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 ممخص الدراسة
إدارة المؤسسات الصحفية الفمسطينية أثناء أزمة  ؼ تمتالدراسة إلى معرفة كيتيدؼ ىذه 

مدل  عمى األداء الميني، ككذلؾ التعرؼ إلى ـ، كانعكاسيا4102العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
المتمثمة في )التخطيط، التنظيـ، ك ، أثناء تمؾ األزمة لمكظائؼ اإلدارية طبيؽ تمؾ المؤسساتاستخداـ كت

 .اعمية األداء الميني ليامدل ف اتخاذ القرار(، ككذلؾ التعرؼ إلىادة، التقييـ، الرقابة، القي
إلى البحكث الكصفية، كاستخدمت منيجيف، األكؿ: منيج الدراسات كتنتمي ىذه الدراسة 

المسحية، كفي إطاره استخدـ الباحث أسمكب مسح أساليب الممارسات اإلعالمية، كالثاني: منيج دراسة 
كفي إطاره أسمكب المقارنة المنيجية، أما أدكات الدراسة فيي االستبانة، كالمقابمة، العالقات االرتباطية، 

صحفية الفمسطينية المتخصصة في إنتاج مكاد صحفية     ى                              كتكك ف مجتمع الدراسة مف المؤسسات ال
، أما عينة الدراسة  فتككنت مف مستكييف، األكؿ: عينة المؤسسات الصحفية، حيث تـ اختيار مطبكعة
دية، تمثمت في: صحيفة فمسطيف اليكمية، كصحيفة الرسالة نصؼ األسبكعية، كصحيفة عينة عم

االستقالؿ األسبكعية، كمجمة السعادة الشيرية، الصادرة جميعيا مف مدينة غزة، أما المستكل الثاني: 
ى في عينة المبحكثيف، كقد تـ اختيارىا بأسمكب الحصر الشامؿ لكافة القيادات اإلدارية العميا كالكسط

المؤسسات المذككرة، كالمتمثمة في: )مجمس اإلدارة، رئاسة التحرير، إدارة التحرير، سكرتاريا التحرير، 
النظرم عمى نظرية         ن                            ( مبحكثا ، كاعتمدت الدراسة في إطارىا 10رؤساء الدكائر كاألقساـ( حيث بمغت )

 .حارس البكابة
م ص ت  الدراسة  رجة الكمية الستخداـ المؤسسات أف الدلمجمكعة مف النتائج أبرزىا،                   كخ 

%(، كأف درجة 10الصحفية الفمسطينية لمكظائؼ اإلدارية المختمفة، جاءت كبيرة، بكزف نسبي بمغ )
بكزف نسبي  استخداـ كتطبيؽ تمؾ المؤسسات لكظيفتي التنظيـ كالقيادة جاءت بدرجة متكسطة

      ٌ                    صاؿ فع اؿ لتبادؿ المعمكمات ، ككذلؾ درجة كجكد نظاـ اتحسب الترتيب %(51.51%(، )51.51بمغ)
عف ظركؼ األزمات، كتطكر أحداثيا، ككجكد قاعدة بيانات شاممة، كمتطكرة عف األزمات المتكقعة 

كما أف ، %( حسب الترتيب15.51%(،)50.51بكزف نسبي بمغ ) جاءت جميعيا بدرجة متكسطة
ة داخؿ المؤسسات الصحفية لتكافر برامج التدريب كالتأىيؿ لمككادر البشرية العاممالدرجة الكمية 

كالدرجة الكمية لتكفر المعدات كالتقنيات  ،%(55.51الفمسطينية جاءت بدرجة متكسطة بكزف نسبي بمغ)
ألداء كا %(،54.51كالبدائؿ المناسبة إلدارة تمؾ المؤسسات جاءت بدرجة متكسطة بكزف نسبي بمغ)

 %(.51.21بدرجة متكسطة، بكزف نسبي بمغ ) جاء الميني ليا

بضركرة االىتماـ باألداء اإلدارم لممؤسسات الصحفية الفمسطينية، أكصت الدراسة ك 
االستثمار في تأميف برامج تدريبية متطكرة عف األزمات ككيفية التعامؿ معيا، كتخصيص مكازنات ك 

مالية مستقمة لظركؼ األزمات، كبناء منظكمة اتصاؿ فعاؿ لتبادؿ كحفظ كأرشفة المعمكمات عف 
 ات، كتطكر أحداثيا.ظركؼ األزم
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Abstract 

This study aims to find out how the Palestinian press institutions 

management was during the Israeli aggression on Gaza in 2014, its impacts on 

the professional performance of these institutions, as well as to identify the 

extent of the Palestinian press institutions in using the administrative functions 

(planning, organization, evaluation, supervision, leadership, decision-making) 

during the aggression. The study also aims to identify the impact of the 

availability of information and communication systems in place, as well as the 

extent of training of human cadres to that effect, the availability of equipment, 

techniques, and alternatives at those institutions during the aggression, to 

identify the extent of commitment of those institutions to the prevention and 

occupational safety standards and to identify the effectiveness of the 

professional performance of the Palestinian press institutions during the Israeli 

aggression on Gaza in 2014. 

This is a descriptive study that uses the research survey approach, 

where the researcher surveyed the media practices methods and correlational  

approach, where the researcher used the systematic compartive method. The 

study tools are the questionnaire and the interview. The study population 

consisted of the Palestinian press institutions. The study sample was at two 

levels: first, a sample of press institutions, where an intentional sample was 

chosen, represented in Filisteen daily newspaper Al-Risala half-weekly 

newspaper, Al-Isteqlal weekly newspaper and the Al-Sada monthly magazine. 

All of them issued in the Gaza Strip. At the second level, the respondents' 

sample has been selected in a manner comprehensive inventory of all upper 

and middle management leaders in the mentioned institutions (board of 

directors, editorial board, editorial management, editing secretary, heads of 

departments and sections), reaching 51 respondents. 

The study concluded to a set of results most notably, that the total score 

for the use of the Palestinian press institutions of various administrative 

functions was great and with a relative weight (71%). The extent these 

institutions use and apply the function of leadership and organizing came to a 

fair degree. As well as the availability of an effective communication system 

to exchange information during crises and the comprehensive sophisticated 

database were all moderate. The total score of the Palestinian press institutions 

professional performance during the aggression came with a relative weight 

(67.40%). 

The study recommended the need to take care of the administrative 

performance of the Palestinian journalistic institutions , the need to attract 

young leaders to work within the crews of those institutions, the need to invest 

in offering advanced training programs during crises and how to deal with 

them, the need to allocate  an independent financial budget in time of crises 

and the need to build an effective communication system to share, save and 

archive information on times of crisis. 
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 صدق اهلل العظيم
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 العزيزيف أطاؿ اهلل في عمرييما كألبسيما ثكب الصحة كالعافية الكريميف  ٌ م  إلى كالد

 التي أعانتني بصبرىا، كغمرتني برعايتيا ةإلى زكجػتي الغالي

خكتي األعزاء كعمكـ عائمتي  ، عائمة العمـ كالمعرفة                                      إلى أخكاتي كا 

 جتياداف يدعك لي كيحثني عمى الصبر كاالإلى عمي الدكتكر محمد سعكد ثابت الذم ك

       ن عرفانا   إلى أستاذم الدكتكر أيمف أبك نقيرة

 ء، ككؿ مف كقؼ بجانبياتذتي األفاضؿ، كاألصدقاء، كالزمالإلى أس

 إلى كطني فمسطيف، كأبناء شعبي الصابر عمى ظمـ المحتؿ الغاصب

لى جرحي، كأسرم شعبنا المناضؿ                                                            إلى أركاح الشيداء األكرميف، كا 

 أف أككف عند حسف الظف  المكلي عز كجؿ                   ن أىدم ىذا العمؿ سائال  

 ثابت عمي محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خ

 شكر كتقدير
 

و ز   قاؿ تعالى: 
 
     ر ب   أ
 
اه          اِل  ا ت ر ض  ع م ل  ص 

 
ن  أ
 
ن ع م ت  لَع    و لَع   و اِل  ي  و أ

 
ِت  أ

ك ر  ه ع م ت ك  ام  ش 
 
ن  أ
 
                         ع ِن  أ
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      :[01]األحقاؼ 

مداد كمماتو، الذم عمـ بالقمـ، عمـ الحمد هلل رب العالميف، عدد خمقو، كزنة عرشو، ك 
اإلنساف ما لـ يعمـ، كالشكر هلل العمى العظيـ عمى جزيؿ عطائو، فيك الكاىب المعطي بال 
 حساب، كالحمد هلل الذم منحني العزيمة كاإلصرار كالتككؿ، كمكنني مف إنجاز ىذا النتاج العممي.

                                     م ف  ل  ي ش ك ر  الن اس  ل  ي ش ك ر   ":                            ن              كمف أدب رد الفضؿ ألىمو، كعمال  بقكؿ رسكؿ اهلل 
أستاذ  –إلى الدكتكر أيمف خميس أبك نقيرة  ، فإنني أتقدـ بالشكر الجزيؿ، ككافر االمتناف(1)"       الم و  

لتفضمو بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة، كأشكر  -الصحافة كاإلعالـ بالجامعة اإلسالمية بغزة
 الكثير مف كقتو كجيده إلنجاز  ىذه الدراسة. حسف معاممتو، كجميؿ صبره ، حيث منحني

زىير عبد المطيؼ عابد،  لدكتكرإلى عضكم لجنة المناقشة كؿ مف: اكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ 
 ا ككثرةعمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الدراسة، رغـ انشغاليمكالدكتكر أميف منصكر كافي، 

بداء مالحظاتيما القيمة إلثرائيا.، كعمى تحمميما عناء قراءتيا، كتقكيامسئكلياتيم                                        ميا، كا 
كالشكر مكصكؿ إلى أساتذتي في قسـ الصحافة كاإلعالـ بالجامعة اإلسالمية لألستاذ 
 الدكتكر جكاد الدلك، كالدكتكر أميف كافي، كالدكتكر طمعت عيسي، كالدكتكر حسف أبك حشيش،

بد عميد كمية اإلعالـ بجامعة كالدكتكر أحمد الترؾ، كالدكتكر مشير عامر، كالدكتكر زىير عا
ر طمعت عيسي كالدكتكر كما أشكر أعضاء لجنة مناقشة خطة الدراسة، كىـ الدكتك  األقصى،

، كمحكمي صحيفة االستقصاء، الذيف أثركا الدراسة بمالحظاتيـ العممية القيمة، خالد دىميز
 فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء.

ستاذ )عمي محمد ثابت(؛ لتفضمو بتدقيؽ كأتكجو بالشكر الجزيؿ لكالدم العزيز األ
كالشكر مكصكؿ ألصدقائي كزمالئي، كلكؿ مف دعمني كقدـ                          ن        ن الدراسة، كمراجعتيا لغكيا ، كنحكيا .

 لي المساعدة كالمعكنة إلنجاز ىذه الدراسة.
 الباحث
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 الفصؿ الكؿ 
 اإلطار العاـ لمدراسة

 :مقدمػػػػة
أىمية اإلعالـ ككنو  برزت، تشيده البشرية في مختمؼ المجاالتمع التطكر اليائؿ الذم          

كأصبحت أكثر  ،ىمية، كقد تعززت تمؾ األلتطكر مختمؼ القطاعات في المجتمع     ن        ن داعما  كمساندا  
طكيؿ مف كانت كليدة تاريخ  ،عالـ إلى صناعة تقكدىا مؤسسات ضخمة      ن            تأثيرا  بعد تحكؿ اإل

أسس عممية إلدارة تمؾ التفكير في كضع بلعمماء االتصاؿ كاإلدارة  ىأكح، الذم التطكر كالتقدـ
     .(1)المؤسسات

                                                                         كمػػع التقػػدـ الكبيػػر فػػي عمػػؿ المؤسسػػات الصػػحفية، كالتحػػديات الضػػخمة التػػي تكاجييػػا                 
                                                                    بتعقيػػػدات العصػػر الػػػراىف، كخاصػػػة األزمػػات المتكػػػررة مػػػف نزاعػػات كحػػػركب ككػػػكارث           كالمرتبطػػة 

دارتػػو بمػػا يكفػػؿ اسػػتمراريتو كتطػػكره، كمػػف ىنػػا                                                                                        طبيعيػػة، بػػرزت الحاجػػة إلػػى تنظػػيـ ىػػذا القطػػاع كا 
                                                                               بػػػدأت الحاجػػػة ممحػػػة إلػػػى عمػػػـ اإلدارة بمػػػا يتضػػػمنو مػػػف حمػػػكؿ عمميػػػة كبػػػدائؿ مناسػػػبة لممشػػػاكؿ 

                                                             مؾ المؤسسات، كقد كجد القائمكف عمػى تمػؾ المؤسسػات ضػالتيـ فػي ىػذا                       كالتحديات التي تكاجو ت
                                                                                       العمػػػـ بمػػػا يتضػػػمنو مػػػف عمميػػػات التخطػػػيط كالتنظػػػيـ كالتنسػػػيؽ كالتكجيػػػو كالرقابػػػة لممػػػكارد الماديػػػة 

   .                                يسرىا بأقصر الطرؽ كأقؿ التكاليؼ                                    كالبشرية، حيث قدـ ليـ أفضؿ الحمكؿ كأ

                                          إلنسػػانية فػػي أم مجتمػػع، عمػػى أسػػاس اخػػتالؼ مراحػػؿ                            كتعػػد اإلدارة مػػف أىػػـ األنشػػطة ا                  
                                                                               تطكره، كاستفادت المؤسسات الصػحفية مػف ىػذا العمػـ الحػديث، مثػؿ مختمػؼ المؤسسػات األخػرل 

                    كالمػػػاؿ، كارتقػػػت بتمػػػؾ    ،      كالجيػػػد   ،                                                لمػػػا شػػػكمو مػػػف طفػػػرة عمػػػى كافػػػة المسػػػتكيات اختصػػػرت الكقػػػت
               ن                                       المؤسسات سريعان نحك تحقيؽ أىدافيا التي أنشئت مف أجميا.

                    " المنشػأة أك الييئػة  :        رؼ بأنيػا                                                ى كيمكف القكؿ بأف المؤسسة الصحفية في أبسط صكرىا تعىػ                  
                                                                                    التي تتكلى إصدار الصحؼ أك الصحيفة، كتتخذ ىذه الكحدة االقتصادية الشكؿ القانكني كتختار 

  ى                                  ، كتقػػـك المؤسسػػة الصػػحفية بالعمػػؿ عمػػ   (2 )                              الػػذم يػػتالءـ مػػع اعتبػػارات عديػػدة "              الكيػػاف اإلدارم 
           كالتكزيػػع ،    ،      كاإلعػػالف   ،               كالتحريػػر الصػػحفي   ،                                         تحقيػػؽ مجمكعػػة مػػف الكظػػائؼ المرتبطػػة بالمضػػمكف

   أك    ،       أك مجمػػة   ،                                                                 كيتصػؿ األفػػراد عػف طريقيػػا ببعضػيـ لتقػػديـ خدمػة صػػحفية تبػرز فػػي شػكؿ جريػػدة

                                                           

 (.3الطيب، إدارة المؤسسات الصحفية )ص (1)

 .212)الصحفي )ص المشركع سالـ، خصائص(  2)
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                         كالعامػػػة فػػػي ظػػػؿ ترتيػػػب مػػػنظـ    ،                                        أك خػػػدمات صػػػحفية مختصػػػة تحقػػػؽ أىػػػدافيـ الخاصػػػة   ،    إعػػػالف
                                         ن                   لمسػػػتخدمة، كال تختمػػػؼ المؤسسػػػات الصػػػحفية كثيػػػران عػػػف أيػػػة مؤسسػػػة أخػػػرل                   لألفػػػراد كالتقنيػػػات ا

                                                                                        باستثناء كجكد إدارات مضافة إلى ىيكميا التنظيمي ألداء األعماؿ الصحفية كالمياـ المجاكرة ليا 
                                ذات الطبيعة الخاصة بيذه المينة.

           حػد مككناتػو                                                                 كلعؿ أىـ مسؤكليات المؤسسػة الصػحفية تتمثػؿ فػي خدمػة المجتمػع، ككنيػا أ                
                كػػالتي تعرضػػت ليػػا    ،                                                                   كتتػػأثر بظركفػػو كالمتغيػػرات الطارئػػة كالدخيمػػة عميػػو، مثػػؿ األزمػػات المفاجئػػة

                        كالتػػي كػػاف اخرىػػا العػػدكاف   ،          اإلسػػرائيمي        االحػػتالؿ          ف قبػػؿ جػػيش           المحتمػػة، مػػ                  األراضػػي الفمسػػطينية 
4102    عاـ                                فجر يكـ الثامف مف يكليك/ تمكز ل                     الذم استيدؼ قطاع غزة              ة العدكاف             كقد أثرت أزم    ـ،

4102                         سػػػرائيمي عمػػػى قطػػػاع غػػػزة عػػػاـ   اإل                                   عمػػػى المؤسسػػػات الصػػػحفية الفمسػػػطينية       كبيػػػر       ـ بشػػػكؿ 
05                                            كالعػػامميف فييػػا، حيػػث كانػػت حصػػيمة ذلػػؾ استشػػياد )        ن         ن                 ( صػػحفيان فمسػػطينيان كاصػػابة مػػا يقػػارب 

( 45 02                 ( اخػػريف، كتػػدمير ) 12                                        ( مؤسسػػة صػػحفية بشػػكؿ كامػػؿ أك جزئػػي، كتػػدمير)      تعػػكد         ن ( منػػزالن 
01             زة، كاختػػػراؽ )                        فييف فمسػػػطينييف فػػػي قطػػػاع غػػػ   لصػػػح   ا      ممكيتيػػػ            ذاعػػػة كمكقػػػع    ا                   (محطػػػات تمفزيػػػكف ك 

  . (1 )       سرائيمي                            لكتركني مف قبؿ جيش االحتالؿ اإل إ

دارتيػػا           الفمسػطينية                                                           كتتنػاكؿ ىػذه الدراسػػة تػأثير تمػؾ األزمػػات عمػى المؤسسػات الصػػحفية                   ،         كا 
                         مػػػات كالخػػػركج بأقػػػؿ الخسػػػائر                 يـ فػػػي إدارة األز                      كػػػكف اإلدارة عمػػػـ كفػػػف يسػػػ   ،     لمينػػػي             كعمػػػى أدائيػػػا ا

             د فػػي كجػػو تمػػؾ                                      كلػػك بالحػػد األدنػػى مػػف االسػػتمرارية كالصػػمك          االحتفػػاظ                        الممكنػػة، كيتػػيح لممؤسسػػات 
  .                 الظركؼ االستثنائية

 الدراسات السابقة:أىـ    ن      أكل  ػػػػ 
 المشكالت معالـ لتحديد معرفية قاعدة يكفر        ن تراكميا ،      ن عمميا        ن تراثا   السابقة الدراسات تعد        

 قاـ كلقد الدراسات، ليذه المتأنية القراءة عبر كتساؤالتيا، أىدافيا كصياغة كبمكرتيا لبحثية،ا
 محكريف، إلى تقسيميا كتـ البحث، بمكضكع المتعمقة الدراسات مف العديد عمى باالطالع الباحث
حفية دراسات التي تتناكؿ إدارة المؤسسات الصكالاألزمات، الدراسات التي تتناكؿ إدارة  :ىما

 .كاإلعالمية

 
 

                                                           

 اب، جؿ مكافحة اإلفالت مف العقأاإلعالـ، التقرير السنكم الثالث مف  لحرية الدكحة مركز( 1)
 (.11-22)ص ص
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 :الزمات إدارة تتناكؿ التي الدراسات: الكؿ المحكر

 (1)ـ(:7102عياد )دراسة  -0

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل استخداـ االستراتيجيات الحديثة في إدارة األزمات  
تمؾ  عمى األداء التسكيقي فييا في البنكؾ المحمية العاممة في قطاع غزة كتكضيح أثر استخدام

 األكثر أىمية كمستكل تطبيقيا. االستراتيجية، كتحديد البنكؾ

التحميمية، كاتبع فييا الباحث المنيج الكصفي  -كتنتمى ىذه الدراسة لمدراسات الكصفية  
، كمف في االشرافيةالمكظفيف الذيف يشغمكف المكاقع التحميمي، كحدد الباحث مجتمع الدراسة ب

بأسمكب عينة الدراسة ، كتـ أخذ ية العاممة في قطاع غزةالمحمحكميـ مف مكظفي البنكؾ 
مف مدراء كنكاب كرؤساء استبانة ( 51)       ن             ( مكظفا ، كتـ استرداد045الحصر الشامؿ، كبمغت)

 أداة االستبانة لجمع البيانات كالمعمكمات. أقساـ ىذه البنكؾ، كقد استخدـ الباحث

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

لدل البنكؾ مجتمع الدراسة العديد مف االستراتيجيات المستخدمة في مكاجية األزمات، أف  -أ
 بحسب طبيعة كنكع كحجـ األزمة التي تكاجييا.

فراد عينة الدراسة تمقكا دكرات في مجاؿ إدارة األزمات )دكرة عمى % مف أ51حكالي  -ب
 األقؿ(، كىي نسبة جيدة.

ستراتيجية معالجة األزمة عمى أىمية مرتفعة تبمغ حصؿ المعدؿ العاـ لمستكل أىمية ا -ج
االحتياطي التعبكم"، كذلؾ يعكد راتيجية "( مقارنة مع باقي االستراتيجيات تمتيا است2.252)

 إلى نكعية األزمات التي قد تتعرض ليا البنكؾ.
 .(2)ـ(: 7102مخيمر ) دراسة -7

في المؤسسات الحككمية ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر العالقات العامة 
الفمسطينية في إدارة األزمات في كزارة الصحة الفمسطينية في محافظات قطاع غزة، كالكشؼ 

 عف مستكيات األدكار لمعالقات العامة في إدارة األزمات.

                                                           

عياد، أثر استخداـ االستراتيجيات الحديثة في إدارة األزمات عمى األداء التسكيقي في البنكؾ المحمية في ( 1)
 قطاع غزة.

 الصحة كزارة: الفمسطينية الحككمية المؤسسات في األزمات إدارة في العامة العالقات مخيمر، دكر( 2)
 حالة. دراسة الفمسطينية



1 

كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي" لدراسة الحالة"، كتككف مجتمع الدراسة مف 
لعامة لمعالقات العامة عمى اختالؼ مراتبيـ في كزارة الصحة الفمسطينية جميع مكظفي اإلدارة ا

، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى جميع أفراد المجتمع (31بمحافظات قطاع غزة، كالبالغ عددىـ )
األصمي بسبب صغر حجـ مجتمع الدراسة، كعينة الدراسة ىي جميع المكظفيف البالغ عددىـ 

طريقة الحصر الشامؿ، أما أداة الدراسة فقد استخدمت مكظؼ حيث تـ اختيار العينة ب 31
 الباحثة االستبانة لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات.

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

أف ىناؾ دكر حيادم لمعالقات العامة بكزارة الصحة الفمسطينية في مرحمة اكتشاؼ إشارات  -أ 
          ن                                 مرتفع جدا  في مرحمة االستعداد كالكقاية بنسبة %(، كدكر55.1) اإلنذار المبكر بنسبة

%(، كدكر مرتفع في 51.1%(، كدكر مرتفع في مرحمة استعادة النشاط بنسبة)51.5)
 %( في إدارة األزمات.11.1مرحمة التعمـ بنسبة)

مات، أف مكظفي العالقات العامة بكزارة الصحة الفمسطينية ليـ دكر مرتفع في إدارة األز  -ب 
، كما أظيرت النتائج بأف العالقات العامة تتابع اثار %(15.5نسبي)ال كزفحيث بمغ ال

 .%(12.2األزمة لضماف عدـ تكرارىا في المستقبؿ، حيث بمغ الكزف النسبي لتمؾ الفقرة)

لمعالقات العامة بكزارة الصحة الفمسطينية في التخطيط لألزمات،   ن ا  مرتفع  ن ا  أف ىناؾ دكر  -ج 
 .(%50.5(، بكزف نسبي)2.15حيث بمغ متكسط الدرجة الكمية)

 .(1)(:7102أبك كميؿ )دراسة  -4

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر إدارة العمميات المركزية بكزارة الداخمية كاألمف 
الكطني الفمسطيني في معالجة األزمات األمنية، مف خالؿ معرفة مدل قياميا بمياميا في 

رئ، كنظـ المعمكمات، كنظاـ اتصاؿ فعاؿ، مختمؼ مراحؿ األزمة، كمدل تكافر)خطط الطكا
كما سعت الدراسة إلى  كالمكارد البشرية كاإلمكانات المادية( الالزمة لمعالجة تمؾ األزمات،

 تحديد العقبات التي تكاجو إدارة العمميات المركزية في معالجة األزمات األمنية.

                                                           

 الكطني كاألمف الداخمية كزارة في األمنية األزمات معالجة في المركزية العمميات إدارة يؿ، دكرأبك كم ( 1)
 الفمسطيني.
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سة مف ضباط عمميات كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتككف مجتمع الدرا
       ن                       ( ضابطا ، أما عينة الدراسة فقد 441األجيزة األمنية الميدانية في الكزارة، كالبالغ عددىـ )

 استخدـ الباحث اسمكب الحصر الشامؿ، كاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات.
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: 

المركزية في معالجة األزمات األمنية في كزارة الداخمية كجكد دكر ميـ إلدارة العمميات  - أ
، حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي الستجابات كاألمف الكطني الفمسطيني بدرجة كبيرة

 .%(11.15أفراد العينة عمى جميع الفقرات بشكؿ عاـ)

المختمفة  يتكفر لدل اإلدارة العامة لمعمميات المركزية خطط بديمة لمتعامؿ مع السيناريكىات  - ب
 %(.52.15لألزمات األمنية، حيث كانت درجة المكافقة ايجابية كبدرجة كبيرة بمغت)

زمات األمنية بدرجة كبيرة، رة العمميات المركزية لمعالجة األتكافر نظـ اتصاؿ فعالة في إدا -ج
تكافر كذلؾ ك %(، 13.53حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي الستجابات أفراد العينة)

البشرية كاإلمكانات المادية في العمميات المركزية لمعالجة األزمات األمنية بدرجة  المكارد
 .%(53.11، حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي الستجابات أفراد العينة)متكسطة

 .(1) :ـ(7102دراسة مناع ) -3

ي ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع إدارة األزمات في كزارة النقؿ كالمكاصالت ف
سية لدل الكزارة، كالمتمثمة في: قطاع غزة مف خالؿ معرفة مدل تكفر المتطمبات األسا

التخطيط الفعاؿ، مركنة الييكؿ التنظيمي، القدرة عمى اتخاذ القرارات، الميارات القيادية كفرؽ )
إدارة األزمات، االتصاؿ كنظـ المعمكمات الفعالة(، كتبياف تأثير متغيرات )الجنس، المؤىؿ 

 عممي، الخبرة، المسمى الكظيفي( عمى اراء عينة الدراسة حكؿ مدل تكفر ىذه المتطمبات.ال

كقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف 
جميع أفراد مجتمع الدراسة بأسمكب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة، مع استثناء المكظفيف 

      ن                                                            مكظفا ، أما أداة الدراسة فقد استخدـ الباحث االستبانة لجمع البيانات. (15المينييف كعددىـ )

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

ضعيفة ال يسيـ في  يتكفر لدل كزارة النقؿ كالمكاصالت في قطاع غزة تخطيط فعاؿ بدرجة - أ
، %(21.22إدارتيا لألزمات، حيث أف المتكسط الحسابي النسبي ليذا المحكر بمغ)

                                                           

 مناع، كاقع إدارة األزمات في كزارة النقؿ كالمكاصالت في قطاع غزة مف كجية نظر العامميف.( 1)
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           ن            ال تسيـ أيضا  في إدارتيا  باإلضافة إلى تكفر مركنة في ىيكميا التنظيمي بدرجة ضعيفة
 .%(15.12لألزمات، حيث أف المتكسط الحسابي النسبي ليذا المحكر بمغ)

 يتكفر لدل الكزارة قدرة عمى اتخاذ القرارات بدرجة ضعيفة ال تسيـ في إدارتيا لألزمات،  - ب
كقد اضطرت الكزارة إلى تجاكزات  %(10.01ليذا المحكر بمغ)حيث أف المتكسط الحسابي 

 في اتباع المنيج العممي التخاذ القرارات بسبب الحصار كمشكالتو.

يتكفر لدل الكزارة ميارات قيادية كفرؽ إلدارة األزمات بدرجة ضعيفة ال تسيـ في إدارتيا  -ج
كما يتكفر لدييا  %(،25.05حيث أف المتكسط الحسابي النسبي ليذا المحكر بمغ) لألزمات،

كبالتالي تسيـ في  ،نظـ لالتصاؿ كالمعمكمات فعالة إلدارة األزمات بدرجة فكؽ المتكسطة
 .%(51.51، حيث أف المتكسط الحسابي النسبي ليذا المحكر بمغ)إداراتيا لألزمات

 .(1) (7103أبك حجير )دراسة  -2

ا في إدارة ػػػػػارسات القيادة االستراتيجية كدكرىػػػػػى ممػػػػرؼ عمػػػػػة لمتعػػػػذه الدراسػػػػىدفت ى
المخاطر كاألزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي 

، في المؤسسات الحككمية الفمسطينيةالتحميمي، اما مجتمع الدراسة فتككف مف القيادة اإلدارية 
( مفردة، كقد كانت عينة 320بينما بمغ حجـ العينة ) ، ن ا  ( مكظف4554كقد بمغ حجـ المجتمع )

 طبقية عشكائية، كاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات كالمعمكمات.
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

كاف  أف قبكؿ المبحكثيف لمبيئة الخارجية المحيطة بالمؤسسات الحككمية الفمسطينية - أ
، حيث أبدل %(50.04حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي ليا) )إلى حد ما(      ن متكسطا  

عدـ قبكليـ لمبيئة االقتصادية، بينما كاف ىناؾ حيادية تجاه البيئة السياسية  المبحكثكف
 كالقانكنية.

أف ممارسات القيادة االستراتيجية مطبقة بنسب متكسطة مف قبؿ قيادات المؤسسات   - ب
 .%(11.12كسط الحسابي النسبي )، حيث بمغ المتالحككمية الفمسطينية

                                                           

ت: دراسة تطبيقية عمى المؤسسات أبك حجير، القيادة االستراتيجية كدكرىا في إدارة المخاطر كاألزما( 1)
 الحككمية الفمسطينية.
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أف إدارة المخاطر كاألزمات مطبقة في المؤسسات الحككمية الفمسطينية بنسبة متكسطة،  -ج
طغى عمييا األسمكب العالجي أكثر قد ك %(، 51.55حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي)

 مف الكقائي.
 .Campo (7103):(1)دراسة  -6

عمى أداء الفنادؽ  االبتكارالتكجو القائـ عمى  ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ تأثير
 السياحية، ككيفية إدراؾ إدارتيا لذلؾ كتأثير أجكاء األزمات عمييا.

كقد قاـ الباحث بجمع بيانات الدراسة مف خالؿ استطالع لمرأم عمى اإلنترنت بيف 
 ( مدينة إسبانية.14نجكـ( في ) 2مديرم الفنادؽ السياحية ذات درجة )

 لنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:كمف أىـ ا

 أف ميؿ الفنادؽ لالبتكار ال يساىـ بشكؿ مباشر كايجابي عمى األداء في المدل القصير. - أ

 االبتكار لو أىمية في تحسيف أداء الفنادؽ في األجؿ المتكسط كالطكيؿ.  - ب

 األزمات كعدـ االستقرار يؤثر عمى الرغبة في االبتكار. - ج

 .(2) ـ(:7104أحمد )دراسة  -7

دارة األزماتىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيكمي الت بياف ، ك                               خطيط االستراتيجي كا 
التخطيط االستراتيجي، ف تؤخذ بعيف االعتبار عند القياـ بعممية العكامؿ األساسية التي يجب أ

 زمة .باإلضافة إلى التعرؼ عمى كيفية إدارة األ

ـ الباحث فييا المنيج الكصفي كاستخد ،مدراسات الكصفيةكتنتمي ىذه الدراسة ل
 .، مف خالؿ أخذ نمكذج أزمة شركة تكيكتاكمنيج دراسة الحالة ،التحميمي

 اقتصرأداتيا كلكف  ذكر مجتمع الدراسة أك عينتيا أك كلـ يتطرؽ الباحث صراحة إلى
 ذكره عمى نمكذج شركة تكيكتا كدراسة حالة .

 :أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسةكمف 
تطبيؽ سياسة متكسطة أك طكيمة  زمات تكمف فيدارة األىمية التخطيط االستراتيجي في إأ -أ 

 ك ما يسمى، كى، أك تالفي األزمة قبؿ تفاقمياامتدادىااألمد تمنع بمكجبو نشر األزمات أك 

                                                           

(1)Campo, Hotel innovation and performance in times of crisis. 

 أحمد، التخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات: دراسة لنمكذج أزمة شركة تكيكتا.( 2)
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إضافة الي  ،المستقبمي لمنع حدكث أزمة مماثمةباالستراتيجية الكقائية مف خالؿ التخطيط 
 زمة كالتصدم ليا .لمكاجية األرسـ الخطط 

كىذا ما يعرؼ بتنفيذ التخطيط ، ميـ لمغايةكضع ما تـ التخطيط لو مكضع التنفيذ أىمية  -ب
 .في مكاجية األزمةاالستراتيجي كتفادم الالمباالة 

بشكؿ فعاؿ في منع التي تعرضت ليا شركة تكيكتا أسيـ زمة التخطيط الجيد لمكاجية األ -ج
 .                             ن كالعمؿ عمى عدـ تكرارىا مستقبال  تفاقميا نشر األزمة قبؿ 

 .(1)ـBoudjema  Hamani (7104:) &  دراسة -8

ىدفت ىذه الدراسة إلى اقتراح نمكذج يساعد عمى تحقيؽ االستقرار في قاعدة لمتنمية 
المستدامة مف خالؿ تحفيز قدرة كاستجابة المجتمع لممخاطر، مف خالؿ االستعانة باألدكات 

نظيمية عمى أساس تصنيؼ المخاطر، مع األخذ بعيف االعتبار المخاطر اإلعالمية كالت
 كالضعؼ كتصنيفيا.

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

كير أنظمة استجابة مناسبة التحميؿ النكعي كالكمي لتحديد كتقييـ المخاطر مف أجؿ تطإف  -أ 
 لمخطط.

الذم يمنح الجميكر  (DBMS ثؿ نظاـ )استحداث أنظمة جديدة لمتعامؿ مع األزمات م -ب
 انتقاؿ سمس في المعمكمات كيساىـ في إدارة المخاطر كعكاقبيا بطريقة جيدة.

تكرار الككارث الطبيعية كتنكعيا عقد كشؿ جيكد التنمية المستدامة، كجعؿ مف الصعب  -ج
 مجتمع.السيطرة عمييا، كىك االمر الذم يتطمب استجابة عالمية مف منظمات اإلغاثة كال

 .(2)(:ـ7104) Ljung & Hadjikhani   Bengtson &دراسة -9

ىذه الدراسة إلى تطكير نظرية التغيرات عمى نحك سمس في تنمية العالقات ىدفت 
التجارية لالستفادة منيا في حاالت االستقرار كاألزمات التي قد تتعرض ليا الشركات 

 كالمؤسسات التجارية.

                                                           

(1)Hamani, A generic Model Helps to Transit From Crisis Management to Natural 

Disasters Risk Management and Stabilize Sustainable. 

(2) Bengtson, Managing Stability and Crises in Business Relationships: The Case Of 

Ericsson in an Emerging Market. 
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لحالة عمى الشركات السكيدية، كتـ جمع بيانات الدراسة استخدـ الباحث منيج دراسة ا
ـ( مف 4112 -ـ0225عف عالقة الشركة في األسكاؽ الناشئة في األرجنتيف خالؿ الفترة )

 أرشيؼ الشركة كالصحؼ كاالنترنت.
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

كيا القائـ مع العمالء كجكد ضعؼ حقيقي في العالقات التجارية لمشركة بسبب سمك  -أ
 كالشركات األخرل المحمية في حاالت االستقرار كعدـ االستقرار.

                                    ن                                       كاقع االضطراب كاألزمات أصبح أكثر شيكعا  في العالقات التجارية بسبب دخكؿ الشركات  -ب
 الكبرل إلى أسكاؽ غير مستقرة.

 نتظار االستراتيجي.                               ن                           إعادة تنشيط العالقات يتطمب تدرجا  في السمكؾ مثؿ التميؿ أك اال -ج
  .(1)"(:ـ7104)  Antonacopoulou &  Sheafferدراسة  -10

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر الرئيس كالياـ لمتعمـ التنظيمي أثناء األزمات، 
حيث يمثؿ ذلؾ أسمكب جديد لمتعمـ خاصة في األكقات الصعبة، كما ىدفت الدراسة إلى ايضاح 

                      ن                  التنظيمي قد يككف سببا  في األزمات الالحقة. أف عدـ االىتماـ بالتعمـ
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

كجكد عالقة بيف التعمـ التنظيمي مف األزمات ككفاءة إدارة األزمات التنظيمية، حيث تعزز  -أ
 عممية التعمـ مف إدارة األزمة.

 التعمـ التنظيمي بأسس عممية. الحاجة لتأىيؿ كتدريب القائميف عمى إدارة األزمات عمى -ب

ضركرة دمج مجمكعة مف المعارؼ االجتماعية كالنفسية كالسياسية كالعاطفية كالمعرفية في  -ج
 عممية التعمـ لمتغمب عمى األزمة.

