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اإلهـ ـداء

إلى إمام الذاكرين وقدوة المالكين ومعمم المعممين  ............سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم
إلى شيداء فمسطين عامة  ... ...الذين سالت دماؤىم عمى ثرى الوطن الحبيب دفاعاً عن الدين
وعن المقدسات  ،،،إلى أول من عممني حروف اليجاء وأعداد الحـساب وأول من بصرني سبـل
الحق والصواب إلى نبع الحنان أمي الغالية؛ التي طالما سيرت عمى راحتي والـى والـدي العزيز
رمز الـبر والوفـاء مع الدعاء ليما بالرحمة كما ربيـاني صغي ار .،،،

أ

إقــرار
أقر أىا هعدة الرسالة أىٍا قدهت لجاهعة القدس ،لىيل درجة الهاجستير ،وأىٍا ىتيجة أبحاثي الخاصة،
باستثىاء ها تم ٍ
اإلشارة إليً حيثها ورد ،وأن ٌذي الرسالة أو أي جزء هىٍا لم يقدم لىيل أية درجة عميا
ألية جاهعة أو هعٍد آخر.

التوقيع ................................... :
والء محمود حسين أبو زنيد
التاريخ2017/5/27:م
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الش ــكر و الـتـقديــر



أتقذم باحلوذ ًالشكز هلل سبحانو ًتعاىل الذي أكولين الصرب حتى أكول
حٍاتً العلوٍت طٍلت ىذه السنني
ًاتٌجو بالشكز اىل كل هن ساعذنً حتى اهنل العلن مبختلف أنٌاعو د.
حموذ عوزً ...الذي مل ٌبخل علٍنا بتٌجٍياتو ًارشاداتو ...أداهو اهلل نرباساً
ملسرية التعلٍن
كوا اتقذم بالشكز اجلشٌل إىل هٌظفً جياس الذفاع املذنً الفلسطٍين

ب

الممخص:
ٌددد ت الد ارسددة إل د التعددرع عم د واقددا ادارة االزهددات ددي جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي كهددا
يدركً الهوظفون ،وتكون هجتها الدراسة هن الهوظفين ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي ي الضفة
الغربية ،والبالغ عددٌم ( )1200هوظفًا وهوظفة هوزعين عم  11هحا ظة ،وتم توزيا  240استباىة
واسترداد  216استباىة ،أي بىسبة ( )%20هن هجتها الد ارسدة ،وتدم اسدتخدم االسدتبيان وقدد اسدتٍدع
االستبيان الهوظفين لجهدا البياىدات األوليدة ،وكدذل تدم التحقدن هدن ثباتٍدا ،حيدث بمدغ الثبدات ()%85
لهرحم ددة اكتش دداع اإلى ددذار الهبك ددر ،و( )%84لهرحم ددة االس ددتعداد والوقاي ددة ،و( )%86لهرحم ددة احتد دواء
األضرار ،و( )%78لهرحمة هواجٍة األزهة ،و( )%89لهرحمة التعمم ،وخمصت الدراسة إل أن واقا
إدارة األزهدات دي جٍداز الدد اع الهددىي الفمسدطيىي كهددا يدركدً الهوظفدون جداء بدرجدة هرتفعدة ،وكددذل
أن هرحمة اكتشاع االىذار الهبكر ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي دي الضدفة الغربيدة كهدا يدركدً
الهوظفد ددون يد ددً جد دداءت بدرجد ددة هرتفعد ددة ،وأن هرحمد ددة االسد ددتعداد والوقايد ددة د ددي جٍد دداز الد ددد اع الهد دددىي
الفمسددطيىي ددي الضددفة الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون يددً ،جدداءت بدرجددة هرتفعددة ،وأن هرحمددة احت دواء
األض درار ددي جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمس دطيىي ددي الضددفة الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون يددً جدداءت
بدرجة هرتفعة ،وأن هرحمة هواجٍة األزهة ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي دي الضدفة الغربيدة كهدا
يدركً الهوظفون يً جاءت بدرجة هرتفعة ،وأن هرحمة التعمم ي جٍاز الدد اع الهددىي الفمسدطيىي دي
الضفة الغربية كها يدركً الهوظفون يً جاءت بدرجة هرتفعة ،كها توصدمت الد ارسدة إلد أىدً ال توجدد
رون ي إجابات الهبحوثين حول واقا إدارة األزهات ي جٍداز الدد اع الهددىي الفمسدطيىي كهدا يدركدً

ج

الهوظفون ي ضوء الهتغيرات الديهغ ار ية (الجىس ،الهسه الدوظيفي ،طبيعدة العهدل ،الخبدرة العهميدة،
،التخصص ،الهؤٌل العمهي ،الرتبة العسكرية).
داء عم د الىتددابق السددابقة ددتن الباحثددة توصددي :أن يددتم تقيدديم ىظددام ادارة الك دوارث هددن خددبلل لجىددة
وبىد ً
هتخصص ددة تىبث ددن ع ددن الهجم ددس االعمد د لمدددد اع اله دددىي برباس ددة ال ددد اع اله دددىي الفمس ددطيىي وتر د ددا
توصياتٍا لمهجمس الذي بدوري ير عٍا ال رباسة الحكوهة لتضهىيىٍا ضهن خططٍا التىهوية هن أجل
التغمددب عم د العقبددات التددي تواجددً الددد اع الهدددىي ،وأن يددتم تشددكيل لجىددة ىيددة هددن قبددل الددد اع الهدددىي
ويشدداركٍا بٍددا جٍددات االختصدداص هددن الهؤسسددات الش دريكة لتقيدديم أثددار الك دوارث وهسددتو االسددتجابة
والتىسين وهد ىجاح الخطط الهوضوعة وطرن هعالجة أثارٌا ،وأن تعهل و ازرة الداخمية عم تأسيس
غدرع عهميددات هتقدهدة تعتهددد عمد التقىيددات الجغ ار يددة ،وأن يدتم عقددد دورات وورش عهدل ددي األهدداكن
العاهة هن أجل زيادة الثقا ة ي الهجتها الهدىي حول عمم الد اع الهدىي الفمسطيىي.

د

The Reality of Crises Management in the Civil Defense as Realized
by the Employees
Prepared by: Wala Mahmmod Hussain Abu Zneid
Supervisor: Dr. Mohammad Mohammad Amro
Abstract:
The study aimed at recognizing the reality of crises management in the
Palestinian civil defense as realized by the employees. The study’s
population included the civil defense employees in the West Bank, the
number of whom is 1200(males and females) distributed among 11
governorates. 240 questionnaires were distributed and 216 were received
back, which is 20% of the study’s population. The used questionnaire has
targeted the employees to gather the preliminary data, and their stability was
verified. The stability’s percentage was 85% for early warning detection
phase, 84% for the preparedness and prevention phase, 86% for containment
of damages phase, 78% for confronting the crisis phase and 89% for the
learning phase.
The study has concluded that the reality of crises management in the
Palestinian civil defense as realized by the employees is on high level. Also,
the early detection phase, the preparedness and prevention phase, the
preparedness and prevention phase,

containment of damages phase,

confronting the crisis phase and the learning phase in the Palestinian civil
defense in the West Bank as realized by the employees came on high.
The study also concluded that there are no differences in the sample’s
answers about the crises management reality in the Palestinian civil defense
as realized by the employees in light of the demographic variables (gender,
ه

job title, the nature of the work, the practical experience, specialization,
academic qualification and the military rank).
Upon the previous results, the researcher recommends that it is important to
evaluate the crises management system through a specialized committee
emanating from the Supreme Council for Civil Defense, headed by the civil
defense . The committee is to make its recommendations to the council that
transfers them to the government in order to be included within its
developmental plans for overcoming the obstacles that face the civil defense.
The researcher also recommended forming a technical committee by the
civil defense with the participation of the specialized organizations from the
partners to evaluate the crises’ impact, the response level, the coordination
level, the extent of the success of plans and methods for addressing their
effects. The recommendations also included that Ministry of Interior works
on establishing advanced operating rooms that depend on geographic
techniques, and that more workshops to be hold in the public places to
increase the culture’s level in the civil society on the Palestinian civil
defense science.


و

الفصل األول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشكمة الدراسة وأىميتيا
 1.1المقدمة:
تشكل العهميات ﺍإلﺩﺍﺭية عىصﺭﺍﹰ هٍهاﹰ ي تﻁَيﺭ أداء ﺍلعاهميو ي هىﻅهاﺕ ﺍألعهال وكذل تﻁَيﺭ
ﺫﺍتٍن بها يىسجن ها ﺍالستﺭﺍتيجياﺕ ﺍلحﺩيثة ي تىهية ﺍلهَﺍﺭﺩ ﺍلبشﺭية لتحسيو ﺃﺩﺍبٍدنَ ،بالتالي
تحسيو أداء ﺍلهىﻅهة (الحمو.)0212 ،
ويأتي التطوير اإلداري عن طرين تغيير أساليب األداء اإلدارية الهختمفة ،هثل تغيير الٍيكل التىظيهي
واإلجراءات ها استحداث وابتكار أساليب جديدة ي أداء وتىفيذ العهل .وتطوير أساليب العهل القابهة
لتحقين الهستو األهثل ي أداء وتد ن سير العهل حيث يتم إسىاد بعض االختصاصات إل العاهمين،
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ويتر لٍم حرية التعاهل هعٍاٌ ،ذا باإلضا ة إل

هواجٍة الهشكبلت واألزهات الهفاجبة والطاربة

(حىفي.)0222 ،
وير عودة ( )0222أن هوضوع التعاهل ها األزهات يعتبر هن الهوضوعات الحيوية هها لٍا هن
تأثير عم

هوضوع األزهات هن األهور التي تٍم كل هن

اإلىسان وبقاءي وأصبح التركيز عم

الباحثين والكتاب الهتخصصين ي اإلدارة ،حيث االتجاي السابد اآلن ي الفكر اإلداري ٌو دراسة
األزهات والتعاهل هعٍا والعهل عم إدارتٍا والتخفيع هن آثارٌا وىتابجٍا وتجىبٍا بقدر الهستطاع.
وتؤثدر أزهات العهل عم

استه اررية الهؤسسات وتٍدد بقاءٌا وقدرتٍا عم

الهىا سة ووضا سدهعة

وبقداء الهؤسسة ي بوتقة االختبار ،الهؤسسات التي ال تستطيا التعاهل ها األزهات بتجدىب حددوثٍا
والتخطيط لمحاالت التي ال يهكن تجىبٍا واجراء التحضيرات لؤلزهات التي يهكن التىبؤ بحدوثٍا ،ال
تمحن بالركب ويكون هصيرٌا االىٍيار (اسميم.)0222 ،
وبالرغم هن تعدد وتباين األزهات الهختمفة التي يهكن أن تتعرض لٍا الهؤسسات ،وأن لكل أزهة هن
ٌذي األزهات خصابصٍا الههيزة التي تتطمب أسموب عهل هعين إلدارتٍا والتصدي لٍا ،إال أن كل
األزهات تخضا لهعايير وعىاصر عاهة هشتركة ي التخطيط لٍا واإلعداد الجيد لتجىدب الوقوع يٍا،
أو التخفيع هن آثارٌا السمبية وزيادة رص تحويل آثارٌا لصالح الهؤسسة (جاد اهلل.)0222 ،
وتشكل إدارة األزهات حقبل هٍهاً ي اإلدارة العاهة ،ووسيمةً يهكن هن خبللٍا الكشع عن هد كفاءة
األجٍزة اإلدارية ي هواجٍة الهواقع الطاربة .وقد ىشأ هفٍوم إدارة األزهات ي إطار اإلدارة العاهة،
وذل

لئلشارة إل

دور الدولة ي هواجٍة األزهات والكوارث الهفاجبة ،وأصبح يىظر إل
0

إدارة

األزهات ي إطار اإلدارة العاهة عم

أىٍا استراتيجية هتعددة األبعاد تقوم عم

عدد هن األسس

والهقوهات ،يهكن هن خبللٍا هواجٍة ها يىجم عىٍا هن آثار وتطورات وادارتٍا بكفاءة و اعمية وٌو
ها يزيد هن أٌهيتٍا ي ظل التعدد والتىوع والتشاب

ي األزهات التي يشٍدٌا العالم الهعاصر

(العىزي.)0222 ،
وادارة األزهات ٌي هفٍوم واسا يتضهن التخطيط العام واالستجابة لمهد الواسا هن حاالت الطوارئ
وحاالت الكوارث وادارة األزهات ٌي ىظام يزود الهىظهة باستجابة ىظاهية هىظهة وهرتبة لحاالت
األزهات ،وٌذي االستجابة تجعل الهىظهة قادرة عمي االستهرار ي أعهالٍا اليوهية الهتعمقة بتقديم
الخدهات ي ىفس الوقت الذي تكون يً األزهة تدار بىجاح (جاد اهلل.)0222 ،

 1.1مشكمة الدراسة:
إن ىجاح أي هؤسسة وتهيزٌا عن غيرٌا ،ىاتق عن العديد هن األهور وهن أٌهٍا كيفية إدارة
األزهات وتٍيبة الظروع لٍا لتحقين أٌدا ٍا بكفاءة و اعمية وهن خبلل استخدام األساليب اإلدارية
الهختمفة التي يهكن أن تحقن تحسين أداء الهؤسسة (حرب ،)0211 ،بل بد ان يىظر ال األزهات
هن قبل الد اع الهدىي الفمسطيىي وادارتً ىظرة خاصة ،تستدعي االٌتهام الدابم وبأعم

درجة هن

الجاٌزية ،حيث أن الد اع الهدىي الفمسطيىي هن أكثر الهؤسسات قابمية لمتعرض لؤلزهات والكوارث،
إذ أن واقا الحال يقول إن ٌىا أزهات هوجودة عبلً لم يتم هعالجتٍا ،لذل

تن الهشكمة تكهن ي

كيفية التعاهل واستجابة جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي بفاعمية وسرعً لبلزهات الهفاجبة وها ٌو
اضررٌا والتعرع عم اٌم
ا
غير هتوقا حدوثً والتخفيع هن تداعياتٍا السمبية او احتوابٍا والتقميل هن
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الهشاكل والهعوقات التي تعترض جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي ي ادارتً لبلزهات .وهن ٌىا جاءت
ٌذي الدراسة لمبحث ي واقع ادارة االزمات في جياز الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو
الموظفون

 1.1أىمية الدراسة:
األىمية النظرية:
لقد أ صبح هوضوع إدارة األزهات هن أبرز الهوضوعات التي تٍتم بٍا الدول ي الوقت الحاضر،
خاصة بعد ان ازدادت هخاطر حدوثٍا وتىوعت أسبابٍا ،وأصبحت كل الدول ببل استثىاء عرضة ألن
تكون هسرحاً لوقوع أزهات عم أراضيٍا ،حيث تتكبد تم الهجتهعات خسابر ادحة ليس قط ىتيجة
لحدوث األزهة ،بل أيضاً لمسمو اإلىساىي الهتصرع حيالٍا.
األىمية البحثية:
تسٍم ٌذي الدراسة ي تسميط الضوء عم

احد الهواضيا الحديثة ىسبياً والٍاهة ي الفكر اإلداري

الهعاصر "إدارة األزهات" هها يو ر لمهىظهة استجابة شاهمة وهىتظهة ي التعاهل ها األزهات
الهختمفة ،كها تغىي ٌذي الدراسة الهكتبة العربية والهكتبة الفمسطيىية بشكل خاص وتر دٌا بهراجا
ٌاهة حول إدارة األزهات ،كها تضيع ٌذي الدراسة هادة ىظرية يهكن االستفادة هىٍا عم الصعيد
األكاديهي ،وكذل

هن خبلل ٌذي الدراسة يهكن أن تستفيد الد اع الهدىي هن خبلل االطبلع عم

ىتابجٍا ،وعهل خطط تطويرية هن خبللٍا يهكن تطوير العهل اإلداري.

2

األىمية التطبيقية:
يهكن االستفادة هن ٌذي الدراسة هن خبلل الىتابق التي يهكن أن تتوصل إليٍا الباحثة بعد إجراء ٌذي
الدراسة ،حيث تضا ٌذي الدراسة ىتابق واقا إدارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي كها
يدركً الهوظفون ،ليتهكن جٍاز الد اع الهدىي هن أجل وضا خطط هن أجل التغمب عم العقبات
التي تواجًٍ ي إدارة األزهات.
أها الدا ا وراء إجراء ٌذي الدراسة اىٍا تسٍم ٌذي الدراسة ي توضيح دور التخطيط ي إدارة األزهات
ا لهحتهمة ،وهد أٌهية تو ير ىظام هعموهات واتصاالت جيد يستطيا تو ير الهعموهات الهطموبة ي
وقت األزهات ،وها ٌو دور القديادة عدىد وقدوع األزهدات ،وتوضيح أٌهية تشكيل رن عهل تستطيا
التعاهل ها األزهات والحد هن آثارٌا السمبية.

 1.1أىداف الدراسة:
تٍدع ٌذي الدراسة إل التعرع عم :
 .1واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون
 .0دور الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة اكتشاع االىذار الهبكر هن وجٍة ىظر الهوظفين
 .3دور الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة االستعداد والوقاية هن وجٍة ىظر الهوظفين
 .2دور الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة احتواء األضرار هن وجٍة ىظر الهوظفين
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 .5دور الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة استعداد الىشاط هن وجٍة ىظر الهوظفين
 .2دور الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة هواجٍة األزهة هن وجٍة ىظر الهوظفين
 .2دور الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة التعمم هن وجٍة ىظر الهوظفين

 1.1أسئمة الدراسة:
هن خبلل استعراض الباحثة لهشكمة الدراسة تىً يبرز سؤال ربيسي تحاول ٌذي الدراسة
اإلجابة عىً :ما ىو واقع ادارة االزمات في جياز الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون؟
كها ويىبثن عن ٌذا السؤال عدة أسبمة رعية أخر وٌي:
 .1ها إجراءات الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة اكتشاع االىذار الهبكر هن وجٍة ىظر
الهوظفين ؟
 .0ها إجراءات الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة االستعداد والوقاية هن وجٍة ىظر
الهوظفين؟
 .3ها إجراءات الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة احتواء األضرار هن وجٍة ىظر الهوظفين ؟
 .2ها إجراءات الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة هواجٍة األزهة هن وجٍة ىظر الهوظفين ؟
 .5ها إجراءات الد اع الهدىي الفمسطيىي ي هرحمة التعمم هن وجٍة ىظر الهوظفين ؟
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 1.1فرضيات الدراسة:
تحقيقاً ألٌداع الدراسة ولهعر ة واقع ادارة االزمات في جياز الدفاع المدني الفمسطيني كما
يدركو الموظفون ،قد تم صياغة الفرضية الربيسية التالية:
يقدم الدفاع المدني الفمسطيني دو ارً في إدارة األزمات من وجية نظر الموظفين  ،ويتفرع عىٍا
الفرضيات الفرعية األخر :
 .1يقدم الد اع الهدىي الفمسطيىي دو اًر ي هرحمة اكتشاع االىذار الهبكر هن وجٍة ىظر
الهوظفين
 .0يقدم الد اع الهدىي الفمسطيىي دو اًر ي هرحمة االستعداد والوقاية هن وجٍة ىظر الهوظفين
 .3يقدم الد اع الهدىي الفمسطيىي دو اًر ي هرحمة احتواء األضرار هن وجٍة ىظر الهوظفين
 .2يقدم الد اع الهدىي الفمسطيىي دو اًر ي هرحمة هواجٍة األزهة هن وجٍة ىظر الهوظفين
 .5يقدم الد اع الهدىي الفمسطيىي دو اًر ي هرحمة التعمم هن وجٍة ىظر الهوظفين
 .2ال توجد رون ذات داللة إحصابية ي دور الد اع الهدىي الفمسطيىي ي إدارة األزهات هن
وجٍة ىظر الهوظفين ي ضوء الهتغيرات الديهغ ار ية (الجىس ،الهسه
العهل ،الخبرة العهمية ،التخصص ،الهؤٌل العمهي ،الرتبة العسكرية).
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الوظيفي ،طبيعة

 1.1مصطمحات الدراسة:
األزمةٌ :ي حدث استثىابي أو هفاجئ قد يؤدي ال

رص وىتابق هرغوب يٍا ىحو التقدم والىجاح،

او قد يقود الهىظهة ال ىتابق تٍدد حياتٍا(الحيالي.)0211 ،
تعرع األزهة إجرابياً ٌي هجهوعة هن الهواقع التي تتصع باالضطراب تهر يٍا هىطقة هعيىة أو
هىظهة هعيىة تسبب حدوث تغيير سريا يحتاج إل جٍد هن اجل إعادة التوازن لموصول إل الحالة
الطبيعية.
إدارة األزمات :هجهوعة هن الخطوات واإلجراءات البلزهة لمتعاهل ها وضدا غيدر عادي(غير
طبيعي) لتجىب االضطراب الىفسي ،وتقميل األضرار والخسابر ي األرواح والههتمكات قدر اإلهكان
(الهسيمي وعبداهلل.)0225 ،
تعرع إدارة األزهة إجرابياً باىٍا إجراءات تٍدع إل

التخمص هن األزهة هن خبلل هجهوعة هن

الهراحل تهثمت بهرحمة االكتشاع الهبكر لؤلزهة ثم هرحمة االستعداد لموقاية هن األزهة ثم هرحمة
احتواء االزهة ثم هرحمة االستعداد لهواجٍة األزهة واخي اًر هرحمة التعمم واستخبلص العبر.
مرحمة اكتشاف االنذار المبكر لألزمة :وٌذي الهرحمة تشير إل هرحمة ها قبل البداية الفعمية لؤلزهة،
قد تظٍر بعض األعراض التي تدل عم بدايتٍا ويهكن إلدارة الهىظهة هعر ة احتهال وقوعٍا هن
خبلل األعراض وبداية التخطيط لهواجٍتٍا (أبو عهر.)0222 ،
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مرحمة االستعداد والوقاية لألزمة :تعبر عن قيام إدارة الهىظهة بالتحضير واالستعداد لهواجٍة األزهة
بعد تأكدٌا هن عدم إهكاىية تجىبٍا ،وذل سعيا هىٍا لتقميل قدر اإلهكان هن أضرارٌا ،ها استهرار
اإلدارة ي بذل الجٍود األزهة لهىا حدوثٍا (أبو عهر)0222 ،
مرحمة احتواء األضرار لألزمة :يشير إل قيام اإلدارة بتىفيذ الخطط التي وضعتٍا لهواجٍة األزهة ،عن
طرين استخدام الهوارد الهتو رة لديٍا وبأقل األضرار .وتكون األزهة ي ٌذي الهرحمة ي ذروتٍا(أبو
عهر)0222 ،
مرحمة مواجية األزمة :وٌي الخطة البلزم اتباعٍا ي المحظات التي تسبن الهواجٍة والتعاهل ها
األزهة وتتطمب اتخاذ هجهوعة ق اررات واجراءات (إسميم.)0222 ،
مرحمة التعممٌ :ي هرحمة ها بعد األزهة واىتٍابٍا .و يٍا تقوم اإلدارة بتقويم الخطط واألساليب التي
استخدهتٍا لهواجٍة األزهة ،بٍدع استخبلص الدروس والعبر وتكوين الخبرات لهواجٍة األزهات
الهستقبمية (الخشالي والقطب.)0222 ،
الدفاع المدني الفمسطيني ٌو جزء هٍم هن الهؤسسات الوطىية التي تعهل عم

بىاء هجتها

مسطيىي آهن وهتساهح وخالي هن التطرع بحيث يتهتا الشعب بالطهأىيىة واألهن والعدالة والهساواة
وسيادة القاىون (هوقا الد اع الهدىي الفمسطيىي.)0212 ،

 8.1حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية :دور الد اع الهدىي ي إدارة األزهات هن وجٍة ىظر الهوظفين
2

الحدود البشرية :الهوظفون ي الد اع الهدىي
الحدود المكانية :الضفة الغربية
الحدود الزمانية :الفصل الثاىي هن العام الدراسي 0212/0212م
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الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.1اإلطار النظري
 1.1.1مفيوم األ زمة
أصبحت األزهات سهة أساسية لمهؤسسات الهعاصرة ي البيبية الديىاهيكية التي تشٍد تغييرات
هتسارعة بشت

هجاالت الحياة االقتصادية والسياسية واالجتهاعية ،ضبل عن اشتداد الهىا سة

والتحديات التي تواجً تم الهؤسسات .وتؤثر أزهات العهل عم استه اررية الهؤسسات وتٍدد بقاءٌا
وقدرتٍا عم الهىا سة هها يعرضٍا لبلىٍيار والزوال .أن الىجاح ي إدارة األزهات التي تتعرض لٍا
الهؤسسات والتصدي ألٌم الهخاطر والتحديات الهترتبة عميٍا يستىد ي جوٌري عم

هجهوعة هن

الدعابم الربيسة يأتي ي هقدهتٍا الهعموهات ،لذا البد أن تكون الهعموهات الهحاسبية احد العواهل
األساسية التي تقمل عدم التأكد وتزيد درجة الثقة ي القرار لهواجٍة تم األزهات والعهل عم تقميل
آثارٌا وتو ير إهكاىية القضاء عميٍا قبل وأثىاء حدوثٍا ،ولتحقين ذل يىبغي أن تكون ىظم الهعموهات
11

