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 ظكر وتقدير

 كؿ إف صكرىا، شتى في ونعم مف كىبني ما عمى شأنو، عز كأشكره كتعالى، سبحانو اهلل أحمد
 .نوأش عز اهلل مف كتسخير بتكفيؽ كانت الدراسة، ىذه في خطكتيا خطكة
لمجامعة  كالتقدير الشكر بخالص أتقدـ أف الدراسة ىذه إنجاز مف انتييت كقد لي يطيب كما

 لخدمة شامخان  صرحان  يبقييا أف اهلل أساؿ رحابيا في كتعممت بقبكلي تفضمت التي اإلسالمية بغزة
  . العمـ

 كصاحب الرسالة، ليذه كالمكجو المشرؼفارس محمكد أبك معمر  /مدكتكرل أتقدـ بالشكر الجزيؿ
 محاطة الكافر، كعممو الجـ، بحره مف قطرة سكل ليست كالتي احتكتو، فيما سبحانو اهلل بعد الفضؿ
 .المعاممة كطيب الفاضمة، بأخالقو

لألستاذ الدكتكر يكسؼ حسيف عاشكر كالدكتكر محمد إبراىيـ  كالتقدير الشكر بخالص أتقدـ كما
 .كالتكجيو النصح لتقديـ الدراسة مناقشةب لتفضميـ المدىكف 

 سبحانو اهلل بعد الكبير الفضؿ عمي لو لمف بالجميؿ اعترافان كما أزجي خالص شكرم كتقديرم 
 .فتحي أحمد حماد.أ/ إلى معالي كزير الداخمية كاألمف الكطني كتعالى
 يدخر لـ يكسؼ الزىار مدير عاـ جياز الدفاع المدني الفمسطيني كالذم/ العميد سيادة أشكر كما
 . كالتقدير الشكر فمو مساعدتي في جيدان 
 .الدراسة أداة بتحكيـ تكرمكا الذيف إلى كالتقدير بالشكر أتقدـ كما

 االستبانات تكزيع عند سكاءن  العكف يد مد مف ككؿ كالزمالء األصدقاء لكافة مكصكؿ كالشكر
سعيد السعكدم  /سيادة العقيد الدكتكر كباألخص بالمراجع، كاإلمداد كالتكجيو بالمشكرة أك كجمعيا

 .المثكبةك  األجر ليـ اهلل أسأؿ نائب مدير عاـ جياز الدفاع المدني،
 دكر مكضكعيتيـل ككاف االستبانات بتعبئة تفضمكا الذيف ضباط جياز الدفاع المدني أشكر كختامان 
 .ىادفة بنتائج الخركج في كبير

 ،،، خير كؿ عنى الجميع اهلل لجز 

 الباحح
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 الدراشة ملخص
 

لمكاجية  جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزةمدل عمى  التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
الالزمة  تكتكافر المعمكما ،كذلؾ بالكشؼ عف مدل تكفر التخطيط المناسب األزمات كالككارث

تكفر برامج التدريب كالكشؼ عف مدل تكفر المعدات كالتقنيات الالزمة لمتعامؿ مع  كمعرفة مدل
األزمات كالككارث، كمعرفة مدل تكفر الميارات القيادية كأىمية تككيف فريؽ إدارة األزمة لدل جياز 

 .الدفاع المدني في قطاع غزة
 الحصكؿف لضما ؿالشام الحصر أسمكب عف طريؽ التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد
عمى  االستبانة كزعت كقد ،(149)كالبالغ عددىـ  ألفراد المجتمع الكمي المجمكع تمثؿ نتائج عمى
كقد تـ ( 100%)بنسبة  المتمثؿ بضباط جياز الدفاع المدني في قطاع غزة األصمي المجتمع أفراد

 %(.75,16)إستبانة خاضعة لمدراسة بنسبة استرداد ( 112)استرداد 
في قيمتيا  تعدت نسبية أكزاف عمى حصمت الدراسة مجاالت كافة أف إلى الدراسة تكصمت كقد

عمى  (التخطيط إلدارة األزمات والكوارث)فقرات مجاؿ  جميع حصمت حيث المحايد، النسبي الكزف
أىمية توافر المعمومات الالزمة إلدارة األزمات ) مجاؿ فقرات جميع كحصمت ،%70.44نسبة 

أىمية التدريب في إدارة األزمات ) مجاؿ فقرات جميع ، كحصمت%67.61عمى نسبة  (والكوارث
أىمية توفر الميارات القيادية ) مجاؿ فقرات جميع كحصمت ،%68.27عمى نسبة  (والكوارث

أىمية ) مجاؿ فقرات جميع ، كحصمت%77.16عمى نسبة  (الالزمة إلدارة األزمات والكوارث
مدى توفر ) مجاؿ فقرات جميع كحصمت، %66.61عمى نسبة ( تكوين فريق إدارة األزمات
 .%63.73عمى نسبة ( المعدات والتقنيات الالزمة
مع  ،كالككارث األزمات إلدارة مستقمة إدارية كحدة إنشاء ضركرةب الدراسة وبناء على النتائج أوصت

زيادة ، ك كجكد غرفة عمميات لمطكارئ مجيزة بكافة المستمزمات الضركرية إلدارة األزمات كالككارث
ر قاعدة معمكمات متطكرة عف األزمات يتكفك االىتماـ بالتخطيط داخؿ جياز الدفاع المدني، 

 القادرة ةالبشري الككادر تأىيؿ ضركرة، ك تعتمد عمى تقنيات المعمكمات الحديثة المتكقعة كالككارث
 مختمؼ في متنكعة كعممية نظرية تدريبية برامج تطكير طريؽ عف األزمات مع التعامؿ عمى

الضباط  لدل القيادية الميارات كتطكير تنمية ضركرة، ك ات كالككارثاألزم إدارة فريؽ تخصصات
االستعانة بخبراء كمتخصصيف مف خارج ككذلؾ  عمؿ فرؽ ضمف العمؿ فكرة كتشجيع تدعيـك 

العمؿ عمى تكفير معدات كتجييزات ، ككذلؾ المؤسسة عند تشكيؿ فريؽ إدارة األزمات كالككارث
 .فنية مخصصة لمكاجية األزمات كالككارث

 



 ه
 

Abstract 

This study aimed to identify the readiness of civil defense in the Gaza Strip 

to respond to crises and disasters, and it detects the availability of proper 

planning, and provide the necessary information, and availability of 

training programs, and to detect the availability of equipments and 

techniques necessary to deal with crises and disasters, and find out how 

provides leadership skills, and the importance of creating the crisis 

management team have a civil defense. 

The researcher used the survey analytical methodology via survey by 

questionnaire as a research methodology to collect data. 

The questionnaires were distributed to all officers of civil defense (149), 

with recovery rate  of (75.16%) of the total surveys distributed. 

The study found that all areas of study got positive relative weights, where 

the relative weight of paragraph (availability of proper planning) is 

70.44%, and  the relative weight of paragraph (provide the necessary 

information) is 67.61%, and  the relative weight of paragraph (the 

importance of training) is 68.27%, and  the relative weight of paragraph 

(availability of leadership skills) is 77.16%, and  the relative weight of 

paragraph (crisis management team) is 66.61%, and  the relative weight of 

paragraph (availability of equipment and techniques) is 63.73%. 

The study recommended the need to establish an independent 

administrative unit to manage the crises, with emergency operations room 

equipped with all necessities to manage crises and disasters, and 

recommended increase attention to planning, and provide an information 

base developed for crises and disasters expected based on modern 

information technologies, and the need for rehabilitation of human 

resources capable of dealing with crises through training programs and a 

variety of different disciplines crisis management team, and the study 

recommended to have little growth and development of leadership skills of 

the officers, and the use of experts and specialists from outside the 

institution when forming teams of crisis management, and to provide 

modern technical equipments to respond to crises and disasters. 
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 المقدمة: أوالً 
لقػػد رافقػػت األزمػػات كالكػػكارث اإلنسػػاف منػػذ أف كجػػد عمػػى ىػػذه األرض كتعامػػؿ معيػػا كفػػؽ 
مكاناتػػو  إمكاناتػػو المتاحػػة لمحػػد مػػف آثارىػػا، أك مػػارس فقػػط دكر المتفػػرج إف تجػػاكزت الكارثػػة قدراتػػو كا 

 . المحدكدة
تػػى ككمػا ىػك معمػػكـ بأنػو ال يكجػػد دكلػة فػػي العػالـ محصػنة تمامػػان مػف األزمػػات كالكػكارث، ح

ف نجػت مػػف ىػػذه المخػػاطر كاألىػػكاؿ لسػػنكات عديػػدة، فبنيػا تظػػؿ فػػكؽ بركػػاف مػػف الكػػكارث ال تعمػػـ  كا 
الػػدخيؿ اهلل، )متػػى يثػػكر، كمػػا ازدادت الكػػكارث التػػي تتعػػرض ليػػا المجتمعػػات نكعػػان كحجمػػان كشػػكالن 

 (.4، ص2008
ركاح مػف فعندما تضػرب الكارثػة مجتمعػان مػف المجتمعػات تتػرؾ خمفيػا خسػائر فادحػة فػي األ

قتمى كجرحى كأمراض كعاىات، كتحػدث أضػرار ماديػة تػؤثر عمػى كافػة أشػكاؿ الحيػاة فػي المنطقػة، 
كقد تؤدم إلى تغيير جػذرم فػي األكضػاع االقتصػادية، كاالجتماعيػة كالسياسػية، بمػا ييػدد كيانيػا أك 

 (.2،ص1996الزىراني، . )يعرضيا ألزمات تخرج عف نطاؽ تحمميا كحدكد إمكانياتيا
غػػػـ قػػػدـ ىػػػذه الكػػػكارث عبػػػر الحضػػػارات المتعاقبػػػةإ إال أف االىتمػػػاـ بعمػػػـ إدارة األزمػػػػات كر 

كالكػػكارث لػػػـ يبػػرز إال حػػػديثان نتيجػػػة تعػػدد الكػػػكارث المػػػدمرة مػػف ناحيػػػة، كارتفػػػاع األصػػكات التػػػي مػػػا 
ف انفكت تنادم بأف شيئان ما يجب أف يتخػذ تجػاه األحػداث الكبيػرة كالمفاجئػة كذلػؾ لمنعيػا أك الحػد مػ

،  كأصػػػبح مصػػػطمح األزمػػػة أك "عصػػػر األزمػػػات" آثارىػػػا، حتػػػى أطمػػػؽ الػػػبعض عمػػػى ىػػػذا العصػػػر 
األزمػػة السياسػػػية، األزمػػة العسػػػكرية، أزمػػة البطالػػػة، : الكارثػػة متػػداكؿ كثيػػػران فػػي حياتنػػػا اليكميػػة مثػػػؿ

 .الخ...الككارث الصحية، الككارث البيئية
ينمػػا تحػػػدث، كلكػػػف يكػػػكف مػػػف خػػػالؿ كال يقتصػػر التعامػػػؿ العممػػػي مػػػع أم أزمػػػة أك كارثػػػة ح

فػػػبذا قػػػػاـ التنظػػػيـ باالسػػػتعداد الجيػػػد كالمناسػػػػب . التصػػػكر المسػػػبؽ ليػػػا كاالسػػػػتعداد المبكػػػر لحػػػدكثيا
لمكاجيػػة األزمػػػة أك الكارثػػة، اسػػػتطاع التقميػػػؿ مػػف آثارىػػػا أك منػػع حػػػدكثيا مػػػف األسػػاس، فكممػػػا كػػػاف 

ف العالج بسيطان كسػيالن، أمػا العػالج عنػد التشخيص سميمان كفي بداية مراحؿ األزمة كقبؿ كقكعيا كا
 (.36، ص2006ماىر، ) كقكع األزمة عادةن ما يككف مكمفان كصعبان 

كقد تعرضت األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ، كقطاع غػزة بشػكؿ خػاص أنكاعػان متعػددة مػف 
اب مختمفػة األزمػات التي تختمؼ في أسبابيا كمستكيات حدتيا، كشدة تأثيراتيػا، كدرجػة تكرارىػا ألسػب

 . اجتماعية أـ اقتصادية أـ سياسية أـ بيئية: سكاء أكانت
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ينػػػاير 18-2008ديسػػػمبر 27)كمػػػف أعظػػػـ األزمػػػات التػػػي مػػػر بيػػػا قطػػػاع غػػػزة ىػػػي حػػػرب الفرقػػػاف 
 قكات ، حيث تعرض قطاع غزة ألبشع ممارسات القمع كالغطرسة الصييكنية، حيث قتمت( 2009
آخػريف، كمػا  (5300) عػف يزيػد مػا كجرحػت فمسػطينيان  (1419) العػدكاف خالؿ اإلسرائيمي االحتالؿ

 (3242) تػـ تػدمير كمػي، كمػا بشػكؿ سػكنية كحػدة (2864) مػف تتػألؼ منػزالن  (2114) تػدمير تػـ
 .(2009المركػز الفمسػطيني لحقػكؽ اإلنسػاف،)جزئػي  بشػكؿ سػكنية كحػدة (5470) مػف تتػألؼ منزالن 

باإلضػػافة  إلػػى تػػدمير لكافػػة أشػػكاؿ الحيػػاة فػػي القطػػاع، األمػػر الػػذم سػػبب العديػػد مػػف الكػػكارث فػػي 
القطػػػاع، ككػػػذلؾ حػػػدكث العديػػػد مػػػف األزمػػػات كاألخطػػػار المتنكعػػػة مػػػف سػػػيكؿ، كاجتياحػػػات حربيػػػة 

 .صييكنية، كحرائؽ، كغيرىا
خصصػػة تعمػػؿ كال شػػؾ بػػأف مكاجيػػة األزمػػات كالكػػكارث لػػف يتحقػػؽ إال مػػف خػػالؿ أجيػػزة مت

معػػان كبصػػكرة تتضػػافر فييػػا الجيػػكد لمسػػيطرة كالحػػد مػػف األزمػػات كالكػػكارث، كمػػف أىػػـ ىػػذه األجيػػزةإ 
 .جياز الدفاع المدني

كىدؼ جياز الػدفاع المػدني منػذ ظيػكر فكرتػو بعػد الحػرب العالميػة الثانيػة كمػع بدايػة الثػكرة 
لسػػكاف المػػدنييف، ثػػـ تطػػكرت ىػػذه الصػػناعية فػػي أكركبػػا إلػػى تػػكفير الحمايػػة ألسػػرل الحػػرب ككػػذلؾ ا

الفكرة إلى جياز متخصص في الكقاية كالحماية لمسكاف كالممتمكات العامة كالخاصة، ككذلؾ حماية 
كقػػد قامػػت "، (3، ص1998نصػػير، )الثػػركة الكطنيػػة، كاإلنجػػازات الحضػػارية لمدكلػػة مػػف األخطػػار 

المخػػاطر كاألزمات،حيػػث سػػاىـ ىػػذا البمػػداف المتقدمػػة عمػػى تطػػكير نظػػاـ دفػػاعي مػػدني إنسػػاني لػػدرء 
النظػػػاـ فػػػي تقكيػػػة الجبيػػػة الداخميػػػة فػػػي المجتمػػػع، قبػػػؿ تعرضػػػو إلػػػى كػػػكارث طبيعيػػػة أك مكاجيػػػات 

  (.1983بحميس، " )خارجية
كعميػػو فػػبف التسػػارع كالفجائيػػة تعػػد مػػف أىػػـ سػػمات الكػػكارث لػػذا فػػبف الػػدفاع المػػدني مطالػػب 

نقػػػاذ المصػػػابيف كاتخػػػاذ اإلجػػػراءات بسػػػرعة التحػػػرؾ كالبػػػدء فػػػي عمميػػػات اإلنقػػػاذ كا إلخػػػالء كاإليػػػكاء كا 
الالزمػػة لممحافظػػػة عمػػى سػػػالمة المػػػكاطنيف كحمايػػة الممتمكػػػات كالمقيمػػػيف كتنفيػػذ التعميمػػػات الكاجػػػب 

ادث مراعاتيا لتفادم المزيد مف التيكر كالقياـ بعمؿ إعادة التكازف كالكضع إلى طبيعتو في مكقع الح
 (.3ص، 2003العمار، )أك الكارثة 

فالػػدفاع المػػدني بمفيكمػػو الشػػامؿ، يعنػػي تجنيػػد جميػػع الطاقػػات كاإلمكانيػػات البشػػرية، أفػػرادان 
كىيئات عامة كخاصة، ككذلؾ الطاقات المادية لمكقكؼ ضد أم خطػر ييػدد سػير الحيػاة العامػة فػي 

 (.13، ص2003الصقك،. )يان كاف ىذا الخطر حربيان أك صناعيان أك طبيع البالد، سكاءن 
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 ((527ـ إنجػػػازات جيػػػاز الػػػدفاع المػػػدني خػػػالؿ حػػػرب الفرقػػػاف، ىػػػي التعامػػػؿ مػػػع كمػػػف أىػػػ
نقػػػاذ  شػػػييدان  ((71حالػػػة مصػػػابة، كانتشػػػاؿ  (173) مػػػكاطف، باإلضػػػافة إلػػػى إنقػػػاذ (180)حريػػػؽ، كا 
 (  2010الدفاع المدني، . )كحاالت كفاة

القضػػاء عمييػا إال كمف خالؿ ذلؾ يتبػيف أف األزمػة تعػد ظػػاىرة حتميػة، ال يمكػف تجنبيػا أك 
أنػػػو يمكػػػف منػػػع األزمػػػػة، أك الحػػػد مػػػف آثارىػػػا السػػػمبية عػػػف طريػػػؽ إدارة األزمػػػات، باسػػػتخداـ عمميػػػات 
منيجيػػة عمميػػة، تحقػػؽ المنػػاخ المناسػػب لمتعامػػؿ مػػع األزمػػات، كالتحػػرؾ المنػػتظـ لمتػػدخؿ، كتحقيػػؽ 

 .ة إلدارة ىذه األزماتالسيطرة الكاممة عمى مكقؼ األزمة كما يتطمب عمميات منيجية عممية سميم
الػػػدفاع المػػػدني  كألىميػػػة دراسػػػة ىػػػذا المكضػػػكع فبنػػػو سػػػيتـ إلقػػػاء الضػػػكء عمػػػى مػػػدل جاىزيػػػة

لمكاجيػػة ىػػذه األزمػػات أك الكػػػكارث، باسػػتخداـ بعػػض أسػػاليب كطػػػرؽ االسػػتعداد كمكاجيػػة األزمػػػات 
كالككارث كالكقاية منيا، كذلؾ بػالتطبيؽ عمػى ضػباط جيػاز الػدفاع المػدني سػعيان لتػدعيـ ىػذا الجيػاز 

 .طنيف كممتمكاتيـكتطكير أساليب العمؿ في مراحؿ األزمة المختمفة كالحفاظ عمى سالمة المكا
 

 :مشكمة الدراسة: ثانياً 
يعػػد جيػػاز الػػدفاع المػػدني أحػػد أىػػـ أجيػػزة كزارة الداخميػػة الفمسػػطينية، كذلػػؾ بسػػبب الحاجػػة 
المتسارعة لتكفير الحماية كاألمف كاالستقرار في فمسطيف، كخاصة في قطاع غزة، لتعرضو المستمر 

 .كالمتكاصؿ لألزمات، كخاصة الحربية منيا
ر الكقت قد تعددت اختصاصات ىػذا الجيػاز فػي مكاجيػة المخػاطر المختمفػة، مػف كمع مرك 

أخطار الغارات الجكية كغيرىػا مػف األعمػاؿ الحربيػة، أك مػف أخطػار الكػكارث الطبيعيػة أك الحرائػؽ، 
 .أك اإلنقاذ البحرم أك أم أخطار أخرل

رات ىػػػذا الجيػػػاز، كبازديػػػاد الكػػػكارث كاألزمػػػات فػػػي قطػػػاع غػػػزة،  تػػػزداد المسػػػئكلية عمػػػى إدا
حيث تتطمب الكثيػر مػف اإلعػداد . كتزداد الحاجة إلى تطكير أداءه كأساليب العمؿ فيو بشكؿ مستمر

قبػػؿ كأثنػػاء كبعػػد حػػدكث األزمػػة أك الكارثػػة، لضػػماف الحػػد األدنػػى مػػف ا ثػػار السػػمبية التػػي قػػد تترتػػب 
ت كالكػكارث مػف خػالؿ إعػداد عمييا، األمر الذم يتطمب رفػع مسػتكل االسػتعداد لمكاجيػة ىػذه األزمػا

مسػػبؽ كتخطػػيط إسػػتراتيجي بعيػػد المػػدل، كتػػكفير الكػػكادر البشػػرية المؤىمػػة، ككػػذلؾ تػػكفير األنظمػػة 
 .  كالمعدات كاألجيزة التقنية التي يمكف مف خالليا رفع كفاءة كمعالجة ىذه األزمات
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سػػػػمبية، ككػػػػذلؾ كانطالقػػػػان مػػػػف اخػػػػتالؼ كػػػػؿ أزمػػػػة أك كارثػػػػة كتكقيتيػػػػا كحجميػػػػا كتأثيراتيػػػػا ال
اخػػتالؼ سػػيناريكىات إدارة األزمػػات كالكػػكارث حسػػب نكعيػػة كشػػدة األزمػػة أك الكارثػػة، كانطالقػػان مػػف 
القدرات كاإلمكانيات الماديػة كالبشػرية كالمعمكمػات المتػكفرة فػي إدارات الػدفاع المػدني تبمػكرت مشػكمة 

 . الدراسة
 :كعميو يمكف صياغة مشكمة الدراسة بالتالي 

 .ىزية ضباط جياز الدفاع المدني في قطاع غزة لمواجية األزمات والكوراثمدى جا    
 

 :متغيرات الدراسة: ثالثاً 
 :المتغيرات المستقمة .1

 دكر التخطيط 
 تكفر المعمكمات. 
 تكفر برامج التدريب. 
 تكفر الميارات القيادية. 
 تككيف فريؽ إدارة األزمة. 
 تكفر المعدات كالتقنيات. 
 :المتغير التابع .2

 الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث. 
 
 :فرضيات الدراسة: رابعاً 
يػػؤثر عمػػى  0.05ىنػػاؾ دكر ميػػـ لمتخطػػيط إلدارة األزمػػات ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  .1

 . جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات كالككارث
يػؤثر عمػى  0.05ىناؾ دكر ميـ لتكفر المعمكمػات الالزمػة ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل  .2

 . جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات كالككارث
يػػؤثر  0.05ىنػػاؾ دكر ميػػـ لتػػكفر بػػرامج التػػدريب الالزمػػة ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  .3

 . ع غزة إلدارة األزمات كالككارثعمى جاىزية جياز الدفاع المدني في قطا
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يػػؤثر عمػػى  0.05ىنػػاؾ دكر ميػػـ لتػػكفر الميػػارات القياديػػة ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  .4
 . جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات كالككارث

يػؤثر عمػى  0.05ىناؾ دكر ميـ لتككيف فريػؽ إدارة األزمػة ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل  .5
 .زية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات كالككارثجاى

يؤثر  0.05ىناؾ دكر ميـ لتكفر المعدات كالتقنيات الالزمة ذك داللة إحصائية عند مستكل  .6
 .عمى جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات كالككارث

حػػػػكؿ الجاىزيػػػػة إلدارة األزمػػػػات  0.05ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل  .7
العمػػػػر، الخبػػػػرة، طبيعػػػػة العمػػػػؿ، الرتبػػػػة العسػػػػكرية، المؤىػػػػؿ العممػػػػي، )كالكػػػػكارث تعػػػػزل إلػػػػى 

 (.الدكرات التدريبية في مجاؿ إدارة األزمات كالككارث
 

 :أىداف الدراسة: خامساً 
جياز التعرؼ عمى مدل تكفر التخطيط المناسب لمجاىزية إلدارة األزمات كالككارث لدل  .1

 .الدفاع المدني في قطاع غزة
معرفة مدل تكافر المعمكمات الالزمة في التعامؿ مع األزمات كالككارث  لدل جياز الدفاع  .2

 .المدني في قطاع غزة
الكشؼ عف مدل تكفر برامج التػدريب فػي التعامػؿ مػع األزمػات كالكػكارث لػدل فػرؽ العمػؿ  .3

 .في جياز الدفاع المدني في قطاع غزة
تكفر الميارات القيادية في التعامؿ مع األزمات كالكػكارث لػدل فػرؽ العمػؿ فػي معرفة مدل  .4

 .جياز الدفاع المدني في قطاع غزة
 .التعرؼ عمى أىمية تككيف فريؽ إدارة األزمة لجياز الدفاع المدني في قطاع غزة .5
الكشػػؼ عػػف مػػػدل تػػكفر المعػػػدات كالتقنيػػات الالزمػػة لمتعامػػػؿ مػػع األزمػػػات كالكػػكارث لػػػدل  .6

 .ز الدفاع المدني في قطاع غزةجيا
إلقػػػػػاء الضػػػػػكء عمػػػػػى مػػػػػدل االىتمػػػػػاـ بالػػػػػدكر الػػػػػذم يمعبػػػػػو الػػػػػدفاع المػػػػػدني إلدارة األزمػػػػػات  .7

 .كالككارث
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 :أىمية الدراسة: سادساً 
 األعماؿ، إدارة في الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماالن  الدراسة ىذه تعتبر .1

 .الدراسة ىذه لعمؿ حفزني الذم الدكافع كىذا أحد
تنبع أىمية ىذه الدراسػة مػف أىميػة مكضػكعيا الػذم تتنػاكؿ فيػو الػدكر الػذم تقػـك بػو إدارات  .2

 .كضباط جياز الدفاع المدني كجاىزيتيا حياؿ إدارة األزمات كالككارث
كما تنبع أىمية الدراسة في تكضيح مراحؿ األزمة أك الكارثة، كخاصة مرحمة االسػتعداد لمػا  .3

ر في منع حدكث الكارثػة أك األزمػة، أك التخفيػؼ مػف آثارىػا، خصكصػان إذا ليا مف دكر كبي
 .تمت ىذه العممية بصكرة عممية مدركسة

 كمدل المحتممة، األزمات كالككارث إدارة في التخطيط دكر تكضيح في الدراسة ىذه كتسيـ .4
األزمات  كقت في المطمكبة المعمكمات تكفير يستطيع جيد معمكمات تكفير نظاـ أىمية

 فرؽ أىمية التدريب كتشكيؿ كتكضيح األزمات، كقكع عند القيادة ىك دكر كما كالككارث،
السمبية، ككذلؾ أىمية تكفر المعدات  آثارىا مف كالحد مع األزمات التعامؿ تستطيع عمؿ

 .كالتقنيات المناسبة لمتعامؿ مع األزمات كالككارث
لعمميػػة بعمػـ إدارة األزمػات كالكػػكارث، كالػذم يعػػد كمػا تنبػع أىميػػة الدراسػة فػي إثػػراء المكتبػة ا .5

مكضػػكعان جديػػدان نسػػبيان فػػي الفكػػر اإلدارم المعاصػػر، فالدراسػػات ال تػػزاؿ محػػدكدة  فػػي ىػػذا 
 .المجاؿ كخاصة عمى المستكل المحمي

 نتػائج مػف إليػو انتيػت كمػا كمعمكمػات حقػائؽ مػف تضػمنتو بمػا الدراسػة، فػبف   كأخيػران، .6
 رؤيػة بمػكرة فػي كالكػكارث بػبدارة األزمػات كالمختصػيف المسػئكليف قػد تسػتفيد كتكصػيات،

بأسػاليب مكاجيػة األزمػات كالكػكارث إلدارات جيػاز الػدفاع المػدني فػي قطػاع  حػكؿ كاضػحة
 .غزة

 

 :المصطمحات الرئيسية لمدراسة:  سابعاً 
 : الجاىزية .1

األزمػات كالكػكارث مدل قدرة ضباط الدفاع المػدني لمكاجيػة : يقصد بالجاىزية في ىذه الدراسة
فػػي مرحمػػة مػػا  قبػػؿ كقكعيػػا، كمػػا ىػػك متػػكفر مػػف إمكانيػػات تسػػاعد عمػػى ذلػػؾ مػػف خطػػط كتػػدريب 

مكانيات مادية كبشرية  .مناسب كا 
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 :األزمات .2
يعتبر مصطمح األزمة مف المصطمحات التي تتمتػع بالشػمكلية كاتسػاع نطػاؽ االسػتعماؿ، كذلػؾ 

كالتػػي تتعمػػؽ بالعالقػػات اإلنسػػانية فػػي كافػػة مجػػاالت السػػتخداـ ىػػذا المفيػػـك فػػي العديػػد مػػف الصػػكر 
 .التعامؿ اإلنساني

إف األزمػات التػػي تحػػدث فػػي المنظمػػة مػػا ىػػي إال تغيػػرات مفاجئػػة تطػػرأ عمػػى البيئػػة الداخميػػة أك "
 (.343، ص 2002أبك قحؼ،" )الخارجية لممنظمة دكف تكقع ليا أك فرص لتجنبو

لمكظػائؼ اإلداريػة تبػدأ بػالتخطيط كالتنبػؤ باألزمػات عمميػة شػاممة (: "2008آؿ الشيخ، )كعرفيا 
قبؿ كقكعيا، كمكاجيتيػا كالتعامػؿ معيػا بػالطرؽ كاألسػاليب المالئمػة ليػا بعػد كقكعيػا لمسػيطرة عمييػا 

 .كالتخفيؼ مف حدتيا كمعالجة آثارىا كالتعمـ مف نتائجيا بعد انتيائيا
 :الكوارث .3

مػف المجتمػع أك المجتمػع بأكممػو بمخػاطر  حػادث مػركع يصػيب قطاعػان : "الكارثة ىي عبػارة عػف
شديدة كخسائر مادية كبشرية، كيؤدم إلى ارتباؾ كخمؿ كعجز في التنظيمات االجتماعية فػي سػرعة 
". اإلعػػػػػداد لممكاجيػػػػػة كتعػػػػػـ الفكضػػػػػى فػػػػػي األداء كتضػػػػػارب فػػػػػي األدكار عمػػػػػى مختمػػػػػؼ المسػػػػػتكيات

 (28ـ، ص2005الشعالف، )
 :إدارة األزمات .4

كيفيػػػػة التغمػػػػب عمػػػػى األزمػػػػات بػػػػاألدكات العمميػػػػة اإلداريػػػػة : " األزمػػػػات بأنيػػػػاكفػػػػي تعريػػػػؼ إدارة 
درة، . )المختمفة كالتحكـ في ضغطيا كمسارىا كاتجاىاتيػا كتجنػب سػمبياتيا كاالسػتفادة مػف ايجابياتيػا

 (. ـ1996
 :إدارة الكارثة .5

ثػة كتقميػؿ أك عممية تطبيؽ مجمكعػة مػف الخطػط لمتصػدم لمكار : "كفي تعريؼ إدارة الكارثة بأنيا
ـ، 1994مػػػاىر، ". )الحػػػد مػػػف الخسػػػائر الناجمػػػة عنيػػػا بأقػػػؿ كقػػػت كجيػػػد تجنبػػػان لتػػػداعيات المكقػػػؼ

 (7ص
دارة األزمػػػة تختمػػػؼ عػػػف إدارة الكارثػػػة، كمػػػا يحػػػددىا  إذ أف إدارة األزمػػػة يمكػػػف تجنػػػب ( الشػػػعالف) كا 

ي محاكلػػػػة الحػػػػد أك التػػػػداعيات السػػػػمبية كالكصػػػػكؿ إلػػػػى إتفػػػػاؽ، بينمػػػػا إدارة الكارثػػػػة تنحصػػػػر فقػػػػط فػػػػ
 .(37ـ، ص2002الشعالف، )التقميص مف آثارىا السمبية بعد كقكعيا 
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وبناء عمى التعريفات والمفاىيم الساابقة يمكان التوصال لمفياوم إجرائاي يتناساب وطبيعاة الدراساة 
تقكـ إدارات كضباط الدفاع المدني بالتنبؤ باألزمات المحتممة كتجييز الخطط المناسػبة ليػا : الحالية

قبػؿ كقكعيػا، ككػذلؾ تػػكفير كافػة اإلمكانيػات الماديػػة كالبشػرية لمكاجيتيػا عنػػد كقكعيػا، لمخػركج بأقػػؿ 
 .  الخسائر، كمف ثـ استنتاج العبر لمكاجيتيا مستقبالن 

 

 :ىيكمية الدراسة: ثامناً 
 :تتكون ىذه الدراسة من سبعة فصول ىي كالتالي

 اإلطار العام لمدراسة: الفصل األول 
مشػػػػكمة الدراسػػػػة، فرضػػػػيات الدراسػػػػة، أىميػػػػة الدراسػػػػة، مصػػػػطمحات كمفػػػػاىيـ  مقدمػػػػة عامػػػػة،

 .الدراسة، حدكد الدراسة، ىيكمية الدراسة
 دارتيا: الفصل الثاني  :كيتككف مف ثالثة مباحث كىي كالتالي :األزمات والكوارث وا 

األزمػػػػػة كالكارثػػػػػة، أنكاعيػػػػػا، خصائصػػػػػيا، أبعادىػػػػػا، كأسػػػػػباب نشػػػػػكئيا،  :المبحاااااث األول -
 .كمراحميا

 .إدارة األزمات كالككارث، كمراحميا :المبحث الثاني -
 .مكاجية األزمات كالككارث، إستراتيجية المكاجية كالجاىزية :المبحث الثالث -

 رثالدفاع المدني وسبل دعم جاىزيتو إلدارة األزمات والكوا: الفصل الثالث 
 :كيتككف مف مبحثيف كىما كالتالي

 .الدفاع المدني كدكره في مكاجية األزمات كالككارث :المبحث األول -
 –سػػبؿ دعػػـ جاىزيػػة جيػػاز الػػدفاع المػػدني لمكاجيػػة األزمػػات كالكػػكارث : المبحااث الثاااني -

 مداخؿ إدارية
 الدراسات السابقة: الفصل الرابع . 
 اإلطار المنيجي لمدراسة: الفصل الخامس. 
 عرض نتائج الدراسة وتحميميا وتفسيرىا: الفصل السادس. 
 النتائج والتوصيات ودراسات مستقبمية: الفصل السابع. 
 المراجع 
 المالحق 
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 الفصــــــل الثـــــــــــــــاىي

 األزمــــــــــــــــــــــات والكـــــــــــــــــــــــــــــوارث وإدارتــــــــــهـــــا
 

  أبعادها، األزمة والهارثة، أىىاعها، خصائصها،: األولاملبحح 

 .وأشباب ىشىئها، ومراحلها

 ٌومراحلهاإدارة األزمات والهىارخ: املبحح الجاى ،. 

 املىادهة  إشرتاتًذًةمىادهة األزمات والهىارخ، : املبحح الجالح

 .واجلاهسية
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 :المقدمة
، كلـ يعد السؤاؿ المطركح ىؿ كالككارث باألزمات نعيش فيو مميئان  الذمأصبح العصر 

 .أك الكارثة األزمة أـ ال؟ بؿ أصبح السؤاؿ ماذا تفعؿ المنظمة عندما تأتى األزمة ستأتي
فاألزمات كالككارث عبارة عف تغيرات مفاجئة غير متكقعة تطرأ عمى البيئة الداخمية أك   

 بذكر عمى بداخميا تحتكم فيي ص لتجنبيا،فر  الخارجية لممنظمة دكف تكقع مسبؽ لحدكثيا، أك
 التي ىي الككارث أك األزمات مكاجية عمى كقدرة استعدادان األكثر  كالمنظمة الفشؿ، كجذكر النجاح
التحكـ  عمى القدرة ثـ كمف سمبياتيا، عمى كالتغمب األزمة إدارة في لمنجاح فرص أكثر بتكافر تتميز
 عمى التغمب في المنظمة ككسائميا كقدرات إمكانات مع يتكافؽ بما كتكجيييا األزمة مسارات في

 عمى السمبي التأثير ثـ كمف آثارىا، مف في الحد الفشؿ عميو يترتب قد األزمة تجاىؿ أف إذ األزمةإ
 (.343،ص2002 أبك قحؼ،) كمستقبميا ككاقعيا المنظمة

 المخاطر كا ثار مف يحد أف شأنو مف كالككارث األزمات مع كالحكيـ العممي التعامؿ إف
 أك األزمة كبعد قبؿ كأثناء كالككارث، األزمات مراحؿ مختمؼ يشمؿ التعامؿ كىذا عنيا، الناجمة
 كالنظريات الحديثة التكنكلكجيا الدقيقة ككسائؿ المعمكمة باعتماد الكارثة أك األزمة فاستشعار الكارثة
 قبؿ الكارثة أك األزمة احتكاء شأنو مف ذلؾ المعمكمات كغير كتقنيات البيانات تحميؿ مف العممية
نقاذىا كقكعيا  المحكـ التخطيط أف كما. كآثارىا حدتيا تقميص األقؿ أك عمى ذلؾ، أمكف إف كا 
 مف ضيؽ عمى الصائبة القرارات كاتخاذ كالفعاؿ السريع التعامؿ عمى أف يساعد شأنو مف كالتدريب

 السابقة كتبادؿ التجارب كاعتماد العبر كأخذ التقييـ إف ثـ. المكاجية أثناء المكارد في الكقت كقمة
 شانو مف الكارثة أك المتعرضيف لألزمة كتكعية كالمعدات الكفاءات كتكظيؼ كالمعمكمات الخبرات

 عنيا الناتجة كا ثار األخطار الكارثة كتقميص أك األزمة مع التعامؿ في أكثر نتائج يعطي أف
 .المستقبؿ في كتفادييا

 التخطيط كغياب األزمات كالككارث مع التعامؿ في العشكائية اعتماد فبف المقابؿ، كفي
 أك الكارثة األزمة حدة لتخفيض المكارد كانعداـ المكاجية أثناء القرارات اتخاذ في المسبؽ كاالرتجاؿ

 عنيا ينتج كقد كمدمران  كالككارث حادان  األزمات أثر يجعؿ أف شأنو مف المتضرريف إسعاؼ أك كإلنقاذ
 .مباشرة مباشرة كغير بصفة أضرارىا في تزيد األمد طكيمة انعكاسات
 الصكرة القارئ في لكضع تكضيح إلى تحتاج التي المصطمحات مف عدد عمى البحث ىذا كيعتمد
 . الدراسة ىذه بمحتكل اإللماـ لو تيّسر التي العممية الخمفية مف كلتمكينو

كالكارثة كمراحميما  باألزمة ترتبط مفاىيـ عدة عف سيتحدث الفصؿ ىذا فبف كلذلؾ،
دارتيما، كالدفاع المدني الفمسطيني كدكره ككسائؿ دعـ جاىزيتو في مكاجية األزمات كالككارث مف  كا 

 .خالؿ استعراض المداخؿ اإلدارية لذلؾ، كالدراسات السابقة حكؿ نفس مكضكع البحث
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 األول املبحح

 األزمات والهىارخ

 :المقدمة
 الفمسفية لألرضية تبعا لألزمة كالمتخصصكف العمماء أعطاىا التي المفاىيـ كثرت
 خط عمى يقؼ األزمة مصطمح أف ذلؾ المتخصص، أك العالـ يقؼ عمييا التي كالتخصصية

 نظران  األزمة لمعنى شامؿ مفيكـ كضع تأتى صعكبة ىنا كمف المختمفة العمكـ بيف التماس
األزمة فقد تعددت المفاىيـ  مدلكؿ إلى العمكـ ىذه مف عمـ كؿ لو ينظر الذم المنظكر لخصكصية

كالمصطمحات التي تتناكؿ األزمة أك الكارثة، حتى أف الكثير مف الكتاب كالباحثيف كالميتميف بيذا 
المجاؿ استخدمكا كممتي األزمة كالكارثة ككممتيف مترادفتيف، كسيقكـ الباحث بتكضيح كالن مف 

 .كاستخداماتيماالمفيكميف كتعريفيما 
 

 :األزمات والكوارث مفاىيم عامة حول
 

 :األزمة مفيوم: أوال
 البشرية كانتياءن  النفس داخؿ مف بدءان  الصراع مراحؿ مف متقدمة مرحمة إال ىي ما األزمة
 كالفرص المادية المحدكدة المكارد عمى الناس لتكالب نتيجة يككف ما كغالبان  ،الدكلية بالصراعات
 .المعدكدة المعنكية

 كاتساع طبيعتيا شمكلية في األزمة مفيـك تحديد في الصعكبة تكمف أنو إلى الشعالف يشير
 تعدد كعمى التعامؿ مجاالت كافة في اإلنسانية العالقات صكر مختمؼ لتشمؿ استعماليا نطاؽ
ا نجد أف المستحيؿ مف يكف لـ إف المتعذر مف يككف يكاد حتى ا،تيمستكيا  يضارع مصطمحن

 أزمة " عف مثالن  الحديث مف بدءنا استخداماتو مجاالت كاتساع إمكاناتو ثراء في "األزمة " مصطمح
 عمى تطرأ قد التي القطبية العالقات بأزمة كانتياء صداقتيما، ددييك  اثنيف بيف تنشأ قد التي " الثقة

 .17) ص، 2002الشعالف،) .دكلو بكافة العالـ مصير ددييك  العظمى القكل بيف العالقات
 :التالي النحك عمى كذلؾ األزمة ىي ما التعريفات لبياف بعض نكرد فبننا لذا ك

 : األزمة لغوياً  - أ
 ضيؽ طريؽ ككؿ المضيؽ،( كالمأـز) كالقحط الشدة: أنياب األزمة الصحاح مختار عرؼ كقد

، جبميف بيف  (.15، ص1976،الرازم) .مأـز الحرب كمكضع مأـز
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عف الخطر،  Wetتعبر األكلى ( Wet-Ji: )الصينية في كممتيف ىماكتستخدـ األزمة بالمغة 
عف الفرصة التي يمكف استثمارىا، مف خالؿ تحكيؿ األزمة كما تنطكم عميو مف مخاطر  Jiكالثانية 

يجاد الحمكؿ البناءة  (.17، ص2002الشعالف، . )إلى فرص إلعادة الظركؼ لكضعيا الطبيعي، كا 
في عمـ الطب " أزمة"ف اإلغريؽ القدماء استخدمكا الكممة بأ( 17ص،1993العمارم،)كأشار 

فاعتبركا األزمة ذات داللة عمى كجكد نقطة تحكؿ ىامة، أك لحظات مصيرية في تطكر المرض، 
 .يتكقؼ عمييا إما شفاء المريض خالؿ فترة قصيرة أك مكتو

 
  :األزمة اصطالحاً  - ب

اقؼ جديدة سمبية أك إيجابية تؤثر عمى حالة تكتر كنقطة تحكؿ تتطمب قراران ينتج عنو مك "ىي 
 (.26، ص2002الشعالف، ".)مختمؼ الكيانات ذات العالقة

 تحدثك  مستقرة، غير أكضاع إلى يؤدم مفاجئ مكقؼ أك تحكؿ، نقطة" :تعني األزمة أف كما
 فيو تككف كقت في لممكاجية محدد قرار اتخاذ كيستمـز قصير، كقت في فييا، مرغكب غير نتائج

 (.27 ص ،2006 ،كردـ) ".المكاجية عمى قادرة غير أك مستعدة، غير المعنية األطراؼ
، بأف األزمة تقع نتيجة حدث مفاجئ غير متكقع (197، ص1996عشماكم،)كقد عرفيا   

أك يتـ تكقعو قبؿ أف يقع بفترة قصيرة، كمف ثـ مف الصعب مقابمة كمالحقة تداعياتو، كعادة ما 
ما تقصر اإلمكانيات المتاحة عف مقابمتو كالتعامؿ معو بشكؿ  كبشرية كثيران دم إلى مشاكؿ مادية يؤ 

 .فكرم، كىك ما يقتضي اجراءات استثنائية خاصة تتخذ عمى أعمى مستكيات السمطة
 symptomعرضان : "كما عرفيا ىنرم كيسنجر كزير الخارجية األمريكية األسبؽ بأنيا

نفجار، مما يقتضي ضركرة المبادرة بحميا قبؿ تفاقـ لكصكؿ مشكمة ما إلى مرحمة مباشرة عمى اإل
 (27ص، 2005كردـ ،". )عكاقبيا

حدث أك إدعاء أك مجمكعة مف الظركؼ التي تيدد : "بأنيا( Sapril,2003)كعرفيا 
 ".سالمة أك سمعة أك بقاء فرد أك منظمة

أف األزمة عبارة عف نقطة تحكؿ ألم شيء في :" (Longman,1987)كيعرفيا قامكس 
 ".كقت مجيكؿ، كىي لحظة مف الخطر أك الصعكبة العظيمة

كما تعد األزمة جزءان حتميان مف كاقع الحياة البشرية كالمؤسسية، كىذا مما يدفع إلى التفكير 
 .الجدم في كيفية التعامؿ معيا بشكؿ فعاؿ يؤدم إلى تقميؿ نتائجيا السمبية، كمما أمكف ذلؾ

ريفات األزمة في أدبيات اإلدارة بأف ىناؾ عناصر مشتركة كيالحظ شعالف مف خالؿ استعراضو لتع
 :بينيا تشكؿ مالمح األزمات كىي

 .العالقات في رتكتك  خمؿ كجكد -
 .قرار اتخاذ إلى الحاجة -
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 .القادمة باألحداث الدقيؽ التنبؤ عمى القدرة عدـ -
 .(10ص، 2009 الشعالف،) .األسكأ أك األفضؿ إلى تحكؿ نقطة -

حدث  ناشئ عف التيديدات : "بأف األزمة ىي( 171، ص2010كآخركف،  Unlu)كقد عرفيا 
الكبيرة،  الخارجية، كاليجمات اإلرىابية، كالككارث الطبيعية، كحركات اليجرة الكبيرة، كالحرائؽ

 ".الثقيمة، كأخرل غيرىا االقتصاديةكالككارث التكنكلكجية مثؿ تمكث اليكاء كاإلشعاع، كاألزمة 
اعية كالسياسية مالعشركف كتفاعمت فيو كثير مف التغيرات االقتصادية كاالجتكعندما حؿ القرف 

كالعسكرية كالعممية شاع استخداـ كممة األزمة، فكانت األزمات الناتجة عف الحرب العالمية األكلى 
 كالثانية، كأزمة تمكث البيئة، كاألزمات الصناعية، كاألزمات الناتجة عف الحرائؽ كالزالزؿ كالبراكيف،

 .كتمكث المياه، كأزمة المكاصالت، كتدىكر المنتجات كالصناعات، كما إلى ذلؾ مف أمثمة
 متكقع غير مكقؼ أك حدث انيبأ: التالي بالتعريؼ لألزمة السابقة التعريفات مف الخركج كيمكف

 كفقان  عميو السيطرة أك فيو التحكـ إمكانية كعدـ التأثير كعمؽ باالتساع يتسـ لو، مخطط كغير
 النظاـ كاختالؿ كبيرة كخسائر األداء في خمؿ إلى يؤدم مما المعتادة، كاإلجراءات لألساليب
 التدخؿ كيستدعي كاستمراره، ببقائو كييدد العاـ، لمنظاـ األساسية المصالح عمى يؤثر كما المعتاد،
 كتنفيذ المختمفة اإلمكانيات كحشد الركتينية كغير العاجمة كالقرارات اإلجراءات كاتخاذ معو كالتعامؿ
 كاالستفادة السمبيات مف كالحد الحدث لمكاجية المساندة بالجيات كاالستعانة لذلؾ المعدة الخطط

 .اإليجابيات مف
 

 :تعريف الكارثة :ثانياً 
ف كاف أغمبيا ينحصر في ككنيا حدث  ىناؾ العديد مف التعريفات التي تناكلت الكارثة كا 

كبشرية كبيرة، كتقتصر الجيكد المبذكلة عمى محاكلة التخفيؼ غير متكقع ينتج عنيا خسائر مادية 
 .مف ا ثار أك الحد منيا

الزالزؿ، الفيضانات، )يي الحادثة غير المتكقعة الناجمة عف قكل الطبيعة مثؿ ف
ك بسبب فعؿ اإلنساف، سكاء كاف إراديان أك غير إراديان، كيترتب عمييا خسائر في أ، (العكاصؼ

، كقدرة االجتماعيةالقكمي كنظاـ الحياة  االقتصادالممتمكات، تؤثر عمى  األركاح كتدمير في
مكاجيتيا تفكؽ قدرة السمطات المختصة، كتتطمب تعاكنان مؤقتان، أك تفكؽ قدرة الدكلة كتتطمب معكنة 

 (.66ص ،1986صديؽ،. )دكلية
ار سمبية اضطراب في أداء المجتمع أك التجمعات يتضمف خسائر كبيرة، كآث: "كالكارثة ىي

عمى األركاح، كالنكاحي المادية كاالقتصادية كالبيئية التي تفكؽ قدرة المجتمع أك التجمع العمراني 
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اإلعخشاحُجُت الذولُت للحذ مه ". )المتأثر عمى مكاجيتيا باستخداـ مكارده الذاتية

 (.7،ص2009،الكىاسد
ات المتكفرة كالمتطمبات الحقيقية كالكارثة ىي الحالة التي يتـ فييا انعداـ التكازف بيف اإلمكان

التي تستمزميا ضركرة السيطرة عمى مكقؼ معيف رغـ كؿ اإلجراءات االحتياطية كالكقائية التي مف 
نقاذالمفركض أف تتخذ مف قبؿ الجيات المسئكلة عف حماية  . المكاطنيف كممتمكاتيـ كا 

 (.182ص،1986الحجكم،)
يقع بمنذرات بسيطة أك بدكف  ،اضطراب مأساكم مفاجئ في حياة مجتمع ما ىيالكارثة ك 

إنذار كيتسبب في أك ييدد بكفاة أك إصابات خطيرة أك تشريد أعداد كبيرة مف أفراد ىذا المجتمع 
مكانات أجيزة الطكارئ المختصة كالسمطات المحمية حيف المتعامؿ معيا في الحاالت  تفكؽ قدرة كا 

تطمب تحريؾ كحدات مماثمة ليا مف أماكف أخرل لمساعدتيا في مكاجية الكارثة العادية كمف ثـ ت
                                                                                                                                                                                   (.                                                                                                                           2010الدفاع المدني الفمسطيني،). كالسيطرة عمييا 

 جزء أك بأكممو مجتمع تعرض عنيا ينجـ ان كمكاني ان زمني محددة حادثة" :عف عبارة الكارثةف
 حياتو ببرباؾ االجتماعي البناء عمى تؤثر أفراده في كخسائر مادية شديدة أخطار إلى مف مجتمع

 (.27ص،  2002الشعالف،) "الستمرارىا الضركرية المستمزمات كتكقؼ تكفير
أفراد  كيجد فجأة اليكمية الحياة فيو تنقمب طارئ مكقؼ :بأنيا الكارثة (العصيمي) كيعرؼ  

 كالعناية كالمسكف كالكساء كالغذاء لمحماية ماسة كبحاجة كا الـ، الشقاء في غارقيف المجتمع أنفسيـ
 .(130ص ،1993العصيمي،) األخرل االجتماعية الطبية كالخدمات

 
 :بين األزمة والكارثة االختالفأوجو 

ف مف الكتاب كالباحثيف كالميتميف بيذا المجاؿ عمميان كعمميان عمى استخداـ ك درج الكثير 
كالكارثة عمى أنيما كممتاف مترادفتاف، عمى الرغـ مف محاكالتيـ اإلشارة إلى بعض كممة األزمة 

الفركؽ بينيما، كعمى الرغـ مف ذلؾ في النظرة إلى األزمة كالكارثة مف حيث الترادؼ كالتشابو 
كاالختالؼ إال أننا الحظنا مؤخران بداية التشكؿ ليذه المصطمحات مما يجعؿ كال منيما ذا داللة 

 (.2006الشعالف، . )ةمعين
كيعتقد بعض الباحثيف أف الككارث غالبان ما تككف بأسباب طبيعية، بينما األزمات يخمقيا 

إال أف ىذا القكؿ أيضان ال يمكف قبكلو عمى إطالقوإ إذ إف ىناؾ مف الككارث التي حدثت . .اإلنساف
الشعالف، . )إلنساف ليس غيركارثة سببيا ا" تشير نكبؿ"إىماالن، فحادثة  بسبب اإلنساف عمدان أك

2007) 
قاصر عف التعبير تمامان عف " الكارثة"بأف مصطمح (: 59ص ،1990الخضيرم،)كيرل 

، كثيران ما يرتبط بالحس القكمي، خاصة إذا ما كانت "الكارثة"، خاصة كأف مفيكـ "األزمة"مصطمح 
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ة سببان في إيجاد عكامؿ كارثة طبيعية، لـ يتدخؿ اإلنساف في صنعيا، كمف ىنا قد تككف الكارث
تعبئة الشعكر القكمي، كتكحيد القكل البشرية، كحفز الطاقات المختمفة في المجتمع، : إليجابية مثؿ

لينظميا ىدؼ كاحد، قد يستمر حتى كلك بعد انتياء عالج نتائج الكارثة، أما األزمة فيي تكلد 
الذم نشأت فيو األزمة كليس  في الكياف اإلدارم" الثقة"، تؤدم إلى فقد عنصر "شككؾ ضخمة"

بالضركرة أف يتكلد عنيا عامؿ إيجابي، بؿ قد يككف تأثيرىا سمبيان مدمران عندما تصؿ األزمة إلى 
 .قمة عنفيا

 :يكضح أىـ الفركؽ بيف األزمة كالكارثة( 1)كالجدكؿ رقـ 
 (1)جدول رقم 

 الفرق بين األزمة والكارثة
 الكارثة األزمة عنصر المقارنة

 كاممة تصاعدية المفاجأة
معنكية كقد يصاحبيا خسائر مادية  الخسائر

 كبشرية
 بشرية كمادية كبيرة

 غالبان طبيعية كأحيانان إنسانية إنسانية أسبابيا
 صعكبة التنبؤ إمكانية التنبؤ التنبؤ بوقوعيا

الضغط عمى متخذ 
 القرار

 تفاكت في الضغط تبعان لنكع الكارثة ضغط كتكتر عالي

 .غالبان كمعمنة أحيانان كبسرية المعونات والدعم
أنظمة وتعميمات 

 المواجية
قميمية كدكلية  داخمية أنظمة الحماية )محمية كا 

 (المدنية
أعـ كأشمؿ فاألزمة تعني كافة  الشمولية

األزمات الكبيرة كالصغيرة المحمية 
كاإلقميمية أك الدكلية أك حتى األسرية 

 ثكىي تعني بشكؿ عاـ الككار 

تنحصر بشكؿ عاـ في الحكادث ذات 
الدمار الشامؿ كالخسائر الكبيرة في 

 األركاح كالممتمكات

التأييد والعارضة 
 الداخمية

يكجد لألزمة تأييد كمعارضة داخمية 
 كخارجية

 ال يككف ليا مؤيدكف

 الكارثة قد تكلد أزمة أك أزمات متنكعة فاألزمة قد تكلد كارثة التكامل
 ,Shaluf,& Others)ك (13-11:، ص2006الشعالف،)و (39 :، ص2002الشعالن،: )المظذس
 .بتصرؼ مف الباحث (2003
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كالكاقع، كبعد استعراض ىذه الفركؽ بيف األزمات كالككارث، نساىـ في تشكيؿ مفاىيـ 
 .مفيـك كؿ مف األزمة كالكارثة، بشكؿ ال لبس فيو كال غمكض الستخداـكاضحة 

لباحث باالختالؼ بيف المفيكميف، فقد استخدميما بشكؿ مترادؼ كعمى الرغـ مف قناعة ا
 .، في كثير مف المكاضع في ىذه الدراسة(مجازان )

 
 :خصائص األزمات والكوارث

تتسـ األزمات كالككارث بصفة عامة ببعض المالمح المشتركة التي تحدد مدل إمكانية 
مرتبة مف تصنيؼ الككارث  إلى أدنىيرقى  أك ىي مجرد حادث عادم ال ككارثةكأزمة أك قبكليا 
  .تكاألزما

  :أبرزىاالكوارث تتصف بعدة خصائص لعل من و  وفي الواقع فإن األزمات
 .إف مصدر الخطر أك األزمة يمثؿ نقطة تحكؿ أساسية في أحداث متعاقبة كمتسارعة -أ 
إنيا تسبب في بداية حدكثيا صدمة كدرجة عالية مف التكتر مما يضعؼ إمكانات الفعؿ  -ب 

 .لمكاجيتيا
يؤدم إلى درجات عالية مف الشؾ في الحمكؿ المطركحة لمكاجية  المفاجئإف تصاعدىا  -ج 

 .األحداث المتسارعة نظران لمضغط النفسي كلندرة المعمكمات أك نقصيا
 .بما أف الكارثة تمثؿ تيديدات لحياة اإلنساف كممتمكاتو، فبف مجابيتيا تمثؿ كاجبان مصيريان  -د 
ك األزمة تستمـز خركجان عف األنماط التنظيمية المألكفة كابتكار نظـ أك إف مكاجية الكارثة أ -ق 

 .نشاطات تمكف مف استيعاب كمكاجية الظركؼ الجبرية المترتبة عمى التغيرات الفجائية
إف مكاجيتيا تستكجب درجة عالية مف التحكـ في الطاقات كاإلمكانات كحسف تكظيفيا في  -ك 

التنسيؽ كالفيـ  تييئة مف االتصاالت الفاعمة التي إطار مناخ تنظيمي يتسـ بدرجة عالي
  (54ص ،1990الطيب،) .المكحد بيف جميع األطراؼ المشتركة ذات العالقة

التيديد بشكؿ كبير لممصالح األساسية ألطراؼ األزمة، كأف ليا انعكاساتيا عمى مصالح  -ز 
 .الدكلة العميا

لضركرم اتخاذ القرار المناسب ضيؽ الكقت المتاح كقصكر المعمكمات، بينما يككف مف ا -ح 
ال أصبح القرار عديـ الفعالية، بؿ قد يحدث نتيجة سمبية تؤدم إلى  قبؿ تطكر األحداث، كا 

 .تأـز المكقؼ بدرجة أكبر
 .أف ىناؾ تأثيرات كتفاعالت مستمرة تؤثر عمى أطراؼ األزمة، كمف ثـ ردكد فعؿ متباينة -ط 
زؿ كالككارث الطبيعية التي ليس ليا مقدمات أك كثيران ما تككف األزمة غير متكقعة مثؿ الزال -م 

 .احتماالت، كالتي تنتج مجاعات أك تشريدان لممكاطنيف



18 
 

يمكف التنبؤ بالككارث قبؿ حدكثيا، مثؿ  -مع كجكد الخبرة المناسبة –في عديد مف الحاالت  -ؾ 
عشماكم، . )تكقع حدكث زالزؿ كذلؾ بتكفر إمكانيات كمراكز الرصد لمتغيرات الجيكلكجية

1996 .) 

 : كما أن العمماء والباحثين في مجال إدارة األزمات يرون أن األزمات عمومًا تتسم باآلتي
 .مما يحدث أثران مف كقع الصدمة: المفاجأة -أ 
 .تعتبر األزمة تيديدان مباشران لمقيـ كالحاجات: التيديد -ب 
 .تتكلد عنيا سمسمة مف المكاقؼ المتجددة كالحادة: السرعة -ج 
عكامؿ المفاجأة كالتيديد كالسرعة ال تسمح بادراؾ األزمة كالعكامؿ إذ أف : الغمكض -د 

 (.61-57 :، ص2002الشعالف،)المتشابكة في المكاقؼ المتالحقة 
تمثؿ األزمة نقطة تحكؿ جكىرم ينطكم عمى درجة مف الغمكض كعدـ التأكد  -ق 

 .كالمخاطرة
 .تتطمب قرارات مصيرية لمكاجيتيا أك لحسميا -ك 
أك  –كقد يفقد أحد طرفي األزمة ،  تتسـ أحداثيا بالسرعة كالديناميكية كالتعقيد كالتداخؿ -ز 

 .السيطرة عمى مجرياتيا –كالىما 
مكانيات ضخمة،  تتطمب األزمة معالجة خاصة -ح   (9، ص2006عبد القادر، ،) .كا 

 الظركؼ لمكاجية المتزايد الفعؿ كرد المتزايد الفعؿ إلى الحاجة فييا تتزايد تحكؿ نقطة -ط 
 .الطارئة

 .المطركحة القرارات في الشؾ مف عالية بدرجة تتميز -م 
 .األحداث في التحكـ فييا يصعب -ؾ 
 .المعمكمات كنقص التأكد عدـ مف ظركؼ فييا تسكد -ؿ 
، 2003،عميكة) .التفكير كتقييد الرعب حد إلى تصؿ قد كاليمع الخكؼ مف حالة سيادة -ـ 

 (81ص
 التعامؿ إعاقة إلى تؤدم لألزمة خصائص ثالث ىناؾ فبف L. Komfort كمفكرت لكيس رأم فيك 

 :كىي كمعالجتيا، معيا
 Uncertainty: التأكد عدـ أك الشؾ عامؿ -أ 
 Interaction: التفاعؿ عامؿ -ب 
 (27، ص2005كردـ ،)  Complexity : كالتعقيد التشابؾ عامؿ -ج 
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كيجدر التنكيو بأف ىناؾ العديد مف المصطمحات التي تستخدـ لمتعبير عف األزمات كالككارث، 
كتعني مغامرة، Risk كتعني كارثة، كDisaster كتعني أزمة، ك Crisisمثؿ مصطمحات 

كرغـ ذلؾ فبف ىذه المصطمحات تستخدـ أحيانان مف قبؿ البعض . كتعني طكارئ Emergencyك
 (.2006الشعالف،". )األزمة"كىك لتعني شيئان كاحدان 

ىناؾ الكثير مف المفاىيـ الشائعة كالتي قد تتشابو مع : "بأف( 225ص، 1996دره،)كذكر 
في بعض خصائصيما كلكنيا في الكاقع ليست كذلؾ كنذكر منيا عمى سبيؿ  األزمة أك الكارثة

 : المثاؿ
مككف، أك كحدة نظاـ  ىي شيء حدث كانقضى أثره، كىي خمؿ في: Incidentالكاقعة  -أ 

 .فرعي مف نظاـ أكبر
 .خمؿ يؤثر تأثيران ماديان عمى النظاـ ككؿ: Accidentالحادث  -ب 
تغير فجائي حاد األثر يحدث بسبب تغيرات متصمة في : Catastrophe( الفاجعة)الكارثة  -ج 

ؿ القكل ذات العالقة، كيككف مف نتائجيا انييار التكازف في المؤسسات، كمف أمثمتيا الزالز 
 .كالبراكيف الفيضانات

تعبر عف الباعث األساسي الذم يسبب حالة مف الحاالت غير : Problemالمشكمة  -د 
المرغكب فييا، كتحتاج عادةن إلى جيد منظـ لمتعامؿ معيا كحميا، كقد تؤدم إلى كجكد 

 (.12، ص2001عميكه،.)أزمة كلكنيا ليست بذاتيا أزمة

 (:22، ص2008لـ، آؿ سا) تتسم الكارثة بالخصائص التاليةو 
 .إف مصدر الخطر أك الكارثة يمثؿ نقطة تحكؿ أساسية في أحداث متعاقبة كمتسارعة -
إمكانات الفعؿ  أنيا تسبب في بداية حدكثيا صدمة كدرجة عالية مف التكتر مما يضعؼ -

 .لمكاجيتيا
أف تصاعدىا المفاجئ يؤدم إلى درجات عالية مف الشؾ في الحمكؿ المطركحة لمكاجية  -

 .ة نظران لمضغط النفسي كلندرة المعمكمات أك نقصياعاألحداث المتسار 
 .بما أف الكارثة تمثؿ تيديدات لحياة اإلنساف كممتمكاتو فبف مجابيتيا تمثؿ كاجبان مصيريان  -
األنماط التنظيمية المألكفة كابتكار نظـ أك نشاطات  يستمـز مكاجية الكارثة خركجان عف -

 .تمكف مف استيعاب كمكاجية الظركؼ الجبرية المترتبة عمى التغيرات الفجائية
تستكجب مكاجيتيا درجة عالية مف التحكـ في الطاقات كاإلمكانات كحسف تكظيفيا في  -

التنسيؽ كالفيـ المكحد إطار تنظيمي يتسـ بدرجة عالية مف االتصاالت الفاعمة التي تييئ 
 (.57-55:، ص2002الشعالف،.)بيف جميع األطراؼ ذات العالقة
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 :وىناك من يرى بأن الكارثة ىي كل حادث يستوفي المعايير الخمسة التالية
أشخاص كحد أدنى، كينطبؽ ىذا الشرط عمى مجرد  10أف يترتب عمييا مقتؿ أك إصابة  -

 .أشخاص دكف كقكع قتمى 10إصابة 
عنيا خسائر مادية تقدرىا الدكلة بقيمة معينة كتضع ليا حدان أدنى إذا كصمت قيمة  أف ينتج -

ف لـ تسفر عف قتمى أك مصابيف  .تمؾ الخسائر إلى ىذا الحد اعتبرت كارثة، كحتى كا 
أف يترتب عمييا اىتماـ إعالمي يعبر عف نفسو في قياـ الصحافة ككسائؿ اإلعالـ بمتابعتو  -

 .ألكثر مف يكميف
 .طرحيا لمنقاش في المجالس النيابية أك أحد لجانيا بأم مف أشكاؿ النقاش أف يتـ -
أف يرتبط بيا كقائع كصدامات كعنؼ كشغب سكاءن ألسباب سياسية أك دينية، كبغض  -

آؿ الشيخ، . )النظر عف حجمو كمستكل الخسائر المادية كعدد القتمى كالجرحى
 (.15ص،2008

 : الكارثة أبعاد األزمة و
بأنو عند تحميؿ األزمة كمحاكلة معرفة أبعادىا يمكف ( 29-28:،ص1990ديف،عز ال)يرل 

 :االستعانة ببعض العناصر مثؿ
كىؿ ىي مشكالت سابقة تطكرت إلى حد األزمة، أـ ىي تيديد  :مصدر األزمة وأسبابيا -

 ؟.خارجي، أـ عكامؿ طبيعية، أـ مكقؼ طارئ داخمي
 .كيقاس بمدل تيديدىا لممصالح الحيكية أك القيـ األساسية لمدكلة :ثقل األزمة -
 .كيقاس بمدل ما ىك متاح مف خيارات في مكاجيتيا :تعقد األزمة -
كيقاس بمعدؿ األحداث في فترة زمنية محددة، فكمما تالحقت األحداث في  :كثافة األزمة -

 .فترة زمنية كجيزة كمما كانت األزمة أكثر كثافة
  (.قصيرة، متكسطة، ممتدة)كىك الكقت الذم تستغرقو  :ي لألزمةالمدى الزمن -
أزمة داخمية بحتة، أزمة داخمية )كىك اإلطار المكاني الذم تشممو األزمة  :نطاق األزمة -

  (.ممتدة لمخارج، أزمة خارجية
 :أبعاد الكارثة ضمف الجكانب التالية( 41:ص،2009الدليمي،)يمخص كما 

التي أدت إلى حدكثيا، ىؿ ىي طبيعية أـ بشرية، مفاجئة، مصدر الكارثة كاألسباب  -
 .سريعة، بطيئة، داخمية، خارجية

 .مدل تأثير الكارثة كما تسببو مف دمار كخراب كخسائر مادية كبشرية -
نكع أك طبيعة الكارثة، كىؿ تكجد إجراءات يمكف أف تحد مف آثارىا، كىؿ ىي شديدة أـ  -

 .بسيطة
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ة الزمنية التي تستغرقيا الكارثة كمدل تالحؽ أحداثيا مثؿ زمف حدكث الكارثة، أم الفتر  -
الزالزؿ تحدث لفترة قصيرة إال أنيا تتبعيا ىزات ارتدادية أك ينتج عنيا أمكاج تسكنامي 

 .عاتية، أك فيضانات تككف عمى شكؿ مكجات متتالية
حة التي نطاؽ الكارثة، أم الحيز الجغرافي الذم يقع ضمف نطاؽ تأثير الكارثة، أك المسا -

 .أثرت فييا
 .تحديد مكاف حدكث الكارثة بشكؿ دقيؽ أممكضع حدكث الكارثة،  -
نمط حدكث الكارثة، فمكؿ كارثة خصائص خاصة، كضمف النكع الكاحد تكجد أنماط  -

 . مختمفة

 :أسباب نشوء األزمة أو الكارثة
كمناخية،  بيكلكجية،) طبيعية إلى عمميان  تصنؼ كىي عديدة كأنكاع أنماط الككارث

 رغـ كلكف بكقكع بعضيا التنبؤ كيمكف( إرادية كغير إرادية) صنع اإلنساف كمف( كككنية كجيكلكجية،
 تحقيؽ لنكاجو أفضؿ بشكؿ أف نستعد ىك نفعمو أف يمكف ما ككؿ كقكعيا منع المستحيؿ فمف ذلؾ

 ما إذا لمكاجيتيا فقط نستعد ال فبننا البشر مف صنع ىي التي األزمات بعكس كقكعيا احتماالت
 خمؿ لحدكث نتيجة القرار لمتخذ إدارم فشؿ عف األزمة حدكثيا، كتعبر لمنع نسعى كلكف كقعت
 . خبرة عدـ أك معيف

أسبابان  ىناؾ فبف كاف كحيثما حدكثيا، إلى تشير كشكاىد عمييا تدؿ مقدمات أزمة كلكؿ
ذا لنشكء مختمفة  يمكف كلكف كتتعدد، تتنكع أسبابيا فبف عدـ، مف تنشأ ال األزمات كانت األزمات، كا 

