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(م 02/11/2021قبل للنشر بتاريخ  -م 30/09/2021قدم للنشر بتاريخ )  

رف هدفت الدراسة للتعرف على دور املؤسسة الشرطية يف إدارة االزمات املستحدثة كما تراها عينة من اجلمهور يف امارة عجمان. من خالل التع  :امللخص
وقد استخدم ( والتعامل معها، والتعرف على معوقات إدارة أزمة انتشار فريوس كوروان املستجد.  19على دور شرطة عجمان ومبادراهتا يف إدارة ازمة )كوفيد

لتحقيق هذه األهداف ومت استخدام اداة االستبيان جلمع املعلومات من املبحوثني واستخدمت األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة    الوصفي التحليلياملنهج  
سس العلمية ملواجهة األزمات البياانت وخلصت الدراسة اىل أن: شرطة عجمان قد استفادت من أزمة فريوس كوروان يف وضع جمموعة من القواعد واأل

ختلفة. وتبنت مبادرات الصحية بصورة عامة، ومتكنت من التعاون مع مجيع اجلهات احمللية احلكومية واألهلية والتشارك يف مواجهة األزمة واحلد من أتثرياهتا امل
ألزمة والسيطرة عليها واحلد من انتشارها ومن خطورهتا. وتبني من شراكة مع اجملتمع احمللي على املستويني الرمسي واألهلي من أجل توحيد اجلهود ملواجهة ا

د من انتشارها على التحليالت أيضاً أنه على الرغم من اإلجنازات العملية واإلجراءات الوقائية والعالجية اليت قدمتها شرطة عجمان يف مواجهة األزمة واحل
ات قد واجهتها إلجناز هذه املهام بفعالية، ومن أمهها: معوقات تتعلق إبدارة األزمة ومن أمهها:  مستوى االمارة، إال أن مثة جمموعة من التحدايت واملعوق 

رة عجمان من حيث االعتماد على التكنولوجيا الرقمية يف إدارة األعمال، وتطبيق اسرتاتيجية العمل عن بعد. ومعوقات تتعلق بتنوع الرتكيبة السكانية إلما
فات، وكذلك تنوع اللغات واللهجات. وتضارب املعلومات وتنوعها حول تطور الفريوس. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء مراكز تنوع اجلنسيات وتنوع الثقا

نولوجية، وضرورة توافر  لتخطيط املستقبل وإدارة األزمات يف مجيع املؤسسات احلكومية واخلاصة، ودعمها بكافة املستلزمات البشرية واملادية واملعلوماتية والتك
 أنظمة حديثة ومتطورة لإلنذار املبكر للتنبؤ ابألزمات والكوارث قبل وقوعها. 

 ، املبادرات، املعوقات. 19املؤسسات الشرطية، األزمات املستحدثة، كوفيد الكلمات املفتاحية:
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Abstract:The study aimed to identify the role of the police institution in managing the new crises as seen by a 

sample of the public in the Emirate of Ajman. By getting to know the role of Ajman Police and its initiatives in 

managing the (COVID 19) crisis and dealing with it, and identifying the obstacles to managing the crisis of the 

spread of the new Corona virus. The historical and descriptive method was used to achieve these goals, the 

questionnaire tool was used to collect information from the respondents, and appropriate statistical methods were 

used to process the data. The study concluded that: Ajman Police has benefited from the Coronavirus crisis in laying 

down a set of scientific rules and foundations to confront health crises in general, and has been able to cooperate 

with all local governmental and private bodies and participate in facing the crisis and limit its various effects. And 

it has adopted partnership initiatives with the local community at the official and civil levels in order to unify efforts 

to confront the crisis, control it and limit its spread and severity. The analyzes also showed that despite the practical 

achievements and preventive and remedial measures provided by Ajman Police in facing the crisis and limiting its 

spread at the emirate level However, there is a set of challenges and obstacles it has faced to accomplish these tasks 

effectively, the most important of which are: obstacles related to managing the crisis, the most important of which 

are: relying on digital technology in business administration, and implementing a remote work strategy. And 

obstacles related to the diversity of the population composition of the Emirate of Ajman in terms of the diversity of 

nationalities and cultures, as well as the diversity of languages and dialects. And conflicting information and 

diversity about the evolution of the virus. The study recommended the necessity of establishing centers for future 

planning and crisis management in all governmental and private institutions and support it with all human, material, 

informational and technological requirements, and the necessity of modern and advanced early warning systems to 

predict crises and disasters before they happen. 

Key Words: Police Institutions; new Crises; COVID-19; Initiatives; Obstacles.   
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 املقدمة:    
ال شك يف أن األزمات والكوارث هتدد أمن االنسان وسالمته واستقراره، فضاًل عن أهنا تولد ظروفاً قاسية وحاجات ضرورية، األمر  
التحتي  البىن  التعامل معها. كما تتطلب أيضاً كفاية يف  وتشاركاً يف اجلهود، وحكمة يف اإلدارة ومهارة عالية يف  ة  الذي يتطلب تعاوانً 

والتنظيمية. وتتعاظم أخطار األزمات حبسب حجمها وما ينتج عنها من آاثر، حيث تشهد اجملتمعات املعاصرة ارتفاعاً ملحوظاً يف تنامي  
معدالهتا واتساعاً يف جماهلا، سواء أكانت هذه الكوارث كونية، أم نتيجة ما صنعته يد االنسان. فقد أسهم التقدم التكنولوجي والصناعي  

كوارث وأزمات مل يسبق هلا مثيل من قبل، وهو األمر الذي يستدعي ضرورة االهتمام مبعاجلتها على أسس علمية، وذلك للتوصل    يف وقوع
 إىل إدارة فاعلة وقادرة على التعامل السريع والسليم معها قبل وقوعها وحني وقوعها واحلد من آاثرها.  

قد ظهر علم إدارة األزمات والكوارث، وأصبح من العلوم املهمة الذي أولته  ويف ضوء هذا التطور والتنامي لألزمات والكوارث، ف 
الدول ما يستحقه من عناية على الصعيدين: النظري والتطبيقي، وذلك من حيث التنبؤ والتخطيط والوقاية والعالج، فضالً عن ابتكار  

األ التعامل مع تلك  بفاعليته يف  ترتقي  اليت  املالئمة  املؤمترات والندوات  الوسائل واألساليب  زمات والكوارث. وقد عقدت عديد من 
والورش، وُشجع على اجراء الدراسات والبحوث مبا خيدم هذا اجملال الذي أضحى من اجملاالت العلمية والبحثية املهمة. هذا إىل جانب  

سريع عند وقوع األزمات والكوارث، ومن مث كيفية  انشاء املراكز التدريبية العداد الكفاءات والكوادر البشرية املتمرسة ابألداء الناجح وال
 التعامل معها أثناء حدوثها وبعد حدوثها، وذلك ملواجهتها واحلد من انتشارها. 

لقد أصبحت األزمات حداثً متوقعاً جلميع اجملتمعات واملنظمات على اختالف أشكاهلا وأمناطها يف العصر الراهن املليئ ابملتغريات  
استطاعت املنظمة التأقلم مع تلك املتغريات، كلما كان لديها القدرة على التعامل مع األزمات بثبات واتزان. ومن  واملستجدات، وكلما  

للدراسات والبحوث يف كافة التخصصات العلمية سواء النظرية منها أم التطبيقية،   مث، فإن دراسة األزمات أضحت متثل جمااًل مهماً 
ييم األزمات تبعاً الحتمال حدوثها وشدة خطورهتا ودرجة التحكم فيها من قبل اجملتمع، وذلك كله  وذلك يف حماولة لتصنيف وحتليل وتق

ونظراً   البشرية.  األخطاء  أو  البيئية  التغريات  نتيجة  أن حتدث  اليت ميكن  للمخاطر  احملتملة من خالل تصور  األزمات  مواجهة  بغرض 
ختلفة، فإنه من الضروري اعداد خطط لالستعداد ملواجهة هذه األزمات وحماولة  الستمرار تواجد العوامل والظروف املسببة لألزمات امل

 ( 1وضع أسس ومبادئ التنبؤ هبا أو احلد من آاثرها التدمريية يف حالة صعوبة اجراء التنبؤ )

 البلدان املتقدمة  فإذا كانت األزمات على اختالف أشكاهلا وأمناطها متثل حالة مالزمة لإلنسان يف كل زمان ومكان، فهي حتدث يف
والبلدان النامية على حد سواء، وع اختالف طبيعتها وحجمها وعمق أتثرياهتا، إال أن األزمات اليت يعشها العامل املعاصر اآلن أتخذ  

 زمة واحدة. طابعاً أكثر أتثرياً حبكم العوملة وتيارها اجلارف، حىت أصبح املكان الواحد والزمان الواحد تتصارع فيه أتثريات أكثر من أ

للعالقات الدولية من خالل توازن القوى واملصاحل االسرتاتيجية للقوى   اليوم يقوم على أساس صياغة جديدة  العامل  لقد أصبح 
العظمى، حيث أصبحت هذه الدول هي صانعة األزمات، وعلى اآلخرين أن يتعاملوا مع هذا الواقع األزموي ويتصرفوا مبا جيعلهم أن  

