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 داءـــاإله

ء إلى من احمل اسمه بكل افتخار إلى من كنت أتشوق بان يرى هذه اللحظة معي إهدا

ويشاركني فرحتي اسأل هللا العلي القدير أن يجعله في جنات النعيم، وأنا اعلم يقيناً انه يعلم 

 ما قد أنجزت وأن  كل نجاحاتي في الحياة بسبب دعائه ورضائه عني.

 والدي الغالي

 بو بكر بارحيمعبد هللا سعيد أ الشيخ /

 رحمك هللا والدي العزيز

 

وبلسم  ئيكان دعائها سر نجاحي وتوفيقي  ... وحنانها دواوالى سر الوجود ...  إلى من 

 حياتي إلى أغلى الحبايب والدتي الغالية.

 السيدة

 خديجة بنت سالم بادومان

 

ة التي من أن إلى تلك الشمس المشرق ،زوجتي الغالية ورفيقة حياتي وشريكة انجازاتي إلى

 إلى من   ،ئ حياتييلى ذلك القمر المنير الذي يضإو ،تشرق إال وتبدأ الحياة بكل جميل

 وتحملت متاعب مسيرتي الوظيفية والتعليمية منحتني تلك الطاقة االيجابية 

 زوجتي الغالية

 هديل بنت هال طرابيشي/  األستاذة

وانجازاتي وتشاركوني في فرحة ها انتم ترون خطواتي إلى أبنائي وبناتي األعزاء  

 .وأشارككم أفراحكمأرجو هللا  أن يمد في عمري ألرى  منجزاتكم .. نجاحاتي 
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 الشكر والتقدير

 

وددلى هللا عليدده  محمددد –الحمددد ر رب العددالمين والوددسة والسددسم علددى سدديد المرسددلين 

 وعلى اله ووحبة أجمعين. وبعد:  -وسلم 

التي  األيديإال أن أتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل   -في هذا المقام   –ال يسعني 

الذي  سعادة الدكتور/ خالد بن محمود زبير ساهمت في انجاز هذا المشروع، واخص بالشكر

ل االحتدرام علدى مشدروعي وقددم لدي الوقدت والتوجيده والنوديحة،  فلده كد باإلشدرا تفضل 

 أتقددميمدد فدي عمدرة ويبقيده ذخدرا لطلبدة العلدم ،،، كمدا  أنوالتقدير، سائل المدولى عدز وجدل 

رئديس بخدالص شدكري وتقدديري إلدى  أتقددمو، حفظهدم هللا هيئة التددريس أعضاء إلىبالشكر 

 األرضوعميدد كليدة علدوم الدكتور عبد اإلله أحمد بداهبري قسم الجيولوجية الهندسية والبيئة 

 ./ عمار عبد المنعم أمينادة البروفيسورسع

ندا الذي أعطانا الكثيدر حما الغالي كما اعتبر هذا المشروع البحثي هدية متواضعة للوطن

   .وإياكم من جميع الكوارث هللا
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 والكوارث ارئةالط ستجابة والتعامل مع الحاالتلتحسين اإل 

 لمحافظة جدة( مسحيةدراسة )
 

 بندر بن عبد هللا بارحيم 
 

 المستخلص  

اإلعسم أداء خطيرة يعتبر نحن على يقين أن اإلعسم بوورة المختلفة يلعب دورا كبير في حياتنا، و

تثقي  وتوعية دوره في ما يخص ولكن هناك قوور في  وآثرها ال يكاد يخفى وال ينكر عبر العوور

جميع لألفراد المجتمع المدني الخاوة بالطوارئ والكوارث نقل المعلومات المدني في  وتأهيل المجتمع

وبما أن المجتمع المدني يعتبر هو المستجيب األول وقت  .حدوث الكارثة قبل وأثناء وبعد هامرحل

 فظةهدفت الدارسة إلى قياس مدى فاعلية اإلعسم وتوعية المجتمع المدني بمحافلقد  الطوارئ والكوارث 

هل أسهم اإلعسم التوعوي في )على السؤال التالي  اإلجابةولتحقيق الهد  حاولت الدراسة  جدة

ساعد على التعامل بإيجابية وفاعلية  تحسين مستوى استجابة المجتمع المدني بمحافظة جدة بشكل

 ؟ (مع الطوارئ والكوارث 

للدارسة، باإلضافة إلى  لمسئمتها حيالمسالمنهج وبناء على هذه الدارسة وأسئلتها استخدم الباحث 

.  العينة العشوائية واستخدمتالتحليل  لغرض استبانه( 052(. وشملت العينة )SPSSاستخدم برنامج )

قوور في وسائل اإلعسم بخووص التحذيرات الحظوا قد أن غالبية المشاركين فقد أظهرت الدارسة 

وان مساهمة وسائل اإلعسم في التزويد ( % 20,8بنسبة ) حاالت الطوارئ والكوارث من مخاطر ال

( وبذلك %65,3بالمعلومات السزمة أثناء حاالت الطوارئ والكوارث كانت دون المستوى بنسبة ) 

دور اإلعسم في رفع مستوى الوعي إلفراد  أهميةيتضح لنا أهمية الدارسة في تسليط الضوء على 

فاءة العالية وضرورة عمل برامج توعوية إعسمية عن ي  الجهود للووول إلى الكثالمجتمع المدني وتك

كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة والكوارث على مدار العام لتقليل الخسائر في األرواح والممتلكات ما 

 أمكن .
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Measuring the effectiveness of the media and civil society awareness to 
improve response and dealing with emergencies and disasters  

(Survey study of  Jeddah Province ) 

Bandar Abdullah Baraheem 

Abstract: 

No doubt media with its different means plays a vital role in our life, but there 

is a failure that the media does not provide civil community with the culture, 

awareness and information that are necessary to face disaster and emergency 

and how to deal with the matter before, during and after disaster. Whereas the 

civil community is the class firstly responding to emergency and disaster, this 

study aims at measuring the efficiency of media and civil community awareness 

in Jeddah province. To realize this objective, the study replies the following 

questions (does the awareness media contribute to improving the level of the 

civil community response, to react positively and efficiently with disaster and 

emergency?).The researcher uses the survey descriptive methodology as it is 

the most probable for this type of studies, in addition to using SPSS. The 

sample involves (250) questionnaires (random sample is used). 

The study reveals that the majority of respondents notice media failure ( in 

terms of warning of the impact of emergency and disaster) is 72.8%, it means 

the media contribution in providing the necessary information during 

emergency and disaster is weak (35.6%), therefore this study in important in 

shedding light on the  importance of media role in raising the community 

awareness and exerting the necessary efforts in order to have the high-level 

efficiency, in addition to present media awareness programs about how to deal 

with the emergency and disaster annually in order to avoid, as much as 

possible, the casualties and property losses. 
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 المقدمة: 1-1

هدو المسدتجيب األول عندد حددوث الطدوارئ والكدوارث، ويعتبدر المجتمدع المجتمع المدني 

المدددني مجموعددة مددن األعمددال الجماعيددة التددي تقددوم علددى تشددجيع بعضددنا لددبعض ومددنح بعضددنا 

مشددترك، كمددا أن اإلعددسم القدددرة علددى تحديددد معددالم مجتمعنددا ومعالجددة القضددايا ذات االهتمددام ال

مجتمدع. ونسدتطيع بدذلك جعدل المجتمعدات أكثدر تمكيندا سداعد علدى تقليدل القلدق فدي الوالتوعية ت

 (.6م،0210المركز الدولي للقانون،وآمنا وحماية لمواجهة أي طارئ واالستجابة له بفعالية. )

وكذلك ال يخلو المجتمع من الكوارث الطبيعية والبشرية وللكوارث الطبيعيدة تدأثير مفداجئ 

بيعيددة مناخيددة واالجتماعيددة وهندداك كددوارث طوسددريع علددى البيئددة الطبيعيددة والددنظم االقتوددادية 

، وكذلك الكوارث البشرية فهدي مدن ودنع اإلنسدان وتودن  بأنهدا نوعدان كدوارث   وجيولوجية

 إرادية و كوارث ال إرادية.

فهي ظواهر تتكرر بوورة مسدتمرة ولقدد تزايدد عددد الكدوارث فدي االونده األخيدرة بشدكل 

في منتو  السداحل الشدرق ا الجغرافي فهي تقع قعهموفي محافظة جدة نظرا لطبيعتها وملفت 

 شددرقاً ويحدددها البحددر  69ْ-11 شددماالً، وخددط طددول  09ْ-01للبحددر األحمددر بددين خطددي عددرض

األحمر من جهة الغرب ويحدها مجموعة التسل الوغيرة تليها سسسل غير متولة من الجبدال 

ارث السديول تتكدرر فدي جعدل كدوممدا الموازية لسلسدلة جبدال الحجداز العاليدة مدن جهدة الشدرق 

فدي  اإلعدسملتوظي  دور  إعادة النظر مما يتوجب م (0211-م 0229محافظة جدة في عام ) 

مواجهددة الطددوارئ والكددوارث ل مددن الطاقددات البشددريةاالسددتفادة  و توعيددة المجتمعددات المدنيددة 

 ل الخسائر البشرية والمادية.يقلت بهد بوورة متقدمة ومتطورة 

لمنظمددات ذات العسقددة قددد تسددتغرق فتددرة مددن الددزمن عنددد االسددتجابة ونعلددم أن الجهددات وا

نوعها و ة لعدة أسباب ومنها حجم الكارثة للكوارث أو قد يتعذر عليها الووول إلى موقع الكارث

، مما يستوجب توعية وتثقي  المجتمع المدني لمواجهة األخطدار فدي بيئتده ومدا يندتج موقعهاأو 

وسائل وأساليب واليات متطورة تهد  تس  المناطق من خسل خاطر واختسفها باخمعنها من 

أفددراد المجتمددع للمواجهددة بوددورة سددريعة وأمندده وبجددودة عاليددة لتقددديم  تحسددين اسددتجابة إلددى

المساعدات لمحتاجيها وتقليل الخسائر إلى أقوى حد ممكن، لذلك يجب الوضع في االعتبار أن 

ه اإلعدسم والتوعيدة يدوتوج .منعهدا مدا أمكدنأساس مواجهدة الطدوارئ والكدوارث والعمدل علدى 

عددن طريددق  تخطدديط الجهددات لدددعم أفددراد المجتمددع لتخطددي المراحددل  المجتمددع المدددنيوتثقيدد  

التوعويدددة الشددداملة والوودددول لمراحدددل متقدمدددة للتعامدددل مدددع الطدددوارئ والكدددوارث وتطبيدددق 

 لها،  سيناريوهات تحاكي الواقع لضمان جودة المواد المقدمة واستيعاب األفراد
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ووضع كافة التدابير المناسبة لضمان عدم حدوث الكوارث  أو تقليل آثارها عند حدوثها ال 

( خاودة ونحدن نعلدم أن المجتمعدات المدنيدة فدي 01،ـهد1412، سمح هللا )اللحيداني واالسدمري

 تزايد مستمر في جميع أقطار العالم.

 :ةاإلشكالي 1-6

ت المدنية في دول العالم المعرضة للطوارئ إن المشكلة الرئيسية التي تواجه المجتمعا

بأسلوب  يالمجتمع والكوارث على جميع األوعدة وفي مراحل الكارثة ككل هي عدم الوعي

( ولذلك يكون هناك زيادة في عدد الخسائر سوء م0225، المواجهة بشكل سليم وآمن )هيوغو

الحكومية ى الجهات ع العبء علافي األرواح والممتلكات الخاوة والعامة، وأيضا ارتف

، ويعتبر غياب  المواجهة للطوارئ والكوارث الرتفاع أعداد المتضررين في الكارثة

المعلومات المهمة واألساسية في التعامل مع الطوارئ والكوارث عن أفراد المجتمع وعدم 

الغير  ، مما يودي إلى التعاملا يزيد المشكلة سوءً بين الجهات الداعمة والمواجهة معهم التنسيق 

 يجابي من قبل أفراد المجتمع في المنطقة المنكوبة وبذلك تزداد خطورة الموق .إ

 وحتى يمكن التوول لحل هذه اإلشكالية يمكن طرح السؤال التالي:

محافظدة المددني ب المجتمدعسدتجابة إتحسدين مسدتوى هل أسهم اإلعدسم التوعدوي فدي 

 الطوارئ والكوارث؟لية مع عاكل ساعد على التعامل بإيجابية وفجدة بش

 الهدف العام من البحث: 1-4 

سدتجابة والتعامدل لتحسدين اإل لمجتمع المددنيا فيوالتوعية  عاملية اإلعاف مدى قياس )

 .(الطوارئ والكوارث مع

لية اإلعسم والتوعية والتثقي  عاراسة إلى التعر  على تجربة مدى فتسعى هذه الد

لى مواجهة الطوارئ والكوارث. والتعر  عو إلستجابةا للمجتمع المدني في تحسين قدرته على

للوول إلى اقل  ير عاديهغالستجابة للتعامل مع األحداث مرحلة التحذير واالستعداد واإل

، قوور اإلعسميالمناقشة أوجه وكما تهتم بدراسة  في األرواح والممتلكات .الممكنة الخسائر 

ادفة للمجتمع المدني، وكيفية نشر التوعية ومعالجة الخلل في عمليات اختيار البرامج اله

والتثقي  في ما يخص إدارة الطوارئ والكوارث وطرق التعامل الوحيحة والووول إلى 

كما يتم وضع نماذج من أفراد المجتمع تم تلقيهم المعلومات الوحيحة وتأهيلهم  الهد  المرجو.

جاح في تلك النماذج في مواجهة حسب المعايير ونماذج أخرى لم يتم تأهيلها. ومعرفة نسب الن

 الطوارئ والكوارث.

 األهداف المرحلية: 1-3
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 تحديد حاالت الطوارئ والكوارث التي من الممكن أن يساهم بها المجتمع المدني. -1

 حور الفئات العمرية المستهدفة إعسميا و التي تتناسب مع األخطار. -0

 الحكومية والخاوة. وارئ والكوارثبنشر المعلومات عن الطتحديد الجهات المعنية  -6

 تقييم مدى فاعلية اإلعسم في المجتمع المدني. -4

 منهجية البحث: 1-5

 على النحو التالي: المسحيلتحقيق الهد  المنشود من هذه الدراسة تم استخدام المنهج 

  يلووفللمنهج اأشهر المناهج الفرعية من منهج المسح اليعتبر : المسحي المنهج 

 انتشارا في العلوم االجتماعية. وأكثرها

 وذلكوالكوارث  الطوارئفي إدارة  المسحيالباحث في الدراسة الحالية المنهج  استخدم

 .  قعوالذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الوا للدراسة الحالية المناسبته

 مجتمع الدراسة وعينته: 1-2

جدة ولقد تم اختيار جميع العينة على يشتمل مجتمع الدراسة المجتمع المدني بمحافظة 

  استبانه لغاية التحليل. 052اختس  تونيفهم، وتم اعتماد جمع االستبيانات وعددها 

 :أداة الدراسة 1 -1 

، االستبانه تشتمل على  يتم استخدام استبانه لشريحة من المجتمع المدني في محافظة جدة

( وتختل  على حسب األسئلة ويتم  ، ال نعم )، وتكون  الخيارات المتاحة  لإلجابة سؤال 02

استخدام سلم اإلجابة بما يتوافق مع أهدا  الدراسة وطبيعة  مجتمع الدراسة، كما تضمن 

الحالة العمر و االستبانة مجموعة من األسئلة الديموغرافية والسلوكية لعينة الدراسة كالجنس و

 الخ  ...االجتماعية 

 :تحليل البيانات 8 -1

( السددتخراج المتوسددطات spssخدام نظددام الحزمددة اإلحوددائية للعلددوم االجتماعيددة )تددم اسددت

 اإلحوائية في تحليل  خوائص عينة الدراسة. الحسابية والنسب المئوية والتباين والعسقات

 مصادر معلومات البحث: 1-9

 : موادر وثائقية -1

الرسددائل العلميددة، وتشددمل الموددادر الوثائقيددة المنشددورة وغيددر المنشددورة مددن الكتددب، و

والنشرات، والكتيبات، والمطبوعات، والبيانات، والمعلومات اإلحوائية ذات الولة بموضدوع 

 الدراسة، مثل إدارة الدفاع المدني، وهيئة الهسل األحمر السعودي.
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موددادر أوليددة: وتشددمل المعلومددات والبيانددات التددي تددم الحوددول عليهددا مددن اسددتمارة  -0

 عدادها بخووص موضوع البحث.االستبيان التي أتم إ
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 األدبيات

 المحور األول: التوعية  تحسن من قدرات المجتمع على مواجهة الطوارئ والكوارث. 6-1

دراسددة التخطدديط المسددبق لمواجهددة الكددوارث وعسجهددا، يعتبددر موضددوع اإلغاثددة مددن عنددد 

وليدة والهياكدل اإلداريدة والتنظيميدة المواضيع المهمة فدي مفهدوم األنظمدة واللدوائح المحليدة والد

إلدارات اإلغاثة، وخوائص وسمات موارد اإلغاثة في الدول النامية مدن الموضدوعات الهامدة 

التي ال بد أن تطرح وتدرس بشكل عملدي للمجتمدع المددني، كمدا تكمدن الضدرورة علدى دراسدة 

الوعوبات التي تواجه عمليات اإلخسء واإليواء للمتضررين من حاالت الكارثة، وبذلك تتضح 

األشخاص عند توويل مواد اإلغاثة للمتضررين، و هناك أسداليب متعدددة لتقدديم مدواد اإلغاثدة 

تعتمد على الزمان والمكان الدذي تقددم فيده مدواد اإلغاثدة مثدل )اإليدواء، الغدذاء، الكسداء، المداء، 

إليددواء فددي حدداالت (. كمددا يعتبددر اإلخددسء واـهدد1412الدددواء(، )دراسددة اللحيدداني واالسددمري، 

الكوارث، من  النماذج التطبيقية المهمة إلدارة الكوارث )ولقد تم دراسة حالة اإلخسء واإليدواء 

(. وهدفت ـه1413لسكان مدينة الرياض المتضررين من العاوفة الرعدية التي حدثت في عام 

لعاودفة الرعديدة هذه  الدراسة إلى التعر  على كيفيدة تنفيدذ عمليدات اإلخدسء واإليدواء خدسل ا

، و لقددد تددم التعددر  علددى مدددى تجدداوب ـهدد1413التددي تعرضددت لهددا مدينددة الريدداض فددي عددام 

تعليمات الدفاع المدني أثناء تطبيق عمليات اإلخسء واإليدواء فدي تلدك الحالدة،  المتضررين مع 

ة المشاكل المجتمعية والوعوبات التي أعاقت الجهات ذات العسق أهم تحديدضحت  الدراسة وو

 لتنفيذ عمليات اإلخسء واإليواء، ومن أهم النتائج التي توولت إليها الدراسة:

قيددام كافددة الجهددات ذات العسقددة المباشددرة وغيددر المباشددرة فددي عمليددة مواجهددة الحالددة،  -1

 ومنها عملية اإلخسء واإليواء فوراً وبدون تأخير.