الهحاسبية قادرة عم

تقديم ها تحتاجً جهيا الهستويات اإلدارية هن هعموهات هفيدة وتزويدٌا ي

الوقت الهىاسب ،لذا أصبح ىجاح ىظم الهعموهات الهحاسبية أه اًر حيوياً لضهان اإلدارة الىاجحة
لبلزهات والتعاهل هعٍا (البستىجي.)0210 ،
يعد هفٍوم األزهة هن الهفاٌيم الغاهضة التي يصعب تحديدٌا .وكغيرٌا هن الهفاٌيم األخر

ي

العموم االجتهاعية ،ال يوجد اتفان بين العمهاء والهحممين السياسيين هن واالستراتيجيين عم تعريع
كثير هن اإلشكاليات والجدل بين الباحثين
هحدد لٍا ،هفٍوم األزهة يثير صعوبات كثيرة ،ويثير
اً
والهحممين ي هجال دراسة األزهات ،وان كان ذل

ال يهىا هن اتفان ٌؤالء عم

وجود سهات

هشتركة أو عاهة تتهيز بٍا األزهات بشكل عام عم اختبلع أىهاطٍا وأىواعٍا ( سعودي.)0222 ،
تر الباحثة أن األزهات يهكن ان تحدث دون أي سابن إىذار لكون الهؤسسات الهعاصرة تهر ي
بيبات ه تغيرة ىتيجة لتسارع الحياة ي جهيا الهجاالت االقتصادية والسياسية واالجتهاعية ،كها ان
االزهات التي تعصع بالهؤسسات تؤثر ي درجة استه ارريتٍا لذا ال بد أن يكون ٌىا غدارة لهواجً
ٌذي األزهات والحد هن أضرارٌا ،كها ان األزهة تثير الكثير هن الصعوبات أهاهٍا هها اد

إل

اتجاي الباحثين إل دراسة الهواضيا التي تتعمن باألزهات ووضا خطط وتصورات لمحد هن األزهات
عم جهيا الهستويات بجهيا اىواعٍا.
واألزهة ٌي ىقطة تحول ي حياة الهىظهة ىحو األسوأ أو األ ضل ٍ ،ي حالة هن عدم االستقرار
يوش

أن يحدث يٍا تغيير حاسم يؤدي إل

ىتابق هرغوب يٍا  ،أو قد يؤدي إل

ىتابق غير

هرغوب يٍا (الخضيري ،)0220 ،ويعر ٍا عميوة ( )0222بأىٍا توقع األحداث ي الهىظهة
واضطراب العادات هها يستمزم التغيير السريا إلعادة التوازن.
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أها الكارثة ٍي حادثة هحددة زهىيا وهكاىيا تقا بفعل الطبيعة أو الخطأ اإلىساىي الهتعهد أو غير
الهتعهد ،ويىتق عىٍا خسابر ضخهة ي األرواح والههتمكات ،وتحتاج جٍود ضخهة لهواجٍتٍا قد
وقدرت الدولة أو عدة دول هجتهعة (السٍمي.)0211 ،
ا
تتعد إهكاىات
والطارئ ٌوهوقع استثىابي يحتاج إل تعببة الجهٍور واىٍابً ي أقصر وقت ههكن ،ويستخدم
البعض كمهة الطوارئ لمتعبير عن حالة الكارثة بالرغم أن حالة الطوارئ ال ت رقي إل حد الكارثة
(العتيبي.)0222 ،
أها الهخاطر ٍي التٍديدات التي تواجً حياة اإلىسان وههتمكاتً وهقوهات بيبتً (العتيبي.)0222 ،
ولكن الحادث ٌو شيء هفاجئ غير هتوقا تم بشكل سريا واىقض أثري ور وقوعً (الر اعي وجبريل،
)0212
أطر ً وأٌدا ً،
إردتين أو قوتين أو تعارض هصالحٍها ولً أبعادي واتجاٌاتً و ا
والصراع ٌو تصادم ا
ويختمع ىتابجً وقوتً حسب طبيعة الجٍات الهتصارعة والسياسات التي تربطٍها (الشعبلن.)0220 ،
أها الصدهة ٍي تغير هفاجئ وقوي عم شخصية اإلىسان أو الحيوان ،ىتيجة طارئ أو حدث هعين،
ويتبلش وقا الصدهة بعد وقوعٍا شيبا شيبا  ،إل أن تزول بشكل ىٍابي (العتيبي.)0222 ،
تر الباحثة أن ٌىا

هجهوعة هن الهصطمحات التي تتعمن باألزهة لذا يجب التفرين بين ٌذي

الهصطمحات األزهة ىقطة تقترب يٍا الهىظهة إل حالة االستقرار بيىها الكارثة تحتاج إل جٍود
كبيرة لهواجٍتٍا ألىً ىتق عىٍا خسابر ضخهة ،أها الطارئ ٍو حدث يهر ويحتاج إل جٍود هن
اجل اجتيازي ،بيىها الهخاطر تعبر عن التٍديدات التي تعصع بالهىطقة ،ولكن الحادث يعبر عن
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شيء هفاجئ سريا حصل ور وقوعً ،أها الصراع يعبر عن تصادم بين قوتين ،أها الصدهة ٍي
حدث غريب يؤثر ي اإلىسان يزول وقوعً شيباً شيباً.
 1.1.1أسباب نشوء االزمة:
قد حدد عبودي ( )0222أن أسباب ىشوء األزهة ٌي :اىعدام الثقة ،وضعع اإلهكاىيات الهادية
والتكىولوجية والبشرية ،والتسرع ي اتخاذ الق اررات ،وسوء الفٍم واإلد ار لمهعموهات الهرتبطة باألزهة،
وجهود وتخمع األىظهة اإلدارية ،وعدم االٌتهام بالتدريب والجواىب اإلىساىية لمعاهمين
أها أحهد ( )0222قد أضاع إل

ها سبن سوء االدارة ،واالخطاء البشرية الهقصودة والغير

هقصودة ،وتعارض الهصالح واألٌداع ،وسوء التقدير لهوقع األزهة ،واإلشاعات
تر الباحثة أن ٌىا

أسباب هتعددة لحدوث األزهة أٌهٍا اىعدام الثقة والتواصل بين األطراع

الهعىيين ي هواجٍة األزهة ،كذل تكون سوء اإلدارة طر اً ي حدوث األزهة ،كها أن السرعة ي
اتخاذ الق اررات قد تحد هن تطور حدوث األزهة وكذل االهكاىيات الهتو رة لد
األزهة يمعب دو ًار كبي اًر ي الحد هن األزهة ،وكذل

اىعدام التدريب عم

الطاقم الذي يوجً

هواجٍة األزهة هن اٌم

أسباب ىشوء األزهة.
 1.1.2خصائص األزمة:
عم الرغم هن أن األزهة ٌي هوقع خطير يٍدد الكيان اإلداري ويدهر ،وأحداثٍا تتبلحن بسرعة
وىتابجٍا تتراكم إال أن لٍا خصابص هتعددة حسب ها أورٌا هصطف ( )2005أٌهٍا:
القرر واتخاذي قبل أن تتطور
القرر أن الوقت الهتاح لصىا ا
 ضيق الوقت :يدر صىاع ا
القرر يصبح غير ذي جدو
األزهة ٌو وقت هحدود اال أن ا
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ي هواجٍة األزهة ويؤثر ذل

القرر ويضعٍم تحت ضغط ذٌىي كبير ويسبب إربا شديد لٍم ويهكن التغمب
عم صىاع ا
عم ذل بالتدريب والتىبؤ باألزهات.
 المفاجأة :قد تكون ي الزهان أو الهكان وعم الطرع الذي يستخدهٍا أن يخطط تهاها
الستثهار ىتابجٍا ي سرعة تىفيذ ها يخطط لً ،إن التصاعد الهفاجئ يتم هن خبللً الوصول
إل درجة عالية هن الش

ي البدابل الهطروحة هن أجل هواجٍة تسارع األحداث وتبلحقٍا

ألن ذل يتم تحت ضغط ىفسي هرتفا جدا والهعموهات ىادرة وىاقصة.
اضطرب غير هسبون يزيد هن ىسبة
ا
 التوتر واالضطراب يىتق عن األزهة توتر شديد و
اآلرء وتعارضٍا وير ا هن درجات التوتر بين األعضاء
الضغوط ويؤدي إل تضارب ي ا
هها يىتق عىً قدان التوازن وتوقع ي التصر ات الهىتظهة.
 تيديد استقرار المؤسسة ومقومات البيئة :هواجٍة األزهة تتطمب أىهاطا تىظيهية غير
هألو ة وىظم وأىشطة هبتكرة تهكن هن استيعاب وهواجٍة الظروع الجديدة الهترتبة عم
التغيرت الهفاجبة ،وتر ا درجات التوتر بين األعضاء.
ا
أطرع األزهة هتعددة وال تقتصر
 تعدد األطراف والقوى المؤثرة في حدود األزمة :حيث أن ا
عم طرع هعين قط هثبل تعارض الهصالح يجعل ٌىا صعوبة كثيرة ي السيطرة عم
الهوقع وادارتً هها يؤدي إل خمو صعوبات وهشاكل إدارية وبشرية وسياسية وبيبية وغيرٌا.
 وجود مجموعة من القوى ذات االتجاىات الضاغطة وتكون ٌذي الهجوعة ضاغطة عم
إردتٍا ويشكل ٌذا الضغط تٍديدا أساسيا لهصالح
القرر يً إلهبلء ا
الكيان اإلداري وهتخذ ا
القرر بالحيرة والعجز وعدم القدرة
استهرري ي أدابً الوظيفي ،ويشعر هتخذ ا
الكيان اإلداري و ا
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القرر اإلداري لفقد ثقتً ي ىفسً وتتدي إل حالة
عم التعاهل هعٍا وقد تتدي أحياىا لهتخذ ا
هن اىعدام التوازن.
 تساعد األزمة عمى ظيور أمراض سموكية مرضية خطيرة :هثل القمن والتوتر و قدان الدا ا
عم العهل والتفك وتقطا الىسيق االجتهاعي واىٍيار ٌيكل القيم وىسن الهبادئ والعادات
وتفسخ العبلقات االجتهاعية.
 ضعف القدرة عمى المواجية :هن الجواىب األساسية ي ٍم األزهات وديىاهيتاٌا أىٍا
وهٍارت أل ارد عم
ا
قدرت
تعرض ا

الهواجٍة إل

االضطرب أي عدم كفاية
ا
االىٍيار أو

أساليب الفرد ي التعاهل ها أحداث األزهة.
 الصدمة :إن األزهة تسبب عىد حدوثٍا وخاصة عىد بدايتٍا توتر وصدهة وضغط وعدم
تركيز هها يضعع إهكاىية هجابٍتٍا ،لذا تتطمب تحكم ي اإلهكاىات والطاقات الهتاحة
وحسن توظيفٍا ي إطار يتم بدرجة عالية هن االتصاالت الفعالة.
اإلجرءات واأل عال التي تصدر هن رد أو هجهوعة أ ارد أو ىظام
ا
 التيديد :وٌو عبارة عن
هعين سواء باإلشارة أو القول أو الفعل هن أجل االستجابة لهطالب أو شروط هحددة يسع
الطرع األول لتحقيقٍا هن قبل الطرع الثاىي ها التمويح باستخدام القوة عىد عدم االستجابة
لٍذي الهطالب ،وٌىا أىواع هتعددة لمتٍديدات هىٍا تٍديد سياسي أو عسكري أو اقتصادي
أو ثقا ي أو اجتهاعي وٌىا هصادر تٍديد داخمية وخارجية أها أدوات التٍديد ٍي األ ارد
والجهاعات.
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تر الباحثة اىً هن اٌم خصابص األزهة اىٍا تحدث ي وقت ضين يصعب التعاهل هعٍا ،وكذل
تهتاز بأىٍا هفاجبة حيث تسبب التوتر واالضطراب لمفرين الذي يواجٍٍا حيث تٍدد استقرار الهىطقة
التي تعصع بٍا ،كها اىً ال يهكن التىبؤ بدقة حدود األزهة ،كها ان ٌىا

هجهوعة هن القو

ضاغطة هن أجل استهرار األزهة ،كها اىً ٌىا ضعع ي هواجٍتٍا بسبب الصدهة التي أحدثتٍا
والتٍديدات التي تتركٍا.

 4.1.2الخطوات األساسية لمتعامل مع األزمة:
ىظر لتعقد األزهات وتشابكٍا واتساع ىطان تأثيرٌا ال بد هن هواجٍتٍا بأساليب عمهية وتفكير
ًا
إبداعي ،وٌذا ٌو األسموب األكثر ضهاىا و عالية لمسيطرة عميٍا وتوجيٍٍا لهصمحة الهىظهة،
ولمتعاهل ها األزهة وادارتٍا إدارة صحيحة و اعمة ال بد هن الهرور بسمسمة هن الهراحل والخطوات
الهترابطة والهتكاهمة وٌي:
تكوين تصور عام لألزمة  :هن الضروري التعاهل ها األزهات هىذ ظٍورٌا وحت ىٍايتٍا بحيث
تكون صورة هتكاهمة عىٍا .وبها أن األزهة ظاٌرة هعقدة يجب االىطبلن ي ٍهٍا هن تحديد
العواهل الهشتركة بين أطراع األزهة الهعىيين بٍا وهعر تٍا بدقة ،وهن ثم تحديد اهتداداتٍا وت ار
بطاتٍا الهختمفة ،وذل هن خبلل تحديد أسباب األزهة والتهيز بين األسباب األساسية و الثاىوية،
واألسباب الداخمية والخارجية وتحديد الصمة بين ٌذي األسباب (شدود.)2002 ،
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تحميل البيئة الخارجية :يقصد بالبيبة الخارجية هجهوعة العواهل التي يهكن أن تؤثر ي األزهة وتقا
خارج حدود الهىظهة الهعىية وتؤثر عميٍا ،وٌي عواهل كثيرة هىٍا الظروع السياسية والطفرات
االقتصادية الهفاجبة (البريدي.)1999 ،
وير األهير ( )2003أن البيبة الخارجية يقصد بٍا هجهوعة العواهل التي يهكن أن تؤثر ي األزهة
وتقا خارج حدود الهىظهة الهعىية وتؤثر عميٍا ،وٌي عواهل كثيرة هىٍا الظروع السياسية والطفرات
االقتصادية الهفاجبة.
تكوين فريق الفرص :بحيث تكون هٍهة ٌذا الفرين األساسية هراقبة الوضا عن كثب هن خبلل
تحميل الفرص الهتاحة لمهىظهة ،واقتراح ها يهكن عهمً وذل

عن طرين استغبلل األزهة إلىجاز

أعهال لم يكن ي الهستطاع القيام بٍا ي ظروع وأوضاع أخر (أبو قحع.)2002 ،
تحميل الفجوة اإلستراتيجية وتحديد مظاىرىا:إن تحميل الوضعية اإلستراتيجية لمهؤسسة ،وتحديد
هظاٌر القوة وعواهل الضعع ،والتعرع عم

الفرص الهتاحة والهخاطر الربيسية التي يهكن أن

أساسيا ي تحديد الفجوة اإلستراتيجية إن وجدت ،ويصبح
تواجً الهؤسسة خبلل األزهة ،يشكل عاهبل
ً
ىسبيا التىبؤ بالىتابق التي يهكن تحقيقٍا إذا تم االستهرار ي تىفيذ اإلستراتيجية
هن السٍولة
ً
الهوضوعة لمتعاهل ها األزهة (حريز.)2007 ،
تحديد األىداف :إن لتحديد األٌداع هكاىة ٌاهة وأساسية ي التعاهل ها األزهات والٍدع ٌو وضا
هعين يقترن برغبة هؤكدة لتحقيقً ،هن خبلل تخصيص اإلهكاىات والقدرات الضرورية التي يستمزهٍا
االىتقال بالتعاهل ها األزهة هن هرحمة التصورات الىظرية إل
الهادي عم أرضية الواقا (أبو قحع.)2002 ،
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الحركة والفعل و الوجود والتحقن

ضرورة المشاركة والتعاون بين العاممين في إدارة األزمة ،وكذل الحال الحهاية واألهن وترتيب
األولويات ولكل أزهة أٌدا ٍا الهحددة التي يجب أن ترتبط ي الىٍاية باألٌداع العاهة لمهؤسسة،
يعا بحيث تكون هحسوبة بدقة وهىسجهة ها األزهة
وتحقين الٍدع خبلل األزهات البد أن يكون سر ً
ىفسٍا وها األٌداع والوسابل الهتاحة وكذل التخمص هن الهشكبلت والعوابن .وتىظيم القو الهتاحة
القادرة عم التعاهل ها األزهة ،والهشاركة والتعاون وذل هن خبلل التركيز واالٌتهام عم تحقين
األٌداع الهحددة واىجاز الهٍام الهطموبة ،والبد هن اإلشارة إل

السيطرة هن قبل الجٍاز

اإلداري"الٍيكل التىظيهي "وتحكهً بحركة الوسابل والقو التي يستخدهٍا(شدود(2002 ،
 1.1.2التخطيط إلدارة األزمة
لعهمية تخطيط أسس يتطمب اتباعٍا لغرض التخطيط إلدارة األزهات وٌذي األسدس أوضحا الدليهي
( )0222بها يمي:
 تحديد وتقييم الهخاطر والتٍديدات الهحتهمة :ويتم ذل هن قبل الفريدن الهكمدع بالتخطيط هن
خبلل التحديد الكاهل لكا ة الهخاطر والتٍديدات الهختمفة والتي يهكن أن ترتبط بىشوب
األزهة  ،وتتم ٌذي العهمية هن خبلل هعموهات وتقديرات صحيحة.
 الهعموهات البلزهة لمخطة :وٌي أٌم عىاصر إعداد الخطة ويتطمدب أن تدشهل ٌذي
الهعموهات عم

أقص

ها يتهكن الهخططون الحصول عميً هن هعموهات عدن األزهدة

وتأثيراتٍا والتوقيتات الهحتهمة لحدوثٍا وها يهكن أن يصاحبٍا هن تدداعيات هختمفدة عمد
هواقا تأثيرٌا
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 ضهان وجود ىظام اتصال إعبلهي عال هرتبط باألزهة ،ويتم ذل هدن خدبلل تشكيل وحدة
اتصاالت عالة لؤلزهة واختيار هتحدث باسهٍا لمتحدث هدا وسدابل اإلعدبلم الهختمفة وذل
لغرض توحيد جٍة اإلدالء بالبياىات لضهان عدم تضارب الهعموهدات التدي تُىشر عن األزهة
.
 االستهرار باألىشطة الجوٌرية وتتم ٌذي العهمية هن خبلل التىسين بدين الفريدن الهكمع
بالتخطيط ها القطاعات الهٍهة األخر  ،التي لٍا عبلقة ي هجال الهدساٌهة دي هجابٍة
ىتابق األزهة هن خبلل استه اررية أىشطتٍا ي حاالت األزهات
 االستفادة هن إهكاىيات وقدرات القطاعات الهختمفة :تتو ر إهكاىيات كبيرة لدد

كثير هن

القطاعات ي الدولة يهكن االستفادة هىٍا ووضعٍا ضهن اإلهكاىيات الهتو رة عىدد إعداد
الخطة لتكون هن العىاصر الهٍهة لىجاح الخطة.
تر الباحثة أن عهمية التخطيط لهواجٍة األزهة هن اٌم األسس التي يهكن أن تحد هن األزهة تقييم
الهخاطر والتٍديدات تجعل رين العهل لً القدرة عم وضا خطط لهواجٍة األزهة هن أجل ضهان
الحد هىٍا وٌذا يمعب دو اًر ي تحديدي االتصال الفعال الهرتبط باألزهة بجهيا جواىبٍا هن خبلل
استه اررية األىشطة التي تحد هن حدوث األزهة واالستفادة هن االهكاىيات الهتو رة بطريقة سميهة
وصحيحة.
 1.1.1آثار األزمة:
ليس بالضرورة أن ترتبط األزهة بالخطر ،واىها قد تكون رصة لمتقدم والىجاح؛ لذل
آلثار األزهة هن جاىبين كها حددٌا هٍيوب (ٌ )0222ها:
اآلثار السمبية لألزمة ،و تكمن في:
02

يهكن الىظر

 تٍديد واعاقة الهؤسسة عن تحقين أٌدا ٍا
 إحداث الخسابر الهادية والبشرية
 اتخاذ الق اررات بأسموب غير عمهي؛ ىظ اًر لردود األ عال السريعة لؤلحداث الهتبلحقة
 زعزعة الثقة بالىفس لد إدارة الهؤسسة.

اآلثار اإليجابية لألزمة ،وتكمن في
 إحداث التغيرات الهبلبهة التي قد ال تكون هتاحةً ي األوقات العاديدة ي ظدروع عهدل
الهؤسسة
 إظٍار جواىب القصور والضعع الكاهىة ي إدارة الهؤسسة هن أجل تبل يٍا
 تحسين عهميات التعاهل ها األزهات التي قد تحدث هستقببلً  ،ي ضوء االستفادة هن ىتدابق
األزهة الحالية
 استخبلص الدروس والعبر هن األزهات؛ لهىا حدوثٍا هستقببلً .
تر الباحثة ان ٌىا

آثار ايجابية لؤلزهة هثل حدوث تغيرات تساعد عم

تطوير اإلدارة والعهل

اإلداري أو إظٍار جواىب القصور ي العهل واستخبلص العبر لهىا حدوث هثل ٌذي األزهات
هستقببلً وهىٍا السمبية هثل إحداث الخسابر وزعزعة الثقة بالىفس وعدم القدرة لمسيطرة عم األزهة
هها تسبب تٍديداً خطي اًر عم الهىطقة.
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 1.1.2إدارة األزمة:
إدارة األزهات ٌي ىشاط ٌادع يقوم عم البحث والحصول عم الهعموهات البلزهة التي تهكن اإلدارة
هن التىبؤ بأهاكن واتجاٌات األزهة الهتوقعة ،وتٍيبة الهىاخ الهىاسب لمتعاهل هعٍا ،عن طرين اتخاذ
التدابير لمتحكم ي األزهة الهتوقعة والقضاء عميٍا أو تغيير هسارٌا لصالح الهىظهة (أحهد.)0222 ،
ويعر ٍا اليحيوي ( )0222بأىٍا أسموب لمتعاهل ها األزهة ،بالعهميات الهىٍجية العمهية اإلدارية ،هن
خبلل :اتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقابية ،التي تعهل عم تبل ي حدوث األزهة ،والتقميل هن آثارٌا
السمبية ،وتحقين أكبر قدر هن الىتابق االيجابية ،والتىسين بين جٍود أعضاء الفرين ،والٍيبات
الهساىدة التي تبذل إلدارة األزهة ،وترشيد خطوات رين األزهات وتزويدي بالهعموهات البلزهة إلدارة
األزهة ،واإلشراع عم

سير العهل ي هوقع األزهة؛ لمتأكد هن صحة هسارات وتىفيذ خطط

الطوارئ ،وتشكيل رن لهواجٍة األزهات حسب طبيعة وىوعية كل أزهة قادرة عم

التعاهل ها

األزهات ،والتأثير ي رين األزهات لد ا ىشاطٍم وحفزٌم عم اتخاذ القرار الهىاسب ،الذي يتهيز
بالفاعمية والرشد والقبول لهوقع األزهة ،وتبادل الهعموهات واأل كار الهتعمقة باألزهة ،هن خبلل تو ير
ىظام اتصال عال يتكون هن األ راد والتجٍيزات البلزهة ،يهكن هن إدارة األزهة بفاعمية ،واتخاذ
القرار الهىاسب ي هوقع األزهة ،ي ظل ضين الوقت ،وىقص الهعموهات ،وتسارع األحداث،
واعتبار األزهات رص لمتعمم ،هن خبلل تقييم هوقع األزهة ،واإلجراءات التي اتخذت ي التعاهل
ها األزهة ،وهحاولة تحسيىٍا ،ويصفٍا ( )Coombs, 2011بأىٍا حدث ال يهكن التىبؤ بً وتٍدد
توقعات أصحاب الهصالح ويهكن أن تؤثر بشكل خطير عم أداء الهؤسسة وتولد ىتابق سمبية.
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تر الباحثة ان إدارة األزهة تحتاج عم اسموب لمتعاهل هعٍا ٍي تحتاج عم الخطيط هن أجل أخذ
التدابير الوقابية التي تحد هن اىتشار األزهة وكذل تحتاج إل اتخاذ قرار هن أجل هواجٍة األزهة
لمتقميل هن الخسابر ،كها أن إدارة األزهة تحتاج إل اتصال عال هن اجل تضا ر الجٍود لموصول
إل حالة االستقرار.
 8.1.2مقومات إدارة األزمة
حدد الجديمي ( )0222أن هقوهات اإلدارة الفعالة لؤلزهات ٌي:
تبسيط اإلجراءات وتسييميا :ال يجوز إخضاع األزهة لمتعاهل بىفس اإلجراءات التقميدية ،األزهة
عادة ها تكون حادة وعىيفة ،وأيضاً ال يهكن تجاٌل عىصر الوقت الذي قد يؤدي تجاٌمً إل دهار
كاهل لمكيان اإلداري الذي حدثت يً األزهة ،األهر يتطمب التدخل السريا والحاسم هن خبلل
تبسيط اإلجراءات هها يساعد عم التعاهل ها الحدث األزهوي وهعالجتً.
إخضاع التعامل مع األزمة لممنيجية العممية :ال يهكن التعاهل ها األزهة ي إطار هن العشوابية
االرتجالية أو سياسة الفعل ورد الفعل ،بل يجب أن يخضا التعاهل ها األزهة لمهىٍق اإلداري السميم
لتأكيد عواهل الىجاح ،وحهاية الكيان اإلداري هن أي تطورات غير هحسوبة قد يصعب عميً احتهال
ضغطٍا ،ويقوم الهىٍق اإلداري عم

أربا وظابع أساسية ٌي :أ التخطيط .والتىظيم .والتوجيً.

