ج ػ ػ ػ ػ ػامعػ ػ ػ ػ ػ ػة األزى ػ ػ ػ ػ ػر– غػ ػ ػ ػزة
ع ػ ػ ػمػ ػ ػادة الػ ػ ػدراس ػ ػ ػ ػات الػ ػعميػ ػ ػا
كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية
برنامج ماجستير إدارة أعماؿ

أثر تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ عمى مركنة السكاف شرؽ رفح في
مكاجية الككارث
خالؿ العدكاف اإلسرائيمي مف  7يكليك إلى  26أغسطس 2014
"The Effect of Applying CBEM on Rafah Eastern Area Residents' Resilience
"During the Israeli Aggression from 7th of July to the 26th of August 2014

إعداد الباحث

إسماعيؿ عبد الكريـ عطااهلل كىبة

إشراؼ
د .كفيؽ حممي األغا

د .عز العرب العاككر

أستاذ إدارة األعماؿ المشارؾ

أستاذ إدارة األعماؿ المشارؾ

استكماال لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف كمية
قدمت ىذه الرسالة
ن
االقتصاد كالعمكـ اإلدارية -جامعة االزىر  -غزة
2016-2015

بسم اهلل الرمحن الرحيم

أَمَّنْ ه َُو َقا ِن ٌ
خ َر َة َو ٌَرْ جُو
ت آ َنا َء اللٌَّ ِْل َسا ِج ًدا َو َقا ِئمًا ٌَحْ َذ ُر ْاْل ِ
ٌن ََل
ُون َوالَّ ِذ َ
ٌن ٌَعْ لَم َ
َرحْ َم َة َر ِّب ِه ۗ قُ ْل َه ْل ٌَسْ َت ِوي الَّ ِذ َ
ب
ُون ۗ إِ َّن َما ٌَ َت َذ َّك ُر أُولُو ْاْلَ ْل َبا ِ
ٌَعْ لَم َ
صدق اهلل العظيم
سورة الزمر٩ :

أ

اإلىداء
إلى التي أرطب بذكرىا لساني كمما دعكت ليا بالرحمة ...ركح أمي الطاىرة
إلػػى الرجػػؿ الػػذم كػػاف سػػببا فػػي كجػػكدم فػػي ىػػذه الحيػػاة كمصػػدر اليػػاـ لكصػكلي ليػػذه الدرجػػة العمميػػة
التي أفخر بيا :كالدم العزيز...
إلى فمذات أكبادم الذيف يرتقكف بحبي ليـ أعمى درجات اىتمامي :أبنائي األعزاء...
إلػػى الػػذم زرع فينػػا ركح اإلص ػرار كالابػػات كالعزيمػػة بمقكلتػػو الخالػػدة يػػا جبػػؿ مػػا ييػػزؾ ري ػ  :الشػػييد
القائد أبا عمار ...ككؿ شيداء فمسطيف
إلى كؿ مف أسدل لػي نصػيحة أك قػدـ لػي مشػكرة أك سػاىـ فػي دعمػي إلنجػاز ىػذه الد ارسػة التػي مػؿ
أف تؤتي امارىا...
إلى أساتذتي األفاضؿ ،ككؿ مف افخر بانني تعممت منو حرفا...
الى مف تحمؿ بعدم عنيـ كساندكني  .....عائمتي
إلى زميبلتي كزمبلئي في العمؿ لتقديميـ الدعـ المعنكم لي أاناء دراستي...
اىدل اليكـ ىذا الجيد المتكاضع
الباحث..

ب

شكر كتقدير
ػر
الحمد هلل القائؿ في كتابو العزيز لئف شكرتـ ألزيدنكـ  ،فالحمد كالشكر مف قبؿ كمف بعػد ،حم نػدا كاي نا

طيبا مبارنكػا فيػو ،اػـ أتقػدـ بجزيػؿ الشػكر كالعرفػاف إلػى كػؿ مػف سػاىـ فػي إتمػاـ ىػذه الد ارسػة ،كأخػص
بالذكر األخ الدكتكر /كفيؽ حممي األغػا ،كالػدكتكر /عػز العػرب العػاككر ،لمػا بػذاله مػف جيػد حايػث فػي
تقديـ النص كاإلرشاد كالتكجيو األكاديمي البلزـ إلتماـ ىذه الدراسة ،جعؿ اهلل ىذه الجيكد في ميزانيـ
يكـ نمقاه.

كالش ػػكر مكص ػػكؿ ألعض ػػاء لجن ػػة المناقش ػػة األك ػػارـ األس ػػتاذ ال ػػدكتكر /مػػػركاف سػػػميـ األغػػػا ،كاألس ػػتاذ
الركس لتفضميما بقبكؿ مناقشة الدراسة.
الدكتكر /سامي أبك ّ
كالشكر مكصكؿ ألعضاء الييئة التدريسية في كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية بجامعة األزىر.
كأتكجو بالشكر ألعضاء لجنة تحكيـ اداة القياس الكراـ ،لما خصصػكه مػف جيػد ككقػت كلمػا أبػدكه مػف
معرفة كمبلحظات بناءة.
كالشكر خاص كجزيؿ ،إلى صػاحب العطػاء فػي المعرفػة ،الػدكتكر /عمػي أبػك زيػد كجيػكده فػي التحميػؿ
اإلحصائي كالمساىمة في إاراء الدراسة.
الشكر الجزيؿ مكصكؿ لكؿ مف الدكتكر /جالؿ دبيؾ رئيس قسػـ الكػكارث فػي جامعػة النجػاح الكطنيػة،
كالدكتكر /يكسؼ مكسى ،كالدكتكر /محمد العايدم ،رئيسا مكتبي منطقتي رف كخانيكنس فػي األكنػركا،
األسػػتاذ /منصػػكر بريػػؾ رئػػيس بمديػػة الشػػككة ،كزمبلئػػي األعػزاء محمػػد الػػدبعي ،محمػػد أبػػك رزؽ ،معػػيف
اليكر ،حاتـ بك طو ،طارؽ عمار كصبلح العكيصي.
كالشػػكر الجزيػػؿ لؤلخػػكة فػػي جمعيػػة يبػػكس الخيريػػة ،كجمعيػػة م ػريـ العػػذراء ،كجمعيػػة البتػػكؿ ،كالرؤيػػا
العالمية ،كالمجمس النركيجي لبلجئيف.
الباحث..

ج

ممخص الدراسة
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أاػػر تطبيػػؽ المنيجيػػة المجتمعيػػة فػػي إدارة الط ػكارئ مػػف خػػبلؿ
عناصػػر (المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي تقي ػيـ المخػػاطر ،المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات المتعمقػػة
بالحد مف مخاطر الككارث ،تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ االستجابة ،كالتكامػؿ بػيف
المجتمع كالمؤسسات الخارجية) عمى تعزيز مركنة السكاف في منطقة شرؽ رف .
سػػمكت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع سػػكاف منطقػػة شػػرؽ
رفػ كالػػذيف يقػػدركف بحػكالي ( )18500نسػػمة كفػػؽ بمديػػة منطقػػة الشػػككة ،كتػػـ اختيػػار عينػػة عشػكائية
متعددة المراحؿ بمغت ( )400مفردة ،كاستُخدمت االستبانة كالمقابمة كأداتيف لجمع البيانات؛ فتـ تكزيع
( )400اسػػتبانة ،اسػػتُردت منيػػا ( )330اسػػتبانة بنسػػبة اسػػترداد بمغػػت ( ،)%82.5كاسػػتُخدـ البرنػػامج
اإلحصائي ( )SPSSلمحصكؿ عمى النتائج كاختبار الفرضيات.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:
 فقد أظير تحميؿ االنحدار أف المتغيراف :المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد
معنكيا
تأاير
مف مخاطر الككارث ،ككذلؾ التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية_ يؤاراف نا
ن

في متغير المركنة المجتمعية؛ بينما لـ يكجد تأاير ذك داللة إحصائية لكؿ مف متغير المشاركة
المجتمعية في تقييـ المخاطر ،كمتغير تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ
االستجابة.
كأكصت الدراسة بالعديد مف التكصيات ،أىميا:
 ضركرة رفع مستكيات المشاركة المجتمعية في عمميات اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف
مخاطر الككارث ،كتعزيز شبكة تكامؿ بيف المؤسسات العاممة في قطاع غزة مف أجؿ التعامؿ
بفعالية ككفاءة مع الحاالت الطارئة في قطاع غزة ،كلتعزيز المركنة المجتمعية.


ضػػركرة رفػػع مسػػتكيات االسػػتعداد كاالسػػتجابة كالتعػػافي المجتمعيػػة ،ككضػػع ذلػػؾ عمػػى

رأس خطػػط التنميػػة كالخطػػط االسػػتراتيجية لمحككمػػة الفمسػػطينية كالمؤسسػػات الدكليػػة كالمحميػػة
العاممة في قطاع غزة.

د

Abstract
The study aimed to identify the impact of the applying community-based emergency
management approach through (community participation in risk assessment, community
participation in decision-making related to disaster risk reduction ،employment of
community knowledge in the methods of response, and integration between the
community and external organizations) to enhance community resilience of eastern
Rafah residents.
The researcher adopted descriptive analytical method, and the study population
consisted of all residents in the eastern part of Rafah city and estimated with about (18,
000) according to AL Shoka Area Municipality, multi-stage random sample was selected
by the researcher who used the questionnaire and interview as main tools for data
collection. (400) questionnaire forms have been distributed and the number of
questionnaires recovered (330) questionnaires with recovery ratio of (82.5%). The
questionnaire was into three sections, the first section was allocated for special personal
data of respondents, while the second section consisted of independent variables, and
the third section was for community resilience, then the Researcher processed the data
collected using the (SPSS) to get the results and verify the hypotheses.
The most important findings of the study:


The potential value of the regression coefficients shows that there are two
variables independent of the two impact statistically significant at the level of
significance (0.05) on community resilience variable, a community participation in
decision-making on disaster risk reduction and integration variable between the
community Foreign institutions variable, while no effect statistically significant for
each of the variable community participation in risk assessment and variable
employment and community knowledge in methodologies and ways to respond.

The study recommended a number of recommendations including:

ه



The need to raise levels of community participation in decision-making on
disaster risk reduction processes, and promote the integration between the
network of I/ NGOs operating in Gaza Strip in order to deal effectively and
efficiently with emergency situations in the Gaza Strip, and to promote community
resilience.



The need to raise community preparedness and response, recovery and put it on
top of the development plans and strategic goals of the Palestinian government
and international and local organizations operating in the Gaza Strip.
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مقدمة
يعيش الشعب الفمسطيني منذ نكبة عاـ 1948ـ حاالت مف عدـ االستقرار ،نتيجة الظمـ
الكاقع عمى كاىمو مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،فقد مر الشعب الفمسطيني بالعديد مف الحركب
كالصراعات كالككارث الطبيعية أدت إلى خسائر فادحة؛ مف ىذا المنطمؽ ،كضعت المؤسسات الدكلية
كاألىمية كمف بعدىا السمطة الكطنية الفمسطينية ،خططا إلدارة ىذه األكضاع كالحد مف اارىا ،إال أنو
ىذه الخطط لـ تكف فعالة بشكؿ كاؼ ،ذلؾ ألنيا شكمت تدخبلت مبنية مف أعمى إلى أسفؿ،
كاعتمدت في تصميميا عمى الخبراء كالتكنكلكجيا كالمكارد المتاحة ،كلـ تعتمد عمى المشاركة عمى
المستكل المجتمعي كالتي تماؿ جكىر المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ.
كبما أف الكضع غير اعتيادم تككف إدارة الطكارئ في سياؽ غير اعتيادم ،أم أنيا تعتمد
عمى خطط كطرؽ تنفيذ كتقييـ مختمفة ،حيث يتـ تعطيؿ العمؿ بالخطط االعتيادية الركتينية اليكمية
لعدـ مبلئمتيا لمكضع الطارئ سكاء كاف (كاراة أك أزمة) كاالنتقاؿ إلى الخطط التي تـ اعتمادىا سمفا
لبلستجابة لؤلكضاع الطارئة .ففي سياؽ قطاع غزة ،تقكـ إدارة الطكارئ بالتعامؿ مع كافة الظركؼ
مصدر لمزيد مف الصعكبات لسكاف قطاع غزة ،كيماؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي أكبر سبب
نا
التي قد تشكؿ

لمككارث التي تيدد قطاع غزة ،بما يقكـ بو مف اجتياحات متكررة كتكغبلت مستمرة كصكنال إلى

العدكاف الشامؿ كالتي كاف خرىا في صيؼ عاـ  ،2014حيث تـ تدمير أحياء سكنية بشكؿ كامؿ،
باإلضافة إلى تشريد مئات األالؼ مف المدنييف العزؿ ،كلـ تستطع الخطط المكضكعة ،اإلمكانيات
المحدكدة المتكفرة مف التعامؿ مع المكقؼ بفعالية ككفاءة ،في حيف كاف مف الممكف استغبلؿ
الطاقات الكامنة في المجتمع الفمسطيني مف خبلؿ تعزيز مركنتو ،كفي ظؿ تزايد معدؿ تكرار
الحركب ،كارتفاع معدالت الخسائر البشرية كالمادية ،بدأ التحكؿ إلى إدارة الطكارئ عمى المستكل
المجتمعي التي يعتمد عمى أساس رفع قدرة المجتمعات عمى التكيؼ كالتعامؿ مع الككارث سكاء كانت
مف صنع الطبيعة أك مف صنع األنساف كذلؾ لمحد مف أاارىا.
كيرل الباحث أنو يجب تطبيؽ الدراسة عمى أكار المناطؽ تيميشا في قطاع غزة ،كاألكار
تعرضا لبلجتياحات اإلسرائيمية ،كىي منطقة شرؽ رف في جنكب قطاع غزة ،حيث سعى إلى قياس
أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ كالتي تقكـ عمى أساس المشاركة المجتمعية في
جميع جكانب إدارة الطكارئ عمى تعزيز مركنة السكاف كالتي تتماؿ في قدرة النظاـ عمى أداء كظائفو
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كاالرتداد إلى الكضع السابؽ كقدرتو عمى مجابية األكضاع الطارئة كذلؾ خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي
عاـ  .2014كيستخدـ مصطم إدارة الطكارئ بصكرة تبادلية مصطم إدارة الككارث خبلؿ البحث.

أكل :مشكمة الدراسة
ن
ال يكجد مجتمع مف كمحصف مف الككارث ،كلكف تختمؼ مستكيات االستجابة كالتعامؿ مع
الككارث كفؽ تكافر جممة مف العكامؿ منيا :درجة االستعداد كاالستجابة كالحد مف مستكيات الضعؼ
كاليشاشة التي تؤار عمى تعافي المجتمع مف اار الككارث ،مما يحتـ تطبيؽ معايير جديدة لمتخفيؼ
مف أار الككارث المحتممة كالمتكقعة في المستقبؿ .كقد حذرت بعض الجمعيات كالمنظمات الدكلية
العاممة في قطاع غزة مف ضعؼ األرضية التي يتـ عمييا البناء إلدارة الككارث في قطاع غزة ،فقد
أكد تقرير أسرة المنظمات الدكلية العاممة في فمسطيف ( )2012بأف قطاع غزة متجو نحك الكاراة ال
محالة كذلؾ لتكفر مؤشرات دعمتيا ،منظمات دكلية متخصصة كمنخرطة في مجاؿ إدارة الككارث،
كمف ىذه المؤشرات معدؿ تكرار التكغبلت اإلسرائيمية ،كارتفاع أعداد الضحايا مف السكاف كالضرر
اليائؿ في البنية التحتية الضعيفة لمقطاع ،كارتفاع معدالت البطالة ،كتباطؤ نمك االقتصاد الفمسطيني
كتراجعو ،عبلكة عف الحصار كمشاكؿ الكيرباء كالخدمات الصحية .كأظير في نفس السياؽ تقرير
جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني  )2015(PRCأف  %80مف سكاف قطاع غزة يعتمدكف عمى
المساعدات العينية كالمالية الخارجية دكف مصدر دخؿ اابت ،كانعداـ مكاد البناء كانعزاؿ قطاع غزة
عف العالـ الخارجي.
كقد جاء في التقرير الكطني الفمسطيني حكؿ التطبيؽ المرحمي إلطار عمؿ ىكغك (2011
  ،2013ص  )33في إطار التحديات الكمية التي تكاجو فمسطيف عدـ تكافر مناخ سياسي مستقر،كضعؼ السيطرة ،كاختبلؼ األكلكيات لعدـ كجكد اكتفاء ذاتي كطني ،كضعؼ االقتصاد الكطني
كالتنسيؽ بيف المؤسسات العاممة؛ كلتخطي تمؾ التحديات الكمية ال بد مف تطكير كتعزيز المؤسسات
كاآلليات كالقدرات عمى جميع المستكيات كخاصة عمى مستكل المجتمعات كالتي بكسعيا أف تشارؾ
في بناء القدرة عمى مجابية الككارث (المركنة المجتمعية).
فقد أابتت الدراسات أف إدارة الطكارئ تككف أكار فعالية عندما يتـ تطكيرىا عمى أساس
مجتمعي ،مما يزيد مف قكة األار في التعامؿ مع األحداث الطارئة ،فالمنيجيات كالخطط المبنية مف
أعمى إلى أسفؿ لـ تعد تمبي حاجات المجتمع كتراعي أكلكياتو ،فالمنيجيات المبنية مف أسفؿ إلى
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أعمى ،كالتي تقكـ عمى أساس اجتماعي ىي العامؿ الحاسـ في الحكـ عمى جكانب الضعؼ ،كيمكف
مف خبلليا اتخاذ القرار المبلئـ تجاىيا ).(Maskrey, 1986, p. 33
كأكد شتات ( ،2012ص  )18أف ىناؾ قصكر لدل المنظمات المحمية كالحككمية كغير
الحككمية في تنفيذ مراحؿ إدارة الطكارئ ،حيث تتركز الجيكد عمى أنشطة اإلغااة اإلنسانية كمف
خبلؿ مبلحظة الباحث المباشرة – كعممو كمدير ألحد مراكز اإليكاء – أف الكقت الفاصؿ بيف حدكث
الكاراة كبدء االستجابة مف قبؿ المعنيف يمتد إلى  48ساعة ( ،)UNRWA, 2008مما يشكؿ عبئان
عمى المجتمع في التعامؿ مع الكاراة ،كىد انر لؤلركاح كالممتمكات ،فمك بقي المجتمع كحيدا في
مجابية الكارثة أصب مف الضركرم تعزيز مركنتو أم قدرتو عمى المجابية كالصمكد في كجييا
ميما اختمفت أسبابيا كمصادرىا ،فالمجتمع بحاجة لبلنتقاؿ مف التحميؿ السطحي لممخاطر إلى
المناطؽ التي تتكلد فييا األحداث ).(Venton, Paul, 2007, p. 55

مستكيات الستجابة لمكارثة

المجتمع
البلدٌة
القومً
اإلقلٌمً

شكؿ ( :)1.1مستكيات الستجابة لمكارثة

المصدر)Redlac 2008( :

يتناكؿ الباحث في ىذه الدراسة أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث عمى تعزيز
مركنة السكاف شرؽ مدينة رف خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي  ،2014كبما أنو ال تكجد دراسات محمية في
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ىذا المكضكع  -حسب ما تكفر مف معمكمات لمباحث  -فإف النتائج كفرضيات الدراسة ستشكؿ
مرجعا في إدارة الطكارئ في قطاع غزة.
ن

ثانيا :أسئمة الدراسة
ن

كبناء عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ن

ما أثر تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ عمى مركنة السكاف شرؽ رفح خالؿ العدكاف
اإلسرائيمي 2014؟
كيتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما مدل تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ في منطقة شرؽ محافظة رف ؟
 .2ما مدل المركنة لدم سكاف شرؽ رف في مكاجية الككارث؟
 .3ما ىك أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ عمى مركنة سكاف شرؽ رف ؟
 .4ىؿ ىناؾ فركؽ في استجابات المبحكايف حكؿ تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ
تبعا لممتغيرات الديمكغرافية؟

ثالثنا :أىداؼ الدراسة
تهدف الدراسة الى اَلتً :

 .1دراسة مستكل تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ في محافظة رف .
 .2دراسة مدل مركنة المجتمع في مكاجية الككارث.
 .3التعرؼ عمى داللة أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ عمى مركنة المجتمع.
 .4فحص إف كاف يكجد اختبلفات بيف أفراد عينة البحث نتيجة لبلختبلفات الشخصية بينيـ.
 .5اقتراح بعض التكصيات استنادان الى النتائج التي تـ التكصؿ إلييا لمعالجة الظاىرة محؿ
الدراسة.

ابعا :متغيرات الدراسة
ر ن

المتغير المستقؿ :المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ ( ،)CBEMكيتفرع منو:
 .1المشاركة في تقييـ المخاطر.
 .2تكظيؼ معرفة المجتمع بطرؽ كمنيجيات االستجابة.
5

 .3المشاركة في صنع الق اررات.
 .4التكامؿ بيف المجتمع كاألطراؼ المعنية.
المتغير التابع :مركنة السكاف تجاه الككارث.
تكضيحيا لمتغيرات البحث كالعبلقة بينيا ،كالدراسات التي تـ
نمكذجا
يماّؿ الشكؿ رقـ ()1.1
ن
ن

اعتمادىا.

شكؿ ( :)1.2متغيرات الدراسة كالعالقة بينيا

المصدر :تـ إعداد الشكؿ بكاسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة.

6

خامسا :فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األكلى:
ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف تطبيؽ المنيجية المجتمعية
في إدارة الطكارئ كمركنة المجتمع في مكاجية الككارث .كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف المشاركة
المجتمعية في تقييـ المخاطر كمركنة المجتمع في مكاجية الككارث.
 .2ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف تكظيؼ المعرفة
لدل المجتمع بطرؽ كمنيجيات االستجابة كمركنة المجتمع في مكاجية الككارث.
 .3ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف المشاركة
المجتمعية في صنع القرار كمركنة المجتمع في مكاجية الككارث.
 .4ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف التكامؿ بيف
المجتمع كاألطراؼ المعنية كمركنة المجتمع تجاه الككارث.
الفرضية الرئيسة الثانية:
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05في متكسطات استجابات
المبحكايف حكؿ تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ كتعزل لممتغيرات الديمكغرافية.
الفرضية الرئيسة الثالثة:
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسطات استجابات
المبحكايف حكؿ مركنة سكاف شرؽ رف تعزل لممتغيرات الديمكغرافية.

سادسان :مصادر البيانات
 .1المصادر األكلية :تصميـ استبانة خاصة ليذا الغرض ،المبلحظة المباشرة ،المقابمة.
 .2المصادر الاانكية :التقارير كالمقاالت كالدكريات كالكتب ،اإلنترنت مع التحقؽ مف صحة
المنشكرات.
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تاسعا :أىمية كمبررات الدراسة:
ن

تنبع أىمية البحث مف األىداؼ كاألسئمة التي يسعى لئلجابة عنيا ،كذلؾ لتحقيؽ فيـ أكبر

لمدل الكعي كالمعرفة كاالستعداد لدم المجتمعات المحمية؛ مف أجؿ تمكيف السمطات المحمية
كالمنظمات الداعمة عمى تطكير سياسات كخطط مبلئمة تساعد عمى تعزيز المركنة لدل المجتمع
الفمسطيني في أكقات الطكارئ.
األىمية العممية:
 كتكمف إحدل أىـ المبررات إلتماـ ىذا البحث في عدـ كجكد أم أبحاث سابقة باستاناء
دراسات كتقارير قامت بيا بعض المؤسسات األجنبية العاممة في فمسطيف بحسب ما تكفر
لمباحث مف معمكمات.
 تقديـ دليؿ عممي مرجعي مبني عمى أسس عممية لمميتميف بدراسة تطبيؽ المنيجية المجتمعية
في إدارة الككارث عمى تعزيز تمؾ المركنة خبلؿ الصراعات كالككارث.
األىمية العممية:
 إف التقارير التي تـ إعدادىا بعد العدكاف اإلسرائيمي  2014عمى قطاع غزة ،ىي ممخصات
لحجـ الخدمات اإلنسانية التي قدمت لمنازحيف داخميان ،دكف اعتبار لمحاجات كاألكلكيات التي
تحتؿ أرس السمـ مف كجية نظر المجتمع.
 دراسة التفاعؿ بيف األطراؼ الفاعمة (السمطات المحمية ،المنظمات األىمية الحككمية كغير
الحككمية ،القطاع الخاص ،كالمجتمع) في إدارة األزمات كالككارث كحاالت الصراع مف أجؿ
كضع أرضية صمبة تمكف مف تعزيز المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث كاألزمات في
محافظة رف .
 سيقكـ الباحث بتقديـ نسخة مف نتائج كتكصيات الدراسة لممؤسسات المعنية بإدارة األزمات
كالككارث.
األىمية الشخصية:
 تمبي الدراسة تطمعات الباحث كاىتماماتو في الجانب الميني كاألكاديمي.
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عاشرن :مصطمحات الدراسة
ا
مف الضركرم أف يتـ االستيبلؿ بمجمكعة مف التعاريؼ كالمفاىيـ التي تتعمؽ بإدارة الطكارئ
كالتي ستظير خبلؿ البحث ،لتشكؿ دليبلن محددا خبلؿ البحث كتتناسب مع سياقو ،كفيما يمي أىـ
التعريفات:
إدارة الككارث (:)Disaster Management
ىي عممية منظمة مبنية عمى المبادئ اإلدارية (التخطيط ،التنظيـ ،التكجيو ،الرقابة كالتنسيؽ)
تيدؼ إلى تقميؿ األار السمبي كنتائج الحدث العكسية ،فإدارة الككارث أكار مف مجرد استجابة كعممية
إغااة بؿ ىي عممية استباقية فاعمة كمستمرة قبؿ كأاناء كبعد حدكث الكاراة(VUSSC, 2005, .
)p. 11
األزمات (:)Crisis
استُخدـ مصطم األزمة في بحكث كدراسات عمـ إدارة األعماؿ ليدلؿ عمى لحظة حاسمة
كحرجة تيدد مصير المنظمة التي تتعرض ليا ،كتضع صعكبات كايرة أماـ صناع القرار ،كذلؾ لعدـ
تكافر الكـ كالنكع الكافي مف البيانات كالمعمكمات كالمعرفة البلزمة كالمطمكبة لمتعاطي مع الكاقع
الحالي في ظؿ كقكع األزمة .كتعبر األزمة عف مكقؼ معقد متشابؾ يتضمف درجة عالية مف عدـ
التأكد ،كتتضارب ضمف ىذا السياؽ مجمكعة مف العناصر المتعارضة كالمتناقضة بصكرة عالية،
كتزداد درجة التعقيد بتصاعد األزمة كتفاعؿ صناع القرار معيا كمع تفاعبلتيا كمع انعكاساتيا
المستقبمية ،كينجـ عف ىذه الحالة مجمكعة متراكمة مف األحداث كالعكامؿ التي تتفاعؿ مع بعضيا
البعض كيغذم كؿ منيما اآلخر كصكنال لحالة االحتقاف كالتكتر (أبك فارة ،2012 ،ص .)14
الحد مف مخاطر الككارث (:)Disaster Risk Reduction
تعبر عف المفيكـ كالممارسات البلزمة لمحد مف مخاطر الككارث مف خبلؿ الجيكد المنيجية
لتحميؿ كادارة العكامؿ المسببة لحدكث الككارث بما في ذلؾ الحد مف التعرض لؤلخطار ،كتخفيؼ
قابمية اإلنساف كالممتمكات لمتضرر باإلضافة إلى اإلدارة الحكيمة لؤلرض كالبيئة كتحسيف مستكل
االستعداد لمكاجية األحداث السمبية (األمـ المتحدة ،2009 ،ص .)9
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الخطر كجمعيا أخطار (:)Hazards
ظاىرة أك مادة أك نشاط بشرم أك ظركؼ خطيرة ممكف أف تؤدم إلى خسارة في األركاح أك
إصابات أك اار صحية أخرل أك ضرر بالممتمكات أك خسارة في سبؿ المعيشة أك الخدمات أك خمؿ
اقتصادم كاجتماعي أك ضرر بيئي (األمـ المتحدة ،2009 ،ص .)14
الكارثة (:)Disaster
ار فادحة كخسائر كبيرة
الكاراة ىي حاداة كبيرة كمدمرة كقعت بصكرة فعمية ،ينجـ عنيا أضر ان
في الممتمكات كاألركاح ،كقد تككف طبيعية ناجمة عف فعؿ الطبيعة (ماؿ الزالزؿ كالبراكيف،
كالعكاصؼ كالسيكؿ) كقد تككف فنية يتسبب فييا اإلنساف بصكرة عمدية كاإلىماؿ ،كيتطمب مكاجية
الكاراة معكنات عمى مستكل الدكلة ،كربما تتطمب معكنات دكلية ،كقد تككف الكاراة في كاير مف
سببا لكقكع األزمة ماؿ (أزمة تكفير الطعاـ كالمأكل لممنككبيف) ،كقد يحدث العكس كتككف
األحياف ن

األزمة سببان في حدكث الكاراة (شعباف ،2006 ،ص .)92
المجتمع (:)Community

يمكف تعريؼ المجتمع عمى أنو مجمكعة مف األفراد تربطيـ عبلقات محددة كمتعارؼ عمييا
كيسكنكف في منطقة جغرافية كيتشارككف في نفس الخبرات كيقكمكف بنفس الكظائؼ ،كيككنكف عرضة
لنفس األخطار ،كيتشارككف نفس اليدؼ في الحد كالتخفيض مف مخاطر الكاراة (Lorna , 2003,
).p. 271
المخاطرة (:)Risk
يمكف تعريؼ المخاطرة عمى أنيا احتماؿ حدكث مستكل معيف مف الخسائر مف خبلؿ تفاعؿ
سمسمة مف العكامؿ ،كالمخاطرة الكمية تشمؿ مجمكع الكفيات ،كاإلصابات كالدمار كالضرر كاالنقطاع
في الخدمات كتكمفة اإلصبلح في مرحمة التعافي (األمـ المتحدة ،2009 ،ص .)9
اليشاشة كالضعؼ (:)Vulnerability
كيقصد بيا سمات كظركؼ المجتمع أك المنظكمة أك الممتمكات التي تجعمو سيؿ التأار
باألخطار .فيي تعبر عف مدل إمكانية تعرض المجتمع كبناؤه كخدماتو كبيئتو لمضرر أك االنقطاع
10

نتيجة الخطر .ىناؾ عدة أكجو لميشاشة كالضعؼ تنشأ عف عكامؿ فيزيائية كاجتماعية كاقتصادية
كبيئية مختمفة .كمف األمامة عمى ذلؾ سكء التصميـ كضعؼ المباني كالحماية غير الكافية لمممتمكات
كالنقص في التكعية كالمعمكمات العامة كضعؼ المعرفة بالمخاطر كاجراءات االستعداد كتجاىؿ
اإلدارة الحكيمة لمبيئة (األمـ المتحدة ،2009 ،ص 24؛ .)VUSSC, 2005, p. 12
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الفصؿ الثاني

اإلطار النظرم
 مقدمة
 ماىية الككارث.
 إدارة الككارث.
 المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ كأطر عمميا.
 مركنة المجتمع تجاه حاالت الطكارئ.
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الفصلالثانً 
اإلطارالنظريللدراسة 
مقدمة
ال يمكف تصنيؼ األحداث بعمكمياتيا عمى أنيا ككارث ،كال يمكف التعامؿ مع الككارث عمى
أنيا أحداث طبيعية يمكف تجاكزىا كالتعامؿ معيا كفؽ إجراءات نمطية ،لذا مف البدييي أف نتناكؿ في
ىذا الفصؿ مفيكـ الكاراة كتعريفاتيا كمؤشراتيا كعناصرىا كخصائصيا في سياؽ قطاع غزة،
باإلضافة إلى إدارة الككارث كنظرياتيا كأطر التعامؿ معيا.
ككفؽ األكنركا فإف الطكارئ تصؼ أم كضع ينتج مف أك عف كاراة طبيعية أك مف صنع
اإلنساف مسببان مزيدان مف الصعكبات كالخطر عمى أم جزء أك كؿ سكاف قطاع غزة (UNRWA ,
) .2008, p. 3مف ىنا نجد أف تعريؼ الطكارئ ىك نفسو تعريؼ الكاراة نظ انر ألنيا تتشاطر نفس
المؤشرات كالخصائص ،كيرجع الباحث ىذا التصنيؼ إلى أف إدارة الطكارئ في سياؽ قطاع غزة
تتعامؿ مع كبلن مف الككارث كاألزمات عمى حد سكاء ،كنجد أف النظريات التي تعاممت مع إدارة
الطكارئ ىي نفسيا التي تعاممت مع إدارة الككارث ،لذلؾ يستخدـ الباحث إدارة الطكارئ كادارة
الككارث بطريقة تبادلية لتدلؿ عمى نفس المعني غير أف األزمات ال تستدعى إعبلف حالة الطكارئ
في غالب األكقات ،بؿ تتطمب تشكيؿ خمية إدارة أزمة.
كتشير خطة الدفاع المدني الفمسطيني ( ،2010ص  )4إلى أف األراضي الفمسطينية ىي
مف بيف المناطؽ التي تتعرض إلى أنكاع مختمفة مف الككارث سكاء كانت الطبيعية منيا أك مف صنع
اإلنساف ،كىذا يستدعي دراسة دقيقة لمحالة كالكاقع الفمسطيني ،مرك انر بدراسة الحمكؿ الممكنة.
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المبحث األكؿ :ماىية الككارث
أكل :مفيكـ الكارثة
ن
 .1الكارثة لغة:
اسـ فاعؿ مف الفعؿ كرث ،كقاؿ ابف منظكر (ص ،)80كرثَ :ك َراَو األمر ساءه ك َّ
اشتد عمػيو،
كبمَ َغ منو ال َػم َشقَّة.
َ
كيعرفيا قامكس  :Oxfordبأنيا حدث يسبب دما انر كاسعان كمعاناة كيعبر عف سكء الحظ .في المغة
اإلنجميزية كانت تستخدـ قديمان لمتدليؿ عمى التأاير أك الفأؿ السيئ ألحد النجكـ أك الككاكب.
 .2الكارثة اصطالحان:
ىناؾ العديد مف اإلسيامات في كضع تعريؼ لمكاراة مف الصعب أف نجد تعريفان مكحدان
لمككارث كذلؾ لحدااة ىذا العمـ ،كتعدد الزكايا التي ينظر مف خبلليا الباحاكف في دراستيا ،كالتطكر
السريع في عمكـ إدارة األزمات كالككارث كيمكف استعراض مجمكعة مف التعاريؼ في ىذا الصدد:
يمكف تعريؼ الكاراة عمى أنيا حالة شديدة مف الدمار كسكء الحظ تقكد إلى انشقاقات في
النسيج االجتماعي كيككف المجتمع المتأار غير قادر عمى التكيؼ مع الحدث كتككف المساعدة
الخارجية ضركرية كمطمكبة ).(Piyoosh, 2006, p. 801
ار فادحة كخسائر كبيرة
الكاراة ىي حاداة كبيرة كمدمرة كقعت بصكرة فعمية ينجـ عنيا أضر ان
في الممتمكات كاألركاح (أم في الجكانب المادية كالمعنكية) ،كقد تككف طبيعية ناجمة عف فعؿ
الطبيعة (ماؿ الزالزؿ كالبراكيف ،كالعكاصؼ كالسيكؿ) كقد تككف فنية يتسبب فييا اإلنساف بصكرة
عمدية كاإلىماؿ ،كيتطمب مكاجية الكاراة معكنات عمى مستكل الدكلة ،كربما تتطمب معكنات دكلية
(شعباف ،2006 ،ص 92؛ ابك فارة ،2012 ،ص .)37
كيعرفيا الدفاع المدني الفمسطيني ( )2015بأنيا اضطراب مأساكم مفاجئ في حياة مجتمع
ما .يقع بمنذرات بسيطة أك بدكف إنذار كيتسبب في أك ييدد بكفاة أك إصابات خطيرة أك تشريد أعداد
كبيرة مف أفراد ىذا المجتمع تفكؽ قدرة كامكانات أجيزة الطكارئ المختصة كالسمطات المحمية حيف
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التعامؿ معيا في الحاالت العادية كمف اـ تتطمب تحريؾ كحدات مماامة ليا مف أماكف أخرل
لمساعدتيا في مكاجية الكاراة كالسيطرة

عمييا.

كيعرؼ الباحث الكارثة بأنيا :حدث مف صنع الطبيعة أك اإلنساف أك ىجينة بينيما ،يفكؽ
قدرة المجتمع كالجماعات ،يشتمؿ عمى خسائر بشرية ،كمادية ،كاقتصادية ،كنفسية ،كاجتماعية
تتخطى قدرة المجتمع عمى التعامؿ معيا بالمكارد كاإلمكانيات الذاتية ،كيتطمب استدعاء مساعدة
خارجية كلكف يمكف إدارة نتائجو ،لما يترتب عميو مف اار عمى النظاـ العاـ (إدارية ،اجتماعية،
نفسية ،إنتاجية).
ثانيا :خصائص الكارثة:
ن

تتميز الكاراة بمجمكعة مف الخصائص تميزىا عف غيرىا مف األحداث المختمفة كما أشار لذلؾ كؿ

مف حكاش كعبداهلل (،2006ص )10كمكقع الداخمية المصرية( )2015نذكر منيا:
 تعتبر الكاراة نقطة تحكؿ أساسية في تسارع كتتابع األحداث مع حدكث الصدمةػ ،كدرجة عالية
مف التكتر مع المكجة األكلى لكقكعيا ككذلؾ تكافر عنصر المفاجأة ككقكع خسائر جسيمة.
 الضغط النفسي كالعصبي اليائؿ عمى متخذم القرار كالمجتمع نتيجة التصاعد المفاجئ في
األحداث الذم يؤدم إلى درجات عالية مف الشؾ في البدائؿ المطركحة لمجابية األحداث
المتسارعة في ظؿ ندرة أك نقص المعمكمات أك اإلمكانيات.
 تستكجب ابتكار أساليب كنظـ مكاجية غير مألكفة تتمكف مف استيعاب الظركؼ الجديدة
المترتبة عمى التغيرات المفاجئة؛ نظ انر ألنيا تماؿ تيديدات مباشرة لحياة اإلنساف كممتمكاتو
كتماؿ كاجبان مصيريان لمتعامؿ معيا.
مابل لئلمكانيات المتاحة كدرجةن عالية مف التحكـ بالطاقات ،كحسف تكظيفيا
 تستكجب تكظيفنا أ ن
في إطار مناخ تنظيمي يتسـ بدرجة عالية مف االتصاالت الفعالة التي تؤمف التنسيؽ كالفيـ
المكحد بيف األطراؼ ذات العبلقة.
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 العبلقة الطردية بيف قدرة الكاراة التدمرية كالمشاكؿ التنظيمية المترتبة عمييا .كالعبلقة العكسية
بيف سرعة الكاراة كسرعة المجتمع في التكيؼ معيا (حكاش كعبد اهلل ،2006 ،ص 10؛ مكقع
الداخمية المصرية.)2015 ،
ثالثنا :أنػػكاع الكػػػكارث
تقسـ الككارث إلى ابلاة أنكاع ،ىي:
 . 1الكػػكارث الطبيعيػة :كىي التي تتحكـ فييا الطبيعة كليس لئلنساف دخبلن في أسباب كقكعيا ،كلكف
قد يتسبب في زيادة حجـ الخسائر المترتبة مف كقكعيا باإلىماؿ ،كعدـ اتخاذ االحتياطات
المبلئمة لتفادم تمؾ اآلاار الضارة أك التخفيؼ مف اارىا ،كمف أمامة الككارث الطبيعية التي ال
دخؿ لمنشاط اإلنساني فييا :الزالزؿ ،كالب اركيف ،األعاصير ،كالفيضانات كنضكب المكارد المائية،
كاالنزالقات األرضية.
دكر في كقكعيا ،كىي إما أف تككف مف صنع
 . 2كػكارث مػف صنع البشػر :يمعب العنصر البشرم ان
البشر عمدان أك سيكان ،باإلضافة إلى العكامؿ التقنية األخرل ،نتيجة اإلىماؿ كالتراخي كسكء
االستخداـ ،كىذا النكع يمكف تجنبو بالتحكـ في أسباب كقكعو ،كمف تمؾ الككارث عمى سبيؿ
المااؿ :الغزك العسكرم كما يسببو مف كيبلت ،عمميات اإلرىاب ،حكادث تمكث البيئة ماؿ تسرب
اإلشعاع الساـ إلى اليكاء كاألرض كالماء.
 . 3كػػكارث ميجنػػة :كىي نكع ميجف كمركب مف النكعيف السابقيف ،كفييا تبدأ الكاراة بفعؿ العامؿ
دكر ،كيتسبب سكء تصرؼ اإلنساف في زيادة حجميا عما يجب أف
البشرم ،اـ تمعب الطبيعة ان
تككف في الحاالت المنفردة لكبل النكعيف ،كمف األمامة الممكنة عمى ذلؾ اإلىماؿ الذم يؤدم إلى
انييار السػدكد ،الحرائؽ الكبرل لممدف كالغابات ،حكادث الطائرات كغرؽ السفف (مكقع الدفاع
المدني الفمسطيني2015 ،؛ المركز الكطني لممعمكمات ،2006 ،ص 4؛ الرىكاف ،2006 ،ص
.)7
رابعان :آثار الككارث:
بعد كقكع الكاراة تمتد اآلاار البعدية إلى كافة مناحي النظاـ المتأار ،فتتفاكت مستكيات الضرر
كفؽ شدة كتركز الكاراة ،فنجد الخسائر الفادحة ،كاألضرار الجزئية كالكمية كما أصب خارج الخدمة،
فاآلاار البلحقة لمكاراة قد تستمر مدة طكيمة ،كمف الجكانب التي تتأار بالكاراة ما يمي:
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 . 1اآلثار اإلدارية :كتتماؿ في القضاء عمى استراتيجية كخطط اإلدارة المكضكعة لمظركؼ العادية،
أك فقدانيا لمعناىا تمامان أك بشكؿ مؤقت ،بفعؿ تأاير الكاراة كعدـ قدرة اإلدارة عمى اتخاذ
الق اررات الصحيحة ،كقد تكاجو اإلدارة تكت انر كاضطرابان ،نتيجة انتشار الشائعات كالمبالغات
كاالزدكاجية في اتخاذ الق اررات (العتيبي ،ص .)36
 . 2اآلثار الجتماعية :بعد كقكع الكاراة مباشرة أك مع ظيكر اإلرىاصات األكلى لكقكع لمكاراة،
تحدث بعض التغيرات في التركيبة المجتمعية ،كظيكر حاالت الترمؿ كاليتـ كالتشرد ،ككذلؾ ظيكر
العشكائيات كأنماط اجتماعية جديدة ،عبلكة عف الخسائر البشرية الجسيمة كالنقص في المكاد
الغذائية كمياه الشرب (حكاش ، 2004،ص  .)15كينتشر الفقر ،كتدىكر في األكضاع المعيشية
كظيكر مشكبلت اجتماعية عميقة تتطمب التدخؿ بسرعة لحميا ،كقد تككف ىذه المشكبلت غير
مرئية كلكنيا عميقة (الطاىر ،ص .)15
نظر لمتغيرات
 . 3اآلثار القتصادية :كتتضمف التأاير المباشر كغير المباشر عمى عممية التنمية؛
ان
المفاجئة التي تحدايا ،كخراب البنية التحتية ،كاألار السمبي عمى المكارد نتيجة اإلخبلء كالتشرد،
كاإلصابات كانييار األمف االجتماعي ،كاألعباء المالية كتعطيؿ المنشآت اإلنتاجية كالخدمية
كتكجيو اإلنفاؽ نحك عمميات إعادة التشغيؿ كاإلصبلح (حكاش  ،2004 ،ص  ،)15حيث يتأار
النسيج االقتصادم عقب الككارث كالحركب ،كقد يؤدل إلى تدمير كمي لبلقتصاد ،كتتأار المشاريع
الخاصة كالصناعة ( ،)Bank, 2010, p. 344كتتعطؿ الحركة التجارية مما يتسبب بنقص في
التمكيؿ عمى مستكل الفرد كالدكلة (الطاىر 2011 ،ص  .)15كيرل الباحث أف كاي انر مف
أصحاب المشاريع الصغيرة ،كالعامميف بنظاـ المياكمة أك العمؿ بالقطعة ىـ مف أكار المتأاريف مف
ناحية انعداـ الدخؿ بعد الكاراة أك الحرب ،نتيجة التشرد كاالبتعاد عف مصادر الرزؽ.
 . 4اآلثار النفسية :يترتب عمى الككارث اا انر نفسية تصيب األفراد كقد تصيب الجماعات ،كلمككارث
اار جسيمة عمى األطفاؿ كالنساء قد يتطمب األمر تدخبلت عاجمة لمتعامؿ معيا (حكاش كعبداهلل،
ُ

 ،2006ص  .)13 - 11كيرل الباحث أف التعامؿ مع الصدمات الناتجة عف الككارث أم انر
ضركريا الستعادة التكازف النفسي كاعادة األفراد إلى الطبيعة الفاعمة في التعامؿ مع الكاراة.
 . 5اآلثار الصحية :كتتماؿ في احتماؿ انتشار األكبئة كاألمراض كبعض ممكاات البيئة التي تؤار
عمى الصحة العامة (حكاش ،2004 ،ص  ،)16كيرل الباحث أف األمراض قد تنتج بسبب
االنقطاع عف ممارسة العادات الصحية ،كتحمؿ الجاث ،كانعداـ المياه الصالحة لمشرب ،أك تككف
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بسبب التدمير الذم يصيب المراكز المعنية بتقديـ الرعاية الصحية لممتأاريف ،أك بسبب حجـ
الكاراة كانخفاض القدرة الخدمية الخاصة بالقطاع الصحي كالبيئي (نفايات كصرؼ صحي) عمى
تمبية احتياجات المجتمع.
كيضيؼ الطاىر ( ،2011ص  )16إلى ما سبؽ :اآلاار الاقافية ،كاآلاار السياسية؛ حيث تتماؿ
اآلاار السياسية في اىتزاز األكضاع ،كالتشتت ،كعدـ االستقرار ،مما يؤدل إلى انييار بعض
الحككمات عمى مختمؼ المستكيات ،كتختمؼ اآلاار السياسية لمكاراة باختبلؼ قكة كمركنة النظاـ
الحاكـ كجاىزيتو لمتعامؿ مع الككارث .أما األار الاقافي فإنو يتعمؽ بتدمير اآلاار كاإلرث الاقافي
المادم لمدكلة كاألرشيؼ كالمكتبات ،في حيف يرل الباحث أف األار الاقافي كالى جانب التأاير
المادم يمتد ليؤار عمى الجكانب الاقافية كالمتاحؼ كالمكتبات كالمسارح كاآلاار ،لكف ىناؾ أنماط
اقافية جديدة قد تنتج عف الكاراة قد تككف إيجابية كالتضامف كالتبلحـ مف كافة شرائ المجتمع في
مكاجية الككارث ،كقد تنتج أنماطان استيبلكية جديدة تتماشي مع كضع الكاراة ،كندرة المكارد
المخصصة لذلؾ ،كقد تككف سمبية كالسمب ،كالنيب ،كالقتؿ ،كفقداف الاقة ،كانتشار الجريمة.
خامسا :مؤشرات الكارثة
ن

