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 باللغة العربية ملخص الدراسة
 

تعاني المؤسسات المقدمة لخدمات االسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة من 
ارئ ، حيث يعمل في قطاع غزة ثالثة من التوزيع العشوائي لمقرات خدمات االسعاف والطو 

هدفت مزودي خدمات االسعاف والطوارئ الحكومي وكل منهما يتبع مرجعية إدارية مختلفة ، 
الدراسة إلى التعرف على مدى توفر العوامل المؤثرة في توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف هذه 

هيل العاملين، خطط الطوارئ، القدرة تدريب وتأ)والطوارئ الحكومي في قطاع غزة، والمتمثلة في 
على التعامل مع التوترات االمنية المختلفة، المرجعية اإلدارية، إزدواجية الخدمات، تعدد مزودي 
خدمة اإلسعاف والطوارئ الحكومي(، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج 

اإلسعاف في عفين وسائقي سيارات االداريين والمسالوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من 
موظف، وقد قامت الباحثة باستخدام  236والبالغ عددهم  اإلسعاف الحكومي في قطاع غزة،

أسلوب الحصر الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع االستبانة على كافة أفراد 
 .%62.93استبانة، بنسبة  202مجتمع الدراسة، وقد تم استرداد 

 :ن أهم نتائج الدراسةوكان م
تتوفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في  .1

 .%68.47قطاع غزة بوزن نسبي 
، بينما %68.78عامل مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي بوزن نسبي يتوفر  .2

عامل خطط الطوارئ  يتوفربينما  ،%67.93بوزن نسبي  يتوفر عامل المرجعية اإلدارية
يتوفر بينما ، %69.20بوزن نسبي  ، يتوفر عامل ازدواجية الخدمات%67.60بوزن نسبي 

يتوفر عامل تدريب وتأهيل العاملين بينما ، %68.58بوزن نسبي  عامل التوترات األمنية
 .%68.44بوزن النسبي 

 :وكان من أهم توصيات الدراسة
جميع مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ  ضرورة تبني استراتيجية عمل موحدة تضم .1

إدارة الدفاع المدني، إدارة االسعاف والطوارئ في الحكومي في قطاع غزة بما فيها )
في الخدمات الطبية العسكرية، وحدة اإلسعاف والطوارئ العمليات واالسعاف والطوارئ في 

 (.وزارة الصحة
يكون هناك تداخل في المهام ضرورة إنشاء رقم وطني موحد لإلسعاف والطوارئ حتى ال  .2

 والمسؤوليات لدى األفراد العاملين في مجال اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة.
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 ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
 

      The institutions providing governmental ambulance services in the Gaza 

Strip suffer from the indiscriminate distribution of ambulance services. In the 

Gaza Strip, there are three governmental ambulance services  providers, each 

with a different administrative authority. This study aimed to understand the 

extent of availability of factors  that affect the unification of governmental 

ambulance services  system strategy in Gaza strip. The investigated strategy 

covers the following dimensions: (employees' training and qualification, 

emergency plans, ability to manage different security tensions, administrative 

reference, services duality, multi providers of public first aid and emergency 

service). In order to achieve the study objectives, the researcher adopted the 

descriptive analytical design. The study population included all administrators, 

paramedics, and ambulance drivers at public emergency department in the 

Gaza Strip totaling (263) members. The researcher used census survey method 

for all study population and distributed questionnaires to all of them. A 

number of 209 questionnaires were retrieved representing a response rate of 

(79.46%).  

The most important results of the study: 

 The factors that affect the unification of governmental ambulance services  

system strategy in Gaza strip are available by a relative weight of 

(68.47%). 

 The factor affecting the providers of governmental ambulance services is 

available by a relative weight of (68.78%), the factor affecting the 

administrative reference is available by a relative weight of (67.93%), the 

factor affecting the emergency plans is available by a relative weight of 

(67.60%), the factor affecting the services duality is available by a relative 

weight of (69.20%), the factor affecting the security tensions is available 

by a relative weight of (68.58%), and the factor affecting the employees' 

training and qualifying is available by a relative weight of (68.44%). 

The most important recommendations of the study: 

 The necessity to adopt a united work strategy that involves all providers of  

governmental ambulance services in the Gaza Strip including (Civil 

Defense, Military Medical Services, Ambulance and Emergency Unit in 

Health Ministry) . 

 The necessity to create a standard national number for ambulance services 

system to minimize the interference of tasks and responsibilities among 

the workforce in governmental ambulance services in the Gaza Strip. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا "
 

 [23: ]املائدة
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 إِلهَدْاءا
ىل روح م   ايي وطفالي , إ  ىل إخللود اتراكً إ  ىل من رحل إ  عذيب وحبييب إلأول وطفيل إلثالث  وقليب إلساري إ 

فرحيت ودمعيت يف يوم متزيي, إليوم إذلي حل مت أأن ترإين  يكأأهد,  املناعمة  زوجي الشهيد علي ...

 بتخريج من إملاجس تري . وخفرإً  فيه خرجية باكلوريوس وها أأان إلآن أأزيدك فرحاً 

ىل روحاي ونظري, وضلعاي إلثابتني, وكتفاي وس ندي وقويت ومالذي بعد هللا ىل من أأهدإني  إ  ام هللا دون , إ 

ىل إلذلإن ليام إس تحرضت   حوٍل مين وال قوة , إ  عظمة ريب عيّل عندما رزقين حهبام وخوفهام  لكام نظرت إ 

رتا عيني نداء وعبد احلكيمعيّل... 
ُ
ايمك يف يوم , أأهديكام رساليت وجنايح  ق رإجية من ريب أأن يريين إ 

ل مي بمك , أأهديكام  وخفرإً  هذإ إجل هد وهذه إللكامت ولكي ثقةً جتلسون فيه ماكين وحتققون بعضًا من أأمىل وح 

لمي  بكام  .. من يدري ! حيهنا أأكون قد غادرت إحلياة رمباوأأوصيكام بتحقيق ح 

ىل  ىل,  أمي الغاليةإ  ليِك اي س يدة  إ  ىل من متهتن  إحل ب, , إ  ت سأأبقى صغريًة يف عيهنا,  إ  إليت همام كُب 

عينيت بدعاهئا ,  فقد أأرضاين هللا فيِك اي أأيم فهاّل رضييت ع  ين ...إلقلب وإحلياة , وم 

خويت منذ  نعومة أأظافران , ىل إلرجل إذلي تعب لأجيل وأأجل إ  مل يبخل علينا بلك ما إذلي   أبي احلبيب إ 

ديين إلُبكة وإلرضا  .أأويت من قوة , أأهديك رساليت هذه اي أأبيت  لهت 
ىل  أأن يعطيِك إلصحة  ريبحبيبيت , أأهدي جنايح ودمعة إلفرح يف يويم إلعظمي هذإ ,  سائةل  جدتيإ 

 إليت ُأحب. طول إلعمر  , فال حترميين دعوإتكِ و 

ىل , اي من مل حترميين من دعوإتك إلطيبة , ومل تبخيل عيّل بلك إحلب وإلرضا ,  خالتي أم عليأأم زويج  إ 

خويت إذلين مل يعاملونين سوى أأخت اثنية هلم , أأهديمك هذإ إلرزق يف هذإ إليوم إلكبري. ىل أأخيت منِك و إ   وإ 

ىل رشيكيت وحبيب ة أأن أأرإِك يف يوم أأفضل مين كام , أأهدييك رساليت حامل  إميانة إلشقيقة قليب  أأخيت إ 

,ولأطفاكل أأيضًا لك إحلب وأأخصه  كرم أأحب أأن تكوين دومًا وأأسأأهل تعاىل أأن حيفظ كِل زوجِك وقلبكِ 

 .  مهندبذكل 

خويت فقرإت ظهري , من  ىل إ  حمدومرورًإ  أنس حىت شاديإ 
ُ
أأهديمك ,  مؤمنو محزةو لؤيو مب

 دعوإيت بأأن ييرس هللا أأمورمك ويرزقمك من حيث ال تعلمون.رساليت هذه و 



 ج
 

ىل من جعلهم هللا أأخوإيت  ىل  وساعات يأأيس , من رإفقين سعاديت وحزين فيهإ  ,  هللايف من أأحببهتم , إ 

فال أأنىس   فاطمة , انشراح , نسرين , إصرار  وكل اجلميالتوصديقات إدلرإسة وإملرح , زميالت 

حد  . إهن فتغضب مينإ 

ىل لك إلأهل وإلأحباب وإلأخوإل وإلأعامم وإخلاالت وإلعامت , ولك من هل فضل عيّل بعد هللا  أأهدي فرحيت إ 

ىل لك  .. وأأهديمك هذه إدلإعني يل ابخلري وإلرزق.. أأسأأل هللا لمك أأضعافه .و  إدلإمعنيمن قريب أأو بعيد , إ 

 إلرساةل .

 لك إحلب .

 

 ةالباحث



 ح
 

 شكٌر وتقدير
بعد الرضا  الحمد ولك ترضى حتى الحمد لك وباطناا، وظاهراا  وآخراا  أوالا  الحمد لك للهما
متمماا لمكارم  اهلل بعثه من على وأسلم وأصلي الدراسة، هذه إلتمام وفقتني أن على ربي أحمدك

 :وبعد أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا للعالمين ورحمة األخالق،
رواه  ""من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل :صلى اهلل عليه وسلم امتثاالا لقول النبي محمد

 ،فإنه يطيب لي أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان لكل من له فضل علّي بعد اهلل سبحانه ،الترمذي
هيثم أبو  األستاذ الكريم/ وأخص بالذِّكر ،أو مساعدةا إلتمام هذه الرسالة ،سواء قّدم لي نصيحةا 
 ني الفاضالاأستاذ عليّي بالمساعدة في كل ماجاء في رسالتي ، وكذلكجربوع الذي لم يبخل 

باإلشراف على  تفضال انذلال محمد محمد المغير, والدكتور/  عاطف جابر اسماعيل /الدكتور
 ماالسديدة ورحابة صدره ماوتوجيهاته ،المتواصل مارسالتي حيث بفضل اهلل تعالى ثم جهده

 .مني خالص االحترام والوفاء والتقدير ماالعمل فلهأثناء فترة البحث تم إنجاز هذا 
والدكتور  ،الجيش إبراهيم يوسف / دكتور الفاضلستاذ اللألوالتقدير كما وأتوجه بالشكر 

 .لتفضلهما بقبول مناقشة رسالتيمحمد عبد الحميد العطار ل/ الفاض
دموا لي المساعدة كما وأتقدم بوافر امتناني لزمالئي وزميالتي الذين وقفوا إلى جانبي وق

 .دراستيبالمعلومات التي احتجت لها في  جيه وأمدونيوالتو 
من اهلل والحمد هلل أوالا وأخيراا وما  وختاماا فإن ما كان في رسالتي من صواب فبتوفيق  

ستغفر اهلل من ذلك والحمد هلل رب العالمين أ ونقصان فمن نفسي ومن الشيطان وأكان من خط
 خير المعلمين.والصالة والسالم على 
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 العام للدراسة اإلطار: لوالفصل األ 
 المقدمة 2.2

التحضير المسبق لى عو حاالت الطوارئ الطبيعية الدول المتقدمة في األوقات  عملت
األزمات  من مخاطرحماية الشاملة للمواطنين ال يساهم في تحقيق، مما  دبشكل فعال وجي

وتسعى الهيئات العالمية واألمم لتقديم الخدمات االستشارية والتوجيهية للدول النامية والكوارث، 
ل العمل في السيطرة على المخاطر وتوجيه الجهود الدولية نحو الحد من المخاطر من خال

 الجماعي والتخصصي في الطوارئ واألزمات.
اهتمت التشريعات واألطر والسياسات الدولية الستمرارية األعمال في الظروف غير 
االعتيادية؛ وذلك من أجل الربط بين الخطط التنموية وخطط مواجهة الكوارث في الحاالت 

تعرض لها بلدانهم  للتحضير العصيبة، وهذا يتطلب من الدول أن تعي وتفهم المخاطر التي ت
واالستعداد الجيد وتعزيز التعاون والمشاركة العالمية من خالل البرامج التطويرية والتنموية في 
 الدول، وهذا يدعو لالستثمار في إدارة مخاطر الكوارث كأولوية عالمية )إطار سنداي،

 م(.2015
يرفع  وهذاغير مالئمة، حاالت الطوارئ ليس لها حدود وطنية وغالباا تأتي في ظروف 

في حالة الخوف والضغط النفسي والعصبي  المجتمع يضع مما ؛ المعاناة البشرية والمادية
مما يؤثر على الوضع العام للدولة والمجتمع ومنها االحتياجات البشرية كالغذاء والماء  ؛الهائل

ت التي ينطلق منها إعداد والمأوى والصحة واألمن العام، تعتبر التهديدات السابقة أهم المرتكزا
الخطط الوطنية للطوارئ وذلك للتخفيف من آثار الكوارث على المجتمع وممتلكاتهم، وهذا 

 (.Alwan, 2007) يستدعى رفع مستويات التنسيق بهدف اإلنقاذ وحماية األرواح والممتلكات
 مروراا و  ،تعرضت فلسطين منذ القدم للكوارث الصناعية نظراا لموقعها الجغرافي المتميز

صوالا إلى مسيرات و و  "  2019، 2012،  2001" المتكررةالعسكرية االسرائيلية  باالعتداءات
وكسر الحصار الجارية على الحدود الشرقية الفاصلة بين األراضي المحتلة سنة  الكبرى العودة
قطاع غزة الشريط الحدودي الضيق الذي تبلغ مساحته  كل هذا يحدث في م وقطاع غزة 1291
والتي ظهر خالله أن االستجابة للطوارئ  لم تكن  ،على ساحل البحر المتوسط 2كم635

واستفادت المؤسسات العاملة في إدارة الطوارئ في قطاع غزة من التحديات  ،بالشكل المناسب
إلسعاف لمما أدى إلى تشكيل اللجنة العليا  ،م2002 -م 2001التي واجهتها في عدوان 

 (.م2012 ،)المغيرم  2010والطوارئ عام 
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اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة من التوزيع  المقدمة لخدماتمؤسسات التعاني 
باإلضافة إلى قلة اإلمكانيات بسبب الحصار  ،العشوائي لمقرات خدمات اإلسعاف والطوارئ

ويعمل في قطاع  ،اإلسرائيلي المفروض على  كافة القطاعات العامة والقطاع الصحي خاصة
سسات لتقديم خدمات اإلسعاف والطوارئ منها ما هو غير حكومي مثل جمعية غزة عدة مؤ 

المديرية العامة للدفاع  ،حكومي مثل " وزارة الصحةمنها ماهو الهالل األحمر الفلسطيني، و 
الخدمات الطبية العسكرية"، حيث أنه ال يوجد جهاز حكومي مختص بتقديم خدمات  ،المدني

 م(.2011)العطار، اإلسعاف والطوارئ بشكل مهني 
على قطاع  المتكررةنظراا للتحديات التي تمت مواجهتها خالل االعتداءات اإلسرائيلية 

وجب العمل على تقديم دراسة حول توحيد جهود اإلسعاف والطوارئ الحكومي، حيث أن  ،غزة
ة ة واحدحكوميفي قطاع غزة تحت مظلة  الحكومي توحيد المنظومة اإلدارية لإلسعاف والطوارئ

 ،سوف يساهم في تعزيز الدور الحكومي في االستجابة الطارئة والعاجلة لنداءات االستغاثة
وتعتبر هذه الدراسة تكميلية لدراسة العطار والمغير التي قدمت في مؤتمر كلية الطب في 
الجامعة اإلسالمية والتي تحدثت عن دور اإلسعاف الحكومي في مواجهة الكوارث واألزمات 

ة واضحة توحد عمل اإلسعاف حكوميدف الدراسة الحالية إلى إيجاد آليات وته ،الصحية
الحكومي في قطاع غزة كمنهج إداري سليم يساعد في تطوير الخطط التنموية المتعلقة في 

 خدمات الطوارئ في ظل األزمات والكوارث التي يمر بها المجتمع الفلسطيني.

 مشكلة الدراسة 1.2

االستفادة القصوى من الموارد والجهود المادية والبشرية تعمل المؤسسات والدول على 
فقد عمدت غالبية الدول أن تكون  ،في تحسين جودة الخدمات المقدمة وخاصة في الطوارئ

خدمات اإلسعاف موحدة بحيث تقدم من جهة واحدة فعلى سبيل المثال نجد أن قطر واإلمارات 
ة مختصة وكذلك الحال في جمهورية مصر تعمل على تقديم خدمة اإلسعاف من قبل هيئة وطني

أما في الضفة الغربية فقد عمدت على تقديم خدمات اإلسعاف إلى الهالل األحمر  ،العربية
 .الفلسطيني

نجمت مشكلة الدراسة من التحديات التي واجهت وتواجه مقدمي خدمة اإلسعاف 
واستنزاف  ،كرر بشكل مستمروالطوارئ في الحاالت غير االعتيادية والحوادث الميدانية التي تت

الطاقات والجهود والموارد وازدواجية العمل نتيجة تعدد المؤسسات المزودة لخدمات اإلسعاف 
إضافةا إلى تعدد أرقام الطوارئ التي يتم التواصل من خاللها؛ مما  ،والطوارئ في قطاع غزة
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ق أخرى قد تكون أشد وعجزاا في مناط ،يؤدي إلى حالة من الفوضى واإلرباك في منطقة الحدث
 حاجة لهذه الخدمة.

بعد دراسة الباحثة لتعدد مقدمي خدمات اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة نتجت فكرة 
تحديد أهم العوامل التي تساعد في توحيد  لضرورة إعداد دراسة تناقش هذا الواقع لتصل إلى

في نهاية الدراسة أن تصل  اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة، وتأمل الباحثةاستراتيجية منظومة 
االسعاف  تساهم في توحيد خدماتمن شأنها أن لمجموعة من المقترحات والتوصيات التي 

 االسعاف والطوارئ خدماتالمقدمة في اإلطار الحكومي كجهة مسئولة عن تقديم  والطوارئ
 على ؤثرةالم العوامل توفر "ما مدى للمواطنين، ومن هنا برز التساؤل البحثي الرئيسي وهو:

 .غزة؟" قطاع في الحكومي والطوارئ اإلسعاف منظومة استراتيجية توحيد
 ومنه انطلقت مجموعة تساؤالت هامة تساعد في تحقيق أهداف الدراسة وهي:

ما مدى توفر التعددية في مزودي خدمة اإلسعاف والطوارئ الحكومي التي تساهم في توحيد  .1
 حكومي في قطاع غزة؟استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ ال

ما مدى توفر المرجعية اإلدارية التي تساهم في توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف  .2
 والطوارئ الحكومي في قطاع غزة؟

ما مدى توفر خطط الطوارئ التي تساهم في توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ  .6
 الحكومي في قطاع غزة؟

تي تساهم في توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ ما مدى توفر التوترات األمنية ال .9
 في قطاع غزة؟

ما مدى توفر ازدواجية الخدمات التي تساهم في توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف  .5
 والطوارئ الحكومي في قطاع غزة؟

ما مدى توفر تدريب وتأهيل العاملين الذي يساهم في توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف  .3
 ارئ الحكومي في قطاع غزة؟والطو 

 أهداف الدراسة 1.2

هدفت الدراسة البحثية إلى إيجاد آليات واضحة توحد عمل اإلسعاف الحكومي في 
قطاع غزة كمنهج إداري سليم يساعد في تطوير الخطط التنموية المتعلقة في خدمات الطوارئ 

لمجتمع الفلسطيني، وتعدد التي يمر بها ا وتعدد المخاطر والحوادث في ظل األزمات والكوارث
 المخاطر والحوادث اليومية المتكررة، وينطلق من الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية وهي:

 في قطاع غزة. الحكومي توحيد المرجعية اإلدارية لمؤسسات اإلسعاف والطوارئالعمل على  .1
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 ت.خالل الكوارث واألزما الحكومي ازدواجية عمل طواقم اإلسعاف والطوارئ الحد من .2
تقديم مقترحات للحد من استنزاف الموارد المالية والبشرية في ظل العجز الواضح في  .6

 إمكانيات المؤسسات المختصة.

 أهمية الدراسة  1.2

مؤسسات القطاع الحكومي  إلى تسليط الضوء على حاجةمن التبرز أهمية الدراسة 
المادية والبشرية في هذا العاملة في خدمات اإلسعاف والطوارئ بقطاع غزة لدراسة الموارد 

 المختلفةالمجال وكيفية االستفادة من مقدرات كافة العاملين في هذا المجال بصياغة اآلليات 
إلدارة الموارد البشرية والمادية في فترات الطوارئ واألزمات ومن هنا كانت األهمية تتمثل في 

 النقاط التالية:
التي  الخدمات األساسية إحدى وية التي تمستعتبر هذه الدراسة من الدراسات الهامة والحي .1

 االستجابة اليومية للحوادث الطارئة.تتناول 
 تعتبر الدراسة تحليل لواقع خدمات اإلسعاف والطوارئ خالل األزمات والكوارث. .2
تسليط الضوء على التحديات والمعيقات التي تواجه العاملين في اإلسعاف والطوارئ وخاصة  .6

 خنة وتعدد مقدمي الخدمات في الحاالت الطارئة.في حال تعدد البؤر السا
ساعدت هذه الدراسة الباحثة في تطوير مهاراتها البحثية والعملية في مجال اإلدارة الصحية  .9

 التخصص األساسي للباحثة وربطها بعلوم األزمات والكوارث.
لمواطنين أضافت هذه الدارسة إلى المكتبة العربية والدولية موضوعاا مهماا يتعلق بحياة ا .5

 يمكن االستفادة منه ويتم تطبيق منهجيته على المناطق األخرى.

 منهجية الدراسة 4.2

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، فالمنهج الوصفي الذي يوصف المهام واألدوار 
المنوطة بجميع مقدمي خدمات اإلسعاف والطوارئ بقطاع غزة وكيفية العمل الميداني خالل 

كوارث السابقة التي مرت على قطاع غزة، والمنهج التحليلي الذي يحلل هذه المهام األزمات وال
وفق طبيعة عملهم مع تحليل واقع واحتياجات قطاع غزة من توزيع محطات اإلسعاف والطوارئ 
في قطاع غزة وذلك حسب البؤر الساخنة التي يتعرض لها قطاع غزة، وتحليل مدى الترابط بين 

، ولتحقيق هذه المنهجية كومي وباقي خدمات الطوارئ واالستجابة العاجلةخدمات اإلسعاف الح
 استخدمت الباحثة األدوات والمصادر التالية :
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 الجانب النظري 2.4.2

أكبر قدر من المراجع والكتب والمخططات والمجالت والنشرات واألبحاث  االستفادة من .1
حصائيات ، وتقاريرالمختلفة  وغير الحكومية سساتالمؤ  من بالموضوع مختصة وا 

 التي تتناول مفاهيم حول هذا الموضوع. العمل وورش الحكومية، والمؤتمرات
 الجانب العملي 2,4,1

الصحة، العمل الميداني والذي يتمثل بالزيارات والمقابالت في المؤسسات المعنية مثل وزارة  .1
 .العسكريةوالمديرية العامة للدفاع المدني، والمديرية العامة للخدمات الطبية 

، الدراسةدراسة وتحليل المعلومات التي تم تجميعها، وكذلك حاالت مشابهة لموضوع  .2
 .األنظمة والقوانين المعمول بها في قطاع غزةباإلضافة إلى تحليل 

توزيع استبانة على مزودي خدمات اإلسعاف الحكومي في قطاع غزة وتحليل نتائج  .6
 المقابالت التي أجرتها الباحثة. االستبانة ومناقشة النتائج ومقارنتها مع

 .دراسةوضع النتائج وكذلك المقترحات المتمثلة في توصيات ال .9

 الدراسة حدود 1.2

خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي في الدراسة على تناول  اقتصرت: الحد الموضوعي .1
 .قطاع غزة وكيفية التنسيق بينهم

 .على حدود قطاع غزةالدراسة  اقتصرت المكاني: الحد .2
الكوادر العاملة في مجال االسعاف والطوارئ الحكومي الدراسة على اقتصرت  الحد البشري: .6

 من رؤساء األقسام والمسعفين والسائقين.

 مبررات الدراسة 5.2

 تداخل عمل اإلسعاف والطوارئ الحكومي في أوقات الطوارئ والكوارث واألزمات. -
 .ل هذا المحورمحدودية الدراسات السابقة في البيئة المحلية حو  -
 .حاجة قطاع غزة لمثل هكذا استراتيجية بسبب األزمات والكوارث المتتالية عليه -
 .ضبابية المنظومة اإلدارية القائمة مما يتسبب في ضعف األداء -
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 مصطلحات الدراسة 8.2

تحليل الموقف الحاضر وتغييره إذا تطلب األمر، ويدخل في ذلك تحديد ": استراتيجية -
 (.م2000 اللوزي،" )لمواردماهية ومقدار ا

 تحقيق المسار الذي اختارتهلوهي: "مجموعة الخطط الموجهة التي تساعد اإلدارة 
واالستفادة من الفرص المحيطة بها، ومواجهة القيود والتهديدات والمخاطر التي تتعرض 

 (.م2006 )خطاب، "هامع التأكد من تنفيذ، لها لتحقيق أهدافها االستراتيجية
: هي عبارة عن عمليات تجميع كافة الجهود المبذولة توحيدمصطلح لالجرائي ا تعريفال -

تحت خطة واحدة لتساهم في تحقيق الهدف الذي تسعى له كافة الجهات المقدمة لنفس 
 الخدمة ولكن بموارد مادية وبشرية مختلفة.

ن : هي عبارة عن بنية ذاتية تساهم في التكامل بيمنظومةمصطلح التعريف االجرائي ل -
كافة المكونات التي تعمل على ترابط التفاعل والتأثير وهي بنية مفتوحة، وتتداخل 

االبتكار، وتبحث و في المرونة  عدمكوناتها لتساهم في تشابك العالقات مما يسا
المنظومة عن المعرفة اإلنسانية وطبيعتها ومصادرها، بالتالي هي عبارة عن تكوين 

 نظام القائم على الصعيد االجتماعي والنظم اإلدارية. العالقات والتشابك بين مكونات ال
هي السيارة التي تقوم بنقل الجرحى والمصابين والمرضى وتقدم  اإلسعاف )كمركبة(: -

 (.م2011لهم اإلسعافات األولية قبل دخولهم إلى المستشفى )الديري، 
 عبارة عن خدمة طبية يتم تقديمها من قبل شخص مدرب على اإلسعاف )كخدمة(: -

تقنيات اإلسعاف األولي للمرضى والمصابين في الوقت والمكان الذي يتعرض فيه 
لإلصابة وتتضمن مساعدة صحية يتم تقديمها للمريض أو المصاب من أجل استئناف 
عالجه في المستشفى ومساعدة نفسية تتمثل في القدرة على بث الطمأنينة في نفس 

 (.م2006المريض والعمل على رفع معنوياته )الخضري، 
إطار  في الحكومية المؤسسات تقدمها التي هو الخدمات :اإلسعاف الحكومي -

 اليومية والحوادث الساخنة األماكن من المتضررين الميدانية، ونقل األولية اإلسعافات
 الميدان في األولية الرعاية خدمات لها تقدم بحيث والمستشفيات، الصحية المراكز إلى

 (.م2016 طار والمغير،)الع النقل عمليات وأثناء
: تعني حادث حالي أو وشيك يتطلب التنسيق السريع لإلجراءات المرتبطة الطوارئ -

باألرواح والممتلكات لحماية الصحة أو السالمة أو الرفاهية العامة أو للحد من 
 (.(ICS400,2008,p4األضرار على الممتلكات أو البيئة
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ر عن عواقبها الوخيمة، وحالة وتعرف أيضا: "حادثة وشيكة الحدوث بغض النظ
الطوارئ تكون خاللها احتمالية عالية لحدوث حادثة مفجعة، لمتحدث فعلياا ولكن 
عواقبها لن تكون طفيفة والطرق التقليدية للتعامل معها لن تكون فعالة في حالة حدوثها، 

 .(Lindell et al,2006) بل تحتاج إلى اهتمام وتدخل لتقليل أثارها"
هو الشريط الضيق الجنوبي من السهل الساحل الفلسطيني، ويمتد من بيت : قطاع غزة -

)وزارة التخطيط والتنمية  2كم 635حانون شماالا حتى رفح جنوباا وتبلغ مساحته 
 (.م2015اإلدارية، 

الجهة الحكومية التي تضم تحتها  هي: إلسعاف والطوارئ في قطاع غزةاللجنة العليا ل -
وارئ الحكومي الثالثة باإلضافة إلى جمعية الهالل مزودي خدمات االسعاف والط

أحد مقدمي خدمات اإلسعاف المساندة لإلسعاف الحكومي األحمر الفلسطيني كونها 
من  يتجزأجزء ال وهي  ، المزودة لخدمات اإلسعاف والطوارئوغيرها من المؤسسات 

مزودي خدمات إظهار دور  على تعكس مدى الحرصو منظومة العمل الجماعي 
والسرعة في األداء نقاذ الحياة إفي تحقيق مؤشرات  االسعاف والطوارئ الحكومي

والتجهيز لكل مراحل الطوارئ التي تتعرض لها حدود قطاع غزة  االستعداداتوتحقيق 
 .اإلسرائيلية  االنتهاكاتورصد وتوثيق 

 التي واجهت الباحثة في الدراسةالصعوبات  1.2

ندرة المراجع العربية واألجنبية المتوفرة حول موضوع توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف  .1
 الطوارئ.و 
صعوبة في توزيع االستبانة، حيث تشكلت عينة الدراسة من )المدراء، واإلداريين، ورؤساء  .2

األقسام، والمسعفين، والسائقين(، الموزعين على عدة مناطق وهي )شمال غزة، وغزة، 
والوسطى، وخانيونس، ورفح( وموزعين على عدة جهات وهي )الدفاع المدني، ووزارة 

لطبية العسكرية(، مما أخذ وقتاا وجهداا من الباحثة في جمع البيانات الصحة، والخدمات ا
 الالزمة للدراسة.

أوقات الدوام غير المنتظمة لدى الكثير من العاملين في المؤسسات التي تم توزيع االستبانة  .6
 عليها، مما أخذ من الباحثة وقتاا أطول في توزيع االستبانة.

انقطاع للتيار الكهربائي أثر على الباحثة في عملية  األوضاع التي يمر بها قطاع غزة من .9
 البحث والكتابة حول موضوع الدراسة.



 

 

 

 الثانيالفصـل 

 اإلطار النظري
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 نظريال اإلطار: ثانيالفصل ال
اإلسعاف والطوارئ منظومة توحيد استراتيجية  علىالعوامل المؤثرة  –المبحث األول

 الحكومي

 مقدمة 2.2.1

اإلسعاف والطوارئ الحكومي من الجهات المؤثرة في المجتمع الفلسطيني تعتبر منظومة 
اسعافية مختلفة في جميع األوقات العادية خدمات والتي تحظى بأهمية بالغة، نظراا لما توفره من 

امل التي تساهم فإن نجاح هذه المنظومة يعتمد على توفر مجموعة من العو  عليه، و والطارئة 
 تطبيقها.نجاح إلى حد كبير في 

وبناءا على ما سبق يأتي هذا المبحث للتعرف على مجموعة من العوامل التي تساهم 
 في توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة، ومن هذه العوامل:

 .مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ -
 .المرجعية اإلدارية -
 .خطط الطوارئ -
 .التوترات األمنية -
 .خدماتازدواجية ال -
 .التدريب -

 اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة اتمزودي خدم 1.2.1

تضم منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ 
 التالي ذكرهم :
 وحدة اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية . -
 لسطيني.وارئ في الدفاع المدني الفإدارة اإلسعاف والط -
 إدارة العمليات واإلسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية العسكرية. -

 وحدة اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة قطاع غزة :أوالً 

وزارة الصحة إحدى الوزارات التي وجدت لتلبية احتياجات السكان في االستجابة تعتبر 
وزارة اإلسعاف والطوارئ في  وحدةالعاجلة والعالج وغيرها من الخدمات المختلفة ، وتعتبر 
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 ، فهي تعمل على من أهم الجهات التي تقدم خدمات االسعاف والطوارئ الحكومي الصحة
 :(م2019 المغير،)

وذلك من خالل النقاط االسعافية المنتشرة في العيادات تقديم خدمات اإلسعاف  .1
 .ة والمستشفيات الحكومي

ي تتبع لوزارة الصحة افي والعيادات التتهتم الوحدة بعملية نقل المرضى ما بين المش  .2
 الفلسطينية.

تهتم بعملية تجهيز السيارات االسعافية من أجل التدخالت الطارئة، وتلك التي تحتاج  .6
سيارات ذات عناية مكثفة، وذلك من أجل عملية نقل المصابين والمرضى خارج قطاع 

 .غزة
 الفلسطيني يجهاز الدفاع المدنإدارة اإلسعاف والطوارئ في  :ثانياً 

دارةجهاز الدفاع المدني الفلسطيني هو أحد األجهزة التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، و        ا 
هي إحدى إدارات الدفاع المدني وهي إدارة مهمة في االستجابة العاجلة  والطوارئ اإلسعاف

الرضيع، لتالية )تقوم إدارة اإلسعاف والطوارئ في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بالمهام او 
2011: ) 
تقديم خدمات اإلسعاف األولي بحيث ترافق سيارة اإلطفاء واإلنقاذ سيارة إسعاف مجهزة  .1

 بطاقم مكون من ثالث مسعفين للتعامل مع الحاالت المصابة على أرض الحدث.
تعميم مفاهيم اإلسعاف في المرافق العامة والخاصة بحيث يتم تجنيد متطوعين مساندين  .2

 دات اإلسعاف في حالة الكوارث الطبيعية والصناعية.لعمل وح
التعاون مع المؤسسات المقدمة لإلسعاف والطوارئ األخرى مثل جمعية الهالل األحمر  .6

 الفلسطيني ووزارة الصحة وغيرهم .
قامة المستشفيات الميدانية  .9 المساهمة في بناء إدارة األزمات والكوارث الطبيعية وا 

 اهمة في عمليات اإلخالء واإلنقاذ .والعيادات المؤقتة والمس
لرفع كفاءة طواقم اإلسعاف من خالل  اإلسعاففيما يخص خدمات متابعة كل جديد  .5

  الدورات التخصصية من قبل مختصين داخليين وخارجيين .
 الخدمات الطبية العسكريةإدارة العمليات واإلسعاف والطوارئ في  :ثالثاً 

فروع وزارة الداخلية الفلسطينية، والهدف منه أحد العسكرية يعتبر جهاز الخدمات الطبية       
العمل على االستدامة في و  ،قوات األمن الوطنيبشكل عام الحفاظ على القوى البشرية في 

حية والعالجية أُلسر الص تلبية االحتياجاتو  العالجية  وتقليل الخسائرتأمين وتوفير الخدمات 
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العناية بالموقوفين في مراكز التأهيل واإلصالح، ، و معتمدةواألنظمة ال العسكريين وفق اللوائح
، وتقوم إدارة العمليات واإلسعاف والطوارئ والعمل على إعادة تأهيل المصابين والمرضى منهم
 العسكرية، الطبية للخدمات السنوي التقرير)في الخدمات الطبية العسكرية بالمهام التالية 

 ( :م2016
 .العسكريين لجميع اآلمن والنقل األولى سعافاإل خدمات القيام بتقديم .1
 .المحافظات جميع في واإلصالح التأهيل مراكز جميع تقوم بتغطية .2
 .التدريب المختلفة ومراكز العسكرية الدورات تغطية .6
 عام. بشكل الطوارئ والكوارث أوقات في األولى اإلسعاف خدمات تقديمب المشاركة .9
 اإلسعاف المختلفة. فرق وتجهيز ئالطوار  خطط تنفيذ على تقوم باإلشراف .5
 الداخلية. وزارة وأنشطة لفعاليات والتثقيفية االسعافية والتغطية اإلشراف .3
 العامة. واألنشطة الوطنية والمهرجانات االحتفاالت جميع تغطية .6
 تدريبية مختلفة. دورات القيام بعقد .1

رئ الحكومي في قطاع اإلسعاف والطوا اتوبالتالي يمكن القول أن هناك تعدد في مزودي خدم
وحدة اإلسعاف غزة والتي يمكن حصرها في )الدفاع المدني، الخدمات الطبية العسكرية، 

مدى توفر  التعرف على ( حيث أن الباحثة في دراستها تسعى إلىوالطوارئ في وزارة الصحة
االسعاف والطوارئ الحكومي ضمن  منظومة العوامل التي تؤثر على توحيد استراتيجية هذه

 موحدة استراتيجية عملالدراسة في وضع  هذه حيث يمكن االستفادة من ،منظومة إدارية واحدة 
االختصاصات والمسئوليات و المهام  يسير تحتها هؤالء المزودين حتى يكون هناك وضوح في

مندرجين تحت هيكلية اللجنة العليا لإلسعاف لدى مزودي خدمات االسعاف والطوارئ وال
وره سوف يساعد في عدم تضارب الصالحيات وتقديم خدمات اسعافية بجودة هذا بد والطوارئ.

