11، كما هو موضح بجدول رقم )المبحوثينوجهة نظر من  لشرطة أبونبي
 (11جدول )

 الخاص بعبارات المحور الثاني التكرارات والنسب المئويةداللة الفروق و
وجهة نظر من  في القيادة العامة لشرطة أبونبيوالعاملين  اإلستراتيجيةتوافر تدريب القيادة  )مدا

 المبحوثين(

 م

 عبارات المحور الثالث

 تدريب القيادة اإلستراتيجية والعاملين 

 )المتغير التابع(

 المتوسط

 الحسابي

 فاالنحرا

 المعياري
 االتجاه العام

المستوي بالنسبة 

 للمتوسط الحسابي

تحرص القيادة على وضع خطط تدريبية  -1

لمواجهة األزمات وإشراك القيادات في وضع 

 برامجها .

 مرتفع موافق 14659 3461

يتم تتسيب القادة وفق خطط تدربيه واضحة  -2

 .تتناسب مع المهام الموكلة إليهم
 مرتفع موافق 14613 3462

باالبتكار في تتسم البرامج والوسائل التدريبية  -0

 مجال تدريب للقيادات والعاملين
 مرتفع موافق 14837 3484

يتم وضع البرامج التدريبية وفق االحتياجات  -0

 والتطورات التي تطرأ على المنظمة 
 مرتفع موافق 14612 3473

يشعر المتدرب بأهمية البرنامج وانعكاسه   -0

 األداء على
 مرتفع موافق 14116 3474

يتم تأهيل القيادات لتدريب العاملين في  -6

 المنظمة 
 مرتفع موافق 14618 3482

يتم قياس اثر التدريب للقيادات والعاملين بعد  -7

 مباشرتهم العمل.
 مرتفع موافق 14114 3497

 النتيجة الكلية للمحور الثالث 
 *تابع للجدول السابق

 مجموع تكرار
 مرتفع موافق 14635 3481

 النسبة المئوية %

             1222= ( 2( × )722)أعلى ميزان تقدير( = )× الدرجة الكلية = )ن( 

 (2322* دال عند مستوى معنوية )                                                                      
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( حيث أن 3733( وجود فروا  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )11م )تضح من جدول رقي  

توافر تدريب  مدىالمحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية كما هو موضح أمام العبارات الستبيان  2قيمة كا

 .وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببيمن والعاملين  اإلستراتيجيةالقيادة 

لنتائج أن هناك تفاوت في ر ية عبارات الدراسة من وجهة نظر المبحوثين كما يتضح من ا

كانت  ، حيثالقيادة العامة لشرطة أبوببيبوالعاملين  اإلستراتيجيةتوافر تدريب القيادة حول واقع 

 :تنازليا حسب درجة توفرها كما يليمتوفرة بدرجة مرتفعة جميع عبارات االستبيان والتي تم ترتيبها 

يتم تنسيب القادة وفق خطط تدربيه واضحة تتناسب مع المهام الموكلة عبارة )لت احتحيث 

، (14612) وانحراف معياري ،(3462)حسابي متوسط بو (%78441ة )بنسب المركز األول( .إليهم

وان  (%46411بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة بين آراء( 23414) ومعامل اختالف

يتم تنسيب القادة وفق نحو الموافقة على أنه  يميلهم من وجهة نظر الدراسةة داخل عين العام االتجاه

، وتتفق هته لشرطة أبوببيبالقيادة العامة  المهام الموكلة إليهم خطط تدربيه واضحة تتناسب مع

 الشهرانيأو تختلف مع دراسة  Kiyaka& elالنتيجة مع دراسة كل من 

لقيادة على وضع خطط تدريبية لمواجهة األزمات تحرص اعبارة ) يليها في المركز الثاني

 ( وانحراف معياري3791) حسابي ( ومتوسط%78726) بنسبة( وإشراك القيادات في وضع برامجها

 (%48791بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة بين آراء( 34743) ( ومعامل اختالف37936)

القيادة تحرص على نحو الموافقة على أن  يميلم همن وجهة نظر الدراسةداخل عينة العام وان االتجاه 

لشرطة بالقيادة العامة  وضع خطط تدريبية لمواجهة األزمات وإشراك القيادات في وضع برامجها

 أبوحجيروتختلف مع دراسة  كلوبوتتفق هته النتيجة مع دراسة ن أبوببي، 

باالبتكار في مجال تدريب  تتسم البرامج والوسائل التدريبيةالثالث عبارة )يليها في المركز 

( 37837( وانحراف معياري )3784) حسابي ومتوسط (%76786) بنسبة( للقيادات والعاملين

وان االتجاه  (%48734بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة بين آراء (21778) ومعامل اختالف

رامج والوسائل التدريبية تتسم الب نظرهم يميل نحو الموافقة على أنمن وجهة  الدراسةداخل عينة العام 

، وتتفق هته النتيجة مع لشرطة أبوببيبالقيادة العامة  باالبتكار في مجال تدريب للقيادات والعاملين

 العتبي . وتختلف مع دراسة  Learدراسة 

 بنسبة(  يتم تلهيل القيادات لتدريب العاملين في المنظمةالرابع عبارة )يليها في المركز 

وانحراف معياري  بنسبة متقاربة من المركز الثالث، (3782) حسابي وسط( ومت76743%)

 (%47773بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة بين آراء (24734) ( ومعامل اختالف37918)

يتم تأهيل القيادات نظرهم يميل نحو الموافقة على أنه من وجهة  الدراسةداخل عينة العام وان االتجاه 

آل ، وتتفق هته النتيجة مع دراسة كل من لشرطة أبوببيبالقيادة العامة ن في المنظمة لتدريب العاملي

 كلوبوتختلف مع دراسة  سعود 
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 بنسبة( يشعر المتدرب بلهمية البرنامج وانعكاسه على األداءالخامس عبارة )يليها في المركز 

بين  (27733) ف( ومعامل اختال17319( وانحراف معياري )3774) حسابي ( ومتوسط74766%)

من  الدراسةداخل عينة العام وان االتجاه  (%46766بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة آراء

 المتدرب يشعر بلهمية البرنامج وانعكاسه على األداءأنه  نظرهم يميل نحو الموافقة علىوجهة 

أبو وتختلف مع دراسة  ودآل سع، وتتفق هته النتيجة مع دراسة كل من لشرطة أبوببيبالقيادة العامة 

 حجير

ة وفق االحتياجات والتطورات ييتم وضع البرامج التدريبالسادس عبارة )يليها في المركز 

( 37912( وانحراف معياري )3773) حسابي ( ومتوسط%74763) بنسبة(  التي تطرأ على المنظمة

وان االتجاه  (%46762) بقوة اتجاه موجبة بلغت عينة الدراسة بين آراء (24747) ومعامل اختالف

ة وفق ييتم وضع البرامج التدريبأنه  نظرهم يميل نحو الموافقة علىمن وجهة  الدراسةداخل عينة العام 

وتتفق هته النتيجة مع لشرطة أبوببي، بالقيادة العامة  االحتياجات والتطورات التي تطرأ على المنظمة

 العتبي وتختلف مع دراسة  Learدراسة من 

يتم قياس اثر التدريب للقيادات والعاملين بعد السابع واألخير عبارة )المركز  يليها في

( ومعامل 17334( وانحراف معياري )3767) حسابي ( ومتوسط%73733) بنسبة( .مباشرتهم العمل

( وان االتجاه العام داخل %43793عينة الدراسة بقوة اتجاه موجبة بلغت ) بين آراء (27731) اختالف

يتم قياس اثر التدريب للقيادات والعاملين اسة من وجهة نظرهم يميل نحو الموافقة على أنه عينة الدر

 Kiyaka& el، وتتفق هته النتيجة مع دراسة لشرطة أبوببيبالقيادة العامة  بعد مباشرتهم العمل

 وتختلف مع دراسة أبو حجير . 2011:

بتدريب القيادة لثالث الخاص )( أن النتيجة الكلية للمحور ا11كما يتضح من جدول رقم )

(، %22733(، قد بلغت نسبة موافق بدرجة كبيرة )المبحوثين نظر وجهة االستراتيجية والعاملين من

(، ونسبة %4771دير موافق ) (، ونسبة%23743(، ونسبة إلى حد ما  )%46729ونسبة موافق )

وان متوسط المتوسطات ( ألجمالي عبارات المحور الثالث، %3734دير موافق بدرجة كبيرة )

( 24762(، ومعامل اختالف )37933( بانحراف معياري )3783إلجمالي عبارات المحور قد بل  )

العام ككل لعبارات المحور وان االتجاه  (%47736بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة بين آراء

ويرجع الباحث  ل  إلى  نحو الموافقة بمستوي مرتفع،  يميلعينة الدراسة  من وجهة نظرالثالث 

اهتمام القيادة العامة بتدريب القيادة وتأهيلهم باستمرار بكل ما يلزم من دورات لمواجهة ما يستجد من 

 .   Learوتتفق هته النتيجة مع دراسة  أزمات 

 

 اختبار فروض الدراسة :
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( بين أبعاد 1415توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوي معنوية )  نص الفرض األول: 5/2/1

( وباين تمكين العاملين، نشار الثقافاة التنظيمياة، التصاور االساتراتيجيمجتمعة ) اإلستراتيجيةالقيادة 

 وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبونبي".بعد إدارة األزمات األمنية من 

تمعة والختبار صحة هتا الفر  تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط بصورة مج

 و ل  على النحو التالي: وبين بعد إدارة األزمات األمنية( ككل اإلستراتيجيةالقيادة ألبعاد محور )

 (12جدول )

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين أبعاد متغيري الدراسة 

 ككل وإدارة األزمات األمنية( اإلستراتيجية)القيادة 

 المتغير المستقل
 معامل االنحدار

 الجزئي

معامل االنحدار 

 الجزئي المعياري
 P. Value قيمة "ت"

240.1  (X)ككل  االستراتيجيةالقيادة    220.1  023.296 111.1  

900.1 ( αثابت االنحدار )  --- 00.360 111.1  

                                       2R  =99673معامل التحديد  -

 37992معامل التحديد المعدل =  -

                                                     F  =37761قيمة  -

 37333للنمو ج =  P. Valueقيمة  -

 ( %93مستوى الثقة ) -

  %3743نسبة الخطأ في النمو ج =  -

 .إدارة األزمات األمنيةبعد (: Yالمتغير التابع ) -
 ( ما يلي :09يتضح من جدول )

(، مما يدل على معنوية نموذج 1.111ت )بلغ P. Valueبداللة F (36.00 )بلغت قيمة  -1

 االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متغيري الدراسة. 
تشير القيمة الموجبة لمعامل انحدار المتغير المستقل إلى طردية العالقة بينه وبين المتغير  -2

 التابع. 

ابع، ( من التغير الحادث في المتغير الت%22.01يتضح أن المتغير المستقل يفسر نسبة ) -3
2R. www.mوذلك وفقاً لما تشير إليه قيمة معامل التحديد 
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( من التباين الناتج عن قياس أثر المتغير %3743) توضح نسبة الخطأ في النمو ج أن نسبة -4

المستقل في المتغير التابع موضع الدراسة، إنما يرجع إلى عوامل أخرى عشوائية لم يرد 

  كرها بالنمو ج.

