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اإلىداء
** إلى مف أرضعتني الحب كالحناف ككانت لي رم ًاز لكل ما ىك جميل بيذه الدنيا ..كلمف ليا
الفضل بعد هللا في تكفيقي في ىذه الدنيا ببركة دعكاتيا الصادقة ..إلى مف قمبيا ناصع البياض
(أمي حنان الغالية)
** إلى مف تجرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب كلطالما كمت أناممو لسعادتي كرفعتي ككاف
سبباً لما أنا فيو اآلف ..لمف أنار لي طريق العمـ كأزاؿ األشكاؾ عنو (أبي عصام العزيز)
** إلى مف تحممت معي مصاعب الطريق كسكنت بداخل ركحي ككانت لي خير أنيس ..كالتي
ما تباطأت أبداً في تقديـ كل ما يعينني عمى مكاصمة ىذا الطريق ..لصاحبة القمب الرقيق
(زوجتي آية الحبيبة)
** إلى القمكب الطاىرة الذيف عايشت معيـ كافة تفاصيل حياتي (إخواني دمحم -وفقو هللا في
غربتو ورزقو بكل خير -وأحمد ويحيى وعبدالكريم وعبد الرحمن)
** إلى جدتي شفاىا هللا كأعمامي كعماتي كخالي كأنسابي كذكييـ كأخص منيـ (عمي زىير
وعائمتو الكريمة)
** إلى الشيداء الذيف ىـ أكرـ منا جميعاً كالذيف ما بخمكا بأغمى ما يممككف مف أجل رفعة
قضيتنا كأخص منيـ شيداء مسجدؼ مسجد الجامع الكبير كعمى رأسيـ شيخي (شييد المشروع
اإلسالمي وصفي شاكر شيوان رحمو هللا)
** إلى المجاىديف خداـ شعبنا األبي ,الذيف يذكدكف عف حياضو كيضحكف بكل ما يممككف مف
أجمو ..كـ مف فضل ليـ عمينا ,لكـ كل حب كاحتراـ ككل عز كفخار
** إلى أصدقائي كأحبابي الذيف كانكا لي خير معيف عمى مكاصمة ىذا الطريق

ج

شكر وتقدير
بعد إنجاز ىذه الدراسة المتكاضعة كهلل الحمد ,البد مف برقيات شكر كتقدير لمف كانكا معي كعمى
رأسيـ مف كاف لو الفضل في خركج ىذه الدراسة عمى ىذا الشكل ,لمف صبر عمي كفاض عمي
بعممو كلـ يبخل عمي بشيء ,مشرفي الفاضل العقيد الدكتور دمحم عبد العزيز الجريسي ,كالشكر
مكصكؿ لمجنة المناقشة التي تكرمت عمي بمناقشة ىذه الدراسة كتقديـ النصح كالتكصيات ,عميد
األكاديمية فضيمة الدكتور دمحم إبراىيم المدىون كمناقشاً داخمياً كفضيمة الدكتور أحمد كموب
كمناقشاً خارجياً فميـ مني كل الشكر كالتقدير.
كالشكر مكصكؿ ألكاديمية اإلدارة والسياسة ,ىذا الصرح األكاديمي الشامخ المبدع الذؼ تمقينا
في رحابو أفضل العمكـ ,عمى يد أمير األساتذة كالمحاضريف.
كما كأتقدـ لجميع الجيات التي ساعدتني عمى تطبيق دراستي كجعمت األبكاب أمامي مفتكحة
كمشرعة ,كقدمكا لي التسييبلت البلزمة كأخص منيـ قيادة جياز الدفاع المدني كعمى رأسيـ
المواء نصر مصمح مدير عاـ الجياز ,والعقيد زىدي الشوبكي مدير إدارة الشؤكف اإلدارية
كالمالية ,والعقيد دمحم العطار مساعد المدير العاـ لشؤكف العمميات كالطكارغ ,والنقيب عبدهللا
خمف هللا الذؼ كاف عمى تكاصل دائـ معي ,كالشكر أيضاً لوزارة األشغال العامة واإلسكان,
ولجمعية اليالل األحمر الفمسطيني ,ولوزارة الصحة الفمسطينية ,الذيف تعاكنكا معي بيذه
الدراسة ,كالشكر مكصكؿ لمديرؼ كزمبلئي في العمل الذيف ما قصركا معي في تسييل كتكفير ما
أحتاجو إلتماـ ىذه الدراسة كأخص منيـ األستاذ جياد أحمد رجب الذؼ ساعدني في طباعة
الرسالة ,كالشكر أيضاً لألستاذ شبل عودة المحام الذؼ دقق الرسالة لغكياً.
كأخي اًر الشكر لعائمتي الكريمة ,أمي الغالية ووالدي العزيز وزوجتي الحبيبة ,أشكركـ مف أعماؽ
قمبي عمى ما بذلتمكه كما قدمتمكه كما ضحيتـ بو مف أجمي فمكـ مني جميعاً كل الحب كالتقدير
كاالحتراـ.
كالشكر لكل مف كاف لي ناصحاً كعكناً أك دعا لي دعكة في ظير الغيب
فمكم مني جميعاً كل الشكر والتقدير والعرفان

د

الممخص
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى الدكر الذؼ قاـ بو جياز الدفاع المدني في إدارة أزمة العدكاف اإلسرائيمي
عمى محافظات غزة عاـ 2014ـ ,كاستطبلع آراء الجيات ذات العبلقة (ك ازرة األشغاؿ العامة
كاإلسكاف ,جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ,دائرة اإلسعاؼ كالطكارغ التابع لك ازرة الصحة
الفمسطينية) حكؿ أداء جياز الدفاع المدني أثناء كقكع األزمة.
اتبع الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي ,كاستخدـ الباحث في دراستو االستبانة كالمقابمة
الشخصية كأدكات لمدراسة ,حيث أجرػ الباحث مقاببلت مع قادة جياز الدفاع المدني ,كمسئكلي
الجيات ذات العبلقة ,كأيضاً صمـ الباحث استبيانيف ,إحداىما لمعامميف بجياز الدفاع المدني,
كاألخرػ لمعامميف بالجيات ذات العبلقة ,ككانت عينة الدراسة مكزعة عمى شقيف ,عينة الدفاع
المدني حيث بمغ حجميا ( )232استبانة كتـ استرداد منيا ( )200استبانة ,كعينة لمجيات ذات
العبلقة كبمغت ( )75استبانة كتـ استرداد منيا ( )70استبانة.
وتوصمت الدراسة إلى أف نسبة مجال التخطيط لأل زمات مف كجية نظر العامميف بجياز الدفاع
المدني بمغت ( )%71أما مف كجية نظر الجيات ذات العبلقة بمغت ( ,)%61.4أما مجال
اتصاالت األزمة بمغت نسبتيا ( )%67.5مف كجية نظر العامميف بجياز الدفاع المدني ,أما مف
كجية نظر الجيات ذات العبلقة بمغت ( ,)%60.6كحصل مجال الموارد المادية والبشرية مف
كجية نظر العامميف بجياز الدفاع المدني ( )%64.3أما مف كجية نظر العامميف بالجيات ذات
العبلقة فحصل عمى ( ,)%60.9أما نسبة مجال اتخاذ الق اررات أثناء وقوع األزمة فبمغت (,)%72
أما مجال المعمومات فحصل عمى ( ,)%68.6كىذه النسبتيف مف كجية نظر العامميف في جياز
الدفاع المدني ,كحصل مجال فرق إدارة األزمات عمى ( ,)%60.8أما مجال المعوقات التي تؤثر
عمى إدارة األزمات فحصل عمى ( )%62.9كىذه النسبتيف مف كجية نظر العامميف بالجيات ذات
العبلقة
وأوصت الدراسة بضركرة استحداث إدارة متخصصة تقكـ بمياـ إدارة األزمة كافة ,كتفعيل المجمس
األعمى لمدفاع المدني ,كالمجمس األعمى لئلسعاؼ كالطكارغ ,كانشاء قاعدة بيانات مشتركة بيف
الجياز كالجيات التي يتعامل معيا في الميداف ,كتككف مبرمجة بطريقة سيمة كسمسة كتستطيع أف
تقدـ الحمكؿ لفرؽ إدارة األزمة في الميداف ,كضركرة تنفيذ مناكرات ميدانية مشتركة بيف الجياز
كالجيات التي يتعامل معيا في الميداف لمتدرب عمى إدارة األزمات.
ه

Abstract
The purpose of this study is to identify the way in which civil defense managed
the crisis of the Israeli aggression on the Gaza Strip in 2014, and to explore the
views of the relevant authorities (Ministry of Public Works and Housing, the
Palestinian Red Crescent Society, Ambulance and Emergency of the
Palestinian Ministry of Health) on the performance of civil defense during the
crisis.
The researcher used analytical descriptive approach in the study. The
researcher used the questionnaire and the interview as study tools; he
conducted interviews with civil defense leaders and officials from the relevant
authorities. He also designed two questionnaires; one for the Civil Defense
employees, and the other for employees of relevant authorities. The study
sample was divided into two parts; the Civil Defense part, where the sample
size was (232) questionnaires, (200) questionnaires were returned, and the
sample of the relevant authorities where the sample size was (75)
questionnaires, (70) questionnaires were returned.
The study found that the percentage of the field of crisis planning from the
point of view of the civil defense employees reached (71%) while from the
point of the relevant authorities' employees was (61.4%). The communication
crisis reached (67.5%) from the point of view of the civil defense employees,
while according to the relevant authorities' employees it was (60.6%). The field
of material and human resources, according to the civil defense workers
reached (64.3%), but according to the relevant authorities' employees it was
(60.9%). The decision-making ratio during the crisis amounted to (72%), while
the field of information, got a (68.6%), these percentages from the perspective
of the civil defense employees. The field of crisis management teams reached
(60.8%) from the perspective of the relevant authorities' employees.
The study recommended the establishment of an independent management that
operates all operations of crisis management, and the activation of the Supreme
Council of Civil Defense and the Supreme Council of the Ambulance and
Emergency. The Study also recommended the establishment of a common
database between the Civil Defense and the relevant authorities in the field, and
it should be programmed in an easy and smooth manner to provide solutions to
the crisis management teams in the field. In addition, the study recommended
the need for joint field exercises between the Civil Defense and the relevant
authorities on crisis management.
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أوالً :المقدمة
تشكل اإلدارة العصب الرئيسي ألؼ مؤسسة تريد البقاء كالنجاح كاالرتقاء ,كتسعى لمتغمب عمى
المشاكل كاألزمات التي قد تكاجييا ,لذلؾ كجب االىتماـ بعمـ إدارة األزمات اىتماماً خاصاً ,ألنو
أصبح مف مجاالت العمـ الميمة كالحيكية ,كبخاصة مع التطكرات المتبلحقة كالتغييرات المفاجئة
التي تشيدىا المنطقة ,كالتي تتطمب ضركرة االستعداد كالتخطيط الجيد ,كالتدريب المستمر,
لتحقيق األىداؼ المرجكة مف خبلؿ اإلمكانات المكجكدة كبأقل التكاليف كالخسائر الممكنة ,مف
أجل أفضل النتائج كالمخرجات.
ككما ىك معمكـ بأنو ال تكجد دكلة في العالـ محصنة تماماً مف األزمات كالككارث ,حتى كاف
نجت مف ىذه المخاطر كاألىكاؿ لسنكات عديدة ,فإنيا تظل فكؽ بركاف مف الككارث ال تعمـ متى
يثكر ,كما ازدادت الككارث التي تتعرض ليا المجتمعات نكعاً كحجماً كشكبلً (الدخيل هللا,
.)4 :2008
كمف أىـ ما يرسخ االستقرار في الدكلة كجكد حككمة ترعى مصالح الشعب كممتمكاتو كمنافعو
كتعمل عمى حمايتيا مف خبلؿ أدكاتيا المختمفة ,كمف ىذه األدكات جياز الدفاع المدني لما لو
مف أثر كاضح يظير جمياً في كقت األزمات كالحركب كالككارث.
فعندما تضرب األزمة مجتمعاً مف المجتمعات تترؾ خمفيا خسائر فادحة في األركاح مف قتمى
كجرحى كأمراض كعاىات كتحدث أضرار مادية تؤثر عمى كافة أشكاؿ الحياة في المنطقة ,كقد
تؤدؼ إلى تغيير جذرؼ في األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ,بما ييدد كيانيا أك
يعرضيا ألزمات تخرج عف نطاؽ تحمميا كحدكد امكانياتيا (الزىراني.)2 :1996 ,
كمف خبلؿ ذلؾ يتبيف أف األزمة تعد ظاىرة حتمية ,ال يمكف تجنبيا أك القضاء عمييا إال أنو
يمكف تجنبيا ,أك الحد مف آثارىا السمبية عف طريق إدارة األزمات ,باستخداـ أساليب
كاستراتيجيات منيجية عممية ,تحقق المناخ المناسب لمتعامل مع األزمات ,كالتحرؾ المنظـ
لمتدخل ,كتحقيق السيطرة الكاممة عمى مكقف األزمة كما يتطمب عمميات منيجية عممية سميمة
إلدارة تمؾ األزمات.
كيعتبر التعمـ مف األزمات السابقة التي تعرضت ليا المؤسسة مف أىـ الخطكات في التعامل مع
األزمات كادارتيا ,كذلؾ مف خبلؿ أخذ الدركس مف الماضي كاالعتماد عمى مصادر سميمة
2

كمكثكقة لممعمكمات ,كالتي مف خبلليا يتـ بناء استراتيجية مستقبمية مكحدة لمتعامل مع األزمات
التي قد تتعرض ليا المؤسسة مستقببلً (.)Ehsan, 2009
كىدؼ جياز الدفاع المدني منذ ظيكر فكرتو بعد الحرب العالمية الثانية ( )1945-1939كمع
بداية الثكرة الصناعية في أكركبا إلى تكفير الحماية ألسرػ الحرب ,ككذلؾ السكاف المدنييف ,ثـ
تطكرت ىذه الفكرة إلى جياز متخصص في الكقاية كالحماية لمسكاف كالممتمكات العامة
كالخاصة ,ككذلؾ حماية الثركة الكطنية ,كاإلنجازات الحضارية لمدكلة مف األخطار (نصير,
.)3 :1998
كعميو فإف التسارع كالفجائية تعد مف أىـ سمات الككارث ,لذا فإف الدفاع المدني مطالب بسرعة
التحرؾ كالبدء في عمميات اإلنقاذ ,كاإلخبلء ,كاإليكاء ,كانقاذ المصابيف ,كاتخاذ اإلجراءات
البلزمة لممحافظة عمى سبلمة المكاطنيف ,كحماية الممتمكات ,كالمقيميف ,كتنفيذ التعميمات الكاجب
مراعاتيا لتفادؼ المزيد مف التدىكر ,كالقياـ بعمل إعادة التكازف كالكضع إلى طبيعتو في مكقع
الحادث أك الكارثة (العمار.)3 :2003 ,
كعميو يسعى الباحث إلى تسميط الضكء عمى دكر المديرية العامة لمدفاع المدني الفمسطيني في
إدارة األزمة خبلؿ العدكاف اإلس ارئيمي عمى غزة عاـ  ,2014كالتركيز عمى طرؽ إدارة األزمة
ككيفية التعامل مع المتغيرات المكجكدة في الميداف كفق االمكانات المتاحة لدػ الجياز ,كالسعي
إلى التعرؼ عمى مكاطف النجاح ,ككذلؾ مكاقع الضعف لدػ جياز الدفاع المدني لما يشكمو ىذا
الجياز مف أىمية خدماتية كبيرة خاصة في ظل الككارث كالحركب ,ككذلؾ تقييـ الجيات ذات
العبلقة ليذا األداء.
ثانياً :مشكمة الدراسة
تأتي ىذه الدراسة استشعا اًر بحجـ الجيد المبذكؿ مف قبل جياز الدفاع المدني في التعامل مع
أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 2014ـ ,في ظل الظركؼ الصعبة التي تمر بيا الحككمة
الفمسطينية بمحافظات غزة عمكماً كجياز الدفاع المدني خصكصاً ,كالتي يتسبب فييا العديد مف
األطراؼ سكاء الداخمية أك الخارجية ,كعمى رأسيـ االحتبلؿ اإلسرائيمي ,فمقد مر جياز الدفاع
المدني في آخر ثماني سنيف لثبلث اعتداءات كبيرة ,أثرت عمى قدراتو الخدماتية المقدمة لسكاف
محافظات غزة الخمس التي تنتشر فييا مقار الجياز ,حيث يكجد لجياز الدفاع المدني ()16
3

مركز مكزعة عمى المحافظات كىي كالتالي (محافظة شماؿ غزة ,كالكسطى ,كخانيكنس ,كرفح 3
مراكز في كل محافظة ,بينما في محافظة غزة يكجد  4مراكز) ,انظر لمممحق رقـ ( ,)7حيث
نشر المرصد األكرك متكسطي لحقكؽ اإلنساف بعد االعتداء األخير عمى غزة عاـ 2014ـ,
احصائيات كأرقاـ لحجـ العدكاف الكبير الذؼ تعرضت لو محافظات غزة ,كاف منيا :تدمير
 2.465منزؿ بشكل كمي ,كتدمير  14.667منزؿ بشكل جزئي ,كذلؾ مف خبلؿ اطبلؽ قكات
االحتبلؿ اإلسرائيمي  8.210صاركخ جكؼ ,ك 15.736قذيفة بحرية ,ك 36.718قذيفة برية,
مما أدػ إلى تيجير  100.000فمسطيني بشكل مؤقت كأصبحكا مف غير مأكػ (تقرير المرصد
األكرك متكسطي , )2014 ,كىذا كمو ألقى بظبللو عمى مقدرة جياز الدفاع المدني مف
االستمرار في تقديـ الخدمات ,في ظل الحصار الغاشـ المفركض عمى محافظات غزة ,كباعتبار
جياز الدفاع المدني في ظل الحركب ىك الجياز األكؿ كالميداني في التعامل في ظل غياب
قصرؼ لباقي اجيزة الدكلة ,حيث بمغت ميمات جياز الدفاع المدني خبلؿ ىذا االعتداء أكثر مف
 4.400ميمة ,قاـ بيا لكحده ,لذلؾ سعى الباحث مف خبلؿ دراستو لمتطرؽ لمشكمة الحصار
المفركض كقمة اإلمكانيات لدػ جياز الدفاع المدني عمى إدارة األزمة ككيف تعامل معيا ,كما
ىك رأؼ الجيات التي تعامل معيا في إدارتو لؤلزمة ,كتقديـ بعض النتائج التي مف شأنيا أف تفيد
قيادة الجياز في تطكير العمل.
ثالثاً :تساؤالت الدراسة
 التساؤل الرئيسي لمدراسة :ما ىو دور المديرية العامة لمدفاع المدني الفمسطيني في إدارة
األزمة خالل العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  2014؟
 تساؤالت الدراسة الفرعية:
السؤال األول :ما دكر جياز الدفاع المدني في إدارة األزمة خبلؿ العدكاف االسرائيمي عمى
محافظات غزة عاـ 2014ـ؟
السؤال الثاني :ىل تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ
إلى المتغيرات الشخصية (المحافظة ,سنكات الخدمة ,الدكرات التدريبية ,المؤىل العممي ,الرتبة
العسكرية ,طبيعة العمل)؟
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السؤال الثالث :ما دكر جياز الدفاع المدني في إدارة األزمة مف كجية نظر الجيات ذات العبلقة
(ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف ,جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ,دائرة اإلسعاؼ كالطكارغ
التابع لك ازرة الصحة الفمسطينية)؟
السؤال الرابع :ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكػ إدارة األزمة لدػ جياز الدفاع
المدني بيف جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة؟
السؤال الخامس :ىل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكػ إدارة األزمة لدػ جياز الدفاع
المدني بيف جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة في مجاالت (التخطيط ,االتصاؿ ,المكارد
المادية كالبشرية)؟
رابعاً :أىداف الدراسة
 .1التعرؼ إلى الطرؽ التي أدار بيا جياز الدفاع المدني األزمة خبلؿ العدكاف االسرائيمي عمى
محافظات غزة عاـ 2014ـ.
 .2مقارنة االختبلؼ بمستكػ أداء جياز الدفاع المدني أثناء كقكع أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى
غزة عاـ  2014ـ بيف محافظات غزة الخمس.
 .3التعرؼ إلى الطرؽ التي أدار بيا جياز الدفاع المدني األزمة مف كجية نظر الجيات ذات
العبلقة.
 .4تحميل أداء جياز الدفاع المدني أثناء إدارة األزمة لدػ المستكيات اإلدارية بالجياز كربط
ذلؾ ب ػ ػ ػ (المحافظة ,سنكات الخدمة ,الدكرات التدريبية ,المؤىل العممي ,الرتبة العسكرية,
طبيعة العمل).
 .5بياف نقاط القكة كالضعف التي ساىمت في أداء جياز الدفاع المدني أثناء العدكاف
اإلسرائيمي.
 .6تكضيح أىـ المعكقات التي تكاجو جياز الدفاع المدني في محافظات غزة.
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خامساً :أىمية الدراسة
 األىمية النظرية:
 .1مف المتكقع أف يستفيد الباحثكف كالميتمكف في مجاؿ إدارة األزمات كالدفاع المدني مف
الدراسة.
 .2مف الممكف أف تزيد ىذه الدراسة مف درجة الثقة بجياز الدفاع المدني مف قبل سكاف
محافظات غزة كقدرتو عمى التصرؼ في أؼ أزمة ممكف أف يمر بيا سكاف المحافظات.
 .3ينتظر أف تقدـ الدراسة إضافة معرفية لممكتبة الفمسطينية كالعربية.
 األىمية التطبيقية:
 .1ينتظر أف تستفيد قيادة جياز الدفاع المدني مف الدراسة لتطكير أدائيـ خبلؿ األزمات التي
مف الممكف التعرض لو مستقببلً.
 .2مف المتكقع أف تفيد الدراسة صانعي القرار بتكفير االحتياجات الميدانية المطمكبة لجياز
الدفاع المدني.
 .3يمكف أف تستفيد الجيات ذات العبلقة مع جياز الدفاع المدني لكضع أفضل اآلليات لمعمل
كالتنسيق المشترؾ.
 .4االسياـ في جعل عمـ إدارة األزمات كاقعياً عممياً في جياز الدفاع المدني.
سادساً :فرضيات الدراسة
 ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة ( )0.05 ≤ αفي مستكػ أداء جيازالدفاع المدني تعزػ الختبلؼ المحافظة (شماؿ غزة ,غزة ,الكسطى ,خانيكنس ,رفح).
 ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة ( )0.05 ≤ αفي مستكػ أداءالمستكيات اإلدارية بجياز الدفاع المدني تعزػ لسنكات الخدمة.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة ( )0.05 ≤ αفي مستكػ أداء جيازالدفاع المدني تعزػ لعدد الدكرات الحاصل عمييا العامميف بالجياز.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )0.05 ≤ αفي مستكػ إدارة األزمةلدػ جياز الدفاع المدني بيف جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة في مجاالت
(التخطيط ,االتصاؿ ,المكارد المادية كالبشرية).
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سابعاً :حدود الدراسة
 الحد الموضوعي :أجريت الدراسة عمى مكضكع إدارة األزمة لدػ جياز الدفاع المدني خبلؿالعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  2014ـ.
 الحد المكاني :تـ تطبيق الدراسة عمى جياز الدفاع المدني في محافظات غزة. الحد الزماني :طبقت الدراسة في العاـ  2016 - 2015ـ. الحد البشري :العامميف في جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة. الحد المؤسساتي :اقتصرت الدراسة عمى جياز الدفاع المدني الفمسطيني بمحافظات غزةكاإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة التي اختارىا الباحث كىي (ك ازرة األشغاؿ العامة
كاإلسكاف ,جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ,اإلسعاؼ كالطكارغ التابع لك ازرة الصحة
الفمسطينية).
ثامناً :مصطمحات الدراسة
 اإلدارة اصطالحاً :عممية تحقيق األىداؼ المرسكمة ,باستغبلؿ المكارد المتاحة كفق منيجمحدد ,كضمف بيئة معينة (الزىار.)99 :2015 ,
 وعرف الباحث اإلدارة اجرائياً :عمى أنيا عممية التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة لجيكدالعامميف ,مف خبلؿ االستغبلؿ األمثل لممكارد المتاحة ,كبأقل كقت كجيد كتكاليف ممكنة,
مف أجل تحقيق أفضل النتائج المرجك تحقيقيا ,كتحفيز العامميف مف أجل عمل ذلؾ.
 إدارة األزمات اصطالحاً :القدرة عمى إزالة الكثير مف المخاطر كعدـ التأكد لتحقيق أكبر قدرمف التحكـ في مصير المنظمة ,كىذا يعني استخداـ التخيل لعرض أسكأ ما يمكف حدكثو ,ثـ
تقييـ الق اررات البديمة قبل الحدكث (حمدكنة.)27 :2006 ,
 وعرف الباحث إدارة األزمات اجرائياً عمى أنيا :أسمكب جمع بيف مفيكـ اإلدارة مف تخطيطكتنظيـ كتكجيو كرقابة ,كاالستفادة مف المكارد المادية كالبشرية عمى أفضل شكل ,كفي أسرع
كقت كفق االمكانات المتاحة ,كبيف مفيكـ األزمة مف أجل الخركج بتكليفة تعمل عمى تكجيو
األزمة لممربع المطمكب ,كالسيطرة عمييا كأخذ العبر كالعظات منيا قدر اإلمكاف.
 الدفاع المدني اصطالحاً :مجمكعة اإلجراءات الضركرية لكقاية المدنييف كممتمكاتيـ كتأميفسبلمة المكاصبلت بأنكاعيا كضماف سير العمل بانتظاـ في المرافق كحماية المباني
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كالمنشآت كالمؤسسات العامة كالخاصة ,كمف أخطار الغارات الجكية أك مف غيرىا مف
األعماؿ الحربية أك مف أخطار الككارث الطبيعية أك مف الحرائق أك اإلنقاذ البحرؼ أك أؼ
أخطار أخرػ (المادة رقـ  2بقانكف الدفاع المدني الفمسطيني).
 وعرف الباحث جياز الدفاع المدني اجرائياً عمى أنو الجية المسئكلة عف حماية المدنييفأثناء كقكع األزمات كالككارث ,كحماية ممتمكاتيـ كالمحافظة عمى سبلمتيـ مف خبلؿ
اإلجراءات التي يقكـ بيا مف مياـ كاإلجبلء كاإلطفاء كاإلسعاؼ كاإلنقاذ ,كىي بدرجة أساسية
مف أىـ مككنات تماسؾ الجبية الداخمية كصمكد المجتمع أثناء كقكع أؼ أزمة كيتككف مف
األفراد كالضباط كاإلدارات كالمركبات كغيرىا مف مككنات الجياز األخرػ.
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أوالً :مقدمة
المتتبع لؤلحداث التاريخية الكبرػ يجد أنو بيف كل مرحمة كمرحمة جديدة ثمة أزمة تحرؾ األذىاف
كتشعل الصراع كتحفز اإلبداع كتطرؽ فضاءات فكر تميد السبيل إلى مرحمة جديدة ,غالباً ما
تستبطف بكادر أزمة أخرػ كتغيي اًر مقببلً آخر ,ككاف لنمك كاتساع المجتمعات كنضكب المكارد
المتنكعة كشدة المنافسة السياسية كاالقتصادية الكممة الفصل في طكؿ حياة األزمات إلى حد
أصبح تاريخ القرف السابق عمى سبيل المثاؿ يشكل سمسمة مف أزمات تتخمميا مراحل قصيرة مف
الحمكؿ المؤقتة ,كمف ىنا فقد نشأت أفكار جدية مف أجل دراسة كتحميل األزمة كمحاكلة الخركج
منيا بأقل الخسائر كتأخير األزمة البلحقة إف تعذر تعطيميا.
ثانياً :نشأة وتطور مفيوم األزمة
فمقد نشأ مفيكـ األزمة في بدايتو في نطاؽ العمكـ الطبية ,حيث يرجع إلى المصطمح اليكناني
"كرينك" كيعني نقطة تحكؿ " "Turning pointكىي لحظة مرضية محددة لممريض يتحكؿ فييا
إلى األسكأ أك األحسف خبلؿ فترة زمنية قصيرة نسبيا (عبدالكىاب.)19 :2003 ,
كبحمكؿ القرف التاسع عشر الميبلدؼ تكاتر استخداميا لمداللة عمى ظيكر مشاكل خطيرة ,أك
لحظات تحكؿ فاصمة في تطكر العبلقات السياسية كاالقتصادية كغيرىا (كامل.)12 :2004 ,
كفي بداية الثبلثينات مف ىذا القرف شاع استخداـ مصطمح األزمة بسبب الكساد العظيـ الذؼ
أصاب المجتمع اإلنساني كمو بالشمل كالدمار االقتصادؼ ,كما نتج عنو مف صراعات سياسية
دكلية ,كانت بكادر كمقدمات لحرب عالمية ثانية ,انتيت بكارثة عمى كل دكؿ العالـ (اليمباكؼ,
.)17 :2006
ثالثاً :مفيوم األزمة
تعريف األزمة لغوياً:
يعرؼ المعجـ الكسيط األزمة بأنيا " الشدة كالقحط" (المعجـ الكسيط ,)206 :2004 ,كفي
قامكس ( )Websterتعرؼ بأنيا "فترة حرجة كغير مستقرة أك خمل في الكظيفة.
كعرؼ مختار الصحاح األزمة بأنيا :الشدة كالقحط (كالمأزـ) المضيق ,ككل طريق ضيق بيف
جبميف مأزـ كمكضع الحرب مأزـ( .الرازؼ.)15 :1976 ,
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تعريف األ زمة اصطالحاً:
تعرؼ األزمة بأنيا  :حدث أك مكقف مفاجئ يترتب عميو تيديد خطير لممصالح سكاء عامة أك
خاصة ,مادية أـ معنكية ,يستمزـ مكاجيتو باتخاذ قرار رشيد قادر عمى احتكاء كتقميل اآلثار
المترتبة عمييا ,كاستعادة الكضع إلى ما كاف عميو قبل حدكثو ,مما يترتب ضغكطاً عمى متخذ
القرار ,لضركرة المكاجية السريعة ,في ظل ضيق الكقت كاإلمكانات كقمة المعمكمات (بركات,
.)7 :2012
كقد عرفيا ( Unluكآخركف )171 :2010 ,بأف األزمة ىي " :حدث ناشئ عف التيديدات
الخارجية ,كاليجمات اإلرىابية ,كالككارث الطبيعية ,كحركات اليجرة الكبيرة ,كالحرائق الكبيرة,
كالككارث التكنكلكجية مثل تمكث اليكاء كاإلشعاع ,كاألزمة االقتصادية الثقيمة ,كأخرػ غيرىا".
كعرؼ بيبر ( )Bieberاألزمة  :بأنيا نقطة تحكؿ في أكضاع غير مستقرة كيمكف أف تقكد إلى
نتائج غير مرغكبة إذا كانت األطراؼ المعنية غير مستعدة أك غير قادرة عمى احتكائيا كدرء
أخطارىا (العمار.)21 :2003 ,
كيرػ (تكرنجتكف  )Torringtonأف األزمة ىي :حدث مفاجئ غير متكقع تتشابؾ فيو األسباب
بالنتائج كتتبلحق األحداث بسرعة كبيرة لتزيد مف درجة المجيكؿ عما يحدث مف تطكرات مستقببل
كتجعل متخذ القرار في حيرة بالغة تجاه أؼ قرار يتخذه ,كقد تفقد قدرتو عمى السيطرة كالتعرؼ
(أحمد.)25 :2002 ,
بينما رأػ (الخضيرؼ) أف األزمة :ىي لحظة حرجة كحاسمة تتعمق بمصير الكياف اإلدارؼ الذؼ
أصيب بيا مشكمة بذلؾ صعكبة أماـ متخذ القرار (الخضيرؼ.)53 :1990 ,
كيختمف الباحثيف كالمعرفيف لؤلزمات بسبب اختبلؼ نظرتيـ لمصطمح األزمة كاختبلؼ
اختصاصاتيـ ,فمنيـ مف عرفيا مف ناحية سياسية مف كاقع عممو فمقد عرؼ (ىنرؼ كيسنجر)
كزير الخارجية األمريكية األسبق األزمة بأنيا  :عرضا لكصكؿ مشكمة ما إلى مرحمة مباشرة
عمى االنفجار ,مما يقتضي ضركرة المبادرة بحميا قبل تفاقـ عكاقبيا" (كردـ,)27 :2005 ,
كعرفيا (مينا) مف وجية نظر سياسية أيضاً عمى أنيا  :نكع خاص مف التغيير الجكىرؼ ,في
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نمط العبلقات بيف أطراؼ صراع ما ,كىذا التغيير يعكد إلى تغيير في نمط تدفق األفعاؿ
كالتحركات المتبادلة بيف أطراؼ الصراع (مينا.)26 :2004 ,
أما األزمات األمنية ( )security crisisيقصد بيا  :المكقف أك الحدث أك مجمكعة األحداث
التي تخل باألمف الكطني كالسمـ االجتماعي حيث تتسارع األحداث مما ييدد بتزايد الخسائر
المادية كالمعنكية ,الفعمية أك المحتممة ,كمما يستدعي استنفار كافة األجيزة كالسمطات كالجيكد
كاإلمكانات ,خصكصاً المؤسسات السياسية ,كاألجيزة األمنية لمسيطرة عمى الكضع كانياء
المشكمة في أسرع كقت كبأقل التكاليف كالخسائر (الشيراني.)25 :2005 ,
أما البعض فعرؼ األزمة من منطمق وطني فقاؿ بأف األزمة  :ىي حدث أك مكقف عسكرؼ أك
سياسي ذك أىمية بالغة تفرض مكاجية سريعة ,كيحتكؼ إمكانية التدخل الكطني الكامل كيستمزـ
إدارة لمقكة أك لممكارد بقصد الحيمكلة دكف تصعيد ذلؾ الحدث(قطيش.)26 :2011 ,
كعرفيا (أبك قحف) مف وجية نظر استراتيجية عمى أنيا  :حدث أك مكقف مفاجئ غير متكقع
ييدد قدرة األفراد أك المنظمات عمى البقاء (أبك قحف.)346 :2002 ,
بينما عرؼ (مكاكؼ) األزمة من وجية نظر إعالمية عمى أنيا  :مكقف يتسبب في جعل
المنظمة محل اىتماـ سمبي كاسع النطاؽ مف كسائل اإلعبلـ المحمية كالعالمية كييدد سمعة
المنظمة كمما اتسع نطاقو (مكاكؼ.)26 :2005 ,
تعريف األزمة اجرائياً:
وخمص الباحث إلى أن األزمة  :ىي عبارة عف اجتماع عدة ظركؼ بشكل مفاجئ ,تساعد في
نجاح تككيف األزمة لتشكل نقطة تحكؿ في تاريخ المؤسسة كتككف نتائجيا كبيرة كسمبية كتيدد
مصالح المؤسسة إذا لـ يتـ السيطرة عمييا.
رابعاً :مصطمحات ذات عالقة باألزمة
يستعمل مصطمح األزمة كثي اًر مف قبل الباحثيف كالكتاب ككسائل اإلعبلـ ,كربما بطريق الخطأ
بسبب الخمط بيف مفيكـ األزمة كبيف مفاىيـ تككف قريبة منيا ,أك تككف جزًء منيا أك عرضاً مف
أعراضيا أك سبباً ليا ,وسيتطرق الباحث ألىـ المصطمحات التي تعتبر مف المفاىيـ ذات الصمة
بمفيكـ األزمة ,كىذه المصطمحات ىي :
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 .1الكارثة ()Disaster
تعتبر الكارثة مف أكثر المفاىيـ التصاقاً باألزمات كقد ينجـ عنيا أزمة كلكنيا قد ال تككف ىي
أزمة بحد ذاتيا ,كأنو برغـ اتفاقيما في ككنيما مكقفاً مفاجئاً ,إال أف الكارثة تختمف عف األزمة
فيما ينتج عنيا مف خسائر فادحة قد تؤدؼ إلى التأثير السمبي المباشر عمى مصالح الدكلة (دمحم,
.)8 :2004
فالكارثة عبارة عف" :حادثة محددة زمنياً كمكانياً ينجـ عنيا تعرض مجتمع بأكممو أك جزًء منو
إلى أخطار شديدة مادية كخسائر في أفراده تؤثر عمى البناء االجتماعي بإرباؾ حياتو كتكقف
تكفير المستمزمات الضركرية الستمرارىا" (الشعبلف ,)27 :2002 ,أيضاَ الكارثة ىي اضطراب
مأساكؼ مفاجئ في حياة مجتمع ما ,يقع بمنذرات بسيطة أك بدكف إنذار كيتسبب في أك ييدد
بكفاة أك إصابات خطيرة أك تشريد أعداد كبيرة مف أفراد ىذا المجتمع تفكؽ قدرة كامكانات أجيزة
الطكارغ المختصة كالسمطات المحمية حيف التعامل معيا في الحاالت العادية كمف ثـ تتطمب
تحريؾ كحدات مماثمة ليا مف أماكف أخرػ لمساعدتيا في مكاجية الكارثة كالسيطرة عمييا.
(الدفاع المدني الفمسطيني.)2010 ,
ويرى الباحث بأف الفرؽ بيف األزمة كالكارثة ,أف األزمة أعـ مف الكارثة فقد تككف األزمة كبيرة
كصغيرة ,محمية كخارجية ,أما الكارثة فمدلكليا ينحصر في الحكادث ذات الدمار الشامل
كالخسائر الكبيرة في األركاح كالممتمكات ,كمف يدير األزمة يحاكؿ اتخاذ قرار لحل تمؾ األزمات
كربما ينجح كربما تخفق ,أما الكارثة فإف الجيد غالباً ما يككف بعد كقكع الكارثة كينحصر في
التعامل معيا.
 .2المشكمة ((Problem
تعرؼ المشكمة بأنيا "عائق أك مانع يحكؿ بيف الفرد كاليدؼ الذؼ يسعى إلى تحقيقو" (أحمد,
.)26 :2002
كيمكف القكؿ أف لكل أزمة في حد ذاتيا مشكمة تكاجو متخذ القرار في الكياف اإلدارؼ كلكف
بالطبع ليست كل مشكمة أزمة ,كيعبر مصطمح األزمات عف المشكبلت الحادة التي يشعر الفرد
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تجاىيا ب االنفصاؿ كالضغط الشديديف ,كأنيا باستمرارىا تشكل تيديدا لحياتو ,كألمنو كالستق ارره,
كألىدافو األساسية في الحياة (الخضيرؼ.)93 :1990 ,
ويرى الباحث بأف العبلقة بيف المشكمة كاألزمة عبلقة كثيقة الصمة ,فالمشكمة قد تككف ىي سبب
األزمة كلكنيا ليست األزمة بحد ذاتيا.
 .3الصراع ()Conflict
يركز مفيكـ الصراع عمى العبلقات االجتماعية بيف األفراد ,كيجد البعض في النزاعات
كالصراعات بعض الجكانب اإليجابية التي يعمل عمى استغبلليا مع اعترافو كادراكو لمجكانب
السمبية التي قد تقع نتيجة لكقكع أؼ صراع.
يقترب مفيكـ الصراع مف مفيكـ األزمة ,باعتبار أف بعض األزمات تعبر عف تصارع إرادتيف,
كتضاد مصالحيما ,كتعارضيما إال أف الصراع ال يككف بالغ الحدة كشديد التدمير ,كما أنو قد
يككف معركفاً أبعاده ,كاتجاىاتو كأطرافو كأىدافو ,في حيف تككف مثل ىذه المعمكمات شبو مجيكلة
بالنسبة لؤلزمات (ىبلؿ.)14 :1996 ,
ويخمص الباحث إلى أف مفيكـ الصراع مف أكثر المفاىيـ قرباً لمفيكـ األزمة ,فكثي اًر مف األزمات
يككف جكىرىا صراع بيف طرفيف ,حيث أف الفرؽ الجكىرؼ بيف الصراع كاألزمة ,أف الصراع ال
يككف بنفس تأثير كشدة األزمة ,كمف جانب آخر يككف الصراع أكثر كضكحاً مف حيث أىدافو
كاتجاىاتو كأبعاده ,بيد أنو في األزمة ال تككف ىذه األشياء كاضحة كمعركفة ,أيضاً يتسـ الصراع
بطبيعة شبو دائمة في المنظمة ,بينما األزمة تككف مؤقتة كتنتيي بسرعة كتترؾ ك ارءىا مجمكعة
مف النتائج كاآلثار.
 .4الحادث ()Accident
يعبر الحادث عف شيء مفاجئ غير متكقع تـ بشكل سريع كانقضى أثره فكر إتمامو ,كال يككف لو
صفة االمتداد بعد حدكثو المفاجئ العنيف ,بل تتبلشى آثاره مع تبلشي تداعيات الحدث ذاتو كال
تستمر ,خاصة إذا لـ تكف ىناؾ ظركؼ أخرػ دافعة ليذا االستمرار في حيف أف األزمة قد تنجـ
عف الحادث كلكنيا ال تمثمو فعبلً كانما تككف فقط إحدػ نتائجو (الخضيرؼ.)63 :1990 ,
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فمثبلً يمكف الحديث عف حادث سير بطريقة منعزلة تنقضي بانقضاء الحادث ,أما الحديث عف
أزمة فيككف ازمة حكادث سير كظاىرة عادة تتسـ باالستم اررية كاالمتداد.
 .5الصدمة ()Shock
الصدمة أحد أسباب األزمات سكاء عمى مستكػ الدكؿ أك المشركعات أك األفراد كيككف التعامل
مع الصدمة بأسمكب االمتصاص أك االستيعاب (دمحم.)90 :2004 ,
ويستنبط الباحث مف التعريف السابق أف الصدمة شعكر مفاجئ حاد ,ناتج عف حادث غير
متكقع كىك يجمع بيف الغضب كالذىكؿ كالخكؼ ,كىك يعتبر مف أغراض األزمة األساسية الناتجة
عف كقكع األزمة ,كتحدث الصدمة عند انفجار األزمة بصكرة فجائية سريعة دكف انذار أك تيديد,
كاإلحساس بالصدمة يككف احساساً سريعاً كطارئاً كيختفي كيزكؿ بسرعة.
خامساً :خصائص األزمة
من أىم خصائص األزمات ما يأتي :
 .1نقطة تحكؿ تتزايد فييا الحاجة إلى الفعل المتزايد كرد الفعل المتزايد لمكاجية الظركؼ الطارئة
(عميكة.)81 :2003 ,
 .2فالحدث المفاجئ ال يتيح كقتا كافيا لمرد عميو كاالستجابة لو كاف الرد عميو يجب أف يككف سريعاً
لمغاية لما يمثمو مف تيديد لممصالح القكمية ,كما أف االستعداد ال يككف كافياً لممكاجية (مينا,
.)247 :2004
 .3التداخل كالتعدد في األسباب كالعكامل كالعناصر كالقكػ المؤيدة كالمعارضة ,كالميتمة كالغير
الميتمة ,كاتساع جبية المكاجية (عميكة.)82 :2003 ,
 .4التيديد كىي اإلجراءات كاألفعاؿ التي تصدر مف فرد أك مجمكعة أفراد أك تقدـ معيف سكاء
باإلشارة أك القكؿ أك الفعل مف أجل االستجابة لمطالب أك شركط محددة يسعى الطرؼ األكؿ
لتحقيقيا مف قبل الطرؼ الثاني مع التمكيح باستخداـ القكة عند عدـ االستجابة ليذه المطالب,
كمف ىنا تبدأ األزمة (مينا.)244 :2004 ,
 .5سيادة حالة مف الخكؼ كاليمع قد تصل إلى حد الرعب كتقييد التفكير(عميكة.)82 :2003 ,
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 .6الغمكض إذ أف عكامل المفاجأة كالتيديد كالسرعة ال تسمح بادراؾ األزمة كالعكامل المتشابكة في
المكاقف المتبلحقة (الشعبلف.)61 :2002 ,
 .7أف ىناؾ تأثيرات كتفاعبلت مستمرة تؤثر عمى أطراؼ األزمة ,كمف ثـ ردكد فعل متباينة
(عشماكؼ.)84 :1996 ,
ومما تم سرده من خصائص لألزمة ,فإن الباحث يمخص الخصائص السابقة كما يأتي :
 .1تتطمب ق اررات مصيرية لمكاجيتيا أك لحسميا.
 .2تسبب حالة عالية مف التكتر العصبي كالتشتت الذىني كذلؾ الشتماليا عمى عنصر المفاجآت
 .3تيدد القيـ العميا أك األىداؼ الرئيسية لممنظمة.
 .4تمثل األزمة نقطة تحكؿ جكىرؼ ينطكؼ عمييا درجة مف الغمكض كعدـ التأكد كالمخاطرة
 .5تتسـ أحداثيا بالسرعة كالديناميكية كالتعقيد كالتداخل ,كقد يفقد أحد أطراؼ األزمة أك بعضيـ
السيطرة عمى مجرياتيا.
 .6تتطمب األزمة معالجة خاصة ,كامكانيات ضخمة.
سادساً :تصنيف األزمات
يختمف الباحثكف كالكتاب في تصنيف األزمات الختبلؼ مقصدىـ كمبتغاىـ مف التصنيف ,فمنيـ
مف يصنفيا حسب أثرىا كمنيـ لحجـ انتشارىا كمنيـ لمراحميا كسيتناكؿ الباحث أىـ تمؾ
التصنيفات ,كىي :
تصنيف األزمات من حيث المستوى (مينا:)250 :2004 ,
 .1أزمات عالمية تؤثر عمى العالـ كمو مثل الحركب.
 .2أزمات إقميمية تؤثر عمى إقميـ معيف مف العالـ مثل الخميج العربي.
 .3أزمات محمية تؤثر عمى دكلة كاحدة دكف غيرىا.
 .4أزمات تنظيمية تؤثر عمى المنظمات.
تصنيف األزمات من حيث مراحل تكوينيا (الميدي وىيبة:)123 :2002 ,
 .1أزمات في مرحمة النشكء.
 .2أزمات في مرحمة التصعيد.
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 .3أزمات في مرحمة االكتماؿ.
 .4أزمات في مرحمة الزكاؿ.
وتصنيف األزمات من حيث نوعيا (مينا:)252 :2004 ,
 .1أزمات سياسية.
 .2أزمات اقتصادية.
 .3أزمات عسكرية.
 .4أزمات اجتماعية.
تصنيف األزمات من حيث مصدر األزمة (ىالل:)18 :1996 ,
 .1األزمات الطبيعية :تعتبر األزمات الناجمة عف ككارث طبيعية مف ضمف أىـ كأكثر األزمات
شيكعاً.
 .2األزمات الصناعية :كتشمل تمؾ األزمات حكادث مثل تسرب إشعاعي أك كيميائي مف
المصانع كتتسـ تمؾ األزمات بالتأثير المادؼ كالمعنكؼ
تصنيف األزمات من حيث التأثير (الحريري:)103 :2010 ,
 .1أزمات ظرفية ىامشية محدودة التأثير :كىي أزمة كليدة ظركفيا ,كىذا النكع مف األزمات
عادة دكف أف يترؾ بصمات أك معالـ عمى الكياف الذؼ حدث فيو.
يحدث ً

 .2أزمة جوىرية ىيكمية التأثير :كىذا النكع مف األزمات يختمف اختبلفاً كامبلً عف النكع األكؿ
مف حيث اتصالو ببنياف الكياف اإلدارؼ ,كأىـ األمثمة عمى ىذا النكع مف األزمات ,أزمات
المياه ,كأزمات الكقكد ,كأزمات رغيف العيش أك الغذاء بشكل عاـ.
وفي النياية فقد أجمع كالً من (الصيرفي )322 :2003 ,و(جاد هللا )12 :2008 ,وكذلك
(عياصرة )85 :2008 ,عمى أنو يمكن تقسيم األزمات إلى ستة أنواع ىي :
 .1حسب شدة األثر :شديدة األثر ,ضعيفة األثر.
 .2حسب المحتوى :معنكية ,مادية ,معنكية كمادية.
 .3حسب إمكانية االستفادة :تنمكية ,عرضية.
 .4مراحل التكوين :النشكء ,التصعيد ,التكامل ,االحتكاء ,النياية.
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 .5البعد الزمني :متكررة الحدكث يمكف التنبؤ بيا ,مفاجئة يصعب التنبؤ بيا.
 .6حسب كيان الضرر :دكلية ,قكمية ,مجتمع معيف ,فردية ,تنظيمية.
ويتفق الباحث مع التصنيف األخير الذي أجمع عميو (الصيرفي ,وجادهللا ,وعياصرة) ويضيف
إليو الباحث تقسيم سابع وىو سبب األزمة  :مفتعمة أم مفروضة.
سابعاً :أسباب حدوث األزمة
يختمف تصنيف األزمات باختبلؼ فيـ مصطمح األزمة ,فإف أسباب حدكث األزمة يختمف عف
تصنيفيا ,فتعدد أسباب نشكء األزمات كتتنكع فمكل أزمة مبلمحيا الخاصة ككذلؾ أسبابيا
الخاصة ,كلعل دراسة كتحميل كل أزمة عمى حدا تعتبر الكسيمة الفعالة لتحديد أسبابيا المباشرة,
كغير مباشرة ,بيد أنو ليس مف الصعب عمل مقاربة إليجاد أىـ العناصر المسببة لؤلزمة.
ذكر (أبك فارة ,)44 :2009 ,عدة أسباب تؤدؼ لحدكث األزمة كىي كما يأتي:
 .1عدـ التخطيط المسبق لكل ما يمكف حصكلو مف خسائر كمشاكل.
 .2عدـ التنبؤ بالمخاطر محتممة الحدكث في المستقبل.
 .3عدـ اإلحساس بمؤشرات التحذير كالتي تمر عمى اإلدارييف.
 .4عدـ تجييز خطة عمل متكاممة لمتعامل مع األزمات كالمشكبلت.
 .5قصكر في المعمكمات الداخمية كالخارجية الكاردة لئلدارة العميا.
 .6ضعف كتدني مستكيات المرتبات كاألجكر.
 .7عدـ العدؿ كالمساكاة في نظاـ تشجيع المكظفيف كترقيتيـ.
 .8اىماؿ المكظفيف كاإلدارييف باألمانة كالمسؤكلية العممية المككمة ليـ.
 .9تداخل المسؤكليات كعدـ تحديد األعماؿ.
 .10ضعف نظاـ الرقابة كاإلشراؼ عمى العماؿ كالمكظفيف كاإلدارييف.
 .11الضغكط النفسية كالعائمية التي يكاجييا العامميف.
 .12عدـ كجكد إدارة حكيمة كرشيدة لمتعامل مع األحداث كاألمكر بحكمة.
وىناك أيضأ عدة أسباب كما سردىا (الخضيري) وىي عمى النحو اآلتي( :الخضيري:1990 ,
.)28
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 .1سوء الفيم :ينشأ عادة سكء الفيـ مف خبلؿ جانبيف نقص المعمكمات كالتسرع في إصدار
الق اررات أك الحكـ عمى اآلمكر قبل تبيف حقيقتيا.
 .2سوء اإلدراك :فإذا كاف اإلدراؾ غير سميـ أك نجـ عف تداخل في الرؤية كالتشكيش سكاء
المتعمد أك الطبيعي فإنو يؤدؼ إلى عدـ سبلمة االتجاه الذؼ اتخذه القائد اإلدارؼ.
 .3سوء التقدير والتقييم :مف خبلؿ جانبيف ىما المغاالة كاإلفراط في الثقة بالنفس عمى مكاجية
الطرؼ اآلخر كسكء تقدير قكة الطرؼ اآلخر كاالستخفاؼ بو كاستصغاره.
 .4اإلدارة العشوائية :ك ىذا النكع مف اإلدارة يعمل ليس فقط كسبب كباعث لؤلزمات بل كمدمر
لمكياف اإلدارؼ كمحطـ إلمكانياتو كقدراتو كالستعداده لمكاجية أؼ أزمة.
 .5الرغبة في االبتزاز :كيقكـ ىذا الباعث عمى السيطرة عمى متخذ القرار في الكياف اإلدارؼ,
كايقاعو تحت ضغكط نفسية كمادية كاستغبلؿ مجمكعة مف التصرفات الخاطئة التي قاـ بيا
في الماضي (آؿ الشيخ.)19 :2008 ,
 .6اليأس :يعد اليأس في حد ذاتو إحدػ األزمات النفسية كالسمككية كالتي تشكل خط اًر دأىم ًا
عمى متخذ القرار ,لذلؾ ينظر إلى اليأس عمى أنو أحد بكاعث األزمات.
 .7اإلشاعات :يتـ تكظيفيا باستخداـ مجمكعة حقائق حدثت فعبل ,كاحاطتيا بيالة مف البيانات
كالمعمكمات الكاذبة كالمضممة كاعبلنيا في تكقيت معيف ,كفي إطار مناخ كبيئة محددة يؤدؼ
إلى تفجير األزمة.
 .8استعراض القوة :كىذا األسمكب يستخدـ مف جانب الكيانات كبيرة الحجـ لتحجيـ الكيانات
الصغيرة ,حيث تبدأ بعممية استعراضية خاطفة لمتأثير عمى مسرح األحداث كدكف حساب
لمنتائج أك العكاقب.
 .9األخطاء البشرية :ىي أحد األسباب لنشكء األزمات سكاء كاف في الماضي أك الحاضر أك
المستقبل ,لذلؾ فإنيا قد تسبب أزمات نتيجة لئلىماؿ كعدـ كفاءة العامميف.
 .10األزمات المتعمدة أو المخططة :حيث تعمل بعض القكػ المنافسة لمكياف اإلدارؼ عمى
تتبع مسارات عمل ىذا الكياف ,كىك ما يعرؼ بإدارة األزمات (ماىر.)26 :2006 ,
 .11تعارض األىداف :ككثي اًر ما يحدث اختبلؼ في الرؤػ كالطمكحات كاألىداؼ بيف متخذؼ
كمنفذؼ القرار في الكياف اإلدارؼ الكاحد ,مما يؤدؼ إلى حدكث أزمة بيف صانع القرار
كمتخذه كمنفذ القرار أك المستفيديف أك المتضرريف.
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 .12تعارض المصالح :كىي إحدػ أسباب حدكث األزمات سكاء عمى المستكػ المحمي أك
الدكلي حيث يعمل كل طرؼ مف أصحاب المصالح المتعارضة عمى إيجاد كسيمة مف كسائل
الضغط لما يتكافق مع مصالحو كمف ىنا يقكػ تيار األزمة .كالشكل اآلتي يكضح ىذه
األسباب بشكل مختصر.

المصدر( :الخضيري)66 :2003 ,

شكل ( )1أسباب نشوء األزمات
ويرى الباحث بأن من أىم أسباب حدوث األزمات ما يأتي:
 .1ضعف اإلدارة التي تدير المؤسسة مف عدة جكانب ,كخصكصاً فيما يتعمق بالتخطيط.
 .2االستيتار بالعبلمات االبتدائية (إشارات اإلنذار المبكر) ألؼ مشكمة كتصغيرىا كاحتقارىا,
كعدـ التعامل معيا بجدية اك حرص.
 .3الجيل بمتغيرات البيئة المحيطة بالمؤسسة ,كعدـ القدرة عمى تحميميا.
 .4عدـ كجكد تغذية راجعة ( )feedbackلئلجراءات التي تتخذىا المؤسسة في الميداف عند
اصدار أؼ قرار.
 .5كجكد جماعات الضغط داخل المؤسسة كالتي تعمل عمى تممؾ زماـ األمكر كالسيطرة عمى
المؤسسة بطريقة غير رسمية مف خبلؿ افتعاؿ المشاكل كاظيار ضعف المؤسسة كالتركيج
بأف الحل ليذه األزمات ىي تمؾ الجماعات.
 .6عدـ كضكح الصبلحيات كازدكاجية المياـ كالتداخل في الييكميات داخل المؤسسة.
 .7ضعف المكظفيف مف ناحية إدارية كفنية ,كقمة الخبرة كالكفاءة.
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 .8عدـ تكفر اإلمكانيات التي تساعد المؤسسة عمى تجاكز أؼ أزمة اك السيطرة عمييا.
 .9تعمد افتعاؿ األزمة مف قبل اإلدارة لحل أزمة مكجكدة كقائمة مسبقاً.
 .10غياب االنتماء الحقيقي لممؤسسة عند العامميف فييا ,كالبلمباالة بأؼ عرض قد تتعرض لو
المؤسسة ,كالبحث فقط عف المصمحة الشخصية.
 .11عدـ الكعي المجتمعي لدػ المكاطنيف في طريقة التعاطي مع األزمات ,أك التصرفات التي
يقكمكف بيا في حاؿ كقكع األزمات.
ثامناً :مراحل تطور األزمة
يعتبر تحديد مراحل األزمة عنص اًر أساسياً كضركرياً لفيـ مسارىا كتحديد أبعادىا بشكل دقيق,
كقد تعددت التقسيمات لمراحل األزمة مف قبل الباحثيف كالكتاب العتمادىـ عمى معايير مختمفة,
كلكف أغمب األفكار في ىذا المضمكف تصب في نفس السياؽ تقريباً.
كجدير بالذكر أف مراحل نشكء األزمة ,تختمف باختبلؼ طبيعتيا ,كبصفة عامة فإف ىناؾ أزمات
كككارث فجائية ال تمر بمراحل معمكمة كبالتالي يصعب التنبؤ لحدكثيا .إال أف ىناؾ أزمات
أصبح مف الممكف رصد مؤشراتيا منذ البداية كمتابعتيا أكالً بأكؿ (الشعبلف.)61 :2002 ,
فقسميا (الخضيري )72 :2003 ,إلى أربع مراحل لالزمة وىي:
 .1مرحمة الميبلد.
 .2النمك ,كاالتساع.
 .3النضج ,االنحسار.
 .4مرحمة االختفاء.
أما (الشعالن )62 :2002 ,يرى أنيا تمر بالمراحل اآلتية:
 .1مرحمة الميبلد.
 .2مرحمة النمك االكتساح.
 .3مرحمة النضج.
 .4مرحمة االنحسار كالتقمص.
 .5مرحمة االختفاء أك ما بعد األزمة.
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ويرى (الشيراني )19 :2005 ,بأن األزمة تمر بالمراحل الست اآلتية:
 .1مرحمة الكمون والتكوين :كىي المرحمة التي تنضج كتظير فييا أسباب ميبلد األزمة ,كىي
مرحمة قد تطكؿ أك تقصر ,حسب الظركؼ كاإلجراءات التي تعجل أك تبطئ باألزمة أك
تقضي عمييا قبل ميبلدىا.
 .2مرحمة الميالد :كىي المرحمة التي تسفر فييا األزمة عف نفسيا كتظير عمى سطح األحداث.
 .3مرحمة التصاعد واال نفجار :كىي المرحمة التي تبدأ فييا األزمة في استقطاب االىتماـ بسبب
اتساع دائرة كعمق كتأثير كتصاعد كتيرتيا.
 .4مرحمة النضج :كىي المرحمة التي تبمغ فييا األزمة أقصى درجات تأثيرىا كعنفيا كقد تستقر
عند ذلؾ المستكػ لفترة قد تطكؿ أك تقصر حسب طبيعة األزمة كادارتيا كأطرافيا.
 .5مرحمة االنحسار :كىي المرحمة التي يبدأ فييا الكياف باستعادة السيطرة عمى األحداث
كاألكضاع.
 .6مرحمة االختفاء :كىي المرحمة التي تنتيي فييا األزمة تماما ,كال يبقى إال آثارىا كنتائجيا
كالشكل التالي يمخص المراحل.

