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ة اللغة العر  ملخص الدراسة 
فها وف على أنواع المخاطر الموجودة في ا هدفت الدراسة إلى التعرف لمستشفى وتصن
ات إطار ِسندا الدولي ات تحديد مد سعت الدراسة إلى و للحد منها،  أولو ل ة اله استجا

ة إلدارة المخاطر المعاييرااللتزام و  اإلدارة داخل المستشفى   .الدول
زة لجان الطوار حيث تم استخدام أسلوب المقابلة مع  افظة رفح، لمعرفة مد في مح المر

مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار، وتم اسيتها و فعال تخدام استجابتها للمخاطر التي تتعل 
اشرةأسلوب  م منشأة المستشفى المالحظة الم احث لتقي عة و  من وجهة نظر ال م طب تقي

ان حيث تم توزعالمخاطر  ما تم استخدام االستب ة  على هالتي قد تحدث بها،   منعينة عشوائ
س شع انة  60ة فما فوق بلغ عددها فئة رئ داخل مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار، وقد است

اناتبلغت  انة. 58المستردة  عدد االست   است
ة في  لجان الطوار  اختالف بين بوجودحيث أظهرت النتائج  اتالمحل فهم العمل طة  ، المرت

ع ما  ة في محافظة رفح لجان الطوار تواجه جم تعزز قدرة ( لتي تحول دون المعوقات ا المحل
ل افضل ش ر، وٕاعادة البناء  ات اإلنعاش الم ة ؛ )المجتمعات، آل لوجود األزمات المال

ما أظهرت النتائج لقدرة على الخروج من تلك األزمةواإلدارة وعدم ا َضا،  إدارة المستشفى  أن أ
طة بتعر تقوم ب ات المرت ة في العمل ر المختلفة داخل نطاق بيئة خاطمف الإشراك مقدمي الرعا

ة ، و المستشفى ة بين موظفي المستشفى في القدرة على تحرك الموارد الماد تتمثل النزعة اإلنسان
شرة من و  َضا، وأظهرت جل التصد للمخاطرأال  ال يلتزم البناء الحالي لمنشئة المستشفىأن  أ

ة للبناء،  أومة اتصاالت مخصصة للمستشفى ال تتوفر أنظذلك  للمعايير والمواصفات العالم
ة   والتواصل خارج بيئة المستشفى بين الموظفين واإلدارة. تصاللال لوزارة الصحة الفلسطين

ضرورة تما توصي الدرا ة و وفير أنظمة االتصال والتواصل الرأسة  ة الستمرارة س األفق
رو العمل داخل المستشفى  داخل بيئة المستشفى  ضرورة استحداث وسائل وأنظمة اإلنذار الم

ه ورصد الحاالت التي ينشـ ذلك عنها الخطر أللتنب ضرورة توفير سجالت رصد المخاطر ، 
استخدام الوسائل الحديثة مثل مصفوفة المخاطر ذلك أسلوب ؛ وتحليليها   ،S.W.O.Tو

َضاوأوصت الدراسة  ة لجان الطوار ضرورة تكاثف  أ  محافظة رفح من أجل الوقوف في المحل
ذلك العاملين فيها بجانب إدارة المستشفى في تخطي المخاطر المتعلقة اإلضافة المنشأة و  ،

ة من أجل توفير العجز  بين والمجدضرورة التنسي الفعال إلى  ات الطب إدارة المستشفى والنقا
ش ة العاملة للتصد للمخاطر    .ل جيد دون التأثير على سير العملمن الطواقم الطب
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Abstract 
 The study aimed to identify the types of risks in the hospital and their classification 

according to the priorities of the framework of the Sendai International, the study 
sought to determine the extent to which administrative structures inside the hospital 
and adherence to international standards of risk management. 
Where the use of the technique of the interview with the central emergency 
committees in Rafah governorate, to determine the effectiveness and responsiveness 
of the risks related to the martyr Mohammad Yousef al-Najjar Hospital, The method 
of direct observation was used to evaluate a hospital from the point of view of the 
researcher, the assessment of the nature of the risks that might occur, as was the use 
of the questionnaire which was distributed to a random sample of the category of the 
head of the division and above the number 60 to identify within the martyr 
Mohammad Yousef al-Najjar Hospital, and the number of questionnaires recovered 
58 identification. 
Where the results showed that there was a difference between the local emergency 
committees in the operations associated with the understanding, as well as all local 
emergency committees in Rafah governorate obstacles (strengthening the capacity of 
communities, the mechanisms for early recovery and reconstruction in a better); The 
existence of the administrative and financial crises and the inability to get out of the 
crisis, as the results showed also that the Hospital Management and the involvement 
of caregivers in the operations associated with the definition of the various risks 
within the hospital environment, and the trend is among humanitarian hospital staff 
in the ability to move the material and human resources in order to address the risks, 
they also showed that the current construction the initiator hospital does not abide by 
global standards and specifications for construction, Also there is an ad hoc 
communication systems hospital or Palestinian health ministry outside the hospital 
environment for communication between staff and management.  
The study also recommends the need to provide vertical and horizontal 
communication systems and communication continuity of work inside the hospital 
and the need for the development of early warning systems within the hospital 
environment warning and monitoring cases stem from the danger, as well as the need 
to provide the records of hazard monitoring, analyzing, summarizing using modern 
means, such as a matrix of risks; As well as the style of S.W.O.T, the study also 
recommended the need to condense the local emergency committees in Rafah 
governorate in order to stand by the hospital management to overcome the risks 
relating to the property, as well as workers, as well as to the need for effective and 
meaningful coordination between the Department of hospital medical unions for the 
deficit of the medical crews working to address the risks well without influence on 
the course of action . 
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اس   االقت
  

م الرحمن هللا سم   الرح
  

  :تعالى قال
  

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ﴿  َّ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى 
 ﴾ َواْلُمْؤِمنُونَ 

م    صدق هللا العظ
  

ة[    105] :التو
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 ْاِإلهَدْاءُ 
ان منَ  إلى اتي رحلة في وعونا لي سندا يزال وال ْ ّل  رغم طلب العلم على وشجعاني ح
مة، اإلرادة في الدروس أفضل ْتعلّمت منهم منَ  إلى ّعاب،الص أّن  عّلماني الذين إلى والعز

  المه. علمه ال اإلنسان نجاح
س لي شيء له، فل انك في قلبي هو القلب  ه غيرك موضع م وخضت روحي بين جلد ، ف

  .واعظمي فكيف تراني إن فقدك اصنع
وطرزتها في ظالم الدهر ، تها من أوراق الصبرإلى من ذرفت عمرها في أداء الرسالة، صنع

لل أو ال فتور أو  ل العطاء وتعلم الوفاء رسالة تعلم، ملل على سراج األمل  ك، العطاء   إل
  اهد هذه الرسالة و شتان بين رسالة ورسالة. أمي

ة و الوقار الهي لله هللا  مه إلى من احمل اس، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من 
مد في عمرك لتر ثمار  عد طول انتظارل افتخار، ارجوا من هللا أن  ، ًا قد حان قطافها 

ل وقت. ا والد نجومًا اهتد بها في  انك  قى م   وسي
  إىل إخوتي وأحبيت وأقاربي

  إىل جامعيت الغراء املتأصلة من العلم واملعرفة
  إىل زمالئي يف الدراسة وإخوتي يف العمل

  وتفَهم ومساعدة عون من وقدموا وحتملوا صربوا مبا اجلهد ذاه أهدي إليهم
  

احث/                                                                         ال
دمحم نعمان الجزار                                                                   
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ٌر وتقديرٌ    ش
  

 بيانه. إمتامه وحسن يف فضل هلم كان من باخلري نذكر أن باجلميل العرفان دواعي فإن من
 إلّا أن يسعين ال فإنه ألهله باجلميل مينا واعرتافً الفضل، ألهل بالفضل االعرتاف باجلميل، العرفان من

حممد رمضان األغا والدكتور  الفاضل الدكتور األستاذ إىل االمتنان وعظيم الشكُّر جبزيل أتقدم
 رعاية كل نيامنح نالبحث والذي على هذا يل إشرافهما شرفا كان الذي ،املغري دمد حممالفاضل حم

 أن إىل رساليت على إشرافهما فرتة قيمة طيلة ومالحظات صائبة توجيهات من يل قدماه مبا واهتمام
من َّإجنازها علي ااآلن عليها هي اليت الصورة على وإمتامها ب.  

خليل  الدكتوراخلارجي  املمتحنوكذلك  ،د شكريلي الدكتور عبد الرمحن أمحالداخ املمتحنونشكر 
  مشاركتهما يف مناقشة األطروحة. ،حممد أبو شعيب

  فضل بيان.أيف إجناز هذه األطروحة وإمتامها على  هماكما اشكر كل من س
  ،،،،التوفيق ا ومن
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  العام للدراسة طاراإل :الفصل األول
  

  المدخل العام للدراسة 1.1
  مقدمة  1.1.1

ل  نإ ش ه شعبنا الفلسطيني يتطلب و مر  م المخاطر الواقع المرر الذ  دائم إلدارة ولتقي
الت اآلالم  الشعب الفلسطيني خاصة لما تعرض له الشعب الفلسطيني شتى و المحدقة 

  والمعاناة التي ذاقها من العدوان الصهيوني الغاشم على مر السنين.
م المخاطر التي يتعرض لها شتى المجاالت والمنشآت ه أن تقي في الوقت الحالي  ومما الشك ف

حت  هأص طرة عل ة الس ع لصعو سبب التغيرات الحادة والمفاجئة في  ؛مصدر قل طال الجم
ة وضعف قدرات اإلدارات المسؤولة على  ة والتكنولوج ة والقانون ة واالجتماع البيئة االقتصاد

ة تجاه هذا الشعب سبب اال ،تحمل المسؤول نقسام الفلسطيني في عام الذ عانى من الكثير 
  م).2011مسك،( م2006

ره تعرض ة على أهالي قطاع غزة للعديد من المناوشات و  ومن الجدير ذ الهجمات الصهيون
ه من حروب في عام  م وما ذاقها أبناء الشعب من 2014- 2012- 2008القطاع وما مرت عل

ز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،( رارة مازال يتذوق طعمها حتى األنم   .م)2014المر
م المخاط عتبر تقي المنظومة المتكاملة إلزالها تلك المخاطر التي إذ  من شانها أن ر وٕادارتها 

اة األفراد و  عة  ،المنظمات على حد سواءتهدد ح غض النظر عن حجمها وطب فال توجد منظمة 
ة في قطاع غزة. ك المنشآتأنشطتها إال وتعرضت لمخاطر متنوعة وخاصة تل   الصح

م المخاطر واإلدارة الجيدة لت ات لك المخاطر تعني القدرة على تحديدإن تقي المخاطر  أولو
ون  عض منها و حة دون التغاضي عن ال ة  الصورة الصح استخدام األدوات العلم ذلك 

ات اإلدارة المختلفة وتجنب السو  اتو لب   .االستفادة من اإليجاب
ةول في ِخضم هذا العدوان العديد من المشاكل والمعاناة الكبيرة  قد واجهت وزارة الصحة الفلسطين

ه ا يل ضد أبناء شعبنا من القصف ألعدو الغاشم الذ استخدم ف شع وسائل اإلجرام والتن
اً  ة ،والتدمير والقتل واستخدام األسلحة المحرمة دول ش في  مما جعل وزارة الصحة الفلسطين تع

ل وقت و    .)م2018فحجان، ( حينخضم المخاطر في 
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ة العديد من المخاطر التي من وقد واجهت وزارة الصحة ال ة الفلسطين ة عبر تارخ القض فلسطين
مومة وعمل وزارة الصحة الصراعات ضد  ،شانها أن تهدد د فتارخ الشعب الفلسطيني مليء 

ة اندالع ا ،أد إلى تفاقم المخاطر بدورهاالحتالل الصهيوني الذ  لمواجهات خاصة في بدا
ان الفلسطيني و   في أحداث انتفاضة األقصى، م2000غاشم في مطلع عام العدو البين الش

ة، (   م).2009وزارة الصحة الفلسطين
ة منها أو  ع المجتمعات سواء الغر ة من المنشآت الهامة في جم وتعتبر المؤسسات الصح

ة ة  ،الشرق ة والتدر م ة والتعل ة والوقائ ة والعالج م الخدمات الصح قع على عاتقها تقد حيث 
ح ة لكافة أفراد المجتمعوال ان من  لتقليل ،ث المرضى أو المصابين عن طر  أعدادقدر اإلم

ع األفراد ة لجم أفضل الظروف المناس ة  م الخدمات الصح ات  ،تقد لذا يتحتم على المستشف
والقدرة على تحديدها والتدرب على تالشيها، والحد  ،وضح الخط الالزمة للتعامل مع المخاطر

حة و تمن خطور  ة صح طرقة منهج   .منظمةها 
ة من  إدارة وتعتبر ة في مجتمعاتنا الفلسطين ا المصي أهمالمخاطر الصح رة التي تحدد القضا

ة، ، قوة المجتمع وصحته ة والمعنو ة وتؤثر على الجوانب الماد مومة اإلنسان إذ بدونها تهدد د
ات وأساليب معينة ح استخدام تقن ن من تقي لذلك اص ات  م المخاطر وٕادارتهاتم في المستشف

الغة األ   ة.همذات ضرورة 
لة الدراسة  1.1.2   مش

لة الدراسةتن ة  المخاطر أهم علىمن الحاجة إلى التعرف  ع مش الطرق العلم مها  وتقي
حة  لعديد من المخاطر واجهت مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار خالل تعرضها ل التيالصح

يث أن مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار تعرضت للعديد من المخاطر التي ح ،بخالف أنواعها
ة لتن شأنها إضعاف القدرة اإلدارة و ان م احث  ،تلك المخاطر ىخطتالعمل وقد حاول ال

ذلك قة و حاث والدراسات السا م المخاطر تقصي تلك المخاطر من خالل األ   .نماذج تقي
ز ما مد - مإدارة  ة علىقدرة لجنة الطوار المر المخاطر في مستشفى الشهيد دمحم  وتقي

ات يوسف النجار    ؟ الدولي ِسندا إطاروف أولو
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  ة الدراسةأهم 1.1.3
المجاالت التي تعمل على نمو المجتمع  أهمحد أة الدراسة في القطاع الصحي ألنه أهمتكمن 

مة و  اة السل فتقر إلى مقومات الح ح مجتمع  ص دونه  ة هذا القطاع أهمالتالي فإن وتطوره و
حوث والدراس   .ات للحفا على استمرارته وتطورهيتطلب إجراء مثل هذه ال

قاع العالم استهدافً أدة من تجر هذه الدراسة في واح المخاطر، حيث أن قطاع غزة  اكثر 
ة الدراسة األولى التي تجر ح مثا ل مستمر وتأتي هذه الدراسة  ش المخاطر  ول مستهدف 

مإدارة  ات  وتقي الدولي  ِسندا إطارالمخاطر في مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار وف أولو
زة ص ، من وجهة نظر لجنة الطوار المر ن تخل م ما يلي:أهمو  ة الدراسة 

  ع اإلدارة الحديثة  أهمتساعد هذه الدراسة على تسل الضوء على واحد من المواض
ة لمستشفى الشهيد الهامة في المجال اإلو  دار لتالشي المخاطر في المنظمة الصح

 .دمحم يوسف النجار
  تساعد نتائج هذه الدراسة في التعرف على أنواع المخاطر التي تواِجهها مستشفى الشهيد

ة على المجتمع. ة والحد من أثارها السلب فعال ة التعامل معها  ف  دمحم يوسف النجار و
 اه إلى الواقع الصحيهذه الدراسة في ضر  تساهم لمستشفى الشهيد دمحم يوسف  ورة االنت

ان في النجار،  عاني منه الس ات  االفتقارسبب  ؛محافظة رفحالذ  إلى مستشف
ان المنطقة وضرورة الحد من تفاقم األضرار  ة لس عاب مجهزة ومتطورة تكفي القدرة االست

 .الناجمة
  أهداف الدراسة 1.1.4
 اتالتعرف على أنواع ال فها وف أولو  إطار مخاطر الموجودة في المستشفى وتصن

 .الدولي ِسندا
 مهام إدارة  التعرف ام  ات اإلدارة داخل المستشفى للق ل ة اله على مد استجا

  المخاطر.
 ة إلدارة المخاطر من قبل إدارة المستشفى المعايير الدول  .تحديد مد االلتزام 
 عة إلتحديد االس ات المت   .ردارة المخاطتراتيج
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  أسئلة الدراسة 1.1.5
م المخاطر فيإ تدور أسئلة الدراسة حول وف  مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار دارة وتقي

ات  زة، ِسندا إطارأولو والتي أجرت من أجلها  الدولي من وجهة نظر لجنة الطوار المر
 :هذه الدراسة

  اسة اسات  النجار الشهيد دمحم يوسف مستشفىما مد وقدرة س على فهم الس
عادها؟  ع أ   والممارسات المتعلقة بإدارة وفهم المخاطر بجم

  مستشفى الشهيد دمحم ة واضحة لتعزز سبل إدارة المخاطر المتعلقة  ما مد وجود رؤ
 يوسف النجار؟

  عة لتحسين على الحد  الشهيد دمحم يوسف النجار مستشفى إدارةما هي اإلجراءات المت
 القدرة على مواجهتها؟طر و مخامن ال

  العبر على االستفادة من الدروس و الشهيد دمحم يوسف النجار  ستشفىمما مد قدرة إدارة
مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار؟  المستخلصة جراء المخاطر المتعلقة 

  زة في محافظة رفح على إدارةما مد قدرة م المخاطر  لجنة الطوار المر وتقي
الم  ؟ستشفىالمتعلقة 

 
انات  1.1.6   مصادر جمع الب

ة المصادر .1 ة من  :الثانو احث في الحصول على المعلومات من المصادر الثانو اعتمد ال
  :خالل

  م وٕادارة المخاطر في مجموعة من الكتب والدراسات و أوراق العمل في موضوع تقي
ات.   المستشف

  اً اإلالتقارر و ةسطيت الصادرة عن وزارة الصحة الفلحصائ ز و  ن الجهاز المر
 .لإلحصاء

ة .2 انات من  :المصادر األول احث لجمع الب ة لجأ ال ة المصادر الثانو فا نتيجة لعدم 
ةالمص ة عبر األدوات التال   :ادر األول

 انة تم إعدادها لمعر  :استطالع للرأ  .فة المتغيرات الناتجة عن المخاطرمن خالل است
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 .الت  مقا
 اشرة  .المالحظة الم
 حدود الدراسة 1.1.7 
 م المخاطر في مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار وف  الحدود ة: إدارة وتقي الموضوع

ات  زة. ِسندا إطارأولو  الدولي من وجهة نظر لجنة الطوار المر
 ة الحدود ان  .رفح محافظة –مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار :الم
 ة الحدود  م2019- م2018الدراسي  لعامل حاليالدراسة ال إجراء زمن وهو :الزمن
 شرة الحدود ارها من  :ال ذلك سيتم اخت ة فما فوق و س شع موظفي المستشفى من فئة رئ

زة في    رفح. محافظةأعضاء لجنة الطوار المر
ة 1.1.8 فات اإلجرائ   التعر
ة تعرض األشخاص و  :الخطر .1 طة بهم لألضرارات و الممتلكهو احتمال ، البيئة المح

عة أو التعامل الخاطئ مع المواد الخطرة ،ان مصدره اإلنسان سواءً  عتبرها  ،الطب و
عض أحد  ، وآخرون  عبد المنعم( .المنشآتلمشاكل التي تؤثر على المنظمات و ا أهمال

 .)م2008
الت والتهديدات التي يتعرض لها اإلنسان :المخاطر .2 ارة عن المش ه ممتلكاتو  ،هي ع

هو  طة  ة  وتهدد ،البيئة المح ة أو البيئ ع اشر أو تهدد الموارد الطب ل م ش صحته 
ه طة  ة المح  .م)2016، الدفاع المدني( الصناع

ة التعرف على الخطر و  :تحديد الخطر .3 الهيئة ( تحديد خصائصه وأثرههي عمل
شرة،  ة للموارد ال  .م)2015االتحاد

اف :إدارة المخاطر .4 عادهاة المهي قدرة المنظمات والمنشآت على فهم  أ  خاطر 
ة للتعرض للخطر من خالل اإلالمختلفة، و  رشادات التي تعمل على التقليل من القابل

مات والقوانين و  م األثر  ؛ وذلكاللوائحوالتعل بواسطة التخط إلدارتها من خالل تقي
عدة خطوات مخط لها ،المتوقع للمخاطر ة  عبر تعزز إدارة المخاطر  وتتم العمل

ة نشاء المنشآتمن إ ابتداءً  ة تكرار  ،الصناع ان وحتى الوصول لتشغيلها وتحديد إم
 .م)2015، األمم المتحدة( افة المخاطر المتوقعة
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 م،2030- م2015 للفترة الكوارث مخاطر من للحد ِسندا إطار اعُتمد : ِسندا إطار .5
ان حي ِسندا في الذ عقد الثالث العالمي المتحدة األمم مؤتمر خالل ا قومال  ث 
فت الذ العمل استمرارة تضمن عناصر على ِسندا إطار  الدول تنفيذه على ع

 Sendai Framework( هيوغو عمل إطار في نطاق اآلخرون  المصلحة وأصحاب
for Disaster Risk Reduction 2015(.  

قة 1.2   الدراسات السا
احث أمن خالل دراسة متغيرات العن اشر دراسة دنه ال يوجوان، وجد ال ل م ش العنوان   ،تتعل 

احث العنوان إلى متغيرات ات، ( وقد قسم ال م المخاطر، المستشف ناءً  ،)ِسندا إطارإدارة وتقي  و
ة  الدراسة الحال قة ذات العالقة  حث عن الدراسات السا ال احث    على هذه المتغيرات بدء ال

ة 1.2.1   الدارسات العر
عنوان)م2018، المغير( دراسة 1.2.1.1 م مؤشرات" :،   المنشآت في المخاطر وٕادارة تقي
ة   "غزة قطاع الصناع

 المنشآت في المخاطر إلدارة المحددة المؤشراتو  المعايير على الضوء تسل إلى الدراسة هدفت
ة، ات ومد الصناع الت و  حل بين الر آل  ةالصناع المنشآت في المخاطر ٕادارةالمش

ات بواسطة حث عمل م في الواضحة المؤشرات على واالعتماد العلمي ال  المخاطر، ٕادارةو  تقي
ة للمعايير التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة وسوف تعتمد م المحل  المخاطر، ٕادارةو  لتقي

ة مد العالقة وتحليل ف ة األمان لعوامل الوظ  سيتمو  المتوقعة، مخاطرال وعوامل والحما
ان جمع على االعتماد ة لهذه حل إلى للوصول وتحليلها اتالب حث لة ال ة و  المش  عناإلجا
حثي التساؤل مؤشرات  على االعتماد ضعف الدراسة لها توصلت التي النتائج أهم ومن، ال
م في واضحة ة، المنشآت في المخاطر ٕادارةو  تقي  العمل أراب قبل من االهتمام وقلة الصناع

م طرق  على حث ضرورة صت الدراسةوأو  المخاطر، وتحليل تقي  مجال في العلمي تفعيل ال
ة القطاعات في المخاطر إدارة   .العالقة ذات الدراسات لقلة ؛ وذلكالمختلفة الوطن

ادة، ( دراسة 1.2.1.2 عنوانم)2012ز ب أثر" :،  ة المؤسسات مقدرة على التدر  الدول
  "األزمات إدارة غزة على قطاع في العاملة
ة ةأهم مد على التعرف لىإ الدراسة هذه هدفت شرة الموارد تنم  لألزمات، القدرة التخط( ال
ن على ة المهارات الفاعلة، االتصاالت نظم واستخدام تكو اد  المقدرة على األزمة، إلدارة الق
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ن ة  المؤسسات مقدرة تحسين على ذلك وأثر، )الكفاءة من قدر على عمل فر تكو الدول
 .األزمات إدارة على غزة قطاع في العاملة

ة أن إلى الدراسة توصلت وقد ة واالتصاالت، التخط مهارات تنم مهارات  وتعزز وتنم
ادة، اشر أثر لها العمل فر مهارات وتعزز الق فاءة مقدرة على م ة  المؤسسات" و الدول
ل األزمات إدارة على "غزة قطاع في العاملة تهتم  المؤسسات أن الدراسة وأثبتت عام، ش
ة العاملين بتدرب  .األزمات إدارة على قدرتهم لرفع لديهم الالزمة المهارات وتنم

ل االهتمام ضرورة الدراسة أوصت وقد  المؤسسة إلعداد في متخصصة وحدة بوجود أكبر ش
ة برامج توفير وضرورة األزمات وٕادارة لمواجهة الخط  العصف الذهني، مهارات على تدرب

ير وض،التفا ومهارات الت لحل الحلول ووضع اإلبداعي والتف ل المش  إدارة ساعد على ش
ة من درجة أعلى األزمات اكل بناء إعادة ضرورة إلى إضافة ،الفاعل ة للمؤسسات اله م  التنظ
ة المرونة لتتمتع ل الكاف الش  وقوعها األزمات حال مع التعامل على المؤسسة ساعد الذ و
ة فاءة اهتمام المؤسسات إدارة تقوم أن ضرورة الدراسة أوصت ذلكو ، وفاعل  أكبر العمل 
يل على ات غرفة تش ة مجهزة عمل ة التقن   .أضرارها من األزمة والحد الحتواء والحديثة المطلو

عنوان)م2011مسك، ( دراسة 1.2.1.3 ات في األزمات إدارة واقع" :،   العام القطاع مستشف
ةالضفة ال في العاملة ات غر   "العاملين نظر وجهة من معها التعامل واستراتيج

ات في األزمات إدارة واقعهدفت الدراسة إلى تسل الضوء على    العاملة العام القطاع مستشف
ة في ات الضفة الغر  هذا نتائج أظهرت وقدالعاملين  نظر وجهة من معها التعامل واستراتيج

حث ات في هذه متوسطة بدرجة المختلفة مراحله اتاألزم إلدارة نظام يوجد أنه ال  .المستشف
حث هذا بين ذلك اع يتم أّنه ال ات اّت ًضامتوسطة  بدرجة تاألزما مع في التعامل استراتيج ، أ

حث وتوصل ة دالة ذات فروق  توجد ال إلى أنه ال توفر  مد نحو العينة أفراد آراء بين إحصائ
ات في معها التعامل اتواستراتيج األزمات إلدارة نظام  إلى متغير تعز  العام القطاع مستشف

ة داللة ذات فروق  توجد بينما، العلمي) المؤهل الجنس،( مد  نحو العينة أفراد آراء بين إحصائ
ات في األزمات إلدارة نظام توفُّر في، المسمى متغير(إلى تعز  العام القطاع مستشف  الوظ

ان   دمة).الخ مدة المستشفى، العمر، م
حث بين ذلك ات هذه في األزمات إلدارة نظام وجود من تحد معوقات وجود ال بدرجة  المستشف

ة العناصر وتتّوفر، متوسطة س ًضا متوسطة بدرجة إدارة األزمات لنظام الرئ  .أ
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احثة أوصت وقد وفي  الصحة وزارة في األزمات إلدارة خاصة وحدات إنشاء ضرورة ال
ات، ل على درجةم وتكون  المستشف مي اله  على العمل ضرورة ذلك، مستشفى لكلّ  التنظ

ة توفير العناصر س  الثقافة جانب االستراتيجي، الجانب( في والمتمثلة إلدارة األزمات الرئ
ة، الجانب م مي). التنظ  التنظ

عنوانم)2010القرني، ( دراسة 1.2.1.4 م" :،  ة المخاطر تقو ة المملكة في الصناع  العر
ةا س ضوء في لسعود ة المقاي  "والتجارب الدول

ة المخاطر تحديد إلى الدراسة هدفت ة المنشآت في العمل بيئة في الصناع  المملكة في الصناع
ة ة العر ة المخاطر معرفة خالل من ؛ وذلكالسعود ة الفيزائ ائ م ة والك ان ة والم  والصح
ة ة المهن  التعرف ثم ومن العمل، بيئة في السالمة تدابير ومخاطر الحر ومخاطر والكهرائ

ة المنشآت تطبي مد على ة للمعايير الصناع ة، المخاطر والمعايير الخاصة الدول  السعود
ة ومد م في العاملين مشار عت، المخاطر تقي ة ات ة الدراسة المنهج م في العلم الخطوات  تنظ

ة لة، تداول في المنطق ة، االقضا ومعالجة المش  أسلوب التحليلي الوصفي والمنهج العلم
عة األنسب عتبر المنهج ألنه االجتماعي؛ المسح لة لطب  .األهداف وتحقي المش

ة المخاطر أن الدراسة أظهرت ة المخاطر خالل من جاء وقوعها تكرار الصناع ائ م  الك
ة، ة أكثر الطرق  وأن والصح  ثم فحصها قائمة لخال من انت المخاطر على للتعرف العالم

اتها، الحوادث تحليل م المخاطر المعايير وأكثر ومسب  ومعدل الحوادث، تكرار على عتمد لتقي
ات، تكرار ات وأن اإلصا ة المخاطر على التعرف عمل  قوائم خالل مراجعة من الصناع

  .العاملين ومقابلة الشخصي والفحص الخسائر
م ةأهم المنشآت أصحاب لد اكاإلدر  مستو  رفع ضرورة الدراسة وأوصت  المخاطر التح

ة، ة الدورات وتكثيف العاملين، على خطورتها من والحد الصناع  في لمشرفي السالمة التدرب
ة بين المراكز تفاعل هناك ون  وأن المجال، هذا حث ة ال م ة والمنشآت األكاد  لتطبي الصناع

حاث م في مجال األ  المخاطر. في التح
عنوانم)2010، ةحسن أبو( دراسة 1.2.1.5 ة " :،  وم م مد التزام المنظمات غير الح تقي

طاني معاييرفي قطاع غزة    "إدارة المخاطر البر
معايير إدارة  ة  وم م مد التزام المنظمات الغير ح هدفت الدراسة إلى التعرف على تقي

والكشف عن مد  ،اطر وتحليلهمن خالل دراسة مفهوم إدارة المخ ؛ وذلكالمخاطر البرطاني
اسة الخطر ة بنشر ثقافة وس وم ان قدرتها على التعرف على  ،التزام المنظمات غير الح و
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ان مد جاهزتها لتطبي معايير إدارة المخاطر،  م فيها وعالجها و المخاطر وٕادارتها والتح
احث المنهج الوصفي التحليلي ار مجتمع ال ،حيث استخدم ال دراسة من العاملين في وتم اخت

مديرن تنفيذيين في قطاع غزة عملون  ة ممن  وم   .المنظمات الغير ح
  :هاأهممن  ،وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج

معايير إدارة الخطر البرطاني بدرجة  أن هناك التزاماً  ة  وم من قبل المنظمات الغير ح
 نأحيث أوضحت نتائج الدراسة  ،%66.9متوسطة حيث بلغ المتوس النسبي اإلجمالي 

قهاالمنظمات تقوم بتعرف أخطارها و  ي تعرف الخطر هي خبرة وان األدوات المستخدمة ف ،توث
ام ،التدقيالمنظمة و  شفت الدراسة عن ق ة بتحليل  ما  وم عالج أخطارها و المنظمات الغير ح

ات التدق طرة للمخاطر من خالل عمل ة وس شفت عن وجود  ،التقاررو  يووجود نظام مراق ما 
م إدارة المخاطر ع مراحل إدارة  ،عض القصور في مفاه ة في جم وعن وجود فروق إحصائ

ان وعدد العاملين وعدد المشارع و الخطر تعز للخبرة  ات  خرجت الدراسة بجملة من التوص
معايير إدارة المخاطر وضرورة النظر  :هاأهممن  عين االهتمام إلى زادة وتعزز االلتزام 

ات تنفيذ معايير إدارة المخاطر شرة ،متطل  ،االهتمام بتدرب العاملينو  ،وزادة وعي الكوادر ال
اسات إدارة المخاطر  .وتوفير الدعم الكافي لتنفيذ س

عنوانم)2000، شاهين( دراسة 1.2.1.6 ة اآلثار :،  ولوج  األزمات إدارة عن الناتجة الس
ة ئ والطوار  والكوارث  "الصح

ة اآلثار التعرف على إلى الدراسة هذه هدفت والطوار  والكوارث األزمات عن الناتجة النفس
ة، ة العالقة عن الكشف ومحاولة الصح اط والكوارث  األزمات إدارة في الخبرة بين االرت
ة والطوار  ين ,الصح ة اآلثار و   .األزمات مع التعامل عن الناتجة النفس

ة عالقة وجود إلى الدراسة ئجنتا أشارت وقد ين الخبرة بين سلب ، و ًضاو  القل  إلى أشارت أ
ة وجود عالقة ين الخبرة بين إيجاب   .معها والتعامل األزمة مواجهة على القدرة و