مددع المتضددرر بخوددوص التجدداوب الطيددب الددذي بدددر مددن الغالبيددة العظمددى مددن المجت -0

 االنوياع ألوامر اإلخسء واإليواء.

وجود خطة عامة لعمليات اإلخسء واإليواء، و عدم وجود خطة مرورية لحركة السير  -6

أثناء الطوارئ، وخطة إعسمية من قبل وزارة اإلعدسم، وكدذلك تضدرر مجتمعدي بسدبب وجدود 

 نقاذ.نقص في المعدات الثقيلة واآلليات السزمة لعملية اإل

وأوودت الدراسدة بسدنل التشددريعات، ووضدع اللدوائح المنظمدة لعمليددة عددم تدأجير المنددازل 

القديمة المنتهية العمر االفتراضي التي تشدكل خطدورة علدى سدكانها فدي أوقدات الطدوارئ، كمدا 

 أووت بتوضيح الطريقة الوحيحة والسليمة لعملية  اإلخسء واإليواء عند حودث أي كارثة، 

الوقائية من الكوارث، وكيفية مواجهتها عند حدوثها، ومنها خطط اإلخدسء  ووضع الخطط

واإليواء، وتدريب الكوادر البشرية المتخووة، وضدرورة التنسديق المسدتمر واالتودال الددائم 
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بين األجهزة المعنية بمواجهات الكوارث قبل حدوث الكارثة، كما أووت الدراسة بإيجداد هيئدة 

(. كما أن هناك برندامج مقتدرح لتوعيدة ـه1402رث )عبد هللا القراني، وطنية للحماية من الكوا

المواطنين من مخاطر السيول )دراسدة حالدة وادي الليدث بمنطقدة مكدة المكرمدة(، وكدان تهدد  

التركيدز علدى  كما تدم. للخروج ببرنامج مقترح لتوعية سكان محافظة الليث من مخاطر السيول

مددع بمخدداطر السدديول، وتناولددت الوددعوبات التددي تواجدده بيددان وأهميددة وتوعيددة وتحددذير المجت

المجتمع أثناء الكدوارث وأسدباب القودور فدي مجدال التوعيدة بمخداطر السديول ممدا يعمدل علدى 

زيددادة الخسددائر، ووضددحت دور اإلعددسم فددي التوعيددة المجتمعيددة مددن آثددار الكددوارث الطبيعيددة، 

الكوارث الطبيعية، وكيفيدة التخطديط  باإلضافة إلى خطط عمليات اإلخسء واإليواء أثناء حدوث

المجتمعي لمواجهتها من أجل التقليل مدن الخسدائر البشدرية والماديدة. وتلخدص ذلدك إلدى وضدع 

مقترح لبرندامج توعدوي لسدكان محافظدة الليدث مدن خدسل عمدل إوددارات علميدة وثقافيدة عدن 

عدسم المجتمعيددة األمداكن الخطدرة فدي المحافظددة، والعمدل علدى تكثيد  التوعيددة عبدر وسدائل اإل

ركزت على ضرورة  متابعدة تطبيدق األنظمدة والمختلفة وخاوة في مواسم األمطار والسيول، 

التي تنص على منع بناء المساكن والمزارع والمنشآت الحيوية في بطون األودية، وعدم إعطاء 

تواريح البنداء فدي حددود وادي الليدث بودفة خاودة وفدي جميدع بطدون األوديدة بودفة عامدة، 

ضرورة العمل على إنشاء قنوات رئيسة لتوري  مياه السيول، والشبكات الفرعية التي تأخدذ و

، الطددويرقي) بعيددده توجدده وددوب البحددر ةلددى قنددوات رئيسددإوتحولدده ميدداه السدديول مددن األحيدداء 

 (.ـه1406

الفرضية من األهدا  التي حققتهدا الجهدات للحدد مدن الخسدائر اإلخسء يعتبر تطبيق خطط 

الحكومية والمجتمعيدة، والبدد مدن معرفدة أن الخبدرة والدرايدة بطدرق إعدداد خطدط  في األجهزة

اإلخسء الفرضية لمنسوبي أمدارة المنطقدة الشدرقية هدي مدن أهدم متطلبدات تفعيدل تطبيدق خطدط 

اإلخسء الفرضية، وأن توفر أنظمة السسمة بأمارة المنطقة لتطبيق خطط اإلخسء الفرضية مهم 

للحد من الخسائر الطبيعية والبشرية، مع توفر التدريب الفني للعاملين علدى  جداً لتحقيق أهدافها

أنظمة السسمة والقدرة على االستخدام األمثل لتجهيزات اإلطفاء والسسمة ووسائل اإلنذار. كما 

أووت بضرورة إيجاد قسم مستقل للسسمة الوقائية هدفه اإلشرا  والمتابعة لكل أمور السسمة 

ويجب تقديم برامج تدريب الكوادر في مجال إدارة الكوارث، فن التعامل  (.ـه1462) ألحارثي،

 مع اآلخرين، الدعم النفسي للمتضررين، البرامج اإلغاثية والمتطوعين،

وأن للعداملين فددي هددذا المجددال حقددوق وعلدديهم واجبددات يجددب أن يلتزمددوا بهددا أثندداء العمددل  

اليددد وعدددم الخددروج عددن اإلطددار اإلنسدداني والتقيددد والتقيددد بالتعليمددات ومراعدداة العددادات والتق

(. وتتضددمن عمليددة إدارة م0216)حسددن المطيددري، بالتوجهددات الجهددات الحكوميددة والخاوددة.
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الطددوارئ والكددوارث فددي مرحلددة االسددتجابة اإلجددراءات السزمددة لمواجهددة الخطددر للتقليددل مددن 

المجتمددع أثندداء االسددتجابة الخسددائر البشددرية والماديددة. و أن هندداك عدددة طددرق تسدداعد فددي نجدداح 

. والماديددة السزمددة إلدارة الكارثددةللطددوارئ والكددوارث مددن ضددمنها وجددود الموددادر البشددرية 

وتتطلب االستجابة السدرعة فدي التنفيدذ، والكفداءة التخداذ الخطدوات المناسدبة والضدرورية أثنداء 

بفعاليدة  الكارثدةالطوارئ والكوارث، وال بد من تمكين المجتمع مدن التعامدل مدع جميدع مراحدل 

سرعة في عمليات البحث واإلنقاذ لتقليل الخسائر البشدرية الناتجدة عدن وتنفيذ الخطوات بحذر و

الكارثة وتوزيع اإلعمال على الفرق المتخووة لدذلك ال بدد مدن أن يكدون األفدراد المتطدوعين 

بنسدبة  مدربين وتحت سيطرت الجهات والفرق المتخووة في المجال حتى يتم االستفادة مدنهم

 (. هـ0210كبيرة  )نائل المؤمني،

فدي االسدتجابة  للطدوارئ و ولقد أشار أن العمل التطوعي و أفراد المجتمدع لده دور كبيدر  

، وتحويل الطاقات الكامنة في المجتمدع إلدى طاقدات منتجدة، لتتخطدى الحدواجز السدلبية الكوارث

راد للمجتمدع والدوطن، كمدا يحقدق واالنعزالية فدي المجتمدع وبدذلك يسداعد فدي زيدادة انتمداء األفد

العمددل التطددوعي زيددادة اإلحسدداس بالمسددئولية ويعمددل علددى تقويددة العسقددة بددين أفددراد المجتمددع 

 (.م0213 وإحساسهم بالمسئولية )خالد النقبي،

 المحور الثاني: دور اإلعام والجهات الحكومية والخاصة في توعية المجتمع المدني 6-6

جتمع مهم جدا فهو يجعل من الفرد مواطنا والحا يحترم كل مدا يعتبر دور اإلعسم في الم

وبالتالي ينولح حال المجتمدع عبدر ربدط هدذا المجتمدع بمدا تناقشده مدن قضدايا اقتودادية حوله، 

 طيع اإلعسم أن يثري عقول المتلقيينويستواجتماعية، ومن ثم يعمل علي ربط المجتمع بقيادته.

(. واإلعددسم مددن هددـ0210بددرامج للمجتمددع )المعرفددة،  مددن خددسل وسددائله، ومدددى مددا يقدمدده مددن

موادر التوجيه والتثقي  في أي مجتمع،  وهي ذات تأثير كبير في جماهير المتلقيين بداختس  

اهتمامداتهم وتوجهدداتهم ومسددتوياتهم الفكريددة واألكاديميددة واالجتماعيددة وهددذا مددا يكسددب اإلعددسم 

م احد العناور األساسية في المسداهمة فدي تشدكيل أهمية في عملية بناء المجتمع، ويعتبر اإلعس

وتعتبدر وسدائل اإلعدسم ذات تدأثير فدي أي بيئدة مجتمعيدة، ومدن الممكدن أن  مسمح المجتمعات.

 قسمين: إلىعلى المجتمع  هنقسم اإلعسم باعتبار تأثير

 

 قسم مؤثر  وفاعل. .1
 قسم غير مؤثر وغير فاعل. .6
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اتجداهين: سدلبي وإيجدابي، وذلدك باعتبدار الهدد   منهمدا إلدى القسدم األولكما يمكن تفريع 

الذي يسعى إليه القائمون على كل اتجاه، وألن اإليجابيدة والسدلبية مدن األحكدام النسدبية، ليسدت 

. فإن الضابط الذي يُستخدم هذين الحكمين على أساسه هنا هدو ضدابط االنسدجام محددةثابتة أو 

يقددم إعسميدا عبدر القندوات المختلفدة، مدن حيدث مع متطلبات الهوية العربيدة اإلسدسمية فدي مدا 

 طبيعة المادة المقدمة، وما ترسخه من قيم فكرية وثقافية واجتماعية.

، وهو قسم وسائل اإلعسم غير المؤثرة عن االتجاه السلبي من القسدم القسم الثانيويختل  

فدي تشدكيل  األول في الجوهر األساسدي للموضدوع، وهدو حقيقدة الددور الدذي يؤديده كدل منهمدا

فوسددائل اإلعددسم غيددر المددؤثرة أو الفاعلددة ال تددؤدي أي دور فددي المجتمددع،  ،المجتمددع وبنائدده

 وبالتالي ال تقوده إلى أي اتجاه.

إن مثل هذه الوفات التي توفرت لإلعسم المسموع جديرة بأن تجعله قبلة ألوحاب الفكر 

ببه  مدن ضدغوطات علدى جميدع الهاد  الواعي بما يحدق من أخطار طبيعية وبشرية ، وما تس

لقددد كددان مددن األولددى أن يسددتغل اإلعددسم المسددموع لتوعيددة ،  المسدتويات المجتمعيددة والحكوميددة

ويشغل فكر هوالء الشباب بمهام تطوعية تخدم ، مهمة ومرتبطة بواقعنا األجيال الشابة بقضايا 

ؤسسة التربوية من حيدث الدين والوطن. أن اإلعسم آمنه ومسئولية ، والمؤسسة اإلعسمية كالم

آثرها في تشكيل بنية المجتمعات ورسدم مسمحهدا، وقدد يتفدوق اثدر المؤسسدات اإلعسميدة علدى 

مختلفة. ، منها طرق طبيعة تقديم المواد ومناسبتها للفئات العمرية ال عوامل مختلفةفي التربوية 

 (. م0223)فاطمة البريكي، 

يلعدب دورا كبيدر فدي حياتندا، واإلعدسم أداء  ونحن على يقين أن اإلعسم بوورة المختلفدة

خطيرة وآثرها ال يكاد يخفى وال ينكر عبر العوور، بل استخدمت منذ قديم الزمن، وإذا تسألنا 

عن دور اإلعسم في المجتمدع ومدا يسدتطيع أن يسدهم بده فدي بنداء المجتمدع فدي وتطدويره، فدان 

الن المجتمع يقوم على أساس االتوال  اإلجابة اكبر وأوسع من أن تحتويها عبارة محدده، ذلك

بددين افددرده وجماعتدده. وال شددك أن اإلعددسم أذا اسددتكمل مقوماتدده ووسددائله الوددحيحة وأحسددن 

اسددتخدمه وتوجيهدده لجميددع أفددراد المجتمددع، كددان قددوة دافعدده كبددرى للبندداء والتطددور والنهددوض 

ة ومنظومدة متكاملدة . اإلعدسم أداء فاعلد بالمجتمع فهو يعتبر من مقومات  نجاح المجتمعدات  

 وتعد وسائل اإلعسم المرئية والمسموعة والمقروءة مودر مهم من موادر 

سدائل اإلعدسم (. ويكدون تدأثير وم0211 التوجيه والتثقي  في أي مجتمع )عبيدر الرملدي،

و أجدا وقادر على نشر نمدط سدلوكي وثقدافي واجتمداعي ينتهجده الفدرد  في بعض األحيان قوي

 مبحثين: المجتمع، وهناك
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 :وأثاره االيجابية اإلعامالمبحث األول: 

لددده دور قدددومي فدددي تشدددكيل الدددرأي العدددام وطدددرح قضدددايا وموضدددوعات سياسدددية  اإلعدددسم

 واإلدراكدي، واالرتقداء بالبنداء المعرفدي  واقتوادية واجتماعية يلتد  حولهدا جمدوع المدواطنين

نشدر األخبدار المختلفدة مدن  فدي التقليددي اإلعدسمللمواطن في كافدة المجداالت ذلدك بجاندب دور 

يجابيدة وفدى ودالح توعيدة المدواطن إهدذه الحالدة  فدي اإلعدسمجميع دول العالم، وتكون وسدائل 

 حولهوالمشاهدات من  اإلحداثواالرتقاء بمجتمع مطلع قادر على التفكير والتحليل ورابط واقع 

 .اإلعسمبالوورة الذهنية التي ترسمها وسائل 

 اإلعدسمكبار علماء االتوال واإلعسم )والتر ليبمان( تؤكد أن وسدائل وهناك نظرية ألحد 

إبسغهدم عمدا يجدب أن  فديتوجيده الجمداهير كيد  يفكدرون ولكنهدا تدنجح دائمدا  فديفاشلة دائما 

أمر البد منده لمعرفدة هدل  اإلعسميعرض في وسائل  يفكروا فيه، فمبدأ التفكير والتحليل لكل ما

في القضايا الوطنية واألساسية التي تجمع موالح العدد األكبدر مدن  يوب اإلعسماتجاه وسائل 

وإنما يتيح مجال للقراءة  اإلعسميعتمد فقط على وسائل  المواطنين داخل مجتمع مثق  وواع ال

 اإلعدسموسدائل  عبدر نقلهداوالقضدايا واألخبدار التدي يواالطسع والتعر  على خلفيات المشاهد 

كي  يفكر ولكن قادرة علدى توجيده فكدره  اإلنسانيمكن أن توجه  ال ماإلعس، ووسائل  المختلفة

يلغى  أيدلوجية سياسية معينة ولكن هذا ال أونحو قضية بعينها أو تؤثر على الفرد لوالح اتجاه 

أيضدا بداختس  أفكدارهم  الجمداهيريمبدأ التفكير والتحليل وطدرح هدذه القضدايا الهامدة للنقدا  

 جتماعية.وانتمائتهم السياسية واال

 يجابية تكون أهدافه أهمها:واإلعسم في وورته اإل

 .تثقي  وتوعية المواطنين فيالمساهمة  -1

 .الكش  عن الفساد -0

تقوم بدور الرقيب أو الحارس فيما يتعلق بحرية التعبيدر وحرودها علدى ان يكدون هدذا  -6

 .الحق ملكية خاوة لكل مواطن

 .جابي في كافة مجاالت الحياةيجتماعي وذلك بتقديم النموذج اإلخلق المثل اال -4

الحرية والمساواة واحترام القوانين وغيرها من األدوار التدي يجدب أن تتضدمن رسدائل  -5

 الوسائل اإلعسمية المختلفة.