يرل ؿ الشيخ ( ،2012ص  )15ك ،2012( Lavellص  )42أنو كلتصنيؼ الحدث عمى أنو

كاراة ،فانو أم الحدث يجب أف يمبي خمسة معايير:
 أف يترتب عمى الحدث مقتؿ أك إصابة عشرة أشخاص كحد أدنى.
 أف ينتج عنو خسائر مادية تقدرىا الدكلة بقيمة معينة ،كتضع لو حدان ادنى ،فإذا كصمت
الخسائر ليذا الحد يعتبر الحدث كاراة حتى كاف لـ يسفر عف قتمى.
 أف يتـ طرح الحدث لمنقاش عمى أعمى المستكيات كالمجالس النيابية كالتشريعية.
 أف يرتبط بو كقائع كصدامات أك حاالت عنؼ ألم سبب كبغض النظر عف حجـ الخسائر
كعدد القتمى (.)Lavell, 2012, p. 42
 ظيكر أعداد النازحيف سكاء الدائميف أك بشكؿ مؤقت.
في حيف يرل حسف ( ،2001ص  )487أف ىناؾ ابلث مؤشرات رئيسية لكقكع الكاراة:
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 . 1مدل انتشار الخطر :فكمما كاف الخطر أكسع في االنتشار كييدد السكاف في منطقة أك مناطؽ
مؤشر كبي انر عمى كقكع الكاراة كيستدعى ذلؾ كضع الخطط كاالستعداد
مختمفة كمما كاف
ان
لمجابيتو مف خبلؿ تجييز اإلمكانات المطمكبة لذلؾ ،كىذا يقكدنا إلى المؤشر الااني.
 . 2اإلمكانيات المطمكبة :تعد اإلمكانيات المادية كالبشرية المطمكبة لبلستجابة كمكاجية الككارث أم انر
حاسما في الحد مف مخاطر ك اار الككارث المحتممة ،فإذا كانت اإلمكانيات مساكية أك أكبر مف
حجـ الكاراة المحتممة فإف مستكل االستجابة يحد مف تصنيؼ الحدث عمى أنو كاراة ،أما إذا
كانت اإلمكانيات أقؿ فإف األمر يستدعي طمب المساعدة مف األطراؼ الخارجية لمتعامؿ مع
الكاراة.
 . 3ردة فعؿ المكاطنيف :كىك مرتبط بإدراؾ المكاطنيف لممخاطر كاألخطار ،فقد يككف الحدث محدكد
ك ااره محدكدة كيتطمب ذلؾ التدخؿ لمحد مف انتشار الذعر بيف الناس.
سادسان :العالقة بيف األزمة كالكارثة
يعتبر مفيكـ األزمة كالكاراة مف المفاىيـ األكار التصاقان فيما بينيما ،إال أنيما يختمفاف،
حيث أف الكاراة ينتج عنيا خسائر فادحة ،قد تؤدم إلى التأاير السمبي المباشر عمى نشاط كمصال
الدكلة ،إال أف األزمة تتككف مف تعقد كتشابؾ المكاقؼ كاألحداث كعدـ التجاكب بيف طرفيف ،لكف
يمكف السيطرة عمييا بالمقكمات كاإلمكانيات الداخمية ،كحسف التنسيؽ كايجاد البدائؿ كالحمكؿ كبالرغـ
مف االختبلؼ بيف المصطمحيف ،أال أف ىناؾ عبلقة كايقة بينيما ،حيث مف الممكف أف يككف كبلىما
سببان أك نتيجة لآلخر .كيكض الجدكؿ ( )2.1أكجو االختبلؼ بيف األزمة كالكاراة.
كيرل الباحث أف الكاراة تشخص مف خبلؿ نتائجيا كتعقد بدائميا التي تحمؿ المخاطرة في
كافة مراحؿ نشكئيا ،فبل يمكف اعتبار أم حدث عمى أنو كاراة إال مف خبلؿ نتائجو ،لكف يمكف
تصنيفو عمى أنو كاراة كشيكة ما لـ يتـ اتخاذ التدابير المبلئمة لمنع حدكاو كتفادم ااره.
كيرل الباحث أف االرتباط بيف كاقع قطاع غزة باألزمات أم انر مستم نار ،كأزمة الكيرباء ،كغاز
الطيي ،كالكقكد ،كالمعابر ،كالصحة ،كمياه الشرب ،كالحصار ،كاألسرل ،في حيف ترتبط الكاراة
باجتياحات االحتبلؿ اإلسرائيمي التي تشكؿ اضطرابان عنيفا في كظائؼ المجتمع ،حيث الكضع أكار
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سكءان مما ىك عميو في األصؿ ،باإلضافة إلى الككارث الطبيعة المتعمقة بالزالزؿ كالمنخفضات
الجكية أم المصاحبة لمتغير المناخي.
جدكؿ ( :)2.1أكجو الختالؼ بيف األزمة كالكارثة
أكجو المقارنة
عنصر المفاجئة
التيديد لممصالح
الحيكية
الضغط عمى

متخذم القرار
الخسائر
الدعـ
التدخؿ
التنبؤ بكقكعيا
أنظمة كتعميمات
المكاجية

الكارثة

األزمة
مفاجئة تصاعدية

مفاجئة كاممة

تماؿ أعمى تيديد لممصال

قد ال تؤار عمى المصال الحيكية لمدكلة
يختمػػؼ مسػػتكل الضػػغط طبق ػان لنػػكع كحجػػـ

ضغط عالي كتكتر عالي

الكاراة

معنكية كربما مادية كبشرية

بشرية كمادية كبيرة

معنكم كغالبان سرم

مادم كمعمف

يمكػ ػػف التػ ػػدخؿ لرف ػ ػػع التيديػ ػػد مػ ػػف خ ػ ػػبلؿ ال يمكػػف التػػدخؿ فييػػا كلكػػف يمكػػف سػػرعة
التفاكض

التخفيؼ مف اارىا

ممكف التنبؤ بيا

مف الصعب التنبؤ بيا

داخمية

محمية كاقميمية كدكلية

المصدر :حكاش كعبداهلل ( ،2004ص  ،)5 ،4المصرم ( ،2012ص .)17
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المبحث الثاني :إدارة الككارث
الربط بيف اإلدارة كالكاراة أمر يعبر عف مدل خطكرة كصعكبة الميمة التي تكاجو صناع
القرار في ظؿ قمة البيانات كتضاربيا ،كارتباط المخاطرة في كؿ مراحؿ صناعة القرار؛ ذلؾ الرتباط
القرار الخاطئ بالخسائر كالمعاناة البشرية أكالن ،اـ بالخسائر المادية ،كيترتب عمى ذلؾ ضغطان عمى
صناع القرار ،مما يستكجب مشاركة كافة األطراؼ ،كتكزيع المياـ ،كايجاد الحمكؿ بطريقة غير
تقميدية لمتعامؿ مع المكقؼ غير االعتيادم.
أكل :مفيكـ إدارة الككارث ،كأىميتيا
ن
 .1مفيكـ إدارة الككارث:
يمكف تعريؼ إدارة الككارث عمى أنيا عبارة عف اإلجراءات كالخطكات الضركرية كالبلزمة
لمتعامؿ مع كضع غير طبيعي أك عادم؛ كذلؾ بيدؼ تقميؿ األضرار كالخسائر في األركاح
كالممتمكات ألقصى حد ممكف (الدليمي  ،2009 ،ص .)456
كيعنى عمـ إدارة الككارث باألنظمة كالقكاعد كالطرؽ كالتعميمات التي يجب اتباعيا لمتعامؿ مع
ُ
المخاطر الكبيرة لمحاكلة تجنبيا كتقميؿ خطرىا .كتشمؿ التحضير ،كاالستعداد لحاالت الككارث قبؿ

كقكعيا ،كاالستجابة ليا ،كاعادة البناء بعد الككارث إذا كقعت .كىي عممية مستمرة لمراقبة كادارة
المخاطر لمحاكلة تجنبيا أك التخفيؼ مف اارىا (جامعة الممؾ فيصؿ.)2015 ،
 .2أىمية إنشاء إدارة الككارث:
تكض

خطة الدفاع المدني الفمسطيني ( )2010لمتعامؿ مع الككارث أىمية إنشاء إدارة

لمككارث في فمسطيف ،حيث تكمف األىمية باآلتي:
 تحقيؽ التناسؽ كالتكامؿ بيف األطراؼ المعنية في إدارة الككارث كأصحاب المصمحة لسد
العجز في اإلمكانيات كالتعامؿ مع نقاط الضعؼ.
 تحقيؽ الفعالية مف خبلؿ التنسيؽ بيف كافة المستكيات اإلدارية الحككمية كاألىمية كالدكلية،
كضماف السيطرة كاألخذ بزماـ المبادرة في جميع مراحؿ إدارة الكاراة.
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 إيجاد مركز لممعمكمات كالخبرة يعمؿ عمى تحديث البيانات بشكؿ مستمر يعمؿ عمى تحديث
كتطكير لمخطط كالبدائؿ المتاحة التي يمكف االستفادة منيا في مكاجية الككارث.
كيرل الباحث أف أىمية إنشاء إدارة لمككارث تكمف في إيجاد جية مختصة تعمؿ عمى تعزيز
الاقة بيف الجميكر كالجيات المعنية بإدارة الككارث ،كتخاطب المتأاريف ،كتعمؿ عمى إزالة الشبيات،
كمحاربة اإلشاعات ،كتخفيض التكترات المحيطة بالمكقؼ ،كمف خبلؿ تكجيياتيا تعمؿ عمى إلزاـ
الجميكر باتخاذ معايير معينة ،كأنماط استيبلؾ محددة ،كأساليب كقائية مف األمراض ،كحفظ
األطعمة ،كأساليب اإلخبلء كاإليكاء ،مما يخفض مف مخاطر الككارث كعمؿ عمى إزالة األخطار.
ثانيان :نظريات كمنيجيات إدارة الطكارئ/الككارث
ظير مفيكـ إدارة الككارث كحقؿ مف حقكؿ البحث العممي خبلؿ السنكات القميمة الماضية،
حيث تـ إجراء أكار مف نصؼ األبحاث المتعمقة بإدارة الككارث خبلؿ العقديف المنصرميف ،مما
كبير في نظريات كأساليب إدارة الككارث .كيستخدـ مصطم
أحدث تطك انر
ان

إدارة الطكارئ بطريقة

تبادلية مع مصطم إدارة الككارث ،فإدارة الككارث تتضمف الخطط كاليياكؿ كالترتيبات المعمنة لدمج
الجيكد االعتيادية لمحككمة مع األعماؿ التطكعية الخاصة بطريقة متكاممة كمنسقة لبلستجابة
لؤلحداث الطارئة كيمكف تنفيذىا عند حدكث الكاراة (Moe & Pathranarakul, 2006, p.
) .398فعندما تتعرض شريحة مف المجتمع بشكؿ منفرد لنكع مف الضغط البيكلكجي أك االقتصادم
أك النفسي بينما تستمر باقي شرائ المجتمع األخرل بالنمك كاستغبلؿ مكاردىا بشكؿ اعتيادم فاف
ىذه الكاراة تسمى كاراة خارجية ( ،)Exogenousلكف عندما تقع كافة شرائ المجتمع تحت تجربة
شديدة الخطر كتتشارؾ كافة شرائ المجتمع نفس سمات الكاراة مف حيث الضرر كاأللـ كاالضطراب
في كظائؼ النظاـ االجتماعي تككف الكاراة باطنية النمك أك ذاتية ( ،)Endogenousكفي جميع
األحكاؿ فإف ىذا التصنيؼ يبيف أنو عندما تقع الكاراة ال بد مف إدارتيا كالتحضير ليا كالتخفيؼ
كالتعافي مف أاارىا كىذه العممية اصطبلحان تسمى إدارة الطكارئ /الككارث

(Slymaker,

& Christiansen, & Hemming, 2005, p. 17; Mohapatra, 2009, p. 12; Moe
)،Pathranarakul, 2006, p. 399
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كتتككف إدارة الطكارئ مف خمس مراحؿ ىي التنبؤ ،التحذير ،اإلغااة الطارئة كاعادة التأىيؿ
كاعادة البناء ،كتحتكم ىذه المراحؿ في إدارة الككارث لؤلنشطة األربعة الرئيسة كىي أنشطة التخفيؼ،
االستعداد ،االستجابة ،كالتعافي.
(أ)

التنبؤ :كفي ىذه المرحمة يتـ تنفيذ أنشطة االستعداد كالتخفيؼ كاتخاذ معايير مييكمة لمحد مف
األثر السمبي لمكاراة الطبيعية أك األخطار الناجمة عف التكنكلكجيا أك البيئة ،كذلؾ عند كقكع
الكاراة ،أك اتخاذ معايير غير مييكمة يتـ اعتمادىا بشكؿ مسبؽ لضماف استجابة فاعمة
عندما يقع الخطر كتشمؿ خطط اإلنذار ،كتفادم األخطار ،كاالستعداد لمرد الفعاؿ.

(ب) اإلنذار :كتشير ىذه المرحمة إلى تقديـ معمكمات فعالة ككافية في تكقيت مناسب مف خبلؿ
مؤسسات محددة تسم

لؤلفراد كالمجتمعات الذيف ىـ عرضة لمخطر أف يتخذكا إجراءات

كقائية ،لتقميؿ كتفادم الخطر ،كاالستعداد لبلستجابة عند كقكع الكاراة.
(ج)

اإلغاثة الطارئة :كتشمؿ تقديـ مساعدات كتدخبلت أاناء أك مباشرة بعد حدكث الكاراة كذلؾ
لمحفاظ عمى حياة البشر كتمبية االحتياجات األساسية ،كتككف فكرية ،كعمى المدل القصير.

(د)

إعادة التأىيؿ :كتشمؿ اتخاذ ق اررات كأفعاؿ بعد الكاراة إلعادة كاصبلح كتحسيف أحكاؿ
المعيشة كما كانت قبؿ حدكث الكاراة .إال أنو يجب تشجيع الناس عمى اتخاذ تعديبلت
ضركرية لمحد مف خطر الكاراة.

(ق)

إعادة البناء :كتشمؿ ىذه المرحمة جميع األنشطة السابقة كجعميا أكار فعالية ،فتيدؼ مرحمة
إعادة البناء إلى ليات تطكير ليات التخفيؼ ،ك ليات االستعداد ،كطرؽ االستجابة ،كأساليب
التعافي ،الستعادة أنظمة دعـ الحياة في المجتمع بشكؿ أفضؿ مف السابؽ (Mannakkara
).& Wilkinson, 2014, p. 330
 .1التحكلت في إدارة الطكارئ:
حدات الكاير مف التغيرات كالتكجيات في إدارة الطكارئ/الككارث ،كانصب االىتماـ عمى

الحد كالتخفيض مف مخاطر الككارث كتجنب األاار السمبية لمككارث كالعمؿ عمى مكافحة أسباب شدة
تأايراتيا كالتعامؿ معيا كفرص لمتنمية بدالن مف اعتبارىا أحداث مأساكية ،لذلؾ مرت إدارة الككارث في
ابلث تحكالت رئيسية يمكف إجماليا كاآلتي حسب ) (Baumwoll, 2008, pp. 36-37كاآلتي:
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التحكؿ األكؿ :منيجيات اليشاشة:

(أ)

كبالرجكع لمفيكـ المخاطرة كاعتبارىا أنيا فرصة لمتعرض لمخسارة ،يشير األدب اإلدارم إلى أف
ىناؾ طريقتاف لمتخفيض كالحد مف مخاطر الككارث ،األكلى تركز عمى تخفيض معدؿ تكرار الكاراة
كاألخرل بتقميؿ درجة اليشاشة كالضعؼ المجتمعي ،فتخفيض معدؿ تكرار الكاراة يتطمب القدرة عمى
التحكـ بالطبيعة كىك أمر مستحيؿ ،إال أف ىناؾ بعض الممارسات البشرية التي مف الممكف الحد مف
بعض اار الكاراة كتقميؿ معدؿ حدكايا ماؿ مكافحة التصحر مف خبلؿ تحسيف أساليب الزراعة .أما
الطريقة الاانية فيي تتطمب تكفير ضمانات بعدـ تحكؿ األخطار إلى ككارث مف خبلؿ تقميؿ درجة
اليشاشة كتعزيز المركنة المجتمعية؛ فاألخطار ال تصب ككارث إال إذا تخطت إمكانيات كقدرات
المجتمع.
(ب)

التحكؿ الثاني :التركيز عمى أنشطة ما قبؿ الكارثة:

كقد سادت لفترة طكيمة مف عمر إدارة الككارث ،حيث كاف التركيز منصب عمى أنشطة االستعداد
كأنشطة التعافي ،كىي أنشطة يتـ اتباعيا بعد حدكث الكاراة انتظا انر لحدكايا مرة أخرل ،كاعتبرت أف
جيكد اإلغااة كالمساعدات أنشطة قصيرة األجؿ .كفي عاـ 1987ـ قررت الجمعية العامة لؤلمـ
المتحدة بتسمية عقد التسعينيات بالعقد الدكلي لمتخفيض مف مخاطر الككارث ( ،( IDNDRكذلؾ
بيدؼ دفع الدكؿ لمتحكؿ مف التركيز عمى جيكد الحد مف مخاطر الككارث عمى المستكل المحمي إلى
خمؽ السبؿ كتنسيؽ الجيكد عمى المستكل الدكلي كاعتمدت األمـ المتحدة استراتيجية "Yokohama
" Strategy and Action Plan for a Safer Worldكتـ تطكيرىا عاـ  200مف خبلؿ UN -
 ISDRلتعزز أنشطة ما قبؿ الكاراة أك ما يعرؼ اصطبلحان الحد مف مخاطر الككارث (.)DRR
(ج)

التحكؿ الثالث :إدارة الككارث عمى المستكل المجتمعي (:)CBDM

كىي منيجية جديدة في الحد مف مخاطر الككارث كىي عمى النقيض مف منيجيات التدخؿ
التاريخية المصممة مف أعمى إلى أسفؿ ،التي كانت مكجية بالخبراء كالتكنكلكجيا ،ففي العقديف
األخيريف انصب التركيز عمى منيجيات المستكل المجتمعي ،التي تعمؿ عمى إزالة أسباب كمصادر
اليشاشة كالحد مف مخاطر الككارث ،كتـ استحداث المنيجية المجتمعية بكاسطة مركز الدراسات
كالحد مف الككارث كمركز الدراسات االجتماعية كالكقاية مف الككارث في أمريكا البلتينية.
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كيمكف إجماؿ االنتقادات التي كجيت لممنيجيات السابقة كالتالي:
 أنيا منيجيات تقمؿ مخاطر الككارث كال تعالج اليشاشة المجتمعية ،فيي تركز عمى األعراض
كال تعالج األسباب.
 المنيجيات التقميدية ال تأخذ بعيف االعتبار اىتمامات كحاجات كمتطمبات أصحاب المصمحة
كخصكصا المجتمع.
كتبنػت الكايػػر مػف المؤسسػػات (اليػبلؿ األحمػػر كككػػاالت األمػـ المتحػػدة) المنيجيػة المجتمعيػػة كتػػـ
اعتمادىا مف قبؿ األمـ المتحدة كمنيجية تنمية لمحد ممف مخاطر الككارث تػـ نشػر ممارسػاتيا الجيػدة
في كتاب الممارسات الجيدة لممنيجية المجتمعية لمحد مف مخاطر الككارث.
 .2اإلدارة الشاممة لمطكارئ /الككارث ( Comprehensive Emergency/ Disaster
:)Management - CEM
تعتبر إحدل أكائؿ األعماؿ التي أدت إلى تطكير دكرة حياة إدارة الككارث ،كظيرت ىذه
النظرية عاـ  ،1975كتعمؿ إدارة الككارث الشاممة عمى ضماف مشاركة جميع المنظمات كالمؤسسات
كالعمؿ معان بصكرة منيجية منظمة ،ككفؽ خطة لمتعامؿ مع كافة األكضاع الطارئة ،كقد تطكر مفيكـ
إدارة الككارث الشاممة ليشمؿ أربعة أنشطة تتماؿ في االستعداد ،االستجابة ،التعافي ،كالتخفيؼ كالتي
عرفت فيما بعد باإلطارات األربعة إلدارة الككارث الشاممة ،كيكمف اليدؼ المنشكد مف إدارة الككارث
في التخفيض قدر اإلمكاف مف درجة السكء في أكضاع المجتمعات عند التعرض لمكاراة ،ككذلؾ
مف درجة الضعؼ كاليشاشة قبؿ كقكع الكاراة .إال أف الككارث الطبيعية ماؿ تسكنامي سنة
( ،)2004كاعصار كاترينا سنة ( ،)2005كحرائؽ غابات أستراليا سنة( )2009أظيرت كبشكؿ
قاطع أنو مف الصعب تحقيؽ ذلؾ بسبب اتساع حجـ الكاراة كتسارع أحداايا كمحدكدية المكارد،
كاتساـ الككارث بعدـ التأكد بنتائج أحداايا كعدـ القدرة عمى تقدير المنافع كالمخاطر ،فالككارث ذات
خاصية ديناميكية مفاجئة الحدكث معقدة النتائج (Chatfield , Wamba, & Tatano, 2010,
).p. 2
كفي كاير مف الدكؿ تتمركز أنشطة إدارة الطكارئ في أجيزة كأقساـ الحككمة ،فيي تتطمب
التخطيط كالتنظيـ كحشد المكارد كالتي تتشابو مع مراحؿ إدارة المشركع .فالمشركع محاكلة مؤقتة يتـ
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تنفيذىا إلنتاج منتج مميز ،بينما إدارة المشركع تعني بتطبيؽ المعرفة كالميارة كاألدكات كالتقنيات في
أنشطة المشركع لتمبي متطمباتو بكفاءة كفاعمية .كمف ىنا تتشابو إدارة الطكارئ مع إدارة المشركع ،مف
حيث تقديـ منتج أك خدمة متميزة مف حيث الطبيعة لممنتفعيف (المتأاريف بالكاراة) ككذلؾ الصفة
المؤقتة ،كذلؾ يتطمب معرفة كميارة كأدكات كتقنيات إلدارة الطكارئ.
كيرل الباحث – أنو في مراحؿ بداية المشركع يتـ جمع البيانات مف خبلؿ بحكث التسكيؽ كالتعرؼ
عمى المؤشرات التي يمكف مف خبلليا تقديـ المنتج المبلئـ لمسكؽ ،ككذلؾ األمر بالنسبة إلدارة
الطكارئ التي تعمؿ عمى التخطيط مف خبلؿ البحث عف مؤشرات عامة لمبيئة ،تقكـ مف خبلليا
بعممية التقييـ المبدئي لؤلكضاع ،كمف اـ العمؿ عمى التخفيؼ مف حدة األخطار كتقميؿ احتمالية
كقكع المخاطر ،فإدارة الككارث تضطمع باالستعداد لما ىك غير متكقع كيتعداه إلى المجيكؿ ،كلكي
يتحقؽ االستعداد المبلئـ كالفعاؿ ال بد مف إيجاد فاصؿ زمني معقكؿ بيف عممية اإلنذار المبكر ككقت
حدكث الكاراة ،مما يجعؿ عممية االستجابة أكار فعالية في الحد مف الخسائر عند تعرض المجتمع
لممكجة األكلى مف الصدمة ،أم إتاحة القدرة إلصحاب المصمحة كالمعنييف عمى أف يقكمكا بردة فعؿ
تككف أقكل كأقدر مف ناحية التجييزات كاالستجابة ألكلكيات كحاجات المتأاريف بالكاراة ،إف لـ تكف
أفضؿ فيجب أف تساكييا عمى األقؿ مف ناحية القكة ،كاال أصبحت النتائج أكار تدىك انر كأعظـ ضر انر.
كيكض الجدكؿ ( )2.2العبلقة بيف مراحؿ إدارة المشركع كمراحؿ إدارة الككارث الشاممة ،حيث تأخذ
مراحؿ إدارة الككارث تقسيمات مراحؿ إدارة لمشركع في مضمكنيا.
جدكؿ ( :)2.2العالقة بيف إدارة المشركع كمراحؿ إدارة الطكارئ
مراحؿ دكرة حياة المشركع
البداية

التخطيط

مراحؿ إدارة الطكارئ
التنبؤ

قبؿ

اإلنذار
التنفيذ

اإلغااة الطارئة
إعادة التأىيؿ قصير المدل

الكتماؿ

التكقيت

إعادة األعمار طكيؿ المدل

المصدر(Moe & Pathranarakul, 2006, p. 401) :
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األنشطة
التخفيؼ
االستعداد

أاناء

االستجابة

بعد

التعافي

المنيجية
استباقية

ردة فعؿ/
تفاعمية

كقد كجيت انتقادات إلدارة الككارث الشاممة حيث لـ تكض طرؽ تكليد البدائؿ أك تقديـ
شركحات حكؿ الخمؿ في التركيبة المجتمعية خبلؿ مرحمة كقكع الكاراة ،فعند كقكع الكاراة تحدث
تغيرات دراماتيكية في التركيبة المجتمعية ،كيفقد المجتمع جزءان مف مكارده أك تجعؿ إمكانية الكصكؿ
إلييا غير ممكف ،مما يفقد المجتمع القدرة عمى تركيز أنشطتو ،كما أف المراحؿ المتعمقة بدكرة حياة
الكاراة مبنية عمى أساس تحديد المخاطر كليس الحد مف أارىا ،كقد أظيرت الدراسات السابقة أف
التركيز في إدارة الككارث الشاممة قد كقع عمى مرحمتي االستعداد كالتخفيؼ بشكؿ أكبر مف مرحمتي
االستجابة كالتعافي ).(Mohapatra, 2009, p. 14
 .3اإلدارة المتكاممة لمطكارئ /الككارث المتكاممة ( Integrated Emergency/ Disaster
:)Management
تقكـ ىذه النظرية عمى أساس تحقيؽ التكامؿ بيف جميع أنشطة إدارة الككارث ،حيث تقسـ
أنشطة إدارة الككارث إلى أنشطة استباقية ( )Proactiveكأنشطة تفاعمية ( ،)Reactiveفاألنشطة
كبناء عمى تحديد المخاطر ،يتـ كضع أنشطة
االستباقية تتطمب التحديد كالتعرؼ عمى المخاطر
ن

التخفيؼ كاالستعداد ضمف مرحمتي التنبؤ كالتحذير ،أما األنشطة التفاعمية البعدية ()reactive
تتضمف أنشطة تقييـ األار كتحديد مستكياتو الناتجة عف الكاراة ،كيمكف تنفيذ أنشطة االستجابة

كالتعافي لتحسيف أنشطة كأنماط اإلنذار ،كاإلغااة الطارئة ،كاعادة التأىيؿ ،كاعادة البناء .كتعتبر
عممية تحديد كتقييـ المخاطر مف أىـ اإلجراءات في إدارة الككارث المتكاممة ،فيي عممية مستمرة
كدقيقة تعتمد عمى جكدة البيانات كالمعمكمات ،كالتي تشكؿ مدخبلت ىامة مف أجؿ عممية الحد
كتقميؿ األار السمبي كالعكسي لمكاراة ،فالقياـ بعممية تقييـ المخاطر مبنية عمى مراجعة السمات
التكنكلكجية كاألخطار المحيطة بالمجتمع كالمكقع الجغرافي ،كدرجة تركز عكامؿ الضعؼ كاالنكشاؼ
كمعدؿ تكرار حدكث الكاراة ،ككذلؾ عممية تحميؿ األبعاد االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية المتعمقة
بالضعؼ كاليشاشة ،خذيف بعيف االعتبار قدرة المجتمع عمى التكييؼ مع سيناريكىات الككارث
المتكقعة ،كعادة ما يقكـ بتنفيذ عممية تحديد كتحميؿ المخاطر خبراء مف أصحاب المصمحة مف
مختمؼ المستكيات؛ كيككف اليدؼ مف عمميات التقييـ كالتحميؿ ىك إعادة ترتيب أكلكيات المجتمع،
مف خبلؿ ضماف مشاركة أكسع ألصحاب المصمحة في عمميات تقييـ المخاطر كاتخاذ الق اررات كبناء
القدرات كتصميـ خطط يتـ تنفيذىا مستقببل ).(Mojtahidi & Oo, 2006, p. 360
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كيشير ،2006( Moe & Pathranarakulص  )408 ،398إلى أنو يمكف الحصكؿ عمى الكاير
مف المكاسب مف تطبيؽ المنيجية المجتمعية المتكاممة ،فيي تعمؿ عمى تحسيف األنشطة االستباقية
كاألنشطة التفاعمية ،كالتخفيؼ كاالستعداد كأنظمة اإلنذار المبكر قبؿ كقكع الكاراة ،فبعض الككارث
الطبيعية يمكف تصنيفيا بتكقيت حدكايا ،فبعض الككارث بطيئة الكقكع نسبيان مما يساعد عمى اتخاذ
إجراءات تخفيؼ سريعة كفعالة كمف أمامتيا (القحط ،الفيضانات ،كالبراكيف) ،كىناؾ ككارث تحدث
بشكؿ سريع كمفاجئ ماؿ تسكنامي ،كالفيضانات كاألعاصير مما يستدعي تفعيؿ ما تـ تجييزه مف
خطط كتـ االستعداد لو بشكؿ فعمي ،فالفاصؿ الزمني بيف اإلنذار ككقكع الكاراة يمكف أف يعمؿ عمى
إنقاذ حياة الناس كالممتمكات كالحيكانات كغيرىا مف األمكر اليامة فيي عممية إدارة لمكاراة مف أسفؿ
إلى أعمى.
األنشطة األربعة لإلدارة المتكاممة لمطكارئ /الككارث:
(أ)

أنشطة الستعداد (:)Preparedness
ىي عبارة عف المعايير المكضكعة بشكؿ مسبؽ لمتنبؤ كاالستجابة ألم حدث يحكم مخاطر،

فيي جممة مف معايير مكضكعية يتفاعؿ معيا المجتمع كاألفراد بشكؿ مناسب قبؿ كأاناء كبعد أم
كاراة ماؿ نظاـ اإلنذار المبكر ،فقبؿ كقكع الكاراة عادة ما يتـ تصميـ أنشطة االستعداد لمتخطيط لما
ىك غير متكقع لرفع كزيادة جاىزية المؤسسات كالمجتمعات لبلستجابة لمككارث بشكؿ فاعؿ كدقيؽ
كذلؾ لتقميؿ مستكيات الخسائر إلى أدني مستكياتيا إف لـ يكف في المقدرة تفادييا (ISDR, 2004,
).p. 166; Zyl, 2006
(ب)

أنشطة الستجابة (:)Response
تبدأ مرحمة االستجابة منذ المحظة األكلي لكقكع الكاراة ،كىي مخصصة لمتخفيض مف حدة

األكضاع التي تيدد الحياة كايقاؼ أم ضرر إضافي في الممتمكات ،كعادة ما تككف فترة االستجابة
قصيرة كيتـ فييا تقديـ الخدمات لممجتمع المتأار لضماف االستقرار كضماف استم اررية أنظمة دعـ
الحياة الطبيعية في المجتمع.(Chatfield , Wamba, & Tatano, 2010, p. 2) .
كلتجنب اليدر الزمني كالذم قد يشكؿ سببان في ىبلؾ المتضرريف ،يمكف التسريع في عمميات
االستجابة مف خبلؿ تنسيؽ القدرات المؤسساتية ،كتحقيؽ الجاىزية كالتخطيط في الحاالت الطارئة،
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ككجكد لية استجابة طارئة فعالة كمعمنة ،كتنظيـ المشاركة التطكعية الفعالة كالكفؤة (الدبيؾ،2008 ،
ص .)31
(ج)

أنشطة التعافي (:)Recovery
كقد تككف أنشطة قصيرة أك طكيمة المدل يتـ اتخاذىا بعد الكاراة ،كتيدؼ إلى استعادة

السكاف المتأاريف كالمجتمعات إلى أحكاليـ الطبيعية التي سبقت كقكع الكاراة ،كتتضمف مجمكعة
إجراءات تتركز حكؿ تقديـ المسكف المؤقت ،كتقديـ المساعدات المالية كاستعادة مبدئية ألنظمة
الخدمات كاصبلح البنية التحتية عمى المدم القصير ،أما عمى المدل الطكيؿ فتشمؿ إعادة البناء
كاصبلحات البيئة المادية كاالقتصادية

& (ISDR, 2004, p. 166; Mannakkara

).Wilkinson, 2014, p. 330; Chatfield , Wamba, & Tatano, 2010, p. 3
(د)

أنشطة التخفيؼ (:)Mitigation
كتتماؿ في اتخاذ معايير تعمؿ عمى الحد أك التقميؿ مف اآلاار التدميرية لؤلخطار كالدركس

المستفادة مف أحداث الكاراة المتسارعة ،كيمكف أف تككف مرحمة التخفيؼ قبؿ أك بعد الكاراة.
فالتخفيؼ يتضمف أنشطة طكيمة المدل تصمـ لمنع أم أحداث طارئة في المستقبؿ كتقميؿ الضرر
الذم قد ينتج عف حدكث كاراة أخرل ،كيتـ العمؿ عمى تحديد كتعديؿ أار المخاطر كتقييـ كتقميؿ
درجة اليشاشة كاالنكشاؼ لؤلخطار كمنع حدكث أم خسائر محتممة في المستقبؿ ،أم أف مرحمة
التخفيؼ تشمؿ عممية تغيير كتطبيؽ لسياسات كاستراتيجيات جديدة في إدارة الككارث (Chatfield ,
).Wamba, & Tatano, 2010, p. 3
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المبحث الثالث :المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ كأطر عمميا
أكلن :المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ الككارثCommunity - Based ( :
)Emergency/ Disaster Management approach
ظير مصطم المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث ( - )CBDMأك ما يطمؽ عمييا إدارة
الككارث عمى المستكل المجتمعي  -في أكاخر القرف العشريف )،(Maskrey, 1986, p. 39
ٍ
بشكؿ كاسع في العديد مف البرامج ،كتقكـ المنيجية عمى أساس بناء الشراكة مع
كانتشرت المنيجية
المجتمع متمابل بالقيادات المجتمعية ،ككذلؾ الخبراء في مجاؿ المخاطر كالتعافي مف الككارث
كككاالت إدارة الطكارئ كالسمطات المحمية كالمؤسسات األكاديمية العامة ككؿ مف ىك قادر عمى أف
يساىـ في المساعدة حسب تخصصو كمسؤكلياتو ،ككذلؾ اكتشاؼ المشكبلت كتطكير الحمكؿ مف
خبلؿ دمج القطاع الخاص كالخبراء مف المقيميف داخؿ المجتمع ،كتطكير برامج لمتعافي مف أار
الكاراة مف خبلؿ تشكيؿ مجمكعات صغيرة تتمتع باالستقبللية في العمؿ يمكف تسميتيا مؤسسات
مجتمعية (.(Mohapatra, 2009, pp. 210,212.215) ،)CBOs
كلكي يتـ التخطيط كبناء مجتمعات أكار أمنان ،يجب عمى المخططيف فيـ المجتمعات كدرجة
اليشاشة كالضعؼ تجاه المخاطر ،فمنيجية إدارة الككارث عمى المستكل المجتمعي تقدـ سمسمة مف
الخطكات العممية ،مف خبلؿ دمج مجمكعة مف أطر العمؿ الخاصة لمتعرؼ عمى المخاطر كتقييـ
درجة الضعؼ كاليشاشة كاكتشاؼ كتطكير حمكؿ لممشكبلت مف خبلؿ التدريب عمى سيناريكىات
االستجابة كاكتساب الميارات األساسية في التعامؿ مع األكضاع الطارئة ،فالمجتمع ىك األكار قدرة
عمى تحديد أكلكياتو كيعرؼ قيمة مكارده (Mohapatra, 2009, p. 222; JANI, 2010, p.
) ،14كنظ انر التساع مدل كحجـ كأار الكاراة أصب ىناؾ تحكالن في نظريات كمنيجيات إدارة الككارث
مف خبلؿ إشراؾ المجتمع المتأار في جميع مراحؿ كأنشطة إدارة الككارث ،فمنذ بداية التسعينات
كحتى بداية القرف الحادم كالعشريف تبنت عدة ككاالت دكلية كالصميب األحمر الدكلي كاليبلؿ
األحمر الدكلي كككاالت األمـ المتحدة المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث كقد تـ تجميع كافة
الممارسات في كتاب نحك بناء مجتمعات مرنة تجاه الككارث :تطبيقات جيدة كدركس مستفادة
)(Mohapatra, 2009, p. 16; Maskrey, 1986, p. 39
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 .1مفيكـ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ /الككارث ،كأىميتيا:
المنيجية المجتمعية ىي عممية يتـ مف خبلليا إشراؾ المجتمعات المعرضة لمخطر في عممية
تحميؿ كمعالجة كتقييـ كمراقبة مخاطر الككارث لكي يتـ تخفيض درجة اليشاشة كالضعؼ لدييـ
كتعزيز قدراتيـ ).(JANI, 2010, p. 14
كىي عممية تقكـ عمى أساس إشراؾ فعالة لممجتمعات المعرضة لمخاطر الككارث في تحديد
كتحميؿ كمعالجة كمراقبة كتقييـ مخاطر الككارث مف أجؿ تخفيض درجة اليشاشة كتعزيز قدرات
المجتمع ).(Murhed & Kafle , 2003, p. 17
كيكض  ،1989( Maskreyص  )42أف االىتماـ منصب عمى المعرفة المحمية لدل
المجتمعات كأكؿ مستجيب لمككارث ،كىذا يعني أف السكاف ىـ قمب عممية اتخاذ القرار ،كتماؿ عممية
إشراؾ المجمكعات الميمشة في إدارة الككارث ىي السمة األساسية ليذه النظرية ،في حيف يتـ تقديـ
المساعدات لممجمكعات االجتماعية األكار ىشاشة لضماف نجاح عممية التنفيذ.
أىمية المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ /الككارث:
خبلؿ تطبيؽ المنيجية المجتمعية ،ال يككف المجتمع فقط مستفيدان بؿ العبان أساسيان في كؿ خطكة مف
خطكات عممية اإلدارة ،كتبرز أىميتيا حسب ،2010( JANIص )14ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:
 يمكف الحصكؿ عمى بيانات مبلئمة كمناسبة لعممية إدارة الككارث حيث أنيا تعكس ارء ككاقع
أعضاء المجتمع كخاصة الفئات األكار ىشاشة كضعفان.
 تطكير قدرات المجتمع المتمامة بالاقة بالنفس ،المعرفة كالميارات ،فيي تيدؼ إلى التخمص
مف مكاطف الضعؼ كالعمؿ عمى تعزيز مكاطف القكة لدل المجتمع.


تستطيع الجيات الخارجية (الخبراء ،المستشاريف ،الحككمات ،كغيرىا) كالتي تعنى بعممية
إدارة الككارث مف تككيف صكرة كاضحة كفيـ أفضؿ لممجتمع.

 يمكف الحصكؿ عمى نتائج أفضؿ ألنشطة التنمية كتنفيذىا بشكؿ أكار فعالية كنجاعة مف
خبلؿ تنكيع فرص التنمية المستدامة.


تحقيؽ االستقرار في حياة األفراد داخؿ المجتمع مف خبلؿ بناء الاقة بيف مختمؼ األطراؼ
كايجاد إدراؾ مشترؾ لؤلخطار كالمخاطر التي تحيط بالجميع.
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 .2سمات المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ /الككارث:
 التركيز عمى المجتمعات المحمية لكي تزيد مف قدرتيا عمى التعامؿ مع مكاردىا كفؽ
استراتيجيات تعامؿ كاضحة فدكر المجتمعات مركزم في إدارة الككارث.
 تدكر جميع األنشطة عمى تخفيض مستكيات اليشاشة كظركفيا كاقتبلع أسباب الضعؼ،
كتحكيؿ المجمكعات كالمجتمعات اليشة كالضعيفة إلى مجمكعات مرنة كقادرة عمى مجابية
الككارث.
 يشارؾ المجتمع في كافة مناحي عممية إدارة المخاطر كالككارث مف بداية تحميؿ المكقؼ إلى
عممية التخطيط كالتنفيذ كالمراقبة.
 ضماف اشتراؾ كافة أصحاب المصمحة في عممية إدارة الككارث مف أجؿ تعظيـ قاعدة المكارد
المتاحة في المنطقة المتأارة.
 يتـ ربط كافة المؤسسات المحمية ،بشكؿ أفضؿ مع المؤسسات الدكلية كالكطنية لحؿ تعقيدات
القضايا المرتبطة باليشاشة كالضعؼ لدل المنطقة المتأارة.
 تغذم الدركس المستفادة مف الممارسات عممية التخطيط كمف اـ تطكير الخطط.
 معالجة قضايا عدـ المساكاة كالتيميش المبني عمى النكع االجتماعي(الجندر) لتحييده كعامؿ
مساعد عمى اليشاشة كتحكيمو إلى عامؿ يزيد مف المركنة.
;(JANI, 2010, p. 15; Chen, Liu, & Chan, 2006; Lorna , 2003, p. 271
)Maskrey, 1986, p. 39; Josheph-Brown & Dawn Tuiloma , 2012, p. 17
 .3المبادئ األساسية لممنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ /الككارث:
مف خبلؿ مراجعة األدب البحاي ،نجد أف ىناؾ جممة مف المبادئ التي تحكـ تطبيؽ المنيجية
المجتمعية في إدارة الككارث كاف اختمفت سياقات التطبيؽ كيمكف أف نكجز بعضيا حسب المبادرة
المشتركة مف أجؿ المناصرة في فيتناـ  ،2014 ( JANIص )17ك ،1986( Maskery
ص)43
(أ)

مركزية دكر المجتمع في إدارة الككارث :فالمجتمع ليس منتفعان فقط ،فمف خبلؿ العممية
التشاركية يتخذ دكر المخطط كالمنفذ كالقائد ،فيي تعمؿ عمى تمكيف األفراد كالمجتمعات مف
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خبلؿ مشاركتيـ في كافة مراحؿ عممية اإلدارة ابتداء مف تقييـ المخاطر كتطكير الخطط
كتطبيقيا كتقييميا.
(ب)

إعطاء األكلكية لمفئات األكثر ضعفا كىشاشة :فالمجتمع يأخذ زماـ المبادرة لحؿ مشكبلتو
التي يعاني منيا فيي تعكس مبدأ التجاكب مف خبلؿ التركيز عمى الفئات األكار ىشاشة
ماؿ المرأة ،األطفاؿ ،كبار السف ،ذكم االحتياجات الخاصة كالمرضى ،كمف اـ تمبية
االىتمامات األخرل لممنتفعيف كأصحاب المصمحة.

(ج)

التعرؼ عمى الطريقة التي يتـ بيا إدراؾ المخاطر :فيك الذم يحدد طريقة تصرؼ األفراد
عند الكاراة ،فالفئات المجتمعية لدييا قدرات كامكانيات ككذلؾ كمكاطف ضعؼ ماؿ :العمر،
النكع االجتماعي ،الطبقة االجتماعية ،العمؿ ،العرقية ،المغة ،الديف ،كالمكقع الجغرافي.

(د)

تطبيؽ منيجيات متعددة القطاعات كالتخصصات :فالمنيجية المجتمعية في إدارة الككارث
تعمؿ عمى تكحيد عمؿ المجتمعات المحمية كأصحاب المصمحة عمى المستكم الكطني إلدارة
الككارث كتكسيع قاعدة المكارد ،فيي تقكـ عمى أساس تقكية عبلقات الشراكة بيف المجتمع
كالمؤسسات غير الحككمية ككذلؾ القطاعات الحككمية عمى كافة المستكيات.

(ق)

دمج إدارة الككارث في عممية التنمية المحمية :تعمؿ المنيجية عمى التحسيف العاـ في جكدة
لمحياة ،فالتدخبلت في إدارة الككارث يجب أف يتـ شمميا في عممية التنمية كالتي تسعى إلى
تقميؿ الفقر كالتمييز االجتماعي كغيرىا.

(ك)

التكاممية في مراحؿ اإلدارة :فالمعايير قبؿ كأاناء كبعد الكاراة يتـ تخطيطيا مف قبؿ
المجتمع ،أم أف ىناؾ رابط بيف المجتمع كالمجتمعات األخرل ،كالمنظمات كالييئات
الحككمية ،كالككاالت الدكلية عمى مختمؼ المستكيات.

(ز)

التخفيض كالحد مف مخاطر الككارث ىك اليدؼ الرئيس لمعممية :فالعممية برمتيا تدكر حكؿ
تقميؿ األكضاع اليشة كالقضاء عمى مصادر الضعؼ ،مف خبلؿ استراتيجية تضمف تجنب
أضرار الككارث مستقببلن.

