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  الوعي التخطيطي للقيادات اإلدارية في مواجهة الكوارث واألزمات
  ملخص 

وقد األزمات يمتد إلى العصور القديمة الكوارث وعلى الرغم من أن حدوث 
ن منذ البداية مع هذه الكوارث وفق إمكانياته المتاحة ومعارفه وقدراته للحد من تعامل اإلنسا

آثارها، لكننا نجد أن هذه الكوارث قد تجاوزت هذه المعارف وتلك اإلمكانيات لذا وجب 
إال أن وعى على القيادات المسئولة في المجتمع التدخل والمشاركة في خطة المواجهة، 

 لم يظهر إال في السنوات األخيرة اجهة الكوارث واألزماتمو القرارات بأهمية متخذي
  . نظرا لتسارع األزمات وتنوعها

للقيادات االدارية عند  التعرف على أهمية التخطيطتهدف هذه الدراسة إلى 
 مواجهة الكوارث واألزمات، والتعرف على مبادئ ومهارات التخطيط التي تلتزم بها

تم اختيار وزارة النقل وقد ، )قبل، أثناء، بعد(هة األزمة دارية في مراحل مواجالقيادات اإل
والمواصالت نظرا لتعدد األزمات والكوارث التي تواجهها سواء كوارث طبيعية مثل 

   .الزالزل والسيول والفيضانات أو حوادث الطرق والقطارات
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منهج المسح 

، طبقت على  وذلك باستخدام استمارة استبيان للمسئولين من إعداد الباحثة،االجتماعي
المسئولين بوزارة النقل والمواصالت من رؤساء اإلدارات المركزية والمهندسين والفنيين 

، وقد خرجت الدراسة مفردة) ١٦٤( والبالغ عددهم العاملين بإدارة االزمات والكوارث
ممارسة القيادات اإلدارية للوعي التخطيطي عند مواجهة بمجموعة من المقترحات الالزمة ل

  . الكوارث واألزمات في وزارة النقل والمواصالت
  .، القيادة اإلداريةالتخطيطي  الوعيإدارة األزمة، األزمة،: الكلمات المفتاحية

  

Abstract 
Although the occurrence of disasters and crises extends to 

ancient times, and man has dealt from the beginning with these 
disasters according to his available capabilities, knowledge and abilities 
to limit their effects, but we find that these disasters have exceeded this 
knowledge and those capabilities, so responsible leaders in society 
must intervene and participate in a plan Confrontation, however, 
decision makers' awareness of the importance of facing disasters and 
crises did not appear until recent years due to the acceleration and 
diversity of crises.  
This study aims to identify the importance of planning for 
administrative leaders when facing disasters and crises, and to identify 
the principles and planning skills that administrative leaders are 

committed to in the stages of facing the crisis (before, during, after).  
The Ministry of Transport and Communications has been 

chosen due to the multiplicity of crises and disasters it faces, whether 
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natural disasters such as earthquakes, torrents, floods or road and train 
accidents. 

This study is one of the descriptive studies that relied on the 
methodology of social survey, using a questionnaire form for officials 
prepared by the researcher, Applied to officials of the Ministry of 
Transport and Communications of the heads of central departments, 
engineers and technicians working with the management of crises and 
disasters who number (164) Single. The study came out with a set of 
proposals necessary for the practice of administrative leaders of 
planning awareness when facing disasters and crises in the Ministry of 
Transport and Communications. 
Key words: crisis, crisis management, planning awareness, 
administrative leadership. 

  : مشكلة الدراسة وأهميتها: أوالً
 الطبيعية الكوارث إلى تتعرض العالم أقطار وكافة البشرية الحضارة تزال ال
 تقع التي البيئة باختالف ياإلنسان الواقع على تأثيرها ويتزايد حد سواء، على والصناعية

 البيئة هذه كانت فكلما المتوفرة، والصناعية واإلمكانيات الطبيعية ومناخها وجغرافيتها فيها
 المفاجئة تلك تأثير كان كلما صناعية طبيعية أو مفاجئة أي الستقبال ومتهيئة ومتماسكة قوية
  .ضرراً ٌأقل

 تماثل بالسكان مكتظ مجتمع في األرواح في خسائر حدوث إلى الكارثة تؤدي قد
 إال والقوة النوع في الكارثتين تماثل وبرغم السكان، قليل بمجتمع الخسائر عددها نفس في
سكانه  عدد لقلة نظراً بكثير أكبر الثاني المجتمع في االقتصادي واالجتماعي التأثير أن
 :هاومن كثيرة ومتنوعة بدورها، الطبيعية الكوارث إن ).٣٧، ص ٢٠٠٠ محسوب،(

الكوارث  وهذه الجارفة، والسيول البحري، المد موجات واألعاصير، البراكين، الزالزل،
 من المجتمعات، فإنها تترك مجتمعا الكارثة تضرب فعندما ،حقيقيا خطرا تمثل أصبحت

 أضرارا وتحدث وعاهات وأمراض وجرحى قتلى من األرواح في فادحة خسائر خلفها
  للمساكنانهيارمن  الحياة وسائل جميع على والقضاء لعامةا للمرافق مادية، وتعطيل

 األوضاع في جذري  تغير إحداث إلى الكارثة وتؤدي للمنشآت،  وتدمير الحرائق وحدوث
 عن ألزمات تخرج يعرضها أو كيانها يهدد بما للدولة والسياسية واالجتماعية االقتصادية

  ).٢ ص ،١٩٩٦، الزهراني(إمكاناتها  وحدود تحملها نطاق
 ٢٠١٦ يناير في للكوارث الدولية قاعدة البيانات عن صادر تقرير أحدث ويشير

 وعدد كارثة ٣٤٦ بواقع للكوارث  دولة١١٣ من أكثر تعرضت قد ٢٠١٥ عام انه في
الشواهد  تشير كما قتلوا  قد٢٢.٧٧٣من  يقارب وما تضرروا قد  مليون شخص٩٨.٦

 والزالزل واالوبئة األمراض مثل  الكوارثأن ،٢٠١٢ عام  وحتى٢٠٠٠ عام االمبريقية
 السفن وغرق الطائرات وسقوط واالتربة الحرارة والعواصف والبراكين درجات وارتفاع

 ١.٧ بنحو تقدر أضرارا البشرية  مليون شخص وتكبدت١.٢وفاة  في تسببت والحرائق
  (EM-DAT, 2016) .دوالر تريليون
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 آسيا منطقة في العالم في الطبيعية الكوارث نصف من أكثر وقع ،٢٠١٤ عام ففي
 أو زلزال عن ناجمة كارثة فيه تشهد لم عاما كان أنه من الرغم وعلى والمحيط الهادئ

 عبر األرضية واالنهيارات والفيضانات الشديدة العواصف المنطقة شهدت أن إال تسونامي،
 في الطبيعية الكوارث وتسببت الكوارث، من مجموع المائة  في٨٥ مثلت والتي الحدود،

 ٧٩.٦، وقد تأثر نحو ٢٠١٣ حالة في ١٨٠٧٤٤ مقارنة شخص، آالف ستة من أكثر وفاة
  . مليون شخص من الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم

االزمات  إلدارة الحالية القومية بالمنظومة االرتقاء على الحكومة لحرص ونتيجة
 ٢٠٠٩ لسنة ١٥٣٧ رقم القرار الوزراء مجلس رئيس اصدر فقد مصر، في والكوارث

يحدد  والذى اخطارها من والحد والكوارث األزمات إلدارة القومية اللجنة بشان تشكيل
على  الكوارث االزمات مواجهة على العمل في بعضها ويتمثل مهام اللجنة بوضوح
المختلفة  االنواع دراسة على ، والعمل اخطارها من للحد وتنسيق الجهود القومي المستوى

 الوقاية ، على ومؤسساتها الدولة وقدرة كفاءة رفع المحتملة بهدف واالزمات الكوارث من
، ص ٢٠٠٩ القرار، واتخاذ ودعم المعلومات مركز(لمواجهتها  واالستعداد اضرارها من
٢٨(.  

كن امأالعنصر البشرى أثناء التعامل مع الكوارث باختالفها واختالف أزمنة ووإن 
 من السمات ومنها حسن القيادة، ونشر الوعي والتعاون فالبد أن حدوثها يتميز بمجموعة

يكون الوعي بدرجة عالية بطبيعة الكوارث وتداعيات الموقف وال يكون هذا الوعي إال عن 
طريق التدريب والتكوين الحقيقي والميداني وهنا برز دور الموارد البشرية وتخطيطها 

لمحتمل حدوثها، اثناء حدوثها، وبعد حدوثها واتخاذ القرارات المناسبة لنوع الكوارث ا
  ).١٥٤، ٢٠١٤بوربيع،(

 وخاصة المجتمعات مجتمع أي في المهمة الموارد من اإلدارية القيادات وتعتبر
واالجتماعية والسياسية  االقتصادية التنمية خطط تنفيذ أداة هم اإلداريون فالقادة النامية،

 رسم عن مسئولون بالتالي وهم لقطاعات،ا مختلف تطوير على والقائمون والثقافية،
  . تنفيذها على واإلشراف االستراتيجيات، السياسات ووضع

 فإن ذلك وعلى اإلدارية، األساسي للعملية المحور هم اإلداريون القادة يعتبر كما
 وفق والمهنية واإلدارية مهاراتهم السلوكية وتنمية وتدريبهم مناسب وقت في اختيارهم حسن

 بصفة األفراد أداء هؤالء وفعالية كفاءة رفع لىإ يؤدي محددة، علمية ستراتيجياتوا معايير
 وفقا اإلدارية المستقبلية للقيادات الناجح االختيار إن .عامة بصفة القطاعات وأداء خاصة

، ٢٠٠٩سالم،(األهداف  تحقيق في النجاح أسس يضع والموضوعية، إنما العلمية للشروط
  ).٢ ص
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وجود  يقتضي أنه حيث اإلدارة، في االهتمام محاور أحد األزمات مع التعامل يعد
والثبات  الشجاعة منها المهارات من بالعديد يتسمون الذين المديرين من خاص نوع

 والحوار وصياغة االتصال على والقدرة ،اإلبداعي التفكير على والقدرة االنفعالي واالتزان
 مع التعامل إن). ٩، ص٢٠١٠جامع،  بن (األزمة مع للتعامل الالزمة التكتيكات ورسم

 على تعمل إدارية متقدمة أساليب عدة استخدام يتطلب األزمة وإدارة األزموي الموقف
 األزمات مع لفريق التعامل تتيح ذاته الوقت وفي األزمة، مع للتعامل المناسب المناخ تحقيق
  .بالكامل الحركة حرية

مهارات  إلى وأيضا خاصة إدارية اتاحتياج إلى األزمات إدارة تحتاج هنا من
 Management By(باالستثناء  اإلدارة مصطلح البعض عليها ويطلق خاصة، إدارية

Exception (الهيكل وعن العادية، األوامر مسار عن اإلدارية األوامر تخرج حيث 
 لديه) Task Force(عمل  فريق إلى ومسندة منزوعة السلطات وتصبح القائم التنظيمي

 يبدأو. (.Norman, 1986, P.6)األزمة  مع للتعامل والمسؤوليات  الصالحياتكافة
 األفراد فهم من األهداف والتأكد تحديد ومراعاة لها الجيد بالتخطيط األزمة إدارة في النجاح

 تتعلق التي الجهات األخرى مع التنسيق وكذلك المختلفة، ألبعادها باألزمة المحيطين
 إعداد سيناريوهات إلى إضافة المختلفة، القرارات اتخاذ عند الدقة مراعاة باألزمة،

 تطورات يحدث من أن يمكن ما بعرض وذلك وحلها األزمة لمواجهة متعددة وتصورات
 لالزمة لمسارات مختلفة تصورات إعطاء يتيح الذي الفكري االنطالق أسلوب باستخدام

وقد . )٣٦، ص ٢٠٠٦ العزاوي،(عليها  تترتب التي النتائج وتخيل الممكنة، الفعل وردود
وهي  األزمة، حدوث عند إتباعها يمكن الخطوات من عددا الحديث اإلداري وضع الفكر

  :يلي كما
  .واألدوات والتجهيزات الكوادر بأفضل وإمداده األزمات لوقت عمل فريق تكوين )١
  .األزمات أثر تخفيف في دقيقة كل من واالستفادة األزمات أثناء الوقت تخطيط )٢
وااللتزام  والحيوية بالحماس يشعرهم مما األزمات وقت العاملين معنويات من فعالر )٣

  .بالعمل
حلول  لتقديم العاملين لدى اإلبداع روح وإشعال العصيبة المواقف في والتجديد اإلبداع )٤

 .مسبوقة غير وآراء
الحل  اختيار ثم ومن المشورة وإجراء المشكلة بتحديد األزمات وقت المشكالت حل )٥

 .المتاحة الحلول من سباألن
  .األزمات وقت التغيير تقبل )٦
 والعمل والمستقبل الحاضر في تحدث أن المتوقع من التي األزمات حصر على العمل )٧

    .)٥٩، ص ٢٠٠٥ ،كريم(لها  المناسبة للحلول بدائل ووضع دراستها على
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زمات وتأكيداً لما سبق سيتم عرض الدراسات السابقة التي ترتبط بكيفية إدارة األ
  : والدراسات المرتبطة بالوعي التخطيطي ومن بين هذه الدراسات والكوارث

 سعت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور اإلعالمي )٢٠٠٤،الضويحى (دراسة
إلدارة العالقات العامة بالدفاع المدني في مواجهة األزمات والكوارث، المعوقات التي تحول 

وتوصلت  .جهة األزمات والكوارث في الدفاع المدنيدون نجاح التخطيط اإلعالمي في موا
مجموعة من النتائج أهمها أن الخطط اإلعالمية المعدة من قبل إدارة العالقات العامة إلى 

بالدفاع المدني مهمة جداً لمواجهة األزمات والكوارث، ويتطلب نجاحها اشتراك خبراء 
وضعها، وكان من أهم المعوقات التي الدفاع المدني الذين يتمتعون بالكفاءة والمقدرة في 