 .(19، ص2003القحطاني،)األزمة  كأطراؼ عناصر أسبابيا إلى رد
 

 : أسباب األزمات التي تمر بيا أي منظمة
كالزالزؿ  كما ىك الكضع بالنسبة لمككارث الطبيعية :أسباب خارجة عن إرادة اإلنسان -أ 

 .كالبراكيف كغيرىا
كىي ناتجة عف أخطاء بشرية، تتعمؽ بسكء التعامؿ مع المعمكمات،  :األزمات التكنولوجية -ب 

 .مف حيث سرعتيا كالتداخؿ فيما بينيا كعدـ القدرة عمى ربطيا
كأسبابيا تعكد لعدـ كجكد نظاـ لمتخطيط كالمراقبة كنظـ المعمكمات، كعدـ  :سوء اإلدارة -ج 

عالقات الييكؿ االىتماـ باألزمات كالككارث، كالتخبط اإلدارم كعدـ التعامؿ ب
 .(Otto,2009)التنظيمي

 .كىك عدـ اإليماف با خريف :انعدام الثقة -د 
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، 2006ماىر،)أكبركىك افتعاؿ المشاكؿ كاألزمات لمتمكيو عمى أزمات  :األزمات المتعددة -ق 
 (.28-23:ص

لمتعامؿ مع بعض األحداث كالمكاقؼ، كقد  :ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية والمعنوية -ك 
يؤدم القصكر في اإلمكانيات التي تفاقـ الكضع كمضاعفة الخسائر المادية كالمعنكية 
الناجمة عف األزمة، بما قد يتسبب في إيجاد أزمات تابعة كاف مف الممكف تالفييا في 

استخداـ المكارد المحظة األكلى لك تـ التعامؿ مع األزمة بميارة عالية مف خالؿ حسف 
 .المتاحة، مثؿ أزمة الديكف

أم اإلشارات التي تسبؽ األزمة إيذانا بكقكعيا مع عدـ جدية سكء تقدير  :إىمال اإلنذارات -ز 
المكقؼ بالنسبة لتمؾ اإلشارات كاإلنذارات سكاء عف قصد أك غير قصد، كيأتي ىذا لسبب 

 .لكقائية، مثؿ أزمة اإلرىابعدـ االعتقاد كقمة الخبرة في التعامؿ الخاص بالجكانب ا
تككف اإلشاعات سبب ىاـ في تككيف األزمات كيتـ تسخير اإلشاعة  كثير ما :اإلشاعات -ح 

كممكمة مف جانب قطاع كبير مف األفراد  مجمكعة حقائؽ صادقة قد حدثت فعالن  باستخداـ
عالنيا في تكقيت  كبالتالي فبف إحاطتيا بيالة مف البيانات كالمعمكمات الكاذبة كالمضممة كا 

 .ؿ استغالؿ حدث معيف تحقؽ األزمةكمف خال معيف،
مف األزمات، مثؿ ذلؾ انفجار مككؾ  ان أم إىماؿ البشر الذم سبب كثير  :األخطاء البشرية -ط 

الفضاء تشالجنر كما نتج عنو مف أزمة عنيفة في الثقة في بعض الييئات المشرفة عمى 
، كاف مصدره خطأ لمجتمع األمريكيبرنامجو، كما أحدثتو األزمة مف صدمة في كياف ا

س كثير مف العامميف عف القياـ بكظائفيـ الفنية ككذلؾ المشرفيف عاقبشرم متمثؿ في ت
 .عمى القياـ بالعمميات اإلشرافية

يمثؿ اإلدراؾ مرحمة استيعاب المعمكمات التي أمكف الحصكؿ عمييا كالحكـ  :سوء اإلدراك -م 
نجـ عف تداخؿ في كاف ىذا اإلدراؾ غير سميـ ك  ماذا التقديرم عمى األمكر المعركضة، فب

الرؤية كالتشكيش سكاء المعتمد أك الطبيعي، فبنو يؤدم إلى عدـ سالمة االتجاه الذم اتخذه 
القائد اإلدارم، بؿ كيؤدم إلى انفصاـ العالقة بيف األداء الحقيقي لمكياف اإلدارم 

خذىا ىذا القائد اإلدارم، كمف ىنا إذا كبيف القرارات التي يت( المؤسسة، الدكلة، المشركع )
تراكمت نتائج التصرفات السابقة بشكؿ معيف، في حيف كاف متخذ القرار يدرؾ أنيا تأخذ 

 .(األزمة)فبنو يخمؽ ضغطا مكلدنا االنفجار شكال آخر،
كىي مف أكثر أسباب األزمات في جميع المجاالت خاصة  :سوء التقدير والتقييم -ؾ 

، كما تعد أزمة حرب فييا الصداـ العسكرم كشيؾ الحدكثتي يككف المجاالت العسكرية ال
أحد األمثمة القكية عمى ىذا السبب خاصة عندما تكافرت لدل كؿ مف  1973أكتكبر 

سرائيؿ المعمكمات الكاممة عف الحشكد المصرية كالسكرية العسكرية  الكاليات المتحدة كا 
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في خطأ سكء التقدير، مما أدل إلى  تىـ كغطرسة القكة كخداع النفس كقعكلكنيا تحت ك 
نشكء األزمة العنيفة الطاحنة التي حطمت أسطكرة التفكؽ العنصرم اإلسرائيمي كأسطكرة 

 .يقير، كأصابت المجتمع اإلسرائيمي بأزمة عنيفة في أمنو كاستقراره جيشيا الذم ال
كىذا النكع مف اإلدارة يعمؿ ليس فقط كسبب كباعث لألزمات، كلكف  :اإلدارة العشوائية -ؿ 

أيضا كبدرجة أشد خطكرة كمدمر لمكياف اإلدارم كمحطـ إمكانياتو كقدراتو كالستعداده 
أك يمكف التغمب عمييا، فاإلدارة العشكائية ىي  لمكاجية أم أزمة ميما كاف حجميا صغيران 

كالتسيب كتحكؿ الكياف اإلدارم الذم حدثت بو  فاتاالنحراإدارة تقكـ عمى الجيؿ كتشجيع 
يستطيع الصمكد أماـ أم أزمة، كتقكـ ىذه اإلدارة عمى أساليب الفعؿ،  إلى كياف رخك ال

كاتخاذ القرار الذم يمميو المكقؼ كالمزاج الشخصي لمقائد، كىي إدارة تبريرية، كالقرارات فييا 
خصبنا لمفساد كاإلفساد كالنيب السافر لكؿ  معدكمة التأثير كيصبح الكياف اإلدارم مرتعا

 .المكارد
  (19، ص2008آؿ الشيخ،). سكء الفيـ -ـ 

 : كأيان كاف فبف ىناؾ أسبابان مختمفة لنشكء األزمات يظيرىا لنا الشكؿ التالي
 (1)شكل رقم 

 أسباب نشوء األزمات

مىهج اقخظادٌ إداسٌ لحل األصماث علً مغخىي : إداسة األصماث" 28ص، (1990)الخضُشٌ، ": المصدر

 ."، القاهشة2، مكخبت مذبىلٍ، ط"االقخظاد القىمٍ والىحذة االقخظادَت
 

 سىء انفهم

سىء 

 اإلدراك

سىء انتقذيز 

 وانتقييم

اإلدارة 

 انعشىائيت

انزغبت في 

 اإلبتشاس

 انيأص

 اإلشاعاث

استعزاض 

 انقىة

األخطاء 

 انبشزيت

األسماث 
انمتعمذة 

 انمخططت

 تعار ض األهذاف

 أسباب نشىء األسماث

 تعارض انمصانح
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 المحيطة بيا، كالبيئة المنظمة استقرار تيدد زمةاأل أف االستنتاج يمكف تقدـ، ما خالؿ كمف
 تمكف أصحاب مبتكرة، كأنشطة كنظمان  مألكفة، غير تنظيمية أنماط مكاجية يتطمب الذم األمر
 درجة يمـز تكافر حيث المفاجئة، التغييرات ىذه عمى المترتبة الجديدة الظركؼ مكاجية في القرار
 بالمركنة تنظيمي يتسـ مناخ إطار في تكظيفيا، كحسف كاإلمكانيات الطاقات في التحكـ مف عالية

 ىناؾ أف نتائج األزمة مف يتبيف قد األحياف بعض كفي ،الفعالة االتصاالت مف العالية كبالدرجة
 في العاممة القكل في أكساط التكتر درجات مف يرفع مما القرار، متخذم قبؿ مف كفعالية كفاءة عدـ

 كذلؾ. األزمة إلدارة الكقت الالـز ضيؽ ضغط إلى باإلضافة كالمعارضة، منيا المؤيدة المنظمة،
 المعمكمات، تدفؽ في القصكر الخبرات، أك نقص بسبب أك القرار، لمتخذ الرؤية كضكح عدـ بسبب
 الفشؿ سببكي المنظمة داخؿ كفقداف التكازف المنتظمة اإلجراءات تعطيؿ إلى يؤدم مراأل ىذا فاف
 .األزمة إدارة في
 

 : والكوارث أنواع األزمات
كالباحثكف في مجاؿ عمـ عمى الرغـ مف تعدد كتنكع األزمات كالككارث فيما أكرده العمماء 

إدارة األزمات كالككارث، إال أف الكاقع أف تصنيؼ األزمات كالككارث يعتمد في األصؿ عمى الجانب 
 .الذم ينظر منو إلى الحادثة

تصنيؼ أنكاع األزمات الككارث إلى التصنيؼ ( 157-159:، ص1996الشعالف،)كيقسـ 
 : ا تي
 : من حيث طبيعة الحدوث  -1

  :ىماحسب طبيعة الحدكث إلى قسميف رئيسيف  األزماتلدراسات عمى تقسيـ درجت معظـ ا
 : بفعل اإلنسان كوارثأزمات و  - أ

  :مثؿالناشئة عف فعؿ بشرم،  ككارثاألزمات كالكىي تمؾ 
 . الغزك العسكرم -
 . عمميات اإلرىاب، كخطؼ الطائرات كالسفف كاحتجاز الرىائف كالتفجيرات -
 . االضطرابات العامة كالفتف المختمفة -
حكادث تمكث البيئة، مثؿ تسرب اإلشعاع أك المكاد الكيميائية أك الصناعية إلى  -

 . اليكاء كاألرض كالماء
 . اإلىماؿ الذم ينتج عنو انييار السدكد أك انقطاع الكيرباء كالماء في المدف الكبرل -
 . الحرائؽ الكبيرة عمدان أك إىماالن  -
 . الخ. .. ائرات كالقطارات كغرؽ السفف الضخمةحكادث الط -



25 
 

  :طبيعية كوارثأزمات و  - ب
  :مثؿالتي ال دخؿ لمنشاط البشرم بحدكثيا،  األزمة أك الكارثةكىي 

 . الزالزؿ كالبراكيف كاألعاصير -
 . ما شابو ذلؾالجفاؼ ك  ك الفيضانات -

  :بالكارثةمن حيث المستيدف  -2
 . اعتداء عمى شخصيات - أ
 . اعتداء عمى ممتمكات - ب

  :اليدفمن حيث  -3
 . كتفجير الطائرات دكف تحديد مطالب كخالفيما. .ا خرإرىاب الطرؼ  - أ
 . االبتزاز ، كفرض مطالب معينة كشرط إلنياء األزمة - ب

  :زمة أو الكارثةحيث مسرح األ  من -4
خمقتيا الظركؼ في مسرح الحادث، كالذم يحدث عندما يطمب  كارثةأك  أزمة - أ

 .ؼ طائرة اليبكط في مطار ما لمتزكد بالكقكدمختط
 . حدد فييا مسبقان مسرح الحادث الذم كقعت فيو كارثةأك  أزمة - ب

 : حيث المصدر من -5
كالذم يحدث عندما يتـ تفجير معيف في بمد ما العتبارات  مصدرة،أزمة أك كارثة  - أ

 . معينة ليا أىميتيا في بمد آخر
أزمة أك كارثة ليا جذكرىا في بمد الحادثإ سكاء كانت ىذه الجذكر سياسية أك  - ب

 . غيرىا
 :من حيث العمق -6

 .أزمة سطحية غير عميقة ىامشية التأثير - أ
 .أزمة عميقة جكىرية ىيكمية التأثير - ب

 : من حيث التكرار -7
 . ذات طابع دكرم متكرر الحدكث كارثةأزمة أك  - أ
، كتسمى األزمة أك الكارثة المباغتة، عشكائية كغير متكررةككارث فجائية أزمات ك  - ب

أبك ). كىي تتـ بشكؿ فجائي كال يككف ىناؾ إيحاء أك مقدمات أك تكقعات
 (.229،ص1995شامة،

 : من حيث المدة -8
 .أزمات كككارث قصيرة األمد يتـ إخمادىا كالقضاء عمييا في مدة قصيرة - أ
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 . تمر معالجتيا لمدة طكيمةأزمات كككارث طكيمة األجؿ كىي التي تس - ب
 : من حيث اآلثار -9

 . ذات آثار كخسائر بشرية أزمات كككارث - أ
 . ذات آثار كخسائر مادية أزمات كككارث - ب
 . ذات آثار كخسائر مختمطة أزمات كككارث  - ج

  :القصدحيث  من -8
 . تحبكيا إحدل القكل كتنفذىا لتحقيؽ أىداؼ معمكمة عمديو أزمات كككارث - أ
نما نتيجة إىماؿ كسكء  عمديوغير  أزمات كككارث - ب مثؿ بعض الككارث  تقدير،كا 

 . الصناعية
قضاء كقدر ال حيمة لإلنساف فييا أمثاؿ الككارث الطبيعية كزالزؿ  أزمات كككارث  - ج

 . كأمكاج البحر العاتية، كاألعاصير
  :المعالجةحيث مستوى  من -9

داخؿ الدكلة كتتطمب معالجة  محمية تتعمؽ بدكلة كاحدة أك منشأة بعينيا أزمات كككارث - أ
 .محمية

 . إقميمية تتعمؽ بعدة دكؿ في المنطقة تتطمب تنسيقان إقميميان لمكاجيتيا أزمات كككارث  - ب
 .دكلية تتعمؽ بعدة دكؿ أجنبية كتتطمب تنسيقان كجيكدان دكلية لمعالجتيا أزمات كككارث   - ج

 : األزمات فوائد
 :كمنيا المنظمة، إال أنيا تحتكم عمى العديد مف الفكائدألزمات خسائر عمى كافة جكانب لكما ألف 

 2004)بميؾ،)
 :األبطال ميالد -أ 

 عمى يحصمكف الذيف المكىكبكف فاألشخاص القادة، تخمؽ أف يمكف األزمات إف
 بالنسبة كحتى اإلنجاز، عمى قدراتيـ عمى كيبرىنكف البيركقراطية قيكد يحطمكف فرص
 كالعمؿ خطيرة مياـ لمباشرة كبيرة فرصة األزمة تمثؿ الدنيا، أك الكسطى اإلدارة في لممدير
 .الغمكض مع التعايش كيفية كتعمـ جدد أناس مع

 : التغيير تسريع -ب 
 يرحبكا أف التغيير إلى يسعكف الذيف أكلئؾ عمى كينبغي الكقت، تضغط األزمة إف
 إال األخرل، ىي تتسارع األزمات لمعظـ مرغكبة غير جانبية آثاران  ىناؾ أف فرغـ باألزمة،

 .لمتقدـ صغير ثمف مجرد أنو
  



27 
 

 :المشكالت مواجية -ج 
 بممارسة مشكالت مف لدييـ ما أخطر مكاجية يتحاشكا أف البشر طبيعة مف

 بالذكاء، يتسـ األسمكب ىذا أف يتضح أف نادرة أحكاؿ في كيحدث المعتاد، اليكمي النشاط
 المصاعب كتقؿ الظركؼ تتغير أك نفسيا تمقاء مف المتاعب تزكؿ األحياف بعض ففي

 .األحياف معظـ في كتعقيدان  سكءان  األمكر يزيد التأخير أف بيد الكقت، بمركر
 :األفراد تغيير إمكانية -د 

 الشركة عمؿ قكة عمى ىامة تغييرات إدخاؿ الصعب مف يككف العادية األكقات في
 فبف ثـ كمف العمالية، النقابات كمعارضة كاالستياء القمؽ إثارة دكف بيا، اإلدارة كصفكؼ
 .لمتغيير جيدة بيئة تكجد األزمة

 : الجديدة االستراتيجيات -ه 
 يمكف ال ثكابت تبدك التي الخطط في النظر إعادة أحيانان  تفرض األزمات إف
 السيطرة كفقداف كالضغكط التأكد كعدـ الشركة ازدىار يكاجو الذم فالتيديد عنيا، التزحزح
 تبرز األكقات ىذه مثؿ كفي جديدة، اتجاىات كدراسة جديدة أفكار بظيكر تسمح أمكر كميا

 . الجديدة االستراتيجيات
 :المبكر اإلنذار أنظمة -و 

 تكرار لتفادم ما طريقة إيجاد في ما، أزمة مف النجاة ليـ تحقؽ مف معظـ يرغب
 في األياـ لنا تحممو ما نعرؼ أف إلى بحاجة نحف األحداث عمى نؤثر كلكي التجربة،
 كاف إف األداء عدـ تستشعر مبكر لإلنذار أنظمة إقامة منا يستمـز بدكره كىذا جعبتيا،
 . طكيؿ بكقت األزمة تبدأ أف قبؿ الخطر مف لمتحذير إشارات كترسؿ مكجكدان 

 :جديدة تنافسية مزايا -ز 
 كأصمب اءن ذك أكثر التجربة تجعميا ما عادة ما أزمة مف تنجك التي الشركة إف

 كيؼ يعرفكف فبنيـ الناجيف، بيف التضامف ركح خمؽ إلى األزمة محنة كتميؿ عكدنا،
 في االجتياد قيمة رأكا كقد منتصريف منيا يخرجكف ككيؼ األزمة مكاجية في يتصرفكف

 .بذكاء العمؿ كقيمة العمؿ
  

  :مراحل األزمات والكوارث
 :بأف األزمة تمر بالمراحؿ السبع ا تية( 19،ص2005الشيراني،)يرل 

كىي المرحمة التي تنضج كتظير فييا أسباب ميالد األزمة، كىي  :الكمون والتكوينمرحمة  .1
مرحمة قد تطكؿ أك تقصر، حسب الظركؼ كاإلجراءات التي تعجؿ أك تبطئ باألزمة أك 

 .تفضي عمييا قبؿ ميالدىا
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 حذة األصمت دسجت

 

 

 الضمه

 

 
مشحلت 

الخكىَه 

 والكمىن

 

 

مشحلت 

 المُالد

 

 

مشحلت 

 الخظاعذ

 

 

مشحلت 

 االوفجاس

 

 

مشحلت 

الىضج 

 االعخقشاس

 

 

مشحلت 

 االوحغاس

 

 

مشحلت 

 االخخفاء

 

 

 (20:، ص2005الشهشاوٍ، ): المظذس

كىي المرحمة التي تسفر فييا األزمة عف نفسيا كتظير عمى سطح  :مرحمة الميالد   .2
 .األحداث

كىي المرحمة التي تبدأ فييا األزمة في استقطاب االىتماـ  :مرحمة التصاعد واالتساع .3
 .بسبب اتساع دائرة كعمؽ كتأثير كتصاعد كتيرتيا

 .كىي المرحمة التي لـ يعد باإلمكاف معيا احتكاء األزمة :مرحمة االنفجار .4

ا كعنفيا كقد كىي المرحمة التي تبمغ فييا األزمة أقصى درجات تأثيرى :مرحمة النضج .5
دارتيا كأطرافيا  .تستقر عند ذلؾ المستكل لفترة قد تطكؿ أك تقصر حسب طبيعة األزمة كا 

كىي المرحمة التي يبدأ فييا الكياف باستعادة السيطرة عمى األحداث  :مرحمة االنحسار .6
 .كاألكضاع

. ارىا كنتائجياكىي المرحمة التي تنتيي فييا األزمة تمامان، كال يبقى إال آث :مرحمة االختفاء .7
 (2)رقـ  انظر الشكؿ

 (2)شكل رقم 
 مراحل األزمة

 

 
  
 

                      
 
 

بمراحؿ تطكر األزمة كلكف قاـ بتقسيميا إلى ( 2005الشيراني،)، مع (1990الخضيرم،)كال يختمؼ 
 : خمس مراحؿ رئيسية ىي

 : مرحمة الميالد . 1
مبيـ قمؽ ( إحساس)في ىذه المرحمة تبدأ األزمة الكليدة في الظيكر ألكؿ مرة في شكؿ 

ك الحجـ أك بكجكد شيء ما يمكح في األفؽ، كينذر بخطر غريب غير محدد المعالـ أك االتجاه أ
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نما ىي نتيجة لمشكمة ما لـ يتـ معالجتيا ، فالمدل الذم سيصؿ إليو األزمة غالبان ال تنشأ مف فراغ كا 
 .بالشكؿ المالئـ

اذ بصيرتو ، ىي العكامؿ األساسية في كمف ىنا يككف إدراؾ متخذ القرار كخبرتو كمدل نف
فقادىا " تنفيس األزمة"ف محكر ىذا التعامؿ ىك التعامؿ مع األزمة في مرحمة الميالد، كيكك  كا 

مرتكزات النمك، كمف ثـ تجميدىا أك القضاء عمييا في ىذه المرحمة دكف أف تحقؽ أم خسارة أك 
 .دكف أف تصؿ حدتيا إلى درجة الصداـ العنيؼ

 : ية التنفيس في محورىا العام ىيوتكون عمم
خمؽ محكر اىتماـ جديد يغطي عمى االىتماـ باألزمة، كيحكليا إلى شيء ثانكم ال قيمة  -

 .لو
معرفة أيف تكمف عكامميا كالتعامؿ معيا بالعالج الناجح لمقضاء عمى أسباب التكتر الذم  -

 .انشأ األزمة
 .نكاح أخرل امتصاص قكة الدفع المحركة لألزمة كتشتيت جيكدىا في -

  : مرحمة النمو واالتساع. 2
في الكقت المناسب، حيث تأخذ األزمة  –الميالد  –كتنشأ نتيجة لعدـ معالجة المرحمة األكلى 

 : في النمك كاالتساع مف خالؿ نكعيف مف المحفزات ىما 
  .مغذيات كمحفزات ذاتية مستمدة مف ذات األزمة تككنت معيا في مرحمة الميالد - أ
حفزات خارجية استقطبتيا األزمة كتفاعمت معيا كبيا، كأضافت إلييا قكة دفع مغذيات كم - ب

 .جديدة، كقدرة عمى النمك كاالتساع

كفي تمؾ المرحمة يتعاظـ اإلحساس باألزمة كال يستطيع متخذ القرار أف ينكر كجكدىا أك 
راؼ جديدة إلى يتجاىميا نظران لكجكد ضغط مباشر يزداد ثقمو يكمان بعد يكـ، فضالن عف دخكؿ أط

مجاؿ اإلحساس باألزمة سكاءن الف خطرىا امتد إلييـ أك لخكفيـ مف نتائجيا أك مف أف خطرىا 
 .سكؼ يصؿ إلييـ

كفي ىذه المرحمة يككف عمى متخذ القرار التدخؿ مف أجؿ إفقاد األزمة ركافدىا المحفزة كالمقكية 
، سكاءن باستقطابيا، أك خمؽ تعارض ليا عف طريؽ تحييد كعزؿ العناصر الخارجية المدعمة لألزمة

مصالح بينيا كبيف استفحاؿ األزمة أك تجميد نمك األزمة ببيقافيا عند المستكل الذم كصمت إليو 
 .كعدـ السماح بتطكرىا، كذلؾ عف طريؽ استقطاب عكامؿ النمك الذاتي التي حركت األزمة

 : مرحمة النضج. 3
تصؿ األزمة إلى مثؿ ىذه المرحمة، كتحدث  تعد مف أخطر مراحؿ األزمة، كمف النادر أف

عندما يككف متخذ القرار اإلدارم عمى درجة كبيرة مف الجيؿ كالتخمؼ كاالستبداد برأيو كانغالقو 
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عمى ذاتو أك إحاطة ىذه الذات بالقدسية كالتأليو، كبحاشية مف المنافقيف الذيف يكيمكف لو المديح 
ألزمة إلى أقصى قكتيا كعنفيا، كتصبح السيطرة كبذلؾ تصؿ ا.. كيصكركف لو أخطاءه حسنات

، شديدة القكة الشدة ىنا قد تككف األزمة بالغةك . عمييا مستحيمة كال مفر مف الصداـ العنيؼ معيا
تطيح بمتخذ القرار كبالمؤسسة أك المشركع الذم يعمؿ فيو، أك أف يككف متخذ القرار قد استطاع 

فداء، كىمي، تتفتت األزمة عنده، كتنتيي باستقطاب عناصر بدىاء تحكيؿ اتجاه األزمة إلى كبش 
 .القكة فييا كالسيطرة عمييـ بشكؿ أك بآخر

 : مرحمة االنحسار والتقمص .4
تبدأ األزمة باالنحسار كالتقمص نتيجة لمصداـ العنيؼ الذم تـ اتخاذه كالذم يفقدىا جزءان ىامان 

كة دفع أخرل، عندما يفشؿ الصداـ في تحقيؽ مف قكتيا، عمى أف ىناؾ بعض األزمات تتجدد ليا ق
 .أىدافو كتصبح األزمات في ىذه الحالة كأمكاج البحر، مكجة تندفع كراء مكجة

 : مرحمة االختفاء .5
كتصؿ األزمة إلى ىذه المرحمة عندما تفقد بشكؿ شبو كامؿ قكة الدفع المكلدة ليا أك لعناصرىا 

كالحديث عنيا، إال أنو مف الضركرة االستفادة مف  حيث تتالشى مظاىرىا كينتيي االىتماـ بيا
 . الدركس المستفادة منيا لتالفي ما قد يحدث مستقبال مف سمبيات

كالحقيقة أف االنحسار لألزمة يككف دافعان لمكياف الذم حدثت فيو إلعادة البناء كليس إلعادة 
ثار كنتائج األزمة بعد التكيؼ، فالتكيؼ يصبح أمران مرفكضان كغير مقبكؿ ألنو سيبقى عمى آ

انحسارىا، أما إعادة البناء فيتصؿ أساسان بعالج ىذه ا ثار كالنتائج كمف ثـ استعادة فاعمية الكياف 
كسابو مناعة أك خبرة في التعامؿ مع أسباب كنتائج ىذا النكع مف األزمات  .كأدائو كا 
مراحؿ نشكء األزمة، كأيان كاف االختالؼ في كجيات نظر الكتاب كالباحثيف بيف مسميات ك 

 .فبنو ال يكجد اختالؼ في المضمكف

بالغ  أمر زماتاأل حياة دكرة كمراحؿ كمحاكر كاقع دراسة فأ الباحث، يرل ىنا فمف
طبيعة  لفيـ( ىـاأل كىك) بؿ حدكثيا، كأسباب األزمة طبيعة عف المعرفة لنمك فقط ليس األىمية،
كالتقمص  االنحسار عكامؿ ككذلؾ فييا، الحادثة كالتصاعد االرتقاء كعمميات كالنيايات البدايات،

 .ليا المكلدة الدفع قكل مظاىر تعترم التي
 بأدكات التعامؿ اإللماـ القرار متخذ عمى يتعيف ذكرىا، تـ التي المراحؿ مف مرحمة كؿ ففي

 الخطأ كبالتالي يككف التشخيص، في يخطئ ال حتى متناىية بدقة تحميميا عمى كالعمؿ األزمة، مع
 فيو حدثت أك المؤسساتي الذم كالييكمي اإلدارم الكياف تدمير حد إلى يصؿ كقد مدمران، العالج في

 المدمر حد اإلعصار إلى عنفان  تزداد يجعميا فانو العاصفة، يشتت أف مف بدالن  أنو حيث األزمة،
 .شيء كؿ طريقو في يجتاح الذم
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 املبحح الجاىٌ

 إدارة األزمات والهىارخ

 :إدارة األزماتتعريف 
 كاألزمات بالمشاكؿ التنبكء خالؿ مف األزمات لمكاجية االستعداد األزمات إلى إدارة تيدؼ

 المعنية األطراؼ جميع ثقة عمى كالمحافظة المكقؼ عمى السيطرة مف اإلدارة كتمكيف
قدرة المنظمة عمى التعامؿ بسرعة :" إدارة األزمات بأنيا( Pheng,1999)كقد عرؼ 

كبكفاءة مع عمميات الطكارئ، كذلؾ لمتخفيؼ مف التيديدات التي تصيب المنظمة كالقكل البشرية 
 ". كالمادية كالرجكع إلى الكضع الطبيعي لممنظمة

تتعامؿ  أنيا العممية التي تستطيع بكاسطتيا المنظمة أف(:" 226ص،1996درة،)كعرفيا 
البشر، أك اليياكؿ التنظيمية في : كتتصرؼ مع ككارث سببيا كاحد أك أكثر مف العكامؿ التالية

المؤسسات أك المؤسسات األخرل أك االقتصاد أك التكنكلكجيا، مما يترتب عميو خمؿ في حياة 
 . البشر أك البيئة االجتماعية كالطبيعية

ة إدارية متميزة ألنيا تتعرض لحدث مفاجئ، عممي" :كيرل بعض الباحثيف أف إدارة األزمة
كألنيا تحتاج لتصرفات حاسمة سريعة تتفؽ مع تطكرات األزمة، كبالتالي يككف إلدارة األزمة زماـ 

 (.1996عشماوٌ،)".المبادأة في قيادة األحداث كالتأثير عمييا كتكجيييا كفقان لمقتضيات األمكر

ت مف أجؿ تجنب حدكثيا مف خالؿ التخطيط التعامؿ مع األزما"  :تعني إدارة األزمةك 
جراء التحضيرات لألزمات التي يمكف التنبؤ بحدكثيا في إطار نظاـ  لمحاالت التي يمكف تجنبيا، كا 
يطبؽ مع ىذه الحاالت الطارئة عند حدكثيا بغرض التحكـ في النتائج أك الحد مف آثارىا 

 (2000األعرجي كدقامسة،)".التدميرية
 
 :باألزمات اإلدارة مفيوم

إدارة األزمة تعني كيفية التغمب عمييا باألدكات العممية كاإلدارية المختمفة كتجنب سمبياتيا 
يجادىا مف عدـ،  كاالستفادة مف ايجابياتيا، في حيف أف اإلدارة باألزمة تقكـ عمى افتعاؿ األزمات كا 

دارم، كمف ىنا يطمؽ بعضيـ ككسيمة لمتغطية كالتمكيو عمى المشكالت القائمة التي تكاجو الكياف اإل
اإلدارة باألزمة عمى عمـ صناعة األزمة، كاألزمة المصنكعة ليا صفات معينة حتى تبدك حقيقية 
كتؤتي ثمارىا مثؿ اإلعداد المبكر، كتييئة المسرح األزمكم، كتكزيع األدكار عمى قكل صنع األزمة، 

يجاد المبرر ليذا  التفجير، ألف لكؿ أزمة مصنكعة ىدفان يتعيف كاختيار التكقيت المناسب لتفجيرىا، كا 
 (.14ص ،1990الخضيرم،. )أف تصؿ إليو
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 استقرار زعزعة أك األنشطة مف نشاط انقطاع أك تكقؼ إلى ييدؼ فعؿ" :عف عبارة ىيك 
، 2002 الشعالف،) ."مدبره لصالح النشاط ىذا في تغيير إحداث بيدؼ األكضاع مف كضع
 (.22ص
 

 :إدارة الكوارث
تعد إدارة الككارث مف الجكانب التي تحتاج إلى زيادة في االىتماـ مف قبؿ المؤسسات 
كاألجيزة المعنية كالباحثيف، ككذلؾ الدكؿ خصكصان الدكؿ النامية في ظؿ الظركؼ التي يعيشيا 

كاالجتماعية  كاالقتصاديةالسياسية  الحياةالعالـ كالتي أصبحت ليا انعكاسات في مختمؼ أكجو 
ية، التي تتفاكت درجاتيا كتتنكع خمفياتيا كتتبايف مسبباتيا، كتحاكؿ الدكؿ جاىدة التغمب عمى كاألمن

بالسيطرة عمييا عند نشكبيا، كمحاكلة إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا أك التقميؿ مف الخسائر  إماالككارث 
 .إلى الحد األدنى

 
 :مفيوم إدارة الكارثة

إدارة الكارثة بأنيا عبارة عف اإلجراءات كالخطكات الضركرية كالالزمة  يعرؼ الدليمي
لمتعامؿ مع كضع غير طبيعي أك عادم، كذلؾ بيدؼ تقميؿ األضرار كالخسائر في األركاح 

 (. 456ص،2009الدليمي،. )كالممتمكات ألقصى حد ممكف
 لظركؼ مةكفاع سريعة استجابة درجة تحقيؽ ىك الكارثة إلدارة كالكمي النيائي اليدؼ إف  

 نشاط" :بأنيا الككارث تعرؼ إدارة اليدؼ ليذا ان ككفق أخطارىا، لدرء لمكارثة، المتغيرات المتسارعة
 كاتخاذ إزاءىا، عممو ينبغي ما يحدد لكي المخاطر الماثمة طبيعة لتفيـ المجتمع بو يقـك ىادؼ
 النشاط كىذا. عمييا يترتب ما حدة كآثار كتخفيؼ الككارث مكاجية في لمتحكـ التدابير كتنفيذ

 المعمكمات استيفاء عمى كاإلدراؾ ينبني كالتحكـ، اإلدراؾ: ىما ميمتيف بكظيفتيف يتصؿ اليادؼ،
 قدر لتحديد الكارثة المكقؼ عند نياية كتقكيـ لممكاجية، البدائؿ كاستكشاؼ المشكمة حجـ لتحديد
 حدة تخفيؼ أك اليادفة، لدرء التدابير يذكتنف بتصميـ فيتصؿ التحكـ جانب أما تحقؽ الذم النجاح
 (.43ص،2007العتيبي،).آثار مف عميو يترتب كما الخطر

كما تحتاج إدارة الكارثة إلى كجكد استعدادات كخطط مسبقة تضمف اليياكؿ كاألطر 
كالتنسيؽ كالرقابة، ككذلؾ استعدادات  كالتكجيواألساسية لممكاجية كالتي تتمثؿ في عمميات التخطيط 

آنية كقتية تتضمف التفكير اإلبتكارم كحسف إدارة الكقت، فضالن عف تطكير التخطيط باستمرار 
 .لتجنب عامؿ المفاجأة الذم تتسـ بو األزمة
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 :مبادئ عمم  إدارة الكوارث
كعمـ إدارة الككارث أحد العمـك اإلنسانية، كينبثؽ مف عمـ اإلدارة كيقكـ عمى جممة مبادئ 

 (5-6:،ص2006الغامدم،: )يسترشد بيا اإلدارم لتنفيذ األعماؿ كىذه المبادئ ىي
 .مبدأ التخصص كتقسيـ العمؿ كىذا يؤدم إلى تحقيؽ كفاءة األداء كتكفير الكقت كالجيد .1
 .مسئكلية فيجب أف تتساكل السمطة مع المسئكليةمبدأ تكافؤ السمطة كال .2
مبدأ الثكاب كالعقاب لكي يككف النظاـ فعاؿ فيجب أف يكافئ مف يحترمو كيعاقب مف  .3

 .يخالفو
 .مبدأ كحدة األمر كالتكجيو ألنو يحدد المسئكلية كيضمف كحدة التنسيؽ كالتكجيو .4
 .مبدأ إخضاع المصمحة الفردية لمصمحة الجماعة .5
 .ية بمعنى أف يككف ىناؾ جية كاحدة ليا سمطة اتخاذ القراراتمبدأ المركز   .6
 .مبدأ التسمسؿ اليرمي كتدرج السمطة .7
مبدأ الترتيب بمعنى أف يتـ كضع الفرد المناسب في المكاف المناسب ككذلؾ المعدات  .8

 .كالمساعدات
لممجامالت مبدأ المساكاة أم مساكاة المتضرريف في اإليكاء كاإلغاثة كاإلعاشة بدكف تدخؿ  .9

 .حتى يعطى كؿ ذم حؽ حقو
دارتيا كيتـ  .10 مبدأ استقرار العامميف في عمميـ حتى تزداد خبرتيـ في التعامؿ مع الككارث كا 

 .تالفي السمبيات مع ازدياد الخبرة
 .مبدأ المبادرة كاالبتكار ألساليب جديدة كمتطكرة .11
 .المطمكبة مبدأ ركح الفريؽ الكاحد حتى يتحقؽ التعاكف كيسيؿ أداء األعماؿ .12

 عمكميات كتطبيؽ تنفيذ عممية بأنيا الكارثة إلدارة السابقة المفاىيـ مف الباحث كيستخمص
 كمنع آثارىا مف كالحد الكارثة لمكاجية األفراد عمييا تدرب أف سبؽ التي الطكارئ فرضيات خطط

 كالمرافؽ كخصكصيتيا الكارثة طبيعة حسب اإلمكاف بقدر العمكميات ىذه تعديؿ مع تداعياتيا،
 .أصابتيا التي

 : أىمياة أنشاااء إدارة الكاااوارث 
 :ة ياء إدارة الكوارث لألسباب التالاتتمخص أىمية أنش

، بحيث كالمحافظات كأجيزة الحكـ المحمي تحقيؽ التناسؽ كالتكامؿ بيف مستكيات الدكلة .1
 . كؿ مرحمة مف مراحؿ إدارة الكارثةيتحدد دكر كؿ منيا تفصيميا في 

 . كالتداخؿ الذم يبدد الطاقات االزدكاجيةاألمثؿ لإلمكانيات المتاحة كمنع  االستخداـتحقيؽ  .2
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كصالحيات تمكنيا مف التنسيؽ بيف  إمكانياتلما ليا مف  الفعالية،تحقيؽ درجة عالية مف  .3
  .المستكياتجميع 

ات الكاجب بيف المناطؽ المختمفة كأجيزة الحكـ المحمي بما يضمف تنفيذ اإلجراء التنسيؽ .4
 . إتباعيا في كافة مراحؿ الكارثة 

ضماف السيطرة عمى زماـ المبادرة في جميع مراحؿ الكارثة مف قبؿ جية كاحدة مما يحد  .5
 . التي تضيع الكقت  كاالجتياداتمف كثرة ا راء 

بالتحديث المستمر لمخطط كالبدائؿ  االىتماـبما يركز عمى  كالخبرة،مركز لممعمكمات  إيجاد .6
 ( 2010الدفاع المدني الفمسطيني،.)الكارثةخالليا المكاجية الناجمة في مراحؿ   التي يمكف

 :أىداف إدارة األزمات والكوارث
إف اليدؼ العاـ إلدارة األزمات كالككارث ىك تحقيؽ درجة استجابة سريعة كفعالة لظركؼ 

الكارثة بيدؼ درء أك تخفيؼ أخطارىا عف طريؽ االستعدادات  المتغيرات المتسارعة لألزمة أك
 الالزمة لألزمات كالككارث المتنبأ بحدكثيا كتكفير الدعـ الالـز إلعادة التكازف إلى حالتو الطبيعية 

 :وتتمخص أىداف إدارة األزمات والكوارث في النقاط التالية
التيديد الكاقعة كالمحتممة، كاالستغالؿ تكفير القدرة العممية عمى استقراء كتنبؤ مصادر  .1

 .األمثؿ لممكارد كاإلمكانات المتاحة لمحد مف آثار األزمة أك الكارثة
نشاء مركز لقيادة العمميات .2 دارة األزمة كالكارثة كا   .تحديد دكر كؿ األجيزة المعنية لتنظيـ كا 
 .تكفير القدرات العممية كاإلمكانات المادية لالستعداد كالمكاجية .3
 .عمؿ عمى تقميؿ التأثير السمبي كالضار لألزمات كالككارث عمى األفراد كالجماعاتال .4
 .كقاية األحياء كالممتمكات في مكاف األزمة أك الكارثة كالتخفيؼ مف المعاناة خالؿ فترتيا .5
جراءات  .6 العمؿ عمى العكدة إلى حالة الحياة الطبيعية مف خالؿ مجمكعة خطكات كا 

 (.34ص،2008آؿ الشيخ،. )االستعادة

 

 :والكوارث األزمات إدارة مراحل
 أنيا أم العشكائي الفعؿ رد أسمكب تنتيج لألزمات مكاجيتيا عند المنظمات أغمب إف

صالح بمكاجيتيا تقـك األزمة ثـ كقكع تنتظر  يحقؽ ال أسمكب كىذا عنيا، الناجمة التدميرية ا ثار كا 
 المنيج بتطبيؽ المنظمات لقياـ الممحة الضركرة تنبع ىنا كمف .األزمات إدارة في المرجك العائد

 . األزمات إلدارة المتكامؿ
 أف المحتمؿ المخاطر كتقييـ بتحديد المنظمة تقـك بأف األزمات إلدارة المتكامؿ المنيج كيقضى 

 أك لمنع لألزمة االستعدادات برامج بعمؿ تقـك ثـ ، (كخارجيان  داخميان ) المحيطة البيئة ليا مف تعرض
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مبكر الكتشاؼ األزمات قبؿ  إنذارالمخاطر بكفاءة كفعالية مف خالؿ إنشاء نظـ  تمؾ كاجيةم
كتشكيؿ فريؽ إلدارة األزمات، كمكاجية األزمة كاستئناؼ  كقكعيا، ككضع خطط الطكارئ لألزمة،

 فيكقعت كاستخالص الدركس المستفادة لمنع كقكع األزمات المشابية  التيالنشاط، ثـ تقييـ األزمة 
 .المستقبؿ
لمكاجية  نفسيا لتييئة األماف أياـ في بجد عممت التي كالمنظمات الدكؿ أف كالتجارب الكقائع أثبتت

 عالية كثقة بيدكء الككارث أكقات في تصرفت ،(الكارثة قبؿ كاالستعداد كالتييئة التخطيط) الككارث
 التييئة بمنيجية تعمؿ لـ التي تمؾ مع بالمقارنة بكثير أقؿ الخسائر مف نصيبيا كاف كبالتالي

.)كاالستعداد
إف عممية إدارة األزمات كالككارث تعنى باستكشاؼ المؤشرات التي يمكف أف تعيف في كما 

كالتحضير ليا، كتثرم القدرات لمجابيتيا  االستعداددرء الكارثة أك األزمة طالما أمكف، أك تمكف مف 
زالة عادة التكازف لكضعو الطبيعي بعد  لمحد كالتقميؿ مف أضرارىا، كا  آثارىا كا 

 (.105ص،1997الزىراني،.)انتيائيا
كمف  األزمة، لمكاجية المناسبة الخطط كضع مف تتمكف التي ىي األزمات إدارة كبذلؾ فبف

الحياة  إعادة عمى كتعمؿ أضرارىا، كتقمص المكاجية، مرحمة في السيطرة مف تتمكف خالليا
 .انتيائيا بعد الطبيعية

دارتيا األزمات مراحؿ تصنيؼ حكؿ ا راء في كبير اختالؼ كىناؾ  كالتعامؿ معيا، كا 
 البحثية كميكليـ كأغراضيـ تخصصاتيـ كتعدد كالباحثيف الكتاب تكجيات اختالؼ حسب كذلؾ

 .كالعممية
فبدارة األزمات تتمخص في االستعداد أكالن لألزمات كمف ثـ التخفيؼ كالعمؿ بجيكد لمكاجية 
األزمة ما بيف الحككمة كالمتطكعيف داخؿ المنظمات أك أم جيات مسئكلة أخرل لمقضاء عمى 

 (.Petak,1985). األزمة
ثالث مراحؿ كىي نفس المراحؿ التي  إلى األزمات يقسـ مثال (34-43:ص،2006الشعالف،) نجدك 

 :(29-31:،ص1990عز الديف،)ذكرىا 
 .األزمة قبؿ ما مرحمة كىي :والتحضير التمطيف مرحمة .1
 .األزمة مع الفعمي التعامؿ مرحمة كىي  :المواجية مرحمة .2
 .األزمة بعد ما مرحمة كىي  :األوضاع إعادة مرحمة .3

مرحمة : المرحمة األكلى إلى مرحمتيف كىمافي مراحؿ أربع، حيث قسـ ( 1990الطيب،)كذكرىا 
ف كانت ىذه التفصيالت تصب في  تمطيؼ أك تخفيؼ حدة الكارثة كمرحمة االستعداد كالتحضير، كا 

  . نفس المفاىيـ كالتفسيرات
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 :والتحضير التمطيف مرحمة: أوالً 
، أك الكارثة األزمة كقكع دكف لمحيمكلة كمنسجمة منظمة بنشاطات بالقياـ تتميز الفترة كىذه

، كىي التي تنذر بكقكع األزمة، كغالبان ما (2006الشعالف،) آثارىا، حدة مف التخفيؼ األقؿ عمى أك
، كما أف اليدؼ (1990عز الديف،)تتبمكر فييا مشكمة ما، كتتفاقـ حتى تنتج عنيا األزمة، 

المخاطر التي يمكف ما ىي : التكصؿ إلجابة مقنعة عف سؤاؿ ىاـ: "األساسي مف ىذه المرحمة ىك
   (84ص،1990الطيب،")الحيمكلة دكنيا؟

 :ا تي إلى لمحيمكلة دكف كقكع األزمة أك الكارثة النشاطات فييا تيدؼكفي ىذه المرحمة كالتي 

 .المتكفرة المادية كالفنية اإلمكانات تقدير -
 أك األزماتحدكث  دكف لمحيمكلة الحيطة مف أعمى درجة تحقيؽ في التجارب مف االستفادة -

 .آثارىا مف الحد أك المتكقعة، الككارث
 . إنشاء كحدة إلدارة األزمات، كاختيار العامميف كفؽ سياسية محكمة -
 .المكاجية مرحمة في بأدكارىـ لمقياـ كالفرؽ األفراد تدريب -
 عمى زيادة يعيف ما استخداـ بغرض المكاجية، خطة فعالية مدل كاختبار األساليب ابتكار -

 .فعاليتيا
 .المحتممة المخاطر تحميؿ -
 (.34-43 :،ص 2006الشعالف،) .سيناريكىات األزمة إعداد -
إجراءات الحماية كالتأميف كالمعمكمات، ككضع الخطط، كالخطط البديمة، كتشكيؿ لجاف إدارة  -

 (.20،ص1990عز الديف،. )األزمة عمى كؿ المستكيات

   :المواجية مرحمة: ثانياً 
، كىي المحكر الرئيسي لمفيكـ إدارة األزمة، حيث يتـ األزمة مع الفعمي التعامؿ مرحمة كىي
 :ا تي

 .يتكلى فريؽ األزمة استخداـ الصالحيات المخكلة لو -
 .يتـ تطبيؽ الخطط المكضكعة -
عز . )استخداـ الميارات المكتسبة مف التدريب كاالستعداد لمكاجية األزمات -

 (.30،ص1990الديف،
شر المعمكمات كاألخبار كالتصريحات المتتابعة عف تطكر التعامؿ مع اإلعالـ، بحيث يتـ ن -

 . األزمة، بشرط أال يؤثر ذلؾ عمى مسار العمميات
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يتـ تكزيع االختصاصات كالصالحيات عمى المسئكليف، كعدـ : ضبط كتنظيـ التدخالت -
قبكؿ التدخالت مف أطراؼ أخرل تساىـ في عمؿ إرباؾ في عممية مكاجية األزمة، بؿ 

 .دخالت كمعمكمات كليس كأكامرقبكؿ ىذه الت
ال فسيككف بمثابة نصر لمطرؼ ا خر،  المحافظة: سرية العمميات - عمى سرية العمميات كا 

. مع عدـ حجب المعمكمات بشكؿ كامؿ حتى ال تقـك الجيات المساندة باستخداميا
 (47،ص2006الشعالف،)

 .األزمة بعد ما مرحمة كىي :األوضاع إعادة مرحمة: ثالثاً 
المرحمة التي يتـ فييا احتكاء ا ثار الناجمة عف حدكث األزمة، كعالج تمؾ ا ثار، كىي 

 .كاستخالص الدركس المستفادة منيا
ف اختمفت مسمياتيا  (الزىراني)كيرل  بأف تحميؿ مراحؿ عممية إدارة الككارث كاألزمات كا 

نية التي تمر بيا كذلؾ عمى كتعدادىا، فبنيا تدكر حكؿ محكر كاحد كىك تقسيميا كفقان لألحداث الزم
 :النحك التالي

حيث يتـ التنبؤ بنكع الكارثة أك األزمة مف  :مرحمة درء وتمطيف حدة الكارثة أو األزمة .1
خالؿ عالمات إنذار مبكر تنذر باحتماؿ كقكعيا، كتتطمب إجراءات كقائية لمحيمكلة دكف 

 .كقكعيا، أك التخفيؼ مف حدتيا في حاالت يصعب القضاء عمى أسبابيا
حيث تمثؿ ىذه  االحتماالتلكؿ  االستعدادكتيدؼ إلى  :والتحضير االستعدادمرحمة  .2

المرحمة جميع النشاطات اليادفة إلى تعظيـ اإلمكانات كالقدرات لمجابية الكارثة عند 
 .كقكعيا

كىي مرحمة الطكارئ، كتشمؿ عمميات كأنشطة المجابية لمتحكـ في  :مرحمة المجابية .3
ار األحداث المتسارعة، كيتكلى فريؽ إدارة الكارثة أك األزمة المجابية كالتقميؿ مف األضر 

 .المادية كالبشرية
زالة اآلثار .4 كتيدؼ إلى إعادة التكازف كالرجكع لمكضع الطبيعي قدر  :مرحمة إعادة التوازن وا 

. اإلمكاف، كدراسة األحداث التي كقعت كاستخالص الدركس المستفادة منيا
 (106-107 :ص،1997الزىراني،)

مف خمسة مراحؿ كىي ، بأف إدارة األزمات تتككف (Person and Mitroff, 1993)كيرل 
التي يمكف ألم منظمة تطبيقو كنظاـ إدارم خاص لمتعامؿ مع األزمات التي تكاجييا أك مف 
المحتمؿ أف تجابييا في المستقبؿ، كما كضح المخاطر كالفرص في كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ 

 :الخمس كالمراحؿ ىي عمى النحك التالي
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عادة ما ترسؿ األزمة قبؿ كقكعيا سمسمة مف إشارات اإلنذار :مرحمة اكتشاف إشارات اإلنذار .1
 االنتباهالمبكر أك األعراض التي تتنبأ باحتماؿ كقكعيا، كاألزمات تحدث عادة بسبب عدـ 

 .لتمؾ اإلشارات
يجب أف يتكفر لدل المنظمة استعدادات كأساليب كافية لمكقاية  :والوقاية االستعدادمرحمة  .2

س ألم عالمات لمضعؼ قد تسبب أزمات، كبالتالي تعالجيا قبؿ مف األزمات، كتعمؿ كمج
 .أف تمحؽ الضرر بالمنظمة

كىي المرحمة التي تحتكل عمى تطكير خطط إدارة األزمات، كالتدريب لحماية األركاح كالتخفيؼ 
 (.Petak,1985)مف األضرار 

زمة كعالجيا لتقميؿ يتـ احتكاء ا ثار الناتجة عف األ: الحد منيا مرحمة احتواء األضرار أو .3
الخسائر، فمف المستحيؿ منع األزمات طالما أف الميكؿ التدميرية تعد خاصية طبيعية لكؿ 

 .النظـ
كتشمؿ ىذه المرحمة إعداد كتنفيذ برامج جاىزة تـ اختبارىا، كتعكس : مرحمة استعادة النشاط .4

كما كاف الكضع  ياديةاالعتمدل قياـ المنظمة باستعادة تكازنيا كممارسة أعماليا كنشاطاتيا 
 .قبؿ حدكث األزمة

تتضمف ىذه المرحمة دركسان ميمة تتعمميا المنظمة مف خبراتيا السابقة : مرحمة التعمم .5
عادة التقييـ لتحسيف  كالمنظمات األخرل التي مرت بأزمات معينة، ككذلؾ التعمـ المستمر، كا 

. التي خمقتيا األزمةما تـ انجازه في الماضي برغـ أف ىذت يثير ذكريات الماضي 
 (. 57-58:ص، 2004األعرجي كالسيد، )

 :المشاحل الخمظ إلداسة األصمت( 3)وَىضح الشكل الخالٍ سقم 
 (3)شكل رقم 

  المراحل الخمس إلدارة األزمات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكتشاف 

 إشاراث اإلنذار
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 وانىقايت
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 وانحذ منهاأ

 استعادة اننشاط

 انتعهم

 Pearson, Christine and Mitroff, Ian, (1993), "From Crisis Prone to Crisis Prepared: A :انمصذر

Framework for Crisis Management.", Academy of  Management Executive, Vol.7, No.1,p.53)) 
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كمتالزماف كمتداخالف، فالجانب األكؿ ىك الجانب الكقائي كما أف إلدارة األزمة جانباف متكامالف 
التي تيدؼ إلى اكتشاؼ النذر كالعالمات كالعكامؿ كاألسباب المؤدية إلى نشكء ( الكقائية)أك اإلدارة 

األزمات كمحاكلة إزالة ىذه األسباب كالتعامؿ معيا قبؿ ميالد األزمة أك انفجارىا، كالجانب الثاني 
تعمؽ بكيفية مكاجية األزمات بعد ظيكرىا إلى سطح األحداث، في مرحمة ما مف إلدارة األزمات ي

لألزمات، كبذلؾ فبف ىذيف ( العالجية)مراحؿ تطكرىا، كىذا ما يمكف أف يطمؽ عميو اإلدارة 
الجانبيف مف اإلدارة مكمالف لبعضيما كضركرياف بالدرجة نفسيا لإلدارة الناجحة 

 (.2005الشيراني،.)لألزمات
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 املبحح الجالح

 مىادهة األزمات والهىارخ
 ىك األزمات مكاجية مف اليدؼ أف معرفة يجب األزمات مكاجية استراتيجيات عمى التعرؼ قبؿ
عبد ) يمي ما خالؿ مف المتكفرة كالمادية البشرية اإلمكانيات استخداـ خالؿ مف المكقؼ إدارة

 :(1995اليادم،
 .كالخسائر التدىكر كقؼ .1
 .لمكياف المككنة األخرل العناصر كحماية تأميف .2
 .عمييا كالقضاء األزمة حركة عمى السيطرة .3
 .كالتطكير اإلصالح في األزمة عف الناتج المكقؼ مف االستفادة .4
 حدكث أك تكرارىا لمنع الكقاية إجراءات التخاذ لألزمة أدت التي كالعكامؿ األسباب دراسة .5

 .ليا مشابية أزمات
فقد كضع أساسيات التعامؿ مع األزمات مف بداية ( 77-91:، ص1996ىالؿ،)أما بالنسبة ؿ

 :نشكئيا حتى انحسارىا كذلؾ عمى النحك التالي
 .تحديد اليدؼ الرئيسي كاألىداؼ الفرعية كترتيب األكلكيات

كذلؾ بالتخمص مف مشكالت الحاضر كعدـ النظر إلى الماضي : الحركة السريعة كالمبادرة .1
 .تقبؿكتركيز النظر إلى المس

كذلؾ ببعادة صياغة ىيكؿ تنظيمي سريع كمؤقت لممشاركيف : تنظيـ القكل المكاجية لألزمة .2
 .في مكاجية األزمة، بعيدان عف االتجاىات السابقة في اليياكؿ الكظيفية

 .كتعني عدـ إفشاء أسرار مكاجية األزمة: المفاجأة .3
دارة  .4  .األزمةالمشاركة كالتعاكف بيف جميع العامميف في مكاجية كا 
 .اغتناـ الفرص كتقبؿ الكاقع .5
كتعنى حماية الركح المعنكية مف االنييار كالتعامؿ الحكيـ مع : الركح المعنكية المرتفعة .6

ظيار الجانب اإليجابي لرفع الركح المعنكية لممشاركيف في إدارة كمكاجية األزمة  .الخسائر كا 
ع عدـ التشدد في تحقيؽ اليدؼ كتعني اجتياز العقبات الرئيسية ثـ الفرعية، م: المركنة .7

 .باستخداـ اإلجراءات الصارمة
 .كتعني التحكـ بكافة األدكات كالكسائؿ كاإلمكانات لمكاجية األزمة، : السيطرة .8
تأميف األفراد مف الخكؼ الداخمي الذم يؤثر عمى مشاركتيـ كتفاعميـ مع : الحماية كاألمف .9

 .األحداث
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ف األزمة بنجاح كعدـ تغميب العكاطؼ كاستخداـ الخركج م: التفاكض المستمر مع األزمة .10
  . الخطة السميمة لمخركج باإلنجاز كتحقيؽ اليدؼ المطمكب

 تحديد إف كما مراحميا خالؿ األزمة مع المكاجية في أكثر أك إستراتيجية استخداـ يمكفك 
 تكرارىا، عند األزمة لنفس كاف كاف المحدد اليدؼ باختالؼ يختمؼ استخداميا الكاجب اإلستراتيجية

 :يمي ما االستراتيجيات أىـ كمف

 :استراتيجيات مواجية األزمات
تختمؼ استراتيجيات التعامؿ مع األزمة باختالؼ المكاقؼ كاختالؼ استراتيجيات المنظمة 

مكانياتيا كقدراتيا الفنية كالبشرية  .كا 
 :التاليكفيما يمي استعراض الستراتيجيات التعامؿ مع األزمات كذلؾ عمى النحك 

 :األزمات مع لمتعامل التقميدية االستراتيجيات: أوالً 
 عندما العالـ دكؿ جميع جانب مف كاستخداميا تجربتيا سبؽ التي الطرؽ مف مجمكعة ىي
 خصكصية مف خصكصيتو يستمد الذم الخاص طابعيا الطرؽ كليذه األزمات، مف ألزمة تتعرض
 مف نشئ منيا لكؿ عرض يمي كفيما األزمات، إدارة في القرار متخذ يكاجو الذم األزمكم المكقؼ
 (.277-291:ص،  2003الخضيرم،) :اإليجاز

 :األزمة إنكار طريقة - أ
 أم يكجد ال أنو" اإلدارم القرار متخذ أك المسئكؿ يعمف حيث التقميدية، الطرؽ أبسط كىي
 غير تحققت التي اإلنجازات كأف األكضاع، أفضؿ مف تعتبر القائمة األكضاع كأف، "أزمات

 التعتيـ " الطريقة ىذه عمى كيطمؽ ، ...ا ف قائـ ىك مما أفضؿ اإلمكاف في ليس كأنو مسبكقة،
 .التسمط شديدة ديكتاتكرية إدارة ظؿ في الطريقة ىذه كتستخدـ لألزمة، اإلعالمي

 :األزمة كبت طريقة - ب
 ُصنع قكل خالليا مف تنفذ أف يمكف التي المنافذ كافة إغالؽ خالؿ مف الكبت عممية تتـ
فقادىا األزمة،  ظيكر تأجيؿ الطريقة ىذه عمى كيطمؽ كمنظرييا، كمفكرييا كقادتيا زعاماتيا كا 
 .األزمة

 :األزمة بخس طريقة -ج
 الن أك  يتعيف كلكف نتائجيا، كمف تأثيرىا كمف األزمة شأف مف التقميؿ الطريقة ىذه محكر

 شديدة أدكات عدة الطريقة ىذه كتستخدـ ىاـ، غير حدث كلكنو ،الن فع تـ كحدث باألزمة العتراؼ
 .مختمفة بطرؽ األزمة ُصنع قكل عمى القضاء إلى جميعيا تؤدم كالفاعمية التأثير
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 :األزمة تنفيس طريقة -د
ا الطريقة ىذه عمى ُيطمؽ  بركاف أنيا عمى األزمة إلى كينظر البركاف، تنفيس طريقة أيضن

 فكىة حكؿ جانبية فتحات إجراء البركاف أك األزمة لتنفيس يتعيف فبنو كليذا االنفجار، كشؾ عمى
 .الداخمية لمضغكط تنفيس بمثابة تككف البركاف

 :األزمة تفريغ طريقة -ه
 ككحدتو قكتو األزمة تيار إفقاد يتـ الطريقة ىذه بمكجب أنو حيث الدىاء، فائقة طريقة كىي

 األزمكم، الدفع قكة إلييا تتسرب كمتنكعة، كمتعددة بديمة مسارات إيجاد يتـ بحيث كاتجاىو كمساره
 .جانبية فرعية تيارات إلى مجزأ الرئيس األزمة تيار يصبح حيث فييا، الخطر عناصر تفتقد ثـ كمف
 :األزمة صنع قوى عزل طريقة -و

 إحداث عمى عممت معينة قكل كجكد نتيجة تنشأ بالطبع لكف ك ذاتيا، مف تنشأ ال األزمة
 اإلدارم الكياف في تكازف عدـ أك خمؿ إحداث في تأثيره يأتي حتى األزمكم الضغط كتصعيد األزمة
 .األزمة فيو حدثت الذم
 :األزمة إخماد طريقة -ز

 التي القكل كافة مع كالصريح العمني الصداـ عمى تقـك التي العنؼ بالغة الطرؽ مف كىي
 يمجأ ال كعادنة قيـ، أك مشاعر ألم مراعاة كبدكف بالغ، بعنؼ كتصفيتيا ألزمكم،ا  التيار يضميا

 اإلدارم، لمكياف المباشر الخطير التيديد حد إلى كصمت األزمة تككف عندما إال الطريقة ىذه إلى
  .اإلدارم الكياف بنياف بانييار كفيؿ استمرارىا كأف

 : كىي األزمات لمكاجية التقميدية األساليب 2003) األمير،)كما ذكر 
 حيث األزمة مف اليركب أشكاؿ كتختمؼ اليركب، أسمكب ىك بو كالمقصكد :النعامة أسموب -أ 

 المسؤكلية، عف التنصؿ المباشر، غير اليركب المباشر، اليركب: )منيا مختمفة صكران  تأخذ
 (.اإلسقاط آخر، جانب عمى التركيز

 إلى غالبان  األسمكب ىذا كيؤدل األزمة، قيمة تجاىؿ محاكلة أم :األزمة فوق القفز أسموب -ب 
 تـ قد أنو األزمة مجتمع في بو كالمحيطكف نفسو المسئكؿ يعتقد قد حيث الرماد تحت النار ترؾ

 .قكة أكثر تأثيرىا كيككف أخرل مرة لمظيكر تستعد أنيا حيف في عمييا السيطرة

 :األزمات مع لمتعامل - الحديثة – التقميدية غير االستراتيجيات: ثانياً 
 مع لمتعامؿ مختمفة كآليات تكتيكات إلى تستند مختمفة مناىج االستراتيجيات ىذه تستخدـ

 كالقدرات المتاحة، كاإلمكانات لألزمة المكضكعية الظركؼ عمى منيا أيان  استخداـ كيتكقؼ األزمة،
 .األزمة مكاجية عمى لمقائميف كاإلدارية الشخصية
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واالستراتيجيات  وتنحصر استراتيجيات مواجية األزمات غير التقميدية بصفة عامة في األساليب 
 :التالية

 :األسموب القيري -1
لمطالب  عدـ التنازؿ خالؿ مف مكقفو عف التراجع عمى الخصـ إلجبار القكة استخداـ  

، ميما يقاع لتحمؿ الخسائر، المعنية األجيزة كاستعداد التيديدات، حجـ كاف الخصـك  العقاب كا 
 .الخصـ عمى الجسيـ

 :أو التساومي المساومة أسموب -2
 لبعض المطالب الرضكخ خالؿ مف األزمة لحؿ ىذا األسمكب عمى التفاكض أساسان  يعتمد
نيائو بعض عف الخصـ تنازؿ مقابؿ المكاقؼ بعض عف كالتنازؿ النزاع، كىي  حالة مطالبو كا 

كيبدأ المفاكض بالتشدد في البداية إلى الكصكؿ لحؿ . تعتبر عممية حمكؿ كسطى أك تكفيقية
ذا  يستطيع ال الذم األدنى الحد مف أكثر طرؼ معيف يطمبو ما قؿأ كاف يرضي الطرفيف كا 

 .عنو تفشؿ المفاكضات التنازؿ ا خر الطرؼ
 : التنازلي األسموب -3

عز )المترتبة عمى ذلؾ  الخسائر كافة كتحمؿ األزمة إلنياء الخصـ فكران  لمطالب الرضكخ
 (.37-38:، ص1990الديف، 
ىناؾ عدد مف اإلستراتيجيات قد تتناسب كبعض بأف ( 20-21:،ص2006الشعالف،)كما يرل 

 :األزمات كىي
 :العنف إستراتيجية - أ

 بالمبادئ المتعمقة األزمات المجيكلة كاألزمات في مكاجية اإلستراتيجية ىذه استخداـ يتـ
 الداخمي ىك تدمير المستخدـ كالتكتيؾ اتجاىات، في عدة لألزمة السريع كالقيـ، ككذلؾ االنتشار

 .لألزمة كالخارجي
 :الفكر إجياض إستراتيجية  - ب

 عمى تأثيران  معينة تمثؿ كاتجاىات قيـ صكرة في األزمة كراء يقؼ الذم ىك الفكر أف بما
 يفقد لكي عميو كالتأثير ىذا الفكر إجياض عمى تقـك اإلستراتيجية ىذه فاف لذا األزمة، شدة

 الفئات بعض مع كالتحالؼ عناصر األزمة، في ىك التشكيؾ المستخدـ كالتكتيؾ أىميتو،
 .الفكر ذلؾ مع ضعيؼ بشكؿ المرتبطة

 :األزمة تصعيد إستراتيجية -ج
 مرحمة إلى صناعة األزمة في المشاركة القكل بدفع اإلسراع إلى اإلستراتيجية ىذه تيدؼ
 تكتؿ عند اإلستراتيجية ىذه بينيـ، كتصمح الصراع بكجكد كتسّرع خالفاتيـ تظير كي متقدمة
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 عمى القدرة بعدـ التظاىر: ىك المستخدـ األزمة، كالتكتيؾ صناعة أجؿ مف متجانسة غير قكل
 .منيا االستفادة كيفية مناقشة عند لمصراع مصدرنا تكتيكية تككف تنازالت كتقديـ المقاكمة

 :التجزئة إستراتيجية - د
 الكبيرة الكتمة ذات لألزمات كالشامؿ الدقيؽ التحميؿ محاكلة عمى اإلستراتيجية ىذه تقـك
 ضرب عمى اإلستراتيجية ىذه كتركز معيا التعامؿ يسيؿ صغيرة أزمات أك أجزاء إلى كتحكيميا
 كالتكتيؾ متعارضة، عناصر إلى المتحدة العناصر كتحكيؿ ،لتجزئتيا لألزمات المجمعة الركابط

 مع  ..األزمة لتحالؼ المككنة األجزاء بيف المصالح في التعارض مف نكع خمؽ :ىك المستخدـ
 .ليا اإلغراءات كتقديـ المغمكرة، القيادات دعـ

 :المسار تغيير إستراتيجية -ه
 أماميا، الكقكؼ يصعب التي كالجارفة العنيفة األزمات مع اإلستراتيجية ىذه تستخدـ

 سرعتيا، إبطاء كمحاكلة اتجاىيا، في كالسير لمعاصفة االنحناء اإلستراتيجية ىذه كتتطمب
 شكميا في األزمة كاستثمار مجاليا، خارج األزمة كتصدير فرعية، مسارات إلى بيا كالتكجو
 .الخسائر لتعكيض الجديد

 :النمو وقف إستراتيجية -و
 تدىكره، لمنع الجيد كبذؿ الكاقع األمر قبكؿ عمى التركيز إلى اإلستراتيجية ىذه تيدؼ

 المسببة القكل مع كحرص بذكاء التعامؿ إلى تستند اإلستراتيجية كىذه الغضب، مشاعر كتقميؿ
 .المباشر لمتفاكض الظركؼ كتييئة طمباتيا، بعض كتمبية لألزمة،

  

 األسموب العممي لمواجية األزمات: ثالثاً 
يعد ىذا األسمكب األكثر ضمانان لمسيطرة عمى األزمة كتكجيييا كيشتمؿ ىذا األسمكب عمى 

 (120-124:،ص1996ىالؿ،: )المراحؿ التالية
كيككف اليدؼ منيا تحديد العكامؿ المشتركة في األزمة  :المبدئية ألبعاد األزمةالدراسة  .1

كتحديد أسباب االحتكاؾ الذم أشعؿ المكقؼ كتحديد المدل الذم كصؿ إليو مف حيث 
ترتيب العكامؿ المشتركة كالمؤثرة حسب خطكرتيا مع تحديد القكل المؤيدة كالعارضة لكي 

 .كاجيةنستطيع تحديد نقطة البداية لمم
كىي تعمؿ عمى التفرقة الكاضحة بيف الظكاىر كاألسباب كالتأكد  :الدراسة التحميمية لألزمة .2

مف المصادر بحيث تحدد دكر كؿ مف العنصر البشرم كالعكامؿ الطبيعية كالتكنكلكجية 
كأسباب الخمؿ الذم أدل إلى األزمة، كما يتـ تحديد العناصر المشتركة في صناعة األزمة 

كقع طبيعة كتكاليؼ األخطار الناتجة عف األزمة كأثر الكقت عمى انتشارىا كمف ثـ ت
 .كتحديد اإلمكانيات التي يمكف الحصكؿ عمييا في كقت مناسب الستخداميا
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كتبدأ بتحديد األىداؼ كتنتيي بكضع عدد مف  :التخطيط لممواجية والتعامل مع األزمة .3
كالتركيز عمى تحقيؽ األىداؼ، كينتج عف  الحمكؿ كبدائميا مف خالؿ الفيـ الكامؿ لمبيانات

 :الخطة الخطكات التالية
كىنا يتـ اتخاذ مجمكعة مف القرارات المتنكعة مثؿ تحديد  :االستعداد لممواجية -أ 