تبنى أنماط فكريدة اجتماعيدة واقتودادية وسياسدة تحظدى بموافقدة شدعبية هامدة لتطدوير  -3

 رفع من مستوى البسد.وتغير األنماط السائدة لتحقيق التطور والتقدم الذي ي
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وعدددم وجددود هيمنددة أو سدديطرة عليهددا إال مددن  اإلعددسمالحفدداظ علددى اسددتقسلية وسددائل  -2

 .الشعب

بودورة كبيدرة، ولكدن  يجدابيإعلدى الجمداهير  اإلعدسموبهذه األهدا  يكون تدأثير وسدائل 

م النظددا هددييجددب أن تكددون الديمقراطيددة  اإلعددسمللووددول إلددى هددذه الوددورة المثاليددة لوسددائل 

 السياسي السائد.

بهدذه الودورة المشدرقة والمثاليدة نظدرا إلدى أن دائمدا  اإلعدسمتكون وسائل  ولكن واقعيا ال

فدرض الهيمندة والسديطرة علدى وسدائل  فديالدوطن العربدي  فديتسعى الدنظم السياسدية وخاودة 

ى مراقبدة النظدام وكشد  أخطائده وانتقدده، أو تشدديد الخنداق علد فيعن دوره  للتغاضي اإلعسم

عقيمة  إجراءاتمن خسل  اإلعسممن خسل قوانين تحض على استقسل وحرية  اإلعسموسائل 

ح لسياسدات الوسديلة اإلعسميدة لودا فديوروتينية، أو سديطرة رأس المدال تجعدل المالدك يدتحكم 

 فهديليسدت متحدررة  اإلعدسموسدائل  أنالبلدان العربية ومنها مور  فيأفكاره وأهوائه فالواقع 

 اخل نطاق السلطة والسيطرة.دائما د

 لبية:المبحث الثاني: اإلعام وأثاره الس

عددسم وكيفيددة مواجهتددا )محمددد ينحوددر فددي روددد السددلبيات التددي تعددرض علددى وسددائل اإل

مددن المجتمددع  عين والمتطوعدداتلمتطددول وتعتبددر الدددورات التدريبيددة مهمددة  (.م0229 ،طددايع

 .التمريضمفاهيم اإلسعافات األولية وأسس  لتوضحالمحلي 

وأكد الدكتور رامي رزوق رئيس المنطقة الودحية علدى أهميدة هكدذا دورات التدي تكسدب 

ومواجهددة الحدداالت الطارئددة المتدددربات مهددارات إسددعافية ضددرورية فددي هددذه الظددرو  الراهنددة 

وتضمنت الدورة التعري  باإلسعا  األولي الفوري ريثما يتم الووول إلى الطبيدب والكوارث 

ودفات  .اً على حياة المواب كهدد  لإلسدعا منع تدهور الحالة الوحية وحفاظشفى لستأو الم

المسع  تعري  دعم الحياة األساسي والتأكد من أن المسع  والموداب بأمدان  تطبيدق التدنفس 

 االوطناعي اإلوابة بالجروح أنواعها وتدابيرها اإلوابة بالحروق وتدابيرها

وتدددابيرها االختندداق  الودددمة وأعراضدها يهاإلسدعافأندواع الكسددور والرضدوض تدددابيرها  

عبر جهداز التدنفس والفدم والجلدد وأعراضده تددابيره  التسمم اإلسعافيهودرجات الوعي وتدابيره 

عضددة الحيددوان وأعراضددها وتدددابيرها ضددربة الشددمس وأعراضددها وتدددابيرها تضددمنت الدددورة 

س النددبض والتددنفس الحيويددة لإلنسددان وطددرق قيددا مدداتسددس التمريضددية والتددي تشددمل العساأل

تووديات  -والحرارة وضغط الدم عند األطفدال والكبدار وزرق الحقدن ومواقدع الحقدن العضدلي 
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، وبددذلك يتضددح أن التدددريب ألفددراد المجتمددع خطددوات إعطدداء دواء العضددلي خاوددة بالمحدداقن

 والمتطوعين وإعطاء المعلومات النظرية والتدريبات العملية يزيد نسبة االسدتفادة مدن الددورات

المقدمة والبرامج التأهلية لجميع أفراد المجتمع، وهي تسير جنبا إلى جنب مدع  وسدائل اإلعدسم 

 .(م0215لتكون منظومة متكاملة يستفيد منها المجتمع المدني )علي كاسون، 

 التعليق على الدراسات السابقة: 6-4

واختلفدت مدن  تشابهت الدراسات السابقة مع هذه الدراسة من حيدث الشدكل واإلطدار العدام،

حيدددث المضدددمون، حيدددث إن معظدددم الدراسدددات السدددابقة تناولدددت موضدددوع الكدددوارث الطبيعيدددة 

، كما تطرقت إلى خطط اإلخسء واإليواء التي تعتبر معقدة في بعدض الدارسدات، ولدم والبشرية

تتطرق أية دراسة منها إلى مدى فعالية اإلعسم والتوعوي ألفراد المجتمع المدني لتسهيل جميع 

مراحل التي تمر بها الكارثة قبل وأثناء وبعد حدوثها، ومن هندا تدأتي أهميدة هدذه الدراسدة فدي ال

تميزهدا عدن الدراسدات السدابقة مدن حيدث تسدليطها الضدوء علدى اإلعدسم وفاعليتده فدي التوعيددة 

أثندداء  جابيددايااإليجابيددة  المقدددم ألفددراد المجتمددع المدددني بجميددع شددرائحه المختلفددة وتددأثيره تددأثير 

دوث الكارثددة سدواء مددن خدسل المواجهددة وتقدديم المسدداعدات للمتضدررين أو تنفيددذ التعليمددات حد

 الوادرة من الجهات ذات االختواص.

 المناقشة: 6-3

تعتبر المجتمعات المدنية هي درع الحماية األول عند وقوع الطدوارئ والكدوارث، وجميدع 

أو البشرية بغض النظر عدن كونهدا  المجتمعات المدنية معرضة دون استثناء للكوارث الطبيعية

غنية أو فقيرة، ونستطيع أن نطلق موطلح الكارثة أذا نتج عن حدث ما خسائر بشرية أو مادية 

أو كسهما ويشدترط أن تفدوق قددرة المجتمدع المتضدرر ،وتنقسدم الكدوارث إلدى كدوارث طبيعيدة 

لمجتمددع المتضددرر وبشددرية كمددا يطلددق موددطلح الحالددة الطارئددة علددى األحددداث التددي يسددتطيع ا

التعامل معها مع وجود الخسائر البشدرية والماديدة، لدذلك ال بدد مدن العمدل علدى توجيده اإلعدسم 

والتوعوي لتثقي  المجتمعات حيدث أنهدا هدي المسدتجيب األول لتدك الحداالت، وال بدد أن يكدون 

قددا المجمددع قددادرا علددى التعامددل مددع الطددوارئ والكددوارث المختلفددة بطريقددة وددحيحة وآمنددة وف

إلمكانياتدده ومعرفتدده، حيددث أن تدددخل األفددراد دون علددم ودرايددة ومعرفددة يفدداقم حجددم الخسددائر 

البشرية والمادية التدي قدد تتعدرض لهدا أي منطقدة، فدس بدد مدن تثقيد  وتوعيدة المجتمدع المددني 

بجميع شرائحه المختلفة والمتطوعين على الطدرق الودحيحة للتعامدل مدع الطدوارئ والكدوارث 

حددل الكارثددة، قبددل وأثندداء وبعددد الكارثددة والتعامددل مددع الحدداالت الطارئددة الفرديددة فددي جميددع مرا

ص الوقددت المسددتغرق فددي حدداالت الطددوارئ يوالجماعيددة بحرفيددة عاليددة ممددا يسدداهم فددي تقلدد
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 ً ً اوبان المجتمع المدني الغير  والكوارث. ومن ناحية أخرى يتضح جليا للجهدات  عي يكون عائقا

بشكل ملحوظ في جميع الكوارث سواء الطبيعيدة أو  سبه اإلواباتاشرة للحدث ويرفع من نالمب

ونعلم أن الجهدات ذات العسقدة قدد تسدتغرق وقتدا للوودول لمكدان  البشرية أو الحاالت الطارئة،

ة الغيدر أو موقعهدا أو بسدبب التجمعدات البشدريو نوعهدا الكارثة لعدة أسدباب أمدا لحجدم الكارثدة 

 هدة األخطدار فدي البيئدة المحيطدة بهدمالمجتمع المدني لمواجتوعية وتثقي  مبررة مما يستوجب 

أفراد المجتمع  كفاءةوما ينتج عنها من مخاطر تختل  باختس  المناطق ويوبح بذلك قد أرتفع 

على مواجهة الكوارث والحاالت الطارئة بوورة سريعة وأمنة وبجودة عاليدة وتقليدل الخسدائر 

كن . مثال على ذلك ما حدث عن جريان السيول فدي في األرواح والممتلكات إلى أقوى حد مم

م وكددان هندداك الكثيددر مددن الضددحايا والخسددائر البشددرية والماديددة وتفدداقم 0229مدينددة جدددة عددام 

األخطار بسبب تدخل أفراد المجتمع دون وعي وتثقي  مسبق ولم يكن التدخل مبنى على أسس 

من التعامل بشكل وحيح ممدا زاد  علمية واضحة للمجتمع المدني وعدم توفر معلومات تمكنهم

أثر بشكل سلبي في رد الفعل السريع وقد سوء وانتشار الخو  والهلع بين أفراد المجتمع  األمر

والتلقائي. والكل  شارك مدن دافدع وواجدب ديندي ووطندي متمثدل فدي قدول رسدول هللا ودلى هللا 

م ملم  لل  ا  ))عليدده وسددلم  ُملم للعمطا لمؤمللنمفي لَللال َللَ مراح لمؤد،للِذل حشملم لله  لمفلل لل مَمَثلل ا :لمثلل ا

ماح  لممؤحا َ عح لمؤد،ِلب ؤ،َّ مَع لؤ لس ئعا  . ((عض :لَ َِ

م كددان قددد تلقددى المجتمددع معلومددات مهمددة ومفيدددة 0211وعندددما تكددرر نفددس الحدددث عددام 

مخدزون يمكنده  وأوبح لديده و الكارثة الطارئة  الحالةوتكونت لدية األساسيات في التعامل مع 

كل وحيح وسليم ومبنى على أساس علمي من خسل التوعية اإلعسمية  التي تم من التعامل بش

تقديمها في جميع وسائل اإلعسم  من الجهدات ذات العسقدة  بهدد  تقليدل الخسدائر فدي األرواح 

والممتلكات قدر اإلمكدان ولقدد تدم تقدديم العديدد مدن البدرامج اإلعسميدة المكثفدة للمجتمدع المددني 

 األحيداءمراكدز   بالتعداون مدع جمعيدة  إعدداد القدادة   برنامجسبيل المثال ى و علوالمتطوعين 

 نساء إل سعود. بحيث تعمل على تأهيلهم لممارسة عملهم بكلمجلس وجمعية  بجدة

راحددة وأمددان وتقددديم كافددات مراحددل التدددريب مددن المراحددل المبتدئددة وانتهدداء بالمتقدمددة  

وأوددبح هندداك  ووددحيح بشددكل أمددن وددابينمددع الم علددى اإلسددعافات األوليددة للتعامددل هموتدددريب

توعية إعسمية كبيرة في هذا المجال كانت تعمل جنبا إلدى جندب فدي مدا يخدص إدارة الطدوارئ 

والكددوارث، كمددا كانددت تهددد  إلددى احتددرام عددادات وتقاليددد المجتمددع وقددت الكددوارث مددن جميددع 

تعداون مدع بعدض الجهدات هدو ووجددنا نتداج هدذا العمدل الضدخم بال النواحي الدينية واألخسقيدة،

 تقليل الخسائر في األرواح والممتلكات.
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 مصطلحات الدارسة

 الكارثة: 4-1

 األرواح على سلبية وآثار كبيرة خسائر يتضمن التجمعات أو المجتمع أداء في اضطراب
 على المتأثر العمراني التجمع أو المجتمع قدرة تفوق التي والبيئية واالقتوادية المادية والنواحي
 .الذاتية موارده باستخدام مواجهتها

 لألخطار التعرض:وهي عوامل عدة الجتماع نتيجة تحدث األحيان من الكثير في الكوارث

 .لمواجهتها أو المحتملة السلبية اآلثار من للحد الكافية القدرات توافر وعدم للتضرر والقابلية

 تضر التي اآلثار من وغيرها واألمراض واإلوابات األرواح في الخسائر الكوارث أثار ومن
 في وخسائر الممتلكات في تل  إلى وتؤدي واالجتماعية والعقلية الجسدية اإلنسان بوحة
 .البيئية في وتدهور واالقتواد المجتمع في وخلل الخدمات

 (. 5و من ثم يكون تسلسل حاالت الكارثة على النحو التالي: )شكل رقم

 

 

 

  م.6119المصدر: دليل األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

 .تسلسل حاالت الكارثة :(1)رقم شكل 

 أنواع الكوارث: 4-6

 كوارث طبيعية: 4-6-1

وهي التي تقع بفعل الطبيعة وليس لإلنسان دخل في حدوثها، ولكنه بتورفه قد يتسبب في  

 العكس التخفي  من أثارها.الكوارث، أو ائر الناتجة عن هذه زيادة حجم الخس

 وتنقسم الكوارث الطبيعية إلى ثسثة أنواع:

: من الكوارث الطبيعية: كوارث طبيعيدة مناخيدة وجيولوجيدة: مثدل )الدزالزل، النوع األول

 البراكين، الفيضانات، السيول، األعاوير، العواو (.

  Disasterكارثة                Threatتهديد                        Hazardخطر  

     aftermath of the disasterآثار ما بعد الكارثة            Impactصدمة       Risksمخاطر 
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ولوجيددة: مثددل )األوبئددة، اآلفددات : مددن الكددوارث الطبيعيددة: كددوارث طبيعيددة بيالنددوع الثدداني

 الزراعية، الجراد الحشرات، والوباء(.

: مدددن الكدددوارث الطبيعيدددة: كدددوارث طبيعيدددة كونيدددة: مثدددل )سدددقوط الشدددهب الندددوع الثالدددث

 .والنيازك(

 كوارث من صنع اإلنسان, وهي نوعان: 4-6-6

كددوارث ال إراديددة: وهددي مددن وددنع اإلنسددان، وإن لددم يتعمددد إحددداثها، مثددل سددوء  -1

خدام الطاقددة الددذي يددؤدي إلددى الحرائددق فددي المنشددآت، واالنفجددارات وحددوادث اسددت

 انهيار المنشآت نتيجة ألخطاء في التوميم والتنفيذ.

كوارث إرادية أو مخطط لها من أمثلتها الكوارث الناجمة عن الحدروب والحرائدق  -0

مار العمديددة وتلددوث الهددواء أو الميدداه أو التربددة باإلضددافة إلددى اسددتخدام أسددلحة الددد

 الشامل والكوارث النووية.

 الكوارث المهجنة بين الطبيعة واإلنسان: 4-6-4

وهذه الكوارث تبدأ بفعل اإلنسان ثم تلعب الطبيعة دوراً أساسياً في زيادة حجمهدا وأثارهدا، 

 ومن أمثلتها )حرائق القرى( والعكس وحيح.

  :الحالة الطارئة 4-4

ن بإوابات مختلفة وقد يواحب ذلك خسائر فدي وقوع حدث مفاجئ ينتج عنه عدد من الموابي

  األرواح والممتلكات وتتوفر اإلمكانيات الفورية السزمة لتلبية احتياجاتهم.

