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ت  
 

 ممخص الدراسة بالمغة العربية

, تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية الحدودية لمدينة رفح دراسة إلىىدفت ال
لدى المعمميف  تكان إذاوتقييـ ما , الكوارث إدارة لدى المعمميف معرفة ب تكانإذا وتقييـ ما 
وقائية المتخذة وقت الكوارث, وتقييـ مدى توافر الخطط ومدى توافر البرامج ات الرجرا معرفة باإل

 التدريبية والتعميمات الواضحة عند حدوث األزمة.

الذي يحاوؿ مف خاللو وصؼ الظاىرة وتحميؿ الباحث المنيج الوصفي والتحميمي  استخدـ
االستبانة  أسموبحث ا, وقد استخدـ البكوناتيا واآلرا  التي تطرح حوليااناتيا والعالقة بيف مبي

عمى مرجتمع  االستبانةتـ توزيع  إذ أنومصفوفة المخاطر, مع ذوي العالقة وتحميؿ والمقابالت 
( معمـ ومعممة, 54والبالغ عددىا ) المرجتمع أفرادحيث تعتبر العينة ممثمة لرجميع ككؿ,  الدراسة

 ساسيةاألغساف كنفاني ) المدارس المشمولة ضمف العينة وىي:وتـ استردادىا رجميعيا ضمف 
 الشوكة الثانوية لمبنات(. -بنات مل ساسيةاألمرمره  –لمبنيف 

لدى المعمميف في المدارس الحكومية  الكوارثإدارة ب متوسطة معرفة ورجود تائج الدراسةن أظيرت
ات رجرا باإل متوسطة ورجد معرفةت وكما ,%(53.596) بمغت بنسبةالحدودية لمدينة رفح 

يورجد استعداد  وكذلؾ, %(47.407) بمغت بنسبة الوقائية لدى المعمميف في تمؾ المدارس
 .لدى معممي ىذه المدراس( %56.501)بمغت  بنسبةورجيوزية لمكوارث 

فيـ مرحمة ما بما يشمؿ  ,الكوارث لدى المعمميف إدارةمفيوـ ضرورة تعزيز ب الدراسةأوصت 
العمؿ عمى توفير اإلمكانيات إليرجاد رجسـ دائـ يختص بإدارة  و , وأثنا  وما بعد الكارثة, قبؿ

والمفاىيـ الموحدة  اآلليات وضعلييا في مديرية التربية والتعميـ برفح, يوكؿ إالكوارث والطوارئ 
توفير قاعدة بيانات خاصة بإدارة  الكوارث المتوقعة واالستعانة بالخبرا  و , لمتعامؿ فيما بينيـ

ية التربية والتعميـ بمدينة تدريبية إلدارة  الكوارث في مدير البرامج الدعـ , و والمتخصصيف بالمرجاؿ
ات ووسائؿ االتصاؿ في المدارس التابعة المتابعة المستمرة والتقييـ الدوري لألرجيزة والمعدو رفح, 

 لممدارس الحكومية, وخاصة في المناطؽ المعرضة لممخاطر.

  



ث  
 

Abstract 

The study aims to assess the preparedness of teachers for disasters in 

Rafah border state schools, assess whether teachers have knowledge of 

disaster management, and whether they have knowledge of preventive 

measures taken at the time of those disasters. 

The researcher used the descriptive and analytical method in which he 

tries to describe the phenomenon and analyze its data and the 

relationship between its components and the opinions that are raised 

around it. The researcher used the questionnaire method and interviews 

with the stakeholders and analysis of the risk matrix. The questionnaire 

was distributed to the whole study community, (54) teachers, all of 

which were retrieved within the schools included in the sample: Ghassan 

Kanafani Elementary Boys – Marmara Elementary Girls School and Al 

Shoka Secondary Girls School. 

The results of the study showed that there is knowledge of the disaster 

management of teachers in the state border schools of Rafah City by 

(53.596%) It is an estimate (medium), and there is knowledge of the 

preventive measures of teachers in the state border schools of the city of 

Rafah (47.407%). It is rated (medium), and there is a disaster readiness 

and preparedness rate of (56.501%) The teachers at the state border 

schools of Rafah are of an estimated (medium). 

The study recommended the need to strengthen the concept of disaster 

management among teachers, during ,before and after the disaster, and 

work to provide the possibilities to create a permanent body specialized 

in disaster and emergency management at the Directorate of Education 

in Rafah for the providing a database and the use of experts and 

specialists in the field of an expected disaster management, supporting 

training programs for disaster management in the Directorate of 

Education in Rafah, continuous follow-up and periodic evaluation of 

equipment, and  means of communication in schools of public schools, 

especially in high-risk areas. 
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 اًلقتباس
 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
 

 :تعالى قاؿ
 

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه ﴿  َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى هللاه

﴾ َواْلُمْؤِمُنونَ   

 صدق اهلل العظيم 
 

 105]التوبة: [
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 ْاإِلهَدْاء

 نبي األمة الصادؽ األميف محمد , المبعوث رحمة لمعالميف إلى إلىومف تبعو بإحساف 
 ...يـو الديف

 ومف بدعائيا أنارت لي الطريؽ أمي الحبيبة , الحياةإلى بسمة , مف انتظرت طويالً  إلى
 ...حفظيا اهلل

 أوؿ مف عممني حب الديف والبذؿ لمديف وأوؿ مف غرس في قمبي , روح أبي الطاىرة إلى
 ...حب اهلل وحب العمـ

 األعزا رياحيف القمب وقرة العيف مف كانوا سندًا لي وعزوة إخواني وأخواتي  إلى ... 

 وكؿ مف دعا لي دعوة في ظير الغيباألىؿ الكراـ  إلى... 

 كؿ المخمصيف إلى, كؿ طالب مرجد إلى... 

 

 أىدي ىذا العمؿ المتواضعإلييـ رجميعًا... 



ط  
 

 شكٌر وتقديرٌ 
 

 بيانو. إتمامو وحسن في فضل ليم كان من بالخير نذكر أن بالجميل العرفان دواعي فإن من

 ًل فإنوّ  ألىمو بالجميل واعتراًفا مني الفضل، ألىل بالفضل اًلعتراف بالجميل، العرفان من
محمد رمضان  الفاضل الدكتور ستاذاأل إلى اًلمتنان وعظيم الشكُّر بجزيل أتقدم إًّل أن يسعني

البحث  عمى ىذا لي إشرافيما شرف كان الذي ،األغا والدكتور الفاضل محمد محمد المغير
 قيّمة طيمة ومالحظات صائبة توجييات من لي قدماه بما واىتمام ّرعاية كل منحاني والذين
تماميا بَّإنجازىا عمي اَّهلل منَ  أن إلى رسالتي عمى إشرافيما فترة  ىي التي الصورة عمى وا 

 .اآلن عمييا

 التوفيق،،،، اهلل ومن

 
 

 

 

 الباحث /

 عبد اهلل عبد الحميد الشاعر
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 العام لمدراسة اإلطار األولالفصل 

  المقدمة 1.1.1

ف يخمو مف التعرض لمكوارث بنوعييا الطبيعية التقدـ والرقي أ مف ي مرجتمع ميما بمغال يمكف أل
ف يحؿ مع المتحضر والراقي الذي يستطيع أ, حيث يعتبر المرجت اإلنسافاو التي مف صنع 

ظاىرة عالمية في رجميع المرجاالت  أصبحتمشاكمو بنفسو , فاآلثار النارجمة عمى الكوارث 
 ـ(2015 بو زايد,أ).السياسية واالقتصادية والترجارية والعممية

كما  وأطرافياتوضيح لكافة رجوانبيا, ومعرفة كاممة المتدادىا إلى يحتاج التعامؿ مع الكوارث 
حداثياتيارصد وتتبع وتحديد وقياس ومعرفة كاممة لتطوراتيا  إلىتحتاج   أيضا  , وىي تحتاج  وا 
ف االىتماـ الباحث أ ويرى ,ـ(2009)أبو شامة,  ا حتى يمكف فيمياتحميؿ ودراسة لمكوناتيإلى 

بالنظاـ التعميمي وتوفير كؿ احتيارجاتو في أي بمد سيكوف لو دور ميـ وفعاؿ وكبير في بنائو 
 واتر وابتكا اتوز إنرجاوعمى رجميع المستويات الف الفيصؿ في  الحكـ عمى الشعوب يتـ مف خالؿ 

 عمى المستوى  العممي والتكنولورجي. توابداعا  و 

مف أكثر القطاعات أىمية في أي دولة و بو يقاس تقدـ ورقي  اً واحد التعميميوحيث يعد القطاع 
 اإلمكانياتاألمـ وتزداد أىمية ىذا القطاع في حاالت الطوارئ لذلؾ فاف االىتماـ بو مف ناحية 

 يذو  إدارييف أوسوا  معمميف  الطاقـ المدرب حتىالمعدات واألرجيزة والخطط الموضوعة و 
أف يكوف ىذا  ىالكفا ة ىو معيار ميـ لمتعامؿ مع الحاالت الطارئة لذلؾ تحرص الدوؿ عم

 .دائما استعدادا لحاالت الطوارئ الرجيوزيةالقطاع الحيوي في حالة 

تمثمت في ثالثة حروب والعديد مف الحاالت  األزماتلقد تعرض سكاف قطاع غزة لمعديد مف  
معديد لالطارئة لذلؾ تنبع أىمية متابعة استعداد ىذا القطاع لطبيعة ما يتعرض لو سكاف القطاع 

 ىناؾ استعداد  افميؿ األضرار الناترجة عنيا إذا كا أو تقيمف المخاطر, والتي يمكف ترجنب وقوع
 .زماتمنظمات المستعدة لأليد مف سمات البشكؿ رجيد فالخطط والترجييز الرج

الكوارث  إدارةقانوف  نو حسبفإ ,لمكوارث في المدارس ؿ االستعدادمف أرجوعمى سبيؿ المثاؿ 
( NDMC) أفريقيافي رجنوب  الكوارث دارة ( يتطمب المركز الوطني إلـ2002,أفريقيا)رجنوب 
والتدريب والتعميـ في رجميع أنحا  البالد , بما  اإلداريةبنا  القدرات و  كوارثلم االستعداد  تعزيز

لعاـ  أفريقيابرجنوب  الكوارثدارة مف اإلطار الوطني إل 3-3-6وفقا لمفرع  ,المدارس في ذلؾ
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يرجب أف يتـ دمج تعميـ الحد مف مخاطر الكوارث في المناىج الدراسية لممرحمتيف  ,ـ2005
 والثانوية. االبتدائية

 مشكمة الدراسة .1111

 إصاباتسوا   السابقة األعواـوقعت خالؿ  التييخفى عف الكثيريف مدى ورجدية المشاكؿ  ال
 أو الوقايةبكيفية  المعرفةعدـ  أوعدـ اىتماـ  أو إدارةسو   أو إىماؿوحوادث كانت نتيرجة عف 

ف المشكمة تتمثؿ في السؤاؿ عف استعداد المعمميف لمكوارث في إ .حموؿ ليا إيرجادمعالرجتيا و 
 .في مدينة رفحالحدودية المدارس الحكومية 

 اليدف الرئيسي .1111

 .في مدينة رفح لحدوديةا تحديد مدى استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية

 الفرعية  األىداف

 الكوارث بالمدارس الحكومية الحدودية  إدارةبذا كاف لدى المعمميف معرفة إما  تقييـ
 .بمدينة رفح

  تقييـ اإلرجرا ات الوقائية المتخذة وقت الكوارث لدى إدارة المدارس الحكومية الحدودية
 بمدينة رفح.

  وضع سيناريو بواقع كفا ة استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية الحدودية
 بمدينة رفح.

 الدراسة أىمية 11111

  التركيز عمى مبدأ االستعداد لمكوارث لما لو إلىقمة الدراسات في ىذا المرجاؿ مما يدعو 
  .الكوارث والحاالت الطارئة داخؿ المدرسة إدارة دور كبير وفعاؿ في  مف

 ليا لموارجيتيا  اإلعدادالكوارث والتي يؤدي  د ىذه الدراسة حرجر أساس في مرجاؿ إدارةتع
  .والتعميمية عمى مستوى المديرية والمدرسة اإلداريةا ة رفع الكف إلىوالتغمب عمييا 

  لمتعامؿ مع فو والمعمم فو والمدير  فو واإلداري فو المسئولقد يستفيد مف ىذه الدراسة 
 .الكوارث المتوقعة وكيفية التغمب عمييا

  قد يستفيد منيا متخذو القرارات في التفكير وبشكؿ عميؽ في تطوير مرجاؿ موارجية
في  فعاالً  إسياماً  سياـواإلالكوارث والحاالت الطارئة وتطوير الخطط المتعمقة بيا 

 موارجية الكوارث والحاالت الطارئة في قطاع غزة.  
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 منيجية الدراسة .1111

  باستخداـ أداةالتحميمي  و ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي إرجرا تـ االعتماد في 
 ومصفوفة المخاطر.والمقابالت االستبانة المحكمة  

 لممعمومات أساسييف ـ مصدريفااستخد وتـ: 
رجمع  إلىلمعالرجة الرجوانب التحميمية لموضوع البحث لرجأ الباحث  :يةاألولالمصادر  .1

 .رئيسيةالمعمومات مف خالؿ االستبانة كأداة بحث 
مصادر المعمومات  إلىطار النظري رجو الباحث في معالرجة اإلتو  :المصادر الثانوية .2

 .المختمفة اإلنترنتالثانوية مثؿ الكتب والمقاالت والتقارير والبحث والمطالعة في مواقع 

 الدراسة أسئمة .1111

  المعرفة بإدارة الكوارث لدى المعمميف بالمدارس الحكومية الحدودية بمدينة رفح؟ واقعما  

  ما واقع المعرفة باإلرجرا ات الوقائية لحدوث الكوارث لدى المعمميف بالمدارس الحكومية
 الحدودية بمدينة رفح؟ 

  رفح؟ما واقع استعداد ورجيوزية المعمميف لمكوارث بالمدارس الحكومية الحدودية  بمدينة  
   0.05ىؿ تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسطات

استرجابات المبحوثيف حوؿ )تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية 
 لمدينة رفح( تعزى لمتغير )مكاف العمؿ(؟ 

   0.05ىؿ تورجد فروؽ  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط
سترجابات المبحوثيف حوؿ )تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية ا

 لمدينة رفح( تعزى لمتغير)الرجنس(؟
   0.05ىؿ تورجد فروؽ  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط

استرجابات المبحوثيف حوؿ )تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية 
 لمدينة رفح( تعزى لمتغير)العمر(؟

   0.05ىؿ تورجد فروؽ  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط
مية استرجابات المبحوثيف حوؿ )تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكو 

 لمدينة رفح( تعزى لمتغير)المستوى التعميمي(؟ 
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   0.05ىؿ تورجد فروؽ  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط
استرجابات المبحوثيف حوؿ )تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية 

 لمدينة رفح( تعزى لمتغير)عدد سنوات الخبرة(؟ 
   0.05ىؿ تورجد فروؽ  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط

استرجابات المبحوثيف حوؿ )تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية 
 لمدينة رفح( تعزى لمتغير)ىؿ حصمت عمى دورات(؟ 

   0.05ىؿ تورجد فروؽ  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط
ترجابات المبحوثيف حوؿ )تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية اس

 ؟ (لمدينة رفح( تعزى لمتغير)ىؿ يورجد إنذار مبكر لمكوارث
 فرضيات الدراسة 11111

  يورجد استعداد ورجيوزية لمكوارث بدررجة تقدير )متوسطة( لدى المعمميف في المدارس
 . الحكومية الحدودية لمدينة رفح

  يورجد معرفة بإدارة الكوارث بدررجة تقدير )متوسطة( لدى المعمميف في المدارس الحكومية
 .الحدودية لمدينة رفح

  يورجد معرفة باإلرجرا ات الوقائية بدررجة تقدير )متوسطة( لدى المعمميف في المدارس
 الحكومية الحدودية لمدينة. 

 0.05  تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط استرجابات
تعزى ( تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح) المبحوثيف حوؿ

  مكاف العمؿ(.) لمتغير
 0.05  تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط استرجابات

تعزى  (حكومية لمدينة رفحتقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس ال) المبحوثيف حوؿ
  .(الرجنس) لمتغير

 0.05  تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط استرجابات
تعزى  (تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح) المبحوثيف حوؿ

 . (العمر) لمتغير
  0.05  داللةال تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥α  بيف متوسط استرجابات

تعزى  (تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح) المبحوثيف حوؿ
 .(المستوى التعميمي) لمتغير
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 0.05  تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط استرجابات
تعزى  (لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفحالمعمميف تقييـ استعداد ) المبحوثيف حوؿ

 . (عدد سنوات الخبرة) لممتغير
 0.05  تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط استرجابات

تعزى  (تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح) المبحوثيف حوؿ
  .ىؿ حصمت عمى دورات() لممتغير

 0.05  تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α  بيف متوسط استرجابات
تعزى  (تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح) المبحوثيف حوؿ

 ؟(لمتغير)ىؿ يورجد إنذار مبكر لمكوارث
 مجتمع وعينة الدراسة .1111

مية الحدودية في مدينة رفح المشموليف ضمف المدارس الحكو يتمثؿ مرجتمع الدراسة المعمميف 
الشوكة -لمبنيف ساسيةاألغساف كنفاني -لبنات  ساسيةاألمرمره ( مدارس وىي )3) وتشمؿ

 ( معمـ ومعممة.54) اوعددىوىي عينة ممثمة لرجميع افرادىا الثانوية لبنات( 

 (: يوضح مجتمع وعينة الدراسة1.1رقم )جدول 
 المدرسة الطالب أعداد المعمميف أعداد (2المدرسة)ـمساحة 
 لمبنيف ساسيةاألغساف كنفاني  350 20 4000
 لمبنات ساسيةاأل مرمره 360 77 3000
 الشوكة الثانوية لمبنات 300 77 3000

 :الدراسة حدود 11111

  مدينة رفحبالحكومية  الحدودية المدارس  تـ التطبيؽ عمى :المؤسساتيالمحدد. 
 :( 54) ـعددىو مدرسة مشمولة في العينة  كؿ معممي تـ التطبيؽ عمى المحدد البشري

 .معمـ ومعممة
 :ـ 2018الدراسة خالؿ العاـ الدراسي تـ تطبيؽ الشؽ الميداني مف ىذه  المحدد الزماني

 .ـ 2019-

 :الدراسة متغيرات 111111

 :الكوارث في المدارس الحكومية. المتغير التابع 
  استعداد المعمميف. المستقل:المتغير 
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 التعريفات اإلجرائية: 111111

اضطراب خطير يحدث خالؿ فترة قصيرة نسبًيا يتسبب في خسائر بشرية ومادية  :الكوارث .1
واقتصادية وبيئية واسعة النطاؽ والتي تترجاوز قدرة المرجتمع عمى التغمب عمييا باستخداـ موارده 

 .(ـ2015,األحمر واليالؿ األحمراالتحاد الدولي لرجمعيات الصميب ) الخاصة
 بما في  ذلؾ ,والتدابير المتخذة مسبقا لتأثير الكوارث األنشطةبأنيا  :لمكوارثاًلستعداد  .2

المؤقتة لألشخاص والممتمكات مف واإلزالة  ,التحذيراتفي الوقت المناسب والفعاؿ  ىا فيإصدار 
 .(ـ2010,الدولية لمحد مف الكوارث اإلستراتيرجية) موقع ميدد

يعني عممية مستمرة ومتعددة القطاعات ومتعددة التخصصات لمتخطيط  :الكوارث إدارة  .3
تنفيذ التدابير الرامية إلى: )أ( منع أو الحد مف مخاطر الكوارث. )ب( تخفيؼ حدة الكوارث أو و 

لمكوارث. )ىػ( اإلنعاش والتأىيؿ بعد عواقبيا)ج( التأىب لمطوارئ. )د( استرجابة سريعة وفعالة 
 .(ـ2002 ,أفريقياالكوارث رجنوب  إدارة قانوف ) الكوارث

 دارياً رة التربية والتعميـ الفمسطينية إىي المدارس التابعة إلشراؼ وزا :المدارس الحكومية .4
بية والتعميـ )وزارة التر وثانوية(, أساسيةوفنيا عمى اختالؼ مراحميا التعميمية )

 (ـ2018الفمسطينية,
 الدراسات السابقة .11

الفاعمة في تحصيف  ساسيةاألحميا مف الركائز اتعتبر مرحمة االستعداد برجميع مكوناتيا ومر 
عمى  لالطالع, لذا لرجأ الباحث األصعدةوموارجية الكوارث عمى كافة  ؽالمرجتمعات مف االخترا

 إدارة ف المرجتمعات تنظر لمرجاؿ وذلؾ أل ,القميمة التي تناولت الموضوع الدراسات السابقة
الكوارث عمى انيا مسألة تتعمؽ فقط بالدفاع المدني واإلسعاؼ والطوارئ , ولذلؾ حاوؿ الباحث 

راسة مف الد أرجزا ف تناقش بة مف عنواف الدراسة والتي يمكف أرجمع الدراسات والبيانات القري
 البحثية التي يرجرييا الباحث.

النظري الذي يقتضي دراسة  باإلطارممي تتطمب مف الباحثيف االىتماـ البحث الع أدبياتف إ
التي تناولت موضوع الدراسة البحثية ولو بشكؿ رجز  مف المحتوى العممي لتمؾ  األبعادكافة 

تحميؿ احدث الدراسات السابقة  ىإلالدراسات السابقة وفي ىذا الفصؿ سوؼ يتعرض الباحث 
براز المواطف وذلؾ بغية التعرؼ عمى الفرجوة ال والدوليى الصعيد المحمي والعربي عم بحثية وا 

الدراسة عف باقي الدراسات السابقة لتكوف مررجع عممي فريد ورائد في  ىذه ف تميزالتي يمكف أ
 والكوارث. األزماتموارجية 
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 المحميةالدراسات  11.11

في مرجاؿ موارجية األزمات والكوارث ولكف لـ  راضي الفمسطينيةاألتنوعت الدراسات السابقة في 
يرجد الباحث الدراسات السابقة التي مف شأنيا أف تبرز استعداد المعمميف لمكوارث بشكؿ مباشر 

 .عمى حد عمـ الباحث في قطاع غزة أو األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ
متطمبــات تأىيــل الجبيــة الداخميــة لمواجيــة  بعنــوان:، ـ(2018)شػػيخ العيػػد, دراســة  11.1111

 الكوارث واألزمات في محافظة رفح

في محافظة رفح  األزماتة الداخمية لموارجية الكوارث و يمتطمبات الرجب بياف إلىىدفت الدراسة 
والكوارث  األزماتلتأىيؿ الرجبية الداخمية خالؿ  اإلداريةالمررجعية  وتحديدوفؽ منيرجية ميدانية 

حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يحمؿ الوارجبات والمتطمبات التي تحتارجيا 
تحميؿ محتوى  أيضا  لرجمع البيانات و  كأداةالرجبية الداخمية وقد استخدـ الباحث المقابالت 

 .رثوالكوا األزماتالوطني لموارجية  اإلطارالمحمية ومدى تطابقيا مع مضموف  اإلستراتيرجية

والكوارث   األزماتتأىيؿ في موارجية مخاطر إلى ف الرجبية الداخمية تحتاج إلى أتوصؿ الباحث 
والمحمية وغيرىا بما واإلعالـ والمؤسسات الحكومية  يالمرجتمع التأىيؿتمبية متطمبات والحارجة ل

لرجبية مررجعية وطنية واضحة لتأىيؿ ا , أوصت الدراسة إيرجادالرجبية الداخمية أبعاديتوافؽ مع 
, والكوارث في قطاع غزة األزماتد السياسات الوطنية والمحمية لموارجية مخاطر يتحدو الداخمية 

والكوارث في  األزماتد مسارات التأىيؿ المستداـ لمرجبية الداخمية مف مخاطر يحدوضرورة ت
 .محافظة رفح

السالمة  تقييم مدى فعالية إجراءات ، بعنوان:(م2016دراسة )اليابيل وعايش ، .11.111
والصحة المينية في المختبرات العممية من وجية نظر العاممين" دراسة ميدانية عمى العاممين 

 .في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة

ات السالمة والصحة المينية في المختبرات العممية في إرجرا تقييـ فعالية لىدفت ىذه الدراسة 
باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي لرجمع البيانات الالزمة الرجامعات الفمسطينية. وقاـ الباحثاف 
تكوف مرجتمع الدراسة مف و ( فقرة. 58أبعاد تشمؿ ) (4حيث تـ إعداد استبانة مكونة مف )

تـ استخداـ العينة الطبقية و , الرجامعات الفمسطينية في قطاع غزةالعامميف بالمختبرات العممية في 
تـ االعتماد عمى المقابالت الشخصية كأداة ثانية  أيضا  نية و العشوائية في رجمع البيانات الميدا

 .بيذه الدراسة لإلرجابة عمى بعض التساؤالت الخاصة
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ات السالمة إرجرا العميا يؤثر بدررجة متوسطة عمى فعالية  دارة اإل لتزاـتوصمت الدراسة إلى أف ا 
في بيئة العمؿ يؤثر  ايةالحمتوفير قواعد ووسائؿ , و حة المينية في المختبرات العمميةوالص

تضح أف العامميف لـ يتمقوا وا ,ات السالمة والصحة المينيةإرجرا بدررجة متوسطة عمى فعالية 
إنشا  قسـ بالدراسة  أوصتة, داـ وسائؿ وأدوات السالمة المينيتدريبات كافية حوؿ استخ

امميف لتعزيز االىتماـ بتدريب الع, و الرجامعات فيالسالمة والصحة المينية  دارةمتخصص إل
لوائح سالمة وحماية العامميف قوانيف و العمؿ عمى تطبيؽ و  ,الوعي وتطوير الميارات لدييـ

 تفعيؿ أنظمة السالمة داخؿ المختبرات العممية في الرجامعات الفمسطينية. ,المختبرات العمميةب

 العربيةالدراسات  .11.1

األمن والسالمة المدرسية لطالب ذوي  ، بعنوان:(م2016دراسة )الشيراني ، 11.1.11
 .المممكة العربية السعودية فياًلحتياجات الخاصة 

والسالمة المدرسية لحماية الطالب ذوى االحتيارجات  األمفات إرجرا تقييـ لىدفت الدراسة 
تحميؿ الواقع لاالعتماد عمى المنيج الوصفي  حيث تـالخاصة في المممكة العربية السعودية. 

 فيالمرجتمع السعودي وتشخيص اآلثار السمبية لعدـ دمج ذوى االحتيارجات الخاصة  فيالحالي 
 .المدارس

ذوى االحتيارجات الخاصة عدة مشاكؿ نفسية أو تعميمية  األطفاؿ موارجية الدراسة إلىتوصمت 
فأو ارجتماعية , وفى المدارس خاصة موضوع معقدالمرجتمع عامة  يدمج ىذه الفئة ف , وا 
لمتأكيد  كإرجرا النخراط في نظاـ التعميـ الخاص ل ؛لفرص لألطفاؿ المعوقيفا تاحةوالحارجة إل

آليات لعالج المشاكؿ التي برامج و  وضعبلدارسة وأوصت ا .عمى مبدأ تكافؤ الفرص في التعميـ
تصميـ خطة إرجرائية لتنفيذىا ووضع رجدوؿ زمني  عبر ,يا ذوى االحتيارجات الخاصةيتعرض ل

 .ليذه الخطة
تطبيقات إجراءات السالمة  بعنوان: ،(م2016، إسحاق و دعبد الواحدراسة ) .11.1.1

 والصحة المينية في المنشآت التعميمية

ات الخاصة بالسالمة والصحة المينية في المنشآت رجرا تطبيؽ اإل ىمعرفة مدلىدفت الدراسة 
تطرقت لمعرفة و , المختصةات مف قبؿ الرجيات رجرا االلتزاـ بتطبيؽ ىذه اإل ىمدو التعميمية 

بمنع وقوع الحوادث  ,القوانيف والتشريعات الكفيمةو المخاطر المحيطة بالمنشآت التعميمية 
ستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي اوقد  .مستخدمي ىذه المنشآت لكافة صاباتواإل
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تقييـ وضع السالمة والصحة المينية في كمية عموـ الحاسوب برجامعة الزعيـ  مىع اعتمدتو 
 األزىري كدراسة حالة.

شتراطات المتعمقة بمتطمبات في متطمبات بنود اإل ضعؼ واضح إلى أف ىناؾتوصمت الدراسة 
 ممزمة لألطراؼ المشاركة فيالقوانيف ال وضعؼ ,األمف والسالمة المينية في المباني التعميمية

, أوصت ا ما يتعمؽ بإتباع متطمبات األمف والسالمة المينيةتشييد المباني التعميمية خصوصً 
سالمة المنشآت  ىعم المرجتمع, والحفاظ أفرادنشر ثقافة السالمة والوعي لدي رجميع الدراسة ب
 االىتماـ بتطوير خدمات, و المختمفة األنشطةلضماف استدامة  ستراتيرجيةاإلالمشاريع التعميمية و 

عداد وتطبيؽ ومراقبة االشتراطات الخاصة بالسالمة الوقائية.فا  واإلنقاذ واإلسعاؼ و اإلط  ا 
تطوير مفيوم األمن والسالمة في المؤسسات ، بعنوان: (م2016راسة )الحربي ،د .11.1.1
 التعميمية

واقع األمف والسالمة في المؤسسات التربوية والتحديات التي توارجيو,  تشخيصلىدفت الدراسة 
تحسيف األمف والسالمة في المؤسسات التربوية  و ووضع تصور شامؿ لألمف والسالمة التربوية, 

األمف والسالمة في  التي تناولت الدراسات السابقةفي السعودية. تـ رجمع البيانات مف خالؿ 
 المؤسسات التربوية.

عدـ توفر و ورجود رجوانب قصور في األمف السالمة في المؤسسات التربوية  إلىدراسة ال توصمت
, وقدـ العديد مف ب التدريبي قصور في الرجان,و المعدات واألدوات المتعمقة األمف والسالمة 

التصور الشامؿ لألمف والسالمة التربوية يرجب أف أف  أوصت الدراسةو  .المباني المدرسية
التخطيط, التدريب, المعدات واألدوات, الفرؽ والمرجاف, التوعية ) الست اآلتيةيتضمف الرجوانب 

 .(, البحث العمميوالتثقيؼ
تقييم إجراءات السالمة في مدارس  ،بعنوان:م(2015 ،دراسة )اصبيرة وآخرون 11.1.11

 التعميم األساسي الحكومية في الالذقية

مدارس التعميـ األساسي الحكومية في مدينة ات السالمة في إرجرا تقييـ لىدفت ىذه الدراسة 
مدرسة مف مدارس التعميـ األساسي الحكومي  55تألؼ المرجتمع األصمي لمدراسة مف , و الالذقية

, مدرسة تـ أخذىا بطريقة عشوائية طبقية 25نصؼ أعداد المداس وىي وشممت عينة البحث 
كؿ مدرسة مشمولة في العينة  إدارةة مقابمالمالحظة لمبيئة المادية لممدارس, و واستخدـ الباحث 

 .لرجمع المعمومات حوؿ البيئة االرجتماعية
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أمانًا في تحقيؽ الموقع الرجيد  ات السالمة في البيئة المادية أكثرإرجرا إلى أف توصمت الدراسة 
كانت أقؿ أمانًا في تحقيؽ معايير السالمة في المرافؽ العامة والصحة العامة في , و صالحيتوو 

ات السالمة في البيئة االرجتماعية أكثر أمانًا في تحقيؽ التواصؿ مع إرجرا كانت و الصؼ. 
وضع معايير وطنية للدارسة حيث أوصت ا ,األنشطةر نظاـ الرياضة و ياألىؿ, و في توف

 إرجرا االستمرار في و  االرجتماعية لممدارسإرجرا ات األمف والسالمة في البيئتيف المادية و لتطبيؽ 
ات السالمة وذلؾ لما تشيده اليوـ مف إرجرا في البيئة المدرسية فيما يخص  األبحاث العممية

 متغيرات متسارعة تتطمب حموؿ استثنائية بالتعاوف مع مديرية التربية.