 رضيات الفرعية التالية : ويتفرع من الفرض األول  الف

وباين بعاد  تمكاين العااملين( باين بعاد 1415توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مساتوي معنوياة ).1

 وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبونبي.إدارة األزمات األمنية من 

 (13جدول )

 املين(  نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين بعد )تمكين الع

 في محور القيادة االستراتيجية وبين بعد إدارة األزمات األمنية

معامل االنحدار  المتغير المستقل
 الجزئي

معامل االنحدار 
الجزئي 
 المعياري 

 P. Value قيمة "ت"

 اإلستراتيجية( الخاص  بمحور القيادة تمكين العاملين)

(X) 960.0 08969  086.98 99169  

96913- ( αثابت االنحدار )   -34.69  .2069  
                                       2R  =08969معامل التحديد  -

 960.9معامل التحديد المعدل =  -

                                                     F  =1.643قيمة  -

 96991للنموذج =  P. Valueقيمة  -

 ( %09مستوى الثقة ) -

  %1699نسبة الخطأ في النموذج =  -

 .بعد إدارة األزمات األمنية(: Y) المتغير التابع -

 ( ما يلي :03يتضح من جدول )           

(، مما يدل على معنوية نمو ج 37331بلغت ) P. Valueبداللة F (17743 )بلغت قيمة  -1

 االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متغيري الدراسة. 
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غير المستقل إلى طردية العالقة بينه وبين المتغير تشير القيمة الموجبة لمعامل انحدار المت -2

 التابع. 

( من التغير الحادث في المتغير التابع، و ل  %98733يتضح أن المتغير المستقل يفسر نسبة ) -3

 .2Rوفقاً لما تشير إليه قيمة معامل التحديد 

المتغير  ( من التباين الناتج عن قياس أثر%1733) توضح نسبة الخطأ في النمو ج أن نسبة -4

المستقل في المتغير التابع موضع الدراسة، إنما يرجع إلى عوامل أخرى عشوائية لم يرد 

  كرها بالنمو ج.

وباين بعاد  تمكين العااملين( بين بعد 2322توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوي معنوية ) .5

 طة أبوظبي.وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرإدارة األزمات األمنية من 

 (10جدول )

  ( نشر الثقافة التنظيميةبعد )نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين 

 في محور القيادة االستراتيجية وبين بعد إدارة األزمات األمنية

معامل االنحدار  معامل االنحدار الجزئي المتغير المستقل
 .P قيمة "ت" الجزئي المعياري 

Value 
( الخاص  بمحور القيادة ة التنظيميةنشر الثقاف)

96029 00969 (X) االستراتيجية  12168.2 96999 

 96424  146383 96999 ( αثابت االنحدار )
                                       2R  =00969معامل التحديد  -
 96089معامل التحديد المعدل =  -
                                                     F  =14689قيمة  -
 96999للنموذج =  P. Valueقيمة  -
 ( %09مستوى الثقة ) -
  %1699نسبة الخطأ في النموذج =  -
 .بعد إدارة األزمات األمنية(: Y) المتغير التابع -

 ( ما يلي :04يتضح من جدول )           

نمو ج (، مما يدل على معنوية 37332بلغت ) P. Valueبداللة F (14783 )بلغت قيمة  -1

 االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متغيري الدراسة. 

تشير القيمة الموجبة لمعامل انحدار المتغير المستقل إلى طردية العالقة بينه وبين المتغير  -2

 التابع. 
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( من التغير الحادث في المتغير التابع، و ل  %99733يتضح أن المتغير المستقل يفسر نسبة ) -3

 .2Rقيمة معامل التحديد وفقاً لما تشير إليه 

( من التباين الناتج عن قياس أثر المتغير %1733) توضح نسبة الخطأ في النمو ج أن نسبة -4

المستقل في المتغير التابع موضع الدراسة، إنما يرجع إلى عوامل أخرى عشوائية لم يرد 

  كرها بالنمو ج.

 التصااور االسااتراتيجيين بعااد ( باا2322توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية عاان مسااتوي معنويااة ). 7

 وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.وبين بعد إدارة األزمات األمنية من 

 (10جدول )

  ( التصور االستراتيجيبعد )نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين 

 في محور القيادة االستراتيجية وبين بعد إدارة األزمات األمنية

معامل االنحدار  تغير المستقلالم
 الجزئي

معامل االنحدار 
 P. Value قيمة "ت" الجزئي المعياري 

)التصور االستراتيجي( الخاص  بمحور 

960.9 08069 (X) اإلستراتيجيةالقيادة   1146992 99969  

96120  36099 99969 ( αثابت االنحدار )  
                                       2R  =60809معامل التحديد  -
 960.8معامل التحديد المعدل =  -
                                                     F  =13611قيمة  -
 96999للنموذج =  P. Valueقيمة  -
 ( %09مستوى الثقة ) -
  %1619نسبة الخطأ في النموذج =  -
 بعد إدارة األزمات األمنية.(: Y) المتغير التابع -
 ( ما يلي :13من جدول ) يتضح           

(، مما يدل على معنوية نمو ج 37333بلغت ) P. Valueبداللة F (13711 )بلغت قيمة  -1

 االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متغيري الدراسة. 

تشير القيمة الموجبة لمعامل انحدار المتغير المستقل إلى طردية العالقة بينه وبين المتغير  -2

 التابع. 

( من التغير الحادث في المتغير التابع، و ل  %98793غير المستقل يفسر نسبة )يتضح أن المت -3

 .2Rوفقاً لما تشير إليه قيمة معامل التحديد 
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( من التباين الناتج عن قياس أثر المتغير %1713) توضح نسبة الخطأ في النمو ج أن نسبة -4

أخرى عشوائية لم يرد المستقل في المتغير التابع موضع الدراسة، إنما يرجع إلى عوامل 

  كرها بالنمو ج.

( بين أبعاد القيادة 1415توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوي معنوية )  نص الفرض الثاني:

( وبااين بعااد تمكااين العاااملين، نشاار الثقافااة التنظيميااة، التصااور االسااتراتيجياالسااتراتيجية مجتمعااة )

 ة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبونبي".وجهمن والعاملين  اإلستراتيجيةتدريب القيادة 

والختبار صحة هتا الفر  تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط بصورة مجتمعة 

و ل  على  والعاملين اإلستراتيجيةوبين بعد تدريب القيادة ( ككل اإلستراتيجيةالقيادة ألبعاد محور )

 النحو التالي:

 (16جدول )

 متغيري الدراسة أبعاد نحدار الخطي البسيط للعالقة بين نتائج تحليل اال

 (والعاملين اإلستراتيجيةتدريب القيادة و ككل اإلستراتيجية)القيادة 

 المتغير المستقل
معامل االنحدار 

 الجزئي

معامل االنحدار 

 الجزئي المعياري
 P. Value قيمة "ت"

0.115  229.1 (X) ككل اإلستراتيجيةالقيادة   039.450 119.1  

1.133- ( αثابت االنحدار )  --- -0.006  905.1  

                                       2R  =99273معامل التحديد  -

 37983معامل التحديد المعدل =  -

                                                     F  =11717قيمة  -

 37332للنمو ج =  P. Valueقيمة  -

 ( %93مستوى الثقة ) -

  %3783نسبة الخطأ في النمو ج =  -

 .والعاملين اإلستراتيجيةبعد تدريب القيادة (: Yالمتغير التابع ) -
 ( ما يلي :00يتضح من جدول )

(، مما يدل على معنوية نمو ج 37332بلغت ) P. Valueبداللة F (11717 )بلغت قيمة  -1

 االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متغيري الدراسة. 
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لقيمة الموجبة لمعامل انحدار المتغير المستقل إلى طردية العالقة بينه وبين المتغير تشير ا -2

 التابع. 

( من التغير الحادث في المتغير التابع، و ل  %99723يتضح أن المتغير المستقل يفسر نسبة ) -3

 .2Rوفقاً لما تشير إليه قيمة معامل التحديد 

( من التباين الناتج عن قياس أثر المتغير %3783) توضح نسبة الخطأ في النمو ج أن نسبة -4

المستقل في المتغير التابع موضع الدراسة، إنما يرجع إلى عوامل أخرى عشوائية لم يرد 

  كرها بالنمو ج.

 ويتفرع من الفرض الثاني الفرضيات الفرعية التالية : 

بعاد وباين  العااملين تمكاين( باين بعاد 1415توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوي معنوية ) .1

 وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبونبي.من  والعاملين اإلستراتيجيةتدريب القيادة 

 (17جدول )

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين بعد )تمكين العاملين(  

 عاملينوال اإلستراتيجيةوبين بعد تدريب القيادة  اإلستراتيجيةفي محور القيادة 

معامل االنحدار  المتغير المستقل
 الجزئي

معامل االنحدار 
 P. Value قيمة "ت" الجزئي المعياري 

( الخاص  بمحور تمكين العاملين)

92061 (X) اإلستراتيجيةالقيادة   0.069  83692. 99969  

2.369- ( αثابت االنحدار )   -96422  99969  
                                       2R  =0.069معامل التحديد  -
 96098معامل التحديد المعدل =  -
                                                     F  =.680قيمة  -
 96999للنموذج =  P. Valueقيمة  -
 ( %09مستوى الثقة ) -
  %2619نسبة الخطأ في النموذج =  -
 .لينوالعام اإلستراتيجيةبعد تدريب القيادة (: Y) المتغير التابع -
 ( ما يلي :17يتضح من جدول )           

(، مما يدل على معنوية نمو ج 37333بلغت ) P. Valueبداللة F (6789 )بلغت قيمة  -1

 االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متغيري الدراسة. 
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تشير القيمة الموجبة لمعامل انحدار المتغير المستقل إلى طردية العالقة بينه وبين المتغير  -2

 لتابع. ا

( من التغير الحادث في المتغير التابع، و ل  %97793يتضح أن المتغير المستقل يفسر نسبة ) -3

 .2Rوفقاً لما تشير إليه قيمة معامل التحديد 

( من التباين الناتج عن قياس أثر المتغير %2713) توضح نسبة الخطأ في النمو ج أن نسبة -4

إنما يرجع إلى عوامل أخرى عشوائية لم يرد المستقل في المتغير التابع موضع الدراسة، 

  كرها بالنمو ج.

 نشاار الثقافااة التنظيميااة( بااين بعااد 1415توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائية عاان مسااتوي معنويااة ) .2

وجهاة نظار العااملين فاي القياادة العاماة لشارطة مان والعااملين  اإلستراتيجيةتدريب القيادة وبين بعد 

 أبونبي.

 (18جدول )

 تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين بعد )نشر الثقافة التنظيمية(  نتائج 

 والعاملين اإلستراتيجيةوبين بعد تدريب القيادة  اإلستراتيجيةفي محور القيادة 

معامل االنحدار  المتغير المستقل
 الجزئي

معامل االنحدار الجزئي 
 P. Value قيمة "ت" المعياري 

الخاص  بمحور  (التنظيمية الثقافةنشر )

960.9 0.869 (X) اإلستراتيجيةالقيادة   8962.. 99969  

96211  464.2 99969 ( αثابت االنحدار )  
                                       2R  =0.869معامل التحديد  -
 .9609معامل التحديد المعدل =  -
                                                     F  =.644قيمة  -
 96999للنموذج =  P. Valueقيمة  -
 ( %09مستوى الثقة ) -
  %2629نسبة الخطأ في النموذج =  -
 .والعاملين اإلستراتيجيةبعد تدريب القيادة (: Y) المتغير التابع -
 ( ما يلي :18يتضح من جدول )           

مو ج (، مما يدل على معنوية ن37333بلغت ) P. Valueبداللة F (6744 )بلغت قيمة  -3

 االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متغيري الدراسة. 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



 

- 24 - 
 

تشير القيمة الموجبة لمعامل انحدار المتغير المستقل إلى طردية العالقة بينه وبين المتغير  -6

 التابع. 