المصدر( :الشيراني)20 :2005 ,

شكل ( )2مراحل تطور األزمة
أما الباحث ومن خالل االطالع عمى التصنيفات السابقة فقد خرج بتصنيف جديد ويمكن من
خاللو الجمع بين أغمب التصنيفات السابقة ,وىو :
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 .1مرحمة تكون عالمات األزمة  :كىي المرحمة التي يبدأ فييا ظيكر اشعارات كانذارات األزمة
تمكح في األفق كالتي عندىا يجب عمى المؤسسة أخذ ىذه العبلمات عمى محمل مف الجد
لمحد مف آثار األزمة قدر اإلمكاف.
 .2مرحمة التأثر بعالمات األزمة  :كىي المرحمة التي تتأثر فييا المؤسسة بأعراض األزمة
كتمس مصالحيا بشكل سطحي مف دكف اف تمس مصالحيا الرئيسية كالجكىرية.
 .3مرحمة النضح واالتساع  :كىي المرحمة التي ال رجكع كال عدكؿ عنيا ,فقد اصابت األزمة
بشكل أساسي لب مصالح المؤسسة كأثرت عمى جميع جكانبيا ,كعمى القائميف عمى ىذه
المؤسسة في تمؾ المرحمة محاكلة الحفاظ عمى مستكػ األزمة إلى ىذا الحد كعدـ تطكرىا
أكثر مف ذلؾ.
 .4مرحمة انحصار آثار األزمة  :كفي ىذه المرحمة يبدأ تراجع أعراض األزمة الكبيرة كانحصار
مسبباتيا كتقمص سمبياتيا كفي ىذه المرحمة تبدأ المؤسسة بالتقاط بعض األنفاس التي
تساعدىا عمى لممة أكراقيا كالبدء في إعادة ترتيبيا مرة أخرػ.
 .5مرحمة الزوال واالضمحالل  :في ىذه المرحمة يبدأ دكر المؤسسة في إزالة آثار ىذه األزمة
كاستعادة نشاطيا كعمل تقييـ شامل لؤلزمة كسبب حدكثيا كمراجعات شاممة لتجنب أؼ ازمة
قد تمر عمى المؤسسة بيذا المستكػ.
تاسعاً :فوائد األزمات
مف الممكف أف تككف لؤلزمات عدة فكائد قد يكتسبيا الكياف اإلدارؼ إف أحسف استغبلليا جيداً,
كاستطاع السيطرة عمى متغيراتيا ككظفيا بما يخدـ مصالحو ك كاستطاع أف يديرىا بطريقة
إبداعية ,كمف ىذه الفكائد (تكفيق)102 :2004 ,
 .1ميالد األبطال
يخرج القادة الجدد مف كسط دخاف كضجيج األزمة ,ىذه الحقيقة تنطبق عمى ميداف القتاؿ ,مثمما
تنطبق تماما عمى عالـ األعماؿ ,لذلؾ فإف األزمات يمكف أف تخمق القادة ,فاألشخاص
المكىكبكف الذيف يحصمكف عمى فرص يحطمكف قيكد البيركقراطية كيبرىنكف عمى قدراتيـ عمى
اإلنجاز ,كحتى بالنسبة لممدير في اإلدارة الكسطى أك الدنيا ,تمثل األزمة فرصة كبيرة لمباشرة
مياـ خطيرة كالعمل مع أناس جدد كتعمـ كيفية التعايش مع الغمكض.
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 .2تسريع التغيير
إف األزمة تضغط الكقت ,فكما كاف مف قبل يمضي ببطيء يبدأ اآلف في اإلسراع ,مع ظيكر
شبح الفكضى ,كينبغي عمى أكلئؾ الذيف يسعكف إلى التغيير أف يرحبكا باألزمة ,فرغـ أف ىناؾ
آثا ار جانبية غير مرغكبة لمعظـ األزمات تتسارع عمى األخرػ ,إال أنو مجرد ثمف صغير لمتقدـ.
 .3مواجية المشكالت
مف طبيعة البشر أف يتحاشكا مكاجية أخطر ما لدييـ مف مشكبلت بممارسة النشاط اليكمي
المعتاد ,كيحدث في أحكاؿ نادرة أف يتضح أف ىذا األسمكب يتسـ بالذكاء ,ففي بعض األحياف
تزكؿ المتاعب مف تمقاء نفسيا أك تتغير الظركؼ كتقل المصاعب بمركر الكقت بيد أف التأخير
يزيد األمر سكءا كتعقيدا في معظـ األحياف ,كاذا كاف المثل القديـ يقكؿ" إذا كاف لديؾ شيئا
مكسك ار أصمحو بسرعة" ,فربما يمكننا أف نضيف لو عبارة "ألنؾ إف لـ تفعل سكؼ تجبرؾ األزمة
عمى ذلؾ".
 .4إمكانية تغيير األفراد
في األكقات العادية يككف مف الصعب إدخاؿ تغييرات ىامة عمى قكة عمل الشركة كصفكؼ
اإلدارة بيا ,دكف إثارة القمق كاالستياء كمعارضة النقابات العمالية ,كمف ثـ فإف األزمة تكجد بيئة
جيدة لمتغيير (الرضيع.)26 :2011 ,
 .5االستراتيجيات الجديدة
إف األزمات تفرض أحيانا إعادة النظر في الخطط التي تبدك ثكابت ال يمكف التزحزح عنيا,
فالتيديد الذؼ يكاجو ازدىار الشركة كعدـ التأكد كالضغكط كفقداف السيطرة كميا أمكر تسمح
بظيكر أفكار جديدة كدراسة اتجاىات جديدة ,كفي مثل ىذه األكقات تبرز االستراتيجيات الجديدة.
 .6أنظمة اإلنذار المبكر
يرغب معظـ مف تحقق ليـ النجاة مف أزمة ما ,في إيجاد طريقة ما لتفادؼ تكرار التجربة ,فنحف
نحب أف تككف لنا السيطرة عمى حياتنا سكاء مف الناحية الشخصية أك ناحية العمل ,غير أف
القبض عمى دفة األمكر يستمزـ أف يككف المرء قاد ار عمى التأثير عمى األحداث ,كلكي نؤثر عمى
األحداث نحف بحاجة إلى أف نعرؼ ما تحممو لنا األياـ في جعبتيا ,كىذا بدكره يستمزـ منا إقامة
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أنظمة لئلنذار مبكر تستشعر عدـ األداء إف كاف مكجكدا كترسل إشارات لمتحذير مف الخطر قبل
أف تبدأ األزمة بكقت طكيل (أبك عزيز.)22 :2010 ,
 .7مزايا تنافسية جديدة
إف الشركة التي تنجك مف أزمة ما عادة ما تجعميا التجربة أكثر ذكاء كأصمب عكدا ,كتميل محنة
األزمة إلى خمق ركح التضامف بيف الناجيف ,فقد كاجيكا عدكا مشتركا كتعممكا أف يرعى كل منيـ
اآلخر ,إنيـ يعرفكف كيف يتصرفكف في مكاجية المحنة ككيف يخرجكف منيا منتصريف كقد أركا
قيمة االجتياد في العمل كقيمة العمل بذكاء ,كصاركا يعرفكف أف ال شيء أىـ لتحقيق النجاح في
مجاؿ األعماؿ مف قائد قكؼ يسانده فريق مخمص.
مما سبق يستنتج الباحث عدة فوائد لألزمات وىي عمى النحو اآلتي:
 .1إكساب خبرة عممية لفريق إدارة األزمات.
 .2عمل مراجعات كتطكير لئلجراءات المتبعة داخل المؤسسة.
 .3عمل تقييـ ألداء فريق إدارة األزمات لتبلفي أؼ أخطاء مف الممكف أف يقع فييا في أؼ أزمة
جديدة.
 .4ظيكر ميارات جديدة كأفكار مميزة عند أفراد فريق إدارة األزمة ,كاتاحة الفرصة لظيكر بعض
الشخصيات القيادية بميارات استثنائية التي مف الممكف أف تككف سند كعامل قكة لممؤسسة.
 .5تعزيز مكانة مدير المؤسسة كاكسابو قكة كنفكذ داخل المؤسسة بشكل أكبر مما كاف عميو قبل
حدكث األزمة في حالة السيطرة عمييا.
 .6تمرير بعض الق اررات التي تككف محتاجة لعمل تكطئة ليا ,كالتي قد تسبب بمبمة كنفكر
كاشكاليات عند إصدارىا كاقرارىا.
 .7إضافة حصة سكقية لممؤسسات التجارية في حالة سيطرة المؤسسة عمى األزمة كتقكيضيا
كتغيير مسارىا كتكجيييا بما يخدـ مصالح المؤسسة.
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عاش اًر :عناصر الجاىزية والوقاية من األزمات والكوارث
يتكجب عند االستعداد لؤلزمات كالككارث تكفير مجمكعة مف اإلمكانيات كاآلليات كالسياسات التي
تساعد في تجنب كقكع ىذه األزمات أك الككارث أك التخفيف مف آثارىا.
فقد ذكر (الشعبلف )161 :2002 ,عناصر االستعداد كالكقاية مف األزمات كالككارث كىي:
 .1إنشاء وحدة إلدارة األزمات :حيث يتـ إنشاء غرفة إلدارة األزمات يتـ تجييزىا بالكسائل
كاإلمكانيات كافة بيدؼ التعامل بسياسة كحكمة مع المكقف.
 .2إنشاء فرق ميمات خاصة :كذلؾ بيدؼ التدخل السريع لمكاجية األزمات كالككارث ,كيككف
عمى قدرات كتجييزات كتدريبات عالية ,كقادر عمى التفاكض كأداء الميمة بكل حكمة.
 .3التدريب :كيتـ لكافة العناصر التي تتعامل مع إدارة األزمات ,كالفرؽ الخاصة كالقيادات
األمنية كاإلدارية.
 .4التطوع ومشاركة القطاع الخاص :بيدؼ االستفادة مف كافة اإلمكانيات المتاحة في المجتمع
سكاء بشرية أك مف المعدات كاآلليات.
 .5التوعية واإلعالم :حيث يتـ تكعية المكاطنيف بكيفية التصرؼ في حاؿ كقكع أزمة أك كارثة.
 .6التعاون اإلقميمي والدولي :كيتـ عف طريق تبادؿ المعمكمات كالخبرات كاالستفادة مف
التجارب السابقة في مجاؿ األزمات كالككارث.
 .7إعداد سيناريوىات األزمة :حيث يتـ كضع تصكر لما يمكف أف يحدث مف تطكرات بيدؼ
التسييل مف عممية المكاجية.
ويرى الباحث أنو لمتغمب عمى األزمة يستوجب االستعداد جيداً لألزمة من خالل:
 كضع خطة طكارغ خاصة بكقكع أؼ أزمة لتبلفي أؼ إرباؾ إدارؼ أك فني أثناء كقكع األزمة
كالسيطرة عمييا قدر المستطاع.
 تييئة طكاقـ خاصة قادرة عمى التعامل مع األزمات كتتكفر لدييا الخبرة لذلؾ سكاء عمى
الصعيد اإلدارؼ أك الفني أك الميداني.
 عمل محاكاة لكقكع أزمات لبلستفادة منيا في حاؿ كقكع األزمة بشكل فعمي ,حيث أف جياز
الدفاع المدني يستخدـ ىذا األسمكب لتدريب العامميف عمى السيطرة عمى عدة أزمات فمنيا
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اإلطفاء كاإلخبلء كانتشاؿ الجثث أثناء كقكع االعتداءات اإلسرائيمية عمى محافظات غزة كىذا
حسب ما قالو العميد سعيد السعكدؼ (مقابمة شخصية).
 عمل دراسات استقصائية كتحميمية لمبيئة المحيطة بالمنظمة دكرياً لمحاكلة اكتشاؼ أؼ أزمة
بشكل مبكر ليككف األداء أثناء كقكعيا مخطط لو كيتـ السيطرة عمى األزمة بشكل ممتاز.
 االستفادة مف تجارب كخبرات الجيات األخرػ التي تعمل في المنطقة في نفس المجاؿ ,فمثبلً
جياز الدفاع المدني عندما يستفيد مف األجيزة التي تشابيو في المنطقة – أقصد الدكؿ
المجاكرة – فإنو بذلؾ يضيف شيء جديد لديو كىك بيذه اإلجراءات يزيد مف كفاءة العامميف
لديو ,كلكف بسبب الظركؼ التي يمر بيا محافظات غزة كالحصار المفركض عميو ,فإف ذلؾ
يككف مف الصعب تنفيذه حسب ما صرح بو العقيد دمحم العطار (مقابمة شخصية).

وفي نياية ىذا المبحث فإن الباحث يرى بأف األزمة بحد ذاتيا قد تككف نعمة إذا أحسف التدبير
ليا ,ككاف ىناؾ خطط معدة مسبقة لمكاجيتيا كرسـ السيناريكىات التي مف المتكقع حدكثيا ,كتـ
اختيار الطكاقـ بكل كفاءة كمينية كتجييزىا كتكفير المستمزمات ليا ,كمنحيا صبلحيات كافية
تعينيا عمى إدارة األزمة ,كمف الممكف أف تككف نقمة إف تياكف القائميف عمى المؤسسة بأعراضيا
كعبلماتيا المبكرة كلـ يكلكىا اىتماماً قبل تطكرىا لمحد الذؼ ال تسطيع عنده المؤسسة مف التعامل
معيا كاالنتظار حتى نيايتيا بعد أف تككف قد أضرت بالمؤسسة كمصالحيا.
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أوالً :مقدمة
أياً كانت األزمات ,فإنيا تحدث في كل زماف كمكاف ,لذلؾ فإف العالـ المعاصر بعد أف أصبح
كحدة متقاربة في كل جكانب الحياة ,بات أياً مف كياناتو عرضة لؤلزمات التي تعصف بو مف
كقت آلخر ,كتؤثر في مجتمعاتو تأثي اًر متفاكتاً ,كلذلؾ أصبح استخداـ المناىج العممية أك غيرىا
مف األساليب المستخدمة في مكاجية األزمات ضركرة ممحة; ليس لتحقيق نتائج إيجابية مف
التعامل معيا فحسب ,بل لتجنب نتائجيا المدمرة أيضاً.
كتنطكؼ إدارة األزمات عمى عدة عمميات مترابطة كمتكاممة معاً أىميا تحديد المخاطر المحتممة
كالتنبؤ بيا ,ثـ إعداد الخطط التي سكؼ تستخدـ في مكاجية ىذه المخاطر كمجابيتيا كتقميل
الخسائر المحتممة بأقصى درجة ممكنة ,ثـ تقييـ الق اررات كالحمكؿ المكضكعة.
ثانياً :مفيوم إدارة األزمات
اإلدارة ىي إنجاز األعماؿ بكاسطة اآلخريف مف خبلؿ التخطيط كالتنظيـ ,كالتكجيو ,كالرقابة,
بغرض تحقيق ىدؼ معيف ,كفي إطار الحديث عف اإلدارة كاألزمة ,ال يمكننا أف نتجاىل أف نشأة
مصطمح األزمات جاء في األصل مف أحشاء اإلدارة العامة ,كذلؾ في إشارة إلى دكر الدكلة في
مكاجية الككارث العامة المفاجئة كظركؼ الطكارغ مثل الزالزؿ كالفيضانات كالحركب الشاممة
(البزاز.)43 :2001 ,
كقد اتسع مفيكـ إدارة األزمات ,كعاد مرة أخرػ ليزدىر في أحضاف عمـ اإلدارة ,كأسمكب جديد
تبنتو المؤسسات الحككمية ,كاإلدارة العامة ,ككذلؾ المنظمات العامة ,إلنجاز مياـ عاجمة أك
لحل مأزؽ طارغ (منيا.)55 :2008 ,
حيث يحظى عمـ إدارة األزمات باىتماـ كبير مف جانب الباحثيف في مجاؿ العمكـ االجتماعية
بشكل عاـ كاالتصاؿ الجماىيرؼ بشكل خاص ,كذلؾ عمى ضكء الثكرة التكنكلكجية التي يعيشيا
العالـ اآلف في مجاؿ اإلعبلـ كاالتصاالت ,كالتي تنتقل األحداث فكر كقكعيا مف أؼ مكاف في
العالـ ,ىذا فضبلً عف كثرة األزمات التي تعاني منيا دكؿ العالـ (عبد المجيد.)9 :2011 ,
أيضاً ال تكمف المشكمة في حدكث تمؾ األزمات كالضغكط ,بل تكمف في ردكد أفعالنا تجاىيا
ككيفية إدارتنا ليذه الطكارغ (جمدة)11 :2011 ,
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فمقد عرؼ ( )Crandall, etcإدارة األزمات بأنيا " الطريقة أك المرحمة التي تستخدميا المنظمة
لمكاجية األزمات التي حدثت ,حيث تتركز الجيكد في ىذه المرحمة عمى معالجة األزمات
كاستئناؼ العمميات كاإلجراءات بأسرع كقت ممكف (.)Crandall, etc 2014: 13
كعرفيا ( )coombsبأنيا " مجمكعة مف العناصر المصممة لمكاجية األزمات كتخفيض الضرر
الحقيقي المؤثر ,كبطريقة أخرػ فيي تبحث عف تقميل النتائج السمبية لؤلزمات ,لتحمي المؤسسة
كأرباب العمل كالبضائع مف الضرر ,كادارة األزمات تتضمف عناصر متداخمة ىي :الحماية,
التحضير ,االستجابة (.)coombs, 2012: 5
كعرؼ (الخضيرؼ) إدارة األزمات ىي إدارة لؤلزمة ذاتيا لمتحكـ في ضغطيا كفي مسارىا
كاتجاىيا ,كتقكـ عمى البحث كالحصكؿ عمى المعرفة كاستخداـ البيانات كالمعمكمات المناسبة
كأساس لمقرار المناسب كتقكـ عمى التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة كالبعد عف العشكائية,
كتعمل مف خبلؿ ىدؼ تمقائي ,كىك التعامل الفكرؼ مع األحداث المتباعدة لكقف تصاعدىا
(الخضيرؼ.)25 :2003 ,
كعرؼ (الشعبلف )22 :2002 ,إدارة األزمات بأنيا :قياـ الخصـ بتكثيف جميع إمكاناتو,
كتسخير كامل قكاه ,لمخركج مف األزمة بمكاسب أك بأقل الخسائر.
كأيضا تـ تعريف مصطمح إدارة األزمات مف عدة باحثيف حسب اختصاصاتيـ ,فمن ناحية
إعالمية يرػ (مكاكؼ) أف إدارة األزمة تعني :إدارة السمعة ,كىي عبارة عف جيكد متكاصمة
تحظى بتعديبلت مستمرة تكاكب الحداث كالمستجدات التي تستيدؼ في النياية صياغة كتعزيز
الصكرة الذىنية لممنظمة" (مكاكؼ.)80 :2005 ,
أما من وجية نظر مؤسساتية عرفيا (أبك قحف) عمى أنيا :عممية اإلعداد كالتقدير المنظمة
كالمنتظمة لممشكبلت الداخمية كالخارجية التي تيدد بدرجة خطيرة سمعة المنظمة كربحيتيا أك
بقائيا في السكؽ (أبك قحف.)352 :2002 ,
أما عمى صعيد المنظمة فعرؼ (عميكة) إدارة األزمة :رفع كفاءة كقدرة نظاـ صنع الق ار ارت سكاء
عمى المستكػ الجماعي أك الفردؼ ,لمتغمب عمى معكقات اآللية البيركقراطية الثقيمة ,التي قد
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تعجز عف مكاجية المتغيرات المتبلحقة كالمفاجئة ,كتخرج المنظمة مف حالة االسترخاء كالترىل
(عميكة.)20 :2001 ,
كمما سبق فقد عرف الباحث إدارة األزمة اجرائياً عمى أنيا  :أسمكب جمع بيف مفيكـ اإلدارة مف
تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة ,كاالستفادة مف المكارد المادية كالبشرية عمى أفضل شكل ,كفي
أسرع كقت كفق االمكانات المتاحة ,كبيف مفيكـ األزمة مف أجل الخركج بتكليفة تعمل عمى
تكجيو األزمة لممربع المطمكب ,كالسيطرة عمييا كاالستفادة منيا قدر اإلمكاف.
ثالثاً :مفيوم اإلدارة باألزمات
يطمق البعض عمى اإلدارة باألزمات عمـ صناعة األزمة لمتحكـ كالسيطرة عمى اآلخريف ,إف
األزمة المصنكعة كالمخمكقة  ,ليا مكاصفات حتى تبدك حقيقية ,كحتى تؤتي ثمارىا ,كأىـ
مكاصفاتيا ىي اإلعداد المبكر ,تييئة المسرح األزمكؼ ,كتكزيع األدكار عمى قكػ صنع األزمة,
كاختيار التكقيت المناسب لتفجيرىا ,كايجاد المبرر كالذريعة ليذا التفجير ,امتداد أفقي مف خبلؿ
كسب المزيد مف الحمفاء لعناصر األزمة (عبد المجيد.)144 :2011 ,
أما (شعبلف) فقاؿ بأنيا عبارة عف فعل ييدؼ إلى تكقف أك انقطاع نشاط مف األنشطة أك زعزعة
استقرار كضع مف األكضاع بيدؼ إحداث تغيير في ىذا النشاط لصالح مدبره (الشعبلف,
.)22 :2002
ويرى الباحث بأن اإلدارة باألزمات :ىي خمق أزمة لحل أزمة مكجكدة أك مشكمة قائمة مف خبلؿ
افتعاؿ أحداث كمجريات مخطط ليا مسبقاً ,كمدركسة جيداً لمخركج مف الحالة التي تمر بيا
المنظمة.
رابعاً :أىداف إدارة األزمات
تتمخص أىداف إدارة األزمات بالنقاط اآلتية (آل الشيخ: )34 :2008 ,
 .1تكفير القدرة العممية عمى استقراء كتنبؤ مصادر التيديد الكاقعة كالمحتممة ,كاالستغبلؿ األمثل
لممكارد كاإلمكانات المتاحة لمحد مف آثار األزمة أك الكارثة.
 .2تحديد دكر كل األجيزة المعنية لتنظيـ كادارة األزمة كالكارثة كانشاء مركز لقيادة العمميات
 .3تكفير القدرات العممية كاإلمكانات المادية لبلستعداد كالمكاجية.
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 .4العمل عمى تقميل التأثير السمبي كالضار لؤلزمات كالككارث عمى األفراد كالجماعات.
 .5كقاية األحياء كالممتمكات في مكاف األزمة أك الكارثة كالتخفيف مف المعاناة خبلؿ فترتيا.
 .6العمل عمى العكدة إلى حالة الحياة الطبيعية مف خبلؿ مجمكعة خطكات كاجراءات االستعادة
أما أىداف إدارة األزمة حسب تقسيم تطور األزمة فقد أوجزىا (زغمول) في النقاط الرئيسية
اآلتية (زغمول:)43 :1999 ,
 .1أىداف ما قبل وقوع األزمة
 ضركرة تحقيق درجة استجابة سريعة كعالية كفعالة لظركؼ المتغيرات المتسارعة لؤلزمة
بيدؼ درء أخطارىا قبل كقكعيا.
 ضركرة كضع خطة لتحقيق تمؾ األىداؼ الكمية.
 منع التيديد كاعادة النظاـ كاالستقرار ,كمحاكلة إيجاد آلية لمتنبؤ باألزمات كاكتشاؼ إشارات
اإلنذار المبكر.
 .2أىداف أثناء حدوث األزمة
 ضركرة التحكـ كاتخاذ الق اررات الحاسمة لمكاجيتيا كتقميص أضرارىا.
 تنظيـ الجيكد كالتنسيق بيف محاكر األزمة لمتغمب عمييا كمكاجيتيا بأقل خسائر ممكنة كفي
أسرع كقت ممكف كبكفاءة عالية.
 .3أىداف ما بعد األزمة
 تكفير الدعـ الضركرؼ إلعادة التكازف إلى حالتو الطبيعية.
 تكثيق كل ما يتعمق باألزمة بدءاً مف بداية ظيكرىا مرك اًر بطريقة التعامل معيا إلى
اختفائيا.
ويرى الباحث بأن أىداف إدارة األزمات تتمخص عمى النحو اآلتي:
 .1اكتشاؼ إشارات اإلنذار الخاصة باألزمة مبك اًر قبل حدكثيا كمحاكلة االلتفاؼ عمييا.
 .2المحافظة عمى مصالح المكاطنيف كحمايتيا مف التيديد كاالنييار جراء االعتداءات اإلسرائيمية
المتكررة عمى محافظات غزة.
 .3االستفادة مف األزمة بما يخدـ الحككمة بشكل عاـ كجياز الدفاع المدني بشكل خاص
كتجييرىا لخدمة مصالحيا.
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 .4ضماف سبلمة الجسـ اإلدارؼ لمجياز مف الزعزعة أك االرتباؾ عند كقكع األزمة.
 .5التعاطي مع األزمة في حاؿ كقكعيا كتطكرىا بكل مينية كادارة سميمة ,مف أجل تقميل النتائج
السمبية قدر اإلمكاف.
 .6زيادة الخبرة عند العامميف بجياز الدفاع المدني خصكصاً لدػ فرؽ إدارة األزمات.
 .7عمل مراجعات مينية قائمة عمى أساس عممي حكؿ أسباب كقكع األزمة ,كالعمل عمى تفكيكيا
كتحميل متغيراتيا ,كتجنبيا فيما بعد مف أجل تفادؼ كقكعيا مرة أخرػ.
خامساً :مراحل إدارة األزمات
تمر معظـ األزمات بخمس مراحل أساسية ,كاذا فشل متخذ القرار في إدارة مرحمة مف ىذه
المراحل فإنو يصبح مسؤكالً عف كقكع األزمة كتفاقـ أحداثيا ,كيختمف الكتاب كالباحثيف في تقسيـ
تطكر مراحل األزمات كلكف يتشابيكف في المضمكف مف حيث النشأة كالتطكر حتى النضج كمف
ثـ االنحسار كالتبلشي.
كيرػ ( ,)person and mitroffKبأف إدارة األزمات تتككف مف خمسة مراحل كىي التي يمكف
ألؼ منظمة تطبيقو كنظاـ إدارؼ خاص لمتعامل مع األزمات التي تكاجييا أك مف المحتمل أف
تجابييا في المستقبل ,كما كضح المخاطر كالفرص في كل مرحمة مف ىذه المراحل الخمس
كالمراحل ىي عمى النحك التالي (األعرجى كالسيد:)57 :2004 ,
 .1مرحمة اكتشاف إشارات اإلنذار :عادة ما ترسل األزمة قبل كقكعيا سمسمة مف إشارات اإلنذار
المبكر أك األعراض التي تتنبأ باحتماؿ كقكعيا ,كاألزمات تحدث عادة بسبب عدـ االنتباه لتمؾ
اإلشارات.
 .2مرحمة االستعداد والوقاية :يجب أف يتكفر لدػ المنظمة استعدادات كأساليب كافية لمكقاية مف
األزمات ,كتعمل كمجس ألؼ عبلمات لمضعف قد تسبب أزمات ,كبالتالي تعالجيا قبل أف
تمحق الضرر بالمنظمة .كىي المرحمة التي تحتكؼ عمى تطكير خطط إدارة األزمات ,كالتدريب
لحماية األركاح كالتخفيف مف األضرار.
 .3مرحمة احتواء األضرار أو الحد منيا :يتـ احتكاء اآلثار الناتجة عف األزمة كعبلجيا لتقميل
الخسائر ,فمف المستحيل منع األزمات طالما أف ميكؿ التدمير تعد خاصية طبيعية لكل
النظـ.
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 .4مرحمة استعادة النشاط :كتشمل ىذه المرحمة إعداد كتنفيذ برامج جاىزة تـ اختبارىا ,كتعكس
مدػ قياـ المنظمة باستعادة تكازنيا كممارسة أعماليا كنشاطاتيا االعتيادية كما كاف الكضع
قبل حدكث األزمة.
 .5مرحمة التعمم :تتضمف ىذه المرحمة دركساً ميمة تتعمميا

المنظمة مف خبراتيا السابقة

كالمنظمات األخرػ التي مرت بأزمات معينة ,ككذلؾ التعمـ المستمر ,كاعادة التقييـ لتحسيف ما
تـ انجازه في الماضي برغـ أف ىذا يثير ذكريات الماضي التي خمقتيا األزمة.

المصدر( :عبد المجيد)232 :2011 ,

شكل ( )3مراحل تطور إدارة األزمة

أما (عثمان) فقسم مراحل إدارة األزمة إلى المراحل التالية (عثمان :)126 :2004 ,
 .1تجنب األزمة  :كىي أكؿ مرحمة كتأتي نتيجة التجاىل الذؼ يبديو المديركف التنفيذيكف ,كينشأ
ىذا التجاىل نتيجة خطأ شائع بيف المديريف ,العتقادىـ بأنيـ متحكمكف في أمكر شركائيـ
كمصائرىـ.
 .2اإلعداد إلدارة األزمة  :عمى رجاؿ اإلدارة العميا أف يضعكا خططاً لمتصدؼ لؤلزمات ,كخططاً
لمعمل ,كخططاً لبلتصاالت ,كاقامة العبلقات العامة ,كيؤكد بعض المديريف أف أحد فكائد
التنبؤ باألزمات ىك كيفية التخطيط ليا كالتعامل معيا.
 .3االعتراف بوجود األزمة  :ىذه المرحمة مف إدارة األزمات غالباً ما تككف أكثرىا مدعاة لمتحدؼ,
كتتطمب كجكد محققيف مف خارج كداخل المؤسسة لممساعدة في استيعاب المكقف ,حتى لك
كانت تكمفة الخبر باىظة الثمف.
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 .4احتواء األزمة  :كالمشكمة في تمؾ المرحمة ىك حجـ المعمكمات المتكفرة كمدػ االستفادة منيا
فقد تككف المعمكمات ضئيمة ,كقد تككف المعمكمات أكثر مف البلزـ دكف معرفة ما ىك الميـ
منيا ,كتيتـ ىذه المرحمة بتنفيذ خطة المكاجية لتقميص األضرار الناجمة عف األزمة (زيادة,
.)18 :2012
 .5تسوية األزمة  :السرعة ىي غاية في األىمية في ىذه المرحمة ,فاألزمة بكل بساطة لف
تنتظر.
 .6االستفادة من األزمة  :كتتضمف ىذه المرحمة محاكالت لتعكيض بعض الخسائر الناتجة عف
األزمة ,كاالستفادة مف الخبرات السابقة في اإلصبلح كالتطكير ,فكل أزمة تخمق دركساً معينة
يجب االستفادة منيا ,كما أنو مف الممكف أف يترتب عمى األزمة ظيكر فرصة جديدة يمكف
االستفادة منيا.
ويصنف الباحث مراحل إدارة األزمات كما يأتي:
 .1مرحمة تحميل البيئة المحيطة بالمؤسسة  :كفي ىذه المرحمة تقكـ المؤسسة بتحميل البيئة
الداخمية كالخارجية لممؤسسة كدراسة كافة متغيراتيا كظركفيا المحيطة.
 .2مرحمة استشعار األزمة  :كفي ىذه المرحمة تعمف المؤسسة حالة الطكارغ كاتباع الخطط المعدة
مسبقاً لمتعامل مع األزمة ,مع اعترافيا بكجكد األزمة كالعمل جدياً لحميا.
 .3مرحمة التعاطي مع األزمة  :كفي ىذه المرحمة تبمغ اإلدارة فرؽ إدارة األزمة باالستعداد
لممارسة مياميا كاالستفادة مف الصبلحيات الممنكحة ليـ سمفاً ,كالتعامل مع األزمة كفق
السيناريكىات المكضكعة سابقاً.
 .4مرحمة السيطرة عمى األزمة  :كفي ىذه المرحمة تعمل المؤسسة عمى تغيير مسار األزمة
كاستدراؾ بعض األخطاء التي كقعت عمى عجالة قبل مرحمة التقييـ مف أجل السيطرة عمى
األزمة بمتغيراتيا المختمفة.
 .5مرحمة التعافي من األزمة  :في ىذه المرحمة تبدأ المؤسسة بالتعافي مف أعراض األزمة كتبدأ
األمكر تعكد إلى طبيعتيا شيئاً فشيئاً ,حتى الكصكؿ لمرحمة االستقرار التي كانت عمييا
المؤسسة قبل كقكع تمؾ األزمة.
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 .6مرحمة التقييم والتقويم :كفي ىذه المرحمة تقكـ فرؽ إدارة األزمات برفع تقاريرىا حكؿ األزمة
كتقييميا ألداء المؤسسة بكافة دكائرىا مع األزمة كمع الفريق مف أجل الخركج برؤية كاضحة
لتجنب أؼ أزمة مف ىذا المستكػ كعمل التغييرات البلزمة في المؤسسة لذلؾ.
سادساً :استراتيجيات التعامل مع األزمات
 -1االستراتيجيات التقميدية لمتعامل مع األزمات
ىي مجمكعة مف الطرؽ التي سبق تجربتيا كاستخداميا مف جانب جميع دكؿ العالـ عندما
تتعرض ألزمة مف األزمات ,كليذه الطرؽ طابعيا الخاص الذؼ يستمد خصكصيتو مف
خصكصية المكقف األزمكؼ الذؼ يكاجو متخذ القرار في إدارة األزمات ,كفيما يمي عرض لكل
منيا بشيء مف اإليجاز (الخضيرؼ: )277 :2003 ,
 طريقة إنكار األزمة
كىي أبسط الطرؽ التقميدية ,حيث يعمف المسئكؿ أك متخذ القرار اإلدارؼ" أنو ال يكجد أؼ
أزمات" ,كأف األكضاع القائمة تعتبر مف أفضل األكضاع ,كأف اإلنجازات التي تحققت غير
مسبكقة ,كأنو ليس في اإلمكاف أفضل مما ىك قائـ اآلف ,كيطمق عمى ىذه الطريقة " التعتيـ
اإلعبلمي لؤلزمة ,كتستخدـ ىذه الطريقة في ظل إدارة ديكتاتكرية شديدة التسمط.
 طريقة كبت األزمة
صنع األزمة,
تتـ عممية الكبت مف خبلؿ إغبلؽ كافة المنافذ التي يمكف أف تنفذ مف خبلليا قكػ ُ
كافقادىا زعاماتيا كقادتيا كمفكرييا كمنظرييا ,كيطمق عمى ىذه الطريقة تأجيل ظيكر األزمة
(سركر.)172 :2010 ,
 طريقة بخس األزمة
محكر ىذه الطريقة التقميل مف شأف األزمة كتأثيرىا كنتائجيا ,كلكف يتعيف أكالً االعتراؼ باألزمة
كحدث تـ فعبلً ,كلكنو حدث غير ىاـ ,كتستخدـ ىذه الطريقة عدة أدكات شديدة التأثير كالفاعمية
صنع األزمة بطرؽ مختمفة.
تؤدؼ جميعيا إلى القضاء عمى قكػ ُ
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 طريق تنفس األزمة
يطمق عمى ىذه الطريقة أيضاً طريقة تنفيس البركاف ,كينظر إلى األزمة عمى أنيا بركاف عمى
كشؾ االنفجار ,كليذا فإنو يتعيف لتنفيس األزمة أك البركاف إجراء فتحات جانبية حكؿ فكىة
البركاف تككف بمثابة تنفيس لمضغكط الداخمية (المزيف.)75 :2014 ,
 طريقة تفريغ األزمة
كىي طريقة فائقة الدىاء ,حيث أنو بمكجب ىذه الطريقة يتـ إفقاد تيار األزمة قكتو ككحدتو
كمساره كاتجاىو بحيث يتـ إيجاد مسارات بديمة كمتعددة كمتنكعة ,تتسرب إلييا قكة الدفع
أً
مجز إلى تيارات
األزمكؼ ,كمف ثـ تفقد عناصر الخطر فييا ,حيث يصبح تيار األزمة الرئيس
فرعية جانبية.
 طريقة عزل صنع األزمة
األزمة ال تنشأ مف ذاتيا ,كلكف بالطبع تنشأ نتيجة كجكد قكػ معينة عممت عمى إحداث األزمة
كتصعيد الضغط األزمكؼ حتى يأتي تأثيره في إحداث خمل أك عدـ تكازف في الكياف اإلدارؼ
الذؼ حدثت فيو األزمة (ىبلؿ.)115 :2004 ,
 طريقة إخماد األزمة
كىي مف الطرؽ بالغة العنف التي تقكـ عمى الصداـ العمني كالصريح مع كافة القكػ التي يضميا
التيار األزمكؼ ,كتصفيتيا بعنف بالغ ,كبدكف مراعاة ألؼ مشاعر أك قيـ ,كعادة ال يمجأ إلى ىذه
الطريقة إال عندما تككف األزمة كصمت إلى حد التيديد الخطير المباشر لمكياف اإلدارؼ كأف
استمرارىا كفيل بانييار بنياف الكياف اإلدارؼ (الخضيرؼ.)161 :2003 ,
ويرى الباحث بأف االستراتيجيات التقميدية تعتبر في مضمكنيا غير عممية أك غير مستندة إلى
أسس عممية أك إلى تحميل حقيقي كاقعي لبيئة العمل ,كأنيا قائمة عمى ردة الفعل في أغمب
األحياف كمحاكلة أنياء األزمة بشكل مف األشكاؿ حتى لك عمى حساب خسارة بعض المصالح
المتعمقة بالمؤسسة.
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 -2االستراتيجيات غير التقميدية -الحديثة  -لمتعامل مع األزمات
تستخدـ ىذه االستراتيجيات مناىج مختمفة تستند إلى تكتيكات كآليات مختمفة لمتعامل مع األزمة,
كيتكقف استخداـ أياً منيا عمى الظركؼ المكضكعية لؤلزمة كاإلمكانات المتاحة ,كالقدرات
الشخصية كاإلدارية لمقائميف عمى مكاجية األزمة .ككما يرػ (الشعبلف )20 :2006 ,فإف ىناؾ
عدد مف االستراتيجيات قد تتناسب كبعض األزمات كىي:
 استراتيجية العنف.
يتـ استخداـ ىذه االستراتيجية في مكاجية األزمات المجيكلة كاألزمات المتعمقة بالمبادغ كالقيـ,
ككذلؾ االنتشار السريع لؤلزمة في عدة اتجاىات ,كالتكتيؾ المستخدـ ىك التدمير الداخمي
كالخارجي لبلزمة.
 استراتيجية إجياض الفكر:
بما أف الفكر ىك الذؼ يقف كراء األزمة في صكرة قيـ كاتجاىات معينة تمثل تأثي اًر عمى شدة
األزمة ,لذ ا فإف ىذه االستراتيجية تقكـ عمى إجياض ىذا الفكر كالتأثير عميو لكي يفقد أىميتو,
كالتكتيؾ المستخدـ كىك التشكيؾ في عناصر األزمة ,كالتحالف مع بعض الفئات المرتبطة بشكل
ضعيف مع ذلؾ الفكر.
 استراتيجية تصعيد األزمة:
تيدؼ ىذه االستراتيجية إلى اإلسراع بدفع القكػ المشاركة في صناعة األزمة إلى مرحمة متقدمة
كي تظير خبلفاتيـ كتسرع بكجكد الصراع بينيـ ,كتصمح ىذه االستراتيجية عند تكتل قكػ غير
متجانسة مف أجل صناعة األزمة ,ك التكتيؾ المستخدـ ىك  :التظاىر بعدـ القدرة عمى المقاكمة
كتقديـ تنازالت تكتيكية تككف مصد اًر لمصراع عند مناقشة كيفية االستفادة منيا.
 استراتيجية التجزئة:
تقكـ ىذه االستراتيجية عمى محاكلة التحميل الدقيق كالشامل لؤلزمات ذات الكتمة الكبيرة كتحكيميا
إلى أجزاء أك أزمات صغيرة يسيل التعامل معيا كتركز ىذه االستراتيجية عمى ضرب الركابط
المجمعة لؤلزمات لتجزئتيا ,كتحكيل العناصر المتحدة إلى عناصر متعارضة ,كالتكتيؾ المستخدـ

39

ىك :خمق نكع مف التعارض في المصالح بيف األجزاء المككنة لتحالف األزمة مع دعـ القيادات
المغمكرة ,كتقديـ اإلغراءات ليا (أبك عزيز.)43 :2010 ,
 استراتيجية تغيير المسار:
تستخدـ ىذه االستراتيجية مع األزمات العنيفة كالجارفة التي يصعب الكقكؼ أماميا ,كتتطمب ىذه
االستراتيجية االنحناء لمعاصفة كالسير في اتجاىيا ,كمحاكلة إبطاء سرعتيا ,كالتكجو بيا إلى
مسارات فرعية ,كتصدير األزمة خارج مجاليا ,كاستثمار األزمة في شكميا الجديد لتعكيض
الخسائر.
 استراتيجية وقف النمو:
تيدؼ ىذه االستراتيجية إلى التركيز عمى قبكؿ األمر الكاقع كبذؿ الجيد لمنع تدىكره ,كتقميل
مشاعر الغضب ,كىذه االستراتيجية تستند إلى التعامل بذكاء كحرص مع القكػ المسببة لؤلزمة,
كتمبية بعض طمباتيا ,كتييئة الظركؼ لمتفاكض المباشر.
ويرى الباحث بأف ىذه االستراتيجيات قائمة بشكل أساسي عمى التعامل مع فكر األزمة كسبب
نشكئيا كمحاكلة السيطرة عمييا فكرياً كميدانياً مف خبلؿ العمل عمى االلتفاؼ عمييا كاالستفادة
مف متغيراتيا بما يخدـ أىداؼ كمصالح المؤسسة.
 -3األسموب العممي لمواجية األزمات
يعد ىذا األسمكب األكثر ضماناً لمسيطرة عمى األزمة كتكجيييا كيشتمل ىذا األسمكب عمى
المراحل التالية( :ىبلؿ.)120 :1996 ,
 الدراسة المبدئية ألبعاد األزمة:
كيككف اليدؼ منيا تحديد العكامل المشتركة في األزمة كتحديد أسباب االحتكاؾ الذؼ أشعل
المكقف كتحديد المدػ الذؼ كصل إليو مف حيث ترتيب العكامل المشتركة كالمؤثرة حسب
خطكرتيا مع تحديد القكػ المؤيدة كالمعارضة لكي نستطيع تحديد نقطة البداية لممكاجية.
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 الدراسة التحميمية لألزمة:
كىي تعمل عمى التفرقة الكاضحة بيف الظكاىر كاألسباب كالتأكد مف المصادر بحيث تحدد
دكر كل مف العنصر البشرؼ كالعكامل الطبيعية كالتكنكلكجية كأسباب الخمل الذؼ أدػ إلى
األزمة ,كما يتـ تحديد العناصر المشتركة في صناعة األزمة كمف ثـ تكقع طبيعة كتكاليف
األخطار الناتجة عف األزمة كأثر الكقت عمى انتشارىا كتحديد اإلمكانيات التي يمكف
الحصكؿ عمييا في كقت مناسب الستخداميا.
 التخطيط لممواجية والتعامل مع األزمة :
كتبدأ بتحديد األىداؼ كتنتيي بكضع عدد مف الحمكؿ كبدائميا مف خبلؿ الفيـ الكامل
لمبيانات كالتركيز عمى تحقيق األىداؼ ,كينتج عف الخطة الخطكات التالية(أحمد:2002 ,
)41
أ .االستعداد لممواجية :كىنا يتـ اتخاذ مجمكعة مف الق اررات المتنكعة مثل تحديد إجراءات
حماية المحيطيف بمجاؿ األزمة ,كاتخاذ ق اررات بخصكص إعادة ىيكمة المكارد البشرية
كالفنية ,كأيضاً تحديد المسئكليات كتحديد المعمكمات كأكقات صدكرىا كتنظيـ عمميات
االتصاؿ داخل مجاؿ األزمة مف الداخل ككذلؾ مع الجيات الخارجية.
ب .التفاعل مع األزمة :كىي خطة المكاجية الفعمية كالتعامل مباشرة مع األزمة مف حيث
(كقف تدىكر المكقف ,كتقميل الخسائر ,السيطرة عمى المكقف ,تكجيو المكقف إلى
المسار الصحيح ,معالجة اآلثار النفسية كاالجتماعية الناتجة عف األزمة ,كتطكير األداء
العممي ,كاستخداـ أساليب كأدكات كقائية ضد أزمات مف نفس النكع أك مشابيو ليا).
كقد صرح العقيد زىدؼ الشكبكي بأف األسمكب األكؿ كالثاني ال يمكف اتباعو أثناء إدارة األزمة في
جياز الدفاع المدني كخصكصاً أثناء كقكع أؼ اعتداء اسرائيمي كبير ألف األزمة تككف مفركضة
عمى الجياز كغير مفتعمة كىذا ال يسمح لنا بالسيطرة عمييا أما األسمكب الثالث فيك المستخدـ
لدػ قيادة الجياز حيث أنو يتـ إعداد الخطط كالدراسات التحميمية لمحاكلة السيطرة عمى تداعيات
األزمة كالتخفيف مف حدتيا بقدر اإلمكاف (مقابمة شخصية).
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ويرى الباحث بأف ىذه االستراتيجية مف أفضل الطرؽ كاالستراتيجيات الممكف اتباعيا ,كىي
بشكل أساسي قائمة عمى التخطيط كالتحميل المسبق لبيئة كمحيط كظركؼ العمل الخاصة
بالمؤسسة ,كتتيح ىذه االستراتيجية مف اكتشاؼ األزمات كاستشعار إشارات اإلنذار بشكل مبكر
مف أجل التعامل السريع مع ىذه اإلشارات ,لمسيطرة عمييا قبل كصكليا إلى مراحل ال يمكف
احتكائيا بالشكل الذؼ تريده المؤسسة ,كاالكتفاء بمحاكلة إيقاؼ تدىكرىا ,كىذا كمو مف شأنو أف
يحمي مصالح أىداؼ المؤسسة كتجنب أؼ خسائر أك مشاكل قد تقع بيا المؤسسة نتيجة لتمؾ
األزمة.
سابعاً :شروط نجاح إدارة األزمات
يرى (الشيراني )24 :2005 ,أن أىم متطمبات نجاح إدارة األزمات تتمثل باآلتي:
 .1تنمية كتطكير األداء السياسي كاإلدارؼ ,كاعتماد األساليب العممية الحديثة في أداء كظائف
اإلدارة.
 .2حسف اختيار القيادات اإلدارية ,مف حيث كفاءتيا كميارتيا كسماتيا كتفاعميا مع األحداث
مع بقية التنظيمات الرسمية كاالجتماعية.
 .3إيجاد كتطكير نظـ المعمكمات كاالتصاؿ كالتنسيق الفعالة.
 .4تككيف فرؽ إدارة األزمات كتدريبيا كتحديثيا باستمرار ,مع عمل الفرضيات المسبقة كتفعيل
نظـ االكتشاؼ المبكر لؤلزمات المحتممة.
 .5كضكح الكاجبات كالكظائف كالمسئكليات األزمكية كتحديدىا

كدعـ القيادات اإلدارية

كالميدانية.
 .6تفعيل كظائف اإلدارة الكقائية ,كذلؾ مف خبلؿ قراءة كجمع المعمكمات كاستقراء المستقبل
كالعكامل كاألسباب كالبيئة الحاضنة لؤلزمات ,معيا في مرحمة النشكء كالكمكف.
ويستنتج الباحث مما سبق بأنو من أىم شروط نجاح إدارة األزمات ما يأتي:
 .1كجكد فرؽ إدارة لؤلزمة تمتمؾ الكفاءة كالخبرة الكافية لمتعامل مف األزمة بشرط أف تككف مممة
بظركؼ كطبيعة كمتغيرات البيئة المحيط بجياز الدفاع المدني الفمسطيني.
 .2تسخير اإلمكانيات المادية كالبشرية التي يمتمكيا الجياز لفرؽ إدارة األزمة.
 .3تفكيض الصبلحيات البلزمة لفريق إدارة األزمة في حاؿ كقكعيا.
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 .4كضع خطط طكارغ لؤلزمات كرسـ سيناريكىات متكقع حدكثيا عند كقكع األزمة.
 .5إنشاء إدارة متخصصة في الجياز تقكـ بمياـ بإدارة األزمات.
 .6كضكح صبلحيات كىيكميات كمياـ الطاقـ الخاص بإدارة األزمة لبلستفادة مف الفريق عمى
أكمل كجو مف غير إىدار ألؼ جيد.
 .7االعتماد عمى األساليب العممية كاالستفادة مف التكنكلكجيا الحديثة في التعامل مع معطيات
األزمة.
ثامناً :مداخل إدارية متعمقة بإدارة األزمات
 -1التخطيط وادارة األزمات
 مفيوم التخطيط لألزمات
يعرؼ(عميكة) التخطيط إلدارة األزمات بأنو عممية تفكير تتضمف مجمكعة مف اإلجراءات
كالسياسات اإلدارية كأنظمة تنفيذ ,تكفر القدرة كالسمطة إلدارة األزمة أك الكارثة (عميكة:2004 ,
.)30
كيؤكد (زيداف) أف جكىر عممية التخطيط لؤلزمات ىك التنبؤ باألزمات المحتممة كمكقف أطراؼ
األزمة المباشريف كغير المباشريف كالظركؼ المحيطة بيا ,كاإلعداد الجيد لمكاجيتيا مع مراعاة
ردكد األفعاؿ المحتممة لجميع األطراؼ كتأثيرىا عمى مستكػ النجاح في إدارة األزمة كتجنب
أثارىا (زيداف.)13 :2003 ,
ويرى الباحث بأن التخطيط لألزمة :ىك عبارة عف الجيكد كالنشاطات التي تمكف مف صياغة
الخطط البلزمة عممياً ,كعمى أساس الخبرة المستمدة مف التجارب السابقة ,كذلؾ بكضع األىداؼ
المبتغاة مف ىذه الخطط ,كالكسائل المتكقع استخداميا لتنفيذ ىذه الخطة ,كذلؾ لمحد مف أثارىا
السمبية كالعمل عمى احتكائيا قبل استفحاليا كتقميل نسبة الخسائر الناتجة عنيا.
 أىمية التخطيط لألزمات
كما أف عممية التخطيط مف أىـ المككنات التي تقكـ عمييا استراتيجية إدارة األزمات كالككارث فإف
أىمية التخطيط إلدارة األزمات تنبع مف ككنو يساعد عمى إدارة ىذه األزمات بالمبادرة كليس بردة
منظما كاستغبلالً كامبلً لمطاقات كالمكارد التي تمتمكيا المنظمة القائمة
أسمكبا
الفعل كما يكفر
ً
ً
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عمي إدارة األزمات ,كبما يكفل استمرار ىذه المنظمة في آداء دكرىا كنشاطاتيا أثناء مراحل
األزمة المختمفة كليس انييارىا التاـ أك شبو التاـ.
لذلؾ عمى المؤسسات العمل عمى إيجاد نظاـ حديث في التعامل مع األزمات كادارتيا ,يعتمد
بشكل كبير عمى التخطيط االستراتيجي المعاصر ,ليضمف لمديرؼ المؤسسات التعامل مع
األزمات بشكل أفضل يضمف ما يسمى اإلدارة االستراتيجية (.)John, 2004
ويحدد (القحطاني) أىمية التخطيط لألزمات فيما يأتي (القحطاني:)144 :2005 ,
 .1أنو يعمل عمى زيادة فاعمية فريق األزمات في منع أك تقميل كقكع األزمات.
 .2ضماف استعداد المؤسسة لمتعامل الفكرؼ بكفاءة مع األزمة بإعطاء رد فعل مناسب مف أجل
الحد مف آثارىا السمبية.
 .3يسيـ في التركيز عمى المشكمة الرئيسية عندما تصل ذركتيا.
 .4يعمل عمى تحديد إجراءات التعامل مع األزمة ,كتكفير الكقت حيث يككف الكقت في مكقف
األزمة أغمى المكارد كأقميا كفرة ,كما يعمل عمى تكفير الجيد ,كاالحتياجات المادية كالبشرية
البلزمة لمتغمب عمى األزمة.
ويضيف الباحث عدة أىميات أخرى لتخطيط إدارة األزمات وىي :
 .1يعمل عمى استغبلؿ الطاقات المكجكدة بالمؤسسة عمى أكمل كجو كعدـ اىدارىا كاالستفادة
منيا كبلً في مجالو كخصكصاً المتعمقة بفريق إدارة األزمة.

 .2استغبلؿ المكارد المتاحة بالمؤسسة بما يحقق االستم اررية في العمل دكف انقطاع حتى أثناء
كقكع األزمة.
 .3تكقع السيناريكىات التي مف المحتمل حدكثيا ,مما يساعد المؤسسة عمى التعامل بكل ىدكء
كحرفية أثناء كقع أؼ أزمة مف أجل السيطرة عمييا.
 أسس عممية التخطيط إلدارة األزمات
يتطمب التخطيط لمكاجية األزمة منذ بداياتيا كنشأتيا مرك ار بمرحمة الحد مف خطرىا ك حتى
التغمب عمييا االلتزاـ بعدة مبادغ أساسية كىي بحد ذاتيا بداية نجاحيا لنجاحيا ,كيمكف إيجازىا
في النقاط اآلتية (السيد:)168 :2000 ,
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 .1التنبؤ باألزمات المحتممة كالظركؼ البيئية المحيطة بيا ,كتقييـ المخاطر كالتيديدات الناجمة
عنيا ,ككضع األكلكيات تبعاً لنكع كشدة مخاطر كل أزمة محتممة الحدكث.

 .2إعادة تقييـ المخاطر بصفة مستمرة كفقاً لممعمكمات المستحدثة كالتي تؤثر عمى سير إدارة
أمكر األزمة.

 .3كضع تصكر يشتمل خطة لمكاجية األزمات ,يكضح بيا مسؤكليات فريق إدارة األزمات ,مع
تحديد الكحدات الفرعية التي ستشترؾ في المكاجية عند حدكثيا ,كاإلمكانات المتاحة
كالمطمكب تعزيزىا مف كسائل إنذار كنظاـ اتصاالت كاحتياجات مادية كبشرية أخرػ.
 .4تحديد الجيات الخارجية التي سيتـ االتصاؿ بيا ,سكاء إلببلغيا أك لبلستعانة بيا حسب
مكقف كل أزمة ,مع التنسيق المسبق مع كل منيا.
 .5كضع برنامج زمني لتنفيذ المياـ المكضحة بالخطة كتدريب فريق األزمات عمى تنفيذىا
بيدؼ تحسيف األداء كاكتساب الخبرة استعداداً لممكاجية.

 .6تعييف مسئكؿ عف فريق األزمات يتكلى عممية النشر اإلعبلمي كيعتبر المتحدث الرسمي,
كفي حالة كقكع أؼ أزمة يككف مسئكال عف االتصاؿ بكسائل اإلعبلـ المختمفة كامدادىـ
بالمعمكمات البلزمة كالمتعمقة بالمكقف.
 -2االتصاالت وادارة األزمات
 مفيوم اتصاالت األزمة
عرؼ (أبك فارة) اتصاالت األزمة :بأنيا تتضمف جميع أنشطة كأدكار االتصاؿ كاشكالو كفي كل
االتجاىات كالمستكيات ,ككما أنيا تشمل االتصاالت التي تؤدييا العبلقات العامة(أك أؼ جية في
المنظمة) كاالتصاالت التي تؤدييا كسائل اإلعبلـ (أبك فارة.)246 :2009 ,
أما اتصاالت األزمة مف كجية نظر أخرػ فيي عبارة عف نقل كتبادؿ المعمكمات كاألفكار
كالتعميمات المتعمقة باألزمة بيف قائد فريق األزمات كأعضاء الفريق كالييئات المساندة لمفريق
باستخداـ قنكات االتصاؿ الرسمية أك الغير رسمية مف أجل إيصاؿ الكـ كالنكع المناسب مف
المعمكمات في الكقت المناسب لمتخذ القرار لكي يتمكف مف التغمب عمى األزمة (عكدة:2008 ,
.)42
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ويرى الباحث أن اتصاالت األزمة ىي العممية التي يتـ بمكجبيا تبادؿ المعمكمات كالبيانات بيف
قيادة المؤسسة كالعامميف كخصكصاً فريق إدارة األزمة كفق مككنات نظاـ االتصاؿ مف خبلؿ
كسائل االتصاؿ المختمفة المتاحة ,مف أجل نقل المجريات كاألحداث التي تجرؼ في الميداف
كتمقي التعميمات كالق اررات التي يحتاجكنيا ,مما يساعد عمى التعامل مع األزمة كمحاكلة السيطرة
عمييا في أقصر كقت كبأقل اإلمكانيات.
 مكونات نظام االتصال
ويمكن ذكر أىم مكونات نظام االتصال في النقاط اآلتية (الخضيري:)119 :1990 ,
 .1أطراف االتصال :حيث يكجد طرفاف لعممية االتصاؿ ,طرؼ مرسل لمرسالة كطرؼ مستقبل
ليا.
 .2الرسالة :كىي المعمكمات كالبيانات المطمكب ارساليا أك اببلغيا مف الطرؼ األكؿ إلى الطرؼ
الثاني ,كىي التي يتـ إعدادىا ككتابتيا بالشكل المتفق عميو رم اًز كتشفي اًر كتخاطباً.

 .3الوسيمة :كىي التي سيتـ عف طريقيا إببلغ المعمكمات كالبيانات مف الطرؼ المرسل إلى
الطرؼ المستقبل ,كالتي تتضمف استخداـ عدة كسائل تختمف تبعاً لنكع االتصاؿ المستخدـ,

حيث أنو قد يككف االتصاؿ شخصياً بيف األفراد كجياً لكجو ,أك غير شخصي كتبعاً الستخداـ

الكسائل مثل الياتف ,التمغراؼ ,الفاكس ,التمكس ,البلسمكي ,كتبعاً الستخداـ الكسائط مثل
خطكط أك أسبلؾ الكاببلت ,شبكات المايكركيف ,األنظمة الضكئية ,أنظمة الميزر االتصالية.

 .4عنصر التأمين والحفاظ عمى سرية الرسالة :كىي ما يتعمق بنظاـ الشيفرة المستخدـ بيف
األطراؼ لضماف عدـ تسرب محتكػ كمضمكف الرسالة ألطراؼ أخرػ.
 .5السموك المطموب القيام بو والذي تتضمنو الرسالة :كىناؾ فرؽ بيف السمكؾ المطمكب القياـ
بو ,كالسمكؾ الذؼ حدث كتـ فعبلً ,فغالباً ما تتضمف الرسالة تعميمات محددة لمقياـ بسمكؾ

معيف خبلؿ فترة زمنية كلتحقيق ىدؼ معيف كباستخداـ سيناريك تـ إعداده مسبقاً كتـ التدريب
عميو كالتأكد مف استيعابو كفيمو كامكانية تنفيذه.

 .6نتائج ومتابعات السموك الذي تم القيام بو :كذلؾ كأثر مرتد يتـ إببلغو إلى المرسل لمتأكد مف
سبلمة العممية االتصالية ,كمف كصكليا بالشكل كالمحتكػ كالمضمكف المطمكب دكف أؼ
قصكر أك تحريف.
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ويمخص الباحث مكونات نظام االتصال عمى الشكل التالي:
 .1المرسل  :الذؼ يقكـ بعممية االتصاؿ.
 .2المستقبل  :الذؼ يككف في مكضع التمقي كاالستقباؿ.
 .3الرسالة  :ىي التعميمات كالق اررات كالمعمكمات التي يتـ تبادليا بيف طرفي االتصاؿ.
 .4الوسيمة  :ىي األداة المتاحة كالتي يتـ استخداميا في عممية االتصاؿ كالتي تسيل عممية
تبادؿ الرسائل كتككف مناسبة لطبيعة الرسالة المنكؼ ارساليا.
 .5التغذية الراجعة  :ىي تقييـ لعممية االتصاؿ التي تمت ,كمعرفة النتائج التي تكصل إلييا
المستقبل كمدػ مبلئمة الكسيمة لممستقبل كالتأكد مف فيـ المستقبل لمرسالة عمى الصكرة التي
يريدىا المرسل.
 .6بيئة االتصال  :كىي البيئة التي يتـ مف خبلليا تبادؿ المعمكمات كالبيانات بيف طرفي
االتصاؿ كالتي تككف مييئة لذلؾ.
كل ىذه المككنات مجتمعة يككف ىدفيا تحقيق أفضل النتائج كالتكصيات كبأقل التكاليف كأكثر
كضكحاً ,بما يعزز مبدأ السبلمة كالسرية أثناء اجراء عممية االتصاؿ.
 معوقات اتصاالت األزمة
إن من أىم المعوقات لعممية اتصاالت األزمة ما يأتي (حجازي:)22 :2006 ,
 .1معوقات شخصية :يتفاكت األفراد في ميكليـ ,كفي رغباتيـ ,كفي المعاني كالدالالت التي
يضفكنيا عمى ما يتمقكنو مف كممات كألفاظ.
 .2معوقات الرسالة :حيث يتكقف تأثير الرسالة كتحقيق الغرض منيا ,عمى قدرة المرسل في
فيمو لممتمقي مف ناحية ,كفي مدػ استيعاب كتفسير المتمقي ليا.
 .3معوقات بيئية :تؤثر البيئة االتصالية ,في كل ما يحيط باالتصاؿ ,عمى فاعمية االتصاؿ,
فبقدر ما تككف بيئة االتصاؿ خالية مف العكامل المشتتة ,لطرفي االتصاؿ ,أك أحدىما ,بقدر
ما يتكفر ظركؼ صالحة لبلتصاؿ.
وىناك من يرى أن المعوقات تتمثل باآلتي (زايد:)91 :1993 ,
 .1اإلدراك :عندما يتمقى المستقبل الرسالة مف أجيزة الشرطة فإنو يبدأ في حل الشفرة كتتأثر قدرة
المستقبل في حل الشفرة بعدة عكامل مثل التعميـ كالخبرة كالمصمحة كالقيـ الشخصية.
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 .2الضوضاء :يمكف أف تتأثر الرسالة أثناء انتقاليا إلى المستقبل بالتشكيش مف البيئة المحيطة
مثل أصكات الماكينات سكء األحكاؿ الجكية ..إلخ.
 .3االنفعاالت :عندما ينفعل االنساف فإنو يفقد القدرة عمى االنصات بكفاءة عالية مثل الغضب
كالضيق كالخكؼ كالسعادة.
 .4الثقة :تتكقف فعالية االتصاؿ إلى حد كبير عمى مدػ ثقة المستقبل في مصدر الرسالة.
 .5تكدس المعمومات :لكل إنساف طاقة محدكدة عمى استقباؿ المعمكمات ,كمف الضركرؼ تزكيد
الفرد المستيدؼ باالتصاؿ بالمعمكمات التي يستطيع كأال تككف أكبر مف طاقتو.
 .6عدم االنصات :عدـ االنصات يؤدؼ لعدـ التركيز أك االنتباه.
 .7المكان والزمان :إف اختيار المكاف كالزماف المناسبيف يعتبر مف العكامل األساسية المؤثرة
عمى نتائج عممية االتصاؿ.
ويرى الباحث بأن من أىم معوقات عممية االتصال ما يأتي:
 .1عدـ كضكح الرسالة لممستقبل.
 .2حمل الرسالة ألكثر مف معنى مما يزيد مف احتمالية فيـ الرسالة مف قبل المستقبل بأكثر مف
معنى كىذا بدكره يؤثر سمباً عمى التعاطي مع األزمة.

 .3عدـ مناسبة الكسيمة المستخدمة لطبيعة المعمكمة المراد نقميا.
 .4كجكد تشكيش في بيئة االتصاؿ كالذؼ مف الممكف أف يعيق عممية االتصاؿ.
 .5عدـ عمل تغذية راجعة كافية مف المرسل حكؿ عممية االتصاؿ التي تمت.
 .6عدـ تبكيب المعمكمات كالبيانات الكاردة مف مكاف الحدث مما يسبب ضعف في عممية
االستفادة مف ىذه المعمكمات.
 .7كىنا يكد الباحث التكضيح بأف اتصاالت االزمة – بحسب ما لمسو مف المقاببلت التي تـ
إجراءىا -التي كانت تتـ أثناء كقكع العدكاف تتأثر بظركؼ انقطاع التيار الكيربائي كضعف
اإلشارة الناتجة عف أعمدة اإلرساؿ الخاصة بشركة االتصاالت الخمكية (جكاؿ).
 -3القيادة وادارة األزمات
 مفيوم القائد والقيادة
يعرؼ القائد بأنو :ىك الفرد المناط بو تكجيو الفعاليات في المكقف األزمكؼ باعتباره أحد أعضاء
فريق التفاكض (اسميـ.)72 :2007 ,
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كيمكف تعريف القيادة عمى أنيا :القدرة عمى التكجيو كالتنسيق كاالتصاؿ كاتخاذ الق اررات كالرقابة
بيدؼ تحقيق غرض معيف كذلؾ باستعماؿ التأثير كالنفكذ أك استعماؿ السمطة الرسمية عند
الضركرة (السيد.)4 :2000 ,
كتعتمد القيادة عمى التكامل كالتكجيو كااللتزاـ كالدفع كالتحفيز عف طريق خمق جك مف المفاجآت
المستمرة التي تساعد عمى تفجير الطاقات الكامنة (عكدة.)42 :2008 ,
ويرى الباحث القائد والقيادة عمى أنيا ىي العممية التي يتـ بمكجبيا تكجيو العامميف لتنفيذ المياـ
التي تخدـ أىداؼ كمصالح المؤسسة مف خبلؿ شخص يسمى القائد كيككف لديو النفكذ كالقبكؿ
كالذؼ بدكره يصدر الق اررات كالتعميمات كيقكـ بالتنسيق لكافة العمميات المطمكبة كيتبع أسمكب
التحفيز مف أجل تنفيذ المطمكب بأقل التكاليف كالخسائر كفي أسرع كقت ممكف.
 السمات الشخصية لقائد فريق األزمات
لضماف نجاح فريق األزمات في التعامل مع األزمة ينبغي أف يتحمى القائد بالصفات التالية
(حريز: )50 :2007 ,
 .1الشجاعة التي تدفعو إلى اقتحاـ المخاطر بجسارة كاقداـ.
 .2التفاؤؿ بالقدرة عمى التغمب عمى األزمة كاالعتقاد بأف األمكر سكؼ تتحسف لصالحو.
 .3امتبلؾ زماـ المبادرة.
 .4الرغبة في مساعدة الغير ,كالثقة بإمكانات كقدرات أعضاء فريق األزمات.
 .5العمل عمى تماسؾ المجمكعة ,كالمشاركة الكجدانية باإلحساس بمكقف األزمة مع الفريق.
 .6الثبات كرباطة الجأش كالصمكد أماـ تدىكر األحداث كالقدرة عمى التكيف السريع معيا
كالتكافق كالسيطرة عمييا.
 .7القدرة عمى تكقع األزمات كتحميل كتحديد اتجاه حركة قكػ الفعل األزمكؼ.
 .8اتخاذ القرار في الكقت المناسب كعدـ تضيع الفرص المناسبة في التعامل مع األزمة.
ويضيف الباحث عدة سمات شخصية أخرى التي من المفترض تواجدىا في قائد الفريق :
 .1التكاضع كخفض الجناح ألعضاء الفريق.
 .2القدرة عمى المزاكجة بيف المركنة كالحسـ في التعامل كخصكصاً عند اتخاذ الق اررات.
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 .3التحمي باألخبلؽ العالية كخصكصاً التي يككف أعضاء الفريق في أمس الحاجة بأف يممسكىا
مف القائد كقت األزمات مثل (اإليثار ,التضحية ,الصدؽ.)...,

واتضح لمباحث مف خبلؿ إجراء المقاببلت تكاجد ىذه السمات في أغمب قادة جياز الدفاع
المدني ,حيث قاؿ العميد سعيد السعكدؼ " القيادة المكجكدة في الدفاع المدني تككف ميدانية ,ال
يككف عندنا قيادة متخفية اك تعتبر نفسيا ( ,)VIPكل القيادة تككف مكزعة بيف األفراد في الميداف
حسب األماكف كالخطة المكضكعة عندنا " (مقابمة شخصية)
 الصفات الموضوعية (المكتسبة) لقائد فريق األزمات
تتعمق ىذه الصفات بالمعمكمات كالثقافة كالتعميـ كالتدريب التي يجب أف يتمتع بيا القائد كمف أىـ
ىذه الصفات ما يأتي (حريز: )50 :2007 ,
 .1القدرة عمى جمع المعمكمات كتحميميا كالتعامل في ضكئيا بسرعة كحسـ كميارة كاقتدار.
 .2القدرة عمى صياغة كرسـ التكتيكات البلزمة لمتعامل مع مكقف األزمة.
 .3تكظيف اإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة بنجاح في التعامل مع األزمة.
 .4القدرة عمى شرح أفكاره كتكصيل المعمكمات كالتعامل باإلشارة كالرمكز.
 .5أف يككف مؤىبلً كمدرباً عمى أصكؿ القيادة كمتطمباتيا الرشيدة.
ويضيف الباحث عدة صفات أخرى يمكن اكتسابيا والتي من المفترض تواجدىا في قائد
الفريق:
 .1امتبلؾ الثقافة العامة بدرجة كبيرة كي تزيد درجة الثقة كاالقتناع بيذا القائد مف قبل أعضاء
الفريق الذيف يعممكف معو.
 .2أف يككف صاحب القدكة الحسنة في كل المياديف كالمجاالت.
 .3تعزيز حب التعمـ عند أعضاء الفريق مف أجل زيادة الكعي لدييـ كتكسيع المدارؾ عندىـ
كقدرتيـ عمى تفسير األمكر بكل سيكلة كمنطقية.
 .4اتباع مبدأ صناعة كتأىيل قادة مف أعضاء الفريق الذؼ معو ,ألف القائد الحقيقي ىك الذؼ
في غيابو يخمفو قائد مف غير حدكث مشاكل أك تدىكر في مصالح العمل ,كخير مثاؿ عمى
ذلؾ ما حدث في العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ ( )2009-2008كالذؼ كانت بدايتو
استيداؼ القادة األمنييف كالشرطييف في مقرات األجيزة األمنية كاستشياد المكاء تكفيق جبر

51

كتبعيا بعدىا بأياـ استشياد كزير الداخمية سعيد صياـ ,فيذا بحد ذاتو يعزز فكرة ضركرة
تأىيل قيادات مف الجيل الثاني كحتى الثالث كتدريبيـ لتقمد زماـ األمكر في أؼ طارغ قادـ.
 .5امتبلؾ لغة سميمة ككاضحة ,يستطيع مف خبلليا إيصاؿ األفكار التي يريدىا بكل يسر
كسيكلة.
 .6فتح مساحة منطقية لمحكار بيف القائد كأعضاء الفريق كتقبل النقد في نفس الكقت ,مف أجل
تطكير العمل كالمحافظة عمى تماسؾ ىذا الفريق.
ويرى الباحث بأف المؤسسة تمعب دك اًر كبي اًر في تعزيز ىذا الصفات في القادة مف خبلؿ اتباع
إجراءات كسياسات تساعد القادة عمى تطبيق العمـ الذؼ تعممكه كاكتسبكه مف الدكرات كالممارسات

في الميداف ,كعزز ىذا الكبلـ العقيد دمحم العطار حيث قاؿ " يحدث عندنا حالة دمج كامل بيف
القيادة كالطكاقـ الفنية كالميدانية ,مف قائد الجياز حتى أصغر جندؼ ,نككف في الميداف جنباً إلى

جنب ,ال نترؾ أفرادنا لكحدىـ في الميداف كنجمس في الفنادؽ كالمكاتب كالبيكت ,بمجرد ما يتـ
إعبلف حالة الطكارغ لؤلزمة ,يتـ تفعيل خطة الطكارغ كنمتقي في مكاف ميداني ,كنكزع األدكار
عمى قيادات الجياز ككل شخص يأخذ دكره ,حيث نككف معنييف جداً نككف بجانب أبنائنا في

الميداف قبل أف نعرؼ ىل الكضع خطير جداً أـ ال ,أركاح جنكدنا تككف عمى كف الرحماف
فكجكدنا بجانبيـ يعزز قدراتيـ عمى التحدؼ كالبقاء كعمى االستم اررية ,ألنو أنت بتحكي عف

كضع نفسي مزلزؿ ,كل الناس نائمة في بيكتيا كأنت الكحيد الذؼ تسير في الشارع كفكقؾ
الطيراف كحكلؾ القصف كمطمكب منؾ أف تصل إلى أماكف حساسة كفييا مناطق أمنية خطيرة,
كاذا أنت كقائد لـ تكف بجانبو مش راح يمشي الشغل ,كىذه تجربة عندنا مف خبلؿ العدكاف
اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  ,2008ك ,2012ىناؾ التصاؽ كامل مع الجندؼ في الميداف (مقابمة
شخصية).
كأثنى عمى ىذا الكبلـ الميندس سمير المكح حيث قاؿ " انا كنت مكجكد في أماكف األحداث
كاالستيدافات ككنت أرػ مسئكلي جياز الدفاع المدني مع طكاقميـ في الميداف كيتـ اتخاذ القرار
في المكاف مباشرة" (مقابمة شخصية).
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 -4فريق إدارة األزمات
 مفيوم فريق إدارة األزمة
إف نجاح التعامل مع األزمات يتكقف عمى حسف اختيار األفراد كتدريبيـ كتأىيميـ ,بل إف عممية
إكساب المعرفة ,كزيادة الميارة ,كتطكير القدرة عمى التعامل مع األزمات تكاد تتكقف بدكرىا عمى
حسف اختيار األفراد الذيف سكؼ تككل إلييـ ميمة التعامل مع األزمة (إسميـ.)77 :2007 ,
كيعمل فريق إدارة األزمات مف خبلؿ التعاكف الكثيق مع القيادة العميا كالقائد الميداني أك المباشر
لؤلزمة ,حيث يقكـ باستقباؿ البيانات كالمعمكمات التي يسعى لمحصكؿ عمييا أك التي تأتي إليو
طكاعية كيحمميا كيقدـ النصح كاإلرشاد إلى المستيدفيف ,كيقكـ أيضاً بتقديـ المشكرة في كل ما
يطمب منو مف القكػ المشاركة في المكاجية كيقدـ المقترحات البلزمة لذلؾ(عكدة.)35 :2008 ,
ويرى الباحث بأن فريق إدارة األزمة  :ىك الكادر الذؼ تـ تأىيمو كاكسابو ميارات خاصة
باإلضافة لمميارات المكجكدة عنده سابقاً ,مف أجل السيطرة عمى تطكرات األزمة كادارتيا بطريقة
إبداعية ,كتسيرىا بما يخدـ مصالح المنظمة.
 أسس تشكيل فريق إدارة األزمة
ويمكن ذكر أىم أسس تشكيل فريق إدارة األزمة كما يأتي (إسميم:)80 :2007 ,
 .1يتـ تشكيل الفريق بقيادة رئيس مجمس إدارة المنظمة أك مف ينكب عنو ,كمسؤكليف عف تدفق
االتصاؿ ,كالعبلقات العامة ,الشؤكف القانكنية ,كاألمف ,كالسكرتارية ,كأخصائي نفسي,
كأخصائي اجتماعي ,كمستشار مف خارج المنظمة.
 .2يجب أف يتحمى أعضاء الفريق بالعديد مف السمات التي تتطمبيا مكاجية األزمة كالقدرة عمى
العمل الجماعي ,كالدقة ,كالمركنة ,كالجدية ,كالتحمل ,الشجاعة ,كالجرأة في اتخاذ القرار
كالقدرة عمى اإلنجاز.
 .3يقكـ الفريق بإعداد خطة اتصاالت األزمة كبمكرتيا ككضع السيناريكىات المحتممة كالتدريب
عمى تنفيذىا ,كيؤدؼ اشتراؾ المجمكعة في إدارة األزمة إلى طرح معمكمات كثيرة تفيد في
عممية التخطيط كتضمف عدـ التنافر بيف األفراد مما يؤدؼ إلى سبلسة تنفيذ الخطة حاؿ
كقكع األزمة.
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 .4يتـ تكزيع المياـ عمى أعضاء الفريق بحيث يؤدؼ كل فرد ميمة محددة مع تجنب التداخل
بيف المياـ.
 .5يتـ تدكيف البيانات كاممة عف أعضاء الفريق تتضمف العناكيف كأرقاـ اليكاتف حتى يمكف
تجميع أعضاء الفريق بالسرعة الممكنة عند حدكث األزمة.
 .6يجب أف يككف لدػ قائد الفريق السمطة الكاممة في الحصكؿ عمى المعمكمات كنشرىا عمى
الجماىير ككسائل اإلعبلـ كأف يككف قاد اًر عمى :ػ
 اإلجابة عمى أية أسئمة بشكل كامل كفكرؼ

 إصدار التكجييات كالحصكؿ عمى استجابة فكرية.
 القدرة عمى اتخاذ ق اررات رئيسية كضركرية ,كأف يككف قريباً جداً مف الشخص المسئكؿ
عف اتخاذ ىذه الق اررات.