 .4خطكات تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ /الككارث:
ىناؾ العديد مف الطرؽ لتطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث ،كيرجع ىذا االختبلؼ
إلى طبيعة األىداؼ ،طبيعة المنظمة ،نكع الكاراة كالمكقع كحسب الجية المنفذة حككمية أك غير
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حككمية ،كعمى الرغـ مف ىذه االختبلفات إال أنيا تتفؽ مف حيث الجكىر في مراحؿ دكرة تطبيؽ
المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث كىي:
تحديد المجتمع كتقييـ
مخاطر الككارث

التخطيط لمحد مف
مخاطر الككارث

المراقبة كالتقييـ

التنفيذ
شكؿ ( :)2.1دكرة تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث

المصدر(JANI, 2010, p. 25) :

حيث تعتبر الخطكات السابقة ىي التسمسؿ المعيارم ،الذم يتـ العمؿ بو في تطبيؽ
المنيجية ،إال أنو يتمتع بالمركنة حيث يمكف تطبيقو في سياقات مختمفة ،كيمكف أف تتداخؿ بعض
األنشطة مع بعضيا البعض في نفس الكقت كلكف مع الحفاظ عمى المبادئ الرئيسية.
المرحمة األكلى :تقييـ المخاطر بمشاركة المجتمع لتككيف الممؼ الخاص بالمجتمع:
كىي تماؿ نقطة االنطبلؽ مف خبلؿ إنشاء عبلقة حسنة مع المجتمع ،كتيدؼ ىذه المرحمة
إلى تحديد كتحميؿ تفاعؿ كحدات المجتمع ،كتقديـ معمكمات حكؿ المخاطر كتصنيفيا كتقييـ مكاطف
الضعؼ ،ككذلؾ القدرات الكامنة في المجتمع لمتعرؼ عمى الفئات الميمشة ،كنشر كعى أفضؿ حكؿ
ظركؼ التنمية في المجتمع ،كتشبيؾ المجتمع مع الجيات المعنية .كيتـ االختيار كفؽ معايير محددة
ماؿ :إعطاء األكلكية لممناطؽ األكار عرضة لممخاطر ،كاألكار ىشاشة ،كاألقؿ خدمة مف قبؿ
الحككمة.
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 تقييـ اليشاشة كالضعؼ :أم يقكـ المجتمع بتقييـ كتحميؿ العكامؿ التي تقؼ خمؼ انكشافيـ
كجعميـ عرضة لممخاطر ،كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ الجكانب االجتماعية كالمادية كاالتجاىات
كيؤخذ بعيف االعتبار الفركقات بيف الرجاؿ ،كالنساء ،كاألطفاؿ ،كالشباب ،ككبار السف،
كالفقراء كاألغنياء.
 تقييـ القدرات :أم تحديد استراتيجيات االستعداد كاالستجابة كالتعافي كالتخفيؼ التي يتبعيا
أفراد المجتمع كيتـ ذلؾ مف خبلؿ ،تحميؿ الخبرات السابقة ،تحميؿ المكارد ،كالمنظمات العاممة
ككذلؾ حجـ التجييزات.
المرحمة الثانية :التخطيط لمحد مف المخاطر:
كتيدؼ إلى تطكير خطة لمحد مف مخاطر الككارث مف خبلؿ عممية تشاركية مع المجتمع
المستيدؼ كدمج عممية الحد مف مخاطر الككارث ضمف خطة التنمية ،كحشد المكارد بشكؿ ٍ
كاؼ،
عمى أف تككف الخطة مبنية استنادا إلى نتائج عممية تقييـ المخاطر كأف تككف كاقعية كمناسبة لكاقع
المجتمع .كضماف المشاركة الديمقراطية مف الفئات األكار ضعفان .حيث تغطى الخطة الجكانب
التالية:
 .1معمكمات أساسية تتعمؽ بالكضع الحالي لممجتمع (اقتصادم ،اجتماعي ،البنية التحتية).
 .2أىداؼ الخطة عمى أف تككف كاقعة قابمة لمقياس كمقيدة بزمف كقابمة لمتحقيؽ.
 .3خطة عمؿ الحد مف المخاطر :كتحتكم عمى المكارد كالجدكؿ الزمني كالمسؤكليات
كالمنتفعيف كالمكارد البلزمة مف الكاراة.
المرحمة الثالثة :التطبيؽ كالتنفيذ التشاركي ألنشطة الحد مف مخاطر الككارث:
كتيدؼ ىذه المرحمة إلى تكلي الفئات الضعيفة قيادة عممية الحد مف المخاطر التي تكاجييـ،
كذلؾ بدعـ كمساندة مف الجيات الحككمية أك المعنية مف الخارج ،حيث أف التنفيذ الناج كالفعاؿ
لمخطط يقكد إلى نتائج جيدة .كيتماؿ ذلؾ مف خبلؿ:
 .1مشاركة المجتمع في عممية تنفيذ األنشطة.
 .2تنفيذ األنشطة كمراقبتيا بدعـ كتنسيؽ مف كافة األطراؼ أصحاب المصمحة.
 .3ضماف التنسيؽ بيف المجتمع كالجيات ذات العبلقة.
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 .4ضماف عممية تطبيؽ مسؤكلة كشفافة.
المرحمة الرابعة :المراقبة كالتقييـ:
المراقبة :كىي عممية منظمة لجمع كتحميؿ البيانات خبلؿ عممية تقديـ المشركع ،كتيدؼ إلى التحقؽ
مف أف األنشطة تتقدـ كفؽ المسار التي كضع ليا مع تحمؿ كافة األطراؼ لمسئكلياتيـ في أداء
المياـ المككمة ليـ.
التقييـ :كىي عممية تيدؼ إلى المقارنة بيف النتائج الفعمية كاألىداؼ التي تـ التخطيط ليا ،كامكانية
استنساخ األنشطة لتطبيقيا في سياقات أخرل.
اء كمية أك كصفية ،كىي تيدؼ لتحقيؽ
عممية التقييـ كالمراقبة يمكف أف تستخدـ أساليب مختمفة سك ن

التالي:

 .1مدل تحقيؽ األنشطة لؤلىداؼ المخطط ليا.
 .2بناء نظاـ تغذية راجعة تشجع عمى التعمـ المستمر كتشارؾ المعمكمات.
 .3ضماف تطبيؽ المسائمة كالمساعدة عمى تحسيف عمميات اتخاذ القرار.
 .4تعزيز ميارات أعضاء المجتمع عمى التخطيط كالتنفيذ كحؿ المشكبلت كاتخاذ الق اررات.
كتعد مرحمة المراقبة كالتقييـ – حسب اعتقاد الباحث – مف أىـ كأصعب المراحؿ حيث أنيا تعمؿ
عمى ضماف تنفيذ ما سبؽ مف تخطيط كتنفيذ لمبرامج الخاصة بإدارة الككارث في ظؿ ظركؼ صعبة،
كتكمف أىميتيا في تحديد مكاطف الضعؼ كالقكة ،كتحديد الدركس المستفادة كالتغذية الراجعة التي
يمكف أف تشكؿ أرضية لمتعامؿ مع المستقبؿ ،كتحديد االحتياجات الطارئة كغير المتكقعة في الخطة،
كتكمف الصعكبة في عممية المراقبة كالتقييـ في تحديد األكلكيات المتغيرة بفعؿ تغير األحداث ،كتشابؾ
المكاقؼ كالضغط المتزايد عمى صناع القرار ،فعممية التقييـ كالمراقبة تتطمب إجراءات تصحيحية
فكرية لتعديؿ مسار التنفيذ ،فقد يتضارب ذلؾ مع تطكرات تكتسب أكلكية أكبر مف اإلجراء
التصحيحي المطمكب.
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ثانيا :أطر عمؿ إدارة الطكارئ /الككارث:
ن

يشير مفيكـ المنيجيات المكجية بأصحاب المصمحة إلى التخطيط كتنفيذ أنشطة التخفيؼ

كاالستعداد كاالستجابة كالتعافي ،كالتي يتـ تخطيطيا قبؿ كأاناء كبعد الككارث ،فيي تعبر عف النية
في اتخاذ إجراءات استباقية كتفاعمية إلدارة لككارث مف خبلؿ تكظيؼ آلليات اتخاذ القرار ،كمف
خبلؿ تركيبة تتضمف أصحاب المصمحة ،كالتنسيؽ المؤسساتي (Mojtahidi & Oo, 2006, p.
).357
كلقد أظيرت كاراة (إعصار كاترينا) أف ىناؾ حاجة ماسة لتخطيط جيد ،كتنفيذ سريع إلجراءات
فعالة لمتعامؿ مع الكاراة ،فالنتائج السمبية التي يمر بيا أف ارد المجتمع خبلؿ الككارث محككـ بالطريقة
التي يفسركف كيدرككف بيا المخاطرة كمعرفتيـ بدرجة ىشاشتيـ ،ككيؼ تؤار ىذه العكامؿ عمى اتخاذ
ق اررتيـ ،فقد أشار بعض النازحيف بعد إعصار كاترينا أنيـ كعمى الرغـ مف أنيـ تعرضكا ألعاصير
كبيرة في الماضي ،إال أنيـ ما زالكا يفتقدكف المعمكمات الكافية التخاذ ق اررات اإلخبلء ،بانتظار
إعبلف قرار اإلخبلء مف قبؿ السمطات ،فالنتائج أظيرت كجكد ارتباط بيف الطريقة التي يدرؾ بيا
السكاف مفيكـ المخاطرة كبيف المعمكمات المنقكلة إلييـ كاقتيـ في الحككمة؛ فالذم يفسر ىذا السمكؾ
ىك الطريقة التي يدرؾ بيا األفراد كالمجتمعات كالتي تشكؿ مككنان في عممية صنع القرار
).(Patterson , Weil, & Patel, 2009, p. 128
كفيما يمي استعراض بعض النماذج التي تبيف أىمية المشاركة المجتمعية في أطر صناعة القرار
ابتداء مف نمكذج فيـ المخاطر كاليشاشة ،نمكذج اإلخبلء كالعمؿ،
لبلستعداد كاالستجابة لمككارث.
ن
نمكذج التعافي مف الكاراة ،كالتي تـ تجميعيا في بحث كاحد بعنكاف دكر المجتمعات في االستجابة

لمككارث .
 .1نمكذج إدراؾ المخاطر كاليشاشة ( Risk Perception and Vulnerability
)Model
قدـ العالماف  )2006( Smit and Wandelأكؿ إطار يقكـ عمى ضركرة دمج المجتمع مف
خبلؿ التعرؼ كتحديد المخاطر كدرجة الضعؼ كاليشاشة الحالية كالمستقبمية ،كذلؾ مف أجؿ تحسيف
فالتكيؼ يشير إلى القدرة الجماعية عمى التعامؿ مع األحداث
التكيؼ.
قدرات المجتمع عمى
ُ
ُ
كاألكضاع كالقدرة عمى مجابية الككارث (المركنة) ،كذلؾ مف خبلؿ إشراؾ أصحاب المصمحة في
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عمميات التغيير المناسبة ليـ .كيبيف النمكذج ضركرة تحديد المخاطر كدرجة الحساسية كاالنكشاؼ
(غياب عكامؿ الكقاية) لدل المجتمع مف أجؿ تحديد القدرات المستقبمية المطمكبة كاألساليب البلزمة
لبناء النمكذج كتفعيمو .فيذه البيانات تعطي ميزة كصفيو تكض التفاعؿ المعقد الناشئ بيف المجتمع،
كأسمكب إدراؾ الخطر كطرؽ صناعة القرار ).(Patterson , Weil, & Patel, 2009, p. 131

دمج انمجتمع وأصحبة انمصهحت

االوكشبفبث انحبنيت
ودرجت انحضبصيت

اصتراتيجيبث انتكيف
انحبنيت

خيبراث واحتيبجبث
انتكيف
االوكشبفبث
انمضتقبهيت ودرجت
انحضبصيت

قذراث انتكيف
انمضتقبهيت

شكؿ ( :)2.2نمكذج إدراؾ اليشاشة كالمخاطر

المصدر(Smit & Wandel, 2006) :
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انتغيراث
انمتىقعت في
انىظبو
انبيئي
واالجتمبعي

كلكي يتـ تطبيؽ استراتيجية تعزيز القدرة عمى التكيؼ يجب أف يتـ ضماف مشاركة أصحاب
المصمحة ،كصناع القرار ،كأعضاء المجتمع المحمي ،كذلؾ ألف القدرة عمى التكيؼ تزداد مف خبلؿ
خمؽ اقافة مبلئمة كمناسبة ألعضاء المجتمع تساعدىـ عمى التكيؼ .كفي محاكالتيـ لبناء نمكذج
يتعامؿ مع اليشاشة المجتمعية ،كقد تـ الربط بيف اليشاشة الديمكغرافية كاليشاشة الجغرافية كتـ
تعريفيا عمى أنيا سرعة التأار كالحساسية لدل المجتمعات لؤلخطار كمركنتيـ كقدرتيـ عمى التعافي
منيا .كيتككف النمكذج مف مككنيف رئيسيف ىما البيئة الفيزيائية لمبيئة ،كالخصائص لدل األفراد كيبيف
الشكؿ التالي دكر المجتمع في استيعاب المخاطر كاالستعداد ليا (Patterson , Weil, & Patel,
).2009, p. 132
 .2نمكذج " :)2006( Chenالمنيجية المتكاممة في إدارة الككارث عمى المستكل المجتمعي"
:"ICBDM
كيقدـ  Chenنمكذجان مباش انر لدكر المجتمع في عممية إدراؾ المخاطر كاالستعداد لمككارث ،فيك
يشتمؿ عمى خطكات مرحمية متعددة تتضمف عممية إنشاء منظمة تقكـ عمى أساس مجتمعي في إدارة
الككارث ( ،)CBOsكيؤكد  Chenعمى أىمية تحديد الميتميف مف أعضاء المجتمع ألىدافيـ
كاستراتيجياتيـ في التخفيؼ مف الككارث ،فيطكر المجتمع تقييماتو الخاصة باالستناد إلى خبراتو
السابقة في التعامؿ مع الككارث الطبيعية ،كفي المراحؿ المتبقية مف النمكذج ،يتـ تحديد المشكبلت
كتطكير الحمكؿ ،كتحديد المسؤكليات في إدارة الككارث عمى سبيؿ المااؿ :مسؤكليات المجمكعات،
الحككمة ،كأرباب البيكت ،كالجيات المعنية.
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ICBDM  نمكذج:)2.3( شكؿ

(Chen, Liu, & Chan, 2006, p. 220; Lorna , 2003, p. 132) :المصدر
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كيكض النمكذج لية عمؿ إدارة الككارث عمى المستكل المجتمعي قبؿ كأاناء كبعد كقكع
الكاراة .كيصنؼ الشركاء إلى ابلاة أصناؼ ،المؤسسات ،الخبراء ،كفرؽ التخطيط .حيث تقدـ
الككاالت كالمؤسسات الدعـ المالي كاإلدارم ،كيقدـ الخبراء المعرفة كالخبرة كالتدريب حكؿ التخفيؼ
مف حدة المخاطر كاألخطار كطرؽ االستجابة الطارئة ،بينما يتككف فريؽ التخطيط مف مجمكعتيف
ىما ،مؤسسات المجتمع العاممة ،كالااني الفريؽ االستشارم كالذم يعمؿ بدكره عمى تسييؿ عمميات
تنفيذ البرامج.
كاإلطاراف السابقاف (إدراؾ اليشاشة كالمخاطر كنمكذج  )Chenيقكماف عمى أساس تحديد العكامؿ
التي تؤار عمى السمكؾ المجتمعي لدل السكاف خبلؿ عمميات اإلخبلء كالق اررات التي يتـ اتخاذىا
خبلؿ الكاراة ،لذلؾ فاف نمكذج اإلخبلء كالعمؿ يقدـ تصك انر حكؿ لية اإلخبلء كالعمؿ كجزء خاص
بالمجتمع.
 .3نمكذج اإلخالء كالعمؿ (:)Evacuation and Action Model
قدـ العالماف ( )Gladwin and Dashفي عاـ  2009إطار عمؿ لئلخبلء ككظيفة تعتمد عمى
العكامؿ الفردية كخصائص الحدث ،كالطريقة التي يتـ فييا إدراؾ المخاطر .كمف خبلؿ تحميؿ أعماؿ
اإلخبلء نجد أف الطريقة التي يتـ فييا إدراؾ المخاطر تتحدد بمجمكعة مف العناصر ىي العكامؿ
االقتصادية كالعكامؿ االجتماعية ،كعامؿ الخبرة كالاقة في السمطات كالمعرفة كخصائص المسكف
كالطريقة التي يتـ بيا تكزيع الرسائؿ المتعمقة باإلخبلء ،كيتـ تنظيـ ىذه العكامؿ في عممية صنع
القرار.
فخصائص األفراد الديمكغرافية كمستكل المعرفة كمدل القرب أك البعد عف مركز التركيز مف
أحداث الكاراة ،يحدد الطريقة التي يتـ بيا تحديد درجة ك لية االستجابة ،فخصائص األفراد
الديمكغرافية (الجنس ،السف ،الحالة الصحية كغيرىا) تؤار في الطريقة التي تتـ بيا عمميات اإلخبلء،
كتشكيؿ الفرؽ كطريقة االستجابة المناسبة .أما خصائص األحداث ،تتماؿ في مدل انتشار الخطر،
كتكافر أك انعداـ كسائؿ األمف كالسبلمة ككقت كطريقة كصكؿ الرسالة مف اإلدارة إلى السكاف حكؿ
اإلخبلء أك اتخاذ معايير األمف كالسبلمة ،فالتفاعؿ بيف العامميف يحدد لية العمؿ كاالستجابة.
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انخصبئص انذيمىغرافيت
واالجتمبعيت واالقتصبديت

األفراد

انمعرفت وانخبرة

انمىقع

انعمم

انعىامم انمرتبطت ببألخطبر

األحذاث

عىامم األمبن

عىامم انرصبنت

إدراك انمخبطر
شكؿ ( :)2.4نمكذج الخالء كالعمؿ

المصدر(Patterson , Weil, & Patel, 2009, p. 134) :

 .4إدارة كتقييـ المخاطر النفسية الجتماعية (:)P – RAM
()Psychological Risk Assessment and Management Frame Work

تعتبر مرحمة التعافي بعد الكاراة أحد أكار المحاكر التي تـ دراستيا ،حيث تـ تقديـ نماذج
نظرية شاممة حكؿ األدكار المنكطة بأصحاب المصمحة عمى كافة المستكيات .كقد بني ىذا النمكذج
عمى مبادئ عمـ النفس كعمـ االجتماع مف قبؿ ( )Lemyreفي عاـ  ،2005كيقكـ عمى أساس
تحديد الحاجات النفسية كاالجتماعية لمرحمة التعافي بعد زكاؿ الكاراة ،كمف اـ تقييميا ،كسمي ىذا
النمكذج إطار عمؿ إدارة كتقييـ المخاطر النفسية ( ،)P-RAMحيث يكض عممية االندماج بيف
أعضاء المجتمع كأصحاب المصمحة األخرل المعنيف بالكضع االجتماعي كالنفسي بعد الكاراة
كييدؼ النمكذج إلى أكالن :التعرؼ عمى القضايا كالسياقات المختمفة في المجتمع ،اانيان :تقييـ
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خير :اختيار االستراتيجية المبلئمة كتنفيذىا كتقييـ كمراقبة
المخاطر كالمنافع كتحميؿ الخيارات ،اـ أ ان
النتائج.

شكؿ ( :)2.5إدارة كتقييـ المخاطر النفسية الجتماعية P-RAM

فاألطراؼ المعنية كالمتأارة يجب أف يتـ إشراكيا في ىذه العممية بشكؿ أساس كمركزم
لضماف فعالية ككفاءة النمكذج .ككتطكير كاكماؿ إلطار  ،P_RAMقدـ ( )Lymreنمكذجان تطكيريان
يؤكد فيو عمى التفاعؿ الديناميكي بيف الخصائص الخاصة باألفراد كالمجتمع كالجماعة ،كخصائص
الكاراة نفسيا مما يشكؿ كسيطان يمكف مف خبللو تحديد االستجابة المناسبة لمضغط النفسي
كاالجتماعي لمحدث الكاراي.
الخالصة
استعرض الباحث مجمكعة مف النظريات الخاصة بإدارة الككارث ،كنجد أف ىذه النظريات
كاف اختمفت في إجراءاتيا إال أنيا تيدؼ إلى التقميؿ كالحد مف اار الككارث .فالنظريات تعتمد عمى
منيجيات في تطبيؽ مبادئيا ،فالمنيجية المجتمعية في إدارة الككارث تعنى بمرحمة االستعداد
كالتخفيؼ معان ،عمى أف تككف االستجابة األكلى مف المستكل المجتمعي ،في حيف يماؿ نمكذج
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اإلخبلء نمط االستجابة الطارئة أاناء كقكع الكاراة ،كمف خبلؿ تحميؿ نمكذج إدراؾ المخاطر يتـ
تحديد الطريقة التي يتـ فييا التصرؼ عند كقكع الكاراة ،كما أنو يساعد عمى فيـ المدة المطمكبة
لمتعافي مف أار الككارث ،إال أف جميع النظريات كاألطر السابقة ركزت عمى أىمية المشاركة
المجتمعية في عممية إدارة الككارث ،كمف خبلؿ مراجعة األدب البحاي ،نجد أف التركيز انصب عمى
المشاركة المجتمعية في عمميات تقييـ المخاطر ،كاتخاذ الق اررات ،كتكظيؼ المعرفة لدل المجتمع
كتكسيع قدراتو إلى خارج حدكده المكانية مف خبلؿ التشبيؾ مع المؤسسات الخارجية ،كىذا يتكافؽ مع
متغيرات الدراسة الحالية ،كقد أكد تقرير  )2007( Ventonعمى الممارسات الجيدة إلدارة الككارث
عمى المستكل المجتمعي مف خبلؿ المتغيرات السابقة ،ذلؾ لما ليا مف أار إيجابي في تعزيز مركنة
المجتمع .كسيشكؿ المبحث التالي تعريفا بالمركنة المجتمعية كعناصرىا كأبعادىا كخصائصيا
باإلضافة إلى بعض األطر التي تعاممت مع مفيكـ المركنة المجتمعية.
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المبحث الرابع :مركنة المجتمع تجاه حالت الطكارئ /الككارث
يشيد العقد الحالي تزايدنا ممحكظان في االىتماـ المنصب عمى دكر المجتمعات المتأارة
بالكاراة ،كما يمكف أف تقكـ بو لصالحيا ،كتبني أفضؿ االستراتيجيات في التعامؿ مع مخاطر
الككارث كالحد مف اارىا ،لذا فإف مف الضركرم أف تشتمؿ أعماؿ اإلغااة اإلنسانية عمى أساليب
كمنيجيات لمحد مف مخاطر الككارث عمى اآلليات لرفع مستكيات المركنة لدل المجتمع المتأار بدالن
مف االنخراط في البحث عف أعراض اليشاشة كالضعؼ لدل المجتمع (Manyeya, 2009, p.
).19
أكدت نظريات كمناىج إدارة الككارث عمى ىدؼ تحقيؽ مجتمعات مرنة خبلؿ التسعينات مف
القرف المنصرـ عممت ككالة إدارة الطكارئ الفيدرالية األمريكية ( )FEMAعمى قياس أار تطبيؽ
برامج تشجع عمى فيـ أفضؿ لممخاطرة ،كااللتحاؽ ببرامج التعميـ كاالستامار في أنشطة التخفيؼ مف
خبلؿ مشاركة القطاع الخاص ).(Chang, Erri, & Shinozuka, 2004, p. 2فقد أضفى مفيكـ
المركنة زخمان عمى إدارة الككارث كالتدخؿ اإلنساني ،كأصب مف المفاىيـ الدارجة في منيجيات الحد
مف مخاطر الككارث .كيكمف التحدم في ترجمة المصطم الذم قد يبدك مبيمان إلى مصطم كاض
في نظريات الحد مف مخاطر الككارث (Manyeya, 2009, p. 19; Bahadur & Tanner,
).2010, p. 4
أكلن :مفيكـ المركنة كخصائصيا:
 .1مفيكـ المركنة:
ترجع أصكؿ كممة ( )Resilienceإلى البلتينية حيث يشير إلى القفز أك الرجكع إلى
الخمؼ ،إال أف بعض العمماء يؤكدكف أف أصؿ الكممة يعكد إلى عمـ البيئة ( )Ecologyكالبعض
يراىا تعكد إلى عمـ الفيزياء حيث تعبر عف سمكؾ النابض أك الزنبرؾ )،(CARRI, 2013, p. 1
إال أف الباحايف (نكرماف جرامزم ،ركث سميت) يرجعكف جذكرىا إلى عمـ االجتماع كعمـ النفس .فيك
مصطم حديث نسبيان في عمـ إدارة الككارث ،كأضفى اقافة جديدة في التعامؿ مع الككارث .ففي عاـ
 2007تـ تسجيؿ ( )88مقالة في قاعدة البيانات العممية ( )ISIتضمنت استخداـ مصطم المركنة
في عناكينيا ،كىناؾ العديد مف أمامة استخداـ منظمات لمصطم
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المركنة ضمف منيجياتيا في

التعامؿ مع مخاطر الككارث ماؿ مركز المركنة التابع لجامعة كرانفيمد لمتأكيد عمى تحسيف قدرة
المنظمات عمى االستجابة لمككارث ،كذلؾ مف خبلؿ برامج التعميـ كالتدريب كالبحث (Manyeya,
).2009, p. 19
 .2تعريؼ مركنة المجتمع:
يرجع مفيكـ مركنة المجتمع إلى ( )Holling, 1973حيث يعرؼ المركنة عمى أنيا معيار
ابات األنظمة كقدرتيا عمى امتصاص التغيرات كاالضطرابات مع الحفاظ عمى العبلقات الطبيعية
بيف السكاف ،كتركز المركنة عمى النظاـ االجتماعي كيشمؿ ذلؾ األفراد ،الجيراف ،المؤسسات غير
الحككمية كالقطاع الخاص كالحككمة كالعمؿ معان في كافة الجكانب السياسية كاالجتماعية كالاقافية
كاالقتصادية (سعد ،2014 ،ص )30
 تعرفيا األمـ المتحدة عمى أنيا قدرة المنظكمة أك التجمع العمراني أك المجتمع المعرض
لمخطر عمى المقاكمة كاالمتصاص كاالستيعاب كالتعافي مف اار الخطر بالكقت كاألسمكب
المناسبيف كضماف عممية الحفاظ عميو كترميـ منشآتو األساسية كالخدمية ،فيي تعني القدرة
عمى المكاجية كاالرتداد مف الصدمة كقدرة المجتمع عمى مجابية األخطار المحتممة ،كيقاس
ذلؾ بمستكل تكافر المكارد البلزمة لذلؾ كبقدرة المجتمع عمى تنظيـ نفسو قبؿ كأاناء ككقت
الحاجة لذلؾ (األمـ المتحدة ،2009 ،صفحة .)22
 المركنة كعممية :ىي قدرة النظاـ عمى التكيؼ مع الصدمات البيئية كاالستمرار في أداء
كظائفو دكف أم تغيير في الخصائص األساسية لو ).(Manyeya, 2009, p. 20
 يعرؼ ( :)2003 ،Godschackالمركنة عمى أنيا شبكة مف أنظمة مادية كمجتمعات بشرية
مستدامة قادرة عمى إدارة أحداث شديدة الصعكبة ،خبلؿ الككارث كمف خبلؿ األنظمة يمكف
ليا تبقى كاف تؤدل كظائفيا تحت الضغط اليائؿ ).(CARRI, 2013, p. 16
كمف خبلؿ مراجعة التعريفات السابقة ،كتمؾ التي كردت في األدب البحاي – يرل الباحث أف ىناؾ
عناصر أساسية شكمت محاكر مشتركة بيف معظـ التعريفات أىميا ما يمي:
 اتفاؽ التعريفات السابقة عمى أف المركنة تعبر عف قدرة المجتمع عمى المقاكمة كامتصاص
اار الكاراة كالحد مف اآلاار العكسية لممخاطر.
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 اتفقت عمى نسبية القدرة مف مجتمع آلخر كذلؾ الختبلؼ مككنات المجتمع ،كمكارده
كاألخطار التي تحيط بو ،كأف القدرة تتككف مف مجمكعة عكامؿ داخمية كخارجية ،تتحقؽ مف
خبلؿ التفاعؿ بينيا.
 ضركرة صمكد المجتمع في كجو الكاراة ،كاف يككف التغيير في طريقة أداء الكظائؼ كأال
يككف التغيير في جكىر النظاـ أم عدـ كجكد فترة انقطاع في أداء المجتمع لكظائفو عند
التعرض لمكاراة.
 المركنة تعبر عف عممية تفاعؿ ،كنتيجة في تقميؿ المخاطر كطريقة تعبر عف األداء الفعاؿ
كالناجع في غياب المخاطر ال يعني أف المجتمع مرف كقادر عمى المجابية.
كمف خبلؿ ما سبؽ – يمكف التعبير عف التعريؼ اإلجرائي لممركنة عمى أنيا :مجمكعة مف
الخصائص كالسمات كالمككنات التي يمتمكيا المجتمع تتفاعؿ مع بعضيا البعض ،كتمكنو مف التنبؤ
بالخطر كالحد مف ااره عند التعرض لمككارث ،كتتي لو القدرة عمى التمدد أك االنكماش لمكاجية
التغيرات (داخمية أك خارجية) مع الحفاظ عمى مككناتو األساسية ،كضماف استم اررية أدائو لكظائفو
األساسية ،كالعكدة إلى الكضع السابؽ (إف لـ يكف بشكؿ أفضؿ) بالسرعة الممكنة كبأقؿ الخسائر.
 .3خصائص المركنة كمفيكـ:


القكة ك الحصافة ( :)Robustnessكتشير إلى قدرة العناصر كاألنظمة كالكحدات عمى
الصمكد في كجو مستكيات مف الضغط ،بدكف أف تعاني مف التحمؿ أك الفشؿ في أداء
الكظائؼ ).(CCE, 2000, p. 16



السرعة ( :)Rapidityفي تمبية األكلكيات كتحقيؽ األىداؼ بطريقة منظمة مف أجؿ احتكاء
الخسائر كتجنب أم انقطاعات مستقبمية.



الكفرة ( :)Redundancyكيقصد بيا إلى أم مدل يمكف إجراء تعديبلت عمى التحميؿ
الحالي لؤلنظمة كالكحدات األخرل ،دكف أف تتأار الكظائؼ الرئيسية ،كذلؾ مف خبلؿ االنفتاح
عمى المنيجيات البديمة.

 سعة الحيمة ( :)Resourcefulnessكىي القدرة عمى تحديد المشكمة كترتيب األكلكيات
كحشد المكارد عندما يككف ىناؾ تيديد ما ،كأف يمتمؾ المجتمع استراتيجية لزيادة مكارده بشكؿ
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مستقؿ كباستخداـ مبادرات تركز تكسيع األعماؿ المكجكدة كتطكير األعماؿ الجديدة
).(Chang, Erri, & Shinozuka, 2004, p. 1; CCE, 2000, p. 16
ثانيان :أبعاد المركنة:
كىناؾ أربعة أبعاد لممركنة كىي البعد التقني ،كالبعد التنظيمي ،كالبعد االجتماعي ،كالبعد
االقتصادم ) .(USAID, 2007, p. 33فالبعد التقني يشير إلى كيفية أداء الكحدات الفيزيائية
لكظائفيا عندما تتعرض لمككارث ،مااليا :أنظمة االتصاالت ،البنية التحتية إلدارة المعمكمات ،أما
البعد التنظيمي فإنو يشير إلى قدرة المنظمات غير الحككمية كالحككمية كالككاالت العاممة في
إدارة الككارث عمى االستجابة كتنفيذ مياـ حيكية كبدرجة عالية مف الكفاءة ،كيشير البعد
االجتماعي إلى قدرة التركيبات كالنسيج االجتماعي المتأار عمى تخفيض التكابع االجتماعية
السمبية كخسارة الخدمات الحيكية كاليدر في المكارد كاتباع أساليب جديدة في المعيشة ،ككذلؾ
البعد االقتصادم يعنى بتخفيض الخسائر االقتصادية المباشرة كغير المباشرة & (Chang, Erri,
).Shinozuka, 2004, pp. 2-3; Bahadur & Tanner, 2010, p. 5

انمجتمع

األوظمت األخري

أوظمت انمضتشفيبث

أوظمت انكهرببء

أوظمت إدارة
انطىارئ انمحهيت

أوظمت انميبي
شكؿ ( :)2.6أبعاد كأىداؼ المركنة

المصدر(Chang, Erri, & Shinozuka, 2004, p. 2) :
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كيكض الشكؿ ( )2.6أبعاد كأىداؼ المركنة في المجتمع كمستكيات تحميميا؛ فاألبعاد تنقسـ إلى
مستكييف مترابطيف ىما البعد عمى المستكل المجتمعي يعبر عنو بالبعد االجتماعي كاالقتصادم كالتي
تيدؼ مف خبلليما إلى تقميؿ الخسائر كاالضطرابات داخمو أما البعد عمى مستكل األنظمة الفردية،
كتتككف مف البعد الفني كالبعد المؤسساتي كييدؼ البعد التقني إلى تقميؿ الخسائر في المعدات
كالمنشآت ،كتكمف أىمية البعد المؤسساتي في الحد كالتقميؿ مف االنقطاعات في الخدمات المقدمة مف
خبلؿ قدرت المؤسسات عمى االستجابة الفعالة.
ثالثان :عناصر المركنة:
عند القياـ بعممية التخطيط لبناء مجتمع قادر عمى مجابية الككارث ،يجب التعرؼ عمى أىـ
عناصر المركنة ،حيث يتـ تقييميا حسب األطر المرجعية كفقان ألربعة قدرات محكرية ىي السياسيات
كالتخطيط ،المكارد المادية كالطبيعية ،األنماط الاقافية كاالجتماعية ،المكارد المالية كالتقنية ،كتتككف
المركنة مف العناصر التالية:
 .1الحككمة :كتيدؼ إلى تطكير خطط كسياسات كبرامج يتـ تنفيذىا كمراقبتيا بشكؿ تشاركي  ،مع
ضماف إمكانية كصكؿ الجميع لمخدمات األساسية ،كانشاء ليات شراكة كتعاكف بيف كافة
قطاعات المجتمع كالجيات المعنية.
 .2تطكير القتصاد :مف خبلؿ خطط كسياسات تعمؿ عمى بناء القدرات المحمية لممجتمع لبلعتماد
عمى الذات ،كتنكيع مصادر الدخؿ ،كدعـ الشبكات االجتماعية كالاقافية في المناطؽ المنككبة،
كضماف تكافر مكارد مالية كتقنية تدعـ االستقرار.
 .3إدارة المكارد :كضع كتنفيذ كمراقبة سياسات كخطط إدارة المكارد بكفاءة كفعالية تقمؿ مف تيديد
كأار األخطار المحيطة بيا ،مع ضماف مشاركة المجتمع في ىذه العممية كمراعاة الحفاظ عمييا.
 .4التصميـ الييكمي لأل راضي :استخداـ معايير تعمؿ عمى تقميؿ المخاط المتعمقة بالبناء ،ككضع
المنشآت الحيكية خارج دائرة الخطر ،كالقياـ بعمميات تدريب لتحسيف استخداـ المساحات.
 .5المعرفة بالمخاطر :القياـ بعمميات تقييـ المخاطر بشكؿ ركتيني عمى أف تككف شاممة لجميع
العناصر كيشترؾ فييا المجتمع ،كاتاحة البيانات لممعنيف.
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 .6أنظمة اإلنذار المبكر :كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ قدرة األنظمة ك لياتيا عمى إنذار المجمكعات
اليشة قبؿ كقكع الكاراة ،مع تكافر الجاىزية لدل المجتمع في االستجابة بطريقة مبلئمة بعد
اإلنذار.
 .7الستجابة الطارئة :تحديد األدكار كالمسؤكليات بشكؿ مسبؽ كعمى كافة المستكيات ،كتكافر
الخدمات اإلغااية كالطارئة بشكؿ ٍ
كاؼ ،مع القياـ ببرامج تدريب تعتمد عمى المحاكاة مكجية
لممستجيبيف ،كاالستعداد لتقديـ الدعـ الفني كالمالي لممؤسسات كالمتطكعيف.
 .8التعافي مف الكارثة :كتشمؿ خطط التعافي المعدة مسبقان لمتعامؿ مع مخاكؼ المجتمع كالقياـ
بعمميات مراقبة كتقييـ لممخاطر بشكؿ دكرم ،كتفعيؿ ليات تنسيؽ عمى كافة المستكيات ،كتكفير
الدعـ المالي كالتقني البلزـ ).(USAID, 2007, pp. 3-5
ابعا :خصائص المجتمعات المرنة:
رن

مف خبلؿ استعراض األدب البحاي ،أظيرت مجمكعة مف الدراسات كاألبحاث الخصائص

العامة لممركنة ،كقبؿ عرضيا يجب التأكيد عمى أف المجتمعات متمايزة عف بعضيا البعض؛ لتنكع
خبراتيا كمكاردىا مما يجعميا تتفاكت فيما بينيا بمستكم المركنة لدييا كيمكف تمخيص بعض
الخصائص كالتالي:
 .1التنكع العالي :كيشير إلى التنكع في المجمكعات العاممة ،كضماف تمايؿ الفئات العمرية ،كالنكع
االجتماعي (الجندر) كاألنماط الاقافية ،ككذلؾ التنكع في أدكار المشاركة في إدارة الككارث داخؿ
النظاـ ،مما يساىـ بشكؿ كبير في تقديـ بدائؿ كمكارد متنكعة تمبي متطمبات التعامؿ مع
سيناريكىات الككارث المحتممة.
 .2الحكـ الرشيد كآليات الرقابة :فامتبلؾ المجتمع لمؤسسات كىياكؿ تنظيمية يساىـ كيساعد بشكؿ
كبير في عممية تعزيز مركنة المجتمع .كقد تـ التأكيد عمى أىمية الاقة كالمعايير كالشبكات داخؿ
النظاـ ،فالحكـ الرشيد يتضمف تقديـ خدمات متميزة كتقميؿ اليدر في المكارد.
 .3قبكؿ مبدأ عدـ التأكد :أم قبكؿ النظاـ لحالة عدـ التأكد كالتغير كعشكائية األحداث ،فيناؾ
إجماع حكؿ أف المركنة ال تنتج عف مقاكمة التغيير بؿ مف خبلؿ إنشاء أنظمة تتفاعؿ مع
بعضيا في حاالت عدـ التأكد ،فمف كجية نظر المركنة يجب تحكيؿ التكجيات الى التركيز عمى
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التحكـ في التغيير في النظاـ كالتي تفترض أنيا اابتة إلى سياسات إدارة القدرات لمتعامؿ كالتكيؼ
كتشكيؿ التغييرات.
 .4مشاركة المجتمع كتضميف المعرفة المحمية :تـ التأكيد عمى ضركرة إشراؾ المجتمع كمشاركة
المعرفة لدل السكاف كذلؾ لككنيا تحسف قدرات خدمات الطكارئ كقطاعات الحككمة في
االستجابة .الفكرة تكمف في اإلدارة المشتركة كمشاركة الحقكؽ كالمسؤكليات في إدارة المكارد
المتاحة.
 .5الستعداد ،التخطيط كالجاىزية :يعتبر التخطيط كالتجييز لؤلحداث المقمقة أحد سمات النظاـ
المرف كذلؾ بقبكؿ أف التغييرات ستحدث كأنو يجب التحضير لمعيش مع ىذا التغيير .كمف الميـ
أيضا التحضر لمفشؿ ،كلكف عمى أف يككف فشبلن معقكالن كال يشكؿ مصيبة أعظـ .فالتحضير
لمفشؿ مف قبؿ السمطة المركزية ال يعني أف النظاـ سينيار ،لذا يجب أف تتضمف الخطط
سيناريكىات بديمة.
 .6اليياكؿ كالقيـ الجتماعية :كالتي ليا دكر فاعؿ في تعزيز المركنة المجتمعية .فالقيـ كالشبكات
االجتماعية مككنات رئيسية في زيادة الشعكر بالاقة كاالرتباط بيف أفراد المجتمع مما يشجع عمى
استامار الجيد كالكقت كالماؿ في تحسيف أحكاؿ المجتمع ،ككذلؾ التعاكف كالمشاركة كالتنسيؽ
بيف جميع القطاعات المجتمعية كالمؤسساتية تكلد فرصان عادلة بيف الجميع لمكصكؿ إلى المكارد
كرفع مستكيات المركنة.
 .7التعمـ :كيقصد بو التعمـ مف الخبرات السابقة كىك أحد المككنات األساسية لمركنة النظاـ مف
خبلؿ كضع مبادرات كمنيجيات لمتعمـ التنظيمي لتقكية كتعزيز المركنة ،مما يعمؿ عمى ابات
النظاـ في كجو التغيرات كاعادة تنظيـ الذات كالقدرة عمى التكيؼ عند االستجابة لمككارث .فالتعمـ
يعمؿ عمى كضع فرضيات كاستراتيجيات لمتعامؿ مع التغيرات المستقبمية المحتممة كاتخاذ ق اررات
كأفعاؿ تتعامؿ مع حاالت عدـ التأكد (Bahadur & Tanner, 2010, p. 15; CCE,
).2000, pp. 14-16
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المصدر)2015( /http: //facnetwork.org/resilience - resources :

خامسان :أطر عمؿ مرجعية لدراسة المركنة
 .1نمكذج المركنة أك القدرة عمى مجابية الككارث مف المكاف
Disaster Resilience of Place (DROP) Model
ال ينكر مصممك إطار العمؿ ( )DROPإسيامات النماذج السابقة كالمحاكالت لقياس كتعزيز
المركنة ،مع األخذ بعيف االعتبار أكجو القصكر ،فقد تـ اقتراح النمكذج لمتعامؿ مع الككارث الطبيعية
مف خبلؿ عممية الربط بيف مفيكـ اليشاشة كالمركنة ،كيرل مؤيدك النمكذج أنو يتعامؿ مع المشاكؿ
بشكؿ كاقعي في أماكف حدكايا.
الفتراضات األساسية لنمكذج ()DROP
صمـ اإلطار لمتعامؿ مع األخطار الطبيعية كلكف يمكف تبنيو لمتعامؿ مع األحداث
ُ -1
المتسارعة كاإلرىاب ،كاألخطار المرتبطة بالتكنكلكجيا ،أك األحداث بطيئة الحدكث كالقحط.

 -2يركز النمكذج عمى المركنة في المستكل المجتمعي.
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 -3يركز النمكذج عمى المركنة المجتمعية في المكاف مع االعتراؼ بأف ىناؾ أشكاالن مف المركنة
قد تككف مكجكدة كال يمكف فصميا عف المركنة المجتمعية كالمركنة التكنكلكجية ،كاألنظمة
البيئية.
يمكف تمخيص طريقة عمؿ نمكذج ( )DROPمف خبلؿ الشكؿ اآلتي:

شكؿ ( :)2.8طريقة عمؿ نمكذج DROP

تماؿ الظركؼ المسبقة لكقكع الكاراة نقطة البداية لعمؿ النمكذج مف خبلؿ أخذ صكرة
( )Snapshotلؤلكضاع بافتراض اباتيا كتتككف الظركؼ المسبقة مف اليشاشة المتأصمة كالمركنة
المتأصمة ،كالتي نجدىا في المامث الداخمي لمشكؿ حيث تماؿ العكامؿ الذاتية ( ،)Endogenousفي
حيف يماؿ اإلطار الخارجي لممامث العكامؿ المكتسبة أك الخارجية ،كتتماؿ بالبيئة المادية ،كاألنظمة
المجتمعية ،كاألنظمة الطبيعية ،كيماؿ المامث ببعديو الداخمي كالخارجي الظركؼ المسبقة لحدكث
الكاراة.
كتتفاعؿ الظركؼ المسبقة مع الحدث كاألخطار كالصفات لتنتج األار الفكرم ،فخصائص الحدث
تتماؿ بمعدؿ التكرار ،مدة الحدكث ،معدؿ ظيكر عكامؿ اليشاشة ،تركز الحدث ،كقكتو كالتي تختمؼ
باختبلؼ نكع الخطر كالمكقع .كتزداد أك تتقمص اآلاار كفؽ تكاجد أك غياب العكامؿ التي تساعد عمى
التخفيؼ كاالستجابات الخاصة بالتعامؿ في المجتمع كالتي تعمؿ بدكرىا كظركؼ مسبقة(Cutter , .
)Barnes, Burton, Evans, Tate, & Webb, 2008, pp. 601-603
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 .2إطار عمؿ ىكغك (:)2015 - 2005
تبنى المؤتمر العالمي لمحد مف مخاطر الككارث الذم انعقد في الياباف ( - 22 - 18يناير )2005
إطا انر ( ،)Hoygo Frameworkكالذم يعرؼ اختصا انر ( ،)HFAكذلؾ لبناء دكؿ كمجتمعات مرنة
قادرة عمى مجابية الككارث ،كقد تبنى اإلطار خمس أكلكيات لمتطبيؽ تتماؿ في كضع ليات الحد
كالتخفيض مف مخاطر الككارث ضمف األكلكيات المحمية ،تحديد كتقييـ كمراقبة مخاطر الككارث مف
أجؿ تعزيز أنظمة اإلنذار المبكر ،استخداـ المعرفة كاإلبداع كالتعميـ لبناء اقافة األمف كتعزيز المركنة
عمى كافة المستكيات ،تخفيض عكامؿ زيادة المخاطر ،كأخي انر تقكية االستعداد لمككارث مف خبلؿ
استجابة فاعمة عمى كافة المستكيات ).(ISDR, 2004, p. 2006
كتتماؿ المخرجات المتكقعة مف تطبيؽ إطار عمؿ ىكجك في التخفيض الجكىرم كالحد مف خسائر
الككارث سكاء بتخفيض الخسائر البشرية كاالجتماعية كاالقتصادية كالبيئية في المجتمعات كالدكؿ.
كيعتمد اإلطار أىداؼ استراتيجية كىي:
 .1التضميف الفعاؿ العتبارات الحد مف الككارث في سياسات التنمية المستدامة ،كعمميات
التخطيط عمى كافة المستكيات مع التأكيد عمى الكقاية كالتخفيؼ مف الككارث كتفعيؿ عممية
االستعداد كتخفيض درجة اليشاشة.
 .2تطكير كتقكية المؤسسات كاآلليات كالقدرات عمى كافة المستكيات كخصكصان المستكل
المجتمعي ،مما يساىـ بشكؿ فعاؿ في بناء المركنة تجاه األخطار.
 .3التضميف المنيجي لمنيجيات الحد مف المخاطر في تصميـ كتنفيذ برامج االستعداد
كاالستجابة كالتعافي في عمميات إعادة اإلعمار في المجتمعات المتأارة.
أكلكيات اإلطار:
 .1ضماف كجكد أرضية مؤسساتية قكية لتطبيؽ ليات الحد مف مخاطر الككارث عمى المستكل
المحمي كالكطني.
 .2تحديد كتقييـ كمراقبة مخاطر الككارث لتعزيز أنظمة اإلنذار المبكر.
 .3تقميؿ العكامؿ التي تعزز مف مخاطر الككارث.
 .4تقكية االستعداد لمجابية الككارث عمى كافة المستكيات.
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 .5استخداـ المعرفة كاإلبداع كالتعميـ لبناء اقافة األمف كالمركنة عمى كافة المستكيات.
كمما سبؽ يتبيف لنا أف إطار عمؿ ىكجك يقدـ خطكط إرشاد قكية لمحد مف اار الككارث لمسنكات
القادمة ،كىذه المعايير سكؼ تخفض مف اآلاار االقتصادية كاالجتماعية بما في ذلؾ تخفيض عدد
الخسائر البشرية ،لذا فإنو مف الميـ أف تقكـ الحككمات بتطبيؽ تمؾ المعايير كبالسرعة المناسبة .كقد
قدمت فمسطيف تقريرىا حكؿ التقدـ الذم أحرزتو في مجاؿ تطبيؽ إطار عمؿ ىكغك ،ككاف مف أبرز
ما تـ تطبيقو إعداد خطة لمحد مف مخاطر الككارث ،كتضميف معايير ىندسية جديدة لممباني لتككف
مقاكمة لمككارث.
خالصة المبحث
مف خبلؿ ما سبؽ ،نجد أف مفيكـ المركنة كمصطم حديث النشأة ،كتعددت استخداماتو في
العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية كاإلدارية ،كمع تعدد تعريفاتو يتبيف لنا االىتماـ الكبير بيذا المفيكـ لما
لو مف أىمية ،فالمركنة في جكىرىا الحفاظ عمى النظاـ بشكمو كجكىره خبلؿ التغيرات المفاجئة ،مما
يحد مف الخسائر ،كقد أكد إطار عمؿ ىكجك عمى ذلؾ ،مف خبلؿ التأكيد عمى الحككمات بتقديـ
تقاريرىا حكؿ التقدـ المحرز في ىذا المجاؿ ،مع تقديـ الدعـ المطمكب ليذه البمداف ،فمفيكـ المركنة
اكتسب أىمية كبيرة بعد أحداث تسكنامي كاعصار ريتا ككاترينا ،كعمى الرغـ مف اعتقاد البعض
بصعكبة تحقيؽ المركنة المجتمعية في كاير مف الحاالت إال أف الباحث يرل أف المركنة عممية ميمة
ُيبرر السعي لتحقيقيا باآلتي:
 .1أف يممؾ المجتمع خطط استعداد أفضؿ مف عدـ كجكدىا.
 .2العمؿ الجاد كاليادؼ إلى تخفيض اليشاشة ليس بالضركرة أف يككف مكمفان ،بؿ يمكف البدء
بما ىك متاح لدل المجتمع.
 .3االستعداد يشمؿ جميع األطراؼ كاألفراد في المجتمع ،فالككارث ال تُميؿ أحد حيف تحدث.
 .4عائد تحقيؽ المركنة دائمان أعمى مف تكمفتيا ،فالمركنة تعمؿ بكؿ األحكاؿ عمى حماية
األركاح كالممتمكات.
كقد أجريت دراسات عديدة في ىذا المجاؿ حكؿ العالـُ ،نشر الكاير منيا في مجبلت دكلية عالمية،
كيقدـ الفصؿ التالي جممة مف الدراسات السابقة.
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الفصؿ الثالث

الدراسات السابقة
 مقدمة.
 الدراسات التي اىتمت بالمنيجية المجتمعية في إدارة الككارث.
 الدراسات التي اىتمت بالمركنة المجتمعية.
 الدراسات التي اىتمت بالمركنة كتطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث.
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مقدمة
ُيعد ىذا الفصؿ استكماالن لما سبؽ ،حيث يجمع النظريات كاألطػر المختمفػة فػي إدارة الكػكارث

كالتي تـ استعراضيا في الفصؿ السابؽ ككضعيا مكضع التطبيؽ ،كتجدر اإلشارة في ىذا الفصؿ إلى
أف ىناؾ ندرة شديدة في الدراسات المحمية كالعربية ،كما قد أشرنا سابقان ،حيث أنػو كحتػي عػاـ 2007
لـ تتعد الدراسات كاألبحاث المتعمقة بالمركنة تسعيف دراسة ،كما أنو مػف الصػعب جػدان الحصػكؿ عمػى
د ارسػػات حدياػػة تتعمػػؽ بالد ارسػػة الحاليػػة بالمغػػة العربيػػة حيػػث أف الد ارسػػات التػػي طبقػػت عمػػى المجتمػػع
الفمسطيني صيغت بالمغة اإلنجميزية.
كق ػػد تػػػـ تقسػػػيـ الفص ػػؿ الحػ ػػالي إلػػػى ابلا ػػة محػ ػػاكر ،مح ػػكر المنيجي ػػة المجتمعيػػػة فػ ػػي إدارة
الككارث ،محكر المركنة كقدرة المجتمع عمى المجابية ،كمحكر يتعمؽ بدراسات جمعػت بػيف المحػكريف
السػابقيف مػع التعقيػب فػي نيايػة الفصػؿ عمػػى الد ارسػات السػابقة ،كارتبػاطيـ بمتغيػرات الد ارسػة ،كدرجػػة
االستفادة منيا ،كتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة.