تطيعون احلصول عليه من مصاحل لشعوهبم، وأن يتقبلوا بذلك ولو ابحلد األدىن منه. وهذا يؤكد على أن العامل املعاضر  حيصلوا على ما يس
 يشهد عدم تكافؤ بني أطرافه وجمتمعاته على كافة األصعدة: السياسية واالقتصادية والثقافية واملعلوماتية والتكنولوجية. 
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الدراسة: يف ضوء ما تقدم   اواًل:  التعرف على دور املؤسسة الشرطية يف إدارة االزمات    مشكلة  البحثية مبحاولة  تتمثل املشكلة 
 منوذجاً"  19املستحدثة كما تراها عينة من اجلمهور يف امارة عجمان "ازمة كوفيد  

النظرية : نظراً ألن أزمة فريوس كوروان تعترب من األزمات املرضية احلديثة اليت انتشرت خالل   أمهية الدراسة: وتتثمثل ابالمهية  اثنيًا:
العاملي، ولكن أيضاً على املستويني اإلقليمي    2020عام   وما تزال حىت اآلن، وأضحت متثل أزمة خطرية ليس فقط على املستوى 

للدراسات والبحوث يف مجيع  واحمللي، ومن مث فإن االهتمام بدراسة هذه األزمة من خمتل ف جوانبها وأبعادها أصبح ميثل جمااًل مهماً 
التخصصات العلمية بصورة عامة، والعلوم االجتماعية واإلنسانية خباصة، وعلى مستوى املتخصصني يف علم االجتماع حتديداً، وذلك  

 ي واألسري واجملتمعي بصورة عامة. للكشف عن أسباهبا وعواملها، وأتثرياهتا السلبية املختلفة على املستوى الفرد 

أما أمهيتها على املستوى التطبيقي، ف فيتمثل يف التوصل إىل نتائج مهمة من خالل معرفة آراء واجتاهات عينة من اجلمهور يف  
اجهة األزمة،  امارة عجمان فيما يتعلق بدور شرطة عجمان يف إدارة األزمة، وتقييم اآلليات واملبادرات اليت اختذهتا شرطة عجمان ملو 

النتائج ميكن صياغة جمموعة من   لتلك األزمة. ومن خالل تلك  وكذلك معرفة أهم املعوقات اليت واجهت شرطة عجمان يف ادارهتا 
 التوصيات اليت تزيد من فاعلية وقدرة الشرطة على مواجهة تلك األزمة واألزمات األخرى املتوقعة. 

 الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: أهداف الدراسة: تسعى  اثلثًا: 

 ( 19التعرف على دور شرطة عجمان يف إدارة األزمة )كوفيد-1

 التعرف على آليات ومبادرات شرطة عجمان يف التعامل مع األزمة.  -2

 التعرف على معوقات إدارة أزمة انتشار فريوس كوروان املستجد.  -3

 على التساؤالت اآلتية من خالل استجاابت عينة الدراسة:  تساؤالت الدراسة: تسعى الدراسة لإلجابة  رابعًا: 

 ما الدور الذي قامت به شرطة عجمان ملواجهة األزمة؟ -1

 ما اآلليات واملبادرات اليت نفذهتا شرطة عجمان يف التعامل مع األزمة؟  -2

واجهة األزمة والتعامل معها واحلد  ما املعوقات املختلفة اليت مواجهة شرطة عجمان وحالت دون قيامها ابلدور الفعال يف م  -3
 من انتشارها وخطورهتا؟ 

مفاهيم الدراسة: حتتوي الدراسة على مفهومني أساسيني مها: مفهوم األزمة، ومفهوم إدارة األزمات، وميكننا أن نعرض    خامسًا:
تلك التعريفات تتسم ابلنسبية، حيث ختتلف  لبعض التعريفات اليت قدمها الباحثون واحملللون هلذين املفهومني، مع الوضع يف االعتبار أن  

ابختالف التخصصات العلمية من جانب، وابختالف التوجهات والرؤى النظرية والفكرية واأليديولوجية للباحثني واحملللني من جانب  
 آخر. 
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 Crisisمفهوم األزمة:   -1

العلوم االجتماعية واإلنسانية ملفهوم األزمة، وهو األمر الذي  مثة تعريفات متعددة ومتنوعة قدمها الباحثني واملتخصصني يف خمتلف  
يؤكد على أن تلك التعريفات نسبية وليست عامة أو مطلقة، ابلرغم من أهنا قد تشرتك يف جمموعة من اخلصائص والسمات اليت تتسم  

 هبا األزمة. ومن تلك التعريفات ما أييت: 

نطاق التحكم والسيطرة وتؤدي إىل توقف حركة العمل أو هبوطها هبوطاً غري معهود،  تُعرف األزمة أبهنا حالة غري عادية خترج عن  
( كما تُعرف األزمة أيضاً أبهنا حالة توتر ونقطة حتول تتطلب قراراً ينتج  2وابلتايل إعاقة حتقيق األهداف املطلوبة يف الوقت احملدد هلا )

(. ويشري مفهوم األزمة أيضاً إىل ظرف  3خمتلف الكياانت ذات العالقة )تؤثر على    –سلبية كانت أم إجيابية    –عنه مواقف جديدة  
(.  4بري )انتقايل يتسم بعدم التوازن، وميثل نقطة حتول يف حياة الفرد أو اجلماعة أو املنظمة أو اجملتمع، وغالباً ما ينتج عنه تغري         ك

ظمة واضطراب للعادات والعرف مما يستلزم التغيري السريع العادة التوازن  وتُعرف األزمة من املنظور االجتماعي أبهنا توقف ألحداث املن 
 (. 5وتكوين عادات أكثر مالءمة لألوضاع اجلديدة اليت فرضتها أحداث األزمة )

  انطالقاً مما سبق، ميكننا صياغة تعريف اجرائي لألزمة على النحو اآليت: األزمة هي حالة توتر ونفطة حتول غالباً ما تكون غري 
للكياانت ذات   مألوفة وغري معتادة ومفاجئة وغري متوقعة، مع تتابع األحداث بشكل سريع، األمر الذي يهدد األهداف األساسية 

وضعف وغياب التنظيم والتكامل يف أساليب املواجهة.    العالقة، كما أهنا يف بدايتها تسبب صدمة ودرجة عالية من التوثر واالضطراب 
 ب ابتكار أساليب وآليات ونظم ونشاطات جديدة وسريعة ملواجهة الظروف الناجتة على هذه التغريات املفاجئة. ومن مث، فإن األمر يتطل

ولذلك، فقد تعددت التعريفات اليت تناولت مفهوم األزمة تبعاً الختالف اجملاالت واملستوايت اليت يتناوهلا الكثتاب والباحثني يف  
ألزمات وأسباهبا وتصنيفاهتا املختلفة. ويكمن وجه الصعوبة يف حتديد مفهوم األزمة يف مشولية  دراستهم لألزمات، وكذلك تتعدد أنواع ا

طبيعته واتساع نطاق استعماله، لدرجة أنه أصبح من الصعوبة إجياد مصطلح يوازي األزمة يف ثراء إمكاانته واتساع جماالت استخدامه.  
ابلتداخل والتشا  تتسم  اليت  األبعاد  متعددت  أبعادها  فاألزمة  إىل  ابلنظر  األزمة وفهمها وحتليلها  تناول  يتطلب  الذي  األمر  بك، وهو 

 املختلفة: االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، إضافة إىل أبعادها التكنولوجية واملعلوماتية والبيئية. 

صائص الرئيسية اليت متيز األزمة  "  جمموعة من اخل  Finkوفنك    Steve Allerchtولقد حدد كاًل من " ستيف ألربخييت  
فقدان    -4تصاعد وتشابك وتسارع األحداث.    -3نقص املعلومات وعدم دقتها.    -2املفاجأة والصدمة.    -1على النحو اآليت:  

ري  غياب احلل اجلذ-7غالباً ما تسبب األزمة يف وقوع خسائر نفسية أو اجتماعية أو مالية أو بشرية.    -6حالة الزعر.    -5السيطرة.  
 (. 6السريع )

نستنتج من التعريفات السابقة، أنه من الصعوبة التوصل لتعريف موحد وعام ومطلق لألزمة، وخصوصاً مع اختالف وتباين زوااي  
االهتمام، إال أن تلك التعريفات مجيعها تشرتك يف جمموعة من اخلصائص منها: التهديد للموارد والقيم واألهداف، وضيق الوقت املتاح  

القرارات، ونقص املعلومات وعدم دقتها، واملفاجأة، واليت ميكن أن حتد من جهود وإدارة األزمة، وكذلك استحواذ األزمة على    الختاذ
اهتمام عديد من اجلهات واملؤسسات واألفراد، إضافة إىل التعقيد والتشابك وتداخل العناصر اليت تستوجب مواجهتها خروجاً من األمناط  

، والعمل خارج االطار التنظيمي لصاحل اإلدارة الناجحة لألزمة. هذا إىل جانب أتهل جمموعات العاملني لإللتزام هبذا  التنظيمية املألوفة 
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واملتسارعة املتنامية  واملواقف  الفجائية  التغريات  املرتتبة على  اجلديدة  الظروف  ملواجهة  وامكانياهتم  عالية من طاقاهتم  ،  وتقدمي درجات 
، وذلك حملاصرة هذه املواقف ابحللول اليت حتد منها حىت لو كانت تتم بطريقة مرجتلة نتيجة للتحليل السيئ لعناصر  والتعامل السريع معها 

 األزمة. 

 Crisis Managementمفهوم إدارة األزمة:   - 2

إليها، فال شك يف أن مفهوم  إذا كان من الصعوبة وجود تعريف عام ومطلق لألزمة، بسبب االعتبارات املختلفة اليت متت اإلشارة 
إدارة األزمة من الصعوبة أن جند تعريف عام وشامل هلذا املفهوم نتيجة لنفس االعتبارات. ولذلك، ميكننا أن نعرض لبعض التعريفات  

أوجه االتفاق  اليت قدمها بعض الباحثني واملهتمني، للتعرف على مدى التنوع واالختالف يف تصوراهتم ملفهوم إدارة األزمات من جانب، و 
 بينهم من جانب آخر. 