 في كل األوقات وبشكل مستمر.، للحصول على أفضل النتائج  عالية وبتكلفة أقل

 المرجعية اإلدارية 1.2.1

اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ هيئة جامعة ناظمة لعمل مزودي خدمات تعتبر 
باالشراف الجهات الهامة في المجتمع الفلسطيني والتي تقوم  مناإلسعاف في قطاع غزة وهي 

تزويد الخدمات االسعافية المختلفة في أماكن التماس مع االحتالل ونقاط االحتكاك والتي على 
مة يشكل قاعدة أساسية نحو توفير و ينتج عنها الشهداء والجرحى، حيث أن توفر مثل هذه المنظ

 لكثير من سكان األراضي الفلسطينية.ل خدمات اإلسعافالحد األدنى من 
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حدة اإلسعاف والطوارئ المشرفة على و تعتبر وزارة الصحة الفلسطينية المرجعية اإلدارية 
سعافية وقت الطوارئ إلسعاف والطوارئ تقدم خدماتها اإلفي قطاع غزة، حيث أن وحدة ا

 .واألزمات بناء على توجيهات وزارة الصحة الفلسطينية
رة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة من أهم الوزارات التي تقوم بمهام كما وتعتبر وزا

تعتبر المرجعية اإلدارية لكل من  هاأساسية وجوهرية في المجتمع الفلسطيني، باإلضافة إلى أن
 اتالدفاع المدني الفلسطيني وجهاز الخدمات الطبية العسكرية اللذان يقومان بتزويد خدم

ن في قطاع غزة بشكل مستمر وفي كافة األوقات، كما أن توفر اإلسعاف والطوارئ للسكا
مرجعية إدارية كوزارة الداخلية يعتبر عنصر أساسي لكل من الخدمات الطبية العسكرية وجهاز 
الدفاع المدني، حيث أن اإلجراءات واللوائح التي يسير عليها كل من تلك األجهزة تسهل مهامهم 

جراءاتهم بحيث يقومان بتقديم   الخدمات االسعافية بكل سهولة ويسر.وا 
 مفهوم المرجعية -

تعني المرجعية عملية الرجوع إلى مرجع معين في كل نشاط وعمل وعدم االنحراف عن 
 م(.2019)قاسم،  ذلك العمل

كما يمكن توضيح آلية المرجعية لدى كل من جهاز الدفاع المدني والخدمات الطبية 
 :م(2019)قاسم،  في النقاط التالية وزارة الصحة في العسكرية ووحدة اإلسعاف والطوارئ

جراءات عمله به. .1  أن ترجع كل من األجهزة إلى المرجع التابع له ليقارن نفسه وا 
 أن تالحظ كل من األجهزة درجه انحرافها عن المرجع التابع له. .2
أن تستفيد كل من األجهزة من مالحظات المرجع الرئيسي وتبني عليها عملية تصحيح  .6

 راف، من أجل تقليل حدة انحرافه عن المرجع التابع له.لالنح
 أن تكون الخطوات التصحيحية لألجهزة المختلفة مالئمة وفي الوقت المناسب. .9
قيام كل من األجهزة بعملية التغذية الراجعة ومقارنة إجراءاته التي يقوم بها بإجراءات ولوائح  .5

وينبغي أن  ختبار صحة هذه الخطوات،وقوانين الجهاز الرئيسي التابع له، وذلك من أجل ا
 تكون هذه التغذية الراجعة بشكل مستمر وفي كل عمل تقوم به تلك األجهزة.

وبالتالي يمكن القول أن توفر مرجعية اإلدارية لدى كل من جهاز الدفاع المدني 
زة يسهل مهام تلك األجهفي وزارة الصحة  والخدمات الطبية العسكرية ووحدة اإلسعاف والطوارئ

 ويجعلها أكثر مرونة في تقديم خدماتها االسعافية المختلفة في كل األوقات وفي كافة المناطق.
 الحكومي اإلسعاف والطوارئ لمقدمي خدماتهيكلية المرجعية اإلدارية  -
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تمتاز هيكلية المرجعية اإلدارية لكل من تلك األجهزة بالمرونة والبساطة، حيث أن 
ات الطبية العسكرية هي وزارة لداخلية الفلسطينية، ومرجعية وحدة مرجعية الدفاع المدني والخدم

اإلسعاف والطوارئ هي وزارة الصحة الفلسطينية، حيث أن كل جهاز يسير وفق لوائح وقوانين 
رشادات المرجع الرئيسي التابع له وال يخالفه. جراءات وا  يوضح تقسيم المرجعية  ( 1.2) شكلو  وا 

 ة.اإلدارية لكل من تلك األجهز 
 

 
في قطاع  الحكومياإلسعاف والطوارئ  مزودي خدماتالمرجعية اإلدارية لكل من  هيكلية( يوضح 2.1شكل )

 (الباحثة حررت بواسطة) غزة

يمكن القول أن توفر المرجعية اإلدارية يعتبر عنصر هام لتوحيد استراتيجية  إذن
 وفرت المرجعية اإلداريةاإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة، حيث أنه إذا تمنظومة 

في خلق  يساهمسمزودي خدمات اإلسعاف الحكومي لكل من  الموحدة ضمن هيئة وطنية
رشاداتها كل من تلك األجهزة.استراتيجية عمل موحدة تس  ير عليها وعلى إجراءاتها ولوائحها وا 

 خطط الطوارئ 1.2.1

 لمواجهتها االستعداد هأوج تقييم أو لها بالتحضير سواء واألزمات الكوارث مواجهة إن
 الحفاظ منطلق من وذلك واألزمات الكوارث بمواجهة المعنية الجهات قبل منه من بد ال أمر
 المناسبة واألساليب الطرق تتضمن خطط وضع تتطلب الكوارث التي من األرواح حياة على

 تقييم على والعمل والخاصة العامة األرواح والممتلكات في الخسائر من الحد بهدف للمواجهة
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 أحد هي الطوارئ خططإن  المخاطر المرتقبة، حجم مع للتعامل جاهزيتها لضمان الخطط تلك
 واالعداد المخاطر المختلفة آثار من وتخفيف للمنع تهدف التي الرئيسية التخطيط عناصر
 (.م2006 والممتلكات )الجمال، األرواح حماية في هدفها إلنجاز والتوجيه

 عاجلة طبيعية ذات أنها بدعوى تخطيطها يمكن ال الطارئة ملياتالع أن البعض ويعتقد
 التي الخطوات باقي واستكمال والمعلومات البيانات وجمع بالتمهل تسمح اضطرارية ال أو

 نفسها اللحظة وفي فورياا  يتم قد  التخطيط ألن مردود هذا القول لكن التخطيط، يستغرقها
 على السابقة المماثلة العمليات أو العمليات الطارئة بظروف والمعرفة الخبرة ذلك في ويساعد
 وهذا الهدف، وتحقيق مواجهة الموقف في الخطة بعدها تنجح وجيزة مدة في الخطة إعداد سرعة
 ،الظروف والمواقف )بكير حسب ويتشكل يتغير بحيث البالغة بالمرونة يتميز التخطيط من النوع

 (.م2013
 التخطيط مبادئ -

 FEMA(Federal Emergency الطوارئ  إلدارة يدراليةالف الوكالة وضعت
Management Agencyعملية في تطبيقها واعتبرت للتخطيط، التالية األساسية ( المبادئ 

حماية  الي تهدف المخاطر كافة مع للتعامل شاملة خطة لوضع األهميةأمراا بالغ  التخطيط
 (.Fema, 2010) والبيئة والممتلكات األرواح
 وفي. المختلفة السكان واحتياجاتهم كافة ويمثل المجتمع على التخطيط كزير  أن يجب -

 أو األشخاص المعوقين عدد مثل السكانية التركيبة فهم يجب التخطيط، عملية بداية
 فحسب بل هذا ليس واحتياجاتهم، األطفال وكذلك الخاصة االحتياجات ذوي من آخرون
 ال السكان معظم كان اذا المثال، بيلس فعلى بالسكان، الخاصة الموارد معرفة يجب

 أكبر مواصالت مصدر توفير التخطيط على القائمين على فيجب يملكون مركبات،
 .االخالء لعملية

 يكون وبالتالي التخطيط، عملية في بالمجتمع المصالح أصحاب كافة مشاركة يجب -
 األعمال ورجال المدني المجتمع وقادة الدولة عن ممثلين شامالا  متنوعاا  التخطيط فريق

آراء  الخطة تشمل عندما وغيرها، وتعليمية ودينية نسانيةومجتمعية وا   مدنية ومؤسسات
 .الجميع من وتطبيقاا  أكثر قبوالا  تكون والمؤسسات االشخاص هؤالء

 التعقيد معالجة في يساعد وهذا المشاكل حل لعملية والمنطق التحليل التخطيط يستخدم -
 تشمل المنطقية الخطوات أن حيث المحتملة، والتهديدات رالمخاط في الكامن والغموض

 لتحقيق بديلة طرق وايجاد التشغيلية، األهداف وتحديد المعلومات وتحليلها، جمع
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 ومستويات المرجوة النتائج لتحقيق الحرجة الالزمة للمهام الموارد وتحديد األهداف،
 .الالزمة األداء

 لوضع عليها المترتبة اآلثار ومعرفة لمحتملةا والتهديدات المخاطر كل يدرس التخطيط -
وتحديد  الطوارئ مواجهة مرحلة في الالزمة والمهام االجراءات بكل شاملة خطة

 .تنفيذها عن المسئولين
 الفاجعة، األحداث وكذلك التقليدية األحداث لمعالجة مرن التخطيط يكون أن ينبغي -

 ظروف في وتنفيذها فهمها على وقادرين متمرسين للخطة الميدانين المنفذين ويكون
 نوعاا  مختلفة سيناريوهات على باختبارها المسئولين الخطة يقوم نجاعة ولمعرفة مختلفة،
 .معينة ألحداث خاصة اضافة اجراءات أو القصور معالجة يتم حيث وكماا،

 لتمكين بوضوح المرجوة والنتائج الداعمة واألهداف الرسالة الخطة تحدد أن يجب -
 .األهداف وتحقيق المهمة إلنجاز الجهود لتوحيد المتعددة بتنفيذها الجماعات

 ووضع للمخاطر المسبق الفهم يعزز وهذا للعمل، المتوقعة البيئة يتصور التخطيط -
 الظروف توقع يجب قبل، من تشهد لم التي المخاطر حالة وفي. للتخطيط فرضيات
 هذه حدثت واذا المخاطر، ههذ مثل مع للتعامل العملية المحتملة والحلول والمشاكل
 .عليها بناءا  الخطط وتحديث منها المستفادة انتقاء الدروس يجب بالفعل المخاطر

 في الخبرة بذوي االستعانة المفضل من لذا الصفر، من التخطيط عملية تبدأ أال يجب -
 .أخرى لمؤسسات جاهزة بخطط أو للطوارئ التخطيط مجال

 . المسئوليات ويوزع المهام هذه لتنفيذ دالموار  ويخصص المهام يحدد التخطيط -
 . الخطة على وموافقتهم فهمهم يضمن التخطيط عملية في المسئولين كبار مشاركة -
 التأكد، وعدم والوقت، نفسه، والخطر الخبرة، مثل التخطيط على تؤثر عوامل هناك -

. نةمعي لمشاكل مالئمة حلول البتكار للمخططين البداية نقطة العوامل هذه وتعتبر
 الخبرة على يعتمد ألنه فن فهو واحد، آن في وعلم فن للطوارئ بأنه التخطيط ويعتبر
 العالقات فهم يتطلب التخطيط وفن وتخمين المجهول، توقع على والقدرة العملية،

 الذي التعقيد وفهم الخاصة، واالعتبارات السياسية المصالح أصحاب بين الديناميكية
 ،والخبرة بالتدريب يمكن تعلمه التخطيط مبادئ وفهم العلمي الجانب أما. الحالة تفرضه
 .للطوارئ المخططين لنجاح األعظم التحدي هو والعلم الفن بين والموازنة



16 
 

 بمسئولياتهم بالطوارئ العاملين وتخبر بوضوح، المسئوليات تحدد الفعالة الخطط -
 وكيفية الخارجين ينالداعم دور بتحديد وتقوم األدوار، بهذه قيامهم سبب وعن وأدوارهم
 .التعاون من االستفادة ويعظم الجهود في من االزدواجية يقلل وهذا المطلوب، الدعم

 التي العملية هي المخاطر أو إدارة المخاطر، إلدارة عملية األساس في هو التخطيط -
 وتحديد تحليل ويتم وتقييمها، المخاطر وتحديد العمل، ظروف تعريف يتم خاللها من

 أداةك هافي والتخطيط المخاطر، تلك إلدارة وتقييم االجراءات الالزمة تابعةوم وتطبيق
 .المستقبلب منها والحد المخاطر لتقيل منهجي المخاطر بشكل إلدارة تسمح

 .االستعداد لدورة الرئيسية المكونات أحد هو التخطيط -
 الخطة مفهوم -

 عدداا  تتضمن وهي ،معين هدف لتحقيق المثلى الطريقة التخطيط وهي هي ثمرة الخطة
 )الحمالوي، الزمنية ومراحله تنفيذه وطريقة الهدف هذا بتحقيق التي تتعلق القرارات من

 (.م1221
 واالحتماالت التصورات كافة حويت ةمسبق هاتسيناريو  عن عبارة هي الطوارئ وخطط

 التالحا في صالحيات إعطاء وكذلك ومسئوليات معينة أدوار توزيع من خالله يتم والظروف
 (.م2013 ،العادية )بكير غير الحاالت وهي القرار والتصرف اتخاذ تتطلب التي

 التأثير ذات الحوادث عن الناتجة المخاطر مواجهة على المجتمعات معظم تعمل
 مواجهة خالل من ككل، المجتمع واألفراد أو الجماعات وسالمة صحة على الخطير النوعي
 الكوارث خطط معظم وتتركب. الكوارث خطط بواسطة هةتكون المواج العادة وفي لها، منظمة

 الزحام في والتحكم واإلخالء السالمة واجراءات صحة اإلنسان على تركز صارمة إجراءات من
 والموارد المتخصصة األجهزة بعض قوائم لخبراء أو على تحتوي وقد الطوارئ خدمات من وعدد

 المؤسسات أو الجماعات وتدار بواسطة ثالكوار  خطط معظم تعد. للمساعدة المشابهة األخرى
 لديها المؤسسات األخرى، وهذه الطوارئ خدمات أو المدني وتجهيزات الدفاع بطواقم المسئولة،

 والقضايا االزدحام في والتحكم للحياة المهددة الحوادث مع التعامل في الصالحيات العادة في
 اإلرشادي )الدليل الجهات أو لمؤسساتا هذه من عادة المجتمع يتوقعها التي األخرى األمنية

 .OCHA/UNEP) البيئية، للطوارئ الوطنية إلعداد الخطة
 :الطوارئ خطط أهمية -

 التي والحماية إجراءات السالمة ضمن من هي الطوارئ خطط بأن (1222) الفرج يرى
 بالتعامل كفيلة خطط وجود الي يقود ما وهذا اهلل، قدر ال تحدث قد التي الكوارث تتخذ لمواجهة
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 الطوارئ خطط فواضعو العالقة، ذات الجهات بين الجهود وتنسيق األخطار المختلفة مع
 له التجهيز سبق حدث مع تعاملهم عند خاصة الثقة من كارثة بكثير حدوث حالة في يتصرفون
 ولكن له أعد كما أو بالكامل تنفذ ال قد أن الخطة مع سابقة وكوارث حوادث من مستفيدين
 حماية وهي الخطة من الهدف العام وتحقيق المطلوبة األدوار لتنفيذ الجهد أقصى سيبذلون
 على واألدوار والواجبات المهام توزع محكمة خطة وجود في إال يتم ال وهذا والممتلكات األرواح
 مراحل من مرحلة هي الطوارئ وخطط تخصصه، حسب كل العالقة وذات المساندة الجهات
 (.م1222 )الفرج، الكارثة آثار من التقليل على تساعد لتيوا والتحضير االستعداد

 :الطوارئ خطة أهداف -
 :(م1226 )القحطاني، التالية بالنقاط تتمثل الطوارئ لخطط العامة األهداف من عدد هناك
 عمالا  وليس موضوعة خطط وفق مساعدتهم على قادرة أيد   هناك بأن للسكان الطمأنينة منح .1

 .ارتجالياا 
 .والممتلكات األشخاص على الدمار آثار من التقليل .2
 .ممكن وقت بأسرع عليه كانت لما األوضاع إعادة .6
 .وقوعها عند إصابات تسبب قد التي الخطرة الحاالت إزالة .9
 .الخطر مواجهة في العالقة ذات للجهات األدوار وتحديد االتصال لقنوات الجيد اإلعداد .5
 الذين األشخاص تحدد الخطة إن حيث لموقف،ا مواجهة أثناء تتخذ التي القرارات عدد تقليل .3

 .األخرين من تدخل دون القرارات إصدار يحق لهم
زالة هو الطوارئ لخطط الرئيسي الهدف ولكن  دبع آثاره الحد من الخطر واحتواءه وا 

 .وقوعه
 :الخطة دعامات -

 :(م1222 ،يوجد مجموعة من العوامل الداعمة للخطة وهي )الفرج
 والتي الكارثة لمواجهة االستعداد أجل من رصدت التي المبالغ بها صدويق: المالية الدعامة .1

 .المختلفة مراحلها وتنفيذ وتطوير دعم بواسطتها والتي الخطة تخدم تنفيذ
 تلك توفير على العمل وبالتالي التنفيذ بهم سيناط الذين األفراد وتشمل: البشرية الدعامة .2

 .ئاتالف مختلف من ونوعاا  كماا  االعداد الالزمة
 بالخطة المحددة األهداف تحقيق يخدم الذي هو الجيد التنظيمي البناء: التنظيمية الدعامة .6

 .وواجباته مسئولياته فرد لكل والذي يحدد
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 خاللها من يتم سوف التي التنفيذية واألوامر اإلدارية القرارات وتشمل: اإلدارية الدعامة .9
 التنفيذ.

 :الطوارئ خطة ومستلزمات خصائص -
 :(م2006 الدبيك،) فيما يلي الكوارث لمواجهة الفاعلة الخطة ومستلزمات ائصخص تكمن
 والمادية البشرية للموارد مؤشرات على وتحتوي للتنفيذ، وقابلة واقعية الخطة تكون أن يجب .1

 .لها الخطة وضع المطلوب الجغرافية المنطقة في توفرها والمعدات الواجب
 رسمية وشبه رسمية مختلفة جهات بين ما والتعاون والتنسيق القيادة الخطة تؤمن أن يجب .2

 .بالموضوع لها عالقة وأهلية
 دقيقة اجراءات  يضم للسيطرة متكامل نظام إلدارة الالزمة القيادة الخطة توفر أن يجب .6

 .المعلومات على وبث االنذارات والحصول الستالم
 الى اللجوء دون اا فعلي قائمة جهات على االمكان قدر عملها في الخطة تستند أن يجب .9

  االدارية. وأجهزتها الدولة كاهل تثقيل شأنها من استحداثات جديدة
 :الطوارئ خطة اعداد مراحل -

 إلعداد الرئيسية المهام ولكن عملها، وطبيعة المنظمة باختالف الطوارئ خطة تختلف
 :(2011العطار، (اآلتي  على يشتمل يجب أن خطة أي

 )فريق التخطيط(. بناء الفريق .1
 تحليل وتقييم المخاطر. .2
 تحديد األهداف واالولويات . .6
 وضع الخطة واعتمادها. .9
 اختبار الخطة . .5

 :الُمخِطط بها يتمتع المهارات التي -
 الخبرة إن حيث الجيد المخطط إعداد وهي األهمية غاية في نقطة هناك الخطة وإلعداد

 كافية غير للمخطط صيالشخ والحدس الشهادة على فاالعتماد ،جداا  ضرورية المجال هذا في
 المخطط يتمتع أن يجب األساس هذا على الكارثة، آثار من تخفف ممكن تطبيقها خطة لوضع
 (:م1212 العراقية، الجمهورية المدني في الدفاع )مديرية باآلتي

 .الكوارث عمليات إدارة مجال في والفنية العلمية الخلفية امتالك .1
 .بينهما والربط المتوفرة واالحصائيات لبياناتوا المعلومات تحليل على القابلية لديه .2
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 المستفادة الدروس واستخالص مختلفة، أماكن في وقعت التي الكوارث على واسع إطالع .6
 .منها

 الجهات الي واألفكار والخطط المعلومات إيصال لغرض وذلك االقناع على قدرة لدية .9
  عن اتخاذ القرار. المسئولة

 .تعب أو ارتباك دون والصبر التحمل على قابلية ذو .5
 الخطة تنفيذ في تظهر قد التي والمعوقات االشكاليات عن والكامل الواضح التصور لديه .3

 .الكارثة نتيجة ستظهر التي واالجتماعية النفسية الحالة معرفة وكذلك لها ووضع المعالجات
 تعاونال خطة يضع لكي العالقة ذات األخرى والدوائر الجهات بإمكانيات الكامل اإللمام .7

 .بشكل صحيح بينهما
 

 أنواع وأشكال التخطيط االسعافي  -
 التخطيط االستراتيجي. .1
 التخطيط التكتيكي. .2
 التخطيط العملياتي. .6

 غزة مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ في قطاع أنومن خالل الدراسة اتضح للباحثة 
 واالعتداءات الفيضانات البالد وخاصة التي تواجهها الطوارئ لحاالت موضوعة لديهم خطة

 الخطة وتتضمن الداخلية والخارجية، التغيرات حسب الخطة هذه تحديث يتم بحيث ،المتكررة
 دور تحديد المسئوليات، كذلك وتوزيع المهام هذه لتنفيذ الموارد وتخصيص المهام تحديد

 من االستفادة وتعظيم الجهود في االزدواجية لتقليل المطلوب الدعم وكيفية الخارجين الداعمين
 .التعاون

وبالتالي يمكن القول أن توفر خطط للطوارئ واضحة المعالم للعاملين في مجال 
اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة، تأخذ في االعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية 

اإلسعاف والطوارئ وتعمل على دراستها بشكل مستمر، يؤدي في النهاية إلى توحيد  خدماتل
 اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة.منظومة ية استراتيج
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 التوترات األمنية 4.2.1

 عن الناتجة التوترات األمنية من العديد الماضية السنوات خالل غزة قطاع شهد
 م،2019 يوليو اعتداء أبرزها كان والتي قطاع غزة، على اإلسرائيلية العسكرية االعتداءات

 خسائر االعتداءات وراءها هذه خلفت حيث م،2001 ديسمبر واعتداء م،2012 نوفمبر واعتداء
 من خاصة حالة أيضاا  القطاع شهد كما .والخاصة العامة والممتلكات األرواح في فادحة

الحصار توتراا أمنياا كبيراا  كسرو  الكبرى أحدثت مسيرات العودةحيث  جاريالعام ال في الطوارئ
يلي تم الحديث عن التوترات األمنية السالفة الِذكر فيما و قطاع غزة. من على الحدود الشرقية 

 بالنسبة لتوقيتها والخسائر البشرية والمادية التي صاحبت كل منها.

 :غزة قطاع االسرائيلية على العسكرية العمليات -

 خسائر إلى أدت االسرائيلي الجيش قبل من عسكرية عمليات لعدة غزة قطاع تعرض
 :التالية الرئيسية العسكرية العمليات أبرزها كان والعامة، لخاصةوالممتلكات ا األرواح في فادحة
 : م1008 عدوان .2

في أواخر شهر ديسمبر من عام  غزة قطاع ضد عسكرية عملية اإلسرائيلي الجيش شن
م أطلق عليها عملية الرصاص المصبوب فيما أطلق الجانب الفلسطيني عليها اسم حرب 2001
 المشاة وسالح المدرعات وسالح البحرية وسالح الجو سالح يةالعمل هذه إذ شارك في ،الفرقان

 مأهولة أماكن في األبيض الفسفور العملية هذه الجيش اإلسرائيلي في واستخدم اإلسرائيلي
م مخلفة وراءها 2002وانتهت هذه العملية العسكرية في منتصف يناير من عام  ،بالمدنيين

 فيما يلي:الخسائر  يمكن اجمالو  ، (م2013 بكير،) خسائر بشرية ومادية فادحة
 :الخسائر البشرية .أ

كما  ،آخرون 5613 واصابة فلسطينياا  1990 حوالي باستشهادم  2001عدوان  تسبب
 (.2002 ، )وزارة التخطيط أسرة 19000 من أكثر تشريد إلى أدت

 :المادية الخسائر .ب
 بنسبة اتاالنشاء بقطاع لحقت التي المباشرة تلك الخسائر من نسبة أكبر كانت

 والقطاع ،%16 الصناعي بنسبة القطاع ثم ،%11 بنسبة التحتية البنية قطاع ثم ، 5119%
 مليار 216 حوالي غزة قطاع في المادية الخسائر إجمالي بلغ، حيث  %1211 بنسبة الزراعي
 مليار 015 حوالي إلى باإلضافة مباشرة، خسائر دوالر أمريكي مليار 116 منها أمريكي، دوالر
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 تمويل تكاليف عن عبارة دوالر مليار 015ضائعة، و فرص وتكاليف مباشرة غير خسائر الردو 
 (.م2002 ، )وزارة التخطيط العاجلة االغاثية البرامج
 : م1021عدوان  .1

م أطلق 2012في نوفمبر  غزة قطاع ثانية ضد عسكرية اإلسرائيلي عملية الجيش شن
استمرت  ،ب الفلسطيني عليها اسم حجارة السجيلعليها عملية عامود السحاب بينما أطلق الجان

اعتمد خاللها الجيش االسرائيلي على الضربات الجوية  ،هذه العملية ثمانية أيام متواصلة
انتهت  ،والمدفعية من البحر والبر ولم يكن خالل هذه العملية أي توغل بري ألي من المناطق

سائر باألرواح والممتلكات وتم إجمالها فيما العملية العسكرية بعد ثمانية ايام مخلفة وراءها خ
  :يلي

 :البشرية الخسائر .أ
 آخرون )وزارة 1622 صابةوا   فلسطينياا  119 حوالي باستشهاد م 2012تسبب عدوان 

 إلى وغزة جباليا من خاصةا  شخص 1100 من أكثر تشريد إلى أدت كما ،(م2013 ،االعالم
 (.م2016 ،)مركز الميزان االيواء مراكز

 :المادية ئرالخسا .ب
 جزئي، بشكل منزل 2050 وهدم كلي بشكل منزل 129 هدم إلى العملية هذه أدت

 تجارية لمحالت وهدم عامة، منشأة 252 لتضرر أدت كما شخص، 20119حوالي  تأوي كانت
 جزئي، هدم والباقي كلي هدم منها2 مصنع 15 وهدم جزئياا،112 و كلياا  هدمت منها 10

  (.2016 ،الميزان )مركز مياه بئر 12 وتضرر
 ألضرار العدوان النهائية اإلحصائية صحفي مؤتمر في الفلسطينية الحكومة أعلنت وقد

 أمريكي )وزارة دوالر مليار 2,1 قرابة اإلجمالية المادية الخسائر قيمة أن غزة، مفيدةا  قطاع على
 (.2012،االعالم
 م:1021عدوان  .1

تم اعتبارها ، و م 2019في يوليو  ليةإسرائي عسكرية أقوى عملية إلى غزة قطاع تعرض
عربية و  فلسطينيةو  العملية األخطر واألقوى على قطاع غزة وذلك بناءا على تحليالت اسرائيلية

 من طن ألف 20 نحو غزة قطاع العدوان ألقى الجيش االسرائيلي على هذا وخالل ،وُدولية
 هذه إثر وعلى. غارة آالف 10 من في أكثر وذلك نووية، قنابل ِست يعاِدل ما أي ،المتفجرات
 غزة قطاع بإعالن م 2019يوليو  60 األربعاء يوم السلطة الفلسطينية رئيس أعلن العملية
 (.2019،إنسانية )صرصور كارثة منطقة
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 وخلفت هذه العملية العديد من الخسائر البشرية والمادية ومنها:  
 
 :البشرية الخسائر .أ

 طفالا، 511فلسطينياا بينهم  مواطناا  2216 اداستشه إلى العسكرية عمليةهذه ال أدت
 ،(م2015 االنسان، حقوق مركز) شخص 11200 من أكثر المدنيين، واصابة من منهم 60%
 العسكرية )الخطة العملية خالل النزوح نسمة من مليون نصف من يقارب ما العدوان أجبر كما

 (.2019 االعمار، واعادة المبكر الوطنية لإلنعاش
 :لماديةا الخسائر .ب
 جزئي وهدم سكنية، وحد آالف 10 لحوالي كلي بهدم العسكري تداءاالع تسبب وقد

 التكلفة وقدرت ،سكنية وحدة ألف 90 أخرى، وأضرار لحوالي سكنية وحدة آالف 10 لحوالي
 مليار دوالر 9 بمبلغ القطاعات كل في اإلعمار عادةوا   واإلنعاش اإلغاثة ألعمال اإلجمالية
م  2012 عام عدوان بعد تقديرها تم التي التكلفة أضعاف ثالثة قرابة المبلغ ذاه يمثل. أمريكي
الوطنية  مجتمعتين )الخطة وغزة الغربية للضفة المحلي الناتج إجمالي من بالمئة 65ويعادل
 (.2019 االعمار، واعادة المبكر لإلنعاش

 وكسر الحصار الكبرى مسيرات العودة -

 من وممتدة لسلسلة طويلة راا  استمرا م 2011/  6/  60 بتاريخ العودة مسيرات انطلقت
الزمن وذلك في ذكرى يوم  من قرن مدى على األشكال الشعب الفلسطيني بمختلف نضال

وفي  ،عاماا على حصار قطاع غزة 11وبعد  ،األرض وفي الذكرى السبعين الحتالل فلسطين
نقل السفارة األمريكية إلى مدينة لوبعد الحراك االسرائيلي األمريكي  ،ظل االنقسام الفلسطيني

جاءت مسيرات العودة لتتصدى للمخاطرة الكبيرة التي تعرضت لها قضية  ،القدس المحتلة
تحديداا بعد اتخاذ إدارة ترامب خطوات عملية  ،الالجئين في السنوات األخيرة وتنذر بتصفيتها

يين )األونروا( عبر تجميد أبرزها تجفيف موارد وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطين ،لذلك
زاحة ملف الالجئين عن الطاولة في أي عملة تسوية قادمة )المركز  ،المساعدات األمريكية وا 

 (.م2011 ،الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية
 الخسائر البشرية: -

منذ بداية مسيرات العودة في نهاية شهر مارس حتى  ى االعتداء األمني الحاصلأد
وهي في ارتفاع   شهيد 169 إلى الشهداء األسبوع األول من شهر سبتمبر إلى ارتفاع حصيلة

 ،شهيداا  30حيث فاق عدد الشهداء يومها ال 19/5كان أوجها في يوم  ، مستمر حتى هذا اليوم
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اصابة كان معظمها في  12300أما بالنسبة لإلصابات فقد بلغت حتى التاريخ السابق 
 ،)وزارة الصحة السفلية ا أدى الى ارتفاع أعداد حاالت البتر في األطرافاألطراف السفلية م

 .(م2011
وعة من التوترات األمنية كاالعتداءات وبالتالي يمكن القول أن قطاع غزة يتعرض لمجم

، وبالتالي فإن قدرة الكبرى وكسر الحصار في مسيرات العودة االسرائيلية المتكررة وكذلك
ارئ الحكومي في قطاع غزة على توفير برامج وأساليب متنوعة ومناسبة منظومة اإلسعاف والطو 

إلى ضرورة إيجاد  للتعامل مع التوترات األمنية المختلفة والسابقة الذكر، يؤدي في النهاية
 .لمنظومة اإلسعاف والطوارئ استراتيجية عمل موحدة 

 ازدواجية الخدمات 1.2.1

والمؤسسات الحكومية والوزارات وازدواجيتها، إن التشابه في الخدمات في بعض الدوائر 
يحتاج إلى نظرة واسعة األبعاد من أجل فك االرتباط بينهما، حيث أن مثل تلك االزدواجية 

المزيد من المال هدر والتضارب بين الخدمات التي تقدمها المؤسسات والوزارات، تؤدي إلى 
 (.م2002)عدون،  والجهد والوقت

ف وتوصيف االختصاصات واألعمال وفك التضارب فيما كما أن العمل على تصني
بينها، والعمل على فك االرتباط فيما بينهما، سوف يؤدي إلى تقليل الهدر في المال والوقت 
 إذوالجهد، كما أنها سوف تؤدي إلى تسارع في عملية إنجاز هذه األعمال خالل وقت محدد، 

ءة العمل باإلضافة إلى االرتقاء به وتبسيط أن القضاء على االزدواجية سوف يؤدي إلى رفع كفا
جراءاته  (.م2009)مصطفى،  عملياته وا 

 خطر االزدواجية

تعتبر االزدواجية من الظواهر المنتشرة في الحياة العملية، حيث نرى الكثير من 
االزدواجية سواء في القرارات أو الصالحيات أو في المسؤوليات، باإلضافة إلى أن االزدواجية 

ا نتائج سلبية في العمل، حيث أن لها أثر كبير في حدوث الكثير من األخطاء يصاحبه
 (.م2002)عدون،  والمشكالت بين العاملين في اإلدارات المختلفة

باإلضافة إلى أن أصحاب تلك المسؤوليات من رؤساء أقسام ومدراء يتسببون في 
شخص من أجل تنفيذ عمل  مشاكل االزدواجية، حيث أنهم يقومون بمنح الصالحيات ألكثر من

واحد، وهذا دليل على عدم إدراك المسؤول الرئيسي بتفويض هذه الصالحيات، أو عدم إدراكه 
جراءات تلك الصالحيات أو عدم الوثوق بالمعطى إليه الصالحيات، وهذا يتطلب من  بلوائح وا 
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بة من الذي المدراء قبل عملية التفويض للصالحيات، العمل على دراستها والتأكد من مناس
سوف تمنح له تلك الصالحيات، والعمل على االعتماد على التخطيط من أجل تخفيف 

 م(.2006االزدواجية في العمل)زويلف، 
يغلب  وبالتالي يمكن القول أن منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة

سعاف والطوارئ عليها طابع االزدواجية في تقديم الخدمات، نظراا لتعدد مزودي خدمة اإل
ن هذه االزدواجية ينتج عنها عدم وضوح في المهام حيث أالحكومي في قطاع غزة، 

إن وبالتالي فوالمسؤوليات لدى الكثير من العاملين في مجال اإلسعاف والطوارئ الحكومي، 
تقليل تلك االزدواجية والعمل على تخفيفها يؤدي إلى وضوح مهام ومسؤوليات العاملين في 

سعاف والطوارئ الحكومي، وبالتالي ينتج لدينا استراتيجية عمل موحدة يسير تحتها مجال اإل
 جميع مزودي خدمة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة.

