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  ملخص

رأي والدراسات       ذه مرآز استطالعات ال اعتمدت هذه الدراسة على المسح الميداني الذي نف
ة النجاح الوطن ،المسحية ي جامع زالزل ف وم األرض وهندسة ال ة ومرآز عل ة، من خالل عين ي

ي في الوصول        . شملت الضفة الغربية وقطاع غزة نهج التحليل نهج الوصفي والم آما استخدم الم
ائج  واط            . إلى النت دى الم ة ل ة الزلزالي ول من التوعي د أظهرت الدراسة وجود مستوى مقب ن نيوق
 %٥-٣بنسبة   ناءعلى استعداد لتقبل بعض اإلجراءات ومنها زيادة تكاليف الب م، وأنهينالفلسطيني
م رأوا بأن    طبقا لكودة المباني المقاومة للزالزل، تصميمه وتنفيذهفي حال  ا أنه ديات    هآم ى البل عل

ذا المجال    دى       . ونقابة المهندسين أن تتحمل مسئولياتها في ه ي ل وعي الزلزال د تفاوتت نسبة ال وق
ة   السكان بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وآذلك حسب المحافظات وبعض ال رات االجتماعي متغي

ي والحد من            .واالقتصادية وعي الزلزال ادة ال آما تضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات لزي
  .مخاطر الزالزل

 
Abstract 

This study is based on a field survey carried out by the Center for 
Opinion Polls and Survey Studies and the Center of Earth Sciences and 
Seismic Engineering at An Najah National University. A sample 
representing the West Bank and the Gaza Strip was taken; the descriptive 
and the analytical approaches were used to reach to the results.  The 
study shows that there is an acceptable level of seismic awareness among 
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West Bank and Gaza citizens and that they are ready to accept adopting 
some procedures including an increase in costs 3-5% in case buildings 
are designed and constructed according to the code of seismic resistant 
structures. Members of the sample also believed that municipalities and 
Engineers' Association should accept responsibilities to monitor the 
adoption of seismic designs in the construction of buildings. The study 
also shows a discrepancy in awareness between the citizens of Gaza and 
those of the West Bank. Discrepancies also apply to governorates and are 
influenced by social and economic variables.  The study also includes 
some recommendations to increase seismic awareness among citizens 
and to reduce the risk of earthquakes. 

  
  مقدمة

م ال د حج اطريعتم تواها مخ ايير،   أو مس ل والمع ن العوام دد م ى ع ا عل ة م اتج عن آارث الن
ا ة  :أهمه در الكارث ا مص ر      ،وطبيعته در الخط ون مص زالزل يك ة ال ي حال و ) Hazard(وف ه

ابة    ة اإلص ها، وقابلي زالزل نفس ة،، )Vulnerability(ال درة والجاهزي م ال. أو الق اطرفحج  مخ
تواه اته اومس ع ومؤسس ا المجتم د يتعرض له ي ق أثر ،الت ر ،يت يس  ،بشكل آبي ل، ول ذه العوام به

ثالً    ) مصادر الخطر(بالضرورة إذا آانت األخطار  رة، فم ائر وأضرارًا آبي : آبيرة أن ُتحدث خس
ا         ك يكون تأثيره ة، ومع ذل زالزل قوي ا ل الناتجة   ألضرار أي ا(تتعرض اليابان ووالية آاليفورني

ث،        ،عظم الحاالتفي م) عنها الم الثال ر من دول الع دما تعرض الكثي محدودًا وقليًال، في حين عن
ر  ،والهند ،إيران: مثل ا  ،والجزائ وة     ..والمغرب  ،وترآي ى زالزل متوسطة الق خ، إل درجات   6(ال

بيًا  ) حسب مقياس ريختر ر     -6.5(أو قوية نس اس ريخت رة،    ) درجة حسب مقي ائر آبي آانت الخس
ود ذا يع ي ا ،وه بف ة   ،لغال ابة الزلزالي ة اإلص توى قابلي اع مس ى ارتف إل

)SeismicVulnerability (    عف افة لض ة، باإلض ى التحتي آت المبن اني ومنش ن المب ل م لك
درتهما   المؤسسات واإلنسان ) استعدادية(جاهزية  دول    (Capacity)وق ذه ال ذلك رآزت   . في ه ل

ل     ،التي تعمل بالحد من مخاطر الكوارث ،المؤسسات الدولية ة للتقلي على ضرورة إعطاء األولوي
وطني       ،من قابلية اإلصابة ى المستوى ال ة عل وعي والجاهزي دول ورفع مستوى ال  ,Benson) لل

2004, Benson, & Twigg, 2007, Twigg, 2004)    دوره س ذا ب ر   ،يؤديوه  ،بشكل آبي
 ىحد إهذه العناصر  ، واعتبرت ومبادئها ةالمستدام نميةالتنموية بمفاهيم الت روعاتربط المش إلى
ه معظم دول الع         إطار العمل التي تبناها  أولويات أهم ق قرارات د بتطبي ذي تعه م العمل هيوغو ال

(UN/ISDR, 2006)  .  

رى  ة أخ ن جه ي    ،وم ال حصول زالزل ف ا الحتم ي توقعاته ة، ف ات الزلزالي د الدراس تعتم
ا، ومواقع الصدوع األرضية   موقع المنطقة وجيولوجيته: المستقبل، على عدد من العوامل، أهمها
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ذه   زالزل، والمراآز السطحية له رار حصول ال رة تك ي، وفت ة الزلزال اريخ المنطق وأشكالها، وت
ات وأجهز        جلها محط ي تس ة الت اطات الزلزالي ى النش افة إل زالزل، إض اال زالزل  ته د ال . رص

ن، من خالل ه            الي، وال يمك م احتم تند لعل تقبل يس زال في المس ل،  فاحتمال حصول زل ذه العوام
تقبل، أظهر   ف زالزلالمنطقة لوبخصوص احتمال تعرض  .هحصول ةتحديد ساعة أو لحظ ي المس

ـزالية     Al-Dabbeek & El-Kelani, 2005, Al-Tarazi, et al) العديد من الدراسات الزل
1992, Malkawi & Fahmi, 1999, USAID-MERC, 2004 )     ه يحتمل أن تتعرض ان

ع أن           ،القريبفي المستقبل  ،المنطقة بيًا، بحيث من المتوق وي نس دل الدرجة أو ق زال معت ى زل إل
ال تجاوز    6.5-6تتراوح درجته بين  درجة حسب مقياس ريختر، وتوقعت بعض الدراسات احتم

ا بخصوص المرآز السطحي     . (Malkawi & Fahmi, 1999) درجات  ٧هذه الدرجة إلى  أم
ت، في حين    لهذا الزلزال، فقد رجح بعض الخبراء بأن يكو ع ن شمال البحر المي أن    توق آخرون ب

ة وادي عرب   ي منطق ت، أو ف ر المي وب البح ون جن دوري  ،ةيك زمن ال ى ال تنادًا إل يحصل  ،واس
د   عام،100 – 80ويكون مرآزه السطحي في هذه المناطق عادة آل ) قوي نسبيا( زلزال قوي  فق

اس ريخت     ٦.٣وآان بقوة  ،١٩٢٧حصل زلزال عام  ى مقي في حين يتكرر حصول      .ردرجة عل
زال طين   ،الزل مال فلس طحي ش زه الس ذي مرآ ل  ،ال رت بعض    250أو  200آ د أظه نة، وق س
ى أن مقدار درجته قد تصل  ،الدراسات زال        ٧ إل رة حصل زل ًا أن آخر م ر، علم  ،درجات أو أآث

ة  ذه المنطق ي ه زه السطحي ف ان مرآ ام  ،وآ ان ع د أدى١٧٥٩آ ه ،، وق ي حين ى ،ف حصول  إل
ة أعلمًا . آبيرة في األرواح والممتلكاتخسائر  ذت    ،نه يمكن للمباني والبنى التحتي إذا صممت ونف

زالزل     ة لل اني المقاوم ى للمب ذه الدرجة،     ،وفقًا للضوابط العامة، ولمتطلبات الحد األدن اوم ه أن تق
  .وهذا يمكن تحقيقه بسهولة

  
  الوعي العام في مواضيع الحد من مخاطر الزالزل

ر د الكثي زالزل  يعتق ة لل اني المقاوم واطنين أن تصميم المب ن الم ذها م يء صعب،  وتنفي ش
ان             ه عدة مستويات من األم ي ل ر صحيح، فالتصميم الزلزال ذا غي دًا، وه وتكلفته المالية عالية ج

ي بنسبة             .والدقة ذ الزلزال ى بسبب التصميم والتنفي ة المبن زداد تكلف د ت ة، ق اني العادي فبالنسبة للمب
ًا؛    مسة في المائة من سعر التكلفة الكلية آحد أقصى،  خ إلىثالثة  يطًا ومنتظم ى بس ان المبن  وإذا آ

ك    ان ذل يًا، ف ًا ورأس دران أفقي دة والج ع األعم ي توزي ل، وف كل والكت ي الش اثًال ف ان متم أي إذا آ
  .وان لم يصمم لذلك ،يساهم، بشكل آبير، في مقاومته للزالزلوف س

ي يعيش   ،رغم الظروف الصعبةو اته،   الت ام    ها الشعب الفلسطيني ومؤسس د ق وم   فق مرآز عل
ة اح الوطني ة النج ي جامع زالزل ف ة ال ة ب األرض وهندس ة لكاف ط للتوعي رامج وخط ع ب وض

 ،ومرورًا بالمختصين  ،المستويات، ولجميع التخصصات ذات العالقة، ابتداء من المواطن العادي
ة  م إصدار نشرات توعي د ت رار، فق ى صّناع الق ة  ووصوال إل واطنين وأخرى علمي اد للم وإرش

دورات الهندسية في المحافظات الفلسطينية      ك وفق خطة     ،للمهندسين، وبوشر آذلك بعمل ال وذل
رات   رات المحاض ة عش ى إقام افة إل ين، إض ة المهندس ع نقاب املين م يق آ دوات ،وتنس  ،والن
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ل ات العم واطنين ،وورش ة الم ة، ولتعبئ ات العلمي يفهم والحلق ة ا وتثق اطر بكيفي ن المخ د م لح
از      ات التلف ات، ومحط الت، واإلذاع حف، والمج الم آالص ائل اإلع تخدمت وس ة اس الزلزالي