األزمات   إدارة  مفهوم  أن  إىل  البعض  العامة   Crisis Managementيشري  ابإلدارة  قوايً  ارتباطاً   Public   ارتبط 
Administration  فإدارة األزمات هي نشاط هادف يقوم على البحث واحلصول على املعلومات الالزمة اليت مُتكن اإلدارة من ،

ن واجتاهات األزمة املتوقعة، وهتيئة املناخ املناسب للتعامل معها عن طريق اختاذ التدابري الالزمة للتحكم يف األزمة املتوقعة  التنبؤ أبماك
 (. 7والقضاء عليها أو تغيري مسارها لصاحل املنظمة )

نب سلبياهتا واالستفادة من اجيابياهتا  كما يشري مفهوم إدارة األزمة إىل كيفية التغلب على األزمة والتحكم يف مسارها واجتاهاهتا وجت
وحتقيق أقصى مكاسب واحلد من اخلسارة ألقصى حد ممكن عند ادارهتا. كما أهنا تعين سلسلة من اإلجراءات والعمال اليت يقوم هبا  

ريعة تعتمد على البياانت  فريق إدارة األزمات، جملاهبة األحداث بدًء من وقوعها وحىت انتهائها، وهو األمر الذي يتطلب اختاذ قرارات س
 (. 8واملعلومات املتوافرة، وردود األفعال املتوقعة ألطراف أخرى يف األزمة ) 

" إدارة األزمات أبهنا: عملية االعداد والتخفيف واالستجابة والتعايف من  Regent Universityوتُعرف " جامعة رجينت  
ت واجملتمع، وفهم استجابة األفراد للضغوط، فهي عملية دينامية تبدأ  حالة األزمات، وتتطلب خطة منظمة لضمان سالمة وبقاء الذا

" ابملعىن الواسع أبهنا: تصميم  Bobyleva & Sidorovaكما يُعرفها " بوبيليفا وسيدوروفا   .(9قبل احلدث احلاسم بوقت طويل ) 
 (. 10رنة القادرة على حتقيق االستقرار )وتنفيذ خطوات اإلنذار ابألزمات والوقاية من خالل سلسلة من التدابري التصحيحية امل

  انطالقاً من التعريفات السابقة، ميكننا صياغة تعريف اجرائي ملفهوم إدارة األزمات أبهنا عملية إدارية مستمرة هتتم ابلتنبؤ ابألزمات 
لألزمات، وتعبئة املوارد واإلمكاانت املتاحة ملنع وقوع  املتوقعة عن طريق االستشعار ورصد املتغريات البيئية الداخلية واخلارجية املولدة  

ئة،  األزمات أو االعداد للتعامل معها أبكرب قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، ومبا حيقق أقل قدر ممكن من األضرار للمنظمة واجملتمع والبي 
ة دراسة أسباب األزمة الستخالص النتائج، وذلك  مع ضمان العودة إىل األوضاع الطبيعية يف أسرع وقت وأبقل تكلفة ممكنة، مع ضرور 

 ملنع حدوثها أو حتسني طرق التعامل معها مستقباًل، مع حماولة تنظيم الفائدة الناجتة عنها إىل أقصى درجة ممكنة. 
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   مفهوم اجلمهور: - 3

وميثلون جزء من اجملتمع يف دولة اإلمارات    19حيث ميكن تعريف إجرائياً أبنه " جمموع أفراد إمارة عجمان ممن يعايشون أزمة كوفيد  
 ...." .   19العربية املتحدة ولديهم الوعي مبا تقوم به الدولة من خالل بعض مؤسسات وخاصة املؤسسة الشرطية جتاه أزمة كوفيد 

 سابقة: الدراسات ال :سادساً 

" من األزمات اجلديدة اليت مير هبا العامل اآلن، فإن مثة ندرة واضحة يف الدراسات والبحوث العلمية يف  19نظراً ألن أزمة " كوفيد 
كافة التخصصات بصورة عامة، وعلى مستوى الدراسات االجتماعية خباصة، ولذلك سوف نعرض لنماذج من الدراسات والبحوث  

مات وأسلوب ادارهتا يف مناذج من اجملتمعات، وذلك لالستفادة منها يف حتليل وتفسري الدور الذي قامت به شرطة  اليت تناولت بعض األز 
 عجمان يف مواجهة هذه األزمة واحلد من انتشارها وخطورهتا، ومعرفة أهم املعوقات اليت حالت دون قيامها هبذا الدور بفعالية. 

فت الدراسة الكشف عن واقع إدارة األزمات يف جامعة البلقاء التطبيقية، ومعرفة  استهد  ( 2018دراسة اميان عبد الرمحن )   - 1
إدارة   الدراسة حول واقع  أفراد عينة  الرتبة األكادميية، وسنوات اخلربة( يف تقديرات  الكلية،  املتغريات )النوع االجتماعي،  أثر كل من 

وعضوة مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية البسيطة، واستخدمت الباحثة    ( عضواً 240األزمات يف اجلامعة. وقد تكونت عينة الدراسة من )
استبانة ومت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة امليدانية. وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات من أمهها:  

ولة مباشرة عن عالج األزمات والتعامل معها. كما  ضرورة انشاء وحدة متخصصة يف إدارة األزمات على مستوى كل كلية تكون مسؤ 
ترى الدراسة أيضاً ضرورة االنفتاح على البحوث املتخصصة يف إدارة األزمات، واعداد الربامج التدريبية املتخصصة واالستعانة خبرباء،  

 (. 11وتكوين فريق دائم من أعضاء هيئة التدريس من ذوي اخلربة يف إدارة األزمات )

( استهدفت الدراسة الكشف عن مستوى األزمات عند طلبة اجلامعات النتيجريية،  Adeyemi  )2017أدميي    دراسة "   -2
( طالباً مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية الطبقية، ومت مجع البياانت امليدانية ابستخدام االستبيان. وقد  850) وقد بلغت عينة الدراسة 

 (.  12أظهرت نتائج الدراسة عدم فاعلية إدارة األزمات يف اجلامعات احلكومية مقارنة مبثيلتها يف اجلامعات اخلاصة )

دراسة الكشف عن أسباب الكساد املايل الكبري يف جامعات  ، استهدفت ال Dorantes&Low  ( "2016)دراسة "    -3
(، وقد استخدمت الدراسة املنهج الكيفي والتفسريي لتحقيق  2009-2007الوالايت املتحدة الواقعة يف اجلزء الغريب خالل الفرتة )

الدراسة، وأجريت الدراسة امليدانية على ) معات تتسم بقدر كبري من املرونة،  ( كلية وجامعة. ومن نتائج الدراسة أن اجلا 20أهداف 
والقدرة على مواجهة الكساد املايل، علماً أبن هذه النتائج تعمم فقط على اجلامعات اخلاصة جمال الدراسة، وال ميكن تعميمها على  

 (. 13ابلقي املؤسسات التعليمية األخرى )

ارة األزمات جبامعة عمر املختار فرع درنة، وقد  هدفت الدراسة التعرف على واقع إد  (،2015دراسة " خمتار وبوخطوة"، )   - 4
( عضواً وعضوة، ومت توزيع االستبانة على عينة الدراسة. وكشفت نتائج الدراسة أن ثقافة إدارة األزمة  60متثل جمتمع الدراسة البالغ )

القدرة على ضبط مواعيد الدراسة  لدى متخذي القرار يف اجلامعة حظيت مبستوى "مرتفع"، ووجود بعض األزمات يف اجلامعة منها عدم  
 (. 14واالمتحاانت، وتوقف وتعليق الدراسة بشكل مستمر )
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(، استهدفت الدراسة التعرف على واقع إدارة األزمات لدى أقسام الرتبية الرايضية يف  2012دراسة " أبو مسرة وآخرون " )  -5
( طالباً وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة  329عينة الدراسة من )  مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة، وقد تكونت 

ية  استخدم الباحثون استبيان جلمع البياانت، وأظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع إدارة األزمات لدى أقسام الرتب 
 (. 15سطة )الرايضية ودوائرها يف مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية كانت بدرجة متو 

حول استجابة املواطنني للكوارث عن طريق مسح ومعاينة    Helsloot and A. Ruitonberg  (2012 )دراسة "    - 6
االستنتاجات النظرية وبعض االستنتاجات التطبيقية، حيث يتساءل الباحث يف البداية عن قدرة املواطنني لالستجابة للكوارث، وعن  

بة. وقد عرف استجابة املواطن أبهنا تشمل األفعال اليت يقوم هبا املواطن واملتمثلة يف: مقدار هتيؤه  العناصر اليت تؤثر على هذه االستجا
للكوارث واحلوادث قبل حدوثها، وبعد حدوثها، ومقدار العزم على مساعدة نفسه واآلخرين للحد من أتثري الكوارث واحلوادث. وأوضح  

شعرون به، وأن نوع اخلطر هو الذي حيدد نوع االستعداد والتهيؤ له، هذا التهيؤ سوف  أن املواطنني يتهيؤن فقط لنوع التهديد الذي ي
يساعدهم على الشعور ابلسيطة على التهديد الذي يشعرون به. كما ال حظ أن اجملتمعات اليت تعرضت ألكثر من كارثة أكثر من مرة  