فاعمية اإلدارة  المدرسية في المحافظة عمى  بعنوان: ،م(2013المطيري ،دراسة ) .11.1.1
 األمن والسالمة

والسالمة في مدارس  األمفالمدرسية في مدينة الرياض عمى  دارةاإلبياف فاعمية لىدفت الدراسة 
المدرسية بالمدارس الثانوية بنيف  دارةاإل أعضا مرجتمع الدراسة مف  تكوف إذالمرحمة الثانوية 
رجمع  رئيسية ةكأداـ المنيج الوصفي التحميمي واالستبانة ااستخدتـ وقد . ()حكومي وأىمي

 البيانات. 

أبرز المخاطر التي تيدد األمف والسالمة بمدارس المرحمة الثانوية بنيف  إلى أفتوصمت الدراسة 
التعرض لمحوادث المرورية نتيرجة قرب المدرسة مف الشوارع الرئيسية,  تتمثؿبمدينة الرياض 

صاباتانتقاؿ األمراض المعدية مف طالب مصاب إلى آخر سميـ, و و  مشاكؿ المالعب نتيرجة  ا 
عدـ استوا  أرضية الممعب , واإلصابة بالتموث الغذائي نتيرجة تناوؿ في أرضية الممعب وىي 
 مواد غذائية غير صحية.

المراقبة نوعيا ودررجة خطورتيا, و  حسبالدراسة بوضع ممصقات عمى مواد المختبر  أوصتو 
مستمرة, والتعامؿ مع فائض المواد دورية و ات األمف والسالمة وفحصيا بصفة إرجرا عمى 

وفي الوقت المناسب, وتدريب العامميف بالمدرسة  وسميمة مختبرات بطريقة آمنةالمستخدمة في ال
 .ات األمف والسالمة وفؽ خطط تدريبية تضعيا الوزارةإرجرا عمى 

 األجنبيةالدراسات  .11.1

11.1.11 (Sari & Others ،2018م):الصحية في  المدرسية تطوير البيئة ، بعنوان
 باىاري بولوكومباا المدارس اًلبتدائية العامة في بونت

صحية لبرنامج الصحة المدرسية في المدرسية البيئة التحديد مؤشرات تطوير  إلىالدراسة  ىدفت
المسح استخدمت الدراسة باىاري بولوكومبا.  المدارس االبتدائية الحكومية في منطقة بونتا
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مدرسة مع تقنية أخذ العينات العنقودية  27عية. عدد سكاف الوصفي مع تصميـ دراسة مقط
 مدرسة. 13التي تـ الحصوؿ عمييا  العشوائية. كانت العينات

فئة ٪( 23.1٪( ذات فئة رجيدة وثالث مدارس )76.9مدارس ) 10ىناؾ أف النتائج  أظيرت
تمتقي رجميع المدارس بمؤشر الغرفة والبنايات واإلضا ة والقمامة والضوضا  والصرؼ  ,مناسبة

, والمياه النظيفة, والكافتيريا / المطعـ, كثافة الفصؿمعظـ المدارس بمؤشر  التزمت الصحي.
 .التيوية ومرفؽ غسؿ اليديفوأراضي المدرسة. فقط عدد محدود مف المدارس يفي بمؤشر 

 مدينةتطوير بيئة مدرسية صحية في المدارس االبتدائية العامة في  رةأوصت الدارسة بضرو 
وتوحيد مؤشرات الصحة المدرسية, ورفع مستوى الوعي . مقاطعة بولوكومبابونتاباىاري في 

 بالتحديد التثقيؼ الصحي والخدمات الصحية.
أداء السالمة لمحافالت بعنوان:  ،م(2015، وآخرون  Kharbecheدراسة ) .11.1.1

 .المدرسية في دولة قطر

دولة قطر وتقييميا المعرفة بتدابير السالمة وأدا  الحافالت المدرسية في  لبياف الدراسة ىدفت
, استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمحافالت المدرسية. استخدمت بعناية وبحكمة

والمناطؽ المحيطة بيا مف الدراسة الزيارات الميدانية ومسح الحافالت وسالمتيا وعوامؿ األماف 
 .خالؿ استبانة مالحظة مباشرة

السالمة أثنا  التحميؿ  ارجرا ات عف يفمعظـ اآلبا  واألميات غير راضتوصمت الدراسة إلى أف 
أي تدريب أو ورشات عمؿ حوؿ  لـ يتمقوا ٪ مف مستخدمي الحافالت المدرسية43 وأف .والتفريغ
ماف أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بوسائؿ األحيث , ات السالمة في الحافمة المدرسيةإرجرا 

الطمبة, واالىتماـ بتدريب وتأىيؿ السائقيف في  حافالتأثنا  عمميات تحميؿ وتفريغ الطمبة مف 
 .السالمة في الحافالت المدرسية إرجرا اتمرجاؿ 

تقييم التأىب لمكوارث من المتعممين بعنوان:  م(Mamogale ،2012)دراسة  .11.1.1
 (Soshanguve) سو شان قوف المدارس الشمالية لمدينة والمعممين في

سو شاف  شماؿ المتعمميف والمعمميف في المدارس الواقعة فيتأىب  تحديد مدىلىدفت الدراسة 
لمحصوؿ عمى آرا  مديري المدارس  , استخدمت المنيج الوصفي التحميميلمكوارث قوؼ

تتألؼ عينة البحث  والمعمميف والمتعمميف وسالمة المدارس مف خالؿ االستبيانات والمقابالت.
  ىمشاركا بمم 50قاـ  ,خمس مدارس ابتدائية وخمس مدارس ثانوية مف عشرة مدارس

 , ورد عشرة مشاركيف عمى المقابالت.االستبيانات
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أف و  .تيديدات المحتممة شممت الفيضانات والحرائؽ والعواصؼال توصمت الدراسة إلى أف
بينما , التثقيؼ في حاالت الكوارث مرجاالت التعمـ مثؿ العموـ االرجتماعية تغطي بشكؿ مباشر

أف المعمميف و مخاطر الكوارث.  إدارةبشكؿ غير مباشر مفاىيـ ومبادئ  تغطي العموـ الطبيعية
كونوا عمى دراية بالتأىب أف المتعمميف يميموف إلى أف يو الكوارث.  إدارة لـ يكونوا مدربيف عمى 

الحد مف مخاطر الكوارث في  البحث العممي لمفاىيـتشرجيع ب أوصت الدراسةو , لمكوارث
لموارجية تيديدات  اً أف يكوف لدى المدارس خطط وعمى توضيح الفرجوات المورجودة.و المدارس 

ينبغي أف تنظر وزارة التعميـ في تمويؿ تدريب المعمميف في , و الفيضانات والحرائؽ والعواصؼ
 الكوارث وتنظيـ حمقات عمؿ لتمكينيـ مف المعرفة.إدارة 

إدارة السالمة المدرسية في المدرسة  بعنوان: ،(مNhlapo،2006دراسة ) 11.1.11
 اًلبتدائية

مف وذلؾ  االبتدائيةالمدرسة  السالمة المدرسية في إدارةالدراسة الستكشاؼ ظاىرة  ىدفت
 سالمة الكشؼ عف. وكما تيدؼ قترب مف المدرسةي الذي يالمنظور االرجتماعي واإليكولورج

وىكذا تبيف أف السالمة  .رجتماعيةاالنفسية البيئة والالمادية البيئة تشمؿ  كونياالبيئة المدرسية 
 والنفسية االرجتماعية.مع بيئاتيـ البدنية ؛ ألف فييا تفاعؿ الطالب المدرسية مرتبطة بالمدرسة

اإلرجرا ات التي تستيدؼ رجميع نظـ  وأظيرت الدراسة توفر سالمة البيئة المادية مف خالؿ
. وكذلؾ العثور عمى سالمة البيئة النفسية واالرجتماعية, الصيانة والمراقبة واألمف واإلرجرا ات

 .ارجتماعية ونفسية آمنة مناخاتفوظيفة رجميع إرجرا ات السالمة ترمي إلى خمؽ 

, ولكف ىناؾ ضعؼ المرحمة االبتدائيةمدارس ة في تصورات لمسالم إلى ورجود الدراسةتوصمت 
متنسيؽ تصورات ل ورجودوعدـ  السالمة المدرسيةلمبرامج التطويرية الخاصة بالتنسيؽ في 

مع السالمة تعامؿ ال ضمافضرورة أوصت الدراسة إلى والتخطيط اليادؼ لعمميات السالمة. لذا 
شراؾ و  ,وضع السالمة المدرسية عمى أرجندة الحكومةو , المدرسية بطريقة منسقة ورجيدة التخطيط ا 
يرجادو  ,أصحاب المصمحة في عمميات التخطيط  .وكالة تنسيؽ مركزية لمسالمة المدرسية ا 

 التعميق عمى الدراسات السابقة .11.1

رة والعربية واألرجنبية ذات العالقة المباش ا مف الدراسات المحميةاستعرض الباحث فيما سبؽ عددً 
, ومف خالؿ االستعراض السابؽ يستطيع الباحث التعقيب عمى وغير المباشرة بموضوع الدراسة
 تمؾ الدراسات في النقاط التالية:

 اًلستفادة من الدراسات السابقة: 11.1.11
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  العاـ لمدراسة اإلطارتحديد. 
  الحالية.إثرا  اإلطار النظري لمدراسة 
 .تحميؿ االستراتيرجية لخطط موارجية الكوارث 
 .التدريب عمى إدارة الكوارث 
 .التخطيط لموارجية التيديدات والكوارث 
 .مراقبة إرجرا ات األمف والسالمة في المدارس وفحصيا بشكؿ دوري ومستمر 
  المناسبة لمدراسة واألداةاختيار منيج الدراسة. 
  وفرضيات الدراسة مةأسئتحديد متغيرات الدراسة وصياغة. 
 المناسبة المستخدمة حصائيةاإل األساليب تحديد. 
  االستبياف أسئمةاالستفادة مف صياغة. 
  اسات السابقة بنتائج ىذا الدراسةمقارنة بعض النتائج في الدر. 
 ة مف مرارجع الدراسات السابقةاالستفاد. 
 ديـ التوصيات والمقترحات لمدراسةتق. 

 :اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث أوجو 1..11.1

 تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث. إلىحيث ىدفت الدراسة  :اليدؼ 
 الدراسة تمت في مدينة رفح. أفحيث  :البيئة 
 حيث تـ اختيار المعمميف في المدارس الحكومية ضمف العينة وىي  :المرجتمع

مدرسة  –لمبنات  ساسيةاألمدرسة مرمرة  –لمبنيف  ساسيةاألغساف كنفاني )
 الشوكة الثانوية لمبنات(

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: ...11.1

  معظـ الدراسات السابقة كانت مفيدة لمباحث في الدراسة  إفبشكؿ عاـ يمكف القوؿ
ف الدراسة الحالية النظري أو في تصميـ أداة الدراسة مع ا اإلطارالحالية سوا  في 

ـ استعداد المعمميف لمكوارث في يالدراسات السابقة في تناوليا لموضوع تقي عفتختمؼ 
 .رس الحكومية الحدودية لمدينة رفحالمدا

  تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة مف ناحية الحدود الزمانية والمكانية والحالة
ييا الدراسات السابقة إلبعض المتغيرات التي لـ تتطرؽ  تناوؿ الباحث أيضا  الدراسية , و 
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 إضافةتمثؿ ىذه الدراسة  أفلمكوارث , ويأمؿ الباحث  استعداد المعمميفمثؿ تقييـ 
 قييـ استعداد المعمميف لمكوارث.عممية في موضوعيا واف تسيـ في ت

 .مف المميزات األساسية ليذه الدراسة ىي مصفوفة المخاطر 
 
 
 
 
 
 الفجوة البحثية لمدارسة 1..11.1

 يوضح الفرجوة البحثية لمدراسة(: 2.1) رقـ رجدوؿ

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
  تناولت الدراسات السابقة

 األمفات إرجرا موضوع 
والسالمة وربطيا بعدة 

 متغيرات
 

  كؿ  تـ تطبيؽ الدراسة عمى 
)المدارس الحكومية  :مف

,  األونرواومدارس 
والمدارس  الخاصة 

والييئات  توالوزارا
 والمديريات 

  حداثة الموضوع
وربطو باستعداد 
المعمميف في مدينة 
رفح لموارجية 

 الكوارث 
  تـ تطبيؽ الدارسة

عمى المدارس 
الحكومية الحدودية 

 بمدينة رفح 

  ركزت الدراسة الحالية عمى تقييـ
استعداد المعمميف لمكوارث في 

 حدودية.المدارس الحكومية ال
 
 
  تـ استخداـ المنيج الوصفي

والتحميمي مف خالؿ االستبيانات 
 .وتفسير النتائج وفؽ مقابالت

  بعمؿ مصفوفة تميزت الدراسة
المخاطر الخاصة بالمدارس 

 الحكومية الحدودية الثالث.
  تـ تطبيؽ الدراسة عمى المدارس

 الحكومية الحدودية بمدينة رفح.
 

الباحث إعدادالمصدر 



 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
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 : اإلطار النظريالفصل الثاني
 تمييد

متعددة ومفارجئة قد تسبب العديد  تغيرات بيئيةلكبيرة  أـتتعرض المنظمات سوا  كانت صغيرة 
رجة تكرار حدوثيا ر ود ثيرىاتأومستويات حدوثيا وشدة  أسبابياالتي تختمؼ في  األزماتمف 

 (.2, ص2006)الرجديمي,

 إمكاناتوحيث تعامؿ معيا وفؽ  األرضورجد عمى ىذه  أفمنذ  اإلنسافوالكوارث  األزماترافقت 
مارس فقط دور المتفرج في حالة ترجاوزت الكارثة  أو أثارىاالتقميؿ مف  أوالمتوافرة والمتاحة لمحد 

 (.2, ص2011, )الرضيعوقدراتو المحدودة  إمكاناتو

 ,الكوارث سوا  كانت طبيعية أو صناعية ىإلالعالـ والحضارة البشرية  أقطارة فتتعرض كا
مكاناتو الطبيعية  اً يومناخ ياً ؼ البيئة التي تقع فييا رجغرافويزداد  تأثيرىا عمى المرجتمع باختال وا 

و صناعية أمفارجئة طبيعية  أوحادثة  أليالبيئة متماسكة وقوية ومتييئة والصناعية فكمما كانت 
 (.2, ص2015, بو زايدأ) يرىا اقؿ ضرراً تأث كمما كاف

,2:2015.) 

والعديد مف الحاالت  ,تمثمت في ثالثة حروب األزماتتعرض سكاف قطاع غزة لمعديد مف 
لطبيعة ما يتعرض لو سكاف  القطاعاتفي مختمؼ  االستعدادالطارئة لذلؾ تنبع أىمية متابعة 

ا أو تقميؿ األضرار الناترجة عنيا إذا يالقطاع مف العديد مف المخاطر , والتي يمكف ترجنب وقوع
 .زماتمات المنظمات المستعدة لألس فالخطط والترجييز الرجيد مف ,ليا بشكؿ رجيد تـ االستعداد

 األمورية والتخطيط ورجميع ز العامة لكؿ مف االستعداد والرجيو  ركز ىذا الفصؿ عمى التعريفات
 مراحؿ. أوخصائص  أو أىداؼ أومبادئ  سوا ً  كانت

المعرفة  بأنواالستعداد  لمطوارئ ( OCHA)يةاإلنسانالمتحدة لتنسيؽ الشؤوف  األمـيعرؼ مكتب 
لمتنبؤ بأثر األحداث  فرادوالقدرات التي طورتيا الحكومات ومنظمات االستعادة والمرجتمعات واأل

 يةاإلنسانالتي تستدعي االسترجابة الخطرة المحتممة أو الوشيكة أو الحالية أو المواقؼ الطارئة 
(OCHA  ,2018ـ). 

في حاالت  أساسيبشكؿ  (UNHCR)المتحدة لشؤوف الالرجئيف  لألمـترتكز المفوضية السامية 
 .بطريقة تعاونية عمى الصعيد المحمي مع مراعاة ظروؼ الصراع الطوارئ عمى االستعداد
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لتطوير  اآلخريفوفي البمداف المرتفعة المخاطر تعمؿ المفوضية مع السمطات المعنية والشركا  
لىتحميؿ سميـ  ىإلالستعداد تستند لوتنفيذ خطة عمؿ  واليدؼ مف  .قدرات الشركا  المحمييف وا 

 .وأسرع أفضؿبشكؿ  إنسانيةاسترجابة مستقبمية لحالة طوارئ  إعدادذلؾ ىو 
 مفاىيم عامة 11.

 الكوارث: 1111.

 الكوارث مفيوم 111111.

والتحكـ في  دارة يدرؾ مف يسمع بكممة كارثة بأنو أحداث تخرج الدولة عف النمط المعتاد لإل
وتعتبر الكارثة يدية األعماؿ اليومية, وتوقؼ كافة األعماؿ االعتيادية وتتطمب أنماط غير تقم

وكما وينتج  ,عدة مشكالت وأزمات مفمفارجئة في بعض أنواع الكوارث ويمكف أف تتولد الكارثة 
والبيئي عنيا مرجموعة مف المخاطر التي ينتج عنيا أزمات متالحقة عمى الصعيد االرجتماعي 

أو نطاؽ أكثر مف واالقتصادي, ويمكف أف تكوف الكارثة عمى نطاؽ الدولة أو رجز  مف الدولة 
)المغير ـ.,  وتتابع األحداث وتحتاج أوقات كبيرة لمعالرجة آثارىا السمبية المفارجأةدولة, وتتسـ 

 .ـ(2009)أبو شامة, , (2016

 مفيوم الطوارئ .11111.

إذ ىي حالة تعمنيا الدوؿ في حاؿ ورجود ميددات لألمف القومي وألنماط الحياة البشرية اليومية, 
أنو يتـ العمؿ في ىذه الحالة عمى ضبط المحددات الوطنية في التعامؿ بأقؿ الموارد التي يمكنيا 

والخطط التي  اإلمكانياتأف تساىـ في التحكـ بالمخاطر أو المخررجات والسيطرة عمييا وفؽ 
ة أو لمحياة البشري يتحددىا الدولة, وتطمؽ ىذه الحالة عندما يتـ الشعور أف ىناؾ تيديد حقيق

الدولة مف قبؿ المختصيف والمؤىميف لمتعامؿ مع الكوارث  إدارة لمؤسسات الدولة, عمى أف يتـ 
الطوارئ مف قبؿ أعمى ىـر بالدولة  إدارة ويتـ متابعة عممية  ,والمشكالت والميددات األزماتو 

)وحدة ، ـ(2018مغير وآخريف, )ال الرئيس أو رئيس مرجمس الوزرا  أو لرجنة الطوارئ العميا.
 .ـ(2019التخطيط والتطوير, 

 األزماتالتخطيط لمكوارث أو  .11111.

مف قبؿ ىي عبارة عف العمميات التي يتـ مف خالليا تحميؿ وتحديد كافة المخاطر المتوقعة 
وتوزيع المياـ عمى الرجيات المختصة  اإلمكانياتالرجيات المختصة ومف ثـ يتـ تحديد الموارد و 
مستويات  تحديدوتعتمد عمميات التخطيط عمى  ,وفؽ السيناريوىات المتوقع حدوثيا داخؿ الدولة
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الحكومية المختصة وذلؾ مف خالؿ نماذج تحددىا الرجيات  حدةالرجيوزية لكؿ مؤسسة عمى 
 .ـ(2017)وزارة الداخمية واألمف الوطني, 

 حاًلت فرض الطوارئ 111.11.

ويمكنيا أف تؤثر  ,يتـ فرض الطوارئ في الحاالت التي تتسبب بتوقؼ متكامؿ لمحياة البشرية
 محدديفالدولة بزمف ومكاف  إف حالة الطوارئ نظاـ استثنائي تفرضو تمع.سمبًا عمى حياة المرج

تنوع , وتمنيا اً تيدد الدولة أو رجز  التيلموارجية كافة الظروؼ واألحداث غير االعتيادية و 
مصادر التيديد إما داخمية أو خاررجية أو تيديد طبيعي أو بشري, ويتطمب اتخاذ التدابير 

 . ـ(2018)المغير وآخريف,  الوقائية العارجمة لزواؿ التيديد

 ـ(2019)وحدة التخطيط والتطوير,  أسباب فرض حالة الطوارئ: .111.1.

 االعتدا ات العسكرية والحروب. 
 في حرب أو اعتدا  عمييا. دد بوقوع رجز  مف الدولةلحالة التي تيا 
 .الصراعات الداخمية 
 أو في رجز  منيا لمخطر الدولةفي  العاـ أو النظاـ المنظومة األمنية تعرض. 
 الحرائؽ الطبيعية أو الفيضانات والسيوؿ والبراكيفعامة مثؿ األوبئة أو الكوارث ال انتشار. 

 الكوارث بمفيوميا .111.1.

 الكوارثأنواع  -

, فيي إما تكوف كوارث فردية تصيب ممتمكات األفراد وتتسبب وحرجمياالكوارث توزيع تنوع ي
المرجتمع بشكؿ كامؿ وتتنوع فييا  تصيب أو كوارث رجماعية تتسبب في أضراربخسائر محدودة, 

ولكف  اإلنسافالخسائر, أما الكوارث مف حيث طبيعتيا فيي كوارث طبيعية ال يتحكـ بيا 
أو  ,بنفسو اإلنسافوكوارث بشرية صنعيا  ,يستطيع التنبؤ بيا مف خالؿ بعض اإلرىاصات

ببعض  اإلنساف اؿإىموزيادة  ,تـ تعمؿ الطبيعة عمى تمددىا اإلنسافكوارث ميرجنة تبدأ بفعؿ 
كوارث مفارجئة تكوف  إماكوارث مف حيث زمف الوقوع فيي أما المخررجات الكوارث الطبيعية, 

سريعة اليرجوـ واالنتشار وتحدث أضرار بشرية ىائمة أو موسمية مرتبطة بالتغيرات المناخية 
فتصنؼ كوارث محمية عمى  مكاف وقوع الكارثةبالنسبة لمكوارث مف حيث والتقمبات الرجوية, 

وطنية تمتد في كافة أررجا  الدولة وكوارث دولية تحدث نتيرجة  كوارثمستوى المدف والقرى و 
الشكؿ  ويشير, الصراعات العالمية وتتطمب تدخالت مف المنظمات الدولية بشكؿ فعاؿ وواسع

 :أنواع الكوارثإلى ( 2.1)
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 يبين أنواع الكوارث :(2.1) شكل

 الباحث باًلستناد إلى مراجع أدبيات الدراسةجرد بواسطة 
 الطوارئو  لمكوارثالتخطيط أىداف  111.11.

 
 (2016)المغير ـ., ، المصدر: يوضح أىداف خطة الكوارث والطوارئ: (2.2)رقمشكل 

أىداف التخطيط 
لمكوارث 
 والطوارئ

منع األزمات 
والكوارث مف الوقوع 

 قدر المستطاع

احتوا  الضرر في 
 حالة وقوعيا

إعطا  رد فعؿ منظـ 
 لمكارثة

تقميؿ الفوضى التي 
تصاحب وقوع 

 الكارثة
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وكميات التدريب ومف أىداؼ خطة الكوارث والطوارئ تدريب المعمميف رسميًا مف خالؿ المعاىد 
دارتيا.  عمى التعامؿ مع الكوارث عند وقوع األزمات وا 

 المخاطر.في الحد من  االحروب ودورى كوارثالتخطيط والتجييزات المسبقة لمواجية  .1.

 مفيوم التخطيط لمواجية الكوارث 1.11.

تتمحور حوؿ التنسيؽ مع  األمورمرجموعة مف  ىيقصد بالتخطيط لموارجية الكوارث التركيز عم
قدر وتحديد  بأكبروالرجيات المعنية لموارجية الكوارث وتحقيؽ االستعداد الدائـ لمموارجية  األرجيزة

الوقائية  األعماؿالوارجبات العامة والخاصة لكؿ الرجيات واألرجيزة المختمفة التي تشارؾ في 
 ة.الطبيعي األوضاعواإلنقاذ واإلغاثة والحد مف الخسائر واستعاده 

لحاالت الطوارئ بالمراحؿ  اإلرشادالكوارث وفؽ دليؿ  دارة ورجا ت مراحؿ عممية التخطيط إل
 :اآلتية

 .االستشارة والتواصؿ مع الرجيات المشاركة والمعنية 
 عمميات الطوارئ دارة تشكيؿ لرجنة إل. 
 تحديد المخاطر وتحميميا. 
 تحديد المسؤوليات واألدوار. 
 تحديد الموارد والمعدات. 
  بأوؿ أواًل توثيؽ الخطة. 
 التنفيذ والمرارجعة. 

 التأىب واًلستعداد .1.1.

العمؿ عمى تقميؿ المخاطر قدر إلى لمكارثة  (لالستعداد )التأىب األساسييشير المفيوـ 
عند حدوث  واإليرجابيوكذلؾ تحسيف كفا ة االسترجابة سوا  رد الفعؿ السريع  ,المستطاع

والمخاطر التي قد تحدث وكذلؾ  لألحداثدقيؽ  لتقييـتقديـ مخطط شامؿ وفعاؿ  أيضا  و  ,الكارثة
المورجودة فعميا داخؿ المؤسسة لمتعامؿ مع الكارثة  اترجرا واإل واإلمكاناتبالموارد  واعي تقييـ

تحسينيا وزيادة كفا تيا وذلؾ كمو ضمف ميزانية المؤسسة والييكؿ الوظيفي مع  إمكانيةومدى 
ورشة حوؿ )فعالية. أكثراالستمرار وااللتزاـ بتعزيز التوصيات المخطط ليا وتنفيذىا بشكؿ 

غاثةاالحتياطات لموارجية الكوارث   .(ـ2017المنكوبيف, بمدية بيتونيا , وا 
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 دارة في التخطيط إل اأساسيً ا ة ومستمرة وتعتبر عنصرً يعتبر االستعداد لمكوارث عممية نشط
والتشغيمية  اإلداريةو ت السياسية االكوارث تشمؿ مرجموعة مف القرار  إدارة ف إولذلؾ ف ,الكوارث
 أوالمختمفة لمكارثة وعمى رجميع المستويات التي تندرج  عمى االسترجابة لحدث خطير  ؿبالمراح

الكوارث )برنامج  إدارة ( وبرنامج التدريب عمى 31ص: 2010, يؼاليونستوقعو كما ذكرت )
 كانتمرجموعة مف العمميات سوا   بأنويعرؼ االستعداد , (22: 1992مـ المتحدة اإلنمائي, األ

تدريب وترجييز لمموارد وتوفير الخدمات الالزمة الحتوا  الضرر واآلثار النارجمة عنو والسيطرة 
 (.ـ2012,رجابة لحاالت الطوارئ في دبياالستستعداد و إلفني ل إرشادعميو )دليؿ 

 (IFC, ومؤسسة التمويؿ الدوليةلتعميـ في مؤسسة التمويؿ الدوليةمدير الصحة وا :ذكر رجاي
في حاؿ وقوع الكارثة واف التخطيط لمكوارث  األرواح ذنقاأف التحضير ىو مفتاح إل 2010),

 ضروري لكؿ مؤسسة بغض النظر عف حرجميا ومكانيا وذكر انو ال أمرالصناعية  أوالطبيعية 
ووفقًا لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي , طيط لكؿ االحتماالت التي قد تحدثيمكف التخ

((UNDP (1992 لمكوارث ينطوي عمى التنبؤ واتخاذ )اترجرا اإل(, فإف االستعداد )التأىب 
التحذير المسبؽ حيث يحسف التخطيط  إمكانيةوالتدابير الوقائية قبؿ التيديد المحتمؿ عند 
 .واإلنقاذ والمساعدة في الوقت المناسب اإلغاثةلالستعداد ألثار الكوارث مف خالؿ تنظيـ تقديـ 

تبعة الم اترجرا واإلوالحاالت الطارئة يتطمب تحديد المسئوليات  األزماتاالستعداد وموارجية  إف
حاالت الطوارئ وتحديد الموارد والمعدات الالزمة وعمؿ التدريبات والتمرينات عمى خطط  دارة إل

فعالية  أكثرلتوثيؽ والمرارجعة المستمرة واختبار الخطط الموضوعة بصورة او  واإلخال الطوارئ 
 .(ـ2012لحاالت الطوارئ في دبي,فني الستعداد واالسترجابة  إرشاد وقوة. )دليؿ

تيتـ المؤسسات بكافة مستوياتيا بتحديد كافة المخاطر  :تحديد وتقييم المخاطر 1.1.11.
المتوقع حدوثيا عمى مستوى الوطف ويتـ تحديد المخاطر بنا  عمى تقدير كافة المخاطر 

ويتـ العمؿ عمى تقييـ وتحميؿ المخاطر ونطاؽ المرتبطة بالتغيرات المناخية والبنية التحتية 
التأثير الرجغرافي لكؿ خطر وبالتالي يمكف تحديد سيناريوىات وخطط لمتعامؿ مع المخاطر منذ 

وفؽ شرجرة المخاطر التي تبدأ مف المستوى والدتيا وىذا يتطمب أف تكوف الرجيوزية واالستعداد 
والمستوى الوطني عبر األنظمة والتشريعات ثـ  الدولي مف خالؿ المؤتمرات والمنتديات العالمية,

)الصندوؽ العالمي لمحد  والمؤسسات فرادالمستوى األقؿ وصواًل لألحيا  السكنية والمنشآت واأل
 .(2013مف الكوارث والتعافي مف آثارىا, 
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المرحمة يتـ التعرؼ عمى كافة متطمبات في ىذه : تحديد التدابير الالزمة لمتخطيط .1.1.1.
واحتيارجات التعامؿ مع المخاطر التي تـ تحميميا في المرحمة السابقة وفييا يتـ إشراؾ المرجتمع 

, كما يتـ معرفة كافة ات التحكـ والسيطرةإرجرا يد دوتوضيح ماىية المخاطر المتوقعة وتح
يؿ السياسات واألنظمة الخاصة بكؿ ة المتاحة وكافة المخاطر المتوقعة وتحميالموارد البشر 

, وىذا يعمؿ عمى تحديد كافة البيانات والمؤشرات التخطيطية والديمغرافية, كما ةمؤسسة عمى حد
عمى كافة المناطؽ الرجغرافية وفؽ  اإلمكانياتتوزيع و  ,استدامتيا بوال بد مف تحديد الموارد الوارج

 (.48ص: 2016, )المغير أولويات التدخؿ العارجؿ
ساىـ في فعالية التحكـ إف الرجيوزية واالستعدادات ت: اًلستعدادات والتجييزات .1.1.1.