والهتابعة.
تقدير الموقف األزموي :البد أن يشهل تقدير الهوقع األزهوي تحميبلً كاهبلً ألسباب األزهة وتطورٌا،
وتحديد دقين وشاهل لمقو

الصاىعة لؤلزهة ،والهساعدة لٍا ،والهؤثرة يٍا ،ثم تقدير القدرات
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واإلهكاىات الهتاحة لد

الجٍة الهسبولة عن إدارة األزهة ،وذل هن خبلل جها الهعموهات الدقيقة

عن أبعاد األزهة ،والتىبؤ باحتهاالت تطور األحداث واهكاىية السيطرة عميٍا.
تحديد األولويات :بىاءاً عم

تقدير الهوقع الحالي والهستقبمي ألحداث األزهىة ،توضا الخطط

والبدابل التي يتم ترتيبٍا ي ضوء األولويات التي تم تحديدٌا و ن هعايير هعيىة
تفويض السمطة :يعد تفويض السمطة " قمب" العهمية اإلدارية الىابض ،وشريان الدورة الدهوية ي
إدارة األزهات ،وهن ثم يىظر إل تفويض السمطة هحور العهمية اإلدارية سواء ي إدارة األزهات ،أو
ي ىطان رين الهٍام األزهوية ،ويتطمب تفويض السمطات هىح كل رد هن أ راد الفرين الهىاط بً
هعالجة األزهة السمطة الضرورية لتحقين عهمً الهحدود ،و ي الوقت ذاتً عم الفرد أن يعرع الهٍام
واألىشطة التي يتوقا هىً إىجازٌا.
فتح قنوات االتصال واإلبقاء عمييا مع الطرف اآلخر :تحتاج إدارة األزهة إل

كم هىاسب هن

الهعموهات ،وال هتابعة ورية لتداعيات أحداث األزهة ،وسموكيات أط ار ٍا ،وىتابق ٌذي السموكيات،
وهن ثم تن تح قىوات االتصال ها الطرع األخر يساعد عم تحقين ٌذا الٍدع
الوفرة االحتياطية الكافية :ألزهة تحتاج إل
هوقا األزهة ،كها تحتاج إل
إضا ة إل

الفٍم الكاهل ألبعاد الهوقع الىاشئ عن التواجد ي

الدعم الهادي والهعىوي الذي يساعد عم

سرعة التصدي لؤلحداث،

ها يهتمكً القطاع الخاص هن هعدات واهكاىيات كبيرة يهكن توظيفٍا ،واالستفادة هن

القو البشرية الهخمصة والتي هن الههكن أن تساعد ي عهميات إدارة األزهة واتاحة رصة العهل
التطوعي و ن أسس هدروسة
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التواجد المستمر في مواقع األحداث :ال يهكن هعالجة أزهة وٌىا

تغييب لمهعموهات الخاصة بٍا

لد هتخذ القرار ،لذا تن التواجد ي هواقا األحداث يأخذ أحد أسموبين أساسيين ٌها :التواجد السري
ي هوقا األحداث ،وتأهين تد ن كم هىاسب هن البياىات الكا ية لهتخذ القرار ي إدارة األزهات.
إىشاء رن هٍهات خاصة :وٌذي تفيد أكثر ي الجواىب األهىية ،حيث أىً وىظ اًر لتباين األزهات
واختبلع طبيعتٍا تن هن الضرورة إىشاء رن الهٍهات الخاصة وذل لمتدخل السريا عىد الحاجة
ٍ
وعال حسب ىوع وحجم الهٍهة ،كها يجب االستفادة
إليٍا ،عم أن تخضا ٌذي الفرن لتدريب خاص
هن الدول األخر وذات السبن ي ٌذا الهجال
توعية المواطنين :ي الحقيقة ال يهكن هواجٍة أي أزهة بفاعمية دون إعبلم وتوعية الهواطىين
والهقيهين بالدور الهطموب هىٍم القيام بً عىد وقوع األزهة ،حيث أن وعيٍم بالدور الهطموب هىٍم
يؤدي إل الهساعدة ي هواجٍة األزهة ،هها يتطمب إعداد وتىفيذ خطط إعبلهية وتوعوية ي ٌذا
اإلطار ،كها أىً يتطمب حهمة إعبلهية عم كا ة الهستويات تستخدم كا ة وسابل وأساليب االتصال
الجهاٌيري هن أجل توضيح اإلجراءات الهستخدهة ي هواجٍة األزهة والهساعدة التي يىتظر
الهواطىين تقديهٍا.
تر الباحثة أن هقوهات األزهة تعتهد عم إجراءات تسٍيمٍا وتبسيطٍا وكيفية التعاهل هعٍا بطريقة
عمهية يتم هن خبللً تقدير الهوقع األزهوي لموصول إل

تحديد األولويات ،هن اجل تفويض

السمطة لؤلشخاص الذين يكوىون ي هحل الهسؤولية هن أجل تح تح قىوات االتصال واإلبقاء
عميٍا ها الطرع اآلخر ،وتوظيع الو رة االحتياطية الكا ية لمتعاهل ها األزهة ،وكذل اىشاء رن
هٍهات خاصة لتوعية الهواطىين لمحد هن هخاطر األزهة
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 9.1.2مراحل إدارة األزمة
وقسم أبو سهرة وآخرون (  )0210الهراحل األساسية إلدارة األزهات إل ثبلث هراحل
 .1هرحمة ها قبل األزهة ( التمطيع واالستعداد ( إن هرحمة تمطيع األزهة تهثل ىشاطات
هىتظهة وهىسجهة لمحيمولة دون وقوع الكارثة ها أهكن ،أو تخفيع حدة آثارٌا التدهيرية ي
حالة عدم القدرة عم دربٍا.
 .0أثىاء األزهة ( الهواجٍة ) تعتبر ٌذي الهرحمة االختبار الحقيقي لمخطط الهعدة ي السابن
ولمتدريبات التي سبقت حدوث األزهة ،تذا كان التخطيط جيدا ي الهرحمة السابقة سيؤدي
ي األغمب إل الىجاح ي إدارة األزهة ي عهمية الهواجٍة.
 .3هرحمة ها بعد األزهة ( إعادة التوازن ) أن هٍهة إدارة األزهة ال ىها تهتد إل ٕ تىتٍي بهجرد
هجابٍة األزهة والقضاء عميٍا ،واعادة بىاء ها تم تدهيري ،هرحمة أخر  ،وٌي هحاولة عبلج
اآلثار الىاتجة عن تم األزهة ،ووضا الضوابط لعدم تك ارري ،واالستفادة هن دروس األزهة
ي الهستقبل.
تر الباحثة أن األزهة تهر ي هجهوعة هن الهراحل وٌي هرحمة ها قبل األزهة تشهل االستعداد
لهواجٍة األزهة ،وهرحمة أثىاء األزهة حيث يكون ي ٌذي الهرحمة الهواجٍة ،هرحمة ها بعد األزهة
هن اجل إعادة التوازن والتخمص هن اآلثار التي تركتٍا األزهة.
 11.1.2أنواع األزمات:
ويهكن تقسيم األزهات التي تواجً الهؤسسات إل ستة أىواع ٌي (العزاوي:)0222 ،
-1حسب الهحتو  :هعىوية ،وهادية ،وهعىوية وهادية.
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 -0حسب إهكاىية االستفادة :تىهوية ،وعرضية.
 -3حسب شدة األثر :شديدة األثر ،وضعيفة األثر .
 -2حسب هراحل التكوين :الىشوء ،والتصعيد ،والتكاهل ،واالحتواء ،والىٍاية.
 -5حسب البعد الزهىي :هتكررة الحدوث يهكن التىبؤ بٍا ،وهفاجبة يصعب التىبؤ بٍا.
 -2حسب كيان الضرر :دولية ،وقوهية ،وهجتها هعين ،و ردية ،وتىظيهية.
تر الباحثة أن األزهة تصىع إل سىة أىواع وٌي حسب الهحتو أو إهكاىية االستفادة أو شدة األثر
أو هراحل التكوين أو البعد الزهىي أو حسب كيان الضرر.
 11.1.2دورة حياة األزمة
تهدر األزهدة باعتبارٌا ظاٌرة اجتهاعية بدورة حياة  ،هثمٍا هثل أي كابن حي وٌذي الدورة تهدثل أٌهدية
قصو

ي هتابعتٍا واإلحاطة بٍا هن جاىب هتخذ القرار اإلداري ،وكمها كان هتخذ القرار سريا التىبً

ي اإلحاطة ببداية ظٍور األزهة ،أو بتكوين عواهمٍا كمها كان أقدر عمي عبلجٍا والتعاهل هعٍا،
وقد وضح اسميم (ٌ )0222ذي الدورة بها يمي:
ميالد األزمة  :ويطمن عميٍا هرحمة التحذير أو اإلىذار الهبكر لبلزهة ،حيث تبدأ األزهة ي الظٍور
ي شكل إحدساس هبٍم وتىذر بخطر غير هحدد الهعالم بسبب غياب كثير هن الهعموهات حول
أسبابٍا أو الهجداالت التدي سوع تخضا لٍا وتتطور إليٍا ،وهن العواهل األساسية ي التعاهل ها
األزهة ي هرحمة الهيبلد ٌو قوة إد ار هتخذ القرار وخبرتً ي تتبا األزهة وهحاولة القضاء عميٍا
ي ٌذي الهرحمة وايقاع ىهوٌا هؤقتاً دون أن تصل حدتٍا لهرحمة الصدام
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نمو األزمة :تىهو األزهة ي حالة حدوث سوء ٍم أو تقدير لد

هتخذ القرار ي هرحمة الهيبلد

وتدخل ي هرحمة الىهو واالتساع حيث يغذيٍا ي ٌذي الهرحمة ىوعان هن الهغذيات  .هغذيات
وهحفزات ذاتية هستهدة هن ذات األزهة تكوىت هعٍا ي هرحمة الهيبلد هغدذيات وهحفزات خارجية
استقطبتٍا األزهة وتفاعمت هعٍا أضا ت إليٍا قوة د ا جديدة وقدرة عمي الىهو واالتساع  .و دي تمد
الهدرحمة يتزايد اإلحساس باألزهة وال يستطيا هتخذ القرار أن يىكر وجودٌا أو يتجاٌمٍا ىظ ار لوجود
ضغوط هباشرة قد تسببٍا األزهة.
نضج األزمة :وتحددث ٌذي الهرحمة عىدها يكون هتخذ القرار عمي درجة كبيرة هن الجٍل واالستبداد
برأيً واىغبلقدً عمدي ذاتدً أو ربها تكون ىتيجة لسوء تخطيط أو ها تتسم بً خطط الهواجٍة هن قصور
أو إخفان  .وتدصل األزهة بذل إل أقص قوتٍا وعىفٍا ،وتصبح السيطرة عميٍا هستحيمة وال هفر
هن الصدام العىيع هعٍا وقد تطيح بهتخذ القرار أو بالهؤسسة أو الهشروع الذي يعهل يً.
اختفاء األزمة  :تصل األزهة إل ٌذي الهرحمة عىدها تفقد بشكل شبً كاهل قوة الد ا الهولدة لٍا أو
لعىاصرٌا التي تىتهي لٍا  ،ثم تتبلش

هظاٌرٌا ويىتٍي االٌتهام بٍا ويختفي الحديث عىٍا إال

باعتبارٌا حددثاً تاريخدياً قد بدأ واىتٍ  ،حيث إن كل أزهة هٍها بمغت قوتٍا ودرجة تأثيرٌا ال بد أن
تىتٍي حت ولو هؤقتاً.
تر الباحثة أن دورة حياة األزهة تهر ي عدة هراحل تبدأ بهرحمة الهيبلد ثم تبدأ األزهة بالىهو حت
تىضق وبعد هواجٍة األزهة تظٍر الهرحمة األخيرة وٌي اختفاء األزهة.
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 11.1.2الدفاع المدني الفمسطيني ونشأتو:
عىدها عادت السمطة الوطىية الفمسطيىية ي العام  1222لهست الحاجة الهاسة واال تقار الشديد
لهراكز وأجٍزة اإلطفاء واإلىقاذ لدرجة أن بعض الهدن والتجهعات السكاىية الكبيرة لم يكن بٍا سيارة
إطفاء واحدة وحرصا عم

سبلهة الوطن والهواطن وحهاية هدخراتً وبتكميع وتوجيٍات هن القابد

الشٍيد ياسر عر ات أهر بتىشاء الد اع الهدىي ليغطي كل هىاطن السمطة الوطىية الفمسطيىية ي
عام  .1222واستراتيجية الد اع الهدىي الفمسطيىي تتهحور حول تقديم الخدهات وتقميص الخطر و
الحهاية هن الكوارث الطبيعية والتي هن عهل اإلىسان.
بىاء عم القاىون رقم  3لعام  1222قد تشكل أيضا الهجمس األعم لمد اع الهدىي والذي يضم ي
و ً
عضويتً هعظم و ازرات لمسمطة الهعىية والهؤسسات الحكوهية والٍبلل األحهر الفمسطيىي برباسة
وزير الداخمية .ويقوم ٌذا الهجمس برسم السياسات العاهة لمد اع الهدىي واالستعداد لكا ة الكوارث
طبيعية كاىت أم هن صىا اإلىسان.
وتعتهد هىٍجية الد اع الهدىي الفمسطيىي عم

تحديد طبيعة وهستو الهخاطر عن طرين تحميل

األخطار الهحتهمة وتقييم الظروع الحالية التي قد تحدث أضرار لؤل راد والههتمكات والخدهات والبيبة
التي يعتهدون عميٍا ،وتقييم الهخاطر وها يصاحبٍا هن تحديد األخطار عم

الخرابط ،هن خبلل

هراجعة السهات التقىية لؤلخطار هثل هوقعٍا وشدتٍا وترددٌا واحتهاالتٍا؛ وتحميل هد
التضرر بٍا بها ي ذل األبعاد الطبيعية واالجتهاعية والصحية والبيبية؛ وتقييم هد

قابمية

اعمية القدرات

الهتو رة لمتعاهل هعٍا والبدابل الهتاحة ،وٌذي تعرع ي بعض األحيان بعهمية تحميل الهخاطر (هوقا
الد اع الهدىي الفمسطيىي.)0212 ،
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 11.1.2ميام وخدمات الدفاع المدني
إن الخدهات والهٍام التي يقدهٍا الد اع الهدىي ضهن القاىون والتي تىص عم :
 -1تىظيم وسابل اإلىذار ،و تىظيم وسابل هكا حة الحرين.
 -0إىشاء وتٍيبة غر ة عهميات الد اع الهدىي.
 -3تىظيم عهميات الكشع عن القىابل واأللغام التي لم تىفجر ور عٍا .وتىظيم اإلضاءة واطفاء
األىوار هىعاً لؤلضرار التي قد تحدث هن الغارات الجوية.
 -2تخزين الهعدات واألدوية والهطٍرات البلزهة ألعهال الد اع الهدىي.
 -5الهساٌهة ي تٍيبة األهاكن إلخبلء الهتضررين هن الغارات الجوية والكوارث الطبيعية (هىاطن
اإليواء).
 -2إعداد رن اإلىقاذ و رن ر ا األىقاض و رن هراقبي الغارات الجوية والحرين .وتعميم وتدريب
الهدىيين عم طرن الد اع الهدىي بهختمع الوسابل.
 -2تىظيم وتحديد شروط ىقل وتخزين الهواد الكيهيابية الخطرة عم طرن أراضي السمطة الوطىية
الفمسطيىية.
 -2تهثيل الوطن ي الهؤتهرات الدولية ذات العبلقة بالحهاية الهدىية ،وجها االستدالالت ي حوادث
الحرين واتخاذ اإلجراءات البلزهة بشأىٍا ،واىقاذ الهصابين وتقديم العون لٍم والبحث عن الضحايا
والهحتجزين تحت األىقاض.
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 -2تىظيم قواعد ووسابل السبلهة العاهة وهراقبة تىفيذٌا ي الهىشآت الصىاعية والتجارية واله ار ن
العاهة وتطبين تدابير الوقاية هن أخطار الحرابن ي الهىشآت العاهة والخاصة وهكا حتٍا والحد هن
اىتشارٌا.
 11.1.2أقسام الدفاع المدني الفمسطيني
يقسم الد اع الهدىي إل قسهين ٌها :القسم الوقابي ،والقسم العبلجي
األقسام الوقابية ويضم قسم أهن وسبلهة الهىشآت ،وقسم التدريب ،وقسم العبلقات العاهة واإلىساىية،
وقسم الهصاعد.
أها األقسام العبلجية ضهت قسم اإلطفاء ،وقسم اإلىقاذ ،وقسم الدعم اإلسىاد ،وقسم اإلسعاع
والطوارئ ،وقسم الكوارث ،وقسم التحقين.
 11.1.2اإلدارات في الدفاع المدني
مكتب المدير العام :لد

هكتب الهدير العام لمد اع الهدىي الفمسطيىي ىظام هعتهد لتىسين سريان

الهعموهة وضهان تواصل هرن بين اإلدارات والهحا ظات عبر رسم السياسات واالستراتجيات يوجً
هكتب الهدير العام اإلدارات ىحو بوصمة األٌداع العاهة لمجٍاز يبق

هكتب الهدير العام لمد اع

الهدىي الفمسطيىي هحا ظا عم دا عية األ راد بتحفيزٌم وهتابعة عطابٍم ور دي
اإلدارة العامة :عهل إداري هتواصل تتبعً آليات هعتهدة هن التواصل واالتصال ىٍق تطبقً اإلدارة
العاهة ي الد اع الهدىي الفمسطيىي .وتعتهد اإلدارة العاهة ي الد اع الهدىي الفمسطيىي إدارة هتدرجة
لمهوارد البشرية ،وصوالً إل كا ة الهستويات .
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العمميات المركزية :هعموهة دقيقة تقود إل تىسين هحكم يىتق عىً أداء هتهيز لمعهميات الهركزية ي
الد اع الهدىي الفمسطيىي  .وتحدي صعوبات الواقا الفمسطيىي وايجاد خبرات تمين بالهواطىين عبر
يعا بالتىسين والتواصل ها كا ة الهحا ظات؛ ٌو ها ىتطما إليً ي العهميات
تمبية ىداء االستغاثة سر ً
الهركزية لمد اع الهدىي الفمسطيىي.
إدارة الوقاية والسالمة العامة :تٍتم إدارة الوقاية والسبلهة العاهة بتحقين اهن وسبلهة الهواطن،
وتوجيً الخبرات والطاقات لتعزيز السبلهة العاهة ي شت

ارجاء الوطن  .وتعهل ادارة الوقاية

تطبين اجراءات السبلهة لمحفاظ عم

اهن وسبلهة الهواطن وههتمكاتً؛ ي

والسبلهة العاهة عم

كا ة هحا ظات الوطن .
إدارة العالقات العامة واإلعالم :ىحن إدارة العبلقات العاهة واإلعبلم جزء هىكم؛ ىعاىي ها تعاىوي،
وىسع بكم وهعكم لموصول لغد أ ضل .تواصل إدارة العبلقات العاهة واإلعبلم هعكم بشت الطرن
لىبق

عم

اطبلع عم

احتياجاتكم لىسع

دوها إل

تمبيتٍا .بعهل دؤوب ،ىجها الحقابن

هستهر بين كا ة إدارات الد اع الهدىي الفمسطيىي .
ًّا
والهعموهات ،ىهررٌا وىو ر بذل تواصبلً
إدارة التخطيط والتطوير :ي إدارة التخطيط والتطوير ،ىعهل كفرين بشكل دؤوب ،وىٍدع إل
تحسين ىوعية خدهات الد اع الهدىي؛ وصوال لىيل حياة كريهة لمهواطن الفمسطيىي  .وتعهل إدارة
التخطيط والتطوير لهساىدة إدارات الد اع الهدىي لر ا قدراتً وخمن سموكيات إستراتيجية آهىة تؤٌمً
ليصبح شريكا ي البىاء والتىهية الهجتهعية .
إدارة الكوارث :ألن الخطر والحرين والزالزل ال تعرع رقًا ،قد ساٌهىا ي إدارة الكوارث ي خمن
وعي هجتهعي يرسخ أىىا جهيعا شركاء ىسع

لتخفيع األلم والهعاىاة  .وعبر سىوات عطاء إدارة
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الكوارث؛ حرصىا دوها عم توجيً الخبرات ىحو بىاء شراكات هجتهعية وحكوهية ٌهٍا األول؛ تأهين
سبلهة الهواطىين .
إدارة التدريب :تحديد وتحميل االحتياجات التدريبية وتوظيع الهٍارات والقدرات؛ عبر براهق تدريب
هحتر ة ٌو ىٍق إدارة التدريب ي الد اع الهدىي الفمسطيىي .وىقل الهعر ة والخبرة والتدريب يزيد هن
قدرات وهٍارات العاهمين ي الهؤسسة لتقديم الخدهة اال ضل .
إدارة المتطوعين :يدعم الد اع الهدىي الفمسطيىي هن خبلل عهل ادارة الهتطوعين هبادرات وهشاريا
تىهوية أبطالٍا هواطىون يطهحون لتطوير قدراتٍم وخدهة هجتهعٍم  .وتو ير الدعم لهبادرات إبداعية
وىوعية لمهتطوعين؛ ي هجاالت اإلىقاذ والدعم الهيداىي ٌو أحد اٌتهاهات ادارة الهتطوعين ي
الد اع الهدىي الفمسطيىي .
إدارة العالقات الدولية :تعهل عم

هد الجسور ىحو هشاريا هبىية عم

االحتياجات هن كا ة

اإلدارات يحقن ها تصبو اليً رؤية ورسالة الد اع الهدىي الفمسطيىي ٌو تطما إدارة العبلقات الدولية،
وىسق عبلقات دولية هتىوعة وهتهيزة لمد اع الهدىي الفمسطيىي أولوية تحرص عم

تحقيقٍا إدارة

العبلقات الدولية .
اإلدارة المالية  :تعتهد اإلدارة الهالية ي الد اع الهدىي الفمسطيىي عم هيزاىيات تشغيمية وعهميات
الصرع تتم تبعا لبلبحة الهالية  .وضهن أىظهة اإلدارة الهالية ي الد اع الهدىي الفمسطيىي؛ ىسيق
هتجاىس هن تقارير هىظهة تضهن إدارة الحدث بالتىسين واالتصال ،وتقود إل ىتابق هجدية وترتقي
إل الهستو الهطموب.
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إدارة الدعم واإلسناد :ي إدارة الدعم واإلسىاد ىعهل بجٍد لدعم واسىاد الد اع الهدىي ي حاالت
الطوارئ ؛ ىحن السىد وال ار د ي وقت الحاجة .
إدارة األمن والحماية :ي إدارة األهن والحهاية ىعهل ليبل وىٍا ار لخمن بيبة عهل آهىة لمجهيا،
والتحقن هن الشكاو ؛ وتحميل اإلشكاليات ٌو واجب هن واجبات إدارة األهن والحهاية.
إدارة اإلطفاء واإلنقاذ :ي إدارة اإلطفاء واإلىقاذ ىحرص عم

التواصل ها االطفابيين الهيداىين

لدعم هعىوياتٍم وخبراتٍم وصقمٍا .و ي إدارة اإلطفاء واإلىقاذ ىر د الطواقم الهيداىية ي الهواقا
والهحا ظات لمتأكد هن سبلهة أداء هٍاهٍم وسبلهتٍم .
إدارة الرقابة والتفتيش :التأكد هن هطابقة عهل إدارات الد اع الهدىي تبعا لمقواعد والقواىين ٌو احد
أعهدة عهل إدارة الرقابة والتفتيش ،و ي إدارة الرقابة والتفتيش ىسٍر عم حفظ الهقتىيات والهعدات
وتقاريرىا وجوالتىا خير هكا حة لمتسيب والترٌل اإلداري
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 1.1الدراسات السابقة:
 1.1.1الدراسات العربية
دراسة أبو سمرة وآخرون ( )1111بعنوان :إدارة األزمات لدى أقسام التربية الرياضية ودوائرىا في
مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية من وجية نظر طمبتيا
ٌد ت ٌذي الدراسة إل

التعرع عم

واقا إدارة األزهات لد

أقسام التربية الرياضية ودوابرٌا ي

هؤسسات التعميم العالي الفمسطيىية هن وجٍة ىظر طمبتٍا ،حيث بمغ هجتها الدراسة ( )232طالباً
وطالبة ،ي حين بمغ عدد أ راد العيىة( )302طالباً وطالبة .ولتحقين أٌداع الدراسة استخدم الباحثون
استباىة هكوىة هن ثبلثة هجاالت تضم( )21قرة ،وأظٍرت ىتابق الدراسة ان تقديرات أ راد عيىة
الدراسة لواقا إدارة األزهات لد

أقسام التربية الرياضية ودوابرٌا ي هؤسسات التعميم العالي

الفمسطيىية كاىت بدرجة هتوسطة ،وبهتوسط حسابي بمغت قيهتً ) ،(3.44و ن هقياس ليكرت
الخهاسي.
تر الباحثة أن إدارة األزهة ي أقسام التربية الرياضية جاءت هتوسطة ىظ اًر لؤلحداث التي يهر يٍا
الشعب الفمسطيىي وكذل

