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 م��ص

�الب�ئة��دار�ة��� 19-�ورونا��وفيدف��وس�جائحة��زمة���دف��ذه�الدراسة�إ���التعرف�ع���واقع�وأساليب�إدارة� 

� �ا��زائر�ولي�يا ��)� �حالة �)مقارنةدراسة  تم ال�� �س�بانات من وعةمجم توز�ع تم فقد الدراسة �ذه أ�داف ولتحقيق،

 ) 60( من مت�ونة عينة ع�� الدراسة متغ��ات لفحص تصميم�ا
ً
- ��نة�متا�عة�جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد �� �عملون  موظفا

  :الدراسة نتائج وأظ�رت. 19

زمة�إلدارة��زمات�توفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الال ب�ن�ما�توجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�معنو�ة�  -

 الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسةو �19-�وفيد

  الكفاءات�ال�شر�ة،��زمة،�جائحة��ورونا :املفتاحيةال�لمات�
ABSTRACT 
 

This study aims at identifying the reality and methods of managing the crisis, the Coronavirus 
Covid-19 pandemic in the administrative environment in Algeria and Libya (comparative case study). To 
achieve the objectives of the study, a set of questionnaires designed to examine the study variable were 
distributed to a sample of 60staff members working on the Coronavirus Covid-19 pandemic Survey 
Monitoring Committee. The results of the study showed: 

- There is a significant positive effect between the availability of resources qualified human beings and 
the material capabilities needed for crisis management as a useful-19, methods and methods in the 
management of the crisis in question 
Keywords: Human competencies, Crises, Coronavirus pandemic.  
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  ملقدمة�ا. 1

 ارتباط تم�التوصل الو�ائية التحقيقات خالل منو . بالص�ن�2019 د�سم�� 12 �� املس�شفى إ�� مر�ض أول  دخول  منذ

 مصاًبا املركزي  املس�شفى دخل 2019 د�سم�� 26 و�تار�خ وو�ان، �� البحر�ة الغذائية للمواد �سوق ) الف��وس( الفاشية

 �ل��اب متالزمة" من بمجموعة ارتباطا أك�� �ان الذي التا�� بالف��وس تأثر دق املر�ض أن وصرح. حادة تنفسية بمتالزمة

 Mishra). الص�ن �� ا��فاف�ش �� سابقا وجد قد �ان الذي التاجية الف��وسات مثل)" سارس( الوخيم ا��اد الرئوي 

), p032021 Pravudatta, & Mishra Meghana  
 وغ�� املعدية �مراض قتلت لقد �خ��ة، �ونة �� وح�� املا��� �� عديدة لسنوات" واحد ال��ة" مف�وم �ان لقد

 مرتفًعا الوفيات عدد �ان حيث املوارد، املحدودة البلدان �� و�األخص. العالم أنحاء جميع �� ���اص من املالي�ن املعدية

 و�� ،)Wuhan( وو�ان �� )nCoV-2019( ا��ديد �ورونا ف��وس ظ�ور  عن و�عالن �ك�شاف تم ،2019 د�سم�� و��. جًدا

 The World Health Organization) العاملية ال��ة منظمة أطلقت وقد. بالص�ن )Hubei( �و�ي مقاطعة عاصمة

(WHO)) 2019 �ورونا ف��وس اسم املرض ع�� (Coronavirus Disease 2019, Covid-19)، �� ان�شر جدا، قص�� وقت 

 السنة رأس مل�رجان الوقت ذلك �� ا��ماعية ال��رة و�س�ب. الص�ن من تقر�با زءج �ل إ�� ووصل كب��ة �سرعة املرض

 ف��اير 27 من واعتبارا. أخرى  بلدان �� ووفيات حاالت عن �بالغ وتم الص�ن خارج التا�� الف��وس قفز ا��ديدة، الص�نية

 جيا�غسو مقاطعة عاصمة �و� )Nanjing Time 06:39 PM( نانجيغ بتوقيت الظ�ر �عد 06:39 ساعة ع�� ،2020

)Jiangsu(  82171 املؤكدة ل��االت �جما�� العدد بلغ حيث الص�ن، شرق  منطقة �� مدينة أك�� وثا�ي الشعبية الص�ن شرق �� 

 بلغ حيث العال��، الصعيد وع��. القار�ة الص�ن �� ع��ا �بالغ تم حالة) 78497/82171( أي٪��95.53 م��ا العالم، أنحاء جميع

 واملعدل. بالص�ن �و�ي مقاطعة ��) 2 2/804 641( م��م املائة �� 94.19 ب�سبة أي ��ص، 2 804 للوفيات �جما�� العدد عن

 حاالت عن بلدا 49 مجموعھ عن بلغ الص�ن وخارج). 82 2/171 804( أي املؤكدة ا��االت من املائة �� 3.41 �و للوفيات العام

 894( واليابان ،)حالة 1 595( ا��نو�ية �ور�ا �� Covid-19 حاالت من حالة 50 عن ز�دت ال�� البلدان و�لغت الف��وس، ظ�ور 

 راقية بر�طانيا سياحية سفينة �� (Diamond Princess)س��ملا أم��ة"  سياحية سفينة م�ن ع�� حاالت ذلك �� بما ،)حالة

 ،)حالة 92( �و�غ �و�غ ،)حالة 93( سنغافورة ،)حالة 141( إيران ،)حالة 453( إيطاليا ،)حالة 705" ( �و�� الدرجة من

 و�ور�ا ،)حالة 22( إيران �� الص�ن خارج الوفيات من عدد أك�� عن ف��ا بلغ ال�� والبلدان). حالة 60( املتحدة والواليات

  (Ahmad Tauseef & Hui Jin, 2020, p01). )حالة 12( وإيطاليا ،)حالة 13( ا��نو�ية

  �ش�الية 1.1

 ش�ر�ن من أك�� �عد ،2020 مارس 11 �� و�اء Covid-19 التا�� الف��وس مرض أن العاملية ال��ة منظمة تأعلن لقد

 �س�ب و�ذا الو�اء �ذا من تضرر  العال�� �قتصاد أن كما. 2019 د�سم�� 31 �� بالص�ن وو�ان، �� الف��وس حاالت ظ�ور  من

 الصدمات من �شدة البلدان �ذه تضررت فقد والص�ن، النمو مةاملتقد البلدان من العديد �� ع��ا املبلغ ا��االت عدد

 طبًيا Covid-19 لـ املعدية الطبيعة �س�ب فقط ل�س أخرى  بلدان إ�� �سرعة السلبية الصدمات �ذه امتدت وقد. السلبية

 وإيطاليا و�ور�ا الص�ن تمثل�ا العال�� والطلب العرض من٪�55 حوا�� ألن اقتصادًيا، العاملية القيمة سالسل �س�ب أيًضا ولكن

 ،�(Yilmazkuday Hakan, 2020, p02). حاالت أك�� لد��ا ال�� وأملانيا املتحدة والواليات واليابان
ً
 �ورونا جائحة أثرت أيضا

 ال��ية �زمة( الف��ة �ذه خالل و�ندماج �فالس أدى وقد ا��اصة واملؤسسات العمومية املؤسسات �� العمالة ع��

 �جور  �� تخفيضات شو�د وكذا. العمل عقود ع�� التفاوض وإعادة العاملة القوة �سر�ح إ��) 19- �وفيد ونا�ور  العاملية

ال�شر�ة�إدارة��للكفاءاتكيف�يمكن�: �و البح�� السؤال فإن �نا، ومن امل�نة، باختالف تختلف ال�� و�سديد��ستحقاقات

   ؟19- أزمة�جائحة�ف��وس�كورونا�كوفيد
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  : ا�السؤال�املحوري�والذي�يقودنا�بالضرورة�إ���طرح�أسئلة�فرعية�مكملة�و���كما�ي��ولإلجابة�ع����ذ

  ؟19-ما�ية�جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد -

  ؟19-جائحة�ف��وس��ورونا��وفيد ما���مخاطر -

�19-�وفيد أزمةإلدارة�توفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الالزمة�ب�ن�ما��ل�توجد�عالقة�ذات�داللة�إحصائية� -

  ؟الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسةو 

  فرضيات�الدراسة 2.1

� �ع�� �الدراسة ��ذه ��� ��عتماد �يمكننا
ً
�آنفا �املطروحة �لألسئلة �الرئ�سيةن�يجة ��حصائية �يمكن��الفرضية وال��

�النحو�التا�� �ع�� �املادية� بين ما إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :صياغ��ا �و�م�انيات �املؤ�لة �ال�شر�ة توفر�املوارد

  .الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسةو �19-كوفيد أزمةالالزمة�إلدارة�

  أ�مية�الدراسة 3.1

 أزمةرة��م�انيات�املادية�الالزمة�إلدامع��شر�ة�املؤ�لة�ال وارد�عرف�إذا�ما��ان��ناك�املأ�مية�الدراسة�����تكمن
  .الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسةكذا�و �19- كوفيد