ة 1.2.2   الدراسات األجنب
 آراء بين االختالفات :نظام إدارة األزمات ": عنوان ،),2008Huey mink( دراسة 1.2.2.1

ض اءرؤس ين التمر   "الممرضين و
ين التمرض رؤساء آراء بين االختالفات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت  الممرضين و

ه افة األزمات إدارة نظام توافر تجاه ضرورة ة الجوانب في المتمثلة جوان  االستراتيج
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ة واالتصاالت والثقافة م م التنظ ات في والق ة، المستشف وم ان الح ارة الدراسة تمعمج و  عن ع
ة في الفئة ات التمرض ة المستشف وم انة 290توزع تم حيث تايون  في الح  مؤتمر في است

 ضرورة على أكدوا الموظفين أن الدراسة أظهرت وقد منها 121استرداد تايون تم في التمرض
  .مسئوليهم من أكبر بدرجة إدارة األزمات نظام توافر

عنوان)others&Aloini  2007,( دراسة 1.2.2.2 إدارة المخاطر في مشروع تخط " :، 
  "موارد المؤسسات

وقد ، إدارة المخاطر في مشروع تخط موارد المؤسسات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
حث معتمدة على  موضوع ال حاث والمنشورات المتعلقة  ع األ احتوت الدراسة على مراجعة جم

ة ة العالم حث   المتعارف عليها والتي اعتمدت في الدراسة وهي:  المصادر ال
حثت في هذه ال عها من وجهة نظر إدارة  ،مقالة 130راسة في اكثر من دولقد  وتم مراجعة جم

اس أوزانها و و عوامل أخطار المشارع  أهمف على مخاطر المشارع للتعر  تأثيرها على نجاح ق
قة و  ،المشارع ل عامل من عوامل تحلوقد تم تصنيف الدراسات السا يلها للتعرف على 
وقد  ،مؤشرات إدارة مخاطر المشارع أهميث هدفت الدراسة على التعرف على ح ،المخاطرة

ار الموارد وضعف  :هاأهمالمؤشرات  أهمخلصت الدراسة إلى مجموعة من  الضعف في اخت
ير االستراتيجي   .المشارع وسوء اإلدارة وٕادارةوالضعف في التخط  التف

  
أداة فعالة إلدارة " :عنوان ،)others,2006 &Zwikael( دراسة 1.2.2.3 جهد التخط 
  "المخاطر

و أداة من أدوات إدارة المخاطر هدفت الدراسة إلى معرفة ما اذا الجهد المبذول في التخط ه
نها تقليل مستو المخاطر في المشارعو  م م مخط نموذج  ،يف  احث بتصم وقد قام ال

قة التي  ،ة تخط المشارعلجود وقد قامت هذه  ،هذا الموضوع تناولتمن خالل الدراسات السا
وقد قام  ،مدير مشارع آلخر مشارع قاموا بها 120الدراسة بجمع المعلومات من اكثر من 

انة ومن ثم تحليلها استخدام أسلوب االست احث  وقد توصلت الدراسة إلى ان ارتفاع مستو  ،ال
سبب زادة جودة التخط لد مدير  ؛ وذلكالمشارع ال يؤثر في نجاح المشارع الخطر في

ات مرتفعة من المخاطر ديهم يزد من ذلك مجهودات التخط ل ،المشارع الذين يواجهون مستو
ح مشارعهم اكثر نجاحً و  ة من المخاطأما بينت الدراسة  ،اتص ة عال ر يزد من ن وجود نس

  .ؤد إلى نجاحهاشارع و جودة تخط الم
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عنوان)others ,2005 &Hillson( دراسة 1.2.2.4 اس إدارة " :،  مراجعة مقارنة لمق
  "المخاطر

ولت تسع معايير إلدارة المخاطر حيث تنا ،هدفت الدراسة لمقارنة معايير إدارة المخاطر
ات و مقاو  ل منهما اآل ،االختالفاترنتهم من حيث المد والعمل مل  يف  وقد تم  ،خرو

ة ع معاهد المعايير العالم احث المسح الشامل لجم احث إلى مجموعة  ،استخدم ال وقد توصل ال
ع معايير إدارة المخاطر ال يوجد بها اختالف جوهر على الرغم من أهممن النتائج  مها أن جم

الشرو العامة إلدارة مخاطر المنظمات فها إلى مجموعتين أحداها تعني  خر تعني واأل ،تصن
ة إلدارة مخاطر المشارع ات إدارة  ،الممارسات الفعل ع عمل احث أن جم ما أوضح ال

ما يجب تغطيته من  ،المخاطر التسعة معايير متشابهة إلى حد ما ع  وان هناك قناعة لد الجم
ات إدارة المخاطر احث أن جزءًا من معايير إدار  ،خالل عمل عني ما أوضح ال ة المخاطر 

ة نفسها و ا ات إدارة المخاطرلعمل ان موارد المنظمة لتطبي عمل الحس أخذ  أما االختالف  ،ال 
ان هناك مجموعة من المعا احث  ما أوضح ال يير اعتبرت في تعرفاتها الجوهر بين المعايير 

ارة عن التهديدات التي تصب المنظمات بينما معايير أالخطر  اخر وجدت انه الفرص نه ع
ة و اإل ةيجاب ار إلدارة مخاطر  ،التهديدات السلب ر مع الحاجة إلى تطو احث  وقد خلص ال

سه من افضل الممارسات. ع ار إدارة الخطر البرطاني لما  ون معتمدا على مع   المشارع 
عنوان),2005Pillay( دراسة 1.2.2.5 ة ممارسة إدارة المخاطر في  " :،  ة الصح الرعا

ات الخاصة ا المستشف   "في ماليز
ات الخاصة الماليزة م مد تنفيذ ممارسات إدارة المخاطر في المستشف  ،هدفت الدراسة إلى تقي

ات التي تم مسحها  م مراحل إدارة و  ،مستشفى 34حيث بلغ عدد المستشف احث بتقي قد قام ال
طرة وتحليله وعالجه  ،المخاطر من تعرف الخطر هوالس ار إدارة  ،عل الخطر مستخدما مع

ة إلدارة  7وقد أوضحت نتائج الدراسة أن هناك  ،األسترالي ة شمول منهج ات فق تقوم  مستشف
ات تقوم بتعرف أ ،المخاطر ع المستشف ات الخاصة  ،توثقهاخطارها و وان جم التدر ما تقوم 
ان  ،السالمة فة مدير الخطر38ما أوضحت النتائج  ات لديها وظ ولجان  ،% من المستشف

امل بين  ،وخطة إلدارة مخاطرها ،إلدارة الخطر ل  ش ة إدارة المخاطر مفهومة  وان عمل
ان  ،العاملين ات لديها سجل مخاطر94ما أوضحت النتائج  وان األدوات  ،% من المستشف

وقد أوضحت النتائج  ،وتحليل السبب ،التدقيي تعرف الخطر هي خبرة المنظمة و الشائعة ف
ةذات دالوجود فروق  ات الكبيرة الحجم والصغيرة لة إحصائ  .بين المستشف
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عنوان)2004anther, & Mano-Negrin( دراسة 1.2.2.6 دور النساء أثناء " :، 
مي :األزمات   "استكشاف الفروق بين الجنسين في ادراك التأهب التنظ
ة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت ادات مواجهة ف ة الق ورا ( ةاإلسرائيل التنفيذ  )وٕاناثا ذ

ونة عينة على الدراسة أجرت وقد .طاراإل هذا في الجنس ودور لألزمات،  اً مدير  112 من م
ا ا، تنفيذ  مستهدفة اإلدارة ون  في بيراً  أثرا الجنس الدراسة أن لنوع أظهرت حيث إسرائيل

ووجدت  الرجل، من األزمات مواجهة في بروداً  أكثر المرأة أن وجد وقد، لها مستعدة أو لألزمات
ة العمل قرارات اتخاذ إلى المرأة نزوع الدراسة أن الرجل  من أكبر صورة المنظمة داخل المشتر
س فائدة  إعطاء ضرورة إلى الدراسة أوصت وقد .األزمات مواجهة خط وضع في بيرة ع

ض ة التفو  .اإلدارة في أكبر ًرادو  والمشار
قة التعقيب 1.2.3  على الدراسات السا

 احث علم حد على– الدراسة هذه تعتبر  في ورما غزة قطاع في نوعها من األولى -ال
التالي فلسطين ة الدراسات من لمزد جديدةا آفاقً  تفتح أن المأمول فمن و المتنوعة  المستقبل
احثين  .الموضوع هذا حول لل

  ذلك المخاطر التي منغلب الدراسات و أ ناقشت ة و حاث المخاطر الصناع المحتمل  األ
ة و  ائ م ات البترو ًضاوجودها في الشر ة أ  .المخاطر الواقعة على المصارف البن

  مة لها على خالف المراحل ة األزمات وطرق اإلدارة السل أشارت اغلب الدراسات إلى ماه
 .المختلفة لألزمة

 ة و اس ة المنهج التحليليتخدمت اغلب الدراسات العر فراد العينة الوصفي في دراسة أ األجنب
حوث.و  ة والمهمة في إجراء ال  الحصول على المعلومات الكاف
  عض الدراسات أن الخبرة تلعب دورا مهما في تخطي المخاطر و األزمات الواقعة على أكدت 

ات و   .المؤسسات العاملةالشر
 قة الدراسات أغلب أظهرت  المؤسسات عند األزمات بإدارة االهتمام فيا ضعفً  هناك أن السا

ة ة والعالم ات المحل  .والشر
 ًضا الدراسات أغلب أكدت ار عين األخذ ةأهم على أ ة العوامل االعت ة البيئ  الداخل

ة  .األزمات مع التعامل في والخارج
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 لد بها الوعي ونشر األزمات، إدارة أساليب األخذ ضرورة الدراسات أغلب أوصت 
ان في المختلفة اإلدارات ، الك ة الثقافة ونشر اإلدار م   .لألزمات المستعدة التنظ

 ًضا الدراسات أوصت انات في األزمات إلدارة وحدات إنشاء ضرورة أ  المختلفة اإلدارة الك
ة العناصر زادة أو تفعيل ضرورة مع  في الناجحة لألزمات اإلدارة بها تتسم التي األساس

  .المختلفة مراحلها
 ًضا م دراسة ضرورة إلى الدراسات عض أشارت أ ة العوامل أثر وتقي  تطبي على اإلنسان

  المنظمة صالح في وجعلها األزمات إلدارة المتكامل المنهج
 ة الدراسات أغلب ات الخاص القطاع ناقشت األجنب   العمالقة والشر
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  الفصل الثاني
  النظر للدراسة طاراإل
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  النظر للدراسة طاراإل :الفصل الثاني
  في فلسطينالواقع الصحي  2.1

ة في فلسطين 2.1.1   الخدمات الصح
ة المتصاعدة في ظل شح األر الجغرافي أ عأظهرت نتائج التوز ات النمو والتنم اضي ن عمل

ة وارتفاع معدالت  معاناةو ، وارتفاع الطلب على الخدمات وم قطاع غزة من ندرة األراضي الح
ات وضع مجلس الوزراء ا ة، ورغم التحد ان ة التي الكثافة الس اسات الوطن لفلسطيني أجندة الس

اسات التي  ات  تساهمعمدت على تحديد الس ة متطل في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع وتلب
قطاع الصحة، وهو أحد  ما يتعل  ة  أهمالتطور والنمو الخدماتي وخاصة ف ان األساس األر

ة، حيث أن األجندة دعت لتحسين جودة الخدمات ة التطور والنمو  للحقوق المدن ة وتلب الصح
ة  ةالمتزايد للمراف الصح ة لمتط واستجا وم اجات المجتمع المؤسسات الح ات واحت ل

  .م)2017مجلس الوزراء الفلسطيني، ( يالفلسطين
ة والتخط للخدمات العامة في القطاع  ة التحت ة ضمن لجان البن عمدت السلطة الفلسطين

ة، ولكن نتيجة الصحي بوضع سيناروهات توز  ة في األراضي الفلسطين ع الخدمات الصح
ل الالزم لبناء  ات األراضي إضافة إلى عدم القدرة على توفير التمو ملك المعوقات التي تتعل 
المشارع توفير  ات، حيث أن مجلس الوزراء الفلسطيني وضع على أجندته الخاصة  المستشف

ة ثم في رف أولو ل لمستشفى بجنين  عد إخالء مستشفى الشهيد أبو تمو ة وخاصة  ة ثان ح أولو
ة التي قام بها النشطاء  يوسف النجار ونتيجة للضغوطات الرأ العام والحمالت اإلعالم
ة والمعمارة  ة القائمة للبيئة العمران ة التحت الفلسطينيين، إضافة إلى مشارع تأهيل البن

األرا المتدهورة في العديد من ات  ةالمستشف ز لإلحصاء ( ضي الفلسطين الجهاز المر
ة،    .م)2014الفلسطيني/ وزارة الصحة الفلسطين

ة خدمات 2.1.1.1 ة الرعا ة الصح   األول
ة اهتمامً أولت ا ة التنفيذ ة  ابيرً  السلطات الصح ة األول ة الصح ات الرعا في توفير متطل

ةوتوفير الخدم ر الخدمة الصح ات تطو ة  من ؛ وذلكات ومتطل خالل وصول الخدمات الصح
ة األولي ة المختلفة، فقد بلغت مراكز الرعا ة والشعب زً 454( لكافة الفئات المجتمع  اصحً  ا) مر

زً 739( وارتفعت إلى، م)1994( في العام معدل زادة2016( في العام ا) مر  بلغت م)، 
، وهذا 22( خالل %)38.6( ان يتماشى) عام ساب ة والطلب المتزايد مع حجم الزادة الس



17  

افة أرجاء الوطن، ة،وزارة ( على الخدمات في  وضح جدول2017الصحة الفلسطين  م)، و
ة على شطر الوطن الفلسطيني.2.1( ة األول   ) توزع مراكز الرعا

ة في فلسطين :)2.1( جدول ة األول ة الصح   يوضح الرعا
  
  
  
  

  غزة قطاع في الصحي الواقع 2.1.1.2
اً م، مما أثر 1976عاني قطاع غزة من وجود االحتالل اإلسرائيلي منذ عام  على الواقع  سل

عتبر من الصحي، الذ ة، فالخدمات المقدمة من القطاو  القطاعات نشاطاً  أهم  ع الصحي حيو
ان قطاع غزة،  ستند عليها س ة التي  يزة األساس ش قطاع غزة حالة  إذللجمهور تعتبر الر ع

اة  ع مجاالت الح ة طالت جم ة، صح ة، اجتماع اسي المستمر ومحنة اقتصاد من التوتر الس
عود ذلك إلى الحصار المطب على قط م، 2006ع غزة منذ عام افي المجتمع الفلسطيني و

الجانب الصحي في تقييد وصولوتمثل ما يتعل  لمرضى إلى ا ت أوجه الحصار اإلسرائيلي 
ة داخل و    .)م2017 ،المغير( خارج قطاع غزةالخدمات الصح

شه أهالي قطاع غزة يؤثر  ع ًا إن الواقع الذ  ه نتائج على النظام الصحي و سل سوف تترتب عل
ل ة على المد الطو ة أن ، وقد أ)م2009عاشور، ( سلب شار تقرر منظمة الصحة العالم

و اآلثا حت ًدار الناتجة عن الحصار تضمنت ر  في معدالت متوس العمر المأمول، وقد أص
ان عرضة للخط ة للس ة، ( رالصحة النفس   .)م2009منظمة الصحة العالم

ة في غزة في تموز/يوليو  ما رة التي قامت بها القوات اإلسرائيل  2014أدت األعمال العس
ة، حيث تم تدمير س إلى الخدمات الصح ة وتخرب إلحاق األضرار  ا مرفقً  67عة مراف صح
ا وجرح  23قتل و  ة  83عامال صح ما أد ذلك إلى استنفاذ المخزون من األدو آخرون، 

ة آنذاك ة( .األساس   .)م2014، منظمة الصحة العالم

ة  المؤشر   عدد المراكز الصح
  739  فلسطين

  587  ةالضفة الغر
  152  قطاع غزة

ة، ( :المصدر   م)2017وزارة الصحة الفلسطين
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ة في قطا 2.1.1.3 ات وزارة الصحة الفلسطين   ع غزة مستشف
،  اإلدارة( تمتلك وزارة الصحة ة والتخط اسات الصح مستشفى موزعة  13 )م2017العامة للس

ة  ل ات حسب اله امل، حيث يتم تصنيف المستشف ل  ش في محافظات قطاع غزة وتديرها 
ات، ( :إلى   )م2014اإلدارة العامة للمستشف
 ون  :مجمع طبي شمل المجمع أكثر من مستشفى شر أن  تخصص لكل مستشفى  و

ات األخر  ضم ثالث ، مختلف عن المستشف نطب ذلك على مجمع الشفاء الطبي الذ  و
ات اطنة( مستشف ضم ، الجراحة، ال ذلك مجمع ناصر الطبي الذ  ًضاالوالدة)، و ثالث  أ
ات اسينمستشفى ناصر، مستشفى التحرر و ( مستشف  .)مستشفى ال

 بيرة ات  سرر مبيت فأكثر  101ات التي تبلغ قدرتها السررة وهي المستشف :مستشف
نطب ذلك على ي، مستشفى شهداء األقصى، مستشفى النصر ( و مستشفى غزة األورو

 .)لألطفال
 ات صغيرة ات التي تكون قدرتها الس :مستشف قل أسرر مبيت ف 100ررة وهي المستشف

نطب ذلك على ستشفى الهالل اإلماراتي، دمحم يوسف النجار، وم مستشفى الشهيد( و
تور  ومستشفى الشهيد دمحم الدرة، ومستشفى العيون، ومستشفى الطب النفسي، ومستشفى الد

سي،  مال عدوان ومستشفى بيت حانون و عبد العزز الرنت  .)مستشفى الشهيد 
ات في قطاع غزة حسب المحافظات 2.1.2   تصنيف المستشف

ات 2.1.2.1 ان عدد قدر :الشمال محافظة مستشف  الشمال محافظة في الس
ز  الجهاز( نسمة 368978 خدم ،)م2018 الفلسطيني، لإلحصاء المر  المجتمع هذا و

اني ات، خمسة الس ة منها ثالثة وزعت مستشف وم ع ح ة الصحة وزارة إلى تت  والمدير
ة للخدمات العامة ة الطب ر ان العس عان ومستشف قدمان األهلي للقطاع يت  خدمات و

ةا ة لرعا ل انظر التكاليف. المخفضة الصح   .)2.1( ش
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ل   االستناد إلى :)2.1( ش ات في محافظة الشمال ذلك  وزارة الصحة ( توزع المستشف
ة،    م)2017الفلسطين

ات 2.1.2.2 ان عدد قدر :غزة محافظة مستشف  652597 غزة محافظة في الس
ز  الجهاز( نسمة ما ،)م2018 الفلسطيني، لإلحصاء المر ات عدد بلغت ف  في المستشف

عة غزة محافظة ومي، منها خمسة وزعت مستشفى عشر أر ع وتسعة ح  القطاع تت
ل انظر األهلي.   )2.2( ش
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ل االستناد إلى :)2.2( ش ات في محافظة غزة ذلك  ة، ( توزع المستشف وزارة الصحة الفلسطين
  .م)2017

ات 2.1.2.3 ان عدد رقد :الوسطى محافظة مستشف  الوسطى المحافظة في الس
ز  الجهاز( نسمة 273200 ما ،)م2018 الفلسطيني، لإلحصاء المر  عدد بلغت ف

ات ومي منها واحد وزعت ثالثة المستشف ات واثنان ح ة مستشف  مخفضة خدمات تقدم أهل
ل انظر تمع.للمج   ).2.3( ش
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ل   ات في محافظة الوسطى ذلك  :)2.3( ش وزارة الصحة ( االستناد إلىتوزع المستشف
ة،    م)2017الفلسطين

ات 2.1.2.4 ان عدد قدر :يونس خان محافظة مستشف  خان محافظة في الس
ز  الجهاز( نسمة370698 يونس لغت )،م2018 الفلسطيني، لإلحصاء المر  عدد و

ات ات خمس المستشف ل انظر أهلي، قطاع واثنان وميح ثالثة منها مستشف   ).2.4( ش

ل   االستناد إلى :)2.4( ش ات في محافظة خان يونس ذلك  وزارة الصحة ( توزع المستشف
ة،    م)2017الفلسطين

ات  2.1.2.5 ان في محافظة رفح  :محافظة رفحمستشف  نسمة 233878بلغ عدد الس
ز لإلحصاء الفلسطيني، ( ات، )م2018الجهاز المر ات ثالثة مستشف لغت عدد المستشف ، و

ص قطعة أرض إلنشاء مجمع رفح الطبي منها اث ومي وواحد قطاع خاص وقد تم تخص نان ح
رة على  اإلسرائيليعد االستهداف  للقطاع الصحي في محافظة رفح خالل االعتداءات العس

لي للمستشفى 2014قطاع غزة في العام  ة على إخالء  م، والتي أجبرت وزارة الصحة الفلسطين
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العزل  المدنيينضد  اإلسرائيليفي ظل المجزرة التي ارتكبها االحتالل  مما رفع معاناة المستشفى
ل   ).2.5( في محافظة رفح، انظر ش

ل   ات في محافظة  :)2.5( ش االستناد إلىرفح توزع المستشف ة، ( ذلك  وزارة الصحة الفلسطين
  م)2017

ات التي تواجه القطاع الصحي في قطاع غزة 2.1.3   التحد
رت  ة المستقلة لحقوق المواطنالهيئة ذ ز النظام الصحي الفلسطيني  أن الفلسطين على ير

م الخ اتتوفير وتقد ناء المستشف ة و ر النظام الصحي  ؛ وذلكدمات العالج من أجل تطو
ة ة األساس هذه  أهمومن ، المجتمعي والتي تسعى إلى زادة وتحسين الخدمات الصح

ات ة المست( :الصعو   .م)2007قلة لحقوق المواطن، الهيئة الفلسطين
  ل عبئً الزادة في أعداد المصابين ش على الموارد الموجودة  بيراً  األمراض المزمنة، مما 

  للقطاع الصحي.
  ة األفراد لة، أد إلى عرقلة حر الحصار المطب على قطاع غزة منذ سنوات طو

ة. ل السلبي على الواردات الفلسطين الش ضائع، مما أثر    وال
 ومة ا ة المتجهة للح ة ووقف المساعدات المال قتصار الدول المانحة على المعونات اإلغاث

ة.  الفلسطين
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ة للحد من الكوارث  2.2   األطر العالم
ات اإلدارة الفع عمل ات الخاصة  ة في توفير المتطل ة في مواجهة اهتمت المنظمات الدول ال

ة التي عملت على أن من خالل التشرعات وا ؛ وذلكاألزمات والكوارث ات الدول ألنظمة واالتفاق
افة المتغيرات  ؛ وذلكاأمنً  تكون المجتمعات أكثر ة التي تراعي  من خالل الخط الوطن

ة  ة والداخل ة المتعلقة و الميدان التقدم التكنولوجي والصناعي والعمراني، والخارج الخاصة 
طة والنزاعات والتغيرات السلوك ا العالقات مع الدول المح ة المتعلقة  شر السلبي المناخ ل

ة   .للنشاطات اإلنسان
وهاما من أجل عالم أكثر أمناً  2.2.1 ة وخطة عمل يو   )م2005 األمم المتحدة،( استراتيج
ة لتجنب الكوارث  إطارهدف  اد توجيه وهاما إلعداد م عة و يو االستعداد لمواجهتها الطب

ة عليهو  ة للمخاطر من  إطارا، حيث استعرض التخفيف من اآلثار المترت ة تحليل وهاما عمل يو
ة الحد من خطر الكوارث 2005م حتى عام 1994عام  ف م حيث قدم مالحظات موحدة في 

اطه  طاروقد زاد اهتمام اإل على الصعيد العالمي ة المستدامة، التي بدورها الرت م التنم مفاه
م المخاطر  ة تقي ف   .)م2002األمم المتحدة، ( ارثالكو  وٕادارةسعت إلى 

ة 2.2.1.1 عة المنهج   المت
ة، واالستفادة من خبرة وآراء المؤسسات  ع اعتمد على الوثائ الدولة للحد من المخاطر الطب

ومات و  ة بإدارة الكوارث و والح ًضارامج القضاء على الفقر الجهات المعن األمم المتحدة، ( أ
  .)م2002

  طاراإل إنجازات 2.2.1.2
الح م المتعلقة  ة من الضعف د من الكوارث و تطورت المفاه مخاطرها، وتخفيف اآلثار والوقا

ة للحد من ذلك، حيث عمد  االقتصاد والبيئي واالجتماعي والماد وتعزز القدرات الوطن
طة  طاراإل ة القطاعات المختلفة منها الصحة و على الحد من المخاطر المرت الموارد  وٕادارةالبيئ
ميال ذلك التخط اإلقل ة و ع   .طب

ة 2.2.1.3 م المخاطر تحديد آل ر اإلنذارو  هاوتقي   اله الم
ة ومد  م المخاطر من خالل دراسة السواب التارخ ومات والسلطات إلى تقي شرعت الح
ات  تعرض اإلنسان للمخاطر والعواقب التي نتجت عن ذلك، فسعت إلى ضرورة إنشاء عمل

م للمخاطر و  ما دعتقي ع الحوار العام،  ون في المؤتمر إلى ضرورة إنشاء أنظمة  اتشج المشار
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فة من األخ ة الفئات الهشة والمجتمعات الضع ة، لحما ر دول ن أن إنذار م طار التي من المم
  .)م2002األمم المتحدة، ( تلح بهم

ادئ 2.2.1.4 وهاما إطار م   يو
م األخطار خطوة الزمة العتم 1المبدأ -  اسات وتدابير الحد من مخاطر الكوارثتقي   .اد س
ة لتقليل الحاجة إلى اإلغاثة في حاالت أهمالحد من مخاطر الكوارث له 2 المبدأ -  ة أساس

 .الكوارث
ة والتخط 3 المبدأ -  اسة اإلنمائ الس ة للحد من مخاطر الكوارث والمتعلقة  الجوانب األساس

مي، و    .الثنائي والمتعدد األطراف والدولياإلنمائي على األصعدة الوطني واإلقل
ة4 المبدأ -  س ة رئ ة وتعزز القدرات على الحد من مخاطر الكوارث مجال ذو أولو  .تنم
استخدام وسائل االتصاالت والنشر، عامالن 5 المبدأ -  ر ونشرها الفعال  وسائل اإلنذار الم

ان للنجاح في الحد من مخاطر الكوارث  .أساس
ة علىال6 المبدأ -  ات، بدءً  مشار ع المستو ة،  المجتمع المحلي، ومروراً  جم ومة الوطن الح

ل فعال من مخاطر الكوارث ش مي والدولي، أمر ال بد منه للحد  ين اإلقل المستو   وانتهاء 
ة 7 المبدأ -  ة مناس م وتطبي أنما تنم أسره أمر حيو لتصم إن تثقيف وتدرب المجتمع 

ة تأثر الفئات ال  .مستهدفةتحد من قابل
جزء 8 المبدأ -  ا الالزمة للحد من مخاطر الكوارث  ال بد للمجتمع الدولي من تقاسم التكنولوج

 .ال يتجزأ من التعاون التقني
ة البيئة9 المبدأ -  ونً  إن حما ة المستدامة يتس مع تخفيف حدة  ابوصفها م ونات التنم من م

ة للحد من مخاطر الكوارث  .الفقر، هي ضرورة حتم
ة من آثار الكوارث  10أالمبد -  ه وأصوله الوطن ة شع ة عن حما س ة الرئ يتحمل البلد المسؤول

ة ع  .الطب
  )م2005األمم المتحدة، ( 2015-2005عمل هيوغو للفترة  إطار 2.2.2
ة لمجابهة الكوارثهيوغو للسعي لتحقي بناء ال إطاراهتم   همللوصول أل ؛ وذلكقدرات المجتمع

فعل الكوارث والتي تشمل  النتائج المتعلقة في بير من الخسائر التي تحدث  ل  ش التقليل 
اة العامة. م أمور الح   األرواح والممتلكات العامة وتنظ
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ة األهداف 2.2.2.1   هيوغو عمل طارإل االستراتيج
ة المستدامة. -  اسات والخط اإلنمائ  إدراج الحد من خطر الكوارث في الس
ة المؤسسات، واآلل -   ات والقدرات على مواجهة المخاطر. إنشاء وتقو
 -  ، ل منهجي بإدراج نهج الحد من المخاطر في تنفيذ التأهب لحاالت الطوار ش ام  الق

ة واإلنعاش رامج االستجا  .و
ات 2.2.2.2  هيوغو إطار عمل أولو

ة للحد من أخطار الكوارث -  الء األولو  .إ
المخاطر، واإلنذار الم -   .رتحسين المعلومات المتعلقة 
 .بناء ثقافة للسالمة والقدرة على مواجهة المخاطر - 
ة -  س  .الحد من المخاطر في القطاعات الرئ
ة للكوارث -  ة لتحسين القدرة على االستجا ع ة للكوارث الطب  .تعزز التأهب واالستجا

ادئ 2.2.2.3 ة م ات لتنفيذ توجيه   الكوارث المتعلقة المخاطر من الحد استراتيج
صورة فعالة يتطلب الحد من أ -    .المجتمع المحلي مساهمةخطار الكوارث 
ة عن تنفيذ تدابير الحد من أخطار الكوارث -  س ة الرئ  .تقع على عات الدول المسؤول
ة -    .يجب إدماج الحد من أخطار الكوارث في األنشطة اإلنمائ
ةيؤد نهج مواجهة األخ -   .طار المتعددة إلى تحسين الفعال
ة ر  -  ة للحد من األخطارتعزز قدرات استراتيج س   .ئ
ة عن الحد من أخطار الكوارث -  المسؤول ما يتعل  زة ف الالمر   .األخذ 
ا الجنسين عامل أساسي في أخطار الكوارث وفي الحد من تلك األخطار -   .قضا
  .إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص للحد من أخطار الكوارث - 
اجات الخاصة لل -  ل وضع على ح حد من األخطارتحديد االحت   .دحسب 
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  ),2015NUISDR( للحد من الكوارث ِسندا إطار 2.2.3
ان م2030- 2015( في الحد من مخاطر الكوارث للفترة ِسندا إطاراهتم  ا ال )، قد تم اعتماده 
ة المختصة  م2015مارس 18 في وهو ناتج عن تشاورات جرت بين المنظمات الدول

تب األمم ا دعم من م ومات و ة والح لمتحدة للحد من مخاطر الكوارث حسب طلب الجمع
عتبر  العامة لألمم المتحدة، -2005(و عمل هيوغ طارالبديل إل طاراإل ِسندا إطارو

ة والتأهب لها وتخفيف خط عملها )،م2015 ع ة من الكوارث الطب الوقا   .والذ يهتم 
ة في  ِسندا إطارسعى  الدولة التي تتعرض للمخاطر مع الستمرارة العمل وتنفيذ خط التنم

دة وتعزز القدرة في خسائر جدي تساهمالتصد للمخاطر والحد منها، واتقاء مخاطر جديدة قد 
إلى الفهم الشامل لكافة المخاطر وقابليتها للتضرر وخصائص  طاراإل اهتمعلى المواجهة، 

ة في إدارة المخاطر، والقدرة على الم واجهة والتقليل من تعرض الخطر وتعزز األدوار الوطن
مواجهة المخاطر ة    القطاع الصحي واالجتماعي للمخاطر مع تعزز التعاون الدولي في المشار

  للحد من الكوارث ِسندا إطارمن  النطاق والهدف 2.2.3.1
قه على مخاطر الكوارث المحدودة والكبيرة، ومتكررة وغير متكررة  ِسندا إطارسعى  لتطب

ة  طيئةوالمفاجئة وال ع هدف اإلأالتي تنتج عن المخاطر الطب شرة، و لالسترشاد في  طارو ال
ات  ع المستو ة من منظور متعدد المخاطر على جم إدارة مخاطر الكوارث التي تؤثر على التنم

 .والقطاعات المختلفة
  للحد من الكوارث ِسندا إطارمن  التوقعات 2.2.3.2

شر   شة والصحة العامة، والحد منالحد من المخاطر والخسائر ال  ة والممتلكات، وتحسن المع
ة ة المخاطر االقتصاد ة والثقاف ة واالجتماع ة  والماد ة، مما يرفع مستو الرفاه والبيئ

 .للمجتمعات والبلدان
ة 2.2.3.3   للحد من الكوارث ِسندا إطارمن  الغا

افة القطاعات ة شاملة  ة، قا( تنفذ تدابير وقائ ةاقتصاد ة، صح ة، إنشائ ة، اجتماع ، نون
ة، وغيرها) م ة، تعل في  تساهمللحد من مخاطر الكوارث وتحول التعرض لها للضعف و  ثقاف