 التدريب 5.2.1

والعلمية  التقنية المنجزات من لالستفادة وجهدها ميزانياتها من الكثير المنظمات تبذل
 المعلومات، العاملين إكساب خالل من وذلك الثالثة، لفيةاأل بها تتميز التي والمعلوماتية
كافة المجاالت.  في المتسارعة المتغيرات مع التكيف لتحقيق الالزمة واالتجاهات والمهارات،

 على السواء والنامية المتقدمة، العالم دول من كبير عدد في الصدارة مكان التدريب احتل لذلك
 يتمكنوا من حتى ومستجداته، العصر متغيرات مع يتالءم ابم العاملين مهارات تنمية أجل من

 البشري، بالعنصر واالهتمام التقني ومع التطور والمنظمة، للفرد المنشودة األهداف تحقيق إنجاز
 اإلدارة في الضرورية المسؤوليات األفراد، وأحد وتأهيل إلعداد حتمية ضرورة التدريب أصبح
 لدى المعنوية الروح ورفع اإلنتاجية، في زيادة وتسهم ستمر،الم التكنولوجي التطور تواكب لكي

 (.م2006 ،العاملين )موسى
أن  عليها ولزاماا  المنظمات إليه تصبو ما لتحقيق مهمة وسيلة أصبح فالتدريب هنا ومن

 .المختلفة التدريب مراكز في للعاملين المناسبة التدريب برامج عن تبحث
 لغةً  التدريب

 األفراد، وضع يعني ذلك فإن الطريق، هو والدرب درب، مةكل من مشتقة كلمة 
 (.م2000 ،هالل) عليه ويتعودوا فيه يسيروا كي السليم الطريق على المستهدفة والجماعات
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 اصطالحاً  التدريب

لتحسين  محاولة يعده من فمنها كعملية التدريب عن للتعبير المستخدمة المفاهيم تتعدد
اإلدارية  الجهود أو اإلنجاز، على قدراتهم زيادة طريق عن عاملينلل والمستقبلي الحالي األداء

في  محدد بدور القيام أو معين، عمل أداء على العامل الفرد قدرة لتحسين تهدف التي التنظيمية
 :مختلفة مصادر لها تعرضت التي التدريب تعريفات أهم ومن فيها، يعمل التي المنظمة

ارة من أجل تطوير القدرات العملية والسلوكية للعاملين إحدى الوسائل التي تستخدمها اإلد .1
ومواجهة التغيرات على  ،وتنميتها بالشكل الذي يمهد الطريق نحو تقدم المنظمة وازدهارها

 (.2013،مستوى البيئة الداخلية والخارجية )أبوكرش
وتحصيل ما ينقصه من  ،عملية هدفها كسب المعارف والخبرات التي يحتاجها اإلنسان .2

واالتجاهات الصالحة للعمل والسلطة واألنماط السلوكية والمهارات المالئمة  ،لمعلوماتا
 (.2019،والعادات الالزمة من أجل رفع مستوى الكفاءة في األداء وزيادة اإلنتاج )مخان

نشاط مخطط يهدف لتنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية لألفراد العاملين لتمكينهم من  .6
ومثمر يؤدي إلى بلوغ أهدافهم الشخصية وأهداف المنظمة بأعلى كفاءة ممكنة أداء فاعل 

 (.2011 ،)أبو الروس والقوقا
 مهاري ومعرفي تغيير إجراء تستهدف االستمرارية بحالة مرتبطة وتنظيمية إدارية جهود .9

 بمتطلبات اإليفاء، من يتمكن لكي المستقبلية أو الحالية العامل الفرد خصائص في وسلوكي
 (.2006،الهيتي) أفضل بشكل والسلوكي العملي، أدائه يطور أن أو عمله

 ألفاظها، في اختالفها من الرغم على أنه للتدريب السابقة التعاريف من للباحثة ويتضح
فيها  مشتركة وردت أساسية وجود عناصر مالحظة تم حيث مضمونها، في غالباا  تتفق إال أنها
      :ومنها

 الفعلي ومستوى األداء بين الفجوة لسد الفرد في إيجابي تغيير إحداث ىإل يسعى التدريب أن .1
 .المنشود األداء

طريق  عن إنتاجيته وزيادة األداء، في الفرد كفاءة مستوى رفع إلى يهدف التدريب أن .2
 .واالتجاهات والمهارات المعلومات من مجموعة الفرد اكتساب

 .ممنظ وجهد مخطط نشاط شكل على يكون التدريب أن .6
 ومنظم مخطط نشاط ما هو إال التدريب أن يالحظ السابقة التعاريف خالل ومن

نتاجيته، فاعليته وزيادة األداء، في كفاءته رفع أجل من الفرد، في إيجابي تغيير إلحداث  عن وا 
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 بعمل القيام بها يستطيع والتي والمهارات، المعارف من مجموعة اكتساب على مساعدته طريق
 قبل. ذي عن مختلفة أو أفضل بصورة به القيام أو قبل من به القيام ستطاعتها في يكن لم ما

 التدريب أهمية

 مستوى وعلى ،المنظمة مستوى على مستويات ثالثة خالل من التدريب أهمية تبرز
 :التالي النحو على توضيحها ويمكن اإلنسانية، العالقات وعلى مستوي العاملين،

 :للمنظمة التدريب أهمية .2
 ذلك أكان سواء األداء، ضعف نقاط معالجة أو بإزالة للمنظمة التدريب أهمية تتمثل

 التالية الفوائد الفاعلة التدريبية البرامج تحقق حيث المتوقع، المستقبلي األداء الحالي أم لألداء
 (:2006 عباس،) للمنظمة
 .ظمةوالمن العمل نحو العاملين لدى اإليجابية االتجاهات خلق في التدريب يساهم -
 الالزمة والمعارف المهارات العاملين إكساب إذ أن التنظيمي، واألداء اإلنتاجية زيادة -

 الضائع الوقت وتقليص بكفاءة إليهم الموكلة المهام تنفيذ في يساعدهم ألداء وظائفهم
 .اإلنتاج في المستخدمة والموارد المادية

 .البيئة في المختلفة غيراتالمت مع يتوافق بما وتحديثها المعلومات تجديد في يساعد -
 طريق عن العاملين أداء يرتفع وبذلك للمنظمة، العامة السياسات توضيح إلى يؤدي -

 .أهداف من منهم المنظمة تريده معرفتهم لما
القيادة  ومهارات وأسس أساليب وتطوير اإلدارية القرارات ترشيد إلى التدريب يؤدي -

 .اإلدارية
تطوير  إلى يؤدي وبذلك الداخلية، واالستشارات تصاالتلال فاعلة قاعدة بناء في يساهم -

 .وبين العاملين واإلدارة ،أنفسهم العاملين األفراد بين التفاعل أساليب
 :لألفراد العاملين التدريب أهمية .1

 كما المطلوبة بالكفاءات تزويده في المنظمة في العامل للفرد التدريب أهمية تظهر
منها  للعاملين فوائد التدريب يحقق حيث العامل للفرد النسبةب ايجابية بنتائج ينعكس التدريب

 (:م2006 عباس،)
 يطور مما بالعمل مباشرة عالقة ذات واتجاهات ومهارات معارف العاملين األفراد يكسب -

 إنتاجيتهم. من ويرفع العمل، في ومهاراتهم أدوارهم،
 التي تواجههم، المشاكل وحل القرارات، اتخاذ على قدراتهم تحسين في مساعدتهم -

 قيادية. مسؤوليات وربما أكبر مسؤوليات وتحمل الوظيفي، بمستواهم واالرتقاء
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 اآلخرين، ويدعم على االعتماد دون من العمل على وقدرة بأنفسهم ثقة المتدربين يكسب -
 .المعنوية روحه ويرفع له، اآلخرين واحترام لنفسه احترامه

حجم  من ويخفض يزاولونها، التي مالاألع أخطار من العاملين حماية على يعمل -
 إلصابات العمل عرضة أقل المهرة فاألفراد العمل، أثناء حدوثها المتوقع العمل إصابات
 .وحوادثه

 .العاملين لدى والتطور للنمو فرصاا  ويخلق األداء نحو الدافعية وينمي يطور -
 .كليهما أو المهارة أو المعرفة في النقص عن الناجم التوتر تقليل في مساعدتهم -
 .العاملين لدى والرفاهية لإلدارة الذاتية القدرات تنمية في يساهم -

 :اإلنسانية في تطوير العالقات التدريب أهمية .1
 (:2006 ربابعة،) التالي خالل من اإلنسانية العالقات على التدريب أهمية تنعكس
 .والعاملين األفراد بين االجتماعي التفاعل أساليب تطوير -
 .الحاصلة في المنظمة التغيرات مع التكيف لقبول األفراد ياتإمكان تطوير -
 .العاملين واألفراد اإلدارة بين العالقة توثيق -

 ،وبالتالي يمكن القول أن عملية التدريب تحظي بأهمية بالغة على مستوى المنظمة
تحقيق حيث أنها تؤدي إلى توافر مجموعة من الكوادر المهنية المدربة والكفؤة التي تساهم في 

أهداف المنظمة على المدى الطويل، باإلضافة إلى أن التدريب يلعب دوراا هاماا على مستوى 
األفراد العاملين حيث أنه يقوم بتزويد العاملين بالمهارات والقدرات الفنية واإلدارية الالزمة لتحقيق 

 أهداف العمل من خالل أدائهم المرتفع.

 التدريب أهداف ودوافع

 في التغيير من نوع تحقيق في يتمثل سوف تدريب عملية أي من يسالرئ الهدف إن
 الموظف كفاءة تعزيز شأنه من والذي االتجاه، أو السلوك أو الخبرة أو المهارات أو المعرفة

 (.م2003 كشواي،)
 :التالي النحو على التدريب لوظيفة األساسية األهداف وتتركز

أو  السلوكية او الفنية النواحي في سواء األفراد لدى اإلنتاجية والكفاءة األداء مستوى رفع .1
 .وطبيعته العمل ظروف تقتضيها التي العوامل من وغيرها اإلشرافية

التخصص  وفي المطلوب بالمستوى المطلوبة الوظائف ألداء الالزمة البشرية الموارد تدريب .2
 .الوظيفة مواصفات تشترطه الذي
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 يقومون الذي الحالي العمل عن تختلف مواصفاتو  طبيعة ذات بأعمال للقيام األفراد إعداد .6
 .بالترقية أو بالنقل به

 .وجه أكمل على الجديد بعملهم للقيام وتهيئتهم الجدد المعنيين إعداد .9
 تجريبي. أساس على المطلوبة بالفاعلية المتطورة األساليب ممارسة من األفراد تمكين .5

موعة من األهداف، فهو يعمل وبالتالي يمكن القول أن التدريب يعمل على تحقيق مج
على رفع مستوى أداء األفراد من أجل تحقيق أهداف المؤسسة المختلفة، باإلضافة إلى تمكين 
 األفراد من إجادة التعامل مع أساليب العمل المختلفة التي تؤدي إلى رفع كفاءة وفعالية المنظمة.

 التدريب( )أنواع التدريب أنماط

 (:م2005 شاويش،) ومنها بالتدري لتصنيف أسس عدة هناك

 

 )إعداد الباحثة بتصرف( (: أنماط وأنواع التدريب1.1شكل )

 خطوات التدريب

 التدريب خطوات أن البشرية الموارد إدارة مجال في والباحثين الُكتَّاب من العديد يرى
 (:م2003 كشواى،) يلي فيما تتمثل ورئيسية أساسية خطوات من أربع تتكون

 ألداء الالزمة المهارات مجموعة تحديد خاللها من يتم والتي التدريبية، تاالحتياجا تحليل .1
 .وظيفة معينة

البرنامج  عقد متطلبات جميع تحديد يتم الخطوة هذه وفي التدريبي، البرنامج تصميم .2
 .التدريبي

 األساليب. من العديد باستخدام التدريبي البرنامج تنفيذ .6
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 مدى على للحكم وذلك منه، الغرض حقق قد أنه من دالتأك بغرض التدريبي، البرنامج تقييم .9
 فشله. نجاحه أو
 الشكل في ويوضحها التدريب خطوات في كشواي مع (Dessler, 2004) ويتفق

 :التالي

 

 (: خطوات التدريب1.1شكل )
(Dessler, Gar, Personnel/ Human Resource Management, Prentic Hall, Fifth edition, 

Englewood cliffs, New Jersey, 2004, P:255). 

 التدريب أساليب

 :( 2003)كشواي ، أهمها من التدريب أساليب من العديد هناك
 .المحاضرة .1
 .الذهني العصف .2
 .الحالة دراسة .6
 .األدوار تمثيل طريقة .9
 .السلوك نمذجة .5
 .الحساسية تدريب .3
 .(اإلدارية المباريات) التدريبية األلعاب .6
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 .القرارات سلة .1
 .اعيةالصن التلمذة .2

 .التدوير الوظيفي .10
 .(العمل موقع في التدريب) المبرمج الوظيفي التدريب .11
 .الوظيفي التوسع .12
 .والمؤتمرات الندوات .16
 .اللجان .19

وبالتالي يمكن القول أن عملية التدريب تأخذ أشكاالا وأنماطاا مختلفة، حيث أن لكل نمط 
لة العناصر واألبعاد، والتي تعمل أهميته وأهدافه ومراحله وخطواته، فالتدريب عملية هامة ومتكام

 على تحقيق أهداف المؤسسات المختلفة بكفاءة وفعالية.

 التدريب في المؤثرة العوامل

 :(Mondy & Noe،2005)هناك عدة عوامل تؤثر في تدريب وتأهيل العاملين ومنها 
 .األساس وه العليا اإلدارة دعم فان والتطوير التدريب برامج تنجح لكي، العليا اإلدارة دعم .1
 التدريب، بعملية ملتزمين يكونوا أن بد فال ،المدراء من والمعنيين المتخصصين التزام .2
 تقديم التدريب متخصصي دور ويكون المدراء، عاتق على تقع الرئيسية التدريب ومسؤولية .6

 .التقنية الخبرة
 ورالتطووووو مثووووول التووووودريب فوووووي ثووووورأ قووووود عوووووامالا  هنووووواك يكوووووون ال وربموووووا، التكنولووووووجي التطوووووور .9

 .الموظف عند المعرفة تغيرت فقد ،التكنولوجي
مظهراا  تعطي أقل إدارية مستويات تحوي التي األفقي الهيكل ذات المنظمات: المنظمة تعقيد .5

المتسارع،  للتغير نتيجة توسعت قد والفرق األفراد فمهام األفراد، مهام لترتيب البساطة من
 ليس له تسمح التي ومواقفه مهاراته، طويرت على يعمل أن بد ال الناجح وبالتالي فالموظف

 .التغيير عن البحث بقبول ولكن التغيير فقط بتبني
في  فالموظفين والمعرفة، المهارة اكتساب تشمل للتدريب العامة الوظيفة: التدريب أساليب .3

 .المتسارعة التنافسية البيئة لمواكبة خبراتهم يطوروا أن بد ال المستويات كل
األخرى  البشرية الموارد لوظائف الناجح فاإلنجاز: األخرى البشرية واردالم مصادر وظائف .6

 ..التدريب في حيوي بشكل يؤثر
وبالتالي يمكن القول أن عملية التدريب تتأثر بمجموعة من العوامل، حيث أن بعض 
العوامل تؤثر بشكل إيجابي في التدريب، وبعضها اآلخر يؤثر فيها بشكل سلبي، حيث أن توفر 
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امل التي تؤثر في عملية التدريب بشكل إيجابي يؤدي إلى عملية تدريب ذات كفاءة وفعالية العو 
 تؤدي إلى صقل شخصية األفراد العاملين ورفع مهاراتهم لتحقيق أهداف المؤسسة.

 التدريب وظيفة تواجه معوقات

 ومنها مجدي وغير محتواه من فارغ وتجعله التدريب عملية من تحد معوقات عدة وهناك
 (:م2009 ،)بالل

 .العاملين الموظفين عقاب في المبالغة .1
 .قصير بوقت الكثير التوقع نتيجة الزمن عنصر إهمال .2
 .للتدريب مالئم غير مناخ وجود إلي يؤدي مما العليا اإلدارة تأييد عدم .6
 .الفردية بالفروق االهتمام عدم .9
 .الرسمي البرنامج بانتهاء ينتهي ال التدريب أن حيث التدريب متابعة عدم .5
 .تدريب إلي ليسوا بحاجة خبرة ذوي األفراد بأن االفتراض .3
 .مناسبة غير لوحدة أو لشخص التدريبية االحتياجات مسؤولية إسناد .6
 المنظمة. من الفرد توقعات نسيان أو الفرد من المنظمة توقعات على التركيز .1

ة، يوجد لها وبالتالي يمكن القول أن عملية التدريب كغيرها من العمليات اإلداري
معوقات، وبالتالي فإن على المؤسسة مواجهة هذه المعوقات والعمل على تخفيفها إلى الحد 

 األدنى، حتى ينتج لدى المنظمة عملية تدريب ذات كفاءة وفعالية تساهم في تحقيق أهداف 
 المؤسسة.

 مستويات التدريب اإلسعافي
 ضابط إسعاف مستوى أول .1
 ضابط إسعاف مستوى ثاني .2
 إسعاف مستوى ثالثضابط  .6
 ضابط إسعاف مستوى رابع .9
 مستجيب أول. .5

 في قطاع غزة اإلسعافي للعاملين في خدمات اإلسعاف الحكومي واقع التدريب

تتميز المؤسسات المزودة لخدمات اإلسعاف الحكومي بتقديم عمليات التدريب والتأهيل 
ا أن ضباط اإلسعاف بوزارة الموارد البشرية في اطار عمل كل مؤسسة على حدا ، فيما عدلكافة 

الداخلية ) ضباط إسعاف الدفاع المدني و ضباط إسعاف الخدمات الطبية العسكرية( يجب أن 
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يحصلوا على دورة تأهيل سائقي اإلسعاف في الخدمات الطبية العسكرية . أما عمليات التدريب 
التابعة لوزارة الصحة، الخاصة بوحدة اإلسعاف والطوارئ فإنها تجري وفق وحدة التنمية البشرية 

 وقد يتم اعداد خطة تدريب شاملة لوزارة الصحة يكون من ضمنها بعض الدورات التدريبية.

المالحظة المباشرة فقد أشرف الدكتور محمد العطار على عمليات التدريب تبين من خالل 
ت العودة والتأهيل المجتمعي بالتنسيق مع مركز حياة للتدريب على الطوارئ منذ بداية مسيرا

 الكبرى وكسر الحصار والتي كان لها تأثير على جودة الخدمات المقدمة .

أن عمليات التدريب الحكومي تتم بشكل عشوائي  ل المقابالت التي أجرتها الباحثةمن خالوبرز 
دون تحديد االحتياجات الفعلية وفق المتغيرات الميدانية واالحتياج لتطوير منظومة التدريب 

ومن خالل اطالعها على الهيكل التنظيمي للدفاع المدني تبين وجود إدارة للتدريب ، والتأهيل 
 . باإلضافة من أنها تهتم باألنشطة التدريبية للمجتمع تأهيل العاملينتدريب و تهتم ب

أما بالنسبة للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية فقد تبين أنهم يهتمون بالعملية التدريبية 
نشاطات االمنهجية والتدريب الالمركزي للطواقم العاملة وللمجتمع، وقد ظهر العديد من خالل ال

 من هذه األنشطة التدريبية على الموقع اإللكتروني للخدمات الطبية العسكرية.

يمكن القول أن التدريب عامل مؤثر في توحيد استراتيجية اإلسعاف  من خالل ماسبق
أن توفر عمليات تدريب متنوعة ومناسبة للعاملين في  والطوارئ الحكومي في قطاع غزة، حيث

مجال توحيد استراتيجية اإلسعاف والطوارئ الحكومي، يؤدي في النهاية إلى تعميق رؤية األفراد 
العاملين في اإلسعاف والطوارئ نحو تلك االستراتيجية، وبالتالي العمل على دعم استراتيجية 

 ألركان وموحدة.اإلسعاف والطوارئ حتى تكون متكاملة ا
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 االستراتيجية –المبحث الثاني 

 مقدمة 2.1.1

 في الفعالة الخلية الصناعية، الثورة بعد نشأتها منذ أشكالها بمختلف اتالمؤسس تعد
 عليها يستلزم المهمة، هذه ودقة لحساسية ونظراا .االقتصادية العجلة لتحريك اإلنتاجية العملية
 والفرص والموارد واألهداف تتماشى حيث عليها االعتماد بإمكانها محكمة استراتيجية إقامة

 الضروري فمن ولهذا، .األخيرة هذه إليها ترمى التي الغاية بلوغ قصد المؤسسة لهذه المتاحة
 ونماذجها وخصائصها ماهيتها حول تساؤالت من يتضمنه بما بدقة االستراتيجية موضوع تناول
 .الصدد هذا في روحةالمط اإلشكاليات من وغيرها أنواعها وحتى

 مفهوم االستراتيجية 1.1.1

 تعني والتي( Stratos – Agos) اليونانية الكلمة إلى االستراتيجية كلمة أصل يرجع
دارة الحرب فن  تطور ثم وعبقرية، حدس عن يمارسونه الموهوبون القادة كان حيث المعارك، وا 
 مجال إلى العسكري المجال من االستراتيجية مصطلح انتقل ثم .وقواعد أسس له علم إلى

 وخاصة والعسكري، المؤسساتي المجالين، بين الكبير التشابه باعتبار منه، لالستفادة المؤسسات
نما فقط، المؤسسات بين ليس المنافسة وظهور االقتصادية الحرب مصطلح انتشار بعد  بين وا 

 .واألمم االقتصادية التجمعات
 :منها ومعاني تعريف عدة سسةالمؤ  في االستراتيجية مصطلح عرف ولقد

 بالبيئة المؤسسة بعالقة تهتم التي القرارات تلك هي االستراتيجية: "I. ANSOFF حسب -
 هذه مع التكيف في المؤسسة دور يظهر هنا ومن" التأكد عدم ظروف في الخارجية
 واالستثمارات الموارد تخصيص عملية" أنها على االستراتيجية يرى كان حيث التغيرات،

 للمؤسسة الوحيد الهدف فكرة من الخروج وحاول" واألسواق المنتجات مختلف نبي
 المدى. طويلة األهداف وفكرة األهداف تعدد فكرة إلى الربح تعظيم المتمثل

 األهداف إعداد تمثل االستراتيجية" فإن ALFRED CHANDLER حسب أما -
 الموارد وتخصيص العمل خطط واختيار للمؤسسة، األجل طويلة األساسية والغايات
 ".الغايات هذه لبلوغ الضرورية

 :لالستراتيجية التالي التعريف استخالص يمكن سبق، ومما
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 مهمتها خاللها من المؤسسة تحدد التي المدى طويلة القرارات مجموع هي االستراتيجية
 وأثر بها تتمتع التي التنافسية والميزات لها المتاحة الموارد واستخدامات فيها تتعامل التي

 تحقيق من ويمكنها الداخلية المؤسسة وحدة يحقق بما وأنشطتها وظائفها مختلف بين التعاضد
متوازن )عدون ،  بشكل وغاياتها أهدافها تحقيق إلى والوصول الخارجية لبيئتها قصور استجابة
2002). 

وبالتالي يمكن القول أن االستراتيجية عبارة عن مجموعة من القرارات المرتبطة 
مستقبل التي يتم من خاللها استغالل الموارد المتاحة للمؤسسة من أجل تحقيق الميزة التنافسية بال

 وتحقيق أهداف المؤسسة المستقبلية.

 أهداف االستراتيجية 1.1.1

 ،خضر)وهي  تطبيقها، على كل استراتيجية تحرص التي األهداف من مجموعة توجد
 (:م2013

 المكّونة العناصر كافة على والتعّرف تنفيذه، على عملست الذي للعمل الحالي الوضع معرفة .1
 .له

 . العمل لتطبيق سُتستخدم التي والوسائل األدوات، كافة تحديد .2
 . باالستراتيجية المرتبط العمل وسلبّيات إيجابيات إدراك .6
 صحيح. بأسلوب تنفيذها على والحرص العمل، إيجابيات من االستفادة .9
 .االستراتيجية لتنفيذ ةالمناسب والبيئة الظروف، توفر .5
 بها، ستقوم التي المهمات طبيعة مع باالستراتيجية، المحيطة العوامل كاّفة مناسبة مراعاة .3

 .العمل من المطلوبة النتائج لتحقيق الوصول إلى يؤدي مما

 مبادئ االستراتيجية 1.1.1

 :(م2013 ،التالية )خضر المبادئ على أي استراتيجية تعتمد
 .االستراتيجية مبادئ من األول المبدأ وُتعتبر تحقيقها، سيتم التي األهداف كافة وضع .1
 .العمل بيئة في التطبيق سهلة تكون أن أي بالمرونة، االستراتيجية تتمّيز أن على الحرص .2
 . اإلداري التخطيط لوظيفة المساندة الوسائل من وسيلةا  االستراتيجية تعدّ  .6
 الخطة أجزاء من جزء أي تغفل ال أن أي ،ومتكاملة شاملة، االستراتيجية تكون أن يجب .9

 .تنفيذها سيتمّ  التي
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 خصائص االستراتيجية 4.1.1

 والتي الخصائص من جملة تحمل االقتصادية المفاهيم من كغيرها االستراتيجية إن
 :(م2002 ،يلي )نجم فيما تتجلى

 بها يمر التي والمرحلة الظروف حسب على أنه هذا ويعني مرحلي، تحرك هي االستراتيجية .1
 على أي العمل في المرونة بهذا نقصد كما. والعمل التحرك أسلوب يتحدد المشروع،
 البيئي المحيط في الحاصلة التغيرات حسب بالمرونة تتميز استراتيجيتها تكون أن المؤسسة

 .فيه توجد الذي
 نقاط من والحد القوة نقاط باستعمال المخاطر وتجنب الفرص استغالل هي االستراتيجية .2

 .والقانونية االجتماعية القيود االعتبار، بعين تأخذ أن من لها بدّ  وال المؤسسة، في الضعف
 إبقاء ألن وذلك( منها جزء أو كلها) المشروع موارد تخصيص إعادة على االستراتيجية تركز .6

 البيئية، التغيرات ومواجهة عليه، هو ما على الشيء بقاء من فقط يمكنه حالها على الموارد
 .االستخدامات على توزيعها وطريقة الحالية الموارد هيكل في التغيير لبيتط

 تتكرر ال أو تتكرر وقد الطويل الزمن أو القصير الزمن في تتم االستراتيجية التحركات أن  .9
 .البيئية الظروف طبيعة إلى استناداا وذلك

 أو التهديدات اجهةمو  في المشروع بها يتمتع التي التنافسية المزايا االستراتيجية تستغل .5
 .الموارد من معين نوع في المزايا هذه تكون وقد المتاحة الفرصة اقتناص في أو المشاكل

 أنواع االستراتيجية 1.1.1

 أجلة من توضع الذي الهدف أهمية مع منها كل ويتفق االستراتيجيات أنماط تتعدد
 تحديد ويمكن االستراتيجي الهدف تحقيق أجل من استخدامها يمكن التي اإلمكانات توافر ومدى
 :(م2013 ،يلي )خضر فيما االستراتيجيات أنواع

 العقالنية االستراتيجية .2
 بها المقصودين الناس استعداد تفترض كما العلمية الدراسة إلى االستراتيجية هذه تستند

. مالسلي المنطقي العلمي التفكير أصول إلى واستنادها لموضوعتيها نظراا  بمتطلباتها لالقتناع
 وللنهوض لوضعها، العلمية الكفاءات تولى وعلى العلمي البحث على تعتمد االستراتيجية وهذه

 اإلدارة في الحديثة األساليب على تعتمد كما منها، المنشودة التغيير حركة وقيادة بمتطلباتها
 .والتنظيم
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  التوجيهية االستراتيجية .1
 بالوظائف للقيام منها لُمستهدفينا األفراد توجيه على تعتمد التي االستراتيجية هي

 القيام على قادر   بأنه فرد كل إقناع خالل من العمل، خطة طبيعة مع تتناسب التي والمهام
 في المشاركة دور تعزيز في ُيساهم مّما فيها، يوجد التي العمل بيئة ضمن به، الخاصة بالمهمة
 .العمل ستراتيجيةا في المشاركين األفراد كافة رأي على بناءا  القرار اتخاذ

 اإلدارية االستراتيجية .1
 ودورها العمل، عن المسؤولة السلطة أو اإلدارة، قوة على تعتمد التي االستراتيجية هي

 التعليمات من مجموعة تضع أنها كما صحيح، بشكل بالعمل للقيام األفراد وتوجيه دعم في
 بأسلوب العمل سير كيفية على يةاإلدار  والرقابة التوجيه، وظيفتي لتحقيق تسعى التي والقواعد
 .الصحيح مسارها في اإلجراءات كافة وضع مراعاة مع مناسب،

 مستويات االستراتيجية 5.1.1

 ،وهي )نجم لالستراتيجية مستويات ثالث بين االستراتيجية اإلدارة مؤلفو فرق لقد
 :(م2002

 :المؤسسة استراتيجية .2
 أنشطة مجموعة بتحديد الخاص السؤال عن باإلجابة للمؤسسة العامة االستراتيجية تنفرد

 مجموعة بتحديد المؤسسة تقوم المؤسسة، استراتيجية :أي) المؤسسة إليها تنتمي التي األعمال
 (.إليها تنتمي التي األعمال أنشطة

 :األعمال وحدات استراتيجية .1
 .معين سوق أو منتج قطاع أو معينة، صناعة على المنافسة كيفية على تركز حيث

 :الوظائف اتيجيةاستر  .1
 .المتاحة الموارد إنتاجية تنظيم على تركز حيث

 لها، المعدة التنظيم لمستويات تبعاا االستراتيجيات من األنواع هذه اختالف من وبالرغم
 .المؤسسة نجاح لتحقيق ومتالئمة متماسكة بطريقة بعضها مع تنسجم أن فيجب

 صياغة االستراتيجية 8.1.1

 وأهدافها المؤسسة أو المنظمة غايات وتحديد وضع ستراتيجيةاال صياغة بعملية ونعني
 وتوجيه المؤسسة رسالة وتحديد ووضوح الشاملة، المستقبلية الرؤية ضوء في وذلك الرئيسية
 عملية تحتوي كما .المخاطر تقليل مع المؤشرة والخارجية الداخلية العوامل وتحليل لتحديد البحث
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 .المناسب االستراتيجي البديل اختيار ثم البديلة، االستراتيجيات تحديد على االستراتيجية صياغة
 :(م2006 ،في )كيني تتمثل األنشطة من مجموعة تشمل المرحلة هذه أن نجد ذلك وعلى
 المؤسسة. رسالة تحديد .1
 األجل. طويل واألهداف الغايات تحديد .2
 والمخاطر. الفرص تحديد الخارجية البيئة دراسة .6
 والضعف. القوة عناصر لتحديد اخليةالد اإلمكانيات دراسة .9
 االستراتيجية. البدائل تحديد .5
 المناسبة. االستراتيجية اختيار .3

 تنفيذ االستراتيجية 1.1.1

 كل تنفيذ مسؤولية تحدد بحيث االستراتيجية، الخطة ترجمة يتطلب االستراتيجية تنفيذ إن
 الخطط تحويل أي ملموس عواق االستراتيجية الخطة جعل هو االستراتيجية فتنفيذ .منها جزء

 يوافق أن لالستراتيجية الفعال التنفيذ مقومات من أنه إال ،تنفيذية خطط إلى االستراتيجية
 االستراتيجية الخطة نجاح أن دراسات عدة أثبتت وقد مناسبة، هيكلة المختارة االستراتيجية

 تحقيق على القدرة عدم عن تنتج المشكالت من كثيراا أن االستراتيجية، مع الهيكلة بتكيف مرتبط
 ،يوضح أهم االحتياجات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية )نجم (9.2) شكل و ،التكيف ذلك

 .(م2002

 

 (: أهم االحتياجات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية1.1شكل )
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 حدود االستراتيجية 20.1.1

 ،ان)علو  منها نذكر حدود هناك لذا المشاكل، بعض تصادف أي استراتيجية إن
2002): 
 المتعلقة والسياسات باألهداف ترتبط االستراتيجية إن: اإلعداد في والصعوبة التعقيد .1

 وكذلك. ومعقدة صعبة عملية منها يجعل ومنهجية السير وهذا وبالخطط بالمؤسسة
 داخل أو خارج من سواء بالمعلومات واالستراتيجية والتخطيط األهداف من كل الرتباط
 والمتميز المتحرك العامل وهو الرئيسي بالعامل مرتبطة وماتالمعل وهذه المؤسسة
 المعلومات نظام بتطوير الحد هذا من التخلص المؤسسة وتحاول ،والمفاجئة بالغموض

 فعالية من درجة أقصى إلى بالوصول لها يسمح متكامل وتخطيط أهداف إعداد ونظام
 .االستراتيجية

 غير صلبة أنها على ألي استراتيجية نتقاداتاال تواجه ما كثير: مرونتها نقص إمكانية .2
 أثناء المؤسسة على تعرض قد التي الفرص من االستفادة عدم إلى تؤدي قد وبذلك مرنة

 نتائج تغيير إلى يؤدي مما اإلعداد، عملية في االعتبار بعين تأخذ ال وهي تنفيذها
 .اإلعداد عند جودتها رغم السلبي االتجاه في االستراتيجية

 تطبيق في المسيرون يصادفها التي العوائق أهم من: التنفيذ عند المعارضة ةإمكاني .6
 قد المعارضة وهذه التنفيذ مستويات مختلف تواجهها التي المعارضة هي االستراتيجية

 هناك فإن ولذلك، .بالمؤسسة األفراد بعض من رفضها بواسطة جذرية أو جزئية تكون
 الممكن من ليس الصعوبة هذه أن إال التنفيذ، في صعوبة وبالتالي اإلعداد في صعوبة
 بعين تأخذها أو منها التخفيف إلى تسعى أن المؤسسة على فإن تماماا، عليها القضاء
 .االستراتيجية المراحل مختلف في االعتبار

 بها، القائم للمؤسسة والقطاع مزايا توفر االستراتيجية أن نالحظ سبق، ما خالل ومن
 قد فرصة أي انتهاز وفي المنظمة بيئة في الموجودة التهديدات على التغلب من تمكنه فهي
 كما قوة، عناصر من به يتمتع ما استغالل ومن باألداء، الداخلية المشاكل مواجهة من له تسمح
 البيئة في والنمو البقاء على قدرته وزيادة تحجره وعدم مرونة تحقيق على االستراتيجية تساعد
 .باستمرار تتغير كانت لو خاصة فيها، يعمل التي

 استراتيجية العمل االسعافي
استراتيجية العمل االسعافي مرتبطة ارتباط وثيق بمكونات منظومة اإلسعاف والطوارئ المعتمدة 

 (:2011وهي )العطار، 
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 الوصول إلى الخدمة من قبل المواطنين. .1
 منظومة االتصاالت والتواصل. .2
 الرعاية السريرية . .6
 الموارد البشرية. .9
 لتوجيه الطبي.ا .5
 اللوائح والتشريعات الناظمة. .3
 التكاملية في الخدمة الصحية. .6
 التقويم والمتابعة . .1
 منظومة التوثيق المعلوماتي. .2

 منظومة التمويل. .10
 منظومة التعليم. .11
 الوقاية . .12
 التثقيف المجتمعي. .16
 البحث العلمي لخدمات اإلسعاف. .19

والتطوير ظهر وحدات التخطيط باحثة والتواصل مع من خالل التحليالت التي أجرتها ال
للباحثة أنه الوجود الستراتيجيات مستقلة لكل جهة ، حيث أن وحدة االسعاف والطوارئ ترتبط 
باستراتيجية وزارة الصحة الفلسطينية حتى أن استراتيجية الوزارة لم تتحدث عن اإلسعاف إال من 

لمدني والخدمات الطبية هامة، والدفاع افقط ولم تتناول االسعاف كمنظومة  ناحية طبية
يوجد أهداف  العسكرية مرتبطتان بوزارة الداخلية ، وأن ماورد في استراتيجية وزارة الداخلية ال

 . االسعاف والطوارئ الحكومي خدماتتراعي توحيد منظومة 
كما تبين أنه يوجد جسم يربط جميع مقدمي خدمات اإلسعاف والطوارئ بمن فيهم 

، ولكنه اليتوفر لديها ى اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ اإلسعاف الحكومي تحت مسم
استراتيجية موحدة تنظم كافة التدخالت والخدمات التي يزودها مقدمي خدمات اإلسعاف 
والطوارئ الحكومي ، وبالتالي هذا يتطلب ايجاد استراتيجية ضمن منظومة متكاملة تساهم في 

اإلسعاف والطوارئ الحكومي وفق المعيار الدولي توحيد العوامل التي من شأنها تطوير منظومة 
 والمتطلبات المحلية في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وبعد أن تطرقت الباحثة في هذا المبحث إلى مفهوم االستراتيجية موضحةا خصائصها 
والطوارئ الحكومي في قطاع غزة  وعناصرها مروراا بأهميتها، يمكن القول أن منظومة االسعاف
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ال تمتلك استراتيجية إسعاف وطوارئ موحدة، بمعنى أنه يوجد ثالث مزودين وهم )الدفاع 
المدني، وزارة الصحة، الخدمات الطبية العسكرية( وكل منهم ال يتبع استراتيجية عمل موحدة، 

قعية لضمان توحيد واضحة ووا ومقترحات تقديم توصياتتأتي لوبالتالي فإن هذه الدراسة 
 استراتيجية االسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة.

 
 منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة –المبحث الثالث 

 مقدمة 2.1.1

التي تتمتع بها منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي، يأتي هذا المبحث  لألهميةنظراا 
والتعرف على  وارئ الحكومي في قطاع غزة،اإلسعاف والط اتللتعرف على أهم مزودي خدم

 اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ كون أن مزودي خدمات االسعاف والطوارئ جزء ال يتجزأ منها 
ووصوالا إلى الجهات الحكومية المزودة  مهامهاأهم نشأتها ومروراا بوذلك من خالل سرد 

 لخدمات اإلسعاف والطوارئ.