 Hazard )أخطار  وجمعها(الخطر  4-3

 أو األرواح في خسارة تؤدي إلى أن يمكن خطيرة ظرو  أو بشري نشاط أو مادة أو ظاهرة

 أو والخددمات المعيشدة سدبل فدي خسدارة أو بالممتلكداتضدرر  أو أخدرى وحية آثار أو إوابات

 .بيئي ضرر أو واجتماعي خلل اقتوادي

  Risk)مخاطر وجمعها( مخاطرة   4-5

 معنيين لها” مخاطر“  وكلمة .له المواحبة السلبية والعواقب الحدث وقوع احتمالية حويلة

 حدوث احتمال“ مثل ، لاالحتما مفهوم على التركيز يكون الشائع االستعمال في ، مختلفين
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 بالخسدائر“ المتعلقدة العواقب على الغالب في التركيز يكون التقني السياق في بينما ،”حادثة 

 .معينين ووقت ومكان معينة حالة في  ”المحتملة

      (Response)االستجابة 4-2

 لحمايدة وذلدك مباشدرة، وقدوع الكارثدة وبعدد أثناء المدنية والمساعدة الطارئة الخدمات تقديم

األساسدية  االحتياجدات وسدد العامدة السدسمة وضدمان التدأثيرات الودحية مدن والتقليدل األرواح

 .للمتأثرين

 بعدض وفدي والقوديرة األجدل، اآلنية االحتياجات على الغالب في تركز للكوارث االستجابة

 ههدذ االسدتجابة مرحلدة بدين واضدح حدد فاودل يوجدد وال( الكدوارث مدن )الغدوث تسدمى األحيان

 تمتد أن يمكن بالمياه واإلمداد المؤقت السكن توفير مثل أعمال االستجابة فبعض التعافي، ومرحلة

 .التعافي لمرحلة بشكل كبير

 :األزمة 4-1

 تعني الشدة والقحط.لغة:       

 حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قرارا ينتج عنه موق  جديدة.: اصطاحا  

قالي يتسم بعدم التوازن ويمثل نقطة تحول يحدد في ظر  انتيعرف قاموس رندام األزمة: 

  ضوئها أحداث المستقبل التي تؤدي إلى تغيير كبير.

نقطة تحول فدي أوضداع غيدر مسدتقرة يمكدن أن تقدود إلدى نتدائج  أنهابيبر"لألزمة: ” ينظر

  المعنية غير مستعدة أو غير قادرة على احتوائها. األطرا غير مرغوب فيها إذا كانت 

 ” المعلومات وأهميتها في إدارة األزمات”محمد صدام  جبر, 

 الكارثـــة األزمـــــة عنصر المقارنة م

 كاملة تواعدي المفاجأة 1

  بشرية ومادية كبيرة  معنوية وربما بشرية ومادية الخسائر 2

  إنسانيةطبيعية و   إنسانية األسباب 3

  التنبؤ وعبة  يمكن التنبؤ التنبؤ بوقوعها 4

الضغط على متخذ  5
  يتفاوت الضغط تبعاً لنوع الكارثة  ضغط وتوتر كبير القرار

  غالباً....ومعلنة  أحياناً... وبسرية المعونات والدعم 6

  محلية وإقليمية ودولية  داخلية أنظمة المواجهة 7

  : الفرق بين األزمة والكارثة 4-8
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 :ويتضح لنا من الجدول السابق ما يلي

الدة غيدر عاديدة تخدرج عدن الدتحكم والسديطرة وتدؤدي لتوقد  حركدة العمدل أو األزمة:  ح

وعددم أالحتوائهدا يدؤدي إلدى  ."هبوطها، بحيث تهدد تحقيق أهدا  المنظمة، فدي الوقدت المحددد

 كارثة.

حدث مروع يويب المجتمع بأكمله ويسبب دمارا واسعا ومعاناة عميقة،يؤدي  فهي  :الكارثة أما

ي سرعة اإلعدداد للمواجهدة،وتعم الفوضدى فدي األداء ويحددث تضدارب الرتباك وخلل وعجز ف

) أزمدة اقتودادية، وقد ينتج عنها العديد من األزمات مثل  .في األدوار على مختل  المستويات

 (، أزمة بيئية .....أزمة اجتماعية

 : مفهوم اإلعام 4-9

المرسددل )إعسمددي(  ( أن اإلعددسم يعتبددر: بمثابددة االتوددال بددينم1982يددذكر حسددام رفقددى ) 

والمستقبل )الجمهور( عن طريق وسيلة إعسمية تنقل بواسدطتها الرسدالة اإلعسميدة مدن طدر  

 أوبأنه تزويدد الجمداهير بدأكبر قددر مدن المعلومدات الودحيحة  الباقيآلخر ويعرفه: زيدان عبد 

 ة.الحقائق الثابتة والواضح

د تفجر ثدورة االتودال عدن بعدد وتقددم يعد اإلعسم ضرورة حتمية في المجتمعات المعاورة بع

العمددل والمعرفددة وتطبيددق النظريددات العمليددة فددي جميددع مجدداالت العمددل والحيدداة ، إذا أن تلددك 

المجتمعات العلمية في جميع مجاالت العمل والحياة ، إذا إن تلك المجتمعات كلما ازدادت تقددماً 

ن عمليدة ا إلعدسم فدي جوهرهدا تكون فدي حاجدة أكثدر لإلعدسم أو االتودال الجمداهيري. كمدا أ

عملية اتوال بين مرسل ومستقبل أو متلقي من خسل وسيلة إعسمية أو اتوالية تحقق  الهد  

 (0223مي ورجب، من نقل الرسائل اإلعسمية من المرسل إلى المتلقي . )الحماح

رتده إلدى وعر  اإلعسم منذ بداية البشرية فمنذ وجدد اإلنسدان علدى قيدد الحيداة وهدو يسدعى بفط

التفاهم وتبادل األخبار واألفكار مع اآلخرين ، وذلك ألن اإلنسان اجتمداعي بطبيعتده ، ومدن ثدم 

فددإن اإلعددسم قددد عددر  منددذ أن وجددد اإلنسددان علددى سددطح  األرض ، إال أن وسددائلة هددي التددي 

واألقمددار الوددناعية وشددبكات المعلومددات .  ةتطددورت بدداختراع الطباعددة واألجهددزة اإللكترونيدد

َ  بالمجتمع ، ولذا يتأثر بطريقة مباشرة بالنظم االجتماعية وبالثقافة  ً يرتبط اإلعسم ارتباطاً وثيقا

 (0220، وبالتنظيمات السياسية واأليديولوجيات السائدة في المجتمع . )رشتي
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 :مقدمة 3-1

سدتخدمه يهذا الفول اإلجدراءات المنهجيدة للبحدث، مدن حيدث مدنهج الدراسدة الدذي  يتناول

وأدواته  الباحث، واألساليب التي استخدمت في معالجة بيانات الدراسة وتحديد مجتمعه وعينته،

من حيث بنائها، واإلجراءات المتبعة في التأكد من خوائوها السديكومترية، وهدي علدى النحدو 

 :التالي

 :الدراسة منهج 3-6

 ،: وهذا المنهج يستخدم في معظم األبحاث والدراسدات األكاديميدةالمسحي المنهج الووفي

 ألهميته ودوره في شرح المفاهيم التي قامت عليها الدراسة.

والكوارث  لطوارئفي إدارة ا المسحي الووفيالباحث في الدراسة الحالية المنهج  ماستخد

 . قعللدراسة الحالية، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الوا المناسبته وذلك

 :مجتمع الدراسة  3-4

وسددو  يدتم اختيددار  أفدراد المجتمددع المددني فددي محافظدة جددة مجتمدع الدراسددة مدن  كدونيت

 اسدتبانة لغايدة 052ع العينة على اختس  تونيفهم، ويتم اعتماد جمع االستبيانات وعدددها جمي

 .التحليل

 :الدراسة عينة 3-3

(  052تشدمل ) ، تمثدل جميدع أفدراد مجتمدع الدراسدة ، وعشدوائية الباحدث بأخدذ عيندة  قام

 .همثم طبقت أدوات الدراسة علي ، سيول جدة لغاية التحليل ألفراد المجتمع من

  :الدراسة حدود 3-5

 علددى أفددراد المجتمددع المدددني الدراسددة الحاليددة فقددط  ركَّددزت: الموضددوعية الحدددود .1

  .جدةبمحافظة 

 .جدة أفراد المجتمع المدني بمحافظة المكانية والبشرية:  الحدود .2

 الثددددانيتطبيددددق هددددذه الدراسددددة خددددسل الفوددددل الدراسددددي  تددددم:  الزمانيددددة الحدددددود .3

 .ـه1462/1468

 

 :مع البياناتج أداة 3-2
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المعددة لهدذا الغدرض،  االسدتبيانقوائم  استخدام: حيث تم  اإلستبيان – األولية البيانات

، البحدثوالتي أشر  على إعدادها وودياغتها وإخراجهدا بالشدكل المناسدب المشدر  علدى 

 ذات اإلجابات المغلقة. االستبيانوتم أعطاء الوزن المناسب ألهمية كل عبارة من عبارات 

مودادر  علدىالباحث فدي الجدزء الخداص بالدراسدة النظريدة  اعتمد: الثانوية رالمصاد

والمطبوعددات  ائقوالدددوريات العلميددة واألبحدداث والدراسددات السددابقة والوثدد كالكتددبثانويددة 

 ومواقع االنترنت، وكذلك أدوات جمع البيانات وتحليلها.

 :اإلستبيان توصيف 3-2-1

 وهي على النحو التالي: ينرئيسي جزئيينمن  االستبيان ويتكون

: أي البياندددددات األوليددددددة لعينددددددة الدراسددددددة  األسددددددئلة الديموغرافيددددددة - األول الجدددددزء

 ،المؤهددددل العلمددددي ،المهنددددة، العمددددر ،الجددددنسالديموغرافيددددة للعينددددة  وتشددددمل الخوددددائص

بياندددات تفيدددد التعدددر  علدددى خودددائص مجتمدددع الدراسدددة، وقدددد تسددداعد فدددي تفسدددير  وهدددي

 سة.النتائج السيكومترية للدرا

 المجتمع المدني في محافظة من  المتضررين لمعرفة إعدادهحيث تم  -الثاني الجزء

 سؤال. 02جدة وهي عبارة عن عدد 

 :التحليلي اإلحصاء 1 -3

عددالج الباحددث البيانددات التددي تددم الحوددول عليهددا مددن الدراسددة الميدانيددة إحوددائيا، باسددتخدام     

 ، وتتمثل فيما يلي:01اإلوادرة  SPSSالبرنامج اإلحوائي للعلوم االجتماعية 

 مددى علدى للتعدر  التكدرارات والنسدب المئويدة استخدام في وتمثل: اإلحصاء التحليلي - 

 ، كماوالكوارث ارئالطو مواجهةالمدني ل لمجتمعاتحسين إستجابة  في والتوعية عسماإل فعالية

للتحقق من ودق  Pearson's Correlation Coefficientتم استخدام معامل ارتباط بيرسون 

 .الدراسة أداة وعبارات ،الداخلي االتساق
 : التكرارات والنسب المئوية لكل فقرة.التكرار والنسبة المئوية (1
معامل االرتباط بيرسون لمعرفة العسقة بين مجموع درجات االستبيان وبدين كدل فقدرة  (0

 .)ودق المقياس(
احدة والهد  منه التحقق من ثبات معامل الفا كرونباخ: هو قياس بنود االستبيان سمة و (6

 . االستبيان
 :(Validityأداة الدراسة ) صدق 3-1-1
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 مدن الباحدث بدالتحقق بودق األداة أي قياس األداة لما وضدعت مدن اجلده، حيدث قدام يقود

للتأكدد مدن مودداقية األداة   Factor Analysisالتحليدل العداملي اعتمدادودق محتدوى األداة تدم 

مددن  %20,6أن المتغيددرات المسددتقلة كددان لهددا القدددرة علددى تفسددير  لددىإحيددث تشددير النتددائج 

( %32النتيجدة تددل علدى مودداقية جيددة جدداً لدألداة )كونهدا أكبدر مدن  وهذه ةالتابع اتالمتغير

 وتخدم الغاية التي وضعت من أجلها.

( وذلك بحساب معامست ي)الودق البنائ لسستبيانالداخلي  االتساقتم حساب ودق  كما

 لمواجهة المدني لمجتمعا في والتوعية عسماإل اليةعمدى ف قياس لبيرسون بين رتباطاال

 جدولكما هو وضح في  االرتباطكانت معامست  وقد الطوارئ والكوارث وفقرات االستبيان

( 2,21معنوية ) مستوىالمبينة دالة عند  االرتباط( والذي يبين أن معامست 1رقم ) 

 ويعتبر المقياس وادقا لما وضع لقياسه. هامرتبطة فيما بين لبحثامحاور  أنوذلك يدل على 

 .الكلي والمعدل فقرةبين كل  االرتباط معامات(: 1رقم ) جدول

 معامل الفقرات

 )بيرسون(االرتباط
 مستوى

 االرتباط معامل الفقرات الداللة

 )بيرسون(
 مستوى

 الداللة
 2,25 2,081 (11) الفقرة 2,21 2,283 (1) الفقرة

 2,21 2,656 (10) الفقرة 2,21 2,802 (0) الفقرة

 2,21 2,618 (16) الفقرة 2,21 2,308 (6) الفقرة

 2,25 2,152 (14) الفقرة 2,21 2,830 (4) الفقرة

 دالة غير 2,269 (15) الفقرة 2,21 2,322 (5) الفقرة

 2,21 2,524 (13) الفقرة 2,21 2,236 (3) الفقرة

 2,21 2,541 (12) الفقرة 2,21 2,213 (2) الفقرة

 2,25 2,162 (18) الفقرة 2,21 2,220 (8) الفقرة

 2,21 2,631 (19) الفقرة 2,21 2,224 (9) الفقرة

 2,21 2,503 (02) الفقرة 2,21 2,251 (12) الفقرة

( أن جميددع معددامست ارتبدداط العبددارات بالدرجددة الكليددة للبعددد الددذي 1) رقددم مددن الجدددول يتضددح

أن قديم معامدل االرتبداط لجميدع  توضدحو 2,25 ، 2,21اله إحودائيا عندد مسدتوى تنتمي إلية د

( أي أن عسقددة 2,830و  2,162العبدارات بالدرجدة الكليدة للمحداور تتدراوح مدا بدين موجدب )

وبما أن جميع قيم االرتباط موجبة فدإن  جداً،إلى عالية   الوسط من أقلاالرتباط تتراوح ما بين 
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تتمتع بقدر عال مدن  راتقالفوإجماال نجد أن  ،ا في الدرجة الكلية للمقياسالعبارات تسهم إيجابي

 ودق االتساق الداخلي بما يمكنه من قياس الظاهرة محل الدراسة بقدر عال من االستقرار.