بسبب التغيرات التي تعصع بٍذا الهجتها ،كها ان ٌىا

خطط يتم

اتباعٍا ي حالة حدوث األزهات لكن ٌذي الخطط ال تجد عالية ي بعض األوقات ىتيجة الظروع
السياسية التي يهر بٍا الهجتها لذا جاءت ٌذي الىتيجة هتوسطة ،وقد تشابٍت ٌذي الدراسة ها
الدراسة الحالة هن خبلل تىاولٍا هراحل األزهة.
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دراسة األشقر ( )1111بعنوان مدى فاعمية االتصال في ادارة األزمات بوزارة الداخمية واألمن
الوطني دراسة مسحية عمى المناصب االشراقية في اإلدارات المركزية في الشق المدني بوزارة
الداخمية واألمن الوطني – غزة
ٌد ت الدراسة إل التعرع عم هد

اعمية االتصال ي إدارة األزهات بو ازرة الداخمية واألهن

تصال الهستخدهة ي إدارة االزهات بو ازرة الداخمية واألهن الوطىي ،وكذل التعرع عم الهعوقات
التي ت قع حاببل دون اتهام اعمية االتصال خبلل إدارة االزهات بو ازرة الداخمية واالهن الوطىي –
الشن الهدىي.
استخدهت الدراسة الهىٍق الوصفي التحميمي واستخدهت أسموب الحصر الشاهل لضهان الحصول
عم ىتابق تهثل الهجهوع الكمي أل راد هجتها الدراسة والبالغ ( )122رداً ،واستخدهت االستباىة كأداة
لجها البياىات ،حيث تم توزيعٍا عم

هجتها الدراسة بىسبة ( )% 122وكاىت ىسبة االسترداد

(.)%2272
خمصت الدراسة إل

هستو

عدة ىتابق أٌهٍا :أن ٌىا

اعمية جيد ي اتصاالت األزهة بو ازرة

الداخمية واالهن الوطىي ،وكذل أن أٌم أىواع االتصال الهستخدهة ي إدارة األزهة ٌي االتصاالت
الرسهية ،وهن أبرز أساليب االتصال الهستخدهة ي اتصاالت األزهة ٌي أسموب االتصال الشفوي،
وكذل هن أكثر وسابل االتصال الهستخدهة ي اتصاالت األزهة ي الو ازرة ٌي الٍاتع الهحهول.
خرجت الدراسة بعدد هن التوصيات كان ابرزٌا :ضرورة ربط االدارات الربيسية ي الشن الهدىي هن
و ازرة الداخمية بغرع العهميات الهركزية ،اىشاء شبكة اتصال هوحدة بين هختمع االدارات بو ازرة
الداخمية ،تشجيا االتصال ي كا ة االتجاٌات والهستويات التىظيهية ،توجيً الهزيد هن االٌتهام
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ببراهق التدريب ي هجال االتصال ،وكذل

حث الهسؤولين عم

تو ير الهزيد هن الدعم الهادي

والبشري والهعىوي لجهيا هتطمبات الخطة االتصالية وخصوصا شراء تقىيات اتصال حديثة.
تر الباحثة أن ٌذي الدراسة أكدت عم أٌهية االتصال هن أجل إدارة األزهة ،وقد تشابٍت ٌذي
وزرة الداخمية
الدراسة ها الدراسة الحالية اىٍا طبقت عم أحد أجٍزة ا
الضفة
دراسة مسك ) (2011بعنوان واقع إدارة األزمات في مستشفيات القطاع العام العاممة في ّ
الغربية واستراتيجيات التعامل معيا من وجية نظر العاممين فييا
تو ر ىظام إلدارة األزهات ي هراحمً
ٌد ت الدراسة إل التعرع عم آراء أ راد عيىة الدراسة ىحو هد ُّ
أيضا ي حال
الهختمفة ي ٌذي الهستشفيات وهد وجود استراتيجيات هتبعة ي التعاهل ها األزهات ً
حدوثٍا وسبل هواجٍتٍا ،واستخدهت الدراسة أسموب الهىٍق الوصفي ،وتهثل هجتها الدراسة ي
الهديرين ورؤساء األقسام والشعب والهساعدين اإلداريين ي الهستشفيات الحكوهية ي الضفة الغربية
والبالغ عددٌم  351هوظفًا وقد أظٍرت ىتابق الدراسة وجود ىظام إلدارة األزهات بهراحمً الهختمفة
بدرجة هتوسطة ي ٌذي الهستشفيات ،كذل بيىت ٌذي الدراسة أىً يتم إتباع استراتيجيات ي التعاهل ها
األزهات بدرجة هتوسطة .وكذل وجود هعوقات تحد هن وجود ىظام إلدارة األزهات ي ٌذي الهستشفيات
بدرجة هتوسطة ،وكان هن أٌم التوصيات التي خرجت بٍا الدراسة ضرورة إىشاء وحدات خاصة إلدارة
أيضا ضرورة إتباع ىهوذج إلدارة األزهات ،واقاهة وتطوير
األزهات ي و ازرة الصحة و ي الهستشفيات ،و ً
ىهوذج يساعد اإلدارات ي ٌذي الهستشفيات لمتغمب عم

األزهات بتتباع أسموب عمهي وهىٍجي،

وبالتالي الحد هن األضرار أو التقميل هىٍا قدر اإلهكان ي الهستقبل.
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تر الباحثة أن ٌىا

تشابً بين الدراستين هن خبلل تىاولٍا واقا إدارة األزهات ولكن طبقت ٌذي

الدراسة عم و ازرة الصحة.
دراسة العتيبي ( )1111بعنوان :فاعمية التخطيط االستراتيجي بالدفاع المدني لمحد من الكوارث.
ٌد ت الدراسة إل التعرع عم

اعمية التخطيط االستراتيجي بالد اع الهدىي لمحد هن الكوارث

يتكون هجتها الدراسة هن جهيا الضباط العاهمين ي الهديرية العاهة لمد اع الهدىي بهديىة الرياض هن
رتبة عقيد ،عهيد ،لواء وعددٌم( )152اعتهد الباحث عم الهىٍق الوصفي التحميمي هن خبلل أسموب
الهسح االجتهاعي ،واعتهد الباحث ي جها البياىات عم االستباىة ،أٌم الىتابق:
 .1التخطيط االستراتيجي بالد اع الهدىي هىاسب حيث يتم طرح بىود ي الهيزاىية لر ا كفاءة
القو البشرية ،وتوضا األٌداع السىوية الهطموب تحقيقٍا لكل إدارة ،.وتوضا خطط سىوية
خاصة بجهيا أوجً ىشاط الد اع الهدىي لتحقين األٌداع.
 .0التخطيط االستراتيجي ي الد اع الهدىي ي الحد هن الكوارث اعل بدرجة عالية .حيث أن
ٌىا تصور شاهل عىد إعداد الخطط لمتعاهل ها الكوارث ،وٌىا وقوع عم ىقاط القوة
والضعع بالد اع الهدىي وتىسين بين الد اع الهدىي والجٍات األخر ي التخطيط لمكوارث
عال.
 .1أن أٌم الهعوقات التي تواجً التخطيط االستراتيجي لمحد هن الكوارث ي الد اع الهدىي ٌي
عدم وجود قواعد بياىات هىاسبة عن الكوارث الهحتهمة ،وضعع التىسين عىد وضا الخطط
االستراتيجية ها األجٍزة ذات العبلقة ،والهركزية الشديدة ي التخطيط.
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تر الباحثة أن ٌىا تشابً بين ٌذي الدراسة ودراسة العتيبي هن خبلل الهجتها الذي تىاولتً وٌو
الد اع الهدىي ،ولكن تىاولت دراسة العتيبي التخطيط االستراتيجي.
دراسة أبو عزيز ( )1111بعنوان :معوقات إدارة االزمات في وزارة الصحة الفمسطينية في ظل
الحصار دراسة حالة قطاع غزة
ٌد ت الدراسة إل التعرع عم اٌم الهعوقات والصعاب التي واجٍت و ازرة الصحة خبلل إدارتٍا
تأثير ٌذي الهعوقات عم

لبلزهات ي قطاع غزة ي ظل الحصار وهد

جاٌزية و ازرة الصحة

لمتعاهل ها االزهات ،والكشع عن الثغرات وىقاط الضعع لد الو ازرة ي ٌذا الهجال والتعرع عم
هد

تأثير األزهات التي عاىت هىٍا و ازرة الصحة خبلل الحصار عم

الخدهات الصحية التي

تقدهٍا .استخدم الباحث الهىٍق الوصفي التحميمي ،حيث قام بتعداد استباىة وتوزيعٍا عم  %35هن
هجتها الدراسة الهتكون هن هدراء الدوابر ورؤساء األقسام ،حيث قام بتوزيا  302استباىة.
توصمت الدراسة إل الىتابق التالية:
 -يتو ر لد

و ازرة الصحة الهقوهات األساسية البلزهة إلدارة األزهات ،لكن ٌذي الهقوهات

هتو رة بالحد األدى .
 واجٍت و ازرة الصحة هعوقات ربيسة خبلل إدارتٍا لؤلزهات ي قطاع غزة ي ظل الحصارحيث شكل ازدواجية الوالء الوظيفي أكبر ٌذي العواهل عم اإلطبلن.
تر الباحثة أن دراسة أبو عزيز ( )0212اختمفت عن ٌذي الدراسة هن خبلل تىاول هعوقات إدارة
األزهات أها ٌذي الدراسة تىاولت واقا إدارة األزهات.
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دراسة الطيراوي ( ) 1118بعنوان "واقع األزمات والبدائل المقترحة إلدارتيا في المؤسستين األمنية
والمدنية في فمسطين
الدراسة إل التعرع عم واقا األزهات والبدابل الهقترحة إلدارتٍا هن وجٍة ىظر قادة الهؤسستين
األهىية والهدىية ي مسطين ،وكذل التعرع إل أثر هتغيرات قطاع العهل والهؤٌل العمهي والخبرة ي
العهل والهحا ظة عم واقا األزهات هن وجٍة ىظر قادة الهؤسستين األهىية والهدىية ي مسطين ،حيث
استخدهت الدراسة الهىٍق الوصفي الهسحي ي الدراسة لهبلءهتً أغراض الدراسة ،وتكون هجتها
شخصا ،كها وتم إجراء
الدراسة هن قادة الهؤسستين األهىية والهدىية ي مسطين والبالغ عددٌم 1425
ً
الدراسة عم عيىية عشوابية طبقية هن خبلل استخدام استباىة هكوىة هن  118قرة هوزعة عم أربا
هجاالت لتحقين أٌداع الدراسة ،حيث توصمت الدراسة إل هجهوعة هن الىتابق كان هن أٌهٍا أن
جدا كها وأظٍرت
الدرجة الكمية لواقا األزهات هن وجٍة ىظر الهؤسستين األهىية والهدىية كاىت كبيرة ً
تبعا لمهتغيرات الهستقمة طبيعة العهل
الىتابق عن وجود رون ذات داللة إحصابية ي واقا األزهات ً
تبعا لهتغير الهؤٌل العمهي  .كها وخرجت
والخبرة والهحا ظة ،بيىها لم تكن الفرون دالة
ً
إحصابيا ً
الدراسة بهجهوعة هن التوصيات كان هن أٌهٍا ضرورة أخذ هتخذي القرار ي السمطة الفمسطيىية
بالحمول والهقترحات الفورية التي تم التوصل إليٍا ي الدراسة الحالية ،وضرورة عقد دورات تخصصية
ي هجال إدارة األزهات لجهيا هتخذي القرار ي الهؤسستين األهىية والهدىية ي السمطة الوطىية
الفمسطيىية.
تر الباحثة أن دراسة الطيراوي ( )0222وٌذي الدراسة تشابٍتا ي الىتيجة التي تخص الهؤٌل
العمهي وكذل

ي تىاولٍها هوضوع واقا إدارة األزهة.
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دراسة اسميم ( )1111بعنوان :سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية دراسة
ميدانية عمي وزارة المالية في غزة
ٌد ت ٌذي الدراسة إل التعرع عمي سهات إدارة األزهات ي الهؤسسات الحكوهية الفمسطيىية وذل
هن خبلل إجراء دراسة هيداىية عمي و ازرة الهالية الفمسطيىية بغزة ،وذل وصوال لدراسة ٌذي السهات
وهعر ة هد

جاٌزية الو ازرة ي التعاهل ها األزهات الهتوقعة وأوضحت الدراسة أن ٌىا

اٌتهاها

بالهعموهات له ا لٍا هن دور عال ي إدارة األزهات .كها وأوضحت الدراسة اىً بالرغم هن وجود
هستويات هتوسطة الستخدام الهعموهات هن قبل الهدراء ورؤساء األقسام ،إال أن ذل

لم يزد هن

إهكاىية و ازرة الهالية الفمسطيىية بغزة هن اكتشاع إشارات اإلىذار الهبكر التي تحذر هن وقوع
األزهات ،قد يكون السبب عدم التدريب الجيد لٍؤالء الهديرين عم كيفية توظيع الهعموهات التي يتم
الحصول عميٍا ألغراض التىبؤ الهستقبمي ،كها يهكن أن يكون استخدام الهدراء لمهعموهات هقصو ار
عمي حل الهشاكل الحالية التي تحصل بسبب األعهال اليوهية واٌهال االستفادة هىٍا ألغراض التىبؤ
الهستقبمي وخمصت الدراسة إل وجود ىظام إلدارة األزهات ي و ازرة الهالية بغزة بحاجة إلي تىهية
وتطوير ،يركز عم

هجهوعة هن اإلجراءات العبلجية لعبلج األزهات ور وقوعٍا .وقد أوصت

الدراسة بضرورة االرتقاء بهستو تقىية الهعموهات وىظم االتصاالت وايجاد ىظام تقىي هتكاهل
هىاسب لمهعموهات واالتصاالت يستطيا تو ير الهعموهات ي الوقت الهىاسب  12وضرورة تطوير
شبكة هعموهات وقواعد بياىات خاصة بتدارة األزهات وربطٍا بقواعد بياىات خارجية.
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أظٍرت ٌذي الدراسة أن هرحمة اإلىذار الهبكر جاءت بدرجة هرتفعة وقد اختمفت ها دراسة اسميم
( )0222التي أظٍرت ٌذي الهرحمة بحاجة إل

تىهية وتطوير وهجهوعة هن اإلجراءات العبلجية،

ولكن ٌىا تشابً بين الدراستين هن خبلل تىاولٍها واقا إدارة األزهة.
دراسة بركات ( )1111بعنوان :مصادر األزمات كما يدركيا طمبة جامعة القدس المفتوحة في

ضوء متغير الجنس

ٌد ت ٌذي الدراسة لمتعرع عم هصادر األزهات التي يعاىي هىٍا طبلب جاهعة القدس الهفتوحة
لٍذا الغرض اختار الباحث عيىة عشوابية طبقية بمغت ( ) 322هىٍم ( )102هن الذكور ،و()122
هن اإلىاث هوزعين عم التخصصات الهختمفة ي الجاهعة  .وقد أظٍرت الىتابق أن ىسبة الطمبة
الذين يعاىون هن أزهات بدرجة كبيرة قد صمت إل ( ،)% 22وأن ىسبة الطمبة الذين يعاىون هن
أزهات بدرجة هتوسطة وصمت إل

( ،)32%بيىها ىسبة الطمبة الذين يعاىون هن أزهات بدرجة

تأزها
هىخفضة كاىت ( .)% 12كها أظٍرت الىتابق أن األزهات االقتصادية ٌي الهصدر األكثر ً
لد

ذكور أو إىاثًا هجتهعين وهىفصمين ،يمي ذل األزهات التربوية ،أها هصادر
الطمبة سواء كاىوا ًا

األزهات الثبلثة األخيرة :السياسية والىفسية واالجتهاعية قد تدرجت عم

تبعا الستجابات
الترتيب ً

ذكور واىاثًا ،بيىها تراوحت ٌذي األزهات بين الترتيب الثالث والخاهس لد
الطمبة هجتهعين ًا

الذكور

واإلىاث هىفصمين  .وأظٍرت الىتابق كذل وجود رون ذات داللة إحصابية ي درجة ٌذي األزهات
تعز لهتغير الجىس ،وذل لهصمحة الذكور ي األزهات االقتصادية والتربوية والسياسية ،ولهصمحة
اإلىاث ي األزهات الىفسية واالجتهاعية.
تر الباحثة أن دراسة بركات أظٍرت روقاً لصالح الذكور ،بيىها ٌذي الدراسة لم تظٍر روقاً ي
الجىس ي واقا األزهة.
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دراسة معوض ( )1111بعنوان :اتخاذ القرار اإلداري لمواجية بعض األزمات بوزارة الشباب
ٌد ت التعرع إل قدرة الٍيبات الرياضية عم اتخاذ القرار اإلداري لهواجٍة األزهات الرياضية ،وقد
استخدم الباحث الهىٍق الوصفي ،وتكون هجتها الدراسة هن الٍيبات التابعة لو ازرة الشباب والرياضة
ي هحا ظة الفيوم والهىاطن التابعة لٍا ،واختار الباحث عيىة هكوىة هن ( )22ىادياً رياضي ()12
هراكز ولتحقين ٌدع الدراسة استخدم الباحث الهقابمة شباب ،حيث بمغ حجم العيىة ( )322رد
الشخصية واالستباىة لجها الهعموهات ،إذ تكوىت االستباىة هن خهسة هجاالت ٌي :هراحل اتخاذ
القرار اإلداري لهواجٍة األزهات الرياضية ،و أساليب اتخاذ القرار اإلداري لهواجٍة األزهات
الرياضية ،وهعوقات اتخاذ القرار اإلداري لهواجٍة األزهات الرياضية ،وتقويم أداء القادة اإلداريين
لهواجٍة األزهات الرياضية ،وأسباب ىشوء األزهات الرياضية .وقد توصل الباحث إل أن أصحاب
القرار ٌم الفبات العميا والهتوسطة ي اإلدارة ،و أن صعوبة إصدار الق اررات ترجا أحياىا إل تهيزٌا
بصفات ٌي :التغير الهستهر ،و التدخل واالىفعال والتعقيد داخل الهىظهة.
تر الباحثة أن دراسة هعوض ( )0222قد ربطت بين اتخاذ القرار اإلداري واألزهات وٌي عم
اختبلع ها ٌذي الدراسة التي تىاولت واقا إدارة األزهات
دراسة الجديمي ( )1111بعنوان واقع استخدام أساليب إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية
الكبرى في قطاع غزة
ٌد ت ٌذي الدراسة إل التعرع عم اتجاٌات العاهمين ىحو هد تو ر ىظام إلدارة األزهات ي هراحمً
الهختمفة -هىفردة وهجتهعة  -ي الهستشفيات الحكوهية الكبر

ي قطاع غزة) دار الشفاء ،ىاصر،

األوروبي) تم عهل استباىة هىاسبة لخدهة أٌداع الدراسة وتوزيعٍا عم عيىة عشوابية طبقية هن
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الهستشفيات الهذكورة هقدارٌا ( )222هوظع بواقا( ) 022هوظع لكل هستشف  ،وقد بمغت االستباىات
الهستردة والصالحة (  )252استباىة .وقد أظٍرت الىتابق العاهة لمدراسة أىً يوجد ضعع شديد ي ىظام
ادارة األزهات ي الهستشفيات الهذكورة ي كل هرحمة هن هراحل ٌذا الىظام ،و ي هراحمً الخهسة
هجتهعة ،والتي تهثل الهىظور الهتكاهل إلدارة األزهات .كذل أظٍرت الدراسة عدم وجود رون ذات
داللة إحصابية بين الهستشفيات الهذكورة حول اعمية ىظام إدارة األزهات يٍا.
تر الباحثة أن ٌىا اختبلع بين ٌذي الدراسة والدراسة الحالة حيث اظٍرت ٌذي الدراسة أن ٌىا
درجة هىخفضة ي واقا استخدام اساليب إدارة األزهة ،أها الدراسة الحالية قد أظٍرت درجة هرتفعة
هن إدارة األزهة
دراسة الفييد ( )1111بعنوان :التنسيق بين األجيزة األمنية ودوره في مواجية األزمات
ٌد ت الدراسة إل التعرع عم طبيعة التىسين بين األجٍزة األهىية الهسؤولة عن هواجٍة األزهات
بهديىة الجبيل الصىاعية ،وكذل التعرع عم الهعوقات التي تحد هن التىسين بين األجٍزة األهىية،
واستخدم الباحث ي ٌذا البحث الهىٍق الوصفي التحميمي ،وطبن استباىة عم

العاهمين بغرع

العهميات والهشر ين عميٍم ي األجٍزة األهىية واألهن الصىاعي ،حيث أظٍرت الىتابق أن ٌىا
ٍ
عال بين األجٍزة األهىية الهسؤولة عن هواجٍة األزهة ،كها أن ٌىا أزهات بدرجة
تىسين بهستو
هتوسطة تتعرض لٍا هديىة الجبيل الصىاعية ،وكان عم رأسٍا األزهة الىاتجة عن الحرابن ،كها أن
ٌىا هعوقات بدرجة كبيرة ي التىسين بين األجٍزة أٌهٍا إغفال تىهية وتطوير األساليب واألدوات
الهتبعة ي التىسين وههارستٍا بصورة هستهرة ها عدم األخذ بها ٌو حديث هن أساليب وهعدات
وغيرٌا ،وكان اٌم التوصيات التي خمصت إليٍا الدراسة ٌو توجيً االٌتهام بتشكيل لجان هتخصصة
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ي األجٍزة األهىية ها االستعاىة برجال العمم هن ذوي الخبرة إلعادة تقويم عهمية التىسين ي الوقت
الراٌن لتحقين أقص

ابدة هرجوة هىً.

وقد اتفقت الدراسة الحالية ها ٌذي الدراسة هن تىاولٍا هرحمة هواجٍة األزهة حيث أظٍرت كمتا
ٍ
عال لهواجٍة األزهة.
الدراستين هستو
دراسة العمار ) (2005بعنوان :دور تقنية ونظم المعمومات في إدارة األزمات والكوارث (دراسة
تطبيقية عمى المديرية العامة لمدفاع المدني)
ٌد ت الدراسة إل التعرع عم الدور التي تمعبً تقىية وىظم الهعموهات ي إدارة األزهات والكوارث ي
الهديرية العاهة لمد اع الهدىي ي الههمكة العربية السعودية .وقد تم استخدام الهىٍق الوصفي التحميمي،
حيث تم توزيا استباىة عم عيىة هكوىة هن  380هن ضباط الهديرية العاهة لمد اع الهدىي ،هن أصل
هجتها الدراسة البالغ  500 .وأظٍرت الدراسة أن استخدام تقىية وىظم الهعموهات يؤدي إل تو ير
الوقت والجٍد وسرعة أداء األعهال ي الوقت الهىاسب أثىاء وقوع األزهات والكوارث وأوضحت أن
وجود قواعد وأىظهة تساعد ي إدارة األزهات بكفاءة و عالية .وأوصت الدراسة باالرتقاء بهستو تقىية
ىظام الهعموهات واالتصاالت ي الد اع الهدىي ،وذل بتيجاد ىظام تقىي هتكاهل هىاسب لمهعموهات
واالتصاالت وذل باستخدام الحاسب اآللي كوسيمة اتصال وحفظ لمهعموهات واسترجاعٍا.وضرورة
إيجاد هبرهجين هتخصصين لتحويل البياىات إل هعموهات.
تشابٍت ٌذي الدارسة ها الدراسية الحالة هن خبلل الهجتها الذي طبقت عميً حيث طبقت كمتا
الدراستين عم جٍاز الد اع الهدىي.
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دراسة الضويحي ( )1111بعنوان التخطيط اإلعالمي ودوره في مواجية الكوارث واألزمات (دراسة
مسحية عمى العاممين في مديرية الدفاع المدني ووزارة الثقافة واإلعالم في مدينة الرياض)
ٌد ت ٌذي الدراسة إل تحديد اآلثار اإليجابية لمتخطيط اإلعبلهي ي هواجٍة األزهات والكوارث هن
خبلل إعداد خطط إعبلهية عالة تساىد عهميات هقاوهة وازالة آثارٌا السمبية ،وقد تم استخدام الهىٍق
الوصفي التحميمي عن طرين الهسح االجتهاعي باستخدام االستباىة كأداة لجها البياىات ،وتكون هجتها
الدراسة هن العاهمين بالهديرية العاهة لمد اع الهدىي بهديىة الرياض وعددٌم ) (362هفردة ،وتوصمت
الدراسة إل هجهوعة هن الىتابق كان هن أٌهٍا :الخطط اإلعبلهية الهعدة هن قبل إدارة العبلقات
جدا لهواجٍة األزهات والكوارث ،ويتطمب ىجاحٍا اشت ار خبراء الد اع
العاهة بالد اع الهدىي هٍهة ً
الهدىي الذين يتهتعون بالكفاءة والهقدرة عم الحد هن آثارٌا ،واشتهالٍا عم تعميهات الد اع الهدىي
لتوعية الهواطىين بتجراءات األهن والسبلهة و أٌم الهعوقات التي تحول دون ىجاح التخطيط اإلعبلهي
بالد اع الهدىي ي هواجٍة األزهات والكوارث ٌي :عدم وضوح الخطة وصعوبة تىفيذٌا ،تزويد
الجهاٌير بهعموهات غير صحيحة تؤدي إل بمبمة األ كار ،وضعع خبرة وكفاءة واضعي الخطة هها
أخير قمة االستعاىة
إعبلهيا ،و ًا
يؤدي إل اىتشار الشابعات التي تحول دون كبت األزهة وهحاصرتٍا
ً
بالخبراء والهختصين ي إعداد الخطط اإلعبلهية لهواجٍة األزهات والكوارث ،وعدم التدريب عم
إعبلهيا ،ويوجد لد أ راد عيىة الدراسة هن العاهمين
تطبين الخطة هها يحد هن قدرة الفرين عم إدارتٍا
ً
ي الد اع الهدىي وو ازرة الثقا ة واإلعبلم رؤية هتشابٍة ىحو دور التخطيط اإلعبلهي ي هواجٍة
األزهات والكوارث هٍها اختمفت أعهارٌم ،أو هؤٌبلتٍم أو عدد سىوات خبراتٍم.
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وقد اتفقت الدراسة الحالية ها ٌذي الدراسة هن تىاولٍا هرحمة هواجٍة األزهة حيث أظٍرت كمتا
ٍ
عال لهواجٍة األزهة ،كها أن كمتا الدراستين طبقتا عم جٍاز الد اع الهدىي.
الدراستين هستو
دراسة القحطاني ( ) 1111بعنوان  :دور إدارات العالقات العامة في التعامل مع األزمات والكوارث
(دراسة تطبيقية عمى إدارة العالقات العامة في الدفاع المدني )
ٌد ت ٌذي الدراسة إل التعرع عم الدور الذي تقوم بً إدارة العبلقات العاهة بالهديرية العاهة لمد اع
الهدىي بهىطقة الرياض ي التعاهل ها األزهات والكوارث .وقد تم تصهيم استباىة هوجٍة إل جهيا
هوظفي إدارة العبلقات العاهة بالهديرية العاهة لمد اع الهدىي والبالغ عددٌم ) (41هوظفًا .أسفرت
الدراسة عن عدة ىتابق كان أٌهٍا :ىقص األىظهة والقواعد الرسهية التي تحدد دور إدارة العبلقات
العاهة ي حالة وقوع األزهات والكوارث ،وقمة اإلهكاىات الفىية والتىظيهية والهادية ي إدارة العبلقات
العاهة البلزهة ي عهمية إدارة األزهات والكوارث ،ووجود بعض الهشكبلت والهعوقات التي تحد هن
كفاءة إدارة العبلقات العاهة ي هجابٍة األزهات والكوارث وهىٍا عدم توا ر قواعد بياىات وهعموهات ي
هجال إدارة األزهات والكوارث ،وعدم تحديد الواجبات والهسؤوليات وعدم توا ر الكفاءات البشرية
أخير ىدرة استخدام األساليب العمهية وبحوث العهميات ي التعاهل ها هراحل األزهة أو
الهدربة ،و ًا
الكارثة.
اختمفت ٌذي الدراسة ها الدراسة الحالية هن خبلل تىاول ٌذي الدراسة إدارات العبلقات العاهة ي
التعاهل ها األزهات والكوارث ،بيىها الدراسة الحالية تىاولت واقا إدارة األزهة ،ولكن لكتا الدراستين
طبقتا عم جٍاز الد اع الهدىي.
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دراسة سبتي ( )1111بعنوان :إدارة األزمات في مؤسسات األعمال في القطاع الصناعي األردني
ٌد ت التعرع إل هد