 .7التأكد مف أف المتحدثيف الرسميف عمى درجة كبيرة مف ميارات االتصاؿ ,كلدييـ القدرة عمى
كسب ثقة كتعاطف اآلخريف ,كادارة الحكارات مع كسائل اإلعبلـ.
 .8القدرة عمى العمل ألكقات طكيمة قد تستغرؽ أياماً.

 الصفات الواجب توافرىا في فريق إدارة األزمة

نتيجة لتشعب األزمات كتعددىا كاتساع آثارىا ,أسفر ذلؾ عف اختفاء الق اررات الفردية في إدارتيا؛
فأصبحت إدارة جماعية الق ارر ,قكاميا رؤية فكرية متكاممة لفريق متخصص ,يحظى بعدة
خصائص.
والختيار فريق إدارة أزمات فعال يرى (جاد الرب) أن تتوافر فيو الصفات اآلتية (جاد الرب,
:)404 :2012
 .1التخصصات المختمفة كالمكممة لبعضيا.
 .2القدرة عمى التحميل كاالستنتاج كالتخيل.
 .3ضبط االنفعاالت كالتفكير العممي.
 .4القدرة عمى االنتباه كالكعي كالحرص.
 .5السرعة في اتخاذ الق اررات.
 .6التفاؤؿ كالطمكح كقكة اإلدارة.
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ويضيف الباحث عدة صفات يجب توافرىا في أفراد فريق إدارة األزمات وىي :
 .1العمل بركح الفريق كبالنفس الجماعي لمفريق.
 .2الحصكؿ عمى عدة دكرات نظرية كعممية متخصصة في العمل كخصكصاً إدارة األزمة
 .3االستقرار الكجداني كالعاطفي عند أعضاء الفريق.

 .4المياقة البدنية مف أجل التعامل مع ظركؼ الميداف القاسية مف دكف تأثر.
 .5التأقمـ بشكل سريع مع أؼ تغيير في الخطة أك في ظركؼ الميداف.
 -5التدريب وادارة األزمات
 مفيوم التدريب عمى األزمات
التدريب عممية مدركسة لتعديل االتجاه أك المعرفة أك السمكؾ مف خبلؿ اكتساب بعض الخبرة
لتحقيق أداء فعاؿ في نشاط كاحد أك مجمكعة مف األنشطة (كشكاػ.)118 :2006 ,
كما يقصد بالتدريب ىك نشاط مخطط ييدؼ لتنمية القدرات كالميارات الفنية كالسمككية لؤلفراد
العامميف لتمكينيـ مف أداء فاعل كمثمر يؤدؼ لبمكغ أىدافيـ الشخصية كأىداؼ المنظمة بأعمى
كفاءة ممكنة (مصطفى.)225 :2004 ,
أيضاً ىك عممية تعديل إيجابي يتناكؿ سمكؾ الفرد مف الناحية المينية كذلؾ الكتساب المعارؼ
كالخبرات التي يحتاج إلييا اإلنساف كتحصيل المعمكمات التي تنقصو كاالتجاىات الصالحة لمعمل
كلئلدارة (زكيمف.)113 :2003 ,
كىك تمؾ الجيكد اليادفة إلى تزكيد الفرد العامل بالمعمكمات كالمعارؼ التي تكسبو ميارة أك أداء
العمل أك تنمية ميارات كمعارؼ كخبرات باتجاه زيادة كفاءة الفرد العامل الحالية كالمستقبمية.
(الييتي.)223 :2003 ,
ويرى الباحث بأن التدريب عمى إدارة األزمة ىك العممية التي يتـ مف خبلليا إكساب العامميف
ميارات كامكانيات يككنكا بحاجتيا إما لعدـ امتبلكيا أك لضعفيا عندىـ ,مف أجل االستفادة مف
طاقاتيـ كامكانياتيـ عمى أكمل كجو بما يخدـ مصالح المؤسسة كيعينيـ عمى تخطي األزمة.
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 أىمية التدريب عمى األزمات
يعتبر التدريب الفاعل كحقيقة استثما ار في المكارد البشرية ,يدر عكائد كمنافع كثيرة عمى المنظمة
كالمكظف .في كل مف المدػ القصير كالطكيل حيث يسيـ في زيادة القدرة عمى حل المشكبلت
باعتباره عممية تعميمية ,كما كيعمل عمى تنمية القدرات الفكرية كالتحميمية لدػ المكظف ,كيكسب
المكظف ميارة التعامل مع اآلخريف ,أؼ زيادة قدرتو عمى التكيف مع التغيرات التنظيمية
كاالجتماعية كالتكنكلكجية ,كالدقة في العمل كبالتالي الحد مف الحاجة لمرقابة كاإلشراؼ مف أجل
متابعة عمى المكظف ,ككنتيجة لذلؾ تصبح التكاليف أقل ما يمكف (رشيد.)29 :2001 ,
أىمية التدريب لممنظمة:
تتمثل أىمية التدريب لممنظمة بإزالة أك معالجة نقاط ضعف األداء ,سكاء أكاف ذلؾ لؤلداء الحالي
أك األداء المستقبمي المتكقع ,حيث تحقق البرامج التدريبية الفاعمة اآلتية لممنظمة (عباس,
.)187 :2003
 زيادة اإلنتاجية كاألداء التنظيمي ,إذ إف إكساب العامميف الميارات كالمعارؼ البلزمة ألداء
كظائفيـ يساعدىـ في تنفيذ المياـ المككمة إلييـ بكفاءة كتقميص الكقت الضائع كالمكارد
المادية المستخدمة في اإلنتاج.
 يساىـ التدريب في خمق االتجاىات اإليجابية لدػ العامميف نحك العمل كالمنظمة.
 يؤدؼ إلى تكضيح السياسات العامة لممنظمة ,كبذلؾ يرتقع أداء العامميف عف طريق معرفتيـ
لما تريد المنظمة منيـ مف أىدافيـ.
 يؤدؼ التدريب إلى ترشيد الق اررات اإلدارية كتطكير أساليب كأسس كميارات القيادة اإلدارية.
 يساعد في تجديد المعمكمات كتحديثيا بما يتكافق مع المغيرات المختمفة في البيئة كيساىـ في
بناء قاعدة فاعمة لبلتصاالت كاالستشارات الداخمية ,كبذلؾ يؤدؼ إلى تطكير أساليب التفاعل
بيف األفراد العامميف كاإلدارة.
أىمية التدريب لمعاممين:
كتظير أىمية التدريب لمفرد العامل في المنظمة في تزكيده بالكفاءات المطمكبة كما ينعكس
التدريب بنتائج إيجابية بالنسبة لمفرد العامل حيث يحقق التدريب فكائد لمعامميف مف أىميا:
(عباس.)187 :2003 ,
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 مساعدتيـ في تحسيف فيميـ لممنظمة كتكضيح أدكارىـ فييا.
 مساعدتيـ في حل مشكبلت العمل.
 يطكر كينمي الدافعية نحك األداء كيخمق فرصاً لمنمك كالتطكير لدػ العامميف.

 مساعدتيـ في تقميل التكتر الناجـ عف النقص في المعرفة أك الميارة أك كمييما.
 يساىـ في تنمية القدرات الذاتية لئلدارة كالرفاىية لدػ العامميف.
أىمية التدريب لمعالقات اإلنسانية:
تنعكس أىمية التدريب عمى العبلقات اإلنسانية مف خبلؿ اآلتي (ربابعة.)54 :2003 ,
 تطكير أساليب التفاعل االجتماعي بيف األفراد كالعامميف.
 تطكير إمكانات األفراد لقبكؿ التكيف مع التغيرات الحاصمة.
 تكثيق العبلقة بيف اإلدارة كاألفراد العامميف.
 يساىـ في تنمية كتطكير عممية التكجيو الذاتي لخدمة المنظمة.
ويرى الباحث أن من أىمية التدريب عمى إدارة األزمات ما يأتي :
 .1احتياج األفراد في بداية التحاقيـ بالعمل إلى بعض الدكرات التدريبية المتخصصة ,كالتي مف
شانيا أف تؤىل ىذا المكظف لشغل المنصب الجديد ,كالقياـ بالمياـ كالكاجبات المطمكبة عمى
أفضل كجو كبكل مينية كحرفية.
 .2إمداد المؤسسة بالكفاءة البشرية المطمكبة كبشكل مستمر ,بما يتناسب كيتبلءـ مع متطمبات
كاحتياجات المؤسسة.
 .3رفع الركح المعنكية عند العامميف بعد الماميـ الجيد بتفاصيل العمل ,كزيادة قدرتيـ عمى
األداء.
 .4تأىيل المكظفيف مف خبلؿ التدريب كالممارسة العممية لتقمد أؼ منصب عاؿ كلك بشكل
مفاجئ ,مف غير أؼ مشكمة أك صعكبة.
 .5غرس أخبلقيات العمل كالسمككيات التي تريد المؤسسة غرسيا في نفكس المكظفيف ,كتطكير
كسائل التفكير عندىـ.
 .6التقميل مف الخسائر التي مف الممكف أف يقع فييا المكظف داخل المؤسسة ,كالذؼ بدكره
يعمل عمى تقميل الخسائر المادية كالمالية التي قد ترىق المؤسسة عمى المدػ الطكيل.
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 أىداف التدريب عمى األزمات
بينت مديرية الدفاع المدني الفمسطيني أىم أىداف التدريب في الدفاع المدني وىي كاآلتي:
 .1رفع كفاءة الطكاقـ العاممة بالدفاع المدني كتدريبيـ عمى أحدث اآلليات كالمعدات لتككف
قدراتيـ كامكانياتيـ بمستكػ الحدث ميما عظـ أك كبر.
 .2رفع مستكػ المعرفة بمياـ الدفاع المدني لجميع أفراد المجتمع كالتركيز عمى المؤسسات
الطبلبية كالعامميف كربات البيكت كجميع شرائح المجتمع الحككمية كغير الحككمية كذلؾ مف
أجل تشكيل فرؽ اإلسناد في حاالت الطكارغ كالككارث الطبيعية كالككارث مف صنع اإلنساف.
 .3منح الثقة بالنفس لطاقـ الدفاع المدني كذلؾ مف خبلؿ زيادة الخبرة كالتدريب عمى كل ما ىك
جديد في مجاالت العمل ذات الصمة.
 .4التعريف عمى األساليب الجديدة كطرؽ التعامل مع الحدث ,إضافة إلى التعامل مع اآلليات
التي قد تككف غير متكفرة في الدفاع المدني( .الدفاع المدني الفمسطيني.)2010,
 عناصر التدريب الفعال في إدارة األزمات
يستعرض (الشعبلف )39 :2006 ,أىـ عناصر التدريب الجيد كالفعاؿ في إدارة األزمات
كالمتمثل في اآلتي:
 .1التركيز عمى البعد البشرؼ في معالجة األزمات كالذؼ قد يككف أحد األسباب الرئيسية في
نشكء األزمة.
 .2أف يمنح التدريب الفرصة لعرض االىتماـ بمصمحة العامميف كتنمية قدراتيـ عمى مكاجية
األزمات التي قد تؤثر عمييـ الحقاً بشكل أك بآخر.

 .3أف يتكفر الدعـ كالتعزيز النفسي لمعامميف لئلسياـ كالمشاركة بفاعمية ببرامج التدريب في
مجاؿ إدارة األزمات األمر الذؼ قد يساعد عمى كجكد الرغبة الذاتية لتطكير كتنمية القدرات
كالميارات الشخصية في ىذا المجاؿ.
 .4أف يركز التدريب في إدارة األزمات عمى استذكار كتعميـ العبر مف األزمات السابقة كما
يترتب عمييا مف إيجابيات أك سمبيات ليسيل ذلؾ التعامل مع إدارة آية أزمة مستقبمية.
 .5أف يساعد التدريب عمى تكضيح أدكار كمياـ كمستكػ المشاركيف في إدارة األزمة كأف يتفيـ
كل مشارؾ دكره كمسئكلياتو في الميمة.
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 أساليب تدريب أفراد فريق إدارة األزمات
تتـ عممية التدريب كاكساب الميارات كالمعمكمات كصقل الميارات مف خبلؿ مجمكعة أساليب
تدريبية متطكرة تستخدـ في العممية التدريبية مف أىميا (الخضيرؼ:)211 :1990 ,
 .1المحاضرات العممية كالعممية.
 .2دراسة الحاالت العممية كالعممية المصممة خصيصاً.
 .3تمثيل األدكار كالمحاكاة لسيناريك األحداث.
 .4كرش العمل كمختبرات اإلنجاز كاألداء.
 .5عصف األفكار كترتيبيا.
كيستعاف في العممية التدريبية بالكسائل السمعية كالبصرية الحديثة المتقدمة ,كالتي تتـ مف خبلليا
نقل خبرات اآلخريف كتجاربيـ في مكافحة األزمات كالتعامل مع المكاقف العصبية إلى أعضاء
الفريق الذيف تـ اختيارىـ.
كعندما سئل العقيد دمحم العطار عف أساليب تدريب فرؽ إدارة األزمات كنظرة جياز الدفاع المدني
لمككادر العاممة أجاب "بدأنا نطكر مف ككادرنا ليتعاممكا مع األزمات كالككارث عمى أساس عممي,
كأف نغرس عندىـ أساسيات كمفاىيـ كثقافة إدارة األزمات كالككارث ,كخصكصاً بعد حرب
2014ـ ,أصبح عندنا تكجو داخل الجياز بأف نعمـ العامميف كيف يديركف الكارثة ,كما ىي
األدكار المطمكبة منيـ في الميداف ,كما ىي المحاذير الكاجب الحظر منيا عند كقكع أؼ أزمة أك
كارثة ,مف خبلؿ الدكرات كالمحاضرات المختمفة كعف طريق عمل مناكرات ميدانية تحاكي
العدكاف اإلسرائيمي ليتدرب المكظف عمى الطريقة المثمى في التعامل مع مثل ىذه الحاالت"
(مقابمة شخصية).

وفي نياية ىذا المبحث فإن الباحث يرى بأف إدارة األزمات أصبحت ذات األكلكية األكلى كاألىـ
بأؼ منظمة أك مؤسسة تريد البقاء كاالرتقاء كالتكسع ,كأصبحت أساليب إدارة األزمات متنكعة
كمختمفة كاستراتيجيات التعامل معيا متعددة ككل مؤسسة تأخذ مف األساليب كالكسائل ما
يناسبيا ,كأصبحاً لزاماً عمى العامميف التعمـ كالتدريب كالتييؤ لؤلزمات ليستطيعكا المحافظة عمى
مصالح المؤسسة بما ينعكس عميو إيجابياً بالمحافظة عمى استقرارىـ الميني كالكظيفي.
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أوالً :مقدمة
يعتبر جياز الدفاع المدني الجية المسئكلة عف حماية المدنييف أثناء كقكع األزمات كالككارث,
كحماية ممتمكاتيـ كالمحافظة عمى سبلمتيـ مف خبلؿ اإلجراءات التي يقكـ بيا مف مياـ
كاإلجبلء كاإلطفاء كاإلسعاؼ كاإلنقاذ ,كىي بدرجة أساسية مف أىـ مككنات تماسؾ الجبية
الداخمية كصمكد المجتمع أثناء كقكع أؼ أزمة.
فالدفاع المدني بمفيكمة الشامل ,يعني تجنيد جميع الطاقات كاإلمكانيات البشرية ,أفراداً كىيئات
عامة كخاصة ,ككذلؾ الطاقات المادية لمكقكؼ ضد أؼ خطر ييدد سير الحياة العامة في الببلد,
اء كاف ىذا الخطر حربياً أك صناعياً أك طبيعياً( .الصقكر.)13 : 2003,
سك ً
ثانياً :الدفاع المدني في القانون الدولي اإلنساني
"يشيد الدفاع المدني عمى الجيد المبذكؿ في إطار القانكف الدكلي اإلنساني مف أجل تقميل ما
يتكبده السكاف المدنيكف مف خسائر كأضرار كتخفيف ما يعانكنو مف آالـ بفعل التطكر اليائل
ألساليب تطكر كسائل الحرب ,كيندرج ىذا الجيد أيضاً في اإلطار العاـ لمتدابير الكقائية التي
يتعيف اتخاذىا ضد أثار اليجمات بيدؼ حماية السكاف المدنييف كالمنصكص عمييا في
البرتكككؿ األكؿ لعاـ  ,1977إضافة إلى اتفاقيات جنيف لعاـ ( 1949المديرية العامة لمتدريب,
.)8 :2013
ثالثاً :نشأة وتطور الدفاع المدني (الزىار)8 :2015 ,
ألف اإلنساف اجتماعي بطبيعتو سعي منذ البداية لمعيش في تجمعات بشرية تؤمف لو األمف
كاألماف ,ككمما اشتدت الخطكب عميو كجدناه أشد حرصاً عمى العمل الجماعي التكافمي كأخذت
قضية الحرائق ككيفية مكاجيتيا اىتماماً شديداً عمى طكؿ األزمنة السابقة كاف لـ يسجل التاريخ
ماىية الكسائل المتبعة باستثناء ما جاء في التاريخ اإلسبلمي إال أف محاكالت اإلنساف في ىذا
المضمار لـ تنقطع حتى كتب التاريخ عف بداية تشكيل كيانات متخصصة في عمـ الدفاع المدني
حيث بدأت ىذه المحاكالت بقياـ الطبيب الفرنسي جكرج ساف بكؿ بتأسيس جمعية أطمق عمييا
اسـ (جمعية مرافئ جنيف) كاتخذ مف باريس مق اًر ليا ,ككاف اليدؼ مف إنشاء ىذه الجمعية إيجاد
أماكف آمنة كمحايدة يمجأ إلييا المدنيكف مف المرضى كاألطفاؿ كالنساء ,بعد ذلؾ قرر مؤسس
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ىذه الجمعية نقل مقرىا إلى مدينة جنيف كتـ ذلؾ فعبلً عاـ  1937كما غير اسميا ليصبح
(الجمعية الدكلية لمحماية المدنية) ككاف يسعى مف كراء ذلؾ أف يحترـ المتحاربكف مقرات ىذه
الجمعية كالمحافظة عمى أماكف محايدة كآمنة لممدنييف كلكف أحداً مف الدكؿ المشاركة في الحرب
العالمية الثانية لـ يقبل بكجكد مثل ىذه األماكف اآلمنة.
كبسبب الخسائر الفادحة في األركاح كالممتمكات نتيجة الحركب زاد اإلصرار عند الميتميف
بالحماية المدنية إليجاد مناطق آمنة كليذا الغرض عقد في العاـ  1949مؤتمر جنيف حيث
نجح المؤتمر في الخركج بق اررات ىامة فمقد صادؽ المجتمعكف عمى ضركرة إيجاد مناطق آمنة
لؤلطفاؿ كالمسنيف كالمرضى.
ىذا النجاح أعطى لقضية الحماية المدنية اىتماماً أممياً أكسع كىذا ما دفع مجمكعة مف
المختصيف كالخبراء عاـ  1974بالبدء بأبحاث كدراسات ,كاستمرت الدراسات كاألبحاث
كالنقاشات حتى خمصت ىذه المجمكعات برزمة مف المخرجات اليامة نصت عمى إعطاء أجيزة
الدفاع كالحماية المدنية ميمات ككاجبات إنسانية أىـ مف سابقاتيا كىذا أكسب المنظمة صفة
قانكنية كدكلية أكسع.
كمف ىنا يمكف القكؿ أنو تبمكرت صفات كمياـ لمدفاع المدني كبرز ذلؾ مف خبلؿ اتفاقية جنيف
فيما يتعمق بحماية المدنييف زمف الحرب حيث جاء في المكاد مف  62حتى المادة  65كالمادة
 67كالتي نصت عمى( :ألجيزة الدفاع المدني ميمات إنسانية ىدفيا حماية السكاف المدنييف ضد
أخطار األعماؿ العدكانية أك الككارث كمساعدتيـ عمى مكاجية آثارىا مع تييئة الظركؼ البلزمة
لمبقاء).
كلتحقيق ذلؾ البد مف القياـ بمجمكعة مف اإلجراءات كىي:
 .1اإلنذار.
 .2اإلخبلء.
 .3تجييز المخابئ.
 .4اإلعبلـ.
 .5اإلنقاذ.
 .6الخدمات الطبية كاإلسعافية.
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 .7مكافحة الحرائق.
 .8اكتشاؼ مناطق الخطر كتحديدىا ككضع إشارات.
 .9مكافحة األكبئة كأخذ التدابير الكقائية.
 .10تكفير المأكػ ك المسكف زمف الطكارغ.
 .11المساعدة في حاالت الطكارغ إلعادة النظاـ كالحفاظ عميو في المناطق المنككبة.
 .12إصبلح المرافق العامة التي ال غنى عنيا.
 .13دفف المكتى في حاالت الطكارغ.
 .14المساعدة في الحفاظ عمى األعياف البلزمة لمبناء عمى قيد الحياة.
 .15القياـ بأكجو النشاط المكممة كالبلزمة لبلطبلع بأؼ مياـ مف السابق ذكرىا كما نصت
المادتيف  66ػ 67مف اتفاقية جنيف لعاـ  1977عمى كجكب معاممة العسكرييف مف أجيزة
الدفاع المدني كأسرػ حرب.
رابعاً :رؤية ورسالة وقيم جياز الدفاع المدني الفمسطيني (الموقع االلكتروني لجياز الدفاع
المدني الفمسطيني)

 الرؤية  :معا نحك فمسطيف آمنة كمستقرة كنمط حياة أفضل يناسبو.
 الرسالة  :ضماف سبلمة المجتمع كتعزيز الشعكر باألماف في مكاجية الككارث الطبيعية
كالصناعية كالكقاية كالمحافظة عمى البيئة الفمسطينية مف ىذه الككارث مف خبلؿ اجراءات

الحماية المدنية كالسبلمة العامة .نعمل في جميع القطاعات االقتصادية كاالجتماعية
كنستيدؼ جميع فئات المجتمع الفمسطيني كالمقيميف في المناطق الفمسطينية لمكصكؿ الى

اقصى درجات االماف.

 القيم  :قكة ,تطكع ,تضحية ,خدمات ,فعالية ,خدمة الدكلة كمكاطنييا كاحتراـ القيـ الكطنية
كاالجتماعية كاالنسانية كاحتراـ المكاطنيف كخصكصياتيـ.
خامساً :نشأة الدفاع المدني في فمسطين (الزىار)13 :2015 ,
كانت باككرة عمل الدفاع المدني الفمسطيني في شق الكطف الجنكبي (محافظات غزة) عندما
تأسست كحدة مكافحة الحرائق في العاـ  1954كعرفت آنذاؾ بإدارة المطافئ ,ككاف ذلؾ في
عيد الكصاية المصرية عمى محافظات غزة ,ككانت ميمة ىذه اإلدارة ال تتعدػ العمل عمى
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إخماد الحرائق ,كبقى الحاؿ كذلؾ إلى أف قامت حرب العاـ  1967حيث أقدـ العدك عمى احتبلؿ
ما تبقى مف أرض فمسطيف التاريخية باإلضافية إلى أرض سيناء كاممة كأرض الجكالف السكرية.
كاستمر العمل في إدارة المطافئ في زمف االحتبلؿ مع إدخاؿ بعض التكسعات المحدكدة في
العمل سكاء مف حيث العددية أك المعدات كلكف بقى االسـ عمى حالو (إدارة المطافئ).
كبعد انسحاب العدك الجزئي مف محافظات غزة عاـ  1994كقدكـ قكت منظمة التحرير تـ إنشاء
جياز الدفاع المدني بإدارتو كأقسامو الحالية كتغير المسمى ليصبح المديرية العامة لمدفاع
ال مدني ,كمما ال شؾ فيو أف نقمة نكعية في األداء الميني كالتنظيـ الييكمي لمجياز قد حدثت,
ذلؾ بسبب انفتاح العالـ عمى السطمة القادمة فاكتسب العاممكف في جياز الدفاع المدني ميارات
عالية كمتطكرة في تخصصات كعمكـ اإلدارات المختمفة لجياز الدفاع المدني ,كىنا يسجل إلى
السيد المكاء محمكد أبك مرزكؽ فضل بناء جياز دفاع مدني فمسطيني متطكر كفاعل في الحماية
المدنية.

سادساً :قانون الدفاع المدني الفمسطيني
قانون رقم ( )3لسنة  1998بشأن الدفاع المدني
كالمقدـ مف ديكاف الفتكػ كالتشريع كالذؼ أقره الرئيس ياسر عرفات بتاريخ  1998/5/28كذلؾ
بعد مناقشتو كاق ارره بصيغتو النيائية مف المجمس التشريعي كاليكـ النص الحرفي لمقانكف.
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ,بعد االطبلع
عمى قانكف الدفاع المدني رقـ  12لسنة  1959المعمكؿ بو في محافظات الضفة الغربية ,كعمى
قانكف الدفاع المدني رقـ  17لسنة  1962المعمكؿ بو في محافظات غزة كعمى مشركع القانكف
المقدـ مف مجمس الكزراء .كبعد مكافقة المجمس التشريعي تـ إصدار القانكف التالي:

مادة ()1
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يككف لمكممات كالعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى خبلؼ ذلؾ
الوزارة :ك ازرة الداخمية
الوزير :كزيرة الداخمية
المجمس :المجمس األعمى لمدفاع المدني
المديرية :المديرية العامة لمدفاع المدني
المدير العام :مدير عاـ الدفاع المدني
الرئيس :رئيس المجمس األعمى لمدفاع المدني
الكوارث الطبيعية :األكضاع االستثنائية الناتجة عف فعل الطبيعة
حالة الطوارئ :حالة الخطر الدائـ الذؼ ييدد أك يعيق السير العادؼ لمسُمطات العامة
مادة ()2
يقصد بالدفاع المدني مجمكعة اإلجراءات الضركرية لكقاية المدنييف كممتمكاتيـ كتأميف سبلمة
المكاصبلت بأنكاعيا كضماف سير العمل بانتظاـ في المرافق العامة كحماية المباني كالمنشآت
كالمؤسسات العامة كالخاصة سكاء مف أخطار الغارات الجكية كغيرىا مف األعماؿ الحربية ا ,مف
أخطار الككارث الطبيعية أك الحرائق أك اإلنقاذ البحرؼ أك مف أؼ أخطار أخرػ.
مادة ()3
المديرة العامة لمدفاع المدني تتبع الك ازرة.
مادة ()4
يتكلى إدارة المديرية مدير عاـ يككف مسئكالً أماـ الكزير عف جميع أعماؿ الدفاع المدني الفنية
كالمالية كاإلدارية كيشرؼ مباشرة ضمف حدكد القكانيف كاألنظمة السارية عمى تنفيذ أكامر كق اررات
كتعميمات الكزير كالمجمس األعمى لمدفاع المدني.

مادة ()5
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تختص المديرية العامة لمدفاع المدني بما يمي:
 .1جميع أعماؿ الدفاع المدني بما في ذلؾ إعداد المشركعات كخطط العمل كاإلشراؼ عمى
تنفيذىا كتدبير ما يمزـ مف أدكات كميمات كدراسة أحداث كسائل الدفاع المدني كطرؽ نشر
تعميميا بيف الجميكر.
 .2اتخاذ اإلجراءات الضركرية مف المجاف المعنية لمكاجية الككارث كحاالت الطكارغ في
األحكاؿ التي يقررىا رئيس السمطة الكطنية.
 .3تكعية المكاطنيف بأعماؿ الدفاع المدني كالتعاكف مع فرقيا كتكزيع النشرات كاإلعبلنات
المتعمقة بعمميا في زمف السمـ كالحرب.
مادة ()6
لغاية تنفيذ أىدافيا تقكـ المديرية العامة لمدفاع المدني دكف إخبلؿ بالصبلحيات المبنية في ىذا
القانكف باألعماؿ التالية كبالتنسيق مع الجيات المعنية.
 .1تنظيـ كسائل اإلنذار مف الغارات الجكية.
 .2اإلشراؼ عمى تنظيـ التعاكف بيف المدف كالقرػ في أعماؿ الدفاع المدني كانشاء الكتائب
المدنية السريعة لنجدة المناطق المنككبة.
 .3تنظيـ كسائل إطفاء الحريق.
 .4إنشاء كتييئة غرفة عمميات الدفاع المدني.
 .5تنظيـ عمميات الكشف عف القنابل كاأللغاـ التي لـ تنفجر كرفعيا.
 .6تقييد اإلضاءة كاطفاء األنكار منعاً لؤلضرار التي قد تحدث مف الغارات الجكية.
 .7تخزيف المعدات كاألدكية كالمطيرات البلزمة ألعماؿ الدفاع المدني.
 .8تككيف فرؽ الكشف عف اإلشعاعات الذرية كالغارات السامة كالجراثيـ.
 .9إقامة الخنادؽ كالمبلجئ العامة كتييئة المبلجئ الخاص بالمباني كالمنشآت.
 .10المساىمة في تييئة األماكف التي تصمح الستقباؿ المصابيف مف الغارات الجكية كالككارث
الطبيعية.
 .11إعداد فرؽ إلنقاذ كفرؽ األنقاض كفرؽ مراقبي الغارات الجكية كالحريق.
 .12تعميـ كتدريب المدنييف عمى طرؽ الدفاع المدني بمختمف الكسائل.
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 .13تنظيـ كتحديد شركط نقل كتخزيف المكاد الكيماكية الخطرة عمى طرؽ أراضي السمطة
الكطنية الفمسطينية.
مادة ( )7المجمس األعمى لمدفاع المدني
يشكل مجمس أعمى لمدفاع المدني عمى النحو التالي:
 .1كزير الداخمية

رئيسػاً

 .2مدير عاـ الدفاع المدني

عضكاً

 .3مدير عاـ ك ازرة الشؤكف االجتماعية

عضكاً

 .4مدير عاـ ك ازرة األشغاؿ العامة

عضكاً

 .5مدير عاـ ك ازرة الصحة

عضكاً

 .6مدير عاـ ك ازرة الحكـ المحمى

عضكاً

 .7مدير عاـ ك ازرة التربية كالتعميـ

عضكاً

 .8مدير عاـ ك ازرة المالية

عضكاً

 .9مدير عاـ ك ازرة االتصاالت

عضكاً

 .10مدير عاـ ك ازرة التخطيط كالتعاكف الدكلي

عضكاً

 .11مدير عاـ ك ازرة المكاصبلت

عضكاً

 .12مدير عاـ إدارة األمف الصناعي بك ازرة الصناعية

عضكاً

 .13مدير عاـ األمف الكطني

عضكاً

 .14مدير عاـ ك ازرة التمكيف

عضكاً

 .15مدير عاـ ك ازرة اإلسكاف

عضكاً

 .16مدير عاـ الشرطة

عضكاً
مادة ()8

يجكز لممجمس أف يدعك مف يرػ ضركرة االستعانة بيـ مف الخبراء لحضكر جمسات المجمس
دكف أف يككف ليـ حق التصكيت في اتخاذ الق اررات التي يصدرىا.
مادة ()9
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يكتمل النصاب القانكني الجتماعات المجمس األعمى لمدفاع المدني في األكقات العادية بحضكر
األغمبية (نصف +كاحد لعدد أعضاء المجمس) عمى أف يككف مف ضمنيـ الكزير أك مف ينيبو,
أما في حالة الطكارغ فيكتفي لمنصاب القانكف بحضكر الكزير أك مف ينيبو كبمف حضر مف
األعضاء.
مادة ()10
تصدر ق اررات المجمس األعمى لمدفاع المدني بأغمبية عدد الحاضريف ,كاذا تساكت األصكات
يرجح الجانب الذؼ فيو الرئيس.
مادة ()11
يجتمع المجمس بصكرة عادية مرة كل ثبلثة أشير عمى األقل ,كيمكف اجتماعو في أؼ كقت
بصكرة استثنائية بدعكة مف الكزير أك مف ينيبو ,أك بناء عمى طمب ثمث أعضاء المجمس.
مادة ()12
مع مراعاة أحكام ىذا القانون يختص المجمس بما يمي:
 .1كضع السياسة العامة لمدفاع المدني.
 .2بحث كاقرار ما يعرض عميو مف خطط كمشركعات لمدفاع المدني.
 .3متابعة تنفيذ خطط كمشركعات الدفاع المدني.
 .4اتخاذ اإلجراءات الضركرية لمكاجية أؼ حدث طارغ.
مادة ()13
تشكل في كل محافظة لجنة محمية لمدفاع المدني عمى الوجو التالي:
 .1المحافع أك مف ينيبو

رئيسػاً

 .2رؤساء المجالس البمدية كالقركية كلجاف المخيمات في المحافظة

عضكاً

 .3مدير الدفاع المدني في المحافظة

عضكاً

 .4طبيب تنتدبو ك ازرة الصحة

عضكاً

 .5عدد ال يزيد عف خمسة أفراد مف األىالي يختارىـ المحافع

عضكاً

 .6ممثبلً عف مديرية الشرطة في المحافظة

عضكاً
67

مادة ()14
تختص المجنة المحمية المذككرة بتنفيذ خطط كمشركعات الدفاع المدني الخاصة بالمحافظة
كدراسة الكسائل المؤدية إلى تنفيذىا عمى أكمل كجو كليا في سبيل ذلؾ ممارسة األعماؿ التالية:
 .1اإلشراؼ عمى تككيف فرؽ مراقبي الغارات الجكية كمراقبي الحريق كاإلسعافات كاإلنقاذ.
 .2عمل الترتيب البلزـ لتدريب الفرؽ المذككرة عمى أعماؿ الدفاع المدني حسب المناىج
كالخطط التي تصدر عف المجمس األعمى لمدفاع المدني.
 .3عمل تكعية محمية ألعماؿ الدفاع المدني كتكزيع النشرات كاإلعبلنات التي تعد ليذا الغرض
كتعميـ الجميكر طرؽ الكقاية مف الغارات الجكية كترغيبو في التطكع في فرؽ الدفاع المدني
المختمفة.
 .4اقتراح اإلجراءات كالتدابير البلزمة ألعماؿ الدفاع المدني كتطكيرىا.
 .5التنسيق مع المحافظات األخرػ في حالة كقكع كارثة.
مادة ()15
تنعقد المجنة بصكرة عادية مرة كل ثبلثة أشير عمى األقل كيمكف اجتماعيا في أؼ كقت بصكرة
استثنائية بدعكة مف المحافع ,أك بناء عمى طمب ثمث أعضاء المجنة ,كيكتمل النصاب القانكني
لبلجتماع باألغمبية العادية لؤلعضاء عمى أف يككف مف ضمنيـ رئيس المجنة ,كتصدر الق اررات
بأغمبية عدد األعضاء الحاضريف ,كاذا تساكت األصكات يرجح الجانب الذؼ فيو الرئيس,
كتعرض ق اررات المجنة المحمية عمى المجمس األعمى لمدفاع المدني.
مادة ()16
بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف لمكزير أف يقكـ بما يمي-:
 .1إصدار الق اررات كاألكامر باإلجراءات التي يجب أف تتخذىا لجاف الدفاع المدني.
 .2إصدار الق اررات كاألكامر بالتدابير التي يجب أف يقكـ بيا أصحاب المعاىد المعدة لمتعميـ
كالرياضة البدنية ,كالجتماع الجمعيات كالمستشفيات كدكر السينما كالمبلىي كالمحاؿ العامة
لمتجارة كالصناعة التي تحتاج بالنظر إلى طبيعة العمل فييا أك كجو استعماليا إلى كقاية
خاصة.
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 .3إصدار األكامر عند الضركرة باالستيبلء مؤقتاً عمى العقارات كاألبنية البلزمة إلعداد
المبلجئ العامة كالمستشفيات كالمراكز العامة لئلسعاؼ كلكافة شؤكف الدفاع المدني األخرػ,
كيعكض المالؾ عما قد يصيبو مف أضرار تعكيضاً عادالً.
 .4إنشاء فرؽ مف المدنييف مف مكظفي السمطة الكطنية كغيرىـ لمتدرب عمى أعماؿ الدفاع
المدني في أكقات فراغيـ بقصد االشتراؾ في أعماؿ الدفاع المدني كمكاجية الككارث
المنصكص عمييا في ىذا القانكف.
 .5إقرار إجراء تجارب كتمرينات عمى أعماؿ الدفاع المدني لمتأكد مف كفاءة تدابير كاستعدادات
الدفاع المدني.
مادة ()17
يخصص لممجالس البمدية كالقركية بكاسطة لجاف الدفاع المدني اعتماد مالي سنكؼ يمكنيا مف
القياـ بنصيبيا في تنفيذ تدابير الكقاية المفركضة عمييا كيحدد ىذا االعتماد سنكياً بقرار مف
الكزير عمى ضكء تكصيات لجاف الدفاع المدني.
مادة ()18
عمى أصحاب العقارات كاألبنية المشار إلييـ في المادة ( )16بند ( )2مف القانكف أف يقكمكا
كعمى نفقتيـ الخاصة كفي المكاعيد التي تحدد ليـ بتنفيذ األعماؿ التي تفرض عمى ىذه العقارات
كاألبنية ألغراض الدفاع المدني.
مادة ()19
مع مراعاة أحكاـ المادتيف ( )17 ,16مف القانكف تتحمل المديرية نفقات اإلجراءات كالتدابير
البلزمة ألعماؿ الدفاع المدني.

مادة ()20
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إذا لـ يقـ أصحاب العقارات كاألبنية أك شاغمكىا بتنفيذ اإلجراءات كاألعماؿ المفركضة عمييـ
ألغراض الدفاع المدني تقكـ المديرية العامة لمدفاع المدني بتنفيذ ىذه األعماؿ كاإلجراءات عمى
كتحصل ىذه النفقات بالطريقة التي تحصل فييا األمكاؿ العامة.
نفقتيـ,
ّ
مادة ()21
يشترط في رخص البناء التي تصدر بمكجب أؼ قانكف أك نظاـ يتعمق بتنظيـ المدف كالمباني أف
تنص عمى قياـ المرخص لو بمقتضيات الدفاع المدني كاعداد أماكف خاصة تصمح إلى أف تككف
مبلجئ عند الحاجة.
مادة ()22
يصدر المجمس األعمى لمدفاع المدني تعميمات بالشركط كالمكاصفات المطمكبة في المبلجئ
العامة كغيرىا مف أعماؿ الدفاع المدني المنصكص عمييا في المادة السابقة كتتضمف الرخص
التي تصدر مف الجيات المختصة بياناً بتمؾ المكاصفات كالشركط.
مادة ()23
يككف لممكظفيف الذيف ينتدبيـ الكزير مف مكظفي ك ازرة الداخمية كغيرىا صفة الضبط القضائي في
تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كالق اررات المنفذة لو ,كيككف ليـ حق الدخكؿ إلى أؼ مكاف لمتأكد مف
تنفيذ التدابير المنصكص عمييا في ىذا القانكف أك الق اررات الصادرة بمكجبو.
مادة ()24
يحظر عمى المكظفيف العمكمييف كاألطباء كالصيادلة كالممرضيف كالممرضات العامميف في مرافق
أك مؤسسات ذات منفعة عامة كالعامميف في صناعة أك تجارة المكاد الغذائية أك أعماؿ النقل في
حالة التعبئة العامة أف يغادركا الجيات التي يؤدكف فييا أعماليـ دكف إذف مسبق مف الجيات
المختصة.
كلمكزير أف يحظر مغادرة أؼ فئة أخرػ تككف أعماليا ضركرية الستقرار المعيشة كلتسيير الحياة
العادية.
مادة ()25
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ال يجكز نزع آلة أك الفتة أك إشارة أك تغيير مكانيا أك جعميا غير صالحة لما أعدت لو في
أغراض الدفاع المدني ,كيمزـ المخالف إدارياً بمصاريف إعادة الشيء إلى أصمو باإلضافة ألية
عقكبة أخرػ ينص عمييا القانكف.
مادة ()26
يجكز لمكزير في حاالت الطكارغ أف يتخذ اإلجراءات اإلضافية التالية مف أجل مصمحة الدفاع
المدني:
 .1كضع اليد عمى جميع كسائل النقل كأدكاتيا ,كقطع غيارىا كجميع لكازميا كتقييد بيعيا
كتنقبلتيا كتنقبلت سائقييا.
 .2كضع اليد عمى المكاد القابمة لبلشتعاؿ عمى اختبلؼ أنكاعيا كتقييد التصرؼ ككيفية تخزينيا.
 .3تكميف أؼ شخص مف ذكؼ المقدرة كالخبرة أف يساىـ في خدمات الدفاع المدني ,كاذا كاف
مف ذكؼ الميف الحرة فعميو أف يضع األدكات التي يعمل بيا تحت تصرؼ سمطات الدفاع
المدني.
 .4انتداب أؼ مكظف حككمي لمقياـ بخدمة تتعمق بالدفاع المدني لممدة الضركرية.
 .5تكميف أية ك ازرة أك بمدية أك أية مؤسسة أىمية انتداب أحد مكظفييا المسؤكليف ليعمل كضابط
اتصاؿ بيف دائرتو كالمديرية العامة لمدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة.
 .6كضع اليد عمى مصادر المياه كالكيرباء كأدكاتيا كجميع لكازميا كتكميف المسؤكليف عف إدارة
تمؾ المصادر كالمكظفيف بإدارتيا بصكرة فعالة.
 .7كضع اليد عمى المكاد الغذائية كجميع المكاد األخرػ عمى اختبلؼ أنكاعيا التي تعتبر
ضركرية الستقرار المعيشة كتيسير الحياة العادية ,كتقييد التصرؼ بتمؾ المكاد ككيفية
تخزينيا.
 .8إصدار أية ق اررات أخرػ تممييا مصمحة الدفاع المدني.

مادة ()27
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لممجمس األعمى لمدفاع المدني أف يعدؿ أك يمغي أؼ قرار تتخذه أية لجنة مف لجاف الدفاع
المدني.
مادة ()28
مع عدـ اإلخبلؿ بما كرد في قانكف العقكبات يعاقب كل مف يخالف حكماً مف أحكاـ ىذا القانكف
بغرامة ال تزيد عمى ( )500خمسمائة دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكناً أك
بالحبس لمدة ال تزيد عمى ستة أشير أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف.
مادة ()29
يمغى العمل بأحكاـ قانكف الدفاع المدني رقـ ( )12لسنة  ,1959المعمكؿ بو في محافظات
الضفة الغربية ,كقانكف الدفاع المدني رقـ ( )17لسنة  ,1962المعمكؿ بو في محافظات قطاع
غزة ككل ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف.
مادة ()30
بناء عمى اقتراح المجمس األعمى لمدفاع المدني إصدار الق اررات البلزمة لتنفيذ
لكزير الداخمية ً
أحكاـ ىذا القانكف.
مادة ()31
عمى جميع الجيات المختصة كل فيما يخصو تنفيذ ىذا القانكف كيعمل بو بعد ثبلثيف يكماً مف
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ,صدر بمدينة غزة بتاريخ1998/5/28 :ـ  ,المكافق:
 1419/2/2ىػ
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سابعاً :إحصائية بعدد ميمات جياز الدفاع المدني خالل العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام
2014م
ويمخص الباحث أىـ الميمات التي قاـ بيا جياز الدفاع المدني خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى
غزة عاـ  2014في الجدكؿ التالي:
جدكؿ ( )1إحصائية مياـ جياز الدفاع المدني خبلؿ العدكاف االسرائيمي عمى محافظات غزة مف
تاريخ  2014/7/7حتى تاريخ 2014/8/26

منازل مواطنين

تجمعات مواطنين

مركبات ودرجات نارية

ميمات إخالء

مواقع حكومية

مساجد

أراضي

نقل اصابات

انتشال ونقل شيداء

أخرى

المجموع

991

66

51

20

138

691

558

495

4485

10 1465

المصدر  :تقرير جياز الدفاع المدني بعد العدكاف االسرائيمي عمى غزة 2114

وفي نياية ىذا المبحث فإن الباحث يرى بأف صماـ األماف لمجبية الداخمية كحمايتيا كالمحافظة
عمى تماسكيا المحافظة عمى مصالح كممتمكات المكاطنيف كتقديـ ليـ الخدمات كاالحتياجات في
الحاالت التي يككنكا فييا بأمس الحاجة لمف يساعدىـ ,كىذا في أغمبو ينطبق عمى جياز الدفاع
المدني ,حيث أنو األكؿ في الميداف مف حيث تقديـ الخدمة لممكاطف كيشاركو في ذلؾ ك ازرة
الصحة متمثمة في دائرة اإلسعاؼ كالطكارغ بدرجة أكلى ,لذلؾ عمى الجيات المختصة كالمعنية
المحافظة عمى قكة ىذا الجياز كتكفير لو كافة احتياجاتو التي تعينو عمى االستمرار في تقديـ
الخدمة بالكفاءة كالفاعمية المتكقعة كالمرجكة منو.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 أوالً :مقدمة
 ثانياً :الدراسات الفمسطينية
 ثالثاً :الدراسات العربية
 رابعاً :الدراسات األجنبية
 خامساً :التعقيب عمى الدراسات السابقة
 سادساً :مجاالت تميز الدراسة عن الدراسات السابقة
 سابعاً :أوجو استفادة الباحث في الدراسة من الدراسات السابقة
 ثامناً :الفجوة البحثية
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أوالً :مقدمة
تمثل الدراسات السابقة إطا اًر معرفياً رئيسياً ,كرافداً أساسياً مف الركافد التي تكجو الباحث ,كتقدـ
لو خبرات كتجارب الباحثيف السابقيف ,لذلؾ قام الباحث باالطبلع عمى العديد مف الدراسات
كالبحكث لبلستفادة منيا ,لتساعده عمى انماء تصكراتو كمداخمو ,كتككيف خمفية دراسية عف
مكضكع إدارة األزمات ,فمف ىذه الدراسات ما تطابق مع المكضكع كمنيا ما تطابقت مع بيئة
الدراسة كىك جياز الدفاع المدني كمنيا ما تطابق مع البعض كاختمف مع اآلخر ,حيث صنف
الباحث جميع ىذه الدراسات كالتي كاف مجمكعيا ( 28دراسة) ,إلى دراسات فمسطينية (14
دراسة) ,كدراسات عربية ( 11دراسة) ,كدراسات أجنبية ( 3دراسات) ,كقد جاءت مرتبة عمى
الشكل مف األحدث إلى األقدـ عمى الكجو التالي:
ثانياً :الدراسات الفمسطينية
 .1دراسة (المزين )2014 ,بعنوان :مدى توفر الصفات القيادية والشخصية لدى القيادات
اإلدارية وقدرتيا عمى إدارة األزمات بوزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة من
وجية نظر مدراء الدوائر واألقسام
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى مدػ تكفر الصفات الشخصية كالقيادية لمقيادة اإلدارية بك ازرة التربية
كالتعميـ العالي بمحافظات غزة ,كقدراتيا عمى إدارة األزمات بمراحميا الخمس مف كجية نظر
مدراء الدكائر كرؤساء األقساـ.
كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,حيث قاـ بإعداد استبانة كتكزيعيا عمى مجتمع
الدراسة المتككف مف مدراء الدكائر كرؤساء األقساـ العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في
محافظات غزة ,حيث قاـ بتكزيع  120استبانة كتـ استردادىا جميعاً.
كاستنتج الباحث مف دراستو بأنو يكجد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية بيف مستكػ مدػ قدرة
القيادات اإلدارية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي عمى إدارة األزمات تعزػ لمتغير (الجنس ,المسمى
الكظيفي) ,كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مدػ قدرة القيادات اإلدارية بك ازرة التربية
كبناء عمى
كالتعميـ العالي عمى إدارة األزمات تعزػ لمتغير (المؤىل العممي ,سنكات الخدمة),
ً
النتائج اوصت الدراسة بضركرة رفع كفاءة كجاىزية القيادة اإلدارية بك ازرة التربية كالتعميـ العالي
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لمتعامل مع األزمات مف خبلؿ حث القيادات اإلدارية بالك ازرة عمى االلتحاؽ بدكرات متخصصة
في إدارة األزمات ,كزيادة االىتماـ بمرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر مف خبلؿ إنشاء كحدة
إدارية مستقمة إلدارة األزمات.
 .2دراسة (نصر )2014 ,بعنوان :واقع إدارة األزمات وسبل تطويرىا في وزارة الداخمية واألمن
الوطني بمحافظات غزة
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى كاقع إدارة األزمات كسبل تطكيرىا في ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني
بمحافظات غزة ,كالكشف عف العقبات التي تعترض تقدـ كتطكر الك ازرة.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كتككنت عينة الدراسة مف جميع أفراد المجتمع
األصمي كالبالغ عددىـ  206مكظف مف أصحاب المناصب التالية " ككيل عاـ ,ككيل مساعد,
مدير عاـ ,مدير دائرة ,رئيس قسـ " في ك ازرة الداخمية كاألمف ,حيث تـ تكزيع االستبانات عمى
جميع أفراد مجتمع الدراسة ,ككانت نسبة االسترداد .%95.15
كتكصمت الدراسة إلى أف ك ازرة الداخمية في محافظات غزة لدييا مقدرة عمى إدارة األزمات بنسبة
كبناء عمى النتائج أوصت الدراسة بإنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات في
جيدة بمغت ,%69.97
ً
ك ازرة الداخمية تتبع لككيل الك ازرة في ق ارراتيا ,كتككف مسئكلة بشكل مباشر عف إدارة األزمات
المحتممة ,مع أىمية إنشاء أفرع ليا في جميع محافظات غزة ,كتقكـ بالتنسيق كفتح قنكات اتصاؿ
بشكل دائـ مع دائرة المعمكمات ,كالتخطيط ,كالعمميات المركزية ,كادارة اإلمداد كالتجييز ,كادارة
التدريب لتسييل عممية إدارة األزمات مف خبلؿ تشكيل فرؽ عمل متخصصة لمتنبؤ بجميع أنكاع
األزمات المحتمل تعرض ك ازرة الداخمية ليا.
 .3دراسة (أبو ركبة )2013 ,بعنوان :معوقات إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني
بمحافظات غزة من وجية نظر كبار الضباط
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى أىـ المشاكل كالمعكقات التي تكاجو كبار الضباط في جياز الشرطة
الفمسطيني بمحافظات غزة ,عند ممارسة كتطبيق مفيكـ إدارة األزمة في إداراتيـ المختمفة ,ككيفية
التعامل معيا.
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حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لئلجابة عمى أىداؼ كتساؤالت الدراسة كاستخدـ
االستبانة كأداة لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة البالغ  299ضابط ككانت نسبة االسترداد بعد
تكزيع االستبانة عمى العينة كميا .%77.2
ككاف مف نتائج الدراسة ,بأنو يكجد بعض المعكقات التي تؤثر في إدارة األزمات في جياز
الشرطة بمحافظات غزة برزت في مجاؿ التدريب كاإلمكانات المادية كالبشرية ,كما لكحع بكجكد
مقدرة عمى إدارة األزمات في جياز الشرطة مف كجية نظر كبار الضباط في الشرطة بدرجة
كبناء عميو أوصت الدراسة بعدة كصايا ,كاف مف أىميا العمل
متكسطة كبكزف نسبي %61.5
ً
عمى إنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات في جياز الشرطة مع االىتماـ بزيادة درجة تكافر
اإلمكانات المادية كالبشرية ,كتكثيف التدريب المتخصص عمى إدارة األزمات ,كزيادة االىتماـ
بكضع خطط مستقبمية إلدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني بمحافظات غزة.
 .4دراسة (المصري )2012 ,بعنوان :دور القطاع الحكومي في إدارة الكوارث التي تمر بيا
مناطق محافظات غزة وأساليب مواجيتيا
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى مدػ قدرة الحككمة الفمسطينية في إدارة كارثة الحرب نياية عاـ
بدء باالستعداد األمثل كمرك اًر باالستجابة
 2008ـ التي مرت بيا منطقة محافظات غزةً ,
كالصمكد كانتياء بالتعافي كاعادة البناء ,كسبل تكحيد الجيكد الحككمية في مكاجية االعتداءات
اإلسرائيمية المتكررة عمييا.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كأسمكب المسح الشامل لجميع مفردات مجتمع
الدراسة ,كالمتمثل بكافة طكاقـ الطكارغ اإلدارية التي عممت خبلؿ فترة الحرب ,حيث استخدـ
االستبانة كأداة لمدراسة كلجمع البيانات البلزمة ,كقد تـ تكزيع االستبياف عمى  180مكظف
ككانت نسبة االسترداد .%87.7
كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا  :أف الكزف النسبي لمتنظيـ اإلدارؼ بمغ  %60.7بتقدير
مقبكؿ ,كأف الكزف النسبي ألنظمة المعمكمات كاالتصاالت  %59.5بتقدير مقبكؿ ,كلممكارد
كاإلمكانيات كاف كزنيا النسبي  %53.4بتقدير متكسط ,كالكزف النسبي لمتخطيط لمطكارغ كاف
 ,%48.8كجميع المحاكر السابقة قيست مع دكرىا في إدارة الككارث ,وأوصت الدراسة بإنشاء
إدارة مركزية لمككارث كاتباعيا لمؤسسة رئاسة مجمس الكزراء كتتكلى بشكل دائـ متابعة كل ما
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يتعمق بالككارث كأيضاً تعزيز الجانب األمني في حاؿ كقكع الككارث لتبلفي ما قد يصاحب
الكارثة مف أعماؿ تخريبية أك غيرىا ,كرفع مستكػ التنسيق مع كافة الفصائل الكطنية العاممة في
الميداف.
 .5دراسة (األشقر )2012 ,بعنوان :مدى فاعمية االتصال في إدارة األزمات بوزارة الداخمية
واألمن الوطني "دراسة مسحية عمى المناصب االشرافية في اإلدارات المركزية في الشق
المدني بوزارة الداخمية واألمن الوطني – غزة "
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى مدػ فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات بك ازرة الداخمية كاألمف
الكطني ,بالتعرؼ عمى أنكاع ,كاساليب ,ككسائل االتصاؿ المستخدمة في إدارة األزمات بك ازرة
الداخمية كاألمف الكطني.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في دراستو ,كأسمكب الحصر الشامل لضماف الحصكؿ
عمى نتائج تمثل المجمكع الكمي ألفراد مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ  176فرداً ,كاستخدـ
االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث بمغت نسبة االسترداد بعد تكزيعيا عمى جميع أفراد العينة
.%97.7
كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج ,أىميا  :أف ىناؾ مستكػ فاعمية جيد في اتصاالت األزمة بك ازرة
الداخمية كاألمف الكطني ,ككذلؾ أف مف أىـ أنكاع االتصاؿ المستخدمة في إدارة األزمة ىي
كبناء عمى النتائج خرج الباحث بعدة توصيات كاف مف أبرزىا ضركرة ربط
االتصاالت الرسمية
ً
اإلدارات الرئيسية في الشق المدني مف ك ازرة الداخمية بغرفة العمميات المركزية ,كانشاء شبكة
اتصاؿ مكحدة بيف مختمف اإلدارات بالك ازرة.
 .6دراسة (شاليل )2012 ,بعنوان :األساليب الكمية في صنع القرار وحل المشكالت دراسة
تطبيقية عمى جياز الدفاع المدني
ىدفت الدراسة إلى معرفة أعماؿ جياز الدفاع المدني كامكاناتو كدراسة خططو كأساليبو كبرامجو
البلزمة لصنع القرار ,كأيضا معرفة مدػ استخداـ األساليب الكمية في صنع القرار كحل
المشكبلت في جياز الدفاع المدني بغزة.
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كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كأسمكب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة كالتي تمثل
ضباط جياز الدفاع المدني بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ ( 149حسب تعدادىـ خبلؿ فترة إعداد
الدراسة كذلؾ حتى نياية عاـ  ,)2011كقد استخدـ الباحث أداة االستبانة لتحقيق أىداؼ
الدراسة.
كبناء عمى النتائج أوصت الدراسة بضركرة تكظيف أصحاب المؤىبلت بتخصصات مختمفة
لتساىـ في تطكير جياز الدفاع المدني ككذلؾ إجراء محاضرات كعمل دكرات ككرش عمل لشرح
كتدريب كتطبيق األساليب الكمية ,لتحسيف مفاىيـ الضباط كزيادة قدرتيـ عمى اتخاذ الق اررات
السميمة ,كما كأكصت الدراسة بتعزيز قسـ الدراسات كالمشاريع في مديرية الدفاع المدني ليتمكف
مف عمل الدراسات ,ككضع الخطط كالبرامج البلزمة لتطكير أداء جياز الدفاع المدني ,ىذا
كأكدت الدراسة عمى ضركرة التنسيق مع المؤسسات الحككمية كالكطنية ,مف أجل تسييل ميمات
الدفاع المدني عبر زيادة العبلقة التشاركية معيا ,كنكىت الدراسة إلى ضركرة تكفير اإلمكانيات
البلزمة لجياز الدفاع المدني ليستطيع القياـ بالميمات الممقاة عمى عاتقو مع إجراء الدراسات
الكفيمة لتمكيف طكاقـ الدفاع المدني مف أداء ميامو بأعمى كفاءة كأقل تكاليف.
 .7دراسة (زيادة )2012 ,بعنوان :أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في
محافظات غزة عمى إدارة األزمات
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى مدػ أىمية تنمية المكارد البشرية (التخطيط لؤلزمات ,القدرة عمى
تككيف كاستخداـ نظـ االتصاالت الفاعمة ,الميارات القيادية إلدارة األزمة ,المقدرة عمى تككيف
فرؽ عمل عمى قدر مف الكفاءة) كأثر ذلؾ عمى تحسيف مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في
محافظات غزة عمى إدارة األزمات.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي حيث تـ تصميـ استبانة كتكزيعيا عمى مجتمع
الدراسة البالغة  110مكظف ككانت نسبة االسترداد  %83.6ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة
التكصل إلى أف تنمية ميارات التخطيط كاالتصاالت كتنمية كتعزيز ميارات القيادة كتعزيز
ميارات فريق العمل ليا أثر مباشر عمى مقدرة ككفاءة المؤسسات الدكلية العاممة في محافظات
غزة عمى إدارة األزمات بشكل عاـ .كقد أوصت الدراسة بضركرة االىتماـ بشكل أكبر بكجكد
كحدة متخصصة في المؤسسة إلعداد الخطط لمكاجية كادارة األزمات كضركرة تكفير برامج
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تدريبية عمى ميارات العصف الذىني ,كميارات التفاكض ,كالتفكير اإلبداعي ككضع الحمكؿ لحل
المشكبلت بشكل يساعد عمى إدارة األزمات بأعمى درجة مف الفاعمية.
 .8دراسة (الديب )2012 ,بعنوان :واقع استخدام أساليب إدارة األزمات في اتحاد المقاولين
الفمسطينيين بمحافظات غزة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع أساليب إدارة األزمات في اتحاد المقاكليف الفمسطينييف
بمحافظات غزة ,كالتعرؼ عمى كاقع الممارسات اإلدارية التي يتبعيا مديرؼ اتحاد المقاكليف
الفمسطينييف في محافظات غزة.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كقد تككف مجتمع الدراسة مف أعضاء اتحاد
المقاكليف الفمسطينييف كعددىـ  252عضكاً ,كقد قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشكائية.
كقد تكصمت الدراسة إلى أنو ال يتـ مسح بيئة العمل الخارجية لبلتحاد ,بشكل شامل لمتعرؼ عمى
مؤشرات حدكث األزمة كيحرص االتحاد عمى العمل عمى خفض التكتر كاستعادة الركح المعنكية
كبناء
عند حدكث األزمة ,كال يضع االتحاد ميزانية مستقمة لفريق األزمات لمعالجة آثار األزمة,
ً
عمى النتائج أوصت الدراسة بضركرة تكفير الككادر البشرية ذات الكفاءة ,كالخبرة العالية إلعداد
خطط التعامل مع األزمات ,كضركرة تكفير برامج كدكرات تدريبية كافية لممدربيف في مجاؿ إدارة
األزمات.
 .9دراسة (الرضيع )2011 ,بعنوان :مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث دراسة مسحية
عمى ضباط جياز الدفاع المدني بمحافظات غزة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ جاىزية الدفاع المدني في محافظات غزة لمكاجية
األزمات كالككارث كذلؾ بالكشف عف مدػ تكفر التخطيط المناسب ,كتكافر المعمكمات البلزمة
كمعرفة مدػ تكفر برامج التدريب كالكشف عف مدػ تكفر المعدات كالتقنيات البلزمة لمتعامل مع
األزمات كالككارث ,كمعرفة مدػ تكفر الميارات القيادية كأىمية تككيف فريق إدارة األزمة لدػ
جياز الدفاع المدني في محافظات غزة.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي عف طريق أسمكب الحصر الشامل لضماف
الحصكؿ عمى نتائج تمثل المجمكع الكمي ألفراد المجتمع كالبالغ عددىـ  ,149كقد كزعت
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االستبانة كأداة لمدراسة عمى أفراد المجتمع األصمي المتمثل بضباط جياز الدفاع المدني في
محافظات غزة.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف كافة مجاالت الدراسة حصمت عمى أكزاف نسبية تعدت في قيمتيا
الكزف النسبي المحايد ,حيث حصمت جميع فقرات مجاؿ التخطيط إلدارة األزمات كالككارث عمى
نسبة  %70.44كحصمت فقرات مجاؿ أىمية تكافر المعمكمات البلزمة إلدارة األزمات كالككارث
عمى نسبة  ,%77.16كما حصمت فقرات مجاؿ أىمية تككيف فريق إدارة األزمات عمى نسبة
 % 66.61ىذا كحصمت فقرات مجاؿ مدػ تكفر المعدات كالتقنيات البلزمة عمى نسبة
 ,%63.73كبناء عمى النتائج أوصت الدراسة بضركرة إنشاء كحدة إدارية مستقمة إلدارة األزمات
كالككارث ,مع كجكد غرفة عمميات لمطكارغ مجيزة بكافة المستمزمات الضركرية إلدارة األزمات
كالككارث ,كزيادة االىتماـ بالتخطيط داخل جياز الدفاع المدني ,كتكفير قاعدة معمكمات متطكرة
عف األزمات كالككارث المتكقعة تعتمد عمى تقنيات المعمكمات الحديثة ككذلؾ العمل عمى تكفير
معدات كتجييزات فنية مخصصة لمكاجية األزمات كالككارث.
 .10دراسة (األشقر )2010 ,بعنوان :درجة ممارسة إدارات الكميات التقنية والمينية بمحافظات
غزة إلدارة األزمات وسبل تطويرىا
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة إدارات الكميات التقنية كالمينية إلدارة األزمات
بمحافظات غزة مف كجية نظر رؤساء األقساـ فييا ,كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي
التحميمي ,كتككف مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء األقساـ في الكميات التقنية كالمينية بمحافظات
غزة لمعاـ الدراسي  ,2010 -2009كعددىـ  95رئيساً مف كافة التخصصات ,ككانت نسبة
االسترداد  %80مف مجتمع الدراسة ,كتككنت االستبانة مف خمس مجاالت كىي عبارة عف
مراحل إدارة األزمة كىي  :اكتشاؼ اإلنذار المبكر ,االستعداد كالكقاية ,احتكاء األضرار ,استعادة
النشاط ,التعمـ.
كتكصمت الدراسة لعدة نتائج كمنيا ,بمكغ متكسط درجة ممارسة إدارات الكميات التقنية كالمينية
إلدارة األزمات بمحافظات غزة مف كجية نظر رؤساء األقساـ في مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار
المبكر  ,%54.8كمرحمة االستعداد كالكقاية  ,%55.4كمرحمة احتكاء األضرار ,%63.4
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كمرحمة استعادة النشاط  ,%65.6كمرحمة التعمـ  ,%57.8كبمغ المتكسط الكمي لبلستبانة
 %59.6أؼ بدرجة متكسطة.
كبناء عمى النتائج كاف مف أىم ما اوصت بو الدراسة ضركرة إجراء تجارب كىمية إلدارة
األزمات ألف الناس في كقت األزمات ال يستطيعكا أف يفعمكا سكػ ما تدربكا عميو قبل حدكث
األزمات.
 .11دراسة (أبو عزيز )2010 ,بعنوان :معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفمسطينية
في ظل الحصار  :دراسة حالة محافظات غزة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ المعكقات كالصعاب التي كاجيت ك ازرة الصحة الفمسطينية
خبلؿ إدارتيا لؤلزمات في محافظات غزة في ظل الحصار ,كمدػ تأثير ىذه المعكقات عمى
جاىزية ك ازرة الصحة لمتعامل مع األزمات ,كالكشف عف الثغرات كنقاط الضعف لدػ الك ازرة في
ىذا المجاؿ كالتعرؼ إلى مدػ تأثير األزمات التي عانت منيا ك ازرة الصحة خبلؿ الحصار عمى
الخدمات الصحية التي تقدميا الك ازرة.
كلقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي حيث قاـ بإعداد استبانة كتكزيعيا عمى ,%35
مف مجتمع الدراسة المككف مف مدراء الدكائر كرؤساء األقساـ العامميف في ك ازرة الصحة في
محافظات غزة حيث قاـ بتكزيع  320استبانة ,كتـ استرداد  277استبانة صالحة ألغراض
البحث العممي.
كمف خبلؿ الدراسة استنتج الباحث بأنو يتكفر لدػ ك ازرة الصحة المقكمات األساسية البلزمة
إلدارة األزمات ,في ك ازرة الصحة في محافظات غزة في ظل الحصار لكف ىذه المقكمات متكفرة
بالحد األدنى فقط ,وأوصت الدراسة بضركرة العمل عمى تطبيق المنيج العممي المتكامل مع
األزمات ,مف خبلؿ تكفير المتطمبات األساسية لمتعامل مع األزمات ,كالتي يشكل غياب أياً مننيا
عائقاً أماـ إدارة األزمات ,كما أكصت بضركرة رفع كفاءة كجاىزية العامميف في ك ازرة الصحة
لمتعامل مع األزمات ,مف خبلؿ تزكيدىـ بالمعرفة الفنية في مجاؿ تخصصاتيـ كالمعرفة اإلدارية
في مجاؿ إدارة األزمات ,كمف خبلؿ تدريبيـ العممي عمى إدارة األزمات.
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 .12دراسة (الطيراوي )2008 ,بعنوان :واقع األزمات والبدائل المقترحة إلدارتيا من وجية نظر
قادة المؤسستين األمنية والمدنية في فمسطين
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى كاقع األزمات كالبدائل المقترحة إلدارتيا مف كجية نظر قادة
المؤسستيف األمنية كالمدنية في فمسطيف ,كلتحقيق ذلؾ أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا 473
شخصاً ,مف أفراد المؤسستيف األمنية ,كالمدنية ,كمكزعة عمى أربعة مجاالت ىي :مجاؿ األزمات
السياسية ,كمجاالت األزمات األمنية ,كمجاؿ األزمات االقتصادية ,كمجاؿ األزمات اإلدارية.
كتكصمت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية لكاقع األزمات مف كجية نظر قادة المؤسستيف المدنية,
كاألمنية في فمسطيف كانت كبيرة جداً ,حيث كصمت النسبة المئكية لبلستجابة إلى ( ,)%87كفيما
يتعمق بترتيب مجاالت األزمات جاء عمى النحك اآلتي :المرتبة األكلى :مجاؿ األزمات السياسية
( ,)%89.4كالمرتبة الثانية :مجاؿ األزمات االقتصادية ( ,)%86.6المرتبة الثالثة :مجاؿ
األزمات األمنية ( ,)%86كالمرتبة الرابعة :مجاؿ األزمات اإلدارية (.)%85.8
وقد أوصت الدراسة بالتأكيد عمى بناء المؤسسات كالنظاـ المؤسسي السميـ في السمطة الكطنية
الفمسطينية كفق معايير كاضحة كسميمة ,عقد دكرات تخصصية في مجاؿ إدارة األزمات لجميع
متخذؼ القرار في المؤسستيف األمنية كالمدنية في السمطة الكطنية الفمسطينية ,إجراء دراسات
تخصصية كتحميمية حكؿ إدارة األزمات في كل قطاع مف قطاعات العمل في السمطة الكطنية
الفمسطينية ,كالتكصل إلى الحمكؿ المناسبة تبعا لقطاع العمل.
 .13دراسة