 :(Reliabilityاألداة ) ثبات 3-1-6

اخ والتدي تعتمدد الدداخلي ألفدا كرونبد االتسداقمعادلدة معامدل  باستخدامالتحقق من ثبات األداة  تم

سمة واحدة فقط والهد  مدن هدذه  االختباروتشترط أن تقيس بنود  االختبار،على تباينات أسئلة 

علدى عيندة أخدرى تحدت نفدس الظدرو ،  البحدث أعيددثبدات النتدائج إذا مدا مدن  قالخطوة التحقد

بدين  هدايمتوالتدي تتدراوح ق انهسدتباال ألسئلةويعتمد هذا المعامل على قياس مدى الثبات الداخلي 

 ( فأكثر %32(، وان القيمة المقبولة إحوائياً لمعامل ألفا كرونباخ هي )1)وفر،

المجتمدع، ولدذلك قدام الباحدث بحسداب  أفدرادحتى يتمكن الباحدث مدن تعمديم النتدائج علدى جميدع 

الدراسة على إنفراد، ثم حسداب معامدل ثبدات المقيداس الكلدي كمدا هدو  فقراتمعامل الثبات لكل 

 (. 0الجدول)مبين في 

 .الدراسة ألسئلة كرونباخالداخلي  ألفا  االتساق معامل(: 6رقم ) جدول

 سبيرمان معامل الفا كرونباخ معامل العبارات عدد االستبانة
 تحسددين فددي والتوعيددة عددسماإل ةفعاليدد مدددى

 مواجهددددددةالمدددددددني ل لمجتمددددددعا اسددددددتجابة 
 2,462 2,804 02 .الطوارئ والكوارث

 فدي والتوعيدة عدسماإل فعاليدةامست الثبدات إلجابدات المبحدوثين علدى مددى النتدائج أن معد تشير

 (2,804كلدي مقدداره ) بثبدات الطدوارئ والكدوارث مواجهدةالمددني ل لمجتمدعاتحسدين إسدتجابة 

( وجميعهددا تدددل علددى 2,462بينمددا نجددد معامددل سددبيرمان عنددد معامددل ) بطريقددة ألفددا كرونبدداخ

 لدراسة.موثوقية عالية في ودق وثبات أداة ا

الجيددد، وأنهددا تفددي  ختبددارلس ممددا سددبق أن أداة الدراسددة أوفددت بالشددروط السدديكومترية نسددتنتج

 بأغراض الدراسة.
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 :مقدمة5-1

، تددم جمددع البيانددات بعددد انتهدداء ة الدراسددة وللتحقددق مددن وددحة فروضددهاعلددى أسددئل لإلجابددة

 ً يلدي  وفيمدا( spss) باسدتخدام برندامج تطبيق البيانات حيث تم تفرين البيانات وتحليلها إحودائيا

 .النظري ونتائج الدراسات السابقة عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء اإلطار

 الخصائص الديموغرافية: - صة بمجتمع الدراسةالنتائج الخا 5-6

ً  يستعرض ( والتدي هذا الجزء وود  لتوزيدع المتغيدرات الديموغرافيدة )المسدتقلة إحودائيا

الجداول،  ،باستخدام النسب االستطسعتعكس خوائص وتوزيع أفراد العينة المشاركين في هذا 

 بة للمتغيرات الديموغرافية )المستقلة(. توزيع عينة الدراسة بالنس تبين التاليةوالرسوم البيانية 

 :توزيع عينة البحث وفقا لمتغير الجنس -1

 .لعينة الدراسة التركيب النوعييبين  :(4) رقم جدول

 النسبة التكرار الجنس

 %2343 131 ذكور

 %4542 89 ناثإ

 %11141 651 المجموع

 

شاركة في الدراسة هم ذكور بنسبة بلغت ( أعاه أن غالبية أفراد العينة الم4يتضح من الجدول رقم )

 ( أدناه يوضح هذه النسب:6. والشكل رقم )(%4542(, بينما بلغت نسبة اإلناث )2343%)

 

 .لعينة الدراسة التركيب النوعييوضح  :(6)شكل رقم 
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    .توزيع عينة البحث وفقا لمتغير العمر -6

 .لعينة الدراسة التركيب العمرييبين  :(3) رقم جدول

 النسبة التكرار الفئات العمرية

 %6241 35 سنة 02من  قلأ

 %5142 109 سنة 42-02 من

 %6643 53 سنة 42من  كثرأ

 %11141 651 المجموع

 

( أعدددسه التركيدددب العمدددري لعيندددة الدراسدددة، فنجدددد أن الغالبيدددة بنسدددبة 4الجددددول ) ضدددحوي

سددنة(  02لعمريددة )أقددل مددن سددنة(، يلدديهم فددي الفئددة ا 42 – 02( فددي الفئددة العمريددة )5113%)

ممدا يتضدح لندا  ،(%0014سدنة( بنسدبة ) 42(، ثم في الفئة العمرية )أكثر من %0312بنسبة )

كمدا بعيندة البحدث  األكبروهي النسبة ( سنة 42-02بين ) ماالسيول بجدة هم  في شاركينالم أن

 .(6رقم ) الشكليوضح 

 

 .العمري  لعينة الدراسة التركيبيوضح  :(4)شكل رقم 
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 :توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير المستوى التعليمي -4

 .التعليمي لعينة الدراسة المستوىيوضح  :(5) رقم جدول

 النسبة التكرار العلمي المؤهل

 %5113 109 ثانوية فما دون شهادة

 %4814 101 فما فوق جامعية شهادة

 %12212 052 المجموع

ندة حسدب المسدتوى التعليمدي، فنجدد أن الغالبيدة توزيدع أفدراد العي (5) رقدم الجددول ضحوي

 الحاودلين علدىبينمدا  ،مدا دونفشهادة ثانوي  ( من عينة البحث حاولين على%5113بنسبة )

الحاودلين  أن يكدون بدذلكو ،( مدن عيندة الدراسدة%4814تبلدن نسدبتهم ) فدأعلى جامعيدة شهادة

وذلدك مايوضدحه جددة  بمحافظدة بالسديول مشداركة األكثدرعلى الشهادات الثانوية فما دونها هدم 

 (.4الشكل رقم )

 

 .مي لعينة الدراسةيعلتال المستوىيوضح  :(3)شكل رقم 
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 لمتغير الوظيفة  ا  توزيع عينة الدراسة وفق -3

 .يوضح الوظيفة لعينة الدراسة :(2) رقم جدول

 النسبة التكرار الوظيفة

 %3110 156 موظفة / موظ 

 %1613 64 غير موظفة /غير موظ 

 %0510 36 طالبة/ طالب

 %12212 052 المجموع

بلغدت بنسدبة  المدوظفين مدنسديول جددة  فدي المشداركينغالبيدة  أن( 3) رقدم الجددول من يتضح

ثدددم  ،(%0510) بنسدددبة  مدددن الطدددسب والطالبدددات شددداركينالم يلددديهم فدددي النسدددبة ،(3110%)

من المشاركين هم من  كبر نسبةأن ويتضح بأ ،(%1613)بنسبة  الموظفينغير من  شاركينالم

 (.5الشكل رقم )ذلك كما يوضح الموظفين 

 

 .يوضح الوظيفة لعينة الدراسة :(5)شكل رقم 
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 :الدراسة الميدانية ألسئلةيلي استعراض  وفيما

 و كارثة؟أسبق لك التعرض لحالة طارئة  هل: األول السؤال

 .سبق لك التعرض لحالة طارئة او كارثة يوضح :(1) رقم جدول

 النسبة التكرار األول ؤالالس
 %6104 151 فقط(02وتجاهل سؤال رقم  أكمل) نعم
 %6913 99 (إجابتكل مكأو 11السؤال رقم  إلى)انتقل  ال

 %11141 651 المجموع

أعدددسه توزيدددع عيندددة الدراسدددة مدددن حيدددث تعرضدددهم أو عددددم  (2) رقدددم الجددددول ضدددحوي

( قدددد سدددبق %3214لبيدددة بنسدددبة )تعرضدددهم لحالدددة طارئدددة أو كارثدددة مدددن قبدددل، فنجدددد أن الغا

السدددؤال  ااالسدددتبيان مدددا عدددد أسدددئلةوبدددذلك يدددتم تكملدددة  ،لهدددم التعدددرض لحالدددة طارئدددة أو كارثدددة

، بينمددددا بلغددددت نسددددبة الددددذين لددددم يسددددبق لهددددم التعددددرض لحالددددة طارئددددة أو كارثددددة (02رقددددم )

( 11السدددؤال رقدددم ) إلدددىل انتقدددتم اإلالحالدددة يددد هدددذهوفدددي  (%6913طبيعيدددة بلغدددت نسدددبتهم )

 .( أدناه يوضح هذه النسب3، والشكل رقم )االستبيان  سئلةأمن 

 

 .و كارثةأسبق لك التعرض لحالة طارئة  يوضح :(2)شكل رقم 
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 و الكارثة التي تعرضت لها؟أهو نوع الحالة الطارئة  ماالثاني:  السؤال

 .و الكارثة التي تعرضت لهاأنوع الحالة الطارئة يوضح  :(8) رقم جدول

 النسبة التكرار يالثان السؤال

 %516 8 عاوفة

 %012 6 فيضان

 %8218 100 سيول

 %312 9 ذلك غير

 %013 4 سيولو فيضان

 %616 5 سيولوفيضان و عاوفة
 %11141 151 المجموع

أفدراد  هداتعدرض ل التدي الكارثدة أو الطارئة الحالة االختس  في أنواع (8) رقم الجدول ضحوي

( تعرضوا لـ )السيول(، يليهم في النسبة الدذين %8218عظمى بنسبة )العينة، فنجد أن الغالبية ال

(، ثم الذين تعرضوا لكل من )عاودفة وفيضدان وسديول( %516تعرضوا لـ )العاوفة( بنسبة )

، كمدا نجدد أن (%013(، ثم الذين تعرضوا لـ )فيضان وسيول( معداً بنسدبة )%616معاً بنسبة )

لهدا عيندة الدراسدة مثدل الحرائدق وغيرهدا بنسدبة  هناك كوارث طبيعية أخرى قد سبق وتعدرض

 .هذه النسب (2الشكل رقم ) يوضح(، و%312بلغت )

 

 .و الكارثة التي تعرضت لهاأنوع الحالة الطارئة يوضح  :(1)شكل رقم 
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 الكارثة وقت حدوثها ؟ أو الطارئة عن موقع حدوث الحالة عدككان ب كم: الثالث السؤال

 الكارثة وقت حدوثها أو الطارئة عن موقع حدوث الحالة عدكان بك كميوضح  (9) رقم جدول

 النسبة التكرار الثالث السؤال
 %5316 85 كيلومتر 1 من قلأ
 %0911 44 كيلومتر0-12

 %1413 00 كيلومتر 12أكثرمن
 %11141 151 المجموع

 ارئةالط الحالة حدوث موقع عنختس  في البعد الا بأن( 9) رقم الجدول منلنا  يتضح

 التدي الكارثدة أو الطارئدة الحداالت مدن( كلدم 1قل من )أتتراوح ما بين  حدوثها وقت الكارثة أو

كلدددم( بنسدددبة  12 – 0(، يلددديهم فدددي النسدددبة مدددن )%5316) بنسدددبة جددددة محافظدددة بهدددا مدددرت

كلدم( بلغدت  12(، ثم الذين زادت مسافتهم عن موقع الحالة الطارئة أو الكارثدة عدن )0911%)

(. ونسحظ بشدكل عدام أن النسدبة األكبدر للمشداركين الدذين كدانوا بدالقرب مدن %1413نسبتهم )

 ( يوضح هذه النسب:8كلم. والشكل ) 12مكان الحالة الطارئة أو الكارثة لمسافة لم تزد عن 

 

 .الكارثة وقت حدوثها أوعن موقع حدوث الحالة  عدككان ب كميوضح  :(8)شكل رقم 
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 ؟كارثة التي عاورتهاو الأالحالة الطارئة نتج عن  هلالرابع:  السؤال

 .الطارئة او الكارثة التي عاصرتهاج الحالة ائتن يوضح :(11) رقم جدول

 النسبة التكرار الرابع السؤال
 %313 12 إوابات
 %919 15 بشرية خسائر
 %1013 19 مادية خسائر

 %219 10 بيئيةضرار أ
 %4611 35 إوابات وخسائر بشرية ومادية وأضرار بيئية

 %1919 62 خسائر بشرية ومادية وأضرار بيئية
 %12212 151 المجموع

 

بأن النتائج التي حدثت تبعاً للحالة الطارئدة أو الكارثدة  (12) رقم الجدول منلنا  يتضح

(،  بينمدا بلغدت %4611هي )إوابات وخسائر بشرية ومادية وأضرار بيئية( مجتمعدة بنسدبة )

(، ثم الخسائر البشرية %1919والمادية واألضرار البيئية( معاً بلغت ) نسبة )الخسائرة البشرية

(. والشدكل %313(، ثدم اإلودابات نسدبة )%219(، ثم األضرار البيئية بنسدبة )%919بنسبة )

 ( يوضح جميع هذه النسب:9رقم )

 

 و الكارثة التي عاصرتها؟أالحالة الطارئة  نتائجيوضح  :(9)شكل رقم 
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 و الكارثة؟أالناجمة عن تلك الحالة  واإلضرارهو تقييمك لحجم الخسائر  ماالخامس:  السؤال

 .و الكارثةأالناجمة عن تلك الحالة  واإلضرارتقييمك لحجم الخسائر يوضح  :(11) رقم جدول

 النسبة التكرار الخامس السؤال
 %2410 110 كبيرة

 %1919 62 متوسطة
 %312 9 بسيطة

 %11141 151 المجموع
 

الناجمة عن تلدك  واإلضرارحجم الخسائر  متقيي أن( 11) رقم الجدولخسل  منلنا  يتضح

(، يليهدا فدي %2410) كبيدر بنسدبة ت لهدا محافظدة جددةو الكارثدة التدي تعرضدأ الطارئدة الحالة

 (.%312(، ثم األضرار البسيطة بنسبة )%1919النسبة األضرار المتوسطة )

د ما فدي كارثدة السديول التدي مدرت بمحافظدة جددة نجد أن نسبة الخسائر كبيرة إلى حبذلك 

 .(12الشكل رقم ) ذلك كما يوضح

 
 .الناجمة عن تلك الحالة او الكارثة واإلضرارتقييمك لحجم الخسائر يوضح  :(11)شكل رقم 
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مدن وجهدة  واإلضدرارساهم المجتمع المدني في التقليل من تلدك الخسدائر  هل السادس: السؤال

 نظرك؟

 .من وجهة نظرك واإلضرارالمجتمع المدني في التقليل من تلك الخسائر  مساهمةيوضح  :(16) رقم جدول

 النسبة التكرار السادس السؤال
 %2410 110 نعم
 %0518 69 ال

 %12212 151 المجموع

المجتمدع المددني فدي التقليدل مدن تلدك  مسداهمة أن( 10) رقدم الجددولخدسل  مدنلنا  يتضح

وقددد أكدددت النسددبة العظمددى مددن  السدديول جددراءجدددة   بمحافظددةت مددر التددي واإلضددرارالخسددائر 

( مدن عيندة الدراسدة. %0518(، بينمدا نفدى ذلدك نسدبة )%2410المشاركين ذلك بنسبة بلغدت )

 واإلضددرارفددي التقليددل مددن تلددك الخسددائر تسدداعد المجتمددع المدددني  مسدداهمة بددذلك نسددتنتج بددأنو

 (.11الشكل رقم )كما يوضح سريعة  بوورة

 
 .من وجهة نظرك واإلضرارالمجتمع المدني في التقليل من تلك الخسائر  ةساهمميوضح  :(11)م شكل رق
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و الكارثة قبل وبعدد حددوثها أعاملك الشخوي مع الحالة الطارئة ن تأتعتقد  هلالسابع:  السؤال

 كان؟

 .تعاملك الشخصي مع الحالة الطارئة او الكارثة قبل وبعد حدوثهايوضح  :(14) رقم جدول

 النسبة التكرار السابع السؤال
 %5612 82 إيجابياً 
 %0315 42 سلبياً 
 %0215 61 ال أعلم

 %12212 151 المجموع

و الكارثدة أمدع الحالدة الطارئدة  المجتمع املتعتقييم المشاركين ل (16) رقم الجدول ضحوي

المددني كدان  من العيندة أفدادت بدأن مشداركة المجتمدع (%56، فنجد أن نسبة )قبل وبعد حدوثها

النسبة األقل للذين ال يعلمدون تقيديم  ا( أفادوا بأنها كانت سلبياً، بينم%0315إيجابياً، وأن نسبة )

 (.%0215تلك المشاركة بنسبة بلغت )

مددع الحالددة الطارئددة او الكارثددة قبددل وبعددد  تعامددل المجتمددع المدددنين بددأ نسددتنتج ومددن ذلددك 

ً يجابيإ أكثركان حدوثها   .(10الشكل رقم )يوضح  كما %56بنسبة  ا

 
 .تعاملك الشخصي مع الحالة الطارئة او الكارثة قبل وبعد حدوثها أنيوضح  :(16)شكل رقم 
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 ؟تم تزويدك بمعلومات عن الحالة الطارئة أو الكارثة هلالثامن:  السؤال

 .تم تزويدك بمعلومات عن الحالة الطارئة أو الكارثةيوضح  :(13) رقم جدول

 النسبة التكرار نالثام السؤال
 %6911 59 قبل حدوثها نعم
 %4014 34 بعد حدوثها نعم
 %1815 08 ال

 %11141 151 المجموع

( من العينة المشاركة أفادوا بأنه %4014أن نسبة ) (14) رقم الجدولخسل  منلنا  يتضح

 بينمدا ،نسدبةببمعلومات عن الحالة الطارئدة أو الكارثدة ولكدن بعدد حددوثها  ويد المجتمعقد تم تز

قبدل بمعلومات عن الحالة الطارئة أو الكارثدة  تم تزويد المجتمع بلغت نسبة الذين أفادوه بأنه قد

بينما بلغدت نسدبة العيندة المشداركة والدذين أفدادوا بدأن المجتمدع  ،(%6911بلغت نسبة )حدوثها 

 (.%1815المدني لم يتم تزويدهم بالمعلومات بلغت نسبة )

بمعلومات عدن الحالدة الطارئدة أو الكارثدة  تم تزويد المجتمع المدني قده نأمن ذلك  نستنتج

 (.16الشكل رقم ) ذلك كما يوضحكانت تشكل النسبة األكبر بعد حدوثها 

 
 .تم تزويدك بمعلومات عن الحالة الطارئة أو الكارثةيوضح  :(14)شكل رقم 
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 ؟هي موادر تلك المعلومات  ماالتاسع:  السؤال

 .مصادر تلك المعلوماتيوضح  :(15) رقم جدول

 النسبة التكرار التاسع السؤال
 %4115 51 المدني للدفاع العامة المديرية
 %512 2 البيئة وحماية لألرواد العامة الرئاسة
 %315 8 السعودياألحمر  الهسل
 %1812 06 االجتماعي التواول وسائل
 %512 2 البيئة وحماية روادلأل العامة الرئاسةو المدني للدفاع العامة المديرية
 البيئة وحماية لألرواد العامة الرئاسةو المدني للدفاع العامة المديرية