: تحول دون نجاح التخطيط اإلعالمي بالدفاع المدني في مواجهة األزمات والكوارث هي
عدم وضوح الخطة وصعوبة تنفيذها، وقلة االستعانة بالخبراء والمختصين في إعداد الخطط 

 تحديد إلى هدفت فقد )٢٠٠٧العتيبي،  (أما دراسة .اإلعالمية لمواجهة األزمات والكوارث
 على للكوارث، والتعرف إدارته أثناء األمني القائد بها يقوم التي الميدانية الرئيسة المهام

 توصلت وقد تواجهه، التي والمعوقات له، المطلوبة المهنية والمهارات الشخصية السمات
 إدارته ناءأث األمني، القائد بها يقوم التي األمنية المهام الرئيسية أبرز أن إلى الدراسة
 المعنوية روحهم ورفع الكوارث، في مواجهة المشاركين وتشجيع تحفيز هي للكوارث
 وأن، تحقيقها الالزم لألهداف األولويات وترتيب الكارثة، مواجهة لالطرق أفضل واختيار

 توظيف على القدرة هي، األمني القائد في توافرها المطلوب المهنية المهارات أهم
 األمني القائد تواجه التي المعوقات أهم أن الدراسة وبينت ية استخدامها،ومثال اإلمكانيات

 في والنقص الكوارث، لمواجهة المخصصة البشرية نقص القوى هي الكوارث ادارة أثناء
وتتمثل . الكارثة إلدارة واضحة أو تعليمات نظام وجود وعدم البشرية، الكوادر تأهيل

رة وجود نظم الكتشاف إشارات اإلنذار أو خطط  في ند)٢٠٠٩أبو عايش،(مشكلة دراسة 
إلدارة االزمات ومواجهتها بأسلوب علمي منظم، وأوصت الدراسة باالهتمام بإنشاء وحدة 
إلدارة االزمات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات ونظام اتصال فعال إلدارة وتوجيه المزيد 

   .لمبكرمن االهتمام نحو مرحلة اكتشاف والتقاط إشارات اإلنذار ا
إلى التعرف على فوائد التخطيط لالزمة وذلك من ) Cross,2009(وتهدف دراسة 

خالل استخدام المنهج الوصفي المكتبي وباالعتماد على الكتب والدراسات السابقة ذات 
الصلة بموضوع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تسع خطوات يمكن أن تتخذها 

وضع مبادئ توجيهية للمديرين ( رة األزمات وهىالمنظمة لوضع خطة فعالة إلدا
والمشرفين لمنع وقوع األزمات، االكتشاف المبكر لها، االتصال السريع باألطراف المعنية، 
تكوين فريق عمل إلدارة األزمة، تحديد المشكلة بدقة، ومعرفة الخيوط الرئيسية للمشكلة، 

المستمر ألعضاء فريق العمل، تهنئة تحديد بدائل الحل، اختيار البديل األمثل، التدريب 
الى   التي هدفت)Unlu, A. et al,2010(دراسة وكذلك ). الفريق بعد أن يتم حل األزمة
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 التركي، ومعرفة والنظام الحكومة لدى والكوارث األزمات إدارة أنظمة تطور مدى توضيح
 على الدولة زيةمرك وأثر والكوارث،  األزمات على السيطرة في األزمات إدارة نظام قدرة

 :أهمها الدراسة إلى عدد من النتائج توصلت وقد منها، التعافي على النظام فعاليتها، وقدرة
وأنه  لذلك، معينة آلية  وضوح وعدم التنسيق، عمليات في التركي النظام لدى مشكلة وجود
 مواردوال واإلمكانات الدعم السياسي توفر دون وقوعها، بعد والكوارث األزمات على يركز

 التنظيمية والقدرة السابقة، التجارب من استفادتهم عدم مع المواجهة، لتفعيل نظام الالزمة
إلى التعرف على تأثير تدريب ) Irwin,2010(وتهدف دراسة  .القرار مركزية الضعيفة،

 مع متعمقة السالمة العامة على قيادتهم لألزمات وذلك من خالل إجراء مقابالت مديري
 االستجابة بتحسين طريقة عضوا من أفراد السالمة العامة المهتمين ٢٥ عينة قوامها

، وقد توصلت الدراسة إلى أن التدريب والتغير يومياللطوارئ التي يشاركون بها 
 يتم لمديري السالمة العامة يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم في تخفيف الذي االجتماعي

  . مخاطر األزمات على المواطنين بشكل فعال
 إلى معرفة األسباب التي أدت الى تفاقم كوارث )٢٠١١،آدم(تسعى دراسة و

ن أ، وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها ٢٠١٠ حتى ١٩٩٨الطائرات في الفترة من 
وقوع هذه الكوارث يعود الى وجود خلل إداري في شركة سوداينر والهيئة العامة للطيران 

مة وجهات االختصاص المعنية بتأمين المطار في المدني، وعدم التنسيق بين فريق األز
 األزمات إلدارة التخطيط تحليل إلى )٢٠١١همام،(دراسة تهدفو. حالة الكوارث واألزمات

 مواجهة في الشامل التخطيط على اعتمادها ومدى الطائف بمحافظة الحكومية المنظمات في
 لألزمات ستجابةلال المناسب االستعداد مستوى خالل من الحدوث محتمل موقف أي

 المقابلة طريق عن البيانات جمع وتم المنظمات هذه في األزمة مراحل خالل المختلفة
  .الغرض لهذا أعدت استقصاء قائمة خالل من الشخصية

 في األزمات إلدارة الشامل التخطيط في قصور وجود الدراسة نتائج أظهرتوقد 
 كفاية عدم أهمها األسباب من ددلع راجع وذلك الطائف، بمحافظة الحكومية المنظمات

 في الكافي التدريب عدم التشاركية، القيادة نمط غياب باألزمات، المعنية الجهات مع التنسيق
 الطوارئ لخطط المخصصة الموارد كفاية وعدم المحتملة، لألزمات السيناريوهات إعداد
 االحتياجات تحديد في الدقة عدم األدوية، توفير وخطط الطعام توفير وخطط الطبية

الحداد،  (وهدفت دراسة .المجال هذا في التدريب برامج وقلة األزمات لمواجهة التدريبية
 حققت ما وإذا بغزة، اإلسكان مشاريع على وأثرها الحروب كوارث دراسة  إلى)٢٠١٢

 واألمان األمن لمعايير والتصميمية التخطيطية االعتبارات المقامة المشاريع اإلسكانية
 معايير قصور على التأكيد أهمها نتائج إلى الدراسة خلصت الحروب، وقد كوارث لمواجهة

 أوصت وقد غزة، محافظات إسكان مشاريع في التخطيطية والتصميمية واألمان األمن
 اإلسكان مشاريع في الالزمة والتصميمية االعتبارات التخطيطية توفير بضرورة الدراسة
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 Demiroz andدراسة  أما .لمواجهة الكوارث مانواأل األمن معايير تحقق بحيث بغزة،
Kapucu,2012)  (وحاالت الكوارث إدارة في للقيادة إطار مفاهيمي إلى تقديم هدفتف 

على  عامة نظرة تقديم الدراسة إلى وتوصلت من االضرار، التقليل يمكنها والتي الطوارئ
 والمنظمات البيئية، الظروف ىعل بناء الكوارث، إلدارة الالزمة والسمات القيادية الكفاءات

 الطوارئ إدارة نجاح عناصر همأ هي القيادة أن أكدت حيث الكارثة يقودونها، ونطاق التي
 من مختلفة مهارة تتطلب مرحلة وكل الكارثة وبعد وأثناء القيادة قبل خالل من والكوارث

 ياداتالق تمتع الدراسة بضرورة وأوصت. مختلفة وخصائص صفات إلى تحتاج القائد
 وادارة واإلعالم، الحسم، المرونة، :التالية والكفاءات بالسمات الكوارث إدارة لها الموكل
 وبناء فرق وادارة التحفيز، على والقدرة العاملين، وتنظيم وتخطيط واالبتكار، اإلبداع
 األزمات إدارة نظام تعديل بضرورة أوصت كما القرار، واتخاذ والتشبيك، العمل،

 بين التنسيق بعمليات لها، واالهتمام والبشرية المادية زيادة اإلمكاناتو والكوارث،
  .المعنية المؤسسات

إلى الوقوف على آليات جهات الحماية المدنية في ) ٢٠١٢سعد،(وقد هدفت دراسة 
التعامل مع الكوارث وما هي األساليب التي تتبعها إدارة األزمات، وقد خلصت الدراسة إلى 

واجهة األزمات من أجل تمكين أجهزة الحماية المدنية من التعامل أهمية التخطيط لم
باحترافيه ومهنية عالية عند مواجهة الكوارث واألزمات، وأوصت الدراسة بصرورة إعداد 
خرائط تطبيقية للكوارث تشتمل أنواعها ودرجات خطورتها وخطة التعامل المعدة 

 لتنبؤاأبعاد وآليات تعرف على دور ال) ٢٠١٣عبد الشافى،(واستهدفت دراسة . لمواجهتها
 للموقف تقدير هو األمنية األزمة بمسار التنبؤ إنو خطرها، من والحد والكوارث باألزمات
 وأثارها المختلفة العوامل وتقدير األحداث تطور احتماالت دراسة طريق عن المستقبلي
  .عليها السيطرة وإمكانية المحتملة

 الكوارث حدة من والتخفيف منع عناصر راجإدوقد توصلت نتائج الدراسة إلى 
 الطوارئ لحاالت والتخطيط الكوارث لمواجهة االستعداد والتي منها التنمية خطط ضمن
 وتكوين واألفقية، الرأسية والتنسيق االتصال آليات وتوفير والمجتمع، اإلقليم مستويي على
 االستخدام تتراتيجيااس وضع، واالجتماعية األمان شبكات ودعم االجتماعي المال رأس

 الموارد إلى الوصول على النزاع وإدارة األمطار،  مستجمعاتوإدارة لألراضي المتكامل
 المجموعات واستهداف ومتابعتها، للمخاطر التعرض قابلية تقييم عمليات وتحسين الطبيعية،
 خطة توفر مدى عن الكشف إلى) ٢٠١٤سالمة، (دراسة هدفتقد و .للمخاطر المعرضة

 أهم على والوقوف وتقييمها، الحكومية الفلسطينية، المؤسسات في للطوارئ تجابةاالس
 وقد توصلت، لمجابهة الكوارث المخططون يواجها التي والعوائق والمشكالت التحديات
 في الطارئة والحاالت الكوارث إدارة نظام في شديد ضعف هناك أن إلى الدراسة

 اإلداري المجال في خاصة الطوارئ لحاالت باالستجابة والمعنية المؤسسات الرسمية
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 العمل في والتخصصية القيادية المرجعية وتحديد والتنظيمي والتنسيقي والتخطيطي
 إلى التعرف علَى فاعلية مركز إدارة األزمات )٢٠١٨، ناصر ( وهدفت دراسة.الميداني

 ما قبل الْكارثة، والكوارث بمنطقة مكة المكرمة في الْحد من أخطار الْكوارث في مرحلة
ومرحلة التعامل مع الْكارثة، ومرحلة ما بعد الْكارثة، وأهم المعوقات الَّتي تواجه مركز 

 وكان من أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة .إدارة األزمات بمنطقة مكة المكرمة
توعية أفراد المجتمع بخطأ وخطورة التجمهر حول أمكنة األزمات والكوارث والحاالت 
الطّارئة، تأهيل وتدريب الْكوادر الْبشرية في القطاعات الْحكومية للتعامل مع األزمات 
والكوارث بكفاءة، واالهتمام بالتوعية المجتمعية والثقافة الْعامة للوقاية من أخطار وأضرار 

  . الْكوارث
 فقد سعت الى التعرف على مفهوم الوعي التخطيطي )٢٠٠٨،شفيق (أما دراسة

اد المغتربين وتحديد طبيعة االزمات واسبابها وأنواع االزمات االجتماعية التي لدى األفر
يتعرض لها المغتربين، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج 

لعينة، وقد توصلت الدراسة الى تصور مقترح يهدف الى زيادة الوعي باالمسح االجتماعي 
وهدفت  .لتعامل مع االزمات االجتماعية التي يتعرضون لهاالتخطيطي لدى المغتربين في ا

 المرأة لدى التخطيطي لى التعرف على مستوى الوعيإ )٢٠١٠ ،عبد المجيد (دراسة
التي  وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية )االدخار االستهالك، األسرة، تنظيم(العاملة 

 جامعة االجتماعية الخدمة بكلية عامالت منهج المسح االجتماعي الشامل للسيدات الاستخدمت
 لتقدير مقياس اإلدارية، وذلك من خالل إعداد والشئون التدريس أعضاء هيئة من حلوان
العاملة، وقد توصلت نتائج الدراسة الى أن  المرأة لدى التخطيطي الوعي مستوى وتحديد
 والفهم المرأة الوعي من دائما تتطلب وغدها يومها علي واآلمنة المستقرة األسرية الحياة

   .للمستقبل والتخطيط المعرفي واإلدراك
 االجتماعيين االخصائيين إلى تحديد وعي) ٢٠١٢هرجه،  أبو (سعت دراسةقد و

 وعي بين العالقة االجتماعي، وطبيعة االجتماعي بالتخطيط التضامن بإدارات العاملين
هذه  التخطيطية، وتعد دوارهمأل االجتماعي وأدائهم بالتخطيط االجتماعيين اإلخصائيين

منهج المسح االجتماعي الشامل، وقد  الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت
 بين إحصائية داللة ذات وجود عالقةبالقائل  الفرض صحة لى ثبوتإتوصلت الدراسة 
اقترحت والتخطيطية  ألدوارهم وأدائهم االجتماعي بالتخطيط االجتماعيين وعي اإلخصائيين
 التخطيطي لإلخصائيين الوعي تنمية في تدريبي قد يساهم لبرنامج الدراسة تصور

 هدفت )٢٠١٦، إبراهيم (وكذلك دراسة. االجتماعي بوحدات التضامن العاملين االجتماعيين
إلى مساعدة العاملين مع الشباب الجامعي على مواكبة التطورات التكنولوجية، واحداث نوع 