بمخررجات الكوارث وذلؾ مف خالؿ منع الخطر أو ترجفيفو أو التخفيؼ مف حدتو, وذلؾ مف 
 إدارة خالؿ تحديد اإلدارات والتسمسؿ اليرمي لكؿ رجية مختصة صاحبة تدخؿ مباشر في 

مف التكامؿ بيف الخطط الوطنية والخطط الفرعية وخطط الييئات المحمية الكارثة, إذ أنو ال بد 
واستمرار  ,والمؤسسات بما يخدـ المصمحة الوطنية العميا في حماية المواطنيف وممتمكاتيـ

ف ذلؾ يساىـ في منع االزدوارجية  في العمؿ وتورجيو الطاقات البشرية  حياتيـ برجودة عالية, وا 
)أبو شامة, موارجية  بما يتال ـ مع متطمبات التدخؿ الطارئ في أقؿ الموارد لمحفاظ عمييا

 .ـ(2009الكوارث الغير تقميدية, الطبعة األولى, 

وكذلؾ تحديد أماكف اإليوا   ,إف أىـ الترجييزات تختص في توفير المعدات الالزمة لمتدخؿ
ف, وكؿ خطر يتـ تحديد مصدره يحتاج و ومسارات اإلخال  اآلمف التي سوؼ يستخدميا المواطن

لتحديد المستشفيات الميدانية ومحطات اإلطفا  واإلسعاؼ المتنقمة, وتحديد االحتيارجات الغذائية 
يتطمب تحديد آليات  ذاوذلؾ وفؽ السيناريوىات التي تحدد عدد المتضرريف في كؿ سيناريو, وى

توضح كيفية التواصؿ مع المواطنيف, واستخداـ وسائؿ اإلنذار المبكر في محيط المنطقة التي 
تمثؿ النقطة الساخنة النطالؽ الكارثة, وىذا األمر سوؼ يساعد في عمميات التأىب واالستعداد 

يـ اإلغاثة العارجمة لممتضرريف واإلنقاذ واالسترجابة ليـ ويتـ العمؿ عمى تنفيذ التدريبات دقلت
خدمات االسترجابة في مناورات وىمية تدريبية وافتراضية  يومقدم ,المشتركة مع كافة الرجيات

 (.47: ص2016, )المغير ؿ نسبة أخطا  االسترجابةيتساعد في تقم
ييتـ صناع القرار في الحد مف آثار الكارثة : من الخسائرثر التخطيط عمى الحد أ .1.1.1.

المدمرة وذلؾ مف خالؿ تقوية البنية التحتية المالئمة لكافة المخاطر وخاصة فيما يتعمؽ بالسيوؿ 
واألمطار والتغيرات المناخية وذلؾ بيدؼ حماية الموارد البشرية والطبيعية والبيئة الصناعية لمحد 

التخطيط بشكؿ ال يتال ـ مع  برامجلمتعامؿ مع  إلنسافامف الميددات الخاررجية, فإف إسا ة 
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 يمكف أف تنتشر الفقر والتخمؼ المرجتمعيو  ,عدـ زيادة التعرض لمخطرحماية كافة الموارد و 
إف التخطيط الذي يبنى عمى أسس عممية قويمة تعمؿ عمى استدامة موارد  .ـ(1988)آورفمي, 
وىذا يعمؿ عمى الحد مف الخسائر واتخاذ القرارات  ,واستمرار الحياة برجودة ورفاىيةالمرجتمع 

 المناسبة والواضحة في ظؿ بيئة معموماتية متكاممة.

 والجيوزية لالستعدادالتخطيط مراحل  .1.1.

خطوات  أربع( 2017, (UNHCR) الالرجئيفالسامية لألمـ المتحدة لشؤوف  المفوضية) تتخذ
يبيف شكؿ رقـ  :عند حدوثيا أفضؿرجؿ االستعداد بشكؿ أرئيسية قبؿ حاالت الطوارئ مف 

 التخطيط واالستعداد والرجيوزية( خطوات 2.3)

 
 خطوات التخطيط واالستعداد والرجيوزية(: 2.3شكؿ )

 رجرد بواسطة الباحث باالستناد إلى مرارجع أدبيات الدراسة

 ساسيةاألالخطوات  إحدىالمعرفة بمكاف وزماف وكيفية االستعداد وتشمؿ  :التحميل 1.1.11.
تنذر  أفوتحذير في مرحمة مبكرة مف شأنيا  إنذار أنظمة ىعميعتمد  الذيلالستعداد الشامؿ 

 .متصاعدة وكذلؾ تتحقؽ مف احتماؿ حدوث مخاطر وشيكة أوالمنظمة بحاالت طوارئ رجديدة 

بنا  الشراكات مف خالؿ االستعداد لالسترجابة عمى المستوى المحمي حيث  :الشراكات .1.1.1.
 (UNHCR) التشاور مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية واستندت المفوضيةحددت 
المشتركة بشأف  اترجرا اإلفي استعدادىا وتشمؿ  أساسيةعمى ستة مرجاالت  ـ2016عاـ 

 التحميل

 الشراكات

بناء القدرات 
ستجابةإلل  

 الدعم العممي 
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الوطنية والتحميؿ المشترؾ والتخطيط واالستعداد المتمحور حوؿ االستعداد الرجيد وتكميؿ القدرات 
 .الحماية وبنا  العالقات وحشد الدعـ

بنا  القدرات لالسترجابة يساعد في  :وأفضل أسرعبناء القدرات لالستجابة بشكل  .1.1.1.
حيث يتطمب  دارة تسريع القدرات االحتياطية بما في ذلؾ القيادة والموارد البشرية واإلمداد واإل

 .وأفضؿ رجيودا منسقة وشاممة أسرعؿ بنا  القدرات لالسترجابة بشك
يستند الدعـ العممي عمى تحميؿ الثغرات وتحسيف رجودة االسترجابة  :الدعم العممي 1.1.11.

 .(UNHCR ,2017) األخرىالمستقبمية مف خالؿ تطوير التخطيط وتدابير االستعداد 

 العوامل المؤثرة في عممية اًلستعداد لمكارثة 1.11.

 المسئولة األرجيزةحرجـ  أىمياىناؾ عدة عوامؿ تؤثر في عممية االستعداد لموارجية الكوارث مف 
 األرجيزةوحرجـ الخبرة المكتسبة ليذه  األرجيزةالكوارث والمستوى التنظيمي لمديري  إدارة عف 

 :وىي كالتالي (Reilly,1987)بالكوارث 

ىناؾ عالقة طردية بيف االستعداد  :الكوارث إدارة المسئولة عن  األجيزةحجم   1.1111.
زادت دررجة كمما الكوارث أي كمما زاد حرجـ المنظمة  إدارة عف  المسئولة األرجيزةلمكارثة وحرجـ 

استعدادىا لموارجية الكوارث وذلؾ بسبب توفر الموارد المتاحة وتعدد الوظائؼ التنظيمية 
 إدارة ورجود  إمكانية ىإل ضافةباإلدارة التحميؿ االقتصادي ا  العالقات العامة و المتخصصة مثؿ 

 .لمكوارث
توافر الخبرة لدى المنظمات مف الكوارث : بالكوارث األجيزةالخبرة السابقة ليذه  .1.111.

التي ال تتوافر لدييا كبر لمكوارث المستقبمية بالمقارنة مع المنظمات أالسابقة تظير استعداد 
وذلؾ بسبب حصوليا عمى المعمومات والمعارؼ الكافية  ,الخبرة الكافية لمتعامؿ مع الكوارث

المنظمة التعامؿ  أسا ت إذافعمى سبيؿ المثاؿ  ,بكيفية التعامؿ وموارجية الكوارث في المستقبؿ
بكيفية  فعمياً  وفيماً  درايةً  أكثر اآلفتكوف  أفخالؿ كارثة سابقة فمف الطبيعي  اإلعالـمع وسائؿ 

 .وقد يتـ التعمـ واكتساب الخبرات اإلعالـالتعامؿ مع وسائؿ 
 أعمىبمستوى  األعمىيرتبط المستوى التنظيمي  :األجيزةالمستوى التنظيمي لمديري  .1.111.

معرفة والتزاما بأىداؼ  أكثرالعميا  دارة اإلف إلى ألالستعداد لموارجية الكوارث وذلؾ يعود 
لتأثيرات الكوارث وبالتالي يركزوف  استيدافاً  أكثرنفوذ وقوة وظائفيـ فيـ  ىإل ضافةالمنظمة وباإل

 .عمى االستعداد لموارجية الكوارث
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مكانياتيا لعم األرجيزةحيث تعمؿ  وفيـ تأثير  إدراؾموارجية الكوارث مف خالؿ ى زيادة قدراتيا وا 
مع بعضيا بعض  األرجيزةالمتغيرات المختمفة عمى عممية االستعداد وتفيـ العالقة التي تربط 

 .كبر قدر مف الكفا ة والفاعميةأوبالتالي تعطي 
 مبررات اًلستعداد .1.1.

المعنية ومف ىذه  األرجيزةالكوارث تقع عمى  آثارالمسؤولية عف  :مبررات معنوية 1.1.11.
في المسؤولية  األرجيزةتتياوف ىذه  أفالخسائر المعنوية الفادحة حيث ال يمكف  اآلثار

 ؛أخالقيةمبادئ  أيةال تقبميا  تمؾ الخسائر ى أفإل ضافةباإل ,االرجتماعية التي تقع عمى عاتقيا
 المعنوية السمبية. اآلثاردفع ىذه  أووليذا فال بد مف االستعداد لموارجية الكوارث لتقميؿ 

دراسة الرجدوى االقتصادية لمختمؼ طرؽ االستعداد لعمميات : مبررات اقتصادية .1.1.1.
في  األرجيزةالتكاليؼ التي تتحمميا  فإوتالفي فقد الموارد حيث  أفضمياموارجية الكوارث الختيار 

نكارىا ثارآتدارؾ   .الكوارث تعتبر كبيرة رجدا وتزداد ىذه التكاليؼ عندما يتـ ترجاىميا وا 

تخمؽ الكوارث الطبيعية  :الذىنية لممنظمات لدى الجميوررة مبررات تحسين الصو  .1.1.1.
الحكومات تتحمؿ  أصبحتالمسئولة حيث  األرجيزةسمبية عمى  آثار اا وذا سيئً ا عامً مثال رأيً 

المسؤولية التي تسببيا الكوارث لذا تقوـ ىذه الحكومات باالىتماـ بالبيئة وحسف االستعداد 
 لمموارجية حتى ال تفقد مصداقيتيا لدى الرجميور.

 اًلستعداد بالخطط الوقائية لمواجية الكوارث .1.

السمبية والتدميرية مف خالؿ االستعداد بالخطط الوقائية لموارجية الكوارث  اآلثاريمثؿ التقميؿ مف 
الوقت الحاضر حداث العديدة التي تصيب دولنا في ذلؾ في ظؿ المتغيرات واأل أىميةوتزداد 

 .(2012)مظموـ,  وباقي دوؿ العالـ
 اًلستعداد لمواجية الكوارثخطوات  2.3.1

 (:62, ص2012, مظموـ)ما لخصو في خطوات االستعداد لموارجية الكوارثيمكف حصر أىـ 

  :يعتبر البحث العممي عنصرا ميما في االستعداد لموارجية الكوارث في البحث العممي
محاولة لممتابعة والمراقبة الدقيقة لفترة زمنية ربما تدؿ مؤشراتيا عمى معدؿ التغير 

الحديثة التي  اإلنذارالمناخي في بعض المناطؽ وكذلؾ يمكف االعتماد عمى نظـ 
 .كاتوالممتم األرواحتساعد عمى تقميؿ الخسائر في 
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 وترجييزىا رجيدًا؛  ساسيةاألالبنية  يرجب إعداد: لمواجية الكوارث ساسيةاأل البنية إعداد
المناطؽ السكنية في مرجاري السيوؿ  إقامةمثؿ عدـ  عمى موارجية الكوارث قادرةً  لتكوف

خالئيا المناسبة والمعدة بشكؿ رجيد في ظؿ تكرار  اإليوا وترجييز مناطؽ  اإلمكافقدر  وا 
 .حدوث الكوارث في مناطؽ معينة

 عداد مراكز إيمثؿ : الوطني والمحمي مثالً  عمى المستوى لمكوارثإدارة مراكز  إعداد
متخصصيف  أفرادلمكوارث خطوة ىامة لموارجية الكوارث وتشمؿ ىذه المراكز  إدارة 

 إبالغيافتمقي البالغات واإلنذار المبكر وسرعة  ,األحداثوكادر قادر عمى التعامؿ مع 
عداد وتوارجد ىذه المراكز في المواقع اليامة  لمرجيات المتخصصة يمثؿ خطوة مميزة وا 

مناطؽ وكذلؾ الوزارات والمؤسسات تمثؿ  أو أحيا  أوالمحافظة  أوعمى مستوى الدولة 
 .خطوة في سبيؿ مكافحة الكوارث التي تتعرض ليا الدوؿ والمؤسسات والمنظمات أيضا  

 االعتماد واالختيار الرجيد عمى : األزماتإدارة مراكز  فرادألواًلختيار الجيد  اإلعداد
حديثة الخبرة والكفا ة في العمؿ وكذلؾ ترجييزىا بأرجيزة االتصاؿ والمعمومات ال أساس

 .خطوة ىامة لموارجية الكوارث
 عداد إقرار ورجود خطط معده مسبقا  إف: وقائية لمكوارث وتحديثيا المستمرالخطط ال وا 

بالبيانات والمعمومات الحديثة توفر قدرا مناسبا مف  بأوؿ أواًل لموارجية الكوارث وتحديثيا 
 أيضا  و االستعداد لو حدثت كارثة مثؿ افتتاح مراكز صحية رجديدة في مناطؽ معينة 

 ...الخ..رجديدة إيوا مناطؽ  حإيضا
 عمى المستوى المحمي  االستراتيرجيةالتدريبات  :دريب المستمر عمى مواجية الكوارثالت

والدولي وعمى مستوى المدف والمطارات مثال حيث يمثؿ التدريب المستمر عامؿ حسـ 
الطارئة  األحداثوىذا يساعد العامميف عمى الموارجية لمثؿ ىذه  ,في موارجية الكوارث

 .نا  وقوع الكوارثأثويمنع حدوث ىرج وفوضى 
  االتصاؿ الفعاؿ بيف رجميع : لداعمة )المعاونة(االتنسيق المستمر مع الجيات

( ةكوارث والعناصر الداعمة )المعاونال إدارة والتنسيؽ المستمر بيف مراكز  األطراؼ
 .في االستعداد لمموارجية رئيسياً  يشكؿ عنصراً 

 مثؿ آالت الحفر الحديثة سيمة الحركة : قنيات الحديثة في مواجية الكوارثاستخدام الت
ارتفاعات ىائمة وسيمة الحركة والمرونة  إلىالمتقدمة التي تصؿ  اإلطفا  وأرجيزةوالتنقؿ 

العالية وغيرىا مف المعدات تسيؿ عمميات موارجية الكوارث وتشكؿ عنصرا ميما وفاعال 
 .في الموارجية واالستعداد
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 م(.2012مظموم،)عوامل الحد من أخطار الكوارث:  .1.1.

حد مف نقاط بيدؼ المفاىيمي نظري يرتكز عمى العوامؿ والعناصر التي يتـ دراستيا  إطار ىي
 ذلؾ: أمثمةومف  الضعؼ وأخطار الكوارث

  دارةواإلالتخطيط والتنظيـ والتنسيؽ. 
 (اإلخال –المبكر  اإلنذار –بالخطط )الوعي  مسبقةالبشرية والتقنية  اترجرا اإل اتخاذ. 
  وتعزيز نقاط القوةالحد مف نقاط الضعؼ. 
 وتقميؿ معدالت اليشاشة تعزيز القدرة عمى الموارجية. 
 حشد وتعبئة الموارد. 
 عد عف مواطف الخطورةالب. 
 توعية الرجميور. 
 الشاممة التنمية المستدامة. 

 أف ويمكف ,لموارجو الكوارث المحتممة المرجتمعات فرصة كبيرة في ستعدادلإلالتخطيط  يتيح
وبيوتنا لموارجية الكوارث وينتج عف التخطيط المسبؽ المساعدة في الحد مف  أسرناعد تست
والمرجتمعات في  فراداألفاالستعداد يحسف قدرة  ,والممتمكات األرواحوالخسائر في  صاباتاإل

دارة تقميؿ احتيارجاتيـ و   فإف وكذلؾ .أضرارىاالسمبية واحتوا   آثارىامواردىـ المتاحة والحد مف  ا 
يعتبر االستعداد و , المشاركة المرجتمعية تحس كثيرا مف استعداد المرجتمع وقدرتو عمى الموارجية

شكؿ حاالت طارئة تتا فعندما تمس المخاطر الناس وتؤثر عمى حياتيـ ومواردىـ ا عامً وارجبً 
الرد الفعاؿ عمى تزيد مف فرصة كارثية تحتاج المتالؾ المرجتمع لممعمومات واألدوات حتى 

 .(ـ2015,العراقي األحمر)دليؿ رجمعية اليالؿ  التيديد المحتمؿ

 الحد من مخاطر الكوارث 11.

 أنشطةوتشمؿ  األرجؿالمشاركة الشاممة وطويمة   (DRR)الحد مف مخاطر الكوارث إطاريتطمب 
الدولية في حاالت  الرجيد والتعبئة وتنسيؽ المساعدةالمبكر واالستعداد  اإلنذارتعزيز 
 (.21,ص 2015 2030-2015إطار ِسنداي لمحد مف مخاطر الكوارث لمفترة )الكوارث.

ىو  ( بأف االستعداد لمكوارث25, ص2002ذكرت )االستراتيرجية الدولية لمحد مف الكوارث, 
 المبكرة الفعالة في الوقت اإلنذاراتإصدار والتدابير التي يتـ اتخاذىا بما في ذلؾ  األنشطة

 األنشطةوكؿ ىذه التدابير و  .المناسب واإلزالة المؤقتة لألشخاص والممتمكات مف المكاف الميدد
 .لفعالة وقت الكوارثايتـ اتخاذىا مسبقا لضماف االسترجابة 
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ينطوي عمى تطوير نظـ اإلنذار  االستعداد لمكوارثويذكر برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي أف 
وخطط لإلرجال  أو اتخاذ تدابير أخرى خالؿ  )المرتبطة بأنظمة التنبؤ(,ظـ ليا واالختبار المنت

فترة اإلنذار بالكوارث لمتقميؿ إلى أدنى حد ممكف مف الخسائر في األرواح واألضرار المادية. 
, والسكاف المعرضيف لمخطر, وتدريب فرؽ التدخؿ المسئوليفتعميـ وتدريب  ويشمؿكما 

الترتيبات التنظيمية والخطط التشغيمية التي ستطبؽ بعد الكارثة ومؤسسات السياسات والمعايير و 
 (.11: 1992)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي , 

 اةلحي فقد بشكؿ مباشر وغير مباشر وقد تسبب رجميع القطاعات ىالطبيعية عم الكوارثتؤثر 
 ,في الدوؿ النامية أوسبؿ عيشيـ سوا  كانت في الدوؿ المتقدمة وضياع مالييف مف الناس 

 أو اً وظيفي حيث تزداد الخسائر االقتصادية مع تكرار الكوارث الطبيعية وشدتيا وقد تسبب تعطالً 
لمموارد والبنية التحتية مثؿ شبكات التوزيع وتحويالت الطاقة والبنية  اً فقد أو ,لمممتمكات اً مادي اً تمف

مخاطر الكوارث حيث إدارة في  ميماً  يمعب القطاع الخاص دوراً  وكما .التحتية العامة وغيرىا
فة والتنظيـ والمصادر والقدرة عمى توفير ر المع أىميايمتمؾ ىذا القطاع مرجموعة مف المميزات 

 (.62, ص2011:عالمي لمحد مف مخاطر الكوارثل)المنتدى االحموؿ
 ن مخاطر الكوارثمبادئ الحد م 1111.

استثمر  أمريكيدوالر  1كؿ  أف (1992, (UNDP) اإلنمائيالمتحدة  األمـبرنامج )وكما ذكر 
في  أمريكيدوالر  7-4ما بيف  حفظ تـ اأنيفي القدرة والتفادي واالستعداد كانت نتيرجتو 

 وأطرتعمؿ الدوؿ مع رجميع قطاعات المرجتمع عمى تطوير التشريعات والسياسات و , االسترجابة
حيث تتبع مؤشرات معينة وقابمة لمقياس ليا القدرة  ,العمؿ المؤسسية لمحد مف مخاطر الكوارث

عمى خمس مبادئ  , وتعتمد في العمؿ عمى الحد مف مخاطر الكوارثالمخاطر إدارة عمى 
 :أساسية

وتعني الشراكة بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص ودعـ وتطوير الشراكة : الشراكة 111111.
 .ؿ تقاسـ المخاطرالمالية لمقطاع الخاص مقاب اآللياتبينيـ مف خالؿ تشرجيع 

التخفيؼ مف  أومف خالؿ رفع نقاط القوة القطاعية لمحد  رفع خبرة القطاع الخاص: .11111.
 األراضيتخطيط  واإلنشا اتمرجاؿ اليندسة  بإمكافمخاطر الكوارث فعمى سبيؿ المثاؿ 

, بينما يمكف لقطاع المعمومات واالتصاالت واالتصاؿ عف اأمنً  األكثرواستخداـ معايير البنا  
وكذلؾ قطاع النقؿ والمرافؽ  ,التحذيرية لمكوارث اإلشارات إعطا بعد مف خالؿ مراقبة المخاطر 
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تحويؿ  ألدواتالمخاطر واالستخداـ الواسع الما  وقطاع التاميف في تقييـ  إدارة في مرجاؿ 
 .المخاطر

 بغرض علتنبؤ والتوقامف خالؿ مشاركة المعمومات حوؿ : التعاون وتبادل البيانات .11111.
التحذير المبكر والتعمـ والمراقبة بيف القطاعيف العاـ والخاص وكذلؾ القطاعات الدولية والمحمية 

لتقميؿ المخاطر ورفع  اتإرجرا  التخاذوغيرىا وتشرجيع الناس وعائالتيـ والمرجتمعات  واإلقميمية
 .سترجابة السريعة والفعالة لمكوارثاال فالوعي والتدريب والتعرؼ لضما

 أوبنا  القدرات ودعـ التقييمات الخاصة بالمخاطر سوا  كانت المحمية  :الفرص إدارة 111111.
 .الوطنية

 دعـ السياسات وتقوية التشريعات والبرامج لمحد :القوانين المحمية والوطنيةتطوير  .11111.
المتعمقة بالتنفيذ  المحميةتطبيؽ وتطوير وتنفيذ القوانيف  ىوالعمؿ عموالتقميؿ مف مخاطر الكوارث 

, األمـ لحد مف مخاطر الكوارث وتخصيص دعـ مادي مناسب )المنتدى العالمي
 (.62, ص2011:المتحدة
 أولويات ميثاق األطفال لمحد من الكوارث .111.

لمحد مف  األطفاؿـ ميثاؽ  2011وضع المنتدى العالمي لمحد مف مخاطر الكوارث في العاـ 
 األطفاؿالمحددة بواسطة  أولويتيامخاطر الكوارث وىو مبني عمى خمس نقاط مختارة حسب 

 وأمريكاواسيا  أفريقيامف دولة  21طفؿ في  600وذلؾ مف خالؿ المشاورات ألكثر مف  أنفسيـ
 :الالتينية ورجا ت كالتالي

 تتـ مقاطعة التعميـ أفوال يرجب  منةآتكوف المدرسة  أف يرجب. 
  كارثةوبعد ال أثنا قبؿ و  أولويةحماية الطفؿ تكوف. 
  في المشاركة والوصوؿ لممعمومات التي يحتارجونيا األطفاؿحؽ. 
  لمحد مف المخاطر  اإلعمار إعادةوالعمؿ عمى  آمنةتكوف البنية التحتية  أفيرجب

 .المستقبمية
  تعرضا لممخاطر األكثرؽ الحد مف مخاطر الكوارث لممناط اتإرجرا تصؿ  فأيرجب  . 
 دور التعميم والمعرفة في الحد من مخاطر الكوارث .1.

 واحتماؿ وقوع احتمااًل  األكثرفيـ المخاطر اليدؼ مف التعميـ لمحد مف مخاطر الكوارث ىو  إف
. وفقًا لبرنامج األمـ الكوارث والعواقب المحتممة وذلؾ مف خالؿ بنا  القدرات البشرية في الفيـ

يرجب االىتماـ بشكؿ كبير بالمرجتمعات اليشة , (10ص: 2005الصناعية )المتحدة لمتنمية 
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سترجابة إلمعرفة وتقديـ الميارات العممية ليا بالشكؿ المناسب وذلؾ مف خالؿ التعميـ والنوتمكي
, يرجب عمى رجميع (ـ2009)لميونيسيؼوفًقا , الفعالة والمنظمة والمناسبة وقت الكوارث

بتدريب المعمميف وتطوير المناىج الدراسية لدعـ التدريس عمى  الفعمي والكامؿ الحكومات االلتزاـ
تشمؿ , (7ص: 2009) لميونيسيؼووفقًا  ,مف مخاطر الكوارث التقميؿ أو نطاؽ واسع لمحد

, وكميات التدريب وغيرىا تدريب الرسمي مف خالؿ المعاىدال المعمميف عمى مناىج تدريب
أثنا   أما, بعيدة عف الخياؿ وقابمة لمتحقيؽ عممية وواقعيةونشاطات  نظرية محاضرات وتستخدـ
ا والتدريب العممي ورجيً  عمى المدى القصير والطويؿ عداد ورش عمؿ مستمرة ومتكررةإ الخدمة
 أو األسبوعفي عطالت نياية  ماإ كفا ة أكثرالنظرية ويقوييا ويرجعميا  يرسخ المعمومات لورجو

 .اإلرجازةوقت  أوبعد دواـ المدرسة 

 في تقميؿ معدؿ الخسائريعمؿ عمى تدريب الناس  أف( 383, صOzmen ,2006)يؤكد 
, بؿ وحتى في بعض الحاالت النارجمة عف الكوارث المتوقعة و واألضرار الممتمكات أو األرواح

المرتبط بالكوارث  عمى التثقيؼيمكف منعيا بالكامؿ. يعتمد بنا  القدرات طويؿ األرجؿ والمستداـ 
في برامج المتخصصة في مرجاؿ االستعداد لمكوارث والمدارس اآلمنة عمى دمج ىذه الكفا ات 

 (.28, صUNISDR ,2008) مع الكوارث  لمتعامؿ التعميـ العالي لتدريب المعمميف

ىناؾ برامج تدريبية عمى الصعيد الوطني في المدارس لممدرا  والمدرسيف  تكوفيرجب أف  ولذلؾ
تمرار. والطالب واألسر. يرجب إنشا  ىذه البرامج وتنفيذىا وتقييميا وترجديدىا وتحسينيا باس

 دارة الذيف يعتبروف أوؿ خط اتصاؿ مف أرجؿ تحقيؽ التعميـ واإل) ويرجب تدريب مدرا  المدارس
عمى اكتساب صفات قيادية لمتعامؿ بفعالية وكفا ة مع القضايا المتعمقة ( الفعالة لممدارس

. فيما يمي ثالث طرؽ مكممة وكميا ميمة دارةواإل االستعدادبالتخفيؼ مف حدة الكوارث و 
  :لالستدامة عمى المدى الطويؿ وتعميـ تعميـ الوقاية مف الكوارث

 .تدريب المعمميفالشراكات مع مؤسسات إقامة  .1

 ودعـ تدريب أعضا  ىيئة التدريس.  .2

تطوير أدوات الدراسة الذاتية لمتعمـ عف بعد لدعـ نشر التعميـ عمى نطاؽ واسع وبأقؿ و   .3
تطوير مناىج التعميـ أثنا  الخدمة والتعميـ المستمر مف أرجؿ تدريب و التكاليؼ. 

 .(392, صOzmen ,2006) مرجموعة المعمميف الحالية
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يز مسبؽ وقائية وترجي اتإرجرا  عمؿ عممية تصميـ خطة خاصة بالطوارئ بكؿ مدرسة يسبؽ
الكوارث المحتممة  آثار رواح والممتمكات مفرجؿ حماية األأواستعداد بشكؿ رجيد مف 

 (.2:2011,)الحبيشي

يرجب أف تنفذ قبؿ وقوع لذا  تشكؿ رجز ًا أساسيًا في إدارة الكوارث؛ الوقائية اترجرا اإل إف
 ,تقميؿ عدد الكوارث وحدتياو  ,المحتممة األخطار تساعد عمى تقميؿ أو إزالة فيي ,الكوارث

 اترجرا اإلتمثؿ  .ستعداد والتخطيط الرجيدتحسيف االسترجابة الطارئة مف خالؿ االوتعمؿ عمى 
 اأمنً سالمة و  أكثرالبشرية والمادية إليرجاد بيئة  اإلمكاناتالوقائية في المدارس مرجموعة مف 

 .(3:2011)الحبيشي , األحواؿرجؿ التعمـ في كؿ أمف 

مسبقة خاصة بالوسائؿ والسياسات والخطط  اتإرجرا نو أبينما يعرؼ الترجييز المسبؽ عمى 
, 2011,ارئ )الحبيشيموارجية حاالت الطو لوالموظفيف )المعمميف( والتدريب  واألرجيزةالمدرسية 

 (.3ص

, تسرب غازات سامة, مثؿ الحريؽ طارىاأخىناؾ عدة كوارث تتطمب العمؿ عمى الوقاية مف 
 أف, بحيث يدؿ التيديد بورجود قنابؿ وغيرىا ,بشرية أوبفعؿ عوامؿ طبيعية  انييار رجزئي لمبنى

رجرا و ضياع الممتمكات يتطمب تدابير  أو اإلنسافعمى حياة  اً يشكؿ خطر   شيأي  وترجييز  اتا 
 (.3ص ,2011, )الحبيشي.مسبؽ لمحفاظ عمييـ والتقميؿ مف الخسائر

 :الوقائية والتجييز المسبق اتجراءلإل ساسيةاألعناصر ال  1.11.

 قربيا مف  أوبعدىا مف حيث  ,المدرسة في المنطقة أىمية موقعتتمثؿ  المدرسة: موقع
, وتزود ب مركز لمدفاع المدنيأقر قرب مركز شرطة أ أو مستشفى أومركز صحي 

الدالة عمى  واألسيـمخارج الطوارئ التي توضح الداخمية  اإلرشاديةالموحات ب المدرسة
 .نقطة الترجمع وغيرىاو اترجاه مخارج الطوارئ 

  فيوالتدريسية والطالب والعامم اإلدارية: تمثؿ الييئة المدرسة أشخاصعدد. 
 عددىـ والمياـ الموكمة ليـ وخطة السالمة و  األعضا تمثؿ  :فريق السالمة المدرسية

رجرا و  وأىدافيا  (.4, ص2011,الحبيشي) التقويـو  اإلشراؼو ولية التنفيذ ئمسو  اتياا 
 (.5, ص2011, )الحبيشي:خطوات التخطيط لالستعداد لمطوارئ .1.1.

  آثارىامعرفة المخاطر وتقدير. 
 تقييـ الحارجات المتوقعة. 
 اقشة االحتيارجاتنم. 
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 فور حدوث الكوارث ؿالعم اتإرجرا  تحديد. 
 تحديد المسؤوليات. 
  القدرات والمواد المتوفرة إحصا. 
 السابقة؛ لالستفادة مف ترجربتيا مرارجعة الحوادث. 
 لحدوث الكارثة المحتممة المناطؽ تحديد. 
 وياتاألولمف  التأكد. 
  الخطة يف األخيرةوضع الممسات. 