  أ�داف�الدراسة� 4.1

�مناقشة�الوضع��قتصادي�و�جتما��،�ف��وس��ورونا�ع����مخاطر ال�دف�من��ذه�الورقة��و�عرض�
ً
الوضع�أيضا

��ورونا �ف��وس �خطر�جائحة �محار�ة �وا��زائر��� �لي�يا ��ع�شھ �ال�� �والتداب���املتخذة�19- �وفيد�ا��ا�� ��جراءات �وكذا ،
  .لتخفيف�ع���مواطن��ا

   ا��انب�النظري . 2

�ا��دي �التا�� �الف��وس � دمرض ��ورونا �ا��اد��)Covid-19( 2019ف��وس �التنف��� �التا�� �الف��وس �متالزمة س�بھ

  .شر����جميع�أنحاء�العالم�ن،�وان����وو�ان،�الص�2019ظ�رت��ذه�العدوى����د�سم���.  )SARS-CoV-2( 2- الوخيم

   19-ف��وس�جائحة�كورونا�كوفيد 1.2

بدأت��زمة�املالية�. ،�ش�د�العالم�أزمة�اقتصادية�عاملية�ُعرفت�باألزمة�املالية�العاملية2008إ����2007و���الف��ة�من�

طر�ق�ا�إ����وشقت�ثر�سلبيا�و�ان�. العاملية����الواليات�املتحدة،�حيث��ان��ناك�انخفاض����سوق�الر�ن�العقاري�الثانوي 

�ال�ادئ �واملحيط �آسيا �. منطقة ��ان �املالية، ��زمة ��ذه �ن�يجة��24و�� �وظائف�م ���طر�فقدان �معرض�ن ���ص مليون

� �املحلية�والدولية، . أسواق��ئتمان�وتوتر�امل��انيات�املالية�وإح�امالنخفاض�الصادرات�والطلب�الك��،�وانت�اسات�ال��رة

وع���الرغم�من�أنھ�لم�يكن�بنفس���مية��،واحدة�من�البلدان����آسيا�ال���تأثرت�باألزمة�املالية (Vietnam) و�انت�في�نام

معظم�ال��امات��س�ثمار��جن����خ��ة�لم�يتم� مقارنة�بالص�ن،�ولكن�ت�لفة��زمة�املالية�بال�سبة�القتصاد�في�نام��انت

لك�تدفقات�التحو�الت�إ���الداخل،�والعمل�و�را����وتقييمات�سوق�صرف�ا،�فإن�معدالت�التصدير�قد�انخفضت،�وكذ

�املالية �خسارة��،�وراق ��جتماعية �والشؤون �واملعوق�ن �العمل �وزارة �و��لت �وا��ة، �الوظائف �ا��سائر��� ��انت كما

� ��67 000قدر�ا �بحلول �املشار�ع �2009 جانفي�� �س�تم�� �و�حلول ،2009� �واملعوق�ن �العمل �وزارة ���لت والشؤون�،

ات�تحف���من�ال مجموعة،�قدمت�ا���ومة�الفي�نامية����2008د�سم���و. خسارة�فعلية����الوظائف��100000جتماعية�

و�ان�أحد�أ�داف�التدخل��قتصادي��و�ز�ادة�. للمساعدة�����عو�ض�اقتصاد�البالد�املتضرر�من��زمة�املالية��قتصادية

. تحقاقات�الضمان��جتما���لألسر�املع�شية�املنخفضة�الدخل،�مثل�املساعدة�املاليةالرعاية��جتماعية�وتوسيع�نطاق�اس

�في�نام �ح�ومة �تقدم�ا �ال�� ��جتما�� �الضمان �استحقاقات ��،و�انت �من �ابتداء �البطالة �ضد �للتأم�ن �نظام يناير��1إدخال
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�لألعمال�التجار�ة�لدفع�املرتبات��2009 �مع��،بطالةلل وتقديم�إعانات والتأم�ن��جتما��وقروض�بدون�فوائد الفوائد��ذه

  (Azlan Hadhirah, 2020, p05) .البحث�عن�وظيفة�خالل��ذا�الوقت�يبدو�أك���جاذبيةبدأ� املعروضة،

� ��(Sierra Leone) س��اليون بلد ��س�ب�بلد �السياحة �تطو�ر�صناعة ��� �مستقبل �ولديھ �أفر�قيا �غرب ��� �يقع استوا�ي

،�وصل�2012إ���عام��2010وطوال�الف��ة�من�عام�. يولو���الغ���بال��اث��جتما���والثقافةشواط��ا�ا��ميلة�والتنوع�الب

قدمت�صناعة�السفر�والسياحة�مسا�مة�كب��ة����الناتج�. سائحا�8 250سائحا�إ����3 615عدد�السياح�إ���س��اليون،�من�

� �السفر�والسياحة �أن �املتوقع �من �و�ان �لس��اليون، ��جما�� �و�و��351.9 تحققاملح�� �الناتج�3.6مليار�جنيھ �إجما�� �من ٪

� �ب�سبة �وس��تفع �6.1املح�� �إ�� ٪634.9�� �عام ��� �2021مليار�جنيھ �أحد�، ��� �السياحة �صناعة �فإن �ذلك، �ع�� وعالوة

� �واملطاعم �الفنادق �خالل �من �مباشرة �العمالة �تولد �أن �يمكن �ال�� �و �وخدماتالقطاعات ��جرة �سيارات ال�دايا،�مبيعات

�تنطوي�عل��ا��عمال�التجار�ة�املتصلة�بالسياحةو�مدا وقد�ان�شر�مرض� .د�املباشر��ش�ل�خاص�بالسلع�وا��دمات�ال��

��يبوال� �مايو� (The Ebola virus disease (EVD))ف��وس ��� �س��اليون �إ�� �غي�يا �أثر�كب���ع���2014من �لذلك �و�ان ،

����الف��ة�من�عام��23657توظيف��وقد�ن��ت�صناعة�السياحة���. صناعة�السياحة����البلد
ً
،�2012إ���عام����2005صا

. 2011و 2010وقد��عافت��ذه�الصناعة�بنجاح�من��زمة�املالية����عامي�،�2008/2009ح������وقت��زمة�املالية����الف��ة�

���املائة��50السياحة�و���املائة�من�املوظف�ن����صناعة��80وقد�أدى�تف����مرض�ف��وس��يبوال����س��اليون�إ���فقدان�

� �املطاعم ��شمل �وال��
ً
�مؤقتا �أغلقت �ال�� �الشر�ات �من �والفنادق، �التجار�ة�ذه ��املشار�ع ��� ��مدادات �ةالرئ�سيأحد

من�س��اليون�اتخذت�تداب���اس��اتيجية�للسيطرة�ع����ثار�الالحقة�بلد�غ���أن�ح�ومة� .س��اليون بلد�����لس�انللوظائف�

�إ. ��وسالف ��س��اتيجيوتتمثل �إدماج��املنت��ة اتحدى �ع�� �ا��الية �وامل�� �التق�� �التدر�ب �مؤسسات �قدرة �تحس�ن ��

 الذين��م����طر�ق�م�إ���شفاء�من�ف��وس�الشباب�الناج�ن�من�مرض��يبوال�والشباب�
ً
�فعاال

ً
كما�تطرقت�. �يبوال�إدماجا

�ال ��س��دف �ال�� �ال�سو�قية �ا��مالت �إطالق �إعادة �إ�� �ا���ومة ��عمال �أوسعزوار�ومجتمع �لتغي���العالمة��ع�� ،
ً
نطاقا

  (Azlan Hadhirah, 2020, pp 05-06) .التجار�ة�وتحس�ن�صورة�البالد

وع���الرغم�. 19-،�لم�يصب�سوى�عدد�قليل�من�البلدان����منطقة�جنوب�شرق�آسيا�بفاشية��وفيد2020و���يناير�

� �املحلي�ن �الس�ان �من �تكن �لم �ا��االت ��عض �أن �إصابة�من ��� �و�س�ب �بلد ��ل ��� �ان�شر�بقوة �الف��وس �إال�أن �البلد، ��

و���. ���جنوب�شرق�آسيا�Covid-19و�انت�مال��يا�واحدة�من�البلدان�ال���تأثرت�كث��ا�من�قبل�ف��وس�. الس�ان����البلد

� �لـ �ا��ديدة �ا��االت �عدد �التقار�ر�بأن �أفادت �أبر�ل، �أوائل �إ�� �مارس �من ��Covid-19الف��ة �منطقة��� ��� ��و��ع�� مال��يا

،�أعلن�رئ�س�وزراء�مال��يا����جميع�أنحاء�البالد�من�بث�مباشر�أن�مال��يا�ستخضع�ألمر�2020و���مارس�. جنوب�شرق�آسيا

بدأ�سر�ان��مر����. مراقبة�حركة����اص�و�قيد�التجمع�ا��ما���ي�لأل�شطة�الدي�ية�والر�اضية�و�جتماعية�والثقافية