(إسميم )2007 ,بعنوان :سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية

الفمسطينية دراسة ميدانية عمى وزارة المالية في غزة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية
كذلؾ مف خبلؿ إجراءات دراسة ميدانية عمى ك ازرة المالية الفمسطينية بغزة ,كذلؾ كصكالً لدراسة
ىذه السمات كمعرفة مدػ جاىزية الك ازرة في التعامل مع األزمات المتكقعة.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كلتحقيق أىداؼ الدراسة تـ عمل استبانة مكزعة
عمى خمس مجاالت تغطي أقساـ كأىداؼ الدراسة ,قاـ الباحث بتكزيعيا عمى أفراد مجتمع الدراسة
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كالبالغ عددىـ  192ممف يعممكف في الكظائف اإلشرافية في ك ازرة المالية الفمسطينية بغزة,
كاستخداـ الباحث أسمكب الحصر الشامل في تكزيع االستبانات ,ككانت نسبة االسترداد .%89.5
كقد تكصمت الدراسة إلى أف معظـ مجاالت الدراسة حصمت عمى أكزاف نسبية تعدت في قيمتيا
الكزف النسبي المحايد كىك ( ,)%60كالمجاالت ىي :المعمكمات كدكرىا في إدارة األزمات ,نظاـ
االتصاالت كدكره في إدارة األزمات ,تكفر الميارات القيادية كدكرىا في إدارة األزمات ,مجاؿ
تشكيل فريق عمل كدكره في إدارة األزمات ,في حيف حصل المجاؿ التخطيط كدكره في إدارة
األزمات كاف الكزف النسبي لجميع فقرات ىذا المجاؿ أقل مف ( ,)%60كأظيرت الدراسة كجكد
نظاـ إلدارة األزمات في ك ازرة المالية بغزة بحاجة إلى تنمية كتطكير ,يركز عمى مجمكعة مف
اإلجراءات العبلجية لعبلج األزمات فكر كقكعيا كقد أوصت الدراسة بضركرة إنشاء كحدة إدارية
مستقمة إلدارة األزمات في كل منظمة تتبع اإلدارة العميا في ق ارراتيا كتككف مسئكلة بشكل مباشر
عف عبلج األزمات كالتعامل معيا.
 .14دراسة (الجديمي )2006 ,بعنوان :واقع استخدام أساليب إدارة األزمات في المستشفيات
الحكومية الكبرى في محافظات غزة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات العامميف نحك مدػ تكفر نظاـ إلدارة األزمات في
مراحمو المختمفة – منفردة كمجتمعة – في المستشفيات الحككمية الكبرػ في محافظات غزة (دار
الشفاء ,ناصر ,األكركبي) كذلؾ كصكال لتحديد مدػ االستعداد كالجاىزية التي تمتع بيا ىذه
المستشفيات في التعامل مع األزمات ,ككذلؾ تحديد مدػ العبلقة القائمة بيف مراحل نظاـ إدارة
األزمات بعضيا مع بعض.
كتـ عمل استبانة لخدمة أىداؼ الدراسة كتكزيعيا عمى عينة عشكائية طبقية مف المستشفيات
المذككرة مقدارىا  600مكظف بكاقع  200مكظف لكل مستشفى ,كقد بمغت االستبانات المستردة
كالصالحة  459استبانة.
كقد أظيرت النتائج العامة لمدراسة أنو يكجد ضعف شديد في نظاـ إدارة األزمات في المستشفيات
المذككرة في كل مرحمة مف مراحل ىذا النظاـ ,كفي مراحمو الخمسة مجتمعو ,كالتي تمثل
المنظكمة المتكاممة إلدارة األزمات ,كالنتيجة النيائية التي تكصمت إلييا الدراسة ىك أف
المستشفيات الكبرػ في محافظات غزة مستيدفة لؤلزمات كغير مستعدة ليا ,كقد أوصت الدراسة
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بضركرة إنشاء كحدات إلدارة األزمات في ك ازرة الصحة الفمسطينية ,كفي المستشفيات الرئيسية
الكبرػ ,كبضركرة تكفير أناس مؤىميف في إدارة األزمات ,كما أكصت أيضاً بضركرة العمل عمى
تأصيل منيجية متكاممة إلدارة األزمات مف خبلؿ زيادة تكفير العناصر األساسية التي تتسـ بيا
اإلدارة الناجحة لؤلزمات في مختمف مراحميا.
ثالثاً :الدراسات العربية
 -1دراسة (العنزي )2015 ,بعنوان  :تقييم أداء إدارة الكوارث " من وجية نظر العاممين
بالبمديات "
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى الكاقع التنظيمي إلدارة الككارث ببمديات منطقة الحدكد الشمالية
بالمممكة العربية السعكدية كالتعرؼ عمى الكفاءة الميدانية إلدارة الككارث كاإلمكانيات المادية
كالبشرية كالقدرات العممية لفريق العمل كالتعرؼ عمى الصفات الذاتية لفريق العمل في إدارة
الككارث ببمديات منطقة الحدكد الشمالية.
حيث بمغ مجتمع الدراسة ( )870فرداً كىـ عدد المكظفيف الرسمييف ببمديات منطقة الحدكد
الشمالية كتـ تكزيع ( )478استبانة كبمغت نسبة االسترداد  ,%80.54كاستخدـ الباحث في
دراستو المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ االستبانة كأداة لمد ارسة لجمع المعمكمات التي يحتاجيا.
كتكصمت الدراسة إلى أنو يكجد انخفاض في مستكػ قدرة إدارة الككارث عمى التعامل مع الكسائل
كالجيات اإلعبلمية بطريقة ديناميكية كمناسبة ,كأيضاً ال تكفر اإلدارة المكاف اإلدارؼ المجيز
باإلمكانات كالتقنيات البلزمة لمعمل بالشكل المطمكب كال تكفر أجيزة اتصاؿ ال سمكي بالشكل
كبناء عميو,
المطمكب ,كأيضاً قمة عدد الخطط االفتراضية االستباقية التي تقكـ بيا اإلدارة لفريقيا
ً
أكصت الدراسة بعدة تكصيات كاف مف أىميا ,تكفير غرفة عمميات كمناكبيف عمى مدار الساعة
مجيزة بكامل االحتياجات المطمكبة في حاؿ كقكع األزمة كأف يتـ قبكؿ كاستقطاب أفراد الفريق
بناء عمى معايير قبكؿ كمكاصفات خاصة في القدرات اإلدارية كالعممية.
لمعمل في اإلدارة ً
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 -2دراسة (أبو حجير )2014 ,بعنوان  :القيادة االستراتيجية ودورىا في إدارة المخاطر
واألزمات " دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية الفمسطينية "
ىدفت ىذا الدراسة لمتعرؼ عمى ممارسات القيادة االستراتيجية كدكرىا في إدارة المخاطر
كاألزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ليذا
الغرض ,حيث تـ استخداـ قائمة االستقصاء كأداة رئيسية لجمع البيانات كبمغ مجتمع الدراسة
( )2682ككاف حجـ العينة المختارة ( )391مفردة كقد كانت عينة طبقية عشكائية ,كقد قاـ
الباحث باختبار مجمكعة مف الممارسات المتكافرة لدػ القائد االستراتيجي كتتمثل في (تحديد
التكجو االستراتيجي – استثمار القدرات االستراتيجية – تنمية كتطكير رأس الماؿ البشرؼ – تعزيز
الثقافة التنظيمية بالممارسات األخبلقية – تنفيذ رقابة تنظيمية متكازنة – التعميـ المستمر) كذلؾ
في التعامل مع المخاطر كاألزمات في كافة مراحميا.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف العينة التي تـ اختيارىا قابمة لمعمل في البيئة التنظيمية التي تعمل
بيا في المؤسسات الحككمية الفمسطينية ,كالى كجكد عبلقة ارتباط طردية قكية بيف ممارسات
القيادة االستراتيجية كادارة المخاطر كاألزمات كىك ما يعزز دكر القيادة االستراتيجية في إدارة
المخاطر كاألزمات ,كقد تكصمت الدراسة إلى أف الممارسات األكثر ارتباطاً كتأثي اًر في إدارة
المخاطر كاألزمات كانت األقل تطبيقاً مف قبل القيادات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية كىي
(التعميـ المستمر ,تنمية كتطكير رأس الماؿ البشرؼ كتطبيق رقابة تنظيمية متكازنة).
كقد أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ برصد مؤشرات البيئة الخارجية المختمفة مع التركيز عمى
البيئة االقتصادية كالبيئة السياسية كالقانكنية ,كاتباع األسمكب العممي في إدارة المخاطر كاألزمات
كىك ما يتمثل باالىتماـ بمراحميا كافة.
 -3دراسة (الديحاني ,)2012 ,بعنوان  :دور الميارات األمنية الالزمة لضباط المديرية العامة
لمدفاع المدني في مواجية األزمات والكوارث المحتممة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الميارات األمنية البلزمة لضباط المديرية العامة لمدفاع
المدني في مكاجية األزمات كالككارث المحتممة كتشكل مجتمع الدراسة مف الضباط العامميف
بالمديرية العامة لمدفاع المدني كعددىـ( )308ضابطا ,كتـ اختيار عينة عشكائية باستخداـ
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المعادالت اإلحصائية حيث بمغ حجميا ( )207كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي عف
طريق المدخل المسحي باستخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
ككاف مف أبرز ما تكصمت إليو الدراسة ,أنو مف أىـ الميارات األمنية المتكافرة لضباط المديرية
العامة لمدفاع المدني في مكاجية األزمات كالككارث المحتممة ىي االتصاؿ الفكرؼ بالقيادة لتحديد
المساعدات المطمكبة لمكاجية الككارث ,كاستخداـ أدكات كمعدات الدفاع المدني بكفاءة كفاعمية,
كالتحقيق الفني مع المنتسبيف في الحكادث لتبلفي تكرارىا ,كقد أكصت الدراسة ,بتكفير
اإلمكانيات المالية إلعداد برامج تنمية الميارات األمنية البلزمة لمكاجية األزمات كالككارث,
كتحديث األجيزة المستخدمة في عمميات اإلنقاذ ,كاعداد الككادر الفنية المؤىمة لتطبيق برامج
تنمية الميارات األمنية البلزمة لمكاجية األزمات كالككارث.
 -4دراسة (الشيراني )2012 ,بعنوان  :تعزيز دور القيادة االستراتيجية في إدارة األزمات "
دراسة تطبيقية عمى قيادات حرس الحدود بمنطقة جازان "
ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ األزمات التي تتعرض ليا قيادات حرس الحدكد بمنطقة جازاف
الحدكدية كأسباب نشكئيا كالتعرؼ عمى طبيعة دكر القيادة االستراتيجية في إدارة األزمات في
مراحميا المختمفة في حرس الحدكد بمنطقة جازاف كمعرفة طبيعة كصكر التيديدات الحدكدية
المستقبمية في ظل التطكر التكنكلكجي.
كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ المقابمة الشخصية لجمع البيانات
كالمعمكمات التي تخدـ دراستو حيث تككف مجتمع الدراسة مف ضباط حرس الحدكد بمنطقة جازاف
مف رتبة مقدـ إلى رتبة لكاء الذيف يشغمكف مناصب قيادية كعددىـ  37ضابط.
كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد مركز إلدارة األزمات في قيادة حرس الحدكد بمنطقة جازاف أثر
عمى حسف مكاجية األزمة كضعف المنيجية العممية عند أكثر القائميف عمى إدارة األزمات في
حرس الحدكد ,أيضاً سيمت العكامل الجغرافية تعميق أزمة التسمل بمنطقة جازاف

كأكصت

الدراسة إلى ضركرة إنشاء مركز إلدارة األزمات بقيادة حرس الحدكد ,كأيضاً إلى أىمية اتباع
المنيجية العممية بتأىيل العامميف إلدارة األزمات في حرس الحدكد بمنطقة جازاف.
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 -5دراسة (العتيبي )2011 ,بعنوان  :فاعمية التخطيط االستراتيجي بالدفاع المدني لمحد من
الكوارث
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس فاعمية التخطيط االستراتيجي بالدفاع المدني لمحد مف الككارث مف
خبلؿ معرفة كاقع التخطيط االستراتيجي بالدفاع المدني كمدػ فاعمية التخطيط االستراتيجي في
الدفاع المدني في الحد مف الككارث.
كاعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ أسمكب المسح االجتماعي
كاستخدـ االستبانة كأداة لمدراسة ,حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع الضباط العامميف في
المديرية العامة لمدفاع المدني بمدينة الرياض مف رتبة عقيد ,عميد ,لكاء كعددىـ (.)150
كتكصمت الدراسة إلى أف التخطيط االستراتيجي في الدفاع المدني في الحد مف الككارث فاعل
بدرجة عالية ,حيث أف ىناؾ تصكر شامل عند إعداد الخطط لمتعامل مع الككارث ,كىناؾ
كقكؼ عمى نقاط القكة كالضعف بالدفاع المدني كتنسيق بيف الدفاع المدني كالجيات األخرػ في
التخطيط لمككارث ,لقد أكصت الدراسة بالعمل عمى تكفير قكاعد لممعمكمات حكؿ الككارث
المستقبمية ,كالحرص عمى كجكد تكاصل بيف كاضعي الخطط االستراتيجية كالمنفذيف ليا ,كأف
تضـ الخطط االستراتيجية بالدفاع المدني معايير تقيس أدائيا ,كزيادة التنسيق بيف الدفاع المدني
كالجيات األخرػ في التخطيط لمككارث.
 -6دراسة (الحميدي )2010 ,بعنوان  :فاعمية االتصاالت في إدارة األزمات األمنية بأجيزة
وزارة الداخمية بالرياض
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أنكاع االتصاؿ التي تستخدـ في إدارة األزمات األمنية المستخدمة
عند أجيزة ك ازرة الداخمية ,كالتعرؼ عمى أساليب ككسائل االتصاؿ المستخدمة عند كقكع األزمات
األمنية ,كمعرفة أىـ المعكقات التي تقف حائبلً دكف إتماـ فاعمية عممية االتصاؿ عند كقكع
األزمة.
كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي مف خبلؿ تطبيق مدخل المسح االجتماعي لمعينة,
مستخدماً االستبانة كأداة لمدراسة ,حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف مف الضباط,
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كصف الضباط في غرؼ العمميات بأجيزة ك ازرة الداخمية كالبالغ عددىـ ( )850مفردة ,حيث
كانت العينة العشكائية تتككف مف ( )270مفردة.
كتكصمت الدراسة لعدة نتائج ,كاف مف أىميا ,أف مف أىـ أنكاع االتصاؿ التي تستخدـ في إدارة
األزمات األمنية ىي استخداـ االتصاالت الرسمية أثناء كقكع األزمة ,كأىـ أساليب االتصاؿ
المستخدمة ىي االعتماد عمى االتصاؿ الشفكؼ عبر أجيزة االتصاؿ المختمفة عند كقكع األزمة
األمنية ,كأف أىـ كسيمة اتصاؿ يمكف استخداميا عند كقكع األزمة األمنية ىي االتصاؿ الياتفي,
كالبلسمكي.
كعميو أكصت الدراسة ,بتجييز غرؼ العمميات بأحد كسائل االتصاؿ الفاعمة كتجييز غرؼ
خاصة بإعداد السيناريكىات المتكقعة ,كانشاء شبكة اتصاؿ أمنية مكحدة بيف مختمف القطاعات
األمنية تتبنى أنظمة تشفير تضمف عدـ التداخل أك االختراؽ.
 -7دراسة (آل الشيخ  )2008 ,بعنوان :مدى جاىزية إدارات األمن والسالمة لمواجية األزمات
والكوارث
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ جاىزية إدارة األمف كالسبلمة لمكاجية األزمات كالككارث
كذلؾ في الييئة الممكية لمجبيل كينبع مف خبلؿ التعرؼ عمى األزمات كالككارث التي يمكف أف
تتعرض ليا الييئة الممكية بالجبيل كينبع ,كما ىي األسباب التي قد تؤدؼ إلى األزمات كالككارث,
كالتعرؼ عمى مدػ استعداد إدارات األمف كالسبلمة لمكاجية األزمات كالككارث المستقبمية ككذلؾ
التعرؼ عمى الكسائل كالسبل الممكنة لتعزيز دكرىا في مكاجية األزمات كالككارث.
كلخدمة أىداؼ الدراسة استخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,عف طريق العينة العشكائية
الطبقية باستخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات ,بعينة قدرىا ( )263استبانة إلدارة األمف
كالسبلمة باإلدارة العامة لمييئة الممكية بالجبيل كإلدارة األمف كالسبلمة باإلدارة العامة لمييئة
الممكية بينبع كقد بمغت االستبانة المستردة كالصالحة لمتحميل ( )226استبانة ,كقد اعتمدت
الدراسة في دراستيا لمدػ االستعداد لمكاجية األزمات كالككارث عمى العناصر(ثقافة االستعداد,
فريق إدارة األزمات كالككارث ,التنسيق  ,التنبؤ كاشارات ,اإلنذار ,السيناريكىات ,التدريب
كالتكعية).
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كأظيرت الدراسة عدة نتائج ,منيا ,أف مف أىـ أسباب األزمات كالككارث التي قد تتعرض ليا
الييئة الممكية لمجبيل كينبع بالمممكة العربية السعكدية ىي :عدـ االىتماـ بالمعمكمات الكاردة عف
بكادر أزمة أك كارثة ,عدـ التزاـ العامميف بتعميمات السبلمة ,كمحدكدية خبرة العامميف كتدني
مستكػ التخطيط في العمل ,عدـ االستفادة مف تجارب سابقة ,كأىماؿ إشارات اإلنذار ,عدـ تكفر
عناصر االستعداد لمكاجية األزمات كالككارث كالمتمثمة في التنسيق كالسيناريكىات.
كقد أكصت الدراسة بضركرة تزكيد اإلدارة بمعدات كأجيزة حديثة ,كتدعيميا بككادر متخصصة
في مجاؿ األمف كالسبلمة ,كتكثيف عمميات التدريب في مجاؿ األزمات كالككارث.
 -8دراسة (آل سالم  )2008 ,بعنوان مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث دراسة مسحية
عمى ضباط األجيزة األمنية بمنطقة نجران
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث في األجيزة األمنية
بمنطقة نجراف ,كذلؾ مف خبلؿ معرفة (نكع األزمات ك الككارث المحتممة ,كمدػ تكافر
المعمكمات البلزمة ,كبرامج التدريب ,كالمعدات كاإلمكانيات ,كخطط الطكارغ المناسبة ,كمعكقات
الجاىزية) ,كمدػ تأثيرىا عمى الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث.
كلخدمة أىداؼ الد ارسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,عف طريق المدخل المسحي
باستخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات ,بعينة قدرىا ()406ضابطاً ,كقد بمغت االستبانة
المستردة كالصالحة لمتحميل ( )368استبانة.
كأظيرت الدراسة نتائج عديدة كاف مف أىميا ,تكافر المعمكمات البلزمة لجاىزية إدارة األزمات
كالككارث ,الضعف كالحاجة إلى برامج التدريب البلزمة إلدارة األزمات كالككارث ,تكافر المعدات
البلزمة لمتعامل مع األزمات كالككارث ,تكافر خطط الطكارغ المناسبة لمتعامل مع األزمات
كالككارث ,ضعف التنسيق مع الجيات المعنية األخرػ.
كقد أكصت الد ارسة بضركرة تكفير برامج تدريبية متخصصة ,كزيادة معدالت التنسيق بيف
الجيات المشاركة في إدارة األزمات كالككارث ,كتكفير المعدات كالتقنيات الحديثة ,ككذلؾ
تخصيص ميزانية مستقمة لؤلجيزة المختصة بإدارة األزمات كالككارث.
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 -9دراسة (العتيبي  )2007 ,بعنوان :الدور الميداني لمقائد األمني في إدارة الكوارث دراسة
تطبيقية عمى مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدنية المنورة
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر الميداني لمقائد األمني في إدارة الككارث بالتطبيق عمى
مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنكرة.
كلخدمة أىداؼ الدراسة فقد تـ عمل استبانة باستخدامو المنيج الكصفي الشامل لجميع مفردات
الدارسة المككنة مف ضباط الدفاع المدني في مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنكرة.
كتكصمت الدراسة إلى أف أبرز المياـ الرئيسية الميدانية التي يقكـ بيا القائد األمني أثناء إدارتو
لمككارث ىي :تحفيز كتشجيع المشاركيف في مكاجية الكارثة كرفع ركحيـ المعنكية كاستثمار
اإلمكانيات البشرية كالمادية ,إصدار التكجييات كاألكامر كاببلغيا لممعنيف بتنفيذىا ,اختيار
أفضل الطرؽ لمكاجية الكارثة ,ترتيب األكلكيات لؤلىداؼ البلزـ تحقيقيا ,كأف مف أىـ المعيقات
التي تكاجو القائد األمني أثناء إدارتو الميدانية لمككارث ىي :نقص القكػ البشرية المخصصة
لمكاجية الككارث ,النقص في تأىيل الككادر البشرية ,عدـ إجادة الجيات المعنية بتنفيذ تدابير
الدفاع المدني لمياميا ,عدـ دقة ككضكح المعمكمات المتعمقة بالكارثة عدـ كجكد نظاـ اك
تعميمات كاضحة إلدارة الكارثة.
كقد أكصت الدراسة بأف مف أىـ الميارات المينية المطمكب تكافرىا في القائد األمني ىي :القدرة
عمى تكظيف إمكانيات يمكف استخداميا ,القدرة عمى ترتيب األكلكيات ,القدرة عمى اتخاذ القرار
المناسب ,القدرة عمى تحفيز كتشجيع العامميف ,حسف التصرؼ في المكافق الحرجة ,كالقدرة عمى
إدارة الكقت.
 -10دراسة (الفييد ,)2006 ,بعنوان  :التنسيق بين األجيزة األمنية ودورىا في مواجية
األزمات " دراسة مسحية عمى الجيات األمنية بمدينة الجبيل الصناعية "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة التنسيق بيف األجيزة األمنية المسؤكلة عف مكاجية
األزمات بمدينة الجبيل الصناعية كالتعرؼ عمى األساليب التي يتـ بمكجبيا التنسيق بيف
األجيزة األمنية كأيضاً التطرؽ إلى أىـ المعكقات التي تحد مف التنسيق بيف األجيزة األمنية
بمدينة الجبيل الصناعية في مكاجية األزمات.
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كاستخدـ الباحث لتحقيق أىداؼ دراستو المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ االستبانة كأداة مف
أدكات الدراسة كاستيدؼ الباحث جميع العامميف بغرؼ العمميات كالمشرفيف عمييـ في األجيزة
األمنية كاألمف الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية كالبالغ عددىـ ( )250فردا عند تطبيق
البحث ميدانياً.
كتكصمت الدراسة إلى كجكد تنسيق عاؿ بيف األجيزة األمنية المسئكلة عف مكاجية األزمات,
ككاف في مقدمتو " إدراؾ المسئكليف أىمية التنسيق فيما بينيـ لمكاجية األزمات األمنية " كأنو
يكجد ىناؾ أساليب تنسيقية بدرجة قكية بيف األجيزة األمنية لمكاجية األزمات ,ككاف مف أىميا
" التنسيق عف طريق غرؼ العمميات " كأنو كاف ىناؾ معكقات عديدة تحد بدرجة كبيرة مف
التنسيق بيف األجيزة األمنية في مكاجية األزمات ,ككاف مف أبرزىا " إغفاؿ تنمية كتطكير
األساليب كاألدكات المتبعة في التنسيق كممارستيا بصكرة مستمرة مع عدـ األخذ بما ىك حديث
مف أساليب كمعدات كغيرىا ".
كأكصت الدراسة بضركرة تكجيو مزيد مف االىتماـ بتشكيل لجاف عميا متخصصة في األجيزة
األمنية مع االستعانة برجاؿ العمـ مف ذكؼ الخبرة إلعادة تقكيـ عممية التنسيق في مكاجية
األزمات كقياس مدػ فاعمية التنسيق في الكقت الراىف لتحقيق أقصى فائدة مرجكة منو ,كدراسة
كتحميل كمعالجة المعكقات التي تكاجيو كمراعاة تكامل مستكيات التنسيق المختمفة بيف األجيزة
األمنية لمكاجية األزمات.
 -11دراسة (بن كردم  )2005 ,بعنوان :المجان األمنية ودورىا في إدارة األزمات دراسة
تطبيقية عمى المجان األمنية الدائمة بالمممكة العربية السعودية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ قياـ المجاف األمنية بأداء الكظائف كالمياـ المكمفة بيا,
كتحديد المعكقات التي تعترض عمل المجاف األمنية الدائمة في إدارة األزمات ,كمكقف مديرؼ
اإلدارات المعنية بالككارث كاألزمات ,كالتعرؼ عمى األساليب التي تزيد مف تحسيف كتطكير أداء
المجاف األمنية الدائمة.
كاستخداـ الباحث المنيج الكصفي الذؼ يعبر عف الدراسة تعبي اًر كمياً ككيفياً ,كقد طبق الباحث
مدخل المسح االجتماعي لمفردات المجتمع األصمي لمدراسة ,كقد تـ استخداـ االستبانة كأداة
لجمع البيانات ,ككزعت عمى عدد 152مبحكثاً.
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كقد أكصت الدراسة بضركرة االستفادة مف نتائج مكاجية األزمات السابقة ,كتطكير برامج تدريبية
نظرية كعممية كانشاء مركز إلعداد الدراسات كالبحكث التي تعنى بإدارة األزمات ,كاستقطاب
الككادر المؤىمة كالمتخصصة ,كاستخداـ التقنيات الحديثة ,ككذلؾ إنشاء إدارة مستقمة تعنى بإدارة
األزمات.
رابعاً :الدراسات األجنبية
 .1دراسة ) (Unlu,A.and Others,2010بعنوان :إدارة األزمات والكوارث في تركيا مدى
الحاجة لنظام إدارة أزمات موحد
ىدفت الدراسة لتكضيح مدػ تطكر أنظمة إدارة األزمات كالككارث لدػ الحككمة التركية ,كجمعت
الدراسة المعمكمات المتعمقة بيا مف خبلؿ الدراسات السابقة المتعمقة بالمكضكع ككذلؾ الصحف
كالكثائق الرسمية كالقكانيف ,كقد استند الباحثكف في دراستيـ عمى مراحل األزمة األربعة كىي:
االستعداد كاالستجابة كاستعادة النشاط كالتعمـ ككذلؾ دراسة المنظمات التطكعية أك أؼ منظمات
أخرػ.
كما ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية:
 ما ىي قدرة نظاـ إدارة األزمات في السيطرة عمى األزمات كالككارث؟
 كيف تؤثر طبيعة مركزية الدكلة عمى فعالية إدارة األزمات كعمميات االستجابة ليا؟
 ىل النظاـ الحالي قادر عمى التعافي مف األزمات كالككارث؟
 ماىي المنظمات الرئيسية المسئكلة عف إدارة األزمات كحاالت الطكارغ؟
 ماىي السياسات التي تـ إقرارىا لمتعامل مع أحداث خاصة؟
كقد أكصت الدراسة بالتالي:ػ
 تعديل نظاـ إدارة األزمات كالككارث في تركيا.
 تخصيص المزيد مف اإلمكانات المادية كالبشرية إلدارة األزمات كالككارث.
 التنسيق بيف كافة المؤسسات األىمية كالرسمية ,كالمتطكعيف كالتكاصل معيـ كتدريبيـ.
 االىتماـ بكافة مراحل إدارة األزمة مع كضع الخطط لكل مرحمة.
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 االىتماـ بمركز إدارة األزمات كتكفير كافة الصبلحيات كالكسائل المساندة لنجاح إدارة
األزمات كالككارث.
 االستفادة مف التجارب السابقة ,مع عمل اختبارات افتراضية.
 .2دراسة ) (Larsen, and Massey, 2006بعنوان :إدارة األزمات في الوقت الحقيقي
وكيفية وضع خطة ناجحة لمتعامل مع األزمات
تيدؼ ىذه الدراسة إلى قياس مدػ نجاح شركة (ميترك لينؾ) لمقطارات في جنكب كاليفكرنيا عمى
إدارة األزمة كالحفاظ عمى سمعتيا التنظيمية كذلؾ بعد األزمة عمى إثر حادث قطارات أكدػ
بحياة  3ركاب كاصابة ( )260راكب كذلؾ عاـ 2002ـ ,كمف ثـ كضع دراسة حالة نظرية
تستند إلى ىذه األزمة.
كبينت نتائج الدراسة أف شركة (مترك لينؾ) كانت ناجحة في كضع خطط إدارة األزمة كجيكد
إدارة اتصاالت األزمة.
كقد أكصت الدراسة المنظمات التي تعاني مف األزمات عمى كجو التحديد ,اتخاذ نيج استباقي
إلدارة األزمة مف خبلؿ كضع خطط إدارة األزمات ,كالتي تشمل إنشاء فريق إدارة األزمات ,كادارة
أنشطة االتصاالت البلزمة الستعادة ثقة المستيمؾ كالحفاظ عمى السمعة التنظيمية لممنظمة
كالخركج مف األزمة بنجاح.
 .3دراسة ) (Perry & Nigg, 1993بعنوان :استراتيجيات إدارة الطوارئ لتوصيل المعمومات
المتعمقة بالمخاطر
ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح أىمية المعمكمات في دعـ الق اررات ,كدكرىا في جميع مراحل إدارة
األزمة بداية مف االستعداد ليا مرك اًر بإدارتيا ,كانتياء بعممية التكثيق الخاصة بيا.
كأكضحت أف المنظمات الفعالة ىي التي تحاكؿ التكفيق بيف قدراتيا كطاقاتيا في تشغيل
المعمكمات كمقدار ما تكاجيو مف عدـ التأكيد.
كاستعرضت أيضاً استخداـ نظـ المعمكمات مف خبلؿ عرض النكاحي العممية ليذه النظـ التي
تختص بالمعرفة ,حيث أنيا ركزت عمى اآلثار االجتماعية لنظـ المعمكمات عف طريق إجراء
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مقارنة بيف المنشآت قبل استخداـ نظـ المعمكمات كبعد استخداميا كما ىك دكرىا في المساعدة
عمى إدارة األزمات.
كما تناكلت النظـ الخبيرة كأىميتيا في الفترة الحالية ,كأكضحت مستقبل التقنية كنظـ المعمكمات
كالدكر المتكقع منيا كأخي اًر استعرضت الدراسة دكر نظـ المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار مف خبلؿ
عرض مجمكعة مف الحاالت العممية كتكضيح أىمية نظـ دعـ القرار ,كما ىي مككناتيا كمراحميا
كأىـ فكائدىا كحدكد استخداميا.
خامساً :التعقيب عمى الدراسات السابقة
استعرض الباحث فيما سبق عدد مف الدراسات الفمسطينية كالعربية كاألجنبية ,التي تتعمق بشكل
مباشر أك غير مباشر بمكضكع إدارة األزمات لدػ جياز الدفاع المدني ,كقد رتبت مف األحدث
إلى األقدـ ,كالتي تشابيت مع دراسة الباحث في بعض المكاضع ,كاختمفت في أخرػ ,كتميزت
دراسة الباحث بعدة أشياء سيتـ سردىا في ىذا المبحث ,وسيستعرض الباحث في ىذا المبحث
ألكجو التشابو كاالختبلؼ مع دراستو ,كالفجكة البحثية بيف الدراسات السابقة كدراسة الباحث,
كفيما يمي أوجو االتفاق واالختالف :
 -1من حيث منيجية الدراسة :
اتفقت دراسة الباحث مع جميع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لمنيج
متبع عند إعداد الدراسة.
 -2من حيث أدوات الدراسة :
اتفقت دراسة الباحث مع جميع الدراسات السابقة في استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة عدا دراسة
(الشيراني )2012 ,التي استخدـ فييا المقابمة الشخصية فقط كأداة لمدراسة ,إضافة إلى أنو لـ
يستخدـ أؼ باحث أداتاف في دراستو كما استخدـ الباحث في دراستو الحالية االستبانة كالمقابمة
الشخصية لجمع المعمكمات كالبيانات التي يحتاجيا.
 -3من حيث عينة الدراسة حسب درجتيم الوظيفية :
اتفقت دراسة الباحث في استيداؼ أصحاب المناصب العميا كالعامميف في عينة الدراسة مع
دراسة (العنزؼ )2015 ,التي استيدؼ فييا الرؤساء كالعامميف في بمديات منطقة الحدكد الشمالية
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بالمممكة العربية السعكدية ,كدراسة (آؿ الشيخ )2008 ,الذؼ استيدؼ في دراستو مف رئيس قسـ
حتى رجل إطفاء بإدارة األمف كالسبلمة العامة لمييئة الممكية بالجبيل كينبع ,كدراسة (الفييد,
 )2006الذؼ كزع عينتو عمى العامميف كالمشرفيف عمييـ في األجيزة األمنية بمدينة الجبيل
الصناعية.
واختمفت دراسة الباحث مع دراسات أخرػ ,فمنيا مف استيدؼ أصحاب المناصب العميا
كالضباط أك المدراء أك الكزراء أك غير ذلؾ كدراسة (المزيف )2014 ,كالذؼ استيدؼ مدراء
كرؤساء األقساـ بك ازرة التربية كالتعميـ بغزة ,كدراسة (نصر )2014 ,كالتي كزعت عمى ككيل عاـ
حتى رئيس قسـ بالشق المدني لك ازرة الداخمية ,كدراسة (أبك ركبة )2013 ,كالتي استيدفت كبار
ضباط جياز الشرطة الفمسطيني ,كدراسة (المصرؼ )2012 ,الذؼ كزع عينتو مف درجة كزير
في الحككمة الفمسطينية في محافظات غزة ,كدراسة (الشيراني )2012 ,كالذؼ استيدؼ فييا
الضباط العامميف بحرس الحدكد بمنطقة جازاف مف رتبة مقدـ حتى لكاء ,كدراسة (الرضيع,
 )2011كالتي جمع بياناتو فييا مف ضباط جياز الدفاع المدني ,كمف ىذه الدراسات مف
استيدفت فقط العامميف كدراسة (الجديمي )2006 ,كالتي استيدفت األطباء العامميف في
المستشفيات الكبرػ بمحافظات غزة.
 -4من حيث عينة الدراسة حسب الجية التي يتبعون ليا :
اتفقت دراسة (شبليل ,)2012 ,كدراسة (الديحاني ,)2012 ,كدراسة (الرضيع,)2011 ,
كدراسة (العتيبي ,)2011 ,كدراسة (العتيبي ,)2007 ,مع دراسة الباحث في اسقاط الدراسة
عمى جياز الدفاع المدني.
واختمفت مع غيرىا ,فمنيـ مف اسقط دراستو عمى جيات أمنية تتبع لمشق العسكرؼ كدراسة (أبك
ركبة )2013 ,الذؼ استيدؼ فييا جياز الشرطة الفمسطيني بك ازرة الداخمية كاألمف الكطني
بمحافظات غزة ,كدراسة (الشيراني )2012 ,كالتي كانت مطبقة عمى قيادات حرس الحدكد
بمنطقة جازاف ,كدراسة (الحميدؼ )2010 ,كالتي استيدفت ك ازرة الداخمية بالرياض ,كدراسة
( )Unlu,A.and Others,2010كالتي استيدفت الحككمة التركية ,كدراسة (آؿ سالـ)2008 ,
التي استيدفت عينتيا األجيزة األمنية بمنطقة نجراف ,كمنيـ مف أسقط دراستو عمى جيات مدنية
كدراسة (العنزؼ )2015 ,كالتي طبقت عمى بمديات منطقة الحدكد الشمالية لمممكة العربية
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السعكدية ,كدراسة (المزيف )2014 ,كالتي كزعت عينتيا عمى ك ازرة التربية كالتعميـ بمحافظات
غزة ,كدراسة (نصر )2014 ,كدراسة (األشقر )2012 ,كالمتاف استيدفتا الشق المدني بك ازرة
الداخمية كاألمف الكطني بمحافظات غزة ,كدراسة (اسميـ )2007 ,كالتي طبقت عمى ك ازرة المالية
بمحافظات غزة ,كدراسة (أبك عزيز )2010 ,كالتي استيدفت ك ازرة الصحة الفمسطينية بمحافظات
غزة ,كمنيـ مف أسقط دراستو عمى المؤسستيف المدنية كالعسكرية في فمسطيف كد ارسة (الطيراكؼ,
 ,)2008كمنيـ مف أسقط دراستو عمى مؤسسات القطاع الخاص كدراسة (زيادة )2012 ,كالتي
نفذت عمى المؤسسات الدكلية العاممة في محافظات غزة ,كدراسة (الديب )2012 ,كالتي طبقت
عمى اتحاد المقاكليف الفمسطينييف بمحافظات غزة ,كدراسة (األشقر )2010 ,كالتي استيدفت
الكميات التقنية كالمينية بمحافظات غزة ,كدراسة ( )Larsen, and Massey, 2006كالتي
استيدفت شركة متركلينؾ.
 -5من حيث مكان تطبيق الدراسة :
اتفقت دراسة (المزيف ,)2014 ,كدراسة (نصر ,)2014 ,كدراسة (أبك حجير ,)2014 ,كدراسة
(أبك ركبة ,)2013 ,كدراسة (المصرؼ ,)2012 ,كدراسة (األشقر ,)2012 ,كدراسة (شبليل,
 ,)2012كدراسة (زيادة ,)2012 ,كدراسة (الديب ,)2012 ,كدراسة (الرضيع ,)2011 ,كدراسة
(األشقر ,)2010 ,كدراسة (أبك عزيز ,)2010 ,كدراسة (اسميـ ,)2007 ,كدراسة (الجديمي,
 ,)2006مع دراسة الباحث في تطبيق الدراسة داخل محافظات غزة.
واختمفت مع كدراسة (العنزؼ ,)2015 ,كدراسة (الديحاني ,)2012 ,كدراسة (الشيراني,
 ,)2012كدراسة (العتيبي ,)2011,كدراسة (الحميدؼ ,)2010 ,كالبلتي طبقف في المممكة
العربية السعكدية ,كمع دراسة ( )Unlu,A.and Others,2010التي طبقت في تركيا ,كدراسة
( )Larsen, and Massey, 2006كالتي طبقت في كاليفكرنيا.
 -6من حيث آلية اختيار العينة :
اتفقت دراسة الباحث في اختيار العينة حسب العينة الطبقية العشكائية مع عدد مف الدراسات,
كدراسة (أبك حجير ,)2014 ,كدراسة (آؿ الشيخ ,)2008 ,كدراسة (آؿ سالـ ,)2008 ,كدراسة
(الجديمي.)2006 ,
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كاختمفت مع دراسة (المزيف ,)2014 ,كدراسة (نصر ,)2014 ,كدراسة (أبك ركبة,)2013 ,
كدراسة (المصرؼ ,)2012 ,كدراسة (األشقر ,)2012 ,كدراسة (الرضيع ,)2011 ,كدراسة
(العتيبي ,)2011 ,كدراسة (اسميـ ,)2007 ,كدراسة (الجديمي ,)2006 ,في اختيار العينة
حسب أسمكب الحصر الشامل ,كمع دراسات أخرػ استخدمت نمط العينة العشكائية كدراسة
(العنزؼ ,)2015 ,كدراسة (زيادة ,)2012 ,كدراسة (الديب ,)2012 ,كدراسة (الديحاني,
 ,)2012كدراسة (أبك عزيز ,)2010 ,كدراسة (الحميدؼ ,)2010 ,كدراسة (الطيراكؼ,
.)2008
 -7من حيث الموضوع :
اتفقت جميع الدراسات السابقة مع دراسة الباحث في دراسة مكضكع إدارة األزمات عدا د ارسة
(شبليل )2012 ,كالتي تناكؿ فييا األساليب الكمية في صنع القرار كحل المشكبلت.
واختمفت بعض الدراسات في قياس أثر أك دكر أك طبيعة بعض المكاضيع األخرػ مع إدارة
األزمات ,كمنيا دراسة (المزيف )2014 ,كانت لمعرفة مدػ تكفر الصفات القيادية كالشخصية
لدػ القيادات اإلدارية كقدرتيا عمى إدارة األزمات  ,كدراسة (نصر )2014 ,حيث تناكلت كاقع
إدارة األزمات كسبل تطكيرىا في ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني في غزة كدراسة ( ,أبك حجير,
 )2014كالتي تطرؽ فييا الباحث لمقيادة االستراتيجية كدكرىا في إدارة المخاطر كاألزمات,
كدراسة (أبك ركبة )2013 ,كالتي تناكلت معكقات إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني
بمحافظات غزة ,كدراسة (األشقر )2012 ,كالتي تطرقت لمدػ فعالية االتصاالت في إدارة
األزمات بك ازرة الداخمية كاألمف الكطني في محافظات غزة ,كدراسة (زيادة )2012 ,التي تناكؿ
فييا الباحث أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في محافظات غزة عمى إدارة
األزمات ,كدراسة (الديحاني )2012 ,كالتي عنكنيا الباحث بدكر الميارات األمنية البلزمة
لمضباط المديرية العامة لمدفاع المدني في مكاجية األزمات كالككارث المحتممة ,كدراسة
( )Unlu,A.and Others 2010كالتي تتطرؼ فييا الباحث إلدارة األزمات ك الككارث في
تركيا كدراسة ( )Perry and Nigg, 1993كالتي عرجت عمى استراتيجيات إدارة الطكارغ
لتكصيل المعمكمات المتعمقة بالمخاطر.
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سادساً :أوجو استفادة الباحث في الدراسة من الدراسات السابقة
 .1تحديد منيجية الدراسة المناسبة لبلستخداـ.
 .2صياغة اإلطار النظرؼ لمدراسة.
 .3صياغة الفرضيات التي سيجيب عنيا الباحث أثناء دراستو.
 .4الخركج بالشكل النيائي لبلستبانة.
 .5إضافة مراجع كمصادر لمدراسة.
 .6صياغة التعريفات اإلجرائية لمدراسة.
 .7معرفة كاختيار الطرؽ اإلحصائية المناسبة لمدراسة.
 .8تحميل النتائج ككتابة التكصيات.
 .9إثراء البحث بالعديد مف المعمكمات تعزيز تكصيات الباحث كثبكت أىميتيا لتشبو بعضيا مع
الدراسات السابقة.
 .10إبراز أىمية عمـ إدارة األزمات كضركرتو لممؤسسات كعدـ استثناء أؼ مؤسسة تريد البقاء.
 .11إبراز أىمية التخطيط كاالتصاؿ كالتكاصل كالتدريب كالمكارد البشرية كالمادية في إدارة
األزمات كىذه المجاالت التي صاغ فيو الباحث إطاره النظرؼ كاستبانتو التي كزعيا عمى
جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة.
سابعاً :مجاالت تميز الدراسة عن الدراسات السابقة
 .1أكؿ دراسة تناكلت مكضكع إدارة األزمات بعد العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة 2014ـ (عمى
حد عمـ الباحث).
 .2استخداـ أداتيف لمدراسة ,مف أدكات جمع البيانات كالمعمكمات ,كىما المقابمة الشخصية,
كاالستبانة.
 .3تصميـ استبيانيف لجمع المعمكمات  ,األكؿ كزع عمى جياز الدفاع المدني ,كالثاني كزع عمى
الجيات ذات العبلقة.
 .4عمل عدة مقاببلت لمفاصل جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة.
 .5طبق الباحث دراستو عمى جميع الرتب العسكرية المكجكدة في جياز الدفاع المدني.
 .6عمل مقارنات بيف أداء جياز الدفاع المدني كنظرة الجيات ذات العبلقة في ىذا األداء.
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 .7دخكؿ محافظات غزة كافة في عينة الدراسة الخاصة بجياز الدفاع المدني.
 .8عمل تقييـ ألداء جياز الدفاع المدني في مختمف المحافظات.

ثامناً :الفجوة البحثية
الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

ركزت معظـ الدراسات السابقة عمى دراسة

لـ تركز عمى جياز الدفاع المدني

ركزت دراسة الباحث عمى جياز الدفاع

مكضكع إدارة األزمات الخاصة بأجيزة ك ازرة

المدني

الداخمية األمنية أك الشق المدني بيا
استخدمت الدراسات السابقة االستبانة كأداة

عدـ تعزيز المعمكمات الكاردة

عزز الباحث دراستو بأداة المقابمة كأداة

باالستبانة بأداة أخرػ لمدراسة

ثانية لجمع البيانات كالمعمكمات

ركزت معظـ الدراسات السابقة عمى

عدـ المزج بيف جميع الدرجات

طبق الباحث دراستو عمى جميع الرتب

العامميف أك المشرفيف عمييـ

الكظيفية في اختيار العينة

العسكرية المكجكدة بجياز الدفاع

اكتفت الدراسات السابقة بدراسة إدارة

عدـ مقارنة أداء جياز الدفاع

كحيدة لجمع المعمكمات كالبيانات

المدني
األزمات عمى عينة الدراسة مجتمعة كعدـ
التمييز بيف المحافظات

المدني بيف المحافظات

عمل مقارنة بيف محافظات غزة التي

تتبع لجياز الدفاع المدني

تناكلت الدراسة السابقة إدارة األزمة بشكل

عدـ التطرؽ ألزمة العدكاف

تناكلت الدراسة أزمة العدكاف اإلسرائيمي

عاـ

اإلسرائيمي عمى غزة

عمى غزة عاـ 2014

لـ تتناكؿ الدراسات السابقة دراسة حالة

عدـ تناكؿ أثر االعتداءات

تناكلت الدراسة العدكاف اإلسرائيمي عمى

االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة عمى

اإلسرائيمية المتكررة عمى محافظات

محافظات غزة عاـ 2014ـ كحالة

محافظات غزة

غزة عمى قدرات جياز الدفاع

عممية كأثرىا عمى أداء جياز الدفاع

المدني

المدني

المصدر :استنباط الباحث بعد دراسة الدراسات السابقة
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 أوالً :مقدمة
 ثانياً :منيج الدراسة
 ثالثاً :طرق جمع البيانات
 رابعاً :مجتمع وعينة الدراسة
 خامساً :أدوات الدراسة
 .االستبانة
 صدق وثبات االستبانة األولى المتعمقة بجياز الدفاع المدني
 صدق وثبات االستبانة الثانية المتعمقة بالجيات ذات العالقة
 .المقابمة الشخصية
 سادساً :المعالجات اإلحصائية المستخدمة
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أوالً :مقدمة
ُّ
تعد منيجية الدراسة كاج ارءاتيا محك اًر رئيساً يتـ مف خبللو انجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة,
كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتكصل إلى النتائج
التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ,كبالتالي تحقق األىداؼ
التي تسعى إلى تحقيقيا.
حيث تناكؿ ىذا الفصل كصفاً لمجتمع الدراسة كعينتيا ,كاألداة المستخدمة ككيفية بنائيا
كتطكيرىا ,كما تناكؿ إجراءات التحقق مف صدؽ األداة كثباتيا ,كالمعالجات اإلحصائية التي تـ
استخداميا في تحميل البيانات كاستخبلص النتائج ,كفيما يمي كصف ليذه اإلجراءات.
ثانياً :منيج الدارسة
مف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذؼ يحاكؿ مف
خبللو كصف الظاىرة مكضكع الدراسة ,كتحميل بياناتيا ,كالعبلقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح
حكليا كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا.
كيعرؼ(األغا )43 :2002 ,المنيج الوصفي التحميمي بأنو  :دراسة أحداث كظكاىر كممارسات
قائمة كمكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي ,دكف تدخل مف الباحث في محتكياتيا ,كيستطيع
الباحث أف يتفاعل معيا فيصفيا كيحمميا.
ثالثاً :طرق جمع البيانات
اعتمد الباحث عمى نكعيف مف البيانات:
 .1المصادر الثانوية :لمعالجة اإلطار النظػرؼ لمد ارسػة تػـ الرجػكع إلػي مصػادر البيانػات الثانكيػة
كالتػ ػػي تتمثػ ػػل فػ ػػي الكتػ ػػب كالم ارجػ ػػع العربيػ ػػة كاألجنبيػ ػػة ذات العبلقػ ػػة ,كالػ ػػدكريات كالمقػ ػػاالت
كالتقارير ,كاألبحاث كالدراسات السابقة التػي تناكلػت مكضػكع الدارسػة ,كالبحػث كالمطالعػة فػي
مكاقع اإلنترنت المختمفة.
 .2المصادر األوليـة :لمعالجػة الجكانػب التحميميػة لمكضػكع الد ارسػة تػـ جمػع البيانػات األكليػة مػف
خبلؿ االسػتبانة كػأداة رئيسػة لمد ارسػة كالتػي صػممت خصيصػاً ليػذا الغػرض ,كتعزيزىػا بػإجراء
عدة مقاببلت مع قيادات جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة.
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رابعاً :مجتمع وعينة الدراسة
يتككف مجتمع الدراسة مف العامميف في جياز الدفاع المدني الفمسطيني سكاء العامميف في اإلدارة
المركزية أك بجميع مديريات محافظات غزة ,كالعامميف في اإلدارات المركزية بالجيات ذات
العبلقة كالجدكؿ رقـ ( )2يكضح مجتمع كعينة الدراسة بالتفصيل.
جدول رقم ( : )2مجتمع وعينة الدراسة

الجــية
جياز الدفاع المدني (اإلدارة المركزية
كمديريات محافظات غزة)
اإلدارة المركزية لك ازرة األشغاؿ العامة
كاالسكاف
اإلدارة المركزية لجمعية اليبلؿ
األحمر الفمسطيني
اإلدارة المركزية لدائرة لئلسعاؼ
كالطكارغ التابع لك ازرة الصحة
المجموع

مجتمع

حجم

المستمم من

نسبة

الدراسة

العينة

االستبانات

االسترداد %

585

232

200

86.2

135

25

25

100

110

25

25

100

32

25

20

80

862

307

270
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أما عن طريقة احتساب عينة الدراسة ,فقد تم احتسابيا عمى النحو اآلتي:
 تـ حساب عينة الدراسة حسب معادلة العينة الطبقية العشكائية كقد بمغت ( )232مفردةمكزعة عمى جياز الدفاع المدني حيث تـ استرجاع ( )200استبانة بنسبة استرداد .%86.2
 تـ أخذ عينة عشكائية مف الجيات ذات العبلقة ,كالذيف كاف ليـ احتكاؾ مباشر بجياز الدفاعالمدني أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 2014ـ ,حيث بمغت مجتمعة ( )75مفردة
مف بكاقع ( )25استبانة لكل جية ,كتـ استرجاع ( )70استبانة بنسبة استرداد .%93.3
العينة االستطالعية :تـ اختيار عينة استطبلعية بحجـ( )30مفردة ,كذلؾ بغرض التأكد مف
صبلحية أداة الدراسة كاستخداميا لحساب الصدؽ كالثبات ,كالتحقق مف صبلحيتيما لمتطبيق
عمى العينة األصمية ,كقد تـ استبعادىا مف عينة الدراسة التي تـ التطبيق عمييا.
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خامساً :أدوات الدراسة
استخدم الباحث في دراستو أداتيف مف أدكات جمع المعمكمات كالبيانات كىما االستبانة ,كالمقابمة
الشخصية ,لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تخدـ الدراسة كتثرييا بمعمكمات أكثر دقة كشفافية
كمكضكعية ,لتعزيز أجكبة بعض أسئمة االستبانة التي تـ تكزيعيا بالمعمكمات التي تـ الحصكؿ
عمييا مف المقابمة الشخصية.
كتعد االستبانة أكثر كسائل الحصكؿ عمى البيانات مف األفراد استخداماً كانتشا اًر ,كتعرؼ
االستبانة بأنيا" :أداة ذات أبعاد كبنكد تستخدـ لمحصكؿ عمى معمكمات أك آراء يقكـ باالستجابة
ليا المفحكص نفسو ,كىي كتابية تحريرية" (األغا ك األستاذ.)116 :2004 ,
كتعتبر المقابمة إحدػ األدكات الميمة التي يستخدميا الباحثكف في جمع المعمكمات كالبيانات
التي ال يمكف الحصكؿ عمييا باستخداـ أدكات أخرػ ,إذ أنيا تمتاز عف غيرىا مف األدكات
باعتمادىا عمى االتصاؿ المباشر ,كالحديث المتبادؿ في جمع المعمكمات ,فمف خبلؿ المقابمة
يتمكف الباحث في المقاء الذؼ يحدث كجياً لكجو مف تشجيع األفراد كمساعدتيـ عمى التغكؿ
بعمق في مشكمة البحث ,كيككف بمقدكر الباحث أف يحصل عمى معمكمات ال يمكف الحصكؿ
عمييا عف طريق اإلجابة المكتكبة ,كيتمكف الباحث في المقابمة مف تكييف المكقف لمحصكؿ
عمى معمكمات كافية تمتاز بالدقة كالكضكح ,ألنو عمى اتصاؿ مباشر بمصدر المعمكمة (العزاكؼ,
.)142 :2008
كقد استخدم الباحث االستبانتيف كالمقابمة بيدؼ معرفة " دكر المديرية العامة لمدفاع المدني
الفمسطيني في إدارة األزمة خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ ." 2014
 -1االستبانة
صمـ الباحث استبانتيف لتحقيق أىداؼ الدراسة ,األكلى خاصة بجياز الدفاع المدني ,كالثانية
خاصة باإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة.
خطوات بناء االستبانة:
 االطبلع عمى األطر النظرية كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ,كاالستفادة
منيا في بناء االستبانتيف كصياغة فقراتيما.
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 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانتيف.
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجاؿ.
 تـ تصميـ االستبانتيف في صكرتيما األكلية كقد تككنت مف ( )5مجاالت ك( )50فقرة لكل
استبانة.
 تـ عرض االستبانة عمى ( )10مف المحكميف المختصيف مف أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعات كمختصيف في اإلدارة كخصكصاً إدارة األزمات ,كالممحق رقـ ( )1يبيف أسماء
أعضاء لجنة التحكيـ.
 في ضكء أراء المحكميف تـ تعديل بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة
كالتعديل ,لتستقر االستبانتاف في صكرتيما النيائية عمى ( )50فقرة مكزعة عمى ()5
مجاالت لكل استبانة ,انظر لمممحق رقـ ( )3كالممحق رقـ (.)4
وقد قسمت االستبانة األولى إلى قسمين رئيسيين ىما:
القسم األول :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (المؤىل العممي ,سنكات الخدمة,
مكاف العمل ,الرتبة العسكرية ,طبيعة العمل ,عدد الدكرات التدريبية الحاصل عمييا).
القسم الثاني :يتمثل في مجاالت االستبانة المتعمقة بأداء جياز الدفاع المدني ,كيشتمل عمى
( )50فقرة ,مكزعة عمى ( )5مجاالت رئيسية:
 المجال األول :التخطيط إلدارة األزمات ,كيتككف مف ( )10فقرات.
 المجال الثاني :عممية االتصاؿ في إدارة األزمات ,كيتككف مف ( )10فقرات.
 المجال الثالث :عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات ,كيتككف مف ( )10فقرات.
 المجال الرابع :المعمكمات كدكرىا في إدارة األزمات ,كيتككف مف ( )10فقرات.
 المجال الخامس :المكارد المادية كالبشرية في إدارة األزمات ,كيتككف مف ( )10فقرات.