 (2)ـ(:7107دراسة زيادة )  -00

المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة  اىتماـمدم ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 
كدراسة العالقة بيف تنمية ميارات  ،ميارات العامميف لدييا عمى إدارة كمكاجية األزماتبتنمية 

                                                           

(1) Antonacopoulou & Sheaffer, Learning in Crisis : Rethinking the Relationship 

Between Organizational Learning and Crisis Management. 

 زيادة، أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات.( 2)
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كأثر ذلؾ عمى  ،كالعمؿ ضمف فريؽ ،العامميف في كؿ مف التخطيط كاالتصاؿ كالتكاصؿ كالقيادة
 .كمكاجية األزماتمؤسسة عمى إدارة مقدرة ال

المنيج الكصفي الباحث كاستخدـ فييا  ،مدراسات الكصفيةكتنتمي ىذه الدراسة ل
تـ ( مؤسسة دكلية في قطاع غزة ، ك 31باحث باختيار عينة عشكائية عددىا)قاـ ال، ك التحميمي
( استبانة بنسبة استرداد 24كتـ الحصكؿ عمى ) ،( استبانة عمى عينة الدراسة001تكزيع )

 .داة الدراسة فكانت االستبانة%( ، كأما أ53.5)
 لييا الدراسة:إكمف أىـ النتائج التي تكصمت 

لعاممة في أف تنمية ميارات التخطيط لو أثر مباشر عمى مقدرة ككفاءة المؤسسات الدكلية ا -أ
، حيث بمغ المتكسط الحسابي اـزمات بشكؿ عقطاع غزة عمى دراسة األ

 .%(51.51النسبي)

لو أثر مباشر عمى مقدرة ككفاءة المؤسسات  ، العمؿ ضمف فريؽة كتعزيز ميارات تنمي -ب
 لدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات.ا

 النشاطات الستمرار الالزمة اإلجراءات اتخاذ عمى األزمات حدكث عند المؤسسة تحافظ -ج
 . %(15.45، حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي لتمؾ الفقرة)تأخير فك كد االعتيادية

 .(1)ـ(:7107دراسة الديب ) -07
اتحاد  كدارية التي يتبعيا مدير عرؼ عمى كاقع الممارسات اإلالدراسة إلى التىذه ىدفت 

لمديريف حكؿ تكفر نظاـ إلدارة ممارسات ا كليف الفمسطينييف في محافظات غزة، كعمىالمقا
 . قاكليف الفمسطينييف بمحافظات غزةزمات في اتحاد الماأل

ي التحميمي، احث فييا المنيج الكصفكاستخدـ الب ،مدراسات الكصفيةكتنتمي الدراسة ل
د المقاكليف كعددىـ مع الدراسة فتككف مف أعضاء اتحاما مجتكاعتمد عمى أداة االستقصاء، أ

 .( مفردة051نة عشكائية بمغت )      ن            ( عضكا ، كاختيرت عي414)
 : كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة

ط الحسابي حيث بمغ المتكس ،االتحاد يكلي اىتماما الكتشاؼ كرصد مؤشرات األزمة -أ
 شامؿ يتـ مسح بيئة العمؿ الخارجية لالتحاد بشكؿكفي المقابؿ فإنو  %(،55.11النسبي)

 .%(53.53، حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي)لمتعرؼ عمى مؤشرات حدكث األزمة

                                                           

 الديب، كاقع استخداـ أساليب إدارة األزمات في اتحاد المقاكليف الفمسطينييف بمحافظات غزة .( 1)
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عادة الركح المعنكية عند حدكث يحرص االتحاد عمى العمؿ عمى خفض التكتر كاست -ب
 تقكـ إدارة االتحاد بتقديـحيث %(، 13.11النسبي لدرجة المكافقة ) كقد بمغ الكزف، األزمات

 .حسب اإلمكانات المتاحة لديياكافة أنكاع الدعـ 
ف التجارب الكىمية مكمفة كىمية لمتعامؿ مع أزمات محتممة ألال يجرم االتحاد تجارب  -ج

 ألزمات المستقبمية.ات لمكاجية اء التجارب كالتدريبمما يجعؿ االتحاد يتجاىؿ إجرا ،     ن ماديا  

 .(1)ـ(:7107الشقر)دراسة  -13

التي تستخدـ في إدارة كأساليبو ككسائمو التعرؼ عمى أنكاع االتصاؿ  ىدفت الدراسة إلى
لى التعرؼ عمى مع ،مف الكطنيكاألاألزمات بكزارة الداخمية  كقات االتصاؿ الفعاؿ في إدارة                    كا 

 .زمات في الكزارةاأل

ما ـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، أ، كاستخدراسات الكصفيةكتنتمي ىذه الدراسة لمد
(، 015شرافية في الكزارة، كيبمغ عددىـ )اسة فتككف مف مكظفي المناصب االمجتمع الدر 

ما اداة الدراسة فكانت صحيفة الختيار العينة، أ سمكب الحصر الشامؿكاستخدـ الباحث أ
 .االستقصاء

 :يا الدراسةكمف أىـ النتائج التي تكصمت إلي

، حيث يستخدـ فريؽ في كزارة الداخمية كاألمف الكطنيزمة ىناؾ فاعمية في اتصاالت األ -أ
، حيث بمغ الكزف النسبي لتمؾ الفقرة لغة كاضحة كسيمة أثناء االتصاؿ تإدارة األزما

(13.51)%. 

الرسمي االتصاؿ  مثؿ، نكاع االتصاؿ أثناء إدارة األزمات                   ن     الكزارة تستخدـ عددا  مف أ -ب
كاالتصاؿ رأسية الصاعدة، االتصاالت الك ، كاالتصاالت الرأسية اليابطة، كاالتصاؿ األفقي

، حيث بمغ الكزف النسبي لجميع انكاع االتصاؿ التي تؤثر عمى فاعمية غير الرسمي
 .%(10.21الشؽ المدني) -االتصاؿ في إدارة األزمات بكزارة الداخمية كاألمف الكطني

االتصاؿ مثؿ  ،زمةألمف كسائؿ االتصاؿ خالؿ إدارتو ل                 ن زمات يستخدـ عددا  فريؽ إدارة األ -ج
بكزف  االتصاؿ الياتفيثـ  ،%(54.11بالياتؼ المحمكؿ حيث بمغ الكزف لنسبي لو)

، %(11.30بكزف نسبي) فالرسائؿ القصيرة عبر الياتؼ المحمكؿ ،%(11.23نسبي)
 .%(11.20بكزف نسبي) رفاالتصاؿ الشخصي المباش

                                                           

 ح، مدم فاعمية االتصاؿ في إدارة األزمات بكزارة الداخمية كاألمف الكطني.األشقر، صال( 1)
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 .(1)ـ(:7100المذككر )دراسة  -14

دارم كاالتجاىات المعاصرة في الفكر اإلىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ المفاىيـ 
المؤسسات التعميمية ، ككذلؾ التعرؼ عمى مدم تكافر متطمبات إدارة األزمات في األزمات إلدارة

 في ضكء االتجاىات االدارية المعاصرة. ، كخاصةبدكلة الككيت

ما ، ألباحث المنيج الكصفي التحميميسات الكصفية كاستخدـ اراسة ضمف الدراكتقع الد
مجتمع الدراسة المستيدؼ فيتككف مف جميع االفراد ذكم العالقة بالعممية التعميمية في 

أما عينة الدراسة فتـ اختيار عينة طبقية عشكائية لألفراد ميمية بدكلة الككيت، المؤسسات التع
ة الدراسة فكانت صحيفة داما أ، أالستطالع كجيات نظرىـ        ن ( مبحكثا  121بمغت )المستيدفيف 
 .االستبياف
 :إلييا الدراسةأىـ النتائج التي تكصمت كمف 

 في متكسطة األزمات إدارة متطمبات مجاالت تكافر مدل حكؿ العينة أفراد تقديرات درجةأف  -أ
 ،(4011ط حسابي)بمتكس العمؿ كفرؽ (4012بمتكسط حسابي ) القيادة: ىما مجاليف
بمتكسط  كالمعمكمات ،(0024بمتكسط حسابي) االتصاؿ: ىي مجاالت ثالثة في كضعيفة
 . (0005بمتكسط حسابي) التخطيط كأخيرا ،(0051حسابي)

 بكيفية نظر إعادة إلى بحاجة كلكنو التعميمية، المؤسسات في األزمات دارةإل نظاـ كجكد – ب
 .المعاصرة داريةاإل االتجاىات ضكء في كتطكيره تنميتو

أف درجة تقديرات عينة الدراسة حكؿ مدل تكافر متطمبات إدارة األزمات في مجاؿ  –ج 
المعمكمات في المؤسسات التعميمية كانت متكسطة في متطمبيف، كضعيفة في أربع 

 .(0051، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ المعمكمات ككؿ )متطمبات
 .(2)ـ(:7100الرضيع ) دراسة -15

زمات إلدارة األىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدم تكفر التخطيط المناسب لمجاىزية 
كالككارث لدم جياز الدفاع المدني في قطاع غزة كمعرفة مدم تكافر المعمكمات الالزمة في 

 .األزمات كالككارثالتعامؿ مع 

                                                           

 المذككر، كاقع إدارة األزمات في المؤسسات التعميمية بدكلة الككيت في ضكء االتجاىات اإلدارية المعاصرة.( 1)

ع المدني في الرضيع، مدم الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث : دراسة مسحية عمي ضباط جياز الدفا( 2)
 قطاع غزة.
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كصفي احث فييا المنيج الكاستخدـ الب ،كتقع ىذه الدراسة ضمف الدراسات الكصفية
دفاع المدني برتبة مالـز مف ضباط أجيزة ال  ن ا  ( فرد022، كتككف المجتمع الدراسي مف )التحميمي
ما عينة الدراسة فيي جميع مفردات مجتمع الدراسة الف الدراسة استخدمت أسمكب ، أفما فكؽ

 .ستبانة لجمع المعمكمات كالبيانات، كقد استخدـ الباحث أداة االالحصر الشامؿ 
 :النتائج التي تكصمت إلييا الدراسةكمف أىـ 

حيث تبيف بأف المتكسط الحسابي زمات كالككارث، إلدارة األبعممية التخطيط  التزاـىناؾ  -أ
 .%(11.22)النسبي لجميع مجاالت التخطيط بمغ

دارات عمى إلى اعتماد اإل باإلضافة، مدني بالمعمكماتىناؾ اىتماـ مف قبؿ إدارات الدفاع ال-ب
، حيث بمغ المتكسط الحسابي تكنكلكجيا الحديثة في التعامؿ مع المعمكماتاستخداـ ال

 .%(51.50النسبي لجميع فقرات مجاؿ أىمية تكافر المعمكمات)

كد برامج تدريبية كج، ك ي إدارة األزمات كالككارثىمية فاىتماـ بالتدريب كما لو مف أكجكد  -ج
فة إدارات الدفاع المدني، حيث بمغ يف في كازمات كالككارث لمضباط كالعامملمكاجية األ

 %(55.41المتكسط الحسابي النسبي لجميع فقرات مجاؿ تكفر برامج التدريب)

 .(1)ـFlin   Battown (7100:) &دراسة -16

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مصادر المعكقات التي تعيؽ مديرم األزمات مف 
لكقت، كدرجة الخطر، اك كانت معكقات االستجابة، سكاء كانت معكقات بيئية مثؿ ضغط ا

تنظيمية مثؿ البيركقراطية كتأييد القرارات، كاالتصاؿ كالمعمكمات، باإلضافة إلى المعكقات 
دارة فريؽ األزمة.                                                                    العممية مثؿ السيطرة عمى األحداث، كاتخاذ القرار، كا 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

عكامؿ الفيزيقية مثؿ التعب كالراحة كالعكامؿ النفسية مثؿ ضغكط الدكر الكسيط لمشخصية كال -أ
                             ن          ن                                          العمؿ ليا دكر في التأثير سمبا  أك ايجابا  عمى ىذه المقكمات التي تكاجو مديرم األزمات 

 في المنظمات.

ة كالتنظيمية كالعممية"، يمكف تجاكزىا باإلدارة الجيدة ي" البيئالمعكقات التي تـ تحديدىا -ب
زمات كالقدرة عمى اتخاذ القرار، مما يؤدم إلى تحسيف فاعمية استجابة اإلدارة كالحكيمة لأل

                                                           

(1)  Battown, & Flin, Crisis Management in Organizations. 
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لممستجدات ميما صغر أك كبر حجميا، كتقميؿ المعكقات التي تكاجييا المنظمات عند 
 التعامؿ مع األزمات.

 .(1)ـ(:7100الجار اهلل )دراسة  -17

العامة في منشآت القطاع ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع إدارات العالقات 
، كمدم عامؿ مع االزمات في جميع مراحمياالخاص بالمممكة العربية السعكدية كدكرىا في الت

 كفاءة كاستعداد مديرم العالقات العامة في التعامؿ مع االزمات المحتممة لمنشآتيـ.

أما المنيج المسحي ، كاستخدـ الباحث فييا ذه الدراسة ضمف الدراسات الكصفيةتقع ى
تمثؿ أكبر ( شركة 55عينة الدراسة فقد استخدـ الباحث عينة عشكائية بسيطة مككنة مف )

، أما أداة الدراسة التي استخدميا الباحث فقد كانت استمارة التي مثمت مجتمع الدراسةالشركات 
 .التي تـ تكجيييا إلي مسئكلي العالقات العامة في ىذه الشركات االستبياف 

 : إلييا الدراسةالتي تكصمت  أىـ النتائجكمف 

زمات لدم شركات العينة التي ات العامة كمشاركتيا في إدارة األانخفاض االعتماد عمى العالق-أ
 .كأف مرت بأزمة سبؽ

، كندرة إلحاؽ كتدريب مكظفييا في مجاؿ األزمات تأىيؿعدـ اىتماـ شركات العينة ب -ب
 ي المجاؿ ذاتو .منسكبي العالقات العامة فييا بفعاليات تتعمؽ ف

 زمات .عالقات العامة عمى التعامؿ مع األكجكد معكقات تحد مف قدرة ال -ج
 .(2)ـ(7101الشقر )دراسة  – 18

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى درجة ممارسة إدارات الكميات التقنية كالمينية إلدارة 
 األزمات بمحافظات غزة مف كجية نظر رؤساء األقساـ فييا.

ـ الباحث فييا المنيج الكصفي التحميمي، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع كاستخد
(، 4112/4101رؤساء األقساـ في الكميات التقنية كالمينية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي)

( استبانة، كذلؾ 15       ن                                      ( رئيسا  مف كافة التخصصات، ككاف حجـ االسترداد )21كعددىـ )
 %( مف مجتمع الدراسة.51بنسبة)

                                                           

، جيكد إدارات العالقات العامة في مكاجية األزمات: دراسة ميدانية عمى عينة مف شركات الجار اهلل( 1)
 القطاع الخاص في المممكة العربية السعكدية.

 تطكيرىا. كسبؿ األزمات إلدارة غزة بمحافظات كالمينية التقنية كمياتال إدارات ممارسة األشقر، محمد، درجة( 2)
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 ىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:كمف أ
بمغ متكسط درجة ممارسة إدارات الكميات التقنية كالمينية إلدارة األزمات بمحافظات غزة مف  -أ

%(، كمرحمة 12.5كجية نظر رؤساء األقساـ في مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر )
%(، كمرحمة استعادة 53.2%(، كمرحمة احتكاء األضرار)11.2) االستعداد كالكقاية

%( أم 12.5%(، كبمغ المتكسط الكمي لالستبانة)11.5%(، كمرحمة التعمـ)51.5النشاط)
 بدرجة متكسطة.

تسارع إدارة المؤسسة التخاذ اإلجراءات الالزمة لممارسة النشاطات االعتيادية لممؤسسة في  -ب
يرة، بمتكسط حسابي مرتبة األكلى كبدرجة كبال ، حيث احتمت تمؾ الفقرةظركؼ األزمات"

 .%(14.4) نسبي بمغ
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات ممارسة إدارات الكميات التقنية  -ج

كالمينية إلدارة األزمات بمحافظات غزة مف كجية نظر عينة الدراسة تعزل لممتغيرات )عدد 
 ييي(.سنكات الخدمة، نكع المؤسسة التعميمية، نكع التخصص في التكج

 .(1)ـ(:7101" دراسة أبك عزيز )-19

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أىـ المعكقات كالصعاب التي كاجيت كزارة الصحة 
 خالؿ إدارتيا لألزمات في قطاع غزة في ظؿ الحصار كمدل تأثير ىذه المعكقات عمى جاىزية 

 كزارة الصحة لمتعامؿ مع األزمات.

ي التحميمي، كتككف مجتمع الدراسة مف مدراء الدكائر كاستخدـ الباحث المنيج الكصف
%( 31كرؤساء األقساـ العامميف في كزارة الصحة في قطاع غزة، كتككنت عينة الدراسة مف )

 (استبانة.411( استبانة، عمى تمؾ العينة، كتـ استرداد )341مف ىذا المجتمع حيث تـ تكزيع )
 ىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:كمف أ

المتطمبات اإلدارية الالزمة لمتعامؿ مع األزمات)التخطيط، تكفير البيانات كالمعمكمات، تكفر  -أ
بدرجة مقبكلة، حيث أف المتكسط الحسابي النسبي لفقرات مجاؿ العكامؿ رار( اتخاذ الق

                                       ن             %(، كبذلؾ ال تشكؿ المعكقات اإلدارية عائقا  أثناء إدارة 53.21اإلدارية مجتمعة يساكم )
مات في كزارة الصحة في قطاع غزة في ظؿ الحصار، كلكف درجة التكافر ىذه بالكاد األز 

 تتجاكز الحد األدنى المطمكب.

                                                           

 غزة. قطاع حالة دراسة: الحصار ظؿ في الفمسطينية الصحة كزارة في األزمات إدارة أبك عزيز، معكقات( 1)
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تنظيمي، المتطمبات التنظيمية الالزمة لمتعامؿ مع األزمات )الكالء الكظيفي، الييكؿ التكفر  -ب
ات مجاؿ ، حيث أف المتكسط الحسابي النسبي لفقر بدرجة ضعيفةنظاـ اتصاؿ فعاؿ(، 

 .%(15.11العكامؿ التنظيمية مجتمعة يساكم)

مالية، الخدمات المتطمبات المادية الالزمة لمتعامؿ مع األزمات)المخصصات التكفر  -ج
حيث أف المتكسط الحسابي النسبي لفقرات مجاؿ العكامؿ المادية  بدرجة ضعيفة،المساندة( 

ة األزمات في كزارة الصحة في                ن           كىذا يشكؿ عائقا  أماـ إدار  %(،11.21مجتمعة يساكم)
 قطاع غزة في ظؿ الحصار.

 .(1)ـNeuhaus (7101:)دراسة  -20

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريؼ بالدكر الميـ لالتصاالت المتكاممة خالؿ األزمات 
براز األساليب التقنية                              ن      ن                                                 التنظيمية، حيث يمثؿ ذلؾ مدخال  حديثا  إلدارة األزمات التنظيمية، كا 

االتصاالت التي تساعد في إدارة األزمات التنظيمية، كالتي تدعـ القيادة في اتخاذ الحديثة في 
 القرارات الكفؤة خالؿ األزمة.

 ىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:كمف أ

دارة األزمة التنظيمية بنجاح، إذ تتكامؿ كافة  -أ                                                                               كجكد عالقة بيف االتصاالت المتكاممة كا 
ية كالتقنية كالبشرية لتمثؿ مخرجاتيا نمكذج اتصاالت متكامؿ األنظمة التسكيقية كالمال

دارتيا بكفاءة.                                                     يساعد عمى مكاجية األزمات التنظيمية كا 

ىمية التكاصؿ اإلعالمي في الكقت المناسب عند كقكع األزمة إذ يساعد ذلؾ في التغمب أ -ب
يؽ األزمة، حيث                                                  ن     ن        عمييا كمعالجتيا بسرعة، كما أف لممتحدث اإلعالمي دكرا  ميما  ضمف فر 

 يجب أف يككف أحد أعضائيا.
 .(2)ـMazzei Ravazzani  (7100) & دراسة -70

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية االتصاالت الداخمية أثناء األزمات مف خالؿ 
المالية العالمية ما بيف عاـ  معرفة كيؼ تتكاصؿ الشركات االيطالية مع مكظفييا خالؿ األزمة

(4115- 4112) . 

                                                           

(1)Neuhaus, Integrated Crisis Communication As New Approach in Organizational 

Crisis. 

(2) Mazzei &  Ravazzani. Manager‐employee Communication During A crisis: The 

Missing Link. 
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ما حميمي، أالمنيج الكصفي الت، كاستخدمت كتقع ىذه الدراسة ضمف الدراسات الكصفية
( شركة إيطالية ، أما 031ب )استخداـ أسمكب العينة العشكائية، حيث قدرت  عينة الدراسة فتـ

 داة االستبانة .تـ استخداميا في الدراسة فكانت أ داة التياأل
 :الدراسةلييا إىـ النتائج التي تكصمت كمف أ

ء فيـ ىنالؾ خمؿ في االتصاالت داخؿ الشركات عينة الدراسة كتمثؿ ذلؾ في سك أف  -أ
 دارة .المكظفيف لمرسائؿ الكاصمة إلييـ مف اإل

تخداـ كسائؿ اتصاالت ممتازة ىي التي تيتـ بالتنكيع في اس ف الشركات التي ليا خطةأ -ب
 .االتصاؿ فاعمية، كتستغؿ األزمات لكي تختبر االتصاؿ داخؿ الشركة

زمات ككذلؾ استخداـ سياسة ف المكظفيف كاإلدارة قبؿ حدكث األخمؽ الثقة بيالحاجة إلى  -ج
 .زمةباب المفتكح مع المكظفيف خالؿ األال

 .(1)(: 7112)الطراكنة كآخركفدراسة  -22

عمى طريقة كمنيجية التعامؿ مع األزمات األمنية في مديرية لى التعرؼ إىدفت الدراسة 
زمات كالكقكؼ ألمف العاـ األردني، إضافة إلى التعرؼ عمى المبادئ األساسية لمتعامؿ مع األا

 كاجو القادة كالمدراء في جياز األمف العاـ أثناء إدارة االزمات،عمى مختمؼ المعكقات التي ت

، كتككف ، كاعتمدت المنيج الكصفي التحميميمدراسات الكصفيةكتنتمي ىذه الدراسة ل
تـ اختيار عينة عشكائية ك ، مف العاـ االردنيكافة القيادات في جياز األراسة مف مجتمع الد
ف لدييـ كالضباط المختصيف مف رتبة رائد كما فكؽ كالذي قادة المف  فرد (011)مككنة مف 

كاستخدمت الدراسة أداة كفي المجاالت األمنية الميدانية،  زماتالخبرة في مجاؿ إدارة األ
 .بيانات الميدانيةستمارة لجمع الاال
 :الدراسة ليياإ تكصمت التي النتائج أىـمف ك 

، %(54.1أف مديرية األمف العاـ األردني تخطط إلدارة األزمات بنسبة متكسطة بمغت ) -أ
 منية.ات األزملمركنة الكافية في التعامؿ مع األكعدـ اتساـ الييكؿ التنظيمي لممديرية با

ألزمات األمنية، دارة اـ يتمقكا دكرات تدريبية في مجاؿ إل%( مف المبحكثيف 31.4أف نسبة ) -ب
 نذار المبكر الذم يركز عمى إدارة األزمات بكافة أنكاعيا.ىميا نظاـ اإلكأ

                                                           

 : دراسة ميدانية. مديرية األمف العاـ األردني:ات في المؤسسات األمنية األردنيةإدارة األزم ،الطراكنة،كاخركف (1)
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  .العاـ لمنيجية عممية في إدارة األزماتمف ىناؾ تدف ممحكظ في استخداـ مديرية األ-ج
 .Wang (7112:) (1) دراسة -23

في رفع األداء التنظيمي  الفيـ لمدكر الذم تمعبو إدارة المعرفةتحسيف  ىدفت الدراسة إلى
 زمات .خالؿ األ

قاـ الباحث بجمع البيانات الثانكية مف الكثائؽ التنظيمية كبيانات األرشيؼ كتـ إجراء 
( مفردة مف المختصيف، ككانت دراسة الحالة عمى شركة الغاز الطبيعي 02مقابالت مع )

 دارة المعرفة تقميؿ مخاطر األزمات.الكتشاؼ ىؿ مف الممكف إل
 :كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة

  زمات .                  ن            رفة تمعب دكرا ميما  في إدارة األإدارة المعأف  -أ

ة في كؿ المنظمات ليا احتياجات معرفية متنكعة تتطمب استراتيجيات إدارة معرفة مختمف-ب
 .مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات

ا إلى تبني ، كتقكدىمات في مكاجية األزمات تجعميا تعرؼ نقاط ضعفيانظخبرة الم -ج
 .ؿ امتالؾ، كمشاركة، كمؤسسية المعرفة، مما يسيمبادرات تعمـ المنظمة

 .(2)ـ(:7112اسميـ )دراسة  -24

، كتكضيح مراحؿ التعامؿ معيا في كزارة الدراسة إلى تحديد أسباب حدكث األزمةىدفت 
كالمعمكمات كاالتصاالت كالقيادة في  التخطيطكدكر ىمية ، كمعرفة أةالمالية الفمسطينية بغز 
 .التعامؿ مع األزمات

، كتككف احث المنيج الكصفي التحميميكاعتمد الب ،الدراسة مف الدراسات الكصفيةكتعد 
كزارة المالية الفمسطينية بغزة )رئيس قسـ، نائب العامة ب اإلداراتمجتمع الدراسة مف العامميف في 

فراد عينة الدراسة فاشتممت عمى جميع أ ، أمار، مدير، مدير عاـ، ككيؿ مساعد، ككيؿ كزارة(مدي
كمكظفة مف العامميف في جميع إدارات كدكائر كزارة   ن ا  ( مكظف024مجتمع الدراسة البالغ عددىـ )

 .طينية بغزةالمالية الفمس

 

                                                           

(1) Wang, Knowledge Management Adoption in Times of Crisis. 

 يـ، سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية: دراسة ميدانية عمى كزارة المالية في غزة.اسم( 2)
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 :الدراسة ليياإ تكصمت التي النتائج أىـمف ك 

، حيث أف الكزف زماتبغزة في مجاؿ التخطيط إلدارة األ ية لدم كزارة الماليةكجكد قدرة متدن -أ
ى أف اىتماـ المدراء منصب إليرجع ، %(12.10النسبي لجميع فقرات المجاؿ المذككر بمغ)

 .شكؿ ليـ خطرا فعميا نتيجة حدث مامكر التي تعمى األ

ركءة( لمحصكؿ عمى استخدمت كزارة المالية مصادر متنكعة)مرئية، مسمكعة، مق  -ب
 ف%(، مما دؿ عمى أ52.02ف نسبي بمغ)المعمكمات، حيث حصمت تمؾ الفقرة عمى كز 

ما ليا مف دكر بالمعمكمات ل ىناؾ اىتماـكما تبيف بأف  اراء أفراد العينة كانت إيجابية، 
، حيث بمغ الكزف النسبي لجميع فقرات مجاؿ المعمكمات كدكرىا في زماتفعاؿ عند إدارة األ

 .%(55.11ارة األزمات)إد

مغ الكزف النسبي لجميع ب، حيث تشكيؿ فرؽ عمؿ عند كقكع األزمات قدرة كزارة المالية عمى -ج
 .%(54.11فقرات مجاؿ تشكيؿ فريؽ عمؿ كدكره في إدارة األزمات)

 .(1)ـ(:7113الضكيحي )دراسة  -25

دني في مكاجية عالمي بالدفاع الماإلىمية التخطيط ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز أ
لعمميات مكاجية األزمات كالككارث، إعداد خطط إعالمية مساندة  األزمات كالككارث مف خالؿ
األزمات  العالقات العامة بالدفاع المدني في مكاجية إلدارةعالمي ككذلؾ التعرؼ عمى الدكر اإل

كاستنباط ، الميةجيزة االعارة العالقات العامة كاألمدم التنسيؽ كالتعاكف بيف إدكالككارث، ك 
 زمات كالككارث.خطط إعالمية لمكاجية األ

عف المنيج الكصفي التحميمي ذه الدراسة لمدراسات الكصفية، كاستخدـ الباحث ىكتنتمي 
ما مجتمع الدراسة فتككف مف العامميف بالمديرية العامة لمدفاع ، أطريؽ مدخؿ المسح االجتماعي

، ( مفردة415زارة االعالـ كعددىـ )، كالعامميف بك دة( مفر 354مدينة الرياض كعددىـ )المدني ب
%( مف 21ختار الباحث عينة عشكائية قكاميا )، كامفردة (111كبذلؾ يبمغ العدد االجمالي )

( مف العامميف في 53، ك)لمدني( مف العامميف في الدفاع ا021)، فبمغت العينةالعامميفىؤالء 
 .داة االستبانةالباحث أما أداة الدراسة فاستخدـ أ، كزارة االعالـ

 

                                                           

الضكيحي، التخطيط اإلعالمي كدكره في مكاجية الككارث كاألزمات: دراسة مسحية عمى العامميف في ( 1)
 مديرية الدفاع المدني ككزارة الثقافة كاإلعالـ في مدينة الرياض.
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 :كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة
دفاع المدني ميمة جدا لمكاجية بال عالمية المعدة مف قبؿ إدارة العالقات العامةالخطط اإل -أ

تعكف بالكفاءة كيتطمب نجاحيا اشراؾ خبراء الدفاع المدني الذيف يتم زمات كالككارثاأل
ني لتكعية المكاطنيف بإجراءات ماليا عمى تعميمات الدفاع المد، كاشتكالمقدرة في كضعيا

 .(مف خمس نقاط2015، حيث أف المتكسط الحسابي العاـ ليذا المجاؿ بمغ)األمف كالسالمة

، عالميةعامة بالدفاع المدني كاألجيزة اإلإدارة العالقات العالمي قكم بيف ىناؾ تنسيؽ إ -ب
 .( مف خمس نقاط2005ا المحكر)حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ ليذ

مي بالدفاع المدني في مكاجية عالت التي تحكؿ دكف نجاح التخطيط اإلأىـ المعكقا -ج
بمعمكمات  ، كتزكيد الجماىيري عدـ كضكح الخطة كصعكبة تنفيذىازمات كالككارث ىاأل

( لممعكؽ األكؿ، 2033، حيث جاءت االىمية النسبية لكؿ منيما بمتكسط)غير صحيحة
 .( لممعكؽ الثاني2041ك)

 .(1)(:ـ7117) Chong   & Nyawدراسة  –76
اد المنظمات المختمفة لمكاجية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كيفية كمدم استعد

ة كتعزيز نيا بحاجة ممحة إلى تفعيؿ القدرات التنظيمياألزمات، حيث تجد تمؾ المنظمات أ
زمات المتفاكتة ، كذلؾ نتيجة التعاظـ ات األالجاىزية لمتعامؿ مع األحداث المستقبمية بدرج

 السريع كالكبير في الخدمات التي تقدميا ىذه المنظمات .
داة منيج المسح كاستخدمت أكقد اعتمدت  ،مدراسات الكصفيةكتنتمي ىذه الدراسة ل

اممة في مدينة منظمة ع( 40)أما مجتمع الدراسة فتككف مف المدراء التنفيذييف لعدد ،االستبياف
 كنج ككنج الصينية.ى
 :ي تكصمت إلييا الدراسةىـ النتائج التمف أك 

 .غ ككنغ يمتمؾ خطط إلدارة األزماتفي ىكن( 40اؿ )كجكد عدد قميؿ مف المنظمات  -أ

تتضمف عنصريف ىما فريؽ  ساس المنطقي لخطة إدارة األزمات كمحتكياتيا الييكميةاأل -ب
 .صاالت األزمكيةزمات كخطة االتإدارة األ

 

                                                           

(1) Chong,& Nyaw, Services Managers’ Awareness Of Crisis Management: Attitudes 

and Preparation. 
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 لمحكر الثاني: الدراسات التي تتناكؿ إدارة المؤسسات الصحفية كاإلعلمية:ا
  .(1)ـ(:7104كافي )دراسة  -72

مستكل الرضا الكظيفي لدل العامميف في مؤسسات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
كذلؾ التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف بعض العكامؿ الذاتية كاإلدارية ك اإلعالـ في قطاع غزة، 

 كالمينية، كبيف الرضا الكظيفي.

ث استخدـ الباحث المنيج المسحي، كتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الكصفية، حي
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المؤسسات اإلعالمية داخؿ قطاع غزة، كالبالغ ك 

كقد استخدـ  ( مفردة،411       ن                                        ( صحفيا ، كتـ أخذ عينة عشكائية بسيطة منيـ بحجـ )111عددىـ )
 الباحث أداة االستبانة في جمع المعمكمات.

 لنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:كمف أىـ ا

أىـ العكامؿ التي تحقؽ الرضا الكظيفي لمعامميف في المؤسسات اإلعالمية الفمسطينية، كليا  -أ 
ات كالبدالت تأثير عمى األداء الميني، ىي الجكانب االقتصادية المتمثمة في الحكافز كالعالك 

 المالية.

العامؿ الثاني في الرضا الكظيفي لمعامميف في المؤسسات اإلعالمية الفمسطينية ىي  -ب 
العكامؿ الذاتية لممكظفيف، كتمثمت في مكانة العمؿ في المجتمع، كالطمكحات الشخصية، 

 كالعالقات االجتماعية المميزة بيف العامميف كالنخب االجتماعية.

العامميف في المؤسسات اإلعالمية مف رؤساء كزمالء كعالقة ذلؾ بالرضا كأثره العالقة بيف  -ج
 عمى األداء الميني جاءت مرضية كامتازت بالكد كالتعاكف.

 .(2)ـ(:7107أفمميف )دراسة  -71

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة التحكالت التي طرأت عمى مؤسسات 
ي كالتحرير كاإلدارة بصفة شاممة، ككذلؾ استكشاؼ كاقع الصحافة المكتكبة عمى المستكم التقن

                                                           

 الميني.  األداء عمى كأثره الفمسطينية اإلعالـ مؤسسات في العامميف لدل الكظيفي كافي، الرضا ( 1)

الجرائد الكطنية إلى غاية  أفمميف، إدارة مؤسسات الصحافة المكتكبة في الجزائر دراسة مسحية لعينة مف( 2)
 .4104مام / جكاف 
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التسيير كاإلدارة في مؤسسات الصحافة المكتكبة في الجزائر، كتنتمي الدراسة لمبحكث الكصفية، 
كاستخدـ الباحث المنيج المسحي كالمنيج التاريخي، أما بالنسبة ألداة الدراسة فقد استخدـ 

ابمة، أما عينتيا فقد اختار الباحث العينة بشكؿ قصدم الباحث أداتيف، ىما: المالحظة كالمق
 كاختارىا كفؽ معايير خاصة بممكية المؤسسة كأقدميتيا فكقع اختياره عمى أربعة جرائد، ىي:

جريدة " الشعب " المتأسسة عاـ ك  ممكية عامة ذات   1985جريدة " اكريزكف" كالمتأسسة عاـ 
جريدة " ك  ذات ممكية خاصة  1992" المتأسسة عاـ جريدة " ليبرتي ك  ذات ممكية عامة   1962

 ذات ممكية خاصة.  1990الخبر " المتأسسة عاـ 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

                                         ن                                  ن اإلدارة الصحفية تعمؿ في حالة الطكارئ دائما  في ظؿ غياب تنظيـ دقيؽ، كأيضا نظرا   -أ
قط أماـ العدد كالتخطيط يعني شيء صغير ف لطبيعة المينة، كبالتالي كثرة المشاكؿ اليكمية

 .الكبير مف المشاكؿ

اعتمدت كؿ الجرائد مكضكع الدراسة المنيج العممي في اإلدارة، حيث أدركت أىمية المنيج  -ب
 ، خاصة فيما يتعمؽ بالييكؿ التنظيمي .جاح المؤسسة باستخداـ ىذا المنيجالعممي في ن

نب التكنكلكجيا الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿ مف خالؿ اىتمت الجرائد مكضكع الدراسة بجا - ج
نشاء قسـ خاص بالمعمكماتية مع استعماؿ مختمؼ                                                                       إدخاؿ شبكات معمكماتية، كا 

خراج الجريدة .                                                   التكنكلكجيات الحديثة في الطباعة كا 
 .(1)ـ(:7101الدليمي ككامؿ )دراسة  -72

كعممية إدارتيا كأنماطيا  ىدفت الدراسة إلى معرفة المسار الحالي لممؤسسة اإلعالمية
القيادية مف خالؿ معرفة حدكد كأسمكب القيادة الصحفية، كالمشكالت التي تكاجييا، ككذلؾ 
معرفة حدكد تحقيؽ أساليب أنماط القيادة اإلدارية، كالتعرؼ عمى تأثير كعالقات حدكد العممية 

ات لمعكقات العمؿ في اإلدارية عمى أداء العمؿ في المؤسسة اإلعالمية، ككضع بعض المعالج
 الكصفية . البحكث ضمف الدراسة المؤسسة اإلعالمية كانعكاسيا عمى أداء العامميف، كتقع

 

 
                                                           

 الدليمي، ككامؿ، القيادة اإلدارية في المؤسسات اإلعالمية. (1)
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 :الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج كمف أىـ

اليات  كتحديد اإلعالمي العمؿ شؤكف تتكلى التي اإلدارة تمؾ ىي اإلعالمية، اإلدارة فإ -أ
المتاحة  كاإلمكانات الطاقات كتكجيو ترشيد نحك مكجو يتعاكن سمكؾ عبر عممو كسياقات
 .معيا كالمتعامميف فييا العامميف مصالح كمراعاة اإلعالمي الكسيمة ىدؼ لتحقيؽ

 العمؿ اإلدارم، ألداء ضركرة يخمؽ مما بالتنسيؽ، يتصؼ أف يجب المتخصص العمؿ إف -ب
 قائمة اإلعالمية حالة المؤسسة في اإلدارة فإف لذا ، اإلعالمي العمؿ عمى ينطبؽ ما كىذا

 .ليا عمؿ أم اإلعالمية المؤسسة تؤدم لف بدكنيا

االستعداد : ىما أساسييف، ركنيف تكفر إلى يحتاج اإلعالمية اإلدارة في القيادم العمؿ -ج
 .أخرل جية مف كالتدريب النظرم كاإلعداد جية، مف التطبيقية كالخبرة الشخصي

 .(1)ـ(:7101ثريا )دراسة  –41

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الخطط كاألىداؼ المكضكعة مف قبؿ إدارة القناة زمف 
الحرب، كمعرفة كيؼ نجحت إدارة اإلعالـ المقاكـ في إدارة اإلمكانات البشرية كالمادية، كمعرفة 

 الدكر المطمكب مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ زمف الحرب.