 والطوارئ اللجنة العليا لإلسعاف 1.1.1

استفاد  وقد ناظم رسمي لالسعاف والطوارئ ، هازيعاني قطاع غزة من غياب ج    
-2001عدوان  الناتجة عن المسئولين عن خدمات اإلسعاف والطوارئ من الدروس والعبر

 ،م  2010في عام على قطاع غزة حيث تم إنشاء اللجنة العليا لالسعاف والطوارئ  2002
والخدمات  المدني والدفاع الصحة وزارة من والطوارئ لإلسعاف العليا الوطنية اللجنةتتكون 

 مؤسسات من وعدد الدولي األحمر والصليب الفلسطيني األحمر والهالل الطبية العسكرية
 .المدني المجتمع

 روح علي والحفاظ والوفاء الحرص من انطالقاا  والطوارئ لإلسعاف العليا اللجنة تشكيل تم 
 تطبيق علي والوقوف الشعب ةخدم في اللجنة لتكون المهام وتوزيع الجميع نبي المشترك العمل
. ة مشترك عمليات غرفة خالل من وتنسيق بتوافق والعمل القانون ةلخدم والمسؤوليات المهام
 تنسيق بغية غزة على العدوان بعد اتخاذها تمّ  التي الخطوات أهم من العليا اللجنة تشكيل يعتبر
 في والطوارئ لإلسعاف العليا اللجنة بأن يذكر، عالية وكفاءة أكثر بفاعلية خدمةال لتقديم الجهود
 الرئيسية العامة االدارات كل من عضواا 16 عضوية و د. مدحت محيسن برئاسة هي الوزارة
  .مسئولة ولجان عامة خطة عمل ولكل بالوزارة مركزية ودوائر إدارات و للوزارة المساعد والوكيل
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 لعليا لإلسعاف والطوارئاللجنة ا مهام -
  المحافظات ةكاف في ميدانياا  العمل توزيعمن خالل اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ تم 

 :  (2002)تقرير صحفي ، وذلك كما يلي
 في المرضي ونقل األولية والرعاية المستشفيات داخل الخدمات الصحوووووة وزارةتقدم  .1

 .الحدودية والنقاط المعبر
 األحداث ومواقع المنازل من والنقل المستشفيات خارج لاعماأل جميع األحمر الهالل .2
 – زالزل)  طبيعية وكوارث حرائق من الداخلية الحوادثيقوم بتغطية كافة  المدني الدفاع .6

 .( فيضانات -أمطار
 المواقع داخل والمسؤوليات األعمال كل تغطيةب العسكرية تقوم الطبية الخدمات .9

 مواقع وفي والشرطة األمنية واألجهزة الوطني مناألى لد ريةالعسك والنقاط العسكرية
 . التدريب

 اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ ـازاتنجإ -
 . اللجنة أعضاء جميع بين والتوافق التنسيق .1
 . وطنية طوارئ خطة صياغةو  عدادإ العمل على .2
 يروالمعا المواصفات ضمن اإلسعاف بسيارة والتعريفلمعايير وا المواصفات وضع .6

 . الدولية
 طبية تجهيزات من اإلسعاف سيارة داخل موجودات من مطلوب هو ما ىعل االتفاق .9

 . وعالج وأدوية
 أي وحل التفاهم ليةآو  اللجنة أعضاء لكافه واالنضباطية اإلدارية اللوائح كافة وضع .5

 . طارئة قضية
 هيلوالتأ بالتدريب خاص معيارو  اإلسعاف للكادر لإلعداد والبرامج األسس وضع .3

 . والمسعفين اإلسعاف ضباط لالخوة
  .العبر ودروس النتائج، وأخذ  غزة ىعل المتكررةعدوان ال اتفتر  خالل لألداء تقييمعمل  .6

 الدفاع المدني الفلسطيني 1.1.1

إن الدفاع المدني بمفهومه الواسع يعني تجنيد كافة الطاقات البشرية واإلمكانيات المادية 
صة وعامة ضد المخاطر التي تهدد حياة السكان في البالد سواء أفراد وجماعات ومؤسسات خا
نما مسؤولية كافة طبيعية كانت مخاطر صناعية أو ، كما ال يقتصر ذلك على جهة معينة وا 
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فئات المجتمع. كما تتزايد أهمية الدفاع المدني في الكثير من دول العالم المتقدمة والنامية، 
 (.م2006 ،سبيل توفير األمن والحماية واالستقرار )الصقوربسبب الحاجة الكبيرة له، وذلك في 

ز ضمن هيكلية وزارة الداخلية وذلك لحماية أرواح هاوالدفاع المدني الفلسطيني هو ج
السكان وممتلكاتهم في وقت الحرب أو السلم، سواء في الكوارث الصناعية أو الطبيعية، وتأسس 

قرار من الرئيس الفلسطيني، وأقر قانونه في م وذلك ب1223الدفاع المدني الفلسطيني سنة 
م، كما أقرت لوائحه التنفيذية 1221لسنة  6م بموجب قانون رقم 1221المجلس التشريعي سنة 

م من المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث تمت المصادقة عليه من الرئيس 2001سنة 
ات قبل إنشاء الدفاع المدني وكانت الخدمات التي تقدم في هذا المجال تابعة للبلدي الفلسطيني.

الفلسطيني، حيث كان يتم إدارة خدمات اإلطفاء فقط من خالل مكاتب في كل بلدية على حدا، 
مكتب في بلديات مختلفة، في الضفة الغربية وغزة، وكانت الخدمات تعاني من  19بلغت 

ا أدى إلى الضعف وقصر اإلمكانيات وغياب القيادة والتنسيق على المستوى الوطني، وهو م
الحاجة لوجود الدفاع المدني كجهة مسؤولة عن اإلجراءات الضرورية في عمل الدفاع المدني 

 .(م2001حقوق اإلنسان، لالهيئة الفلسطينية ) الفلسطيني
م، والذي تم بموجبه تشكيل المديرية 1221لسنة  6كما أقر قانون الدفاع المدني رقم 

المجلس األعلى للدفاع المدني، الذي يضم إلى جانب العامة للدفاع المدني، باإلضافة إلى 
مديرية الدفاع المدني العديد من المؤسسات الحكومية، كما توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل 

رشادات في إدارة الموارد لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني.  وا 
 آليات عمل الدفاع المدني الفلسطيني -

قيادة المدير العام ويساعده في ذلك مدراء الدوائر يعمل الدفاع المدني بهيكلية تحت 
 (:م2011 ،التخصصية التالية )الرضيع

 .واإلنقاذ ة اإلطفاءإدار  .1
 اإلسعاف والطوارئ. إدارة .2
 السالمة العامة. إدارة .6
 المتابعة والتفتيش. وحدة .9
 ة الشؤون الماليةوحد .5
 وحدة التنظيم واإلدارة.  .3
 ة التدريب.إدار  .6
 والدولية. ة العالقات العامةإدار  .1
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كما ويتم العمل وتنظيمه من خالل مدراء المناطق الذين يشرفون على العمل الميداني 
 سيتم ،اليومي كل  في منطقته فيما يختص اإلطفاء واإلنقاذ ومتابعة شؤون السالمة العامة

الحكومية التي تقدم خدمات  إلداراتكونها إحدى ا والطوارئ اإلسعاف ةإدار  عن هنا فقط الحديث
 مسئولة عن المواضيع التالية:، وهي اإلسعاف والطوارئ للمواطنين في حاالت الحرب والسلم 

تقديم خدمات اإلسعاف األولي بحيث ترافق سيارة اإلطفاء واإلنقاذ سيارة إسعاف مجهزة  .1
 بطاقم مكون من ثالثة مسعفين للتعامل مع الحاالت المصابة على أرض الحدث.

 افية األخرى مثل جمعية الهالل األحمر ووزارة الصحة وغيرهم.التعاون مع المؤسسات االسع .2
تعميم مفاهيم اإلسعاف في المرافق العامة والخاصة بحيث يتم تجنيد متطوعين مساندين  .6

 .لعمل وحدات اإلسعاف في حالة الكوارث الطبيعية وكذلك الصناعية
قامة المستشفيات الم .9 يدانية والعيادات المؤقتة المساهمة في بناء إدارة األزمات والكوارث وا 

 والمساهمة في عمليات اإلخالء واإلنقاذ.
 رفع كفاءة طواقم اإلسعاف من خالل تدريبهم عن طريق الدورات التخصصية المختلفة. .5
 إدارة اإلسعاف والطوارئ في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني -

تقوم إدارة إحدى إدارات الدفاع المدني وهي إدارة مهمة في االستجابة العاجلة و 
 ( :2011اإلسعاف والطوارئ في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بالمهام التالية )الرضيع، 

تقديم خدمات اإلسعاف األولي بحيث ترافق سيارة اإلطفاء واإلنقاذ سيارة إسعاف مجهزة  .1
 بطاقم مكون من ثالث مسعفين للتعامل مع الحاالت المصابة على أرض الحدث.

سات المقدمة لإلسعاف والطوارئ األخرى مثل جمعية الهالل األحمر التعاون مع المؤس .2
 الفلسطيني ووزارة الصحة وغيرهم .

تعميم مفاهيم اإلسعاف في المرافق العامة والخاصة بحيث يتم تجنيد متطوعين مساندين  .6
 لعمل وحدات اإلسعاف في حالة الكوارث الطبيعية والصناعية.

قامة المستشفيات الميدانية المساهمة في بناء إدارة األزمات  .9 والكوارث الطبيعية وا 
 والعيادات المؤقتة والمساهمة في عمليات اإلخالء واإلنقاذ .

متابعة كل جديد فيما يخص خدمات اإلسعاف لرفع كفاءة طواقم اإلسعاف من خالل  .5
 الدورات التخصصية من قبل مختصين داخليين وخارجيين . 

 ي الدفاع المدني الفلسطينية اإلسعاف والطوارئ فإدار هيكلية  -

المدير العام ومنه يندرج مساعدي  بتتكون هيكلية الدفاع المدني من المدير العام ونائ
المدير العام من أهمهم مساعد المدير العام لشئون العمليات والطوارئ والذي تندرج تحت 
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ستجابة وعلى رأسهم إدارة مسئولياته اإلدارات الميدانية الفاعلة في االستجابة العاجلة للنداءات اال
يوضح هيكلية إدارة اإلسعاف والطوارئ في المديرية العامة  (5.2)شكل و  اإلسعاف والطوارئ.

 للدفاع المدني.
 

 
  ( يوضح هيكلية إدارة اإلسعاف والطوارئ في المديرية العامة للدفاع المدني4.1شكل )

 (م1028المصدر/ )وحدة التنظيم واإلدارة, 

وجود قسم لإلسعاف والطوارئ في كل مركز من مراكز الدفاع المدني  يضاف لما سبق
وذلك  يارة إسعاف واحدة في بعض المراكزحسب هيكلية الدفاع المدني الفلسطيني يتوفر منها س

بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وقلة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال، إذ يعتبر 
مي خدمات اإلسعاف والطوارئ الميدانيين والرئيسيين وترافق سيارات الدفاع المدني أحد أهم مقد

اإلسعاف مركبات اإلنقاذ واإلطفاء في كافة الحوادث الميدانية، يضاف لما سبق االستجابة على 
 .(102كافة نداءات االستغاثة والتي يتم االتصال بها على الرقم الوطني المجاني )

 الطوارئ في الدفاع المدني الفلسطينيالمحطات التابعة إلدارة اإلسعاف و  -
 جباليا . إسعاف محافظة الشمال _قسم   .1
 ._ غزة اإلسالمتل إسعاف  سمق . .2
 ._ غزة حي التفاحإسعاف  قسم  .6
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 الوسطى _ البريج .إسعاف قسم  .9
 . خانيونسإسعاف قسم  .5
 إسعاف رفح .قسم  .3

 الخدمات الطبية العسكرية 1.1.1

تعد وزارة الداخلية واألمن الوطني من الوزارات المهمة في الحكومة الفلسطينية؛ وذلك 
لما تتحمله من مسؤولية كبيرة التعقيد في ظل ظروف ومعطيات صعبة، كما ساهمت وزارة 

كثير من المشاكل والصعوبات، وتوفير بيئة عمل مالئمة من خالل الداخلية في إيجاد حلول ل
شبكة حاسوب مترابطة، تربط جميع اإلدارات المختلفة، باإلضافة إلى إيجاد البدائل المالئمة 
وتطوير العمل في وزارة الداخلية، كما أنها عملت في تسهيل اإلجراءات والعمليات اإلدارية، 

من عدة أركان، تتمثل في أجهزة من ضمن هذه األجهزة جهاز وتتكون أركان وزارة الداخلية 
 (.م2015المصري، ) الخدمات الطبية العسكرية

كما يعتبر جهاز الخدمات الطبية العسكرية جهة حكومية صحية تقوم بتقديم الخدمة 
 كزمرا في بالموقوفين والعناية، المعتمدة واألنظمة اللوائح وفق العسكريين أُلسرالصحية والطبية 

باإلضافة إلى إشراف  ،منهم والمرضى المصابين تأهيل إعادة على والعمل واإلصالح، التأهيل
، العسكرية )نشرة الخدمات الطبية عيادات متفرقة في قطاع غزة 1الخدمات الطبية على 

 (.م2016
 العسكرية الطبية الخدمات في والطوارئ واإلسعاف العمليات إدارة -

 قدوم معفي الخدمات الطبية العسكرية  والطوارئ واإلسعاف إدارة العمليات إنشاء تم
م وكانت مسماها دائرة 1229 عام أواخر في الوطن أرض إلى الفلسطينية الوطنية السلطة

 3م أصبحت 1225وفي عام  ، وبلغ عدد السيارات حينها سيارتين فقط ،اإلسعاف والطوارئ
 سيارة  معظمها بحالة جيدة.  12م  إلى 2011وقد وصل عدد السيارات في عام  ،سيارات

تكمن مهام إدارة العمليات واالسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية العسكرية فيما يلي )أبو و
 :(م2011 ،حسين
 .العسكريين لجميع اآلمن والنقل األولى اإلسعاف خدمات القيام بتقديم .1
 .المحافظات جميع في واإلصالح التأهيل مراكز جميع تقوم بتغطية .2
 .التدريب المختلفة ومراكز العسكرية الدورات يةتغط .6
 عام. بشكل الطوارئ والكوارث أوقات في األولى اإلسعاف خدمات تقديمب المشاركة .9
 اإلسعاف المختلفة. فرق وتجهيز الطوارئ خطط تنفيذ على تقوم باإلشراف .5
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 الداخلية. وزارة وأنشطة لفعاليات والتثقيفية االسعافية والتغطية اإلشراف .3
 العامة. واألنشطة الوطنية والمهرجانات االحتفاالت جميع يةتغط .6
 تدريبية مختلفة. دورات القيام بعقد .1

 العسكرية الطبية الخدمات فيهيكلية إدارة العمليات واالسعاف والطوارئ  -
تتوفر هيكلية واضحة ومعتمدة لدى إدارة العمليات واإلسعاف والطوارئ في الخدمات 

 (:م2011 ،)حسين (3.2)لشكل الطبية العسكرية يوضحها ا
 

 
في الخدمات الطبية  والطوارئ واالسعاف بإدارة العمليات الخاص التنظيمي الهيكل ( يوضح1.1شكل )

 العسكرية.
 م(.1028المصدر )حسين, 

 المحطات التابعة إلدارة العمليات واالسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية العسكرية -
محطات رئيسية وهي  1تضم إدارة العمليات واالسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية 

 (:م2011 ،كالتالي )حسين
 .محطة مستشفى كمال عدوان .1
 .محطة عيادة حجازي .2
 .محطة أنصار .6
 .محطة عيادة الوسطى .9



91 
 

 .محطة عيادة خانيونس .5
 .محطة  المستشفى الجزائري .3
 .محطة عيادة رفح .6
 .محطة معبر رفح .1

 وزارة الصحة الفلسطينية  4.1.1

 وزارة الصحة ماهية -
لفلسطينية الوزارة المسؤولية عن صحة المواطنين العامة في تعتبر وزارة الصحة ا

فلسطين، وتتبع لها كافة المشافي والمراكز الصحية الفلسطينية التي تنتمي إلى القطاع 
الحكومي، وتعمل الوزارة على تقديم إحصاءات متعلقة في المجال الصحي في فلسطين)وزارة 

 م(.2011الصحة الفلسطينية، 
 رؤية ال -

إلى مجتمع فلسطيني معافى بتمتع برعاية صحية شاملة وراقية وذات جودة الوصول 
 عالية.

 رسالة لا -
الرقي بالممارسات الصحية للمواطن الفلسطيني وخاصة الفئات المهمشة، من خالل 
تقديم خدمات صحية عادلة وشاملة ومتوفرة وآمنة قائمة على االدلة، وتتركز حول المستفيد، من 

صحية، ومبادرات اجتماعية، ووضع سياسات بطريقة متكاملة، ومتعددة خالل تنفيذ برامج 
 المجاالت.

 مبادئ العامةال -
يوجد مجموعة من المبادئ لوزارة الصحة الفلسطينية تتمثل فيما يلي )وزارة الصحة 

 م(:2011الفلسطينية، 
 تقديم خدمات الرعاية الصحة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني. .1
ية والرعاية الصحية بجودة عالية للجميع وذلك بعدالة ومساواة، تقديم الخدمات الصح .2

 باإلضافة إلى االهتمام بالفئات المهمشة، وخاصة المعزولة منها.
 .الحكم الرشيد .6
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 األهداف االستراتيجية  -
 وطنية استراتيجية أهداف ستة على 2022 -2016 الصحي القطاع استراتيجية ترتكز

 الصحية، االستراتيجية الوطنية الخطة)بالتالي وتتمثل ،الشركاء مع عليها والتوافق التشاور تم
 (:م2016
 الخدمات توطين على والعمل المواطنين لجميع شاملة صحية خدمات توفير ضمان .1

 .فلسطين في الصحية
 المجتمعي الصحي والوعي الوقائية الصحية والرعاية السارية غير األمراض إدارة تعزيز .2

 .االجتماعي النوع وقضايا
 .الصحية الخدمة تقديم نواحي كافة في الجودة نظم مأسسة .6
 .الصحية البشرية الموارد إدارة نظام وتطوير تعزيز .9
 القوانين وتعزيز الصحي للقطاع الفاعلة اإلدارة ذلك في بما الصحية الحوكمة تعزيز .5

 .الخدمات مقدمي بين ما والتكامل القطاعات عبر والتنسيق والتشريعات
 التكاليف مواجهة في الفلسطيني للمواطن المالية الحماية وتعزيز الصحي التمويل تعزيز .3

 .الصحية
 وحدة اإلسعاف والطوارئ -

 تحقيق إلى تسعى وهي الفلسطينية الصحة وزارة في والدوائر الوحدات إحدى هي
 (:م2011 ،الفلسطينية الصحة وزارة) التالية األهداف
 التخطيط بأهمية االولية والرعاية تشفياتالمس في خاصة الطبية الطواقم لدى الوعي رفع .1

 .للطوارئ واالستعداد
 .الشركاء مع الصحية اتالخدم مقدمي جميعل صحية وطنية طوارئ خطة عمل .2
 .الكوارث وآثار آثارها ومواجهة الطوارئ في العاملين لدى الكفاءة رفع .6
 .االداء مستوى لرفع المطلوبة االمكانيات توفير .9
 .المجال في للعاملين المستمر للتدريب التحتية والبنية التدريب توفير .5
 .عليها والعاملين االسعاف لسيارات األداء ورفع العمل تنظيم .3

 :والطوارئ اإلسعاف وحدة مهام -
في وزارة الصحة ما يلي )وزارة الصحة  والطوارئ تتضمن مهام عمل وحدة اإلسعاف

 (:م2011 ،الفلسطينية
 .الطوارئ ألقسام شامل تقييم عمل .1
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 .الطوارئ ألقسام ومعتمدة موحدة بروتوكوالت عمل .2
 .مستشفى لكل طوارئ خطة عمل .6
 .صحية وطنية طوارئ خطة لعمل وصوالا  محافظة لكل صحية طوارئ خطة عمل .9
 بين وكذلك الوزارة في المختلفة والوحدات االدارات بين ما والتنسيق االتصال تفعيل .5

 .لطوارئوا الكوارث مع التعامل يخص فيما المعنيين الشركاء
 االستعداد مجال في العاملة والمجالس والهيئات اللجان جميع في الوزارة تمثيل .3

 .والطوارئ الكوارث آلثار واالستجابة والتحضير
 .والطوارئ االسعاف في للعاملين الالزم التدريب عمل .6
 .االسعاف سيارات أداء لتنظيم والنظم اآلليات وضع .1

 رة الصحة هيكلية وحدة االسعاف والطوارئ في وزا -
ولكن بعد  ،ال تتوفر هيكلية واضحة المعالم لوحدة االسعاف والطوارئ في وزارة الصحة

ويوضحها شكل  إجراء المقابالت مع المعنيين توصلت الباحثة إلى الهيكلية الداخلية التالية
(6.2:) 

 
 يوضح الهيكل التنظيمي الخاص بوحدة اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة :(5.1) شكل

 م(.1028, الباحثةالمصدر/ )
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 المراكز التابعة لوحدة اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة  -
 ،مراكز 2تشتمل وحدة اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة على مراكز رئيسية وعددها 

 (.م2011 ،)حليوة مراكز 9ومراكز فرعية وعددها 
 .الصحة وزارة في ارئوالطو  اإلسعاف وحدة تتبع التي المراكزيوضح ( 1.2وجدول )

 المراكز التي تتبع وحدة اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة(: 2.1جدول )

 المراكز الفرعية المراكز الرئيسية المحافظة

 رفح
 مركز اسعاف معبر رفح البري

 شعبة مستشفى االمارات
 مركز اسعاف مستشفى النجار

 خانيونس
 األوروبي مستشفى اسعاف مركز

- 
 عاف مستشفى ناصرمركز اس

 شعبة عيادة النصيرات مركز اسعاف مستشفى شهداء األقصى الوسطى

 غزة
 مركز اسعاف المحطة المركزية

 مركز اسعاف مستشفى الشفاء شعبة مستشفى الحرازين
 مركز اسعاف مستشفى الرنتيسي

 شعبة مستشفى بيت حانون مركز اسعاف بيت المقدس الشمال
 (.م1028, لباحثة باالستناد إلى مقابلة حليوةإعداد ا) :المصدر

اإلسعاف والطوارئ  اتتوزيع الموارد البشرية والمادية التابعة لمزودي خدم 1.1.1
 الحكومي في غزة

 الموارد من الحتياجاتها دقيق بتحليل تقوم البعيد المدى إلى تنظر التي المنظمات إن
 م(.2001)زايد،  العاملة القوى وتنمية طويرتل البعيد المدى االعتبار بعين تأخذو البشرية، 

يوضح توزيع الموارد البشرية والمادية التابعة لمزودي خدمة اإلسعاف  (2.2وجدول )
 .والطوارئ الحكومي في غزة

 توزيع الموارد البشرية والمادية التابعة لمزودي خدمة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في غزة :(1.1جدول )

الطبية  الخدمات نوع المركبة
 العسكرية

الدفاع 
 المدني

 اإلجمالي وزارة الصحة

 21 22 11 44 (Stand rat)ٍ  سيارة إسعاف عادية
 0 0 10 10 (ICUسيارة إسعاف )

 1 1 2 0 والنقل اإلصاباتخاصة متعدد  إسعافسيارة 
 - - - - )إمداد( سيارة دعم لوجستي
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الطبية  الخدمات نوع المركبة
 العسكرية

الدفاع 
 اإلجمالي وزارة الصحة المدني

 - - - - سيارة عمليات متحركة
 - - - - خدمات اإلسعافمركبة إدارية خاصة ب
 - - - - أخرى

 51 45 21 21 اإلجمالي
 االسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة لمزودي خدماتالموارد البشرية 

 11 21 22 20 إداريين 
 251 214 10 12 سائقين 

 15 1 11 21 مسعفين / ضباط اسعاف
 111 241 45 41 اإلجمالي 

 ثةالمصدر/ مقابالت أجرتها الباح



 

 

 

 الثالثالفصـل 

 الدراسات السابقة
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 الدراسات السابقة: الثالثالفصل 
 

 الفلسطينيةالدراسات  2.1

دور اإلسعاف الحكومي في مواجهة الكوارث : "بعنوان( م1025, العطار والمغيردراسة ) .2
 "واألزمات الصحية

 قطاع في فخدمات اإلسعا تقديم في الحكومي اإلسعاف دور إبراز إلى الدراسة هدفت
عدة  بدائل وتحديد ،غزة قطاع الطارئة على الميدانية المتتالية واألحداث الكوارث خالل غزة

 المواد استنزاف من يقلل مما غزة قطاع في الحكومي اإلسعاف عمل منظومة وذلك لتوحيد
 صفيالو  المنهج انواتبع الباحث ،للمواطنين المقدمة الخدمات جودة من ويحسن والبشرية المادية
وتم  غزة قطاع في والطوارئ اإلسعاف خدمات لمقدمي القائم الوضع الذي وصف التحليلي
 .السابقة الفترة خالل قدمت التي للخدمات واإلحصائيات المهام تحليل
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 .الميداني في حاالت األزمات والكوارث اإلسعاف خدمات تقديم في واضح قصور يوجد .1
 المدني الدفاع طواقم بين ما الميداني اإلسعاف ألعمال الميداني التنسيق في تداخل .2

حاالت الكوارث  في العسكرية وخاصة الطبية والخدمات الصحة ووزارة حمراأل والهالل
 .ةتغاثاالس نداءات لتعدد نظراا  ،المختلفة

 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
لهذا  لما واحدة مظلة تحت الوطنيةوالطوارئ  عافاإلس منظومة توحيد التعجيل في .1

 .االستنزاف من الدولة مقدرات على في الحفاظ أهمية األمر من
 لمواطنين.اورعاية  اإلسعاف والطوارئ بخدمات مختصة وطنية هيئة تشكيل .2
 العام بالقطاع والطوارئ اإلسعاف في البشرية للموارد والتأهيل التدريب منظومة توحيد .6

 المدني. لمجتمعا ومؤسسات
 في الفلسطيني المدني للدفاع العامة المديرية "دور :بعنوان (م1021, صادق)دراسة  .1

 م".1021 غزة قطاع على االسرائيلي العدوان خالل األزمة إدارة
 عدوان أزمة إدارة في المدني الدفاع جهاز دور على التعرف إلى الدراسة هدفت

 الدفاع جهاز أداء حول عالقة ذات جهات موعةمج استطالع وتم ،غزة محافظات في م2019
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 توزيع وتم ،التحليلي الوصفي المنهج دراسته خالل الباحث اتبع. األزمة وقوع أثناء المدني
 .العالقة ذات للجهات واألخرى ،المدني الدفاع جهاز في العاملين على إحداهما استبانتين

 : التالية للنتائج الدراسة توصلت وقد
 المدني الدفاع في العاملين نظر وجهة من بلغت لألزمات التخطيط مجال نسبة أن .1

 .العالقة ذات الجهات نظر وجهة من %31.9 وبلغت ،61%
 ،%36.5 الجهاز في العاملين نظر وجهة من بلغت األزمة اتصاالت مجال نسبة أن .2

 .العالقة ذات الجهات نظر وجهة من %30.3 وبلغت
 المعلومات مجال نسبة أما ،%62 بلغت األزمة وقوع أثناء القرارات اتخاذ نسبة أن .6

 .المدني الدفاع جهاز في العاملين نظر وجهة من النسبتين وهذه %31.3 بلغت
 : التالية التوصيات الدراسة وقدمت
 .والطوارئ لإلسعاف األعلى والمجلس ،المدني للدفاع األعلى المجلس تفعيل .1
 في معها يتعامل التي والجهات مدنيال الدفاع جهاز بين مشتركة بيانات قاعدة إنشاء .2

 .الميدان
 في معها يتعامل التي العالقة ذات والجهات المدني الدفاع بين مناورات تنفيذ ضرورة .6

 .األزمات إدارة على للتدرب الميدان
 القطاع دعم في ودوره الدولية المنظمات مع التنسيق" :بعنوان (م1024, الغوطي) دراسة .1

 ".غزة بقطاع الحكومي الصحي
 القطاع دعم في ودوره الدولية المنظمات مع التنسيق على التعرف إلى الدراسة هدفت

 الصحي والقطاع الدولية المنظمات بين التنسيق طبيعة  ومعرفة غزة، قطاع في الصحي
 إلى باإلضافة التنسيق، عملية أمام حائالا  تقف التي المعوقاتتحديد و  ،غزة بقطاع الحكومي
 المنظمات بين التنسيق عملية وتطوير تفعيل في تساهم التي مقترحاتال أهم على التعرف
 في معتمدة التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت. الحكومي الصحي والقطاع الدولية
 المسح أسلوب استخدمت وقد ،الدراسة لمجتمعي والمقابلة االستبانة أداة على البيانات جمع

 .(36) عدده البالغ دراسةال مجتمع حجم لصغر وذلك الشامل
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 كبيرة بدرجة يساهم الحكومي الصحي والقطاع الدولية المنظمات بين الجيد التنسيق أن .1
 .الصحي القطاع لدعم التمويل استغالل حسن في
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 طاعوالق الدولية المنظمات بين التنسيق من عالية بدرجة تحد التي المعوقات أهم أن .2
 .غزة قطاع في السائدة السياسية األوضاع الحكومي الصحي

 :التالية التوصيات الباحثة وقدمت
 السيما عليه، هو مما أفضل بشكل الدولية المنظمات مع الشراكة تقوية ضرورة .1

 ،غزة قطاع في الصحية الخطط إعداد في اشراكهم خالل من األجنبية، المنظمات
 .والطوارئ األزمات لمواجهة

بعاده الوطن أرجاء كافة في الصحي العمل توحيد ورةضر  .2  السياسية الخالفات عن وا 
 .السائدة

 االستجابة خطة تقييم – الكوارث لمجابهة "التخطيط :بعنوان (م1021, سالمة)دراسة  .1
 ".الفلسطينية الحكومية في المؤسسات للطوارئ

 المؤسسات يف للطوارئ االستجابة خطة توفر مدى عن الكشف إلى الدراسة هدفت
 والمشكالت، التحديات أهم على الضوء تسليط خالل من ذلكو  وتقييمها، الفلسطينية الحكومية
 بهدف االستجابة؛ مرحلة في وخاصة الكوارث، لمجابهة المخططون التي يواجهها والعوائق
 .اختبارها وطرق الرسمية للمؤسسات خطة استجابة لعمل مقترحات وضع

 باستخدام المسحي، المدخل خالل من التحليلي الوصفي هجالمن الباحث استخدم وقد
 مصادرها من جمعت التي المتوفرة والمعلومات البيانات جانب إلى البيانات، أداة لجمع االستبانة
 العاملين والضباط واالشرافية اإلدارية المسميات أصحاب من الدراسة مجتمع وتكون، المختلفة

 للكوارث، الميدانية باالستجابة المعنية والوزارات رية،العسك العامة لألجهزة المقرات في
 ووزارة الصحة، ووزارة العامة، األشغال ووزارة المدني، والشرطة، الدفاع وهم برام اهلل والمتواجدين

 .وضابطاا  موظفاا  692 والبالغ عددهم ،الزراعة ووزارة البيئة ووزارة والتعليم، التربية
 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت
 الرسمية في المؤسسات الطارئة والحاالت الكوارث إدارة نظام في شديد ضعف هناك .1

 والتنظيمي والتنسيقي. والتخطيطي اإلداري المجالب الطوارئ لحاالت باالستجابة
 .الميداني العمل في والتخصصية القيادية المرجعية هناك ضعف شديد في تحديد .2
 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
االستراتيجية  الخطط ضمن التأهب وبرامج المخاطر، من الحد مفهوم إدماج ضرورة .1

 لمؤسساتهم. والتنموية
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 مراحلها، وتوحيد كافة في الكوارث بإدارة الخاصة والتشريعات القوانين تطوير ضرورة .2
 .الكوارث إلدارة وطنية مرجعية

 بها تمر التي الكوارث ارةإد في الحكومي القطاع "دور :بعنوان (م1021, المصري) دراسة .4
 غزة قطاع لها تعرض التي الحرب دراسة حالة – مواجهتها وأساليب غزة محافظات مناطق
 .م"1008 عام نهاية

 العدوان كارثة إدارة في الفلسطينية الحكومة قدرة مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 ومروراا  األمثل ستعدادباال بداية ،غزة محافظات مناطق به مرت الذي م2001 عام نهاية

عادة بالتعافي وانتهاء والصمود باالستجابة  مواجهة في الحكومية الجهود توحيد وسبل ،البناء وا 
 .المتكررة االسرائيلية االعتداءات

 مجتمع مفردات لجميع الشامل المسح وأسلوب التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم
 الباحث واستخدم ،العدوان خالل عملت التي اإلدارية ارئالطو  طواقم بكافة تمثلت والتي ،الدراسة
 .لذلك خصصت استبانة

 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت
 المعلومات ألنظمة النسبي والوزن ،%30.6 بلغ اإلداري للتنظيم النسبي الوزن أن .1

 .%52.5 واالتصاالت
 للتخطيط النسبي الوزنو  ،متوسط بتقدير %56.9 واإلمكانيات للموارد النسبي الوزن أن .2

 .الكوارث إدارة في دورها مع قيست السابقة المحاور وجميع %91.1 كان للطوارئ
 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
 يتعلق ما كل دائم بشكل وتتولى الوزراء رئاسة لمؤسسة تتبع للكوارث مركزية إدارة إنشاء .1

 .بالكوارث
 .الميدان في العاملة نيةالوط الفصائل كافة مع التنسيق مستوى رفع  .2

 دراسة ,والكوارث األزمات إلدارة الجاهزية مدى" :( بعنوانم1022, الرضيع) دراسة .1
 ".غزة قطاع في المدني الدفاع جهاز ضباط على مسحية

 لمواجهة غزة قطاع في المدني الدفاع جهاز جاهزية مدى معرفة إلى الدراسة هدفت
 الالزمة والمعلومات المالئم التخطيط توفر ىمد عن الكشف خالل من والكوارث األزمات
 والتعرف والكوارث األزمات لمواجهة الالزمة والتقنيات المعدات توفر ومدى ،التدريب وبرامج
 الباحث واستخدم ،غزة قطاع في المدني الدفاع لجهاز األزمة إلدارة فريق تكوين أهمية على

 كأداة لذلك مخصصة استبانة توزيع وتم سابقةال األدبيات من واستفاد ،التحليلي الوصفي المنهج
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 استرداد مع فرداا  192 عددهم والبالغ المدني الدفاع ضباط كافة على توزيعها وتم للبحث رئيسة
 .النتائج ألفضل الوصول لضمان الشامل الحصر أسلوب الباحث استخدم ،منها 112
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 بوووالتخطيط اإلدارة تقووووم حيوووث ،والكووووارث األزموووات إلدارة التخطووويط بعمليوووة التوووزام هنووواك .1
 .حدوثها فور والكوارث األزمات مع للتعامل االستباقي

 نجوواح فووي بووالغ دور لهووا والتووي بالمعلومووات الموودني الوودفاع إدارات قبوول موون اهتمووام يوجوود .2
 .األزمة إدارة عملية تدابير كافة

 .األزمة إلدارة  الالزمة المكتسبة أو شخصيةال سواء القيادية المهارات توفر أظهرت .6
 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
 اإلدارة تتبوع ،مؤسسة كل في والكوارث األزمات إلدارة مستقلة إدارية وحدة إنشاء ضرورة .1

 .قراراتها في العليا
 فوي دور لهوا التوي األمنيوة األجهوزة كافوة جهوود بوين بالتنسويق تخوتص إدارة إنشاء ضرورة .2

 .باستمرار جاهزيتها لدعم والكوارث األزمات جهةموا
 .عليه األزمات فريق وتدريب المهام لتنفيذ زمني برنامج وضع .6

 المخاطرة نحو باالتجاه وعالقته اإلدراكي االستقالل" :بعنوان (م1022, الديري) دراسة .5
 ".غزة قطاع في اإلسعاف ضباط لدى

 المخاطرة نحو واالتجاه اإلدراكي تقاللاالس بين العالقة على التعرف إلى الدراسة هدفت
 اإلسعاف ضباط لدى اإلدراكي االستقالل مستوى ومعرفة ،غزة قطاع في اإلسعاف ضباط لدى
. غزة قطاع في اإلسعاف ضباط لدى المخاطرة نحو االتجاه مستوى ومعرفة ،غزة قطاع في

 ضباط من عشوائية عينة على الدراسة بتطبيق وقامت ،التحليلي الوصفي المنهج الباحثة واتبعت
 .غزة قطاع محافظات جميع من إسعاف ضابط( 102) وبلغت الطبية اإلسعاف

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 المجووال علووى المعتموودين عنوود منووه أعلووى المسووتقلين عنوود اإلدراكووي االسووتقالل مسووتوى أن .1

 اإلدراكي.
 . غزة قطاع في اإلسعاف ضباط لدى مرتفعاا  كان المخاطرة نحو االتجاه مستوى أن .2

 وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
 النفسوية لوديهم، الضوغوط مون التخفيوف أجل من اإلسعاف لضباط إرشادية برامج تصميم .1

 .االعتيادية غير والمواقف العمل ضغوط وخاصة
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 اآلثوووار حووودة مووون للتخفيوووف وذلوووك النفسوووي اإلرشووواد مجوووال فوووي عمووول ورش عمووول ضووورورة .2
 .اإلسعاف ضباط يواجهها التي الصدمات على رتبةالمت النفسية

 اإلسوووعاف  بضوووباط االهتموووام بزيوووادة اإلسوووعاف مراكوووز إدارة علوووى المسوووؤولة الجهوووات قيوووام .6
 .والمالية الوظيفية أوضاعهم بتحسين وذلك

 الفلسطينية الصحة وزارة في األزمات إدارة معوقات": بعنوان( م1020, عزيز أبو) دراسة .8
 ."غزة محافظات حالة سةدرا: الحصار ظل في

 الصحة وزارة تواجه التي والصعوبات المعوقات أهم على التعرف إلى الدراسة هدفت
 على تأثيرها ومدى ،الحصار ظل في غزة محافظات في لألزمات إدارتها خالل الفلسطينية
 هذا في الوزارة لدى الضعف نقاط عن والكشف ،األزمات مع للتعامل الصحة وزارة جاهزية

 على الحصار خالل الصحة وزارة منها تعاني التي األزمات تأثير مدى على والتعرف ،جالالم
 .الوزارة تقدمها التي الصحية الخدمات

 مجتمع على وزعها استبانة بإعداد قام حيث ،التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم
 .غزة حافظاتم في الصحة وزارةب األقسام ورؤساء الدوائر مدراء من المكون الدراسة

 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت
 الصووحة وزارة فووي األزمووات إلدارة الالزمووة األساسووية المقومووات الصووحة وزارة لوودى يتوووفر .1

 .األدنى بالحد متوفرة مقوماتال لكن ،الحصار ظل في غزة محافظات في
 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
 تووفير خوالل مون وذلوك األزموات موع المتكامل العلمي المنهج تطبيق على العمل ضرورة .1

 .األزمات مع للتعامل األساسية المتطلبات
 خووالل موون األزمووات مووع للتعاموول الصووحة وزارة فووي العوواملين وجاهزيووة كفوواءة رفووع ضوورورة .2