أكلن :الدراسات التي اىتمت بالمنيجية المجتمعية في إدارة الككارث
(أ )

الدراسات المحمية

 .1د ارسػة (سالمة )2014 ،بعنػكاف" :التخطػيط لمجابيػة الكػكارث :تقيػيـ خطػة السػتجابة لمطػكارئ
في المؤسسات الحككمية الفمسطينية".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف مػػدل تػػكفر خطػػة االسػػتجابة لمط ػكارئ فػػي المؤسسػػات الحككميػػة
الفمسطينية كتقييميا ،ممف خبلؿ تسميط الضكء عمى أىـ التحديات كالمشكبلت كالعكائػؽ التػي يكاجييػا
المخططػػكف لمجابيػػة الك ػكارث كخاصػػة فػػي مرحمػػة االسػػتجابة ،كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي
التحميمػػي ،كاسػػتخدـ االسػػتبانة إل ػى جانػػب تحميػػؿ المصػػادر الاانكيػػة لجمػػع البيانػػات ،كطبقػػت االسػػتبانة
عمى  242ممف يحممكف المسميات اإلدارية كاإلش ارفية كالعامميف في الك ازرات المعنية كمقػرات األجيػزة
األمنية في مدينة راـ اهلل .كتكصمت الدراسة إلى كجكد ضعؼ شديد فػي نظػاـ إدارة الكػكارث كالحػاالت
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الطارئة في المؤسسػات الرسػمية ،كخاصػة فػي المجػاؿ اإلدارم كالتنسػيقي كالتنظيمػي كتحديػد المرجعيػة
القيادية كالتخطيطية في الميداف.
 .2دراسة (شتات )2012 ،بعنكاف" :التحقيؽ في سير عممية إدارة الككارث في قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى التحقيؽ في عممية إدارة الككارث كاآلليات التي تستخدميا المؤسسات الحككمية
كالبمػػديات كالمنظم ػػات غي ػػر الحككميػػة كالبم ػػديات كالمنظم ػػات غي ػػر الحككميػػة الدكلي ػػة ككك ػػاالت األم ػػـ
المتحدة العاممة في قطاع غزة ،باإلضافة إلى تحديد العكامؿ التػي تػؤار فػي إدارة الكػكارث بعػد الحػرب
اإلسرائيمية عمى قطاع غزة عاـ  ،2009-2008كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لجمػع
البيانات ،كطبؽ االستبانة عمى مجتمع دراستو المككف مف  55جية ممامة لممنظمات الدكلية كالجيات
الحككمية كمنظمات المجتمع المدني ،كتـ اسػترداد  %81مػف االسػتبانات المكزعػة .كتكصػمت الد ارسػة
إلػى أف عنصػر التمكيػؿ ىػػك األسػاس فػي إدارة الكػكارث كعمميػة إعػادة اإلعمػػار ،كمػا أف ىنػاؾ قصػػك انر
في أداء المؤسسات في عمميات كمراحؿ إدارة الككارث.
 .3دراسة (الدبيؾ )2009 ،بعنكاف:
“An Assessment of DRR in the Occupied Palestinian Territories”.

"تقييـ لمحد مف مخاطر الككارث في األراضي الفمسطينية المحتمة".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى المسػػاعدة فػػي إنشػػاء ممػػؼ تعريػػؼ بالحػػد مػػف مخػػاطر الك ػكارث فػػي األ ارضػػي
الفمسطينية المحتمة ،كالمساعدة في تحديد االحتياجػات البلزمػة لمكاجيػة الكػكارث كادارتيػا ،إضػافة إلػى
تقيػيـ المخػاطر الحاليػة كالمحتممػة ،كقػػد اسػتخدـ الباحػث االسػػتبانة كالمجمكعػات البؤريػػة باإلضػافة إلػػى
مراجعة التشريعات القائمة ،كالقدرات المتػكافرة ،كتحديػد الػنقص فػي االحتياجػات ،كتقيػيـ نقػاط الضػعؼ
كالقكة المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث ،إضافةن إلى طرح ليات مؤسسية تتعمؽ باالستعداد لمكػكارث
مف خبلؿ دراسة أفضؿ التجارب العالمية ،كتكصؿ الباحث إلى كجػكد ضػعؼ شػديد فػي البنيػة التحتيػة
كدرجة كبيرة مف الضعؼ كاليشاشة تجاه الحد مف مخاطر الككارث.
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(ب) الدراسات العربية
 .1دراسة (مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار )2007 ،بعنكاف :دكر المجتمع المدني كالجمعيػات
األىمية في إدارة األزمات كالككارث".
ىدفت الدراسة إلى استعراض نماذج مف أنشطة كأدكار مياـ بعض المنظمػات كالجمعيػات األىميػة
في جميكرية مصر العربية في مكاجية الككارث ،كما قامت بػو عمػى المسػتكل المحمػي كالػدكلي ،كذلػؾ
انطبلق ػان مػػف أىميػػة دكر المجتمػػع المػػدني كالجمعيػػات األىميػػة فػػي إدارة األزمػػات كالك ػكارث ،كخمصػػت
الد ارسػة الكصػفية إلػى تحديػػد جممػة مػف األدكار كالميػػاـ التػي تتعمػؽ بػالمجتمع المػػدني قبػؿ كأانػاء كبعػػد
حدكث الككارث ،كذلؾ عبر جمع البيانات كتأسيس قاعدة بيانػات كتحميميػا ،كالمشػاركة فػي إعػداد أدلػو
إرشػػادية عػػف المخػػاطر لبلسػػتعداد لمك ػكارث ،كاعػػداد ب ػرامج تكعكيػػة كتدريبيػػة فػػي مجػػاؿ إدارة األزمػػات
كالككارث ،كأكدت الدراسة عمى ضركرة مشاركة المجتمع المدني كالجمعيات في عممية كضػع الخطػط،
كالتنسيؽ بيف كافة المؤسسات كالمنظمات في العديد مف مناطؽ جميكرية مصر العربية ،كالتعاكف مع
الجيػػات الحككميػػة ،كاستعرضػػت الد ارسػػة دكر الصػػميب األحمػػر فػػي التعامػػؿ مػػع كاراػػة المػػد البحػػرم
(تسػػكنامي) ،كك ػذلؾ تجربػػة ىيئػػة إدارة الط ػكارئ الفيدراليػػة األمريكيػػة كالجمعيػػات األىميػػة فػػي مكاجيػػة
إعصار ريتا ككاترينا.

(ج) الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( )Burkle et al, 2014تقرير بعنكاف:
“Reshaping the US Navy Pacific Response in Mitigating Disaster Risk in South
Pacific Island Nations: Adopting Community-Based Disaster Cycle Management”.

"إعادة تشكيؿ استجابة األسػطكؿ األمريكػي فػي المحػيط اليػادئ لمتخفيػؼ مػف مخػاطر الكػكارث فػي
الدكؿ جرز جنكب المحيط اليادئ باستخداـ دكرة المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث".
يمخص التقرير دراسة ىدفت إلى تعزيػز قػدرات األسػطكؿ األمريكػي المنتشػر حػكؿ العػالـ مػف أجػؿ
تقديـ اإلغااة اإلنسانية لممنككبيف كخاصة في جزر أكشانيا جنكب المحيط اليادئ حيث تكار الككارث
الطبيعية ،حيث تشكؿ ضعؼ البنية التحتية لمصحة العامة أحػدل أىػـ المخػاكؼ التػي تكاجػو السػكاف،
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كيقتصر دكر األسطكؿ األمريكي عمى تقػديـ المسػاعدات قصػيرة المػدم كجػزء مػف الشػراكة كالمسػاعدة
السنكية كذلؾ دكف أف يككف ىناؾ بنػاء أك تطػكير لمقػدرات المحميػة لبلسػتجابة كالتعػافي كالتخفيػؼ مػف
أار الككارث ،كيصؼ التقرير تداعيات التقييـ عمى الصحة العامة عمى المستكل العاـ.
 .2دراسة ( )Ainuddin & Routray, 2012بعنكاف:
“Institutional framework, key stakeholders and community preparedness for
earthquake induced disaster management in Baluchistan”.

"اإلطار المؤسسي حكؿ استعداد أصحاب المصمحة كالمجتمع لمػزلزؿ النػاتج عػف إدارة الكػكارث فػي
أقميـ بمكشستاف".
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى اختب ػػار القض ػػايا المرتبط ػػة بعممي ػػة االس ػػتعداد لمكػ ػكارث كخاص ػػة الػ ػزالزؿ ف ػػي
مقاطعػػة بمكشسػػتاف– باكسػػتاف ،كذلػػؾ مػػف أجػػؿ الحػػد مػػف اآلاػػار العكسػػية كالسػػمبية لم ػزالزؿ مػػف خػػبلؿ
تطػػكير كرفػػع مسػػتكل فعاليػػة الخطػػط الجاىزيػػة المسػػتخدمة فػػي إدارة الك ػكارث ،ككػػذلؾ تحسػػيف مسػػتكل
التنسيؽ بػيف الككػاالت المحميػة كالدكليػة خػبلؿ الكػكارث .كىػذه الد ارسػة ىػي د ارسػة استكشػافية اعتمػدت
عمػػى جمػػع البيانػػات األكليػػة كالاانكيػػة مػػف أجػػؿ فيػػـ اإلطػػار العػػاـ الػػذم تعمػػؿ مػػف خبللػػو المؤسسػػات
المعنيػػة ب ػػإدارة الكػ ػكارث ،ككػػذلؾ التحق ػػؽ م ػػف القضػػايا المرتبط ػػة بمس ػػتكل اسػػتعداد كجاىزي ػػة المجتم ػػع
لمكػ ػ ػكارث لمحتمم ػ ػػة كال س ػ ػػيما الػ ػ ػزالزؿ ،كاعتم ػ ػػدت الد ارس ػ ػػة عم ػ ػػى المق ػ ػػاببلت الشخص ػ ػػية ،كالتق ػ ػػارير،
كالمبلحظة ،كالمراجعة لمخطػط كالػدكريات فػي ىػذا المجػاؿ .كتكصػمت الد ارسػة لنتيجػة ىامػة مفادىػا أف
التعامؿ مع الككارث في اإلقميـ الزالت تحت نطاؽ المؤسسات المحمية العاممػة فػي مجػاؿ الكػكارث فػي
إقميـ بمكشستاف ،كأف سمطات إدارة الككارث ال زالت ال تطبؽ أنشطة االستعداد لمككارث عمى المسػتكل
المحمي ،كأنيا تركز عمػى األنشػطة التفاعميػة بعػد حػدكث الكاراػة ،كاعتمادىػا عمػى الخطػط المكضػكعة
أخطار متعػددة مرتبطػة
مف أعمى إلى أسفؿ ،باإلضافة إلى أف المجتمع مجتمع ىش كضعيؼ كيكاجو
ان
بالككارث كفي مقدمتيا الزالزؿ .كأظيرت الدراسة أف اإلطار الذم تعمؿ مف خبللو المؤسسات ال يمبػي
حاجات كتطمعات المجتمع ،فالحككمة كالمجتمع كالمؤسسات غيػر مجيػزة كأف المنػاطؽ المتػأارة تعػاني
دائمان مف اار الككارث.

60

 .4دراسة ( )Doreen, 2011بعنكاف:
“The Role of Community- Based Knowledge and Local Structures in Disaster
Management: A Case Study of Landslide Occurrences in Nametsi Parish of
Bukalasi Sub County in Bududa District, Eastern Uganda”.

"دكر المعرفة عمى المستكل المجتمعي كالتركيبات المحميػة فػي إدارة الكػكارث :دراسػة حالػة لحػكادث
النزلقات األرضية في مقاطعة  Nametsi Parishفي شرؽ أكغندا"
ىدفت الدراسة لمتحقؽ مف دكر المعرفة عمى المسػتكل المجتمعػي كالتركيبػات االجتماعيػة فػي إدارة
الكػكارث فػػي مدينػة  Nametsiفػػي شػرؽ أكغنػػدا ،كاسػػتخدمت الد ارسػة المػػنيج الكصػفي لجمػػع البيانػػات
مػػف خػػبلؿ مراجعػػة األدب البحاػػي كالتقػػارير كاج ػراء مقػػاببلت كالمبلحظػػة المباش ػرة ،كذلػػؾ بغػػرض فيػػـ
طػ ػػرؽ إدراؾ المجتمػ ػػع ألسػػػباب ك اػ ػػار الك ػ ػكارث ككيػػػؼ يمكػػػف أف ت ػػؤار كتش ػػكؿ المعرفػ ػػة الممارسػ ػػات
كاالسػػتجابات العامػػة لمكػكارث .كأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف التفسػػيرات ألسػػباب الكػكارث تختمػػؼ كتتنػػكع
حسب االستجابة ،فػي حػيف اعتػرؼ بعػض أعضػاء المجتمػع أف ممارسػاتيـ الفرديػة سػاىمت فػي زيػادة
حػػدة اػػار ،بينمػػا عػػزم خػػركف أف الظ ػكاىر الطبيعيػػة كاألمطػػار كالب ػراكيف ىػػي مػػف تسػػبب الك ػكارث
كاالنزالقػات األرضػية ،كأظيػرت نتػائج الد ارسػة أف المعرفػة عمػى المسػتكل المجتمعػي ليػا دكر ميػـ فػي
عمميػػات إدارة الكػكارث .كمػػا أكضػػحت أف غيػػاب التنسػػيؽ بػػيف الحككمػػة كالمجتمعػػات المدنيػػة أدل إلػػى
تفػاقـ أاػػار الكاراػػة كتػػدني مسػػتكيات االسػػتجابة الفعالػة لمكػكارث .كاقترحػػت ضػػركرة تعزيػػز التشػػبيؾ بػػيف
المجتمع المحمي كالجيات المعنية بإدارة الككارث كحمكؿ مقترحة لممشكمة.
 .3دراسة ) (Katayoun , O'Izadkhah, Seyad , & Tabibi, 2011بعنكاف:
“A comparative Study on Community –Based Disaster Management in Selected
Countries ad Designing Model for Iran”.

"دراسػػة مقارنػػة حػػكؿ المنيجيػػة المجتمعيػػة فػػي إدارة الكػكارث عمػػى بعػػض الػػدكؿ المختػػارة كتصػػميـ
نمكذج لمجميكرية اإليرانية"
ىدفت الدراسة إلى إجراء مقارنػة التطبيقػات الخاصػة إلدارة المنيجيػة المجتمعيػة فػي إدارة الكػكارث
بػػيف مجمكع ػػة مككن ػػة م ػػف س ػػبعة دكؿ ى ػػي الين ػػد ،الكالي ػػات المتح ػػدة ،أس ػػتراليا الياب ػػاف ،الفمب ػػيف ،ج ػػزر
سػػميماف ،كتركيػػا ،كذلػػؾ بيػػدؼ إعػػداد كانتػػاج نمػػكذج فعػػاؿ إلدارة الك ػكارث يػػتـ اسػػتخدامو فػػي إي ػراف.
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كاسػػتخدـ البػػاحاكف المػػنيج الكصػػفي المقػػارف خػػبلؿ البحػػث ،حيػػث تػػـ مقارنػػة اإلسػػيامات التػػي قػػدمتيا
الدكؿ في إدارة الككارث عمػى مسػتكل م ارحػؿ إدارة الكػكارث ،كتشػمؿ القضػايا األساسػية مػا يمػي :صػنع
السياس ػػات ،التخط ػػيط ،التنس ػػيؽ ،المراقب ػػة ،تنظ ػػيـ إدارة الكػ ػكارث ،الخبػػرة ف ػػي إدارة الكػ ػكارث كالكص ػػكؿ
لممعمكمات .كأكد البحث في نتائجػو عمػى أىميػة ضػماف المشػاركة المجتمعيػة فػي مختمػؼ م ارحػؿ إدارة
الكػكارث ،إال أف ىنػػاؾ اختبلفػػات فػػي حجػػـ المسػػاىمات بػػيف الػػدكؿ مكضػػكع الد ارسػػة ،يرجػػع ذلػػؾ إلػػى
التبػػايف فػػي خصائصػػيا ،كيؤكػػد البحػػث أف اسػػتخداـ المنيجيػػة المجتمعيػػة فػي إدارة الكػكارث يعػػزز مػػف
قدرات الحككمة في إدارة الككارث بشكؿ أكار فعالية ،كقد قدـ البحث نمكذجان مقترحان لتطبيػؽ المنيجيػة
المجتمعية في إدارة الككارث خاص بالجميكرية اإليرانية.
 .4دراسة ( )Baumwoll, 2008بعنكاف:
“The Value of Indigenous Knowledge for Disaster Risk Reduction”.

“قيمة المعرفة المحمية في الحد كالتخفيض مف مخاطر الككارث".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أن ػكاع المعرفػػة المطبقػػة دكلي ػان ،كالتعػػرؼ عمػػى قيمتيػػا فػػي إدارة
الك ػكارث ،كتتماػػؿ المعرفػػة المحميػػة بأربعػػة تصػػنيفات ىػػي (المعرفػػة البيئيػػة ،أخبلقيػػات البيئػػة ،العػػادات
الاقافيػػة ،كاالرتبػػاط بالمكػػاف) كىػػدفت الد ارسػػة إلػػى إابػػات قيمػػة كمسػػاىمة التصػػنيفات األربعػػة لممعرفػػة
المحميػػة فػػي الحػػد كالتخفػػيض مػػف المخػػاطر ( ،)DRRكالعمػػؿ عمػػى ربػػط المعرفػػة المحميػػة باالسػػتدامة
البيئية ،كتقكية العبلقة بيف التنمية المستدامة كالحد كالتخفيض مف مخاطر الككارث ،كاسػتخدـ الباحػث
المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ مراجعة األدب البحاي ،كاعتمد عمى المقابمة كالمجمكعػات البؤريػة
في جمع البيانات ،كتػـ اختبػار التصػنيفات األربعػة لممعرفػة المحميػة ،كتػدعيميا بأمامػة مػف المجتمعػات
نجحت في استخداـ المعرفة المحمية في البقاء كالتكيؼ كتقميػؿ مخػاطر الكػكارث ،كقػاـ الباحػث بتنظػيـ
أبع ػػاد كتص ػػنيفات المعرف ػػة ف ػػي أداة تقي ػػيـ ت ػػـ اس ػػتخداميا كالتحق ػػؽ م ػػف فعاليتي ػػا عم ػػى مجتم ػػع جزيػ ػرة
 Simeulueفي إندكنيسػيا ،كأكػد الباحػث أف اسػتخداـ المعرفػة المحميػة التػي تػـ قياسػيا بكاسػطة األداء
قد خفضت بنجاح مف أار النتائج السمبية خبلؿ كاراة المد البحرم تسكنامي.
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 .5دراسة ( )Keith, 2008بعنكاف:
“Disaster Management and Response: A Lifelines Study for Queensland Lakes
"District.

"إدارة الككارث كالستجابة :دراسة حكؿ األنظمة الحيكية في مقاطعة بحيرات ككينزلند".
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التعػ ػػرؼ كتحدي ػػد درج ػػة اليشاشػػػة ف ػػي األنظم ػػة الم ػػؤارة عم ػػى ج ػػكدة الحيػػػاة
كالكيربػػاء ،كشػػبكات الميػػاه ،ككسػػائؿ النقػػؿ كالمكاصػػبلت كخػػدمات الطػكارئ أانػػاء كبعػػد الكاراػػة ،كذلػػؾ
بي ػػدؼ رف ػػع مس ػػتكل ال ػػكعي كالفي ػػـ لؤلخط ػػار الت ػػي تح ػػيط بالمقاطع ػػة ،حي ػػث أف معظ ػػـ ى ػػذه األنظم ػػة
مصػػممة لتكػػكف تحػػت األرض ،كتعػػاني المقاطعػػة مػػف ك ػكارث عديػػدة كالفيضػػانات كال ػزالؿ كاالنزالقػػات
مصدر محتمبلن النييار ىذه األنظمة حاؿ كقكع الكاراة ،كاستخدـ الباحث
األرضية كغيرىا ،مما يشكؿ
ان
منيجيػػات كصػػفية تػػـ اعتمادىػػا فػػي د ارسػػات ىندسػػية ،كقػػاـ الباحػػث بعمميػػة تحميػػؿ لمضػػعؼ كتشػػخيص
لؤلنظمػػة الحيكيػػة أانػػاء كبعػػد الك ػكارث ،كتكصػػؿ الباحػػث إلػػى كجػػكد مص ػادر لمضػػعؼ فػػي الشػػبكات
الحيكيػػة ،كأنػػو عنػػد كقػػكع الكاراػػة فػإف جػػكدة الحيػػاة سػػتتأار بشػػكؿ كبيػػر مػػا لػػـ يػػتـ معالجتيػػا .كتكصػػؿ
الباحث إلى ضركرة اعتماد سناريكىات مدركسة كمعدة بشكؿ عممي تتعامؿ مع ىذه األخطار ،كاعادة
تصنيؼ األكلكيات كتحديد طرؽ الرد كاالستجابة ليا ،كالتعافي مف اار الكاراة.
 .6دراسة ( )AT&T, 2006بعنكاف:
“Disaster Preparedness Survey: Hurricane Katrina & Rita Results”.

"المسح الخاص بالستعداد لمككارث :تحميؿ نتائج إعصار كاترينا كريتا"
استيدؼ المس كاليات أالباما كلكزيانػا كالمسيسػبي كتكسػاس ،حيػث أكػد المشػارككف فػي االسػتبانة
بما نسبتو ( )%80أف االستعداد لمككارث ذك أىمية كأكلكيػة عميػا لمحػد مػف اػار الكاراػة ،فػي حػيف أف
( )%21مف السػكاف مسػتعدكف لحػاالت الكػكارث كالطػكارئ ،فقبػؿ اإلعصػاريف كانػت نسػبة المسػتعديف
 %38.5حيث ازداد العدد بعد اإلعصار إلى ما نسبتو ( )%55مف السكاف ،في حػيف ( )%3.7أقػؿ
جاىزية ،كتؤكد الدراسة أنو في ظؿ غياب خطكط إرشاد عامة ككاضحة ،ظيرت العديػد مػف المعيقػات
فػػي التعامػػؿ مػػع الكاراػػة أىميػػا :غيػػاب أعػػداد المتطػػكعيف الكافيػػة كالفعالػػة إلدارة الكػكارث فػػي المنػػاطؽ
المتػػأارة ،كأكضػػحت الد ارسػػة أىميػػة كجػػكد مشػػاركة محميػػة عمػػى مسػػتكل الكاليػػات كالمسػػتكيات األدنػػى،
فأعبػ ػػاء إدارة الك ػ ػكارث تقػ ػػع فػ ػػي البدايػ ػػة عمػ ػػى الحككمػ ػػات المحميػ ػػة كاألف ػ ػراد كالجمعيػ ػػات األىميػ ػػة فػ ػػي
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المجتمعات المحمية التي تقع فييا الكاراة ،فيـ األقرب لمحدث كلدييـ المعرفة كالقدرة عمى التحرؾ قبؿ
غيػػرىـ ،كمػػف اػػـ البػػد مػػف إدمػػاج الػػدكر المحمػػي كالشػػعبي كالتطػػكعي فػػي إطػػار جيػػكد ىيئػػة الط ػكارئ
الفيدراليػػة فػػي مكاجيػػة الك ػكارث ،كذل ػؾ لتفػػادل أكجػػو القصػػكر فػػي التعامػػؿ مػػع الك ػكارث المحتممػػة فػػي
المستقبؿ.

ثانيا :الدراسات التي اىتمت بالمركنة المجتمعية (القدرة عمى المجابية )Resilience
ن
(أ )

الدراسات المحمية

 .1دراسة ( )Swiss NGOs, 2015بعنكاف:
“Community Resilience Framework – Lessons from the Field”.

"إطار مركنة المجتمعات ،دركس مف الميداف"
ىدفت الدراسة (ضمف التقرير العاـ الذم أصدرتو المنظمات السكيسرية غير الحككمية فػي مػارس
( )2015إلػى تقػديـ إطػار عمػؿ لتعزيػػز مركنػة المجتمعػات حػكؿ العػػالـ ،كتحسػيف جػكدة خػدمات الحػػد
مػػف مخػػاطر الكػكارث المقدمػػة مػػف قبػػؿ المنظمػػات الغيػػر حككميػػة مػػف خػػبلؿ عمميػػة تبػػادؿ المعمكمػػات
فعالة فيما بينيا ،كتككيف شراكات متينة مع كافة األطراؼ ،كتبػادؿ الخبػرات عمػى كافػة األصػعدة ،كقػد
أجريت الدراسة عمى عدة مناطؽ حكؿ العالـ تشػمؿ ىػاييتي ،بكليفيػا ،السػمفادكر ،كمبكديػا ،كفمسػطيف،
كقد أجريػت الد ارسػة المسػحية عمػى سػكاف منطقػة تػؿ الركميػدة فػي مدينػة الخميػؿ ،كتػـ تطبيػؽ النمػكذج
السكيسػػرم لتقيػػيـ المركنػػة خػػبلؿ الد ارسػػة ،كاشػػتمؿ االسػػتبانة ،كالمس ػ الميػػداني ،المبلحظػػة المباش ػرة،
المجمكعات البؤرية ،كالمقاببلت مػع صػناع القػرار كمػديرك المؤسسػات العاممػة فػي المنطقػة .كتكصػمت
الدراسة إلى أف السياؽ اليش كالصراع يعمبلف بشكؿ كبير عمى الحد مػف قػدرة المجتمػع لمكصػكؿ إلػى
المساعدات الخارجية ،كىذا يعني عدـ قدرة المجتمع عمى الكصكؿ إلػى المػكارد الماليػة كالفنيػة البلزمػة
لمتعام ػػؿ م ػػع اآلا ػػار الس ػػمبية لمكػ ػكارث .كق ػػد أظي ػػرت الد ارس ػػة أف الش ػػعكر الع ػػاـ بع ػػدـ األم ػػاف يتطم ػػب
إجراءات سريعة لمساعدة السكاف.
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 .2دراسة (سعد )2014 ،بعنكاف" :مركنة المجتمع في محافظة شماؿ غزة تجاه حالت الطكارئ"
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف مستكل مركنػة السػكاف تجػاه حػاالت الصػراع ،كتحديػد أاػر اسػتعداد
المجتمع ،كالمشاركة في اتخاذ القرار ،كدكر المعرفػة المجتمعيػة فػي التنبػؤ بمركنػة السػكاف فػي منػاطؽ
الصراع ،كقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات كتـ تطبيقيا عمى ( )150شػخص
ػاء عم ػػى المجتمعػػات المعرض ػػة آلا ػػار
فػػي محافظ ػػات شػػماؿ قط ػػاع غ ػزة ،كت ػػـ تحدي ػػد عينػػة البح ػػث بنػ ن
الصراعات المتكػررة ،كتػـ اسػتخداـ الحػد األدنػى مػف حجػـ العينػات مػف حيػث المكاصػفات كالتػي يمكػف

مػػف خبلليػػا تعمػػيـ النتػػائج عمػػى مجتمػػع الد ارسػػة .كأظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف مسػػتكل مركنػػة المجتمػػع
كعكام ػػؿ االس ػػتعداد كالمش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات كان ػػت متكس ػػطة ف ػػي ح ػػيف مس ػػتكل إدراؾ المجتم ػػع
كالمعرف ػػة مرتف ػػع ،كأف ىن ػػاؾ عبلق ػػة إيجابي ػػة ب ػػيف متغيػ ػرات المعرف ػػة المجتمعي ػػة كالمش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ
الق اررات كبيف المركنة المجتمعيػة ،فػي حػيف أكػدت الد ارسػة أنػو يمكػف تعزيػز مركنػة السػكاف مػف خػبلؿ
تحسيف استعداد المجتمع كرفع مستكل المشاركة المجتمعية في عمميات اتخاذ الق اررات.
 .3دراسة ( )Oxfam, 2013بعنكاف:
“Resilience of Palestinian Families in the Gaza Strip in the face of Stress, Trauma
and Psychological Problems Due to Ongoing Blockade and Conflict”.

"مركنة العائالت الفمسطينية في قطػاع غػزة فػي مكاجيػة الضػغكطات كالصػدمات كالمشػاكؿ النفسػية
نتيجة اإلغالؽ كالصراع"
ىػدفت الد ارسػػة إلػى التعػػرؼ كتقيػػيـ األكضػاع المأسػػاكية التػػي يعػاني منيػػا المجتمػػع فػي قطػػاع غػزة
فػػي فمسػػطيف ،نتيجػػة الحصػػار ،كاإلغػػبلؽ ،كالص ػراع ،حيػػث يعػػاني سػػكاف قطػػاع غ ػزة مػػف ت ازيػػد القيػػكد
االقتصادية ،كاالجتماعية كالمدنية ،كالسياسية ،كاألمنية ،كمحدكدية الحركة ،مما أدل إلى اعتماد أكار
ػدر
مف ( )%80مف سكاف القطاع عمى أنكاع مختمفة مف المساعدات الخارجية ،بػؿ كأصػب ذلػؾ مص ان
لمضغكطات عمى المجتمع بشكؿ عاـ .كتمامت عينة الدراسة مف ( )502رب أسػرة تػـ اختيارىػا بشػكؿ
عشكائي ،باإلضافة إلى ( )502طفؿ مكزعيف عمػى  16منطقػة فػي قطػاع غػزة ،كتػـ اسػتخداـ أسػاليب
كميػػة ككصػػفية لجمػػع البيانػػات ،كذلػػؾ بالتشػػاكر مػػع المنظمػػات المجتمعيػػة ،كتػػـ اسػػتخداـ قائمػػة الرصػػد
تأاير عمى جكدة الحياة ،كاعتمدت الد ارسػة
الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ،لتحديد األكضاع األكار
ان
عمى المجمكعات البؤرية لمحصكؿ عمى البيانات الكصفية في المحافظات الخمسػة .كتكصػمت الد ارسػة
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إلػػى أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف التصػػعيد اإلس ػرائيمي كمسػػتكيات القمػػؽ عمػػى المركنػػة المجتمعيػػة ،كضػػركرة
األخػػذ بعػػيف االعتبػػار العبلقػػة بػػيف الصػػحة النفسػػية لؤلطفػػاؿ كمسػػتكيات المركنػػة كمسػػتكيات الضػػغكط
عمى اآلباء كالصدمات كاألعراض النفسية كجكدة الحياة كمستكيات المركنة.

(ب) الدراسات العربية
 .1دراسة (الرؤيػا العالميػة )2011 ،بعنػكاف" :كجيػات نظػر الخطػكط األماميػة :تقريػر عػف لبنػاف"
الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني لمحد مف مخاطر الككارث.
ىدؼ التقرير إلػى تقيػيـ التقػدـ الػذم تػـ إحػ ارزه حػكؿ تنفيػذ األكلكيػات الخمػس إلطػار عمػؿ ىكغػك،
حيث أظير التقرير أنػو لػـ يػتـ إحػراز أم تقػدـ فػي إجػراءات الكقايػة كالحػد كالتخفيػؼ كاإلدارة التػي مػف
شػػأنيا تقمػػيص اػػار الكػكارث كخسػػائرىا ،رغػػـ الخبػرة الطكيمػػة التػػي يمتمكيػػا لبنػػاف فػػي مجػػاؿ االسػػتجابة
لحاالت الطكارئ ،كقػد تػـ تنفيػذ المشػركع فػي بيػركت ،مرجعيػكف ،بنػت جبيػؿ ،البقػاع ،كبشػرم كعكػار،
كتػػـ جمػػع  236اسػػتطبلعان فرديػ ػان ،كاػػبلث جمسػػات استشػػارية مجتمعي ػػة ،كجمسػػة مناقشػػة خاصػػة م ػػع
األطفاؿ ،كأظيرت النتائج أف السػكاف يػدرككف بشػكؿ جيػد مخػاطر تعػرض لبنػاف لمكػكارث الطبيعيػة أك
مػػف صػػنع اإلنسػػاف ،إال أف مركنػػة المجتمػػع معدكمػػة نكعػان مػػا .كفيمػػا يخػػص أداء الحككمػػة فيمػػا يتعمػػؽ
بإدارة الككارث حصمت الحككمة عمى نسبة  1.89مف مقياس مكػكف مػف خمػس درجػات ،أم أف جيػد
الحككمة محدكد في ىذا المجاؿ.

(ج) الدراسات األجنبية
 .1دراسة ( )Muller et al, 2014بعنكاف:
“A Mixed-Method Pilot Study of Disaster Preparedness and Resiliency among
Faith –based Organizations”.

"دراسات تجريبية متنكعة حكؿ استعداد كمركنة المنظمات الدينية".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقيػػيـ درجػػة الػػكعي بضػػركرة االسػػتعداد لمك ػكارث ،كتقيػػيـ درجػػة المركنػػة لػػدل
المنظمػػات الدينيػػة فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كخطػػكة أكلػػى تجػػاه فيػػـ كيفيػػة تحسػػيف االسػػتعداد
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لمككارث ،كتعزيػز المركنػة لػدل المنظمػات الدينيػة كالمجتمػع ،حيػث أف ىػذه المنظمػات ىػي المسػتجيب
األكؿ لخدم ػػة المجتمع ػػات بع ػػد الص ػػدمة األكل ػػى م ػػف مكج ػػات الكارا ػػة .كاس ػػتخدمت الد ارس ػػة االس ػػتبانة
كالمقابمػػة لجمػػع البيانػػات ،كتػػـ اختيػػار سػػت منظمػػات دينيػػة كعينػػة لمد ارسػػة .كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف
ىناؾ شبكة تكاصؿ اجتماعية قكية بيف أعضاء المجتمع كالمنظمػات الدينيػة ،إال أف نصػؼ األعضػاء
أظيركا مف خبلؿ استجاباتيـ أنيـ ال يقيمكف عبلقات اجتماعية مػع أشػخاص مػف عرقيػات مختمفػة أك
م ػػع المجتمع ػػات المج ػػاكرة ،كك ػػذلؾ انخف ػػاض مس ػػتكيات الاق ػػة م ػػع المجمكع ػػات المختمف ػػة م ػػف الن ػػاس،
كتعرضػػت الد ارسػػة مػػف خػػبلؿ التحميػػؿ الكصػػفي إلػػى معيقػػات اسػػتعداد المجتمعػػات لمك ػكارث ،كمعيقػػات
رفػػع درجػػة المركنػػة ،إضػػافة إلػػى الػػدركس المسػػتفادة مػػف ك ػكارث الماضػػي ،كالرغبػػة فػػي تحقيػػؽ درجػػة
استعداد أفضؿ.
 .2دراسة ( )Xin et al, 2013بعنكاف:
“Resilience of Vietnamese: Resources to Cope with Natural Disasters in their
Settled Countries”.

"مركنة الفيتناميكف :مصادر التعامؿ مع الككارث الطبيعية في دكؿ اإلقامة المضيفة ليـ".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعزيػػز مسػػتكل المركنػػة لػػدل البلجئػػيف الفيتنػػامييف ،حيػػث أابتػػت أف البلجئػػيف
الفيتنامييف ىـ األكار ضعفان كىشاشة تجاه الككارث ،حيث يعانكف مػف االضػطرابات السػمككية كالعقميػة
كالص ػػحية ،كاسػػػتخدمت الد ارس ػػة المقػ ػػاببلت كطبقتيػ ػػا عم ػػى عشػ ػػريف عائم ػػة م ػػف العػ ػػائبلت الفيتناميػػػة،
كأظيػػرت الد ارسػػة أف األشػػخاص لػػدييـ شخصػػية قكيػػة لمتعامػػؿ مػػع الصػػدمات ،كتػربطيـ عبلقػػات قكيػػة
مع عائبلتيـ إال أنو كعمى الػرغـ مػف أف غػالبيتيـ قػد عػاش عػدة كػكارث مختمفػة إال أنيػـ يفتقػدكف إلػى
المعرف ػػة كاالس ػػتراتيجيات البلزم ػػة لمتكي ػػؼ م ػػع الكػ ػكارث ،فالمش ػػارككف ال يممك ػػكف المعمكم ػػات الكافي ػػة
كالمكارد المالية كالمعكنات الطارئة أك الدعـ االجتماعي البلزـ خبلؿ الككارث.
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 .3دراسة ) (Moore , Melinda; Chandra, Anita; Feeny , Kevin, 2012بعنكاف:
”?“What can the United Sates Learn from Experiences in Other Countries

"ماذا يمكف أف تتعمـ الكليات المتحدة األمريكية مف تجارب الدكؿ األخرل؟"
ىػػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى التعػ ػػرؼ عمػ ػػى العناصػ ػػر الجديػ ػػدة التػػػي يمك ػػف م ػػف خبلليػ ػػا تعزيػػػز المركنػ ػػة
المجتمعية تجاه الككارث في القطاع الصحي كذلؾ مف خبلؿ القيػاـ بمجمكعػة مػف د ارسػات الحالػة فػي
عشػػر دكؿ تتنػػكع فيي ػػا الك ػكارث ،كق ػػد أجريػػت الد ارس ػػات عمػػى الػػزالزؿ األرضػػية ف ػػي المكسػػيؾ كالين ػػد
كاي ػراف ،كالب ػراكيف فػػي الفمبػػيف ،كاألعاصػػير فػػي الينػػدكراس كككبػػا ،كالفيضػػانات فػػي بػػنجبلدش كفيتنػػاـ
كمكزنبيؽ ،كتسكنامي في دكؿ المحيط اليندم األعاصير االستكائية في فيتناـ .كأجرل الباحاكف مسحان
تاريخيان لمممارسات في إدارة الككارث كالتي تػـ إتباعيػا منػذ عػاـ  1985إلػى عػاـ  ،2005كاسػتخدمت
الدراسة المنيج الكصفي في جمع البيانات كتحميميا كتكصمت الدراسة إلػى تحديػد  49عػامبلن يرفػع مػف
درجػػة المركنػػة ،كمػػف أىػػـ ىػػذه العكامػػؿ :التعمػػيـ ،تمكػػيف المجتمػػع ،الممارسػػة ،الشػػبكات االجتماعيػػة،
المعرفػػة بالخػػدمات االجتماعيػػة المحميػػة .كأكػػدت الد ارسػػة عمػػى تفػػرد كػػؿ مجتمػػع بخصائصػػو لػػذا فػػاف
العناصر الذم تكصمت إلييا الدراسة يمكف أف تطبؽ بشكؿ عاـ.
 .4دراسة (معيد ريئكت )2009 ،بعنكاف" :شبكة المركنة المدنية :الطار التصكرم لمركنة الدكلة
العبرية المحمية كالقكمية"
إطار تصػكريا لتعزيػز مركنػة دكلػة االحػتبلؿ عمػى الصػعيديف المحمػي
ىدفت الكايقة إلى استعرض
ان
كالقكمي بطريقة كصفية .حيث تيدؼ إلى تابيت دعائـ شبكة مركنة مدنية التي تتبنى اقافة االسػتعداد
كبالتالي تمتمؾ القدرات الجكىرية األساسية الكفيمة بالرد عمى األزمػات بشػكؿ فاعػؿ كمسػتقؿ كتعػاكني.
كتشير الكايقة إلى أنو يمكف تعزيز شبكة المركنة المدنية بسرعة كبكمفة متدنية لمغاية ،ذلؾ ألف أغمب
مككناتيا متكفرة ،كما أنو ينبغي ليذه المركنة تكفير مزايا عديػدة أخػرل لممجتمػع الصػييكني مػف خػبلؿ
دعػػـ المجتمع ػػات المحمي ػػة ،كتط ػػكير ال ػػرد عم ػػى التحػػديات كعم ػػى األزم ػػات المحمي ػػة ،كتعزي ػػز التماس ػػؾ
االجتماعي كبالتالي المساىمة في تحسػيف نكعيػة الحيػاة .فقػد كشػفت حػرب لبنػاف الاانيػة ()2009 /7
العديػػد مػػف م ػكاطف الضػػعؼ فػػي اس ػتراتيجية األمػػف اإلس ػرائيمي ،عمم ػان بػػأف الحككمػػة اعتبػػرت أف ىػػذه
الجبية اانكية مف حيث األىمية لدرجة أنيا تجاىمتيا .في أعقػاب ىػذه الحػرب ،أجريػت مراجعػة شػاممة
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كدربػػت سػػمطات الط ػكارئ كجػػرل تحػػديث إجراءاتيػػا
كرصػػدت الم ػكاردُ ،
السػػتعدادات الط ػكارئ بإس ػرائيؿُ ،

التش ػػغيمية القياس ػػية .كأظي ػػر الع ػػدكاف اإلسػ ػرائيمي عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة ف ػػي ( )2009 /1تحس ػػنان ف ػػي أداء
سػػمطات الط ػكارئ ،كأف ىنػػاؾ تكافػػؽ عمػػى أف ىنػػاؾ نجػػاح عمػػى الجبيػػة الداخميػػة أانػػاء العػػدكاف عػػاـ
ػر عمػى أف إسػرائيؿ مسػتعدة ألزمػة قكميػة .كقػد أجريػت تػدريبات طػكارئ عمػى
 ،2009كلكنو ليس مؤش ان
المستكل القػكمي عػاـ 2009ـ كحاكػت فييػا أزمػة قكميػة ،كشػاركت فييػا سػائر سػمطات الطػكارئ .لكػف
طريقة مشاركة السكاف المدنييف في ىذه التػدريبات أكػدت أف دكلػة االحػتبلؿ ال تػزاؿ تفتقػر إلػى الػردكد
المناسبة عمى ماؿ ىذه األزمات.
 .5دراسة ( )Shinozuka &Chang, 2002بعنكاف:

“Measuring Improvements in the Disaster Resilience of Communities”.