ع     . المختلفة دة لجمي ة جدي ررات اختياري وألهمية دور الشباب الفلسطيني في التغيير، تم اعتماد مق
ات تير     الكلي الوريوس والماجس درجتي البك ية ل رامج الدراس ي الب رر ف زالزل وتخ"، مق ف ال في

ا رر "مخاطره وارئ "، ومق ناد الط وارث وإس ررات  "إدارة الك دريس مق اد ت ى اعتم افة إل ، إض
ي ية متخصصة بالتصميم الزلزال الوريوس  ،هندس ة البك تخدامات األراضي لطلب والتخطيط الس

د  . والماجستير في آلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية وألهمية القوانين والتشريعات، تم تزوي
ة  ،والوزارات ،سات التشريعيةالمؤس ارير   ،والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العالق بتق

ة       ،علمية حول زلزالية المنطقة ة في فلسطين في حال وقابلية إصابة المباني ومنشآت البنى التحتي
وزارات          ن ال دد م ع ع ترآة م ات المش ن الفعالي دد م راء ع ذلك إج زالزل، وآ ها لل تعرض

  .ق عنها تشكيل هيئة وطنية للتخفيف من أخطار الكوارثوالمؤسسات، انبث

الزالزل ةليست بالضرورة  ف ة    ،عقوب ًا لجاهزي ون امتحان د تك اس، فق د بعض الن ا يعتق آم
اد     ،الشعوب والدول، آما أن حصر دائرة الفساد عند الحديث عن الزالزل في مجال محدد، آالفس

اد يجب أن يؤخذ      يسهم بطريقة غير مباشرة في تعزيز الح ،األخالقي ة، فالفس د األم الة القائمة عن
ر من تجارب اآلخرين و       بمعناه الشمولي، فمن ال يجدد علمه ويتابع تطوير مهنته، وال يأخذ العب

اً       ،أخطائهم يعدُّ فاسدًا ًا، أم محامي ًا، أم معلم اً، أم طبيب اوًال، أم مخطط اً، أم مق ... سواء أآان مهندس
ام األول،  الخ، وخطورة هذا النوع من ا لفساد تكمن في أنه مهني، وهنا تتجلى مشكلة أمتنا في المق

باب، وأن   إلىفاهللا يحب العمل المتقن، والسعي والوصول  العلم فريضة، فالمطلوب أن نأخذ باألس
  .نكون أمة متوآلة ال متواآلة

ادور ة واإلرش رامج التوعي ر لب دد الكبي م الع ذها ،غ م تنفي ي ت ائل اإل ،الت تخدام وس عالم باس
ر مباشرة     ة غي ك بطريق ون        ،المختلفة، ويمكن مالحظة ذل ذين يعرف واطنين ال من خالل نسبة الم

ة بلغت   (في جامعة النجاح الوطنية  ،الزلمرآز علوم األرض وهندسة الز حسب الدراسة الميداني
ة        ة النجاح الوطني زالزل في جامع نسبة األشخاص الذين سمعوا بمرآز علوم األرض وهندسة ال

اد  ) من جملة أفراد العينة %٣٦ باعتباره المرآز الوحيد في فلسطين الذي نفذ برامج توعية وإرش
أن نتائج هذه البرامج آانت محدودة بالمقارنة مع حجم    وهذا يشير إلىللحد من مخاطر الزالزل، 

م  ذي ت د ال هالجه باب. بذل اك أس م أن هن عب    اورغ ها الش ي يعيش ة الت ة الحال ود لطبيع ة تع خارجي
ام          ا وعي الع ر في عدم تحسن ال دور األآب ة ال لفلسطيني ومؤسساته، إال أنه يبقى لألسباب الداخلي

وهذا بال شك يرتبط بطريقة تفكير االنسان والثقافة . بالشكل الذي يتناسب مع الجهود التي تم بذلها
ات العرب ي المجتمع ة ف اصالدارج كل خ ة بش ام ،ي كل ع المية بش رامج .واإلس ة ب دف متابع  وبه

ا يم نتائجه اد وتقي ة واإلرش ي  ،التوعي تخدامها ف ام إحصائية يمكن اس ى أرق د من الوصول إل ال ب
ام حيث الخطط المستقبلية المعدلة  ر   ،ستسهم هذه األرق ر       ،بشكل آبي رار بكثي اع صناع الق في إقن

ذ            ات لتنفي ى وضع آلي م خالل السنوات الماضية، باإلضافة إل ا معه م تناوله  من المواضيع التي ت
  .التشريعات والقوانين المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث الزلزالية
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  أهمية الدراسة

د     ت ا ق ي، وفي أن فكرته كمن أهمية هذه الدراسة باعتبارها األولى من نوعها في العالم العرب
وارث،       اطر الك ن مخ د م ة بالح ة ذات العالق ات الدولي ن المؤسس ر م اب الكثي ى إعج ازت عل ح

وبالتالي ستسهم في رسم اإلستراتيجية  ،جديدة لتقييم الخطط والبرامج السابقة اآفاقوستفتح نتائجها 
ا              ك من خالل م ة، وذل وارث الزلزالي ة الفلسطينية للحد من مخاطر الك المستقبلية للخطة الوطني

  .وتوصياتها توفره من معطيات لتنفيذ متطلبات المؤسسات الدولية ذات العالقة

ع    إن الخطورة ال تكمن بمق    زال المتوق بياً  (دار درجة الزل وي نس دل -ق ا ) معت ي   وإنم تكمن ف
ة   ،ضعف المباني وارث الطبيعي أو  ،وعدم جاهزية المجتمع بكامل فئاته ومؤسساته للتعامل مع الك

زال نفسه،      . ومع الزالزل بشكل خاص ،اإلنسانية بشكل عام ة، ال تكمن في الزل والمشكلة الحقيقي
ل  "ل ذلك هو المباني أو الحرائق واالنزالقات التي تثيرها الزالزلفالزلزال ال يقتل، ومن يفع" ، ب

اني والبنى    ،تكمن في عدم جاهزيتنا وعدم وجود وعي آاٍف للتعامل مع الزالزل، فالعديد من المب
زالزل      ة لل اني المقاوم ى للمب دبيك،  (التحتية ال يتوافر فيها متطلبات الحد األدن ذلك   ،)٢٠٠٧ال وآ

وارث   عدم وجود إدارة ة إلدارة الك دبيك،  (واالستجابة للطوارئ    ،فعال ى   )٢٠٠٧ال ، باإلضافة إل
اص     كل خ طيني بش ان الفلس ة اإلنس دم دراي ة    ،ع اهيم التهيئ ام بمف كل ع ي بش ان العرب  واإلنس

  .واالستعداد للكوارث وإجراءاتها

ى اآلن إ    الم  فإذا آانت الزالزل ظاهرة آونية طبيعية، ال يعلم لحظة حدوثها بالضبط حت ال ع
اذ              ا من خالل اتخ ه يمكن التخفيف من مخاطره ا، إال ان الى، وال يمكن منعه الغيب سبحانه وتع

رورًا بالمتخصصين،       اإلجراءات المناسبة على آافة ادي، وم واطن الع المستويات، ابتداء من الم
ا،  ةووصوًال إلى ُصّناع القرار، وهذا يؤآد أهمية الفعاليات والدراسات التي تعنى بالتوعي   ودوره

  .ورفع الجاهزية على آافة المستويات
  

  فرضيات الدراسة

  :تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيات التالية

بين مدى معرفة المواطن  ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية 
العمر، والجنس، والمحافظة، ومنطقة اإلقامة، ( الفلسطيني بالتوعية الزلزالية ومتغيرات

  ).قطاع العملوالحالة العملية، والمستوى التعليمي، و

  

  أسئلة الدراسة
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  .ما مدى معرفة المواطن الفلسطيني بالتوعية الزلزالية .١

 .ما هي العوامل المؤثرة في مدى معرفة المواطن الفلسطيني بالتوعية الزلزالية .٢
  

  مصادر البيانات

جراه مرآز استطالعات الرأي والدراسات الذي أ) ٣٣(تم استخدام بيانات االستطالع رقم 
 ذا االستطالع أحدهيعد م، و٢٠٠٨آذار  ٢٢-٢٠المسحية في جامعة النجاح الوطنية خالل الفترة 

االستطالع لمعرفة هذا ل الستطالعات الدورية التي يجريها المرآز، حيث تم إضافة جزء خاصا
لت الدراسة السكان الفلسطينيين في المواطن الفلسطيني بالتوعية الزلزالية، وقد شم مدى وعي

  . الضفة الغربية وقطاع غزة

. فأآثرسنة  ١٨شخصا ممن بلغت أعمارهم  ١٣٦٠أجريت الدراسة على عينة بلغت وقد 
. فأآثرسنة  ١٨ف من جملة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم األلوشكلت هذه العينة ما نسبته واحد ب

 ٥٠٠وفي قطاع غزة على  ًا،شخص ٨٦٠لغربية على وقد تم توزيع هذه االستمارة في الضفة ا
وقد سحبت مفردات العينة بصورة طبقية عشوائية، وبلغ هامش الخطأ للعينة نحو . شخصا

  %. ٣.٤آما بلغت نسبة رفض اإلجابة %. ٣±
  

  منهجية الدراسة

المواطن الفلسطيني  وعيمدى لدراسة  والمنهج التحليلي اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي
  . الزلزالية خطارباأل

  
  نتائجتحليل ال

  نمط البناء

دة   ،إن وجود طابق أو أآثر داخل المبنى مكون من أعمدة فقط وبقية الطوابق تتكون من أعم
دران  ابق الضعيف (وج ابق الرخو أو الط اهرة الط ا بظ ة علمي أثره ) المعروف ادة ت ى زي ؤدي إل ي

ا     ع واجهاته ون جمي ي تتك اني الت ة بالمب الزالزل مقارن بة     ب ت نس د بلغ دران، وق دة وج ن أعم م
ى ظاهرة الطابق الرخو أو الضعيف في األراضي الفلسطينية حسب           وي عل ي تحت المساآن الت

و   ة نح ة الميداني ذه     %٢٦.٨الدراس ى ه وي عل اآن تحت ع المس ن رب ر م ى أن أآث ير إل ا يش ، مم
اير   (ه المباني يسهم في ارتفاع قابلية اإلصابة الزلزالية لهذوف الظاهرة، وهذا بدوره س دبيك، ين ال