( من التغير الحادث في المتغير التابع، و ل  %97783يتضح أن المتغير المستقل يفسر نسبة ) -7

 .2Rيمة معامل التحديد وفقاً لما تشير إليه ق

( من التباين الناتج عن قياس أثر المتغير %2723) توضح نسبة الخطأ في النمو ج أن نسبة -8

المستقل في المتغير التابع موضع الدراسة، إنما يرجع إلى عوامل أخرى عشوائية لم يرد 

  كرها بالنمو ج.

وبين  التصور االستراتيجين بعد ( بي1415توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوي معنوية ) .3

 وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبونبي.من والعاملين  اإلستراتيجيةتدريب القيادة بعد 

 (.1جدول )

  ( التصور االستراتيجيبعد )نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين 

 والعاملين اإلستراتيجيةدة تدريب القياوبين بعد  اإلستراتيجيةفي محور القيادة 

معامل االنحدار  المتغير المستقل
 الجزئي

معامل االنحدار 
 P. Value قيمة "ت" الجزئي المعياري 

( الخاص  بمحور التصور االستراتيجي)

93261 (X) القيادة االستراتيجية  00969  1..649. 99969  

1..69- ( αثابت االنحدار )   -.6288  99969  
                                       2R  =00169معامل التحديد  -
 96009معامل التحديد المعدل =  -
                                                     F  =3611قيمة  -
 96999للنموذج =  P. Valueقيمة  -
 ( %09مستوى الثقة ) -
  %9609نسبة الخطأ في النموذج =  -
 .والعاملين اإلستراتيجيةيادة بعد تدريب الق(: Y) المتغير التابع -
 ( ما يلي :19يتضح من جدول )           

(، مما يدل على معنوية نمو ج 37333بلغت ) P. Valueبداللة F (3711 )بلغت قيمة  -3

 االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متغيري الدراسة. 

القة بينه وبين المتغير تشير القيمة الموجبة لمعامل انحدار المتغير المستقل إلى طردية الع -6

 التابع. 
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( من التغير الحادث في المتغير التابع، و ل  %99713يتضح أن المتغير المستقل يفسر نسبة ) -7

 .2Rوفقاً لما تشير إليه قيمة معامل التحديد 

( من التباين الناتج عن قياس أثر المتغير %3793) توضح نسبة الخطأ في النمو ج أن نسبة -8

ير التابع موضع الدراسة، إنما يرجع إلى عوامل أخرى عشوائية لم يرد المستقل في المتغ

  كرها بالنمو ج.

( باين بعاد إدارة 1415توجد عالقة ذات داللاة إحصاائية عان مساتوي معنوياة )  نص الفرض الثالث:

ة وجهاة نظار العااملين فاي القياادمان والعاملين  اإلستراتيجيةتدريب القيادة األزمات األمنية وبين بعد 

 العامة لشرطة أبونبي".

إدارة والختبار صحة هتا الفر  تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط ألبعاد محور )

 و ل  على النحو التالي: والعاملين اإلستراتيجيةوبين بعد تدريب القيادة ( األزمات األمنية

 (21جدول )

 يري الدراسة نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين أبعاد متغ

 والعاملين( اإلستراتيجية)إدارة األزمات األمنية وتدريب القيادة 

 المتغير المستقل
معامل االنحدار 

 الجزئي

معامل االنحدار 

 الجزئي المعياري
 P. Value قيمة "ت"

0.150  282.1 (X) إدارة األزمات األمنيةبعد   003.321 111.1  

1.930- ( αثابت االنحدار )  --- -50.46  111.1  

                                       2R  =98973معامل التحديد  -

 37977معامل التحديد المعدل =  -

                                                     F  =12786قيمة  -

 37333للنمو ج =  P. Valueقيمة  -

 ( %93مستوى الثقة ) -

  %1713نسبة الخطأ في النمو ج =  -

 .والعاملين اإلستراتيجيةبعد تدريب القيادة (: Yالتابع )المتغير  -
 ( ما يلي :23يتضح من جدول )

(، مما يدل على معنوية نمو ج 37333بلغت ) P. Valueبداللة F (12786 )بلغت قيمة  -3

 االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين متغيري الدراسة. 

ل إلى طردية العالقة بينه وبين المتغير تشير القيمة الموجبة لمعامل انحدار المتغير المستق -6

 التابع. 

( من التغير الحادث في المتغير التابع، و ل  %98793يتضح أن المتغير المستقل يفسر نسبة ) -7

 .2Rوفقاً لما تشير إليه قيمة معامل التحديد 

www.m
ejh

ara
lja

ze
era

.co
m



 

- 20 - 
 

( من التباين الناتج عن قياس أثر المتغير %1713) توضح نسبة الخطأ في النمو ج أن نسبة -8

لمستقل في المتغير التابع موضع الدراسة، إنما يرجع إلى عوامل أخرى عشوائية لم يرد ا

  كرها بالنمو ج.

 

القيادة ( بين أبعاد 1415توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية )  نص الفرض الرابع:

لاابع   نااة الدراسااةوبااين بعااد إدارة األزمااات األمنيااة وفقاااً السااتجابة عي مجتمعااة ككاال اإلسااتراتيجية

فاي  )العمر، الجنس، والمستوا التعليمي، وفقاا لعادد سانوات الخدماة، والرتباة(جرافية العوامل الديم

 .من وجهة نظر المبحوثين" القيادة العامة لشرطة أبونبي

( للتعرف علي One Way Anovaوالختبار  ل  الفر  تم استخدام تحليل التباين األحادي )           

 الفروا، و ل  على النحو التالي:معنوية  

 وفقا للفئة العمرية : 5/2/4/1

مجتمعة  اإلستراتيجيةالقيادة تم استخدام اختبار تحليل التباين للتعرف علي الفروا بين أبعاد 

ً للفئة العمريةوبين بعد إدارة األزمات األمنية  ككل من وجهة  القيادة العامة لشرطة أبوببيفي  وفقا

 (.21، كما هو موضح بجدول ) نظر المبحوثين،

 (21جدول )

وبين بعد إدارة  مجتمعة ككل اإلستراتيجيةالقيادة تحليل التباين للتعرف علي الفروق بين أبعاد 

 األزمات األمنية

 في القيادة العامة لشرطة أبونبي من وجهة نظرهم وفقاً للفئة العمرية

 المصدر
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 Fقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

الفئة 

 العمرية

 3 687442 2337327 بين المجموعات

 296 37131 477327 داخل المجموعات 37333 *42762

 299  2327834 المجموع

 1415* دال إحصائيا عند مستوي 

 كلمجتمعة ك اإلستراتيجيةالقيادة ( وجود فروا دالة إحصائياً بين أبعاد 21يتضح من جدول )

وفقاً للفئة العمرية في القيادة العامة لشرطة أبوببي من وجهة نظرهم،  وبين بعد إدارة األزمات األمنية

(، 3733( وهي أعلي من قيمتها الجدولية عند مستوي داللة )42762حيث بلغت قيم  ف  المحسوبة )
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لها تأثر  اإلستراتيجيةادة وهتا يفسر اتفاا وجهات نظر المبحوثين في جميع الفئات العمرية على أن القي

، وبناء عليه تقبل الفرضية، ولمعرفة ألي فئة عمرية كانت الفروقات إدارة األزمات األمنيةفي كيفية 

 (.22( للمقارنات البعدية، كما هو موضح بجدول )Scheffe Testلصالحها، تم استخدام اختبار )

 (22جدول )

 قا للفئة العمرية( للمقارنات البعدية وفScheffe Testاختبار )

 الفئة العمرية
الفروق بين 
 المتوسطات

معدل 
 الخطأ

 الداللة اإلحصائية

 23222 23232 *23372 سنة 52اقل من 

 23222 23111 *73113 سنة 73إلى أقل من  52من 

 23222 23233 *53321 سنة 33إلى  أقل من  72من 

 23222 23219 *13519 فأكثر 32من 

 34إلى أقل من  25من ن الفروا كانت لصالح الفئة العمرية )( أ22يتضح من جدول )

(، يليها فلكثر 45من (، يليها الفئة العمرية )سنة 44إلى  أقل من  35من (، يليها الفئة العمرية )سنة

وبين بعد إدارة األزمات  اإلستراتيجيةالقيادة (،  فيما يتعلق بأبعاد سنة 25اقل من الفئة العمرية )

 هو موضح من متوسطات القياسات.كما  األمنية

 وفقا للجنس :  5/2/4/2

مجتمعة  اإلستراتيجيةالقيادة تم استخدام اختبار تحليل التباين للتعرف علي الفروا بين أبعاد 

من وجهة نظر  القيادة العامة لشرطة أبوببيفي  وفقاً للفئة للجنسوبين بعد إدارة األزمات األمنية  ككل

 (.23وضح بجدول )المبحوثين، ، كما هو م

 (23جدول )

 تحليل التباين للتعرف علي الفروق بين أبعاد 

 وبين بعد إدارة األزمات األمنية مجتمعة ككل اإلستراتيجيةالقيادة 

 في القيادة العامة لشرطة أبونبي من وجهة نظرهم وفقاً للجنس

 المصدر
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 Fقيمة 

الداللة 

 حصائيةاإل

الفئة 

 العمرية

 3 327994 987982 بين المجموعات

 296 37323 1337872 داخل المجموعات 37333 *63747

 299  2327834 المجموع

 1415* دال إحصائيا عند مستوي 
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 القيادة االستراتيجية مجتمعة ككل( وجود فروا دالة إحصائياً بين أبعاد 23يتضح من جدول )

وفقاً للجنس في القيادة العامة لشرطة أبوببي من وجهة نظرهم، حيث  األزمات األمنيةوبين بعد إدارة 

(، وهتا 3733( وهي أعلي من قيمتها الجدولية عند مستوي داللة )63747بلغت قيم  ف  المحسوبة )

 إدارةلها تأثر في كيفية  اإلستراتيجيةيفسر اتفاا وجهات نظر المبحوثين في الجنس على أن القيادة 

، وبناء عليه تقبل الفرضية، ولمعرفة ألي فئة ) كر أو أنثي( كانت الفروقات لصالحها، األزمات األمنية

 (.24( للمقارنات البعدية، كما هو موضح بجدول )Scheffe Testتم استخدام اختبار )

 (24جدول )

 للجنس( للمقارنات البعدية وفقا للفئة Scheffe Testاختبار )

 الفئة العمرية
روق بين الف

 المتوسطات

معدل 

 الخطأ
 الداللة اإلحصائية

 23222 23131 *53771 ذكر

 23131 23315 *23319 أنثي

( أن الفروق كانت لصالح الفئة الذكور، يليها فئة اإلناث، فيما يتعلق 88يتضح من جدول )

 سطات القياسات.كما هو موضح من متو وبين بعد إدارة األزمات األمنية اإلستراتيجيةالقيادة بأبعاد 

 

 وفقا للمستوي التعليمي :  5/2/4/3

مجتمعة  اإلستراتيجيةالقيادة تم استخدام اختبار تحليل التباين للتعرف علي الفروا بين أبعاد 