تخطيطي الواعي بين الشباب الجامعي باستخدام المجتمعات من التنسيق والتكامل ال
 هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ، وتعداالفتراضية مما يؤدى الى تحقيق التنمية الشبابية
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التي اعتمدت على استخدام استبيان الكترونى تم تطبيقه على الشباب الجامعي والمسئولين 
صلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها عن رعايتهم من مستخدمي االنترنت، وقد تو

وجود عالقة وتأثير متبادل بين تواصل الشباب الجامعي عبر المجتمعات االفتراضية 
إلى التعرف على ) ٢٠١٧سبيل، ( وتهدف دراسة .والوعي التخطيطي لدى الشباب الجامعي

لخرطوم، وهذه دور التخطيط االستراتيجي في إدارة االزمات بالدفاع المدني في والية ا
الدراسة استخدمت المنهج الوصفي من خالل إجراء المقابالت الشخصية مع قيادات الدفاع 
المدني، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أهم المعوقات التي تواجه التخطيط 
االستراتيجي إلدارة األزمات والكوارث هو عدم وجود قاعدة بيانات مناسبة عن الكوارث 

األزمات المحتملة، وضعف التنسيق عند وضع الخطة االستراتيجية مع األجهزة المشتركة و
  . في إدارة االزمات مع المركزية الشديدة في التخطيط

أن الكوارث  يتضح النظري والدراسات السابقة للتراث السابق العرض ومن
 إلى لها وتؤدي تتعرض التي المنطقة يصيب وخراب دمار عنها ينتج عام واألزمات بشكل

 معالجتها يصعب قد والتي والبشرية المادية الخسائر إلى اضافة اليومية الحياة تعطل
 األساسية المتطلبات توافر مدى على مواجهتها في النجاح مستوى بسهولة، ويتوقف

 نوع الكارثة حسب على المتطلبات هذه أهمية استغاللها وتختلف وكيفية الكوارث لمواجهة
: في يتمثل أهم المتطلبات لمواجهة الكوارث واألزمات دراسات السابقة أنوقد أكدت ال

 والغير الحكومية الدوائر كافة جهود تظافر مع والمعنوي المادي الفاعلة والدعم القيادة توافر
 السريعة واالستجابة الجمهور وتعاون وتأهيلها والكوادر العاملة واإلعالمية حكومية

  . االختصاص ذات الرسمية الجهات لتوجيهات
 معايير على قائمة مسبقا معدة وسيناريوهات خطط على مبنيا هذا يكون أن ويجب

فالتخطيط هو الركيزة األساسية ألي إدارة فعالة لألزمات . وعلمية واستكشافية سليمة تنبؤيه
والكوارث بعض النظر عن نوعية هذه األزمات، حيث يمكن تطبيق أسس عملية التخطيط 

 من أنواع األزمات والكوارث المحتملة ويهدف التخطيط إلى المشاركة الفعالة على أي نوع
في منع حدوث األزمات واالستعداد للرد عليها أو االستجابة لها في حالة حدوثها ثم عودة 

  .المجتمع المتضرر للوضع الطبيعي بأسرع ما يمكن
 لجميع لتخطيططريق اعال إلدارة األزمات والكوارث عن فانطالقا من الدور الو

وزارة اإلدارية بقيادات الاألزمة جاءت هذه الدراسة للوقوف على مدى استعداد  مراحل
النقل والمواصالت على مواجهة األزمات والكوارث المختلفة وعالقة مستوى وعيها 

  . المختلفةإدارة األزمات بقدرتها على التخطيطي
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  -: أهمية الدراسة: ثانيا
 فقد وضع  إدارة األزمات والكوارثمجالب اهتماممن  المصرية نظراً لما توليه الدولة )١

 للحد من مخاطر الكوارث خارطة طريق تهدف إلى تقديم التوجيه المصريالمنتدى 
وتسليط الضوء على عدد من مجاالت التركيز لتنفيذ إطار سينداى للحد من الكوارث 

ر عمل هيوجو طاإأخذاً في االعتبار ما تم إنجازه من خالل ) ٢٠٣٠ -٢٠١٥(
 –واستكمال ما تم التخطيط له ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ) ٢٠١٥ -٢٠٠٥(

  .٢٠٣٠رؤية استراتيجية 
 في توقع حدوث األزمات والتعامل معها قد ينتج عنه التخطيطي الوعيأن غياب  )٢

  . تعارض األهداف عند مواجهة هذه األزمات
لتي تهتم بها الخدمة االجتماعية عامةً  من الموضوعات الحديثة االتخطيطي الوعييعد  )٣

 بصفة خاصة في وقتنا الحالي لما له من تأثير على نجاح أو فشل االجتماعيوالتخطيط 
  .المصري والهيئات المختلفة في مجتمعنا المؤسسات داخل ةالتخطيطيالممارسة 

الكوارث  وباألزماتقد تسهم الدراسة في إلقاء الضوء على المفاهيم األساسية المرتبطة  )٤
  . للقيادات اإلدارية في مواجهة األزمات والكوارثالتخطيطي بالوعيوعالقتها 

 الخدمة االجتماعية بصفة عامة والتخطيط في في حدود علم الباحثة –ندرة الدراسات  )٥
 للقيادات اإلدارية في مجاالت التخطيطي الوعي بصفة خاصة التي تناولت االجتماعي

 .الممارسة المختلفة
  -: الدراسة فأهدا: ثالثا

واألزمات في وزارة النقل مواجهة الكوارث االدارية عند القيادات  تحديد أهمية التخطيط )١
  . والمواصالت

 زماتمواجهة الكوارث واألعند القيادات االدارية  تلتزم بهاالتي  التخطيط مبادئ تحديد )٢
  .في وزارة النقل والمواصالت

مواجهة عند  القيادات االدارية ن قبلمة مستخدلما التخطيط مهاراتالتعرف على  )٣
 . في وزارة النقل والمواصالتالكوارث واألزمات

 مواجهة الكوارث واألزماتعند  القيادات االدارية من قبل التخطيط مراحل واقع تحديد )٤
 .في وزارة النقل والمواصالت

 معوقات ممارسة الوعي التخطيطي للقيادات اإلدارية عند مواجهة الكوارث تحديد )٥
 .واألزمات في وزارة النقل والمواصالت

وضع مجموعة من المقترحات في ضوء نتائج الدراسة تساهم في تنمية الوعي  )٦
  .التخطيطي للقيادات اإلدارية عند مواجهة الكوارث واألزمات
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  -:  الدراسةتساؤالت: رابعا
الوعي التخطيطي عالقة بين توجد هل  رئيسي هو تساؤلتقوم هذه الدراسة على 

واألزمات في وزارة النقل والمواصالت؟ ويمكن يادات اإلدارية ومواجهة الكوارث للق
  : الفرعية التاليةاإلجابة على هذا التساؤل من خالل التساؤالت

واألزمات في وزارة النقل مواجهة الكوارث االدارية عند القيادات  ما أهمية التخطيط )١
  والمواصالت؟ 

 في زماتمواجهة الكوارث واألعند ات االدارية القياد  تلتزم بهاالتخطيط مبادئما  )٢
  وزارة النقل والمواصالت؟

مواجهة الكوارث عند  القيادات االدارية مة من قبلستخدلما التخطيط مهاراتما  )٣
  في وزارة النقل والمواصالت؟واألزمات

مواجهة الكوارث عند  القيادات االدارية مة من قبلستخدلما التخطيط مراحلما واقع  )٤
  في وزارة النقل والمواصالت؟ماتواألز

ما معوقات ممارسة الوعي التخطيطي للقيادات اإلدارية عند مواجهة الكوارث  )٥
 واألزمات في وزارة النقل والمواصالت؟

ما المقترحات الالزمة لممارسة القيادات اإلدارية للوعي التخطيطي عند مواجهة  )٦
  الكوارث واألزمات في وزارة النقل والمواصالت؟

   مفاهيم الدراسة :اًسخام
  مفهوم األزمة والكارثة -١

 في حتى المجاالت كافة في االستعمال الشائعة المفاهيم من يعتبر مفهوم األزمة أن
 عنه عبر ما وهذا لالزمة شامل تعريف وضع صعوبة إلى أدى ما اليومية، هذا حياتنا

 الهائل الكم بببس األزمة لمعنى شمولي تعريف وضع ويتعذر يصعب" ماكليالند تشارلز"
 معالجة حاولت والتي األزمة مدلول حول الماضية األعوام خالل التي نشرت الدراسات من
) Webster(يعرف قاموس  و.)٩، ص٢٠١٠جامع،  بن(زواياه  من مختلف المدلول هذا

، ٢٠١٢مظلوم، ("و حالة غير مستقرة تنتظر حدوث تغير حاسمأفترة حرجة "نها أاألزمة ب
حدث غير متوقع ومفاجئ يهدد عمليات المنظمة ويؤدى الى "ألزمة بانها تعرف او). ٤ص 

 عادية غير حالة"فاألزمة هي . )Coombs,2007,p 160. ("اضطراب سمعة المنظمة
 درجة هبوطها إلى أو العمل حركة توقف إلى وتؤدي والسيطرة التحكم نطاق عن تخرج
 "المحدد الوقت وفي المنظمة قبل من المطلوبة االهداف تحقيق تهدد بحيث معتادة، غير

، ٢٠١١ماهر، : (األزمةويوضح الشكل التالى دورة حياة  .)٣١، ص ٢٠٠٦ الجديلي،(
  )٢٩ص 
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  يوضح دورة حياة األزمة) ١( شكل رقم

حدث يسبب دماراً "   بأنهاDisasterالكارثة  عرف فقد أكسفورد، قاموس أما
 عرف قدو. )٥٦، ص ٢٠١٢ري، الحري" (واسعا ومعاناة عميقة وهو سوء حظ عظيم

 اإلنسان بفعل أو الطبيعة بفعل إما تحدث قاهرة وقوة خطيرة حالة "بأنها الكارثة عرفان
 أنها كما فعالة، وغير ضعيفة ورقابة مسبق إنذار بوجود أو إنذار سابق دون تحدث وهي
عرفت و). ٣٧، ص ٢٠٠٤ علي،" (بالممتلكات وأضرار وفيات واصابات بحدوث تهدد
 خسائر يتضمن التجمعات أو المجتمع أداء اضطراب في"نها أنة األمم المتحدة الكوارث بأما

 قدرة تفوق التي والبيئية واالقتصادية والنواحي المادية األرواح على سلبية وآثار كبيرة
 األمم أمانة ("الذاتية باستخدام موارده مواجهتها على المتأثر العمراني التجمع أو المجتمع
  .)٨، ص ٢٠٠٩ المتحدة،

 مباشرة األزمات وقوع في تتسبب الكارثة إن القول نستطيع تقدم ما علىبناء و
 عن وعجز تعاظمت حال في إال الكوارث تولد األزمات ال بينما وقوعها، بداية خالل

 ومن أكبر، كارثة وقوع تسبب باجتماعها قد أكبر أخرى أزمات وولدت اإلنسان احتوائها
 من يدير مجموعة أنه يعلم أن الكارثة إدارة عليه يتوجب من نفإ إدارية نظر وجهة

. وخطورتها أهميتها حسب األزمات هذه إلدارة أولويات يضع أن منه ومطلوب األزمات
  . )٢١، ص ٢٠٠٣محمد، (

 خطر :"للكارثةالتالى  اإلجرائي التعريف إلى خلصت الباحثة ذلك ضوء وعلى
 معينة منطقة يصيب ومتتابع سريع ود،مقص غير أو مقصود طبيعي غير طبيعي أو

 معالجة ويتطلب المتضررة، المنطقة وطبيعة الخطر، هذا باختالف حجم مختلفة بأضرار
  ."المنطقة عن المسئولة الجهة وقدرات بحسب إمكانيات يتفاوت كبيرين، ووقت جهد آثاره

  األزمة إدارة مفهوم -٢
ة التي تهتم بالتنبؤ باألزمات تعرف إدارة األزمة بأنها العملية اإلدارية المستمر

المحتملة عن طريق االستشعار ورصد المتغيرات البيئية الداخلية أو الخارجية المولدة 
واالمكانات المتاحة لمنع األزمة أو التعامل معها بأكبر قدر من  لالزمة وتعبئة الموارد
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عاملين مع ضمان الكفاءة والفاعلية وبما يحقق أقل قدر من االضرار للمنظمة وللبيئة ولل
وبأقل تكلفة ممكنة، وأخيرا دراسة القوى  العودة لألوضاع الطبيعية في أسرع وقت

، ٢٠٠٥مصطفى، (في المستقبل  والعوامل التي تقف وراء األزمة لمنع حدوثها مرة أخرى
خالل  من حدوثها تجنب أجل من األزمات مع التعامل " األزمة إدارة تعني كما ).٤٨٢ص

التنبؤ  يمكن التي لألزمات التحضيرات وإجراء تجنبها، يمكن التي تللحاال التخطيط
في  التحكم بغرض حدوثها عند الطارئة الحاالت هذه مع يطبق نظام إطار في بحدوثها
  .)٤٣، ص ٢٠٠٢أحمد، (التدميرية  آثارها من الحد أو النتائج

 الي تهدف لةالمتكام والعملية العلمية منهجيتها في إدارة األزمات والكوارث إن
 وأمنه اإلنسان لحياة الكوارث تهديدات مجابهة أو تخفيف حدة أو ودرء المستقبل، استشراق
 الالزمة الخطط ووضع االحتياطات الالزمة، اتخاذ خالل من بيئته، ومقومات وممتلكاته
 ما تقليص أو مسببات الكارثة من الحد تؤمن التي النظم وتصميم بحدوثها، المتنبأ للكوارث

  . )١٨، ص ٢٠٠٢،الشمري(وقوعها  عند تدميرية آثار من عليها يترتب أن مكني
 الكوارث مواجهة أساليب من إداري أسلوب يوالكوارث هفإدارة األزمات 

 مجموعة فيه تمارس اإلدارية، األساليب غيره من من تميزه خاصة طبيعة ذا وتأثيراتها،
 مراحلها في لمواجهتها وقوع الكوارث دوبع وأثناء قبل واإلجراءات والوظائف األنشطة من