 %0012 02 االجتماعي التواول وسائلو السعودياألحمر  الهسلو

 %12212 164 المجموع

الطارئددة أو  لددةالمعلومددات عددن الحا موددادر إن( 15) رقددم الجدددولخددسل  مددنلنددا  يتضددح

التواودل  وسدائلبينمدا  ،(%4115بلغدت )المديريدة العامدة للددفاع المددني بنسدبة  كدونتالكارثدة 

(، وأن أقددل %315)السددعودي بنسددبة  األحمددرالهددسل أن نجددد و ،(%1812)االجتمدداعي بنسددبة 

 مددنتعتبددر النسددب بينمددا  ،(%512)لرئاسددة العامددة لألرودداد وحمايددة البيئددة بنسددبة نسددبة كانددت ل

لعامة للدفاع المدني والرئاسة العامة لألرواد وحماية البيئة والهسل المديرية ا مشتركةموادر 

 (.%0012) نسبة بلغتالسعودي باإلضافة إلى وسائل التواول االجتماعي  األحمر

وسددائل التواودددل أن المديريددة العامدددة للدددفاع المدددني تشدددكل أعلددى نسددبة ويليهدددا  نسددتنتج

عامدددة لألروددداد وحمايدددة ون الرئاسدددة الثدددم الهدددسل األحمدددر السدددعودي وبدددذلك تكددد االجتمددداعي

 (.14الشكل رقم )كما يوضح قل نسبة البيئة هي أ

 

 .مصادر تلك المعلوماتيوضح  :(13)شكل رقم 
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و أالمعلومات مناسبة ومفيدة لك في التعامل مع الحالة الطارئة  كانت هلالعاشر:  السؤال

 ؟الكارثة

 .و الكارثةأك في التعامل مع الحالة الطارئة المعلومات مناسبة ومفيدة ليوضح  :(12) رقم جدول

 النسبة التكرار العاشر السؤال

 %2210 95 نعم

 %0018 08 ال

 %12212 106 المجموع

 كانددت حسددب إفددادة المشدداركين ن المعلومدداتبددأ( 13) رقددم الجدددولخددسل  مددنلنددا  يتضددح

أفداد  بينمدا، (%2210) سدبةبن الكارثدة وذلدك أومناسبة ومفيددة فدي التعامدل مدع الحالدة الطارئدة 

مناسبة ومفيددة فدي التعامدل مدع غير  المعلومات ( من العينة المشاركين بأن تلك%0018نسبة )

 .الكارثة أوالحالة الطارئة 

 أوفدي التعامدل مدع الحالدة الطارئدة للمجتمع المدني مناسبة ومفيدة  المعلوماتن بأ نستنتجو

 (.15كل رقم )الشبنسبة كبيرة جداً كما يوضح  الكارثة وذلك

 

 .الكارثة أوالمعلومات مناسبة ومفيدة لك في التعامل مع الحالة الطارئة يوضح  :(15)شكل رقم 
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هناك قوور في دور وسائل االعسم بخووص  نأهل ترى ، عام بشكلالحادي عشر:  السؤال

  ؟مخاطر الحاالت الطارئة والكوارث التحذير من

 .سائل االعامقصور في دور ويوضح  :(11) رقم جدول

 النسبة التكرار عشر الحادي السؤال
 %2018 180 نعم
 %0210 38 ال

 %12212 052 المجموع

قوور في دور وسائل االعسم بخودوص التحدذير  هناك إن( 12) رقم الجدول من يتضح

(، %2018من وجهة نظر عينة الدراسة بنسبة بلغدت ) من مخاطر الحاالت الطارئة والكوارث

( مددن العينددة أفددادوا بخددس  ذلددك أي عدددم وجددود قوددور فددي دور وسددائل %0210ة )بينمددا نسددب

 اإلعسم.

فدددي دور وسدددائل االعدددسم بخودددوص التحدددذير مدددن  قودددور دووجدددمدددن ذلدددك  نسدددتنتج 

كمددددا مخدددداطر الحدددداالت الطارئددددة والكددددوارث بمعلومددددات عددددن الحالددددة الطارئددددة أو الكارثددددة 

 (.13الشكل رقم ) ذلك يوضح

 

 

 .قصور في دور وسائل االعام ضح يو :(12)شكل رقم 
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يد بالمعلومات السزمة وفي التز اإلعسمهو تقيمك لمساهمة وسائل  ماالثاني عشر:  السؤال

 ؟حاالت الطوارئ والكوارث أثناء

ساهمة وسائل االعام في التزيد بالمعلومات الازمة اثناء حاالت الطوارئ يوضح م :(18) رقم جدول

 .والكوارث

 النسبة التكرار ني عشرالثا السؤال
 %1012 62 ممتازة
 %0214 51 اً جد جيدة
 %6012 82 ةجيد
 %6513 89 المستوى دون

 %12212 651 المجموع

يدد وفدي التز اإلعدسمسداهمة وسدائل مل المجتمدع المددني يميتق( 18) رقم الجدول من يتضح

( قدد %6513بة الكبدرى )، فنجدد أن النسدحاالت الطدوارئ والكدوارث أثناءبالمعلومات السزمة 

( أفادوا بأنها جيداً، بينما نسبة الذين %60وأن نسبة ) ،(دون مستوى) قيموا تلك المساهمة بأنها

( من العينة أفادوا بأن تلك المساهمة %10( وأن )%0214أفادوا بأنها جيدة جداً بلغت نسبتهم )

 .ممتازة

بالمعلومدات  يددولتزفدي ا اإلعدسم مسداهمة وسدائلالمجتمدع المددني ل يميدتقن بأ نستنتجبذلك 

( 12، وهدذا يؤكدد نتدائج الجددول )دون المستوى بأنهاحاالت الطوارئ والكوارث  إثناءالسزمة 

السددابق والددذي أكددد قوددور وسددائل اإلعددسم بخوددوص التحددذير مددن مخدداطر الحدداالت الطارئددة 

 (.12الشكل رقم ) ذلك كما يوضح والكوارث،

 

حاالت الطوارئ  أثناءوسائل االعام في التزيد بالمعلومات الازمة  مساهمةيوضح  :(11)شكل رقم 

 .والكوارث
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 ؟مدى اقتناعك بموداقية تلك المعلومات ماالثالث عشر:  السؤال

   .مدى اقتناعك بمصداقية تلك المعلوماتيوضح  :(19) رقم جدول

 النسبة التكرار الثالث عشر السؤال
 %0414 31 عالي
 %4314 113 متوسط
 %0910 26 منخفض

 %12212 651 المجموع
 

 لقناعدددةا ه وحسدددب إفدددادة عيندددة الدراسدددة أنأنددد( 19) رقدددم الجددددولخدددسل  مدددن يتضدددح

إلدددى أن يرجدددع ذلدددك  وقدددد (،%4314) بنسدددبةوذلدددك  (متوسدددط)بمودددداقية تلدددك المعلومدددات 

 أفدددسم عدددرضباإلضدددافة إلدددى عددددم  األمدددورالمبالغدددة فدددي  إلدددى أتلجددد مـساإلعدددائل ـض وسدددعدددـب

نشددرات شددهرية تبددين التعامددل مددع  أوة وكيفيددة التعامددل معهددا يددعددن الكددوارث الطبيع ئقيددةاوث

بمودددداقية  لقناعدددةا بلغدددت نسدددبة الدددذين بلغدددت عنددددهم بينمدددا ،الحددداالت الطارئدددة والكدددوارث

بلغددددت نسددددبة الددددذين بلغددددت  بينمددددا ،(%0910نسددددبة )( مددددنخفض)بدرجددددة تلددددك المعلومددددات 

 (.%0414) نسبة( عالية)بدرجة ت بموداقية تلك المعلوما لقناعةا عندهم

الحالدة الطارئدة أو  عدنبمودداقية تلدك المعلومدات  قناعة المجتمع المددنين بأ نستنتجبذلك 

 .(18رقم )الشكل ذلك كما يوضح يكون منخفض  بشكل عام وارثالك

 

  .اقتناعك بمصداقية تلك المعلومات مدىيوضح  :(18)شكل رقم 
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 ؟كان هناك تضارب في تلك المعلومات هل اعتقادك فيالرابع عشر:  السؤال

 .يوضح تضارب تلك المعلومات :(61) رقم جدول

 النسبة التكرار الرابع عشر السؤال
 %3018 152 نعم
 %6210 96 ال

 %12212 651 المجموع
 

( %3018أن معظددددم أفددددراد العينددددة بنسددددبة ) (02) رقددددم الجدددددولخددددسل  مددددن يتضددددح

 بينمددا ،تتعلددق بددالطوارئ والكددوارث لمعلومددات التدديتضددارب فددي تلددك ا يوجددد هأندديعتقدددون 

 .في تلك المعلومات ( من العينة وجود تضارب%6210تنفي باقي النسبة )

عددددم  إلدددىذلدددك  عدددودي وقددددتضدددارب فدددي تلدددك المعلومدددات  يوجدددد هبأنددد نسدددتنتج بدددذلك 

التنسددديق وتوحيدددد جهدددة التحدددذير وبدددث المعلومدددات فدددي حددداالت الطدددوارئ والكدددوارث المقدمدددة 

 (.19الشكل رقم ) ذلك كما يوضح ،مع المدنيللمجت

 

 .يوضح تضارب تلك المعلومات :(19)شكل رقم 
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التددي تودلك بخوددوص  ميدةتسداهم فددي نشدر الرسددائل االعس هددلالخددامس عشدر:  السدؤال

 ؟الطارئة والكوارثالحاالت 

 يوضح المساهمة في نشر الرسائل اإلعامية للحاالت الطارئة والكوارث (61) رقم جدول

 النسبة التكرار عشر الخامس السؤال
 %2414 183 نعم
 %0513 34 ال

 %12212 651 المجموع

مدى المساهمة في نشر الرسائل االعسمية بخودوص ( 01) رقم الجدولخسل  من يتضح

( تسدداهم فددي نشددر تلددك %2414الحدداالت الطارئددة والكددوارث، فنجددد أن غالبيددة العينددة بنسددبة )

  .ال يساهمون في النشر (%0513الرسائل، بينما )

الت االحددفددي  اإلعسميددةالرسددائل  وسددائل االعددسم المختلفددة فددي نشددر مسدداهمة نسددتنتج بددأن

 (.02الشكل رقم )كما يوضح الطارئة والكوارث تكون فعالة 

 
 .يوضح المساهمة في نشر الرسائل اإلعامية للحاالت الطارئة والكوارث :(61)شكل رقم 
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التالية يعول عليها في التحدذير  اإلعسموجهة نظرك أي من وسائل  مندس عشر: السا السؤال

 ؟من الحاالت الطارئة والكوارث قبل حدوثها

 .يوضح وسائل اإلعام التي يعول عليها في التحذير في الحاالت الطارئة :(66) رقم جدول

 النسبة التكرار السادس عشر السؤال
 %1412 65 المرئي
 %1110 08 المسموع
 %510 16 المقروء
 %6418 82 االجتماعي لالتواو وسائل
 %1110 08 االجتماعي لالتواو وسائلو المقروءو المسموعو المرئي
 %1314 41 االجتماعي لالتواو وسائلو المقروءالمرئي و
 %414 11 االجتماعي لالتواو سائلوو المرئي
 %018 2 المقروءو المسموع

 %12212 651 المجموع

 اإلعدسموسدائل  المجتمدع المددني أن نظدر وجهدة خدسل من( 00) رقم الجدولخسل  من حيتض

الطارئة والكوارث قبل حدوثها فنجد وسائل التواودل  التيعول عليها في التحذير من الحا تيال

الموادر في وسدائل التواودل االجتمداعي تعدد  إلىاالجتماعي هي االكثر انتشاراً ويرجع ذلك 

  بينمدا ،(%6418بلغدت ) بنسدبة خدر وذلدكآلدى إر دقيقة وقد يبدالن مدن شدخص غيغير رسمية و

ً المرئية والمقروء ووسائل التواول االجتماعي  لالوسائ معلومات عن الحالة الطارئة  تقدم أيضا

الوسدددائل  بينمدددا ،(%14)المرئيدددة بنسدددبة  الوسدددائلبينمدددا نجدددد  ،(%1314)أو الكارثدددة بنسدددبة 

بينمدا الوسدائل  ،(%1110) االجتمداعي بنسدبة لء ووسائل التواودالمسموعة والمرئية والمقرو

الوسددائل المسددموعة والمقددروء  بينمددا ،(%414) المرئيددة ووسددائل التواوددل االجتمدداعي بنسددبة

 .أو الكارثة ئةالتي تزودنا بمعلومات عن الحالة الطار (%018) بنسبة

قبدل  المعلومداتفدي نقدل  التواول االجتماعي يجب عليها التحدذير وسائلن بأ نستنتجبذلك 

 (.01الشكل رقم )وضح يكما حاالت الطوارئ والكوارث 

 
 .يوضح وسائل اإلعام التي يعول عليها في التحذير في الحاالت الطارئة :(61)شكل رقم 
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التاليدة يعدول عليهدا فدي التحدذير  اإلعسموجهة نظرك أي من وسائل  منالسابع عشر:  السؤال

 ؟لكوارث بعد حدوثها من الحاالت الطارئة وا

 .يوضح أي من وسائل اإلعام يعول عليها في التحذير من الحاالت الطارئة والكوارث :(64) رقم جدول

 النسبة التكرار عشر السابع السؤال
 %1812 45 المرئي
 %318 12 المسموع
 %818 00 المقروء
 %0818 20 االجتماعي لالتواو وسائل
 %1113 09 االجتماعي لالتواو وسائلو المقروءو المسموعو المرئي
 %0212 52 االجتماعي لالتواو وسائلو المقروءالمرئي و
 %613 9 االجتماعي لالتواو وسائلالمرئي و

 %014 3 المسموع والمقروء
 %12212 651 المجموع

يعول  التيوسائل االعسم  حول العينة نظر وجهة خسل من( 06) رقم الجدولخسل  من يتضح

ي حدوثها فنجد وسائل التواول االجتماع بعدفي التحذير من الحاالت الطارئة والكوارث  عليها

وسددائل التواوددل االجتمدداعي غيددر رسددمية  يلددى الموددادر فددإهددي االكثددر انتشدداراً ويرجددع ذلددك 

(، ثدم جداءت الوسدائل %0818بلغدت ) بنسدبةخدر وذلدك آلدى إغير دقيقة وقد يبالن من شخص و

(، ثددم %0212ائل التواوددل االجتمدداعي فددي الترتيددب الثدداني بنسددبة )المرئيددة والمقددروءة ووسدد

(، ثدددم الوسدددائل المرئيدددة والمسدددموعة والمقدددروءة ووسدددائل %1812الوسدددائل المرئيدددة بنسدددبة )

(، ثددم الوسددائل %818(، ثددم الوسددائل المقددروءة بنسددبة )%1113التواوددل االجتمدداعي بنسددبة )

(، %613وسائل التواول االجتماعي بنسدبة )(، ثم الوسائل المرئية و%318المسموعة بنسبة )

 (.%014ثم الوسائل المسموعة والمقروءة بأقل نسبة )

لمعلومدات بعدد ن وسائل التواول االجتماعي يجب عليها التحذير في نقدل ابأ نستنتجبذلك  

 .يوضح تلك النسب (00شكل رقم ) .حاالت الطوارئ والكوارث
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 .ام يعول عليها في التحذير من الحاالت الطارئة والكوارثيوضح أي من وسائل اإلع :(66)شكل رقم 

 

عسميددة عددن كيفيددة إبددرامج توعيددة  لندده مددن الضددروري عمددأتعتقددد  هددلالثددامن عشددر:  السددؤال

 ؟التعامل مع الحاالت الطارئة والكوارث على مدار العام

 .يوضح برامج التوعية في كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة :(63) رقم جدول

 النسبة التكرار الثامن عشر لسؤالا
 %8913 004 نعم
 %1214 03 ال

 %12212 651 المجموع

نده مدن الضدروري أ المجتمدع المددني يعتقدد معظدمأن ( 04) رقدم الجددولخسل  من يتضح

عسمية عن كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة والكدوارث علدى مددار العدام  إعمل برامج توعية 

 (.%1214بلغت نسبة الذين ال يعتقود ذلك ) بينما ،(%8913بنسبة بلغت )

عمددل بدرامج توعيددة  أن النسددبة األكبدر مددن المجتمدع المددني ينددادي بضدرورة نسدتنتجبدذلك 

 من خسل كما يتضحعن كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة والكوارث على مدار العام  إعسمية

 (. 06الشكل رقم )

 

 .في كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة ةوعييوضح برامج الت :(64)شكل رقم 

تبلددن نسددبة المجتمددع المدددني المؤهددل للتعامددل مددع  ماعتقددادك كدد فدديالتاسددع عشددر:  السددؤال