 43مف   مشاركاً  90 في تركيا لمحد مف مخاطر الكوارث الذي ضـيا كرجا  ممخص بياف انطا
عموـ التطبيقية ومؤسسات  يةنسانإمنظمات و  رجيات حكومية وغير حكوميةيمثموف دولة 

عممية تعمـ الدروس  أىمياكاف  ,البياف عمى ست ندا ات , وقد احتوىوغيرىـ وشبابية أكاديميةو 
والتركيز  ,لورجود بوابة الكترونية لممعرفة بخصوص الحد مف مخاطر الكوارث ةرجاوالح ,المستفادة

رجؿ نقؿ وتبادؿ الدروس المستفادة أمف  ؛وأرشفتياعمى رجمع المعمومات والتحقؽ منيا وفيرستيا 
لمتدخالت المستقبمية وبالتالي  أسستعتبر ىذه الدروس بمثابة و  ,سمبية أو إيرجابيةسوا  كانت 

مخاطر  وكذلؾ تقديـ حوافز اقتصادية ومالية وتنظيمية لمحد مف ,كفا ة وفعالية أكثرتكوف 
 الكوارث مف خالؿ بنا  القدرات والمشاريع الترجريبية.

االستعداد يركز عمى الخطط الموضوعة لالسترجابة  أف (31, ص2010) اليونسيؼ وتذكر
الكوارث  أثارالحد مف  إلىحيث ييدؼ االستعداد  ,بشكؿ مناسب لتيديدات الكوارث عند حدوثيا

تعرضا لمتأثير أي الفئات  األكثر األشخاصوتحسيف قدرة  اترجرا اإلمف خالؿ مرجموعة مف 
 أقصىوالنسا  وذوي االحتيارجات الخاصة والفقرا  وحصوليـ عمى  األطفاؿالميمشة مثؿ 
 . قدراتيـف باستفادة لتحس

في الحد مف خطر الكوارث  ساسيةاألالعناصر  أىـيعتبر مف  حيثالمبكر  اإلنذار أىميةوتأتي 
ا حيث تتوفر في معظـ الدوؿ تقريبً  األرواح آالؼ إنقاذالمبكر الفعالة عمى  اإلنذار أنظمةتعمؿ و 

نذار األخطارخدمات رصد  الرجوية )المؤتمر الدولي المعني بالحد مف  باألحواؿالرجميور مثال  وا 
 (.17, ص2005الكوارث, 

المراقبة وتكنولورجيا التنبؤ واالتصاالت المعتمدة عمى  أنظمةتطور  ىإلالتطور التكنولورجي  أدى
ومع ذلؾ يترتب  ,خدمة خاصة بالتنبؤ بأنياالمبكر  اإلنذار أنظمة ىإلينظر وغالبًا ما  ,الحاسوب

وضعؼ  ,عمى النحو الكافي اإلنذاراتبمعرفة المخاطر الفعمية وعدـ تبميغ عمييا نقاط ضعؼ 
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ر التنمية كالمب اإلنذارا ما يغفؿ وغالبً  ,اإلنذاراتبعد  ات إرجرا اتخاذوالقدرة عمى  ,االستعداد
الفئات  مبكر تغطي فعالً  إنذار أنظمة إنشا  ىإلحيث دعا المشاركوف في مؤتمر بوف  ,المستدامة

في السياسات والخطط  أساسيالمبكر كرجز   اإلنذاريدرج  أفالمعرضة لمخطر وكذلؾ البد مف 
 (.18, ص2005الوطنية لمتنمية )المؤتمر الدولي المعني بالحد مف الكوارث ,

 متوعيةلا المرجاالت وضوحً  أكثر أنيا مفلبحث المتعمقة بالمخاطر التعمـ والتدريب وا أىمية وتأتي
ية مف خالؿ مرافؽ الترب األطفاؿت وقدرات امف خالؿ بنا  ميار  , وذلؾلمحد مف الكوارث

وربط المفاىيـ المتعمقة ,ة ياج قضايا محددة بمخاطر الكوارث في المناىج الدراسر دا  و  ,والتعميـ
وكذلؾ في مستويات التعميـ العالي والتدريب الميني ال بد مف بذؿ  ,بالمخاطر والتوعية بيا

االىتماـ و  ,الكوارث والمخاطر إدارة المخاطر والتدريب والتثقيؼ في مرجاؿ إدارة  إلدراج ؛الرجيود
خالؿ العمؿ مف  اإلقميميالصعيد  ىومخاطر الكوارث سوا  كاف عم باإلخطاربالبحوث المتعمقة 

والحارجة لعدة اختصاصات في مياديف الكوارث الطبيعية  ,المؤسسي المقدـ لمبحوث المتعددة
 (.19, ص2005 ,لدولي المعني لمحد مف الكوارثوالتكنولورجية )المؤتمر ا

 الجيوزية واستدامة العممية التعميميةتحميل تجارب  2.6

نساني أساسيالتعميـ ىو حؽ  تؤثر النزاعات والكوارث بشكؿ كبير  إذوضروري لكؿ الناس,  وا 
استمرار العممية  ف توفرإ لتعمـ الرجيد,طمبة العمـ مف احرماف في  وتساىـعمى الرجيود التعميمية 

 اآلثارخفؼ مف يالحياة و  ى رجودةويحافظ عمفي حاالت الطوارئ يصوف الكرامة  التعميمية
لمستقبؿ با واألمؿلمنزاعات والكوارث مف خالؿ توفير رجو مف االستقرار  ةاالرجتماعي ةالنفسي

ر فرص اتخاذ قرارات يوتوف ,وتحقيؽ مبدأ حؿ المشكالت وميارات التأقمـ مع الحاالت الطارئة
 ىيساعد عمو  األخطاروسط مرجموعة مف  وباآلخريف بأنفسيـرجيدة حوؿ كيفية الرعاية والعناية 

التعمـ الرجيد  يؤثرالمعمومات المتضاربة حيث  أوخاصة في الرسائؿ السياسية  الناقدالتفكير 
ؾ ستعزيز  التمايـ في مما يسوبشكؿ فعاؿ في االستقرار االرجتماعي والسياسي لممرجتمعات 
قة قوية بيف تثقيؼ الناؾ عنو ىأاالرجتماعي ودعـ وحؿ النزاعات وبنا  السالـ وبذلؾ يظير 

الشبكة المشتركة لوكاالت )السالـ عمى المدى الطويؿ   بالنزاعات وفرص بنا متأثرةرجماعة 
 (.3, ص2010(,INEEالتعميـ في حالة الطوارئ )

 ستدامةالالمعايير الدولية ل 1.11.

التنمية حيث تحقؽ التوازف بيف المستويات الثالث وىي  أنواعتعتبر التنمية المستدامة احدث 
دارتيااالقتصادية واالرجتماعية والبيئية وىو نظاـ لحفظ الموارد  عمى المدى البعيد  وا 
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 األرجؿ, ضرب النموذج السنغافوري لمتنمية المستدامة نيرجا متكامال وطويؿ (ـ2007,)صوالحة
حيث  ,وأنواعو أشكالوالؿ التعميـ بكؿ وذلؾ مف خ اترجرا اإلوىو يرتكز عمى مرجموعة مف 

بالتقنيات  ذاألخ, وكذلؾ مف خالؿ بنا  القدرات تحقيقا ليايعتبر مف مرتكزات التنمية المستدامة 
والمناىج الحديثة وتوظيفيا في التنمية المستدامة بعكس المناىج التقميدية التي ال تفي 

صر ترجربة في استدامة التعميـ وقد اتخذت م (.54, ص2016)عياد, بموضوعات االستدامة
 (.63, ص2016 عياد,)ورفع الوعي  األميةمحو  أىمياشرات لتحقيقيا كاف مف مف خالؿ مؤ 

في مرجاؿ التعميـ ىناؾ معوقات رجمة لمتنمية المستدامة  أف أظيرتمتنمية في قطاع غزة بالنسبة ل
الكثافة الصفية التي تعاني منيا المدارس في قطاع غزة حيث يبمغ عدد الطالب في  أولياكاف 

بينما في المقياس العالمي لعدد الطالب في الفصؿ الواحد ال  ًا,طالب (38الصؼ الواحد )
 أفوالدليؿ عمى ذلؾ تتمثؿ في عدـ كفاية عدد المدارس  الثانيةوالمشكمة  ًا,( طالب24يترجاوز )

وارتفعت ىذه النسبة بعد العدواف  .%21 بنسبةبعض المدارس تداوـ فترتيف صباحية ومسائية 
المدارس في بعض دواـ  أصبحـ رجرا  تدمير العديد منيا حيث 2014عاـ  األخير اإلسرائيمي

ىي النقص والقصور الكبير في الخدمات  الثالثةوالمشكمة  ,فترات ثالثالمناطؽ بنظاـ ال
, ورجا ت صحية ودورات المياه والتكنولورجياوالوحدات ال الترفيو وأدواتكالما  والكيربا   ساسيةاأل

% مف مدارس قطاع غزة يعاني مف 43في قطاع غزة  ساسيةاألنسبة عدـ توفر الخدمات 
 .(2008-2007لوزارة التربية والتعميـ لعاـ  اإلحصائي)الكتاب  ساسيةاألالقصور في الخدمات 

 تطبيق الحد األدنى لمتعميم في الكوارث  .1.1.

 :مثاليف وىما أىـ وسيذكر الباحثلمعايير التعميـ  األدنىتطبيؽ الحد  ىعم األمثمةمف  عددىناؾ 

 خمس مدارس في  إعمار إعادةمف خالؿ  تأىيل المدارس والمنازل في العراق: إعادة
اس والتالميذ والمعمميف والعائدوف مف الن األىؿ ؾحيث شار  ,ـ2007مدينة الفمورجة عاـ 

عمؿ مرجموعات با لمبدأ المشاركة الفعالة تحقيقً  المعارؾ بعد والناس الذيف بقوا في منازليـ
ا لمعايير تأىيؿ المدرسي استنادً الفي برامج  ويةاألولمناقشات مركزة لتحديد المناطؽ ذات 
ولضماف مشاركة  ,التعميمية الفاعمة التعميـ والبيئة ىمشاركة المرجتمع ونطاؽ الحصوؿ عم

لمعرفة  ؛فوالتمميذات في منازلي باألمياتالنسا  التقت النسا  الموظفات في المشروع 
ى إلتـ التطرؽ , و اصغيرة رجدً  فعدـ االلتحاؽ بالمدرسة وكانت نسبة التحاقي سبب

مخاوؼ التمميذات المتعمقة باألماف أثنا  ذىابيف إلى المدرسة, األمر الذي دفعيف لمذىاب 
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)الشبكة المشتركة لوكاالت التعميـ مرافؽ. باصطحابإلى المدرسة في مرجموعة واحدة أو 
 (.2010(,INEEفي حالة الطوارئ )

  أسوأ ىإل إندونيسياتعرضت  :في المحيط اليندي يمتسوناالتنسيق بين الوكاًلت بعد 
تمميذ  44000حيث قتؿ  ,ـ2004والتسونامي عاـ  األرضيةالكوارث بفعؿ اليزات 

ى إلالوصوؿ  إمكانيةمف التالميذ  150000وخسر   ,معمـ وعامؿ في التعميـ 2500و
مف خالؿ التنسيؽ  لمتعميـ ىدنحيث استخدمت معايير الحد األ ,المرافؽ التعميمية المناسبة

بيف السمطات المحمية والوكاالت العالمية بتشكيؿ لرجنة لمتعميـ وقامت بارجتماعات دورية 
لمعايير التعميـ ومشاركة  األدنىوتدريب موظفي الوكاالت المحمية حوؿ استخداـ الحد 

ة الخبرات والممارسات الرجيدة ليـ ومتابعة الموظفيف لمتنسيؽ والتنفيذ في الحاالت الطارئ
الشبكة المشتركة لوكاالت التعميـ في حالة الطوارئ ) عممية التنسيؽوالصعبة وتحسيف 

(INEE,)2010). 

 ى لمعايير التعميم وىي كالتالي:نطاق الحد األدن .1.1.

التي تشمل التنسيق ومشاركة المجتمع والتحميل بحيث يجب  ساسيةاألالمعايير  1.1.11.
)الشبكة المشتركة لوكاًلت  تطبيق ىذه المعايير في كل النطاقات ًلستجابة فعالة وشاممة

 :(2010(،INEEالتعميم في حالة الطوارئ )

ط وشفافية االمرجتمع بحيث تكوف المشاركة بنش ألعضا المشاركة الفاعمة  مشاركة المجتمع:أ. 
يز في تحميؿ وتصميـ وتنفيذ ومراقبة وتقييـ استرجابات التعميـ وذلؾ مف  خالؿ تحديد يبدوف تم

 أوالبشرية  أووتحديد الموارد سوا  كانت الموارد المادية  الفئات المستيدفة,حارجات التعميـ لكؿ 
ر والذكور والشباب والكبا األطفاؿوتحميؿ العالقات المورجودة والمتغيرة بيف  التعميمية, المواد
رجرا و ناث واإل الموظفيف  ىوالمخاوؼ والتيديدات وطرؽ المحافظة عم األمنيةالمسائؿ  اتا 

 .والمتعمميف مف التيديدات بما في ذلؾ العنؼ

الحصوؿ عمى التعمـ واستمرارية  إمكانيةلتنسيؽ التعميـ لضماف  آلياتوضع  التنسيق:ب. 
التعميـ الرجيد مف خالؿ التنسيؽ المشترؾ بيف الوكاالت التي تقوـ بتنسيؽ استرجابة التعميـ ويرجب 

تمثيؿ السمطات المحمية والمرجموعات  يتـلكي  ,تؤمف القيادة أفسمطة التعميـ الوطنية  ىعم
ة يمكف توكؿ القيادة لمختمؼ الشرعي أوالقدرة  ىإلعند االفتقار  أماالمختصة بشكؿ رجيد 

يكوف ىناؾ حارجة لمرجموعات التنسيؽ عمى  أف ىإلالوكاالت باالتفاؽ وفؽ طبيعة الكارثة 
 .المستوى الوطني والمحمي
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 :أساسيةمعايير  ثالثةالتحميل الذي يشمل  .1.1.1.

 تشاركية وبشكؿحالة الكوارث بطريقة شمولية في تعميـ آليات التقييمات  إرجرا  :التقييم :أولا 
التعميـ  أنواعتقييـ كؿ  يتـ أفسرع وقت ممكف ويرجب أشفاؼ بحيث يرجرى ىذا التقييـ في 

تحديث البيانات بشكؿ دوري مف خالؿ المراقبة والتقييـ , و ياألولالمتأثرة بعد التقييـ  واألماكف
لة صعوبة احما في أ تمبى,قات والحارجات التي لـ المعو  أىميامور أؿ تحديث عدة الدوري ويشم

خطوات فورية  تخاذالع المعمومات يترجم , عبرالتقييـ الشامؿ والفوري يمكف لمتقييمات الرجزئية
 ,يمكف ترجربة عدة استراتيرجيات بديمة لذلؾ عمى المعمومات ورجمعيا الحصوؿ إمكانيةوعند تعذر 

 أو األخرى االتصاؿ بالقادة المحمييف وشبكات المرجتمع ورجمع البيانات مف القطاعات أىميا فم
 د بيانات مورجودة مف قبؿ الكارثة.االستفادة مف قواع

تحسيف استرجابة التعميـ وتعزيز  ىتكوف التقييمات منيرجية وغير منحازة تعمؿ عم أفيرجب و 
بحيث تكوف المراقبة عممية متواصمة تقاـ بشكؿ دوري لقياس مدى  ,مة والمراقبة والتقييـئالمسا

تتناسب مع  األنشطةكانت  إذاويزودنا التقييـ ما  واألىداؼتقدـ برامج التعميـ نحو الغايات 
تـ تنفيذ البرامج بشكؿ وطريقة فعالة وفي نياية إذا القانونية وما  واألدواتوالسياسات  األولويات

رفاؽشاركة النتائج عممية التقييـ يتـ م التوصيات والدروس المستفادة في شكؿ مفيوـ لمرجميع  وا 
 فادي زيادة حدة حالة الطوارئ .تلمدعـ المستقبمي ل

لتخطي  واالستراتيرجياتا لمعوقات الحؽ في التعميـ يشمؿ وصفً  :اًلستجابة استراتيجيات :ثانًيا
تظير الدور القيادي الفاعؿ وتعاونيا  أفاالسترجابة  استراتيرجيات ىلمعوقات بحيث يرجب عمتمؾ ا
والخطط الوقائية المناسبة ويرجب  اترجرا اإل ىبحيث ترتكز عم األخرىالمعنية  األطراؼمع 

 .المخاطر في رجميع مستويات التعميـالوعي باألخطار و وتمتاز بتطويرىا بالمشاركة الفاعمة 
ال يزيد التيميش و تكوف بشكؿ دوري ألنشطة استرجابة التعميـ والرجماعات المتأثرة  :المراقبةثالثًا: 

زيارات المراقبة غير المبمغ الطبيعية, مف خالؿ  األخطار أوالنزاع  أوالتميز  أومف غير قصد 
يمكف رجمع العديد مف البيانات ومعالرجتيا و  ,تحسف مف صحة بيانات المراقبة أفعنيا يمكف 

 .كالت وتحديد حالة البنية التحتيةالنماذج وتقديـ مؤشرات لمحارجات والمش أساسعمى 
أي الحصوؿ  عمى فرص التعميـ المناسب  الحصول عمى التعميم والبيئة التعميمية: .1.1.1.

مثؿ الصحة والمياه والصرؼ الصحي والمأوى   أخرىوترتبط بقطاعات ونطاقات متعددة  اآلمف
 .لرجسدية والنفسية والعقمية الرجيدةوالسالمة وتوفير المعيشة ا األمفالتي تعمؿ عمى تعزيز   والغذا
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المناىج والتدريب والتطوير  أيضا  التدريس والتعميـ الفعاليف ويشمؿ  :التدريس والتعميم 1.1.11.
 الميني والتدريس وتقييـ نتائج التعميـ 

 فيذ المناسب تعتمد عمى صياغة السياسات والتشريعات والتخطيط والتن :سياسة التعميم 
 مف خالؿ عمميات التوظيؼ واالختيار والعمؿ  :عممون وسائر العاممون في التعميمالم

 .مف خالؿ تنظيـ الموارد البشرية في قطاع التعميـ واإلشراؼوالدعـ 

تعتمد  أربعة أىداؼ إستراتيرجيةلميونسكو في المنطقة العربية مف  االستراتيرجيالعمؿ  إطاريتكوف 
وتعزيز  ,والرجودة ,(واإلدراجالنفاذ )االندماج  وأولياة لمتعميـ يبشكؿ مباشر وكبير عمى دعائـ ثالث

التعمـ الشامؿ ولمرجميع لموارجية التحديات والتيديدات  أىمية ىمع التركيز والتشديد عم  األنظمة
 أو األنظمةالمربيف  أور العممية التعميمية بكؿ مكوناتيا سوا  كاف المتعمميف التي تعترض سي

 .بعدىا أوالتعميمية وذلؾ خالؿ الكارثة 

العمؿ االستراتيرجي لميونسكو لمتعميـ في حاالت الطوارئ في المنطقة العربية في الفترة  إطاروفؽ 
متنمية المستدامة الذي ينص ليمكف تحقيؽ اليدؼ الرابع  ال بأنوـ  2030-ـ 2018بيف  ما

بضماف التعميـ الرجيد والمنصؼ والشامؿ وتعزيز فرص التعميـ مدى الحياة لمرجميع بحموؿ عاـ 
والكوارث  األزماتا في حاالت وضعفً  ىشاشةً  األكثر األشخاصـ مف دوف تمبية حارجات 2030

مخاطر الكوارث والكوارث والحد مف  األزماتمسألة تعزيز الوقاية مف  أصبحتوفي حيف ذلؾ 
)المركز اإلقميمي لمرجودة والتميز في التعميـ التابع  عالمية قصوى أولويةوتقميؿ اليشاشة 

 .(2015لميونسكو, 

وذلؾ  ,التعميـ ىحرجـ الكارثة التي تتعرض ليا المنطقة العربية تؤثر بشكؿ كبير وواسع عم إف
بسبب النزاعات الرجارية والمستمرة, حيث يصؿ عدد األطفاؿ خارج المدرسة في الدوؿ المتأثرة 

 أدىىناؾ مما مميوف طفؿ  13بالنزاعات المسمحة بشكؿ مباشر أو غير مباشر إلى أكثر مف 
 األطفاؿيا يالتنموية وما زالت ىناؾ تحديات وصعوبات رجمة يوارج اترجرا اإلخفض وتقميؿ  ىإل

 التعميـ  الرجيد بسبب عدـ توفر االستقرار الشامؿ والكامؿ ىالحصوؿ عم فيوالشباب  
 .(2015)اليونيسيؼ, 

 لميونسكو في المنطقة العربية ستراتيجيةاًلإطار العمل ىداف أ 1.11.

  األزماتوالشباب المتأثريف ب األطفاؿلرجميع تحقيؽ التعمـ الشامؿ  :األولاليدف 
  .والكوارث
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  والكوارث بالقيـ والمعارؼ والميارات  األزماتتزويد المتعمميف المتأثريف ب :الثانياليدف
 .لمحياة والعمؿ واالستمرار في الحياة

 أفضؿ.تأميف تعميـ رجيد لتحقيؽ تعمـ  :اليدف الثالث 
 أماميا والصمود والكوارث لألزماتالتعميمية الفاعمة  األنظمةاسترجابة  :اليدف الرابع. 

البد مف تعزيز النظـ ويتوافؽ اليدؼ االستراتيرجي الرابع مع موضوع الدراسة بشكؿ مباشر إذ 
وبنا   ,واالستثمار في قدرة الحكومات في المنطقة العربية عمى تحمؿ الصدمات ,التعميمية

مع اعتماد القميؿ  األزمات ىالتعميـ برد الفعؿ عم أنظمةمطالما رجا ت ف ,قدراتيا عمى الصمود
رجانب  ىإل ,فرص التعميـ بسرعة خالؿ أزمة ما مف التدابير الوقائية لضماف االستمرار في تأميف

ذلؾ يرجعؿ غياب البيانات المتسقة والمصنفة والمؤمنة في الوقت المناسب مف البرمرجة وتحديد 
د والتقييـ المناسبة. ووضع الميزانية والرص التخطيط أماـ ميمة وصعبة ويشكؿ تحدياً  وياتاألول

يصبح ىناؾ قدرات وطنية في مرجاؿ التخطيط والرصد  بأنووبالتالي تعطي نتائج متوقعة 
وكذلؾ تعطي قدرات وطنية في تطوير  ,أدلة ىمرنة مستندة عم أنظمةتعطي  ومف ثـ ,والتقييـ

 .إيرجابية أكثراالستراتيرجيات والسياسات الشاممة لمقطاع وتفعيميا بشكؿ 

العمل اًلستراتيجي  إطاروفق  إلستراتيجيةا األىدافالرئيسية لتحقيق  األنشطة .1.1.
المركز اإلقميمي لمجودة والتميز في التعميم ) 2030 -2018لميونسكو في المناطق العربية 

 :(2015التابع لميونسكو، 

  لتعميـ لتورجيو السياساتالمعمومات حوؿ ا أنظمةالبيانات مف خالؿ تطوير إدارة تحسيف 
 .والتخطيط

  تقييـ سريعة عند اندالع كارثة ماالقياـ بعمميات. 
 ج.القدرات في مرجاؿ استعراض المنيا تطوير 
 ة ومكيفة لممنياج وأنظمة التقييـعمميات استعراض ومرارجعة شاممة ودامرج. 
 وتوزيعيا بأكمموتستخدـ في القطاع  تطوير مواد تدريب. 
 رجميع المستويات ىية والسياسية عمالقانون األطر استعراض. 
 أثناء الكوارثتجارب عربية في التعميم  11.

 التجربة اليمنية 1111.
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حيث  شخص, أثر مف ثالثة مالييفلى نزوح داخمي إ 2015منذ عاـ  الصراع في اليمف أدى
 ىإلضعؼ الوصوؿ  إلى أدى أيضا  رجر لمدة عاـ و أميوف عامؿ في القطاع العاـ بدوف ترؾ م

, حيث ىددت عواقب الحرب مالييف الناس العمميات الترجارية أعاؽالموانئ والمطارات وبالتالي 
واألوبئة  األمراضالغذائي وسو  حالة المياه والصرؼ الصحي وانتشار  األمفبسبب انعداـ 

)مكتب األمـ المتحدة  طفؿ دوف الخامسة مف سو  التغذية الحاد 462000وعانى ما يقارب 
 .(2018لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية, 

المدارس والمرافؽ الصحية مما ىدد  إغالؽ ىإلذلؾ  أدىعمى مستوى الخدمات التعميمية فقد  أما
باف  اليونيسؼعمى تقرير  عمى التعميـ والخدمات الصحية لسنوات قادمة وبنا ً  األطفاؿحصوؿ 

التي تقـو بيا في اليمف غير مركزية حيث تدير خمسة مكاتب ميدانية  يةاإلنسانالعمميات 
الرعاية الصحية عف  ىإلتدخالت محمية مع شركا  منفذيف حيث قامت عمى تحسيف الوصوؿ 

 األمراضعف رصد حاالت تفشي  فضالً  ,الداعمة وتغطية تكاليؼ التشغيؿ اإلمداداتطريؽ 
المياه والصرؼ الصحي والنظافة الشخصية مع  رجيةإستراتيتتكامؿ  المعدية واالسترجابة ليا.

عادةوالوصوؿ المستمر لممياه النقية  الغذائي واألمفالتغذية  تأىيؿ شبكات الصرؼ الصحي  وا 
 .والتوعية بالنظافة

توفير بيئة  ىإلوتيدؼ  ـ2018عمى رفع استرجابتيا التعميمية في عاـ  ؼاليونيسيكذلؾ قامت 
عالمزيد مف التسرب مف الطالب  مواتية لترجنب نشا المدارس المتضررة  تأىيؿ ةداوا   أماكف وا 

الذي حدث في السنة  التأخيرمؤقتة وتوفير مرجموعات تعميمية وعمى الرغـ مف  آمنةتعميمية 
تعمـ مل أماكفحقيبة مدرسية وفتحت  505500قامت اليونسكو بتوزيع  2018-2017الدراسية 

 43100مف  ألكثرطفؿ وقدمت الدعـ النفسي في المدارس  552700استفاد منيا  اآلمف
 .(ـ2018تقرير )اليونيسيؼ , طالب

 التجربة السورية .111.

 خصوصاً  ,التي تمر بيا سوريا بشكؿ مباشر وكبير عمى التعميـ 2011منذ عاـ  األزمة أثرت
 ,وعالوة عمى ذلؾ فقد خسر كثير مف الطالب والمعمميف لحياتيـ ,تعميـ الشباب واألطفاؿ

كمي  بسبب النزاع المسمح  أووتضررت الكثير مف المدارس سوا  كاف التضرر بشكؿ رجزئي 
ترارجع وتأررجح معدؿ حضور الطالب لممدارس في رجميع  ىإل األمنيالتدىور  ىأدوقد  ,القائـ

لؾ ارتفع معدؿ تسرب الطالب نتيرجة المخاطر كذ ,المحافظات وحتى ضمف المحافظة الواحدة
ف و وكذلؾ وارجو النازح ,المدارس ىإل أوالدىـ إرساؿعدـ  ىإل األىاليدفع  ىإل أدتالتي  األمنية
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لقد كاف لوزارة , توارجدىـ الرجديدة أماكففي  أطفاليـمف مناطؽ النزاع صعوبات في تسرجيؿ 
 اؿ التاليةمستويات حيث قامت باألعم ةحثيثة لمتخفيؼ مف آثار األزمة عمى ثالث اً التربية رجيود

 :(2015)معال, 
   الطالب: جيوزية 111.11.

تـ التورجيو إلى مديريات التربية في المحافظات لقبوؿ الطالب الذيف تـ تيرجيرىـ في المدارس 
متأكد مف معموماتيـ والتأكد مف المستوى المعرفي ليـ لالرسمية بعد عرضيـ عمى لرجنة خاصة 

, أما طالب الثانوي فقد تـ التورجيو إلى الصؼ المناسب دوف أي وثائؽ رسميةووضعيـ في 
لذلؾ فقد ساىمت الوزارة بالنسبة  ضافةوباإل ,قبوليـ بشكؿ شرطي حتى يتـ استكماؿ أوراقيـ
   لطالب.لمباس الرسمي مراعاة الظروؼ االقتصادية ألسر ا

كما قامت الوزارة بتعويض الدروس الفائتة عف طريؽ التعاوف مع منظمة اليونسكو حيث أف 
% مف الطالب خارج المدرسة يعني أف التكمفة التقديرية لمتعويض عف ىذه الدروس  30ورجود 
 ـ حيث بمغت 2013( مميار ليرة وقامت الوزارة بزيادة العمؿ بالدواـ النصفي لعاـ 7.680يبمغ )

   ( مدرسة.2721ـ( حيث بمغت )2012)( مدرسة عنو مف عاـ3089)

 – 2011نادي خالؿ  107كما أقامت الوزارة نوادي مدرسية لدروس التقوية والترفيو وبمغت 
 .وقامت بتوزيع الحقائب والقرطاسية عمى الطالب في عدد مف المحافظات ـ2012

 :لمدارسجيوزية ا .111.1.

التي  اإلمكانياتقدر المستطاع وضمف ب اإلصالحاتفقد عمدت وزارة التربية إلى مرجموعة مف  
   مدرسة. 2088تممكيا حيث تمكنت مف إصالح ما يقارب 

 جيوزية الكادر التعميمي: 2.6.2.3

فقد أصدرت الوزارة التعميمات الخاصة بتنقالتيـ حسب الظروؼ الراىنة وذلؾ بتحديد عمميـ 
إلقامة ورشات عمؿ تدريبية بالتعاوف مع اليونيسيؼ لمكادر  ضافةالمحافظات اآلمنة باإلضمف 

 .اإلداري والتدريسي

بعد سبع سنوات مف الصراع في الرجميورية العربية السورية , ال يزاؿ نطاؽ االحتيارجات وشدتيا 
دات مميوف شخص إلى مساع 13.1وتعقيدىا في رجميع أنحا  البالد ساحقيف. يحتاج نحو 

سيؼ ياليون إحصائياتمالييف مف األشخاص المشرديف داخميًا وفؽ  6.2إنسانية , بما في ذلؾ 
 .ـ2018لعاـ 
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تتناوؿ استرجابة التعميـ الفوارؽ بيف األطفاؿ غير الممتحقيف بالمدارس مف خالؿ تعزيز فرص 
 self) ( وبرامج التعمـ الذاتيCurriculum B11) صور لممناىج التعمـ البديمة باستخداـ

learning وتـ توسيع نطاؽ الوصوؿ العادؿ إلى التعميـ المبكر ألطفاؿ المدارس قبؿ .)
ؼ بتوسيع تطوير المعمميف ودعـ التعميـ الرجامع والميارات الحياتية ياالبتدائية. وتقـو اليونيس

لمعنؼ  وتعميـ المواطنة. ويرجري تقديـ الدعـ التقني لمبادرة العودة إلى التعمـ , وكذلؾ التصدي
ؼ تقديـ الدعـ النفسي يضد األطفاؿ , وزواج األطفاؿ وعمالة األطفاؿ. وتواصؿ اليونيس

سيؼ يواالرجتماعي وتوعية التوعية بأخطار مخمفات الحرب غير المنفرجرة)التقرير السنوي لميون
 .(ـ2018,
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 الثالث الفصل
 الحكومية برفح تحميل واقع الجيوزية في المدارس

 تمييد

استخدـ الباحث عدة مناىج بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج حقيقية  ساسيةاأللموصوؿ لممعمومات 
الرجيوزية لمكوارث في مديرية  واقعتربط بيف المحتوى النظري والتطبيقي فقد عمد الباحث لتحميؿ 

 .التربية والتعميـ بمحافظة رفح, وكذلؾ تحميؿ واقع التعميـ والمدارس في محافظة رفح

المقابالت معيـ وقد تـ تحميؿ المخاطر  إرجرا المدارس وقد  تـ  شرع الباحث بزيارة مدرا 
الوطني لمحد مف  اإلطارلممدارس ولمنطقة رفح ومدى تأثير شرجرة المخاطر التي حددىا 

ي قطاع غزة عمى التعميـ والمدارس, تطرؽ الباحث لعدد المدارس ف األزماتمخاطر الكوارث و 
 افظة رفح.في مح

ىي عبارة عف المؤسسات الحكومية التي تقدـ فييا الخدمات التعميمية مف المدارس الحكومية: 
 ةاحة الطالب وفراغات متعددتمبي متطمبات ومعايير التعميـ ور  توفر بيا مباف  تقبؿ الدولة و 

)أبو معمر,  لالستخداـ التعميمي واألنظمة الالمنيرجية وفييا ىيكؿ إداري وطاقـ تدريسي
 .ـ(2011

 تحميل الوضع الراىن في قطاع غزة 11.