ة )٢٠٠٧ اني الد       ،، ويشار إلى أنه وفقا للدراسات الميداني اط المب ى أنم ا عل م إجراؤه ي ت رجة  االت
ر   ًامحليا، حيث تتضمن المباني في فلسطين عدد من األنماط والتشكيالت المعمارية واإلنشائية غي

ة اإل        اع قابلي الي ارتف زالزل، وبالت ة أخطار ال ة لمقاوم اني في فلسطين      مؤهل ة للمب صابة الزلزالي
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و    ابق الرخ ر الط ي يعتب اط، الت ذه األنم بب ه ا   ،بس ابق الضعيف أخطره دبيك،(أو الط اير  ال ين
ين  . )٢٠٠٧، الدبيك، ٢٠٠٧ ى     % ١٩.٤وقد تفاوتت هذه النسبة ب ة إل % ٣٩.٤في الضفة الغربي

ى أن نسبة المساآن المعرضة      )١شكل رقم (في قطاع غزة  ا يشير إل ذا    ،للمخاطر  ، مم بسبب ه
ي الضفة     . أآثر منها في الضفة الغربية ،النمط من البناء في قطاع غزة أما حسب المحافظات، فف

وبيت لحم  ،%٢٨.٢و أعالها في محافظتي الخليل  ،%٥الغربية آان أدناها في محافظة طوباس 
ح   وأعالها ف ،%٢٠أما في قطاع غزة فكان أدناها في محافظة دير البلح %. ٣٣.٨ ي محافظة رف
٤٥.٦.%  

  
  عدد الطوابق في المبنى

طينية      ي الفلس ي األراض اء ف ي البن ائع ف نمط الش ة    ،إن ال ائج الدراس ه نت ارت إلي ا أش آم
الميدانية، هو البناء المكون من طابق واحد، حيث بلغت نسبة هذا النمط في األراضي الفلسطينية    

أنه شأن المج  %٣٩.٥ ي تحب الخصوصية      ، وذلك ألن المجتمع الفلسطيني ش تمعات الشرقية الت
  . فيما يتعلق بالمسكن، وعدم مشارآتها فيه مع غيرها

ين        ة من طابق واحد ب ة   % ٣٤.٢وقد تفاوتت نسبة المساآن المكون ى   ،في الضفة الغربي إل
ا   )٢شكل رقم ( في قطاع غزة% ٤٨.٦ ، وذلك بسبب الضغط السكاني وقلة المساحة المسموح به

ا            ،الفلسطينيةللبناء في األراضي  ق، أم ددة الطواب اء المساآن متع ى بن ادة إل أ السكان ع ذلك يلج ل
ى  ارتفاع هذه النسبة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية ف ود إل أن معظم سكان قطاع غزة      يع

ات،  ر  ًان جزء حيث إ  يسكنون في المخيم قفه من الصفيح،      ًاآبي ا س من شروط    والتي  من مبانيه
  . الطوابق البناء فيها عدم تعدد

اآنها من طابق واحد في          ىفكانت أعل  ،أما حسب المحافظات ي تكونت مس المحافظات الت
ا   %٥٠تلتها محافظة سلفيت بنسبة  ،%٥٧.١الضفة الغربية هي محافظة قلقيلية بنسبة  ا أدناه ، أم

ابلس  ي محافظة ن د ف دس  ،%١٧.٥فوج م محافظة الق ة %٢٠ث افظتي قلقيلي المعروف أن مح ، ف
، ولذلك يلجأ هؤالء السكان إلى هي من المحافظات التي يسكن معظم مواطنيها في القرىوسلفيت 
المحافظات  من  نابلس والقدس فهي  االطابق الواحد نتيجة للعادات والتقاليد، أما محافظت يالبناء ذ

ى   ،نسبة من السكان الذين يسكنون في التجمعات الحضرية ىالتي تحتوي على أعل لذلك يميلون إل
في محافظة شمال    % ٣٢.٢فقد تفاوتت هذه النسبة بين  ،أما في قطاع غزة. بناء متعدد الطوابقال

ة       % ٦١.٣إلى  ،غزة اوت نسبة التجمعات الحضرية والريفي ى تف في محافظة رفح، وهذا يعود إل
  .والمخيمات في هذه المحافظات

  

  تعرض المنطقة للزالزل
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ة % ٦١.٧اعتقد  ا م  ،من أفراد العين ذه        أن منطقتن اع ه ى ارتف ا يشير إل زالزل، مم عرضة لل
ي     ار الفرضية الت النسبة، وقد تفاوتت نسبة هذا االعتقاد حسب مجموعة من المتغيرات، فعند اختب

ة        ى مستوى المعنوي ة إحصائية عل روق ذات دالل ا     ٠.٠٥تقول ال توجد ف اد أن منطقتن ين االعتق ب
رات     ة المتغي زالزل ومجموع ة لل ة، (معرض ة اإلقام ة، و منطق نس، والمحافظ ر، والج العم

  .)قطاع العملوالحالة العملية، والمستوى التعليمي، و

دول  ة          :)١(ج زالزل ومجموع ة لل ا معرض اد أن منطقتن ين االعتق اي ب ع آ ار مرب ائج اختب نت
  .المتغيرات

  المتغير
قيمة مربع آاي 
  المحسوبة

  درجات الحرية
مستوى 
  المعنوية

قيمة مربع آاي 
  المجدولة

  ٥.٩٩  *٠.٠٠٠  ٢  ١٢٧.٧٣٢  اإلقامة منطقة

  ٤٣.٨  *٠.٠٠٠  ٣٠  ٢٢٠.٣٦٦  المحافظة

  ٥.٩٩  ٠.٤٦٧  ٢  ١.٥٢٤  الجنس

  ٩.٤٩  *٠.٠٣٩  ٤  ١٠.٠٩٢  العمر

  ١٨.٣  ٠.٢٦٧  ١٠  ١٢.٢٨١  المستوى التعليمي

  ١٨.٣  *٠.٠١١  ١٠  ٢٢.٩٣٩  الحالة العملية

  ١٢.٦  ٠.٤٩٤  ٦  ٥.٣٩٥  قطاع العمل

  ٠.٠٥دال على مستوى المعنوية   *

استطالع الرأي من حسابات الباحثين، مرآز استطالعات الرأي والدراسات المسحية،   :المصدر
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. ٣٣العام الفلسطيني رقم 

وقبول الفرضية البديلة والتي  ،ه سيتم رفض الفرضية الصفريةأن) ١(من الجدول رقم  يتبين
ة   ًافروقهناك  تقول أن ة     ذات دالل ى مستوى المعنوي ا     ٠.٠٥إحصائية عل اد أن منطقتن ين االعتق ب

ا  ، والمحافظة، والعمر، والحالة العمليةمنطقة اإلقامةآل من متغيرات و ،معرضة للزالزل ، فبينم
ارتفعت   ،ي قطاع غزةف% ٤٣.٢آان نسبة األشخاص الذين أفادوا بأن منطقتنا معرضة للزالزل 

د  أما حسب المحافظة فقط    .)٣ل رقم شك( في الضفة الغربية% ٧٢.٤إلى  ذه النسبة    فق تفاوتت ه
ين ح % ٣٠.٧ب ة رف ي محافظ بلح % ٣٧.١و ،ف ر ال ة دي ي محافظ ى  ،ف ة % ٧٨.٨إل ي محافظ ف

ابلس  ا حسب العمر   . في محافظة بيت لحم    % ٨٣.١و  ،ن ا   ،أم د آ راوح   فق ذين تت ن األشخاص ال
، %٦٥.٣حيث بلغت  ،رضة للزالزلهم األآثر توقعا بأن منطقتنا مع ،سنة ٥٩-٤٠بين أعمارهم 

أآثر  ٦٠وآان أقلها لدى األشخاص الذين أعمارهم  ذه النسبة      ،سنة ف ا  %. ٥٥.٤حيث بلغت ه أم
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املين       دى الع اد ل ى اعتق ان أعل وت   % ٦٣حسب الحالة العملية فك ات البي اه   %٦٤.٩ورب ا أدن ، أم
  %.٥٠فكان لدى غير القادرين على العمل 

ين من الجدول         س، أما بالنسبة لمتغيرات الجن ا يتب ل، فكم والمستوى التعليمي، وقطاع العم
ذآر في          فسوف ) ١(رقم  ات ت ه ال توجد تفاوت ى أن ا، بمعن يتم قبول الفرضية الصفرية بالنسبة له

      .االعتقاد بأن منطقتنا معرضة للزالزل حسب هذه المتغيرات
  

  الي يعد ضروريا في تصميم المبانيالتصميم الزلز

ذا رح ه د ط اد   عن ة أف راد العين ى أف ؤال عل دون % ٨٣.٥الس أنهم يعتق نهم ب كأن م  ذل
وقد تفاوتت نسبة هذا . حدوث الزالزلوذلك للتخفيف من المخاطر التي قد تنشأ بسبب  ،يضرور

روق ذات      ول ال توجد ف ي تق ار الفرضية الت د اختب رات، فعن اد حسب مجموعة من المتغي االعتق
د ضروريا في      ٠.٠٥ية داللة إحصائية على مستوى المعنو ي يع بين االعتقاد أن التصميم الزلزال

ر،  والجنس،  والمحافظة،  ومنطقة اإلقامة، (تصميم المباني ومجموعة المتغيرات  المستوى  والعم
  ).قطاع العملوالحالة العملية، والتعليمي، 

في تصميم    نتائج اختبار مربع آاي بين االعتقاد أن التصميم الزلزالي يعد ضروريا  :)٢(جدول 
  .المباني ومجموعة المتغيرات

  المتغير
قيمة مربع آاي 
  المحسوبة

  درجات الحرية
مستوى 
  المعنوية

قيمة مربع آاي 
  المجدولة

  ٥.٩٩  *٠.٠٠٠  ٢  ١١٣.٤٤٣  منطقة اإلقامة

  ٤٣.٨  *٠.٠٠٠  ٣٠  ١٨٤.١٢٦  المحافظة

  ٥.٩٩  ٠.٨١١  ٢  ٠.٤٢٠  الجنس

  ٩.٤٩  ٠.٢١٣  ٤  ٥.٨١٨  العمر

  ١٨.٣  ٠.٤٢٤  ١٠  ١٠.١٩٢  ميالمستوى التعلي

  ١٨.٣  ٠.٤٥١  ١٠  ٩.٨٧٨  الحالة العملية

  ١٢.٦  ٠.٥٣٣  ٦  ٥.٠٨٤  قطاع العمل

  ٠.٠٥دال على مستوى المعنوية   *

استطالع الرأي من حسابات الباحثين، مرآز استطالعات الرأي والدراسات المسحية،   :المصدر
  .فلسطين جامعة النجاح الوطنية، نابلس،. ٣٣العام الفلسطيني رقم 