علن�عن��عديل��مر�املنفذ�. 2020مايو��12،�ومع�ذلك�تم�تمديده�إ���2020مارس��31إ����2020مارس��18 الف��ة�من
ُ
وقد�أ

� ��عد�أن�زاد�عدد�ا��االت�ا��ديدة�لـ
ً
���مال��يا�ز�ادة�كب��ة�و�ان�ال�دف�من��ذا��مر��و��سو�ة�منح����Covid-19حديثا

تعلق�بمراقبة�ا��ركة�قطاعات�أساسية�فقط�مثل�املياه�والك�ر�اء�والطاقة����مال��يا،�كما�فرض�محتوى��مر�امل�19-�وفيد

�واملالية� ��ذا�� �والبث �ال���يم �ومواد �والغاز�والوقود �والنفط �والري �والنقل �وال��يد �والالسلكية �السلكية و�تصاالت

ظيف�والتجزئة�وإمدادات��غذية،�واملصارف�وال��ة�والصيدلة�وا��ر�ق�وال��ن�وامليناء�واملطار�والسالمة�والدفاع�والتن

ومع�السماح�للقطاعات��ساسية�فقط�بالعمل،�فإن��ذا�يمكن�أن�ي�س�ب����توقف�القطاعات�غ����ساسية�عن�العمل�

واستجابة�للتأث���املحتمل�ع���اقتصاد�البالد،�أطلق�رئ�س�وزراء�مال��يا�حزمة�تحف���. الذي�يمكن�أن�يؤدي�إ���بطالة�عمال�ا

للمساعدة�����عز�ز�اقتصاد�مال��يا�ورفا�ية�الشعب�ودعم�الشر�ات� (Malaysian ringgit)مال��ي��مليار�ر�نغيت�025بقيمة�

�دعم� �برنامج �من �بمبادرة �قامت �مال��يا �ح�ومة ��و�أن �التحف��ات �محتوى �أحد �واملتوسطة، �الصغ��ة �املشار�ع �ذلك ��� بما
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 ر�نغيت�مال��ي� 4000ئف�و�ر�اح،�حيث�يحق�للعمال�الذين�يكسبون�ملنع�خسارة�الوظا�ر�نغيت�مال��ي مليار��5.9الرواتب�

ش�رً�ا�من�ا���ومة�ملدة�ثالثة�أش�ر،�ومع�تقديم�إعانة�للمرتبات،�فإن�ذلك�من� ر�نغيت�مال��ي� 600أدناه�ا��صول�ع���

،�و�التا���يمنع�العمال�من�شأنھ�أن�يخفف�من�العبء�ع���العمال�الذين�ال�تدفع�ل�م�مرتبات�أعمال�م�أثناء��زمة�اقتصادية

  (Azlan Hadhirah, 2020, pp. 06-07) .ترك�عمل�م

 آالف�الوفيات،�فال�شرا�أصاب�أك���من�مليون���ص�و�س�ب����وقد�ان�شر�الف��وس����جميع�أنحاء�العالم،�مّم 
 
ً
ال�يوجد�ما�أنھ�ك. )p01)et al.ANNA MARIA  Musolino ,2020 ,. ���الفئات�عرضة�ل��طر�بما����ذلك��صغر�سنا

لقاح�فعال��دول�س�ببكت��ي،�وال�يوجالسارس�مرض�ف��و�����ألناملضادات�ا��يو�ة�غ���مفيدة��وكذلكعالج�فعال�للف��وس�
جديد�للكشف�عن��اختبار ملانية�للصناعات�الدوائية����توز�ع�معدات���آرتاسعلنت�شركة�أ منھ،�ولقدضد�املرض�للوقاية�

من�عشرة��أك�� ن��ختبارات�التقليدية�للكشف�عن�الف��وس�قد��ستغرق�أفقط����ح�ن��صابة�باملرض�خالل�ساعت�ن�
،�...كما�تم�إكشاف�اختبارات�سر�عة�عن�ف��وس��ورونا����الدول�املتقدمة�كإيطاليا،�وإسبانيا،�الص�ن،�اليابان،�الو�م�أ .يامأ

��ورونا، �ف��وس �و�واشف �اختبارات �تص�يع ��� �س�شرع
ً
�ا��زائر�أيضا �أن ��كما �حيث �إنتاج ��� ������200شرع �وحدة ألف

صنع�شركة�جزائر�ة�بالشراكة�مع�شر�ات�أردنية�وكندية�مقر�ا� �سبوع�من�اختبار�الكشف�السر�ع�عن�ف��وس��ورونا�من
�بالعاصمة �ع�� �بابا ��� ��ذه�، �إنتاج ��� �إفر�قيا �جنوب ��عد �إفر�قيا �والثا�ي �العر�ي �املغرب ��� �بلد �أول �ا��زائر��� وت�ون

وتتم����ذه�ال�واشف�بإظ�ار�ن�يجة��ختبار����ظرف�ا��زائري،��التلفز�ون�العموميوسائل��عالم�ف،�حسبما�نقلھ�ال�واش
   A. Enasasheed (R, (2020.دقيقة�والكشف�عن�حام���الف��وس�دون�أعراض�15

  )COVID-19( كورونا ف��وس مرض صاءاتو�ح البحوث 2.2

 بف��وس املصاب�ن ���اص عدد �عرف أن نود مناسب، �ش�ل و�ستجابة ،COVID-19 فاشية ��م لف�م

COVID-19االت �جما�� العدد �عرف ال ذلك، ومع. ل��االت �جما�� العدد،�وأن��عرف�كذلك��� COVID-19 .ناكألنھ�� 

 كب��ة ��صة بال�سبة جدا شديدة �عراض �عض أن ح�ن ��. للمصاب�ن�بالف��وس��جما�� العدد معرفة لعدم أسباب عدة

 لألعراض أما�بال�سبة ،COVID-19 مّما��ستد���الذ�اب�إ���الطب�ب�أو�املس�شفى�و���يص�ا�ع���أ��ا�حالة�الس�ان من

 و���يص�ا رؤ���ا، يتم ال و�التا�� ،COVID-19 بـ مصابون  بأ��م علم ع�� ���اصن�ي�و �ال  قد ا��االت �ذه مثل �� �فيفةا�

 البلدان من العديد أن �و �جما�� العدد من صغ�� جزء مجرد املؤكدة ا��االت يجعل الذي الثا�ي والس�ب. الطب�ب قبل من

�. ا��االت من كب�� عدد اختبار أجل من ت�افح �بف��وس ��ص �ل ل�سلكن �إصابتھ �عن ��خبار�للكشف �عمل  قادر�ع��

COVID-19، � �تم �حيث �الوفيات، �عدد �وكذا ���ا، �املش�بھ �وا��االت �املؤكدة �ا��االت �عدد �إحصاء ���  مراجعةولتفصيل

 مارس 23 من اعتباًرا نجد�ا أن يمكن ال�� التقديرات أحدث وجمع التقار�ر، ع�� COVID-19 باختبارات املتعلقة للبيانات

2020 .(Mustafa Nasir, 2021, p01)  

 مخت��ي  تأكيد لديھ ��ص" �� املؤكدة ا��الة أن العاملية ال��ة منظمة تو��. املؤكدة ا��االت عدد �و �عرفھ�ما

درج". السر�ر�ة و�عراض العالمات من .ذلك عن النظر �غض ،COVID-19 تص�ب ال�� للعدوى 
ُ
 عدد اليومية ا��الة تقار�ر وت

 بنا ا��اصة البيانات ملجموعات املنتظمة التحديثات ع�� ول ل��ص ع��ا املبلغ �رقام �ذه ع�� �عتمد نحن ،املؤكدة ا��االت

 Mustafa) .للفحص يخضع ال ألنھ �جمالية ا��االت عدد من أقل املؤكدة ا��االت عدد فإن أو��، وكما. أدناه املعروضة

Nasir, 2021, p05)يو���عدد�ا��االت�املؤكدة�بــ��01،�الش�ل�رقم�COVID-19 جانفي��21متدة�من����الف��ة�امل����العالم

  .2020مارس��23إ���غاية��2020
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  COVID-19 بـــــــ املؤكدة ا��االت مجموع): 01(الش�ل�رقم�

  
Source: Mustafa Nasir, (2021), Research and Statistics Coronavirus Disease (COVID-19), International Journal of 

System Dynamics Applications, 10(3), 1–20, doi:10.4018/ijsda.20210701.oa1, p5  

�  الوفيات عن �بالغ تم ال�� البلدان ��ميع اليومية ا��ديدة والوفيات �جمالية الوفيات عدد استكشاف يمكنكما

�عرضف��ا �يتم �. اف��ا��� �ش�ل العالم أنحاء جميع �� �األرقام البيانات عرض يتم حيث املخططات �ذه ، �تم  توثيقكما

� �� املو��ة تالبيانا � .3و2الش�ل �بـــ مؤكدة جديدة وفيات عدد يو��الذي  الوفيات مجموع وكذلك، Covid-19 يوميا