تـ وضع  2013-2011عمؿ ىيوغو لعاـ  إطارعمى التقرير الوطني المرحمي لتنفيذ  بنا ً 
تتحدث عف تعزيز االندماج الفعاؿ العتبارات مخاطر الكوارث  أوليااالستراتيرجيات الثالث وكاف 

يات و األولا استحداث وتعزيز المؤسسات و وثانيً  ,في سياسات التنمية المستدامة والتخطيط
 اإلدراجا مرجابية المخاطر وثالثً  تسيـ بشكؿ كبير في بنا  القدرة عمى أفوالقدرات التي يمكف 

نيج الحد مف المخاطر في برامج االستعداد والتصدي والتعافي المنظـ والفعاؿ في تصميـ وتنفيذ 
 .(2013-2011)تقرير وطني مرحمي عف تنفيذ إطار عمؿ ىيوغو, في حاالت الطوارئ

)تقرير وطني مرحمي عف تنفيذ  :اعتبارات مخاطر الكوارث في األراضي الفمسطينية 1111.
 .(2013-2011,عمؿ ىيوغو إطار

سياسي وتشريعي لمحد مف  إطاروطنية ومحمية حيث تتطمب  أولويةمحد مف مخاطر الكوارث ل
 ما يمي:مخاطر الكوارث وتعزيز االندماج الفعاؿ العتبارات مخاطر الكوارث وذلؾ مف خالؿ 
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 القطاعات و  واالستراتيرجياتسياسة الحد مف مخاطر الكوارث في بعض الخطط  إدراج
در والتعميـ والزراعة وغيرىا واألمف)كقطاع الصحة  ف خالؿ خطة التنمية مارجيا ( وا 

 .الوطنية
  25.5تخصيص ميزانيات خاصة لمتطوير في الدفاع المدني حيث رصدت الحكومة 

 .الفعالة لحاالت الطوارئ السترجابةيعمؿ بكفا ة وا حتىمميوف دوالر 
  والممتمكات األرواحوضع الموائح والقوانيف التنظيمية لمسالمة المرورية لمحفاظ عمى. 

 م(2018)غيث،  :مخاطر الكوارث في قطاع غزة اعتباراتواجيت  معوقات .111.

  عمؿ المؤسسات الوطنية أماـالذي يقؼ عائقا  اإلسرائيمياالحتالؿ. 
  الحكومة  وأرجندة أولوياتالمادية التي تؤثر بشكؿ كبير عمى  اإلمكانياتضعؼ

 .المحمية
 حد مف مخاطر الكوارثموطنية ل إستراتيرجيةورجود  ضعؼ. 
 .الحروب التي شنتيا إسرائيؿ عمى قطاع غزة 
  عمى قطاع غزة ومنع توريد العديد مف معدات اإلنذار والرجيوزية. اإلسرائيميالحصار 
  الوطنية والمحمية.ضعؼ االنسرجاـ بيف الخطط 

 نبذة عامة عن منطقة الدراسة "محافظة رفح" .1.

كـ 38تعتبر محافظة رفح إحدى محافظات غزة اليامة حيث تبتعد عف محافظة غزة حوالي 
, ومف الشرؽ األراضي كـ, ويحدىا مف الغرب البحر المتوسط13حافظة خانيونس حوالي وعف م

منطقة المواصي مف الشماؿ  خانيونس مدينةاؿ , ومف الشمـ1948الفمسطينية المحتمة عاـ 
 (2,صـ2015 شنب, أبو) الرجنوب شبو رجزيرة سينا  المصرية ومفالغربي 

 كـ 64تبمغ مساحة محافظة رفح حوالي 

% مف مساحة محافظات غزة 16.43بما يعادؿ  2
حسب إسقاطات  نسمة 233,878يبمغ عدد سكاف المحافظة حوالي , كما و 2كـ 365البالغة 
%( مف إرجمالي 4.9%( مف إرجمالي سكاف قطاع غزة, و)12.3أي ما نسبتو )ـ,2017عاـ 

( نسمة عمى 3654.3) ما يقاربالكثافة السكانية سكاف األراضي الفمسطينية, وقد وصمت 
 (3.7)ويوضح رجدوؿ رقـ , ـ(2018)الرجياز المركزي لإلحصا  الفمسطيني,  الكيمو متر المربع

 التوزيع السكاني عمى الترجمعات العمرانية الرئيسية في محافظة رفح.
 ـ.2017التوزيع السكاني عمى الترجمعات الرئيسية لمحافظة رفح حتى نياية عاـ  :(3.1رجدوؿ رقـ )

 السكاف المنطقة ـ
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 171,899 أحيا  محافظة رفح 1
 36,550 مخيـ رفح 2
 8,984 رصبمدة الن 3
 16,445 بمدة الشوكة 4

 233,878 اإلرجمالي
ية لمتعداد العام لمسكان والمساكن األولم( النتائج 2018جرد بواسطة الباحث باًلستناد إلى )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

 .82م رام اهلل، ص 2017والمنشآت حتى عام 

الحدودية بمدة الشوكة والنصر ـ الشوكة ثـ النصر, وتخدـ المدارس ثتعد مدينة رفح أكبرىا و 
والتي تتنوع فييا النشاطات ما بيف سكف زراعي ومناطؽ زراعية وترجارية وحرؼ وصناعات, 

ؿ معبر رفح بيف مدينة رفح صبمدة الشوكة ويفويقع مطار غزة الدولي عمى الحدود الرجنوبية ل
ف بمدة الشوكة وبمدة الشوكة مف الغرب, ويعتبر شارع صالح الديف ىو الحدود الفاصمة بي

 .ـ(2015)وزارة الحكـ المحمي, الشوكة ومدينة رفح  والنصر وبيف بمدة

ما  فيياـ إلى مرجزرة استشيد 2014 عاـ تعرضت محافظة رفح خالؿ االعتدا ات العسكرية
ـ حيث أطمقت المدفعية اإلسرائيمية 2014مف أغسطس  األوؿمواطف وذلؾ في  250يقارب 

 القذائؼ باترجاه المرجتمع النازح خالؿ االعتدا ات العسكرية.
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باالستناد إلى  (Arcgis10.1المصدر: )إعداد الباحث باستخداـ برنامج , ساسيةاأل( خارطة رفح 3.1شكؿ )

 (2017وزارة الحكـ المحمي , األطمس الفني, 

 الحدوديةالمدارس  3.3

 عريف اإلجرائي المدارس الحدوديةالت 

في محيط  الواقعة سث بالمدار ححددىا الباو التي تقع في المناطؽ الحدودية النائية  سىي المدار 
 ـ.1948وحتى الحدود الشرقية المحتمة عاـ  شارع صالح الديف

 المدارس الحدودية برفح 

يتوارجد في محافظة رفح العديد مف المدارس الحدودية عمى الشريط الفاصؿ بيف رجميورية مصر 
 المدارسالعربية وقطاع غزة وىذه المدارس خارج عينة الدراسة, اقتصرت عينة الدراسة عمى 
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الحدود الفمسطينية المحتمة الحدودية التي تقع في نطاؽ شارع صالح الديف وتعتبر قريبة مف 
ليذه المدارس تحت الحكومة الفمسطينية مف خالؿ مديرية  اإلداريةـ, وتقع المسئولية 1948عاـ 

التربية والتعميـ برفح وىذه المدارس ىي )مدرسة الشوكة الثانوية لمبنات, مدرسة غساف كنفاني 
( المدارس الحدودية 3.2رقـ )(, ويوضح شكؿ لمبنات ساسيةاأل, مدرسة مرمرة لمبنيف ساسيةاأل

 التي ضمف عينة البحث.

 ( يوضح المدارس حسب عينة الدراسة3.2شكل رقم )

 التخطيط لمكوارث في وزارة التربية والتعميم آليات 3.4
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ىناؾ دمج وخمط كبير بيف  أفبعد االطالع عمى خطة التعميـ في وزارة التربية والتعميـ تبيف 
حمة سوا  التي تتبع في كؿ مر  اترجرا اإلحيت يتـ الخمط بيف  األزماتالكوارث و  إدارةمرحؿ 

مرحمتيف وىي ما قبؿ  ىإلحيث تـ تصنيفيا يا و بعد وقوعأ أثنا ىاو أالحادثة كانت قبؿ وقوع 
وسيتـ تحميؿ الخطة بشكؿ  حدوثيا,المتبعة بعد  اترجرا اإلوعدـ ذكر  ,الحادثة وأثنا  الحادثة

 .الكوارث إدارة وفؽ مراحؿ  اترجرا اإلكامؿ وتصنيؼ 

 تحميل المخاطر 2.4.1

إف عمميات الشروع في التخطيط واالستعداد لمكوارث يتطمب تحديد المخاطر بكافة مراحميا 
وقد استخدـ الباحث منيج لمتحميؿ  ةومستوياتيا وذلؾ مف خالؿ التاريخ الخاص بالمنطقة المحدد

تحميؿ المحتوى لبعض مخررجات اإلطار العاـ وخطط الطوارئ واالستعداد لمديرية التربية 
المخاطر مف خالؿ الزيارات الميدانية وباالعتماد عمى المالحظة قاـ بتحميؿ والتعميـ, كما 

بمديرية التربية المباشرة والمقابالت التي أرجراىا الباحث مع مديري المدارس ومدير الطوارئ 
 والتعميـ برفح ومدير الطوارئ بالوزارة.

 والكوارث: األزماتشجرة المخاطر في اإلطار الوطني لمحد من  111111.

مف المتوقع أف تحدث في قطاع وقد شرعت وزارة الداخمية لتحديد كافة المخاطر العامة التي 
( 3.6وىي موضحة في رجدوؿ )يا بمنطقة الدراسة اطسقوا  عادة تحميميا إغزة ويمكف أف يتـ 

أف تتحوؿ لكوارث في قطاع غزة, وقد حدد اإلطار  التي يمكف قعةالذي يبيف المخاطر المتو 
 .األزماتالوطني العديد مف المياـ لوزارة التربية والتعميـ خالؿ الكوارث و 

 حددىا اإلطار الوطني ومدى مطابقتيا لمبيئة المحيطة بالمدارس الحدودية. التي(:يوضح المخاطر 3.6رجدوؿ )
 ـ
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الزالزؿ  1
واليزات 
 األرضية

منخفض بحكـ التاريخ الرجيولورجي في  متوسط 6 2 3
 ضعؼ الحدوث
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انييار  2
 المباني

منخفض   منخفض 6 2 3
 فعالية بحكـ

األمور 
اإلنشائية 
 واليندسية

منخفض  
التصميـ 
 تاواإلنشا 
بشكؿ 
 فعاؿ

منخفض 
المتابعة 
المستمرة 

ات رجرا واإل
اليندسية 

 العالية
 االعتدا ات 3

 العسكرية
 عالية بسبب القرب مف الحدود عالية رجدا 25 5 5

الفيضانات  4
 والسيوؿ

 متوسط بحكـ ضعؼ البنية التحتية عالية 15 3 5

الكوارث  5
المرتبطة 
باالحتالؿ 
)التسريبات 

 -النووية
مخاطر 

 -الكيماويات
مكبات 

 المخمفات

عالية رجدًا وذلؾ لورجود العديد مف  متوسط 12 4 3
المخمفات الحربية بعد االعتدا ات 
العسكرية اإلسرائيمية المتكررة لنفس 

االرجتياحات البرية تتمثؿ في المنطقة 
وبعض اآلثار النارجمة عف ترجريؼ 

 األراضي المحيطة.

األرجساـ  6
 المشبوىة

عالية رجدا ألنيا قريبة رجدا مف الحدود  عالية رجدا 20 4 5
 اإلسرائيمية

الكوارث  7
المتعمقة 
بالتموث 
 البيئي

–مياه )
 تربة( -ىوا 

متوسط  متوسط 9 3 3
بحكـ عدـ 
توفر البنية 

 التحتية

 متوسط
بحكـ عدـ 
توفر البنية 

 التحتية

عالية بحكـ 
ضعؼ البنية 
التحتية وعدـ 

وصوؿ 
الصرؼ 
 الصحي
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التموث  -8
الناتج عف 

المخمفات 
والنفايات 
 الصمبة

 منخفض متوسط 8 2 4
بعيدة عف 

 المكبات

 منخفض
بعيدة عف 

 المكبات

متوسط بسبب 
ورجود لمنفايات 

 الزراعية

الكوارث  -9
الصناعية 
الحرائؽ 

والحوادث 
 الصناعية

متوسط  عالية 20 4 5
قربيا بسبب 

 مف المناطؽ
 الصناعية

 متوسط
ب ببس

قربيا مف 
المناطؽ 
 الصناعية

متوسطة بحكـ 
قربيا مف 

المطار 
 والمعابر

تحطـ  -10
الطائرات 

عمى 
األراضي 
 الفمسطينية

متوسط بحكـ  منخفض منخفض منخفضة رجدا 3 1 3
القرب مف 

 المطار

 واالستراتيرجياتوضع الترتيبات تحديد دور وزارة التربية والتعميـ العالي فبالوطني  اإلطاراىتـ 
حويؿ المنشآت التابعة لموزارة والمشرفة عمييا إلى مراكز إسعاؼ ومستشفيات مؤقتة لتالالزمة 

وأماكف إيوا  لممتضرريف في حاالت الطوارئ تنسيقًا مع وزارة الصحة والمديرية العامة لمدفاع 
 ـ(2017واألمف الوطني,  )وزارة الداخميةووزارة التنمية االرجتماعية كما يمي: األونروا و المدني 
 قبل الكارثةأوًًل: 

   المركزية ومركز القيادة عمميات الامة غرفة عمميات الوزارة المرتبطة بغرفة قترجييز وا
 .أو الييئة الوطنية لموارجية الكوارث والتحكـ بالدفاع المدني

  مدني لمطمبة والطالبات ليكوف بمقدورىـ القياـ الدفاع بال والمقا ات التثقيفية دوراتالعقد
 مع .بالتنسيؽ مع المديرية العامة لمدفاع المدنيبأعماؿ اإلنقاذ واإلسعاؼ واإلطفا  

القياـ بأعماؿ  والبرامج التوعوية ليتمكنوا مف دوراتالإشراؾ المعمميف والمعممات في 
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نقؿ ىذه المعرفة إلى اإلنقاذ واإلسعاؼ واإلطفا  وضمف نطاؽ قدراتيـ الشخصية و 
 التالميذ 

  إدخاؿ عموـ الكوارث المختمفة في المناىج المدرسية لتعريؼ التالميذ بأنواعيا
 .وأخطارىا والوقاية منيا

 وضع خطة دفاع مدني خاصة بوزارة التربية والتعميـ تشمؿ كيفية إخال  المدارس 
 .في حاؿ وقوع كارثة وتأمينيـ إلى منازليـ والكميات والرجامعات

  حصر كافة الحافالت التابعة لموزارة ومعرفة مدى إمكانية االستفادة منيا في عمميات
 اإلخال  في حاالت الطوارئ تنسيقًا مع الدفاع المدني.

  التعاوف مع المكتب اإلعالمي الحكومي والرجيات المختصة في مرجاؿ التوعية مف
 مخاطر الكوارث إلعداد برامج توعية لممواطنيف والطالب.

 أثناء الكارثةيًا: ثان

  إشراؾ فرؽ مف الطاقـ اإلداري التعميمي في إدارات التربية والتعميـ بالمناطؽ في الوىمة
األوضاع وتوزيع  تيدئةث واالستفادة مف فرؽ المتطوعيف في اى مف وقوع األحداألول

 اإلغاثة.
 .استمرار المقا ات التعميمية والتوعوية خالؿ عمميات اإليوا  في المراكز 

 بعد الكارثة:ثالثًا: 

  إعداد خطة خاصة بالمدارس التي مازاؿ اإليوا  قائـ بيا لمتعامؿ معيا ونقؿ الطالب
 استمرار العممية التعميمية. ىلمدارس أخرى ليتسن

  إرجرا ب التربية والتعميـ العاليمشاركة الييئات التدريسية واإلدارييف العامميف في وزارة 
 .عمميات المسح الميداني لتقييـ الخسائر النارجمة عف الكارثة

 .حصر كافة األضرار في المؤسسات التعميمة ورفعيا لممرجمس األعمى لمدفاع المدني 
  تنفيذ خطة الدعـ النفسي واالرجتماعي لألطفاؿ والطالب بعد االنتيا  مف الحالة

فؿ والمرأة العاممة في الطارئة بالتنسيؽ مع مؤسسة اليونيسيؼ ومؤسسات دعـ الط
 قطاع غزة.

 ة المدارس الستمرار التعميـ فيياتييئ. 
( 3دور وزارة التربية والتعميم حسب قانون المجمس األعمى لمدفاع المدني رقم ) .11111.

 .ـ(2017)وزارة الداخمية واألمف الوطني,  م1998لعام 
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 التربية وزارة عاـ مديرأقرت الموائح الخاصة بالمرجمس األعمى لمدفاع المدني ضرورة ورجود 
لموزارة في المرجمس األعمى وقد أسندت الموائح أف وزارة التربية والتعميـ  العالي ممثالً  والتعميـ

والكوارث والتي تيتـ  األزماتالمختصة بوالمعمومات  والدراسات العممية المرجنةالعالي ترأس 
 األعمى المرجمس في عضا األ مف تشكيميا ويتـ الرجيوزية لكافة الكوارث.و بتقييـ االستعداد 

 :ومؤسسات فمسطيف عمى النحو التالي لمدفاع المدني
 .ممثؿ وزارة التربية والتعميـ .1
 .ممثؿ وزارة التخطيط.2
 .المعمومات وتكنولورجياممثؿ االتصاالت .3
 وزارة الداخمية.ممثؿ  .4
 .ممثؿ رجياز الدفاع المدني.5
 .(GISمتخصصي نظاـ المعمومات الرجغرافي ) .6
 الفمسطيني. األحمرممثؿ اليالؿ .7
 اإلعالـ.ممثؿ وزارة .8
 ممثؿ وزارة االقتصاد الوطني. .9

 المخطط إنرجاز عمى تعمؿ التي المرجنة ىذه عف مسئوال والتعميـ التربية وزير يكوف حيث
 .الميداف في معيا التعامؿ يتـ التي والحاالت لمخطط وتطوير مسبقا وتخطيط المحدد
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 مواقع المدارسلتحميل المخاطر  .11111.

اىتـ الباحث بزيارة ميدانية لممدارس الحدودية برفح وقد اعتمد منيرجية تحميؿ المخاطر بواسطة 
المصفوفة التي تحدد مدى تكرار المخاطر واحتمالية وقوعيا وشدة تأثيرىا عمى الوسط المحيط 

خر آـ( وحتى 2000مف العاـ ) ومف خالؿ تتبع الباحث لمسار العمميات العسكرية السابقة بد ً 
ـ( ورجد الباحث أف العمميات العسكرية اإلسرائيمية كانت في أغمبيا 2014عتدا  عسكري عاـ )ا

 ـ بعد اختطاؼ2006ارجتياح يوليو  فيتصؿ إلى المناطؽ المحيطة بتمؾ المدارس حتى 
ـ وعمميات دخوؿ 2008 عاـ شاليط وارجتياح االعتدا ات العسكرية الرجندي اإلسرائيمي رجمعاد

 اإلسرائيميةـ, وكذلؾ دخوؿ القوات 2008الخاصة بعد االعتدا ات العسكرية  القوات اإلسرائيمية
 .ـ2014خالؿ العاـ 
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 .اعداد الباحث ,رفح( يوضح مسارات حركة اآلليات العسكرية في 3.3شكؿ )

قاـ الباحث بتحميؿ المخاطر األربعة التي حددتيا خطة الطوارئ في مديرية التربية والتعميـ 
تحميؿ المخاطر التي (3.7)بمحافظة رفح والتي اقتصرت عمى ما ىو موضح في رجدوؿ رقـ 

حددتيا خطة الطوارئ لمتربية والتعميـ برفح, ويالحظ الباحث مف خالؿ الرجولة الميدانية أف ىناؾ 
العديد مف المخاطر يمكف إضافتيا كاستخداـ الغازات السامة في المناطؽ الحدودية, رش 

لقنابؿ الضوئية, , القصؼ المدفعي, استخداـ ااإلسرائيميالمبيدات الزراعية بواسطة الطيراف 
تعانى مف مشكمة في أضعفت البنية التحتية لممنطقة, أنيا  التي لمعديد مف المخاطر إضافة
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ىناؾ العديد مف المخاطر نتيرجة ترجمع النفايات الزراعية بالطرؽ الواصمة  أف المياه, كما
 لممدارس.
 الباحث إعدادعرضتيا خطة الطوارئ بمديرية التربية والتعميـ برفح,  التييوضح تحميؿ المخاطر (:3.7رجدوؿ )

 الخطر
 شدة الخطر

(1-5) 
 التكرار

(1-5) 
شدة الخطر 

 * التكرار
 الدررجة

طالؽ النار في حاؿ ورجود  التوغالت الخفيفة وا 
 الطالب في المدرسة او قبؿ بقميؿ

 متوسط 10 5 2

التوغالت العميقة التي تمنع الحركة في حاؿ 
 ورجود الطالب والموظفيف في المدرسة

 متوسط 12 3 4

 كبير رجدا 15 3 5 الحروب 
 ضعيؼ 6 3 2 مورجات البرد الشديد والمطر الشديد

 تحميل محتوى خطة الطوارئ والجيوزية لمديرية التعميم برفح .111.

 :كالتالي ةقبؿ وأثنا  وبعد كؿ حادثة عمى حد اترجرا اإلتوضيح  تـ

طالقفي حالة التوغالت الخفيفة  111.11. النار اتجاه المدارس في حالة وجود الطالب في  وا 
 بقميلقبل دواميم   أوالمدرسة 

 ما قبل وقوع الحادث  اتإجراء :أوًلً 

  اإلخال تدريب الكادر التعميمي عمى خطط 
 طالب والمعمميف والطاقـ المستوى المدرسة عمى لمخروج مف  آمنةوتحديد بدائؿ  إيرجاد

 .اإلداري
  إلييافي المدرسة لمرجو   اآلمنة األماكفتحديد. 
 حماية مرافؽ المدرسة وخصوصا الوارجيات التي تطؿ عمى مناطؽ التماس.  
  في المدارس ياألول اإلسعاؼ أدواتتوفير. 
  ياألول اإلسعاؼتدريب المعمميف عمى. 
  األحمروالصميب  ياألول اإلسعاؼتوفير قائمة رجاىزة بتمفونات. 
 مرشديف مدربيف لمدعـ النفسيوفير ت. 
 وقوع الحادثة أثناءات إجراءثانيًا: 

 األزمةالمدرسة لتقدير الوضع واتخاذ القرارات  إدارةالتواصؿ السريع ب. 
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 إذالممدرسة  أبنائيـ إرساؿ عدـب األمور أوليا رسائؿ نصية عبر الرجواؿ إلبالغ  إرساؿ 
 .كاف الحدث بدأ قبؿ دواـ الطمبة

 واإلسعاؼ بالحادث األحمرالصميب  إبالغ. 
   ة سابقافي المدرسة المحدد آمنة أماكفوضع الطالب في. 
 ات بعد وقوع الحادثةإجراء :ثالثاً 

 زيارة ميدانية لمرجيات المعنية في الوزارة لممدرسة وتوثيؽ الحدث.  
  بالغالمادية والبشرية الخاصة بالحدث عمى شكؿ تقارير  األضرارحصر  .الوزارة وا 
  محاضرات ورجمسات الدعـ النفسي إرجرا.  
   التواصؿ مع مؤسسات المرجتمع المدني لممساعدة في تقديـ الخدمات النفسية وغيرىا

 .لمطالب
 حدث أي تدمير في المدرسة مف قبؿ الرجيات المعنية إفما تـ تدميره  إصالح. 

الطالب والموظفين داخل  العميقة والتي تمنع الحركة في حال وجود التوغالت .111.1.
 .المدرسة

 ما قبل وقوع الحادثة اتجراءأوًًل: اإل

  اإلخال تدريب الكادر التعميمي عمى خطط. 
 طالب والمعمميف والطاقـ المستوى لمخروج مف المدرسة عمى  آمنةوتحديد بدائؿ  إيرجاد

 اإلداري
   إلييافي المدرسة لمرجو   اآلمنة األماكفتحديد. 
  المدرسة وخصوصا الوارجيات التي تطؿ عمى مناطؽ التماسحماية مرافؽ. 
   في المدارس ياألول اإلسعاؼ أدواتتوفير.  
 ياألول اإلسعاؼريب المعمميف عمى تد. 
  األحمروالصميب  ياألول اإلسعاؼتوفير قائمة رجاىزة بتمفونات. 
 توفير مرشديف مدربيف لمدعـ النفسي. 
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 وقوع الحادثة   أثناءات إجراءثانيًا: 

 األزمةالمدرسة لتقدير الوضع واتخاذ القرارات  إدارةالتواصؿ السريع ب. 
 إذالممدرسة  أبنائيـ إرساؿعدـ ب األمور أوليا رسائؿ نصية عبر الرجواؿ إلبالغ  إرساؿ 

 .كاف الحدث بدأ قبؿ دواـ الطمبة 
 واإلسعاؼ بالحادث األحمرالصميب  إبالغ. 
   في المدرسة المحددة سابقا  منةآ ماكفأوضع الطالب في. 

 ات بعد وقوع الحادثةإجراءثالثًا: 

 زيارة ميدانية لمرجيات المعنية في الوزارة لممدرسة وتوثيؽ الحدث.  
   بالغالمادية والبشرية الخاصة بالحدث عمى شكؿ تقارير  اإلضرارحصر   .الوزارة وا 
  محاضرات ورجمسات الدعـ النفسي إرجرا.  
 المرجتمع المدني لممساعدة في تقديـ الخدمات النفسية وغيرىا  التواصؿ مع مؤسسات

 .لمطالب
 حدث أي تدمير في المدرسة مف قبؿ الرجيات المعنية إفما تـ تدميره  إصالح. 

 الحروب  .111.1.

 ما قبل الحادثة اتإجراءأوًًل: 

  يقؿ احتمالية  بعيدة عف االستيداؼ المباشر أو أماكفحماية مقدرات المدرسة في
خفائيا ترجنبًا لمسرقات. استيدافيا  , وا 

   وصوؿ القذائؼ العشوائية وكذلؾ السرقات منعل أو إلييايصعب الوصوؿ. 
   الثمينة مف المدارس الحكومية الحدودية في حالة توقع حدوث  األدواتسحب بعض

 .حرب
 الحرب  أمداؿ اتوفر بعض المناىج الطارئة التي يمكف تدريسيا في المنازؿ حاؿ ط

 .لمطالب إيصالياودراسة كيفية 

 ات عند وقوع الحادثةإجراءثانيًا: 

  التواصؿ مع مؤسسات المرجتمع المحمي ورجيراف المدرسة والتنسيؽ معيـ خالؿ الحرب 
   أمد طاؿحاؿ  فيالتواصؿ مع المسارجد في المناطؽ لتقديـ مناىج دراسية طارئة 

 .الحرب
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  طاؿونفسية لمطمبة في حاؿ  إرشاديةالتواصؿ مع المسارجد في المناطؽ لتقديـ خدمات 
 .الحرب أمد

 بعد وقوع الحادثة  اتإجراءثالثًا: 

  بأوؿ أوالدرا  المدارس وموظفييا المادية والبشرية مع م األضرارحصر. 
 عقد ارجتماعات دائمة لمرجنة الطوارئ لدراسة الوضع القائـ بعد الحرب.  
  التواصؿ مع  يتـالتصميح السريع  إمكانية وىناؾلممدارس  الرجزئيفي حاؿ التدمير

 األضراركانت  إذا أما ,التدمير إلصالحالوزارة والرجيات المعنية والمؤسسات الداعمة 
 ,إصالحيالحيف المدارس المرجاورة  ىإلمدارس مرجاورة ليا يتـ نقؿ الطالب  وىناؾكبيرة 

السريع  اإلصالحدمج الطالب في الصفوؼ الواحدة لحيف و إمكانية ضـ الشعب ىناؾ و 
مكانية نقؿ الطالب  ,وعدـ توفر مدارس بديمة  بعدمدارس الوكالة المرجاورة  ىإلوا 

 .مع المدارس الخاصة أوالتنسيؽ معيا 
  ًيتـ في حاؿ التدمير الكامؿ لممدارس وصعوبة استقباؿ الطالب في المدارس نيائيا 

البحث عف مدارس مرجاورة قريبة منيا والعمؿ بنظاـ الفترات وتقميص عدد الحصص 
مكانية استخداـ مؤسسات تعميمية  مدارس الوكالة  أومثؿ المدارس الخاصة  أخرىوا 

, ر كرفانات لمدراسة فييايفتو  يمكفمدارس في المنطقة  ورجودحاؿ عدـ  توفرة, وفيالم
وتشكيؿ لرجاف إلعادة ترميـ  ,الوزارة ومؤسسات المرجتمع المحمي بالتواصؿ مع وذلؾ

 المدرسة بالتنسيؽ مع الوزارة والرجيات الداعمة.
 موجات البرد والمطر الشديد 111.11.

 قبل الحادثة  اتجراءاإلأوًًل: 

  مكانيةمتابعة نشرات الرجو عمى  حدوث مثؿ ىذه الحاالت لتعطيؿ الدواـ حفاظاً  وا 
  .الطمبة

  الشديدة واألمطارلمتعامؿ مع حاالت العواصؼ  لممدارس نشرات توعيةعمؿ.  
   ومعدات صحية لموارجية الحاالت المرضية الناترجة عف البرد الشديد  أدويةتوفر

 .الشديدة واألمطار
  بديمة لممياه بحيث ال تتراكـ في المدرسة وفي شارع المدرسة مصارؼتوافر.  

 الحادثة  أثناء اتجراءثانيًا: اإل

 تياآالتواصؿ مع البمديات والتنسيؽ بخصوص حماية المدرسة ومنش. 
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   في المدرسة بالتواصؿ مع البمديةتصريؼ المياه لمنع تراكميا.  
   في أي حالة طارئة األحمروالصميب  ياألول اإلسعاؼالتواصؿ مع.  
   مكانية توافر المواصالت ليـ إليصاليـ لمنازليـ األطفاؿحماية الطالب وخصوصا  .وا 
 بعد الحادثة  اتجراءاإلثالثًا: 

  بالغالمادية والبشرية الخاصة بالمدارس  األضرارحصر   .الوزارة وا 
 يؽ مع الوزارة والمؤسسات الداعمةنتيرجة ذلؾ بالتنس هما تـ تدمير  إصالح. 

 في قطاع غزة ورفح لمكوارث التخطيط والجيوزيةتعقيب الباحث عمى  .111.