"قياس التحسينات في مركنة المجتمعات تجاه الككارث".
تصكر لمقتػرح إطػار عمػؿ نظػرم يمكػف مػف خبللػو قيػاس كتقيػيـ المركنػة
ىدفت الدراسة إلى تقديـ
ان
بشػػكؿ كمػػي لػػدل المجتمعػػات ،فاإلطػػار يقػػدـ تعريفػػا نظري ػان لمفيػػكـ المركنػػة يتجػػاكز المفيػػكـ المتعمػػؽ
بالخسائر المالية ،كتتفؽ الدراسة مع ما سبؽ بتحديػد األبعػاد األربعػة لممركنػة ،كتقيػيـ مركنػة المجتمػع،
كدرجػػة االسػػتعداد كالتخفيػػؼ ،كتحقيػػؽ أىػػداؼ المركنػػة يتطمػػب منيجيػػات متعػػددة كمعػػايير كميػػة لػػذلؾ.
كتقػػدـ الد ارسػػة معػػايير ت ػربط بػػيف اػػار الك ػكارث المحتممػػة كمعػػايير األداء متعػػددة األبعػػاد ،كمػػف خػػبلؿ
د ارس ػ ػػات الحال ػ ػػة الت ػ ػػي أجري ػ ػػت عم ػ ػػى كالي ػ ػػات ممف ػ ػػيس كتينس ػ ػػي ،كم ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ م ػ ػػنيج المقارن ػ ػػة ب ػ ػػيف
االستراتيجيات المختمفة المتبعػة أف تقػدير الخسػائر المتكقعػة لمػزالزؿ يشػكؿ نقطػة البدايػة إلطػار العمػؿ
حكؿ تقييـ المركنة.

ثالثان :الدراسات التي أىتمت بالمركنة كتطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث
 .1دراسة (التحاد الدكلي لمصميب األحمر كجمعيات اليالؿ األحمر )2012 ،تقرير بعنكاف:
– “The Long Road to Resilience: Impact and Cost-Benefit Analysis of Community
Based Disaster Risk Reduction in Bangladesh”.

"الطريؽ الطكيؿ إلى تحقيؽ المركنػة :تحميػؿ األثػر كالمنػافع كالتكمفػة لتطبيػؽ المنيجيػة المجتمعيػة
في الحد كالتخفيؼ مف الككارث في بنغالدش".
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ىدؼ التقرير إلى تحديد أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية في الحد مف المخاطر مف حيث المنافع
كالتكمفػػة ،كأظيػػر التقريػػر أنػػو يجػػب تطبيػػؽ أنشػػطة الحػػد كالتقميػػؿ مػػف المخػػاطر تحػػت مظمػػة المنيجيػػة
المجتمعية إلدارة الككارث ،كأف يتـ تطبيؽ األنشػطة كالبػرامج عمػى فتػرات زمنيػة أطػكؿ لضػماف تسػييؿ
عمميػة تحقيػػؽ اإلنجػػازات كتعزيػػز القػػدرات المجتمعيػػة بشػػكؿ عػػاـ ،كيظيػػر التقريػػر حجػػـ األضػرار التػػي
تتكبدىا المجتمعات المنكشفة ألخطار الفيضانات ،كركز التقرير عمى أنشطة المركنة التي تـ تطبيقيػا
منػػذ عػػاـ  2006إلػػى عػػاـ  ،2011كالتػػي تمحػػكرت حػػكؿ أنشػػطة تعزيػػز الػػكعي بالمخػػاطر كاألخطػػار،
كاالسػ ػػتعداد كالػ ػػدعـ كالتخفيػ ػػؼ عمػ ػػى المسػ ػػتكيات المحميػ ػػة ،كاسػ ػػتخدـ التقريػ ػػر أدكات المس ػ ػ الميػ ػػداني
كاالستبانة كالمجمكعات البؤرية كمراجعة التقارير ،كتحميؿ التكمفة كالمنافع ،كأظيرت النتائج أف تطبيؽ
برامج المنيجية المجتمعية يتناسب مع سياؽ المخاطر في المجتمعات المحمية ،كتحديد االستراتيجيات
العام ػػة ف ػػي إدارة الكػ ػكارث ،كأف المنيجي ػػة المجتمعي ػػة حقق ػػت اغم ػػب األى ػػداؼ بفعالي ػػة عالي ػػة ،إال أني ػػا
كاجيت العديد مف القيكد منيا عدـ كجكد خطػط كاممػة فػي المجتمػع ،غيػاب الرقابػة الفعالػة كالمسػتمرة،
كعدـ كجكد طاقـ كاؼ مف حيث العدد كغياب االتصاالت الفعالة.
 .2دراسة ( )Burkle, 2011بعنكاف:
“The Limits of our Capacity: Reflections on Resiliency ،Community Engagement
and Recovery in the 21st Century Crises”.

"حدكد قدراتنا انعكاسات حكؿ المركنػة كالمشػاركة المجتمعيػة كالتعػافي فػي القػرف الحػادم العشػريف
مف األزمات".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة االسػػتجابة لمكػكارث كاألزمػػات كالتصػػرؼ بمسػػتكل خب ػرات
اآلخريف ،ككذلؾ مستكل تطبيؽ الحكـ الرشيد كالمشاركة المجتمعيػة ،كتحديػد الكيفيػة التػي مػف الممكػف
أف يسػػتفيد منيػػا المجتمػػع فػػي الكقايػػة كاالسػػتعداد كاالسػػتجابة كالتعػػافي كالحػػد مػػف معيقػػات المركنػػة فػػي
المجتمػػع كتعزيػػز االسػػتدامة .كاستعرضػػت الد ارسػػة االستكشػػافية جممػػة مػػف الك ػكارث التػػي تعرضػػت ليػػا
ػداء مػػف أحػػداث الحػػادم عشػػر مػػف ديسػػمبر ،إعصػػار كاترينػػا ،أنفمػػكن از
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ابتػ ن
الخنازير ،كتحديػد مسػتكل المركنػة المتعمػؽ بالحػد مػف المخػاطر النككيػة كالبيكلكجيػة .كأظيػرت الد ارسػة

أف جمم ػػة األخط ػػاء الت ػػي كق ػػع بي ػػا المجتم ػػع فيم ػػا يتعم ػػؽ بالمركن ػػة ،كان ػػت نتيج ػػة اس ػػتعداد المجتم ػػع
األمريك ػػي لمخ ػػاطر ى ػػي ف ػػي األص ػػؿ نابع ػػة م ػػف مص ػػدر سياس ػػي كف ػػي بع ػػض األكق ػػات كان ػػت تش ػػكؿ
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خرافات ،كأظيرت الدركس المستفادة أنو خبلؿ إعصار كاترينا تعرضت كاليات المسيسػبي إلػى أعنػؼ
مكجة مف الكاراة أف مدينة أكرلينز تعافت بشكؿ أسرع مف نظيراتيا.
 .3دراسة ( )Beltran &Isakov ،Dunlop, 2011بعنكاف:
“The Role of Academic Institutions in Community Disaster Response since
September 11 ،2001”.

"دكر المؤسسات األكاديمية في الستجابة المجتمعية لمككارث منذ  11سبتمبر ."2001
ىدفت الد ارسػة إلػى كصػؼ دكر المؤسسػات األكاديميػة فػي اسػتجابة المجتمػع لمكػكارث بعػد إعػبلف
الككالة الفيدراليػة المعنيػة بػالطكارئ كالككػاالت المرتبطػة بػذلؾ لحالػة الطػكارئ مػف  11سػبتمبر 2001
إلػػى  1فب اريػػر  ،2009كقػػد أجػػرل البػػاحاكف مراجعػػة لػػؤلدب البحاػػي المنشػػكر كالتقػػارير المنشػػكرة عمػػى
اإلنترنت لتحديد المؤسسػات األكاديميػة التػي شػاركت فػي االسػتجابة المجتمعيػة ،كتػـ تحديػد مكاصػفات
المػكارد كالخػػدمات التػػي يمكػػف أف تسػػاىـ فػػي تعزيػػز مركنػػة المجتمػػع كتعزيػػز درجػػة اسػػتعداد كاسػػتجابة
المجتمع .كأظيرت نتػائج الد ارسػة أف ىنػاؾ  106مؤسسػة أكاديميػة تعميميػة كصػحية كمػدارس شػاركت
فػػي االسػػتجابة المجتمعيػػة خػػبلؿ تمػػؾ الفت ػرة المحػػددة فػػي الد ارسػػة ،كأظيػػرت أف الخػػدمات التػػي قػػدمتيا
المؤسسات األكاديمية ساىمت في تعزيز مركنة المجتمع مف خبلؿ تقميؿ نتائج الكػكارث ،ككانػت إدارة
المكارد ،كادارة المعمكمػات كتعزيػز قػدرات االسػتجابة لقطػاع الصػحة ،كادارة كتقػكيـ األداء أىػـ الجكانػب
التي أسيمت بيا المؤسسات األكاديمية في تعزيز مركنة المجمع.
 .4دراسة ( )Kafle, 2011بعنكاف:
“Measuring Disaster – Resilient Communities: A Case Study of Coastal
Communities in Indonesia”.

"قيػػاس المجتمعػػات المرنػػة (القػػادرة عمػػى المجابيػػة) تجػػاه الك ػكارث :دراسػػة حالػػة عمػػى المجتمعػػات
الساحمية في إندكنيسيا".
ىدفت الدراسة إلى تحديد خطكط عامة في قياس المركنة المجتمعية باستخداـ المنيجية المتكاممػة
في إدارة الككارث ،كتـ تطكير نمكذج يعتمد عمى النتائج كالعمميات في تعزيز المركنة المجتمعيػة ،كتػـ
اس ػػتخداـ  25مؤشػػػر لقيػ ػػاس المركنػ ػػة تػػػـ استخبلصػػػيا م ػػف  43مجتمػ ػػع سػػػاحمي تق ػػكـ عمػػػى تطبيػ ػػؽ
الخط ػكات الخاصػػة بالمنيجيػػة المجتمعيػػة المتكاممػػة فػػي إدارة الك ػكارث ،ككػػذلؾ مػػدل امػػتبلؾ المجتمػػع
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لمخصػػائص العشػػر األساسػػية لممجتمعػػات المرنػػة المستخمصػػة مػػف األدب البحاػػي كتػػـ ذكرىػػا سػػابقان،
كأظيػػرت الد ارسػػة أف المؤش ػرات الخاصػػة بالعمميػػات كالنتػػائج ضػػركرية جػػدان لتعزيػػز مركنػػة المجتمعػػات
تجػػاه الك ػكارث ،كاعتبػػرت الد ارسػػة أف مؤش ػرات العمميػػات ميمػػة لزيػػادة كعػػى المجتمػػع كتعزيػػز امتبلكػػو
لممػكارد كاسػتدامة برامجػو ،فػي حػيف أف مؤشػرات النتػائج ميمػة لمحصػكؿ عمػى نتػائج حقيقيػة مػف حيػث
تمكػػيف المجتمػػع كتنميػػة القػػدرات حيػػث أف المنيجيػػة المجتمعيػػة المتكاممػػة تختمػػؼ مػػف دكلػة إلػػى أخػػرل
كذلػػؾ الخػػتبلؼ مسػػتكل الػػكعى المجتمعػػي كاسػػتراتيجيات المؤسسػػات ،كأكػػدت الد ارسػػة عمػػى المشػػاركة
المجتمعية ،كضركرة التحشيد كالتخطيط لمحد مف المخاطر في جميع الدكؿ.
 .5دراسة ( )Thinda, 2009بعنكاف:
“Community - Based Hazard and Vulnerability Assessment: A case Study in
Lusaka Informal Settlement; City of Tshwan”.

"تقييـ األخطار كاليشاشػة عمػى المسػتكل المجتمعػي :دراسػة حالػة عمػى مسػتعمرة  Lusakaالغيػر
معتمدة ،مدينة ."Tshwan
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى القي ػػاـ بعممي ػػة تقي ػػيـ لؤلخط ػػار كاليشاش ػػة عم ػػى المس ػػتكل المجتمع ػػي ،كجم ػػع
المعمكم ػػات حػػػكؿ الق ػػدرات المحميػػػة ل ػػدل السػ ػػكاف مػػػف أج ػػؿ بنػ ػػاء مجتم ػػع مػ ػػرف م ػػف خػ ػػبلؿ مشػػػاركة
المعمكمػػات م ػػع المجتمػػع المحم ػػي التخػػاذ القػ ػ اررات ف ػػي مسػػتعمرة  Lusakaف ػػي جنػػكب أفريقي ػػا .كم ػػا
ىػدفت الد ارسػة إلػػى رفػع مسػتكل الػػكعي تجػاه األخطػػار المحيطػة بالمسػتعمرة ،كتحديػػد المنػافع المتكخػػاة
مػف كراء تطبيػؽ إدارة الحػػد مػف مخػاطر الكػكارث عمػى المسػتكل المجتمعػػي ،كاسػتخداـ الباحػث المػػنيج
الكصفي التحميمي ،حيث اعتمد عمى االستبانة فػي جمػع البيانػات كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف  80فػردان
مف المقيميف فػي المسػتعمرة ،كتػـ اسػترداد  76مػف االسػتبانات ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى أنػو عمػى الػرغـ
مػػف كضػػع معػػايير تطبيػػؽ إلدارة الكػكارث ،إال أف مسػػتكل المشػػاركة المجتمعيػػة كػػاف أقػػؿ مػػف المسػػتكل
المطم ػػكب ،كأكص ػػى الباح ػػث بض ػػركرة تعزي ػػز مش ػػاركة المجتم ػػع ف ػػي عممي ػػة إدارة الكػ ػكارث ،كتكظي ػػؼ
المعرفػػة المحميػػة لػػدل السػػكاف لمحػػد مػػف مخػػاطر الك ػكارث ،كػػذلؾ إش ػراؾ المجتمػػع فػػي عمميػػات اتخػػاذ
الق اررات.
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 .6دراسة ) (Venton, Paul, 2008بعنكاف:
“Methods of Enhancing the Sustainability and Scale of Community-based
Disaster Risk Management”.

"أساليب تعزيز الستدامة كتصنيؼ إدارة مخاطر الككارث عمى المستكل المجتمعي".
ىدفت الدراسة إلى التحقيؽ في أساليب تعزيز التنمية المستدامة ،مف خػبلؿ تحديػد مسػتكل تطبيػؽ
إدارة مخػ ػػاطر الك ػ ػكارث عمػ ػػى المسػ ػػتكل المجتمعػ ػػي ،كالتعػ ػػرؼ عمػ ػػى القضػ ػػايا التػ ػػي تسػ ػػبب اليشاشػ ػػة
المجتمعيػػة ،كطػػرؽ تعزيػػز االسػػتدامة مػػف خػػبلؿ إدارة مخػػاطر الك ػكارث عمػػى المسػػتكل المجتمعػػي مػػف
خػػبلؿ الشػراكة مػػع أصػػحاب المصػػمحة .كاسػػتخدـ الباحػػث البحػػث التطبيقػػي (،)Action Research
حيث قاـ باختبار طرؽ تقييـ المخاطر عمى المستكل المجتمعػي ،تحديػد أىػـ الممارسػات الجيػدة إلدارة
الككارث عمى المستكل المجتمعي كاعتمد عمػى االسػتبانات ،المقػاببلت المييكمػة ،المجمكعػات البؤريػة،
كغيرىا مف أدكات جمع البيانات .كتكصمت الد ارسػة إلػى أىميػة الػربط بػيف سياسػات الحككمػة مػع إدارة
مخ ػػاطر الكػ ػكارث عم ػػى المس ػػتكل المجتمع ػػي ،كتكص ػػمت إل ػػى أف م ػػف أى ػػـ الممارس ػػات الجي ػػدة إلدارة
الك ػكارث عمػػى المسػػتكل المجتمعػػي تتماػػؿ فػػي عمميػػة مشػػاركة المجتمػػع فػػي عمميػػات تقيػػيـ المخػػاطر،
ككذلؾ المشػاركة فػي اتخػاذ القػرار كتكظيػؼ المعرفػة المجتمعيػة مػف أجػؿ تحقيػؽ كصػكؿ المجتمػع إلػى
المصادر خارج حدكده الجغرافية مف خبلؿ التشبيؾ مع أصحاب المصمحة.
 .7دراسة ( )Kenji ،Bishnu & Okazaki ،Pandey, 2005بعنكاف:
“Community –Based Disaster Management: Empowering Communities to Cope
with Disaster Risk”.

"المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث :تمكيف المجتمعات لمتعامؿ مع مخاطر الككارث".
ىدفت الدراسة اليابانية إلى تحديد العبلقة بيف التنميػة المسػتدامة ،كالحػد مػف مخػاطر الكػكارث مػف
خػػبلؿ المنيجيػػة المجتمعيػػة فػػي إدارة الكػكارث ،كحيػػث تعتبػػر عمميػػة الحػػد مػػف مخػػاطر الكػكارث شػػرطان
مسبقان لمتنمية المستدامة ،كقد أكدت الد ارسػة عمػى أف البنيػة الماديػة قػد تشػكؿ مصػد انر لؤلخطػار ،حيػث
أف معظػـ الضػحايا البشػرية تقػع لػيس بسػبب الػزالزؿ بػؿ بسػبب انييػارات المبػاني ،لػذلؾ سػعت الد ارسػة
إلى إشراؾ المجتمع في جميع مراحؿ إدارة الككارث مف أجؿ بناء مجتمعات مرنة كقػادرة عمػى التعامػؿ
مع اآلاػار السػمبية لمكػكارث ،كأظيػرت الد ارسػة أف المنيجيػة المجتمعيػة ىػي األفضػؿ فػي تعزيػز مركنػة
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المجتمػػع اسػػتنادان إلػػى دارسػػات حالػػة لسػػتة دكؿ فػػي الينػػد ،أفغانسػػتاف ،إندكنيسػػيا ،كمبكديػػا ،الفمبػػيف،
كنيبػػاؿ ،كاسػػتخدمت الد ارسػػة أدكات متعػػددة لمحصػػكؿ عمػػى البيانػػات كاالسػػتبانة كالمجمكعػػات البؤريػػة
كالمقاببلت.

رابعان :التعميؽ عمى الدراسات السابقة
اس ػػتعرض الباح ػػث فيم ػػا س ػػبؽ ع ػػددان م ػػف الد ارس ػػات العربي ػػة كاألجنبي ػػة كبع ػػض التق ػػارير المحمي ػػة
كالعالمية حكؿ المنيجيػة المجتمعيػة فػي إدارة الكػكارث ،ككػذلؾ المركنػة كعبلقػتيـ المتبادلػة ،كقػد كانػت
الدارسػػات عمػػى عبلقػػة مباش ػرة كغيػػر المباش ػرة بمكضػػكع الد ارسػػة الحاليػػة ،كمػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ يمكػػف
تمخيص التعقيب عمى الدراسات السابقة بالنقاط التالية:
 .1اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى حدااة إدارة الككارث عمى المستكل المجتمعي ،كضركرة
تكضي المفاىيـ الخاصة بإدارة الككارث ،كتبنييا ضمف الاقافة العامة لممجتمع.
 .2اتفقت جميع الدارسات السابقة مع الدراسة الحالية عمى أف الككارث أمر حتمي كطبيعي يصيب
كافة المجتمعات ،لذا يجب التعامؿ معيا مف خبلؿ االستعداد كالتجييز لبلستجابة كالتعافي
بسرعة مف اارىا كالعمؿ عمى الحد مف مخاطرىا في المستقبؿ.
 .3أبرزت الدراسات السابقة ضركرة تبادؿ الخبرات كاالطبلع عمى أحدث المستجدات في نظريات
كمنيجيات عمـ إدارة الككارث ،حيث أف الطرؽ التقميدية لـ تعد تفي بحاجات المجتمعات.
 .4أكدت جميع الدراسات عمى أىمية التخطيط لمتنبؤ بالككارث كرفع درجة االستعداد ،كالعمؿ عمى
تعزيز مركنة المجتمع ألنو المستجيب األكؿ لمككارث.
 .5اتفقت الدراسات السابقة مع محاكر الدراسة الحالية كذلؾ التخاذىا شكؿ االطار المرجعي في
إدارة الككارث ،عممان بأف الدراسة الحالية ركزت عمى أربعة محاكر رئيسية في المنيجية المجتمعية
إلدارة الككارث.
 .6تناكلت معظـ الدراسات السابقة ضركرة إشراؾ المجتمعات كأصحاب المصمحة في عممية إدارة
الككارث ،كتقييـ المخاطر ،كترتيب األكلكيات الخاصة بالمجتمع المتأار.
 .7ركزت الدراسات السابقة عمى أار الككارث عمى جكدة حياة المناطؽ المتأارة ،كضركرة العمؿ
عمى رفع مستكل المركنة لمحد مف تمؾ األاار.
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 .8اتفقت الدراسات السابقة حكؿ أسمكب تطبيؽ (مف ناحية األدكات المستخدمة في جمع البيانات)
المنيجية المجتمعية ،كذلؾ الختبلؼ خصائص المجتمعات الديمكغرافية كالمستكل العممي ،كالاقة
بالمؤسسات ،كالخبرة ،كالمعرفة.
 .9أبرزت التقارير غياب أم دراسات عمى المجتمع الفمسطيني باستاناء بعص المؤسسات التي
قامت بمحاكالت خاصة تبرر أار تطبيؽ برامجيا دكف قياـ جية عممية أك أكاديمية مستقمة بذلؾ.
.10

أكصت الدراسات بضركرة تشكيؿ فرؽ عمؿ لمتعامؿ مع الككارث ،كتكفير الكادر الكؼء

كالمدرب عمى ذلؾ.
.11

أظيرت الدراسات أف ضعؼ التنسيؽ المؤسساتي ،كغياب التنظيـ الكاض أاناء كقكع الكاراة

كبعدىا أدل لميدر في المكارد كتعاظـ الضرر؛ كذلؾ لغياب خطط كاضحة لمتعامؿ مع الككارث.
.12

كأكدت دراسات ( )2008 ،Ventonكدراسة ( )2011 ،Burkleعمى أىمية المشاركة

المجتمعية في اتخاذ الق اررات ،كالمشاركة في تقييـ المخاطر ،كعمميات اتخاذ الق اررات إضافة إلى
تشبيؾ المجتمع مع المؤسسات كأصحاب المصمحة المعنيف خارج حدكده.
ـ

محاكر الدراسة الحالية

1

المشاركة في تقييـ المخاطر

2

تكظيؼ المعرفة

3

المشاركة في صنع القرار

الدراسات التي اتفقت معيا
( )2012 ،Ainuddin & RoutrayسبلمةKatayoun ،)2014 ،
( ،)2011 ،et alالػػدبيؾ)2014 ،Burkle et al ،)2009 ،
(( )2005 ،Bishnu&Okazakiالرؤي ػػا العالمي ػػة( ،)2011 ،مرك ػػز
المرأة لئلرشاد القانكني كاالجتماعي.)2009 ،

،)2011 ،Katayoun et al )2012 ،Ainuddin & Routray
(،Bishnu&Okazaki( ،)2011 ،Beltran &Isakov ،Dunlop
( )2005الرؤي ػػا العالمي ػػة( ،)2011 ،مرك ػػز المػ ػرأة لئلرش ػػاد الق ػػانكني

كاالجتماعي.)2009 ،

،)2011 ،Katayoun et al )2012 ،Ainuddin & Routray
( )2005 ،Bishnu&Okazaki( ،)2014 ،Burkle et alالرؤيػا
العالمية.)2011 ،

4

التكام ػػؿ ب ػػيف المجتم ػػع كاألطػ ػراؼ
المعنية الداخمية كالخارجية

،)2014 ،Burkle et al ،)2012 ،Ainuddin & Routray
(( )2005 ،Bishnu&Okazaki( )2011 ،Kafleالرؤيػػا العالميػػة،
.)2011

س
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خامسان :الستفادة كالتميز عف الدراسات السابقة
يرل الباحث أف القيمة النيائية لمدارسة الحالية تتماؿ في تأكيدىا عمى أىمية اتباع القكاعد العممية
بشكؿ غير متحيز لقياس أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث عمى مركنة السكاف ،حيث
يمكف إبراز أىـ جكانب القكة كالضعؼ لدل السكاف خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غػزة ،كيكمػف
التميػػز فػػي عػػدـ كجػػكد أم د ارسػػات محميػػة –عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث -تتعمػػؽ بالمكضػػكع قػػد أجريػػت فػػي
قطاع غػزة سػكاء بالمغػة العربيػة أك األجنبيػة ،حيػث أف معظػـ الد ارسػات باسػتاناء األجنبيػة ركػزت عمػى
جانػػب كاحػػد مػػف الدارسػػة ،كقػػد تػػـ اختيػػار تطبيػػؽ الد ارسػػة بعػػد العػػدكاف اإلس ػرائيمي ،كذلػػؾ لقػػرب المػػدة
الزمنيػػة السػػتخبلص الخبػرة العالقػػة فػػي أذىػػاف السػػكاف المتػػأاريف ،فالد ارسػػة عممػػت عمػػى كضػػع تصػػكر
حػػكؿ مسػػتكل المركنػػة كبيػػاف أاػػر تطبيػػؽ المنيجيػػة المجتمعيػػة فػػي إدارة الك ػكارث عمػػى تعزيػػز المركنػػة
لتشكؿ دليبلن عمميان لمف ىـ معنيكف في إدارة حاالت الككارث في قطاع غزة.
كيمكف تمخيص االستفادة مف الدراسات السابقة فيما يمي:
 .4إغناء اإلطار النظرم كااراؤه.
 .5المساعدة في تحميؿ النتائج.
 .6تطكير أدكات الرصد كالتقييـ.
 .7اتباع خطكات متفؽ عمييا في تحديد أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث.
كمف المبلحظ ندرة الدراسات العربية كالمحمية في ىذا المجاؿ ،بػؿ تكػاد تصػؿ إلػى حالػة االنعػداـ،
كتتمخص الدراسات المحمية في بضع تقػارير كأبحػاث قامػت بيػا بعػض المؤسسػات الدكليػة العاممػة فػي
فمسػػطيف ،مػػف ىنػػا يمكػف القػػكؿ أف ىػػذه الد ارسػػة ىػػي األكلػى – عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث التػػي تجػػرل فػػي
قطاع غزة.
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إدارة الطكارئ في محافظة رفح
 مقدمة.
 نبذة عف قطاع غزة كمدينة رف .
 لجنة الطكارئ في مدينة رف التابعة لمجيات الحككمية.
 إدارة الطكارئ التابعة لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف.
 المشاركة المجتمعية في إدارة الطكارئ.
 المؤسسات العاممة في منطقة شرؽ رف .
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مقدمة
يتعرض سكاف قطاع غزة لمعديد مف األحداث المفاجئة التي تشكؿ مصد انر الضطرابات
جسيمة في حياتيـ اليكمية لذلؾ تتحمؿ إدارة الطكارئ في قطاع غزة مسؤكلية االستعداد كاالستجابة
كتحسيف مستكيات التعافي عند كقكع الككارث.
كيتناكؿ ىذا الفصؿ نبذة عف قطاع غزة ،كمنطقة رف كسياؽ إدارة الطكارئ في مدينة رف
كتحديد جكانب المشاركة المجتمعية في إدارة الطكارئ؛ حيث أف ىناؾ ابلث جيات تقكـ باالستجابة
لؤلحداث الطارئة تتماؿ بالجيات الحككمية ،األكنركا ،المؤسسات األىمية كالمجتمعية.

المبحث األكؿ :نبذة عف قطاع غزة كمدينة رفح
أكلن :قطاع غزة:
يعتبر قطاع غزة شريطان ساحميان ممتدان عمى الجانب الشرقي لمبحر األبيض المتكسط ،كتبمغ
مساحتو  360كـ ،2يحد قطاع غزة مف الجنكب سيناء المصرية ،كمف الغرب البحر األبيض المتكسط
كمف الشماؿ كالشرؽ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ،1948كيبمغ امتداد قطاع غزة حكالى  41كـ
كيتراكح عرضو ما بيف  6كـ إلى  12كـ .كيعتبر قطاع غزة منطقة منخفضة تتككف مف سيكؿ
رممية ،كتبلؿ ،كيبمغ عدد السكاف حكالي 1.8مميكف نسمة ،كبذلؾ تصب أكار المناطؽ اكتظاظان
بالسكاف حكؿ العالـ (.)PCBS, 2012
كتعتبر مدينة رف مف المدف التاريخية القديمة ،فقد أُنشأت قبؿ خمسة الؼ سنة كعرفت
بأسماء عدة ،عرفيا الفراعنة باسـ (ركبييكم) ،كأطمؽ عمييا اآلشكريكف اسـ (رفيحك) ،كأطمؽ عمييا
الركماف كاليكناف اسـ (رافيا) ،كأطمؽ عمييا العرب اسـ رف  .تقع مدينة رف في أقصى الجنكب،
كتبعد عف مدينة غزة حكالي 35كـ ،كعف خاف يكنس  8كـ ،يحدىا مف الغرب البحر المتكسط كمف
الشرؽ خط اليدنة عاـ  ،1948كمف الجنكب الحدكد المصرية ،كمف الشماؿ محافظة خانيكنس كتبمغ
مساحة محافظة رف  60كـ(PSCS,2006)2
كيفرض االحتبلؿ اإلسرائيمي حصا انر شديدان عمى قطاع غزة كتقييدان لحركات تنقؿ السكاف بيف
القطاع كالعالـ الخارجي ،باإلضافة لمستكيات الفقر الشديد الذم يعاني منو سكاف قطاع غزة.
فاألكضاع في قطاع غزة ىي أكضاع مأساكية سيئة ،كمما يزيد مف درجة السكء في أكضاع القطاع
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حدكث الككارث سكاء الطبيعية أك البشرية .كمف ىنا قامت األكنركا كىي أكبر المؤسسات الدكلية
العاممة في قطاع غزة ،بإعداد خطة االستجابة الطارئة ،ككضعت تعريفيا الخاص بالطكارئ في قطاع
غزة ،ككصفت الكاراة بأنيا أم حدث طبيعي أك مف صنع اإلنساف يسبب مزيدان مف الصعكبات
لمكضع السيئ لمسكاف في قطاع غزة ،قد يسبب انقطاع في تقديـ الخدمة ).(UNRWA , 2008
ثانيان :منطقة شرؽ رفح
تقػػع منطقػػة الشػػككة فػػي الجنػػكب الشػرقي مػػف محافظػػة رفػ  ،حيػػث يحػػدىا مػػف الناحيػػة الغربيػػة
مدينػػة رفػ كيفصػػميا شػػارع صػبلح الػػديف عػػف المدينػػة ،كيحػػدىا مػػف الجنػػكب معبػػر رفػ (العػػكدة) إلػػى
جميكرية مصر العربية كالحدكد المصرية الفمسطينية ،كيحد منطقػة الشػككة مػف الناحيػة الشػرقية الخػط
األخضػػر كمعبػػر ص ػكفا ،كمػػف الناحيػػة الشػػمالية منطقػػة الفخػػارم .كيبمػػغ عػػدد سػػكاف منطقػػة الشػػككة
 18500نسػػمة ،نسػػبة الػػذككر  %51كاإلنػػاث  %49كنسػػبة األطفػػاؿ فػػي الطػرفيف  .%60كمػػا كتبمػػغ
مساحتيا اإلجمالية حكالي  22كـ.2
تعتبػػر منطقػػة الشػػككة ذات أىميػػة اسػػتراتيجية كبي ػرة إذ يمكػػف اعتبارىػػا بكابػػة قطػػاع غ ػزة إلػػى
العػػالـ الخػػارجي حيػػث يقػػع فييػػا معبػػر العػػكدة إلػػى مصػػر كمعبػػر ص ػكفا إلػػى الخػػط األخضػػر .منطقػػة
الشككة مف المناطؽ الحدكدية التي تعرضت كما زالت تتعػرض إلػى االعتػداءات اإلسػرائيمية التػي أدت
إلى تدمير البنية التحتية لمقرية مف خطكط كشػبكات ميػاه ك بػار ميػاه كدفيئػات زراعيػة كأشػجار فاكيػة،
كشػػبكات كيربػػاء ..كغيرىػػا ،ممػػا أدل إلػػى تػػدىكر الكضػػع االقتصػػادم كاالجتمػػاعي كالصػػحي كالنفسػػي
فػػي القريػػة كىج ػرة الكايػػر مػػف الم ػزارعيف أل ارضػػييـ التػػي ىػػي بماابػػة مصػػدر رزقيػػـ الكحيػػد فػػي ظػػؿ
محدكدية فرص العمؿ كتفشي البطالة نتيجة الحصار المفركض عمى قطاع غزة.
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شكؿ ( )4.1خريطة ىيكمية لمنطقة شرؽ رفح
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المبحث الثاني :إدارة الطكارئ في مدينة رفح
منذ المحظات األكلى لبدء العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ( ،)2014عكؼ المسؤكلكف
عمى إدارة الطكارئ في عمكـ محافظة رف عمى االستعداد كاالستجابة ليذه الكاراة ،كتبيف أف ىناؾ
ابلث جيات كانت معنية بإدارة الطكارئ ،تمامت بك ازرات الحككمة الفمسطينية ،كككالة األمـ المتحدة
لتشغيؿ كاغااة الفمسطينييف (األكنركا) ،كالمؤسسات األىمية كفيما يمي تكضيحان لعمؿ الجيات الابلث
كتكضي جكانب المشاركة المجتمعية في إدارة الطكارئ:
أكلن :الجيات الحككمية:
كتمامت ببمدية رف رئيسان لمجنة الطكارئ المركزية ،كقد قامت بعمؿ شاؽ خبلؿ حرب صيؼ
 2014عمى قطاع غزة ،حيث كاف مف المبلحظ سرعة تحرؾ اآلليات التابعة لمبمدية رغـ تعرضيا
لمقصؼ أحيانان كلمتقادـ بسبب الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة ،كقد تككنت المجنة مف:
بمدية رف  ،ك ازرة الحكـ المحمي ،الدفاع المدني ،ك ازرة األشغاؿ العامة ،ك ازرة الصحة ،لجنة األحياء،
ك ازرة االقتصاد ،شركة الكيرباء ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،مصمحة المياه ،ك ازرة الزراعة ،الشئكف
االجتماعية ،ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف ،جياز الشرطة ،شركة االتصاالت ،اليبلؿ األحمر
الفمسطيني ( مقابمة مع الميندس ىشاـ ابك لبدة .)2015،
كقد أكضحت المجنة رؤيتيا مف خبلؿ السعي لمحفاظ عمى األركاح كالممتمكات مف خبلؿ
االستغبلؿ األماؿ لممكارد المتاحة كتخصيصيا بكفاءة كفعالية بمشاركة مجتمعية .تمحكرت مياـ لجنة
إدارة الطكارئ في إدارة أعماؿ الطكارئ في محافظة رف  ،كالتعامؿ المباشر مع جميع إشارات
االستغااة مف المكاطنيف كالمؤسسات ،ك تقديـ الدعـ البلزـ لممكاطنيف كالمؤسسات أاناء الطكارئ.
 .1أىداؼ المجنة:
كتمامت أىـ أىداؼ لجنة الطكارئ في الحفاظ عمى أركاح المكاطنيف ،كالحفاظ عمى
الممتمكات العامة كالبنية التحتية ،كتحسيف الخدمات المقدمة لمسكاف ،كالتعاكف اإليجابي الفعاؿ مع
المجتمع المحمي (بمدية رف .)2014 ،
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 .2المشاركة المجتمعية:
بادرت بمدية رف

إلى إنشاء المركز المجتمعي كذلؾ قبؿ كقكع الحرب مف أجؿ تحسيف

كتعزيز العبلقة بيف البمدية كالمجتمع المحمي كبيدؼ دعـ المشاركة المجتمعية في كؿ ما يتعمؽ
بالعمؿ البمدم كتسييؿ كصكؿ المكاطنيف لممعمكمات أك تحقيؽ الفعالية في تقديـ الخدمات كاالستغبلؿ
األماؿ لممكارد البشرية في كافة الظركؼ.
(أ) أىداؼ المركز المجتمعي:
تمامت أىداؼ المركز المجتمعي في إعبلـ الجميكر عف السياسات كالقضايا المتعمقة
بالعمؿ ،كتسييؿ كتعزيز المشاركة المجتمعية ،كتعزيز دكر المرأة في كافة المجاالت.
(ب)

دكر المركز المجتمعي:
يقكـ المركز المجتمعي المماؿ لممجتمع المحمي في مدينة رف بالقياـ بمجمكعة أدكار يمكف

تقسيميا إلى أدكار داخؿ حدكد البمدية ،كأداكر خارج حدكد البمدية في األكقات الطبيعية ككذلؾ في
أكقات األزمات كالككارث.
 دكر المركز المجتمعي داخؿ حدكد البمدية:
يتمخص دكر المركز المجتمعي في تمايؿ المجتمع المحمي ،كدعـ استراتيجيات البمدية فيما يخدـ
مصمحة المجتمع المحمي ،كزيادة فعالية األداء داخؿ دكائر البمدية مف خبلؿ تكفير المعمكمات.
 دكر المركز المجتمعي خارج نطاؽ حدكد البمدية:
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ التشبيؾ مع مؤسسات المجتمع المحمي ،كاالتصاؿ مع البمديات األخرل كالك ازرات
كالجمعيات األىمية كلجاف األحياء ،كتقديـ الدعـ المعنكم.
كلتحقيؽ مشاركة مجتمعية مامى ،تمتزـ بمدية رف كىي الجية المسؤكلة عف لجنة الطكارئ خبلؿ
الحرب بمياـ عدة منيا:
 .1تقدير كتشجيع المشاركة المجتمعية لممساعدة في عممية اتخاذ الق اررات المتعمقة بالمشاريع
كالسياسات كالبرامج كالخدمات التي تؤار فييـ.
 .2المشاركة في المعمكمات كالتكعية الطبلع المجتمع المحمي عمى ما ييمو مف قضايا.
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 .3المشاركة المجتمعية كتبادؿ المعمكمات ككجيات النظر مع المجتمع المحمي في الكقت
المناسب.
 .4استشارة المكاطنيف بطريقة عادلة كتعزيز الاقة كتأخذ بعيف االعتبار احتياجات كىمكـ
ككجيات نظر كؿ المكاطنيف كالمكازنة بيف اىتمامات القاعدة العريضة مف الجميكر.
كفي إطار عممية المراقبة كالتقييـ :تقكـ بمدية رف بمراجعة عممية المشاركة المجتمعية كاصبلح
العممية كمما اقتضت الحاجة ،كاعتبار كؿ ما يساىـ بو الجميكر جزء مف المراجعة كاتخاذ الق اررات
التي تؤدم في النياية إلى عممية التقكيـ ،كتقكـ بمدية رف بإعداد كادارة أنشطة المشاركة المجتمعية
بطريقة تتفؽ مع مبادئ كسياسة البمدية (المركز المجتمعي.)2013 ،
كقد تـ ضماف تمايؿ المجتمع المحمي في لجنة إدارة الطكارئ مف خبلؿ لجاف األحياء ،كنظ انر لقصؼ
مبنى بمدية الشككة ككصكؿ القكات اإلسرائيمية لمحيطيا ،كخمك السكاف تقريبان منيا ،تـ تضميف لجنة
إدارة الطكارئ التابعة لبمدية الشككة ضمف المجنة المركزية ،كامتدت خدماتيا لجميع النازحيف الذيف
شكمكا الغالبية العظمي مف النازحيف داخميان في كافة أرجاء المحافظة.
ثانيان :إدارة الطكارئ التابعة لككالة الغكث (األكنركا):
تعرؼ األكنركا الطكارئ كما تـ ذكره سابقان ،عمى أنيا أم كضع ينتج مف أك عف كاراة
طبيعية أك مف صنع اإلنساف مسببان مزيدان مف الصعكبات كالخطر عمى أم جزء مف أك كؿ سكاف
قطاع غزة .فكحده مكتب مدير عمميات مكتب غزة اإلقميمي ىك الذم يمتمؾ الصبلحية في إعبلف
حالة الطكارئ أك إلغائيا.
كتيدؼ خطة األكنركا لبلستجابة الطارئة ()ERMلتقديـ المساعدة اإلنسانية الشاممة كالفكرية
مف كسائؿ الحفاظ عمى الحياة (غذاء – ماء – صحة البيئة  -مأكل – صحة) لما يقارب مف
( )40000ممف تأاركا في أم منطقة مف مناطؽ قطاع غزة بما في ذلؾ احتمالية أف يككف مف بينيـ
( )5000مف النازحيف داخميان كخمسة الؼ طفؿ تحت سف  3سنكات كافترضت الخطة أف الكضع
الطارئ قد يدكـ لمدة شير كاحد فقط.
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كيستفيد مف ىذه المساعدات جميع المكاطنيف المتأاريف (سكاء الجئيف أك غير الجئيف) ما لـ
يقرر مدير العمميات في اإلقميـ عكس ذلؾ ،عمى أف يستفيد فقط البلجئكف مف مساعدات التعافي
األكلية كتشمؿ (التعكيضات كعمميات الترميـ كاعادة البناء).
 .1اإلدارة كالتنظيـ خالؿ مرحمة إعالف حالت الطكارئ:
لضماف تقديـ مساعدات فعالة كفي الكقت المناسب ،فإف ترتيبات اإلدارة كالتنظيـ التابعة لؤلكنركا تقكـ
عمى ابلاة مبادئ ىي:
 تفكيض السمطة باالستجابة ألقرب مكظفيف مف مكقع الحدث.
 تحديد خطكط السمطة كرفع التقارير بشكؿ كاض كضماف الفعالية كالمساءلة عف الق اررات
المتخذة.
 تحقيؽ الترابط الكافي بيف مرحمة الطكارئ كمرحمة التعافي.
كتتككف لية االستجابة الطارئة مف جسميف مترابطيف األكؿ فريؽ االستجابة الطارئة عمى مستكل
إقميـ قطاع غزة ( )FERTكالااني فريؽ االستجابة الطارئة عمى مستكل المنطقة أك المخيـ المتأار
( .)AERTكيمارس فريؽ االستجابة الطارئة عمى مستكل اإلقميـ عممية التخطيط كالتنسيؽ
االستراتيجي كالدعـ كالرقابة ،في حيف تفكض عممية إدارة الطكارئ إلى فريؽ االستجابة الطارئة عمى
مستكل المنطقة كذلؾ بسبب قربيـ مف السكاف المتأاريف كيقكـ فريؽ إدارة الطكارئ عمى مستكل
المنطقة برفع التقارير مباشرة إلى فريؽ االستجابة عمى مستكل إقميـ قطاع غزة التخاذ الق اررات
العممياتية كتنسيؽ استجابة أقساـ مكتب رئاسة األكنركا.
 .2أعضاء كميمات فريؽ الستجابة عمى مستكل إقميـ قطاع غزة:
يتككف أعضاء فريؽ االستجابة الطارئة عمى مستكل قطاع غزة مف مماميف عف كافة أقساـ األكنركا
عمى سبيؿ المااؿ (رئيس برنامج التكريدات ،الدعـ المكجستي ،التعميـ ،الصحة ،المكاصبلت ،نظـ
المعمكمات ...،الخ) كيقكـ الفريؽ بالمياـ التالية:
 قيادة تخطيط كتنظيـ القدرات كالمكارد مف أجؿ تنفيذ استجابة فاعمة عمى مستكل قطاع غزة.
 القياـ بالتنسيؽ االستراتيجي كادارة االستجابات خبلؿ الطكارئ.
 تقديـ الدعـ لفريؽ االستجابة الطارئة عمى مستكل المنطقة.
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 التنسيؽ مع الجيات الخارجية المعنية باألمر.
 التنسيؽ مع السمطة الفمسطينية كالجيات األمنية إذا اقتضت الضركرة فيما يخص برامج مرحمة
التعافي.
 العمؿ كنقطة اتصاؿ بيف اإلقميـ كالجيش اإلسرائيمي لضماف ككصكؿ اإلمدادات كحماية
المنشآت.
 ضماف استم اررية اإلدارة إلى ما بعد مرحمة الطكارئ كمرحمة التعافي.

مدٌرعملٌاتاألونروافًاإلقلٌم

رئٌسفرٌقاالستجابةعلىمستوىإقلٌمغزة
وأعضاءالفرٌق

أقسام
مكتبغزة
اإلقلٌمً

رئٌسفرٌقاالستجابةعلىمستوىالمناطق
وأعضاءالفرٌق

األقسامعلى
مستوىالمنطقة

شؤونالموظفٌن

شكؿ ( :)4.2قنكات التصاؿ كرفع التقارير

المصدر(UNRWA , 2008, p. 15) :

 .3أعضاء كمياـ فريؽ إدارة الطكارئ عمى مستكل المنطقة:
يتككف فريؽ إدارة الطكارئ عمى مستكل المنطقة مف مماميف عف كؿ األقساـ التي تعمؿ داخؿ
المحافظة كيرأسيا رئيس المنطقة عمى أف يتـ تمايؿ اإلناث ضمف الفريؽ ،كتتمخص مياـ فريؽ
االستجابة الطارئة عمى مستكل المنطقة بالتالي:
 إعداد خطة شاممة لبلستجابة الطارئة عمى مستكل المحافظة كحسب تكجييات فريؽ
االستجابة الطارئة عمى مستكل اإلقميـ.
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 إدارة كقيادة أنشطة االستجابة عمى مستكل المحافظة كالتكصية بمصادر اإلنفاؽ المبلئمة.
 رفع التقارير الميدانية عف الكضع الطارئ إلى فريؽ االستجابة عمى المستكل اإلقميمي.
 تنسيؽ االستجابة بيف السمطات المحمية كاألطراؼ المعنية عمى مستكل المحافظة.