ة  .تحليل المخاطر لحصر الكارثة وتعزز التصد لها والتعافي من آثارها السلب
  للحد من الكوارث ِسندا إطار من األهداف 2.2.3.4

 ات الن حلولالحد من معدل الوف  .م 2030اتجة من الكوارث على المستو العالمي 
 حلول  .م 2030الحد من عدد المتضررن على المستو العالمي 
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 حلول ة الناتجة من مخاطر الكوارث   .م 2030تقليل الخسائر االقتصاد
  ة التي ة التحت في تعطيل الخدمات العامة والهامة في مراف  تساهمالحد من أضرار البن

 .الوطن
  ة للحد من مخاطر الكوارث حتى ز ة ومحل ة وطن ادة عدد الدول التي لديها استراتيج

 م 2030حلول
  ة ة وتوفير الدعم المناسب الستدامة األعمال الوطن تعزز وزادة التعاون بين البلدان النام

 .م 2030حلول ِسندا إطارفي تنفيذ 
 ر للمخاطر المتعددة والمعل مات المخاطر الستفادة رفع مستو اإلنذار الم ومات وتقي

حلول ة في سبيل تنفيذ  2030المواطنين منها  م، استدامة الدعم الكافي إلنجاز األعمال الوطن
 .م 2030 حلول طارهذا اإل

ات العمل 2.2.3.5   للحد من الكوارث ِسندا إطارالمتعلقة ب أولو
اً  إطارعد االستفادة من مخرجات  اف المناطة للحد من الكوارث على لتحي األهد هيوغو، وسع

ات العمل لتشمل، القطاعات  ة، تنوعت أولو ة والمحل ة والقوم م مختلف القطاعات اإلقل
ات  مي والقومي والمحلي وتنقسم أولو  إطارالمختلفة لكل قطاع على الصعيد العالمي واإلقل

 :إلى التالي ِسندا
  ةاأل  فهم مخاطر الكوارث: األولى ولو

عادها المتمثلة في تضرر قع على  ع المخاطر وٕا ة أن تعين جم عات السلطات الوطن
؛ ئة المؤثرة عليها مخاطر الكوارثاألشخاص والممتلكات والقدرات وخصائص هذه األخطار والبي

م المخاطر للعمل على وذلك ة عليها، وتنفيذ اتقائها و  إلجراء تقي الحد من اآلثار المترت
ات الفعالة   للتصد واالستعداد. االستراتيج

  ةاأل ة ولو ة :الثان ز إدارة مخاطر الكوارث بهدف إدارتها لتحقي الحما  تعز
اتأهمتبرز  عة على المستو العالمي ة اآلل الكوارث  والوطني والمحلي في إدارة مخاطر المت

ما يتناسب م ة  ة والمحل افة القطاعات وتحقي التنسي المنفعي في األطر الوطن ع في 
ة القطاع العام والقطاع الخاص عبر  مشار ة العامة  اسات التنمو ة والس المسوغات القانون

ع على اتخاذ القر  ات والتشج  ؛ وذلكار إلجراء معالجة مخاطر الكوارثتحديد األدوار والمسئول
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ة والتعافي من األضرار واآلثار الناتجة عن المخاطر  ألغراض التأهب واالستعداد واالستجا
عد.ل ما  ة المستدامة ف  تنفيذ التنم
  ةاأل ز القدرة على التحمل :الثالثة ولو  االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل تعز

ن أن  ة  ساهمم ة واالجتماع بناء قدرات الحد من مخاطر الكوارث على المنفعة االقتصاد
، الخسائر في الممتلكاتمن  في التقليل ساهموغيرها لألشخاص والمؤسسات والمجتمعات مما 

، س على الجانب االقتصاد نع ن أن  و م ما و ات بناء القدرات في مجال  تساهمو عمل
ن أن  م ة،  ة وغير اإلنشائ المشارع اإلنشائ ة في إيجاد فرص عمل  في توفير  تساهمالوقا

ة و  اء الماد ض تساهمالتدابير الفعالة من حيث األع ومنع وقوع المخاطر  في إنقاذ األشخاص اَ أ
ة التعافي.  والكوارث وتقليلها للحد األدنى وضمان فاعل

  ةاأل عة ولو ز درجة االستعداد لمواجهة الكوارث من أجل التصد الفعال لها  :الرا تعز
 وٕاعادة البناء على نحو أفضل للتعافي من آثار الكوارث وٕاعادة التأهيل واإلعمار

قة ضرور  ات لة تعزز االستعداد الفعال ستفاد من التجارب السا توفير القدرات الالزمة لعمل
م نحتاج التأهب قبل  أقل الخسائر، ولكي نصل لمرحلة التعافي السل المواجهة والتعافي منها 
ين النساء  طرقة أفضل مع ضرورة تم وقوع الكوارث وتمثل فرصة حاسمة إلعادة البناء 

اب وذو اإلعاقة واالستفادة منهم  ة وٕاعادة البناءوالش   .في مرحلة االستجا
ة 2.2.3.6 ادئ التوجيه  للحد من الكوارث ِسندا إطارالمتعلقة ب الم

 .ة الحد من أثارها ف ة ومن مخاطر الكوارث و الوقا ما يتعل  ة ف  تتحمل الدول المسؤول
 ا ة المختصة والقطاعات العامة  زة واألجهزة الوطن ومات المر ة بين الح ما المشار لدولة 

ل جهة مختصة وقطاع ة والظروف الخاصة   .يتماشى مع الحاالت الوطن
 ة األروا والممتلكات دون التعد على حقوق وحرات اآلخرن أو األضرار بخط  ححما

ة ة الوطن  .التنم
 اسات عامةالتزام المجتمع والمؤسسا ما يوضع من خط وس ة  ت  وخاصة السلطات التشرع

ة في ما يتماشى مع  والتنفيذ ة للحد من مخاطر الكوارث  ات الوطن تبنى القرارات واالستراتيج
 .طارهذا اإل

  ين مؤسسات المجتمع المدني و عدة وسائل ومس لجان الطوار تم ة  تهم في اتخاذ هماالمحل
ات األمر  .القرار حسب مقتض
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  اساتها على المخاطر وانع ع من المعرفة الشاملة  ةاتخاذ القرارات ين ة للتنم  .الخط الوطن
  ة الحد من مخاطر الكوارث والتنم اسات والخط والممارسات المتعلقة  توحيد وتناس الس

ة في حال التهديدات  .المستدامة عبر القطاعات الستمرار خط التنم
 ة والمحددات العامة لمخاطر الكوارث لتحديد التدابير  ةالمعرف الخصائص المحل الجيدة 

 .حد من هذه المخاطرالالزمة لل
  ن أن م ة و اب نشوء المخاطر عبر االستثمارات الميدان عد  ساهمدراسة أس في المقارنات 

 .التعافي من الكوارث
  ة ومنع انتشارها من خالل ة من التسبب في مخاطر جديدة والحد من المخاطر الحال الوقا

اسة البناء على نحو أفضل  .س
 ة فعالة وح ة تعزز التعاون الدولي للحد من المخاطرإقامة شراكة عالم ق  .ق
  اجات ما يتناسب مع احت ة  اء للبلدان النام اسة عامة لدعم البلدان المتقدمة والشر تحديد س

ل بل حددها  ة التي  ات القوم ما يتالءم د حسب متغيراتها المختلفة على حدالدعم واألولو ، و
ة. ة الخارج  مع الضغو الداخل

  ٕادارته و  الخطر 2.3
العلوم في مجال إدارة المشارع والمؤسسات  أهمتعتبر إدارة المخاطر في الوقت الراهن علم من 

ان حجمها صغير  بير  اً مهما  عة عملها  ًا،أم  انت طب ًضاومهما  اس  ،أ فهي تتكفل بتحديد وق
ة التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها ال ف ة، ت منشآتوض و انت صناع جارة سواء 

ة، ولكن تختلف إدارة المخاطر من منشأة ألخر حسب طب ة، أو حتى خدمات ة مال عة وخصو
ه، ات تشمل مجموعة من األساليب  المجال التي تعمل  فإدارة المخاطر في المستشف

القطاع الصحي. عصف  عة الخطر الذ  ات الممنهجة التي تتناسب مع طب   واالستراتيج
رً  س ح ، ولكنها تشمل  منشآتعلى المنظمات وال اإدارة الخطر ل ًضافق لة  أ الخط طو

طة بإدارة الخطر وعالقتها  ار للفرص والتهديدات المرت عين االعت جب األخذ  وقصير األمد، و
النشاطات العامة للمنظمات س فق في عالقتها   منشآتأو ال أطراف المصلحة المتأثرة ول

ة المصرة إلدارة الخطر،(   .)م2010 الجمع
ص الموارد ا ة إدارة المخاطر المنظمات في تحقي أهدافها من خالل تخص ة تساعد عمل لكاف

ات التخط و  عمل ام  ة للق ة، وعليها يجب أن تكون إدارة المخاطر عمل اتخاذ القرارات المناس



30  

ل المخاطر المح  طة بهمفعالة من حيث التكلفة، وتساعد المنظمة على استمرارة عملها رغم 
(Shortreed& others, 2003). 

عة الخطر وسبل العالج، وتكون اإلدار  ة التعرف على طب ف طة  ة إن إدارة المخاطر مرت
ر مة مستمرة ودائمة التطو تواكب المستجدات للمنظمات والمؤسسات العاملة ضمن و  السل

ه يجب أن تقوم المنظمات وال ات محددة. وعل طو العرضة لتطبي بوضع الخ منشآتاستراتيج
ما يجب ات إدارة المخاطر على اختالف أنواعها،  أن تقوم المنظمات بتحديد أهدافها بدقة  عمل

سهل اتخاذ القرارات ا ما يتعل بإدارة المخاطلكي  ة    .)others, 2007) &Bartlett رلمناس
  الخطر 2.3.1

شرة منذ األزل إلى المخاطر المختلفة من حيث الح فا على قوت يومه أو مقاومة تعرضت ال
ل ما بوسعها لدحض المخاطر للحفا على  طة بهم، مما جعلها تبذل  ة المح العوامل البيئ

ش شرة، فتعاملت ال مومة ال منط الفطرة التي رة منذ القدم على تعرف الخطر و الد ٕادارته 
م الخطر المختلفة ر مفاه حسب المجاالت المتعلقة بهم  ألهما هللا لهم، فقد برع اإلنسان في تطو

م على مدار الع   .)م2016المغير، ( صور إلى أن وصلنا إلى زماننا هذاوتطورت تلك المفاه
اً  منشآتالد المخاطر التي تواجه المنظمات و تتعد اس ان س ، حسب النشا المسند إليها، 

اً  اً اقتصاد اً ، إداراً ، اجتماع عة، مما يلزم وضع، صح وارث طب ات الم ، أو  ة االستراتيج ناس
القطامين، ( تغير السرع وزادة حدة المنافسةفي ظل ال لمواجهة تلك المخاطر، خاصة

منه الحد منه أو التخلص منه،  ومجابهته من قبل اإلنسان محاوًال  ، إن مفهوم الخطر)م2002
ما  ح سمة من سمات العصر،  ون مستعدً أص عترك للدخول في م اأوجب على اإلنسان أن 

  .)م2003احمد، ( الخطر
  الخطر مفهوم 2.3.1.1

ال ة لمفهوم الخطر وٕادارته  ة، حيث أن المعرفة اختلفت التعرفات اإلجرائ ة الصح غير منهج
عود  احث آلخر، و الخطر ومجراته، تؤد إلى نشوء تعرفات جديدة ومختلفة من  حة  الصح

سببها الخطر قع على عات منشآتللمنظمات وال ذلك إلى العوامل والتهديدات التي  ، حيث 
ذلك تحديد  اسات والثقافات الالزمة لدحض األخطار و المنظمات والمؤسسات وضع الس

ة إدارة الخطر.    المخاطر وتعرفها ووضع المعايير الالزمة لنجاح عمل
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  أنه إطارُعرَّف الخطر في شر أو مورد متوفر في األماكن الت :عمل هيوغو  ي هو نشا 
تح بنا في حال إساءة استخدامها تعمل على تصدير األضرار التي تتسبب في الخسائر في 

ة بجروح أو إلحاق الض د رر االقتصاد واالجتماعي مما يهداألرواح والممتلكات واإلصا
اشر على التدهور ل م ش ة، والتي تؤثر  اد استنزاف الموارد و البيئي  استدامة األعمال االعت

 .)م2005األمم المتحدة، ( المتاحة
  انت ات التأكد من المخرجات سواء  ان أنه ضعف إم وقد عرفه النموذج البرطاني للخطر 

ان ة تتطلب موارد وٕام ل أفضل أو سلب ش ن البناء عليها  م ة  ة مخرجاتها إيجاب ات لوجست
بيرة ة   .)Chittenden,2006( وموارد ماد

  عرف طة للضرر سواء مصدره  :أنهو يئتهم المح ة تعرض األشخاص وممتلكاتهم و احتمال
الت التي تؤثر على  شر أو التعامل الخاطئ مع المواد الخطرة، وتعتبر أحد المش عي أو  طب

ن أن تؤثر م ة للمؤسسات والمنظمات المختلفة و اد اة االعت ة  أنما الح اة اليوم على دورة الح
 .)م2008وآخرون، المنعم عبد( للدولة

ان استنتاج العديد من السمات أو العناصر التي  اإلم ح  قَا، أص ره سا ومن خالل ما تم ذ
 :يتصف بها الخطر، ومنها

ة حدوث الخطر. -    عدم التأكد من احتمال
الخطر، أو تحديد حجم التهديدات الناتجة عنه. -  ة التنبؤ  ان ة في إم  قد نجد صعو
ش -  حدث الخطر   .ل مفاجئقد 
عة الخطر المهدد للمنشأة. -  ة حسب طب ة ومعنو  يترتب على حدوث الخطر خسارة ماد
ة المعلومات الواردة -  م ل عتمد مواجهة الخطر على  ش  التي من شانها إدارة الخطر 

ح.  صح
احث أن الخطر قة ير ال استقراء التعرفات السا قين تتطلب  :و هو حالة متالزمة من عدم ال

ن  تدخالت م ل متسارع و ش ة، حيث تحدث  ة والمعنو ة، لتجنب الخسائر الماد ة ووقائ إجرائ
مة  اإلجراءات السل حةتفاديها  اتها  والصح من قبل اإلدارات المختلفة لالستفادة من إيجاب

اتها.   والتخلص من سلب
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  الخطر مع للتعامل معرفتها الواجب المعلومات 2.3.1.2
ة )Jutte.2009( أكدت دراسة  :أنه في مرحلة تعرف الخطر يجب النظر إلى المعلومات التال

ه الخطر حث ف ن أن  م ة حدوث الخطر، الوقت الذ  حالة تقدير  ،وصف الخطر، احتمال
فعله نشأ الخطر، األثر المترتب على حدوث الخطر، ، الللخطر الذ قد ينشأ سبب الذ 

ن اتخاذها م   .والقرارات التي 
ا 2.3.1.3   سة إدارة الخطرس

ات إدارة الخطر في ضوء التغيرات  نشأت في اآلونة األخيرة الحاجة الملحة إلى استراتيج
  :أن إدارة المخاطر يجب أن ترتكز على )م2011الطالبي، ( السرعة، وقد وصف

ة من الخطر و  -  عدالوقا ما   .العمل على منع حدوثه ف
فاءة و التع -  ةامل مع الخطر   .فاعل
ة في المنظمات و  توفير نظام -  ة الداخل ه بوجود  منشآتالالمراق التي بدورها قادرة على التنب

 الخطر.
اتها.و عوامل نشوئها تحديد المخاطر و  -   مستو
عد. -  ما  ه ف ة التعامل مع الخطر وتجن ف   تدرب العاملين على 

  إدارة المخاطر 2.3.2
ة واالستعداد تمثل اإلدارة الجيدة للمخاطر، الجهد األساسي الذ يبنى ع ه خط الوقا ل

، حيث تسعى الدول إلى منشآتوالتخفيف من حدة وأثار المخاطر الواقعة على المنظمات وال
ة  الطرق العلم ة إدارة المخاطر  ف احثين إلى االهتمام  ة وال اسات الوطن ه الس توج

حة لتقليل معدل ال عدخسائر الناتج عن تلك المخاطر و والصح ما    .)م2018المغير، ( تجنبها ف
  مفهوم المخاطر 2.3.2.1

ة  قع الضرر على اإلنسان نتيجة وجود خطر ما سوف  تعرف المخاطر على أنها احتمال أن 
ة ومشيدة ومناط وتجمعات  ع يئة طب ة و شرة وماد ه من موارد  ح  ل ما  صيب 

ه ال غط ات الشدة والتأثير بناء على النطاق الجغرافي الذ س مة وتختلف مستو خطر أو ق
  .)م2018،المغير( األصول التي ستهدر نتيجة الحوادث الناجمة عن تلك األخطار
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عة المخاطر حسب ن تحديد طب   :م
فعل اإلدارة الجيدة للخطر. -  ن أن تتالشى  م طة و س  عض المخاطر تكون 
عادها المختلفة. -  لة لها أ  عض المخاطر يتحول إلى مش
ة  راءات سرعة وفعالة لتجنب اآلثاروهذا يتطلب إج عض المخاطر تتحول إلى أزمة -  السلب

ن تجنب هذا النوع عن طر التخط الجيد والمسب من قبل إدارة المخاطر  م عد، و ما  ف
  العاملة. منشآتطرف المنظمات أو ال

  مفهوم إدارة المخاطر 2.3.2.2
عة من اجل تحديد و ت و هي اإلجراءا، )Campbell ،2005( عرفها اسات المت تحليل الس
م ة الخطر.ومعالجة و  وتقي   رقا
سعى للتعامل مع ، )م2008عبد العال، ( وأشار أن إدارة المخاطر ما هي إال منهج علمي 

ة على حدوث الخطر وتنفيذ اإلجراءات التي من شانها  المخاطر عن طر توقع النتائج المترت
ة حدوث الخ ان   سائر.أن تقلل إم

م الخطر و أ، )م2014 الشرف،( وأضاف اس وتقو ة ق ر ن إدارة المخاطر هي عمل تطو
ات إلدارتها  .االستراتيج

رت أن إدارة المخاطر هي قدرة المنظمات والمنشآت على فهم  ،م)2015األمم المتحدة، ( ذ
عاداف أ ة لالمختلفة، و ها ة المخاطر  ض للخطر من خالل لتعر التي تعمل على التقليل من القابل

مات والقوانين و  م األثر  ؛ وذلكاللوائحاإلرشادات والتعل بواسطة التخط إلدارتها من خالل تقي
عدة خطوات مخط لها عبر تعزز إدارة المخاطر ابتداءً  ،المتوقع للمخاطر ة  من  وتتم العمل

ة ة تكرار ،إنشاء المنشآت الصناع ان افة المخاطر  وحتى الوصول لتشغيلها وتحديد إم
  .المتوقعة

ة إدارة المخاطر 2.3.2.3   عمل
ة إدارة ه  عمل المخاطر هي المرحلة التي نتوصل فيها لمنع الخطر وتقليل معدالت حدوثه، وتجن

اب  من ذلك في دراسة األس ه، و عد لتقليل الخسائر التي تترتب عل ما  التي تقود للخطر ف
ًال  ةوتجنبها مستق ض  ، حيث تستند عمل ة لتعو إدارة المخاطر إلى توفير المقومات األساس

ة والتقدير الجيد القرارات الصائ ن إدارته ذلك  م  الخسائر واألضرار التي نشأت عن الخطر، و
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صورة جيدة ل، للخطر والتعامل معه  وضح ش ار الخطر 2.6( و ) إدارة الخطر حسب مع
  .البرطاني

  

  
ل ار الخطر البرطانييوضح إدارة الخطر ح :)2.6( ش  سب مع

 مهام إدارة المخاطر 2.3.2.4
انات المتاحة  -  ة االستخدام األمثل للب ف  التخط لك
ة واضحة لكل المهام. -  انات لألحداث للوصول إلى رؤ  إنشاء قاعدة ب
ة الالزمة لكل المهام. -  ذلك األنشطة والميزان ات المناطة، و  تحديد المهام والمسؤول
ة لتنفيذ المشروع. ترتيب الجداول -  ما يتواف مع الجداول الزمن ة  ة المناس  الزمن
 توفير قناة إلرسال التقارر لكافة أعضاء فر العاملين بإدارة المخاطر. - 
ة للتخفيف من حدة المخاطر -   .إعداد الخط المناس
ل دور  -  ش استمرار و م ومراجعة الخط   .تقي

احث أن  قة ير ال فات السا التاليمأهمن التعر   :ة إدارة المخاطر متمثلة 
عد. -  ما  ة التوصل لمنع حدوث الخطر ف مثا  إدارة المخاطر هي 
 تعمل إدارة المخاطر على التقليل من حجم الخسائر عند حدوثها. - 
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ل خطر  -  اب حدوث  إتقان إدارة المخاطر يؤد إلى عدم تكرار حدوثها عن طر دراسة أس
ه مس لوضع ات ممنهجة لتجن اس الً س  .تق

اس -  أفضل الطرق و وضع أفضل س نة. قل التكاليفأة لمواجهة األخطار   الم
ة للخطر 2.4   االستجا

ات الحد من الخطر، وتهدف هذه المرحلة إلى  ة التعامل مع استراتيج ف تتضمن هذه المرحلة 
ل أو التكيف أو في تجنب منشآتمساعدة المنظمات وال ت مع الخطر الذ يواجه المنظما تحو

س و منشآتالو  أنها، وقد عرفت منظمة المقاي ة هذه المرحلة  ار  :المواصفات العالم ة اخت "عمل
سو    للحد من المخاطر المتوقعة.ذات عالقة  تنفيذ مقاي

ل جيد وأن تكون  ش ة للخطر يجب أن تكون مدروسة  إن اتخاذ القرارات الصارمة لالستجا
ما يجب أن تبنى هذه  منشآت،الالمنظمات و بل العقول العاملة في مخططة ومدبرة من ق

قوده الخطر. م المسار الخاطئ الذ  ة التي من شانها تقو   القرارات على المعلومات الكاف
للخطر فمثال" اللون  مات والفتاتمع الخطر هي وضع عال حيث أن أفضل طرقة للتعامل

األحمر يتطلب اتخاذ قرارات فورة لمعالجته، بينما اللون األصفر تحذير التخاذ قرار، بينما 
  (Chittenden, 2006).اللون األخضر مؤشر خطر بدون مشاكل"

اسات و  ات في إدارةتتعدد الس التطور  ،الخطر االستراتيج اسات تتصف  خاصة وان هذه الس
عاً والت ان والزمان غيير المستمر ت الم طة  ، ( لألوضاع والظروف المح عاو   .م)1998الس
ة للخطر 2.4.1  عة لالستجا اسات المت   الس
ع في االستجا  اسات واألساليب التي تت ة تتنوع الس

طرة على المخاطر م والس ات  ؛ وذلكوالتح وف المنهج
ة الحديثة، ل ( العمل ة ف ) يوضح2.7انظر ش

ة للمخاطر  International Organization( االستجا
for Standardization 73 2002؛(. 

  تجنب المخاطر 2.4.1.1
اسة هي  عض أن هذه الس طرق مجابهة  أهممن عتبر ال

لً إلى  االخطر استنادً  ، اأن تجنبها يؤد انعدام الخطر 

ل (   ة ): 2.7ش ة االستجا ف يوضح 
االستناد إلىـ للمخاطر احث   إعداد ال

 ، عاو   م)1998(الس
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عادها من مجمو  عض ضرورة است اسات الخاما ير ال ، ( صة بإدارة الخطرعة الس عاو الس
 )م1998

اة المختلفة، يجعل مالخطر و  نتشارا الونظرً  ن تجنب الخطر من األمور تغلغله في أوجه الح
ة و  اسة تكون في نطاق ضي الصع نحصر استخدامها في جدًا المستحيلة، فإن هذه الس و

  جوانب محددة.
  رتقليل الخط 2.4.1.2
ن تقل م فيها،يل الخطر من خالل منع م ون ذلك من خالل منع الخسارة أو  المخاطرة والتح و

ة تقليل فرص حدوثها حيث أشارت اغلب الدراسات أن منع الخسارة هو الوسيلة ا ألكثر رغ
 كبر من الخسارة نفسهاأاإلضافة أن تكلفة منع الخسارة قد تكون  مع المخاطرة، للتعامل

) ، عاو   .)م1998الس
ل الخطر 2.4.1.3   تحو

ه القدرة ت اسة أن يتف طرف معرض للخطر مع طرف آخر لد االستعداد على و عني هذه الس
ر درء هذه الخطر و  ه، يدفعه الطرف األول للطرف الثاني، و دفعه نظير مقابل معين متف عل

ه في أ من الطرقتين يؤد  ة تجن ان ل الخطر مع إم اسة تحو ه بين س عض وجود تشا ال
ة التي قد تحدث نتيجة لتحق الخطر،إلى تجنب الخسار  ل الخطر وتلعب  ة المال اسة تحو س

ة التي ترتفع فيها درجة الخطورة اإيجابً  ادورً  لفة  ،في المساعدة على اتخاذ القرارات المناس وٕان 
ونها أدت إلى  اسة  ات هذه الس ل الخطر تعتبر معقولة، لذلك نجد أن من إيجاب نقل أو تحو

ة و المزد من اإل ال على األعمال واألنشطة االقتصاد عود عق ما  رها  لى االقتصاد الوطني تطو
ل الخطر هو التعاقد القانوني الذ يرتب التزامات االزدهار و  ع عادة في تحو األسلوب الذ يت

ر، ( ل من طرفي التعاقد  .)م2009أبو 
ل الخطر يتطلب نقل التأثير السلبي للخطر إلى طرف ثا ل الخطر إن تحو عطي لث، وتحو

ة إدارتها، و  ة لكنه ال يتخلص من هذه المخاطرة، وتكون طرطرفا آخر مسؤول ل المسؤول قة تحو
ة عن مخاطرة ما ة في التعامل مع المخاطر المال  الدليل المعرفي إلدارة( هي األكثر فاعل

  .م)2004المشارع، 
  قبول الخطر 2.4.1.4

اسة على تحمل ون  ؛ وذلكاستعداده لتحمل نتائجهو  الفرد للخطر المعرض لهوقبول  تقوم الس
ل مفاجئ ش حدث  ر، ( إما بتخط مسب أو   .)م2009أبو 



37  

اسة فيأأ  اب خط المواجهة للخطر، و  نه يتم تطبي هذه الس ن هذه الخط تقوم أحال غ
ات ا فعل وجود األخطار على تقليل الخسائر التي تحدث ؛ ة للمخاطرالستجاوتتضح عمل

ل وذلك ة إدارة المخاطر )2.8( وف الش يئة الخطر. الذ يوضح عمل   و

ل االستناد إلى  ،نموذج إدارة المخاطر البرطاني :)2.8( ش احث    المصدر: إعداد ال
(Bartlett  & others,2007  )  

ا و  2.4.2   إدارة الخطر مؤشراتعيوب مزا
ن تطبي نفس  أظهرت معايير م عة تلك المعايير، أنه ال  إدارة الخطر على خالف طب

ع المنظمات وال ن استخدام منشآتالمعايير لجم م ار الدليل المعرفي أنه  ، حيث اظهر مع
، بينما المعايير األخر تصلح للمنظمات وال ار في المشارع فق ًضاوالمشارع  منشآتالمع ، أ

عز  اب  وو احث ذلك ألس   :منهاال
  عاً  المؤشراتاختالف ارةأحيث اعتبرت في تعرفاتها الخطر في تعرف الخطر  جم  نه ع

ة  اخر وجدت انه الفرص المؤشراتبينما ، ب المنظماتيعن التهديدات التي تص اإليجاب
ة.و   التهديدات السلب
 يوجد اختالف جوهر بين معايير إدارة الخطر. ال 
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 الشرو العامة إلدارة مخاطر المنظمات،  تهتمين أحدهما تم تصنيف المعايير إلى مجموعت
ة إلدارة مخاطر المشارع. الممارسات الفعل  واألخر تعني 

 عة المخاطر من منظمة ألخر أو من من سبب اختالف  ؛ وذلكشأة ألخر تختلف طب
مة للمخاطر من قبل مدراء المنظم عتمد ذلك على اإلدارة السل ل منها، و عة عمل   ات.طب

  وهاما ل خطة يو - م2015( ِسندا إطارذلك و  )م2015-م2005( هيوغو ٕاطارو تش
ات للحد من المم2030 طر على معايير محددة أخاطر الموجودة وال تحتو الثالث ) أولو

 للتعامل مع األخطار.
  المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الصحي 2.5

اشر مع  ؛ وذلكعديد من المخاطرالمجال الصحي لل يتعرض العاملون في سبب االحتكاك الم
تعرض العاملون  ما و ة بينهم،  ة انتشار األمراض المعد ذلك قابل ان، و فئة المرضى من الس

ةمن الكوا ة إلى األخطار الجسمان ة ونقل  ؛ وذلكدر الطب عند حمل األجهزة والمعدات الطب
ات ومن األ    :مثلة على المخاطر التي يتعرض لهاالمرضى بين األقسام داخل المستشف

ة 2.5.1 ة)( مخاطر ماد ائ   فيز
ة للعاملين، من تهيئة درجات الحرارة  ة المناس ل ما يتعل بتوفير البيئة الماد يندرج تحتها 
ات الضغ واإلشعاعات الصادرة من الماكينات  ة واإلنارة والضوضاء، ومستو ة والتهو والرطو

معدالت أعلى من المعايير المحددة والمواد الخام والمصن عة، حيث أن التعرض لهذه العوامل 
الغة على صحة اإلنسان أو  ة إلى أضرار  ة أو منظمة الصحة الدول وف منظمة العمل الدول

س، ( بيئة العمل أو الصحة العامة  .)م2003ستران
قصد بها المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الصحي، والتي  ة و البيئة الماد تتعل 

عة العمل مثل درجات الحرارة  ة واإلنارة و لطب اينة والرطو الضوضاء أو التعرض لمعدالت المت
، والتي من شة و ( شأنها أن تؤثر على صحة اإلنسان متفاوتة من الضغ الجو ، آخرون الخرا

، ( ،)م2000   .)م2003آخرون، الشاعر و ( ،)م2001جابر، (، )م2005البرر
ع تحمله  ال وتشير إلى االرتفاع في درجات الحرارة إلى الحد الذ :الحرارة 2.5.1.1 ستط

ة الحرارة بوحدة  م عرضه لمخاطر عديدة تكون الوفاة مرحلتها األخيرة، وتقاس  اإلنسان، مما 
ة الحرا م يلو تسمى الكالور أو السعر وهي  جرام من المادة درجة رة الالزمة لرفع درجة حرارة 

ة واحدةم   .ئو
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قصد بها االنخفاض في درجات الحرارة إلى الحد :البرودة 2.5.1.2 اً يؤثر  الذ و على  سل
ز المعلومات الوطني( صحة اإلنسان  .)م2010،مر

قصد بها النقص أو الزادة في معدالت شدة :اإلضاءة 2.5.1.3 عن الحد  اإلضاءة و
ز المعلو ( لمطلوب مما يؤثر على سالمة العينا  .)م2010،مات الوطنيمر

ي بيئة العمل أو ف تنتشر قص بها الخل المتنافر من األصوات التي :الضوضاء 2.5.1.4
ز المعلومات الوطني( الشارع  .)م2010،مر

ة 2.5.1.5 ة نتيجة ارتفاع أو انخفاض لدرجات :الرطو في األماكن قليلة  الحرارة تنشأ الرطو
ة أو ال تكون أشعة الشمس تصل  ز المعلومات الوطني( إليهاالتهو  .)م2010،مر

ة 2.5.1.6 استمرار في بيئة :التهو قصد بها توفر الهواء النقي  ون ذلك  العمل و و
ة،  ة أو الصناع ع ة الطب ة جيدة من خالل استخدام التهو فضل الحصول على تهو حيث 

ة لتمرر الهواء منشآتالد المنظمان و تزو اف ز المعل( بنوافذ    .)م2010،ومات الوطنيمر
عثة مثل :اإلشعاعات 2.5.1.7 –اإلشعاعات الحرارة :وهي أ نوع من أنواع الطاقة المن
ة  ة  –الضوئ حيث يتعرض الموظفين لخطر اإلشعاعات في أماكن عملهم  –الكهرائ الذرة، 
ر اإلشعاعي أو المثل أما ز ا( التي تقوم بإنتاج المواد المشعة منشآتكن التصو لمعلومات مر
 .)م2010،الوطني
ة 2.5.2 ان   المخاطر الم

ل ما يتعرض له اإلن سمه وجسم جو االتصال بين أسان في أماكن العمل من االصطدام هي 
ة بينما  ون في حر سق على األرض  ة احدهما، فالعامل الذ  ون ذلك أثناء حر صلب و

ون اتصا ن أن  م  .)م2000، آخرون حلمي و ( لاألرض ثابتة ف
ة 2.5.3 ائ م   مخاطر 

ة إلى جسم اإلنسان، وتكون لها  ائ م هي نواتج استنشاق أو امتصاص أو بلع أو حقن المواد الك
اشرة على صحة اإلنسان أثناء التداول أو التعامل مع هذه المواد، أو مخاطر  ة م أثار صح

ة الع عيد على جسم اإلنسان من خالل إصا اشرة على المد ال املين في األمراض غير م
ة متفاوت عد فترات زمن ة التي تظهر    .م)2003المعتاز، ( ةالمهن

اً من األمثلة على استنشاق أو امتصاص المواد السامة التي تؤثر  على صحة الموظفين  سل
ة عند تحضيرها للمرضى مثل  ات التعرض الستنشاق األدو ة داخل المستشف والكوادر الطب

ة المقاومة للخ ، استنشاق الغازات السامة الناتجة عن األدو عض المواد األخر ة و ا السرطان ال
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ات   غرف المرضى،مادة الكلور في تنظيف الممرات و  ستخداماأعمال التنظيف داخل المستشف
ات في الجهاز التنفسي مثل غاز الن و أشادر استنشاق الغازات المهيجة وهي التي تسبب التها

  .)م2006طاحون، ( الكلورو ثاني أكسيد النيتروجين 
ان العمل 2.5.4 م م   مخاطر تصم

ة أثناء تنفيذ  أة ال تلبي الراحة النفس حة، وفي أماكن غير مه إن العمل تحت ظروف غير صح
العمل على أجزاء الجسم العلو دون السفلي أو  النشاطات وزادة الضغ واإلجهاد الضغ 

األمر  ة  س، مما يرفع معدالت اإلصا الروماتيزم وخشونة المفاصل وتهتك فيالع ة   اض المهن
القرني، ( الم في أسفل الظهر أو تهتك في العضالتآالعضالت واالنزالق الغضروفي أو 

  .م)2010
ة 2.5.5   مخاطر بيولوج

ة، وما تفرز من المواد السامة  قة والمعد ة الدق سبب انتشار الكائنات الح تنشأ هذه المخاطر 
ات، وتن ان، أو العدو من والطفيل م بواسطة الطعام أو التلوث في الم تقل الفيروسات والجراث

ما وتنتقل بواسطة الوخز  ة،  قال بواسطة التنفس واألدوات الحادة، أو االنت اإلبراألمراض المهن
ز المعلومات الوطني( والهواء الجو    .)م2010،مر

ة من أكثر المخاطر التي ي تعرض لها العاملون في المجال الصحي وتعتبر المخاطر البيولوج
ات ومنها   .)م2008علوه، ( :داخل المستشف

 العدو من األمراض. 
  األدوات الحادةوخز اإلبر و. 
 األطعمة الملوثة.  