 أضرارها من أو الحد والتقليل ممكنًا، ذلك كان كلما تكرارها أو حدوثها منع بهدف المختلفة
  . )٨٥، ص ٢٠١٧الهاشمي، (وانتهائها  وقوعها بعد آثارها وإزالة حدوثها، عند

 األعمال ملتش ومستمرة، وديناميكية هامة عملية الكارثة بأنها وتعرف أيضا إدارة
 وتشمل والسيطرة، القيادة والمادية، البشرية التنظيم، القوى كالتخطيط، االعتيادية اإلدارية

 للكارثة واالستجابة للوقاية واالستعداد البعض بعضها مع تعمل عديدة مؤسسات كذلك
 بعض مسق وقد.  )١٨، ص ٢٠٠٩االقتصادية،  العقبة منطقة سلطة. (نواتجها ومعالجة
  :مراحل ثالث األزمة إلى إدارة مراحل الباحثين

 تكون ما غالبا وهي األزمة، بوقوع تنذر التي المرحلة  وهي:األزمة قبل ما مرحلة  -  أ
  .عنها األزمة تنتج حتى وتتفاقم ما، مشكلة فيها تتبلور مرحلة

األزمة  إدارة لمفهوم الرئيس المحور هي المرحلة وهذه :األزمة مع التعامل مرحلة - ب
  .الخطط الموضوعة ويطبق له، المخولة الصالحيات استخدام األزمة ريقف يتولى حيث

حدوث  عند الناتجة اآلثار احتواء فيها يتم التي المرحلة وهي: األزمة بعد ما مرحلة - ت
، ص ٢٠٠٥ كريم،. (األزمة إدارة عملية من هام جزء يعتبر اآلثار تلك وعالج األزمة،

   األزمةمراحل إدارةويوضح الشكل التالى  )٥٦ -٥٤
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   يوضح مراحل إدارة األزمة)  ٢(رقم شكل 

  :مراعاة ما يليوالكوارث ويجب عند إدارة األزمات 
االستخدام األمثل للتكنولوجيا الحديثة خاصة تكنولوجيا المعلومات واستخدام آليات  )١

  .مثل الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة جديدة
  .بعدلعلمي والتحاور عن استخدام منهجيات جديدة تعتمد على األسلوب ا )٢
 التعامل مع ىوالكوارث علتنمية مهارات وقدرات القائمين على إدارة األزمات  )٣

المفاجآت وصعوبة التفاعل النشط والتكامل مع الكارثة منذ بدايتها  عناصرها في ظل
  .وتداعى أحداثها ومتغيراتها

 .الكوارثاستمرار رصد وتحليل وتطوير األساليب العلمية للتوقع والتنبؤ ب )٤
استمرارية االعتماد على الدراسات والبحوث والمعلومات التاريخية ونماذج بحوث  )٥

  .ودعم اتخاذ القرار العمليات
ضرورة بقاء فريق إدارة االزمات والكوارث في حالة استعداد تام لمواجهة الكارثة  )٦

 .عند حدوثها
اصل بين األزمنة االعتماد على العمل الجماعي في إدارة الكارثة واالهتمام بالتو )٧

، ٢٠٠١عبد المنعم،( الجغرافية والتنظيمية والتخصصات المختلفة المختلفة والمواقع
 ).٨٨ص

 مفهوم الوعي -٣
 االتجاهات ويشكل يؤثر حيث اإلنسان، حياة في مهماً دوراً الوعي يلعب

 يرتبط حولنا، وحينما يدور لما إدراكنا ومدى التفكير، طريقة يعكس والسلوكيات، كما
 القضايا ببعض التخطيطي الوعي يرتبط وحينما" تخطيطياً، يصبح وعياً بالمستقبل، عيالو

، ص ٢٠٠٨خرون، آالسروجي و(مستواه  جوهرية لقياس محددات تعتبر فهي الهامة،
التي  والثقافة والمعارف األفكار مجمل"بانه  الوعي االجتماعية العلوم ويعرف معجم). ٢٤٩
 الشخص بها يقوم التي االستجابات إلى تشير كما معيناً، نهجاًم يسلك وتجعله الفرد يمثلها
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 لذاته المرء إدراك بأنه الوعي يعرف كما .)٦٤٤، ص١٩٧٥مدكور،  ("معين إزاء موقف
 إلى الوعي مظاهر إرجاع ويمكن معرفة، كل وهو أساس ومباشراً تاماً إدراكاً به يحيط ولما
 كل ببعضها متصلة الثالثة المظاهر وهذه، ةوالمعرفة، الوجدان، اإلراد  اإلدراك:ثالثة

 قبل ما– المكبوتة والرغبات الالشعور–الظاهر الشعور :مختلفة مراتب وللوعي االتصال،
 ويعتبر أراد متى من استحضاره للفرد ويمكن مباشرة الشعور وراء يكمن وهو الشعور
 .)٨١، ص ١٩٨٦بدوي، (والالشعور  الشعور بين متوسطة مرحلة

من  الجزء هذا أو العقلي، اإلدراك بأنه الوعي االجتماعية، الخدمة موسقا ويعرف
  .(Robert L, 1999, p.99) واألفكار والمشاعر المحيطة البيئة يدرك الذي اإلنساني العقل

  :التالي النحو على الدراسة هذه في  الوعيتحديد يمكنو
رية عند مواجهة األزمات القيادات اإلدا تتبناها التي الصحيحة واألفكار المعارف مجمل  -  أ

 .والكوارث
قبل األزمة،  (إيجابياً عند مواجهة األزمات والكوارث سلوكاً القيادات اإلدارية تسلك أن - ب

  .)أثناء األزمة، بعد األزمة
 .السليم وفى الوقت المناسب القرار اتخاذ على القدرة - ت
 الكوارث فيتجاه مواجهة األزمات و إيجابي بسلوك التصرف وحسن الفهم على القدرة - ث

  .المستقبل
األزمات والكوارث  على ذلك وتأثير تغييرات من حولها يدور ما القيادات لكل إدراك - ج

 .التي تواجهها
 :التخطيط مفهوم -٤

 عن المستقبل أحداث في والتحكم المشكالت لحل الواعية الخطوات هو التخطيط
 &Gilbert(لعمل ا بدائل بين واالختيار االستقصاء المنظم، البصيرة، التكفير طريق

Specht, 1977, p.1.(  والتخطيط إلدارة االزمات هو عملية منظمة ومستمرة تخضع
، ص ٢٠٠٥مكاوي،(لضوابط مقننة تتم مبكرا مثل التوقيت المنتظر لالزمات المحتملة 

ويعرف التخطيط إلدارة االزمات أيضا بانه عملية تفكير تتضمن مجموعة من  ).٣٨
دارية وأنظمة تنفيذ توفر المقدرة والسلطة إلدارة األزمة أو الكارثة اإلجراءات والسياسة اإل

  . )٩٥، ص ٢٠٠٤،ةعليو(
  :اآلتي على التركيز الكوارث لمواجهة بالتخطيط ويقصد

 والخدمات األجهزة بين التنسيق من قدر بأكبر الكوارث بمواجهة دائم استعداد تحقيق  -  أ
  .الخسائر من للحد الكارثة المعنية لمواجهة

 أعمال في تشارك أن يمكنها التي المختلفة لألجهزة والخاصة العامة الواجبات ديدتح - ب
  .األوضاع واعادة الخسائر من والحد واإلنقاذ الوقاية
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والكوارث إدارة األزمات  مخططات تواجهها التي المشاكل من مجموعة وتوجد
  :منها الكارثة أثناء إدارة وكذلك التخطيط ءأثنا
 عادة) الخ ..إنقاذ– إسعاف (الخدمات على الطلب يصبح لكارثةا ظل في: األولويات )١

 الستخدام أولويات يضع أن المخطط يحاول وبالتالي اإلمكانيات المتيسرة من أكبر
  .المتاحة اإلمكانيات

 أكثر المواجهة عمليات جعل المخطط يحاول: المختلفة األجهزة بين المسئوليات تداخل )٢
  .الكارثة تواجهه المنظمات التي أنشطة يعجم بين التنسيق خالل من فاعلية

 يميةالتنظ المسئوليات تحقيق كيفية توضيح المخطط  يحاول:مهام إلى المسؤوليات تقسيم )٣
 .مهام إلى المسئوليات تلك تقسيم خالل من
 من المواجهة عمليات فاعلية زيادة المخطط يستطيع: المهام أداء جلأ من التخطيط )٤

 إليها الموكلة المهام مختلف المنظمة لكي تنفذ الالزمة اتاالحتياج على التركيز خالل
  .وإحالل مواردها وحشد تعبئة سرعة من تمكنها أساليب ووضع

 من الكارثة مواجهه متطلبات تحقيق يمكن ال ألنه نظرا: المختلفة األجهزة بين العالقات )٥
 مرحلة في األجهزة بين كامل تنسيق وجود البد من كان لذلك واحدة، منظمة خالل

 .)٢٤٣، ص ١٩٩٨العبودي، (المواجهة 
إن جوهر عملية التخطيط يكمن في التنبؤ باألزمات المحتملة ودراسة االثار 
المترتبة عليها، وبالتالي االعداد الجيد لمواجهتها ومراعاة ردود األفعال المحتملة لجميع 

  .األطراف المتأثرة باألزمة
و ما يعرف بإدارة أية إداراتها ن موضوع االزمات وكيفأمن خالل هذا نجد 

األزمة وعالقتها بالوعي التخطيطي للقيادات اإلدارية أمر ضروري لمواجهتها ولذا تهدف 
لى معرفة العالقة بين الوعي التخطيطي للقيادات اإلدارية ومواجهة االزمات إهذه الدراسة 

 التخطيطي بالوعي فالمقصود ما ذلك على وبناء. والكوارث في وزارة النقل والمواصالت
   :هو الدراسة هذه في

  .عند مواجهة الكوارث واالزمات التخطيط القيادات االدارية بأهمية إدراك  )أ 
  .عند مواجهة الكوارث واالزمات التخطيط القيادات االدارية بمبادئ معرفة  )ب 
  .واألزماتعند مواجهة الكوارث  التخطيط وخطوات القيادات االدارية بمراحل التزام  )ج 
 .واألزماتعند مواجهة الكوارث  التخطيط لمهارات القيادات االدارية داممدى استخ  )د 
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   القيادة اإلدارية-٥
لهام االفراد ليقدموا أفضل ما إعملية " تعتبر القيادة حسب أخر أشهر تعريف لها 

لديهم لتحقيق النتائج المرجوة وتتعلق بتوجيه األفراد للتحرك في االتجاه السليم والحصول 
مهم وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم خاصة أثناء الفترات الصعبة كالحروب وكذا على التزا

عبوى، (الكوارث الطبيعية لوجود ضغط عامل الوقت وإنهاء المرحلة بسرعة ونتائج فعلية 
للقيادة اإلدارية أثناء االزمات مميزات خاصة، فهي تتضمن التأثير على . )١١، ص ٢٠٠٧

ت والتأثير على االلتزام بها وتوجيه سلوكيات األفراد عملية وضع األهداف واالستراتيجيا
لتحقيق هذه األهداف والتأثير على تماسك الجماعة بها والتواجد معها والتأثير على ثقافة 

يعتبر حسن اختيار القائد الذي يقود فريق إدارة  و).١٧، ص ٢٠٠٨سادلر، (المؤسسة 
يق ومعالجته لالزمة وكثيرا ما يكون االزمات أحد المقومات األساسية في نجاح مهمة الفر

فشل الفريق راجعا الى سوء اختيار القائد لذا البد من االهتمام باختيار القائد الذي يتمتع 
باألخالق والخصائص والمواصفات التي تجعله صالحاً وناجحاً في قيادة االزمات وتنقسم 

 :هذه الخصائص الى خصائص شخصية وموضوعية
  :الشخصية الخصائص )١
  .المخاطر مواجهة إلى تدفعه كاملة وشجاعة خلق ذو يكون أن  -  أ

 قهر من تمكنه سوف المستقبلية الظروف وأن لصالحه تكون سوف األمور بأن التفاؤل - ب
  .معه العاملين على الثقة هذه يشع وأن الصانعة لألزمة القوى

  .األزموي بالموقف الشديد اإلحساس على القائمة الوجدانية المشاركة - ت
 من يجعل وأن المهام فريق أعضاء مع وتطويرها اإلدارية العالقات تنمية على القدرة - ث

 .وفاعلية بنشاط األزمة ومواجهة المخاطر اقتحام على واحدة قادرة وحدة الفريق
 بطريقة الفريق أعضاء وتوجيه عليها والسيطرة األحداث مع التكييف على القدرة  - ج

 .مناسبة
 التعامل في المناسبة الفرص تضييع وعدم ناسب،الم الوقت في القرار اتخاذ على القدرة  - ح
  .الحرجة األوقات في خاصة حاسمة قراراته وأن تكون األزمة، مع
أن يكون مؤهال ومدربا على أصول القيادة ومتطلباتها وأن يكون رشيداً عاقالً في اتخاذ   - خ

 .قراراته وواعيا ومدركاً ألبعادها
 عنبها  قدراته وصقل اكتسابها كنيم التي الخصائص وهي: الموضوعية الخصائص) ٢

  :ومنها العمل وممارسة األزمات، مع التعامل كيفية في والتعليم طريق التدريب
  .واقتدار ومهارة وحسم بسرعة معها والتعامل وتحليلها المعلومات جمع على القدرة  -  أ

 األزمات مع للتعامل المناسبة بالبدائل الالزمة الخطط ورسم صياغة على القدرة - ب
 .واألجهزة األفراد واألدوات وتوظيف دامواستخ
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  .والرموز باإلشارة والتعامل المعلومان وتوصيل أفكار شرح على القدرة - ت
، ص ٢٠١١حسن، ( المهمة طبيعة مع يتوافق والثقافة التعليم من معين حد وجود - ث

١١٤٦(.  
 توكلالذين  مسئولي وزارة النقل والمواصالت :الدراسة هذه في بالقيادة اإلدارية ويقصد