 الحاالت الطارئة والكوارث بطريقة سليمة؟

 .يوضح نسبة المجتمع المدني المؤهل للتعامل مع الحاالت الطارئة والكوارث :(65) رقم جدول
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 النسبة التكرار شرالتاسع ع السؤال

 %1014 61 %25من  أكثر

 %0613 59 %25 -%52 من

 %3412 132 %52من  أقل

 %12212 651 المجموع

المجتمددع  النسددبة الكبددرى مددن العينددة يعتقدددون أن أن( 05) رقددم الجدددولخددسل  مددن يتضددح

(، %52تبلدن )أقدل مدن المدني المؤهل للتعامل مع الحاالت الطارئدة والكدوارث بطريقدة سدليمة 

تبلدددن نسدددبتهم  (%25 - %52) مدددن بينمدددا تبلدددن نسدددبة الدددذين يعتقددددون أن تلدددك النسدددبة هدددي

 الحدداالت الطارئدددةدون التعامددل مددع يددمددن النددداس ال يج (%25مددن  بينمددا )أكثددر، (0613%)

  (.%1014) بنسبةوالكوارث 

رث مدع الحداالت الطارئدة والكدوا لالمجتمدع المددني المؤهدل للتعامد نسدبة نستنتج بدأنبذلك 

 (.04الشكل رقم )كما يوضح  %52بطريقة سليمة حوالي أقل من 

 

 .يوضح نسبة المجتمع المدني المؤهل للتعامل مع الحاالت الطارئة والكوارث :(63)شكل رقم 

 

 هو السبب الرئيسي الذي حال دون تعاملك مع أي حالة طارئة أو كارثة؟ ما :العشرون السؤال

 .ئيسي الذي حال دون التعامل مع الحاالت الطارئة والكوارثيوضح السبب الر :(62) رقم جدول

 النسبة التكرار العشرون السؤال
 %0216 02 لتعاملامعرفتك بكيفية  عدم
 %0010 00 في المعلومات نقص
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 %1310 13 عن مناطق حدوثها بعدك
 %1611 16 من المواجهة الخو 
 %1111 11 خرآ سبب
 عن مناطق حدوثها بعدكو في المعلومات نقصو لتعاملامعرفتك بكيفية  عدم
 %311 3 من المواجهة الخو و

 %412 4 عن مناطق حدوثها بعدكو في المعلومات نقصو لتعاملامعرفتك بكيفية  عدم
 %12212 99 المجموع

المجتمدع  الرئيسدي الدذي حدال دون تعامدل السدبب أن( 03) رقدم الجددولخدسل  مدن يتضح

بنسدبة بلغدت  (للتعامدل بكيفيدة ة المجتمدععددم معرفد)كارثدة  هدو مع أي حالدة طارئدة أو  المدني

عن مناطق  بعدك) بينما ،(%0010بنسبة ) (في المعلومات نقص)سبب بينما نجد  ،(0216%)

 أخددرى( )أسددبابو (،%1611)بنسددبة  (الخددو  مددن المواجهددة)و ،(%1310) بنسددبة (حدددوثها

عدن منداطق  البعدونقص في المعلومات والتعامل  بكيفية ةمعرفالعدم ) بينما(، %1111)بنسبة 

بكيفية التعامل ونقص فدي  ةمعرفالعدم ) بينما ،(%311)بنسبة  (حدوثها والخو  من المواجهة

 (.%412)بنسبة  (المعلومات وبعدك عن مناطق حدوثها

لدة طارئدة أو مدع أي حا المجتمدع الرئيسدي الدذي حدال دون تعامدل السدبب نستنتج بأنبذلك 

، وهذه النتيجدة تدأتي تأكيدداً لنتيجدة الجددول رقدم الوحيحبكيفية للتعامل  تهعرفكارثة  هو عدم م

( السدابق والدذي توودل إلدى أن غالبيدة أفددراد المجتمدع المددني هدم غيدر مدؤهلين ومدددربين 05)

 .تلك النسب (05) لشكل رقممع الحاالت الطارئة والكوارث. ويوضح االتعامل 

 
 .الذي حال دون التعامل مع الحاالت الطارئة والكوارث يوضح السبب الرئيسي :(65)شكل رقم 
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 التحليل واالستنتاجات: 5-4

أن جميددع معددامست ارتبدداط العبددارات بالدرجددة الكليددة للبعددد الددذي تنتمددي إليددة دالدده يتضددح  .1

أن قدديم معامددل االرتبدداط لجميددع العبددارات  توضددحو 2,25 ،2,21إحوددائيا عنددد مسددتوى 

( أي أن عسقة االرتباط 2,830و  2,162اوح ما بين موجب )بالدرجة الكلية للمحاور تتر

 وبمدا أن جميدع قديم االرتبداط موجبدة فدإن جدداً،إلدى عاليدة   الوسدط مدن أقدلتتراوح ما بدين 

 ً تتمتع بقدر عدال  راتقالفنجد أن  في الدرجة الكلية للمقياس، وإجماالً  العبارات تسهم إيجابيا

قيدداس الظدداهرة محددل الدراسددة بقدددر عددال مددن  مددن ودددق االتسدداق الددداخلي بمددا يمكندده مددن

 االستقرار.

 لمجتمددعا توعيددةو عددسماإل فعاليددةأن معددامست الثبددات إلجابددات المبحددوثين علددى مدددى نجددد  .0

( 2,804كلدي مقدداره ) بثبدات الطدوارئ والكدوارث لتحسين االسدتجابة والتعامدل مدعالمدني 

ا تدل على موثوقية عاليدة جدداً فدي ( وجميعه2,462بينما نجد معامل سبيرمان عند معامل )

 ودق وثبات أداة الدراسة.

 لتحسددين االسددتجابة والتعامددل مددعوسددائل اإلعددسم شددة االسددتبيان تسددعى إلددى قتبددين أن منا .6

وضددع  –روددد مجموعددة مددن المراحددل المختلفددة أهمهددا: التشددخيص و الطددوارئ والكددوارث

اهتمددام  – طوارئ والكددوارثالاسددتخسص الدددروس والعبددر، فدد – التنفيددذ –االسددتراتيجيات 

كثد  لوسدائل اإلعدسم وسائل اإلعدسم، وبالتدالي اهتمدام الدرأي العدام، ويسحدظ االسدتخدام الم

لومددات، وشددرح عددن تقددديم المع ئولة، حيددث توددبح مسددحدداالت الطارئددة والكددوارثأثندداء ال

 .االجتماعي، وتخفي  التوتر والقلق تكات اإلحداث وبناء ال

بمختلدد  أنواعهددا وعلددى رأسددها الكددوارث  حالددة الطارئددة والكارثددةقددع العندددما تإندده  يتضددح .4

ة ماسدة للتوجيده، وفدي في حالة متابعة وترقب، وهدو فدي حاجد المجتمع المدنيالطبيعية نجد 

األنسددب واألسددهل لنقددل المعلومددات. فمددن خسلهددا تنقددل  وهدد اإلعددسمكددون يتلددك الظددرو  

واستمرارية بثها وتوجيه الرسائل التوعويدة المعلومات الوحيحة المباشرة من موقع الحدث 

 لمعرفة األوضاع والمواق  واإلرشاد والتوجيه الوحيح لما يمكن فعلهللمجتمع المدني 

ودوره فدي توجيده الرسددائل المجتمعيدة وتقددديم اإلعددسم  نسدتنتج مدن مناقشددة االسدتبيان أهميدة .5

لحاالت الطارئة والكدوارث ة اوهذا ما يسمى بـ إدارالطوارئ والكوارث  حاالتفي  اإلرشاد

 وشيئاً جديداً في حد ذاته، سواء كان على مسدتوى الفدرد أ كوارث، وال يعدل حدوث الإعسميا

المجتمع المددني على مستوى الدولة ككل ولكن الشيء الجديد هو  وظمة ما أعلى مستوى من

يب األول شعر بأهمية دوره في حداالت الطدوارئ والكدوارث حيدث أن المجتمدع هدو المسدتج
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ن بإمكددانهم تقددديم المسدداعدات أثندداء الطددوارئ أفددي مثددل هددذه الظددرو  وإنهددم يشددعرون بدد

ظدل التطدور والكوارث، ونجد أن اإلعسم يظهر دورة جليا في مثل هذه الحاالت خاوة في 

توددل إلددى جميددع أفددراد المجتمددع المدددني التكنولددوجي والعلمددي وانتشددارها بطريقددة سددريعة 

عتبر لإلعسم دور كبيدر فدي إيودال الخبدر والمعلومدة بهدد  زيدادة ي ولذلكلتخاطب عقولهم 

 المجتمع المدنيالوعي والمعرفة وهو يهد  إلي توعية وتنمية وتثقي  وإقناع مختل  فئات 

محددد يعمدل علدى  ىمن خسل رؤية محددة تدور حول معندباختس  ثقافاتهم ودرجة وعيهم 

 .لوحيحةتزويد الجماهير بأكبر قدر من المعلومات ا
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 الخاتمة: 2-1

يعتبر المجتمع المدني المعرض للطدوارئ والكدوارث هدو المسدتجيب األول لتلدك اإلحدداث 

ات المجتمع ضرورة لكل فئة من فئ بالطوارئ والكوارثإن توجيه رسائل إعسمية ذات ولة و

وكيفيدة التعامدل معهدا وتحديدد المنداطق  توضيح مدى خطورة تلدك الكارثدة ستجابة ولتحسين اإل

، اآلمندة وتحديدد المسدارات للخدروج مدن منطقدة الكارثدة بأمدان ومنداطق  األعلىذات الخطورة 

راد المجتمدع اإلعسم بث البرامج التوعوية والتثقيفيدة ألفدعلى  يجبوليتم تحقيق األمن للمجتمع 

ثنداء حددوث أآمندة  ة أنفسدهم واآلخدرين بطريقدة مسداعدعلى بالطريقة الوحيحة التي تساعدهم 

 ارالطوارئ والكوارث وال يقتور على ذلك فقط بل تستمر البرامج التوعوية والتثقيفية على مد

ارئ لمهم جدا أن تخاطب عقول جميع شدرائح المجتمدع وكدذلك التدذكير بأرقدام الطدواالعام ومن 

( وغيرهدا مدن األرقدام ذات 999( الشدرطة )998( الددفاع المددني )992مثل الهدسل األحمدر )

 .( على مستوى المملكة بإذن هللا911الولة إلى أن يتم توحيد رقم الطوارئ )

المجتمدع لتعري    به اإلعسم قومالدور الذي ي أهميةعلى الدراسة في هذا  لقد تم التركيزو

الطوارئ والكوارث وكذلك  وبعد أثناء قبل و القيام بها لوحيحة التي يجباباإلجراءات  المدني

، الطوارئ والكوارث بمواجهةالمعنية ذات العسقة المتخذة من قبل الجهات اإلجراءات توضيح 

 . أمن هذا البلد وبسد المسلمين يحفظحمنا هللا وإياكم من الطوارئ والكوارث سائلين المولى أن 

 ائل اإلعددسم وهددذا يمكددن أن يضددع أيوالكددوارث تفددرض نفسددها علددى وسدد الحالددة الطارئددةف

تحت األضواء، لذلك فإنه من الضروري معرفة كيفية إدارة العسقة مدع وسدائل اإلعدسم  مجتمع

   .المجتمعإذا كان المطلوب إيوال الرسالة بشكل جيد وإعطاء الوورة السليمة عن 

 : النتائج 2-6

مدن الرجدال مدن المجتمدع المددني كدان الكوارث الطوارئ و في  ينشاركغالبية الملوحظ أن  .1

 وذلك بسبب طبيعة تواجدهم المستمر في المواقع المختلفة الميدانية.  %34,4بنسبة 
وهدي الفئدة القدادرة علدى المشداركة فدي (  سدنة42-02مدن )وجدنا أن العيندة العمريدة تكدون  .0

جسدددية علددى عقليددة ومددن قدددرة  لمددا لهددذه الفئددة %51,3بنسددبة إدارة الطددوارئ والكددوارث 

  التعامل مع األحداث الغير عادية.

 

العلمدي شدهادة  المؤهدلالفئة المساهمة في إدارة الطوارئ و الكوارث ممدن يحملدون  أنتبين  .6

 .%51,3بنسبة وهم ثانوي وما دونها 
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 المدوظفين مدن المشاركين من المجتمع المدني في الطوارئ والكوارث هم غالبية  أن يتضح .4

 . %31,0بنسبة  لكذ و

بنسددبة وذلددك  كارثددة أو طارئددة لحالددةبمحافظددة جدددة  المجتمددع المدددنيغالبيددة تعددرض لقددد  .5

32,4%. 

 السيول من أكثر الكوارث الطبيعية التي شارك فيه المجتمع المدني بمحافظة جدةيتضح بأن  .3

 .%82,8 بنسبة وذلك

 كيلو بين ما يتراوح حدوثها وقت الكارثة أو الطارئة الحالة حدوث موقع عنالبعد  يتضح أن .2

 بنسدبة وذلدك  السيول وهي جدة محافظة بها مرت التي الكارثة او الطارئة الحاالت من متر

52,9%. 

 إودابات محافظدة جددة هدال تعن الحالة الطارئة او الكارثدة التدي تعرضد نتج أنهيتضح لنا ب .8

يحفزندا لضدرورة ممدا   %46,24 بنسدبة باإلضافة إلى خسائر بشدرية وماديدة وبيئيدة وذلدك

  .عمل برامج توعوية وتثقيفية للمجتمع المدني

الكارثدة التددي  االت الطارئددة أوالناجمدة عدن تلددك الحد واإلضددرارحجددم الخسدائر  بدأن يتضدح  .9

  . %24,0بنسبة  وذلكه كبير محافظة جدة إليهاتعرض 

 افظةبمحمرت  التي واإلضرارفي التقليل من الخسائر ساهم المجتمع المدني  أنيتضح ب   .01

 .%24,0بنسبة  السيول وذلك نتيجةجدة  

بعد حددوثها ايجابيا  يكونالكارثة  أومع الحالة الطارئة المجتمع المدني تعامل  أنيتضح ب .00

 .%56بنسبة  وذلكوالتفاعل مع الحالة 

بمعلومدات  همتدزودوتدم الحالدة الطارئدة أو الكارثدة تعامل المجتمع المددني مدع  إن تضحي .01

 .%40,4 بنسبة وذلك حدوثها قبلولكن ( نعم)بـستجابة الضرورية لتحسين اال

التدي  يدتم تذويدد تلدك المعلومدات  مودادر هدي المديريدة العامدة للددفاع المددني نبأ تضحي .01

 .%69,1الطارئة أو الكارثة وذلك بنسبة  لةالحاالمجتمع المدني من خسلها عن  

سدين مسدتوى االسدتجابة تح مناسدبة ومفيددة فدي كاندت اإنهتلك المعلومات و أهمية يتضح  .01

 .%82,8بنسبة  التعامل مع الحالة الطارئة او الكارثة وذلك في 

قوور في دور وسائل االعسم بخووص التحذير من مخاطر الحداالت  هناك إن يتضح  .01

 .%20,8 نسبةالطارئة والكوارث وذلك ب

اء حداالت لمساهمة وسدائل االعدسم فدي التزيدد بالمعلومدات السزمدة اثند التقييم نيتضح بأ .01

  .%65,3بنسبة  وذلك الطوارئ والكوارث 
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  .%43,4 بنسبةوذلك  متوسطة بموداقية تلك المعلومات االقتناع يتضح بان .01

 وذلدك عدن الطدوارئ والكدوارثبوجود تضارب في تلدك المعلومدات االعتقاد  أنيتضح ب .01

 .%30,8بنسبة 

 إليدده التددي توددل فددةالمختل اإلعسميددةنشددر الرسددائل المجتمددع المدددني يقددوم ب أنيتضددح بدد .01

 .%24,4بنسبة  الت الطارئة والكوارث وذلكابخووص الح

الطارئدة والكدوارث  التيعول عليها في التحذير مدن الحدا التيوسائل االعسم  أنيتضح ب .11

تعدددد  إلددىحدددوثها فنجددد وسددائل التواوددل االجتمدداعي هددي االكثددر انتشدداراً ويرجددع ذلددك  قبددل

فددي نقددل غيددر دقيقددة وقددد يبددالن الغيددر رسددمية وال الموددادر فددي وسددائل التواوددل االجتمدداعي

 .%64,8 بنسبة وذلك آخر إلىمن شخص المعلومات 

يعول عليها في التحذير مدن الحداالت الطارئدة والكدوارث  التيوسائل االعسم  أنب يتضح .10

 إلددى تعددددحدددوثها فنجددد وسددائل التواوددل االجتمدداعي هددي االكثددر انتشدداراً ويرجددع ذلددك  بعددد

فددي نقددل غيددر دقيقددة وقددد يبددالن الغيددر رسددمية والئل التواوددل االجتمدداعي وسددا يالموددادر فدد

 .%08,8 بنسبةوذلك  آخر إلىمن شخص المعلومات 

تحسددين االسددتجابة عددن كيفيددة  إعسميددةمددن الضددروري عمددل بددرامج توعيددة  يتضددح بددان .11