شر  2.5.6   مخاطر العنصر ال
ة من المخاطر،  ات الوقا قلة الخبرات للتعامل مع أساس في  الهمواإلهي المخاطر التي تتعل 

ة للعاملين داخل المنشآت، والتعب تطبي إجر  ة والصح فاءة الحالة النفس ة، و اءات الحما
ز المعلومات الوطني( ر السناو العاملون واإلجهاد الذ يتعرض له الناتج عن اإلرهاق  ، مر

 .)م2010
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ات في  شر تعرضت الكثير من المستشف سبب عدم توفر ؛ ظل الحصار إلى فقد العنصر ال
ات و  ان ة و قد الخبرات و القدرات على تشغيله مما أد إلى فاإلم ة داخل الكفاءات العمل العلم
ات.   المستشف

شر من العاملين ، م2007االنقسام الفلسطيني في عام  َأَثر في المجال على تواجد العنصر ال
ات ات عن عمله في  ؛الطبي داخل المستشف سبب إضراب الكثير من العاملين في المستشف

ة تؤثر تلك ال ما أن ساعات العمل المجهدة للطواقم الطب ًا فترة،  فاءة عملهم داخل سل على 
ات.   المستشف

ة  ضراب الذ استمر في الفترة آب اإل ، أنم2010حيث أشارت منظمة الصحة العالم
انون أولأغس/ سمبر طس وحتى  قربم 2008/ د موظف  1750من  حجم عن العمل ما 

ةوموظف عاد  ممرضموزعين بين طبيب و  ادات الصح ات والع وزارة الصحة ( من المستشف
ة،   .)م2009الفلسطين

ة و  2.5.7 ةالحالة الصح   النفس
عة أداء الموظف خالل فترة عمله وتعامل ة على طب ة أو النفس ه مع المرضى تؤثر الحالة الصح

قلل من أدائه و  افاءته في تنفيذ العمل الذ مما  قود الموظف  ارن ( تجاه المخاطرفعله  الج
  .)م2004، وآخرون 
ة 2.5.8 ائ   المخاطر الكهر

عة التمديدا طب ة المستخدمةتتعل  ة، واستخدام  منشآتفي ال ت والعوازل الكهرائ الصناع
ة المقا ح ذات الجودة العال ذلك خطر التسرب س والمفات ة، و التي تتحمل األحمال الكهرائ

يب نظام التأرض، والتخلص اآلمن من الشحنات الساكنة التي الكهرائي، والعمل على تر 
ن أن تتولد في الماكينات والمعدات ز المعلومات الوطني( م   .)م2010، مر

ة 2.5.9  المخاطر التشغيل
 ، شر ة، والعنصر ال ات الداخل هي مخاطر تحمل خسائر تنتج عـن عـدم نجاعة أو فشل العمل

ةواألنظمة و  ستثني المخاطر  ،األحداث الخارج ة ولكنه  ـشمل هـذا التعرف المخاطر القانون و
ة  .)م2007أبو صالح، ( ومخـاطر الـسمعة االستراتيج

  مخاطر السمعة 2.5.10
  .)Blanc& Ponzi,2016( هي المخاطر الناشئة عن اإلدراك السلبي من جانب الموظفين
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ةالمخاطر  2.5.11   االستراتيج
ة وتنفيذ  على مستو المنظمة، المخاطررت الخطر االستراتيجي ي ؤثر على التنم و

ة ح التجاهات المنظمة :المنظمة مثل استراتيج م غير صح ر  تقي ة عند تطو المستقبل
ة ة االستراتيج ةوتضمن المخاطر ، األول أداء المنظمة على  االستراتيج المخاطر المتعلقة 

ل م ات وأصحاب المصالمد الطو مة الشر   .others, 2006)& (Wallace لحةثل حو
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دارسة وتحليل للمخاطر في القطاع الصحي 
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محافظة  رمستشفى الشهيد دمحم يوسف النجافي دارسة وتحليل للمخاطر  :الفصل الثالث  رفح
  تمهيد

م اح ،رفح –رستشفى الشهيد دمحم يوسف النجاتنوعت المخاطر المحدقة  ث في هذا حيث عمد ال
المستشفى على خالف أنواعها استخدم  وقد ،الفصل على دارسة وتحليل المخاطر المتعلقة 

الت في  احث أسلوب المقا المستشفىتحر واكتشاف المخاطر المختلفة و ال  ،المتنوعة المتعلقة 
احث  ًضاذلك استخدم ال اشرةأسلوب  أ احث حيث استند  المالحظة الم من وجهة نظر ال

ا ة واألمن الوطني ( ،)م2015األمم المتحدة، ( في على ما ورد هاحث في إعدادال وزارة الداخل
؛ )م2018المغير، حسن و ( ،)م2018العيد،  شيخ( ،)م2018المغير، ( )م2017 الفلسطيني،

ة للمستشفى و التحليل  إلعداد النماذج في وذلك احث مع بيئة الداخل الت التي أجراها ال المقا
  ة.ذو العالق

  محافظة رفح :منطقة الدراسة 3.1
قة في إدارة  التجارب السا ة عليها لما تتميز  حث احث منطقة رفح إلجراء الدراسة ال اختار ال
األزمات والمخاطر وخاصة التي تعرض لها المجتمع الفلسطيني من أزمات وانفتاح في الموارد 

ة وخاصة أثناء محاوالت رفع الحصار وما رافقها ة نتيجة حوادث من مخاطر صح االقتصاد
ة.   األنفاق الحدود

المخاطر التي تعر  رة  ض لها المجتمع الفلسطيني خالل االعتداءاتتأثرت محافظة رفح  العس
قة احات البرة )، م2014-2012- 2008( السا إضافة إلى أحداث انتفاضة األقصى واالجت

حر لكافة مقومات الح ل واالستهداف المدفعي والجو وال اة برفح والتي على أثرها تم تحو
ا ة لمستشفى، تأثرت  ة األول ز الشهيد دمحم النجار من الرعا فة الخدمات من المخاطر التي مر

ة  اإلسرائيليعن االحتالل نتجت  ة االجتماع ومن أبرزها المخاطر التي أثرت على التنم
ة ال ة والبن ة والطب المتزايد على الخدمات الصح ة.واالقتصاد   تحت

  رفح ةجغراف 3.1.1
) والتي تكونت من خمس محافظات منهم رفح التي تبلغ 2م 365( تقدر مساحة قطاع غزة

ة، ( )،2م64( مساحتها % من 17.5، وتعادل مساحتها )م2015وزارة التخط الفلسطين
حدود مع جمهورة مصر مساحة قطاع غزة، وتميزت رفح  إجمالي ة وحدو أنها تتمتع  د العر

حرة ومن الشمال مدينة خانيونس ة المحتلة وحدود    م)2016أبو ديب، ( مع األراضي الفلسطين
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ان رفح 3.1.2   س
قطنوا رفح ما قبل  ان األصليين الذين  ان رفح ما بين الس شرة لس تتنوع الخصائص ال

ز اإلحصاء الفلسطي1948 ة، وقدر مر ة الفلسطين عد الن ني عدد م، والمواطنين المهاجرن 
ة  ان محافظة رفح حتى نها قارب233,878( م2017س %) من 12.3( ) نسمة أ ما 

ان قطاع غزة، وما نسبته لغت 4.9( إجمالي س ة، و ان األراضي الفلسطين %) من إجمالي س
ة في محافظة رفح ان الجهاز ( متر المرع) نسمة على الكيلو 3654.3( مقدار الكثافة الس

ز لإلحصاء الف وضح جدول)م2018لسطيني، المر اني للتجمعات 3.1( ، و ) التوزع الس
ة في محافظة رفح. س ة الرئ   العمران

اني على بلدات وقر محافظة رفح :)3.1( جدول   يوضح التوزع الس
ان  المنطقة  م   الس
اء مدينة رفح  1   171,899  أح
م رفح  2   36,550  مخ
  8,894  بلدة النصر  3
ة  4   16,445  بلدة الشو

  233,878  اإلجمالي
ز لإلحصاء الفلسطيني، ( :المصدر   )م2018الجهاز المر

ة لمحافظة رفح 3.1.3 ع   الخصائص الطب
) وخ 52- 30( تقع محافظة رفح أقصى جنوب السهل الساحلي الفلسطيني ما بين خ طول

عد عن مدينة غزة36- 29( عرض د المصرة38( )، وت  م)، ومدينة16( م)، وعن الشيخ زو
حر45( العرش المصرة ة، 48( م)، وترتفع عن سطح ال الترة الرمل م)، تميزت أرضها 
متاز مناخها  حو ه صحراو رغم قرها من ال ، حيث أن متوس حراأنه ش  تهار ر المتوس

ة )30( فًا، و درجة مئو ة )10( ص شتاًء، تتكون محافظة رفح من ثالثة هيئات  درجة مئو
ة تعد مدينة ر  تواجد بهامحل نًا15( فح أكبرهم و ة رفح، ( ) حًا س ة م2018بلد )، وتليها الشو

ة وتجارة، تواجد بها نشاطات زراع ثم النصر التي تمتاز  والتي لها مجلس بلد خاص و
ن الرفي الزراعي النشاطات ة والس لالزراع ظهر في ش ة 3.1( ، و ) الخارطة الجغراف

  .لمحافظة رفح
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ل  ة:)3.1( ش   خارطة محافظة رفح األساس
ة، وزارة التخط  –األطلس الفني  :المصدر  م2014محافظات غزة، أطلس الخرائ األساس
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  لمحافظة رفح المؤسسات العاملة في إدارة الطوارئ  3.1.4
ات التي فرضت على  ة  محافظةإن التحد يل اللجان التخصص رفح أجبرت المؤسسات إلى تش

لت لجنة طوار التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها إلدارة الطوار وال محافظة وقد ش
ة،  ة والتنفيذ وم افة مدراء األجهزة الح ة  ة رفح وعضو س بلد زة لمحافظة رفح يرأسها رئ مر

ة، ولجنة طوار تقودها األونروا للتعامل مع المؤ  ة سسات الدول ولجنة طوار وزارة الداخل
ة خالل األزمات والكوارث في واألمن الوطني والتي تهت ة وٕادارة المخاطر األمن الجوانب األمن م 

ة رفح ذلك لجنة الطوار الصح   ).م2018شيخ العيد، ( و
 يوسف النجار الشهيد دمحمإدارة المخاطر في مستشفى  3.2

  رفح  القطاع الصحي في محافظة 3.2.1
ة الق تساهمعانت منطقة رفح من قلة الموارد التي  اجات النمو في تنم ة احت طاع الصحي وتلب

قة على قطاع غزة والتي  رة السا ان وقد ظهرت تلك المعاناة في االعتداءات العس المتزايد للس
ل سلبي على القطاع الصحي م مما2014ان آخرها في العام  ش ات التي ، أثر  وأبرز التحد

ن أن أدت ة في م عض الخدمات الصح شفى نتيجة عزل المناط وٕاخالء المست إلى تعطل 
ما وأن أساس بناء المستشفى تم إنشاؤه على معايير ال تتالءم مع  ة لمحافظة رفح،  الشرق

انت المعايير تختص في، فى طبيمستش ة ونتيجة ألحداث انتفاضة  بل  ة أول ز رعا مر
تواجد في رفح  اجات رفح، و عض احت ه لمستشفى صغير يلبي  األقصى تم استهداف تحول

قدم خدمات الوالدة فق ة ،مستشفى الهالل اإلماراتي الذ  ة أول ستفيد  ،وأرعة مراكز رعا و
ة وم ة الح ة المقدمة من مراكز الرعا عة  المجتمع الرفحاو من الخدمات الصح ادات التا والع

الة الغوث ة والمجت( وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لو ات األهل عض الجمع ة معأونروا)، و
ة ة الصح   .م)2016أبو ديب، ( المتخصصة في الرعا

ة  اظهرت جلً  ،م2014أثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في عام  لة الصح المش
محافظة  ،م2014حيث تعرضت المحافظة في األول من أغسطس عام  ،رفح المتعلقة 

ش اإلسرائيلي ة من قبل الج ة هونتج عن ،للهجمات المعاد  800كثر من أيد و شه200ا قرا
ة ة حين تم إغالقإصا ذلك  دمحم يوسف النجار دمستشفى الشهي ، وازدادت المعاناة الصح و

ة ة من المستشفى استمرار الهجمات المعاد  األمر الذ جعل من إدارة ،في المناط القر
ةلعاملين و ٕاخالء او المستشفى تعمل على إخالء أقسام المستشفى  ًضاو ، الطواقم الطب  أ

ات الناتج تخذ إجراءات ، مما جعل إدارة المستشفى تالعدوان الصهيونية عن الهجمات و اإلصا
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ة العاجلة و  ت التخصصي الخاصاالنتقال إاالستجا إجراء فور وعاجل  لى مستشفى الكو
القطاع الصحي   .)م2018الهمص،( للتخفيف من حدة المخاطر المتعلقة 

  جارمستشفى الشهيد دمحم يوسف الن 3.2.2
  .م)2017وزارة الصحة، ( يوسف النجار وتطورها دمحمنشأة مستشفى الشهيد  3.2.2.1

ة لمحافظة تقع مستشفى الشهيد دمحم يوسف الن  حي في رفح تحديداً جار في المناط الشرق
ة، حيث تم افتتاح المستشفى في عام  ة مواجهات2000الجنين انتفاضة األقصى،  م في بدا

فاً 4000 على مساحة تبلغ ان أبناء  متر مرع، جاء ذلك تخف للمعاناة التي تقع على عات س
رفح في فترة االحتالل الصهيوني آنذاك، حيث ذاق أبناء رفح شتى أنواع اآلالم والمعاناة جراء 

ة من تشديد الحصار وٕاغالق الطرق و الممار  ة من رفح إلى غيرها سات الصهيون المعابر الوصول
ة أن تأخذ موقفا حازمً  ا جعل من وزارة الصحةمن المدن المجاورة، مم في إنشاء  االفلسطين

ان محافظة المستشفى لتسهيل تقد ة لس   رفح.م الخدمات الصح
ة، ة األول مستوصف للرعا ونها  اد عدد  حيث قامت الوزارة ببناء المستشفى  وفي ظل ازد

ان محافظة  الغ عددهم س ز ل( نسمة 233878رفح ال إلحصاء الفلسطيني، الجهاز المر
ليها إلى مستشف، و )م2018 ة المقدمة من الوزارة تم تحو ى زادة الحاجة إلى الخدمات الصح

ع القطاعات في محافظة    .رفحيخدم جم
المستشفى  3.2.2.2 ف عام  تعر  

قد :مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار م الخدمات في التخصصات هو مستشفى عام صغير 
اطنةالجراحة و  م الخدمات  ال ي في تقد شارك مع مستشفى غزة األورو وطب األطفال، و

ه  65رفح حيث يبلغ السعة السررة  ني محافظةطلموا بلغ عدد موظف وزارة ( 312سرر، و
ة،    )م2018الصحة الفلسطين
ما تميز 2014رفح في ظل العدوان األخير على قطاع غزة في عام  وقد عانت محافظة م، 

است اسةخالعدوان  ال"  دام قوات االحتالل لمبدأ وس ذلك مب"هاني ة" مما خلفدأو  " الضاح
ات تدمير شاملة للممتلكات و  ان، عمل ات والشهداء،  وأداألع ذلك إلى سقو العديد من اإلصا

ان ذلك في أعقاب أسر جند إسرائيلي، مما اضطرت المستشفى ان عملها  و إلى تغيير م
ة من محافظةإلى ا انتقالهاالكامل و  ز الفلسطيني لحقوق االنسان( رفح لمناط الغر ، المر

  .)م2014
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انات  :)3.2( جدول مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار لعام يوضح ب   م2018متعلقة 
عدد 
  األسرة

القو 
  العاملة

اإلجمالي السنو 
  لحاالت الدخول

اإلجمالي السنو 
ادات   لمراجعي الع

اإلجمالي السنو 
  الطوارئ لمراجعي 

ات  للعمل
ة   الجراح

65  312  7647  18633  102035  1462  
احث   من إعداد ال

ة، ( االستناد إلى   )م2018وزارة الصحة الفلسطين
  

  تحليل المحتو العام لمواجهة مخاطر األزمات والكوارث في قطاع غزة 3.3
ة 3.3.1 ة واألمن الوطني، ( وزارة الصحة الفلسطين   م).2017وزارة الداخل

ة على توفير الكادر تعمل وزارة الصحة الفل ة المؤهل وف الخبرات الكاو  الصحيسطين ف
ات و  ان اإلم ص و  األجهزةوالمجهز  ة لتشخ ة والتقن ًضاعالج األمراض و الطب تنفيذ خط  أ

ون ذلك عن طرإخالء المصابين والتنسي مع الجها    :ت ذات العالقة و
 قبل الكارثة -

الطواتجهيز غرفة العم .1 ة الخاصة  ات المشتر ة العاملة في قطاع غزة و ل ترتيب قم الطب
ة للجمهور. م الخدمات الصح ة في تقد ة بين الجهات المشار ات وف أسس مبن  األولو

م ال .2 ما فيها اإلسعافاتتقد ة  ة في أماكن وجود المخاطر و  خدمات الطب تواجد األول
ات  .اإلصا

ا .3 ات  افة المستشف عاب تجهيز  ة الست ة الكاف كبر قدر من المتضررن جراء أللوازم الطب
عةالكوارث الاطر و المخ فعل األنسان أو الطب الكوادر العاملة تجهيو ، ناتجة  ات  ز المستشف

ة للتعامل مع اإلصاو  ات و ات و الكاف   خارجها.األمراض داخل المستشف
ة لل .4 ات ميدان  .ع المخاطر في ميدان الحدثتعامل مإيجاد حلول بديلة إلنشاء مستشف
ل  .5 قة للتعامل مع األحداث فور حدوثها وف اختصاص  إعداد سيناروهات وخط مس

ات افظةمح ة ذات العالقة. في قطاع غزة وترتيب آل  العمل مع الجهات المشتر
م الخدمات و العمل على تدرب ا .6 ة تقد ف ة ألنفسهم أو لغيرهم لمواطنين لك اإلسعافات األول

ات.عند   وقوع اإلصا
ة لسدو العمل على إيجاد مخزون طوار من المعدات  .7 اجات فور تنفشي  اآلالت الكاف االحت

 انتشارها في أوسع نطاق.المخاطر و 
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 الكارثة أثناء -
ة و  .1 ة في مراكز اإليواء حين تشغيلها.توفير الكوادر الطب ة الكاف  المستلزمات الطب
ئة اإليواء لمنع انتشاء األمراض و  مراكز التثقيف الصحي للنازحين فور تواجدهم في .2 األو

ما بينهم.  ف
ات الالعمل على إنشاء  .3 ة فور الحاجة لهاالمستشف  .ميدان
ح لمنع  .4 ل الصح الش ئة و  انتشارالعمل على إدارة الجثث  راض بين فئات المجتمع األماألو

 خاصة الهشة منهم.المختلفة و 
اه وسالمتهاالعمل على  .5 ة أخلوها من األمراض و  الفحص الدور للم ائ م  و المواد الك
ات و العمل على إنشاء  .6 في المستشف ة للحفا على مخزون للطوار  ة األول مراكز الرعا

حة و اس الصورة الصح ة.تمرارة عملها   فاءة عال
شرة لسد الحاجة من ال .7 ة ال تفشي خرجين للعمل في حاالت الكوارث و التنسي مع التنم

 المخاطر.
  عد الكارثة -

ة و التنسي مع سلطة ج .1 ة جمع المديرة العامة للدفاع المدني ودة البيئة الفلسطين ف حول 
ة و  ات الطب حةالنفا الصورة الصح  .التخلص منها 

اً اإلإصدار التقارر و  .2 ات و  تحصائ ات و حول عدد اإلصا عة الخدمات المقدمة الوف طب
وث الكارثة وانتشار الخطر خالل فتر  ة التعامل معها.و ة م  آل

حث العلماتفعيل مجال  .3 ات المختلفة و ل عة اإلصا اً ي حول طب ة التعامل معها ميدان  .ف
ة الهالل األحمر الفلسطيني 3.3.2 ة و ( جمع   .)م2017األمن الوطني، وزارة الداخل

ة الهالل األحمر الف ارات اإللسطيني على توفير العدد الالزم و تعمل جمع سعاف الكافي من س
ة لنقل و الم ات الكاف ان اإلم ات جهزة  ٕاخالء المصابين من موقع حدوث المخاطر إلى المستشف

ة األول ةومراكز الرعا ة المناس ون ذلك عن طر ة لتلقي الخدمات الصح   :لهم و
ارات اإلسعاف من مواقع الخطر إلى مواقع  .1 ات بواسطة س  أمنًا. أكثرنقل اإلصا
 تشغيل مراكز اإليواء.ارات اإلسعاف في حاالت النزوح و من س توفير العدد الالزم .2
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عا التنسي .3 ة لمعرفة القدرة االست الطواقم الطب ة الخاصة  ات المشتر ة مع غرف العمل ب
ات الخاصة والعامة و  ةللمستشف ات إلى  آل ات. إحدنقل اإلصا  المستشف

  ختصين في لجنة الطوارئ المخاطر لمحافظة رفح من وجهة نظر الم تحليل إدارة 3.4
احث علىلموضوع إدارة المخاطر و  ة األمرنتيجة حساس تنوع األدوات  حداثته عمد ال

انات والمعلومات. المستخدمة في إدارة مستشفى النجار للموصل للب م المخاطر المتعلقة    وتقي
احث إلى مقابلة  ارهم برز الجهات الفاعلة ذات العالقة في لجنة الطوار حأفلجا ال يث تم اخت

ل من ة رفح :من خالل المقابلة مع  حي أبو رضوان ممثًال عن مدير بلد ت اطف الحو ع، ص
ة ممثًال عن مدير مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار، رأفت سالمة ممثًال عن مدير شرط

م المحلي، عبد العزز العطار ممثًال عن مدير ال، محافطة رفح اب ممثًال وزارة الح م د دفاع وس
حمر الفلسطيني في محافظة د عابد ممثًال عن مدير الهالل األالمدني في محافظة رفح، جها

.رفح
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م المحلي  3.4.1 ة تحليل المخاطر من وجهة نظر وزارة الح لد   رفح-رفحو
احث إلى معرفة قدرة المؤسسات  ام بدورها حول مفهوم لجان الطوار و سعى ال ة في محافظة رفح على الق ل منظمة  المحل عة  طب المخاطر المتعلقة 

ات  ة الدولي ومد تواف األنشطة المنبثقة من الخط ِسندا إطارعلى عملها، وف أولو ات  االستراتيج ة لمحافظة رفح مع األولو ة المحل التنمو
اب، ( طاراإلالمتعلقة    .)م2018أبو رضوان، ( )م2018د

م المحلي  ة نظرمن وجهيوضح تحليل المخاطر  :)3.3( جدول ة وزارة الح لد   رفح-رفحو
ة     األولو

  النشا
مد قدرة المنظمة على 

م المخاطر   إدارة وتقي
  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

خاطر
م الم

فه
  

ة تحديد المخاطر الم          تحديد المخاطر  اين بدرجة متفاوتة في عمل تعلقة عدم وجود فرق متخصصة إلدارة المخاطر، هنالك ت
  المحافظة.

ة تحليل الخطر         تحليل المخاطر  ة في عمل    .عدم وجود منظمة محددة لتحليل المخاطر، ولكن يتم االعتماد على الخبرات الفرد
م المخاطر  المحافظة          تقي م الخطر المتعل  ونة من أصحاب الخبرات، تقوم بتقي م المخاطر عبر فرق م   .ذلك يتم تقي

تعز
خاطر

رة الم
ز إدا

  

طرة على المخاطر م والس عة ونوع ال          التح سهل التعامل معه و يتم االستناد على طب التالي  طرة على الخطرخطر و    .الس
ة على المخاطر عة والرقا ع لوزارة ال          المتا عة و يوجد فرق متخصصة تت م المحلي من مهامها المتا ذلك عح ة على سير العمل  لى الرقا

المحافظة طة     .المخاطر المرت
ات التعامل معها  ل خطر على حد         تحديد آل عة    .يتم ذلك عن طر لجان متخصصة حسب طب
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ة     األولو
  النشا

مد قدرة المنظمة على 
م المخاطر   إدارة وتقي

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

ا  اسات العل م المحلي         تحديد الس عة لوزارة الح ا التا اسات العل الس   .يتم االلتزام 

خاطر
ن الم

حد م
في ال

ثمار 
االست

  

شرةتعزز قدرات المجتم ل ضعيف          عات ال ات الواردة للوزارة ؛ وذلكجداً ش ان    .لضعف اإلم
ة ة للبنى التحت ل ضعيف           تعزز القدرات الماد ات الواردة للوزارة ؛ وذلكجداً ش ان   .لضعف اإلم
ان           تحديد النطاق الجغرافي لكل خطر عض األح صورة محدودة لعدم وجود متخصصين وفي  غ عن ون  يتم االستناد على الجمهور في التبل

  .ل خطرالمخاطر حسب النطاق الجغرافي لك
ات  التعرف على المتطل

اجات لمواجهة المخاطرو    االحت
        ات الالزمة إلدارة المخاطر والتعامل معها من قبل العاملين في الوزارة   .يتم تحديد المتطل

عزز
ت

 
واجهة

اد لم
ستعد

ة اال
درج

 
رث و 

الكوا
لتصد

ا
  لها 

عة للوزارة          االستعداد لمواجهة المخاطر  يل لجنة طوار تا ذلك تش عة  ل دور للمتا ش   .يتم إنشاء خط 
ة          التخط الفعال للتصد للمخاطر     .يتم إنشاء الخط ووضع بدائل في حال وجود المعوقات التي تحول دون تطبي الخطة األساس

وار على األدتوزع المهام و 
  المؤسسات 

        ل قسم داخل الوزارة    .يتم توزع المهام واألدوار حسب اختصاص 
االتصال تحديد فرق المجابهة و 

  الفعال
         ة للمخاطر و يتم ل فرعتحديد الفرق المستجي اء حسب اختصاص    .توزع األع

يل فرق المتطوعين    .ت الحرجة وتفاقم المخاطريتم االستفادة من المتطوعين في الحاال          تش
ل فعال GIZتم إنشاء منظومة           تواصل وجود منظومة اتصال و  ش   .الذ يهدف إلى التواصل بين اللجان 
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ة     األولو
  النشا

مد قدرة المنظمة على 
م المخاطر   إدارة وتقي

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

ر  ات اإلنعاش الم عض المعدات و           آل فعل الحصار وعدم السماح بدخول   .اآلالت الالزمة للعملال تتوفر 
ل افضل  ش عض المعدات و ال تت          إعادة البناء  فعل الحصار وعدم السماح بدخول   .اآلالت الالزمة للعملوفر 

ة الدفاع المدنيتحليل المخاطر م 3.4.2   رفح -ن وجهة نظر مدير
احث إلى معرفة قدرة المؤسسات  ع لجان الطوار و سعى ال طب ام بدورها حول مفهوم المخاطر المتعلقة  ة في محافظة رفح على الق ل منظمة المحل ة 

ات  ةواف األنشطة المنبثقة من الخط الدولي ومد ت ِسندا إطارعلى عملها، وف أولو ات  االستراتيج ة لمحافظة رفح مع األولو ة المحل التنمو
  .)م2018العطار، ( طاراإلالمتعلقة 

ة الدفاع المدني من وجهة نظريوضح تحليل المخاطر  :)3.4( جدول   رفح -مدير
  

  ةاألولو
  

  النشا
م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي

  المخاطر 
  

  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

فهم  خاطر
الم

  

ان           تحديد المخاطر  س ل متفاوت، رفح محافظةتسعى اإلدارة إلى تحديد المخاطر المتعلقة    .تعدد المخاطرل؛ ش
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  ةاألولو

  
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر 

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

اتهل الخطر و ليتعمل مجموعة مختصة على تح          تحليل المخاطر  ل حيث عته    .متا
م المخاطر  م المخاطر المتعلقة           تقي ل دور بين الفترة و المحافظة يتم تقي ش   .األخر 

خاطر
رة الم

ز إدا
تعز

  

م و  طرة على المخاطرالتح ة األخر           الس عض منها إلى الجهات المعن عته وٕاسناد ال مات لكل خطر حسب طب اع التعل   .يتم ات
عة و  ة على المخاطرالمتا عة و يتم ت          الرقا ل لجان للمتا ة على المخاطر المش   .وٕانشاء خط للتعامل معها ،توقعةالرقا

ات التعامل معها  عة          تحديد آل ما يتواف مع الطب اسات العامة لمديرة الدفاع المدني  عة وف الس ة مت يوجد لكل خطر آل
ة ل   .رفح ةمحافظالجيوغراف

ا  اسات العل اسات العل         تحديد الس   .ا للمدرة العامة للدفاع المدنييتم التواف مع الس

ا
 من 

 الحد
ر في

ستثما
ال

خاطر
الم

  

شرة ة حول         تعزز قدرات المجتمعات ال النقل  –اإلخالء( يتم ذلك من خالل التثقيف للمجتمع المحلي من خالل محاضرات توعو
ةاإلسعافات  –اتلإلصااآلمن    .)الخ ...األول

ة للبنى  تعزز القدرات الماد
ة   التحت

        سبب ضعف الموارد ا ة و يتعارض ذلك  ات المتاحةلماد ان   .قلة اإلم
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  ةاألولو

  
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر 

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

تحديد النطاق الجغرافي لكل 
  خطر

         ف مؤشرات معينة وتحدد النطاق الجغرافي له.يتم التنبؤ للخطر قبل حدوثه و  

ات التعرف على  المتطل
اجات لمواجهة المخاطرو    االحت

        ات المراد توفرها ان فعل الحصار و  غلبأ لكن في  ،يتم تحديد اإلم ان ال تتوفر  عدم السماح األح
عض    .اآلالت الالزمة للعملالمعدات و بدخول 