إجراءات حماية المحيطيف بمجاؿ األزمة، كاتخاذ قرارات بخصكص إعادة ىيكمة 
يد المعمكمات كأكقات صدكرىا المكارد البشرية كالفنية، كأيضان تحديد المسئكليات كتحد

كتنظيـ عمميات االتصاؿ داخؿ مجاؿ األزمة مف الداخؿ ككذلؾ مع الجيات 
 .الخارجية

كىي خطة المكاجية الفعمية كالتعامؿ مباشرة مع األزمة مف حيث  :التفاعل مع األزمة -ب 
كقؼ تدىكر المكقؼ، تقميؿ الخسائر، السيطرة عمى المكقؼ، تكجيو المكقؼ إلى )

الصحيح، معالجة ا ثار النفسية كاالجتماعية الناتجة عف األزمة، تطكير  المسار
األداء العممي، كاستخداـ أساليب كأدكات كقائية ضد أزمات مف نفس النكع أك مشابيو 

 (.   ليا
 :أف مكاجية األزمات كالككارث تعتمد في فعاليتيا عمى ا تي( 5،ص2006أبك شامة،)كأشار 
كالمتكاممة عف األزمة، اتخاذ القرار المناسب أىـ مف اتخاذ القرار المعمكمات الدقيقة  .1

 .السريع
 .القدرة عمى تحديد األكلكيات، كاالىتماـ بالمشكالت الرئيسية أكالن ثـ المشكالت الثانكية .2
 .تحديد التدابير الكقائية أك العالجية لممشاكؿ الماثمة .3
 .عممياتتكافر فعالية ككفاءة لمركز التكجيو كالتحكـ في ال .4
تحقيؽ التكامؿ العضكم بيف كؿ المؤسسات المعنية، كمنع التعارض، كتأميف درجة مف  .5

 .التحكـ

 :والوقاية من األزمات والكوارث  مفيوم الجاىزية
تمثؿ خطكطان عامة لمتعامؿ مع البيئات المتشابكة كغير  إستراتيجيةمظمة : "الجاىزية ىي

، كما ساعد عمى تحديد مؤشرات عممية (الجاىزية)فيـك كظيفي ، كىذا كمو ميد لبمكرة م"القابمة لمتنبؤ
كطبيعتيا، حيث قيؿ إف ( الجاىزية)مممكسة عمى مراحؿ إدارة األزمة، كذلؾ لقياس مدل كجكد 

األعرجي . )تحسيف جاىزية المنظمة يعني تحسيف إدارة األزمات كالتي تتضمف الخمس مراحؿ
 (.58،ص2004كالسيد،

بسرعة  االستجابةبأنيا القدرة عمى (: اإلعخشاحُجُت الذولُت للحذ مه الكىاسد)كقد عرفتيا 
كبالقدرة المناسبة عندما يمـز األمر، كتيدؼ إلى بناء القدرات الالزمة إلدارة كؿ أشكاؿ الطكارئ 
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بفاعمية، كتعتمد الجاىزية عمى التحميؿ الجيد لمخاطر الككارث، كتكثيؽ الصالت مع أنظمة اإلنذار 
بكر، كتتضمف أنشطة مثؿ التخطيط لحاالت الطكارئ، كتخزيف المعدات كالمؤف، ككضع ترتيبات الم

اإلعخشاحُجُت الذولُت ). التنسيؽ كاإلخالء، كاإلعالـ، باإلضافة إلى التدريبات كالتماريف الميدانية

  (.18،ص2009،للحذ مه الكىاسد
مف درجة استجابتيا لممكقؼ فاالستعداد كالجاىزية لمكياف اإلدارم أك المنظمة يرفع 

األزمكم، بحيث تككف ردة الفعؿ مناسبة ليذا المكقؼ كبالتالي تككف قدرة المنظمة أعمى في اتخاذ 
القرارات المناسبة كالفعالة في الكقت المناسب، ككذلؾ استغالؿ كافة القدرات المتاحة لمسيطرة عمى 

 (.35،ص2005الشيراني،. )األكضاع كالمكاقؼ المختمفة
امتالؾ الدكلة أك : "الستعداد كالكقاية مف األزمات كالككارث في المفيكـ العاـ ىكفا

المؤسسات المعنية األدكات كالكسائؿ الالزمة أك المناسبة لمتعامؿ اإليجابي الفعاؿ مع األزمة، كذلؾ 
ا، مف خالؿ المعرفة المسبقة كاإلدراؾ الشامؿ لألزمة، كالقدرة عمى تطكيؽ السمبيات التي تحممي

كعدـ السماح لألزمة أك مؤثراتيا أف تصيب الدكلة أك مؤسساتيا بأية خسائر أك أضرار مادية أك 
 (.47،ص2008آؿ الشيخ،" )معنكية

كاإلدارة الكقائية مف األزمات كالككارث، تسعى إلى اكتشاؼ األسباب كالعكامؿ المسببة 
كالتقميؿ مف خسائرىا كاالستفادة منيا لألزمات كمحاكلة منع نشكئيا أك التحكـ في مسارىا كتطكرىا 

 (.64ص،2005الشيراني،) .إذا أصبح انفجارىا محتمان 

 :عناصر الجاىزية والوقاية من األزمات والكوارث
االستعداد لألزمات كالككارث تكفير مجمكعة مف اإلمكانيات كا ليات  دتكجب عني

 .ث أك التخفيؼ مف آثارىاكالسياسات التي تساعد في تجنب كقكع ىذه األزمات أك الككار 
عناصر االستعداد كالكقاية مف األزمات كالككارث ( 161-173: ،ص2002الشعالف،)فقد ذكر 

 :كىي كالتالي
حيث يتـ إنشاء غرفة إلدارة األزمات يتـ تجييزىا بكافة  :إنشاء وحدة إلدارة األزمات .1

 .الكسائؿ كاإلمكانيات بيدؼ التعامؿ بسياسة كحكمة مع المكقؼ
كذلؾ بيدؼ التدخؿ السريع لمكاجية األزمات كالككارث، كيككف  :إنشاء فرق ميمات خاصة .2

 .عمى قدرات كتجييزات كتدريبات عالية، كقادر عمى التفاكض كأداء الميمة بكؿ حكمة
كيتـ لكافة العناصر التي تتعامؿ مع إدارة األزمات، كالفرؽ الخاصة كالقيادات  :التدريب .3

 .األمنية كاإلدارية
بيدؼ االستفادة مف كافة اإلمكانيات المتاحة في  :لتطوع ومشاركة القطاع الخاصا .4

 .المجتمع سكاء بشرية أك مف المعدات كا ليات



47 
 

 .حيث يتـ تكعية المكاطنيف بكيفية التصرؼ في حاؿ كقكع أزمة أك كارثة :التوعية واإلعالم .5
لخبرات كاالستفادة مف كيتـ عف طريؽ تبادؿ المعمكمات كا :التعاون اإلقميمي والدولي .6

 .التجارب السابقة في مجاؿ األزمات كالككارث
حيث يتـ كضع تصكر لما يمكف أف يحدث مف تطكرات بيدؼ  :إعداد سيناريوىات األزمة .7

 .التسييؿ مف عممية المكاجية
بأف نظاـ الكقاية مف األزمات كالككارث يقـك عمى األسس ( 49:،ص2008آؿ الشيخ،)كيرل 

 :التاليةكالمرتكزات 
السرعة في مكاجية األزمة األزمة أك الكارثة كالتصدم الفكرم كالفاعؿ ليا، كذلؾ بالمعرفة  .1

 .كاإلدراؾ الشامؿ لممتغيرات التي تؤدم إلييا
قميميان كدكليان  .2  .اإلدراؾ الشمكلي ألبعاد األزمة أك الكارثة محميان كا 
ستيعاب الضغكط األزمكية المركنة في التعامؿ مع األزمة أك الكارثة كالقدرة عمى ا .3

فقاد ىذه الضغكط قكتيا كفاعميتيا كتغييب أىدافيا التي تسعى إلى تحقيقيا،  كاحتكائيا كا 
 .كمنع األزمة مف تصاعدىا

التفاعؿ مع األزمة أك الكارثة، كأحداثيا كتطكراتيا المختمفة لالستفادة مف ايجابياتيا  .4
 .كتطكيؽ سمبياتيا

ت كالبدائؿ كاالحتماالت عبر مخططات متكاممة ضركرة كجكد مجمكعة مف الخيارا .5
كمتعددة، يختص كؿ منيا بالتعامؿ مع نكع محدد مف األزمات أك الككارث محتممة 

 . الحدكث
أف مف أىـ متطمبات كعناصر نجاح العمميات ( 65-66:، ص2005الشيراني،)كما يرل 

 :الكقائية مف األزمات كالككارث ما يمي
متكامؿ، مف الناحية البشرية كالفنية، يقكـ بجمع معمكمات كاممة كجكد نظاـ معمكمات  - أ

 .كمكثقة كمحدثة باستمرار، كتحميميا كتصنيفيا كتمريرىا لصناع كمتخذم القرارات األمنية
كجكد نظاـ مراقبة كاتصاؿ متقدـ جدان، سكاء في الجانب الفني كالتقني أك في الجانب  - ب

في يد صانع متخذ القرار، عمى حد سكاء، كفي اإلدارم بحيث تككف المعمكمات الصحيحة 
 .الكقت المناسب

كجكد نظاـ إنذار مبكر كفعاؿ لألزمات، يعمؿ عمى اكتشاؼ األسباب كاإلشارات كالنذر  - ت
كاألزمات في مراحؿ الكمكف كالتككيف، قبؿ ميالدىا أك عمى األقؿ قبؿ استفحاليا كانفجارىا 

 .المدمر
دريب عمييا باستمرار، تغطي طيؼ األزمات المحتممة كجكد فرضيات كسيناريكىات يتـ الت - ث

 .، مبنية عمى أسس عممية تستفيد مف تجارب الماضي كمعطيات الكاقعكدرجة احتماليا
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كجكد نظاـ تقكيـ كمراجعة مستمرة لألداء كلمنظـ كلإلجراءات كلمدل كفاءة كفعالية كاكتماؿ  - ج
 .المكارد المتاحة كاالحتياطات الكقائية

 .كضكح كتكامؿ المياـ الكقائية كاستمراريتيا - ح
 .كضكح كتحديد مسئكلية المياـ الكقائية كتعييف األجيزة المعنية بيا - خ
 . االستعداد الكامؿ عند تنفيذ المياـ الكقائية، الحتماؿ تحكليا إلى عمميات مكاجية عنيفة - د

مدل تكفر : نيا عبارة عنوأما بالنسبة لمجاىزية عمى مستوى جياز الدفاع المدني فيري الباحث بأ
التخطيط المناسب، كالمعمكمات، كبرامج التدريب،  كالميارات القيادية، كفريؽ إدارة األزمة، كالمعدات 

 .كالتقنيات في جياز الدفاع المدني، لمتعامؿ مع األزمات كالككارث كالمكاقؼ الطارئة

 : أىم متطمبات نجاح إدارة األزمات
 :تتمثؿ با تي كالككارث بأف أىـ متطمبات نجاح إدارة األزمات (:24، ص2005الشيراني، )يرل 
تنمية كتطكير األداء السياسي كاإلدارم، كاعتماد األساليب العممية الحديثة في أداء كظائؼ  .1

 .اإلدارة
حسف اختيار القيادات اإلدارية، مف حيث كفاءتيا كميارتيا كسماتيا كتفاعميا مع األحداث  .2

 .رسمية كاالجتماعيةكمع بقية التنظيمات ال
 .إيجاد كتطكير نظـ المعمكمات كاالتصاؿ كالتنسيؽ الفعالة .3
تككيف فرؽ إدارة األزمات كتدريبيا كتحديثيا باستمرار، مع عمؿ الفرضيات المسبقة كتفعيؿ  .4

 .نظـ االكتشاؼ المبكر لألزمات المحتممة
ادات اإلدارية كضكح الكاجبات كالكظائؼ كالمسئكليات األزمكية كتحديدىا كدعـ القي .5

 .كالميدانية
تفعيؿ كظائؼ اإلدارة الكقائية، كذلؾ مف خالؿ قراءة كجمع المعمكمات كاستقراء المستقبؿ  .6

 . كالعكامؿ كاألسباب كالبيئة الحاضنة لألزمات، كالتعامؿ معيا في مرحمة النشكء كالكمكف
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 الفصــــــل الثـــــــــــــــالث

 جاهسيته الدفاع املدىي وشبل دعه 

 إلدارة األزمات والكوارث

 
 

    الدفاع املدىٌ ودوره يف مىادهة األزمات والهىارخ: األولاملبحح. 

   شبل دعه داهسية دهاز الدفاع املدىٌ ملىادهة  :الجاىٌاملبحح

 .مداخل إدارية –األزمات والهىارخ 
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 املبحح األول

 والهىارخالدفاع املدىٌ ودوره يف مىادهة األزمات 
 :المقدمة

متعددة مف  نكاعان أللقد تعرضت األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ، كقطاع غزة بشكؿ خاص 
األزمػات التي تختمؼ في أسبابيا كمستكيات حدتيا، كشدة تأثيراتيا، كدرجة تكرارىا ألسباب مختمفة 

اجتماعية أـ اقتصادية أـ سياسية أـ بيئية، كنظران ألىمية فمسطيف التاريخية، كالدينية، : سكاء أكانت
الحركب كاألزمات، كمنيا  كمكقعيا الجغرافي حيث تفصؿ بيف قارتيف، فقد مرت بيا العديد مف

ـ، 1967عاـ  ـ، كنكسة حزيراف1965ـ، كحرب 1948النكبة عاـ : كليس عمى سبيؿ الحصر
ـ، كما 1987الفمسطينية عاـ  االنتفاضةاإلسرائيمي لفمسطيف بشكؿ كامؿ، ثـ  االحتالؿكمف ثـ 

 (2001المفكرة الفمسطينية،.)األقصىتبعيا مف أزمات كأحداث، ثـ انتفاضة 
الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، كالذم عمؿ عمى كقؼ كافة أشكاؿ الحياة في ؾ كذلك  

التي مر بيا  األزمات أعظـكىي تعد مف  ـ27/12/2008بتاريخ  حرب الفرقاف قطاع غزة، ك
قطاع غزة ، حيث تعرض قطاع غزة ألبشع ممارسات القمع كالغطرسة الصييكنية، مف قتؿ كتدمير 

المركز ) القطاع، األمر الذم سبب العديد مف الككارث في القطاع الحياة في إشكاؿلكافة 
 .(2009الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، 

جريح، كبمغت  5316ك شييد، 1443 كحدىا فقد بمغت حصيمة شيداء حرب الفرقاف
لؼ أ 14تدمير  إلى إضافةإلى  باإلضافةمميار دكالر أمريكي  2.734خسائر االقتصاد الفمسطيني 

 لألمـمؤسسة تابعة  53لمنظمات غير حككمية، ك مقران  31مؤسسة حككمية، ك 68منزؿ، ك
سيارة  29مستشفى تعرضت لمقصؼ، كتدمير  15مؤسسة صحية، بما في ذلؾ  60المتحدة، ك

مف شبكات المياه في قطاع غزة،  %50تدمير  إلىدل أف العدكاف أ اإلحصاءاتكبينت ، سعاؼإ
 (. 2009طيط،كزارة التخ).مف شبكات الكيرباء %55ك

كخاصة التي  كالفيضاناتكمف األزمات األخيرة التي تعرض ليا قطاع غزة ىي السيكؿ 
ـ، حيث دمرت عشرات المنازؿ كشردت 18/01/2010ضربت منطقة كادم غزة مساء االثنيف 

، باإلضافة مئات العائالت الفمسطينية، كذلؾ بعد قياـ الكياف الصييكني بفتح احد السدكد عمى الكاد
 . لمعديد مف األزمات المتنكعة

 في األمكر مقاليد الفمسطينية الكطنية السمطة تسمـ أما بالنسبة لجياز الدفاع المدني فعند
 جياز تشكيؿ كمع الحرائؽ، إطفاء عمى المدني الدفاع عمؿ يقتصر الفمسطينية، كاف األراضي
 مباشرة يستطيع حتى كالخبرات كالمعدات با ليات تزكيده تـ أعمالو، كاتساع نطاؽ المدني الدفاع
 المدني الدفاع كمراكز إدارات فبف ،(2001الييئة الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف،)كلكف حسب  أعمالو،
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دارات عاـ، بشكؿ الفمسطينية الكطنية السمطة أراضي في مختمؼ المنتشرة المدني  الدفاع كمراكز كا 
كاألجيزة  المعدات في شديد نقص مف تعاني خاص، بشكؿ الشمالية المحافظات في المكجكدة
 .العادية الظركؼ في المطمكب األدنى الحد منيا يتكفر ال التي كالخبرات،

 27/12/2008كزادت األزمة تفاقمان بعد العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة مف تاريخ 
حيث بمغت خسائر مديرية الدفاع المدني كحسب اإلحصائية الرسمية  18/01/2009كلغاية 

لمديرية الدفاع المدني في قطاع غزة إلى تدمير ثالثة مراكز تدميران كميان، كثالثة مراكز تدمير شبو 
كمي، كأربعة مراكز أضرار جزئية، باإلضافة إلى سبعة مراكز أخرل عبارة عف كرافانات كمباني 

كما بينت إحصائية مديرية الدفاع المدني خسائر السيارات ح لمقاكمة أم أزمة، تة ال تكاد تصممؤق
سعاؼ،  طفاء كا  كا ليات، حيث بمغت خسائر السيارات بتدمير عشرة سيارات ما بيف سيارات إنقاذ كا 

يان في قطاع غزة قد مضى عمى استخدميا مدة تزيد عف لمع العمـ بأف السيارات المستخدمة حا
. ما تفقد فعاليتيا ككفاءتيا المرجكة كذلؾ بسبب األعطاؿ الدائمة كاإلىالؾ المتراكـعشرة أعكاـ، م

 (.2009لفمسطيني،امديرية الدفاع المدني )
فيي في أغمبيا تتجو نحك األزمات  أما بالنسبة لألزمات كالككارث المتكقعة في فمسطيف

ران لمحرب المستمرة مع الكياف السياسية كما ينتج عنيا مف أزمات اقتصادية كاجتماعية، كذلؾ نظ
غالؽ لممعابر، ككذلؾ الككارث  الصييكني المحتؿ كما يرافقو مف حصار كاجتياحات كحركب كا 

 . الطبيعية التي تتيدد كؿ البالد عمى سطح األرض كال يعمميا إال اهلل
 كىي دراسة المتعمقة بمخاطر كقكع كارثة زلزالية في فمسطيف (2011،الدبيؾ)في دراسة ف  

يمكف االستناد إلييا في حالة كافة أنكاع الككارث كمدل جاىزية المنظمات كالييئات المسئكلة عف 
 ككانت مراكزىا نسبيان  قكية أك قكية زالزؿ حصكؿ حالة في نوأب( الدبيؾ)بيف إدارة الككارث، 

 الجبميةالمناطؽ  مف العديد فبف فمسطيف، شماؿ أك الميت البحر أك األغكار منطقة في السطحية
الالجئيف  مخيمات في المناطؽ لمعظـ باإلضافة الفمسطينية كالقرل المدف في القديمة كاألحياء
مف  األخرل اإلسناد كمركبات كاإلسعاؼ اإلنقاذ مركبات تتمكف ال كقد كلإلغالؽ، لمعزؿ ستتعرض
 مف حيثك  األركاح، في الخسائر نسبة الرتفاع سيؤدم بدكره كىذا ،المناطؽ ىذه مف لمعديد الكصكؿ
المنككبة  المنطقة ساعة إلى  48-24  بعد عادة بالكصكؿ تبدأ الخارجية أف المساعدات المفترض

ذا الكارثة لحصكؿ كالثاني األكؿ اليـك في المحمية اإلمكانات عمى االعتماد ضركرة يعني كىذا ، كا 
 (.2011الدبيؾ،). لـ تتكفر كافة اإلمكانات كاالستعداد لممكاجية ستحدث كارثة فعمية

تعد ظػػاىرة حتميػة، ال يمكػف تجنبيػا أك القضػػاء  أك الكارثة كمف خالؿ ذلؾ يتبيف أف األزمة
 ، أك الحػػد مػػف آثارىػػا السػػمبية عػػف طريػػؽ إدارة األزمػػاتأك الكارثػػة عمييػػا إال أنػػو يمكػػف منػػع األزمػػػة

، كالكػكارث ؿ مػع األزمػات، باستخداـ عمميات منيجية عممية، تحقؽ المناخ المناسب لمتعامػكالككارث
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كالتحرؾ المنتظـ لمتدخؿ، كتحقيؽ السيطرة الكاممة عمػى مكقػؼ األزمػة كمػا يتطمػب عمميػات منيجيػة 
 .كالككارث عممية سميمة إلدارة ىذه األزمات

  :مفيوم الدفاع المدني
إف مصطمح األمف بصكرة عامة ىك مفيكـ شامؿ يتضمف أمف السياسة كاالقتصاد كالطاقة 

إف قطاع األمف ىك الجياز العصبي في المجتمع العصرم يتطمب بناؤه . كالغذاء كالمجتمع كالمياه
لقد عمدت معظـ دكؿ العالـ إلى تأسيس نظاـ أك جياز . أسسان قكية كقكاعد متينة كمقكمات شرعية

فعاؿ يستطيع فييا تكفير األمف، حيث تعرؼ تحت مسمى الدفاع المدني كذلؾ ألف الحركب 
مؽ دماران كأضراران مفاجئة تؤثر في جكانب الحياة المختمفة االجتماعية كاالقتصادية كالككارث تخ

لذا قامت البمداف المتقدمة عمى تطكير نظاـ دفاعي مدني إنساني لدرء المخاطر . كالسياسية كالبيئية
ضو كاألزمات، كفي نفس الكقت سيساىـ ىذا النظاـ في تقكية الجبية الداخمية في المجتمع قبؿ تعر 

 (.1983بحميس،.)إلى ككارث طبيعية أك مكاجيات  خارجية
كتزداد أىمية الدفاع المدني في حاالت كثيرة أىميا حالة السمـ أك االضطرابات الداخمية أك 

كما يمكف لمدفاع المدني أف يساىـ في مجاالت . االحتالؿ أك إعادة تعمير البالد بعد الككارث
كالسكؾ الحديدية كالحرائؽ كاالنفجارات كالمركر كاالنييارات  الحكادث العامة في الطيراف المدني

كالفيضانات كاألعاصير كغرؽ البكاخر كالزالزؿ كانييار السدكد كالتمكث الكيميائي كالذرم، كالتسمـ 
كذكباف الثمكج كاألكبئة السامة كالمجاعة كالحركب األىمية كالحركب التقميدية كالكيميائية كالبيكلكجية 

لذا يجب كضع دراسات مالئمة كبحكث أكاديمية كتطبيقية تعالج المخاطر السابقة . كغيرىاكالنككية 
 .كالتي يتكقع أف يزداد تأثير بعضيا بيف حيف كآخر في العقكد القادمة

كما أف الييكمية اإلدارية تتغير مف بمد  خر حسب كضعيا السياسي كاالقتصادم 
ـ متخصصة ترسـ سياسة بحكث التطكير كالعمؿ كاالجتماعي كالجغرافي، حيث تتككف مف أقسا

الميداني كعالقتيا مع أجيزة الدكلة األخرل مف خالؿ كضع المراجع كالنظـ القانكنية كاإلعالمية 
 .كالتكعية المختمفة

كما اىتمت بعض الدكؿ في مساىمة الدفاع المدني في القطاع الصناعي كذلؾ بيدؼ   
رارىا عمى المستكييف الكطني كاإلقميمي في حاالت الطكارئ حماية الصناعة كاإلبقاء عمييا كاستم

 :كالحرب كالسمـ كذلؾ مف خالؿ تنفيذ اإلجراءات ا تية
  االرتقاء بمستكل األمف كالسالمة في المرافؽ الصناعية كالمباني كالتجييزات كمحطات

 .الطاقة كمصادر الكقكد كالتمكيف ككسائؿ النقؿ كاالتصاالت كغيرىا
  عمؿ خاص بالطكارئإعداد نظاـ. 

 حماية القكل العاممة. 
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 تأميف احتياطي لممكاد كالكقكد كا الت كاألدكات المختمفة كقطاع الغيار.. 

  اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتسييؿ سرعة إعادة اإلصالح كالصيانة كعدـ تكقؼ كسائؿ
 .اإلنتاج

  في تنفيذ المنشآت تطكير برامج التعميـ الفني كالتدريسي كالحرفي عمى أىمية العناية
 (.1991، (ب+أ)صديؽ)اليندسية عمى أكمؿ كجو 

البركتكككؿ / يعرؼ القانكف الدكلي اإلنساني الدفاع المدني في فصمو السادس مف الممحؽك 
اإلضافي التفاقية جنيؼ كالذم يحمؿ عنكاف الدفاع المدني في مادتو الكاحدة كالستكف بأف الدفاع 

ض المياـ اإلنسانية كحماية السكاف المدنييف ضد أخطار األعماؿ ىك أداء جميع أك بع: "المدني 
". العدائية أك الككارث كمساعدتيـ عمى الفكاؽ مف آثارىا الفكرية كتأىيؿ الظركؼ الالزمة لبقائيـ

 (.4، ص2005العمرك،)
الدفاع المدني في  (1998) لسنة ( 2)رقـ  المدني الدفاع قانكف مف (2) المادة كتعرؼ
مجمكعة اإلجراءات الضركرية لكقاية المدنييف كممتمكاتيـ كتأميف سالمة : "بأنوفمسطيف 

المكاصالت بأنكاعيا كضماف سير العمؿ بانتظاـ في المرافؽ العامة، كحماية المباني كالمنشآت 
كالمؤسسات العامة كالخاصة سكاء مف أخطار الغارات الجكية كغيرىا مف األعماؿ الحربية أك مف 

 ".رث الطبيعية أك الحرائؽ أك اإلنقاذ البحرم أك أم أخطار أخرلأخطار الككا
مف البركتكككؿ األكؿ المضاؼ إلى اتفاقية ( 61)كينسجـ ىذا التعريؼ مع ما جاء بالمادة 

 :جنيؼ في القانكف الدكلي اإلنساني، كنكجز أىـ المياـ لمدفاع المدني الفمسطيني كىي
 .دكانية كالككارثحماية السكاف المدنييف ضد األعماؿ الع .1
 .المساعدة عمى تخطي الككارث بكافة أشكاليا .2
طفاء الحرائؽ كتقديـ  .3 القياـ بأعماؿ اإلنذار كاإلخالء كاإليكاء كتييئة المخابئ كأعماؿ اإلنقاذ كا 

تخاذ التدابير الكقائية الالزمة لحماية السكاف مف كافة المخاطر التي تيدد  اإلسعافات األكلية كا 
 .كممتمكاتيـ لمخطرأك تعرض حياتيـ 

 .حماية المجتمع مف مخاطر كأسمحة التدمير الشامؿ .4
العمؿ مع كافة منظكمة الدفاع المدني إلعادة األكضاع كالحياة الطبيعية إلى كضعيا  .5

 (.4، ص2005العمرك،. )الطبيعي
المتعمقة بمفيـك الدفاع  كفي سبيؿ ذلؾ فاف الدفاع المدني يقكـ بمختمؼ العمميات الخدماتية

اإلنقاذ، اإلطفاء، اإلخالء، تنظيـ كسائؿ اإلنذار، تييئة المخابئ كتحديد المناطؽ  :المدني مثؿ
الخطرة ككسميا بالعالمات، مكافحة األكبئة كتكفير المأكل كالمؤف في حاالت الطكارئ باإلضافة 

 . نشر اإلرشادات كتعميـ قكاعد األمف كالسالمة العامة إلى
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ساسيا لمدفاع المدني لتقديـ أتعتبر الشراكة مع المؤسسات المحمية كالدكلية عنصران كما 
 األحمرالفمسطيني كمنظمات غير حككمية كىيئة الصميب  األحمركاليالؿ ، الخدمات بنجاح

 .، ككذلؾ المتطكعيفالدكلي
  

 :جياز الدفاع المدني في فمسطين
 كاإلمكاناتعني تجنيد جميع الطاقات المادية بمفيكمة الشامؿ كالكاسع ي المدني الدفاع

البشرية أفراد كجماعات كىيئات عامة كخاصة ضد أم خطر ييدد سير الحياة العامة في البالد 
سكاء كاف ىذا الخطر حربيان أك صناعيان أك طبيعيان، كال يقتصر الدكر عمى جية بعينيا بؿ ىي 

 .مسئكلية جميع شرائح المجتمع بكافة فئاتو
ال الحاجة بسبب كذلؾ معان  كالفقيرة الغنية العالـ دكؿ معظـ في المدني الدفاع أىمية تزدادك 
 .العالمي كاالستقرار كاألمف الحماية فيرتك  سبيؿ في لو متسارعة
ىيكمية كزارة الداخمية لحماية أركاح  الدفاع المدني الفمسطيني ىك الجياز العامؿ ضمفك 

تأسس ، كقد أك الحرب سكاءن في الككارث الطبيعية أك الصناعية المكاطنيف كممتمكاتيـ زمف السمـ
 ـ1998قر قانكنو في المجمس التشريعي عاـ أبقرار رئاسي ك ـ 1996الدفاع المدني الفمسطيني عاـ 

مف المجمس  ـ2001د أقرت لكائحو التنفيذية عاـ قك ـ، 1998لعاـ  (3) قـبمكجب القانكف ر 
  .عميوالتشريعي حيث تمت مصادقة الرئيس 

قبؿ إنشاء الدفاع المدني الفمسطيني، كانت الخدمات التي تقدـ في ىذا المجاؿ تابعة ف
( 14)لمبمديات حيث كانت تدار خدمات اإلطفاء فقط مف قبؿ مكاتب في كؿ بمدية عمى حدة بمغت 

قد عانت الخدمات المقدمة مف قبؿ ة، ك مكتب في بمديات مختمفة في الضفة الغربية كقطاع غز 
ديات مف الضعؼ كنقص اإلمكانيات ككذلؾ غياب التنسيؽ كالقيادة عمى المستكل الكطني كىك البم

األمر الذم مثؿ الحاجة الحقيقية لكجكد الدفاع المدني كييئة مسئكلة عف اإلجراءات الضركرية في 
    (2001الييئة الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف، ) .عمؿ الدفاع المدني

كالذم بمكجبو تـ تشكيؿ المديرية ـ 1998لعاـ  (3)كقد تـ إقرار قانكف الدفاع المدني رقـ 
جانب مديرية الدفاع  إلىالعامة لمدفاع المدني ككذلؾ المجمس األعمى لمدفاع المدني كالذم يضـ 

اجية الكزارات كالمؤسسات الحككمية كىك بذلؾ يعتبر المكتب الكطني األعمى لمك   المدني العديد مف
رشادات في إدارة المكارد لممستكل . الككارث كتكفر كزارة الداخمية الدعـ المادم كاالستراتيجي كا 

 .اإلدارم في الدفاع المدني
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 :م1998لعام  (3)رقم  الدفاع المدني الفمسطيني قانون بيا جاء التي النصوص أىم
 :المديرية العامة لمدفاع المدني: أوالً 

الرئيس  السيد مف بقرار الفمسطينية الكطنية السمطة قدكـ بعد المدني الدفاع مديرية إنشاء تـ
 أصبح ـ1998 لسنة( 3) رقـ المدني الدفاع قانكف كبصدكر ـ1/7/1994بتاريخ عرفات ياسر

السمطة  مناطؽ كافة في اختصاصاتيا كيحدد عمميا ينظـ كاحد قانكف المدني الدفاع لمديرية
  .طينيةالفمس الكطنية

 :لمدفاع العامة اختصاصات المديرية
 :لمدفاع تختص بما يمي العامة المديرية فبف المذككر القانكف مف( 5) المادة نص حسب

جميع أعماؿ الدفاع المدني بما في ذلؾ إعداد المشركعات كخطط العمؿ كاإلشراؼ عمى  .1
ي كطرؽ نشر تنفيذىا كتدبير ما يمـز مف أدكات كميمات كدراسة أحدث كسائؿ الدفاع المدن

 .تعميميا بيف الجميكر
اتخاذ اإلجراءات الضركرية مع المجاف المعنية لمكاجية الككارث كحاالت الطكارئ في األحكاؿ   .2

 .التي يقررىا رئيس السمطة الكطنية
تكعية المكاطنيف بأعماؿ الدفاع المدني كالتعاكف مع فرقيا كتكزيع النشرات كاإلعالنات المتعمقة   .3

 .السمـ كالحرببعمميا في زمف 

 باألعماؿ كالمياـ المدني لمدفاع العامة المديرية قياـ عمى المذككر القانكف مف( 6) المادة تنص كما
- : المعنية الجيات مع كبالتنسيؽ التالية
 .تنظيـ كسائؿ اإلنذار مف الغارات الجكية .1
نشاء الكتائب اإلشراؼ عمى تنظيـ التعاكف بيف المدف كالقرل في أعماؿ الدفاع المدني  .2 كا 

 .المدنية السريعة لنجدة المناطؽ المنككبة
 .تنظيـ كسائؿ إطفاء الحريؽ .3
 .إنشاء كتييئة غرفة عمميات الدفاع المدني .4
 .تنظيـ عمميات الكشؼ عف القنابؿ كاأللغاـ التي لـ تنفجر كرفعيا .5
طفاء األنكار منعان لألضرار التي قد تحدث مف الغارات الجكية .6  .تقييد اإلضاءة كا 
 .تخزيف المعدات كاألدكية كالمطيرات الالزمة ألعماؿ الدفاع المدني .7
 .تككيف فرؽ الكشؼ عف اإلشعاعات الذرية كالغازات السامة كالجراثيـ .8
 .إقامة الخنادؽ كالمالجئ العامة كتييئة المالجئ الخاصة بالمباني كالمنشآت .9
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لغارات الجكية كالككارث المساىمة في تييئة األماكف التي تصمح الستقباؿ المصابيف مف ا .10
 .الطبيعية

 .إعداد فرؽ اإلنقاذ كفرؽ رفع األنقاض كفرؽ مراقبي الغارات الجكية كالحريؽ .11
 .تعميـ كتدريب المدنييف عمى طرؽ الدفاع المدني بمختمؼ الكسائؿ .12
تنظيـ كتحديد شركط نقؿ كتخزيف المكاد الكيميائية الخطرة عمى طرؽ أراضي السمطة الكطنية  .13

 .ةالفمسطيني

إلى اختصاصات مديرية الدفاع المدني الفمسطيني ( 14،ص1999شريـ كاإلفرنجي،)كأشار 
 :كالمتمثمة با تي

 .تنفيذ الخطط العامة التي يقـك بكضعيا المجمس األعمى لمدفاع المدني .1
 .كضع البرامج التنفيذية كالخطط كمتابعة تنفيذىا في أكقات السمـ كالحرب .2
الككارث الطبيعية كالزالزؿ كاألعاصير كالفيضانات كاالنييارات كضع خطط مسبقة لمكاجية  .3

 .الخ...
كضع خطط مسبقة لمكاجية الككارث التي تحدث مف اإلنساف كالحرائؽ كحكادث السيارات  .4

 .الخ...كحكادث القطارات 
إبداء المشكرة الفنية لممنشآت كالمصانع ككؿ جية تطمب المشكرة سكاء مف أجيزة عامة أك  .5

 .لؾ المرافؽ الحيكيةخاصة ككذ
نشر الكعي عند المكاطنيف كتدريبيـ عمى القياـ بأعماؿ الدفاع المدني كمدل أىمية ىذه  .6

 .األعماؿ لتجنب الككارث سكاء طبيعية كانت أك غير طبيعية
تكفير اإلحتياطات الالزمة مف كسائؿ اتصاؿ كمعدات فنية كتقنية كالعناصر البشرية الالزمة  .7

 .اع المدنيلمختمؼ تخصصات الدف
 .تكفير مخزكف احتياطي مف المكاد التمكينية كاالحتياجات لكؿ االحتماالت .8
التنسيؽ مع الجيات كالمؤسسات كالشركات لتقديـ المساعدة الالزمة سكاء مف معمكمات أك  .9

 .معكنة متبادلة تخدـ مكاجية الكارثة
أك المعكنة الطبية أك أم إعداد كتنظيـ البرامج التي تخدـ المصالح العامة سكاء في اإلغاثة  .10

 .مساعدة يتطمبيا المكقؼ لمكاجية الكارثة
كضع الخطط الالزمة التي مف شأنيا حماية أركاح المكاطنيف كممتمكاتيـ مف منشآت كمصانع  .11

 .كأم مراكز حيكية ىامة
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 الفمسطيني المجمس األعمى لمدفاع المدني: ثانياً 
األعمى  المجمس تشكيؿ عمى ـ 1998لسنة (3) رقـ المدني الدفاع قانكف مف (7) المادة تنص
 : التالي النحك عمى المدني لمدفاع
 كزير الداخمية رئيسان  .1

 :كعضكية كؿ مف
 .مدير عاـ الدفاع المدني .1
 .مدير عاـ كزارة الشؤكف االجتماعية .2
 .مدير عاـ كزارة األشغاؿ العامة .3
 .مدير عاـ كزارة الصحة .4
 .مدير عاـ كزارة الحكـ المحمي .5
 .عاـ كزارة التربية كالتعميـمدير  .6
 .مدير عاـ كزارة المالية .7
 .مدير عاـ كزارة االتصاالت .8
 .مدير عاـ كزارة التخطيط كالتعاكف الكلي .9

           مدير عاـ كزارة المكاصالت  .10
         مدير عاـ إدارة األمف الصناعي بكزارة الصناعة  .11
            مدير عاـ األمف الكطني  .12
            مدير عاـ كزارة التمكيف  .13
             مدير عاـ كزارة اإلسكاف  .14
             مدير عاـ الشرطة  .15

 :المدني لمدفاع األعمى اختصاصات المجمس
كىي  المدني، لمدفاع األعمى المجمس اختصاصات عمى القانكف نفس مف (12) المادة تنص
 :التالية
 .المدنيكضع السياسة العامة لمدفاع  .1
قرار ما يعرض عميو مف خطط مشركعات لمدفاع المدني .2  .بحث كا 
 .متابعة تنفيذ خطط كمشركعات الدفاع المدني .3
 .اتخاذ اإلجراءات الضركرية لمكاجية أم حدث طارئ .4
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 :المجان المحمية لمدفاع المدني: ثالثاً 
محافظة  كؿ في تشكؿ ،ـ 1998لسنة (3) رقـ المدني الدفاع قانكف مف (13) المادة نص حسب
  -:التالي النحك عمى المدني لمدفاع محمية لجنة

 .المحافظ أك مف ينيبو رئيسان  .1
 :كعضكية كؿ مف

 .رؤساء المجالس البمدية كالقركية كلجاف المخيمات في المحافظة .1
 .مدير الدفاع المدني في المحافظة .2
 .طبيب تنتدبو كزارة الصحة .3
 .يختارىـ المحافظ عدد بما ال يزيد عف خمسة أفراد مف األىالي .4
 .ممثؿ عف مديرية الشرطة في المحافظة .5

 :اختصاصات المجان المحمية لمدفاع المدني
تختص المجنة  ـ 1998لسنة (3) رقـ المدني الدفاع قانكف مف (13) المادة نص كحسب

المحمية المذككرة بتنفيذ خطط كمشركعات الدفاع المدني الخاصة بالمحافظة كدراسة الكسائؿ 
 -:إلى تنفيذىا عمى أكمؿ كجو كليا في سبيؿ ذلؾ ممارسة األعماؿ التالية المؤدية

 .اإلشراؼ عمى تككيف فرؽ مراقبي الغارات الجكية كمراقبي الحريؽ كاإلسعاؼ كاإلنقاذ .1
عمؿ الترتيب الالـز لتدريب الفرؽ المذككرة عمى أعماؿ الدفاع المدني حسب المناىج كالخطط  .2

 .لمدفاع المدني التي تصدر عف المجمس األعمى
عمؿ تكعية محمية ألعماؿ الدفاع المدني كتكزيع النشرات كاإلعالنات التي تعد ليذا الغرض  .3

كتعميـ الجميكر طرؽ الكقاية مف الغارات الجكية كترغيبو في التطكع في فرؽ الدفاع المدني 
 .المختمفة

 .ااقتراح اإلجراءات كالتدابير الالزمة ألعماؿ الدفاع المدني كتطكيرى .4
 .التنسيؽ مع المحافظات األخرل في حالة كقكع كارثة .5

 (9-12:ص ،2000منياج،) :عمل  وىيكمية مديرية الدفاع المدني الفمسطينيآليات 
يعمؿ الدفاع المدني بييكمية تحت قيادة المدير العاـ يساعده في ذلؾ مدراء الدكائر التخصصية 

 (3ممحق )انظر إلى ىيكمية الدفاع المدني  :التالية
 .(البحرم كالبرم) اإلنقاذ دائرة. 5                                  .اإلطفاء دائرة. 1  
 ف المالية اإلداريةك الشؤ  دائرة. 6                         اإلسعاؼ كالطكارئ دائرة. 2  
 .التدريب دائرة .7                           .السالمة العامة دائرة .3  
  .العالقات العامة كالدكلية دائرة. 8                          المتابعة كالتفتيش دائرة .4  
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كما كيتـ العمؿ كتنظيمو مف خالؿ مدراء المناطؽ الذيف يشرفكف عمى العمؿ اليكمي الميداني كؿ 
 .في منطقتو فيما يختص باإلطفاء كاإلنقاذ كمتابعة شؤكف السالمة العامة

ي كشمكليتيا في ىذا المجاؿ تؤىؿ ىذه المؤسسة لمعمؿ مف خالؿ الدكائر إف تشكيمة الدفاع المدن
حيث  ،مف الممكف حدكثو أك حدث في األصؿالتي تشكمت بداخمو لمحد كالسيطرة عمى أم طارئ 

- :تشكمت ىذه الدكائر عمى النحك التالي

- :دائرة اإلطفاء. 1
عف  المسئكلة اإلدارة كىي المدني، الدفاع مديرية في اإلدارات أىـ مف اإلطفاء إدارة تعتبر

عداد تييئة دارة كا  كىذه الدائرة ترتبط ارتباطا كثيقا  كالمراكز العامة المديرية في اإلطفاء أطقـ عمؿ كا 
بالمعمكمات الصادرة عف طريؽ االتصاالت التي يقكـ باستقباليا الطاقـ العامؿ في غرفة العمميات 

تخص حكادث النيراف كالحرائؽ التي تتعرض ليا األمالؾ  كىذه االتصاالت، التابعة لمدفاع المدني
 . الخاصة أك العامة عمى حد سكاء 

بات المتكفرة لمحد كتقكـ ىذه الدائرة بالتعامؿ مع ىذه الحكادث حسب اإلمكانيات كالمتطم
 .منيا أك منعيا

 كتشكؿ مكافحة حرائؽ المنازؿ أك المؤسسات العامة أك الخاصة الركف األساس في مياـ
 .ىذه الدائرة حيث يتـ التعامؿ مع ىذه الحكادث مف خالؿ الطاقـ التابعة ليذه الدائرة

 :تشمل دائرة اإلطفاءميام ومسؤوليات 
 .بأنكاعيا الحرائؽ مكافحة -أ 
 .الحريؽ مكاف عف الناس إبعاد -ب 
 .الحريؽ مكافحة عمى القادريف الناس تنظيـ -ج 
 .النيراف مف المحجكزيف تخميص -د 
 .الحريؽ عمى يساعد ما كؿ إبعاد  -ق 

تقنيات التعامؿ مع الحرائؽ مف  أحدثكيعتبر تدريب طكاقـ اإلطفاء كبقائيـ عمى صمة مع 
المياـ األساسية ليذه الدائرة حيث يتـ ذلؾ مف خالؿ رفع كفاءة الطاقـ كرفع مستكل األداء ليـ في 

 .ىذا المجاؿ
ة تالئـ كافة بأنو يجب إعداد خطة إطفاء دائم( 16ص، 1999شريـ كاليازجي،)كأشار 

 :المناطؽ مف حيث عدد السكاف كالمنشآت الحيكية كأىميتيا مع مراعاة ا تي
 .تدريب المكاطنيف أك عدد كبير منيـ عمى طرؽ مقاكمة الحرائؽ كمنع انتشارىا -أ 
 .تدريب متطكعيف مف المكاطنيف لمساعدة فرؽ المطافئ عند الضركرة -ب 
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في حالة التمكث أك استخداميا إلطفاء إعداد مصادر مياه احتياطية الستخداميا لمشرب  -ج 
 .الحرائؽ

 .تنمية الكعي عند المكاطنيف لمنع أسباب الحرائؽ كطرؽ المكافحة في حالة نشكبيا -د 
 .تنفيذ خطط أمف الحريؽ في المرافؽ العامة كالمصانع كالمنشآت الحيكية -ق 
  .تنفيذ اشتراطات أمف الحريؽ في المحالت العامة عمى اختالؼ أنكاعيا كنشاطيا -ك 

- :دائرة السالمة العامة. 2
كىي اإلدارة المعنية بشكؿ مباشر بكضع شركط السالمة كالكقاية مكضع التطبيؽ كذلؾ 

الخاص بالدفاع المدني، كما  ـ1998لسنة ( 3)استنادا لمكائح التنفيذية المنظمة لعمؿ القانكف رقـ
تيدؼ إلى االتصاؿ كالتشاكر مع اإلدارة العميا كاالتصاؿ مع باقي المؤسسات ذات العالقة حيث 

 .تيدؼ مف خالؿ ذلؾ إلى كضع شركط السالمة العامة مف أخطار الحريؽ قبؿ حصكؿ الحدث
 :ىذه الدائرة عمى محورين أساسيين تعمل
 ماية في مكقع الحدث قبؿ كصكؿ طكاقـ الدفاع المدني تكفير سبؿ الح :المحور الداخمي

 في تاميف سالمة المكاطنيف كممتمكاتيـ 
 كذلؾ مف خالؿ التنسيؽ المستمر مع كزارات كمؤسسات السمطة الكطنية  :المحور الخارجي

الفمسطينية في آلية التشبيؾ كالتعاكف في كضع شركط السالمة مكضع التطبيؽ مف خالؿ 
 . قبؿ الكزارات لذلؾ المجاف المعدة مف

 :ميام ومسؤوليات إدارة السالمة العامة 
- :كتتمخص مياـ كمسؤكليات إدارة السالمة العامة في المكاضيع التالية

كضع شركط السالمة كالكقاية مف الحريؽ كسبؿ الحماية الكاجب تكفرىا في المنشات  -أ 
 . الصناعية

كضع شركط السالمة كالكقاية كسبؿ الكقاية في الحريؽ كتجييزات اإلنذار كاإلطفاء الكاجب  -ب 
 . تكفرىا في المباني العالية كالمنشات العامة كالخاصة

كضع شركط السالمة كالكقاية مف الحريؽ كسبؿ الحماية الكاجب تكفرىا في مستكدعات  -ج 
  .غيرة منيا كالكبيرةالتخزيف كمستكدعات األخشاب كالمنشات الصناعية الص

 . التخزيف لممكاد القابمة لالشتعاؿكضع شركط السالمة كالكقاية مف الحريؽ في مستكدعات  -د 

 : إلنقاذا دائرة. 3
حيث ينبثؽ  ،الكطفإف ىذه اإلدارة تيتـ بمتابعة كتسير أمكر عمميات اإلنقاذ عمى مستكل 
 .المدنيعف ىذه الدائرة دكائر تابعو لو مكزعة عمى مستكل الكطف في كؿ مراكز الدفاع 
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كتمتاز ىذه اإلدارة بأىمية بالغة كخطره ألنيا تتعامؿ مع أركاح كممتمكات كمقدرات عامة 
ص كعميو فاف عمؿ ىذه الدائرة يمتاز بالسرعة كالدقة كاألمانة كاإلخال، كخاصة لمكطف كالمكاطف

تقاف  .كبالتعاكف جنبا إلى جنب مع الجميكر مما يسيؿ أمكر العمؿ كالسرعة في االنجاز بدقة كا 

 :اإلنقاذميام ومسؤوليات إدارة 
 -:التالية المياـفي  اإلنقاذكتتمخص مياـ كمسؤكليات إدارة 

 .لمسقكط ا يمة األماكف عف الناس إبعاد -أ 
 .بداخميا يكجد مف إلنقاذ الميددة األماكف دخكؿ -ب 
 .السير حركة لتسييؿ الشكارع مف األنقاض رفع -ج 
 .الحكادث نتيجة السيارات داخؿ المحجكزيف إنقاذ -د 
 .المشبكىة الخطرة األشياء مف األىالي تحذير -ق 
 .البرؾ أك البحر في الغرقى إنقاذ -ك 

 :اإلدارة العامة لمتدريب .4
الميدانية لجميع أفراد الدفاع المدني كطاقمو لعالقتيا  إف إدارة التدريب تيتـ بالجاىزية
 بالجميكر مف جميع أصناؼ كفئات الشعب 

 :التدريبميام ومسؤوليات إدارة 
ا ليات كالمعدات لتككف قدراتيـ  أحدثرفع كفاءة الطاقـ العاممة بالدفاع المدني كتدريبيـ عمى  -أ 

مكانياتيـ بمستكل الحدث ما عظـ أك كبر  . كا 
لرفع مستكل المعرفة بمياـ الدفاع  كرات التدريبية لمعامة بجميع مستكيات المجتمع عقد الد -ب 

المدني عند العامة كالتركيز عمى المؤسسات الطالبية كالعامميف كربات البيكت كجميع شرائح 
المجتمع الحككمية كغير الحككمية كذلؾ مف اجؿ تشكيؿ فرؽ اإلسناد في حاالت الطكارئ 

 . طبيعية كالككارث مف صنع اإلنسافكحاالت الككارث ال
منح الثقة بالنفس لطاقـ الدفاع المدني كذلؾ مف خالؿ زيادة الخبرة كالتدريب عمى كؿ ما ىك  -ج 

 . جديد في مجاالت العمؿ التابعة
عقد الدكرات الخارجية لتطكير مقدرات الطاقـ التابعة لمدفاع المدني كالتعرؼ عمى األساليب  -د 

ع الحدث إضافة إلى التعامؿ مع ا ليات التي قد تككف غير متكفرة الجديدة كطرؽ لمتعامؿ م
 . كاكتساب الخبرة مف البمداف المضيفة، في الدفاع المدني

 .المدني الدفاع كأفراد ضباط كتخريج إعداد -ق 
 .الالزمة كالتدريبية التعميمية المناىج كاقتراح بالتدريب الخاصة الدراسات إعداد -ك 
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 .المدني الدفاع لمتطكعي تعطى التي الدكرات عمى اإلشراؼ -ز 

 :إدارة اإلسعاف والطوارئ .5
- :كتعتبر ىذه الدائرة مسئكلة عف المكاضيع التالية

تقديـ خدمات اإلسعاؼ األكلى بحيث ترافؽ سيارة اإلطفاء كاإلنقاذ سيارة إسعاؼ مجيزة  -أ 
 . بطاقـ مككف مف ثالث مسعفيف لمتعامؿ مع الحاالت المصابة عمى ارض الحدث

ـ مفاىيـ اإلسعاؼ في المرافؽ العامة كالخاصة بحيث يتـ تجنيد متطكعيف مسانديف تعمي -ب 
 لعمؿ كحدات اإلسعاؼ في حالة حدكث كارثة طبيعية أك مف صنعو اإلنساف 

التعاكف مع المؤسسات االسعافية األخرل مثؿ جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني ككزارة  -ج 
 الصحة كالصميب األحمر كغيرىـ 

قامة المستشفيات الميدانية كالعيادات  -د  المساىمة في بناء إدارة األزمات كالككارث الطبيعية كا 
 المؤقتة كالمساىمة في عمميات اإلخالء كاإلنقاذ 

التكاصؿ مع جديد ىذا العمـ لرفع كفاءة أطقـ اإلسعاؼ منـ خالؿ الدكرات التخصصية ليذا  -ق 
  الطاقـ مف قبؿ متخصصيف كفنيف مف ىذه الدائرة

 :إدارة العالقات العامة والدولية .6
 كالعناية ناحية، مف لممكاطنيف كاإلرشادات كاألخبار المعمكمات بنشر اإلعالـ إدارة تختص
رشاد كالتكجيو بالتثقيؼ  ناحية مف المدني الدفاع مديرية عمؿ باختصاص يتعمؽ فيما الجماىير كا 

 .ثانية
العصب الحي لمدفاع المدني مع ا خريف حيث إف صفة االتصاؿ كالتكاصؿ تأتي مف خالؿ كما 

 :تكاصؿ مف خالؿ مساريف ميميف كىمايككف ىذا االتصاؿ كال
كالتي تأخذ عمى عاتقيا عممية التكاصؿ مع المجتمع الداخمي في  :العالقات العامة الداخمية -أ 

فمسطيف كتحمؿ في مسئكلياتيا جميع متطمبات التكاصؿ مع العامة كالمؤسسات العاممة في 
داخؿ الكطف سكاء كانت حككمية أك غير حككمية حيث تعتبر ىذه الدائرة ىي الرابط بيف 

كماؿ عممية الدفاع المدني الفمسطيني كبيف جميع ىذه ال مؤسسات لزيادة التعاكف فيما بينيا كا 
 .التكاصؿ لمحد مف الككارث الطبيعية أك مف صنع اإلنساف

كيعتبر ىذا القسـ مف العالقات العامة األىـ في تعاممو مع المؤسسات  :العالقات الدولية -ب 
ـ الدفاع األجنبية كالعالـ الخارجي كمؤسسات أخرل ذات العالقة لزيادة الفعالية في عمؿ أطق

 .المدني ككضعيـ عمى أعمى المقاييس العالمية في عمؿ الدفاع المدني
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 :إدارة الشؤون المالية واإلدارية  .7
 تيتـ ىذه اإلدارة بتسيير جميع األمكر اإلدارية كالمالية التابعة لمدفاع المدني الفمسطيني كفقان 

 .لمقكانيف كالقرارات المنظمة لذلؾ
 :دائرة الشؤون اإلدارية - أ
 :ومن أىم مياميا         

اإلشراؼ عمى شؤكف العامميف باإلدارة العامة كاألقساـ كالمراكز كتكثيؽ كؿ ما يتعمؽ   -
 بيـ في سجالت كممفات خاصة 

 متابعة تنفيذ السياسات العامة لإلدارة   -
 الخ ....القياـ باإلعماؿ اإلدارية المتعمقة بالمراسالت كالطباعة كالحفظ  -
 تنظيـ اإلجراءات كتكزيع الطاقـ حسب متطمبات العمؿ   -
 تقديـ االقتراحات كالخطط التطكيرية الالزمة لعمؿ اإلدارة   -

 :الشؤون المالية دائرة - ب
 :ومن أىم مياميا

إعداد مشركع المكازنات المالية لمدفاع المدني في ضكء ما يحدد ليا مف اعتماد مالي   -
 لمدفاع المدني 

القياـ ببجراء العقكد المالية كالمشتريات الخاصة بالحماية المدنية كفؽ ما تحدده المكائح   -
 التنظيمية الخاصة بذلؾ 

 تدقيؽ الفكاتير كمتابعة تحصيؿ الرسكـ كالمخالفات كالغرامات حسب التنظيمات الخاصة  -
 دائرة التجييزات والموازم  -ج   

 :مياميا  أىم ومن
كضع الخطط كالمقاييس لمشراء كالصرؼ التي يتـ مف خالليا تزكيد المراكز كاألقساـ   -

 باحتياجاتيا 
 التأكيد مف سالمة التخزيف لممكاد في المخازف التابعة ليا   -
 صرؼ المكاـز لإلدارات كاألقساـ بعد التأكد مف الحاجة ليا  -

 دائرة الصيانة والمركبات  -د  
 :ومن أىم مياميا

 مف صيانة المركبات كجاىزيتيا ا لية كالفنية لعمؿ الطاقـ  التأكد  -
 إجراء الصيانة الدكرية لممركبات  -
 . تكفير كسائؿ النقؿ المكجستيو الخاصة بأفراد كطاقـ الدفاع المدني   -
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 في فمسطين المدني الدفاع ومقرات مراكز
 يتبع كآخر الشمالية، المحافظات يتبع قسـ قسميف، إلى المدني الدفاع مراكز تنقسـ

 الشمالية المحافظات في المدني الدفاع مديرية تتبع التي لممراكز كبالنسبة. المحافظات الجنكبية
 في المدني الدفاع مديرية تتبع التي لممراكز بالنسبة أمامركزان، ( 23)كعددىا  اهلل، راـ كمقرىا مدينة
مركز  (17)كعددىا  محافظات أربعة عمى مكزعة فيي مدينة غزة، كمقرىا الجنكبية، المحافظات

- :كىي
، اإلسالـ، مركز التفاح تؿ مركز الشيخ رضكاف، مركز: ىي مراكز ثالثة مف مككنة :محافظة غزة

 .الرماؿ
 .جباليا كمركز الىيا، مركز بيت حانكف، بيت مركز: ىـ ثالث مراكز مف مككنة :محافظة الشمال
 .مركز الزىراءالبمح،  دير ، مركزمركز البريج : ىـ ثالث مراكز مف مككنة :محافظة الوسطى
، مركز القرارةمركز عبساف،  خاف يكنس، مركز: كىـ ستة مراكز مف مككنة :محافظة الجنوب

 .السمطاف تؿ مركز المعبر، مركز رفح، مركز
 

 :استراتيجية جياز الدفاع المدني لمواجية األزمات والكوارث
إليو أجيزة الدفاع المدني كالحماية المدنية في المنطقة  نظران لممستكل المتطكر الذم كصمت  

سكاءن مف حرية الحركة داخؿ أراضييا أك اإلشراؼ ، المحيطة بفمسطيف كاإلمكانيات المتاحة ليا
الحككمي لدكليا عمى الحدكد كالمعابر كالمكانئ كالمطارات كتكفر كؿ األساليب التي تضمف السرعة 

 .متكفر لمدفاع المدني الفمسطيني  كؿ ىذا غير، كالدقة في العمؿ
لذا فانو مف الضركرم رفع مستكل الدفاع المدني الفمسطيني مف جميع النكاحي كاستعداديتو 
مكانيات ىذا الجياز ليبمغ مستكل  كجاىزيتو لمعمؿ بكسائؿ عدة أىميا الدعـ الدكلي لتطكير قدرات كا 

ذلؾ لصعكبة التنسيؽ في حاؿ حدكثيا جؿ مكاجية األخطار كالككارث الكبرل ك أمف أكثر تطكرا 
كمف  ،مف االلتفات إلى التنسيؽ معنا الف الدكؿ المحيطة ستككف منشغمة بالكارثة عمى أرضيا أكثر

ناحية أخرل رفع مستكل التنسيؽ خصكصان في اإلنذار المبكر ككضع آلية لتنسيؽ مركر 
ابر الحالية فقط نظران لمصعكبات المساعدات الدكلية في حاؿ حدكث كارثة كعدـ االعتماد عمى المع

 .المكجستية
بستراتيجية الدفاع المدني ىي إعداد كتكجيو ىيكؿ المجتمع اقتصاديانإ كاجتماعيانإ كنفسيانإ ف

استعدادان إلنجاز أىداؼ الدفاع المدني تحت كؿ أنكاع المخاطر الناتجة عف الحركب كالككارث، 
 .لتحقيؽ جبية داخمية قكية كمتماسكة

ستراتيجية  كالدفاع المدني ييدؼ لرفع الركح المعنكية إليجاد قكة نفسية لمكاجية الطكارئ، كا 
الدفاع المدني متطكرة بتطكر األخطار التي تتعرض ليا الجبية الداخمية، كتدابير الدفاع المدني، 



65 
 

جراءات الحماية تكاكب ىذا التطكر، كاإلستراتيجية بناء عمى ىذا التصكر تحدد مالمح السياسة  كا 
كما تكضح اإلطار العاـ  . العامة التي تتحقؽ بيا أىداؼ الدفاع المدني كفؽ خطط كبرامج محددة

لمدفاع المدني مف حيث الجيات التي تتحمؿ القياـ بمسئكلياتو عمى مستكل المناطؽ كالمحافظات 
 (.20، ص1991،صديؽ. )كالمدف، ثـ دكر المكاطف في مجاؿ الدفاع المدني

الدفاع المدني الفمسطيني حسب الحالة إلى متغيرة كمتطكرة كتنقسـ إستراتيجية 
 ( 3-4:،ص2000منياج،)

 :كىي التي تتغير بتغير العكامؿ ا تية بالجبية الداخمية :اإلستراتيجية المتغيرة .1
تمركز صناعي  يمتد الدفاع المدني ليشمؿ المكاقع التي أصبح بيا: العامؿ االقتصادم - أ

أك كحدات إنتاجية أك منشآت حيكية أك مجمعات سكنية أك مكانئ أك مطارات كخاصة 
 .أف السمطة الكطنية الفمسطينية في مرحمة البناء

ييتـ الدفاع المدني بأف يظؿ التركيب االجتماعي لممجتمع لو صفة : العامؿ اجتماعي - ب
يرات في التكزيع البشرم سكاء االستقرار رغـ ما يعترم الجبية الداخمية مف بعض تغ

بسبب خطط اإلخالء أك اإلسكاف الجديد أك إعادة حالة األمف االجتماعي لمف فقدكا 
 .مساكنيـ بسبب أحداث الصراع المستمر

إف عدـ االستقرار النفسي في كقت الطكارئ فضالن عف ا ثار النفسية : العامؿ النفسي  - ت
اخمية مف شأنو أف يؤثر في الحالة النفسية المترتبة عمى كقكع الحكادث في الجبية الد

لألفراد، كالدفاع المدني ييدؼ إلى إيجاد قكة المقاكمة النفسية لدل المكاطنيف، لرفع الركح 
 .المعنكية كتحقيؽ إرادة الصمكد

بعد كؿ معاناة الشعب الفمسطيني، كمع تزايد األخطار التي تتعرض  :اإلستراتيجية المتطورة .2
ية نتيجة تطكر تكنكلكجيا العصر في كافة المجاالت فبف ىذا يستمـز أف ليا الجبية الداخم

تكاكب تدابير الدفاع المدني ىذا التطكر الدائـ بما يدرأ ا ثار الناجمة عف تطكر كتنكع 
 .األخطار الناجمة عف الككارث الطبيعية كالحكادث

كاإلسعاؼ التابعػة  كاإلنقاذاإلطفاء  حجـ الفعاليات التي نفذتيا طكاقـ( 2)كيتضح مف خالؿ الجدكؿ 
 .ـ2010ـ  كلغاية الربع الثالث مف عاـ 2009لممديرية العامة مف عاـ 
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 م2010-2009فعاليات المديرية العامة لمدفاع المدني خالل عام ( 2)جدول

 العااااااااااااااااااام الميمة
2010 2009 

 1582 1454 الحرائؽ
 490 457 اإلنقاذ

 1328 1520 اإلصابات كالحاالت المرضيةإسعاؼ 
 177 66 حاالت كفاة

 185 318 إسعاؼ حاالت إختناؽ
 1893 1502 حاالت الغرؽ
 5655 5317 المجمكع

 (ـ31/12/2009 –ـ 01/01/2009، لمفترة"التقرير السنوي لممديرياة العامة لمدفاع المدني"،(2010)الدفاع المدني،: )المصدر

 والخاصة بجياز الدفاع المدني في فمسطينالكوارث األزمات و معوقات مواجية 
 :في فمسطيف كذلؾ نظران لمتالي مكاجية األزمات كالككارثتتعدد أنكاع المعكقات كالمتعمقة ب

 .االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية - أ
 :مف تبع ذلؾ، كما عمى قطاع غزةكالمستمر  الحصار اإلسرائيمي المفركض - ب

تكقؼ كافة أشكاؿ التنمية كالتطكير، كدخكؿ المعدات كالتقنيات الالزمة لجياز الدفاع   -
 .المدني

عدـ القدرة عمى ممارسة التقنية، كالتدريب المستخدـ في المحيط الخارجي بفمسطيف،  -
 .كخاصة أنظمة الدفاع المدني الحديثة

معظـ معدات كآليات جياز الدفاع المدني في غزة، كنفاذ معظـ المكاد الخاصة  اىتالؾ -
 .باإلطفاء كاإلنقاذ

 المديرية تقـك ال التي المياـ بعض ىناؾ أف( 2001الييئة الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف،)تبيفك 
مختمفة،  ابألسب كذلؾ بتنفيذىا، الجنكبية، الشمالية أك المحافظات في سكاء ،لمدفاع المدني العامة
 :المثاؿ سبيؿ اإلسرائيمية الفمسطينية، فعمى باالتفاقيات يتعمؽ ما األسباب ىذه مف
 السمطة مناطؽ في الجكية مف الغارات اإلنذار كسائؿ تنظيـ المدني الدفاع لمديرية يمكف كيؼ  .1

 االتفاقيات تمنعو ما كىذا ىذه الغارات؟ لمثؿ تنبو مبكر إنذار أجيزة كجكد دكف الفمسطينية،
 المديرية كتقصير داخمية، يتعمؽ بأسباب ما كمنيا الراىف، الكقت في الفمسطينية اإلسرائيمية

 تييئة أك العامة كالمالجئ إقامة الخنادؽ عدـ مثالن، كاجباتيا أداء في المدني لمدفاع العامة
 .كالمنشئات المباني في الخاصة المالجئ
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 مف المدنييف السكاف يأكم عاـ ممجأ أك أم خندؽ ببنشاء تقـ لـ المدني لمدفاع العامة المديرية .2
 بالنسبة أما الجنكبية، المحافظات أك المحافظات الشمالية في سكاء العدكانية األعماؿ مخاطر
 فبف كالمنشئات، المباني في المالجئ الخاصة بتييئة المدني الدفاع مديرية قياـ لكجكب

 عيد في بناؤىا تـ التي المباني في معظـ خاصة لمالجئ أصالن  كجكد ال أنو تبيف المعطيات
  .(2001الييئة الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف، ) الفمسطينية  الكطنية السمطة

 أف المالجئ، إال ىذه مثؿ إقامة عمى تنص لـ المفعكؿ سارية التي كانت المدني الدفاع فقكانيف
 إعداد كجكب عمى (21) المادة في صراحة ينص ـ1998 لعاـ (3) رقـ المدني الدفاع قانكف
 عمى لمحصكؿ كشرط كذلؾ الخاصة، كالمنشآت البنايات في عند الحاجة كمالجئ خاصة أماكف
 .الجيات الرسمية مف البناء رخص

 تككيف في المدني العامة لمدفاع المديرية مسؤكلية عمى السادسة المادة مف (8) الفقرة تنص .3
 تشكيؿ ا ف حتى يجر   لـ كالجراثيـ، إال أنو السامة كالغازات الذرية اإلشعاعات عف الكشؼ فرؽ
 اإلسرائيمي العدكاف تكاصؿ ظؿ المدني، كفي لمدفاع العامة مف قبؿ المديرية الفرؽ ىذه مثؿ
 كالذخائر األسمحة أنكاع مف العديد باستخداـ االحتالؿ قكات كقياـ األراضي الفمسطينية، عمى

ذخائرىا  بتزكيد االحتالؿ قكات قياـ حكؿ مؤخران  تردد كما المدنييف، ضد دكليا المحـر استخداميا
المستنفذ، ككذلؾ استخداـ مادة الفسفكر  اليكرانيـك بمادة الفمسطينييف المدنييف ضد المستخدمة

 الحاجة تمح الحاالت، ىذه مثؿ دكليان في استخدامو قطعان  كالمحـر (2008)خالؿ حرب غزة 
الييئة الفمسطينية لحقكؽ ) .ىذه الفرؽ مثؿ بتشكيؿ المدني لمدفاع العامة المديرية أف تسرع في

 (2001اإلنساف، 
 المادة السادسة مف الخامسة الفقرة نص حسب المدني الدفاع بمديرية المناطة الصالحيات كمف .4

 لـ تنفجر التي كاأللغاـ القنابؿ عف الكشؼ عمميات تنظيـ (ـ1998 لعاـ (3)رقـ  القانكف مف
 لـ تباشر المدني الدفاع مديرية أف تبيف الييئة لدل المتكفرة المعمكمات أف إال برفعيا، كالقياـ
القكات  قامت الكافية، لقد كالخبرات المعدات تكفر عدـ بسبب المجاؿ، ىذا في عمميا

 كالقنابؿ، كتخمؼ عف بالصكاريخ الفمسطينية كالقرل المدف مف العديد بقصؼ ان مؤخر  اإلسرائيمية
 .الفمسطينييف المدنييف عمى خطران  تشكؿ كالتي تنفجر لـ التي القنابؿ مف عدد القصؼ ىذا
 (2001الييئة الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف، )
في حالة حصكؿ كارثة في األراضي الفمسطينية  كالخارجية الداخمية سناداإل عممياتبالنسبة لأما 
 :التالية لألسباب كذلؾ تتعرض لإلعاقة أف المتكقع مف بأف ىذه العمميات( 2011الدبيؾ،)أشار 

 الدكؿ ىذه تتعرض أف المتكقع مف حيث دكلتيف الغربية بيف الضفة كتحديدا فمسطيف تقع -
تقديـ  تستطيع كلف بنفسيا، مشغكلة الدكؿ ىذه ستككف كبالتالي ،)الزلزاؿ( الكارثة لنفس

 .المباشرة المساعدات
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 المحافظات بيف ككذلؾ كقراىا لفمسطينيةا المدينة بيف التحتية البنى منشات ضعؼ -
 .الفمسطينية

 .سيادية كحدكد مطارات كجكد عدـ -
 سيجعؿ كبالتالي ،المتكقعة بالزالزؿ المناطؽ معظـ لتأثر سيؤدم فمسطيف مساحة صغر -