 إدارة مجووووال فووووي اإلداريووووة والمعرفووووة تخصصوووواتهم مجووووال فووووي الفنيووووة بالمعرفووووة تزويوووودهم
 .األزمات إدارة على يالعمل التدريب خالل من األزمات

 اإلسعاف بمراكز العاملين لدى النفسي األمن" :بعنوان (م1001, الخضري) دراسة .1
 ".أخرى ومتغيرات الشخصية سمات ببعض وعالقته غزة بمحافظات
 اإلسعاف بمراكز العاملين لدى النفسي األمن مستوى على إلى التعرف الدراسة هدفت

 ومتغيرات األنا وقوة الديني وااللتزام الشخصية سمات ببعض وعالقته غزة بمحافظات الطبية
( 126) من الدراسة عينة وتكونت  التحليلي الوصفي المنهج الدراسة خالل الباحث واتبع. أخرى
 .غزة بمحافظات الطبية اإلسعاف بمراكز العاملين من
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 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد
 النفسووووي، األمووون مووون متوسوووط بمسوووتوى شوووعروني الطبوووي اإلسوووعاف بمراكوووز العووواملين أن .1

 العاملين لدى األنا وقوة الديني وااللتزام النفسي األمن بين موجبة ارتباطية عالقة ووجود
 الطبية. اإلسعاف بطواقم

 االجتماعيوووة الحالووة لمتغيوور تعوووزى النفسووي األموون فووي إحصوووائية داللووة ذات فووروق وجووود .2
 .الخبرة لمتغير تعزى النفسي األمن في فروق وجود وعدم المتزوجين، لصالح

 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
 بطووواقم العوواملين صووفوف بووين والترفيووه الوووعي زيووادة أجوول موون ثقافيووة بوورامج بعموول القيووام .1

دارة القيادة مجال في وخاصة اإلسعاف  .األزمات وا 
بطوواقم  لينالعوام لودى النفسوية و الصوحية على األوضاع بالتعرف المسئولة الجهات قيام .2

 .حلها على والعمل اإلسعاف

 العربيةالدراسات  1.1

 في المحلية الكوارث مخاطر من الحد نحو: "بعنوان (م1021, والزغل النمري)دراسة  .2
 .ن"األرد تواجهها التي التحديات على تطبيق -النامية  الدول

 جرش بلدية في الكوارث مخاطر من الحد حالة من التحقق إلى الدراسة هذه هدفت
 خارج األخرى البلديات على وتعميمها البلدية تواجه التي والتحديات القيود لفهم األردنية،
 .العاصمة

 شبه فردية مقابالت أجرى حيث المقابلة، طريق عن الوصفي المنهج الباحث واستخدم
 .الطوارئ مجال في خبرة لديهم البلدية من موظف 11  مع هيكلية

 :البلدية تواجهها التي التالية لتحدياتا تحديد إلى وتوصلت الدراسة
االلتزام  عليهم ولكن الكوارث، ادارة في لإلبداع للبلدية الفرصة تتيح ال القرارات مركزية .1

 .والقروية البلدية الشؤون وزارة من الصادرة التعليماتب
 األقسام، بين االتصاالت فاعلية وعدم والمحاباة، المحسوبيةو  التنظيمية القيود .2

 األقسام بين التنسيق غيابو  للطوارئ، االستجابة عمليات توثيق عدمو  ،وقراطيةوالبير 
القدرات  ضعفو  للطوارئ، التخطيط سوءو  الموظفين، بعض قدرة في نقصو  المختلفة،
 .المعدات كفاية عدمو  والتكنولوجية، البشرية والموارد والقيادية واالدارية المالية
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 البلدية منح وعدم المدني، والدفاع والمحافظة ديةالبل بين والمسئوليات األدوار غموض .6
 الحدة تخفيف مرحلة وخصوصاا  مراحله كافة في الطوارئ مع للتعامل كافية صالحيات
 .االستعداد ومرحلة

 .الزالزل مثل نمطية غير طوارئ حاالت مع للتعامل للخبرة االفتقار .9
 تسطيع ال والتي ث،الكوار  لخطر تعرضهم قابلية زادت للسكان االقتصادية الظروف .5

 .المالية مواردها ضعف بسبب معالجتها البلدية
 :وقدمت الدراسة التوصيات التالية

 القرارات. في الالمركزية إلى والتغير قرارال اتخاذ على القدرة البلديات منح .1
 .الكوارث مخاطر حول والمجتمع البلديات موظفي لدى الوعي زيادة .2
 الكوارث، مع للتعامل السكان مرونة لتعزير االقتصادية المشاكل حل على العمل .6

 .الكوارث مخاطر من الحد مفهوم وتعزيز
 .واالدارية المالية االدارة ومجال الكوارث، إدارة مجال في البلديات قدرات بناء .9

 من الحد في ودورها االستراتيجي التخطيط "متطلبات :بعنوان (م1022, السهلية )دراس .1
 ."أضرار الكوارث

أضرار  من الحد في االستراتيجي التخطيط متطلبات دور بيان إلى لدراسةا هذه هدفت
 والبالغ السعودية العربية بالمملكة الشرقية بالمنطقة المدني الدفاع ضباط نظر وجه من الكوارث
 المسحي المدخل طريق عن التحليلي الوصفي المنهج الباحث واستخدم .ضابطاا  210 عددهم
 132 عددها الدراسة البالغ عينة على توزيعها وتم جمع البيانات،ل كأداة االستبانة واعتمد
 .%100 االسترداد نسبة وكانت المدني الدفاع جهاز من ضابطاا 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 من للحد الالزم االستراتيجي التخطيط متطلبات توافر عن تعبر التي المتطلبات أن .1

 كافة السلطات واعطاء الكارثة، بإدارة يختص عمل فريق تشكيل: الكوارث هي أضرار
 .الكوارث إلدارة عمليات غرفة وتوفير ،الكارثة إدارة لفريق والصالحيات

 الكوارث أضرار مواجهة االستراتيجي في التخطيط دور من تحد التي المعوقات أن .2
 المؤهلة ةالبشري الكوادر وندرة الكوارث، لمواجهة المالية الموارد قلة :هي قوية بدرجة

 مجريات على السيطرة واستعادة والمواجهة واالحتواء الوقاية إلعداد استراتيجيات
 واستعادة واالحتواء والمواجهة إجراءات الوقاية لتنفيذ الالزمة التقنيات وغياب ،الكارثة
 .الكارثة مجريات على السيطرة
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 بالمنطقة مدنيالالدفاع  ضباط إلمام مستوى ارتفاع عن تعبر التي السلوكيات أن .6
 على االعتماد: هي الكوارث أضرار من الحد في االستراتيجي التخطيط بأبعاد الشرقية
 االستراتيجية القرارات واتخاذ الكوارث، سيناريوهات مواجهة وضع عند األمني التنبؤ

 لجمع فعال نظام واستخدام الداخلية والخارجية البيئة واقع ضوء في الكوارث لمواجهة
 .مستقبالا  المحتملة الكوارث عن المعلومات

 وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
 استراتيجيات إعداد في المدني الدفاع دور لدعم الالزمة المالية المخصصات زيادة .1

 .الكوارث لمواجهة متطورة
 .الكوارث مواجهة في المشاركة األجهزة بين االتصاالت أنظمة تطوير .2
 التخطيط مجال في متقدمة تدريبية بدورات المدني الدفاع في العاملين تزويد .6

 االستراتيجي.
 حاالت الطوارئ لمواجهة األمني التنسيق فاعلية مدى" :بعنوان (م1022, العريني)دراسة  .1

 ."القصيم منطقة في والشرطة المدني الدفاع ضباط علي ميدانية دراسة – والكوارث
 المدني الدفاع بين نياألم التنسيق فاعلية مدى على التعرف الدراسة إلى هدفت

 .السعودية العربية المملكة في القصيم منطقة في والكوارث الطوارئ حاالت لمواجهة والشرطة
 على توزيعها وتم البيانات، لجمع كأداة االستبانة واعتمد الوصفي المنهج الباحث واستخدم
 .المدني والدفاع الشرطة جهازي من ضابطاا  260 من المكون الدراسة مجتمع

 الدراسة إلى النتائج التالية: توصلت قدو 
 لمواجهة وأساليبه األمني التنسيق مجاالت على بشدة أفراد مجتمع الدراسة موافقون أن .1

 الطوارئ حاالت لمواجهة األمني التنسيق دور على بشدة وموافقون الطوارئ، حاالت
 المعنية. الجهات بين التنسيق أهداف وأهمية تحقيق والكوارث

 بشدة وافقوا كما التنسيق األمني، في معوقات وجود على موافقتهم اد الدراسةأفر  وأظهر .2
 .الطوارئ حاالت أثناء األمني التنسيق معوقات لتجنب المناسبة الحلول على

 وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
 .الكوارث مواجهة عملياتب المشاركة الجهات مع بالتنسيق والتعليمات األوامر توحيد .1
 منها بنسخة المعنية الجهات وتزويد باستمرار وتحديثها للطوارئ عامة طةخ إعداد .2

 من االستجابة ومقدار االستعداد مدى على والوقوف لتنفيذها سرية وهمية خطط وتنفيذ
 .الجهات جميع
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 حاالت في الستخدامها الالزمة االتصال بقنوات وتأمينها مشتركة عمليات غرفة تجهيز .6
 .والكوارث الطوارئ

 التنسيق بمهام للقيام المؤهلة الكفاءات وتأهيل واعداد البشرية القوى استكمال على لالعم .9
 .الالزمة

 المهام بتحديد المشاركة المعنية الجهات وجميع األمنية األجهزة الترابط بين زيادة .5
 .واالختصاصات

 دراسة - "مدى الجاهزية إلدارة األزمات والكوارث :( بعنوانم1008, آل سالم)دراسة  .1
 مسحية على ضباط األجهزة األمنية بمنطقة نجران".

 األمنية األجهزة في والكوارث األزمات إلدارة الجاهزية مدى معرفة إلى الدراسة هدفت
 المعلومات توافر ومدى المحتملة، والكوارث األزمات يةنوع معرفة خالل من نجران، بمنطقة
 والمعدات التدريب، الحتياج لبرامجا المناسبة، ومدى الطوارئ خطط توافر ومدى الالزمة،

 الباحث استخدم حيث .والكوارث األزمات إلدارة معوقات الجاهزية ومعرفة المتوفرة، واالمكانيات
 البيانات، لجمع االستبانة كأداة باستخدام المسحي المدخل طريق عن التحليلي، الوصفي المنهج
 .للتحليل الحةص استبانة 631 استرداد وتم ضابطاا، 903 قدرها بعينة

 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت
 . متوسطة بدرجة والكوارث األزمات إدارة لجاهزية الالزمة المعلومات توافر .1
 . والكوارث األزمات إلدارة الالزمة التدريب برامج إلى والحاجة الضعف .2
 .متوسطة بدرجة والكوارث األزمات مع للتعامل المناسبة الطوارئ خطط توافر .6
 .متوسطة بدرجة والكوارث األزمات مع للتعامل الالزمة المعدات توافر  .9
التدريب  ضعف: هي والكوارث األزمات إلدارة الجاهزية معوقات أهم أن الدراسة وبينت .5

 بين التنسيق وضعف والكوارث، األزمات مواجهة في المشاركة األجهزة بين المشترك
 المعدة الطوارئ خطط على نيةالمع الجهات تدريب في وضعف الجهات المعنية،

 .مسبقاا 
 وقدمت الدراسة التوصيات التالية:

 تدريبية ببرامج والكوارث األزمات إدارةب المشاركة األمنية االجهزة منتسبي تزويد ضرورة .1
 .العملي الواقع في الطوارئ خطط فرضيات تطبيق على والحرص ،متقدمة

 مراحل كافةب والكوارث األزمات ارةإدب المشاركة الجهات بين التنسيق معدالت زيادة .2
 .مشاركة جهة كل تدخل ووقت دور وتحديد بالتنسيق تختص إدارة الكارثة، وانشاء
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 .المتطورة والتقنيات المعدات توفير .6
 .والكوارث األزمات بإدارة المختصة لألجهزة مستقلة ميزانية تخصيص .9

 األجنبيةالدراسات  1.1

 إدارة تواجه التي التحديات معالجة" :بعنوان (Bosomworth, et, al. 2015) دراسة .2
 ."القدرات وبناء والتشبيك, الصياغة, إعادة: المستقبلي في المستوى االستراتيجي الطوارئ

"Addressing challenges for future strategic level emergency 

management reframing، networking and capacity building". 

 استراليا في الطوارئ إدارة تواجه التي األساسية للتحديات تحليل سةالدرا هذه تقدم
 غير أحداث وإلدارة للتخطيط يهدف الذي الطوارئ المستوى االستراتيجي إلدارة وخصوصاا 
وهي  التحديات هذه لمعالجة عوامل ثالثة الدراسة حيث عرضت. شديدة عواقب ذات روتينية
 منهج اعتماد، و الكوارث مخاطر من الحد من مكونات ءجز  لتكون الطوارئ إدارة صياغة إعادة

 .االستراتيجي المستوى في الطوارئ راءمد قدرات تطوير مواصلة، و الحكومي التشبيك
 البداية في والمسح، العمل وورش المقابلة خالل من الوصفي المنهج الباحث واستخدم

 واسعة خبرة لديهم ترالياأس مستوى على كبار قادة من شخصية 69 مع مقابالت مبدئية أجرى
 من النتائج من بالتحقق قام ثم ومن الرئيسية، التحديات لتحديد خدمات الطوارئ منظمات في

 12 على التقرير بتوزيع قام وبعدها تقرير، في تجميع مخرجاتها تم عمل، ورشتي عقد خالل
 شخصية 61 أن حيث نهائي، بشكل لمراجعة النتائج الطوارئ مجال في تعمل قيادية شخصية

 .عليه بالرد قاموا منها
 :التالية التي تواجه المستوى االستراتيجي في أستراليا تحديد التحديات إلى الدراسة وتوصلت
 العمراني، التوسع زيادة التدميرية، وأثارها الكوارث حدة زيادة: لألوضاع المتزايد التعقيد .1

 بسيطة حوادث مع التعامل ايستطيعو  وال الكوارث مع وتكيفاا  مرونة أقل المدن سكان
 .والبيئي التغير التكنولوجي القرى، بسكان مقارنة

 وتوتر الصعبة، الحاالت في وخصوصاا  الطوارئ إدارة في السياسيين القادة تدخل .2
 .الطوارئ إلدارة الميدانين القادة وبين بينهم العالقات

 الكوارث، مع والتكيف للتعامل المجتمعية المرونة وتقوية تعزيز في الطوارئ مديري دور .6
 .الطوارئ وخدمات المجتمع بين مشتركة مسئولية هي الطوارئ إدارة ألن



54 
 

 منطقية، غير الطوارئ خدمات منظمات من والساسة المجتمع توقعات: الفاعلية مقاييس .9
 بالحريات المساس دون أمنهم على للمحافظة الخدمة من ثابت مستوى ويتطلعوا إلى

 .الطوارئ خدمات أداء لتقييم دولية مقاييس يوجد ال وكذلك الفردية،
 بشكل المعلومات لنشر الفرصة أتاحت االجتماعية التواصل وسائل المعلومات نظم .5

 األداء، على تؤثر المغلوطة واألخبار الشائعات نشر أو سوء استخدامها ولكن أسرع
 لخدمة هاتسخير  أو لمراقبتها، الطوارئ خدمات من مؤسسات كبيرة لجهود تحتاج ولكنها
 .للسكان تعليمات وارشادات نشر خالل من الطوارئ عمل

 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
 والقيام الكوارث، مخاطر من الحد مكونات من جزء لتكون الطوارئ إدارة صياغة إعادة .1

 .الكوارث مخاطر من للحد المجتمعية المرونة تعزيز بدور
 والمجتمعية والخاصة الحكومية وغير لحكوميةا المؤسسات كافة بين التشبيك منهج تبني .2

 .الكوارث إلدارة
 االستراتيجي. المستوى في الطوارئ مديري قدرات تطوير مواصلة .6
 .الطوارئ خدمات عمل لصالح االجتماعي التواصل مواقع استغالل على العمل .9

 في الطبيعية الكوارث وادارة مواجهة" :بعنوان (Karanikola, et, al .2014) دراسة .1
 ."سبورادس اليونانية جزر

"Facing and managing natural disasters in the Sporades islands, 

Greece". 

 عن اليونانية، سبورادس جزر سكان وسلوكيات إلى دراسة تصورات هدفت هذه الدراسة
 سابيعواأل واأليام الساعات في المعنية والجهات السلطات من الطبيعية، وتوقعاتهم الكوارث إدارة

 المقابلة طريق عن الوصفي المنهج الباحث استخدم حيث ،الكارثة أعقاب في األولى الحاسمة
 والبالغ جزر ثالثة من المكون الشمالية سبورادس سكان جزر الدراسة مجتمع وكان واالستبانة،

 ةالطبقي العشوائية العينة باستخدام عينة الدراسة بحساب وقام نسمة، 12093 االجمالي عددهم
 .لكل منطقة السكاني التعداد حسب وزعت مواطن 666 بلغت والتي
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 البحث على تركز أن يجب الكارثة بعد ساعات 6 أول في االستجابة أن السكان يرى .1
 السكان ونقل للشرب، الصالحة المياه وتقديم بالجرحى، والعناية وانقاذهم، الضحايا عن
 حراسة لذويهم، الجثث وتسليم بالطعام، تزويدهم ساعة 12وبعد  آمن، كانم الى

 مأوى إيجاد ساعة  29 إلى 12  النفسي، وبعد الدعم وتقديم السرقة، من الممتلكات
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 وتحديد والتعرف والقتلى والمفقودين، بالجرحى قوائم عمل يجب أيام 6 وبعد لهم، مؤقت
 البدء من الضروري أنه يؤمنوا أيام 6 إلى 6  بعد أما األضرار، بتقييم والبدء الضحايا،
شهور  خالل تتم أن يجب االعمار إعادة أما مؤقت، بشكل لألضرار اصالح بأعمال

 الكارثة. بعد
 بدرجة الفيضانات حدة بإجراءات تخفيف تقوم السلطات أن المبحوثين السكان يعتقد .2

 .متوسطة
 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
 . الطوارئ أثناء العاملة الجهات كافة بين قالتنسي ضرورة .1
 عمليات في المحلي والمجتمع والمتطوعين الحكومية غير المنظمات اشراك وضرورة .2

 .إلدارة الكوارث التخطيط
 تفسيرات حسب الحدة تخفيف الستراتيجيات الطوارئ إدارة مدراء تطوير ضرورة .6

 .لها المحتملة لألخطار واستجابتهم المواطنين
 .للطوارئ الجهوزية مستوى ولرفع المجتمعية التوعية لتعزيز وسائل جادإي يجب .9

 الحاجة مدى: تركيا في واألزمات الكوارث إدارة" :بعنوان( Unlu , et al . 2010) دراسة .1
 ".موحد أزمات إدارة لنظام

"Disaster and crisis management in Turkey: a need for a unified 

crisis management system". 

 ،التركية الحكومة لدى واألزمات الكوارث إدارة أنظمة تطور مدى لمعرفة الدراسة هدفت
 استند وقد ،الموضوع نفس حول السابقة األدبية الدراسات على منهجيتها في الدراسة واعتمدت
 طالنشا استعادة ،االستجابة ،االستعداد وهي :األربعة األزمة مراحل على دراستهم خالل الباحثون
 .والتعلم

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد 
 بووين للتنسوويق محووددة آليووة توجوود ال حيووث التنسوويق فووي مشووكلة التركووي النظووام لوودى يوجوود .1

 .العمل في ازدواجية سبب مما ،األزمات إدارة في العاملة المنظمات
 مرحلتوي خوالل ذلوك واتضوح وقوعهوا بعود واألزموات الكووارث علوى تركوز التركيوة الحكومة .2

 .النشاط واستعادة االستجابة
 نقول فوي صوعوبة إلوى يوؤدي مموا ،التركيوة المناطق بعض في التنظيمية القدرة كفاية عدم .6

 .ألخرى منطقة من واإلمكانات والمعدات الموارد
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 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
 .التركية الحكومة في واألزمات الكوارث إدارة نظام تعديل .1
 .وتدريبهم المتطوعين وتجنيد ،واألهلية الحكومية ؤسساتالم بين التنسيق .2
 .مرحلة لكل محكمة سيناريوهات ووضع األزمة إدارة مراحل بكافة االهتمام .6

"القوة العددية: مراجعة  التنسيق بين المؤسسات  :بعنوان( Hedlund, 2010)دراسة  .1
 دراسة حالة في هايتي". –غير الحكومية في الميدان 

"Case study of strength in numbers: A Review of NGO 

Coordination in the Field in Haiti" 

هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض القضايا الرئيسية الخاصة بالتنسيق في الميدان 
بين المنظمات غير الحكومية بتكليف من المجلس الدولي المسئول عن التنسيق للهيئات 

واشتملت عينة  ،بالمنظمات غير الحكومية المحلية في هايتيالخيرية، وتمثل مجتمع الدراسة 
(، 900الحكومية الدولية وعددهم ) الدراسة على األعضاء المسئولين في تلك المنظمات غير

االجتماعات التي كانت  وتم استخدام أداة المقابلة للحصول على المعلومات، ودراسة محاضر
 والمحلية.تعقد بين المنظمات الدولية غير الحكومية 

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
عوودم وجووود تعوواون بووين المنظمووات المحليووة والمنظمووات الدوليووة غيوور الحكوميووة فووي تقووديم  .1

 المساعدات والدعم المطلوب والالزم للشعب الهايتي.
كانوووت هنووواك تقوووارير تووودل علوووى الفسووواد وسووووء اسوووتخدام المسووواعدات اإلنسوووانية مووون قبووول  .2

 ي الكوارث السابقة.المسئولين ف
عدم وجود تنسيق في بعض القضايا كان له سلبياته وأدي إلى استجابة غير فعالة وغير  .6

 مناسبة.
 :التاليةوقدمت الدراسة التوصيات 

يجووب أن يكوووون الووودعم لعمليووة التنسووويق بوووين المنظموووات غيوور الحكوميوووة يلبوووي احتياجوووات  .1
إلنجووازات السووريعة علووى أصووحاب المصووالح بأقصووى درجووة ممكنووة، ويركووز علووى بعووض ا

 المدى القريب.
التنسوويق يتطلووب وسووطاء لووديهم مهووارات التواصوول والقوودرة علووى التفوواوض وبنوواء عالقووات  .2

 جديدة وأن يكون لديهم الوعي بالتأثير على الجهات المختلفة المعنية بالتنسيق.
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 في الصحية والخدمات الصحي "الوضع :بعنوان( Giacaman, et, al. 2009) دراسة .4
 ".المحتلة راضي الفلسطينيةاأل 

"Health status and health services in the occupied Palestinian 

Territory" 

 في الفلسطيني الصحي والنظام الصحية المشاكل في تساهم التي العوامل الدراسة بحثت
 فووص ،الموارد لتوفير الدولية المساعدات على واالعتماد الفلسطينية، الوطنية السلطة

 الفلسطينية األراضي في الفلسطينيين للسكان المقدمة الصحية والحالة ،الديموغرافية الخصائص
 .المحتلة

 التالية: النتائج الدراسة إلى وقد توصلت
 المالية المساعدات على السلطة واعتماد مختلفة أجندات مع تعمل المانحة الجهات أن .1

 .البرامج تجزئة في تسببت المانحة من الجهات
 المانحة الوكاالت قبل من تمويلها يتم المحتلة الفلسطينية الصحة ميزانية معظم نأ .2

  .السلطة سياسة تحديد والتي لديها دوراا مؤثراا في ،البرامج في تجزئة تسببت
 بالحكومة الحكومية غير المنظمات عالقة" :بعنوان( Jelinek, 2006) دراسة .1

 ".المحلية والمجتمعات
"A study of NGO Relation with Government and Communities in 

Afghanistan". 

 غير والمنظمات والمحلية الحكومية الجهات بين العالقة في البحث إلى الدراسة هدفت
 لمشاركة األفضل الصيغة وايجاد بينهم، التوترات على للتعرف وذلك أفغانستان، في الحكومية
 الفعال التنسيق وضمان والمحلية اإلقليمية ةالحكومي الجهات مع الحكومية غير المنظمات

 المنظمة، وشبه المنظمة المقابالت على مبني كمي كبحث هذه الدراسة تنفيذ تم وقد بينهم.
 شاملة صورة بناء ذلك من الهدف وكان مركزة، مجموعات ضمن والمناقشات والمالحظات،

 والمسئولين المجتمع وأعضاء الحكومية غير المنظمات في العاملين لدى والعالقات للتصورات
: وهي مدن، 6 في الحكومية الوزارات ومختلف القروي المستوى المقابالت وشملت ،الحكوميين
 .وبالخط وكابول، هيرات،

 :التالية النتائج إلى الدراسة وقد توصلت
 األكثور الفئوات احتياجوات تراعوي لوم الحكوميوة غيور المنظموات قبول مون المنفوذة المشاريع .1

 .اا احتياج
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 أثوور ممووا الحكوميوة، والجهووات الحكوميووة غيور المنظمووات بووين التنسويقية العالقووات ضوعف .2
 .المنظمات هذه عمل على سلباا 

 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
نشووواء الحكوميوووة غيووور المنظموووات موووع اسوووتراتيجية شوووراكة تطووووير الحكوموووة علوووى .1  أسوووس وا 

 .والتنسيق للتواصل
 الرسمية التنمية خطة مع بالتنسيق برامجها تخطيط الحكومية غير المنظمات على يجب .2

 .للحكومة
 - اإلسعاف خدمات في الصحية الحالة" :بعنوان( Sterud, et, al . 2006) دراسة .5

 ".منهجية مراجعة
"Health status in the ambulance services: a systematic review". 

 الصحية بالمشاكل لمتعلقةا لألدبيات منهجي بشكل االستكشاف إلى الدراسة هدفت
 الصلة ذات التجريبية األدبيات تحديد تم. اإلسعاف خدمات في الفردية والصحة بالعمل المتعلقة

 إمباس، مدلين، ذلك في بما اإللكترونية البيانات قواعد من العديد في البحث خالل من
 قوائم لخال من صلة ذات أخرى مصادر وحددت. للعلوم ويب إيسي و سينهل، يسيسينفو،
 .البحث مجموعة عرفتها صلة ذات أخرى ودراسات مرجعية

 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد
 فوووي العووواملين أن التحليووول خوووالل مووون وتبوووين ،االسوووتعراض هوووذا فوووي دراسوووة 92 أدرجوووت .1

  المميتوووة، الحووووادث مووون أعلوووى ومسوووتوى أعلوووى، وفيوووات معووودل لوووديهم اإلسوووعاف سووويارات
 طبيووة ألسووباب المبكوور التقاعوود معوودل وارتفوواع الحوووادث، عوون لناجمووةا اإلصووابات وارتفوواع

 عموووال أن ويبووودو .األخووورى الصوووحية المهووون فوووي والعووواملين عمومووواا  العووواملين السوووكان مووون
 السوكان عاموة مون أكثر الهيكلي العضلي الجهاز في مشاكل من أيضاا  يعانون اإلسعاف

  .واحدة دراس في كله وهذا
 دراسوات خموس فوي ٪20 مون أكثور للصودمة الالحوق إلجهادا أعراض انتشار معدل كان .2

 النفسوي والطب للقلق عالية انتشار معدالت عن اإلبالغ تم كما دراسات، سبع أصل من
 أفوووراد كوووان إذا موووا الواضوووح غيووور فمووون ذلوووك، وموووع. دراسوووات خموووس مووون أربوووع فوووي العوووام

 .عموما ينالعامل السكان من أكثر نفسية صحية مشاكل من يعانون اإلسعاف سيارات
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 أكثر صحية مشاكل يواجهون اإلسعاف خدمات في العاملين أن إلى مؤشرات عدة تشير .6
 .األخرى الصحية المهن في والعاملين العام القطاع في العاملين من

 بما يلي: الدراسة وتوصي
 بعوض ومناقشوة  ،الدراسوات عبور البيانوات لمقارنوة تنسويقاا  أكثور وتكرار بحوث إجراء يلزم .1

 .المستقبلية للبحوث يجياتاالسترات
 -الحقيقي  الوقت في األزمات إدارة" :بعنوان (Larsen & Massey, 2006) دراسة .8

 ."األزمات مع للتعامل ناجحة خطة وضع كيفية
"Crisis Management in Real Time: How to Successfully Plan for and 

Respond to a Crisis". 

شركة )ميترولينك( للقطارات في جنوب كاليفورنيا  هدفت الدراسة إلى قياس مدى نجاح
على إدارة األزمة والحفاظ على سمعتها التنظيمية وذلك بعد حادث قطارات أودى بحياة عدد من 

 م.2002الركاب في عام 
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 كانت الشركة ناجحة في وضع خطط إدارة األزمة. .1
 ارة اتصاالت األزمة.نجحت الشركة في جهود إد .2
 :التالية التوصيات الدراسة وقدمت
يجووب علووى المنظمووات التووي تعوواني موون األزمووات اتخوواذ موونهج اسووتباقي إلدارة األزمووة موون  .1

 خالل خطط استباقية فعالة.
دارة أنشوووطة االتصووواالت  ،يجوووب علوووى المنظموووات المختلفوووة إنشووواء فريوووق إدارة األزموووات .2 وا 

والحفوواظ علووى سوومعة المنظمووة التنظيميووة والخووروج موون  الالزمووة السووتعادة ثقووة المسووتهلك
 األزمة بنجاح.

 التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية 1.1

التشابه  أوجه لتوضيح  وذلك البحثية الفجوة يوضح والذي الجدول التالي إعداد تم
 المتعلقة بالدراسة الجوانب تناولت بعض التي السابقة والدراسات الحالية بين الدراسة واالختالف
 .الدراسات السابقة عن الحالية الدراسة يميز الحديث عن ما ثم ومن الحالية،
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 البحثية والفجوة السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين المقارنة(: 2.1جدول )
 أوجه التشابه واالختالف )الفجوة البحثية( الدراسة الحالية أوجه المقارنة #

 هدف الدراسة 2

 واضوووحة وطنيوووة آليوووات ادإيجووو -
 اإلسوووووووووووووعاف عمووووووووووووول توحووووووووووووود

 غوووووووزة قطووووووواع فوووووووي الحكوووووووومي
 سليم. إداري كمنهج

 المرجعيوووة توحيووود علوووى العمووول -
 اإلسووعاف لمؤسسووات اإلداريووة
 قطواع الحكومي في والطوارئ

 .غزة
 عمووووووول ازدواجيوووووووة الحووووووود مووووووون -

 والطوووووووارئ اإلسووووووعاف طووووووواقم
 .واألزمات الكوارث خالل

 موووووون للحوووووود مقترحووووووات تقووووووديم -
 الماليووووووووووة واردالموووووووووو اسووووووووووتنزاف
 العجوووووووز ظووووووول فوووووووي والبشووووووورية
 إمكانيووووووووووووات فووووووووووووي الواضووووووووووووح
 .المختصة المؤسسات

 فوي الحاليوة الدراسوة موع السوابقة الدراسوات جميوع اتفقت
 والكوووووووووارث واألزمووووووووات الطوووووووووارئ بموضوووووووووع االهتمووووووووام
 آثووووار موووون عليهووووا يترتووووب مووووا لخطووووورة نظووووراا  ،المختلفووووة
 طبيعووي أموور الشووأن بهووذا االهتمووام كووان لووذلك ،متنوعووة
 مع طبيعة السابقة الدراسات اتفقت كما حتمية وضرورة
 ،مختلفوة أوقات في والكوارث األزمات و الطوارئ توافر
 والكووووارث واألزموووات الطووووارئ موووع التعامووول يجوووب حيوووث

 التووووودابير إيجووووواد طريوووووق عوووون متطوووووورة علميوووووة بأسوووواليب
 خوالل من وفاعلية بكفاءة إلدارتها المالئمة واإلجراءات
 معظووووم واتفقووووت ،المتاحووووة والموووووارد تاإلمكانووووا اسوووتخدام
 ووسوووووائل اسوووووتراتيجية وضوووووع ضووووورورة علوووووى الدراسوووووات
 واألزموووات الطوووارئ حوواالت مووع للتعاموول فعالووة تخطوويط

وكوووووذلك ضووووورورة إنشووووواء وحووووودات  ،المختلفوووووة والكووووووارث
خاصوووة بوووإدارة األزموووات والكووووارث فوووي كافوووة القطاعوووات 

 للدراسووووة دراسووووتان وأقوووورب. لضوووومان االسووووتجابة الفاعلووووة
 Unlu، and( 2010)األجنبيوة الدراسوة هوي لحاليوةا

Others أزموات إدارة لنظوام الحاجوة مدى تناولت التي 
 هوووذه موووع كبيووور حووود إلوووى تتشوووابه فهوووي تركيوووا فوووي موحووود

 الحاليووووة الدراسووووة أن فووووي عنهووووا تختلووووف ولكوووون الدراسووووة
 والطووووووووووارئ اإلسوووووووووعاف منظوموووووووووة بالتحديووووووووود سوووووووووتتناول
والمغيوووور  ودراسووووة العطووووار ،غووووزة قطوووواع فووووي الحكووووومي

( التوووي تتفوووق موووع الدراسوووة الحاليوووة فوووي دراسوووة م2017)
 توحيوود فووي االسووعاف الحكووومي والتووي أوصووت بالتعجيوول

 لهوذا لموا واحودة مظلوة تحوت الوطنيوة اإلسوعاف منظومة
 الدولووووة مقوووودرات علووووى الحفوووواظ فووووي أهميووووة موووون األموووور

في حوين تختلوف بواقي  ،االستنزاف المادية والبشرية من
سووووة الحاليووووة فووووي أهووووداف الدراسووووة الدراسووووات عوووون الدرا

 .ومضمونها

 مجتمع الدراسة 1
شملت وحدات االسعاف والطوارئ 

 في القطاع  الحكومي.

( في تناولها م2017اتفقت مع دراسة العطار والمغير )
وكووووووذلك مووووووع دراسووووووة الغوووووووطي  ،لإلسووووووعاف الحكووووووومي

 ،التووووي تناولووووت القطوووواع الصووووحي الحكووووومي (م2015)
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 أوجه التشابه واالختالف )الفجوة البحثية( الدراسة الحالية أوجه المقارنة #
ي تناولووووووت المؤسسووووووات ( التوووووو(2014ودراسووووووة سووووووالمة 

 (2012)وكذلك دراسة المصري  ،الحكومية الفلسطينية
واختلفوت موع بواقي الدراسوات  ،تناولت القطاع الحكوومي
 السابقة في هذا الجانب.

 التحليلي. الوصفي المنهج منهجية الدراسة 1
 المووووونهج اسوووووتخدامها فوووووي الدراسوووووات جميوووووع موووووع اتفقووووت

 Jelinek(2006)ماعووووودا دراسوووووة  ،التحليلوووووي الوصوووووفي
 التي اتبعت المنهج الكمي.

 أداة الدراسة 1
 االستبانة والمقابلة

 

 أداة باستخدام السابقة الدراسات جميع مع اتفقت
االستبانة ماعدا دراسة النمري والزغل  الدراسة

( التي استخدمت أداة الدراسة المقابلة وكذلك 2014)
 Bosomworth)ودراسة ، Hedlund(2010)دراسة 

et ,al . 2015) ، ودراسة( Jelinek(2006،  في
مع االستبانة مثل  المقابلة أداة بعضها حين أضافت

 ,Karanikola, et)ودراسة  ،(2015دراسة الغوطي )
al .2014). 

 أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  4.1

 التووي – حثووةالبا علووم حوود علووى – القالئوول الدراسووات موون بكونهووا الحاليووة الدراسووة تميووزت .1
 طووارئ اسوتراتيجية وتطبيوق تبنوي في المؤثرة العوامل توفر مدى على التعرف إلى تهدف
 في قطاع غزة .الحكومي لمزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ  موحدة

قاموووت هوووذه الدراسوووة بوووالتعرف علوووى مووودى تووووفر العوامووول الموووؤثرة علوووى توحيووود اسوووتراتيجية  .2
 إحودى تناولوت أن يسوبق لوم والتوي ،قطواع غوزةمنظومة االسعاف والطوارئ الحكومي في 

 .فيها الموحدة والطوارئ اإلسعاف استراتيجية واقع الدراسات
 والحوديث القديم بين ما الباحثة تناولها التي والمراجع المصادر بتنوع الدراسة هذه تميزت .6

 .اإلنجليزية واللغة العربية واللغة
 منهجيتهوووا فوووي اتبعوووت وبوووذلك انوووات،جموووع البي مختلفتوووين فوووي أداتوووين اسوووتخدمت الباحثوووة .9

 .الكمي األسلوب الوصفي بجانب األسلوب
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 1.1

 النظري. الدراسة باإلطار إثراء .1
 .االستبانة بناء .2
 الدراسة وتحليلها. أسئلة صياغة في المساعدة .6
 .السابقة الدراسات تكرار ضمان عدم .9
 راسة.صياغة التعريفات االجرائية للد .5
 معرفة واختيار الطرق االحصائية المناسبة للدراسة. .3
 تحليل النتائج وكتابة التوصيات. .6



 
 
 
 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات
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 الطريقة واإلجراءات: الرابعالفصل 
 

 ةمقدم 2.1

جراءاتها محوراا   يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من رئيساا  تعتبر منهجية الدراسة وا 
وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل  ،الدراسة

وبالتالي تحقق  ،إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة
 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

وكذلك  ،الدراسةوعينة ومجتمع  متبعنهج الللم تناول هذا الفصل وصفاا وبناء على ذلك 
وينتهي  ،ومدى صدقها وثباتها ،إعدادها وكيفية بنائها وتطويرهاأداة الدراسة المستخدمة وطريقة 

 اوفيم ،لبيانات واستخالص النتائجالفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا
 يلي وصف لهذه اإلجراءات.