عزز
ت

 
واجهة

اد لم
ستعد

ة اال
درج

 
لتصد

رث وا
الكوا

 
  لها

م المهام في محاولة لالستعدادتتم تجهيز الفرق العاملة و ي          االستعداد لمواجهة المخاطر  ر للمخاطروا قس    .لتصد الم
التخط الفعال للتصد 

  للمخاطر 
         ات للتصد لهايتم وضع الخط لدراسة و خطة فصل : مثل( تحليل المخاطر ووضع االستراتيج

فعل ضعف اإلمخطة فصل الصيف)، ولكنها تك –الشتاء ات و ون محدودة    .عدم توفرهاان
األدوار على و  توزع المهام
  المؤسسات 

         ز اللجان ممثلييتم توزع المهام والتواصل مع م  مع المؤسسات األخر للتنسي الفعال ةالمر وتقس
ل    .لجنةالمهام حسب اختصاص 

االتصال تحديد فرق المجابهة و 
  الفعال

        حد ذاتهس ع العاملين في التصد للمخاطر ابب عدم وجود فرق مختصة  ، ولكن يتم إشراك جم
  .على خالف أنواعها
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  ةاألولو

  
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر 

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

يل فرق المتطوعين الحروب مثالً           تش   .تأهيليهمو ين الذين تم تدربهم قد ال نجد المتطوع في المخاطر الكبر 
  .عينةيتم التواصل بين اللجان األخر وف منظومة اتصال م          تواصل وجود منظومة اتصال و 
ر  ات اإلنعاش الم فعل الحصار و           آل عضال تتوفر   .اآلالت الالزمة للعملالمعدات و  عدم السماح بدخول 

ل افضل  ش فعل الحصار و           إعادة البناء  عضال تتوفر   .اآلالت الالزمة للعملالمعدات و  عدم السماح بدخول 
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ةلشرطة اتحليل المخاطر من وجهة نظر ا 3.4.3  رفح -لفلسطين
احث إلى معرفة قدرة المؤسسات و سعى ا ل منظمة  لجان الطوار ل عة  طب ام بدورها حول مفهوم المخاطر المتعلقة  ة في محافظة رفح على الق المحل

ات  ة الدولي ومد تواف األنشطة المنبثقة من الخط ِسندا إطارعلى عملها، وف أولو ة االستراتيج ة المحل ات  التنمو لمحافظة رفح مع األولو
  .)م2018سالمة، ( طاراإلالمتعلقة 

ة من وجهة نظريوضح تحليل المخاطر  :)3.5( جدول   رفح -الشرطة الفلسطين
ة     األولو

  النشا
م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي

  المخاطر
  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

خاطر
م الم

فه
  

عة ونوع المخاطر يتم          تحديد المخاطر  المحافظة حسب طب    .تحديد المخاطر المتعلقة 
عتمد على نوع و           تحليل المخاطر  مه إلى خطر الخطر على المحافظة  تأثيرتحليل الخطر  حيث يتم تقس

   .خطر خارجيداخلي و 
م المخاطر  ا          تقي ل دور وتحديث الب ش المحافظة  م المخاطر المتعلقة  ل يتم تقي ش نات الالزمة 

  .رمستم

إدارة 
عزز 

ت
خاطر

الم
  

م و  طرة على المخاطرالتح طر           الس ة  ة على المخاطر سواءً يتم الس قة أانت داخل ة عن طر خط مس م خارج
طرة. س والس   للتعامل مع المخاطر مثل خطة ال

عة و  ة على المخاطرالمتا ة           الرقا ة إلى جهات معن ل خطرتسند الرقا عة     .ومختصة حسب طب
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ة     األولو
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

ات التعامل معها  اسات العامة لجهاز الشرطة         تحديد آل عة وف الس ة مت ة يوجد لكل خطر آل حسب  الفلسطين
قة   .الخط المس

ا  اسات العل اسات         تحديد الس ة يتم التواف مع الس ا لجهاز الشرطة الفلسطين   .العل

من ال
الحد 

 في 
تثمار

االس
خاطر

م
  

شرة ل        تعزز قدرات المجتمعات ال ش   .دور مع مؤسسات المجتمع المحلي يتم التواصل 
ة ة للبنى التحت ة و  يتعارض          تعزز القدرات الماد سبب ضعف الموارد الماد تم توفيذلك  ات المتاحة و ان عض قلة اإلم ر ال

ة فعل مجهودات شخص   .منها 
عة الخطر ليتم           ي لكل خطرتحديد النطاق الجغراف ع مناط محافظة رفح وتحديد طب يتم توزع اإلدارات المختلفة على جم

ه. طرة عل   الس
ات  التعرف على المتطل

اجات لمواجهة المخاطرو    االحت
         ل دور و ش اجات  ات واالحت ولكن هناك نقص ملحو في  ،مستمريتم حصر المتطل

اجات    .اسة الحصار المطب على قطاع غزةك إلى سذل عزوتلك االحت
  

عزز
ت

 
عداد 

االست
رجة 

د واجهة
لم

 
وارث 

الك لتصد
وا

 لها 

ة عن طر وضع خط           االستعداد لمواجهة المخاطر  ة أو الخارج يتم االستعداد لمواجهة المخاطر المتوقعة الداخل
  .ي سيناروهات تحاكي تلك المخاطروتطب

ما يتناس          تصد للمخاطر التخط الفعال لل ل مستمر  ش ات التعامل معهيتم تحديث الخط    ا.ب مع المخاطر وآل
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ة     األولو
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

األدوار على توزع المهام و 
  المؤسسات 

        عة ع اإلدارات التا ة يتم توزع المهام على جم ن لكل أحيث  ،لجهاز الشرطة الفلسطين
  .مجال عمل معين إدارة

االتصال المجابهة و  تحديد فرق 
  الفعال

         عة الخطر عبر وسائل يتم ذلك عن طر توزع المهام لكل جهة مختصة حسب طب
ةاالتصال الفعالة المتعارف عليها ضمن س   .اسات عمل جهاز الشرطة الفلسطين

يل فرق المتطوعين ال و           تش عة لوزار يتم استق ة الرا التا ل ةتدرب المتطوعين القادمين من طرف   ة الداخل
   .األمن الوطنيو 

ين األجهزة و تواصل بيوجود منظمة اتصال و           تواصل وجود منظومة اتصال و  عة ن شرائح المجتمع و اإلدارات التا
ة   .للشرطة الفلسطين

ر  ات اإلنعاش الم فعل الحصار و           آل عض ال تتوفر   .اآلالت الالزمة للعملالمعدات و عدم السماح بدخول 
ل  ش فعل الحصار و            أفضلإعادة البناء  عض ال تتوفر   .اآلالت الالزمة للعملالمعدات و عدم السماح بدخول 

  رفح- تحليل المخاطر من وجهة نظر مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار 3.4.4
احث إلى معرفة قدرة المؤسسات  ام ب لجان الطوار و سعى ال ة في محافظة رفح على الق ل منظمة المحل عة  طب دورها حول مفهوم المخاطر المتعلقة 

ات  ة الدولي ومد تواف األنشطة المنبثقة من الخط ِسندا إطارعلى عملها، وف أولو ات  االستراتيج ة لمحافظة رفح مع األولو ة المحل التنمو
  .)م2018الحوت، ( طاراإلالمتعلقة 
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  رفح-مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجارنظر من وجهة يوضح تحليل المخاطر : )3.6( جدول
ة     األولو

  النشا
م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي

  المخاطر
  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

خاطر
م الم

فه
  

المستشفى عبر لجان الطوار الموزعة داخل أروقة           تحديد المخاطر  يتم تحديد المخاطر المتعلقة 
  .وأقسام المستشفى

ة واضحة لد إدارة        تحليل المخاطر   يتم تحليها عبر اللجان الموزعة بين األقسام وف منهج
   .المستشفى

م المخاطر  المستشفى        تقي ل دور للمخاطر المتعلقة  ش م المخاطر    .يتم تقي

خاطر
رة الم

ز إدا
تعز

  

طرة على المخاطر م والس ل فعال ومجدعض المخاطر ال يتم ال          التح ش طرة  طرة  ،س اين في الس ذلك هناك ت
ان الخطرر حسب نوع و على المخاط عة وم    .طب

ة على المخاطر عة والرقا المستشفى ع          المتا ة على المخاطر المتعلقة  عة والرقا بر اللجان الموزعة داخل يتم المتا
  .المستشفى

ات التعامل معها  قة للتعامل مع المخاطرهناك منه         تحديد آل ة مستندة على الخط المس    .ج
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ة     األولو
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

ا  اسات العل ة         تحديد الس عة لوزارة الصحة الفلسطين ا التا اسات العل الس   .يتم االلتزام 

خاطر
ن الم

حد م
في ال

ثمار 
االست

  

شرة ل ضعيف          تعزز قدرات المجتمعات ال ات الواردة للوز  ؛ وذلكجداً ش ان   .ارةلضعف اإلم
ة للبنى  تعزز القدرات الماد

ة   التحت
         ل ضعيف ات الواردة للوزارة ؛ وذلكجداً ش ان   .لضعف اإلم

تحديد النطاق الجغرافي لكل 
  خطر

        ر اللجان الموزعة داخل المستشفىيتم تحديد النطاق الجغرافي لكل خطر عب.  

ات  التعرف على المتطل
اجات لمواجهة المخاطرو    االحت

        ات الالزمة إلدارة المخاطر و يتم تحديد الم معها من قبل العاملين التعامل تطل
ات المستشفى و  ة لوزارةٕارسال المتطل   .الصحة الفلسطين

 تعزز
عداد 

االست
رجة 

د واجهة
لم

 
وارث 

الك

يل          االستعداد لمواجهة المخاطر  ذلك تش عة  ل دور للمتا ش عة لوزارة الصحة  يتم إنشاء خط  لجنة طوار تا
ة   .الفلسطين
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ة     األولو
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

التخط الفعال للتصد 
  للمخاطر 

         ل دور ش ووضع الخط الفعالة للتصد للمخاطر المتعلقة  ،يتم التخط 
   المستشفى

توزع المهام واألدوار على 
  المؤسسات 

         ةاألدوار على المؤسسات الصحيتم توزع المهام و وم ات و  ة الح الخاصة وف آل
   .متف عليها

تحديد فرق المجابهة واالتصال 
  الفعال

        ة اء حسب المؤسسات الصح ة للمخاطر وتوزع األع   .يتم تحديد الفرق المستجي

يل فرق المتطوعين ة منهم في االستفادوتدربهم داخل أقسام المستشفى و  يتم االستفادة من المتطوعين          تش
  .م المخاطرحاالت تفاق

التعامل أثناء المخاطر          تواصل وجود منظومة اتصال و  عة للوزارة مختصة    يتم التعامل داخل ،ال يوجد منظمة تا
ذلك عبر منظ  رفون  ةو المستشفى عبر الم   .مة االتصاالت السلك

ر  ات اإلنعاش الم فعل الحصار و           آل عض ال تتوفر   .اآلالت الالزمة للعملت و المعداعدم السماح بدخول 
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ة     األولو
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

ل افضل  ش فعل الحصار و           إعادة البناء  عض ال تتوفر   .اآلالت الالزمة للعملالمعدات و عدم السماح بدخول 



 

65  

ة الهالل األحمر الفلسطينيتحليل المخاطر من وجهة نظ 3.4.5   رفح –ر جمع
احث إلى معرفة قدرة المؤسسات  ة لجان الطوار و سعى ال ل منظمة  المحل عة  طب ام بدورها حول مفهوم المخاطر المتعلقة  في محافظة رفح على الق

ات  ةالدولي ومد تواف األنشطة المنبثقة من الخط  ِسندا إطارعلى عملها، وف أولو ات  االستراتيج ة لمحافظة رفح مع األولو ة المحل التنمو
  .)م2018عابد، ( طاراإلالمتعلقة 

ة الهالل األحمر الفلسطيني من وجهة نظرضح تحليل المخاطر يو  :)3.7( جدول   رفح –جمع
ة     األولو

  النشا
م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي

  المخاطر
  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

فهم 
خاطر

الم
  

ة لالزمات و يتم تحديد المخاطر عن طر فرق متخصصة في االست          تحديد المخاطر    .رثلكوااجا
ل خطريتم تحليل المخاطر بناًء على ال          تحليل المخاطر  عة  قة وحسب طب   .خبرات السا
م المخاطر  عة المخاطر التي من المحتمل وقوعها.          تقي م دور لطب   إجراء تقي

خاطر
رة الم

ز إدا
تعز

  

م  طرة التح م و ال          على المخاطروالس عة للتح اسات مت طر  يوجد س تم تعزز إدارة الس المخاطر ة على المخاطر و
  .الصليب األحمر)( التشارك مع المؤسسات األخر مثل

عة و  ة على المخاطرالمتا عة و           الرقا ل لجان للمتا ة على المخاطر المتوقعةيتم تش   .الرقا
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ة     األولو
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

ات التعامل معها  ل خطر وتأثره         تحديد آل   .على المجتمع المحلي التعامل مع المخاطر يتم حسب نوع 
ا  اسات العل عة         تحديد الس ا التا اسات العل الس ة الهالل األحمر الفلسطيني يتم االلتزام    .لجمع

خاطر
ن الم

حد م
في ال

ثمار 
االست

  

تعزز قدرات المجتمعات  
شرة   ال

       ة حول  يتم ذلك من خالل التثقيف للمجتمع المحلي من خالل محاضرات توعو
م خدمات متنوعة للجمهور الفلسطيني في محافظة رفح وتشمل  –خالءاإل( يتم تقد

ة المجتمع) ،اإلخالء، الدعم النفسيالنقل و  ،اإلسعاف( خدمات   .توع
ة للبنى  تعزز القدرات الماد

ة   التحت
         ًل ضعيف جدا ن إسناد ذلك للحصار المطب على قطاع غزة وفرض  ،ش م و

اسات تمنع بدخول ا ةس    .لقدرات المال
تحديد النطاق الجغرافي لكل 

  خطر
         ة الهالل األحمر في يتم ذلك عن طر توزع المتطوعين العاملين في جمع

ى أماكن توزع حيث يتم تحديد النطاق الجغرافي للخطر بناًء عل ،محافظة رفح
  .االمتطوعين جغرافً 

ات التعر  ف على المتطل
اجات لمواجهة الو    مخاطراالحت

         ه تم  المخاطرنداء استغاثة في حاالت الكوارث و يتم ذلك عن طر توج الكبر و
اجات و  ات الالزمة للعمل على مواجهة المخاطرتحديد االحت    .المتطل
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ة     األولو
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

 تعزز
واجهة

اد لم
ستعد

ة اال
درج

 
لتصد

رث وا
الكوا

 لها 
قةق الخاصة و لك عن طر توزع الفر يتم ذ          االستعداد لمواجهة المخاطر       .العاملة وف خط مس

التخط الفعال للتصد 
  للمخاطر 

        افة الم ة تشمل  ًض يتم وضع خط سنو ات  اتغيرات المحتمل حدوثها وتضمن أ آل
   .التصد للمخاطر

األدوار على توزع المهام و 
  المؤسسات 

         عة التهدالمهام عبر فرق و يتم توزع ة حسب طب يدات والمخاطر لجان تخصص
  .ع المؤسسات األخر لتوزع العبءوالتواصل م ،المحتملة

تحديد فرق المجابهة واالتصال 
  الفعال

         ل الجهات العاملة إلدارة المخاطر و يتم التنسي مع عة  توزع األعمال حسب طب
ة عملها في مواجهة المخاطرو  مؤسسة   .آل

يل فرق المتطوعين يل ف          تش ة لكل متطوعيتم تش عة الجغراف فه  ،رق المتطوعين وتوزعهم حسب الطب وتصن
ة الهالل األحمر اسة جمع    .حسب اللجان العاملة ضمن س

   .مة اتصال مع المؤسسات األخر و يوجد منظ          تواصل وجود منظومة اتصال و 
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ة     األولو
  النشا

م  مد قدرة المنظمة على إدارة وتقي
  المخاطر

  
  التعلي

فاوت  بير
مت

حدود  
م

  ضعيف  

ر  ات اإلنعاش الم فعل الحصار و           آل اآلالت الالزمة المعدات و عض عدم السماح بدخول ال تتوفر 
 .للعمل

ل افضل  ش عض           إعادة البناء  فعل الحصار وعدم السماح بدخول  المعدات واآلالت الالزمة ال تتوفر 
 .للعمل
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المخاطر لمحافظة رفح من وجهة نظر المختصين في  التعقيب على تحليل إدارة 3.4.6 
  لجنة الطوارئ 

ة لجان الطوار  اختلفت .1 ل ه ،رفح في إدارتها مخاطرها محافظةل المحل يئة حيث تستند 
عة المخاطر المسندة  عة لها.إلعلى طب اسات والبرامج التا  يها وف س

ة تحديد .2 اين واضح في عمل متحليل و  هناك ت المخاطر المتعلقة ببيئة العمل الخاصة  وتقي
ة على حد عزو ،ل هيئة محل اين الخبرات  و احث ذلك إلى ت لجان الكفاءات العاملة في و ال

ة الطوار  ة المخاطر و واختالف  ،المحل م أو وجهات النظر نحو ماه ل السل الش ة إدارتها  ف
 الحد من خطورتها.

م و  لجان الطوار اختلفت  .3 ة من حيث التح طرة على الالمحل حسب  ؛ وذلكمخاطرالس
طرة اختالف األدوات و  م والس ات المستخدمة للتح ان  على الخطر.اإلم

ات التع لجان الطوار  تشابهت .4 ة من حيث آل وف األدوات  ؛ وذلكامل مع الخطرالمحل
ات و و  ان ة.اإلم عة لكل هيئة محل اسة المت  الس
عة لها لجان الطوار تلتزم  .5 ا التا اسات العل الس ة  ة في  ،المحل ة األساس وتعتبرها المرجع

ل خطر اسات المتع ،التعامل مع  ل هيئة.حسب الس  ارف على ضمن عمل 
ما يتناسب مع  لجان الطوار تعمل  .6 ة على تحديد النطاق الجغرافي لكل خطر  المحل

ات المتاحة لكل هيئة ان ة  ،اإلم ان عة الحصول على المعلومات حول البيئة الم مع اختالف طب
عض منهم على اللجان ال ،لكل خطر اً حيث اعتمد ال عة  موزعة جغراف  الطوار  للجانالتا

المخاطر.و  عض اآلخر اعتمد على الجمهور في الحصول على المعلومات المتعلقة   ال
ل  .7 ة تعزز  لجان الطوار أجمعت  ة التي تم مقابلتها على وجود ضعف شديد من ناح المحل

شرة ر و  ،قدرة المجتمعات ال ات اإلنعاش الم ل آل ش لضعف  ؛ وذلكفضلإٔاعادة البناء 
ات ال ان ة و ، ئةلكل هي واردةاإلم لمطب على فعل الحصار ا اإلدارةذلك تفاقم األزمات المال

 م.2006قطاع غزة منذ عام 
ع  .8 اجات و  لجان الطوار تتواف جم ة على تحديد االحت ة إلدارة المحل ات المطلو ان اإلم

ة. ل هيئة محل اسات المتعارف عليها ضمن  المحافظة وف الس  المخاطر المتعلقة 
ع  .9 ة على إصدار  لجان الطوار تعتمد جم تفقد الخط المتعلقة بإدارة المخاطر و المحل

ل دو  ش ثفة  االجتماعاتر عبر الخط   العمل الخاصة بإدارة المخاطر. وورشالم
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ع  .10 ة إلى منظومة اتصال خاصة بها لجان الطوار تفتقر جم لجان وتعتمد  ،المحل
ة في إدارة الطوار  ة و الاالتصاالت ( عبر اتصاالتها المحل ةسلك  .)االتصاالت الالسلك

افة المناط لجان الطوار تعمد  .11 يل لجان متطوعين في  ة إلى تش وتعمل على  ،المحل
ة في محاولة منها تعزز قدرة المجتم  ،رعات للتصدر للمخاطتدربهم وتهيئتم للظروف الموات

ل هيئة  عة عمل  ة.ولكن يختلف تدرب المتطوعين حسب طب  محل
ع  .12 ة في المحافظة عبر مندوب لجنة  لجان الطوار تتوزع المهام واألدوار بين جم المحل

زة لكل هيئة زة ،الطوار المر   .حيث يتم التواصل بين الهيئات عبر لجان الطوار المر
ة إدارة المخاطر في مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار 3.5   تحليل منهج

م و سعى  احث إلى تقي ؛ ستشفى الشهيد دمحم يوسف النجارحصر المخاطر المتواجدة في مال
ة واألمن الوطني الفلسطيني، ( ،)م2015المتحدة، األمم( على االستناد وذلك وزارة الداخل

من خالل ، )م2018المغير، حسن و ( ،)م2018شيخ العيد، ( ،)م2018المغير، ( )م2017
عتها مها إلى فئات حسب طب ة( حصر المخاطر وتقس ـــــة - الفيزائ ــــ ــر - البيولوجيـ  المخاطــ

ـــة العمـــلا عـ طب ـــة  طـ ة - لمرت ائ م ـــر الك شر  - المخاطـ العنصر ال طة   - المخاطر المرت
طة  ة - أو التقاعس الهماإلالمخاطر المرت   .)مخاطر السمعة - مخاطر االستراتيج

مأو  احث ظهر التقي ة من خالل الزار  الذ أجراه ال عض المخاطر  المستشفى لمنشأةة الميدان
التي يجب اتخاذ التدابير الالزمة لمقاومة ومعالجة تلك المخاطر لما يترتب عليها خسائر في 

ة  شر وخسائر ماد ًض العنصر ال  .اأ
مومة العمل في مستشفى الشهيد دمحم ) 3.8( جدول ل تهديد على د يوضح المخاطر التي تش

 يوسف النجار.
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يوضح المخاطر التي يتعرض لها العاملون في مستشفى الشهيد دمحم : )3.8( جدول
   النجار يوسف

    م
 الــبــنــد

 
تهديد

شل 
نعم ت

 
 

تهديد
شل 

ال ت
 

  
  مالحظات

ائيــــــة .1   المخاطــــر الفيز
1. 
  

ة العاملين  ات القسم على إصا تؤثر أرض
  .أثناء العمل اليومي االنزالق

    
   

تكسر في حواف قات و سبب وجود انشقا
مرات لالنتقال األدراج الموجودة بين الم

  .من والى المستشفى

2. 

ار أماكن المداخل والمخارج  تساهم اخت
ة واألمان للعاملين  .بتوفير عوامل الحما

 

    
  
  

وجود عدة مداخل ومخارج للمستشفى 
ة اإلخالء في حال وجود  ساعد في عمل

ة أعوامل خطر مح الطواقم الطب و دقة 
ال الحاالت المرضى و  ذلك عند استق

ة الناتجة عن  طة المرض المخاطر المح
  .ببيئة المستشفى

3. 
  
  

ة والمعدات واألسالك  تؤثر المخارج الكهرائ
ة انتشار  مها على نس والكوابل وطرقة تنظ

  .المخاطر

    
  
  

عة المخارج  ل تهديد طب ال تش
ة على أداء العم الت الكهرائ ل والتوص

  .مة المخاطر داخل المستشفىومقا
4. 
  
  

ستخدمة في إطفاء الحرائ إن األدوات الم
 .وجدت

    
   

ال تتمثل وجود األدوات المستخدمة في 
ة داخل أقسام  اف ات  م إطفاء الحرائ 

  المستشفى. 
5. 
  

ة. ة ومناس اف ان عملك   اإلضاءة في م
 

    
  

مثل إضاءة  ما  أدوات اإلضاءة موزعة 
ة عند الت ة اف عامل مع المهام اليوم

ة.   المناطة للكوادر الطب
6. 
  
  

ةد ان عملك مناس      .رجة الحرارة في م
   

بير  أمام تمثل درجة الحرارة عائ 
ة في المستشفى سبب ؛ الكوادر الطب

ذبذب درجات الحرارة بين الفينة ت
. و    األخر

7. 
  
  

ان عملك  م جهاز تكييف الهواء متوفر 
حالة جيدة.       و

   

ٕاضافة وجود أعطال في أجهزة التكييف و 
ار الكهرائي عن  إلى ذلك انقطاع الت
بيئة المستشفى يجعل من أجهزة التكيف 

  ال تعمل طيلة الوقت.
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    م
 الــبــنــد

 
تهديد

شل 
نعم ت

 
 

تهديد
شل 

ال ت
 

  
  مالحظات

8. 
  
  

القسم قبل  ة  يتم فحص يومي لألجهزة الطب
 استخدامها.

 
    
  

المعدات يتم الفحص الدور لألدوات و 
م العاملين في  ة عند استالم وتسل الطب
المجال الطبي للمهام اليهم في فترات 

  الدوام.

9. 
  
  

ة للحد من تعرضك  يوجد معدات وقائ
ان عملك. ة في م      لألشعة الطب

   

الصورة الجيدة  ة  ال تتوفر معدات الوقا
ة خ صة للعاملين في قسم اوالكاف

ر اإلشعاعي ذلك )X-RAY( التصو  ،
عض الموظفين عن استخدام  تقاعس 

  تلك المعدات.
10. 
  
  
  
  

هناك إجراءات متخذة للحد من الضوضاء 
ان عملك.  في م

    
  
  
   

تمثل الضوضاء عائ أمام قدرة العاملين 
 ؛ وذلكفي المستشفى على أداء مهامهم

ون المستشفى تقع على الشارع 
ارات الرئ سي مما تؤثر أصوات الس

ذلك الضوضاءو  سبب  ؛الشاحنات و
  المرافقين للمرضى داخل األقسام.

  ولوجيــــــــــة. المخاطــــر البي2
1. 
  
  
  

ة والسالمة لمنع نقل العدو  معدات الوقا
ة الوجه والرأس، ( مثل القفازات، أغط

ة المغلقة وز العمل) متوفرة  األحذ
استمرار.       لالستخدام 

ة في  اف صور  ة متوفرة  معدات الحما
الح  أماكن العمل في المستشفى لكن 

ة من  وجود تقصير من الكوادر الطب
  استخدامها عن الحاجة إليها.

2. 
  

صندوق المخلفات الحادة مثل اإلبر 
القسم لالستخدام لمشاروا  متوفر 
)Safety box(.  

 
    
  

ل تهديد  سبب وجودة في أماكن ؛ ال تش
حاجة إلى التخلص من  العمل التي 

ل مستمر ش ذلك  ،األدوات الحادة  و
عد امتالئها يتم التخلص من الصنادي 

  وف شرو معينة من قبل وزارة الصحة.
3. 
  
  
  

ان  افحة الحشرات واآلفات في م يتم م
.      عملك لمنع انتقال العدو

  
   

اب بين  الح وجود الحشرات مثل الذ
عز  ،أروقة المستشفى سبب عدم  وو ذلك 

ة  األدوات  أو الجيدةوجود التهو
المساعدة على طرد الحشرات من داخل 

  قسام.األ
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    م
 الــبــنــد

 
تهديد

شل 
نعم ت

 
 

تهديد
شل 

ال ت
 

  
  مالحظات

4. 
  

ة  ات الطب يتم التخلص من الدم والنفا
 طرقة آمنة.

     
صورة آمنة  ؛ وذلكيتم التخلص منها 

ئة واألمراض داخل بيئة  لمنع انتشار األو
  المستشفى. 

5. 
  
  

ة للعاملين في  تجر الفحوصات الطب
للتأكد من الخلو من  المجال الطبي

ة مثل اإليدز، التهاب ( األمراض المعد
.الكب ل دور ش ائي، الخ)    د الو

    
  

ل دور للتأكد من  ش تجر الفحوصات 
سالمة العاملين في المجال الطبي داخل 

ات.   المستشف

عــــة العمـــل3 طب طــــة    . المخاطــــر المرت
1. 
  
  
  

  
ة التعامل لنقل وحمل المرض.      ف

  
   

بر للعاملين  تمثل هذه الظاهرة مخاطر 
عز  ،لصحيفي المجال ا سبب  وو ذلك 

ح مع المرض ذو  عدم التعامل الصح
ذلك  ًضاالوزن الثقيل و مع المعدات  أ

ة ثقيلة الوزن.و    األجهزة الطب
2. 

 .ترتد الحذاء الطبي أثناء عملك دائماً 
   

الح عدم توحيد الحذاء الطبي بين 
  العملين في المستشفى.

3. 
  
  

ة تشغيل  يتم ف التدرب المناسب في 
ةاأل   .جهزة الطب

     
يتم تدرب العاملين في األقسام على 
ة المتوفرة.   االستخدام الجيد لألجهزة الطب

4. 
  
  

حذر مع أسطوانات األكسجين  يتم التعامل 
ذلك عند تعبئتها من مصادر  المضغوطة و

       .التعبئة
يتم توخى الحذر عند التعامل مع 

الغاز.   اإلسطوانات المضغوطة 

5. 
  
  
  

م طرق  التصم سمح  الجيد للمستشفى 
  .الوصول المختلفة إليها

    
  

طرق الوصول إلى المستشفى في حال 
تهديد من قبل العدو أو  وجود مخاطر 
عي أمام  ة  إغالق المعابر الوصول
ة الوصول إلى أماكن  الكوادر الطب

  العمل.
ة .4 ائ م   المخاطــــر الك

1. 
ة  مائ توضع ملصقات على المواد الك

ة التعامل معها.و       ف
ة للتعامل  يتم وضع عالمات إرشاد

ة. ائ م ح مع المواد الك   الصح
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    م
 الــبــنــد

 
تهديد

شل 
نعم ت

 
 

تهديد
شل 

ال ت
 

  
  مالحظات

2. 
  
  

ة عند  ع إجراءات الصحة والسالمة المهن تت
ة. ائ م  التعامل مع المواد الك

     

ة مع المواد  ل مهن يتم التعامل 
ة الموجودة داخل المستشفى. ائ م   الك

  
  

العن5 طة  شر .المخاطر المرت   صر ال

1 .  
  

  
ة  تتوفر الخبرات الكافي لد الكوادر الطب

  في مجال عملهم. 

 

    
  
 

ة للعاملين في  تتوفر الخبرة المناس
عن طر  ؛ وذلكالمجال الطبي

ذلك  م والتعلم و ات واضحة للتعل منهج
سب العاملين  ر بين األقسام مما  التدو

ة خبرة ودر  ع الطب ة حول المواض اف ة  ا
ة المختلفة. األو    جهزة الطب

2. 

  
أثناء  واإلجهاد العاملين لإلرهاق يتعرض

  فترة عملهم. 
    
  
  

رض الكثير من العاملين لإلرهاق يتع
اتج عن ساعات العمل التعب النو 

عز  ذلك إلى أن أعداد  والمجهدة و
ة.  اف ة غير    الكوادر الطب

3. 

ة  اف أعداد الموظفين داخل المستشفى 
المهام ا ام        لمناطة لهم. للق

  
  
  

ة  ة ومناس اف أعداد الموظفين غير 
ة العديدة  ،للتعامل مع الحاالت المرض

عز  ذلك إلى قلة وجود وظائف في  وو
سبب الحصار  ؛المجال الصحي

المطب على قطاع غزة وقلة الموازنات 
ة.   التشغيل

4. 
  
  

  
الموظفين إضراب عن العمل ( أمور تتعل 

ة الغير الهجر  –طلب استقالة  –
ة       . )..الخ.شرع

  
   

مثل اإلضراب عن العمل عائ أمام 
ة داخل  ة للكوادر الطب تواجد أعداد مناس

ما حدث في عام    .م2008بيئة عملهم 
طلب االستقالة  انتشار في اآلونة األخيرة

عض الموظفين و  ة ل الهجرة الغير شرع
ة مما يؤثر  ًا من الكوادر الطب على سل

ات.أعداد الموظفي   ن داخل المستشف
طة  - 6   أو التقاعس الهماإلالمخاطر المرت

اإلرهاق على الفتور و قد تأتي أوقات من      يتعرض العاملون في المجال الطبي  .1
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 الــبــنــد

 
تهديد

شل 
نعم ت

 
 

تهديد
شل 

ال ت
 

  
  مالحظات

  
  
  

التقاعس أو  طة  عني ذلك العاملين ولك   . الهماإلللمخاطر المرت  اإلهمالن ال 
التقصير المعتمد للتعامل مع المتعمد و 
ة.الحاالت ا   لمرض

  
2. 
  