 .ان محدكد البعض لبعضيا المحافظات إسناد
في  كطائراتو كمعداتو المنظمة البشرية بككادره يساىـ أف يمكف فمسطيني جيش كجكد عدـ -

نقاذ إسعاؼ مف الطكارئ إلسناد المختمفة العمميات يكاء كا   .الخ كتمكيف، كا 
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 املبحح الجاىٌ

  –شبل دعه داهسية دهاز الدفاع املدىٌ ملىادهة األزمات والهىارخ 

 :مداخل إدارية

 :مقدمة
تخطيط كتدريب كتنسيؽ  يحتاج جياز الدفاع المدني إلى تضافر جيكد كظائؼ اإلدارة مف

كاتخاذ قرار بيدؼ تحقيؽ أىداؼ المنظمة في مكاجية األزمات كالككارث كالعمؿ عمى تصحيح 
االنحرافات كاألخطاء أكالن بأكؿ في سبيؿ النيكض بعمؿ المنظمة بشكؿ يساىـ في زيادة قدرتيا 

 .كاإلدارات التابعة ليا بالعمؿ بكفاءة كفعالية
رؽ إلى أىـ الكظائؼ التي ترتكز عمى اإلدارة السميمة لألزمات كبناء عمى ذلؾ سيتـ التط

 .كالككارث

 :التخطيط: أوالً 
إف التخطيط ىك تحديد الكسائؿ التي تكفؿ تحقيؽ ىدؼ أك أىداؼ معينة بأقؿ النفقات كفي 

إذا فشمت في التخطيط فبنؾ تخطط : أقصر كقت كبأقؿ جيد، كالتخطيط أساس النجاح كقد قيؿ
ف ، لمفشؿ مف األىمية كجكد خطة لمكاجية األزمات كالككارث، فالتخطيط المسبؽ يساىـ بشكؿ كا 

 .كبير في تخفيؼ آثار األزمات أك الككارث، في حالة كقكعيا، أك منع حدكثيا
كلكي تؤدم مجمكعة مف األفراد عمميا بكفاءة فبف الميمة الرئيسية ليذه المجمكعة ىي 

لتحقيؽ ىذه األىداؼ،  كالتي يجب أف تككف كاضحة كمفيكمة التأكد مف أىدافيا كالكسائؿ الالزمة 
لجميع أفراد المجمكعة كىذه ىي ميمة التخطيط، كالتي تستمـز النظر إلى الماضي كالحاضر 
كالمستقبؿ حيث تككف البداية بتقييـ الماضي كالحاضر كنقطة انطالؽ لمتخطيط لممستقبؿ 

 (.41، ص1999الفرج،)
ككضع ... كيتطمب التخطيط إلدارة األزمات كالككارث اإلدراؾ كاالقتناع بكجكد المخاطر

تحديد جية أك لجنة  خالؿتكفير كافة اإلمكانات التي تضمف تطبيؽ الخطة مف ك خطط مسبقة لذلؾ 
 (.24،ص2008آؿ سالـ،)مسئكلة لكضع كتنفيذ عممية التخطيط 

 :مبادئ إعداد خطة إدارة األزمات والكوارث
إلى أىـ المبادئ التي يجب مراعاتيا في إعداد الخطة ىي ( 304،ص1995أبك شامة،)أشار 
 :كا تي
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 .أم تستند عمى أساس عممي: مبدأ العممية .1
 .أم تحقؽ أىدافيا بنجاح: مبدأ اإليجابية .2
 .أىمية مركزية التخطيط إلدارة األزمة: مبدأ المركزية .3
 .ةكىي االلتزاـ بتنفيذ الخط:  مبدأ اإللزامية .4
 .أم استجابة الخطة لمظركؼ الطارئة: مبدأ المركنة .5
أم مالئمة الخطة لمكاقع كاإلمكانات، كمف أىـ دعامات التخطيط إلدارة : مبدأ الكاقعية .6

 .األزمة ىي الدعامات المادية كالبشرية كالتنظيمية كاإلدارية
 :بعض المبادئ اليامة في إعداد الخطة كىي( 216ص،1996الشعالف،)كأضاؼ 
 .كىي أف يككف التخطيط مستمران كال يككف مؤقتان أك عارضا  : أ االستمراريةمبد .1
يجب أخذ كافة ا راء البناءة لمختمؼ الخبراء كىذا ما يساىـ في تطبيؽ : مبدأ المشاركة .2

 .الخطة بجدية
إف التخطيط الجيد يتطمب تكقيتان مالئمان، كالخطة الفعالة ىي التي تحقؽ : مبدأ التكقيت .3

 .الكقت المحددىدفيا في 
اختيار أفضؿ البدائؿ كاقدرىا عمى تحقيؽ اليدؼ في أقصر كقت كأقؿ : مبدأ االحتماالت .4

 .تكمفة

 :عناصر إعداد خطة إدارة األزمات والكوارث
 (4،ص2006أبكشامة،)يتـ تصميـ خطط المكاجيات العممياتية، أشار  كلكي

لمخطة المتكاممة لمكاجية  فرإلى أىـ العناصر التي يجب أف تتك ( 84-85:،ص1990الطيب،)ك
 :األزمات كالككارث كىي كا تي

استقراء االحتماالت المتكقعة مف المغيرات كفؽ الظركؼ الشرطية لطبيعة الحدث، عمى  .1
 .أف يشمؿ سيناريكىات بديمة لمكاجية كؿ االحتماالت

ياتيا تحديد اإلمكانات المادية كالفنية المتكفرة لدل المؤسسات الرسمية في مختمؼ مستك  .2
الكظيفية، مع إجراء مسح لإلمكانات الفنية كالقدرات المتكافرة لدل القطاع األىمي أك 

 .الخاص لالستعانة بيا متى استكجبت الضركرة ذلؾ
تكفير المخزكف االحتياطي الالـز مف المؤف الغذائية كالخدمات الطبية كغيرىا مف  .3

 .الخدمات الضركرية في ظركؼ الطكارئ
لمنيجية اإلدارة في أثناء الحدث، مع تحديد كاضح لالختصاصات كضع نظاـ متكامؿ  .4

تاحة فرصة لمسمطات التقديرية في الظركؼ االستثنائية  .كالمسئكليات لكؿ جية كا 
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تأميف شبكة مف االتصاالت الفعالة تحقؽ التكجيو كالتحكـ في العمميات أثناء األزمة أك  .5
 .الكارثة

بيو كاإلنذار، التعبئة، اإلخالء، إعالـ الرأم العاـ أك التن: تحديد األساليب المنظمة لعمميات .6
 .تكجييو

جراءات بالمشاركة  .7 أف يتـ تحديد كؿ عناصر الخطة كما يتصؿ بيا مف تدابير كنظـ كا 
 .. الفعمية لكؿ المؤسسات كاألجيزة المعنية عمى اختالؼ مستكياتيا الكظيفية

 :الضركرية لنجاح الخطة كىي كا تيفقد حدد العديد مف الخطكات ( لمشعالف)أما بالنسبة 
ضركرة إدراؾ الحاجة إلى الخطة، أم أف تككف ىناؾ يقضو تامة في التنبؤ بكقت الحاجة  .1

إلى التخطيط، كذلؾ عف طريؽ التحميؿ العممي لمخطط، كبكساطة البيانات الكاقعية، كيتـ 
 .ذلؾ عف طريؽ الرقابة كالمتابعة المستمرة

 .الخطة كذلؾ لتسييؿ جمع المعمكمات كتحميمياضركرة تحديد اليدؼ مف  .2
 .ضركرة تجميع كتحميؿ البيانات التي تتعمؽ بعممية التخطيط .3
 .ضركرة تنمية التفاصيؿ الخاصة بالخطة كاالرتقاء بيا .4
ضركرة الحصكؿ عمى مكافقة كافة اإلدارات التي تعنييا الخطة، كذلؾ لمبعد بالخطة عف  .5

 (.126، ص1996الشعالف،. )دائرة الفشؿ
بػأنو ليككف التخطيط لمكاجية الككارث كاألزمات كحاالت الطكارئ ( 47ص،1999الفرج،)كأضاؼ 

كاقعيان فبنو يجب أف تضبط الخطط عمى األفراد، كليس العكس، كىذه نقطة أساسية كثيران ما تيمؿ 
فاألشخاص ال يتصرفكف طبقان لمخطط المكضكعة، ألف ىذه الخطط تعكس كجية نظر كاضعييا، 

ما  لخطط المكتكبة كالمكضكعة، فكثيران ا يجب عدـ الخمط القائـ بيف التخطيط لمحكادث كصياغة اكم
تعد خطة مكضكعة كأساس لمتخطيط، كالتخطيط لمكاجية الككارث يككف أكثر فاعمية حيف يعتبره 
المسئكلكف كعمؿ متطكر كدائـ، كعمى الدكاـ يجب مراجعة التخطيط ال الخطط كمما تعدلت 

 .كتغيرت األكضاعالظركؼ 

 :في جياز الدفاع المدني استراتيجيات وأنواع خطط مواجية األزمات والكوارث
 كالككارث األزمات مكاجية خطط أىـ استراتيجيات كأنكاع( 78-79:،ص2002الشعالف،)ذكر 
  :با تي
 مف خالؿ كتتـ كالككارث، األزمات لمكاجية كىي خطة اإلعداد :الكارثة أو األزمة وقوع قبل .1

 نظاـ ككضع مف آثارىا، التخفيؼ أك المنع تدابير كاتخاذ المحتممة، كالككارث األزمات تقسيـ
 القيادة جياز كتشكيؿ المكاجية، الالزمة لعمميات كالتجييزات البشرية القكل كتنظيـ لإلنذار،
عداد سيناريكىات كاإليكاء، االتصاالت ككسائؿ  .الالزمة لمكاجية كا 
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 :حتياطات التي يتخذىا الدفاع المدني في ىذه المرحمة تتمثل باآلتيومن أىم اإلجراءات واال
إصدار األنظمة كالمكائح التي تتعمؽ بتنظيـ كسائؿ السالمة كالحماية مف كافة األخطار  -أ 

ككضع التشريع الممـز ... كفي جميع المجاالت السكانية كاالجتماعية كالتعميمية كالصحية
 .لتطبيؽ ىذه األنظمة كالمكائح

تحميؿ المخاطر التي مف المتكقع أف تيدد المنطقة كيتـ ذلؾ عف طريؽ الدراسات  -ب 
كاألبحاث العممية كالتي تكصمنا إلى المعمكمات كالحقائؽ عف األزمات كالككارث 

 .المحتممة
 .تحديد اإلمكانيات المتاحة مع المراجعة الدكرية كالمستمرة -ج 
تحكؿ دكف كقكع األزمة أك الكارثة أك  التكعية العامة بما يجب عممو مف إجراءات كقائية -د 

 .تخفؼ مف آثارىا
غير مباشر في تنفيذ  كالعاممة كالتي تقكـ بدكر مباشر أ كضع إطار لتدريب كؿ القكل -ق 

. الخطة كتدريب المكاطنيف عمى أعماؿ الدفاع المدني كحفزىـ عمى التطكع
 (.76،ص1999الفرج،)

 
 ككمية كنكع المكقؼ، بدراسة تتـ كالتي مياتالعم خطة تنفيذ :الكارثة وقوع األزمة أو عند .2

 كنكع كالكسائؿ، كاألفراد كاإلسعاؼ كاإلنقاذ الكقاية تدابير كأكلكيات تنفيذ المطمكبة، المعكنة
 مكاجية آثار في تشترؾ التي التدابير كتنسيؽ كاستخداماتيا، الخارجية كحجـ المساعدات

يكاء األزمة،  .األزمة مف المتضرريف كا 
 

بالنسبة لمتدابير كاإلجراءات التي تتخذ مف قبؿ الدفاع المدني في مرحمة كقكع األزمة أك أما 
 (.79،ص1999الفرج،: )الكارثة تتضمف ما يمي

 .القياـ بعمميات اإلنذار كالتكجيو -أ 
 .القياـ بعمميات اإلخالء لممناطؽ المتضررة -ب 
 .القياـ بعمميات اإلنقاذ لممحتجزيف في المناطؽ المتضررة -ج 
 .ـ بعممية إطفاء الحرائؽالقيا -د 
سعاؼ المصابيف -ق   .تطبيؽ خطة اإلخالء الطبي كا 
 .إيكاء المتضرريف ممف تيدمت مساكنيـ كأصبحكا بال مأكل -ك 
 (.الغذاء، الكساء، العالج، إسعافات نقدية)تقديـ اإلغاثة لممتضرريف  -ز 
 .تطبيؽ خطة غرفة العمميات الرئيسية -ح 
 .تطبيؽ خطة استدعاء المتطكعيف -ط 
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 .المرافؽ العامة مف حيث تأميف الحراسات مف قبؿ الجيات المعنية السيطرة عمى -م 
 .العمؿ عمى حصر الخسائر -ؾ 
 .تطبيؽ خطة إعادة األكضاع إلى حالتيا الطبيعية -ؿ 
 .تطبيؽ خطة الخدمات الصحية مف قبؿ الجيات المعنية تحت مظمة الدفاع المدني -ـ 
في حالة الطكارئ مف قبؿ الجيات المعنية  تطبيؽ خطة لتأميف الكيرباء كاستمراريتيا -ف 

 .تحت مظمة الدفاع المدني
تطبيؽ خطة لتأميف المياه كاستمراريتيا في حالة الطكارئ مف قبؿ الجيات المعنية  -س 

 .تحت مظمة الدفاع المدني
تطبيؽ خطة الستمرارية االتصاالت مف قبؿ الجيات المعنية تحت مظمة الدفاع  -ع 

 .المدني
المكاد الغذائية كاستمراريتيا مف قبؿ الجيات المعنية تحت مظمة تطبيؽ خطة لتأميف  -ؼ 

 .الدفاع المدني
تطبيؽ خطة إلصالح الطرؽ كاستمراريتيا في حالة الطكارئ مف قبؿ الجيات المعنية  -ص 

 .تحت مظمة الدفاع المدني
 .تطبيؽ خطة اإلعالـ كالسيطرة عمى ردكد الفعؿ النفسية -ؽ 

 
 خالؿ مف تنفذ التي أك الكارثة األزمة آثار إزالة ىي خطةك  :الكارثة أو األزمة انتياء عقب .3

 كصحة حياة تيديد عنيا ينجـ قد التي العناصر كؿ عمى المنع كالسيطرة إجراءات اتخاذ
 المجتمع المنككب، في الطبيعية الحياة إلعادة الالزمة التدابير كاتخاذ أك ممتمكاتيـ، السكاف
عادة صالح تشغيؿ كا   البديمة كالخطط المنطقة المتضررة، في لمتمؼ تعرضت التي األجيزة كا 
 البيئة أك لممجتمع المطمكب الدعـ المعكنة، كتقديـ كتنسيؽ الحالة، عمى السيطرة تحقؽ التي
 . الكارثة أك األزمة أصابتيا التي

بػأف التعامؿ مع األزمة أك الكارثة مف خالؿ كضع الخطة يأخذ ( 204،ص1996عشماكم،)كأشار 
 :التاليةالخطكات 

 :تقدير الموقف الحالي .1
حيث تجمع المعمكمات عف الحدث كعناصره، كمدل خطكرة كؿ عنصر كالنتائج 
المحتممة، كالعناصر المضادة التي يمكف أف تثير الحدث أك تستفيد منو، كالقدرات 
كاإلمكانيات المتاحة التي يمكف استخداميا مف تقميؿ أثر الحدث، كمقاكمة التأثيرات السمبية 

 .لو، كتقدير الكقت الالـز لتجميع تمؾ اإلمكانيات كالقدرات
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 :تقدير الموقف المستقبمي .2
كذلؾ بدراسة احتماالت تطكر األحداث كتقدير العكامؿ المختمفة كآثارىا المحتممة، 
مكانية السيطرة عمييا، كبدائؿ استخداـ المكارد المتاحة، كتكظيفيا لمسيطرة عمى المكقؼ،  كا 

 .ت لمتخفيؼ مف آثارىاكتكجيو المتغيرا
 :وضع الخطط والخطط البديمة .3

عمى ضكء المكقؼ الحالي كالمكقؼ المستقبمي سكاء مف ناحية تطكرات األحداث 
أك مف ناحية اإلمكانيات الحالية كالمتكقع تكفيرىا، تكضع الخطط كيختار أحدىا، كخطة 

ر، كذلؾ لمكاجية أساسية، مع كضع خطط بديمة لمقابمة العكامؿ التي قد تتجو أك تتطك 
 .كافة االحتماالت

 :تنفيذ الخطة ومتابعة تنفيذىا .4
يجب أف تككف الخطط مرنة، بمعنى قدرتيا عمى مقابمة التطكرات كأقممتيا كفقان 
لمظركؼ، كتنفيذىا بدقة كتعديميا كفقان لتطكر األكضاع، كفي حالة فشؿ الخطة في تحقيؽ 

 .المعيف ألنسب لممكقؼالخطة البديمة ا األىداؼ المكضكعة يتـ إتباع
 :تقييم الخطة .5

تحميؿ اإلجراءات التي تـ اتخاذىا لتحديد إيجابيات كسمبيات التعامؿ مع األزمة أك 
 .الكارثة، كاالستفادة مف النتائج كالدركس

 :التدريب: ثانياً 
كالعممية  التقنية المنجزات مف لالستفادة كجيدىا ميزانياتيا مف الكثير المنظمات تبذؿ
كمرؤكسيف  رؤساء العامميف إكساب خالؿ مف كذلؾ ، الثالثة األلفية بيا تتميز التي كالمعمكماتية
كافة  في المتسارعة المتغيرات مع التكيؼ لتحقيؽ الالزمة كاالتجاىات كالميارات، المعمكمات،
الحادم  القرف في البشرية تكاجييا التي المتنامية كالتحديات التنافس سباؽ في كالفكز المجاالت،
 .كالعشريف

 ظاىرة يعد األساس في أنو كما اإلدارية العممية عناصر أىـ مف التدريب يعتبرلذلؾ 
 ، فيو يعيش الذم العصر في الركب مسايرة في يرغب مجتمع أك فرد ألم تكافرىا مف البد صحية
 كالتقدـ الصناعية البيئة في كترعرع كالتقدـ التطكر في كرغبتو اإلنساف بداية مع التدريب كلد كقد

 إيجابياتو يجني لكي الطرؽ بشتى تفعيمو عمى كيعمؿ بالتدريب ييتـ مازاؿ الذم الحديث التكنكلكجي
 في إليو الحاجة كمدل التدريب أىمية أكضحت التي المختمفة كالدراسات العممي الكاقع أثبتيا التي
 العنصر باعتبارىـ اتجاىاتيـ كتغيير قدراتيـ كتطكير مياراتيـ كصقؿ العامميف معمكمات تنمية
 .التدريبية العممية نجاح في الفعاؿ
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 :تعريف التدريب
 بالمعمكمات بتزكيده البشرم المكرد لتطكير تسعى ىادفة عممية أنو عمى التدريب عرؼ

 رفع أجؿ مف كذلؾ اتجاىاتو كقناعتو تعديؿ عمى كالعمؿ كمياراتو قدراتو كتنمية الالزمة كالمعارؼ
 ممكف قدر بأقصى كالكظيفية الخاصة كتحقيؽ أىدافو إنتاجيتو كزيادة أدائو كتحسيف كفاءتو مستكل

 (.13، ص1999الحمادم،)كاالقتصاد  كالسرعة الجكدة مف
 اإلنساف قدرة تحسيف إلى تيدؼ التي التنظيمية أك اإلدارية الجيكد بأنو التدريب كعرؼ

 منظـ إجراء لككنو فييا باإلضافة يعمؿ التي المنشأة في محدد بدكر القياـ أك معيف، عمؿ أداء عمى
  (.2ص ،2000شاكيش،. )محدد لتحقيؽ ىدؼ اإلنساف كميارات معمكمات مف يزيد أف شأنو مف

عممية تعمـ المعرفة كتعمـ األساليب المتطكرة ألداء العمؿ كذلؾ إلحداث : "بأنو( الغامدم)كعرفو 
تغييرات في سمكؾ كعادات كمعرفة كميارات كقدرات األفراد الالزمة في أداء عمميـ مف أجؿ 

 (. 23، ص1991الغامدم،" )الكصكؿ إلى أىدافيـ كأىداؼ المنظمة التي يعممكف بيا عمى السكاء
 الميارات إكساب عمى يعمؿ لو مخطط نشاط أك كسيمة بأنو لتدريباكيعرؼ الباحث 

 العممية كنجاح اإلنتاجية الكفاءة تحقيؽ بيدؼ البشرية القكل كتنمية األفراد قدرات كتطكير المختمفة
  .اإلدارية

كسيمة مف الكسائؿ المستخدمة : أما تعريؼ التدريب في الدفاع المدني فيعرفو الباحث بأنو
العامميف بجياز الدفاع المدني كالمتطكعيف ألداء مياميـ كمسئكلياتيـ بصكرة كاممة، كالقدرة لألفراد 

عمى التفاعؿ مع حاضر كمستقبؿ الجياز كاحتياجاتو عف طريؽ تنمية ميارات كتطكير القدرات 
كساب المعمكمات كالخبرات كالمعارؼ، كذلؾ إلحداث تغييرات إيجابية في اتجاىات كخبرات  كا 

 .األفراد مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ بأفضؿ النتائجكسمكؾ 
تـ تنفيذ عدد  ـ2010أما بالنسبة لممديرية العامة لجياز الدفاع المدني في قطاع غزة ففي عاـ 

متدربان مف أفراد الجياز باإلضافة إلى العديد (10050)دكرة تدريبية استفاد منيا أكثر مف(179)
 (2010المدني،الدفاع . )مؤسسات المجتمع المحمي

 (Bland,1995,p29): األزمات إدارة فريق أفراد تدريب

كساب التدريب عممية تتـ  أساليب مجمكعة خالؿ مف الميارات كصقؿ كالمعمكمات الميارات كا 
  -:أىميا مف التدريبية العممية في تستخدـ متطكرة تدريبية
 . كالعممية العممية المحاضراتالتدريب النظرم أك  -أ 
 .ان إلدارة األزماتخصيص المصممة كالعممية العممية الحاالت دراسة -ب 
  .، كىك يقيس قكة أك ضعؼ الخطط المكضكعة إلدارة األزماتاألحداث لسيناريك المحاكاة -ج 
 . استخداـ الكسائط المتعددة لعرض األزمات كتحميميا ككضع الخطط -د 
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اإلجابة عمييا داخؿ  كيتـ مف خاللو طرح مجمكعة مف األسئمة يتـ :كترتيبيا األفكار عصؼ -ق 
 ماىي أنكاع األزمات التي قد تضربنا؟ كما ىك تأثير األزمات عمينا؟: الحمقة العممية، مثؿ

 :التدريب في الدفاع المدني
الفئة  ألفراد السمككي النمط تشكيؿ إعادة أك تشكيؿ إلى عامة بصكرة التدريب ييدؼ

أىداؼ  كتعد تحقيقيو، منيـ المرجك األداء كمستكل الحالي أدائيـ بيف الثغرة لسد كذلؾ المستيدفة،
قرارىا تصميميا يجرل نتائج التدريب  قاصران عمى التدريب يعد كلـ التدريب، عممية في البدء قبؿ كا 
 مشكمة طارئة لحؿ التدخؿ مجرد أك مسبؽ، إعداد دكف المينة دخؿ مف تأىيؿ عمى العمؿ مجرد
لحؿ  عالجية برامج مجرد يعد لـ كما المنظمة، تتكخاىا التي النتائج أك العامميف بأداء تتعمؽ

بؿ  الخدمة، قبؿ لممكظؼ المسبؽ اإلعداد عيكب معالجة إلى تيدؼ تصحيحية برامج أك المشكالت
 حمقات في كثقافيان  كعمميان  مينيان  العامميف تنمية تستيدؼ متكاممة عممية مف جزءان  التدريب أصبح

 (.5ص ،1996 سالـ،) المنظمة في المستمرة التحسيف عممية مف جزءان  كأصبح متكاصمة،
التدريب في الدفاع المدني يشكؿ ضركرة ممحة بما يحتكيو مف العديد مف المياـ كالمسئكليات كالتي ك 

في معظميا تعتمد عمى التدريب بشكؿ خاص، فاعتماده عمى المعدات كا الت يتطمب تدريبان فنيان 
ياراتيـ كسمككيـ، ككذلؾ تدريبيـ عمى مكاكبة التطكر كالنمك الذم لالرتقاء بمستكل األفراد كتنمية م
 .يشيده العالـ في كافة المجاالت

 :في إدارة األزمات عناصر التدريب الفعال
أىـ عناصر التدريب الجيد كالفعاؿ في إدارة األزمات كالمتمثؿ ( 39،ص2006الشعالف،)يستعرض 
 :في ا تي

معالجة األزمات كالذم قد يككف أحد األسباب الرئيسية في التركيز عمى البعد البشرم في  .1
 .نشكء األزمة

أف يمنح التدريب الفرصة لعرض االىتماـ بمصمحة العامميف كتنمية قدراتيـ عمى مكاجية  .2
 .األزمات التي قد تؤثر عمييـ الحقان بشكؿ أك بآخر

ية ببرامج التدريب في أف يتكفر الدعـ كالتعزيز النفسي لمعامميف لإلسياـ كالمشاركة بفاعم .3
مجاؿ إدارة األزمات األمر الذم قد يساعد عمى كجكد الرغبة الذاتية لتطكير كتنمية القدرات 

 .كالميارات الشخصية في ىذا المجاؿ
أف يركز التدريب في إدارة األزمات عمى استذكار كتعمـ العبر مف األزمات السابقة كما  .4

 .يؿ ذلؾ التعامؿ مع إدارة أية أزمة مستقبميةيترتب عمييا مف إيجابيات أك سمبيات ليس
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أف يساعد التدريب عمى تكضيح أدكار كمياـ كمستكل المشاركيف في إدارة األزمة كأف يتفيـ  .5
    .كؿ مشارؾ دكره كمسئكلياتو في الميمة

 :األمني أىداف التدريب
األمني كىي عمى إلى أىـ أىداؼ التدريب كالمتعمقة بالتدريب ( 30،ص2003الصاعدم،)أشار 

 :النحك التالي
 .تعميؽ ثقة رجؿ األمف بنفسو .1
 .أدائيـ عف معنكياتيـ كرضاىـ كرفع كالمرؤكسيف الرؤساء بيف اإلنسانية العالقات تحسيف .2
تقاف عممو أساليب تطكير مف األمف رجؿ تمكيف .3  .لكاجباتو أدائو كا 
 .كبمكاطنيو بجميكره األمف رجؿ عالقات كتحسيف تقكية .4
 .كاألمني السياسي الحس كتعميؽ العامة بالثقافة األمف رجؿ تحصيف .5
 .الحديثة األجيزة كالمعدات مع التعامؿ مف تمكنيـ التي األمف رجاؿ لدل الميارات تطكير .6
 المعمكمات االتصاؿ كبرمجيات كشبكات ، اإللكتركنية الحكاسيب الستخداـ مياراتيـ تنمية .7

 .الكظيفية ك المكتبية أعماليـ في
 .ككاجباتيـ بمياميـ العالقة ذات القانكنية معمكماتيـ تحديث .8
 الخدمة في التي دخمت المتطكرة كاألجيزة األسمحة استخداـ عمى كعممينا ميدانينا تدريبيـ .9

 .األمنية
 .مالبسيـ كقيافة أجساميـ رشاقة كعمى البدنية لياقتيـ عمى الحفاظ .10

 : قد بينت مديرية الدفاع المدني الفمسطيني أىم أىداف التدريب في الدفاع المدني بالتاليو 
رفع كفاءة الطكاقـ العاممة بالدفاع المدني كتدريبيـ عمى أحدث ا ليات كالمعدات لتككف  .1

مكانياتيـ بمستكل الحدث ما عظـ أك كبر  .قدراتيـ كا 
لجميع أفراد المجتمع كالتركيز عمى المؤسسات رفع مستكل المعرفة بمياـ الدفاع المدني  .2

الطالبية كالعامميف كربات البيكت كجميع شرائح المجتمع الحككمية كغير الحككمية كذلؾ مف 
أجؿ تشكيؿ فرؽ اإلسناد في حاالت الطكارئ كحاالت الككارث الطبيعية كالككارث مف صنع 

 .اإلنساف
ف خالؿ زيادة الخبرة كالتدريب عمى كؿ ما ىك منح الثقة بالنفس لطاقـ الدفاع المدني كذلؾ م .3

 .جديد في مجاالت العمؿ التابعة 
التعامؿ مع ا ليات  إلىإضافة ، التعرؼ عمى األساليب الجديدة كطرؽ لمتعامؿ مع الحدث .4

 (.2010المدني الفمسطيني، الدفاع) .التي قد تككف غير متكفرة في الدفاع المدني

http://www.pcd.ps/index.php?pagess=training
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ىداؼ الدفاع أالمطابقة مع  إطارندرج في ي الفمسطيني دارة التدريب في الدفاع المدنيإ كما أف
- :كا تيساسييف ىما أالمدني كالتي تشتمؿ التفاعؿ مع قسميف  

يقسـ التدريب لمعامميف حيث المتاحة  اإلمكاناتتدريب العامميف في جياز الدفاع المدني كفؽ  .1
 .(تدريب متقدـ–تدريب متكسط – تدريب تأسيسي: )كىيثالثة  حسب مستكيات

- :ىما أساسيتيفيشتمؿ عمى نقطتيف : التدريب المجتمعي .2
ثناء كبعد أزيادة الكعي المجتمعي بػمفيكـ السالمة العامة كقكاعد التصرؼ السميـ قبؿ ك  . أ

ا لمؤسسات المجتمع المدني بشقيو العاـ نيا كعقدىيعييتـ تالحدث كذلؾ عبر دكرات 
 .كالخاص

صكصان في شرائح المجتمع الفتية يتـ اختيار مجمكعات منتقاه خحيث : فك المتطكع . ب
يدؼ الحد بيتـ تدريبيـ حيث ( سنة 45 -18المراكز الرياضية، كفئات عمرية شابة )

اشرة في لعمؿ المختص لممبا طاقـكالممتمكات لحيف كصكؿ  األركاحمف الخسائر في 
 إضافة،  األكلي، كاإلنقاذ كاإلسعاؼ ، كيتـ تركيز التدريب عمى مياـ اإلطفاء،ميامو
كيككف التدريب كقكاعد التعامؿ مع الحكادث الصغيرة كالمتكسطة  اإلخالءمفاىيـ  إلى

 المتطكعيف ك في مراكز تجمع كتكاجدكذلؾ خارجي التدريب في ىذه الحالة مف خالؿ ال
 .مراكز الدفاع المدنيداخؿ تدريب ال

 :أساليب التدريب
 في األثر الكبير ليا كالتي التدريبية العممية نجاح في األساس تعتبر التي التدريب أساليب

 كدراسة كترك إلى تفكير تحتاج معيف لبرنامج األنجع التدريبي األسمكب تحديد كعممية ، ذلؾ
 مراكز بيا تزخر التي المتطكرة الكسائؿكتمؾ  المختمفة التعميمية التقنيات كجكد ظؿ في كخاصة
 . التدريب
 : أساليب التدريب إلى قسميف ىما التدريب النظرم كالتدريب العممي( الصاعدم)يقسـ 
 :النظري وذلك من خالل التدريب:  أوالً 
 فرد يقدمو (مكتكب غير أك)مكتكب حديث بأنو المحاضرة أسمكب يعرؼ : المحاضرات -أ 

 ينقؿ حيث رسمية، بصكرة األفراد مف لمجمكعة معيف مكضكع في خبرة ذك متخصص
 مجمكعة إلى كالخبرات كاالتجاىات كاألفكار كالمعارؼ المعمكمات مف مجمكعة المحاضر

 . النقاش في يشارككا أف دكف المستمعيف مف
 تبادؿ طريؽ عف بحميا القياـ ثـكذلؾ عف طريؽ تحديد المشكمة كمف  : النقاش حمقات -ب 

 .كا راء األفكار
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 ذات في مختمفة جكانب مف مكضكع محدد طرؽ المتخصصيف مف عدد يتبادؿ: الندوات -ج 
 النقاش في المتدربكف فيو يشارؾ الذم الكقت

 الحاالت مف بنماذج المتدربيف مكاجية عمى األسمكب ىذا يقـك : الدراسية الحاالت -د 
 كالمعمكمات بالبيانات مدعمة مختمفة مؤسسات تجارب مف الكاقعية أك االفتراضية اإلدارية
 .ميالح المختمفة البدائؿ تصكرك  أك المشكمة المكضكع جكانب مختمؼ حكؿ

رشادات عف طريؽ تعميمات :المطبوعة التدريبية المواد -ق   في يجدىا عمؿ كخطكات كا 
 .كالمكاد أك نظاـ المراسمة لألجيزة مصاحبة الغالب

 العممي لتدريبا :ثانياً 
 العممية لتنمية مياراتو المتدرب اكتسبيا التي الحقائؽ ك لممفاىيـ العممي التطبيؽ بو كيقصد
 :أشكاؿ كمنيا عدة يأخذ العممي كالتدريب

كالمستشفيات  الجامعات في المعامؿ في يتـ التدريب مف النكع كىذا: المخبري التدريب -أ 
 .ثابتة أك منقكلة كانت سكاء المخبرية التجييزات عمى كيعتمد كغيرىا كالمصانع

 النياية في لمكصكؿ التدريبية المياـ خاللو مف تكزع جماعي تدريب أسمكب : العمل ورش -ب 
 .التدريبية المشكالت حؿ إلى

بالتطبيؽ  العممي الكاقع عايش بأنو التدريب مف األسمكب ىذا كيمتاز: الميداني التدريب  -ج 
 عادة األسمكب ىذا كيستخدـ الميدانية المشاىدة كاقع مف الميارة إتقاف إلى كييدؼ كالممارسة

 بعض في كالتدريب العسكرية كالمصانع التدريبات مثؿ ميدانية العمؿ طبيعية تككف عندما
 . كالزراعة كاليندسة الجامعية التخصصات

 ان تطبيق الفكرة ىذه طبقت لك الحقيقي الكاقع تعكس بيئة في المتدرب حيث يتـ كضع: المحاكاة -د 
 مف خالؿ المطمكب العمؿ أداء عمى المتدربيف كتعميـ تدريب ذلؾ بعد المتدرب سميمان، كيتكلى

 .الكظيفة بمياـ قياـ
كيتـ  معيف مكضكع كفي متخصصة شركة قبؿ مف إعداده يتـ األسمكب ىذا: المبرمج التعميم  -ه 

 (28-32:،ص2003الصاعدم،) .مسمسمة بطريقة البرنامج خطكات كضع

 :التنسيق: ثالثاً 
الجيكد الجماعية كالتكامؿ فيما بينيا بغرض تكحيدىا أف التنسيؽ ىك تنظيـ ( الفييد)يرل 

كتكجيييا نحك تحقيؽ ىدؼ مشترؾ، كتحقيؽ الكفاؽ كاالنسجاـ كالربط بيف ىذه األنشطة كاألعماؿ 
 (.7،ص2006الفييد،.)المراد تحقيقيا بيف األجيزة المختصة في مكاجية األزمات كالككارث
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 : أىداف التنسيق 
بأف التنسيؽ ييدؼ إلى إحداث نكع مف التناغـ في أداء المياـ بحيث تحقؽ ( األحمدم)يرل 

 : كمف أبرز أىداؼ التنسيؽ ما يمي. األىداؼ بعيدان عف االزدكاجية كالتداخؿ في االختصاصات
منع االزدكاج في األنشطة اإلدارية، حيث قد يحدث في بعض األحياف أف تتعدد المنظمات  .1

تي تقكـ عمى تحقيؽ أىداؼ كاحدة أك متشابية، كبالتالي يعمؿ التنسيؽ عمى اإلدارية ال
تنظيـ جيكدىا، كذلؾ لك احتاجت منظمة إدارية إلحصاءات كبيانات في مجاؿ محدد فبنيا 
تقكـ بنفسيا بجمع ما تحتاج إليو مف بيانات، في حيف أف التنسيؽ يعمؿ عمى تكفير جيد 

ئي متخصص بمد ىذه الكحدات بما يمزميا مف كؿ منيا عف طريؽ إيجاد جياز إحصا
حصاءات كمعمكمات  . بيانات كا 

إنجاز مشركعات كخدمات ذات نكعية عالية، مع العمؿ عمى تقميؿ المدة الزمنية كالتكمفة  .2
 . المالية التي يستغرقيا إنجاز تمؾ المشركعات كالخدمات

التنظيمات األخرل، كما أنو  منع التشابؾ كالتداخؿ سكاء داخؿ إدارة التنظيـ أك بيف مختمؼ .3
يمتد إلى تشكيؿ السياسات كعممية صنع القرارات كالتخطيط كتحديد األىداؼ كأساليب تنفيذ 

 . البرامج
يعتبر التنسيؽ كسيمة كغاية، فيك كسيمة لككنو يستيدؼ اإلسياـ في تحقيؽ أىداؼ التنظيـ  .4

ككأحد الكظائؼ األساسية كىك غاية حيث ينظر إليو كأساس في بناء التنظيمات اإلدارية 
التي يقع عمى عاتؽ القيادة اإلدارية النيكض بيا، ككذلؾ يعتبر أحد األسس الكاجب تكافرىا 

 . في التخصص كتقسيـ العمؿ
ييدؼ التنسيؽ أيضا إلى تكجيو النشاط اإلدارم عمى اختالؼ صكره نحك تحقيؽ األىداؼ  .5

قكؼ حجر عثرة أماـ بعض فركع المرسكمة، كالقضاء عمى العكامؿ التي مف شأنيا الك 
 . النشاط في اإلدارة عمى الطريؽ المكصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ بكفاءة

إف التنسيؽ يؤدم إلى استئصاؿ جذكر التعارض كاالحتكاؾ في األداء مف كاقع العمؿ مع  .6
أم إلزاـ قطاعات التنفيذ المختمفة بعدـ تجاكز الحدكد المقررة لألداء كالتقيد بالنظـ كالمكائح، 

أنو يعتبر مظيران مف مظاىر االنضباط التنظيمي فضالن عف أنو يساعد عمى خمؽ عالقات 
 . عمؿ طبيعية داخؿ المنظمة كالعمؿ عمى تحقيؽ االقتصاد في النفقات كتكاليؼ التنفيذ

إف التنسيؽ يستيدؼ تنفيذ القرارات التنظيمية بأفضؿ صكرة ممكنة حيث يضمف التنسيؽ  .7
 . بطريقة مناسبة المسئكلةمفة لمقرار عمى جميع الكحدات تكزيع الجكانب المخت

إف التنسيؽ عمى مستكل جميع األجيزة الحككمية العاممة في الدكلة يضمف تنفيذ األىداؼ  .8
السياسية العامة لمدكلة بكفاءة عالية كبالتالي يؤدم إلى تدعيـ ثقة المجتمع كالرأم العاـ تجاه 

 (59-60:، ص2004األحمدم،. )ىذه األجيزة
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  :التنسيق مبادئ
التي يمكف االسترشاد  كالمبادئيشير فقياء اإلدارة العامة إلى أف ىناؾ بعض التكجييات  

 . بيا عند مباشرة عممية التنسيؽ سكاء كاف ىذا التنسيؽ داخميان أك خارجيان أك رأسيان أك أفقيان 
  :يميفيما  المبادئكيمكف إجماؿ ىذه التكجييات أك تمؾ 

 . بدأ التنسيؽ مبكران أم عند القياـ ببعداد الخطةيجب أف ي .1
 . يجب أف يككف التنسيؽ مرنان  .2
 . أف التنسيؽ عمؿ مستمر كدائـ بمعنى أنو ال يقؼ عند حد معيف .3
 . يكجد تناسب طردم بيف ضركرة التنسيؽ كبيف ضخامة حجـ التنظيـ كاتساع نطاؽ اإلدارة .4
 . كمما اتسع مجاؿ األخذ بمبدأ العمؿ في التنظيـ كمما زادت الحاجة إلى ضركرة التنسيؽ .5
 . ىناؾ ارتباط جذرم بيف التنسيؽ ككظيفة كبيف بناء التنظيـ .6
التنسيؽ يعتمد عمى السمطة التي يمنحيا التنظيـ لإلدارييف كما يعتمد أيضان عمى كفاءة  .7

 . ؿ بينيـالمرؤكسيف كدرجة الفيـ كالتعاكف المتباد
كمما زاد فيـ األفراد في جميع مستكيات التنظيـ ألىدافو كسياساتو سيؿ تحقيؽ التنسيؽ  .8

 . الجيد كالفعاؿ
 . كمما كانت طرؽ كمنافذ االتصاؿ مباشرة كجيدة تحقؽ التنسيؽ بسيكلة كفعالية .9
لة كمما انتشرت ركح التعاكف االختيارم بيف العامميف في المنظمة كمما أدل ذلؾ إلى سيك  .10

 . التنسيؽ كتحقيؽ ما يسمى بالتنسيؽ التمقائي
أف التنسيؽ يمتد ليشمؿ كسائؿ تحقيؽ أىداؼ الخطة كأساليب تنفيذ البرامج التي تتطمبيا  .11

 . الخطة
سالمة التنسيؽ تتكقؼ عمى كفاءة القيادة اإلدارية كمتانة البناء التنظيمي لمجياز اإلدارية   .12

الحكـ عمى القائد اإلدارم ىك مدل نجاحو بالقياـ بمياـ  كيرل عمماء اإلدارة العامة أف معيار
إلى ضماف فعالية التنسيؽ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المطمكبة  المبادئالتنسيؽ كتؤدم ىذه 

كما أنيا تؤدم دكران ميمان في زيادة فعالية كظيفة التنسيؽ بيف كافة المستكيات الفردية 
 .(57، ص2004األحمدم، . )ارجيان كالجماعية كسكاء كاف التنسيؽ داخميان أـ خ

دارة األزمات  : العالقة بين التنسيق وا 
إذا كاف ال بد مف التنسيؽ لنجاح أم عممية إدارية ألم منظمة أك مؤسسة في الظركؼ  

 .العادية، كعميو فيككف األكلى في ظركؼ الطكارئ ككقت حدكث األزمات كالككارث
ميمان لكيفية التعامؿ مع األزمات نمكذجان ( 78-73:،ص2007الشعالف،)كقد كضع 

المجمس ( 1) از الدفاع المدني، كىييمتعمقة بج يحدد مسئكلية ذلؾ في ثالث جيات ،كالككارث
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لجاف الدفاع المدني في المناطؽ ( 3)مديرية الدفاع المدني ( 2)األعمى لمدفاع المدني 
رث في كؿ منطقة مف مكتب تنسيؽ لمكاجية األزمات كالككا"تخصيص ، بحيث يتـ كالمحافظات

شارؾ فيو مختمؼ األجيزة الرسمية يك  ،إدارة الدفاع المدني في المناطؽ مناطؽ تحت مظمةال
كاألىمية كبالنظر إلى أف لجاف الدفاع المدني في المناطؽ تقتصر فقط عمى األجيزة الحككمية ذات 

حككمية كاألجيزة األمنية يطرح تصكران بأف يقكـ المكتب التنسيقي بالتعاكف مع األجيزة ال العالقة
المؤسسات كالشركات التي بحسب تخصصيا قد تسيـ في مكاجية )كالعسكرية كالقطاع الخاص 

 . كبعض مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى المتطكعيف مف المكاطنيف كالمقيميف( الككارث

 :الكوارث األزمات ميام المكتب التنسيقي لمواجية
أىـ مياـ المكتب التنسيقي لمكاجية األزمات كالككارث في ( 78-74: ص،2007لشعالف،ا)كضع 

 : المناطؽ كالتي تتمحكر في ثالث مراحؿ
 (:أم قبؿ حدكث األزمة أك الكارثة)تنسيؽ قبمي  - أ
 (. أثناء انفجار األزمة أك الكارثة)تنسيؽ آني  - ب
 (.بعد انتياء مكاجية األزمة أك الكارثة)تنسيؽ بعدم  - ت

 ": القبمي"مرحمة التنسيق  -أ
تسبؽ ىذه المرحمة حدكث األزمة أك الكارثة كتمتد عمى مدار العاـ بحيث يقكـ المكتب  

دارتيا كالتي مف  التنسيقي كفؽ إجراءات عممية منيجية بحصر الجيات ذات العالقة بالككارث كا 
لقطاع الحككمي ىذه الجيات تشمؿ ا. الممكف أف تساىـ في مكاجية ما قد يحدث مف ككارث

كيفترض في ىذه المرحمة الكقكؼ عمى إمكاناتيـ . كالقطاع الخاص كالمجتمع المدني كالمتطكعيف
كتخزيف كؿ ىذه المعمكمات لدل المكتب .. كمدل قدرتيـ عمى المساىمة في مكاجية الككارث 

 . لمرجكع إلييا بسيكلة عند انفجار الكارثة
 : مة بالتنسيؽ مع ىذه األجيزة بعدة أساليبكيقـك المكتب التنسيقي في ىذه المرح 

االجتماعات الدكرية بيف ممثمي ىذه األجيزة لبحث أسس المكاجية كمدل إمكانية إسياـ كؿ  .1
 . جية في ذلؾ

المجاف ذات األىداؼ المحددة كالمشكمة مف بعض الجيات ذات العالقة لدراسة أحد جكانب  .2
 . المكاجية

إعداد إجراءات عمؿ كتصميـ نماذج لمتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة كذلؾ لالستفادة منيا  .3
 . في تيسير المكاجية مع الككارث

بعد حصر الككارث المحتمؿ .. العمؿ عمى إعداد سيناريكىات لمكاجية األزمات كالككارث  .4
 . حدكثيا في المنطقة، كالتدريب عمى مثؿ ىذه األحداث
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 : اآلني"ق مرحمة التنسي -ب
خالؿ المكاجية مع األزمة أك الكارثة يتطمب األمر استخداـ غرفة عمميات مشتركة مجيزة  

بكافة العناصر الفنية كالكحدات التقنية الحديثة، كغرفة العمميات المشتركة تتككف في العادة مف 
ت العالقة ببدارة إضافة إلى مندكبيف لألجيزة ذا.. كحدة المعمكمات ككحدة االتصاؿ ككحدة العمميات

 . األزمات كالككارث
 " : البعدي"مرحمة التنسيق  -ج

خمادىا تأتي ىذه المرحمة البعدية كالتي ال تقؿ أىميتيا .. بعد انطفاء األزمة أك الكارثة كا 
 : عف المرحمتيف السابقتيف كتنحصر مياـ المكتب التنسيقي في ىذه المرحمة في ا تي 

عادة األكضاع إلى األفضؿإصالح ىذه األ: األضرارإصالح  .1  . ضرار كا 
تقييـ ما حدث بعد األزمة أك الكارثة سكاء مف ناحية أسبابو : التقييـ كالدركس المستفادة .2

 كتطكراتو أك أساليب مكاجيتو يجب االستفادة مف النجاح لتعزيزه كترسيخو 
ة كذلؾ العمؿ عمى االستعانة بمراكز البحكث كالدراسات كتزكيدىـ بمعمكمات عف الكارث .3

 . إلعداد دراسات عممية تخدـ التعامؿ المستقبمي مع ما قد يحدث مف ككارث كأزمات
كأيضان العمؿ عمى .. تكريـ الجيات كاألفراد الذيف أبمكا بالء حسنان في مكاجية الكارثة .4

 . مساءلة المقصريف كذلؾ مف باب الحفز كالردع 
 

دارة األزمات والكوارث: رابعاً   :القيادة وا 
 كالخاصة العامة المنظمات في النشاطات مختمؼ عميو ترتكز ميمان  محكران  القيادة تشكؿ

 .سكاء حد عمى
 بما اجتماعي مكقؼ أم كيتطمبيا الحياة، مياديف مف ميداف كؿ في مكجكدة فالقيادة لذلؾ

 مباغت مكقؼ ككنيا رغـ لمغاية، محددة زمنية فترة في سريعان  عالجان  تتطمب التي الككارث ذلؾ في
 سمكؾ لترشيد عنو الغني أمران  الكاعية الحكيمة القيادة إف   كما. كمتشابكة خطيرة عميو أحداثان  يترتب
 الصحيحة الكجية كتكجيييـ أمكرىـ كتنظيـ جيكدىـ كتنسيؽ قدراتيـ كتعبئة كحشد طاقاتيـ األفراد
 .المرجكة كالغايات تحقيؽ األىداؼ نحك

 التفاعؿ محصمة تعد كالتي الجماعة في القائد يمارسيا التي السمككيات مجمكعة ىي القيادة
 الثقافي كالسياؽ التنظيمي، كالنسؽ الميمة، كخصائص ،كاإلتباع القائد، شخصية صاؿخ  بيف

 تتمثؿ التي الفعالية مف قدر بأكبر المنكطة األىداؼ تحقيؽ عمى األفراد حث كتستيدؼ المحيط،
 الجماعة تماسؾ مف عاليان  كقدران  الرضا، مف كبيرة درجة تكافر مع األفراد، أداء في عالية كفاءة في
 .(1996شكقي،)
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 قدرة قائد فريؽ األزمات عمى التأثير في أعضاء الفريؽ لتكجيو نشاطيـ: كالقيادة يقصد بيا
اذ القرارات المناسبة لحؿ األزمة، بتكارم في تكليد البدائؿ التخكدكافعيـ كحفزىـ عمى التفكير اإل

، كالحفاظ عمى تماسؾ المجمكعة لضماف سير الفريؽ في االتجاه ى احتراـ كؿ عضككالعمؿ عم
 (.97،ص2003السيد،)الذم يحقؽ أىداؼ خطط الطكارئ 

 عمى التأثير في المدني الدفاع ضابط قدرة: كالمقصكد بالقيادة عمى مستكل جياز الدفاع المدني ىك
ثارة مرؤكسيو  الميدانية إدارتو أثناء المطمكبة األىداؼ لتحقيؽ كتكجيييـ ىمميـ كحفز حماسيـ كا 

 .لككارثلألزمات كا

 :خصائص القائد
 : ىناؾ نكعيف مف الخصائص يتمتع بيما القائد ىما الخصائص الشخصية كالخصائص المكتسبة

 :الخصائص الشخصية  .1
لضػماف نجػػاح فريػؽ األزمػػات فػي التعامػػؿ مػع األزمػػة ينبغػي أف يتحمػػى القائػد بالشػػجاعة التػػي 

بػادرة، ، كامػتالؾ زمػاـ الملقدرة عمى التغمب عمػى حجػـ األزمػةتدفعو إلى اقتحاـ المخاطر، كالتفاؤؿ با
كانػػات كقػػدرات أعضػػاء فريػػؽ األزمػػات، كالعمػػؿ عمػػى تماسػػؾ كالثقػػة ببم ،كالرغبػػة فػػي مسػػاعدة الغيػػر

الجػأش فػػي ، كالثبػات كرباطػػة باإلحسػاس بمكقػػؼ األزمػة مػع الفريػػؽ، كالمشػاركة الكجدانيػػة المجمكعػة
، كاتخػػاذ القػرار فػػي الكقػػت المناسػػب فػػي المكقػػؼ، كالقػػدرة عمػى تكقػػع األزمػػات، كالتحميػػؿحالػة تػػدىكر 

 (Bozeman،2001 .)ظؿ ضيؽ الكقت كتسارع األحداث

 :صفات شخصية أخرل لقائد فريؽ الميمات األزمكية( الخضيرم)كما أضاؼ 
اتخاذ  في عاقالن  رشيدنا يككف كأف كمتطمباتيا، القيادة أصكؿ عمي كمدربان  مؤىالن  يككف أف -أ 

 . عنيا تنجـ قد التي الفعؿ كبردكد كتأثيرىا ألبعادىا مدركان  ككاعيان  قراراتو
معيا  السريع التكيؼ عمي كالقدرة األحداث، تدىكر أماـ كالصمكد الجأش كرباطة الثبات -ب 

 .الصعبة المكاقؼ في االنفعاؿ كعدـ عمييا، كالسيطرة التكافؽ
 تتراكـ المكاقؼ األزمة كقت في كأنو خاصة األزمات معالجة في كالدراية كالخبرة اإلرادة قكة -ج 

 أف يدركو لو خبرة ال لمف يمكف ال ارتباكنا يحدث قد بالتالي ك األحداث، قسكة كتزداد
 . معو كيتعامؿ

قكل  حركة كاتجاه األزمة أحداث بمسار كالتكقع التخيؿ عمي القدرة القائد لدم تككف أف -د 
ف خاصة الفعؿ األزمكم،  مف قدرة تتيحو كما الحديثة كاإللكتركنية العممية األجيزة تكفرت كا 

 . (1990الخضيرم،)كتحميميا  األزمة صنع قكل كاتجاىات حركة رصد عمي
 ىذه عمي تكافر يتكقؼ إذ األزمكية، المياـ فريؽ لقائد خاصة أىمية ذات الشخصية كالخصائص
 ىذا نجاح عمييا مقدار يتكقؼ بؿ ألكامره الفريؽ أعضاء كطاعة كاستجابة احتراـ مقدار الخصائص
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 كدىاء، بحكمة كقدرة األزمة مدير جانب مف المحددة األىداؼ تحقيؽ إلي الكصكؿ في القائد
 االستعداد ك الركح المعنكية ارتفاع ك الكاممة المسؤكلية تحمؿ خاصية الخصائص تمؾ إلي كيضاؼ
 (.74،ص2007اسميـ،). لمتضحية الكامؿ
 ( :المكتسبة ) الخصائص الموضوعية  .2

ىػي  التدريب ، كمف أىـ ىذه الخصائصتتعمؽ ىذه الخصائص بالمعمكمات كالثقافة كالتعميـ ك 
 ، كالقدرة عمى كضع السيناريكىاتقدرة عمى جمع المعمكمات كتحميميا، كالتعامؿ في ضكئيا بسرعةال

تاحػة بنجػاح فػي التعامػؿ كتكظيؼ اإلمكانات المادية كالبشػرية الم، الالزمة لمتعامؿ مع مكقؼ األزمة
، كالقدرة عمى تكضيح األفكار كتكصيؿ المعمكمات بصكرة دقيقة كسريعة ألعضاء الفريؽ، مع األزمة

( Bozeman،2001. )كأف يكػػػػػػػكف مػػػػػػػؤىالن كمػػػػػػػدربان عمػػػػػػػى أصػػػػػػػكؿ القيػػػػػػػادة كمتطمباتيػػػػػػػا الرشػػػػػػػيدة 
 (.1990الخضيرم،)

 :خالل األزمة منيواجبات القائد األ
 (54-55:،ص2005الشيراني،: )يمكف تحديد أىـ كاجبات القائد األمني خالؿ األزمة بالتالي

صدار التكجييات كتحديد درجة االستعداد -أ   .استالـ الميمة كا 
 .إبالغ القادة المرتبطيف بو بالميمة كطمب المعمكمات مف كؿ منيـ، كؿ حسب اختصاصو -ب 
 .الجاىزيةتقدير المكقؼ، كالتأكد مف  -ج 
قرارىا كعرضيا  -د  ( إذا لـز األمر)المشاركة في تحميؿ الخطط، كبدائميا كالمفاضمة بينيا كا 

عمى الجيات كالقيادات األعمى الستصدار القرارات اإلستراتيجية أك المكافقات كالتكجييات 
 .الالزمة

بالغيا -ق   .إصدار أكامر العمميات كا 
 .تحديد ساعة الصفر لتنفيذ الميمة -ك 
عمى تنفيذ الميمة كالمتابعة كالدعـ كاتخاذ القرارات حكؿ تعديؿ الخطط اإلشراؼ  -ز 

 .كالتكتيكات في مرحمة التنفيذ
حكاـ السيطرة عمى األكضاع -ح   .التأكد مف إنجاز الميمة كا 
طمب التقارير مف مرؤكسيو كؿ حسب اختصاصو، عف الميمة بدءان مف استالميا حتى  -ط 

 .الصعكبات كالمعمكمات كالرأمانتيائيا كالجكانب اإليجابية كالسمبية ك 
االجتماع بالقادة كتقكيـ الميمة كاتخاذ ما يمـز حياؿ المكقؼ بعد انتياء األزمة، بما في  -م 

 .ذلؾ تحديد درجة االستعداد
اسػػتخالص الػػدركس المسػػػتفادة مػػف األزمػػة حسػػػب التقػػارير كالمعمكمػػات المرتػػػدة مػػف القػػػادة  -ؾ 

 .ية، ككتابة تقرير نيائي عف األزمةكردكد الفعؿ السياسية كاالجتماعية كاإلعالم
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 .تنفيذ أم أكامر تصدر إليو مف القيادة األمنية العميا -ؿ 

 :في األزمات والكوارث وغرفة العممياتدور المعمومات : خامساً 
 :نظم المعمومات في األزمات

قرار  أك مكقؼ في الثقة درجة مف كيزيد الشؾ يقمؿ الذم األساسي العنصر ىي المعمكمات
ا كنة  في تطكر كقد معرفتيا، عدـ عف الناجمة الخسائر بمقدار المعمكمة قيمة كتتحدد، معيف
 ثـ أمكف كمف المعمكمات، تكنكلكجيا في كبيرة طفرة مف صاحبو كما ا لي الحاسب استخداـ األخيرة
تنفيذ  في الحاسب ا لي كدقة سرعة مف تستفيد التي المتخصصة، المعقدة الرياضية النماذج تصميـ

 عبد) .كالرقمية الكصفية البيانات مف ىائؿ قدر تناكؿ فييا يتـ التي المختمفة، التطبيقات
 (2006القادر،

كتعد أنظمة المعمكمات اإلدارية المركز العصبي ألم منظمة، فيي التي تعمؿ عمى تقديـ 
 تمؼ المستكيات اإلدارية عند الحاجة لغرض ممارسة كظائفيا في التخطيطخالمعمكمات إلى م

 .كالتنظيـ القيادة كغرفة العمميات كغيرىا

مع  كالمتفاعمة المتداخمة العناصر مف مجمكعة بأنيا اإلدارية المعمكمات نظـ تعريؼ كيمكف
 بغرض كبثيا، كتكزيعيا كتخزينيا، كمعالجتيا، كالمعمكمات، البيانات جمع عمى تعمؿ كالتي بعضيا
 المشكالت تحميؿ باإلضافة إلى المنظمة، عمى السيطرة كتأميف كالتنسيؽ القرارات صناعة دعـ

 عف بيانات المعمكمات عمى نظاـ كيشمؿ. المعقدة لممكضكعات المطمكب المنظكر كتاميف
أبك . )بيا كالبيئة المحيطة المنظمة تخص التي األخرل كاألمكر كالنشاطات كاألماكف األشخاص
 (.23،ص2009عمرك، 

نظػػػاـ يتػػػألؼ مػػػف مجمكعػػػة مػػػف : عبػػػارة عػػػف( 2006اليحيػػػكم،)فػػػنظـ المعمكمػػػات حسػػػب رؤيػػػة 
لجمػع كتخػزيف ( التجييزات، ك اإلجػراءات، كالبرمجيػات كقكاعػد المعمكمػات)العناصر البشرية كا لية 

كتحميػػؿ كتصػػنيؼ كتكزيػػع المعمكمػػات المتعمقػػة باألزمػػة مػػف أجػػؿ السػػيطرة عمػػى األزمػػة بفعاليػػة كفػػي 
التػػػي يتعػػػيف تكافرىػػػا لتػػػكفير نظػػػاـ معمكمػػػات ضػػػكء ذلػػػؾ المفيػػػـك يتضػػػح أف ىنػػػاؾ بعػػػض العناصػػػر 

 :متكامؿ لألزمات، ىي

 .، كخاصة في مكقؼ األزمةر عمى التعامؿ مع نظاـ المعمكماتالعنصر البشرم المؤىؿ،  القاد -

 . ، كتصنيؼ المعمكماتادية مثؿ الحكاسيب لجمع، كتخزيف، كتحميؿتكفير المستمزمات الم -

المعمكمػػػات كالبيانػػػات مػػػف داخػػػؿ كخػػػارج المنظمػػػة المتعمقػػػة جمػػػع : ككظػػػائؼ نظػػػاـ المعمكمػػػات ىػػػي
يصػاؿ المعمكمػات إلػى  باألزمة، كتنظيـ البيانػات كالمعمكمػات كتبكيبيػا كتصػنيفيا كمعالجتيػا، كنقػؿ كا 

 (.42، ص1995عزة، م، كبك عبد الياد)المستفيديف منيا في مكقؼ األزمة بالطريقة المناسبة 
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 :المعمومات وغرفة العمميات
لعمميات تككف تحت إدارة الييئة المسئكلة عف إدارة األزمة، ككقت إعالف حالة غرفة ا

 الستقباؿالكحيدة  االختصاصالطكارئ لحدكث أزمة، تصبح غرفة العمميات الرئيسية ىي جية 
كؿ األجيزة العامة كالعاممة في إدارة األزمة، األزمة، كيتككف الفريؽ مف ممثمي المعمكمات الخاصة ب

 .ا بالخمفيات كالخبرات العممية كالعممية، كالقدرة عمى اتخاذ القرارات الفكريةكأف يتمتعك 

 :أىمية المعمومات ودورىا في إدارة األزمات والكوارث
مف  كالككارث إلى أىمية المعمكمات كدكرىا في إدارة األزمات( 290-293:ص،2006مينا،)يرل 

 :خالؿ ما يمي
تحدث المفاجأة في حالة قصكر المعمكمات أك عدـ دقة تقييميا كتقديرىا  :تجنب المفاجأة -أ 

 .أك عند عدـ رفعيا في التكقيت المناسب إلى متخذ القرار
مكانية استخداميا في   :سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أىدافو -ب  في حاؿ تكفر المعمكمات كا 

زمة، مما يساعد بسرعة الكقت المناسب يساعد بشكؿ كبير في تجاكز التداعيات السمبية لأل
 .اتخاذ القرار كاستخداـ الكسائؿ المناسبة لذلؾ

في حاؿ تكفر المعمكمات كتحديثيا بصكرة مستمرة كفقان  :ضمان التوصل لمقرار السميم -ج 
 .لتطكر األحداث، يساعد بشكؿ كبير في اتخاذ قرارات سميمة في مكاجية األزمات

تمرار تكافر المعمكمات السميمة كتحديثيا فبف في حاؿ اس: زيادة المرونة في اتخاذ القرار -د 
ذلؾ يساعد متخذ القرار عمى اتخاذ قرارات جديدة في الكقت المناسب بعيدان عف العشكائية 

 .كالتسرع
مف خالؿ استخداـ أفضؿ الكسائؿ  :تعظيم اإلمكانيات والقدرات الخاصة بإدارة األزمة -ق 

مكانية التحكـ في األزمة بحكمة المتاحة، كالتحكـ في البدائؿ خالؿ مراحؿ األزمة ، كا 
كمركنة، ككذلؾ استخداـ المعمكمات كالمستخمصات في مكاجية أية أزمات مشابية 

 .مستقبالن 
يمكف تكضيح دكر المعمكمات في إدارة األزمات كالككارث بناء عمى مراحؿ إدارتيا كذلؾ عمى  كما

 (305-307:ص،2006مينا، : )النحك التالي
 :األزمةمرحمة ما قبل  -أ 

 .المساىمة في تحديد السياسات العامة كاألىداؼ -
 .المساىمة في تقدير المخاطر كالتيديدات المحتممة -
 .المساىمة في تحديد األزمات المحتممة -
 .بناء قكاعد المعمكمات المناسبة لكؿ مف ىذه األزمات -
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عداد  - السيناريكىات المساىمة في إعداد المؤشرات كالشكاىد التي تنبئ بحدكث األزمة، كا 
 .كالخطط لمكاجيتيا

 .التنبؤ باألزمة -
عداد التقديرات لتحديث أك تعديؿ أك تغيير  - تنشيط عناصر جمع المعمكمات كتحميميا كا 

 .السيناريكىات كالخطط لمكاجية األزمة
 . اإلنذار في التكقيت المناسب لألزمة -

 :مرحمة األزمة - ب
رة األزمة باحتياجاتو لتطكير أك تغيير الحفاظ عمى متابعة تطكر األحداث كتزكيد طاقـ إدا -

عداد البدائؿ لصالح اتخاذ القرار، مكاجية التداعيات كردكد األفعاؿ في  السيناريكىات المعدة، كا 
 .األزمة

 .استخداـ المعمكمات كأحد الكسائؿ لمتأثير عمى الخصـ -
 :مرحمة ما بعد األزمة  -ج

كاستخالص الدركس لالستفادة منيا في االستمرار في متابعة األحداث الستعادة األكضاع 
 .أزمات مستقبمية مشابية

 :ميمة غرفة العمميات
 :مياـ غرفة عمميات إدارة األزمة با تي( 8:،ص2006أبك شامة،)ذكر 
 .االحتفاظ بأحدث المعمكمات إلدارة األزمة قبؿ كأثناء كبعد .1
كحدة  –جية كاحدة )إحكاـ السيطرة عمى زماـ المبادرة في جميع مراحؿ مكاجية األزمة  .2

 (.السرعة –القرار 
تكفير المعمكمات الضركرية عف مكاف كحجـ األزمة كالخسائر، كاألخطاء المحتمؿ كقكعيا  .3

رساؿ كاستقباؿ ىذه المعمكمات  .كا 
 .كتحقيؽ درجة عالية مف الفعالية تحقيؽ التناسؽ كالتنسيؽ بيف الجيات المختصة العاممة، .4
ـ اتحديد االحتياجات الحقيقية لمكاجية األزمة كاإلنقاذ، كتحديد مصادر االحتياجات كاالستخد .5

 .األمثؿ لإلمكانيات
 .تنسيؽ االحتياجات لممعكنات الدكلية .6

 :إدارة أعمال غرفة العمميات
مدني مف العديد مف الييئات حيث تتككف غرفة العمميات إلدارة األزمة أك الكارثة في الدفاع ال

إلى مككنات ىذه الغرفة كالمتمثمة بييئة الرئاسة كالمندكبكف ( 18،ص1999شريـ كاإلفرنجي،)أشار 
 :كالتالي كىي
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 :ىيئة الرئاسة .1
 :مكونات ىيئة الرئاسة

 .مدير األمف بصفتو المراقب العاـ لمدفاع المدني في المنطقة -أ 
 .الشرطة مساعد مدير األمف بصفتو المسئكؿ عف -ب 
 .مدير الشئكف الصحية كىك المسئكؿ عف الخدمات الطبية -ج 
 .مدير اإلسكاف كالمرافؽ العامة كىك المسئكؿ عف الخدمات اليندسية -د 
 .مدير الشئكف االجتماعية كىك المسئكؿ عف خدمات اإليكاء كاإلغاثة -ق 
 .مراقب االتصاالت كىك المسئكؿ عف كسائؿ االتصاؿ -ك 
 .مدير البمدية -ز 
 .فاع المدني بصفتو المسئكؿ عف أعماؿ الحماية المدنيةمدير مكتب الد -ح 
 :بونو المند .2

 :يحضر ممثمك الفرؽ كالخدمات كمندكبيف كالتالي
 .    مندكب الشرطة - أ
 .مندكب اإلطفاء - ب
 .مندكب اإلنقاذ - ت
 .مندكب اإلسعاؼ - ث
 .مندكب استكشاؼ القنابؿ - ج
 .مندكب مف إدارة الكيرباء - ح
 .مندكب مف إدارة المياه - خ
 .الصرؼ الصحيمندكب مف إدارة  - د
 .مندكب مف ىيئة النقؿ كالمكاصالت - ذ
 .مندكب مف الشئكف االجتماعية - ر
 .مندكب مف البريد كاالتصاالت - ز

حيث يتكلى كؿ مندكب تنفيذ األكامر الصادرة إليو مف ىيئة الرئاسة كتكجيو الفرؽ المكمفة بالعمؿ 
 .إلى أماكف الحكادث كمتابعة سير العمؿ حتى نيايتو

 :غرفة العممياتشروط نجاح فريق 
 :بأنو ال بد مف ا تي( 9،ص2006أبك شامة،)كلنجاح فريؽ غرفة العمميات، أشار 

 .أف تككف لديو سمطات كصالحيات كافية في إدارة كتكجيو العمؿ .1
أف تتكفر لو أسس التنظيـ اإلدارم الجيد لتحقيؽ أقصى درجة مف المركنة كالتكيؼ السريع مع  .2

 .المتغيرات
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 .ة اتصاالت فعالة كمتطكرةأف تتكفر لديو شبك .3
أف تتكفر لديو قاعدة معمكمات حديثة داخؿ الغرفة ليكفؿ السيطرة عمى األزمات كالككارث  .4

 . كالتكظيؼ السميـ لإلمكانيات
 .تفرغ الفريؽ كمية ألداء المياـ بالغرفة .5
المنشآت أف تتكفر لو خرائط مساحة لممناطؽ المرتبطة أك المحتممة لكقكع األزمة، منيا تحديد  .6

 .اليامة كالحيكية كشبكة الطرؽ الرئيسية عمى الخرائط
أف تككف القنكات مفتكحة الستقباؿ كافة المعمكمات مف الجيات الرسمية كغير الرسمية كعدـ  .7

 (.46،ص2006الشعالف،. )إغفاؿ أية معمكمات ميما صغرت أك كانت طبيعة مصدرىا
 .يعةيجب أف تتدفؽ المعمكمات لمغرفة بصفة متدفقة كسر  .8
 (.19،ص1999شريـ كاإلفرنجي،. )تكفر كسائؿ حفظ الكثائؽ كتسجيؿ المكالمات أثناء العمؿ .9

 :المعايير التي تحكم اختيار موقع غرفة العمميات
 :إلى أىـ المعايير التي تحكـ اختيار مكقع غرفة العمميات كىي( 9،ص2006أبك شامة،)أشار 