أما االستبانة الثانية فقد كانت عمى شكل قسم واحد :
يمثل مجاالت استبانة الجيات ذات العبلقة ,كالمتعمقة بأداء جياز الدفاع المدني مف كجية نظر
ىذه الجيات (ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف ,جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ,دائرة اإلسعاؼ
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كالطكارغ التابع لك ازرة الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة ,كيشتمل عمى ( )50فقرة ,مكزعة عمى
( )5مجاالت رئيسية:
 المجال األول :التخطيط إلدارة األزمات ,كيتككف مف ( )10فقرات.
 المجال الثاني :عممية االتصاؿ كالتكاصل في إدارة األزمات ,كيتككف مف ( )10فقرات.
 المجال الثالث :الفرؽ العاممة أثناء إدارة األزمات ,كيتككف مف ( )10فقرات.
 المجال الرابع :اإلمكانيات المادية المستخدمة أثناء إدارة األزمات ,كيتككف مف ( )10فقرات.
 المجال الخامس :المعكقات التي تكاجو خبليا إدارة األزمات ,كيتككف مف ( )10فقرات
صدق االستبيان
صدق االستبانة يعني :أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو ,كما يقصد بالصدؽ شمكؿ
االستقصاء لكل العناصر التي يجب أف تدخل في التحميل مف ناحية ,ككضكح فقراتيا كمفرداتيا
مف ناحية ثانية ,بحيث تككف مفيكمة لكل مف يستخدميا (الجرجاكؼ)105 :2010 ,
اعتمد الباحث في اإلجابة عمى فقرات االستبانة عمى طريقة المقياس الرقمي كالذؼ يبدأ مف رقـ
انتياء برقـ ( )10كالذؼ يمثل المكافقة العميا عمى الفقرة,
( )1كيمثل المكافقة الدنيا عمى الفقرة,
ً
كالجدكؿ رقـ ( )8يبيف ىذا المقياس

جدول( )3المقياس الرقمي لتعبئة االستبانة
االستجابة

1

2

3

5

4

6

7

8

الفقرة

أوالً :صدق وثبات االستبانة األولى المتعمقة بأداء جياز الدفاع المدني
من وجية نظر العاممين بالجياز
كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
116

9

10

** الصدق الظاىري
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ
يقصد بالصدؽ الظاىرؼ "ىك أف يختار الباحث ً

الظاىرة أك المشكمة مكضكع الدراسة" (الجرجاكؼ )107 :2010,حيث تـ عرض االستبانة عمى
مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )10متخصص مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات
كمختصيف في اإلدارة كخصكصا إدارة األزمات كأسماء المحكميف بالممحق رقـ ( ,)2كقد استجاب

الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديل في ضكء المقترحات المقدمة,
كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية  -انظر الممحق رقـ (.)3

** صدق المقياس
 .1صدق االتساق الداخمي ))Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقػرات االسػتبانة مػع المجػاؿ الػذؼ تنتمػي
إليػػو ىػػذه الفق ػرة ,كقػػد تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبياف كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ حسػػاب معػػامبلت
االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 الجػدكؿ رقػػـ ( )4يبػيف معػػامبلت االرتبػاط بػػيف درجػة كػػل فقػرة مػػف فقػرات المجػػاؿ األكؿ كالمتعمػػق
بػ " التخطيط إلدارة األزمات " كالدرجة الكمية لممجاؿ مع بياف مستكػ الداللة لكل حالة .
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جدول ()4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التخطيط إلدارة األزمات "والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

 1تقكـ إدارة الدفاع المدني بالتخطيط المستمر لتطكير أدائيا

0.767

*0.000

 2تشارؾ إدارة الدفاع المدني جميع العامميف في إعداد الخطط التنفيذية

0.643

*0.000

0.845

*0.000

 4تيتـ اإلدارة بجمع كاكتشاؼ عبلمات الخمل التي قد تككف مؤش اًر لكقكع األزمة

0.924

*0.000

 5تقكـ اإلدارة بالتخطيط المسبق لمتعامل مع األزمات فكر حدكثيا

0.738

*0.000

 6تكجد خطط كسيناريكىات معدة لدػ إدارة الدفاع المدني إلدارة األزمات كالككارث

0.876

*0.000

 7يتـ كضع برنامج زمني لتنفيذ المياـ المكضحة بالخطة كتدريب فريق األزمات عمى تنفيذىا

0.867

*0.000

 8تساعد الخطط المعدة عمى إدارة األزمات بشكل فعاؿ

0.471

*0.009

 9يكجد خطط بديمة لمتعامل مع السيناريكىات المختمفة لؤلزمات

0.809

*0.000

 10تمتاز الخطة بالمركنة مما يزيد مف فعاليتيا في مكاجية األزمات

0.432

*0.017

م

3

الفقرة

تتكقع إدارة الدفاع المدني المخاطر المحتمل حدكثيا مف خبلؿ رصد تحميل االحتماالت
كالتغييرات التي تشير بكقكع أزمة

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتبيف مف خبلؿ الجػدكؿ رقػـ ( )4أف فقػرات المجػاؿ األكؿ كالػذؼ يقػيس التخطػيط إلدارة األزمػات,
تتمتع معامبلت ارتباط قكية كداللػة إحصػائية عنػد مسػتكػ الداللػة أقػل مػف  ,0.05حيػث تراكحػت
مع ػػامبلت االرتب ػػاط ب ػػيف ( ,)0.924 – 0.432كى ػػذا ي ػػدؿ اف المج ػػاؿ كفق ارت ػػو يتمتع ػػاف بمعام ػػل
صػدؽ عػػاؿ ,كمػا أنػػو لػػـ يػتـ حػػذؼ أيػػة فقػرة ,ممػػا يعنػػي أف المجمػكع النيػػائي يبقػػى كمػا ىػػك بكاقػػع
 10فقرات.
 الجدكؿ رقـ ( )5يبيف معامبلت االرتباط بيف درجة كل فقرة مف فقرات المجاؿ الثػاني كالمتعمػق ب ػ
"عممية االتصاؿ في إدارة األزمات" كالدرجة الكمية لممجاؿ مع بياف مستكػ الداللة لكل حالة.
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جدول ()5
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "عممية االتصال في إدارة األزمات" والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

1

تمجأ اإلدارة إلى كسائل اتصاؿ بديمة كقت األزمة

0.715

*0.000

2

تتصرؼ اإلدارة كفق آليات اتصاؿ متعارؼ عمييا مسبقاً عند انقطاع االتصاؿ

0.718

*0.000

3

يتكفر لدػ الدفاع المدني نظاـ اتصاؿ فعاؿ يسيل تدفق المعمكمات لمتعامل مع األزمة

0.597

*0.000

4

تمتاز كسائل اتصاؿ األزمة التي تستخدميا الدفاع المدني بعدـ إعاقة المعمكمة

0.724

*0.000

5

تجرؼ عمميات االتصاؿ بشكل دقيق كسريع لمحد مف تفاقـ أضرار األزمة

0.716

*0.000

0.677

*0.000

7

يتـ االعتماد عمى كسائل اتصاؿ حديثة عند كقكع األزمات

0.698

*0.000

8

يكجد تنظيـ سميـ لبلتصاالت خبلؿ إدارة األزمة

0.811

*0.000

0.697

*0.000

0.780

*0.000

الفقرة

م

يتسـ الييكل التنظيمي بمركنة كافية تساعد عمى التعاكف كاالتصاؿ بيف اإلدارات كاألقساـ

6

المختمفة

يتـ استخداـ االتصاؿ الرسمي مف خبلؿ خطكط السمطة الرسمية في إطار الييكل التنظيمي

9

أثناء إدارة األزمة

10

تكفر اإلدارة نظاـ اتصاؿ يسمح بتبادؿ المعمكمات ذات العبلقة باألزمة بيف كافة العامميف عمى
المستكػ األفقي كالرأسي
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقػـ ( )5أف فقػرات المجػاؿ الثػاني كالػذؼ يقػيس عمميػة االتصػاؿ فػي إدارة
األزمات ,تتمتع معامبلت ارتباط قكية كداللة إحصائية عند مستكػ الداللة أقل مػف  ,0.05حيػث
تراكح ػػت مع ػػامبلت االرتب ػػاط ب ػػيف ( ,)0.811 – 0.597كى ػػذا ي ػػدؿ اف المج ػػاؿ كفق ارت ػػو يتمتع ػػاف
بمعامل صدؽ عاؿ ,كما أنو لـ يتـ حذؼ أية فقػرة ,ممػا يعنػي أف المجمػكع النيػائي يبقػى كمػا ىػك
بكاقع  10فقرات.
 الجدكؿ رقـ ( )6يبيف معامبلت االرتباط بيف درجػة كػل فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ الثالػث كالمتعمػق ب ػ
"عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات" كالدرجة الكمية لممجاؿ مع بياف مستكػ الداللة لكل حالة.
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جدول ()6
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "عممية اتخاذ القرارات في إدارة األزمات "والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

 1تستخدـ اإلدارة خطكات التفكير العممي في اتخاذ القرار في مكقف األزمة المتكقعة

0.783

*0.000

 2تشرؾ اإلدارة أعضاء فريق العمل في صنع القرار

0.826

*0.000

0.709

*0.000

0.835

*0.000

0.687

*0.000

 6تحرص اإلدارة عمى أف يمقى القرار المتخذ في مكقف األزمة تجاكب كقبكؿ كافة العامميف

0.829

*0.000

 7تتخذ الق اررات اإلدارية كقت األزمة كفقاً لممنيج العممي

0.608

*0.000

 8يكجد المركزية في اتخاذ القرار كقت األزمة

0.807

*0.000

 9يكجد تفكيض في اتخاذ الق اررات لدػ العامميف أثناء األزمات

0.624

*0.000

 10يتكاجد القائد دائماً في مكاف كقكع األزمة كيتابع الحدث أكالً بأكؿ

0.718

*0.000

م

3

الفقرة

تحرص اإلدارة عمى أف يككف القرار الذؼ يتـ اتخاذه أثناء األزمة ممكف تنفيذه في حدكد
اإلمكانيات المتاحة في مكقف األزمة

 4تصدر اإلدارة الق اررات المتعمقة باألزمة في كقت مناسب يتزامف مع حدكث األزمة
5

تحرص اإلدارة عمى أف يككف القرار المتخذ لحل األزمة كاضحاً كبسيطاً لكافة أعضاء الفريق
ليتمكف مف تنفيذه

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )6أف فقرات المجػاؿ الثالػث كالػذؼ يقػيس عمميػة اتخػاذ القػ اررات فػي
إدارة األزمات ,تتمتع معامبلت ارتباط قكية كداللة إحصػائية عنػد مسػتكػ الداللػة أقػل مػف ,0.05
حيػ ػػث تراكحػ ػػت معػ ػػامبلت االرتب ػ ػاط بػ ػػيف ( ,)0.835 – 0.608كىػ ػػذا يػ ػػدؿ اف المجػ ػػاؿ كفق ارتػ ػػو
يتمتعاف بمعامل صدؽ عاؿ ,كما أنو لـ يتـ حذؼ أيػة فقػرة ,ممػا يعنػي أف المجمػكع النيػائي يبقػى
كما ىك بكاقع  10فقرات.
 الجدكؿ رقـ ( )7يبيف معامبلت االرتباط بيف درجة كل فقرة مف فقػرات المجػاؿ ال اربػع كالمتعمػق ب ػ
" المعمكمػػات كدكرىػػا فػػي إدارة األزمػػات " كالدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ مػػع بيػػاف مسػػتكػ الداللػػة لكػػل
حالة.
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جدول ()7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المعمومات ودورىا في إدارة األزمات "والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.896

*0.000

 2يتـ تحديث قاعدة البيانات عف األزمات كالككارث بصفة مستمرة كبما يستجد

0.743

*0.000

 3تكفر قاعدة البيانات الحالية حمكالً معدة مسبقاً لمكاجية األزمات كالككارث المتكقعة

0.798

*0.000

 4يكجد نسخ احتياطية مف المعمكمات لممحافظة عمييا مف التمف أك الضياع في حاؿ حدكث أزمة

0.663

*0.000

 5يتـ االستفادة مف الدركس كالتجارب كالخبرات السابقة في مجاؿ إدارة األزمات كالككارث

0.742

*0.000

 6تيتـ اإلدارة بتكاممية كدقة المعمكمات الخاصة بإدارة األزمة

0.829

*0.000

 7تعتمد اإلدارة عمى برامج محكسبة متطكرة في عممية تنظيـ قكاعد البيانات

0.773

*0.000

 8تستخدـ اإلدارة مصادر متنكعة (مرئية ,مسمكعة ,مقركءة) لمحصكؿ عمى المعمكمات

0.675

*0.000

 9تحرص اإلدارة عمى قرب نظاـ المعمكمات مف مراكز اتخاذ الق اررات المشكمة إلدارة األزمة

0.747

*0.000

 10تمخص اإلدارة المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا الستخبلص نتائج األزمة

0.750

*0.000

م

1

الفقرة

تكفر اإلدارة قاعدة معمكمات متطكرة عف األزمات كالككارث المتكقعة تعتمد عمى تقنيات
المعمكمات الحديثة

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )7أف فقرات المجاؿ الرابع كالذؼ يقيس المعمكمات كدكرىا في إدارة
األزمات ,تتمتع معامبلت ارتباط قكية كداللة إحصائية عند مستكػ الداللة أقل مػف  ,0.05حيػث
تراكح ػػت مع ػػامبلت االرتب ػػاط ب ػػيف ( ,)0.896 – 0.663كى ػػذا ي ػػدؿ اف المج ػػاؿ كفق ارت ػػو يتمتع ػػاف
بمعامل صدؽ عاؿ ,كما أنو لـ يتـ حذؼ أية فقػرة ,ممػا يعنػي أف المجمػكع النيػائي يبقػى كمػا ىػك
بكاقع  10فقرات.
 الجدكؿ رقـ ( )8يبيف معامبلت االرتباط بيف درجة كل فقرة مف فقرات المجاؿ الخػامس كالمتعمػق
ب ػ " المػكارد الماديػػة كالبشػرية فػػي إدارة األزمػات " كالدرجػػة الكميػة لممجػػاؿ مػع بيػػاف مسػتكػ الداللػػة

لكل حالة.
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جدول ()8
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الموارد المادية والبشرية في إدارة األزمات "والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.754

*0.000

0.631

*0.000

0.630

*0.000

0.679

*0.000

5

يمتمؾ العاممكف في إدارة األزمة دراية كافية بخطط كاستراتيجيات العمل

0.656

*0.000

6

يتمقى العاممكف برامج تدريبية عمى تنفيذ سيناريكىات لمكاجية كادارة األزمات

0.578

*0.001

7

تختار اإلدارة فريق العمل ممف لدييـ خبرة سابقة في التعامل مع األزمات

0.513

*0.004

8

تمنح الدفاع المدني حكافز مادية لفريق إدارة األزمة

0.618

*0.000

9

تتكفر اإلمكانات المادية لدػ الدفاع المدني لمكاجية األزمات

0.453

*0.014

10

يكجد مكارد بشرية كفنية لدػ الدفاع المدني لمكاجية األزمات

0.779

*0.000

م

1
2
3
4

الفقرة

تيتـ اإلدارة بتكفير أجيزة كأدكات لمكاجية األزمات
يمتمؾ العاممكف في اإلدارة الخبرة كالكفاءة التي تمكنيـ مف التصرؼ كاتخاذ الق اررات
أثناء حدكث األزمات
تيتـ إدارة الدفاع المدني بتكفير مكظفيف احتياطييف لمعمل أثناء الطكارغ كاألزمات
يسيل الحصكؿ عمى اإلمكانيات البشرية المطمكبة مف اإلدارات كاألقساـ األخرػ بالدفاع
المدني عند الحاجة ليا مف أجل التعامل مع األزمات

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )8أف فقرات المجاؿ الخامس كالػذؼ يقػيس المػكارد الماديػة كالبشػرية
فػػي إدارة األزمػػات ,تتمتػػع معػػامبلت ارتبػػاط قكيػػة كداللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكػ الداللػػة أقػػل مػػف
 ,0.05حيث تراكحػت معػامبلت االرتبػاط بػيف ( ,)0.779 – 0.453كىػذا يػدؿ عمػى أف المجػاؿ
كفق ارتػػو يتمتعػػاف بمعامػػل صػػدؽ عػػاؿ ,كمػػا أنػػو لػػـ يػػتـ حػػذؼ أيػػة فق ػرة ,ممػػا يعنػػي أف المجمػػكع
النيائي يبقى كما ىك بكاقع  10فقرات.
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 .2الصدق البنائي ()Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الػذؼ يقػيس مػدػ تحقػق األىػداؼ التػي تريػد األداة
الكصػػػكؿ إلييػ ػػا ,كيبػ ػػيف مػػػدػ ارتبػ ػػاط كػ ػػل مجػ ػػاؿ مػ ػػف مجػػػاالت الد ارس ػػة بالدرجػ ػػة الكمي ػػة لفق ػ ػرات
االسػػتبياف .كلمتحقػػق مػػف الصػػدؽ البنػػائي تػػـ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػل مجػػاؿ مػػف
مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لبلستبانة كما في جدكؿ (.)9
جدول ()9
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(sig

1

التخطيط إلدارة األزمات

0.901

*0.000

2

عممية االتصاؿ في إدارة األزمات

0.828

*0.000

3

عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات

0.961

*0.000

4

المعمكمات كدكرىا في إدارة األزمات

0.918

*0.000

5

المكارد المادية كالبشرية في إدارة األزمات

0.851

*0.000

المجال

م

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )9أف جميػػع معػػامبلت االرتبػػاط فػػي جميػػع مجػػاالت االسػػتبانة دالػػة إحصػػائياً
كبدرج ػػة قكي ػػة عن ػػد مس ػػتكػ دالل ػػة    0.05كب ػػذلؾ تعتب ػػر جمي ػػع مج ػػاالت االس ػػتبانة ص ػػادقو لم ػػا
كضعت لقياسو.
ثبات االستبانة (:(Reliability
يقص د بثبات االستبانة ىك "أف يعطي االستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية"
(الجرجاكؼ ,)97 :2010,كيقصد بو أيضا "إلى أؼ درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند
كل مرة يستخدـ فييا ,أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستم ارريتو عند تكرار استخدامو في
أكقات مختمفة" (القحطاني.)2002 ,
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وقد تم التحقق من ثبات االستبانة األولى لمدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ:
 معامل ألفا كرونباخ (:(Cronbach's Alpha Coefficient
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة ,كتشير النتائج المكضحة في جدكؿ ()10
أف قيمة معامل ألفا كركنباخ مرتفعة لكل مجاؿ حيث تتراكح بيف ( .)0.928 ,0.816كذلؾ قيمة
معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة ( ,)0.973كىذا يعنى أف معامل الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا.
كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحق ( )3قابمة لمتكزيع .كيككف الباحث
قد تأكد مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة كصبلحيتيا
لتحميل النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
جدول ()10
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

المجال

م
1

التخطيط إلدارة األزمات

10

0.910

2

عممية االتصاؿ في إدارة األزمات

10

0.890

3

عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات

10

0.907

4

المعمكمات كدكرىا في إدارة األزمات

10

0.928

5

المكارد المادية كالبشرية في إدارة األزمات

10

0.816

50

0.973

جميع مجاالت االستبانة

 طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامل ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية
الرتبة لكل بعد كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامل ارتباط سبيرماف براكف
لمتصحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
2ر
معامل الثبات =
 1ر

حيث ر معامل االرتباط كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:
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جدول رقم ()11
معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة.

التجزئة النصفية
م

المجال

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

المصحح

)(sig
*0.000

عدد

معامل

الفقرات

االرتباط

1

التخطيط إلدارة األزمات

10

0.735

0.848

2

عممية االتصاؿ في إدارة األزمات

10

0.730

0.844

*0.000

3

عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات

10

0.857

0.923

*0.000

4

المعمكمات كدكرىا في إدارة األزمات

10

0.793

0.884

*0.000

5

المكارد المادية كالبشرية في إدارة األزمات

10

0.527

0.691

*0.000

50

0.894

0.944

*0.000

جميع مجاالت االستبانة

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكؼ داللة (  0.05

)

كيتضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )11أف قيمة معامل االرتباط المعدؿ(سبيرماف براكف)
إحصائيا ,كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما
( )Spearman Brownمرتفع كداؿ
ً
ىي في الممحق ( )3قابمة لمتكزيع ,كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات استبانة
الدراسة ,مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة ,كصبلحيتيا لتحميل النتائج ,كاإلجابة عف
أسئمة الدراسة ,كاختبار فرضياتيا.
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ثانياً :صدق وثبات االستبانة الثانية المتعمقة بمستوى أداء جياز الدفاع المدني من وجية نظر
الجيات ذات العالقة

كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
** الصدق الظاىري
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ
يقصد بالصدؽ الظاىرؼ "ىك أف يختار الباحث ً

الظاىرة أك المشكمة مكضكع الدراسة" (الجرجاكؼ )107 :2010,حيث تـ عرض االستبانة عمى
مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )10متخصص مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات
كمختصيف في اإلدارة كخصكصا إدارة األزمات كأسماء المحكميف بالممحق رقـ ( ,)2كقد استجاب

الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديل في ضكء المقترحات المقدمة,
كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية  -انظر الممحق رقـ (.)4

** صدق المقياس
 .1صدق االتساق الداخمي ))Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقػرات االسػتبانة مػع المجػاؿ الػذؼ تنتمػي
إليػػو ىػػذه الفق ػرة ,كقػػد تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبياف كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ حسػػاب معػػامبلت
االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
 الجدكؿ رقـ ( )12يبيف معامبلت االرتباط بيف درجة كػل فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ األكؿ كالمتعمػق
بػ " التخطيط إلدارة األزمات " كالدرجة الكمية لممجاؿ مع بياف مستكػ الداللة لكل حالة.
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جدول ()12
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التخطيط إلدارة األزمات "والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.627

*0.000

0.567

*0.001

0.628

*0.000

4

تيتـ إدارة الدفاع المدني بجمع كاكتشاؼ عبلمات الخمل التي قد تككف مؤش اًر لكقكع األزمة

0.614

*0.000

5

تقكـ اإلدارة بالتخطيط المسبق لمتعامل مع األزمات فكر حدكثيا

0.804

*0.000

6

تكجد خطط كسيناريكىات معدة لدػ إدارة الدفاع المدني إلدارة األزمات كالككارث

0.819

*0.000

7

يتـ كضع برنامج زمني لتنفيذ المياـ المكضحة بالخطة كتدريب فريق األزمات عمى تنفيذىا

0.813

*0.000

8

تساعد الخطط المعدة عمى إدارة األزمات بشكل فعاؿ

0.763

*0.000

9

يكجد خطط بديمة لمتعامل مع السيناريكىات المختمفة لؤلزمات

0.717

*0.000

0.776

*0.000

م

1
2
3

الفقرة

تمتزـ إدارة الدفاع المدني بالخطط المكضكعة أثناء إدارة األزمات
تشارؾ إدارة الدفاع المدني الدكائر األخرػ ذات العبلقة بالجيات األخرػ أثناء إعداد الخطط
التنفيذية
تتكقػػع إدارة الػػدفاع الم ػػدني المخػػاطر المحتمػػل حػػدكثيا مػػف خػػبلؿ رصػػد كتحميػػل االحتمػػاالت
كالتغييرات التي تشير بكقكع أزمة

 10تمتاز الخطة بالمركنة مما يزيد مف فعاليتيا في مكاجية األزمات
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )12أف فقرات المجاؿ األكؿ كالذؼ يقيس التخطيط إلدارة األزمات,
تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كداللة إحصائية عند مسػتكػ الداللػة أقػل مػف  ,0.05حيػث تراكحػت
مع ػػامبلت االرتب ػػاط ب ػػيف ( ,)0.819 – 0.567كى ػػذا ي ػػدؿ أف المج ػػاؿ كفق ارت ػػو يتمتع ػػاف بمعام ػػل
صػدؽ عػػاؿ ,كمػا أنػػو لػػـ يػتـ حػػذؼ أيػػة فقػرة ,ممػػا يعنػػي أف المجمػكع النيػػائي يبقػػى كمػا ىػػك بكاقػػع
 10فقرات.
 الجدكؿ رقـ ( )13يبيف معامبلت االرتباط بيف درجة كل فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني كالمتعمػق ب ػ
" عممية االتصاؿ كالتكاصل في إدارة األزمات" كالدرجة الكمية لممجاؿ مع بياف مستكػ الداللػة لكػل
حالة.
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جدول ()13
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "عممية االتصال والتواصل في إدارة األزمات" والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

1

تمجأ إدارة الدفاع المدني إلى كسائل اتصاؿ بديمة مع الجيات األخرػ كقت األزمة

0.722

*0.000

2

تتصرؼ إدارة الدفاع المدني كفق آليات اتصاؿ متعارؼ عمييا مسبقاً عند انقطاع االتصاؿ

0.820

*0.000

3

يتكفر لدػ الدفاع المدني نظاـ اتصاؿ فعاؿ مشترؾ يسيل تدفق المعمكمات لمتعامل مع األزمة

0.842

*0.000

4

تمتاز كسائل اتصاؿ األزمة التي يستخدميا الدفاع المدني بعدـ إعاقة المعمكمة

0.835

*0.000

5

تجرؼ عمميات االتصاؿ بشكل دقيق كسريع لمحد مف تفاقـ أضرار األزمة

0.752

*0.000

0.830

*0.000

7

يتـ االعتماد عمى كسائل اتصاؿ حديثة عند كقكع األزمات

0.617

*0.000

8

يتـ التنسيق بيف الدفاع المدني كالجيات األخرػ فكر كقكع األزمة لمتعامل مع المستجدات

0.691

*0.000

9

يتـ استخداـ االتصاؿ الرسمي مع الجيات األخرػ أثناء كقكع األزمة

0.583

*0.001

0.630

*0.000

م

6

10

الفقرة

يتسػػـ الييكػػل التنظيمػػي بمركنػػة كافيػػة تسػػاعد عمػػى التعػػاكف كاالتصػػاؿ بػػيف جيػػات االختصػػاص
بالدفاع المدني كالدكائر المعنية مف الجيات األخرػ

يكجػد نظػاـ تغذيػة راجعػػة كتقيػيـ لممعمكمػات الػكاردة مػف مكػاف كقػكع األزمػػة كالتعامػل معيػا بجديػػة
كفق ما تقتضيو الحاجة
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتب ػػيف مػػػف خػ ػػبلؿ الجػػػدكؿ رق ػػـ ( )13أف فق ػ ػرات المجػ ػػاؿ الثػػػاني كال ػػذؼ يق ػػيس عمميػػػة االتصػ ػػاؿ
كالتكاصل في إدارة األزمات ,تتمتع معامبلت ارتباط قكية كداللة إحصائية عند مستكػ الداللة أقل
م ػػف  ,0.05حي ػػث تراكح ػػت مع ػػامبلت االرتب ػػاط ب ػػيف ( ,)0.842 – 0.583كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أف
المجاؿ كفقراتو يتمتعاف بمعامل صدؽ عاؿ ,كما أنو لـ يتـ حذؼ أية فقرة ,مما يعني أف المجمكع
النيائي يبقى كما ىك بكاقع  10فقرات.
 الجدكؿ رقـ ( )14يبيف معامبلت االرتباط بيف درجة كل فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث كالمتعمق ب ػ
" الفرؽ العاممة أثناء إدارة األزمات" كالدرجة الكمية لممجاؿ مع بياف مستكػ الداللة لكل حالة.
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جدول ()14
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الفرق العاممة أثناء إدارة األزمات" والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

1

تـ عقد دكرات مشتركة بيف جياز الدفاع المدني كالدكائر المعنية بالجيات ذات العبلقة

0.438

*0.015

2

ؽ
بناء عمى الكفاءة كالمينية
يتـ اختيار فر الدفاع المدني الخاصة بإدارة األزمة ً
تعمل إدارة الدفاع المدني عمى عقد لقاءات دكرية لفرؽ إدارة األزمة قبل كقكع األزمة

0.782

*0.000

0.756

*0.000

4

تتحمل الفرؽ العاممة في جياز الدفاع المدني ضغكط العمل

0.361

*0.049

5

تعمل الفرؽ العاممة كفق رؤية مخطط ليا مسبقاً

0.735

*0.000

6

تمتمؾ الفرؽ العاممة صبلحيات كاممة في إدارة األزمة كليا دكر في اتخاذ الق اررات

0.768

*0.000

7

تيتـ إدارة الدفاع المدني بتكفير مكظفيف احتياطييف لمعمل أثناء الطكارغ كاألزمات

0.840

*0.000

8

يتـ منح حكافز معنكية لفرؽ الدفاع المدني التي أدارت األزمة

0.752

*0.000

9

يكجد طكاقـ بشرية كفنية كافية لتنفيذ خطة مكاجية األزمات كالككارث

0.837

*0.000

0.843

*0.000

م

3

الفقرة

 10يسيل الحصكؿ عمى اإلمكانيات البشرية المطمكبة مف جياز الدفاع المدني لمتعامل مع األزمة
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )14أف فقرات المجاؿ الثالث كالػذؼ يقػيس أداء الفػرؽ العاممػة أثنػاء
إدارة األزمات ,تتمتع معامبلت ارتباط قكية كداللة إحصػائية عنػد مسػتكػ الداللػة أقػل مػف ,0.05
حيػ ػػث تراكحػ ػػت معػ ػػامبلت االرتبػ ػػاط بػ ػػيف ( ,)0.843 – 0.361كىػ ػػذا يػ ػػدؿ أف المجػ ػػاؿ كفق ارتػ ػػو
يتمتعاف بمعامل صدؽ عاؿ ,كما أنو لـ يتـ حذؼ أيػة فقػرة ,ممػا يعنػي أف المجمػكع النيػائي يبقػى
كما ىك بكاقع  10فقرات.
 الجدكؿ رقـ ( )15يبيف معامبلت االرتباط بيف درجة كػل فقػرة مػف فقػرات المجػاؿ ال اربػع كالمتعمػق
ب ػ " اإلمكانيػػات الماديػػة المسػػتخدمة أثنػػاء إدارة األزمػػات" كالدرجػة الكميػػة لممجػػاؿ مػػع بيػػاف مسػػتكػ
الداللة لكل حالة.
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جدول ()15
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلمكانيات المادية المستخدمة أثناء إدارة األزمات" والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

1

يسخر جياز الدفاع المدني كافة إمكانياتو إلدارة األزمات

0.594

*0.001

2

تكزع معدات جياز الدفاع المدني عمى المناطق تكزيعا عادال بما يخدـ مصمحة العمل

0.744

*0.000

3

تسعى إدارة الدفاع المدني لتطكير معداتيا كتكفير أىـ المعدات التي يحتاجيا أثناء األزمة

0.856

*0.000

4

يكجد عجز في اإلمكانيات المادية كالمعدات الخاصة بجاىز الدفاع المدني أثناء كقكع األزمات

0.463

*0.010

5

يتـ استخداـ المعدات مف قبل جياز الدفاع المدني بشكل مثالي مف دكف ىدر لآللة

0.813

*0.000

6

تتمتع الطكاقـ العاممة عمى اآلالت كالمعدات بالكفاءة كالمينية كالخبرة

0.846

*0.000

7

يكجد خطة لتفادؼ أؼ عجز أك تمف لبعض المعدات أثناء كقكع األزمة

0.782

*0.000

8

يكجد سيكلة في اإلجراءات المالية مف قبل جياز الدفاع المدني بما يخص فرؽ إدارة األزمات

0.843

*0.000

9

يكجد أماكف عمل طكارغ مجيزة يتـ استخداميا مف قبل خبليا إدارة األزمة بالدفاع المدني

0.786

*0.000

0.798

*0.000

م

10

الفقرة

يكػػكف ىنػػاؾ تعػػاطي إيجػػابي مػػع التكصػػيات المرفكعػػة مػػف قبػػل خبليػػا إدارة األزمػػات لبلحتياجػػات
المطمكبة ليذه الخبليا قبل كقكع األزمات
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتب ػػيف م ػػف خ ػػبلؿ الج ػػدكؿ رق ػػـ ( )15أف فقػ ػرات المج ػػاؿ ال ارب ػػع كال ػػذؼ يق ػػيس اإلمكاني ػػات المادي ػػة
المستخدمة أثناء إدارة األزمات ,تتمتع معامبلت ارتباط قكية كداللة إحصػائية عنػد مسػتكػ الداللػة
أقل مف  ,0.05حيث تراكحت معػامبلت االرتبػاط بػيف ( ,)0.856 – 0.463كىػذا يػدؿ عمػى أف
المجاؿ كفقراتو يتمتعاف بمعامل صدؽ عاؿ ,كما أنو لـ يتـ حذؼ أية فقرة ,مما يعني أف المجمكع
النيائي يبقى كما ىك بكاقع  10فقرات.
 الج ػػدكؿ رق ػػـ ( )16يب ػػيف مع ػػامبلت االرتب ػػاط ب ػػيف درج ػػة ك ػػل فقػ ػرة م ػػف فقػ ػرات المج ػػاؿ الخ ػػامس
كالمتعمق بػ " المعكقات التي تكاجو خبليا إدارة األزمػات" كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ مػع بيػاف مسػتكػ
الداللة لكل حالة.
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جدول ()16
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "المعوقات التي تواجو خاليا إدارة األزمات" والدرجة الكمية لممجال

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.753

*0.000

0.813

*0.000

3

يضعف التنسيق عند كضع الخطط االستراتيجية لجياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة

0.731

*0.000

4

يضعف التنسيق بيف إدارة الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة بما يخص األزمة

0.772

*0.000

5

يكجد مركزية شديدة عند اتخاذ القرار مف قبل الجيات الحككمية

0.688

*0.000

6

يكجد ضعف في الخبرة الكافية كالكفاءة المينية لمفرؽ التي تدير األزمات

0.695

*0.000

7

يكجد غمكض في المياـ كالصبلحيات عند الفرؽ العاممة المشتركة

0.791

*0.000

8

يضعف تعاكف الجيات الحككمية األخرػ مع الدفاع المدني كمع الجيات ذات العبلقة

0.686

*0.000

9

يكجد ضعف لتفيـ البيئة المحمية كعدـ القدرة عمى كضع تحميل دقيق لممجريات عمى األرض

0.760

*0.000

0.638

*0.000

م

1
2

10

الفقرة

يفتقر لكجكد بيانات مناسبة كدقيقة حكؿ الكضع الميداني اثناء كقكع األزمات
يفتقر لمتنسيق الكافي بيف المعنييف أثناء كضع خطط إدارة األزمات بيف الػدفاع المػدني كالجيػات
ذات العبلقة

يض ػػعف االىتم ػػاـ بدارس ػػة اإلمكان ػػات المس ػػتقبمية المتاح ػػة لم ػػدفاع الم ػػدني عن ػػد القي ػػاـ ب ػػالتخطيط
االستراتيجي
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )16أف فقرات المجػاؿ الخػامس كالػذؼ يقػيس المعكقػات التػي تكاجػو
خبليػػا إدارة األزمػػات ,تتمتػػع معػػامبلت ارتبػػاط قكيػػة كداللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكػ الداللػػة أقػػل مػػف
 ,0.05حيػ ػػث تراكحػ ػػت معػ ػػامبلت االرتبػ ػػاط بػ ػػيف ( ,)0.813 – 0.638كىػ ػػذا يػ ػػدؿ اف المجػ ػػاؿ
كفق ارتػػو يتمتعػػاف بمعامػػل صػػدؽ عػػاؿ ,كمػػا أنػػو لػػـ يػػتـ حػػذؼ أيػػة فق ػرة ,ممػػا يعنػػي أف المجمػػكع
النيائي يبقى كما ىك بكاقع  10فقرات.
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 .2الصدق البنائي ()Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الػذؼ يقػيس مػدػ تحقػق األىػداؼ التػي تريػد األداة
الكصػػػكؿ إلييػ ػػا ,كيبػ ػػيف مػػػدؼ ارتبػ ػػاط كػ ػػل مجػ ػػاؿ مػ ػػف مجػػػاالت الد ارس ػػة بالدرجػ ػػة الكمي ػػة لفق ػ ػرات
االسػػتبياف .كلمتحقػػق مػػف الصػػدؽ البنػػائي تػػـ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػل مجػػاؿ مػف
مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لبلستبانة كما في جدكؿ (.)17
جدول ()17
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

معامل بيرسون لالرتباط

القيمة االحتمالية )(sig

1

التخطيط إلدارة األزمات

0.806

*0.000

2

عممية االتصاؿ كالتكاصل في إدارة األزمات

0.894

*0.000

3

الفرؽ العاممة أثناء إدارة األزمات

0.938

*0.000

4

اإلمكانيات المادية المستخدمة أثناء إدارة األزمات

0.904

*0.000

5

المعكقات التي تكاجو خبليا إدارة األزمات

0.851

*0.000

المجال

م

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة .   0.05

يتضح مف جدكؿ ( )17أف جميع معامبلت االرتبػاط فػي جميػع مجػاالت االسػتبانة دالػة إحصػائياً
كبدرج ػػة قكي ػػة عن ػػد مس ػػتكػ دالل ػػة    0.05كب ػػذلؾ تعتب ػػر جمي ػػع مج ػػاالت االس ػػتبانة ص ػػادقو لم ػػا
كضعت لقياسو.
ثبات االستبانة (:(Reliability
يقصد بثبات االستبانة ىك "أف يعطي االستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية"
(الجرجاكؼ ,)97 :2010 ,كيقصد بو أيضا "إلى أؼ درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند
كل مرة يستخدـ فييا ,أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستم ارريتو عند تكرار استخدامو في
أكقات مختمفة" (القحطاني.)2002 ,
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وقد تم التحقق من ثبات استبانة الثانية لمدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ:
 معامل ألفا كرونباخ (:(Cronbach's Alpha Coefficient
تـ استخداـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة ,كتشير النتائج المكضحة في جدكؿ ()18
أف قيمة معامل ألفا كركنباخ مرتفعة لكل مجاؿ حيث تتراكح بيف (.)0.907 ,0.899
كذلؾ قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة ( ,)0.973كىذا يعنى أف معامل الثبات مرتفع
كداؿ إحصائيا.
كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحق ( )4قابمة لمتكزيع ,كيككف الباحث
قد تأكد مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة كصبلحيتيا
لتحميل النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
جدول ()18
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

المجال

م
1

التخطيط إلدارة األزمات

10

0.902

2

عممية االتصاؿ كالتكاصل في إدارة األزمات

10

0.904

3

الفرؽ العاممة أثناء إدارة األزمات

10

0.899

4

اإلمكانيات المادية المستخدمة أثناء إدارة األزمات

10

0.907

5

المعكقات التي تكاجو خبليا إدارة األزمات

10

0.899

50

0.973

جميع مجاالت االستبانة

 طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامل ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية
الرتبة لكل بعد كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامل ارتباط سبيرماف براكف
لمتصحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
2ر
معامل الثبات =
 1ر

حيث ر معامل االرتباط كالجدكؿ التالي يبيف النتائج:
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جدول رقم ()19
معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة.

التجزئة النصفية
المجال

م

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

المصحح

)(sig
*0.000

عدد

معامل

الفقرات

االرتباط

1

التخطيط إلدارة األزمات

10

0.864

0.927

2

عممية االتصاؿ كالتكاصل في إدارة األزمات

10

0.707

0.828

*0.000

3

الفرؽ العاممة أثناء إدارة األزمات

10

0.641

0.781

*0.000

4

اإلمكانيات المادية المستخدمة أثناء إدارة األزمات

10

0.753

0.859

*0.000

5

المعكقات التي تكاجو خبليا إدارة األزمات

10

0.762

0.865

*0.000

50

0.829

0.907

*0.000

جميع مجاالت االستبانة

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستكؼ داللة (  0.05

)

كيتضح مف النتائج المكضحة في جػدكؿ ( )19أف قيمػة معامػل االرتبػاط المعدؿ(سػبيرماف بػراكف)
إحصائيا ,كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا النيائية كما
( )Spearman Brownمرتفع كداؿ
ً
ىػػي فػػي الممحػػق ( )4قابمػػة لمتكزيػػع ,كبػػذلؾ يكػػكف الباحػػث قػػد تأكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات اسػػتبانة
الد ارسػػة ,ممػػا يجعمػو عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة االسػػتبانة ,كصػػبلحيتيا لتحميػػل النتػػائج ,كاإلجابػػة عػف
أسئمة الدراسة ,كاختبار فرضياتيا.
 -2المقابمة الشخصية
تـ اجراء عدة مقاببلت لجمع معمكمات تخدـ الدراسة كتحقق أىدافيا ,كتـ عمل المقاببلت عمى
قسميف ,األكؿ مقاببلت متعمقة بالعامميف بجياز الدفاع المدني ,كالثاني مقاببلت متعمقة بالعامميف
في الجيات ذات العبلقة.
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 مقابالت جياز الدفاع المدني :
تـ عمل عدة مقاببلت مع عدد مف العامميف بجياز الدفاع المدني كىـ :
 العميد الدكتور سعيد السعودي  :تـ اجراء المقابمة معو يكـ األربعاء المكافق 2016/4/30الساعة الثانية ظي اًر بمقر الخدمات الطبية العسكرية ,حيث أنو يتقمد اآلف منصب مدير عاـ
الخدمات الطبية العسكرية ,في حيف أنو كاف مدير عاـ جياز الدفاع المدني أثناء العدكاف
اإلسرائيمي عمى غزة عاـ .2014
 العقيد الدكتور دمحم العطار  :تـ اجراء المقابمة معو يكـ األحد المكافق  2016/3/27الساعةالعاشرة صباحاً بمقر جياز الدفاع المدني ,حيث أنو يتقمد اآلف منصب مساعد المدير العاـ
لشؤكف العمميات كالطكارغ بجياز الدفاع المدني.
 العقيد زىدي الشوبكي  :تـ اجراء المقابمة معو يكـ األربعاء المكافق  2016/7/20الساعةالحادية عشر صباحاً بمقر جياز الدفاع المدني ,حيث أنو يتقمد اآلف منصب مدير دائرة
الشؤكف اإلدارية كالمالية بجياز الدفاع المدني.
كتـ سؤاليـ عدة أسئمة كعددىا ( )11بعد أف تـ عرضيـ عمى قائمة مف المحكميف ,انظر لمممحق
رقـ ( )2كاجراء التعديبلت المناسبة عمى األسئمة حتى خرجت بصيغتيا النيائية ,انظر لمممحق
رقـ (.)5
 مقابالت الجيات ذات العالقة :
 الميندس سمير الموح  :تـ اج ارء المقابمة معو يكـ األحد المكافق  2016/3/28الساعةالثامنة كالنصف صباحاً بمقر ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف بغزة ,حيث أنو يتقمد اآلف
منصب مدير عاـ األبنية كالمرافق بك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف ,في حيف أنو كاف مدير
عاـ اآلليات أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ .2014
 الدكتور بشار مراد  :تـ اجراء المقابمة معو يكـ االثنيف المكافق  2016/5/17الساعةالتاسعة صباحاً بمقر جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني بغزة ,حيث أنو يتقمد اآلف منصب
مدير عاـ الجمعية.
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 األستاذ عاطف الرمالوي  :تـ اجراء المقابمة معو يكـ األحد المكافق  2016/7/31الساعةالثانية ظي اًر بالمقر الرئيسي لدائرة اإلسعاؼ كالطكارغ بك ازرة الصحة الفمسطينية ,حيث أنو
يتقمد اآلف منصب مدير دائرة اإلسعاؼ كالطكارغ بك ازرة الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة.
كتـ سؤاليـ عدة أسئمة كعددىا ( )5بعد أف تـ عرضيـ عمى قائمة مف المحكميف ,انظر لمممحق
رقـ ( )2كاجراء التعديبلت المناسبة عمى األسئمة حتى خرجت بصيغتيا النيائية ,انظر لمممحق
رقـ ()6
سادساً :المعالجات اإلحصائية المستخدمة
 .1النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصف عينة الدراسة.
 .2المتكسط الحسابي كالكزف النسبي.
 .3اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaككذلؾ طريقػة التجزئػة النصػفية ,لمعرفػة ثبػات
فقرات االستبانة.

 .4معامػل ارتبػػاط بيرسػكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقيػاس درجػػة االرتبػػاط:
يقػػكـ ىػػذا االختبػػار عمػػى د ارسػػة العبلقػػة بػػيف متغي ػريف ,كقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ

الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة.

 .5اختبار  Tفي حالػة عينػة كاحػدة ( )T-Testلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد
كصػػمت إلػػي الدرجػػة المتكسػػطة كىػػي  6أـ زادت أك قمػػت عػػف ذلػػؾ ,كلقػػد تػػـ اسػػتخدامو لمتأكػػد

مف داللة المتكسط لكل فقرة مف فقرات االستبانة.

 .6اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ
فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 .7اختبػار تحميػل التبػايف األحػادؼ ()One Way Analysis of Variance – ANOVA
لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فركقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ثػػبلث مجمكعػػات أك أكثػػر مػػف

البيانات.

 .8اختبػػار ( )LSDكىػػك اختبػػار لممقارنػػة بػػيف متكسػػطيف كلحسػػاب قيمػػة أقػػل فػػرؽ معنػػكؼ بػػيف
ؽ
تـ رفض فرضية العدـ (تسػاكؼ المتكسػطات) مقابػل الفرضػية
الفرك كتختبر كل األزكاج فإف َ
البديمة (عدـ تساكؼ المتكسطات) فإذا كاف الفرؽ أكبر مف  LSDفنرفض فرض العدـ.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار الفرضيات

 أوالً :مقدمة
 ثانياً :خصائص عينة الدراسة
 ثالثاً :اختبار فرضيات الدراسة
 تحميل فقرات االستبانة األولى المتعمقة بجياز الدفاع المدني
 تحميل فقرات االستبانة الثانية المتعمقة بالجيات ذات العالقة
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أوالً :مقدمة
يتضمف ىذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة ,كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة كفرضيات الدراسة
كاستعراض أبرز نتائج االستبياناف كالتي تـ التكصل إلييا مف خبلؿ تحميل فقراتيما ,بيدؼ
التعرؼ عمى" دكر المديرية العامة لمدفاع المدني الفمسطيني في إدارة األزمة خبلؿ العدكاف
اإلسرائيمي عمى غزة عاـ ." 2014
لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المجمعة مف استبانتي الدراسة ,إذ تـ استخداـ برنامج
الحزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ( )SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ
عرضيا كتحميميا في ىذا الفصل.
ثانياً :خصائص عينة الدراسة
وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة الخاصة بجياز الدفاع المدني وفق البيانات
الشخصية:
 .1توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
يبيف جدكؿ ( )20أف غالبية أفراد العينة ىـ مف الحاصميف عمى شيادة الثانكية العامة بنسبة
( ,)%41.0بينما ما نسبتو ( )%34.5ىـ مف حممة الشيادة الجامعية األكلى البكالكريكس ,كما
نسبتو ( )%20.0ىـ مف حممة الشيادة المتكسطة الدبمكـ ,كما نسبتو ( )%4.5ىـ مف حممة
الشيادة الدراسات العميا الماجستير أك الدكتكراه.
جدول ( :)20توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
العدد

النسبة المئوية %

المؤىل العممي
ثانكية عامة كما دكنيا

82

41.0

دبمكـ

40

20.0

بكالكريكس

69

34.5

دراسات العميا

9

4.5

200

100.0

المجموع
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مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )20يالحع الباحث بأف نسبة المتعمميف كالذيف يحممكف الشيادات
الجامعية بمختمف مستكياتيا ,يشكمكف مجتمعيف الحجـ األكبر بالنسبة لعينة الدراسة كخصكصاً
الحاصميف عمى درجة البكالكريكس ,كعمى الرغـ مف ىذه النسبة الممتازة لممتعمميف إال أف الباحث
يرػ بأف نسبة العامميف في الجياز كالذيف كصمكا في تعميميـ إلى المرحمة الثانكية العامة ك ما
دكف ,كلـ يكممكا دراستيـ يشكمكا النسبة األكبر في عينة الدراسة حسب التصنيف المتبع في
الدراسة ,كبعد استفسار الباحث مف العقيد زىدؼ الشكبكي عف سبب ىذه النتيجة قاؿ" بأف طبيعة
بعض الكظائف الميدانية المكجكدة عندنا تحتاج إلى ىكذا مؤىل كأنيـ كانكا يطمبكا فييا مف أنيكا
تعميـ الصف الثاني أك الثالث اإلعدادؼ ,مثل سائقي سيارات اإلطفاء ,أك جنكد الحراسات ,كغير
ذلؾ مف المياـ كالكظائف" (مقابمة شخصية) ,كعميو يكصي الباحث بضركرة عمل محفزات
لمعامميف عمى مكاصمة تعميميـ كدعميـ في ىذا االتجاه.
 .2توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة
يبيف جدكؿ ( )21أف غالبية أفراد العينة تتراكح خدمتيـ ما بيف ( 5إلى أقل مف  10سنكات)
بنسبة ( )%64.0مف عينة الدراسة ,بينما ما نسبتو ( )%32.0ىـ مف الذيف خدمكا ( 10سنكات
فأكثر) ,بينما ما نسبتو ( )%4.0ىـ مف الذيف خدمكا (أقل مف  5سنكات).
جدول ( :)21توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة
العدد

النسبة المئوية %

سنوات الخدمة
أقل مف 5

8

4.0

5إلى أقل  10سنكات

128

64.0

 10سنكات فأكثر

64

32.0

200

100.0

المجموع

ويالحع الباحث مف الجدكؿ رقـ ( )21بأف الذيف خدمكا إلى اآلف ما بيف ( 10-5سنكات),
يشكمكف السكاد األعظـ مف العينة كىذه النتيجة منطقية لمكاقع السياسي الذؼ مرت بو محافظات
غزة بعد فكز حركة حماس كاستنكاؼ مكظفي الجياز القدامى كسائر األجيزة كالك ازرات األخرػ
يبق منيـ إال نسبة قميمة كىـ
التي كانت مكجكدة بقرار مف الرئيس في حينو محمكد عباس ,كلـ َ
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في أغمبيـ الذيف ظيركا في العينة كخدمة (فكؽ  10سنكات) ,كىذا ما عززه العقيد دمحم العطار
عندما قاؿ " الظركؼ السياسية لؤلسف أثرت بشكل كبير عمى مقدرة الجياز بعد انسحاب معظـ
المكظفيف إال مف رحـ ربؾ ,انسحبكا كجمسكا في بيكتيـ فأصبح ظير الشعب الفمسطيني مكشكؼ
" (مقابمة شخصية).
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (نصر ,)2014 ,كدراسة (أبك عزيز ,)2010 ,كدراسة (الحميدؼ,
 ,)2010كدراسة (اسميـ )2007 ,التي أظيرت بأف أغمب عينة الدراسة قد خدمكا مف 10-5
سنكات في أماكف عمميـ ,واختمفت مع دراسة (المزيف ,)2014 ,كدراسة (أبك ركبة,)2013 ,
كدراسة (الديب ,)2012 ,كدراسة (المصرؼ ,)2012 ,كدراسة (الرضيع ,)2011 ,كدراسة
(الجديمي )2006 ,التي أظيرت غير ذلؾ مف النتائج.
 .3توزيع أفراد العينة حسب المحافظة
يبيف جدكؿ ( )22أف غالبية أفراد العينة ىـ مف يعممكف في محافظة غزة بنسبة (,)%52.0
بينما ما نسبتو ( )%15.5يعممكف في محافظة خاف يكنس ,بينما ما نسبتو ( )%15.5يعممكف
في محافظة رفح ,بينما ما نسبتو ( )%11.5يعممكف في محافظة شماؿ غزة ,بينما ما نسبتو
( )%8.5يعممكف في محافظة الكسطى.
جدول ( :)22توزيع أفراد العينة حسب المحافظة
المحافظة

العدد

النسبة المئوية %

شماؿ غزة

23

11.5

غزة

104

52.0

الكسطى

17

8.5

خاف يكنس

31

15.5

رفح

25

12.5

المجموع

200

100.0

ويالحع الباحث مف الجدكؿ رقـ ( )22تقارب منطقي لعدد العامميف في الجياز مقارنة بنسبة
السكاف في كل محافظة ,كأيضاً يفسر الباحث ظيكر تفكؽ كبير لعدد العامميف في محافظة غزة
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كذلؾ نتيجة لدمج الباحث عينة محافظة غزة مع اإلدارة المركزية لمجياز كاعتبارىا عينة كاحدة
بحكـ العمل في نفس المحافظة.
واتفقت نتائج الباحث في تفكؽ محافظة غزة في عدد المكظفيف مع دراسة (أبك ركبة,)2013 ,
كدراسة (المصرؼ ,)2012 ,كدراسة (الديب )2012 ,كلـ تختمف مع أؼ دراسة كانت قد
استخدمت ىذا التصنيف.
 .4توزيع أفراد العينة حسب الرتبة العسكرية
يبيف جدكؿ ( )23أف غالبية أفراد العينة ىـ مف يحممكف رتبة عسكرية مف مساعد أكؿ حتي رتبة
نقيب بنسبة ( ,)%59.5بينما ما نسبتو ( )%26.5يحممكف رتبة جندؼ حتى مساعد ,بينما ما
نسبتو ( )%14.0يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
جدول ( :)23توزيع أفراد العينة حسب الرتبة العسكرية
العدد

النسبة المئوية %

الرتبة العسكرية
جندؼ حتى مساعد

53

26.5

مساعد أكؿ حتى نقيب

119

59.5

رائد فما فكؽ

28

14.0

200

100.0

المجموع

ويرى الباحث أف نسبة مف يحممكف رتبة مساعد أكؿ حتى نقيب مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ
إلى نسبة مف يحممكف رتبة جندؼ حتى مساعد كبيرة كىذه عينة بسيطة مف تضخـ الرتب
المكجكد في الحككمة بعد حدكث امتناع مكظفي األجيزة األمنية السابقة ,كالتي كانت التقييمات
قائمة بشكل أساسي عمى الدرجة التنظيمية الخاصة بالمكظف في الفصيل الذؼ يعمل بنطاقو,
كسنكات االعتقاؿ ,كالشيادات العممية ,حيث أف ىذه المعايير في معظميا تنطبق عمى العامميف
في جياز الدفاع المدني كىذا التفسير عززتو دراسة (أبك ركبة.)2013 ,
واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الديحاني ,)2012 ,كدراسة (الرضيع ,)2011 ,كدراسة (آؿ
سالـ ,)2008 ,كدراسة (العتيبي ,)2007 ,واختمفت مع دراسة (بف كردـ.)2005 ,
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 .5توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل
يبيف جدكؿ ( )24أف غالبية أفراد العينة ىـ مف الذيف طبيعة عمميـ في جياز الدفاع المدني
عمل إدارؼ بنسبة ( ,)%51.5بينما ما نسبتو ( )%48.5ىـ مف الذيف طبيعة عمميـ في جياز
الدفاع المدني عمل ميداني.
جدول ( :)24توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل
العدد

النسبة المئوية %

طبيعة العمل
ميداني

97

48.5

إدارؼ

103

51.5

المجموع

200

100.0

ويالحع الباحث بأف نسبة اإلدارييف إلى الميدانييف تكاد تككف متساكية كىك ما اتفق مع دراسة
(العنزؼ ,)2015 ,كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى طبيعة عمل الجياز التي تحتاج لعدد ليس
بالقميل مف اإلدارييف لمتابعة العمل كلعدد ليس بالييف لمقياـ بالمياـ الميدانية كمياـ اإلطفاء
كاإلنقاذ كالحراسات ,كغير ذلؾ مف المياـ الميدانية.

 .6توزيع أفراد العينة حسب الدورات التدريبية
يبيف جدكؿ ( )25أف غالبية أفراد العينة ىـ مف الذيف حصمكا عمى أكثر مف ثبلث دكرات بنسبة
( ,)%36.0بينما ما نسبتو ( )%26.0ىـ مف الذيف حصمكا عمى دكرتاف ,بينما ما نسبتو
( )%22.0ىـ مف الذيف حصمكا عمى دكرة كاحدة ,بينما ما نسبتو ( )%16.0ىـ مف الذيف
حصمكا عمى ثبلث دكرات.
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جدول ( :)25توزيع أفراد العينة حسب الدورات التدريبية
العدد

النسبة المئوية %

الدورات التدريبية
دكرة كاحدة

44

22.0

دكرتاف

52

26.0

ثبلث دكرات

32

16.0

اكثر مف ثبلث دكرات

72

36.0

200

100.0

المجموع

كيبلحع مف الجدكؿ رقـ ( )25بأف العامميف الذيف تمقكا أكثر مف ثبلث دكرات يشكمكا المرتبة
األكلى كفق تصنيف الباحث لمعينة ,كيعزك ذلؾ الباحث لحرص جياز الدفاع المدني عمى تطكير
قدرات العامميف المستمرة في كافة مجاالت الدفاع المدني كفي إدارة األزمات ,كىذا ما يضاؼ
لتميز جياز الدفاع المدني كيعزز ىذه النتيجة التي تكصل إلييا الباحث ما قالو العقيد دمحم
العطار" نريد أف يككف جياز الدفاع المدني أكثر مينية في مجاؿ الدفاع المدني كادارة األزمات,
أكثر مما سبق كعندنا رؤية في ىذا المكضكع ,كاليكـ عندنا تدريب كتثقيف في مجاؿ الككارث
كالتأىيل لمتعامل معيا ,كىك يشكل ما نسبتو ( )%70مف خطة عاـ ( " 2016مقابمة شخصية).
واتفقت نتائج دراسة الباحث مع دراسة (األشقر ,)2012 ,كدراسة (الديحاني ,)2012 ,كدراسة
(العتيبي ,)2011 ,كاختمفت مع دراسة (المصرؼ ,)2012 ,كدراسة (الرضيع ,)2011 ,كدراسة
(الحميدؼ ,)2010 ,كدراسة (آؿ سالـ ,)2008 ,كدراسة (بف كردـ.)2005 ,
ثالثاً :اختبار فرضيات الدراسة
اختبار حول متوسط درجة اإلجابة يساوي درجة الحياد (درجة الموافقة المتوسطة)
كقد تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كاف المتكسط الحسابي لدرجة االستجابة لكل فقرة مف
فقرات محاكر االستبانة تساكؼ القيمة المتكسطة كىي  6أـ تختمف عنيا اختبلفاً جكىرياً أؼ
بصكرة كاضحة .إذا كانت ) )Sig.P-valueأكبر مف مستكػ الداللة (حسب نتائج برنامج
 )SPSSفإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية كيككف في ىذه الحالة آراء أفراد العينة تقترب مف
القيمة المتكسطة (المحايد) كىى  ,6أما إذا كانت ) )Sig. P-valueأقل مف مستكػ الداللة
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فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متكسط درجة اإلجابة تختمف عف
القيمة المتكسطة (المحايد)  ,كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك
ينقص بصكرة جكىرية عف القيمة المتكسطة (المحايد) .كذلؾ مف خبلؿ إشارة قيمة االختبار فإذا
كانت اإلشارة مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لئلجابة يزيد عف القيمة المتكسطة (المحايد)
كالعكس صحيح.
التساؤل األول  :مـا دور جيـاز الـدفاع المـدني فـي إدارة األزمـة أثنـاء العـدوان االسـ ارئيمي عمـى
محافظات غزة عام 2014م ؟

ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم تحميل فقرات استبانة أداء جياز الدفاع المدني:
 -1مجال التخطيط إلدارة األزمات
ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار  tلمعرف ػػة م ػػا إذا كان ػػت متكسػ ػط درج ػػة االس ػػتجابة ق ػػد كص ػػمت إل ػػي درج ػػة
الحياد(الدرج ػػة المتكس ػػطة) كى ػػي  6أـ تختم ػػف عني ػػا(أكبر م ػػف أك أق ػػل م ػػف الدرج ػػة المتكس ػػطة)
كالنتائج كما في جدكؿ ()26
جدول ()26المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال "التخطيط إلدارة األزمات"

م

1
2
3
4
5
6

المتوسط

الفقرة

الحسابي

تقكـ إدارة الدفاع المدني بالتخطيط المستمر لتطكير أدائيا
تشارؾ إدارة الدفاع المدني جميع العامميف في إعداد الخطط
التنفيذية
تتكقع إدارة الدفاع المدني المخاطر المحتمل حدكثيا مف خبلؿ
رصد كتحميل االحتماالت كالتغييرات التي تشير بكقكع أزمة
تيتـ اإلدارة بجمع كاكتشاؼ عبلمات الخمل التي قد تككف مؤش اًر
لكقكع األزمة
تقكـ اإلدارة بالتخطيط المسبق لمتعامل مع األزمات فكر حدكثيا
تكجد خطط كسيناريكىات معدة لدػ إدارة الدفاع المدني إلدارة
األزمات كالككارث
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المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

7.40

74.00

9.170

*0.000

1

6.93

69.30

6.008

*0.000

6

7.11

71.10

8.295

*0.000

4

6.83

68.30

5.816

*0.000

8

7.15

71.50

8.163

*0.000

3

7.18

71.80

8.293

*0.000

2

7

يتـ كضع برنامج زمني لتنفيذ المياـ المكضحة بالخطة كتدريب

6.84

68.40

6.165

*0.000

7

8

تساعد الخطط المعدة عمى إدارة األزمات بشكل فعاؿ

7.10

71.00

7.849

*0.000

5

9

يكجد خطط بديمة لمتعامل مع السيناريكىات المختمفة لؤلزمات

6.53

65.30

3.474

*0.001

10

 10تمتاز الخطة بالمركنة مما يزيد مف فعاليتيا في مكاجية األزمات

6.76

67.60

5.197

*0.000

9

جميع فقرات المجال معاً

7.01

*0.000 9.356 70.10

فريق األزمات عمى تنفيذىا

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستكؼ داللة ( .)   0.05

تبين النتائج من خالل الجدول رقم ( )26أن أعمى وأدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا
المجال كانت عمى النحو اآلتي:
 .1الفقرة رقـ ( )1التي نصت عمى " تقوم إدارة الدفاع المدني بالتخطيط المستمر لتطوير أدائيا
" قد احتمت المرتبة األكلى بكزف النسبي ( ,(%74.00مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت
عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
 .2الفقرة رقـ ( )6التي نصت عمى " توجد خطط وسيناريوىات معدة لدى إدارة الدفاع المدني
إلدارة األزمات والكوارث ".قد احتمت المرتبة الثانية بكزف النسبي ( ,(%68.40مما يدؿ عمى
أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
ويالحع الباحث بأف الفقرتيف رقـ ( )6(,)1قد حازتا عمى أعمى كزف نسبي في ىذا المجاؿ,
كيعزك ذلؾ الباحث إلى االىتماـ الشديد بالتخطيط مف قبل قيادة جياز الدفاع المدني الذؼ مر
بعدة أزمات سابقة ,كالتي كاف مف شأنيا تطكير الميارات كالخطط كاالستفادة مف األخطاء,
كالعمل عمى رسـ السيناريكىات المتكقع حدكثيا قبل كقكع األزمة ,كأثرػ ىذه النتيجة العميد سعيد
السعكدؼ حيث قاؿ " في كل عاـ يككف لدينا خطة شاممة ,طبعاً ىذه الخطة تشمل خطة الطكارغ
كخطة الحرب كخطة تشغيمية ,خطة الطكارغ كخطة الحرب تككف مكجكدة كتجدد كل عاـ ,حيث
يقسـ القطاع إلى خمسة أقساـ بالمحافظات كل محافظة تككف مستقمة بذاتيا ,مدي اًر كادارة
كعامميف كتكزع الفرؽ بالشكل المطمكب عمى المناطق الساخنة كسيارات اإلطفاء كاإلنقاذ
كاالسعاؼ ,نككف عمى جيكزية تامة كيككف ىناؾ أماكف بديمة لكقكؼ سيارات اإلطفاء كاالسعاؼ,
كأيضاً تككف غرفة العمميات المركزية لدػ الدفاع المدني مجيزة بأسماء اإلخكة العامميف كأسماء
القيادة التي ستقكد ىذه الفرؽ كاإلخكة المساعديف لنا مثل الخدمات الطبية كك ازرة الصحة كالبمديات
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ك ازرة االشغاؿ العامة كك ازرة الحكـ المحمي كاليبلؿ األحمر الفمسطيني كالصميب األحمر كيككف
ىناؾ أرقاـ ساخنة بيننا كبينيـ لك احتجنا أؼ معدة أك مساعدة " (مقابمة شخصية) ,كأضاؼ
العقيد دمحم العطار فقاؿ " نحف سياساتنا بالذات في خطة طكارغ الحرب تختمف عف األزمات التي
ممكف أف نسمييا أزمات مدنية كالفيضانات كالككارث الطبيعية ,نحف عندنا خطة كاضحة جداً
في إدارة أزمات الحركب تتثمل في فصل المحافظات كمياً عف بعضيا البعض بحيث تصبح
عبارة عف كحدة جغرافية مستقمة تماماً كتككف ليست بحاجة إلى اتخاذ أؼ قرار مف مرجعيات
اإلدارة العميا المركزية ,كىذا األسمكب كضعناه مف خبلؿ تجربتنا المتكررة في الحركب السابقة "
(مقابمة شخصية).
 .3الفقرة رقـ ( )10التي نصت عمى " تمتاز الخطة بالمرونة مما يزيد من فعاليتيـا فـي مواجيـة
األزمـات" قػػد احتمػػت المرتبػة التاسػػعة ,بػكزف النسػػبي ( ,(%67.60ممػا يػػدؿ عمػى أف الفقػرة قػػد
حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
 .4الفق ػرة رقػػـ ( )9التػػي نصػػت عمػػى " يوجــد خطــط بديمــة لمتعامــل مــع الســيناريوىات المختمفــة
لألزمــات" قػػد احتمػػت المرتبػػة العاشػرة كاألخيػرة ,بػػكزف النسػػبي ( ,(%65.30ممػػا يػػدؿ عمػػى أف
الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
ويعـزو الباحـث إلػى حصػكؿ الفقػرتيف رقػـ ( )9(,)10عمػى المػرتبتيف األخيػرتيف مػع أنيمػا حصػمتا
عمػػى درج ػػة مكافقػػة كبيػ ػرة لحصػػكؿ فقػ ػرات ى ػػذا المجػػاؿ جميعي ػػا عمػػى درج ػػة مكافق ػة كبيػػرة كل ػػيس
بالضركرة أف تككف ىذه الفقرات غيػر مطبقػة بجيػاز الػدفاع المػدني .فقػد صػرح العقيػد دمحم العطػار
بأنػو" مكجػكد عنػدنا ضػمف الخطػة العامػة خطػط بديمػة  , B ,Aكلكػف لؤلسػف ىػذه الخطػط بحاجػػة
إلػػى لمكجسػػتيات  ,كمثػػاؿ مكضػػكع بػػدائل االتصػػاالت فػػي حػػاؿ انقطاعيػػا كالتشػػكيش عمػػى أجيػػزة
البلسمكي التي ىي أصبلً غير مكفرة بشكل جيد في البمد" (مقابمة شخصية).
ويفسر الباحث مف خبلؿ كبلـ العقيد بأنو مف المتكقع أف تحصل ىذه الفقرات عمى آخر
التصنيف لعدـ شعكر العامميف بيذه الخطط نتيجة نقص المكجستيات المطمكبة لتنفيذ مثل تمؾ
الخطط.
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال التخطيط إلدارة األزمات يساوي (,)7.01
وبذلك فإن الوزن النسبي ( ,)%70.10وأن قيمة اختبار  Tيساوي) ,)9.356وأن القيمة
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االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ,)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصائياً عند مستوى داللة
 0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وىي 6
وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات المجال.
واتفقت نتائج الباحث مع دراسة (نصر ,)2014 ,كالتي أظيرت بأف ك ازرة الداخمية في محافظات
غزة لدييا تخطيط إلدارة األزمة ,كىك نتيجة الخبرة العالية لدػ الجيات اإلشرافية في الك ازرة,
ككنيـ تعرضكا لمعديد مف األزمات ,كمع دراسة (أبك ركبة ,)2013 ,التي أظيرت بأف كبار
الضباط يكافقكف عمى أف جياز الشرطة الفمسطيني في محافظات غزة ,يقكـ بالتخطيط إلدارة
األزمات مف خبلؿ إعداد الخطط المسبقة لمتعامل مع األزمات فكر حدكثيا ,كما تمتزـ الشرطة
بالتخطيط المستمر لتطكير أدائيا في إدارة األزمات ,كمع دراسة (زيادة ,)2012 ,التي أظيرت
نتائجيا مكافقة إيجابية في مجاؿ دكر التدريب في تعزيز ميارات التخطيط ,كمع دراسة (الرضيع,
 ,)2011التي أظيرت بأف إدارة جياز الدفاع المدني قامت بالتخطيط المسبق لمتعامل مع الكارثة
فكر حدكثيا ,كاشراؾ المكظفيف الفاعميف في اإلدارات كاألقساـ المختمفة في عمميات التخطيط,
كمع دراسة (أبك عزيز ,)2010 ,التي أظيرت أف ك ازرة الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة يتكفر
لدييا تخطيط إلدارة األزمات في ظل الحصار المفركض عمى القطاع ,كمع دراسة (بف كردـ,
 ,)2005التي أظيرت نتائجيا أىمية االىتماـ بالتخطيط ,كالتنبؤ بالمستقبل كما أنيا فاعمة لدراسة
األكضاع األمنية ,كتحقيق التنسيق بيف األجيزة المعنية بإدارة األزمة.
واختمفت نتائج الباحث مع دراسة (المصرؼ ,)2012 ,كالتي أظيرت نسبة منخفضة في مجاؿ
التخطيط لمطكارغ كدكره في إدارة الككارث ,كالسبب في ذلؾ اف اإلدارة العميا في كثير مف
األحياف ال تكلي مكضكع التخطيط االىتماـ المناسب ,كتعمل عمى معالجة األزمات المختمفة عند
حدكثيا ,كبالتالي تتعرض لعنصر المفاجأة التي قد يحد مف قدرتيا عمى مكاجية الكارثة ,كمع
دراسة (شبليل ,)2012 ,التي أظيرت نتائجيا نسب متدنية في مجاؿ أثر الخطط كالبرامج عمى
العمل كنتائجو ,كالسبب في ذلؾ يعكد إلى أف قسـ الدراسات كالمشاريع قسـ جديد ,تـ استحداثو
في عاـ 2011ـ ,كما زاؿ في بداية تككينو كيحتاج إلى جيكد كبيرة ,كدعـ خاص مف مدير عاـ
الجياز ككزير الداخمية ,كمع دراسة (آؿ سالـ ,)2008 ,حيث أظيرت النتائج بأنو مف المعكقات
األساسية الي تعيق جاىزية إدارة الككارث ,عدـ كجكد خطط مشتركة بيف األجيزة األمنية ,كمع
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دراسة (اسميـ ,)2007 ,التي أظيرت أف قدرة ك ازرة المالية عمى التخطيط إلدارة األزمات ىي قدرة
متدنية ,نتيجة لتدني دكر التخطيط في إدارة األزمات ,كأف التركيز منصب فقط عمى التخطيط
قصير األجل ,كمع دراسة (الجديمي ,)2006 ,إذ أنيا أظيرت قدرات متدنية لدػ مستشفيات
ك ازرة الصحة الكبرػ في محافظات غزة ,في االستعداد كالتخطيط لؤلزمات المحتممة.
 -2مجال عممية االتصال في إدارة األزمات
تـ استخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة الحيػاد

(الدرجة المتكسطة) كىي  6أـ تختمف عنيا (أكبر مف أك أقل مف الدرجة المتكسطة) كنتائج كما

في جدكؿ ()27

جدول ()27
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال " عممية االتصال في إدارة األزمات "

م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

 1تمجأ اإلدارة إلى كسائل اتصاؿ بديمة كقت األزمة

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
()Sig

الترتيب

7.26

72.60

8.283

*0.000

1

7.02

70.20

6.372

*0.000

4

6.64

66.40

3.699

*0.000

8

6.67

66.70

4.568

*0.000

6

7.03

70.30

7.234

*0.000

2

7.02

70.20

7.086

*0.000

3

 7يتـ االعتماد عمى كسائل اتصاؿ حديثة عند كقكع األزمات

6.02

60.20

0.149

0.882

10

 8يكجد تنظيـ سميـ لبلتصاالت خبلؿ إدارة األزمة

6.40

64.00

2.479

*0.014

9

6.86

68.60

5.710

*0.000

5

2
3
4
5
6

9

تتصرؼ اإلدارة كفق آليات اتصاؿ متعارؼ عمييا مسبقاً عند
انقطاع االتصاؿ
يتكفر لدػ الدفاع المدني نظاـ اتصاؿ فعاؿ يسيل تدفق
المعمكمات لمتعامل مع األزمة
تمتاز كسائل اتصاؿ األزمة التي تستخدميا الدفاع المدني بعدـ
إعاقة المعمكمة
تجرؼ عمميات االتصاؿ بشكل دقيق كسريع لمحد مف تفاقـ
أضرار األزمة
يتسـ الييكل التنظيمي بمركنة كافية تساعد عمى التعاكف
كاالتصاؿ بيف اإلدارات كاألقساـ المختمفة

يتـ استخداـ االتصاؿ الرسمي مف خبلؿ خطكط السمطة
الرسمية في إطار الييكل التنظيمي أثناء إدارة األزمة
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تكفر اإلدارة نظاـ اتصاؿ يسمح بتبادؿ المعمكمات ذات العبلقة
باألزمة بيف كافة العامميف عمى المستكػ األفقي كالرأسي
جميع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة (   0.05
ً

4.396

*0.000

6.65

66.50

57.6

*0.000 57566 5.766

).