  

عة أداء  ة على طب ة أو النفس الحالة الصح
      .الموظف خالل فترة عمله

  
  

ة على  ة أو النفس تؤثر الحالة الصح
ة  فاءة عال صورة جيدة و أداء الموظف 
ة التي  عود ذلك إلى الضغو اليوم و

  عاني منها أهالي قطاع غزة.
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عة المخاطر التي يتعرض لها مستشفى الشهيد  التعلي على طب العاملون في المجال الصحي 
االستناد على ،دمحم يوسف النجار احث  ة التي قام بها ال األمم المتحدة، ( نتيجة الزارة الميدان

ة واألمن الوطني الفلسطيني، ( ،)م2015 شيخ العيد، ( ،)م2018المغير، ( )م2017وزارة الداخل
  )م2018المغير، حسن و ( ،)م2018
ه و  أوجه 3.6 اشرةاالختالف بين التشا الت و  المالحظة الم   المقا

ه  أوجه 3.6.1   الش
ن تكون مستوصف طبي صغير ن منشأة المستشفى تم بناؤها على أواضح أ إجماعيوجد  - 

ان محافظة رفح  .يخدم س
ة للمستشفى الاتف على أ -  عاب ان محافظة رفح في حال  ن القدرة االست تفاقم تكفى س

 المستشفى. المخاطر المحدقة
اشر  -  ل م ش صورة غير موجهة  هناك تدرب للموظفين العاملين في المستشفى ولكن 

ة و  ار من قبل الموظفين ٕانماللطواقم الطب ل اخت ش  .التدرب 
ات و  -  ان اجات  المعدات في المستشفى التجهيز اإلم ة و فى لسد االحت ة الطب الصح

ان المحافظة.  لس
ة مع ما ال لجان الطوار ف تت -  الت مع ذو االختصاص  أجراهمحل احث من مقا ال

ة بخصوص أن  ة للتعامل مع الحاالت المرض ة ومناس اف أعداد الموظفين غير 
عز  العديدة، سبب الحصار المطب  ؛ذلك إلى قلة وجود وظائف في المجال الصحي وو

ة  .على قطاع غزة وقلة الموازنات التشغيل
  االختالف أوجه 3.6.2

ة اإلدارة منها أداخل المستشفى سواء  األقسامعة العمل الروتيني بين طب -  و الميدان
في لد حتراقمل على زادة االتع   العاملين.الوظ

ن الداخلي للمستشفى والتجهيزات العامة لصد المخاطر ط -  عة التكو ة  الب تكفي لتلب
ونات ا ةلم ات. األساس  لمواجهة الخطر داخل المستشف

ة إكرام و المستشفى ووزارة ال ير من قبل إدارةيوجد تقص -  ة من ناح تحفيز صحة الفلسطين
عة ا احث ذلك إلى طب عزو ال ثر لحصار المفروض على قطاع غزة مما أالموظفين و

ًا  ونات اعلى سل ة للمستشفى و الم  .ذلك الوزارةلماد
ع الموظفون  -  ة والسالمة لمنع نقل العدو ال يلتزم جم القفازات، ( مثل معدات الوقا

ة الوجه وال ة المغلقة وز العمل)أغط داخل المستشفى،  أثناء فترة عملهم، رأس، األحذ
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ةمن  الموظفينوسالمة  مما يؤثر ذلك على صحة ة أو  األخطار اإلصا الفيزائ
ة.  البيولوج

ل دور داخل بيئة المستشفى  أعمالال تتم  -  ش انة  ات قد يتمثل في و الص ذلك عمل
اتمن  م األجزاء التالفةترم  طالء الجدران.و  األرض

افي ومناسب داخل بيئة عمل المستشفى. اإلطفاءتتوفر معدات  ال -  ل   ش
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ع   الفصل الرا
  

قة  حث وٕاجراءاتطر  ال
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ع قة وٕاجراء الدراسة :الفصل الرا   طر
  تمهيد

ة الدراسة  سً  امحورً  وٕاجراءاتهاتعتبر منهج قي من يتم من خال ارئ لها إنجاز الجانب التطب
ة إلجراء التحليل اإل ،الدراسة انات المطلو للتوصل حصائي وعن طرقها يتم الحصول على الب

موضوع الدراسة إلى ات الدراسة المتعلقة  التالي تحق  ،النتائج والتي يتم تفسيرها في ضوء أدب و
قها  .األهداف التي تسعى إلى تحق

تناول هذا الفصل وصفً  ذلك متغيرات الدراسة وأدواتها ،لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينته او ، و
قها احث إلعداد الدراسة وتطب ة  ،ما يتضمن اإلجراءات التي قام بها ال والمعالجات اإلحصائ

  التي تم االعتماد عليها في تحليل الدراسة.
  منهج الدراسة  4.1 

سعى  بناءً  عة الدراسة واألهداف التي  قها لىإعلى طب احث على المنهج ا فقد  ،تحق عتمد ال
ما هي في الواقع عتمد على دراسة الظاهرة  هتم بوصفها وصفً  ،الوصفي التحليلي الذ  ا و

قً  مً  ،ادق عبر عنها  صف لن ،اونوعً  او في  وضح سماتها وخصائصهافالتعبير الك ، ا الظاهرة و
عطي وصفً أما  و  ارقمً  االتعبير الكمي اللفظي ف ما ال يتوقف  ،ضح مقدار الظاهرة أو حجمهاو

الظاهرة من أجل اس مظاهرها وعالقتها  تقصاءهذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة 
 التحليل والر والتفسير. إلى، بل يتعداه المختلفة

احث مصدرين أساسيين للمعلوماتوقد استخدم ا   :ل
ة .1 احث في معالجة :المصادر الثانو انات  إلىالنظر للدراسة  طاراإل حيث اتجه ال الب

ة والتي تتمثل في قة التي تناولت :الثانو حث  الكتب والمراجع والدراسات السا موضوع الدراسة وال
  .والمطالعة

ة .2 انات  :المصادر األول احث إلى جمع الب ة لموضوع الدراسة لجأ ال لمعالجة الجوانب التحليل
أداة  انة  ة من خالل االست ساألول صا لهذا الغرضرئ ذلك تم ، ة للدراسة صممت خص

الت مع ذو االختصاص  اشرة لبيئة المستشفى وٕاجراء المقا استخدام أسلوب المالحظة الم
زة في محافظة رفح  .من أعضاء لجان الطوار المر
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 مجتمع الدراسة 4.2
احث، و ع مفردات الظاهرة التي يدرسها ال أنه جم عرف  لة مجتمع الدراسة  ناًء على مش

الدراسة وأهدافها فإن مجتمع الدراسة المستهدف يتكون من موظفي مستشفى الشهيد دمحم يوسف 
ة فما فوق  س شع   .النجار فئة رئ

  عينة الدراسة 4.3
ة ة، حيث تم توزع عينة استطالع ة العشوائ ق استخدام طرقة العينة الط احث  ) 20( قام ال

انة  ارالاست انت العينة  داخلي والصدق البنائياالتساق ال خت انة، وقد  ات االست وث
ة ممثلة لمجامع الدراسة.  االستطالع

انة  ة، تم توزععد التأكد من صدق وسالمة االست استخدام العينة االستطالع ار  ) 60( لالخت
ة متمثلة في موظفي مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار فئة ة عشوائ ق انة على عينة ط  است

ة س شع اناتفما فوق  رئ لغ عدد االست ة و ) 58( المستردة ، حيث تم حساب العينة النهائ
ة استرداد بلغت انة بنس   %).96.6( است

 ة لعينة الدراسة وف الخصائص و حصائي الوصف اإل  السمات الشخص
ما يلي عرض لعينة الدراس ة ة وف الخصائص و وف   السمات الشخص
  أفراد العينة حسب الجنسيوضح توزع  :)4.1( جدول

ة ة المئو  الجنس التكرار النس
ر 37 63.8  ذ
 أنثى 21 36.2
 المجموع 58 100

ور63.8) أن ما نسبته 4.1( جدوليبين  % من 36.2و % من عينة الدراسة هم من الذ
  اإلناث.

تضح مما أعاله ة اإلناث تصل إلى ثلث عينة المجتم، و ة ال أن نس ن س بها مأع، وهي نس
ة. عة المجتمعات العر ة المرأة في القطاع الصحي، وهي تشير إلى طب   حيث مشار
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ه تلك النتائج مع نتائج دراسة ة عينة الدراسة  فقد )م2008الشيخ خليل، ( حيث تتشا بلغت نس
ور ة اإلناث  ،%67.5من الذ لغت نس  نتائج دراسة وتتواف هذه النتائج مع %32.5و

ور71.2ا نسبته أن م م)2006الجديلي، (   .% هم من اإلناث28.8، وما نسبته % هم من الذ
% من عينة 41.9حيث أظهرت النتائج أن  م)2008حمدان، ( لدراسةوتأتي هذه النتيجة مخالفة 
ور وأظهرت % من عينة الدراسة هم من اإلناث 58.1وأن  ،الدراسة هم من الذ

ور84.2أن  )(AbdAlal,2014ةدراس ة اإلناث بلغت  ،% هم من الذ   .%15.8نس
  يوضح توزع أفراد العينة حسب العمر :)4.2( جدول

ة ة المئو  العمر التكرار النس
سنة 30أقل من  5 8.6  
سنة 40-30من  27 46.6  
سنة 50-40من  18 31  

سنة50اكثرمن 8 13.8  
 المجموع 58 100

 سنة، 30أقل من مارهم % من أفراد عينة الدراسة أع8.6) أن 4.2( تبين من النتائج في جدول
% أعمارهم 13.8و ،سنة 50- 40% أعمارهم من  31و ،سنة 40- 30أعمارهم من % 46.6و
 .سنة50من كثرأ

تضح مما أعاله ة  40 –30أن األكثرة أعمارهم ما بين ، و احث إلى أن غالب عزو ذلك ال سنة و
اب قة من الموظفين سبب تقاعس الفئة ال ؛ وذلكالموظفين في المستشفى هم من فئة الش سا

ره  ،م2007ألداء عملهم واستمراره لوجود االنقسام الفلسطيني في عام  ًض وهو ما ذ الهمص، ( اأ
أتي ضمن إعالنات التوظيف التي تعلن عنها  )م2018 ة فما فوق  س شع ار فئة رئ أن اخت

ة فعل االنقسام ،وزارة الصحة الفلسطين اف الموظفين عن أداء عملهم  الفلسطيني الذ  وأن استن
انت موجودة 2007حدث في عام  اب التي  طاقم جديد من فئة الش م قد تم استبدال الموظفين 

  آنذاك.
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  يوضح توزع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي :)4.3( دولج
ة ة المئو  المؤهل العلمي التكرار النس

 دبلوم فما دون  13 22.4
الوروس 35 60.3  
ادراسات ع 10 17.3 ل  
 المجموع 58 100.0

% من أفراد عينة الدراسة حاصلين على الدبلوم 22.4) أن 4.3( تبين من النتائج في جدول
الوروس60.3، وفأقل ا17.3و ،% حاصلين على ال  .% حاصلين على الدراسات العل

ة من العاملين في مستشفى الشهيد دمحم يوس احث أن الغالب ف ومن خالل هذه النتائج ير ال
احث ذلك إلى تغير وجهات النظر وتوجهها  ،الوروسالنجار هم من حملة شهادات ال عزو ال و

ر ذات التخصصات الوروسإلى االلتحاق ببرامج ال ة في مختلف الجامعات، وذ  الصح
ف )م2018الحوت، ( ار وظ ون قد أن الحد األدنى الخت ة فما فوق أن  س شع على نهى أة رئ

الوروس في دراسة األقل  عطي ذلك مؤشرً د اإحال ما  ة،  ة التطور  العلوم الصح على مواك
ة المختلفةفي المجاالت    .العلم

تضح  ًضاو عزو  أ الدرجات األخر و ا قليلة مقارنة  ة حملة شهادات الدراسات العل أن نس
احث ذلك إلى اتجاه حملة هذه الشهادات إ مي في الجامعاتال ذلك الوضع لى العمل االكاد  ،

ه  مر  ة أبناءاالقتصاد الذ    .شعبنا في هذه الفترة الحال
أن مجتمع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي أن ما  )م2008حمدان، ( وقد أظهرت دراسة

الوروس35.2نسبته  % هم من حملة شهادات 11.5ن ما نسبتهأو  ،% هم من حملة درجة ال
ا.   الدراسات العل
حيث أظهرت نتائج الدراسة أن  )(Abd Alal,2014مع دراسة اسبً تائج نوتتواف هذه الن

الوروس42.1وأن ،% هم من حملة شهادات الدبلوم21.1 ما  ،% من حملة شهادات ال
ا.36.8أظهرت أن     % من حملة شهادات الدراسات العل
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  يوضح توزع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة :)4.4( جدول
ة ة المئو تكرارال النس  سنوات الخدمة 

 أقل من 5 9 15.5
24.1 14 5-10 
31 18 10-15 

 15 فأكثر 17 29.3
 المجموع 58 100.0

.% من أفراد العينة متوس سنوات الخدمة لديهم 15.5) أن 4.4( تبين من النتائج في جدول
ت، سنوا 10- 5ت الخدمة لديهم من % من أفراد العينة متوس سنوا24.1سنوات،  5أقل من 

تضح  15من % أكثر 29.3وسنة،  15- 10وس سنوات الخدمة من % مت31و سنة خدمة، و
  سنة. 15 –10األكثرة سنوات خدمتهم ما بين أن ، مما أعاله

ع احث أن سبب ذلك  بين ال ة الفلسطيني ود إلىو ار رؤساء و  قانون الهيئات المحل أن اخت
ين على مدير دائرة ساألقسام داخل المستشفى يتطلب الخبرة االُشعب و  ع سنوات لمطلوب للتس

س القسمو  س خمس سنوات لرئ ة.شُ ، وأرع سنوات لرئ   ع
احث أن ا ة في عدد سنوات الخبرة إلى ما ير ال احث ذلك أألقل عزو ال قل من خمس سنوات و

عاب موظفين جدد ضمن وزارة الصحة وجود فرص عمل لتشغيل الخرجين و  إلى عدم است
ة رالفلسطين ، م2007م الُشعب الفلسطيني في عام فترة انقسا )م2018الحوت، ( . وقد ذ

قة، جعل من إدارةاألقسام ار فئة جديدة من رؤساء الُشعب و واخت أن المستشفى  في الفترة السا
  ألقسام داخل المستشفى.الجديدة إلدارة الُشعب و  الخبرةتختار أصحاب الكفاءة و 

ات هم من  %33.3 أن م)2008حمدان، ( وأظهرت نتائج دراسة تتراوح خبرة عملهم في المستشف
  سنوات. 10% اكثر من 35.2وأن ما نسبته  ،سنوات 5-10

% ذو 29.8ما نسبتهحيث أظهرت النتائج أن )(Abd Alal,2014وتتواف تلك النتائج مع دراسة
، %24.6 سنوات ما نسبته 10- 5من  ، وأن الذين بلغ سنوات الخدمة لديهمسنوات 5أقل من 

  %.45.6سنوات ما نسبته  10والذين بلغت سنوات الخدمة لديهم أكثر من 
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ات التي يتم اعتمادها لتعرف الخطر :)4.5( جدول   يوضح توزع أفراد العينة حسب األدوات والتقن

ة ة المئو ات التكرار النس  األدوات والتقن
 خبرة منظمة 32 26.7
 مراجعة وتدقي 26 21.7
التمق 14 11.7 ا  
 ورش عمل 25 20.8
 عصف ذهني 12 10.0
انة 6 5.0  است
 مصفوفة تحليل مخاطر 5 4.2

 المجموع 120 100.0
ن وضع أكثر من  م ةمالحظة/ ألنه  اتان مجموع  إجا  120ساو  اإلجا

% من أفراد العينة اختاروا أداة الخبرة المنظمة، وأن 26.7) أن 4.5( تبين من النتائج في جدول
الت11.7وان  ،% اختاروا أداة المراجعة والتدقي21.7 % 20.8وأن  ،% اختاروا أداة المقا

% اختاروا أداة 5وأن  ،اختاروا أداة العصف الذهني %10وأن  ،اختاروا أداة ورش العمل
انة   .% اختاروا أداة مصفوفة تحليل المخاطر4.2وأن  ،االست

تضح من الجدول أعاله ة عينة الد، و عزو أن غالب راسة تستخدم الخبرة في تعرف الخطر و
احث ذلك إلى أن الخبرة تلعب دوراً  فسر ذلك ميول  ال ما  ة تعرف الخطر،  مهما في عمل

ر ة، بينما ذ  إدارة أن )م2018الحوت، ( المستشفى إلى األدوات التي ال تحتاج مهارة عال
المستشفى استفادت من  رةن إداحيث أ ،المخاطر لديها المستشفى ذات خبرة واسعة في إدارة

ات التي واجهتها خالل المحن و  ، حيث يتواف ذلك فترة سنوات العمل في الحقل الطبيالصعو
ة تعرف الخطر لد  استخداماً  األدواتأن أكثر  م)2010، أبو حسنة( مع دراسة في عمل

ة هي  وم   خبرة المنظمة.المنظمات الغير ح
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ة هي ماستخدامًا بينما أقل أداة  ة الكاف احث ذلك إلى عدم الدرا عزو ال صفوفة المخاطر حيث 
ة تحليلها و من قبل الموظفين حول  ف ب المخاطر وهي مصفوفة المخاطر و ًضاتبو لوم من الع أ

  تعرف الخطر.اإلدارة الحديثة في إدارة و 
  أداة الدراسة 4.4
انة حول إعدادتم  مإدارة  "است ات المخاطر في مستشفى الش وتقي هيد دمحم يوسف النجار وف أولو

زة"الدولي من و  ِسندا إطار ة  جهة نظر لجنة الطوار المر س انة األداة الرئ حيث تعتبر االست
انات التي يجر تعبئتها من قبل  ة للحصول على المعلومات والب المالئمة للدراسة الميدان

االعتماد على الدراسات الس ،المفحوص قة.حيث تم إعدادها    ا
حدد در   رت خماسي التدرج الذ  اس ل فة، ( جة الموافقةوتم استخدام مق فة جدًا، ضع ضع

بيرة جداً  بيرة،  ما هم موضح  ،على الترتيب )5.4.3.2.1( ) حيث تعطى الدرجاتمتوسطة، 
  .)4.6( في جدول

اس الخماسي  :)4.6( لجدو    يوضح تفسير المق
  الدرجة

 
 نسبيالوزن ال المتوس الحسابي

 إلى من إلى من
فة جداً   36 20 1,8 1 ضع

فة  52 36أكثر من  2,6 1,8أكثر من  ضع

 68 52أكثر من  3,4 2,6أكثر من  متوسطة

 84 68أكثر من  4,2 3,4أكثر من  بيرة

 100 84أكثر من  5 4,2أكثر من  بيرة جداً 

انة  التالي إلىوقد قسمت االست سيين    :قسمين رئ
ة ألفراد عينة  )5( يتكون من :القسم األول -  ف ة والوظ ارة عن الخصائص الشخص أسئلة وهو ع

  ) سنوات الخبرة ،العمر، المؤهل العلمي ،الجنس( الدراسة
م المخاطر وتكون هذا  :القسم الثاني -  ارات المتعلقة بإدارة وتقي ارة عن عدد من الع ع

 : القسم من
ات التي يتم اعتماد أوًال:   .ها لتعرف الخطراألدوات والتقن
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ًا:  ما هي مبينة في جدولمجاالت) 4( ) سؤال موزعة على48(ثان  ، )4.7(.  
  مجموع أسئلة المحاور :)4.7( جدول

  
انة 4.5  خطوات بناء االست
مإدارة  احث بإعداد أداة الدراسة لمعرفةقام ال المخاطر في مستشفى الشهيد دمحم يوسف  وتقي

ات  زة ِسندا طارإالنجار وف أولو احث  ،الدولي من وجهة نظر لجنة الطوار المر ع ال وات
انة ة لبناء االست  :الخطوات التال

انة  .1 الموضوع واالستفادة منها في بناء االست قة ذات الصلة  االطالع على الدراسات السا
اغة فقراتها.   وص

احث عددً  .2 احثين ااستشار ال ة وال انة  من أساتذة الجامعات الفلسطين عاد االست في تحديد أ
 وفقراتها.

انة. .3 ة التي اشتملتها االست س  تحديد المجاالت الرئ
ل مجال. .4  تحديد الفقرات التي تقع تحت 
انة على المشرف للنقاش وٕابداء المالحظات. .5  عرض االست
ة وقد تكونت من محورن أساسيين تحو  .6 انة في صورتها األول م االست  ) فقرة.60( تم تصم
انة علىتم ع .7 مين ذو الخبرة في المجاالت 13( رض االست ة  اإلدارة) من المح والصح

ة. والملح رقم وم ل من الجامعات والمؤسسات الح ة في  ) يبين أسماء أعضاء 2( واإلحصائ
م.  لجنة التح

 عدد األسئلة المجال الرقم
 12 فهم مخاطر الكوارث 1

 13 له التصد تحسين أجل الكوارث من مخاطر إدارة سبل تعزز 2

 10 مواجهتها على القدرة زادة أجل الكوارث من مخاطر من الحد مجال في االستثمار 3

ة 4 فعال ة التصد لها  غ  13 تعزز التأهب للكوارث 

 48 مجموع أسئلة المحاور
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انة من حيث اإلضافة والتعديل .8 عض فقرات االست مين تم تعديل   ،في ضوء أراء المح
ة علىلتستقر االس انة في صورتها النهائ  .)1( ) فقرة. ملح رقم53( ت

ات 4.6  الصدق والث
 الصدق الظاهر  4.6.1

ز هذا النوع من الفحص على التحق من أن األ س فعًال ير احث تق ما  داة التي صممها ال
ة على مجموعة من  انة في صورتها األول عرض االست احث  اسه، ولهذا قام ال صممت لق

مي اغة األسئلة، ومد المح انة من حيث المحتو ومد سالمة ص ن، لمعرفة مد صدق االست
ة  انة للتأكد من تعبيرها عن األهداف األساس مالءمتها بهدف التعرف على رأيهم في االست

حتمل أكثر من معنى. أسلوب مفهوم ال  اغة األسئلة   للدراسة وص
ع مين و ة من السادة المح عد دراسة تفصيل مجموعة من و عضهم، أشاروا  د مقابلة متعمقة مع 

مين بإضافة  مة، ومن ثم التوفي بين االتجاهات واآلراء الواردة من السادة المح المالحظات الق
م من انة، وتألفت لجنة التح م متخصص في مجاالت 13( أو تعديل في محتو االست ) مح

صدق ا عرف  ملح رقممختلفة، ومن مؤسسات مختلفة وهذا ما  ما هو موضح  مين  ) 2( لمح
مين وقام بإجراء ما يلزم من  احث آلراء المح وتعديل في ضوء المقترحات  إضافةوقد استجاب ال

ذلك خر  ةالمقدمة، و انة في صورتها النهائ   .)1( ملح رقم ، أنظرجت االست
  صدق االتساق الداخلي 4.6.2

ل فقر  س مد اتساق  ق عد وهذا النوع من الصدق  ة لل انة مع المجموعة الكل ة من فقرات االست
انة للتأكد فحص صدق المحتو لالست احث  ه هذه الفقرة، وقام ال ا  الذ تنتمي ال من مد ارت

انة ل مجموعة على حده، وتم ذلك من  ؛ وذلكفقرات االست ارات  ا ع من خالل فحص ارت
ارة ل ع ا  استخدام  ؛ وذلكموع الكلي لنفس المجموعةمع المجفي المجموعة  خالل فحص ارت

ا بيرس ما هو موضع في معامل ارت ة:جدول الون،   التال
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ا :)4.8( جدول انة والدرجة  للمحور األول معامل االرت ل سؤال من أسئلة االست بين درجة 
ه ة للمجال الذ تنتمي ال   الكل
  المحور األول: فهم مخاطر الكوارث

ا بيرسون  رقم الفقرة مستو الداللة ا بيرسون م. ارت رقم الفقرة  مستو الداللة م. ارت
1  0.808** 0.000 7  0.835** 0.000 
2  0.867** 0.000 8  0.855** 0.000 
3  0.866** 0.000 9  0.867** 0.000 
4  0.873** 0.000 10  0.680** 0.000 
5  0.850** 0.000 11  0.708** 0.000 
6  0.816** 0.000 12  0.807** 0.000 

ا دال  اً االرت   ) ( عند مستو داللة إحصائ
ل الفق) 4.8( يتضح من جدول  ن مستو الداللةأرات تنتمي للمحور الخاص بها حيث أن 

انة ( د االتساق الداخلي لالست   .) وهذا يؤ
ا :)4.9( جدول انة  حور الثانيللم معامل االرت ل سؤال من أسئلة االست بين درجة 

ه ة للمجال الذ تنتمي ال   والدرجة الكل
  له التصد تحسين أجل الكوارث من مخاطر إدارة سبل المحور الثاني: تعزز

ا بيرسون  رقم الفقرة ا بيرسون  رقم الفقرة مستو الداللة م. ارت  مستو الداللة م. ارت
1  0.832** 0.000 8  0.909** 0.000 
2  0.789** 0.000 9  0.882** 0.000 
3  0.888** 0.000 10  0.865** 0.000 
4  0.891** 0.000 11  0.802** 0.000 
5  0.890** 0.000 12  0.799** 0.000 
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  له التصد تحسين أجل الكوارث من مخاطر إدارة سبل المحور الثاني: تعزز
ا بيرسون  رقم الفقرة ا بيرسون  رقم الفقرة مستو الداللة م. ارت  مستو الداللة م. ارت

6  0.875** 0.000 13  0.719** 0.000 
7  0.873** 0.000  

ا دال  اً االرت   ) ( عند مستو داللة إحصائ
ل الفق4.9( يتضح من جدول أن   ن مستو الداللةأرات تنتمي للمحور الخاص بها حيث ) 

انة ( د االتساق الداخلي لالست   .) وهذا يؤ
ا :)4.10( جدول ل سؤال من أسئلة  للمحور الثالث معامل االرت بين درجة 

ة للم انة والدرجة الكل هاالست   جال الذ تنتمي ال
  مواجهتها على القدرة زادة أجل الكوارث من مخاطر من الحد مجال في المحور الثالث: االستثمار

ا بيرسون  رقم الفقرة ا بيرسون  رقم الفقرة مستو الداللة م. ارت  مستو الداللة م. ارت
1  0.846**  0.000 6  0.838** 0.000 
2  0.788** 0.000 7  0.777** 0.000 
3  0.727** 0.000 8  0.762** 0.000 
4  0.821** 0.000 9  0.786** 0.000 
5  0.812** 0.000 10  0.607** 0.000 

ا دال  اً االرت   ) ( عند مستو داللة إحصائ
ل الفق4.10( تضح من جدولي أن   ن مستو الداللةأرات تنتمي للمحور الخاص بها حيث ) 
انة ( د االتساق الداخلي لالست   .) وهذا يؤ
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ا :)4.11( جدول عللمحور  معامل االرت ل سؤال من أسئلة  الرا بين درجة 
ه ة للمجال الذ تنتمي ال انة والدرجة الكل   االست

ة و فعال ة التصد لها  غ ع: تعزز التأهب للكوارث  ل أفضلإعادة البناء  ”المحور الرا في مرحلة التعافي “ ش
  .واإلصالح وٕاعادة البناء

ا بيرسون  رقم الفقرة ا بيرسون  رقم الفقرة مستو الداللة م. ارت  مستو الداللة م. ارت
1  0.758**  0.000  8  0.769**  0.000 
2  0.713**  0.000 9  0.909** 0.000 
3  0.899**  0.000 10  0.819**  0.000 
4  0.699**  0.000 11  0.778**  0.000 
5  0.859**  0.000 12  0.880**  0.000 
6  0.789**  0.000 13  0.749**  0.000 
7  0.749**  0.000  

ا دال  اً االرت   ) ( عند مستو داللة إحصائ
ل الفق4.11( يتضح من جدول أن   ن مستو الداللةأرات تنتمي للمحور الخاص بها حيث ) 

انة ( د االتساق الداخلي لالست   .) وهذا يؤ
انة 4.6.3 ات االست   ث

انة أن تعطي النتيجة نفسها لو تم  ات االست توزعها أكثر من مرة تحت نفس  إعادةقصد بث
انة وعدم  عني االستقرار في نتائج االست انة  ات االست ارة أخر أن ث ع ، أو  الظروف والشرو

ما لو تم تغيير  بير ف ل  ش ة، وقام  إعادةها  توزعها على أفراد العينة مرات عدة خالل فترات زمن
ة تكونت من اس على عينة استطالع احث بتوزع أداة الق ان )20( ال  .استب

اخ تبين أن  Spss)( في برنامج اآلليالحاسب  إلى إدخالهاحيث تم  رون استخدام معامل الفا  و
ساو  اس  ة 0.934( المق ان المعامل أعلى فان أداة جدًا ) وهي درجة عال لما  ة ف من الموثوق

احث نحو  ه، وهو ما دفع ال ة  اره والتحق من مد الموثوق ذلك قد تم اخت اس أفضل، و الق
زة. قه على لجنة الطوار المر ة وهي تطب   الخطوة التال
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ات االس :)4.12( جدول اس ث اخ لق رون انةمعدل ألفا    ت

ة الرقم اخ عدد األسئلة األولو رون  معامل ألفا 
 0.925 12  فهم مخاطر الكوارث  .1
 أجل الكوارث من مخاطر إدارة سبل تعزز  .2

  له التصد تحسين
13 0.930 

 مخاطر من الحد مجال في االستثمار  .3
 على القدرة زادة أجل الكوارث من

 مواجهتها
10 0.944 

ة  .4 غ التصد لها  تعزز التأهب للكوارث 
ة و  ل أفضل”فعال ش في “ إعادة البناء 

 مرحلة
13 0.940 

 0.934 48 اإلجمالي
عي 4.6.4 ع الطب ار التوز   اخت

ار انات، وتبين K-S test( تم استخدام اخت عي، حيث ) لتحديد نوع الب ع التوزع الطب ن أأنها تت
انت أكبر م عها  ة لمجاالت الدراسة جم مة االحتمال ما هو  ( ن مستو داللةالق  (

ات  ،)4.10( موضح في جدول ة على فرض ة لإلجا ارات المعمل ولذلك تم استخدام االخت
  الدراسة.
 تطبي أداة الدراسة إجراءات. 4.6.5

اس ما وضعت ألجله وتعديلها وٕاخراجها في  انة وصالحيتها لق ات االست عد التأكد من صدق وث
ةصورتها  اإلجراءات التال احث  ة قام ال   :النهائ

انة على موظفي المستشفى )60( توزع عدد ة فما فوق ( است س شع  حيث تم استرداد عدد، )رئ
عادل58( ما  انة أ  ة التي استخدمت%)96.6( ) است استثناء العينة االستطالع  ، هذا 

انات  ة االست ذلك تكون نس انة، و ة  ستخداملالالصالحة لفحص صدق االست الفعل في عمل
  .%)96.6( التحليل
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ةاألساليب  4.8   اإلحصائ
حث طارإلنجاز اإل احث برنامج التحليل اإل ،العملي لل لتفرغ  )spss( حصائياستخدم ال

ار الفروض انات وتحليلها واخت ة  ،الب ارات واألساليب التي تم استخدامها في عمل ومن االخت
  :التحليل ما يلي

ة والتكرارات والمتوس الحسابي والوزن النسبي .1 ل  ،النسب المئو ش ستخدم هذا األمر  و
  أساسي ألغراض معرفة التكرار وتفيد في وصف عينة الدراسة.

اخ .2 رون انة (Cronbach's Alpha( :معادلة ألفا  ات االست اس ث   .لق
ار .3 ع التوزع  :)K-S test( اخت انات تت انت الب ار إذا  عي من عدمه.الخت   الطب
ار .4 ات عينة الدراسة  :)(one sample T.Test اخت لمعرفة مد ارتفاع أو انخفاض استجا

ات لكل فقرة من الفقرات عن  انة، وللتعرف على مد انحراف االستجا على فقرات ومحاور االست
مة  سة، وللتعرف على ق مة "T"وسطها الحسابي، إلى جانب المحاور الرئ  .".Sig"، وق

ا بيرسون  .5 اس صدق االتساق  :) Pearson Correlation Coefficient ( معامل ارت لق
انةالداخ  .لي لكل فقرة من فقرات االست
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  لفصل الخامسا
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
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  الفصل الخامس نتائج الدراسة ومناقشتها
حث تحليل ومناقشة أسئلة الدراسة الت انة تم تم في هذا الم اغتها من خالل است ي تم ص

مها وتم توزعها ، حيث تشتمل على مجموعة من المجاالت التي تغطي متغيرات الدراسة ،تصم
حث.واس ،على عينة الدراسة   تردادها لتحليلها في هذا الم

ة نتائج  .5.1   عن السؤال األول من أسئلة الدراسة ومناقشتهااإلجا
اسات  :دراسة علىسؤال األول من أسئلة النص ال اسة المستشفى على فهم الس ما مد وقدرة س

عادهاوالممارسات المتعلقة بإ ع أ   ؟دارة وفهم المخاطر بجم
ة ار ولإلجا ة، واخت استخدام المتوسطات والتكرارات والنسب المئو احث   عن هذا السؤال قام ال

)One sample T.Testوالجدول التالي يوضح ذلك (:  
مة :)5.1( جدول ة فهم  sig)( االحتمال المتوس الحسابي وق لكل سؤال من أولو

  .مخاطر الكوارث

الترتيب
مة  الق

ة  االحتمال
 (Sig) 

مة  ق
ار  االخت

 (t) 
االنحراف 
ار   المع

الوزن 
 النسبي

المتوس 
ارة الحسابي  م الع

ر للمستشفى  2.43 48.6 1.244 14.882 0.000 11 يوجد نظام إنذار م
ه ف   ي حاالت وجود الخطر.للتنب

1 

7 
0.000 

18.151 1.078 
51.4 

ة واضحة لتحديد المخاطر  2.57 هناك منهج
وف المؤشرات التي تحددها وزارة 

ة.   الصحة الفلسطين
2 

تحدد إدارة المستشفى نقا الضعف  2.38 47.6 1.040 17.423 0.000 12
  ونقا القوة التي تواجهها.