واطن خالل الكوارث قد تنهار وتصل إىل مرحلة اإلحباط عندما ال جيد  غالباً ما ُتطور إجراءاهتا جملاهبة الكوارث. ويرى أن استجابة امل
 (. 16املأوى أو اإلسعافات الطبية املناسبة، أو عندما ال تكون هناك جدية يف إعادة اعمار البىن التحتية واخلدمات بعد انتهاء الكارثة )

إدارة األزمات يف مستشفيات  استهدفت الدراسة تسليط الضوء عل  (،2011دراسة " زينات موسى مسك " )   - 7 ى واقع 
القطاع العام العاملة يف الضفة الغربية واسرتاتيجيات التعامل معها، وذلك من وجهة نظر املديرين ورؤساء األقسام والشعب واملساعدين  

عوقات وعناصر الربانمج الفعال  اإلداريني يف هذه املستشفيات. وكذلك تبيان العالقة بني واقع نظام إدارة األزمات يف املستشفيات وبني امل
( فرداً. ومن أهم النتائج:  216واالسرتاتيجيات. وقد اعتمدت الباحثة يف مجع البياانت امليدانية على االستبانة، وبلغت عينة الدراسة ) 

فراد العينة حنو مدى  أنه يتم اتباع اسرتاتيجيات يف التعامل مع األزمات بدرجة متوسطة. أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أ
األزمات واسرتاتيجيات التعامل معها يف مستشفيات القطاع العام تعزي إىل متغريي النوع واملؤهل العلمي. وقد أوصت    إلدارةتوافر نظام  

ب على  األزمات، حيث قامت الباحثة بتطوير منوذج يساعد اإلدارات يف هذه املستشفيات ابلتغل  إلدارة الدراسة بضرورة اتباع منوذج  
 (. 17األزمات ابتباع نظام وأسلوب علمي ومنهجي، وابلتايل احلد من األضرار أو التقليل منها ما أمكن )

، أجريت الدراسة حول التخطيط والتحضري  Allan Mc Connell &Lunn Drannan ( "2006 )دراسة    - 8
 لألزمة. وأن كثري من احملللني طرحوا ملخصات جملموعة  لألزمة، حيث يبني الباحث أنه يف احلقيقة ال توجد قواعد عامة لكيفية التحضري 

للتهديد   املضبوطة  املعرفة  يعتمد على  أن  التحضري لألزمة جيب  أن عملية  منهم على  البعض  للتدريب اجليد، كما أكد  املبادرات  من 
ال الداخلي املؤسسي،  واستجابة االنسان، والتشجيع املضبوط من قبل مديري األزمات، تشجيع املرونة يف االستجابة،  رتويج للتعامل 

اخلطط املتكاملة لكل خطر ولألكثر خطورة، يتضمن التدريب للشخصيات ذات العالقة، إىل جانب التكيف بوصفه جزًء من عملية  
 (. 18)  )التنفيذ واألداء( الضبط والتهيؤ للظروف اجلديدة. هذا فضالً عن إدراك الفرق بني التخطيط لألزمة)التحضري( زادارة األزمة 

نستنتج مما سبق، أن معظم الدراسات اليت مت عرضها قد ألقت الضوء على بعض اجلوانب واألبعاد املتعلقة ابألزمات وأساليب  
وآليات مواجهتها والتعامل معها يف عدد من املؤسسات سواء التعليمية أم الصحية ...,غريها من املؤسسات األخرة سواء احلكومية أم  
ادارهتا،   ك الدراسات قد اهتمت بواقع األزمات ومعوقاهتا ومسبباهتا، ودور عمليات االتصال أثناء  اخلاصة. كما أن تل
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ومؤشرات حدوث األزمات. وقد استخدمت معظم الدراسات االستبانة يف مجع البياانت، وكذلك استخدام املنهج الوصفي التحليلي.  
على الرغم من وجود بعض االختالفات    ، د الباحثني يف إثراء الدراسة الراهنة ومن مث، ميكن القول أن االطالع على تلك الدراسات قد أفا 

من حيث األهداف واألدوات واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل بياانت الدراسة امليدانية. كما أن الدراسة الراهنة قد أفادت  
جمان وتدعيمها وتوفري كافة املستلزمات املالية والتكنولوجية  من تلك الدراسات فيما يتعلق بضرورة استثمار إدارة األزمات يف شرطة ع

طة  واملعلوماتية واالتصالية حىت تتمكن من اجلاهزية ملواجهة هذه األزمة اليت ما تزال متثل خطورة يف موجاهتا، فضاًل عن جاهزية إدارة شر 
لك األزمات، وذلك للحد من انتشارها وخطورهتا على  عجمان للتنبؤ ابألزمات املستقبلية، ومن مث تدعيم قدرهتا على التعامل مع ت

 خمتلف األصعدة واملستوايت. 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:: سابعاً 

 منهج الدراسة:  -1

من أجل حتقيق أهداف الدراسة؛ فقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، بوصفه منهجاً مالئماً: "وينطلق املنهج الوصفي  
البياانت واحلقائق وتصنيفها وتبويبها؛ هبدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة، مث الوصول إىل تعميمات بشأن الظاهرة  من مجع  

 موضوع الدراسة. 

العينة، ومت اختيار األسئلة مرتكزة على دور املؤسسة  و إلكرتونية وتوزيعها على  استبانة  البحث إبعداد األسئلة يف  فريق  قام  قد 
الشرطية بدولة االمارات العربية املتحدة يف إدارة األزمات املستحدثة وتوزيعها على ثالثة حماور بداية من دور شرطة عجمان يف إدارة  

( ، معوقات إدارة أزمة  19-( ، وتقييم آليات ومبادرات شرطة عجمان يف التعامل مع أزمة )كوفيد19-األزمات املستحدثة )كوفيد
( عبارة بينما حيتوي احملور الثالث على عدد  13( عبارات والثاين على )10 املستجد، وحيتوي احملور األول على )انتشار فريوس كوروان

 ( عبارة ومجيع العبارات هتدف إىل الوصول بنا إىل النتائج املنشودة لدراستنا. 11)

ارة عجمان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛  يشتمل جمتمع البحث للدراسة احلالية على اجلمهور يف إم  جمتمع وعينة الدراسة:  -2
الدراسة على عدد ) التطبيق، وذلك لطبيعة    ( مفردة منهم160واشتملت عينة  القابلية يف  ، مت اختيارها بطريقة عمدية وفقاً ومدي 

 الظروف الراهنة من أزمة أحالت دون القدرة علي االستجابة لالستبيان وبشكل أكرب . 

اعتمد الباحثون على األدوات التالية لتحليل العينة واستنتاج نتائج الدراسة: احلزمة اإلحصائية للعلوم    حتليل العينة: أدوات    -3
 (.  IBM SPSSاالجتماعية )

أداة االستبيان اإللكرتوين، وقد مت تصميم االستبيان وفق    أداة الدراسة:  - 4 البياانت امليدانية على  الدراسة يف مجع  اعتمدت 
املنهجية من حيث عدد األسئلة وصياغة األسئلة وبعد االطالع على األدبيات الرتبوية والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع    األسس

 الدراسة، كما مت حتكيم االستبيان من قبل بعض الكوادر من املتخصصني يف علم االجتماع واخلدمة االجتماعية. 
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 وصف أداة الدراسة )االستبيان(

احلالة املهنية    – املستوى التعليمي    –احلالة اإلجتماعية    – العمر    – يشتمل على البياانت األولية ألفراد العينة )النوع  و   اجلزء األول: 
 اإلقامة(.  –

حماور رئيسية    3( عبارة موزعة على  34ويشتمل على حماور االستبيان وقد تكون االستبيان يف نسخته النهائية من )  اجلزء الثاين: 
 هي: 

 ( عبارات. 10( " ويتكون من )19-“دور شرطة عجمان يف إدارة األزمات املستحدثة )كوفيد ل: احملور األو 

 ( عبارة. 13(" ويتكون من ) 19-"تقييم آليات ومبادرات شرطة عجمان يف التعامل مع أزمة )كوفيد احملور الثاين: 

 ( عبارة.11ويتكون من ) (" 19-"معوقات إدارة أزمة انتشار فريوس كوروان املستجد )كوفيد  احملور الثالث:

 صدق األداة وثباهتا: 

 صدق أداة الدراسة: 

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراهتا مت عرضها يف صورهتا األولية على جمموعة من احملكمني؛ وبعد    الصدق الظاهري: (1
ة االستبانة حيث مت حذف وإعادة صياغة  استعادة النسخ احملكمة من احملكمني ويف ضوء اقرتاحات بعض احملكمني متت اعادت صياغ

%( من السادة احملكمون، وبذلك أصبحت االستبانة يف شكلها  80بعض العبارات يف االستبانة، وذلك فيما اتفق عليه أكثر من )
 ( عبارة مقسمة على ثالثة حماور رئيسية. 34النهائي بعد التأكد من صدقها الظاهري مكونة من )

 داة الدراسة: دق االتساق الداخلي ألص (2
: مت حساب صدق االتساق الداخلي وفقاً الستجاابت أفراد العينة االستطالعية  صدق االتساق الداخلي حملاور الدراسة  ( أ
( حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانة كما  30)ن=

 ( التايل: 1نتائجها جدول رقم )يوضح 
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 (: معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور اليت تنتمي له 1جدول رقم )