تبين النتائج من خالل الجدول رقم ( )27أن أعمى وأدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا
المجال كانت عمى النحو اآلتي:
 .1الفق ػرة رقػػـ ( )1التػػي نصػػت عمػػى " تمجــأ اإلدارة إلــى وســائل اتصــال بديمــة وقــت األزمــة ".قػػد
احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػكزف النسػػبي ( ,(%72.60ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػرة قػػد حصػػمت عمػػى
درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
 .2الفقرة رقـ ()5التي نصت عمػى " تجري عمميات االتصال بشكل دقيـق وسـريع لمحـد مـن تفـاقم
أضرار األزمة ".قد احتمت المرتبػة الثانيػة بػكزف النسػبي ( ,(%70.30ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة
قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
ويفسر الباحث حصكؿ الفقرتيف رقـ ( )5(,)1عمى المرتبة األكلى كالثانية  ,عمى سعي اإلدارة
الحثيث عمى تكفر بدائل لكسائل االتصاؿ حتى كلك كانت بدائية كتحتاج إلى كقت ,كلكف مف
الميـ أف ال يؤثر االتصاؿ عمى عدـ إيصاؿ المعمكمات لمقيادة ,ألف ذلؾ مف شأنو أف يؤثر
بشكل سمبي عمى أداء الجياز بصكرة عامة  ,فمذلؾ قد تمجأ اإلدارة لتكفير أرقاـ جكاالت بديمة أك
االستعانة كاالستفادة بما ىك مكجكد مف أجيزة السمكية داخل الجياز كاستخداـ خطكط الياتف
السمكية ,كحتى لك اضطر األمر إلرساؿ أحد العامميف لجمب أك إيصاؿ معمكمة ,فيـ يقكمكف
بذلؾ كما أكد العقيد دمحم العطار عندما قاؿ " أحياناً نمجأ لمكسائل البدائية مثل االتصاؿ المباشر
كجياً لكجو ,عندما نفقد االتصاؿ كنمتقي في أماكف متعارؼ عمييا عند حدكث مثل ىذه الحاالت
كنرسل أحد مف الشباب ليتكاصل كيحضر المعمكمة " (مقابمة شخصية) ,كىذا االجراء المتبع مف
قبل قيادة الجياز يكافق نتيجة الفقرة الخامسة ,التي تؤكد عمى أف أمر عمميات االتصاؿ داخل
الجياز تتـ بشكل دقيق كسريع لمحد مف تفاقـ أضرار األزمة.
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 .3الفقرة رقـ ()8التي نصت عمى " يوجد تنظيم سميم لالتصـاالت خـالل إدارة األزمـة " قػد احتمػت
المرتبػة التاسػعة ,بػػكزف النسػبي ( ,(%64.00ممػا يػػدؿ عمػى أف الفقػرة قػػد حصػمت عمػى درجػػة
مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
 .4الفقرة رقـ ()7التي نصت عمى " يتم االعتماد عمى وسائل اتصال حديثة عند وقـوع األزمـات "
قػػد احتمػػت المرتبػػة العاش ػرة كاألخي ػرة ,بػػكزف النسػػبي ( ,(%60.20ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفق ػرة قػػد
حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
ويعزو الباحث حصكؿ الفقرتيف رقـ ( )7(,)8عمى أقل درجتيف إلى أنو مف أىـ المعيقات التي
تكاجو الجياز في إدارة األزمة عدـ تكافر معدات أك أجيزة حديثة تعيف الجياز لمسيطرة عمى
األزمة كمف ضمنيا كسائل االتصاؿ حيث قاؿ العقيد دمحم العطار " نحف طرحنا بدائل لكسائل
االتصاؿ كاذا أردنا تكفيرىا نحتاج لتغطية مالية ,حتى لك كفرنا التكاليف المالية مف أيف سيتـ
إدخاليا كىل سيسمح االحتبلؿ بذلؾ ,الرؤية مكجكدة كالفكرة عندنا أيضاً لكف الكضع الذؼ نعيشو
ما بسمح لؾ بتكفير ىذه البدائل " (مقابمة شخصية) ,كيبلحع مف كبلـ العقيد بأف الظركؼ التي
يمركف بيا خارجة عف إطار سيطرتيـ أك تحكميـ بيا مما يجعميـ مضطريف لمتعامل بما ىك
مكجكد ,كىذا مف شأنو أف يجعل تنظيـ عممية االتصاؿ في بعض األحياف غير سميمة أثناء كقكع
األزمة كأيضاً يرجع تفاكت ميارة فريق األزمة في االتصاؿ كالتكاصل مف كجية نظر الباحث بيف
محافظات القطاع الخمس إلى عدـ رضا أفراد العينة عف تنظيـ عممية االتصاؿ خبلؿ كقكع
األزمة كسبلستيا.
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال عممية االتصال في إدارة األزمات يساوي
( ,)67.50وبذلك فإن الوزن النسبي ( ,)%67.50وأن قيمة اختبار  Tيساوي),)6.654
وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ,)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصائياً عند
مستوى داللة  0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد زاد عن درجة
الحياد وىي  6وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات المجال.
واتفقت نتائج الباحث مع دراسة (أبك ركبة ,)2013 ,التي أظيرت بأف جياز الشرطة الفمسطيني
في محافظات غزة ,يكفر نظاـ اتصاؿ فعاؿ ألفراده ,كذلؾ الىتماـ جياز الشرطة كحرصو عمى
تطكير نظاـ االتصاؿ ليصبح أكثر فاعمية ,حيث عممت الشرطة عمى تكفير كسائل اتصاؿ
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متقدمة يتـ استخداميا كقت األزمات كالطكارغ ,كمع دراسة (األشقر ,)2012 ,حيث أظيرت
النتائج بأنو يكجد فاعمية لبلتصاؿ عند كقكع األزمة كادارتيا مف قبل الشق المدني بك ازرة الداخمية
كاألمف الكطني بمحافظات غزة ,كمع دراسة (زيادة ,)2012 ,التي أظيرت مكافقة مف قبل أفراد
العينة عمى مجاؿ دكر التدريب في تعزيز نظاـ االتصاالت ,كمع دراسة (أبك عزيز,)2010 ,
مف خبلؿ النتائج التي أظيرت بأف ك ازرة الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة ,لدييا نظاـ اتصاؿ
فعاؿ كبدرجة مقبكلة خبلؿ إدارتيا لؤلزمات في ظل الحصار المفركض عمى محافظات غزة,
كمع دراسة (الحميدؼ ,)2010 ,حيث أظيرت بأف مف أىـ كسائل االتصاؿ التي تستخدـ في
إدارة األزمات ىي االعتماد عمى االتصاؿ عبر أجيزة االتصاؿ المختمفة كالياتف كالبلسمكي,
كمع دراسة (اسميـ ,)2007 ,التي أظيرت أنو يكجد فاعمية لنظـ االتصاالت المستخدمة بك ازرة
المالية في إدارة األزمات.
واختمفت نتائج دراسة الباحث مع د ارسة (األشقر ,)2012 ,حيث أظيرت بأف مف أىـ العكامل
التي تقف حائبلً دكف فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات في الك ازرة ىي عدـ كفاية المكارد المالية
المخصصة لشراء تقنيات االتصاؿ الحديثة.
القررات في إدارة األزمات
 -3مجال عممية اتخاذ ا
تـ استخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة الحيػاد
(الدرجػػة المتكسػػطة) كىػػي  6أـ تختمػػف عنيػػا (أكبػػر مػػف أك أقػػل مػػف الدرجػػة المتكسػػطة) كنتائجػو
كما في جدكؿ ()28
جدول ()28
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات "

م

1

المتوسط

الفقرة

الحسابي

تستخدـ اإلدارة خطكات التفكير العممي في اتخاذ القرار في
مكقف األزمة المتكقعة

 2تشرؾ اإلدارة أعضاء فريق العمل في صنع القرار
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المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

6.80

68.00

5.035

*0.000

5

6.59

65.90

3.646

*0.000

8

تحرص اإلدارة عمى أف يككف القرار الذؼ يتـ اتخاذه أثناء
7.14

 3األزمة ممكف تنفيذه في حدكد اإلمكانيات المتاحة في مكقف

71.40

8.196

*0.000

2

األزمة
4

تصدر اإلدارة الق اررات المتعمقة باألزمة في كقت مناسب يتزامف

6.77

67.70

5.216

*0.000

6

6.99

69.90

6.906

*0.000

4

7.12

71.20

8.196

*0.000

3

 7تتخذ الق اررات اإلدارية كقت األزمة كفقاً لممنيج العممي

6.55

65.50

3.524

*0.001

10

 8يكجد المركزية في اتخاذ القرار كقت األزمة

6.54

65.40

3.325

*0.001

9

 9يكجد تفكيض في اتخاذ الق اررات لدػ العامميف أثناء األزمات

6.75

67.50

4.824

*0.000

7

7.24

72.40

7.498

*0.000

1

.7.6

..766

07.66

*0.001

5
6

10

مع حدكث األزمة
تحرص اإلدارة عمى أف يككف القرار المتخذ لحل األزمة كاضحاً
كبسيطاً لكافة أعضاء الفريق ليتمكف مف تنفيذه
تحرص اإلدارة عمى أف يمقى القرار المتخذ في مكقف األزمة
تجاكب كقبكؿ كافة العامميف

يتكاجد القائد دائماً في مكاف كقكع األزمة كيتابع الحدث أكالً
بأكؿ
جميع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة (   0.05
ً

).

تبين النتائج من خالل الجدول رقم ( )28أن أعمى وأدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا
المجال كانت عمى النحو اآلتي:
 .1الفقرة رقـ ( )10التي نصت عمى " يتواجد القائد دائماً في مكان وقوع األزمة ويتابع الحدث
أوالً بأول ".قد احتمت المرتبة األكلى بكزف النسبي ( ,(%72.40مما يدؿ عمى أف الفقرة قد
حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
 .2الفقرة رقـ ()5التي نصت عمى " تحرص اإلدارة عمى أن يكون القرار الذي يـتم اتخـاذه أثنـاء
األزمــة ممكــن تنفيــذه فــي حــدود اإلمكانيــات المتاحــة فــي موقــف األزمــة ".قػػد احتمػػت المرتبػػة
الثانيػػة بػػكزف النسػػبي ( ,(%71.40ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفق ػرة قػػد حصػػمت عمػػى درجػػة مكافقػػة
(كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
يالحع الباحث بأف الفقرتيف رقـ ( )5(,)10قد حصمتا عمى المرتبتيف األكلى كالثانية كىذه
النتيجة تكافقت بيف ما لمسو الباحث مف قيادة الجياز كبيف ما قالو العميد سعيد السعكدؼ "
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القيادة المكجكدة في الدفاع المدني تككف ميدانية ,ال يكجد في خطتنا أف يككف مخفي عف
االنظار أك مختبئ " (مقابمة شخصية) ,كبيف ما قالو العقيد دمحم العطار " نحف يحدث عندنا
دمج كامل بيف القيادة كالطكاقـ الفنية ,مف قادة الجياز حتى آخر جندؼ ,نككف جميعاً في
الميداف جنباً إلى جنب بمجرد اعبلف حالة الطكارغ كتفعيل خطة الحرب" (مقابمة شخصية),
كيبلحع فيما أجابو المبحكثيف فيما يتعمق بتكاجد القائد دائماً في مكاف كقكع األزمة كمتابعة
الحدث أكالً بأكؿ أنو حصمت ىذه الفقرة عمى مكافقة كبيرة ,إذ أنو مف حكمة القيادة حسب ما
ي اره الباحث أف تككف الق اررات المتخذة في الميداف في إطار المتاح كالمعقكؿ كفق اإلمكانيات
المكجكدة ,كىذا ما أيده أيضاً المبحكثيف كبدرجة مكافقة كبيرة.
 .3الفقرة رقـ ()8التي نصت عمى " يوجد المركزية في اتخاذ القرار وقت األزمة " قد احتمت
المرتبة التاسعة ,بكزف النسبي ( ,(%65.54مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى
درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
 .4الفقرة رقـ ()7التي نصت عمى " تتخذ الق اررات اإلدارية وقت األزمة وفقاً لممنيج العممي "
قد احتمت المرتبة العاشرة كاألخيرة ,بكزف النسبي ( ,(%65.55مما يدؿ عمى أف الفقرة قد
حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
ويفسر الباحث حصكؿ الفقرتيف رقـ ( )7(,)8عمى أدنى ترتيب ,ليس لعدـ تكاجدىا في قيادة
الجياز كانما الرتفاع معدؿ المكافقة عمى فقرت المجاؿ فأغمبيا حصمت عمى درجة مكافقة كبيرة
كىذا ال ينفي أنو يكجد ىناؾ مركزية في بعض الق اررات ,كذلؾ يرجع لحسب شخصية قائد الفريق
المكجكد ,كالتي تختمف مف قائد لقائد ,كربما لعدـ حصكؿ قائد فرؽ إدارة األزمة عمى دكرات
متخصصة في آليات اتخاذ القرار كأيضاً ربما لحجـ الضغط الميداني الذؼ يعيشو ذلؾ القائد
يضطره في بعض األحياف التخاذ ق اررات يمكف كصفيا بأنيا متسرعة كغير محسكبة.
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات
يساوي ( ,)7.20وبذلك فإن الوزن النسبي ( )%72.00وأن قيمة اختبار Tيساوي))3.240
وأن القيمة االحتمالية ()Sig.تساوي ( ,)0.001وبذلك يعتبر المجال دال إحصائياً عند
مستوى داللة  0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد زاد عن درجة
الحياد وىي  6وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات المجال.
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واتفقت نتائج دراسة الباحث مع دراسة (نصر ,)2014 ,حيث أظيرت النتائج اف ك ازرة الداخمية
في محافظات غزة ,يتكفر لدييا قيادة كقدرة عمى اتخاذ الق اررات في األزمة ,إال أنيا بحاجة إلى
تطكير كتنمية ,كمع دراسة (أبك عزيز ,)2010 ,التي أظيرت بأف ك ازرة الصحة الفمسطينية
بمحافظات غزة ,يتكفر لدييا أساليب فعالة في اتخاذ القرار بدرجة مقبكلة خبلؿ إدارتيا لؤلزمات
في القطاع في ظل الحصار المفركض عميو.
كاختمفت النتائج مع دراسة (زيادة ,)2012 ,ك(العتيبي ,)2007 ,المكاتي أظيرف أثر عدـ كفاءة
األفراد كعدـ دقة البيانات ,عمى ضعف القدرة عمى اتخاذ القرار كتدني الدكر القيادؼ.
 -4مجال المعمومات ودورىا في إدارة األزمات
تـ استخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة الحيػاد
(الدرجػػة المتكسػػطة) كىػػي  6أـ تختمػػف عنيػػا (أكبػػر مػػف أك أقػػل مػػف الدرجػػة المتكسػػطة) كنتائجػو

كما في جدكؿ ()29

جدول ()29
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال المعمومات ودورىا في إدارة األزمات "

م

1
2
3
4
5

المتوسط

الفقرة

الحسابي

تكفر اإلدارة قاعدة معمكمات متطكرة عف األزمات كالككارث
المتكقعة تعتمد عمى تقنيات المعمكمات الحديثة
يتـ تحديث قاعدة البيانات عف األزمات كالككارث بصفة مستمرة
كبما يستجد
تكفر قاعدة البيانات الحالية حمكالً معدة مسبقاً لمكاجية األزمات
كالككارث المتكقعة
يكجد نسخ احتياطية مف المعمكمات لممحافظة عمييا مف التمف أك
الضياع في حاؿ حدكث أزمة
يتـ االستفادة مف الدركس كالتجارب كالخبرات السابقة في مجاؿ
إدارة األزمات كالككارث

 6تيتـ اإلدارة بتكاممية كدقة المعمكمات الخاصة بإدارة األزمة
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المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية
()Sig

الترتيب

6.46

64.60

2.935

*0.004

9

6.54

65.40

3.323

*0.001

8

6.31

63.10

1.937

0.054

10

7.45

74.50

9.197

*0.000

2

7.55

75.50

10.733

*0.000

1

7.14

71.40

7.986

*0.000

3

7
8
9
10

تعتمد اإلدارة عمى برامج محكسبة متطكرة في عممية تنظيـ قكاعد
البيانات
تستخدـ اإلدارة مصادر متنكعة (مرئية ,مسمكعة ,مقركءة)
لمحصكؿ عمى المعمكمات
تحرص اإلدارة عمى قرب نظاـ المعمكمات مف مراكز اتخاذ
الق ار ارت المشكمة إلدارة األزمة
تمخص اإلدارة المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا الستخبلص
نتائج األزمة
جميع فقرات المجال معاً

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستكؼ داللة (   0.05
ً

7.02

70.20

6.665

*0.000

4

6.69

66.90

4.315

*0.000

6

6.61

66.10

4.266

*0.000

7

6.87

68.70

6.191

*0.000

5

57.5

*0.000 .760. 5.756

).

تبين النتائج من خالل الجدول رقم ( )29أن أعمى وأدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا
المجال كانت عمى النحو اآلتي:
 .1الفقرة رقـ ( )5التي نصت عمػى " يتم االستفادة من الدروس والتجـارب والخبـرات السـابقة فـي
مجال إدارة األزمات والكوارث ".قد احتمت المرتبة األكلى بكزف النسبي ( ,(%75.50مما يػدؿ
عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
 .2الفقرة رقػـ ()4التػي نصػت عمػى " يوجـد نسـخ احتياطيـة مـن المعمومـات لممحافظـة عمييـا مـن
التمف أو الضياع في حال حدوث أزمة ".قد احتمت المرتبة الثانية بكزف النسبي (,(%74.50
مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
ويفسر الباحث حصكؿ الفقرة رقـ ( )5عمى المرتبة األكلى إلى كجكد تغذية راجعة كتقييـ أكالً بأكؿ
كافة اإلجراءات كالق اررات التي تـ اتباعيا ,كاتخاذىا أثناء كقكع األزمة كعمل معالجات سريعة مف
خبلؿ تشكيل لجاف تقيـ أداء الجياز أثناء األزمة (العدكاف اإلسرائيمي عمى عاـ  )2014كىذا ما
أكده العقيد زىدؼ الشكبكي عندما قاؿ " بأنو يتـ تشكيل لجاف تقييـ أداء كعقد كرش عمل لتطكير
األداء في أؼ أزمة أخرػ مف الممكف أف يتعرض ليا الجياز ,حتى لك اضطررنا إلجراء بعض
التعديبلت الجكىرية في منظكمة عمل الجياز ,كعمل تغييرات في اليياكل التنظيمية بما يتبلءـ
كيتناسب مع مصمحة عمل الجياز كبما يحقق أفضل أداء كخدمة مف الممكف أف يقدمو الجياز "
(مقابمة شخصية) ,كأيضاً ىذه النتيجة منطقية في ظل تطكر أداء الجياز كاستفادتو مف تجارب
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االعتداءات اإلسرائيمية السابقة عمى القطاع كخصكصاً عاـ  2012 ,2008الذؼ لكحع نقمو
نكعية في الخدمة التي يقدميا الجياز كىذا ما أشادت بو جميع الجيات ذات العبلقة حيث قاؿ
الميندس سمير المكح " بأف الخبرة المتراكمة التي نشأت عند قيادة جياز الدفاع المدني جراء حرب
( )2008ك ( )2012قادت الجياز لعمل أفضل ,كنتائج سميمة " (مقابمة شخصية) ,كقاؿ األستاذ
تككف لدػ جياز الدفاع المدني خبرات
عاطف الرمبلكؼ " نتيجة لمحركب اإلسرائيمية المتكررة َ
رىيبة تساعده عمى إدارة األزمات بشكل ممتاز" (مقابمة شخصية) ,كما قالو الدكتكر بشار مراد "
بأف ىناؾ تطكر ممحكظ في عمل جياز الدفاع المدني بعد عدكاني ( )2012( ,)2008كلكف
اإلمكانيات المتكفرة عندىـ كما ىي كىذا يشكل تحدؼ كبير لدػ قيادة الجياز" (مقابمة شخصية),
كأيضاً حصكؿ الفقرة رقـ ( )4عمى درجة المكافقة الكبيرة ىي تحصيل حاصل لمخبرات المكجكدة
بالجياز كمف المؤكد بأف الذؼ دفع قيادة الجياز لعمل نسخ احتياطية مف المعمكمات كقاعدة
البيانات المكجكدة ىي نتائج كتكصيات االعتداءات التي تعرض ليا محافظات غزة عاـ ,2008
.2012
 .3الفقرة رقـ ()1التي نصت عمػى " توفر اإلدارة قاعدة معمومـات متطـورة عـن األزمـات والكـوارث
المتوقعــة تعتمــد عمــى تقنيــات المعمومــات الحديثــة " قػػد احتمػػت المرتبػػة التاسػػعة ,بػػكزف النسػػبي
( ,(%64.60مما يدؿ عمى أف الفقػرة قػد حصػمت عمػى درجػة مكافقػة (متكسػطة) مػف قبػل أفػراد
العينة.
 .4الفقػرة رقػػـ ()3التػػي نصػػت عمػػى " تــوفر قاعــدة البيانــات الحاليــة حمـوالً معــدة مســبقاً لمواجيــة

األ زمات والكوارث المتوقعة " قد احتمت المرتبػة العاشػرة كاألخيػرة ,بػكزف النسػبي (,(%63.10
مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.

ويالحع الباحث بأف الفقرة رقػـ ( )3(,)1قػد حصػمت عمػى آخػر الترتيػب بػيف فقػرات المجػاؿ ,كىنػا
يكصي الباحث قيادة الجيػاز بضػركرة تطػكير نظػـ المعمكمػات كاألرشػفة الخاصػة بالجيػاز ,كجعػل
ذلؾ متاح لقادة فرؽ إدارة األزمة ,لتستطيع االستفادة منيا في حاؿ كقكع أؼ أزمة .
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال المعمومات ودورىا في إدارة األزمات
يساوي(,)6.86وبذلك فإن الوزن النسبي(,)%68.60وأن قيمة اختبار  Tيساوي),)7.537
وأن القيمة االحتمالية ()Sig.تساوي ( ,)0.000وبذلك يعتبر المجال دال إحصائياً عند
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مستوى داللة  0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد زاد عن درجة
الحياد وىي  6وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات المجال.
واتفقت نتائج الباحث مع دراسة (أبك ركبة ,)2013 ,التي أشارت إلى أف جياز الشرطة
الفمسطيني في محافظات غزة لديو كفرة في المعمكمات ,ككف الجياز ىيئة مدنية ذات طابع
عسكرؼ ,ييتـ بجمع المعمكمات لتكفير األمف لممكاطنيف كالتقميل مف الجرائـ ,كمع دراسة
(المصرؼ ,)2012 ,التي أظيرت نتائجيا مكافقة بدرجة مقبكلة لمجاؿ أنظمة المعمكمات
كاالتصاالت ,كدكرىا في إدارة الككارث ,كمع دراسة (الرضيع ,)2011 ,حيث أظيرت كجكد نسخ
احتياطية مف المعمكمات ,لممحافظة عمييا مف التمف أك الضياع في حاؿ حدكث أزمة ,كمع
دراسة (أبك عزيز ,)2010 ,التي أظيرت أف ك ازرة الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة لدييا
معمكمات بدرجة مقبكلة إلدارة األزمات ,في ظل الحصار المفركض عمى القطاع ,كمع دراسة
(آؿ سالـ ,)2008 ,حيث أشارت إلى تكافر المعمكمات البلزمة لجاىزية إدارة األزمات كالككارث
لدػ ضباط األجيزة األمنية بمنطقة نجراف بالسعكدية ,كمع دراسة (اسميـ ,)2007 ,التي أكدت
عمى أىمية دكر المعمكمات كفاعميتيا في إدارة األزمات بك ازرة المالية بغزة ,كأف المدراء بالك ازرة
يكافقكف عمى أنو تكجد عبلقة بيف تكفر المعمكمات ك كالقدرة عمى إدارة األزمات ,كمع دراسة
(العتيبي ,)2007 ,التي بينت أنو مف أىـ المعيقات التي تكاجو القائد األمني أثناء إدارتو
الميدانية لمككارث ىي عدـ دقة ككضكح المعمكمات المتعمقة بالكارثة ,كمع دراسة ( & Perry
 ,)Nigg, 1993التي أكدت عمى أىمية المعمكمات في دعـ الق اررات ,كدكرىا في جميع مراحل
انتياء بعممية التكثيق الخاصة بيا.
إدارة األزمة ,بداية مف االستعداد ليا ,مرك اًر بإدارتيا ,ك ً
واختمفت نتائج دراسة الباحث مع دراسة (الجديمي ,)2006 ,التي أظيرت ضعف التنبؤ ,كقمة

المعمكمات عف األزمات لدػ المستشفيات الكبرػ بك ازرة الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة.
 -5مجال الموارد المادية والبشرية في إدارة األزمات

تـ استخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة الحيػاد

(الدرجػػة المتكسػػطة) كىػػي  6أـ تختمػػف عنيػػا (أكبػػر مػػف أك أقػػل مػػف الدرجػػة المتكسػػطة) كنتائجػو

كما في جدكؿ ()30
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جدول ()30
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال

م

1
2
3

المتوسط

الفقرة

الحسابي

تيتـ اإلدارة بتكفير أجيزة كأدكات لمكاجية األزمات
يمتمؾ العاممكف في اإلدارة الخبرة كالكفاءة التي تمكنيـ مف
التصرؼ كاتخاذ الق اررات أثناء حدكث األزمات
تيتـ إدارة الدفاع المدني بتكفير مكظفيف احتياطييف لمعمل أثناء
الطكارغ كاألزمات

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

6.73

67.30

4.775

*0.000

5

7.11

71.10

7.577

*0.000

1

6.64

66.40

3.651

*0.000

7

يسيل الحصكؿ عمى اإلمكانيات البشرية المطمكبة مف اإلدارات
4

كاألقساـ األخرػ بالدفاع المدني عند الحاجة ليا مف أجل التعامل

6.68

66.80

4.120

*0.000

6

مع األزمات
5

يمتمؾ العاممكف في إدارة األزمة دراية كافية بخطط كاستراتيجيات

6.80

68.00

5.649

*0.000

4

7.01

70.10

7.322

*0.000

3

7.03

70.30

6.665

*0.000

2

8

تمنح إدارة الدفاع المدني حكافز مادية لفريق إدارة األزمة

4.69

46.90

-5.889

*0.000

10

9

تتكفر اإلمكانات المادية لدػ الدفاع المدني لمكاجية األزمات

5.26

52.60

-3.494

*0.001

9

 10يكجد مكارد بشرية كفنية لدػ الدفاع المدني لمكاجية األزمات

6.31

63.10

1.651

0.100

8

5760

*0.000 07.0. 56706

6
7

العمل
يتمقى العاممكف برامج تدريبية عمى تنفيذ سيناريكىات لمكاجية
كادارة األزمات
تختار اإلدارة فريق العمل ممف لدييـ خبرة سابقة في التعامل مع
األزمات

جميع فقرات المجال معاً
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستكؼ داللة ( .)   0.05

تبين النتائج من خالل الجدول رقم ( )30أن أعمى وأدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا
المجال كانت عمى النحو اآلتي:
 .1الفقرة رقـ ( )2التي نصت عمػى " يمتمـك العـاممون فـي اإلدارة الخبـرة والكفـاءة التـي تمكـنيم
من التصرف واتخاذ الق اررات أثناء حـدوث األزمـات ".قػد احتمػت المرتبػة األكلػى بػكزف النسػبي
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( ,(%71.10ممػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػرة قػػد حصػػمت عمػى درجػػة مكافقػػة (كبيػرة) مػػف قبػػل أفػراد
العينة.
 .2الفقػرة رقػػـ ( )7التػػي نصػػت عمػػى " تختــار اإلدارة فريــق العمــل ممــن لــدييم خبــرة ســابقة فــي
التعامل مـع األزمـات ".قػد احتمػت المرتبػة الثانيػة بػكزف النسػبي ( ,(%70.30ممػا يػدؿ عمػى
أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
ويؤكد الباحث بأف نتيجة الفقرتيف رقـ ( )7(,)2ىي نتيجػة طبيعيػة مػف تػراكـ الخبػرات كالميػارات,
جراء مركر جياز الدفاع المدني في أكثر مف أزمة ككل أزمة كانت أكبر كأضخـ مػف التػي قبميػا,
كىذا بدكره عمل عمػى زيػادة الخبػرة أكثػر عنػد العػامميف كجعػل أعضػاء فػرؽ إدارة األزمػة مػف أميػر
العامميف كأكثرىـ خبرة في التعامل مع األزمات.
 .3الفقػرة رقػػـ ( )9التػػي نصػػت عمػػى " تتــوفر اإلمكانــات الماديــة لــدى الــدفاع المــدني لمواجيــة
األزمات " قد احتمت المرتبة التاسعة ,بكزف النسبي ( ,(%52.60مما يدؿ عمى أف الفقرة قػد
حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
 .4الفقرة رقـ ( )8التي نصت عمى " تمنح إدارة الدفاع المدني حوافز مادية لفريق إدارة األزمـة
" قد احتمت المرتبة العاشرة كاألخيرة ,بكزف النسبي ( ,(%46.90مما يدؿ عمػى أف الفقػرة قػد
حصمت عمى درجة مكافقة (ضعيفة) مف قبل أفراد العينة.
ويفسر الباحث حصكؿ الفقرتيف رقـ ( )8(,)9عمى أدنى ترتيب نتيجة لعدة معكقات تكاجو قيادة
الجياز ,خصكصاً في ادخاؿ المعدات الحديثة كتكافرىا كغطرسة كتعنت االحتبلؿ في منع
دخكليا القطاع ,كىذا ما أكده العقيد دمحم العطار عندما سئل عف أىـ المعكقات التي كاجيتكـ
خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  2014؟ كانت الكممة األكلى " قمة اإلمكانيات" كأضاؼ:
"بأف المكجستيات كالماديات خبلؿ الحرب كانت شحيحة جداً " كفسر قمة اإلمكانيات كشحيا حيث
قاؿ" :اليكـ بعض الجيات كالييئات استعدت بأف تقدـ لنا دعـ كقيل لنا اشتركا المعدات التي
تحتاجكنيا كلكف لؤلسف االحتبلؿ اإلسرائيمي يمنع مف إدخاؿ أؼ شيء إلى محافظات غزة "
(مقابمة شخصية) ,كأيضاً مف المبلحع حصكؿ الفقرة رقـ ( ,)8عمى أدنى ترتيب كبدرجة مكافقة
ضعيفة عمى منح جياز الدفاع المدني لحكافز مادية مف الممكف أف يقدميا لفريق إدارة األزمة
كالسبب في ذلؾ مف كجية نظر الباحث األزمة المالية الخانقة كالعامة التي تمر بيا الحككمة
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الفمسطينية في محافظات غزة في ظل الحصار الشديد المفركض عمى محافظات غزة ,كتنصل
السمطة الفمسطينية في راـ هللا مف تقديـ التزاماتيا ككاجباتيا تجاه سكاف المحافظات ,كاغبلؽ
المعابر كغيرىا مف األسباب ,التي تراكمت كخمقت حالة مف العجز المالي الكبير في محافظات
غزة كعدـ انتظاـ الركاتب لمكظفي الحككمة ,كىذا ما أكده العميد سعيد السعكدؼ حيث قاؿ "
التحفيز المادؼ كالمالي فش إمكانية نكفره كقيادة جياز ال مف مكازنات كال مف غيرىا ,ألنو بالكاد
تستطيع الحككمة تكفير ( )%40مف ركاتب المكظفيف فكيف ستقدـ ليـ حكافز مادية كمالية,
كلكف كنا نقدـ ليـ كل ما نستطيع أف نقدمو كنفعمو فأكبر تحفيز كاف مكجكد في الميداف ىك
كجكد قيادة الجياز عمى رأس العمل ,كنأكل كنشرب كنناـ معيـ في نفس المكاف ,كنتنقل معيـ
بسيارات اإلسعاؼ كنككف في مقدمتيـ في الدخكؿ إلى أؼ مكاف صعب كخطر ,كبعد انتياء
الحرب قمنا بتنفيذ رحبلت دعـ كتأىيل نفسي ,كرحبلت عمى البحر ,كلعبنا معيـ كحاكلنا
إخراجيـ مف الحالة الصعبة كالضغط الذؼ كانكا يعيشكنو جراء ىذه الحرب" (مقابمة شخصية)
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال الموارد المادية والبشرية في إدارة األزمات
يساوي ( ,)6.86وبذلك فإن الوزن النسبي ( ,)%64.30وأن قيمة اختبار T
يساوي) ,)3.738وأن القيمة االحتمالية ()Sig.تساوي ( ,)0.000وبذلك يعتبر المجال دال
إحصائياً عند مستوى دال لة  0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد
زاد عن درجة الحياد وىي  6وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات
المجال.
واتفقت النتائج مع دراسة (نصر ,)2014 ,التي أظيرت أف ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني
بمحافظات غزة ,تكفر ألفرادىا التدريب ,كأنو يكجد عبلقة طردية بيف درجة تكافر عممية تنمية
كتطكير المكارد البشرية ,كادارة األزمات لدػ الك ازرة ,كأنو يتكفر لدييا إمكانيات مادية كخدمات
مساندة ,تساعدىا عمى إدارة األزمات ,كمع دراسة (أبك ركبة ,)2013 ,حيث أظيرت نتائجيا بأف
جياز الشرطة الفمسطيني بمحافظات غزة يتكفر لديو اإلمكانات المادية كالبشرية بدرجة ضعيفة,
مما يجعل ىذا السبب عائقاً أماـ إدارة األزمة بالجياز ,كمع دراسة (الرضيع ,)2011 ,التي
أشارت إلى مكافقة أفراد العينة عمى أف تجييزات الدفاع المدني الخاصة بمكاجية األزمات
كالككارث أثبتت جدكاىا في حكادث سابقة ,كما أنو يكجد ككادر مدربة كقادرة عمى التعامل مع
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المعدات كالتقنيات الحديثة ,كتكفر اإلدارة التقنيات البلزمة كالمتعمقة بإدارة األزمة ,كمع دراسة
(أبك عزيز ,)2010 ,التي أظيرت أف ك ازرة الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة لدييا اإلمكانيات
المادية كالبشرية إلدارة األزمات بدرجة مقبكلة ,في ظل الحصار المفركض عمى القطاع ,كأيضاً
مدػ قدرة العامميف في الك ازرة عمى تحمل ضغكط العمل ,كمع دراسة (آؿ سالـ ,)2008 ,التي
أثبتت نتائجيا أنو مف الميـ تكافر المعدات البلزمة لتستطيع اإلدارة التعامل مع األزمات
كالككارث.
واختمفت نتائج دراسة الباحث مع دراسة ( ,)Unlu,A.and Others,2010حيث أظيرت
النتائج إلى عدـ كجكد الدعـ السياسي كاإلمكانات كالمكارد في تفعيل نظاـ إلدارة األزمات في
تركيا ,كبالتالي قد ال يقدر النظاـ التركي عمى مكاجية األزمات كالككارث المحتممة باإلمكانيات
كالمكارد الحالية ,كمع دراسة (أبك عزيز ,)2010 ,التي أظيرت النتائج بأنو ال يتكفر لدػ ك ازرة
الصحة الفمسطينية بمحافظات غزة مخصصات مالية عالية بدرجة كافية لمتعامل مع األزمات,
كىذا يشكل عائقاً أماـ إدارة األزمات بالك ازرة في ظل الحصار المفركض عمى القطاع ,كمع
دراسة (بف كردـ ,)2005 ,التي أظيرت بكجكد نقص في تأىيل الككادر البشرية القادمة عمى
التعامل مع األزمات ,كىك مف أىـ المعكقات التي تعترض عمل المجاف األمنية بشكل كبير.
التساؤل الثـاني :ىـل توجـد فـروق ذات داللـة احصـائية فـي مسـتوى أداء جيـاز الـدفاع المـدني
تعزى إلـى متغيـرات الشخصـية(المحافظـة ,سـنوات الخدمـة ,الـدورات التدريبيـة ,المؤىـل العممـي,
الرتبة العسكرية ,طبيعة العمل) ؟
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ التحقق مف الفرضيات التالية :
الفرض األول :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ الداللة (  )   0.05في مستكػ
أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير المحافظة(شماؿ غزة ,غزة ,الكسطى ,خانيكنس ,رفح)
كلمتحقق مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفركؽ في
مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير المحافظة (شماؿ غزة ,غزة ,الكسطى,
خانيكنس ,رفح) ,كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ()31
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جدول رقم ( )31نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAفي مستوى أداء جياز الدفاع المدني
تعزى إلى متغير المحافظة (شمال غزة ,غزة ,الوسطى ,خانيونس ,رفح)

المجاالت

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

17.197

4

4.299

447.835

195

2.297

المجمكع

465.032

199

بيف المجمكعات

23.328

4

5.832

داخل المجمكعات

488.426

195

2.505

المجمكع

511.754

199

بيف المجمكعات

51.733

4

12.933

داخل المجمكعات

5427.897

195

27.835

المجمكع

5479.630

199

بيف المجمكعات

18.139

4

4.535

داخل المجمكعات

504.172

195

2.585

المجمكع

522.311

199

بيف المجمكعات

40.728

4

10.182

داخل المجمكعات

466.379

195

2.392

المجمكع

506.382

195

بيف المجمكعات

23.451

4

5.863

داخل المجمكعات

599.378

195

3.074

المجمكع

622.829

199

مصدر التباين

بيف المجمكعات
التخطيط إلدارة األزمات داخل المجمكعات

عممية االتصاؿ في
إدارة األزمات
عممية اتخاذ الق اررات
في إدارة األزمات
المعمكمات كدكرىا في
إدارة األزمات
المكارد المادية كالبشرية
في إدارة األزمات
الدرجة الكمية
لبلستبانة

مجموع المربعات

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()F

().Sig

1.872

2.328

0.465

1.754

4.257

1.907

0.117

0.058

0.762

0.140

0.003

0.111

* قيمة  Fالجدكلية عند درجة حرية " "195 ,4كمستكػ داللة  0.05تساكؼ 2.41

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )31أف القيمة االحتمالية لدرجة الكمية تساكؼ ( )0.111كىي أكبر مف
مستكػ الداللة ( )0.05كقيمة  fالمحسكبة تساكؼ( ,)1.907كىي أقل مف قيمة  fالجدكلية
كالتي تساكؼ ( )2.41مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة
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(  )   0.05في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير المحافظة ,باستثناء ما يتعمق
بمجاؿ المكارد المادية كالبشرية في إدارة األزمات حيث كانت القيمة االحتمالية لممجاؿ تساكؼ
( )0.003كىي أقل مف مستكػ الداللة ( )0.05مما يدلل عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكػ داللة (  )   0.05في فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )   0.05
تعزػ إلى متغير المحافظة.
ويالحع الباحث بأف مستكػ أداء جياز الدفاع المدني متشابو في جميع المحافظات عند جميع
المجاالت عدا مجاؿ المكارد المادية كالبشرية ,كيفسر ذلؾ الباحث بأف جميع المجاالت المتشابية
ال يككف فييا مجاؿ كمساحة لمتميز بيف محافظة كأخرػ إلى حد ما ,كذلؾ التفاؽ جميع
المحافظات كاإلدارة المركزية عمى خطة مسبقة ,ككاضح فييا جميع المياـ كالصبلحيات
كالمسؤكليات ,كمحدد فييا كسائل االتصاؿ كبدائميا كطريقة الحصكؿ عمى المعمكمة كالى غير
ذلؾ مف البنكد التي يككف متفق عمييا في الخطة العامة لجياز الدفاع المدني كخصكصاً خطة
الطكارغ المكجكدة بالجياز ,أما مجاؿ المكارد المادية كالبشرية فيك المجاؿ الذؼ يكجد بو تمايز
كاختبلؼ بيف المحافظات ,كىذا منطقي مف كجية نظر الباحث ,كذلؾ الختبلؼ قدرات العامميف
في الجياز بيف محافظة كأخرػ ,كأيضاً الختبلؼ العتاد المكجكد أيضاً بالمحافظة تبعاً لمساحة
المحافظة جغرافياً ,كعدد السكاف فييا ,كطبيعة االحتكاؾ كالتماس مع جيش االحتبلؿ ,كىذا كمو
كغيره مف شأنو أف يكجد اختبلؼ في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني بيف المحافظات.
كلمتعرؼ عمى الفركؽ لصالح مف تككف تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات المتعددة كانت
النتائج حسب الجدكؿ ()32
جدول رقم ( )32نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة بين المحافظات في مجال الموارد المادية والبشرية

المجال
المكارد
المادية
كالبشرية في
إدارة األزمات
*

المحافظة

غزة

شمال غزة

الوسطى

خان يونس

شماؿ غزة
غزة

*-1.12889

الكسطى

*-1.39693

-0.26804

خاف يكنس

-0.28289

*0.84600

*1.11404

رفح

-0.64570

0.48319

0.75124

الفركؽ دالة عند مستكػ داللة (  0.05

)
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-0.36281

كمف خبلؿ نتائج اختبار  LSDتبيف :
 أف ىناؾ فركؽ في مجاؿ المكارد المادية كالبشرية في إدارة األزمات بيف كبل مف محافظةشماؿ غزة كمحافظة غزة لصالح محافظة غزة.
 كما يكجد فركؽ بيف كبل مف محافظة شماؿ غزة كمحافظة الكسطى لصالح محافظة الكسطى. كما يكجد فركؽ بيف كبل مف محافظة غزة كمحافظة خاف يكنس لصالح محافظة غزة. كما يكجد فركؽ بيف كبل مف محافظة الكسطى كمحافظة خاف يكنس لصالح محافظة الكسطى.ويستنتج الباحث مف الجدكؿ السابق تفكؽ محافظة الكسطى كتصدرىا لترتيب المحافظات في
مجاؿ المكارد المادية كالبشرية كيتبعيا محافظة غزة ,ثـ محافظة خانيكنس ,ثـ شماؿ غزة ,كأخي اًر
محافظة رفح ,كيبلحع الباحث بأف تفكؽ محافظة الكسطى ممفت لبلنتباه ,في ظل امتبلكيا ألقل
عدد مف العامميف بالجياز مقارنة بباقي المحافظات ,حيث بمغ عدد العامميف فييا ( )36مكظف,
ثـ تبعيـ محافظة غزة بكاقع ( )107مكظف ,كبعدىـ العامميف بمحافظة خانيكنس بكاقع ()95
مكظف ,كتبعيـ العامميف بمحافظة رفح بكاقع ( )75مكظف ,كأخي اًر عدد العامميف بمحافظة شماؿ
غزة بتعداد بمغ ( )71مكظف ,كبعد التكاصل مع قيادة جياز الدفاع المدني لبلستفسار عف سبب
ىذه النتيجة ,فقد أفادت قيادة الجياز بأف السبب في ذلؾ ىك االجتياد الشخصي مف قبل مسؤكؿ
مديرية محافظة الكسطى بالجياز ,الذؼ يسعى لتكفير المعدات كاآلليات التي تسيل عمل الجياز
في المحافظة كالحصكؿ عمى بعض التمكيل الذؼ يسمح بإنشاء بعض المقرات كالمراكز الجديدة
بالمحافظة خارج إطار المكازنات المصركفة لممحافظات ,كأيضاً لعدـ تأثر المحافظة باالعتداءات
اإلسرائيمية المتكررة ,حيث أف نسبة اليدر كالتمف مف اإلمكانيات المكجكدة بالمديرية قميل جداً
بالنسبة لباقي المحافظات نتيجة لعدـ تعرض المحافظة لمقصف الشديد مقارنة بمثيبلتيا األخريات
كخصكصاً في عدكاف ( )2009-2008كعدكاف ( ,)2014أما ترتيب باقي المحافظات فيعتبر
منطقي ضمف األعداد كاإلمكانيات المكجكدة لدػ المحافظات ,كىذه النتيجة مف ناحية تعتبر
انعكاس حقيقي لظركؼ جياز الدفاع المدني ,كمف ناحية أخرػ فيي تعتبر ميزة كقكة لنتائج
الدراسة كمصداقيتيا.
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الفرض الثاني :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في
مستوى أداء جياز الدفاع المدني تعزى إلى متغير سنوات الخدمة (أقل من  ,5من 10 – 5
سنة ,أكثر من  10سنة)
كلمتحقق مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفركؽ في
مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير سنكات الخدمة (أقل مف  ,5مف 10 – 5
سنة ,أكثر مف  10سنة) ,كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ()33
جدول رقم ( )33نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAفي مستوى أداء جياز الدفاع تعزى
إلى متغير سنوات الخدمة (أقل من  ,5من  10 – 5سنة ,أكثر من  10سنة)

المجاالت

التخطيط إلدارة األزمات

عممية االتصاؿ في إدارة
األزمات
عممية اتخاذ الق اررات في
إدارة األزمات
المعمكمات كدكرىا في إدارة
األزمات
المكارد المادية كالبشرية في
إدارة األزمات

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

1.369

2

.685

داخل المجمكعات

463.663

197

2.354

المجمكع

465.032

199

بيف المجمكعات

3.417

2

1.709

داخل المجمكعات

508.337

197

2.580

المجمكع

511.754

199

بيف المجمكعات

75.935

2

37.968

داخل المجمكعات

5403.695

197

27.430

المجمكع

5479.630

199

بيف المجمكعات

4.894

2

2.447

داخل المجمكعات

517.417

197

2.626

المجمكع

522.311

199

بيف المجمكعات

0.919

2

0.459

داخل المجمكعات

506.188

197

2.569

المجمكع

507.107

199

مصدر التباين

مجموع المربعات
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قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()F

().Sig

0.291

0.662

1.384

0.932

0.179

0.748

0.517

0.253

0.396

0.836

الدرجة الكمية
لبلستبانة

بيف المجمكعات

7.359

2

3.679

داخل المجمكعات

615.470

197

3.124

المجمكع

622.829

199

1.178

0.310

* قيمة  Fالجدكلية عند درجة حرية " "197 ,2كمستكػ داللة  0.05تساكؼ 3.04

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )33أف القيمة االحتمالية لدرجة الكمية تساكؼ ( )0.310كىي أكبر مف
مستكػ الداللة ( )0.05كقيمة  fالمحسكبة تساكؼ( ,)1.178كىي أقل مف قيمة  fالجدكلية
كالتي تساكؼ ( )3.04مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة
(  )   0.05في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير سنكات الخدمة.
ويعزو الباحـث تسػاكؼ أداء جيػاز الػدفاع المػدني عنػد متغيػر سػنكات الخدمػة لطبيعػة عمػل جيػاز
الدفاع المدني أثناء الطكارغ ,كخصكصاً االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة عمى محافظػات غػزة ,إذ
أف الخدمة ألقل مف خمس سنكات تككف كافيػة إلػى حػد مػا الكتسػاب ميػارات كفنيػات التعامػل مػع
األزمات كالككارث في ظل الدكرات التي يتمقاىا الممتحقػيف كالمنتسػبيف لمجيػاز ,كأيضػاً ىػؤالء الفئػة
ال يشػكمكف نسػبة كبيػرة فػي عينػة الد ارسػػة فقػد بمغػػت نسػبتيـ ( ,)%4.00أمػا الغالبيػػة العظمػى فقػػد
كانػػت لمػػذيف خػػدمكا مػػف ( -5أقػػل مػػف  10سػػنكات) فقػػد حصػػمكا عمػػى نسػػبة ( ,)%64.00كىػػذه
النتيجة طبيعية مف كجية نظر الباحث في ظل طبيعة المياـ المطمكبػة كاالمكانيػات المتػكفرة لػدػ
الجياز.
الفرض الثالث :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في
مستوى أداء جياز الدفاع المدني تعزى إلى متغير الدورات (لم أتمق أي دورة ,دورة واحدة,
دورتان ,ثالث دورات ,أكثر من ثالث دورات)
كلمتحقق مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفركؽ في
مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير الدكرات (لـ أتمق أؼ دكرة ,دكرة كاحدة,
دكرتاف ,ثبلث دكرات ,أكثر مف ثبلث دكرات) ,كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ()34
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جدول رقم ( )34نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAفي مستوى أداء جياز الدفاع تعزى
إلى متغير الدورات (دورة واحدة ,دورتان ,ثالث دورات ,أكثر من ثالث دورات)

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

3.016

3

1.005

داخل المجمكعات

462.016

196

2.357

المجمكع

465.032

199

بيف المجمكعات

2.881

3

0.960

داخل المجمكعات

508.873

196

2.596

المجمكع

511.754

199

بيف المجمكعات

56.708

3

18.903

داخل المجمكعات

5422.922

196

27.668

المجمكع

5479.630

199

بيف المجمكعات

1.151

3

0.384

داخل المجمكعات

521.160

196

2.659

المجمكع

522.311

199

المكارد المادية

بيف المجمكعات

1.292

3

0.431

كالبشرية في إدارة

داخل المجمكعات

505.815

196

2.581

المجمكع

506.382

199

بيف المجمكعات

4.460

3

1.487

داخل المجمكعات

618.369

196

3.155

المجمكع

622.829

199

المجاالت

التخطيط إلدارة
األزمات
عممية االتصاؿ في
إدارة األزمات
عممية اتخاذ الق اررات
في إدارة األزمات
المعمكمات كدكرىا في
إدارة األزمات

األزمات
الدرجة الكمية
لبلستبانة

مصدر التباين

مجموع المربعات

قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية
()F
0.427

0.370

0.683

0.144

0.167

0.471

().Sig
0.734

0.775

0.563

0.933

0.919

0.703

* قيمة  Fالجدكلية عند درجة حرية " "196 ,3كمستكػ داللة  0.05تساكؼ 2.65

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )34أف القيمة االحتمالية لدرجة الكمية تساكؼ ( )0.703كىي أكبر مف
مستكػ الداللة ( )0.05كقيمة  fالمحسكبة تساكؼ( ,)0.471كىي أقل مف قيمة  fالجدكلية
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كالتي تساكؼ ( )2.65مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة
(  )   0.05في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير الدكرات.
ويفســر الباحــث ىػػذه النتيجػػة عمػػى أنيػػا انعكػػاس حقيقػػي ككاقعػػي لطبيعػػة الميػػارات التػػي يمتمكيػػا
العامميف بالجياز كلسياسات الجياز في التدريب كالذؼ بدكره لـ يكجد أؼ فػركؽ فػي مسػتكػ أداء
جياز الػدفاع المػدني يعػزػ لمتغيػر عػدد الػدكرات التػي يتمقاىػا العػاممكف بالجيػاز ,فجميػع العػامميف
بالجي ػػاز بػ ػاختبلؼ رت ػػبيـ العس ػػكرية كمس ػػمياتيـ الكظيفي ػػة كمناص ػػبيـ اإلداري ػػة ,يخض ػػعكا لسمس ػػة
دكرات تؤىميـ لمتعامل مع أؼ أزمة مف الممكف حدكثيا كمحاكلة السيطرة عمييا بقدر اإلمكاف.

الفرض الرابع :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في
مستوى أداء جياز الدفاع المدني تعزى إلى متغير المؤىل العممي (ثانوية عامة وما دون,
دبموم ,بكالوريوس ,دراسات عميا)
كلمتحقق مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفركؽ في
مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير المؤىل العممي (ثانكية عامة كما دكف ,دبمكـ,
بكالكريكس ,دراسات عميا) ,كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ()35
جدول رقم ( )35نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAفي مستوى أداء جياز الدفاع تعزى
إلى متغير المؤىل العممي (ثانوية عامة وما دون ,دبموم ,بكالوريوس ,دراسات عميا)

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

13.007

3

4.336

داخل المجمكعات

452.026

196

2.306

المجمكع

465.032

199

بيف المجمكعات

10.360

3

3.453

داخل المجمكعات

501.394

196

2.558

المجمكع

511.754

199

المجاالت

التخطيط إلدارة
األزمات
عممية االتصاؿ في
إدارة األزمات

مصدر التباين

158

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()F

().Sig

1.880

1.350

0.134

0.259

عممية اتخاذ

بيف المجمكعات

684.812

3

228.271

الق اررات في إدارة

داخل المجمكعات

4794.818

196

24.463

المجمكع

5479.630

199

بيف المجمكعات

16.974

3

5.658

داخل المجمكعات

505.337

196

2.578

المجمكع

522.311

199

المكارد المادية

بيف المجمكعات

23.195

3

7.732

كالبشرية في إدارة

داخل المجمكعات

483.912

196

2.469

المجمكع

507.107

199

بيف المجمكعات

67.609

3

22.536

داخل المجمكعات

555.220

196

2.833

المجمكع

622.829

199

األزمات
المعمكمات كدكرىا
في إدارة األزمات

األزمات
الدرجة الكمية
لبلستبانة

9.331

2.194

3.132

7.956

0.000

0.090

0.027

0.000

* قيمة  Fالجدكلية عند درجة حرية " "196 ,3كمستكػ داللة  0.05تساكؼ 2.65

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )35أف القيمة االحتمالية لدرجة الكمية تساكؼ ( )0.000كىي أقل مف
مستكػ الداللة ( )0.05كقيمة  fالمحسكبة تساكؼ( ,)9.742كىي أكبر مف قيمة  fالجدكلية
كالتي تساكؼ ( )2.65مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة
(  )   0.05في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير المؤىل العممي ,ككذلؾ في
كبل مف مجاؿ عممية اتخاذ الق اررات كمجاؿ المكارد المادية البشرية في إلدارة األزمات.
ويفسر الباحث ىذه النتيجة عمى أنو مف الطبيعي اختبلؼ تقييـ مستكػ أداء جياز الدفاع المدني
تبعاً لمتغير المؤىل العممي ,فأصحاب الشيادات العميا يعتبركا أصحاب قرار ,كىـ بحد ذاتيـ
مكرد كمكسب كبير لجياز الدفاع المدني ,كعميو فإف اختبلؼ تقييـ العامميف لبعض مجاالت
الدراسة حسب المؤىل العممي ,كلمؤىل الدراسات العميا خصكصاً يعتبر منطقياً.
كلمتعرؼ عمى الفركؽ لصالح مف تككف تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات المتعددة كانت
النتائج حسب الجدكؿ ()36

159

جدول رقم ( )36نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة بين المؤىل العممي وعممية اتخاذ الق اررات والموارد
المادية والبشرية والدرجة الكمية لالستبانة

المجال

المؤىل العممي

دبموم

ثانوية عامة

بكالوريوس

ثانكية عامة
عممية اتخاذ الق اررات

دبمكـ

-0.22549

في إدارة األزمات

بكالكريكس

-0.23403

-0.00854

دراسات عميا

*-1.04160

*-1.81611

المكارد المادية
كالبشرية في إدارة
األزمات

*-1.80757

ثانكية عامة
دبمكـ

-0.18201

بكالكريكس

-0.20127

-0.20127

دراسات عميا

*-1.61118

*-1.42917

*-1.22790

ثانكية عامة

*

الدرجة الكمية

دبمكـ

-0.19598

لبلستبانة

بكالكريكس

-0.30384

0.30384

دراسات عميا

*-1.88057

*-1.68459

الفركؽ دالة عند مستكػ داللة (  0.05

*-1.57673

)

كمف خبلؿ نتائج اختبار  LSDتبيف بالنسبة لمجال عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات
ومجال الموارد المادية والبشرية والدرجة الكمية لالستبانة :
-

أف ىناؾ فركؽ بيف كبلً مف الذيف يحممكف مؤىل الدراسات العميػا كالثانكيػة العامػة كمػا دكنيػا
لصالح مؤىل الدراسات العميا في جميع المجاالت المذككرة سمفاً.

 ككػػذلؾ بػػيف ك ػبلً مػػف الػػذيف يحممػػكف مؤىػػل الد ارسػػات العميػػا كالػػدبمكـ لصػػالح مؤىػػل الد ارسػػاتالعميا في جميع المجاالت المذككرة سمفاً.
 ككػ ػػذلؾ بػ ػػيف ك ػ ػبلً مػ ػػف الػ ػػذيف يحممػ ػػكف مؤىػ ػػل الد ارسػ ػػات العميػ ػػا كالبكػ ػػالكريكس لصػ ػػالح مؤىػ ػػلالدراسات العميا في جميع المجاالت المذككرة سمفاً.
ويالحع الباحث حصكؿ مؤىل الدراسات العميا عمى المرتبػة األكلػى ثػـ البكػالكريكس ثػـ الػدبمكـ ثػـ
مؤىػػل الثانكيػػة العامػػة كمػػا دكف ,كىػػك ترتيػػب طبيعػػي حسػػب تصػػنيف المػػؤىبلت العمميػػة ,ويفســر
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الباحـــث تفػػكؽ الحاصػػميف عمػػى مؤىػػل الد ارسػػات العميػػا فػػي عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات عمػػى أنػػو مػػف
الطبيعي ذلؾ ,ذلؾ ألنيـ يعتبركا األقدر ألف يككنكا أصحاب المناصب العميا بالجياز ,كىـ الػذيف
يقكمػػكف بعمميػػة اتخػػاذ القػرار ,فيػػـ األقػػدر عمػػى تنفيػػذ ىػػذه العمميػػة كيتميػػزكف فييػػا عػػف غيػػرىـ مػػف
أصػحاب بػػاقي المػؤىبلت العمميػػة ,كيػػتعكس ذلػؾ أيضػاً عمػى مجػػاؿ المػكارد الماديػة كالبشػرية ,فيػػـ
يمتمككف إمكانيات كميارات خاصػة تميػزىـ عػف بػاقي العػامميف ,كبشػكل عػاـ فػإف الحاصػميف عمػى
مؤىل الد ارسػات العميػا يصػنفكف ضػمف الػدرجات العميػا ,كىػك مػا يػؤىميـ بشػكل تمقػائي لتقمػد الميػاـ
كالمناصػػب العميػػا بالجيػػاز ,كيمػػييـ بعػػد ذلػػؾ الحاصػػميف عمػػى مؤىػػل البكػػالكريكس ك ثػػـ الػػدبمكـ,
كأخيػ ػ اًر الحاص ػػميف عم ػػى ش ػػيادة الثانكي ػػة العام ػػة فم ػػا دكف ,كى ػػذا م ػػا تفسػ ػره نتيج ػػة الدرج ػػة الكمي ػػة
لبلستبانة حسب متغير المؤىل العممي.