 .بشبكة الطرؽ الرئيسيةأف تككف في مكاف يسيؿ الكصكؿ إليو كمرتبط  .1
أف يتـ اإلنشاء تحت سطح األرض قدر اإلمكاف، ككفقان لمكاصفات ىندسية تستيدؼ حمايتو  .2

 .كتأمينو مف مخاطر اإلنفجار، كتحصينو ضد أم أعماؿ تخريبية
 .اختيار المكقع بعيدان عف المناطؽ السكنية المزدحمة .3
 .لمبنى بأساليب اإلخفاء كالتمكيوأف يككف المكقع غير معمكـ لمعامة كيستحسف أف يحاط ا .4
 .أف يككف بعيدان عف المباني المرتفعة .5
أف تككف لمغرفة أكثر مف مدخؿ كمخرج، كأف تككف المداخؿ عكس اتجاه المخارج بما يكفؿ  .6

 .تأميف كسالمة أفراد الفريؽ عند الطكارئ

 :ألزمويا اتخاذ القرار: سادساً 
الميدانية كالتي يتـ مف خالليا حماية  األعماؿيقكـ رجؿ الدفاع المدني بمباشرة العديد مف 

كالتقميؿ مف المخاطر المحدقة كآثارىا كلذا يحتاج إلى اتخاذ  ،(كجؿ بعد اهلل عز) كاألركاحالممتمكات 
درجة متخذىا، حيث تتبايف تمؾ القرارات تبعا ألىميتيا ك . كالسالمةالقرارات سريعة تتطمب الدقة 

المتكقعة كما تتأثر تمؾ القرارات المتخذة بعدة عناصر كنكعية  كنتائجياكمدل تأثيرىا كمسبباتيا 
كمف بيف  .الحادث كالمكاف كالزماف حيث تؤثر كبدرجة كبرل عمى القرار المتخذ لحؿ المشكمة القائمة

شؾ تحتاج إلى السرعة في  بالتمؾ القرارات المتخذة قرارات تتعمؽ بأركاح الناس كممتمكاتيـ كىي 
فالقرار المتخذ لمتعامؿ مع حالة حريؽ أك غرؽ أمر حتمي تفرضو  .اتخذاىا كالدقة في صكابيا
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طبيعة الحدث كمقتضيات مكاجيتو كلذا يجب أف يتصؼ القرار بالصحة كالفاعمية، كالسرعة كالحسـ، 
 .كالتطبيؽ

بيف عدد مف البدائؿ كالنجاح في  فاتخاذ القرار ىك عممية اختيار أسمكب عممي معيف مف
( 305،ص1995أبك شامة،.)إدارة األزمة يعتمد إلى حد كبير عمى قدرة اتخاذ القرار السميـ

 (.207،ص1996عشماكم، )ك

 :محددات اتخاذ القرار
 :إلى أىـ محددات اتخاذ القرار كىي( عشماكم)أشار 

القرارات عادة ما تعكس القدرة  اإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة، لذا فبف كثيران مف -أ 
 .عمى االستخداـ األمثؿ لإلمكانيات المتاحة

الضغكط الخارجية، كتتمثؿ في تدخؿ جيات خارجية كتظير مف األطراؼ المعادية  -ب 
 .كالتي تثير القالقؿ لالستفادة مف األزمة سكاء أكانت مف داخؿ الدكلة أك خارجيا

قد يعني أف قراران معينان ال يمكف سمكؾ األشخاص كسماتيـ، فبمعارضة ا خريف  -ج 
 (.211ص،1996عشماكم،. )الكصكؿ إليو

إلى أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى ضابط األمف عند اتخاذ ( 26،ص2006الشعالف، )كأشار 
 :قراره، كىي تنطبؽ عمى كافة ضباط األجيزة األمنية، كىي كالتالي

تماعي كسماتو الشخصية شخصية ضابط األمف كميكلو كذكائو، إضافة إلى مركزه االج -أ 
، فكميا صفات تؤثر في عممية اتخاذ (عاطفي، مندفع، متميز، ىادئ، عصبي، مبتكر)

 .القرار كدرجة رشده
قرار فكرم،  ذيكاجو ضابط األمف حالة معينة تتطمب اتخا كخاصة عندما: عنصر الكقت -ب 

 .دكف إمكانية االنتظار لمحصكؿ عمى أكبر قدر مف المعمكمات
الداخمية كالخارجية التي يتعرض ليا ضابط األمف، كضغكط الرؤساء األعمى الضغكط  -ج 

 .كالرأم العاـ، كالعادات السائدة، كالمنظمات غير الرسمية
يمانو بو -د   .خبرة الضابط كمدل إلمامو بكاجبات عممو كا 
تأثير بيئة القرار عمى الرشد في اتخاذ قرارات رجؿ األمف، مثؿ صعكبة التنبؤ كصعكبة  -ق 

 .في عكامؿ التغيير كسرعة التغيير في المجتمع كغير ذلؾ التحكـ
 .معاكنك ضابط األمف بميكليـ كثقافتيـ كاتجاىاتيـ -ك 
 .أثر األشخاص الذيف يمسيـ القرار كبكاعثيـ كرغباتيـ كردكد أفعاليـ -ز 
المستكل الكظيفي لمتخذ القرار، كىناؾ تناسب طردم بيف أىمية القرار األمني كبيف مستكل  -ح 

 .رمتخذ القرا
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 :اعتبارات اتخاذ القرار لمواجية األزمات
 :( 119-123:ص،2002،فالشعال) يمي ما مراعاة األزمات لمكاجية القرار اتخاذ يتطمب
 التأثير لتالفي القرار متخذ ليا يتعرض التي كالخارجية الداخمية الضغكط حدة تخفيؼ .1

 .المتخذ القرار رشد درجة عمى السمبي
 التي األزمات ظركؼ في القرارات اتخاذ في كالميارة بالخبرة يتمتع الذم القرار متخذ اختيار .2

 .المعمكمات كقمة بالغمكض تتسـ
 المناسبة األمنية كالمؤىالت كالميارات بالقدرات يتمتعكف ممف القرار متخذ معاكني اختيار .3

 .القرارات التخاذ
 لحؿ التشاكر في المعنية اإلدارات افةك ببشراؾ القرار اتخاذ في ةكالمشار  دائرة كسيعت .4

 عممية في المتخذة القرارات بتنفيذ المختصة كالجيات المرؤكسيف ةكمشار  ذلؾكك  األزمة،
 .اإليجابية النكاحي لدعـ القرارات اتخاذ

 كنكعيا األزمة حسب طبيعة األزمة إدارة في تقميدية غير طرؽ باستخداـ االبتكارم التفكير .5
 كأعمى التكجو في الشيكع عدـ مف درجة عالية عمى تنطكم كحمكؿ أفكار تقديـ خالؿ مف

 .المالئمة مف درجة
 : والكوارث األمنية األزمات في القرارات اتخاذ خطوات

ٌلً  فٌما تلخٌصها يمكف التي كالمراحؿ الخطكات مف عدد إلى القرارات اتخاذ عممية تنقسـ

 :(26-31:،ص2006الشعالف،)وذلك حسب 
يجب التركيز عمى األسباب الحقيقية لممشكمة، فالتشخيص السميـ (: األزمة)المشكمة  تشخيص - أ

لممشكمة ىك الطريؽ السميـ لحميا، فبف األزمات قد يسيؿ رصد حركة تطكرىا أحيانان، إال أنو كفي 
حاالت كثيرة يصعب التعرؼ عمى كنييا كأىدافيا، لذلؾ فمرحمة التشخيص تساعد كثيران في التعرؼ 

 .األزمات كتحديد معالمياعمى 
بعد أف يتـ تشخيص المشكمة، يتـ تحميؿ كافة أبعادىا كعناصرىا، كىذا ال يأتي  :تحميل األزمة -ب

إال بمحاكلة جمع أكبر معمكمات عنيا، كبعد تحميؿ المعمكمات مكضكعيان، يتـ التكصؿ إلى الجكانب 
يجاد البدائؿ لممعالجةالمختمفة لألزمة كبكافة أبعادىا مما يسيؿ عمى قادة األزم  .ة التعامؿ معيا، كا 

كتعتبر مف أىـ مراحؿ اتخاذ القرار، إذ أنيا تتعمؽ ببيجاد الخيارات  :إيجاد وتقييم البدائل -ج
 .المقبكلة لحؿ األزمة، بشرط أف تككف البدائؿ المطركحة قابمة لمتنفيذ

سابقة كتقييـ كافة الخيارات لحؿ بعد ما تـ في المرحمة ال :اختيار البديل المناسب لحل األزمة -د
، تأتي عممية اختيار البديؿ المناسب الذم يحقؽ اليدؼ بأقؿ تكمفة كبأدنى (األزمة)المشكمة 
 .تضحية
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 :الدراصات الفلضطٔئ٘: أّاًل

 

 في اهوأثر المحوسبة اإلدارية المعمومات نظم فاعمية" :بعنوان( 2009،أبو عمرو)دراسة  -1
 "فمسطين في المصرفي القطاع عمى تطبيقية دراسة -األزمات إدارة

 في كأثرىا المحكسبة اإلدارية المعمكمات نظـ فاعمية مدل قياس إلى الدراسة ىذه ىدفت
عناصر  ستة مف مككف مقياس تصميـ كتـ .أزماتيا إدارة عمى فمسطيف في العاممة قدرة المصارؼ

 مالئمةمدل  المستخدـ، رضا القرارات، اتخاذ سرعة المعمكمات، عمى الحصكؿ سرعة) :يكى
 لقياس فاعميةكذلؾ  ،(المعمكمات أمف المستجدة، لمتغيرات االستجابة اإلدارية، لممستكيات النظاـ
 عمى كطبقت الدراسة الغرض، ليذا استبانة تصميـ تـقد ك  المحكسبة، اإلدارية المعمكمات نظـ
 348 مجتمع الدراسة بمغ كقد ،مصرفان  21 عددىا كالبالغ فمسطيف في العاممة المصارؼ جميع
 الدراسة مجتمع مف 53% بكاقع مكظؼ 186 مف مككنة عشكائية طبقية عينة أخد تـ حيث ،مكظفان 
 .الكمي

 نظـ فاعمية بيف إحصائية داللة ذات قكية عالقة كجكدىك  الدراسة نتائج أىـ مف ككاف 
 .األزمات إدارة عمى فمسطيف في العاممة قدرة المصارؼ كبيف اإلدارية المعمكمات
 يفسره فاعمية األزمات إدارة عمى المصارؼ قدرة مف 66.6% نسبتو ما أف إلى الدراسة كخمصت

 .أخرل لعكامؿ يعكد كالباقي ةسبالمحك  اإلدارية المعمكمات نظـ
كضركرة  آمنة، أماكف في مباشرة كتخزينيا المعمكمات، أمف إدارة بضركرة الدراسة كأكصت

 األجيزة ألم عطؿ حالة في مباشرة الخدمة عمى تدخؿ لالستخداـ جاىزة احتياطية أجيزة تكفير
نشاء كاف، سبب  رصد مكاطف ميمتيا عمؿ فرؽ إنشاء كضركرة .فعالة ككارث معالجة نظـ كا 

 .المبكر اإلنذار إشارات اكتشاؼ نظاـ كتطكير الضعؼ

 -غزة بقطاع العالي التعميم مؤسسات في األزمات إدارة واقع" :بعنوان( 2008عودة، )دراسة  -2
 "بغزة اإلسالمية الجامعة عمى تطبيقية دراسة

 أف يمكف التي اإلدارية كالمخاطر األزمات أنكاع عمى التعرؼإلى  الدراسة ىذه ىدفت
 إدارة كاستراتيجيات أساليب عمى الكقت نفس في كالتعرؼ العالي، التعميـ مؤسسات ليا تتعرض
 مف الجامعة في المتكفرة كالبشرية المادية كاإلمكانيات اإلسالمية الجامعة استخدمتيا التي األزمات
 .ان أحيان الجامعة ليا تتعرض التي األزمات إدارة فعالية في دكرىا حيث

 عينة اختيار عمى عممت حيث التحميمي الكصفي المنيج الدراسة ىذه في الباحثة استخدمت
 في اإلدارييف كالمكظفيف األكاديمييف فئة مف الجامعة في العامميف مف 25% بنسبة طبقية عشكائية
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 الدراسة أداة تكزيع تـ كقد كمكظفة مكظؼ 170 اإلجمالي عددىـ كالبالغ اإلدارية المستكيات كافة
 .استبانو 139 استرجاع تـ حيث عمييـ،

ت مجاال لفقرات النسبي الكزف كاف حيث ايجابية كانت الدراسة نتائج أف تبيف عامة كبصفة
 القرارات اتخاذ عممية، األزمات إلدارة التخطيط عممية: كالمجاالت ىي %(60)الدراسة اكبر مف 

 المادية اإلمكانيات، األزمات إدارة في المعمكمات أىمية، األزمات في االتصاؿ عممية، األزمات في
 في القيادة دكر، لمجامعة العامميف كانتماء كالء مدل، األزمات إلدارة الجامعة لدل المتكفرة كالبشرية

 .األزمة بعد ما لنتائج الجامعة تقييـ مدل، األزمات إدارة
 حدكث قبؿ األزمات إلدارة التخطيط بعممية تمتـز اإلسالمية الجامعة أف الدراسة كأظيرت

 كأظيرت األزمات كقكع أثناء لمقرارات اتخاذىا أثناء العممي التفكير خطكات تتخذ كىي األزمة
 .األزمة انتياء بعد النتائج كتقييـ المراجعة بعممية تمتـز الجامعة أف ان أيض الدراسة

 متخصصة عمؿ ككرشات تثقيفية دكرات كتنظيـ تدريب تكفير بضركرة الدراسة أكصت كقد
 تككيف كضركرة األزمات إدارة بمجاؿ كعييـ لزيادة بالجامعة العامميف إلي مكجية األزمات إدارة في

 أم في جاىزان  الفريؽ يككف بحيث األزمات مجاؿ في جيدان  مدربيف مكظفيف مف أزمات إدارة فريؽ
 اإلدارية المستكيات في العامميف مشاركة بضركرة ان أيض الدراسة كأكصت األزمات لمكاجية كقت

 .القرارات اتخاذ عممية في الكسطى

-الفمساطينية  الحكومياة المؤسساات فاي األزمات إدارة سمات" :بعنوان( 2007اسميم،)دراسة  -3
 "غزة في المالية وزارة عمى ميدانية دراسة

 الحككمية الفمسطينية المؤسسات في األزمات إدارة سمات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 ىذه لدراسة كصكالن  بغزة، كذلؾ الفمسطينية المالية كزارة عمى ميدانية دراسة إجراء خالؿ مف كذلؾ

 . األزمات المتكقعة مع التعامؿ في الكزارة جاىزية مدل كمعرفة السمات
 مككنة استبانة عمؿ تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ التحميمي، الكصفي المنيج الباحث استخدـ كقد

 عمى بتكزيعيا الباحث قاـ الدراسة، كأىداؼ أقساـ تغطي مجاالت (5) عمى مكزعة فقرة (53) مف
  المالية كزارة في اإلشرافية الكظائؼ في يعممكف ممف (192) عددىـ كالبالغ الدراسة مجتمع أفراد
 استرداد تـ كقد االستبانات، تكزيع في الشامؿ الحصر أسمكب الباحث كاستخدـ بغزة، لفمسطينيةا
 . الدراسة أفراد مجمكع مف (89.5%) بكاقع أم استبانة  (172)

كقد تكصمت الدراسة إلى أف معظـ مجاالت الدراسة حصمت عمى أكزاف نسبية تعدت في قيمتيا 
نظاـ ، إدارة األزماتالمعمكمات كدكرىا في : كالمجاالت ىي ،  (60%)كىك  الكزف النسبي المحايد

مجاؿ تشكيؿ ، تكفر الميارات القيادية كدكرىا في إدارة األزمات ،االتصاالت كدكره في إدارة األزمات
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كاف  التخطيط كدكره في إدارة األزماتالمجاؿ ، في حيف حصؿ فريؽ عمؿ كدكره في إدارة األزمات
 %(.60)الكزف النسبي لجميع فقرات ىذا المجاؿ أقؿ مف 

 كتطكير، إلى تنمية بحاجة بغزة المالية كزارة في األزمات إلدارة نظاـ الدراسة كجكدكأظيرت 
 .فكر كقكعيا األزمات لعالج اإلجراءات العالجية مف مجمكعة عمى يركز

 جزءان  اعتبار أنو عمى األزمات إلدارة المستقبمي بالتخطيط االىتماـ بضركرة الدراسة أكصت كقد
 في األزمات مستقمة إلدارة إدارية كحدة إنشاء بضركرة أكصت كما االستراتيجي، لمتخطيط مكمؿ
 كالتعامؿ األزمات عالج عف بشكؿ مباشر مسئكلة كتككف قراراتيا في العميا اإلدارة تتبع منظمة كؿ
 .معيا

 المستشافيات فاي األزماات إدارة أسااليب اساتخدام واقاع": بعناوان( 2006الجاديمي، ) دراساة -4
 "غزة قطاع في الكبرى الحكومية
 إلدارة نظاـ تكفر مدل نحك العامميف اتجاىات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
غزة  قطاع في الكبرل الحككمية المستشفيات في كمجتمعة، منفردة المختمفة، مراحميا األزمات في

ىذه  بيا تتمتع التي كالجاىزية االستعداد مدل لتحديد كصكالن  كذلؾ ،)األكركبي ناصر، دار الشفاء،(
إدارة  نظاـ مراحؿ بيف القائمة العالقة مدل تحديد ككذلؾ األزمات، مع التعامؿ في المستشفيات

 . بعض مع بعضيا األزمات
مف  طبقية عشكائية عينة عمى كتكزيعيا استبانة عمؿ تـ فقد الدراسة أىداؼ كلخدمة

بمغت  كقد مستشفى، لكؿ مكظؼ (200) بكاقع مكظؼ  (600)قدرىا المذككرة المستشفيات
 . استبانة (459) لمتحميؿ كالصالحة المستردة االستبانة

في  األزمات إدارة نظاـ في شديد ضعؼ يكجد أنو لمدراسة العامة النتائج أظيرت كقد
 كجكد عدـ الدراسة أظيرت كذلؾ األزمات، إدارة مراحؿ مف مرحمة كؿ في المذككرة المستشفيات

 . فييا األزمات إدارة نظاـ فاعمية حكؿ المذككرة المستشفيات بيف إحصائية ذات داللة فركؽ
غزة  قطاع في الكبرل المستشفيات أف ىي الدراسة إلييا تكصمت التي النيائية كالنتيجة

 . ليا مستعدة كغير لألزمات مستيدفة
كفي  الفمسطينية، الصحة كزارة في األزمات إلدارة كحدات إنشاء بضركرة الدراسة كأكصت

 كما األزمات، إدارة في ككادر بشرية ذكم خبرة تكفير كبضركرة الكبرل، الرئيسية المستشفيات
بالخطط المتعمقة  االىتماـتكفير برامج تدريبية متخصص ببدارة األزمات،  أكصت الدراسة بضركرة

 .ببدارة األزمات، تدعيـ ركح الفريؽ بيف العامميف
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 الدراصات العزبٔ٘: ثاىًٔا

 

دراساة مساحية "، مدى الجاىزياة إلدارة األزماات والكاوارث :بعنوان( 2008آل سالم، ) دراسة  -1
 "عمى ضباط األجيزة األمنية بمنطقة نجران

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػػى التعػػػرؼ عمػػػػى مػػػدل الجاىزيػػػػة إلدارة األزمػػػات كالكػػػػكارث فػػػي األجيػػػػزة 
ارث المحتممػػػة، كمػػػدل تػػػكافر نػػػكع األزمػػػات كالكػػػك )األمنيػػػة بمنطقػػػة نجػػػراف، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ معرفػػػة 
، كخطػػط الطػػكارئ المناسػػبة، كمعكقػػات كاإلمكانيػػاتالمعمكمػػات الالزمػػة، كبػػرامج التػػدريب، كالمعػػدات 

 .لجاىزية إلدارة األزمات كالككارث، كمدل تأثيرىا عمى ا(الجاىزية
كلخدمػػة أىػػداؼ الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، عػػف طريػػؽ المػػدخؿ المسػػحي 

ضابطان، كقد بمغت اإلسػتبانة المسػتردة ( 406)باستخداـ اإلستبانة كأداة لجمع البيانات، بعينة قدرىا 
 .استبانة( 368)كالصالحة لمتحميؿ 

 :كأظيرت الدراسة النتائج التالية 
 .الالزمة لجاىزية ادارة األزمات كالككارثتكافر المعمكمات  -
 .الضعؼ كالحاجة إلى برامج التدريب الالزمة إلدارة األزمات كالككراث -
 .تكافر المعدات الالزمة لمتعامؿ مع األزمات كالككارث -
 .تكافر خطط الطكارئ المناسبة لمتعامؿ مع األزمات كالككارث -
 .ضعؼ التنسيؽ مع الجيات المعنية األخرل -

صػػت الدراسػػة بضػػركرة تػػكفير بػػرامج تدريبيػػة متخصصػػة، كزيػػادة معػػدالت التنسػػيؽ بػػيف كقػػد أك 
الجيػػػػػات المشػػػػػاركة فػػػػػي إدارة األزمػػػػػات كالكػػػػػكارث، كتػػػػػكفير المعػػػػػدات كالتقنيػػػػػات الحديثػػػػػة، ككػػػػػذلؾ 

 .المختصة ببدارة األزمات كالككارثتخصيص ميزانية مستقمة لألجيزة 
 

جاىزية إدارات األمن والسالمة لمواجية األزمات مدى " :بعنوان (2008آل الشيخ،)دراسة  -2
 "والكوارث

مدل جاىزية إدارات األمف كالسالمة لمكاجية األزمات عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
كالككارث كذلؾ في الييئة الممكية لمجبيؿ كينبع مف خالؿ التعرؼ عمى األزمات كالككارث التي 

يؿ كينبع، كما ىي األسباب التي قد تؤدم إلى األزمات يمكف أف تتعرض ليا الييئة الممكية بالجب
كالككارث، كالتعرؼ عمى مدل استعداد إدارات األمف كالسالمة لمكاجية األزمات كالككارث المستقبمية 

 .ككذلؾ التعرؼ عمى الكسائؿ كالسبؿ الممكنة لتعزيز دكرىا في مكاجية األزمات كالككارث
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العينػػػػة كلخدمػػػة أىػػػداؼ الدراسػػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، عػػػػف طريػػػؽ 
استبانة إلدارة األمف ( 263)باستخداـ اإلستبانة كأداة لجمع البيانات، بعينة قدرىا  العشكائية الطبقية

ة لمييئػة الممكيػة كالسالمة باإلدارة العامة لمييئة الممكية بالجبيؿ كإلدارة األمػف كالسػالمة بػاإلدارة العامػ
، كقػػد اعتمػػدت الدراسػػة فػػي اسػػتبانة( 226)كقػػد بمغػػت اإلسػػتبانة المسػػتردة كالصػػالحة لمتحميػػؿ  بينبػػع

ثقافػػة االسػػتعداد، فريػػؽ إدارة )لمكاجيػػة األزمػػات كالكػػكارث عمػػى العناصػػر  االسػػتعداددراسػػتيا لمػػدل 
شارات اإلنذار، السيناريكىا  .(ت، التدريب كالتكعيةاألزمات كالككارث، التنسيؽ، التنبؤ كا 

الييئػة قػد تتعػرض ليػا  أىػـ أسػباب األزمػات كالكػكارث التػيبػأف  كأظيرت الدراسة النتائج التالية
 :ىك  بالمممكة العربية السعكدية الممكية لمجبيؿ كينبع

 .عدـ االىتماـ بالمعمكمات الكاردة عف بكادر أزمة أك كارثة  -
 .عدـ التزاـ العامميف بتعميمات السالمة  -
 .عدـ االستفادة مف تجارب سابقة -
 .إىماؿ إشارات اإلنذار  -
 .محدكدية خبرة العامميف -
 .تدني مستكل التخطيط في العمؿ -
 .تكفر عناصر االستعداد لمكاجية األزمات كالككارث كالمتمثمة في التنسيؽ كالسيناريكىات -

بككادر متخصصة تزكيد اإلدارة بمعدات كأجيزة حديثة، كتدعيميا كقد أكصت الدراسة بضركرة 
 .في مجاؿ األمف كالسالمة، كتكثيؼ عمميات التدريب في مجاؿ األزمات كالككارث

 
تقويم البرامج التدريبية إلدارة األزمات في المعاىد األمنية " :بعنوان (2007الراجحي،)دراسة  -3

 "من وجية نظر المتدربين
في المعاىد األمنية السعكدية مف  تيدؼ الدراسة إلى تقكيـ البرامج التدريبية إلدارة األزمات

 :كجية نظر المتدربيف مف خالؿ دراسة المحاكر التالية
 .التعرؼ عمى البرامج التدريبية المخصصة إلدارة األزمات في المعاىد األمنية -1
 .الكقكؼ عمى مدل تحقيؽ برامج إدارة األزمات في المعاىد األمنية ألىدافيا -2
المعاىد األمنية لتأىيؿ المتدربيف، كالكقكؼ عمى مدل تمبية تقكيـ برامج األزمات التي تقدميا  -3

 .ىذه البرامج لممتطمبات الكظيفية لممتدربيف الممتحقيف بيذه البرامج

باستخداـ المنيج الكصفي الشامؿ لجميع  استبانة عمؿ تـ فقد الدراسة أىداؼ كلخدمة
متدرب ( 335)مفردات الدراسة المككف مف المتدربيف في البرامج التدريبية إلدارة األزمات كعددىـ 

ستبانة بأسمكب الحصر مة لمدفاع المدني، كبعد تطبيؽ االفي معيد الدفاع المدني بالمديرية العا
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، مف المجتمع المستيدؼ %(63,3)كتمثؿ  متدربان ( 212)الشامؿ حصؿ الباحث عمى إجابة 
 بالدراسة

 :كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
 .انخفاض نسبة تمبية بعض البرامج لممتطمبات الكظيفية لممتدربيف -
انخفاض نسبة تحقيؽ البرامج التدريبية إلدارة األزمات ألىدافيا المحددة، ككذلؾ قمة  -

 .ية في ىذه البرامجاستخداـ الكسائؿ كاألساليب التدريب
مف إجمالي أفراد الدراسة عدد دكراتيـ التدريبية في مجاؿ األزمات % 47,6أف ما نسبتو  -

 . كالككارث دكرة تدريبية كاحدة كىـ الفئة األكثر مف أفراد الدراسة
 :كبناء عمى ذلؾ أكصت الدراسة با تي

 .رفع فاعمية البرامج التدريبية الخاصة ببدارة األزمات -
 .استخداـ األساليب كالكسائؿ التعميمية المتنكعة كالمتعددةتفعيؿ  -
 .االستعانة بالخبرات الخارجية في مجاالت التدريب إلدارة األزمات كالككارث -
إجراء دراسات كبحكث مستقبمية حكؿ تقكيـ البرامج التي تقدميا المعاىد األمنية في جميع  -

 .التخصصات الفرعية إلدارة األزمات كالككارث

 دراسة -الكوارث إدارة في األمني لمقائد الميداني الدور" :بعنوان (2007العتيبي،)اسة در  -4
 ".المنورة المدينة بمنطقة المدني الدفاع مديرية عمى تطبيقية

 عمىبالتطبيؽ  الككارث إدارة في األمني لمقائد الميداني الدكرتيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى 
 :كذلؾ مف خالؿ دراسة المحاكر التالية المنكرة المدينة بمنطقة المدني الدفاع مديرية
 .لمككارث إدارتو أثناء األمني القائد بيا يقـك التي الميدانية الرئيسة المياـ تحديد .1
 .األمني القائد في تكافرىا المطمكب الشخصية السمات عمى الت عرؼ .2
 إدارة في الميداني دكره ألداء األمني القائد في تكافرىا المطمكب الميني ة الميارات تحديد .3

 .الككارث
 .لمككارث إلدارتو األمني القائد ميارات تنمية في كالتدريب التأىيؿ إسياـ مدل عمى عرؼالت .4
قات مختمؼ عمى الكقكؼ .5  .لمككارث الميدانية إدارتو أثناء األمني القائد تكاجو التي المعكِّ
 .لمككارث إدارتو أثناء األمني لمقائد الميداني الدكر تفعيؿ آليات عمى التعرؼ .6

استبانة باستخداـ المنيج الكصفي الشامؿ لجميع مفردات  عمؿ تـ فقد الدراسة أىداؼ كلخدمة
 .المنكرة المدينة بمنطقة المدني الدفاع مديريةضباط الدفاع المدني في الدراسة المككف مف 

 :كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
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 لمككارث إدارتو أثناء األمني القائد بو يقـك التي الميدانية الرئيسة المياـ ابرز إف الدراسة نتبي .1
 اإلمكانيات كاستثمار المعنكية، ركحيـ كرفع الكارثة مكاجية في كتشجيع المشاركيف تحفيز: ىي

بالغيا التكجييات كاألكامر كالمادية، إصدار البشرية  الطرؽ أفضؿ اختيار بتنفيذىا، لممعنييف كا 
 .الالـز تحقيقيا لألىداؼ األكلكيات ترتيب ، الكارثة لمكاجية

 اإلمكانيات تكظيؼ عمى القدرة  :ىي األمني القائد في تكافرىا المطمكب ةيالمين الميارات أىـ .2
 عمى القدرة المناسب، القرار اتخاذ عمى القدرة األكلكيات، ترتيب عمى استخداميا، القدرة كمثالية
 .الكقت إدارة عمى كالقدرة الحرجة، المكاقؼ التصرؼ في حسف ، العامميف كتشجيع تحفيز

 :ىي لمككارث الميدانية إدارتو أثناء األمني القائد تكاجو التي المعكقات أىـ إف الدراسة بي نت .3
 عدـ البشرية، الككادر تأىيؿ في النقص الككارث، لمكاجية البشرية المخصصة القكل نقص
 المعمكمات ككضكح دقة عدـ لمياميا، الدفاع المدني تدابير بتنفيذ المعنية الجيات إجادة

 .الكارثة إلدارة كاضحة تعميمات أك نظاـ كجكد عدـ بالكارثة، المتعمقة
 : ىي لمككارث إدارتو أثناء األمني لمقائد الميداني الدكر تفعيؿ آليات أىـ إف الدراسة أكضحت .4

 الكافية الخطط إيجاد ، القرار اتخاذ سرعة في األمني القائد أكفاء لمساعدة مساعديف كجكد
 بيا، ككارث حدكث المتكقع األماكف عف معمكمات كافية قاعدة بناء الككارث، إلدارة كالمالئمة

 كضكح الدفاع المدني، في ككارث إدارة تأسيس ، كالتعميمات باألنظمة األمني القائد إلماـ
 كمعدات أجيزة تكفير ، ككافي مدرب بشرم طاقـ كجكد تضاربيا، كعدـ كالتعميمات األكامر

 .مكاجيتيا كأساليب الككارث عف كافية معمكمات قاعدة تأسيس حديثة ككافية،
 
جية مدى جاىزية الدفاع المدني لمواجية األسمحة البيولو " :بعنوان (2005الرحيمي،)دراسة  -5

حوادث المواد دراسة مسحية عمى العاممين بفرق التدخل في  - في المممكة العربية السعودية
 "الخطرة

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى جاىزية الدفاع المدني بالمممكة العربية السعكدية لمكاجية 
 :أخطار األسمحة البيكلكجية مف خالؿ دراسة المحاكر التالية

 .تكفر الككادر البشرية المتخصصة في مكاجية األسمحة البيكلكجية .1
 .الالزمة في مكاجية األسمحة البيكلكجيةتكفر المعدات كالتجييزات الفنية  .2
 .تكفر البرامج التدريبية الالزمة في مكاجية األسمحة البيكلكجية .3
 .كجكد بيئة العمؿ المناسبة لمعامميف في مكاجية األسمحة البيكلكجية .4
 .الصعكبات المتعمقة بمكاجية األسمحة البيكلكجية في الكقت الحاضر .5
جتمع الدراسة بجاىزية الدفاع المدني بالمممكة العربية عالقة المتغيرات الديمكغرافية لم .6

 .السعكدية
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استبانة باستخداـ المنيج الكصفي كذلؾ مف خالؿ أسمكب  عمؿ تـ فقد الدراسة أىداؼ كلخدمة
المسح  الشامؿ لكافة مجتمع الدراسة مف كافة الضباط كالعامميف في فرؽ التدخؿ في حكادث المكاد 

( 81)لمتحميؿ  كالصالحة المستردة بمغت عدد االستبانات ، كقد(105)الخطرة كالبالغ عددىـ 
 .مف المجمكع الكمي لعدد االستبانات( 77%)استبانة بنسبة 

 :كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
لـ يشارككا في أم دكرة في مجاؿ %( 19,8)كجكد نسبة ضئيمة مف مجتمع الدراسة  -

 .مكاجية األسمحة البيكلكجية
النتائج تدني مستكل اإللماـ باستخداـ كالمعدات كاألجيزة لمكشؼ عف األسمحة  أظيرت -

 .البيكلكجية
أظيرت بأف جاىزية الدفاع المدني مف حيث تكفر الككادر البشرية المتخصصة لمكاجية  -

 .األسمحة البيكلكجية تعتبر متكسطة
لفنية الالزمة في أظيرت بأف جاىزية الدفاع المدني مف حيث تكفر المعدات كالتجييزات ا -

 .مكاجية األسمحة البيكلكجية تعتبر متكسطة
أظيرت بأف جاىزية الدفاع المدني مف حيث تكفر البرامج التدريبية الالزمة في مكاجية  -

 األسمحة البيكلكجية تعتبر متكسطة
أظيرت بأف جاىزية الدفاع المدني مف حيث تكفر بيئة العمؿ المناسبة لمعامميف في مكاجية  -

 .ة البيكلكجية تعتبر متكسطةاألسمح
 .دـ اىتماـ اإلدارة بتنفيذىاائج عدـ تكرار الخطط الفرضية، كعأظيرت النت -

 :كبناء عمى ذلؾ أكصت الدراسة با تي
 .رفع المستكل التعميمي لمعامميف في مجاؿ مكاجية األسمحة البيكلكجية -
 .األسمحة البيكلكجيةتكثيؼ الدكرات التخصصية لمضباط كاألفراد العامميف في مكاجية  -
تكفير األجيزة كالمعدات الفنية الحديثة الخاصة في مجاؿ مكاجية األسمحة البيكلكجية  -

 .كتدريب العامميف عمييا
 .تنفيذ الخطط الفرضية كتكراراىا -
تييئة بيئة العمؿ المناسبة لمعامميف في مجاؿ مكاجية األسمحة البيكلكجية، عف طريؽ  -

 .الحكافز كالمكافآت
 .ة الدكرية لممعدات كالتجييزات الفنيةالصيان -
 . االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في تكظيؼ تقنية االكتشاؼ المبكر -
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دراسة  - األزماتجاىزية المنظمات في مواجية " :بعنوان (2004األعرجي والسيد، )دراسة  -6
 "ميدانية في المديرية العامة لمدفاع المدني األردني

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى جاىزية المديرية العامة لمدفاع المدني األردني 
كالمديريات التابعة ليا في مكاجية األزمات المختمفة، كتفحص اإلجراءات العالجية كالكقائية المتبعة 
بيا، مع تمؾ األزمات، مف خالؿ التعرؼ عمى مدل تكافر المراحؿ الخمس لنظاـ إدارة األزمات 

اكتشاؼ إشارات اإلنذار، االستعداد كالكقاية، احتكاء : )، كالمتمثمة في المرحؿ التالية(الجاىزية)
 (.األضرار كالحد منيا، استعادة النشاط، التعمـ

كما حاكلت ىذه الدراسة التعرؼ عمى تأثير كؿ مف العكامؿ البشرية، التنظيمية، التكنكلكجية، 
د الجغرافي لمكحدات التنظيمية التابعة لممديرية العامة لمدفاع البيئية، باإلضافة إلى تأثير التباع

 .المدني األردني في جاىزيتيا في مكاجية األزمات المختمفة
ضباط، كضباط صؼ، كفقان لمرتب )كقد اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى المكظفيف العامميف 

أفراد المجتمع األصمي  استبانة عمى( 342)، في حيف تـ تكزيع (1200)، كالبالغ عددىـ (العسكرية
، مف %(21.58)استبانو أم ما نسبتو ( 259)ليصبح عدد االستبانات المستردة كالصالحة  

 .مف عدد االستبانات المكزعة%( 75.7)المجتمع األصمي، كنسبة استرداد 
 :كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

 .منفردة كمجتمعة بدرجة عاليةتتكافر المراحؿ الخمس لنظاـ الجاىزية في المنظمة  -
تتكفر العكامؿ المحتمؿ تأثيرىا في نظاـ الجاىزية في المنظمة كالمديريات التابعة ليا بدرجة  -

متدنية في العكامؿ اإلنسانية، تمييا العكامؿ التنظيمية، كبدرجة عالية في عكامؿ التباعد 
 .الجغرافي كالعكامؿ البيئية

اإلنسانية، ):في نظاـ الجاىزية كالمتمثمة في العكامؿ تتكافر العكامؿ المحتمؿ تأثيرىا -
 .مجتمعة بدرجة متكسطة( التنظيمية، التكنكلكجية، التباعد الجغرافي، البيئية

 :كبناء عمى ذلؾ أكصت الدراسة بالتالي
مكاصمة إجراء التجارب الكىمية في المنظمة باستمرار كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى مدل  -

ا ليات كالمعدات كالقكل البشرية، كاختبار مدل كفاءة االتصاالت السمكية  جاىزية
 .كالالسمكية، كمعرفة مدل كفاءة القيادة اإلدارية

مكاصمة تدريب األفراد العامميف في المنظمات، كمكاصمة عقد الدكرات التدريبية بشكؿ  -
 .مستمر

بيئة العمؿ المناسبة ليـ بالعنصر البشرم لممكظفيف مف خالؿ تكفير  االىتماـمكاصمة  -
 .سكاء المادية أك المعنكية
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العمؿ عمى تدعيـ عمميات التنسيؽ بيف األقساـ المختمفة في منظمة الدفاع المدني كبيف  -
 .األجيزة المعنية

 .االستفادة مف التقنيات الحديثة كمكاكبة التطكرات التكنكلكجية -
تحسيف الكعي العاـ لممكاطنيف بصدد تدعيـ دكر أجيزة ككسائؿ اإلعالـ المختمفة، لزيادة ك  -

 .التعاكف مع أجيزة الدفاع المدني أثناء األزمات

الجاىزية "  :بعنوان (Mostafa, Sheaff, Morris, Ingham,2004)دراست  -7
 "دراسة تطبيقية عمى مصر - إلدارة األزمات في المستشفيات اإلستراتيجية

Strategic preparation for crisis management in hospitals: empirical 

evidence from Egypt 

ىدفت الدراسة إلى اختبار استعداد مدراء المستشفيات في مصر إلدارة كمعالجة األزمات، 
 الدراسة أىداؼ لألزمات، كلخدمة االستعدادبعض المتغيرات التنظيمية عمى عممية  تأثيركدراسة 

في  كذلؾ عمى مدراء المستشفيات طبقية عشكائية باستخداـ عينة كتكزيعيا استبانة عمؿ تـ فقد
استبانة،   (259) لمتحميؿ كالصالحة المستردة بمغت االستبانة استبانة، كقد  (500)مصر كعددىا

 %(. 52)بما نسبتو 
كقد أظيرت الدراسة كجكد عالقة ايجابية بيف التخطيط االستراتيجي طكيؿ المدل، كبيف 

لدراسة بأف التعقيدات التنظيمية داخؿ المستشفيات تؤثر بشكؿ لألزمات، كما أظيرت ا االستعداد
 .لألزمات االستعدادسمبي ممحكظ عمى عممية 

 
 - دور تقنية ونظم المعمومات في إدارة األزمات والكوارث" :بعنوان (2003العمار، )دراسة  -8

 "دراسة تطبيقية عمى المديرية العامة لمدفاع المدني
 في كالتقني العممي التطبيؽ إليو كصؿ ما أحدث عمى التعرؼ إلى ىذه الدراسة ىدفت

 العكامؿ عمى كالتعرؼ الخبرة، كنظـ القرار، دعـ نظـ مف مزيج كالككارث باستخداـ األزمات مكاجية
 القرار لمتخذ الدعـ كتقديـ كفاعمية، بكفاءة كالككارث األزمات مع عمى التعامؿ تساعد التي الرئيسية

 كالتنبؤ التخطيط عممية في يفيد الحالي لمكضع تصكر ككضع أك الكارثة، األزمة مراحؿ كافة في
 .مستقبمية كارثة أك أزمة بحدكث

التحميمي كذلؾ مف  استبانة باستخداـ المنيج الكصفي عمؿ تـ فقد الدراسة أىداؼ كلخدمة
دارات ذات اإلالعامميف مف كافة الضباط  لكافة مجتمع الدراسةخالؿ أسمكب المسح االجتماعي 

 كالصالحة المستردة بمغت عدد االستبانات ، كقد(480)كالبالغ عددىـ  العالقة باألزمات كالككارث
 .مف المجمكع الكمي لعدد االستبانات( 62,5%)استبانة بنسبة ( 300)لمتحميؿ 
 :التالية إلى النتائج ت الدراسةكخمص
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 ىي كفاعمية بكفاءة كالككارث األزمات مع التعامؿ عمى تساعد التي الرئيسية العكامؿ أىـ إف   -
 األىداؼ كضكح ككذلؾ كالككارث، األزمات كقكع حاؿ األدكار تحدد كأنظمة قكاعد كجكد

 .المحددة
 تحديد في الدقة عدـ ىي كالككارث األزمات إدارة أثناء األداء تعكؽ التي الرئيسة العكامؿ إف   -

 .كالمادية البشرية كاإلمكانيات المكارد كفاية كعدـ األىداؼ
 كالككارث األزمات لمكاجية المعمكمات كنظـ تقنية استخداـ تكاجو التي المعكقات إف   -

 كا ليات المكارد كفاية كعدـ المناسبة البرمجيات تكفر عدـ ىي المدني الدفاع في المختمفة
 .كالمعدات

 :كأكصت الدراسة بالتالي
 .كاالتصاالت في الدفاع المدنيإيجاد نظاـ تقني متكامؿ مناسب لممعمكمات  -
التكسع في تكفير كسائؿ التقنية الحديثة كنظـ المعمكمات لمقياـ بأعماؿ الدفاع المدني  -

 .لمكاجية األزمات كالككارث المختمفة
التدريب المستمر لمعامميف في إدارة الدفاع المدني عمى التعامؿ مع األزمات كالككارث بكفاءة  -

 .كفاعمية
 .ككادر البشرية المؤىمة عمميان كفنيان، بيدؼ تحسيف األداءأىمية اختيار ال -
ضركرة عقد الدكرات كالندكات كالمؤتمرات المتخصصة في إدارة األزمات كالككارث، كنظـ  -

 .المعمكمات كاالتصاالت ألفراد الدفاع المدني
مع  أىمية التشجيع كالتحفيز عمى استخداـ تقنية كنظـ المعمكمات التي تساعد عمى التعامؿ -

 .األزمات كالككارث
 

دراسة ميدانية لمدى توافر  - األزمات إدارة" :بعنوان( 2000،دقامسة واألعرجيال)دراسة  -9
في الوظائف اإلشرافية في أمانة عّمان  عناصر نظام إدارة األزمات من وجية نظر العاممين

 "الكبرى
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات األفراد نحك مدل تكافر نظاـ إلدارة األزمات في   

مراحمو المختمفة في أمانة عماف الكبرل، كصكالن لتحديد مدل االستعداد كالجاىزية التي تتمتع بيا 
 .  المؤسسة في التعامؿ مع األزمات

عمى جميع مديرم الدكائر كرؤساء  استبانة تـ تكزيعيا عمؿ تـ فقد الدراسة أىداؼ كلخدمة
 (238) لمتحميؿ كالصالحة المستردة بمغت االستبانة مكظؼ، كقد( 287)األقساـ  كالبالغ عدده 
 :كقد تكصمت الدراسة إلى التالي(. 80.1%)استبانة، أم ما نسبتو 
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حيث ُكجد ، إدارة األزمات في أمانة عّماف الكبرل كجكد خمؿ في نظاـكشفت الدراسة عف  .1
األساسية التي تتصؼ بيا اإلدارة الناجحة لألزمات  في درجة تكافر العناصر اؾ تباينان ىن

المنظكر المتكامؿ إلدارة األزمات ككانت تكفر ىذه  في مراحؿ النظاـ الخمس التي تمثؿ
( احتكاء األضرار كاستعادة النشاط)التنفيذية كالعالجية  العناصر بدرجة أعمى في المراحؿ

 .(االستعداد كالكقاية كاكتشاؼ اإلشارات)كالتخطيطية  ؿ الكقائيةمنيا في المراح
كشفت الدراسة ضعؼ االىتماـ بالبرامج التدريبية المتخصصة في إدارة األزمات، كنقص  .2

 .الكفاءات البشرية المؤىمة لمقياـ بالتدريب النظرم كالعممي في ىذا المجاؿ
في االستعداد كالتخطيط لألزمات تكصمت الدراسة بأف ىناؾ قدرة متكسطة لدل المؤسسة  .3

 .المحتممة
 :كقد أكصت الدراسة بالتالي

كتحميميا  إيجاد ك تطكير نظاـ إدارم مختص يمّكف المنظمة مف التعرؼ عمى المشكالت .1
 . التنسيؽ مع الكفاءات المختصة ككضع الحمكؿ ليا

 .مف التخطيط االستراتيجي ىامان  التخطيط لألزمات جزءان  العمؿ عمى جعؿ .2
 . التدريبية ككرش العمؿ لممكظفيف في مجاؿ إدارة األزمات ضركرة عقد البرامج .3
ضركرة التقييـ كالمراجعة الدكرية لخطط إدارة األزمات كاختبارىا تحت ظركؼ مشابية  .4

 . كبالتالي يتعمـ األفراد العمؿ تحت الضغكط لحاالت األزمات
 .لإلنذار المبكر التأكيد عمى أىمية كجكد نظاـ فّعاؿ .5

 

 الدراصات األديبٔ٘: ثالجًا

 

مدى  :إدارة األزمات والكوارث في تركيا" :بعنوان (Unlu,A. and Others,2010)دراسة  -1
 "الحاجة لنظام إدارة أزمات موحد

Disaster and crisis management in Turkey:  a need for a unified crisis 

management system 

ىدفت ىذه الدراسة لتكضيح مدل تطكر أنظمة إدارة األزمات كالككارث لدل الحككمة 
كالنظاـ التركي، كاعتمدت ىذه الدراسة في جمع المعمكمات المتعمقة بيا مف خالؿ الدراسات 
السابقة حكؿ نفس المكضكع ككذلؾ الصحؼ كالكثائؽ الرسمية كالقكانيف، كقد استند الباحثكف في 

االستعداد كاالستجابة كاستعادة النشاط كالتعمـ ككذلؾ : راحؿ األزمة األربعة كىيدراستيـ عمى م
 .دراسة المنظمات التطكعية أك أم منظمات أخرل
 :كما ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية
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 ما ىي قدرة نظاـ إدارة األزمات في السيطرة عمى األزمات كالككارث؟ -
 كلة عمى فعالية إدارة األزمات كعمميات االستجابة ليا؟كيؼ تؤثر طبيعة مركزية الد -
 ىؿ النظاـ الحالي قادر عمى التعافي مف األزمات كالككارث؟ -
 ما ىي المنظمات الرئيسية المسئكلة عف إدارة األزمات كحاالت الطكارئ؟ -
 ما ىي السياسات التي تـ إقراراىا لمتعامؿ مع أحداث خاصة؟ -

 :النتائج التاليةكقد تكصمت الدراسة إلى 
تكجد لدل النظاـ التركي مشكمة كبيرة في التنسيؽ حيث ال تكجد آلية كاضحة لمتعاكف  -

كالتنسيؽ بيف المؤسسات العاممة في إدارة األزمات كالككارث، مما يسبب ازدكاجية في 
 .النظاـ، كبناء عميو فبف الخطط كاإلجراءات ستفشؿ عمى األرجح في حاؿ التنفيذ

اسة بأف الحككمة التركية تركز عمى األزمات كالككارث بعد كقكعيا كذلؾ في اكتشفت الدر  -
 (.االستجابة كاستعادة النشاط)مرحمتي 

 .عدـ كجكد الدعـ السياسي كاإلمكانات كالمكارد في تفعيؿ نظاـ إلدارة األزمات -
 .عدـ االستفادة مف التجارب السابقة ألزمات كككارث حصمت في أكقات سابقة -
القدرة التنظيمية في بعض المقاطعات التركية، مما يصعب نقؿ المكارد عدـ كفاية  -

 .كاإلمكانات إلييا مف مقاطعة أخرل
اكتشفت الدراسة بأف اتخاذ القرار يككف بيد رئيس مركز إدارة األزمات كمع ذلؾ ال يممؾ  -

 .السمطة في تكفير اإلمكانيات التقنية كالمادية في حاؿ حصكؿ األزمة
األىمية كالغير حككمية كعدـ إدراجيا ضمف خطط الطكارئ كخاصة في  تجاىؿ المنظمات -

 .اإلنقاذ كفرؽ البحث
 :كبناء عميو أكصت الدراسة بالتالي

 .تعديؿ نظاـ إدارة األزمات كالككارث في تركيا -
 .تخصيص المزيد مف اإلمكانات المادية كالبشرية إلدارة األزمات كالككارث -
مية كالرسمية، ككذلؾ المتطكعيف كالتكاصؿ الدائـ معيـ التنسيؽ بيف كافة المؤسسات األى -

 .كتدريبيـ
 .االىتماـ بكافة مراحؿ إدارة األزمة مع كضع الخطط لكؿ مرحمة -
االىتماـ بمركز إدارة األزمات كتكفير كافة الصالحيات كالكسائؿ المساندة لنجاح إدارة  -

 .األزمات كالككارث
 .ختبارات افتراضيةاالستفادة مف التجارب السابقة، مع عمؿ ا -
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: إدارة األزمات في الوقت الحقيقي" : بعنوان (Larsen, and Massey,2006)دراسة  -2

 "كيفية وضع خطة ناجحة لمتعامل مع األزمات
Crisis Management in Real Time: How to Successfully Plan for and 

Respond to a Crisis 

 لمقطارات في جنكب كاليفكرنيا( ميتركلينؾ)شركة نجاح  تيدؼ ىذه الدراسة إلى قياس مدل
عمى إدارة األزمة كالحفاظ عمى سمعتيا التنظيمية كذلؾ بعد األزمة عمى إثر حادث قطارات أكدل 

صابة  3بحياة  ـ، كمف ثـ كضع دراسة حالة نظرية تستند 2002راكب كذلؾ عاـ  260ركاب كا 
 .إلى ىذه األزمة

 كضع خطط إدارة األزمة في كانت ناجحة (متركلينؾ)كبينت نتائج الدراسة أف شركة 
 .األزمةإدارة اتصاالت كجيكد 

عمى كجو أكصت الدراسة المنظمات التي تعاني مف األزمات  إلى ىذه النتائج، كاستنادان 
، كالتي تشمؿ إنشاء التحديد، اتخاذ نيج استباقي إلدارة األزمة مف خالؿ كضع خطط إدارة األزمات

دارة أنشطة اال، ماتفريؽ إدارة األز  سمعة الثقة المستيمؾ كالحفاظ عمى  تصاالت الالزمة الستعادةكا 
 .األزمة بنجاحلممنظمة كالخركج مف  التنظيمية
 

مدى استعداد شركات ىونج كونج لمواجية " :بعنوان (John and Mee, 2002)دراسة  -3
 "األزمات

Are Hong Kong companies prepared for crisis? 

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل استعداد الشركات في ىكنج ككنج لمكاجية ىدفت 
األزمات، كذلؾ بالمقارنة مع نفس الدراسة لشركات في الكاليات المتحدة األمريكية، حيث تـ دراسة 

 .التخطيط لألزمة، كخصائص الجاىزية لألزمة، كفرؽ األزمة، كخطط االتصاالت
عمى المدراء  كتكزيعيا استبانة مف سبعة صفحات عمؿ تـ فقد الدراسة أىداؼ كلخدمة

 بمغت االستبانة استبانة، كقد  (359)شركة، بعدد( 21)التنفيذييف لمشركات التي يبمغ عددىا 
ة ب، كىي نسبة مقبكلة بالنس(25.63%)استبانة، أم ما نسبتو  (92) لمتحميؿ كالصالحة المستردة

 .لدراسات تمت في نفس المحيط لنفس الفئة
 :كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

كجكد عدد قميؿ مف الشركات في ىكنج ككنج تممؾ خطط إلدارة األزمات، كذلؾ بنسبة   .1
 .، كىي تعتبر نسبة ضعيفة%(22.83)

مف الشركات التي تمتمؾ خططان إلدارة ألزمات، %( 55.4)بينت الدراسة بأف نسبة   .2
 .تحتكم عمى برامج التدريب لفرؽ األزمات
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، مف الشركات التي تمتمؾ خططان إلدارة ألزمات، (71.4%)كجدت الدراسة بأف نسبة  .3
 .تعتمد عمى فرؽ العمؿ الداخمية في إدارة األزمات

 .، مف الشركات تمتمؾ خطط لالتصاالت إلدارة األزمة%(40)بينت الدراسة بأف أقؿ مف  .4
 

دراسة عمى شركات : إدارة األزمات" :بعنوانPheng, Low and others, 1999) ) دراسة -4
 "الممكية النامية

Crisis management: a survey of property development firms 

ىدفت ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى اتجاىات الشركات النامية العاممة في سنغافكرة نحك 
جاىزية التي تتمتع بيا مدل تكفر نظاـ إلدارة األزمات في مراحمو المختمفة كصكالن لتحديد مدل ال

 .ىذه الشركات في التعامؿ مع األزمات
 عُىتعمى  كتكزيعيا استبانة مف سبعة صفحات عمؿ تـ فقد الدراسة أىداؼ كلخدمة

 كالصالحة المستردة بمغت نسبة االستبانات استبانة، كقد  (96)مف الشركات بعدد بغُطت عشىائُت
إلى خمسة أقساـ، لقياس قدرة المنظمة عمى إدارة كؿ  ، بحيث تـ تقسيـ اإلستبانة(34%)لمتحميؿ 

اكتشاؼ إشارات اإلنذار، الكقاية كاالستعداد، احتكاء )مرحمة مف المراحؿ الخمسة إلدارة األزمة 
 (. األضرار، استعادة النشاط، التعمـ

كقد تكصمت الدراسة إلى أنو يكجد لدل شركات الممكية النامية في سنغافكرة نظاـ إلدارة 
 .زمات بنسبة متكسطة نسبيان في كافة مراحؿ إدارة األزمة الخمسةاأل

 :كبناء عمى ذلؾ أكصت الدراسة با تي
 .ضركرة كجكد آلية الكتشاؼ إشارات اإلنذار لألزمات المحتممة -
 .العمؿ عمى تكفير فرؽ خاصة الختبار آليات اكتشاؼ إشارات اإلنذار بصكرة مستمرة -
 .ذيف قامكا باكتشاؼ إشارات لكجكد أزمات بالشركةمكافأة العامميف بالشركات، ال -
 .ضركرة تكفير معدات خاصة بمكاجية األزمات كصيانتيا بشكؿ دكرم -
 .العمؿ عمى تدريب العامميف عمى إدارة األزمات -
العمؿ عمى تبسيط إجراءات كقكانيف كنظاـ الشركة، بما يتناسب مع كافة المستكيات  -

 .التنظيمية بالشركة
 .طط إلدارة األزماتضركرة إعداد خ -
العمؿ عمى االستفادة مف التجارب السابقة، سكاء في داخؿ الشركة أك خارجيا، في إدارة  -

األزمات، ككيفية مكاجيتيا سكاء كانت األزمة قكية أك ضعيفة، كتعميـ النتائج عمى كافة 
 .أقساـ الشركة كالعامميف فييا، مع كضع كافة المالحظات كالدركس لالستفادة منيا
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الوقاية والتشخيص : إدارة األزمات" :بعنوان (Kash,T. and Darling,J., 1998) دراسة -5
 "والتدخل

Crisis management: prevention, diagnosis and intervention 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى المسح البيئي لبعض الشركات كتحديد طبيعة األزمات التي تمر 
الشركات عمى الكقاية كتشخيصيا كمدل قدرتيا عمى التدخؿ إلدارة بيا، ثـ تتبع ىذه األزمات كقدرة 

أف األزمات يمكف أف تدار : كما أف الفرضية األساسية المطركحة في ىذا البحث ىي .ىذه األزمات
 .بشكؿ أكثر فعالية إذا كانت الشركات تعد ليا

تعامؿ معيا ففي ىذا البحث يستعرض الباحث بعض األزمات األخيرة كالطريقة التي تـ ال
في بعض الشركات كربطيا ببدارة األزمات بعد تشريحيا كالنظر في أعراضيا كما الذم يمكف تعممو 

 .منيا
كقد تكصمت الدراسة إلى أف الشركات التي تعد لألزمة تككف أكثر قدرة عمى التعامؿ معيا كبكفاءة 

في المرحمة المتقدمة بصكرة  كبنجاح أكبر، فبذا تـ التخطيط االستراتيجي كالتنبؤ بحاالت الطكارئ
 المعمكماتتحميؿ كما أف  صحيحة فمف الممكف تمامان معالجة حاالت األزمات في كقت مبكر

ككضع السيناريكىات المناسبة كالتكاصؿ كالتنسيؽ مع الجيات المسئكلة سكؼ تقمؿ مف مف 
أساسو الكقاية  األضرار التي تشكه سمعة كصكرة ىذه الشركات كتضر بمصالحيا، ككؿ ىذه النجاح

 .كالتشخيص كالتدخؿ إلدارة األزمات
 

 التعلٔل علٙ الدراصات الضابك٘: رابعًا

 :يمي ما لمباحث اتضح السابقة، كالبحكث الدراسات استعراض بعد
 شأف – كالبحكث الدراسات ىذه اىتماـ في الحالية الدراسة مع السابقة كالبحكث الدراسات اتفقت
 عمى يترتب ما كخطكرة المكضكع، ىذا نظران ألىمية كالككارث، األزمات بمكضكع - الحالية الدراسة
 في ىذا االىتماـ كاف لذلؾ كافة، المجتمع تصيب قد كمتنكعة، مختمفة آثار مف كاألزمات الككارث
حتمية كما اتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية عمى  كضركرة طبيعي، أمر المكضكع

يجاد  أف األزمات ىي أمر حتمي كطبيعي لكؿ منظمة أك مؤسسة، كمف الضركرم التعامؿ معيا كا 
السبؿ كالكسائؿ الكفيمة ببدارتيا بكفاءة كفاعمية مف خالؿ استخداـ المكارد المتاحة لكؿ منظمة، 

لمتعامؿ مع  اتفقت معظـ الدراسات عمى ضركرة كضع استراتيجيات كأساليب كخطط عمؿ فعالة
 .األزمات
- :التالية النقاط في الدراسات تمك عمى التعقيب الباحث يستطيع السابق االستعراضخالل  ومن
لـ تتطرؽ أغمب الدراسات السابقة إلى مدل الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث بصكرة  -1

مستقمة، كلكف أدمجتيا ضمف سبؿ مكاجية األزمات، مما ال يجمب صكرة كاضحة عف 
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اىزية فرؽ مكاجية األزمات، سكاء المتطمبات اإلدارية المتطمبات الكاجب تكافرىا لدعـ ج
كالتخطيط كالتنسيؽ كالتكجيو كالقيادة كاتخاذ القرار كتبادؿ المعمكمات، أك المتطمبات الفنية 

 .كتكفير المعدات كالتقنيات، ككذلؾ التدريب كالميارات القيادية
ات متشعبة، كسمات إدارة إف النتائج المتكقعة مف الدراسات السابقة تنحصر في عدة اتجاى -2

األزمات، كمدل تكافر نظاـ إلدارة األزمات، كنظـ المعمكمات، كالبرامج التدريبية، كالتخطيط، 
بينما النتائج المتكقعة لدراسة الباحث تنحصر في مدل الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث في 

سة إلى تكفر الجاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة، باعتباره جياز أمني كبحاجة ما
 .الدائمة لمكاجية األزمات كالككارث

 .األزمات إدارة في معان  كالعالجي الكقائي المنيجيف أىمية عمى الدراسات أغمب أكدت -3
الدراسات كاألبحاث بدراسة مدل تكافر نظاـ إلدارة األزمات كدراسة كاقعيا  العديد مفقامت  -4

دقامسة ال)، (2006الجذَلٍ،)، (2007،اعلُم)، (2008عكدة،): كسماتيا مثؿ دراسة
 ,Pheng, Low and others)) ،(Unlu,A. and Others,2010)، (2000،كاألعرجي

1999 ،Kash,T. and Darling,J., 1998))،  كاعتمدت أغمب ىذه الدراسات في دراسة
الدراسة مراحؿ إدارة األزمات باالعتماد عمى دراسة بعض المتغيرات اإلدارية المستخدمة في 

 .الحالية 
العديد مف الدراسات كاألبحاث بدراسة االستعداد لمكاجية األزمات كالككارث تتشابو الدراسة مع  -5

، (John and Mee, 2002)، (2004األعرجي كالسيد، )، (2008آؿ سالـ، ): مثؿ دراسة
، كلكف تختمؼ مع معظميا في مجتمع الدراسة، (2008آؿ الشيخ،)، (2005الرحيمي،)

 .كتختمؼ مع الجميع في الحدكد المكانية لمدراسة
اختمفت الدراسة مع بعض الدراسات في أف الدراسة الحالية تتناكؿ كافة الجكانب اإلدارية إلدارة  -6

 أىمية عمى (3002العمار،)و (2009أبك عمرك،) ةدراس أكدتاألزمات كالككارث، بينما 
إلى تقكيـ البرامج ( 2007الراجحي،) دراسةك  األزمات، إدارة عند كاالتصاالت المعمكمات

قامت العديد مف الدراسات بدراسة التخطيط كأىميتو في إدارة ، بينما التدريبية إلدارة األزمات
 ,Mostafa, Sheaff)، (Larsen, and Massey,2006)األزمات كالككارث مثؿ دراسة 

Morris, Ingham,2004) . 
مدل جاىزية الدفاع المدني  كالتي تستطمع فمسطيف في نكعيا مف األكلى تعد الدراسة ىذه إف -7

مف الدراسات المحمية في مكضكع إدارة  كتختمؼ عف غيرىا لمكاجية األزمات كالككارث،
سكؼ  الدراسة ىذه نتائج كأف السيما الدراسة، مجتمع بمجاؿ يتعمؽ فيما األزمات كالككارث

 مف غيرىا عف الدراسة يميز ىذه قد مما كىذا فمسطيف، في األمنية األجيزة كافة منيا تستفيد
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 الفكر مجاؿ في المعرفة تثرم قد إضافة عممية يحقؽ ما عدبال ىذا في كلعؿ السابقة، الدراسات
 .خاصة بصفة فمسطيف في األمني كالفكر اإلدارم عامة بصفة اإلدارم

منيا  االستفادة، حيث تـ (2008آؿ سالـ، )أقرب الدراسات إلى الدراسة الحالية ىي دراسة   -8
 .في كضع الفرضيات، كترتيب الجزء النظرم مف البحث

 في رصد العممي المنيج قكاعد إتباع أىمية عمى تأكيدىا في تتمثؿ لمدراسة النيائية القيمة إف -9
 عمييا تكصيات يبنى أف يمكف مكضكعية نتائج إلى الكصكؿ ليتسنى المختمفة، الظكاىر
 كالمفاجئة لممكاقؼ الطارئة التصدم في الحككمية كغير الحككمية المؤسسات إدارة تفيد إجرائية

 المجتمع المؤسسة كعمى عمى سمبية نتائج حدكث في تتسبب قد التي( كالككارث األزمات)
 .بأكممو

- :االستفادة مف الدراسات السابقة -10
- :الستفادة مف الدراسات السابقة فيتمثمت عممية ا

 .إثراء الدراسة باإلطار النظرم -
 .المساعدة في تحميؿ كتفسير نتائج الدراسة الحالية  -
 .لتحقيؽ أىداؼ الدراسة( االستبانة)كتطكير أداة الدراسة  تصميـ -
 .استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة -
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 الفصـــــــــل اخلـــــامــــــــض

 ميهحيـــة الــــدراشــــــــة

 
 أشلىب الدراشة 

 الدراشة جمتنع 

 أداة الدراشة 

 خصائص ومسات عًية الدراشة 

 ٌاختبار التىزيع الطبًع 

 األشالًب اإلحصائًة املصتخدمة يف الدراشة 

 صدم وثبات اإلشتباىة 

 

 

 

 



113 
 

 أسموب الدارسة: 
مػػدل الجاىزيػػة إلدارة " اسػػتخدـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي الػػذم يحػػاكؿ كصػػؼ كتقيػػيـ كاقػػع  تػػـ 

 " دراسة مسحية عمى ضباط جياز الدفاع المدني في قطاع غزة  –األزمات كالككارث 
 :م مصدرين أساسين لممعموماتاوقد تم استخد

فػػػي معالجػػػة اإلطػػػار النظػػػرم لمبحػػػث إلػػػي مصػػػادر  الدراسػػػة تحيػػػث اتجيػػػ: المصاااادر الثانوياااة - أ
البيانػػات الثانكيػػػة كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الكتػػب كالمراجػػػع العربيػػػة كاألجنبيػػػة ذات العالقػػػة، كالػػػدكريات 
كالمقػػػػاالت كالتقػػػػارير، كاألبحػػػػاث كالدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػي تناكلػػػػت مكضػػػػكع الدارسػػػػة، كالبحػػػػث 

 .كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة

جمع البيانات األكلية مف  تـلمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث : ر األوليةالمصاد - ب
ليذا الغرض، ككزعت عمى ضباط  خالؿ اإلستبانة كأداة رئيسية لمبحث، صممت خصيصا ن

 .جياز الدفاع المدني في قطاع غزة
 مجتمع الدراسة : 

ىطممىإ إلممً بمماقٍ أجممضاء حممم ححذَممذ متعغمماث الممذفا  المممذوٍ فممٍ قطمما  بممضة، ورلمم  لظممعىبت ال

الىطه وباألخض الضفت الغشبُت، وظشاً للظشوف الغُاعُت الحالُت، كما وقع اخخُماس الباحمذ لمىصاسة 

الذاخلُممت وجهمماص الممذفا  المممذوٍ مىهمما بشممكل خمماص، ألوممز َعخبممش أهممم األجهممضة المخخظممت بمىاجهممت 

مممالصف فمما فمىظ، وظممشاً األصمماث والكمىاسد، وحمم اخخُمماس ضمباط جهماص الممذفا  الممذوٍ، وهمم بشحبمت 

لىجممىد المهمماف الشئاعممُت واإل ممشافُت لممذي الضممباط، حجعلهممم أكزممش قممذسة علممً ححذَممذ مممذي الجاهضَممت 

فممشد ( 149)إلداسة األصممماث والكممىاسد، ووظممشاً لمحذودَممت حجممم مجخمممع الذساعممت والبممال  عممذدهم 

واألمممه المممىطىٍ لغمممىت  حغممإ إحظمممائُت اإلداسة العامممت للخىظمممُم واإلداسة الخابعمممت لممىصاسة الذاخلُمممت

، كممما عخغممخخذف الذساعممت أعمملىا الحظممش الشممامل وبممزل  حكممىن عُىممت الذساعممت عبمماسة عممه (2011)

 .جمُع مفشداث مجخمع الذساعت، ورل  لضمان الىطىإ ألفضل الىخائج

إستبانة الختبار االتساؽ الداخمي ( 30)تـ تكزيع عينة استطالعية حجميا  كبناء عمى ذلؾ
 أسمكب الباحث استخدـ، ، كبعد التأكد مف صدؽ كسالمة االستبانة لالختباركثبات اإلستبانة

 كزعت كقد ،ألفراد المجتمع الكمي المجمكع تمثؿ نتائج عمى الحصكؿ لضمافؿ الشام الحصر
إستبانة خاضعة لمدراسة ( 112)كقد تـ استرداد ( 100%)بنسبة  األصمي المجتمع أفراد االستبانة

 %(.75,16)بنسبة استرداد 
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 أداة الدراسة: 
دراسػػة مسػػحية عمػػى ضػػباط  –مػػدل الجاىزيػػة إلدارة األزمػػات كالكػػكارث"تػػـ إعػػداد إسػػتبانة حػػكؿ  

 .((1)ممحؽ رقـ ) "جياز الدفاع المدني في قطاع غزة 
 

 :تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسيين ىما
 العمػػػر، سػػػنكات الخبػػػرة، )كىػػػك عبػػػارة عػػػف السػػػمات الشخصػػػية عػػػف المسػػػتجيب : القسااام األول

 (.طبيعة العمؿ، الرتبة العسكرية، المؤىؿ العممي، الدكرات التدريبية

 فقػػرة مكزعػػة  62كىػػك عبػػارة عػػف مجػػاالت الدراسػػة حيػػث تتكػػكف اإلسػػتبانة مػػف  :القساام الثاااني
 :مجاالت رئيسة ىي 6عمى 

 .فقرات( 10)كيتككف مف ، مدل تكفر التخطيط المناسب  :المجال األول -

 .فقرة ( 12)كيتككف مف ، مدل تكافر المعمكمات : ال الثانيالمج -
 .فقرات( 10)كيتككف مف ، مدل تكفر برامج التدريب : المجال الثالث -
 .فقرة ( 11)كيتككف مف ، مدل تكفر الميارات القيادية : المجال الرابع -
 .راتفق( 9)كيتككف مف ، تككيف فريؽ إدارة األزمات كالككارث  أىمية: المجال الخامس -
 .فقرات( 10)كيتككف مف ، مدل تكفر المعدات كالتقنيات :المجال السادس -

كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسػب جػدكؿ 
(3:) 

 درجات مقياس ليكرت الخماسي(: 3)جدول 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

كبػػذلؾ يكػػكف الػػكزف النسػػبي فػػي ىػػذه الحالػػة "  بشػػدة كافػػؽم غيػػر"لالسػػتجابة ( 1)تػػـ اختيػػار الدرجػػة 
 .كىك يتناسب مع ىذه االستجابة% 20ىك

 خصائص وسمات عينة الدراسة: 
 : كفيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ الخصائص كالسمات الشخصية

 توزيع العينة حسب العمر -
أقػؿ  - 30تتػراكح بػيف %( (40.2أف النسبة األكبر مف أعمار العينػة ( 4)مف جدكؿ يتبيف 

كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف . سػػػنة فػػػأكثر 40 أعمػػػارىـ%( 25.9)كأف النسػػػبة األقػػػؿ كىػػػي ،  سػػػنة 40مػػػف 
غالبية الضباط العامميف في جياز الػدفاع المػدني مػف الشػباب كىػذا يتناسػب مػع طبيعػة العمػؿ الػذم 
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األزمات كالككارث، ككذلؾ أعطى التنكع فػي متكسػط أعمػار مفػردات مجتمػع الدراسػة تتطمبو مكاجية 
 .تكفر عامؿ الخبرة، كيخدـ أىداؼ الدراسة

 العمر(: 4)جدول 
%النسبة المئوية  العدد العمر  
 33.9 38 سنة 30أقؿ مف 

 40.2 45 سنة 40أقؿ مف  - 30مف 

سنة فأكثر 40  29 25.9 

 100.0 112 المجموع

 
 توزيع العينة حسب سنوات الخبرة -

سػػنكات كىػػي  6أقػػؿ مػػف  - 2تتػػراكح مػػا بػػيف %( 50.9)أف مػػا نسػػبتو ( 5)يتبػػيف مػػف جػػدكؿ 
  .سنتيفأقؿ مف مف عينة الدارسة عدد سنكات الخبرة ليـ %( (10.7، كأف النسبة األكبر

 متكسط انخفاض مع الدراسة، مجتمع مفردات خبرات متكسط في التنكع عمىتدؿ النتيجة السابقة 

 يضمف حيثتكفر عامؿ الخبرة لدل مفردات مجتمع الدراسة،  يعكس مما، نسبيان  سنكات الخبرة

، مما يجعميـ قادريف مةكمترا خبرات مف تحممو بما المختمفة العمرية لمستكياتا  آراء عمى التعرؼ
عمى تككيف آراء إيجابية أك سمبية أكثر دقة تجاه مدل الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث، حيث 

 . تعتبر الخبرة مف أكثر العكامؿ المؤثرة في أراء األفراد نحك األشياء
 سنوات الخبرة(: 5)جدول 

%النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة  
 10.7 12 أقؿ مف سنتيف

سنكات 6أقؿ مف  - 2  57 50.9 

سنكات 10أقؿ مف  - 6  22 19.6 

سنكات فأكثر 10  21 18.8 

 100.0 112 المجموع

 توزيع العينة حسب طبيعة العمل -
ىػـ بدرجػة %( 38.4)أف النسبة األكبر ألفػراد العينػة ( 6)تبيف النتائج المكضحة في جدكؿ 

ف دؿ ذلػػػؾ بػػػأف النسػػػبة / ىػػػـ بدرجػػػة مشػػػرؼ %) (8.9مػػػدير كالنسػػػبة األقػػػؿ  نائػػػب مشػػػرؼ نكبػػػة، كا 
دارة المكقػؼ، كىػذا  األكبر مف أفراد الدراسة لدييـ السمطة المكانة اإلدارية التػي تمكػنيـ مػف القيػادة كا 

 . يمثؿ الكاقع، حيث أف الفئة المستيدفة لمدراسة ىـ الضباط
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 طبيعة العمل (:6)جدول 
%المئوية النسبة  العدد طبيعة العمل  

 38.4 43 مدير

 13.4 15 رئيس قسـ

 19.6 22 نائب مشرؼ كحدة/ مشرؼ

 8.9 10 نائب مشرؼ نكبة/ مشرؼ

 19.7 22 أخرل

 100.0 112 المجموع

 
 توزيع العينة حسب الرتبة العسكرية -

، كأف % 31.5أف ( 7)تبػػيف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ  مػػف أفػػراد العينػػة ىػػـ برتبػػة مػػالـز
رتبتيـ رائد فما %  10.8كأف ما نسبتو ، برتبة نقيب %  18.9كأف ،  مالـز أكؿىـ برتبة % 38.7
 . فكؽ

 الضباط، مف الدراسة مجتمع مفردات بيف العسكرية الرتب في تنكع ىناؾ أف عمى السابقة النتيجة كتدؿ

 الن فضػ كالكػكارث، األزمػات لمكاجيػة جاىزيػةال مػدل نحػك العسػكرية الرتب غالبية آراء تحديد يعني مما
كافػة فرضػيات إدارة  نحػك الضػباط أراء عمػى خبػرات مػف تحممػو كمػا العسػكرية الرتبػة تػأثير دراسػة عػف

 .األزمات كالككارث
 الرتبة العسكرية(:7)جدول 
%النسبة المئوية  العدد الرتبة العسكرية  

 31.5 35 مالـز

 38.7 43 مالـز أكؿ

 18.9 21 نقيب

 10.8 12 فما فكؽ رائد

 100.0 111 المجموع

 
 توزيع العينة حسب المؤىل العممي -

كأف ، مػػػف حممػػػة درجػػػة بكػػػالكريكس فػػػأعمى % 63.4أف مػػػا نسػػػبتو ( 8)يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ 
دبمػػـك مػػا بعػػد  مػػف حممػػة درجػػة% 11.6كأف  ، درجػػة الثانكيػػة العامػػة فاقػػؿىػػـ مػػف حممػػة % 25.0

 .رتبتو العسكرية بتعبئةالثانكية، في حيف أف أحد أفراد مجتمع الدراسة لـ يقـ 
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 تحديػدىـ أف يعنػي ممػا مجتمع الدراسة، لمفردات التعميمي المستكل تنكع عمى تدؿ السابقة كالنتيجة
 يككف تقييمان  لف أنو أم العممية، بخمفيتيـ ما حد إلى سيتأثر كالككارث األزمات إلدارة جاىزيةال مدل

 .نحك األشياء المفردات اتجاىات في الدراسي المستكل لتأثير نظران  عشكائيان،
مف المبحكثيف مستكاىـ التعميمػي بكػالكريكس فػأعمى، فيػذا يػدؿ عمػى  %63.4نسبة كما أف 

كجكد ضباط جامعييف متخصصيف في المجاالت العممية المختمفػة، كمػف ضػمنيا الدراسػات اإلداريػة 
 . كاليندسية كالكيميائية كغيرىا

ف كانت طبيعة العمؿ في مكاجية األزمات كالككارث سكاء في األعماؿ الفنية المكمؼ بيػا    كا 
الفرؽ أك نكعية األجيزة المستخدمة في ىػذ المجػاؿ تتطمػب تأىيػؿ أعمػى مػف التأىيػؿ المكجػكد، كىػذا 

اىـ يبػػرز أىميػػة إتاحػػة الفػػرص التعميميػػة لألفػػراد العػػامميف فػػي ىػػذا المجػػاؿ بيػػدؼ تثقػػيفيـ كرفػػع مسػػتك 
 .التعميمي كالمعرفي فيما يخص مكاجية األزمات كالككارث

 المؤىل العممي(: 8)جدول 
%النسبة المئوية  العدد المؤىل العممي  

 25.0 28 الثانكية العامة فأقؿ

 11.6 13 دبمـك ما بعد الثانكية

 63.4 71 بكالكريكس فأعمى

 100.0 112 المجموع

 
 التدريبية توزيع أفراد العينة حسب الدورات -

مػػف عينػة الدارسػة الػػدكرات لػـ يحصػمكا عمػػى أم % 43.8أف مػا نسػبتو ( 9)يتبػيف مػف جػػدكؿ 
مػػػف عينػػػة % 16.1دكرتػػػاف، كأف حصػػػمكا عمػػػى % 8.0دكرة كاحػػػدة، حصػػػمكا عمػػػى % 32.1 دكرة،

 . الدارسة حصمكا عمى ثالث دكرات فأكثر
الدراسة بمكاجية األزمػات  مجتمع مفردات مف كبيرة نسبة إلماـ عدـ عمى السابقة النتيجة تدؿ

فقط عمى دكرات تدريبية في مجاؿ مكاجية األزمات كالككارث، %( 56.2)كالككارثإ لحصكؿ نسبة 
كىػػذا يػػدؿ عمػػى انخفػػاض مسػػتكل  ،لػػـ يحصػػمكا عمػػى أم دكرة فػػي ىػػذا المجػػاؿ%( 43.8)نسػػبة كأف 

صػعكبة نكعػان مػا فػي التطبيػؽ ممػا يػؤدم إلػى  الدكرات لدل العامميف في مكاجية األزمػات كالكػكارث،
 .الفعمي لخطط مكاجية األزمات كالككارث
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 الدورات التدريبية(:9)جدول 
%النسبة المئوية  العدد الدورات التدريبية  

 43.8 49 لـ أحصؿ عمى أم دكرة

 32.1 36 دكرة كاحدة

 8.0 9 دكرتاف
 16.1 18 ثالث دكرات فأكثر

 100.0 112 المجموع

 
   اختبار التوزيع الطبيعي Normality Distribution Test: 

 K-S) )   Kolmogorov-Smirnovسػػمرنكؼ-ـ اختبػػار ككلمجػػكركؼااسػػتخدتػػـ 

Testككانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعػي مػف عدمػو ،
 (.10)في جدكؿ 

 (10)جدول 
 الطبيعيالتوزيع يوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال م 
(Sig.) 