احث المنيج التحميمي، كتمثؿ مجتمع لمدراسات الكصفية، كاستخدـ البكتنتمي الدراسة 
( 301الدراسة في فئتيف األكؿ: جميع العامميف في الفضائية حيث يبمغ العدد االجمالي )

مكظؼ، كالفئة الثانية: فيي جميع العامميف في الفضائيات كككاالت األنباء العاممة في قطاع 
ما ، ألدل كزارة اإلعالـ                                    ن                   غزة سكاء كانت عربية أك أجنبية، كأيضا  اإلعالمييف المسجميف 

بخصكص عينة الدراسة فقد استخدـ الباحث العينة القصدية المتمثمة بجميع رؤساء األقساـ 
( مف الذيف كانكا يعممكف خالؿ فترة الحرب، 2(، كجميع رؤساء الشعب كعددىـ )44كعددىـ )

مييف " المراسميف" ، أما عينة الدراسة الثانية فاقتصرت عمى اإلعال ن ا  ( مكظف30فأصبح اإلجمالي )
مفردة، أما أداة الدراسة فقد استخدـ  (12في المجاؿ اإلعالمي، كقد بمغ عدد مفردات العينة )

الباحث أداتيف المقابمة كاستخدميا مع االدارة العميا كالكسطي ككنيـ قامكا بالتخطيط كرسـ 
ي كالثالث كالمتمثمة السياسات العامة كاإلشراؼ عمى العمؿ، كاالستبانة الخاصة بالمجاؿ الثان

 بمكظفي الفضائية كاإلعالمييف.

 

                                                           

 ثريا، إدارة اإلعالـ المقاـك زمف الحرب: فضائية األقصى حالة عممية.( 1)
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 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

 ليا بنسبة كبيرة. تأف قناة األقصى الفضائية استطاعت تحقيؽ أىدافيا التي خطط -أ

حيث كانت  نجحت إدارة القناة في إدارة اإلمكانيات البشرية كالمادية بطريقة جيدة، -ب
مما أسيـ في بقاء الصكرة أماـ المشاىد إلى حد  (3.5%( كبمتكسط حسابي)15.3النسبة)
 كبير.

حققت القناة أىدافيا المختمفة المتعمقة بتعزيز الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة كتعزيز  -ج
ـ كالشارع العربي كالغربي كالضغط عمى دكلة 0225النصرة كالتأييد في الداخؿ المحتؿ عاـ 

%(، كبمتكسط 12كقؼ الحرب عمى غزة بنسبة جيدة، حيث كانت النسبة)ؿ لاالحتال
 (.3.1حسابي)

 .(1)ـ(:7101حماد )دراسة  -40
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الحصار اإلسرائيمي عمى اإلعالـ الفمسطيني في 
قطاع غزة، كالكشؼ عف األساليب التي تستخدميا قكات االحتالؿ ضد الصحفييف كالمؤسسات 

 الفمسطينية عامة كقطاع غزة خاصة. عالمية العاممة في األراضياإل
كتنتمي ىذه الدراسة لمدراسات الكصفية، كاستخدـ الباحث فييا منيج المسح، كتـ اختيار 

       ن                                                               ( صحفيا ، أما أداة الدراسة فاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع المعمكمات 51عينة بمغت )
 كالبيانات مف عينة الدراسة .

 أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:كمف 
بالحصار اإلسرائيمي  تتأثر في المجاؿ االعالمي في قطاع غزة أف جميع المؤسسات العاممة  -أ

حيث بمغ المتكسط الحسابي  ،اع غزة بغض النظر عف طبيعة عممياالمفركض عمى قط
حصار اإلسرائيمي كما أشارت الدراسة إلى التأثير السمبي كالخطير لم %(،15.15النسبي)
%( مف المبحكثيف 55، حيث رأم أكثر مف )عالـقطاع غزة كانعكاسو عمى كسائؿ اإل عمى

 .أف الحصار اإلسرائيمي إجراء غير قانكني ضد المؤسسات اإلعالمية في قطاع غزة
المؤسسات اإلعالمية تعاني مف االفتقار إلى المعدات الصحفية جراء عدـ السماح بدخكؿ  - ب

حيث بمغ الكزف  زمة لمبث كالتصكير كغيرىا مف متطمبات العمؿ الصحفي،المعدات الال
 .%(50.55النسبي لتمؾ الفقرة)

                                                           

 حماد، أثر الحصار اإلسرائيمي عمى كسائؿ اإلعالـ في قطاع غزة. ( 1)
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احتؿ مجاؿ االنتياكات اإلسرائيمية ضد الصحفييف كالمؤسسات اإلعالمية في قطاع غزة  -ج
 .%(50.12المرتبة األكلى بكزف نسبي ) 

 .(1)ـ(7112العلكيف )دراسة  -47

 المؤسسات في األداء عمى االتصاؿ تكنكلكجيا أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه تىدف
تمؾ المؤسسات،  داخؿ األداء تطكير في االتصاؿ تكنكلكجيا تسيـ بو الذم اإلعالمية، كالدكر

، كتنتمي شباعاتكاالالدراسة عمى نظريتيف ىما: نظرية االعتماد كنظرية االستخدامات  تكاعتمد
كاستخدـ الباحث المنيج التحميمي بيدؼ تشخيص الفركؽ بيف الدراسة لمدراسات الكصفية، 
 تقديرات أفراد عينة الدراسة.

أما عينة الدراسة فقاـ الباحث باختيارىا مف كال الجنسيف باستخداـ طريقة العينة 
      ن مكظفا   (311) الدراسة عينة بمغت حيث %(41) بمغت العشكائية الطبقية كبشكؿ تناسبي بنسبة

      ن  مكظفة  . (015)ك      ن مكظفا ، (024) بكاقع       ن كمكظفة  

 :الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج كمف أىـ

أف المتكسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى جميع الفقرات الخاصة بمجاالت  - أ
 كمجاؿ التنظيـ، كمجاؿ التخطيط، مجاؿ)كىي أداء مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية

 كمجاؿ اإلنتاجية، كمجاؿ البشرية، المكارد كمجاؿ القرار، تخاذا كمجاؿ كالتقكيـ، المتابعة
، 4.05، 4.02، 4.05، 4.02) بمغت حسابية بمتكسطات ،، قد جاءت إيجابية(األداء كفاءة
 .حسب الترتيب(. 4.00، 4.05، 4.43

، ( درجات3( مف أصؿ)4005جاء مجاؿ " التنظيـ" في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي بمغ) - ب
 .                                            ن             ف مستكم تقييـ أفراد عينة الدراسة كاف ايجابيا  كبدرجة كبيرةعني أكىك ما ي

كجكد أثر الستخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ في مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية في مجاؿ  - ج
التخطيط كمجاؿ التنظيـ كمجاؿ المتابعة كالتقكيـ ككذلؾ مجاؿ اتخاذ القرار كمجاؿ المكارد 

 جاؿ كفاءة األداء .البشرية كمجاؿ اإلنتاجية كم

 

 
                                                           

جيا االتصاؿ كعالقتيا بأداء المؤسسات اإلعالمية : مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية العالكيف، تكنكلك ( 1)
        ن أنمكذجا .
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 .(1)ـ(:7112آؿ سعكد)دراسة  – 44

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر أجيزة اإلعالـ المحمية أثناء األزمات األمنية ، 
كبياف مدل التنسيؽ بيف القائميف عمى األجيزة اإلعالمية كمسئكلي اإلعالـ األمني أثناء األزمة 

عامميف في أجيزة االعالـ المحمي أثناء تغطية االزمات األمنية، كبياف المعكقات التي تكاجو ال
 االمنية المحمية.

كتنتمي الدراسة لمدراسات الكصفية، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كبالنسبة 
                                                            ن                          لعينة الدراسة فقد استخدـ الباحث أسمكب الحصر الشامؿ كذلؾ نظرا  لمحدكدية عدد أفراد مجتمع 

 احث أداة االستبانة لجمع المعمكمات كالبيانات.الدراسة، كاستخدـ الب

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

ىناؾ تكافؽ بيف المبحكثيف عمى ضركرة كجكد تنسيؽ بيف القائميف عمى األجيزة اإلعالمية  -أ
( 3025، حيث بمغ المتكسط الحسابي الكمي)كمسئكلي اإلعالـ األمني أثناء األزمة األمنية

 .(1مف)

كجكد تفاكت في مكافقة أفراد الدراسة عمى كفاءة األجيزة اإلعالمية المحمية في القياـ  -ب
 .(1( مف)3015، حيث بمغ المتكسط الحسابي الكمي)بدكرىا في التعامؿ مع األزمات األمنية

كجكد تفاكت في مكافقة أفراد الدراسة عمى المعكقات التي تكاجو العامميف في األجيزة  -ج
، حيث تراكحت متكسطات مكافقة أفراد الدراسة مية المحمية عف تغطية األزمة األمنيةاإلعال

 .(1مف  2041إلى  3042ما بيف )

 .(2)(:7116الحكش )دراسة  -34

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف نكعية كخصائص االتصاؿ، كتنظيمو السائد في 
ؿ بيف مختمؼ أقساـ المؤسسة، المؤسسة كاكتشاؼ مدم أىميتو في تحقيؽ مطمب التكازف كالتكام

باإلضافة إلى إيجاد نكع مف التعاكف كاالنسجاـ بيف المجمكعة العاممة في المؤسسة كالكشؼ عف 
 نكعية العالقات القائمة بيف األقساـ اإلنتاجية كاألقساـ اإلدارية.

                                                           

 اؿ سعكد، دكر األجيزة اإلعالمية في التعامؿ مع األزمات األمنية.( 1)

 – باتنو -الحكش، االتصاؿ كتأثيره عمى تنظيـ المؤسسة اإلعالمية : دراسة ميدانية بمؤسسة إذاعة األكراس( 2)
                ن الجزائر أنمكذجا .
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دـ كاستخدـ الباحث منيج " دراسة الحالة"، كاستخكتنتمي ىذه الدراسة لمدراسات الكصفية، 
كانت دراسة مجتمع ، كالعينة كأداة المقابمة كأداة االستمارة الباحث ثالثة أدكات ىي: المالحظة

 "، كذلؾ بسبب صغر حجـ التنظيـ في المؤسسة المدركسة.البحث بأكممو "الحصر الشامؿ
 :الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج كمف أىـ

تصاؿ الرسمي النازؿ، كالصاعد، كاألفقي، أف االتصاؿ الرسمي أخذ ثالثة أشكاؿ، كىي: اال -أ
 كالذم تميز بالنجاعة كالمركنة كعدـ التصمب، باإلضافة إلى كجكد اتصاؿ غير رسمي.

تستعمؿ المؤسسة عدة قنكات لالتصاؿ كالتكاصؿ مع العماؿ، ىي: اإلعالنات بالدرجة  -ب
ـ حفالت أثناء االكلي، تمييا الرسائؿ، ثـ المشرؼ، كقناة غير مباشرة تتمثؿ في، تنظ

 المناسبات بحضكر المدير المسئكؿ . 

عمى أف عممية  اؿ في المؤسسة، حيث أجمع المكظفكفىناؾ انعداـ تاـ لعكائؽ االتص -ج
 االتصاؿ جيدة، كلكف عممية تأثير العامؿ عمى المشرؼ ضعيفة نكعا ما. 

 .(1)ـ(:7112دراسة حمزة ) -35

ات في كسائؿ عمؿ المؤسسات اإلعالمية ىدفت الدراسة إلى تكظيؼ نظـ إدارة األزم
كطرقو في تغطية األزمات، كمعرفة أطر عمؿ القنكات التمفزيكنية اإلخبارية في ظؿ األزمات 
كالحركب، كما ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ المشكالت التي تعترض العمؿ االعالمي خاصة 

 عمؿ القنكات التمفزيكنية االخبارية خالؿ الحركب كاألزمات.

مي ىذه الدراسة إلى الدراسات الكصفية التحميمية، كاستخدـ الباحث فييا المنيج كتنت
المقارف، كتككف مجتمع الدراسة مف العامميف في قناة أبك ظبي مف الصحفييف كالمصكريف الذيف 

 شارككا في تغطية الحرب في أفغانستاف كالعراؽ، أما أداة الدراسة فكانت االستبياف كالمقابمة.
 لنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:كمف أىـ ا

القنكات العربية خاصة قناة أبك ظبي، استطاعت كسر الحصار كاالحتكار المذيف فرضتيما  -أ
المؤسسات اإلعالمية الغربية عمى اإلعالـ العربي، كأكدت جدارتيا بيف كسائؿ اإلعالـ 

 العالمية في تغطيتيا لمحربيف.

صرار القنكات الع -ب  ربية عمى أداء ميمتيا في الشيكر األخيرة مف الحرب.                               تراجع عزيمة كا 

                                                           

، إدارة األخبار في القنكات التمفزيكنية في أكقات األزمات: دراسة حالة ، تجربة قناة أبك ظبي في حمزة( 1)
 تغطية الحرب في  أفغانستاف كالعراؽ.
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تراجع حدة المعارؾ كاتجاه العراؽ كافغانستاف إلى االستقرار، كالتكاليؼ المالية الباىظة  -ج
لمتغطيات الصحفية، كانت مف أىـ مسببات فتكر كتراجع أداء تمؾ القنكات عف تغطية 

 الحربيف.

 الدراسات السابقة الستفادة مف

زمات في األ عرؼ عمى الدراسات التي تناكلت إدارة المؤسسات الصحفية ككذلؾ إدارةالت -0
 .، كطرؽ معالجتياككيفية تناكليا لممشكمة كصياغتياالمؤسسات 

 .المناسبة ليذه الدراسةدكات كاأل ،التعرؼ عمى مناىج الدراسة كالعينات -4

 .إلييا الدراسة سعىىداؼ التي تاؤالت الدراسة بشكؿ عممي يحقؽ األصياغة تس -3

لباحث بأىمية مكضكع الدراسة، كساعدتو عمى دعمت الدراسات السابقة بمحكرييا إحساس ا -2
الدراسات القميمة في ىذا المضمار، مف كضح لمكضكع دراستو التي تعد تككيف صكرة أ

 .خاصة في فمسطيف

التي  در العممية، ككذلؾ المصااإلطار المعرفي لمدراسات السابقةالباحث مف  استفاد  -1
 .استندت عمييا تمؾ الدراسات

تفسير  ، كمف ثـالمقارنة بيف نتائج تمؾ الدراسات كنتائج الدراسة الحاليةاإلفادة منيا في  -5
ف   ٌ مك  تالفات كالتشابو في النتائج بما ، كمعرفة االخ                      ن       ن النتائج بشكؿ أكثر عمقا  ككضكحا  

 .مف الخركج بتكصيات مفيدة ككاضحة الباحث

، كترتيبيا ككيفية بنائيا ،دكات البحثية المستخدمة في جمع المعمكماتستفادة مف األاال  -1
 .ي اعتمدت عمييا الدراسات السابقةكالت

 

  :المشكمة عمى الستدلؿ     ن       ثانيا  ػػػػػ 
 كتكجياتيا بتخصصاتيا الفمسطينية الصحفية المؤسسات ألداء الباحث متابعة خالؿ مف

كاالنعكاسات المختمفة المباشرة  ـ،2014عاـ غزة قطاع عمى سرائيمياإل العدكاف أثناء المختمفة
مف حركة  كغير المباشرة لذلؾ العدكاف عمى أداء تمؾ المؤسسات كالعامميف بيا، مثؿ الحد

مف الحصار كذلؾ ك  ،حداثاألكلساحات  ،عمميـمكصكؿ ألماكف الصحفييف كعدـ قدرتيـ ل
الكرؽ عالـ مثؿ الضركرية لعمؿ قطاع اإل لمستمزماتالمفركض عمى القطاع كمنع دخكؿ ا

الخشية مف استيداؼ مقرات كمباني ك  ،خرلالمكجستية األكاألحبار كالمعدات الصحفية ك 
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كالتشكيش عمى ترددات اإلذاعات المحمية، كاختراقيا، كقرصنة  ،المؤسسات الصحفية كسياراتيا
  ن ا  كاختالف  ن ا  تباين ىناؾ بأف حثالبا الحظ ،كغيره مف خالؿ كؿ ذلؾ مكاقع الككاالت اإلخبارية،

كدرجة  الميني أدائيا في ككذلؾ العدكاف، أثناء لألزمة المؤسسات تمؾ إدارة في  ن ا  كمتفاكت  ن ا ،كاضح
 درجة أف الفترة، لتمؾ كمعايشتو مشاىداتو خالؿ كمف الباحث الحظ كما ،تأثره بتمؾ العكامؿ

، اإلدارممو كخاصة عمى المستكل مف حيث القدرة عمى مكاصمة العمؿ مف عد اختمفت، التأثر
 .الذم أثر بدكره عمى األداء الميني

 بحث لعممية بحاجة مشكمة كجكد الباحث أدرؾ حيث الدراسة فكرة جاءت ىنا مف  
 كالنجاح لالستمرارية      ن أساسا   يعد كالميارات، كالعبر التجارب مف االستفادة كأف خاصة كتقصي،
 .كالتميز

مؤسسات  (2)مسؤكلي  اسة استكشافية عمى عينة مفبإجراء در  كعميو قاـ الباحث
صحفية تعمؿ في قطاع غزة ىي)صحيفة فمسطيف اليكمية، صحيفة الرسالة نصؼ األسبكعية، 

مبحكثيف مف تمؾ ( 01)اختيار ستقالؿ األسبكعية، مجمة السعادة الشيرية(، كتـ صحيفة اال
 مجمة السعادة في الفترةمبحكثيف مف كؿ صحيفة كمبحكث كاحد مف ( 3) المؤسسات بكاقع

الباحث تتمثؿ في  إلييا ، كأىـ النتائج التي تكصؿـ04/5/4101ـ، كحتي 5/5/4101 الزمنية
 :اآلتي

أجاب  األزمات لمكاجية المسبقة الخطط بإعداد الدراسة عينة الصحؼ بقياـ يختص فيما -0
 كجاءت ، بشدة ؽبمكاف أجابكا لمذيف% 31 نسبة تمتيا ،%11 بنسبة بمكافؽ ارائيـ المستطمعة

 كخطط تدريبية برامج بكجكد يتعمؽ فيما المبحكثيف كاجابات ، أما اراء%41 المحايديف نسبة
 فقد األزمات، إلدارة آلخر حيف مف كتطكيرىا مراجعتيا يتـ الدراسة عينة الصحؼ في كافية
 سرعةل اليات لكجكد بالنسبة لممحايديف، أما% 01 نسبة تمتيا ،%21 المكافقيف نسبة جاءت
 المستطمعة أجاب فقد الدراسة، عينة الصحؼ في المفاجئة األزمات مكاجية خطط تفعيؿ
 . كمحايد بشدة مكافؽ مف لكؿ% 01 نسبة تمتيا ،%51 بنسبة بمكافؽ ارائيـ

 نسبة كانت فقد األزمات، أثناء الدراسة عينة الصحؼ إدارة في التنظيـ الستخداـ بالنسبة -4
 تنسيؽ كجكد ، كبخصكص% 31 محايديف كانكا مف نسبة ينماب ،%11 بالمكافقة أجابكا مف
 أجاب فقد األزمات، كقكع أثناء األخرل المؤسسات كبيف الدراسة عينة الصحؼ بيف

 ،%41 بنسبة عالي التنسيؽ فكبأ ،%11 بنسبة متكسط التنسيؽ باف ارائيـ المستطمعة
، %01 نسبتيـ كانت يؽتنس يكجد ال نوبأ جابكاأ كمف ،%41 بنسبة محدكد التنسيؽ فكبأ
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 بنسبة ارائيـ المستطمعة أجاب فقد األخرل، المؤسسات مع التنسيؽ بكقت يتعمؽ فيما أما
 قبؿ يككف التنسيؽ فأ عمى أجابكا% 41 كنسبة زمة،األ أثناء يككف التنسيؽ فأ عمى% 11

 .األزمة بعد يككف% 01 كنسبة األزمة،

 فالمبحكثك  جابأ فقد األزمة، كقكع ثناءأ فعاؿ بدكر العينة صحؼ إدارة لقياـ بالنسبة -3
 غير كاف لمف% 01 كنسبة بشدة، كافقكا لمف% 41 نسبة تمتيا ،%11 بنسبة بمكافؽ

 كتنفيذ العمؿ إلدارة الدراسة صحؼ لدم متخصص عمؿ فريؽ كجكد مكافؽ، كبخصكص
 بنسبةك  ،% 11 نسبتو بما بمكافؽ ارائيـ المستطمعة أجاب فقد األزمات، كقكع أثناء المياـ
 المكافقيف، كفيما كغير بشدة لممكافقيف% 01 بمغت متساكية كبنسبة       ن محايدا ، كاف لمف% 31

 مياـ تنفيذ كيفية عمى الصحفية الككادر بتدريب        ن اىتماما   الدراسة صحؼ بإيالء يختص
 كاف كمف ،%51 بنسبة المكافقة عمى ارائيـ المستطمعة فأجاب األزمات، أكقات في عمميـ
 المتبقية بالنسبة المكافقيف كغير بشدة المكافقيف نسب كتساكت ،%41 نسبتو بمغت       ن محايدا  
 بمركنة تتمتع العينة لصحؼ التنظيمية اليياكؿ كانت إذا بما يتعمؽ ، كفيما%01 كىي
 النسب فتراكحت األزمات، أكقات في عمميـ مياـ تنفيذ مف الصحفية الككادر تمكف كافية
 . لممحايديف أخرم% 01ك ، بشدة ممكافقيفل% 01ك ، لممكافقيف ،%51 بيف ما

 العمؿ بمتابعة يختص فيما الدراسة عينة الصحؼ لدم فعاؿ رقابة نظاـ لكجكد بالنسبة -2
 نسبتيـ ما اختار بينما ،%11 بالمكافقة أجابكا مف نسبة كانت األزمات، أثناء المياـ كتنفيذ
 بغير أجابكا لمذيف كانت% 01 كنسبة محايد، الفئة عمى ارائيـ المستطمعة مف% 41

 كمدم الصحفييف، كأداء عمؿ بمتابعة الدراسة صحؼ باىتماـ يختص مكافؽ، كفيما
 عمى فالمبحكثك  جابأ فقد األزمات، أثناء كالسالمة األمف شركط تطبيؽ عمى محافظتيـ

 منيما، أما لكؿ% 41 بمغت متساكية بنسب كمحايد بشدة كمكافؽ ،%51 بنسبة مكافؽ
 أثناء لمتعامؿ المعتمدة الخطط بتطبيؽ االلتزاـ لمدم الدراسة صحؼ لمراقبة بالنسبة
 إجابتيـ في المحايديف نسبة كانت بينما ، بالمكافقة المبحكثيف مف% 11 أجاب فقد األزمات

 % .01 بنسبة المكافقيف غيرك  ،41%

 ناءأث البشرية كالككادر كاألقساـ الدكائر أداء بتقييـ الدراسة صحؼ باىتماـ يتعمؽ فيما -1
 أجاب مف بينما ، بالمكافقة جابكاأ ارائيـ المستطمعة مف% 51 نسبتو ما فأ نجد األزمات،
التكالي،  عمىمكافؽ  كغير بمحايد أجابكا لمذيف% 01ك ،%41 نسبتو ما بشدة بالمكافقة

 لالستفادة كفاعميتيا األزمات، إدارة كبرامج خطط لكفاءة الدراسة صحؼ تقييـ كبخصكص
 جابكاأ المبحكثيف مف% 51 نسبة أف فتبيف ، المستقبمية األزمات مع ؿالتعام في منيا
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 ارائيـ، المستطمعة مجمؿ مف% 41 نسبتو ما بشدة بالمكافقة أجابكا مف بينما بالمكافقة،
 مف المتبعة باألساليب يتعمؽ المكافقيف، كفيما كغير المحايديف مف لكؿ% 01 نسبة تمتيـ
 مف% 51 أجاب عممية، منيجية إلى تستند كىؿ زماتاأل أثناء العينة صحؼ إدارة قبؿ

 نسبة بينما لممحايديف، ذىبت األصكات مف% 31 كنسبة ، بالمكافقة ارائيـ المستطمعة
 صحؼ إدارات العتماد مكافقيف، كبالنسبة غير كانكا ارائيـ المستطمعة مجمؿ مف% 01

 كاألمر الشخصي لالجتياد يستند كالذم األزمات، إدارة في التقميدم المنيج عمى الدراسة
 المجمؿ مف% 21 كبنسبة ، ارائيـ المستطمعة مف% 11 نسبتو ما بمكافؽ أجاب ، الكاقع
 . لممحايديف% 01 كنسبة المكافقيف، لغير ذىبت

 كفاعمية بمكضكعية تتخذ كىؿ الدراسة، صحؼ إدارات قبؿ مف القرارات اتخاذ بخصكص -5
% 41 كبنسبة بالمكافقة، ارائيـ ستطمعةالم مف% 11 نسبتو ما أجاب األزمات، أثناء

 ذلؾ، كفيما عمى بشدة مكافقتيا عف فعبرت% 01 كىي المتبقية النسبة ماأ بالمحايديف،
 زمات،األ أثناء كتغيب تختمط الدراسة صحؼ إدارات لدم األكلكيات كانت إذا بما يتعمؽ
 بينما ،% 31 كانت إجابتيـ في المحايديف كنسبة ، مكافؽ بغير أجابكا% 11 نسبة فأ نجد
 كانت كالمكافقيف ارائيـ، المستطمعة مف% 01 نسبتو ما شكؿ بشدة مكافؽ غير كاف مف

 الدراسة صحؼ إدارات داخؿ القرار اتخاذ عممية بككف يتعمؽ كذلؾ، كفيما% 01 نسبتيـ
 بالمكافقة، ارائيـ المستطمعة مف% 21 فأجاب غيرىـ، دكف محدديف أشخاص عمى تقتصر
 ارائيـ المستطمعة اثر كلىاأل النسبة مف النقيض كعمي% 21 المذككرة ةالنسب كبنفس
بالمحايد، % 01ك بشدة، بالمكافقة% 01 نسبتو ما جابأ بينما مكافؽ، بغير اإلجابة

 صحؼ داخؿ األزمات بإدارة المتعمقة القرارات اتخاذ عند الالمركزية استخداـ كبخصكص
 النسبة كنفس بالمكافقة، اجابكا ارائيـ لمستطمعةا مف% 31 نسبتو ما فأ تبيف فقد الدراسة،

 بنفس المكافقيف كغير ،%41 نسبتيـ كانت بشدة المكافقيف بينما بالحياد، جابكاأ% 31
 % .41 بنسبة أم كذلؾ، النسبة

 العدكاف أزمة أثناء بفاعمية العمؿ إدارة مف تمكنت الدراسة صحؼ ككف بخصكص -1
 بينما بالمكافقة، ارائيـ المستطمعة مف% 21 أجاب ـ،4102 عاـ غزة عمى سرائيمياإل
 اإلدارم األداء مستكم عمى ثرأ العدكاف بككف يتعمؽ المكافقة، كفيما بغير% 01 جابأ

 المبحكثيف مف% 51 أجاب الصدكر، في استمراريتيا ىدد بشكؿ الدراسة صحؼ داخؿ
 .مكافؽ بغير% 41ك بشدة، بالمكافقة% 41 نسبتو ما جابكأ بالمكافقة،
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 مف العدكاف أثناء طبيعي بشكؿ الدراسة صحؼ مباني داخؿ العمؿ الستمرارية بالنسبة اأم -5
 إذا بنعـ، كفيما جابكاأ% 41 كنسبة ،(ال) بالنفي المبحكثيف مف% 51 جابأ عدمو،
 بيدؼ الصحؼ تمؾ مباني غير أخرم أماكف ككفرت الدراسة صحؼ إدارات أكجدت
 . بال% 01ك ، بنعـ% 21 نسبتو ما ابأج العدكاف، أثناء الصحفي العمؿ مكاصمة

 أثناء الكرقية طبعاتيا إصدار مف الدراسة صحؼ تمكنت التي الزمنية بالفترة يتعمؽ فيما -2
 كبنسبة أياـ،( 01-0) الفترة عمى باإليجاب% 51 جابأ     ن يكما ، 10 استمر الذم العدكاف

،( 31-40) بيف ما الفترة عمى% 31  .يكـ( 21-30) بيف ما الفترة عمى% 01 كبنسبة يـك

 كانت العدكاف، فترة طيمة االلكتركنية طبعاتيا إصدار مف الصحؼ تمكف كبخصكص -01
 نسبيـ كانت المكافقيف كغير كالمحايديف المكافقيف بينما% 11 بشدة المكافقيف نسبة

 .منيا لكؿ% 01 كىي متساكية

 مف كافف الكرقية نسختيا إصدار مف الصحؼ تمكف عدـ إلى أدت التي سباباأل عف أما -00
 تكقؼ كلياأل بالدرجة كأىميا، أغكارىـ سبر عند المبحكثيف ساقيا التي سباباأل أبرز

 تالىا الصحفييف، كالمخرجيف المحرريف حركة صعكبة ككذلؾ ،العمؿ عف المطابع
 الصحيفة، إدارة قرار سباباأل اخر في جاء ثـ الصحؼ، مباني استيداؼ مف الخكؼ
 .المطبكعة عداداأل تكزيع انيةمكإ تعذر ىمياأ مف أخرم كأسباب

  :الدراسة مشكمة     ن        ثالثا  ػػػػػػ 
 أثناء الفمسطينية الصحفية المؤسساتمشكمة الدراسة في التعرؼ عمى كيفية إدارة  تتحدد

ـ، كانعكاسات العدكاف عمى األداء الميني لتمؾ 4102أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
ىناؾ خطط عمؿ مسبقة أك إجراءات محددة تتبعيا تمؾ  المؤسسات، كالتعرؼ عمى ما إذا كانت

رية المؤسسات قبؿ أك أثناء األزمات، باإلضافة إلى فحص درجة تأثير الكظائؼ اإلدا
، كالرقابة، كالقيادة، كاتخاذ القرارات، عمى األداء الميني لتمؾ كالتخطيط، كالتنظيـ، كالتقييـ
مكانات المادية، كالتكنكلكجية، كر كانعكاس اإلكالتعرؼ كذلؾ عمى دالمؤسسات أثناء األزمات، 

كالخبرة، كتكفر المعمكمات، كمستكيات التعميـ، كالتدريب، كنظـ االتصاالت المتبعة، كالييكؿ 
التنظيمي، كالمرجعية اإلدارية، عمى ىذا األداء كتأثيره عمى الرسائؿ كالمضاميف الصحفية التي 

 تقدميا تمؾ المؤسسات.
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 :الدراسة ةأىمي     ن      رابعا  ػػػػ 
 : مف الدراسة ىذه أىمية تنبع
 مؤسسات بأداء ترتبط حيث الفمسطيني، الصحفي المجتمع في كحساسة ميمة قضية تتناكؿ -0

الشعب  معاناة كتنقؿ االحتالؿ، ممارسات كتفضح الفمسطيني، الشعب عف تدافع صحفية
 .الخارجي لمعالـ الفمسطيني

 كع الميـ، كخاصة في فمسطيف.قمة الدراسات التي تتناكؿ ىذا المكض –4
 لممؤسسات خاصة المجاالت، مختمؼ مف لمباحثيف الدراسة ستكفره الذم المعرفي الرصيد -3

 .الفمسطينية الصحفية
رشاد تكعية –2  األزمة، إدارة أىمية نحك الفمسطينية الصحفية المؤسسات إدارات كتكجيو        كا 

 تعد ساحة الفمسطينية األراضي كأف خاصة لمطكارئ، كاالستعداد المسبقيف كالتخطيط
 .اإلسرائيمي لالحتالؿ      ن دائما        ن كىدفا   خصبة

 في اإلعالـ كأقساـ كلكميات الصحفية، كغير الصحفية لممؤسسات مفيدة خالصة تكفير -1
 ىذا في المتراكمة كالخبرات كالتجارب األخرل العمكـ مف الفمسطينية، كاالستفادة الجامعات
 . المجاؿ

 أيدييـ بيف كتضع الفمسطينييف، كلمصحفييف الصحفية لممؤسسات       ن كعمميا     ن يا  معنك  دعما تقدـ –5
 الخسائر كبأقؿ الكفاءة بنفس االستمرار ليـ كيتيح األزمات، في أكقات يعينيـ        ن إرشاديا       ن دليال  

 . الممكنة
 

 :الدراسة أىداؼ ػػػػػػػ     ن خامسا  
ية الفمسطينية أثناء ىدؼ الدراسة الرئيس ىك التعرؼ عمى كيفية إدارة المؤسسات الصحف

ـ، كانعكاسيا عمى الداء الميني لتمؾ 7103أزمة العدكاف السرائيمي عمى غزة عاـ 
 المؤسسات.

 كيتفرع مف ىذا اليدؼ عدة أىداؼ يمكف تمخيصيا في النقاط اآلتية: 

التعرؼ عمى مدل استخداـ كتطبيؽ المؤسسات الصحفية الفمسطينية لمكظائؼ اإلدارية، -0
، الرقابة، القيادة، اتخاذ القرار( أثناء أزمة العدكاف ي )التخطيط، التنظيـ، التقييـمة فالمتمث

 ـ.4102االسرائيمي عمى غزة عاـ 



31 

كنظـ االتصاؿ المتبعة عمى القدرة عمى إدارة  التعرؼ عمى مدل تأثير تكافر المعمكمات، -4
 ـ.4102غزة عاـ أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى  أثناء الفمسطينية الصحفية المؤسسات

معرفة مدل  تأثير التدريب كالتأىيؿ لمككادر البشرية داخؿ المؤسسات الصحفية الفمسطينية  -3
 ـ.4102عمى األداء الميني أثناء أزمة العدكاف االسرائيمي عمى غزة عاـ 

الكشؼ عف مدم تكفر المعدات كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة لدم المؤسسات الصحفية  -2
 ـ.4102أثناء أزمة العدكاف االسرائيمي عمى غزة عاـ  الفمسطينية

التعرؼ عمى مدم التزاـ كتطبيؽ المؤسسات الصحفية الفمسطينية لمعايير الكقاية كالسالمة  -1
 ـ.4102المينية أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 المحتكم عمى ـ4102أزمة العدكاف االسرائيمي عمى غزة عاـ  تأثير الكشؼ عف مدم -5
 . الفمسطينية الصحفية قدمتيا المؤسسات التي اإلعالمية لمرسائؿ الضمني

التعرؼ عمى مدل فاعمية األداء الميني لممؤسسات الصحفية الفمسطينية أثناء أزمة العدكاف  -1
 ـ.4102اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 :الدراسة تساؤلت     ن      سادسا  ػػػػ 
 الفمسطينية الصحفية كيؼ أديرت المؤسسات ىك: ئيسر  تساؤؿ عمى لإلجابة تسعى الدراسة

ـ؟ كما ىك انعكاس تمؾ اإلدارة عمى الداء 7103أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  أثناء
 الميني لتمؾ المؤسسات ؟

 :اآلتية النقاط في تحديدىا يمكف الفرعية األسئمة مف عدد الرئيس التساؤؿ مف كيتفرع

 في المتمثمة اإلدارية، لمكظائؼ الفمسطينية الصحفية المؤسسات بيؽكتط استخداـ ما مدل – 0
أزمة العدكاف اإلسرائيمي  أثناء( القرار ، الرقابة، القيادة، اتخاذالتقييـ التنظيـ، التخطيط،)

 ـ ؟ 4102عمى غزة عاـ 
 أزمة أثناء الفمسطينية الصحفية ما مدل تكافر المعمكمات، كسيكلة االتصاؿ في المؤسسات –4

 ـ؟ 4102العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
 الصحفية المؤسسات العاممة داخؿ البشرية لمككادر كالتأىيؿ التدريب تكافر برامج ما مدل -3

 ـ؟4102أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  أثناء الفمسطينية
فية الفمسطينية ما مدل تكفر المعدات كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة إلدارة المؤسسات الصح -2

 ـ؟4102أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
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 أثناء المينية الكقاية كالسالمة لمعايير الفمسطينية الصحفية كتطبيؽ المؤسسات التزاـ ما مدل-1
 ـ؟4102 عاـ غزة عمى اإلسرائيمي العدكاف أزمة

 الضمني المحتكم مىع ـ4102 عاـ غزة عمى اإلسرائيمي العدكاف أزمة تأثير ما مدم -5
 ؟ الفمسطينية الصحفية المؤسسات تقدميا التي اإلعالمية لمرسائؿ

ما مدل فاعمية األداء الميني لممؤسسات الصحفية الفمسطينية أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي  -1
 ـ؟4102عمى غزة عاـ 

 فركض الدراسة:     ن       سابعا  ػػػػػ 
دارة المؤسسات الصحفية الفمسطينية لمكظائؼ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ إ -0

اإلدارية المتمثمة في )التخطيط، التنظيـ، التكجيو، الرقابة، القيادة، اتخاذ القرار(، كبيف 
 ـ .4102فاعمية أدائيا الميني أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

سيكلة االتصاؿ في تكافر المعمكمات ك  بيف مدل إحصائية داللة ذات عالقة تكجد -4
أثناء أزمة العدكاف  المؤسسات تمؾ إدارة عمى المقدرة كبيف المؤسسات الصحفية الفمسطينية،

 .ـ 4102اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكافر برامج التدريب في المؤسسات الصحفية  -3
أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة الفمسطينية، كبيف المقدرة عمى إدارة تمؾ المؤسسات 

 ـ .4102عاـ 

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكفر المعدات كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة في  -2
المؤسسات الصحفية الفمسطينية، كبيف المقدرة عمى إدارة تمؾ المؤسسات أثناء أزمة العدكاف 

 ـ .4102اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

ؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية األداء الميني لممؤسسات الصحفية أثناء تكجد فرك  -1
العدكاف تعزل لممتغيرات الديمكغرافية لممبحكثيف )النكع، المؤىؿ العممي، المركز الكظيفي، 

 الدكرات التدريبية(.