 منهج الدراسة 1.1

الذي  التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحثة قامت الدراسة دافأه تحقيق أجل من
مكوناتها  بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله منحاولت 
 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح التي واآلراء

"المنهج الذي يسعى لوصف  بأنه التحليلي الوصفي المنهج (م2003) الحمداني ويعرف
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف  أوالظواهر أو األحداث المعاصرة، 

وتتطلب معرفة المشاركين في  ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
  .ات"التي نستعملها لجمع البيان واألوقاتندرسها  الدارسة والظواهر التي

 وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين للمعلومات:
المصادر األولية: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلى جمع  .1

لهذا الغرض ،  البيانات األولية من خالل اإلستبانة كأداة للدراسة، صممت خصيصا ا
نعي القرار في مجال باإلضافة إلى عدد من المقابالت مع الجهات المختصة وصا

 .اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة
المصادر الثانوية: حيث اتجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى  .2

مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات 
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لدراسات السابقة التي تناولت العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث وا
 موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

 مجتمع وعينة الدراسة 1.1

وبناء على  ،مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث
ين وسائقي سيارات االداريين والمسعفمشكلة الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من 

 موظف. 236والبالغ عددهم  اإلسعاف في اإلسعاف الحكومي في قطاع غزة،
وقد قامت الباحثة باستخدام أسلوب الحصر "المسح" الشامل لجميع أفراد مجتمع 

استبانة،  202الدراسة، حيث تم توزيع االستبانة على كافة أفراد مجتمع الدراسة، وقد تم استرداد 
 .%62.93بنسبة 

 أداة الدراسة 1.1

توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة  مدىتم إعداد استبانة حول "
 هي: قسمين"، حيث تتكون من اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة

المؤهل  ،النوع االجتماعي)للمستجيبين  البيانات الشخصيةالقسم األول: وهو عبارة عن  -
 المؤسسة االسعافية(. ،مكان العمل ،المسمى الوظيفي ،لعمرا ،سنوات الخبرة ،العلمي

 5فقرة، موزع على  99، ويتكون من مجاالت الدراسةالقسم الثاني: وهو عبارة عن  -
 مجاالت هي:

o :( 1من ) ن، ويتكو مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي المجال األول
 فقرات.

o :( فقرات.5من ) ن، ويتكو المرجعية اإلدارية المجال الثاني 
o :( فقرات.6من ) ن، ويتكو خطط الطوارئ المجال الثالث 
o :( فقرات.6من ) ن، ويتكو التوترات األمنية المجال الرابع 
o  ( فقرات.1من ) نالمجال الخامس: ازدواجية الخدمات، ويتكو 
o  ( فقرات.2من ) نالمجال السادس: تدريب وتأهيل العاملين، ويتكو 

ماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخ
 (:1.9حسب جدول )
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 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي2.1جدول )
 بدرجة كبيرة جدا بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة بدرجة قليلة جدا االستجابة

 5 9 6 2 1 الدرجة
 خطوات بناء االستبانة 4.1 

مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد سة للتعرف على "قامت الباحثة بإعداد أداة الدرا
"، واتبعت الباحثة الخطوات استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة

 ستبانة:التالية لبناء اال
واالستفادة منها في بناء  ،اإلطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة .1

 ها.اإلستبانة وصياغة فقرات
 اإلستبانة مجاالتعدداا من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد  ةالباحث تاستشار  .2

 .وفقراتها
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها اإلستبانة. .6
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .9
 تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.  .5
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. .3
( من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 5عرض االستبانة على ) تم .6

داري في مستشفى أبو يوسف النجار.   االسالمية، والمديرية العامة للدفاع المدني وا 
في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة  .1

 (.1) قملح ،النهائيةاالستبانة في صورتها  رلتستق ،والتعديل
 صدق االستبانة 1.1

(، كما م2010 صدق االستبانة يعني "أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي،
يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، 

يستخدمها" )عبيدات ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من 
 (. وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:م2001وآخرون،

 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": .2
 في المتخصصين المحكمين من عدداا الباحث يختار أن هويقصد بصدق المحكمين "

( حيث تم عرض اإلستبانة م2010 " )الجرجاوي،الدراسة موضوع المشكلة أو الظاهرة مجال
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متخصصين في اإلدارة والعلوم وطب الطوارئ   5مجموعة من المحكمين تألفت من على 
(، وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما 2وأسماء المحكمين بالملحق رقم )

يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 
 (.1انظر الملحق رقم ) -

 صدق المقياس: .1
 :أوال: االتساق الداخلي -

، وقد لهيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة مع المجال الذي تنتمي 
قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين 

ه، وقد تم ذلك على العينة كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفس
 موظف. 90االستطالعية المكونة من 

" مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكوميمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1.1جدول )
 والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.024 *319. خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي.تتداخل الصالحيات بين مزودي   .1

يؤثر تعدد مزودي خدمات االسعاف والطوارئ الحكومي على تعدد   .2
 0.000 *525. الخطط واألهداف المعمول بها في األزمات والكوارث المختلفة.

يساهم تعدد مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي في الحد من   .6
 0.004 *419. لكوارث.المخاطر أثناء األزمات وا

يؤثر تعدد مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ سلباا على توحيد   .9
 0.000 *549. استراتيجية اإلسعاف والطوارئ الحكومي. 

يساهم تعدد مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ في تغطية الحوادث في   .5
 0.024 *319. حال تعطل خدمات أحد مقدمي الخدمات اآلخرين. 

في الهيكليات اإلدارية لكافة مزودي خدمات اإلسعاف يوجد وضوح   .3
 0.000 *661. والطوارئ الحكومي.

يوجد ترابط وتنسيق إداري بين مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ   .6
 0.000 *520. الحكومي في أوقات األزمات والكوارث.

تساهم الجهات الفاعلة في الحكومة في تلبية الدعم اللوجستي لمزودي   .1
 0.003 *424. إلسعاف والطوارئ الحكومي.خدمات ا

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة  *
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مزودي خدمات ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "2.9يوضح جدول )
" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة اإلسعاف والطوارئ الحكومي

 وبذلك يعتبر المجال صادقاا لما وضع لقياسه.  α≤ 0.05ستوى معنوية دالة عند م
 " والدرجة الكلية للمجالالمرجعية اإلداريةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1.1جدول )
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حول خدمات اإلسعاف والطوارئ  يوجد تعدد في المرجعيات اإلدارية المختلفة  .1
 0.000 *644. الحكومي.

 0.000 *707. يساعد تعدد المرجعيات اإلدارية على ازدواجية الخدمات المقدمة أوقات الكوارث.  .2

6.  
تساهم المرجعيات اإلدارية المتعددة في تنسيق عمليات التدريب لمزودي خدمات 

 0.000 *636. اإلسعاف والطوارئ الحكومي.

9.  
تعدد المرجعيات اإلدارية في التنسيق الميداني أثناء الحوادث غير يساعد 

 0.000 *678. االعتيادية.

يؤثر تعدد المرجعيات الحكومية على مستوى جودة خدمات مزودي اإلسعاف   .5
 0.046 *281. والطوارئ المقدمة للجمهور.

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة  *
 "المرجعية اإلدارية"معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  (6.9يوضح جدول )

 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
≥α  .وبذلك يعتبر المجال صادقاا لما وضع لقياسه 

 " والدرجة الكلية للمجاللطوارئخطط امعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (1.1جدول )
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1.  
تشارك مرجعيتكم اإلدارية جميع أصحاب المناصب اإلشراقية العاملة 

 0.000 *668. أثناء الطوارئ في عمليات التخطيط واعداد خطط الطوارئ.

2.  
طوارئ معدة  يوجد لدى مزود خدمات االسعاف الخاص بكم خطة

 0.000 *815. مسبقاا تساعد على ادارة  خدمات االسعاف الطوارئ بشكل فعال.

6.  
تعقد مرجعيتكم ندوات أو اجتماعات بعد كل حالة طارئة تواجهها مع 

 0.000 *819. موظفي االسعاف الطوارئ الستخالص الدروس والعبر.

 0.000 *875.مات المستحدثة يتم إعادة تقييم خطط الطوارئ بصفة مستمرة وفقاا للمعلو   .9
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 .والكوارث الطارئة

5.  
تقوم إدارة اإلسعاف والطوارئ لديكم بتقييم االحتياجات البشرية والمادية 

 0.000 *862. بشكل مستمر.

3.  
تشرك إدارة االسعاف لديكم أقسام الطوارئ المختلفة في عمليات 

 0.000 *678. التخطيط للطوارئ.

اءة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات والعمل تمتلك إدارتكم الخبرة والكف  .6
 0.000 *819. .تحت الضغط أثناء حاالت الكوارث والطوارئ

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة    *
 "خطط الطوارئ"( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 9.9يوضح جدول )

 0.05امالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن مع
≥α  .وبذلك يعتبر المجال صادقاا لما وضع لقياسه 

 " والدرجة الكلية للمجالالتوترات األمنيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (4.1جدول )
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1.  
يق مع المؤسسات الدولية لتقديم الخدمات في المناطق األمنية يوجد تنس
 0.000 *578. المغلقة.

2.  
يوجد توزيع للصالحيات بين مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ للتعامل 

 0.000 *688. مع األحداث األمنية.

 0.000 *704. .يتم تقسيم العمل بين المزودين للتعامل مع التوترات األمنية المختلفة  .6

 0.000 *713. .يتوفر خطط طوارئ للتعامل مع األحداث األمنية المختلفة  .9

5.  
تتوفر تغذية راجعة من مزودين خدمات االسعاف  حول الحوادث األمنية 

 0.000 *761. الحاصلة.

 0.000 *691. يتم التعامل مع التوترات األمنية المختلفة بأسلوب مهني.  .3

6.  
خدمات اإلسعاف والطوارئ تتوفر احتياطات وسيناريوهات لمزودي 
 0.000 *840. .الحكومي للعمل بها خالل التوترات األمنية

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة    *
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" التوترات األمنية( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "5.9يوضح جدول )
 0.05اط المبينة دالة عند مستوى معنوية والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتب

≥ α .وبذلك يعتبر المجال صادقاا لما وضع لقياسه 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "ازدواجية الخدمات" والدرجة الكلية للمجال: (1.1جدول )
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1.  
ات اإلسعاف والطوارئ الحكومي المقدمة  من قبل عدة يوجد ازدواجية في خدم

 0.002 *448. مزودين.

 0.000 *781. تعمل ازدواجية الخدمات المقدمة على استنزاف الموارد المادية المختلفة.  .2

 0.000 *807. تعمل ازدواجية الخدمات المقدمة على استنزاف طاقات الموارد البشرية العاملة.  .6

 0.000 *747. ي الخدمات المقدمة على رفع النفقات التشغيلية.تعمل االزدواجية ف  .9

تؤدي ازدواجية الخدمات المقدمة في بعض المناطق إلى عجز في مناطق   .5
 0.000 *755. أخرى تحتاج هذه الخدمات.

3.  
تحدث ازدواجية الخدمات المقدمة نظراا لعدم وضوح المهام لدى مزودي 

 0.000 *851. خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي.

6.  
تنشأ ازدواجية في الخدمات المقدمة نتيجة عدم وجود هيئة وطنية عليا 

 0.000 *828. لإلسعاف والطوارئ الحكومي.

1.  
تحدث ازدواجية الخدمات نظراا لوجود أكثر من رقم وطني للتواصل مع وحدات 

 0.000 *656. االسعاف والطوارئ المختلفة.

 .α ≤ 0.05توى داللة االرتباط دال إحصائياا عند مس   *
 "ازدواجية الخدمات"( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 3.9يوضح جدول )

 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
≥ α .وبذلك يعتبر المجال صادقاا لما وضع لقياسه 
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 اط بين كل فقرة من فقرات مجال "تدريب وتأهيل العاملين" والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتب: (5.1جدول )
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 0.000 *824. يتوفر عمليات تدريب وتأهيل لمزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي.  .1

2.  
عامل مع األحداث الكارثية يتوفر لدى المؤسسة كوادر تخصصية ذات كفاءة للت

 0.000 *820. .الطارئة

6.  
يتوفر عملية تدريب تخصصي تساهم في تطوير مهارات مزودي خدمات 

 0.000 *925. اإلسعاف والطوارئ الحكومي.

 0.000 *756. يتوفر كوادر مؤهلة لتغطية الشواغر الوظيفية المطلوبة في مؤسستكم.  .9

 0.001 *458. جودة الخدمات المقدمة أثناء األزمات.تؤثر عمليات التأهيل والتدريب على   .5

3.  
يتوفر عمليات تطوير لقدرات العاملين تساهم في رفع مستوى أدائهم داخل 

 0.000 *783. المؤسسة وفي الميدان.

6.  
يوجد متابعة لعمليات التطوير والتأهيل لمزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ 

 0.000 *866. بصورة مستمرة.

1.  
اورات ومحاكاة للواقع بشكل دوري لتمكين الطواقم االدارية يتم عمل من

 0.000 *778. والميدانية على االستجابة الفاعلة أوقات الكوارث المختلفة.

2.  
أتاحت التجارب السابقة في الطوارئ فرصة للعاملين للتعلم واكتساب مهارات 

 0.000 *639. فنية جديدة.

 .α ≤ 0.05داللة االرتباط دال إحصائياا عند مستوى    *
تدريب وتأهيل "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 6.9يوضح جدول )

والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  "العاملين
 وبذلك يعتبر المجال صادقاا لما وضع لقياسه. α ≤ 0.05معنوية 

 البنائيثانيا: الصدق  -
بر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي يعت

تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية 
موظف، والتي تم  90لفقرات اإلستبانة، وقد تم ذلك على العينة االستطالعية المكونة من 

 اإلحصائي.إدراجها ضمن التحليل 
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 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة: (8.1جدول )

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000 *774. .مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي

 0.001 *483. .المرجعية اإلدارية

 0.000 *853. .خطط الطوارئ

 0.000 *870. .التوترات األمنية

 0.013 *355. .ازدواجية الخدمات

 0.000 *851. .تدريب وتأهيل العاملين

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة  *
( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة 1.9يبين جدول )

وبذلك تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما  α ≤ 0.05إحصائياا عند مستوى معنوية 
 وضعت لقياسه.

 ثبات االستبانة 5.1

 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنيقصد بثبات االستبانة هو 
، ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم متتالية

درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة فيها، أو ما هي 
 موظف. 90وقد تم ذلك على العينة االستطالعية المكونة من  ،(م2010 )الجرجاوي،

 وقد تحققت الباحثة من ثبات إستبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ 
Cronbach's Alpha Coefficient(.2.9ما هي مبينة في جدول )، وكانت النتائج ك 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة: (1.1جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.705 8 .مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي

 0.702 5 .المرجعية اإلدارية

 0.900 7 .خطط الطوارئ

 0.847 7 .التوترات األمنية

 0.884 8 .اتازدواجية الخدم

 0.911 9 .تدريب وتأهيل العاملين

 0.923 44 جميع مجاالت االستبانة
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( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 2.9واضح من النتائج الموضحة في جدول )
(، 0.923، بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة )(0.211 ،0.605)مجال حيث تتراوح بين 

 ودال إحصائيا.  وهذا يعنى أن الثبات مرتفع
( قابلة للتوزيع. 1وبذلك تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق )

وتكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات إستبانة الدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة 
 اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 ة المستخدمةاألساليب اإلحصائي 8.1

 Statisticalتم تفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 
Package for the Social Sciences  (SPSS). 

 :اختبار التوزيع الطبيعي -
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام

Test ع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزي
 (.10.9في جدول )مبينة 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (20.1جدول )

 قيمة االختبار المجال
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

 0.303 0.970 .مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي

 0.638 0.744 .المرجعية اإلدارية

 0.315 0.960 .خطط الطوارئ

 0.353 0.929 .التوترات األمنية

 0.747 0.678 .ازدواجية الخدمات

 0.350 0.932 .تدريب وتأهيل العاملين

 0.497 0.829 جميع مجاالت االستبانة

من  أكبر (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 9.11واضح من النتائج الموضحة في جدول )
تم  هذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي حيثانات لوبذلك فإن توزيع البي 0.05مستوى الداللة 

 . لتحليل البياناتاستخدام االختبارات المعلمية 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية: -
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(: لوصف عينة Frequencies & Percentagesالنسب المئوية والتكرارات ) .1
 الدراسة.

 .المتوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري .2
 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) .6
الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف .9

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
( لقياس درجة Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .5

 تباط: قد استخدمته الباحثة لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.االر 
( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة t-Testفي حالة عينة واحدة ) tاختبار  .3

أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد استخدمته  6قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي 
 ل فقرة من فقرات االستبانة.الباحثة للتأكد من داللة المتوسط لك

( (One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي .6
لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من 
البيانات. استخدمته الباحثة للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث 

 مجموعات فأكثر.



 

 

 
 الفصل الخامس

 تحليل أسئلة الدراسة ومناقشتها واإلجابة عليها
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 تحليل أسئلة الدراسة ومناقشتها واإلجابة عليها: الخامسالفصل 
 مقدمة 2.4

يتضمن هذا الفصل عرضاا لتحليل البيانات واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم 
لذا تم  ،البيانات الشخصية للمستجيبينعلى والوقوف  ،التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها

إذ تم استخدام برنامج الرزم  ،الدراسة إستبانةإجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من 
للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها  (SPSS)اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 وتحليلها في هذا الفصل.

 البيانات الشخصيةلدراسة وفق ا لعينةالوصف اإلحصائي  1.4

 البيانات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض
 عينة الدراسة حسب النوع االجتماعيتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي(: توزيع 2.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد النوع االجتماعي

 99.5 208 ذكر

 0.5 1 أنثى

 100.0 209 المجموع

 %0.5بينما  ،ذكور من عينة الدراسة %99.5( أن ما نسبته 1.5)يتضح من جدول 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن طبيعة العمل في مجال اإلسعاف والطوارئ تحتاج إلى . إناث

جهد مضن  وكبير، مما يصعب على اإلناث تحمله، وبالتالي يحتاج إلى عنصر الذكور الذي 
العمل ومجهوداته، كما أن طبيعة العمل في اإلسعاف والطوارئ تتطلب بطبيعته يتحمل مشاق 

الخروج في ساعات متأخرة من الليل، وفي أوقات دوام متقطعة وغير منتظمة، وهذا ال يتناسب 
مع طبيعة عمل األنثى، وبالمقابل يستطيع الذكر إلى حد كبير التكيف مع طبيعة هذا العمل 

 إليه على أتم وجه.والقيام بكافة المهام الموكلة 
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي(: توزيع 1.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 4.8 10 دراسات عليا

 24.9 52 بكالوريوس
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 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 43.5 91 دبلوم

 26.8 56 ثانوي

 100.0 209 المجموع

مؤهلهم العلمي دراسات  الدراسة من عينة %4.8سبته ( أن ما ن2.5)يتضح من جدول 
 %26.8بينما  ،مؤهلهم العلمي دبلوم %43.5 ،مؤهلهم العلمي بكالوريوس %24.9 ،عليا

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن إدارة أقسام اإلسعاف والطوارئ في . مؤهلهم العلمي ثانوي
لة درجة الدبلوم أكثر من باقي الدرجات المشافي المختلفة تتجه إلى استقطاب األفراد من حم

العلمية، وذلك ألن تخصص دبلوم ضابط اإلسعاف والطوارئ هو تخصص أكثر مالئمة مع 
طبيعة العمل في تلك المشافي والمؤسسات، باإلضافة إلى أن ذلك التخصص عليه إقبال بشكل 

لطوارئ تعمل على التنويع كاف  من قبل خريجي الثانوية العامة، كما أن إدارة أقسام اإلسعاف وا
في شغل المواقع الوظيفية في أقسام اإلسعاف والطوارئ من باقي الدرجات العلمية، حتى يكون 
 هناك تكامل ما بين المؤهالت العلمية التي تشغل أقسام اإلسعاف والطوارئ في تلك المؤسسات.

 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  -
 اسة حسب سنوات الخبرةعينة الدر توزيع  (:1.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 14.4 30 سنوات 5أقل من 

 38.8 81 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 25.4 53 سنة 15إلى أقل من  10من 

 21.5 45 سنة فأكثر 15

 100.0 209 المجموع

أقل سنوات خبرتهم  من عينة الدراسة %14.4ما نسبته ( أن 6.5يتضح من جدول )
تتراوح  %25.4 ،سنوات 10إلى أقل من  5تتراوح سنوات خبرتهم من  %38.8، سنوات 5من 

 سنة فأكثر. 15سنوات خبرتهم  %21.5بينما  ،سنة 15إلى أقل من  10سنوات خبرتهم من 
م من استنكاف 2006وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن األحداث التي مر بها قطاع غزة عام 

فين وجلوسهم عن العمل في أقسام اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة، أدى إلى الكثير من الموظ
استقطاب اإلدارة عدداا من األفراد الجدد لملء هذه الفراغات من أجل تأدية العمل وتقديم خدمة 
اإلسعاف والطوارئ الحكومية وضمان استمرارها بشكل جيد، حيث أن أولئك األفراد الذين تم 
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سنوات، وبالتالي فإن هؤالء األفراد ال يتمتعون  10عملهم أكثر من  تعيينهم لم يمض على
 بالخبرة الكبيرة بسبب أن استقطابهم تم في غضون العشر سنوات األخيرة.

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:1.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 5.3 11 سنة 60 -20من 

 32.1 67 سنة 90 -61من 

 37.8 79 سنة 50 -91من 

 24.9 52 سنة 50أكثر من 

 100.0 209 المجموع

أعمارهم من  من عينة الدراسة تتراوح %5.3ما نسبته ( أن 9.5يتضح من جدول )
تتراوح أعمارهم من  %37.8 ،سنة 90 -61تتراوح أعمارهم من  %32.1، سنة 60 -20
سنة. وتعزو الباحثة أن نتيجة األفراد  50م أكثر من أعماره %24.9بينما  ،سنة 50 -91

سنة أخذوا أعلى نسبة، إلى أن هؤالء األفراد في فترة  50-91الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
م من انقسام واستنكاف الموظفين وجلسوهم 2006األحداث التي حصلت في قطاع غزة عام 

سنة، وبالتالي  90-60م تتراوح من عن العمل في أقسام اإلسعاف والطوارئ، كانت أعماره
كانت فرصة أولئك األفراد في العمل كبيرة، باإلضافة إلى أن أعمارهم تتناسب مع طبيعة العمل 
في اإلسعاف والطوارئ، كما أن هؤالء األفراد كانوا في فترة االستنكاف يحملون مؤهالت علمية 

 ي في قطاع غزة.أقسام اإلسعاف والطوارئ الحكومبتتناسب مع طبيعة العمل 
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي(: توزيع 4.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 1.9 4 مدير

 7.2 15 إداري

 16.7 35 رئيس قسم

 33.0 69 مسعف

 37.8 79 سائق

 3.3 7 غير ذلك

 100.0 209 المجموع
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مسماهم الوظيفي  الدراسة من عينة %1.9( أن ما نسبته 5.5)جدول يتضح من 
 %3.3بينما  ،سائق %37.8 ،مسعف %33.0 ،رئيس قسم %16.7 ،إداري %7.2 ،مدير

وتعزو الباحثة هذه . مسماهم الوظيفي غير ذلك "ضابط اسعاف، ضابط عمليات إشارة، متطوع"
كبير، وبالتالي فإن أداء مهام السائق ليس النتيجة إلى أن مهنة السائق تحتاج إلى جهد مضن  و 

باألمر اليسير، وهذا ترتب عليه قيام إدارة منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة، 
االسعاف  محطات ومراكزباستقطاب عدد كبير من السائقين، من أجل توزيعهم على كافة 

من أجل تخفيف الضغط والعبء قطاع غزة، وعلى فترات زمنية مختلفة )شفتات(  والطوارئ في
 الواقع على كاهل سائقي اإلسعاف، وأداء مهام العمل بشكل مناسب وعلى أكمل وجه.

 عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب مكان العمل(: توزيع 1.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
 19.6 41 شمال غزة

 38.8 81 غزة

 10.0 21 الوسطى

 23.9 50 خانيونس

 7.7 16 رفح

 100.0 209 المجموع

مكان عملهم في  الدراسة من عينة %19.6( أن ما نسبته 3.5)يتضح من جدول 
مكان عملهم  %23.9 ،مكان عملهم في الوسطى %10.0 ،مكان عملهم %38.8 ،شمال غزة

نتيجة إلى أن محافظة وتعزو الباحثة هذه ال. مكان عملهم في رفح %7.7بينما  ،في خانيونس
غزة يوجد بها كثافة سكانية عالية، وبالتي فإن هذا العدد والتجمع الكبير من السكان، يحتاج إلى 
عدد كبير من مزودي خدمة اإلسعاف والطوارئ الحكومي، وذلك لتلبية احتياجات السكان 

 .وتوفير خدمة اإلسعاف والطوارئ المناسبة لهم في كافة األوقات وبشكل مستمر
 عينة الدراسة حسب المؤسسة االسعافيةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب المؤسسة االسعافية(: توزيع 5.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤسسة االسعافية

 49.3 103 وزارة الصحة

 22.0 46 خدمات طبية عسكرية

 28.7 60 الدفاع المدني

 100.0 209 المجموع
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مؤسستهم االسعافية  الدراسة من عينة %49.3بته ( أن ما نس6.5)يتضح من جدول 
 %28.7بينما  ،مؤسستهم االسعافية الخدمات الطبية العسكرية %22.0 ،وزارة الصحة

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن وزارة الصحة هي من  .مؤسستهم االسعافية الدفاع المدني
عاف والطوارئ الحكومي، وبالتالي أكبر المؤسسات الموجودة في قطاع غزة التي تقدم خدمة اإلس

فإن مؤسسة كبرى كهذه تحتاج إلى عدد كبير من األفراد الذين يقومون بتزويد خدمة اإلسعاف 
 والطوارئ في جميع األوقات وفي كافة المناطق.

 المحك المعتمد في الدراسة 1.4

 تليكر  مقياس في الخاليا طول تحديد تم فقد الدراسة في المعتمد المحك لتحديد
أكبر  على تقسيمه ثم ( ومن9=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب خالل الخماسي من

هذه القيمة  إضافةوبعد ذلك تم  (0.10=9/5) أي الخلية طول على للحصول المقياس في قيمة
 لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك) صحيح واحد وهي المقياس )بداية المقياس في قيمة أقلإلى 
 جدول في موضح هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا ، (Ozen, et, al . 2012) الخلية

(1.5) 
 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (8.4جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي
 بدرجة قليلة جدا 20% -36%من  1 – 1.80من 
 بدرجة قليلة 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 بدرجة متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 بدرجة كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
 بدرجة كبيرة جدا 84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 
 ترتيبة على الباحثدت اعتم االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير

 وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى الستبيانل تالمجاال مستوى على الحسابية المتوسطات
 .للدراسة المعتمد المحك حسب موافقةال درجة ثةالباحت حدد

 أسئلة الدراسة 1.4

ما مدى توفر التعددية في مزودي خدمة اإلسعاف التي تساهم في توحيد السؤال األول: 
 استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة؟
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن تم استخدام السؤال لإلجابة عن هذا 
 (.2.5. النتائج موضحة في جدول )درجة الموافقةلمعرفة  tوقيمة اختبار  النسبي والترتيب

لكل فقرة من  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار :(1.4)جدول 
 خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي"مزودي فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

تتداخل الصالحيات 
بين مزودي خدمات 
اإلسعاف والطوارئ 

 الحكومي.

 0.000 6.49 كبيرة 4 69.95 1.09 3.50

2.  

يؤثر تعدد مزودي 
خدمات االسعاف 
والطوارئ الحكومي 
على تعدد الخطط 
واألهداف المعمول 
بها في األزمات 
 والكوارث المختلفة.

 0.000 5.59 كبيرة 5 68.25 1.06 3.41

6.  

يساهم تعدد مزودي 
خدمات اإلسعاف 
والطوارئ الحكومي 
في الحد من 
المخاطر أثناء 
 األزمات والكوارث.

 0.000 11.90 كبيرة 2 77.68 1.07 3.88

9.  

يؤثر تعدد مزودي 
خدمات اإلسعاف 
والطوارئ سلباا على 
توحيد استراتيجية 
اإلسعاف والطوارئ 

 الحكومي. 

 0.186 0.90- متوسطة 7 58.65 1.08 2.93

5.  

يساهم تعدد مزودي 
خدمات اإلسعاف 
والطوارئ في تغطية 
الحوادث في حال 
تعطل خدمات أحد 
مقدمي الخدمات 

 0.000 15.60 كبيرة 1 80.58 0.95 4.03
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 اآلخرين. 

3.  

يوجد وضوح في 
الهيكليات اإلدارية 
لكافة مزودي 
خدمات اإلسعاف 

 الحكومي والطوارئ

 0.000 4.31 متوسطة 6 67.12 1.19 3.36

6.  

يوجد ترابط وتنسيق 
إداري بين مزودي 
خدمات اإلسعاف 
والطوارئ الحكومي 
في أوقات األزمات 

 والكوارث.

 0.000 8.13 كبيرة 3 72.69 1.13 3.63

1.  

تساهم الجهات 
الفاعلة في الحكومة 
في تلبية الدعم 
اللوجستي لمزودي 
خدمات اإلسعاف 
 والطوارئ الحكومي

 0.003 2.81- متوسطة 8 55.38 1.19 2.77

 
جميع فقرات المجال 

 0.000 12.68 كبيرة  68.78 0.50 3.44 معاً 

 ( يمكن استخالص ما يلي:2.5من جدول )
يساهم تعدد مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ في "الخامسة قرة المتوسط الحسابي للف -

 4.03يساوي  "تغطية الحوادث في حال تعطل خدمات أحد مقدمي الخدمات اآلخرين
، وهذا يعني أن هناك موافقة %80.58 النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من 

 بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
تساهم الجهات الفاعلة في الحكومة في تلبية الدعم "الثامنة لحسابي للفقرة المتوسط ا -

 الوزنأي أن  2.77يساوي  "اللوجستي لمزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي
من قبل أفراد العينة  متوسطة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة %55.38 النسبي

 على هذه الفقرة.
مزودي خدمات اإلسعاف "لمجال متوسط الحسابي ال بأن عام يمكن القولبشكل  -

، وهذا يعني أن %68.78 النسبي الوزنأي أن  3.44 يساوي "والطوارئ الحكومي
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مما يعني أن من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.  هناك موافقة بدرجة كبيرة
 مجال مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي يتوفر بدرجة كافية.

هذه النتيجة إلى أن تقديم خدمة اإلسعاف والطوارئ الحكومي تحتاج إلى  لباحثةوتعزو ا
عدد من األفراد الذين يقومون بمهام تزويد خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي، حيث أن خدمة 
اإلسعاف والطوارئ الحكومي تحتاج إلى أفراد مؤهلين وذوي كفاءة لتقديم تلك الخدمة، حيث أن 

 األفراد بشكل كاف  سيؤدي إلى خلل وقصور في الخدمة المقدمة.عدم توفر أولئك 
( التي م2016واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة المغير والعطار )

 .أظهرت وجود قصور واضح في تقديم خدمات اإلسعاف الميداني في حاالت األزمات والكوارث
ي تساهم في توحيد استراتيجية منظومة ما مدى توفر المرجعية اإلدارية التالسؤال الثاني: 

 اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة؟
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن تم استخدام  لإلجابة عن هذا السؤال

 (.10.5. النتائج موضحة في جدول )درجة الموافقةلمعرفة  tوقيمة اختبار  النسبي والترتيب
لكل فقرة من  tنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبارالمتوسط الحسابي واال : (20.4جدول )

 المرجعية اإلدارية"فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

يوجد تعدد في 
المرجعيات اإلدارية 
المختلفة حول 

ت اإلسعاف خدما
 والطوارئ الحكومي

 0.000 6.97 كبيرة 2 70.19 1.05 3.51

2.  

يساعد تعدد 
المرجعيات اإلدارية 
على ازدواجية 
الخدمات المقدمة 

 أوقات الكوارث

 0.000 7.30 كبيرة 3 70.05 0.99 3.50

6.  

تساهم المرجعيات 
اإلدارية المتعددة في 
تنسيق عمليات 
التدريب لمزودي 
خدمات اإلسعاف 

 طوارئ الحكوميوال

 0.131 1.12 متوسطة 5 61.63 1.05 3.08
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

9.  

يساعد تعدد 
المرجعيات اإلدارية 
في التنسيق الميداني 
أثناء الحوادث غير 

 االعتيادية.

 0.001 3.24 متوسطة 4 65.00 1.11 3.25

5.  

يؤثر تعدد 
المرجعيات الحكومية 
على مستوى جودة 
خدمات مزودي 
اإلسعاف والطوارئ 

 ور.المقدمة للجمه

 0.000 8.82 كبيرة 1 73.03 1.04 3.65

 
جميع فقرات المجال 

 0.000 9.03 متوسطة  67.93 0.63 3.40 معاً 

 ( يمكن استخالص ما يلي:10.5من جدول )
يؤثر تعدد المرجعيات الحكومية على مستوى جودة "الخامسة المتوسط الحسابي للفقرة  -

)الدرجة الكلية من  3.65يساوي  "خدمات مزودي اإلسعاف والطوارئ المقدمة للجمهور
، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل %73.03 النسبي الوزن( أي أن 5

 أفراد العينة على هذه الفقرة.
تساهم المرجعيات اإلدارية المتعددة في تنسيق عمليات "الثالثة المتوسط الحسابي للفقرة  -

 الوزنأي أن  3.08يساوي  "حكوميالتدريب لمزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ ال
من قبل أفراد العينة  متوسطة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة %61.63 النسبي

 على هذه الفقرة.
 يساوي  "المرجعية اإلدارية"لمجال المتوسط الحسابي  بأن عام يمكن القولبشكل  -

من وسطة مت، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة %67.93 النسبي الوزنأي أن 3.40
مما يعني أن مجال المرجعية اإلدارية يتوفر قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 

 بدرجة كافية.
هذه النتيجة إلى أنه من الضروري توفر المرجعية اإلدارية التي بناءا  وتعزو الباحثة

م في عليها وعلى توجيهاتها يقوم مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي بتقديم خدماته



55 
 

كافة األوقات وبشكل مستمر، باإلضافة إلى أن عدم توفر مرجعية إدارية ألولئك المزودين قد 
 يؤدي إلى خلل وقصور في تقديم الخدمة بشكل ال يتناسب مع احتياجات السكان ومتطلباتهم.

( التي أظهرت وجود م2019سالمة ) هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة واختلفت
 .الميداني العمل في والتخصصية القيادية المرجعية حديدضعف شديد في ت

ما مدى توفر خطط الطوارئ التي تساهم في توحيد استراتيجية منظومة  السؤال الثالث:
 اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة ؟

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن تم استخدام لإلجابة عن هذا السؤال  
 (.11.5. النتائج موضحة في جدول )درجة الموافقةلمعرفة  tة اختبار وقيم النسبي والترتيب

لكل فقرة من  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (22.4جدول )
 خطط الطوارئ"فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 موافقةال

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

تشارك مرجعيتكم 
اإلدارية جميع 
أصحاب المناصب 
اإلشراقية العاملة 
أثناء الطوارئ في 
عمليات التخطيط 
واعداد خطط 

 الطوارئ

 0.000 7.84 كبيرة 3 71.92 1.08 3.60

2.  

يوجد لدى مزود 
خدمات االسعاف 
الخاص بكم خطة 
طوارئ معدة مسبقاا 

على ادارة  تساعد 
خدمات االسعاف 
 الطوارئ بشكل فعال

 0.000 8.68 كبيرة 1 73.86 1.14 3.69

6.  

تعقد مرجعيتكم 
ندوات أو اجتماعات 
بعد كل حالة طارئة 
تواجهها مع موظفي 
االسعاف الطوارئ 
الستخالص الدروس 

 0.021 2.04 متوسطة 5 63.45 1.20 3.17
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 موافقةال

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 والعبر

9.  

يتم إعادة تقييم 
خطط الطوارئ 

مستمرة وفقاا  بصفة
للمعلومات 

المستحدثة والكوارث 
 الطارئة

 0.028 1.92 متوسطة 6 63.20 1.18 3.16

5.  

تقوم إدارة اإلسعاف 
والطوارئ لديكم 
بتقييم االحتياجات 
البشرية والمادية 

 بشكل مستمر

 0.291 0.55 متوسطة 7 61.00 1.28 3.05

3.  