 0.833 مدل تكفر التخطيط المناسب  .1

 0.375 مدل تكافر المعمكمات  .2

 0.397 مدل تكفر برامج التدريب  .3

 0.453 مدل تكفر الميارات القيادية  .4

 0.736 تككيف فريؽ إدارة األزمات كالككارثأىمية   .5

 0.639 مدل تكفر المعدات كالتقنيات  .6

 0.749 معاً  جميع مجاالت االستبانة 

 
ت مجػػػاالجميػػػع ل (.Sig)أف القيمػػػة االحتماليػػػة ( 10)كاضػػح مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػدكؿ 

0.05مسػػتكل الداللػػة مػػف  أكبػػرالدراسػػة كانػػت   يػػذه المجػػاالت يتبػػع كبػػذلؾ فػػبف تكزيػػع البيانػػات ل
 . كبذلؾ سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسةالتكزيع الطبيعي 

 
 



119 
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

 :كقد تـ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية
يسػتخدـ ىػذا األمػر بشػكؿ أساسػي ألغػراض معرفػة : النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسػابي -1

 . كتفيد الباحث في كصؼ عينة الدراسةتكرار فئات متغير ما 

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة( Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كركنباخ -2
يقػـك : لقيػاس درجػة االرتبػاط( Pearson Correlation Coefficient)معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف  -3

 . ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف

لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد ( T-Test) فػػػي حالػػػة عينػػػة كاحػػػدة Tاختبػػػار  -4
كلقد استخدمو الباحث لمتأكد مف . أـ زادت أك قمت عف ذلؾ 3كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي 

 .داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة 

لمعرفػة ( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم -5
 .مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فركقػػػات ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف ثػػػالث مجمكعػػػات أك أكثػػػر مػػػف البيانػػػات

 .استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثالث مجمكعات فأكثر

 صدق االستبيان: 
مػػػا كضػػػعت لقياسػػػو، كقػػػد قػػػاـ الباحػػػث  يقصػػػد بصػػػدؽ اإلسػػػتبانة أف تقػػػيس أسػػػئمة اإلسػػػتبانة  

 :بالتأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف
 :المحكمين انسجام  - أ

متخصصػيف فػي مجػاؿ ( 7)عرض الباحث اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكمػيف تألفػت مػف 
، كقػد اسػتجاب (3)إدارة األعماؿ كآخريف خبراء في الدفاع المػدني  كأسػماء المحكمػيف بػالممحؽ رقػـ 

راء المحكميف كقاـ ببجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمػة، كبػذلؾ الباحث  
 (.3)انظر الممحؽ رقـ  -خرج االستبياف في صكرتو النيائية 

 :صدق المقياس - ب
 Internal Validityاالتساق الداخمي : أوال

جػاؿ الػذم يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتسػاؽ كػؿ فقػرة مػف فقػرات اإلسػتبانة مػع الم
تنتمي إلية ىذه الفقرة، كقد قػاـ الباحػث بحسػاب االتسػاؽ الػداخمي لإلسػتبانة كذلػؾ مػف خػالؿ حسػاب 

 .معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو
 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مػدل تحقػؽ األىػداؼ التػي تريػد 
األداة الكصػػػكؿ إلييػػػا، كيبػػػيف مػػػدم ارتبػػػاط كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت الدراسػػػة بالدرجػػػة الكميػػػة لفقػػػرات 

 .اإلستبانة
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  :Reliabilityثبات اإلستبانة  -ج
لنتيجػة لػك تػـ إعػادة تكزيػع اإلسػػتبانة يقصػد بثبػات اإلسػتبانة أف تعطػي ىػذه اإلسػتبانة نفػػس ا

أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلسػتبانة يعنػي االسػتقرار فػي 
نتػػائج اإلسػػتبانة كعػػدـ تغييرىػػا بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػك تػػـ إعػػادة تكزيعيػػا عمػػى أفػػراد العينػػة عػػدة مػػرات 

 .خالؿ فترات زمنية معينة
 الداخمي نتائج االتساق: أوالً 

معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف ( 2)فػػي الممحػػؽ رقػػـ ( 6-1)جػػداكؿ مػػف رقػػـ تكضػػح ال
فقرات المجاالت مف األكؿ إلى السادس، كالدرجة الكمية لكؿ مجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط 

 .اسوكبذلؾ تعتبر جميع المجاالت صادقة لما كضع لقي α= 0.05المبينة دالة عند مستكم معنكية 
 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مػدل تحقػؽ األىػداؼ التػي تريػد 
األداة الكصػػػكؿ إلييػػػا، كيبػػػيف مػػػدم ارتبػػػاط كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت الدراسػػػة بالدرجػػػة الكميػػػة لفقػػػرات 

 .اإلستبانة
عنػػػد أف جميػػػع معػػامالت االرتبػػػاط فػػي جميػػع مجػػػاالت اإلسػػتبانة دالػػػة إحصػػائيان ( 11)يبػػيف جػػدكؿ 

 .كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضعت لقياسو α= 0.05مستكم معنكية 
 (11)جدول 

 .معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة

 بيرسونمعامل  المجال الرقم
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 0.924 مدل تكفر التخطيط المناسب  .1

 0.000* 0.910 مدل تكافر المعمكمات  .2

 0.000* 0.936 مدل تكفر برامج التدريب  .3

 0.000* 0.819 مدل تكفر الميارات القيادية  .4

 0.000* 0.933 تككيف فريؽ إدارة األزمات كالككارثأىمية   .5

 0.000* 0.908 تكفر المعدات كالتقنيات مدل  .6

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
  
   ثبات اإلستبانةReliability:  

 يقصػد بثبػات اإلسػتبانة أف تعطػي ىػذه اإلسػتبانة نفػػس النتيجػة لػك تػـ إعػادة تكزيػع اإلسػػتبانة
أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلسػتبانة يعنػي االسػتقرار فػي 
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نتػػائج اإلسػػتبانة كعػػدـ تغييرىػػا بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػك تػػـ إعػػادة تكزيعيػػا عمػػى أفػػراد العينػػة عػػدة مػػرات 
 .خالؿ فترات زمنية معينة

 :ف كذلؾ كما يميكقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ طريقتي
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -أ
استخدـ الباحػث طريقػة ألفػا كركنبػاخ لقيػاس ثبػات اإلسػتبانة، ككانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة  

 (.12)في جدكؿ 
 (12)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة
 *الثبات معامل ألفا كرونباخ  المجال م
 0.939 0.882 مدل تكفر التخطيط المناسب  .1

 0.981 0.963 مدل تكافر المعمكمات  .2

 0.966 0.934 مدل تكفر برامج التدريب  .3

 0.949 0.901 مدل تكفر الميارات القيادية  .4

 0.956 0.913 تككيف فريؽ إدارة األزمات كالككارثأىمية   .5

 0.965 0.931 مدل تكفر المعدات كالتقنيات  .6

 0.992 0.984 جميع مجاالت االستبانة معاً  

 الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ= الثبات  *
أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ ( 12)كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ 

كػػذلؾ كانػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا . لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت اإلسػػتبانة(  0.963، 0.882)كتتػػراكح بػػيف 
كانػت مرتفعػة لكػؿ مجػاؿ كتتػراكح بػيف  ثبػاتككػذلؾ قيمػة ال(. 0.984)لجميع فقرات اإلستبانة كانػت 

كػػػذلؾ كانػػػت قيمػػػة الثبػػػات لجميػػػع فقػػػرات . لكػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت اإلسػػػتبانة( 0.981، 0.939)
  .كىذا يعنى أف معاممي الثبات كالصدؽ مرتفع( 0.992)اإلستبانة كانت 

 :Split Half Method التجزئة النصفية ةطريق -ب

كاألسػػئمة ذات  األسػػئمة ذات األرقػػاـ الفرديػػة ،)حيػػث تػػـ تجزئػػة فقػػرات االختبػػار إلػػي جػػزئيف 
رتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية االب معامؿ احستـ ثـ ( األرقاـ الزكجية

 :Spearman-Brownبراكف   - سبيرمافكبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة 
2r=   االرتباط المعدؿمعامؿ 

1 r
معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات  rحيث  

 (13)الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ  كتـ. األسئمة الزكجية
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 (13)جدول 
 لقياس ثبات اإلستبانة التجزئة النصفية ةطريق

االرتباط معامل  معامل االرتباط  المجال م 
 المعدل

 0.892 0.805 مدل تكفر التخطيط المناسب  .1
 0.966 0.935 مدل تكافر المعمكمات  .2
 0.948 0.901 مدل تكفر برامج التدريب  .3
 0.930 0.868 مدل تكفر الميارات القيادية  .4
 0.962 0.925 تككيف فريؽ إدارة األزمات كالككارثأىمية   .5
 0.951 0.907 مدل تكفر المعدات كالتقنيات  .6
 0.979 0.959 معاً  جميع مجاالت االستبانة 

 
 بػػراكف -بيرسػػكف) االرتبػػاط المعػػدؿأف قيمػػة معامػػؿ ( 13)كاضػػح مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ 

Spearman-Brown)) كداؿ إحصائينا رتفعم. 
كبػذلؾ . قابمػة لمتكزيػع( 1)كبذلؾ تككف اإلستبانة فػي صػكرتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ 

إستبانة الدراسة ممػا يجعمػو عمػى ثقػة تامػة بصػحة اإلسػتبانة يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات 
 .الدراسة كاختبار فرضياتيا كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة
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 الفصل الصادط

 وتفصريها وحتليلها الدراشة ىتائخ عرض

 الدراشة جماالت اختبار 

 الدراشة فرضًات مياقشة 
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 :مقدمةال
كسيتـ  ترتيبيا، حسب الدراسة تحميؿ كمناقشة مجاالت كفرضيات سيتناكؿ ىذا الفصؿ

 .تباعان  اختبارىا
درجة االستجابة الحسابي لمتكسط اللمعرفة ما إذا كاف  Tاستخداـ اختبار فيما يمي نتائج 

تختمؼ عنيا اختالفان أـ  3القيمة المتكسطة كىي لكؿ فقرة مف فقرات محاكر االستبانة تساكم 
0.05أكبر مف مستكل الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت  .جكىريان أم بصكرة كاضحة  

الفرضية الصفرية كيككف في ىذه الحالة آراء فبنو ال يمكف رفض ( SPSSحسب نتائج برنامج )
أقؿ مف  Sig.(P-value)كانت ، أما إذا 3كىى ( المحايد)أفراد العينة تقترب مف القيمة المتكسطة 

0.05مستكل الداللة   يمة القائمة بأف متكسط فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البد
كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف  ،( المحايد)القيمة المتكسطة درجة اإلجابة تختمؼ عف 

كذلؾ مف خالؿ  ،(المحايد)القيمة المتكسطة متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكىرية عف 
يزيد عف القيمة ناه أف المتكسط الحسابي لإلجابة إشارة قيمة االختبار فبذا كانت اإلشارة مكجبة فمع

 .كالعكس صحيح( المحايد)المتكسطة 
ككفقان  ،،فقرة كؿ أىمية حسب تنازليان  ترتيبان  المختمفة المحاكر في اإلستبانة فقرات ترتيب تـ كقد

 .النسبية، حيث يتـ اختبار مجاالت الدراسة كمف ثـ مناقشتيا ألكزانيا
 

 الفرضية األولى : 
يؤثر عمى  0.05ىناك دور ميم لمتخطيط إلدارة األزمات ذو داللة إحصائية عند مستوى " 

 ."جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث
، كقػػد تػػـ " مػػدل تػػكفر التخطػػيط المناسػػب"تػػـ اختبػػار ىػػذه الفرضػػية مػػف خػػالؿ فقػػرات مجػػاؿ 

قػػد كصػػمت إلػػي الدرجػػة المتكسػػطة متكسػػط درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت  Tاسػػتخداـ اختبػػار 
 .أـ ال أـ زادت أك قمت عف ذلؾ 3كىي ( المحايد)
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 (14)جدول رقم 
 "توفر التخطيط المناسب" لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

 م
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تقػػـك اإلدارة بػػػالتخطيط المسػػبؽ لمتعامػػػؿ مػػع األزمػػػات   -1
 .كالككارث فكر حدكثيا

4.05 81.07 0.83 13.50 *0.000 1 

معػػػده لػػػدل جيػػػاز الػػػدفاع ( سػػػيناريكىات)تكجػػػد خطػػػط   -2
 . المدني إلدارة األزمات كالككارث

3.97 79.46 0.75 13.68 *0.000 2 

يػػػػػتـ كضػػػػػع برنػػػػػامج زمنػػػػػي لتنفيػػػػػذ الميػػػػػاـ المكضػػػػػحة   -3
 .بالخطة كتدريب فريؽ األزمات عمى تنفيذىا

3.68 73.69 0.97 7.42 *0.000 6 

يكجد خطػة لمتكاصػؿ الفعػاؿ مػع جميػكر األزمػات فػي   -4
 . حاؿ نشكبيا

3.77 75.45 1.01 8.02 *0.000 4 

عنػػد كضػػع الخطػػط  سػػتعانة بػػالخبرات الخارجيػػةاليػػتـ ا  -5
 .إلدارة األزمات كالككارث

3.23 64.68 1.06 2.33 *0.011 8 

المػػكظفيف الفػػاعميف فػػي اإلدارات كاألقسػػاـ  إشػػراؾيػػتـ   -6
 . المختمفة في عمميات التخطيط

3.72 74.46 1.00 7.67 *0.000 5 

تقػػػػػـك اإلدارة عمػػػػػى تػػػػػكفير ميزانيػػػػػة خاصػػػػػة لمعالجػػػػػة   -7
 . األزمات كالككارث

2.94 58.73 1.16 -0.58 0.283 9 

 االستفادةتقـك اإلدارة بالتحديد الدقيؽ لمجيات الممكف   -8
 .منيا لمكاجية األزمات كالككارث

3.85 76.91 0.98 9.06 *0.000 3 

يكجػػػد مػػػكارد بشػػػرية كماديػػػة كفنيػػػة كافيػػػة لتنفيػػػذ خطػػػة   -9
 .مكاجية األزمات كالككارث

2.63 52.68 1.17 -3.31 *0.001 10 

دارة األزمػػات كالكػػكارث بصػػفة إتقيػػيـ خطػػط  إعػػادةيػػتـ   -10
 .مستمرة ككفقان لممعمكمات المستحدثة

3.36 67.14 1.09 3.47 *0.000 7 

  0.000* 8.59 0.64 70.44 3.52 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  * . 
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تقػػـك اإلدارة بػػالتخطيط المسػػبؽ لمتعامػػؿ مػػع األزمػػات كالكػػكارث  "لمفقػػرة األكلػػى المتكسػػط الحسػػابي  -
، % 81.07أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي ( 5الدرجػػة الكميػػة مػػف ) 4.05سػػاكم ي" فػػكر حػػدكثيا
لذلؾ تعتبر ىػذه الفقػرة  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  13.50تساكم  Tقيمة اختبار 
0.05عند مستكل داللػة  دالة إحصائيان   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة

كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى  3قد زاد عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة كىػي 
 . ىذه الفقرة

ميزانيػػػػة خاصػػػػة لمعالجػػػػة األزمػػػػات تقػػػػـك اإلدارة عمػػػػى تػػػػكفير "لمفقػػػػرة السػػػػابعة المتكسػػػػط الحسػػػػابي  -
-تسػػاكم  T،  قيمػػة اختبػػار % 58.73أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي  2.94سػػاكم ي" كالكػػكارث

لذلؾ تعتبر ىذه الفقػرة غيػر دالػة إحصػائيان عنػد  0.283تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  0.58
0.05مسػتكل داللػة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة ال يختمػؼ جكىريػان

درجػػػة )كىػػػذا يعنػػي أف ىنػػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػػطة تقريبػػان  3عػػف درجػػة المكافقػػػة المتكسػػطة كىػػي 
 . مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة( الحياد

ة كافيػػة لتنفيػػػذ خطػػة مكاجيػػػة يكجػػػد مػػكارد بشػػػرية كماديػػة كفنيػػػ"لمفقػػػرة التاسػػعة المتكسػػط الحسػػابي  -
 T، قيمػػػة اختبػػػار % 52.68أم أف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي  2.63سػػػاكم ي" األزمػػػات كالكػػػكارث

لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػائيان  0.001تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  3.31-تسػػاكم 
0.05عند مستكل داللة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد نقػص عػف

كىذا يعني أف ىناؾ عدـ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة  3كىي ( درجة الحياد)درجة المكافقة المتكسطة 
 . عمى ىذه الفقرة

كأف المتكسػط  3.52كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يسػاكم  -
 (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة كأف  8.59تسػػاكم  T، قيمػػػة اختبػػػار %70.44الحسػػابي النسػػػبي يسػػاكم 

داؿ إحصػػائيان عنػد مسػتكل داللػػة " مػدل تػػكفر التخطػيط المناسػب"لػذلؾ يعتبػػر مجػاؿ  0.000تسػاكم 
0.05  ، يختمػػػؼ جكىريػػػان عػػػف درجػػػة ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذا المجػػػاؿ

 .كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ 3المكافقة المتكسطة كىي 
 معظػـفػي  العينػة أفػراد آراء أف يتبػيفحيػث كمػف خػالؿ النتػائج نمخػص حسػب األكلكيػة، 

 0.05 مػف اقؿ الداللة كمستكل "60% " مف اكبر فقرة لكؿ أف الكزف النسبيك  حيث ايجابية الفقرات
تقػكـ بػػالتخطيط  إدارات جيػاز الػػدفاع المػدني فػي قطػػاع غػزة عمػى يكافقػكف العينػة أفػراد أف بمعنػى

معػػده لػػدل ( سػػيناريكىات)،  كمػػا تكجػػد خطػػط المسػػبؽ لمتعامػػؿ مػػع األزمػػات كالكػػكارث فػػكر حػػدكثيا
يػػد الػػدقيؽ لمجيػػات الممكػػف تقػػـك اإلدارة بالتحدجيػػاز الػػدفاع المػػدني إلدارة األزمػػات كالكػػكارث، كمػػا 

يكجد خطة لمتكاصؿ الفعاؿ مع جميكر األزمات في ، كما منيا لمكاجية األزمات كالككارث االستفادة
المػػػػكظفيف الفػػػػاعميف فػػػػي اإلدارات كاألقسػػػػاـ المختمفػػػػة فػػػػي عمميػػػػات  إشػػػػراؾيػػػػتـ ، كمػػػػا حػػػػاؿ نشػػػػكبيا
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، ككانػػت إلدارة األزمػػات كالكػػكارثسػػتعانة بػػالخبرات الخارجيػػة عنػػد كضػػع الخطػػط اليػػتـ ا، ك التخطػػيط
، اإلدارة عمػػى تػػكفير ميزانيػػة خاصػػة لمعالجػػة األزمػػات كالكػػكارثنحػػك قيػػاـ ( حياديػػة)آراء المبحػػكثيف 

كمف أسػباب عػدـ تػكفر ميزانيػة خاصػة إلدارة األزمػات كالكػكارث تتمثػؿ فػي األزمػة الماليػة التػي تمػر 
العػػػاـ، كالحصػػػار  االقتصػػػادمبػػة عمػػػى الكضػػػع بيػػا الحككمػػػة الفمسػػػطينية فػػػي كػػػؿ المجػػػاالت، كالمترت

 .المفركض عمى قطاع غزة منذ سنكات، مما أثر عمى كافة مناحي الحياة العامة
كمف ا ثار السمبية المترتبة عمى عدـ تكفر الميزانية الخاصة إلدارة األزمات كالككارث، ىي 

ريعة لمكاجية األزمػات كالكػكارث كالجاىزية الس االستعدادعدـ قدرة إدارات جياز الدفاع المدني عمى 
فػػكر كقكعيػػا، كمػػا أف انتظػػار تػػكفر الميزانيػػات كالػػدعـ المػػالي، يعػػد مػػف أىػػـ أسػػباب إعاقػػة أك تػػأخير 

 .مكاجية األزمات كالككارث
مػػكارد بشػػرية كماديػػة كفنيػػة كافيػػة لتنفيػػذ خطػػة  كمػػا كانػػت آراء المبحػػكثيف سػػمبية نحػػك كجػػكد  

إف دؿ فيػدؿ عمػى كجػكد نقػص حػاد فػي أعػداد العػامميف فػي جيػاز  ، كىػذامكاجية األزمات كالكػكارث
الػػدفاع المػػدني فػػي قطػػاع غػػزة، كىػػذا األمػػر تػػـ التأكػػد منػػو عػػف طريػػؽ اإلدارة العامػػة لمتنظػػيـ كاإلدارة 
التابعة لكزارة الداخمية حيث ثبت كجكد نقص في أعػداد العػامميف فػي جيػاز الػدفاع المػدني، كىػذا مػا 

ات ىػػػذا الجيػػػاز كاسػػػتعداده لمكاجيػػػة األزمػػػات كالكػػػكارث، أمػػػا بالنسػػػبة لمقػػػدرات يػػػؤثر سػػػمبيان عمػػػى قػػػدر 
المادية، فيذا األمر متعمؽ باألزمة المالية الخانقة عمػى كافػة الػكزارات الفمسػطينية بشػكؿ عػاـ، كذلػؾ 

لجيػاز الػػدفاع  المعطػاةألسػباب عػدة أىميمػا الحصػار المفػركض عمػى قطػػاع غػزة، كمػا أف الميزانيػة 
 . تكاد ال تكفي لتمبية متطمباتو األساسيةالمدني 

 :نتيجة الفرضية
عمى جاىزية يؤثر  0.05ميم لمتخطيط إلدارة األزمات ذو داللة إحصائية عند مستوى  دور ىناك

 .جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث
 بالتخطيط فعميان  جياز الدفاع المدني إدارة اللتزاـ نظران  جاءت النتيجة ىذه كلعؿ
 الكقائية اإلجراءاتب كاالىتماـ كالككارث لألزمات المسبؽ التخطيط كعمميات عاـ بشكؿ االستراتيجي

 في المتقمبة األمنية الظركؼ طبيعة بسبب كذلؾ كالككارث، األزمات مف التخفيؼ إلى تيدؼ التي
 .أك كارثة أزمة أم بحدكث الجياز إلدارة المستمر كالتكقع غزة

كمما يدؿ عمى تنبؤ جياز الدفاع المدني باألزمات كالككارث المستقبمية كاستعداده ليا ىك 
، كما تبعو مف أزمات 2007عممية استنكاؼ العامميف في جياز الدفاع المدني في شير يكنيك 

كبيرة أثرت عمى كافة األجيزة الحككمية كاألمنية، ككيؼ استطاعت الحككمة إعادة العمؿ الطبيعية 
ذا الجياز، ككيؼ استطاعت قيادة الجياز بعد ىذه األزمة االستمرار بعمميا رغـ كافة الظركؼ لي

 .القاسية
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، 2008ككذلؾ قدرة إدارة جياز الدفاع المدني عمى مكاجية الحرب الصييكنية عمى قطاع غزة عاـ 
مف تدمير بخطط ثابتة، ساعدت عمى حماية أركاح آالؼ المكاطنيف كالممتمكات، برغـ ما أصابيا 

 . كخسائر
اإلسالمية  الجامعة كالتي أظيرت أف( 2008عكدة،)دراسة  نتائج مع الحالية اتفقت النتائجكقد 
كما اتفقت النتائج الحالية مع دراسة ، األزمة حدكث قبؿ األزمات إلدارة التخطيط بعممية تمتـز بغزة
لمتعامؿ مع األزمات  حيث أظيرت النتائج تكافر خطط الطكارئ المناسبة( 2008آؿ سالـ،)

كاتفقت النتائج الحالية ، لدل األجيزة األمنية بمنطقة نجراف في المممكة العربية السعكديةكالككارث 
حيث أظيرت النتائج تكافر خطط الطكارئ المناسبة لمتعامؿ مع ( 2008آؿ الشيخ،)مع دراسة 

في المممكة العربية لمجبيؿ كينبع إدارات األمف كالسالمة كالييئة الممكية لدل األزمات كالككارث 
رت النتائج يحيث أظ( 2004األعرجي كالسيد، )كما اتفقت النتائج الحالية مع دراسة ، السعكدية

تكافر المراحؿ الخمس لنظاـ الجاىزية في المديرية العامة لمدفاع المدني األردني منفردة كمجتمعة 
 ,Larsen)دراسة نتائج ئج الدراسة مع ات نتاتفق، إضافة لذلؾ بدرجة عالية، كىذا يشمؿ التخطيط

and Massey,2006 ) في إدارة  ناجحةكانت ( متركلينؾ)حيث أظيرت نتائج الدراسة أف شركة
أزمتيـ كجيكد إدارة اتصاالت األزمة، كأكصت الدراسة المنظمات التي تعاني مف األزمات عمى 

كاتفقت نتائج ، كضع خطط إدارة األزمات كجو التحديد، اتخاذ نيج استباقي إلدارة األزمة مف خالؿ
، كالمتعمقة بدراسة (Mostafa, Sheaff, Morris, Ingham,2004)دراسة نتائج الدراسة مع 
أظيرت الدراسة كجكد عالقة حيث   إلدارة األزمات في المستشفيات المصرية اإلستراتيجيةالجاىزية 

كاتفقت نتائج ، كما لألزمات الستعداداايجابية بيف التخطيط االستراتيجي طكيؿ المدل، كبيف 
، حيث تكصمت الدراسة إلى أنو يكجد Pheng, Low and others, 1999))الدراسة مع دراسة  

لدل شركات الممكية النامية في سنغافكرة نظاـ إلدارة األزمات بنسبة متكسطة نسبيان في كافة مراحؿ 
 .دارة األزماتإدارة األزمة الخمسة، كما أكصت بضركرة إعداد خطط إل

، حيث (Kash,T. and Darling,J., 1998)دراسة  نتائج اتفقت نتائج الدراسة مع كأيضان 
تكصمت الدراسة إلى أف الشركات التي تعد لألزمة تككف أكثر قدرة عمى التعامؿ معيا كبكفاءة 

المتقدمة بصكرة كبنجاح أكبر، فبذا تـ التخطيط االستراتيجي كالتنبؤ بحاالت الطكارئ في المرحمة 
 .صحيحة فمف الممكف تمامان معالجة حاالت األزمات في كقت مبكر

كرغـ اتفاؽ الدراسة مع العديد مف الدراسات إال أف نتائج ىذه الدراسة جاءت متناقضة مع 
 التخطيط عمى المالية الفمسطينية كزارة قدرة كالتي أظيرت النتائج أف( 2007اسميـ، ) نتائج دراسة
زارة ك   تركيز األزمات، أف إدارة في التخطيط دكر لتدني نتيجة متدنية قدرة ىي زماتإلدارة األ
، المدل الطكيؿ عمى إستراتيجية خطط تكجد كال األجؿ، قصيرة التخطيط عمى فقط منصب المالية
 متدنية جدان  قدرات أظيرت كالتي 2006)الجديمي،) دراسة نتائج مع الحالية النتائج اختمفتككذلؾ 



129 
 

 لألزمات االستعداد كالتخطيط في غزة قطاع في الكبرل الفمسطينية الصحة كزارة مستشفياتلدل 
كالتي أظيرت  2000)، دقامسة كاألعرجي)دراسة نتائج  مع الحالية النتائج اختمفت كما، المحتممة

إلدارة  التخطيطاالستعداد ك  عمى الكبرل عماف أمانة في اإلشرافية في الكظائؼ قدرة العامميف تدني
كالتي أظيرت عدـ ( 2005الرحيمي، )اختمفت النتائج الحالية مع دراسة المحتممة، كأيضان  األزمات
رات الدفاع المدني لمكاجية األسمحة البيكلكجية في المممكة العربية السعكدية بتكرار ااىتماـ إد

 Unlu,A. and)دراسة نتائج كاختمفت النتائج مع ، الخطط الفرضية، ككذلؾ عدـ تنفيذىا

Others,2010) إلدارة األزمات كالككارث  كاالستعداد، كالتي أظيرت كجكد خمؿ عاـ في التخطيط
بكافة مراحؿ  االىتماـككذلؾ  في تركيا كالتي أكصت بتعديؿ نظاـ إدارة األزمات كالككارث في تركيا

 John and) دراسةنتائج اختمفت النتائج مع كما ، إدارة األزمة مع كضع الخطط لكؿ مرحمة

Mee, 2002)ج ككنج تممؾ خطط إلدارة ، حيث أظيرت نسبة ضعيفة مف الشركات في ىكن
 .األزمات

 الفرضية الثانية: 
يااؤثر  0.05ىناااك دور مياام لتااوفر المعمومااات الالزمااة ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى " 

 ."عمى جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث
، كقػد تػـ اسػتخداـ " مػدل تػكافر المعمكمػات"تـ اختبار ىذه الفرضية مف خػالؿ فقػرات مجػاؿ 

( المحايػػد)قػػد كصػػمت إلػػي الدرجػػة المتكسػػطة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة المكافقػػة  Tاختبػػار 
 .أـ ال أـ زادت أك قمت عف ذلؾ 3كىي 
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 (15)جدول رقم 
 "أىمية توافر المعمومات" لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 
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تػػػػػكفر اإلدارة قاعػػػػػدة معمكمػػػػػات متطػػػػػكرة عػػػػػف األزمػػػػػات   -1
تعتمػػػػػػد عمػػػػػػى تقنيػػػػػػات المعمكمػػػػػػات  المتكقعػػػػػػة كالكػػػػػػكارث
 .الحديثة

3.06 61.25 1.10 0.60 0.275 12 

يتـ تحديث قاعدة البيانات عف األزمات كالكػكارث بصػفة   -2
 .مستمرة كبما يستجد

3.09 61.79 1.00 0.94 0.173 11 

 9 0.007* 2.51 1.02 64.86 3.24 . يكجد نظاـ جيد كمتكامؿ لممعمكمات كنظـ االتصاالت  -3

تسػػػػػػػػتطيع اإلدارة ضػػػػػػػػماف تػػػػػػػػكفير كتكصػػػػػػػػيؿ البيانػػػػػػػػات   -4
كالمعمكمػػات الالزمػػة ألعضػػاء الفريػػؽ كفػػي نفػػس الكقػػت 

 .الخارجيةلمجيات 
3.55 70.99 0.91 6.35 *0.000 3 

الحديثػػػػػػة المتطػػػػػػكرة فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ  التقنيػػػػػػةيػػػػػػتـ اسػػػػػػتخداـ   -5
 -االتصػػػػػاالت -قكاعػػػػػد المعمكمػػػػػات -الحاسػػػػػب ا لػػػػػي)

 .....(.الخ
3.35 66.96 1.10 3.34 *0.001 5 

كجكد كحدات متخصصة عػف المعمكمػات كتكػكيف قكاعػد   -6
 .البيانات

3.32 66.31 1.04 3.18 *0.001 6 

يكجد نظاـ اتصػاؿ فعػاؿ لتبػادؿ المعمكمػات عػف ظػركؼ   -7
 .األزمات كالككارث

3.31 66.30 1.08 3.02 *0.002 7 

مرئيػػػػػػة، مسػػػػػػمكعة، )تسػػػػػػتخدـ اإلدارة مصػػػػػػادر متنكعػػػػػػة   -8
 .، لمحصكؿ عمى المعمكمات(ءةك مقر 

3.38 67.50 1.01 3.91 *0.000 4 

تػكفر اإلدارة بػػرامج التػػدريب عمػى كيفيػػة اسػػتخداـ تقنيػػات   -9
 .تنظيـ قكاعد البيانات

3.20 63.96 0.97 2.15 *0.017 10 

تػػػػػػػكفر قاعػػػػػػػدة البيانػػػػػػػات الحاليػػػػػػػة حمػػػػػػػكالن معػػػػػػػدة مسػػػػػػػبقان   -10
 .المتكقعةلمكاجية األزمات كالككارث ( سيناريكىات)

3.30 66.00 0.98 3.20 *0.001 8 

يكجد نسخ احتياطية مف المعمكمات لممحافظة عمييا مف   -11
 .التمؼ أك الضياع في حاؿ حدكث أزمة

3.74 74.77 1.02 7.60 *0.000 2 

يػػتـ االسػػتفادة مػػف الػػدركس كالتجػػارب كالخبػػرات السػػابقة   -12
 .األزمات كالككارث إدارةفي مجاؿ 

4.03 80.54 0.83 13.05 *0.000 1 

  0.000* 5.41 0.75 67.61 3.38 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  * . 
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يػتـ االسػتفادة مػف الػدركس كالتجػارب كالخبػرات السػابقة فػي "لمفقرة الثانية عشر المتكسط الحسابي  -
أم أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي ( 5الدرجػػػػة الكميػػػػة مػػػػف ) 4.03سػػػػاكم ي" األزمػػػػات كالكػػػػكارث إدارةمجػػػػاؿ 
 0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػة كأف  13.05تسػاكم  T، قيمػة اختبػػار % 80.54 النسػبي

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللػة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة
كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة مػػف  3االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف درجػة المكافقػػة المتكسػطة كىػي 

 . قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
 تػػػكفر اإلدارة قاعػػػدة معمكمػػػات متطػػػكرة عػػػف األزمػػػات كالكػػػكارث"لمفقػػػرة األكلػػػى المتكسػػػط الحسػػػابي  -

أم أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي  3.06سػػاكم ي" تعتمػػد عمػػى تقنيػػات المعمكمػػات الحديثػػة المتكقعػػة
لػػػذلؾ  0.275تسػػػاكم  (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة كأف  0.60تسػػػاكم  T،  قيمػػػة اختبػػػار % 61.25

0.05تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيان عند مسػتكل داللػة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة
كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ  3االستجابة ليذه الفقرة ال يختمػؼ جكىريػان عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة كىػي 

 . مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة( درجة الحياد)مكافقة بدرجة متكسطة تقريبان 
كأف المتكسػط  3.38يسػاكم كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ  -

 (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  5.41تسػػاكم  T، قيمػػة اختبػػار % 67.61الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 
داؿ إحصػػػػػائيان عنػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة " مػػػػدل تػػػػػكافر المعمكمػػػػات"لػػػػػذلؾ يعتبػػػػر مجػػػػػاؿ  0.000تسػػػػاكم 

0.05  ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذا المجػػػاؿ يختمػػػؼ جكىريػػػان عػػػف درجػػػة
 .كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ 3المكافقة المتكسطة كىي 

 الفقرات معظـفي  العينة أفراد آراء أف يتبيفحيث كمف خالؿ النتائج نمخص حسب األكلكية، 

 أف بمعنى 0.05 مف اقؿ الداللة كمستكل "60% " مف اكبر فقرة لكؿ أف الكزف النسبيك  حيث ايجابية

 إدارةيتـ االستفادة مف الدركس كالتجارب كالخبرات السابقة في مجاؿ أنو عمى  يكافقكف العينة أفراد
، كذلؾ بسبب عدـ تعدد األزمات كالككارث التي يتعرض ليا القطاع، كمف خالؿ األزمات كالككارث

التجارب كالخبرات السابقة يتـ التعامؿ مع األزمات كالككارث الالحقة بكفاءة كفاعمية أكبر،  كما 
نسخ احتياطية مف المعمكمات لممحافظة عمييا مف التمؼ أك الضياع في  دلت النتائج عمى كجكد

عضاء تستطيع اإلدارة ضماف تكفير كتكصيؿ البيانات كالمعمكمات الالزمة أل، كما حاؿ حدكث أزمة
مرئية، مسمكعة، )تستخدـ اإلدارة مصادر متنكعة الخارجية، كما الفريؽ كفي نفس الكقت لمجيات 

الحاسب )الحديثة المتطكرة في مجاؿ  التقنيةيتـ استخداـ ، كما ، لمحصكؿ عمى المعمكمات(ءةك مقر 
 كجكد كحدات، كما خمصت النتائج عف .....(الخ -االتصاالت -قكاعد المعمكمات -ا لي

يكجد نظاـ اتصاؿ فعاؿ لتبادؿ ، كما أنو متخصصة عف المعمكمات كتككيف قكاعد البيانات
تكفر قاعدة البيانات الحالية حمكالن معدة مسبقان ، كما المعمكمات عف ظركؼ األزمات كالككارث

يكجد نظاـ جيد كمتكامؿ لممعمكمات كنظـ ، كما لمكاجية األزمات كالككارث المتكقعة( سيناريكىات)
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، تكفر اإلدارة برامج التدريب عمى كيفية استخداـ تقنيات تنظيـ قكاعد البيانات، كما االتصاالت
تكفر اإلدارة قاعدة معمكمات حكؿ فقرة ( درجة الحياد)ككانت درجة مكافقة المبحكثيف متكسطة 

عمى ، كىذا دليؿ تعتمد عمى تقنيات المعمكمات الحديثة المتكقعة متطكرة عف األزمات كالككارث
اقتناع نسبة كبيرة مف أفراد العينة بعدـ كجكد قاعدة لممعمكمات تعتمد عمى التقنية الحديثة لدل 
جياز الدفاع المدني، كىذا يعد مؤشر خطير عمى عدـ القدرة عمى تحديد األخطار كاألزمات 

في حالة قصكر كذلؾ  إث المفاجأةك حدالمتكقعة في قطاع غزة، كذلؾ مف الممكف أف يسبب 
 ،عمكمات أك عدـ دقة تقييميا كتقديرىا أك عند عدـ رفعيا في التكقيت المناسب إلى متخذ القرارالم

 مما يسببسميمة في الكقت المناسب السرعة اتخاذ القرار كما أف عدـ تكفر قاعدة لممعمكمات تعيؽ 
ائؿ خالؿ التحكـ في البدعدـ القدرة عمى ك ، استخداـ الكسائؿ المناسبةعدـ العشكائية كالتسرع ك 

بحكمة كمركنة، ككذلؾ استخداـ المعمكمات كالمستخمصات في مكاجية أية أزمات  مراحؿ األزمة
تحديث قاعدة  حكؿ فقرة( درجة الحياد)، كما كانت درجة مكافقة المبحكثيف متكسطة مشابية مستقبالن 

الفقرة السابقة  ، كىذه نتيجة كاقعية حسبالبيانات عف األزمات كالككارث بصفة مستمرة كبما يستجد
 .كالتي أثبتت عدـ كجكد قاعدة معمكمات تعتمد عمى تقنيات المعمكمات الحديثة

 :نتيجة الفرضية
عمى يؤثر  0.05دور ميم لتوفر المعمومات إلدارة األزمات ذو داللة إحصائية عند مستوى  ىناك

 .جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث
 يعتبر العامميف في جياز الدفاع المدني قبؿ مف بالمعمكمات االىتماـ أف الجدير بالذكرمف 

 القيادة كيساعد ات كالككارثاألزم مراحؿ بجميع المتخذة كاإلجراءات التدابير كافة لنجاح األساس
 .المناسب الكقت في كالمناسبة الصحيحة القرارات اتخاذ عمى

كىي بعض العناصر التي يتعيف تكافرىا لتكفير نظاـ معمكمات متكامؿ لألزمات كذلؾ فبف 
، القادر عمى التعامؿ مع نظاـ المعمكمات، كخاصة في مكقؼ كالمدرب العنصر البشرم المؤىؿ

تكفير المستمزمات المادية مثؿ الحكاسيب لجمع، كتخزيف، كتحميؿ، كتصنيؼ ، ككذلؾ األزمة
 كما ا لي الحاسب استخداـ في  في تطكرال يجة الحالية ىي إحدل نتائج ،  كما أف النتالمعمكمات
تعتمد تكفير قاعدة معمكمات متطكرة  كعميو يتطمب المعمكمات، تكنكلكجيا في كبيرة طفرة مف صاحبو

 في المخزنة لممعمكمات كاألماف الحماية سبؿ تكفير إلى إضافة ،عمى تقنيات المعمكمات الحديثة
، ككذلؾ تكفير المعمكمات عمى الحصكؿ في متنكعة مصادر عمى اإلدارة كاالعتماد البيانات قكاعد

  .السريعة كالمتنكعة كالقادرة عمى التعامؿ مع  كافة ظركؼ األزمة االتصاالتكسائؿ 
 عالقة كجكد، كالتي أظيرت (2009،أبك عمرك) مع نتائج دراسة دراسةكقد اتفقت نتائج ال

 إدارة عمى فمسطيف في العاممة قدرة المصارؼ كبيف اإلدارية المعمكمات نظـ فاعمية بيف قكية
 األزمات إدارة عمى المصارؼ قدرة مف 66.6% نسبتو ما أف إلى الدراسة خمصت ، كمااألزمات
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اتفقت النتائج مع ، كما أخرل لعكامؿ يعكد كالباقي المحكسبو اإلدارية المعمكمات نظـ يفسره فاعمية
المعمكمات كبيف  بيف تكفرعالقة ذات داللة إحصائية  كجكدكالتي أظيرت ( 2008 عكدة،)دراسة 

 الجامعة إدارة اىتماـ مدل النتائج تمؾ كتظيرفي الجامعة اإلسالمية بغزة  القدرة عمى إدارة األزمات
 الكتركنيا المعمكمات كأرشفة تكثيؽ عمى يعمؿ الذم المعمكمات تكنكلكجيا قسـ بتطكير اإلسالمية

 عند معمكمات أم استرجاع مف الجامعة إدارة تتمكف لكي تخزينيا سالمة عمى كيحافظ يسيؿ مما
الذم أكد عمى أىمية ( 2006، اسميـ) دراسةنتائج  مع أيضان  النتائج اتفقت، ك بفعالية إلييا الحاجة كقت

كزارة المالية بغزة، كيعزك الباحث ذلؾ إلى استخداـ في  دكر المعمكمات كفعاليتيا في إدارة األزمات
التكنكلكجيا الحديثة في التعامؿ مع المعمكمات، كالحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادر متنكعة، 

العمار، )دراسة نتائج النتائج الحالية مع  اتفقتككذلؾ حماية المعمكمات كقكاعد البيانات، كأيضان 
 المديرية العامة لمدفاع المدنيفي  المعمكماتداـ تقنية كنظـ استخ ت النتائج أفر حيث أظي( 2003

في الكقت المناسب أثناء كقكع  األعماؿ يؤدم إلى تكفير الكقت كالجيد كسرعة أداء السعكدم
 التي الرئيسية العكامؿ أىـ ، كما إف  المناسب كالككارث، كاتخاذ القرار الصحيح في الكقتت األزما
 األدكار تحدد كأنظمة كجكد قكاعد ىي كفاعمية بكفاءة كالككارث زماتاأل مع التعامؿ عمى تساعد
اتفقت النتائج المحددة، إضافة إلى ذلؾ  األىداؼ كضكح ككذلؾ كالككارث، األزمات كقكع حاؿ

تكافر المعمكمات الالزمة لجاىزية ت النتائج ر حيث أظي( 2008، سالـآل )دراسة نتائج الحالية مع 
، بالمممكة العربية السعكدية ضباط األجيزة األمنية بمنطقة نجرافلدل  األزمات كالككارث ادارة

 ت النتائجر حيث أظي( 2008، الشيخآؿ )دراسة  ما تكصمت إليو النتائج الحالية مع اتفقتكأيضان 
كينبع بالمممكة  أف مف أىـ أسباب األزمات كالككارث التي قد تتعرض ليا الييئة الممكية لمجبيؿ

كاتفقت نتائج ، أزمة أك كارثة بالمعمكمات الكاردة عف بكادر االىتماـىك عدـ  العربية السعكدية
تحميؿ ، حيث تكصمت الدراسة إلى أف (Kash,T. and Darling,J., 1998)الدراسة مع دراسة  

كلة سكؼ تقمؿ مف المعمكمات ككضع السيناريكىات المناسبة كالتكاصؿ كالتنسيؽ مع الجيات المسئ
 .األضرار التي تشكه سمعة كصكرة الشركات كتضر بمصالحيا

 .كما لـ تختمؼ نتائج الدراسة مع أم مف الدراسات السابقة

 الفرضية الثالثة: 
يؤثر  0.05ىناك دور ميم لتوفر برامج التدريب الالزمة ذو داللة إحصائية عند مستوى " 

 ."جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث عمى جاىزية
، كقػػػد تػػػـ " مػػػدل تػػػكفر بػػػرامج التػػػدريب"تػػػـ اختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية مػػػف خػػػالؿ فقػػػرات مجػػػاؿ 

قػػد كصػػمت إلػػي الدرجػػة المتكسػػطة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة المكافقػػة  Tاسػػتخداـ اختبػػار 
 .ذلؾ أـ ال أـ زادت أك قمت عف 3كىي ( المحايد)
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 (16)جدول رقم 
 "توفر برامج التدريب" لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 
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يكجػػػػػػد بػػػػػػرامج تػػػػػػدريب لمكاجيػػػػػػة األزمػػػػػػات كالكػػػػػػكارث   -1
 .المدني الدفاعلمضباط كالعامميف في كافة إدارات 

3.61 72.25 1.12 5.76 *0.000 3 

يقػػـك الضػػباط بتػػدريب العػػامميف قبػػؿ قيػػاميـ باألعمػػاؿ   -2
 .المكمفيف بيا

3.63 72.55 0.98 6.74 *0.000 2 

عمميػػات المحاكػػاة لإلخػػالء كاإليػػكاء بشػػكؿ  إجػػراءيػػتـ   -3
 .منتظـ

3.67 73.33 1.11 6.30 *0.000 1 

يتـ التنسيؽ مع جيات خارجية لمتػدريب ضػمف دكرات   -4
 .خارجية

3.34 66.79 1.23 2.93 *0.002 7 

يػػػتـ عقػػػد حصػػػص تدريبيػػػة مسػػػتمرة عمػػػى رأس العمػػػؿ   -5
 .لرفع كفاءة العامميف

3.61 72.14 1.07 6.01 *0.000 4 

تشػػػمؿ بػػػرامج التػػػدريب عمػػػى بعػػػض التقنيػػػات الحديثػػػة   -6
 .كالحاسكب كاألفالـ التعميمية

3.36 67.21 1.16 3.28 *0.001 6 

مػػف األبحػػاث كالمػػؤتمرات كأكراؽ العمػػؿ  االسػػتفادةيػػتـ   -7
 .المتعمقة بتطكير برامج إدارة األزمات كالككارث

3.27 65.36 1.15 2.46 *0.008 9 

المتػػػػػدربيف الػػػػػذيف لػػػػػدييـ القػػػػػدرة يػػػػػتـ العنايػػػػػة باختيػػػػػار   -8
 .كالرغبة لمتعامؿ مع األزمات كالككارث

3.40 68.04 1.05 4.04 *0.000 5 

يتػػػػػػكفر الػػػػػػدعـ كالتعزيػػػػػػز النفسػػػػػػي لمعػػػػػػامميف لإلسػػػػػػياـ   -9
كالمشػػػػػاركة ضػػػػػمف بػػػػػرامج التػػػػػدريب فػػػػػي مجػػػػػاؿ إدارة 

 .األزمات كالككارث
3.32 66.49 1.05 3.24 *0.001 8 

كالعػػػػامميف فػػػػي الػػػػدفاع المػػػػدني فػػػػي يشػػػػارؾ الضػػػػباط   -10
النػػدكات كالمػػؤتمرات الدكليػػة فػػي مجػػاؿ إدارة األزمػػات 

 .كالككارث
2.93 58.57 1.33 -0.57 0.285 10 

  0.000* 5.30 0.83 68.27 3.41 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  * . 
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" عمميػػػات المحاكػػػاة لإلخػػػالء كاإليػػػكاء بشػػػكؿ منػػػتظـ إجػػػراءيػػػتـ "لمفقػػػرة الثالثػػػة المتكسػػػط الحسػػػابي  -
 T، قيمػة اختبػار % 73.33أم أف المتكسط الحسابي النسػبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.67ساكم ي

لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػائيان  0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  6.30تسػػاكم 
0.05عنػػد مسػػتكل داللػػة   ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد زاد عػػف

 . كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة 3درجة المكافقة المتكسطة كىي 
يشػػػارؾ الضػػػػباط كالعػػػامميف فػػػػي الػػػدفاع المػػػػدني فػػػي النػػػػدكات "العاشػػػػرة لمفقػػػرة المتكسػػػط الحسػػػػابي  -

أم أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي  2.93سػػػػاكم ي" كالمػػػػؤتمرات الدكليػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ إدارة األزمػػػػات كالكػػػػكارث
 0.285تسػاكم  (Sig).القيمػة االحتماليػة كأف  0.57-تسػاكم  T،  قيمة اختبػار % 58.57 النسبي

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غيػر دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط
كىػذا يعنػي أف  3درجة االستجابة ليذه الفقػرة ال يختمػؼ جكىريػان عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة كىػي 

 . عينة عمى ىذه الفقرةمف قبؿ أفراد ال( درجة الحياد)ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة تقريبان 
كأف المتكسػط  3.41كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يسػاكم  -

 (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  5.30تسػػاكم  T، قيمػػة اختبػػار % 68.27الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 
داؿ إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة " مػػػدل تػػػكفر بػػػرامج التػػػدريب"لػػػذلؾ يعتبػػػر مجػػػاؿ  0.000تسػػػاكم 

0.05  ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذا المجػػػاؿ يختمػػػؼ جكىريػػػان عػػػف درجػػػة
 .ؿكىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجا 3المكافقة المتكسطة كىي 

 فػي جميػع العينػة أفػراد آراء أف يتبػيفحيػث كمػف خػالؿ النتػائج نمخػص حسػب األكلكيػة، 
 0.05 مػف اقؿ الداللة كمستكل "60% " مف اكبر فقرة لكؿ أف الكزف النسبيك  حيث ايجابية الفقرات
 عمميػات المحاكػاة لإلخػالء كاإليػكاء بشػكؿ منػتظـ إجػراءيػتـ أنػو  عمػى يكافقػكف العينة أفراد أف بمعنى

كقد جاءت في الترتيب األكؿ في الفقرات، كىذا ما تـ اثباتو مف خالؿ تجارب الحرب المستمرة عمى 
قطاع غزة، كقصؼ المقرات الحككمية كالعسػكرية التابعػة لػكزارة الداخميػة، كقػد أظيػرت كزارة الداخميػة 

رات األمنيػػػة كالحككميػػػة كالتعامػػػؿ مػػػع كافػػػة إشػػػارات اإلنػػػذار، قػػػدرات عاليػػػة فػػػي مجػػػاؿ إخػػػالء المقػػػ
باإلضػافة إلػى تػكفير أمػاكف إليػكاء عناصػر األجيػزة األمنيػة فػي حػاالت اإلخػالء تكػكف آمنػة كبعيػػدة 
عػػف الخطػػػر، كمػػػع ذلػػؾ فيػػػذه اإلجابػػػة كمػػػا يػػرل الباحػػػث مقتصػػػرة عمػػى عمميػػػات المحاكػػػاة لإلخػػػالء 

ية، كلـ تشمؿ بػاقي مرافػؽ قطػاع غػزة العامػة منيػا كالخاصػة، حيػث كاإليكاء لممقرات األمنية كالحككم
أك إخػػالء لممػػكاطنيف كالعامػػة داخػػؿ قطػػاع غػػزة، كمػػا أظيػػرت النتػػائج  إيػػكاءلػػـ يثبػػت كجػػكد أم مركػػز 

، كىػػذا مػػا يسػػػاعد عمػػى الكفػػػاءة الضػػباط بتػػػدريب العػػامميف قبػػؿ قيػػػاميـ باألعمػػاؿ المكمفػػيف بيػػػا قيػػاـ
بػػرامج تػػدريب تحكـ بكافػػة عناصػػر كتشػػعبات األزمػػة أك الكارثػػة، كمػػا يكجػػد كالقػػدرة عمػػى السػػيطرة كالػػ

يتـ عقػد حصػص ، كما المدني الدفاعلمكاجية األزمات كالككارث لمضباط كالعامميف في كافة إدارات 
يتـ العناية باختيار المتدربيف الػذيف لػدييـ ، كما تدريبية مستمرة عمى رأس العمؿ لرفع كفاءة العامميف
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، كىذا دليؿ عمػى تػكفر بعػض العناصػر المدربػة كالقػادرة كالرغبة لمتعامؿ مع األزمات كالككارثالقدرة 
عمػػى التعامػػؿ مػػع كافػػة أنػػكاع األزمػػات كالكػػكارث، ممػػا يسػػاعد فػػي عػػدـ حصػػكؿ إربػػاؾ كتخػػبط فػػي 

تشػػػػمؿ بػػػػرامج التػػػػدريب عمػػػػى بعػػػػض التقنيػػػػات الحديثػػػػة السػػػػيطرة عمػػػػى أم خطػػػػر قػػػػد يحػػػػدث، كمػػػػا 
، يػتـ التنسػيؽ مػع جيػات خارجيػة لمتػدريب ضػمف دكرات خارجيػة، كمػا الـ التعميميػةكالحاسكب كاألفػ

كذلػػػؾ إللقػػػاء محاضػػػرات لمنسػػػكبي الػػػدفاع المػػػدني أك يقكمػػػكف بتنفيػػػذ بػػػرامج تدريبيػػػة إلثػػػراء كصػػػقؿ 
ميارات المدربيف كالضباط في مجاؿ مكاجية األزمػات كالكػكارث، كفػي الفقػرة الثامنػة أظيػرت النتػائج 

ـ كالتعزيػػػز النفسػػػي لمعػػػامميف لإلسػػػياـ كالمشػػػاركة ضػػػمف بػػػرامج التػػػدريب فػػػي مجػػػاؿ إدارة تػػػكفر الػػػدع
مػف األبحػاث كالمػؤتمرات كأكراؽ العمػؿ المتعمقػة بتطػكير  ،  كما أظيػرت االسػتفادةاألزمات كالككارث

 .برامج إدارة األزمات كالككارث
الضػػباط كالعػػامميف فػػي الػػدفاع  فػػي مشػػاركة( حياديػػة)كفػػي الفقػػرة العاشػػرة كانػػت إجابػػات المبحػػكثيف 

، كىذه اإلجابة تحاكي كاقػع المدني في الندكات كالمؤتمرات الدكلية في مجاؿ إدارة األزمات كالككارث
الحاصػػؿ بػػيف غػػزة كالضػػفة المحتمػػة، كعػػدـ  االنقسػػاـقطػػاع غػػزة كالحصػػار المفػػركض عميػػو، ككػػذلؾ 

الكثير مف الدكؿ بحككمة غزة،  كىي  كجكد مكازنات خاصة متعمقة بيذا األمر، ككذلؾ عدـ اعتراؼ
عكامػؿ رئيسػية فػي عػدـ قػدرة العػامميف فػي مغػادرة القطػاع إال لحػاالت قميمػة جػدان كمػف خػالؿ معػػايير 

 . كاشتراطات صعبة
 :نتيجة الفرضية

عماى ياؤثر  0.05دور ميم لتوفر برامج التدريب الالزمة ذو داللة إحصائية عند مساتوى  ىناك" 
 ."ع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارثجاىزية جياز الدفا

ت جيػػػاز الػػػدفاع المػػػدني، مػػػف حيػػػث أىميػػػة تػػػكفر اتػػػدؿ نتػػػائج ىػػػذا المحػػػكر أف جاىزيػػػة إدار 
البػػرامج التدريبيػػة الالزمػػة لمكاجيػػة األزمػػات كالكػػكارث متكسػػطة، كتشػػير إلػػى أىميػػة أف تكػػكف ىنػػاؾ 
برامج تدريبية ميدانية بصكرة مكثفة، لمحاكاة األزمات كالككارث المحتممة لزيػادة فعاليػة أداء الضػباط 

كمػا أف التػدريب فػي الػدفاع المػدني يشػكؿ ضػركرة ات كالكػكارث، كاألفػراد العػامميف فػي مكاجيػة األزمػ
مػف العديػد مػف الميػاـ كالمسػئكليات كالتػي فػي معظميػا تعتمػد عمػى التػدريب بشػكؿ  يحتكيوممحة بما 

بمسػتكل األفػراد كتنميػة ميػاراتيـ  لالرتقػاءخاص، فاعتماده عمى المعدات كا الت يتطمب تدريبان فنيػان 
 .بيـ عمى مكاكبة التطكر كالنمك الذم يشيده العالـ في كافة المجاالتكسمككيـ، ككذلؾ تدري

حيػػػػث أظيػػػػرت النتػػػػائج  (2005 ،الرحيمػػػػي)دراسػػػػة نتػػػػائج  مػػػػع  الدراسػػػػة  اتفقػػػػت نتػػػػائجكقػػػػد 
أظيػرت بػأف جاىزيػػة الػدفاع المػدني السػػعكدم مػف حيػث تػػكفر البػرامج التدريبيػة الالزمػػة فػي مكاجيػػة 

تكثيػػؼ الػدكرات التخصصػية لمضػػباط ا، كبػذلؾ أكصػت الدراسػة طةمتكسػػاألسػمحة البيكلكجيػة تعتبػر 
األعرجػػي ) دراسػػةنتػػائج  اتفقػػت النتػػائج مػػع كاألفػػراد العػػامميف فػػي مكاجيػػة األسػػمحة البيكلكجيػػة، كمػػا 

المديريػػة العامػػة لمػػدفاع كالتػػي أظيػػرت تػػكافر المراحػػؿ الخمػػس لنظػػاـ الجاىزيػػة فػػي  (2004كالسػػيد، 
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حيػػث يػػدخؿ عنصػػر التػػدريب فػػي كافػػة مراحػػؿ إدارة منفػػردة كمجتمعػػة بدرجػػة عاليػػة،  المػػدني األردنػػي
العػػػامميف فػػػي المنظمػػػات، كمكاصػػػمة عقػػػد الػػػدكرات  مكاصػػػمة تػػػدريب األفػػػراداألزمػػػات، كقػػػد أكصػػػت 
 .التدريبية بشكؿ مستمر

كرغـ اتفاؽ الدراسة مع العديد مف الدراسات إال أف نتائج ىذه الدراسة جاءت متناقضة مع 
بالبرامج التدريبية  االىتماـكشفت الدراسة ضعؼ حيث  (2000،دقامسة كاألعرجيال) نتائج دراسة

المتخصصة في إدارة األزمات، كنقص الكفاءات البشرية المؤىمة لمقياـ بالتدريب النظرم كالعممي 
ئج حيث أظيرت النتا (2007الراجحي،)دراسة نتائج مع  الدراسة نتائج في ىذا المجاؿ، كاختمفت

، وكزل  في المعاىد األمنية السعكدية مج للمخطلباث الىظُفُت للمخذسبُه نسبة تمبية بعض البرا انخفاض

انخفاض نسبة تحقيؽ البرامج التدريبية إلدارة األزمات ألىدافيا المحددة، ككذلؾ قمة استخداـ 
 ،آؿ سالـ)دراسة نتائج النتائج مع  كما اختمفت، الكسائؿ كاألساليب التدريبية في ىذه البرامج

كحاجة األجيزة األمنية بمنطقة نجراف إلى برامج تدريب الضعؼ حيث أظيرت النتائج  (2008
 .إلدارة األزمات كالككارث بدرجة عالية

 الفرضية الرابعة: 
يؤثر عمى  0.05ىناك دور ميم لتوفر الميارات القيادية ذو داللة إحصائية عند مستوى " 

 ."جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث جاىزية
، كقػػد تػػـ " مػػدل تػػكفر الميػػارات القياديػػة"تػػـ اختبػػار ىػػذه الفرضػػية مػػف خػػالؿ فقػػرات مجػػاؿ 