 :لمدراسة النظرم اإلطار     ن       ثامنا  ػػػػػ 
باإلضافة إلى  الدراسة، ميياالتي اعتمدت عاإلطار النظرية اإلعالمية  يتضمف ىذا

 :ض النماذج العممية إلدارة األزمةبع
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 :(تصاؿنظرية القائـ بال ) -القسـ الكؿ

  : مفيـك القائـ بالتصاؿ -أ

، فقد اتجيت بعض عالمية لمقائـ باالتصاؿمدارس اإلتفاكتت التعريفات التي كضعتيا ال
، فعرفتو بأنو ة عمى التأثير في المتمقير القدر الدراسات إلى تعريؼ القائـ باالتصاؿ مف منظك 

خرم في حيف اتجيت دراسات أ ،كاآلراءفكار دييـ التأثير بشكؿ أك بآخر في األيشمؿ مف ل
االشخاص ، فعرفتيـ بأنيـ كر في عممية االتصاؿلتعريؼ القائميف باالتصاؿ مف منظكر الد
تمتعكف بو مف قدرات ككفاءة في ، كعمى ضكء ما ييرىاالذيف يتكلكف إدارة العممية االتصالية كس

أم شخص أك فريؽ ": ، أك أف القائـ باالتصاؿ ىكبرمتيا االتصاليةداء يتحدد مصير العممية األ
، أك لو عالقة تسيير عبر الكسيمة االعالمية آلخرمنظـ يرتبط مباشرة بنقؿ المعمكمات مف فرد 

 .(1)عالمية"الكسائؿ اإل مراقبة نشر الرسائؿ إلى الجميكر عبر

في أفكار  التأثير: " شخص يستيدؼ أف القائـ باالتصاؿ ىك محمد حجابكيبيف 
، كيستخدـ ، كيصدر عنيا في سمككو كتصرفاتو ، كلدية خمفية كاسعة عنيا ، يؤمف بياالناس

 التأثيرساليب اإلقناعية لتحقيؽ ئؿ االعالـ المتاحة، كيستخدـ األلذلؾ كافة إمكانيات كسا
 .(2)"مي كفني مدركس كمخططكفؽ منيج عم المطمكب

مية االتصالية كؿ مف يشارؾ في العمأف القائـ باالتصاؿ ىك: " عادؿ ضيؼ كيبيف
، كىك حارس البكابة عمى عالمية إلى الجميكرإعالمية مف خالؿ كسيمة لتكصيؿ الرسالة اإل

 .(3)جميكر"عالمية حتي تصؿ إلى الؿ المسافة التي تقطعيا المادة اإلطك 

عداد كتكجيو المعمكمات أف القائـ باالتصاؿ ىك: "المسئكؿ عف إ لجميميخيرم اكيذكر 
فراد أك جماعات في مكقؼ معيف رغبة في ات التي يحتاجيا مف يتعامؿ معيـ أكالمفاىيـ كالميار 

 . (4)اركة بينو كبيف مف يتعامؿ معيـ"تحقيؽ المش

أك الكياف الذم  ىك الشخص"أف القائـ باالتصاؿ  في ضكء تمؾ التعريفات يرم الباحث
فؽ يتحكـ في العممية االتصالية بما تتضمنو مف معمكمات كرسائؿ مكجية لمجميكر المستيدؼ ك 

                                                           

 (.45-41خكخة، الرقابة في المؤسسات الصحفية )ص ص( 1)

 (.055حجاب، نظريات االتصاؿ )ص ( 2)

 (.01التحريرية لمصفحات الخارجية بالصحؼ اليكمية المصرية )ص ضيؼ، السياسة( 3)

 (.425الجميمي، االتصاؿ ككسائمو في المجتمع الحديث )ص ( 4)
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، ، كالحشدكاإلرشاد ،، اليدؼ منو التكجيومنظكر خاص كمنيج عممي ككسائؿ إعالمية معينة
 .كرية"بقصد تبني الجميكر لرؤية القائـ باالتصاؿ كاتجاىاتو الف

ف ىناؾ اعتبارات محددة حكؿ مفيـك كتفاكت ىذه التعريفات إال أ ختالؼكبالرغـ مف ا
 (1)تشتمؿ عمى ما يمي:القائـ باالتصاؿ 

، كتشير الدراسات الحديثة في             ن         ن      ن         قد يككف فردا  أك فريقا  منظما  أك مؤسسةأف القائـ باالتصاؿ  -0
 .ؿ االتصاؿ إلى السمو الجماعية لومجا

 .الرسالة اإلعالمية كصياغتيا يرتبط مباشرة بإنتاج أف القائـ باالتصاؿ -4

ياغة الرسالة مسئكلية مباشرة كمؤسسية عف إسيامو في ص                            ي أف القائـ باالتصاؿ يعد مسئكال   -3
 . االعالمية كانتاجيا

أف القائـ باالتصاؿ يؤثر عمى مدل تقبؿ الجميكر لمحتكل الرسالة  جيياف رشتيكتذكر 
ؿ مف حيث كضعو بالقائـ باالتصاىمية دراسة كؿ ما يتعمؽ ي أ، كمف ىنا تأتاإلعالمية

، كاليات قيامو بعممو، ، كمعتقداتو، كرؤيتو لمجميكرقتصادم كتأىيمو، كتدريبو، كأدائواال
، إضافة إلى الضغكط دكف ممارستو لمسئكلياتو المينية كالصعكبات كالمعكقات التي تحكؿ

  .(2)بو لمدكر المنكط بو، كاستيعالمينية كاإلدارية التي يتعرض لياا
 نشأة النظرية  -ب

مريكي ألصؿ األلى عالـ النفس النمساكم اترجع نشأة نظرية حارس البكابة اإلعالمية إ
كابة، ، كتعد دراسات لكيف مف أفضؿ الدراسات المنيجية في مجاؿ حراسة البالجنسية كيرت لكيف

ى تصؿ إلى عالمية حتؿ الرحمة التي تقطعيا المادة اإلعمى طك نو : "النظرية عمى أ كتقكـ فكرة
مما طالت المراحؿ ، كأنو كييا اتخاذ قرارات بما يدخؿ كيخرجالجميكر تكجد نقاط أك بكابات يتـ ف

ي يصبح فييا مف سمطة عالـ ازدادت المكاقع التتظير في كسيمة اإلخبار حتي التي تقطعيا األ
، كىذا عمييا لشكؿ أك بعد إدخاؿ تعديالتفراد ما إذا كانت الرسالة ستصؿ بنفس افرد أك عدة أ

 .(3)"البكابات في انتقاؿ المعمكماتيفسر النفكذ الكبير لحراس 

                                                           

 (.51-12الفكاؿ ، قراءة في دراسات القائـ باالتصاؿ )ص ص ( 1)

 (. 423رشتي، األسس العممية لنظريات االعالـ ) ص ( 2)

 .422المرجع السابؽ ، ص( 3)
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كركبرت جاد مف أبرز الباحثيف  ،ستارؾ، جييرك كيعد كارف بيرد، كركم كاتنر، 
، لعشريفعالمية في خمسينات القرف اعدكا دراسات حكؿ حراس البكابة اإلمريكييف الذيف أاأل

لبكابة بدكف استخداـ مصطمح حارس الرئيسية لحراس اكركزت تمؾ الدراسات عمى المحاكر 
، حيث قدمت اكلت تمؾ الدراسات مضاميف متنكعة، أىميا : السيطرة أك التحكـ، كتنالبكابة

، جتماعي في غرفة التحرير كاألخبارالسيطرة كالتحكـ التنظيمي كاال ألساليب             ن تحميال كظيفيا  
  .(1)لمجالتفي الصحؼ كا دراؾ المتناقض لدكر العامميفإلكا
 (2):كاجب تكافرىا في القائـ بالتصاؿالشركط ال -ج

نقال عف  حسف مكاكم كعاطؼ العبديذكر المؤلفاف  ،"في كتابيما المعنكف "نظريات اإلعالـ
 : ، كىيافرىا في القائـ باالتصاؿالشركط التي يتعيف تك  ديفد برلكعالـ االتصاؿ 

ة، كميارة التحدث، كميارة القراءة، كميارة تكافر ميارات االتصاؿ، كىي: ميارات الكتاب -0
 .كير السميـ لتحديد أىداؼ االتصاؿ، كالقدرة عمى التفاإلنصات

نو كمما كانت ، حيث إ، كنحك المتمقيو، كنحك المكضكعاتجاىات القائـ باالتصاؿ نحك نفس -4
 .بية زادت فعالية القائـ باالتصاؿىذه االتجاىات إيجا

 بالمكضكع الذم يعالجو يؤثر في زيادة فعاليتو .مستكم معرفة المصدر كتخصصو  -3

ة األدكار التفسيرية التي ، كطبيعإطار النظاـ االجتماعي كالثقافي مركز القائـ باالتصاؿ في -2
 .يؤدييا

 :تساؤلت التي تجيب عمييا النظريةأىـ ال -د

 أخذ القائـ باالتصاؿ قراراتو؟عمى أم أساس ي -0

 القرار في ىذه السمسمة الطكيمة؟ التي تؤثر في مراحؿ صناعة ما القكل -4

 ي الظركؼ االجتماعية كاالتصالية؟ف كؼ التحكـ كالسيطرة كعالقات القكلكيؼ تتبايف ظر  -3

 لخصائص الذاتية لمقائـ بالتصاؿ:ا -ق

القيـ كالمعتقدات كالتكجيات الفكرية كالسياسية الذاتية تؤثر عمى القائـ باالتصاؿ كخاصة  -0
 .لألحداثفسيره مف خالؿ انتقائية كأسمكب ت

                                                           

 (. 003قبة، نظريات االعالـ )ص مشا( 1)

 (. 425مكاكم، كالعبد، نظريات اإلعالـ )ص ( 2)
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 عميـ مف حيث المبدأ يحكمكف عمى األخبار أك مقداراالطار الداللي لممحرريف سكؼ يج -4
 .في التعامؿ مع المادة اإلعالمية الصدؽ أك الشؾ

مؿ الشخصية أك الطبقية )مثؿ السف، النكع، مستكم التعميـ، ىناؾ تأثيرات محددة لمعكا -3
 .اسية، الميكؿ كاالتجاىات(الدخؿ المادم، انتماءاتو الفكرية أك السي

ف المصدر الذم ترتفع ثقتو يث إ، حاؿ بنفسو أك درجة االحساس بالذاتثقة القائـ باالتص -2
 .ذاتوبنفسو تنعكس باإليجاب عمى الرسالة كعمى الجميكر 

فظ بعض الشيء عف التصكرات االيجابية المتفائمة سكؼ تجعؿ القائـ باالتصاؿ يتح -1
ذم يقدـ برامج كيتصؼ بالعدكانية يتبني تصكرات سمبية عف ، بينما الاألحداث المزعجة

 .ة في التعامؿ مع األحداث السمبيةاآلخريف سكؼ يجد سيكلة نفسي

إلى جانب الثقة كالحيكية كاالحساس بالذات كالسمطة كالقبكؿ فإف العمماء رصدكا ثالثة 
 خصائص ذاتية ىامة يتعيف تكفرىا في القائـ باالتصاؿ كىي:

  المصداقيةCredibility 

، كفي مع نفسو كمع المكضكع كمع الجميكرأم شعكر القائـ باالتصاؿ بالمصداقية 
كىي الناتجة عف حجـ التدريب  :الخبرة: ف المصداقية مف عنصريف ىاميف ىماالغالب تتكك 

 .مات كاألشخاص كالمكاقؼ االتصاليةكالذكاء كالقراءة كالقدرة عمى التعامؿ مع المعمك 

 .المكضكع بتجرد كمكضكعية دكف تحيزاركة القائـ باالتصاؿ في كىي مش :كالثقة

  الجاذبيةAttractiveness 

 ،كالتشابو ،الطرؽ كالمكدة التصاؿ عمى جذب اآلخريف إليو بشتىكىي قدرة القائـ با
ف نتفؽ كنتشابو معو ، كما نجتذب لملمف نجد فيو مكدة نجتذبالمحبة، عمى أساس أننا ك 

 ،كالقرب النفسي ،كاآلراء ،فكار كالمعتقداتف ذلؾ التشابو في األيكك ، كقد كيتشابو معنا
 .ات السياسية أك المجتمعية العامةكاالىتمام

  القكةpower 

، قد تظير في بييبة كقكة خاصةبؿ تمتع القائـ باالتصاؿ  ؛كىي ال تعني البطش
رة كبالقدرة عمى طالسيطرة كالنفكذ أك تمتعو بقدره عمى ضبط الحكار كالسيأك  باألىميةالشعكر 

 .مكرالتدقيؽ ككزف األ
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 أكجو الفائدة المتكخاة مف استخداـ نظرية القائـ بالتصاؿ ككيفيو استخداميا: -ك

استخداـ كتطبيؽ النظريات اإلعالمية المختمفة في األبحاث العممية يحقؽ العديد مف 
العمؿ اإلعالمي لمسارات الفكائد فالنظريات تكسع اآلفاؽ في إدارة العمميات اإلعالمية، كتكجو 

صحيحة كىي تفسر كتشرح الظكاىر اإلعالمية المختمفة، كما تمكف الباحثيف مف كضع دراساتيـ 
رشادىـ لمطرؽ الصحيحة.                                                                      في قكالب عممية تمكنيـ مف تحديد أىدافيـ بدقة كا 

 مف خلؿ النقاط اآلتية: القائـ بالتصاؿ نظريةمكننا تمخيص أكجو الستفادة مف يك 

سمكب الذم يتـ بمقتضاه اتخاذ القرارات كالمكاقؼ مف قبؿ األا النظرية مف معرفة تمكنن -0
  ، كخاصة في أكقات األزمات.ية، ككيفية تنفيذ تمؾ القراراتالقائميف عمى المؤسسات الصحف

ييؿ ميمو القياـ بتحميؿ عالمية كتسفي فيمنا لطبيعة عمؿ المؤسسات اإلتساىـ النظرية   -4
 .سات ليا كظيفة اجتماعيةعالـ كمؤسكسائؿ اإل

تسيؿ النظرية عمينا دراسة دكر القائـ باالتصاؿ كالظركؼ كالعكامؿ التي تؤثر فيو كفي  -3
 .داخؿ المؤسسات الصحفيةاختياراتو 

التي تؤثر في مراحؿ صناعة القرار داخؿ  ية التعرؼ عمى القكليمكننا مف خالؿ النظر  -2
 .كاستمراريتيا التي تحدد مستقبمياالمؤسسات الصحفية ك 

ي الظركؼ ف كؼ التحكـ كالسيطرة كعالقات القكلتمكننا النظرية مف فيـ كيفية تبايف ظر  -1
 االجتماعية كاالتصالية.

 :(نماذج إدارة الزمات) -القسـ الثاني

نماذج  تقديـ خالليا مف الباحثكف حاكؿ عديدة، محاكالت جرت الماضييف العقديف خالؿ
خاصة  داريةإ نظمةأ استخداـ بيدؼ فييا، تمر التي ساسيةاأل مراحؿال تعكس زماتاأل إلدارة

الكاقع  االقتصادم العبء مف دنىاأل الحد لضماف التكمفة كقميمة كالخطكات، المعالـ ككاضحة
 العمؿ لممنظمة تسمح كبطريقة الحقيقية، زماتاأل مع التعامؿ جراء مف المنظمة كاىؿ عمى

 في العممي المنيج اعتماد النماذج ىذه بمكجب تـ كقد ،ةعتياديا غير ظركؼ في بشكؿ منتظـ
 الكظائؼ كتكضيح منتظـ، بشكؿ زمةاأل دارةإ خطكات عرض خالؿ مف كذلؾ زمات،األدارة إ

 :النماذج ىذه كمف الكاقع، رضأ عمى كممارستيا اتخاذىا زمةاأل مدير عمى يتكجب كالمياـ التي
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 (1)قحؼ أبكعبد السلـ  نمكذج -أ

 خطكات، خمس يتضمف برنامج كىك زمة،األ إدارة برنامج اسـ قحؼ أبك عميو أطمؽ نمكذج كىك
 :كىي زمةاأل إلدارة مراحؿ أك

 .زمةاأل إدراؾ -0

 .زمةلأل السمبية النتائج أك الخسائر تقدير -4

 .زمةلأل( طكارمء) مكقفية خطة بناء -3

 .زمةاأل مع لمتعامؿ مدرب فريؽ إعداد -2

 .بدقة زمةاأل إدارة برنامج تنفيذ -1

 زمةاأل مراجعة بضركرة زمةاأل إدارة لمراحؿ تكضيحو سياؽ في قحؼ أبك أشار لقد
 المكقفية الخطة كضع بضركرة نكه كما تحديثيا، أك تطكيرىا أجؿ مف      ن سنكيا   المكقفية كالخطة

 .زمةاأل حدكث بمجرد الفكرم التنفيذ مكضع( الطكارمء)

 أىمية لنا يتضح ،قحؼ لبي زمةال  ارةدإ برنامج عناصر التدقيؽ في خلؿ كمف
 فكر بدقة المكضكعة الخطة أك البرنامج بتنفيذ يتمثؿ الذم العنصر كىك الخامس، العنصر
 اعتبار عمى زمة،لأل التصدم في السرعة عنصر أىمية عمى كاضح تأكيد كىذا زمة،األ حدكث

 كتخفيؼ زمةاأل عمى السيطرةبمعني ، خركج امف مف األزمة تحقيؽ في الحاسـ العنصر أنو
 .السمبية اثارىا

مف خالؿ االسترشاد بتمؾ الخطكات مع التركيز عمى  كيمكننا اإلفادة مف ىذا النمكذج
البند الرابع كالخامس، ككنيما مف أىـ العناصر في ىذا النمكذج التي يمكف تطبيقيا عمى كاقعنا 

 الفمسطيني.
 (2)زماتال  دارةإ في الشعلف نمكذج -ب

 :كىي بنجاح دارتياإ زمةاأل مدير بمكجبيا يستطيع مراحؿ ثالثة نمكذجو في الفالشع عرض

 .كاالستعداد التمطيؼ مرحمة اسـ عمييا طمؽكأ زمة،األ قبؿ ما مرحمة -0

 .كاالستجابة المكاجية مرحمة اسـ عمييا طمؽكأ زمة،األ ثناءأ مرحمة -4
                                                           

 (.13أبك قحؼ، إدارة األزمات )ص( 1)
 (.012الشعالف، مكاجية األزمات األمنية: منظكر إدارم )ص (2)
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 .كالبناء التكازف عادةإ مرحمة اسـ عمييا طمؽكأ زمة،األ بعد ما مرحمة -3

 :ىما رئيسييف قسميف لىإ زمةاأل دارةإ تقسيـ يمكف أنو عمى نمكذجو في الشعالف نكه كما

 زمة،لأل عالجية دارةإ كىي الفعؿ برد دارة    كا   زمة،لأل كقائية دارةإ كىي المبادرة دارةاإل
 بحيث قائية،كالك  كاالستعداد نذار،اإل شاراتإ اكتشاؼ مرحمتي في دارتيفاإل ىاتيف تتمثؿ حيث

 الكثير كقكع تمنع فإنيا فاعؿ، بشكؿ أنشطة مف المرحمتيف تتضمنو ما بإنجاز المنظمة قامت ذاإ
 يسمى ما أك الفعؿ رد طابع النشاط كاستعادة ضراراأل احتكاء مرحمتي تمثؿ بينما زمات،األ مف

 . زمةاأل دارةإ في العالجي بالميؿ

لتعامؿ مع لخطكات اؿ كيفية ترتيبو مف خال كيمكننا اإلفادة مف نمكذج الشعلف
مف النمكذج مف خالؿ األزمة، ككيفيو استباؽ حدكثيا، كمعرفة مؤشراتيا، كما يمكف االستفادة 

انعكاس ايجابي االسترشاد بتجارب احتكاء األضرار كاستعادة النشاط ما بعد األزمة، لما ليذا مف 
 عمى المؤسسات الصحفية الفمسطينية.

 (1)فاكجستي نمكذج -ج

 كىذه زماتاأل إلدارة     ن دليال   كأ      ن مرشدا   يككف كي مراحؿ ست مف مبسطا نمكذجا اكجستيف قدـ
 :كاآلتي ىي المراحؿ

 :الزمة تجنب مرحمة -0
 قد نياأ يعتقد التي المكاقؼ عف     ن بحثا   المنظمة عمى شاممة نظرة لقاءإ المرحمة ىذه في كيتـ
 كتقدير المحتممة، العكاقب كدراسة متاعب،ال يسبب فأ يمكف ما بكؿ قائمة ككتابة زمة،أ تشكؿ
 .كجدت فإ عكاقبيا مع التعايش ككيفية المشاكؿ، حدكث منع تكمفة

 :الزمة إلدارة اإلعداد -7
 أم زمة،األ كقكع منع فييا يفيد ال التي الظركؼ لمكاجية االستعداد المرحمة ىذه في كيتـ
 .زمةاأل عتكق حاؿ في المرغكبة غير النتائج مختمؼ لمكاجية خطة كضع

 :زمةال  بكجكد العتراؼ مرحمة -4
ف     كا   حتى زمة،أ بكجكد االعتراؼ القرار متخذم بعض برفض الخطكة ىذه أمر كيتضح

المنظمة  خارج مف محققيف كجكد يمـز المرحمة ىذه كفي بالفعؿ، زمةأ بكجكد النتائج كدتأ

                                                           

(1) Augustine, Managing your Crisis you tried to prevent (pp. 123-141).  
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 كالتفيـ، ،دراؾكاإل ،التبصر خالؿ مف ،زمكلاأل المكقؼ في استيعاب لممساعدة كداخميا
 .زمةاأل تفاقـ لتدارؾ الذم يستحؽ كالجدية االىتماـ عطائو    كا  
 :الزمة احتكاء مرحمة -3

الزمف،  مف    ن جدا   قصير كقت في مصيرية كأ صعبة قرارات اتخاذ المرحمة ىذه في كيتـ
في  كشح الضبابية في غاية ظركؼ في النزيؼ، بكقؼ كلكيةأ مف زمةاأل دارةإ تتطمبو لما كذلؾ
 .زمةاأل حكؿ عمكماتالم
 :الزمة تسكية مرحمة -2

، الحتكائيا      ي سريعا   كالتحرؾ مكثفة مفاكضات بعد زمةاأل تسكية المرحمة ىذه في كيتـ
 تسكيتيا عمى ثـ العمؿ ،االنتشار مف كمنعيا عمييا لمسيطرة زمةاأل حكؿ حائط، بناء مف كذلؾ
 لـ كما نجازهإ تـ ما عمى لمحكـ ابقةالس المراحؿ تقييـ المرحمة ىذه في مكانيا، كيتـ تراكح كىي
 نحك السعي ذلؾ بعد يتـ ثـ السابقة، المراحؿ حدلإ في كجدت فإ الخمؿ مكاطف صالح   ا  ك يتـ، 

 .زمةاأل كقكع قبؿ الحاؿ عميو كاف كما المؤسسة نحك عادة الثقةإ
اإلعداد إلدارة  مرحمتي في يمكف الستفادة منو اكجستيف نمكذج فأ الباحث يرلك 

قبؿ حدكث  مية في اتخاذ االحتياطات الالزمةكمرحمة تسكية األزمة لما ليا مف أى ،األزمة
الناتجة عف التعامؿ مع  األزمات، كتدارؾ نتائجيا المدمرة، كاالستفادة مف التجارب كالخبرات

 .األزمات كمعايشتيا

 (1)كبرات ريركى نمكذج -د

 : كىي تحدث، أف كبعد حدكثيا قبؿ زمةاأل إلدارة مراحؿ ةربعأ مف النمكذج ىذا يتألؼ

 كما زمة،األ بعد ما كمرحمة ذاتيا، زمةاأل دارة    كا   الكقاية،ك  كالتخطيط، المشاكؿ، دارةإ
 زمةأ لكؿ فأ: كىما زمةاأل دارةإ مراحؿ مع التعامؿ عند ساسيتيفأ بفرضيتيف النمكذج كيسترشد

 زمةلأل السمبية التغطية لتفادم طريقة فضؿأ فكأ فييا، التأثير كيمكف بيا خاصة حياة دكرة
 كفيما ،        ن اجتماعيا   الكاسعة بالثقة تحظى فأ عمى السمعة، لتعزيز بأنشطة القياـ في بالشركع تتمثؿ
 :المراحؿ ليذه عرض يمي

 
                                                           

(1) Herrero, & Pratt, C. B., How to manage a crisis before—or whenever—it hits 

(pp.25-29). 

 



21 

 :المشاكؿ دارةإ مرحمة -0

 :تيباآل تقكـ فأ المنظمة عمى يتكجب المرحمة ىذه ففي

 كانت سكاء بالمشاكؿ، العالقة ذات العامة االتجاىات عف     ن بحثا   المحيطة البيئة مسح -0/0
 .مستقبال فييا تؤثر قد نياأ المعنيكف يشعر كالتي جماعية، كأ منفردة

 .كتقييميا المتاعب تثير فأ المحتمؿ المشاكؿ عف البيانات جمع -4/0

 تكجيو عادةإ كأ زمة،أ حدكث منع عمى جيكدىا كتركيز لالتصاالت استراتيجية تطكير -3/0
 .كانتشارىا تفاعميا قبؿ جماحيا كبح لىإ ؤدمي كبشكؿ مسارىا،

 :الكقاية – التخطيط مرحمة -7

 خالؿ مف المشاكؿ، دارةإ مرحمة مع المحيطة البيئة رصد في المرحمة ىذه كتسيـ
 تكاجو المشاكؿ دارةإ مرحمة ففي، الداخمية االتصاالت كنظـ كالتحذيرات المعمكمات استخداـ
 مرحمة في ماأ مسارىا، في       ن كتأثير ا      ن تيديد ا تمثؿ نياأ يعتقد التي المشكمة تحديد في المؤسسة مكارد

 التقميؿ كبالتالي ،كاممة زمةأ في الكقكع تجنب يتـ كي الكقاية عنصر فيضاؼ الكقاية،ك  التخطيط
 .حدثت فإ زمةاأل كاثار مخاطر مف
 :زمةال  مرحمة -4

 خاصة النشطة، ادراتالمب جميع فقدت قد تككف األزمة مرحمة إلى المنظمة تصؿ عندما
 قبؿ مف تصرؼ بسكء زمكماأل المكقؼ قكبؿ ذاإ كأ زمة،لأل مكاجية خطة ىناؾ يكف لـ ذاإ

 حداثاأل في التأثير في تنحصر فأ ينبغي المنظمة فعؿ ردة ففإ عندىا المعينيف، شخاصاأل
 ،يحدث قد ضرر أم مف تقمؿ التي الالزمة الطكارئ اجراءات كاستخداـ زمة،لأل المصاحبة
 زمة،لأل استجابتيا درجة بتقييـ المرحمة ىذه كفؽ المنظمة تقكـ فأ الضركرم مف صبحأ كبالتالي

 بإبالغ كذلؾ زمة،األ بفعؿ المنظمة سمعة تؤذل قد التي السمبية الدعاية اجياض عمى العمؿ ثـ
 المنظمة مف رسالة تكجيو خيراكأ حميا، أك زمةاأل لمكاجية اتخاذىا تـ التي باإلجراءات عمالئيا

 بنشاط المتخصصيف الخبراء حدأ مف ثالث طرؼ تأييد عمى كالحصكؿ المعني، الجميكر لىإ
 .العاجؿ القريب في الحؿ لىإ طريقيا في كأ حميا، تـ قد زمةاأل أف عف لإلعالف المنظمة

 :زمةال  بعد ما مرحمة -3

 نفسيا لمنظمةا تييئ التي المرحمة كىي االستشفاء، رحمة اسـ المرحمة ىذه عمى كيطمؽ
 بعمالئيا االىتماـ ايالء في االستمرار المنظمة عمى يتعيف كىنا. االزمة مف خركجيا بعد لمشفاء



25 

 مف لمخركج المنظمة بيا قامت التي اإلجراءات عمى االعالـ كسائؿ كاطالع المتنكعيف، كزبائنيا
 مف اخذتيا التي ركالعب الدركس مف االستفادة عمى العمؿ مع لذلؾ، الضركرة دعت ذاإ زمةاأل
 الميارات في مداأل طكيمة استراتيجية تطكير ثـ المستقبؿ، في زماتأ أم حدكث لمنع زمةاأل

 .المستقبؿ في عنيا تنجـ قد ضرارأ أم مف التقميؿ كأ زمات،أ أم مف لمحد باالتصاالت المتعمقة
 (1)الخضيرم نمكذج -ق

 المنيج مراحؿ عمى زماتاأل دارةإ في نمكذجو عرض في الخضيرم اعتمد كقد
 :يمي كما كمتتابعة متسمسمة مراحؿ ىيئة عمى كلخصيا التكاممي،

 .زمةاأل جدار اختراؽ مرحمة  -0

 .اختراقيا بعد زمةاأل مع لمتعامؿ صمبة قاعدة قامة    كا   زمةاأل قمب في التمركز مرحمة  -4

 مع لتعاطيا عند االختيار مجاالت جسكر كمد زمةاأل مع التعامؿ قاعدة تكسيع مرحمة -3
 .زمةاأل

 عمى العمؿ ثـ كمف حركتيا، لشؿ زمةاأل عناصر لتدمير كالمكثؼ السريع االنتشار مرحمة -2
 .زمةاأل فييا تمترست التي السيطرة ماكفأ عف      ن بعيدا   دفعيا

 .مكقعيا في كالتحكـ عمييا لمسيطرة       ن تمييدا   زمةاأل احتكاء مرحمة -1

 ليياإ انتشرت التي خرلاأل المجاالت لىإ زمةاأل يف العاممة الفعؿ لقكل التكجيو مرحمة -5
 .زمةاأل

 

 :كأدكاتيا كمناىجيا الدراسة نكع     ن      تاسعا  ػػػػ 
 أ ػػػػ نكع الدراسة:

كىي الدراسات " التي تركز عمى كصؼ طبيعة  الكصفية، الدراسات مف الدراسة ىذه تعد
ت حدكث الظاىرات كتكراراكسمات كخصائص مجتمع معيف أك مكقؼ أك جماعة أك فرد معيف، 

 .(2)المختمفة"

                                                           

 (.052-025الخضيرم، إدارة األزمات : منيج اقتصادم لحؿ األزمات)ص ص (1)

 (.043حسيف، دراسات في مناىج البحث العممى"بحكث اإلعالـ")ص ( 2)
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التعرؼ الدقيؽ عمى سمات كخصائص المؤسسات الصحفية بكتيتـ ىذه الدراسة 
ـ، 4102مي عمى غزة عاـ الفمسطينية كتعامميا أثناء األزمات مثؿ أزمة العدكاف االسرائي

ف مة أـ مرتبطة بغيرىا ملى تحديد تكرارات حدكث ظاىرة معينة سكاء كانت مستقباإلضافة إ
 .الظاىرات

 ب ػػػ مناىج الدراسة:

 المناىج األتية:في دراستو عمى  الباحث اعتمد
مف أنسب المناىج العممية مالئمة لمدراسات الكصفية كىك يعد  الدراسات المسحية: منيج -0

أك      ن      ن      ن                                             جيدا  عمميا  منظما  لمحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات كأكصاؼ عف الظاىرةككنو 
كيستيدؼ تسجيؿ كتحميؿ كتفسير الظاىرة في كضعيا  مجمكعة الظاىرات مكضكع البحث،
كالكافية عنيا كعف عناصرىا مف خالؿ مجمكعة مف  الراىف بعد جمع المعمكمات الالزمة

 (.1)نات، كمصدرىا كطرؽ الحصكؿ عمييااإلجراءات المنظمة التي تحدد نكع البيا

 :الباحث استخداـكفي إطار ىذا المنيج 
دارية "دراسة الجكانب كاألساليب اإل :في تتمثؿ التي مية:الممارسات اإلعل مسح أسمكب

دار  اإلعالـأجيزة  تتبعيا التيكالتنظيمية  ، كذلؾ بيدؼ اتو في مختمؼ المجاالت اإلعالمية       كا 
تصكير الكاقع التطبيقي الفعمي، كالتعرؼ عمى الطرؽ التي تتبعيا ىذه األجيزة في ممارسة 

 (.2)نشاطاتيا المختمفة"
ىج دراسة العالقات المتبادلة التي" اكىك أحد أنكاع من، الرتباطيةالعلقات دراسة منيج  -4

تستيدؼ التعرؼ عمى العالقات بيف المتغيرات المختمفة في الظاىرة أك مجمكعة الظاىرات 
 .(3)"مكضع الدراسة

قة بيف ظاىرتيف أك في دراسة العال ككنو يفيد ناسب ىذا النكع مف المناىج ىذه الدراسةكي
ذا كانت ىناؾ عالقة مثؿ معرفة ما إ جابة عمى تساؤالت الدراسة،اإلمف  ، كيمكفأكثر

نيا طردية أـ مف حيث كك ، كطبيعة ىذه العالقة يف أك أكثر في الظاىرةترابطية بيف متغير 
 معرفة درجة ىذه العالقة الترابطية بيف المتغيرات كشدتيا. عكسية، ككذلؾ يتيح ىذا المنيج 

                                                           

 (.50عبد الحميد، بحكث الصحافة)ص( 1)

 (.015)ص "اإلعالـ بحكث "العممى البحث مناىج في حسيف، دراسات( 2)

 .052المرجع السابؽ، ص ( 3)
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 يج استخدـ الباحث:كفي إطار ىذا المن
عينة الدراسة  (الصحؼالمؤسسات )إجراء المقارنة بيف بيدؼ  :أسمكب المقارنة المنيجية

سرائيمي عمى فيما يتعمؽ بطبيعة جيكزيتيا كاستعدادىا، في التعامؿ مع أزمة العدكاف اال
ـ، ككذلؾ لمكشؼ عف أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف تمؾ المؤسسات 4102قطاع غزة عاـ 

حفية في طريقة تعامميا مع تمؾ األزمة كدرجة استعدادىا لتبعاتيا كانعكاساتيا عمى الص
 .ميني لياسير العمؿ كاألداء ال

دانية لكؿ مؤسسة مف تـ استخداـ أسمكب المقارنة المنيجية عبر مقارنة نتائج الدراسة الميك 
 .تمؾ المؤسسات

 :الدراسة أدكاتج ػػػ 

  لمدراسة: فأداتي الباحث استخدـ 

سئمة المحددة " التي تتضمف مجمكعة مف األ:كىي: ""الستبانة أك صحيفة الستقصاء -0
     ن                                                               مسبقا  قبؿ تطبيؽ االستقصاء، كتستخدـ في التعرؼ عمى مجمكعة مف المعمكمات كالمعدة 
  .(1)مف المبحكثيف" كبيرة مجمكعةء ككجيات النظر كأنماط الممارسة مف كاآلرا

 كحدات، كىي كاآلتي:كقد قسمت الستبانة إلى أربعة 

:)النكع، العمر، المؤىؿ الشخصية لممستجيب، كىيكىي عبارة عف البيانات الكحدة الكلي: 
 العممي، التخصص العممي، المركز الكظيفي، الخبرة بالسنكات، الدكرات التدريبية(.

 (5ات الصحفية الفمسطينية كتتككف مف)كتتمثؿ بكظائؼ إدارة المؤسسالكحدة الثانية: 
 الت رئيسية، كىي:)التخطيط، التنظيـ، القيادة، الرقابة، التقييـ، اتخاذ القرار(.مجا

كتتمثؿ بالمقكمات األساسية إلدارة األزمات في المؤسسات الصحفية، كتتككف الكحدة الثالثة: 
مف مجاالت رئيسية، ىي:)تكافر المعمكمات كنظـ االتصاؿ، تكافر برامج التدريب، تكفر 

 ت كالبدائؿ المناسبة(.المعدات كالتقنيا
مجاالت، ( 3في المؤسسات الصحفية، كتتككف مف) كتتمثؿ باألداء الميني الكحدة الرابعة:

 كىي:)األداء اإلدارم، األداء المكجستي، األداء الصحفي(.
 

                                                           

 (.415اإلعالـ  )ص  بحكث "العممى البحث مناىج في حسيف، دراسات (1)
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 : البؤرية المقابمة -7

معينة                    ن                                                             كيطمؽ عمييا أحيانا  المقابمة شبو المقننة، كىي "التي يقكـ فييا الباحث بدراسة خبرة
 .(1)مكعة مف المبحكثيف في مكقؼ معيف"مر بيا مج

 

 :كعينتيا الدراسة مجتمع     ن      عاشرا  ػػػػ 
 :الدراسة مجتمعأ ػػػػ 

، عمى العاممة في قطاع غزة يتمثؿ مجتمع الدراسة في المؤسسات الصحفية الفمسطينية    
 اختالؼ دكرية صدكرىا.