 ( 19-احملور األول: دور شرطة عجمان يف إدارة األزمات املستحدثة )كوفيد

معامل   رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 
 االرتباط 

1 ** 0 .784 4 ** 0 .930 7 ** 0 .914 10 ** 0 

.936 

2 ** 0 .944 5 ** 0 .949 8 ** 0 .972   

3 ** 0 .790 6 ** 0 .905 9 ** 0 .941   

 (19-احملور الثاين: تقييم آليات ومبادرات شرطة عجمان يف التعامل مع أزمة )كوفيد 

1 ** 0.889 5 ** 0.960 9 ** 0.961 13 ** 

0.941 

2 ** 0.878 6 ** 0.965 10 ** 0.967   

3 ** 0.956 7 ** 0.962 11 ** 0.971   

4 ** 0.953 8 ** 0.956 12 ** 0.953   

 (19-احملور الثالث: معوقات إدارة أزمة انتشار فريوس كوروان املستجد )كوفيد

1 ** 0.687 4 ** 0.725 7 ** 0.775 10 ** 

0.731 

2 ** 0.635 5 ** 0.626 8 ** 0.796 11 ** 

0.706 

3 ** 0.687 6 ** 0.615 9 ** 0.603   

 (0.01** دال إحصائياً عند مستوى الداللة )

العبارة جاءت  يتبني من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه هذه  
(؛ وعليه فإن مجيع عبارات االستبانة متسقة داخلياً مع احملور الذي تنتمي إليه  0.01كلها مرتفعة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة )
 مبا يثبت صدق االتساق الداخلي لالستبانة ككل. 
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 الصدق البنائي العام حملاور االستبانة: ب(  

العام حملاور االستبانة من خالل حساب معامالت االرتباط بني درجات كل حمور والدرجات الكلية  مت التحقق من الصدق البنائي  
 لالستبانة، واجلدول التايل يوضح نتائجها: 

 (: معامالت االرتباط بني درجات كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة2جدول رقم )

 معامل االرتباط احملور م

 950. 0 ** ( 19-األزمات املستحدثة )كوفيددور شرطة عجمان يف إدارة  1

 952. 0 ** ( 19-تقييم آليات ومبادرات شرطة عجمان يف التعامل مع أزمة )كوفيد 2

 774. 0 ** ( 19-معوقات إدارة أزمة انتشار فريوس كوروان املستجد )كوفيد 3

 (0.01** دال إحصائياً عند مستوى الداللة )

معامالت االرتباط بني درجات كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة جاءت مجيعها مرتفعة ودالة  يتضح من اجلدول السابق أن  
 ( مما يدل على توافر درجة عالية من الصدق البنائي حملاور االستبانة. 0.01إحصائياً عند مستوى داللة )

 ثبات أداة الدراسة:  - 3

 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة3جدول رقم )

عدد  احملور م
 العبارات 

معامل ألفا  
 كرونباخ 

 976. 0 10 ( 19-دور شرطة عجمان يف إدارة األزمات املستحدثة )كوفيد 1

 990. 0 13 ( 19-تقييم آليات ومبادرات شرطة عجمان يف التعامل مع أزمة )كوفيد 2

 881. 0 11 ( 19-إدارة أزمة انتشار فريوس كوروان املستجد )كوفيدمعوقات  3

 0.977 34 الثبات العام لالستبيان 

يتضح من اجلدول السابق أن معامل الثبات العام لالستبانة ومعامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة جاءت قيمتها مرتفعة  
 ( كحد أدىن للثبات. 0.70مما يدل على توافر الثبات يف االستبانة وصالحيتها للتطبيق امليداين حبسب مقياس اننلي والذي اعتمد ) 
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 : األساليب اإلحصائية  - 5

 التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة وحصر اجتاه استجاابهتم حول عبارات كل حمور.  .1
 املتوسطات احلسابية لرتتيب العبارات داخل كل حمور وكذلك حتديد التقدير العام لكل عبارة والتقدير العام للمحور ككل.  .2
 ة. معامل ارتباط بريسون حلساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراس  .3
 معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات أداة الدراسة.  .4
 معادلة املدى لوصف املتوسطات احلسابية لكل عبارة وحمور كما يلي:  .5

اخلماسي يف احلصول على الوزن الذي يعطيه املستجيب لكل عبارة من عبارات احملاور الثالثة لالستبانة،    مت استخدام مقياس ليكرت
  5 – = موافق إىل حد ما   4 –= حمايد  3  – = غري موافق إىل حد ما   2 –= غري موافق بشدة   1وقد كانت درجات احملاور الثالثة ) 

احلد األدىن للمقياس(    –لكل عبارة قمنا حبساب طول اخللية = )احلد األعلى للمقياس  = موافق بشدة(؛ وحلساب أمهية أو التقدير العام  
 وقمنا بتكوين اجلدول التايل:   0.8=  5( ÷ 5-1÷ عدد درجات املقياس = )

 أمهية العبارة )التقدير العام(  .7 املتوسط احلساب  .6

 غري موافق بشدة .9 1.8إىل أقل من  1من  .8

 فق إىل حد ماغري موا .11 2.6إىل أقل من  1.8من  .10

 حمايد  .13 3.4إىل أقل من  2.6من  .12

 موافق إىل حد ما  .15 4.2إىل أقل من  3.4من  .14

 موافق بشدة  .17 5إىل  4.2من  .16

 : عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها: اثمناً 
 العينة:  أواًل: خصائص

 النوع  ملتغري  وفقاً  العينة توزيع   :(4جدول رقم )                                                           . النوع:1

 النسبة  التكرار اجلنس م

 % 35.6 57 ذكر 2

 % 64.4 103 أنثى  1

 % 100 160 اجملموع 

 النوع  ملتغري وفقاً  ( يوضح الرسم البياين إلجاابت العينة1شكل رقم )
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ــبتهن   اإلانث أن حيث النوع، ملتغري وفقاً  العينة ( توزيع األفراد داخل1( والشـــــــــــكل رقم )4رقم ) اجلدول يوضـــــــــــح بلغت نســـــــــ
 %(.35.6) كانت نسبتهم %(، بينما الذكور64.4)

 . العمر:  2
 اإلحصاءات الوصفية ملتغري العمر :(5جدول رقم )

 القيمة العظمى  الصغرىالقيمة   الوسيط  اإلحنراف املعياري  الوسط احلساب 

26.14 6.673 24.00 16 45 

( يوضحان املقاييس الوصفية ملتغري العمر والتوزيع التكراري له، فنجد متوسط األعمار يف العينة  2( والشكل رقم )5اجلدول رقم )
( سنوات عن هذا املتوسط وهذا يدل أن أغلب أفراد العينة كانوا من فئة الشباب،  6.673( سنة تقريباً إبحنراف معياري )26.14كان )

 سنة فأقل.  24% من أفراد العينة كان عمرهم  50 ويوضح لنا الوسيط أن 

 . احلالة اإلجتماعية:  3

 ملتغري احلالة اإلجتماعية  وفقاً  العينة ( يوضح توزيع6جدول رقم )

 النسبة  التكرار احلالة اإلجتماعية  م

 % 65.0 104 عزابء  \أعزب  1

 % 32.5 52 متزوجة  \متزوج  2

 % 2.5 4 مطلقة  \مطلق  3

 % 100 160 اجملموع 

الفئة )أعزب ، االجتماعية ملتغري احلالة   وفقاً  العينة  ( توزيع3( والشكل رقم )6رقم ) اجلدول  يوضح  عزابء( على  \حيث حازت 
مطلقة( بنسبة  \%( مث الفئة )مطلق 32.5متزوجة( بنسبة )\ %( يليها الفئة )متزوج65النصيب األكرب من إجاابت أفراد العينة بنسبة )

(2.5  .)% 
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 . املستوى التعليمي:                4
 ملتغري الرتتيب بني أفراد األسرة  وفقاً  العينة ( يوضح توزيع7جدول رقم )

 النسبة  التكرار املستوى التعليمي  م

 - - أمي  1

 - - ما قبل اثنوي 2

 18.8%  30 اثنوي 3

 78.1 %  125 جامعي  4

 3.1 % 5 دراسات عليا 5

 % 100 160 اجملموع 

( يوضحان توزيع العينة وفقاً ملتغري املستوى التعليمي، حيث حازت فئة )جامعي( على النصيب  4( والشكل رقم )7اجلدول رقم )
( بينما مل  3.1( مث فئة )دراسات عليا( بنسبة بلغت )%18.8( يلبها فئة )اثنوي( بنسبة بلغت )% 78.1األكرب بنسبة بلغت )%

 ( أو مؤهلهم )ما قبل اثنوي(. حتتوي العينة على أي أفراد )أميني

 . احلالة املهنية:  5
 ملتغري احلالة املهنية  وفقاً  العينة ( يوضح توزيع8جدول رقم )

 النسبة  التكرار احلالة املهنية  م

 40.0%  64 أعمل 1

 60.0%  96 ال أعمل 2

 % 100 160 اجملموع 

أن أغلب أفراد العينة وقعوا داخل فئة   جند حيث ملتغري احلالة املهنية،  وفقاً  العينة ( توزيع 5( والشكل رقم )8رقم ) اجلدول يوضح 
 (. 40العينة داخل فئة )أعمل( بنسبة )% ( بينما كان ابقي أفراد 60)ال أعمل( بنسبة )%
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 . اإلقامة:  6

 

 ملتغري اإلقامة  وفقاً  العينة ( يوضح توزيع9جدول رقم )