توا ر هستويات الجاٌزية إلدارة األزهات ي الهؤسسات الصىاعية ،وأىواع

األزهات التي تواجٍٍا ،وأثر ٌذي األزهات ي هستويات الجاٌزية .وقد تكون هجتها الدراسة هن
هديري اإلدارة العميا ي الهؤسسات الصىاعية العاهمة ي هديىة الحسن الصىاعية والبالغ عددٌا
( )25هىظهة ،أها عيىة الدراسة قد شهمت ( )122هن الهديرين ههثمين هن ( )22هىظهة أي ها
يقارب  %22هن الهجتها .ولجها الهعموهات استخدم الباحث االستباىة ،إذ تكوىت هن ( )21قرة
هوزعة عم

ثبلثة هحاورٌ ،ي :أىواع األزهات ،والعواهل الهؤثرة ي إدارة األزهات وهراحل إدارة

األزهات وتوصمت الدراسة إل

العديد هن الىتابق هن بيىٍا :أن الهؤسسات هحل البحث تتأثر

باألزهات الخارجية أكثر هن تأثرٌا باألزهات الداخمية ،كذل

تتوا ر هستويات الجاٌزية إلدارة

األزهات ي الهؤسسات هحل البحث بهعدالت عالية ،وهن األٌهية قد كاىت كها يمي  :اكتشاع
إشارات اإلىذار ،وهرحمة استعادة الىشاط واحتواء األضرار أو الحد هىً والتعمم ،واالستعداد والوقاية،
كذل

وجود عبلقة دالة إحصابيا بين وجود وحدة إلدارة األزهات وهستويات الجاٌزية ،الهؤسسات

التي تهتم هثل ٌكذا وحدة ،تتهيز بهستويات عالية لهواجٍة األزهات الهحتهمة .وقد أوص الباحث
بضرورة إىشاء رن عهل هتكاهمة تضم هوظفين هن األقسام كا ة وتم تدريبٍا لهواجٍة األزهات،
وكذل أوص بضرورة زيادة االٌتهام بالهوارد البشرية وتو ير الدعم والتحفيز البلزهين  ،خاصة ي
ظروع األزهات إضا ة إل الدعم الهعىوي
تشابٍت ٌذي الدراسة ها الدراسة الحالية هن خبلل تىاولٍا هراحل إدارة األزهة ولكن ٌذي الدراسة
طبقت عم القطاع الصىاعي بيىها الدراسة الحالية طبقت عم جٍاز الد اع الهدىي

22

 1.1.1الدراسات األجنبية:
دراسة ( )White,1119بعنوان:
Examining a crisis communication void: The role of context to mitigate
issues
غياب اتصاالت األزمة ،دور المحتوى في التخفيف من حدة القضايا
ٌد ت ٌذي الدراسة لمتعرع إل
االتصال الهختمفة وعم

دور الهعموهات ي اتصاالت األزهة ،حيث أظٍرت عالية أىواع

غير الهعتاد تن األزهة الهقدهة ي ٌذي الدراسة لم يستخدم خبللٍا

استراتيجيات التصاالت األزهة لمتخفيع هن حدتٍا ،وٌذا شكل قصور حيث كان يجب استخدام
استراتيجية التصاالت األزهة ،هها أ سح الهجال الىتقاد ها يحدث ،حيث لم يكن ٌىا اتصاالت أزهة
وقابية أو استراتيجية.
وتوصمت الدراسة إل الىتابق التالية:
 أن القضايا التي يتم تىاولٍا هن خبلل وسابل اإلعبلم ال يهكن التخفيع هن حدتٍا بالتوضيحهن قبل الهىظهة كها أد

إل زيادة الىتابق السمبية ،كذل زاد هن بروز القضايا وهن حدة

خطورة األزهة الواقعة .عىدها ال تعالق القضايا بشكل استباقي وأن الىاس خارج الهىظهة
يبدبون بالتعرع عم األزهة هن خبلل ها يطرحً اإلعبلم.
 وتقدم الدراسة ىظرة ثاقبة عالة إلدارة اتصاالت األزهة هن خبلل دراسة أٌهية االتصاالتالوقابية عم الرأي العام.
 الدراسة تصع ها يحدث عىدها ال يتم استخدام اتصاالت وقابية خبلل االزهة وكذل تبين هايسببً غياب عبلقات عاهة عالة عىد االستجابة لبلزهة.
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بحث ٌذي الدراسة ي السبل التي تحد هن األزهة وقد ركزت عم دور االتصاالت ي ذل  ،بيىها
تىاولت الدراسة الحالية واقا إدارة األزهة
دراسة ) )wang,2009بعنوان:
Knowledge management adoption in times of crisis
اىمية إدارة المعرفة خالل االزمات
ٌد ت ٌذي الدراسة إل تحسين الفٍم لمدور الذي تمعبً إدارة الهعر ة ي ر ا األداء التىظيهي خبلل
األزهات ،وأوضحت الدراسة أن األزهات التي تٍدد الهؤسسات يهكن تجىبٍا والحد هىٍا إذا حددت
الهعر ة الضرورية هسبقا .ولقد تم دراسة حالة شركة الغاز الطبيعية الكتشاع كيع هن الههكن ان
تساعد إدارة الهعر ة ي التقميل هن األضرار الىاجهة عن األزهات ،وأوضحت الدراسة أن استخدام
استراتيجيات إدارة الهعر ة تهكن الشركة هن تعمم الهعر ة الهٍهة لبلستجابة ألزهات األعهال بكفاءة
و عالية وتقود الشركة لىتابق أ ضل ي إدارة األزهات .كها وأوضحت الدراسة كيفية قياس قدرات
الشركة إلدارة الهعر ة الهٍهة إلىجاز إدارة الهعر ة بالتعمم هن األزهات السابقة ،وٌذا الفٍم يساعد
عم كيفية التعمم إلدارة األزهات التي تجعل الشركة تستفيد هن إدارة األزهات ي الهستقبل.
وخمصت الدراسة إل ثبلث ىتابق وٌي:
 إدارة الهعر ة تمعب دو ار هٍهٍا ي إدارة األزهات. الهؤسسات لٍا احتياجات هعر ية هختمفة تتطمب استراتيجيات إدارة هعر ة هختمفة ي كلهرحمة هن هراحل إدارة األزهات.
ركزت ٌذي الدراسة عم اٌهية إدارة الهعر ة خبلل هواجٍة األزهة كها أظٍرت دو اًر هٍهاً ي ذل
بيىها الدراسة الحالية قد تىاولت واقا إدارة األزهة.
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دراسة ( )Esbensen and crisciunas,2008بعنوان:
information technology and crisis management
تكنولوجيا المعمومات وادارة األزمات دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية
ركزت ٌذي الدراسة عم كيفية تحضير الهؤسسات ألىفسٍا لؤلزهات التي تؤثر عم ىظم الهعموهات
اإلدارية ي إدارة األعهال وهاٌية ىوع األزهات التي يقمقون عميٍا .ولقد استخدم الباحثان الهىٍق
الوصفي التحميمي ،وتم استخدام أسموب الهقابمة حيث تم هقابمة أربا هدراء يعهمون ي هجال تكىولوجيا
الهعموهات وعهموا ي إدارة األزهات ي ثبلث هشاريا عالهية .وقد أظٍرت الىتابق أن الفرن بين الجاىب
العهمي والىظري هحدود والتشابً بيىٍها كبير .كبلٌها أظٍر أن جمب خبراء وهتخذو قرار ي إدارة
األزهات ( رين أزهات) يهكن أن يظٍر السيىاريوٌات الهحكهة وبىاء خطط لتم السيىاريوٌات ضروري
وضرورة تو ير وسابل اتصاالت بديمة وتدريب الهستخدهين عميً هها يجعمٍم يشعرون باألهان ويعر ٍم
كيع يعهمون ي الهواقع الحرجة وأوضحت الدراسة أن هراجعة الخطط والهسبوليات يجب أن تتم هن
وقت ألخر حت تهكىٍم هن االستعداد ،الن الخطط القديهة عديهة الجدو  .ووجوب التحضير لعهمية
إدارة األزهات عم الرغم هن أىٍا هكمفة وتأخذ وقت و ي الجزء الثاىي هن البحث تم هىاقشة الهشاكل
الهتعمقة بقمن الشركات ،وٌذا يتضهن قدان االتصال هثل البريد االلكتروىي واالىترىت ،والخوع هن
األىظهة الجديدة الغير هجدية والخوع هن القرصىة .وأوضحت الدراسة أن الكل يوا ن عم أن الخطر
األساسي هن داخل الشركة وخاصة الهوظفين ،وأن هوارد ٌابمة تىفن عم تكىولوجيا الهعموهات لجعل
الهستخدهين غير قمقين عم االستعهال األهن لتكىولوجيا الهعموهات.
اختمفت ٌذي الدراسة عن الدراسة الحالية أىٍا تىاولت تكىولوجيا الهعموهات وادارة األزهة ،حيث اثبتت
ٌذي الدراسة ان الخطط القيهة عديهة الجدو ويجب تجديدٌا باستهرار.
51

دراسة ( )ennett-Roger,2005بعنوان:
crisis Management plans systems of Exporting Companies
أنظمة وخطط إدارة األزمات في مؤسسات األعمال
ٌد ت ٌذي الدراسة التجريبية إل التعرع عم الهد الذي بمغً التقدم ي أىظهة وخطط إدارة األزهات
ي عيىة هكوىة هن( )٣٨١هؤسسة أعهال تصدر إل دول العالم الثالث ،والذي تقول الدراسة أن
التصدير لٍذي الدول يحهل هخاطر كبيرة وخاصة األسوان الهتقمبة يٍا  volatileلقمة ها يعرع عن
السمو التخطيطي لهواجٍة أزهات التصدير هن قبل الشركات الهصدرة .تم إعداد ىهوذج هسبن لغرض
ٌذي الدراسة يبين الدرجات التي يهكن أن تصل إليٍا أي شركة ي التخطيط لؤلزهات .وقد تبين هن
الدراسة أن حوالي  % 02قط هن الشركات ي العيىة تهتم أىظهة وخطط إلدارة أزهات التصدير
بدرجة كبيرة ،بيىها  % 33ال يهتمكون عم اإلطبلن .كها ظٍر هيل كبير إل استخدام الحكم
الشخصي ي التخطيط لبلزهات بدرجة أكبر هن غيري .وتبين هن الدراسة أيضا أن الشركات التي تهتم
أىظهة وخطط إلدارة األزهات ٌي تم الشركات التي تعرضت الزهات ي السابن ،أو الحساسة جدا
لمهخاطر ،أو التي تعتهد بدرجة كبيرة عم عابدات التصدير ،بحيث أن ىسبة كبيرة هن هدخوالتٍا يعتهد
عم التصدير إل دول العالم الثالث.
اتفقت ٌذي الدراسة ها الدراسة الحالية اىٍا تىاولت هراحل األزهة التي يتم تىاولٍا ي ٌذي الدراسة،
ولكن ٌذي الدراسة طبقت عم هؤسسات األعهال.
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دراسة ( )Brent,2004بعنوان
Chaos, crises and disasters: A strategic Approach to crises management
in the tourism industry
الفوضى  ،األزمات والكوارث :نظرة إستراتيجية إلدارة األزمات في قطاع السياحة
ا عتهدت الدراسة عم الهدخل اإلستراتيجي إلدارة األزهات ،وأشارت ىتابق الدراسة إل ضرورة تهتا
الهؤسسات بالهروىة والرقابة الهستهرة والتوجً ىحو تصهيم وتطبين استراتيجيات اعمة لمتعاهل ها
األزهات .كها أكدت عم ضرورة استخدام الهؤسسات لمهدخل الشهولي ي إدارة األزهات والتعاهل
هعٍا ،والقيام بتعادة تشكيل ٌياكمٍا اإلدارية ،آخذة ي االعتبار السهات الهرتبطة بتخصيص الهوارد
والثقا ة التىظيهية  .وير الباحث أن كل ذل يؤثر بشكل عال ي إدارة األزهات ،عبلوة عم ذل ،
تن الهؤسسات تحتاج إل التعاون ها كا ة األطراع التي لٍا عبلقة هعٍا سواء كاىت داخمية أو
خارجية ،وذل

لوضا خطة اعمة إلدارة األزهة .كها أشار الباحث إل

ضرورة تو ر قيادة وقت

حصول األزهة لتحديد اتجاي عهل الهىظهة ،وتحديد اتجاٌات كا ة األطراع التي لٍا عبلقة بالهىظهة
ي اتجاي واحد والعهل بشكل هتكاهل إلدارة األزهة.
اتفقت ٌذي الدراسة ها الدراسة الحالية هن خبلل تىاولٍا إدارة األزهة ،ولكن تىاولت ٌذي الدراسة
الىظرة االستراتيجية ،أها الدراسة الحالية تىاولت واقا إدارة األزهة
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دراسة ( )Orifici,2000بعنوان
Developing an Effective Crisis Management Plan
تطوير خطة إدارة أزمات فعالة  :دور إدارة المشاريع
ٌد ت ٌذي الدراسة إل

هعر ة دور هديري الهدارس أثىاء ىشوء األزهات ،وها ٌي األساليب

الهستخدهة لمحد هن آثار تم
عم

أسموب الهقابمة بتحد

األزهات .واستخدم الباحث الهىٍق الهيداىي ي دراستً ،قد اعتهد
هدارس ىيويور التي التٍهت يٍا الىيران الهكاتب اإلدارية والكا يتريا

الخاصة بالهدرسة  .وقد توصمت الدراسة إل هجهوعة هن الىتابق هن اٌهٍا  :وضا خطة عالة
إلدارة األزهات ،وتوضيح دور هدير الهدرسة ي أثىاء حدوث األزهات .وكيفية التصرع ي حال
حدوث أزهة حقيقية  .وهراعاة احتياجات الطبلب والعاهمين بالهدرسة ،واستخدام إجراءات األهن
والسبلهة هن قبل هدير الهدرسة.
طبقت ٌذي الدراسة عم و ازرة التربية والتعميم بيىها طبقت الدراسة الحالية عم وو ازرة الداخمية حيث
توصمت ٌذي الدراسة إل اىً يجب وضا خطط عالة ي إدارة األزهة
 1.1.1التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تىاولت دراسة أبو سهرة وآخرون ( )0210ودراسة سبتي (  )0220إدارة األزهات ،بيىها تىاولت
دراسة األشقر ( )0210ودراسة ( ) White,0222اعمية االتصال ي ادارة األزهات أها دراسة هس
)(2011و دراسة (القحطاىي )0222 ،تىاولت واقا إدارة األزهات واستراتيجيات التعاهل هعٍا ودراسة
أبو عزيز ( )0212ودراسة الطيراوي (  ) 0222تىاولت واقا األزهات والبدابل الهقترحة إلدارتٍا أها
سهات إدارة األزهات قد تىاولتٍا دراسة اسميم ( )0222أها هصادر إدارة األزهات قد تىاولتٍا دراسة
بركات ( )0222ولكن دراسة هعوض ( )0222قد ربطت اتخاذ القرار اإلداري لهواجٍة بعض
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األزهات  ،وقد تىاولت دراسة الجديمي ( )0222واقا استخدام أساليب إدارة األزهات ،أها هواجٍة
األزهات قد بحثت يٍا دراسة الفٍيد ( )0222ودراسة ( )Esbensen and crisciunas,2008أها
دور تقىية ىظم الهعموهات ي إدارة األزهة قد بحثت يٍا دراسة العهار )  ، ( 2005ودراسة
الضويحي ( )0222تىاولت التخطيط اإلعبلهي ودوري ي هواجٍة الكوارث واألزهات  ،وتىاولت
دراسة ) )wang,2009اٌهية إدارة الهعر ة خبلل االزهات أها دراسة ()ennett-Roger,2005
ودراسة ( )Orifici,2000تىاولت أىظهة وخطط إدارة األزهات.
وقد تشابٍت الدراسة الحالة ها دراسة بركات ( )0222هن خبلل تىاولت الجىس ي رضياتٍا،
وكذل

ها دراسة الطيراوي ( )0222هن خبلل تىاول الهؤٌل العمهي ،وكذل

ها دراسة الضويحي

( )0222هن خبلل تىاولٍا الهؤٌبلت العمهية لمعاهمين وسىوات الخبرة.
تهيزت ٌذي الدراسة ي هوضوعٍا حيث أىٍا تىاولت واقا إدارة األزهات وخصوصاً أن الشعب
الفمسطيىي يهر ي الكثير هن األزهات خبلل الحياة اليوهية بسبب ظروع هتعدد هىٍا السياسية
وهىٍا االجتهاعية وٌذا بسبب سيطرة االحتبلل عم الفمسطيىيين وتحكهٍم ي الحياة العاهة ،كها أن
ٌذي الدراسة تهيزت ي هجتهعٍا حيث يعتبر جٍاز الد اع الهدىي هن أٌم األجٍزة هن خبلل تعاهمً
ها األزهات التي تعصع بالهواطىين ،كها ان ٌذا الجٍاز يجب أن يكون عم استعداد تام هن أجل
هواجٍة أي أزهة يهكن أن يهر يٍا أي رد هن أ راد ٌذا الهجتها .كها أن ٌذا الجٍاز يهتم كادر
هن األ راد الهدربين عم التعاهل ها ٌذي األزهات ،كها ان ٌذي الدراسة تعتبر الدراسة األول التي
تجري عم جٍاز الد اع الهدىي لهعر ة واقا إدارة األزهة حسب عمم الباحثة.
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الفصل الثالث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريقة واإلجراءات
تىاول ٌذا الفصل الهىٍق الذي قاهت الباحثة بتتباعً ي ٌذي الدراسة ،ويتضهن وصفا
لئلجراءات التي قاهت بٍا ي تىفيذ دراستٍا ،هن حيث وصع هجتها الدراسة وعيىتٍا ،والطريقة التي
تم اختيار العيىة بٍا ،وأدوات الدراسة والطرن التي تم اتباعٍا ي إعدادٌا ،والتأكد هن صدقٍا
وثباتٍا ،وخطوات تطبيقٍا ،وتصهيم الدراسة واجراءاتٍا ،والهعالجة اإلحصابية التي تم استخداهٍا ي
تحميل الىتابق .
 3.1منيج الدراسة:
استخدهت الباحثة الهىٍق الوصفي لقياس واقا إدارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي
الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون ،حيث ان ٌذا الهىٍق ٌو األىسب لهثل ٌذا الهوضوع ،ألىً يعتهد
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عم االستباىة كأداة لٍذي الدراسة التي هن خبللٍا ىستطيا جها أكبر عدد ههكن هن آراء العاهمين
ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي.
 3.2مجتمع الدراسة:
تكون هجتها الدراسة هن جهيا الهوظفين ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي ي الضفة
الغربية خبلل الفصل الدراسي الثاىي هن العام 2017/2016م ،والبالغ عددٌم ( )1200هوظفاً
وهوظفة هوزعين عم  11هحا ظة .كها ٌو هوضا ي الجدول ()1.3
جدول رقم ( :) 1.3توزيع أفراد مجتمع حسب المحافظات
الرقم

اسم المحافظة

عدد الموظفين عدد االستمارات التي تم استردادىا من
المحافظات

1

الخميل

121

31

2

بيت لحم

55

20

3

القدس

64

23

4

رام اهلل  +الهديرية العاهة

445

35

5

ىابمس

81

20

6

طولكرم

91

16

7

جىين

144

12

8

اريحا

34

8

9

قمقيمية

71

20

10

سمفيت

59

16

11

طوباس

35

15
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 3.3عينة الدراسة:
استخدهت الباحثة العيىة العشوابية الطبقية ،بحيث تكون العيىة ههثمة لمهجتها ،قد وزعت
العيىة عم الهحا ظات حسب عدد الهوظفين ي كل هحا ظة ،كان عدد أ راد العيىة ( )216هوظفاً
وهوظفة .حيث قاهت الباحثة بتوزيا ( )240استباىة عم

هجتها الدراسة ،وتم استرداد ()216

استباىة صالحة لمتحميل ،وبعد إتهام عهمية جها البياىات ،تم إجراء التحميل اإلحصابي لٍا ،ويبين
الجدول ( )1.3توزيا أ راد العيىة حسب هتغيرات الد ارسة:
جدول رقم ( :) 2.3توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات

الجنس

المسمى الوظيفي

البدائل

ذكر
أىث

182
34

هدير الهحا ظة

8

هدير إدارة

65

18

هدير هركز
هوظع

125

عبلقات عاهة واإلعبلم

10

التخطيط والتطوير

10

الوقاية سبلهة عاهة
التدريب

االطفاء واإلىقاذ

طبيعة العمل

العدد

43
17
59
14

إدارة الكوارث

اإلدارة العاهة

16

الهتطوعين

9

19

العهميات

5

اإلدارة الهالية

1

العبلقات الدولية

6

األهن والحهاية

52

الرقابة والتفتيش

1

أقل هن ( 3سىوات)

21

أكثر هن ( 10سىوات)

106

الدعم واإلسىاد

الخبرة العممية

هن ( ) 9 -4

إدارة

صحا ة

89
39
3

ٌىدسة

غير ذل (يوجد عدد هن التخصصات

التخصص

6

40

الهختمفة لد الهوظفين ي الد اع الهدىي
ليس لٍا عبلقة هباشرة ي العهل وعهل جٍاز

الد اع الهدىي الفمسطيىي عم تدريب وتأٌيل
كا ة الهوظفين ي التخصصات الهختمفة ي

134

جهيا هجاالت العهل الد اع الهدىي ليصبحوا
اعمين وقادرين عم العهل)

المؤىل العممي

ثاىوي أقل

64

بكالوريوس

119

26

دبموم

هاجستير أعم

رد (عريع ،رقيب ،رقيب أول)

الرتبة العسكرية

7

29

ضابط صع (هساعد ،هساعد اول)

60

رتبة ساهية (رابد ،هقدم ،عقيد ،عهيد)

25

ضابط (هبلزم ،هبلزم اول ،ىقيب)
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 4.3أداة الدراسة:
لفحص رضيات الدراسة ،قاهت الباحثة ببىاء استباىة لقياس واقا ادارة االزهات ي جٍاز
الد اع الهدىي الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون ،وقد تم بىاء االستباىة بعد اإلطبلع عم الدراسات
السابقة ذي العبلقة بهوضوع الدراسة .وهن خبلل االستفادة هن ذوي االختصاص ،وقد اشتهمت
االستباىة ي صورتٍا األولية عم

( )39قرة ،هقسهة عم

هحورين :الهحور األول تكون هن

الهعموهات األولية ،والهحور الثاىي تكون هن خهسة هجاالت :الهجال األول يقيس هرحمة اكتشاع
االىذار الهبكر :وٌذي الهرحمة تشير إل

هرحمة ها قبل البداية الفعمية لؤلزهة ،قد تظٍر بعض

األعراض التي تدل عم بدايتٍا ويهكن إلدارة الهىظهة هعر ة احتهال وقوعٍا هن خبلل األعراض
وبداية التخطيط لهواجٍتٍا ،وقد تكون هن ( )6قرات ،والهجال الثاىي يقيس هرحمة االستعداد
والوقاية :تعبر عن قيام إدارة الهىظهة بالتحضير واالستعداد لهواجٍة األزهة بعد تأكدٌا هن عدم
إهكاىية تجىبٍا ،وذل

سعيا هىٍا لتقميل قدر اإلهكان هن أضرارٌا ،ها استهرار اإلدارة ي بذل

الجٍود األزهة لهىا حدوثٍا ،وتكون هن ( )14قرة ،والهجال الثالث يقيس هرحمة احتواء األضرار:
يشير إل

قيام اإلدارة بتىفيذ الخطط التي وضعتٍا لهواجٍة األزهة ،عن طرين استخدام الهوارد

الهتو رة لديٍا وبأقل األضرار .وتكون األزهة ي ٌذي الهرحمة ي ذروتٍا ،وتكون هن ( )8قرات،
والهجال الرابا يقيس هرحمة هواجٍة األزهة :وٌي الخطة البلزم اتباعٍا ي المحظات التي تسبن
الهواجٍة والتعاهل ها األزهة وتتطمب اتخاذ هجهوعة ق اررات واجراءات ،وتكون هن ( )5قرات،
والهجال الخاهس يقيس هرحمة التعممٌ :ي هرحمة ها بعد األزهة واىتٍابٍا .و يٍا تقوم اإلدارة بتقويم
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الخطط واألساليب التي استخدهتٍا لهواجٍة األزهة ،بٍدع استخبلص الدروس والعبر وتكوين
الخبرات لهواجٍة األزهات الهستقبمية  ،وتكون هن ( )6قرات كها ي الهحمن رقم (.)1

 3.5صدق األداة
لمتحقددن هددن صدددن أداة الد ارسددة ،تددم عددرض االسددتباىة عمد هجهوعددة هددن الهحكهددين كهددا ددي
الهمحدن رقدم ( ،)2وعمد ضدوء الهبلحظدات التددي أشداروا إليٍدا ،تددم إعدادة صدياغة بعددض الفقدرات ،وتددم
حذع بعض الفقرات ،حت خرجت االستباىة ي شكمٍا الىٍابي.