 الوطنياإلطار التعقيب عمى  أولا:

  يالحظ الباحث أف اإلطار الوطني طرح المخاطر مف منظور عاـ ولـ يتطرؽ ليا بكؿ
تفاصيميا التي يمكف تصنيفيا حسب المخاطر البشرية والصناعية والتشغيمية, والمخاطر 

 .الطبيعية
  أي أحد مف العامميف في الطوارئ بوزارة التربية والتعميـ في إعداد اإلطار  ورجود لـ يرد

 .يالوطن
   المخاطر مراكز اإليوا  خالؿ إدارةوكذلؾ لـ يتطرؽ لدور وزارة التربية والتعميـ في 

ودورىا في التعامؿ مع برنامج األمـ المتحدة ووزارة التنمية االرجتماعية في صيانة 
وتأىيؿ المدارس كمراكز إيوا  وذلؾ مف خالؿ تحسيف المعايير المكانية وفؽ دليؿ 

 ختيار مراكز اإليوا .ات المعيارية الرجرا اإل
  ويررجع ذلؾ  ,التخطيط لمكوارث والرجيوزية الخاصة بالتربية والتعميـ غير واضحةيعتبر

تفاعؿ والمشاركة لممؤسسات التعميمية في ورش العمؿ التي أعدت مستوى ال ضعؼ إلى
لـ يتـ تمثيؿ وزارة التربية والتعميـ فييا وىذا يتوافؽ مع رأي  . حيثأثنا  انرجاز اإلطار

أف وزارة الداخمية أعدت اإلطار الوطني بدوف الررجوع عمى ـ( الذي أشار 2018)غيث, 
مرجموعة التعميـ خالؿ  إدارةومشاركة المؤسسات الشريكة وذات العالقة, كما أف عممية 

أف المرجموعات التي حددتيا الكوارث لـ تتضح بعد في اإلطار الوطني حيث 
(OCHA) لمحد مف الكوارث. لـ تقـ بعمميا وفقًا لممسؤوليات المنوطة بيا 
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 :التربية والتعميم برفح خطة ثانيًا: التعقيب عمى

التربية والتعميـ  وزارة مف المالحظ أف عممية التخطيط لألزمات والكوارث وحاالت الطوارئ في
تعتمد عمى منيج التخطيط الشمولي دوف تحديد التخطيط لممدارس وذلؾ وفؽ مستويات 

, حدةالمخاطر التي تختمؼ مف مدرسة ألخرى وفؽ البيئة العمرانية والمكانية لكؿ مدرسة عمى 
المحافظة التربية والتعميـ ب وزارة وقد ظير لمباحث العديد مف االحتيارجات غير المتوفرة في خطة

 :أىميا

  ضعؼ التقييـ المسبؽ لحرجـ المخاطر المتوقعة إذ أف الباحث وأثنا  الرجولة الميدانية
ظير لو العديد مف المخاطر المتوقع أف تحدث في الوسط المحيط لممدارس وقد تتأثر 

, كحدوث قصؼ رجوي مفارجئ حوؿ محيط المدرسة ىذه المدارس مف تمؾ المخاطر
لـ يعتمد  األزماتإلى أف مستوى التخطيط لمكوارث و  فةإضا, اإلخال  يصعببحيث 

ـ 2000عمى التحميؿ المسبؽ لحرجـ الكوارث والمخاطر التي حدثت خالؿ الفترة مف 
 .الحاليوحتى وقتنا 

  األزمة خالؿ بعض المخاطر ولكنيا لـ تتطرؽ إلى أسس  إدارة تناولت الخطة كيفية
وآلية استدامة العممية التعميمية في حاؿ استمرت المخاطر لفترات طويمة وقد ينتج عنيا 

أثنا  عزؿ بعض سابقًا تعطؿ في المدارس الحدودية إذ أنو وقعت نفس المشكمة 
عض المناطؽ الترجمعات العمرانية في انتفاضة األقصى في منطقة المواصي وب

 الحدودية.
  ومةوالموارد وتوزيعيا عمى المدارس وكيفية تطوير منظ اإلمكانياتالخطة لـ تحدد 

 مع أوليا  األمور في حاؿ الكوارث. اإللكترونيالتواصؿ 
  في حماية  األحمرلـ تتطرؽ الخطة لمتنسيؽ مع الرجيات المختصة وخاصة الصميب

الطمبة في حاؿ االعتدا ات العسكرية المفارجئة والتي تتطمب تأميف وحماية الطالب مف 
 أي خطر قادـ متوقع.

  لـ تشمؿ المدارس الحدودية عمميات التأىيؿ وتوفير متطمبات الوقاية والسالمة العامة
التربية وخطط التدريب عمى أعماؿ الطوارئ والرجيوزية ضمف المشروع الذي نفذتو وزارة 

والتعميـ العالي واليونيسيؼ والمديرية العامة لمدفاع المدني, وذلؾ مف خالؿ توفير 
 (.ـ2018وىذا يتوافؽ مع )شطا,  اآلمفمسارات وخطط اإلخال  

  الحظ الباحث أف المشاركة المرجتمعية في الدمج والتكيؼ مع المخاطر لـ تكف بالشكؿ
 تقدميا الرجيات الحكومية األخرى.المطموب وخاصة فيما يتعمؽ بالندوات التي 
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  تبيف لمباحث أف عمميات التدريب والتوعية في الفترات السابقة اقتصرت عمى التوعية
في  تقدميا ىيئة التورجيو السياسي والمعنوي التيمف المخاطر األمنية ضمف البرامج 

 ة.المحافظة وذلؾ في إطار حماية الطمبة مف المخاطر األمنية في المناطؽ الحدودي
  لـ تتضح معالـ مشاركة البمديات والمؤسسات المحمية في تنمية وتطوير البنية التحتية

 في الوسط المحيط لتوفير بيئة تعميمية آمنة لمطالب.
  تحتاج المدارس الحدودية لتنفيذ مناورات تدريبية ووىمية تحاكى المخاطر المتوقعة وذلؾ

ة ولرجنة الطوارئ األمنية ومشاركة بالتنسيؽ مع لرجنة الطوارئ المركزية في المحافظ
الطمبة في التدريب والتطوير عمى موارجية كافة المخاطر المتوقعة ضمف خطط 

 الرجيوزية واالستعداد ألي طارئ.
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 الفصـــــــــــــــــل الرابع
 المنيجية وطرق البحث

 تمهيد
 

 منهج الدارسة 1.4

ويعرؼ بأنو المنيج الذي يدرس , سة المنيج الوصفي التحميميراالد هالباحث في ىذاستخدـ 
ظاىرة أو حدثا أو قضية مورجودة حاليًا يمكف الحصوؿ منيا عمى معمومات ترجيب عف أسئمة 

ويحاوؿ الباحث مف  ,(83ص ,ـ1999البحث دوف تدخؿ مف الباحث فييا )األغا واألستاذ, 
ياناتيا وبياف العالقة بيف مكوناتيا واآلرا  التي تطرح حوليا, وىو خاللو وصؼ الظاىرة وتحميؿ ب

أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كميًا 
خضاعيا  عف طريؽ رجمع بيانات ومعمومات مقننة عف الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 

 .(125ـ, ص2009حميؿ )شبير, لمدراسة الدقيقة بالفحص والت

 مجتمع الدراسة4.2
يتمثؿ , (15ـ, ص2001وآخروف, )صبري التي تنتمي لمرجاؿ الدراسة وىو كؿ عناصر الظاىرة

الحدودية في مدينة رفح  ساسيةاألمرجتمع الدراسة المعمميف المشموليف ضمف المدارس الحكومية 
الشوكة -لمبنيف ساسيةاألغساف كنفاني -بنات ساسيةاأل( مدارس وىي )غساف كنفاني 3وتشمؿ )

 ( معمـ ومعممة.54) وعدد المعمميف بيذه المدارس الثانوية لبنات(

 عينة الدراسة 4.3
وقد تـ  ( معمـ ومعممة54عددىـ )مرجتمع الدراسة والبالغ  أفرادرجميع  عمى العينة اشتممت
 ( يوضح ذلؾ4.1والرجدوؿ رقـ)بطريقة قصدية  اختيارىـ

 تبعًا لمتغير )مكان العمل والجنس(يوضح التوزيع الكمي لعينة الدراسة  :(4.1جدول )
 العدد مكان العمل   العدد الجنس

 20 بنيف ساسيةاألمدرسة غساف كنفاني  24 ذكر
 

 أنثى
 

30 
 17 لمبنات ساسيةاألمدرسة مرمرة 

 17 مدرسة الشوكة الثانوية بنات
 54المرجموع الكمي 
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 الدراسة اةأد 4.4

تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية الحدودية لمدينة رفح مف  :استبانة
 الباحث(:/)إعداد

بعد االطالع عمى األدب التربوي, وفي ضو  الدراسات السابقة, وصؼ االستبانة:  4.4.1
المتعمقة بمشكمة الدراسة, واستطالع آرا  عينة مف المتخصصيف, عف طريؽ المقابالت 

 بتصميـ أداة الدراسة عمى النحو اآلتي: ثشخصية, قاـ الباحال

المعمومات الشخصية وتحتوي عمى المتغيرات )مكاف  مف : تتكوفاألول القسم 4.4.1.1
دورات إدارة الكوارث الحاصؿ عمييا,  العمؿ, الرجنس, العمر, المستوى التعميمي, سنوات الخبرة,

 مبكر لمكوارث(. ىؿ يورجد إنذار 

عبارة موزعة عمى  (46وتتكوف مف) ستبانةاال هىذعبارة عف محاور  القسم الثاني: 4.4.1.2
( فقرة, والمحور 12الكوارث ويحتوي عمى ) إدارة يقيس المعرفة ب األوؿثالثة محاور, فالمحور 

( فقرة, والمحور الثالث يقيس 15ات الوقائية ويحتوي عمى )رجرا الثاني يقيس المعرفة باإل
( فقرة. وتحتوي بنود االسترجابة لالستبانة عمى 19ورجيوزية المعمميف ويحتوي عمى )االستعداد 

( إلى دررجة الموافقة بشدة وتقؿ تدريرجًا لتصؿ لرقـ 10( بحيث يشير رقـ )10 -1مقياس تدرج )
 ( وىو المعارضة وبشدة.1)

 صدق اًلستبانة 4.4.2
ساتذة األية عمى مرجموعة مف األولتـ عرض االستبانة في صورتيا صدؽ المحكميف:  4.4.2.1

, حيث قاموا (5وعددىـ ) رجامعييف مف المتخصصيف ممف يعمموف في الرجامعات الفمسطينيةال
بإبدا  آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات االستبانة, ومدى انتما  الفقرات إلى كؿ محور مف 

التورجييات التي أبداىا  واستنادًا إلى, االستبانة, وكذلؾ وضوح صياغتيا المغوية محاور
التعديالت التي اتفؽ عمييا معظـ المحكميف, وعمى ضو  تمؾ  إرجرا المحكموف, قاـ الباحث ب

 ( فقرة.46) اآلف ما ىي عميو عمى ( فقرات مف االستبانة لتصبح7)اآلرا  تـ استبعاد 

بتطبيؽ : رجرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة صدق اًلتساق الداخمي 4.4.2.2
كؿ مرجاؿ مف  فقراتاالستبانة عمى عينة استطالعية, وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف 

مرجاالت االستبانة والدررجة الكمية لالستبانة وتراوحت معامالت االرتباط بيف فقرات االستبانة ما 
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( ويؤكد ذلؾ أف االستبانة تتمتع 0.01عند ) إحصائياوىي دالة ( 854.)** و (*386.)بيف 
 االتساؽ الداخمي لالستبانة: , ويبيف(4.2رقـ ) بدررجة عالية مف االتساؽ والرجدوؿ

 يوضح اًلتساق الداخمي لإلستبانة(:4.2جدول  )
 المحور الثالث المحور الثاني األول المحور

 معامل اًلرتباط الفقرة رقم معامل اًلرتباط رقم الفقرة معامل اًلرتباط رقم الفقرة
11 .386** 1.1 .753** ..1 .818** 

.1 .473** 111 .715** .11 .773** 

.1 .470** 1.1 .723** .11 .823** 

11 .434** 1.1 .763** .11 .467** 

.1 .476** 111 .602** ..1 .467** 

.1 .674** 1.1 .760** ..1 .769** 

11 .631** 111 .854** .11 .832** 

.1 .764** .11 .760** ..1 .731** 

11 .690** .11 .678** ..1 .576** 

111 .720** ..1 .638** .11 .651** 

111 .577** ..1 .770** ..1 .758** 

1.1 .604** .11 .736** .11 .613** 

 ..1 .792** 111 .703** 

..1 .782** 111 .790** 

.11 .789** 1.1 .783** 

 1.1 .794** 

111 .469** 

1.1 .844** 

1.1 .718** 

 الصدق البنائي 4.4.2.3

 محوربيف كؿ  االرتباطمعامؿ  باحتساب الصدؽ البنائي لالستبانة مف خالؿ حساب الباحث قاـ
 إدارة معامؿ االرتباط لمحور المعرفة ب لالستبانة فكافوالدررجة الكمية  االستبانة محاورمف 

.( ومحور االستعداد 594ات الوقائية )**رجرا باإل.(, ومحور المعرفة 601الكوارث ىي )**
 .ف المقياس يتمتع بثبات مرتفع نسبياً أ ( بمعني.775ورجيوزية المعممية )**

  Reliabilityثبات اًلستبانة  4.4.3

يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيرجة لو تـ إعادة توزيع االستبانة أكثر 
مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط, أو بعبارة أخرى أف ثبات االستبانة يعني االستقرار في 

مرات العينة عدة  أفرادنتائج االستبانة وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير في ما لو تـ إعادة توزيعيا عمى 
 خالؿ فترات زمنية معينة.
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العينة  أفرادخطوات التأكد مف ثبات االستبانة وذلؾ بعد تطبيقيا عمى  وأرجرى الباحث
 كرونباخ. االستطالعية بطريقتيف وىما الترجزئة النصفية ومعامؿ ألفا

 التجزئة النصفيةطريقة  4.4.3.1

بطريقة الترجزئة النصفية حيث  تـ استخداـ دررجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة
(, .816يتـ ترجزئة فقرات االستبانة إلى رجزأيف, فحصمت نتائج  الفقرات الفردية  عمى دررجة  )

بيف دررجات  (r)( ومف ثـ حساب معامؿ االرتباط .838دررجة )الونتائج الفقرات الزورجية عمى 
تصحيح معامؿ االرتباط  ( ثـ.913األسئمة الفردية ودررجات األسئمة الزورجية فكانت الدررجة )

(, وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدررجة .858بمعادلة بيرسوف براوف وحصؿ عمى دررجة )
 عالية مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 طريقة ألفا كرونباخ 4.4.3.2

عمى  حيث حصؿ امؿ ثبات االستبانة,استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ, وذلؾ إليرجاد مع
 .وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدررجة عالية مف الثبات (.976قيمة معامؿ الثبات الكمي )

طبيعية لبيانات متغيرات اختبار اعتدالية البيانات لمتأكد من صحة التوزيعات ال 4.4.3.4
 الدراسة

كما ىي  النتائجمف النتائج وقد كانت  لمتأكدShapiro-Wilk قاـ الباحث بحساب معادلة 
 (:3موضحة في الرجدوؿ رقـ )

 ألداة الدراسةلمتوزيعات الطبيعية  Shapiro-Wilkيوضح معادلة  :(4.3)رجدوؿ 

 االستنتاج القيمة االحتمالية Statistic Df االستبانة
 دالة إحصائياً  0.134 30 0.946 استعداد المعمميف لمكوارث

( وبيذا فيي 0.05مف ) أكبراالحتمالية رجا ت  ةأف القيميوضح ( 3مما ورد في رجدوؿ رقـ )
 . وعمى إثر ذلؾ سيتـ استخداـ االختبارات المعممية.تتبع التوزيعات الطبيعية
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 :ات تطبيق الدراسةإجراء4.5

  التي قد تفيد في الحصوؿ عمى  المدارس الحدودية في مدينة رفحقاـ الباحث بتحديد
 عينة الدراسة.

  وزارة لمخاطبة  اإلسالمية بالرجامعة العموـحصؿ الباحث عمى كتاب رسمي مف كمية
 .التربية والتعميـ العالي, ومف ثـ مخاطبة الوزارة  لممدارس المعنية

  بنيف, مدرسة مرمرة  ساسيةاألمدرسة غساف كنفاني وىي "  المدارستورجو الباحث إلى
 .عمى رجميع المعمميف االستبياناتوقاـ بتوزيع  مدرسة الشوكة الثانوية بنات" ,لمبنات ساسيةاأل

 معمـ ومعممة, لمبد  في  (54) المعمميف والذي عددىـث برجمع االستبيانات مف قاـ الباح
 .حصائيةالمعالرجات اإل إرجرا 

  بتفسير وتحميؿ النتائج.الباحث  قاـ اً وأخير 

 :حصائيةاألساليب اإل  4.6

 معادلة  (Shapiro-Wilk).لمتوزيعات الطبيعية لممتغيرات الدراسة 
 ( معامؿ ارتباطSpearman.) 
 ( معامؿ ارتباطPrearson.) 
 ( اختبارT.test.لعينتيف مختمفيف ) 

 أسموب ( تحميؿ التبايف األحاديOne Way ANOVA.) 

 .اختبار شيفيو 
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 المحك المعتمد: 

 حساب خالؿ مف الخاليا طوؿ تحديدب الباحثقاـ  فقد الدراسة,ي ىذه ف المعتمد المحؾ لتحديد
 لمحصوؿ المقياس في أكبر قيمة عمى تقسيمو ثـ (, ومف9=1-10) المقياس دررجات بيف المدى
 في قيمة أقؿىذه القيمة إلى  إضافة(, وبعد ذلؾ تـ 0.90=9/10أي ) الخمية طوؿ عمى

 وىكذا الخمية, ليذه األعمى الحد لتحديد وذلؾ ) صحيح واحد وىي المقياس بداية) المقياس
 :اآلتي الرجدوؿ في موضح ىو كما الخاليا طوؿ أصبح

 يوضح المحؾ المعتمد في الدراسة(: 4.4) رجدوؿ
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية

 10% -  19%مف  1 – 1.90مف 
 منخفضة رجدا

 19% -28%أكبر مف  1.90 -  2.80 أكبر مف 
 %28%- 37أكبر مف 2.80 –  3.70أكبر مف

 منخفضة
 37%- 46%أكبر مف 3.70 –  4.60أكبر مف
 46 %-55% أكبر مف  5.5- 4.60أكبر مف

 متوسطة
 55% - 64%مفاكبر  6.40- 5.5أكبر مف

 64% - 73%أكبر مف 7.30 - 6.40أكبر مف
 مرتفعة

 %73%- 82أكبر مف 8.20 - 7.30أكبر مف
 82%- 91%أكبر مف 9.10 - 8.20أكبر مف

 رجدا مرتفعة
 91 %-100% أكبر مف  10- 9.10أكبر مف
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 الفصـــــــــــــــــل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرىا

 النتائج عرض وتفسير 5.1

 األول التساؤل 5.1.1

 الكوارث لدى المعمميف بالمدارس الحكومية الحدودية بمدينة رفح؟ إدارةالمعرفة ب واقعما 
المعياري, والوزف  واالنحراؼ الحسابيولإلرجابة عمى ىذا التساؤؿ: استخدـ الباحث )المتوسط 

 :(5.1في رجدوؿ رقـ ) موضح ىو النسبي( كما
 الكوارث إدارة بالمعرفة  راؼ المعياري والوزف النسبي لمحورحيوضح المتوسط واالن (:5.1رجدوؿ )
 الترتيب الوزف النسبي المعياري االنحراؼ المتوسط الفقرات

1.  5.4815 2.00698 54.815 6 
2.  5.7222 2.09597 57.222 4 
3.  5.8519 1.89744 58.519 1 
4.  5.2593 2.52673 52.593 9 
5.  4.8519 2.31816 48.519 10 
6.  4.5000 2.27165 45 12 
7.  5.7407 2.06667 57.407 3 
8.  5.8148 1.87409 58.148 2 
9.  5.3148 2.09063 53.148 8 

10.  5.3333 2.22337 53.333 7 
11.  4.8519 2.19268 48.519 10 
12.  5.5926 2.24465 55.926 5 

 53.596 1.58988 5.3596 الدرجة الكمية

%( وىي 53.596( أف الوزف النسبي لمدررجة الكمية لممحور ىو )5.1يتضح مف الرجدوؿ رقـ )
يورجد معرفة بإدارة نص عمى أنو )الذي ت مف اثبات الفرضية متوسطة( وقد تحقؽ)بدررجة تقدير 

 (الكوارث بدررجة تقدير )متوسطة( لدى المعمميف في المدارس الحكومية الحدودية لمدينة رفح
 :اكانت المحورفي ىذا  تيففقر ولتفسير ذلؾ يظير مف خالؿ الرجدوؿ أعمى  

ات الالزم اتباعيا لمرحمة ما بعد جراءيوجد لدي المعرفة باإلوالتي نصت عمى "(, 3الفقرة رقـ )
وىي  %(58.519بوزف نسبي قدره ) ياألولاحتمت المرتبة ."حدوث الكارثة )مرحمة التعافي(
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دورات و  بإنشا قياـ مديرية التربية و التعميـ  ويعزو الباحث ذلؾ إلى متوسطة()بدررجة تقدير 
محاضرات توعوية في ىذا المرجاؿ مف ارجؿ التخفيؼ مف حدة الكوارث وخصوصا في مرحمة ما 

المدارس الحكومية  إدارة أف  ـ(2018)غيث,  أيضا  وىو ما ذكره  (مرحمة التعافي)بعد الكارثة 
عمميف و دمرجيـ مال ؼبتثقيرفح تقوـ –في محافظة رفح  بالتوافؽ مع مديرية التربية و التعميـ 

مديرية بصدد التخفيؼ مف حدة الكوارث و ترجنبيا فيما بعد و مضمف البرامج التعميمية التابعة ل
بورجود تعاوف و التزاـ مف فئة  ـ(2019)شطا, محاولة التعافي بعد حدوث الكارثة, وقد أفاد 

 الصحيحةالتصدي ليا بالمنيرجية العممية حوؿ الدورات التوعوية حوؿ ماىية الكوارث و  المعمميف
حيث تقوـ الوزارة بالتعاوف مع مديريات التربية والتعميـ بعد الكوارث والحاالت الطارئة في 

ـ وحرب  2008بعد الكارثة وظير ذلؾ رجميا بعد حرب عاـ  اترجرا باإلتصميـ برامج خاصة 
 .ؼاليونيسيـ. مثؿ حمالت التفريغ النفسي لمطالب وكانت ممولة مف  2014عاـ 

المدرسة بجمع المعمومات الصحيحة والدقيقة  إدارة تبادر  "(, والتي نصت عمى 8الفقرة رقـ )و 
وىي بدررجة  %(58.148) بوزف نسبي قدره الثانيةفاحتمت المرتبة "الكوارث  إدارة المتعمقة ب

اىتماـ مدرا  المدارس بالرجوانب العممية لمتخفيؼ مف  ويعزو الباحث ذلؾ إلىمتوسطة( )تقدير 
وقد ذكر  ,دنى معوقاتأحدة الكوارث المتعمقة بالمدارس مف ارجؿ استمرار العممية التعميمية دوف 

تقوـ برجمع  أفتيا ادار إالتي تقع في المناطؽ الحدودية يحتـ عمى  المدارسأف  ـ(2018)غيث, 
 أيضا  الكارثة  وذكر  إدارة عمومات الشاممة و الكافية المتعمقة التي تساعد عمى مالبيانات و ال

ومات التي تقع في المناطؽ الحدودية تقوـ برجمع المعم المدارسإدارة ف بأ ـ(2019)شطا, 
الكوارث المتوقع حدوثيا مف خالؿ رجمع البيانات المتعمقة سوا   الدقيقة و الشاممة في ما ىيو

مف أرجؿ  ةااللكترونيكانت مف مصادرىا المقرو ة أو المسموعة أو المرئية أو عف طريؽ المواقع 
 .ليا بالطرؽ الفعالة و المرجديةتحسيف قدرة التنبؤ بالكوارث لمتصدي 

 :اكانت المحورفي ىذا  تينفقر  دنى( أن أ5.1يتضح من الجدول رقم ) كما

الكوارث المعدة  إدارة امتمك المعرفة بخطط  "عمى  ا, والتي نصت(11والفقرة رقـ ) (5الفقرة رقـ )
فاحتمت "  الكوارث المتوقعة إدارة المدرسة قاعدة بيانات خاصة ب إدارة مسبقًا، تتوافر لدي 

متوسطة( )وىي بدررجة تقدير  %(48.519)قدره متساوي بوزف نسبي  قبؿ األخيرةالمرتبة 
المعمميف  بإطالعالمدرسة و مديرية التربية و التعميـ ال تقوـ  إدارة  أف ويعزو الباحث ذلؾ إلى

الكارثة بالمنيرجية العممية ىي مف العمـو  إدارة واف عموـ  لمكوارثالخطط المعدة لمتصدي  عمى
يورجد مختصيف في ىذا المرجاؿ بما يكفي لتعزيز قواعد البيانات لدى  الحديثة نوعا ما وبالتالي ال

خطط االستعداد لمكوارث و بأف  ـ(2018)غيث,  أفادو قد  ,ث المتوقعةر المدارس حاؿ الكوا



73 
 

غير معمنة لدى الرجميور نتيرجة الوضع الراىف لممرجريات المتباينة لقطاع غزة و  األدوارتقسيـ 
صية العممية وأف ىناؾ ضعؼ في الدورات التخص ,تحدث أفتعدد الكوارث التي مف الممكف 

المدرسة ال تحيط بكؿ الرجوانب  إدارة المتاحة مما يرجعؿ  باألدواتي ليا حوؿ الكوارث والتصد
 .المتعمقة بالكارثة

فاحتمت ، الكوارث " إدارة أستطيع بناء وتجييز فريق  "(, والتي نصت عمى 6الفقرة رقـ )و 
الباحث  ويعزووىي بدررجة تقدير )منخفضة(  %(45) منخفضة بوزف نسبي قدره األخيرةالمرتبة 
التطبيؽ العممي لصناعة و ب مواتالكوارث اى إدارة بالقائميف عمى الدورات المتعمقة  أف ذلؾ إلى

أنو يورجد ضعؼ  ـ(2018)غيث, ذكر  وقد ,ترجييز الخطط و تكويف الفرؽ المسترجيبة لمكوارث
وىو ما  الكوارث بكؿ رجوانبيا العممية و العممية إدارة في المواد و الدورات التخصصية حوؿ 

 .ـ(2019)شطا,  أيضا  أكده 

 الثاني التساؤل 5.1.2

رس الحكومية ات الوقائية لحدوث الكوارث لدى المعممين بالمداجراءالمعرفة باإل واقعما 
المتوسط الحسابي, ): استخدـ الباحث ولإلجابة عمى ىذا التساؤل ؟الحدودية بمدينة رفح

 :(5.2كما موضح في رجدوؿ ) المعياري, والوزف النسبي( واالنحراؼ
 الكوارث إدارة المعرفة ب واالنرجراؼ المعياري والوزف النسبي لمحوريوضح المتوسط (:5.2رجدوؿ )

 الترتيب الوزف النسبي المعياري االنحراؼ المتوسط الفقرات
1.  5.3889 2.06879 53.889 5 
2.  5.0926 1.93545 50.926 11 
3.  5.0370 1.99019 50.37 12 
4.  5.1296 2.28239 51.296 10 
5.  6.0926 2.34938 60.926 1 
6.  5.3148 2.16162 53.148 6 
7.  4.8148 2.08385 48.148 14 
8.  5.1852 2.08385 51.852 8 
9.  5.6296 2.17443 56.296 3 

10.  5.9074 2.33326 59.074 2 
11.  5.5370 2.44728 55.37 4 
12.  5.1481 2.39029 51.481 9 
13.  5.0000 2.44177 50 13 
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 الترتيب الوزف النسبي المعياري االنحراؼ المتوسط الفقرات
14.  5.2407 2.52486 52.407 7 

 47.407 2.25861 4.7407 الدرجة الكمية

%( 47.407( أن الوزن النسبي لمدرجة الكمية لممحور ىو )5.2يتضح من الجدول رقم )
يورجد معرفة اثبات الفرضية التي تنص عمى انو )متوسطة( وقد )وىي بدرجة تقدير 

لدى المعمميف في المدارس الحكومية الحدودية  الوقائية بدررجة تقدير )متوسطة(باإلرجرا ات 
الفقرة  :اكانت المحورفي ىذا  تينفقر ولتفسير ذلك يظير من خالل الجدول أعمى   لمدينة رفح

المدرسة الصيانة الدورية لألرجيزة والمعدات ووسائؿ  إدارة ترجري  (, والتي نصت عمى "5رقـ )
متوسطة( )%( وىي بدررجة تقدير 60.926بوزف نسبي قدره ) ىاألولاحتمت المرتبة  ."االتصاؿ

 دارة إلو المعدات التابعة  األرجيزةاىتماـ مدرا  المدارس بالمرافؽ و  إلى ويعزو الباحث ذلؾ
ورجود متابعة دورية مف قبؿ مديرية رفح التعميمية لمقياـ  ـ(2018)غيث, رسة و وقد ذكر دالم

وارث و كذلؾ تفقد كاالتصاؿ الخاصة بال أرجيزةالصيانة الدورية لممرافؽ و المعدات و  بأعماؿ
في نطاؽ  ةالحدودي لممدارسبشكؿ مستمر الرتفاع معدالت الخطورة  األرجيزةسالمة تمؾ 

 .المحافظة

قدرة عمى اتخاذ قرار اًلستمرار أو  المدرسة إدارة لدى  "(, والتي نصت عمى 10الفقرة رقـ )و 
وىي بدررجة  %(59.074) بوزف نسبي قدره الثانيةفاحتمت المرتبة "في حاًلت الكوارث  اإلخالء
رة التربية و ائالمعايير التي يتـ وضعيا مف قبؿ د ويعزو الباحث ذلؾ إلى متوسطة()تقدير 

في حاؿ تفاقـ الكوارث يتـ تحقيؽ مبدأ  ـ(2018)غيث,  ىاالتعميـ الختيار فئة المدرا  وقد ذكر 
التعميـ بما يتعمؽ  مديريةالمدرسة وفؽ الخطط المسبقة  إدارة الكوارث مف قبؿ  دارة إلالالمركزية 
 .بالكوارث

 :اكانت المحورفي ىذا  تينفقر  دنى( أن أ5يتضح من الجدول رقم ) كما

المنطقة التعميمية مناورات تدريبية بالشراكة  إدارة تنفذ  "(, والتي نصت عمى 13الفقرة رقـ )
وىي  %(50)قدره متساوي بوزف نسبي  األخيرةقبؿ فاحتمت المرتبة "  مع الجيات المختصة

 إلنشا الفنية و التقنية الالزمة  األدواتنقص  ويعزو الباحث ذلؾ إلىمتوسطة( )بدررجة تقدير 
ف الحصار المفروض عمى أكما  ـ(2018)غيث, , المدارسلدى  الرجيوزيةالمناورات و تفقد 
المناطؽ التعميمة في المحافظات تفتقر الى المعدات  إدارة السابقة رجعؿ  األعواـقطاع غزة منذ 

 .ةالتدريبيالالزمة لتطبيؽ المناورات  األدواتو 
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يتوفر خطة رصد المخاطر في المناطق الخطرة )خطة  "(, والتي نصت عمى 7الفقرة رقـ )و 
وىي بدررجة تقدير )متوسطة(  %(48.148) بوزف نسبي قدره األخيرةفاحتمت المرتبة ، األمان( "