ي   ،أنه سيتم رفض الفرضية الصفرية) ٢(من الجدول رقم  تضحي وقبول الفرضية البديلة الت
ة     ًان هناك فروقإتقول  ى مستوى المعنوي اد أن التصميم     ٠.٠٥ذات داللة إحصائية عل ين االعتق ب
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سب  وآل من متغيرات منطقة اإلقامة، والمحافظة، فح ،الزلزالي يعد ضروريا في تصميم المباني
د ضروري   ي يع دوا أن التصميم الزلزال ذين اعتق بة األشخاص ال ت نس ة تفاوت ة اإلقام ي  ًامنطق ف

ى   ،في قطاع غزة % ٧٠تصميم المباني من  ة   % ٩١.٣إل م   ( في الضفة الغربي ا  )٤شكل رق ، مم
ه من الواجب أخذ الحيطة      إأن سكان الضفة الغربية أآثر وعيا في هذا الجانب، حيث  إلى يشير ن
اع  او اء تب ة البن ليمة في حال ة   ،اإلجراءات الس ة الطبيعي ا يتناسب وظروف المنطق ا حسب . بم أم

د ضروريا في             ي يع أن التصميم الزلزال دون ب ذين يعتق المحافظة فقد ارتفعت نسبة األشخاص ال
ى      % ٥٠تصميم المباني من   ونس إل رة و    % ٩٥.٢في محافظة خان ي في محافظة رام اهللا والبي

ى اختالف       . ت لحم في محافظة بي  % ٩٥.٤ اوت إل ذا التف ود ه ا يع ة بمخاطر    وربم درجة التوعي
    . الزالزل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وآذلك بين المحافظات نفسها

ل،    أما بالنسبة لمتغيرات الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي، والحالة العملية، وقطاع العم
ه ال    تم قوف ينه سفإ) ٢(فكما يتبين من الجدول رقم  ى أن ا، بمعن بول الفرضية الصفرية بالنسبة له

اني حسب          د ضروريا في تصميم المب ي يع توجد تفاوتات تذآر في االعتقاد بأن التصميم الزلزال
  .هذه المتغيرات

  
  في حالة حدوث زلزال منًااالعتقاد بأن البيت سيكون آ

ة  % ٢٤.٣ اعتقد راد العين ت    ،من أف اآنهم س أن مس ة ح    كب ة في حال زال ون آمن د    .دوث زل وق
ول ال              ي تق ار الفرضية الت د اختب رات، فعن اد حسب مجموعة من المتغي ذا االعتق تفاوتت نسبة ه

 ًابين االعتقاد بأن البيت سيكون آمن   ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية 
رات  زال ومجموعة المتغي ة حدوث زل ي حال ة، (ف ة اإلقام ر، و، الجنسوالمحافظة، ومنطق العم

  ).قطاع العملوالحالة العملية، والمستوى التعليمي، و

ي     ،أنه سيتم رفض الفرضية الصفرية) ٣(ن من الجدول رقم ييتب ة الت وقبول الفرضية البديل
ول  اك فروقإتق ة  ًان هن ة ذات دالل توى المعنوي ى مس ت  ٠.٠٥إحصائية عل اد أن البي ين االعتق ب

زال   ًاسيكون آمن ة، والمحافظة، والمستوى         ،في حالة حدوث زل ة اإلقام رات منطق وآل من متغي
ى  ،في قطاع غزة   % ٢٥.٨ هذه النسبة من  تراوحت التعليمي، فحسب منطقة اإلقامة % ٢٣.٥ إل

أما حسب المحافظة فقد ارتفعت نسبة األشخاص الذين يعتقدون . )٥شكل رقم ( في الضفة الغربية
يكون آمن أن البيت س زال  ًاب ة حدوث زل ي حال ا ،من صفرف ي محافظة أريح ى  ،ف ي % ٤٠إل ف
زة مال غ ة ش ي . محافظ توى التعليم ب المس ا حس ن   ،أم بة م ذه النس ت ه د تفاوت % ١٢.٩فق
ى   ،لألشخاص األميين امعيين  % ٢٧.١إل ى اختالف       . لألشخاص الج اوت إل ذا التف ود ه ا يع وربم

كن   روف المس ة بظ ة المعرف در  ،درج اء والق ان بالقض ن العوا  ،واإليم ره م ة وغي ل االجتماعي  م
  .والثقافية واالقتصادية
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ن       ين م ا يتب ل، فكم اع العم ة، وقط ة العملي ر، والحال نس، والعم رات الج بة لمتغي ا بالنس أم
ذآر  فإ) ٣(الجدول رقم  نه سيتم قبول الفرضية الصفرية بالنسبة لها، بمعنى أنه ال توجد تفاوتات ت

  .زال حسب هذه المتغيراتفي حالة حدوث زل ًافي االعتقاد بأن البيت سيكون آمن

زال      ًانتائج اختبار مربع آاي بين االعتقاد بأن البيت سيكون آمن   :)٣(جدول  ة حدوث زل في حال
  ومجموعة المتغيرات

  المتغير
قيمة مربع آاي 
  المحسوبة

  درجات الحرية
مستوى 
  المعنوية

قيمة مربع آاي 
  المجدولة

  ٥.٩٩  *٠.٠٠٠  ٢  ١٧.٣٩٧  منطقة اإلقامة

  ٤٣.٨  *٠.٠٠٠  ٣٠  ١٦٥.٣١٥  المحافظة

  ٥.٩٩  ٠.٥٦١  ٢  ١.١٥٥  الجنس

  ٩.٤٩  ٠.٦٥٨  ٤  ٢.٤٢٦  العمر

  ١٨.٣  *٠.٠٠١  ١٠  ٢٩.٩٩٥  المستوى التعليمي

  ١٨.٣  ٠.٤٤٠  ١٠  ٥.٨٥١  الحالة العملية

  ١٢.٦  ٠.٦٥٨  ٦  ٢.٤٢٦  قطاع العمل

  ٠.٠٥دال على مستوى المعنوية   *

استطالع الرأي لرأي والدراسات المسحية، من حسابات الباحثين، مرآز استطالعات ا  :المصدر
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. ٣٣العام الفلسطيني رقم 

  
  لمقاومة الزالزل ًماحتى يكون البيت مصم% ٥-%٣زيادة تكلفة البناء بنسبة 

اء بنسبة     ،من أفراد العينة% ٨٤.٧وافق  ة البن ى يكون البيت    % ٥-%٣على زيادة تكلف حت
قاومة الزالزل، مما يشير إلى أن الغالبية من أفراد المجتمع الفلسطيني مستعدون لزيادة لم ًامصمم

اد حسب مجموعة     .قاوم للزالزلالمالنفقات التي تدفع لقاء بناء البيت  وقد تفاوتت نسبة هذا االعتق
ى مستو   ى من المتغيرات، فعند اختبار الفرضية التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عل

اء بنسبة       ٠.٠٥المعنوية  ة البن ادة تكلف ى زي ى يكون البيت مصمم    % ٥-%٣بين الموافقة عل  ًاحت
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رات    ة المتغي زالزل  ومجموع ة ال ة،  (لمقاوم ة اإلقام ة، ومنطق نس، والمحافظ ر، والج العم
  ).قطاع العملوالحالة العملية، والمستوى التعليمي، و

ي     ،ية الصفريةأنه سيتم رفض الفرض) ٤(يتبين من الجدول رقم  ة الت وقبول الفرضية البديل
ة      ًان هناك فروقإتقول  ى مستوى المعنوي ادة      ٠.٠٥ذات داللة إحصائية عل ى زي ة عل ين الموافق ب

ة   ًاحتى يكون البيت مصمم% ٥-%٣تكلفة البناء بنسبة  لمقاومة الزالزل وآل من متغيرات منطق
% ٧٣.٦ة اإلقامة ارتفعت هذه النسبة من   اإلقامة، والمحافظة، والمستوى التعليمي، فحسب منطق

ة   % ٩١.٢إلى  ،في قطاع غزة م   ( في الضفة الغربي ى اختالف      )٦شكل رق ك إل ود ذل ا يع ، وربم
باإلضافة إلى مستوى القناعة بإمكانية التعرض لزلزال في  ،المستويات االقتصادية بين المنطقتين

اء       فقد ارتفعت نسبة األشخاص ،أما حسب المحافظة. المستقبل ة البن ادة تكلف ى زي وا عل الذين وافق
بة  ى يكون البيت مصمم% ٥-%٣بنس زالزل ًاحت ة ال ي محافظة شمال % ٧٤.٤من  ،لمقاوم ف
فقد تفاوتت هذه النسبة من    ،أما حسب المستوى التعليمي. في محافظة طوباس% ١٠٠إلى  ،غزة
ين% ٦٧.٧ ى  ،لألشخاص األمي ل اإل% ٨٦.٩إل ون مؤه ذين يحمل ةلألشخاص ال ا . عدادي وربم

وغيره  ،واإليمان بالقضاء والقدر ،يعود هذا التفاوت إلى اختالف درجة المعرفة بظروف المسكن
  .   من العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية

اء بنسبة         :)٤(جدول  ة البن ادة تكلف ى زي ة عل ين الموافق ى  % ٥-%٣نتائج اختبار مربع آاي ب حت
  .ة الزالزل ومجموعة المتغيراتلمقاوم ًايكون البيت مصمم