 النسبة  التكرار اإلقامة  م

 66.9%  107 مواطن 1

 33.1%  53 مقيم  2

 %  100 160 اجملموع 

ابلنصيب    تقد حظي( يوضحان توزيع أفراد العينة وفقاً ملتغري اإلقامة، فنجد أن فئة )مواطن(  6( والشكل رقم )9اجلدول رقم )
 %( من أفراد العينة. 33.1%( بينما حصلت فئة )مقيم( على نسبة )66.9األكرب بنسبة )

 الدراسة:  تساؤالت عن  ابإلجابة  املرتبطة  النتائج  اثنياً:

فرعية    التساؤل الرئيسي ويتمثل يف: ما دور املؤسسة الشرطية بدولة االمارات العربية املتحدة يف إدارة األزمات املستحدثة وتساؤالت
 تتمثل يف:  

 (؟ 19-التعرف على دور شرطة عجمان يف إدارة األزمات املستحدثة )كوفيد  - أ
 (؟ 19-التعرف على تقييم آليات ومبادرات شرطة عجمان يف التعامل مع أزمة )كوفيد -ب
 (؟19-لتعرف على معوقات إدارة أزمة انتشار فريوس كوروان املستجد )كوفيدا -ت
 :( 19-ت املستحدثة )كوفيددور شرطة عجمان يف إدارة األزما  -ث
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 ( 19-(: دور شرطة عجمان يف إدارة األزمات املستحدثة )كوفيد10جدول )

 

 العبارات 

 التكرارات والنسب املئوية لدرجات االستجابة

 ( 160)ن = 

 

املتوس

ط 

الحسا

 بي

 

االنحرا

ف 

املعيار

 ي

 

التقد

ير 

 العام

 

ترتيب  

 العبارة
غير 

مواف

ق 

 بشدة 

غير 

افق   مو

إلى حد 

 ما

محا

 يد 

افق   مو

إلى حد 

 ما

مواف

ق 

 بشدة 

إدارة أزمة فيروس كورونا  

تمت عبر عدة مراحل من 

 قبل شرطة عجمان

 4.66 111 43 6 0 0 ك

 

.5500 

 

مواف

ق 

 بشدة 

5 

 
% 0.0 0.0 3.8 26.9 69.4 

يظهر النجاح في ادارة أزمة  

فيروس كورونا من خالل 

التنبؤ باألزمات الصحية 

 
 
 عموما

 4.59 106 46 6 1 1 ك

 

.6570 

 

مواف

ق 

 بشدة 

9 

 
% 0.6 0.6 3.8 28.7 66.3 

تمكنت شرطة عجمان من  

حصر نقاط الضعف في 

 إدارة أزمة فيروس كورونا

 4.58 108 37 15 0 0 ك

 

.6580 

 

مواف

ق 

 بشدة 

10 

 
% 0.0 0.0 9.4 23.1 67.5 

نجحت شرطة عجمان في  

السيطرة على تهديدات أزمة 

 فيروس كورونا 

 4.60 107 43 9 1 0 ك

 

.6260 

 

مواف

ق 

 بشدة 

8 

 
% 0.0 0.6 5.6 26.9 66.9 

أفرزت أزمة فيروس كورونا  

معطيات جديدة مكنت  

الشرطة من السيطرة على 

 األزمات الصحية املستقبلية 

 4.65 115 35 9 1 0 ك

 

.6160 

 

مواف

ق 

 بشدة 

7 

 
% 0.0 0.6 5.6 21.9 71.9 

تسعي شرطة عجمان الى 

التخطيط املستقبلي لتجنب  

عوامل الضعف في السيطرة  

 على األزمة

 4.66 116 35 7 2 0 ك

 

.6250 

 

مواف

ق 

 بشدة 

6 

 
% 0.0 1.3 4.4 21.9 72.5 

 1 5760. 4.71 123 29 7 1 0 ك
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استفادت شرطة عجمان من  

أزمة فيروس كورونا في وضع  

أسس علمية ملواجهة  

املخاطر املترتبة على األزمات 

 الصحية 

% 0.0 0.6 4.4 18.1 76.9   

مواف

ق 

 بشدة 

 

شاركت شرطة عجمان  

السيطرة والسرعة في اتخاذ 

القرار بشأن التعامل مع أزمة  

 فيروس كورونا 

 4.66 118 33 7 1 1 ك

 

.6530 

 

مواف

ق 

 بشدة 

4 

 
% 0.6 0.6 4.4 20.6 73.8 

عجمان من  تمكنت شرطة 

التعاون مع الهيئات املحلية  

للتخفيف من آثار أزمة 

 فيروس كورونا 

 4.69 120 31 8 1 0 ك

 

.5950 

 

مواف

ق 

 بشدة 

3 

 
% 0.0 0.6 5.0 19.4 75.0 

نجحت شرطة عجمان في  

متابعة تطبيق أفراد املجتمع 

املحلي والتزامهم باإلجراءات 

 الوقائية

مواف 5540. 4.71 121 33 5 1 0 ك

ق 

 بشدة 

2 

% 0.0 0.6 3.1 20.6 75.6 

مواف 0.525 4.65 املحور األول 

ق 

 بشدة 

 

( عبارات، النسـب املئوية والتكرارات واملتوسـطات احلسـابية واالحنرافات املعيارية آلراء 10يتضـمن ) ، والذي(10)اجلدول   يوضـح
يهـدف للتعرف على دور شــــــــــــــرطـة عجمـان يف إدارة األزمـات املســــــــــــــتحـدـثة  أفراد العينـة حول كـل عبـارة من عبـارات احملور األول الـذي 

 (، وكانت النتائج يف اجململ كما يلي:19-)كوفيد
جاءت العبارة )اسـتفادت شـرطة عجمان من أزمة فريوس كوروان يف وضـع أسـس علمية ملواجهة املخاطر املرتتبة على األزمات   .1

( والذي يقع داخل فئة التقدير العام )موافق بشــدة(،  4.71ألول مبتوســط حســايب(  الصــحية( يف املرتبة األوىل بني عبارات احملور ا
 (.0.576وبلغ االحنراف املعياري للعبارة )

جاءت العبارة )جنحت شــــرطة عجمان يف متابعة تطبيق أفراد اجملتمع احمللي والتزامهم ابإلجراءات الوقائية( يف املرتبة الثانية بني  .2
( والذي يقع داخل فئة التقدير العام )موافق بشـدة(، وبلغ االحنراف املعياري للعبارة  4.71األول مبتوسـط حسـايب )عبارات احملور  

(0.554.) 
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جاءت العبارة )متكنت شــــــــــرطة عجمان من التعاون مع اهليئات احمللية للتخفيف من آاثر أزمة فريوس كوروان( يف املرتبة الثالثة   .3
( والذي يقع داخل فئة التقدير العام )موافق بشــــــدة(، وبلغ االحنراف املعياري 4.69ســــــط حســــــايب )بني عبارات احملور األول مبتو 

 (.0.595للعبارة )
 (.0.525معياري ) واحنراف( 4.65جاء التقدير العام للمحور األول ككل )موافق بشدة( مبتوسط حسايب ) .4

 :(19-تقييم آليات ومبادرات شرطة عجمان يف التعامل مع أزمة )كوفيد - أ
 

 (19-(: تقييم آليات ومبادرات شرطة عجمان يف التعامل مع أزمة )كوفيد 11جدول )

 

 العبارات 

 التكرارات والنسب املئوية لدرجات االستجابة

 ( 160)ن = 
 

املتوسط 

 الحسابي 

 

االنحراف 

 املعياري 

 

التقدير  

 العام

 

ترتيب 

 العبارة 

شدة
ق ب

غير مواف
حد  

ق إلى 
غير مواف

ما
حايد 

م
 

حد ما
ق إلى 

مواف
 

شدة
ق ب

مواف
 

تبنت شرطة عجمان مبادرات  

شراكة مع املجتمع للتدخل في 

السيطرة على أزمة فيروس  

 كورونا

 4.66 117 34 7 2 0 ك

 

0.623 

 

مواف

ق 

 بشدة 

2 

 
% 0.0 1.3 4.4 21.3 73.1 

استطاعت شرطة عجمان  

الحد من األضرار املتوقعة  

 لألزمة

 4.64 110 43 6 1 0 ك

 

0.588 

 

مواف

ق 

 بشدة 

10 

 
% 0.0 0.6 3.8 26.9 68.8 

تنوعت آليات إدارة أزمة  

فيروس كورونا من قبل شرطة  

 عجمان 

 4.63 110 41 8 1 0 ك

 

0.612 

 

مواف

ق 

 بشدة 

12 

 
% 0.0 0.6 5.0 25.6 68.8 

تعددت األنشطة التي قامت  

بها الشرطة في الحد من  

 كوروناانتشار فيروس 

 4.65 111 43 5 1 0 ك

 

0.574 

 

مواف

ق 

 بشدة 

6 

 
% 0.0 0.6 3.1 26.9 69.4 
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وجود ادارة األزمات بالقيادة 

العامة لشرطة عجمان ساهم  

في التدخل السريع الحتواء 

 األزمة

 4.65 113 39 7 1 0 ك

 

0.596 

 

مواف

ق 

 بشدة 

3 

 
% 0.0 0.6 4.4 24.4 70.6 

الخاصة لعبت  فرق املهمات 

 في التعامل مع 
 
 رئيسيا

 
دورا

 األزمة

 4.67 116 36 7 1 0 ك

 

0.591 

 

مواف

ق 

 بشدة 

1 

 
% 0.0 0.6 4.4 22.5 72.5 

أعدت شرطة عجمان كوادر  

 مدربة إلدارة األزمات الصحية

 4.65 115 36 7 2 0 ك

 