 ونويتمتع محددة شخصية بسمات وايتسم نوالذي الكوارث كارثة من إلدارة الميدانية القيادة إليهم
 في التأثير على ينقادروا يكون بحيث والخبرة والتدريب الثقافة من وقدر معينة، قيادية بمهارات
 .آثارها وعلى على الكارثة السيطرة وهو المحدد الهدف لتحقيق وقيادتهمم مرؤوسيه

   - : اإلجراءات المنهجية: ساساد
 . تنتمي هذه الدراسة لنمط الدراسات الوصفية:نوع الدراسة )١
 الشامل لرؤساء على منهج المسح االجتماعيالدراسة اعتمدت : المنهج المستخدم  )٢

اإلدارات المركزية والمهندسين والفنيين العاملين بإدارة االزمات والكوارث داخل وزارة 
 .  النقل والمواصالت

 -: تحددت أدوات جمع البيانات في: أدوات الدراسة )٣
حيث : استبيان للعاملين بإدارة االزمات والكوارث بوزارة النقل المواصالتاستمارة   -  أ

، وذلك بالرجوع إلى التراث النظري واإلطار االستبيانقامت الباحثة بتصميم استمارة 
 المرتبطة بموضوع الدراسة التصوري الموجه للدراسة والرجوع إلى الدراسات السابقة

  .لتحديد العبارات التي ترتبط بكل متغير من المتغيرات الخاصة بالدراسة
  تم عرض األداة على عدد من أعضاء هيئة التدريس : )الصدق الظاهري(صدق األداة

قد تم بناء على رأى المحكمين ف و،حلوانالفيوم و أسيوط واتبكلية الخدمة االجتماعية جامع
وإعادة صياغة %) ٨٠(إلى  عليها االتفاق نسبة تصل لم التي بعض العبارات استبعاد

 .وبناءاً على ذلك تم صياغة االستمارة في صورتها النهائية البعض االخر
 مفردة من ) ٢٠( تم التأكد من ثبات األداة بتطبيقها على عينة قوامها :ثبات األداة

يوما ) ١٥(قها بعد مرور فترة زمنية قدرها العاملين بإدارة األزمات والكوارث، وإعادة تطبي
وتم إيجاد معامل ارتباط سبيرمان بين التطبيقين األول والثاني وتبين أن قيمة معامل 

، كما أن معامل الصدق ٠.٠١ دالة احصائياُ عند مستوى معنوية ٠.٨٦٣= االرتباط
ت االداة ، وهذا يدل على ثبا٠.٩٢٨= الجذر التربيعي لمعامل الثبات = اإلحصائي 

  . وصالحيتها للتطبيق
المسئولين بوزارة النقل والمواصالت من رؤساء اإلدارات المركزية : المجال البشري )٤

 ١٧٦ والبالغ عددهم والمهندسين والفنيين العاملين بإدارة االزمات والكوارث داخل الوزارة
م الموظفين  مفردة نظراً إلجراء بعض التعديالت وعدم استال١٢مفردة، وقد تم استبعاد 

  .الجدد لعملهم خالل فترة جمع البيانات
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 :وزارة النقل والمواصالت وتم اختيارها لألسباب االتية: المجال المكاني )٥
تعدد االزمات والكوارث التي تتعرض لها الوزارة في اآلونة األخيرة سواء كانت   -  أ

ظهرت أ، حيث كوارث طبيعية مثل السيول والفيضانات أو حوادث الطرق والقطارات
 ٢٠١٩مؤشرات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، لعام 

نتج عنها،  ٢٠١٩ عام في حادثة ٥٢٢٠بلغ عدد حوادث السيارات على جميع الطرق  أنه
  . حالة٧٣٧٠بلغ عدد وفيات حوادث الطرق و ، مركبة تالفة٨٣٣٥ مصابا، ٦٠٤٦

  وإبداء الرغبة في مساعدةالبيانات جمع ي عمليةتعاون القيادات اإلدارية بالوزارة ف  - ب
 .الباحثة

 نوفمبر الفترة منبشقيها النظري والعملي استغرقت فترة إجراء الدراسة : المجال الزمنى )٦
 .٢٠٢٠ فبراير إلى ٢٠١٩

استعانت الباحثة ببعض األساليب اإلحصائية لتحليل وتفسير نتائج : األساليب اإلحصائية )٧
 لتحليل SPSS وتم استخدام برنامج  الدراسة،ةالثبات والصدق ألداالدراسة، وفى إجراء 

،  المعيارينحرافاال ،المتوسط الحسابي، التكرارات والنسب المئوية( في بيانات الدراسة
 .)معامل ارتباط سبيرمان، المتوسط المرجح والدرجة النسبية

  :نتائج الدراسة الميدانية :ثامنا
  ١٦٤=      ن   ثينالمبحو وصفيوضح ) ١(جدول رقم 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البیانات األولیة
  ٩.٣٤  ٤٢.٩٤  السن

  ٦.٧  ١٣.٩  مدة العمل
  ٥.٩  ٨.٤  سنوات الخبرة  المھنیة

  :يتضح من بيانات الجدول السابق
 سنة،) ٩.٣٤(سنة بانحراف معياري قدره ) ٤٢.٩٤(أن متوسط سن المبحوثين بلغ  )١

نسان في هذه المرحلة العمرية تتوفر لديه الخبرات والقدرات العلمية  يدل على أن األوهذا
  .والعملية التي تؤهله لمواجهة الكوارث واألزمات بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية

 .سنة) ٦.٧(سنة بانحراف معياري قدره ) ١٣.٩( بلغ مدة العملأن متوسط  )٢
) ٨.٤( بلغ االزمات والكوارثسنوات الخبرة المهنية السابقة في مواجهة أن متوسط   - د

 وهذا يعطى مؤشرا جيداً على أن مسئولي وزارة سنة،) ٥.٩(سنة بانحراف معياري قدره 
النقل والمواصالت العاملين في إدارة األزمات والكوارث لديهم من الخبرة المهنية ما يمكنهم 

    .من مواجهة األزمات والكوارث بشكل فعال وبأعلى أداء ممكن في أقل وقت
  :تالىيتضح من الجدول الو

 النسبة األكبر، وهذا يدل على وهي % ٦٨.٢أن نسبة المبحوثين من الذكور تمثل  )١
  . ضعف الرغبة لدى اإلناث للعمل في هذا المجال نظرا لطبيعته الخاصة
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 % ١.٨ النسبة األكبر، وأن أقل نسبة وهيمن المبحوثين متزوجين % ٥٩.٧وأن نسبة  )٢
عطى نوعا من االستقرار االسرى لنسبة كبيرة من المبحوثين مع  وهذا قد ياألرمل،هم 

  .  على إنجازه في العمل المنوط اليهإيجابيأسرهم مما قد ينعكس بشكل 
من المبحوثين حاصلين على % ٣١ فنجد أن نسبة العلميأما بالنسبة للمؤهل  )٣

يوس العلوم، حاصلين على بكالور% ٢٦.٨بكالوريوس الهندسة وهى النسبة األكبر،  ونسبة 
من % ١٧.٦، وأن  % ١٩.٥ أما الحاصلين على بكالوريوس التجارة يمثلون نسبة

 ٤.٨٧المبحوثين حاصلين على بكالوريوس الخدمة االجتماعية، أما النسبة األقل والتي تمثل
يرجع ذلك إلى عدم وجود وقت فراغ  هذا وقد فهم الحاصلين على ماجستير في الهندسة% 

نتيجة كثرة المهام واألعباء المرتبطة بالعمل الملقاة على عاتقهم، وقد يؤثر كاف لديهم لذلك 
هذا التنوع في المؤهل التعليمي للمبحوثين تأثيراً ايجابياً على استجاباتهم نحو الوعى 

  نتائجمعجاء متفقا  في مواجهة األزمات والكوارث التي يتعاملون معها، وهذا التخطيطي
  .)٢٠٠٨ شفيق،(دراسة 

 مهندسيوهم  % ٢٦.٢ا توزيع المبحوثين حسب الوظيفة فنجد أعلى نسبة هي أم )٤
الميداني باإلضافة  العمل من األكبر الجزء عاتقها على يكون العمليات، وهذه الفئة هي التي

 بالمعامل المركزية كيميائيفي وظيفة  يعملون%  ٢٢.٦، ويليهم نسبة االشرافيهلى مهامهم إ
 اإلدارات الفرعية داخل الوزارة، ويليها المحاسبين بنسبة ديريم% ١٧.٦ للوزارة، ويمثل

من المبحوثين ونجدهم من % ١٠.٩ العالقات العامة نسبة أخصائي، ويمثل %١٥.٢
وهم % ٧.٣الحاصلين على بكالوريوس الخدمة االجتماعية ، والفئة األقل وتمثل نسبة 

الوظيفية مؤشراً  الدرجات كل ثيلرؤساء اإلدارات المركزية بدرجة وكيل الوزارة، ويعد تم
  . إدارة األزمات والكوارث بينهم حول فيما والخبرات اآلراء التكامل وتبادل على تحقيق

من % ٣٤.٧أن نسبة فنجد األزمات والكوارث  إدارة في المشاركة مرات ن عددعو )٥
سبة ، ونشاركوا مرتانمن المبحوثين % ٢٨.٦المبحوثين شاركوا مرة واحدة ويليها نسبة 

 التي الكوارث عدد زيادة على  واضحدليل النتائج فقد شاركوا ثالث مرات، هذه% ٢٣.١
 وهيوأما النسبة األقل  أنواعها، اختالف على النقل والمواصالت قطاع لها تعرض
  .فلم يشاركوا في إدارة األزمات% ١٣.٤
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  ١٦٤= المبحوثين                       نيوضح وصف ) ٢(جدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  المتغیر  بیانات األولیةال  م

  النوع  ١  ٦٨.٢  ١١٢  ذكر
  ٣١.٧  ٥٢  أنثى

  ٣١.٠  ٥١  أعزب
  ٥٩.٧  ٩٨  متزوج
  ٧.٣  ١٢  مطلق

  الحالة االجتماعیة  ٢

  ١.٨  ٣  أرمل
  ٣١  ٥١   ھندسة بكالوریوس

  ٢٦.٨  ٤٤  بكالوریوس علوم
  ١٩.٥  ٣٢  بكالوریوس تجارة

  ١٧.٦  ٢٩  بكالوریوس خدمة اجتماعیة
 المؤھل العلمي  ٣

  ٤.٨٧  ٨  ماجستیر في الھندسة
  ١٥.٢  ٢٥  محاسب

  ٢٦.٢  ٤٣  مھندس عملیات
  ٢٢.٦  ٣٧  كیمیائي

  ١٠.٩  ١٨  إخصائي عالقات عامة
  ١٧.٦  ٢٩  مدیر إدارة 

  الوظیفة الحالیة  ٤

  ٧.٣  ١٢  )وكیل وزارة(رئیس إدارة مركزیة 
  ١٣.٤  ٢٢  ال یوجد

  ٣٤.٧  ٥٧  مرة واحدة
  ٢٨.٦  ٤٧  مرتان

 في المشاركة مرات عدد  ٥
  األزمات والكوارث إدارة

  ٢٣.١  ٣٨  ثالث مرات فأكثر
  %١٠٠= النسبة المئویة  ١٦٤ = المجموع

  ١٦٤=    ن     حسب الدورات التدريبية  ) بحوثينالم(يوضح توزيع ) ٣(جدول رقم 
  لنسبة المئویةا  التكرار  ھل حصلت على دورات تدریبیة   م
  ٣٣.٥  ٥٥  نعم  ١
  ٦٦.٤  ١٠٩  ال  ٢

  %١٠٠  ١٦٤  المجموع

  : يتضح من بيانات الجدول السابق
من المبحوثين لم يحصلوا على دورات تدريبة في مجال التخطيط  % ٦٦.٤أن نسبة  )١

لمواجهة األزمات والكوارث، وهذا يعد مؤشراً لضرورة تعميم الدورات التدريبية على كافة 
بوزارة النقل والمواصالت حتى يتسنى لهم التخطيط لمواجهة األزمات والكوارث العاملين 

  . بناءا على تدريبات نظرية وعملية
 ومن أوجه االستفادة من المبحوثين فقد حصلوا على دورات تدريبية % ٣٣.٥أما نسبة  )٢

  -: من الدورات التدريبية بالنسبة لهم ما يلي
  .والمعرفية العقلية القدرات تنمية  - أ 
  .تحقيقها المطلوب لألهداف األولويات ترتيب على القدرة تنمية  - ب 
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  .والبشرية المادية اإلمكانات توظيف حسنتحسين القدرة على   - ج 
  .الكوارث بإدارة المتعلقة المعارف واستخدام تطبيق على القدرةتنمية   - د 
  وسالمته القرار اتخاذ سرعة بين المواءمة على القدرة إلى التدريب يؤدي  - ه 
  .واإلشرافيه القيادية تالمهارا صقل  - و 
  .األمثل االستثمار واستثماره الوقت إدارة على القدرة لتدريب اينمي  - ز 
 .والتنسيق والتوجيه والمتابعة الرقابة على القدرة التدريب ينمي  - ح 

وهذا يتفق مع اإلطار النظري الخاص بالخصائص الشخصية للقيادة اإلدارية التي تبين  )٣
 اتخاذ حتى تستطيع على أصول القيادة ومتطلباتها ةومدرب ةمؤهل القيادات كونيجب أن ت هأن

و  )٢٠١٨، ناصر(يتفق مع دراسة هذا ، و ألبعادهاةً ومدركةقرارات واعي
)Irwin,2010 ( ي القطاعات الْحكومية ضرورة تأهيل وتدريب فيالْكوادر الْبشرية ف

  .للتعامل مع األزمات والكوارث بكفاءة
  -:  فيما يلي تتمثل الدورات التدريبية فنجدهاوأما أسباب عدم االستفادة من

  . معلومات نظرية دون التعرض لحاالت تطبيقيةعلىتركيز الدورات   - أ 
  .عدم تنوع التخصصات التي تحاضر في الدورات التدريبية  - ب 
  .التعارض بين مواعيد تنفيذ التدريب ومواعيد العمل  - ج 
  .ات والكوارث في مواجهة األزمالقياديعدم تناول الدورات لطبيعة العمل   - د 

    ١٦٤ =استجابات المبحوثين حول مبادئ التخطيط          نيوضح ) ٤(جدول رقم 
  االستجابات