ً للمستوي التعليميوبين بعد إدارة األزمات األمنية  ككل من  القيادة العامة لشرطة أبوببيفي  وفقا

 (.23و موضح بجدول )وجهة نظر المبحوثين، ، كما ه

 (25جدول )

وبين بعد إدارة  مجتمعة ككل اإلستراتيجيةالقيادة تحليل التباين للتعرف علي الفروق بين أبعاد 

 األزمات األمنية

 في القيادة العامة لشرطة أبونبي من وجهة نظرهم وفقاً للمستوي التعليمي

 المصدر
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 Fقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

للمستوي 

 التعليمي

 3 777182 2317343 بين المجموعات

 396 37163 487837 داخل المجموعات 37333 *46776

 399  2837432 المجموع

 1415* دال إحصائيا عند مستوي 
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 مجتمعة ككل اإلستراتيجيةالقيادة أبعاد ( وجود فروا دالة إحصائياً بين 23يتضح من جدول )

ً ل وبين بعد إدارة األزمات األمنية لمستوي التعليمي في القيادة العامة لشرطة أبوببي من وجهة وفقا

( وهي أعلي من قيمتها الجدولية عند مستوي داللة 46776، حيث بلغت قيم  ف  المحسوبة )نظرهم

دبلوم، ي فأقل، ثانو المستويات التعليمية )(، وهتا يفسر اتفاا وجهات نظر المبحوثين في جميع 3733)

، إدارة األزمات األمنيةكيفية تأثر في  الهاإلستراتيجية القيادة على أن  (، دراسات عليابكالوريوس

كانت الفروقات لصالحها، تم استخدام اختبار  تعليميةفئة  أليوبناء عليه تقبل الفرضية، ولمعرفة 

(Scheffe Test( للمقارنات البعدية، كما هو موضح بجدول )26.) 

كانت الفروقات لصالحها، تم استخدام اختبار من المستويات التعليمية  فئة أليولمعرفة 

(Scheffe Test( للمقارنات البعدية، كما هو موضح بجدول )26.) 

 (29جدول )

 للمستوي التعليمي( للمقارنات البعدية وفقا Scheffe Testاختبار )

 الفئة العمرية
الفروق بين 

 المتوسطات

معدل 

 الخطأ
 الداللة اإلحصائية

 23212 23291 23233 ثانوي فأقل

 23511 23237 *23333 دبلوم

 23222 23239 *53117 بكالوريوس

 23222 23221 *13733 دراسات عليا

(، يليها فئة بكالوريوس( أن الفروا كانت لصالح فئة المستوي التعليمي )26يتضح من جدول )

ا فئة المستوي التعليمي )دبلوم(، يليها فئة المستوي التعليمي المستوي التعليمي )دراسات عليا(، يليه

وبين  اإلستراتيجيةالقيادة )دراسات عليا(، يليها فئة المستوي التعليمي )ثانوي فأقل( فيما يتعلق بأبعاد 

 بعد إدارة األزمات األمنية كما هو موضح من متوسطات القياسات.

 :لعدد سنوات الخدمةوفقا  3/2/4/4

القيادة االستراتيجية مجتمعة دام اختبار تحليل التباين للتعرف علي الفروا بين أبعاد تم استخ

من  القيادة العامة لشرطة أبوببيفي  لعدد سنوات الخدمةوبين بعد إدارة األزمات األمنية وفقاً  ككل

 (.27وجهة نظر المبحوثين، ، كما هو موضح بجدول )
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 (27جدول )

وبين بعد إدارة األزمات  مجتمعة ككل اإلستراتيجيةالقيادة الفروا بين أبعاد تحليل التباين للتعرف علي 

 األمنية

 في القيادة العامة لشرطة أبوببي من وجهة نظرهم لعدد سنوات الخدمةوفقاً 

 المصدر
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 Fقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

للمستوي 

 التعليمي

 3 667233 1987736 بين المجموعات

 396 37183 347148 داخل المجموعات 37333 *36723

 399  2327834 المجموع

 1415* دال إحصائيا عند مستوي 

 مجتمعة ككل اإلستراتيجيةالقيادة ( وجود فروا دالة إحصائياً بين أبعاد 27يتضح من جدول )

مة في القيادة العامة لشرطة أبوببي من وجهة وفقاً لعدد سنوات الخد وبين بعد إدارة األزمات األمنية

( وهي أعلي من قيمتها الجدولية عند مستوي داللة 36723نظرهم، حيث بلغت قيم  ف  المحسوبة )

(، وهتا يفسر اتفاا وجهات نظر المبحوثين في جميع فئات عدد سنوات الخدمة على أن القيادة 3733)

، وبناء عليه تقبل الفرضية، ولمعرفة ألي فئة زمات األمنيةإدارة األلها تأثر في كيفية  اإلستراتيجية

( للمقارنات البعدية، كما هو موضح Scheffe Testكانت الفروقات لصالحها، تم استخدام اختبار )

 (.28بجدول )

ً لعدد سنوات الخدمة كانت الفروقات لصالحها، تم استخدام اختبار  ولمعرفة ألي فئة وفقا

(Scheffe Testللمقار )( 28نات البعدية، كما هو موضح بجدول.) 

 (28جدول )

 لعدد سنوات الخدمة( للمقارنات البعدية وفقا للفئة Scheffe Testاختبار )

 الفئة العمرية
الفروق بين 

 المتوسطات

معدل 

 الخطأ
 الداللة اإلحصائية

 23713 23232 23523 سنوات 2أقل من 

 23212 23231 *13725 سنوات 12إلى  9من 

 23222 23127 *53177 سنة 12إلى  11من 

 23225 23235 *13329 سنة فأكثر 19من 

من (، يليها فئة )سنة 12إلى  11من ( أن الفروق كانت لصالح فئة )87يتضح من جدول )

وبين بعد  اإلستراتيجيةالقيادة (، فيما يتعلق بأبعاد سنوات 12إلى  9من (، يليها فئة )سنة فأكثر 19

 كما هو موضح من متوسطات القياسات. ألمنيةإدارة األزمات ا
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 : للرتبةوفقا  2/5/3/2

مجتمعة  اإلستراتيجيةالقيادة أبعاد بين تم استخدام اختبار تحليل التباين للتعرف علي الفروا 

ً وبين بعد إدارة األزمات األمنية  ككل من وجهة نظر  القيادة العامة لشرطة أبوظبيفي  للرتبة وفقا

 (.29ا هو موضح بجدول )، كم المبحوثين،

 

 

 (26جدول )

وبين بعد إدارة  مجتمعة ككل اإلستراتيجيةالقيادة  أبعاد بينتحليل التباين للتعرف علي الفروق 

 األزمات األمنية

 ً  من وجهة نظرهمفي القيادة العامة لشرطة أبونبي  للرتبة وفقا

 المصدر
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 Fقيمة 

اللة الد

 اإلحصائية

للمستوي 

 التعليمي

 3 677684 2337332 بين المجموعات

 396 37168 497832 داخل المجموعات 37333 *43722

 399  2327834 المجموع

 1415* دال إحصائيا عند مستوي 

 مجتمعة ككل اإلستراتيجيةالقيادة ( وجود فروا دالة إحصائياً بين أبعاد 29يتضح من جدول )

بعد إدارة األزمات األمنية وفقاً للرتبة في القيادة العامة لشرطة أبوببي من وجهة نظرهم، حيث  وبين

(، وهتا 3733( وهي أعلي من قيمتها الجدولية عند مستوي داللة )43722بلغت قيم  ف  المحسوبة )

 –ب، رائد نقي –يفسر اتفاا وجهات نظر المبحوثين في جميع فئات الرتبة )مساعد أول فأقل، مالزم 

لها تأثر في كيفية إدارة األزمات األمنية، وبناء عليه  اإلستراتيجيةمقدم، عقيد فاعلي( على أن القيادة 

 Scheffeتقبل الفرضية، ولمعرفة ألي فئة كانت الفروقات لصالحها، تم استخدام اختبار           )

Test( للمقارنات البعدية، كما هو موضح بجدول )33.) 

ً لعدد سنوات الخدمة كانت الفروقات لصالحها، تم استخدام اختبار ولمعرفة أل ي فئة وفقا

(Scheffe Test( للمقارنات البعدية، كما هو موضح بجدول )33.) 
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 (33جدول )

 ( للمقارنات البعدية وفقا للفئة للرتبةScheffe Testاختبار )

 الفئة العمرية
الفروق بين 

 المتوسطات

معدل 

 الخطأ
 حصائيةالداللة اإل

 23252 23131 *13222 مساعد أول فأقل

 23122 23222 *13232 نقيب –مالزم 

 23222 23111 *53277 مقدم  –رائد 

 23222 23115 *73153 عقيد فاعلي

رائد (، يليها فئة رتبة )عقيد فاعلي( أن الفروق كانت لصالح فئة رتبة )88يتضح من جدول )

القيادة (، فيما يتعلق بأبعاد مساعد أول فأقل(، يليها فئة رتبة )نقيب –مالزم (، يليها فئة رتبة )مقدم –

 كما هو موضح من متوسطات القياسات. وبين بعد إدارة األزمات األمنية اإلستراتيجية

 

 

 الفصل الرابع                                  

 نتائج الدراسة والتوصيات

 نتائج الدراسة :  أوالً : 

بلبعادهااا الثالثااة )تمكااين  اإلسااتراتيجيةاألول الخاااص بواقااع تااوافر مهااارات القيااادة نتااائج المحااور 

وجهاة نظار العااملين فاي القياادة العاماة العاملين، نشر الثقافة التنظيمية، التصاور االساتراتيجي( مان 

  لشرطة أبونبي.

 2( حيث أن قيمة كا3733يتضح وجود فروا  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -

المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية ألبعاد عبارات )تمكين العاملين، نشر الثقافة التنظيمية، 

وجهة نظر من  اإلستراتيجيةتوافر مهارات القيادة  توافر مدىالتصور االستراتيجي( الستبيان 

 .العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببي

( وبمتوسط حسابي %78737بنسبة ) ية(نشر الثقافة التنظيمعد )المركز األول بع  احتل -

(، وان االتجاه العام داخل عينة الدراسة من وجهة نظرهم يميل نحو الموافقة بشكل عام 3793)

في القيادة العامة لشرطة  اإلستراتيجيةعلى أنه يتوافر مهارة نشر الثقافة التنظيمية بالقيادة 

 المبحوثين. نظر وجهة من أبوببي
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( وبمتوسط حسابي %73719بنسبة ) التصور االستراتيجي(عد )بع المركز الثاني  احتل -

(، وان االتجاه العام داخل عينة الدراسة من وجهة نظرهم يميل نحو الموافقة بشكل عام 3773)

في القيادة العامة لشرطة  اإلستراتيجيةعلى أنه يتوافر مهارة التصور االستراتيجي بالقيادة 

 المبحوثين. نظر وجهة من أبوببي

(، 3763( وبمتوسط حسابي )%73733بنسبة ) تمكين العاملين(عد )المركز الثالث بع  احتل -

وان االتجاه العام داخل عينة الدراسة من وجهة نظرهم يميل نحو الموافقة بشكل عام على أنه 

 وجهة من في القيادة العامة لشرطة أبوببي اإلستراتيجيةتتوافر مهارة تمكين العاملين بالقيادة 

 المبحوثين. نظر

وجهة من  اإلستراتيجيةتوافر مهارات القيادة  بمدىالنتيجة الكلية للمحور األول الخاص ) كانت -

 موافق بدرجة كبيرةنظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببي(، قد بل  نسبة 

دير موافق  (، ونسبة%26712لى حد ما )إ(، ونسبة %41738(، ونسبة موافق )24769%)

( ألجمالي عبارات المحور األول، وان %3733) دير موافق بدرجة كبيرةونسبة  (،3736%)

( بانحراف معياري 3778متوسط المتوسطات الحسابية إلجمالي عبارات المحور قد بل  )

بقوة اتجاه موجبة بلغت  عينة الدراسة بين آراء( 23731(، ومعامل اختالف )37933)

 يميلعينة الدراسة  من وجهة نظررات المحور األول العام ككل لعباوان االتجاه  (47743%)

 نحو الموافقة بمستوي مرتفع.