 عينة الدراسة:ب ػػػ 
 سسات الصحفية:: عينة المؤ المستكل الكلي

نصؼ كصحيفة الرسالة  ،صحيفة فمسطيف اليكميةتـ اختيار عينة عمدية، تمثمت في :
مدينة مف  الصادرة جميعيا ،كمجمة السعادة الشيرية ،كصحيفة االستقالؿ األسبكعية ،سبكعيةاأل
 .غزة

 مبررات الختيار:

 .ـ4102ككف تمؾ المؤسسات مكجكدة في قطاع غزة كعايشت العدكاف عاـ   -

 دكريات صدكرىا مختمفة.  -
 : عينة المبحكثيف: المستكل الثاني

كتـ اختيارىا بأسمكب الحصر الشامؿ لكافة القيادات اإلدارية العميا في المؤسسات 
، المذككرة، كالمتمثمة في )مجمس اإلدارة، رئاسة التحرير، إدارة التحرير، رؤساء الدكائر كاألقساـ(

         ن ( مبحكثا .10كقد بمغت العينة )
 

 

 

 

 

                                                           

 .(414ص ) اإلعالـ  بحكث "العممى البحث مناىج في حسيف، دراسات (1)
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 إجراءات الصدؽ كالثبات: -عشر حادم
 :إجراءات الصدؽ - أ

 :، كما يقصد بالصدؽ(1)" أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو" :صدؽ االستبانة يعني
"شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ككضكح فقراتيا 

 . (2)مف يستخدميا" كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ

 :بعدة طرؽ لقياس صدؽ االستبانةكقد تـ التأكد 
 

  :                            صدؽ المحكميف )الصدؽ الظاىرم( - 0

 في المتخصصيف المحكميف مف    ن عدد ا الباحث يختار أف يقصد بصدؽ المحكميف "ىك
ستبانة عمى مجمكعة مف حيث تـ عرض اال ،(3)الدراسة" مكضكع المشكمة مجاؿ الظاىرة أك
ف في يكمختص ،تاأعضاء ىيئة التدريس في الجامعمف  يفمتخصص (2)مف  المحكميف تألفت

كقد استجاب الباحث آلراء  ،في نياية الدراسة( 0)أنظر ممحؽ رقـ  ، كاإلحصاءعالـمجاؿ اإل
 تكقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج ،المحكميف
 .النيائية افي صكرتي االستبانة

 :((Internal Validityصدؽ التساؽ الداخمي  -7

                 سػػتبانة مػػع المجػػاؿ                              مػػدل اتسػػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات اال   ،                        يقصػػد بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي
                                                                 ىذه الفقػرة، كقػد تػـ حسػاب االتسػاؽ الػداخمي لالسػتبياف كذلػؾ مػف خػالؿ حسػاب    و              الذم تنتمي إلي

                    الكمية لممجاؿ نفسو.        كالدرجة     ة،     ستبان                              الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اال        معامالت ا
   (:Structure Validity )              الصدؽ البنائي  - 4

  د                                                                      الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تري   د  يع
                         سػة بالدرجػػة الكميػة لفقػػرات                              ارتبػػاط كػؿ مجػػاؿ مػف مجػػاالت الدرا   ل                            األداة الكصػكؿ إلييػا، كيبػػيف مػد

   ،                                         الرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة             حساب معامالت ا            كذلؾ مف خالؿ    ة  ان     االستب
  .                       كالدرجة الكمية لالستبانة

                                                           

 .(011)صالقكاعد المنيجية التربكية لبناء االستبياف الجرجاكم،( 1)

 (.012عبيدات كعدس كعبد الحؽ، البحث العممي: مفيكمو، كأدكاتو، كأساليبو)ص( 2)

 (.011)صالقكاعد المنيجية التربكية لبناء االستبياف الجرجاكم،( 3)
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      :              إجراءات الثبات   -   ب

      مػػرات     عػػدة   ا      تطبيقيػػ      أعيػػد     إذا         النتػػائج     نفػػس   ة  ان     االسػػتب     عطػػي ت     "أف   :                   يقصػػد بثبػػات االسػػتبانة
                                                   إلػػػى أم درجػػػة يعطػػػي المقيػػػاس قػػػراءات متقاربػػػة عنػػػد كػػػؿ مػػػرة    "   :    أيضػػػا   ا          ، كيقصػػػد بيػػػ (1 ) "       متتاليػػػة
        ي أكقػات                     عنػد تكػرار اسػتخدامو فػ   ،           كاسػتمراريتو   ،        كانسػجامو   ،                            ـ فييا، أك ما ىي درجة اتسػاقو     يستخد
   .  (2 )       مختمفة"

  :           مف خلؿ اآلتي               ستبانة الدراسة  ا                      كقد تـ التحقؽ مف ثبات 

 Cronbach's Alpha Coefficient)معامؿ ألفا كركنباخ  ) -1

     ( Split-Half Coefficient )                      طريقة التجزئة النصفية  - 2

كمعدؿ األسئمة  ،جاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبةإي تـ حيث
 -االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرمافتـ تصحيح معامالت كقد  ،لكؿ بعد ،الزكجية  الرتبة
 : تية( حسب المعادلة  اآلSpearman-Brown Coefficient) براكف لمتصحيح 

معامؿ الثبات = 
1

2

ر

 ر

 حيث ر معامؿ االرتباط

ات التي تتككف كفيما يأتي سيتـ عرض صدؽ كثبات فقرات االستبانة المتعمقة بالكحد
 كىي كاآلتي: كمف خالؿ ثالثة محاكر، ، عمى حده                 ه منيا االستبانة كؿ  

  :     دارية                             الستبانة المتعمقة بالكظائؼ اإل                   : صدؽ كثبات فقرات           المحكر الكؿ

  :             الصدؽ الداخمي - 0

               كالدرجػػة الكميػػة    ،                                           ( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ1.1    كؿ )  جػػد     يكضػػح 
                                                          ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل داللػة                      الذم تنتمي إليو الفقرة        لممجاؿ
0.05 المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.   د        كبذلؾ يع                            

 

 

                                                           

 .(21ص) القكاعد المنيجية التربكية لبناء االستبياف الجرجاكم، (1)

 (.435يمي)صالقحطاني، أثر بيئة العمؿ الداخمية عمى الكالء التنظ( 2)
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 كالدرجة الكمية لممجاؿ ،ؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الذم تنتمي إليومعامؿ الرتباط بيف ك: (1.1جدكؿ )

معامؿ بيرسكف  الفقرة #
 الرتباط

القيمة 
 (Sig)الحتمالية

 التخطيط

0.   
تقـك المؤسسة الصحفية بالتخطيط المسبؽ لمتعامؿ مع األزمات فكر 

 حدكثيا.
0.842 *0.000 

4.   
فة داخؿ المؤسسة يتـ اشراؾ المكظفيف في اإلدارات كاألقساـ المختم

 الصحفية في عمميات التخطيط.
0.799 *0.000 

3.   
تحافظ المؤسسة الصحفية عند حدكث األزمات عمى اتخاذ 

 االجراءات الالزمة الستمرار النشاطات االعتيادية دكف تأخير.
0.795 *0.000 

 0.000* 0.794 تقـك المؤسسة الصحفية بتكفير مكازنة خاصة لمعالجة األزمات.   .2

 0.000* 0.647 المؤسسة الصحفية بالمؤشرات الكاردة عف بكادر حدكث األزمة. تيتـ   .1

5.   
يتـ االستعانة بخبراء كمتخصصيف مف خارج المؤسسة الصحفية 

 لكضع خطط مكاجية األزمات.
0.624 *0.000 

 التنظيـ

تجد المؤسسة الصحفية صعكبة في تكزيع األدكار كتحديد المياـ   .0
 0.000* 0.750 .ة جيكد الجيات المشاركة في إدارة األزماتكالمسئكليات كتنسيؽ كاف

 0.000* 0.645 .محددك تفتقر المؤسسة الصحفية لييكؿ تنظيمي كاضح   .4

3.  
يتسـ الييكؿ التنظيمي بمركنة كافية تساعد المؤسسة الصحفية عمى 

 .التعامؿ مع األزمات حاؿ كقكعيا
0.621 *0.000 

 0.000* 0.572 .المؤسسة الصحفية أثناء األزماتتختمط األكلكيات كتغيب لدل   .2

1.  
يتـ متابعة تطكر األزمات بشكؿ مباشر كيجرم تعديؿ الخطة عند 

 .الضركرة أك االنتقاؿ لخطط بديمة
0.390 *0.005 

 0.029* 0.307 .يسيـ التنظيـ داخؿ المؤسسة الصحفية في إدارة ناجحة لألزمات  .3

 القيادة

0.  
اء كمتخصصيف مف خارج المؤسسة الصحفية عند يتـ االستعانة بخبر 

  .تشكيؿ فريؽ األزمات
0.682 *0.000 

4.  
تحتاج المؤسسة الصحفية لكفاءات بشرية متخصصة قادرة عمى 

 .التعامؿ مع األزمات
0.527 *0.000 
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معامؿ بيرسكف  الفقرة #
 الرتباط

القيمة 
 (Sig)الحتمالية

3.  
تفتقر المؤسسة الصحفية إلى كحدة خاصة أك فريؽ عمؿ متخصص 

 .لمتعامؿ مع األزمات كمكاجيتيا
0.466 *0.001 

2.  
تمتمؾ المؤسسة الصحفية قدرة عمى استخداـ كتكظيؼ االمكانات 

 البشرية كالمادية لمكاجية األزمات.
0.379 *0.006 

 الرقابة

0.  
يتـ فحص مدل التزاـ المكظفيف داخؿ المؤسسة الصحفية بالمحافظة 

 .عمى تطبيؽ شركط األمف كالسالمة أثناء األزمات
0.815 *0.000 

4.  
لمؤسسة الصحفية بمتابعة أداء مكظفييا كمدل التزاميا تيتـ ا
 كالقكانيف المعمكؿ بيا. باألنظمة

0.767 *0.000 

 0.000* 0.758 .يتـ فحص مدل االلتزاـ بتطبيؽ الخطط المعتمدة أثناء األزمات  .3

2.  
تفتقر المؤسسة الصحفية لنظاـ رقابة فعاؿ يضمف متابعة العمؿ 

 ناء األزمات.  كتنفيذ المياـ المطمكبة أث
0.721 *0.000 

 التقييـ

0.  
تيتـ المؤسسة الصحفية بتقييـ أداء الدكائر كاألقساـ كفرؽ العمؿ 

 أثناء األزمات.
0.917 *0.000 

يتـ تقييـ خطط إدارة األزمات كفحص كفاءتيا كفاعميتيا بصفة مستمرة   .4
 بيدؼ تطكيرىا كتحسينيا مف أجؿ التعامؿ مع األزمات المستقبمية.

0.879 *0.000 

3.  
الصحفية كالتأكد  تقـك المؤسسة الصحفية بتقييـ إنتاجيا مف المكاد

 متيا لجميكرىا بشكؿ مستمر.مف جكدتيا كمالء
0.802 *0.000 

 اتخاذ القرار
 0.000* 0.780 القرارات االدارية كقت األزمات تتخذ كفقا لممنيج العممي.  .0

4.  
األزمات بعناية كاختيار البديؿ يتـ دراسة البدائؿ المتاحة في ظؿ 

 األمثؿ.
0.742 *0.000 

3.  
ف في المؤسسة الصحفية صالحية اتخاذ القرار يمنح المكظفك 

 لمتعامؿ السريع مع األزمات أك أحداث معينة ناتجة عف األزمات.
0.728 *0.000 

 0.001* 0.468 تعتمد الصحيفة عمى المركزية في اتخاذ القرار كقت األزمات.  .2

0.05                   ن               االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة   * .  
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  :             الصدؽ البنائي - 7

               كالدرجػػػة الكميػػػة            المجػػػاالت   مػػػف       مجػػػاؿ                       ( معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ 1.2      جػػػدكؿ )     يكضػػػح 
0.05                                                          ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة         لالستبانة   د ع ت      كبذلؾ   

        لقياسو.   ت       لما كضع   ة    صادق                مجاالت االستبانة
 معامؿ الرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجالت الستبانة كالدرجة الكمية للستبانة: (1.2جدكؿ )

معامؿ بيرسكف  المجاؿ #
 للرتباط

القيمة الحتمالية 
(sig) 

 0.000* 0.775 التخطيط  .0

 0.000* 0.775 الرقابة  .4

 0.000* 0.732 التقييـ  .3

 0.000* 0.688 اتخاذ القرار  .2

 0.000* 0.671 القيادة  .1

 0.000* 0.572 التنظيـ  .5

0.05                   ن                 االرتباط داؿ إحصائيان عند  مستكل داللة    * .  
 

  :             ثبات الستبانة - 4

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ 1.3تشير النتائج المكضحة في جدكؿ )
(. كذلؾ قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة 1.545، 1.102راكح بيف )مجاؿ حيث تت

، كما أف نتيجة معامالت االرتباط                                                ن (، كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا  1.521)
 .بركاف مرتفعة  -سبيرماف

، ( قابمة لمتكزيع4ستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )كبذلؾ تككف اال
 ،بصحة االستبانةالدراسة مما يجعمو عمى ثقة  ستبانةاككف الباحث  قد تأكد مف صدؽ كثبات كي

 كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا. ،كصالحيتيا لتحميؿ النتائج
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 المتعمقة بالكظائؼ اإلدارية نتائج ثبات الستبانة: (1.3جدكؿ )

 المجاؿ  #
 معاملت الثبات

عدد 
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كركنباخ

معامؿ 
 الرتباط 

معامؿ الرتباط 
 المصحح

 0.784 0.645 0.821 6 التخطيط .0

 0.714 0.556 0.624 6 التنظيـ .4

 0.764 0.619 0.760 4 القيادة .3

 0.828 0.707 0.834 4 الرقابة .2

 0.730 0.575 0.831 3 التقييـ .1

 0.770 0.627 0.755 4 اتخاذ القرار .5

 0.810 0.680 0.840 27 جميع مجالت الستبانة

 

           ارة الزمػات                                                       صػدؽ كثبػات فقػرات السػتبانة المتعمقػة بالمقكمػات الساسػية إلد    :              المحكر الثاني
                     في المؤسسات الصحفية:

  :             الصدؽ الداخمي  - 0

                                                           ( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ كالدرجػػة الكميػػة 1.4      جػػدكؿ )     يكضػػح 
                                                          ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل داللػة                نتمي إليو الفقرة      الذم ت        لممجاؿ
0.05  ،  لما كضع لقياسو.   ن ان            المجاؿ صادق   د        كبذلؾ يع                
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 لمجاؿكالدرجة الكمية  الذم تنتمي إليو معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ: (1.4جدكؿ )
 اسية إلدارة الزمات في المؤسسات الصحفيةالمقكمات الس

 الفقرة #
معامؿ بيرسكف 

 الرتباط
القيمة 
 (Sig)الحتمالية

 تكافر المعمكمات اللزمة كنظـ التصاؿ

0.  
األزمات  تمتاز المعمكمات التي تجمعيا المؤسسة الصحفية أثناء

 بالدقة كالحداثة.
0.591 *0.000 

4.  
ائؿ اتصاؿ جيدة لتبادؿ البيانات يتكفر لدل المؤسسة الصحفية بد

 كالمعمكمات.
0.550 *0.000 

3.  
تفتقر المؤسسة الصحفية لنظاـ اتصاؿ فعاؿ لتبادؿ المعمكمات عف 

 ظركؼ األزمات كتطكر أحداثيا.
0.518 *0.000 

2.  
تستخدـ المؤسسة الصحفية مصادر متنكعة )مرئية، مسمكعة، 

 ثناء األزمات.مقركءة( لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات أ
0.351 *0.012 

1.  
تفتقر المؤسسة الصحفية لقاعدة بيانات شاممة كمتطكرة عف األزمات 

 المتكقعة.
0.348 *0.012 

 تكافر برامج التدريب اللزمة إلدارة الزمات

0.  
تكجد برامج تدريبية مناسبة كمتطكرة لدل المؤسسة الصحفية لتطكير 

 قدرات مكظفييا في مكاجية األزمات.
0.914 *0.000 

4.  
تستعيف المؤسسة الصحفية بخبراء كمؤسسات خارجية لتدريب 

 العامميف بيا عمى كيفية التعامؿ كقت األزمات.
0.900 *0.000 

3.  
تقـك المؤسسة الصحفية بتدريب العامميف بيا كتنمية قدراتيـ 

 الكتساب ميارات اتخاذ القرار في الظركؼ الطارئة كاألزمات.
0.863 *0.000 

2.  
المحاكاة كتمثيؿ السيناريكىات يتـ التدريب عمى إجراء عمميات 

خالء كااليكاء كسرعة التحرؾ مف المؤسسة الصحفية بشكؿ لإل
 منتظـ قبؿ كقكع األزمات.

0.848 *0.000 

1.  
فية باالستفادة مف األبحاث كالمؤتمرات كأكراؽ تيتـ المؤسسة الصح

 مات.العمؿ المتعمقة بتطكير برامج إدارة األز 
0.780 *0.001 

5.  
تيتـ المؤسسة الصحفية بابتعاث بعض مكظفييا إلى مؤسسات 
صحفية خارجية بغرض التدريب كاكتساب ميارات جديدة في كيفية 

 التعامؿ كقت األزمات.
0.704 *0.000 
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معامؿ بيرسكف  الفقرة #
 الرتباط

القيمة 
 (Sig)الحتمالية

 تكفر المعدات كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة

0.  
عاؼ في حاؿ تكجد كمية كافية مف كسائؿ األماف كالسالمة كاالس

 حدكث طارئ كقت األزمات.
0.724 *0.000 

4.  
تكفر المؤسسة الصحفية بدائؿ مناسبة كامنة لمتنقؿ ألفرادىا كككادرىا 

 أثناء األزمات.
0.714 *0.000 

3.  
المؤقت أك البديؿ في حاؿ حدكث  باإليكاءتتكفر تجييزات تتعمؽ 

أثناء طارئ يستكجب اإلخالء الفكرم مف مقر المؤسسة الصحفية 
 االزمات.

0.582 *0.000 

تفتقر المؤسسة الصحفية لككادر بشرية مدربة كقادرة عمى التعامؿ   .2
 مع المعدات كالتقنيات الحديثة أثناء األزمات.

0.306 *0.029 

1.  
تفتقر المؤسسة الصحفية لمعدات كتقنيات كبدائؿ فنية مخصصة 

 لمكاجية األزمات.
0.285 *0.043 

0.05      ن               حصائيان عند مستكل داللة             االرتباط داؿ إ   *   .  
 

  :             الصدؽ البنائي  - 7

               كالدرجػػػة الكميػػػة          المجػػػاالت   مػػػف       مجػػػاؿ                       ( معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ 1.5      جػػػدكؿ )     يكضػػػح 
0.05                                                          ، كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة        لالسػػتبانة  ،   كبػػذلؾ      

        لقياسو.   ت       لما كضع   ة    صادق         الستبانة       مجاالت ا   د ع ت
 معامؿ الرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجالت الستبانة كالدرجة الكمية للستبانة: (1.5جدكؿ )

 المجاؿ #
معامؿ بيرسكف 

 للرتباط
القيمة 
 (sig)الحتمالية

0.  0.000* 0.923 تكافر برامج التدريب الالزمة إلدارة األزمات. 

7. تقنيات كالبدائؿ المناسبة.تكفر المعدات كال   0.852 *0.000 

4.  0.000* 0.747 تكافر المعمكمات الالزمة كنظـ االتصاؿ. 

0.05                   ن                 االرتباط داؿ إحصائيان عند  مستكل داللة    *                   .  
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  :             ثبات الستبانة  - 4

رتفعة لكؿ ( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ م1.6تشير النتائج المكضحة في جدكؿ )
(. كذلؾ قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة 1.212، 1.121مجاؿ حيث تتراكح بيف )

، كما أف نتيجة معامالت االرتباط (، كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا1.535)
 .بركاف مرتفعة  -سبيرماف

، ( قابمة لمتكزيع4ستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )كبذلؾ تككف اال
بصحة مما يجعمو عمى ثقة  ،ستبانة الدراسةاكيككف الباحث  قد تأكد مف صدؽ كثبات 

 كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا. ،االستبانة
 ؤسسات الصحفية.المتعمقة بالمقكمات الساسية إلدارة الزمات في الم نتائج ثبات الستبانة: (1.6جدكؿ )

 المجاؿ  #
 معاملت الثبات

عدد 
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كركنباخ

معامؿ 
 الرتباط 

معامؿ الرتباط 
 المصحح

 0.624 0.453 0.740 5 تكافر المعمكمات الالزمة كنظـ االتصاؿ .0

 0.907 0.830 0.909 6 تكافر برامج التدريب الالزمة إلدارة األزمات .4

كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة تكفر المعدات .3  5 0.777 0.657 0.792 

 0.916 0.845 0.836 16 جميع مجالت الستبانة

 

  :                        الميني  لممؤسسات الصحفية        بالداء                                    : صدؽ كثبات فقرات الستبانة المتعمقة                المحكر الثالث

  :             الصدؽ الداخمي  - 0

               كالدرجػػة الكميػػة                                              ( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المجػػاؿ1.7      جػػدكؿ )     يكضػػح 
                                                          ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينػة دالػة عنػد مسػتكل داللػة                      الذم تنتمي إليو الفقرة        لممجاؿ
0.05  ،  لما كضع لقياسو.   ن ان            المجاؿ صادق   د        كبذلؾ يع                
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الداء  لمجاؿة الكمية كالدرج ،الذم تنتمي إليو معامؿ الرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ: (1.7جدكؿ )

 الميني لممؤسسات الصحفية

معامؿ بيرسكف  الفقرة #
 الرتباط

القيمة الحتمالية 
(Sig) 

 الداء اإلدارم

0.  
تمكنت المؤسسة الصحفية مف إدارة العمؿ بفعالية أثناء أزمة 

 العدكاف.
0.880 *0.000 

4.  
دارة شكمت المؤسسة الصحفية خمية أزمة بالمفيـك الميني بيدؼ إ

 العمؿ أثناء العدكاف.
0.758 *0.000 

3.  
اتسـ األداء داخؿ المؤسسة الصحفية بالعشكائية كعدـ الترتيب أثناء 

 العدكاف. 
0.733 *0.000 

2.  
أثر العدكاف عمى مستكل األداء اإلدارم  داخؿ المؤسسة الصحفية 

 بشكؿ ىدد استمراريتيا في الصدكر.
0.715 *0.000 

1.  
ؿ مبني المؤسسة الصحفية بشكؿ طبيعي أثناء استمر العمؿ داخ

 العدكاف.
0.709 *0.000 

5.  
                                               ن         لـ يتكفر لدل المؤسسة الصحفية خطط عمؿ معدة مسبقا  لمكاجية 

 العدكاف قبؿ بدئو.
0.683 *0.000 

 الداء المكجستي

تمكنت المؤسسة الصحفية مف تكفير أماكف بديمة غير المقر الرئيسي   .0
 0.000* 0.571 أثناء العدكاف. لمكاصمة العمؿ الصحفي

4.  
حدثت صعكبة في عمميات االتصاؿ كالتكاصؿ بيف اقساـ كدكائر 
المؤسسة الصحفية ككذلؾ مع الصحفييف كالككادر العاممة أثناء 

 العدكاف.
0.564 *0.000 

3.  
                                           ن           غياب أدكات كمعدات الكقاية كالسالمة اثرت سمبا  عمى األداء 

 العدكاف الميني لممؤسسة الصحفية أثناء
0.526 *0.000 

2.  

 تأخذ المؤسسة الصحفية بالحسباف تكفير بدائؿ مناسبة ككافية 
لتعكيض التقص في المستمزمات كالمعدات كاألجيزة كالكقكد كغيرىا أثناء 

 العدكاف.
 

0.443 *0.001 
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معامؿ بيرسكف  الفقرة #
 الرتباط

القيمة الحتمالية 
(Sig) 

 الداء الصحفي

تمكنت المؤسسة الصحفية مف اصدار طبعتيا االلكتركنية طيمة فترة   .0
 0.000* 0.539 اف.العدك 

4.  
تأثرت قدرة المؤسسة الصحفية في إنتاج كنشر المكاد الصحفية 

                                                    ن      ن المطبكعة بالشكؿ كالكمية المطمكبة بسبب العدكاف تأثرا  سمبيا .
0.523 *0.000 

3.  
لـ يتأثر األداء الميني لممؤسسة الصحفية كالككادر العاممة بيا أثناء 

الخبراء التي اكتسبتيا مف العدكاف بسبب استفادتيا مف التجارب ك 
 األزمات

0.424 *0.002 

2.  
لـ يتأثر المحتكل الضمني لمرسائؿ اإلعالمية التي تقدميا كتنتجيا 

 سسة الصحفية أثناء العدكاف.ؤ الم
0.370 *0.008 

1.  
                                                           ن تأثرت جكدة المكاد الصحفية التي تنشرىا المؤسسة الصحفية تأثرا  

      ن               سمبيا  أثناء العدكاف.
0.344 *0.013 

5.  
شكؿ الكضع االجتماعي لممكظفيف بالمؤسسة الصحفية أثناء العدكاف 

      ن                                    عائقا  أماـ أدائيـ ألعماليـ بالشكؿ المطمكب.
0.279 *0.049 

0.05                   ن               االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة   * .  
 

  :             الصدؽ البنائي  - 7

               كالدرجػػػة الكميػػػة        مجػػػاالت  ال   مػػػف       مجػػػاؿ                       ( معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ 1.8      جػػػدكؿ )     يكضػػػح 
0.05                                                          ، كالػػذم يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة        لالسػػتبانة  ،   كبػػذلؾ      

        لقياسو.   ت       لما كضع   ة    صادق                مجاالت االستبانة   د ع ت
 انةكالدرجة الكمية للستب ،معامؿ الرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجالت الستبانة: (1.8جدكؿ )

معامؿ بيرسكف  المجاؿ #
 للرتباط

القيمة الحتمالية 
(sig) 

 0.000* 0.828 األداء اإلدارم  . 0

 0.000* 0.677 األداء الصحفي  . 7

 0.000* 0.661 األداء المكجستي  . 4

0.05                   ن                 االرتباط داؿ إحصائيان عند  مستكل داللة    * .  



50 

  :             ثبات الستبانة  - 4

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ 1.9المكضحة في جدكؿ ) تشير النتائج
(. كذلؾ قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة 1.503، 1.153مجاؿ حيث تتراكح بيف )

، كما أف نتيجة معامالت االرتباط (، كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا1.525)
 .سبيرماف بركاف مرتفعة 

 ،( قابمة لمتكزيع4ستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )كف االتك كبذلؾ
 ،بصحة االستبانةالدراسة مما يجعمو عمى ثقة  ستبانةاكيككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات 

 كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا. ،كصالحيتيا لتحميؿ النتائج

 
 المتعمقة بالداء الميني  لممؤسسات الصحفية نتائج ثبات الستبانة: (1.9جدكؿ )

 المجاؿ  #
 معاملت الثبات

عدد 
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كركنباخ

معامؿ 
 الرتباط 

معامؿ الرتباط 
 المصحح

 0.640 0.470 0.794 6 األداء اإلدارم .0

 0.609 0.438 0.813 4 األداء المكجستي .4

 0.801 0.669 0.783 6 األداء الصحفي .3

 0.879 0.785 0.848 16 جميع مجالت الستبانة

 

                              المعالجات اإلحصائية المستخدمة:

 لكصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات  .0

 المتكسط الحسابي كالكزف النسبي. .4

ثبات  ة النصفية، لمعرفة( ككذلؾ طريقة التجزئCronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ ) .3
 ستبانة.فقرات اال

لقياس درجة االرتباط: ( Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) .2
كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ ، يقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف

 الداخمي كالصدؽ البنائي لالستبانة.
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ا إذا كانت متكسط درجة االستجابة ( لمعرفة مT-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  .1
كلقد تـ استخدامو ، أـ زادت أك قمت عف ذلؾ (3)قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة كىي 

 لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  .5
 صائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. فركقات ذات داللة إح

لمعرفة ما إذا ( ( One Way Analysis of Variance - ANOVA اختبار تحميؿ التبايف األحادم
 كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.

 ثاني عشر ػػػػػػ المفاىيـ الساسية لمدراسة: 
يمة لتحقيؽ ىدؼ معيف، كىي الكظيفة التي تتعمؽ بمسئكلية التكجيو، كاتخاذ : ىي كساإلدارة -0

عطاء التعميمات، كالتنسيؽ، كاالشراؼ، كالرقابة، كالتحميؿ، كىي بمعناىا الكاسع                                                                                         القرارات، كا 
 .(1)اتخاذ قرارات بيدؼ االستخداـ األمثؿ لإلمكانات بأقؿ تكمفة ممكنة

ىي مجمكعة اإلجراءات المنظمة كالقكاعد المرتبة التي يمكف  :                     ن      كيمكف تعريفيا إجرائيا  بأنيا     
 مف خالليا تحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف خالؿ ما ىك متكفر مف إمكانات مادية كبشرية.

 الصحؼ إصدار تتكلى التي الييئة أك يقصد بالمؤسسة الصحفية: "المنشأةالمؤسسات الصحفية:  -7
 يتالءـ الذم اإلدارم الكياف كتختار القانكني الشكؿ االقتصادية الكحدة ىذه كتتخذ الصحيفة، أك
 .(2)كثيرة" اعتبارات مع

: تمؾ الكيانات أك المنشآت المنظمة المتخصصة باإلنتاج بأنيا                      ن كيمكف تعريفيا إجرائيا  
          ن                                                                  الصحفي أيا  كاف شكمو أك مضمكنو، كتتككف مف إدارات كدكائر كأقساـ مترابطة كتتبع 

لتحقيؽ أىداؼ كاضحة، كتخضع إلطار قانكني ناظـ  لمنظكمة إدارية كاضحة، تعمؿ
 لعمميا.  

                                      ن                                    : ىي: حالة تكتر كنقطة تحكؿ تتطمب قرارا  ينتج عنو مكاقؼ جديدة سمبية كانت أك الزمة -4
 .(3)ايجابية تؤثر عمى مختمؼ الكيانات ذات العالقة

                                                           

 (.00عشماكم، أسس اإلدارة )ص( 1)

 (. 51 )ص الصحفية المؤسسات المسممي، إدارة( 2)

 (.42الشعالف، إدارة االزمات)ص( 3)
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طكرة كاألزمة ىي: "مكقؼ أك حدث أك مجمكعة أحداث متكقعة أك غير متكقعة، تتسـ بالخ
كالعمؽ كاتساع التأثير، مما يجعؿ مف الصعكبة بمكاف السيطرة عمى األكضاع بالطرؽ 
كاألساليب كاالمكانات المعتادة بسبب تسارع األحداث، كحدتيا، كالتطكرات المجيكلة، 
كاالرتباؾ، كتزايد الخسائر المادية كالمعنكية، كاألثر السمبي عمى المصالح األساسية، 

 .(1)اف الذم حدثت فيو، كربما عمى الكياف نفسو كاستمراريتو كفعاليتو"كتكازنيا في الكي

: تفاقـ الكضع الطبيعي بشكؿ يفضي إىمالو إلى تيديد                      ن      كيمكف تعريفيا إجرائيا  بأنيا
 االستقرار كالقدرة عمى مكاصمة العمؿ كاالنجاز.

كالتي تتضمف تحديد تمؾ العمميات التي يقـك بيا األفراد داخؿ المينة، الداء الميني: ىك:"  -3
ىيكؿ معرفي يحدد مجاؿ الخبرة المينية، كزيادة اليكية الجماعية، كصياغة رمكز تالئـ 

  .(2)السمكؾ الميني، كتطكر االلتزاـ بقكاعد المينة داخؿ المؤسسات اإلعالمية"
: مجمكعة األنشطة كالممارسات المنظمة المرتبطة بعمؿ                     ن     كيمكف تعريفو إجرائيا  بأنو

لتي تخضع لمعايير كضكابط كاضحة متفؽ عمييا، كالمتصمة بتحقيؽ أىداؼ مؤسسي، كا
 كمخرجات مشتركة.

 :الدراسة تقسيـ -ثالث عشر
تناكؿ الفصؿ األكؿ اإلطار المنيجي لمدراسة،  :فصكؿ أربعة إلى الدراسة تقسيـ تـ

فيا كعرض لمدراسات السابقة، كاالستدالؿ عمى المشكمة، كمشكمة الدراسة كأىميتيا كأىدا
                                                                      ن     كفركضيا، كما تضمف نكع الدراسة كمنيجيا كأدكاتيا كمجتمعيا كعينتيا، إضافة  إلى  كتساؤالتيا

 إجراءات الصدؽ كالثبات، كمفاىيـ الدراسة كتقسيميا.

أما الفصؿ الثاني الذم جاء بعنكاف" إدارة المؤسسات الصحفية"، فتضمف مبحثيف، 
ائصيا، كالثاني بعنكاف" إدارة المؤسسات األكؿ بعنكاف" اإلدارة: مفيكميا ككظائفيا كخص

، كيشمؿ مفيـك المؤسسات الصحفية كنشأتيا كأنكاعيا كاليياكؿ التنظيمية في الصحفية"
 المؤسسات الصحفية كأنكاعيا.

                                                           

 (.01الشيراني، إدارة عمميات األزمات االمنية )ص( 1)

ف اإلذاعة كافي، اإلعالـ الفمسطيني كاألداء الميني في انتفاضة األقصى: دراسة ميدانية عمى مراسمي( 2)
 (.045كالتمفزيكف في فمسطيف)
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كبالنسبة لمفصؿ الثالث الذم جاء بعنكاف" أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ 
فية الفمسطينية"، فقد تضمف مبحثيف، األكؿ بعنكاف" ـ، كانعكاسو عمى المؤسسات الصح4102

دارتيا، كالثاني بعنكاف" العدكاف                                                                                         األزمات"، كتناكؿ مفيكـ األزمات كمراحؿ تطكرىا كخصائصيا كا 
و عمى المؤسسات الصحفية الفمسطينية"، ـ، كانعكاس4102اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ 

ـ، كانعكاس العدكاف عمى المؤسسات 4102كاف كتناكؿ االعتداءات اإلسرائيمية عمى غزة، كعد
 الصحفية الفمسطينية.

كتضمف الفصؿ الرابع الذم جاء بعنكاف" نتائج الدراسة الميدانية إلدارة المؤسسات 
ـ"، خمسة مباحث، 4102الصحفية الفمسطينية أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

كالثاني، بعنكاف" استخداـ المؤسسات الصحفية  األكؿ، كىك بعنكاف" خصائص عينة الدراسة"،
الفمسطينية لمكظائؼ اإلدارية"، كالثالث، بعنكاف" المقكمات األساسية إلدارة األزمات في 
المؤسسات الصحفية الفمسطينية"، كالرابع بعنكاف" مدل فاعمية األداء الميني لممؤسسات 

ـ"، كالخامس بعنكاف" اإلجابة 4102ة عاـ الصحفية الفمسطينية أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غز 
كمف ثـ خالصة نتائج الدراسة كتكصياتيا، كمصادرىا كمراجعيا  عمى فرضيات الدراسة"،

 كمالحقيا.

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : لثانيالفصؿ ا
 إدارة المؤسسات الصحفية
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 المبحث الكؿ:
 كخصائصيااإلدارة: مفيكميا، ككظائفيا، 

 
 دارة:مفيـك اإل -   ن أكل  

أدل اتساع فكر اإلدارة كشمكليا ككثرة تعريفاتيا إلى صعكبة االتفاؽ عمى تعريؼ محدد         
؛ كذلؾ الختالؼ الفترات الزمنية التي ظيرت فييا التعريفات المتعددة ليذا كشامؿ لإلدارة

التي  المصطمح، كلتنكع الخبرات كاختالؼ الثقافات كالمرجعيات كاالتجاىات الدراسية كالعممية
بحثت في ىذا المكضكع، لذا فكضع تعريؼ محدد كشامؿ لممصطمحات في العمـك االجتماعية 

  بصفة عامة كفي اإلدارة بصفة خاصة مف األمكر الصعبة كالشائكة.

                                           ن       ن                               كتتفؽ معظـ التعريفات عمى أف اإلدارة تعد ركنا  أساسيا  مف أركاف النظاـ اإلنتاجي في أم       
                                                ن              الىتماـ الذم تكليو المجتمعات الحديثة لإلدارة كبيرا ، كخاصة الدكؿ مجتمع، لذا فقد أصبح ا

                                                    ن          ن           ن                النامية منيا، فتأثير اإلدارة في العممية االنتاجية سمبا  أك إيجابا ، أىـ كثيرا  مف تأثير عناصر 
 . (1)اإلنتاج التقميدية األخرل مف رؤكس أمكاؿ كمكاد أكلية كغيرىا

عناىا العاـ تنصرؼ إلى النشاط اإلنساني الخاص بتحقيؽ كيمكف القكؿ بأف اإلدارة في م      
أىداؼ مف خالؿ اخريف، كىذا النشاط يتـ في منظمات كمؤسسات، كالذل يمارس ىذا النشاط 
إلنجاز أعماؿ كتحقيؽ أىداؼ تساعد في إشباع حاجات المجتمع ىـ المديركف، كذلؾ عف 

مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة، مف  طريؽ لعب األدكار اإلدارية كمباشرة الكظائؼ اإلدارية
أجؿ تحقيؽ مستكيات عالية مف الفاعمية التنظيمية كاإلسياـ في تقديـ قيمة مضافة بكاسطة 

    .(2)المجتمع كمف أجمو

         ن    فات، سكاء  في كليتضح مفيكـ اإلدارة بشكؿ جمى ستتعرض الدراسة لبعض تمؾ التعري
 المغة أك االصطالح.