 3.6ثبات األداة
لمتحقددن هددن ثبددات أداة الد ارسددة ،تددم اسددتخدام ثبددات االتسددان الددداخمي لفق درات األداة باسددتخدام
هعادلة الثبات كروىباخ ألفا عم عيىة الدراسة ي كل هجال هن هجاالت أداة الدراسة ،باإلضدا ة إلد
الدرجة الكمية كها ٌو هوضح ي الجدول (:)3.3
جدول رقم ( :)3.3معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة
عدد
6
14ات
الفقر

قيمة معامل الثبات ألفا
0.852
كرونباخ
0.841

المجال

مرحمة احتواء األضرار

8

0.867

مرحمة مواجية األزمة

5

0.788

مرحمة التعمم

6

0.893

39

0.945

مرحمة اكتشاف االنذار المبكر

مرحمة االستعداد والوقاية

الدرجة الكمية ألداة الدراسة

21

يبلحددظ هددن الجدددول ( )2 .3أن درجددة ثبددات أداة الد ارسددة الكمددي هرتفعددة ،حيددث بمغددت قيهددة
هعاهددل الثبددات ألفددا كروىبدداخ  0.94عىددد الدرجددة الكميددة ،أي أن أداة الد ارسددة الهسددتخدهة قددادرة عم د
اسددترجاع هددا ىسددبتً  %94هددن البياىددات ،والىتددابق الحاليددة يهددا لددو تددم إعددادة اسددتخداهٍا وتوزيعٍددا ه درة
أخددر عم د العيىددة ىفسددٍا؛ أي ددي حالددة إعددادة القيدداس ،و بمغددت قيهددة هعاهددل الثبددات ألفددا كروىبدداخ
لمهؤشرات السموكية الدالة عم هرحمة اكتشاع االىذار الهبكر  ،%85وبمغت قيهة هعاهدل الثبدات ألفدا
كروىبداخ لمهؤشدرات السدموكية الدالددة عمد االسددتعداد والوقايدة  ،%84و بمغددت قيهدة هعاهددل الثبدات ألفددا
كروىباخ لمهؤشرات السموكية الدالة عم هرحمدة احتدواء األضدرار  ،%86و بمغدت قيهدة هعاهدل الثبدات
ألفددا كروىبدداخ لمهؤش درات السددموكية الدالددة عم د هرحمددة هواجٍددة األزهددة  ،%78و بمغددت قيهددة هعاهددل
الثبددات ألفددا كروىبدداخ لمهؤش درات السددموكية الدالددة عم د هرحمددة الددتعمم  ،،%89وتع دد هعدداهبلت الثبددات
الهستخرجة لٍذا الهقياس هىاسبة وتفي ألغراض الدراسة.
 3.7متغيرات الدراسة
الهتغيرات الهستقمة :الجىس ،الهسه الوظيفي ،طبيعة العهل ،الخبرة العهمية ،التخصص،
الهؤٌل العمهي ،الرتبة العسكرية.
الهتغير التابا " :واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي كها يدركً الهوظفون"
 3.8المعالجة اإلحصائية:
بعددد جهددا بياىددات الد ارسددة ،قاهددت الباحثددة بهراجعتٍددا تهٍيدددا إلدخالٍددا إلد الحاسددوب ،وقددد تددم
إدخالٍددا لمحاسددوب بتعطابٍددا أرقاه داً هعيىددة ،أي بتحويددل اإلجابددات المفظيددة إل د رقهيددة حسددب هقيدداس
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لكددرت الخهاسددي ،حيددث أعطيددت اإلجابددة عم د درجددة الههارسددة (هوا ددن بشدددة)  5درجددات ،اإلجابددة
(هوا ن)  4درجات ،اإلجابة (هحايد)  3درجات ،اإلجابة (غير هوا ن) درجتين واإلجابدة (غيدر هوا دن
بشدة) قد أعطيت درجة واحدة.
وقد تهت الهعالجة اإلحصدابية البلزهدة لمبياىدات ،تدم اسدتخراج األوسداط الحسدابية واالىح ار دات
الهعيارية لمفقرات والدرجات الكمية لمهجاالت ،وقد تم حص رضيات الد ارسدة باسدتخدام اختبدار (ت)
لمعيىددات الهسددتقمة لمفرضدديات ذات الهتغيددر الهسددتقل بهسددتويين ،أهددا الفرضدديات ذات الهتغيددر الهسددتقل
بثبلثددة هسددتويات تددم اسددتخدام اختبددار تحميددل التبدداين األحددادي( ،)One Way ANOVAولقيدداس
الصدن والثبات ،قد تم استخدام هعادلة الثبات كروىباخ ألفا( ، )Cronbach Alphaوذل باستخدام
الحاسوب و برىاهق الرزم اإلحصابية . SPSS
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ج

الفصل الرابع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحميل نتائج الدراسة
 1.4تمييد
تضهن ٌذا الفصل عرضا لىتابق الدراسة ،التي توصمت إليٍا الباحثة عن هوضوع الدراسة وٌو "
واقع ادارة االزمات في جياز الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون" وبيان عبلقة كل هن
الهتغيرات هن خبلل استجابة أ راد العيىة عم

أداة الدراسة ،وتحميل البياىات اإلحصابية التي تم

الحصول عميٍا .وحت يتم تحديد درجة هتوسطات استجابة أ راد عيىة الدراسة تم اعتهاد الهقياس
الوزىي اآلتي:
الدرجة

مدى متوسطيا الحسابي

هىخفضة

 2.33أقل

هتوسطة

3.67-2.34

هرتفعة

 3.68أعم
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 2.4نتائج أسئمة الدراسة:
 1.2.4النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيسي:
ما واقع إدارة األزمات في جياز الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون ؟
لئلجابددة عددن ٌددذا الس دؤال ،قاهددت الباحثددة بحسدداب الهتوسددطات الحسددابية ،واالىح ار ددات الهعياريددة
الستجابات أ دراد عيىدة الد ارسدة عمد هجداالت االسدتباىة التدي تعبدر عدن واقدا إدارة األزهدات دي جٍداز
الد اع الهدىي الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون والجدول ( )1.4يوضح ذل :
جدول ( :)1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت
واقع إدارة األزمات في جياز الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون
المتوسط

المجال

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.89

0.63

 3مرحمة احتواء األضرار

3.94

0.61

 5مرحمة التعمم

4.01

1
2

مرحمة اكتشاف االنذار المبكر

3.83

مرحمة االستعداد والوقاية

4.13

 4مرحمة مواجية األزمة

3.93

الدرجة الكمية

0.65
0.56
0.65

0.54

الدرجة
هرتفعة

هرتفعة
هرتفعة
هرتفعة
هرتفعة

مرتفعة

الترتيب
4
5
3
1
2

ويبلحد ددظ هد ددن الجد دددول ( )4.1الد ددذي يعبد ددر عد ددن الهتوسد ددطات الحسد ددابية واالىح ار د ددات الهعياريد ددة
الستجابات أ راد عيىدة الد ارسدة لهجداالت واقدا إدارة األزهدات دي جٍداز الدد اع الهددىي الفمسدطيىي كهدا
يدركد ددً الهوظفد ددون ،أن الهتوسد ددط الحسد ددابي لمدرجد ددة الكميد ددة لهجد ددال واقد ددا إدارة األزهد ددات بمد ددغ ()3.93
واىحراع هعياري ( )0.54وٌذا يدل عم أن واقا إدارة األزهات جاء بدرجة هرتفعة ولجهيا الهحاور،
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وٌدذا يعىددي أن جهيدا ه ارحددل إدارة األزهدة ددي جٍداز الددد اع الهددىي الفمسددطيىي جداءت بدرجددة هرتفعددة،
أي أن هوظفو جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي يستطيعون إدارة األزهة بدرجة عالية هن الكفاءة.
تعددزو الباحثددة أن جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي لديددً الجاٌزيددة الكاهمددة هددن أجددل هواجٍددة األزهددات
حيددث أن أ دراد الجٍدداز يخضددعون باسددتهرار إل د دورات تدريبيددة تعهددل عم د تطددوير أدابٍددم ددي هجددال
إدارة األزهات ،كها أن الهوظفين ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي لديً الجاٌزية باستهرار هن أجل
التدددريب وتبددادل الخب درات هددا الهؤسسددات الش دريكة هثددل األهددن الددوطىي ،وكددذل يعهددل جٍدداز الددد اع
الهدىي الفمسطيىي عم تدريب الهتطوعين هدن أجدل اسدىادٌم دي حداالت الطدوارئ ،حيدث يدتم تددريبٍم
باسددتهرار هددن خددبلل دورات هتقدهددة حت د يكوى دوا ددي أعم د جاٌزيددة هددن أجددل اسددىاد الجٍدداز ،كهددا أن
الهؤسسات الشريكة تعهل عم سد الىقص ي الهعدات ي الجٍاز هن خبلل دعم الجٍاز بها يحتداج
هن أجل خدهدة الدوطن والهدواطن ،وتتفدن ٌدذي الىتيجدة هدا د ارسدة ( )ennett-Roger,2005ود ارسدة
سددبتي (  ،)2002وتختمددع ٌددذي الىتيجددة هددا د ارسددة أبددو سددهرة وآخددرون ( )2012وكددذل هددا د ارسددة
الجديمي ( )2006التي أظٍرت درجة هىخفضة إلدارة األزهات
أ) مرحمة اكتشاف االنذار المبكر:
الهتوسددطات الحسددابية ،واالىح ار ددات الهعياريددة السددتجابات أ دراد عيىددة الد ارسددة عمد هجددال هرحمددة

اكتشدداع االىددذار الهبكددر ددي جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي ددي الضددفة الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون
يً ،والجدول ( )2.4يوضح ذل :
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جدول ( :)2.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابات أفـ ارد عينـة الدراسـة لمجـال
مرحمة اكتشاف االنذار المبكر في جيـاز الـدفاع المـدني الفمسـطيني فـي الضـفة الغربيـة كمـا يدركـو
الموظفون فيو
رقم

الفقرات

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

هرتفعة

تقوم هديرية الد اع الهدىي بتحديد هؤشرات األزهات التي ستواجٍٍا

ف2

الدرجة

4.06

0.72

3.96

0.79

هرتفعة
ف1

تحدد اإلدارة ي الد اع الهدىي عهميات تحديد هؤشرات حدوث األزهات

هرتفعة

ٌىا طاقم وظيفي هؤٌل وهدرب لمقيام بههارسة جها وتحميل هؤشرات

ف6

حدوث األزهة

3.9

0.95
هرتفعة

تٍتم اإلدارة ي الد اع الهدىي بتصىيع وتبويب وتحميل هؤشرات حدوث

ف5

األزهات

3.87

0.79
هرتفعة

يتم هسح بيبة العهل الداخمية بصورة شاهمة وهىتظهة لمتعرع عم هؤشرات

ف3

احتهال حدوث أزهة

3.77

0.88
هرتفعة

يتم هسح بيبة العهل الخارجية بصورة شاهمة وهىتظهة لمتعرع عم هؤشرات

ف4

احتهال حدوث األزهة

3.76
3.89

الدرجة الكمية

0.83
0.63

مرتفعة

ويبلح ددظ هد ددن الج دددول ( )2.4الد ددذي يعبد ددر ع ددن الهتوسد ددطات الحس ددابية ،واالىح ار د ددات الهعياريدددة
السد ددتجابات أ د دراد عيىد ددة الد ارسد ددة لهجد ددال هرحمد ددة اكتشد دداع االىد ددذار الهبكد ددر د ددي جٍد دداز الد ددد اع الهد دددىي
الفمسددطيىي ددي الضددفة الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون يددً أن الهتوسددط الحسددابي لمدرجددة الكميددة لهجددال

هرحمددة اكتشدداع االىددذار الهبكددر بمددغ ( )3.89واىحدراع هعيدداري ( )0.63وٌددذا يدددل عمد أن اكتشدداع
22

االىذار الهبكر جاء بدرجة هرتفعة ،حيث كاىت الفقرة (تقوم هديريدة الدد اع الهددىي الفمسدطيىي بتحديدد
هؤش درات األزهددات التددي سددتواجٍٍا) أكثددر الفق درات أٌهيددة بهتوسددط حسددابي ( )4.06واىح دراع هعيدداري
( ،)0.72بيىهددا كاىددت الفق درة (يددتم هسددح بيبددة العهددل الخارجيددة بصددورة شدداهمة وهىتظهددة لمتعددرع عم د
هؤشد درات احته ددال ح دددوث األزه ددة) أق ددل الفقد درات أٌهي ددة بهتوس ددط حس ددابي ( )3.76واىحد دراع هعي دداري
(.)0.83
وتر الباحثة أن اإلجراءات التي يتم اتباعٍا هن أجل اكتشاع األزهات تهثمت بها يمي:
 تحديد االخطار وتحميمٍا وتحديد أثارٌا السمبية الهتوقعة .
 االعتهاد عم الدراسات التاريخية لمهىطقة حول الهخاطر التي تتعرض لٍا .
 العهل عم ايجاد أىظهة اىذار هبكر لكل ىوع هن االخطار .
تعزو الباحثة ٌذي الىتيجة إل أن جٍاز الد اع الهددىي الفمسدطيىي لديدً وحددة كاهمدة هدن أجدل التعاهدل
ها الكوارث لذا ٍىا وحدة ي الجٍاز هن أجل دراسة االىذارات التدي تىدذر دي وجدود كارثدة لدذا دتن
الجٍاز كذل يستفيد هن خبرات الدول األخر هن أجل االكتشاع الهبكر لحدوث األزهة ،وتتفن ٌدذي
الىتيجددة هددا د ارسددة سددبتي (  ،)2002وتختمددع ٌددذي الىتيجددة هددا د ارسددة اسددميم ( )2007التددي أظٍددرت
درجة هىخفضة هن اكتشاع إشارات اإلىذار الهبكر.
ب) مرحمة االستعداد والوقاية:
الهتوسددطات الحسددابية واالىح ار ددات الهعياريددة السددتجابات أ دراد عيىددة الد ارسددة عم د هجددال هرحمددة
االسددتعداد والوقايددة ددي جٍدداز الددد اع الهدددىي ددي الضددفة الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون يددً والجدددول
( )3.4يوضح ذل
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جدول ( :)3.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابات أفـ ارد عينـة الدراسـة لمجـال
مرحمــة االســتعداد والوقايــة فــي جيــاز الــدفاع المــدني الفمســطيني فــي الضــفة الغربيــة كمــا يدركــو
الموظفون فيو
رقم

الفقرات

الفقرة

ف18

يجري الد اع الهدىي تجارب وٌهية لمتعاهل ها األزهات الهحتهمة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.14

0.79

توجد تعميهات إدارية واضحة تحدد كيفية التعاهل ها األزهات

ف15

الهحتهمة

4.09

ف19

ٌىا براهق تدريبية كا ية ي هجال إدارة األزهات

4.04

0.81

يتسم الٍيكل التىظيهي بهروىة كا ية تساعد ي التعاهل ها

ف7
ف16

تتو ر براهق وخطط جاٌزة إلدارة األزهات ي هديرية الد اع الهدىي

ف17

4.02

0.82

3.99

0.84
0.78

يسٍل الحصول عم الهعموهات الهطموبة هن اإلدارة عىد الحاجة

ف11

هرتفعة

3.93

0.86

يسٍل الحصول عم االهكاىات البشرية الهطموبة هن اإلدارة عىد

ف9

الحاجة لٍا هن أجل التعاهل ها األزهات

هرتفعة

3.86

1.01

يسٍل الحصول عم االهكاىات التقىية الهطموبة هن اإلدارة عىد

ف11
ف21

الحاجة لٍا هن أجل التعاهل ها األزهات
ٌىا

رين هتخصص هن أجل صياىة الهعدات بشكل دوري

هرتفعة

3.76

0.84

3.75

0.99

يتو ر الدعم الهىاسب هعىوي لمفرين الذي يقوم بالتشخيص لؤلزهات

ف13

الهحتهمة

0.99

يتو ر الدعم الهىاسب الهادي والهعىوي لمفرين الذي يقوم بالتخطيط

ف14

هتوسطة

3.63
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هرتفعة
هتوسطة

3.63

لموقاية هن األزهات الهحتهمة

هرتفعة
هرتفعة

3.98

لٍا هن أجل التعاهل ها األزهات

هرتفعة
هرتفعة

تعهل هديرية الد اع الهدىي عم هراجعة خطط إدارة األزهة
باستهرار وتطويرٌا

هرتفعة
هرتفعة

0.75

األزهات حال وقوعٍا

الدرجة

0.95

يسٍل الحصول عم االهكاىات الهادية الهطموبة هن اإلدارة عىد
الحاجة لٍا هن أجل التعاهل ها األزهات

ف8

هتوسطة

3.52

1.01

يتو ر الدعم الهىاسب هادي لمفرين الذي يقوم بالتشخيص لؤلزهات

ف12

الهحتهمة

هتوسطة

3.33
3.83

الدرجة الكمية

1.01
0.65

مرتفعة

ويبلح ددظ هد ددن الج دددول ( )2.4الد ددذي يعبد ددر ع ددن الهتوسد ددطات الحس ددابية ،واالىح ار د ددات الهعياريدددة
السدتجابات أ دراد عيىددة الد ارسددة لهجددال هرحمددة االسدتعداد والوقايددة ددي جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي
ددي الضددفة الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون يددً ،أن الهتوسددط الحسددابي لمدرجددة الكميددة لهجددال هرحمددة
االستعداد والوقاية بمغ ( )3.83واىحراع هعياري ( )0.65وٌذا يدل عم أن االستعداد والوقاية جداء
بدرجة هرتفعة ،حيث كاىت الفقرة (يجري الد اع الهدىي تجارب وٌهية لمتعاهل ها األزهدات الهحتهمدة)
أكثددر الفقدرات أٌهيددة بهتوسددط حسددابي ( )4.14واىحدراع هعيدداري ( ،)0.79بيىهددا كاىددت الفقدرة (يتددو ر
الدددعم الهىاسددب هددادي لمفريددن الددذي يقددوم بالتشددخيص لؤلزهددات الهحتهمددة) أقددل الفقدرات أٌهيددة بهتوسددط
حسابي ( )3.33واىحراع هعياري (.)1.01
وتر الباحثة أن هؤشرات التىبؤ بحدوث األزهة ٌي:
 الهعموهات التي تأتي هن خبلل أىظهة االىذار الهبكر .
 تطور الحالة عبر الزهن .
 التغيرات التي تط أر عم هسببات الكارثة .
 هستو الجاٌزية الرسهية والهجتهعية .
تعزو الباحثة ٌذي الىتيجة إل أن جاٌزيدة أ دراد الدد اع الهددىي الفمسدطيىي كدان هرتفعداً بسدبب إخضداع
أ راد جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي لدورات هن أجل تعميم أ دراد الجٍداز عمد االسدتعداد والوقايدة هدن
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أزهات وكذل هن خبلل الدورات التدريبية التي يعل الجٍاز عم إعدادٌا هن أجل تدريب الهتطوعين
عم كيفية التعاهل ها األزهات ،وتتفن ٌذي الىتيجة ها دراسة سبتي ( .)2002
ج) مرحمة احتواء األضرار:
الهتوسددطات الحسددابية واالىح ار ددات الهعياريددة السددتجابات أ دراد عيىددة الد ارسددة عم د هجددال هرحمددة
احتدواء األضدرار ددي جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي ددي الضددفة الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون يددً،
والجدول ( )4.4يوضح ذل :
جدول ( :)4.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابات أفـ ارد عينـة الدراسـة لمجـال
مرحمة احتواء األضرار في جياز الدفاع المدني الفمسطيني في الضفة الغربية كما يدركو الموظفون
فيو
رقم الفقرة

ف23

الفقرات
يؤخذ عاهل الوقت بالحسبان عىد التعاهل ها األزهات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.15

0.8

يتم استخدام إجراءات الطوارئ التي تقمل هن األضرار التي تسببٍا
ف22

األزهة

0.71

يتم السيطرة عم األزهة عىد حدوثٍا والحد هن اىتشارٌا بفترة زهىية

ف21

هرتفعة
4.01

0.85

ٌىا قدرة وسرعة هىاسبة ي تحري الهوارد البشرية الضرورية

ف25

الحتواء األزهة

هرتفعة
3.99

0.84

ٌىا قدرة لمد اع الهدىي لتحديد الهسؤوليات والصبلحيات وبفترة

ف27

قصيرة عىد حدوث األزهة

هرتفعة
3.91

0.83

ٌىا قدرة وسرعة هىاسبة ي تحري الهوارد الهادية الضرورية
ف24

الحتواء األزهة

هرتفعة
3.9
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هرتفعة
هرتفعة

4.11

هىاسبة

الدرجة

0.87

ٌىا وسابل اتصال عالة لمتعرع عم ها سببتً األزهة أو ها قد
ف26

تسببً

هرتفعة
3.75

0.92

يوجد غر ة عهميات هجٍزة بالتقىيات الحديثة الحتواء أسباب
ف28

وأضرار األزهة

هرتفعة
3.74

3.94

الدرجة الكمية

0.97

0.61

مرتفعة

ويبلحد ددظ ه د دن الجد دددول ( )4.4الد ددذي يعبد ددر عد ددن الهتوسد ددطات الحسد ددابية واالىح ار د ددات الهعياريد ددة
الستجابات أ راد عيىة الدراسة لهجال هرحمة احتواء األضرار ي جٍداز الدد اع الهددىي الفمسدطيىي دي
الضفة الغربية كها يدركً الهوظفدون يدً أن الهتوسدط الحسدابي لمدرجدة الكميدة لهجدال احتدواء األضدرار
بمغ ( )3.94واىحراع هعياري ( )0.61وٌذا يدل عم أن احتواء األضرار جاء بدرجة هرتفعة ،حيدث
كاىددت الفق درة (يؤخددذ عاهددل الوقددت بالحسددبان عىددد التعاهددل هددا األزهددات) أكثددر الفقدرات أٌهيددة بهتوسددط
حسابي ( )4.15واىحراع هعياري ( ،)0.80بيىها كاىت الفقرة (يوجدد غر دة عهميدات هجٍدزة بالتقىيدات
الحديث ددة الحتد دواء أس ددباب وأضد درار األزه ددة) أق ددل الفقد درات أٌهي ددة بهتوس ددط حس ددابي ( )3.74واىحد دراع
هعياري (.)0.97
تر الباحثة أن اإلجراءات الهعمول بٍا هن أجل احتواء األزهة كاىت كها يمي:
 االعتراع بٍا أوال وتحديد هستو خطورتٍا .
 تحديد أثارٌا السمبية وهد تأثيرٌا وخطورتٍا .
 االعداد الهسبن لمتعاهل هعٍا هن خبلل خطط هعدة لذل .
 ان تضهن الخطة لكل طرع القيام بهسؤولياتٍا الهمقاي عم عاتقٍا حسب الخطة الهعدة
 وضا الخطط البديمة ي حالة تطور االزهة .
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تعدزو الباحثدة ٌدذي الىتيجدة إلد أن جٍداز الددد اع الهددىي الفمسدطيىي يخضدا أ درادي إلد تددريب هسددتهر
كددذل هددن خددبلل الش دراكة هددا الهؤسسددات األخددر هددن أجددل أن يكددون عم د جاٌزيددة عاليددة هددن اجددل
التعاهل ها األزهات ،كها ان أ راد الجٍاز يتدربون عم التعاهل ها األزهات هن خبلل تجارب الدول
األخدر حيدث يدتم عقدد دورات تدريبيدة عمد ذلد هدا الددول األخدر هدن اجدل أن يكدون الهدوظفين دي
جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي عمد اسددتعداد تددام لهواجٍددة األزهددات .وتتفددن ٌددذي الىتيجددة هددا د ارسددة
سبتي ( )2002التي أظٍرت درجة عالية هن الجاٌزية إلدارة األزهة.
د) مرحمة مواجية األزمة:
الهتوسددطات الحسددابية واالىح ار ددات الهعياريددة السددتجابات أ دراد عيىددة الد ارسددة عم د هج دال هرحمددة
هواجٍددة األزهددة ددي جٍدداز الددد اع الهدددىي ددي الضددفة الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون يددً  ،والجدددول
( )5.4يوضح ذل :
جدول ( :)5.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابات أفـ ارد عينـة الدراسـة لمجـال
مرحمة مواجية األزمة في جياز الدفاع المدني الفمسطيني في الضفة الغربية كما يدركو الموظفـون
فيو
رقم