  المتغير
قيمة مربع آاي 
  المحسوبة

  درجات الحرية
مستوى 
  المعنوية

قيمة مربع آاي 
  المجدولة

  ٥.٩٩  *٠.٠٠٠  ٢  ٨٥.٦٨٣  منطقة اإلقامة

  ٤٣.٨  *٠.٠٠٠  ٣٠  ١٧٥.٦٦٠  المحافظة

  ٥.٩٩  ٠.٢٢٩  ٢  ٢.٩٥٢  الجنس

  ٩.٤٩  ٠.٦٦٤  ٤  ٢.٣٩١  العمر

  ١٨.٣  *٠.٠٠٠  ١٠  ٣٤.٧٣٤  المستوى التعليمي

  ١٨.٣  ٠.٥٧٨  ١٠  ٨.٥٢٧  الحالة العملية

  ١٢.٦  ٠.١٢٠  ٦  ١٠.١٢١  قطاع العمل

  ٠.٠٥دال على مستوى المعنوية   *

استطالع الرأي من حسابات الباحثين، مرآز استطالعات الرأي والدراسات المسحية،   :المصدر
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. ٣٣العام الفلسطيني رقم 
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نس، وال  رات الج بة لمتغي ا بالنس رأم ن    عم ين م ا يتب ل، فكم اع العم ة، وقط ة العملي ، والحال
ذآر ف    ) ٤(الجدول رقم  ات ت ي سيتم قبول الفرضية الصفرية بالنسبة لها، بمعنى أنه ال توجد تفاوت

بة   اء بنس ة البن ادة تكلف ى زي ة عل ت مصمم % ٥-%٣الموافق ون البي ى يك زالزل  ًاحت ة ال لمقاوم
  .هذه المتغيراتحسب 

  
  وم الزالزل القوية في حال حدوثهااعتبار المباني الموجودة حاليا ستقا

ستقاوم الزالزل القوية في حال  ،أن المباني الموجودة حاليا ،من أفراد العينة% ١٧.٥اعتبر 
زالزل،      ة لل ر مقاوم ا غي حدوثها، وهذا يدل إلى أن غالبية السكان يعتبرون المباني الموجودة حالي

ا  ن انهياره ه يمك دوث أي زالزل  ،وأن ال ح ي ح دوث تصدعات ف ذا  . أو ح بة ه ت نس د تفاوت وق
روق ذات      ول ال توجد ف ي تق ار الفرضية الت د اختب رات، فعن اد حسب مجموعة من المتغي االعتق

ة   توى المعنوي ى مس ائية عل ة إحص ا   ٠.٠٥دالل ودة حالي اني الموج ار المب ين اعتب ا ب تقاوم أنه س
زالزل  رات ال ة المتغي دوثها ومجموع ال ح ي ح ة ف ة، (القوي ة اإلقام ة، ومنطق نس، والمحافظ الج

  ).قطاع العملوالحالة العملية، والمستوى التعليمي، والعمر، و

نتائج اختبار مربع آاي بين اعتبار المباني الموجودة حاليا ستقاوم الزالزل القوية   :)٥(جدول 
  .ومجموعة المتغيرات في حال حدوثها

  متغيرال
قيمة مربع آاي 
  المحسوبة

  درجات الحرية
مستوى 
  المعنوية

قيمة مربع آاي 
  المجدولة

  ٥.٩٩  *٠.٠٠٠  ٢  ٦٨.٠٦٣  منطقة اإلقامة

  ٤٣.٨  *٠.٠٠٠  ٣٠  ١٩٣.٧٩٠  المحافظة

  ٥.٩٩  ٠.١٠٠  ٢  ٤.٦١٠  الجنس

  ٩.٤٩  ٠.٢٠٠  ٤  ٥.٩٨٥  العمر

  ١٨.٣  *٠.٠٠٠  ١٠  ٣٥.٠١٢  المستوى التعليمي

  ١٨.٣  ٠.٣٢٦  ١٠  ١١.٤٢١  الحالة العملية

  ١٢.٦  *٠.٠١١  ٦  ١٦.٥٤٣  قطاع العمل

  ٠.٠٥دال على مستوى المعنوية   *

استطالع الرأي من حسابات الباحثين، مرآز استطالعات الرأي والدراسات المسحية،   :المصدر
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. ٣٣العام الفلسطيني رقم 
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ي   ،سيتم رفض الفرضية الصفريةأنه ) ٥(من الجدول رقم  تضحي وقبول الفرضية البديلة الت
ول  اك فروق إتق ة      ًان هن توى المعنوي ى مس ائية عل ة إحص اني    ٠.٠٥ذات دالل ار المب ين اعتب ب

دوثها    ال ح ي ح ة ف زالزل القوي تقاوم ال ا س ودة حالي ة،    ،الموج ة اإلقام رات منطق ن متغي ل م وآ
ذه النسبة من        والمحافظة، والمستوى التعليمي، وقطاع العم   ة ارتفعت ه ة اإلقام ل، فحسب منطق

م   ( في قطاع غزة  % ١٩.٤إلى  ،في الضفة الغربية% ١٦.٤ ى     )٧شكل رق ك إل ود ذل ا يع ، وربم
ين         ر في قطاع غزة مخيمات الالجئ ين، حيث تكث ا حسب   . اختالف أنماط المباني بين المنطقت أم

ا      ،المحافظة روا المب ذين اعتب زالزل     فقد ارتفعت نسبة األشخاص ال تقاوم ال ا س ني الموجودة حالي
ا  . في محافظة شمال غزة  % ٣١.١إلى  ،في محافظة قلقيلية% ٢.٩القوية في حال حدوثها من  أم

ذه النسبة من       ،حسب المستوى التعليمي   د تفاوتت ه ى    % ٦.٥فق ين إل % ١٩.٣لألشخاص األمي
ت ه        د تفاوت ل فق اع العم ب قط ا حس د، أم ل معه ون مؤه ذين يحمل خاص ال ن  لألش بة م ذه النس

املين في    % ٣٣.٣إلى  ،لدى األشخاص العاملين في القطاع الخاص% ١٥.٦ لدى األشخاص الع
ة  ات األهلي كن      . المنظم روف المس ة بظ ة المعرف تالف درج ى اخ اوت إل ذا التف ود ه ا يع  ،وربم

  .   امنهوالمادة التي بني  هوعمر تهوطبيع

ه  فإ) ٥(عملية، فكما يتبين من الجدول رقم أما بالنسبة لمتغيرات الجنس، والعمر، والحالة ال ن
اني           ار المب ذآر في اعتب ات ت ه ال توجد تفاوت ى أن ا، بمعن سيتم قبول الفرضية الصفرية بالنسبة له

  .في حال حدوثها حسب هذه المتغيرات ،الموجودة حاليا ستقاوم الزالزل القوية
  

  وث زلزاللنفس واألسرة في حالة حدالمعرفة في آيفية التصرف لحماية ا

بأن لديهم المعرفة والدراية في آيفية التصرف لحماية النفس واألسرة في حالة % ٥٢.٩أفاد 
ى         ،حدوث زلزال، بمعنى دعو إل ا ي ذلك، مم ال ل ة التصرف حي أن نصف السكان ال يعرفون آيفي

ل د ورش العم ة بعق كان حول   ،والمحاضرات ،المطالب اد الس ن أجل إرش ة م والنشرات التوعوي
ة زال   آيفي وع زل ال وق ي ح اد  . التصرف ف ذا االعتق بة ه ت نس د تفاوت ن   ،وق ة م حسب مجموع

ى مستوى      ة إحصائية عل روق ذات دالل ول ال توجد ف ي تق ار الفرضية الت د اختب رات، فعن المتغي
زال           ٠.٠٥المعنوية  ة حدوث زل نفس واألسرة في حال ة ال ة التصرف لحماي بين المعرفة في آيفي

رات   ة المتغي ة،  من(ومجموع ة اإلقام ة، وطق نس، والمحافظ ر، والج ي،  والعم توى التعليم المس
  ).قطاع العملوالحالة العملية، و

م      دول رق ن الج ين م ا يتب ل، فكم اع العم ر، وقط نس، والعم رات الج بة لمتغي ا بالنس ) ٦(أم
ة في    فسوف يتم قبول الفرضية الصفرية بالنسبة لها، بمعنى أنه ال توجد تفاوتات تذآر في المعرف

  .آيفية التصرف لحماية النفس واألسرة في حالة حدوث زلزال حسب هذه المتغيرات

م ييتب ن الجدول رق يتم رفض الفرضية الصفرية) ٦(ن م ه س ة ،أن ول الفرضية البديل  ،وقب
ول   اك فروق  إوالتي تق ة       ًان هن ى مستوى المعنوي ة إحصائية عل ة في     ٠.٠٥ذات دالل ين المعرف ب
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نف   ة ال ة التصرف لحماي زال   ،سآيفي دوث زل ة ح ي حال رة ف ة    ،واألس رات منطق ن متغي ل م وآ
ة     ة العملي ة    .اإلقامة، والمحافظة، والمستوى التعليمي، والحال ة اإلقام ذه    ،فحسب منطق ارتفعت ه

م  (ية في الضفة الغرب% ٦١.٦إلى  ،في قطاع غزة% ٣٧.٨النسبة من  ود   )٨شكل رق ا يع ، وربم
ة من مخاطر       اءات والمحاضرات والنشرات      ذلك إلى اختالف درجة التوعي زالزل وعدد اللق ال

وم األرض           ة مرآز عل ين، حيث يوجد في الضفة الغربي ين المنطقت التي تعمل بهذا الخصوص ب
ع   هووهندسة الزالزل في جامعة النجاح الوطنية و يقوم بحمالت توعية حول هذا الموضوع لجمي

ا أن وسائل اإلعالم واالتصال المتاح       ع، آم ر      ،ة للمرآز قطاعات المجتم ة أآث في الضفة الغربي
ا حسب المحافظة   . منها في قطاع غزة  ديهم          ،أم أن ل ادوا ب ذين أف د ارتفعت نسبة األشخاص ال فق

نفس  زال     ،واألسرة  ،المعرفة في آيفية التصرف لحماية ال ة حدوث زل في  % ٢٥.٣من   ،في حال
ذه     ،يميأما حسب المستوى التعل. في محافظة بيت لحم% ٧٢.٣إلى  ،محافظة رفح د تفاوتت ه فق

ا   % ٥٩.٣إلى  ،لألشخاص األميين% ١٦.١النسبة من  د، أم لألشخاص الذين يحملون مؤهل معه
إلى  ،لدى األشخاص العاطلين عن العمل% ٣٥.٣حسب الحالة العملية فقد تفاوتت هذه النسبة من 