الفرض الخامس :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في
مستوى أداء جياز الدفاع المدني تعزى إلى متغير الرتبة العسكرية (جندي -مساعد ,مساعد
أول – نقيب ,رائد فما فوق)
كلمتحقق مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفركؽ في
مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير الرتبة العسكرية (جندؼ -مساعد ,مساعد أكؿ
– نقيب ,رائد فما فكؽ) ,كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ()37
جدول رقم ( )37نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAفي مستوى أداء جياز الدفاع تعزى
إلى متغير الرتبة العسكرية (جندي  -مساعد ,مساعد أول – نقيب ,رائد فما فوق)

المجاالت

التخطيط إلدارة
األزمات

درجة

متوسط

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

27.329

2

13.665

داخل المجمكعات

437.703

197

2.222

المجمكع

465.032

199

مصدر التباين

مجموع المربعات
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قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية
()F
6.150

().Sig
0.003

بيف المجمكعات

15.076

2

7.538

داخل المجمكعات

496.679

197

2.521

المجمكع

511.754

199

بيف المجمكعات

305.393

2

152.696

داخل المجمكعات

5174.237

197

26.265

المجمكع

5479.630

199

بيف المجمكعات

26.353

2

13.176

داخل المجمكعات

495.958

197

2.518

المجمكع

522.311

199

المكارد المادية

بيف المجمكعات

16.437

2

8.219

كالبشرية في إدارة

داخل المجمكعات

490.670

197

2.491

المجمكع

507.107

199

بيف المجمكعات

48.851

2

24.426

داخل المجمكعات

573.978

197

2.914

المجمكع

622.829

199

عممية االتصاؿ في
إدارة األزمات
عممية اتخاذ الق اررات
في إدارة األزمات
المعمكمات كدكرىا
في إدارة األزمات

األزمات
الدرجة الكمية
لبلستبانة

2.990

5.814

5.234

3.300

8.383

0.053

0.004

0.006

0.039

0.000

* قيمة  Fالجدكلية عند درجة حرية " "197 ,2كمستكػ داللة  0.05تساكؼ 3.04

تبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )37أف القيمػػة االحتماليػػة لدرجػػة الكميػػة تسػػاكؼ ( )0.000كىػػي أقػػل مػػف
مسػػتكػ الداللػػة ( )0.05كقيمػػة  fالمحسػػكبة تسػػاكؼ( ,)8.383كىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة  fالجدكليػػة
كالتػ ػػي تسػ ػػاكؼ ( )3.04ممػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتكػ داللػ ػػة
(  )   0.05في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تعزػ إلى متغير الرتبة العسكرية.
يالحع الباحث كجكد اختبلؼ في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني في جميع مجاالت الدراسة,
عدا مجاؿ عممية االتصاؿ في إدارة األزمات ,يعزػ لمتغير الرتبة العسكرية ,كتصدر الذيف
يحممكف الرتب السامية كىـ رائد فما فكؽ قائمة الترتيب ,ثـ تبلىـ مف يحممكف رتبة مساعد أكؿ
حتى نقيب ,ثـ أخي اًر تبلىـ مف يحممكف رتب جندؼ حتى مساعد ,كالسبب في تصدر أصحاب
الرتب السامية لجدكؿ الترتيب ىك أنيـ أصحاب القرار ,كىـ القيادة الحقيقية كالفعمية لمجياز لذلؾ
مف الطبيعي حصكليـ عمى ىذه المرتبة ,في ضكء اإلمكانيات كالميارات كالفنيات التي يمتمككىا
كالتي تميزىـ عف باقي العامميف بالجياز ,أما تساكؼ جميع الرتب في مجاؿ عممية االتصاؿ في
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إدارة األزمات فيعزو الباحث ذلؾ إلى طبيعة ككيفية تنفيذ ىذه العممية أثناء كقكع األزمة ,ففي
بعض األماكف يقكـ بعض أصحاب رتب الضباط المميزيف بتنفيذ بعض المياـ التي تتشابو في
أغمبيا مع مياـ أصحاب الرتب السامية ,كالتنسيق كاصدار بعض الق اررات السريعة في الميداف
كغير ذلؾ مف المياـ الميدانية التي يتـ تنفيذىا كقت كقكع األزمة.
كلمتعرؼ عمى الفركؽ لصالح مف تككف تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات المتعددة كانت
النتائج حسب الجدكؿ ()38
جدول رقم ( )38نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة بين الرتبة العسكرية ومجال التخطيط وعممية اتخاذ
الق اررات ومجال المعمومات والموارد المادية والبشرية والدرجة الكمية لالستبانة

المجال

صف ضابط

الرتبة العسكرية

مساعد -نقيب

جندؼ  -مساعد
التخطيط إلدارة األزمات

عممية اتخاذ الق اررات في
إدارة األزمات
المعمكمات كدكرىا في
إدارة األزمات
المكارد المادية كالبشرية
في إدارة األزمات
الدرجة الكمية
لبلستبانة
*

مساعد -نقيب

*-0.51072

رائد فما فكؽ

*-1.21226

-0.70154

جندؼ  -مساعد
مساعد -نقيب

-0.28422

رائد فما فكؽ

*-1.74057

*-1.45635

جندؼ  -مساعد
مساعد -نقيب

-0.34399

رائد فما فكؽ

*-1.19413

*-0.85014

جندؼ  -مساعد
مساعد -نقيب

-0.09484

رائد فما فكؽ

*-0.88349

*-0.78866

جندؼ  -مساعد
مساعد -نقيب

-0.28287

رائد فما فكؽ

*-1.57659

الفركؽ دالة عند مستكػ داللة (  0.05

)
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*-1.29373

كمف خبلؿ نتائج اختبار  LSDتبيف بالنسبة لمجال التخطيط إلدارة األزمات :
 أف ىناؾ فركؽ بيف كبلً مف الذيف يحممكف رتبة جندؼ حتى مساعد كمف يحممكف رتبةمساعد أكؿ حتى النقيب لصالح مف يحممكف رتبة مساعد أكؿ حتى النقيب.
 ككذلؾ بيف كبلً مف الذيف يحممكف رتبة جندؼ حتى مساعد كمف يحممكف رتبة رائد فما فكؽلصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
 ككذلؾ بيف كبلً مف الذيف يحممكف رتبة مساعد أكؿ حتى النقيب كمف يحممكف رتبة رائد فمافكؽ لصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
أما بالنسبة لمجال عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات تبين أن :
 ىنػػاؾ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف كػبلً مػػف الػػذيف يحممػػكف رتبػػة جنػػدؼ حتػػى مسػػاعد كمػػف يحممػػكفرتبػػة مسػػاعد أكؿ حتػػى النقيػػب ,ككجػػكد فػػركؽ بػػيف كػػبل مػػف الػػذيف يحممػػكف رتبػػة جنػػدؼ حتػػى
مساعد كمف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ لصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
 ككذلؾ بيف كبلً مف الذيف يحممػكف رتبػة مسػاعد أكؿ حتػى النقيػب كمػف يحممػكف رتبػة ارئػد فمػافكؽ لصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
أما بالنسبة لمجال المعمومات ودورىا في إدارة األزمات تبين أن :
 ىنػػاؾ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف كػبلً مػػف الػػذيف يحممػػكف رتبػػة جنػػدؼ حتػى مسػػاعد كمػػف يحممػػكفرتبػػة مسػػاعد أكؿ حتػػى النقيػػب ,ككج ػكد فػػركؽ بػػيف ك ػبلً مػػف الػػذيف يحممػػكف رتبػػة جنػػدؼ حتػػى
مساعد كمف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ لصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
 ككذلؾ بيف كبلً مف الذيف يحممػكف رتبػة مسػاعد أكؿ حتػى النقيػب كمػف يحممػكف رتبػة ارئػد فمػافكؽ لصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
أما بالنسبة لمجال الموارد المادية والبشرية في إدارة األزمات تبين أن :
 ىنػػاؾ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف كػبلً مػػف الػػذيف يحممػػكف رتبػػة جنػػدؼ حتػػى مسػػاعد كمػػف يحممػػكفرتبػػة مسػػاعد أكؿ حتػػى النقيػػب ,ككج ػكد فػػركؽ بػػيف ك ػبلً مػػف الػػذيف يحممػػكف رتبػػة جنػػدؼ حتػػى
مساعد كمف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ لصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
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 ككذلؾ بيف كبلً مف الذيف يحممػكف رتبػة مسػاعد أكؿ حتػى النقيػب كمػف يحممػكف رتبػة ارئػد فمػافكؽ لصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
أما بالنسبة لمدرجة الكمية لالستبانة تبين أن :
 ىنػػاؾ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف كػبلً مػػف الػػذيف يحممػػكف رتبػػة جنػػدؼ حتػػى مسػػاعد كمػػف يحممػػكفرتبػػة مسػػاعد أكؿ حتػػى النقيػػب ,ككجػػكد فػػركؽ بػػيف ك ػبلً مػػف الػػذيف يحممػػكف رتبػػة جنػػدؼ حتػػى
مساعد كمف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ لصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
 ككذلؾ بيف كبلً مف الذيف يحممػكف رتبػة مسػاعد أكؿ حتػى النقيػب كمػف يحممػكف رتبػة ارئػد فمػافكؽ لصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ.
ويفسر الباحث نتائج مجاؿ التخطيط إلدارة األزمات بأف الذيف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ ىـ في
األغمب المخكليف بكضع الخطط العامة لمجياز ,كخطط الطكارغ ,الخطط التشغيمية ,كذلؾ
طبيعي لتفكؽ أصحاب ىذه الرتب عف غيرىـ في مستكػ التفكير أك المؤىل العممي الذؼ يمتمكو,
أك الخبرة التي يمتمكيا ,كمف الطبيعي أف يكجد فركؽ في النظرة لعممية التخطيط بيف أصحاب
رتب رائد فما فكؽ كباقي الرتب ,كىذا ينطبق أيضاً عمى مجاؿ عممية اتخاذ الق اررات ,إذ أف الذيف
يحممكف رتب رائد فما فكؽ فاألغمب ىـ قادة فرؽ إدارة األزمات ,كمف الطبيعي أف يككنكا ىـ
أصحاب القرار ,كيككف القرار عندىـ فاألغمب محصمة الخبرات التي اكتسبكىا مف تعامميـ مع
االعتداءات اإلسرائيمية السابقة عمى محافظات غزة ,كاألزمات كالككارث الطبيعية التي مر بيا
محافظات غزة ,كأيضاً لمدكرات التخصصية التي تمقكىا كأىمتيـ ألف يككنكا قادة أصحاب قرار
فعاؿ ,كأيضاً يتميز الذيف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ عف غيرىـ في مجاؿ المعمكمات كدكرىا في
إدارة األزمات كمجاؿ المكارد المادية كالبشرية ,الطبلعيـ الكاسع ,إذ أنيـ ىـ مف يمتمككف
المعمكمات الحساسة كالتفصيمية ,كىـ األقدر عمى قراءتيا كتحميميا كاستنباط منيا المستقبل
كاستقراء أحداثو ,كىذا بدكره يجعميـ يتصرفكف كفق الخطط التي يركنيا مناسبة ,كأيضاً يعتبركا
ىـ أفضل مكرد بشرؼ لجياز الدفاع المدني ,فمؤىبلتيـ العممية كخبراتيـ كمياراتيـ تجعميـ ايضاً
في صدارة ىذا المجاؿ .كبشكل عاـ فإف أصحاب الرتب السامية (رائد فما فكؽ) ,يعتبركا مف
أفضل الككادر كأميرىا كيمييـ بعد ذلؾ مف يحممكف رتبة مساعد أكؿ حتى نقيب ,كبعدىـ مف
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يحممكف رتبة جندؼ حتى مساعد ,كىذا الترتيب يعتبر طبيعي كنتيجة منطقية كفق المعطيات
كالتحميبلت التي سردىا الباحث في سابق المجاالت.
الفرض السادس :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في
مستوى أداء جياز الدفاع تعزى إلى متغير المؤىل العممي ُتعزى إلى متغير طبيعة العمل

كلمتحقق مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار  Tلمعينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ في

مستكػ أداء جياز الدفاع تعزػ إلى متغير المؤىل العممي تُعزػ إلى متغير طبيعة العمل,
كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ()39
جدول رقم ( )39نتائج اختبار  Tلمعينتين المستقمتين ) (Independent Samples T Testالختبار
الفروق في مستوى أداء جياز الدفاع تعزى إلى متغير المؤىل العممي ُتعزى إلى متغير طبيعة العمل

المجاالت

التخطيط إلدارة األزمات
عممية االتصاؿ في إدارة األزمات
عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات

المعمكمات كدكرىا في إدارة األزمات
المكارد المادية كالبشرية في إدارة األزمات
الدرجة الكمية لبلستبانة

المتوسط

االنحراف

طبيعة

الحسابي

المعياري

ميداني

97

6.75

1.453

إدارؼ

103

7.25

1.565

ميداني

97

6.57

1.692

إدارؼ

103

6.91

1.504

ميداني

97

6.59

1.479

إدارؼ

103

7.77

1.410

ميداني

97

6.68

1.527

إدارؼ

103

7.02

1.693

ميداني

97

6.35

1.470

إدارؼ

103

6.48

1.711

ميداني

97

6.60

1.371

إدارؼ

103

7.08

1.054

العمل

العدد

* قيمة  Tالجدكلية عند درجة حرية " "198كمستكػ داللة  0.05تساكؼ  1.96
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قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()T

().Sig

-2.311

0.022

-1.504

0.134

-1.595

0.112

-1.483

0.140

-0.555

0.580

-1.926

0.056

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )39أف القيمة االحتمالية لدرجة الكمية تساكؼ ( )0.0561كىي أكبر مف
مستكػ الداللة ( )0.05كقيمة  tالمحسكبة تساكؼ ( )-1.926كىي أقل مف قيمة  tالجدكلية
كالتي تساكؼ ( )1.96مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة
(  )   0.05في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني تُعزػ إلى متغير طبيعة العمل
ويعزو الباحـث تسػاكؼ أداء جيػاز الػدفاع المػدني عنػد متغيػر طبيعػة العمػل فػي جميػع المجػاالت,
عػػدا مجػػاؿ التخطػػيط إلدارة األزم ػػات ,إلػػى تشػػابو عمػػل المي ػػدانييف كاإلداريػػيف عنػػد كقػػكع األزم ػػة
فجميع العػامميف فػي جيػاز الػدفاع المػدني كقػت كقػكع األزمػة يتحكلػكف إلػى ميػدانييف ,كىػذا السػبب
الرئيسػػي فػػي عػػدـ كجػػكد اخػػتبلؼ فػػي مسػػتكػ أداء جيػػاز الػػدفاع المػػدني ,أمػػا كجػػكد اخػػتبلؼ فػػي
مجاؿ عممية التخطػيط إلدارة األزمػات فيعػزػ إلػى طبيعػة ىػذه العمميػة التػي تعتبػر مػف اختصػاص
اإلدارييف ,كىـ الجية المخكلة بكضعيا كتنفيذىا كمتابعتيا ,كايضاً الختبلؼ الشخصػيات اإلداريػة
عف الميدانية مف ناحية التفكير كالتصرؼ كقت األزمة ,كطبيعة الػدكرات التػي يتمقكنيػا كغيػر ذلػؾ
مف الميزات التي تميز اإلدارييف عف الميدانييف.

التســاؤل الثالــث :مــا دور جيــاز الــدفاع المــدني فــي إدارة األزمــة مــن وجيــة نظــر جيــات ذات
العالقة (وزارة األشغال العامة واإلسكان ,جمعية اليالل األحمـر الفمسـطيني ,اإلسـعاف والطـوارئ
التابع لوزارة الصحة الفمسطينية) ؟
ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم تحميل فقرات االستبانة الثانية المتعمقة بالجيات ذات العالقة:
 -1مجال التخطيط إلدارة األزمات
تـ استخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة الحيػاد
(الدرجة المتكسطة) كىي  6أـ تختمف عنيا (أكبر مف أك أقل مف الدرجة المتكسطة) كنتائج كما
في جدكؿ ()40

167

جدول ( )40المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال التخطيط إلدارة األزمات

#

1

المتوسط

الفقرة

الحسابي

الحسابي
النسبي

االختبار

االحتمالية الترتيب
()Sig

6.55

65.50

2.317

0.023

1

6.41

64.10

1.633

0.107

3

6.05

60.50

0.231

0.818

6

6.10

61.00

0.369

0.713

5

6.22

62.20

0.973

0.334

4

6.55

65.50

1.999

0.049

2

6.02

60.20

0.123

0.903

8

8

تساعد الخطط المعدة عمى إدارة األزمات بشكل فعاؿ

6.05

60.50

0.200

0.842

7

9

يكجد خطط بديمة لمتعامل مع السيناريكىات المختمفة لؤلزمات

5.91

59.10

0.749

9

5.52

55.20

0.092

10

6.14

61.40

2
3
4
5
6
7

تمتزـ إدارة الدفاع المدني بالخطط المكضكعة أثناء إدارة األزمات

المتوسط

قيمة

القيمة

تشارؾ إدارة الدفاع المدني الدكائر األخرػ ذات العبلقة بالجيات
األخرػ أثناء إعداد الخطط التنفيذية
تتكقع إدارة الدفاع المدني المخاطر المحتمل حدكثيا مف خبلؿ رصد
كتحميل االحتماالت كالتغييرات التي تشير بكقكع أزمة
تيتـ إدارة الدفاع المدني بجمع كاكتشاؼ عبلمات الخمل التي قد
تككف مؤش اًر لكقكع األزمة
تقكـ اإلدارة بالتخطيط المسبق لمتعامل مع األزمات فكر حدكثيا
تكجد خطط كسيناريكىات معدة لدػ إدارة الدفاع المدني إلدارة
األزمات كالككارث
يتـ كضع برنامج زمني لتنفيذ المياـ المكضحة بالخطة كتدريب فريق
األزمات عمى تنفيذىا

 10تمتاز الخطة بالمركنة مما يزيد مف فعاليتيا في مكاجية األزمات
جميع فقرات المجال مع ًا

0.321
1.711
0.749

0.457

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستكؼ داللة ( .)   0.05

تبين النتائج من خالل الجدول رقم ( )40أن أعمى وأدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا
المجال كانت عمى النحو اآلتي:
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 .1الفقرة رقـ ( )1التي نصت عمى " تمتزم إدارة الدفاع المدني بالخطط الموضوعة أثناء إدارة
األزمات ".قد احتمت المرتبة األكلى بكزف النسبي ( ,(%65.50مما يدؿ عمى أف الفقرة قد
حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
 .2الفقرة رقـ ()6التي نصت عمى " توجد خطط وسيناريوىات معدة لدى إدارة الدفاع المدني
إلدارة األزمات والكوارث ".قد احتمت المرتبة الثانية بكزف النسبي ( ,(%65.50مما يدؿ
عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
يالحع الباحث أف الفقرة رقـ ( )6(,)1قد حصمت عمى المرتبة األكلى كالثانية في ترتيب الفقرات
ليذا المجاؿ كيفسر الباحث ىذه النتيجة بأنيا صادقة إذ أف جميع الجيات ذات العبلقة كمف
خبلؿ المقاببلت أشادت بتخطيط جياز الدفاع المدني لؤلزمات كاذا أردنا أف نقارف أجكبة
العامميف لجياز الدفاع المدني كالعامميف بالجيات ذات العبلقة لكجدنا تشابو في ترتيب الفقرتيف
رقـ ( )6(,)1كىذا يعززه الميندس سمير المكح حيث قاؿ " بأنو مف المتكقع أنو لدػ جياز الدفاع
المدني خطة طكارغ يتـ تفعمييا كقت الحرب كلكف مف المؤكد أنو ينقصيا تكفير المكجستيات
كاالحتياجات المادية التي تعمل عمى نجاح الخطة " (مقابمة شخصية) ,كأضاؼ األستاذ عاطف
الرمبلكؼ عندما قاؿ " بأف جميع المؤشرات تدؿ عمى كجكد خطة طكارغ كاضحة لدػ جياز
الدفاع المدني كالحظنا ذلؾ مف خبلؿ تكزيع السيارات كالمعدات عمى المناطق ,تشعر بأف قيادة
مقدراتيا عمى الشكل المناسب الستغبلليا عمى أفضل استغبلؿ"
الجياز تعرؼ ما تريد كتكزع َ

(مقابمة شخصية) ,كأيضاً عزز ذلؾ الدكتكر بشار مراد عندما قاؿ " تشعر بأف جياز الدفاع
المدني لديو خطة كلكنو يفتقر لئلمكانيات كاالحتياجات التي تساعده عمى تنفيذ المياـ المكجكدة
بيا " (مقابمة شخصية).
 .3الفق ػرة رقػػـ ()9التػػي نصػػت عمػػى " يوجــد خطــط بديمــة لمتعامــل مــع الســيناريوىات المختمفــة
لألزمات " قد احتمت المرتبة قبل األخيرة بكزف النسبي ( ,(%59.10مما يدؿ عمى أف الفقػرة
قد حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
 .4الفقرة رقـ ()10التي نصت عمػى " تمتاز الخطة بالمرونة مما يزيد من فعاليتيا في مواجيـة
األزمات " قد احتمت المرتبة العاشرة بػكزف النسػبي ( ,(%55.20ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة قػد
حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
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يفســـر الباحـــث حص ػػكؿ الفقػ ػرة رق ػػـ ( )10(,)9عم ػػى أدن ػػى ترتي ػػب ,ف ػػي أن ػػو ال يت ػػكفر احتياج ػػات
كمعػػدات تسػػاعد الجيػػاز عمػػى تنفيػػذ أؼ خطػػة بديمػػة كىػػك مػػا أكػػده العقيػػد دمحم العطػػار فػػي تعقيبػػات
سػػابقة ,كربمػػا حصػػمت الفق ػرة رقػػـ ( )10عمػػى أدنػػى شػػيء لحجػػـ الضػػغط الػػذؼ يكػػكف مكجػػكد فػػي
الميػػداف ممػػا يػػؤثر سػػمباً عمػػى طريقػػة تنفيػػذ الخطػػة ’ كااللتػزاـ بالتعميمػػات كالخطػػكط العامػػة لكػػي ال
يحػػدث أؼ أخطػػاء قػػد تسػػفر عػػف خسػػارة أركاح أك ممتمكػػات أك تػػؤثر عمػػى عمػػل ط ػكاقـ الجيػػاز
بشكل عاـ.
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال التخطيط إلدارة األزمات يساوي (,)6.14
وبذلك فإن الوزن النسبي ( ,)%61.40وأن قيمة اختبار  Tيساوي) ,)0.749وأن القيمة
االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ,)0.457وبذلك يعتبر المجال غير دال إحصائياً عند مستوى
داللة  0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال ال يختمف عن درجة الحياد
وىي .6
كق ػػد ذكـــر الباحـــث ف ػػي تحمي ػػل االس ػػتبانة األكل ػػى المكاض ػػع الت ػػي تكافق ػػت فيي ػػا نت ػػائج د ارس ػػتو م ػػع
الدراسات السابقة ,كالمكاضع التي اختمفت معيا فيما يتعمق بيذا المجاؿ.
 -2مجال عممية االتصال والتواصل في إدارة األزمات
تـ استخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة الحيػاد
(الدرجة المتكسطة) كىي  6أـ تختمف عنيا (أكبر مف أك أقل مف الدرجة المتكسطة) كنتائج كما
في جدكؿ ()41

جدول ( )41المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات المجال عممية االتصال والتواصل
في إدارة األزمات

م

1

المتوسط

الفقرة

الحسابي

تمجأ إدارة الدفاع المدني إلى كسائل اتصاؿ بديمة مع الجيات
األخرػ كقت األزمة
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6.18

المتوسط
الحسابي
النسبي
61.18

قيمة
االختبار
0.768

القيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig
0.445

6

2
3
4
5

تتصرؼ إدارة الدفاع المدني كفق آليات اتصاؿ متعارؼ عمييا
مسبقاً عند انقطاع االتصاؿ
يتكفر لدػ الدفاع المدني نظاـ اتصاؿ فعاؿ مشترؾ يسيل
تدفق المعمكمات لمتعامل مع األزمة
تمتاز كسائل اتصاؿ األزمة التي يستخدميا الدفاع المدني بعدـ
إعاقة المعمكمة
تجرؼ عمميات االتصاؿ بشكل دقيق كسريع لمحد مف تفاقـ
أضرار األزمة

6.25

62.50

1.058

0.294

1

6.12

61.20

0.486

0.628

5

6.01

60.10

0.056

0.955

9

6.02

60.20

0.117

0.908

8

يتسـ الييكل التنظيمي بمركنة كافية تساعد عمى التعاكف
6

6.05

كاالتصاؿ بيف جيات االختصاص بالدفاع المدني كالدكائر

60.50

0.261

0.795

7

المعنية مف الجيات األخرػ
7
8
9
10

يتـ االعتماد عمى كسائل اتصاؿ حديثة عند كقكع األزمات
يتـ التنسيق بيف الدفاع المدني كالجيات األخرػ فكر كقكع
األزمة لمتعامل مع المستجدات
يتـ استخداـ االتصاؿ الرسمي مع الجيات األخرػ أثناء كقكع
األزمة
يكجد نظاـ تغذية راجعة كتقييـ لممعمكمات الكاردة مف مكاف
كقكع األزمة كالتعامل معيا بجدية كفق ما تقتضيو الحاجة
جميع فقرات المجال معاً

5.47

54.70

-2.255

0.027

10

6.17

61.70

0.664

0.509

3

6.20

62.00

0.826

0.412

2

6.12

61.20

0.579

0.564

4

5765

670.. 56756

0.744

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستكؼ داللة ( .)   0.05

تبين النتائج من خالل الجدول رقم ( )41أن أعمى وأدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا
المجال كانت عمى النحو اآلتي:
 .1الفقرة رقـ ( )2التي نصت عمى " تتصرف إدارة الدفاع المدني وفق آليات اتصال متعارف
عمييا مسبقاً عند انقطاع االتصال ".قد احتمت المرتبة األكلى بكزف النسبي (,(%62.50
مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
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 .2الفقرة رقـ ( )4التي نصت عمى " يتم استخدام االتصال الرسمي مع الجيات األخرى أثناء
وقوع األزمة ".قد احتمت المرتبة الثانية بكزف النسبي ( ,(%62.20مما يدؿ عمى أف الفقرة قد
حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
يعزو الباحث لحصكؿ الفقرة رقـ ( )2عمى الترتيب األكؿ إلى سياسة جياز الدفاع المدني في
فتح قنكات االتصاؿ كافة بيف الجياز كالجيات التي يتعامل معيا كقت حدكث األزمة كىك ما
كاف مخطط لو جيداً مف قبل قيادة الجياز في تجييز غرؼ العمميات بكافة كسائل االتصاؿ
المتاحة كالممكف استخداميا كعمل قاعدة بيانات باألرقاـ التي سيتعاممكف معيا كفتح خطكط
ساخنة أثناء إدارة األزمة كىذا ما لمسو األستاذ عاطف الرمبلكؼ عندما قاؿ " باف التكاصل بينا
كبيف قيادة الجياز يتـ عمى أعمى مستكػ كىناؾ تنسيق كتعاكف دائـ بيننا كخصكصاً فيما يتعمق
باإلسعافات " (مقابمة شخصية) ,ك أضاؼ أيضاً الميندس سمير المكح عندما قاؿ " بأنو كاف لدػ
الدفاع المدني أشخاص يتكاصمكف معنا عمى مدار الساعة كخصكصاً في التكاصل معي ككنت
أالحع بأف الذيف يقكمكف بالتنسيق رتبيـ العسكرية ال تقل عف رائد كهللا أعمـ " (مقابمة شخصية),
كيعزز ذلؾ حصكؿ الفقرة رقـ ( )4عمى المرتبة الثانية ,كقاؿ الدكتكر بشار مراد " بأف االتصاؿ
بيننا يتـ في حاؿ عدـ مقدرتيـ عمى السيطرة عمى المنطقة التي يريدكا اجبلءىا كانقاذ المصابيف
الذيف فييا فيتـ االتصاؿ كالتنسيق معنا كفق المياـ التي تـ التكافق عمييا بيننا سابقاً " (مقابمة
شخصية).
 .3الفقرة رقـ ( )9التي نصت عمى " تمتاز وسائل اتصال األزمة التي يستخدميا الدفاع المدني
بعدم إعاقة المعمومة " قد احتمت المرتبة التاسعة بكزف النسبي ( ,(%60.10مما يدؿ عمى
أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
 .4الفقرة رقـ ( )7التي نصت عمى " يتم االعتماد عمى وسائل اتصال حديثة عند وقوع األزمات
" قد احتمت المرتبة العاشرة كاألخيرة ,بكزف النسبي ( ,(%54.70مما يدؿ عمى أف الفقرة قد
حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
ويعقب الباحث عمى الفقرة رقـ ( )9كيقكؿ بأنو عمى الرغـ مف حصكؿ ىذه الفقرة عمى الترتيب
التاسع إال أف نسبة المكافقة عمييا مف قبل المبحكثيف كانت بدرجة مكافقة متكسطة ويوصي
الباحث ىنا بضركرة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بيف جياز الدفاع المدني كالجيات التي يتعامل
172

معيا كقت حدكث أؼ أزمة مف أجل الكصكؿ السريع ألؼ معمكمة مف الممكف أف تفيد أك تخدـ
الجياز في تسييل ميامو ,كيبلحع الباحث أيضاً حصكؿ الفقرة رقـ ( )7عمى الترتيب األخير
كما حصمت ىذه الفقرة عمى نفس الترتيب في االستبانة السابقة كالسبب في ذلؾ قمة اإلمكانيات
كىك ما تـ شرحو سابقاً في نفس الفقرة مف االستبانة الخاصة بالعامميف بجياز الدفاع المدني.
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال عممية االتصال والتواصل في إدارة األزمات
يساوي ( ,)6.06وبذلك فإن الوزن النسبي ( ,)%60.60وأن قيمة اختبار T
يساوي) ,)0.327وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ,)0.744وبذلك يعتبر المجال غير
دال إحصائياً عند مستوى داللة  0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال
ال يختمف عن درجة الحياد وىي .6
كقد ذكر الباحث في تحميل االستبانة األكلى المكاضع التي تكافقت فييا نتائج دراستو مع
الدراسات السابقة ,كالمكاضع التي اختمفت معيا فيما يتعمق بيذا المجاؿ.
 -3مجال الفرق العاممة أثناء إدارة األزمات
تـ استخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة الحيػاد
(الدرجة المتكسطة) كىي  6أـ تختمف عنيا (أكبر مف أك أقل مف الدرجة المتكسطة) كنتائج كما

في جدكؿ ()42

جدول ( )42المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال الفرق العاممة أثناء إدارة
األزمات

م

1
2
3

المتوسط

الفقرة

الحسابي

تـ عقد دكرات مشتركة بيف جياز الدفاع المدني كالدكائر المعنية
بالجيات ذات العبلقة
ؽ
بناء عمى
يتـ اختيار فر الدفاع المدني الخاصة بإدارة األزمة ً
الكفاءة كالمينية
تعمل إدارة الدفاع المدني عمى عقد لقاءات دكرية لفرؽ إدارة
األزمة قبل كقكع األزمة
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المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

6.14

61.40

0.562

0.576

4

6.44

64.40

2.069

0.042

2

6.25

62.50

1.180

0.242

3

4

تتحمل الفرؽ العاممة في جياز الدفاع المدني ضغكط العمل

7.00

70.00

3.999

0.000

1

5

تعمل الفرؽ العاممة كفق رؤية مخطط ليا مسبقاً

5.97

59.70

-0.120

0.905

6

6.10

61.00

0.398

0.692

5

5.82

58.20

-0.688

0.494

7

5.52

55.20

-1.556

0.124

10

5.75

57.50

-0.948

0.346

9

5.82

58.20

-0.664

0.509

8

576.

676.6 567.6

0.636

6
7
8
9
10

تمتمؾ الفرؽ العاممة صبلحيات كاممة في إدارة األزمة كليا دكر
في اتخاذ الق اررات
تيتـ إدارة الدفاع المدني بتكفير مكظفيف احتياطييف لمعمل أثناء
الطكارغ كاألزمات
يتـ منح حكافز معنكية لفرؽ الدفاع المدني التي أدارت األزمة
يكجد طكاقـ بشرية كفنية كافية لتنفيذ خطة مكاجية األزمات
كالككارث
يسيل الحصكؿ عمى اإلمكانيات البشرية المطمكبة مف جياز
الدفاع المدني لمتعامل مع األزمة
جميع فقرات المجال مع ًا
* المتكسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستكؼ داللة ( .)   0.05

تبين النتائج من خالل الجدول رقم ( )42أن أعمى وأدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا
المجال كانت عمى النحو التالي:
 .1الفقرة رقـ ( )4التي نصت عمى " تتحمل الفرق العاممة في جياز الدفاع المدني ضغوط
العمل ".قد احتمت المرتبة األكلى بكزف النسبي ( ,(%70.00مما يدؿ عمى أف الفقرة قد
حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
بناء
 .2الفقرة رقـ ()2التي نصت عمى " يتم اختيار فرق الدفاع المدني الخاصة بإدارة األزمة ً
عمى الكفاءة والمينية ".قد احتمت المرتبة الثانية بكزف النسبي ( ,(%64.40مما يدؿ عمى
أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
ويعزو الباحث حصكؿ الفقرة رقـ ( )2(,)4عمى أعمى ترتيب نتيجة الجيد الكبير الذؼ قاـ بو
العامميف في جياز الدفاع المدني في إدارتيـ ألزمة العدكاف اإلسرائيمي كالذؼ لمسو جيداً جميع
شرائح المجتمع كخصكصاً الجيات التي تعامل معيا الجياز بشكل مباشر كأثنى الدكتكر بشار
مراد عمى الركح التي يمتمكيا العامميف في الجياز حيث قاؿ " الحظت أف طكاقـ عمل جياز
الدفاع المدني تدخل ألماكف القصف كالحرب بكل جرأة كمثابرة كلدييـ الخبرة الكافية لمتعامل مع
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مثل ىذه األزمات " (مقابمة شخصية) ,كأيضاً أكد ذلؾ األستاذ عاطف الرمبلكؼ عندما قاؿ " بأف
جياز الدفاع المدني يمتمؾ كفاءات جيدة كىذا يعكد لقيادتو الحكيمة كالخبرات الرىيبة التي تـ
استثمارىا جيداً كأف كافة طكاقـ جياز الدفاع المدني تككف عمى جاىزية تامة كعند الطمب يتـ
تمبية النداء بشكل سريع " (مقابمة شخصية) ,كقاؿ أيضاً الميندس سمير المكح " عندما كنت
أتحرؾ في مناطق القطاع مف الشماؿ إلى الجنكب كنت في كل األماكف أجد طكاقـ الدفاع
المدني مكجكدة كلمست منيـ تضحية كبيرة جداً ليس فقط عمى مستكػ األفراد كلكف أيضأ عند
المسؤكليف ,كالخبرة التي يمتمككنيا أصبحت جيدة تؤىميـ لمتعامل مع األزمات بشكل ممتاز "
(مقابمة شخصية) ,ككاف قد أكد العميد سعيد السعكدؼ كالعقيد دمحم العطار بأف حجـ الميمات
التي تـ تنفيذىا خبلؿ أياـ الحرب الكاحد كالخمسيف تساكؼ عمل  4سنيف في حالة السمـ" (مقابمة
شخصية) ,كالسر في ذلؾ من وجية نظر الباحث االنتماء الكبير عند العامميف لمجياز كلمقضية
التي يضحكنيا مف أجميا حتى أنو عندما كاف ينتيي عمل الشفت كيريد تسميـ الشفت الذؼ بعده
يرفض العامميف في الشفت األكؿ المغادرة ككانكا يصركا عمى البقاء كىذا ما قالو العقيد دمحم
العطار(مقابمة شخصية) ,كىذا بطبعو جعل نتيجة الفقرة رقـ ( )2منطقية مف حيث الترتيب عمى
مستكػ فقرات ىذا المجاؿ.
 .3الفقرة رقـ ()9التي نصت عمى " يوجد طواقم بشرية وفنية كافية لتنفيذ خطة مواجية األزمات
والكوارث " قد احتمت المرتبة التاسعة ,بكزف النسبي ( ,(%57.50مما يدؿ عمى أف الفقرة قد
حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
 .4الفقرة رقـ ()8التي نصت عمى " يتم منح حوافز معنوية لفرق الدفاع المدني التي أدارت
األزمة " قد احتمت المرتبة العاشرة كاألخيرة ,بكزف النسبي ( ,(%55.20مما يدؿ عمى أف
الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
ويالحع الباحث بأف نتيجة الفقرة رقـ( )9منطقية كفق ما لمستو الجيات ذات العبلقة مف خبلؿ
االحتكاؾ بالجياز كىذا ما قالو األستاذ عاطف الرمبلكؼ " بأف الككادر المكجكدة قميمة كىي مف
أىـ المعيقات التي مف الممكف أف تؤثر عمى عمل جياز الدفاع المدني " (مقابمة شخصية),
كأضاؼ أيضاً الدكتكر بشار مراد" بأف عدد طكاقـ جياز الدفاع المدني قميمة كيحتاجكف لطاقات
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بشرية أكثر" (مقابمة شخصية) ,أما بالنسبة لفقرة رقـ ( )8فقدت تشابيت ىي أيضاً مع مثيمتيا في
استبانة جياز الدفاع المدني كيعزك الباحث ذلؾ لنفس األسباب التي تـ شرحيا كتفسيرىا سابقاً.
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال الفرق العاممة أثناء إدارة األزمات يساوي
( ,)6.08وبذلك فإن الوزن النسبي ( ,)%60.80وأن قيمة اختبار  Tيساوي) ,)0.475وأن
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ,)0.636وبذلك يعتبر المجال غير دال إحصائياً عند
مستوى داللة  0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال ال يختمف عن
درجة الحياد وىي .6
واتفقت نتائج دراسة الباحث مع دراسة (الرضيع ,)2011 ,التي أظيرت نتائج دراستو مكافقة مف
قبل أفراد عينتو عمى مجاؿ أىمية تككيف فريق إدارة األزمات كالككارث ,كدراسة (اسميـ,)2007 ,
حيث أثبتت أف ىناؾ دكر ميـ لفريق العمل في إدارة األزمات ,كأنو قد يتـ بالفعل تشكيل فريق
عمل إلدارة األزمات المختمفة إال أف عممية اختيار الفريق لـ تكف عمى قدر المسؤكلية.
ولم تختمف أؼ دراسة مع نتائج الباحث بما يخض ىذا المجاؿ.
 -4مجال اإلمكانيات المادية المستخدمة أثناء إدارة األزمات
تـ استخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة الحيػاد
(الدرجػػة المتكسػػطة) كىػػي  6أـ تختمػػف عنيػػا (أكبػػر مػػف أك أقػػل مػػف الدرجػػة المتكسػػطة) ,كنتػػائج
كما في جدكؿ (.)43
جدول ( )43المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات مجال اإلمكانيات المادية
المستخدمة أثناء إدارة األزمات

م

1
2

المتوسط

الفقرة

الحسابي

يسخر جياز الدفاع المدني كافة امكانياتو إلدارة األزمات
تكزع معدات جياز الدفاع المدني عمى المناطق تكزيعا عادال بما
يخدـ مصمحة العمل
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المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

6.65

66.50

2.564

0.013

2

6.17

61.70

0.700

0.486

5

3
4
5
6
7
8
9
10

تسعى إدارة الدفاع المدني لتطكير معداتيا كتكفير أىـ المعدات
التي يحتاجيا أثناء األزمة
يكجد عجز في اإلمكانيات المادية كالمعدات الخاصة بجاىز
الدفاع المدني أثناء كقكع األزمات
يتـ استخداـ المعدات مف قبل جياز الدفاع المدني بشكل مثالي
مف دكف ىدر لآللة
تتمتع الطكاقـ العاممة عمى اآلالت كالمعدات بالكفاءة كالمينية
كالخبرة
يكجد خطة لتفادؼ أؼ عجز أك تمف لبعض المعدات أثناء كقكع
األزمة
يكجد سيكلة في اإلجراءات المالية مف قبل جياز الدفاع المدني
بما يخص فرؽ إدارة األزمات
يكجد أماكف عمل طكارغ مجيزة يتـ استخداميا مف قبل خبليا
إدارة األزمة بالدفاع المدني
يككف ىناؾ تعاطي إيجابي مع التكصيات المرفكعة مف قبل فرؽ
إدارة األزمات لبلحتياجات المطمكبة ليذه الفرؽ قبل كقكع األزمات
جميع فقرات المجال مع ًا

6.31

63.10

1.153

0.253

3

6.70

67.00

2.333

0.023

1

6.25

62.50

0.967

0.337

4

6.11

61.10

0.458

0.649

6

5.44

54.40

-2.493

0.015

9

5.37

53.70

-2.480

0.016

10

6.02

60.20

0.122

0.903

7

5.85

58.50

-0.608

0.545

8

5766

56766

67650

0.646

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستكؼ داللة ( .)   0.05

تبين النتائج من خالل الجدول رقم ( )43أن أعمى وأدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا
المجال كانت عمى النحو التالي:
 .1الفقرة رقـ ( )4التي نصت عمى " يوجد عجز في اإلمكانيات المادية والمعدات الخاصة بجاىز
الدفاع المدني أثناء وقوع األزمات ".قد احتمت المرتبة األكلى بكزف النسبي (,(%67.00
مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
 .2الفقرة رقـ ( )1التي نصت عمى " يسخر جياز الدفاع المدني كافة امكانياتو إلدارة األزمات".
قد احتمت المرتبة الثانية بكزف النسبي ( ,(%66.50مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى
درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
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يعزو الباحث حصكؿ الفقرة رقـ ( )4عمى المرتبة األكلى نتيجة العجز الكاضح في المعدات
كاآلليات كالذؼ تقر بو قيادة جياز الدفاع المدني كجميع الجيات التي تعاممت معو كىذا العجز
كالنقص خارج عف السيطرة كاإلدارة ,حيث عزز ىذه النتيجة الميندس سمير المكح عندما قاؿ:
"أستطيع القكؿ بأف اإلمكانيات المكجكدة لدػ جياز الدفاع المدني كالتي تعينيـ عمى إدارة الحرب
بالحجـ الذؼ كاف مكجكد تساكؼ صفر كال ترتقى أف تزيد عف  ,%30ككنا نكفر ليـ كافة
المعدات كاالمكانيات التي تمتمكيا الك ازرة " (مقابمة شخصية) ,كأضاؼ الدكتكر بشار مراد " بأنو
يكجد نقص كاضح في معدات اإلجبلء كاإلنقاذ كخصكصاً الحديث منيا كىذا يؤثر بالسمب عمى
قدرة جياز المدني في السيطرة عمى األزمة " (مقابمة شخصية) ,كأكده أيضاً األستاذ عاطف
الرمبلكؼ حيث قاؿ "ىناؾ نقص شديد في المعدات كاآلليات كخصكصاً سيارات اإلطفاء " (مقابمة
شخصية) ,كىذه النتيجة طبيعة لمحالة التي تمر بيا الحككمة الفمسطينية في محافظات غزة في
ظل الحصار المفركض عميو كخصكصاً جياز الدفاع المدني كىك ما تـ التعقيب عميو في مجاؿ
المكارد المادية كالبشرية في االستبانة األكلى كالخاصة بجياز الدفاع المدني كعمى الرغـ مف تمؾ
المعكقات إال أف قيادة الجياز كانت تدير األزمة كفق اإلمكانيات المكجكدة كالمتاحة بكل حكمة
كىك ما أكده األستاذ عاطف الرمبلكؼ سابقاً كىذا بدكر يفسر حصكؿ الفقرة رقـ ( )1عمى ىذه
النتيجة.
 .3الفقرة رقـ ( )7التي نصت عمى " يوجد خطة لتفادي أي عجز أو تمف لبعض المعدات أثناء
وقــوع األزمــة " قػػد احتمػػت المرتبػػة التاسػػعة ,بػػكزف النسػػبي ( ,(%54.40ممػػا يػػدؿ عمػػى أف
الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
 .4الفقرة رقـ ( )8التي نصت عمػى " يوجد سيولة في اإلجراءات المالية من قبـل جيـاز الـدفاع
المــدني بمــا يخــص فــرق إدارة األزمــات " قػػد احتمػػت المرتبػػة العاشػرة كاألخيػرة ,بػػكزف النسػػبي
( ,(%53.70مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبػل أفػراد
العينة.
يفسر الباحث حصكؿ الفقرة رقـ ( )8(,)7عمى أدنى الترتيب نتيجة لقمة اإلمكانيات المكجكدة
كخصكصاً اإلمكانيات المطمكبة لتنفيذ الخطط البديمة كالتعقيب عمى ىذا المجاؿ سابقاً ,كأيضاً
كنتيجة لمظركؼ المالية العامة التي تمر بيا الحككمة الفمسطينية بمحافظات غزة فقد ظيرت
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المكافقة بدرجة متكسطة عمى الفقرة رقـ ( )8كىي نتيجة مقبكلة كلكف يوصي الباحث قيادة جياز
الدفاع المدني بعمل تسييبلت فيما يتعمق باإلجراءات المالية التي يقكـ بيا العامميف في الجياز
أثناء كقكع األزمات مف أجل تيسير العمل كعدـ إعاقتو.
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال اإلمكانيات المادية المستخدمة أثناء إدارة
األزمات يساوي ( ,)6.09وبذلك فإن الوزن النسبي ( ,)%60.90وأن قيمة اختبار T
يساوي) ,)0.461وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ,)0.646وبذلك يعتبر المجال غير
دال إحصائياً عند مستوى داللة  0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال
ال يختمف عن درجة الحياد وىي .6
كق ػػد ذكـــر الباحـــث ف ػػي تحمي ػػل االس ػػتبانة األكل ػػى المكاض ػػع الت ػػي تكافق ػػت فيي ػػا نت ػػائج د ارس ػػتو م ػػع
الدراسات السابقة ,كالمكاضع التي اختمفت معيا فيما يتعمق بيذا المجاؿ.
 -5مجال المعوقات التي تواجو خاليا إدارة األزمات
تـ استخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة الحيػاد

(الدرجػػة المتكسػػطة) كىػػي  6أـ تختمػػف عنيػػا (أكبػػر مػػف أك أقػػل مػػف الدرجػػة المتكسػػطة) ,كنتػػائج

كما في جدكؿ (.)44

جدول ( )44المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال لكل فقرة من فقرات مجال المعوقات

م

1
2
3
4

المتوسط

الفقرة

الحسابي

يفتقر لكجكد بيانات مناسبة كدقيقة حكؿ الكضع الميداني إثناء كقكع
األزمات
يفتقر لمتنسيق الكافي بيف المعنييف أثناء كضع خطط إدارة األزمات
بيف الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة
يضعف التنسيق عند كضع الخطط االستراتيجية لجياز الدفاع
المدني كالجيات ذات العبلقة
يضعف التنسيق بيف إدارة الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة بما
يخص األزمة
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المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

6.37

63.70

1.788

0.078

5

6.24

62.40

0.983

0.229

6

6.05

60.50

0.233

0.816

9

6.07

60.70

0.310

0.758

8

5
6
7
8
9
10

يكجد مركزية شديدة عند اتخاذ القرار مف قبل الجيات الحككمية
يكجد ضعف في الخبرة الكافية كالكفاءة المينية لمفرؽ التي تدير
األزمات
يكجد غمكض في المياـ كالصبلحيات عند الفرؽ العاممة المشتركة
يضعف تعاكف الجيات الحككمية األخرػ مع الدفاع المدني كمع
الجيات ذات العبلقة
يكجد ضعف لتفيـ البيئة المحمية كعدـ القدرة عمى كضع تحميل دقيق
لممجريات عمى األرض
يضعف االىتماـ بدارسة اإلمكانات المستقبمية المتاحة لمدفاع المدني
عند القياـ بالتخطيط االستراتيجي
جميع فقرات المجال مع ًا

6.52

65.20

2.102

0.039

2

6.14

61.40

0.635

0.528

7

5.97

59.70

-0.125

0.901

10

6.67

66.70

2.482

0.016

1

6.47

64.70

2.368

0.021

3

6.40

64.00

1.902

0.053

4

57.6

07..6 5.766

0.080

* المتكسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستكؼ داللة ( .)   0.05

تبين النتائج من خالل الجدول رقم ( )44أن أعمى وأدنى فقرتين حسب الوزن النسبي في ىذا
المجال كانت عمى النحو التالي:
 .1الفقرة رقـ ( )8التي نصت عمى " يضعف تعاون الجيات الحكومية األخرى مع الدفاع
المدني ومع الجيات ذات العالقة " قد احتمت المرتبة األكلى بكزف النسبي (,(%66.70
مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
 .2الفقرة رقـ ( )5التي نصت عمى " يوجد مركزية شديدة عند اتخاذ القرار من قبل الجيات
الحكومية " قد احتمت المرتبة الثانية بكزف النسبي ( ,(%65.20مما يدؿ عمى أف الفقرة قد
حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبل أفراد العينة.
يفسر الباحث حصكؿ الفقرة رقـ ( )5(,)8عمى أعمى الترتيب نتيجة لعدـ تفعيل المجمس األعمى
لئلسعاؼ كالطكارغ كاالكتفاء بالمجنة العميا لمطكارغ كالخاصة بالحككمة كالتي تككف ميمتيا
بالدرجة األكلى كما استنتج كفيـ الباحث مف المقاببلت حماية الجبية الداخمية ,كالمحافظة عمى
المجتمع مف أؼ اختراؽ أمني ,كىذا يتعارض إلى حد ما مع كاجب تقديـ الخدمات لؤلناس الذيف
تضرركا مف ىذا العدكاف كىذا ما ينتج عنو مركزية شديدة في اتخاذ الق اررات مف قبل األجيزة
الحككمية األخرػ.
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 .3الفقرة رقـ ( )3التي نصت عمى " يضعف التنسيق عند وضع الخطط االستراتيجية لجياز
الدفاع المدني والجيات ذات العالقة " قد احتمت المرتبة التاسعة ,بكزف النسبي
( ,(%60.50مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد
العينة.
 .4الفقرة رقـ ( )7التي نصت عمى " يوجد غموض في الميام والصالحيات عند الفرق العاممة
المشتركة ".قد احتمت المرتبة العاشرة كاألخيرة ,بكزف النسبي ( ,(%59.70مما يدؿ عمى
أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبل أفراد العينة.
ويوصي الباحث مف خبلؿ نتائج الفقرتيف رقـ ( )7(,)3أف يتـ زيادة التنسيق كاالتصاؿ مع
الجيات التي يتعامل معيا جياز الدفاع المدني أثناء كضع الخطط االستراتيجية كالسياسات
كاآلليات التي تساعد الجميع عمى تخطي أؼ أزمة بكل سيكلة كيسر ,كعمل تكصيف كظيفي
لكافة المياـ المطمكبة كتحديد الصبلحيات لكل ميمة كخصكصاً لمفرؽ العاممة في الميداف.
وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لمجال المعوقات التي تواجو خاليا إدارة األزمات
يساوي( ,)6.29وبذلك فإن الوزن النسبي ( ,)%62.9وأن قيمة اختبار  Tيساوي),)1.779
وأن القيمة االحتمالية ()Sig.تساوي ( ,)0.080وبذلك يعتبر المجال غير دال إحصائياً عند
مستوى داللة  0.05مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال ال يختمف عن
درجة الحياد وىي .6
ويضيف قادة جياز الدفاع المدني ومسئولي الجيات ذات العالقة بعد اجراء المقابالت معيم,
والعاممين ومن خالل تعبئة استبياناتيم بعض المعيقات األخرى التي أثرت عمى عمل جياز
الدفاع المدني ومنيا :
 التيديد المباشر عمى حياة المنقذيف مف قبل االحتبلؿ أثناء الحرب. نقص اإلمكانيات المادية مف آليات كمعدات. عنجيية االحتبلؿ كحجـ الدمار الذؼ يخمفو كمنع كصكؿ طكاقـ الدفاع المدني كاالسعافاتألماكف االستيدافات.
 -عدـ احتراـ شارة الصميب أك الدفاع المدني مف قبل االحتبلؿ اإلسرائيمي.
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 عدـ تكافر معدات حديثة كثقيمة لدػ جياز الدفاع المدني كالسبللـ الييدركليكية كمراكح اإلطفاءكالجرافات كالشاحنات كالحكافر الثقيمة كجياز الكشف عف الجثث مف تحت األنقاض.
 قمة المكارد المالية لدػ الحككمة الفمسطينية بغزة عامة كلمدفاع المدني خاصة. عدـ تفعيل المجمس األعمى لمدفاع المدني ,كالمجمس األعمى لئلسعاؼ كالطكارغ. قمة الكادر البشرؼ المكجكد لدػ جياز الدفاع المدني. الحصار المفركض عمى محافظات غزة كخصكصاً اغبلؽ معبر رفح مف الجانب المصرؼ. التكزيع الجغرافي لمراكز اإلطفاء كفرؽ المسعفيف ال تغطي االحتياج المطمكب. عدـ كجكد صيانة مستمرة لآلالت كالمعدات. عدـ تعاكف الصميب األحمر أحياناً في التنسيق لمدخكؿ إلى المناطق المنككبة. عدـ فاعمية أجيزة االتصاؿ المكجكدة في بعض األحياف نتيجة لقدميا. عدـ تكعية المجتمع عامة بأساسيات اإلسعافات األكلية كالتعامل مع الحكادث الضخمة. عدـ كجكد طرؼ نزيو لمتنسيق مع العدك. كجكد مشاكل بالبنية التحتية لبعض مناطق محافظات غزة. عدـ دقة بعض المعمكمات الكاردة لمدفاع المدني مما ييدر جيد كبير مف قبل طكاقـ الدفاعالمدني.
 عدـ تكافر الكفاءات بالشكل الكافي داخل جياز الدفاع المدني كخصكصاً أثناء العمل فيالميداف.
كىنا يود الباحث التنكيو إلى أف الصميب األحمر لـ يتعاطى مع ىذه الدراسة ,حيث تكاصل
الباحث معيـ ألكثر مف مرة كحاكؿ بكل السبل لمحصكؿ عمى المعمكمات التي مف الممكف أف
تفيد الباحث كتقدـ معمكمات جديدة لمدراسة كمحاكلة اقناعيـ بأىمية أراءىـ كتقيميـ ألداء جياز
الدفاع المدني أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة مف كاقع مخالطتيـ لو أثناء كقكع العدكاف كلكف
دكف جدكػ ,ككانت األسباب غير منطقية كفي األغمب ليا أبعاد سياسية حسب ما استشفو
الباحث مف الرد الذؼ كصمو مف المستشار القانكني لمدير بعثة الصميب األحمر بغزة السيد
ممادك سك.
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التساؤل الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إدارة األزمة لدى جياز الدفاع
المدني بين جياز الدفاع المدني والجيات ذات العالقة ؟
الفرض ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05في مستوى إدارة
األزمة لدى جياز الدفاع المدني من وجية الجيات ذات العالقة كلمتحقق مف صحة ىذا الفرض
تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفركؽ في مستكػ إدارة األزمة لدػ جياز
الدفاع المدني مف كجية الجيات ذات العبلقة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ()45
جدول رقم ()45
نتائج تحميل التباين األحادي ( (One Way ANOVAفي مستوى إدارة األزمة لدى جياز الدفاع المدني من
وجية نظر الجيات ذات العالقة

المجاالت

التخطيط إلدارة األزمات

عممية االتصاؿ في إدارة
األزمات
الفرؽ العاممة أثناء إدارة
األزمات
اإلمكانيات المادية المستخدمة
أثناء إدارة األزمات
المعكقات التي تكاجو خبليا
إدارة األزمات

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

12.432

2

6.216

داخل المجمكعات

172.562

67

2.576

المجمكع

184.994

69

بيف المجمكعات

25.140

2

12.570

داخل المجمكعات

161.261

67

2.407

المجمكع

186.401

69

بيف المجمكعات

19.841

2

9.920

داخل المجمكعات

137.545

67

2.053

المجمكع

157.386

69

بيف المجمكعات

10.710

2

5.355

داخل المجمكعات

174.042

67

2.598

المجمكع

184.753

69

بيف المجمكعات

19.514

2

9.757

داخل المجمكعات

111.392

67

1.663

المجمكع

130.906

69

مصدر التباين
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قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

()F

().Sig

2.414

5.223

4.832

2.062

5.869

0.097

0.008

0.011

0.135

0.004

الدرجة الكمية
لبلستبانة

بيف المجمكعات

16.488

2

8.244

داخل المجمكعات

114.281

67

1.706

المجمكع

130.769

69

4.833

0.011

* قيمة  Fالجدكلية عند درجة حرية " "67 ,2كمستكػ داللة  0.05تساكؼ 3.13

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )45أف القيمة االحتمالية لدرجة الكمية تساكؼ ( )0.011كىي أقل مف
مستكػ الداللة ( )0.05كقيمة  fالمحسكبة تساكؼ( ,)4.833كىي أكبر مف قيمة  fالجدكلية
كالتي تساكؼ ( )3.13مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة
(  )   0.05في مستكػ إدارة األزمة لدػ جياز الدفاع المدني مف كجية الجيات ذات العبلقة,
باستثناء ما يتعمق في مجاؿ التخطيط إلدارة األزمات كمجاؿ اإلمكانيات المادية المستخدمة
أثناء إدارة األزمات حيث كانت القيمة االحتمالية لكل مجاؿ أكبر مف مستكػ الداللة ()0.05
كمف المتكقع اختبلؼ أراء الجيات ذات العبلقة عف مستكػ أداء جياز الدفاع المدني ,كذلؾ
لطبيعة العمل كالمياـ المشتركة التي يقكمكف بيا ,كينسقكف فييا فيما بينيـ إلنجازىا ,ويفسر
الباحث كجكد فركؽ في تقييـ الجيات ذات العبلقة ألداء جياز الدفاع المدني في مجاؿ عممية
االتصاؿ أثناء كقكع األزمة ,كمجاؿ الفرؽ العاممة في إدارة األزمة ,كمجاؿ المعكقات التي تكاجو
خبليا إدارة األزمات ألف ىذه المجاالت قائمة عمى االحتكاؾ المباشر بيف جياز الدفاع المدني
كالجيات ذات العبلقة ,كىذا بدكره يجعل فركقات في التقييـ ,أما مجالي التخطيط إلدارة األزمات,
كاالمكانيات المادية المستخدمة ,فقد كانت أراء الجيات ذات العبلقة كمف خبلؿ المقاببلت التي
أجراىا الباحث متشابية لذلؾ مف الطبيعي عدـ كجكد فركؽ في تقييـ مستكػ أداء جياز الدفاع
المدني في ىذه المجاالت.
كلمتعرؼ عمى الفركؽ لصالح مف تككف تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات المتعددة كانت
النتائج حسب الجدكؿ ()46
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جدول رقم ( )46نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة بين الجيات ذات العالقة في مجال عممية اال تصال
والفرق العاممة والمعوقات والدرجة الكمية لالستبانة

المجال
عممية االتصاؿ في
إدارة األزمات
الفرؽ العاممة أثناء إدارة
األزمات
المعكقات التي تكاجو
خبليا إدارة األزمات
الدرجة الكمية
لبلستبانة
*

وزارة االشغال

الجيات ذات العالقة

اليالل االحمر الفمسطيني

ك ازرة االشغاؿ
اليبلؿ االحمر الفمسطيني

0.53227

ك ازرة الصحة

*1.40277

0.87000

ك ازرة االشغاؿ
اليبلؿ االحمر الفمسطيني

0.27091

ك ازرة الصحة

*1.19448

*0.92357

ك ازرة االشغاؿ
اليبلؿ االحمر الفمسطيني

0.44864

ك ازرة الصحة

*1.23149

*0.78286

ك ازرة االشغاؿ
اليبلؿ االحمر الفمسطيني

0.48265

ك ازرة الصحة

*1.14424

الفركؽ دالة عند مستكػ داللة (  0.05

0.66158

)

كمف خبلؿ نتائج اختبار  LSDتبيف :
 بالنسبة لمجال عممية االتصال في إدارة األزمات أف ىناؾ عدـ كجكد فركؽ في بيف كبل مفك ازرة االشغاؿ كاليبلؿ األحمر الفمسطيني ,كما تبيف اف ىناؾ فركؽ بيف ك ازرة االشغاؿ كك ازرة
الصحة لصالح ك ازرة االشغاؿ ,كما تبيف اف ىناؾ عدـ كجكد فركؽ بيف اليبلؿ األحمر
الفمسطيني كك ازرة الصحة.
 أما بالنسبة لمجال الفرق العاممة أثناء إدارة األزمات تبيف أف ىناؾ عدـ كجكد فركؽ في بيفكبل مف ك ازرة االشغاؿ كاليبلؿ األحمر الفمسطيني ,كمػا تبػيف اف ىنػاؾ كجػكد فػركؽ بػيف ك ازرة
االشػػغاؿ كك ازرة الصػػحة لصػػالح ك ازرة االشػػغاؿ ,كمػػا تبػػيف اف ىنػػاؾ كجػػكد فػػركؽ بػػيف اليػػبلؿ
األحمر كك ازرة الصحة لصالح اليبلؿ األحمر الفمسطيني.
 أما بالنسبة لمجال المعوقات التي تواجو خاليا إدارة األزمات تبيف أف ىناؾ عدـ كجػكد فػركؽفػي بػيف كػبل مػف ك ازرة االشػػغاؿ كاليػبلؿ األحمػر الفمسػطيني ,كمػػا تبػيف اف ىنػاؾ كجػكد فػػركؽ
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بيف ك ازرة االشغاؿ كك ازرة الصحة لصالح ك ازرة االشػغاؿ ,كمػا تبػيف اف ىنػاؾ كجػكد فػركؽ بػيف
اليبلؿ األحمر كك ازرة الصحة لصالح اليبلؿ األحمر الفمسطيني.
 أما بالنسبة لمدرجة الكمية لالستبانة تبيف أف ىناؾ عدـ كجكد فركؽ في بيف كبل مف ك ازرةاالشغاؿ كاليبلؿ األحمر الفمسطيني ,كما تبيف اف ىناؾ فركؽ بيف ك ازرة االشغاؿ كك ازرة
الصحة لصالح ك ازرة االشغاؿ ,كما تبيف اف ىناؾ عدـ كجكد فركؽ بيف اليبلؿ األحمر
الفمسطيني كك ازرة الصحة.
ويالحع الباحث مف الجدكؿ السابق بأف ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف تتقمد المرتبة العميا بيف
الجيات ذات العبلقة في تقيميا لمستكػ أداء جياز الدفاع المدني في مجاؿ االتصاؿ كالفرؽ
العاممة كالمعكقات كالدرجة الكمية لبلستبانة ,كيمييا بعد ذلؾ جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني,
كأخي اًر اإلسعاؼ كالطكارغ التابع لك ازرة الصحة الفمسطينية بغزة ,ويفسر الباحث ذلؾ كمف خبلؿ
المقاببلت التي أجراىا الباحث مع الجيات ذات العبلقة أيضاً ,أنو مف المتكقع الحصكؿ عمى ىذه
النتيجة بسبب درجة التنسيق كاالتصاؿ كالتكاصل الكبيرة كالعالية بيف جياز الدفاع المدني كك ازرة
األشغاؿ العامة كاإلسكاف ,كيعزك الباحث نتيجة التنسيق الكبير لحاجة جياز الدفاع المدني
لممعدات الثقيمة ,كالمعدات الخاصة بعمميات اإلنقاذ كاإلجبلء كالتي ال يمتمكيا جياز الدفاع
المدني ,كلحجـ االعتداء اإلسرائيمي الكبير الذؼ كقع عمى سكاف محافظات غزة الذؼ فرض عمى
جياز الدفاع المدني كك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف البقاء عمى تكاصل دائـ ,كفتح الخطكط
الساخنة كافة ,التي مف شأنيا تسييل مياـ جياز الدفاع المدني كمحاكلة استدراؾ أك السيطرة
عمى أؼ ىجكـ أك قصف أك دمار أك انتشاؿ جثث الشيداء في أسرع كقت ممكف ,كىذا مف شأنو
حسب وجية نظر الباحث إيجاد فركؽ كتبايف في أراء الجيات ذات العبلقة كخصكصاً فيما
يتعمق بآراء ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف ,أما آلراء العامميف في جمعية اليبلؿ األحمر
الفمسطيني حكؿ مستكػ أداء جياز الدفاع المدني فقد حصمت عمى الدرجة الثانية ,ألنو كاف
ىناؾ تنسيق أيضاً فيما يتعمق بعمميات اإلسعاؼ كاإلنقاذ كانتشاؿ الشيداء ,كخصكصاً في
األماكف التي كاف فييا قصف عنيف كىمجي كشديد مف قبل قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي ,كىذا
التنسيق فاؽ التنسيق بيف جياز الدفاع المدني كاالسعاؼ كالطكارغ التابع لك ازرة الصحة
الفمسطينية كالذؼ تذيل الترتيب ,ويعزو الباحث ذلؾ لمضغط الشديد الذؼ كاف مكجكد عمى ك ازرة
الصحة الفمسطينية عامة ,ككحدة اإلسعاؼ كالطكارغ خصكصاً ,كلطبيعة المياـ التي يقدمكىا فيـ
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ال يستطيعكا مساعدة جياز الدفاع المدني إال في تقديـ اإلسعافات األكلية لممصابيف ,كنقل
اإلصابات ,كىذه المياـ يقكـ بيا جياز الدفاع المدني أصبلً كتتكافر لديو سيارات إسعاؼ كعندىـ
ككادر مدربة كتعمل عمى ىذه السيارات ,كباستطاعتيـ تقديـ اإلسعافات كالخدمات األكلية
لممصابيف ,كفق اإلمكانيات المتاحة ,كلكف كانكا يمجؤكف في بعض الحاالت كعند الضغط الشديد
لكحدة اإلسعاؼ كالطكارغ التباعة لك ازرة الصحة الفمسطينية ,كبشكل عاـ فإف الذؼ فرض عمى
جياز الدفاع المدني البقاء عمى تكاصل كتنسيق دائـ بينو كبيف ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف
كفتح الخطكط كافة لفقر جياز الدفاع المدني لممعدات كاآلليات الثقيمة التي مف شأنيا مساعدتو
في إنجاز ميامو في أسرع كقت ,كحاجتو الشديدة كالممحة ليذه المعدات ,كىذا السبب الرئيسي
مف كجية نظر الباحث الذؼ جعل ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف في قمة الترتيب بيف الجيات
ذات العبلقة.
التساؤل الخامس :ىل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي مسـتوى إدارة األزمـة لـدى جيـاز
الدفاع المدني بين جياز الدفاع المدني والجيات ذات العالقة في مجاالت (التخطيط ,االتصـال,
الموارد المادية والبشرية) ؟
ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفركؽ في مستكػ إدارة األزمة
لدػ جياز الدفاع المدني بيف جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة في مجاالت (التخطيط,
االتصاؿ ,المكارد المادية كالبشرية) ,كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ()47
جدول رقم ( )47نتائج تحميل التباين األحادي  (One Way ANOVAفي مستوى إدارة األزمة لدى جياز
الدفاع المدني بين جياز الدفاع المدني والجيات ذات العالقة في مجاالت(التخطيط ,االتصال ,الموارد)