الفقرات

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

هرتفعة

يبادر جٍاز الد اع الهدىي بتوجيً رسالة وحهمة إعبلهية هىاسبة لمجهٍور

ف33

ووسابل اإلعبلم إذا استدع األهر ذل – حول كيفية التعاهل ها األزهة

4.35

0.67
هرتفعة

يبادر جٍاز الد اع الهدىي بتوجيً رسالة وحهمة إعبلهية هىاسبة لمجهٍور

ف32

ووسابل اإلعبلم إذا استدع األهر ذل  -حول األضرار التي سببتٍا األزهة

4.32

0.69
هرتفعة

يعهل جٍاز الد اع الهدىي عم تخفيع آثار األزهات وذل بالحد هن

ف31

استهرار حدوثٍا

4.05
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الدرجة

0.79

هرتفعة

يتم اتخاذ اإلجراءات البلزهة لههارسة الىشاطات االعتيادية ي جٍاز الد اع

ف29

الهدىي دون أي تأخير ي ظروع األزهات

4.04

0.79
هرتفعة

يتم تحديد االحتياجات البلزهة لمهواقا الهختمفة التي تأثرت باألزهة ها تقديم

ف31

الهواد البلزهة الستعادة الىشاط الطبيعي

3.84
4.13

الدرجة الكمية

0.86
0.56

ويبلحد ددظ هد ددن الجد دددول ( )5.4الد ددذي يعبد ددر عد ددن الهتوسد ددطات الحسد ددابية واالىح ار د ددات الهعياريد ددة
الستجابات أ راد عيىة الد ارسدة لهجدال هرحمدة هواجٍدة األزهدة دي جٍداز الدد اع الهددىي الفمسدطيىي دي
الضددفة الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون يددً أن الهتوسددط الحسددابي لمدرجددة الكميددة لهجددال هواجٍددة األزهددة
بمغ ( )4.13واىحراع هعياري ( )0.56وٌذا يدل عمد أن هواجٍدة األزهدة جداء بدرجدة هرتفعدة ،حيدث
كاىددت الفقدرة (يبددادر جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي بتوجيددً رسددالة وحهمددة إعبلهيددة هىاسددبة لمجهٍددور
ووس ددابل اإلع ددبلم إذا اس ددتدع األه ددر ذلد د –ح ددول كيفي ددة التعاه ددل ه ددا األزه ددة) أكث ددر الفقد درات أٌهي ددة
بهتوس ددط حس ددابي ( )4.35واىحد دراع هعي دداري ( ،)0.67بيىه ددا كاى ددت الفقد درة (ي ددتم تحدي ددد االحتياج ددات
البلزهة لمهواقا الهختمفة التي تأثرت باألزهدة هدا تقدديم الهدواد البلزهدة السدتعادة الىشداط الطبيعدي) أقدل
الفقرات أٌهية بهتوسط حسابي ( )3.84واىحراع هعياري (.)0.86
تعزو الباحثة ٌذي الىتيجة إل أن أ راد جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي لدديٍم قددرة عمد التعاهدل كثيدر
هن األزهات التي يرون بٍا هدن خدبلل الددعم الدذي يحصدمون عميدً هدن قبدل الهتطدوعين هدن أجدل سدد
الىقص ي الكادر البشرية وكذل هن خبلل الهؤسسات الداعهة التي تعهل عمد تعدويض الدىقص دي
الهعدات هن أجل هواجٍة األزهات ،وتتفن ٌذي الىتيجة ها دراسة الفٍيدد ( ،)2006وكدذل هدا د ارسدة
الضويحي ( )2004ودراسة سبتي (.)2002
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مرتفعة

ه) مرحمة التعمم:
الهتوسددطات الحسددابية واالىح ار ددات الهعياريددة السددتجابات أ دراد عيىددة الد ارسددة عم د هجددال هرحمددة
الددتعمم ددي جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي ددي الضددفة الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون يددً  ،والجدددول
( )6.4يوضح ذل :
جدول ( :)6.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة السـتجابات أفـ ارد عينـة الدراسـة لمجـال
مرحمة التعمم في جياز الدفاع المدني الفمسطيني في الضفة الغربية كما يدركو الموظفون فيو
رقم الفقرة

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

يستخمص جٍاز الد اع الهدىي بصورة عالة الدروس والعبر هن

ف34

األزهات السابقة

هرتفعة

4.21

0.73

يستفيد جٍاز الد اع الهدىي هن األزهات التي حدثت سابق ًا ي

ف35

الخطط الهستقبمية

هرتفعة

4.18

0.74
هرتفعة

يتم تقييم عالية خطط إدارة األزهات السابقة بقصد تحسيىٍا لمتعاهل

ف37

ها األزهات الهستقبمية

4.06

0.77

يتم تقييم كفاية براهق إدارة األزهات السابقة بقصد تحسيىٍا لمتعاهل

ف36

ها األزهات الهستقبمية

هرتفعة

4.03

0.79

تدهق الدروس الهستفادة هن الثغرات ي الخطط السابقة بدقة عالية

ف38

ي خطط األزهات الهستقبمية

هرتفعة

3.84

0.9

ٌىا هقارىً لخطط وههارسات وق اررات التعاهل ها األزهات

ف39

الهشابٍة ي هؤسسات أخر لبلستفادة هىٍا كدروس ي الهؤسسة

هرتفعة

3.74
4.01

الدرجة الكمية

الدرجة

0.88
0.65

مرتفعة

ويبلحد ددظ هد ددن الجد دددول ( )6.4الد ددذي يعبد ددر عد ددن الهتوسد ددطات الحسد ددابية واالىح ار د ددات الهعياريد ددة
السددتجابات أ دراد عيىددة الد ارسددة لهجددال هرحمددة الددتعمم ددي جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي ددي الضددفة
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الغربيددة كهددا يدركددً الهوظفددون يددً أن الهتوسددط الحسددابي لمدرجددة الكميددة لهجددال الددتعمم بمددغ ()4.01
واىحراع هعياري ( )0.65وٌذا يدل عم أن التعمم جاء بدرجة هرتفعة ،حيث كاىت الفقدرة (يسدتخمص
جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي بصددورة عالددة الدددروس والعبددر هددن األزهددات السددابقة) أكثددر الفق درات
أٌهيدة بهتوسدط حسدابي ( )4.21واىحدراع هعيداري ( ،)0.73بيىهدا كاىدت الفقدرة (ٌىدا هقارىدً لخطدط
وههارسددات وقد اررات التعاهددل هددا األزهددات الهشددابٍة ددي هؤسسددات أخددر لبلسددتفادة هىٍددا كدددروس ددي
الهؤسسة) أقل الفقرات أٌهية بهتوسط حسابي ( )3.74واىحراع هعياري (.)0.88
تعددزو الباحثددة سددبب ظٍددور ٌددذي الىتيجددة ٌددو اٌتهددام جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي بتجددارب الدددول
األخر

ي هواجٍة األزهات حيث تعهدل وحددة الكدوارث عمد د ارسدة ٌدذي التجدارب واسدتخبلص العبدر

هىٍا وتعهيم ٌذي التجارب عم أ راد جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي وهىاقشة الحمول الههكىة وكذل
طرح حمول ههكىة والتدريب عم تىفيذٌا ،وتتفن ٌذي الىتيجة ها دراسة سبتي (.)2002
 2.2.4فحص واختبار الفرضيات
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول واقع ادارة االزمات في جياز
الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون  ،في ضوء المتغيرات الديمغرافية (الجنس ،المسمى
الوظيفي ،طبيعة العمل ،الخبرة العممية ،التخصص ،المؤىل العممي ،الرتبة العسكرية).
النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول واقع ادارة االزمات في جياز
الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون تعزى إلى متغير الجنس.
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ولفحص الفرضية الصفرية ،تم استخدام اختبار "ت" والهتوسطات الحسابية السدتجابة أ دراد عيىدة
الد ارسددة ددي إجابددات الهبحددوثين حددول واقددا ادارة االزهددات ددي جٍدداز الددد اع الهدددىي الفمسددطيىي كهددا
يدركً الهوظفون تعز إل هتغير الجىس ،والجدول ( )7.4يوضح ذل :
جدول ( :)7.4نتـائج اختبـار "ت" لمعينـات المسـتقمة السـتجابة أفـراد العينـة فـي إجابـات المبحـوثين
حــول واقــع ادارة االزمــات فــي جيــاز الــدفاع المــدني الفمســطيني كمــا يدركــو الموظفــون تعــزى إلــى
متغير الجنس
الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

182

3.951

0.546

أىث

34

3.842

0.516

قيمة""t

1.074

مستوى
الداللة

0.214

يتبين هن خبلل الجدول ( )7.4أن قيهة "ت" لمدرجة الكمية ( ،)1.07وهستو الداللة (،)0.21
وٌي أعم

هن ()0.05؛ لذا تم قبول الفرضية الصفرية التي تىص عم

أىً ال توجد رون ذات

داللة إحصابية عىد هستو الداللة ( )α ≤ 0.05ي إجابات الهبحوثين حول واقا ادارة االزهات
ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون تعز إل هتغير الجىس ،وبذل تم قبول
الفرضية الصفرية.
تر الباحثة أن السبب ي ٌذي الىتيجة أن وحدة إدارة الكوارث تعهل عم تدريب الهوظفين يٍا عم
إدارة األزهة بغض الىظر عن الجىس ،حيث أن الذكور واإلىاث لديٍم ىفس الهٍهات هن اجل إدارة
األزهة بالشكل الفعال ،وكذل أن الذكور لٍم هٍام يقوهون بٍا وكذل اإلىاث لديٍن هٍام يقوهن بٍا
وكل هىٍها هكهل لآلخر ي هواجٍة األزهة ،وتختمع ٌذي الىتيجة ها دراسة بركات ( )2007التي
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أظٍرت روقاً لصالح الذكور ي األزهات االقتصادية والتربوية والسياسية ،ولهصمحة اإلىاث ي
األزهات الىفسية واالجتهاعية.
النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول واقع ادارة االزمات في جياز
الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي.
ولفحددص الفرضددية الصددفرية ،تددم اسددتخدام تحميددل التبدداين األحددادي ()One Way ANOVA
الس ددتجابة أ د دراد عيى ددة الد ارس ددة واق ددا ادارة االزه ددات ددي جٍ دداز ال ددد اع اله دددىي الفمس ددطيىي كه ددا يدرك ددً
الهوظفون تعز إل هتغير الهسه الوظيفي  ،والجدول ( )8.4يوضح ذل :
جـدول( :)8.4نتـائج تحميـل التبـاين األحـادي ()One Way ANOVAالسـتجابة أفـراد العينـة فـي
متوسطات إجابات المبحـوثين حـول واقـع ادارة االزمـات فـي جيـاز الـدفاع المـدني الفمسـطيني كمـا
يدركو الموظفون تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي
مصدر التباين

مجموع

بين الهجهوعات

0.177

داخل الهجهوعات
الهجهوع

المربعات
62.989
63.166

درجات

متوسط

3

0.059

قيمة "ف"

مستوى

الحرية المربعات المحسوبة الداللة α
212
215

0.297

0.198

0.898

يبلحظ هن الجدول ( )8.4أن قيهة ع لمدرجة الكمية( )0.19وهستو الداللة ( )0.89وٌي
أكبر هن هستو الداللة ()α ≤ 0.05؛ أي أىً ال توجد رون دالة إحصابياً عىد هستو الداللة ( α
 )≤ 0.05ي هتوسطات إجابات الهبحوثين حول واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي
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الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون تعز إل

هتغير الهسه

الوظيفي ،وبذل

تم قبول الفرضية

الصفرية.
تر الباحثة أن سبب ظٍور ٌذي الىتيجة أن الهوظفين ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي كل هىٍم
كل لآلخر لذا ىجد أن جهيا الهوظفين يتعاوىون ي هواجٍة األزهة هن أجل التغمب عميٍا الجهيا
يعهل هن أجل ٌدع واحد هن أجل هواجٍة األزهة والتخمص هن األخطار التي تواجً الهجتها،
وكذل إدارة األزهة بطرن الفعالة.
النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول واقع ادارة االزمات في جياز
الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون تعزى إلى متغير طبيعة العمل.
ولفحدص الفرضدية الصدفرية ،تدم اسدتخدام تحميدل التبداين األحدادي ()One Way ANOVA
الستجابة أ راد عيىة الدراسة حول واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسدطيىي كهدا يدركدً
الهوظفون تعز إل هتغير طبيعة العهل ،والجدول ( )9.4يوضح ذل :
جـدول( :)9.4نتـائج تحميـل التبـاين األحـادي ()One Way ANOVAالسـتجابة أفـراد العينـة فـي
متوســطات إجابــات المبحــوثين حــول واقــع ادارة االزمــات فـي جيــاز الــدفاع المــدني الفمســطيني كمــا
يدركو الموظفون تعزى إلى متغير طبيعة العمل
مصدر التباين

مجموع

بين الهجهوعات

2.765

داخل الهجهوعات
الهجهوع

المربعات
60.401
63.166

درجات

متوسط

13

0.213

قيمة "ف"

الحرية المربعات المحسوبة
202
215

22

0.299

0.711

مستوى

الداللةα

0.751

يبلحظ هن الجدول ( )9.4أن قيهة ع لمدرجة الكمية( )0.71وهستو الداللة ( )0.75وٌي
أكبر هن هستو الداللة ()α ≤ 0.05؛ أي أىً ال توجد رون دالة إحصابياً عىد هستو الداللة ( α
 )≤ 0.05ي هتوسطات إجابات الهبحوثين حول واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي
الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون تعز إل هتغير طبيعة العهل  ،وبذل تم قبول الفرضية الصفرية.
تر الباحثة أن جهيا الهوظفين ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي ك ٌل يكهل عهل اآلخر لذا ٍىا
تضا ر ي جٍود أ راد الجٍاز هن أجل الحصول عم أداء ههيز كها أن الهوظفين ي جٍاز الد اع
الهدىي الفمسطيىي يتعاهمون ها ازهة ك ٌل هن هوقعً هن أجل تسٍيل عهل اآلخر ،الهوظفين ي
جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي لديٍم تىظيم وتوزيا هٍام بشكل دقين لذا ىجد أن كل رد يقوم
بالهعهل الهىوط بً بكل عالية لذا ظٍرت ٌذي الىتيجة.
النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول واقع ادارة االزمات في جياز الدفاع
المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون تعزى إلى متغير الخبرة العممية.
ولفحدص الفرضدية الصدفرية ،تدم اسدتخدام تحميدل التبداين األحدادي ()One Way ANOVA
الستجابة أ راد عيىة الدراسة حول واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسدطيىي كهدا يدركدً
الهوظفون تعز إل هتغير الخبرة العهمية ،والجدول ( )10.4يوضح ذل :
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جدول( :)10.4نتائج تحميل التبـاين األحـادي ()One Way ANOVAالسـتجابة أفـراد العينـة فـي
متوسطات إجابات المبحـوثين حـول واقـع ادارة االزمـات فـي جيـاز الـدفاع المـدني الفمسـطيني كمـا
يدركو الموظفون تعزى إلى متغير الخبرة العممية
مصدر التباين

مجموع

بين الهجهوعات

0.043

داخل الهجهوعات
الهجهوع

المربعات
63.123
63.166

درجات

متوسط

2

0.021

قيمة "ف"

الحرية المربعات المحسوبة
213
215

0.296

0.072

مستوى

الداللةα

0.930

يبلحظ هن الجدول ( )10.4أن قيهة ع لمدرجة الكمية( )0.07وهستو الداللة ( )0.93وٌي
أكبر هن هستو الداللة ()α ≤ 0.05؛ أي أىً ال توجد رون دالة إحصابياً عىد هستو الداللة ( α
 )≤ 0.05ي هتوسطات إجابات الهبحوثين حول واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي
الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون تعز إل هتغير الخبرة العهمية ،وبذل تم قبول الفرضية الصفرية.
تر الباحثة ان سبب ظٍور ٌذي الىتيجة سبب التعاون بين أ راد الجٍاز لذا تجد أن ذوي الخبرة
يتبادلون ها غيرٌم الخبرات كها ان الهوظفين ي الجٍاز يهىحون خبراتٍم لآلخرين هن خبلل
الدورات الهشتركة التي يخضعون لٍا ي ورش العهل والدورات التدريبية والىدوات التي تعقد ضهن
عاليات الجٍاز التي تعقد باستهرار.
النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي إجابــات المبحــوثين حــول واقــع ادارة االزمــات فــي جيــاز
الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون تعزى إلى متغير التخصص.
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ولفحدص الفرضدية الصدفرية ،تدم اسدتخدام تحميدل التبداين األحدادي ()One Way ANOVA
الستجابة أ راد عيىة الدراسة حول واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسدطيىي كهدا يدركدً
الهوظفون تعز إل هتغير التخصص  ،والجدول ( )11.4يوضح ذل :
جدول( :)11.4نتائج تحميل التبـاين األحـادي ()One Way ANOVAالسـتجابة أفـراد العينـة فـي
متوسطات إجابات المبحـوثين حـول واقـع ادارة االزمـات فـي جيـاز الـدفاع المـدني الفمسـطيني كمـا
يدركو الموظفون تعزى إلى متغير التخصص
مصدر التباين

مجموع

بين الهجهوعات

0.720

داخل الهجهوعات
الهجهوع

المربعات
62.446
63.166

درجات

متوسط

3

0.240

قيمة "ف"

الحرية المربعات المحسوبة
212
215

0.295

0.815

مستوى

الداللةα

0.487

يبلحظ هن الجدول ( )11.4أن قيهة ع لمدرجة الكمية( ،)0.81وهستو الداللة ( ،)0.48وٌي
أكبر هن هستو الداللة ()α≤0.05؛ أي أىً ال توجد رون دالة إحصابياً عىد هستو الداللة ( ≤α
 )0.05ي هتوسطات إجابات الهبحوثين حول واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي
الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون تعز إل هتغير التخصص ،وبذل تم قبول الفرضية الصفرية.
تعزو الباحثة ٌذي الىتيجة إل

أن الهوظفين ي جٍاز الد اع الهدىي عم

اختبلع تخصصاتٍم

أعهالٍم تكهل بعضٍا البعض حيث أن الهوظفين ي الجٍاز كل هىٍم لديً هٍام يجيدٌا هن اجل
اىجاح العهل ي الجٍاز ولموصول إل أعم درجة هن األداء ،لذا ىجد ان ٌىا درجة عالية هن
التعاون بين جهيا أ راد الجٍاز لذا ظٍرت ٌذي الىتيجة.
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النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول واقع ادارة االزمات في جياز
الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون تعزى إلى متغير المؤىل العممي.
ولفحدص الفرضدية الصدفرية ،تدم اسدتخدام تحميدل التبداين األحدادي ()One Way ANOVA
الستجابة أ راد عيىة الدراسة حول واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسدطيىي كهدا يدركدً
الهوظفون تعز إل هتغير الهؤٌل العمهي  ،والجدول ( )12.4يوضح ذل :
جدول( :)12.4نتائج تحميل التبـاين األحـادي ()One Way ANOVAالسـتجابة أفـراد العينـة فـي
متوسطات إجابات المبحـوثين حـول واقـع ادارة االزمـات فـي جيـاز الـدفاع المـدني الفمسـطيني كمـا
يدركو الموظفون تعزى إلى متغير المؤىل العممي
مصدر التباين

مجموع

بين الهجهوعات

2.204

داخل الهجهوعات
الهجهوع

المربعات
60.961
63.166

درجات

متوسط

3

0.735

قيمة "ف"

الحرية المربعات المحسوبة
212
215

0.288

2.555

مستوى

الداللةα

0.056

يبلحظ هن الجدول ( )12.4أن قيهة ع لمدرجة الكمية ( ،)2.55وهستو الداللة (،)0.05
وٌي تساوي هستو الداللة ()α≤0.05؛ أي أىً ال توجد رون دالة إحصابياً عىد هستو الداللة( α
 )≤ 0.05ي هتوسطات إجابات الهبحوثين حول واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي
الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون تعز إل هتغير الهؤٌل العمهي  ،وبذل تم قبول الفرضية الصفرية.
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تر الباحثة أن الهوظفين ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي يخضعون إل دورات تدريبية باستهرار
ك ٌل حسب تخصص لذا ىجد ان الهوظفين ي الجٍاز يتقىون األعهال الهىوطة بٍم وكذل ىجد أىٍم
يتعاوىون ي تبادل الهعارع والهٍارات لذا ظٍرت ٌذي الىتيجة وتتفن ٌذي الىتيجة ها دراسة الطيراوي
(.)2008

النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول واقع ادارة االزمات في
جياز الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون تعزى إلى متغير الرتبة

العسكرية.