التخطیط التي تلتزم بھا القیادات  مبادئ  م
  ال  إلى حد ما  نعم  اإلداریة

مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

١  
لمواجھة الكوارث واألزمات  خطة وضع

مكانیات الموارد واإل بما یتفق مع
  المتاحة

٢.٤٦  ٤٠٤  ١٨ ٥٢  ٩٤  

برامج  إلى الخطة وأھدافھا تحویل  ٢
 ٢.٤٠  ٣٩٤  ١٩  ٦٠  ٨٥  تفصیلیة

ومحددة  عمل واضحة خطة وضع ٣
  ٢.٣٧  ٣٨٩  ٢٤  ٥٥  ٨٥  األدوار والمسؤولیات

 الجھات بین والتعاون التنسیق تحقیق  ٤
 ٢.٣١  ٣٧٩  ٢٤  ٦٥  ٧٥  الكارثة في مواجھة  المشاركة

 إلدارة والمالئمة الكافیة ططالخ إیجاد  ٥
 ٢.٢٥  ٣٦٩ ٣٠  ٦٣  ٧١  تنفیذھا على والتدریب الكوارث

 حدود لھا الموضوعة الخطة برامج  ٦
  ٢.٣٢  ٣٨١ ١٣  ٨٥  ٦٦  زمنیة محددة

٧ 
 وتجارب خطط القادة في مشاركة
 محلیًا الكوارث بإدارة تتعلق فرضیة
  وعالمیًا وإقلیمیًا

٢.٢٠  ٣٦٢ ٢١  ٨٨  ٥٥  

٨  
 كوارث مواجھة نتائج من االستفادة

 وعالمیًا وإقلیمیًا محلیًا سابقة
  

٢.٢٠  ٣٦٢ ٢١  ٨٨  ٥٥ 
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  االستجابات
التخطیط التي تلتزم بھا القیادات  مبادئ  م

  ال  إلى حد ما  نعم  اإلداریة
مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

 وعدم والتعلیمات األوامر وضوح  ٩
 ٢.٤٠  ٣٩٥ ١١  ٧٥  ٧٨  تضاربھا

 في المتطورة الحدیثة التقنیات استخدام  ١٠
 ٢.٢٥  ٣٧٠  ٢٢  ٧٨  ٦٤  الكوارث إدارة

 ٢٣.٢٠  ٣٨٠٥  ٢٠٣  ٧٠٩  ٧٢٨ المجموع  
  ٢.٣٢  ٣٨٠.٥  ٢٠.٣  ٧٠.٩  ٧٢.٨ المتوسط الوزني  
   %١٠٠  ١٢.٣ ٤٣.٢  ٤٤.٣ النسبة  
     %٧٧.٣٣  الدرجة النسبیة  

 بإدارة األزمات والكوارث القيادات اإلدارية أن :يتضح من بيانات الجدول السابق
نسبية قدرها  بدرجةالتخطيط  مبادئبتطبيق  تلتزم التابعة لوزارة النقل والمواصالت

  -: كما يلي وجاءت هذه المبادئ  %٧٧.٣٣
الموارد  لمواجهة الكوارث واألزمات بما يتفق مع خطة وضع(جاء في المرتبة األولى  )١

 وهذا يوضح أن خطة المواجهة التي ،٢.٤٦بمتوسط مرجح قدره ) واإلمكانيات المتاحة
تضعها القيادات اإلدارية عند التعامل مع الكوارث واألزمات يجب أن تتناسب مع 

وهذا قد يساعد في تحويل . لمتاحة في المؤسسة وفى المجتمع المحيطاإلمكانيات والموارد ا
أهداف الخطة التي تسعى لتحقيقها إلى برامج ومشروعات تفصيلية في ضوء هذه 

 وضوح األوامر والتعليمات الصادرة وعدم حدوث التضارب وهذا ما المتاحة معاإلمكانيات 
 األوامر برامج تفصيلية، وضوح لىإ الخطة وأهدافها تحويل(جاء في المرتبة الثانية 

ن تكون خطة العمل التي تم وضعها أو. ٢.٤٠بمتوسط مرجح ) تضاربها وعدم والتعليمات
واضحة ومحدد بها المهام واألدوار والمسئوليات لكل عضو داخل الوزارة وهذا ما جاء في 

 مرجح بمتوسط) ومحددة األدوار والمسؤوليات عمل واضحة خطة وضع(المرتبة الثالثة 
زمنية محددة وجاء ذلك في  ، مع مراعاة أن تكون برامج هذه الخطة لها حدود٢.٣٧

 بأن )٢٠٠٤،الضويحى(، وهذا يتفق مع دراسة ٢.٣٢المرتبة الرابعة بمتوسط مرجح 
  .وضع الخطة واضحة ومحددة هو أساس نجاح عملية مواجهة األزمات

في مواجهة  المشاركة الجهات نبي والتعاون التنسيق تحقيق(جاءت المرتبة الخامسة  )٢
، وهذا يوضح أن خطة المواجهة للكوارث واألزمات ٢.٣١بمتوسط مرجح قدره ) الكارثة

ن يتعاونوا معا أ تنجح يجب أن تتعاون الجهات المشاركة كال حسب مهمته ووظيفته ولكي
 كافيةال الخطط إيجاد(وقد جاءت المرتبة السادسة . حتى تتم خطة المواجهة على أكمل وجه

 في المتطورة الحديثة التقنيات تنفيذها، استخدام على والتدريب الكوارث إلدارة والمالئمة
، وهذا يدل على أنه يجب وضع خطط مالئمة ٢.٢٥بمتوسط مرجح ) الكوارث إدارة

 للخطة مع النظريلمواجهة الكوارث مع مراعاة القدرة على التنفيذ أي يتوافق الجانب 
  .التطورات في إدارة الكوارث لمواكبة الحديثة التقنياتمراعاة استخدام  مع التطبيقيالواقع 
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 بإدارة تتعلق فرضية وتجارب خطط القادة في مشاركة(أما المرتبة السابعة واألخيرة  )٣
 وإقليمياً محلياً سابقة كوارث مواجهة نتائج من وعالمياً، االستفادة وإقليمياً محلياً الكوارث
، وهنا يجب مشاركة القيادات في وضع الخطط ٢.٢٠مرجح جاءت بمتوسط ) وعالمياً

الفرضية لمواجهة الكوارث ومتابعة التنفيذ مع االستفادة من نتائج الكوارث السابقة على 
  . المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

التي تبين أن أحد الخطوات التي تتخذها المنظمة ) Cross,2009(ويتفق هذا مع دراسة  )٤
لة إلدارة األزمات هي وضع مبادئ توجيهية للمديرين والمشرفين لمنع لوضع خطة فعا

  .وقوع األزمات
    ١٦٤ =المبحوثين حول أهمية التخطيط            ن استجاباتيوضح ) ٥(جدول رقم 

  االستجابات
  ال  إلى حد ما  نعم  التخطیط ألھمیة القیادات اإلداریة إدراك  م

مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

 ٢.٣٩  ٣٩٣  ١٢  ٧٥  ٧٧   المشكالت وتحلیل الموقف تقییم  ١
 ٢.٤٢  ٣٩٧  ١٥  ٦٥  ٨٤  المتاحة األمثل للموارد االستغالل  ٢

األفضل لمواجھة  األسالیب معرفة ٣
  ٢.٣٩  ٣٩٣  ٢٢  ٥٥  ٨٧  الكوارث واألزمات

للتعامل مع  بدیل من أكثر التخطیط یوفر  ٤
 ٢.٤٢  ٣٩٨  ١٤  ٦٦  ٨٤  الكوارث واالزمات 

 الالزم لألھداف األولویات ترتیب  ٥
 ٢.٥٢  ٤١٤ ١١  ٦٥  ٩٧  تحقیقھا

 واألسالیب الطرق أفضل اختیار  ٦
 ٢.٣٧  ٣٩٠ ٢٤  ٥٤  ٨٦  الكارثة لمواجھة

 على المشاركین میدانیا من الحصول  ٧
  ٢.٤٥  ٤٠٢ ٢٠  ٥٠  ٩٤  العملیات سیر عن معلومات

  ٢.٣٥ ٣٨٦  ١٧  ٧٥  ٧٥  األحداث إلیھ ستؤول ما توقع ٨

 في المشاركة الجھات بین التنسیق ٩
  ٢.٣٥  ٣٨٦  ٢٩  ٤٨  ٨٧  الكارثة مواجھة

مراعاة التوقیت الزمنى واختیار الوقت   ١٠
  ٢.٣٧ ٣٨٩  ١٤  ٧٥  ٧٥  المناسب للتدخل

  ٢.٤٣ ٤٠٠  ١٧  ٥٨  ٨٩  المسئولیات وتحدید األدوار توزیع ١١
  ٢٦.٥١  ٤٣٤٨  ١٩٥  ٦٧٤  ٩٣٥  المجموع  
  ٢.٤١  ٣٥٩.٢  ١٧.٧  ٦١.٢٧  ٨٥ المتوسط الوزني  
  %١٠٠  ١٠.٨  ٣٧.٣٦  ٥١.٨ النسبة  
% ٨٠.٣٣ الدرجة النسبیة      

 القيادات اإلدارية بإدارة األزمات والكوارث  أن:يتضح من بيانات الجدول السابق
  . %٨٠.٣٣التخطيط بدرجة نسبية قدرها  التابعة لوزارة النقل والمواصالت تدرك أهمية

  : أهمية التخطيط بالترتيب التالىوجاءت
  بمتوسط مرجح )تحقيقها الالزم لألهداف األولويات ترتيب(لمرتبة األولى جاءت في ا )١

 وهذا يدل على أهمية تحديد األهداف من خطة مواجهة الكوارث واألزمات وترتيب ٢.٥٢
 بناء على المعلومات التي يتم الحصول عليها من  ذلكأولوياتها حسب درجة أهميتها، ويتم
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ن طبيعة الكارثة ودرجة تأثيرها، وجاء ذلك في المرتبة  عالميدانيالمسئولين في الواقع 
بمتوسط مرجح ) العمليات سير عن معلومات على المشاركين ميدانيا من الحصول(الثانية 
 ، ٢.٤٣بمتوسط مرجح ) المسئوليات وتحديد األدوار توزيع(، وجاءت المرتبة الثالثة ٢.٤٥

 فرد لدوره المنوط إليه والقيام به على لتبين أن األساس في تنفيذ خطة المواجهة معرفة كل
  .أدوار األعضاء اآلخرينبين التنسيق وأكمل وجه مع التعاون 

 بديل من أكثر التخطيط المتاحة، يوفر األمثل للموارد االستغالل(أما المرتبة الرابعة  )٢
 يتم تنفيذ لكي، وذلك ٢.٤٢ فقد جاءت بمتوسط مرجح) للتعامل مع الكوارث واألزمات

مواجهة باستثمار كافة الموارد واالمكانيات المتاحة بشكل جيد، مع مراعاة وجود خطة ال
إن في  )٢٠٠٧العتيبي،  (وهذا يتفق مع نتائج دراسة الكارثة،الخطط البديلة للتعامل مع 

 وهى ومثالية استخدامها اإلمكانيات توظيفأساس خطة المواجهة هو قدرة القيادات على 
 تحديد بدائل الحل، اختيار في) Cross,2009( ودراسة ،ساسيةأحد المهارات التخطيط األ

  . عند التعامل مع األزماتالبديل األمثل
  تقييمواألزمات،األفضل لمواجهة الكوارث  األساليب معرفة(أما المرتبة الخامسة  )٣

 يتم مواجهة لكي، يوضح ذلك انه ٢.٣٩مرجح جاءت بمتوسط ) المشكالت وتحليل الموقف
وارث بصورة ناجحة يجب تقييم الموقف تقييماً جيداً ومعرفة أفضل أساليب والك األزمات

المواجهة، ثم اختيار أفضل الطرق مع مراعاة عامل الوقت عند مواجهة الكارثة وهذا جاء 
الكارثة، مراعاة التوقيت  لمواجهة واألساليب الطرق أفضل اختيار(في المرتبة السادسة 

  .٢.٣٧بمتوسط مرجح ) للتدخلالزمنى واختيار الوقت المناسب 
يجب وضع مجموعة من التنبؤات والتوقعات المستقبلية مع التنسيق بين الجهات  )٤

المشاركة في مواجهة الكوارث ووضوح دور كل جهة حتى ال يحدث تضارب في أداء 
األحداث،  إليه ستؤول ما توقع(األدوار المنوطة لكل جهة وهذا ما جاء في المرتبة السابعة 

 ويتفق هذا مع .٢.٣٥بمتوسط مرجح ) الكارثة مواجهة في المشاركة الجهات بين يقالتنس
 طريق عن األمنية األزمة بمسار التنبؤ التي أوضحت أهمية )٢٠١٣عبد الشافى،(دراسة 
 وإمكانية المحتملة وأثارها المختلفة العوامل وتقدير األحداث تطور احتماالت دراسة

 .عليها السيطرة
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  ١٦٤   =استجابات المبحوثين حول مهارات التخطيط           نيوضح ) ٦(جدول رقم 
  االستجابات

 في توافرھا المطلوب المھنیة المھارات  م
  ال  إلى حد ما  نعم  االداریة  القیادة

مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

 والقیم مع األھداف بما یتفق القرار اتخاذ  ١
  2.44 401  12 67 85 .المرغوبة في المجتمع

نجاح  وعوامل بمعوقات التنفیذ التنبؤ  ٢
 2.36  388 15  74  75 .خطة مواجھة الكوارث

  2.40  394  8  82  74  االحتماالت وتوقع الكارثة تقییم ٣

 والمادیة اإلمكانیات البشریة توظیف  ٤
 2.35  387  14  77  73  األمثل االستخدام واستخدامھا

 الجھات جھود تنسیق على القدرة  ٥
 2.5  410 15  52  97  الكارثة في مواجھة ركةالمشا

 2.58  424 14  40  110  واستثماره الوقت إدارة على القدرة  ٦

تنفیذ خطة  عن صعوبات فني تقریر إعداد ٧
  2.47  406 10  66  88  مواجھة الكوارث

 2.54 417 10  55  99  والتوجیھ والمتابعة الرقابة على القدرة  ٨

 اركینوالمش المرؤوسین وتشجیع تحفیز  ٩
  2.53  416 13  50  101  المعنویة روحھم ورفع