0.626 

 

مواف

ق 

 بشدة 

5 

 
% 0.0 1.3 4.4 22.5 71.9 

التطوع املجتمعي أحد يعتبر 

أساليب إدارة أزمة فيروس  

 كورونا

 4.64 113 40 5 1 1 ك

 

0.638 

 

مواف

ق 

 بشدة 

7 

 
% 0.6 0.6 3.1 25.0 70.6 

هنالك شراكة بين شرطة  

عجمان والقطاع الخاص 

 بغرض السيطرة على األزمة 

 4.58 106 42 11 1 0 ك

 

0.649 

 

مواف

ق 

 بشدة 

13 

 
% 0.0 0.6 6.9 26.3 66.3 

استعانت شرطة عجمان  

بكافة وسائل االعالم في 

توضيح خططها للسيطرة على 

 األزمة

% 0 2 8 37 113 4.63 

 

0.641 

 

مواف

ق 

 بشدة 

11 

 
 70.6 23.1 5.0 1.3 0.0 ك

الشراكة بين االعالم وشرطة  

عجمان ساهمت في سرعة  

 التدخل الحتواء األزمة

% 0 2 7 37 114 4.64 

 

0.628 

 

مواف

ق 

 بشدة 

8 

 
 71.3 23.1 4.4 1.3 0.0 ك

تحديد األولويات والوقت من  

العناصر الهامة التي اعتمدت 

عليها الشرطة في ادارة أزمة 

 فيروس كورونا 

 4.64 115 35 8 2 0 ك

 

0.638 

 

مواف

ق 

 بشدة 

9 

 
% 0.0 1.3 5.0 21.

9 
71.9 
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أمنت الشرطة جميع  

المجتمعية مع  المصالح  

 االلتزام بضبط األمن

0.67 4.65 119 29 9 3 0 ك

5 
مواف

ق 

 بشدة 

4 

% 0.0 1.9 5.6 18.

1 
74.4 

مواف 0.542 4.64 املحور الثاني 

ق 

 بشدة 

 

املعيارية آلراء  ( عبارة، النسب املئوية والتكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات  13يتضمن ) (، والذي 11اجلدول ) يوضح 
أفراد العينة حول كل عبارة من عبارات احملور الثاين الذي يهدف للتعرف على تقييم آليات ومبادرات شرطة عجمان يف التعامل مع أزمة  

 (، وكانت النتائج يف اجململ كما يلي: 19-)كوفيد
يف املرتبة األوىل بني عبارات احملور الثاين مبتوسط    جاءت العبارة )فرق املهمات اخلاصة لعبت دوراً رئيسياً يف التعامل مع األزمة( .1

 (. 0.591( والذي يقع داخل فئة التقدير العام )موافق بشدة(، وبلغ االحنراف املعياري للعبارة )4.67حسايب )
ة الثانية  جاءت العبارة )تبنت شرطة عجمان مبادرات شراكة مع اجملتمع للتدخل يف السيطرة على أزمة فريوس كوروان( يف املرتب .2

( والذي يقع داخل فئة التقدير العام )موافق بشدة(، وبلغ االحنراف املعياري للعبارة  4.66بني عبارات احملور الثاين مبتوسط حسايب )
(0.623 .) 
لثة  جاءت العبارة )وجود ادارة األزمات ابلقيادة العامة لشرطة عجمان ساهم يف التدخل السريع الحتواء األزمة( يف املرتبة الثا .3

( والذي يقع داخل فئة التقدير العام )موافق بشدة(، وبلغ االحنراف املعياري للعبارة  4.65بني عبارات احملور الثاين مبتوسط حسايب )
(0.596 .) 
 (. 0.542( وإحنراف معياري )4.64جاء التقدير العام للمحور الثاين ككل )موافق بشدة( مبتوسط حسايب ) .4
 :(19-معوقات إدارة أزمة انتشار فريوس كوروان املستجد )كوفيد  -ج
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 ( 19-(: معوقات إدارة أزمة انتشار فريوس كوروان املستجد )كوفيد12جدول )

 

 العبارات

 املئوية لدرجات االستجابةالتكرارات والنسب 

 ( 160)ن = 

 

املتوسط  

 الحسابي

 

االنحراف 

 املعياري 

 

التقدير 

 العام

 

ترتيب 

 العبارة 

ق  
غير مواف

شدة
ب

 

ق إلى 
غير مواف

حد ما 
حايد 

م
 

حد 
ق إلى 

مواف

ما
 

شدة 
ق ب

مواف
 

غياب املعرفة الصحيحة حول طرق  

 وأساليب عالج فيروس كورونا 

 3.90 65 45 27 15 8 ك

 

1.183 

 

موافق إلى  

 حد ما 

11 

 
% 5.0 9.4 16.9 28.1 40.6 

تنوع وتضارب مصادر املعلومات  

 حول تطور فيروس كورونا 

 4.09 74 46 24 12 4 ك

 

1.066 

 

موافق إلى  

 حد ما 

6 

 
% 2.5 7.5 15.0 28.7 46.3 

عدم التزام بعض أفراد املجتمع  

 باإلجراءات الوقائية 

 4.19 83 45 18 8 6 ك

 

1.067 

 

موافق إلى  

 حد ما 

3 

 
% 3.8 5.0 11.3 28.1 51.9 

تنوع جنسيات وثقافات سكان امارة 

 عجمان مما قد يعيق فهم التعليمات 

 4.11 77 47 21 6 9 ك

 

1.125 

 

موافق إلى  

 حد ما 

4 

 
% 5.6 3.8 13.1 29.4 48.1 

 4.33 91 44 15 6 4 ك تطبيق استراتيجية العمل عن بعد 

 

0.968 

 

موافق  

 بشدة

2 

 
% 2.5 3.8 9.4 27.5 56.9 

االعتماد على التكنولوجيا الرقمية في  

 إدارة االعمال 

 

 4.34 93 44 13 5 5 ك

 

0.978 

 

موافق  

 بشدة

1 

 
% 3.1 3.1 8.1 27.5 58.1 

 5 1.095 4.09 75 44 29 4 8 ك
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تعطل الجامعات واملدارس واملساجد  

 عن العمل املباشر 

% 5.0 2.5 18.1 27.5 46.9 
  

موافق إلى  

 حد ما 

 

تدني الوعي بكيفية التعامل مع 

 األزمات من قبل بعض أفراد املجتمع 

 3.98 67 50 24 11 8 ك

 

1.141 

 

موافق إلى  

 حد ما 

7 

 
% 5.0 6.9 15.0 31.3 41.9 

ضعف التفاعل من قبل بعض  

مؤسسات املجتمع األخرى ذات  

 العالقة بالتعامل مع األزمات 

 3.90 67 42 32 6 13 ك

 

1.224 

 

موافق إلى  

 حد ما 

10 

 
% 8.1 3.8 20.0 26.3 41.9 

تدني مستويات الوعي االجتماعي  

والثقافي بالتعامل مع األزمات من قبل 

 البعض باملجتمع 

 3.96 68 48 26 6 12 ك

 

1.192 

 

موافق إلى  

 حد ما 

8 

 
% 7.5 3.8 16.3 30.0 42.5 

عدم الدقة في نشر اإلحصاءات عن 

انتشار الفيروس من بعض الجهات  

 غير املتخصصة 

موافق إلى   1.266 3.91 72 37 30 7 14 ك

 حد ما 

9 

% 8.8 4.4 18.

8 

23.

1 

45.

0 

افق   0.868 4.072 املحور الثالث  مو

 إلى حد ما 

 

عبارة، النسب املئوية والتكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات  (  11يتضمن ) ، والذي(12)اجلدول   يوضح  .5
املعيارية آلراء أفراد العينة حول كل عبارة من عبارات احملور الثالث الذي يهدف للتعرف على معوقات إدارة أزمة انتشار فريوس كوروان  

 (، وكانت النتائج يف اجململ كما يلي: 19-املستجد )كوفيد
6. ( العبارة  الثالث  جاءت  احملور  عبارات  بني  األوىل  املرتبة  االعمال( يف  إدارة  الرقمية يف  التكنولوجيا  االعتماد على 
 (. 0.978( والذي يقع داخل فئة التقدير العام )موافق بشدة(، وبلغ االحنراف املعياري للعبارة )4.34مبتوسط حسايب )
(  4.33الثانية بني عبارات احملور الثالث مبتوسط حسايب )  جاءت العبارة )تطبيق اسرتاتيجية العمل عن بعد( يف املرتبة .7

 (. 0.968والذي يقع داخل فئة التقدير العام )موافق بشدة(، وبلغ االحنراف املعياري للعبارة )
جاءت العبارة )عدم التزام بعض أفراد اجملتمع ابإلجراءات الوقائية( يف املرتبة الثالثة بني عبارات احملور الثالث مبتوسط   .8

 (. 1.067( والذي يقع داخل فئة التقدير العام )موافق إىل حد ما(، وبلغ االحنراف املعياري للعبارة )4.19حسايب )
9. ( حسايب  مبتوسط  ما(  حد  إىل  )موافق  الثالث ككل  للمحور  العام  التقدير  معياري  4.072جاء  وإحنراف   )

(0.868 .) 
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 خامتة: نتائج الدراسة وتوصياهتا:
 التحليالت السابقة، واليت تعكس استجاابت عينة الدراسة ما أييت: نستنتج من 

أن شـــــــرطة عجمان قد أفادت من أزمة فريوس كوروان يف وضـــــــع جمموعة من القواعد واألســـــــس العلمية اليت ميكن تطبيقها يف  -1
 كان االمارة خباصةحال مواجهة األزمات الصحية بصورة عامة، وما يرتتب عليها من خماطر وآاثر سلبية تتعلق بصحة س

متكنت شـــرطة عجمان من املتابعة احلثيثة لتطبيق اإلجراءات الوقائية بشـــكل مباشـــر جلميع املواطنني واملقيمني يف االمارة على  -2
 الرغم من تنوع الرتكيبة السكانية لالمارة على كافة املستوايت الدميوغرافية والثقافية واالجتماعية واللغوية والعرقية.