  .2020مارس��23إ���غاية��2020جانفي�����21الف��ة�املمتدة�من��العالم����COVID-19 �س�ب املؤكدة

  COVID-19 بــــــيوميا� مؤكدة جديدة وفيات عدد): 02(الش�ل�رقم�

  
Source: Mustafa Nasir, (2021), Research and Statistics Coronavirus Disease (COVID-19), International Journal of 

System Dynamics Applications, 10(3), 1–20, doi:10.4018/ijsda.20210701.oa1, p4  
 

  COVID-19 �س�ب املؤكدة الوفيات مجموع): 03(الش�ل�رقم

  
Source: Mustafa Nasir, (2021), Research and Statistics Coronavirus Disease (COVID-19), International Journal of 

System Dynamics Applications, 10(3), 1–20, doi:10.4018/ijsda.20210701.oa1, p4  
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  19- كوفيد كورونا ف��وس جائحة عن الناجمةاملخاطر�اجتماعية�و�قتصادية� 3.2

    .واجتماعية مخاطر�اقتصاديةعدة� نتج مّما ،19- �وفيد �ورونا ف��وس ان�شار�الواسع���ائحة�عرف�العالم

  19- كوفيد كورونا ف��وساملخاطر��جتماعية�الناجمة�عن� 1.3.2

 ف��وس �لف وقد ،)COVID-19( �ورونا ف��وس و�اء تف��� العاملية ال��ة منظمة أعلنت ،2020 مارس 11 ��

COVID-19 تحديات وجود عن ال��ية الرعاية �� املتخصص�ن وقدم العالم، مستوى  ع�� ال�شر�ة �رواح من ف�ال  مئات 

 اضطراب �سرعة �س�ب فقد ذلك، ع�� وعالوة. العالم أنحاء جميع �� الوطنية ال��ية النظم �� الضعف نقاط وكشف كب��ة،

 نف��ض فإننا تظ�ر، تزال ال وآثار�ا COVID-19 أزمة ور تط أن و�ما مسبوق، غ�� نطاق ع�� واملجتمعات، �قتصاديات �� كب��

 COVID-19 م�افحة سبل ع�� املفيد الضوء �عض يلقي قد �س��اتيجية واستجابا��ا �سيو�ة البلدان تجارب استكشاف أن

 العلوم ب�ن والتعاون  نباالق��ا العال�� �قتصاد إ�عاش يتم وأن �سرعة، العال�� الص�� النظام يتعا�� أن ونأمل. العالم لبقية

 استجابات يتطلب و�و معقدة مسألة عاملية ��ية أزمة إدارة إن. وا���ومة والصناعة، ،)�جتماعية العلوم ذلك �� بما(

  ومؤسسية وتنظيمية فردية
ً
  �شمل النطاق واسع وت�سيقا

ً
).Liu, Y., Lee, J. M., & Lee, C ,. تالتخصصا متعدد ن��ا

2020, pp. 01-02)  

��وروناجائح � "Covid-19" ة �فرد ��ل �واقع �غ��ت  و�قتصادات واملدن �فراد عا�ى فقد ،و��ا�ا عشية ب�نقد

 زمنية ف��ة �� كث��ة قرارات اتخاذ املدير�ن ع�� و�ان. من�اصاب��م���ذا�الف��وس�وا��وف �غالق صدمة من والقارات والبلدان

 " 19-�ونفيد" و�اء دفع وقد،�امل��ل  إ�� �عود أن ي�ب�� ومن ملالع �� يبقى أن ي�ب�� من �شأن قرارات ،جدا قص��ة
ً
  عددا

ً
 �ائال

  بالفعل يواج�ون  �انوا الذين املوظف�ن، من
ً
et  Paula (Caligiuri. امل��ل  من العمل إ�� نفس�ا، ال��ية املخاطر من ضغوطا

 02)-al., 2020, pp. 01  
� ��ورونا �جائحة �أن �املحللون �) 19–�وفيد(يرى �تؤثر�ع�� �بلغت �وال�� �العالم ��� �العاملة �حيث��3.3القوى مليار�فرد،

�عدد� �من�حيث �سواء ��قتصادي����انخفاض�كب������التوظيف، �ال�شاط �غ���املتوقعة��� ت�س�ب����التخفيضات�ا��ادة

قيد��عمال�وح. الوظائف�أو�ساعات�العمل��جمالية
ُ
ركة�الغالبية�فمع�تزايد�عدد�عمليات��غالق�ا��ز�ي�أو�الك���ال���ت

�العمل �للكث��ين �بال�سبة �املستحيل �من �أصبح �العمال، �من ��غي��ات�. العظ�� �من �املوظفون �معظم �عا�ى �ذلك، �جانب إ��

�قامة�وا��دمات�الغذائية،�(فقد�أثرت�ا��ائحة��شدة�ع���عديد�من�أ�شطة�قطاع�ا��دمات�. جذر�ة����أساليب�عمل�م

�ذلك �إ�� �وما �التجزئة، �)وتجارة �ب�نما ،� �التور�د �سالسل �طول �ع�� �اضطرابات �من �التص�يع �السيارات(�عا�ي �قطاع ) مثل

�السلع �ع�� �الطلب ��� �حادة �ال�شاط�. وانخفاضات ��� �غ���مسبوق �انخفاًضا س�ب
ُ
�� ��زمة �أن �العاملية ظ�ر�التقديرات

ُ
وت

ش���التقديرات�إ���أن�ساعات�العم2020أفر�ل��1فاعتباًرا�من�. �قتصادي�ووقت�العمل
ُ
٪،�و�و�6.7ل�س�نخفض�بنحو�،��

� ��عادل ��195ما ��امل �عامل�بدوام �(مليون ا�48باف��اض �أسبوعي� �عمل �املوظفون�). ساعة ��ؤالء �من �العديد �أن ��ع�� و�ذا

� �بديلة �أ�شطة �ع�� �العثور �لو�أمكن �ح�� �وفقر�أعمق �الدخل ��� �خسارة �املناطق�(سيواج�ون ��� �الزراعة �إ�� �العودة مثل

  )01،�ص2020 فردوس، محمد). (الر�فية

  يواج�ون  قد �طفال وعدي�� امل��وج�ن غ�� املوظف�ن أن إ�� �ش�� القائمة البحوث إن
ً
 العمل ب�ن الصراع من فر�دة أش�اال

 عدم �س�ب ر�ما �جتما��، �س�بعاد ومشاعر الوحدة ��طر خاص �ش�ل معرض�ن �فراد �ؤالء ي�ون  قد ذلك، إ�� باإلضافة. وا��ياة

 �ذه تفاقم إ�� يؤدي أن املر�� من نواج�ھ الذي ا��ا�� الكب�� والتحدي. والعزلة ال�دف، إ�� افتقاركذا�و  ملزمة، ائليةع روابط وجود

 املتخذة والتنظيمية املجتمعية التداب�� أن ع�� املبكرة املؤشرات �عض بالفعل �ناك املثال، س�يل فع��. النفسية �جتماعية القضايا

 الشعور  يصبح قد الضرور�ة، غ�� الشر�ات إغالقو  العمل م�ان �� املأوى  وأوامر �جتما��، ��عاد تداب�� مع ا��ا�� الو�اء مل�افحة

 ����م ع�� كب��ا خطرا �ش�ل مّما ووحيدون، أطفال ل�م ل�س الذين للموظف�ن بال�سبة خاص �ش�ل بارزا و�نتماء �ندماج �عدم

 (Carnevale Joel B., Hatak Isabella, 2020, p10) .املؤسسة إلنتاج بال�سبة م��الع مردود�م عن فضال ورفا�ي��م، العقلية
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  19- كوفيد كورونا ف��وسالناجمة�عن���قتصاديةاملخاطر� 2.3.2

 جميع �� ���اص من املالي�ن وحياة ��ة �دد مما أسابيع، غضون  �� العالم Covid-19 الف��وس �ذا اجتاح لقد

 الرغم ع�� الشمالية وأمر��ا وأورو�ا آسيا شرق  �� �س�يا امل�سورة املتنقلة املجتمعات ب�ن خاصة مبكرة و���ك��ات العالم، أنحاء

 للمجتمعات كب��ة ��ديدات الف��وس ان�شار وش�د. متناسب غ�� �ش�ل تأثروا قد البلدان �ذه �� واملحروم�ن الفقراء أن من

 السفر وتوقف البلدان من العديد �� السياحة عمليات تقر�با توقفت ،لذلك ون�يجة. العال�� ا��نوب �� املس�بعدة املحلية

 �� سيما ال( والبحري  ا��وي  السفر ع�� الضوء �سليط تم الواقع، و��. أيضا املح�� السفر توقف البلدان �عض و�� الدو��

 السفر عمليات تقلصت قدو  للو�اء، والعال�� السر�ع �ن�شار وراء الرئ�سية �سباب كأحد) ��مة بحر�ة رحالت ش�ل

 �ش�ل الو�اء يزال ال. العشر�ن القرن  �� العاملية ا��روب أوقات �� إال مثيل ل�ا �سبق لم بطر�قة السياحة بخدمات والتمتع