  2.39  393 22  55  87   المشكالت تحلیل على القدرة  ١٠
  2.42  398 14  66  84  المفاجئة المواقف في التصرف حسن  ١١

 إدارة مراحل مع التعامل في الواقعیة ١٢
  2.25 370  33  56  75  الكارثة

 في والمشاكل الخالفات حل على القدرة ١٣
  2.52 414  11  56  97  العمل فریق

١٤  
 المعلومات إیصال وضوح على القدرة

 والتوجیھات للرؤساء، والتعلیمات
  للمرؤوسین والمشاركین

77  75  12  393 2.39  

  2.42 397  15  65  84  القرار مع سالمتھ اتخاذ سرعة  ١٥
  36.63 6008 218  936  1306  المجموع  
  2.44  400.5  14.5  62.4  87.0 المتوسط الوزني  
  % 100   8.86 38.04 53.0 النسبة  
   80.69 %   الدرجة النسبیة  

 القيادة في توافرها المطلوب المهنية أن المهارات :يتضح من الجدول السابق
اإلدارية بإدارة األزمات والكوارث التابعة لوزارة النقل والمواصالت جاءت بدرجة نسبية 

  :يب التالىت بالترهي% ٨٠.٦٩ قدرها
 .واستثماره الوقت إدارة على القدرة )١
  .والتوجيه والمتابعة الرقابة على القدرة )٢
  .المعنوية روحهم ورفع والمشاركين المرؤوسين وتشجيع تحفيز )٣
 الجهات جهود تنسيق على  القدرةالعمل، فريق في والمشاكل الخالفات حل على القدرة )٤

  .الكارثة في مواجهة المشاركة
  .ة مواجهة الكوارثتنفيذ خط عن صعوبات فني تقرير إعداد )٥
  .المجتمعالمرغوبة في  والقيم مع األهداف بما يتفق القرار اتخاذ )٦
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المواقف الحرجة  في التصرف القرار وسالمته، حسن اتخاذ المؤامة بين سرعة )٧
  .والمفاجئة

  .االحتماالت وتوقع الكارثة تقييم )٨
 تالمعلوما إيصال وضوح على المواقف والمشكالت، القدرة تحليل على القدرة )٩

  .للمرؤوسين والمشاركين والتوجيهات للرؤساء، والتعليمات
  .نجاح خطة مواجهة الكوارث وعوامل بمعوقات التنفيذ التنبؤ )١٠
  .األمثل االستخدام واستخدامها والمادية اإلمكانيات البشرية توظيف )١١
 .الكارثة إدارة مراحل مع التعامل في الواقعية )١٢
 هي القيادة أن التي أكدت) (Demiroz and Kapucu,2012دراسة ويتفق هذا مع  )١٣

 وكل الكارثة وبعد وأثناء القيادة قبل خالل من والكوارث الطوارئ إدارة نجاح عناصر همأ
  . مختلفة وخصائص صفات إلى تحتاج القائد من مختلفة مهارة تتطلب مرحلة

ة القيادات اإلدارية بوزارة النقل والمواصالت في حاجة إلى تنمي توضح هذه النتائج أن )١٤
مهاراتهم وقدراتهم التخطيطية من خالل الدورات التدريبية التي تمكنهم من أداء عملهم 

  ).٢٠١٢ هرجه،أبو (مع دراسة أيضا  يتفق أفضل، وهذابشكل 
  ١٦٤   =       نمرحلة ما قبل األزمةاستجابات المبحوثين في يوضح ) ٧(جدول رقم 

  االستجابات
التخطیط التي تلتزم  وخطوات مراحل  م

  ال  إلى حد ما  نعم   اإلداریة بھا القیادات
مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

 إشارات بتحدید العلیا اإلدارة تقوم  ١
 2.45  402  15  60 89  األزمات والكوارث حدوث

 عن كافیة معلومات قاعدة تأسیس  ٢
  2.52  414  5  68 91  مواجھتھا وأسالیب الكوارث

 متوقعال معلومات لألماكن قاعدة بناء ٣
  2.47  406  10  66  88  بھا كوارث حدوث

تحدید نوع المعلومات وتوقیتات   ٤
 2.5  410  16  50  98  صدورھا

التحلیل  على قادر لألزمات فریق تشكیل  ٥
 2.43  399 14  65  85  األزمة حدوث إلشارات

المشاركة  والجھات العاملین إبالغ  ٦
 2.53  416 6  64  94  منھم المطلوبة واألدوار بالمھام

 خطة مواجھة الكوارث وضع أھداف ٧
 2.54  417 10  55  99  قبل إقرارھا

 2.53  416 13  50  101  مراحل الخطة إلى تقسیم  ٨

٩  
 ضوء الموارد خطة المواجھة في وضع

 والمادیة والبشریة والتنظیمیة المالیة
  التنفیذ الالزمة لنجاح

97  60  7 418  2.54  

 الواردة لتنفیذ البرامج أولویات وضع  ١٠
 2.46  405 10  67  87  في خطة مواجھة الكوارث

  2.36  388 17  70  77  المتوقعة غیر لالزمات التخطیط  ١١

 مع للتعامل المختصة الجھات استعداد  ١٢
  2.40  394 12  74  78  حدوثھا فور الكوارث
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  االستجابات
التخطیط التي تلتزم  وخطوات مراحل  م

  ال  إلى حد ما  نعم   اإلداریة بھا القیادات
مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

 إدارة لفریق الصالحیات تفویض  ١٣
  2.42  397 15  65  84  حدوثھا حال األزمة مع األزمات للتعامل

  2.31  380  25  62  77  إعطاء التعلیمات والتحذیرات   ١٤
  34.52  5662  175  876  1245 المجموع  
  2.46  404.4  12.5  62.5  88.9 المتوسط الوزني  
  %100  7.6 38.15  54.2 النسبة  
   82.20%  الدرجة النسبیة  

 القيادات اإلدارية بإدارة األزمات والكوارث  أن:يتضح من بيانات الجدول السابق
 تقوم بخطوات محددة في مرحلة ما قبل األزمة جاءتالتابعة لوزارة النقل والمواصالت 

   :وهذه الخطوات تظهر فيما يلي% ٨٢.٢٠ بدرجة نسبية قدرها
ضوء  خطة المواجهة في وضع، وقبل إقرارها خطة مواجهة الكوارث وضع أهداف - ١

  .التنفيذ حالالزمة لنجا والمادية والبشرية والتنظيمية المالية الموارد
  في مواجهةالمشاركة والجهات العاملين إبالغ قبل تنفيذها، ومراحل الخطة إلى تقسيم - ٢

  .منهم المطلوبة واألدوار  بالمهامالكوارث واألزمات
  .مواجهتها وأساليب الكوارث عن كافية معلومات قاعدة تأسيس - ٣
   .تحديد نوع المعلومات وتوقيتات صدورها - ٤
  .بها كوارث حدوث المتوقع ماكنألعن امعلومات  قاعدة بناء - ٥
 .الواردة في خطة مواجهة الكوارث لتنفيذ البرامج أولويات وضع - ٦
  .األزمات والكوارث حدوث إشارات بتحديد العليا اإلدارة تقوم - ٧
  .األزمة حدوث التحليل إلشارات على قادر لألزمات فريق تشكيل - ٨
  .حدوثها الح األزمة مع األزمات للتعامل إدارة لفريق الصالحيات تفويض - ٩

  .حدوثها فور الكوارث مع للتعامل المختصة جهات الجيد للستعداداال -١٠
  . الالزمةإعطاء التعليمات والتحذيرات -١١
  .المتوقعة غير لالزمات التخطيط -١٢

جاءت بدرجة نسبية قدرها فقد مرحلة األزمة أما الخطوات المتبعة في 
  :يليكما ) ٨جدول رقم ( الجدول التالى تظهر فيو% ٨٢.١١

  .ميدانياً الكارثة إلدارة والمهارات الخبرات ذوي من القادة تياراخ - ١
  .الكوارث في إدارة وحديثة فعالة اتصاالت شبكة وجود - ٢
  .طبيعتها مع يتالءم بشكل األزمة مع التعامل - ٣
  .زمني واضح لتنفيذ خطة المواجهة برنامج وضع - ٤
  .من تفاقم األزمة للحد المناسب القرار على اتخاذ المقدرة األزمات إدارة فريق لدى يتوفر -٥
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  .القرارات اتخاذ في خطة المواجهة في وبعض المشاركين تفويض المساعدين - ٦
 حدوث منع على العمل، زمنية قصيرة لألزمة خالل فترة المسببة في العوامل التحكم - ٧

  .الرئيسية عن األزمة تنتج فرعية أزمات
  .لألزمة فقةالمرا من األضرار للتقليل بكفاءة الطوارئ إجراءات استخدام - ٨
  .تحقيق أهدافها في فشل خطة مواجهة الكوارث لتحديد مدى نجاح أو تقرير كتابة - ٩

  ١٦٤   =  ن           مرحلة األزمةاستجابات المبحوثين في يوضح ) ٨(جدول رقم 
  االستجابات

التخطیط التي تلتزم  وخطوات مراحل  م
  ال  إلى حد ما  نعم  بھا القیادات اإلداریة 

مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

 بكفاءة الطوارئ إجراءات استخدام  ١
  2.36  388  15 74 75  لألزمة المرافقة من األضرار للتقلیل

في  وحدیثة فعالة اتصاالت شبكة وجود  ٢
 2.58  424 9  50  105  الكوارث  إدارة

 مع یتالءم بشكل األزمة مع التعامل ٣
  2.51  412  14  52  98  طبیعتھا

لألزمة  المسببة واملفي الع التحكم  ٤
  2.40  394  8  82  74  زمنیة قصیرة خالل فترة

 فرعیة أزمات حدوث منع على العمل  ٥
 2.40  394 12  74  78  الرئیسیة عن األزمة تنتج

٦  
 المقدرة األزمات إدارة فریق لدى یتوفر

من  للحد المناسب القرار على اتخاذ
  تفاقم األزمة 

85  67  12 401  2.44 

ني  واضح لتنفیذ خطة زم برنامج وضع ٧
 2.49  409 18  47  99  المواجھة

 وبعض المشاركین تفویض المساعدین  ٨
 2.43  399 10  73  81  القرارات اتخاذ في خطة المواجھة في

 الخبرات ذوي من القادة اختیار  ٩
  2.63  432 8  44  112  میدانیًا الكارثة إلدارة والمھارات

خطة فشل  لتحدید مدى نجاح أو تقریر كتابة  ١٠
  2.35  387 14  77  73  تحقیق أھدافھا في مواجھة الكوارث

  24.63  4040  120  640  880 المجموع  
  2.46  404  12  64  88 المتوسط الوزني  
  100 % 7.3 39.02  53.6 النسبة  
   82.11 %  الدرجة النسبیة  

  ١٦٤   =        ن األزمةبعدمرحلة ما استجابات المبحوثين في يوضح ) ٩(جدول رقم 
  االستجابات

التخطیط التي تلتزم  وخطوات مراحل  م
  ال  إلى حد ما  نعم  بھا القیادات اإلداریة 

مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

١  
 التي تأثرت المختلفة المواقع تزوید

 الستعادة الالزمة بالموارد باألزمة
  النشاط االعتیادي

99 55 10  417  2.54  

 لألماكن محاولة إعادة الحیاة الطبیعیة  ٢
 2.48  408 9  66  89  المتأثرة واألفراد المتأثرین باألزمة   

٣ 
 المشاركین وتشجیع لتحفیز نظام إیجاد

 روحھم ورفع الكوارث إدارة في
  المعنویة

86  71  7  407  2.4  

٤  
األزمات  من والعبر الدروس استخالص

 لالستفادة محاولة التي تم مواجھتھا في
  تملةالمح مواجھة األزمات منھا في

101  49  14  415  2.53  
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  االستجابات
التخطیط التي تلتزم  وخطوات مراحل  م

  ال  إلى حد ما  نعم  بھا القیادات اإلداریة 
مجموع 
  األوزان

المتوسط 
  المرجح

 األزمات من المستفادة الدروس تعمیم  ٥
 2.5  410 15  52  97  والتدریب التعلم لغایات السابقة وذلك

٦  
خطة مواجھة الكوارث لمعرفة  تقییم
 الجزئیة والھدف تحقیق األھداف مدى

  العام للخطة
110  40  14 424  2.58  

 إدارة وخطط برامج تحسین على العمل  ٧
 2.52  414 10  58  96  األزمات

 17.65  2895  79  391  678 المجموع  
  2.52  413.5  11.2  55.85  96.8 المتوسط الوزني  
  % 100  6.8 34.05  59.05 النسبة  
   84.05%  الدرجة النسبیة  

 القيادات اإلدارية في مرحلة ما بعد األزمة  أن:يتضح من بيانات الجدول السابق
وهذه الخطوات تظهر فيما % ٨٤.٠٥رجة نسبية قدرها تقوم بعدد من الخطوات جاءت بد

  :يلي
المحدد  العام الجزئية والهدف تحقيق األهداف خطة مواجهة الكوارث لمعرفة مدى تقييم )١

  .للخطة
النشاط  الستعادة الالزمة بالموارد باألزمة التي تأثرت المختلفة المواقع تزويد )٢

  .االعتيادي
منها  لالستفادة محاولة لتي تم مواجهتها فياألزمات ا من والعبر الدروس استخالص )٣

  .المحتملة مواجهة األزمات في
  .األزمات إدارة وخطط برامج تحسين على العمل )٤
  .والتدريب التعلم لغايات السابقة وذلك األزمات من المستفادة الدروس تعميم )٥
  .باألزمةمحاولة إعادة الحياة الطبيعية لألماكن المتأثرة واألفراد المتأثرين  )٦
 .المعنوية روحهم ورفع الكوارث إدارة في المشاركين وتشجيع لتحفيز نظام إيجاد )٧
األزمات والكوارث  عن الناتجة اآلثار إلزالة من خالل ما سبق نجد أن هناك ضرورة )٨