 

 

                                                           

 (.04أبك أصبع كأحمد، إدارة المؤسسات اإلعالمية في الكطف العربي)ص (1)
 (.01الخطيب، اإلدارة الحديثة: إدارة المؤسسات في المكجة الرابعة )ص (2)
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 :                ن مفيـك اإلدارة لغة   أ.
أصؿ كممة " :ففي لساف العربتناكلت معاجـ المغة كممة اإلدارة، بالحديث عف أصميا، 

ت و أ نا،  ٍ  ى ى  ى   ى ى ٍ ي   ى    إدارة كمصدرىا دكر، كدكر بمعني د ار  الشيء  ي د كر  د ك را  كد ك ر انا  كد ؤكرا ، كاس ت د ار  كأ د ر  ٍ   ن   ى ى ى   ن   ي    ن                                    ى  ى      ي  ى ي  ي  ى
ت و كأ د ار ه غيره، كد ك ر  بو، كد ر ت  بو، كأ د ر ت اس ت د   ٍ  ى ى كد ك ر  ، كد اك ر ه م د اك ر ة  كد ك رارا : د ار  معو"  ى ن ٍ ي    ى ى  ى          ى ن ى       ي ٍ ي       ى ى ٍ     ٍ ي    ى  ى ى   ي ى  ى ى ن  ً  ى    ن   ى  ى     ر ت 

(1). 
ت و  بو،  (2)كأما  في المعجـ المحيط فجاءت: ت و  ك دك ر  ٍ  ى   ى    ى ٍ ي ي  ى  ن ٍ ي ي     " دار  د ك را  كد ك رانا ، كاس ت دار  كأد ر  ٍ   ن   ى ى    ى          ى  ى

كارا : دار  معو، كالدىر  د ك ار  بو". ، كداك ر ه  م داك ر ة  كد  : اس ت د ر ت  ٍ  ى ى ٍ ي      ى ى ي  ي   ى ى ن  ً     ن     ى            ي  ى ن  ي     كأد ر ت      ى ٍ ي   
ٍ   ن    ى ى ى   ن    ي ي   ن  "دار  الش يء  ي د كر  د ك را ، كد ك ر انا ، كد ك كرا ،   (3)العركس فكانت: بينما في معجـ تاج ٍ   ي  ى ي  ي  ى     ى   

(، كيقاؿ:  : است د ر ت  ت و، كأ د ار ه غير ه كد ك ر)بو(، كد ر ت بو، )كأ د ر ت  ت و  أ نا كد ك ر  ، كأ د ر  ٍ  ى ى  ى    ى ى ٍ ي ي  ى     ى ن ٍ ي     ى ى  ى     ي    ى ن         ي ٍ         ى ى ٍ ي     ى ى ٍ ي          كق ع كد، كاس ت د ار    ي ي      
ؿ  الش يء ، ير، إذا طاؼ ح ك  ، كاستد ار  ي س ت د  ً  د ار  ي د كر  ٍ  ى    ن  ٍ  ىً              ى        ً       ى  ً      ى              ى      كا  ذا عاد  إ لى الم كضع الذل ابتدأ  منو".  ى  ى  ى ي  ي       ى  ى  ى

                       ن ب. مفيـك اإلدارة اصطلحا :
يعرفيا فريدريؾ تايمكر المعركؼ بأبي اإلدارة العممية كمؤسس المدرسة الكالسيكية في 

ـ، بأنيا:" المعرفة الدقيقة لما تريد مف الرجاؿ أف يعممكه، 0213كتابو إدارة الكرشة الصادر عاـ 
 .(4)نيـ يقكمكف بعممو بأحسف طريقة كأرخصيا"أ ثـ التأكد مف

في حيف يعرفيا ىنرم فايكؿ الممقب بأبي اإلدارة الحديثة بقكلو:" معنى أف تدير ىك أف 
 .(5)تتنبأ، كتخطط، كتنظـ، كتصدر األكامر، كتنسؽ، كتراقب"

ف كيعرفيا "بيتر دركر" كىك أحد أبرز عمماء اإلدارة المعاصريف كأبك اإلدارة في القر 
العشريف في كتابو " تحديات اإلدارة في القرف الحادم كالعشريف"، بأنيا: "الكظيفة الخاصة 

 .(6)بتحقيؽ األىداؼ المبتغاة في الخارج كتنظيـ المكارد الداخمية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ"
            ن                                                              كاإلدارة أيضا  ىي:" عممية تنسيؽ األنشطة حتى يتـ إنجازىا بطريقة فعالة كمؤثرة، 

 .(7)راد القائميف عمييا كمف خالليـ"بكاسطة األف

                                                           

 (.2/421أبك الفضؿ، معجـ لساف العرب)ج  (1)
 .(112/ 4القامكس المحيط)طالفيركزابادم،   (2)
 (.00/330معجـ تاج العركس)جالزبيدم،   (3)

(4)  Fredrick, T. ―The Principles of Scientific Management and Shop Management‖ 

(USA: Routledge, Thoemmes Press,1903(VO1,p.21. 

(5)  Henri, F.‖ Industrial and General Administration‖,1949,p.6. 

 .05المرجع السابؽ، ص  (6)
(7) Stephen p. Robbin &mary Coulter, Management, Eighth edition, (c) 2005, by 

person education international, New Jersey, p.8. 
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كىي: "عبارة عف النشاط الخاص بقيادة كتكجيو كتنمية األفراد، كتخطيط، كتنظيـ، 
كمراقبة العمميات كالتصرفات الخاصة بالعناصر الرئيسية في المشركع مف أفراد، كمكاد، كاالت، 

حسف الطرؽ كأقؿ كعدد كمعدات، كأمكاؿ، كأسكاؽ، لتحقيؽ أىداؼ المشركع المحددة بأ
 .(1)التكاليؼ"

عممية تكجيو لمجيكد البشرية، لتنفيذ عدة أىداؼ مرسكمة بأقصى كاإلدارة ببساطة ىي: "
كفاءة ممكنة في إطار مؤسسة مف المؤسسات، أم أف اإلدارة بكجو عاـ ىي مجمكعة القكاعد 

لمنظمة بأعمى المنظمة لمجيد البشرل في نطاؽ منظمة مف المنظمات، بما يحقؽ أىداؼ تمؾ ا
 .(2)كفاءة"

كما يمكف تعريفيا بأنيا: "عممية اجتماعية مستمرة تعمؿ عمى استغالؿ المكارد المتاحة 
 .(3)      ن                                                                      استغالال  أمثؿ، عف طريؽ التخطيط كالتنظيـ كالقيادة كالرقابة لمكصكؿ إلى ىدؼ محدد"

عمؿ في العمـ الذم يبحث األصكؿ الفنية التي يقكـ عمييا تنظيـ الكاإلدارة ىي: "
المؤسسات الحككمية كاألىمية كاإلشراؼ عميو بقصد أداء الخدمات أك قياـ اإلنتاج عمى خير 

 .(4)كجو يحقؽ الصالح العاـ أك الخاص"
لإلدارة بأنيا:  كمف خلؿ التعريفات كالمفاىيـ السابقة يمكف تقديـ تعريؼ إجرائي

يمكف مف خالليا استثمار الجيكد  مجمكعة األنشطة كالجيكد العممية المنظمة كالمتكاصمة التي
البشرية، كالمكارد المتاحة بأعمى درجة مف الكفاءة كالفعالية لمكصكؿ لميدؼ المنشكد بأقصر 

 الطرؽ كأقؿ التكاليؼ كالجيكد.

      ن               ثانيا : كظائؼ اإلدارة:
تمارس اإلدارة عدة كظائؼ، تشغؿ عف طريقيا مكاردىا كتحقؽ بيا أىدافيا، كعمى الرغـ 

                                         ن        ن        ن                     الخبراء كالدارسيف حكؿ ىذه الكظائؼ، تحديدا  كترتيبا  كتقسيما ، إال أنيـ اتفقكا عمى مف اختالؼ 
جكىر ىذه الكظائؼ، كالتي يمكف أف يندرج تحتيا شتى األعماؿ اإلدارية، كمما ال شؾ فيو أف 
دراسة اإلدارة كمدخؿ كظيفي، تعني النظر إلييا باعتبارىا عممية معينة، كىذه العممية يمكف 

 يا ككضعيا مف خالؿ مجمكعة كظائؼ رئيسية ىي:تحميم
                                                           

 (.1عبده، األصكؿ العممية لإلدارة كالتنظيـ)ص  (1)
 .(03رضا كالعبد، إدارة المؤسسات اإلعالمية األسس النظرية كالنماذج التطبيقية)ص (2)

 .02المرجع السابؽ، ص  (3)
 (.03عبد القادر، إدارة الصحؼ)ص  (4)
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 ( Planningالتخطيط: ) . أ

 (Organizingالتنظيـ: ) . ب

 (Leadershipج. القيادة: )

 (Controllingد. الرقابة: )

 (Evaluationق. التقييـ: )

 (Decision Makingك. اتخاذ القرار: )
 التخطيط: -أ

لنا ما يجب عممو، كيحدد الكسائؿ أم عمؿ يتـ القياـ بو يحتاج إلى تفكير مسبؽ، يحدد 
التي نقـك بيا لتنفيذه، كيحدد األىداؼ المرجكة مف تنفيذه، كفي كافة األعماؿ كمف ضمنيا العمؿ 

 . (1)اإلعالمي، فإف مسئكلية التخطيط تقع أعباؤىا عمى قيادة المؤسسة
سة كقد اختمؼ المفكركف كالباحثكف حكؿ تعريؼ التخطيط، في عمكـ االقتصاد كالسيا

                           ن                                                         كاإلدارة كاالجتماع، كذلؾ كفقا  لمكضكع المعالجة كأيدلكجية المفكر كطبيعة العصر، كقد يككف 
أكؿ مف أدخؿ لفظ التخطيط في تعريفو لمنشاط المبذكؿ في المجتمع، ىك االقتصادم النمساكم 

                  ن ـ، كأخذ االصطالح شكال  0201في العاـ  في مقاؿ لو طبعC.Shuinder "كريستياف سكنيدر" :
     ن     ن                                                                           بيقيا  فنيا  ظيرت اثاره مف خالؿ إنجازات اإلدارة العسكرية في ألمانيا أثناء الحرب العالمية تط

ـ(، كلكف لـ تذع شيرة ىذا المصطمح في مختمؼ بقاع العالـ إال بعد 0202 -0202األكلى )
 .(2)ـ0245                                  ن     اف استخدـ في االتحاد السكفيتى سابقا  عاـ 

مياـ التي يجب القياـ بيا لتحقيؽ األىداؼ كتتضمف كظيفة التخطيط عممية اختيار ال
التنظيمية، كتحديد اإلطار الذل يكضح كيفية أداء ىذه المياـ، كتكقيت أدائيا، كعميو فإف تركيز 

 .(3)األنشطة التخطيطية ينصب عمى تحقيؽ األىداؼ

كتعد كظيفة التخطيط الكظيفة األكلى لممدير، حيث تمثؿ النتائج التي تعد األساس الذل 
كف لممدير مف خالليا البدء في كظائؼ التنظيـ كالتكجيو كالرقابة كغيرىا، كال يقصد بذلؾ أنيا يم

                                                           

 (.010أبك أصبع كأحمد، إدارة المؤسسات اإلعالمية في الكطف العربي )ص  (1)
 (.10المسممى، إدارة المؤسسات الصحفية)ص   (2)
دارة األعماؿ)ص  (3)  (.032                                   جالؿ، مبادئ التنظيـ كا 
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أىـ الكظائؼ، كلكف المقصكد ىنا أف اتقاف التخطيط يعطي اإلرشاد كالتكجيو الكامؿ لبدء 
 .(1)ممارسة الكظائؼ األخرل لممدير

حالة مكاجية مكاقؼ  كالتخطيط عممية تكفير لمكقت كالجيد الذل يمكف أف يضيع في
دكف كجكد خطة لمكاجيتيا، كما يحممو ذلؾ مف ارتباؾ كتردد قد يؤدل إلى تدمير العمؿ كمو أك 

 .(2)تقميؿ فرص نجاحو

 كالتخطيط في حد ذاتو يشتمؿ عمى ثالثة جكانب:

 تحديد األىداؼ التي تسعي المؤسسة إلى تحقيقيا. -0

 كاجب تكافرىا.تحديد اإلمكانيات المتاحة المادية كالبشرية ال -4

 تحديد األساليب المراد اتخاذىا لتحقيؽ األىداؼ. -3

كالتخطيط يمكف تعريفو بأنو:" تحديد األىداؼ ككضع السياسات ككضع طرؽ العمؿ 
عداد الميزانيات التقديرية لألنشطة المختمفة كعمى مستكل المشركع، ثـ كضع  جراءات التنفيذ كا                                                                                            كا 

 .(3)قؽ األىداؼ المكضكعة"البرامج الزمنية بناء عمى ذلؾ كبما يح

كىك:" دراسة البدائؿ المختمفة ألداء عمؿ معيف، ثـ الكصكؿ إلى أفضؿ البدائؿ الممكنة 
               ن      ن                                                            كالتي تحقؽ ىدفا  معينا  في كقت معيف كفى حدكد اإلمكانات المتاحة )بشرية كمادية(، كتحت 

ل ى تحديد مسار                                                                    الظركؼ كالمالبسات الممكنة كينتيى التخطيط إلى كضع خطة عمؿ محدده، كا 
 .(4)تنفيذىا في كقت معيف كمحدد، كىناؾ خطط قصيره المدل، كأخرل طكيمة المدل"

قرارىا كتدقيقيا                                                                                كالتخطيط كمفيكـ عاـ ىك: "عممية التنبؤ بالمستقبؿ ككضع الخطط كا 
                                                                                    ن كمف ثـ تقييميا، كىك أسمكب عممي يتضمف القكاعد كالمبادئ العممية، إضافة إلى ككنو عقالنيا  

 .(5)ي االعتبار اإلمكانات المختمفة إلنجاح أىدافو"يأخذ ف
بأنو: عممية منظمة كمحسكبة  كمف خلؿ ما سبؽ مف تعريفات يمكف تعريؼ التخطيط

يتـ مف خالليا رسـ سياسات ككضع أسس العمؿ الحاضر كالمستقبمي مع مراعاة المكارد المتاحة 

                                                           

 (.42رة)صالجزيرم، مقدمة في مبادئ اإلدا (1)
 (.32عزت، إدارة المؤسسات اإلعالمية)ص (2)
 (.010صإدارة المؤسسات اإلعالمية في الكطف العربي ) إصبع كأحمد، أبك (3)

 (.43خكخة، اليات التخطيط كالرقابة في المؤسسات الصحفية)ص (4)
 (.22الدليمي، التخطيط االعالمي المفاىيـ كاالطار العاـ)ص (5)
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زمة لمكصكؿ لألىداؼ المنشكدة باقؿ جيد كالتقديرات العقالنية كالظركؼ المحيطة، كالبدائؿ الال
 كتكمفة، كبالكفاءة المطمكبة.

 التنظيـ: -ب

التنظيـ ىك التطبيؽ العممي لسياسة المؤسسة، كتنفيذ خطتيا، كتطبيؽ النظـ كالمكائح 
كالقكانيف المتعمقة بأعماليا، سكاء في محيطيا الداخمي بيف عماليا كمكظفييا، أك في محيطيا 

تمع الذم تتعامؿ معو، كما يشمؿ التنظيـ تكزيع األعماؿ كتقسيميا بيف الخارجي مع المج
اإلدارات كاألقساـ المختمفة تكزيعا يكفؿ سرعة العمؿ كتدفقو، كما يشمؿ تحديد اختصاصات 
العامميف، كتحديد العدد الالـز لكؿ قسـ، كمسئكلية كؿ منيـ، كىك ما نستطيع تمخيصو في 

 (.1)سسةتصميـ الييكؿ التنظيمي ألم مؤ 

كالتنظيـ مف أىـ األسس العممية في إدارة المؤسسات.. إذ أف كؿ مدير أك مسئكؿ 
بحاجة إلى تنظيـ مرؤكسيو بشكؿ ينجز الكاجبات الممقاة عمى المجمكع بما يحقؽ أىداؼ 

 المؤسسة.

بأنو فيما يتعمؽ بالتنظيـ فإف المدير يقرر المراكز  Arnest Daleكيرل أرنست ديؿ 
سيتـ ممؤىا، كالكاجبات كالمسئكليات المتعمقة بتمؾ الشكاغر، كيككف العمؿ الذم  الشاغرة التي

 .(2)ينجزه أعضاء المؤسسة أك العامميف فييا يمتاز بعالقة متداخمة مبنية عمى تنسيؽ الجيكد

كالتنظيـ يعبر عف نظاـ اجتماعي مف صنع اإلنساف، حيث يعبر الييكؿ التنظيمي عف 
ي تسكد بيف األفراد القائميف في التنظيـ، كىك عممية تكفيؽ كتفاعؿ بيف مجمكعة مف العالقات الت

 .(3)المكارد االنسانية كغيرىا، كبيف العكامؿ أك المحددات المكقفية مف ناحية أخرل

كبما أف التنظيـ يعد عممية لتنسيؽ الجيكد البشرية حتي يمكف تحقيؽ األىداؼ بكفاءة 
تحقيؽ الترابط كأداء العمؿ بطريقة جماعية منظمة  كيسر، مف خالؿ سمطة فعالة تيدؼ إلى

 (4)كفعالة، فإنو كذلؾ عممية تستيدؼ اإلجابة عف مجمكعة مف التساؤالت مف قبؿ اإلدارة، كىي:

 ما األعماؿ التي يجب تجميعيا تحت سيطرة مدير كاحد؟ 

                                                           

 (.52المؤسسات الصحفية)صالمسممي، إدارة   (1)
 .(042إدارة المؤسسات اإلعالمية في الكطف العربي)ص إصبع كأحمد، أبك  (2)
 (.2شييب، السمكؾ اإلنساني في التنظيـ )ص  (3)
 .(41المعاصر)ص العالـ في كاقتصادياتيا الصحفية المؤسسات إدارة غالى،  (4)
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 عطاء االنتباه كا لتركيز                                                                         كـ عدد األشخاص الذيف يستطيع المدير الكاحد اإلشراؼ عمييـ كا 
 المالئـ لكؿ كاحد منيـ؟

  كيؼ يككف نمط العالقات السائدة بيف المديريف في الكحدات كاألقساـ المختمفة، ككيؼ
 يمكف التنسيؽ بينيـ؟

كيعد التنظيـ أحد العناصر األساسية في العممية اإلدارية، فيك الكسيمة التي تنسؽ جيكد 
منشكدة، كبذلؾ يقكـ التنظيـ عمى أساس أىداؼ                       ن                      المكارد البشرية إراديا  مف أجؿ بمكغ األىداؼ ال

المنظمة التي يتـ تحديدىا أثناء مرحمة التخطيط، كلذا فإف جذكر التنظيـ تجد أصميا في 
 .(1)التخطيط

كمف خصائص التنظيـ أنو عممية مستمرة، كىك كنشاط أك كظيفة يتضمف ثالثة جكانب 
 (2)ميمة، ىي:

 لمنظمة.تحديد المياـ كاألنشطة لكؿ كحدة في ا -0

 إسناد ىذه المياـ كاألنشطة إلى قكل عاممة لمقياـ بيا. -4

 تحديد أساليب العمؿ الالزمة لمقياـ بيذه المياـ. -3

 باإلضافة إلى ما سبؽ يتضح مفيـك التنظيـ مف خلؿ التعريفات اآلتية:

" ترتيب لمكظائؼ المتداخمة المطمكبة لتأدية ميمة معقدة في نظاـ مكحد  التنظيـ ىك:
 .(3)ة مف األنشطة ذات العالقات المتداخمة"لمجمكع

كىك يتمثؿ حسب الدكتكر عبد اهلل الرفاعي في أنو: " تحديد أكجو النشاط بشكؿ إرادم 
ككاع لتحقيؽ األىداؼ أك الخطط كترتيبيا كتجميعيا كتكزيعيا في شكؿ ىيكؿ تنظيمي متكامؿ 

مدادىـ بكؿ ما يساعدىـ عمى تأدية كظائفيـ،                                                          يمكف مف إسنادىا إلى أفراد ذكم كفاءة محددة، كا 
في ظؿ تفاىـ متبادؿ بيف األفراد كالمنظمة يمكف مف تحقيؽ السياسة المرسكمة بأكبر قدر ممكف 

 .(4)كبأقؿ تكمفة ممكنة"

                                                           

 (.23-24لمكجة الرابعة)صالخطيب، اإلدارة الحديثة: إدارة المؤسسات في ا  (1)
  (.51المسممي، إدارة المؤسسات الصحفية)ص  (2)
 .(042إدارة المؤسسات اإلعالمية في الكطف العربي)ص إصبع كأحمد، أبك  (3)
 (.25الرفاعي، إدارة المؤسسات الصحفية)ص  (4)
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 بيف العالقات التنظيـ بأنو: " ترتيب Koontz & Donnell)كيرم ككنتز كدكنيؿ )
 . (1)األىداؼ" تمؾ عمى لمحصكؿ السمطةك  المسؤكلية كمنح األىداؼ، لتحقيؽ العمؿ كحدات

كينظر اخركف إلى التنظيـ عمى أنو: " اإلطار الذل في حدكده ترتب كتنسؽ الجيكد 
الجماعية لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ بدكف احتكاؾ أك تنافر أك تصادـ بينيا، كتكفير البيئة المناسبة 

لعمؿ عمى الكجو لكي يعمؿ أفراد القكل العاممة كفريؽ متكامؿ بما يكفؿ حسف سير ا
 .(2)المناسب"

ىك:" عممية ترتيب كتنسيؽ  كمف خلؿ المفاىيـ السابقة يرم الباحث بأف التنظيـ
كتكزيع األعماؿ كالمياـ داخؿ المؤسسة الكاحدة، بحيث يتـ تحديد المسئكليات بدقة كضماف عدـ 

ؼ العاـ، كتطبيؽ التداخؿ بيف اإلدارات كاألقساـ، كضماف تكامؿ الجيكد كالطاقات لخدمة اليد
 ما تـ االتفاؽ عمى تنفيذه مف خالؿ التخطيط.

 القيادة: -ج

تعرؼ القيادة بأنيا:" عممية التأثير عمى اآلخريف، أك عمى الجماعة في المنظمة، 
 .(3)ليتعاكنكا مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ المنظمة أك مف أجؿ تحقيؽ قضية عامة"

ميا في أم منظمة تحقؽ الترابط كبناء عمى ذلؾ ينبغي كجكد قيادة عميا أك سمطة ع
كالتناسؽ بيف مختمؼ مستكيات التنظيـ اإلدارم، كيقتضى ىذا أف يتعامؿ المرؤكس مع رئيس 
كاحد فقط مما يحقؽ المسئكلية اإلدارية، كيحدد التسمسؿ القيادم مف أعمى ألسفؿ، كيزيد مف 

 .(4)فاعمية الفرد في عممو

يف المدير كالمرؤكسيف، فيك ال يكصؿ معمكمات كعميو فإف القيادة تعتمد عمى التكاصؿ ب
 كبيانات فقط، كلكنو يكصؿ كجيات نظر كمعتقدات كتصكرات .

كمف ىنا اكتسبت القيادة أىمية استثنائية كمحكرية في العممية اإلدارية، فمف خالليا يقـك 
 .(5)المدير بإنجاز األىداؼ التي تـ االتفاؽ عمييا

                                                           

(1)  Koontz & O,Donnell, Principles Of Mangement(p.68). 

 (.35ة المؤسسات اإلعالمية األسس النظرية كالنماذج التطبيقية)ص رضا كالعبد، إدار   (2)
 (.51إدارة المؤسسات اإلعالمية في الكطف العربي)ص إصبع كأحمد، أبك  (3)
 (.22رضا كالعبد، إدارة المؤسسات اإلعالمية األسس النظرية كالنماذج التطبيقية)ص   (4)
 (.055في المكجة الرابعة)ص الخطيب، اإلدارة الحديثة: إدارة المؤسسات   (5)
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ذ االجتماعي لمقيادة عمى التابعيف أك المرؤكسيف، كتعكس كىكذا، فإف القيادة تعكس النفك 
تعاكنيـ كتأييدىـ كجيكدىـ تجاه تحقيؽ أىداؼ المؤسسة، ككذلؾ تقاس مستمزمات أك متطمبات 

 مكقؼ معيف حينما تكجد القيادة.

(، أف القيادة ىي: Fiedeler & Chemersكىنا يقرر الباحثاف فيدلير كشيميرس )
أحد األفراد عمى الجماعة، حيث مف الممكف أف يككف ىذا التأثير مف  "التأثير الذم يمارسو

              ن        ن            ن                                                   شخص يحتؿ مكقعا  تنظيميا  يجعمو رئيسا ، كيطمؽ عميو" القائد الرسمي"، أك أحد أفراد الجماعة 
             ن                                                                كال يحتؿ منصبا  كليس لديو سمطات رسمية، كيطمؽ عميو " القائد غير الرسمي"، كيعتبر 

كالف ضركرة لمجماعة أك المنظمة حتي تتمكف مف تحقيؽ الباحثاف أف كال النكعيف يش
 .(1)أىدافيا"

كتعد القيادة ضركرية في المؤسسات، فحيثما تختمؼ المراكز كاألدكار في إطار 
                                           ن                                             المؤسسة يتـ تنظيميا بحيث تمثؿ القيادة مكقعا  أك أكثر في ىذه المراكز المختمفة، كمف ثـ فإف 

                        ن       ن                 و مف المؤكد أف يمعب دكرا  مختمفا  عف أدكار األشخاص                      ن       ن    الشخص الذم يحتؿ مكقعا  قياديا  فإن
 .(2)اآلخريف بالمؤسسة

لذا فإف القيادة في المؤسسات أك المنظمات تمارس مجمكعة مف األنشطة تتمثؿ في 
 التخطيط كالتنظيـ كاتخاذ القرار كالرقابة كالتكظيؼ كالتمثيؿ كاالتصاؿ.

ؤسسة، لذا اعتبرىا البعض إحدل كال شؾ بأف القيادة مف أىـ متطمبات نجاح أم م
كظائؼ اإلدارة كالتي تشمؿ بث الركح في اآلخريف كالتأثير عمييـ أك عمى فرؽ العمؿ أثناء 
أدائيـ لألعماؿ، كاختيار أفضؿ كسائؿ االتصاؿ، أك التعامؿ بأم طريقة مع المكضكعات 

 .(3)المتعمقة بسمككيات المكظفيف

في أنكاع كثيرة كمختمفة مف المنظمات  كأكضحت بعض نتائج الدراسات أف القادة
يستأثركف ببعض الصفات الشخصية اليامة التي ليا أثرىا في نجاحيـ، كفي مقدمة ىذه 
الصفات: الذكاء، كالمبادأة، كالطمكح، كالثقة بالنفس، كحسـ األمكر، كالحماسة، كالركح العالية 

 المتجددة، كقكة اإلقناع.

                                                           

(1) Fiedler & Chemers, Leadership and Effective Management(p. 170). 

(2) Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey Of Theory and Research(P.23) 

(3)   Robbins & Coulter, management(P.9). 
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ؼ دكر القادة مف منظمة ألخرل، كالختالؼ دكر القائد في      ن                       كنظرا  لتعدد ىذه الصفات كالختال
                                         ن                                     مركز قيادم عنو في مركز اخر فال يمكف منطقيا  كضع قائمة بالميزات كالصفات التي يجب 

 .(1)تكافرىا في القادة
:" ىبة طبيعية، كتراكمات كمف خلؿ المفاىيـ السابقة يرم الباحث بأف القيادة ىي

ادئ أخالقية، يتـ استثمارىا كاالستفادة منيا لقيادة كتكجيو مجمكعة معرفية، كتجارب إنسانية، كمب
مف المركبات البشرية كالمكارد الطبيعية في ظؿ ظركؼ محيطة متغيرة كمتقمبة، مف أجؿ تحقيؽ 
                 ن                                                              أىداؼ مخططة مسبقا ، تقكـ القيادة بصير تمؾ المركبات مف أجؿ تحقيؽ استمرارية كنجاح 

 كتطكر المؤسسة".
  التقييـ: -د

 (2)   ن لغة : التقييـ

       ى   ى مصدر ق ي ـ .( )اسـ :تقييـ -1
   ى   ى       ق ي ـ : )فعؿ( -2

  ى              ن         ي ى                ي     قي ـ  يقي ـ ، تقييم ا ، فيك م ق ي ـ ، كالمفعكؿ م قي ـ     

   ى         ٍ   ن     ىٌ      ى ى ي قي ـ  الشيء تق ييم ا : ق د ر قيم ت و     

  ى              قي ـ الس معة  : حد د ثمنيا             

 ر ٌ  قي ـ كضع ا : استعرض نتائج و كما حق قو مف تقد ـ ، كقر           ن                ى        ٌ                

 .              ي  ٌ ى                    ىك : إعطاء الم قي ػـ  قيمتو كحقو كمستحقو (3):      ن اصطلحا  التقييـ 

أك شخصية  ،أىمية فكرة معينة أك ،التحديد المنيجي لقيمة شيء ما"  :ىككالتقييـ 
 . (4)"            ن    أك تأثير أيا  كاف ،أك نفكذ معيف ،معينة

ٌ              كعرفو )منصكر كاخركف( بأنو:" عممية إصدار الحكـ عمى الشيء المقك ـ أك المكضكع                                                              
 .(5)خص الذم نقكـ بتقكيمو بيدؼ التحسيف، أك التعديؿ، أك التطكير"أك الش

                                                           

 (.11سس النظرية كالنماذج التطبيقية)صرضا كالعبد، إدارة المؤسسات اإلعالمية األ  (1)
 قامكس المعاني، التقييـ)مكقع إلكتركني(.  (2)
، التقييـ كالتقكيـ)مكقع إلكتركني(.  (3)  مكقع اليـك
 كيكيبيديا، التقييـ)مكقع إلكتركني(.  (4)

 (.40منصكر كالشربيني كالحشاش، التقكيـ التربكم: األسس كالتطبيقات)ص  (5)
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كعرفو )فريدريؾ تايمكر( بأنو:" عممية مقارنة بيف بيانات األداء الحالي مع األىداؼ 
 .(1)الكاضحة كالمحددة"

 كتحميؿ :" عممية إدارية منظمة كفؽ منيج عممي تستيدؼ معرفة                   كيع رفو الباحث بأنو
تحقؽ، كجدكم االستمرار في الخطط المكضكعة كالبرامج  كما مخطط كى ما بيف الفركقات

المنفذة، كالطرؽ المتبعة، كالجيكد المبذكلة مف قبؿ المكظفيف، كفحص ما إذا كانت مناسبة 
 كناجعة أـ بحاجة لتعديؿ كتقكيـ".

 بعد األداء، مستكل أك السمكؾ، تقكيـ في تساىـ التي األدكات إحدل كيمثؿ التقييـ
 العامميف» باألفراد النيكض بيدؼ األداء تقكيـ إلى التقييـ القصكر، كييدؼ أكجو كتعييف تحديد
 كميا. المنشأة أك الشركة، أك بالمؤسسة، النيكض كبالتالي ،«المؤسسة في

فالعممية التي يتـ مف خالليا اختيار أم  ،التقييـ بشكمو البسيط مكجكد منذ االؼ السنيفك 
التقييـ بشكمو ، ك يعتبر عممية تقييـ مبسطة ،ب منتج أك خدمة أخرممنتج أك خدمة ما عمى حسا

أما التقييـ كمينة فقد بدأ بالظيكر في الثمث  ،الحالي بدأ في الظيكر بعد الحرب العالمية الثانية
  .األخير مف القرف العشريف

يعرؼ التقييـ مف ناحية أخرل، بنظاـ منيجي كمكضكعي مستمر لمبرنامج سكاء كاف ك 
 ،كتنفيذىا ،كيقيـ تصميميا ،كالسياسات ،كىك يرتبط بالبرنامج ،         ن أك منتييا    ن ا  نامج مستمر البر 

  .(2)كالتأثير ،كاالستدامة ،كالفعالية ،كالكفاءة ،كما ييدؼ إلى تحديد مدل المالءمة، كنتائجيا

تساىـ التقييمات في ، كما يمكف أف تتـ التقييمات في نقاط مختمفة مف عمر البرنامجك 
كىي ضركرية لتشكيؿ التعمـ ، كالتحسيف المستمر لممناىج كاالستراتيجيات ،التنظيمي التعمـ

جراء تعديالت عمى المشاريع التقييمات تتجاكز مجرد ذكر التقدـ في ك  ،كالبرامج المستقبمية ،                           كا 
كالفعالية في طريقة  ،في الطريقة التي يتـ بيا تنفيذ البرنامج                          ن النتائج، كلكنيا تخكض أيضا  

التقييـ يطرح العديد مف التساؤالت حكؿ إذا ما كنا فعمنا الشيء ، كما أف ـ المكارداستخدا
 .(3)الصحيح؟ ككيؼ يمكف أف يتـ ذلؾ بشكؿ أفضؿ؟ كما التغير الذم حدث؟

 

 
                                                           

(1) Worthen & Sanders, Educational Evaluation: Theory and Practice (p.20). 

 مكقع ىافينغتكف بكست عربي، مفيـك المتابعة كالتقييـ في العمؿ اإلنساني)مكقع إلكتركني(.  (2)
 حايؾ، المتابعة كالتقييـ: رؤية مفاىيمية )مكقع إلكتركني(.  (3)
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 تقييـ الداء: 

تقييـ األداء ىك عبارة عف دراسة كتحميؿ جكانب القكة كالضعؼ التي تكتنؼ إنجاز 
(1)أك أم جزء مف أجزائيا ،ك المنظمةأ ،سكاء الفرد ،األنشطة

. 

 العامة، المنظمات جميع في عمييا يعتمد أساسية أداة أك كسيمة، األداء تقييـ كقد أصبح
 ناحية، مف المنظمات ىذه تتبعيا التي كالبرامج السياسات، دقة عمى لمحكـ كالمختمطة كالخاصة،

 معرفة، عمى األداء تقييـ مفيكـ يركز أخرل، حيث ناحية مف العامميف أداء ككفاءة فعالية، كعمى
 . (2)النمطي كاألداء الفعمي، األداء بيف أم، تحقؽ كما مخطط ىك ما بيف الفركقات كتحميؿ

 إلدارة الرئيسية األعماؿ كأحد المنظمات في الميمة العمميات إحدل األداء تقييـ كيعد
 أدائيـ كتنمية تطكير، كمحاكلة المنظمة، في األفراد أداء مستكل لمعرفة تيدؼ المكظفيف، شؤكف
 .(3)لممنظمة المخططة األىداؼ لتحقيؽ

كمكمف  ،أك الرسمية التي تعبر عف مكامف قكم ،داء ىك الصفة النظاميةتقييـ األك 
خرل قياس أبعبارة  -ضعؼ المساىمات التي يعطييا األفراد لمكظائؼ التي كمفكا بإنجازىا 

كتقييـ ، داريةمدل مساىمتو فى تحقيؽ أىداؼ الكحدة اإل كبياف ،إنتاجية الفرد خالؿ فترة معينة
داء نتائج تقييـ األ كءعمى ض ألنوكالعكس ليس صحيحا  ،داءقبؿ تقكيـ األ يداء يسبؽ كيأتاأل

 .(4)داء فى المؤسسةيمكف معرفة السبؿ المالئمة لتقكيـ األ
لتي يمكف مف بأنو: " اإلجراءات المنظمة كالممنيجة ا                          كيعر ؼ الباحث تقييـ الداء

 خالليا قياس مدل التكافؽ مع األىداؼ سكاء لألفراد أك المؤسسات أك البرامج".

 الرقابة: -د

كردت كممة الرقابة في القراف الكريـ في ايات عديدة بمعنى الرقيب أم الحافظ، كما في 
وااآلية األكلي مف سكرة النساء، قاؿ تعالي  اء ل ون        اَّل  ي      اّلل             و ات ق  ام        ة ه                ت س  ر ي 

        و اْل  
ن        اّلل         إ ن                َك 

ل م ك      .[0 ]النساء:         ر ق مت ا            ع 

                                                           

 ييـ األداء)مكقع إلكتركني(.منتدم التمكيؿ االسالمي، كظيفة الرقابة كتق  (1)
 أكاديمية التدريب االحترافي، تقييـ األداء)مكقع إلكتركني(.  (2)
 منتديات نقاش جامعة الممؾ فيصؿ، مناقشات السمكؾ التنظيمي)مكقع إلكتركني(.  (3)
 جامعة القاىرة، تقييـ األداء )مكقع إلكتركني(.  (4)
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ن          ف ل م ا كفي سكرة المائدة: قاؿ تعالى:
   ت و ف م ت 
ن ت          ك ن ت             

 
     أ
 
م ه               الر ق مب    

ل         ع 
ن ت       

 
     و أ
 
ء       ك        َع               َش  

ه مد    [001]المائدة:          ش 

اآلية العاشرة مف سكرة الدخاف، حيث قاؿ  كجاءت بمعني االرتقاب أك االنتظار كما في
ت ق ب  تعالى: ت          ي و م               ف ار 

 
   ت أ
 
م اء       ان             الس 

خ      ة د 
 .[01]الدخاف:         م ت ي         

 كما جاءت في مكاضع عدة بمعنى مراقبة اهلل كمخافتو في السر كالعالنية.