قػػد كصػػمت إلػػي الدرجػػة المتكسػػطة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة المكافقػػة  Tاسػػتخداـ اختبػػار 
 .ت عف ذلؾأـ ال أـ زادت أك قم 3كىي ( المحايد)
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 (17)جدول رقم 
 "توفر الميارات القيادية" لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 
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القائػػػػػػػػد تكزيػػػػػػػػع األدكار كتحديػػػػػػػػد الميػػػػػػػػاـ باسػػػػػػػػتطاعة   -1
 .كالمسئكليات كتككيف فرؽ العمؿ المتجانسة

4.06 81.10 0.78 14.13 *0.000 1 

 4 0.000* 14.27 0.75 80.37 4.02 .إلماـ القائد باألنظمة كالمكائح كالتعميمات الرسمية  -2

يػػػػػػػػتقف القائػػػػػػػػد تقيػػػػػػػػيـ المكاقػػػػػػػػؼ كتحميػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػكالت   -3
 .كاألحداث

3.96 79.25 0.75 13.12 *0.000 7 

قدرة القائد عمى استخداـ كتكظيؼ اإلمكانيات البشػرية   -4
كالماديػػػػػػػة كاسػػػػػػػتخدميا االسػػػػػػػتخداـ األمثػػػػػػػؿ لمكاجيػػػػػػػة 

 .األزمات كالككارث
3.89 77.82 0.82 11.44 *0.000 8 

باستطاعة القائد تنسيؽ كافة جيػكد الجيػات المشػاركة   -5
 . في إدارة األزمات كالككارث

3.97 79.45 0.75 13.52 *0.000 6 

القدرة عمى إعداد سيناريكىات لألزمػات كالكػكارث قبػؿ   -6
 .كقكعيا

3.60 71.93 0.83 7.51 *0.000 10 

المشػػػاركة فػػػي خطػػػط كتجػػػارب فرضػػػية تتعمػػػؽ بػػػبدارة   -7
قميميان كعالميان   .األزمات كالككارث محميان كا 

3.18 63.64 1.17 1.62 0.054 11 

الضػػغط، كعػػدـ التػػأثر بػػالرأم قػػدرة القائػػد العمػػؿ تحػػت   -8
 .العاـ ككسائؿ اإلعالـ أثناء اتخاذ القرار

3.75 74.91 0.91 8.56 *0.000 9 

يصػاؿ   -9 قدرة القائد عمى إيصاؿ المعمكمػات لمرؤسػاء، كا 
 .التعميمات كالتكجييات لممرؤكسيف كالمشاركيف

4.04 80.74 0.82 13.15 *0.000 2 

التػػػػػػكتر كتشػػػػػػجيع  يعمػػػػػػؿ القائػػػػػػد عمػػػػػػى خفػػػػػػض حػػػػػػدة  -10
 .المشاركيف كرفع ركحيـ المعنكية

3.99 79.82 0.86 12.06 *0.000 5 

يتكاجػػػػد القائػػػػد دائمػػػػان فػػػػي مكػػػػاف كقػػػػكع األزمػػػػة كيتػػػػابع   -11
 .الحدث أكالن بأكؿ

4.02 80.37 0.86 12.29 *0.000 3 

  0.000* 14.56 0.62 77.16 3.86 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  * . 
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باسػػػتطاعة القائػػػد تكزيػػػع األدكار كتحديػػػد الميػػػاـ كالمسػػػئكليات "لمفقػػػرة األكلػػػى المتكسػػػط الحسػػػابي  -
أم أف المتكسػػػط الحسػػػابي ( 5الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف ) 4.06سػػػاكم ي" كتكػػػكيف فػػػرؽ العمػػػؿ المتجانسػػػة

 0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػة كأف  14.13تسػاكم  T، قيمػة اختبػػار % 81.10النسػبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللػة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة

كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة مػػف  3االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف درجػة المكافقػػة المتكسػطة كىػي 
 . قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

المشػػػاركة فػػػي خطػػػط كتجػػػارب فرضػػػية تتعمػػػؽ بػػػبدارة األزمػػػات "لمفقػػػرة السػػػابعة المتكسػػػط الحسػػػابي  -
قميميان كعالميػا ،  قيمػة 63.64%أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي  3.18سػاكم ي" كالككارث محميان كا 

لػذلؾ تعتبػػر ىػذه الفقػرة غيػػر  0.054تسػاكم  (Sig).القيمػة االحتماليػػة كأف  1.62تسػاكم  Tاختبػار 
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللػة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة  3ال يختمؼ جكىريان عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة( درجة الحياد)تقريبان 

كأف المتكسػط  3.86كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يسػاكم  -
 (Sig).ليػػة القيمػػة االحتماكأف  14.56تسػػاكم  T، قيمػػة اختبػػار %77.16الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 

داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة " مػػدل تػػكفر الميػػارات القياديػػة"لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ  0.000تسػػاكم 
0.05  ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذا المجػػػاؿ يختمػػػؼ جكىريػػػان عػػػف درجػػػة

 .كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ 3المكافقة المتكسطة كىي 
 الفقػرات فػي جميػع العينػة أفػراد آراء أف يتبػيفحيػث كمػف خػالؿ النتػائج نمخػص حسػب األكلكيػة، 

 بمعنى 0.05 مف اقؿ الداللة كمستكل "60% " مف اكبر فقرة لكؿ أف الكزف النسبيك  حيث ايجابية
أف باسػتطاعة القائػد تكزيػع األدكار كتحديػد الميػاـ كالمسػئكليات كتكػكيف  عمى يكافقكف العينة أفراد أف

يصػػاؿ التعميمػػات  فػػرؽ العمػػؿ المتجانسػػة، كمػػا أف لديػػو القػػدرة عمػػى إيصػػاؿ المعمكمػػات لمرؤسػػاء، كا 
كالتكجييات لممرؤكسيف كالمشاركيف، كذلؾ يتكاجد القائػد دائمػان فػي مكػاف كقػكع األزمػة كيتػابع الحػدث 
أكالن بأكؿ، كما يتميز القائد باإللماـ باألنظمة كالمكائح كالتعميمات الرسمية، كيعمؿ القائد عمى خفػض 
حدة التكتر كتشػجيع المشػاركيف كرفػع ركحيػـ المعنكيػة، كمػا باسػتطاعتو تنسػيؽ كافػة جيػكد الجيػات 

، المشػكالت كاألحػداثكمػا يػتقف القائػد تقيػيـ المكاقػؼ كتحميػؿ ، المشاركة في إدارة األزمات كالككارث
قدرة عمى استخداـ كتكظيؼ اإلمكانيات البشػرية كالماديػة كاسػتخدميا االسػتخداـ األمثػؿ لمكاجيػة كلو 

األزمػات كالكػكارث، كلػػو قػدرة عمػى العمػػؿ تحػت الضػغط، كعػػدـ التػأثر بػالرأم العػػاـ ككسػائؿ اإلعػػالـ 
 .مات كالككارث قبؿ كقكعياأثناء اتخاذ القرار، ككذلؾ القدرة عمى إعداد سيناريكىات لألز 

كعميو فبف الفقرات السابقة أثبتت أىمية دكر القائد في التكجيو كتكصيؿ المعمكمات كتكزيع طكاقـ 
ثارة عمى التأثير في قدرةالعمؿ داخؿ الميداف كخارجو، كال  ىمميـ كحفز حماسيـ مرؤكسيو كا 
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 الميدانية إدارتو أثناء عمى فرؽ العمؿالمطمكبة كما لذلؾ مف أثر إيجابي  األىداؼ لتحقيؽ كتكجيييـ
 .لألزمات كالككارث

كما كانت إجابات المبحكثيف متكسطة بخصكص المشاركة في خطط كتجػارب فرضػية تتعمػؽ بػبدارة 
قميميػػان كعالميػػان، كىػػذه إجابػػة كاقعيػػة بسػػبب الكضػػع السياسػػي كاالحػػػتالؿ  األزمػػات كالكػػكارث محميػػان كا 

 .قطاع غزة الصييكني، كالحصار المفركض عمى
 :نتيجة الفرضية

عمااى يااؤثر  0.05دور مياام لتااوفر الميااارات القياديااة ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى  ىناااك" 
 ."جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث

بمػػا يمتمكػػو مػػف  قػػدرة قائػػد فريػػؽ األزمػػاتتمعبػػو القيػػادة ب كيعػػزك الباحػػث أىميػػة الػػدكر الػػذم
عمػى التػأثير فػي أعضػاء الفريػؽ لتكجيػو نشػاطيـ كدكافعيػـ كحفػزىـ عمػى  ميارات شخصػية كمكتسػبة

التفكيػػر االبتكػػارم فػػي تكليػػد البػػدائؿ التخػػاذ القػػرارات المناسػػبة لحػػؿ األزمػػة، كالعمػػؿ عمػػى احتػػراـ كػػؿ 
خطػط اليحقؽ أىػداؼ عضك، كالحفاظ عمى تماسؾ المجمكعة لضماف سير الفريؽ في االتجاه الذم 

دارة األزمات بأفضؿ النتائج  . المكضكعة كا 
 أف الدراسة نتائج حيث أظيرت( 2008 عكدة،)دراسة نتائج مع  كقد اتفقت نتائج الدراسة

 تكضح حيث األزمة، إدارة عمميات عمى يؤثر فعاؿ قيادم بدك تمتازبغزة  اإلسالمية الجامعة إدارة
 كاالقتراحات األفكار كتبادؿ القيادة مبادئ يراعكف اإلسالمية لجامعةا إدارة في المسئكليف أف النتائج
حيث ( 2007العتيبي، )، كما اتفقت النتائج مع نتائج دراسة األزمات إدارة فعالية عمى يؤثر مما

مكاجية الككارث في المديرية العامة لمدفاع أظيرت النتائج أىمية دكر القائد األمني في كتأثيرىا في 
 كجكد أظيرت التي( 2006سميـ،ا)دراسة نتائج اتفقت النتائج مع كما المدني في المدينة المنكرة، 

 .في كزارة المالية الفمسطينية األزمات إدارة في القيادية الميارات لتكفر ميـ دكر
 .السابقةكلـ تختمؼ نتائج الدراسة مع أم مف نتائج الدراسات 

 الفرضية الخامسة: 
ياؤثر  0.05ىناك دور ميام لتكاوين فرياق إدارة األزماة ذو داللاة إحصاائية عناد مساتوى " 

 ."عمى جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث
" تككيف فريؽ إدارة األزمات كالكػكارث أىمية"تـ اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ فقرات مجاؿ 

قػػػد كصػػمت إلػػػي الدرجػػػة لمعرفػػة مػػػا إذا كانػػػت متكسػػط درجػػػة المكافقػػة  T، كقػػد تػػػـ اسػػتخداـ اختبػػػار 
 .أـ ال أـ زادت أك قمت عف ذلؾ 3كىي ( المحايد)المتكسطة 
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 (18)جدول رقم 
أىمية تكوين فريق إدارة األزمات "لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

 "والكوارث
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كجػػػكد فرقػػػة أك كحػػػدة تنظيميػػػة معنيػػػة بػػػبدارة األزمػػػات   -1
 .المدنيكالككارث داخؿ إدارات الدفاع 

3.45 68.91 1.19 3.92 *0.000 2 

كجػػػػكد طػػػػاقـ كظيفػػػػي مؤىػػػػؿ كمػػػػدرب لمقيػػػػاـ بممارسػػػػة   -2
 .كتحميؿ مؤشرات حدكث األزمات كالككارث

3.27 65.45 1.17 2.44 *0.008 7 

تتػػػػكفر لػػػػدل فريػػػػؽ إدارة األزمػػػػات كالكػػػػكارث سػػػػمطات   -3
 .كصالحيات كافية في إدارة كتكجيو العمؿ

3.42 68.36 1.06 4.13 *0.000 3 

كضػػػػػكح األدكار فػػػػػي تنفيػػػػػذ الميػػػػػاـ لػػػػػدل فريػػػػػػؽ إدارة   -4
 .األزمات كالككارث

3.53 70.56 0.95 5.76 *0.000 1 

يػػػػػػػتـ االسػػػػػػػتعانة بخبػػػػػػػراء كمتخصصػػػػػػػيف مػػػػػػػف خػػػػػػػارج   -5
 .المؤسسة عند تشكيؿ فريؽ إدارة األزمات كالككارث

3.04 60.73 1.14 0.34 0.369 9 

بكافػػػػػػػػػة كجػػػػػػػػػكد غرفػػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػػات لمطػػػػػػػػػكارئ مجيػػػػػػػػػزة   -6
 .المستمزمات الضركرية إلدارة األزمات كالككارث

3.33 66.61 1.17 2.94 *0.002 6 

يسػػػػيؿ الحصػػػػكؿ عمػػػػى اإلمكانيػػػػات الماديػػػػة كالبشػػػػرية   -7
المطمكبػػة مػػف األقسػػاـ كاإلدارات عنػػد الحاجػػة ليػػا مػػف 

 .أجؿ التعامؿ مع األزمات كالككارث
3.18 63.67 1.16 1.66 0.050 8 

األزمػػات كالكػػكارث بػػالتخطيط كالتنبػػؤ ييػػتـ فريػػؽ إدارة   -8
بالمسػػتقبؿ كمػػا يمكػػف عممػػو عنػػد حػػدكث أم أزمػػة أك 

 .كارثة
3.35 66.97 1.07 3.41 *0.000 5 

يػػػتـ عقػػػد اجتماعػػػات دكريػػػة يػػػتـ فييػػػا تقيػػػيـ أداء فػػػرؽ   -9
 .العمؿ

3.36 67.22 1.05 3.56 *0.000 4 

  0.000* 4.03 0.86 66.61 3.33 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  * . 
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كضػػػػكح األدكار فػػػػي تنفيػػػػذ الميػػػػاـ لػػػػدل فريػػػػؽ إدارة األزمػػػػات "لمفقػػػػرة الرابعػػػػة المتكسػػػػط الحسػػػػابي  -
، قيمػة % 70.56أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.53ساكم ي" كالككارث
لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة  0.000تسػػاكم  (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  5.76تسػػاكم  Tاختبػػار 

0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قػد زاد
كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى ىػػذه  3عػػف درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة كىػػي 

 . الفقرة
يػػتـ االسػػتعانة بخبػػراء كمتخصصػػيف مػػف خػػارج المؤسسػػة عنػػد "لمفقػػرة الخامسػػة المتكسػػط الحسػػابي  -

،  % 60.73أم أف المتكسػط الحسػابي النسػبي  3.04سػاكم ي" تشكيؿ فريػؽ إدارة األزمػات كالكػكارث
لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػػرة  0.369تسػاكم  (Sig).القيمػة االحتماليػة كأف  0.34تسػاكم  Tقيمػة اختبػار 

0.05غير دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه
كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة  3الفقػػرة ال يختمػػؼ جكىريػػان عػػف درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة كىػػي 

 . مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة( درجة الحياد)كسطة تقريبان مت
كأف المتكسػط  3.33كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يسػاكم  -

 (Sig).القيمػػة االحتماليػػػة كأف  4.03تسػػاكم  T، قيمػػػة اختبػػار %66.61الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 
داؿ إحصػػائيان عنػػد " تكػػكيف فريػػؽ إدارة األزمػػات كالكػػكارث أىميػػة"مجػػاؿ لػػذلؾ يعتبػػر  0.000تسػػاكم 

0.05مسػػتكل داللػػة   ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ جكىريػػان
كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى فقػرات  3عف درجػة المكافقػة المتكسػطة كىػي 

 .ىذا المجاؿ
 في جميع العينة أفراد آراء أف يتبيفحيث كمف خالؿ النتائج نمخص حسب األكلكية، 

 مف اقؿ الداللة كمستكل "60% " مف اكبر فقرة لكؿ أف الكزف النسبي حيث ايجابية التالية الفقرات
كضكح األدكار في تنفيذ المياـ لدل فريؽ إدارة األزمات  عمى كافقكفي العينة أفراد أف بمعنى 0.05

كحدة تنظيمية معنية ببدارة األزمات كالككارث داخؿ إدارات الدفاع  جكد فرقة أكك كالككارث، كعمى 
تكفر سمطات كصالحيات كافية لدل فريؽ إدارة األزمات كالككارث في إدارة كتكجيو  المدني، كعمى

اىتماـ فريؽ إدارة ، كعمى عقد اجتماعات دكرية يتـ فييا تقييـ أداء فرؽ العمؿعمى ، ك العمؿ
، األزمات كالككارث بالتخطيط كالتنبؤ بالمستقبؿ كما يمكف عممو عند حدكث أم أزمة أك كارثة

، كجكد غرفة عمميات لمطكارئ مجيزة بكافة المستمزمات الضركرية إلدارة األزمات كالككارثكعمى 
، كد طاقـ كظيفي مؤىؿ كمدرب لمقياـ بممارسة كتحميؿ مؤشرات حدكث األزمات كالككارثكجكعمى 
سيكلة الحصكؿ عمى اإلمكانيات المادية كالبشرية المطمكبة مف األقساـ كاإلدارات عند كعمى 

داخؿ  كالككارث دارة األزماتفكجكد فريؽ إل، الحاجة ليا مف أجؿ التعامؿ مع األزمات كالككارث
تسند إلييـ عممية التصدم لقكل األزمة المسببة كالداعمة ليا، كالحد مف فاع المدني جياز الد
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، كيعني ذلؾ نجاح خطكرتيا كمعالجتيا بالمكارد المتاحة كفي أقؿ كقت ممكف بأدنى خسائر ممكنة
إدارة األزمات كالككارث، كنجاحيا يعني تكفير كافة المقكمات كاإلمكانيات المساعدة عمى ذلؾ، 

 .تـ تكضيحيا في الفقرات السابقة كالتي
االستعانة بخبراء عمى  (درجة الحياد)مكافقة بدرجة متكسطة تقريبان  العينة أفراد آراءككانت 

، كىذا يدؿ عمى مركزية كمتخصصيف مف خارج المؤسسة عند تشكيؿ فريؽ إدارة األزمات كالككارث
ف كانت الحاجة ممحة ك  بالخبراء  لالستعانةضركرية العمؿ داخؿ جياز الدفاع المدني، كا 

كالمتخصصيف الخارجييف، لما يمتمككنو مف خبرات عممية في مجاالت مختمفة تكسب جياز الدفاع 
عمى تكفير رؤية أك كجية نظر خارجية ة قدر المدني خبرات جديدة، كما أف لمخبراء الخارجييف ال

مما يمكنيـ مف تحديد مكاقع الضعؼ التي قد ، كمكضكعية في كثير مف المسائؿ أكثر حيادان 
يكفر كما  كما كمف ميزاتيـ قدرتيـ عمى التخصص في مكاضيع محددة، رؤيتيا لمعامميفيصعب 

 . فرصة لالستفادة مف التجارب كالممارسات التطبيقية األخرل
 :نتيجة الفرضية

عمااى يااؤثر  0.05 دور مياام لتكااوين فريااق إدارة األزمااة ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ىناااك
 .جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث

بنسبة  كالككارث األزمات إدارة في العمؿ فرؽل دكر كجكد تكضح نتيجة الدراسة إف
 كيعزك ذلؾ، مف أكثر تطكير إلى بحاجة الدكر ىذا أف إال المجاؿ ىذا فقرات لجميع%( 66.61)

أىمية فرؽ العمؿ لدل جياز الدفاع المدني، حيث أف  العامميف في الدفاع  إلى النتيجة ىذه الباحث
، حيث أف مكاجية تكفير الحؿ المناسب ليا ىـ األقدر عمى حميا أكك األقربكف لألزمة  المدني ىـ

األزمات كالككارث في الدفاع المدني تتككف مف العديد مف فرؽ العمؿ، كالمتمثمة في فرؽ اإلطفاء 
قاذ كاإلسعاؼ كالطكارئ، ككؿ ىذه الفرؽ مجتمعة ىدفيا إنياء األزمة أك الكارثة، كمف ىنا كفرؽ اإلن

 جياز الدفاع المدنينرل أىمية تبني  كاف لفرؽ العمؿ دكر ميـ في إدارة األزمات كالككارث، كما
 .لفرؽ إدارة األزمات ولعممية الالمركزية عند تككين

حصػػمت جميػػع فقػػرات حيػػث  (2007اعمملُم،)دساعممت احفقممج وخممائج الذساعممت مممع وخممائج كقػػد 
 لفرؽ دكر كجكدأثبتت ، كالتي %(62.77)عمى ( مجاؿ تشكيؿ فريؽ عمؿ كدكره في إدارة األزمات)

 ,Larsen)دراسة كما اتفقت نتائج الدراسة مع ، في كزارة المالية الفمسطينية األزمات إدارة في العمؿ

and Massey,2006)  عمى المنظمات التي تعػاني مػف األزمػات عمػى كجػو كالتي تكصمت إلى أف
خطط إدارة األزمات، كالتػي تشػمؿ إنشػاء  التحديد، اتخاذ نيج استباقي إلدارة األزمة مف خالؿ كضع

 .فريؽ إدارة األزمات

 .كلـ تختمؼ نتائج الدراسة مع أم مف الدراسات السابقة
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 الفرضية السادسة: 
 0.05يات الالزمة ذو داللاة إحصاائية عناد مساتوى ىناك  دور ميم لتوفر المعدات والتقن" 

 ."يؤثر عمى جاىزية جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث
، كقػػد تػػـ " مػػدل تػػكفر المعػػدات كالتقنيػػات"تػػـ اختبػػار ىػػذه الفرضػػية مػػف خػػالؿ فقػػرات مجػػاؿ 

قػػد كصػػمت إلػػي الدرجػػة المتكسػػطة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة المكافقػػة  Tاسػػتخداـ اختبػػار 
 .أـ ال أـ زادت أك قمت عف ذلؾ 3كىي ( المحايد)
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 (19)جدول رقم 
أىمية توفر المعدات " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 

 "والتقنيات
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تكجػػػػػد معػػػػػدات كتجييػػػػػزات فنيػػػػػة مخصصػػػػػة لمكاجيػػػػػة   -1
 .األزمات كالككارث

3.11 62.22 1.16 0.99 0.161 7 

تػػػتـ صػػػيانة المعػػػدات كالتجييػػػزات الفنيػػػة المخصصػػػة   -2
 .لمكاجية األزمات كالككارث بصكرة مستمرة

3.38 67.64 1.10 3.64 *0.000 4 

تكجػػد الكػػكادر البشػػرية المدربػػة كالقػػادرة عمػػى التعامػػػؿ   -3
 .مع المعدات كالتقنيات الحديثة

3.56 71.27 1.03 5.75 *0.000 2 

يػتـ تحػػديث المعػدات كالتجييػػزات الفنيػة الالزمػػة إلدارة   -4
 .األزمات كالككارث كمكاكبة التطكر

2.83 56.70 1.14 -1.51 0.067 8 

التقنيػػػػػػػػػات الفنيػػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػػة كالمتعمقػػػػػػػػػة  تػػػػػػػػػكفر اإلدارة  -5
التميفػػػػػػكف، )باالتصػػػػػػاالت كالخاصػػػػػػة بػػػػػػبدارة األزمػػػػػػات 

 ....(.الفاكس، الالسمكي،
3.50 70.00 1.04 5.01 *0.000 3 

تػػػػػػػػكفر اإلدارة بػػػػػػػػدائؿ لممعػػػػػػػػدات ككسػػػػػػػػائؿ االتصػػػػػػػػاؿ   -6
 .الستخداـ إحداىا عند تعطؿ األخرل

3.25 65.09 1.09 2.46 *0.008 5 

كافيػػة مػػػف كسػػائؿ األمػػػاف كاإلسػػعاؼ فػػػي تكجػػد كميػػػة   -7
 .حاؿ نشكب أزمة أك كارثة

3.23 64.55 1.09 2.19 *0.015 6 

يسػػيؿ الحصػػكؿ عمػػى التقنيػػات كالمعػػدات مػػف جيػػات   -8
خارجية فػي حالػة الػنقص المحمػي عنػد حػدكث األزمػة 

 .أك الكارثة
2.55 50.91 1.27 -3.76 *0.000 10 

لممشػػرديف فػػي  تكجػػد تجييػػزات تتعمػػؽ بػػاإليكاء المؤقػػت  -9
 .حاؿ حدكث األزمة أك الكارثة

2.73 54.68 1.27 -2.19 *0.015 9 

أثبتػػػػػت تجييػػػػػزات الػػػػػدفاع المػػػػػدني الخاصػػػػػة بمكاجيػػػػػة   -10
 .األزمات كالككارث جدكاىا في حكادث سابقة

3.70 74.00 0.92 7.94 *0.000 1 

  0.009* 2.40 0.82 63.73 3.19 جميع فقرات المجال معاً  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  * . 
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أثبتػػػت تجييػػػزات الػػػدفاع المػػػدني الخاصػػػة بمكاجيػػػة األزمػػػات "لمفقػػػرة العاشػػػرة المتكسػػػط الحسػػػابي  -
أم أف المتكسػط الحسػابي ( 5الدرجػة الكميػة مػف ) 3.70سػاكم ي" كالككارث جدكاىا في حكادث سابقة

 0.000تسػػػاكم  (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة كأف  7.94تسػػػاكم  T، قيمػػػة اختبػػػار % 74.00النسػػبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللػة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة

كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة مػػف  3االسػتجابة ليػذه الفقػرة قػد زاد عػف درجػة المكافقػػة المتكسػطة كىػي 
 . قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تكجػػػد معػػػدات كتجييػػػزات فنيػػػػة مخصصػػػة لمكاجيػػػة األزمػػػػات "لمفقػػػرة األكلػػػػى المتكسػػػط الحسػػػابي  -
تسػػػاكم  T،  قيمػػػة اختبػػػار % 62.22أم أف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي  3.11سػػػاكم ي" كالكػػػكارث

لذلؾ تعتبر ىذه الفقػرة غيػر دالػة إحصػائيان عنػد  0.161تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  0.99
0.05مسػتكل داللػة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة ال يختمػؼ جكىريػان

درجػػػة )كىػػػذا يعنػػي أف ىنػػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػػطة تقريبػػان  3عػػف درجػػة المكافقػػػة المتكسػػطة كىػػي 
 . قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة مف( الحياد

يسيؿ الحصكؿ عمى التقنيات كالمعدات مف جيات خارجية في " لمفقرة الثامنة المتكسط الحسابي  -
أم أف المتكسػػػط الحسػػػابي  2.55سػػػاكم ي" حالػػػة الػػػنقص المحمػػػي عنػػػد حػػػدكث األزمػػػة أك الكارثػػػة  

 0.000تسػػػاكم  (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة كأف  3.76-تسػػػاكم   Tقيمػػػة اختبػػػار  50.91%النسػػػبي
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللػة   ، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة

كىػذا يعنػي أف  3كىػي ( درجػة الحيػاد)االستجابة ليذه الفقرة قػد نقػص عػف درجػة المكافقػة المتكسػطة 
 . ىناؾ عدـ  مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

كأف المتكسػط  3.19كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ يسػاكم  -
 (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  2.40تسػػاكم  T، قيمػػة اختبػػار % 63.73الحسػػابي النسػػبي يسػػاكم 

داؿ إحصػػائيان عنػد مسػػتكل داللػػة " مػدل تػػكفر المعػػدات كالتقنيػات"تبػر مجػػاؿ لػػذلؾ يع 0.009تسػاكم 
0.05  ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذا المجػػػاؿ يختمػػػؼ جكىريػػػان عػػػف درجػػػة

 .كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ 3المكافقة المتكسطة كىي 
 ايجابية الفقرات معظـفي  العينة أفراد آراء أف يتبيفحيث كمف خالؿ النتائج نمخص حسب األكلكية، 

 أفراد أف بمعنى 0.05 مف اقؿ الداللة كمستكل "60% " مف اكبر فقرة لكؿ أف الكزف النسبيك  حيث
أف تجييزات الدفاع المدني الخاصة بمكاجية األزمات كالككارث أثبتت جدكاىا  عمى يكافقكف العينة

في حكادث سابقة، كىذا ال يعني بأف ىذه التجييزات ترقى لمكاجية كافة أنكاع األزمات كالككارث، 
في العمؿ بنفس الشكؿ كالكفاءة، كما أنو تكجد الككادر البشرية  االستمرارأك ىؿ ىي قادرة عمى 

كالقادرة عمى التعامؿ مع المعدات كالتقنيات الحديثة، كتكفر اإلدارة التقنيات الفنية الالزمة المدربة 
، كما تتـ صيانة ....(التميفكف، الفاكس، الالسمكي،)كالمتعمقة باالتصاالت كالخاصة ببدارة األزمات 
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ما تكفر اإلدارة المعدات كالتجييزات الفنية المخصصة لمكاجية األزمات كالككارث بصكرة مستمرة، ك
بدائؿ لممعدات ككسائؿ االتصاؿ الستخداـ إحداىا عند تعطؿ األخرل، كما تكجد كمية كافية مف 

 .كسائؿ األماف كاإلسعاؼ في حاؿ نشكب أزمة أك كارثة
ككانت آراء المبحكثيف محايدة حكؿ كجكد معدات كتجييزات فنية مخصصة لمكاجية األزمات  

عمى أف ىناؾ أزمة فعمية في كجكد ىذه المعدات كالتجييزات مما يدلؿ كالككارث، كىذا إف دؿ فيدؿ 
عمى احتمالية عدـ القدرة عمى مكاجية األزمات كالككارث المستقبمية بكاسطة ىذه المعدات 

 .كالتجييزات
كما كانت نتائج المبحكثيف سمبية حكؿ تحديث المعدات كالتجييزات الفنية الالزمة إلدارة األزمات  

كمكاكبة التطكر، ككذلؾ بالنسبة لفقرة سيكلة الحصكؿ عمى التقنيات كالمعدات مف جيات  كالككارث
خارجية في حالة النقص المحمي عند حدكث األزمة أك الكارثة، كىذا أمر كاقعي بسبب الحصار 

، كمع عدـ دخكؿ أم معدات أك تجييزات لجياز 2007المفركض عمى قطاع غزة منذ يكنيك 
ذلؾ التاريخ، إال بعض التجييزات البسيطة المتعمقة باإلطفاء كاإلنقاذ، أما بالنسبة  الدفاع المدني منذ

لدخكؿ المركبات فمـ يتـ دخكؿ أم مركبة إطفاء أك إنقاذ منذ فرض الحصار، ككاف دخكؿ بعض 
سيارات اإلسعاؼ مف خالؿ حمالت فؾ الحصار عمى قطاع غزة، كىي ال تجدم إال في بعض 

كانت إجابة المبحكثيف سمبية أيضان بخصكص كجكد تجييزات تتعمؽ باإليكاء األزمات البسيطة، ك 
المؤقت لممشرديف في حاؿ حدكث األزمة أك الكارثة، كىذا األمر كاقعي ألنو بالكاد يستطيع جياز 
نشاء مقرات إداراتو كمراكزه في المحافظات كالمدف، حيث  الدفاع المدني تكفير مستمزماتو الرئيسية كا 

، كال 2008اإلسرائيمي دمر أغمب مقرات جياز الدفاع المدني خالؿ حرب الفرقاف  الؿاالحتأف 
تكجد قدرة لدل ىذا الجياز لتكفير ىذه اإلمكانيات في ظؿ الحصار المفركض عمى قطاع غزة، 

 العامة كما أف المديرية.  كفي ظؿ عدـ القدرة عمى تكفير اإلمكانات المادية المساعدة عمى ذلؾ

 األعماؿ مخاطر مف المدنييف السكاف يأكم عاـ ممجأ أك أم خندؽ ببنشاء تقـ لـ دنيالم لمدفاع

 مديرية قياـ لكجكب بالنسبة أما الجنكبية، المحافظات أك المحافظات الشمالية في سكاء العدكانية

 أصالن  كجكد ال أنو تبيف المعطيات فبف كالمنشئات، المباني في المالجئ الخاصة بتييئة المدني الدفاع

الييئة )الفمسطينية  الكطنية السمطة عيد في بناؤىا تـ التي المباني في معظـ خاصة لمالجئ
  (.2001ة لحقكؽ اإلنساف، الفمسطيني

 :نتيجة الفرضية
عمى يؤثر  0.05دور ميم لتوفر المعدات والتقنيات الالزمة ذو داللة إحصائية عند مستوى  ىناك

 .جياز الدفاع المدني في قطاع غزة إلدارة األزمات والكوارث جاىزية
تػػػكفر تػػػدؿ نتػػػائج ىػػػذا المحػػػكر عمػػػى كجػػػكد دكر ميػػػـ  لجاىزيػػػة الػػػدفاع المػػػدني مػػػف حيػػػث 

لمكاجيػػة األزمػات كالكػػكارث، إال أف ىػذا الػػدكر بحاجػة إلػػى تطػكير حيػػث  المعػدات كالتقنيػػات الالزمػة
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دات كالتجييػػػزات الفنيػػػة المتطػػػكرة كالعمػػػؿ عمػػػى تحػػػديثيا بتػػػكفير المعػػػ االىتمػػػاـيػػػرل الباحػػػث ضػػػركرة 
كصيانتيا، كتدريب الككادر البشرية عمييا، كذلؾ لرفع جاىزية الدفاع المدني في قطاع غزة لمكاجية 

 .األزمات كالككارث بغية تحقيؽ أىدافو المنشكدة
دكر أثبتػػت النتػػائج كجػػكد حيػػث  (2008آؿ سػػالـ، ) دراسػػة ت نتػػائج الدراسػػة مػػع قػػكقػػد كاتف

نتػػائج ت نتػائج الدراسػة مػع قػػاتف، كأيضػان تػكافر المعػدات الالزمػة لمتعامػػؿ مػع األزمػات كالكػكارثل ميػـ
حيػػػػث أظيػػػػرت بػػػػأف جاىزيػػػػة الػػػػدفاع المػػػػدني مػػػػف حيػػػػث تػػػػكفر المعػػػػدات ( 2005الرحيمػػػػي،)دراسػػػػة 

طة، كأكصػت الدراسػة بتػكفير كالتجييزات الفنية الالزمػة فػي مكاجيػة األسػمحة البيكلكجيػة تعتبػر متكسػ
األجيػػزة كالمعػػدات الفنيػػة الحديثػػة الخاصػػة فػػي مجػػاؿ مكاجيػػة األسػػمحة البيكلكجيػػة كتػػدريب العػػامميف 

 .عمييا

كرغـ اتفاؽ الدراسة مع العديد مف الدراسات إال أف نتائج ىذه الدراسة جاءت متناقضة مع 
حيث أظيرت عدـ كجكد الدعـ السياسي ( Unlu,A. and Others,2010) نتائج دراسة
تفعيؿ نظاـ إلدارة األزمات في تركيا كبالتالي قد ال يقدر النظاـ التركي عمى  كالمكارد في كاإلمكانات

 . مكاجية األزمات كالككارث المحتممة باإلمكانيات كالمكارد الحالية
 الفرضية السابعة: 

إلدارة األزمااات والكااوارث تعاازى إلااى ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية حااول الجاىزيااة 
العماار، الخباارة، طبيعااة العماال، الرتبااة العسااكرية، المؤىاال العممااي، الاادورات التدريبيااة فااي )

  .α=0.05عند مستوى الداللة (. مجال إدارة األزمات والكوارث
لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة "  تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم" تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 .متكسطات أك أكثر 3صائية كىذا االختبار المعممي يصمح لمقارنة إح

 :ويتفرع من ىذا التساؤل كاًل من التساؤالت التالية
بااين متوسااطات تقااديرات عينااة ( α=0.05)ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى  .1

 .الدراسة حول الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث تعزى لمتغير العمر
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 متغير العمر -اختبار تحميل التباين (: 20)جدول 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة "F"قيمة 

 1.79 2 3.58 بيف المجمكعات مدل تكفر التخطيط المناسب

 0.39 109 42.30 داخؿ المجمكعات 0.012* 4.613

  111 45.88 المجمكع

 1.02 2 2.04 بيف المجمكعات مدل تكافر المعمكمات

 0.55 109 59.58 داخؿ المجمكعات 0.159 1.869

  111 61.63 المجمكع

 1.14 2 2.28 بيف المجمكعات مدل تكفر برامج التدريب

 0.67 109 73.51 داخؿ المجمكعات 0.189 1.689

  111 75.78 المجمكع

 0.82 2 1.63 بيف المجمكعات القياديةمدل تكفر الميارات 
2.182 

 
 0.37 107 40.01 داخؿ المجمكعات 0.118

  109 41.64 المجمكع

تككيف فريؽ إدارة أىمية 
 األزمات كالككارث

 1.50 2 3.01 بيف المجمكعات

 0.73 108 78.93 داخؿ المجمكعات 0.133 2.059

  110 81.94 المجمكع

 0.94 2 1.88 بيف المجمكعات المعدات كالتقنياتمدل تكفر 

 0.66 107 70.79 داخؿ المجمكعات 0.247 1.418

  109 72.67 المجمكع

 1.17 2 2.35 بيف المجمكعات جميع المجاالت

 0.41 109 44.36 داخؿ المجمكعات 0.060 2.883

  111 46.70 المجمكع

 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة * 
 
 
 
 
 



151 
 

 متغير العمر -المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة (: 21)جدول 
  م

 المجال
 المتوسط الحسابي

30سنة  اقل  
 من 

_  30من 
 40اقل من 
 سنة

 سنة فأكثر  40

 3.66 3.30 3.67 مدل تكفر التخطيط المناسب  -1
 3.46 3.22 3.51 تكافر المعمكماتمدل   -2
 3.53 3.24 3.53 مدل تكفر برامج التدريب  -3
 3.98 3.71 3.94 مدل تكفر الميارات القيادية  -4
 3.36 3.14 3.53 تككيف فريؽ إدارة األزمات كالككارث أىمية  -5
 3.23 3.03 3.33 مدل تكفر المعدات كالتقنيات  -6

 3.54 3.28 3.59 جميع المجاالت معاً  
 :يمكف استنتاج ما يمي( 20)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 

  تبيف أف القيمػة االحتماليػة(Sig.)  المقابمػة الختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم أقػؿ مػف مسػتكل
0.05الداللػػة    كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد "مػػدل تػػكفر التخطػػيط المناسػػب"لمجػػاؿ ،

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى 
 .العمر

  مدل تكفر "تبيف أنو بالنسبة إلى مجاؿ ( 21)مف خالؿ نتائج االختبار المكضحة في جدكؿ
سنة أكبر 30الذيف أعمارىـ اقؿ مف  المبحكثيفكاف المتكسط الستجابات " التخطيط المناسب

مف الفئات األخرل، ىذا يعني أف درجة المكافقة حكؿ ىذه المجاؿ كانت أكبر لدل 
 .     سنة 30الذيف أعمارىـ اقؿ مف  المبحكثيف

مؤشر عمى كجكد تذبذب فػي تحديػد مػدل تػكافر خطػط الطػكارئ المناسػبة  أف ىناؾتظير الننائج 
سنة  30لمتعامؿ مع األزمات كالككارث باختالؼ العمر، كذلؾ لصالح الفئات التي تقؿ أعمارىا عف 
كمرحمػػة  كيعػػزل ذلػػؾ إلػػى أف فػػي ىػػذا العمػػر ىنػػاؾ االعتمػػاد عمػػى ركح الشػػباب كالتجديػػد كالجاىزيػػة

العطػػػاء كتحمػػػؿ ضػػػغكط العمػػػؿ مػػػف الػػػذيف أكبػػػر الػػػذيف أكبػػػر مػػػنيـ فػػػي العمػػػر كمػػػا أف لػػػدييـ قابميػػػة 
لالستفادة مف التكنكلكجيا الحديثة، كما أف الضباط الذيف حصػمكا عمػى ىػذه الرتػب بيػذا العمػر غالبػان 

 .مى التطكير الذاتي، كليـ القدرة األكبر ع(درجة البكالكريكس)ىـ مف فئة حاممي الشيادات العممية 
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  أمػػػا بالنسػػػبة لبػػػاقي المجػػػاالت فقػػػد تبػػػيف القيمػػػة االحتماليػػػة(Sig.)  المقابمػػػة الختبػػػار تحميػػػؿ
0.05التبايف األحادم أكبر مف مستكل الداللة    كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجػد فػركؽ

كؿ ىػػذه المجػػاالت تعػػزل إلػػى ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػ
 .العمر

 كالككارث األزمات إدارة لجاىزيةانحك  متشابية رؤية الدراسة مجتمع مفردات لدل أف يعني كىذا
مدل تكافر المعمكمات، مدل تكفر برامج التدريب، مدل تكفر )الدفاع المدني مف خالؿ مجاالت  في

 كىذا (مدل تكفر المعدات كالتقنيات ،كالككارثتككيف فريؽ إدارة األزمات  أىمية الميارات القيادية،
جياز   في العامميف الضباط مف الدراسة مفردات مجتمع رؤية في يؤثر ال العمر أف عمى مؤشر

 .كالككارث األزمات إدارة لجاىزية ىذه المجاالتلمدل  الدفاع المدني في قطاع غزة
 فركؽ تكجد ال أنو النتائج أظيرتحيث ( 2008عكدة، )نتائج الدراسة مع دراسة  كقد اتفقت

 إدارة فعالية حكؿ المبحكثيف إجابات بيف 0.05 بنسبة معنكية مستكل عند إحصائية داللة ذات
 .لمعمر تعزل األزمات إلدارة الجامعة اإلسالمية بغزة

 كجكد عدـ النتائج أظيرت حيث(  2006الجديمي،)  دراسة نتائج مع الحالية النتائج كما اتفقت
 فاعمية حكؿ الحككمية المستشفيات في الدراسة عينة أفراد متكسطات بيف ةإحصائيذات داللة  فركؽ
 .العمرية لمفئة تعزم فييا األزمات إدارة نظاـ

أثبتت نتائج المجاالت مجتمعة حيث  (2008آؿ سالـ، ) دراسة كأيضان اتفقت نتائج الدراسة مع 
لػدل مفػردات مجتمػع الدراسػة نحػك األزمػات كالكػكارث األمنيػة  ةإحصػائيذات داللة  فركؽ كجكد عدـ

ذات داللػػػة  فػػػركؽالمحتممػػة فػػػي منطقػػػة نجػػػراف ميمػػا اختمفػػػت أعمػػػارىـ، كمػػػا أظيػػرت النتػػػائج كجػػػكد 
لدل مفردات مجتمع الدراسػة لمػدل تػكافر المعػدات الالزمػة لمتعامػؿ مػع األزمػات كالكػكارث  ةإحصائي

سنة فأكثر،  كما أظيرت ( 40)لفركؽ لصالح الذيف تبمغ أعمارىـ األمنية في منطقة نجراف ككانت ا
لػػدل مفػػردات مجتمػػع الدراسػػة لمػػدل تػػكافر خطػػط الطػػكارئ  ةإحصػػائيذات داللػػة  فػػركؽالنتػػائج كجػػكد 

لمتعامؿ مع األزمات كالككارث األمنية في منطقػة نجػراف ككانػت الفػركؽ لصػالح الػذيف تبمػغ أعمػارىـ 
 .سنة فأكبر( 40)بمغ أعمارىـ سنة، كالذيف ت( 30)أقؿ مف 

 فركؽ كجكد عدـ النتائج أظيرت حيث(  2008،آؿ الشيخ)  دراسة مع الحالية النتائج كاتفقت
حكؿ جاىزية إدارات األمف كالسالمة  الدراسة مجتمع أفراد متكسطات بيف ةإحصائيذات داللة 

 .كينبع لمكاجية األزمات كالككارث تعزل لمتغير العمر بالييئة الممكية بالجبيؿ
 داللة ذات فركؽ كجكدحيث أظيرت النتائج ( 2007اسميـ، )كاختمفت نتائج الدراسة مع دراسة 

 المالية كزارة في األزمات إدارة عمى القدرة حكؿ المالية كزارة في العامميف استجابات بيف إحصائية
 40 مف قؿا إلى سنة 30  العمر فئات بيف الفركؽ أفكما  ؼ،المكظ عمر إلى تعزل الفمسطينية

 .سنة 50 مف اقؿ إلى سنة 40  الفئة لصالح  سنة 50 مف اقؿ إلى سنة40  ك  سنة
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بااين متوسااطات تقااديرات عينااة ( α=0.05)ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى  .2
 .لمتغير سنوات الخبرةالدراسة حول الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث تعزى 

 متغير سنوات الخبرة -اختبار تحميل التباين (: 22)جدول 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة "F"قيمة 

 1.81 3 5.43 بيف المجمكعات مدل تكفر التخطيط المناسب

 0.37 108 40.45 داخؿ المجمكعات 0.003* 4.833

  111 45.88 المجمكع

 2.23 3 6.68 بيف المجمكعات مدل تكافر المعمكمات

 0.51 108 54.95 داخؿ المجمكعات 0.006* 4.374

  111 61.63 المجمكع

 2.55 3 7.64 بيف المجمكعات مدل تكفر برامج التدريب

 0.63 108 68.14 داخؿ المجمكعات 0.009* 4.038

  111 75.78 المجمكع

 0.89 3 2.68 بيف المجمكعات مدل تكفر الميارات القيادية

 0.37 106 38.96 داخؿ المجمكعات 0.070 2.427

  109 41.64 المجمكع

تككيف فريؽ إدارة أىمية 
 األزمات كالككارث

 3.86 3 11.59 بيف المجمكعات

 0.66 107 70.35 داخؿ المجمكعات 0.001* 5.874

  110 81.94 المجمكع

 1.45 3 4.36 بيف المجمكعات مدل تكفر المعدات كالتقنيات

 0.64 106 68.31 داخؿ المجمكعات 0.086 2.256

  109 72.67 المجمكع

 1.95 3 5.84 بيف المجمكعات جميع المجاالت

 0.38 108 40.87 داخؿ المجمكعات 0.002* 5.144

  111 46.70 المجمكع

 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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 متغير سنوات الخبرة -المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة (: 23)جدول 
 المتوسط الحسابي المجال م

اقل من 
 سنتين

 6اقل من _  2
 سنوات

اقل من _  6
سنوات 10  

سنوات  10
 فأكثر

 3.58 3.59 3.36 4.08 مدل تكفر التخطيط المناسب  -1

 3.49 3.53 3.17 3.92 مدل تكافر المعمكمات  -2

 3.59 3.40 3.22 4.05 مدل تكفر برامج التدريب  -3

 3.90 3.98 3.73 4.21 مدل تكفر الميارات القيادية  -4

تكػػػػػػػػكيف فريػػػػػػػػؽ إدارة األزمػػػػػػػػات أىميػػػػػػػػة   -5
 كالككارث

4.19 3.12 3.41 3.32 

 3.20 3.31 3.03 3.66 مدل تكفر المعدات كالتقنيات  -6

 3.52 3.54 3.27 4.01 جميع المجاالت معاً  

 :يمكف استنتاج ما يمي( 22)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 
  تبيف أف القيمػة االحتماليػة(Sig.)  المقابمػة الختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم أقػؿ مػف مسػتكل

0.05الداللة    مدل تكفر التخطػيط المناسػب، مػدل تػكافر المعمكمػات، "لكؿ مف مجاالت
، كبذلؾ يمكف استنتاج "تككيف فريؽ إدارة األزمات كالككارث أىميةمدل تكفر برامج التدريب، 

أنػػػػو تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطات تقػػػػديرات عينػػػػة الدراسػػػػة حػػػػكؿ ىػػػػذه 
 .المجاالت تعزل إلى سنكات الخبرة

  مػػدل "تبػػيف أنػػو بالنسػػبة إلػػى مجػػاالت ( 23)خػػالؿ نتػػائج االختبػػار المكضػػحة فػػي جػدكؿ مػف
تكػػكيف  أىميػػةتػػكفر التخطػػيط المناسػػب، مػػدل تػػكافر المعمكمػػات، مػػدل تػػكفر بػػرامج التػػدريب، 

الػذيف سػنكات الخبػرة ليػـ  المبحػكثيفكاف المتكسػط السػتجابات " فريؽ إدارة األزمات كالككارث
ىػذا يعنػي أف درجػػة المكافقػة حػػكؿ ىػذه المجػػاالت . ف الفئػات األخػػرلاقػؿ مػف سػػنتيف أكبػر مػػ

 .  الذيف سنكات الخبرة ليـ اقؿ مف سنتيف المبحكثيفكانت أكبر لدل 

 الجاىزية كاقع حكؿ الشيء بنفس العينة مفردات جميع شعكرعدـ  عمى كيعزك الباحث ذلؾ
ما مر بو القطاع  إلىذلؾ  يشير كربما ،سنكات الخبرة اختالؼ فارؽ مع األزمات كالككارث دارةإل

، كالتي أثرت عمى كافة أشكاؿ الحياة في قطاع 2008مف أزمات داخمية مف أىميا حرب الفرقاف 
غزة، كما أثرت عمى جياز الدفاع المدني، مف خالؿ تدمير أغمب مقراتو، كآلياتو، كسيارات 

دفاع المدني كباقي المؤسسات اإلطفاء، كاستشياد العديد مف عناصرىا، كما مر عمى جياز ال
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، كالتي كانت 2007الحككمية كالكزارات، مرحمة االقتتاؿ الفمسطيني الداخمي في قطاع غزة عاـ 
سببان في ترؾ الكثيريف لكظائفيـ، فكانت مف أكبر األزمات التي مرت بيا الحككمة الفمسطينية في 

استدعى حشد كؿ الطاقات لتحدم غزة، كعميو كاف ىناؾ تشكيالت كظيفية كىيكمية جديدة، مما 
 .ىذه األزمة كالقضاء عمييا

الذيف  المبحكثيفأف درجة المكافقة جميع المجاالت كانت أكبر لدل كعميو يرل الباحث بأف 
،  كاف سببيا الرئيسي أف ىذه الفئة ىي التي تعرضت لنتائج ما سنكات الخبرة ليـ أقؿ مف سنتيف

اع غزة، كما تعتبر ىذه الفئة ىي فئة الشباب، كالتي ما بعد الحرب، كتبعيات كالحصار عمى قط
حصمت عمى ىذه الرتب العسكرية في مجاؿ خبرة ال يتعدل السنتيف، إال لحصكليا عمى الشيادات 
دراؾ أىمية كافة مجاالت إدارة األزمات  العممية التي تؤىميا لمحصكؿ عمى رتبة الضابط، كا 

فئة تحدم الكاقع الصعب الذم يمر بو جياز الدفاع كالككارث، كعميو كاف المطمكب مف ىذه ال
المدني، كتطكيره مف خالؿ إعداد خطط جديدة، كتطكير عمميات التدريب، كتطكير قاعدة البيانات 

مف مقرات  االحتالؿالخاصة بالمعمكمات عمى أسس عممية صحيحة، ككذلؾ إعادة إعمار ما دمره 
 .كمعدات

  أمػػػا بالنسػػػبة لبػػػاقي المجػػػاالت فقػػػد تبػػػيف القيمػػػة االحتماليػػػة(Sig.)  المقابمػػػة الختبػػػار تحميػػػؿ
0.05التبايف األحادم أكبر مف مستكل الداللة    كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجػد فػركؽ

ل تػكفر مػد)ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػكؿ ىػذه المجػاالت 
 .تعزل إلى سنكات الخبرة( مدل تكفر المعدات كالتقنيات، الميارات القيادية

 داللة ذات فركؽ تكجد حيث أظيرت النتائج أنو ال( 2008عكدة، )اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة 
 إلدارة الجامعة إدارة فعالية حكؿ المبحكثيف إجابات بيف 0.05 بنسبة معنكية مستكل عند إحصائية
حيث أظيرت  (2007، اسميـ)اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة ، كما الخبرة لسنكات تعزل األزمات

 في الخبرة سنكات إلى تعزل األزمات إدارة عمى إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال النتائج أنو
( 2006الجديمي،) دراسة مع الحالية النتيجة في كزارة المالية في غزة، كما اختمفت التخصص مجاؿ

 ميما األزمات إدارة نظاـ فاعمية حكؿ الدراسة عينة أفراد بيف فركؽ كجكد حيث أظيرت النتائج عدـ
 أظيرت حيث(  2008،آؿ الشيخ)  دراسة مع الحالية النتائج ، كأيضان اختمفتالخبرة سنكات اختمفت
حكؿ جاىزية  الدراسة مجتمع أفراد متكسطات بيف ةإحصائيذات داللة  فركؽ كجكد عدـ النتائج

إدارات األمف كالسالمة بالييئة الممكية بالجبيؿ كينبع لمكاجية األزمات كالككارث تعزل لمتغير مدة 
 . الخدمة

 كلـ تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع أم مف الدراسات السابقة
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بااين متوسااطات تقااديرات عينااة ( α=0.05)ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى  .3
 .ل الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث تعزى لمتغير طبيعة العملالدراسة حو

 متغير طبيعة العمل -اختبار تحميل التباين (: 24)جدول 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة "F"قيمة 

 0.42 4 1.67 بيف المجمكعات مدل تكفر التخطيط المناسب

 0.41 107 44.22 داخؿ المجمكعات 0.406 1.009

  111 45.88 المجمكع

 0.30 4 1.19 بيف المجمكعات مدل تكافر المعمكمات

 0.56 107 60.44 داخؿ المجمكعات 0.716 0.528

  111 61.63 المجمكع

 0.15 4 0.60 بيف المجمكعات مدل تكفر برامج التدريب
0.214 

 
 0.70 107 75.18 المجمكعاتداخؿ  0.930

  111 75.78 المجمكع

 0.14 4 0.57 بيف المجمكعات مدل تكفر الميارات القيادية

 0.39 105 41.07 داخؿ المجمكعات 0.835 0.363

  109 41.64 المجمكع

تككيف فريؽ إدارة أىمية 
 األزمات كالككارث

 0.42 4 1.68 بيف المجمكعات

 0.76 106 80.26 داخؿ المجمكعات 0.697 0.553

  110 81.94 المجمكع

 0.95 4 3.81 بيف المجمكعات مدل تكفر المعدات كالتقنيات

 0.66 105 68.85 داخؿ المجمكعات 0.221 1.454

  109 72.67 المجمكع

 0.29 4 1.17 بيف المجمكعات جميع المجاالت

 0.43 107 45.54 داخؿ المجمكعات 0.604 0.685

  111 46.70 المجمكع

 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *  
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 :يمكف استنتاج ما يمي( 24)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 
  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.)  المقابمة الختبار تحميؿ التبػايف األحػادم أكبػر مػف مسػتكل

0.05الداللة    لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجػد فػركؽ
ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ الجاىزيػػة إلدارة األزمػػات 
كالكػػػكارث تعػػػزل لمتغيػػػر طبيعػػػة العمػػػؿ كذلػػػؾ لكػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت الدراسػػػة كلممجػػػاالت 

 .مجتمعة

  خالؿ ىذه النتائج يستنتج الباحث بأف طبيعة العمؿ لممبحكثيف ال تؤثر عمى تعامميـ مع مف
األزمػػات كالكػػكارث، حيػػث أف جميػػع الفئػػات العاممػػة فػػي جيػػاز الػػدفاع المػػدني اتفقػػت آرائيػػـ 
حػػػػكؿ إدارة األزمػػػػات كالكػػػػكارث، كيرجػػػػع الباحػػػػث ذلػػػػؾ بأنػػػػو فػػػػي ظػػػػركؼ األزمػػػػة أك الكارثػػػػة 

ى الجميع عمػى الفػركؽ الكظيفيػة، كذلػؾ فػي سػبيؿ ىػدؼ أسػمى كىػك تتضافر الجيكد كيتسام
 .إدارة األزمة أك الكارثة بالشكؿ األمثؿ كالخركج منيا بأقؿ الخسائر

 داللة ذات فركؽ تكجد الحيث أظيرت أنو  (2008عكدة، )كقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 
 الجامعة إدارة فعالية حكؿ المبحكثيف إجابات بيف 0.05 سبةن معنكية مستكل عند إحصائية

آؿ ) دراسة نتائج مع الحالية النتائج ، كما اتفقتالكظيفة لنكع تعزل األزمات إلدارة اإلسالمية بغزة
 أفراد متكسطات بيف ةإحصائيذات داللة  فركؽ كجكد عدـ النتائج أظيرت حيث( 2008،الشيخ
إدارات األمف كالسالمة بالييئة الممكية بالجبيؿ كينبع لمكاجية األزمات  حكؿ جاىزية الدراسة مجتمع

 . كالككارث تعزل لمتغير طبيعة العمؿ
 داللػة ذات فػركؽ تكجػدحيػث أظيػرت أنػو  (2006الجػديمي، )كاختمفػت نتػائج الدراسػة مػع دراسػة 

 قطاع في الكبرل الفمسطينية الصحة كزارة مستشفيات في العينة أفراد آراء متكسطات بيف إحصائية
 .الكظيفية لمفئة تعزل فييا األزمات إدارة نظاـ فاعمية حكؿ غزة
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بااين متوسااطات تقااديرات عينااة ( α=0.05)ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى  .4
 .الدراسة حول الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث تعزى لمتغير الرتبة العسكرية

 متغير الرتبة العسكرية -اختبار تحميل التباين (: 25)جدول 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة "F"قيمة 

 1.72 3 5.16 بيف المجمكعات مدل تكفر التخطيط المناسب

 0.38 108 40.73 داخؿ المجمكعات 0.005* 4.559

  111 45.88 المجمكع

 1.78 3 5.35 بيف المجمكعات مدل تكافر المعمكمات

 0.52 108 56.27 داخؿ المجمكعات 0.020* 3.426

  111 61.63 المجمكع

 2.53 3 7.59 بيف المجمكعات مدل تكفر برامج التدريب

 0.63 108 68.19 داخؿ المجمكعات 0.010* 4.007

  111 75.78 المجمكع

 0.97 3 2.91 بيف المجمكعات القياديةمدل تكفر الميارات 

 0.37 106 38.73 داخؿ المجمكعات 0.052 2.657

  109 41.64 المجمكع

تككيف فريؽ إدارة أىمية 
 األزمات كالككارث

 1.81 3 5.44 بيف المجمكعات

 0.71 107 76.50 داخؿ المجمكعات 0.061 2.536

  110 81.94 المجمكع

 1.44 3 4.31 بيف المجمكعات المعدات كالتقنياتمدل تكفر 

 0.64 106 68.35 داخؿ المجمكعات 0.089 2.229

  109 72.67 المجمكع

 1.65 3 4.95 بيف المجمكعات جميع المجاالت

 0.39 108 41.75 داخؿ المجمكعات 0.007* 4.269

  111 46.70 المجمكع

 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *
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 متغير الرتبة العسكرية -المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة (: 26)جدول 
 المتوسط الحسابي المجال م

 رائد فأعمى نقيب مالـز أكؿ مالـز

 3.97 3.74 3.32 3.48 مدل تكفر التخطيط المناسب  -1

 3.81 3.64 3.20 3.30 المعمكماتمدل تكافر   -2

 3.93 3.69 3.16 3.39 مدل تكفر برامج التدريب  -3

 4.07 4.12 3.73 3.78 مدل تكفر الميارات القيادية  -4

تكػػػػػػػػكيف فريػػػػػػػػؽ إدارة األزمػػػػػػػػات أىميػػػػػػػػة   -5
 كالككارث

3.24 3.16 3.55 3.82 

 3.51 3.48 3.06 3.06 مدل تكفر المعدات كالتقنيات  -6

 3.86 3.71 3.27 3.38 جميع المجاالت معاً  

 

 :يمكف استنتاج ما يمي( 25)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 
  تبيف أف القيمػة االحتماليػة(Sig.)  المقابمػة الختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم أقػؿ مػف مسػتكل

0.05الداللة    مدل تكفر التخطػيط المناسػب، مػدل تػكافر المعمكمػات، "لكؿ مف مجاالت
، كبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف "مدل تػكفر بػرامج التػدريب

 .متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى الرتبة العسكرية

 مدل "تبيف أنو بالنسبة إلى مجاالت ( 26)مف خالؿ نتائج االختبار المكضحة في جدكؿ
كاف المتكسط " تكفر التخطيط المناسب، مدل تكافر المعمكمات، مدل تكفر برامج التدريب

ىذا يعني أف درجة . الذيف برتبة رائد فأعمى أكبر مف الرتب األخرل المبحكثيفالستجابات 
 .     ة رائد فأعمىالذيف برتب المبحكثيفالمكافقة حكؿ ىذه المجاالت كانت أكبر لدل 

 نحػك مػدل االحتيػاج مختمفػة رؤية الدراسة مجتمع مفردات لدل أف إف اختالؼ نتائج المبحكثيف يعني

كيعزل ذلؾ إلػى أف الرتػب العسػكرية مػف رائػد فػأعمى  كالككارث األزمات إلدارة الالزمة التدريب لبرامج
بػػػر فػػػي تحديػػد اإلحتياجػػػات التدريبيػػػة كالعػػامميف فػػػي إدارة األزمػػػات كالكػػكارث يقػػػع عمػػػييـ العػػبء األك

كتكفير الدعـ المناسب، كتكفير الدكرات التدريبية الخارجية، كما يعتبر مصدر اتخاذ القرارات كالقػدرة 
عمى التعامؿ مع المعمكمات كتحميميا كاالسػتفادة مػف جميػع مكنكناتيػا كاعػداد الخطػط الالزمػة لمعمػؿ 

الرتب األقؿ ال تممػؾ سػمطة القػرار بمػا يتعمػؽ باألزمػات  ، في حيف أف(مصدر القرار)كىـ باعتبارىـ 
 عمميػػػة مػػػف جػػػزءان  أف أصػػػبح كحيػػػث التػػػدريبالعامػػػة كال يطمػػػع عمػػػى كافػػػة المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت، 
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 عمميػة مػف جػزءان  كأصػبح متكاصػمة، حمقات في كثقافيان  كعمميان  مينيان  العامميف تنمية تستيدؼ متكاممة
كمػػػف ثػػػـ فالرتػػػب األعمػػػى ىػػػـ أكثػػػر إدراكػػػان لمحاجػػػة لبػػػرامج التػػػدريب  المنظمػػػة فػػػي المسػػػتمرة التحسػػػيف

الالزمة إلدارة األزمات كالككارث، في حيف أف الرتب العسكرية مف رائػد فػأدنى تقتصػر نظػرتيـ عمػى 
 .العمؿ الميداني كبشكؿ خاص التدريب المتعمؽ بمعالجة األزمات كالككارث حيف كقكعيا

 تبػػػيف القيمػػػة االحتماليػػػة  أمػػػا بالنسػػػبة لبػػػاقي المجػػػاالت فقػػػد(Sig.)  المقابمػػػة الختبػػػار تحميػػػؿ
0.05التبايف األحادم أكبر مف مستكل الداللة    كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجػد فػركؽ

ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ ىػػذه المجػػاالت تعػػزل إلػػى 
 .الرتبة العسكرية

فعدـ اختالؼ آراء المبحكثيف في بػاقي الفقػرات، حيػث التعامػؿ الميػداني مػع األزمػات كالكػكارث، 
كىػػػذه الفقػػػرات تشػػػترؾ فييػػػا كتتعامػػػؿ معيػػػا كافػػػة الرتػػػب العسػػػكرية بشػػػكؿ أكبػػػر مػػػف غيرىػػػا، كال 

 . اختالؼ بينيـ عمى مدل الحاجة ليا
 ذات فػركؽ تكجػد ال أنػو النتػائج حيػث أظيػرت( 2007اسػميـ،)اتفقت نتائج ىػذه الدراسػة مػع دراسػة 

 .الكظيفية الدرجة إلى تعزم األزمات إدارة عمى= α 0.05 داللة مستكل عند إحصائية داللة
 .كلـ تختمؼ نتائج الدراسة مع أم مف نتائج الدراسات السابقة 
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عينااة بااين متوسااطات تقااديرات ( α=0.05)ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى  .5
 .الدراسة حول الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث تعزى لمتغير المؤىل العممي

 متغير المؤىل العممي -اختبار تحميل التباين (: 27)جدول 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة "F"قيمة 

 0.06 2 0.12 بيف المجمكعات مدل تكفر التخطيط المناسب

 0.42 109 45.76 داخؿ المجمكعات 0.864 0.146

  111 45.88 المجمكع

 0.05 2 0.09 بيف المجمكعات مدل تكافر المعمكمات

 0.56 109 61.54 داخؿ المجمكعات 0.923 0.080

  111 61.63 المجمكع

 0.15 2 0.30 بيف المجمكعات مدل تكفر برامج التدريب

 0.69 109 75.48 داخؿ المجمكعات 0.803 0.219

  111 75.78 المجمكع

 0.19 2 0.38 بيف المجمكعات مدل تكفر الميارات القيادية

 0.39 107 41.26 داخؿ المجمكعات 0.612 0.493

  109 41.64 المجمكع

تككيف فريؽ إدارة  أىمية
 األزمات كالككارث

 0.04 2 0.07 بيف المجمكعات

 0.76 108 81.86 داخؿ المجمكعات 0.952 0.049

  110 81.94 المجمكع

 0.21 2 0.41 بيف المجمكعات مدل تكفر المعدات كالتقنيات

 0.68 107 72.25 داخؿ المجمكعات 0.736 0.307

  109 72.67 المجمكع

 0.03 2 0.05 بيف المجمكعات جميع المجاالت

 0.43 109 46.65 المجمكعاتداخؿ  0.941 0.061

  111 46.70 المجمكع

 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة *  
 :يمكف استنتاج ما يمي( 27)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 

  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.)  المقابمة الختبار تحميؿ التبػايف األحػادم أكبػر مػف مسػتكل
0.05الداللة    لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجػد فػركؽ
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ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ الجاىزيػػة إلدارة األزمػػات 
كالكػػكارث تعػػزل لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي كذلػػؾ لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الدراسػػة كلممجػػاالت 

 .مجتمعة

كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف أصػػػحاب المسػػػتكيات العمميػػػة المختمفػػػة أصػػػبحكا أكثػػػر إدراكػػػان لألزمػػػات 
األكثر  األدنىكالككارث المحتممة كالجاىزية ليا، حيث تساكل أصحاب المستكيات التعميمية 

فػػي العمػػؿ الميػػداني فػػي مكاجيػػة األزمػػات كالكػػكارث مػػع المسػػتكيات التعميميػػة العميػػا  اشػػتراكان 
دارة  القػػادريف عمػػى دارة فػػرؽ األزمػػات كالكػػكارث كالتعامػػؿ مػػع المعمكمػػات كا  كضػػع الخطػػط كا 

 .األزمات في مختمؼ مستكياتيا كمراحميا
 ذات فركؽ تكجدال  أنو النتائج أظيرتحيث ( 2008آؿ سالـ، )كقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 

كمػا  ،اختمفت مستكياتيـ العمميةلدل مفردات مجتمع الدراسة في منطقة نجراف ميما  إحصائية داللة
لدل مفػردات مجتمػع الدراسػة لمػدل تػكافر المعػدات  ةإحصائيذات داللة  فركؽأظيرت النتائج كجكد 

الالزمة لمتعامؿ مع األزمات كالككارث األمنية في منطقػة نجػراف ككانػت الفػركؽ لصػالح حممػة درجػة 
لػػدل مفػػردات مجتمػػع الدراسػػة  ةصػػائيإحذات داللػػة  فػػركؽالماجسػػتير،  كمػػا أظيػػرت النتػػائج كجػػكد 

لمدل تكافر خطط الطكارئ لمتعامؿ مع األزمات كالكػكارث األمنيػة فػي منطقػة نجػراف ككانػت الفػركؽ 
(  2008،آؿ الشػيخ)  دراسػةنتػائج  مػع الحاليػة النتػائج اتفقػتلصػالح حممػة الشػيادات العمميػة، كمػا 

 الدراسػة مجتمػع أفػراد متكسػطات بػيف ةإحصػائيذات داللػة  فػركؽ كجػكد عػدـ النتػائج أظيػرت حيػث
حكؿ جاىزية إدارات األمف كالسالمة بالييئة الممكية بالجبيؿ كينبع لمكاجية األزمات كالككارث تعزل 

 .لمتغير المؤىؿ العممي

 ذات فركؽ تكجد أنو النتائج أظيرتحيث ( 2008عكدة، )كقد اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة 
 األزمات إلدارة بغزة اإلسالمية الجامعة إدارة فعالية حكؿ المبحكثيف إجابات بيف إحصائية داللة
 بالدرجة الفركؽ تأتي ثـ الدبمكـ كمف شيادة حممة الفركؽ لصالح تأتي العممي حيث لممؤىؿ تعزل
 .الماجستير حممة لصالح الثانية
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تقااديرات عينااة بااين متوسااطات ( α=0.05)ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى  .6
 .الدراسة حول الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث تعزى لمتغير الدورات التدريبية

 متغير الدورات التدريبية -اختبار تحميل التباين (: 28)جدول 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة "F"قيمة 

 0.89 3 2.68 بيف المجمكعات المناسبمدل تكفر التخطيط 

2.230 

0.089 

 

 
 0.40 108 43.21 داخؿ المجمكعات

  111 45.88 المجمكع

 0.68 3 2.03 بيف المجمكعات مدل تكافر المعمكمات

 0.55 108 59.60 داخؿ المجمكعات 0.304 1.226

  111 61.63 المجمكع

 1.41 3 4.24 المجمكعاتبيف  مدل تكفر برامج التدريب

 0.66 108 71.55 داخؿ المجمكعات 0.100 2.132

  111 75.78 المجمكع

 0.90 3 2.71 بيف المجمكعات مدل تكفر الميارات القيادية

 0.37 106 38.92 داخؿ المجمكعات 0.066 2.463

  109 41.64 المجمكع

تككيف فريؽ إدارة أىمية 
 األزمات كالككارث

 0.20 3 0.61 بيف المجمكعات

 0.76 107 81.32 داخؿ المجمكعات 0.847 0.269

  110 81.94 المجمكع

 0.50 3 1.49 بيف المجمكعات مدل تكفر المعدات كالتقنيات

 0.67 106 71.18 داخؿ المجمكعات 0.531 0.738

  109 72.67 المجمكع

 0.66 3 1.99 بيف المجمكعات جميع المجاالت

 0.41 108 44.72 داخؿ المجمكعات 0.193 1.602

  111 46.70 المجمكع

 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة   *

 :يمكف استنتاج ما يمي( 28)المكضحة في جدكؿ مف النتائج 
  تبيف أف القيمة االحتمالية(Sig.)  المقابمة الختبار تحميؿ التبػايف األحػادم أكبػر مػف مسػتكل