 بإعادة مع االهتمام للمكان الطبيعي الوضع ومحاولة إعادة الممكنة بأقل الخسائر والخروج
  .مات والكوارثالتوازن للمتضررين من األز

ة، ومرحلة ما بعد األزم، ومرحلة التعامل مع األزمةمرحلة ما قبل (وهذه المراحل  )٩
 النظري المرتبط بمراحل إدارة األزمة وأيضا مع رتتفق مع ما تم عرضه في اإلطا) األزمة

  ).٢٠١٨، ناصر (دراسةمراحل إدارة األزمة في 
دارية عند مواجهة الكوارث أما معوقات ممارسة الوعي التخطيطي للقيادات اإل

  :يليواألزمات في وزارة النقل والمواصالت فنجدها تظهر فيما 
  .بالكارثة المتعلقة المعلومات ووضوح دقة عدم )١
 .الكارثة ومالبسات بظروف الجيد اإللمام عدم )٢
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 .الكوارث لمواجهة المخصصة البشرية نقص القوى )٣
 .الكارثة وإدارة ةلمواجه الالزمة البشرية الكوادر تأهيل النقص في )٤
 .أدوراها وضوح وعدم الكارثة بإدارة المعنية الجهات بين التنسيق ضعف )٥
 .الكوارث لمواجهة المخصصة واألجهزة والمعدات نقص اآلليات )٦
 .المختصين قبل من الكارثي الموقف تقييم في الدقة عدم )٧
 .والبشرية المادية الموارد من الالزم الدعم ووصول طلب تأخر )٨
 .الكارثة إلدارة واضحة تعليمات أو ظامن وجود عدم )٩

 .المعنية األطراف إلى المعلومات وإيصال االتصال صعوبة أو ضعف )١٠
 .المتغيرات مع والتعامل الكارثة تطورات لمواجهة بديلة خطط وجود عدم )١١
 .العليا القيادة قبل من فيه التردد أو القرار اتخاذ في التباطؤ )١٢
 .القرار مركزيةو للقائد المخولة الصالحيات محدودية )١٣
 .الموقف تهوين أو تهويل )١٤

 الالزمة لممارسة القيادات اإلدارية للوعي التخطيطي عند مواجهة الكوارث المقترحات
  واألزمات في وزارة النقل والمواصالت

تعزيز ثقافة الحد من الكوارث الطبيعية بما في ذلك محاولة منع الكوارث إن أمكن  )١
  . واإلنقاذصديوالتوالتخفيف منها والتأهل لها 

إنشاء نظام مسئول عن الدفاع المدني داخل المؤسسات والهيئات يعمل بنظام اليوم  )٢
الكامل تكون مهمته المواجهة األولية للكارثة لحين وصول فريق اإلنقاذ والمواجهة مع 

 . ضرورة توفير اإلمكانيات ووسائل االتصال الجديدة
الدولة والشركات من جانب وارث االستثمار في مجال الحد من اخطار الك زيادة )٣

  .ومؤسسات التمويل
 من خالل إلدارة األزمات والكوارثضرورة العمل على تأصيل منهجية متكاملة  )٤

زمات في مختلف  لألالناجحة األساسية التي تتسم بها اإلدارة توفير العناصرزيادة 
  .مراحلها

  .ثضرورة توفير أناس مدربين ومؤهلين في إدارة األزمات والكوار )٥
 بحيث وزارة النقل والمواصالت في بإدارة األزمات والكوارث خاصة مديرية إنشاء )٦

  .المستقل الوظيفي كادرها لها يكون
 .والكوارث األزمات إلدارة التخطيط مجال في تخصصية تدريبية دورات عقد )٧
 يكون بحيث للموظفين بإدارة األزمات والكوارث متعلقة يةتدريب وحزم برامج تنفيذ )٨

 أقل يحقق بما معها والتعامل حدوثها حال في مواجهة األزمات على المقدرة لديهم
 .نهائيا تالشيها أو راضراأل
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وزارة النقل  به تأخذ الذي التخطيط لمبدأ مكمل كجزء لألزمات التخطيط بمبدأ األخذ )٩
 .عملها في والمواصالت

 .سسات الحكوميةمؤال في اإلدارية القيادات اختيار في واضحة معايير بناء على العمل )١٠
 المستقبلية القيادات نفوس في واالنتماء والتعاون الجماعي والعمل العدالة قيم غرس )١١

  .القادة اختيار بناء عملية في القياديين والممارسين الخبرة ذوي خالل إشراك من
تنميتها  في وتساهماإلدارية  القيادة مبادئ على التدريب تتضمن للقادة عمل ورش عقد )١٢

  .مستمر بشكل
 المؤسسات وقيادة الحديثة اإلدارية األساليب على وتدريبهم القادة عدادإ معاهد تطوير )١٣

  .المتالحقة التقنية ظل التطورات في
 اإلداريين عمل في والضعف القوة نقاط على للوقوف تقويمية دراسات عمل ضرورة )١٤

 .األزمات الكوارث ومع تعاملهم خالل وزارة النقل والمواصالت في العاملين
إدارة  باإلجراءات االستراتيجية في يهتم النقل والمواصالت نموذجا وزارة تتبنى أن )١٥

 المراحل وفق األزمة الكارثة أو لمواجهة التخطيط يتم أن على األزمات والكوارث
 واألدوار إطار العمليات في وذلك وقوعها) بعد ،أثناء قبل، (الثالث الزمنية

 على يشتمل والذي  وزارة النقل والمواصالتفي العاملين لإلدارييناالستراتيجية 
 .والتقويم ،االتصال ،التخطيط ،البحوث :مهمة مثل مراحل

 عالقة لها التي الفرضية والتجارب الخطط في القيادات اإلدارية مشاركة وتشجيع دعم )١٦
 وتجارب خبرات من واالستفادة وعالميا وإقليميا، ،والكوارث محليابإدارة األزمات 

 .قدمةالمت الدول
 والتمارين التجارب، وتكثيف الكوارث، إلدارة والمالئمة الكافية الخطط عدادإ )١٧

 .تنفيذها على الفرضية للتدريب
كوارث  حدوث المتوقع األماكن عن معلومات قاعدة وبناء المحتملة، المخاطر تحليل  )١٨

  .بها
 هتمامواال مواجهتها، وأساليب المحتملة، الكوارث عن كافية معلومات قاعدة تأسيس )١٩

  .الموضوع المتعلقة بهذا والدراسات البحوث بتشجيع وتوفير
 الميدانية إدارته أثناء القرارات اتخاذ في وحرية واسعة، صالحيات داتايالق منح )٢٠

 والتموينية اإلدارية، والمستلزمات اإلعاشة، لتأمين مالية مبالغ للكوارث وتخصيص
 .الضرورية

ة مع وضع معايير كمية وكيفية لقياس شدة مواجهال وختاما عمل تقييم دوري لخطط  )٢١
األزمات والكوارث ووضع الخطط البديلة ونماذج محاكاة للتعامل مع األزمات 

  . والكوارث
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  قائمة المراجع
  المراجع العربية: أوالً

، "المجتمع االفتراضي والوعي التخطیطي لدى الشباب الجامعي:" )٢٠١٦(إبراھیم، ھشام عزت حسنین، 
، مجلة الخدمة االجتماعیة، الجمعیة المصریة لألخصائیین االجتماعیین، كلیة الخدمة ٥٥د ینایر، العد

  . االجتماعیة، جامعة حلوان
إطار مقترح الستخدام اإلنذار المبكر في إدارة االزمات : ")٢٠٠٩(أبو عایش، منال عبد الكریم فتح اهللا، 

  .شمس، معھد الدراسات والبحوث البیئیة، جامعة عین "البیئیة
 تحسین في كمتغیر االجتماعیین لألخصائیین التخطیطي الوعي:" )٢٠١٢(علي  إبراھیم محمد ھرجھ، أبو

االجتماعیة،  الخدمة كلیة ،٨والعشرون، مارس، ج  الخامس الدولي ، المؤتمر"ألدوارھم التخطیطیة أدائھم
   .حلوان جامعة

  .العربي، القاھرة الفكر دار ،"العالجو األسباب-األزمات إدارة "):٢٠٠٢(أحمد،  إبراھیم أحمد،
 دراسة حالة كوارث الطائرات -إدارة االزمات والكوارث بمطار الخرطوم: ")٢٠١١(أدم، محمد عثمان محمد، 

، رسالة ماجستیر، قسم اإلدارة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة والسیاسیة، "٢٠١٠ حتى ١٩٩٨من 
  .جامعة أفریقیا العالمیة، الخرطوم

  .سویسرا جینیف، ،"من الكوارث للحد الدولیة االستراتیجیة مصطلحات" ):٢٠٠٩ (المتحدة، األمم نةأما
 الكبرى المستشفیات الحكومیة في األزمات إدارة أسالیب استخدام واقع "):٢٠٠٦(القادر،  عبد ربحي الجدیلي،
  .اإلسالمیة، غزة الجامعة ماجستیر، رسالة ،"غزة قطاع في
 واألمان معاییر األمن لتحقیق اإلسكان لمشاریع والتصمیمیة التخطیطیة االعتبارات": )٢٠١٢(محمد،  الحداد،

  .غزة، فلسطین اإلسالمیة، الجامعة ماجستیر، رسالة ،"الكوارث لمواجھة
 السیاسیة األزمات على القضاء واستراتیجیات السیاسیة األزمات إدارة" ):٢٠١٢(سرور،  الحریري، محمد

  .والتوزیع، األردن للنشر الحامد ، دار"الدولیة
، مكتبة عین ١، ط" عشر كوارث ھزت مصر-التخطیط لمواجھة الكوارث: ")١٩٩٥(الحمالوي، محمد رشاد، 

  .شمس، القاھرة
، "األسس النظریة والعلمیة إلدارة الكوارث ومدى تطبیقھا في إدارة األزمة"): ١٩٩٦(الزھراني، أحمد محمد، 

  .ة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاضرسالة ماجستیر غیر منشور
، كلیة الخدمة " أسس وتطبیقات-التخطیط االجتماعي:" )٢٠٠٨(السروجي، طلعت مصطفى، وآخرون، 

  .االجتماعیة، جامعة حلوان
 المملكة العربیة الریاض، ،"والكوارث األزمات إلدارة اإلبداعي المدخل: ")٢٠٠٢(، عایض الشمري، فھید

  .ودیةالسع
 ،"التخطیط اإلعالمي ودوره في مواجھة الكوارث واألزمات ":)٢٠٠٤( الضویحي، عبد العزیز بن سلطان

  .رسالة ماجستیر، قسم العلوم اإلداریة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة
، بحث منشور، المؤتمر "إدارة الكوارث في جمھوریة مصر العربیة :" )١٩٩٨(العبودي، محمد عادل، 

 .السنوي الثالث إلدارة االزمات، أكتوبر، القاھرة
 تطبیقیة على  دراسة-الكوارث إدارة في األمني للقائد المیداني الدور" :)٢٠٠٧(عطا،  بن علي العتیبي،

  .ریاضاألمنیة، ال للعلوم نایف أكادیمیة ماجستیر، رسالة ،"المنورة المدینة بمنطقة المدني الدفاع مدیریة
 العلمي المؤتمر منشور، بحث ،"األزمات إدارة على االستراتیجي التخطیط أثر: ")٢٠٠٦(نجم،  العزاوي،

اإلداریة،  والعلوم االقتصاد األعمال، كلیة منظمات العالمیة على االقتصادیة األزمة تداعیات  -السابع الدولي
   .الخاصة الزرقاء جامعة

، " والتطبیقاتاُألُسس-إدارة األزمات: ")٢٠١٥( ي، خالد عبد اهللا إبراھیمالالمي، غسان قاسم داود، العیساو
  .كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

 أزمات مواجھة في والمحلیة الدولیة والتشریعات القوانین دور: ")٢٠١٧(مرحوم،  حبیب الھاشمي، مصعب
  .، العدد األول، مجلة العلوم اإلنسانیة١٨، مجلد "الكوارث

  .بیروت ،"االجتماعیة العلوم مصطلحات معجم: ")١٩٨٦(ذكي،  ي، أحمدبدو
  القضیة- األوسط الشرق أزمات إدارة في األوروبي االتحاد استراتیجیة ): "٢٠١٠(لمیاء،  جامع، بن

 والعلوم الحقوق السیاسیة، كلیة العلوم ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم"نموذجا الفلسطینیة
  .بسكرة جامعة السیاسیة،

، دیسمبر، مجلة علوم ١٣، العدد "القیادة واتخاذ القرار أثناء الكوارث واألزمات: " )٢٠١٤(بوربیع، جمال، 
  .، الجزائر٢االنسان والمجتمع، جامعة سطیف
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، بحث "التعامل سبل األسباب، - األخالقیات تغییر عن الناتجة األزمات: ")٢٠١١(حسن، لطیفة عبد العاطي، 
، وحدة بحوث االزمات، كلیة التجارة، ٢ دیسمبر، مج ٢٥ -٢٤ر السنوي السادس عشر، منشور، المؤتم

  .جامعة عین شمس
 والرؤى الواقع- -لیبیا في البدیلة اإلداریة القیادات وتنمیة وإعداد اختیار:" )٢٠٠٩(الواحد،  عبد عطیة سالم،

 ٣ -١ القیادات، الثاني من الصف وتمكین بناء في اإلداري القائد دور عمل، ملتقى ورقة ،"المستقبلیة
  .تونس اإلداریة، للتنمیة العربیة یونیو، المنظمة

 دراسة -دور التخطیط االستراتیجي في إدارة االزمات والكوارث: " )٢٠١٧(سبیل، حسام الدین محمد أحمد، 
البحوث ، رسالة ماجستیر، معھد "٢٠١٧ -٢٠١٦تطبیقیة على الدفاع المدني والیة الخرطوم في الفترة 

  .والدراسات االستراتیجیة، جامعة أم درمان اإلسالمیة، السودان
 العالقة بالكوارث ذات النافذة والتشریعات القوانین مراجعة "):٢٠٠٩(االقتصادیة،  العقبة منطقة سلطة
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