ولفحدص الفرضدية الصدفرية ،تدم اسدتخدام تحميدل التبداين األحدادي ()One Way ANOVA

الستجابة أ راد عيىة الدراسة حول واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسدطيىي كهدا يدركدً
الهوظفون تعز إل هتغير الرتبة العسكرية  ،والجدول ( )13.4يوضح ذل :
جدول( :)13.4نتائج تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAالستجابة أفـراد العينـة فـي
متوسطات إجابات المبحـوثين حـول واقـع إدارة األزمـات فـي جيـاز الـدفاع المـدني الفمسـطيني كمـا
يدركو الموظفون تعزى إلى متغير الرتبة العسكرية
مصدر التباين

مجموع

بين الهجهوعات

1.531

داخل الهجهوعات
الهجهوع

المربعات
61.634
63.166

درجات

متوسط

3

0.510

قيمة "ف"

الحرية المربعات المحسوبة
212

0.291

215
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1.756

مستوى

الداللةα

0.157

يبلحظ هن الجدول ( )13.4أن قيهة ع لمدرجة الكمية( ،)1.75وهستو الداللة ( ،)0.15وٌي أكبر
هن هستو الداللة ()α ≤ 0.05؛ أي أىً ال توجد رون دالة إحصابياً عىد هستو الداللة ( ≤ α
 )0.05ي هتوسطات إجابات الهبحوثين حول
الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون تعز إل

واقا ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي

هتغير الرتبة العسكرية  ،وبذل

تم قبول الفرضية

الصفرية.
تر الباحثة أن سبب ٌذي الىتيجة ٌو التدريب الذي يتمقوي الهوظفين ي جٍاز الد اع الهدىي
الفمسطيىي ،كها ان التدريبات التي يتم تمقيٍا هن قبل الهوظفين كل حسب رتبتً العسكرية ،حيث أن
الهوظفين ي الجٍاز يتمقون التدريب الذي يحتاجوىً هن أجل الوصول إل
الجاٌزية.
 3.2.4نتائج السؤال المفتوح:
ما ىي التحديات التي تواجو إدارة االزمات في جياز الدفاع المدني الفمسطيني؟
أظٍرت الىتابق ها يمي:
 عدم وجود غرع عهميات هتقدهة تعتهد عم التقىيات الجغ ار ية
 قمة اإلهكاىيات الموجستية (هعدات وادوات هتخصصة)
 قمة اإلهكاىيات الهادية
 قمة الهراكز ي بعض الهىاطن
 ىقص ي أعداد األ راد
 هىا االحتبلل ادخال الهعدات الهتطورة التي تسٍل عهل الطاقم
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أعم

درجة هن

 عدم هواكبة األزهات ي الدول الهجاورة
 قمة التهارين العهمية الهشتركة ها كا ة الشركاء ،و عدم تعاون الهؤسسات الشريكة
 توا ر خطط هىطقية وهدروسة عم أسس سميهة هن أجل إدارة األزهات
 تحديد األولوية ي ادارة األزهات وهعر ة أكثر األزهات التي يجب العىاية بٍا
 تعد الهعوقات الهادية هن أٌم الهعوقات التي تعون أدارة األزهات ي الجٍاز
 الىقص ي الخبرات
 يعهل االحتبلل عم

اعاقة حركة تىقل أ راد الجٍاز ،ووجود جدار الفصل العىصري

الفاصل بين الهدن
 التقسيم الجغ ار ي
 عدم وجود هركز صياىة ي كل هحا ظة
 سوء البىية التحتية وهد هبلبهتٍا وتحهمٍا
 هد استيعاب الهؤسسات لمضحايا واالصابات
 ايجاد بديل لبلتصاالت ي حال اىقطاع االتصاالت العادية
 عدم اد ار الهجتها الهحمي لدور الد اع الهدىي ي األزهات
 التخطيط العشوابي لمهدن هن حيث البىاء والهىاطن الصىاعية
 الىقص ي الهعدات البلزهة
 عدم وضا الرجل الهىاسب ي الهكان الهىاسب
 عدم وجود الدورات الهتخصصة وهتطورة وهطولة
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 عدم تو ر هوازىات خاصة لمطوارئ
 قمة الثقا ة ي الهجتها الهدىي حول عمم الد اع الهدىي
 الهباىي العالية
 تداخل الهسؤوليات وعدم تحديد الصبلحيات
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الفصل الخامس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النتائج واالستناجات
تضهن ٌذا الفصل االستىتاجات التي بحثت ي واقا إدارة األزهات ي جٍاز الد اع الهدىي
الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون ،كها تضهن هجهوعة هن التوصيات والهقترحات الهىبثقة هن ىتابق
الدراسة.
 1.5االستنتاجات
 واقا إدارة األزهات ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون جاء بدرجة
هرتفعة
 أن ه ارحل إدارة األزهة ي جٍاز الد اع الهدىي الفمسطيىي الهتهثمة ي (هرحمة اكتشاع
االىذار الهبكر ،وهرحمة االستعداد والوقاية ،وهرحمة احتواء األضرار ،وهرحمة هواجٍة
األزهة ،وهرحمة التعمم) جاءت جهيعٍا بدرجة هرتفعة
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 عدم وجود رون ي (الجىس ،الهسه الوظيفي ،طبيعة العهل ،الخبرة العهمية، ،التخصص،
الهؤٌل العمهي ،الرتبة العسكرية) حول واقا إدارة األزهات ي جٍاز الد اع الهدىي
الفمسطيىي كها يدركً الهوظفون
 عدم وجود غرع عهميات هتقدهة تعتهد عم

التقىيات الجغ ار ية ،وىقص الخبرات ،وقمة

اإلهكاىيات الموجستية والهادية ،وقمة الهراكز ي بعض الهىاطن ،وىقص ي أعداد األ راد
 هىا االحتبلل ادخال الهعدات الهتطورة التي تسٍل عهل الطاقم ،وعدم هواكبة األزهات ي
الدول الهجاورة ،وقمة التهارين العهمية الهشتركة ها كا ة الشركاء ،و عدم تعاون الهؤسسات
الشريكة ،توا ر خطط هىطقية وهدروسة عم أسس سميهة هن أجل إدارة األزهات.
 الضغوط التي يواجٍٍا أ راد الجٍاز هن قبل االحتبلل حيث يعهل عم إعاقة حركة تىقل
أ راد الجٍاز ،ووجود جدار الفصل العىصري الفاصل بين الهدن ،وسوء البىية التحتية وهد
هبلبهتٍا وتحهمٍا
 عدم اد ار الهجتها الهحمي لدور الد اع الهدىي ي األزهات ،والتخطيط العشوابي لمهدن
هن حيث البىاء والهىاطن الصىاعية ،وعدم وضا الرجل الهىاسب ي الهكان الهىاسب ،وعدم
وجود الدورات الهتخصصة وهتطورة وهطولة ،وقمة الثقا ة ي الهجتها الهدىي حول عمم
الد اع الهدىي
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 2.5التوصيات:
وبىاء عم الىتابق السابقة تن الباحثة توصي:
ً
 تعزيز الشراكة بين الد اع الهدىي الفمسطيىي والد اع الهدىي ي الدول األخر
 عقد دورات تدريبية هكثفة عم الطرن واألساليب الحديثة ي إدارة األزهات.
 أن يتم تدريب العاهمين بشكل هستهر عم هراحل إدارة األزهة هن وكيفية إدارتٍا هن اجل
الهحا ظة عم الهستو العام إلدارة األزهة وزيادة عالية التخطيط هن أجل إدارتٍا.
 أن يتم تقييم ىظام ادارة الكوارث هن خبلل لجىة هتخصصة تىبثن عن الهجمس االعم
لمد اع الهدىي الفمسطيىي برباسة الد اع الهدىي وتر ا توصياتٍا لمهجمس الذي بدوري ير عٍا
ال رباسة الحكوهة لتضهىيىٍا ضهن خططٍا التىهوية هن أجل التغمب عم العقبات التي
تواجً الد اع الهدىي الفمسطيىي.
 أن يتم تشكيل لجىة ىية هن قبل الد اع الهدىي ويشاركٍا بٍا جٍات االختصاص هن
الهؤسسات الشريكة لتقييم أثار الكوارث وهستو االستجابة والتىسين وهد

ىجاح الخطط

الهوضوعة وطرن هعالجة أثارٌا .
 أن تعهل و ازرة الداخمية عم تأسيس غرع عهميات هتقدهة تعتهد عم التقىيات الجغ ار ية
 أن يتم عقد دورات وورش عهل ي األهاكن العاهة هن أجل زيادة الثقا ة ي الهجتها
الهدىي حول عمم الد اع الهدىي الفمسطيىي
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المراجع:
المراجع العربية:
أبو سهرة ،هحهود وآخرون ( .)0210إدارة األزهات لد

أقسام التربية الرياضية ودوابرٌا ي

هؤسسات التعميم العالي الفمسطيىية هن وجٍة ىظر طمبتٍا ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العموم
اإلىساىية  ،0210الهجمد  ،12العدد  ،1ص .35-20
أبو عزيز ،ساهي .)0212( ،معوقات غدارة االزمات في وزارة الصحة الفمسطينية في ظل الحصار،
دراسة حالة قطاع غزة ،رسالة هاجستير ،الجاهعة اإلسبلهية ،غزة.
أبو عهرٌ ،اىي ( ،)0222فاعمية نظم المعمومات اإلدارية المحوسبة وأثرىا في إدارة األزمات:
دراسة تطبيقية عمى القطاع المصرفي في فمسطين ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،الجاهعة
اإلسبلهية ،غزة.
أبو قحع ،عبد السبلم(  ،)0220اإلدارة االستراتيجية وادارة األزمات ،االسكىدرية :هكتبة دار
الجاهعة الجديدة لمىشر.
أحهد ،أحهد(  ،) 0222إدارة األزمة التعميمية-منظور عالمي ،اإلسكىدرية :دار الو اء لدىيا الطباعة
والىشر
إسميم  ،وسام صبحي ( ،)0222سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية :دراسة
ميدانية عمي وزارة المالية في غزة  ،رسالة هاجستير غير هىشورة  ،الجاهعة اإلسبلهية-غزة
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األشقر ،صبلح ،)0210( ،مدى فاعمية االتصال في ادارة االزمات بوزارة الداخمية واالمن الوطني،
دراسة مسحية عمى المناصب االشرافية في االدارات المركزية في الشق المدني بوزارة الداخمية
واالمن الوطني ،رسالة هاجستير ،غزة :الجاهعة االسبلهية.
األهير ،هحهد عمي) ، (2003خطط الطوارئ و إدارة األزمات بقطاع البترول :دراسة تطبيقية ،
المؤتمر الثامن إلدارة األزمات في القطاع الصناعي في ظل المتغيرات البيئية المعاصرة ،جاهعة عين
شهس ،القاٌرة.
بركات ،زياد ( ،)0222مصادر األزمات كما يدركيا طمبة جامعة القدس المفتوحة في ضوء متغير
الجنس ،جاهعة القدس الهفتوحة ،طولكرم.
البريدي ،عبداهلل ( 1999 ) .اإلبداع يخنق األزمات ،رؤية جديدة في إدارة األزمات ،عهان :بيت
األ كار.
البستىجي ،جهال عبد الهىعم .)0210( .دور البنك المركزي االردني في الحد من تداعيات االزمة
المالية العالمية عمى البنوك العاممة في االردن .رسالة هاجستير غير هىشورة ،عهان:جاهعة الشرن
االوسط.
جاد اهلل ،هحهود ( .)0222إدارة األزمات ،عهان :دار أساهة لمىشر والتوزيا.
الجديمي ،ربحي .)0222( .واقع استخدام أساليب إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الكبرى
في قطاع غزة ،رسالة هاجستير غير هىشورة  ،غزة :الجاهعة اإلسبلهية.
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حرب ،حسام .)0211( .أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية عمى واقع تفويض السمطة لدى
القيادات اإلدارية "دراسة تطبيقية عمى الو ازرات الفمسطينية بغزة ،رسالة هاجستير ،غزة :الجاهعة
اإلسبلهية.
حريز ،ساهي .) 0222 ( .الميارة في إدارة األزمات وحل المشكالت  ،عهان :دار البداية.
الحمو ،عبد العزيز ( .)0212أثر تفويض الصالحيات عمى تنمية الميارات اإلدارية لمعاممين دراسة
ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،غزة :الجاهعة
اإلسبلهية.
حىفي ،عبد الغفار ( ،)0222أساسيات إدارة مؤسسات األعمال ،الوظائف والممارسات اإلدارية،
االسكىدرية :الدار الجاهعية.
الحيالي ،احهد هؤيد عطية .)0211( .جودة ىظم الهعموهات الهصر ية ودورٌا ي إدارة األزهات:
د ارسة هيداىية ي عيىة هن الهصارع العراقية /ىيىو  ،مجمة تنمية الرافدين.151-133 ،)12( ،
الخشالي ،شاكر جار اهلل والقطب ،هحيي الدين .)0222( .اعمية ىظم الهعموهات اإلدارية وأثرٌا
ي إدارة األزهات :دراسة هيداىية ي الشركات الصىاعية األردىية .المجمة األردنية في إدارة
األعمال.25-02 ،)1( 3 ،
الخضيري ،هحسن ( .)0220ادارة االزمات  .القاٌرة :هجهوعة الىيل العربية  7

الد اع الهدىي الفمسطيىي(  .) 0212الخطة الوطنية لمواجية الكوارث" ،ورقة عهل ،مسطين.
الدليهي ،حاهد ( ،)0222إدارة األزمات في بيئة العولمة حالة دراسية إلعادة إعمار مدينة الفموجة
في جميورية العراق ، ،رسالة هاجستير ،جاهعة بغداد.
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الر اعي ،ههدوح وجبريل ،هاجدة ( .)0212إدارة األزمات ،جاهعة عين شهس ،كمية التجارة.
سبتي ،عزيز عراس .)0220( .إدارة األزمات في مؤسسات األعمال في القطاع الصناعي األردني.
رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة اليرهو  ،اربد ،األردن.
سعودي ،هحهد حىفي هحهود .) 0222( .تقييم السياسات العامة المصرفية في مجال إدارة األزمات
المالية مع دارسة تطبيقية عمى أزمتي السيولة والركود في مصر ،رسالة هاجستير غير هىشورة،
القاٌرة :جاهعة القاٌرة.
السٍمي ،يحان  .)0211(.متطمبات التخطيط االستراتيجي ودورىا في الحد من أضرار الكوارث ،رسالة
هاجستير غير هىشورة ،الرياض :جاهعة ىايع لمعموم األهىية.
شدود ،هاجد .) 0220 ( .إدارة األزمات واإلدارة األزمة ،دهشن :لمىشر والتوزيا ،دهشن.
الشعبلنٍ ،د ( .)0220إدارة األزمات :األسس-المراحل-اآلليات ،رسالة هاجستير غير هىشورة،
الرياض :جاهعة ىايع العربية لمعموم األهىية.
الضويحي ،عبد العزيز) ،(2004التخطيط اإلعالمي ودوره في مواجية الكوارث واألزمات " دراسة
مسحية عمى العاممين في مديرية الدفاع المدني ووزارة الثقافة واإلعالم في مدينة الرياض" ،رسالة
هاجستير ،الرياض :جاهعة ىايع العربية لمعموم األهىية.
الطيراوي ،تو ين ( ،)0222واقع األزمات والبدائل المقترحة إلدارتيا من وجية نظر قادة
المؤسستين األمنية والمدنية في فمسطين ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،ىابمس :جاهعة الىجاح
الوطىية.
عبودي ،زيد ( ،)2006إدارة الموارد البشرية ،عهان :دار كىوز الهعر ة لمىشر والتوزيا.
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درسة تطبيقية عمى
العتيبي ،عمي .)0222( .الدور الميداني لمقائد األمني في إدارة الكوارث" ،ا
مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة" ،رسالة هاجستير ،الرياض :اكاديهية ىايع لمعموم
األهىية.
العزاوي ،ىجم .)0222( .اثر التخطيط االستراتيجي عمى إدارة األزمة .وقائع المؤتمر العممي الدولي
السابع ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،األردن :جاهعة الزرقاء الخاصة ،الزرقاء.
عميوة ،السيد .)0222( .إجارة األزمات والكوارث "مخاطر العولمة واإلرىاب الدولي ،الطبعة الثالثة،
القاٌرة :هركز الق اررات لبلستشارات.
العهار ،عبداهلل)  .( 2005دور تقنية ونظم المعمومات في إدارة األزمات والكوارث دراسة تطبيقية عمى
المديرية العامة لمدفاع المدني ،رسالة هاجستير ،الرياض :جاهعة ىايع العربية لمعموم األهىية.
العىزي ،عبد الرحهن خمع .)0222( .إدارة األزمات رؤية استراتيجية ،الكويت :هركز التهيز
لبلستشارات والبحوث والتدريب.
عودة ،رٌام  .)0222( .واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعميم العالي بقطاع غزة دراسة تطبيقية
عمى الجامعة اإلسالمية ،رسالة هاجستير غير هىشورة  ،غزة :الجاهعة اإلسبلهية.
الفٍيد ،عبد الهحسن .)0222( .التنسيق بين األجيزة األمنية ودوره في مواجية األزمات ،رسالة
هاجستير غير هىشورة ،الرياض :جاهعة ىايع العربية لمعموم األهىية.
القحطاىي ،سحهي( ،)0222دور إدارات العالقات العامة في التعامل مع األزمات والكوارث دراسة
تطبيقية عمى إدارة العالقات العامة في الدفاع المدني ،رسالة هاجستير ،الرياض :جاهعة ىايع
العربية لمعموم األهىية.
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هس  ،زيىات ( ،)0211واقع إدارة األزمات في مستشفيات القطاع العام العاممة في الضفة الغربية
و إستراتيجيات التعامل معيا من وجية نظر العاممين  ،رسالة هاجستير ،مسطين :جاهعة الخميل.
الهسيمي ،رجاء وعبداهلل ،تيسير( ،)0225قمن األزهات التي تعاىي هىٍا جاهعة القدس الهفتوحة أثىاء
اىتفاضة االقص  ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد :الخاهس.
هصطف  ،يوسع .)0225( .اإلدارة التربوية ،مداخل جديدة لعالم جديد ،هصر :دار الفكر العربي.
هعوض ،شريع حهد هحهد .)0222( .اتخاذ القرار اإلداري لمواجية بعض األزمات بوزارة الشباب،
رسالة هاجستير غير هىشورة ،القاٌرة :جاهعة حموان.
هٍيوب ،ىزار ( ،)0222مدخل إلى العالقات العامة ،ط ،1األكاديمية السورية الدولية ،دهشن.
هوقا الد اع الهدىي الفمسطيىي( . http://www.pcd.ps.) 0212
اليحيوي ،صبرية بىت هسمم .)0222( .إدارة األزهات ي الهدارس الهتوسطة الحكوهية لمبىات
بالهديىة الهىورة .مجمة العموم التربوية والدراسات اإلسالمية .العدد الثاهن عشر ،ص.1 – 22
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همحن ()1
جامعة القدس

بسم اهلل الرحمن الرحيم

كمية الدراسات العميا

استبيان بعىوان

" واقع ادارة االزمات في جياز الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون

أخي الكريم /أختي الكريمة
تحية طيبة وبعد ...
بين أيديكم استباىة تتعمن بدراسة حول (واقع ادارة االزمات في جياز الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو الموظفون)،
حيث سيتم تقديم ٌذي الدراسة كهتطمب لىيل درجة الهاجستير هن كمية الدراسات العميا ي جاهعة القدس.
تٍدع ٌذي الدراسة لن يتحقن إال بالهشاركة الفاعمة والجادة هن جاىب الهبحوثين عن طرين اإلجابة عن أسبمة ٌذا
االستبيان .يرج وضا عبلهة (√) أهام اإلجابة الهىاسبة و ي الخاىة الهخصصة لذل  ،عمهاً بأن البياىات التي يتم جهعٍا بٍذي
االستباىة ستكون خاصة لؤلغراض العمهية قط.

وتفضموا بقبول ابن االحترام والتقدير
الباحثة
والء أبو زنيد

بتشراع
الدكتور محمد عمرو
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البيانات األولية:
 -1الجىس :
ب -أىث

أ -ذكر
 -2المسمى الوظيفي:

ب -هدير هركز

أ -هدير الهحا ظة

د .هوظع

ج -هدير إدارة

طبيعة العمل:
أ -عبلقات عاهة واإلعبلم

ب -الوقاية سبلهة عاهة

د .التدريب

ٌد .االطفاء واإلىقاذ

ز .اإلدارة العاهة

ح .العهميات

ي .اإلدارة الهالية

ج -التخطيط والتطوير
و -إدارة الكوارث
ط -الهتطوعين

 .العبلقات الدولية

ن .الرقابة والتفتيش

م -األهن والحهاية

ظ .الدعم واإلسىاد

الخبرة العممية:
أ -أقل هن ( 3سىوات)

ج -أكثر هن ( 10سىوات)

ب -هن ( ) 9 -4

 -3التخصص:
ب -صحا ة

أ -إدارة

د .غير ذل

جٌ-ىدسة

 -4المؤىل العممي:
ب -ثاىوي أقل

ب -دبموم

ج -بكالوريوس

د .هاجستير أعم

 -5الرتبة العسكرية:
أ .رد (عريع ،رقيب ،رقيب أول)
(هبلزم ،هبلزم اول ،ىقيب)

ب -ضابط صع (هساعد ،هساعد اول)
د -رتبة ساهية (رابد ،هقدم ،عقيد ،عهيد)
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ج -ضابط

القسم الثاني  :فقرات االستبانة  .ىرجو هن حضرتكم قراءة الفقرات االتية بعىاية واإلجابة عميٍا
بوضا إشارة(√) حول رهز اإلجابة بجاىب كل قرة حسب ها تراي هىاسباً .
موافق

الفقرة

بشدة

موافق

غير

متأكد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

المجال األول :مرحمة اكتشاف االنذار المبكر :وىذه المرحمة تشير إلى مرحمة ما قبل البداية الفعمية لألزمة ،فقد
تظير بعض األعراض التي تدل عمى بدايتيا ويمكن إلدارة المنظمة معرفة احتمال وقوعيا من خالل األعراض

وبداية التخطيط لمواجيتيا
.1

تحدد اإلدارة ي الد اع الهدىي عهميات تحديد هؤشرات

.2

تقوم هديرية الد اع الهدىي بتحديد هؤشرات األزهات التي

.3

يتم هسح بيبة العهل الداخمية بصورة شاهمة وهىتظهة

.4

يتم هسح بيبة العهل الخارجية بصورة شاهمة وهىتظهة

.5

تٍتم اإلدارة ي الد اع الهدىي بتصىيع وتبويب وتحميل

.6

ٌىا طاقم وظيفي هؤٌل وهدرب لمقيام بههارسة جها

حدوث األزهات
ستواجٍٍا

لمتعرع عم هؤشرات احتهال حدوث أزهة

لمتعرع عم هؤشرات احتهال حدوث األزهة
هؤشرات حدوث األزهات

وتحميل هؤشرات حدوث األزهة

المجال الثاني :مرحمة االستعداد والوقاية :تعبر عن قيام إدارة المنظمة بالتحضير واالستعداد لمواجية األزمة بعد

تأكدىا من عدم إمكانية تجنبيا ،وذلك سعيا منيا لتقميل قدر اإلمكان من أضرارىا ،مع استمرار اإلدارة في بذل

الجيود األزمة لمنع حدوثيا
.7

يتسم الٍيكل التىظيهي بهروىة كا ية تساعد ي التعاهل

.8

يسٍل الحصول عم االهكاىات الهادية الهطموبة هن

.9

يسٍل الحصول عم االهكاىات البشرية الهطموبة هن

ها األزهات حال وقوعٍا

اإلدارة عىد الحاجة لٍا هن أجل التعاهل ها األزهات
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اإلدارة عىد الحاجة لٍا هن أجل التعاهل ها األزهات
 .10يسٍل الحصول عم الهعموهات الهطموبة هن اإلدارة عىد
الحاجة لٍا هن أجل التعاهل ها األزهات

 .11يسٍل الحصول عم االهكاىات التقىية الهطموبة هن

اإلدارة عىد الحاجة لٍا هن أجل التعاهل ها األزهات

 .12يتو ر الدعم الهىاسب هادي لمفرين الذي يقوم بالتشخيص
لؤلزهات الهحتهمة

 .13يتو ر الدعم الهىاسب هعىوي لمفرين الذي يقوم بالتشخيص
لؤلزهات الهحتهمة

 .14يتو ر الدعم الهىاسب الهادي والهعىوي لمفرين الذي يقوم
بالتخطيط لموقاية هن األزهات الهحتهمة

 .15توجد تعميهات إدارية واضحة تحدد كيفية التعاهل ها
األزهات الهحتهمة

 .16تتو ر براهق وخطط جاٌزة إلدارة األزهات ي هديرية
الد اع الهدىي

 .17تعهل هديرية الد اع الهدىي عم هراجعة خطط إدارة
األزهة باستهرار وتطويرٌا

 .18يجري الد اع الهدىي تجارب وٌهية لمتعاهل ها األزهات
الهحتهمة
ٌ .19ىا براهق تدريبية كا ية ي هجال إدارة األزهات
ٌ .20ىا

دوري

رين هتخصص هن أجل صياىة الهعدات بشكل
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المجال الثالث :مرحمة احتواء األضرار :يشير إلى قيام اإلدارة بتنفيذ الخطط التي وضعتيا لمواجية األزمة ،عن
طريق استخدام الموارد المتوفرة لدييا وبأقل األضرار .وتكون األزمة في ىذه المرحمة في ذروتيا

 .21يتم السيطرة عم األزهة عىد حدوثٍا والحد هن اىتشارٌا
بفترة زهىية هىاسبة
 .22يتم استخدام إجراءات الطوارئ التي تقمل هن األضرار التي
تسببٍا األزهة
 .23يؤخذ عاهل الوقت بالحسبان عىد التعاهل ها األزهات
ٌ .24ىا قدرة وسرعة هىاسبة ي تحري الهوارد الهادية
الضرورية الحتواء األزهة

ٌ .25ىا قدرة وسرعة هىاسبة ي تحري الهوارد البشرية
الضرورية الحتواء األزهة

ٌ .26ىا وسابل اتصال عالة لمتعرع عم ها سببتً األزهة أو
ها قد تسببً

ٌ .27ىا قدرة لمد اع الهدىي لتحديد الهسؤوليات والصبلحيات
وبفترة قصيرة عىد حدوث األزهة

 .28يوجد غر ة عهميات هجٍزة بالتقىيات الحديثة الحتواء أسباب
وأضرار األزهة

المجال الرابع :مرحمة مواجية األزمة :وىي الخطة الالزم اتباعيا في المحظات التي تسبق المواجية والتعامل مع
األزمة وتتطمب اتخاذ مجموعة ق اررات واجراءات

 .29يتم اتخاذ اإلجراءات البلزهة لههارسة الىشاطات االعتيادية

ي جٍاز الد اع الهدىي دون أي تأخير ي ظروع األزهات

 .30يعهل جٍاز الد اع الهدىي عم تخفيع آثار األزهات وذل
بالحد هن استهرار حدوثٍا

 .31يتم تحديد االحتياجات البلزهة لمهواقا الهختمفة التي تأثرت
باألزهة ها تقديم الهواد البلزهة الستعادة الىشاط الطبيعي

 .32يبادر جٍاز الد اع الهدىي بتوجيً رسالة وحهمة إعبلهية
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هىاسبة لمجهٍور ووسابل اإلعبلم إذا استدع األهر ذل -
حول األضرار التي سببتٍا األزهة
 .33يبادر جٍاز الد اع الهدىي بتوجيً رسالة وحهمة إعبلهية
هىاسبة لمجهٍور ووسابل اإلعبلم إذا استدع األهر ذل –
حول كيفية التعاهل ها األزهة

المجال الخامس :مرحمة التعمم :ىي مرحمة ما بعد األزمة وانتيائيا .وفييا تقوم اإلدارة بتقويم الخطط واألساليب
التي استخدمتيا لمواجية األزمة ،بيدف استخالص الدروس والعبر وتكوين الخبرات لمواجية األزمات المستقبمية

 .34يستخمص جٍاز الد اع الهدىي بصورة عالة الدروس والعبر
هن األزهات السابقة

 .35يستفيد جٍاز الد اع الهدىي هن األزهات التي حدثت سابقاً
ي الخطط الهستقبمية

 .36يتم تقييم كفاية براهق إدارة األزهات السابقة بقصد تحسيىٍا
لمتعاهل ها األزهات الهستقبمية

 .37يتم تقييم عالية خطط إدارة األزهات السابقة بقصد تحسيىٍا
لمتعاهل ها األزهات الهستقبمية

 .38تدهق الدروس الهستفادة هن الثغرات ي الخطط السابقة
بدقة عالية ي خطط األزهات الهستقبمية
ٌ .39ىا هقارىً لخطط وههارسات وق اررات التعاهل ها األزهات
الهشابٍة ي هؤسسات أخر لبلستفادة هىٍا كدروس ي

الهؤسسة

ها ٌي تحديات التي تواجً ادارة االزهات ي جٍاز الد اع الهدىي؟
................................................................................................

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

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