  .لدى األشخاص المتقاعدين% ٥٨.٣

نفس واألسرة في     المعرنتائج اختبار مربع آاي بين   :)٦(جدول  ة ال فة في آيفية التصرف لحماي
  .ومجموعة المتغيرات حالة حدوث زلزال

  المتغير
قيمة مربع آاي 
  المحسوبة

  درجات الحرية
مستوى 
  المعنوية

قيمة مربع آاي 
  المجدولة

  ٥.٩٩  *٠.٠٠٠  ٢  ١١٨.٣٤٥  منطقة اإلقامة

  ٤٣.٨  *٠.٠٠٠  ٣٠  ١٦٠.١٣٥  المحافظة

  ٥.٩٩  ٠.١٢١  ٢  ٤.٢٢٤  الجنس

  ٩.٤٩  ٠.١٩١  ٤  ٦.١١٣  العمر

  ١٨.٣  *٠.٠٠٠  ١٠  ٣٤.٢٣٩  المستوى التعليمي

  ١٨.٣  *٠.٠٠٥  ١٠  ٢٥.٢٦٣  الحالة العملية

  ١٢.٦  ٠.٤٠٩  ٦  ٦.١٣٠  قطاع العمل

  ٠.٠٥دال على مستوى المعنوية   *

استطالع الرأي من حسابات الباحثين، مرآز استطالعات الرأي والدراسات المسحية،   :المصدر
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. ٣٣فلسطيني رقم العام ال
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  مقاومة للزالزل المكاتب الهندسية على تصميم مباٍن/إجبار المهندسين

انٍ    /من أفراد العينة إجبار المهندسين% ٧٩.٣أيد  ى تصميم مب ة   المكاتب الهندسية عل مقاوم
زالزل ى لل ير إل ذا يش طيني   أن ، وه ع الفلس ي المجتم ة ف ة   الغالبي ان مقاوم ميم مب ى تص دعو إل ت
ار الفرضية           . للزالزل د اختب رات، فعن اد حسب مجموعة من المتغي ذا االعتق وقد تفاوتت نسبة ه

ة        توى المعنوي ى مس ائية عل ة إحص روق ذات دالل د ف ول ال توج ي تق ار   ٠.٠٥الت ين إجب ب
زالزل ومجموعة المتغ     /المهندسين ة لل اني مقاوم رات  المكاتب الهندسية على تصميم مب ة  (ي منطق
  ).قطاع العملوالحالة العملية، والمستوى التعليمي، والعمر، والجنس، والمحافظة، واإلقامة، 

ي    ) ٧(يتضح من الجدول رقم  ة الت أنه سيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديل
ة  توى المعنوي ى مس ائية عل ة إحص ًا ذات دالل اك فروق ول إن هن ار  ٠.٠٥تق ين إجب ب

ة      /ينالمهندس رات منطق ن متغي ل م زالزل، وآ ة لل ان مقاوم ميم مب ى تص ية عل ب الهندس المكات
ذه  ة ارتفعت ه ة اإلقام ة، فحسب منطق ة العملي ي، والحال ة، والمحافظة، والمستوى التعليم اإلقام

ى   % ٦٢.٦النسبة من  ة    % ٨٩.١في قطاع غزة، إل م   (في الضفة الغربي ا حسب   ). ٩شكل رق أم
المكاتب الهندسية  /نسبة األشخاص الذين أفادوا بأنه يجب إجبار المهندسينالمحافظة، فقد ارتفعت 

ن     زالزل م ة لل اٍن مقاوم ميم مب ى تص ى   % ٤١.٣عل ونس، إل ان ي ة خ ي محافظ ي % ٩٣.١ف ف
لفيت  % ٩٣.٣محافظة نابلس، و  ذه        . في محافظة س د تفاوتت ه ا حسب المستوى التعليمي، فق أم

ون مؤهل إعدادي،      % ٨٢.٧ى لألشخاص األميين، إل% ٦٧.٧النسبة من  ذين يحمل لألشخاص ال
ن    بة م ذه النس ت ه د تفاوت ة، فق ة العملي ا حسب الحال ن  % ٧٨.٦أم اطلين ع دى األشخاص الع ل

  .   لدى األشخاص المتقاعدين% ٨٧.٥العمل، إلى 
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اني      /إجبار المهندسين  نتائج اختبار مربع آاي بين :)٧(جدول  ى تصميم مب المكاتب الهندسية عل
  .ومجموعة المتغيرات ة للزالزلمقاوم

  المتغير
قيمة مربع آاي 
  المحسوبة

  درجات الحرية
مستوى 
  المعنوية

قيمة مربع آاي 
  المجدولة

  ٥.٩٩  *٠.٠٠٠  ٢  ١٤٢.٣٠١  منطقة اإلقامة

  ٤٣.٨  *٠.٠٠٠  ٣٠  ٢٢٣.٤٢٩  المحافظة

  ٥.٩٩  ٠.٠٥٥  ٢  ٥.٨٠٢  الجنس

  ٩.٤٩  ٠.٣٠١  ٤  ٤.٨٦٨  العمر

  ١٨.٣  *٠.٠٠٠  ١٠  ٤٣.٢٣٥  المستوى التعليمي

  ١٨.٣  *٠.٠١٩  ١٠  ٢١.٢٩٠  الحالة العملية

  ١٢.٦  ٠.١٥٦  ٦  ٩.٣٣٧  قطاع العمل

  ٠.٠٥دال على مستوى المعنوية   *

استطالع الرأي من حسابات الباحثين، مرآز استطالعات الرأي والدراسات المسحية،   :المصدر
  .ينجامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسط. ٣٣العام الفلسطيني رقم 

م     قطاع العملأما بالنسبة لمتغيرات الجنس، والعمر، و ين من الجدول رق ه  فإ) ٧(، فكما يتب ن
ذآر في     ات ت ه يجب   سيتم قبول الفرضية الصفرية بالنسبة لها، بمعنى أنه ال توجد تفاوت ار   أن إجب

  .هذه المتغيرات حسب مقاومة للزالزل المكاتب الهندسية على تصميم مباٍن/المهندسين
  

  ة في تصميم مباني مقاومة للزالزلالمكاتب الهندسي/ر البلديات على متابعة المهندسينإجبا

ة المهندسين   % ٨٨.٢وافق   ى متابع ديات عل ار البل ى إجب ية في تصميم   /عل المكاتب الهندس
ة             مباٍن ة الفعلي ى ضرورة المراقب ة الجمهور الفلسطيني إل ى رغب ا يشير إل زالزل، مم ة لل  مقاوم

ى إن ة عل ث  والحثيث زالزل، حي ة لل ان مقاوم اء مب ة الإش ي الجه ديات ه ي إصدار من البل ة ف خول
اء راخيص البن ار    .ت د اختب رات، فعن ن المتغي ة م اد حسب مجموع ذا االعتق بة ه ت نس د تفاوت وق

ة      ى مستوى المعنوي ار    ٠.٠٥الفرضية التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عل ين إجب ب
انٍ    /دسينالبلديات على متابعة المهن زالزل   المكاتب الهندسية في تصميم مب ة لل ومجموعة   ،مقاوم

ة،   والمستوى التعليمي،  والعمر، والجنس، والمحافظة، ومنطقة اإلقامة، (المتغيرات  ة العملي الحال
  ).قطاع العملو



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  148 “The Extent of Awareness of Seismic Risks among ……” 

An - Najah Univ.  J.  Res. (N. Sc.) Vol. 23, 2009 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ي     ،أنه سيتم رفض الفرضية الصفرية) ٨(يتبين من الجدول رقم  ة الت وقبول الفرضية البديل
ة     ًاك فروقن هناإتقول  ى مستوى المعنوي ى      ٠.٠٥ذات داللة إحصائية عل ديات عل ار البل ين إجب ب

زالزل  المكاتب الهندسية في تصميم مباٍن/متابعة المهندسين ة      ،مقاومة لل رات منطق وآل من متغي
ذه  ة ارتفعت ه ة اإلقام ة، فحسب منطق ة العملي ي، والحال ة، والمحافظة، والمستوى التعليم اإلقام

م   (في الضفة الغربية % ٩٥.٨إلى  ،في قطاع غزة% ٧٥.٢النسبة من  ا حسب   ). ١٠شكل رق أم
ة ة         ،المحافظ ى متابع ديات عل ار البل ب إجب ه يج ادوا بأن ذين أف خاص ال بة األش ت نس د ارتفع فق
زالزل من     /المهندسين  ة لل ان مقاوم ي تصميم مب ي محافظة خان  % ٥٢.٥المكاتب الهندسية ف ف

ا حسب المستوى التعليمي     . جميع محافظات الضفة الغربية في% ٩٠إلى ما يزيد عن  ،يونس أم
ين % ٦٧.٧فقد تفاوتت هذه النسبة من  ى   ،لألشخاص األمي ون    % ٩٠.٣إل ذين يحمل لألشخاص ال

ة   ة العملي ا حسب الحال د، أم ل معه ن   ،مؤه بة م ذه النس ت ه د تفاوت خاص % ٧٢.٩فق دى األش ل
  .األشخاص المتقاعدينو ،والطلبة ،لبيوتلدى ربات ا% ٩٠إلى أآثر من  ،العاطلين عن العمل

م      دول رق ن الج ين م ا يتب ل، فكم اع العم ر، وقط نس، والعم رات الج بة لمتغي ا بالنس ) ٨(أم
ه يجب          وف سف ذآر في أن ات ت ه ال توجد تفاوت ى أن ا، بمعن يتم قبول الفرضية الصفرية بالنسبة له

زالزل  حسب    تصميم مباٍنالمكاتب الهندسية في /إجبار البلديات على متابعة المهندسين مقاومة لل
  .هذه المتغيرات

المكاتب الهندسية /نتائج اختبار مربع آاي بين إجبار البلديات على متابعة المهندسين  :)٨(جدول 
  .في تصميم مباني مقاومة للزالزل ومجموعة المتغيرات