 ا��نوب �� ان�شار�ا إم�انية تزال وال �الف، مئات إ�� العالم أنحاء جميع �� املؤكدة الوفيات وتصل رئ�سيا، عامليا ��ديدا

 معظم قامت وعليھ والسياحة، وا��دمات السلع تبادل ل�شمل فجأة، ال�شر�ة التنقالت جميع توقفت فقد. كب�� ال��الع

 ,Baum(. ا��الية الطوارئ  حالة قبل البلدان معظم �� تصور�ا املمكن من يكن لم وأنظمة قوان�ن �سن العالم دول  ح�ومات

Tom and Hai, Nguyen Thi Thanh, 2020, p2397(  

إ���خلق�القلق�ب�ن�العديد�من��COVID-19مثال�و�ال�سبة�قطاع�الط��ان�حيث�أدى�الو�اء�العال���الناجم�عن�ان�شار�ف

الناس�مثل�ا���ر�الص��،�وكذا�ز�ادة�الوفيات�وقد�أدت�القيود�املفروضة�ع���السفر�إ���ا��د�من�تنقل��فراد����جميع�

وقد�تضررت�صناعة�النقل��ش�ل�خاص�مع�.  طة���ا����العديد�من�الصناعاتأنحاء�العالم،�وان�شرت��ثار�السلبية�املرتب

ش�دت�صناعة�الط��ان�انخفاًضا����القدرة�.  استمرار�تقلص�السفر�ا��وي��س�ب�إلغاء�الرحالت�ا��و�ة�وتخفيض�القدرات

 (Sobieralski Joseph B, 2020, p01). ٪�تقر�ًبا����شر�ات�الط��ان80-60ب�سبة�

�لصندوق�النقد�الدو��،�فإن��قتصاد�العال���. م�مخاطر�اقتصادية�مع�تزايد�قوة�ان�شار�الف��وسواجھ�العال�و 
ً
ووفقا

�ب�سبة�
ً
�س�ب�و�اء�الف��وس�التا��،�وتواجھ�العديد�من�الدول��ن�العديد�من�����2020عام�% 3-سوف��ش�د�انخفاضا

ع��ساسية،�وقد�شعرت�الصناعات�الكب��ة�مثل�التص�يع�تحديات��زمة�ال��ية،�و�زمة�املالية،�وانخفاض�أسعار�السل

إ���مراجعة��يرادات��)Apple Company(،�حيث�اضطرت�شركة�أبل�Covid-19والسيارات�والتكنولوجيا�والسياحة�بتأث���

� �تكنولوجيات �تص�يع �مواقع �أحد ��� ��نتاج �بطء ��س�ب ���ا �املس��لك��iPhoneا��اصة �ب�ن �الطلب �وانخفاض �الص�ن ن���

  )Azlan Hadhirah, 2020, p04(. �ثر�اء����الص�ن��س�ب�إغالق�املتاجر�مؤقًتا�وتقليل�ساعات�العمل

إنتاج�(وقد�تحولت��زمة�ال��ية�بالفعل�إ���صدمة�اقتصادية�وصدمة����سوق�العمل،�إذ�أنھ�لم�تؤثر�ع���العرض�

،�وقد�ان�شرت��ن�اضطرابات�����نتاج����)�ثمار�س��الك�و�س(فحسب،�بل�أثرت�أيضا�ع���الطلب�) السلع�وا��دمات

�تواجھ�جميع��عمال�التجار�ة��غض�النظر�عن���م�ا�. البداية�وامتدت�إ���سالسل��مداد����جميع�أنحاء�العالم حيث

ادات�تحديات�خط��ة�ال�سيما�تلك�املوجودة����صناعات�الط��ان�والسياحة،�مع�وجود���ديد�حقيقي�بانخفاض�كب�������ير 

بة�بوجھ�خاص�بال�سبة�وحاالت�طوارئ�وفقدان�الوظائف����قطاعات�محددة،�وست�ون�استمرار�ة�العمليات�التجار�ة�صع

�من� �العديد �ال��ستطيع �وتداب���ا���ر�الص��، �ا��دود �حظر�السفر�وإغالق �و�عد �ا���م، �واملتوسطة �الصغ��ة للمشار�ع

�عل��م،�وال�سيما�بال�سبة�للعمال�غ���الرسمي�ن�واملؤقت�ن
ً
. العمال��نتقال�إ���أماكن�عمل�م�أو�القيام��عمل�م،�مّما�يؤثر�سلبا

و�النظر�إ���الب�ئة�ا��الية�من�. املس��ل�ون����كث���من��قتصادات�شراء�السلع�وا��دمات�أو�ي��ددون����ذلكوال��ستطيع�

  )ILO, 2020, p02(. عدم�اليق�ن�وا��وف،�من�املر���أن�تؤخر�املؤسسات��س�ثمارات�وشراء�السلع�وتوظيف�العمال

   من��ية�الدراسة. 3
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���املن���الوصفي�التحلي���كطر�قة�لإلملام�بجوانب�البحث،�و�ذا��سرد�وتحليل�اعتمدنا����دراس�نا�ل�ذا�املوضوع�ع

  .املعطيات�املتاحة�حول�موضوع�وتحليل�ا�تحليال�علميا�ومن�ثم�استخالص�جملة�من�النتائج�وتقديم�مق��حات

  تقنية�وأداة�جمع�البيانات 1.3

ت�الدراسة،�حيث�تم��عتماد�ع���سلم�ليكرت�تم�ا��صول�ع���املعطيات�من�خالل��س�بانة�كأداة�لقياس�متغ��ا

� �مستو�ات �تماما(ذو�خمس �غ���موافق �غ���موافق، �محايد، �موافق، �تماما، �ثم�)موافق �الدراسة، �عينة �ع�� �وتوز�ع�ا ،

  .���تحو�ل��ذه�املعطيات�إ���أرقام�ثم�تحليل�ا�والوصول�إ���نتائج   SPSSاستخدام�ال��نامج��حصا�ي�

 ائية�للبياناتاملعا��ة��حص 2.3

،�معتمدين�ع����عض��دوات��حصائية��ا��داول،�التكرارات،�SPSSبال��نامج��حصا�ي��باالستعانةتمت�املعا��ة�

  .�رتباطاملعياري،�ومعامل��و�نحرافال�سب�املئو�ة،�املتوسط�ا��سا�ي�

 مجتمع�عينة�الدراسة 3.3

� �الدراسة �ولي�يا�ا��زائر �بلدينخصت �الد، �عينة �محل�أّما �من�املجتمع �عشوائية��سيطة �اختيار�عينة �تم �فقد راسة

��وفيد�الدراسة �متا�عة ���نة ��� ��عملون �19-اذين �تت�ون �حيث �من�مجتمع، �ممرض�ن،�موظف�ن( :الدراسة �أطباء، ،

أخصائي�ن�نفسي�ن�لل��ة�العمومية،�باحث�ن����مخت��ات�طبية،�صيادلة،�أعوان�إدار��ن،�م�ندس�ن�����عالم����،�

طباء����التخدير�و��عاش،�م�سق�ن�لل�شاطات�ال��ية،�مساعدين�طبي�ن����ال��ة�العمومية،�موظف�ن�بيولوجي�ن�أ

،�أّما�)ا��زائر،�لي�يا(اس�بانة�����ل�بلد� 30،�و����ذا��طار�ت�ون�العينة�املستخدمة����التحليل����)���ال��ة�العمومية

  .مجيب�عن��س�بانات��60ون�من�تت) ا��زائر،�لي�يا(العينة�ال�لية�للبلدين�

 صدق�أداة�وثبا��ا 4.3

�كرونباخ �ألفا �معادلة �استخدام �تم ��س�بانة �لعبارة �والثبات �الصدق �معامل لقياس� Alpha Cronbach ��ساب

بال�سبة�للدراسة�ال��� Alpha Cronbach معامل�الفا�الذي�يحدد�مدى�ترابط�وتوافق�عبارات��ست�يان�إذ�تراوحت�قيمة

�ا��زائرأجر� ��� �قيمة%  85,3 ت �أّما ��س�بانة، � Alpha Cronbach لعبارات ��� �أجر�ت �ال�� �للدراسة الدولة�بال�سبة

����ل�من�) %60(والبالغة�    Alpha لعبارات��س�بانة�و����سبة�تتجاوز�ا��د��د�ى�املقبول�ملعامل�ألفا%  92,7 اللي�ية

� �ا��زائر�ولي�يا �لالست�تاالبلدين �دفعنا �جميع�مما ��� �عل��ا �لالعتماد �تؤ�ل�ا �ال�� �والثبات �بالصدق �تتمتع �العبارات �بأن ج

 .البيانات��ولية�وإجراء�التحليل��حصا�ي�ل�ا

 النتائج�. 4

  املعا��ة��حصائية�إلجابات�أفراد�العينة 1.4

 عرض�وتحليل�نتائج�بلد�ا��زائر 1.1.4

1.1.1.4 � �محور �نتائج �وتحليل �توفر�املوار عرض �مدى ��زمات�ما �إلدارة �الالزمة �املادية �و�م�انيات �املؤ�لة �ال�شر�ة د