إدارة األزمات األمنية من القيادات في التعامل مع  قدرة بواقع توافرنتائج المحور الثاني الخاص 

  .وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبونبي

 2( حيث أن قيمة كا3733وى معنوية )يتضح وجود فروا  ات داللة إحصائية عند مست -

القيادات في  توافر قدرة مدىالمحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية ألبعاد عبارات استبيان 

 .وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببيإدارة األزمات األمنية من التعامل مع 

( لالزمة لمنع حدوث األزمات األمنيةالتدابير الوقائية ا اتخاذيتم عبارة ) المركز األول احتلت -

 .(4733)حسابي متوسط بو (%83766ة )بنسب

 بنسبة( توضع سيناريوهات متعددة تحاكي حدوث أزمات أمنيةعبارة ) المركز الثاني احتلت -

 .(3794) حسابي ( ومتوسط78786%)

إلدارة جميع اإلمكانات المادية والبشرية في الجهاز  استثماريتم المركز الثالث ) احتلت -

 حسابي ومتوسطوهي نسبة متقاربة من المركز الثاني، ( %78736) بنسبة( األزمات األمنية

(3793). 
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المهام علي العاملين أثناء  عالقيادة خطة لتوزي ييوجد لدالمركز الرابع عبارة ) احتلت -

 ( ومتوسط%76793) بنسبة( األزمات األمنية من خالل جمع المعلومات الكافية عن األزمات

 .(3784) حسابي

تمتلك القيادة الخبرة في إدارة األزمات األمنية وتقيمها المركز الخامس عبارة ) احتلت -

 .(3782) حسابي ( ومتوسط%76733) بنسبة( وتحليل دوافعها وأسبابها

من التجارب السابقة لتجنب الوقوع في أخطاء  االستفادةيتم المركز السادس بارة ) احتلت -

 .(3778) حسابي ( ومتوسط%73773) بنسبة(  الماضي

تعتمد القيادة علي الحلول اإلبداعية في التعامل مع األزمات المركز السابع عبارة ) احتلت -

 .(3773) حسابي ( ومتوسط%73733) بنسبة(  األمنية

تمتلك القيادة القدرة علي التكيف مع الظروف واألزمات األمنية المركز الثامن عبارة ) احتلت -

 .(3772) حسابي ( ومتوسط%74743) ةبنسب( المفاجئة

تعمل القيادة علي إقامة تحالفات إستراتيجية مع هيئات ذات المركز التاسع عبارة ) احتلت -

 .(3763) حسابي ( ومتوسط%72766) بنسبة( عالقة بإدارة األزمات األمنية

امل مع تستخدم اإلدارة إستراتيجية تقليدية في التعالمركز العاشر واألخير عبارة ) احتلت -

 .(3736) حسابي ( ومتوسط%67733) بنسبة( األمنيةاألزمات 

(، المبحوثين نظر وجهة إدارة األزمات األمنية من) النتيجة الكلية للمحور الثاني الخاص كانت -

(، ونسبة إلى حد %41733(، ونسبة موافق )%23743قد بلغت نسبة موافق بدرجة كبيرة )

( %4713(، ونسبة دير موافق بدرجة كبيرة )%3797دير موافق ) (، ونسبة%22797ما  )

ألجمالي عبارات المحور الثاني، وان متوسط المتوسطات إلجمالي عبارات المحور قد بل  

 عينة الدراسة بين آراء( 26773(، ومعامل اختالف )17332( بانحراف معياري )3777)

من وجهة المحور الثاني  العام ككل لعباراتوان االتجاه  (%47723بقوة اتجاه موجبة بلغت )

 نحو الموافقة بمستوي مرتفع. يميلعينة الدراسة  نظر

وجهة نظر والعاملين من  اإلستراتيجيةتدريب القيادة  بواقع توافرنتائج المحور الثالث الخاص  

  .العاملين في القيادة العامة لشرطة أبونبي

 2( حيث أن قيمة كا3733يتضح وجود فروا  ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -

توافر تدريب القيادة  مدىالمحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية ألبعاد عبارات استبيان 

 .وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببيمن والعاملين  اإلستراتيجية
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يتم تنسيب القادة وفق خطط تدربيه واضحة تتناسب مع المهام عبارة ) المركز األول احتلت -

 .(3792)حسابي متوسط بو (%78743ة )بنسب المركز األول( .لموكلة إليهما

تحرص القيادة على وضع خطط تدريبية لمواجهة األزمات عبارة ) المركز الثاني احتلت -

 .(3791) حسابي ( ومتوسط%78726) بنسبة( وإشراك القيادات في وضع برامجها

باالبتكار في مجال تدريب ل التدريبية تتسم البرامج والوسائالثالث عبارة )المركز  احتلت -

 .(3784) حسابي ومتوسط (%76786) بنسبة( للقيادات والعاملين

 بنسبة(  يتم تلهيل القيادات لتدريب العاملين في المنظمةالرابع عبارة )المركز  احتل -

 .(3782) حسابي ( ومتوسط76743%)

 بنسبة( وانعكاسه على األداء يشعر المتدرب بلهمية البرنامجالخامس عبارة )المركز  احتل -

 .(3774) حسابي ( ومتوسط74766%)

ة وفق االحتياجات والتطورات التي ييتم وضع البرامج التدريبالسادس عبارة )المركز  احتل -

 .(3773) حسابي ( ومتوسط%74763) بنسبة(  تطرأ على المنظمة

ات والعاملين بعد مباشرتهم يتم قياس اثر التدريب للقيادالسابع واألخير عبارة )المركز  احتل -

 .(3767) حسابي ( ومتوسط%73733) بنسبة( .العمل

 وجهة والعاملين من اإلستراتيجيةبتدريب القيادة النتيجة الكلية للمحور الثالث الخاص ) كانت -

(، ونسبة موافق %22733(، قد بلغت نسبة موافق بدرجة كبيرة )المبحوثين نظر

(، ونسبة دير %4771دير موافق ) (، ونسبة%23743(، ونسبة إلى حد ما  )46729%)

( ألجمالي عبارات المحور الثالث، وان متوسط المتوسطات %3734موافق بدرجة كبيرة )

(، ومعامل اختالف 37933( بانحراف معياري )3783إلجمالي عبارات المحور قد بل  )

العام ككل االتجاه  وان (%47736بقوة اتجاه موجبة بلغت ) عينة الدراسة بين آراء( 24762)

 نحو الموافقة بمستوي مرتفع. يميلعينة الدراسة  من وجهة نظرلعبارات المحور الثالث 

( بين أبعاد عبارات 3733وجود عالقة ارتباطيه طردية  ات داللة إحصائية عن مستوي معنوية ) 

ر االستراتيجي( وبين مجتمعة )تمكين العاملين، نشر الثقافة التنظيمية، التصو اإلستراتيجيةالقيادة 

مما يدل وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببي، عبارات بعد إدارة األزمات األمنية من 

وبين بعد إدارة األزمات األمنية، فلكما زادت  اإلستراتيجيةإدارة القيادة على العالقة القوية بين تأثير 

 التعامل في إدارة األزمات األمنية.زاد قدرتهم على  اإلستراتيجيةمهارات القيادة 
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( بين بعد تمكين العواملين 3733 ات داللة إحصائية عن مستوي معنوية ) ارتباطيه طردية عالقةوجود 

 وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببي.وبين بعد إدارة األزمات األمنية من 

( بوين بعود نشور الثقافوة 3733سوتوي معنويوة ) ات داللوة إحصوائية عون م ارتباطيه طرديوة عالقةوجود 

 في القيادة العامة لشرطة أبوببي.وجهة نظر العاملين التنظيمية وبين بعد إدارة األزمات األمنية من 

( بووين بعوود التصووور 3733 ات داللووة إحصووائية عوون مسووتوي معنويووة ) ارتباطيووه طرديووة عالقووةوجووود 

وجهووة نظوور العوواملين فووي القيووادة العامووة لشوورطة ة موون االسووتراتيجي وبووين بعوود إدارة األزمووات األمنيوو

 أبوببي.

( بين أبعاد القيادة 3733وجود عالقة ارتباطيه طردية  ات داللة إحصائية عن مستوي معنوية )

مجتمعة )تمكين العاملين، نشر الثقافة التنظيمية، التصور االستراتيجي( وبين بعد تدريب  اإلستراتيجية

مما يدل على وجهة نظر العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوببي، والعاملين من  اإلستراتيجيةالقيادة 

والعاملين، فلكما  اإلستراتيجيةوبين بعد تدريب القيادة  اإلستراتيجيةإدارة القيادة العالقة القوية بين تأثير 

في التعامل في  جيةاإلستراتيوالعاملين كلما زادت مهارات القيادة  اإلستراتيجيةزادت تدريب القيادة 

 إدارة األزمات األمنية.

( بين بعد تمكين العواملين 3733 ات داللة إحصائية عن مستوي معنوية ) ارتباطيه طردية عالقةوجود 

وجهووة نظوور العوواملين فووي القيووادة العامووة لشوورطة والعوواملين موون  اإلسووتراتيجيةوبووين بعوود توودريب القيووادة 

 أبوببي.

( بوين بعود نشور الثقافوة 3733 ات داللوة إحصوائية عون مسوتوي معنويوة ) ارتباطيه طرديوة عالقةوجود 

وجهوة نظور العواملين فوي القيوادة العامووة والعوواملين مون  اإلسوتراتيجيةالتنظيميوة وبوين بعود تودريب القيوادة 

 لشرطة أبوببي.

( بووين بعوود التصووور 3733 ات داللووة إحصووائية عوون مسووتوي معنويووة ) ارتباطيووه طرديووة عالقووةوجووود 

وجهة نظور العواملين فوي القيوادة العاموة والعاملين من  اإلستراتيجيةتراتيجي وبين بعد تدريب القيادة االس

 لشرطة أبوببي.

( بين بعد إدارة األزمات 3733 ات داللة إحصائية عن مستوي معنوية ) ارتباطيه طردية عالقةوجود 

ة نظر العاملين في القيادة العامة وجهوالعاملين من  اإلستراتيجيةاألمنية وبين بعد تدريب القيادة 

 لشرطة أبوببي .