  المتغير
قيمة مربع آاي 
  المحسوبة

  درجات الحرية
مستوى 
  المعنوية

اي قيمة مربع آ
  المجدولة

  ٥.٩٩  *٠.٠٠٠  ٢  ١٣١.٤٤٢  منطقة اإلقامة

  ٤٣.٨  *٠.٠٠٠  ٣٠  ٢٠٩.٣٢٩  المحافظة

  ٥.٩٩  ٠.٥٢٦  ٢  ١.٢٨٦  الجنس

  ٩.٤٩  ٠.٣٧٣  ٤  ٤.٢٤٩  العمر

  ١٨.٣  *٠.٠٠٠  ١٠  ٣٩.٣٧٣  المستوى التعليمي

  ١٨.٣  *٠.٠٠٠  ١٠  ٤٥.٤٦٣  الحالة العملية

  ١٢.٦  ٠.٣٧٤  ٦  ٦.٤٥٣  قطاع العمل
  ٠.٠٥توى المعنوية دال على مس  *

استطالع الرأي من حسابات الباحثين، مرآز استطالعات الرأي والدراسات المسحية،   :المصدر
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. ٣٣العام الفلسطيني رقم 
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ي       ؤوالمس مؤسسةال زم بالتصميم الزلزال د الت لة في موضوع التأآد من أن المهندس المصمم ق
  األدنى للمباني المقاومة للزالزلي تحقيق متطلبات الحد أو على األقل ف

دس     ؤوالمس مؤسسةمن أفراد العينة أن ال% ٤٦.٣اعتبر  د من أن المهن لة في موضوع التأآ
ي  زم بالتصميم الزلزال د الت اني   ،المصمم ق ى للمب د األدن ات الح ق متطلب ي تحقي ل ف ى األق أو عل

ديات هي المس   اعتبروا أن % ٤١.٩و المقاومة للزالزل هي نقابة المهندسين،  ك، لة عن ذل  ؤوالبل
ر  ذه المس  % ٧.٩ في حين اعتب دني     ؤوأن ه دفاع الم ى عاتق ال ع عل ذا     . لية تق د تفاوتت نسبة ه وق

روق ذات      ول ال توجد ف ي تق ار الفرضية الت د اختب رات، فعن اد حسب مجموعة من المتغي االعتق
لة في موضوع التأآد من ؤوالمؤسسة المس بين تحديد ٠.٠٥داللة إحصائية على مستوى المعنوية 

ى      ،أن المهندس المصمم قد التزم بالتصميم الزلزالي ات الحد األدن ق متطلب أو على األقل في تحقي
رات   ة،   (للمباني المقاومة للزالزل ومجموعة المتغي ة اإلقام ر،  والجنس،  والمحافظة،  ومنطق العم

  ).ملقطاع العوالحالة العملية، والمستوى التعليمي، و

دس   ؤوالمؤسسة المسنتائج اختبار مربع آاي بين   :)٩(جدول  لة في موضوع التأآد من أن المهن
اني       ى للمب د األدن ات الح ق متطلب ي تحقي ل ف ى األق ي أو عل ميم الزلزال زم بالتص د الت المصمم ق

  ومجموعة المتغيرات المقاومة للزالزل

  المتغير
قيمة مربع آاي 
  المحسوبة

  درجات الحرية
ى مستو

  المعنوية
قيمة مربع آاي 

  المجدولة

  ٧.٨١  *٠.٠٠٠  ٣  ٢٣.٩٧٧  منطقة اإلقامة

  ٦٧.٥  *٠.٠٠٠  ٤٥  ١١٠.٥٣٧  المحافظة

  ٧.٨١  ٠.٠٧٧  ٣  ٦.٨٥٨  الجنس

  ١٢.٦  ٠.٦٣١  ٦  ٤.٣٣٧  العمر

  ٢٥.٠  ٠.٠٥٦  ١٥  ٢٤.٥٤٥  المستوى التعليمي

  ٢٥.٠  *٠.٠٠٢  ١٥  ٣٥.٠١٤  الحالة العملية

  ١٦.٩  ٠.٣٠٥  ٩  ١٠.٥٧٨  قطاع العمل

  ٠.٠٥دال على مستوى المعنوية   *

استطالع الرأي من حسابات الباحثين، مرآز استطالعات الرأي والدراسات المسحية،   :المصدر
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. ٣٣العام الفلسطيني رقم 
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م  يتم رفض الفرضية الصفرية) ٩(يتضح من الجدول رق ه س ةوق ،أن ول الفرضية البديل  ب
د المؤسسة    ٠.٠٥ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية  ًان هناك فروقوالتي تقول إ بين تحدي

ل     ؤوالمس ى األق ي أو عل لة في موضوع التأآد من أن المهندس المصمم قد التزم بالتصميم الزلزال
زالزل       ة لل اني المقاوم ى للمب ات الحد األدن ة      ،في تحقيق متطلب ة اإلقام رات منطق ، وآل من متغي

، ففي قطاع غزة تفاوت تحديد )١١شكل رقم (والمحافظة، والحالة العملية، فحسب منطقة اإلقامة 
ي     ؤوالمؤسسة المس زم بالتصميم الزلزال د الت أو  ،لة في موضوع التأآد من أن المهندس المصمم ق

ة   بأن% ٤٤على األقل في تحقيق متطلبات الحد األدنى للمباني المقاومة للزالزل فبينما أفاد  ا نقاب ه
ة  % ١٠بأنها البلديات، و% ٣٩.٢المهندسين، أفاد  د   ،بأنها الدفاع المدني، أما في الضفة الغربي فق

% ٦.٦في أنها البلديات، و % ٤٣.٥في أنها نقابة المهندسين، و % ٤٧.٧تفاوتت هذه النسبة بين 
دني  دفاع الم ا ال ي أنه ة . ف ا حسب المحافظ ة المس  ،أم د الجه ت تحدي د اختلف د لؤوفق ن  تحدي ة ع

ي     ؤوالمؤسسة المس زم بالتصميم الزلزال د الت أو  ،لة في موضوع التأآد من أن المهندس المصمم ق
ين،   ي محافظات جن زالزل، فف ة لل اني المقاوم ى للمب د األدن ات الح ق متطلب ي تحقي ل ف ى األق عل

اس، و ولكرم، وطوب ة، وط لفيت، وقلقيلي دس، وس ل، والق ونس، والخلي ان ي بلح، ووخ ر ال ح دي رف
ذه المس  وا ه ين،  ؤوأعط ة المهندس ت لية لنقاب ين ألق ي ح ابلس،   ف ات ن رة، ومحافظ رام اهللا والبي

ذه المس   وشمال غزة، وبيت لحم، وأريحا، و ى ا ولية ؤمدينة غزة ه ديات عل ة    .  لبل ا حسب الحال أم
ذه المس    املين أن ه خاص الع ر األش د اعتب ة فق ات  ؤالعملي ة الفئ د بقي ين نج ي ح ديات، ف  ولية للبل

  .األخرى قد أعطتها لنقابة المهندسين

ين من       والمستوى التعليمي،  أما بالنسبة لمتغيرات الجنس، والعمر،  ا يتب ل، فكم وقطاع العم
م   ات           وف س ف) ٩(الجدول رق ه ال توجد تفاوت ى أن ا، بمعن ول الفرضية الصفرية بالنسبة له تم قب ي

ي   ذآر ف ة المس  ت د المؤسس ن أن ال   ؤوتحدي د م وع التأآ ي موض زم    لة ف د الت مم ق دس المص مهن
ي زالزل  ،بالتصميم الزلزال ة لل اني المقاوم ى للمب د األدن ات الح ق متطلب ي تحقي ل ف ى األق  أو عل
  .حسب هذه المتغيرات

  
ذ         ؤوالمؤسسة المس زم في تنفي د الت ذ ق اول أو المهندس المنف لة في موضوع التأآد من أن المق

  المبني وفقا للمخططات الهندسية المعتمدة

اول     عن لة ؤومن أفراد العينة أن المؤسسة المس% ٤٩.٩اعتبر د من أن المق  ،موضوع التأآ
ذ دس المنف ذ المبن  ،أو المهن ي تنفي زم ف د الت دة  ى،ق ية المعتم ات الهندس ا للمخطط ة  ،وفق ي نقاب ه

ين،  ب المهندس ين ذه ي ح ى% ٤١ ف ديات، و   إل ا البل الوا % ٣.٧أنه دني إق دفاع الم ا ال د . نه وق
ذا   ول ال            تفاوتت نسبة ه ي تق ار الفرضية الت د اختب رات، فعن اد حسب مجموعة من المتغي االعتق

د المؤسسة المس     ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية  ين تحدي لة في  ؤوب
اول    د من أن المق ذ المبن        ،موضوع التأآ زم في تنفي د الت ذ ق دس المنف ا للمخططات    ى،أو المهن وفق

دة ية المعتم رات و ،الهندس ة المتغي ة، (مجموع ة اإلقام ة، ومنطق نس، والمحافظ ر، والج العم
  ).قطاع العملوالحالة العملية، والمستوى التعليمي، و
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م    ييتب يتم رفض الفرضية الصفرية     ) ١٠(ن من الجدول رق ه س ة     ،أن ول الفرضية البديل وقب
ة    ًان هناك فروقإالتي تقول  ي  ٠.٠٥ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوي د المؤسسة   ب ن تحدي

اول   ؤوالمس د من أن المق ا          ،لة في موضوع التأآ ي وفق ذ المبن زم في تنفي د الت ذ ق دس المنف أو المهن
دة ية المعتم ل،  ،للمخططات الهندس ة، والمحافظة، وقطاع العم ة اإلقام رات منطق ل من متغي وآ

ة ة اإلقام م ( فحسب منطق د )١٢شكل رق اوت تحدي زة تف ي قطاع غ ة المس، فف ي ؤوالمؤسس لة ف
ي      زم بالتصميم الزلزال د الت ق      ،موضوع التأآد من أن المهندس المصمم ق ل في تحقي ى األق أو عل

اد    ،متطلبات الحد األدنى للمباني المقاومة للزالزل ا أف اد     % ٤٦.٢فبينم ة المهندسين، أف ا نقاب بأنه
ذه النسبة    بأنها الدفاع المدني، أما في الضفة الغربية فقد % ٥.٤بأنها البلديات، و% ٤١ تفاوتت ه

ين   ة المهندسين، و     % ٥٢.١ب ا نقاب ديات، و   % ٤٠.٥في أنه ا البل ي أنه دفاع   % ٤.٩ف ا ال في أنه
لة في  ؤولة عن  تحديد المؤسسة المسؤوأما حسب المحافظة فقد اختلفت تحديد الجهة المس. المدني

ي      زم بالتصميم الزلزال د الت ى  ،موضوع التأآد من أن المهندس المصمم ق ق     أو عل ل في تحقي األق
ين،   ة،  وطولكرم،  ومتطلبات الحد األدنى للمباني المقاومة للزالزل، ففي محافظات جن رام وقلقيلي