رئٌسفرٌقاالستجابةالطارئة

منسقوحدةالمعلومات

منسقالتغذٌة

منسقالموادغٌرالغذائٌة

منسقالمعلومات

منسقالتورٌدات

المنسقالمالً

منسقالمخازن

منسقالعالقاتالخارجٌة

مسؤولاألمن

منسقالمواصالت

منسقالصحة

مذراء مركز اإليىاء
شكؿ ( :)4.3ىيكمية إدارة الطكارئ عمى مستكل المنطقة (.)UNRWA, 2014

كلكي تعمف األكنركا حالة الطكارئ فإنيا تقكـ بعممية تقييـ أكلية لؤلكضاع كيتـ تنسيؽ عممية
التقييـ األكلي مع السمطات المحمية كاألطراؼ ذات العبلقة كيتـ التركيز عمى المشاكؿ التي تيدد حياة
البشر فيما يتعمؽ بالمياه ،الغذاء ،المأكم ،الصحة ،كالحماية ،يجب أف يقيس التقييـ المبدئي األكضاع
الفعمية لممتأاريف كما ىك المطمكب لضماف سبلمتيـ .كفي حاؿ عدـ القدرة عمى الكصكؿ لممنطقة
المتأارة فإ ف فريؽ االستجابة عمى مستكل المنطقة يحصؿ عمى المعمكمات المطمكبة مف ممامي
المجتمع كمكظفي األكنركا مف القاطنيف في المنطقة مف خبلؿ المبلحظة أك المقابمة مع السكاف.
كتيدؼ عممية التقييـ المبدئي إلى اتخاذ قرار التدخؿ كاالستجابة كتحديد أكلكيات التدخؿ كتكضي
الخطة اإلجرائية لمتدخؿ كالحصكؿ عمى المعمكمات لدعـ جيكد المكتب الرئيسي.
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 .4المشاركة المجتمعية:
يستحكذ التعرؼ كتحديد ممامي المجتمع المتأار رأس اليرـ في أكلكيات االستجابة الطارئة كذلؾ
بغرض إنشاء مجمس مماؿ لمفئة المتأارة لتخطيط كتنفيذ المساعدات ،كيجب أف يتـ تمايؿ المجمكعات
اليشة كالسمطات المحمية ضمف المجمس ،ككذلؾ ضماف عدـ استبعاد أم طرؼ مف المشاركة في
إبداء رأيو كاالعتماد عمى معرفة المكظفيف المحمييف القاطنيف في المنطقة المتأارة كالتنسيؽ مع
مؤسسات اإلغااة كالسمطات المحمية .كلتفادم أم تأايرات سمبية لسكاف المناطؽ المحيطة فإف
األكنركا تشجع تشكيؿ لجنة مجتمعية يككف ضمف عضكيتيا أعضاء مف المجتمع المحيط بمراكز
النزكح.
كتشمؿ خطة االستجابة الطارئة عدة سيناريكىات لحاالت طكارئ لنزكح  40000مكاطف ،إال أنو كما
أشرنا سابقان فإ ف الحرب األخيرة قد فاقت ىذه التكقعات بستة أضعاؼ مف حيث عدد النازحيف فقط،
ككاف حجـ الدمار يفكؽ أسكأ التقديرات ،كاستنزفت الحرب الكار مف المكارد كأجيدت االقتصاد
الفمسطيني كاألفراد بشكؿ يفكؽ الكصؼ ،كما أف الصدمات النفسية طالت أغمبية المجتمع الغزم
ناىيؾ عف الحالة النفسية لؤلطفاؿ حيث تركت الحرب اا انر نفسية قد تمتد عمى المدم الطكيؿ.
ثالثان :المؤسسات العاممة في منطقة شرؽ رفح:
يكجد في منطقة شرؽ رف عدد قميؿ مف الجمعيات العاممة في منطقة شرؽ رف  ،كتبيف أف
أىـ المؤسسات التي تعمؿ في المنطقة كلدييا مقرات دائمة في المنطقة ىي :جمعية يبكس الخيرية،
جمعية مريـ العذراء ،جمعية البتكؿ ،جمعية كفاؽ ،في حيف تعمؿ العديد مع المؤسسات الدكلية
ببرامج كمشاريع إما بالشراكة مع بمدية الشككة أك بالتعاكف مع برنامج التربية كالتعميـ التابع لؤلكنركا،
حيث يتـ تنفيذىا في مدرسة ذككر الشككة اإلعدادية ،كمف ىذه المؤسسات برنامج األمـ المتحدة
اإلنمائي ( ،)UNDPكالمؤسسة األمريكية إلغااة البلجئيف في الشرؽ األدنى ( ،)ANERAكمؤسسة
الرؤيا العالمية ،كمؤسسة  ،Oxfamكدائرة األمـ المتحدة لؤلعماؿ المتعمقة باأللغاـ UNMAS
كالمجمس النركيجي لبلجئيف ( ( )NRCالمصدر مقابمة مع رئيس جمعية يبكس  ،جمعية مريـ
العذراء).
كتقدـ ىذه المؤسسات جممة مف المشاريع كالبرامج التي تسعى إلى رفع مستكل الكعي لدل
المجتمع المحمي مف خبلؿ بناء اقافة المشاركة المجتمعة في التخطيط كتنفيذ كمراقبة المشاريع ،كقد
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قاـ المجمس النركيجي بإنشاء أنديو لممامي المنطقة مف كبل الجنسيف يتـ االجتماع بيـ شيريان في
مدرسة ذككر الشككة لمتعرؼ عمى االحتياجات المختمفة لمسكاف ،في حيف يعمؿ برنامج األمـ المتحدة
لمتنمية ( )UNDPعمى إعادة صيانة البنية التحتية الميترئة في المنطقة .كتعمؿ  Oxfamعمى تكزيع
مياه الشرب عمى السكاف بشكؿ يكمي مما يدلؿ عمى الحاجة الممحة لبرامج تنمية شاممة في المنطقة.
كقد عبر جميع مديرم المؤسسات المحمية (مقابمة مع – مدير جمعية يبكس ،مريـ العذراء،
البتكؿ ،كفاؽ) عمى حاجة المنطقة لمتنمية ككصفكا أكضاع المنطقة باليشة لمغاية ،كبرركا انتقادات
السكاف مف ناحية غياب الشفافية ،بغياب التدريب ،كضعؼ التكاصؿ مع المجتمع بضعؼ اإلمكانيات
المتاحة ،كالعجز الدائـ في تقديـ الخدمة باتساع قاعدة المحتاجيف لمخدمة كضيؽ مساحة تقديـ
الخدمة لممنتفعيف.
كفي مقابمة مع ميندسي بمدية الشككة ،أكد الميندس ىشاـ أبك لبدة عمى أف البمدية تفتقر إلى
اآلليات ،كالمعدات ،كغياب برامج تدريب لمسكاف بحكـ ضعؼ اإلمكانيات ،كقد شاركت بمدية الشككة
في المجنة المركزية في إدارة الطكارئ في محافظة رف  ،إال أنو بعد الحرب تحتاج البمدية إلى كؿ
شيء بسبب التدمير الذم لحؽ بآلياتيا خبلؿ عمؿ المركبات عمى إخبلء السكاف مف المنطقة
المنككبة (أبك لبدة.)2015 ،
كمف الجدير ذكره أف الجيكد التي بذلتيا المؤسسات في المنطقة ىي جيكد استمرت قبؿ
كأاناء كبعد الحرب ،فقد تشكمت مجمكعة مف المجاف التطكعية لخدمة ضحايا العدكاف االسرائيمي كمف
أىـ ىذه المجاف المبادرة الشبابية إلغااة منككبي الحرب ،حيث شكمت ما يشبو لجنة عمى مستكل
مجتمعي ( )CBOsكالتي تماؿ أحد أشكاؿ المشاركة المجتمعية في إدارة الطكارئ ،حيث عممت عمى
جمع التبرعات كتكزيعيا عمى النازحيف طكاؿ فترة الحرب.
رابعان :العدكاف اإلسرائيمي عمى مدينة رفح
بدأت إسرائيؿ في شف عدكانيا عمى قطاع غزة مساء يكـ الخميس المكافؽ 2014/7/7ـ
كالمحاصر منذ اماني سنكات ،شنت ىجكمان كاسع النطاؽ عمى قطاع غزة ،كيعتبر ىذا اليجكـ كعمى
ىذا النطاؽ األعنؼ كاألكسع كاألضخـ كاألشرس كاألكار دمكية ضد الفمسطينييف كبتاريخ
 2014/8/1اتفقت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي كفصائؿ المقاكمة الفمسطينية عمى ىدنة لمدة 72
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ساعة تبدأ الساعة الاامنة صباح يكـ الجمعة ،كبدأ الؼ النازحيف كالمقيميف في مراكز اإليكاء
باالستعداد لمعكدة إلى منازليـ ،متكقعيف انتياء العمميات العدكانية العسكرية في منطقة شرؽ رف ،
كأاناء عكدة األالؼ النازحيف لمنازليـ تجددت االشتباكات (في منطقة أبك الركس) لتبدأ قكات
االحتبلؿ تنفيذ إجراء (ىانبيعؿ) ( )2015 ،Cohenكالتي مامت أحد أخطر المراحؿ في العدكاف
اإلسرائيمي مف خبلؿ استخداـ قكة نارية مركزة كىائمة عمى المناطؽ الشرقية استمرت لمدة أربعة أياـ،
قتؿ خبلليا عشرات المدنييف كدمرت مئات المنازؿ كالمباني في أكؿ يكـ مف أياـ (إجراء ىانيبعؿ)
كأطمقت ألؼ قذيفة مدفعية كصاركخ كقنبمة في أكؿ ساعة مف بدء العممية العسكرية .كاطمقت أكار
مف ألفي قذيفة خبلؿ اليكـ األكؿ ). (Amnesty, 2015
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شكؿ ( )4.4خريطة تكضح مكاقع الستيداؼ خالؿ الحرب
المصدر :منظمة امنستي لحقكؽ االنساف ()2015

خامسان :مصادر المركنة لدم الفمسطينييف
ال يختمؼ مف يراقب كاقع المجتمع الفمسطيني مف حجـ الككارث كاألزمات التي يكاجيا
الشعب الفمسطيني ،فارتفاع مستكل االعتداءات اإلسرائيمية مف تكغبلت محدكدة إلى ىجكـ شامؿ
عمى كافة أصكؿ المجتمع الفمسطيني ،سكاء البشر أك الحجر حتـ عمى كافة قطاعات كأفراد المجتمع
الفمسطيني أف يبتكر ليات استجابة كقدرات عمى التكيؼ لمنع اآلاار المستقبمية ،كيشير (سعد،
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 )2014إلى أف الباعث الديني كالترابط العائمي كالتعميـ كاألنشطة الرياضية ىي مصادر تعزز مركنة
المجتمع الفمسطيني.
 .1أكلن :الباعث الديني :فيك ليس مجرد باعث عمى المكاساة بؿ مصد انر يعزز مف مركنة المجتمع
فالمعتقدات الدينية المشتركة تعزز المركنة مف خبلؿ تشجيع بناء شبكات اجتماعية كتنشيط
المجتمعات كتعزيز اقافة البقاء كاالستمرار.
 .2ثانيان :العائمة :حدياا ،بدأ التركيز عمى العائمة كدكرىا في تعزيز مركنة المجتمع ،فمركنة العائمة
ىي عبارة عف محصمة مجمكع مركنة أفرادىا ،كالتفاعؿ بيف أفراد العائمة يحدد مستكل المركنة،
كيمتد ذلؾ مف خبلؿ تقديـ الدعـ كالمساعدة في العائبلت الممتدة لؤلصدقاء كالجيراف ُيحسف مف

مصدر ميما لتعزيز مركنة
مستكل المركنة ،فتمكيف العائبلت كتقكية أكاصر الركابط بينيا يعتبر
ان
المجتمع.
 .3ثالثان :التعميـ :ىناؾ اعتقاد لدل الفمسطيني بأف التعميـ يمكف أف يطكر ميارات كقدرات المجتمع
مما يمكنيـ عمى تحسيف أكضاعيـ كتمكيف المجتمع في مكاجية محاكالت تشكيو كتدمير اليكية
الفمسطينية كتمعب المؤسسات األكاديمية كالتعميمية دك انر كبي انر في عممية تعزيز مركنة المجتمع.
 .4رابعان :األنشطة الرياضية :إلى أف ىناؾ دراسات قميمة أجريت في محاكلة لفيـ العبلقة بيف
االنخراط في األنشطة الرياضية كالبدنية في مكاجية الككارث ،حيث أف المشاركة في األنشطة
الرياضية كالبدنية يمكف أف يدعـ المجتمع المتأار بالكاراة.
خالصة المبحث:

مف خبلؿ ما سبؽ ،نجد أف ىناؾ اىتمامان كاضحان في إشراؾ المجتمع في عممية إدارة الطكارئ،
باعتباره المستجيب األكؿ عند حدكث كاراة ،أك تعرض المنطقة ألم حدث يؤار عمى سير الحياة
الطبيعية لممكاطنيف ،كلكف ما يمفت االنتباه ىك كجكد أكار مف جسـ مستقؿ في إدارة الطكارئ ،فنجد
أف ككالة الغكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف تتبع خطتيا الخاصة في االستجابة كالرد الطارئ ،أما
الجيات الحككمية فميا جسـ أيضا مستقؿ يعمؿ بتمايؿ مف كافة الك ازرات ككذلؾ تمايؿ األكنركا ضمف
لجنتيا ،في حيف يبقى جسـ المؤسسات المحمية يعمؿ بما ىك متاح كيراه مناسبان ،كنبلحظ التأكيد عمى
المشاركة المجتمعية في إدارة الطكارئ مف قبؿ كافة الجيات.
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مقدمة
يعرض ىذا الفصػؿ كصػفان لمجتمػع الد ارسػة كخصائصػو ،كمػا يشػرح كيفيػة تحديػد حجػـ العينػة
كاختيارىا ،إلى جانػب اسػتعراض تطػكير اسػتمارة االستقصػاء كقيػاس صػدقيا كاباتيػا لمحكػـ عمػى مػدل
صبلحيتيا لدراسة أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية فػي إدارة الطػكارئ عمػى تعزيػز مركنػة السػكاف شػرؽ
رف خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي  ،2014إلى جانب سرد االختبارات كالمعالجات اإلحصائية المسػتخدمة
في تحميؿ بيانات الدراسة الميدانية كاإلجابة عمى تساؤالت الدراسة.

أكلن :منيج الدراسة
اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي إلنجاز ىذه الدراسة ،لمبلئمتو لمكضكع كأىداؼ
الدراسة ،كىك المنيج الذم يصمـ لتحديد ككصؼ الحقائؽ المتعمقة بالمكقؼ الراىف ،بمسحيا ككصفيا
كتفسيرىا باالستناد إلى الحقائؽ المتكفرة.

ثانيا :مجتمع الدراسة
ن

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع سكاف منطقة شرؽ رف كالقاطنيف في مناطؽ (منطقة شككة

الصكفي ،منطقة العبكر ،منطقة زالطة ،منطقة المطار ،منطقة أبك الركس منطقة أبك حدايد ،منطقة
الييكدية) كالبالغ عددىـ  18500نسمة.

ثالثان :عينة الدراسة
 .1العينة الميدانية:
نظر لصعكبة كارتفاع تكمفة الكصػكؿ لجميػع أفػراد المجتمػع ،كقػد
كظؼ الباحث أسمكب العينة ان
تـ تحديد عينػة الد ارسػة مػف بػيف أفػراد المجتمػع بالطريقػة العشػكائية متعػددة الم ارحػؿ ،مػع م ارعػاة التنػكع
بحسب المتغيرات التصنيفية األخرل المتمامة في الجنس ،العمر ،المستكل التعميمي كطبيعة العمؿ.
نظر لطبيعة الدراسة التي تيدؼ لدراسة أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ
ان
عمى تعزيز مركنة السكاف شرؽ رف خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي  ، 2014مف اشتماليا عمى متغيرات
كصفية كفئكية فإنو كفي ماؿ ىذه الحاالت يمكف تقدير حجـ العينة مف القانكف التالي (
:)2001
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z 2 pq
e2

n0 

حيث:
 z قيمة التكزيع الطبيعي المعيارم كتساكم  1.96عند مستكل داللة .0.05


p

ىي نسبة النجاح في التجربة العشكائية.



q

ىي نسبة الفشؿ في التجربة العشكائية ،حيث . q  1  p

 e ىي مقدار الخطأ في التقدير.
كحي ػػث أف احتم ػػاؿ مكافق ػػة عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى فقػ ػرات االس ػػتمارة غي ػػر مع ػػركؼ ف ػػي أم م ػػف
الدراسات السابقة ،فإننا نفترض أف قيمة

p

تساكم  0.5كباعتبار أف مقدار الخطأ في التقدير يساكم

 0.05فإف التقدير المبدئي لحجـ العينة يحسب كالتالي:
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
 385
(0.05) 2

n0 

كحيث أف حجـ مجتمع الدراسة الكمي ىك  ،18500فيمكف تعديؿ حجـ العينة باستخداـ القانكف
n0
التالي:
)(n0  1
1
N

n

حيث  n0الحجـ المبدئي لمعينة N ،حجـ المجتمع.
كبالتالي فإف حجـ العينة المخفض يحسب كالتالي:
385
 377
)(385  1
1
18500

n

كأخػػذان بالحسػػباف حػػاالت عػػدـ االسػػتجابة أك االسػػتجابات غيػػر المكتممػػة ،قػػاـ الباحػػث بتكزيػػع
 400استمارة لجمع البيانات ،بحيث تمامت كحدات المعاينة في سكاف منطقة شرؽ رف  .كبيذا تماؿ
عينة الدراسة ما نسبتو  %2.16مف حجـ مجتمع الدراسة الكمي.
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كقػػد تػػـ اسػػترداد مػػا مجمكعػػو  330اسػػتمارة بمػػا يماػػؿ نسػػبة اسػػترداد  %82.5مػػف مجمػػكع
االستمارات المكزعة ،كبما يماؿ  %1.78مف حجـ مجتمع الدراسة الكمي.
 .2العينة الستطالعية:
بيدؼ التحقؽ مف صدؽ كابات أداة الدراسة المتمامة في االستمارة قاـ الباحث باختيار عينػة
عشكائية استطبلعية حجميا ( )30مفردة مف مجتمع الدراسة األصمي مف حممة سكاف شرؽ رف .

رابعان :محددات الدراسة الميدانية
اقتصرت الدراسة الميدانية عمى سكاف شرؽ رف ضمف الحدكد التالية:
 حد المكضكع :دراسة أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ عمى تعزيز مركنة
السكاف شرؽ رف خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي .2014
 الحد المكاني :شرؽ محافظة رف كالتي تمتد مف منطقة صكفا شماالن إلى معبر رف جنكبان،
كمف شارع صبلح الديف غربان إلى خط اليدنة الفاصؿ مع أراضي  1948شرقان.
كالذيف كانكا يسكنكف في المنطقة خبلؿ حرب

 الحد البشرم :سكاف شرؽ محافظة رف
.2014

 الحد الزمانى :حيث نفذت الدراسة الميدانية في شير يكليك .2015
كقد تـ تعبئة استمارات االستقصاء بإشراؼ مباشر مف الباحث كبمساعدة فريؽ مف الباحايف الميدانييف
مػػف سػػكاف منطقػػة الشػػككة (ممحػػؽ  )1تػػـ تػػدريبيـ مػػف قبػػؿ الباحػػث عمػػى طريقػػة اختيػػار عينػػة الد ارسػػة
عشكائيان ككذلؾ عمى شرح فقرات تعبئة االستمارات ،كالتعامؿ مع حاالت عػدـ االسػتجابة كذلػؾ بتػاريخ
2015 - 7 - 15ـ.

خامسان :أداة الدراسة
بع ػ ػػد االط ػ ػػبلع عم ػ ػػى األدبي ػ ػػات ذات العبلق ػ ػػة بمكض ػ ػػكع الد ارس ػ ػػة ،كب ػ ػػاالطبلع عم ػ ػػى األدكات
المستخدمة بيا ،قاـ الباحث بتطكير اسػتمارة االستقصػاء بصػكرتيا األكلػى لتكػكف محاكرىػا مركػزة نحػك
اإلجابػػة عمػػى تسػػاؤالت الد ارسػػة .كقػػد تػػـ عرضػػيا عمػػى مشػػرؼ الد ارسػػة ك (عػػدد )9مػػف األكػػاديمييف
المتخصصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ كادارة الطكارئ ،كاإلحصػاء ،كمػا قػاـ الباحػث بتطبيػؽ اختبػارات
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الصدؽ ،كالابات عمى االستمارة ،لمتأكد مػف صػدقيا كاباتيػا فػي بيئػة البحػث كاعتمػد عمػى المقابمػة فػي
تفسير النتائج.
باإلضافة إلى البيانات األساسية كالتي شممت الجػنس ،العمػر ،عػدد األفػراد المقيمػيف بػالمنزؿ،
فت ػرة اإلقامػػة بالمنطقػػة ،المسػػتكل التعميمػػي ،العمػػؿ ،مكػػاف اإلقامػػة خػػبلؿ الحػػرب كالحالػػة االجتماعيػػة،
تكزعت أسئمة االستمارة عمى خمسة مجاالت رئيسية كما يعرضيا جدكؿ رقـ (:)5.1
جدكؿ ( :)5.1تكزيع الفقرات عمى مجالت الستمارة الخمسة
ـ

المتغير

1

المركنة المجتمعية (قدرة المجتمع عمى المجابية) تجاه
الككارث

2

المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر.

3

المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد
مف مخاطر الككارث.

4

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ
االستجابة

5

التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية

نكع المتغير

عدد الفقرات

تابع

14

مستقؿ

8

مستقؿ

9

مستقؿ

8

مستقؿ

9
48

المجمكع

صممت االستمارة باستخداـ مقياس ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleالمككف مف خمس رتب تتراكح
بيف مكافؽ بشدة إلى أعارض بشدة بحيث أعطيت درجة معينة لكؿ استجابة كما يظير في جدكؿ رقـ
(:)5.2
جدكؿ ( :)5.2أكزاف الخيارات في مقياس ليكرت الخماسي
درجة الرضا

مكافؽ بشدة

مكافؽ

محايد

أعارض

أعارض بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

سادسان :صدؽ اداة البحث
يقصد بصدؽ األداة ىك قدرتيا عمى قياس ما كضعت مف أجؿ قياسو ،مما يرفع مستكل الاقة
بالنتائج .كبيدؼ التحقؽ مف صدؽ استمارة الدراسة استخدـ الباحث ابلاة اختبارات كىي:
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 .1صدؽ األداة مف كجية نظر المحكميف:
الختبػػار مػػدل صػبلحية االسػػتمارة لد ارسػػة أاػػر تطبيػػؽ المنيجيػػة المجتمعيػػة فػػي إدارة الط ػكارئ
عمػػى تعزيػػز مركنػػة السػػكاف شػػرؽ رف ػ خػػبلؿ العػػدكاف اإلس ػرائيمي  ،2014عػػرض الباحػػث االسػػتمارة
بشكميا األكلي  -ممحؽ  - 3عمى ( )9محكـ  -بيدؼ الحكـ عمى صبلحيتيا لقياس مػا صػيغت مػف
أجػؿ قياسػو ،ككػذلؾ مبلئمػة طػػكؿ فقراتيػا كانسػجاـ اتجاىاتيػا كترتيبيػػا ،باإلضػافة إلػى سػبلمة ككضػػكح
صياغتيا ككفاية خياراتيا.
كقد استجاب الباحث لمتعديبلت التي اتفؽ عمييا غالبية المحكميف ،كاسترشد ببقية التعميقات،
كقد قاـ الباحث بإجراء التعديبلت عمى النسخة األكلية لبلستمارة :كبإجراء التعديبلت السػابقة أصػبحت
االستمارة جاىزة الختبار صدؽ اتساقيا الداخمي كصدقيا البنائي.
 .2صدؽ التساؽ الداخمي:
يقصد بصدؽ االتساؽ (الفقرات) الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االسػتمارة مػع المحػكر الػذم
تنتمي إليو .كقد تـ التحقػؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي مػف خػبلؿ اختيػار عينػة عشػكائية اسػتطبلعية
حجميػػا ( )30مفػػردة مػػف سػػكاف شػػرؽ رف ػ  .تػػـ احتسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف (

Pearson’s

 )Correlation Coefficientلكؿ فقرة مف فقرات المتغيرات الخمسة مع المتغير الذم تنتمي لو.
يعػػرض جػػدكؿ رقػػـ ( )5.3معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة كالدرجػػة الكميػػة لممتغيػػر فػػي اسػػتمارة أاػػر
تطبيػػؽ المنيجيػػة المجتمعيػػة فػػي إدارة الط ػكارئ عمػػى تعزيػػز مركنػػة السػػكاف شػػرؽ رف ػ خػػبلؿ العػػدكاف
اإلسػػ ػرائيمي  .2014يتضػ ػ ػ م ػ ػػف النت ػ ػػائج أف ىن ػ ػػاؾ ارتباطػ ػ ػان داالن إحص ػ ػػائيان عن ػ ػػد مس ػ ػػتكل معنكي ػ ػػة (
 )   0.05بػػيف كػػؿ فق ػرة كالدرجػػة الكميػػة لممتغيػػر الػػذم تنتمػػي إليػػو ،ممػػا يػػدلؿ عمػػى ص ػدؽ االتسػػاؽ
الداخمي لفقرات استمارة أار تطبيػؽ المنيجيػة المجتمعيػة فػي إدارة الطػكارئ عمػى تعزيػز مركنػة السػكاف
شرؽ رف خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي .2014
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جدكؿ ( :)5.3معامالت ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات الستمارة مع درجة المتغير الذم تنتمي إليو
المتغير

الفقرة

معامؿ

القيمة

المتغير

الفقرة

معامؿ

القيمة

الرتباط

الحتمالية

1

*0.379

0.03

2

*0.680

0.00

3

*0.746

0.00

4

*0.797

0.00

5

*0.637

0.00

6

*0.607

0.00

7

*0.557

0.00

8

*0.537

0.00

8

1

*0.692

0.00

1

*0.624

2

*0.583

0.00

2

*0.794

0.00

3

*0.495

0.00

3

*0.836

0.00

4

*0.687

0.00

4

*0.769

0.00

5

*0.685

0.00

5

*0.816

0.00

6

*0.710

0.00

6

*0.819

0.00

7

*0.695

0.00

7

*0.873

0.00

8

*0.670

0.00

8

*0.625

0.00

9

*0.479

0.00

9

*0.492

0.00

1

*0.440

0.00

2

*0.377

0.01

3

*0.384

0.01

4

*0.599

0.00

5

*0.375

0.01

المتغير التابع:

6

*0.620

0.00

7

*0.672

0.00

المركنة المجتمعية (قدرة المجتمع عمى المجابية) تجاه الككارث

8

*0.676

0.00

9

*0.404

0.02

10

*0.583

0.00

11

*0.667

0.00

12

*0.739

0.00

13

*0.656

0.00

14

*0.489

0.00

المتغير األكؿ:

المركنة المجتمعية

(قدرة المجتمع عمى
المجابية) تجاه

الككارث

المتغير الثاني:

المشاركة المجتمعية

في اتخاذ الق اررات

المتعمقة بالحد مف
مخاطر الككارث.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( .)   0.05
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المتغير الثالث:

تكظيؼ المعرفة
المجتمعية في
منيجيات كطرؽ
االستجابة

المتغير الرابع:

التكامؿ بيف المجتمع

كالمؤسسات الخارجية

الرتباط

الحتمالية

1

*0.601

0.00

2

*0.566

0.00

3

*0.662

0.00

4

*0.600

0.00

5

**0.670

0.00

6

*0.569

0.00

7

*0.525

0.00

*0.804

0.00
0.00

 .3الصدؽ البنائي
يقيس الصدؽ البنائي مدل االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ متغير مف المتغيػرات المسػتقمة األربعػة
مػػع الدرجػػة الكميػػة لممتغيػرات المسػػتقمة .كلمتحقػػؽ مػػف ذلػػؾ قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف
بػػيف الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ متغيػػر مػػع الدرجػػة الكميػػة لممتغيػرات المسػػتقمة .كتظيػػر قػػيـ معػامبلت االرتبػػاط
بػيف الدرجػػة الكميػة لممتغيػرات األربعػػة مػع الدرجػػة الكميػة لممتغيػرات المسػػتقمة فػي جػػدكؿ رقػػـ ( )5.4أف
ىنػاؾ ارتبػػاط داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػتكل (  )   0.05بػػيف الدرجػػة الكميػػة لكػؿ مػػف المتغيػرات المسػػتقمة
األربعة كالدرجة الكمية لممتغيرات المستقمة ،مما يدلؿ عمى الصدؽ البنائي لبلستمارة.
جدكؿ ( :)5.4معامالت الرتباط بيف المتغيرات األربعة المستقمة كبيف الدرجة الكمية لممتغيرات المستقمة
ـ

معامؿ الرتباط

المجاؿ

القيمة
الحتمالية

1

المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر

*0.721

0.00

2

المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث

*0.793

0.00

3

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ االستجابة

*0.535

0.00

4

التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية

*0.795

0.00

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( .)   0.05

كقػػد دلمػػت نتػػائج اختبػػارات صػدؽ اسػػتمارة االستقصػػاء عمػػى صػبلحية االسػػتمارة (اسػػتمارة أاػػر
تطبيػػؽ المنيجيػػة المجتمعيػػة فػػي إدارة الط ػكارئ عمػػى تعزيػػز مركنػػة السػػكاف شػػرؽ رف ػ خػػبلؿ العػػدكاف
اإلسرائيمي .)2014

سابعان :ثبات أداة الدراسة
تشػير عمميػػة الابػػات أك االعتماديػة إلػػى مػػدل تحػرر المقيػػاس الخاضػػع لبلختبػار مػػف خطػػأ القيػػاس
العشكائي ،كالذم يمكف التحقؽ منو مف خبلؿ عدة طرؽ أىميا طريقة إعادة اختبار ذات المقيػاس مػرة
أخػػرل ( )Test - retest reliabilityبعػػد فت ػرة مػػف الػػزمف كلػػنفس المستقصػػى مػػنيـ كفػػي نفػػس
الظ ػػركؼ الت ػػي س ػػادت االختب ػػار األكؿ ،كالحص ػػكؿ عم ػػى نف ػػس النت ػػائج مػ ػف خ ػػبلؿ االرتب ػػاط ب ػػيف ق ػػيـ
ػر لصػػعكبة حس ػػاب الابػػات بي ػػذه الطريقػػة مػػف الناحي ػػة العمميػػة ،ف ػػإف
المقيػػاس المسػػتخدـ مػ ػرتيف ،كنظػ ان
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الباحث اعتمد عمى طريقتيف كىما اختبار كركنباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلحساب ابات االتساؽ
الداخمي لممقياس ،كطريقة التجزئة النصفية (.)Split - Half
 .1معامؿ كركنباخ ألفا:
يعرض جدكؿ رقـ ( )5.5قيمة معامؿ كركنباخ ألفا لكؿ متغير مف متغيرات االستمارة .نجػد أف جميػع
قػػيـ معػػامبلت كركنبػػاخ ألفػػا لكػػؿ متغيػػر مػػف المتغيػرات مرتفعػػة جػػدان (أكبػػر مػػف  )0.7ممػػا يػػدلؿ عمػػى
ابات االتساؽ الداخمي الستمارة دراسة أاػر تطبيػؽ المنيجيػة المجتمعيػة فػي إدارة الطػكارئ عمػى تعزيػز
مركنة السكاف شرؽ رف خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي .2014
جدكؿ ( :)5.5معامؿ الثبات كركنباخ ألفا لمتغيرات الستمارة
ـ

عدد الفقرات

المجاؿ

معامؿ كركنباخ
ألفا

1

المركنة المجتمعية (قدرة المجتمع عمى المجابية) تجاه الككارث

14

0.810

2

المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر

8

0.770

3

المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث

9

0.811

4

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ االستجابة

8

0.708

5

التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية

9

0.900

 .2طريقة التجزئة النصفية:
تعتمػػد طريق ػػة التجزئػػة النص ػػفية عمػػى تجزئ ػػة فقػ ػرات االسػػتمارة إل ػػى جػػزئيف (األس ػػئمة ذات األرق ػػاـ
الفردية ،كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية) كمف اـ حساب معامؿ االرتباط بينيما ،كقد تـ تصحي معامؿ
االرتب ػػاط باس ػػتخداـ معام ػػؿ س ػػبيرماف (Coefficient

 )Sperman'sلممح ػػاكر ذات ع ػػدد الفقػ ػرات

الزكجية كجتماف ( )Guttman's Coefficientلممحاكر ذات عدد الفقرات الفردم.
يع ػػرض ج ػػدكؿ رق ػػـ ( )5.6ق ػػيـ معام ػػؿ الاب ػػات بطريق ػػة التجزئ ػػة النص ػػفية ،كيتضػ ػ أف مع ػػامبلت
االرتبػاط لجميػػع متغيػرات االسػػتمارة دالػة إحصػػائيان عنػد مسػػتكل داللػة (  .)   0.05كبيػػذه القػيـ يكػػكف
الباحث قد تحقؽ مف ابات أداة الدراسة.

100

جدكؿ ( :)5.6معامؿ الثبات (التجزئة النصفية) لمتغيرات الستمارة
ـ

عدد

المجاؿ

معامؿ

معامؿ
الرتباط

الفقرات

الرتباط

1

المركنة المجتمعية (قدرة المجتمع عمى المجابية) تجاه الككارث

14

*0.729

*0.843

2

المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر

8

*0.774

*0.873

3

المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث

9

*0.680

*0.810

4

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ االستجابة

8

*0.549

*0.709

5

التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية

9

*0.882

*0.937

المعدؿ

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ( .)   0.05

ت ػػدلؿ ق ػػيـ اختب ػػارات الص ػػدؽ كالاب ػػات الس ػػتمارة االستقص ػػاء صػ ػبلحيتيا لد ارس ػػة أا ػػر تطبي ػػؽ المنيجي ػػة
المجتمعية في إدارة الطكارئ عمى تعزيػز مركنػة السػكاف شػرؽ رفػ خػبلؿ العػدكاف اإلسػرائيمي ،2014
كبالتالي تككف االستمارة في شكميا الحالي جاىزة لجمع البيانات مف عينة الدراسة.

ثامنان :المعالجات اإلحصائية
اسػتخدـ الباحػث برنػامج الحزمػة اإلحصػائية لمعمػكـ االجتماعيػة ( Statistical Package for
 )Social Sciences - SPSSاإلصػػدار  20لتحميػػؿ نمػػكذج االسػػتمارة ككػػذلؾ تفريػػغ كادخػػاؿ
البيانات بعد ترميزىا ليصػار إلػى معالجتيػا إحصػائيان لكصػؼ خصػائص العينػة كالحكػـ عمػى فرضػيات
الدراسة .كقد تـ استخداـ االختبارات اإلحصائية التالية:
 .1التك اررات ،النسب المئكية ،المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعيارم (،Frequency
 :)Mean and Standard deviation ،Percentagesكتستخدـ لكصؼ التك اررات في
عينة الدراسة ،كترتيب األكلكيات كفي اختبار الفرضيات.
 .2معامؿ ارتباط بيرسكف ( :)Pearson’s Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط،
كاستخدميا الباحث لحساب االتساؽ الداخمي لبلستمارة كفي طريقة التجزئة النصفية لقياس الابات
كفي دراسة العبلقة بيف متغيرات المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ كالمركنة المجتمعة.
 .3اختبار كركنباخ ألفا )Cronbach's Alpha( :لقياس ابات فقرات متغيرات االستمارة.
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 .4معامؿ ارتباط سبيرماف بركاف ( )Spearman-Brownلقياس ابات االستمارة بطريقة التجزئة
النصفية.
 .5اختبار "ت" لمفرؽ بيف عينتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما
إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مستقمتيف مف البيانات .كاستخدمو
الباحث لدراسة أم فركؽ تعزل لمتغير الجنس ،الحالة االجتماعية ،حالة اإلعاقة كاإلصابة.
 .6اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( :)One Way ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف أكار مف مجمكعتيف مف البيانات .كاستخدمو الباحث لدراسة أم فركؽ تعزل
لمعمر ،المؤىؿ العممي ،عدد أفراد األسرة ،عدد سنكات اإلقامة بالمنطقة ،حالة العمؿ كمكاف
المككث خبلؿ حرب .2014
 .7اختبار شيفيو ( :)Scheffeلتحديد أم مف المجمكعات في تحميؿ التبايف األحادم يعزل إلييا
الفرؽ.
 .8النحدار المتعدد ( :)Multiple Regressionاستخدمو الباحث لدراسة أار متغيرات المنيجية
المجتمعية في إدارة الطكارئ كالمركنة المجتمعة.
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الفصؿ السادس
اختبار الفرضيات كمناقشة نتائجيا
 مقدمة
 النتائج
 التكصيات
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مقدمة
يعرض ىذا الفصؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي لبيانات الدراسة بيدؼ اإلجابة عمى أسئمة
الدراسة كالحكـ عمى فرضياتيا .كقد استخدـ الباحث مجمكعة مف المعالجات اإلحصائية الكصفية
كأخرل استداللية كما ىك مبيف عند اإلجابة عمى كؿ سؤاؿ.

تكزيع العينة بحسب المتغيرات األساسية
جػػدكؿ رقػػـ ( )6.1يعػػرض التكزيػػع النسػػبي لعينػػة الد ارسػػة بحسػػب المتغي ػرات األساسػػية ،حيػػث
كانػػت نسػػبة الػػذككر  %50.3كاإلنػػاث  %49.7مػػف عينػػة الد ارسػػة بمػػا يعكػػس كاقػػع تكزيػػع المجتمػػع
الفمسطيني بحسب الجنس .مامت الفئة العمرية أقؿ مف  40سنة غالبية عينة الدراسة بما نسبتو حكالي
 %77مف عينة الدراسة .أكار مف ابلاة أرباع العينة ( )%77.3كانكا مف المتزكجيف ،كيعزك الباحث
ذلػػؾ لعػػدة عكامػػؿ تسػػيـ فػػي رسػػـ ىػػذه الصػػكرة أىميػػا طبيعػػة العػػادات كالتقاليػػد السػػائدة كانتشػػار ظػػاىرة
الزكاج المبكر ،كانخفاض سف الزكاج بيف اإلناث ،ككذلؾ زكاج األقارب كما أف ىذه النتيجػة تتفػؽ مػع
نت ػػائج المسػ ػ اإلحص ػػائي لممجتم ػػع الفمس ػػطيني (الجي ػػاز المرك ػػزم لبلحصاءالفمس ػػطيني ،2007 ،ص
.)15
تكزعت عينة الدراسة بحسب المستكل التعميمػي عمػى النحػك التػالي  %42.7قػد أتمػكا الاانكيػة
العامػػة كح ػكالي  %42قػػد حصػػمكا عمػػى الشػػيادة الجامعػػة أك الػػدبمكـ ،بينمػػا  %13.9مػػف العينػػة كػػاف
مستكاىـ العممي أدنى مف الشيادة الاانكية كيعػزكا الباحػث ىػذه النسػبة المرتفعػة نسػبيان لطبيعػة المنطقػة
النائية كالظركؼ االقتصادية الصعبة التي يعاني بيا السكاف ككذلؾ صعكبة الكصكؿ إلػى المؤسسػات
التعميمية ،باإلضافة إلى أنيا بيئة ال تشجع عمى تعميـ اإلناث كتسػرب نسػبة كبيػرة مػف الػذككر لصػال
العمؿ في الزراعة كالعمؿ بحرؼ متنكعة لكسب الرزؽ.
أكاػػر مػػف نصػػؼ العينػػة ( )%51.5تت ػراكح عػػدد أف ػراد أسػػرىـ بػػيف  10 - 5أف ػراد ،فيمػػا تماػػؿ
نسبة مف تزيد عدد أفراد أسرىـ عف  15فرد  %5.8كيبرر الباحػث ذلػؾ بانتشػار عػادات كتقاليػد قبميػة
تشجع عمى التكاار ،كذلؾ تمبيةن الحتياجات العمؿ حيث أف المنطقة زراعية يرتبط بتكافر أيػدم عاممػة
مف العائمة نفسيا.
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 %11.8فقػػط مػػف عينػػة الد ارسػػة لػػـ تػػزد فت ػرة إقػػامتيـ فػػي المنطقػػة عػػف  5سػػنكات ،كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى
الحصػػار المفػػركض عمػػى مػكاد البنػػاء األمػػر الػػذم حػػد مػػف التكسػػع فػػي ىػػذه المنطقػػة .كقػػد مامػػت نسػػبة
األسر التي يكجد بيا مصابيف أك معاقيف .%23.6
تماؿ نسبة العاطميف عف العمؿ كالراغبيف فيو حكالي  %40مف عينة الدراسة ،فيما ماػؿ المػكظفيف مػا
نسػػبتو  ،%10.6كيػػرل الباحػػث أف ذلػػؾ ىػػك تمايػػؿ لنسػػبة ظػػاىرة البطالػػة فػػي قطػػاع غػزة بشػػكؿ عػػاـ،
كف ػػي محافظ ػػات الجن ػػكب بش ػػكؿ خ ػػاص ،فمنطق ػػة ش ػػرؽ رفػ ػ تفتق ػػر لممػ ػكارد االقتص ػػادية كالمنش ػػئات
الصناعية كتعتبر مصادر كسب الرزؽ محدكدة.
ح ػكالي اما ػػي العين ػػة نزح ػػكا إلػػى م ارك ػػز اإليػ ػكاء خ ػػبلؿ فت ػرة الح ػػرب ،فيم ػػا أق ػػاـ  %18.2ل ػػدل
أقاربيـ ،كقاـ  %11.8باستئجار سكف مؤقت بديؿ ،بينما بقي ما نسبتو  %3.3في بيكتيـ بشرؽ رف
خبلؿ الحرب ،كيعزك الباحث ذلؾ لحجـ الكاراة التي خمفيػا العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى المنطقػة كتركيػز
عممياتو الحربية في المنطقة.
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جدكؿ ( :)6.1تكزيع عينة الدراسة بحسب المتغيرات الديمكغرافية (ف=)330
ـ

المتغير

الفئة

العدد

النسبة المئكية

1

الجنس

ذكر
أناى

166
164

%50.3
%49.7

2

العمر

3

الحالة الجتماعية

4

المؤىؿ العممي

مف  20 – 30سنة
مف 31إلى  40سنة
مف  50 - 41سنة
 51سنة فأكار

أعزب
متزكج

5

6

7

75
255

اانكية عامة
دبمكـ
بكالكريكس
ماجستير فما فكؽ

141
46
93
4

اقؿ مف خمسة أفراد
مف 5 - 10أفراد
مف 15 - 11فرد
أكار مف  15فرد

80
170
61
19

غير ذلؾ

عدد أفراد األسرة

135
120
44
31

46

%40.9
%36.4
%13.3
%9.4
%22.7
%77.3
%42.7
%13.9
%28.2
%1.2
%13.9
%24.2
%51.5
%18.5
%5.8

عدد سنكات السكف في المنطقة

اقؿ مف  5سنكات
مف  10 - 5سنكات

39
106

ىؿ يكجد معاقيف أك مرضى أك

نعـ

78

%23.6

ال

252

%76.4

8

9
المجمكع

مصابيف في المنزؿ؟

العمؿ

مكاف المككث خالؿ الحرب
األخيرة

مف  20 - 11سنة
أكار مف  20سنة

مكظؼ
مزارع
أعماؿ حرة
ربة منزؿ
عاطؿ عف العمؿ

المنزؿ
عند االقارب
لجأت إلى مركز اإليكاء
استأجرت

106

80
105

35
33
29
130
103
11
60
220
39

330

%11.8
%32.1
%24.2
%31.8

%10.6
%10.0
%8.8
%31.2
%39.4
%3.3
%18.2
%66.7
%11.8

%100.0

حيػػث أف مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي يتػػدرج مػػف  1إلػػى  5فبالتػػالي فػػإف مػػدل التػػدريج يكػػكف ،4
كبتقسيـ المدل عمى خمسة درجات مف التكافر؛ فػإف طػكؿ فئػة كػؿ درجػة يسػاكم ( )0.8كبػكزف نسػبي
( ،)%16كبالتػػالي فإنػػو يمكػػف تحديػػد درجػػة الت ػكافر لكػػؿ فق ػرة أك المتغيػػر ككػػؿ بنػػاء عمػػى قػػيـ الػػكزف
النسبي كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ (.)6.2
جدكؿ ( :)6.2درجات التكافر لفقرات كمتغيرات الستبانة
درجة التكافر

الكزف النسبي
مف  20إلى 35.99

ضعيفة جدان

مف  36.0إلى 51.99

ضعيفة

مف  52.0إلى 67.99

متكسطة

مف  68.0إلى 83.99

كبيرة

مف  84.0إلى 100

كبيرة جدان

السؤاؿ األكؿ :ما مدل تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ في منطقة شرؽ رفح؟
لئلجابػػة عمػػى ىػػذا السػؤاؿ قػػاـ الباحػػث بإيجػػاد المتكسػػط الحسػػابي ،االنحػراؼ المعيػػارم ،الػػكزف النسػػبي
كالترتيب الستجابات أفراد عينة الد ارسػة عمػى كػؿ فقػرة مػف فقػرات المتغيػرات المسػتقمة األربعػة كمػا ىػك
مكض في الجداكؿ ( )6.3ك( ،)6.4حيث تـ ترتيب الفقرات بناء عمى الكزف النسبي لمفقرات في كػؿ
متغير.
يعػ ػػرض جػ ػػدكؿ رقػ ػػـ ( )6.3اإلحصػ ػػاءات الكصػ ػػفية لفق ػ ػرات متغيػ ػػر المشػ ػػاركة المجتمعيػ ػػة فػ ػػي تقيػ ػػيـ
المخػػاطر ،كتظيػػر النتػػائج أف غالبيػػة الفق ػرات مت ػكافرة بصػػكرة متكسػػطة بينمػػا فق ػرتيف كانتػػا متػػكفرتيف
بصػػكر كبي ػرة ،حيػػث جػػاءت الفق ػرة يفيػػـ سػػكاف المنطقػػة المخػػاطر كاألخطػػار التػػي تحػػيط بيػػـ فػػي
المرتبة األكلى بكزف نسبي ( )%71.21بدرجة تكافر كبيرة ،كيرجعو الباحػث إلػى الػكعي المتػراكـ لػدل
السػػكاني بطبيعػػة المنطقػػة كاالنتياكػػات المتكػػررة مػػف قبػػؿ ق ػكات االحػػتبلؿ كمػػا ينػػتج عنيػػا مػػف أخطػػار
ك اػػار سػػمبية اعتػػاد النػػاس عمػػى الكقػػكع تحػػت تأايرىػػا كالتعامػػؿ معيػػا باإلمكانيػػات المتاحػػة لػػدييـ ،فيمػػا
تمتيػػا الفقػرة يكجػػد لجػػاف محميػػة ترفػػع مخػػاكؼ السػكاف لممسػػئكليف التخػػاذ اإلجػراءات المناسػػبة ،كيتفػػؽ
ذلػؾ مػػع د ارسػػة Katayoun

ك خػػركف ( )2011حيػث أكػػدت عمػػى أىميػػة المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي
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مختمػ ػػؼ م ارحػ ػػؿ إدارة الك ػ ػكارث مػ ػػع م ارعػ ػػاة خصػ ػػائص المجتمعػ ػػات كيرجػ ػػع ارتفػ ػػاع نسػ ػػبة المشػ ػػاركة
المجتمعيػػة إلػػى اإلحسػػاس العػػاـ بأىميػػة المشػػاركة فػػي إدارة الك ػكارث .بػػكزف نسػػبي ( )%70.30فػػي
الرتبة الاانية كبدرجة تكافر كبيرة ،كيفسػر ذلػؾ بكجػكد تشػكيبلت مػف لجػاف أحيػاء كلجػاف محميػة تعػرؼ
نفسػيا عمػى أنيػػا أجسػاـ كسػػيطة بػيف أعضػػاء المجتمػع كالمسػػؤكليف سػكاء أمػػاـ البمديػة أك المحافظػػة أك
المؤسسػػات العاممػػة فػػي المنطقػػة ،كمػػا أف المؤسسػػات المانحػػة تشػػجع المؤسسػػات المحميػػة عمػػى كجػػكد
مشاركة مجتمعية مف خبلؿ لجاف محمية لمحصكؿ عمى فػرص تمكيػؿ مسػتقبمي محتمػؿ باإلضػافة إلػى
أف الطبيعػػة القبميػػة كالعشػػائرية التػػي تسػػكد المنطقػػة يبػػرز دكر كجيػػاء العشػػائر كالمخػػاتير فػػي تمايػػؿ
المجتمع.
جدكؿ ( :)6.3اإلحصاءات الكصفية لفقرات متغير المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر (ف=)330

1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرات
يفيـ سكاف المنطقة المخاطر كاألخطار التي تحيط
بيـ.
يستمع المسئكلكف آلراء المجتمع حكؿ المخاطر
كاألخطار المحيطة بيـ.
تقكـ المؤسسات بإشراؾ شرائ

تقييـ المخاطر.