3 

يوجد طاقم مدرب من العاملين في  2.78 55.6 1.185 17.835 0.000 4
قوم بتحديد الخطر.   المستشفى 

4 

تقوم إدارة المستشفى بإشراك مقدمي  2.83 56.5 1.272 16.925 0.000 1
ة تعرف المخاطر. ة في عمل   الرعا

5 
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ا دال اً  االرت   ) ( عند مستو داللة إحصائ
ن استنتاج ما يلي5.1( من جدول م  (:  

ارة رقم ة األولى "5( المتوس الحسابي للع تقوم إدارة المستشفى بإشراك  ) الذ حاز على المرت
ة تعرف المخاطر ة في عمل ساو مقدمي الرعا مة 56.5( بوزن نسبي )2.83( "  %) وق

ارا ة16.925( ) تساو T( خت مة االحتمال ) ؛ لذلك تعتبر هذه 0.000( تساو  sig)( ) أن الق
ارة دالة  اً الع ع ،)α≤0.05( عند مستو داللة إحصائ ، بدرجة مقبولةني أـن هناك موافقة وهذا 

الترتيب
مة  الق

ة  االحتمال
 (Sig) 

مة  ق
ار  االخت

 (t) 
االنحراف 
ار   المع

الوزن 
 النسبي

 المتوس
ارة الحسابي  م الع

م المخاطر على تحليل  2.76 55.2 1.048 20.044 0.000 5 عتمد فر تقي
حة الصورة الصح   ..الخطر 

6 

ات تصنيف  2.81 56.2 1.131 18.924 0.000 2 عمل تهتم إدارة المستشفى 
ب مؤشرات حدوث المخاطر.   وتبو

7 

7 
0.000 

19.358 1.011 
51.4 

دات المحتملة التي من يتم تحديد التهدي 2.57
ة في  ن أن تهدد مقدمي الرعا المم

  المستشفى.
8 

يتم تحديد إجراءات السالمة لد  2.55 51 1.187 16.368 0.000 9
  العاملين في المستشفى.

9 

3 0.000 19.545 1.088 
55.8 

م أنظمة وٕاجراءات األمن  2.79 يتم تقي
ل شامل ودور في  ش والسالمة 

  المستشفى.
10 

ار في  2.59 51.8 1.124 17.516 0.000 6 عين االعت يؤخذ عامل الوقت 
م إلدارة المخاطر. ة التقي   عمل

11 

استخالص الدروس والعبر  2.48 49.6 1.030 18.356  0.000 10 تقوم اإلدارة 
  من التعامل مع المخاطر المتنوعة.

12 

المجال إجمالي 2.63 52.56 1.12 17.94 0.000   
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عة ا احث ذلك إلى طب عزو ال ة في لتشارك بين موظفي المستشفى و و مقدمي الخدمات الصح
ة والتواف على تعرف و رفح الخاصة منها و  ظةمحاف وم هو و  ،توزع المهام أثناء المخاطرالح

فسره ة  تعاون وجود شراكة و  :قوله )م2018الحوت، ( ما  وم ة الح بين المؤسسات الصح
ةو  ة وآل افة موزعي الخدمة الصح ة واضحة عند  ذلك وجود رؤ التصرف في حاالت  الخاصة و

  .ارثتفشي المخاطر والكو 
ارة رقم ة األخيرة " تحدد إدارة المستشفى نقا 3( المتوس الحسابي للع ) الذ حاز على المرت

ساو  ار47.6( ) بوزن نسبي2.38( الضعف ونقا القوة التي تواجهها "  مة اخت ) T( %) وق
ة17.423( تساو  مة االحتمال ارة دا)0.000( تساو sig) ( ) أن الق لة ؛ لذلك تعتبر هذه الع

اً  عزو  ،)α≤0.05( عند مستو داللة إحصائ فة، و عني أن هناك موافقة بدرجة ضع وهذا 
ل نقا الضعف إلى نقا قوة ات لتحو احث ذلك إلى عدم وجود آل عود ذل ،ال سبب قلة و ك 

ات المتاحة و  ان فسره  ،المتوفرةاإلم ًضاوهو ما  المستشفى تستخدم  أن إدارة )م2018الحوت، ( أ
ضعف الفرصذلك التهديدات و الضعف و  نقالتحليل نقا القوة و  S.W.O.T نظام ، ولكن 

ل نقا الضعف إلى نقا قو  ة في تحو ات واألدوات المستخدمة يوجد صعو ان ن اإلم م ة 
عد ما    .االستفادة منها ف

ة نتائج  .5.2   عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة ومناقشتهااإلجا
ة واضحة لتعزز سبل إدارة  :من أسئلة الدراسة على ؤال الثانينص الس ما مد وجود رؤ

احث  ة عن هذا السؤال قام ال مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار؟ ولإلجا المخاطر المتعلقة 
ار ة، واخت ) والجدول One sample T.Test( استخدام المتوسطات والتكرارات والنسب المئو

   :التالي يوضح ذلك
مة االحتمال :)5.2( جدول ز )sig( المتوس الحسابي وق ة تعز  لكل سؤال من أولو

  له. التصد تحسين أجل الكوارث من مخاطر إدارة سبل
  
ارة  م المتوس  الع

  الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
ار    المع

مة  ق
ار   االخت

t)(  
مة  الق

ة   االحتمال
 (Sig) 

 الترتيب
تتوفر في المستشفى األجهزة  .1

ساعد في رصد واكتشاف التي ت
  .المخاطر

3.10 
62 

1.280 18.466 
0.000 

3 

ول خاص لكل  .2 يوجد بروتو
ة  ف ساعد في  خطر 

ة للمخاطر المتنوعة  االستجا
3.03 

60.6 
1.139 20.292 

0.000 
6 
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ارة  م المتوس  الع

  الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
ار    المع

مة  ق
ار   االخت

t)(  
مة  الق

ة   االحتمال
 (Sig) 

 الترتيب
ن أن تتعرض لها  التي مم

  المستشفى.
هناك خطة لتدرب طواقم  .3

ة والموظفين  ة األول الرعا
ة العا ة لالستجا جلة والمشار

  في التصد للحوادث.

2.86 
57.2 

1.220 17.860 
0.000 

10 

يتم تدرب الموظفين  .4
ة  المتقاعدين لتأهيلهم لالستجا
ة في التصد  العاجلة والمشار

  للمخاطر.

3.62 
72.4 

1.211 22.761 
0.000 

1 

يتم تدرب المتطوعين قبل  .5
حدوث المخاطر وف أسس 

اسات  ع لس محددة تت
  فى.المستش

3.12 
62.4 

1.215 19.560 
0.000 

2 

ع إدارة المستشفى إدارة  .6 تستط
التنسي مع  شرة  الموارد ال

ة  ة والصح ات الطب تجمع النقا
لتوفير العجز من الخرجين 
اجات الطارئة. ة االحت   لتلب

2.81 
56.2 

1.263 16.947 
0.000 

11 

ة النتائج وحفظها في  .7 تا يتم 
مرجع لتح ليل سجالت خاصة 

  المخاطر.
2.79 

55.8 
1.225 17.366 

0.000 
12 

ات المراجعة والتدقي  .8 تتم عمل
لسجالت المخاطر على فترات 

  منتظمة.
2.98 

59.6 
1.132 20.075 

0.000 
7 

طلع موظفي المستشفى على  .9
مستو المخاطر المتوقعة على 

شرة.   صعيد البيئة ال
3.05 

61 
1.248 18.616 0.000 5 

لمستشفى المعرفة لد موظفي ا .10
الكاملة حول المخاطر المتعلقة 

  ببيئة العمل.
2.67 

53.4 
1.161 17.536 0.000 13 
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ارة  م المتوس  الع

  الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
ار    المع

مة  ق
ار   االخت

t)(  
مة  الق

ة   االحتمال
 (Sig) 

 الترتيب
يوجد دليل واضح للتعامل مع  .11

ة  األجهزة والمعدات الطب
  لتفاد األخطار المتوقعة.

2.88 
57.6 

1.171 18.727 0.000 9 

ع إعداد لوائح إلدارة  .12 يتم تشج
  المستشفى.مخاطر 

2.90 58 1.165 18.933 0.000 8 
ة في  .13 هناك قدرة وسرعة مناس

ة  تحرك الموارد الماد
الضرورة للتعامل مع األخطار 

  المتوقعة.

3.07 
61.4 

1.212 19.285 0.000 4 

   0.000 18.96 1.20 59.82 2.99 إجمالي المجال
ا دال  اً االرت   ) ( عند مستو داللة إحصائ

ن استنتاج ما يلي5.2( لمن جدو  م  (:  
ارة رقم ة األول4( المتوس الحسابي للع ب الموظفين يتم تدر  " ) الذ حاز على المرت

ة في التصد للمخاطر المتقاعدين لتأهيلهم ة العاجلة والمشار ساو لالستجا ) بوزن 3.62( " 
ار72.4( نسبي مة اخت مة االحتما22.761( ) تساو T( %) وق ة) أن الق  تساو sig) ( ل

ارة دالة ؛ لذلك تعتبر )0.000( اً هذه الع عني أن  ،)α≤0.05( عند مستو داللة إحصائ وهذا 
بيرة احث ذلك  ،هناك موافقة بدرجة  عزو ال ف إلىو ة هي وظ ة أن االنتماء للمهنة الصح ة إنسان
ن التقصيرأيتعامل معها الكل على  م ة التي ال  فيها لخدمة الجمهور  نها من الخدمات األساس

ات التي توافدت من مسيرات العودة  اوقد ظهر ذك جلً  ،من المرضى وغيرهم في أحداث اإلصا
م الموظفين  )م2018الحوت، ( وهو ما أضافه ،م2018في عام  ى لمتقاعدين إلاانه يتم تقس

اء و  ة هي فئة التمرضفئتين األولى هي فئة األط تم تدربهم ضمن ،الثان ج مختلفة برام و
قد أجرت  المستشفى أن إدارة )م2018عمر، ( للتعامل الجيد في حاالت المخاطر، وأوضحه

أنواعها خالل ة للتعامل مع المخاطر  فترة ما  العديد من المناورة لفحص جهوزة الطواقم الطب
 نه يتم االستفادة من: أفي قوله )م2018فحجان، ( وفسره .م2018-م2014بين عامي 

فاءة وخبراتالمتقاعدي ة، وانه في قانون األزمات و  ن لكونهم ذو   الكوارث يتم استدعاءعال
أنواعهاالموظفين لكونهم ذو خبرة وقدرة على التعامل مع المخاطر ال تواف تدرب ، مختلفة  و

ة التدرب وا )م2018، المغير( الموظفين مع دراسة ة أن عمل ة لتوع للعاملين تقلل من نس
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مما يزد من تعزز الوعي الثقافي الذ  ،المخاطر التي يتعرضون لهال معدل الحوادث وتقلي
ة للخطر. ة االستجا   حسن من عمل

ارة رقم ة األخيرة " 10( المتوس الحسابي للع لد موظفي المستشفى ) التي حازت على المرت
ساو  المعرفة الكاملة حول المخاطر المتعلقة ببيئة العمل %) 53.4( بي) بوزن نس2.67( " 

ار مة اخت ة17.536( ) تساو T( وق مة االحتمال لذلك تعتبر ) و 0.000( تساو  sig)( ) أن الق
ارة دالة  اً هذه الع عني أن هناك موافقة  ،)α≤0.05( عند مستو داللة إحصائ بدرجة وهذا 

احث ذلك إلى أن إدارة عزو ال وزادة  المستشفى تسعى إلى تدرب وتأهيل الموظفين متوسطة، و
ة المخاطر و المعرفة  ة لهم حول ماه مالعلم ل السل الش ة إدارتها  ولكن وجود فتور  ،ف

حول دو و  عض الموظفين  خاصة المتعلقة ببيئة ن المعرفة الكاملة حول المخاطر و تقصير من 
ة الموظفين في الندوات و  )م2018الحوت، ( وهو ما فسره ،العمل ةالمحاضرات أن مشار  التوعو

ارة على الموظفين، وأوضح حول إدارة ست إج ة ول  )م2018فحجان، ( المخاطر تكون طوع
ات المسح الشامل و  بوجود نقص المستشفىملحو في عمل وعدم  ،الدور للمخاطر المحدقة 

ر وعدم وجود فرق متخصصة في إدارة المخاط ر يترتب وجود أجهزة متخصصة لإلنذار الم
ه فجوة بين المعرفة    المعلومات النظرة.و عل

ة نتائج  .5.3   :عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ومناقشتهااإلجا
عة لتحسين قدرة المستشفى  :نص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على ما هي اإلجراءات المت

  ؟على مواجهتها والقدرةن المخاطر على الحد م
استخدام الم احث  ة عن هذا السؤال قام ال ارولإلجا ة، واخت  توسطات والتكرارات والنسب المئو

)One sample T.Testوالجدول التالي يوضح ذلك (:  
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مة االحتمالالمتوس ال :)5.3( جدول ة ) sig( حسابي وق ل سؤال من أولو

ادة أجل الكوارث من مخاطر من الحد مجال في االستثمار   مواجهتها على القدرة ز
ارة  م المتوس   الع

  الحسابي
لوزن ا

 النسبي
االنحراف 
ار    المع

مة  ق
ار   االخت

 t)(  
مة  الق

ة   االحتمال
 Sig)( 

 الترتيب

ص .1 ع على الالزمة الموارد يتم تخص  جم
ات اإلدارة للعمل على إدارة  مستو

  المخاطر.
2.72 

54.4 
1.073 19.341 

0.000 
9 

ع .2 ح يتم العمل على التشج  هو ما لتنق
 انينقو  من الجديد استحداث أو قائم

 التأهيل إعادة وممارسات البناء وقواعد
 أو الوطني المستو  واإلعمار على

 المحلي.

3.05 
61 

1.115 20.847 
0.000 

2 

اد تستخدم .3 م م  وتوحيد العالمي التصم
مواد البناء لمواجهة  الخاصة المعايير

  المخاطر.
3.24 

64.8 
1.204 20.504 

0.000 
1 

الت .4 ة يتم إجراء تعد  المراف على تحديث
.تشييدها بين الفترة و  وٕاعادة   األخر

2.84 56.8 1.152 18.812 0.000 6 

اني لكل خطر يهدد  .5 عد الم يتم تحديد ال
ة المستشفى.   البيئة الداخل

2.88 57.6 1.244 17.633 0.000 5 

عد الجغرافي للمخاطر  .6 يتم تحديد ال
موقع المستشفى. ة المتعلقة    الخارج

2.81 56.2 1.191 17.964 0.000 7 

ات يتم تعزز .7 المخاطر  الحد من آل
  ضدها. والتأمين

2.78 55.6 1.093 19.343 0.000 8 

ة .8 الصحة  مجال في العاملين قدرة يتم تنم
ات وتطبي المخاطر فهم على  منهج
  الصحي. العمل في المخاطر من الحد

2.95 
59 

1.146 19.595 
0.000 

4 



 

101  

ارة  م المتوس   الع
  الحسابي

لوزن ا
 النسبي

االنحراف 
ار    المع

مة  ق
ار   االخت

 t)(  
مة  الق

ة   االحتمال
 Sig)( 

 الترتيب

ة اتالسلط بين التعاون  يتم توثي .9  الصح
 لتعزز ذات العالقة الجهات من وغيرها

 إدارة مجال في القدرة على التعامل
ة.   المخاطر الصح

2.55 
51 

.940 20.678 0.000 10 

يتوفر مخزون من أنواع مختلفة من مواد  .10
الغذاء والماء، نقاالت،  :مثل( الطوار 

  .)وأدوات وقف النزف...إلخ
3.02 

60.4 
1.207 19.044 0.000 3 

  0.000 19.38 1.14 57.68 2.88 المجال إجمالي
ا دال  اً االرت   ) ( عند مستو داللة إحصائ

ن استنتاج ما يلي5.3( من جدول م  (:  
ارة رقم ة األولى "تستخدم3( المتوس الحسابي للع اد ) الذ حاز على المرت م م  التصم

ساو مواد البناء لمواجهة المخاطر خاصةال المعايير وتوحيد العالمي  بوزن نسبي )3.24( " 
ار64.8( مة اخت ة20.504( ) تساو T( %) وق مة االحتمال ؛ )0.000( تساو ) sig( ) أن الق

ارة دالة لذلك تعتبر هذه  اً الع عني أـن هناك موافقة  ،)α≤0.05( عند مستو داللة إحصائ وهذا 
بيرة احث ذ ،بدرجة  عزو ال ة حديثة نوعا ماو عة بناء المستشفى ما هي إال أبن  ،لك إلى أن طب

ة في عام  بير بناًء على المواصفات العالم مها إلى حد  م وهو زمن إنشاء 2000وقد تم تصم
تم ، م2000نه في عام ، أ)م2018، عبد العال( وأوضحت ،مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار

ان محافظة بناء المستشف ارة عن م ئرفح وقد أنشى ليخدم س ون ع ة ل ة الطب ستوصف للرعا
ة و  مستشفىاألولو س  قتصر على عدة  ،ل مستشفى  ح  ات المتوفرة اص ان ولكن لقلة اإلم

ة، وأوضح عض الم )م2018الهمص، ( أقسام طب األمن و أنه يوجد  السالمة عايير المتعلقة 
ة و أم ،داخل المستشفى مثل أنظمة التعامل مع الحرائ ة ألرض النس دهانات المستشفى ال ا 

األمن و تتواف   .السالمة مع المعايير المتعلقة 
ارة رقم ة األخيرة " يتم توثي9( المتوس الحسابي للع  بين التعاون  ) الذ حاز على المرت

ة السلطات  إدارة مجال في القدرة على التعامل لتعزز ذات العالقة الجهات من وغيرها الصح
ساو المخا ة "  ار51( ) بوزن نسبي2.55( طر الصح مة اخت ) 20.678( ) تساو T( %) وق
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ة مة االحتمال ارة دالة 0.000( تساو  sig)( أن الق اً ) ؛ لذلك تعتبر هذه الع عند مستو  إحصائ
احث ذلك  ،)α≤0.05( داللة عزو ال عني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة، و ضعف  إلىوهذا 

ة األخر  دارةالتنسي بين إ لكون المستشفى  ،مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار والجهات الصح
ة ات الصحة الفلسطين زة لمستشف ع لإلدارة المر ة األخر  وان التعاون بين الجهات ،تت الصح

ل منظم و  ش ز من قبل إدارةون  ر مر ة، وذ ات وزارة الصحة الفلسطين فحجان، ( مستشف
ات تعاون بين إدارة المستشفى بين أنه ال ي )م2018 وجد حرة إلدارة المستشفى لعقد اتفاق

ات وزارة  الرجوع لإلدارة العامة لمستشف ة إال  ة أو الخاصة أو األجنب وم ة الح المؤسسات الصح
التالي يؤد إلى ض ة األخر عف توثي التعاون بين المستشفى و الصحة، و ، الجهات الصح

ر ة بين الجهات  )م2018الهمص، ( وذ أنه يتم توثي التعاون من قبل وزارة الصحة الفلسطين
ة    .األخر المشار

ة نتائج . 5.4 ع من أسئلة الدراسة ومناقشتهااإلجا   :عن السؤال الرا
عنص السؤال  ستشفى على االستفادة من ما مد قدرة إدارة الم :من أسئلة الدراسة على الرا

مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار؟ العبر المستخلصة جراءالدروس و   المخاطر المتعلقة 
ار ة، واخت استخدام المتوسطات والتكرارات والنسب المئو احث  ة عن هذا السؤال قام ال  ولإلجا

)One sample T.Testوالجدول التالي يوضح ذلك (:  
مة االحتمال :)5.4( جدول ة ) sig( المتوس الحسابي وق ز تعز لكل سؤال من أولو

ة والتأهب لل فعال ة التصد لها  غ ل أفضل” كوارث  ش في مرحلة “ إعادة البناء 
  .التعافي واإلصالح وٕاعادة البناء

  
  م

ارة المتوس  الع
  الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
ار    المع

مة  ق
ار   االخت

t)(  
مة  الق

ة   االحتمال
Sig)( 

 الترتيب
ة وجاهزة    .1 اف تتوفر برامج وخط 

ة للمخاطر في المستشفى.لالستج   ا
2.57 51.4 1.156 16.919 0.000 5 

يتوفر لد المستشفى خط بديلة    .2
طرة على  في حالة عدم الس

  .المخاطر
2.40 

48 
1.154 15.819 

0.000 
12 

ة للتعامل    .3 تجر سيناروهات وهم
  .مع المخاطر المختلفة

  
2.52 

50.4 
1.030 18.611 

0.000 
7 
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  م
ارة المتوس  الع

  الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
ار    المع

مة  ق
ار   االخت

t)(  
مة  الق

ة   االحتمال
Sig)( 

 الترتيب
عض األخطار   .4 الشديدة) ( يتم في 

ان العمل لتجنب  تغيير طرقة وم
  .المخاطر

2.57 
51.4 

.993 19.699 
0.000 

5 

ن الحصول على األدوات    .5 م
المساعدة أو األجهزة المتخصصة 
ة من اإلدارات واألقسام  المطلو

األخر عند الحاجة لها من أجل 
  التعامل مع المخاطر.

2.64 
52.8 

1.003 20.020 
0.000 

3 

ل على المعلومات الحصو  سهل   .6
ة من مواقع حدوث الالزمة و  الكاف

  الخطر والعمل على احتوائها.
2.52 

50.4 
1.013 18.926 

0.000 
7 

ة    .7 اف مرونة  مي  ل التنظ يتسم اله
تساعد المستشفى في التعامل مع 
  المخاطر في حال التعرض لها.

2.50 
50 

1.128 16.882 
0.000 

9 

تحاف إدارة المستشفى أثناء    .8
لتعرض للمخاطر على استمرارة ا

ة دون تأثير. اد   النشاطات االعت
2.59 

51.8 
1.155 17.049 

0.000 
4 

ة في إدارة    .9 ات ثنائ توجد اتفاق
المخاطر مع المؤسسات والجهات 

ة وم   ذات العالقة. الح
2.50 

50 
1.030 18.481 0.000 9 

م    .10 ة واضحة لتقي يوجد معايير هندس
ة  ة التحت ة سالمة البن الحيو
 للمستشفى.

2.79 
55.8 

1.136 18.730 0.000 2 

ة    .11 ة المدن تقدم إدارة المستشفى الحما
الالزمة من االستهداف من قبل 
األعداء أو االعتداء من قبل 
ا.   المواطنين وأهالي الضحا

2.97 
59.4 

1.311 17.230 0.000 1 

ات لالتصال والتواصل    .12 تتوفر آل
الرأسي  الميداني واالتصال والتواصل

افة الطواقم والكوادر  واألفقي بين 
ات اإلدارة.   والمستو

2.38 
47.6 

1.152 15.728 0.000 13 
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  م
ارة المتوس  الع

  الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
ار    المع

مة  ق
ار   االخت

t)(  
مة  الق

ة   االحتمال
Sig)( 

 الترتيب
تشارك إدارة المستشفى في إنعاش    .13

عد  المجتمع وتعزز الصحة العامة 
  المخاطر.

2.45 
49 

1.079 17.283 0.000 11 

   0.000 17.80 1.10 51.38 2.57 إجمالي المجال
ا دال  اً االرت   ) ( عند مستو داللة إحصائ

ن استنتاج ما يلي5.4( من جدول م  (:  
ارة رقم ة األولى "11( المتوس الحسابي للع ة  ) الذ حاز على المرت تقدم إدارة المستشفى الحما

ة الالزمة من االستهداف من قبل األعداء أو االعتداء من قبل المواطنين وأ  االمدن " هالي الضحا
ار59.4( بوزن نسبي )2.97( ساو  مة اخت مة 17.230( ) تساو T( %) وق ) أن الق

ة ارة دالة )0.000( تساو sig )( االحتمال اً ؛ لذلك تعتبر هذه الع  عند مستو داللة إحصائ
)α≤0.05(، عني أن هناك موافقة بدرجة مقبولة ات  ،وهذا  احث ذلك إلى وجود اتفاق عزو ال و

عدم االعتداء على الطواقم الط ة تقتضي  ة في حاالت المخاطر، الكوارث وأعراف دول ب
ة لموقع المستشفى معلوم لد أ )م2018الحوت، ( وأضاف ،الحروبو  ات الجغراف ن اإلحداث

ة من االحتالل اإلسرائيلي وهو موث لد الصلب األحمر، ولكن يوجد حاالت  األطراف المعاد
ات و موجب هذه االتفامن عدم االلتزام  على محافظة رفح ، م2014هو ما حدث في عدوان ق

ل قسر وغير متوقع ش ر ،)م2018عمر، ( مما اجبر إدارتها على إغالق المستشفى   وقد ذ
ة و نه يتم التنسي مع حراسات شرطة المأ )م2018الحوت، ( عة لوزارة الداخل األمن ستشفى التا

ة من ى موظفي المستشفى أو الممتلكات و عل اءعتداالالوطني للحفا على عدم  األجهزة الصح
ر .قبل المواطنين ة و ن األأ )م2018سالمة، ( وقد ذ عة لوزارة الداخل قع جهزة التا األمن الوطني 

سمىمين المستشأها تعلى عاتق ة عبر جهاز خاص  وم ات الح ات ف قوم هذا "أمن المستشف " و
ة  ة الطواقم الطب حما   .ذلك الحفا على أمن المستشفىو من أ اعتداء الجهاز 
ارة رقم ة األخيرة " التي) 12( المتوس الحسابي للع ات لالتصال حازت على المرت تتوفر آل

افة الطوا ات والتواصل الميداني واالتصال والتواصل الرأسي واألفقي بين  قم والكوادر والمستو
ساو اإلدارة ار %)47.6( ) بوزن نسبي2.38( "  مة اخت ) أن 15.728( ) تساو T( وق

ة مة االحتمال ارة دالة  لذلك تعتبرو  )؛0.000( تساو sig) ( الق اً هذه الع عند مستو  إحصائ
احث ذلك إلى  ،)α≤0.05( داللة عزو ال فة، و عني أن هناك موافقة بدرجة ضع عدم وهذا 
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عة لوزارة الصحة وجود أجهزة متخصصة لالتصال و  ذلك ال يوجد التواصل تا ة و الفلسطين
قطع االتصال عن مناط داخل حدود قطاع غزة جراء  أوفي حال فقد  تصاللالمة و منظ

، وقد أضاف ل فينة وأخر ات  )م2018الحوت، ( المخاطر والكوارث المحدقة  أن التقن
روفون و المستخدمة داخل المستشفى لالتصال وا ارة عن الم أنظمة االتصاالت لتواصل هي ع

ة ان آلخر في حال حدوث  ،وهي خاصة في بيئة العمل السلك ن نقلها من م م أ أنه ال 
ان آلخر ارات  ،مخاطر تتطلب نقل بيئة العمل من م وأن هذه المنظومة مفصولة تماما عن س

ات والموظفين من أماكن تواجدهم إلى أماكن العمل وفي حال  ،اإلسعاف التي تقوم بنقل اإلصا
صعب التواصل بين الموظفين وأقسام عزل هذه األمر موظفي المستشفى و ظمة تعطل تلك المن

  .وث مخاطر متعلقة ببيئة المستشفىالمستشفى في حال انقطاع االتصال أو حد
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 الفصل السادس
 

ات  النتائج والتوص
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ات :الفصل السادس   النتائج والتوص
  نتائج الدراسة 6.1

احث إلى التعرض أل عنوان  واجههاتائج التي الن هميهدف ال مإدارة "خالل دراسته الموسومة   وتقي
ات  الدولي من وجهة  ِسندا إطارالمخاطر في مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار وف أولو

زة   ."نظر لجنة الطوار المر
عرض النتائج و  احث  قوم ال ات وس ما تعرض  ،الدولي ِسندا إطارتقسميها حسب أولو ه إحس ل

الت و في إ انة.جراء المقا   ٕاعداد االست
الت مع   6.1.1 ة في  لجان الطوارئ النتائج حسب المقا رفح محافظةالمحل  

الت التي تم إعدادها ضمن    الدراسة إطارنتائج المقا
ة ل لجان الطوار تنتهج  .1 ات و ر  محافظةالمحل األساليب المتنوعة اإلدارة فح االستراتيج

اسات و  ات لجنة طوار العامة لكل  األطرالمخاطر وف الس ان عة اإلم االستناد على طب  ،
 واألدوات المتاحة.

فهم المخا لجان الطوار تختلف  .2 طة  ة المرت ة في العمل تحليل،  تحديد،( طر من حيثالمحل
م ة ضمن نطاق  ؛ وذلك)تقي عة العمل المناطة لكل هيئة محل الختالف طرقة التعامل وطب

 رفح. محافظة
ع .3 ة في  لجان الطوار  تسعى جم انتشار الخطر رفح إلى الحد من تفاقم و  محافظةالمحل

عة و من خالل التعامل م ؛ وذلكبخالف نوعه اسات المت ل خطر ضمن الس اإلجراءات ع 
ة. ة لكل هيئة محل  الوقائ

ع  .4 ة في  لجان الطوار تسعى جم ع األخطار المحتمل  رفح محافظةالمحل إلى حصر جم
عد والنطاق  ؛ وذلكطار الغير متوقعةقوعها أو األخو  الجغرافي لكل خطر عن طر تحديد ال

 .المحافظةداخل 
ع  .5 ة في  لجان الطوار تواجه جم تعزز قدرة ( ي تحول دون ، المعوقات التمحافظة رفحالمحل

ات اإلنعاالمجتمعات ل افضل، آل ش ر، وٕاعادة البناء  ة واإلدارة ، لوج)ش الم ود األزمات المال
 عدم القدرة على الخروج من تلك األزمة. و 
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ع  .6 ة في  لجان الطوار وجود شراكة بين جم تي تهدف إلى منع تفاقم ، الرفح محافظةالمحل
ل هيئة حسب األخطار و  اء بين  ل منس مع توزع األع ش العمل على الحد منها 

 اختصاصاتها.
ة في  لجان الطوار تقوم  .7 م الخدمامحافظة المحل ةرفح بتقد وف المهام المناطة  ت اإلغاث
التي من شانها الحفا على استمرارة العمل الصحي في حال تفاقم األخطار التي من شانها  لها

ان آخر.  أن يتم نقل بيئة عمل المستشفى إلى م
اشرةالنتائج المتعلقة  6.1.2 احث ضمن دراسته المالحظة الم   التي أجراها ال

ة تعرض الطاقم الصحي في المستشفى للمخاطر.من احتم ةتزد المخاطر الفيزائ .1   ال
ة أثناء فترة  .2 ة الشخص معدات الحما ال يلتزم العاملين في الطاقم الطبي داخل المستشفى 

  عملهم.
ل الجيد؛  تمثل الضوضاء عائ أمام قدرة العاملين في المستشفى على أداء مهامهم .3 الش

سي و  وقوع سبب وذلك سبب المرافقين المستشفى على الشارع الرئ ذلك الضوضاء 
  للمرضى داخل األقسام.

طرقة آمنةمن يتم التخلص  .4 ة  ات الطب ئة واألمراض داخل بيئة  ؛النفا لمنع انتشار األو
  المستشفى.