رة،  دس، واهللا والبي ل، والق زة،  والخلي ة غ ونس،  ومدين ان ي ح  أ  وخ بلح، ورف ر ال تدي ذه  لقي ه
ابلس،    في حين ألقت  نقابة المهندسين، على لية ؤوالمس اس،  ومحافظات ن لف وطوب ا،  ويت، س أريح

ن وفقد اعتبر األشخاص العامل ،أما حسب قطاع العمل.  لبلدياتعلى الية ؤووشمال غزة هذه المس
ذه المس اص  ه اع الخ ي القط ة ليةؤوف ديات، با خاص البل ام  أم اع الع ي القط املين ف ة الع بقي

  .نقابة المهندسينرجعتها على قد أفوالمنظمات الدولية 

اول  ؤوالمؤسسة المس ربع آاي بيننتائج اختبار م  :)١٠(جدول  لة في موضوع التأآد من أن المق
دة          ية المعتم ات الهندس ا للمخطط ي وفق ذ المبن ي تنفي زم ف د الت ذ ق دس المنف ة  أو المهن ومجموع

  .المتغيرات

  المتغير
قيمة مربع آاي 
  المحسوبة

  درجات الحرية
مستوى 
  المعنوية

قيمة مربع آاي 
  المجدولة

  ٧.٨١  *٠.٠٠٠  ٣  ١١.٣٥٩  منطقة اإلقامة
  ٦٧.٥  *٠.٠٠٠  ٤٥  ٩٥.٥٦٩  المحافظة
  ٧.٨١  ٠.٨٢٥  ٣  ٠.٩٠١  الجنس
  ١٢.٦  ٠.٧٧١  ٦  ٣.٢٩٣  العمر

  ٢٥.٠  ٠.٢٩٣  ١٥  ١٧.٤٤٧  المستوى التعليمي
  ٢٥.٠  ٠.٤٠٤  ١٥  ١٥.٦٨١  الحالة العملية
  ١٦.٩  *٠.٠١٧  ٩  ٢٠.١٧٥  قطاع العمل

  ٠.٠٥دال على مستوى المعنوية   *

استطالع الرأي الباحثين، مرآز استطالعات الرأي والدراسات المسحية،  من حسابات  :المصدر
  .جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. ٣٣العام الفلسطيني رقم 
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ي، و     توى التعليم نس، والعمر،والمس رات الج بة لمتغي ا بالنس ة أم ة العملي ن   الحال ين م ا يتب ، فكم
ات        يتم قبول الفرضية الصفرية  وف سف) ١٠(الجدول رقم  ه ال توجد تفاوت ى أن ا، بمعن بالنسبة له

د المؤسسة المس   تذآر في  اول     ؤوتحدي د من أن المق ذ   ،لة في موضوع التأآ دس المنف د   ،أو المهن ق
  .حسب هذه المتغيراتالتزم في تنفيذ المبني وفقا للمخططات الهندسية المعتمدة 
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  النتائج

  :دراسة ما يليأظهرت هذه ال

    ي ا يل انٍ % ٣٩.٥ :توزعت أنماط المباني حسب نتائج هذه الدراسة آم ة من   مب طابق   مكون
د، و  اٍن% ٣٣.٢واح ابقين، و  مب ن ط ة م اٍن% ١٦.٨مكون ن ثالث مب ة م ق، و  ةمكون طواب
  .مكونة من أربعة طوابق فأآثر مباٍن% ١٠.٥

 د أن ن% ٢٦.٨ وج اني م ن المب ون م ون  تتك ر مك ابق أو أآث ط  ط دة فق ن أعم ام ة  ، أم بقي
ابقين     المباني أخذنا بعين االعتبار ما ، إذاتتكون من أعمدة وجدرانفالطوابق  ة من ط المكون

ا الطابق الرخو أو الضعيف       % ٣١.١أو أآثر نجد أن  اني يوجد به ى أن   (  من المب يشار إل
  .)قابلية اإلصابة الزلزالية لهذا النمط من البناء تعتبر عالية

 بأن منطقتنا % ٦١.٧اعتقد معرفة السكان في وضع المنطقة الزلزالي، فقد بة لمدى أما بالنس
تقبل   د و .معرضة للزالزل في المس د ضروريا في       % ٨٣.٥ اعتق ي يع أن التصميم الزلزال ب

زال        % ٢٤.٣اعتقد و .تصميم المباني ة حدوث زل ة في حال وتهم ستكون آمن أن بي د   .ب واعتق
واتضح   .يا ستقاوم الزالزل القوية نسبيا في حال حدوثها بأن المباني الموجودة حال% ١٧.٥

ا    ة تقريب ة       %) ٥٢.٩(أن حوالي نصف أفراد العين ة التصرف لحماي ة في آيفي ديهم المعرف ل
  .أنفسهم وأسرهم في حال حدوث زلزال

   ،زالزل ار ال ن أخط د م ا للح ي يجب إتباعه وات الت بة للخط د فضل  وبالنس أن % ٨٤.٧فق
ـة    وتهم مصمم زالزل  تكون بي ة ال ة بنسبة      ،لمقاوم و زادت التكلف ـى ل ا أن  %.٥-%٣حت  آم
دس أو المكاتب الهندسية     إبأنه يجب  رأوا %٧٩.٣ الغالبية من أفراد العينة ار المهن ى  جب عل

ا أن   .تصميم المباني لمقاومة الزالزل ة    آم راد العين ة من أف ه يجب   رأوا % ٨٨.٢ الغالبي بأن
د  ار المهن ة إجب ديات متابع ى البل ية عل ب الهندس ى س أو المكات ة  عل اني لمقاوم تصميم المب

  .الزالزل

   ة المس ا عن الجه زم بالتصميم     ؤوأم د الت دس المصمم ق د من أن المهن لة في موضوع التأآ
اد    ،الزلزالي د أف زالزل، فق  أو على األقل في تحقيق متطلبات الحد األدنى للمباني المقاومة لل
ة% ٤١.٩ راد العين ن أف ابأن م ديا ه ينت ، البل ى ح ن % ٤٦.٣رأى  عل ر م ذا األم أن ه

  .أنه من مسئولية الدفاع المدني ْاورَأ% ٧.٩مسئولية نقابة المهندسين، و 

  ة المس ن الجه ا ع زم  ؤوأم د الت ذ ق دس المنف ن أن المهن د م ي موضوع التأآ ذ  ،لة ف ي تنفي ف
دة    ،المبنى د   ،وفقا للمخططات الهندسية المعتم ة    % ٤١رأى فق راد العين أ من أف ديات  ب ن البل
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ي ة المس ه كؤوالجه ن ذل ين، لة ع ي ح ئولي % ٤٩.٩رأى  ف ن مس ر م ذا األم ة أن ه ة نقاب
  .من مسئولية الدفاع المدنيرأوه % ٥.٤المهندسين، و 

  من أفراد العينة بأنهم سمعوا عن مرآز علوم األرض وهندسة الزالزل الموجود  % ٣٦أفاد
  .)١٣شكل رقم ( في جامعة النجاح الوطنية

ه      هذه النتائج إلى أن المواطن الفلسطيني لديتشير ه ي، وأن وعي الزلزال مستوى مقبول من ال
على استعداد لتقبل اإلجراءات والضوابط التي تفرضها المؤسسات ذات العالقة بالتصميم والتنفيذ 

آت  ي للمنش د          .الزلزال اني يع ي للمب ذ الزلزال ميم والتنفي واطنين أن التص ة الم رى غالبي ث ت حي
ك،      ضروريا، ق ذل ذ لتحقي بل يجب على المؤسسات ذات العالقة أن تلزم المهندس المصمم والمنف

ة        ة الكلي ادة التكلف ى زي ؤدي إل ادي ت وخصوصا عندما تم إعالمهم بأن تكلفة التصميم الزلزالي الع
  .آحد أقصى% ٥-٣للمبنى بما نسبته 

اع     منه في قطاع غزة،   ىإن الوعي الزلزالي في الضفة الغربية آان أعل ى ارتف باإلضافة إل
ة بالمحافظات الصغيرة      رة مقارن ات   مستوى الوعي الزلزالي في المحافظات الكبي ذه االختالف ، ه

ة      ابع لجامع زالزل الت تعود إلى وجود حمالت التوعية التي ينفذها مرآز علوم األرض وهندسة ال
  .ئل التوعيةالنجاح الوطنية، باإلضافة إلى دور وسائل اإلعالم المختلفة في نقل رسا

  
  التوصيات

ي تعمل في الحد من         ة الت استنادا إلى نتائج الدراسة، وبناء على متطلبات المؤسسات الدولي
  :مخاطر الكوارث، هناك حاجة ماسة لألخذ بالتوصيات التالية

  ام   ٢٠٠٥االلتزام بقرارات عمل هيوغو ة، واالهتم ، من خالل اعتبار الكوارث أولوية وطني
ك من خالل مساهمة وسائل اإلعالم          ببرامج التوعية و وطني وذل ى المستوى ال اإلرشاد عل

  .والمناهج الدراسية في برامج الحد من مخاطر الكوارث الزلزالية

     ع ي المتوق لوك الزلزال ة والس ة المنطق ع زلزالي ة تتناسب م ات وطني ضرورة وضع سياس
 .ألنماط المباني الدارجة في فلسطين

 ون  التأآيد على أهمية تطوير برا مج خاصة لتنمية قدرات المخططين والمهندسين الذين يعمل
 .واستخدامات األراضي وتنفيذها، في مجال تصميم المباني

   ة المهندسين ديات  ،ضرورة وضع آلية للعمل بين نقاب دني   ،والبل دفاع الم دفها التحقق    ،وال ه
زالزل   ة لل ك مع إذن    ، ومن التزام المهندس المصمم والمنفذ لمتطلبات المباني المقام ط ذل رب

 .األشغال
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   تفادة ة لالس ر   ،دعوة المؤسسات والوزارات ذات العالق رامج     ،بشكل أآب ات والب من اإلمكان
ة، باإلضافة      االمتو ة النجاح الوطني فرة لدى مرآز علوم األرض وهندسة الزالزل في جامع

 .إلى المشارآة والمساهمة في الفعاليات التي ينفذها
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