مجتمعة  اإلستراتيجية( بين أبعاد القيادة 3733توجد فروا  ات داللة إحصائية عند مستوي معنوية )

 34إلى أقل من  23من ككل وبين بعد إدارة األزمات األمنية وفقاً للفئة العمرية ولصالح الفئة العمرية )
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(، يليها فأكثر 43من (، يليها الفئة العمرية )سنة 44إلى  أقل من  33من مرية )(، يليها الفئة العسنة

 (.سنة 23اقل من الفئة العمرية )

مجتمعة  اإلستراتيجية( بين أبعاد القيادة 3733توجد فروا  ات داللة إحصائية عند مستوي معنوية )

 تكور، يليها فئة اإلناث.ككل وبين بعد إدارة األزمات األمنية وفقاً للجنس  ولصالح فئة ال

مجتمعة  اإلستراتيجية( بين أبعاد القيادة 3733توجد فروا  ات داللة إحصائية عند مستوي معنوية )

ً للفئة للمستوي التعليمي ولصالح فئة المستوي التعليمي  ككل وبين بعد إدارة األزمات األمنية وفقا

يا(، يليها فئة المستوي التعليمي )دبلوم(، يليها (، يليها فئة المستوي التعليمي )دراسات علبكالوريوس)

 فئة المستوي التعليمي )دراسات عليا(، يليها فئة المستوي التعليمي )ثانوي فأقل(.

مجتمعوة  اإلسوتراتيجية( بوين أبعواد القيوادة 3733توجد فروا  ات داللة إحصائية عنود مسوتوي معنويوة )

سونة(،  13إلوى  11ولصوالح فئوة )مون  دد سونوات الخدموةلعوككل وبين بعد إدارة األزموات األمنيوة وفقوا 

 إحصوائيا(، وكتل  ال يوجود فوروا دالوة سنوات 13إلى  6من سنة فأكثر(، يليها فئة ) 16يليها فئة )من 

 سنوات(. 3( في فئة )أقل من 3733عند مستوي معنوية )

مجتمعوة  اإلسوتراتيجيةة ( بوين أبعواد القيواد3733توجد فروا  ات داللة إحصائية عنود مسوتوي معنويوة )

ولصالح فئوة رتبوة )عقيود فواعلي(، يليهوا فئوة رتبوة  للرتبةككل وبين بعد إدارة األزمات األمنية وفقاً للفئة 

 نقيب(، يليها فئة رتبة )مساعد أول فأقل( –مقدم(، يليها فئة رتبة )مالزم  –)رائد 

 الدراسة الميدانية :  ائجنت

القيادة العامة لشرطة أبوببي بنشر الثقافة التنظيمية  من خالل تقوم  القيادة اإلستراتيجية في  .1

نشر قيم أساسية ملزمة للعاملين مثل الترقيات، العالقات، المساوليات ، الحقوا . وبهتا يتحقق 

 الهدف األول من الدراسة . 

تمتل  القيادة العامة بشرطة ابوببي قدرة عالية في التعامل مع األزمات من خالل إتخا   .2

وهتا يتفق مع ماجاء تا يتحقق الهدف الثاني والرابع لتدابير الالزمة لمنع حدوث األزمات. وبها

 في االطار النظري للباحث بضرورة وضع تصورات لمواجهة االزمات والتقليل من االضرار

تعمل القيادة في شرطة أبوببي على تنسيب القادة وفق خطط تدربيه واضحة تتناسب مع  .3

زمات وبهتا يتحقق الهدف إليهم وتقوم باشراكهم في وضع خطط لمواجهة األالمهام الموكلة 

،ويتبين لنا بأهمية التدريب ووضع الخطط االستراتيجية للتدريب القادة لمواجهة  الثالث

 االزمات .

تحرص القيادة العامة لشرطة أبوببي على تمكين العاملين من خالل تحمل مسئوليات أكبر  .4

 م المباشر وبهتا يتحقق الهدف الخامس .وأوسع من نطاا إشرافه
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ية ، وبهتا تقويم القيادة العامة لشرطة أبوببي بوضع سيناريوهات متعددة تحاكي أزمات أمن .3

( بأهمية التجارب مع 2314،وأيضا يتفق مع ماجاء في دراسة العتيبي)يتحقق الهدف السادس 

 الدول االخرى

 توصيات الدراسة : ثانياً : 

اإلحصائي والنتائج التي توصل إليها الباحث يتقدم بعادد مان التوصايات التاي يلمال  في ضوء التحليلي

 أن تفيد الجهات المختصة وهي :

 ( : اإلستراتيجيةأوال : توصيات تتعلق بالمتغير المستقل )القيادة 

القياادة العامااة لشارطة أبااونبي وذلاك ماان فاي  اإلسااتراتيجيةتعزياز مفهاوم ومهااارات القياادة  -1

 خالل :

بوضوع   إشراكهمهتمام بتمكين العاملين لما له من آثار ايجابية على العمل، و ل  عن طريق اال -

، وتحفيزهم على تقوديم أفضول موا لوديهم وإعطوائهم اإلستراتيجيةالخطط واألهداف والتصورات 

الصالحيات وتوفير ما يلزم من معلوموات تخوص مهوامهم الوبيفيوة للوصول إلوى درجوة اإلبوداع 

 في العمل. 

بأهميووة  اإلسووتراتيجيةحسووين مسووتويات نشوور الثقافووة التنظيميووة عوون طريووق زيووادة ادارك القيووادة ت -

تبنوي ر يوة الثقافة التنظيمية ودورها في خلق حالوة مون االسوتقرار والتطووير الووبيفي، وكوتل  

في القيادة العامة لشرطة أبووببي والعمول علوى نشورها وتنفيوت  اإلستراتيجيةورسالة وقيم القيادة 

 للوائح الضابطة بعدل ومساواة.ا

لووونمط القيوووادة  الشوووموليالتركيوووز علوووى مجوووال التصوووور االسوووتراتيجي كمووودخل لزيوووادة الفهوووم  -

للبيئوة  والتنبواتوتالئم موع طبيعوة المخرجوات  إستراتيجية، والعمل على وضع خطة اإلستراتيجية

 ، وكتل  العمل على تحديث التصور االستراتيجي بشكل مستمر.اإلستراتيجية

، وفووق شووروط تتضوومن الموواهالت اإلسووتراتيجيةوضووع معووايير منهجيووة منظمووة الختيووار القيووادة  -

 العلمية والمهارات والخبرات العلمية.

 .والعمليبالمسار التدريبي  اإلستراتيجيةربط المسار الوبيفي للقيادة  -

 أني علوى إعداد برامج تدريبية منظمة لفئات الرتب الوبيفيوة فوي القيوادة العاموة لشورطة أبووبب -

 إدارة األزمات األمنية(. –تتضمن )التصورات اإلستراتجية 

علوى ابتكوار طورا ووسوائل مبتكورة وإبداعيوة فوي مجواالت  اإلسوتراتيجيةتحفيز وتشجيع القيوادة  -

 أعمالهم الوبيفية.
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لمووا لهووا موون اثوور ايجووابي فووي تنفيووت  اإلسووتراتيجيةتعزيووز ثقووة العوواملين بكفوواءة وقوودرات القيووادات  -

 العمل عن طريق عقد اجتماعات مستمرة. فيت وزيادة حالة االنسجام القرارا

 اإلساتراتيجيةتادريب القياادة  -ثانيا : توصيات تتعلق بالمتغير التابع )إدارة األزمات األمنياة 

 ( : والعاملين

تأهيوول القيووادات األمنيووة علووى سوويناريوهات واسووتراتيجيات إدارة أالزمووات األمنيووة الحديثووة موون  -

 مج تدريبية عملية.خالل برا

تنميووة قوودرات العوواملين فووي األجهووزة األمنيووة علووى صووناعة األزمووات بمووا يمكنهووا موون المبووادرة  -

 والسيطرة وتقليل عنصر المفاجأة التي تتصف بها األزمات.

علووى تحليوول البيئووة األمنيووة لمعالجووة األسووباب الماديووة لوقوووع  اإلسووتراتيجيةتنميووة قوودرة القيووادة  -

ضافر جهود جميع العاملين عبر خطط منظمة تنفت من قبول القيوادة العاموة األزمات عن طريق ت

 بشرطة أبوببي.

للخطووط الوقائيووة فووي إدارة األزمووات األمنيووة لتقليوول اآلثووار السوولبية  اإلسووتراتيجيةتبنووي القيووادة  -

 لالزمات األمنية. 

يب علوى التعامول عقد دورات تدريبية ميدانية للعاملين فوي القيوادة العاموة بشورطة أبووببي للتودر -

 .األمنيةمع األزمات 

االستفادة من المعلومات المتاحة عبر الوسائل اإلعالمية المتعددة ووسائل التواصول االجتمواعي  -

 في إدارة األزمات األمنية. 

 

 توصيات عامة : 

انشاء مركوز امنوي للجموع وتبوادل المعلوموات موع كافوة الجهوات األمنيوه داخول الدولوة وخارجهوا  -

 لها ووضع التصورات حولها والنتائج المترتبها عليها ورفعها الى متختي  القرار.بهدف تحلي

فتح المجال للباحثين في اعداد دراسات امنية واقعية من خوالل الودعم مثول الودعم الموادي الودعم  -

 المعرفي ،التكفل بنشر األبحاث في المجالت  ات االختصاص.

الدوليووة فووي المجوواالت  ات االختصوواص موون  تنسوويب البوواحثين فووي المجووال األمنووي الووى الووور  -

 الكتساب الخبرات والمهارات المطلوبة

انشاء مسابقات في مجال البحث العلموي كموا هووه معموول بوه فوي وزارة الداخليوة فوي االموارات  -

 ،ولكن على مستوى قيادات الشرطة وتشجيع المواطنين على دخول المسابقة.
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التووابع لشوورطة اإلسووتراتيجية والدراسووات األمنيووة  تفعيوول الوودور الووتي يقوووم بووه مركووز البحوووث -

من خالل نشر الوعي األمني وإعداد التقارير التي تساعد على تجاوز األزمات األمنيوة  ابوببي

 .مثل استقطاب خبراء من الدول المتقدمة في مجال األزمات ونقل تجاربهم 

اعوووات القيوووادة عقووود اجتماعوووات وور  عمووول مسوووتمرة لتبوووادل الخبووورات والتجوووارب بوووين قط -

 بالقيادة العامة بشرطة أبوببي. اإلستراتيجية

تعزيز ثقافة الوعي األمني بوسائل اإلعالم لودي شورائح المجتموع المختلفوة لموا لهوا مون دور فوي  -

 مساندة ودعم األجهزة األمنية في القيام بالمهام الوبيفية المكلفين بها.

لموا لهوا مون دور فعوال فوي كيفيوة إدارة  التطلع إلى موا هوو حوديث وجديود مون وسوائل تكنولوجيوة -

 األزمات األمنية والتغلب عليها.

التوي توادي إلوى حودوث أزموات  مفتعلوي الجريموة موواد القووانين الخاصوة بمعاقبوة  تعديل بعض -

 مثل :  أمنية

 13 عون تقول بوأال 2333 لسونة 34 رقوم االتحوادي القوانون من( 167) المادة في العقوبة تغليظ .1

  العقوبة لتحديد القضائية للهيئة المجال وتركت أعوام 3 عن تقل ال الحالية قوبةالع أن حيث عام

 أو فقطوع سونوات 13 عون تقول أال لتصوبح السوابق القوانون مون( 297) الموادة في العقوبة تغليظ .2

 البشورية الضوحايا مون كبيورة أعوداد نتيجتهوا تكوون كووارث إلى يادي االتصاالت وسائل تعطيل

 .   والمادية

ف جميووع اإلمكانيووات الماديووة والبشوورية بالقيووادة العامووة بشوورطة أبوووببي لوودعم ومسوواندة توبيوو -

 المختصين في إدارة األزمات األمنية وتتليل العقبات والتحديات أمام المهام الموكلة إليهم.
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 المراجع : 

 المعاجم : أوالً : 

لبنوان  -والنشور والتوزيوع، بيوروت ماسسة الرسالة للطباعوة القاموس المحيط ،  الفيروز آبادي ، .1

2333  . 