 وذلدكعلدى مددار العدام  قبدل وأثنداء وبعدد حددوثها التعامل مع الحاالت الطارئة والكدوارث و

 .%89,3 بنسبة

نسبة المجتمع المدني المؤهل للتعامل مع الحاالت الطارئة والكوارث بطريقدة  يتضح بأن .11

 ودحيحة طدرقعدن كيفيدة االسدتجابة بمعرفدة  لدديهم يوجدد ( %52أقدل مدن )سليمة حدوالي 

 .التغلب عليهاووالكوارث الطبيعة  الطوارئ في التعامل مع وأساليب علمية 

 الحداالت الطارئدة مدع  ل المجتمدع المددنيالذي حال دون تعامد الرئيسي السبب انيتضح ب .11

 .%02,6 بنسبة وذلك الوحيح وقت حدوثها للتعامل بكيفيةة معرفالهو عدم  الكوارثأو 
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 التوصيات: 2-4

إنشاء لجان خاوة بدراسة أهمية البحوث التي تتحدث عن الطوارئ والكوارث ومشاركتها   .1

دة منهدا فدي إعدداد خطدط لتحسدين اسدتجابة المجتمدع مع الجهات ذات االختواص واالستفا

  .المدني في التعامل مع الطوارئ والكوارث

تسداهم فدي تحسدين االسدتجابة منظمدة وجدادة، بودفة دوريدة، برامج توعويدة وتثقيفيدة إعداد  .0

 .المختلفةالكوارث  المجتمعية للتعامل مع الطوارئ و

يهم فدي مدا يخدص درفع مستوى الوعي ل إلىتهد   لإلعسميينمكثفة تدريبية عمل دورات   .6

الطددوارئ والكددوارث وإبددراز أهميددة الشددفافية والموددداقية فددي نقددل المعلومددات مددن منطقددة 

الحددددث كمدددا اشددددد علدددى أهميدددة مراعددداة الجاندددب اإلنسددداني وحفدددظ الحقدددوق اإلنسدددانية 

 .للمتضررين

مج خاودة فدي الدذين تدم تددريبهم فدي بدرا واإلعسميدين للودحفيينمهنية بيانات وضع قاعدة  .4

 تغطية الكوارث تغطيةالطوارئ والكوارث لتكون مسئوليتهم دون غيرهم من اإلعسميين ب
الضدوء علدى تلدك الكدوارث لقداء لغرض إ، وذلك وبشفافية وعوريةوحيحة وموضوعية 

األحددداث بطريقددة واالشددتراك مددع كافددة القطاعددات األمنيددة والوددحية واإلعسميددة لتغطيددة 

 .مهنية

 ) قنداة تلفزيونيدة خاودة (هددفهاالمجتمع المددنيتنمية الوعي لدى د برامج لإعداالعمل على  .5

  البرامجوالكوارث وتغطية هذه  الجهات ذات العسقة في مواجهة الطوارئالتعاون مع 

 التدي تعمدل علدى زيدادة التوعيدة اإلعسميدة برامج التواول االجتماعيإعسمياً عن طريق 

 .المجتمعية

تكون  والكوارث( واألزمات الطوارئ)الهيئة الوطنية إلدارة ا دائمة إنشاء لجنة وزارية علي .3

مدن جميدع الجهدات الكدوارث واألزمدات، يشدرك فيهدا ممثلدون الطوارئ و مهمتها مواجهة 

مدن  كما ينظم إليها المتخووينمناطق المملكة،  وإنشاء فروع لها في جميع ذات العسقة 

 إعسميدةمجتمعيدة و رة اإلعدسم لوضدع خطدة حاملي الدرجات العلميدة العليدا وإشدراك وزا

 .مشتركة
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عمددل خددرائط تخددص كددل مدينددة ومحافظددة يددتم تحديددد مندداطق الخطددر بهددا والمندداطق اآلمنددة  .2

ومخدارج الطدوارئ ويدتم التأكدد مدن نشدرها وتوزيعهدا علدى كافدة شدرائح المجتمدع وجميددع 

 .القطاعات الحكومية والخاوة

رفددع مسددتوى الددوعي لدددى  إلددىم تهددد  بددرامج متخووددة فددي التعلدديالحددرص علددى وضددع  .8

 .وزراعة ثقافة إدارة الطوارئ والكوارث لديهميفية االستجابة بطريق وحيحة بكالطسب 

وضددع قددانون يحاسددب المتهددورين والمغددامرين ومحبددي االسددتعراض أمددام الجمهددور أثندداء  .9

 .الطوارئ والكوارث بهد  منع الخسائر البشرية والمادية والبيئية
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 أوال: المراجع العربية:
مدددددى فاعليددددة تطبيددددق خطددددط اإلخددددسء الفرضددددية فددددي تحقيددددق ألحددددارثي، خالددددد بددددن حامددددد ألحددددارثي،  -

قسدددم العلدددوم الشدددرطية، جامعدددة نددداي  العربيدددة  أهددددافها للحدددد مدددن الخسدددائر فدددي األجهدددزة الحكوميدددة،

 ه.1462السعودية، للعلوم األمنية، الرياض،  المملكة العربية 
االستعداد الشخوي والمجتمعي لمواجهة الطوارئ والكوارث طر  وحلول بارحيم ، بندر عبد هللا  -

  هـ(.1464)سريعة 

 م (.0223) دور اإلعسم في المجتمعالبريكي، فاطمة البريكي ،  -
و ، النسدددخة الثانيدددة يونيددد  ICNL ))  المركدددز الددددولي للقدددانون الدددذي ال يهدددد  للدددربحتقريدددر،  -

 . الدفاع عن المجتمع المدني( ، 0210)
الحمددداحمي، محمدددد محمدددد ورجدددب، أحمدددد سدددعيد. اإلعدددسم التربدددوي. القددداهرة. مركدددز الكتددداب للنشدددر.   -

 م (.0223) 
، السدددددكان، دار مديندددددة جددددددة، الموقدددددع ، البيئدددددة العمدددددرانالحمددددددان، فاطمدددددة عبدددددد العزيدددددز سدددددليمان،  -

 م.1992المجتمع، جدة 

، أبدددددو ظبدددددي، مركدددددز اإلمدددددارات للدراسدددددات والبحدددددوث دارة األزمددددداتإالحمدددددسوي، محمدددددد رشددددداد،  -

 م.1992الطبيعية ، 
، رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددورة ، التخطددديط لمواجهدددة الكدددوارث الطبيعيدددةالحميدددد، عبدددد هللا أحمدددد،  -

 م.1992الرياض، أكاديمية ناي  للعلوم األمنية، 
 م.1999لوم األمنية، ، الرياض، أكاديمية ناي  للعاإلعسم واألزماتخضور، أديب،  -

رشددددتي، جيهددددان أحمددددد .األسددددس العلميددددة لنظريددددة اإلعددددسم. القدددداهرة: دار الفكددددر العربددددي، القدددداهرة.           -

 م (.0221) 
 م ( .0211) وسائل اإلعسمالرملي، عبير الرملي،  -
، طبعددددة أولددددى، السددددكان وتنميددددة المددددوانئ السددددعودية علددددى البحددددر األحمددددرالددددرويس، محمددددد أحمددددد،  -

 م.1986 الرياض،
 . م (0229) دور وسائل اإلعسمطايع، محمد طايع ،  -

  م(.0216) التخطيط واالستراتيجيات في التعامل مع الكوارث واألزمات طرابيشي، هديل هسل  -

، برندددامج مقتدددرح لتوعيدددة المدددواطنين مدددن مخددداطر السددديولالطدددويرقي، سدددامي بدددن عددداطي الطدددويرقي،  -

ة للعلدددوم األمنيدددة، الريددداض،  المملكدددة العربيدددة السدددعودية، قسدددم العلدددوم الشدددرطية، جامعدددة نددداي  العربيددد

 ه.1406
 م0222، الرياض ، العبيكان ،  جغرافية منطقة جدةالغامدي، محمد عبد الرحمن،  -
، نمدددوذج تطبيقدددي إلدارة اإلخدددسء واإليدددواء فدددي حددداالت الكدددوارثالقرندددي، عبدددد هللا بدددن محمدددد القرندددي،  -

، جامعدددددة نددددداي  العربيدددددة للعلدددددوم األمنيدددددة، الريددددداض،  الكدددددوارث الطبيعيدددددة، قسدددددم العلدددددوم الشدددددرطية

 ه.1402المملكة العربية السعودية، 
 م ( .0215) الدورات التدريبيةكاسون، علي كاسون ،  -
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اإلغاثدددة فدددي حددداالت ه ( ،  1412اللحيددداني ، مسددداعد بدددن منشدددط ، االسدددمري ، ومحمدددد بدددن عدددوض )  -
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 عدددددن الحدددددد مدددددن مخددددداطر الكدددددوارث المودددددطلحات اإلسدددددتراتيجية الدوليدددددة للحدددددد مدددددن الكدددددوارث ،  -
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 م ( .0212) دراسة أمنية حديثةالنقبي، خالد النقبي ،  -
 (.0215-0225. )بناء قدرات األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارثهيوغو إطار عمل،  -

 

 



- 61- 
 

 ثانيا: المراجع األجنبية:
 

1) - hazards-1995  Faisal Abdul Maksoud Abdul Salam -Reconstruction 

and flood protection to flood stricken villages in upper Egypt –Higaza 

Kibli village quena governorate-et.al.-1982 

2) Faisal Abdul Maksoud Abdul Salam-Urban Development in Egypt in 

view of natural هندسة أسيوط -المؤتمر المعماري الثاني  

3) IAN SETH (1981), " EVACUATION AND ACCOMMODATION N 

THREE MILE ISLAND, UNITED STATES'. 

4) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 

23,Sep.1999 

5) Mustafa Tag-Eldeen-Reconstruction and flood protection to flood 

stricken villages in upper  Egypt-Report no.1(Methodology)-1980   

6) United Nations-Guide lines for disaster prevention - Building 

measures for minimizing the impact of disaster – Geneva – 1976   



- 62- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 قــــالماح



- 63- 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم                         

 
 المحترمين        واألخوات  األخوة

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،، وبعد:
سددسمة ال يخفددى علدديكم الجهددود التددي توليهددا حكومددة خددادم الحددرمين الشددريفين مددن أجددل 

المعلومددات المرتبطددة بتددوفير والمحافظددة علددى مقوماتدده هددذا البلددد المعطدداء  ومقيمددي مددواطني

حكومية والخاودة التدي تسدهم وتسداعد العديد من الجهات ال بدعمالكوارث، فقامت  بالطوارئ و

السدديول والفيضددانات العواودد  والطبيعيددة مثددل البشددرية و لكددوارثللطددوارئ وا فددي التودددي

اإلعسم وأثره فدي رفدع وغيرها. وبناًء عليه فقد رغب الباحث بإجراء دراسة علمية عن تجربة 

ارئ والكددوارث الطددو وتحسددين االسددتجابة والتعامددل مددعمسددتوى الددوعي لدددى المجتمددع المدددني 

 .بمحافظة جدة

األسدئلة  لدىاإلجابدة عمدن خدسل أمل الباحث منكم التعاون معه فدي إنجداز هدذا البحدث يلذا 

تعهد الباحدث بدأن هدذه األسدئلة يالتي تخدم أغراض هذا البحث. و االستبيان استمارةالمرفقة في 

مان والسرية التامة، تستخدم إال ألغراض هذا البحث العلمي، وأنها سو  تكون في طي الكت لن

 تفيد الباحث كثيراً في إنجاز بحثه.على األسئلة سكما أن إجابتكم بكل موضوعية 

 
 تعاونكم ,,,, كريملكم  ا  ومقدرا  شاكر

 
 الباحث

 
 ماحظات:

 ليس بالضرورة كتابة االسم.•  

 الرجاء اختيار الفقرة التي تناسب رأيكم بوضع العسمة المطلوبة.•  
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المجتمع في دور اإلعام وأثره في رفع مستوى الوعي صة باستطاع أراء خا استبانه

 .الطوارئ والكوارث بمحافظة جدة  تحسين االستجابة والتعامل معالمجتمعي ل

 م6112هـ /1341

 البيانات األساسية:

 فأكثر                   42سنة   02-42سنة        02أقل من  ( العمر:  1

 أنثى         ذكر                                        ( الجنس:6

 المستوى التعليمي:( 4

  فما دونشهادة ثانوية                فما فوق شهادة جامعية       

 ( المهنة3

   موظفة                  موظ /         غير موظ  / غير موظفة طالبة طالب/ 

 ؟كارثة   سبق لك التعرض لحالة طارئة أوهل  (1

    فقط ( 02)أكمل وتجاهل سؤال رقم نعم    وأكمل إجابتك ( 11) انتقل إلى السؤال رقم  ال 

 ؟  ما هو نوع الحالة الطارئة أو الكارثة التي تعرضت لها   (6

               عاوفة            فيضان  سيول        )........... غير ذلك )أذكر 

 ع حدوث الحالة أو الكارثة وقت حدوثها ؟( كم كان بعدك عن موق4

  كيلو متر 1أقل من            0 - 12  كيلو متر          كيلو متر 12أكثر من 

 (  هل نتج عن الحالة الطارئة أو الكارثة التي عاصرتها ؟3

            إوابات        خسائر بشرية         خسائر مادية أضرار بيئية 

 ؟ييمك لحجم الخسائر واألضرار الناجمة عن تلك الحالة أو الكارثة ما هو تق( 5

     كبيرة                                                       متوسطة  بسيطة 

 ؟ هل ساهم المجتمع المدني في التقليل من تلك الخسائر واألضرار من وجهة نظرك  ( 2

     نعم                            ال 

 ( هل تعتقد أن تعاملك الشخصي مع الحالة الطارئة أو الكارثة قبل وبعد حدوثها كان ؟1

                              ًإيجابيا  ًسلبيا                                  ال أعلم 

 ؟      تم تزويدك بمعلومات عن الحالة الطارئة أو الكارثة هل ( 8

   ها( )قبل حدوثنعم                بعد حدوثها( نعم(                ال 
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   ؟ما هي مصادر تلك المعلومات ( 9

   المديرية العامة للدفاع المدني           الرئاسة العامة لألرواد وحماية البيئة 

               الهسل األحمر السعودي  وسائل التواول االجتماعي 

 ؟ ات مناسبة ومفيدة لك في التعامل مع الحالة الطارئة أو الكارثة  هل كانت المعلوم( 11

                                نعم ال      

( بشكل عام , هل تدرى أن هنداك قصدور فدي دور وسدائل اإلعدام بخصدوص التحدذير مدن 11

 ؟ مخاطر الحاالت الطارئة والكوارث  

       نعم                           ال 

هددو تقيمددك لمسدداهمة وسددائل اإلعددام فددي التزويددد بالمعلومددات الازمددة إثندداء حدداالت  ( مددا16

 الطوارئ والكوارث ؟

 ممتازة                   جيده جدا  جيده                            دون المستوى 

 ( ما مدى اقتناعك بمصداقية تلك المعلومات ؟14

                    عالي                                   متوسط  منخفض 

 ؟, هل كان هناك تضارب في تلك المعلومات اعتقادك( في 13

      نعم                            ال 

  ؟الحاالت الطارئة والكوارث هل تساهم في نشر الرسائل اإلعامية التي تصلك بخصوص( 15

 نعم                                 ال 

( مدن وجهدة نظددرك أي مدن وسددائل األعدام التاليددة يعدول عليهددا فدي التحددذير مدن الحدداالت 12

 الطارئة والكوارث قبل حدوثها ؟ 

 المرئي            المسموع                 المقروء  االجتماعيوسائل التواول     

يهددا فددي التعامددل مددع الحدداالت مددن وجهددة نظددرك أي مددن وسددائل األعددام التاليددة يعددول عل (11

 الطارئة والكوارث بعد حدوثها ؟ 

 المرئي            المسموع                المقروء  االجتماعيوسائل التواول     

هل تعتقد أنه من الضروري عمل برامج توعويدة إعاميدة عدن كيفيدة التعامدل مدع الحداالت  (18

 الطارئة والكوارث على مدار العام  ؟ 

   نعم                                     ال 
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كددم تبلددب نسددبة المجتمددع المدددني المؤهددل للتعامددل مددع الحدداالت الطارئددة  اعتقددادكفددي ( 19

 والكوارث بطريقة سليمة ؟

   25أكثر من %            52 % - 25 %           52أقل من % 

 ع أي حالة طارئة أو كارثة ؟ما هو السبب الرئيسي الذي حال دون تعاملك م( 61

 عدم معرفتك بكيفية التعامل        نقص في المعلومات 

 بعدك عن مناطق حدوثها                الخو  من المواجهة 

  )........................................... سبب أخر )أذكر 

 
 

 الباحث                                                               

 بندر عبد هللا بارحيم
 
 
 
 

 

  

 