تشرك إدارة االسعاف 
لديكم أقسام الطوارئ 

ي عمليات المختلفة ف
 التخطيط للطوارئ

 0.000 4.31 متوسطة 4 66.70 1.11 3.33

6.  

تمتلك إدارتكم الخبرة 
والكفاءة التي تمكنهم 
من اتخاذ القرارات 
والعمل تحت الضغط 
أثناء حاالت الكوارث 

 والطوارئ

 0.000 7.35 كبيرة 2 72.84 1.24 3.64

 
جميع فقرات المجال 

 0.000 6.06 متوسطة  67.60 0.89 3.38 معاً 

 ( يمكن استخالص ما يلي:12.5من جدول )
يوجد لدى مزود خدمات االسعاف الخاص بكم خطة الثانية "المتوسط الحسابي للفقرة  -

طوارئ معدة مسبقاا تساعد على ادارة خدمات االسعاف الطوارئ بشكل فعال" يساوي 
ن هناك ، وهذا يعني أ%73.86 النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من  3.69

 موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
تقوم إدارة اإلسعاف والطوارئ لديكم بتقييم الخامسة "المتوسط الحسابي للفقرة  -

 النسبي الوزنأي أن  3.05االحتياجات البشرية والمادية بشكل مستمر" يساوي 
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ل أفراد العينة على هذه من قب متوسطة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة 61.00%
 الفقرة.

أي  3.38 يساوي "خطط الطوارئ"لمجال المتوسط الحسابي  بأن عام يمكن القولبشكل  -
من قبل أفراد متوسطة ، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة %67.60 النسبي الوزنأن 

 مما يعني أن مجال خطط الطوارئ متوفر بدرجة كافية.العينة على فقرات هذا المجال. 
ه من الضروري توفر خطط الطوارئ التي من خاللها وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن

 ،المتوقعة أو المخطط لها النتيجة اإلجراءات التي يجب اتباعها عندما يقع حدث يغير تحديد يتم
 وتنفذ عند حدوث خطر استثنائي، والذي إدارة المخاطر البا ما تكون جزء من مخططاتغو 

إدارة منظومة اإلسعاف خطط للطوارئ من قبل غالبا ما يتم وضع و إلى عواقب كارثية.  يؤدي
إجراءات خاصة تتبع في حالة وقوع كارثة غير متوقعة  وتلك الخطط تكون عبارة عن ،والطوارئ

 المحتملة.والتي تشمل سياسات دائمة للتخفيف من أثر الكوارث 
( التي أظهرت توافر م2001واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة آل سالم )

 Larsen, and طط الطوارئ المناسبة للتعامل مع األزمات والكوارث بدرجة متوسطة، ودراسةخ
Massey (2003)التي أظهرت أن الشركة ناجحة في وضع خطط إدارة األزمة. م 

ما مدى توفر التوترات األمنية التي تساهم في توحيد استراتيجية منظومة السؤال الرابع: 
 زة؟اإلسعاف والطوارئ في قطاع غ

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن تم استخدام لإلجابة عن هذا السؤال 
 (.12.5. النتائج موضحة في جدول )درجة الموافقةلمعرفة  tوقيمة اختبار  النسبي والترتيب

من لكل فقرة  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (21.4جدول )
 التوترات األمنية"فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

يوجد تنسيق مع المؤسسات 
الدولية لتقديم الخدمات في 

 المناطق األمنية المغلقة.
 0.026 1.95 متوسطة 7 63.45 1.26 3.17

2.  

يوجد توزيع للصالحيات بين 
مزودي خدمات اإلسعاف 
والطوارئ للتعامل مع 

 األحداث األمنية.

 0.000 7.25 كبيرة 4 70.49 0.98 3.52

6.  
يتم تقسيم العمل بين 
 0.000 7.16 كبيرة 3 70.74 1.07 3.54المزودين للتعامل مع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 التوترات األمنية المختلفة.

9.  

يتوفر خطط طوارئ للتعامل 
اث األمنية مع األحد

 المختلفة.
 0.000 7.26 كبيرة 2 71.30 1.10 3.57

5.  

تتوفر تغذية راجعة من 
مزودين خدمات االسعاف  
حول الحوادث األمنية 

 الحاصلة.

 0.000 5.03 متوسطة 5 67.50 1.05 3.38

3.  

يتم التعامل مع التوترات 
األمنية المختلفة بأسلوب 

 مهني.
 0.000 8.24 كبيرة 1 71.86 1.02 3.59

6.  

تتوفر احتياطات 
وسيناريوهات لمزودي 
خدمات اإلسعاف والطوارئ 
الحكومي للعمل بها خالل 

 التوترات األمنية.

 0.000 4.06 متوسطة 6 66.13 1.06 3.31

 0.000 7.44 كبيرة  68.58 0.83 3.43 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يلي:12.5من جدول )
يتم التعامل مع التوترات األمنية المختلفة بأسلوب السادسة "المتوسط الحسابي للفقرة  -

، وهذا %71.86 النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من  3.59مهني" يساوي 
 يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

لتقديم الخدمات في  يوجد تنسيق مع المؤسسات الدوليةاألولى "المتوسط الحسابي للفقرة  -
، وهذا يعني أن %63.45 النسبي الوزنأي أن  3.17المناطق األمنية المغلقة" يساوي 

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. متوسطةهناك موافقة بدرجة 
 3.43 التوترات األمنية" يساويلمجال "المتوسط الحسابي  بأن عام يمكن القولبشكل  -

من قبل أفراد  ، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة%68.58 النسبي الوزنأي أن 
مما يعني أن مجال التوترات األمنية متوفر بدرجة العينة على فقرات هذا المجال. 

 كافية.
اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة  وحداتهذه النتيجة إلى أن  وتعزو الباحثة

ادث األمنية الحاصلة في قطاع غزة، خاصةا وأن تولي اهتماماا خاصاا للتعامل مع التوترات والحو 
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المتتالية على القطاع، كاإلعتداءات المتكررة و قطاع غزة يتعرض بشكل مستمر لتلك األحداث 
والتي استهدفت البنية التحتية والمباني والمؤسسات والسكان، والتي أحدثت دماراا أثر على جميع 

ة، مما يتطلب وبشكل ضروري توفر منظومة النواحي االقتصادية واالجتماعية في قطاع غز 
 قادرة ومؤهلة للتعامل مع تلك التوترات األمنية.

( التي أظهرت أن م2013واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة صادق )
التخطيط لألزمات حصل على موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة، كما اتفقت مع دراسة 

حيث  ،ظهرت وجود التزام بعملية التخطيط إلدارة األزمات والكوارث( التي أم2011الرضيع )
 ، واتفقت مع دراسةتقوم اإلدارة بالتخطيط االستباقي للتعامل مع األزمات والكوارث فور حدوثها

 الالزمة األساسية المقومات الصحة أنه يتوفر لدى وزارة التي أظهرت (م2010) عزيز أبو
  الحصار. ظل في غزة محافظات في حةالص وزارة في األزمات إلدارة

( التي م2016واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة المغير والعطار )
أظهرت وجود قصور واضح في تقديم خدمات اإلسعاف الميداني في حاالت األزمات والكوارث، 

ة ( التي أظهرت وجود ضعف شديد في نظام إدار م2019)  كما اختلفت مع دراسة سالمة
الكوارث والحاالت الطارئة في المؤسسات الرسمية المعنية باالستجابة لحاالت الطوارئ خاصة 

 .في المجال اإلداري والتخطيطي والتنظيمي والتنسيقي
التي تساهم في توحيد استراتيجية  اتما مدى توفر االزدواجية في الخدمالسؤال الخامس: 

 منظومة اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة؟
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن تم استخدام  ابة عن هذا السؤاللإلج

 (.16.5. النتائج موضحة في جدول )درجة الموافقةلمعرفة  tوقيمة اختبار  النسبي والترتيب

 

لكل فقرة   t  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (21.4جدول )
 قرات مجال "ازدواجية الخدمات"من ف

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

يوجد ازدواجية في 
خدمات اإلسعاف 
والطوارئ الحكومي 
المقدمة  من قبل 

 عدة مزودين.

 0.000 5.05 متوسطة 5 67.60 1.06 3.38

2.  
عمل ازدواجية ت

 0.000 6.70 كبيرة 4 70.10 1.07 3.51الخدمات المقدمة 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

على استنزاف 
الموارد المادية 

 المختلفة.

6.  

تعمل ازدواجية 
الخدمات المقدمة 
على استنزاف 
طاقات الموارد 
 البشرية العاملة.

 0.000 7.72 كبيرة 3 72.06 1.09 3.60

9.  

تعمل االزدواجية في 
الخدمات المقدمة 

النفقات  على رفع
 التشغيلية.

 0.000 9.51 كبيرة 1 73.40 0.99 3.67

5.  

تؤدي ازدواجية 
الخدمات المقدمة في 
بعض المناطق إلى 
عجز في مناطق 
أخرى تحتاج هذه 

 الخدمات.

 0.000 9.06 كبيرة 2 72.90 1.01 3.65

3.  

تحدث ازدواجية 
الخدمات المقدمة 
نظراا لعدم وضوح 

المهام لدى مزودي 
 خدمات اإلسعاف
 والطوارئ الحكومي

 0.000 5.08 متوسطة 6 67.50 1.04 3.38

6.  

تنشأ ازدواجية في 
الخدمات المقدمة 
نتيجة عدم وجود 
هيئة وطنية عليا 

لإلسعاف والطوارئ 
 الحكومي.

 0.000 4.19 متوسطة 7 67.10 1.20 3.36

1.  

تحدث ازدواجية 
الخدمات نظراا لوجود 
أكثر من رقم وطني 
للتواصل مع وحدات 

 0.043 1.73 متوسطة 8 63.03 1.23 3.15
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

عاف والطوارئ االس
 المختلفة.

 
جميع فقرات المجال 

 0.000 8.68 كبيرة  69.20 0.75 3.46 معاً 

 ( يمكن استخالص ما يلي:16.5من جدول )
تعمل االزدواجية في الخدمات المقدمة على رفع الرابعة "المتوسط الحسابي للفقرة  -

 النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من  3.67النفقات التشغيلية" يساوي 
، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه 73.40%
 الفقرة.

تحدث ازدواجية الخدمات نظراا لوجود أكثر من رقم "الثامنة المتوسط الحسابي للفقرة  -
 الوزنأي أن  3.15ي يساو  "وطني للتواصل مع وحدات االسعاف والطوارئ المختلفة

ة من قبل أفراد العينة متوسط، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة %63.03 النسبي
 على هذه الفقرة.

 3.46 " يساويلمجال "ازدواجية الخدماتالمتوسط الحسابي  بأن عام يمكن القولبشكل  -
فراد من قبل أ ، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة%69.20 النسبي الوزنأي أن 

مما يعني أن مجال ازدواجية الخدمات متوفر بدرجة  العينة على فقرات هذا المجال.
 كافية.

 ناتجة عن عدم الخدمات المقدمة في ازدواجية هذه النتيجة إلى أن هناك  وتعزو الباحثة
، باإلضافة إلى لدى مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكوميوالمسؤوليات وضوح المهام 
وجود أكثر من ، كما أنها تنشأ بسبب يئة وطنية عليا لإلسعاف والطوارئ الحكوميعدم وجود ه

مما يؤدي إلى نشوء ازدواجية في  رقم وطني للتواصل مع وحدات االسعاف والطوارئ المختلفة
 الخدمات المقدمة من قبل مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة.

التي  (Unlu & Others, 2010) دراسات كدراسةواتفقت هذه النتائج مع بعض ال
أظهرت وجود مشكلة لدى النظام التركي في التنسيق حيث ال توجد آلية محددة للتنسيق بين 

مما سبب ازدواجية في العمل، كما اتفقت مع دراسة  ،المنظمات العاملة في إدارة األزمات
يق الميداني ألعمال اإلسعاف ( التي أظهرت وجود تداخل في التنسم2016المغير والعطار )
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حمر ووزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية الميداني ما بين طواقم الدفاع المدني والهالل األ
 نظراا لتعدد نداءات االستجابة. ،وخاصة في حاالت الكوارث المختلفة

( التي أظهرت وجود م2015ت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة الغوطي )فواختل
يق جيد بين المنظمات الدولية والقطاع الصحي الحكومي يسهم بدرجة كبيرة في حسن تنس

 استغالل التمويل لدعم القطاع الصحي.
توفر تأهيل وتدريب العاملين التي تساهم في توحيد استراتيجية  ما مدىالسؤال السادس: 

 منظومة اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة؟
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن ام تم استخدلإلجابة عن هذا السؤال 

 (.19.5. النتائج موضحة في جدول )درجة الموافقةلمعرفة  tوقيمة اختبار  النسبي والترتيب
لكل فقرة من  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (21.4جدول )

 "ينفقرات مجال "تدريب وتأهيل العامل

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

يتوفر عمليات تدريب وتأهيل 
لمزودي خدمات اإلسعاف 

 والطوارئ
 0.000 3.73 متوسطة 6 65.83 1.10 3.29

2.  

يتوفر لدى المؤسسة كوادر 
تخصصية ذات كفاءة 

مل مع األحداث الكارثية للتعا
 الطارئة.

 0.000 8.60 كبيرة 3 73.04 1.09 3.65

6.  

يتوفر عملية تدريب 
تخصصي تساهم في تطوير 
مهارات مزودي خدمات 

 اإلسعاف والطوارئ

 0.000 4.78 متوسطة 5 67.83 1.18 3.39

9.  

يتوفر كوادر مؤهلة لتغطية 
الشواغر الوظيفية المطلوبة 

 في مؤسستكم.
 0.005 2.57 متوسطة 7 64.43 1.23 3.22

5.  

تؤثر عمليات التأهيل 
والتدريب على جودة 
الخدمات المقدمة أثناء 

 األزمات

 0.000 9.02 كبيرة 2 74.09 1.11 3.70

3.  
يتوفر عمليات تطوير لقدرات 
 0.000 4.80 متوسطة 4 67.94 1.18 3.40العاملين تساهم في رفع 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

مستوى أدائهم داخل 
 المؤسسة وفي الميدان.

6.  

يوجد متابعة لعمليات 
التطوير والتأهيل لمزودي 
خدمات اإلسعاف والطوارئ 

 بصورة مستمرة

 0.081 1.40 متوسطة 8 62.32 1.19 3.12

1.  

يتم عمل مناورات ومحاكاة 
للواقع بشكل دوري لتمكين 
الطواقم االدارية والميدانية 
على االستجابة الفاعلة 

 أوقات الكوارث المختلفة.

 0.188 0.89 متوسطة 9 61.45 1.17 3.07

2.  

أتاحت التجارب السابقة في 
الطوارئ فرصة للعاملين 
للتعلم واكتساب مهارات فنية 

 جديدة.

 0.000 14.29 كبيرة 1 80.49 1.03 4.02

 0.000 7.43 كبيرة  68.44 0.82 3.42 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يلي:19.5من جدول )
أتاحت التجارب السابقة في الطوارئ فرصة للعاملين التاسعة "رة المتوسط الحسابي للفق -

 الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من  4.02للتعلم واكتساب مهارات فنية جديدة" يساوي 
، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على %80.49 النسبي

 هذه الفقرة.
يتم عمل مناورات ومحاكاة للواقع بشكل دوري لتمكين "الثامنة المتوسط الحسابي للفقرة  -

الطواقم االدارية والميدانية على االستجابة الفاعلة أوقات الكوارث المختلفة" يساوي 
من  متوسطة، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة %61.45 النسبي الوزنأي أن  3.07

 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
 " يساوي لمجال "تدريب وتأهيل العاملينالمتوسط الحسابي  أنب عام يمكن القولبشكل  -

من قبل  ، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة%68.44 النسبي الوزنأي أن 3.42
أن مجال تدريب وتأهيل العاملين متوفر بدرجة أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 

 كافية.
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اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة وتعزو الباحثة ذلك إلى اهتمام إدارة أقسام 
 المرتبطة اإلداريةعملية تدريب وتأهيل العاملين كونه يعمل على تنمية وتطوير آفاق السلوكيات ب

المشكالت المختلفة والتعامل  والقدرة على التعامل مع المنظم،التفكير باإلضافة إلى  ،بالعمل
، وتنمية مهارات والمستمرة عمل الجديدةوظروف ال تغيراتمع  التكيفمعها، والقدرة على 

، كما تولي اإلدارة اهتماما للتدريب االستماع واالبتكار واالّتصال والتواصل والعالقات واإلشراف
أقسام اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة الكفاءات البشرية التي تحتاجها  يقدم ألنه

أفضل تأهيل بما يتناسب مع  العاملين فيها ل، ويعمل على تأهيوتقديم خدماتها لتحقيق أهدافها
لتقديم خدمات اإلسعاف والطوارئ في كافة المناطق وفي كافة األوقات بالسرعة متطلبات العمل 
 والجودة المطلوبة.

( التي أظهرت توفر م2011واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة الرضيع )
 سبة الالزمة  إلدارة األزمة.المهارات القيادية سواء الشخصية أو المكت

( التي أظهرت م2001واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة آل سالم )
ضعف التدريب المشترك بين األجهزة المشاركة في مواجهة األزمات والكوارث، وضعف التنسيق 
اا، بين الجهات المعنية، وضعف في تدريب الجهات المعنية على خطط الطوارئ المعدة مسبق

( التي أظهرت أنه من أهم المعوقات التي تحد من دور م2011) السهلي كما اختلفت مع دراسة
التخطيط االستراتيجي في مواجهة أضرار الكوارث بدرجة قوية هي وندرة الكوادر البشرية المؤهلة 
 ،إلعداد استراتيجيات الوقاية واالحتواء والمواجهة واستعادة السيطرة على مجريات الكارثة

وللتغلب على هذه المعوقات يجب توفير الموارد المالية، وتأمين التقنيات الالزمة، وتأهيل 
 الكوادر البشرية.

 تحليل جميع فقرات االستبانة 4.4

وقيمة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.15.5جدول ) . النتائج موضحة فيدرجة الموافقةلمعرفة  tاختبار 
لجميع فقرات  t المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (24.4جدول )

 االستبانة

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

مزودي خدمات اإلسعاف 
 ارئ الحكوميوالطو 

 0.000 12.68 كبيرة 2 68.78 0.50 3.44
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 0.000 9.03 متوسطة 5 67.93 0.63 3.40 المرجعية اإلدارية

 0.000 6.06 متوسطة 6 67.60 0.89 3.38 خطط الطوارئ

 0.000 7.44 كبيرة 3 68.58 0.83 3.43 التوترات األمنية

 0.000 8.68 كبيرة 1 69.20 0.75 3.46 ازدواجية الخدمات

 0.000 7.43 كبيرة 4 68.44 0.82 3.42 تدريب وتأهيل العاملين

 0.000 12.23 كبيرة  68.47 0.50 3.42 جميع فقرات االستبانة

 3.42( تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة يساوي 15.5من جدول )
موافقة بدرجة كبيرة ، وهذا يعني أن هناك %68.47( أي أن الوزن النسبي 5)الدرجة الكلية من 

من قبل أفراد العينة على فقرات االستبانة بشكل عام. مما يعني أن مجاالت االستبانة المتمثلة 
التوترات األمنية، وازدواجية الخدمات،  في )مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي،

ستبانة المتمثلة في وتدريب وتأهيل العاملين( متوفرة بدرجة كبيرة، باإلضافة إلى أن مجاالت اال
)المرجعية اإلدارية، خطط الطوارئ( متوفرة بدرجة متوسطة. وهذا يدل على أن العوامل المؤثرة 
 على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة متوفرة بدرجة كافية.

( α ≤ 0.04)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة السؤال السابع: ما مدى وجود 
مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد حول بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

ى للبيانات الشخصية استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة ُتعز 
 ."المؤسسة االسعافية ,مكان العمل ,المسمى الوظيفي ,العمر ,سنوات الخبرة ,المؤهل العلمي"

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
( بين α ≤ 0.04فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ما مدى وجود  -

مدى توفر العوامل المؤثرة على حول متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
ى إلى توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة ُتعز 

 لمؤهل العلمي.ا
 :والجدول التالي يوضح ذلك "التباين األحادي"لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار 

 المؤهل العلمي – "التباين األحادي"اختبارنتائج  (:21.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

ات سدرا
 عليا

 ثانوي دبلوم بكالوريوس

خدمات اإلسعاف والطوارئ  مزودي
 .الحكومي

3.45 3.44 3.38 3.53 0.934 0.425 
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 0.768 0.379 3.42 3.38 3.45 3.23 .المرجعية اإلدارية

 0.041 *2.801 3.64 3.21 3.41 3.24 .خطط الطوارئ

 0.387 1.014 3.54 3.32 3.46 3.62 .التوترات األمنية

 0.530 0.738 3.49 3.39 3.57 3.38 .ازدواجية الخدمات

 0.479 0.830 3.53 3.32 3.48 3.41 .تدريب وتأهيل العاملين

 0.096 2.144 3.53 3.33 3.47 3.40 مجاالت االستبانةجميع 

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياا عند مستوى داللة  *

 ( يمكن استنتاج ما يلي:13.5الموضحة في جدول )من النتائج 
أقل من مستوى  "التباين األحادي"المقابلة الختبار (.Sig)حتمالية تبين أن القيمة اال 
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  "خطط الطوارئ"لمجال  0.05الداللة 

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى المؤهل العلمي وذلك لصالح 
أي أنه يوجد فروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر الذين مؤهلهم العلمي ثانوي. 

العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة في 
 المؤهل العلمي لصالح الثانوي.( تعزى إلى خطط الطوارئالمجال )

بين أن القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد ت
(Sig.)  وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  0.05أكبر من مستوى الداللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 
ة حول مدى توفر يوجد فروق بين إجابات أفراد عينة الدراسال  أي أنهتعزى إلى المؤهل العلمي. 

العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة في 
المجاالت )مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي، والمرجعية اإلدارية، والتوترات األمنية، 

 تعزى لصالح المؤهل العلمي. وازدواجية الخدمات، وتدريب وتأهيل العاملين(
هذه النتيجة إلى أن إدارة أقسام اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع  تعزو الباحثةو 

غزة تولي اهتماماا خاصاا بالنسبة لخطط الطوارئ لحملة مؤهل الثانوية العاملة، وذلك بسبب 
مستوى أولئك األفراد التعليمي المنخفض، والذي يحتاج إلى تأهيل وتدعيم وتعزيز في مجال 

كما أن األفراد حملة الثانوية العامة ينفذون نفس اإلجراءات المرتبطة بخطط خطط الطوارئ، 
الطوارئ، باإلضافة إلى مشاركتهم بنفس الدورات وورش العمل والندوات المتعلقة بخطط 

 الطوارئ.
دم ع( التي أظهرت م2013واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )صادق، 

، ودراسة ز الدفاع المدني يعزي لمتغير المؤهل العلميوجود فروق في مستوى أداء جها
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( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة م2011)العريني، 
( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات م2011تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ودراسة )الرضيع، 

لمتغير المؤهل العلمي، ودراسة )الغوطي، داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة تعزى 
( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة تعزى م2015

 .لمتغير المؤهل العلمي
( بين α ≤ 0.04فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ما مدى وجود -

العوامل المؤثرة على توحيد  مدى توفرحول متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 إلى سنوات الخبرة. ىاستراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة ُتعز 

 :والجدول التالي يوضح ذلك "التباين األحادي"لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار 
 سنوات الخبرة –اختبار"التباين األحادي" نتائج  (:25.4جدول )

 المجال

 متوسطاتال

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 4أقل من 
 سنوات

-4من 
20 

من 
20-24 

أكثر من 
24 

مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ 
 .الحكومي

3.39 3.53 3.41 3.35 1.606 0.189 

 0.213 1.511 3.25 3.35 3.48 3.47 .المرجعية اإلدارية

 0.029 *3.079 3.10 3.28 3.57 3.47 .خطط الطوارئ

 0.023 *3.250 3.12 3.44 3.59 3.47 .التوترات األمنية

 0.127 1.927 3.65 3.45 3.32 3.56 .ازدواجية الخدمات

 0.039 *2.843 3.15 3.37 3.54 3.61 .تدريب وتأهيل العاملين

 0.083 2.258 3.28 3.39 3.50 3.50 مجاالت االستبانةجميع 

 .α ≤ 0.05اا عند مستوى داللة الفرق بين المتوسطات دال إحصائي *

 ( يمكن استنتاج ما يلي:16.5الموضحة في جدول )من النتائج 
أقل من مستوى "التباين األحادي "المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

تدريب وتأهيل العاملين" وبذلك يمكن  ،التوترات األمنية ،للمجاالت "خطط الطوارئ 0.05الداللة 
تاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه استن

سنوات  10 -5المجاالت تعزى إلى سنوات الخبرة وذلك لصالح الذين سنوات خبرتهم من 
سنوات  5للمجالين خطط الطوارئ والتوترات األمنية ولصالح الذين سنوات خبرتهم أقل من 

يوجد فروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى  أي أنهملين. لمجال تدريب وتأهيل العا
توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة 
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 -5وذلك لصالح الذين سنوات خبرتهم من  (خطط الطوارئ والتوترات األمنيةفي المجاالت )
 5والتوترات األمنية ولصالح الذين سنوات خبرتهم أقل من  سنوات للمجالين خطط الطوارئ 10

 سنوات.
أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 

(Sig.)  وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  0.05أكبر من مستوى الداللة
اسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدر 

أي أنه يوجد فروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر  تعزى إلى سنوات الخبرة.
العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة في 

وازدواجية  والمرجعية اإلدارية، )مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي، المجاالت
 الخدمات، وتدريب وتأهيل العاملين( تعزى إلى سنوات الخبرة.

هذه النتيجة إلى أن بعض العاملين الذين يمتلكون سنوات خبرة أعلى، قد  وتعزو الباحثة
قاا تختلف إجاباتهم عن إجابات األفراد اآلخرين الذين ال يتمتعون بالخبرة الكافية، ذلك قد نجد فرو 

  في إجابات المبحوثين تعزى لسنوات الخبرة.
( التي أظهرت عدم م2013واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )صادق، 

تلقاها  وجود فروق في مستوى أداء جهاز الدفاع المدني يعزي لمتغير عدد الدورات التي 
أظهرت عدم وجود فروق  ( التيم2011العاملين في جهاز الدفاع المدني، ودراسة )العريني، 

( م2011ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة تعزى لسنوات الخبرة، ودراسة )الرضيع، 
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة تعزى لمتغير 

ية بين ( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائم2015الخبرة، ودراسة )الغوطي، 
( التي أظهرت م2006أفراد مجتمع الدراسة تعزى لمتغير الخبرة، واتفقت مع دراسة )الخضري، 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة تعزى لمتغير الخبرة، واتفقت مع 
 ( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمعم2011دراسة )الديري، 

 .الدراسة تعزى لمتغير الخبرة
( بين متوسطات α ≤ 0.04فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ما مدى وجود -

مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية حول درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 إلى العمر. ىمنظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة ُتعز 

 :هذا السؤال تم استخدام اختبار "التباين األحادي" والجدول التالي يوضح ذلكلإلجابة عن 
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 العمر –اختبار"التباين األحادي" نتائج  (:28.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال

الحت
ا (

S
ig

).
 

من 
10-10 

 سنة

من 
12-10 

 سنة

من 
12-40 

 سنة

أكثر من 
40 

 0.361 1.074 3.34 3.44 3.49 3.57 .الطوارئ الحكوميمزودي خدمات اإلسعاف و 

 0.452 0.880 3.30 3.39 3.49 3.39 .المرجعية اإلدارية

 0.282 1.281 3.17 3.41 3.49 3.49 .خطط الطوارئ

 0.017 *3.455 3.17 3.39 3.64 3.62 .التوترات األمنية

 0.789 0.350 3.52 3.49 3.39 3.41 .ازدواجية الخدمات

 0.021 *3.315 3.13 3.45 3.59 3.55 .وتأهيل العاملين تدريب

 0.064 2.463 3.27 3.43 3.52 3.52 مجاالت االستبانةجميع 

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياا عند مستوى داللة  *

 ( يمكن استنتاج ما يلي:11.5الموضحة في جدول )من النتائج 
أقل من مستوى  "التباين األحادي"المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

وبذلك يمكن استنتاج أنه  "تدريب وتأهيل العاملين ،التوترات األمنية"للمجالين  0.05الداللة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذين المجالين 

أي أنه يوجد فروق بين إجابات . سنة 90-61من  تعزى إلى العمر وذلك لصالح الذين أعمارهم
أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف 

( تعزى تدريب وتأهيل العاملين ،والطوارئ الحكومي في قطاع غزة في المجاالت)التوترات األمنية
 .ةسن 90-61من  العمر وذلك لصالح الذين أعمارهمإلى 

أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
(Sig.)  وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  0.05أكبر من مستوى الداللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 
أي أنه ال يوجد فروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر العوامل تعزى إلى العمر. 

المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة في 
)مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي، المرجعية اإلدارية، ازدواجية الخدمات(  المجاالت

 .تعزى إلى العمر
هذه النتيجة إلى أن هذه المجاالت في الغالب ال يوجد اختالف عليها  باحثةوتعزو ال

بين األفراد ذوي األعمار المتباينة، حيث أن األفراد حتى ولو اختلفت أعمارهم يتفقون على تلك 
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المجاالت حيث أنها مجاالت ال ترتبط بمتغير العمر، حيث أن متغير العمر عامل غير مؤثر 
هناك اتفاق ما بين األفراد بغض النظر عن متغير العمر على تلك في تلك المجاالت، و 

المجاالت، خاصة وأن األفراد ذوى األعمار المختلفة يتلقون نفس الدورات التدريبية والتأهيلية 
المتربطة بتلك المجاالت، باإلضافة إلى أنهم يواجهون نفس ظروف العمل إلى حد كبير، كما 

حد كبير، باإلضافة إلى اتباع العاملين استراتيجية عمل موحدة  أنهم يقومون بنفس المهام إلى
 تدفع إجاباتهم إلى أن تكون متقاربة إلى حد كبير بالرغم من تباين أعمارهم.

( التي أظهرت عدم م2011)العريني،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
تعزى لمتغير العمر، ودراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة 

( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع م2011)الرضيع، 
 الدراسة تعزى لمتغير العمر.

( التي أظهرت م2015واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الغوطي، 
 .متغير العمروجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة تعزى ل

( بين متوسطات α ≤ 0.04فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ما مدى وجود -
مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية حول درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 إلى المسمى الوظيفي. ىمنظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة ُتعز 
 :والجدول التالي يوضح ذلك "التباين األحادي"ؤال تم استخدام اختبار لإلجابة عن هذا الس

 المسمى الوظيفي –اختبار"التباين األحادي" نتائج  (:21.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 إداري مدير 
رئيس 
 قسم

 سائق مسعف
غير 
 ذلك

مزودي خدمات اإلسعاف 
 .كوميوالطوارئ الح

3.19 3.68 3.47 3.41 3.41 3.52 1.074 0.376 

 0.014 *2.932 3.80 3.25 3.48 3.34 3.77 3.25 .المرجعية اإلدارية

 0.437 0.971 3.88 3.34 3.29 3.40 3.69 3.46 .خطط الطوارئ

 0.248 1.343 3.95 3.28 3.46 3.48 3.67 3.36 .التوترات األمنية

 0.818 0.444 3.32 3.46 3.45 3.58 3.27 3.59 .ازدواجية الخدمات

 0.585 0.752 3.67 3.31 3.45 3.44 3.65 3.69 .تدريب وتأهيل العاملين

 0.337 1.147 3.67 3.35 3.42 3.46 3.61 3.44 مجاالت االستبانةجميع 

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياا عند مستوى داللة  *
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 ( يمكن استنتاج ما يلي:12.5الموضحة في جدول )من النتائج 
أقل من مستوى  "التباين األحادي"المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة  "المرجعية اإلدارية"لمجال  0.05الداللة 

سمى الوظيفي إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى الم
أي أنه يوجد فروق بين إجابات أفراد عينة  وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي غير ذلك.

الدراسة حول مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ 
المسمى الوظيفي وذلك ( تعزى إلى )المرجعية اإلدارية الحكومي في قطاع غزة في المجال

 لح الذين مسماهم الوظيفي غير ذلك.لصا
أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 

(Sig.)  وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  0.05أكبر من مستوى الداللة
ت مجتمعة معا إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاال

تعزى إلى المسمى الوظيفي. أي أنه ال يوجد فروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى 
توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة 

خدمات، في المجال )مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي، خطط الطوارئ، ازدواجية ال
 تدريب وتأهيل العاملين( تعزى إلى المسمى الوظيفي.

هذه النتيجة إلى أن األفراد العاملين في أقسام اإلسعاف والطوارئ في  وتعزو الباحثة
الغالب إجاباتهم قد تكون متقاربة وذلك لقيامهم بنفس المهام وتحملهم نفس المسؤوليات، 

ويعيشون تحت نفس الظروف، وبالتالي فإن  باإلضافة إلى أنهم يتحملون نفس ضغوط العمل،
توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ  عامل المسمى الوظيفي عامل غير مؤثر في

 . الحكومي في قطاع غزة
( التي أظهرت عدم 2013واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )صادق، 

لمتغير طبيعة العمل في مجاالت وجود فروق في مستوى أداء جهاز الدفاع المدني يعزي 
( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2011الدراسة، ودراسة )العريني، 

( التي أظهرت عدم 2011أفراد مجتمع الدراسة تعزى المسمى الوظيفي، ودراسة )الرضيع، 
 .الوظيفي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد مجتمع الدراسة تعزى لمتغير المسمى

( بين متوسطات α ≤ 0.04فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ما مدى وجود -
مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية حول درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 إلى مكان العمل. ىمنظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة ُتعز 
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 :والجدول التالي يوضح ذلك "التباين األحادي"استخدام اختبار لإلجابة عن هذا السؤال تم 
 مكان العمل –اختبار"التباين األحادي" نتائج  (:10.4جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
 

مة 
القي

ية 
مال

الحت
ا (

S
ig

).
 

شمال 
 رفح خانيونس وسطىلا غزة غزة

مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ 
 .الحكومي

3.50 3.45 3.58 3.36 3.30 1.205 0.310 

 0.076 2.153 3.47 3.20 3.42 3.52 3.35 .المرجعية اإلدارية

 0.000 *6.208 2.64 3.07 3.68 3.51 3.60 .خطط الطوارئ

 0.002 *4.462 2.73 3.28 3.54 3.49 3.68 .التوترات األمنية

 0.000 *6.314 4.29 3.40 3.66 3.36 3.33 .ازدواجية الخدمات

 0.094 2.016 3.19 3.38 3.29 3.37 3.73 .وتأهيل العاملينتدريب 

 0.085 2.078 3.29 3.29 3.52 3.44 3.56 مجاالت االستبانةجميع 

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياا عند مستوى داللة  *

 ( يمكن استنتاج ما يلي:20.5الموضحة في جدول )من النتائج 
أقل من مستوى " المقابلة الختبار"التباين األحادي (.Sig) تبين أن القيمة االحتمالية

ازدواجية الخدمات" وبذلك يمكن  ،التوترات األمنية ،خطط الطوارئللمجاالت " 0.05الداللة 
استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه 

لح الذين يعملون بالوسطى لمجال "خطط الطوارئ" المجاالت تعزى إلى مكان العمل وذلك لصا
أي أنه ولصالح رفح لمجال "ازدواجية الخدمات".  التوترات األمنيةولصالح شمال غزة لمجال "

يوجد فروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد 
( خطط الطوارئع غزة في المجال )استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطا

( لصالح شمال غزة، التوترات األمنيةمكان العمل لصالح الوسطى، وفي المجال )تعزى إلى 
 وفي المجال )ازدواجية الخدمات( لصالح رفح.

أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
(Sig.) وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  0.05ة أكبر من مستوى الدالل

إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 
. أي أنه ال يوجد فروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر تعزى إلى مكان العمل

ومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة في العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظ
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المجاالت )مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي، والمرجعية اإلدارية، وتدريب وتأهيل 
 العاملين( تعزى لمتغير مكان العمل.

هذه النتيجة إلى األفراد العاملين في المحافظة الوسطى لديهم فروق  وتعزو الباحثة
لتدريبية وورش العمل التي تلقوها حول خطط الطوارئ وبالتالي فإن وتفاوت في الدورات ا

إجاباتهم حول مجال خطط الطوارئ طبيعياا ستكون متفاوتة ومتباينة، كما أن األفراد العاملين في 
فرع الشمال بطبيعة الحال إجاباتهم متفاوتة وذلك ألن منطقة الشمال تحتوى على ثالث مناطق 

ن، وبيت الهيا( وهذه المناطق تتفاوت فيما بينها بالنسبة للتوترات وهي )جباليا، وبيت حانو 
األمنية، وذلك لقربها وبعدها عن مناطق التماس مع االحتالل، كما أن العاملين في فرع رفح 
إجاباتهم متباينة بسبب عدم وضوح المهام لديهم باإلضافة إلى تداخل في المسؤوليات الموكلة 

 ع إجاباتهم إلى أن تكون متباينة.إليهم، وهذا بالضرورة يدف
( التي أظهرت عدم 2013واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )صادق، 

وجود فروق في مستوى أداء جهاز الدفاع المدني يعزي لمتغير المحافظة في جميع مجاالت 
 .الدراسة

متوسطات ( بين α ≤ 0.04فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ما مدى وجود -
مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية حول درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 إلى المؤسسة االسعافية. ىمنظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة ُتعز 
 :والجدول التالي يوضح ذلك "التباين األحادي"لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار 

 المؤسسة االسعافية –اختبار"التباين األحادي" نتائج  :(12.4جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال

الحت
ا (

S
ig

).
 