 م . . 1989، دار التحرير للطبع والنشر ، القاهرة ، ، المعجم الوجيز ،  مجمع اللغة العربية .2

 ثانياً : الكتب

دارة األزموات األمنيوة دراسوة تطبيقيووة ، أكاديميوة شورطة دبووي ، إلالتخطويط والتنظوويم ، أحمود توفيوق  .3

2338  

التخطووويط فوووي إدارة األزموووات ، سلسووولة محاضووورات ، أكاديميوووة ناصووور أحمووود رضوووا شووويحة ، دور  .4

 . 2336العسكرية العليا ، مصر ، 

ركز مأحمد الشوربجي وآخرون ، التخطيط االسترتيجي أحد مقومات المنظومة األمنية المعاصرة ،  .3

 . 2339بحوث الشرطة ، أكاديمية الشرطة ، القاهرة ، االصدار العشرون ، يناير ، 

منصور السواح ، المفاهيم األساسية  لعلم إدارة األزمات والتخطويط االسوتراتيجي ، أكاديميوة أسامة   .6

 .  2337شرطة دبي ، 

 .م 2313أسامة خيري ، القيادة اإلستراتيجية ، دار الراية للنشر والتوزيع ،  .7

ألسوباب ا –الخصوائص  –حاتم عبد العزيز ، التخطيط األمني إلدارة األزمات والكوارث ) التعريف  .8

 .  2339اآلثار (، دار أبو المجد للطباعة ، مصر ،  –المواجهة  –

حموود أحموود العلوويكم ، التخطوويط االسووتراتيجي ودوره فووي تنميووة الموووارد البشوورية فووي وزارة الداخليووة  .9

ديور منشوورة ، كليوة الدراسوات العليوا ، أكاديميوة  دكتووراهبدولة اإلمارات العربية المتحدة ، رسوالة 

 .م 2312القاهرة ،  الشرطة ،

حمدي محمد عز الدين ، األزموات األمنيوة المحتملوة واالسوتعداد لمواجهتهوا ، رسوالة دكتووراع فوي  .13

 . م 2314علوم الشرطة ، كلية الدراسات العليا أكاديمية الشرطة ، مصر ، 

 .م 2336،  4خالد أحمد عمر ، إدارة الشرطة العصرية ، أكاديمية شرطة دبي ، ط .11

عفيفي ، أثر تطوير نظم اإلنتار المبكر فوي زيوادة فاعليوة إدارة األزموات فوي منظموات  كريا يحيى  .12

 .  م 2337األعمال ، القيادة العامة لشرطة دبي ، 

،  دار الكتوب الجوامعي ، العوين  1رجب عبدالحميد، إستراتيجية التعامل مع األزمات والكووارث،ط .13

 ،2314 . 
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 .2314كتب المصري للمطبوعات ، القاهرة ، رفعت عارف الضبع ، إدارة األزمات ، الم .14

 . 2336 1ريتشارد هيوز ، كيف تصبح قائداً استراتيجياً ، مكتبة العبيكان ، الريا  ، ط .13

النموور وآخوورون ، اإلدارة العامووة األسووس والوبووائف ، مطووابع الفوورزدا التجاريووة ، سووعود محموود  .16

 . 2331،   3الريا  ، ط

 . 2334، البشرية ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان  سعاد نايف برنوطي ، إدارة الموارد .17

 . 2334، سلمان ، البعد اإلستراتيجي للمعرفة ، مركز الخليج لألبحاث ، دبي  سلمان .18

السوويد عليوووة ، إدارة األزمووات فووي المستشووفيات ، ابتوورك للطباعووة والنشوور والتوزيووع ، القوواهرة ،   .19

 .م 2331

  2332،   2ارث ، دار األمين للنشر والتوزيع ، القاهرة ، طالسيد عليوة ، إدارة األزمات والكو .23

 .  2312القاهرة ، سيد محمد جاد الرب ،القيادة اإلستراتيجية ، دار الكتب المصرية ،  .21

مونهج التميوز اإلسوتراتيجي واالجتمواعي للمنظموات ،  -، اإلدارة بالوتكاءات خرونآو  أحمد  صالح .22

 . 2313ألردن ، ا –دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان 

 األردن ،  –صالح عبد الرضا الرشد ، اإلدارة اإلستراتيجية مودخل تكواملي ، دار المنواهج ، عموان  .23

2338 

عائشة إبوراهيم البريموي ، دور القيوادات األمنيوة فوي تطبيوق منواهج إدارة التغيور ، أكاديميوة شورطة  .24

 .  2314دبي ، 

، 1شوورين ، قرطبوة لإلنتوواج الفنووي ، الريووا  ، طالسووويدان ، القيووادة فوي القوورن الواحوود والعطوارا  .23

2333 . 

طارا شريف يونس ، الفكر االستراتيجي للقادة : دروس مستوحاة من التجارب العالميوة والعربيوة  .26

 م 2332، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، 

لم الكتوب الحديثوة التحوديات( عوا –األهمية  –اإلدارة اإلستراتيجية ) المفهوم  ، الظاهر نعيم إبراهيم .27

 . 2339 1األردن ، ط –، عمان 

العلميوووة إلدارة األزموووات الحاليوووة والمتوقعوووة وأسووواليب تحليلهوووا ( ، سلسوووة  األبعوووادعوووارف رشووواد ) .28

( ، إدارة أزمات وتفاو  ، كلية الدفاع الووطني ، أكاديميوة ناصور العسوكرية 8محاضرات الدورة )

 .م.26/13/1992 –العليا 

التخطيط االستراتيجي للقيادات التربوية ، جامعة نايف العربية للعلووم  يسي ، الكبعامر بن خضير  .29

 . 2336األمنية ن الريا   ، 
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عبووودالباري إبوووراهيم درة و د. ناصوووور محمووود سوووعود، اإلدارة االسووووتراتيجية فوووي القووورن الحووووادي  .33

 . 2313والعشرين ، منحى نظري تطبيقي ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 

منحووى  -اري إبووراهيم درة و د. ناصوور محموود سووعود، األساسوويات فووي اإلدارة اإلسووتراتيجيةعبوودالب .31

 .2314، عمان، األردن، 1نظري تطبيقي، دار وائل للنشر والتوزيع، ط

المغربوووي ، المهوووارات السووولوكية والتنظيميوووة لتنميوووة المووووارد البشووورية ،دار  عبدالحميووود عبووودالفتاح .32

 . 2337 المسيرة للنشر والتوزيع األردن،

 . 2313عبدالعزيز بن سعيد األسمري، القيادة اإلستراتيجية ودورها في درء ومواجهة األزمات ، .33

حبتور ، اإلدارة العامة المقارنوة لطلبوة الدراسوات العليوا ، العربيوة الدوليوة للنشور عبدالعزيز صالح  .34

 . 2333والتوزيع ، األردن ،  

تراتيجي ، بين النظريوة والتطبيوق ، أكاديميوة شورطة عبدالكريم  أبوالفتوح درويش ، التخطيط االس .33

 .2333دبي ، 

 .م 2333عبدالوهاب محمد كامل ، سيكولوجية إدارة األزمات ، د. ن ،   .36

 . 2332 إدارة الموارد البشرية ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، عبد الوهاب ،علي  .37

دار الجامعووة الجديوودة، مصوور،  –األزمووات اتصوواالت األزمووة وإدارة  –علووى قوودري عبوود المجيوود  .38

2338  

 .  2317عماد حسين عبدالله، إدارة األزمات والكوارث، أكاديمية العلوم الشرطية ،  .39

 . 2332فهد أحمد الشعالن ، إدارة األزمات   األسس المراحل اآلليات   ، الوطنية للتوزيع  .43

لمنافسووة   دار وائوول للنشوور والتوزيووع ، الركووابي ، اإلدارة اإلسووتراتيجية   العولمووة واكووابم نووزار  .41

 . 2334،   1األردن ، ط –عمان 

ماجد محمد شدود،  إدارة األزمات واإلدارة باألزمة. األوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية،  .42

 . 2332، 1سوريا ط

محسوون أحموود الخضوويري ، إدارة األزمووات موونهج اقتصووادي وإداري لحوول األزمووات علووى مسووتوي  .43

 .1997د القومي والوحدة االقتصادية ، مكتبة مدبولي، القاهرة، االقتصا

 .  2334،القاهرة، مكتبة مدبولي ،  األزماتمحسن احمد الخضيري،إدارة  .44

األصول واألسس العلمية ، الودار الجامعيوة ، القواهرة  –اإلدارة اإلستراتيجية  عو  ،محمد أحمد  .43

 ، 2333 

  2312ت ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ،  محمد الدليمي ، اإلعالم وإدارة األزما .46
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محموود حسوونين العجمووي ، االتجاهووات الحديثووة فووي القيووادة اإلداريووة والتنميووة البشوورية ، دار المسوويرة  .47

 . 2338للنشر والتوزيع ، عمان ، 

إدارة األزموات والكووارث بوين المفهووم النظوري والتطبيوق ، عوين للدراسوات  سوالم ،محمد صوالح  .48

 . 2333 ،  1القاهرة ، ط والبحوث ،

 .  2338والكوارث، الدار المصرية للكتاب ،  األزماتمحمد نصر مهنا، إدارة  .49

مدني عبدالقادر عالقي ، اإلدارة : دراسة تحليلية للوبائف والقرارات اإلدارية ، مكتبة دار جودة ،  .33

  .   2333 جدة ،

صوورة ، موودخل تطبيقووي إلعووداد مصووطفى محمووود أبوووبكر ، التنظوويم اإلداري فووي المنظمووات المعا .31

 . 2333وتطوير التنظيم اإلداري للمنشآت المتخصصة ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، 

ممودوح جووالل الرخيمووي ، دور الثقافووة التنظيميووة فووي تطبيووق إدارة الجووودة الشوواملة ، جامعووة الملوو   .32

 .2333 عبدالعزيز ، جدة ،  

بحوث  -إضوراب عموال -يو أزموة مسوتقبلية محتملوةمنى صالح الدين شريف ، إطار مقتورح لسوينار .33

مقدم للماتمر السنوي الثاني إلدارة األزمات والكوارث، القاهرة، كلية التجارة، جامعة عين شومس، 

 القاهرة. د.ت

إدارة الجوودة الشواملة فووي القطواعين اإلنتواجي والخودماتي ، دار جريور للنشوور ،  السوامرائي،مهودي  .34

 . 2337 عمان ، 

 . 2313ت  وآخرون ، إدارة التغيير والتطوير ، إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، ناصر جرادا .33

 . 2332،   2األردن ، ط –كنعان ، القيادة اإلدارية ، مكتبة دار الثقافة ، عمان نواف  .36

، التفكيور االسوتراتيجي وصويادة اإلسوتراتيجية فوي القورن الواحود والعشورين ،ت : هاري أر يوادر  .37

 . 2311مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، اإلمارات ،  راجح محرز علي ، 

 . 2314هايل عبدالمولى طشطو ، أساسيات القيادة واإلدارة،دار ومكتبة الكندي،عمان، .38

موودخل إلووى تحليوول الدراسوات المسووتقبلية فووي العلوووم ، المركووز العلمووي للدراسووات  عبوود الحووي ،وليود  .39

 . 2332 ،  1األردن ، ط –السياسية ، عمان 

  2336 التمكين مفهوم إداري معاصر ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ،  ملحم ،يحيى  .63