لدى المدارس ناترجة عف نقص المعدات المتعمقة  األمافعدـ توفر خطة  الباحث ذلؾ إلى ويعزو
بعدـ ورجود خطط لرصد المخاطر  ـ(2018)غيث, داخؿ المدارس وقد ذكر  األمافو  باألمف
 .داخؿ المدارس األمافالمتاحة لتطبيؽ خطط  اإلمكانيات( لعدـ توفر األماف)خطة 

 التساؤل الثالث: 5.1.3

 ؟المعممين لمكوارث بالمدارس الحكومية الحدودية  بمدينة رفح وجيوزية استعداد واقعما 
المعياري, والوزف  واالنحراؼالمتوسط الحسابي, ): استخدـ الباحث ولإلجابة عمى ىذا التساؤل

 كما موضح في   النسبي(
 المعياري, والوزف النسبي واالنحراؼالمتوسط الحسابي, يوضح (:5.3)رجدوؿ 

 الترتيب الوزف النسبي المعياري االنحراؼ المتوسط الفقرات
1.  5.5185 2.61159 55.185 12 
2.  5.6296 2.45945 56.296 9 
3.  5.5556 2.32839 55.556 10 
4.  6.5556 2.49276 65.556 2 
5.  5.9815 2.27779 59.815 4 
6.  5.2778 2.20990 52.778 14 
7.  5.3148 2.36184 53.148 13 
8.  5.8148 2.08385 58.148 6 
9.  6.2037 2.33416 62.037 3 

10.  5.5370 2.39270 55.37 11 
11.  4.7407 2.28354 47.407 17 
12.  5.8704 2.54800 58.704 5 
13.  5.3148 2.51654 53.148 13 
14.  5.7778 2.56733 57.778 7 
15.  5.2222 2.25428 52.222 15 
16.  5.1296 2.51821 51.296 16 
17.  6.6852 2.66227 66.852 1 
18.  5.5556 2.52285 55.556 10 
19.  5.6667 2.98424 56.667 8 
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 الترتيب الوزف النسبي المعياري االنحراؼ المتوسط الفقرات
 56.501 1.83601 5.6501 الدرجة الكمية

%( وىي 56.501( أف الوزف النسبي لمدررجة الكمية لممحور ىو )5.3يتضح مف الرجدوؿ رقـ )
يورجد استعداد ورجيوزية لمكوارث تـ اثبات الفرضية التي تنص أنو )متوسطة( وقد )بدررجة تقدير 

 ولتفسير  لدى المعمميف في المدارس الحكومية الحدودية لمدينة رفح بدررجة تقدير )متوسطة(
(, والتي نصت 17الفقرة رقـ ) :اكانت المحورفي ىذا  تيففقر ذلؾ يظير مف خالؿ الرجدوؿ أعمى 

احتمت  "ل بيا في ارتفاع مستويات الكوارثيساىم الموقع الجغرافي لممدرسة التي أعم "عمى 
ويعزو الباحث ذلؾ %( وىي بدررجة تقدير )متوسطة( 66.852بوزف نسبي قدره ) ىاألولالمرتبة 

عمييا الدراسة ىي مدارس حدودية تبعد عف الخط الفاصؿ  أرجريتأف ىذه المدارس التي  إلى
لمدارس في دائرة الخطر و الوقوع في خضـ امما يرجعؿ ىذه  اتكيمو متر  3مسافة تقدر ب 

تقع في مستويات ىشاشة  المدارسأف ىذه  ـ(2018)غيث, وقد ذكر  .الكوارث بشكؿ مستمر
 .مرتفعة لكونيا في المناطؽ الحدودية و قد تعرضت تمؾ المناطؽ لمعديد مف الكوارث

قمة البيانات تساىم في ضعف المعرفة بالمخاطر الناتجة  "(, والتي نصت عمى 4الفقرة رقـ )و 
أف  ذلؾ إلىويعزو الباحث  %(65.556) بوزف نسبي قدره الثانيةفاحتمت المرتبة عن الكارثة " 

ف أ ـ(2018)غيث,  أفادعدـ المعرفة بطبيعة الكارثة قد ينتج عنيا تقدير موقؼ خاطئ وقد 
تطبيؽ القرارات  إمكانيةالكوارث في المدارس الحكومية في  إدارةتضع القائميف عمى  المديرية

الصحيحة و الموفقة لمتصدي لمكوارث و تساعد في تحسيف الرجيوزية لمتعامؿ مع الكوارث في 
 .الحاالت الطارئة

 :اكانت المحورفي ىذا  تينفقر  دنى( أن أ5.3يتضح من الجدول رقم ) كما

 لالستعداد" أتواصل مع الخبراء لمعرفة أخر المستجدات (, والتي نصت عمى 16الفقرة رقـ )
وىي بدررجة تقدير %( 51.296)قدره متساوي بوزف نسبي  قبؿ األخيرةفاحتمت المرتبة " لمكوارث

ضعؼ التواصؿ بيف مديرية التربية و التعميـ و الخبرا  في  ويعزو الباحث ذلؾ إلى)متوسطة(  
الحديثة لمتعامؿ مع  اإلداريةكونو احد العموـ  الشأفىذه المرجاؿ و نتيرجة قمة المختصيف بيا 

ورشات عمؿ بشاف مسترجدات  أوعدـ ورجود مقابالت ب ـ(2018)غيث, الكوارث و ىو ما أكده 
 .مع المختصيف أوالخبرة  أصحابالكوارث مع 

يتوفر دليل وطني يحدد مستويات الجيوزية واًلستعداد  "(, والتي نصت عمى 11الفقرة رقـ )و 
%( 47.407) بوزف نسبي قدره األخيرةفاحتمت المرتبة ، لكافة المخاطر الناتجة عن الكوارث "
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يحدد مستويات بورجود دليؿ وطني  ـ(2018)غيث, وىي بدررجة تقدير )متوسطة( وىو ما ذكره 
الجيوزية واًلستعداد لكافة المخاطر الناتجة عن الكوارث لكنو غير معمن، ويتم تطبيقو عمى 

 .(اإلطفاءو  اإلنقاذ ،اإلسعاف ،األمن ،اإلخالء)شكل دورات مثل 

 التساؤل الرابع 5.1.4

بين متوسطات استجابات  α≤ 0.05عند مستوى دًللة   إحصائيةذات دًللة  ىل توجد فروق
تعزى  (المبحوثين حول )تقييم استعداد المعممين لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح

تحميؿ التبايف  أسموبقاـ الباحث استخدـ  :ولإلجابة عمى ىذا التساؤل؟ )مكان العمل( لمتغير
المعمميف لمكوارث في  استعداد( لمكشؼ عف الفروؽ في تقييـ One Way ANOVAاألحادي )

 ( يوضح ذلؾ:7المدارس الحكومية بحسب متغير )مكاف العمؿ(. والرجدوؿ رقـ )
 ( يوضح الفروؽ في تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث بحسب متغير مكاف العمؿ.5.4)رجدوؿ 

مصدر  المحاور
 التباين

مجموع 
 المربعات

DF  متوسط
 المربعات

F  القيمة
 اًلحتمالية

 اًلستنتاج

 
محور المعرفة 

 الكوارث إدارة ب
 

بيف 
 المرجموعات

5.590 2 2.795 1.110 
 

.337 
 

 
 

داخؿ  غير دالة
 المرجموعات

128.380 51 2.517 
 

 53 133.970 المرجموع
محور المعرفة 

 ات الوقائيةرجرا باإل
 

بيف 
 المرجموعات

.301 2 .151 .045 
 

.956 
 

 
 

داخؿ  غير دالة
 المرجموعات

172.420 51 3.381 
 

 53 172.722 المرجموع
 استعدادمحور 

 وجيوزية المعممين
بيف 

 المرجموعات
4.483 2 2.241 .656 

 
.523 

 
 

 غير دالة
داخؿ 

 المرجموعات
174.177 51 3.415 

 
 53 178.660 المرجموع

( 337.الكوارث( ىي ) إدارةالمعرفة ب)لمحور ةاالحتماليأف القيـ  (5.4رجدوؿ ) يتضح مف
ورجيوزية المعمميف( ىي  استعداد( ومحور )956.الوقائية( ىي ) اترجرا باإلالمعرفة )ومحور
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 عندإحصائية  داللة ذاتفروؽ  تورجدتـ نفي الفرضية التي تنص عمى انو )( وبذلؾ 523.)
 المعمميف استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف استرجاباتمتوسط  بيف α≤ 0.05  داللة مستوى
وذلؾ بسبب أف القيـ  (العمؿ مكاف) لمتغير تعزى( رفح لمدينة الحكومية المدارس في لمكوارث
ة غير مقتصرة يالعممية التدريب أف( ويعزو الباحث ذلؾ إلى 0.05رجا ت اكبر مف ) ةاالحتمالي

 أوبؿ ىي عممية مستمرة عمى مدار الساعة ويمكف تطبيقيا داخؿ المدارس  فبمكاف و زماف معي
ممدارس المعرضة لممخاطر لويات األولانو يتـ وضع  ـ(2019)شطا,  عميو وأكدخاررجيا 

 .التي يتـ الدراسة عمييا والكوارث خاصة المدارس الحدودية التي مف ضمف العينة

 التساؤل الخامس 4.1.5

استجابات  بين متوسط α≤ 0.05عند مستوى دًللة   إحصائيةىل توجد فروق  ذات دًللة 
تعزى  (المبحوثين حول )تقييم استعداد المعممين لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح

لمكشؼ عف  (T.Testاختبار )استخدـ الباحث ولإلجابة عمى ىذا التساؤل  )الجنس(؟لمتغير
المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية بحسب متغير )الرجنس(.  استعدادالفروؽ في تقييـ 

 ( يوضح ذلؾ:8والرجدوؿ رقـ )
 المعمميف لمكوارث بحسب متغير الرجنس استعداديوضع الفروؽ في تقييـ  :(5.5رجدوؿ )

المتوسط  العدد المتغيرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

T  القيمة
 االحتمالية

 
 االستنتاج

محور المعرفة 
 الكوارث إدارة ب

 
 الرجنس

 688. 234. 1.60671 5.4167 24 ذكر
 

 غير دالة 
 234. 1.60230 5.3139 30 أنثى

محور المعرفة 
ات رجرا باإل

 الوقائية

 649. 550. 1.70863 5.4361 24 ذكر
 

 غير دالة 
 557. 1.89896 5.1622 30 أنثى

 استعدادمحور 
ورجيوزية 
 المعمميف

 غير دالة 276. 715. 1.65701 5.8509 24 ذكر
 730. 1.98067 5.4895 30 أنثى

( 688.الكوارث( ىي )إدارة المعرفة ب)لمحور ةاالحتماليأف القيـ ( 5.5رجدوؿ ) يتضح مف
ورجيوزية المعمميف( ىي  استعداد( ومحور )649.الوقائية( ىي ) اترجرا باإلالمعرفة )ومحور

 عندإحصائية  داللة ذاتفروؽ  تورجدتنص عمى أنو  )تـ نفي الفرضية التي ( وبذلؾ 276.)
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 المعمميف استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف استرجابات متوسط بيف α≤ 0.05  داللة مستوى
وذلؾ بسبب أف القيـ  (الرجنس) لمتغير تعزى (رفح لمدينة الحكومية المدارس في لمكوارث
ف طبيعة الرجنس ال تؤثر بيف ويعزو الباحث ذلؾ إلى أ (0.05)رجا ت اكبر مف  ةاالحتمالي
 استعدادالوقائية و اتجرا باإل المعرفة ,الكوارثإدارة ب المعرفةفي حوؿ  اإلناث أوالذكور 

ف المرأة ىي مستوى التدريبي وكذلؾ يعطي مؤشر أبسبب تمقييـ نفس ال ,المعلمين وجهوزية
يعطي مؤشر  الذية يضمف العممية التدريب إشراكيامف مكونات المرجتمع الفمسطيني و يمكف 

تتفؽ ىذه النتيرجة مع  .المنظمات الدولية عميو الكوارث كما حثتإدارة مشاركة المرأة في 
 .ـ(2011)ابومعمر, 

 التساؤل السادس 4.1.6

استجابات  بين متوسط α≤ 0.05عند مستوى دًللة   إحصائيةىل توجد فروق  ذات دًللة 
تعزى  (المبحوثين حول )تقييم استعداد المعممين لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح

تحميؿ التبايف األحادي  أسموباستخدـ الباحث  :ولإلجابة عمى ىذا التساؤل (؟العمر)لمتغير
(One Way ANOVA لمكشؼ عف الفروؽ في تقييـ )المعمميف لمكوارث في المدارس  استعداد

 :( يوضح ذلؾ9والرجدوؿ رقـ ) الحكومية بحسب متغير )العمر(.
 المعمميف لمكوارث بحسب متغير العمر استعداديوضع الفروؽ في تقييـ  :(5.6) رجدوؿ

مصدر  محاورال
 التباين

مجموع 
 المربعات

DF  متوسط
 المربعات

F  القيمة
 اًلحتمالية

 اًلستنتاج

 
إدارة ب المعرفة محور

 الكوارث

بين 
 المجموعات

12.820 3 4.273 1.764 
 

.166 
 

 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

121.150 50 2.423 
 53 133.970 المجموع 

 اتجرا باإل المعرفة محور
 الوقائية

بين 
 المجموعات

7.304 3 2.435 .736 
 

.536 
 

 
غير 
 دالة

داخل 
 المجموعات

165.418 50 3.308 
 53 172.722 المجموع 

 وجهوزية استعداد محور
 المعلمين

بين 
 المجموعات

4.998 3 1.666 .480 
 

.698 
 

 
غير  داخل 

 المجموعات

173.662 50 3.473 
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 دالة  53 178.660 المجموع

( 166.الكوارث( ىي ) إدارة المعرفة ب)لمحور ةاالحتماليأف القيـ  ( 5.6رجدوؿ ) يتضح مف
ورجيوزية المعمميف( ىي  استعداد( ومحور )536.الوقائية( ىي ) اترجرا باإلالمعرفة )ومحور

 مستوى عندإحصائية  داللة ذاتفروؽ  تورجد)تـ نفي الفرضي التي تنص عمى  ( وبذلؾ 698.)
 في لمكوارث المعمميف استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف استرجابات متوسط بيف α≤ 0.05  داللة

رجا ت  ةاالحتماليوذلؾ بسبب أف القيـ  (العمر) لمتغير تعزى (رفح لمدينة الحكومية المدارس
يؤثر ضمف المحاور المختمفة  ف متغير العمر ال( ويعزو الباحث ذلؾ إلى أ0.05مف )اكبر 

بسبب أف  ,المعمميف ورجيوزية استعدادالوقائية و  اترجرا باإل المعرفة ,الكوارثإدارة ب حوؿ المعرفة
ضمف برامج مرجدولة لدى  ريبيةالمعمميف ضمف المدارس الحكومية يتمقوف نفس الدورات التد

 .ـ(2011)ابومعمر, مديرية التربية و التعميـ وىذا يتفؽ مع دراسة 

 التساؤل السابع: 5.1.7

استجابات  بين متوسط α≤ 0.05عند مستوى دًللة   إحصائيةىل توجد فروق  ذات دًللة 
تعزى  (المبحوثين حول )تقييم استعداد المعممين لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح

تحميؿ التبايف  أسموباستخدـ الباحث : ولإلجابة عمى ىذا التساؤل )المستوى التعميمي(؟لمتغير
المعمميف لمكوارث في  استعداد( لمكشؼ عف الفروؽ في تقييـ One Way ANOVAاألحادي )

 ( يوضح ذلؾ:5.7والرجدوؿ رقـ ) المدارس الحكومية بحسب متغير )المستوى التعميمي(.
 المستوى التعميمي()المعمميف لمكوارث بحسب متغير استعداديوضع الفروؽ في تقييـ  :(5.7رجدوؿ )

مصدر  محاورال
 التباين

مجموع 
 المربعات

DF  متوسط
 المربعات

F  القيمة
 اًلحتمالية

 اًلستنتاج

محور 
المعرفة 

 إدارة ب
 الكوارث

 4.442 2 8.884 بين المجموعات
1.811 

 
.174 

 

 
 

داخل  غير دالة
 المجموعات

125.086 51 2.453 
 53 133.970 المجموع 

محور 
المعرفة 

ات جراءباإل
 الوقائية

 2.177 2 4.355 بين المجموعات
.660 

 
.521 

 

 
 

 غير دالة
داخل 

 المجموعات
168.367 51 3.301 

 53 172.722 المجموع 
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محور 
 استعداد

وجيوزية 
 المعممين

 1.928 2 3.856 بين المجموعات
.562 

 
.573 

 

 
 غير دالة

داخؿ 
 3.428 51 174.804 المرجموعات

 
 53 178.660 المجموع

( 174.الكوارث( ىي ) إدارة المعرفة ب)لمحور ةاالحتمالي(  أف القيـ 5.7يتضح مف رجدوؿ )
ورجيوزية المعمميف( ىي  استعداد( ومحور )521.الوقائية( ىي ) اترجرا باإلالمعرفة )ومحور

ال تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند تـ نفي الفرضية التي تنص عمى انو  )( وبذلؾ 537.)
تقييـ استعداد المعمميف ) بيف متوسط استرجابات المبحوثيف حوؿ α≤ 0.05  مستوى داللة

وذلؾ بسبب أف  (المستوى التعميمي) تعزى لمتغير (لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح
( ويعزو الباحث ذلؾ إلى المستوى التعميمي لدى 0.05رجا ت اكبر مف ) ةالقيـ االحتمالي

موظفي مديرية التربية و التعميـ يرجتازوف المرحمة الرجامعة بالتخصصات العممية ضمف برامج 
ىادفة تشرؼ عمييا وزارة التربية و التعميـ العالي واف اختبارات التوظيؼ التي يتقدـ ليا المعمموف 

بارات موحدة ومنظمة مف قبؿ ووزارة التعميـ العالي وىذا يتفؽ مع دراسة و المعممات ىي اخت
 .ـ(2011)ابومعمر, 

 التساؤل الثامن: 5.1.8

استجابات  بين متوسط α≤ 0.05عند مستوى دًللة   إحصائيةىل توجد فروق  ذات دًللة 
تعزى  (المبحوثين حول )تقييم استعداد المعممين لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح

تحميؿ التبايف  أسموباستخدـ الباحث : ولإلجابة عمى ىذا التساؤل (؟عدد سنوات الخبرة)لمتغير
المعمميف لمكوارث في  استعداد( لمكشؼ عف الفروؽ في تقييـ One Way ANOVAاألحادي )

 ( يوضح ذلؾ:5.8والرجدوؿ رقـ )(.عدد سنوات الخبرةالمدارس الحكومية بحسب متغير )
 المعمميف بحسب متغير )عدد سنوات الخبرة( استعداديوضع الفروؽ في تقييـ  :(5.8)رجدوؿ 

مصدر  محاورال
 التباين

مجموع 
 المربعات

DF  متوسط
 المربعات

F  القيمة
 اًلحتمالية

 اًلستنتاج

 محور
 المعرفة

إدارة ب
 الكوارث

 

 6.678 3 20.034 بين المجموعات
2.931 

 
.042 

 

 
 

داخل  دالة
 المجموعات

113.936 50 2.279 
 53 133.970 المجموع 
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 محور
 المعرفة

 اتجرا باإل
 الوقائية

 

 1.577 3 4.731 بين المجموعات
.469 

 
.705 

 

 
 

 غير دالة
داخل 

 المجموعات
167.991 50 3.360 

 53 172.722 المجموع 

 محور
 استعداد

 وجهوزية
 المعلمين

 6.268 3 18.804 بين المجموعات
1.960 

 
.132 

 

 
داخل  غير دالة

 المجموعات
159.856 50 3.197 

 53 178.660 المجموع 

( 705.الوقائية( ىي ) اترجرا باإلالمعرفة )لمحور ةاالحتماليأف القيـ  ( 5.8رجدوؿ ) يتضح مف
الفرضية التي تنص عمى  نفيتـ ( وبذلؾ 132.ورجيوزية المعمميف( ىي ) استعدادومحور )

 استرجابات متوسط بيف α≤ 0.05  داللة مستوى عندإحصائية  داللة ذاتفروؽ  تورجد)
تعزى  (المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف
استعداد ورجيوزية  ,المعرفة باإلرجرا ات الوقائيةالمحاور )بحسب  (عدد سنوات الخبرة) لممتغير
وقد تـ التحقؽ واثبات ( 0.05رجا ت اكبر مف ) ةوذلؾ بسبب أف القيـ االحتمالي( المعمميف

 متعمؽويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الكوارث إدارة ب محور المعرفةالفرضة الخاصة  بمحور 
بسبب تنامي القدرات العقمية  ,والمعمومات في المدارس الحكومية المعمميفبسنوات الخبرة لدى 

الكوارث بمختمؼ مع خبرة و كفا ة لمتعامؿ  أصحابمما يرجعميـ  ,مع زيادة سنوات الخبرة لدييـ
مرتبطة المعمميف غير  ورجيوزية استعدادالوقائية و  اترجرا باإل عمى خالؼ أف المعرفة) ,أنواعيا

يمكف ترجاىؿ  بسنوات الخبرة كونيا عممية عممية منظمة مرتبطة بخطوات منيرجية متسمسمة و ال
 و استعداد و رجيوزية المعمميف.ات الوقائية أرجرا أي مف اإل

 إدارة ( ورجود فروؽ دالة إحصائيًا في محور )المعرفة ب5.8تضح مف الرجدوؿ رقـ )اكما و 
( 5.0وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) 042.))الكوارث( فكانت القيمة االحتمالية 

 ( يوضح ذلؾ:12شيفيو والرجدوؿ رقـ ) اختبار باستخداـالفروؽ قاـ الباحث  اترجاهولمتحقؽ مف 
سنوات الكوارث بحسب متغير )عدد  إدارة الفروؽ في محور المعرفة ب اترجاه( يوضح اختبار شيفيو 5.9رجدوؿ )

 الخبرة(

 5أقؿ مف  
4.3684 

 10-5مف
5.9789 

 15 -10مف
6.06556 

 15أكثر مف
5.0316 
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    0 4.3684       5أقؿ مف 
   0 30667. 5.9789      10-5مف 
  0 03259. 47407. 6.06556   15 -10مف

 0 94737. 1.09500* *473333.   5.0316   15أكثر مف 

 0.05*دالة عند 

( لصالح 15( و )أكثر مف10أقؿ مف -5( ورجود فروؽ بيف )مف5.10رقـ )يتضح مف رجدوؿ 
( لصالح أكثر 15أكثر مف )( و 5أقؿ مف )(, كما تورجد فروؽ ما بيف 10أقؿ مف -5)مف

كمما زادت سنوات  ىولـ يوضح الرجدوؿ فروؽ اخرى ويعزو الباحث ذلؾ إل( 15أكثر مف )
ـ ,  2012ـ , 2008ث حروب وىي عاـ )الخبرة تزداد المعرفة والميارات حيث شيدوا ثال

)داود, الرجوية والعديد مف الحاالت الطارئة  وىذا يتوافؽ مع  المنخفضاتـ( والعديد مف  2014
 .ـ(2018)اليرش, ,  ـ(2018
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 التساؤل التاسع 5.1.9

استجابات  بين متوسط α≤ 0.05عند مستوى دًللة   إحصائيةىل توجد فروق  ذات دًللة 
تعزى  (المبحوثين حول )تقييم استعداد المعممين لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح

اختبار استخدـ الباحث ولإلجابة عمى ىذا التساؤل  (؟ىل حصمت عمى دورات)لمتغير
(T.Test)  المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية  استعدادلمكشؼ عف الفروؽ في تقييـ

 ( يوضح ذلؾ:5.11(. والرجدوؿ رقـ )ىؿ حصمت عمى دوراتبحسب متغير )
 المعمميف بحسب متغير )ىؿ حصمت عمى دورات(. استعداديوضع الفروؽ في تقييـ  :(5.11رجدوؿ )

المتوسط  العدد المتغيرات
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

T  القيمة
 اًلحتمالية

 

 اًلستنتاج
 محور

 المعرفة
إدارة ب

 الكوارث

ىل 
حصمت 

 عمى
 دورة

 549. 1.646 1.52047 5.8167 20 نعم
 

 غير دالة 
 1.666 1.58981 5.0907 34 ًل

 محور
 المعرفة

 اتجرا باإل
 الوقائية

 275. 692. 1.59244 5.5067 20 نعم
 

 غير دالة 
 728. 1.93034 5.1529 34 ًل

 محور
 استعداد

 وجهوزية
 المعلمين

 غير دالة 406. 2.127 1.64514 6.3211 20 نعم

 2.194 1.84996 5.2554 34 ًل

( 549.الكوارث( ىي ) إدارة المعرفة ب)لمحور ةاالحتماليأف القيـ  ( 5.11رجدوؿ ) يتضح مف
ورجيوزية المعمميف( ىي  استعداد( ومحور )275.الوقائية( ىي ) اترجرا باإلالمعرفة )ومحور

تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند )وبذلؾ تـ نفي الفرض الذي ينص عمى انو ( 406.)
تقييـ استعداد المعمميف ) بيف متوسط استرجابات المبحوثيف حوؿ α≤ 0.05  مستوى داللة

بحسب  .ىؿ حصمت عمى دورات() تعزى لممتغير (لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح
( ويعزو 0.05رجا ت اكبر مف ) ةوذلؾ بسبب أف القيـ االحتمالي (ىؿ حصمت عمى دورة)متغير 

لـ  ؼاليونيسيالباحث ذلؾ إلى: مشروع التدريب التي تقدمة وزارة التربية والتعميـ بالتنسيؽ مع 
الطاقـ التدريسي وىذا يتوافؽ مع  أعضا لكافة  والتأىيؿيدرج ىذه المدارس عمى رجدوؿ التدريب 

ورجد في كؿ مدرسة لرجنة طوارئ مكونة مف تانو  ـ(2019)شطا, وذكر  ـ(2018)غيث, رأي 
خر مف المرجتمع مف المعمميف و آ وأعضا مدير المدرسة ونائبة ومنسؽ الصحة بالمدرسة 

 .(صديؽ المدرسة)المحمي 
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 التساؤل العاشر 5.1.10

استجابات  بين متوسط α≤ 0.05عند مستوى دًللة   إحصائيةىل توجد فروق  ذات دًللة 
تعزى  (المبحوثين حول )تقييم استعداد المعممين لمكوارث في المدارس الحكومية لمدينة رفح

اختبار استخدـ الباحث  ولإلجابة عمى ىذا التساؤل ؟ثكوار ىل يوجد إنذار مبكر لم)لمتغير
(T.Test)  المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية  استعدادلمكشؼ عف الفروؽ في تقييـ

 ( يوضح ذلؾ:5.12(. والرجدوؿ رقـ )ثر واكىؿ يورجد إنذار مبكر لمبحسب متغير )
 (ثلمكوار مبكر  المعمميف بحسب متغير )ىؿ يورجد إنذار استعداديوضع الفروؽ في تقييـ  :(5.12) رجدوؿ

المتوسط  العدد المتغيرات
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

T  القيمة
 اًلحتمالية

 
 اًلستنتاج

 المعرفة محور
إدارة ب

 الكوارث

 
 

ىل يوجد 
إنذار مبكر 

 لمكوارث
 

 253. 1.184 1.49310 5.6558 23 نعم
 

 غير دالة 
 1.201 1.64730 5.1398 31 ًل

 المعرفة محور
 اتجرا باإل

 الوقائية

 316. 433.- 1.65105 5.1594 23 نعم
 

 غير دالة 
 444.- 1.93330 5.3763 31 ًل

 استعداد محور
 وجهوزية
 المعلمين

 غير دالة 751. 477. 1.90521 5.7895 23 نعم

 473. 1.80763 5.5467 31 ًل

( 253.الكوارث( ىي ) إدارة المعرفة ب)لمحور ةاالحتماليأف القيـ  ( 5.12رجدوؿ ) يتضح مف
ورجيوزية المعمميف( ىي  استعدادومحور )( 316.الوقائية( ىي ) اترجرا باإلالمعرفة )ومحور

  )تورجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةالذي ينص الفرضتـ نفي  ولقد( 751.)
0.05 ≥α تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس ) بيف متوسط استرجابات المبحوثيف حوؿ

وذلؾ بسبب أف القيـ  لمكوارث(ىؿ يورجد إنذار مبكر )بحسب متغير  (الحكومية لمدينة رفح
 إلىعدـ دخوؿ ىذه المدارس  ( ويعزو الباحث ذلؾ إلى:0.05رجا ت اكبر مف ) ةاالحتمالي
ىذا  .ؼاليونيسيالطارئة المموؿ مف  ألعماؿضمف مشروع رجيوزية المدارس  التأىيؿنطاؽ 

مبكر في المدرسة نتيرجة الضعؼ  إنذار أرجيزةانو ال يورجد  ـ(2019)شطا,  رأييتوافؽ مع 
 .المتاحة اإلمكانياتو الشديد في التمويؿ 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 مقدمة
النتائج التي توصمت ليا الدراسة , حيث بعد قياـ  ألىـ يتضمف ىذا الفصؿ ممخصاً 

الدراسة  أسئمةالباحث بتغطية الرجوانب النظرية والعممية لموضوع الدراسة وتحميؿ ومناقشة 
لحدودية لمدينة المتعمقة بموضوع تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية ا

 :التالي إلىرفح تـ التوصؿ 
 النتائج 6.1

 الكوارث  لدى المعمميف في المدارس الحكومية الحدودية لمدينة رفح إدارة ورجد معرفة بت-1
 .)متوسطة(%( وىي 53.596) بدررجة تقدير

 ات الوقائية لدى المعمميف في المدارس الحكومية الحدودية لمدينة رفحرجرا ورجد معرفة باإلت -2
 .متوسطة()%( وىي بدررجة تقدير47.407لممحور ىو ) بدررجة تقدير

لدى المعمميف في المدارس الحكومية الحدودية لمدينة رفح يورجد استعداد ورجيوزية لمكوارث  -3
 .متوسطة()%( وىي بدررجة تقدير 56.501) بدررجة تقدير

 استرجابات متوسط بيف α≤ 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ تورجد ال -4
التي ( رفح لمدينة الحكومية المدارس في لمكوارث المعمميف استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف

ات الوقائية رجرا الكوارث  والمعرفة باإل إدارة تضمف ثالث محاور رئيسية وىي المعرفة بت
تشمؿ ثالث مدارس وىي  التيو  (العمؿ مكاف) لمتغير تعزىواستعداد المعمميف لمكوارث التي  

لمبنات , مدرسة الشوكة الثانوية  ساسيةاأل مرمرهلمبنيف , مدرسة  ساسيةاأل)غساف كنفاني 
 .لمبنات(

 استرجابات متوسط بيف α≤ 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ تورجد ال-5
التي ( رفح لمدينة الحكومية المدارس في لمكوارث المعمميف استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف

ات الوقائية رجرا الكوارث  والمعرفة باإل إدارة محاور رئيسية وىي المعرفة ب ةيتضمف ثالث
 .الرجنس( (لمتغير تعزىواستعداد المعمميف لمكوارث التي  
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 استرجابات متوسط بيف α≤ 0.05  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ تورجدال -6
التي ( رفح لمدينة الحكومية المدارس في لمكوارث المعمميف استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف

ات الوقائية رجرا الكوارث  والمعرفة باإل إدارة محاور رئيسية وىي المعرفة ب ةيتضمف ثالث
 30سنة ,  سنة 30ي يشمؿ )اقؿ مف الذ (العمر)لمتغير تعزىواستعداد المعمميف لمكوارث التي  

 .(سنة فأكثر 50سنة ,  50اقؿ مف  إلىسنة  40سنة ,  40اقؿ مف  ىلإ

 استرجابات متوسط بيف α≤ 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ تورجد ال -7
التي ( رفح لمدينة الحكومية المدارس في لمكوارث المعمميف استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف

ات الوقائية رجرا الكوارث  والمعرفة باإل إدارة محاور رئيسية وىي المعرفة ب ةتضمف ثالثت
, مي الذي يشمؿ )دبموـلمتغير المستوى التعمي تعزىواستعداد المعمميف لمكوارث التي  

 .(, مارجستير فأعمىبكالوريوس

 استرجابات متوسط بيف α≤ 0.05  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ تورجد-8
التي ( رفح لمدينة الحكومية المدارس في لمكوارث المعمميف استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف

ات الوقائية رجرا الكوارث  والمعرفة باإل إدارة محاور رئيسية وىي المعرفة ب ةتضمف ثالثت
ورجد فروؽ بيف ف ىناؾ تلمسنوات الخبرة لكف تظير أ تعزىواستعداد المعمميف لمكوارث التي  

(, كما تورجد فروؽ ما بيف 10أقؿ مف -5( لصالح )مف15( و )أكثر مف10أقؿ مف -5)مف
 .(15أكثر مف )( لصالح أكثر 15أكثر مف )( و 5أقؿ مف )

 استرجابات متوسط بيف α≤ 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ تورجد ال -9
التي ( رفح لمدينة الحكومية المدارس في لمكوارث المعمميف استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف

ات الوقائية رجرا الكوارث  والمعرفة باإل إدارة محاور رئيسية وىي المعرفة ب ةتضمف ثالثت
 .(لمتغير)الحصوؿ عمى الدورات تعزىواستعداد المعمميف لمكوارث التي  

 استرجابات متوسط بيف α≤ 0.05 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ تورجد ال -10
التي ( رفح لمدينة الحكومية المدارس في لمكوارث المعمميف استعداد تقييـ) حوؿ المبحوثيف

ات الوقائية رجرا الكوارث  والمعرفة باإل إدارة محاور رئيسية وىي المعرفة ب ةتضمف ثالثت
 .(ثر واكىؿ يورجد إنذار مبكر لم) تعزىواستعداد المعمميف لمكوارث التي  
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 التوصيات 6.2

الدراسة تـ  أسئمةلييا بعد تحميؿ ومناقشة النتائج التي توصمت إبعد قياـ الباحث باستعراض 
 مرجموعة مف التوصيات عمى النحو التالي: إلىالتوصؿ في ضوئيا 

يـ لدييـ بحيث يشمؿ الف المدارسلكوارث لدى المعمميف في اإدارة ضرورة إعادة الفيـ لمفيوـ -1
 , وليس مف بعد وقوع الكارثة.أثنا  الكارثة وما بعدىاو لمرحمة ما قبؿ الكارثة أ

الكوارث والطوارئ  إدارة إليرجاد رجسـ دائـ يختص ب اإلمكانياتضرورة العمؿ عمى توفير  -2
اىيـ الموحدة لمتعامؿ فيما ييا بوضع السياسات والمفية التربية والتعميـ برفح يوكؿ إلفي مدير 
 بينيـ.