لرفض كفي المكسكعة العربية الميسرة جاءت كممة رقابة بمعنى االعتراض أك المنع كا
 .(1)كالتحريـ كالتقييد الرسمي

كالرقابة ىي: "العممية التي يتأكد مف خالليا المدير أك المسئكؿ مف النتائج التي 
تحققت، كأف ما تـ تخطيطو قد تـ تنفيذه كما يرغب، كأف المياـ كالمسؤكليات التي تـ اسنادىا 

يـ قد تـ استخداميا بالشكؿ إلى المرؤكسيف قد تـ تنفيذىا بالفعؿ، كأف السمطات التي منحت ل
 .(2)المطمكب، كأف عممية التكجيو قد حققت أغراضيا في التأثير كاالتصاالت كالقيادة كالتحفيز"

كتعد الرقابة الكظيفة األخيرة في العممية التخطيطية داخؿ المؤسسات، كالتي تتمثؿ في 
ك اإلنجاز المحقؽ بما ىك ممارسة الدكر الرقابي، الذم يتـ مف خاللو مقارنو األداء الفعمي أ

مخطط، بمعني مقارنة النتائج أك األىداؼ التي تـ التكصؿ إلييا باألىداؼ المكضكعة في 
 .(3)الخطة، بغرض تقييـ األداء كمعالجة أية انحرافات أفرزتيا مرحمة التنفيذ األكلي لمخطة

      ن    نسجاما  مع كالرقابة في أبسط معانييا تعني التأكد مف أف الخطط المكضكعة قد نفذت ا
المعايير التي كضعتيا اإلدارة، كىذا يعني العممية التي بيا نعيش النتائج الحقيقة كمقارنتيا 
بالخطط كتشخيص األسباب التي تؤدم إلى االنحراؼ عف النتائج المطمكبة كاتخاذ األعماؿ 

 .(4)التصحيحية المناسبة

صاؿ الفعاؿ ذم االتجاىيف أف مفيـك الرقابة الحديثة يعتمد عمى االت كيرم أحمد رشيد
                                                                                ن مف قمة اليـر اإلدارم إلى قاعدتو، كالعكس، كيعني بذلؾ أف تبادؿ المعمكمات تسبب اثارا  
متبادلة عمى سمكؾ طرفي االتصاؿ، تستطيع اإلدارة مف خاللو تحميؿ المعمكمات المتعمقة 

                                                           

 (.515قابة )ص المكسكعة العربية الميسرة، معنى كممة ر  (1)
 (32المعاصر)ص العالـ في كاقتصادياتيا الصحفية المؤسسات إدارة غالى، (2)
 (.31خكخة، اليات التخطيط كالرقابة في المؤسسات الصحفية)ص (3)
 (.401إدارة المؤسسات اإلعالمية في الكطف العربي)ص  إصبع كأحمد، أبك (4)
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تصحيح االخطاء  بتصرفات العامميف كنتائج أدائيـ لالستفادة منيا في اتخاذ قرارات تسيـ في
كتقكيـ االنحرافات، كبذلؾ تككف عممية دائرية بيف مراكز اتخاذ القرارات كنقاط التصرؼ، فتتـ 

 . (1)الرقابة عف طريؽ ارتداد المعمكمات
أف الرقابة تعني:" متابعة تنفيذ األعماؿ كالخطط باستمرار،  كيرل عمى الشرقاكم

ؼ المكضكعة، كالعمؿ عمى تحديد أسباب كمحاكلة اكتشاؼ االنحرافات عف الخطط كاألىدا
االنحرافات، فيي إما أف تككف في الخطة المكضكعة نفسيا، أك قد تككف في عممية التنفيذ ليذه 

 .(2)الخطة، كالعمؿ عمى إصالح االنحرافات باتخاذ اإلجراءات التصحيحية كفي الكقت المناسب"

عاؿ كمالئـ لمرقابة، فبدكنيا ال كيتكقؼ نجاح جميع العمميات اإلدارية عمى كجكد نظاـ ف
معنى لكجكد خطط دقيقة أك تنظيـ قكم أك تكجيو فعاؿ، كلمكشؼ عف احتماالت الخطأ 
كالتقصير كسكء التصرؼ كاالنحراؼ، ككذلؾ لمكشؼ عف احتماالت الخطأ المتكقعة، ال بد مف 

األىداؼ كضع مجمكعة مف المعايير أك معدالت لقياس مدل اتجاه ىذا األداء نحك تحقيؽ 
 .(3)المحددة لو في الخطط أك السياسات كالبرامج، كذلؾ لتحقيؽ الرقابة الفعالة كالمالئمة

ىي:" عممية مستمرة كىادفة مف  كمف خلؿ المفاىيـ السابقة يرم الباحث بأف الرقابة
األنشطة الممنيجة اليادفة لمتأكد مف سير العمميات الكظيفية عمى الكجو األكمؿ ضمف المخطط 

مكضكع لممؤسسة، كىي عممية فحص متكاصؿ لضماف إنجاز المياـ المككمة لإلدارات ال
 كاألقساـ كاألفراد، كالتزاميـ بالخطط المعتمدة ككفؽ الجداكؿ الزمنية المحددة.

 اتخاذ القرار: -ك
اتخاذ القرار ىك العممية التي يتـ مف خالليا اختيار عمؿ محدد مف بيف مجمكعة مف 

فأبسط األمكر في أم مؤسسة تحتاج إلى قرار مف نكع ما، حيث إف اتخاذ  البدائؿ المتاحة،
 .(4)القرار يعد محكر النشاط اإلدارم القادر عمى تسيير المؤسسات ميما كاف نشاطيا

كتعد عممية اتخاذ القرارات العمكد الفقرم الذم تقكـ عميو العممية اإلدارية بأم مؤسسة، 
أنشطة المؤسسة عمى نجاحيا في اتخاذ قرارات  حيث يتكقؼ نجاح أم نشاط إدارم مف

 .(5)رشيدة
                                                           

 (.425رشيد، نظرية اإلدارة العامة)ص  (1)
 (.421لشرقاكم، العمميات اإلدارية في ميداف األعماؿ: مدخؿ الكظائؼ كالممارسات)صا  (2)

(3)  Antony, Modern Business Administration (p.319). 

 (.413إدارة المؤسسات اإلعالمية في الكطف العربي)ص إصبع كأحمد، أبك  (4)
 (.24غراب، اإلدارة الحديثة)ص  (5)
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ف كاف التنظيـ                                                                                      كتؤكد نتائج العديد مف الدراسات التي تتناكؿ العممية اإلدارية أنو حتى كا 
                                ن                                               اإلدارم داخؿ المؤسسة فعاال كمناسبا ، ككضعت عمميات التخطيط كالرقابة لتعمؿ بفعالية، 

فإف كؿ ىذا لف يحقؽ أىداؼ كمصالح المؤسسة ما  ككانت العمميات السمككية تعمؿ في تكازف،
لـ تكتمؿ صكرة قرارات رشيدة بشأنيا، كمف ثـ فإف عممية اتخاذ القرارات ميمة كؿ مدير في 

 .(1)مكقعة التنظيمي، يمارسيا ضمف كافة األنشطة أك مجاالت العمؿ

ىي عممية كيعتبر" ىربرت سيمكف" أف اتخاذ القرارات مرادؼ لإلدارة، أم أف اإلدارة 
اتخاذ القرارات، كال تقتصر ىذه العممية عنده عمى االختيار مف بيف البدائؿ الممكنة، بؿ يسبقيا 
عدة مراحؿ تبدأ بتحديد المشكمة، كتحديد البدائؿ المتاحة لحميا، كتقييـ البدائؿ، كمف ثـ اختيار 

عممية مستمرة مف التفكير البديؿ المناسب، كاتخاذ القرار، لذا فإف عممية اتخاذ القرار عنده ىي 
 .(2)اإلنساني المنظـ

كعميو فالمقصكد باتخاذ القرارات ىك: النشاط المبذكؿ لمعالجة المشاكؿ كحميا، كأكثر 
               ن                                                                         التعريفات شيكعا  في ىذا اإلطار ىك أف اتخاذ القرار يعني:" العممية الخاصة باختيار بديؿ معيف 

لعالج مشكمة معينة أك مكقؼ معيف عمى أف مف بيف مجمكعة مف البدائؿ الممكنة كالمعركضة 
 .(3)                          ن                                    يككف البديؿ المختار مناسبا  كيحقؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة كفاعمية"

:" مجمكعة كمف خلؿ المفاىيـ السابقة يرم الباحث بأف عممية اتخاذ القرار ىي
لداخمية مدركسة مف العمميات العقمية كالذىنية المعقدة التي تراعي مختمؼ الظركؼ كالمصالح ا

 كالخارجية كالبدائؿ المالئمة، كتفاضؿ بينيا لتحقيؽ مصمحة المؤسسة بأقؿ الخسائر كالتكاليؼ".

      ن               ثالثا : خصائص اإلدارة:
اإلدارة عممية متداخمة كمتفاعمة مع محيطيا، كال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ فصميا 

لمؤسسة أك القكل الخارجية، عف القكم المختمفة التي تعمؿ في ظميا، سكاء القكل الداخمية في ا
 كالمكجكدة في المجتمع، مثؿ: القكل االجتماعية، كالسياسية، كاالقتصادية، كالثقافية، كغيرىا.

            ن                              ن       ن                            كاإلدارة طبقا  ألىـ خصائصيا العصرية تعد نظاما  مفتكحا  يتككف مف عدة أجزاء متكاممة 
 ي ظؿ القكل سالفة الذكر.تتمثؿ في: المدخالت، كالعمميات، كالمخرجات، كيعمؿ ىذا النظاـ ف

                                                           

 (.34المعاصر)ص العالـ في كاقتصادياتيا الصحفية المؤسسات إدارة غالى،  (1)
(2)  Harrison, The Managerial Decision Making Process (p. 60). 

 (.21رشيد، نظرية اإلدارة العامة)ص  (3)
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                         ن                                                                فاإلدارة نظاـ متكامؿ ذاتيا  كمتفاعؿ مع البيئة، كىي تستخدـ أساليب متنكعة لمحفاظ عمى التكازف 
 .(1)بينيما

ذا كانت اإلدارة المعاصرة ىي مجمكعة مف المفاىيـ كالمبادئ المتكاممة التي تستمد                                                                                 كا 
كخارجية ليا عالقة بعناصر العمؿ مقكماتيا مف عمكـ مختمفة كتتأثر بعكامؿ كظركؼ داخمية 

 (2)اإلدارم، فيمكف تحديد أىـ خصائصيا في اآلتي:

المتمثؿ في رسـ الخطط كالسياسات،  اإلدارة عمى اىتماميا بالجانب الفني لمنشاط اإلدارم -0
دخاؿ التعديالت الالزمة، كرصد كمتابعة النتائج،                                                                                كاتخاذ القرارات كدراسة االسكاؽ، كا 

                                                            ن   كاألدكات الحديثة في تشخيص المشكالت كتقييـ البدائؿ ، فإنيا أيضا  ال  كاستخداـ األساليب
تيمؿ الجانب االجتماعي أك الدكر االجتماعي لممدير، ألف اإلدارة نشاط عضكم يقـك عمى 
مراعاة كجكد العنصر البشرم في التنظيـ، كالذم بطبيعة الحاؿ لو خصائصو، مثؿ 

 .احتياجات الفرد كدكافعو كأىدافو كقيمو

فاإلدارة نشاط يسعي لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ كالغايات،  اإلدارة نشاط إنساني ىادؼ: -4
مف خالؿ تسخير كؿ الطاقات، كالمكارد المتاحة، كيمكف االستدالؿ عمى كجكد إدارة ناجحة 
مف خالؿ انجازاتيا، كما تحققو مف أىداؼ، كما تقكـ بو مف كظائؼ أساسية، مثؿ: 

تنمية المكارد، كالتنسيؽ، كالتكجيو، كالرقابة، كتقييـ األداء، كما إلى التخطيط، كالتنظيـ، ك 
 ذلؾ.

نحك تحقيؽ األىداؼ المنشكدة:  اإلدارة تقـك عمى استخداـ المكارد المتاحة كتكجيييا -3
كيقصد بيا المكارد المادية التي تتكفر لممؤسسة مف رأس الماؿ، كالمعدات، كالتجييزات، 

كاألثاث، كاآلليات، كغيرىا مف مكجكدات كممتمكات المؤسسة،  كالمكاد الخاـ، كالمباني،
باإلضافة إلى المكارد األخرل غير المممكسة كالتكنكلكجيا المستخدمة كنظـ المعمكمات 
كالمعمكمات المجردة، ككذلؾ المكارد البشرية التي تعد القكل المحركة لكؿ تمؾ األنشطة، 

رد مادية بؿ ككنيا بشر ليـ مشاعر كيجب معاممة القكم البشرية ليس ككنيا مكا
 . (3)كأحاسيس

                                                           

أفمميف، إدارة مؤسسات الصحافة المكتكبة في الجزائر: دراسة مسحية لعينة مف الجرائد الكطنية إلى غاية   (1)
 (.11)ص 4104 مام/جكاف

 (.12 -10المسممي، إدارة المؤسسات الصحفية )ص ص  (2)
 .14المرجع السابؽ، ص   (3)
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أف القياـ بالكظائؼ اإلدارية مف قبؿ أم مدير يستمـز التعامؿ مع  كىنا يؤكد بياف حرب
العناصر البشرية مف خالؿ إيجاد عالقات تعاكف جماعي كاستخداـ أساليب التحفيز 

 . (1)كفكءكالتشجيع كالمشاركة مف قبؿ جماعات العمؿ لبمكغ األىداؼ بشكؿ 

: بمعني أف عمى المدير مراقبة التطكرات اإلدارة عممية ديناميكية متحركة كليست ساكنة  -2
في بيئة العمؿ الداخمية، أك عناصر البيئة الخارجية)االقتصادية، كاالجتماعية، كالسياسية، 
كالثقافية، كما إلى ذلؾ(، كيقكـ بتحميؿ تأثير تمؾ المتغيرات كالظركؼ عمى مؤسستو، 

دخاؿ التعديالت التي تكاكب ىذه المتغيرات؛ لممحافظة كا                                                                              تخاذ اإلجراءات كاالحتياطات كا 
عمى سالمة مؤسستو، كحفظيا، كتأميف استمراريتيا كتطكرىا، مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا 

 بسيكلة كيسر، كبأقؿ التكاليؼ كالجيكد كالكقت.

لتي تتضمنيا اإلدارة ال : كيقصد بذلؾ أف العمميات كاإلجراءات ا اإلدارة عممية مستمرة -1
تنتيي بمجرد تنفيذ نشاط معيف، بؿ ىي عممية حية تتطكر باستمرار ما دامت المؤسسة 

 .(2)مكجكدة كباقية، كىي تستمد ديمكمتيا مف بيئتيا المحيطة

يقـك عمى إنجاز األعماؿ كتحقيؽ األىداؼ مف خالؿ تنسيؽ جيكد  اإلدارة نشاط ذىني: -5
لتأثير في سمككيـ كتصرفاتيـ كاستثمار جيكدىـ مف أجؿ العمؿ اآلخريف كميارة إدارتيـ كا

كرفعة المؤسسة كتطكرىا، فاإلدارة ال تقكـ عمى ممارسة أنشطة تنفيذية فحسب، بؿ تتعدم 
ذلؾ في التأثير عمى سمكؾ اآلخريف مف خالؿ القدرات الذىنية، مثؿ: التذكر، كالخياؿ 

 ؿ.الخصب، كالتعامؿ مع الحقائؽ، كمعالجة المشاك

حيث أنو مف المعمكـ أف اإلدارة تعتمد عمى المعرفة العممية المنظمة  اإلدارة عمـ كفف: -1
كالمتراكمة لدل المدير في فركع العمـ المختمفة، مثؿ: االقتصاد، كعمـ االجتماع، كعمـ 
النفس، كعمـ دراسة اإلنساف، كاإلحصاء، كغيرىا مف العمـك الميمة، إال أف المعرفة العممية 

ي كحدىا إلحداث طفره أك نقمة نكعية مميزة، بؿ تتطمب الميارة كالمكىبة الشخصية، ال تكف
 . (3)مما يعني أف تنطكم اإلدارة عمى بعض المككنات الفنية عند اتخاذ المدير لقراراتو

فكظائؼ اإلدارة متكاممة كمترابطة كليست  اإلدارة تتسـ بتكامؿ كظائفيا كأنشطتيا: -5
كالتميز في أم منيا يؤثر كيتأثر بكفاءة باقي الكظائؼ،  منفصمة، بمعني أف النجاح

                                                           

 (.45حرب، مدخؿ إلى إدارة األعماؿ )ص  (1)
 .42المرجع السابؽ ، ص  (2)

 (.13المسممي، إدارة المؤسسات الصحفية )ص  (3)
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فاإلدارة عممية مستمرة بالمعنى العضكم لمكممة، كالقصكر في أم كظيفة أك في أم جزء 
مف أجزاء العممية اإلدارية يصيب النظاـ كمو بالضعؼ أك الشمؿ، كىك األمر الذم يؤدم 

   في نياية المطاؼ إلى اإلخفاؽ كالتراجع.

كالمقصكد بو أف النشاط اإلدارم الناجح ال ييتـ فقط بالمشاكؿ  المستقبمي لإلدارة: التكجو -2
الحاضرة أك باألداء الحالي كالقصير األمد، بؿ ما يميز النشاط اإلدارم الناجح كاإلبداعي 
ىك بعد النظر كالرؤية المستقبمية الثاقبة، كالتي تعتمد عمى التنبؤ المدركس الذم يعتمد 

قية كأساس التخاذ القرارات، كاختيار أساليب العمؿ الصحيحة التي تراعي عمى أسس منط
خبرات العمؿ السابقة كتراكـ المعرفة كالتجارب الماضية، األمر الذم يزيد مف فرص 

 المؤسسة في البقاء كالتطكر.

بمعني أف اإلدارة تتسـ بشمكلية النشاط كالممارسة كالتطبيؽ كعمكميتو،  الشمكلية: -01
ك قابمية تطبيؽ كظائؼ اإلدارة المختمفة مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة كالمقصكد ى

كغيرىا في جميع أنكاع المؤسسات كالمنظمات عمى اختالؼ أشكاليا كتبعياتيا كأحجاميا 
كتخصصاتيا، كما أف الشمكلية ال تعني إمكانية التطبيؽ عمى مؤسسات مشابية فقط بؿ 

 ستكل اإلدارات كاألقساـ داخؿ المؤسسة الكاحدة.         ن                        تعني أيضا  إمكانية تطبيؽ ذلؾ عمى م
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 المبحث الثاني:
 المؤسسات الصحفية الفمسطينية

، كخصكصية المينة: -   ن أكل    الصحفي.. المفيـك
ال يمكف الحديث عف المؤسسة الصحفية دكف ذكر العنصر األساسي كالمحرؾ األكؿ        

بمكاف االتفاؽ عمى تعريؼ محدد لمصحفي؛ ألف ليا، أال كىك الصحفي، كيبدك مف الصعكبة 
                                                                 و          المفيكـ السابؽ الذم كضعتو المدارس الصحفية كاألكاديميكف بات غير كاؼ  بعد دخكؿ 
مجمكعة مف الظركؼ كالمتغيرات في ىذا الزمف المتسارع، كخاصة بعد انتشار كسائؿ التكاصؿ 

الصحفي عمى مر الزمف،  االجتماعي كظيكر ما يعرؼ بصحافة المكاطف، ككذلؾ تغير مفيكـ
ألف الصحفي في القرف الحالي يختمؼ إلى حد كبير عف نظيره في القرف الماضي الذم كاف 
يحرر كيعمؿ لكسيمة إعالمية كاحدة كيفكر بطريقة كاحدة، فالصحفي في ىذا القرف يتكلى تحرير 

عدادىا ألكثر مف خراج الصفحات كا  كسيمة                                                                        األصكؿ الصحفية ككتابة العناكيف كتصميـ كا 
إعالمية في الكقت نفسو، كىك إلى جانب تحريره لممكاد الصحفية الخاصة بالصحؼ الكرقية، 
              ن                                                            ن       فمف ميامو أيضا  كمف صميـ عممو تكييؼ تمؾ المكاد في صكرة نسخة إلكتركنية مضافا  إلييا 
لقطات فيديك كمقاطع سمعية لتككف جاىزة لإلذاعة في شبكات التمفزيكف كمحطات الراديك، 

 .(1)إنتاج نسخة رقمية مف تمؾ المكاد تصمح لمنشر عمى المكاقع االلكتركنية ككذلؾ

 .(2)كيعرؼ المعجـ الكسيط، الصحفي بأنو:" ىك مف يزاكؿ حرفة الصحافة"

، كش د اد: ب ائع  أما في معجـ "                                     ن ن  ي    ى ن     ى   ي تاج العركس" لمحمد مرتضي الزبيدم، الص ح اؼ 
، كالم ص ح   ، أك الذم ي ع م ؿ  الص ح ؼ  ٍ  ى ي    ه ي ى      ي ى   الص ح ؼ  ً            ى ف ي ، بمعني الشخص الذم    ه ي : الص ح  ، كم ح د ث  ً      ن ىً                      ؼ   ي    ي ى  

 .(3)يعمؿ في صناعة الصحؼ

       ن                                                          كاصطالحا  فإف المعني الحديث لمصطمح صحفي، ىك:" الشخص الذم يقـك بعمؿ 
إبداعية في جياز تحرير الجرائد، كالمجالت، كككاالت األنباء،  -أدبية -ميني ذم طبيعة فكرية

حفية، كيقكـ بكتابة كتحرير المكاد اإلعالمية، كيشارؾ في كاإلذاعة، كالتمفزيكف كالمكاتب الص

                                                           

 ككتابة التحقيقات كاألحاديث الصحفيةنصر كعبد الرحمف، الفف الصحفي في عصر المعمكمات تحرير   (1)
 (.41)ص

 (.0/115مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط )مج  (2)
 (.42/5الزبيدم، معجـ تاج العركس )ج  (3)
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اختيار المكاد التي تنشرىا ىذه الصحؼ كالمجالت، أك تنقميا ككاالت األنباء، أك تذيعيا 
 .(1)اإلذاعات كمحطات التمفزيكف"

" في المغة اإلنجميزية إلى:" الشخص الذم JOURNALISTكيشير مفيكـ الصحفي " 
عالـ جماىيرم كيشارؾ في إنتاج المادة اإلعالمية كعرضيا، أم أنو كؿ يعمؿ في أية كسيمة إ

خراجيا أك إذاعتيا أك عرضيا عمى شبكة                                                                                      مف يقكـ بجمع المعمكمات أك تحريرىا أك تقديميا كا 
 .(2)اإلنترنت"

كيعرؼ اتحاد الصحفييف السكرييف الصحفي بأنو:" ىك الشخص الذم يقكـ بتحكيؿ 
مادة صحفية خاصة، سكاء عف طريؽ نقؿ الخبر أك صياغتو أك المادة الصحفية الخاـ إلى 

تنسيقو، أك عف طريؽ التعميؽ بمختمؼ أشكالو، كالتحقيؽ المطبكع أك المذاع أك المصكر، أك 
عف طريؽ الدراسة كالترجمة كالمقارنة، أك إعداد أك إخراج المادة الصحفية كاإلعالمية الخاصة 

 .(3)ئية، كيككف دخمو األساسي مف العمؿ الصحفي"بكسيمة نشر مقركءة أك مسمكعة أك مر 

الصحفي بأنو: " الشخص الذم يخصص الجزء  كيعرؼ الكاتب الفرنسي "فيميب جيالرد"
 . (4)األكبر مف نشاطو لمزاكلة األعماؿ الصحفية، كيستمد منيا الجزء األكبر مف دخمو"

جمع المعمكمات،  " الشخص الذم يعمؿ في مينة                          ن      كيمكف تعريؼ الصحفي إجرائيا  بأنو:
كاألخبار، كتحريرىا، كصياغتيا في القالب المناسب، باستخداـ لغة كأسمكب سيؿ، كمفيكـ، 
كتقديميا لمجميكر عبر قناة إعالمية، سكاء كانت صحيفة مطبكعة، أك محطة إذاعة، أك 

 تمفزيكف، أك عبر نشرىا عمى شبكة االنترنت".

حافة، فيك المسئكؿ في النياية عف كيشكؿ الصحفي العنصر األساسي في صناعة الص
جمع المعمكمات، كمراجعتيا، كاستكماليا، كصياغتيا، ثـ اختيار الصالح لمنشر منيا، كلذلؾ نجد 
أف رسالة الصحافة أك ميمتيا تقع عمى عاتؽ الصحفي كليس ىناؾ ميمة أشؽ مف ميمة 

يتمتع بو مف كفاءات  الصحفي بالنسبة لمسئكليتو كما يترتب عميو مف كاجبات، كما ينبغي أف
 كقدرات كمكىبة، ذلؾ ألف الصحفي يحتؿ مركز القيادة كالتكجيو بالنسبة لمرأم العاـ.

                                                           

 (.01خضكر، مدخؿ إلى الصحافة نظرية كممارسة )ص  (1)
ألحاديث الصحفية نصر كعبد الرحمف، الفف الصحفي في عصر المعمكمات تحرير ككتابة التحقيقات كا  (2)

 (.41)ص
 (.03-04خضكر، مدخؿ إلى الصحافة نظرية كممارسة )ص ص  (3)
 (.002المسممي، إدارة المؤسسات الصحفية )ص  (4)
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                           ن                                                         كالصحفي ينبغي أف يككف قادرا  عمى جمع المعمكمات كتفسيرىا كتحميميا كنشرىا إلى الجميكر، 
كتابة                       ن     ن       ن                                    كىذا يتطمب تعميما خاصا  كحرا  كمتسعا  يتزاكج مع تدريب متخصص عمى تقنيات ال

كالتغطية، إضافة إلى ذلؾ فإف الصحفي ينبغي أف يككف لديو فيـ خاص لتاريخ كقكانيف 
االتصاؿ، كالفيـ العممي المتصؿ بالمؤسسات اإلعالمية كمنتجاتيا ككؿ ما يترتب عمييا، ذلؾ 
ألف الميارات األساسية لمصحافة كىي الكتابة، كالتغطية، كالتحرير مرتبطة بفيـ تاريخي 

الذم يعمؿ مف خاللو الصحفي، كحاجات ذلؾ المجتمع، كالعكاقب، كالتأثيرات التي لممجتمع 
 .(1)يمكف أف تنتج عف تكزيع تمؾ المعمكمات داخمو

كفي ىذا السياؽ فقد أصبحت المؤسسات اإلعالمية كالصحفية مؤسسات ضخمة تعتمد 
عيـ كتكامؿ العديد في إنتاجيا عمى تضامف جيكد االؼ البشر العامميف فييا عمى اختالؼ مكاق

مف العمميات كاألنشطة الفنية كاإلدارية التي يقكمكف بيا، باعتبارىا أنظمة فرعية تككف في نياية 
           ن     ى                              األمر نظاما  عاما  يمكف إخضاعو لمتحميؿ كالتقكيـ.

كتستمد صناعة اإلعالـ كالصحافة خصائصيا المتميزة كطبيعتيا الخاصة ليس فقط مف 
التي تشكؿ مدخالت ىذه الصناعة كغيرىا مف الصناعات، مثؿ:  مجمكعة العناصر التقميدية

                                                                         ن                 المكاد الخاـ، كاآلالت، كالماؿ، كالمكارد البشرية، كاإلدارة، بؿ باعتبارىا أيضا  جزءا ال يتجزأ مف 
المككنات الرئيسية ليذه الصناعة، فالمنتج اإلعالمي كالصحفي منتج يتزاكج فيو الفكر اإلنساني 

لمكاد الخاـ مف أكراؽ كحبر كاالت ليصنع في النياية الصحيفة كيشكال كاإلبداع البشرم با
 .(2)سياستيا

 خصكصية مينة الصحافة:

 كبيرة تختمؼ عف باقي الميف األخرل ككنيا خصكصية عمى مينة الصحافة كتنطكم      
كىذه المينة  كسحرىا، تأثيرىا المطبكعة حيث أف لمكممة مستكياتيا، بمختمؼ العقكؿ تخاطب

                                                                       ن            طالع القراء كؿ يكـ بمختمؼ أنكاع المقاالت كاالعمدة كالتحقيقات كاألخبار، فضال  عما تحتكيو ت
 الجريدة مف أبكاب ثابتة كغير ثابتة، كترجمة كتقارير كغيرىا مف الفنكف الصحفية المختمفة.

 ككنيا كبيرة اجتماعية ميمة اإلعالـ بشكؿ عاـ كالصحافة بشكؿ خاص خدمة كتؤدم
كخصائص عدة اتفؽ عمييا عدد مف العمماء كالدارسيف كالمتخصصيف، كىي أف       ن شركطا   تتضمف

 شرعيتيا                   ن                                                         لتمؾ المينة أىدافا  مجتمعية، تقكـ مف أجؿ إشباع أك مكاجية احتياج مجتمعي تستمد
                                                           

   (.12( الطيب، إدارة المؤسسات الصحفية )ص1)
 (.00المعاصر )ص العالـ في كاقتصادياتيا الصحفية المؤسسات إدارة غالى، (2)
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احتياجاتيـ، كتستند المينة  ليـ يشبع أف شأنو مف معيف بنشاط القياـ بضركرة الناس إحساس مف
معرفية تستند  قاعدة عمى تنطكم التطكر كالتقدـ العممي، كىي يكاكب ميعم أسمكب إلى كذلؾ

إلى العمـ، أم قاعدة مف المعرفة العممية، كالنظريات، كالقكانيف، كالمبادئ العممية، لفيـ المشكمة، 
 كتحديد الحؿ المناسب ليا.

 كالقدرة، كتعني أنو في الكفاءة يممككف مينيكف متخصصكف فييا العمؿ كما يمارس
ممارسة المينة يقع العمؿ األساسي عمى عاتؽ أفراد كىيئات متخصصة ليا مف الصالحيات 

 أساس كالكفاءة كالقدرة العممية ما يمكنيا مف فيـ المشكمة كالتعامؿ معيا، باإلضافة إلى كجكد
ى فييا، كالمكاثيؽ، كالقكاعد األخالقية كالسمككية المتفؽ عمييا، إضافة إل لمممارسة قيمي أخالقي

كتحمميا لمسئكلياتيا تجاه األفراد كالجماعات كالنظـ في  الصحفية بالمينة اعتراؼ المجتمع
 .(1)المجتمع، األمر الذم يضفي عمييا شرعية كجكدىا كممارستيا

كقد فرضت خصكصية الصحافة كتمايزىا عف غيرىا مف الصناعات كالميف األخرل 
                                     ن ف مجمكعة مف التحديات التي تمثؿ تيديدا  عمى اإلدارة الصحفية، خاصة في العقديف األخيري

      ن                                                                             مباشرا  ليذه الصناعة، خاصة في ظؿ التغيرات اليائمة في أشكاؿ ممكية الصحؼ، كفي ىياكميا 
اإلدارية كالتنظيمية، كفي ىياكميا االقتصادية، كالتمكيمية، كالتطكرات اليائمة في تكنكلكجيا 

مكمات، كما أفرزتو ىذه التغيرات مجتمعة مف االنتاج الصحفي، كفي تكنكلكجيا االتصاالت كالمع
تعديالت جكىرية في سياسات غرؼ األخبار، كفي مفاىيـ المسئكلية المينية لمصحافة تجاه 

 القارئ.
كأدت تمؾ التطكرات اليائمة، خاصة في النظاـ الصحفي الغربي، إلى ظيكر االحتكارات 

دة االتجاه نحك التعقيد في أساليب كالسالسؿ الكبرل، التي فرضت عمى اإلدارة الصحفية زيا
تنظيـ العمؿ المتبعة، كاالستجابة لمتطمبات السكؽ، بيدؼ زيادة اإليرادات اإلعالنية، كتعظيـ 
الربحية مف المصادر األخرل، األمر الذم صاحبو تراجع الدكر الثقافي كاالجتماعي لمصحؼ 

ينيا الصحافة كيانات اقتصادية إزاء القراء، كقضايا المجتمع، كأصبحت كسائؿ اإلعالـ كمف ب
في المقاـ األكؿ، حيث تراجعت أىدافيا المينية كالثقافية في مقابؿ تصاعد أىدافيا اإلدارية 
كاالقتصادية، كأصبح الحديث الدائر اليكـ بيف الباحثيف كفي األكساط األكاديمية ىك خضكع 

ة الجنسية أك العابرة صناعة الصحافة لمتطمبات اإلنتاج العالمي كشركط الشركات متعدد
 .(2)لمقارات

                                                           

 (.54ف المنظكر االجتماعي )صفيمي، اإلعالـ م  (1)
أفمميف، إدارة مؤسسات الصحافة المكتكبة في الجزائر: دراسة مسحية لعينة مف الجرائد الكطنية إلى غاية   (2)

 (.51)ص 4104مام/جكاف 
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 المؤسسات الصحفية.. مفيكميا، نشأتيا، أنكاعيا: -     ن ثانيا  
 مفيـك المؤسسة: - أ

يرم البعض أف المؤسسة ىي النكاة األساسية في النشاط االقتصادم لممجتمع، كتعبر        
يتـ ضمف      ن                                                                 أيضا  عف عالقات اجتماعية، ألف العممية اإلنتاجية داخميا أك نشاطيا بشكؿ عاـ

مجمكعة مف األفراد يتعاممكف فيما بينيـ مف جية، كفيما بينيـ كالعناصر المادية كعناصر أخرل 
 معنكية مف جية أخرل.

" المؤسسة بأنيا:" منظمة تجمع Francois Perouxكيعرؼ "فرانسيس بيرككس" "
ما، يمكف       ن                                                                أشخاصا  ذكم كفاءات متنكعة، تستعمؿ رؤكس األمكاؿ كقدرات مف أجؿ إنتاج سمعة 

، فيرل أف المؤسسة تعني:" كؿ شكؿ لو  M.Lebertonأف تباع بسعر أعمى مف تكمفتيا"، أما 
 .(1)                         ن                                      تنظيـ اقتصادم مستقؿ ماليا ، يقترح نفسو إلنتاج سمع أك خدمات لمسكؽ"

         ن اجتماعيا       ن ىيكال  د ، فإف المؤسسة كمنظمة تعL. Von BERTALANFFYكحسب تعريؼ 
كىذا  ،، كتتمتع بخصائص تنظيمية، كيمكف كضعيا كنظاـ مفتكحككمتعامؿ اقتصادم  ن ،  كاقعيا

 (2)معناه أف المؤسسة نظاـ:

 ألنيا مككنة مف أقساـ مستقمة، مجمعة حسب ىيكؿ خاص بيا. -0

 ألنيا تممؾ حدكدا تمكنيا مف تحديدىا كتفصميا عمى المحيط الخارجي. -4

ات المتخذة مف طرؼ كىي نظاـ مفتكح ألنيا تتكيؼ بكعي مع تغيرات المحيط بفعؿ القدر  -3
 مسيرييا.

 إطار في بعضيـ مع يعممكف أفراد تجمع تعني: المؤسسة فإف كيبر" ماكس"ؿ      ن ككفقا  
 االستمرارية، في بطابع العالقة ىذه كتتميز محددة، أىداؼ إنجاز أجؿ مف لمعمؿ كاضح تقسيـ
 يضمف بشكؿ مميفالعا كافة بيف كالتنسيؽ الكاجبات بأنيا: "تكزيع" ىكدجتس ريتشارد" عرفيا حيف

  .(3)المحددة" األىداؼ تحقيؽ في الكفاية مف ممكنة درجة أقصى تحقيؽ

                                                           

 (.23حمزة، إدارة األخبار في القنكات التمفزيكنية في أكقات األزمات)ص  (1)
  (.25-21عدكف، اقتصاد المؤسسة)ص ص  (2)
 االماراتية، المؤسسة ما ىى؟ كما مدم أىمية ثقافتيا في ترسيخ ىكيتيا كتعزيز مكانتيا؟ الخميج صحيفة  (3)

 )مكقع إلكتركني(. 
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كعمى الرغـ مف ذلؾ تبقي ىذه التعاريؼ غير شاممة خاصة مع التطكر الذم شيدتو 
نظرية المؤسسة، كفي ضكء التطكر في نظريات اإلدارة كالتسيير، برزت تعاريؼ تميزت 

 (1)الكقت الحالي منيا: بحداثتيا، كاتساع استعماليا في
 المؤسسة كمنظمة:-0

يمكف اعتبار المؤسسة كمنظمة، ألنيا تجمع العناصر المككنة لممنظمة، بحيث تصبح 
منظمة مف المحظة التي يتـ قبكؿ أفراد يرغبكف في المساىمة فييا أك تقديـ مساىمة فاعمة بأم 

راد المشاركيف في كجكد شكؿ مف األشكاؿ، كالمساىمكف في ىذه المحظة ىـ مجمكعة األف
المؤسسة كاستمرارىا ابتداء مف المساىميف أك مالكي المؤسسة، كاإلدارة، كالعاممكف، كاألجراء، 

 كالدائنكف، كبشكؿ اخر الزبائف كالسمطات العمكمية.
 المؤسسة كنظاـ تقني اقتصادم: -7

يا النظاـ يعني مجمكعة عناصر مترابطة كمتفاعمة فيما بينيا، تقكـ في مجمكع
بنشاطات تشترؾ أك تصب في ىدؼ مشترؾ، كالمؤسسة حسب ىذا المنظكر كمف جانب تقني 
تعتبر نظاـ تقني اقتصادم يتككف مف مجمكعة مف الكسائؿ التقنية المادية مف تجييزات كأدكات 
بيدؼ استعماليا إلنتاج منتجات كخدمات، باإلضافة إلى التنسيؽ بيف ىذه الكسائؿ كالمكاد، 

التقنية، كاالستفادة منيا ضمف محددات تكنكلكجية، كقانكنية تعد المكجو الرئيس كالمعمكمات 
كالحيكم إلدارة عممية االنتاج كتنسيؽ المكارد، كضبط المكاصفات، كعمى رأسيا اإلدارة كنظاـ 

 فرعي لمتكجيو كالقيادة.