. مكتبووة الجامعووة، الشووارقة وإثووراء 1موودخل متكاموول ، ط -يوسووف أحموود أبووو فووارة ، إدارة األزمووات .61

 .2339للنشر والتوزيع، عمان، 
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 الرسائل العلمية : 

يادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية ،رسالة دكتوراه ،  أكاديمية الشورطة ، أحمد كلوب ، دور الق .62

 م .2312كلية الدراسات العليا ، القاهرة ، 

المحووددة لفاعليوة فريووق  القيووادة اإلسوتراتيجيةتشوكيلة األنموواط المعرفيوة وأنمواط أحمود نوزار جميوول ،  .63

 . 2313اإلدارة واالقتصاد ،  اإلدارة العليا ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية 

المطيري ، القيادة العليا واألداء ، دراسة ميدانيوة تحليليوة ، لودور القيوادات السوعودية ، رسوالة تامر  .64

 . 2333ماجستير ، دار الفجر للنشر والتوزيع ،  القاهرة ،  

لة ماجسوتير تركي مازن العتبي ، فاعلية إدارة األزمات األمنية في الحرس الوطني الكويتي ، رسوا .63

 م .2314، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الريا  ، 

حموودي محموود عزالوودين ، األزمووات األمنيووة المحتملووة واالسووتعداد لمواجهتهووا ، دراسووة دكتوووراه ،  .66

 . 2314أكاديمية الشرطة ، كلية الدراسة العليا ، مصر ، 

المخواطر واألزموات ، رسوالة ماجسوتير طارا أبوحجير ، القيادات اإلستراتيجية ودورها في إدارة  .67

 . 2314، جامعة قناة السويس ، اإلسماعيلية ، 

في الوقاية من األزمات في المملكة العربيوة السوعودية :  اإلستراتيجيةطالل آل سعود ، دور القيادة  .68

رسووالة ماجسوتير ، جامعووة ، دراسوة تطبيقيوة علووي منسووبي االسووتخبارات العاموة فوي مدينووة الريوا 

 م.2313العربية للعلوم األمنية ، الريا  ، نايف 

عاليووة عبدالحميوود عووارف ، تمكووين العوواملين ومتطلبووات التطبيووق فووي المنظمووات المصوورية ، رسووالة  .69

 . 2334 دكتوراه ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 

عبووودالعزيز حسووون  آل حسووون ، الثقافوووة التنظيميوووة  وعالقتهوووا بفاعليوووة التطوووور التنظيموووي ، رسوووالة  .73

 . 2331، تير ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الريا ماجس

محمد حسونين خليل،القائود األمنوي برنوامج الماجسوتير القيوادة األمنيوة ،جامعوة نوايف العربيوة للعلووم  .71

 .1989األمنية ، الريا  ،

 الدوريات والمجالت العلمية : 

ر الثقافووة التنظيميووة فووي األجهووزة صوالح بوون سووعد المربووع ، القيووادة اإلسووتراتيجية ودورهووا فووي تطوووي .72

األمنية ، دراسة ميدانية على المديرية العاموة للجووازات ، رسوالة ماجسوتير ، جامعوة نوايف العربيوة 

علوي حسوون الطوائي ، وآخورون ، دور القيوادة اإلسوتراتيجية فوي  2338، للعلوم األمنيوة ، الريوا 

النفط ، مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد  ، ة عمليات إدارة المعرفة   دراسة تشخيصية في ديوان وزار
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 2338عبدالرحمن محمد العيسوي ،إستراتيجية القيادة العسكرية،دار الفكر الجامعي،اإلسوكندرية ، .73

مسوولم ، أثوور القوودرات اإلبداعيووة للمووديرين والسووياا التنظيمووي علووى علووي عبوودالهادي عبوودالرزاا  .

 .2333ت السعودية ، مجلة اإلدارة العامة ، اإلصدار الثاني ،  مستوى ومحتوى تطوير المنظما

، 33، العودد 28فيصل بن معيض القحطاني ،المجلة العربية للدراسات األمنيوة والتودريب، المجلود  .74

 . م2312مايو/يونيو  -هـ 1433رجب 
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 الحقالم

 االستبيان

 
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 
 تحية طيبة وبعد ،،

 

نتوجه إليكم بفائق التقدير واالحترام راجياً منكم تعاونكم معنا إلتمام هته الدراسوة الميدانيوة 

، لووتا نأموول موون بعنوووان دور القيووادة االسووتراتيجية فووي إدارة االزموواتلرسووالة الماجسووتير 

اإلجابة على أسئلة االستبانة بشكل علمي دقيق ومحايد لما لوه مون أثور سيادتكم بالمشاركة و

 مهم للوصول إلى نتائج علمية دقيقة.

 .فيرجى التكرم باإلجابة الدقيقة عن األسئلة 

 

 ولكم كل تقدير واحترام
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 البيانات الشخصية : -1

 : العمر 

o  (52   ) عام فأقل o (52- 43  ) o (42 – 33  )  

o (32  فيما فوق  )  
  

 : الجنس 

o     ذكر o  أنثى 

 : المستوى التعليمي 

o   فأقلثانوي o   بكالوريوس -دبلوم  o دراسات عليا 
 

 : عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية 

o 2 سنوات فأقل  o 6 – 01  سنوات o 00-02 سنوات 

o 02  سنة فأكثر  
  

 الرتبة : 

o أقل من مالزم  o نقيب  o  مقدم 

o عقيد فأعلى 
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 ألول : القيادة االستراتيجيحور االم
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 الفقرة 
 

 م

  تمكين العاملين     

الل شراكتهم تحرص القيادة علي تمكين العاملين تمكيناٌ حقيقياٌ فاعالٌ من خ     
 في وضع األهداف التنظيمية .

0 

القيادة رأي العاملين وتشاركهم في الرأي واتخاذ القرار .تحترم        9 
ع من نطاق يتم تحفيزي من قبل رؤسائي علي تحمل مسئوليات أكبر وأوس     

 3 إشرافي المباشر

 4 تلقي مباداراتي وإجتهاداتي تشجيعاٌ من قبل القيادة      
 5 تتاح المعلومات الالزمة للعاملين لتسهيل مهامهم     
 0 تمكيني من قبل القيادة زاد من والئي للعمل     
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 الفقرة

 
 
 

 الرقم

  

  انشر الثقافة التنظيمية     

 ل )الترقياتتتبني القيادة قيماٌ اساسياٌ ملزمة للعاملين في إدارتها مث     
 ، العالقات ، المسؤليات ، الحقوق(

0 

وي أشعر بأهمية العمل الذي تقوم به القيادة من أجل تحسين مست     
 األداء 

9 

جميع تقوم القيادة بنشر وتوضيح رؤية ورسالة وقيم المؤسسة ل     
 العاملين

3 

 4 يضبط العمل مجموعة من األنظمة واللوائح التنظيمية      

يجابي يير والتطوير في آليات وأنظمة العمل بشكل أأتقبل التغ       5 

متبادلتتميز العالقة بين الرؤساء والمرؤسين بالود واألحترام ال       0 
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ن أشعر بالعدل ويتم التعامل معي بالمساواة كما باقي العاملي       6 

 8  ن في الجهازتنمي القيادة قيم المصارحة والثقة المتبادلة بين العاملي     

مكانات تحرص القيادة علي تقديم خدمات متميزة للعاملين وفقاٌ لإل     
 المادية المتاحة 

2 

 01  يتم تنفيذ طريقة إجراءات العمل في الجهاز بسرعة وسهولة     
 

 

 التصور االستراتيجي
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 الفقرة

 

حقيقها تمتلك القيادة رؤية ورسالة إستراتيجية واضحة ومكتوبة تعمل لت       0 

يجياتيوجد داخل القيادة كفاءات جيدة تمتلك الخبرة في تصميم اإلسترات       9 
اء التصورات تستخد القيادة التحليل اإلستراتيجي في التعامل مع األحداث وبن     

 3 للبيئة الداخلية والخارجية . 

جابيةأستشراف المستقبل من قبل القيادة عملية جوهرية ولها تأثيرات إي       4 
ارئة  تضع القيادة بدائل إستراتيجية للتعامل مع األحداث المتغيرة والط       5 

 0 يوجد توافق بين إستراتيجيات الجهاز وهيكلة التنظيمي     
لحة ها العلمي ضرورة مأري أن عملية تنفيذ إستراتيجيات الجهاز بمفهوم       6 
جي يتالئم مع تقوم القيادة بتحديث التصورات اإلستراتيجية للجهاز بشكل منه     

 التنبؤات المستقبلية
8 

 

 المحور الثاني : إدارة األزمات األمنية
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 م

  

أسبابها . تمتلك القيادة الخبرة في إدارة األزمات األمنية وتقيمها وتحليل دوافعها و       0 

منية يتم إستثمار جميع اإلمكانات المادية والبشرية في الجهاز إلدارة األزمات األ       9 

زمات ألتعمل القيادة علي إقامة تحالفات إستراتيجية مع هيئات ذات عالقة بإدارة ا     
 األمنية 

3 

 4 تمتلك القيادة القدرة علي التكيف مع الظروف واألزمات األمنية المفاجئة     

 5 تعتمد القيادة علي الحلول اإلبداعية في التعامل مع األزمات األمنية      

الل يوجد لدة القيادة خطة لتوزيه المهام علي العاملين أثناء األزمات األمنية من خ     
لمعلومات الكافية عن األزمات . جمع ا  

0 
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 6 تستخدم االدارة إسترتيجية تقليدية في التعامل مع األزمات االمنية     

 8 توضع سيناريوهات متعددة تحاكي حدوث أزمات أمنية      

 2 يتم أتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع حدوث األزمات األمنية      

جارب السابقة لتجنب الوقوع في أخطاء الماضي يتم األستفادة من الت       01 

 

 

 المحور الثالث :التدريب
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 م

  تدريب القيادة االستراتيجية والعاملين     

مررات وإشررراك تحرررص القيررادة علررى وضررع خطررط تدريبيررة لمواجهررة االز     
 القيادات في وضع برامجها .

0 

لموكلة يتم تنسيب القادة وفق خطط تدربيه واضحة تتناسب مع المهام ا     

 .اليهم
9 

للقيادات  باالبتكار في مجال تدريبتتسم البرامج والوسائل التدريبية      
 والعاملين

3 

طرأ على التي تيتم وضع البرامج التدريبة وفق االحتياجات والتطورات      
 المنظمة 

4 

األداءيشعر المتدرب بأهمية البرنامج وانعكاسه على         5 

 0 يتم تأهيل القيادات لتدريب العاملين في المنظمة      

ل.يتم قياس اثر التدريب للقيادات والعاملين بعد مباشرتهم العم       6 
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ستير بعنوان دور القيادة أسماء المحكمين لالداة االستبيان لرسالة الماج

 االستراتيجية في إدارة االزمات

 حيث تم مراجعة وتحكيم االستبيان من قبل :

 

 مكان العمل التخصص االسم م

الشارقه-اكاديمية العلوم الشرطية إدارة الشرطة أ.د/عماد حسين -1  

الشارقه-اكاديمية العلوم الشرطية إدارة الشرطة أ.د/السيد حلمي الوزان -2  

 وزارة الداخلية إدارة االستراتيجية العقيد/د.فيصل الشعيبي -3

الشارقه-اكاديمية العلوم الشرطية علم الجريمة د.عدنان الضمور -4  
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