 ).01(نب�ن�النتائج�املتحصل�عل��ا����ا��دول�رقم�: 19- كوفيد
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 19- �زمات�كوفيد��املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��إجابات�عينة�الدراسة�حول�توف): 01(الش�ل�رقم

  SPSS برنامج مخرجات ع�� باالعتماد ث�نالباح إعداد من: املصدر

��املوارد��توفاملتمثل����املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�ملتغ���الدراسة�املستقل�و ) 01(يو���ا��دول�رقم�

��وفيد ��زمات �إلدارة �الالزمة �املادية �و�م�انيات �املؤ�لة �أغلبية�19-ال�شر�ة �أن �عل��ا �املحصل �النتائج �من �يت�� �حيث ،

املذ�ور�كما�بلغ�املتوسط�ا��سا�ي�ملجموع�عبارات�املحور��ول� 3.66إ����2.46العبارات�للمتوسط�ا��سا�ي�ت��اوح�ما�ي�ن�

ما�و�ذا��،متوسطتقابل�ا��لمة� (Likert Scale) ع���مقياس�لي�ارت�ا��ما���وعند�اسقاط��ذه�القيمة�� 3.086 وسالفا��

� �ا�تمام ��ناك �أن �يدل �ا��زائر�ة �الدولة �مليانة(من �خم�س �املادية�) بلدية ��م�انيات �وكذا �املؤ�لة �ال�شر�ة بتوف���املوارد

  .ع�مل��انية�الدولة�����ذا�املجالوسطة�و�ذا�راجو�ذا�ب�سبة�مت19-الالزمة�إلدارة��زمة��وفيد

  

  تالعبارا الرقم
موافق�

  تماما
  محايد موافق

غ���

  موافق

غ���

موافق�

  تماما

املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

 املعياري 

01 
 توجد�بال�ي�ل�التنظي���للبلدية�إدارة�خاصة�إلدارة

  �زمات�

  

6 10 3 8 3 3.26 1.337 

02 
 �ناك�موارد�وكفاءات��شر�ة�متخصصة����إدارة

 1.295 3.10 4 8 2 13 3  �زمات�وال�وارث

03 
تحتوي�ا��طة��س��اتيجية�للبلدية�ع���خطط�

  للطوارئ�وخطط�بديلة����حال�حدوث�أزمة
1 6 6 10 7 2.46 1.166 

04  
  توجد�موارد��شر�ة�مدر�ة�للتعامل�مع��زمات�وال�وارث

0 11 2 13 4 2.66 1.124 

05  
تم��شكيل���نة�إلدارة��زمة�حال�حدو��ا�بالبلدية�من�

  �زمةا���ات�املختصة�ب�سي���
1 13 6 7 3 3.06 1.112 

06  
يوجد�بامل��انية�السنو�ة�للبلدية�بند�مخصص�للطوارئ�

   و�زمات�وال�وارث
1 15 9 2 3 3.30 1.022 

 1.176 2.83 6 4 10 9 1  تتوفر�معدات�وتج���ات�ملواج�ة��زمات�الطارئة  07

08  
إ�شاء�غــرف�طوارئ�تضم��ل�ملتا�عة�وإدارة��زمة�تضم�

 1.147 3.16 3 5 9 10 3  راف�ذات�العالقة�ل��ط

09 
��يئة��ماكن�وتج����ا�الستقبال�ا��االت�املتضررة�من�

 1.162 3.40 3 3 7 13 4  �زمة

10 

إعداد�تقار�ر�يومية�ملتا�عة��زمة�وإحال��ا�ل���ات�العليا�

 1.241 3.66 3 3 2 15 7  بالدولة

 
توفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�حول�محور�ما�مدى��املتوسط�ا��سا�ي�و�نحراف�املعياري�العام

19-و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��زمات�كوفيد  3.086 1.178 
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نب�ن�النتائج�املتحصل�عل��ا�: الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسةعرض�وتحليل�نتائج�محور� 2.1.1.4

  ).02(���ا��دول�رقم�

  حل�الدراسةالطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�مإجابات�عينة�الدراسة�حول�): 02(الش�ل�رقم

  SPSS برنامج مخرجات ع�� باالعتماد الباحث�ن إعداد من: املصدر

� �رقم �ا��دول �و�نحر ) 02(يو�� �ا��سابية �املتوسطات ��� �واملتمثل �املستقل �ملتغ���الدراسة �املعيار�ة حول�افات

�الدراسة �محل ��زمة �إدارة ��� �املتبعة �و�ساليب �العبارات�الطرق �أغلبية �أن �عل��ا �املحصل �النتائج �من �يت�� �حيث ،

� �ي�ن �ما �ت��اوح �ا��سا�ي ��3.23للمتوسط �وا 3.90إ�� ��ول �املحور �عبارات �ملجموع �ا��سا�ي �املتوسط �بلغ ��اص�كما

�،جيدتقابل�ا��لمة� (Likert Scale)ع���مقياس�لي�ارت�ا��ما����وعند�اسقاط��ذه�القيمة�� 3.57بممارسات�إدارة�املعرفة�

  .19-بالطرق�و�ساليب�املتبعة�بإدارة��أزمة��وفيد) بلدية�خم�س�مليانة(الدولة�ا��زائر�ة�و�ذا�يدل�أن��ناك�ا�تمام�

  

  العبارات الرقم
موافق�

  تماما
  محايد موافق

غ���

  موافق

غ���

موافق�

  تماما

املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

 املعياري 

 1.019 3.83  1  2 6 13 8   يتم�إتباع��سلوب�العل������إدارة��زمة 01

 0.858 3.76  0  3  6 16  5  تم��شكيل�فر�ق�إلدارة��زمة 02

03 
ھ�ب�ن�فر�ق�إدارة��زمة�عقد�اجتماعات�ت�سيقي

و�طراف��خرى�وتحديد�املسؤوليات�وامل�ام�فيما�
6  18 4  1  1  3.90 0.884 

04  
جمع�املعلومات�والبيانات�وتحليل�املش�ل�من�خالل�

  1.66  3.46  3  2  8  12  5  شبكة�اتصال�فاعلة

05  
إطالق�حملة�إعالنية�من�خالل�إ�شاء�مركز�إعالمي�

ر�ف�م�بطرق�الوقاية�وأثار�لتوعية�املواطن�ن�لتع
7  11  5  5  2  3.53  1.224  

06  
حشد��م�انيات�املتوفرة�وتوج���ا�ملجا��ة��زمة�

  وتحديد��حتياجات
3  14  8  4  1  3.46  0.973  

07  
تدر�ب�املوارد�ال�شر�ة�ورفع�م�ارا��م�من�خالل�

  1.184  3.33  1  8  7  8  6  ورشات�عمل�سر�عة�وتحف���م�ملجا��ة��زمة

08  
العمل�بروح�الفر�ق�الواحد�وحشد�ا���ود�ملجا��ة�

  1.072  3.76  0  5  6  10  9  ا��ائحة

09 

وضع�آليات�ملساعدة�أ��اب���شطة�ا��رفية�

و�قتصادية�ا��اصة�ودعم�م�ماديا�للتخفيف�من�

  آثار�ا��ائحة��

6  10  9  3  2  3.50  1.137  

10 
معا��ة��ثار�النفسية�و�جتماعية�للمتضرر�ن�من�

  1.454  3.23  6  3  6  8  7  �ائحة�ودعم�ما�

 
الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة� املتوسط�ا��سا�ي�و�نحراف�املعياري�العام�حول�محور 

 1.146 3.57 محل�الدراسة
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  عرض�وتحليل�نتائج�بلد�لي�يا 2.1.4

: 19-��املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��زمات�كوفيد�توفعرض�وتحليل�نتائج�محور� 1.2.1.4

 ).03(نب�ن�النتائج�املتحصل�عل��ا����ا��دول�رقم�

  19- �زمات�كوفيدة�إلدارة���املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الالزم�إجابات�عينة�الدراسة�حول�توف): 03(الش�ل�رقم

  SPSS برنامج مخرجات ع�� باالعتماد الباحث�ن إعداد من: املصدر

توف���املوارد�املعيار�ة�ملتغ���الدراسة�املستقل�واملتمثل����املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�) 03(يو���ا��دول�رقم�

��وفيد ��زمات �إلدارة �الالزمة �املادية �و�م�انيات �املؤ�لة �أغلبية�19-ال�شر�ة �أن �عل��ا �املحصل �النتائج �من �يت�� �حيث ،

بارات�املحور��ول�املذ�ور�كما�بلغ�املتوسط�ا��سا�ي�ملجموع�ع 3.36إ����2.40العبارات�للمتوسط�ا��سا�ي�ت��اوح�ما�ي�ن�

�وعند�اسقاط��ذه�القيمة�� 2.97سالفا��و� �ا��ما��� �لي�ارت �ما��متوسط،تقابل�ا��لمة��(Likert Scale)ع���مقياس و�ذا

  العبارات الرقم
موافق�

  تماما
  محايد موافق

غ���

  موافق

غ���

موافق�

  تماما

املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

 املعياري 

01 
 توجد�بال�ي�ل�التنظي���للبلدية�إدارة�خاصة�إلدارة

  �زمات�

  

4 6 10 6 4 3.00 1.231 

02 
 �ناك�موارد�وكفاءات��شر�ة�متخصصة����إدارة

 1.207 2.70 5 10 6 7 2  زمات�وال�وارث� 

03 
تحتوي�ا��طة��س��اتيجية�للبلدية�ع���خطط�

  للطوارئ�وخطط�بديلة����حال�حدوث�أزمة
4 4 9 8 5 2.80 1.270 

04  
توجد�موارد��شر�ة�مدر�ة�للتعامل�مع��زمات�

 1.248 2.60 8 6 7 8 1  وال�وارث

05  
ا�بالبلدية�تم��شكيل���نة�إلدارة��زمة�حال�حدو��

  من�ا���ات�املختصة�ب�سي����زمة
6 15 2 3 4 3.53 1.306 

06  
يوجد�بامل��انية�السنو�ة�للبلدية�بند�مخصص�

   للطوارئ�و�زمات�وال�وارث
2 9 10 7 2 3.06 1.048 

 1.101 2.40 7 10 8 4 1  تتوفر�معدات�وتج���ات�ملواج�ة��زمات�الطارئة  07

08  
�ل�ملتا�عة�وإدارة��زمة�إ�شاء�غــرف�طوارئ�تضم�

 1.142 3.26 2 6 8 10 4  تضم��ل��طراف�ذات�العالقة

09 
��يئة��ماكن�وتج����ا�الستقبال�ا��االت�املتضررة�

 1.098 3.36 2 5 6 14 3  من��زمة

10 
إعداد�تقار�ر�يومية�ملتا�عة��زمة�وإحال��ا�ل���ات�

  العليا�بالدولة
5 5 8 9 3 3.00 1.259 

 
توفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�سط�ا��سا�ي�و�نحراف�املعياري�العام�حول�محور�ما�مدى�املتو 

19- و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��زمات�كوفيد  2.97 1.191 
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بتوف���املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�وكذا��م�انيات�املادية�الالزمة�) بلدية�باطن�ا��بل(يدل�أن��ناك�ا�تمام�من�الدولة�اللي�ية�

   .و�ذا�ب�سبة�متوسطة�و�ذا�راجع�مل��انية�الدولة�����ذا�املجال�19-ة��زمة��وفيدإلدار 

نب�ن�النتائج�املتحصل�عل��ا�: الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسةعرض�وتحليل�نتائج�محور� 2.2.1.4

  ).04(���ا��دول�رقم�

   ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسةالطرق�و� إجابات�عينة�الدراسة�حول�): 04(الش�ل�رقم

  SPSS برنامج مخرجات ع�� باالعتماد الباحث�ن إعداد من: املصدر

�ر  �ا��دول �يو�� �) 04(قم ��� �واملتمثل �املستقل �ملتغ���الدراسة �املعيار�ة �و�نحرافات �ا��سابية حول�املتوسطات

�الدراسة �محل ��زمة �إدارة ��� �املتبعة �و�ساليب �العبارات�الطرق �أغلبية �أن �عل��ا �املحصل �النتائج �من �يت�� �حيث ،

� �ي�ن �ما �ت��اوح �ا��سا�ي ��2.70للمتوسط �ا�� 3.70إ�� �املتوسط �بلغ �وا��اص�كما ��ول �املحور �عبارات �ملجموع سا�ي

� �املعرفة �إدارة �� 3.21بممارسات �القيمة ��ذه �اسقاط �وعند �ا��ما��� �لي�ارت �مقياس ��لمة��(Likert Scale)ع�� تقابل�ا

  العبارات الرقم
موافق�

  تماما
  محايد موافق

غ���

  موافق

غ���

موافق�

  تماما

املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

 املعياري 

 1.288 2.83  6  5  11 4  4   يتم�إتباع��سلوب�العل������إدارة��زمة 01

 1.093 3.66  2  3  3 17  5  تم��شكيل�فر�ق�إلدارة��زمة 02

03 
عقد�اجتماعات�ت�سيقيھ�ب�ن�فر�ق�إدارة��زمة�

و�طراف��خرى�وتحديد�املسؤوليات�وامل�ام�فيما�
3  14 6  5  2  3.36 1.098 

04  
جمع�املعلومات�والبيانات�وتحليل�املش�ل�من�خالل�

  1.093  2.90  4  5  13  6  2  شبكة�اتصال�فاعلة

05  
مركز�إعالمي��إطالق�حملة�إعالنية�من�خالل�إ�شاء

لتوعية�املواطن�ن�لتعر�ف�م�بطرق�الوقاية�وأثار�
6  14  5  5  0  3.70  0.987  

06  
حشد��م�انيات�املتوفرة�وتوج���ا�ملجا��ة��زمة�

  وتحديد��حتياجات
4  13  8  3  2  3.46  1.074  

07 
تدر�ب�املوارد�ال�شر�ة�ورفع�م�ارا��م�من�خالل�

  1.234  3.16  2  9  6  8  5  ا��ة��زمةورشات�عمل�سر�عة�وتحف���م�ملج

08  
العمل�بروح�الفر�ق�الواحد�وحشد�ا���ود�ملجا��ة�

  1.167  3.50  2  4  7  11  6  ا��ائحة

09 

وضع�آليات�ملساعدة�أ��اب���شطة�ا��رفية�

و�قتصادية�ا��اصة�ودعم�م�ماديا�للتخفيف�من�

  آثار�ا��ائحة��

7  7  2  4  10  2.90  1.647  

10 
نفسية�و�جتماعية�للمتضرر�ن�من�معا��ة��ثار�ال

  1.600  2.70  10  7  1  6  6  ا��ائحة�ودعم�م

 
الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة� املتوسط�ا��سا�ي�و�نحراف�املعياري�العام�حول�محور 

 1.228 3.21 محل�الدراسة
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،�19-بالطرق�و�ساليب�املتبعة�بإدارة��أزمة��وفيد) بلدية�باطن�ا��بل(الدولة�اللي�ية�و�ذا�يدل�أن��ناك�ا�تمام��،متوسط

  و�ذا�نظرا�للوضع�ال����ع�شھ�الدولة�اللي�ية�من�حروب�

  نتائج�اختبار�الفرضيات 2.4

�ا��زائر 1.2.4 �لبلد �الرئ�سية �للفرضية �التا�عة �الفرعية �اختبار�الفرضيات �الرئ�سية�: نتائج �اختبار�الفرضية تظ�ر�نتائج

  )05(لبلد�ا��زائر�من�خالل�ا��دول�رقم�

 مع 19- توفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��زمات�كوفيد ما�ب�نعالقة�نتائج�اختبار�ال): 05(ا��دول�رقم�

 الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسة

 تم�إعداده�بناء�ع���النتائج�املحصل�عل��ا�:املصدر

�املو�� �النتائج �خالل �من �رقم �ا��دول ��� �) 05(ة �عالقة ��ناك �أن �لنا �ي�يت�� �املؤ�لة� نما �ال�شر�ة توفر�املوارد

،�و�ذا�من�الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسةمع� 19- و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��زمات��وفيد

�املتغ��ين�خالل�مشا�دتنا�ملعامل��رتباط�الذي�يق�س�قوة�العالقة�ب�ن�متغ� �ات�الدراسة،�حيث�بلغ�معامل��رتباط�ب�ن

من�مجموع�املشا�دات�والذي�ُ�ع���ع���أن��ناك�عالقة�ارتباط�موجبة�ب�ن�املتغ���املستقل� % 56.0أي�ما��عادل��0.560

الطرق�و�ساليب�املتبعة�(واملتغ���التا�ع�) 19-توفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��زمات��وفيد(

�Tأك���من�قيمة���3.574واملقدرة���املحسو�ـة T،�وعند�قراءتنا�لنتائج�ا��دول�نالحظ�أن�قيمة�)���إدارة��زمة�محل�الدراسة

� �معنو�ة �مستوى �عند ��Sig= 0.001ا��دولية �معنو�ة �مستوى �من ��و�أقل � 0.05والذي �يث�ت �ما �الفرضية�و�ذا رفض

  :�تية�الفرضية�البديلةاملن�ثقة�من�الفرضية�الرئ�سية��و���لتحل�محل�ا�����H0الصفر�ة�الفرعية��و 

 H1 :توفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة�ب�ن�ما�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�معنو�ة��يوجد

  ةالطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراس�و �19-كوفيد�زمات�

تظ�ر�نتائج�اختبار�الفرضية�الرئ�سية�لبلد�: نتائج�اختبار�الفرضيات�الفرعية�التا�عة�للفرضية�الرئ�سية�لبلد�لي�يا 2.2.4