وزارة 
 الصحة

خدمات 
طبية 
 عسكرية

الدفاع 
 المدني

 0.009 *4.773 3.56 3.52 3.33 .مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي

 0.142 1.971 3.50 3.45 3.31 .المرجعية اإلدارية

 0.020 *3.974 3.58 3.50 3.20 .خطط الطوارئ

 0.003 *6.084 3.68 3.52 3.24 .التوترات األمنية

 0.475 0.747 3.56 3.40 3.43 .ازدواجية الخدمات

 0.000 *11.692 3.79 3.47 3.18 .تدريب وتأهيل العاملين

 0.000 *10.321 3.62 3.49 3.28 مجاالت االستبانةجميع 

 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطات دال إحصائياا عند مستوى داللة  *
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 ( يمكن استنتاج ما يلي:21.5الموضحة في جدول )من النتائج 
أكبر من مستوى " المقابلة الختبار"التباين األحادي (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد  وازدواجية الخدمات" المرجعية اإلدارية" للمجالين 0.05الداللة 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذين المجالين تعزى إلى 
أي أنه ال يوجد فروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر المؤسسة االسعافية. 

ئ الحكومي في قطاع غزة في العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوار 
 .(المؤسسة اإلسعافيةتعزى لمتغير وازدواجية الخدمات  المجاالت )المرجعية اإلدارية

أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 
(Sig.)  إحصائية  وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة 0.05أقل من مستوى الداللة

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 
أي أنه يوجد فروق بين إجابات المؤسسة االسعافية وذلك لصالح الذين يعملون بالدفاع المدني. 

اف أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسع
، والطوارئ الحكومي في قطاع غزة في المجاالت )مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي

، تدريب وتأهيل العاملين( تعزى إلى المؤسسة اإلسعافية وذلك التوترات األمنية، خطط الطوارئ
 لصالح الذين يعملون بالدفاع المدني.

لدفاع المدني يعانون من نقص هذه النتيجة إلى أن العاملين في مؤسسة ا وتعزو الباحثة
الدورات التدريبية والتأهيلية التي تدفع إجاباتهم إلى أن تكون متباينة، باإلضافة إلى أن طبيعة 
العمل في الدفاع المدني تختلف وتتباين، حيث أن العاملين في الدفاع المدني ال يقومون بنفس 

م، وذلك يؤدي إلى اختالف في إجاباتهم المهام في الغالب، كما أن المسؤوليات تتباين فيما بينه
 حول تلك المجاالت.

 



 

 

 

 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات
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 النتائج والتوصيات: السادسالفصل 
 

 مقدمة 2.1

حيث بعد قيام الباحثة  ،يتضمن هذا الفصل ملخصاا ألهم النتائج التي توصلت لها الدراسة
الدراسة وتحليل ومناقشة أسئلة الدراسة المتعلقة بتغطية الجوانب النظرية والعملية لموضوع 

بموضوع مدى توفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ 
 الحكومي في قطاع غزة تم التوصل إلى التالي:

 النتائج 1.1

تتوفر العوامل المؤثرة على توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في  .1
 ، وهي درجة كبيرة.%68.47طاع غزة بوزن نسبي ق

توحيد الذي يؤثر في  يتوفر عامل مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي .2
، %68.78استراتيجية منظومة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة بوزن نسبي 

 وهي درجة كبيرة.

منظومة اإلسعاف  توحيد استراتيجيةالذي يؤثر في  يتوفر عامل المرجعية اإلدارية .6
 .، وهي درجة متوسطة%67.93والطوارئ الحكومي في قطاع غزة بوزن نسبي 

توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف الذي يؤثر في يتوفر عامل خطط الطوارئ  .9
 ، وهي درجة متوسطة.%67.60والطوارئ الحكومي في قطاع غزة بوزن نسبي 

يد استراتيجية منظومة اإلسعاف توحالذي يؤثر في  يتوفر عامل التوترات األمنية .5
 .، وهي درجة كبيرة%68.58والطوارئ الحكومي في قطاع غزة بوزن نسبي 

توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف الذي يؤثر في  يتوفر عامل ازدواجية الخدمات .3
 .، وهي درجة كبيرة%69.20والطوارئ الحكومي في قطاع غزة بوزن نسبي 

توحيد استراتيجية منظومة اإلسعاف الذي يؤثر في ملين يتوفر عامل تدريب وتأهيل العا .6
 .، وهي درجة كبيرة%68.44والطوارئ الحكومي في قطاع غزة بوزن النسبي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال  .1
، ويتعزى إلى المؤهل العلمي وذلك لصالح الذين مؤهلهم العلمي ثان (خطط الطوارئ)

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول بينما 
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المجاالت )مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي، والمرجعية اإلدارية، والتوترات 
 األمنية، وازدواجية الخدمات، وتدريب وتأهيل العاملين( تعزى إلى المؤهل العلمي.

ئية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول المجاالت توجد فروق ذات داللة إحصا .2
)خطط الطوارئ، التوترات األمنية، تدريب وتأهيل العاملين( تعزى إلى سنوات الخبرة 

سنوات للمجالين خطط الطوارئ  10 -5وذلك لصالح الذين سنوات خبرتهم من 
ل تدريب وتأهيل سنوات لمجا 5والتوترات األمنية ولصالح الذين سنوات خبرتهم أقل من 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ، بينما العاملين
المجاالت )مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي، والمرجعية اإلدارية، وازدواجية 

 الخدمات، وتدريب وتأهيل العاملين( تعزى إلى سنوات الخبرة.

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول  توجد فروق ذات داللة إحصائية .10
المجالين)التوترات األمنية، تدريب وتأهيل العاملين( تعزى إلى العمر وذلك لصالح الذين 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ، بينما سنة 90-61أعمارهم من 
لحكومي، تقديرات عينة الدراسة حول المجاالت )مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ ا

 المرجعية اإلدارية، ازدواجية الخدمات( تعزى إلى العمر.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول المجال  .11
)المرجعية اإلدارية( تعزى إلى المسمى الوظيفي وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي 

ين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب، بينما غير ذلك
حول المجاالت )مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي، خطط الطوارئ، ازدواجية 

 الخدمات، تدريب وتأهيل العاملين( تعزى إلى المسمى الوظيفي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول  .12
ات األمنية، ازدواجية الخدمات( تعزى إلى مكان العمل المجاالت)خطط الطوارئ، التوتر 

وذلك لصالح الذين يعملون بالوسطى لمجال "خطط الطوارئ" ولصالح شمال غزة لمجال 
ال توجد فروق ذات ، بينما التوترات األمنية ولصالح رفح لمجال "ازدواجية الخدمات""

جاالت )مزودي خدمات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول الم
اإلسعاف والطوارئ الحكومي، والمرجعية اإلدارية، وتدريب وتأهيل العاملين( تعزى إلى 

 مكان العمل.

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول المجالين .16
توجد فروق ما ، بين)المرجعية اإلدارية وازدواجية الخدمات( تعزى إلى المؤسسة االسعافية
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ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول المجاالت )مزودي 
خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي، خطط الطوارئ، التوترات األمنية، تدريب وتأهيل 

 تعزى إلى المؤسسة االسعافية وذلك لصالح الذين يعملون بالدفاع المدني. (العاملين

 التوصيات 1.1

إليها بعد تحليل ومناقشة أسئلة الدراسة  تباستعراض النتائج التي توصل ةام الباحثبعد قي
 تم التوصل في ضوئها إلى مجموعة من التوصيات على النحو التالي:

ضرورة تبني استراتيجية عمل موحدة تضم جميع مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ  .1
مات الطبية العسكرية، وحدة الحكومي في قطاع غزة بما فيها )الدفاع المدني، الخد

 (.في وزارة الصحةاإلسعاف والطوارئ 

ضرورة توفير مرجعية إدارية وطنية شاملة وموحدة يسير تحتها وينفذ تعليماتها جميع  .2
مزودي خدمة اإلسعاف والطوارئ الحكومي في قطاع غزة، حتى تتم عملية تقديم 

 لمناطق وفي كل األوقات.الخدمة االسعافية بمرونة وسهولة وذات جودة في كافة ا

ضرورة إنشاء رقم وطني موحد لإلسعاف والطوارئ حتى ال يكون هناك تداخل في  .6
المهام والمسؤوليات لدى األفراد العاملين في مجال اإلسعاف والطوارئ الحكومي في 

 قطاع غزة.

ضرورة توفير خطط طوارئ مناسبة تحاكي الوضع الحالي والمستقبلي لمزودي خدمة  .9
والطوارئ الحكومي في قطاع غزة وتعمل على دعم تنفيذ استراتيجية عمل  اإلسعاف

 موحدة توضح مهام وصالحيات األفراد العاملين في طواقم اإلسعاف.

العمل على وضع أنظمة ولوائح وقوانين عمل تقلل االزدواجية في تقديم الخدمات  .5
والطوارئ االسعافية، وتوضح مهام ومسؤوليات وأدوار مزودي خدمات اإلسعاف 

  الحكومي في قطاع غزة.

الحد  ئضرورة توفير منظومة عمل قادرة على التعامل مع التوترات األمنية المختلفة تهي .3
ن للسكان في قطاع غزة، وتزويد تلك المنظومة بأحدث الوسائل ااألدنى من األم

 .واإلمكانيات من أجل التعامل مع األحداث والحاالت األمنية التي يمر بها القطاع

ضرورة توفير برامج تدريبية لألفراد العاملين في مجال اإلسعاف والطوارئ الحكومي في  .6
قطاع غزة تدعم تنفيذ استراتيجية عمل موحدة يسير تحتها كافة طواقم اإلسعاف 

 الحكومي في قطاع غزة.

 تشكيل مجلس أعلى لإلسعاف والطوارئ الحكومي. .1
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لمركبات مهترئة مقارنة مع مركبات تحديث وتطوير مركبات اإلسعاف ألن ُجل هذه ا .2
 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.

االسعاف والطوارئ وخاصة في  بالحديث عن مجال خدماتضرورة االهتمام  .10
الخطة الوطنية االستراتيجية لوزارة الصحة ، حيث أنها لم تتحدث مطلقاا عن خدمات 

ط ، وهذه نقطة ضعف اإلسعاف والطوارئ ، ولكن تم الحديث عن اإلسعاف األولى فق
 كبيرة للخطة الوطنية االستراتيجية .

 



 

 

 

 

 المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع
 الكريم نآالقر 

 المراجع العربية

ي تأثر التدريب على نمو وربحية المشروعات الصغيرة ف .(م2011) .ابراهيم ،والقوقا ،سامي ،أبو الروس
سلسلة العلوم  .مجلة جامعة األزهر .دراسة ميدانية على المشروعات الصغيرة في قطاع غزة ،فلسطين
 (.16)1. اإلنسانية

 عمان، األردن. والتوزيع، للنشر الصفاء دار. 1. طالموارد البشرية إدارة .(م2000) .أحمد نادر شيخة، أبو
 .دراسة منشورة ،اع المصرفي في فلسطين: واقع وطموحالبرامج التدريبية في القط .(م2013) .شريف ،أبو كرش

 (.1)1 مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث.
دراسة حالة  :معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفلسطينية في ظل الحصار .(م2010) .سامي ،أبوعزيز

 طين.)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة، فلس محافظات غزة
الخرطوم: . 1ط. قوانين العمل المصرفي والتجاري في السودانم(. 2005المنان محمد. ) ،عطا ،، الواثقأحمد

 دار جامعة أفريقيا العالمية للطباعة.
 على ضباط دراسة مسحية – والكوارث األزمات إلدارة الجاهزية مدى .(م2001) .حسن بن علي سالم، آل

 .الرياض األمنية، للعلوم نايف أكاديمية)رسالة ماجستير غير منشورة(.  نجران بمنطقة األمنية األجهزة
)رسالة  الطوارئ حاالت لخدماتها أثناء الكبرى غزة قطاع بلديات أداء معوقات. (م2013) .حسام ،بكير

 فلسطين. ،غزة ،اإلسالمية الجامعةماجستير غير منشورة(. 
 .مصر ،الجديدة الجامعة دارة. 1. طالبشرية الموارد إدارة. (م2009) .محمد بالل،
 الشئون اإلنسانية لتنسيق المتحدة األمم البيئية. للطوارئ الوطنية الخطة إلعداد اإلرشادي الدليل. بيتر بيلنج،

OCHA)للبيئة المتحدة األمم ( وبرنامج (UNEP.) 
 .فلسطين جراح،ال أبناء مطبعة. 2ط االستبيان. لبناء المنهجية القواعد. (م2010). زياد الجرجاوي،

 ،غزة ،20ديسمبر، ص 11 ،91 العدد أسبوعية، جريدة. اليكسا منخفض .(م2016) .االقتصادية جريدة
 فلسطين.

متطلبات االستمرارية  -ورقة تحليل سياسات، مسيرة العودة الكبرى  .(م2011) .بيسان وآخرون ،الجعفري
 فلسطين. ،غزةت، ستراتيجية مسارااال والدراسات السياسات ألبحاث الفلسطيني المركز .والتوسع

 .للنشر الشرطة مطابع: القاهرة. 1. طالكوارث لمواجهة العامة االستراتيجية .(م2006) .طارق الجمال،
 .للنشر الوراق مؤسسة عمان، األردن، .1. طالعلمي البحث مناهج .(م2003) .موفق الحمداني،
 .شمس عين مكتبة: القاهرة. 1. طياالستراتيج التخطيط. (م1221) .رشاد محمد الحمالوي،
األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالقته ببعض (. م2006) .جهاد ،الخضري

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. سمات الشخصية ومتغيرات أخرى
 مشاركة االندماج، الهيكلية، إعادة ظل في البشرية لمواردل االستراتيجية اإلدارة .(م2006) .سيد عايدة خطاب،

 مصر. ،للطباعة، القاهرة الحريري شركة. دار 1. طالمخاطر
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 .الفلسطيني المهندس . دار1ط الطوارئ. واسناد الكوارث إدارة .(م2006) .جالل الدبيك،
ة لدى ضباط اإلسعاف في قطاع االستقالل اإلدراكي وعالقته باالتجاه نحو المخاطر (. م2011) .عال ،الديري

 ، فلسطين.غزة ،الجامعة اإلسالمية)رسالة ماجستير غير منشورة(.  غزة
 دار الصفاء .1. طاإلدارية المعلومات نظم تخصص - البشرية الموارد إدارة .(م2006) .محمد ربابعة، على
 األردن. ،عمان والتوزيع، للنشر

دراسة مسحية على ضباط جهاز الدفاع  ،رة األزمات والكوارثمدى الجاهزية إلدا .(م2011). خالد ،الرضيع
 ، فلسطين.غزة،الجامعة اإلسالمية )رسالة ماجستير غير منشورة(. المدني في قطاع غزة

 واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية في المصارف العاملة في فلسطين وسبل تطويره(. م2001) زايد، بسمة.
 ، فلسطين.الجامعة اإلسالمية، غزة)رسالة ماجستير غير منشورة(. 

 .األردن ،عمان للنشر والتوزيع، الصفاء دار. 1. طاألفراد إدارة .(م2006) .حسن مهدى ،زويلف
 الحديث الكتاب الم. ع1. طاستراتيجي مدخل – البشرية الموارد إدارة .(م2002) .عادل ،وصالح ،مؤيد ،السالم

 األردن. أربد، والتوزيع، للنشر
 المؤسسات في للطوارئ االستجابة خطة تقييم – الكوارث التخطيط لمجابهة .(م2019) .ارعم سالمة،

 .فلسطين نابلس، ،الوطنية النجاح جامعة)رسالة ماجستير غير منشورة(.  الفلسطينية الحكومية
 تمرالمؤ . غزة في االعمار واعادة المبكر لإلنعاش الوطنية الخطة .(م2019) .الفلسطينية الوطنية السلطة

 .مصر العربية جمهورية القاهرة، غزة، اعمار اعادة لدعم الدولي
 الكوارث من أضرار الحد في ودورها االستراتيجي التخطيط متطلبات .(م2011) .غازي فهد فيحان السهلي،

 .الرياض األمنية، للعلوم نايف كاديمية)رسالة ماجستير غير منشورة(. أ
 األردن. ،عمان دار الشروق، .1. طاألفراد إدارة – البشرية الموارد إدارة .(م2005). نجيب مصطفى ،شاويش
دور المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في إدارة األزمة خالل العدوان   .(م2013) .اهلل عبد ،صادق

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات )رسالة ماجستير غير منشورة(.  م2019االسرائيلي على قطاع غزة 
 ، فلسطين.غزة ،لعلياا

. غزة قطاع - الجنوبية المحافظات في البيئة مناحي على األخير العدوان أثر .(م2019) .أمل صرصور،
 .فلسطين غزة، والبيئة، الصحة لشئون غزة محافظ مستشار عن صادر تقرير

وأساليبه.  دواتهوأ مفهومه العلمي البحث .(م2001) .كايد ،الحق وعبد ،الرحمن عبد ،وعدس ذوقان عبيدات،
 .عمان والتوزيع، للنشر الفكر دار .1ط

 الجزائر. ،الجامعية المطبوعات ديوان. 1. طاالستراتيجي والتخطيط اإلدارة .(م2002) .ناصر ،عدون
 دراسة ميدانية – والكوارث الطوارئ حاالت لمواجهة األمني التنسيق فاعلية مدى .(م2011) .محمد العريني،

 نايف جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(. القصيم مدينة في والشرطة لمدنيا الدفاع ضباط علي
 .الرياض السعودية، العربية المملكة للعلوم االمنية، العربية

. دور اإلسعاف الحكومي في مواجهة الكوارث واألزمات الصحيةم(. 2016العطار، محمد، والمغير، محمد. )
 فلسطين. ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،السابعورقة بحثية مقدمة في مؤتمر كلية الطب 
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دراسة  -الجزائرية العمومية االقتصادية المؤسسة في االستراتيجي التخطيط فعالية .(م2002) .حميد ،علوان
 الجزائر.)رسالة ماجستير غير منشورة(.  حالة مؤسسة صيدال

 القطاع الصحي الحكومي بقطاع غزةالتنسيق مع المنظمات الدولية ودوره في دعم (. م2015) .تغريد ،الغوطي
 ،غزة ،جامعة األقصى ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا)رسالة ماجستير غير منشورة(. 

 فلسطين.
 بريده مدينة على مسحية دراسة - المدني الدفاع خطط تجارب تقييم .(م1222) .سليمان بن حمودة الفرج،

 .الرياض السعودية، العربية المملكة االمنية، للعلوم العربية نايف جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(.
 الدفاع المدني مؤتمر الطوارئ. خطط إعداد وأهمية المعاصرة األخطار .(م1226) .سعيد يحيي القحطاني،

 .الباحة عشر، الخامس
 مصر. لقاهرة،ا .6ط .للنشر والتوزيع الفاروق ترجمة .البشرية الموارد إدارة .(م2003). باري كشواي،
 .للنشر وائل دار عمان،. 1ط التطبيقات. األسس، المفاهيم، اإلدارية التنمية .(م2000). موسى اللوزي،
)رسالة  أثر دورات التدريب والحوافز الرئيسية على أداء العاملين داخل المؤسسة .(م2019). ابتسام ،مخان

 الجزائر. ،1295مايو  1جامعة ماجستير غير منشورة(. 
 واالستحضارات والسياقات والخطط المحتملة الكوارث .(م1212) .العراقية الجمهورية في المدني الدفاع ريةمدي

 أعمال من جدول الثالث البند المدنية، الحماية أجهزة لرؤساء الثاني العربي المؤتمر وثائق لمعالجته.
 .البيضاء واالنقاذ، الدار المدنية للحماية العربي للمكتب العامة األمانة العرب، الداخلية وزراء مجلس

 وممتلكاتهم بالمدنيين لحقت التي المادية والخسائر الضحايا حصيلة .(م2016) .االنسان لحقوق الميزان مركز
 نوفمبر تشرين الثاني 19 إلى 1 من الفترة السحاب، عامود االسرائيلي العدوان خالل غزة قطاع في

 .فلسطين ،غزة احصائي، تقرير م.2012
دور القطاع الحكومي في إدارة الكوارث التي تمر بها مناطق محافظات غزة . (م2012) .محمد ،لمصريا

 2001وأساليب مواجهتها، دراسة حالة الحرب األخيرة التي تعرضت لها محافظات غزة نهاية عام 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

دار . 1ط. الفكري المال لرأس العصرية اإلدارة - البشرية الموارد إدارة .(م2009) .سيد أحمد مصطفى،
 مصر. المؤلف، القاهرة،

حالة دراسية قطاع  –استراتيجيات تحقيق األمن والسالمة على المستوى اإلقليمي  .(م2012) .محمد ،المغير
 فلسطين. ،غزة ،الجامعة اإلسالمية)رسالة ماجستير غير منشورة(. غزة"

 ،جامعة األزهر )رسالة دكتوراه غير منشورة(. خطة الحماية البيئية في قطاع غزة .(م2013) .محمد ،غيرالم
 مصر.

 الضمير لحقوق مؤسسة االنسان؛ لحقوق الفلسطيني المركز االنسان؛ لحقوق الميزان مركز الحق؛ مؤسسة
 بالمدنيين وممتلكاتهم حقتل التي المادية والخسائر الضحايا حصيلة يوثق تقرير. (م2015) .االنسان
 .فلسطين  ،غزة. اإلسرائيلي االحتالل قوات أيدي على 2019 آب 23 حتى تموز 6 من الفترة خالل

 في( م.ع.م) فلسطين بنك حالة المتدربين دراسة نظر وجهة من التدريب عملية واقع .(م2006). أسامة ،موسى
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. غزة، فلسطين. غزة قطاع



664 
 

 تطبيق النامية الدول في المحلية الكوارث مخاطر من الحد نحو. (م2019) .محمد الزعل، ،فاطمة النمري،
 .91 – 69(، ص12)1 الكوارث من للحد الدولية المجلة .األردن تواجهها التي التحديات على

 مصر ،التنمية و تطوير األداء مركز ،الكتاب دار. 1. طوالمبادئ األسس التدريب .(م2001). محمد ،هالل
 مصر. الجديدة،

 األردن. عمان، ،وائل للنشر دار. 1. طاستراتيجي مدخل – البشرية الموارد إدارة .(م2006) .خالد الهيتي،
 المنخفض خلفها التي األضرار يرصد تقريرم(. 2013. )الين( اون )انسان غزة لدعم العالمية الشعبية الهيئة

  /http://insanonline.net .26:12 عةالسا 2013 يناير 5 .غزة على الجوي
 .الفلسطينية الوطنية السلطة ،غزة .غزة قطاع إعمار واعادة التأهيل خطة .(م2002) .التخطيط وزارة
ار أضر  حول الوزارات من لعدد الفلسطينية الحكومة مؤتمر عن الصادر التقريرم(. 2013) االعالم وزارة

 .غزة على األخير االسرائيلي العدوان
  المقابالت
 .، فلسطينغزة ،الخدمات الطبية العسكرية اإلسعاف والطوارئ.إدارة العمليات و  .(م2011) .ضياء ،أبو حسين

 .فلسطين ،غزة ،الصحة وزارة .والطوارئ اإلسعاف وحدة .(م2011) .أشرف ،حليوة
 فلسطين. ،غزة ،الخدمات الطبية العسكرية التنظيم واإلدارة. .(م2011) .عدلي ،ظاهر
 فلسطين. ،غزة .المديرية العامة للدفاع المدني .(م2011) .محمد ،العطار

 .فلسطين ،غزة ،المديرية العامة للدفاع المدني .والطوارئ اإلسعاف إدارة (.2011مهاني، توفيق. )

http://insanonline.net/


665 
 

 جنبيةالمراجع األ

Alwan, Alaa. (2007). Risk reduction and emergency preparedness. Health Action in 

Crises, World Health Organization. 

Bosomworth, K. et all. (2015). Addressing challenges for future strategic level 

emergency management: reframing, networking and capacity building, 

Research Gate. 

Dessler, G. (2004). Human Resource Management, Prentice Hall, 5th ed., USA. 

Dorge, Valerie. (1999). Building an emergency plan: a guide for museums and other 

cultural institutions. compiled by Valerie Dorge and Sharon L. Jones. 

FEMA – Federal Emergency Management. (2010). Developing and Maintaining 

Emergency Operations Plans. Comprehensive Preparedness Guide, 101, V2. 

Giacaman et al. (2009). Health status and health services in the occupied Palestinian 

Territory. Lancet 373:837-49; Human Development Report 2009/10 

Investing in Human Security for a Future State, UNDP. Retrieved from: 

www.thelancet.com. 

Hedlund, K. (2010). Case study of strength in numbers: A Review of NGO 

Coordination in the Field in Haiti, USA. 

Incident Command System , ICS400 (2008), Glossary. PP 4-10. 

Jelinek, E. (2006). A study of NGO Relation with Government and Communities in 

Afghanistan.  Agency Coordination Body for Afghan Relief, Afghanistan. 

Karanikola, P., Panagopoulos, T., Tampakis, S., Karantoni, M. I., and Tsantopoulos, 

G. (2014). Facing and managing natural disasters in the Sporades islands, 

Greece, Nat. Hazards Earth Syst. Sci.. 14(4), 995-1005. 

Larsen, John and Massey, Joseph. (2006). Crisis Management in Real Time: How to 

Successfully Plan for and Respond to a Crisis". Journal of Promotion 

Management. 

Lindell, Michael K., Carla Prater, Ronald W. Perry. (2006). Fundamentals of 

Emergency Management. Emmetsburg MD: FEMA Emergency Management 

Hi-Ed Project. 

Mataria et al. (2009). The health-care system: an assessment and reform agenda 

Lancet 373: 1207–17. www.thelancet.com. 

Monday, R. Wayne, Robert M, Noe, & Premeaut, Shane R. (2005), Human Resource 

Management. 9th  Edition, Prentice Hall, USA. 

Ozen, G., Yaman, M. and Acar, G. (2012). Determination of the employment status 

of graduates of recreation department. The Online Journal of Recreation  and 

Sport  1(2). 

http://www.thelancet.com/


667 
 

Sterud, and Others. (2006). Health status in the ambulance services: a systematic 

review. Department of Behavioral Sciences in Medicine, Faculty of Medicine, 

University of Oslo, Norway. 

Unlu, A. and Others. (2010). Disaster and crisis management in Turkey: a need for a 

unified crisis management system. Department of Public Affairs, University 

of Central Florida, USA. Journal of Disaster Prevention and Management, 

19 (2): 155-174. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق



665 
 

 

 المالحق
 قائمة بأسماء المحكمين – (2ملحق رقم )

 المنصب إسم المحكم الرقم
 المديرية العامة للدفاع المدني محمد عبد الحميد العطارد.  1
 غزة –الجامعة اإلسالمية  د. عاطف جابر إسماعيل 2
 غزة –اإلسالمية الجامعة  د. نظام عبد الهادي األشقر 6
 مستشفى أبو يوسف النجار د. يوسف فتحي فحجان 5
 غزة -الجامعة اإلسالمية  د. وسيم إسماعيل الهابيل 3
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 االستبانة –( 1ملحق رقم )

 
 

 
 
 

 الكريم/ة     :حضرة األخ/ت

 ,,,,السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 املوضوع/ استبانة لدراسة علمية

مدى توفر العوامل املؤثرة على توحيد اسرتااتييية داد دراسوة بعنووان "تقوم الباحثة بإع
" وذلوك السوتكمال الحصوول علوى منظومة اإلسرتعا  والورتوارا احلكرتومي ط قورتاع  رتزة

درجووة الماجسووتير فوووي برنووامج إدارة األزمووات والكووووارث موون عمووادة الدراسوووات العليووا موون الجامعوووة 
 اإلسالمية في غزة.

بداء الرأي في كل عبارة حسبما ترونه مناسباا وذلك بوضع أرجو التكرم بتعبئة ا الستبانة المرفقة وا 
 في المكان المناسب.)×( إشارة 

 مع العلم بأن جميع البيانات ستتعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض هذه الدراسة البحثية.

 

 الباحثة
 إسالم ناهض اهلرش
 

 زةــغب ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 البحث العلمي والدراسات العليا عمادة

 إدارة األزمات والكوارثر ــــماجستي

The Islamic University of Gaza 

Deanship Research and Postgraduate Studies  

Master of Accounting & Finance  
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 أوالً / البيانات الشخصية:
 أنثى  ذكر  اعيالنوع االجتم

 املؤهل العلمي
 دراسات عليا   بكالوريوس 

 دبلوم  ثانوي 

 سنوات اخلربة
  سنوات 5أقل من   10-5من 
 10- 15   15أكثر من 

 العمر
  سنة 60-20من  سنة 90-61 من 

 سنة 50-91من   50أكثر من 

 املسمى الوظيفي

  مدير  إداري 

 رئيس قسم  سعفم 

 سائق  ...... غير ذلك حدد 

 مكان العمل

 شمال غزة  غزة 

 الوسطى  خانيونس 

 رفح 
 ........................................ املؤسسة االسعافية

  ثانيًا / جماالت الدراسة واملتمثلة ط اجملاالت الرئيسية التالية

 الفقرات م

بدرجة 
كبرية 
 جداً 

بدرجة 
 كبرية

بدرجة 
 متوسوة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جداً 

 اجملال األول: مزودي خدمات اإلسعا  والووارا احلكومي

2.  
تتداخل الصالحيات بين مزودي خدمات اإلسعاف 

 والطوارئ الحكومي.

     

1.  

يؤثر تعدد مزودي خدمات االسعاف والطوارئ الحكومي 
على تعدد الخطط واألهداف المعمول بها في األزمات 

 والكوارث المختلفة.

     

     يساهم تعدد مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي   .1
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 الفقرات م

بدرجة 
كبرية 
 جداً 

بدرجة 
 كبرية

بدرجة 
 متوسوة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جداً 

 في الحد من المخاطر أثناء األزمات والكوارث.

1.  
يؤثر تعدد مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ سلباا على 

 توحيد استراتيجية اإلسعاف والطوارئ الحكومي. 

     

4.  

الطوارئ في يساهم تعدد مزودي خدمات اإلسعاف و 
تغطية الحوادث في حال تعطل خدمات أحد مقدمي 

 الخدمات اآلخرين. 

     

1.  
يوجد وضوح في الهيكليات اإلدارية لكافة مزودي خدمات 

 اإلسعاف والطوارئ الحكومي.

     

5.  
يوجد ترابط وتنسيق إداري بين مزودي خدمات اإلسعاف 

 والطوارئ الحكومي في أوقات األزمات والكوارث.

     

8.  
تساهم الجهات الفاعلة في الحكومة في تلبية الدعم 
 اللوجستي لمزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي.

     

 الفقرات م

بدرجة 
كبرية 
 جداً 

بدرجة 
 كبرية

بدرجة 
 متوسوة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جداً 

 اجملال الثاني: املرجعية اإلدارية

1.  
مختلفة حول خدمات يوجد تعدد في المرجعيات اإلدارية ال

 . اإلسعاف والطوارئ الحكومي
     

20.  
يساعد تعدد المرجعيات اإلدارية على ازدواجية الخدمات 

 المقدمة أوقات الكوارث.
     

22.  
تساهم المرجعيات اإلدارية المتعددة في تنسيق عمليات 
 التدريب لمزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي.

     

21.  
اإلدارية في التنسيق الميداني  يساعد تعدد المرجعيات

 أثناء الحوادث غير االعتيادية.
     

21.  
يؤثر تعدد المرجعيات الحكومية على مستوى جودة 

 خدمات مزودي اإلسعاف والطوارئ المقدمة للجمهور.
     

 اجملال الثالث / خوط الووارا

21.  

تشارك مرجعيتكم اإلدارية جميع أصحاب المناصب 
ناء الطوارئ في عمليات التخطيط اإلشراقية العاملة أث

 واعداد خطط الطوارئ.

     

24.  
يوجد لدى مزود خدمات االسعاف الخاص بكم خطة 

طوارئ معدة مسبقاا تساعد على ادارة  خدمات االسعاف 
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 الفقرات م

بدرجة 
كبرية 
 جداً 

بدرجة 
 كبرية

بدرجة 
 متوسوة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جداً 

 الطوارئ بشكل فعال.

21.  

تعقد مرجعيتكم ندوات أو اجتماعات بعد كل حالة طارئة 
الستخالص  تواجهها مع موظفي االسعاف الطوارئ

 الدروس والعبر.

     

25.  
يتم إعادة تقييم خطط الطوارئ بصفة مستمرة وفقاا 

 .للمعلومات المستحدثة والكوارث الطارئة
     

28.  
تقوم إدارة اإلسعاف والطوارئ لديكم بتقييم االحتياجات 

 البشرية والمادية بشكل مستمر.
     

21.  
فة في تشرك إدارة االسعاف لديكم أقسام الطوارئ المختل

 عمليات التخطيط للطوارئ.
     

10.  

تمتلك إدارتكم الخبرة والكفاءة التي تمكنهم من اتخاذ 
القرارات والعمل تحت الضغط أثناء حاالت الكوارث 

 .والطوارئ

     

 اجملال الرابع / التوترات األمنية

12.  
يوجد تنسيق مع المؤسسات الدولية لتقديم الخدمات في 

 ة.المناطق األمنية المغلق
     

11.  
يوجد توزيع للصالحيات بين مزودي خدمات اإلسعاف 

 والطوارئ للتعامل مع األحداث األمنية.
     

11.  
يتم تقسيم العمل بين المزودين للتعامل مع التوترات 

 .األمنية المختلفة
     

11.  
يتوفر خطط طوارئ للتعامل مع األحداث األمنية 

 .المختلفة
     

14.  
ودين خدمات االسعاف  حول تتوفر تغذية راجعة من مز 
 الحوادث األمنية الحاصلة.

     

      يتم التعامل مع التوترات األمنية المختلفة بأسلوب مهني.  .11

15.  
تتوفر احتياطات وسيناريوهات لمزودي خدمات اإلسعاف 

 .والطوارئ الحكومي للعمل بها خالل التوترات األمنية
     

 اجملال اخلامس / ازدواجية اخلدمات

18.  
سعاف والطوارئ الحكومي يوجد ازدواجية في خدمات اإل

 من قبل عدة مزودين. المقدمة
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 جداً 

11.  
تعمل ازدواجية الخدمات المقدمة على استنزاف الموارد 

 المادية المختلفة.
     

10.  
تعمل ازدواجية الخدمات المقدمة على استنزاف طاقات 

 الموارد البشرية العاملة.
     

12.  
الخدمات المقدمة على رفع النفقات تعمل االزدواجية في 

 التشغيلية.
     

11.  
تؤدي ازدواجية الخدمات المقدمة في بعض المناطق إلى 

 عجز في مناطق أخرى تحتاج هذه الخدمات.
     

11.  

تحدث ازدواجية الخدمات المقدمة نظراا لعدم وضوح 
المهام لدى مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ 

 الحكومي.

     

11.  
ية في الخدمات المقدمة نتيجة عدم وجود تنشأ ازدواج

 هيئة وطنية عليا لإلسعاف والطوارئ الحكومي.
     

14.  
تحدث ازدواجية الخدمات نظراا لوجود أكثر من رقم وطني 

 للتواصل مع وحدات االسعاف والطوارئ المختلفة.
     

 اجملال السادس / تدريب وتأهيل العاملني

11.  
ودي خدمات اإلسعاف يتوفر عمليات تدريب وتأهيل لمز 

 والطوارئ الحكومي.
     

15.  
يتوفر لدى المؤسسة كوادر تخصصية ذات كفاءة للتعامل 

 .مع األحداث الكارثية الطارئة
     

18.  
يتوفر عملية تدريب تخصصي تساهم في تطوير مهارات 

 مزودي خدمات اإلسعاف والطوارئ الحكومي.
     

11.  
يفية المطلوبة يتوفر كوادر مؤهلة لتغطية الشواغر الوظ

 في مؤسستكم.
     

10.  
تؤثر عمليات التأهيل والتدريب على جودة الخدمات 

 المقدمة أثناء األزمات.
     

12.  
يتوفر عمليات تطوير لقدرات العاملين تساهم في رفع 

 مستوى أدائهم داخل المؤسسة وفي الميدان.
     

11.  
يوجد متابعة لعمليات التطوير والتأهيل لمزودي خدمات 

 سعاف والطوارئ بصورة مستمرة.اإل
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11.  

يتم عمل مناورات ومحاكاة للواقع بشكل دوري لتمكين 
الطواقم االدارية والميدانية على االستجابة الفاعلة أوقات 

 الكوارث المختلفة.

     

11.  
أتاحت التجارب السابقة في الطوارئ فرصة للعاملين 

 للتعلم واكتساب مهارات فنية جديدة.
     

 

 ،،،، لوا فائق التقدير واالحتراموتقب