0.05الداللة    لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجػد فػركؽ
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ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ الجاىزيػػة إلدارة األزمػػات 
دكرات التدريبيػة كذلػؾ لكػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت الدراسػة كلممجػػاالت كالكػكارث تعػزل لمتغيػر الػ

 .مجتمعة

 لبػرامج االحتيػاج نحػك مػدل متشػابية رؤيػة الدراسػة مجتمػع مفػردات لػدل أف يعنػي كىػذا 
 أف عمػى مؤشػر كىػذا ،جيػاز الػدفاع المػدني فػي كالكػكارث األزمػات إلدارة الالزمػة التػدريب
إدارات  في العامميف الضباط مف الدراسة مجتمع مفرداترؤية  في يؤثر ال التعميمي المستكل

 .كالككارث األزمات إلدارة الالزمة التدريب لبرامج االحتياج لمدل جياز الدفاع المدني

ذات  فركؽ كجكد عدـ النتائج أظيرت حيث(  2008،آؿ الشيخ)  دراسة مع الحالية النتائج كاتفقت
حكؿ جاىزية إدارات األمف كالسالمة بالييئة  الدراسة مجتمع أفراد متكسطات بيف ةإحصائيداللة 

 .الممكية بالجبيؿ كينبع لمكاجية األزمات كالككارث تعزل لمتغير الدكرات التدريبية
 .كلـ تختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع أم مف نتائج الدراسات السابقة
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 الدراشة ىتائر

 الحصول تم التي البيانات تحميل خالل من اتضحت التي النتائج من العديد إلي الدراسة توصمت
 :يمي كما ىي و مجتمع الدراسة أفراد من عمييا

  والكوارثفي مجال التخطيط إلدارة األزمات: 
أظيرت الدراسة تجاه جاىزية إدارات الدفاع المدني بغزة مف حيث تكفر التخطيط، بأف ىناؾ 

تقكـ اإلدارة بالتخطيط المسبؽ لمتعامؿ مع التزاـ بعممية التخطيط إلدارة األزمات كالككارث حيث 
، حيث تبيف أف المتكسط الحسابي النسبي لجميع مجاالت التخطيط األزمات كالككارث فكر حدكثيا

، كيرجع ذلؾ ألىمية عممية التخطيط في إدارة األزمات كالككارث كالخاصة %70.44يساكم 
المدني إلدارة معده لدل جياز الدفاع ( سيناريكىات)بأعماؿ الدفاع المدني، حيث كجكد خطط 

في اإلدارات كاألقساـ المختمفة في عمميات  ظفيف الفاعميفاألزمات كالككارث، كما يتـ إشراؾ المك 
 . التخطيط

 

 في مجال أىمية توافر المعمومات الالزمة إلدارة األزمات والكوارث: 

بالمعمكمات، بأف  االىتماـأظيرت الدراسة تجاه جاىزية إدارات الدفاع المدني بغزة مف حيث 
 ت كالتي ليا دكرىا الياـ في إدارة األزمات كالككارث، المعمكمامف قبؿ إدارات الدفاع المدني ب اىتماـ
 األساس يعتبر العامميف في جياز الدفاع المدني قبؿ مف بالمعمكمات االىتماـ أف الباحث كيرل
 اتخاذ عمى القيادة كيساعد ات كالككارثاألزم مراحؿ بجميع المتخذة كاإلجراءات التدابير كافة لنجاح
، حيث يتبيف أف المتكسط الحسابي النسبي يساكم المناسب الكقت في كالمناسبة الصحيحة القرارات
 مع التعامؿ في الحديثة التكنكلكجية استخداـ إلى الحالية النتيجةحيث أظيرت ، 67.61%

 إلى إضافة المناسب، الكقت في المعمكمات تكفير عممية فير كبي دكر مف ليا كما المعمكمات
 مصادر عمى اإلدارة كاالعتماد البيانات قكاعد في المخزنة لممعمكمات كاألماف الحماية سبؿ تكفير
 .المعمكمات عمى الحصكؿ في متنكعة

 في مجال أىمية التدريب في إدارة األزمات والكوارث: 
أظيػػػرت الدراسػػػة تجػػػاه جاىزيػػػة إدارات الػػػدفاع المػػػدني بغػػػزة مػػػف حيػػػث التػػػدريب، حيػػػث أف ىنػػػاؾ 

مػف قبػؿ إدارات الػدفاع المػدني فػي قطػاع غػزة بالتػدريب كمػا لػو مػف أىميػة فػي إدارة األزمػات  اىتماـ
، كيعمػػؿ ذلػػؾ بسػػبب كجػػكد إدارة خاصػػة %68.27كالكػػكارث، حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي 

يكجػد بػرامج تػدريب لمكاجيػة كمػا بالتدريب في جياز الدفاع  المػدني، تخػتص بكافػة أنػكاع التػدريب، 
يػػتـ عقػػد حصػػص تدريبيػػة ، ك المػػدني الػػدفاعات كالكػػكارث لمضػػباط كالعػػامميف فػػي كافػػة إدارات األزمػػ

يقػػػـك الضػػػباط بتػػػدريب العػػػامميف قبػػػؿ قيػػػاميـ  ، كمػػػامسػػػتمرة عمػػػى رأس العمػػػؿ لرفػػػع كفػػػاءة العػػػامميف
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، كيسػاعد فػي عمميات المحاكاة لإلخالء كاإليكاء بشػكؿ منػتظـ إجراءيتـ  ، كماباألعماؿ المكمفيف بيا
 .التقنيات الحديثة كالحاسكب كاألفالـ التعميميةاعخخذاف ذلؾ 

  تىفز انمهاراث انقياديت انالسمت إلدارة األسماث وانكىارثفي مجال أىمية: 
أظيرت الدراسة تجاه جاىزية إدارات الدفاع المدني بغزة مف حيث تكفر الميػارات القياديػة الالزمػة 

كاء كانت الميػارات شخصػية أك مكتسػبة، حيػث بمػغ  المتكسػط الحسػابي إلدارة األزمات كالككارث، س
أف باسػتطاعة القائػد تكزيػع األدكار كتحديػد الميػاـ كالمسػئكليات ، كالسبب فػي ذلػؾ %77.16النسبي 

ككػػػذلؾ اسػػتخداـ كتكظيػػػؼ اإلمكانيػػػات البشػػػرية كالماديػػػة كاسػػػتخدميا  كتكػػكيف فػػػرؽ العمػػػؿ المتجانسػػػة
يػػػػة األزمػػػػات كالكػػػػكارث، كػػػػذلؾ قدرتػػػػو عمػػػػى إيصػػػػاؿ المعمكمػػػػات لمرؤسػػػػاء، االسػػػػتخداـ األمثػػػػؿ لمكاج

يصاؿ التعميمات كالتكجييات لممرؤكسيف كالمشاركيف  .كا 

 في مجال أىمية تكوين فريق إدارة األزمات: 
أظيػػرت الدراسػػة تجػػاه جاىزيػػة إدارات الػػدفاع المػػدني بغػػزة مػػف حيػػث تكػػكيف فػػرؽ العمػػؿ ، حيػػث 

ـ لفريػؽ إدارة األزمػات فػي مكاجيػة األزمػات كالكػكارث فػي جيػاز الػدفاع أكضحت الدراسة الدكر المي
أىميػة فػرؽ  إلػى، كيرجع ذلؾ %66.61المدني في قطاع غزة، حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي 

ىػػـ ك األقربػػكف لألزمػػة  العػػامميف فػػي الػػدفاع المػػدني ىػػـلػػدل جيػػاز الػػدفاع المػػدني، حيػػث أف العمػػؿ 
، كذلؾ مف خالؿ تككيف الفرؽ المختمفػة كالمتخصصػة تكفير الحؿ المناسب ليا األقدر عمى حميا أك

ككػػػػذلؾ كجػػػػكد غرفػػػػة عمميػػػػات لمطػػػػكارئ مجيػػػػزة بكافػػػػة ة كافػػػػة أنػػػػكاع األزمػػػػات كالكػػػػكارث، فػػػػي إدار 
 .المستمزمات الضركرية إلدارة األزمات كالككارث

  تىفز انمعذاث وانتقنياث انالسمت إلدارة األسماث وانكىارثفي مجال: 
المعمممذاث والخقىُممماث تػػػكفر أظيػػػرت الدراسػػػة تجػػػاه جاىزيػػػة إدارات الػػػدفاع المػػػدني بغػػػزة مػػػف حيػػػث 

، حيػػث بمػػغ المتكسػػط كدكرىػػا فػػي  مكاجيػػة األزمػػات كالكػػكارث الالصمممت إلداسة األصممماث والكممىاسد
،  إال أف ىػػػذا الػػػدكر بحاجػػػة إلػػػى تطػػػكير حيػػػث يػػػرل الباحػػػث ضػػػركرة %63.73الحسػػػابي النسػػػبي 

بتػػػكفير المعػػػدات كالتجييػػػزات الفنيػػػة المتطػػػكرة كالعمػػػؿ عمػػػى تحػػػديثيا كصػػػيانتيا، كتػػػدريب  االىتمػػػاـ
الككادر البشرية عمييا، كذلؾ لرفع جاىزية الدفاع المدني في قطػاع غػزة لمكاجيػة األزمػات كالكػكارث 

 .بغية تحقيؽ أىدافو المنشكدة

 األزمات بإدارة وعالقتيا الشخصية العوامل مجال في. 
العماار، )فااروق ذات داللااة إحصااائية حااول الجاىزيااة إلدارة األزمااات والكااوارث تعاازى إلااى ال توجااد 

الخبرة، طبيعة العمل، الرتبة العسكرية، المؤىل العممي، الدورات التدريبية في مجال إدارة األزمات 
 .α=0.05 عند مستوى الداللة (. والكوارث
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 لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية"  تحميػؿ التبػايف األحػادم" تـ استخداـ اختبار 
 .متكسطات أك أكثر 3كىذا االختبار المعممي يصمح لمقارنة 

 :انتانيت انفزعيت انفزضياث انفزضيت هذه من ويتفزع
باين متوساطات تقاديرات عيناة ( α=0.05)ال توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى  - أ

 .األزمات والكوارث تعزى لمتغير العمرالدراسة حول الجاىزية إلدارة 

  أظيػػرت النتػػائج تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة(Sig.)  المقابمػػة الختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم
0.05أقػػػؿ مػػػف مسػػػتكل الداللػػػة    كبػػػذلؾ يمكػػػف "مػػػدل تػػػكفر التخطػػػيط المناسػػػب"لمجػػػاؿ ،

يف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىػذا استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ب
سنة،  30الذيف أعمارىـ اقؿ مف  المبحكثيفالمجاؿ تعزل إلى العمر، كتأتي الفركؽ  لصالح 

المقابمػػػة الختبػػػار تحميػػػؿ  (.Sig)أمػػػا بالنسػػػبة لبػػػاقي المجػػػاالت فقػػػد تبػػػيف القيمػػػة االحتماليػػػة 
0.05التبايف األحادم أكبر مف مستكل الداللة    كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجػد فػركؽ

ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ ىػػذه المجػػاالت تعػػزل إلػػى 
 .العمر

باين متوساطات تقاديرات عيناة ( α=0.05)ال توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى  - ب
 .تعزى لمتغير سنوات الخبرةالدراسة حول الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث 

  أظيرت النتائج أف القيمة االحتمالية(Sig.)  المقابمة الختبار تحميؿ التبايف األحادم أقؿ مف
0.05مسػػػتكل الداللػػػة    مػػػدل تػػػكفر التخطػػػيط المناسػػػب، مػػػدل تػػػكافر "لكػػػؿ مػػػف مجػػػاالت

، كبػػذلؾ "ؽ إدارة األزمػات كالكػكارثتكػكيف فريػ أىميػةالمعمكمػات، مػدل تػكفر بػرامج التػدريب، 
يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة 

الػػػذيف  المبحػػػكثيفحػػػكؿ ىػػػذه المجػػػاالت تعػػػزل إلػػػى سػػػنكات الخبػػػرة، كتػػػأتي الفػػػركؽ  لصػػػالح 
قيمػػة االحتماليػػة سػػنكات الخبػػرة ليػػـ اقػػؿ مػػف سػػنتيف، أمػػا بالنسػػبة لبػػاقي المجػػاالت فقػػد تبػػيف ال

(Sig.)  0.05المقابمة الختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم أكبػر مػف مسػتكل الداللػة   كبػذلؾ
يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػطات تقػديرات عينػة الدراسػة 

 .حكؿ ىذه المجاالت تعزل إلى سنكات الخبرة

باين متوساطات تقاديرات عيناة ( α=0.05)داللاة إحصاائية عناد مساتوى ال توجد فاروق ذات  - ج
 .الدراسة حول الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث تعزى لمتغير طبيعة العمل

  أظيػػرت النتػػائج أف القيمػػة االحتماليػػة(Sig.)  المقابمػػة الختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم أكبػػر
0.05مف مستكل الداللة    لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كبذلؾ يمكف اسػتنتاج أنػو ال

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػكؿ الجاىزيػة إلدارة 
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األزمػػػػات كالكػػػػكارث تعػػػػزل لمتغيػػػػر طبيعػػػػة العمػػػػؿ كذلػػػػؾ لكػػػػؿ مجػػػػاؿ مػػػػف مجػػػػاالت الدراسػػػػة 
 .كلممجاالت مجتمعة

باين متوساطات تقاديرات عيناة ( α=0.05)ئية عناد مساتوى ال توجد فاروق ذات داللاة إحصاا - د
 .الدراسة حول الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث تعزى لمتغير الرتبة العسكرية

  أظيرت النتائج أف القيمة االحتمالية(Sig.)  المقابمة الختبار تحميؿ التبايف األحادم أقؿ مف
0.05مسػػػتكل الداللػػػة    مػػػدل تػػػكفر التخطػػػيط المناسػػػب، مػػػدل تػػػكافر "لكػػػؿ مػػػف مجػػػاالت

، كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة "المعمكمػػات، مػػدل تػػكفر بػػرامج التػػدريب
إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطات تقػػػػديرات عينػػػػة الدراسػػػػة حػػػػكؿ ىػػػػذه المجػػػػاالت تعػػػػزل إلػػػػى الرتبػػػػة 

بػة رائػد فػأعمى، أمػا بالنسػبة لبػاقي الػذيف برت المبحػكثيفالعسكرية، حيث كانت الفركؽ لصالح 
المقابمػة الختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم أكبػر  (.Sig)المجاالت فقػد تبػيف القيمػة االحتماليػة 

0.05مف مستكل الداللة    كبذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
 .ذه المجاالت تعزل إلى الرتبة العسكريةبيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ى

باين متوساطات تقاديرات عيناة ( α=0.05)ال توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى  - ه
 .الدراسة حول الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث تعزى لمتغير المؤىل العممي

  أظيػػرت النتػػائج أف القيمػػة االحتماليػػة(Sig.) ف األحػػادم أكبػػر المقابمػػة الختبػػار تحميػػؿ التبػػاي
0.05مف مستكل الداللة   كبذلؾ يمكف اسػتنتاج أنػو ال  لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػكؿ الجاىزيػة إلدارة 
األزمػػػات كالكػػػكارث تعػػػزل لمتغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػي كذلػػػؾ لكػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت الدراسػػػة 

 .كلممجاالت مجتمعة

توساطات تقاديرات عيناة باين م( α=0.05)ال توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى  - و
 .الدراسة حول الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث تعزى لمتغير الدورات التدريبية

  أظيػػرت النتػػائج أف القيمػػة االحتماليػػة(Sig.)  المقابمػػة الختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم أكبػػر
0.05مف مستكل الداللة    بذلؾ يمكف اسػتنتاج أنػو ال لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة ك

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقػديرات عينػة الدراسػة حػكؿ الجاىزيػة إلدارة 
األزمػػات كالكػػكارث تعػػزل لمتغيػػر الػػدكرات التدريبيػػة كذلػػؾ لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الدراسػػة 

 .كلممجاالت مجتمعة
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 التىصًات

فإن ىناك بعض التوصيات التي يقترحيا الباحث، في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة، 
 :والتي يأمل أن تفيد المسئولين والميتمين بموضوع الدراسة، ومن أىم ىذه التوصيات

 في مجال التخطيط إلدارة األزمات والكوارث: 

 اإلدارة تتبع منظمة، كؿ في كالككارث األزمات إلدارة مستقمة إدارية كحدة إنشاء ضركرة .1
مع  ،المحتممة كالككارث األزمات عالج عف مباشر بشكؿ مسئكلة كتككف قراراتيا، في العميا

 .كجكد غرفة عمميات لمطكارئ مجيزة بكافة المستمزمات الضركرية إلدارة األزمات كالككارث
 مكاجية األزمات في المشاركة األمنية كافة األجيزة جيكد بيف بالتنسيؽ تختص إدارة إنشاء .2

 .كؿ جية مشاركة تدخؿ ككقت دكر كتحديد باستمرار، تيالدعـ جاىزي كالككارث

 التخطٌط جعل على العمل ضرورةبالتخطيط داخؿ جياز الدفاع المدني، مع  االىتماـزيادة  .3

 :كذلؾ مف خالؿ اإلستراتٌجً  للتخطٌط مكمل   أو جزءا   األزمات إلدارة
 .كالككارثستعانة بالخبرات الخارجية عند كضع الخطط إلدارة األزمات الا -

 .كضع برنامج زمني لتنفيذ المياـ المكضحة بالخطة كتدريب فريؽ األزمات عمى تنفيذىا -

 .خطة لمتكاصؿ الفعاؿ مع جميكر األزمات في حاؿ نشكبيا كضع -

 بالتقنيات األزمات كالككارث بمكاجية المختصة األجيزة لدعـ مستقمة ميزانية تخصيص -

 .األزمات كالككارث مكاجية مجاؿ في المتطكرة كالتجييزات
 .مكارد بشرية كفنية كافية لتنفيذ خطة مكاجية األزمات كالككارث تكفير -

تنفيذ الخطط الفرضية كتكرارىا حتى تزداد خبرة الضباط كاألفراد العامميف في مكاجية  -
األزمات كالككارث، كأف يتـ تفادم األخطاء التي تحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ المطمكب 

 . أزمة أك كارثةتحقيقيا عند كقكع 
 سبؽ مما العبرة تؤخذ بحيث فّعاؿ بشكؿ السابقة األزمات مكاجيات نتائج مف االستفادة -

 تجارب مف كاالستفادة السابقة، األزمات في القصكر أكجو كتفادم أزمات مف مكاجيتو
 .الخبرات كتبادؿ المشترؾ، التعاكف خالؿ مف األزمات إدارة مجاؿ في المتقدمة الدكؿ

 .دارة األزمات كالككارث بصفة مستمرة ككفقان لممعمكمات المستحدثةإتقييـ خطط  إعادة -

 في مجال أىمية توافر المعمومات الالزمة إلدارة األزمات والكوارث: 

تعتمد عمى تقنيات المعمكمات  المتكقعة ر قاعدة معمكمات متطكرة عف األزمات كالككارثيتكف .1
تكفر قاعدة البيانات الحالية ، حيث كبما يستجد بصفة مستمرةتحديثيا يتـ حيث . الحديثة

 . لمكاجية األزمات كالككارث المتكقعة( سيناريكىات)حمكالن معدة مسبقان 
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يتـ كالمتعمؽ ببدارة األزمات كالككارث، ك  نظاـ متكامؿ لممعمكمات كنظـ االتصاالتإنشاء  .2
 -د المعمكماتقكاع -الحاسب ا لي)يا مثؿ الحديثة المتطكرة في التقنيةاستخداـ 
 .....(.الخ -االتصاالت

لممحافظة عمييا  كالبيانات الخاصة باألزمات كالككارث نسخ احتياطية مف المعمكمات عمؿ .3
 .أك كارثة مف التمؼ أك الضياع في حاؿ حدكث أزمة

 في مجال أىمية التدريب في إدارة األزمات والكوارث: 
 برامج تطكير طريؽ عف األزمات مع ؿالتعام عمى القادرة البشرية الككادر تأىيؿ ضركرة .1

 كاختيار ،ات كالككارثاألزم إدارة فريؽ تخصصات مختمؼ في متنكعة كعممية نظرية تدريبية
 لمتخصص المتقدمة لمدكؿ الكفاءة ذكم كابتعاث كالمتخصصة، المؤىمة الككادر كاستقطاب

 .العمـ ىذا في

 سكاء كالككارث األزمات إدارة في ةكالمشار  الجيات بيف التنسيؽ معدالت زيادة عمى الحرص .2
 حد أدنى إلى الخسائر لتقميؿ مسبقان  معدة سيناريكىات كفؽ كقكعيا، بعد أك أثناء أك قبؿ

 .الكارثة أك األزمة مكاجية في التفكؽ كضماف ممكف،
تكفير الدعـ كالتعزيز النفسي لمعامميف لإلسياـ كالمشاركة ضمف برامج التدريب في مجاؿ  .3

 .كالككارث األزمات إدارة

بعض استخداـ تشمؿ ، عقد حصص تدريبية مستمرة عمى رأس العمؿ لرفع كفاءة العامميف .4
 .التقنيات الحديثة كالحاسكب كاألفالـ التعميمية

مف األبحاث  االستفادةك  كمستمر دكرم بشكؿ عمؿ ككرشات كندكات مؤتمرات عقد .5
 .كالمؤتمرات كأكراؽ العمؿ المتعمقة بتطكير برامج إدارة األزمات كالككارث

  تىفز انمهاراث انقياديت انالسمت إلدارة األسماث وانكىارثفي مجال أىمية: 
 مع التعامؿ في كفعاؿ كبير دكر ليا كالتيالضباط  لدل القيادية الميارات كتطكير تنمية ضركرة
داراتي األزمات مف خالؿ استخداـ كتكظيؼ اإلمكانيات البشرية كالمادية كاستخدميا االستخداـ  اكا 

 .األمثؿ لمكاجية األزمات كالككارث

 في مجال أىمية تكوين فريق إدارة األزمات: 
 كالعامميف اإلدارة بيف التفاعؿ خالؿ مف كذلؾ عمؿ فرؽ ضمف العمؿ فكرة كتشجيع تدعيـ .1

 كتبادؿ المختمفة كاألقساـ اإلدارات بيف كالتعاكف كفريؽ، العمؿ ركح سيادة خالؿ مف كذلؾ
 .مستكل أفضؿ عمى العمؿ إنجاز عمى تساعد التي كاألفكار كالمقترحات ا راء
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االستعانة بخبراء كمتخصصيف مف خارج المؤسسة عند تشكيؿ فريؽ إدارة األزمات  .2
 .كالككارث

  األسماث وانكىارثتىفز انمعذاث وانتقنياث انالسمت إلدارة في مجال: 

العمؿ عمى تكفير معدات كتجييزات فنية مخصصة لمكاجية األزمات كالككارث، بحيث يتـ  .1
 .صيانتيا كتحديثيا بصكرة مستمرة كمكاكبة التطكر

 .تدريب الككادر البشرية المدربة عمى التعامؿ مع المعدات كالتقنيات الحديثة .2
التميفكف، )تصاالت كالخاصة ببدارة األزمات تكفير التقنيات الفنية الالزمة كالمتعمقة باال .3

بدائؿ لممعدات ككسائؿ االتصاؿ الستخداـ إحداىا عند مع تكفير  ....(.الفاكس، الالسمكي،
 .تعطؿ األخرل

التنسيؽ مع جيات خارجية لمحصكؿ عمى التقنيات كالمعدات في حالة النقص المحمي عند  .4
 .حدكث األزمة أك الكارثة

 .تتعمؽ باإليكاء المؤقت لممشرديف في حاؿ حدكث األزمة أك الكارثةإيجاد تجييزات  .5
 حيث الحديثة، العمـك مف ُيعد كىك سيما ال األزمات إدارة عمـ كدراسة ببحث االىتماـ ضركرة 

 .العممي بالبحث الجديرة المكاضيع مف العديد ىناؾ أف
 
 
 مستقبمية دراسات: 
 .األمنية كدكرىا في مكاجية األزمات كالككارثالتنسيؽ بيف األجيزة  عف دراسة إجراء .1
 . عمى دكر القيادات األمنية في فاعمية إدارة األزمات دراسة إجراء .2
 .مدل جاىزية الحككمة الفمسطينية لمكاجية حرب محتممة عمى قطاع غزة عف دراسة إجراء .3
 
 
 
 
 
 
 
 



172 
 

 :عــــراجــــــــــامل

 :انمزاجع انعزبيت: أولا 

 .دار المعارؼ: ، الجزء الخامس، القاىرة"العرب لسان”ابف منظكر،   .1

األمن والسالمة  إداراتمدى جاىزية "، (2008)آؿ الشيخ، بدر بف عبد المحسف بف محمد، .2

األمف كالسالمة بالييئة  ببداراتدراسة مسحية عمى العامميف : لمواجية األزمات والكوارث

 .جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية: ، رسالة ماجستير، الرياض"كينبع الممكية لمجبيؿ

، مجمة الفكر الشرطي، "إدارة األزمة في المجال األمني"، (1995)أبك شامة، عباس،  .3

 .312-297: ، ص3، ع4اإلمارات، شرطة الشارقة ، ـ

مدني كالحماية برامج أجيزة الدفاع ال ،"إدارة عمميات الكوارث"، (2006)أبك شامة، عباس، .4

 .، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض-حمقة عممية -المدنية أثناء الككارث

 إدارة في اهوأثر المحوسبة اإلدارية المعمومات نظم فاعمية"، (2009)أبك عمرك، ىاني،  .5

 .، الجامعة اإلسالمية، غزة"فمسطيف في المصرفي القطاع عمى تطبيقية دراسة: األزمات

دارة األزمات"، (2002)السالـ، أبك قحؼ، عبد  .6 ، دار الجامعة الجديدة "اإلدارة اإلستراتيجية وا 

 .لمنشر، اإلسكندرية

مدى إسيام مركز القيادة والسيطرة في تنسيق العمميات ( "2004)العزيز،  األحمدم، عبد .7

 .الرياض. ، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية"األمنية في موسم الحج

مصطمحات اإلستراتيجية الدولية "، (2009)،(ISDR)اإلستراتيجية الدكلية لمحد مف الككارث   .8

 . ، األمـ المتحدة، جنيؼ، سكيسرا"لمحد من الكوارث

سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية "، (2007)اسميـ، كساـ صبحي مصباح،  .9

 .، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة"الفمسطينية



173 
 

دراسة : إدارة األزمات"، (2000)األعرجي ، عاصـ محمد حسيف كدقامسة، مأمكف أحمد  .10

ميدانية لمدل تكافر عناصر نظاـ إدارة األزمات مف كجية نظر العامميف في الكظائؼ اإلشرافية 

 .809 –733: ، ص4، ع39، مج مجمة اإلدارة العامة، "في أمانة عماف الكبرل

: جاىزية المنظمات في مواجية األزمات"، (2004)يكسؼ، عاصـ كالسيد، زاىر ، األعرجي .11

، 2، ع24المجمة العربية لإلدارة مج، "دراسة ميدانية في المديرية العامة لمدفاع المدني األردني

 101-53: ص

 دراسة :البترول بقطاع األزمات إدارة و الطوارئ خطط" ،(2003) عمي  محمد األمير، .12

 البيئية المتغيرات ظؿ في الصناعي القطاع في األزمات إلدارة الثامف المؤتمر تطبيقية،

 .شمس عيف جامعة :، القاىرة"المعاصرة

، دار الكتاب المبناني، الطبعة "الدفاع المدني في خدمة المواطن”، (1983)بحميس، بييج  .13

 .األكلى، بيركت، لبناف

 مشرؼ عال، اصالح، : ترجمة ، "يحدث ال قد لما التخطيط: األزمات إدارة" ،(2004) بميؾ .14

 .(بميؾ) لإلدارة المينية الخبرات مركز :القاىرة الثانية، الطبعة الرحمف، عبد تكفيؽ، : عممي

ماجستير،  ، رسالة"الحكومية المستشفيات في األزمات إدارة واقع" ،(2006)الجديمي، ربحي .15

 :اإلسالمية ،غزة الجامعة

، أبحاث الندكة "المعنية في حالة الكوارثالتنسيق بين األجيزة "، (1986)الحجكم، حسف،  .16

تكنس، المدينة كالككارث، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب –العممية الخامسة الخاصة 

 .لمنشر، الرياض

ومتكممًا  مؤثراً  خطيباً  و ناجحاً  مدرباً  لتصبح ووصية طريقة  "555، (1999)الحمادم، عمي  .17

، بيركت، ، "بارعاً   .لبنافدار ابف حـز



174 
 

منيج اقتصادي إداري لحل األزمات عمى : إدارة األزمات"( 1990)الخضيرم، محسف أحمد، .18

 .، القاىرة2مكتبة مدبكلي، ط ،"مستوى االقتصاد القومي والوحدة االقتصادية

 .العربية النيؿ مجمكعة  :القاىرة  ،"األزمات إدارة"  ،(2003)احمد، محسف الخضيرم، .19

دارة المخاطر مخططات"( 2011)نمر، الدبيؾ، جالؿ .20  زلزالية لمخاطر الكوارث، سيناريوىات وا 

، بحث مقدـ لمدكرة الثالثة لممنتدل العالمي لمحد مف "الفمسطينية المدن من لعينة متوقعة

 .مخاطر الككارث، جنيؼ

مدى فعالية إجراءات الدفاع المدني في مواجية حوادث " ،(2008)الدخيؿ اهلل، محمد صالح  .21

 .أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية: رسالة ماجستير، الرياض، "المباني انييار

 التعاكنية المنظمة) الحالة دراسة منيج منظور من األزمة إدارة"، (2003)دراسة الحكامدة،  .22

: ، صاألكؿ العدد -عشر التاسع المجمد-دمشؽ جامعة مجمة، (تحميمية كصفية دراسة :األردنية

159-191. 

ميمة أساسية من ميمات المؤسسات الشرطية  –ادارة األزمات "، (1996)البارم،  درة، عبد .23

 ، مجمة الفكر الشرطي،شرطة الشارقة، االمارات العربية، المجمد الخامس، العدد الثاني"العربية

، لمفترة "التقرير السنوي لممديرياة العامة لمدفاع المدني"، (2010)الدفاع المدني، .24

 .ف31/12/2009 –ف 01/01/2009
، الطبعة األكلى، دار "الكوارث الطبيعية والحد من آثارىا"، (2009)الدليمي، خمؼ حسيف، .25

 .صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف

 .مكتبة لبناف:، بيركت مختار الصحاح، (1986)الرازم، الشيخ محمد بف أبي بكر،  .26



175 
 

األسمحة  مدى جاىزية الدفاع المدني لمواجية"، (2005)الرحيمي، طالؿ بف مشارم،  .27

دراسة مسحية عمى العامميف بفرؽ التدخؿ في : البيولوجية في المممكة العربية السعودية

 .أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية: ، رسالة ماجستير، الرياض"حكادث المكاد الخطرة

 .جامعة عيف شمس، كمية التجارة ،"إدارة األزمات"، (2010)رفاعي، ممدكح كجبريؿ، ماجدة،  .28

األسس النظرية والعممية إلدارة الكوارث ومدى تطبيقيا في " ،(1997)زىراني، أحمد محمد ال .29

 .أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية: رسالة ماجستير، الرياض" إدارة األزمة

لمعممي  –المينية واألكاديمية  –الحاجات التدريبية " ، (1996)سالـ، عمي عبد العظيـ  .30

، مجمة "المؤىؿ كالخبرة كالمرحمة التعميمية عمى احتياجاتيـ إلييا: ل منالمغة العربية وأثر ك

 .مستقبؿ التربية العربية، المجمد الثاني، العدد األكؿ، شباط

 .عماف الشركؽ،، "األفراد إدارة - البشرية الموارد إدارة" ،(2000) نجيب، مصطفى شاكيش .31

، كزارة "الموجز في أعمال الدفاع المدنيالمرشد "، (1999)شريـ، إبراىيـ كاإلفرنجي،عمي، .32

 .الداخمية الفمسطينية، مديرية الدفاع المدني

المجمة العربية ، "مواجية األزمات األمنية، منظور إداري"، (1996)الشعالف، فيد أحمد،  .33

لمدراسات األمنية كالتدريب، إصدار المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض، العدد 

 .197-151: ، ص21

أكاديمية : الرياض ،"اآلليات-المراحل -األسس: إدارة األزمات( "2002)الشعالف، فيد أحمد،  .34

 .نايؼ العربية لمعمـك األمنية

بحث مقدـ  ، "دور التنسيق في نجاح خطط مواجية الكوارث" ،(2007)، الشعالف، فيد أحمد .35

رؤية ..فاع المدني كالمستقبؿلمؤتمر الدفاع المدني الحادم كالعشركف، تحت شعار الد

 .إستراتيجية، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية



176 
 

، جامعة نايؼ لمعمكـ 1ط ،"إدارة عمميات األزمات األمنية"، (2005)الشيراني، سعد بف عمي،  .36

 .األمنية، الرياض

 لمطبعة غريب دار  :ة القاىر ، "اإلدارة وفعالية القيادي السموك" ،(1996)طريؼ،  ، شكقي  .37

 .كالنشر كالتكزيع

دور برامج التدريب عمى رأس العمل في تنمية ميارات "، (2003)الصاعدم، سامر عبيد،  .38

: ، رسالة ماجستير، الرياض"دراسة تطبيقية بمنطقة المدينة المنكرة: العاممين في الدفاع المدني

 .أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية

 المركز. األكؿ الجزء -"الصناعة في المدني الدفاع مرجع"، (1991)(أ)حممي محمد صديؽ، .39

 .المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض مطابع كالتدريب، األمنية لمدراسات العربي

الجزء الثاني،  -" الصناعة في المدني الدفاع مرجع" ،(1991)،(ب)حممي محمد صديؽ، .40

المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب،  مطابع كالتدريب، األمنية لمدراسات العربي المركز

 .الرياض

 –، أبحاث الندكة العممية الخامسة الخاصة "الكوارث إدارة"، (1986)صديؽ، محمد حممي،  .41

 .  ـ1988تكنس، المدينة كالككارث، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب لمنشر، الرياض 

جاىات العاممين في قطاع الدفاع المدني نحو العمل ات"، (2003)الصقكر، ظرفاف بف ناصر، .42

 . أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية: ، رسالة ماجستير، الرياض"الميداني

، مجمة اإلدارة العامة، معيد اإلدارة العامة، "إدارة الكوارث"، (1990)الطيب، حسف أبشر،  .43

 .111-51: ، ص29 ، السنة65الرياض، العدد

، دكرة تدريبية، كزارة التربية "إدارة األزمات وحل المشكالت"، (2006)ناديا، عبد القادر،  .44

 .كالتعميـ، الككيت



177 
 

المعمومات ودورىا في اتخاذ القرارات "، (1995) ،عبد اليادم، محمد كبك عزة، عبد المجيد .45

دارة األزمات  .25 –5: ، ص2، ع 16، مج  المجمة العربية لممعمكمات ،"وا 

دراسة :، الدور الميداني لمقائد األمني في إدارة الكوارث"، (2007)طا، العتيبي، عمي بف ع .46

أكاديمية : ، رسالة ماجستير، الرياض"تطبيقية عمى مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنكرة

 .نايؼ العربية لمعمـك األمنية

ركز العربي ، نشر الم"إدارة األزمة في الحدث اإلرىابي"، (1990)عز الديف، أحمد جالؿ،  .47

 .لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياض

، مجمة الفكر الشرطي،شرطة الشارقة، اإلمارات "إدارة األزمة"، (1996)عشماكم، سعد الديف،  .48

 .العربية، المجمد الخامس، العدد الثاني

المركز  ، مطابع"الدفاع المدني في الحرب والسمم"،(1993) صالح، بف محمد العصيمي، .49

 .لمدراسات األمنية كالتدريب، الرياضالعربي 

القاىرة، إيتراؾ لمطباعة  كالنشر " إدارة األزمات في المستشفيات"، (2001)عميكه، السيد،  .50

 .كالتكزيع

: دور وتقنية نظم المعمومات في إدارة األزمات والكوارث"، (2003)العمار، عبد اهلل سميماف،  .51

جامعة نايؼ : رسالة ماجستير، الرياض" المدنيدراسة تطبيقية عمى المديرية العامة لمدفاع 

 .العربية لمعمـك األمنية

تدابير الدفاع المدني لمواجية الكوارث وحاالت "، ( 2005)العمرك، سميماف بف عبد اهلل،  .52

 .، حمقة عممية، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض"الطوارئ في المممكة العربية السعودية

 دراسة: غزة بقطاع العالي التعميم مؤسسات في األزمات إدارة قعوا"، (2008)عكدة، رىاـ،  .53

 .، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة"اإلسالمية الجامعة عمى تطبيقية



178 
 

، حمقة عممية حكؿ "دور أجيزة الدفاع المدني أثناء الكوارث"،  (2006)الغامدم، يحيى عمي، .54

، جامعة 13/9/2009-9ما بيف ( برامج أجيزة الدفاع المدني كالحماية المدنية أثناء الككارث)

 .األمير نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض

 المتكامل المنيج تطبيق عمى اإلنسانية العوامل أثر " ،(1999)، ىاشـ الحميد عبد غريب .55

 كالككارث، األزمات إلدارة الرابع السنكم المؤتمر في مقدـ بحث ،"المنظمات فى األزمات إلدارة

 .األزمات كحدة بحكث التجارة، كمية شمس، عيف جامعة

دراسة : تقييم تجارب وخطط طوارئ الدفاع المدني" ، (1999)الفرج، حمكد بف سميماف،  .56

 .جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية:، رسالة ماجستير، الرياض"مسحية عمى مدينة بريده

: التنسيق بين األجيزة األمنية ودوره في مواجية األزمات"، (2006)الفييد، عبد المحسف .57

جامعة :، رسالة ماجستير، الرياض"دراسة مسحية عمى الجيات األمنية بمدينة الجبيؿ الصناعية

 .نايؼ العربية لمعمـك األمنية

، الكطنية الفمسطينيةالصادر مف رئيس السمطة ، (3)قانون الدفاع المدني الفمسطيني رقم  .58

 . ـ بمدينة غزة28/5/1998بتاريخ 

دور إدارات العالقات العامة في التعامل مع األزمات "، (2003)القحطاني، سحمي محمد، .59

دراسة تطبيقية عمى إدارة العالقات العامة في الدفاع المدني، رسالة ماجستير، " والكوارث

 . أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية: الرياض

، رسالة "المجان األمنية ودروىا في إدارة األزمات"، (2005)كردـ، عبد اهلل بف متعب،  .60

 .أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية: ماجستير، الرياض

المجمة العربية، العدد  "الدفاع المدني وطب الكوارث"، (2003)المحياني، مساعد بف منشط،  .61

 .، الرياض27السنة  – 309



179 
 

 .، اإلسكندرية، الدار الجامعية"إدارة ألزمات"، (2006)ماىر، أحمد  .62

األضرار المادية في مراكز الدفاع المدني "، (2009)مديرية الدفاع المدني الفمسطيني، فبراير .63

، تقرير "18/01/2009 –27/12/2008الفمسطيني الناتجة عن العدوان اإلسرائيمي في فترة 

 .منشكر، كزارة الداخمية الفمسطينية

 يوماً  928 و الحرب من يوماً  23"، (2009) اإلنساف، ديسمبر، لحقكؽ الفمسطيني المركز .64

 ."الحصار من

 .، التكجيو السياسي كالكطني، الطبعة األكلى(2001)،المفكرة الفمسطينية .65

، السمطة الكطنية (2000)، منياج لجان الدفاع المدني في الوزارات والمؤسسات الحكومية .66

 .المديرية العامة لمدفاع المدنيالفمسطينية، 

ميارات إدارة األزمات األزمة بين الوقاية منيا والسيطرة "، (1996)ىالؿ، محمد عبد الغني،  .67

 .، الطبعة الرابعة، مركز تطكير األداء كالتنمية، القاىرة"عمييا

واالقتصادية تقرير أولي عن الخسائر اإلنسانية "، (2009فبراير،)كزارة التخطيط الفمسطيني،  .68

 .، غزة"لحرب الفرقان

إدارة األزمات في المدارس المتوسطة الحكومية لمبنات بالمدينة "، (2006)اليحيكم، صبرية،  .69

مجمة العمكـ التربكية كالدراسات اإلسالمية ، كمية التربية ، جامعة الممؾ سعكد " المنورة

 .بالرياض العدد الثامف عشر

 :تمىاقع انشبكت انعنكبىتي: ثانياا 

 .ف2010َىاَشhttp://www.pcd.ps/index.php?pagess=about  25  ،انذفاع انمذني انفهسطيني .1

 

 

http://www.pcd.ps/index.php?pagess=about


181 
 

 :انمزاجع األجنبيت: ثانثاا 

1. Bland, Michael, (1995), "Training managers to handle a crisis" 

Industrial and Commercial training journal, vol.27, no.2, pp 25-33 

2. Bozeman , W (2001), "An Investigation Of Computer – Based 

Simulation For School Crisis Management",  Journal Of School 

Leadership (11) ,pp. 290 – 312. 

3. Gove, ph & others, (1981) "Webster" Third New international  

Dictionary, Massachusetts : Merriam  Webster Inc. 

4. John K.S. Chong and Mee-Kau Nyaw, (2002),  "Are Hong Kong 

companies prepared for crisis?", Journal  of  Disaster Prevention and 

Management, Vol.11, No.1, pp: 12-17. 

5. Larsen, John and Massey, Joseph, (2006), "Crisis Management in 

Real Time: How to Successfully Plan for and Respond to a Crisis" 

Journal of Promotion Management, Vol. 12, (3/4), pp.63-97. 

6. Mostafa, Sheaff, Morris, Ingham,(2004)  Strategic preparation for 

crisis management in hospitals: empirical evidence from Egypt, 

Journal of Disaster  Prevention and Management, vol.13, No.5. 

7. Otto Lerbinger, (1999), "The Crisis Manager: Facing Risk and 

Responsibility",Lawrence Erlbaum Associates. 

8.  Pearson, Christine and Mitroff, Ian, (1993), "From Crisis Prone to 

Crisis Prepared: A Framework for Crisis Management.", Academy 

of  Management Executive, Vol.7, No.1,  pp 48-59. 

9. Petak, W.J. (1985), “Emergency management: a challenge for public 

administration”, Public Administration Review, Vol. 45 No. 1, pp. 3-7. 

10. Pheng, Low and others,(1999), "Crisis management: a survey of 

property development  firms, Property Management , Vol.17, No.3pp. 

231-251, MCB University. 



181 
 

11. Sapril, Caroline (2003), "Effective crisis management: Tools and best 

practice for new millennium", Journal of Communication  

Management, vol.7, No.4, pp 348-355. 

12. Shaluf,& Others, (2003), "A review of disaster and crisis", Journal  of  

Disaster Prevention and Management, Vol.12, No.1, pp: 24-32. 

13. Unlu, A., Kapucu, N., Sahin, B., (2010), "Disaster and crisis 

management in Turkey: a need for a unified crisis management 

system", Journal of  Disaster Prevention and Management, Vol. 19 No. 

2, pp. 155-174. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 
 

 
 
 

 قــــــــالحــــــامل
 

  أداة الدراشة( 1)امللحل رقه 

  الداخلٌدداول ىتائر االتصام ( 2)امللحل رقه 

  قائنة بأمساء حمهنني أداة الدراشة( 3)امللحل رقه 

  هًهلًة دهاز الدفاع املدىٌ( 4)امللحل رقه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 
 

 أداة الدراسة (1)الممحق رقم 
 تحية طيبة وبعد،،،،    ة/ت                   الكريم/األخ

 الصالو علًهه ورمحة اهلل وبرناته

االستبانة التي تـ تصميميا لجمع المعمكمات الالزمة لمدراسة التي يسرني أف أضع بيف يديكـ ىذه 
دراشة مصحًة على  –مدى اجلاهسية إلدارة األزمات والهىارخ " أقكـ ببعدادىا بعنكاف 

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة  "ضباط دهاز الدفاع املدىٌ يف قطاع غسة
 .إلسالمية بغزةالماجستير في إدارة األعماؿ مف الجامعة ا

 :وقد اشتممت الدراسة عمى ستة مجاالت ىي
 .التعرؼ عمى مدل تكفر التخطيط المناسب إلدارة األزمات كالككارث: أكالن 
 .معرفة مدل تكافر المعمكمات الالزمة في التعامؿ مع األزمات كالككارث: ثانيان 
 .األزمات كالككارثالكشؼ عف مدل تكفر برامج التدريب المناسبة لمتعامؿ مع : ثالثان 
 .معرفة مدل تكفر الميارات القيادية في التعامؿ مع األزمات كالككارث: رابعان 

 .التعرؼ عمى أىمية تككيف فريؽ إدارة األزمات كالككارث: خامسان 
 .الكشؼ عف مدل تكفر المعدات كالتقنيات الالزمة لمتعامؿ مع األزمات كالككارث: سادسان 

 لشخصًةالبًاىات ا: احملىر األول
 :في الخانة المناسبة( X)الرجاء استيفاء البيانات التالية وتحديد البيان المطموب بوضع عالمة 

 :انعمز -1

 .عىت فأكزش 40عىت          40أقل مه  - 30عىت             مه 30أقل مه                      

 

 :سنىاث انخبزة -2

 عىىاث فأكزش 10عىىاث        10أقل مه  -6عىىاث          6أقل مه  -2أقل مه عىخُه                           

 

  :طبيعت انعمم -3

 وائإ مششف وىبت                 / مذَش                       سئُظ قغم                     مششف                       

                    

 ..................(      حذد) وائإ مششف وحذة                           أخشي / مششف                      

     

 انزتبت انعسكزيت -4

 مالصف                      مالصف أوإ                    وقُإ                        سائذ فما فىظ                      

 

 :انمؤهم انعهمي -5

 الزاوىَت العامت فأقل         دبلىف ما بعذ الزاوىَت             بكالىسَىط فأعلً                         

      
 

 :انذوراث انتذريبيت في مجال إدارة األسماث وانكىارث -6

 واحذة             دوسحان                   رالد دوساث فأكزش      لم أحظل علً أٌ دوسة         دوسة  
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 جماالت الدراشة: احملىر الجاىٌ

 :في الخانة التي تمثل مدى موافقتك عمى كل عبارة من العبارات التالية( X)الرجاء وضع اشارة 
 مدى توفر التخطيط المناسب إلدارة األزمات والكوارث -1

موافق  العبارة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
التخطيط المسبؽ لمتعامؿ مع األزمات كالككارث فكر تقـك اإلدارة ب 1

 .حدكثيا
     

معده لدل جياز الدفاع المدني إلدارة ( سيناريكىات)تكجد خطط  2
 . األزمات كالككارث

     

كتدريب يتـ كضع برنامج زمني لتنفيذ المياـ المكضحة بالخطة  3
 .فريؽ األزمات عمى تنفيذىا

     

      . يكجد خطة لمتكاصؿ الفعاؿ مع جميكر األزمات في حاؿ نشكبيا 4

ستعانة بالخبرات الخارجية عند كضع الخطط إلدارة األزمات اليتـ ا 5
 .كالككارث

     

المكظفيف الفاعميف في اإلدارات كاألقساـ المختمفة في  إشراؾيتـ  6
 . عمميات التخطيط

     

      . تقـك اإلدارة عمى تكفير ميزانية خاصة لمعالجة األزمات كالككارث 7

منيا لمكاجية  االستفادةتقـك اإلدارة بالتحديد الدقيؽ لمجيات الممكف  8
 .األزمات كالككارث

     

كمادية كفنية كافية لتنفيذ خطة مكاجية األزمات  يكجد مكارد بشرية 9
 .كالككارث

     

دارة األزمات كالككارث بصفة مستمرة ككفقان إيـ خطط تقي إعادةيتـ  10
 .لممعمكمات المستحدثة

     

 توافر المعمومات الالزمة إلدارة األزمات والكوارث  أىمية -2

موافق  العبارة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 تكفر اإلدارة قاعدة معمكمات متطكرة عف األزمات كالككارث 1

 .تعتمد عمى تقنيات المعمكمات الحديثة المتكقعة
     

يتـ تحديث قاعدة البيانات عف األزمات كالككارث بصفة مستمرة  2
 .كبما يستجد

     

      . يكجد نظاـ جيد كمتكامؿ لممعمكمات كنظـ االتصاالت 3

تستطيع اإلدارة ضماف تكفير كتكصيؿ البيانات كالمعمكمات الالزمة  4
 .الخارجيةألعضاء الفريؽ كفي نفس الكقت لمجيات 

     

      -الحاسب ا لي)الحديثة المتطكرة في مجاؿ  التقنيةيتـ استخداـ  5
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 .....(.الخ -االتصاالت -قكاعد المعمكمات
      .كتككيف قكاعد البياناتكجكد كحدات متخصصة عف المعمكمات  6

يكجد نظاـ اتصاؿ فعاؿ لتبادؿ المعمكمات عف ظركؼ األزمات  7
 .كالككارث

     

، (ءةك مرئية، مسمكعة، مقر )صادر متنكعة تستخدـ اإلدارة م 8
 .لمحصكؿ عمى المعمكمات

     

تكفر اإلدارة برامج التدريب عمى كيفية استخداـ تقنيات تنظيـ قكاعد  9
 .البيانات

     

( سيناريكىات)تكفر قاعدة البيانات الحالية حمكالن معدة مسبقان  10
 .لمكاجية األزمات كالككارث المتكقعة

     

يكجد نسخ احتياطية مف المعمكمات لممحافظة عمييا مف التمؼ أك  11
 .الضياع في حاؿ حدكث أزمة

     

يتـ االستفادة مف الدركس كالتجارب كالخبرات السابقة في مجاؿ  12
 .ادارة األزمات كالككارث

     

 مدى توفر برامج التدريب الالزمة إلدارة األزمات والكوارث  -3

موافق  العبارة الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
يكجد برامج تدريب لمكاجية األزمات كالككارث لمضباط كالعامميف  1

 .المدني الدفاعفي كافة إدارات 
     

      .يقـك الضباط بتدريب العامميف قبؿ قياميـ باألعماؿ المكمفيف بيا 2

      .عمميات المحاكاة لإلخالء كاإليكاء بشكؿ منتظـ إجراءيتـ  3

      .لمتدريب ضمف دكرات خارجية ـ التنسيؽ مع جيات خارجيةيت 4

يتـ عقد حصص تدريبية مستمرة عمى رأس العمؿ لرفع كفاءة  5
 .العامميف

     

تشمؿ برامج التدريب عمى بعض التقنيات الحديثة كالحاسكب  6
 .كاألفالـ التعميمية

     

مف األبحاث كالمؤتمرات كأكراؽ العمؿ المتعمقة  االستفادةيتـ  7
 .بتطكير برامج إدارة األزمات كالككارث

     

يتـ العناية باختيار المتدربيف الذيف لدييـ القدرة كالرغبة لمتعامؿ مع  8
 .األزمات كالككارث

     

يتكفر الدعـ كالتعزيز النفسي لمعامميف لإلسياـ كالمشاركة ضمف  9
 .في مجاؿ إدارة األزمات كالككارث برامج التدريب

     

يشارؾ الضباط كالعامميف في الدفاع المدني في الندكات كالمؤتمرات  10
 .الدكلية في مجاؿ إدارة األزمات كالككارث
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 مدى توفر الميارات القيادية الالزمة إلدارة األزمات والكوارث  -4

 العبارة الرقم
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

باستطاعة القائد تكزيع األدكار كتحديد المياـ كالمسئكليات كتككيف  1
 .فرؽ العمؿ المتجانسة

     

      .إلماـ القائد باألنظمة كالمكائح كالتعميمات الرسمية 2

      .يتقف القائد تقييـ المكاقؼ كتحميؿ المشكالت كاألحداث 3

استخداـ كتكظيؼ اإلمكانيات البشرية كالمادية قدرة القائد عمى  4
 .كاستخدميا االستخداـ األمثؿ لمكاجية األزمات كالككارث

     

باستطاعة القائد تنسيؽ كافة جيكد الجيات المشاركة في إدارة  5
 . األزمات كالككارث

     

      .القدرة عمى إعداد سيناريكىات لألزمات كالككارث قبؿ كقكعيا 6

المشاركة في خطط كتجارب فرضية تتعمؽ ببدارة األزمات كالككارث  7
قميميان كعالميان   .محميان كا 

     

قدرة القائد العمؿ تحت الضغط، كعدـ التأثر بالرأم العاـ ككسائؿ  8
 .اإلعالـ أثناء اتخاذ القرار

     

يصاؿ التعميمات قدرة القائد عمى إ 9 يصاؿ المعمكمات لمرؤساء، كا 
 .كالتكجييات لممرؤكسيف كالمشاركيف

     

يعمؿ القائد عمى خفض حدة التكتر كتشجيع المشاركيف كرفع  10
 .ركحيـ المعنكية

     

      .بأكؿ أكالن يتكاجد القائد دائمان في مكاف كقكع األزمة كيتابع الحدث  11

 أىمية تكوين فريق إدارة األزمات والكوارث  -5

موافق  العبارة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

كجكد فرقة أك كحدة تنظيمية معنية ببدارة األزمات كالككارث داخؿ  1
 .إدارات الدفاع المدني

     

كجكد طاقـ كظيفي مؤىؿ كمدرب لمقياـ بممارسة كتحميؿ مؤشرات  2
 .حدكث األزمات كالككارث

     

كالككارث سمطات كصالحيات كافية تتكفر لدل فريؽ إدارة األزمات  3
 .في إدارة كتكجيو العمؿ

     

      .كضكح األدكار في تنفيذ المياـ لدل فريؽ إدارة األزمات كالككارث 4

يتـ االستعانة بخبراء كمتخصصيف مف خارج المؤسسة عند تشكيؿ  5
 .فريؽ إدارة األزمات كالككارث

     

     كجكد غرفة عمميات لمطكارئ مجيزة بكافة المستمزمات الضركرية  6
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 .إلدارة األزمات كالككارث
يسيؿ الحصكؿ عمى اإلمكانيات المادية كالبشرية المطمكبة مف  7

األقساـ كاإلدارات عند الحاجة ليا مف أجؿ التعامؿ مع األزمات 
 .كالككارث

     

بالتخطيط كالتنبؤ بالمستقبؿ كما ييتـ فريؽ إدارة األزمات كالككارث  8
 .يمكف عممو عند حدكث أم أزمة أك كارثة

     

      .يتـ عقد اجتماعات دكرية يتـ فييا تقييـ أداء فرؽ العمؿ 9

 مدى توفر المعدات والتقنيات الالزمة إلدارة األزمات والكوارث  -6

 العبارة الرقم
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      .تكجد معدات كتجييزات فنية مخصصة لمكاجية األزمات كالككارث 1

تتـ صيانة المعدات كالتجييزات الفنية المخصصة لمكاجية األزمات  2
 .كالككارث بصكرة مستمرة

     

رة عمى التعامؿ مع المعدات ادتكجد الككادر البشرية المدربة كالق 3
 .كالتقنيات الحديثة

     

تحديث المعدات كالتجييزات الفنية الالزمة إلدارة األزمات يتـ  4
 .كالككارث كمكاكبة التطكر

     

تكفر اإلدارة التقنيات الفنية الالزمة كالمتعمقة باالتصاالت كالخاصة  5
 ....(.التميفكف، الفاكس، الالسمكي،)ببدارة األزمات 

     

حداىا عند الستخداـ إممعدات ككسائؿ االتصاؿ تكفر اإلدارة بدائؿ ل 6
 .تعطؿ األخرل

     

تكجد كمية كافية مف كسائؿ األماف كاإلسعاؼ في حاؿ نشكب أزمة  7
 .أك كارثة

     

يسيؿ الحصكؿ عمى التقنيات كالمعدات مف جيات خارجية في  8
 .حالة النقص المحمي عند حدكث األزمة أك الكارثة

     

المؤقت لممشرديف في حاؿ حدكث تكجد تجييزات تتعمؽ باإليكاء  9
 .األزمة أك الكارثة

     

أثبتت تجييزات الدفاع المدني الخاصة بمكاجية األزمات كالككارث  10
 .جدكاىا في حكادث سابقة
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 (2)الممحق رقم 
 جداول نتائج االتساق الداخمي

 (1)جدول 
  "مدل تكفر التخطيط المناسب"مجال لفقرات معامل االرتباط 

 الفقرة م

ن 
سو
بير
مل 

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 0.715 .تقـك اإلدارة بالتخطيط المسبؽ لمتعامؿ مع األزمات كالككارث فكر حدكثيا  .1

 0.000* 0.792 . معده لدل جياز الدفاع المدني إلدارة األزمات كالككارث( سيناريكىات)تكجد خطط   .2

لتنفيذ المياـ المكضحة بالخطة كتدريب فريؽ األزمات عمى يتـ كضع برنامج زمني   .3
 .تنفيذىا

0.588 *0.000 

 0.000* 0.676 . يكجد خطة لمتكاصؿ الفعاؿ مع جميكر األزمات في حاؿ نشكبيا  .4

 0.001* 0.558 .ستعانة بالخبرات الخارجية عند كضع الخطط إلدارة األزمات كالككارثاليتـ ا  .5

 0.030* 0.347 . المكظفيف الفاعميف في اإلدارات كاألقساـ المختمفة في عمميات التخطيط إشراؾيتـ   .6

 0.000* 0.735 . تقـك اإلدارة عمى تكفير ميزانية خاصة لمعالجة األزمات كالككارث  .7

 0.000* 0.825 .منيا لمكاجية األزمات كالككارث االستفادةتقـك اإلدارة بالتحديد الدقيؽ لمجيات الممكف   .8

 0.000* 0.820 .يكجد مكارد بشرية كمادية كفنية كافية لتنفيذ خطة مكاجية األزمات كالككارث  .9

10.  
دارة األزمات كالككارث بصفة مستمرة ككفقان لممعمكمات إتقييـ خطط  إعادةيتـ 

 .المستحدثة
0.875 *0.000 

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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 (2)جدول 
  "مدل تكافر المعمكمات "فقرات المجال لمعامل االرتباط 

 الفقرة م

ن 
سو
بير
مل 

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

تعتمد عمى تقنيات  المتكقعة تكفر اإلدارة قاعدة معمكمات متطكرة عف األزمات كالككارث  .1
 .المعمكمات الحديثة

0.878 *0.000 

 0.000* 0.886 .األزمات كالككارث بصفة مستمرة كبما يستجديتـ تحديث قاعدة البيانات عف   .2

 0.000* 0.860 . يكجد نظاـ جيد كمتكامؿ لممعمكمات كنظـ االتصاالت  .3

4.  
تستطيع اإلدارة ضماف تكفير كتكصيؿ البيانات كالمعمكمات الالزمة ألعضاء الفريؽ 

 .الخارجيةكفي نفس الكقت لمجيات 
0.757 *0.000 

5.  
 -قكاعد المعمكمات -الحاسب ا لي)الحديثة المتطكرة في مجاؿ  التقنيةيتـ استخداـ 
 .....(.الخ -االتصاالت

0.875 *0.000 

 0.000* 0.889 .كجكد كحدات متخصصة عف المعمكمات كتككيف قكاعد البيانات  .6

 0.000* 0.844 .يكجد نظاـ اتصاؿ فعاؿ لتبادؿ المعمكمات عف ظركؼ األزمات كالككارث  .7

 0.000* 0.817 .، لمحصكؿ عمى المعمكمات(ءةك مرئية، مسمكعة، مقر )اإلدارة مصادر متنكعة  تستخدـ  .8

 0.000* 0.855 .تكفر اإلدارة برامج التدريب عمى كيفية استخداـ تقنيات تنظيـ قكاعد البيانات  .9

10.  
كالككارث لمكاجية األزمات ( سيناريكىات)تكفر قاعدة البيانات الحالية حمكالن معدة مسبقان 

 .المتكقعة
0.900 *0.000 

11.  
يكجد نسخ احتياطية مف المعمكمات لممحافظة عمييا مف التمؼ أك الضياع في حاؿ 

 .حدكث أزمة
0.826 *0.000 

 0.000* 0.659 .األزمات كالككارث إدارةيتـ االستفادة مف الدركس كالتجارب كالخبرات السابقة في مجاؿ   .12

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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 (3)جدول 
  "مدل تكفر برامج التدريب "فقرات المجال لمعامل االرتباط 

 الفقرة م

ن 
سو
بير
مل 

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

 الدفاعيكجد برامج تدريب لمكاجية األزمات كالككارث لمضباط كالعامميف في كافة إدارات   .1
 .المدني

0.816 *0.000 

 0.000* 0.880 .يقـك الضباط بتدريب العامميف قبؿ قياميـ باألعماؿ المكمفيف بيا  .2

 0.000* 0.843 .عمميات المحاكاة لإلخالء كاإليكاء بشكؿ منتظـ إجراءيتـ   .3

 0.000* 0.601 .يتـ التنسيؽ مع جيات خارجية لمتدريب ضمف دكرات خارجية  .4

 0.000* 0.866 .تدريبية مستمرة عمى رأس العمؿ لرفع كفاءة العامميف يتـ عقد حصص  .5

 0.000* 0.778 .تشمؿ برامج التدريب عمى بعض التقنيات الحديثة كالحاسكب كاألفالـ التعميمية  .6

مف األبحاث كالمؤتمرات كأكراؽ العمؿ المتعمقة بتطكير برامج إدارة  االستفادةيتـ   .7
 .األزمات كالككارث

0.811 *0.000 

 0.000* 0.835 .يتـ العناية باختيار المتدربيف الذيف لدييـ القدرة كالرغبة لمتعامؿ مع األزمات كالككارث  .8

9.  
يتكفر الدعـ كالتعزيز النفسي لمعامميف لإلسياـ كالمشاركة ضمف برامج التدريب في 

 .مجاؿ إدارة األزمات كالككارث
0.787 *0.000 

10.  
الدفاع المدني في الندكات كالمؤتمرات الدكلية في مجاؿ يشارؾ الضباط كالعامميف في 

 .إدارة األزمات كالككارث
0.785 *0.000 

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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 (4)جدول 
  "مدل تكفر الميارات القيادية "فقرات المجال لمعامل االرتباط 

 الفقرة م

ن 
سو
بير
مل 

معا
 

باط
الرت

ل
 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا
(

S
ig

). 

باستطاعة القائد تكزيع األدكار كتحديد المياـ كالمسئكليات كتككيف فرؽ العمؿ   .1
 .المتجانسة

0.818 *0.000 

 0.000* 0.775 .إلماـ القائد باألنظمة كالمكائح كالتعميمات الرسمية  .2

 0.000* 0.843 .يتقف القائد تقييـ المكاقؼ كتحميؿ المشكالت كاألحداث  .3

4.  
القائد عمى استخداـ كتكظيؼ اإلمكانيات البشرية كالمادية كاستخدميا االستخداـ  قدرة

 .األمثؿ لمكاجية األزمات كالككارث
0.816 *0.000 

 0.000* 0.709 . باستطاعة القائد تنسيؽ كافة جيكد الجيات المشاركة في إدارة األزمات كالككارث  .5

 0.001* 0.568 .كالككارث قبؿ كقكعياالقدرة عمى إعداد سيناريكىات لألزمات   .6

7.  
قميميان  المشاركة في خطط كتجارب فرضية تتعمؽ ببدارة األزمات كالككارث محميان كا 

 .كعالميان 
0.637 *0.000 

8.  
قدرة القائد العمؿ تحت الضغط، كعدـ التأثر بالرأم العاـ ككسائؿ اإلعالـ أثناء اتخاذ 

 .القرار
0.667 *0.000 

9.  
يصاؿ التعميمات كالتكجييات لممرؤكسيف  قدرة القائد عمى إيصاؿ المعمكمات لمرؤساء، كا 

 .كالمشاركيف
0.756 *0.000 

 0.000* 0.665 .يعمؿ القائد عمى خفض حدة التكتر كتشجيع المشاركيف كرفع ركحيـ المعنكية  .10

 0.000* 0.706 .يتكاجد القائد دائمان في مكاف كقكع األزمة كيتابع الحدث أكالن بأكؿ  .11

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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 (5)جدول 
  "تككيف فريؽ إدارة األزمات كالككارثأىمية  "فقرات المجال لمعامل االرتباط 

 الفقرة م

ن 
سو
بير
مل 

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

إدارات الدفاع كجكد فرقة أك كحدة تنظيمية معنية ببدارة األزمات كالككارث داخؿ   .1
 .المدني

0.780 *0.000 

كجكد طاقـ كظيفي مؤىؿ كمدرب لمقياـ بممارسة كتحميؿ مؤشرات حدكث األزمات   .2
 .كالككارث

0.802 *0.000 

تتكفر لدل فريؽ إدارة األزمات كالككارث سمطات كصالحيات كافية في إدارة كتكجيو   .3
 .العمؿ

0.843 *0.000 

 0.000* 0.850 .لدل فريؽ إدارة األزمات كالككارث كضكح األدكار في تنفيذ المياـ  .4

5.  
يتـ االستعانة بخبراء كمتخصصيف مف خارج المؤسسة عند تشكيؿ فريؽ إدارة األزمات 

 .كالككارث
0.688 *0.000 

6.  
كجكد غرفة عمميات لمطكارئ مجيزة بكافة المستمزمات الضركرية إلدارة األزمات 

 .كالككارث
0.745 *0.000 

7.  
الحصكؿ عمى اإلمكانيات المادية كالبشرية المطمكبة مف األقساـ كاإلدارات عند يسيؿ 

 .الحاجة ليا مف أجؿ التعامؿ مع األزمات كالككارث
0.753 *0.000 

8.  
ييتـ فريؽ إدارة األزمات كالككارث بالتخطيط كالتنبؤ بالمستقبؿ كما يمكف عممو عند 

 .حدكث أم أزمة أك كارثة
0.868 *0.000 

 0.000* 0.628 .عقد اجتماعات دكرية يتـ فييا تقييـ أداء فرؽ العمؿيتـ   .9

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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 (6)جدول 
  "مدل تكفر المعدات كالتقنيات "فقرات المجال لمعامل االرتباط 

 الفقرة م

ن 
سو
بير
مل 

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 0.852 .معدات كتجييزات فنية مخصصة لمكاجية األزمات كالككارثتكجد   .2

3.  
تتـ صيانة المعدات كالتجييزات الفنية المخصصة لمكاجية األزمات كالككارث بصكرة 

 .مستمرة
0.853 *0.000 

 0.000* 0.867 .تكجد الككادر البشرية المدربة كالقادرة عمى التعامؿ مع المعدات كالتقنيات الحديثة  .4

 0.000* 0.855 .يتـ تحديث المعدات كالتجييزات الفنية الالزمة إلدارة األزمات كالككارث كمكاكبة التطكر  .5

6.  
تكفر اإلدارة التقنيات الفنية الالزمة كالمتعمقة باالتصاالت كالخاصة ببدارة األزمات 

 ....(.التميفكف، الفاكس، الالسمكي،)
0.742 *0.000 

 0.000* 0.804 .لممعدات ككسائؿ االتصاؿ الستخداـ إحداىا عند تعطؿ األخرل تكفر اإلدارة بدائؿ  .7

 0.000* 0.756 .تكجد كمية كافية مف كسائؿ األماف كاإلسعاؼ في حاؿ نشكب أزمة أك كارثة  .8

يسيؿ الحصكؿ عمى التقنيات كالمعدات مف جيات خارجية في حالة النقص المحمي   .9
 .عند حدكث األزمة أك الكارثة

0.701 *0.000 

 0.000* 0.829 .تكجد تجييزات تتعمؽ باإليكاء المؤقت لممشرديف في حاؿ حدكث األزمة أك الكارثة  .10

11.  
أثبتت تجييزات الدفاع المدني الخاصة بمكاجية األزمات كالككارث جدكاىا في حكادث 

 .سابقة
0.629 *0.000 

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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 (3)الممحق رقم 
 :قائمة بأسماء محكمين أداة الدراسة

 مكان العمل االسم الرقم
 غزة -الجامعة اإلسالمية فارس أبك معمر.د 1
 غزة -الجامعة اإلسالمية ماجد الفرا.د.أ 2
 غزة -الجامعة اإلسالمية رشدم كادم.د 3
 غزة -الجامعة اإلسالمية يكسؼ بحر.د 4
 غزة -الجامعة اإلسالمية سمير صافي.د 5
 غزة-مدير عاـ جياز الدفاع المدني يكسؼ الزىار/ العميد 6
 غزة-نائب مدير عاـ جياز الدفاع المدني سعيد السعكدم.د/ العقيد 7
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 الدفاع المدني مدير عام
 

 مدير مكتب المدير

 األمف المستشار القانكني

 مدير التفتيش
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 اإلدارات
 المتخصصة

 المحافظات

 اإلدارةك التنظيـ 
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 محافظة
 رفح
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 البريج
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 (4)الممحق رقم 
 ىيكمية جياز الدفاع المدني الفمسطيني

 
 