بالخبرا   االستعانةالكوارث المتوقعة و إدارة ضرورة توفير قاعدة بيانات خاصة ب-3
ية التربية والتعميـ الكوارث في مدير  دارة والمتخصصيف بالمرجاؿ وبالتالي دعـ برامج تدريبية إل

 بمدينة رفح.

ضرورة المتابعة المستمرة والتقييـ الدوري لألرجيزة والمعدات ووسائؿ االتصاؿ في المدارس  -4
المناطؽ الحدودية  أىمياممدارس الحكومية وخاصة في المناطؽ المعرضة لممخاطر و لالتابعة 

  .في المحافظة

سوا  خطة شاممة تدعميا  (األمافخطة )ضرورة وأىمية توارجد خطة لموقاية مف المخاطر -5
المتاحة وتوفير  اإلمكانياتمديرية التربية والتعميـ في كؿ مدرسة وخاصة المدارس الحدودية ب

 الدعـ الالـز لتوفيرىا بأسرع وقت ممكف.

الوقاية واإلطفا  وضرورة توفير  أرجيزةضرورة العمؿ عمى التدريب العممي عمى استخداـ  -6
بمختمؼ مستوياتيا خاصة بالمدارس الحكومية الحدودية كرصد لمحدود والمناطؽ  إنذار أرجيزة

القريبة منيا وتحديثيا بشكؿ مستمر وعدـ االكتفا  بالتدريب السنوي بكؿ التدريب المستمر 
 ات الوقائيةرجرا حديثة وفعالة خاصة باإل أرجيزةواستخداـ 

ات األمف والسالمة إثنا  إرجرا ي واتخاذ الحد األدنى مف األولأىمية تعميـ ثقافة اإلسعاؼ  -7
 أو في حالة المنخفضات الرجوية.وقوع حادث قريب  أوالقصؼ 

التدريب العممي لحاالت الطوارئ وعمؿ مناورات تدريبية  ىوضرورة العمؿ عم أىمية  -8
 المختصة ومؤسسات المرجتمع المحمي. بالشراكة مع المؤسسات
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 أثنا محتممة ال إلرجرا ات اإلخال محاكاة الالتدريب المستمر في المدارس عمى  أىمية -9
  .والسالمة المتاحة وقت الكارثة األمف إمكانياتالكوارث والتدريب عمى 

الكارثة مف خالؿ وسيمة سيمة الوصوؿ  أثنا  األمور أوليا تواصؿ مع اللية أىمية تحديد آ-10
اإلعالـ المتنوعة خاصة داخؿ وسائؿ  أوومتاحة ومحددة بشكؿ رجيد ومتفؽ عمييا كالراديو 

 مدينة رفح.

ضرورة دعوة فريؽ مف الخبرا  المتخصصيف لتدريب المعمميف وعمؿ المناورات التدريبية  -11
 .لعممية والواقعية وتزويدىـ بأخر المسترجدات لالستعداد لمكوارثا

 واألفكارعمؿ ورشات عمؿ بشكؿ دوري أي لقا ات دورية لتقديـ الرؤى والتصورات  -12
واالستفادة مف الخبرات السابقة لبعض المعمميف وبالتالي يعطي منيج التخطيط التشاركي مع 

 .تحسيف االستعداد والرجيوزية بكفا ة ىالمعمميف ويعمؿ عم

العمؿ عمى توفير دليؿ وطني كامؿ وشامؿ ومتاح  لممعمميف لتعزيز مستويات االستعداد  -13
 .والرجيوزية لدييـ يشمؿ كافة المخاطر الناترجة عف الكوارث

العمؿ عمى بنا  البيانات والمعمومات الخاصة بالمخاطر الناترجة عف الكوارث في كؿ  -14
 .المدارس الحدودية وخصوصاً مف مدارس المحافظة  مدرسة

ضرورة المشاركة  في وضع خطط االستعداد والرجيوزية لممحافظة مف قبؿ لرجنة الطوارئ -15
 .التابعة لكؿ مدرسة وبالتالي تعطي استرجابة فعالة وقوية
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 لمراجعاو  المصادر
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 لمراجعاالمصادر و 

 
 المصادر

 القراف الكريـ. .1

 المراجع بالمغة العربية :أوًلً 

 المرارجع العربية 
الكوارث ومستوى نرجاحيا في قطاع غزة)دراسة حالة دور وزارة  إدارة متطمبات ـ(.2015, حبيب عبداهلل.)أبو زايد

,)رسالة مارجستير غير منشورة(,الرجامعة 2013الداخمية الفمسطينية في موارجية منخفض إليسكا ديسمبر 
 غزة.-اإلسالمية, فمسطيف

,)رسالة مارجستير غير منشورة(,رجامعة سكاف المخيمات في قطاع غزةـ(. 1991أحمد خميؿ.) أبو سمرة,
 القاىرة-األزىر, رجميورية مصر العربية

-رجامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية, الرياض ,1موارجية الكوارث الغير تقميدية,طـ(. 2009عباس.) أبو شامة,
 المممكة العربية السعودية. 

التحميؿ المكاني لمخدمات التعميمية في محافظة رفح باستخداـ نظـ المعمومات ـ( 2015أبو شنب, سيير.)
 غزة. -,)رسالة مارجستير منشورة( ,الرجامعة اإلسالمية, فمسطيفGISالرجغرافية

توارجييا  التيالتعميمية  األزماتإدارة دور مديريات التربية والتعميـ في ـ(. 2011ماىر محمد.) أبو معمر,
-,)رسالة مارجستير غير منشورة( رجامعة األزىر,فمسطيفالمدارس الحكومية في محافظة غزة وسبؿ تطويره

 غزة.

,  ISDRالدولية لمحد مف الكوارث  اإلستراتيرجية, األحمر واليالؿ األحمراالتحاد الدولي لمرجمعيات الصميب 
 .ـ 2002

ات السالمة في مدارس التعميـ األساسي إرجرا (. تقييـ 2016) اصبيرة, ىاشـ. وحيدر, فواز. وكنعاف, كميت
 .79-50 .(4)37مرجمة العمـو الصحي .الحكومية في الالذقية

 ـ.2021-2018العمؿ االستراتيرجي لميونسكو لمتعميـ في حاالت الطوارئ في المنطقة العربية  إطار

-,رجامعة األقصى,فمسطيف1ط.التربويمقدمة في تصميـ البحث (. 1999)., محموداألستاذو  إحسافاألغا, 
 غزة.

ؼ العربية لمعمـو ,رجامعة ناي2ط, مرجابية أخطار الكوارث وعمميات التدخؿ.ـ(. 1988آورفمي,عمى. )
 .األمنية,الرياض
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 .الكوارث إدارة ـ. برنامج التدريب عمى 1992.( UNDP)اإلنمائيالمتحدة  األمـبرنامج 

 (. برنامج التدريب عمى إدارة الكوارث.2005) برنامج األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية

 .ـ2015مارس عاـ  3يا في تركيا لمحد مف مخاطر الكوارث الذي حدث في كبياف أنطا

 االستراتيرجية الدولية لمحد مف الكوارث. .(ـ2013-2011.)تقرير وطني مرحمي عف تنفيذ إطار عمؿ ىيوغو

في المستشفيات الحكومية في قطاع  األزماتإدارةواقع استخداـ أساليب ـ(.2006(الرجديمي, ربحي عبد القادر
 غزة.-,)رسالة مارجستير منشورة(, الرجامعة اإلسالمية, فمسطيفغزة

ممخص المسح الشامؿ لممباني والمنيشآت والسكاف والمساكف (. 2018الرجياز المركزي لإلحصا  الفمسطيني. )
 راـ اهلل: مركز االحصا . .2017

والممتمكات المدرسية  األرواحات الوقاية والترجييز المسبؽ لحماية إرجرا .ـ(2011),عزا  بنت حميد,الحبيشي 
 ,سمطة عماف.112-90( 37)5,مرجمة التطوير التربويالكوارث,دار المنظومة,  آثارمف 

لموارجية االعتبارات التصميمية لمشاريع االسكاف لتحقيؽ األمف واألماف ـ(. 2012حمد منير. ) ,الحداد
 غزة.-رسالة مارجستير غير منشورة( الرجامعة اإلسالمية, فمسطيف),الكوارث

, رجامعة 2ط.(. تطوير مفيـو األمف والسالمة في المؤسسات التعميمية2016. ), مارجدعبيدو  معيمي, الحربي
 .األمنيةنايؼ العربية  لمعمـو 

في  األزماتإدارة ودوره في  ()باستخداـ نموذج ماكينزيتحميؿ البيئة الداخمية (.2018داود,افناف وسيـ. )مارس, 
,)رسالة مارجستير غير قطاع غزة دراسة تطبيقية عمى المديرية العامة لمدفاع المدني الفمسطيني

 غزة.-منشورة(,الرجامعة اإلسالمية,فمسطيف

 ـ2012لحاالت الطوارئ في دبي ابريؿ عاـ  سترجابةولإلستعداد إلل إرشاد دليؿ

 .2015, العراقي "نصائح التأىب لممواطنيف في حاالت الطوارئ األحمردليؿ رجمعية اليالؿ 

ضباط الدفاع المدني  ىوالكوارث دراسة مسحية عم األزماتدارة مدي الرجاىزية إلـ(.201(1الرضيع ,خالد وليد 
 غزة.-,)رسالة مارجستير منشورة( ,الرجامعة اإلسالمية, فمسطيففي قطاع غزة

التخطيط لمرجابية الكوارث تقييـ خطة االسترجابة لمطوارئ في المؤسسات الحكومية ـ(. 2014سالمة,عمار. )
 فمسطيف. –,رجامعة النرجاح الوطنية, نابمس (رسالة مارجستير غير منشورة)الفمسطينية,

التعميـ: الحد االدنى لمعايير "(, 2010. )(INEEالشبكة المشتركة لوكاالت التعميـ في حاالت الطوارئ)
 .الرجيوزية واالسترجابة والتعافي

)رسالة بمحافظات غزة وسبؿ التغمب عمييا, ضغوط العمؿ لدى مديري المدراس الحكومية(.2009).شبير, محمد
 غزة.-الرجامعة اإلسالمية, فمسطيف مارجستير غير منشورة(,
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)عبد اهلل  الحكومية الحدودية.تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس ـ(. 2019يناير,  3شطا,سعيد. )
 .عبد الحميد الشاعر, المحاور(

(. األمف و السالمة المدرسية لطالب ذوي االحتيارجات الخاصة 2016الشيراني, محمد بف ناصر آؿ معتؽ. )
, لألبحاثالمرجمة العربية  .المممكة العربية السعودية في  .45-33(15)6و العمـو

والكوارث في محافظة  األزماتمتطمبات تاىيؿ الرجبية الداخمية لموارجية (. 2018. )بكر شيخ العيد,
 غزة.-, فمسطيفلمدراسات العميا والسياسة دارة اإل أكاديمية)رسالة مارجستير غير منشورة(, رفح,

 , منشأة المعارؼ لمنشر باإلسكندرية, دار بور سعيد لمطباعة.1ط,.ـ(. التخطيط اإلقميمي1997الصقار,فؤاد. )

مخاطر الكوارث مف أرجؿ تعزيز  إدارة ـ(. 2013الصندوؽ العالمي لمحد مف الكوارث والتعافي مف آثارىا. )
 الياباف: البنؾ الدولي. -سنداي القدرة عمى مرجابية الكوارث في المستقبؿ.

الزراعية في ضو   األراضي," استراتيرجيات التنمية المستدامة لمحفاظ عمى ـ2007, مراـ فارس, صوالحة
,)رسالة مارجستير غير منشورة(,رجامعة النرجاح التطور العمراني لممدف " ,دراسة تحميمية بمدينة طولكـر

 نابمس.-الوطنية, فمسطيف

 ـ" دراسة تاريخية سياسية ارجتماعية.1993-1948تطور التعميـ في قطاع غزة ـ(. 2006فؤاد. ) العارجز,
 غزة.-الرجامعة اإلسالمية, فمسطيف ,غزة", )رسالة مارجستير غير منشورة(

, دار الرجميؿ لمنشر 1طاالردف: .ـ(.تعميـ الفمسطينييف ماضيًا وحاضرًا ومستقبالً 1989يوسؼ. ) عبد القادر,
 والطباعة.

. )عبد تقييـ استعداد المعمميف لمكوارث في المدارس الحكومية الحدوديةـ(. 2018ديسمبر,  31حاتـ. ) غيث,
 .شاعر, المحاور(اهلل عبد الحميد ال

 (.6102عياد، محمد سمير، )

 .ـ2002,  أفريقياالكوارث رجنوب  إدارة قانوف 

 , وزارة التربية والتعميـ. فمسطيف.2008-2007الكتاب اإلحصائي لوزارة التربية والتعميـ لعاـ 

 (.2005. )الدولي المعني بالحد مف الكوارثلمؤتمر ا

(, الخطة االستراتيرجية العامة لممركز 2015)المركز اإلقميمي لمرجودة والتميز في التعميـ التابع لميونسكو, 
 .2020-2015اإلقميمي لمرجودة والتميز في التعميـ 

ات السالمة والصحة المينية في إرجرا .تطبيقات ـ(2016عصاـ أبكر إسحاؽ. )& ,محمد عمر عبد الواحد
 ,)رسالة دكتوراه غير منشورة(,رجامعة السوداف لمعمـو والتكنولورجيا.   التعميمية المنشآت

المدرسية في المحافظة عمى األمف  دارة فاعمية اإلـ(. 2013المطيري, شنوؼ بف مقعد بف ردف.)
 .األمنيةغير منشورة(,رجامعة نايؼ لمعربية لمعمـو  دكتوراهرسالة )والسالمة,
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,محمد رجماؿ الديف. ) ,رجامعة نايؼ 1طموارجية الكوارث الطبيعية(.)االمنية  األزماتإدارة ـ(. 2012مظمـو
 لمعمـو االمنية.

في سوريا, مؤسسة الوحدة لمصحافة والطباعة  األزمةـ(.التعميـ والعممية التربوية في ظؿ 2015معال, خديرجة ,)
 .35-20(19)10والنشر والتوزيع ,الالذقية,

العميا لألزمات والكوارث  دارة واقع اإل(. 2018د و الباشا,ىبة. )المغير,محمد محمد, العطار,محمد عبد الحمي
 .64-45(2)26, اإلداريةغزة: مرجمة الرجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية و  في قطاع غزة,.

رسالة دكتوراة غير منشورة( رجامعة األزىر خطة الحماية البيئية في قطاع غزة,)ـ(. 2016المغير,محمد. )
 القاىرة.-مصرالشريؼ, 

 , االستعداد لحاالت الطوارئ.(2017رجئيف. )يوليو, الالمفوضية السامية لشؤوف ال

 مكتب األمـ المتحدة لمحد مف الكوارث. ,(2015) 2030-2015إطار ِسنداي لمحد مف مخاطر الكوارث لمفترة 

االحتيارجات اإلنسانية, , نظرة عامة عمى ـ(2017.)(OCHA) مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية
 اليمف.

ات السالمة والصحة المينية إرجرا ـ(, تقييـ مدى فعالية 2016عال  محمد. ) عايش,و  .إسماعيؿاليابيؿ, وسيـ 
في المختبرات العممية مف ورجية نظر العامميف" دراسة ميدانية عمى العامميف في الرجامعات الفمسطينية في 

 (2)20 ,اإلداريةلمدراسات االقتصادية و  مرجمة الرجامعة اإلسالمية ."قطاع غزة

مدى توفر العوامؿ المؤثرة عمى توحيد استراتيرجية منظومة االسعاؼ (. 2018اليرش,اسالـ ناىض. )نوفمبر, 
 غزة.-الرجامعة اإلسالمية, فمسطيف ,(,)رسالة مارجستير منشورةوالطوارئ الحكومي في قطاع غزة

 ـ(, االستراتيرجية التعميمية لتعزيز األمف بالمؤسسات التعميمية,2016محمد. ) ,يوسؼ. و إبراىيـ اليويش,
 .األمنيةرجامعة نايؼ العربية لمعمـو .,2ط

 قطاع غزة. -اإلطار العاـ لخطة الطوارئ لممديرية العامة لمدفاع المدني ـ(. 2019وحدة التخطيط والتطوير. )
 غزة: المديرية العامة لمدفاع المدني.

( (UNHCRالمفوضية السامية المـ المتحدة لشؤوف الالرجئيفـ(,2018التربية والتعميـ الفمسطينية,)وزارة 
 "االستعداد لحاالت الطوارئ "

العامة لمسياسات  دارة غزة: اإل مخطط استعماالت األراضي لمخدمات العامة.ـ(. 2015وزارة الحكـ المحمي. )
 والتخطيط.

 والكوارث في قطاع غزة. األزماتاإلطار الوطني لمحد مف مخاطر ـ(. 2017وزارة الداخمية واألمف الوطني. )
 فمسطيف: المديرية العامة لمدفاع المدني الفمسطيني. -غزة

غاثة المنكوبيف, بمدية بيتونيا ,  .ـ2017ورشة حوؿ االحتياطات لموارجية الكوارث وا 

 ـ(. االتحاد الدولي لرجمعيات ومؤسسات المكتبات )افال(.2006االستعرجالية. )الوقاية مف الكوارث والخطط 
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محو األمية العممية والتأىب لمكوارث الطبيعية: إعادة تورجيو تعميـ المعمميف لمتعامؿ مع ـ(, 2010)اليونيسؼ
 .التنمية المستدامة , والمبادئ التورجييية واألدوات

 النزاع وحرماف األطفاؿ مف التعميـ في الشرؽ األوسط. (, التعميـ في خط النار,2015اليونيسؼ )

 .األطفاؿية مف ارجؿ اإلنسانـ(,2018)اليونيسؼ

 .التعميـ في حاالت الطوارئـ(,2019,)اليونيسؼ
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 المالحق

 ( اًلستبانة بصورتيا النيائية1ممحق رقم )
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ............. الكريم/ة.حضرة األخ/ت

 السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته

 

 استبانة حول

 الحدودية لمدينة رفحتقييم استعداد المعممين لمكوارث في المدارس الحكومية 

البنود التالية تعود لكيفية انطباعك عن استعداداتك الشخصية والمينية لمتعامل مع الكارثة، اختار إجابة لكل 
درجة  إلىتشير  10(بحيث 10-1مقياس التدرج من ) بند من بنود اًلستجابة المناسبة والتي تتراوح

 .الموافقة بشدة وتقل تدريجيا

 العزيزة:أخي العزيز/ أختي 

إن اليدف من ىذه الدراسة ىو تقييم استعداد المعممين لمكوارث في المدارس الحكومية الحدودية لمدينة رفح، 
لذا أرجو منك أخي العزيز / أختي العزيزة التكرم بملء ىذه اًلستبانة بموضوعية، مع العمم بأن المعمومات 

 الماجستير الخاصة بي... أشكركم لحسن تعاونكم.المتحصل عمييا ستبقى سرية وستساىم في إنجاز رسالة 
 

 .يرجى المالحظة بأن جميع المعمومات المقدمة سيتم التعامل معيا بسرية تامة

 يرجى الرد عمى األسئمة التالية إما عن طريق تحديد المربع المناسب أو بكتابة إجابتك في المساحة المتوفرة.

 

 

 

 

 

رقم 
 اًلستبانة
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 بالمعمومات الشخصية:األسئمة المتعمقة :األولالمحور 

 مكان العمل .1

 لبنين  ساسيةاألمدرسة غسان كنفاني          
 لبنات   ساسيةاألمدرسة مرمرة              
 مدرسة الشوكة الثانوية بنات          

 الجنس .2
  ىذكر         أنث

 
 .حدد  العمر بالسنوات .3

 فأكثر  50         50اقل من  - 40        40ن اقل م  - 30         30أقل من
 المستوي التعميمي. .4

 ماجستير فأعمى       بكالوريوسدبموم                       

 .عدد سنوات الخبرة .5

 فأكثر 15             15اقل من  -10           10اقل من  -5        5أقل من              

 .الكوارث إدارة . حصمت عمى دورة في 6

 نعم                  ًل         

 (إجابةنعم الرجاء تحديد نوع الدورة  )يمكن اختيار اكثر من  اإلجابة.  اذا كانت 7     

 السالمة العامة       أولية إسعافاتدورة          اآلمنوالنقل  اإلخالءدورة         دورة طوارئ              

 اخرى       دورة دفاع مدني        المأوي إدارة              

 مبكر لمكوارث  بالمدرسة  إنذار. يوجد 8

 نعم                  ًل            
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 ( إجابة )يمكن اختيار اكثر مناإلنذارنعم الرجاء تحديد نوع  اإلجابة.اذا كانت 9

 المدرسة      إدارة من  إنذار                 باألجيزة  إنذار                      من الصحة إنذار          

 اخرى            من الدفاع المدني إنذار           من مديرية التربية والتعميم إنذار         

 درجة الموافقة بشدة وتقل تدريجيا إلىتشير  10(بحيث 10-1مقياس التدرج من )

 :الكوارث إدارة لقياس المعرفة ب:المحور الثاني

 مقياس التدرج من البند الرقم
(1-10) 

ات الالزمة لمرحمة ما قبل حدوث الكارثة )مرحمة جراءتوجد لدي المعرفة باإل .1
 اًلستعداد(

 

ات الالزمة اتباعيا لمرحمة حدوث الكارثة )مرحمة  جراءتوجد لدي المعرفة باإل .2
 (اًلستجابة

 

لمرحمة ما بعد الكارثة )مرحمة ات الالزم اتباعيا جراءيوجد لدي المعرفة باإل .3
 (التعافي

 

  الكوارث  دارة المدرسة بدعم برامج تدريبية إل إدارة تقوم  .4
  الكوارث المعدة مسبقا إدارة امتمك المعرفة بخطط  .5
  الكوارث  دارة استطيع بناء وتجييز فريق إل .6
  السيطرة عمى الكارثة بسرعة وفاعمية  ىالمدرسة القدرة عم إدارة لدى  .7
 إدارة المدرسة بجمع المعمومات الصحيحة والدقيقة المتعمقة ب إدارة تبادر  .8

 الكوارث 
 

  لمخبرات السابقة لمكوارث التي مرت بيا  أرشيف المدرسة إدارة توفر  .9
  المدرسة بالخبراء  في حاًلت الكوارث  إدارة تستعين  .10
  الكوارث المتوقعة  إدارة المدرسة قاعدة بيانات خاصة ب إدارة تتوافر لدى  .11
 إدارة المدرسة من مصادر الحصول عمى المعمومات الخاصة ب إدارة تنوع  .12

 (الكوارث )مقروءة ، مسموعة ، مرئية ، إلكترونية
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 ات الوقائية:جراءلقياس المعرفة  باإل:المحور الثالث 

 مقياس التدرج من البند الرقم
(1-10) 

  المدرسة تعميمات لمتعامل مع الكوارث  إدارة تضع  .13
  المدرسة تقييما دوريا لالستفادة من الحوادث السابقة إدارة تجري  .14
  المدرسة النظم والموائح لموقاية من الكوارث إدارة تحدد  .15
  الكوارثتكرار ات وقائية لمنع إجراءالمدرسة  إدارة تعتمد  .16
  المدرسة الصيانة الدورية لألجيزة والمعدات ووسائل اًلتصال  إدارة تجري  .17
  يتوفر خطة لموقاية من المخاطر )خطة األمن(   .18
  يتوفر خطة رصد المخاطر في المناطق الخطرة )خطة األمان( .19
  تتوفر خطة ًلستمرار العممية التعميمية في حال الكوارث  .20
  تتوفر خطة إخالء لممدرسة في حاًلت الكوارث  .21
  في حاًلت الكوارث  اإلخالءقرار اًلستمرار أو  اتخاذالمدرسة قدرة عمى  إدارةلدى  .22
  مديرية التربية والتعميم في توعية المعممين  بالكوارث إدارة تساىم  .23
  حاًلت الكوارث المتوقعة المدرسة اجتماعات دورية لمناقشة  إدارة تعقد  .24
  المنطقة التعميمية مناورات تدريبية بالشراكة مع الجيات المختصة إدارة تنفذ  .25
  لممدرسة. اإلخالءيتم التدريب العممي  لعمميات  .26
  يعقد تدريب عممي عمى استخدام أجيزه الوقاية واإلطفاء واإلنذار. .27
 

 :وجيوزية المعممينلقياس استعداد :الجزء الرابع 

 مقياس التدرج من البند الرقم
(1-10) 

المدرسة مع شرطة المرور لتحديد مسارات الحركة البديمة في  إدارة تنسق  .28
 .حاًلت الكوارث

 

  لديك المعرفة الكافية بكافة مخارج ومداخل التجمعات العمرانية المحيطة. .29
  تحديث المعرفة بالتعامل مع مخرجات الكارثة بشكل منتظم  .30
  قمة البيانات تساىم في ضعف المعرفة بالمخاطر الناتجة عن الكارثة .31
  لمتعامل معيا. جيوزيتيضبابية المعرفة بالكوارث المتوقعة تقمل مستوى  .32
 المديرية منيج التخطيط التشاركي مع الفئات المستيدفة)الطالب( إدارة تتبع  .33

 وأىالييم في حاًلت الكوارث
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 مقياس التدرج من البند الرقم
(1-10) 

ك مع زمالئي في تقديم الرؤى والتصورات واألفكار في مواجية الكوارث خالل راشإ .34
 (لقاءات دورية)ورشات عمل

 

رفع قدراتي اىتم باًللتحاق بالتدريبات النظرية والميدانية التي تساىم في  .35
 لمجيوزية لمكوارث

 

لمتعامل مع أي خطر قادم وفق  جيوزيتيتساىم عمميات التأىيل برفع مستويات  .36
 الخبرات والميارات التي اكتسبتيا.

 

فريق التعامل مع  دارة يمتمك منسق الصحة في المدرسة الخبرة الكافية إل .37
 الكوارث

 

الجيوزية واًلستعداد لكافة المخاطر الناتجة يتوفر دليل وطني يحدد مستويات  .38
 عن الكوارث.

 

  أستطيع ضبط نفسي والسيطرة عمى ردة فعمي في حاًلت الكوارث .39
  صاباتلدي قدرة فائقة لمتعامل الميداني مع اإل .40
  لدي قدرة  عمى ممارسة التثقيف الصحي لممتعممين في مواجية الكارثة .41
  فريق اإلخالء وذلك وفق المناورات التدريبية التي شاركت فييا إدارة استطيع  .42
  خر المستجدات لالستعداد لمكوارث آمع الخبراء لمعرفة  أتواصل .43
  .يساىم الموقع الجغرافي لممدرسة التي أعمل بيا في ارتفاع مستويات الكوارث .44
التعميمية  دارة المدرسة في وضع خطة اًلستعداد والجيوزية لإل إدارة تشارك  .45

 لممحافظة
 

  المدرسة ممثمة في لجنة الطوارئ بمديرية التربية والتعميم في رفح. إدارة  .46

 شكرا لمشاركتك في ىذه الدراسة

 الباحث/ عبد اهلل عبد الحميد الشاعر

 0598841842جوال رقم /
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قائمة بأسماء محكمين اًلستبانة ( 2)ممحق رقم   

 

 مكان العمل الوظيفة الدرجة العممية أسماء المحكمين 

 الجامعة اإلسالمية عضو ىيئة تدريس أستاذ مشارك د. حسام محمد النجار   .1

 التكنولوجياالكمية الجامعية لمعموم و  عضو ىيئة تدريس أستاذ مساعد د. ربحي عبد القادر الجديمي   .2

 الجامعة اإلسالمية عضو ىيئة تدريس أستاذ دكتور  أ.د سمير خالد صافي   .3

 التكنولوجياو  الكمية الجامعية لمعموم عضو ىيئة تدريس أستاذ مساعد عالء محمود مسمم   .4

 الجامعة اإلسالمية عميد كمية العموم أستاذ دكتور  أ.د  نظام محمود األشقر   .5
 الجامعة اإلسالمية كمية اآلدابعميد  أستاذ مشارك د. رائد صالحة  .6
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ذوي العالقة من المقابالت أسماء(: 3ممحق رقم )  
 الوظيفة أسماء المحكمين 

 مدير دائرة الطوارئ في وزارة التربية و التعميم العالي م. حاتم غيث 1

 رفح -مديرية التربية والتعميم منسق الطوارئ في  أ.سعيد شطا 2
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الميامتسييل (: 4ممحق رقم )  
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