المجتمع في عممية

تكجد فرص متاحة لممشاركة في تقييـ المخاطر
يكجد لجاف محمية ترفع مخاكؼ السكاف لممسئكليف
التخاذ اإلجراءات المناسبة.
يسكد أعماؿ المجاف المحمية الشفافية كالكضكح
يتـ إشراؾ األطراؼ المعنية في عممية تقييـ المخاطر
كالتخطيط ليا.
أشارؾ ممامي المنطقة في النقاش كابداء اآلراء حكؿ
المخاطر كاألخطار المحيطة بالمجتمع.

الحسابي

النحراؼ
المعيارم

الكزف

النسبي

التكافر

3.56

1.00

71.21

كبيرة

1

2.94

1.07

58.73

متكسطة

4

2.83

1.09

56.67

متكسطة

6

2.93

1.05

58.55

متكسطة

5

3.52

1.01

70.30

كبيرة

2

2.68

1.19

53.62

متكسطة

8

2.80

1.09

56.06

متكسطة

7

2.96

1.23

59.15

متكسطة

3

الترتيب

ـ

المتكسط

درجة

ػاء عم ػػى أراء عين ػػة الد ارس ػػة ف ػػإف الفقػ ػرة ي ػػتـ إشػ ػراؾ األطػ ػراؼ المعني ػػة ف ػػي عممي ػػة تقي ػػيـ المخ ػػاطر
بن ػ ن
كالتخطيط ليا جاءت فػي الترتيػب قبػؿ األخيػر بػكزف نسػبي ( )%56.06كبدرجػة تػكافر ضػعيفة ،فيمػا
كانػػت الفق ػرة التػػي تػػنص عمػػى يسػػكد أعمػػاؿ المجػػاف المحميػػة الشػػفافية كالكضػػكح جػػاءت فػػي الترتيػػب
األخير بكزف نسبي ( )%53.62كبدرجة تكافر ضعيفة ،كيرجع الباحث عدـ الكضكح كغياب الشػفافية
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في أعماؿ المجاف المحمية إلى غياب التدريب لدم المجاف المحمية باإلضافة إلػى غيػاب ليػات اتصػاؿ
كتكاصػػؿ فاعمػػة لتكضػػي الق ػ اررات كالميػػاـ لممجتمػػع ،فػػي حػػيف يعػػزك الباحػػث حصػػكؿ الفق ػرة الخاصػػة
بإشػراؾ األطػراؼ المعنيػػة فػػي عمميػػة تقيػػيـ المخػػاطر إلػػى عػػدـ تػكافر سياسػػات كخطػػط فاعمػػة كمتكاممػػة
بيف جميع األطراؼ كغياب اقافة المشاركة في عممية تقييـ المخاطر.
جدكؿ ( :)6.4اإلحصاءات الكصفية لفقرات متغير المشاركة المجتمعية
في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث (ف=)330

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرات
يستمع صناع القرار إلى أراء المجتمع المحمي في
مراحؿ إدارة الككارث جميعان.

غيرت بعض المؤسسات مف بعض ق ارراتيا كفقان

الحتياجات المجتمع.

تعد المشاركة في اتخاذ الق اررات قبؿ كأاناء الحرب
األخيرة أم انر ميمان لتعزيز صمكد المجتمع.

تعد عممية اتخاذ الق اررات لدل المؤسسات خبلؿ

الحرب كاضحة بالنسبة لي.
تشارؾ

المؤسسات

أفراد

المجتمع

المعمكمات

الضركرية لتكضي ق ارراتيا.
تكجد رقابة عمى أنشطة المؤسسات مف قبؿ أعضاء
مف المجتمع المحمي.
تضرر مف الحرب األخيرة
يتـ تحديد الفئات األكار
ان

بشكؿ مكضكعي.

أعتبر أف ق اررات المؤسسات في الحرب األخيرة
مرضية.
تجتمع المؤسسات الداعمة مع المجتمع المحمي ألخذ
رائيـ

الحسابي

النحراؼ
المعيارم

الكزف

النسبي

التكافر

2.67

1.10

53.39

متكسطة

9

2.95

1.02

59.09

متكسطة

4

3.74

1.11

74.79

كبيرة

1

2.98

1.09

59.58

متكسطة

2

2.91

1.19

58.18

متكسطة

5

2.78

1.14

55.52

متكسطة

8

2.98

1.23

59.51

متكسطة

3

2.83

1.21

56.65

متكسطة

6

2.79

1.20

55.82

متكسطة

7

الترتيب

ـ

المتكسط

درجة

كيعػػرض ج ػػدكؿ رق ػػـ ( )6.4اإلحص ػػاءات الكص ػػفية لفقػػرات متغي ػػر المش ػػاركة المجتمعي ػػة ف ػػي
اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث ،كتظير النتائج أف جميع فقرات ىذا المجاؿ حققػت
درجات تكافر بيف المتكسطة كالكبيرة.
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كبنػػاء عمػػى راء عينػػة الد ارسػػة جػػاءت الفق ػرة تعػػد المشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات قبػػؿ كأانػػاء
الحرب األخيرة أم ار ميمان لتعزيز صمكد المجتمع .في المرتبة األكلى بكزف نسبي ( )%74.79بدرجة
ت ػكافر كبي ػرة ،فيم ػػا تمتيػػا الفقػ ػرة تعػػد عممي ػػة اتخػػاذ الق ػ اررات ل ػػدل المؤسسػػات خ ػػبلؿ الحػػرب كاض ػػحة
بالنسبة لي بكزف نسبي ( )%59.58في المرتبة الاانية بدرجة تكافر متكسطة.
مف جانب خر حصمت الفقرة

تكجد رقابة عمى أنشطة المؤسسات مف قبؿ أعضاء مف

المجتمع المحمي .عمى كزف نسبي ( )%55.52كجاءت في المرتبة قبؿ األخيرة ،فيما كانت الفقرة
التي

يستمع صناع القرار إلى أراء المجتمع المحمي في مراحؿ إدارة الككارث جميعان جاءت في

الرتبة األخيرة ضمف فقرات متغير المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر
الككارث بكزف نسبي ( ،)%53.39كيعزك الباحث ذلؾ إلى طبيعة المنطقة النائية كالبعيدة عف مركز
المدينة كتعدد المتطمبات الحياتية لمسكاف بسبب الفقر المدقع ،كغياب خطط تنمية مممكسة ،كتباطؤ
األعماؿ التي تمبي احتياجات السكاف ،كغياب ليات تكاصؿ فعالة ،كعدـ كجكد ليات كمعايير اختيار
كاضحة لممامي المجتمع أدت بالسكاف لمحكـ عمى ضعؼ الرقابة كاستماع المسؤكليف آلراء المجتمع،
كيتفؽ ذلؾ مع دراسة سبلمة( )2014حيث أشارت الدراسة الى كجكد ضعؼ شديد في نظاـ إدارة
الطكارئ في شماؿ قطاع غزة كخاصة في المؤسسات الرسمية كخاصة في المجاؿ االدارم كالتنسيقي
كالتنظيمي.
جدكؿ ( :)6.5اإلحصاءات الكصفية لفقرات متغير تكظيؼ المعرفة المجتمعية
في منيجيات كطرؽ الستجابة (ف=)330

1
2
3
4
5

الفقرات
يكجد لدم خطة منة إلخبلء البيت في حاؿ كجكد
خطر ما قد يؤار عمى المنزؿ.
أمتمؾ معرفة حكؿ تقديـ اإلسعافات األكلية
يكجد لدم معرفة كدراية بالطرؽ كالمنافذ المؤدية
لممنطقة.

تقكـ المؤسسات المحمية بعمميات تدريب لمسكاف في
المنطقة حكؿ إدارة الككارث
تمقيت تدريبات حكؿ اإلخبلء كعمميات اإلنقاذ.
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الحسابي

النحراؼ
المعيارم

الكزف

النسبي

التكافر

2.91

1.24

58.24

متكسطة

2

2.66

1.22

53.27

متكسطة

3

4.27

0.64

85.33

جدا
كبيرة ن

1

2.34

1.22

46.75

ضعيفة

6

2.14

1.23

42.85

ضعيفة

7

الترتيب

ـ

المتكسط

درجة

الفقرات

6
7
8

يكجد لدم أدكات تساعد عمى التعامؿ مع الحريؽ
كاإلصابات.
يتـ تكظيؼ متطكعيف مف المنطقة قبؿ كأاناء كبعد
الكاراة.

تتناسب الخطط المكضكعة مف قبؿ المؤسسات مع
احتياجات المجتمع كأكلكياتو.

الحسابي

النحراؼ
المعيارم

الكزف

النسبي

التكافر

2.12

1.22

42.48

ضعيفة

8

2.59

1.16

51.76

ضعيفة

5

2.60

1.19

52.00

متكسطة

4

الترتيب

ـ

المتكسط

درجة

كضمف متغير تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ االستجابة ،أبرزت راء عينة
الدراسة كما ىك مكض في جدكؿ رقـ ( )6.5أف سكاف شرؽ رف لدييـ معرفة كدراية بالطرؽ
كالمنافذ المؤدية لممنطقة بكزف نسبي ( )%85.33لتككف ىذه الفقرة في المرتبة األكلى ،فيما تبلىا
الفقرة يكجد لدم خطة منة إلخبلء البيت في حاؿ كجكد خطر ما قد يؤار عمى المنزؿ بكزف نسبي
( )%72.12كبدرجة تكافر متكسطة كيتفؽ ذلؾ مع دراسة  (, 2008) Baumwollحيث أكد عمى
أىمية استخداـ المعرفة المحمية التي يمكف قياسيا مف خبلؿ األداء حيث أدم استخداـ المعرفة لدل
المجتمع في التخفيض بنجاح مف النتائج السمبية لمككارث ،في حيف أشارت دراسة(2006) T&T
الى أف ىناؾ قصكر في تكظيؼ المعرفة المحمية في إدارة الطكارئ.
كقد أشار أفراد العينة إلى محدكدية تمقي تدريبات حكؿ اإلخبلء كعمميات اإلنقاذ بكزف نسبي
( )%42.85لتككف في المرتبة قبؿ األخيرة .كجاءت الفقرة

يكجد لدم أدكات تساعد عمى التعامؿ

مع الحريؽ كاإلصابات في المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( )%42.48كيرجع الباحث ذلؾ إلى تكجو
المؤسسات كالجيات المعنية بإدارة الطكارئ كتركيز جيكدىا في اإلغااة اإلنسانية في مرحمة
االستجابة ،لذلؾ ال نجد أم برامج تدريب لدل المؤسسات كال تكجد جداكؿ زمنية لتدريب المجتمع
عمى طرؽ اإلخبلء عمميات اإلنقاذ بشكؿ عممي ،في حيف غياب اإلمكانيات المتعمقة بكسائؿ مكافحة
الحريؽ كاإلصابات يتعمؽ باالىتماـ الرئيس لدل أرباب العائبلت كىك تكفير لقمة العيش ككسب
الرزؽ كغياب اقافة االستعداد لما ىك محتمؿ مف أحداث .كيتفؽ ذلؾ مع دراسة ()Burkle, 2014
حيث أظيرت أف المعكنات المقدمة مف األسطكؿ األمريكي لجزر أكشانيا قبؿ كبعد األعاصير التي
تضربيا باستمرار كاف مف الممكف تقميصيا لك اتخذت تدابير التخفيؼ المقترحة في مشاركة
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المكاطنيف بشكؿ كاؼ في اقتراح كسائؿ التأميف كالسبلمة كالتدريب عمى مكاجية المخاطر بما يعزز
المركنة المجتمعية المحمية في مكاجية ىكذا أخطار يمكف أف تط أر باستمرار في منطقة ىشة ماؿ
أكشانيا.
كضمف متغير التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية ،أبرزت أراء عينة الد ارسة كما ىك
مكض في جدكؿ رقـ ( .)6.6جاءت الفقرة أف يطكر المجتمع الميارات كالمعارؼ البلزمة لمتعامؿ
مع الككارث كحؿ المشكبلت في الرتبة األكلى بكزف نسبي ( )%75.15بدرجة تكفر كبيرة ،فيما تمتيا
الفقرة يكجد تكاصؿ بيف المؤسسات كالمجتمع المحمي في الرتبة الاانية كبكزف نسبي ()%58.97
كبدرجة تكافر متكسطة كيعزك الباحث تطكير المعارؼ كالميارات لدل السكاف لمتعامؿ مع الككارث
كحؿ المشكبلت إلى كجكد بعض األندية الخاصة ببعض المؤسسات الدكلية خاصة المجمس
النركيجي لبلجئيف ( )NRCككذلؾ خضكع عدد محدكد مف األىالي لتدريبات (محدكدة) حكؿ التعامؿ
مع الككارث قامت بيا بمدية الشككة ككذلؾ جمعية يبكس الخيرية ،كمف خبلؿ الخبرات التي مرت بيا
المنطقة طكر المجتمع ليات لحؿ مشكبلتيـ مف خبلؿ التكاصؿ مع المؤسسات العاممة في المنطقة.
جدكؿ ( :)6.6اإلحصاءات الكصفية لفقرات متغير التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية

1
2
3
4
5
6
7

الفقرات
تمبي المشاريع المقدمة مف قبؿ المؤسسات احتياجات
المنطقة.
تكجد معمكمات كافية عف دكر المؤسسات كالخدمات
التي تقدميا قبؿ كأاناء كبعد الحرب.
يكجد إطار تكاممي بيف المؤسسات كالمجتمع لتعزيز
قدرة المجتمع تجاه الككارث.
يصؿ ممامك المجتمع لممؤسسات بصكرة سيمة.
تقكـ المؤسسات بتكفير المعمكمات المحداة أكؿ بأكؿ
لممتأاريف.

تكجد لية كاضحة لئلعبلف عف مشاريع كبرامج
المؤسسات بشكؿ يصؿ لمجميع.
يكجد تكاصؿ بيف المؤسسات كالمجتمع المحمي.
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الحسابي

النحراؼ
المعيارم

الكزف

النسبي

التكافر

2.93

1.08

58.60

متكسطة

3

2.83

1.11

56.59

متكسطة

7

2.86

1.16

57.20

متكسطة

8

2.62

1.15

52.46

متكسطة

9

2.91

1.19

58.12

متكسطة

5

2.85

1.28

56.95

متكسطة

7

2.95

1.07

58.97

متكسطة

2

الترتيب

ـ

المتكسط

درجة

8
9

يتـ تعكيض النقص في المكارد البشرية مف خبلؿ
متطكعيف مف المجتمع المحمي.
يطكر المجتمع الميارات كالمعارؼ البلزمة لمتعامؿ
مع الككارث كحؿ المشكبلت.

2.92

1.21

58.36

متكسطة

4

3.76

0.89

75.15

كبيرة

1

كقد أشار أفراد العينة إلى كجكد إطار تكاممي بيف المؤسسات كالمجتمع لتعزيز قدرة المجتمع
تجاه الككارث جاءت في المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي ( .)%57.20كجاءت الفقرة يصؿ ممامك
المجتمع لممؤسسات بصكرة سيمة في الرتبة األخيرة ضمف لفقرات متغير التكامؿ بيف المجتمع
كالمؤسسات الخارجية بكزف نسبي ( ،)%52.46كيفسر الباحث ذلؾ بقمة عدد المؤسسات المحمية
العاممة كالمقيمة في المنطقة أم أف ليا مقرر دائـ في المنطقة ،كىي أصبلن تفتقر إلى اإلمكانيات،
كذلؾ تكقؼ ىذه المؤسسات عف العمؿ كاضطرارىا إلى إخبلء مقراتيا فترة الحرب ،كعدـ كجكد خطط
بديمة في لمتعامؿ مع حالة تعذر العمؿ في المنطقة ،كيمكف االستنتاج أف قكة الصدمة أدت إلى
ضياع كاير مف اإلمكانيات كالتي ىي في األصؿ نادرة مع غياب استراتيجية كاضحة كغياب خطط
االستعداد المسبؽ بيف المؤسسات لتحقيؽ التكامؿ في أدائيا كمكاردىا كخبراتيا لتحقيؽ استجابة فاعمة
ككفؤة ،جعميا تككف في المرتبة قبؿ األخيرة كيتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة شتات( )2012حيث اعتبر
أف التمكيؿ ىك العنصر األىـ في إدارة الطكارئ نظ انر النقطاع تدفؽ المكارد إلى مناطؽ العمميات ،في
حيف أف الكصكؿ إلى المؤسسات يعتبر أم انر صعبان بحكـ طبيعة المنطقة النائية كغياب عناكيف
كتخصصات كاضحة لممؤسسات العاممة كالتي تستيدؼ المنطقة شعكر السكاف بالتشتت عف قيادتيا
التي تكزعت عمى مراكز اإليكاء ،كيتفؽ ذلؾ مع دراسة شتات( )2012حيث أشارت الدراسة الى
كجكد قصكر في أداء المؤسسات في عمميات كمراحؿ إدارة الككارث كغياب عنصر التمكيؿ .
كلمعرفػػة مػػدل تطبيػػؽ المنيجيػػة المجتمعيػػة فػػي إدارة الطػكارئ فػػي منطقػػة شػػرؽ محافظػػة رف ػ
باستخداـ المتغيرات المستقمة األربعة ،فقد قاـ الباحث بحساب المتكسط الحسػابي ،االنحػراؼ المعيػارم
كالػػكزف النسػػبي إلػػى جانػػب رتبػػة كػػؿ متغيػػر مػػف المتغي ػرات المسػػتقمة األربعػػة كمػػا يعرضػػيا جػػدكؿ رقػػـ
(.)6.7
تبػػيف النتػػائج فػػي الجػػدكؿ التػػالي أف الػػكزف النسػػبي لجميػػع المجػػاالت تت ػراكح بػػيف %54.08
ك %60.54كبػ ػػدرجات ت ػ ػكافر متكسػ ػػطة ،ففػ ػػي حػ ػػيف حصػ ػػؿ متغيػ ػػر المشػ ػػاركة المجتمعيػ ػػة فػ ػػي تقيػ ػػيـ
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المخاطر عمى أعمى كزف نسػبي ،تػبله التكامػؿ بػيف المجتمػع كالمؤسسػات الخارجيػة ليكػكف فػي المرتبػة
الاانية ،كجاء المتغير المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخػاطر الكػكارث .فػي
المرتبة الاالاة كقبؿ األخيػرة فػي حػيف اعتبػر أفػراد العينػة أف تكظيػؼ المعرفػة المجتمعيػة فػي منيجيػات
كطرؽ االستجابة في المرتبة الرابعة كاألخيرة.
جدكؿ ( :)6.7اإلحصاءات الكصفية لمغيرات الدراسة المستقمة (ف=)330
ـ

1
2
3
4

المجاؿ
المشاركة المجتمعية في تقييـ
المخاطر.
المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات
المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث.
تكظيؼ المعرفة المجتمعية في
منيجيات كطرؽ االستجابة.
التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات
الخارجية.
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الترتيب

كيعزك الباحث حصكؿ المشاركة المجتمعية في تقيػيـ المخػاطر عمػى أعمػى قيمػة لعػدة أسػباب
منيا أف بعض المؤسسات الدكلية العاممػة فػي المنطقػة كػالمجمس النركيجػي ،كمركػز التعػاكف اإلنمػائي
األلمػػاني كالمؤسسػػة األمريكيػػة إلغااػػة البلجئػػيف فػػي الشػػرؽ األدنػػى ( )ANERAتطالػػب بكجػػكد تمايػػؿ
مجتمعػػي فػػي كافػػة األنشػػطة التػػي تتعامػػؿ مػػع تحقيػػؽ الرفػػاه لممجتمػػع ككػػذلؾ تقػػكـ المؤسسػػات المحميػػة
بعممي ػػات المش ػػاركة ف ػػي عممي ػػات تقي ػػيـ المخ ػػاطر م ػػع المجتم ػػع المحم ػػي أمػ ػبلن بالحص ػػكؿ عم ػػى تمكي ػػؿ
محتمػػؿ مػػف المػػانحيف ،كيمكػػف تبريػػر ذلػػؾ بػػالكعي المجتمعػػي بأىميػػة المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي ىػػذا
الجانب كيتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة مركز المعمكمات كصنع القرار( )2007حيث أكػدت عمػى ضػركرة
مش ػػاركة المجتم ػػع الم ػػدني كالجمعي ػػات ف ػػي عممي ػػات كض ػػع الخط ػػط كالتنس ػػيؽ ب ػػيف كاف ػػة المؤسس ػػات
كالمنظمات كالتعاكف مع الجيات الحككمية في إدارة الطكارئ.
كعمػػى الػػرغـ مػػف غيػػاب أم خطػػط مكضػػكعة مسػػبقان لمتكامػػؿ ببػػيف المؤسسػػات ،إال أف الحاجػػة
لماػػؿ ىػػذا التكامػػؿ أصػػب كاقع ػان مػػع طػػكؿ فت ػرة الحػػرب ،لػػذلؾ لجػػأت بعػػض الجمعيػػات كالشخصػػيات
114

االعتباري ػػة ،كش ػػركات القط ػػاع الخ ػػاص كرج ػػاؿ األعم ػػاؿ إل ػػي إيج ػػاد ن ػػكع م ػػف التػ ػرابط كالتكام ػػؿ ألداء
الميمػػات كيمك ػػف الت ػػدليؿ عم ػػى ذل ػػؾ بكج ػػكد أجسػػاـ تطكعي ػػة ما ػػؿ المب ػػادرة اإلنس ػػانية إلغاا ػػة منك ػػكبي
الحرب ،كالتي تشكمت مف قبؿ أكاديمييف كرجاؿ أعماؿ كمتطكعيف.
في حيف جاءت المشاركة في اتخاذ القرار في المرتبة الاالاة ،كذلؾ لتضػارب كنقػص البيانػات
الكاض  ،كاتباع نمط مف الخطط المكضكعة مف أعمى إلى أسفؿ ،كغياب كحدة أنظمة معمكمػات تقػكـ
بمشاركة البيانات بيف الجميع.
كيع ػػزك الباح ػػث حص ػػكؿ المتغي ػػر المس ػػتقؿ تكظي ػػؼ المعرف ػػة المجتمعي ػػة بمنيجي ػػات كط ػػرؽ
االسػػتجابة عمػػى المرتبػػة األخيػرة نتيجػػة لغيػػاب اقافػػة مشػػاركة المعرفػػة ،كغيػػاب الخطػػط المتعمقػػة برفػػع
مستكل االستعداد عمى المستكل المجتمعي كاقتصاره عمى االستجابة ،ككذلؾ غياب استراتيجيات تعميـ
تقكـ عمى التكعية مف مخاطر كأخطار الككارث كتكزيع الميػاـ كتنظػيـ المجتمػع لذاتػو كالحصػكؿ عمػى
التمكيػػؿ الخػػارجي بكاسػػطة مماميػػو كيتفػػؽ ذلػػؾ مػػع د ارسػػة  )2012( Ainuddinحيػػث بينػػت أف ىنػػاؾ
اعتماد كبير عمى تنفيذ الخطط المكضكعة مف أعمػى الػى أسػفؿ كالتركيػز عمػى أنشػطة مػا بعػد حػدكث
الكاراة.
السؤاؿ الثاني :ما مدل المركنة لدم سكاف شرؽ رفح في مكاجية الككارث؟
لئلجابػػة عمػػى ىػػذا السػؤاؿ قػػاـ الباحػػث بإيجػػاد المتكسػػط الحسػػابي ،االنحػراؼ المعيػػارم ،الػػكزف
النسبي كالترتيب السػتجابات أفػراد عينػة الد ارسػة عمػى كػؿ فقػرة مػف المتغيػر التػابع المركنػة المجتمعيػة
(قػػدرة المجتمػػع عمػػى المجابيػػة) تجػػاه الك ػكارث كقػػد اعتمػػد الباحػػث عمػػى نمػػكذج

 CARRiالػػدكلي

كالمحكػػـ فػػي قيػػاس المركنػػة حيػػث طبػػؽ فػػي العديػػد فػػي الػػدكؿ  ،كيبػػيف الجػػداكؿ رقػػـ ( )6.8ترتيػػب
بناء عمى الكزف النسبي لمفقرات في كؿ متغير.
الفقرات ن
تنكعت استجابات العينة لفقرات المتغيػر التػابع لتتػراكح درجػات تكافرىػا بػيف الضػعيفة كالكبيػرة.
ففػػي حػػيف جػػاءت الفق ػرة أرل أف م اركػػز اإلي ػكاء كفػػرت الي ػات لحمايػػة الفئػػات الميمشػػة فػػي الرتبػػة
األكل ػػى ب ػػكزف نس ػػبي ( )%79.33كبدرج ػػة تػ ػكافر كبيػ ػرة ،تمتي ػػا الفقػ ػرة ك ػػاف ىن ػػاؾ تكاف ػػؿ ب ػػيف أفػ ػراد
المجتمػػع خػػبلؿ الحػػرب األخي ػرة بػػكزف نسػػبي ( )%73.76كبدرجػػة ت ػكافر كبي ػرة أيض ػان كيعػػزك الباحػػث
ذلػؾ إلػػى أف األكنػػركا تفػػرض عمػى مػػدراء م اركػػز اإليػكاء مشػػاركة مػف ممامػػي النػػازحيف ككػػذلؾ المجتمػػع
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المحػػيط كاتخاذىػػا ليػػات كاضػػحة فػػي تػػكفير الحمايػػة لمفئػػات الميمشػػة كالتعامػػؿ بص ػرامة مػػع حػػاالت
االستغبلؿ أك المساس بكرامة النازحيف.
بينمػػا جػػاءت الفقػرة تكجػػد ىنػػاؾ قيػػادات فاعمػػة تقػػكـ بػػدكرىا بتكجيػػو المجتمػػع أانػػاء الك ػكارث/
الحرب .في الرتبة الاانيػة عشػر كقبػؿ األخيػرة بػكزف نسػبي ( )%57.87كبدرجػة تػكافر متكسػطة ،كقػد
ج ػػاءت الفقػ ػرة تع ػػد المن ػػازؿ ف ػػي المنطق ػػة حديا ػػة كمناس ػػبة لمس ػػكف .ف ػػي الرتب ػػة األخيػ ػرة ب ػػكزف نس ػػبي
( )%49.82كبدرجػػة تػكافر ضػػعيفة ،كيتفػػؽ ذلػػؾ مػػع تقريػػر المنتػػدل االقتصػػادم العػػالمي ( ) 2010
حيػػث أابػػت أف ىنػػاؾ أزمػػة قيػػادة لػػدل المجتمعػػات ،كيفسػػر الباحػػث غيػػاب القيػػادات الفاعمػػة بتكجيػػو
المجتمع إلى قكة الصدمة كتركز العمميات الحربية ضد المنطقة األمر الػذم أدل إلػى تشػتت العػائبلت
عمى مراكز اإليكاء ،في حيف يعزك الباحث عػدـ كجػكد منػازؿ حدياػة فػي المنطقػة إلػى عامػؿ الحصػار
اإلسرائيمي كعدـ تكافر مكاد البناء كالفقر الشديد الذم تعاني منو المنطقة.
كتبرز النتائج أف متغير المركنة المجتمعية (قدرة المجتمع عمى المجابية) تجاه الككارث
متكافر بدرجة متكسطة كبكزف نسبي ( ،)%64.83كيعزك الباحث ذلؾ إلى تكافر مصادر لممركنة في
المجتمع تتماؿ أكالن بعامؿ الديف اإلسبلمي الذم يحث عمى الصبر كالعمؿ ،ككذلؾ عامؿ النخكة
األصيمة لدل الفمسطينييف في التكافؿ أاناء الصعاب ،كتكافر اقافة الصمكد في مكاجية المحف التي
تعززىا أصالة المنطقة البدكية كيتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة سعد(  )2014مف حيث تكافر مصادر
لممركنة شماؿ قطاع غزة خبلؿ الككارث.
جدكؿ ( :)6.8اإلحصاءات الكصفية لفقرات متغير المركنة المجتمعية تجاه الككارث (ف=)330

1
2
3
4

الفقرات
كاف ىناؾ تكافؿ بيف أفراد المجتمع خبلؿ الحرب

األخيرة.

تكجد اقة بيف السكاف كالمسئكليف عف أنشطة إدارة
الككارث.
أرل أف مراكز اإليكاء كفرت ليات لحماية الفئات
الميمشة
تقدـ مؤسسات المجتمع المحمي برامج لؤلطفاؿ
كالنساء كذكم االحتياجات الخاصة.
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التكافر
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1.19

73.76

كبيرة

2

3.12

1.27

62.48

متكسطة

7

3.97

0.90

79.33

كبيرة

1

3.18

1.24

63.58

متكسطة

6

الترتيب

ـ

المتكسط

درجة

يمتمؾ المجتمع مكارد يجب االعتناء بيا (تكنكلكجيا،
5

3.08

معمكمات ،أراضي ،مكاد خاـ ،مرافؽ عامة،

1.23

61.52

متكسطة

8

خدمات).
6

تكجد ىناؾ قيادات فاعمة تقكـ بدكرىا بتكجيو المجتمع

2.89

1.12

57.87

متكسطة

12

2.97

1.12

59.45

متكسطة

10

3.28

1.19

65.59

متكسطة

5

3.56

1.15

71.28

كبيرة

3

2.95

1.18

58.91

متكسطة

11

11

تكجد برامج لخدمة السكاف بعد انتياء الكاراة.

3.03

1.30

60.67

متكسطة
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تعد المنازؿ في المنطقة حدياة كمناسبة لمسكف.

2.49

1.31

49.82

ضعيفة

13

3.37

1.13

67.45

متكسطة

4

3.24

0.60

64.83

متكسطة
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13

أاناء الككارث /الحرب.

يتكاصؿ الناس مع القيادات المجتمعية لتحسيف
ظركفيـ.
أعرؼ أيف اذىب كماذا افعؿ عند كقكع الكاراة
أحصؿ عمى المعمكمات عف الكاراة/الحرب مف
خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة
تكفر السمطات إرشادات حكؿ ما الذم يجب أف
يفعمكه عند كقكع الكاراة /الحرب.

يتـ مراعاة مبدأ اإلنسانية في تقديـ المساعدات مف
قبؿ األكنركا لجميع السكاف

متغير المركنة المجتمعية (قدرة المجتمع عمى المجابية

تجاه الككارث)

السؤاؿ الثالث :ىؿ ىناؾ عالقة بيف تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ كالمركنة
المجتمعية في مكاجية الككارث؟
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ صاغ الباحث فرضية رئيسة عمى النحك التالي:
ال يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )   0.05بيف تطبيؽ المنيجية المجتمعية
في إدارة الككارث كمركنة المجتمع في مكاجية الككارث .كيتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )   0.05بيف المشاركة المجتمعية
في تقييـ المخاطر المركنة المجتمعية في مكاجية الككارث.
 .2ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )   0.05بيف تكظيؼ المعرفة لدل
المجتمع بطرؽ كمنيجيات االستجابة كالمركنة المجتمعية في مكاجية الككارث.
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 .3ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )   0.05بيف المشاركة المجتمعية
في صنع القرار كالمركنة المجتمعية في مكاجية الككارث.
 .4ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )   0.05بيف التكامؿ بيف
المجتمع كاألطراؼ المعنية كالمركنة المجتمعية تجاه الككارث.
الختبار ىذه الفرضية الرئيسية كالفرضيات األربعة الفرعية استخدـ الباحث معامؿ ارتباط
بيرسكف لمحكـ عمى كجكد العبلقة بيف تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الككارث كالمركنة
المجتمعية في مكاجية الككارث شرؽ محافظة رف  .يعرض جدكؿ رقـ ( )6.9قيـ معامبلت ارتباط
بيرسكف ،كتظير النتائج ما يمي:
جدكؿ ( :)6.9معامالت ارتباط بيرسكف بيف المتغيرات المستقمة كالمركنة المجتمعية (ف =)330

ـ
1
2
3
4

المتغير
المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر
المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة

بالحد مف مخاطر الككارث

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ

االستجابة

التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية

معامؿ ارتباط

القيمة

بيرسكف

الحتمالية

*0.513

0.00

متكسطة

*0.624

0.00

متكسطة

*0.374

0.00

ضعيفة

*0.688

0.00

متكسطة

الكصؼ

* داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
يكجد ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية متكسطة كذات داللة إحصائية عف مستكل داللة  0.05بيف
المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر كالمركنة المجتمعية تجاه الككارث ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى
حاجة المجتمع آلليات جديدة تمبي متطمبات إدارة الطكارئ ،فيي تعبر عف تكقعات المجتمع
بالحصكؿ عمى خدمة أفضؿ كمستقبؿ امف.
يكجد ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية كمتكسطة ذات داللة إحصائية عف مستكل داللة  0.05بيف
المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث كالمركنة المجتمعية تجاه
الككارث .كيعزك الباحث ذلؾ األمر إلى أنو إذا زادت المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة
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بالحد مف الككارث كمما زادت المركنة المجتمعية لدل السكاف المحمييف كبما يدلؿ عمى أىمية
المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات.
يكجد ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية كضعيفة كلكنيا ذات داللة إحصائية عف مستكل داللة  0.05بيف
تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ االستجابة كالمركنة المجتمعية تجاه الككارث .كيعزك
الباحث ذلؾ إلى أىمية عممية تكظيؼ المعرفة كالتراكـ المعرفي باتجاه ما يعزز طرؽ االستجابة
كالمركنة المجتمعية .كيعزك الباحث الضعؼ في العبلقة إلى قمة البرامج المعدة لرفع مستكل المعرفة
بطرؽ كمنيجيات االستجابة لدل السكاف.
يكجد ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية كمتكسطة ذات داللة إحصائية عف مستكل داللة  0.05بيف
التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية كالمركنة المجتمعية تجاه الككارث .يعزك الباحث ذلؾ إلى
رغبة المجتمع في الحصكؿ عمى مكارد إضافية تعكض الضعؼ كالندرة في مكارده الذاتية كتعكيض
النقص أيضان في عدد المؤسسات العاممة في المنطقة.

تحميؿ النحدار
لدراسة أار تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ عمى تعزيز مركنة السكاف شرؽ رف خبلؿ
العدكاف اإلسرائيمي  ،2014استخدـ الباحث تحميؿ االنحدار المتعدد لبناء نمكذج إحصائي يربط
المتغير التابع المركنة المجتمعية بمجمكعة المتغيرات المستقمة .جدكؿ رقـ ( )6.10يعرض ممخص
تحميؿ االنحدار المتعدد لمتغيرات المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ عمى المركنة المجتمعية،
كتظير القيمة االحتمالية لمعامبلت االنحدار أف ىناؾ متغيريف مستقميف ليما تأاير داؿ إحصائيان عند
مستكل داللة  0.05عمى متغير المركنة المجتمعية كىي متغير المشاركة المجتمعية في اتخاذ
الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث كمتغير التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية ،بينما
ال يكجد تأاير داؿ إحصائيان لكؿ مف متغير المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر كمتغير تكظيؼ
المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ االستجابة.
بمغت قيمة معامؿ التحديد لنمكذج االنحدار  ، R 2  0.545كىي تعني أف نمكذج االنحدار يماؿ ما
قيمتو  %54.5مف تبايف متغير المركنة المجتمعية .كيعزك الباحث ذلؾ إلى أنو كمما زادت قدرة
المجتمع المحمي المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث التكامؿ
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بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية أيضان كمما زادت المركنة المجتمعية لدل السكاف المحمييف بما
يعزز قدرتيـ عمى الصمكد كمكاجية المخاطر.
جدكؿ ( :)6.10تحميؿ النحدار المتعدد لمتغيرات المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ
عمى المركنة المجتمعية (ف = )330
المعامؿ

المتغير

الخطأ

المعيارم

قيمة ت

القيمة

الحتمالية

الاابت

1.195

0.121

*9.839

0.000

المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر

0.059

0.048

1.247

0.213

0.239

0.045

*5.261

0.000

0.018

0.036

0.504

0.614

0.375

0.040

*9.490

0.000

المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد

مف مخاطر الككارث

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ
االستجابة
التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية
* داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05

كلمحصكؿ عمى تقديرات أكار كفاءة تـ بناء نمكذج انحدار جديد باالعتماد عمى منيجية االنحدار
المتدرج ( )Stepwise Regressionكالتي اعتمدت بناء نمكذج انحدار كما ىك مبيف في جدكؿ
تأاير إيجابيان لكبلن مف المتغيريف المستقميف المشاركة المجتمعية في
( .)6.11حيث اتض أف ىناؾ
ان
اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث كمتغير التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية
عمى المتغير التابع المركنة المجتمعية .
جدكؿ ( :)6.11تحميؿ النحدار المتعدد المتدرج لمتغيرات المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ
عمى المركنة المجتمعية (ف = )330

المتغير
الاابت
المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة
بالحد مف مخاطر الككارث
التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية

القيمة

المعامؿ

الخطأ المعيارم

قيمة ت

1.280

0.103

*12.443

0.00

0.391

0.037

*10.452

0.00

0.272

0.039

*7.040

0.00

* داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
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الحتمالية

بمغت قيمة معامؿ التحديد لنمكذج االنحدار  ، R 2  0.542كىي تعني أف نمكذج االنحدار المتدرج
الجديد يماؿ ما قيمتو  %54.2مف تبايف متغير المركنة المجتمعية ،كىي قيمة جيدة كتدلؿ عمى
كفاءة النمكذج ،كما أف قيمة اختبار تحميؿ التبايف لنمكذج االنحدار المتعدد بمغت ؼ= 193.739
بقيمة احتمالية ( )0.00مما يشير إلى كفاءة نمكذج االنحدار.
يكتب النمكذج اإلحصائي الذم يربط المتغيريف المستقميف بالمركنة المجتمعية عمى النحك التالي
Y  1.280  0.391X1  0.272 X 2  

بحيث تماؿ  Yمتغير المركنة المجتمعية X 1 ،ىي متغير المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات
المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث ،ك  X 2ىي التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية ،كما
كيماؿ  متجو الخطأ العشكائي بمتكسط حسابي  0.00كانحراؼ معيارم .0.405
السؤاؿ الرابع :ىؿ ىناؾ فركؽ في استجابات المبحكثيف حكؿ تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة
الطكارئ أك المركنة المجتمعية تبعا لممتغيرات الديمكغرافية؟
صاغ الباحث الفرضيات التالية لمحكـ عمييا كلتككف بماابة اإلجابة لمسؤاؿ الرابع:
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )   0.05في متكسطات استجابات
المبحكايف حكؿ تطبيؽ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ أك المركنة المجتمعية تعزل
كنظر لكجكد تسع متغيرات ديمكغرافية فإنو باإلمكاف صياغة تسع
لممتغيرات الديمكغرافية.
ان
فرضيات فرعية عمى النحك التالي:
أ  -الجنس
نظر العتدالية تكزيع متكسط استجابات المبحكايف لكبلن مف الذككر كاإلناث ،عبلكة عمى زيادة عدد
ان
أفراد كؿ جنس عف  30فرد ،استخدـ الباحث االختبار المعممي ت لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا
كانت ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف متكسطات المتغيرات الخمسة تعزل لمتغير الجنس ،جدكؿ رقـ
( )6.12يعرض نتائج اختبار ت كالتي تظير أف ىناؾ فركقان لصال الذككر كلكنيا غير دالة
إحصائياُ عند مستكل داللة (  )   0.05بيف متكسط درجة استجابة الذككر كاإلناث في كؿ مف
المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ الذككر في التعامؿ مع األمكر
الطارئة بشكؿ عاـ كاىتماـ كبل الجنسيف في تحسيف األكضاع المعيشية قبؿ كأاناء كبعد الحرب،
121

عبلكة عمى أف التقارب في النتائج يدلؿ عمى االىتماـ بتطبيؽ المنيجية المجتمعية كتعزيز المركنة
المجتمعية في حيف يعزك الباحث ميؿ النتائج لصال الذككر بشكؿ بسيط يعزكه الباحث إلى النظرة
الذككرية في مجتمع المنطقة مكضع البحث حيث الطبيعة القبمية السائدة.
جدكؿ ( :)6.12نتائج اختبار ت لمفرؽ بيف متكسط درجات استجابة الذككر كاإلناث في متغيرات الدراسة
المتكسط

النحراؼ

الفرؽ بيف

الحسابي

المعيارم

المتكسطيف

ذككر

3.04

0.61

المخاطر.

إناث

3.01

0.69

المشاركة المجتمعية في اتخاذ

ذككر

3.02

0.69

إناث

2.89

0.76

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في

ذككر

2.71

0.67

منيجيات كطرؽ االستجابة.

إناث

2.70

0.74

التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات

ذككر

3.02

0.68

إناث

2.90

0.81

ذككر

3.28

0.60

إناث

3.21

0.60

المتغير
المشاركة المجتمعية في تقييـ

الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر

الككارث.

الخارجية.

المركنة المجتمعية.

0.03

قيمة ت
0.43

القيمة
الحتمالية
0.67

0.13

1.60

0.11

0.01

0.11

0.91

0.12

1.49

0.14

0.07

1.06

0.29

ب -العمر

نظر العتدالية تكزيع متكسط استجابات المبحكايف لفئات العمر األربعة ،عبلكة عمى زيادة عدد أفراد
ان
كؿ جنس عف  30فرد ،استخدـ الباحث االختبار المعممي تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة ما إذا كانت
ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف متكسطات المتغيرات الخمسة تعزل لمتغير العمر ،جدكؿ رقـ ()6.13
يعرض نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالتي تظير أنو ال تكجد ىناؾ فركقنا دالة إحصائيان عند
مستكل داللة (  )   0.05بيف متكسط درجة استجابة الفئات العمرية المختمفة في كبلن مف المتغيرات
المستقمة كالمتغير التابع ،كيعزك الباحث ذلؾ األمر بحكـ معايشة السكاف مف كافة الشرائ المجتمعية
كالعمرية لنفس الظركؼ المعيشية عمى حد سكاء ،كبما يعزز كجكد ىذه النتائج عمى ىذا الشكؿ.
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جدكؿ ( :)6.13نتائج اختبار التبايف األحادم لمفرؽ بيف متكسط درجات استجابة المبحكثيف
بحسب متغير العمر (ف=)330
المتكسط

المتغير

المشاركة المجتمعية في تقييـ
المخاطر.

المشاركة المجتمعية في اتخاذ
الق اررات المتعمقة بالحد مف
مخاطر الككارث.

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في
منيجيات كطرؽ الستجابة.

التكامؿ بيف المجتمع

كالمؤسسات الخارجية.

المركنة المجتمعية.

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

مف  30 – 20سنة

3.07

0.69

مف  31 - 40سنة

3.07

0.60

مف  50 - 41سنة

2.84

0.61

 51سنة فما فكؽ

2.95

0.69

مف  30 – 20سنة

2.97

0.75

مف  31 - 40سنة

3.02

0.71

مف  50 - 41سنة

2.78

0.70

 51سنة فما فكؽ

2.92

0.70

مف  30 – 20سنة

2.79

0.71

مف  31 - 40سنة

2.65

0.67

مف  50 - 41سنة

2.59

0.68

 51سنة فما فكؽ

2.67

0.81

مف  30 – 20سنة

2.92

0.72

مف  31 - 40سنة

3.06

0.75

مف  50 - 41سنة

2.88

0.78

 51سنة فما فكؽ

2.85

0.84

مف  30 – 20سنة

3.22

0.62

مف  31 - 40سنة

3.30

0.59

مف  50 - 41سنة

3.18

0.60

 51سنة فما فكؽ

3.18

0.56

قيمة ؼ

1.774

1.229

1.362

1.313

0.694

القيمة

الحتمالية

0.152

0.299

0.254

0.270

0.557

ج -الحالة الجتماعية
نظر العتدالية تكزيع متكسط استجابات المبحكايف لكبلن مف العزاب كالمتزكجيف ،عبلكة عمى زيادة عدد أفراد
ان
كؿ جنس عف  30فرد ،استخدـ الباحث االختبار المعممي ت لعينتيف مستقمتيف لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ
إحصائيان بيف متكسطات المتغيرات الخمسة تعزل لمتغير الحالة االجتماعية ،جدكؿ رقـ ()6.14
فركقان دالة
ن
يعرض نتائج اختبار ت كالتي تظير أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان عند مستكل داللة (  )   0.05بيف
متكسط درجة استجابة العزاب كالمتزكجيف في كؿ مف متغيريف المستقميف ،متغير المشاركة المجتمعية في
اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث كمتغير التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية ككذلؾ
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في المتغير التابع المركنة المجتمعية لصال

المتزكجيف ،كيعزك الباحث ذلؾ أيضا لمعايشة كؿ السكاف

المحمييف مف المتزكجيف كغير المتزكجيف لنفس الظركؼ المحيطة بيـ أاناء كقكع الكاراة.
جدكؿ ( :)6.14نتائج اختبار ت لمفرؽ بيف متكسط درجات استجابة المبحكثيف في متغيرات الدراسة
بحسب الحالة الجتماعية (ف=)330
المتكسط

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

أعزب

2.94

0.68

المخاطر.

متزكج

3.05

0.64

المشاركة المجتمعية في اتخاذ

أعزب

2.81

0.75

المتغير
المشاركة المجتمعية في تقييـ

الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر

الككارث.

متزكج

3.00

أعزب

2.78

0.75

منيجيات كطرؽ الستجابة.

متزكج

2.68

0.69

التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات

أعزب

2.78

0.70

متزكج

3.01

0.76

أعزب

3.10

0.57

متزكج

3.28

0.60

الخارجية.

المركنة المجتمعية.