ة الفحوصات  تسعى إدارة  المستشفى على إجراء .5 ل دور للتأكد من سالمة العاملين الطب ش
  .ىفي المجال الطبي داخل المستشف

بر للعاملين في المجال  نقل المرضى بين األِسرة أو األقسام، ثل ظاهرةتم .6 مخاطر 
عز  ح مع المرضلعدذلك  والصحي، و ًضا مع   ذو  ىم التعامل الصح ذلك أ الوزن الثقيل و

ة ثقيلة الوزن.   المعدات واألجهزة الطب
ح مع المواد ابتهتم إدارة المستشفى  .7 ة للتعامل الصح ة.وضع عالمات إرشاد ائ م   لك
عز  .8 ذلك  ويتعرض الكثير من العاملين لإلرهاق والتعب الناتج عن ساعات العمل المجهدة و

ة. اف ة غير   إلى أن أعداد الكوادر الطب
ان  6.1.3 االستب  النتائج المتعلقة 

ة المتعلقة النتائج 6.1.3.1  الكوارث مخاطر فهم :األولى األولو
طة بتعر  تسعى إدارة المستشفى إلى إشراك  .1 ات المرت ة في العمل خاطر مف المقدمي الرعا

 المختلفة داخل نطاق بيئة المستشفى.
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ب  .2 يل وتدرب موظفي أقسام المستشفى، لتصنيف وتبو تعمد إدارة المستشفى على تش
اسة وزارة الصحة  ة متعارف عليها ضمن س حدوث المخاطر وف منهج طة  المؤشرات المرت

ة.  الفلسطين
األخطار و وظفين إلى حصسعى الم .3 طة  بين  حدوثهاالتي من المحتمل ر التهديدات المرت

ة داخل المستشفى. ة الصح  مقدمي الرعا
م إجراءات األمن و  المستشفى بإجراء فحوصات دورة تقوم إدارة .4 السالمة داخل تهدف إلى تقي

 المستشفى.
استخالص الدروس و  .5 ، المستشفى المختلفة داخل العبر من التعامل مع المخاطرتهتم اإلدارة 

عد ذلك.أفي محاول منها تجنب   و تخيف حدة الخطر 
ة المتعلقة النتائج 6.1.3.2 ة األولو ز :الثان  أجل من الكوارث مخاطر إدارة سبل تعز

 له التصد تحسين
عة لوزارة الصحة و تهتم لجنة التدرب و  .1 ر التا اتالتطو بتدرب  ،الموزعة بين المستشف
ر او  شمل ذلك التدرب عل طالعهموالعاملين فيها، تطو ة الجديدة و ى مختلف العلوم الصح

 التدرب العملي.النظر و 
ة بين موظفي المستشفى في الق .2 ة و تتمثل النزعة اإلنسان شرة درة على تحرك الموارد الماد ال

 من اجل التصد للمخاطر.
ل إدارة .3 والت الخاصة للتعامل م تش ل خطر المستشفى البروتو عته وتأثيره ع  حسب طب

ان. ،أنظمة المستشفىعلى موظفي و  ة وتقليل حجم األخطار قدر اإلم  لتحسين معدالت االستجا
عض المخاطر و تقوم دائرة األمن والسالمة بنشر  .4 ة التعامل معها اللوائح المتعلقة ب ف

ح. ل الصح  الش
ة المتعلقة النتائج 6.1.3.3  مخاطر من الحد مجال في ثماراالست :الثالثة األولو

ادة أجل من الكوارث  مواجهتها. على القدرة ز
ة للبناءاللمنشئة المستشفى للمعايير و ال يلتزم البناء الحالي  .1  ئنشأُ ونه  ،مواصفات العالم

ان أعلى  ة لس ة األول  .المحافظةنه مستوصف طبي يهتم بتقدم الرعا
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الطوار يتوفر مخزو  .2 التي تهدف إلى إجراءات التعامل مع المخاطر  و ن من المواد المتعلقة 
فعل األزمات التي تمر بها مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار  حة  صورة شح المختلفة ولكن 

ة ذلك وزارة الصحة الفلسطين  .و
ة .3  المخاطر فهم الصحي على المجال في العاملين قدرة تسعى إدارة المستشفى إلى تنم

ات وتطبي  الصحي. العمل في المخاطر من الحد منهج
عد و  .4 مومة العمل يتم تحديد ال النطاق الجغرافي للمخاطر المهددة التي تحول دون استمرار د

 .الصحي داخل المستشفى
ات تعزز  .5 عة و تختلف آل المستشفى.الحد من المخاطر الختالف طب  نوع الخطر المتعل 

ة المتعلقة النتائج 6.1.3.4 عة األولو ز :الرا ة للكوارث التأهب تعز  لها التصد غ
ة ل البناء إعادة” و فعال  البناء. وٕاعادة واإلصالح التعافي مرحلة في “أفضل ش

ة ال .1 ؛ المستشفى الزمة الستمرار العمل الصحي داخلتسعى إدارة المستشفى إلى تحقي الحما
ة األخر ذات العالقة. لجان الطوار التشارك مع التنسي و  وذلك  المحل

ة. .2 ة وف معايير هندس ة الحيو ة التحت م سالمة البن  عتمد فر متخصص على تقي
 المستشفى أثناء التعرض للمخاطر. مستشفى على استمرارة العمل داخلتعمد إدارة ال .3
ة أوال تتوفر أنظمة اتصاالت مخصصة للمستشفى  .4 لالتصال  لوزارة الصحة الفلسطين

  الموظفين واإلدارة. والتواصل خارج بيئة المستشفى بين
ات الدراسة 6.2   توص
ل أتُ  .1 ش فضل لمستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار وف وصي الدراسة بإعادة البناء 

ة للبناء.المعايير الد  ولة والمواصفات العالم
ة و إعادة تدرب الموظفي .2 ع ن داخل األقسام وف المنهج ما يخص المواض العلوم الجديدة 

ةالكوارث، لتعزز  إدارة األزمات، إدارةالمخاطر، إدارة  اإلدارة الحديثة في  االستجا
ة في التصد للحوادث.  العاجلة والمشار

عت إنشاء نشرات .3 ة حول المخاطر وطب  ذلك أنواعها وسبل التصد لها.ا و هتعرف
خارجها لتوفير سبل صال مخصصة داخل أقسام المستشفى و ضرورة إنشاء وحدات ات .4

 ل في حاالت تفاقم األخطار.التواصاالتصال و 
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ضرورة استحداث وسائل و وصي تُ  .5 ر داخل بيئة المستشفى الم اإلنذار أنظمةالدراسة 
ه و   رصد الحاالت التي ينشـ عنها الخطر.للتنب

استخدام الوسائل الحديثة مثل مصفوفة ضرورة توفير سجالت رصد المخاطر و  .6 تحليليها 
 . S.W.O.T أسلوبذلك و  المخاطر

ضرورة تكاثف  وصيتُ  .7 ة لجان الطوار الدراسة  محافظة رفح من أجل الوقوف  في المحل
ذلك العاملين فيها.  بجانب إدارة المنشأة و  المستشفى في تخطي المخاطر المتعلقة 

ة من أجل توفير المستشفى و  والمجد بين إدارة التنسي الفعال ضرورة .8 ات الطب النقا
ة العامل ل جيد دون التأثير على سير العجز من الطواقم الطب ش ة للتصد للمخاطر 

 العمل.
ضر  ُتوصي .9 ة في إدارة المخاطر مع المؤسسات  ورة استحداثالدراسة  ات ثنائ اتفاق

ة وم  ذات العالقة. والجهات الح
ة تعزز الدور الذات .10  األقسامالمرضى المنومين داخل نفسهم و أي لفئة الموظفين لحما

ةمن  ات.ال األخطار اإلصا عة العمل الصحي داخل المستشف  ناتجة عن طب
ضرورة وصي تُ  .11 ع مالناتجة عن التعامل ، الدروس المستفادةو  استخالص العبرالدراسة 

ة التعامل مع  ٕانشاءالمختلفة داخل المستشفى و  األخطار ف  األخطاردليل واضح لك
. ل دور ش  وتحديثه 

اتتعزز  .12 ن خالل دراسة الواقع الحالي ا مضده المخاطر والتأمين الحد من آل
 للمستقبل. والتنبؤاالستفادة من الماضي و 
ع .13 حاث الدراسات تشج ة واأل ة الدراسات من المزد وٕاجراء العلم  األكثر الميدان

ة طر نر، عالخط إدارة مجال في تخصصاً  حاث هذه رعا  مختصة جهات من األ
ا ودعمها قها على الصعيد على والعمل ماد   .منها ستفادةواال دانيالمي تطب
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  المراجعالمصادر و   
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  المصادر والمراجع
  المصادر

 م   القران الكر
ة المراجع :أوًال    العر

ر ة للنشر والتوزع. 1إدارة الخطر و التامين.). م2009(وليد ، أبو  ازور العلم   دار ال
ةم). 2010خالد.(،أبو حسنة وم م مد التزام المنظمات الغير ح معايير إدارة المخاطر  تقي في قطاع غزة 

  .غزة –فلسطين ، جامعة األزهرغير منشورة).  (رسالة ماجستيرالبرطاني
ة. 2016أبو ديب،دمحم.( ، (صفحة مؤتمر رفح األرض واالنسانم). مدينة رفح دراسة عمران

  ). رفح.29
حي سمبر،  2.(أبو رضوان،ص م 2018د محامخاطر ال). إدارة وتقي من وجهة نظر لجنة  فظة رفحالمتعلقة 

زة.(دمحم نعمان الجزار، المحاور)   .الطوار المر
ازل ). 2007مصطفى صالح.(، أبو صالح ات  ة حسب متطل عتها وسبل  IIالمخاطر التشغيل دراسة لطب

ة الدراسا، (رسالة ماجستير غير منشورة)إدارتها في حالة البنوك العاملة في فلسطين ل ت إدارة االعمال من 
ا في جامعة بيرزت. فلسطين.   العل

ة لد طالب الصفين الخامس 2003دمحم.(،احمد عض متغيرات الشخص ة وعالقتها ب م ). المخاطرة األكاد
ة المصرين في سلطنة عمان:  ةاالبتدائي والثالث اإلعداد للطل ة التر ل   55- 35)2(3 مجلة 

). ة والتخط اسات الصح فلسطين:  .م2016التقرر الصحي السنو فلسطين . م)2017االدارة العامة للس
ة الفلسطيني. ز المعلومات الصح   مر

ات.( ات لعام ). م2014اإلدارة العامة للمستشف غزة: وزارة الصحة  .م2013التقرر السنو ألداء المستشف
ة.   الفلسطين

ة المستدامة. م2002األمم المتحدة.( ا.). تقرر مؤتمر القمة العالمي للتنم   جوهانسبرغ، جنوب أفرق
ورك وجنيف. .Hyogo Framework for Action 2005 - 2015). م2005األمم المتحدة.(   نيو
وهاما من أجل عالم أكثر أمنً م2005األمم المتحدة.( ة و خطة عمل يو المؤتمر العالمي . ا). استراتيج

الحد من الكوارث ان.37،(صفحة المعني  ا ي، هيوغو، ال   ). آو
   تقرر إدارة المخاطر.م). 2015مم المتحدة.(األ

ة.). 2005آدم.(،البرر    دليل السالمة والصحة المهن
ح أحمد.(،جابر ز العري  تدرب وإعداد مدري التدرب المهني، الفصل التاسع.). 2001سم ا: المر ليب

  للتدرب المهني وٕاعداد المدرين.
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ارن، والعقايلة.( ة،اإلدارة الحد). 2004الج   عمان: دار الصفاء للنشر والتوزع. .2يثة للسالمة المهن
ة الكبر م). 2006رحي عبد القادر.(،الجديلي وم ات الح واقع استخدام أساليب إدارة األزمات في المستشف

ة. غزةمنشورة) (رسالة ماجستيرفي قطاع غزة.   فلسطين -، الجامعة اإلسالم
ة المصرة إلدارة الخطر.( ار إدارة الخطر.). م2010الجمع   مصر. مع

ز لإلحصاء الفلسطيني.( ان والمساكن والمنشآت حتى م). 2018الجهاز المر  م.2017التعداد العام للس
  رام هللا.

ة.( ز لإلحصاء الفلسطيني/ وزارة الصحة الفلسطين ة م). 2014الجهاز المر ة الوطن ات الصح حسا
ة،2011-2012   دولة فلسطين. م نتائج أساس
ة.). م2000العفشوك.(لمي، و ح ة للنشر و التوزع. .1 السالمة و الصحة المهن   القاهرة: دار الكتب العلم

.م). 2008أفنان.(،حمدان ر والتخط ات في مدينة نابلس ما بين التطو  واقع المستشف
ة.منشورة) رسالة ماجستير(نابلس،فلسطين ا، جامعة النجاح الوطن ة الدراسات العل ل  ،  

سمبر،  17دمحم عاطف.(،وتالح م مخاطر مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار وف ). 2018د إدارة وتقي
زة ات إطار سندا الدولي من وجهة نظر لجنة الطوار المر   .(دمحم نعمان الجزار، المحاور)أولو

شة .(و  ،الخرا ة). م2000العامر   لتوزع.االردن: دار الصفاء للنشر وا - عمان .1،السالمة المهن
ة.م). 2016الدفاع المدني.( ادة الميدان   قسم المناهج.-غزة: إدارة التدرب دورة الق

ي.م.). 2004المشارع.( الدليل المعرفي إلدارة اس قومي أمر ي  مق ات المتحدة: المعهد األمر الوال
ة. س القوم   للمقاي

م اب،وس سمبر،  2.(د م 2018د من وجهة نظر لجنة  محافظة رفح المتعلقةمخاطر ال). إدارة وتقي
زة.(دمحم نعمان الجزار، المحاور)   .الطوار المر

ة العاملة في قطاع غزة على إدارة م). 2012هد.(،فزادة ( األزماتاثر التدرب على مقدرة المؤسسات الدول
ة.- فلسطين رسالة ماجستير غير منشورة)   غزة: الجامعة اإلسالم

عاو  ة".إم.). 1998دمحم.(،الس   غزة، فلسطين. دارة الخطر " الطرق الكم
س ة في العمل). م2003جيرمي.(،ستران مجموعة النيل ، 1.دليل المدير إلى الصحة والسالمة المهن

ة للنشر والتوزع   القاهرة، مصر ،العر
سمبر،  2رأفت.(،سالمة م 2018د محافظة رفحمخاطر ال). إدارة وتقي من وجهة نظر لجنة  المتعلقة 

زة.(دمحم نعمان الجزار، المحاور)ال   .طوار المر
األردن: دار الشروق للنشر  .1الصحة والسالمة العامة، ). 2003عبد المجيد، وآخرون.(،الشاعر

  والتوزع.
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المخاطر اإلدارة على أمن وسالمة اآلثار والمنشآت ). م2014طالل بن عبد هللا بن حسين.(،الشرف

ة. ة السعود ة في المملكة العر اح ة:  الس ة السعود ة ،1المملكة العر ة وزارة التر ل م، جامعة شقراء،  والتعل
  إدارة االعمال.

ر شيخ اتم). 2018زامل.( العيد،  ة الجبهة تأهيل متطل الكوارث  لمواجهة الداخل
ة االدارة  .رفح محافظة في واألزمات فلسطين(رسالة ماجستير غير منشورة)، فلسطين،أكادم
اسة.   والس

م وسائل ا). م2008عبد المعز علي.(،الشيخ خليل ات قطاع تقي ة و السالمة المستخدمة في مستشف لوقا
ة و أثرها على أداء العاملين وم ة. -غزة .رة)رسالة ماجستير منشو (غزة الح   فلسطين: الجامعة اإلسالم

را.(،طاحون  ة.). 2006ز ة ناس. السالمة والصحة المهن   مصر: شر
اسات ادارة المخاطر في البنوك.م2011محمود احمد.(،الطالبي ة، القاهرة). س مجلة  جمهورة مصر العر

  .58- 45) 8(3 إدارة األعمال
سمبر، 2جهاد.(،عابد ة في محافظة رفح.(دمحم نعمان الجزار، المحاور)2018د   .م). إدارة المخاطر الصح

.(،عاشور   غزة. الصحة في قطاع غزة: الحصار والنار واالنقسام الداخلي.). م2009مجد
سمبر، 17سوسن.(،عبد العال مواد م2018 د م العالمي وتوحيد المعايير الخاصة  اد التصم ). استخدم م

  البناء لمواجهة المخاطر.(دمحم نعمان الجزار، المحاور)
ندرة: جامعة عين شمس. إدارة المخاطر.). م2008طارق حماد.(،عبد العال   اإلس

اسب.( فعبد المنعم، الكاش م وٕادارة المخاطر.). م2008و  ز تقي ا و  مصر: مر ر الدراسات العل تطو
ة الهندسة، جامعة القاهرة،  ل حوث،    .1ال

سمبر،  2.(العطار،عبد العزز م 2018د محافظة رفحمخاطر ال). إدارة وتقي من وجهة نظر لجنة  المتعلقة 
زة.(دمحم نعمان الجزار، المحاور)   .الطوار المر

ة ). م2008غسان.(،علوه   ن الصناعي.األم -السالمة والصحة المهن
سمبر،  4زاد.(،عمر ات ). م2018د م مخاطر مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار وف أولو إدارة وتقي

زة   .(دمحم نعمان الجزار، المحاور)إطار سندا الدولي من وجهة نظر لجنة الطوار المر
  ار، المحاور)دمحم نعمان الجز الواقع الصحي في مدينة رفح.(). م2018، م2015يوسف فتحي.(،فحجان
سمبر،  20يوسف.(،فحجان م مخاطر مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار وف ). م2018د إدارة وتقي

زة ات إطار سندا الدولي من وجهة نظر لجنة الطوار المر   .(دمحم نعمان الجزار ، المحاور)أولو
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ة. ة.االتحاد   جمهورة مصر العر
ة المستقلة لحقوق المواطن.(   م). غزة.2007الهيئة الفلسطين
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ة :)1( رقمملح  صورتها النهائ انة    االست

﷽  
  ............. الكرم/ة.حضرة األخ/ت

اته ر م و رحمة هللا و   السالم عل
انة للرأ  الموضوع / است

احث بإعداد مإدارة  دراسة حول" قوم ال ات  المخاطر في مستشفى وتقي  إطارالشهيد دمحم يوسف النجار وف أولو
زة" ِسندا ات الستكمال ؛ وذلكالدولي من وجهة نظر لجنة الطوار المر  الماجستير درجة على الحصول متطل
ة العلوم في ل ة الجامعة في إدارة األزمات و الكوارث من   غزة. اإلسالم

انة من  م قراءة ما ورد في هذه االست ةلذا نامل من ة و  ،فقرات بدقة وموضوع بوضع  ؛ وذلكعما ورد فيهااإلجا
ة أمام  ) ( عالمة ماإلجا   .التي تعبر عن وجهة نظر
ة في الكبير األثر إجابتكم لدقة إن حيث م ومقدرن التعاون  حسن لكم ونجاحها، شاكرن الدراسة مصداق  دعم

حث لتشجع المتواصل دين ال  ستستخدم وأنها ستقدمونها، التي المعلومات سرة حرصنا على لكم العلمي، مؤ
حث   .فق العلمي ألغراض ال

رة المجيب إلعطاء مقدمة السطور هذه خصصت ة الدراسة في المنشود األزمة معنى عن واضحة ف  وأمثلة واقع
  .ذلك توضح

ات ا علمً     :الدولي هي ِسندا إطارأن أولو
ة األولى   فهم مخاطر الكوارث :األولو

ة ة األولو   له. التصد تحسين أجل الكوارث من مخاطر إدارة سبل تعزز :الثان
ة الثالثة  مواجهتها. على القدرة زادة أجل الكوارث من مخاطر من الحد مجال في االستثمار :األولو
عة ة الرا ة و  :األولو فعال ة التصد لها  غ ل أفضل”تعزز التأهب للكوارث  ش لتعافي في مرحلة ا“ إعادة البناء 

  .واإلصالح وٕاعادة البناء
ة مخاطر( حيث يدل مفهوم المخاطر على ة المخاطر ،ماد ان ة، مخاطر المخاطر ،الم ائ م م الك ان تصم  م

ة المخاطر ،العمل شر  العنصر مخاطر ،البيولوج ة المخاطر ،ال ة ،الكهرائ  ،مخاطر السمعة ،المخاطر التشغيل
ةالمخاطر    ).االستراتيج

  احث ال 
  دمحم نعمان الجزار 
ة ذخًراودمتم  م   للمسيرة التعل
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  المحور األول 
انات ة الب   الشخص

 
ة لك  يرجى وضع عالمة  ارة المناس  أمام الع

ر           الجنس  أنثى           ذ
   سنة 50 من اقل سنة إلى40              سنة40 من سنة إلى اقل 30 سنة 30 من اقل           العمر

وس                دبلوم          العلمي المؤهل ا  دراسات            الور   عل
   سنة 15اكثر من            سنة15 -11           سنوات 10 -5             سنوات 5اقل من             سنوات الخبرة

  
ا: المحور الثاني   ثان

ات التي يتم ا .1 ف الخطرما هي األدوات والتقن ة( :عتمادها لتعر ن وضع عالمة على أكثر من إجا   )م
الت            المراجعة والتدقي                خبرة المنظمة               ورش العمل               المقا

انة               العصف الذهني                مصفوفة تحليل المخاطر                    االست
  انةاالست .2

  
  م

  
  البيــــــــــان

بيرة 
  جداً 

فة  متوسطة  بيرة فة   ضع ضع
  جداً 

ة األولى   فهم مخاطر الكوارث :األولو
ه في حاالت وجود  .1 ر للمستشفى للتنب يوجد نظام إنذار م

  الخطر.
          

ة واضحة لتحديد المخاطر وف المؤشرات التي  .2 هناك منهج
ة.   تحددها منظمة الصحة العالم

          

            تحدد إدارة المستشفى نقا الضعف ونقا القوة التي تواجهها. .3
قوم بتحديد  .4 يوجد طاقم مدرب من العاملين في المستشفى 

  الخطر.
          

ة تعرف  .5 ة في عمل تقوم إدارة المستشفى بإشراك مقدمي الرعا
  المخاطر.
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  م

  
  البيــــــــــان

بيرة 
  جداً 

فة  متوسطة  بيرة فة   ضع ضع
  جداً 

الصورة  .6 م المخاطر على تحليل الخطر  عتمد فر تقي
  .حةالصح

          

ب مؤشرات حدوث  .7 ات تصنيف وتبو عمل تهتم إدارة المستشفى 
  المخاطر.

          

ن أن تهدد مقدمي  .8 يتم تحديد التهديدات المحتملة التي من المم
ة في المستشفى.   الرعا

          

            يتم تحديد إجراءات السالمة لد العاملين في المستشفى. .9
م أنظمة وٕاجراءات األمن .10 ل شامل ودور  يتم تقي ش والسالمة 

  في المستشفى.
          

م إلدارة  .11 ة التقي ار في عمل عين االعت يؤخذ عامل الوقت 
  المخاطر.

          

استخالص الدروس والعبر من التعامل مع  .12 تقوم اإلدارة 
  المخاطر المتنوعة.

          

ة ة الثان  له التصد تحسين أجل الكوارث من مخاطر إدارة سبل تعزز :األولو
تتوفر في المستشفى األجهزة التي تساعد في رصد واكتشاف  .1

  .المخاطر
          

ة للمخاطر المتنوعة  .2 ة االستجا ف ول خاص لك يوجد بروتو
ن أن تتعرض لها المستشفى.   التي مم

          

ة  .3 ة والموظفين لالستجا ة األول هناك خطة لتدرب طواقم الرعا
ة في التصد للح   وادث.العاجلة والمشار

          

ة العاجلة  .4 يتم تدرب الموظفين المتقاعدين لتأهيلهم لالستجا
ة في التصد للمخاطر.   والمشار
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  م

  
  البيــــــــــان

بيرة 
  جداً 

فة  متوسطة  بيرة فة   ضع ضع
  جداً 

يتم تدرب المتطوعين قبل حدوث المخاطر وف أسس محددة  .5
اسات المستشفى. عة لس   تا

          

التنسي مع  .6 شرة  ع إدارة المستشفى إدارة الموارد ال تستط
ة لتوفير العجز من الخرجين تجمع النقا ة والصح ات الطب

اجات الطارئة. ة االحت   لتلب
          

مرجع لتحليل  .7 ة النتائج وحفظها في سجالت خاصة  تا يتم 
  المخاطر.

          

ات المراجعة والتدقي لسجالت المخاطر على فترات  .8 تتم عمل
  منتظمة.

          

قعة على طلع موظفي المستشفى على مستو المخاطر المتو  .9
شرة.   صعيد البيئة ال

          

لد موظفي المستشفى المعرفة الكاملة حول المخاطر المتعلقة  .10
  ببيئة العمل.

          

ة لتفاد  .11 يوجد دليل واضح للتعامل مع األجهزة والمعدات الطب
  األخطار المتوقعة.

          

ع إعداد لوائح إلدارة مخاطر  .12             المستشفى.يتم تشج
ة الضرورة هناك قدرة  .13 ة في تحرك الموارد الماد وسرعة مناس

  للتعامل مع األخطار المتوقعة.
          

شرة للتعامل  .14 لد المستشفى القدرة على تعزز وزادة الموارد ال
  مع األخطار المتوقعة.

          

ة الثالثة   جهتهاموا على القدرة زادة أجل الكوارث من مخاطر من الحد مجال في االستثمار :األولو
ص .1 ع على الالزمة الموارد يتم تخص ات جم اإلدارة  مستو

  للعمل على إدارة المخاطر.
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  م

  
  البيــــــــــان

بيرة 
  جداً 

فة  متوسطة  بيرة فة   ضع ضع
  جداً 

ع .2 ح يتم العمل على التشج  الجديد استحداث أو قائم هو ما لتنق
واإلعمار  التأهيل إعادة وممارسات البناء وقواعد قوانين من

  المحلي. أو الوطني المستو  على
          

اد تستخدم .3 ما م  الخاصة المعايير وتوحيد العالمي لتصم
  مواد البناء لمواجهة المخاطر.

          

الت .4 ة يتم إجراء تعد تشييدها بين  وٕاعادة المراف على تحديث
.   الفترة و األخر

          

ة  .5 اني لكل خطر يهدد البيئة الداخل عد الم يتم تحديد ال
  المستشفى. 

          

عد الجغرافي للمخ .6 موقع يتم تحديد ال ة المتعلقة  اطر الخارج
  المستشفى.

          

ات يتم تعزز .7             ضدها. المخاطر والتأمين الحد من آل
ة .8  المخاطر فهم الصحة على مجال في العاملين قدرة يتم تنم

ات وتطبي   الصحي. العمل في المخاطر من الحد منهج
          

ة السلطات بين التعاون  يتم توثي  .9  لجهاتا من وغيرها الصح
 إدارة مجال في القدرة على التعامل لتعزز ذات العالقة

ة.   المخاطر الصح
          

الغذاء  :مثل( يتوفر مخزون من أنواع مختلفة من مواد الطوار  .10
  )والماء، نقاالت، وأدوات وقف النزف...إلخ

          

عة ة الرا ة و  :األولو فعال ة التصد لها  غ ل أفضل إعادة”تعزز التأهب للكوارث  ش في مرحلة التعافي “ البناء 
  .واإلصالح وٕاعادة البناء

ة للمخاطر في  .1 ة وجاهزة لالستجا اف تتوفر برامج وخط 
  المستشفى.
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  م

  
  البيــــــــــان

بيرة 
  جداً 

فة  متوسطة  بيرة فة   ضع ضع
  جداً 

طرة على  .2 يتوفر لد المستشفى خط بديلة في حالة عدم الس
  .المخاطر

          

ة للتعامل مع المخاطر المختلفة .3             .تجر سيناروهات وهم
طرة على الخطر في حال التعرض له واحتواء الموقف  .4 يتم الس

سالسة.   واستمرار العمل 
          

عض األخطار .5 ان العمل ( يتم في  الشديدة) تغيير طرقة وم
  .لتجنب المخاطر

          

ة من اإلدارات  .6 شرة المطلو ات ال ان سهل الحصول على اإلم
لتعامل مع واألقسام األخر عند الحاجة لها من أجل ا

  المخاطر
          

ن الحصول على األدوات المساعدة أو األجهزة المتخصصة  .7 م
ة من اإلدارات واألقسام األخر عند الحاجة لها من  المطلو

  أجل التعامل مع المخاطر.
          

ة من  .8 ة المطلو ات المعلومات ان سهل الحصول على اإلم
ن أجل التعامل مع اإلدارات واألقسام األخر عند الحاجة لها م

  المخاطر.
          

ة تساعد المستشفى في  .9 اف مرونة  مي  ل التنظ يتسم اله
  التعامل مع المخاطر في حال التعرض لها.

          

تحاف إدارة المستشفى أثناء التعرض للمخاطر على استمرارة  .10
ة دون تأثير. اد   النشاطات االعت

          

ة في إدارة ال .11 ات ثنائ مخاطر مع المؤسسات توجد اتفاق
ة وم   ذات العالقة. والجهات الح

          

ة  .12 ة التحت م سالمة البن ة واضحة لتقي يوجد معايير هندس
ة للمستشفى.   الحيو
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  م

  
  البيــــــــــان

بيرة 
  جداً 

فة  متوسطة  بيرة فة   ضع ضع
  جداً 

ة الالزمة من االستهداف  .13 ة المدن تقدم إدارة المستشفى الحما
من قبل األعداء أو االعتداء من قبل المواطنين وأهالي 

ا.   الضحا
          

ات لالتصال والتواصل الميداني واالتصال والتواصل  .14 تتوفر آل
ات اإلدارة. افة الطواقم والكوادر والمستو   الرأسي واألفقي بين 

          

تشارك إدارة المستشفى في إنعاش المجتمع وتعزز الصحة  .15
عد المخاطر.   العامة 

          

  
م معنا   شاكرن لكم ُحسن تعاون

ةللمس اودعمً  اودمتم ذخرً  م   يرة التعل
احث    ال
  دمحم نعمان الجزار
972592876602+  
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انة :)2( رقمملح  مين االست أسماء مح   قائمة 
  

مين   م الدرجة   أسماء المح
ة   العلم

فة ان العمل  الوظ   م

ير  .1 مال  من  ة اإلدارة  عضو هيئة تدرس  أستاذ مساعد  د. ا م اسة أكاد   و الس
تور أستاذ  جهاد يوسف العرجا  أ.د .2 ة  عضو هيئة تدرس  د   الجامعة اإلسالم
ة  عضو هيئة تدرس  أستاذ مشارك  د. حسام دمحم النجار  .3   الجامعة اإلسالم
ة فلسطين   أستاذ مساعد  د. حمزة عبد الجواد .4 ل نائب عميد 

  للتمرض
ة فلسطين للتمرض    ل

د. رحي عبد القادر  .5
  الجديلي 

ة   عضو هيئة تدرس  أستاذ مساعد ة للعلوم و الكل الجامع
ا   التكنولوج

ة اإلدارة  عضو هيئة تدرس  أستاذ مساعد  طه  أبود. سامي  .6 م اسة  أكاد   و الس
تور   أ.د سمير خالد صافي  .7 ة  عضو هيئة تدرس  أستاذ د   الجامعة اإلسالم
ر  .8 ة الهندسة  أستاذ مساعد  د. عبد الرحمن احمد ش ل ة   نائب عميد    الجامعة اإلسالم
ة  عضو هيئة تدرس  أستاذ مساعد  حبيب  أبوم عزام احمد د. .9 الة الغوث الدول   و

ة للعلوم و   عضو هيئة تدرس  أستاذ مساعد  عالء محمود مسلم  .10 ة الجامع الكل
ا   التكنولوج

م مقداد .11 تور  أ.د دمحم إبراه ة التجارة  أستاذ د ل ة  عميد    الجامعة اإلسالم
تور أستاذ   نظام محمود األشقر أ.د  .12 ة العلوم  د ل ة  عميد    الجامعة اإلسالم
سى سامي جروع أ. .13   جامعة فلسطين   إحصائيتحليل   مساعد أستاذ  ع
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أسماء ذو العالقة الذين تمت مقابلتهم :)3( رقم ملح   قائمة 
  
  العملجهة   الجهة  االسم  م
  رفح –مدير الدفاع المدني   الدفاع المدني الفلسطيني  عبد العزز العطار .1
حي أبو رضوان .2 ة رفح  م. ص ة  بلد   رئس البلد
ة  رأفت سالمة  .3   مدير شرطة محافظة رفح  الشرطة الفلسطين
ة الهالل األحمر  جهاد عابد .4 ة الهالل   جمع س جمع   رفح-الفلسطيني األحمررئ
ة  يوسف فحجان  .5   مستشفى الشهيد دمحم يوسف النجار  وزارة الصحة الفلسطين
ةوزار   سوسن عبد العال  .6 س قسم التخط الهندسي وزارة الصحة  ة الصحة الفلسطين   رئ
ة  عاطف الحوت .7   المدير الطبي  وزارة الصحة الفلسطين
ة  دمحم الهمص .8   نائب المدير الطبي  وزارة الصحة الفلسطين
ح .9 ة  دمحم ص   المدير اإلدار   وزارة الصحة الفلسطين

ة  زاد عمر  .10   مةالعالقات العا  وزارة الصحة الفلسطين
اب .11 م د م المحلي  وس قا  وزارة الح   مدير مديرة رفح سا
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  تسهيل المهام :)4( ملح رقم
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