المتوسطات
المجاالت

جياز

وزارة

اليالل

وزارة الصحة

الدفاع

االشغال

االحمر

الفمسطينية

المدني

الفمسطينية

الفمسطيني

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

التخطيط

7.01

6.75

5.97

5.78

7.122

0.000

االتصاؿ كالتكاصل

6.75

6.77

6.24

5.37

6.567

0.000

المكارد المادية البشرية

6.43

6.60

6.21

5.78

1.844

0.140

* قيمة  Fالجدكلية عند درجة حرية " "67 ,3كمستكػ داللة  0.05تساكؼ 2.63
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تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )47أف القيمة االحتمالية لمجاؿ التخطيط إلدارة األزمات تساكؼ
( )0.000كىي أقل مف مستكػ الداللة ( )0.05كقيمة  fالمحسكبة تساكؼ( ,)7.122كىي أكبر
مف قيمة  fالجدكلية كالتي تساكؼ ( )2.63مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكػ داللة (  )   0.05في مستكػ التخطيط إدارة األزمات لدػ جياز الدفاع المدني بيف
جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة ,ككذلؾ في مجاؿ االتصاؿ كالتكاصل في إدارة
األزمات فقد كانت القيمة االحتمالية لو تساكؼ ( )0.000كىي أقل مف مستكػ الداللة ()0.05
مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة (  )   0.05في مستكػ
االتصاؿ كالتكاصل إدارة األزمات لدػ جياز الدفاع المدني بيف جياز الدفاع المدني كالجيات
ذات العبلقة ,أما بالنسبة لمجاؿ المكارد المادية كالبشرية فقد كانت القيمة االحتمالية لو تساكؼ
( )0.140كىي أكبر مف مستكػ الداللة ( )0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكػ داللة (  )   0.05في مستكػ المكارد المادية كالبشرية لدػ جياز الدفاع
المدني بيف جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة.
ويفسر الباحث تشابو آراء الجيات ذات العبلقة فيما يتعمق بمجاؿ اإلمكانيات المادية المستخدمة
في إدارة األزمات ,كعدـ كجكد فركؽ في التقييـ بيف ىذه الجيات لمستكػ أداء جياز الدفاع
المدني عند ىذا المجاؿ ,ككجكد فركؽ في مجالي التخطيط كاالتصاؿ ألف طبيعة عممتي
بناء عمى ذلؾ ,عمى عكس
التخطيط كاالتصاؿ تختمف مف جية ألخرػ كتقيميا يختمف ً
اإلمكانيات المادية المستخدمة التي أجمعت الجيات ذات العبلقة عمى ضعفيا كقمتيا كعدـ
مبلئمتيا لحجـ األزمات التي تكاجو جياز الدفاع المدني.
كلمتعرؼ عمى الفركؽ لصالح مف تككف تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات المتعددة كانت
النتائج حسب الجدكؿ ()48
جدول رقم ( )48نتائج اختبار  LSDلممقارنات المتعددة

المجال
عممية التخطيط
إلدارة األزمات

الجيات ذات العالقة

الدفاع المدني

وزارة االشغال

الدفاع المدني
ك ازرة االشغاؿ

0.78631

اليبلؿ االحمر الفمسطيني

*0.96981
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0.18349

اليالل االحمر الفمسطيني

-0.25224

ك ازرة الصحة

*-1.03856

*-1.22205

الدفاع المدني
االتصاؿ كالتكاصل

ك ازرة االشغاؿ

0.53227

في إدارة األزمات

اليبلؿ االحمر الفمسطيني

*1.40227

0.87000

ك ازرة الصحة

0.02272

-0.50956

*

الفركؽ دالة عند مستكػ داللة (  0.05

*-1.37956

)

كمف خبلؿ نتائج اختبار  LSDتبيف :
 بالنسبة لمجاؿ عممية التخطيط في إدارة األزمات أف ىناؾ عدـ كجكد فركؽ في بيف كبل مفجياز الدفاع المدني كك ازرة االشغاؿ ,كما تبيف اف ىناؾ فركؽ بيف جياز الدفاع المدني
كك ازرة االشغاؿ كلصالح جياز الدفاع المدني ,كما تبيف اف ىناؾ عدـ كجكد فركؽ بيف ك ازرة
االشغاؿ كاليبلؿ األحمر الفمسطيني ,كما تبيف اف ىناؾ كجكد فركؽ بيف ك ازرة االشغاؿ كك ازرة
الصحة كلصالح ك ازرة الصحة الفمسطينية ,كما تبيف اف ىناؾ كجكد فركؽ بيف اليبلؿ االحمر
الفمسطيني كك ازرة الصحة كلصالح ك ازرة الصحة الفمسطينية.
 أما بالنسبة لمجاؿ االتصػاؿ كالتكاصػل فػي إدارة األزمػات تبػيف أف ىنػاؾ أف ىنػاؾ عػدـ كجػكدفػػركؽ فػػي بػػيف كػػبل مػػف جيػػاز الػػدفاع المػػدني كك ازرة االشػػغاؿ ,كمػػا تبػػيف اف ىنػػاؾ فػػركؽ بػػيف
جيػاز الػػدفاع المػدني كك ازرة االشػػغاؿ كلصػالح جيػػاز الػػدفاع المػدني ,كمػػا تبػيف اف ىنػػاؾ عػػدـ
كجػػكد فػػركؽ بػػيف ك ازرة االشػػغاؿ كاليػػبلؿ األحمػػر الفمسػػطيني ,كمػػا تبػػيف اف ىنػػاؾ عػػدـ كجػػكد
فركؽ بيف ك ازرة االشغاؿ كك ازرة الصحة ,كمػا تبػيف اف ىنػاؾ كجػكد فػركؽ بػيف اليػبلؿ االحمػر
الفمسطيني كك ازرة الصحة كلصالح ك ازرة الصحة الفمسطينية.
ويالحع الباحث بأف أعمى الفركؽ كانت لدػ اإلسعاؼ كالطػكارغ التػابع لػك ازرة الصػحة الفمسػطينية
ثػػـ لجمعيػػة اليػػبلؿ األحمػػر الفمسػػطيني ,ثػػـ لػػك ازرة األشػػغاؿ عامػػة كاإلسػػكاف فػػي مجػػالي التخطػػيط
كاالتصػػاؿ ,كى ػػذا متكق ػػع نتيج ػػة لقم ػػة التنس ػػيق ب ػػيف جيػ ػاز ال ػػدفاع الم ػػدني كالجي ػػات ذات العبلق ػػة,
كتختمف درجة التنسػيق بػيف الجيػاز ككػل جيػة حسػب الترتيػب السػابق لمجيػات ,فأقػل تنسػيق كػاف
بيف جياز الدفاع المدني كاالسعاؼ كالطكارغ كىػك الػذؼ حصػل عمػى فػركؽ فػي مجػالي التخطػيط
كاالتص ػػاؿ ,كبع ػػد ذل ػػؾ ت ػػأتي جمعي ػػة الي ػػبلؿ األحم ػػر الفمس ػػطيني كبع ػػدىا ك ازرة األش ػػغاؿ العام ػػة
كاإلسكاف ,كيكصي الباحػث فػي ىػذه النقطػة بضػركرة التنسػيق بػيف جيػاز الػدفاع المػدني كالجيػات
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ذات العبلقػػة ,ككضػػع خطػػط عمػػل مشػػتركة عنػػد كقػػكع األزمػػات بػػيف جيػػاز الػػدفاع المػػدني كى ػذه
الجيػػات ,كالػػذؼ مػػف شػػأنو تسػػييل الميػػاـ المشػػتركة كالكصػػكؿ ألفضػػل النتػػائج ,مػػف أجػػل السػػيطرة
عمػػى األزمػػات المتكقػػع حػػدكثيا قػػدر اإلمكػػاف ,كىػػذا الترتيػػب منطقػػي ,كالنتيجػػة الػػذؼ حصػػل عمييػػا
الباحث متكقع حسب درجة التنسيق بيف جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة.
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أوالً :مقدمة
يحتكؼ ىذا الفصل ممخصاً ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ,بعد االنتياء مف تحميل
البيانات االحصائية ,معالجتيا بطرؽ المعالجات االحصائية المختمفة ,كاختبار الفرضيات ,كما
يحتكؼ عمى بعض التكصيات التي مف شأنيا تعزيز نقاط القكة كمعالجة كتجنب نقاط الضعف,
التي آمل مف قيادة جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة أف يأخذكىا بعيف االعتبار ,كأف
يعممكا عمى تطبيقيا مف أجل النيكض كالرقي باألداء.
ثانياً :النتائج
 .1النتائج العامة لمدراسة
 نسبة الحاصميف عمى الثانوية العامة فما دون حصمت عمى المرتبة األكلى بنسبة( ,)%41.00كمف ثـ يمييا الحاصميف عمى درجة البكالوريوس بنسبة ( ,)%34.50كمف ثـ
الحاصميف عمى درجة الدبموم حيث بمغت نسبتيـ ( ,)%20.00كأخي ار حصمت نسبة
الحاصميف عمى أؼ درجة مف الدراسات العميا (.)%4.50
 السكاد األعظـ مف عينة الدراسة ىـ ممف خدمكا مف ( -5أقل من  10سنوات) ,حيث بمغتنسبتيـ مف العينة ( ,)%64.00كتبعيـ الذيف خدمكا (أكثر من  10سنوات) بنسبة
( ,)%32.00كأخي ار الذيف خدمكا (أقل من  5سنوات) بكاقع (.)%4.00
 حصمت نسبة العامميف في محافظة غزة مف عينة الدراسة عمى أكثر مف النصف حيث بمغت( )%52.00كقد احتمت المرتبة األكلى بيف محافظات غزة الخمس ,كمف ثـ يمييا محافظة
خانيونس بنسبة ( ,)%15.50كمف ثـ محافظة رفح بنسبة ( ,)%12.50كمف ثـ محافظة
شمال غزة بنسبة ( ,)%11.50كأخي اًر محافظة الوسطى بنسبة (.)%8.50
 أغمب العامميف في الجياز ,كممف تـ تطبيق الدراسة عمييـ ,تتراكح رتبيـ ما بيف مساعد أولحتى نقيب ,كبمغت نسبتيـ ( ,)%59.50كتبعيـ مف يحممكف رتبة جندي حتى مساعد بنسبة
( ,)%26.50كأخي اًر مف يحممكف رتبة رائد فما فوق كبمغت نسبتيـ مف العينة (.)%14.00
 تقاربت نسبة اإلدارييف كالميدانييف في عينة الدراسة لصالح اإلدارييف ,حيث بمغت نسبةاإلداريين ( ,)%51.50كنسبة الميدانيين (.)%48.50
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 تمقى أغمب العامميف بجياز الدفاع المدني أكثر من ثالث دورات حيث بمغت نسبتيـ مفالعينة ( )%36.00كحصمكا عمى المرتبة األكلى ,كبعد ذلؾ مف تمقوا دورتان بنسبة
( ,)%26.00كبعدىـ مف حصموا دورة واحدة بنسبة ( ,)%22.00كأخي اًر مف حصمكا عمى
ثالث دورات فقط كانت نسبتيـ (.)%16.00
 .2النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة
 عدـ كجكد فركؽ في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني يعزػ لمتغير المحافظة في جميعمجاالت الدراسة ,عدا مجاؿ المكارد المادية كالبشرية في إدارة األزمات ,حيث حازت محافظة
الكسطى عمى أعمى ترتيب ثـ محافظة غزة ثـ تبعيما محافظة خانيكنس ,كثـ محافظة شماؿ
غزة ,كأخي اًر محافظة رفح.
 عدـ كجكد فركؽ في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني يعزػ لمتغير عدد سنوات الخدمةالتي خدميا العامميف بالجياز في جميع مجاالت الدراسة.
 عدـ كجكد فركؽ في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني يعزػ لمتغير عدد الدورات التيتمقاىا العاممين بالجياز في جميع مجاالت الدراسة.
 عدـ كجكد فركؽ في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني يعزػ لمتغير المؤىل العممي فيمجاالت الدراسة عدا مجاؿ عممية اتخاذ الق اررات كمجاؿ المكارد المادية كالبشرية كالدرجة
الكمية لبلستبانة ,حيث كانت أعمى الدرجات لمحاصميف عمى مؤىل الدراسات العميا ,ثـ تبعيـ
الحاصميف عمى شيادة البكالكريكس ثـ الحاصميف عمى شيادة الدبمكـ ,كأخي اًر الذؼ أتمكا تعميـ
الثانكية العامة كما دكف.
 كجكد فركؽ في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني يعزػ لمتغير الرتبة العسكرية في مجاالتالدراسة ,عدا مجاؿ االتصاؿ في إدارة األزمات ,حيث كانت التقييمات متشابية ,أما الفركؽ
فكانت لصالح مف يحممكف رتبة رائد فما فكؽ ,كتبعيـ بعد ذلؾ مف يحممكف رتبة مساعد أكؿ
حتى نقيب ,أخي اًر مف يحممكف رتبة جندؼ حتى مساعد.
 عدـ كجكد فركؽ في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني يعزػ لمتغير طبيعة العمل فيمجاالت الدراسة عدا مجاؿ التخطيط إلدارة األزمات ,حيث كانت الفركؽ لصالح اإلدارييف.
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 كجكد فركؽ في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني مف كجية نظر الجيات ذات العبلقة فيمجالي التخطيط واالتصال ,حيث كانت أعمى المتكسطات لدػ ك ازرة األشغاؿ العامة
كاإلسكاف ثـ لجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ,ثـ لكحدة اإلسعاؼ كالطكارغ التابعة لك ازرة
الصحة الفمسطينية بغزة.
 عدـ كجكد فركؽ في مستكػ أداء جياز الدفاع المدني مف كجية نظر الجيات ذات العبلقةفي مجال الموارد المادية المستخدمة في إدارة األزمات.
 .3النتائج المتعمقة بمجاالت الدراسة
النتائج المتعمقة بمجال التخطيط إلدارة األزمات :
 أكضحت النتائج كجكد عبلقة كدكر رئيسي لعممية التخطيط عمى إدارة األزمة ,كأظيرتمكافقة بدرجة كبيرة عمى ذلؾ مف قبل العامميف بجياز الدفاع المدني ,حيث بمغ الكزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى جميع فقرات المجاؿ ( ,)%70.10كأظيرت نتائج العامميف
باإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة مكافقة بدرجة متكسطة عمى نفس المجاؿ ,حيث بمغ
الكزف النسبي لذلؾ ( ,)%61.40كقد احتل ىذا المجاؿ المرتبة الثانية في ترتيب مجاالت
االستبانة عند كبلً مف العامميف بجياز الدفاع المدني ,كالعامميف باإلدارات المركزية بالجيات
ذات العبلقة.
 كما أظيرت نتائج استطبلع العامميف بجياز الدفاع المدني بأف إدارة الدفاع المدني تقكـبالتخطيط المستمر لتطكير أدائيا كحاجزت ىذه النتيجة عمى مكافقة بدرجة كبيرة كبكزف نسبي
بمغ (.)%74.00
 أيضاً أظيرت نتائج استطبلع العامميف باإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة ,مكافقتيـكبدرجة كبيرة كبكزف نسبي بمغ ( )%65.50عمى التزاـ إدارة الدفاع المدني بالخطط
المكضكعة أثناء إدارة األزمات.
النتائج المتعمقة بمجال االتصاالت وادارة األزمات :
 أكضحت النتائج كجكد عبلقة كدكر رئيسي لعممية االتصاؿ عمى إدارة األزمة ,كأظيرتمكافقة بدرجة كبيرة عمى ذلؾ مف قبل العامميف بجياز الدفاع المدني ,حيث بمغ الكزف النسبي
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الستجابات أفراد العينة عمى جميع فقرات المجاؿ ( ,)%67.50كأظيرت نتائج العامميف
باإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة مكافقة بدرجة متكسطة عمى نفس المجاؿ ,حيث بمغ
الكزف النسبي لذلؾ ( ,)%60.60حيث حصل ىذا المجاؿ عمى المرتبة الرابعة في ترتيب
مجاالت االستبانة عند العامميف في جياز الدفاع المدني ,أما ىذا المجاؿ فقد حصل عمى
المرتبة الخامسة كاألخيرة عند العامميف باإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة.
 كما أظيرت نتائج استطبلع العامميف بجياز الدفاع المدني بأف إدارة الدفاع المدني تمجأ إلىكسائل اتصاؿ بديمة كقت حدكث األزمة كحاجزت ىذه النتيجة عمى مكافقة بدرجة كبيرة
كبكزف نسبي بمغ (.)%72.60
 أيضاً أظيرت نتائج استطبلع العامميف اإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة ,مكافقتيـكبدرجة متكسطة كبكزف نسبي بمغ ( )%62.50عمى أف إدارة الدفاع المدني تتصرؼ كفق
آليات اتصاؿ متعارؼ عمييا مسبقاً عند انقطاع االتصاؿ.
النتائج المتعمقة بمجال الموارد المادية والبشرية وادارة األزمات :
 أكضحت النتائج كجكد عبلقة كدكر رئيسي لممكارد المادية كالبشرية عمى إدارة األزمة,كأظيرت مكافقة بدرجة متكسطة عمى ذلؾ مف قبل العامميف بجياز الدفاع المدني ,حيث بمغ
الكزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى جميع فقرات المجاؿ ( ,)%64.30كأظيرت نتائج
العامميف باإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة مكافقة بدرجة متكسطة عمى نفس المجاؿ,
حيث بمغ الكزف النسبي لذلؾ ( ,)%60.90حيث حصل ىذا المجاؿ عمى المرتبة الخامسة
كاألخيرة في ترتيب مجاالت االستبانة عند العامميف في جياز الدفاع المدني ,أما ىذا المجاؿ
فقد حصل عمى المرتبة الثالثة عند العامميف باإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة
 كما أظيرت نتائج استطبلع العامميف بجياز الدفاع المدني بأف العامميف في اإلدارة يمتمككفالخبرة كالكفاءة التي تمكنيـ مف التصرؼ كاتخاذ الق اررات أثناء حدكث األزمات ,كحاجزت
ىذه النتيجة عمى مكافقة بدرجة كبيرة كبكزف نسبي بمغ (.)%71.10
 كما أظيرت نتائج استطبلع العامميف اإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة ,مكافقتيـكبدرجة متكسطة عمى أنو يكجد عجز في اإلمكانيات المادية كالمعدات الخاصة بجياز
الدفاع المدني أثناء كقكع األزمات كبكزف النسبي بمغ (.)%67.00
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النتائج المتعمقة بمجال اتخاذ الق اررات وادارة األزمات :
 أكضحت النتائج كجكد عبلقة كدكر رئيسي لعممية اتخاذ الق اررات عمى إدارة األزمة ,كأظيرتمكافقة بدرجة كبيرة عمى ذلؾ مف قبل العامميف بجياز الدفاع المدني ,حيث بمغ الكزف النسبي
الستجابات أفراد العينة عمى جميع فقرات المجاؿ ( ,)%72.00كقد احتل ىذا المجاؿ
المرتبة األكلى في ترتيب مجاالت االستبانة عند العامميف بجياز الدفاع المدني.
 كما أظيرت نتائج استطبلع العامميف بجياز الدفاع المدني بأف القائد يككف متكاجد دائماً فيمكاف كقكع األزمة كيتابع الحدث أكالً بأكؿ ,كحاجزت ىذه النتيجة عمى مكافقة بدرجة كبيرة
كبكزف نسبي بمغ (.)%72.40
النتائج المتعمقة بمجال المعمومات ودورىا في إدارة األزمات :
 أكضحت النتائج كجكد عبلقة كدكر رئيسي لعممية جمع المعمكمات عمى إدارة األزمة,كأظيرت مكافقة بدرجة كبيرة عمى ذلؾ مف قبل العامميف بجياز الدفاع المدني ,حيث بمغ
الكزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى جميع فقرات المجاؿ ( ,)%68.60كقد حصل ىذا
المجاؿ عمى المرتبة الثالثة في ترتيب مجاالت االستبانة عند العامميف بجياز الدفاع المدني.
 كما أظيرت نتائج استطبلع العامميف بجياز الدفاع المدني بأف إدارة الدفاع المدني تستفيدمف الدركس كالتجارب كالخبرات السابقة في مجاؿ إدارة األزمات كالككارث ,كحاجزت ىذه
النتيجة عمى مكافقة بدرجة كبيرة كبكزف نسبي بمغ (.)%75.50
النتائج المتعمقة بمجال الفرق العاممة عمى إدارة األزمات :
 أكضحت النتائج كجكد عبلقة كدكر رئيسي لمفرؽ العاممة عمى إدارة األزمة ,كأظيرت مكافقةبدرجة متكسطة عمى ذلؾ مف قبل العامميف باإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة حيث بمغ
الكزف النسبي لذلؾ ( ,)%60.80كقد حصل ىذا المجاؿ عمى المرتبة الرابعة في ترتيب
مجاالت االستبانة عند العامميف باإلدارات المركزية بالجيات ذات العبلقة.
 كما أظيرت نتائج استطبلع العامميف باإلدارات المركزية بالجيات ذات العبلقة بأف الفرؽالعاممة في جياز الدفاع المدني تتحمل ضغكط العمل ,كحاجزت ىذه النتيجة عمى مكافقة
بدرجة كبيرة كبكزف نسبي بمغ (.)%70.00
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النتائج المتعمقة بمجال المعوقات التي نؤثر عمى إدارة األزمات :
 أكضحت النتائج كجكد عبلقة كدكر رئيسي لممعكقات عمى إدارة األزمة ,كأظيرت مكافقةبدرجة متكسطة عمى ذلؾ مف قبل العامميف باإلدارات المركزية لمجيات ذات العبلقة حيث بمغ
الكزف النسبي لذلؾ ( ,)%62.90كقد حصل ىذا المجاؿ عمى المرتبة األكلى في ترتيب
مجاالت االستبانة عند العامميف باإلدارات المركزية بالجيات ذات العبلقة.
 كما أظيرت نتائج استطبلع العامميف باإلدارات المركزية بالجيات ذات العبلقة بأف مف أكثرالمعكقات التي تـ اختبارىا ىك ضعف تعاكف الجيات الحككمية األخرػ مع جياز الدفاع
المدني كمع الجيات ذات العبلقة ,كحاجزت ىذه النتيجة عمى مكافقة بدرجة كبيرة كبكزف
نسبي بمغ (.)%66.70

ثالثاً :التوصيات
 استحداث إدارة متخصصة إلدارة األزمات ضمف الييكل التنظيمي مف شأنيا القياـ بمياـإدارة األزمات كافة.
 تفعيل المجمس األعمى لمدفاع المدني لتسييل تنفيذ المياـ كتنسيق الجيكد بيف الجياتالحككمية المختمفة.
 تفعيل المجمس األعمى لئلسعاؼ كالطكارغ كالذؼ يضـ (مديرية الدفاع المدني ,جمعية اليبلؿاألحمر الفمسطيني ,الخدمات الطبية العسكرية ,دائرة االسعاؼ كالطكارغ التابعة لك ازرة
الصحة الفمسطينية ,بعثة الصميب األحمر في محافظات غزة) ,مف أجل عدـ تضارب المياـ
كاىدار الكقت ,كاالستغبلؿ األمثل لممكارد المكجكدة.
 إدامة التحديث المستمر في خطط طكارغ الحككمة عمكماً ,كبخطة جياز الدفاع المدني عمىكجو الخصكص ,مع تكفير كافة احتياجات الجياز بشكل مسبق لكي ال يحدث أؼ خمل عند
كقكع أؼ أزمة مفاجئة.
 تطكير نظـ المعمكمات كاألرشفة الخاصة بالجياز ,كجعل الحصكؿ عمى أؼ معمكمة منومتاحاً لقادة فرؽ إدارة األزمات ,لتستطيع االستفادة منا في حاؿ كقكع أؼ أزمة ,كأف تككف
مبرمجة بطريقة سيمة كسمسة ,لتقدـ الحمكؿ في أقصر كقت ممكف.
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 إدامة الصيانة الدكرية لممركبات كالمعدات كاألجيزة المكجكدة مف أجل البقاء عمى جاىزيةكاستعداد تاـ ألؼ عدكاف مفاجئ ,مف أجل السيطرة الفكرية عمى أؼ أزمة قد تقع.
 إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بيف جياز الدفاع المدني ,كالجيات التي يتعامل معيا كقتحدكث أؼ أزمة ,مف أجل الكصكؿ السريع ألؼ معمكمة مف الممكف أف تفيد أك تخدـ الجياز
في تسييل ميامو.
 زيادة التنسيق كاالتصاؿ كالتكاصل بيف جياز الدفاع المدني كالجيات التي يتعامل معيا,خصكصاً عند رسـ السياسات كاالستراتيجيات ,كبالذات عند كضع خطط الطكارغ ,لتسييل
تبادؿ الخدمات كتكفير الكقت كالجيد كالحصكؿ عمى المطمكب عمى أكمل كجو.
 تنفيذ مناكرات مشتركة عمى شكل محاكاة لمميداف بيف جياز الدفاع المدني كالجيات التييتعامل معيا في الميداف عند حدكث أؼ عدكاف ,مف أجل التييؤ كالتدرب عمى التعامل مع
ىذه األحداث بكل مينية كاحترافية.
 تكثيف دكرات التكعكية كالتثقيف لمجميكر ,مف أجل مساعدتيـ في تقديـ الخدمة األكلية لومف تمقاء أنفسيـ ,كتدريبيـ عمى ذلؾ في حاؿ حدكث أؼ أزمة كبيرة قد يتعرضكف ليا ,مما
يسيل عمى فرؽ الدفاع المدني التعامل مع المكقف عند الكصكؿ لمميداف.
 تفعيل مجاؿ التطكع لمجميكر الذؼ مف المفترض تكاجدىـ في المحافظات مف أجل مساعدةفرؽ إدارة األزمة الميدانية الخاصة بجياز الدفاع المدني في تنفيذ مياـ الجياز في حالة
الضغط الشديد كقمة الككادر المكجكدة.
 العمل عمى تكفير كسائل اتصاؿ بديمة تساعد قيادات الجياز مف التكاصل في الميداف بكلسيكلة.
 تقديـ محفزات مالية كمادية لفرؽ إدارة األزمات كالعامميف أثناء كبعد كقكع األزمة ,مف أجلتشجيعيـ كرفع ركحيـ المعنكية ,كالمحافظة عمى ركح التضحية كالمثابرة المكجكدة عندىـ.
 عمل تحفيز لمعامميف الذيف لـ يحصمكا عمى شيادات جامعية ,بأف يكاصمكا التعميـ كتقديـ ليـكافة التسييبلت لذلؾ ,ألف ذلؾ لو األثر الكبير في تطكير العمل.
 تحدث نسخ المعمكمات كالبيانات االحتياطية بشكل دكرؼ مف أجل تبلفي أؼ فقد ألؼ معمكمةقد تؤدؼ إلى ىدر لمجيد كالكقت.
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 عمل برامج تدريب منيجية كمخطط ليا مسبقاً ,كبشكل دكرؼ لممحافظة عمى كفاءة فرؽ إدارةاألزمة ,كبقاءىـ عمى جاىزية ألؼ طارغ قد يطرأ.
 العمل عمى ابتعاث قيادة كطكاقـ مف جياز الدفاع المدني لمخارج مف أجل االستفادة مف خبرةكأساليب بعض الدكؿ في السيطرة عمى األزمات كالككارث ,كمحاكلة تطبيقيا قدر اإلمكاف.
 الطمب مف الحككمة أف تتكاصل كبشكل رسمي مع قيادة المقاكمة الفمسطينية بأف تتطمب منيافي المرات القادمة ,في حاؿ ابراـ أؼ اتفاؽ كقف اطبلؽ النار مع االحتبلؿ بعد أؼ عدكاف
قادـ – ال سمح هللا – أف يككف مف شركطو ادخاؿ معدات جياز الدفاع المدني ألف ذلؾ مف
شأنو أف يحمي ظير المقاكمة كيحافع عمى تماسؾ الجبية الداخمية.
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خطة عمل مقترحة لتنفيذ التوصيات
#
1

2

3

4

التوصيـــــــــــــات
استحداث إدارة متخصصة إلدارة األزمات ضمف الييكل التنظيمي مف

شأنيا القياـ بمياـ إدارة األزمات كافة

تفعيل المجمس األعمى لمدفاع المدني لتسييل تنفيذ المياـ كتنسيق

الجيكد بيف الجيات الحككمية المختمفة

تفعيل المجمس األعمى لئلسعاؼ كالطكارغ مف أجل عدـ تضارب

المياـ كاىدار الكقت ,كاالستغبلؿ األمثل لممكارد المكجكدة

إدامة التحديث المستمر في خطط طكارغ الحككمة عمكماً ,كبخطة
جياز الدفاع المدني عمى كجو الخصكص ,مع تكفير كافة احتياجات

الجياز بشكل مسبق
5

تطكير نظـ المعمكمات كاألرشفة الخاصة بالجياز ,كأف تككف مبرمجة
بطريقة سيمة كسمسة

الجية المسؤولة

المدى الزمني

مؤشر القياس

جياز الدفاع المدني

 6شيكر

إنشاء إدارة متخصصة إلدارة االزمات

سنة

تفعيل المجمس األعمى لمدفاع المدني

السمطة كالحككمة
الفمسطينية
أعضاء المجمس
األعمى
الحككمة الفمسطينية
كجياز الدفاع المدني
جياز الدفاع المدني
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سنة

كل  6شيكر

 5شيكر

تفيل المجمس األعمى لئلسعاؼ
كالطكارغ
عمل تحديث مستمر لخطط طكارغ
الحككمة كجياز الدفاع المدني
تنفيذ التطكير البلزـ ألنظمة التخزيف
كاألرشفة

6

7

8

9

إدامة الصيانة الدكرية لممركبات كالمعدات كاألجيزة المكجكدة مف أجل

الحككمة الفمسطينية

البقاء عمى جاىزية كاستعداد تاـ ألؼ عدكاف مفاجئ

كجياز الدفاع المدني

إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بيف جياز الدفاع المدني ,كالجيات التي

جياز الدفاع المدني

يتعامل معيا كقت حدكث أؼ أزمة

كالجيات ذات العبلقة

زيادة التنسيق كاالتصاؿ كالتكاصل بيف جياز الدفاع المدني كالجيات

جياز الدفاع المدني

التي يتعامل معيا ,خصكصاً عند رسـ السياسات كاالستراتيجيات ,كالجيات التي يتعامل
كبالذات عند كضع خطط الطكارغ
معيا
تنفيذ مناكرات مشتركة عمى شكل محاكاة لمميداف بيف جياز الدفاع

المدني كالجيات التي يتعامل معيا في الميداف عند حدكث أؼ عدكاف

تكثيف دكرات التكعكية كالتثقيف لمجميكر ,مف أجل مساعدتيـ في

 10تقديـ الخدمة األكلية لو مف تمقاء أنفسيـ ,كتدريبيـ عمى ذلؾ في حاؿ
حدكث أؼ أزمة كبيرة قد يتعرضكف ليا

11

تفعيل مجاؿ التطكع لمجميكر الذؼ مف المفترض تكاجدىـ في
المحافظات

جياز الدفاع المدني
كالجيات ذات العبلقة
جياز الدفاع المدني
كك ازرة الثقافة
جياز الدفاع المدني

211

كل  3شيكر

 6شيكر

عمل الصيانة الدكرة لممركبات كالمعدات
كاألجيزة
عمل قاعدة البيانات المشتركة
عمل كرشات عمل لتطكير التنسيق بيف

سنة

جياز الدفاع المدني كعمل خطط
مشتركة بينيـ

كل سنة

كل  3شيكر

كل سنة

تنفيذ المناكرات المشتركة

تنفيذ دكرات التكعية
فتح باب التطكع كاعطاءىـ الدكرات
المتخصصة لذلؾ

12

13

14
15

العمل عمى تكفير كسائل اتصاؿ بديمة تساعد قيادات الجياز مف

الحككمة الفمسطينية

التكاصل في الميداف بكل سيكلة

كجياز الدفاع المدني

تقديـ محفزات مالية كمادية لفرؽ إدارة األزمات كالعامميف أثناء كبعد

الحككمة الفمسطينية

كقكع األزمة

كجياز الدفاع المدني

عمل تحفيز لمعامميف الذيف لـ يحصمكا عمى شيادات جامعية ,بأف
يكاصمكا التعميـ كتقديـ ليـ كافة التسييبلت لذلؾ
تحدث نسخ المعمكمات كالبيانات االحتياطية بشكل دكرؼ مف أجل

جياز الدفاع المدني

سنة

عند كقكع األزمة

 4 - 2سنكات

إحضار كسائل االتصاؿ البديمة
تكزيع محفزات مالية عمى فرؽ إدارة
األزمات
حصكؿ العامميف الذيف ال يحممكف
شيادات عمى الدبمكـ أك البكالكريكس
تكفر نسخ االحتياط بشكل دكرؼ

جياز الدفاع المدني

شيرياً

عمل برامج تدريب منيجية كمخطط ليا مسبقاً ,كبشكل دكرؼ
16
لممحافظة عمى كفاءة فرؽ إدارة األزمة,

جياز الدفاع المدني

كل  3شيكر

 17العمل عمى ابتعاث قيادة كطكاقـ مف جياز الدفاع المدني لمخارج

جياز الدفاع المدني

كل سنتيف

تمقي الطكاقـ دكرات في الخارج

الحككمة الفمسطينية

في حاؿ كقكع أؼ

إدخاؿ معدات جياز الدفاع المدني التي

كفصائل المقاكمة

عدكاف اسرائيمي قادـ

يتعنت االحتبلؿ في إدخاليا لمقطاع

18

تبلفي أؼ فقد ألؼ معمكمة

تتكاصل الحككمة مع قيادة المقاكمة الفمسطينية في حاؿ ابراـ أؼ اتفاؽ
كقف اطبلؽ النار مع االحتبلؿ أف يشترط ادخاؿ معدات الجياز
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عقد دكرات تدريبية لمعامميف بجياز
الدفاع المدني

رابعاً :دراسات مقترحة
 مستكػ التنسيق بيف أجيزة الحككمة كجياز الدفاع المدني أثناء كقكع األزمات. دكر المؤسسات الدكلية في حاؿ كقكع أؼ اعتداء اسرائيمي. دكر ثقافة المجتمع عمى طبيعة أداء جياز الدفاع المدني. -دكر جياز الدفاع المدني في تماسؾ الجبية الداخمية.
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قائمة
المصادر والمراجع

 أوالً :المصادر
 ثانياً :المراجع بالمغة العربية
 ثالثاً :المراجع بالمغة االنجميزية
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أوالً  :المصادر
 -1القرآف الكريـ.
 -2الحديث الشريف.
ثانياً  :المراجع بالمغة العربية :
 .1ابف منظكر ,لسان العرب ,الجزء الخامس ,القاىرة ,دار المعارؼ.
 .2أبك حجير ,طارؽ ,)2014( ,القيادة االستراتيجية ودورىا في إدارة المخاطر واألزمات  :دراسة
تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية الفمسطينية ,رسالة ماجستير ,مصر ,جامعة السكيس.
 .3أبك ركبة ,عصاـ ,)2013( ,معوقات إدارة األزمات في جياز الشرطة الفمسطيني بمحافظات
غزة من وجية نظر كبار الضباط ,رسالة ماجستير ,أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا,
غزة
 .4أبك عزيز ,سامي ,)2010( ,معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفمسطينية في ظل
الحصار  :دراسة حالة محافظات غزة ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسبلمية – غزة.
 .5أبك فارة ,يكسف ( ,)2009إدارة األزمات مدخل متكامل ,فمسطيف ,مكتبة الجامعة اثراء لمنشر
كالتكزيع.
 .6أبك قحف ,عبد السبلـ ,)2002( ,اإلدارة االستراتيجية وادارة األزمات ,اإلسكندرية ,دار الكفاء
لمطباعة كالنشر ,ط.1
 .7أحمد,

أحمد ,)2002( ,إدارة األزمة التعميمية – منظور عالمي ,اإلسكندرية ,دار الكفاء

لمطباعة كالنشر ,ط.1
 .8أحمد ,إبراىيـ ,)2003( ,إدارة األزمة التعميمية  :منظور اعالمي ,اإلسكندرية ,دار الكفاء
لمطباعة كالنشر.
 .9اسميـ ,كساـ ( ,)2007سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية  :دراسة
ميدانية عمى وزارة المالية في غزة ,دراسة ماجستير ,غزة ,الجامعة اإلسبلمية – غزة.
 .10األشقر ,صبلح ,)2012( ,مدى فاعمية االتصال في إدارة األزمات بوزارة الداخمية واألمن
الوطني  :دراسة مسحية عمى المناصب االشرافية في اإلدارات المركزية في الشق المدني بوزارة
الداخمية واألمن الوطني– غزة ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسبلمية– غزة.
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 .11األشقر ,دمحم ,)2010( ,درجة ممارسة إدارات الكميات التقنية والمينية بمحافظات غزة إلدارة
األزمات وسبل تطويرىا ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسبلمية – غزة.
 .12األعرجي ,عاصـ كالسيد ,زاىر يكسف ,)2004( ,جاىزية المنظمات في مواجية األزمات :
دراسة ميدانية في المديرية العامة لمدفاع المدني األردني ,المجمة العربية لئلدارة ,المجمد ,24
العدد ,2ص.101-53
 .13األعرجي ,عاصـ كدقامسة ,مأمكف ,)2000( ,إدارة األزمات  :دراسة ميدانية لمدى توفر
عناصر نظام إدارة األزمات من وجية نظر العاممين في الوظائف اإلشرافية في أمانة عمان
الكبرى ,األردف ,عماف ,مجمة اإلدارة العامة ك المجمد  ,39العدد .4
 .14األغا ,احساف ( ,)2002البحث التربوي ,غزة ,مكتبة اليازجي.
 .15األغا ,احساف ,كاألستاذ ,محمكد ( ,)2004مقدمة في تصميم البحث التربوي ,غزة ,ط2
 .16آؿ الشيخ ,بدر بف عبد المحسف بف دمحم ( ,)2008مدى جاىزية إدارات األمن والسالمة
لمواجية األزمات والكوارث  :دراسة مسحية عمى العاممين بإدارات األمن والسالمة بالييئة
الممكية لمجبيل وينبع ,دراسة ماجستير ,الرياض ,أكاديمية نايف العربية لمعمكـ األمنية.
 .17آؿ سالـ ,عمي بف حسف ( ,)2008مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث  :دراسة مسحية
عمى ضباط األجيزة األمنية بمنطقة نجران ,دراسة ماجستير ,الرياض ,جامعة نايف العربية
لمعمكـ األمنية.
 .18بركات ,عماد ,)2012( ,إدارة األزمات والكوارث بين النظرية والتطبيق ,القاىرة ,دار النيضة
األكلى.
 .19البزاز ,حسف ,)2001( ,إدارة األزمة بين نقطتي الغميان والتحول ,بيركت ,المؤسسة الجامعية
لمدراسات كالنشر كالتكزيع.
 .20بميؾ ( ,)2004إدارة األزمات – التخطيط لما قد يحدث ,ترجمة  :اصبلح ,عبل ,مشرؼ:
تكفيق ,عبد الرحمف ط ,2مركز الخبرات المينية لئلدارة (بميؾ) ,القاىرة.
 .21تكفيق ,عبد الرحمف ,)2009( ,إدارة األزمات – التخطيط لما قد ال يحدث ,القاىرة ,مركز
الخبرات المينية لمنشر.
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ممحق رقم ()1
كتب تسييل ميمة الباحث


كتاب مكجو لمكاء :ناصر مصمح (مدير عاـ جياز الدفاع المدني)

216

 كتاب مكجو لمعميد الدكتكر :سعيد السعكدؼ (مدير عاـ الخدمات الطبية العسكرية ,كمدير عاـ جياز
الدفاع المدني سابقاً)

217

 كتاب مكجو لمميندس :ناجي سرحاف (ككيل ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف)

218

 كتاب مكجو لمدكتكر :ناصر أبك شعباف (مدير عاـ تنمية القكػ البشرية بك ازرة الصحة)

219

 كتاب مكجو لمدكتكر :بشار مراد (مدير جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني بقطاع غزة)

221

 كتاب مكجو لؤلستاذ :ممادك سك

(رئيس بعثة الصميب األحمر الدكلية في قطاع غزة)
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ممحق رقم ()2
قائمة بأسماء محكمين االستبانتين وأسئمة المقابالت

المحكم

جية العمل

الدرجة العممية

أ.د .فارس أبك معمر

اإلسبلمية

األستاذية

أ.د .يكسف حسيف عاشكر

اإلسبلمية

األستاذية

أ.د .حمدؼ شحدة زعرب

اإلسبلمية

األستاذية

أ.د .نياية التمبناني

األزىر

األستاذية

د .يكسف بحر

اإلسبلمية

أستاذ مشارؾ

د .دمحم المدىكف

أكاديمية اإلدارة كالسياسة

أستاذ مشارؾ

د .خالد الدىميز

اإلسبلمية

أستاذ مساعد

د .ياسر الشرفا

اإلسبلمية

أستاذ مساعد

د .كفيق حممي االغا

األزىر

أستاذ مساعد

د .رامز عزمي بدير

األزىر

أستاذ مساعد
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ممحق رقم ()3
االستبانة الخاصة بجياز الدفاع المدني
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى
كأكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا
غزة  -فمسطيف

حفظو هللا ورعاه,,,

األخ الفاضل /

السبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو,,
تحية طيبة كبعد,,
المكضكع  :تعبئة استبانة لرسالة ماجستير
باإلشارة لممكضكع أعبله ,فإف الباحث يقكـ بإعداد دراسة استكماالً لمحصكؿ عمى درجة

الماجستير مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة كالمكسكمة بعنكاف  :إدارة األزمات لدى جياز الدفاع
المدني خالل العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام

م ,كيتككف االستبياف الذؼ بيف يديؾ مف

خمس مجاالت كىي :
 -التخطيط إلدارة األزمات.

 عممية االتصاؿ في إدارة األزمات. عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات. -المعمكمات كدكرىا في إدارة األزمات.

 المكارد المادية كالبشرية في إدارة األزمات.أضع بيف أيديكـ الفاضمة ىذا االستبياف ,ككمي أمل بتعاكنكـ معي ,كالتفضل بقراءة جميع فقرات

االستبانة بكل أناة كتركيز ,ككضع الدرجة التي تركنيا مناسبة أماـ كل فقرة بمكضكعية كحياد,
عمماً بأف كافة المعمكمات التي ستقدمكنيا سكؼ يتـ استخداميا فقط في أغراض البحث العممي,

كالتعامل معيا بكل سرية تامة.

كتقبمكا مني فائق االحتراـ كالتقدير,,,
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** أوالً  :البيانات الشخصية
المؤىل العممي :
ثانكية عامة فما دكف

بكالكريكس

دبمكـ

دراسات عميا

سنوات الخدمة :
أقل مف

مف

سنكات

–

أكثر مف

سنة

سنة

المحافظة – مكان العمل :
شماؿ غزة

الكسطى

غزة

رفح

خانيكنس

الرتبة العسكرية :
جندؼ -مساعد

رائد فما فكؽ

مساعدة أكؿ  -نقيب

طبيعة العمل :
ميداني

إدارؼ

الدورات التدريبية الحاصل عمييا في مجاالت الدفاع المدني :
لـ أتمق أؼ دكرة

دكرة كاحدة

دكرتاف

ثبلث دكرات

أكثر مف ثبلث دكرات

** ثانياً  :مجاالت الدراسة
* الدرجة مف ( ) كحتى ( ) ,حيث أف الدرجة ( ) تمثل المكافقة األعمى ,كالدرجة ( ) تمثل المكافقة األقل

الســـــــــــــــــؤال

#

المجال األول :التخطيط إلدارة األزمات
1

تقكـ إدارة الدفاع المدني بالتخطيط المستمر لتطكير أدائيا

2

تشارؾ إدارة الدفاع المدني العامميف المعنييف في إعداد الخطط التنفيذية

3

تتكقع إدارة الدفاع المدني المخاطر المحتمل حدكثيا مف خبلؿ رصد كتحميل االحتماالت كالتغييرات التي تشير بكقكع
أزمة

4

تيتـ اإلدارة بتحرؼ عبلمات الخمل التي قد تككف مؤش اًر لكقكع األزمات

5

تقكـ اإلدارة بالتخطيط المسبق لمتعامل مع األزمات فكر حدكثيا
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6

تكجد خطط كسيناريكىات معدة مسبقاً لدػ إدارة الدفاع المدني إلدارة األزمات كالككارث

7

يكضع برنامج زمني لتنفيذ المياـ المكضحة بالخطة كتدريب فريق األزمات عمى تنفيذىا

8

تساعد الخطط المعدة عمى إدارة األزمات بشكل فعاؿ

9

يكجد خطط بديمة لمتعامل مع السيناريكىات الغير متكقع حدكثيا أثناء كقكع األزمات

 10تمتاز الخطة بالمركنة مما يزيد مف فعاليتيا في مكاجية األزمات
المجال الثاني :عممية االتصال في إدارة األزمات
1

تمجأ اإلدارة إلى كسائل اتصاؿ بديمة كقت األزمات

2

تتصرؼ اإلدارة كفق آليات اتصاؿ متعارؼ عمييا مسبقاً عند انقطاع االتصاؿ

3

يتكفر لدػ الدفاع المدني نظاـ اتصاؿ فعاؿ يسيل تدفق المعمكمات لمتعامل مع األزمات

4

تمتاز كسائل اتصاؿ األزمات التي تستخدميا الدفاع المدني بعدـ إعاقة المعمكمة

5

تجرؼ عمميات االتصاؿ بشكل دقيق كسريع لمحد مف تفاقـ أضرار األزمات

6

يتسـ الييكل التنظيمي بمركنة كافية تساعد عمى التعاكف كاالتصاؿ بيف اإلدارات كاألقساـ المختمفة

7

يتـ االعتماد عمى كسائل اتصاؿ حديثة عند كقكع األزمات

8

يكجد تنظيـ سميـ لبلتصاالت خبلؿ إدارة األزمات

9

يتـ استخداـ االتصاؿ الرسمي مف خبلؿ خطكط السمطة الرسمية في إطار الييكل التنظيمي أثناء إدارة األزمات

01

تكفر اإلدارة نظاـ اتصاؿ يسمح بتبادؿ المعمكمات ذات العبلقة باألزمات بيف كافة العامميف عمى المستكػ األفقي
كالرأسي
المجال الثالث :عممية اتخاذ الق اررات في إدارة األزمات

1

تستخدـ اإلدارة خطكات التفكير العممي في اتخاذ القرار في مكقف األزمات المتكقعة

2

تشرؾ اإلدارة أعضاء فريق العمل في صنع القرار

3

تحرص اإلدارة عمى أف يككف القرار الذؼ يتـ اتخاذه أثناء األزمات يمكف تنفيذه في حدكد اإلمكانيات المتاحة كقت
األزمات

4

تصدر اإلدارة الق اررات المتعمقة باألزمات في كقت مناسب يتزامف مع حدكث األزمات

5

تحرص اإلدارة عمى أف يككف القرار المتخذ لحل األزمات كاضحاً كبسيطاً لكافة أعضاء الفريق ليتمكف مف تنفيذه

6

تحرص اإلدارة عمى أف يمقى القرار المتخذ في مكقف األزمات تجاكب كقبكؿ كافة العامميف

7

تتخذ الق اررات اإلدارية كقت األزمات كفقاً لممنيج العممي

8

يكجد المركزية في اتخاذ القرار كقت األزمات

9

يكجد تفكيض في اتخاذ الق اررات لدػ العامميف أثناء األزمات

 10يتكاجد القائد دائماً في مكاف كقكع األزمات كيتابع الحدث أكالً بأكؿ كيتخذ القرار المناسب
المجال الرابع :المعمومات ودورىا في إدارة األزمات
1

تكفر اإلدارة قاعدة معمكمات متطكرة عف األزمات كالككارث المتكقعة تعتمد عمى تقنيات المعمكمات الحديثة

2

يتـ تحديث قاعدة البيانات عف األزمات كالككارث بصفة مستمرة كبما يستجد
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3

تكفر قاعدة البيانات الحالية حمكالً معدة مسبقاً لمكاجية األزمات كالككارث المتكقعة

4

يكجد نسخ احتياطية مف المعمكمات لممحافظة عمييا مف التمف أك الضياع في حاؿ حدكث أزمة

5

يتـ االستفادة مف الدركس كالتجارب كالخبرات السابقة في مجاؿ إدارة األزمات كالككارث

6

تيتـ اإلدارة بتكاممية كدقة المعمكمات الخاصة بإدارة األزمات

7

تعتمد اإلدارة عمى برامج محكسبة كمتطكرة في عممية تنظيـ قكاعد البيانات

8

تستخدـ اإلدارة مصادر متنكعة (مرئية ,مسمكعة ,مقركءة) لمحصكؿ عمى المعمكمات

9

تحرص اإلدارة عمى قرب نظاـ المعمكمات مف مراكز اتخاذ الق اررات المشكمة إلدارة األزمات

 10تمخص اإلدارة المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا الستخبلص نتائج األزمات
المجال الخامس :الموارد المادية والبشرية في إدارة األزمات
1

تيتـ اإلدارة بتكفير أجيزة كأدكات لمكاجية األزمات

2

يمتمؾ العاممكف في اإلدارة الخبرة كالكفاءة التي تمكنيـ مف التصرؼ كاتخاذ الق اررات أثناء حدكث األزمات

3

تيتـ إدارة الدفاع المدني بتكفير مكظفيف احتياطييف لمعمل أثناء الطكارغ كاألزمات

4

يسيل الحصكؿ عمى اإلمكانيات البشرية المطمكبة مف اإلدارات األخرػ بالدفاع المدني عند الحاجة ليا لمتعامل مع
األزمات

5

يمتمؾ العاممكف في إدارة األزمات دراية كافية بخطط كاستراتيجيات العمل

6

يتمقى العاممكف برامج تدريبية عمى تنفيذ سيناريكىات لمكاجية كادارة األزمات

7

تختار اإلدارة فريق العمل ممف لدييـ خبرة سابقة في التعامل مع األزمات

8

يمنح الدفاع المدني حكافز مادية لفريق إدارة األزمات

9

تتكفر اإلمكانات المادية لدػ الدفاع المدني لمكاجية األزمات

 10يكجد مكارد بشرية كفنية لدػ الدفاع المدني لمكاجية األزمات

انتيـى ,وشـك ار,,,
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ممحق رقـ ()4
االستبانة الخاصة بالجيات ذات العالقة
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى
كأكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا
غزة  -فمسطيف
األخ الفاضل /

حفظو هللا ورعاه,,,

السبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو,,
تحية طيبة كبعد,,
الموضوع  :تعبئة استبانة لرسالة ماجستير
باإلشارة لممكضكع أعبله ,فإف الباحث يقكـ بإعداد دراسة استكماالً لمحصكؿ عمى درجة

الماجستير مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة كالمكسكمة بعنكاف  :إدارة األزمات لدى جياز الدفاع
المدني خالل العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام

م ,كيتككف االستبياف الذؼ بيف يديؾ مف

خمس مجاالت كىي :
 التخطيط إلدارة األزمات عممية االتصاؿ كالتكاصل في إدارة األزمات الفرؽ العاممة أثناء إدارة األزمات اإلمكانيات المادية المستخدمة أثناء إدارة األزمات المعكقات التي تكاجو خبليا إدارة األزماتأضع بيف أيديكـ الفاضمة ىذا االستبياف لتقييـ أداء جياز الدفاع المدني مف كجية نظركـ,
كحسبما عايشتمكه أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ

ـ ,ككمي أمل بتعاكنكـ معي,

كالتفضل بقراءة جميع فقرات االستبانة بكل أناة كتركيز ,ككضع الدرجة التي تركنيا مناسبة أماـ
كل فقرة بمكضكعية كحياد ,عمماً بأف كافة المعمكمات التي ستقدمكنيا سكؼ يتـ استخداميا فقط

في أغراض البحث العممي ,كالتعامل معيا بكل سرية تامة.

كتقبمكا مني فائق االحتراـ كالتقدير,,,
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** أوالً  :البيانات الشخصية
الجية التي تتبع ليا :
ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف

اليبلؿ األحمر الفمسطيني

اإلسعاؼ كالطكارغ التابع

لك ازرة الصحة
** ثانياً  :مجاالت الدراسة
* الدرجة مف ( ) كحتى ( ) ,حيث أف الدرجة ( ) تمثل المكافقة األعمى ,كالدرجة ( ) تمثل المكافقة األقل
* الجيات ذات العبلقة ىي (ك ازرة األشغاؿ العامة كاإلسكاف ,اليبلؿ األحمر الفمسطيني ,اإلسعاؼ كالطكارغ التابع لك ازرة الصحة ,الصميب األحمر)

الســـــــــــــــــؤال

#

المجال األول  :التخطيط إلدارة األزمات
1

تمتزـ إدارة الدفاع المدني بالخطط المكضكعة أثناء إدارة األزمات

2

تشارؾ إدارة الدفاع المدني الدكائر األخرػ ذات العبلقة بالجيات ذات العبلقة أثناء إعداد الخطط التنفيذية

3

تتكقع إدارة الدفاع المدني المخاطر المحتمل حدكثيا مف خبلؿ رصد كتحميل االحتماالت كالتغييرات التي تشير بكقكع
أزمة

4

تيتـ إدارة الدفاع المدني بتحرؼ عبلمات الخمل التي قد تككف مؤش اًر لكقكع األزمات

5

تقكـ اإلدارة بالتخطيط المسبق لمتعامل مع األزمات فكر حدكثيا

6

تكجد خطط كسيناريكىات معدة لدػ إدارة الدفاع المدني إلدارة األزمات كالككارث

7

يتـ كضع برنامج زمني لتنفيذ المياـ المكضحة بالخطة كتدريب فريق إدارة األزمات عمى تنفيذىا

8

تساعد الخطط المعدة عمى إدارة األزمات بشكل فعاؿ

9

يكجد خطط بديمة لمتعامل مع السيناريكىات الغير متكقع حدكثيا أثناء كقكع األزمات

 10تمتاز الخطة بالمركنة مما يزيد مف فعاليتيا في مكاجية األزمات
المجال الثاني  :عممية االتصال والتواصل في إدارة األزمات
1

تمجأ إدارة الدفاع المدني إلى كسائل اتصاؿ بديمة مع الجيات ذات العبلقة كقت األزمات

2

تتصرؼ إدارة الدفاع المدني كفق آليات اتصاؿ متعارؼ عمييا مسبقاً عند انقطاع االتصاؿ

3

يتكفر لدػ الدفاع المدني نظاـ اتصاؿ فعاؿ مشترؾ يسيل تدفق المعمكمات لمتعامل مع األزمات

4

تمتاز كسائل اتصاؿ األزمات التي يستخدميا الدفاع المدني بعدـ إعاقة المعمكمة

5

تجرؼ عمميات االتصاؿ بشكل دقيق كسريع لمحد مف تفاقـ أضرار األزمات

6

يتسـ الييكل التنظيمي بمركنة كافية تساعد عمى التعاكف بيف المختصيف بالدفاع المدني كالمعنييف مف الجيات ذات
العبلقة
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7

يتـ االعتماد عمى كسائل اتصاؿ حديثة عند كقكع األزمات

8

يتـ التنسيق بيف الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة فكر كقكع األزمات لمتعامل مع المستجدات

9

يتـ استخداـ االتصاؿ الرسمي مع الجيات ذات العبلقة أثناء كقكع األزمات

 10يكجد تغذية راجعة كتقييـ لممعمكمات الكاردة مف مكاف كقكع األزمات كالتعامل معيا بجدية كفق ما تفتضيو الحاجة
المجال الثالث  :الفرق العاممة أثناء إدارة األزمات
1
2
3

يتـ عقد دكرات مشتركة بيف جياز الدفاع المدني كالدكائر المعنية بالجيات ذات العبلقة
ؽ
بناء عمى الكفاءة كالمينية
يتـ اختيار فر الدفاع المدني الخاصة بإدارة األزمات ً
تعمل إدارة الدفاع المدني عمى عقد لقاءات دكرية لفرؽ إدارة األزمات قبل كقكع األزمات

4

تتحمل الفرؽ العاممة في جياز الدفاع المدني ضغكط العمل

5

تعمل الفرؽ العاممة كفق رؤية مخطط ليا مسبق ًا

6

تمتمؾ الفرؽ العاممة صبلحيات كاممة في إدارة األزمات كليا دكر في اتخاذ الق اررات

7

تيتـ إدارة الدفاع المدني بتكفير مكظفيف احتياطييف لمعمل أثناء الطكارغ كاألزمات

8

يتـ منح حكافز معنكية كمادية لفرؽ الدفاع المدني التي أدارت األزمات

9

يكجد طكاقـ بشرية كفنية كافية لتنفيذ خطة مكاجية األزمات كالككارث

 10يسيل الحصكؿ عمى اإلمكانيات البشرية المطمكبة مف جياز الدفاع المدني لمتعامل مع األزمات
المجال الرابع  :اإلمكانيات المادية المستخدمة أثناء إدارة األزمات
1

يسخر جياز الدفاع المدني كافة امكانياتو إلدارة األزمات

2

تكزع معدات جياز الدفاع المدني عمى المناطق تكزيعاً عادالً بما يخدـ مصمحة العمل

3

تسعى إدارة الدفاع المدني لتطكير معداتيا كتكفير أىـ المعدات التي يحتاجيا أثناء األزمات

4

يكجد عجز في اإلمكانيات المادية كالمعدات الخاصة بجياز الدفاع المدني أثناء كقكع األزمات

5

يتـ استخداـ المعدات مف قبل جياز الدفاع المدني بشكل مثالي مف دكف ىدر لآللة

6

تتمتع الطكاقـ العاممة عمى اآلالت كالمعدات بالكفاءة كالمينية كالخبرة

7

يكجد خطة لتفادؼ أؼ عجز أك تمف لبعض المعدات أثناء كقكع األزمات

8

يكجد سيكلة في اإلجراءات المالية مف قبل جياز الدفاع المدني بما يخص فرؽ إدارة األزمات

9

يكجد أماكف عمل طكارغ مجيزة يتـ استخداميا مف قبل خبليا إدارة األزمات بالدفاع المدني

10

يككف ىناؾ تعاطي إيجابي مع التكصيات المرفكعة مف قبل فرؽ إدارة األزمات لبلحتياجات المطمكبة ليا قبل كقكع
األزمات
المجال الخامس  :المعوقات التي تواجو خاليا إدارة األزمات

1

يككف ىناؾ بيانات مناسبة كدقيقة حكؿ الكضع الميداني إثناء كقكع األزمات

2

يكجد تنسيق كافي بيف المعنييف أثناء كضع خطط إدارة األزمات بيف الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة

3

يكجد تنسيق عند كضع الخطط االستراتيجية لجياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة

4

يككف التنسيق بيف إدارة الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة بما يخص األزمات حاؿ كقكعيا ِ
كاؼ لمتغمب عمى
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5

يكجد مركزية شديدة عند اتخاذ القرار مف قبل الجيات الحككمية المعنية باتخاذ الق اررات

6

تككف الخبرة كافية كالكفاءة المينية لمفرؽ التي تدير األزمات كافية لمتغمب عمى األزمات

7

يكجد كضكح في المياـ كالصبلحيات عند الفرؽ العاممة المشتركة بيف جياز الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة

8

يكجد مساندة مف الجيات الحككمية األخرػ لمدفاع المدني كمع الجيات ذات العبلقة أثناء كقكع األزمات

9

يكجد ضعف لتفيـ البيئة المحمية كعدـ القدرة عمى كضع تحميل دقيق لممجريات عمى األرض

 01يضعف االىتماـ بدارسة اإلمكانات المستقبمية المتاحة لمدفاع المدني عند القياـ بالتخطيط االستراتيجي

** معوقات أخرى تواجو خاليا إدارة األزمات وخصوصاً أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام
م:

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
.......................................................................................... .....
...............................................................................................

انتيـى ,وشـك ار,,,
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ممحق رقم ()5
أسئمة مقابالت العاممين بجياز الدفاع المدني

** أسئمة المقابمة الشخصية الخاصة بمسؤولي جياز الدفاع المدني :
 ماىي الطريقة التي يتـ بيا اختيار فرؽ إدارة األزمة؟ كماىي اإلجراءات اإلدارية المتبعة بعد
اختيار الفريق؟
 ماىي ىي ىيكمة جياز الدفاع المدني؟ كأيف مكقع فرؽ إدارة األزمة في الييكمية (إف كجد)؟
 ماىي اإلجراءات التي تتـ مف قبمكـ كقت شعكركـ بقرب حدكث أزمة مف حيث تشكيل الفرؽ
كالمكجستيات التي تكفركىا؟
 كيف يتـ التكاصل بيف قيادة جياز الدفاع المدني كالطكاقـ العاممة في الميداف كقت إدارة األزمة؟
كىل يتـ عمل تغذية راجعة كمتابعة لؤلداء بعد ذلؾ؟
 في حاؿ حدكث أخطاء أك كقكع اصابات أك فقداف معدات كتجييزات ,ماىي اإلجراءات المتبعة
مف قبمكـ؟
 ما ىي أىـ المعكقات التي كاجيت جياز الدفاع المدني أثناء العدكاف االسرائيمي عمى غزة عاـ
ـ؟
 ىل بركتكككؿ التعاكف بيف مقدمي الخدمة (الييئة العميا لئلسعاؼ كالطكارغ) كىـ  :الدفاع
المدني ,اليبلؿ األحمر الفمسطيني ,الصميب األحمر ,اإلسعاؼ كالطكارغ التابع لك ازرة الصحة
الفمسطينية ,الخدمات الطبية العسكرية ,فعاؿ كلو تكاجد في الميداف ؟ كاف كاف عدـ فاعل ,فمماذا
ال يعمل عمى تفعيمو ؟
 ما طبيعة التشابؾ في الميداف بيف الدفاع المدني كالجيات ذات العبلقة ؟
 كيف تقيـ تعاطي الدفاع المدني مع مراحل األزمة ؟ االستعداد ,كاالستجابة ,كالتقييـ ,كالتعافي ؟
 تطبيق فانكف الدفاع المدني أثناء األزمات ؟
 طبيعة التنسيق مع جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي ؟
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ممحق رقم ()6
أسئمة مقابالت العاممين بالجيات ذات العالقة

** أسئمة المقابمة الشخصية الخاصة بمسؤولي الجيات ذات العالقة :
 مف كجية نظركـ ,ىل لدػ جياز الدفاع المدني خطط مسبقة لمكاجية أزمات كبيرة كأزمة العدكاف
اإلسرائيمي عمى غزة

ـ؟

 كيف تنظركف إلى إدارة األزمة لدػ جياز الدفاع المدني أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة

ـ

مف حيث (جاىزية الطكاقـ العاممة ,االمكانيات المادية ,التنسيق كاالتصاؿ المتكاصل) ؟
 حسب اطبلعكـ ,كيف تقيـ فرؽ إدارة األزمة الخاصة بجياز الدفاع المدني مف حيث (الكفاءة,
الخبرة ,التدريب ,اتخاذ الق اررات) ؟
 مف كجية نظركـ ,ماىي أىـ المعكقات التي كاجيت جياز الدفاع المدني في إدارتو لؤلزمة خبلؿ
العدكاف االسرائيمي عمى غزة

ـ ,كىل ىناؾ تحسف كتطكر في التعامل مع األزمة مقارنة

باالعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة عاـ

ـ كعاـ

ـ؟

 حسب خبرتكـ ,ماىي االقتراحات كالتكصيات التي تقدمكىا لتطكير عمل جياز الدفاع المدني مف
حيث (التخطيط ,االتصاؿ كالتكاصل ,المتابعة ,االمكانيات المادية ,اإلجراءات اإلدارية المتبعة
أثناء إدارة األزمة ,الفرؽ العاممة)
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ممحق رقم ()7
توزيع مراكز جياز الدفاع المدني في محافظات غزة
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