المتكسطيف

قيمة ت

- 0.114

- 1.31

- 0.198
0.71

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في

الفرؽ بيف

*- 2.03

القيمة
الحتمالية
0.194

0.045

0.098

1.014

0.313

- 0.230

*- 2.47

0.015

- 0.178

*- 2.35

0.020

إحصائيا عند مستكل ( .)   0.05
* داؿ
ن
د -المؤىؿ العممي
نظر العتدالية تكزيع متكسط استجابات المبحكايف لفئات المؤىؿ العممي الخمسة ،عبلكة عمى زيادة
ان
عدد أفراد كؿ جنس عف  30فرد ،استخدـ الباحث االختبار المعممي تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة
إحصائيا بيف متكسطات المتغيرات الخمسة تعزل لمتغير المؤىؿ
ما إذا كانت ىناؾ فركقنا دالة
ن

العممي ،جدكؿ رقـ ( )6.15يعرض نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالتي تظير أنو ال تكجد
ىناؾ فركقان دالة إحصائيان عند مستكل داللة (  )   0.05بيف متكسط درجة استجابة المؤىبلت
نظر
العممية المختمفة في كؿ مف المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع ،كيعزك الباحث ذلؾ األمر
ان
لكجكد السكاف المحمييف في إطار عممية كاحدة مف التأايرات المتعمقة بمكضكع الدراسة كيتفؽ ذلؾ مع
دراسة  Mooreك خركف ( )2012عمى أف التعميـ يقرب المجتمع مف مستكيات تمكيف تعمؿ عمى رفع مستكيات
المركنة لديو.
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جدكؿ ( :)6.15نتائج اختبار التبايف األحادم لمفرؽ بيف متكسط درجات استجابة المبحكثيف
بحسب متغير المؤىؿ العممي (ف=)330
المتكسط

النحراؼ

اانكية عامة

3.00

0.63

دبمكـ

2.93

0.73

بكالكريكس

3.06

0.65

ماجستير فما فكؽ

3.19

0.98

غير ذلؾ

3.14

0.60

اانكية عامة

2.89

0.72

دبمكـ

2.79

0.79

بكالكريكس

3.05

0.70

ماجستير فما فكؽ

2.83

1.27

غير ذلؾ

3.16

0.65

اانكية عامة

2.70

0.71

دبمكـ

2.68

0.78

بكالكريكس

2.71

0.66

ماجستير فما فكؽ

3.38

0.29

غير ذلؾ

2.68

0.72

اانكية عامة

2.89

0.73

دبمكـ

2.93

0.81

بكالكريكس

3.00

0.75

ماجستير فما فكؽ

3.31

1.00

غير ذلؾ

3.08

0.74

اانكية عامة

3.20

0.57

دبمكـ

3.20

0.70

بكالكريكس

3.29

0.61

ماجستير فما فكؽ

3.70

0.48

غير ذلؾ

3.27

0.57

المتغير

المشاركة المجتمعية في تقييـ
المخاطر.

المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات
المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث.

تكظيؼ المعرفة المجتمعية
في منيجيات كطرؽ الستجابة.

التكامؿ بيف المجتمع.
كالمؤسسات الخارجية

المركنة المجتمعية.

الحسابي

المعيارم

قيمة ؼ

0.813

2.233

0.936

0.862

1.017

القيمة

الحتمالية

0.518

0.065

0.443

0.487

0.399

ق -عدد أفراد األسرة
استخدـ الباحث االختبار المعممي تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركقان دالة
إحصائيان بيف متكسطات المتغيرات الخمسة تعزل لمتغير عدد أفراد األسرة بسبب اعتدالية تكزيع
متكسط استجابات المبحكايف لفئات عدد أفراد األسرة األربعة ،جدكؿ رقـ ( )6.16يعرض نتائج
اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالتي تظير أنو ال تكجد ىناؾ فركقان دالة إحصائيان عند مستكل داللة
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(  )   0.05بيف متكسط درجة استجابة فئات عدد أفراد األسرة المختمفة في كؿ مف المتغيرات
المستقمة كالمتغير التابع ،كيعزك الباحث ذلؾ بحكـ كقكع السكاف المحمييف جميعيـ تحت نفس
المؤارات السمبية الناجمة عف الككارث كالحرب بغض النظر عف عدد أفراد األسرة الكاحدة فالجميع
يقع تحت نفس المؤارات الخارجية في ىذا الصدد كتكض نتائج دراسة  )2013( Oxfamأف
التصعيد اإلسرائيمي تؤار عمى مستكيات القمؽ كالمركنة المجتمعية.
جدكؿ ( :)6.16نتائج اختبار التبايف األحادم لمفرؽ بيف متكسط درجات استجابة المبحكثيف
بحسب متغير عدد أفراد األسرة (ف=)330
المتكسط

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

أقؿ مف خمسة أفراد

2.93

0.69

مف  10 - 5أفراد

3.12

0.61

مف  15 - 11فرد

2.93

0.67

أكار مف  15فرد.

2.92

0.61

أقؿ مف خمسة أفراد

2.92

0.78

مف  10 - 5أفراد

3.01

0.70

مف  15 - 11فرد

2.89

0.74

أكار مف  15فرد.

2.89

0.77

أقؿ مف خمسة أفراد

2.78

0.76

مف  10 - 5أفراد

2.74

0.71

مف  15 - 11فرد

2.59

0.64

أكار مف  15فرد.

2.43

0.56

أقؿ مف خمسة أفراد

2.94

0.70

التكامؿ بيف المجتمع

مف  10 - 5أفراد

3.03

0.76

كالمؤسسات الخارجية

مف  15 - 11فرد

2.86

0.78

أكار مف  15فرد.

2.73

0.69

أقؿ مف خمسة أفراد

3.16

0.59

مف  10 - 5أفراد

3.29

0.60

مف  15 - 11فرد

3.20

0.64

أكار مف  15فرد.

3.25

0.46

المتغير

المشاركة المجتمعية في تقييـ
المخاطر.

المشاركة المجتمعية في اتخاذ
الق اررات المتعمقة بالحد مف
مخاطر الككارث.

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في
منيجيات كطرؽ االستجابة

المركنة المجتمعية
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قيمة ؼ

2.400

0.541

1.910

1.481

0.957

القيمة
الحتمالية

0.068

0.655

0.128

0.220

0.413

ك -عدد سنكات السكف في المنطقة
استخدـ الباحث االختبار المعممي تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركقان دالة
إحصائيان بيف متكسطات المتغيرات الخمسة تعزل لمتغير عدد سنكات السكف في المنطقة ،كذلؾ
بسبب اعتدالية تكزيع متكسط استجابات المبحكايف لمفئات األربعة لعدد سنكات السكف في المنطقة،
جدكؿ رقـ ( )6.17يعرض نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالتي تظير أنو تكجد ىناؾ فركقان
دالة إحصائيان عند مستكل داللة (  )   0.05بيف متكسط درجة استجابة فئات عدد أفراد األسرة
المختمفة في كؿ مف متغيرم المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر كالمشاركة المجتمعية في اتخاذ
الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع المركنة المجتمعية.
كلمعرفة اتجاه الفركؽ بيف متكسطات متغيرات الدراسة تبعان لفئات عدد سنكات السكف اسػتخدـ الباحػث
اختبار شيفيو كما ىػك مبػيف فػي جػدكؿ رقػـ ( .)6.18كبػالنظر إلػى النتػائج فػي كػبل مػف الجػدكليف رقػـ
( )6.17ك ( )6.18نجد أنو تكجد ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( )   0.05
بػيف متكسػػط اسػتجابات أفػراد العينػػة لصػال الفئػػة التػي تسػػكف فػػي المنطقػة أكاػػر مػف  20سػػنة .كيعػػزك
الباحػػث ذلػػؾ األمػػر بسػػبب الػػكعي المتػراكـ لمسػػكاف الػػذم يزيػػد عػػدد سػػنكات سػػكناىـ عػػف  20عػػاـ فمػػا
بناء عمى ىذه الخبرات المتراكمة.
فكؽ ،كبما يعطي لدييـ ىامش مف التحرؾ الممكف ن
جدكؿ ( :)6.17نتائج اختبار التبايف األحادم لمفرؽ بيف متكسط درجات استجابة المبحكثيف
بحسب متغير عدد سنكات السكف في المنطقة

المتغير

المتكسط

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

أقؿ مف خمسة سنكات

3.01

0.67

المشاركة المجتمعية في

مف  10 – 5سنة

2.98

0.68

تقييـ المخاطر.

مف  20 – 11سنة

2.87

0.63

أكار مف 20سنة

3.20

0.59

أقؿ مف خمسة سنكات

3.00

0.80

مف  10 – 5سنة

2.96

0.73

مف  20 – 11سنة

2.74

0.69

أكار مف 20سنة

3.11

0.69

المشاركة المجتمعية في
اتخاذ الق اررات المتعمقة

بالحد مف مخاطر الككارث
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قيمة ؼ

*4.513

*4.023

القيمة

الحتمالية

0.004

0.008

تكظيؼ المعرفة

المجتمعية في منيجيات
كطرؽ الستجابة

التكامؿ بيف المجتمع

كالمؤسسات الخارجية

المركنة المجتمعية

أقؿ مف خمسة سنكات

2.74

0.86

مف  10 – 5سنة

2.70

0.69

مف  20 – 11سنة

2.69

0.64

أكار مف 20سنة

2.71

0.71

أقؿ مف خمسة سنكات

3.01

0.74

مف  10 – 5سنة

2.92

0.77

مف  20 – 11سنة

2.83

0.72

أكار مف 20سنة

3.08

0.74

أقؿ مف خمسة سنكات

3.25

0.63

مف  10 – 5سنة

3.13

0.60

مف  20 – 11سنة

3.18

0.58

أكار مف 20سنة

3.40

0.58

0.988

0.043

0.121

1.952

0.007

*4.148

 * .داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05

جدكؿ ( :)6.18نتائج اختبار شيفيو لبياف الفرؽ بيف متكسط الستجابات

المتغير
المشاركة المجتمعية في تقييـ
المخاطر
المشاركة المجتمعية في اتخاذ
الق اررات المتعمقة بالحد مف
مخاطر الككارث

المركنة المجتمعية

بناء عمى فئات عدد سنكات السكف في المنطقة
ن
عدد سنكات السكف في المنطقة
مف  10 –5سنكات

مف  20 – 11سنة

أكثر مف 20سنة

- 0.030

- 0.143

0.191

مف  10 – 5سنكات

-

- 0.112

0.222

مف  20 – 11سنة

- 0.112

-

*0.335

أقؿ مف  5سنكات

0.034

- 0.034

0.113

مف  10 – 5سنكات

-

0.219

0.148

مف  20 – 11سنة

0.253

-

*0.367

أقؿ مف  5سنكات

0.125

- 0.125

0.147

مف  10 – 5سنكات

-

- 0.051

*0.272

مف  20 – 11سنة

0.074

-

0.221

أقؿ مف  5سنكات

 * .داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
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م -متغير اإلعاقة
نظر العتدالية تكزيع متكسط استجابات المبحكايف لكبلن مف األسر التي لدييا معاقيف أك مصابيف
ان
كتمؾ األسر التي ال يكجد بيا أم منيـ ،استخدـ الباحث االختبار المعممي ت لعينتيف مستقمتيف
لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف متكسطات المتغيرات الخمسة تعزل لمتغير
اإلعاقة ،جدكؿ رقـ ( )6.19يعرض نتائج اختبار ت كالتي تظير أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان عند
مستكل داللة (  )   0.05بيف متكسط درجة استجابة األسر بحسب حالة كجكد مصابيف أك معاقيف
في كؿ مف متغيريف المستقميف ،متغير المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف
مخاطر الككارث كمتغير التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية ككذلؾ في المتغير التابع المركنة
المجتمعية لصال األسر التي ال يكجد لدييا معاقيف أك مصابيف .كيعزك الباحث ذلؾ األمر بحكـ
كعي السكاف المحمميف بكاقع المتطمبات الخاصة لمسكاف الذيف لدييـ معاقيف كمصابيف عف السكاف
الذيف ليس لدييـ معاقيف أك مصابيف مف ناحية القدرة عمى التحرؾ كاتخاذ اإلجراءات المناسبة لمحد
مف المخاطر كالككارث بشكؿ أسرع.
جدكؿ ( :)6.19نتائج اختبار ت لمفرؽ بيف متكسط درجات استجابة المبحكثيف في متغيرات الدراسة
بحسب كجكد حالت إصابة أك إعاقة.
المتكسط

النحراؼ

الفرؽ بيف

الحسابي

المعيارم

المتكسطيف

نعـ

2.95

0.64

المخاطر.

ال

3.05

0.65

المشاركة المجتمعية في اتخاذ

نعـ

2.77

0.73

ال

3.02

0.72

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في

نعـ

2.69

0.74

منيجيات كطرؽ الستجابة

ال

2.71

0.70

التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات

نعـ

2.78

0.75

ال

3.01

0.74

نعـ

3.11

0.60

ال

3.28

0.59

المتغير
المشاركة المجتمعية في تقييـ

الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر

الككارث.

الخارجية

المركنة المجتمعية

* داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
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- 0.102

- 0.247

قيمة ت
- 1.22

*- 2.65

القيمة
الحتمالية
0.223

0.008

- 0.021

- 0.24

0.811

- 0.230

*- 2.39

0.017

- 0.178

*- 2.32

0.021

ز -طبيعة العمؿ
نظر العتدالية تكزيع متكسط استجابات المبحكايف لفئات متغير طبيعة العمؿ الخمسة ،عبلكة عمى
ان
استخدـ الباحث االختبار المعممي تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركقان دالة
إحصائيان بيف متكسطات المتغيرات الخمسة تعزل لمتغير طبيعة العمؿ ،جدكؿ رقـ ( )6.20يعرض
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالتي تظير أنو تكجد ىناؾ فركقان دالة إحصائيان عند مستكل
داللة (  )   0.05بيف متكسط درجة استجابة فئات العمؿ المختمفة في المتغير المستقؿ تكظيؼ
المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ االستجابة.
كلمعرفػػة اتجػػاه الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات متغي ػرات الد ارسػػة تبع ػان لفئػػات العمػػؿ المختمفػػة اسػػتخدـ الباحػػث
اختبار شيفيو كما ىػك مبػيف فػي جػدكؿ رقػـ ( .)6.21كبػالنظر إلػى النتػائج فػي كػبل مػف الجػدكليف رقػـ
( )6.20ك ( )6.21نجد أنػو تكجػد ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( )   0.05
بػػيف متكسػػط اسػػتجابات أف ػراد العينػػة مػػف فئتػػي المػػكظفيف كربػػات المنػػازؿ فػػي متغيػػر تكظيػػؼ المعرفػػة

المجتمعيػػػة فػػػي منيجيػػػات كطػػػرؽ السػػػتجابة لص ػػال الم ػػكظفيف .كيع ػػزك الباح ػػث ذل ػػؾ إل ػػى أف كع ػػي
المكظفيف بكاقػع التعػاطي مػع متغيػرات الد ارسػة يختمػؼ عػف غيػرىـ بحكػـ معايشػتيـ كممارسػتيـ دكرات
تدريبية أك تكعكية حكؿ ىذا األمر ،بما يعزز قدرتيـ عمى التحرؾ كالمركنة.
جدكؿ ( :)6.20نتائج اختبار التبايف األحادم لمفرؽ بيف متكسط درجات استجابة المبحكثيف
بحسب متغير طبيعة العمؿ
المتكسط

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

مكظؼ

3.11

0.55

مزارع

3.06

0.79

أعماؿ حرة

3.03

0.71

2.99

0.56

ربة منزؿ

3.02

0.70

مكظؼ

3.17

0.63

مزارع

3.07

0.74

أعماؿ حرة

2.97

0.86

عاطؿ عف

2.92

0.66

المتغير

المشاركة المجتمعية في تقييـ
المخاطر

عاطؿ عف
العمؿ

المشاركة المجتمعية في اتخاذ

الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر
الككارث
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قيمة ؼ

0.243

1.163

القيمة
الحتمالية

0.914

0.327

المتكسط

المتغير

الحسابي

النحراؼ
المعيارم

قيمة ؼ

القيمة

الحتمالية

العمؿ

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في
منيجيات كطرؽ الستجابة

ربة منزؿ

2.90

0.76

مكظؼ

3.05

0.72

مزارع

2.60

0.63

أعماؿ حرة

2.87

0.70

2.65

0.68

ربة منزؿ

2.64

0.72

مكظؼ

3.01

0.68

مزارع

3.24

0.74

أعماؿ حرة

3.14

0.77

2.90

0.66

ربة منزؿ

2.88

0.82

مكظؼ

3.24

0.50

مزارع

3.40

0.65

أعماؿ حرة

3.43

0.63

عاطؿ عف
العمؿ

التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات
الخارجية

عاطؿ عف
العمؿ

المركنة المجتمعية

عاطؿ عف
العمؿ
ربة منزؿ

3.22

0.57

3.17

0.62

*3.253

2.141

1.713

0.012

0.076

0.147

).

* دال إحصائًٌا عند مستوى (

جدكؿ ( :)6.21نتائج اختبار شيفيو لبياف الفرؽ بيف متكسط الستجابات بناء عمى فئات طبيعة العمؿ
طبيعة العمؿ

المتغير

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في

منيجيات كطرؽ الستجابة

مكظؼ

مزارع

أعماؿ حرة

ربة منزؿ

مكظؼ

-

- 0.451

- 0.179

*- 0.415

مزارع

0.451

-

0.272

0.036

أعماؿ حرة

0.179

- 0.050

-

- 0.235

عاطؿ عف
العمؿ

0.400

 * .داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
131

- 0.036

0.235

- 0.014

ح -مكاف اإلقامة خالؿ الحرب
استخدـ الباحث االختبار المعممي تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركقان دالة
إحصائيان بيف متكسطات المتغيرات الخمسة تعزل لمتغير مكاف اإلقامة خبلؿ الحرب ،كذلؾ بسبب
اعتدالية تكزيع متكسط استجابات المبحكايف لمفئات األربعة مكاف اإلقامة خبلؿ الحرب ،جدكؿ رقـ
( )6.22يعرض نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم كالتي تظير أنو تكجد ىناؾ فركقان دالة إحصائيان
عند مستكل داللة (  )   0.05بيف متكسط درجة استجابة فئات مكاف اإلقامة خبلؿ الحرب في كؿ
مف متغيرم المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث كمتغير
التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية .كيعزك الباحث ذلؾ بحكـ انقطاع الفئة التي مكات في
البيت مع الجيات المعنية بإدارة الطكارئ في حيف عبرت الفئة التي نزحت خارج المنطقة بمنطقية
عف المتغيريف بحكـ تفاعميا المباشر معيا.
كلمعرفة اتجػاه الفػركؽ بػيف متكسػطات متغيػرات الد ارسػة تبعػان لفئػات فئػات مكػاف اإلقامػة خػبلؿ الحػرب
استخدـ الباحث اختبار شيفيو كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ ( .)6.23كبالنظر إلى النتائج في كبل مػف
الجدكليف رقـ ( )6.22ك ( )6.23نجد أنو تكجد ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة
(  )   0.05بيف متكسط استجابات أفراد العينة ممف مكاكا في المنازؿ مقارنة ببقية الفئات بحصػكليـ
عم ػػى أدن ػػى قيم ػػة ف ػػي متغي ػػر المش ػػاركة المجتمعي ػػة ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات المتعمق ػػة بالح ػػد م ػػف مخ ػػاطر
الككارث.
أمػػا فػػي متغيػػر التكامػػؿ بػػيف المجتمػػع كالمؤسسػػات الخارجيػػة فقػػد أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ فرق ػان داؿ
إحصائيان مف متكسط استجابات مف أقامكا في مراكز اإليكاء مقارنة بمف أقامكا لدل أقاربيـ لصال مف
أقامكا في مراكز اإليػكاء .كيعػزك الباحػث ذلػؾ بحكػـ المعايشػة كالخبػرات الجديػدة التػي اكتسػبيا السػكاف
المحمييف في ىذا األمر بما يعطييـ مزيد مف القدرة عمى التحرؾ كالمركنة اتجاه متغيرات الدراسة.
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جدكؿ ( :)6.22نتائج اختبار التبايف األحادم لمفرؽ بيف متكسط درجات استجابة المبحكثيف
بحسب متغير مكاف اإلقامة خالؿ الحرب
المتكسط

المتغير

المشاركة المجتمعية في تقييـ
المخاطر

المشاركة المجتمعية في اتخاذ
الق اررات المتعمقة بالحد مف
مخاطر الككارث

تكظيؼ المعرفة المجتمعية في
منيجيات كطرؽ الستجابة

التكامؿ بيف المجتمع

كالمؤسسات الخارجية

المركنة المجتمعية

النحراؼ

الحسابي

المعيارم

المنزؿ

2.72

0.71

عند األقارب

2.93

0.62

قيمة ؼ

1.572

لجأت إلى مركز
اإليكاء

3.06

0.65

استأجرت

3.06

0.65

المنزؿ

2.06

0.86

عند األقارب

2.80

0.75
*7.999

لجأت إلى مركز
اإليكاء

3.04

0.68

استأجرت

2.96

0.74

المنزؿ

2.66

0.71

عند األقارب

2.70

0.68
0.161

لجأت إلى مركز

2.69

0.71

اإليكاء

استأجرت

2.78

0.72

المنزؿ

3.11

0.95

عند األقارب

2.65

0.66
*4.578

لجأت إلى مركز

3.04

0.73

اإليكاء

استأجرت

2.92

0.82

المنزؿ

3.23

0.51

عند األقارب

3.06

0.61
2.236

لجأت إلى مركز
اإليكاء

3.29

0.61

استأجرت

3.26

0.53

 * .داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
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القيمة

الحتمالية

0.196

0.000

0.923

0.004

0.084

جدكؿ ( :)6.23نتائج اختبار شيفيو لبياف الفرؽ بيف متكسط الستجابات
بناء عمى فئات مكاف اإلقامة خالؿ الحرب

عدد سنكات السكف في المنطقة

المتغير
المشاركة المجتمعية في اتخاذ

الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر
الككارث

التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات
الخارجية

المنزؿ

عند األقارب

استأجرت

-

*0.743

*0.904

عند األقارب

*- 0.743

-

0.160

مركز اإليكاء

*- 0.983

- 0.240

- 0.079

-

- 0.459

- 0.186

عند األقارب

0.459

-

0.273

مركز اإليكاء

0.069

*- 0.390

- 0.117

المنزؿ

المنزؿ

 * .داؿ إحصائيان عند مستكل ( .)   0.05
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التكصيات
يمكف تصنيؼ التكصيات إلى مستكيات متعمقة بالمنيجية المجتمعية فػي إدارة الطػكارئ ،فػي حػيف
جاءت التكصيات بتعزيز المركنة المجتمعية عمى خط مك ٍاز لذلؾ  ،كيمكف تكجيو ىذه التكصيات الػى
الجيات الحككمية كالمنظمات الدكلية العاممة في مجاؿ الطكارئ في قطاع غزة عمكما :

أكلن :التكصيات المتعمقة بتفعيؿ المنيجية المجتمعية في إدارة الطكارئ
 .1المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر:
 .1ضركرة كضع برامج تدريب لمجاف المحمية المجتمعية كممامييـ حكؿ كيفية تقييـ احتياجات
المنطقة ،كأليات الحصكؿ عمى التمكيؿ الخارجي لبرامج المجتمع ،كتشكيؿ األندية المجتمعية
لمناقشة أمكر المجتمع كتخكفاتو ،كيمكف االستفادة مف مجالس العشائر كالمراكز المجتمعية
كالبمدية في ىذا المجاؿ كاعتبارىا نقاط اتصاؿ بيف المجتمع كمماميو مف جية كبيف األطراؼ
المعنية بإدارة الطكارئ مف جية أخرل كيمكف لمبمديات القياـ بيذه الميمة لقربيا مف المجتمع
كاحتكاكيا المباشر معو.
 .2كيفضؿ تفعيؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ التكعكم المجتمعي كبث اإلرشادات كالقياـ بتدريبات عمى
سيناريكىات محتممة لمككارث كتكحيد الخطاب اإلعبلمي كالتركيز عمى ما يمكف أف يساعد
الناس عمى الصمكد كمجابية الحاالت الطارئة بحيث تقكـ ك ازرة اإلعبلـ بكضع خطط بديمة
تتماشى مع االكضاع الطارئة.
 .3تكسيع قاعدة المؤسسات العاممة في المنطقة كتشجيع المؤسسات عمى المستكل المجتمعي
كالمبادرات الشبابية التطكعية ،كذلؾ لتعزيز مستكيات الحشد كالمناصرة كاالىتماـ بمشاكؿ
المنطقة النائية ذلؾ مف خبلؿ قياـ ك ازرة الداخمية بمن تراخيص لمؤسسات تحمؿ الصفة
النكعية في خدماتيا.
 .4تعزيز مشاركة الفئات الميمشة مف خبلؿ تدريبيـ كتحديد احتياجاتيـ ،كتدريب متطكعيف مف
سكاف المنطقة عمى جمع البيانات ك ليات إيصاليا لممعنييف دكف إخبلؿ بمحتكاىا.
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 .5ضركرة كضع مؤشرات كمعايير دقيقة تكض

الحد األدنى مف الخسائر التي يمكف مف

خبلليا إعبلف حاالت الطكارئ ذلؾ لغياب مؤشرات كاضحة لذلؾ كيمكف لؤلكنركا كك ازرة
الداخمية كالدفاع المدني الفمسطيني االتفاؽ عمى ىذه المؤشرات كدرجات تكافرىا.
 .2المشاركة المجتمعية في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالحد مف مخاطر الككارث:
 .1ضركرة اعتماد الجيات المعنية بإدارة الطكارئ لجسـ إدارم كاحد في المدينة يضـ كافة
األطراؼ كأف يفكض باتخاذ الق اررات المتعمقة بإدارة الطكارئ لو كاعطائو السمطة كالنفكذ عمى
كافة األجيزة األخرل لتجنب التضارب في الق اررات كاليدر في المكارد كضياع األركاح.
 .2كيأخذ بعيف االعتبار راء كأفكار المجاف المحمية كممامي المجتمع باعتبارىـ األقدر عمى
التعبير عف احتياجات المجتمع مما يسيـ في اتخاذ ق اررات مرضية كأقؿ تكمفة كقادريف عمى
مناصرتيا.
 .3كيفعؿ ليات الرقابة المجتمعية مف خبلؿ السكاف أنفسيـ ،مما يكلد الاقة بيف الجميكر
كصناع القرار ،مف خبلؿ االستعانة ببعض المؤىميف مف سكاف المنطقة في عمميات الرقابة.
 .3تكظيؼ المعرفة المجتمعية في منيجيات كطرؽ الستجابة:
 .1كضع برامج متكاممة لتدريب كتجييز السكاف لمتعامؿ مع الحركب كالككارث بشتى أنكاعيا،
كيمكف لمدفاع المدني الفمسطيني كجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني العمؿ عمى ذلؾ ،كتكفير
اإلمكانيات كاألدكات البلزمة لمسكاف لمساعدة انفسيـ قبؿ كصكؿ المساعدة أك إعبلف حالة
الطكارئ.
 .2تكظيؼ كسائؿ االتصاؿ الحدياة في رفع مستكل الكعي لدل السكاف ،كتحديد كسائؿ
االتصاؿ المجتمعية المناسبة كالمبلئمة كاألكار استخدامان بيف السكاف لضماف مشاركة
كتحديث المعرفة لدل المجتمع بآليات كطرؽ االستجابة.
 .4التكامؿ بيف المجتمع كالمؤسسات الخارجية:
 .1كضع خطة تكاممية بيف جميع المؤسسات تقكـ عمى أساس سد العجز كتقكية نقاط الضعؼ
في األداء كتحقيؽ الفعالية كالكفاءة مف خبلؿ مشاركة المكارد كتكحيد الجيكد كحشد الطاقات،
فالتكامؿ يجب أف يككف عمى المستكل العممياتي كاإلدارم كفؽ خطة استراتيجية كاضحة
كمتفؽ عمييا كخطط تشغيمية فعالة كمقبكلة مف جميع األطراؼ كتككيف شبكة طكارئ خاصة
بالمؤسسات.
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 .2كضع خطط بديمة لممؤسسات المحمية لمعمؿ في أكضاع الطكارئ عندما يتعذر عمييا العمؿ
في مقراتيا الرئيسية ،كيمكف تنفيذ ذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ تكأمة العمؿ في مقرات المؤسسات
التي ىي في مأمف نسبي كيمكف العمؿ مف خبلليا ،كيقترح الباحث أف تككف ىذه المقرات
ذات طبيعة دكلية تتمتع بالحماية كالحيادية كاإلنسانية كمؤسسات األكنركا ،أك الككاالت
الدكلية العاممة.
 .3إنشاء نظـ معمكمات إدارية فعالة كيتـ مشاركة البيانات كفؽ صبلحيات محددة بيف
المؤسسات كذلؾ لتجنب تضارب البيانات ،كتكحيد الق اررات ،كتكسيع قاعدة المستيدفيف مف
كافة البرامج لتعزيز مركنة المجتمع.

ثانيان :التكصيات الخاصة بتعزيز المركنة المجتمعية
لتعزي ػػز مركن ػػة المجتم ػػع ،يكص ػػى الباح ػػث بػ ػأف ي ػػتـ ذل ػػؾ كف ػػؽ مس ػػتكيات االس ػػتعداد ،كاالس ػػتجابة
كالتعافي مف اار الحركب كالككارث:
 .1عمى مستكل الستعداد المجتمعي لمككارث يكصي الباحث بالتالي:
 .1ضركرة كضع خطط لتنمية المنطقة كادراج أنشطة تعزيز المركنة ضمف السياسة العامة
لمدكلة ،كاكساب المشاريع المنفذة طبيعة دكلية لحمايتيا مف االستيداؼ اإلسرائيمي.
 .2ضركرة كضع بيانات كصفية ككمية تعبر عف الكضع الديمكغرافي لممنطقة كتعبر عف
احتياجات المنطقة كيعتمد عمييا عند اقتراح أم مشاريع تطكيرية لممنطقة.
 .3تجييز بعض العيادات الخاصة كتأىيؿ منازؿ بعض األطباء بكسائؿ تساعدىـ عمى تمبية
احتياجات المنطقة في حاؿ تقطعت السبؿ بيف المنطقة كالمدينة.
 .4إعادة تأىيؿ البنية التحتية (الطرؽ ،شبكات المياه كالكيرباء كاالتصاالت) كانشاء مقر لمدفاع
المدني كتجييز بمدية المنطقة باآلليات البلزمة كالتمكيؿ المناسب لمقياـ بدكرىا كقت حدكث
الطكارئ.
 .5ضركرة إعداد برامج تدريب لممجتمع المحمي حيث أظيرت النتائج غياب التدريبات المبنية
عمى محاكاة أكضاع الطكارئ في المجتمع كتكظيؼ المتطكعيف مف داخؿ المجتمع.
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 .2عمى مستكل الستجابة المجتمعية لمككارث كالحركب:
 .1يجب تكفير الحماية لكافة الفئات الميمشة كالضعيفة (كبار السف ،المعاقيف ،الفتيات،
األطفاؿ النساء) مف خبلؿ تفعيؿ ليات تمبي احتياجاتيـ قبؿ كأاناء كبعد حدكث الككارث
كالصراعات ،كأف يشتمؿ ذلؾ عمى كضع برامج تكعية كقكانيف حازمة لمتعامؿ مع حاالت
االستغبلؿ بأشكالو المختمفة ،كيمكف إناطة ىذا الدكر بمؤسسات حقكؽ اإلنساف كمؤسسات
حماية المرأة كالطفكلة.
 .2رفع مستكل التكعية لدل السكاف بمنيجيات كطرؽ االستجابة لمككارث ،مف خبلؿ كضع
برامج الحد مف مخاطر الككارث كالحركب ضمف استراتيجيات التعميـ.
 .3عمى مستكل التعافي المجتمعي مف الككارث كالحركب:
 .1ضركرة كضع تصكر كاقعي الستيعاب الضحايا كتقييـ األضرار ،كتكفير تغذية راجعة عف كافة
المراحؿ السابقة.
 .2تكفير سبؿ معيشة تكفؿ الكرامة كيتـ تكزيعيا عمى المتضرريف كفؽ مبادئ اإلنسانية كالحيادية
كعدـ التمييز بيف الضحايا.
 .3كضع تصكر قابؿ لمتنفيذ إلعادة إعمار المنطقة بما يكفؿ عكدة السكاف لمحياة الطبيعية بأسرع
كقت ممكف.
 .4تكفير برامج الدعـ النفسي كالمجتمعي لممتأاريف مف الفئات اليشة لمعكدة كاالندماج في المجتمع
كالتعامؿ مع الضحايا.
 .5ضركرة كضع خطط إلشراؾ الفئات المختمفة في عمميات التعافي كخاصة تفعيؿ دكر المرأة في
المراحؿ كافة.

138

الدراسات المستقبمية
في ضكء نتائج الدراسة الحالية فإف الباحػث يقتػرح مجمكعػة مػف العنػاكيف لد ارسػات مسػتقبمية عمػى
النحك التالي:
 .1تقييـ استعداد المنظمات الدكلية العاممة في قطاع غزة لمككارث المحتممة.
 .2تقييـ أداء مديرم مراكز اإليكاء في تقديـ الخدمة لمنازحيف خبلؿ الحرب .2014
 .3نمكذج مقترح لتقييـ المركنة المجتمعية بيف العائد كالمخاطرة.
 .4تقييـ خطط المؤسسات العاممة في قطاع غزة لبلستجابة لمككارث.
 .5أار استخداـ نماذج المحاكاة عمى رفع كفاءة إدارة الطكارئ.
 .6دكر نظـ المعمكمات اإلدارية المكحد في عمميات صنع القرار أاناء الككارث.
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قائمة المراجع
 .1الدبيؾ  ،جبلؿ (، )2009

دراسة لتقميؿ مخاطر الككارث عمى ارض فمسطيف المحتمة .

نابمس فمسطيف ،الضفة الغربية ،فمسطيف :برنامج األمـ المتحدة لمتطكير  ،برنامج مساعدة

الشعب الفمسطيني.

 .2الدبيؾ  ،جبلؿ ( " ، )2008تقييـ لمحد مف مخاطر الككارث في األراضي الفمسطينية
المحتمة  .نابمس.UNDP :

 .3الدليمي  ،خمؼ (، )2009
صفا لمنشر كالتكزيع.

الككارث الطبيعية كالحد مف أثارىا  .األردف  -عماف :دار

 .4بمدية رف  .)2014( .التقرير السنكم .رف  :بمدية رف .

 .5شتات  ،طارؽ ( ، )2012التحقيؽ في سير عممية إدارة الككارث في قطاع غزة  .أطركحة
ماجستير غير منشكرة .غزة ،فمسطيف :الجامعة اإلسبلمية.

 .6محسكب  ،ارباب إبراىيـ  ،محمد ( .)2002اإلخطار كالككارث الطبيعية  :الحدث كالمكاجية
 ،معالجة جغرافية  .القاىرة :دار الفكر العربي.

 .7مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار  ، )2007( ،دكر المجتمع المدني كالجمعيات األىمية
في إدارة األزمات كالككارث  .جميكرية مصر العربية  :مجمس الكزراء.
 .8ابف منظكر  ،محمد مكرـ (  . ، ) ....لساف العرب .دار صادر د-ت.
 .9الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني .)2007( .التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف المنشآت .راـ
اهلل :السمطة الكطنية الفمسطينية .

.10الرىكاف  ،محمد (، )2006
الجيزة :ىبل لمنشر كالتكزيع.

التخطيط لمكاجية األزمات كالككارث كمكافحة اإلرىاب

.

.11الرىكاف  ،محمد حافظ ( ، )2006التخطيط لمكاجية الككارث كمكافحة اإلرىاب  .الجيزة
 -القاىرة  :ىبل لمنشر كالتكزيع.
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المالحؽ
 .1الستبانة النيائية.
 .2قائمة المحكميف.
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ممحؽ رقـ ()1

أخً المستجٌب ،أختً المستجٌبة،

السالمعلٌكمورحمةهللاوبركاته،وبعد :
تهدف هذه اَلستبانة إلى دراسة "اثر تطبٌق المنهجٌة المجتمعٌة على تعزٌز قدرة
المجتمع على مجابهة الكوارث" ،وذلك استكماَل لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستٌر فً إدارة اْلعمال ،وقدتم تصمٌم هذه اَلستبانة بغرض جمع البٌانات الالزمة
إلتمام هذا البحث والذي هو بعنوان:
"اثر تطبيق المنهجيت المجتمعيت في ادارة الطىارئ على تعزيز مرونت
السكان شرق رفح خالل العدوان االسرائيلي "4102
ولذا كلنا أمل أن تمنحنا جزءًا من وقتك الثمٌن والتكرم باإلجابة على أسئلة هذه اَلستبانة
بشكل دقٌق علمًا بأن جمٌع البٌانات التً سٌتم الحصول علٌها من خالل اَلستبٌان لن
تستخدم إَل ْلغراض البحث العلمً مع التعهد بالحفاظ على سرٌتها وخصوصٌتها.
شاكرٌنلكمحسنتعاونكم 

الباحث
اسماعٌل عبد الكرٌم عطا هللا وهبة
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-1

الجنس

( ) ذكر

-2

( ) انثى

العمر

( ) من 52-12سنة
( )  12 -52سنة

-3

(
(

)من  52الى  52سنة
) من  12سنة فما فوق

عدد افراد في المنزؿ


(

(

) اقل من خمسة افراد
) من 21-22فرد

-4

(
(

) من  22- 1افراد
) أكثر من  21فرد.

عدد سنكات السكف في المنطقة


)اقل من خمس سنوات
) من  12-22سنة

(
(

-5

(
(

)  22-1سنوات
) أكثر من  12سنة

المستكل التعميمي


( )دبلوم
) ثانوٌة عامة
( ) ماجستٌر فما فوق
) بكالورٌوس
)غٌر ذلك)حدد ) ___________________

(
(
(

-6

ىؿ يكجد معاقيف أك مرضى أك مصابيف في المنزؿ؟


( ) نعم
 -7العمؿ

( ) َل


( )مزارع
( ) موظف
( )عاطل عن العمل
( )اعمال حرة
 -8خبلؿ الحرب االخيرة مكات في
151


( ) المنزل
( ) لجأت الى مركز اَلٌواء
 -9الحالة االجتماعية
( ) اعزب


(
(

)عند اْلقارب
) استأجرت

( )متزوج


أرجوالتكرمباإلجابةعلىاألسئلةالتالٌة:
أ -المتغيرات المستقمة .
 -2المشاركة المجتمعية في تقييـ المخاطر.
بشدة

5

تقوم المؤسسات باشراك شرائح المجتمع فً عملٌة تقٌٌم المخاطر.

5

توجد فرص متاحة للمشاركة فً تقٌٌم المخاطر

1

ٌوجد لجان محلٌة ترفع مخاوف السكان للمسؤولٌن َلتخاذ اَلجراءات
المناسبة.

2

ٌسود أعمال اللجان المحلٌة الشفافٌة والوضوح

3

ٌتم اشراك اَلطراف المعنٌة فً عملٌة تقٌٌم المخاطر والتخطٌط لها.

4

أشارك ممثلً المنطقة فً النقاش وإبداء اْلراء حول المخاطر
واْلخطار المحٌطة بالمجتمع.
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غير مكافؽ

بهم.

غير مكافؽ

1

ٌستمع المسؤولون ْلراء المجتمع حول المخاطر واَلخطار المحٌطة

محايد

2

يفيـ سكاف المنطقة المخاطر كاالخطار التي تحيط بيـ.

مكافؽ

ـ

مكافؽ بشدة

الفقرة

بشدة

غير مكافؽ

غير مكافؽ

محايد

5

مكافؽ

الكوارث.

مكافؽ بشدة

 -1المشاركةالمجتمعٌةفًاتخاذالقراراتالمتعلقةبالحدمنمخاطر

ٌستمع صناع القرار الى أراء المجتمع المحلً فً مراحل ادارة
الكوارث جمٌعا ً.

 22غٌرت بعض المؤسسات من بعض قراراتها وفقا َلحتٌاجات المجتمع.
 22تعد المشاركة فً اتخاذ القرارات قبل وأثناء الحرب اْلخٌرة أمراً مهأ ً
لتعزٌز صمود المجتمع.

بشدة

غير مكافؽ

غير مكافؽ

محايد

مكافؽ

الكوارث.

مكافؽ بشدة

 -1المشاركةالمجتمعٌةفًاتخاذالقراراتالمتعلقةبالحدمنمخاطر

 21تعد عملٌة اتخاذ القرارات لدى المؤسسات خالل الحرب واضحة
بالنسبة لى.
 25تشارك المؤسسات أفراد المجتمع المعلومات الضرورٌة لتوضٌح
قراراتها.
 25توجد رقابة على أنشطة المؤسسات من قبل أعضاء من المجتمع
المحلً.
ٌ 21تم تحدٌد الفئات اَلكثر تضرراً من الحرب اَلخٌرة بشكل موضوعً.
 22اعتبر ان قرارات المؤسسات فً الحرب اَلخٌرة مرضٌة .
 23تجتمع المؤسسات الداعمة مع المجتمع المحلً ْلخذ آرائهم

بشدة

غير مكافؽ

غير مكافؽ
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محايد

على المنزل.

مكافؽ

ٌ 24وجد لدي خطة امنة إلخالء البٌت فً حال وجود خطر ما قد ٌؤثر

مكافؽ بشدة

-5توظٌفالمعرفةالمجتمعٌةفًمنهجٌاتوطرقاالستجابة

 25امتلك معرفة حول تقدٌم اَلسعافات اَلولٌة
ٌ 12وجد لدي معرفة ودراٌة بالطرق والمنافذ المؤدٌة للمنطقة .
 12تقوم المؤسسات المحلٌة بعملٌات تدرٌب للسكان فً المنطقة حول
ادارة الكوارث
 11تلقٌت تدرٌبات حول اَلخالء وعملٌات اَلنقاذ.
ٌ 15وجد لدي ادوات تساعد على التعامل مع الحرٌق واَلصابات .
ٌ 15تم توظٌف متطوعٌن من المنطقة قبل وإثناء وبعد الكارثة.
 11تتناسب الخطط الموضوعة من قبل المؤسسات مع احتٌاجات المجتمع
واولوٌاته.

ٌ 15صل ممثلو المجتمع للمؤسسات بصورة سهلة.
 52تقوم المؤسسات بتوفٌر المعلومات المحدثة اول بأول للمتأثرٌن.
 52توجد الٌة واضحة لإلعالن عن مشارٌع وبرامج المؤسسات بشكل
ٌصل للجمٌع.
ٌ 51وجد تواصل بٌن المؤسسات والمجتمع المحلً.
ٌ 55تم تعوٌض النقص فً الموارد البشرٌة من خالل متطوعٌن من
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بشدة

تجاه الكوارث.

غير مكافؽ

ٌ 14وجد اطار تكاملً بٌن المؤسسات و المجتمع لتعزٌز قدرة المجتمع

غير مكافؽ

واثناء وبعد الحرب.

محايد

 13توجد معلومات كافٌة عن دور المؤسسات والخدمات التً تقدمها قبل

مكافؽ

12

تلبً المشارٌع المقدمة من قبل المؤسسات احتٌاجات المنطقة.

مكافؽ بشدة

-5التكاملبٌنالمجتمعوالمؤسساتالخارجٌة

المجتمع المحلً.
ٌ 55طور المجتمع المهارات والمعارف الالزمة للتعامل مع الكوارث
وحل المشكالت.

بشدة

غير مكافؽ

غير مكافؽ

محايد

مكافؽ

مكافؽ بشدة

المتغٌرالتابع:المرونةالمجتمعٌة(قدرةالمجتمععلىالمجابهة)تجاهالكوارث 
 51كان هناك تكافل بٌن افراد المجتمع خالل الحرب اْلخٌرة.
 52توجد ثقة بٌن السكان والمسؤولٌن عن انشطة ادارة الكوارث .
 53ارى ان مراكز اَلٌواء وفرت الٌات لحماٌة الفئات المهمشة
 54تقدم مؤسسات المجتمع المحلً برامج لألطفال والنساء وذوي
اَلحتٌاجات الخاصة.
ٌ 55متلك المجتمع موارد ٌجب اَلعتناء بها ( تكنولوجٌا  ،معلومات ،
اراضً  ،مواد خام  ،مرافق عامة  ،خدمات ).

بشدة

 51اعرف اٌن اذهب وماذا افعل عند وقوع الكارثة .

55

احصؿ عمى المعمكمات عف الكاراة/الحرب مف خبلؿ كسائؿ االعبلـ المختمفة

 55توفر السلطات ارشادات حول ما الذي ٌجب ان ٌفعلوه عند وقوع
الكارثة  /الحرب .
 51توجد برامج لخدمة السكان بعد انتهاء الكارثة .
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غير مكافؽ

ٌ 52تواصل الناس مع القٌادات المجتمعٌة لتحسٌن ظروفهم.

غير مكافؽ

الكوارث /الحرب.

محايد

 52توجد هناك قٌادات فاعلة تقوم بدورها بتوجٌه المجتمع أثناء

مكافؽ

الكوارث

مكافؽ بشدة

المتغٌرالتابع:المرونةالمجتمعٌة(قدرةالمجتمععلىالمجابهة)تجاه

 52تعد المنازل فً المنطقة حدٌثة ومناسبة للسكن.
ٌ 53تم مراعاة مبدأ اَلنسانٌة فً تقدٌم المساعدات لجمٌع السكان
ٌ 54تم مراعاة مبدأ الحٌادٌة فً تقدٌم المساعدات لجمٌع السكان
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ممحؽ رقـ ()2
قائمة المحكميف
ـ

الجامعة

السـ

1

د /حسف رصرص

جامعة القدس المفتكحة

2

د/سامي ابك طو

جامعة القدس المفتكحة

4

د /نبيؿ الطيراكم

جامعة األقصى

3

د/عدناف ابك حسيف

جامعة القدس المفتكحة

4

د/عمى أبك زيد

5

د /محمد العايدم

6

د/محمد فارس

7

د/نبيؿ المكح

الجامعة اإلسبلمية

8

د/كائؿ اابت

جامعة األزىر

9

د/يكسؼ مكسى

جامعة األزىر
رئيس مكتب األنركا -خانيكنس
جامعة األزىر

رئيس منطقة خانيكنس األكنركا
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ممحؽ رقـ ()3
قائمة جامعك البيانات
السـ

المؤىؿ العممي

الخبرة

حمداف أبك ربيع

بكالكريكس

الرؤيا العالمية

فؤاد شيخ العيد

بكالكريكس

جمعية يبكس

تياني جرادات

بكالكريكس

جمعية الرؤيا العالمية

سمر أبك لكلي

بكالكريكس

جمعية البتكؿ
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