أوضــــــــــــــحـت التحليالت كـذـلك أن شــــــــــــــرطـة عجمـان ـقد متكـنت من التعـاون مع مجيع اجلهـات احمللـية احلكومـية واألهلـية  كمـا    -3
 والتشارك يف مواجهة األزمة واحلد من أتثرياهتا املختلفة.

 :، فقد تبني ما يلي19وفيما يتعلق ابملبادرات واآلليات اليت استخدمتها شرطة عجمان يف التعامل مع أزمة كوفيد  -4
أن فرق املهمات اخلاصة قد لعبت دوراً حمورايً ومهماً يف التعامل مع األزمة، وذلك انطالقاً من خرباهتم وتدريبهم املستمر لكيفية  -أ

 التعامل مع مثل هذه الظروف واألزمات.
وحيد اجلهود ملواجهة  كما تبنت الشـــــرطة أيضـــــاً مبادرات شـــــراكة مع اجملتمع احمللي على املســـــتويني الرمسي واألهلي من أجل ت  -ب

ــارها ومن خطورهتا. وقد ســــــــــاعد على ذلك وجود إدارة لألزمات  بعة للقيادة العامة لشــــــــــرطة   ــيطرة عليها واحلد من انتشــــــــ األزمة والســــــــ
 عجمان، واليت تدخلت بشكل سريع ومباشر واختذت مجيع اإلجراءات الحتواء األزمة واحلد من خطورهتا على خمتلف األصعدة.

التحليالت أيضــــاً أنه على الرغم من اإلجنازات العملية واإلجراءات الوقائية والعالجية اليت قدمتها شــــرطة عجمان يف تبني من   -5
هذه املهام   إلجنازمواجهة األزمة واحلد من انتشـــــــــــــارها على مســـــــــــــتوى االمارة، إال أن مثة جمموعة من التحدايت واملعوقات قد واجهتها  

 ت على النحو اآليت:بفعالية، وقد جاءت تلك املعوقا
املعوقات اليت تتعلق إبدارة األزمة ومن أمهها: االعتماد على التكنولوجيا الرقمية يف إدارة األعمال، وتطبيق اســــــــــــــرتاتيجية العمل    -أ

 عن بعد.
قد   عجمان من حيث تنوع اجلنســـــــــيات وتنوع الثقافات وكذلك تنوع اللغات واللهجات، مما  إلمارةتنوع الرتكيبة الســـــــــكانية    -ب

 شكل معوقاً حال دون فهم التعليمات واإلجراءات بصورة صحيحة وجيدة وفعالة.
تضــــــارب املعلومات والبياانت وتنوعها حول تطور الفريوس، وخاصــــــة تلك املعلومات اليت تصــــــدر من جهات ومصــــــادر غري   -ج

 متخصصة، وتفتقر إىل الشفافية واملوضوعية واملصداقية.
قبل بعض املؤسسات واهليئات األخرى يف اجملتمع احمللي، وخاصة تلك املؤسسات ذات العالقة    إضافة إىل ضعف التفاعل من  -د

 املباشرة ابلتعامل مع األزمات.
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 يف ضوء نتائج الدراسة ميكن تقدمي التوصيات النظرية والعملية التالية:  التوصيات:

ــتقبل وإدارة األزمات يف  -1 ــاء مراكز لتخطيط املسـ ــتلزمات  ضـــرورة إنشـ مجيع املؤســـســـات احلكومية واخلاصـــة، ودعمها بكافة املسـ
 املادية واملعلوماتية والتكنولوجية، فضاًل عن اخلرباء املتخصصني يف جمال إدارة األزمات.

ــياغة اخلطط   -2 ــواء اإلنتاجية أم اخلدمية تتوىل صــــــــــ ــة ســــــــــ ــة عامة أو خاصــــــــــ ــســــــــــ ــكيل فريق ملواجهة األزمات يف كل مؤســــــــــ تشــــــــــ
 لالزمة ملواجهة خمتلف األزمات.واالسرتاتيجيات ا

العمل على االســتفادة الكاملة من مراكز املعلومات القائمة يف اجملتمع، ومن أقســام املعلومات يف املنشــات العامة واخلاصــة يف  -3
 توفري البياانت واملعلومات اليت تتسم بدرجة عالية من املصداقية والدقة.

ومتطورة لإلنذار املبكر للتنبؤ ابألزمات والكوارث قبل وقوعها، مما يكفل سرعة االستجابة للتعامل  ضرورة توافر أنظمة حديثة    -4
 معها، مع توفري اإلمكاانت املختلفة اليت تضمن حتقيق ذلك بكفاءة وفاعلية.

 التكنولوجيا الرقمية يف إدارة األعمال، وتطبيق اسرتاتيجية العمل عن بعد.ضرورة التدريب على   -5

 .واملوضوعية واملصداقية هبدف حتقيق الشفافية والبياانت وتنوعها حول تطور الفريوس ضرورة توحيد مصادر احلصول على املعلومات  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 
 177 (3( العدد )13املجلد )

5 

 د. عثمان سراج الدين  -أ.د. عالء الرواشدة -د. انعام يوسف -أ.د.سعيد ناصف

 

 املراجع
Mark Hunters,et.AL, “ the New Rule for Crisis Management “, Harvard business 

Review,2016,pp.8-9 

 .5، ص 2008األزمات والكوارث، دار الفتح، اإلسكندرية، نصر مهنا، إدارة 

 .24، ص 1999فهد أمحد الشعالن، إدارة األزمات، األسس واملراحل واآلليات، اكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، 

OXFORD Dictionary OXFORD: the Clarendon Press, 1992, p.194 

 35، ص 2004األزمات يف قطاع الصناعات الدوائية يف األردن، رسالة ماجستري )غري منشورة(، اجلامعة األردنية، ماجد العزام، إدارة 

 . 1998، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 14000حممد صالح الدين، نظم اإلدارة البيئية واملواصفات القياسية العاملية أيزو 

Steve Albrecht, “ Crisis Management for Corporate Self Defense,N.Y Amacom,1997. 

S.Fink, “ Crisis Management, Planning for the Inveitable,N.Y,Amacom,1986,pp.3-4 

Jonathan Bundy, “Crisis and Crisis Management Integration”, Journal of Management,  Arizana 

state University, 2017, p.2 

، ص 2013الغفار عفيفي الدويك، إدارة األزمات والكوارث واختاذ القرار، مركز الدراسات والبحوث، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض،  عبد  
29. 

Bobyleva  ,A,& Sidorova,A, “ Crisis Management in higher Education in Russia”, 

Internationalization in Higher Education: Management of Higher Education and 

Research,3,(1),2015,pp.23-35 

Regent University, “ study abroad Crisis Management plan, retrieved”, 2013,p.3 

ة، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية السلط اميان عبد الرمحن، واقع إدارة األزمات يف مؤسسات التعليم العايل األردنية: دراسة ميدانية على جامعة البلقاء التطبيقي
 . 14-1، ص ص 2018للعلوم اإلنسانية، قسم العلوم الرتبوية، عمان، األردن، 

Adeyemi,T, “ Crisis Conseqences and Control of Students”, Crisis in Public and Private 

Universities in Nigeria,2017,Retrieved from 

http://citeseerx.ist.edu/viewdoc/download?doi=10.101520.6525&rep=rep1&type=pdf 

Mokhtar A & Boukhtaoua,F, “ the Reality of Crisis Management in the Libyan Higher Education 

Instituations: A Field Study on Faculty Members at the University of Omar  Mokhtar Branch 

Darnah, Journal Remeh for Research and Studies,(16),2015,pp.29-57. 

Abusamra,M,Titi,M&Ashour,F, “ Crisis management at the physical Education Department in 

the Higher Education Instituions from the Perspective of Students”, journal of Al Azhar 

University in Gaza (Human Sciences Series), 14(1),2012,pp.35-72. 

Helsloot and A. Ruitonberg, “ Response to Disaster: A Survey of literature and some Partical 

Implication”, Journal of Contingencies and Crisis Management”, vol,12,No.3,Sep,2011,p.101 

http://citeseerx.ist.edu/viewdoc/download?doi=10.101520.6525&rep=rep1&type=pdf


       

 

 

 
 االجتماعية مجلة جامعة ام القرى للعلوم 

 .. دور املؤسسة الشرطية في إدارة االزمات املستحدثة 

 

178 

 

عاملني، رسالة زينات موسى مسك، واقع إدارة األزمات يف مستشفيات القطاع العام العاملة يف الضفة الغربية واسرتاتيجيات التعامل معها من وجهة نظر ال
 .2011ي، جامعة اخلليل، ماجستري )غري منشورة(، كلية الدراسات العليا والبحث العلم

Allan Mc Connell &Lunn Drannan, “Mission Impossible? Planning and Preparing for 

Crisis”, Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol, 14, No, 2, September, 

2006, pp.59-70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