  )06(لي�يا�من�خالل�ا��دول�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

 

 )بلد�ا��زائر( الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسة

معامل�

 �Rرتباط�

معامل�

  R2التحديد�

  T قيمة

  املحسو�ـة

 Fقيمة�

  املحسو�ـة

معامل�

 �Bنحدار�

مستـوى�

 Sigالداللة�

توفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�

و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة�

 19- �زمات�كوفيد

0.560 0.313  3.574  12.771  1.917 0.001 
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 19- ارة��زمات�كوفيدتوفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدب�ن�ما�نتائج�اختبار�العالقة�): 06(ا��دول�رقم�

 الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسة مع

 تم�إعداده�بناء�ع���النتائج�املحصل�عل��ا�:املصدر

� �رقم �ا��دول ��� �املو��ة �النتائج �خالل �) 06(من �عالقة ��ناك �أن �لنا �ي�يت�� �امل نما �ال�شر�ة ؤ�لة�توفر�املوارد

،�و�ذا�من�الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسةمع� 19- و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��زمات��وفيد

�املتغ��ين� خالل�مشا�دتنا�ملعامل��رتباط�الذي�يق�س�قوة�العالقة�ب�ن�متغ��ات�الدراسة،�حيث�بلغ�معامل��رتباط�ب�ن

من�مجموع�املشا�دات�والذي�ُ�ع���ع���أن��ناك�عالقة�ارتباط�موجبة�ب�ن�املتغ���املستقل� % 79.6أي�ما��عادل��0.796

الطرق�و�ساليب�املتبعة�(واملتغ���التا�ع�) 19-توفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��زمات��وفيد(

�Tأك���من�قيمة���6.950واملقدرة���املحسو�ـة Tا��دول�نالحظ�أن�قيمة�،�وعند�قراءتنا�لنتائج�)���إدارة��زمة�محل�الدراسة

� �معنو�ة �مستوى �عند ��Sig= 0.000ا��دولية �معنو�ة �مستوى �من ��و�أقل � 0.05والذي �يث�ت �ما �الفرضية�و�ذا رفض

  :�تية�الفرضية�البديلةاملن�ثقة�من�الفرضية�الرئ�سية��و���لتحل�محل�ا��H0الصفر�ة�الفرعية��و���

H1 :توفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��زمات�ب�ن�ما�توجد�تأث���إيجا�ي�ذو�داللة�معنو�ة�

  الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسة�و �19- كوفيد

  نتائج�الدراسة�

  :خلصت��ذه�الدراسة�ا���عدة�نتائج�ا�م�ا

 توسطة�من�دولة�ا��زائر�بتوفر�املوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة،�وكذا��م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة��ناك�ا�تمام�و�درجة�م

 .ا��ائحة

 ناك�ا�تمام�و�درجة�جيدة�من�دولة�ا��زائر�بالطرق�و�ساليب�املتبعة�إلدارة�ا��ائحة�. 

 وكذا� �املؤ�لة، �ال�شر�ة �بتوفر�املوارد �لي�يا �دولة �من �متوسطة �بدرجة �ا�تمام �إلدارة��يوجد �الالزمة �املادية �م�انيات

 . ا��ائحة�وكذلك�بالطرق�و�ساليب�املتبعة�إلدارة�ا��ائحة

 � �إلدارة �الالزمة �املادية �و�م�انيات �املؤ�لة �الشر�ة �توفر�املوارد �ماب�ن �تأث���ايجا�ي ���زماتيوجد �و�ساليبوالطرق

 . محل�الدراسة��زمة إدارةاملتبعة����

 رجة���تمام�ب�ن�دول���ا��زائر�ولي�يا�بال�سبة�بالطرق�و�ساليب�املتبعة����ادارة��زمة،�و�ذا�نظرا��ناك�تفاوت����د

 . للوضعية��منية�ال����ع�ش�ا�لي�يا

  

  

  

  

 

 )بلد�لي�يا( الطرق�و�ساليب�املتبعة����إدارة��زمة�محل�الدراسة

معامل�

 �Rرتباط�

معامل�

  R2التحديد�

  Tقيمة�

  املحسو�ـة

 Fقيمة�

  املحسو�ـة

معامل�

 �Bنحدار�

مستـوى�

 Sigالداللة�

وارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�توفر�امل

و�م�انيات�املادية�الالزمة�إلدارة�

 19- �زمات�كوفيد

0.796 0.633  6.950  48.298  0.554 0.000 
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  املناقشة. 5

� ��س�ب �ال��ية �لألزمة �وا��لول ��م�انيات �إيجاد �إ�� �الدراسة ��ذه �أن�. ��Covid-19دف �للغاية �امل�م �من و�صبح

موظف�ن،�أطباء،�ممرض�ن،�أخصائي�ن�نفسي�ن�لل��ة�العمومية،�باحث�ن����(ك�تدخالت�من�مجال�ال��ة�ت�ون��نا

مخت��ات�طبية،�صيادلة،�أعوان�إدار��ن،�م�ندس�ن�����عالم����،�أطباء����التخدير�و��عاش،�م�سق�ن�لل�شاطات�

وكذا�موظفون��دارات�،�)ال��ة�العموميةال��ية،�مساعدين�طبي�ن����ال��ة�العمومية،�موظف�ن�بيولوجي�ن����

�لالستجابة�
ً
�أك���الزما �التغي���السلو�ي �ي�ون �عندما �وخاصة �الطوارئ، �حالة �أثناء �والشرط�ن �املدنية �ا��ماية �أفراد أيضا

�عن�. الفعالة
ً
�"Covid-19"و�و�عنصر�أسا�������التنفيذ�النا���ألي�تداب���اح��از�ة�من�خالل�توف���معلومات�أك���وضوحا

وعالوة�ع���ذلك،�ي�ب���وضع�تداب���ال��ة�العامة�وتوصيا��ا�ع���نحو�سليم�من�أجل�تقليل�. من�أجل�تفادي�الف��وس

. ومن�امل�م�جدا�أيضا�أن�نأمن�بلدنا�من��زمة�ال��ية�ال���نتج�ع��ا�عدة�أزمات�اجتماعية�واقتصادية. انتقال�الف��وسات

�ة�جدا����جميع�أنحاء�العالم،�و�التا���فإن�املسؤولية��ساسية�ل�ل�مقدمي�حيث�أن�الف��وس�التا���ين�شر��سرعة�خط�

ا��دمات،�وصا����السياسات،�وصا�ع�القرار�للعمل��ش�ل�اس�با���إلعداد�إطار�مناسب�ألي�حالة�طوارئ�من��ذا�القبيل�

�ا �النقاط �بأ�م ���تمام �خالل �من ��جتماعية ��قتصادية، �ال��ية، ��زمات �ع�� �باألولو�ةللتغلب �تحظى وسوف�. ل��

�ساعد�نتائج��ذه�الدراسة��فراد،�وجماعة�املجتمع�املح��،�ومقدمي�ا��دمات،�وصناع�السياسات،�وصا����القرار����وضع�

 . تداب���السالمة�ال�افية�من�أجل�م�افحة��ذا�الف��وس�القاتل�من�أجل�ضمان���ة�عامة�مستدامة

 ا��اتمة���. 6

�الدرا �نتائج �ع�� ��ذه�و�ناء �مثل �مواج�ة �ع�� ��ساعد �ال�� �و�ق��احات �التوصيات �من �مجموعة �الباحثان �يقدم سة

  .�زمات�والتقليل�من�أخطار�ا����املستقبل�و���املسا�مة�حل�املشا�ل�وز�ادة�الناتج�القومي�للدول 

 ال��ك���ع���تأ�يل�العناصر�ال�شر�ة�املؤ�لة�للتعامل�مع�مثل��ذه��زمات. 

 وارئ�ضمن�بنود�موازنات�البلديات�ملجا��ة�مثل��ذه��زماتوضع�م��انيات�للط. 

 تمام�بتوف����م�انيات�املادية�الالزمة�ووضع�ا����تحت�تصرف�إدارة��زمة��. 

 شر�ثقافة�التعامل�مع��زمة�ب�ن�املواطن�ن�والتعرف�ع���كيفية�التعامل�مع��زمة�. 

  ا��ائحة�توف���صندوق�ملساعدة�املواطن�ن�للتخفيف�من�أثار . 

 العمل�ع���خلق�ب�ئة�عمل�مالئمة�لتطبيق�العمل��ف��ا����من�خالل�مبدأ�الثقة�والتعاون�و�شر�وتقاسم�

 .املعرفة�ب�ن�املوظف�ن

 الس�ر�ع����عميم�تطبيق�العمل��ف��ا����ع���مختلف�القطاعات�العامة�وا��اصة. 

 ب�املوظف�ن�ع���تكنولوجيات��عالم�توعية�املوظف�ن�وزرع�الثقافة�الرقمية،�مع�فضاء�لتعليم�وتدر�

 .و�تصال
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