 المؤسسة كنظاـ اجتماعي سياسي: -4

المؤسسة أك النظاـ اإلدارم، يقكـ ىذا  في إطار النشاط كالمياـ اليكمية لإلدارة في
النظاـ بعدد مف األعماؿ منيا عمى كجو الخصكص تحقيؽ تنظيـ كتنشيط أعماؿ مختمؼ األفراد 
في أقساـ المؤسسة، كالعمؿ اإلدارم يتكزع عمى مستكيات التأطير مف أعمى اليـر اإلدارم إلى 

 القاعدة.
 المؤسسة كمركز لتخاذ القرار:-3

الؿ القياـ بنشاطاتيا المختمفة تقكـ باستمرار باتخاذ قرارات في مختمؼ المؤسسة مف خ
 ىذه األنشطة كعمى مختمؼ المستكيات.

                                                           

 (.22حمزة، إدارة األخبار في القنكات التمفزيكنية في أكقات األزمات)ص  (1)
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: " كياف منظـ يقكـ بعدة أنشطة مف كيرم الباحث أف المؤسسة يمكف تعريفيا بأنيا
أجؿ تحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة أىداؼ عبر استخداـ مجمكعة مف األدكات كالكسائؿ المادية 

قنية، تتـ إدارتيا مف خالؿ مجمكعة مف األفراد، تربطيـ عالقة منظمة، كيعممكف مع بعضيـ كالت
 في إطار تقسيـ كاضح لمعمؿ كالمياـ".

 مفيـك المؤسسة الصحفية: - ب

 (1)تشير نتائج الدراسات التاريخية إلى ارتباط المفيـك بمحكريف ىاميف: 

احؿ المختمفة التي مر بيا تطكر مفيكـ منشآت األعماؿ خالؿ المر  المحكر الكؿ:
الفكر اإلدارم، حيث نجد أف التعريؼ التقميدم لممنشأة، ىك أنيا:" عبارة عف ىيكؿ يتككف مف 

 مجمكعة مف العالقات كاألىداؼ، كاألدكار، كاألنشطة، كاالتصاالت، كالعكامؿ األخرل. 

نشأة يعبر عف                                                             ن    كفي المقابؿ نجد أف أنصار مدرسة العالقات اإلنسانية كضعكا تعريفا  لمم
                                             ن                                           فمسفة مدرستيـ كنظرتيـ لممنشأة باعتبارىا مكانا  إليجاد رضاء العامميف فعرفكىا بأنيا: "عبارة 

 عف مجمكعة مف االفراد ذكم أىداؼ مشتركة".

أما المدرسة الحديثة في اإلدارة فتعرؼ المنشأة أك المنظمة بأنيا:" عبارة عف المراحؿ أك 
 يا األفراد بعضيـ ببعض مف أجؿ أىداؼ معينة".الكظائؼ المييكمة التي يتصؿ في

                                                      ن تطكر العمؿ الصحفي مف النشرات البسيطة أك الممصقات مركرا   المحكر الثاني:
                                              ن                           بصدكرىا في كرقة كاحدة تكزع عمى نطاؽ محمي، كصكال  إلى ما أصبحت عميو مف تعدد 

 .(2)لمصفحات كالطبعات كالتي تكزع عمى نطاؽ دكلي كاسع

المؤسسات اإلعالمية ىي مؤسسات تقدـ خدمات لمختمؼ الجماىير كيمكف القكؿ بأف 
كاقتصادية، كسياسية، كثقافية، كىي نظاـ اجتماعي يقكـ عمى  كفي عدة مجاالت اجتماعية،

                                       ن عمؿ مشترؾ بغرض تحقيؽ أىداؼ محددة سابقا .

بأنيا:" المنشأة أك الييئة التي  كيعرؼ ابراىيـ عبد اهلل المسممي المؤسسة الصحفية
تكلي إصدار الصحؼ أك الصحيفة، كتتخذ ىذه الكحدة الشكؿ القانكني، كتختار الكياف اإلدارم ت

 .(3)الذم يتالءـ مع اعتبارات كثيرة"

                                                           

 (.05-01الرفاعي، تنظيـ المؤسسات الصحفية) ص ص  (1)
 (.42المنظمات: اتجاه شرطي )ص رمضاف، إدارة  (2)
 (.50المسممي، إدارة المؤسسات الصحفية )ص  (3)
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بأنيا:"  المؤسسات الصحفية كيعرؼ النظاـ الداخمي لنقابة الصحفييف الردنييف
مؤسسات الرسمية، الشخص الطبيعي أك المعنكم الذم يصدر صحيفة، كال تشمؿ ىذه العبارة ال

كاألحزاب، كاألندية، كالنقابات، كالجمعيات، كالمدارس، كالجامعات، كالييئات المحمية، 
كالدبمكماسية، التي تصدر مطبكعة صحفية، كقد يككف ىذا الشخص المعنكم شركة مساىمة 

 .(1)عامة، أك شركة مساىمة خاصة"
 02ـ، فيعرؼ في المادة 0214لسنة  01رقـ  أما قانكف نقابة الصحفييف الفمسطينييف

 ،أك المجمة األسبكعية ،أك المؤسسة األسبكعية ،تعني الجريدة اليكميةالمؤسسة الصحفية بأنيا:" 
كتستثنى مف ذلؾ المجالت المينية  ،أك ككالة أنباء تصدر نشرات يكمية إخبارية ،أك الشيرية
 .(2)"كالمدرسية

نظـ متخصص بمينة الصحافة، :" ىيكؿ مكيعرؼ الباحث المؤسسة الصحفية، بأنيا
يخضع لقكانيف، كمكاثيؽ تحدد مساره كعممو، كيعمؿ بو مجمكعة مف األفراد المتخصصيف، مف 
مستكيات معرفية، كخمفيات ثقافية متنكعة، يستخدمكف، كيتفاعمكف مع جممة مف األدكات، 

كعة، أك كالتجييزات، تمكنيـ مف إنتاج مكاد صحفية دكرية، مطبكعة، أك مقركءة، أك مسم
 مشاىدة، بغية تحقيؽ أىداؼ كاضحة، مادية، كمعنكية".

 (3)نشأة المؤسسات الصحفية: -ج

لـ تكف نشأة المؤسسات الصحفية كما نعرفيا اليكـ مف حيث الضخامة، كاإلمكانيات          
المادية، كالبشرية، بطريؽ المصادفة، بؿ مرت بمراحؿ كأطكار عبر التاريخ، حيث شيد القرف 

سع عشر البداية الحقيقية لنشكء تمؾ المؤسسات بالمفيكـ الذم نعرفو، كقد تكفرت في التا
الكاليات المتحدة األمريكية البيئة المناسبة ليذه الكالدة التي تحكلت لصناعة بكؿ ما تعنيو الكممة 
مف معني، كقد كاف مف بيف األكائؿ الذيف ساىمكا بيذا التحكؿ ىك الشاب األمريكي بنجاميف 

    ن                         عاما  حيف أنشأ صحيفتو اليكمية  43(،  الذم لـ يتجاكز عمره BENJAMIN DAYم )دا
(NEW YORK  SUN عاـ )ـ، في مدينة نيكيكرؾ كأكؿ صحيفة يكمية شاممة 0533

                                                           

 (.4ـ، المادة4113، لسنة 53نقابة الصحفييف األردنييف، النظاـ الداخمي )رقـ  (1)
 .)مكقع إلكتركني(02ـ، المادة0214لسنة  01ديكاف الفتكم كالتشريع الفمسطيني، قانكف نقابة الصحفييف رقـ  (2)
( Benjamin Dayمكقع كيكيبيديا، )(؛ 12-11أنظر: صابات، كسائؿ االتصاؿ نشأتيا كتطكرىا)ص ص  (3)

 (.3)مكقع إلكتركني(؛ كالطيب، إدارة المؤسسات الصحفية )ص
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                                                   ن                           كمنتظمة مكجيو إلى كؿ فئات الشعب، تباع بسنت كاحد بدال  مف ستة سنتات، كتقدـ محتكم 
 حازت عمى احتراـ الجميع.متخصص في أخبار الحكادث المثيرة، بحيث 

                                                             ن               كقد نجح بنجاميف دام انذاؾ في إغراء القراء بشراء الصحيفة يكميا ، كبشكؿ منتظـ، 
كاقنع أصحاب المصانع باإلعالف عف منتجاتيـ فييا، كما أنو كلحسف إدارتو لممحتكم، 

و في مجتمع كلممؤسسة، كلمعالقات العامة التي تربطو بالقراء، كالمعمنيف، استطاع أف يكطد أقدام
                      ن      ن                                                           الصناعة، كأف يبدأ عيدا  جديدا  لمصحافة اليكمية المنتظمة الذم يزداد عدد قرائيا بشكؿ منتظـ 

 كمضطرد.

ـ، استطاع "جيمس جكردكف بنت"، كبخمسمائة دكالر فقط، أف يصدر 0531كفي سنة 
إلى                                                                  ن            صحيفة " النيكيكرؾ ىيرالد"، التي كصؿ تكزيعيا بعد مضى خمسة عشر شيرا  مف صدكرىا، 

لى مائة ألؼ نسخة بداية الحرب األىمية عاـ  ـ، ككاف سر نجاح 0550                                                            أربعيف ألؼ نسخة، كا 
ىذا الصحفي تمكنو مف أف يسبؽ منافسيو إلى نشر الخبر، كمف تقديـ أكبر عدد ممكف مف 

                                                    ن                  األخبار المتنكعة، كقد قمد أسمكبو أكثر مف ثالثيف صحفيا  في نيكيكرؾ كحدىا.

ىكارس جريمي"، صحيفة جادة كشعبية، ىي: " التريبيكف"، ـ، أنشأ "0520كفي سنة 
                                                                   ن                  التي دأبت عمى الدفاع عف القضايا النبيمة، كحصمت عمى نفكذ يعتبر فريدا  في تاريخ الصحافة 

ـ، صدر العدد األكؿ مف صحيفة " ىاربرز نيكمانثمي 0511األمريكية، كفي يكنيك عاـ 
إلى مائتي ألؼ نسخة بفضؿ القصص التي مجازيف"، كقد كصؿ تكزيعيا بعد انشائيا بقميؿ 

ـ، أسس "ىنرم ريمكند" صحيفة "التايمز"، 0510كانت تنشرىا، كصكرىا المطبكعة، كفي عاـ 
برأسماؿ قدره مائة ألؼ دكالر، كعال صيت ىذه الصحيفة بفضؿ مكضكعيتيا، كأخبارىا الدقيقة، 

ثالثيف صحيفة، أصبحت في                ن   ـ، مائتيف كخمسا  ك 0511كبينما كاف عدد الصحؼ في أمريكا سنة 
منتصؼ القرف، ألفيف كثالثمائة صحيفة، كترافؽ مع ذلؾ ثكرة تكنكلكجية عارمة، خاصة بعد أف 

 كضعت الحرب األمريكية أكزارىا.

     ن                                                                كنظرا  لضخامة رؤكس األمكاؿ المستثمرة في الصحؼ، فقد دخمت الصحافة في طكر 
اح المرتبطة باإلعالنات، كزيادة عدد المشركعات التجارية الكبرل كبات ىدفيا تحقيؽ األرب

النسخ المباعة، كىك األمر الذم زاد مف المنافسة فيما بينيا، كبات مف الضركرة لممحافظة عمى 
استمرارىا تجمعيا في مجمكعات احتكارية، كمف ىنا بدأ ظيكر المؤسسات الصحفية الكبرل، 

 كبدأت في التحكؿ إلى صناعة.
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يا مف الكقائع ىي التي أكحت لعمماء االتصاؿ كاإلدارة كقد كانت تمؾ التجارب كأمثال
                                                                              ن بالتفكير في كضع أسس عممية إلدارة مؤسسات اإلعالـ، كمف بعد ذلؾ مؤسسات المعرفة، بدءا  
                                              ن                                      بالصحافة المطبكعة بحكـ سبقيا في التاريخ، مركرا  بالكسائؿ اإللكتركنية التي لحقت بيا في 

   القرف العشريف كالراديك كالتمفزيكف.  
 أنكاع المؤسسات الصحفية: -د

ال يمكف حصر أنكاع المؤسسات الصحفية دكف تحديد معيار ىذا التقسيـ، فيمكف تقسيـ 
                 ن                                              ن                        تمؾ المؤسسات كفقا  لنمط ممكيتيا، أك انتمائيا، كيمكف تقسيميا كفقا  لتخصصيا أك كفقا لحجميا 

جيا، أك لزمف ظيكرىا، أك                                 ن                             كانتشارىا، كما يمكف تقسيميا كفقا  لدرجة اعتمادىا عمى التكنكلك 
 لطبيعة جميكرىا، كغيرىا مف التقسيمات.

: "إف الكصكؿ إلى نمكذج مؤسساتي كاحد صعب، كفي ىذا الصدد تقكؿ سحر سالـ
رغـ ما قد يجمع تمؾ المؤسسات مف مميزات مشتركة، ألف مع ىذه المميزات المشتركة تكجد 

يؼ مؤسساتي كاؼ لمتمييز بيف المؤسسات، العديد مف المميزات المختمفة، فال يمكف إيجاد تصن
ألف رمكز التصنيؼ تختمؼ باختالؼ المؤسسات، كما تختمؼ فيما بينيا المعايير كالمستمزمات 

 .(1)كالمتغيرات التصنيفية"
                         ن        ن                                   كلكف أكثر التصنيفات شيكعا ، كتداكل  ىك تصنيؼ المؤسسات الصحفية حسب نمط 

 (2)ممكيتيا أك انتمائيا:

 ؼ يمكف تقسيـ تمؾ النكاع كاآلتي:كحسب ىذا التصني

 ( المؤسسات الحككمية أك العامةPublic Firms كىي المؤسسات التي تعكد ممكيتيا :)
لمدكلة، فال   يحؽ لممسئكليف عنيا التصرؼ بيا كيؼ يشاءكف، كما ال يحؽ ليـ بيعيا، أك 

إدارة تمؾ إغالقيا، إال إذا كافقت الدكلة عمى ذلؾ، كما أف مف األشخاص المككمكف ب
                                                                         ن          المؤسسات كتسييرىا، مسئكلكف عف تمؾ اإلدارة، كنتائج أعماليـ أماـ الدكلة كفقا  لمقكانيف 
 العامة لتمؾ الدكلة، كتيدؼ تمؾ المؤسسات إلى تحقيؽ مصمحة المجتمع في المقاـ األكؿ.

 ( المؤسسات الخاصةPrivate Firms:)  كىي المؤسسات التي تعكد ممكيتيا لفرد، أك
 ف األفراد: )شركات، أشخاص، شركات أمكاؿ..إلخ(.مجمكعة م

                                                           

 (.441-401صص سالـ، خصائص المشركع الصحفي )  (1)
 (.42-45صخرم، اقتصاد المؤسسة )ص ص  (2)
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 ( المؤسسات المشتركة أك المختمطةMixed Firms:)  كىي المؤسسات التي تعكد ممكيتيا
 بصكرة مشتركة لمقطاع العاـ كالقطاع الخاص.

كالمؤسسات الصحفية الحككمية، أك الرسمية، تستخدـ عادة لمتعبئة السياسية، كتعيد 
لسمطات، كتبحث عف مبررات لتحسيف صكرتيا، ككيفية استثمار الحدث، أك إنتاج ما تقكـ بو ا

الخبر بغرض الدعاية لمحككمة كرمكزىا، كما أف المؤسسات الخاصة المستقمة، تبحث عف 
الحقائؽ كتنقميا بمكضكعية كشفافية، كنزاىة، كدقة، أما المؤسسات الخاصة التابعة ألشخاص أك 

                                            ن    ما بيف الرسمي كالخاص المستقؿ، فال تختمؼ كثيرا  عف  ألحزاب، كىي المؤسسات التي تقع
 .(1)اإلعالـ التابع لمدكلة، مف حيث المضمكف، كاألداء، كالكظيفة

 

 اليياكؿ التنظيمية كأنكاعيا في المؤسسات الصحفية: -     ن ثالثا  

يستمد الييكؿ التنظيمي مفيكمو مف كظيفة التنظيـ في أم مؤسسة كانت، كىك يعد          
الذم تتـ فيو العممية اإلدارية ذاتيا، كيمكف تعريؼ عممية التنظيـ بأنيا: "ذلؾ الجانب  اإلطار

مف العممية اإلدارية التي تقكـ بتحديد األعماؿ الالزمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة كتنظيميا في 
إدارات كأقساـ ككحدات كمستكيات، كفي ضكء تحديد العالقات التي يمكف أف تنشأ بيف األعماؿ 

قائميف عمييا عمى كافة المستكيات كفي كؿ االتجاىات، ككؿ جزء مف التنظيـ يجب أف يككف كال
 (2)      ن                                      تعبيرا  عف اليدؼ الذم أنشأت مف أجمو المنظمة".

كيعبر مفيكـ التنظيـ عف مجمكعة العمميات التي تسمح بخمؽ ىياكؿ تنظيمية بكيفية 
الية، بيدؼ تحقيؽ األىداؼ                                             ن     متكاممة تساعد مجمكعة األفراد عمى العمؿ جماعيا  كبفع

 .(3)المكضكعة، فيك عممية تجميع األعماؿ كاألفراد في شكؿ كحدات إدارية

             ن                                                               كالتنظيـ أيضا  ىك جانب التطبيؽ العممي لمسياسة المكضكعة لممؤسسة، كتنفيذ النظـ 
رات كالقكانيف كالمكائح المتعمقة بسائر أعماليا في داخميا أك خارجيا، كتكزيع األعماؿ عمى اإلدا

                       ن     ن                                                     كاألقساـ المختمفة تكزيعا  حسنا ، كتحديد عدد العامميف في كؿ منيا، كتحديد اختصاصات كؿ 
 .(4)كاحد منيـ كمسئكلياتو

                                                           

 (.10التمفزيكنية في أكقات األزمات)ص حمزة، إدارة األخبار في القنكات (1)
 (.22فرج، اقتصاديات اإلعالـ)ص (2)
 مكقع تكب تكدام، التنظيـ اإلدارم )مكقع إلكتركني(.  (3)
 (.01عبد القادر، إدارة الصحؼ)ص (4)
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تصميـ الييكؿ التنظيمي، أم تقسيـ  -باإلضافة إلى ما سبؽ-إف التنظيـ يقصد بو 
ص، بغرض الكاجبات المطمكب القياـ بيا في كحدات إدارية بشكؿ يمكف إسنادىا إلى أشخا

عطاء السمطة المالئمة لمقياـ بيذه الكاجبات،                                                                                         تحديد المسئكلية في كؿ مجمكعة مف الكاجبات، كا 
كربط المناصب اإلدارية المختمفة بعضيا ببعض مف الناحيتيف األفقية كالرأسية بقصد تنسيؽ 

اإلدارية المجيكد الجماعي كتنمية الييئة اإلدارية، أم كضع اإلدارييف المسئكليف عف الكحدات 
 .(1)كؿ في منصبو، كما يتطمبو ذلؾ مف تعييف كتدريب كترقية كنقؿ كفصؿ كما إلى ذلؾ

 المنظمات حياة في خاصة أىمية يمثؿ اإلدارم التنظيـبأف  كيؤكد مكسى المكزم

 األفراد، بيف كتكزيعو ،العمؿ بتقسيـ ييتـ ألنو خاصة، أـ ،حككميةكانت  سكاء، كاستمراريتيا

 تداخؿ عدـ إلي كيؤدم، األىداؼ تحقيؽ بغية الجيكد تكحيد إلي يؤدم لذما ىك فالتنظيـ

بعاد ،الصالحيات  لمكفاءات األمثؿ االستخداـ عمي كيساعد االختصاصات،ؿ حك  النزاعات        كا 

 اإلدارم االتصاؿ عمميات كتسييؿ ،النشاطات كتحديد ،الكظيفية األدكار تكزيع حيث مف البشرية

 نمكذج نوأ مىع لو ينظر ك داخمو، األفراد يتحرؾ الذم اإلطار يكفر فيك ة، اإلداري المستكيات بيف

 يجب أىدافيا، بتحقيؽ المنظمة تقـك فحتى اإلدارية، المستكيات مختمؼ بيف عمؿ عالقات كشبكة

 .(2)يـالتنظ داخؿ كالمياـ كالمسميات األدكار يحدد كاضح تنظيمي ىيكؿ تصميـ ىعم العمؿ
التنظيمي كثير مف العمماء الكائؿ كالمعاصريف، كمف تمؾ كقد تناكؿ مفيـك الييكؿ 

 التعريفات اآلتي:
مجمكعة األنشطة كالمياـ التي تككؿ إلى أفراد مؤسسة ما بأنو:"  الييكؿ التنظيمييعرؼ 

لتنفيذىا، مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ األساسي لممؤسسة، بحيث يتـ تحديد كظيفة كؿ فرد منيا، 
 مؤسسةر في كؿ مرحمة، كلمييكؿ التنظيمي أثر كبير عمى نجاح الالقرا باتخاذكالشخص المككؿ 

  .(3)"كتحقيؽ أىدافيا، كيختمؼ نكع التنظيـ بحسب معايير كؿ مؤسسة كأىدافيا
عبارة عف إطار يحدد اإلدارات كاألقساـ الداخمية المختمفة لممنظمة،  كيعرؼ كذلؾ بأنو:"

 Stonarنسيابيا بيف الكظائؼ، كيعرؼ فمف خالؿ الييكؿ التنظيمي تتحدد خطكط السمطة كا
الييكؿ التنظيمي بأنو:" اآللية الرسمية التي يتـ مف خالليا إدارة المنظمة عبر تحديد خطكط 

 .(4)السمطة كاالتصاؿ بيف الرؤساء كالمرؤكسيف"
                                                           

 (.11محمد، اقتصاديات اإلعالـ: المؤسسة الصحفية)ص  (1)
جراءات العمؿ)ص  (2)  (.40                                 المكزم، التنظيـ كا 
 نجار، مفيـك الييكؿ التنظيمي )مكقع إلكتركني(.  (3)
 (.232-233المدىكف كالجزراكم، تحميؿ السمكؾ التنظيمي)ص ص  (4)
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بأنو:" ترتيب لمعالقات المتبادلة بيف أجزاء ككظائؼ التنظيـ، كما يقرر دره عبد البارم 
 . (1)المفيكـ إلى التسمسؿ اليرمي لمسمطة لغايات تحقيؽ األىداؼ بفاعمية"كيشير ىذا 

كيشكؿ الييكؿ التنظيمي أك الخريطة التنظيمية اإلطار العاـ لمتسمسؿ اإلدارم لممؤسسة، 
فيك الشكؿ الذم يكضح مكاقع الكظائؼ كارتباطاتيا اإلدارية كالعالقات بيف األفراد، كما يكضح 

 .(2)لية داخؿ التنظيـخطكط السمطة كالمسئك 
عمى أنو:" الكياف المتكامؿ الذم يتككف مف أجزاء  كيشار إلى الييكؿ التنظيمي

كعناصر متداخمة تقكـ بينيا عالقات  تبادلية بغية انجاز النشاط كتأدية الكظائؼ التي تحقؽ في 
 .(3)النياية إنتاج المؤسسة كعمميا كىدفيا"

مجمكعة مف القكاعد كالمكائح عبارة عف:"  ، أف الييكؿ التنظيميMax Weberكيرل 
البيركقراطية، تعطي الحؽ لمجمكعة مف األفراد أف يصدركا األكامر ألفراد اخريف عمى نحك 

 .(4)الرشد كالكفاءة"

مجمكعة مف الطرؽ أك الكسائؿ التي يتـ ، بأنو:" Henry Mintzbergفي حيف يرم 
كمف ثـ ضماف التنسيؽ الضركرم بيف ىذه  بمكجبيا تقسيـ العمؿ إلى نشاطات كاضحة كمحددة،

 .(5)النشاطات"

نظاـ ثابت مف العالقات المتناسقة، يفترض ، فالييكؿ التنظيمي ىك:" Weisكلدل كيز 
عمؿ ىذا النظاـ تقسيـ نشاطات محددة عمى أشخاص محدديف، كتحمؿ المسئكلية مف كؿ 

 .(6)عضك فيو، كالتنسيؽ بيف ىذه النشاطات"

اإلطار الذم يحدد مف في ء اإلدارة أجمعكا عمى تعريفو بأنو:" غير أف بعض عمما
التنظيـ لديو السمطة عمى مف، كمف مسئكؿ أماـ مف، فيك عمى ذلؾ يتركب مف مجمكعة مف 

                                                           

 (.05عبد البارم كالمرىكف كالجزراكم، اإلدارة الحديثة: المفاىيـ كالعمميات)ص  (1)
  (.32حمزة، إدارة األخبار في القنكات التمفزيكنية في أكقات األزمات)ص  (2)
 (.13محمد، اقتصاديات اإلعالـ: المؤسسة الصحفية)ص  (3)
 (.423بالؿ، مبادئ اإلدارة بيف النظرية كالتطبيؽ)ص  (4)
 (.31راضية، تحميؿ كتطكر التنظيـ كاليياكؿ التنظيمية: دراسة حالة المؤسسة الكطنية لمدىف)ص  (5)
 (.23رية كتطبيقية)صعدكف، االتصاؿ كدكره في كفاءة المؤسسة االقتصادية: دراسة نظ  (6)
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المراكز كالكحدات اإلدارية ذات السمطات كالمسئكليات المحددة مع إيضاح خطكط االتصاؿ، 
 .(1)"كاتجاىات العالقات بيف شاغمي تمؾ المراكز

ىك:" مجمكعة مف  كمف خلؿ المفاىيـ السابقة يرم الباحث بأف الييكؿ التنظيمي
المستكيات كاألجزاء المترابطة المتمثمة بالكحدات كالمراكز اإلدارية التي يمكف مف خالليا تحديد 
المياـ كطبيعة العالقة كالمسئكليات كخط سير االتصاؿ داخؿ مؤسسة ما، بما يضمف تنفيذ 

 كتحقيؽ األىداؼ المكضكعة بسيكلة كيسر".المياـ 

 (2)                                                                      كي لحظ مف خلؿ التعريفات السابقة أف أىـ عناصر الييكؿ التنظيمي تتمثؿ في:

 أ. يحتكم عمى تقسيمات تنظيمية ككحدات مختمفة.

 ب. التخصص في العمؿ ككجكد مياـ محددة.

 ج. نطاؽ اإلشراؼ كخطكط السمطة كالمسئكلية.

 ر مف حيث المركزية كالالمركزية.د. مكاقع اتخاذ القرا
 مككنات الييكؿ التنظيمي:

لقد تناكؿ العديد مف العمماء كالمفكريف مككنات الييكؿ التنظيمي كمنيـ ىنرم منتزبارغ 
Henry Mintzberg:الذم قاـ بتقسيـ ىيكؿ المنظمة إلى خمسة أجزاء، تتمثؿ في ، 

األفراد الذيف يؤدكف أنشطة العمؿ كىي تمثؿ قاعدة المنظمة، كتضـ اإلدارة التشغيمية:  -0
 .(3)األساسية في المنظمة بغرض إنتاج سمع كتقديـ خدمات

كىي التي تحتؿ أعمى جزء مف الييكؿ التنظيمي، كما القمة الستراتيجية أك اإلدارة العميا:  -4
أنيا المكقع الذم يمكف مف خاللو رؤية المنظمة ككؿ، كيككف عمى رأسيا رئيس المنظمة، 

رشاد باقي العامميف نحك  فيك الذم                                                                        يككف بمثابة القائد األعمى أك المسئكؿ عف تكجيو كا 
                            ن                                               تحقيؽ األىداؼ، كىك يتمتع عادة  بصالحيات كاسعة تسمح لو بحرية الحركة كالتصرؼ في 
لى جانب الرئيس تضـ ىذه اإلدارة المساعديف المباشريف كالنكاب،                                                                                شتى شؤكف العمؿ، كا 

نظمة كمدل تعقد عممياتيا، كتنكع أنشطتيا، كتمارس ىذه كيختمؼ عددىـ باختالؼ حجـ الم

                                                           

 (.451عفيفي، إدارة األعماؿ في المنظمات المعاصرة)ص  (1)
 (.411العمياف، السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ)ص  (2)
 (.042حريـ، إدارة المنظمات: منظكر كمي)ص  (3)
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اإلدارة كافة المياـ التي تتطمب اتخاذ القرارات عمى مستكل األىداؼ، كتحديد 
 .(1)االستراتيجيات كالسياسات، كذلؾ لمحفاظ عمى المنظمة، كضماف بقائيا كنمكىا

اتيجية كاإلدارة التشغيمية، كتمثؿ حمقة الكصؿ بيف القمة اإلستر  اإلدارة الكسطى التنفيذية: -3
كيشغؿ كظائفيا مجمكعة مف رؤساء األقساـ كالمراقبكف، كيختص ىذا الجزء بأعماؿ اإلدارة 
التنفيذية في مجاالت االنتاج كالتسكيؽ كما إلى ذلؾ، كيعمؿ أعضاؤىا في ضكء الخطة 

أعضاؤىا التي أقرتيا القمة االستراتيجية، حيث يقكمكف برفع التقارير إلييا، كيتمتع 
 . (2)بصالحيات أقؿ مف صالحيات القمة االستراتيجية

كىك الجانب الذم يضـ االختصاصييف الذيف يضعكف المعايير أك  الجانب التقني الميني: -2
األسس التي يتـ مف خالليا تنسيؽ أعماؿ المنظمة، مثؿ أخصائي التخطيط االستراتيجي، 

 .(3)المحاسبة، المراقبة كالمعمكمات

كىك الجانب الذم يقكـ بتكفير بعض الخدمات التي تحتاجيا  ساند أك الداعـ:الجانب الم -1
 اإلدارات األخرل مثؿ العالقات العامة، كالخدمات القانكنية، كغيرىا.

                                                   ن       ن                    كتعد عممية إعداد كبناء الييكؿ التنظيمي لمصحيفة جزءا  رئيسيا  مف مككنات التنظيـ، 
 (4)اشرة، كتشمؿ مككنات التنظيـ ثالثة أمكر أساسية:كىك الكظيفة الثانية لإلدارة بعد التخطيط مب

 .الييكؿ التنظيمي 

 .التكصيؼ الكظيفي 

 .نمط القيادة المتبع في الصحيفة 

                                      ن                                 كيتـ كضع الييكؿ التنظيمي، كتصميمو تبعا  لمعديد مف العكامؿ مف بينيا: حجـ 
و ال يكجد ىياكؿ                                                                 ن    المؤسسة، كدكرية الصحيفة، كأىدافيا، كالمستكيات اإلدارية فييا، عمما  بأن

نما يتـ تجييزىا حسب المعايير كاالعتبارات سابقة الذكر.                                                                                 تنظيمية جاىزة أك مفصمة، كا 

                                                           

 (.24بربر، إدارة المكارد البشرية ككفاءة األداء التنظيمي)ص  (1)
 (.022-023ماؿ في المنظمات المعاصرة)ص صعفيفي، إدارة األع  (2)
 (.35راضية، تحميؿ كتطكر التنظيـ كاليياكؿ التنظيمية: دراسة حالة المؤسسة الكطنية لمدىف)ص  (3)
أفمميف، إدارة مؤسسات الصحافة المكتكبة في الجزائر: دراسة مسحية لعينة مف الجرائد الكطنية إلى غاية   (4)

 (.52)ص4104مام/جكاف 
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 أىمية الييكؿ التنظيمي:

 البيئة بيف كاضحة عالقة فيناؾ المحيطة، بالبيئة يتأثر التنظيـ كفعالية كفاءة إف
 مف عالية درجة يتطمب التعقيد كىذا التنظيمي، الييكؿ تعقيد كدرجة المتحركة كالبيئة المستقرة

 التنظيمي الييكؿ أىمية كتنبع المحيطة، لمتغيرات االستجابة مف المنظمة تتمكف حتى الالمركزية
   (1):خالؿ مف

 .المؤسسة داخؿ العالقات ترتيب -0

 يشبو حيث أىدافو، إلى الكصكؿ عمى التنظيـ تساعد التي اإلدارية األدكات إحدل يعد -4
 لجسـ المختمفة الفرعية باألنظمة يمسؾ ككنو لإلنساف العظمي بالييكؿ يالتنظيم الييكؿ

 .بعضيا عف منعزلة كحدات المختمفة كاألقساـ الدكائر تبقى البنياف ىذا فدكف اإلنساف،

 .المؤسسة داخؿ كالشعب كاألقساـ كالدكائر اإلدارات تكضيح -3

 .مستكل كؿ كلياتكمسؤ  كاختصاصات المؤسسة في اإلدارية المستكيات تكضيح -2

 عمؿ بيئة خمؽ في قدرتيا عمى التنظيمية ىياكميا بناء في المؤسسات نجاح كيعتمد
 المؤسسة، كأىداؼ التنظيمي الييكؿ بيف كالتطابؽ التكيؼ، مف عالية درجة لتحقيؽ مناسبة
 .كمكاردىا البشرم العنصر كفاءة ككذلؾ

 تكضح تنظيمية خريطة اعتباره حد عند التنظيمية لميياكؿ المعاصر المفيـك يقؼ كال
 لمكحدات الكظيفية لالختصاصات منضبط تحديد مجرد أك االشرافية كالمسئكلية اإلدارية، التبعية
نما لمتنظيـ، المككنة اإلدارية  أداء تعرقؿ التي القكل إلغاء النيائي ىدفيا أداة ىذا كؿ مع يمثؿ       كا 

  .(2)غاياتيا نحك انطالقيا مف كتحد المؤسسات

 بناء الييكؿ التنظيمي: خطكات

 (3)قبؿ بناء الييكؿ التنظيمي البد مف تحديد عدة أمكر أك اتباع عدة خطكات، تتمثؿ باآلتي:

: فيجب تحديد األىداؼ كتحميميا بدقة لمتأكد مف تحديد الىداؼ كالنشطة المباشرة -0
 الكظائؼ المطمكب القياـ بيا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.

                                                           

جراءات العمؿ)صا  (1)  (.44                                لمكزم، التنظيـ كا 
 (.42المكح، تطكر اليياكؿ التنظيمية لمكزارات الفمسطينية كأثره عمى الكفاءة اإلدارية)ص  (2)
  (.053، أساسيات اإلدارة )صالسممي، كجالؿ، كالماضي، كعبد المجيد  (3)
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ىذه ىي األعماؿ المطمكبة لخدمة أك دعـ الكظائؼ األساسية، : ك تحديد النشطة المساعدة -4
كتشمؿ األعماؿ: تدبير المكارد المالية الالزمة، كتكفير كتدريب العامميف، كشراء اآلالت 

 كالمعدات الالزمة، كغيرىا مف األعماؿ المساعدة عمى أداء الكظائؼ األساسية.

العمميات المتكقعة، فإذا كاف حجـ : كيتـ ذلؾ عمى أساس حجـ تجميع أك تجزئة النشطة -3
                   ن                                                           العمؿ المتكقع كبيرا  إلى حد يتطمب كؿ كقت العمؿ الذم يبذلو شخصاف، فالبد مف تعييف 
                                                        ن                        شخصيف ألداء ىذا العمؿ، أما إذا كاف حجـ العمؿ المتكقع قميال  فإنو يجب في ىذه الحالة 

 تجميعو مع عمميات أخرم مشابية.

تحديد المراكز المختمفة لمعمؿ، يجب تجميعيا في : بمجرد خمؽ التقسيمات التنظيمية -2
                                              ن                                  تقسيمات أك كحدات تنظيمية، كىذه قد تسمي: أقساما ، أك إدارات، أك قطاعات، أك مكاتب، 

 أك كحدات.

 (1)كحسب إيماف الحيارم فيمكف اتباع الخطكات اآلتية عند بناء اليياكؿ التنظيمية:

                          ٌ         التي يجب أف تتسمسؿ بيا عممي ة إنجاز  تحديد األىداؼ: كتشمؿ ىذه الخطكة رسـ الخطكات -1
األىداؼ كتحديد ىذه األىداؼ كعدد األنشطة الكاجب تكافرىا في تحقيؽ ىذه األىداؼ 

  .المنشكدة

                     ٌ                                                      إعداد القكائـ التفصيمي ة الخاصة بأنشطة المنظمة الكاجب إنجازىا لتحقيؽ األىداؼ  -2
  .المنشكدة

الخطكة عمى تقسيـ المنظمة إلى كحدات تعتمد ىذه ك                             ٌ    تقسيـ المنظمة إلى كحدات إداري ة،  -3
    ٌ                                                                     إداري ة، كتجميع كؿ مجمكعة مف األنشطة المتشابية تحت نطاؽ كحدة إدارية كاحدة، 
كتعتمد تقسيـ ىذه الكحدات عمى مجمكعة مف األسس كمف بينيا التقسيـ حسب الكظائؼ، 

 .                                              ٌ                     كحسب المنتج، كحسب العمالء، كحسب المناطؽ الجغرافي ة، كحسب مرحمة اإلنتاج

تحديد العالقات التنظيمية، كتأتي ىذه الخطكة مباشرة بعد تقسيـ المنظمة إلى كحدات إدارية  -4
          ن                                                                  ن كتمعب دكرا  في تحديد ككصؼ طبيعة العالقات بيف األفراد في الكحدات كتككف إما رأسيا  
م ا أفقي ا ، كترتبط ىذه العالقات فيما بينيا باالعتماد عمى مجمكعة مف المفاىيـ األساسية  ٌ       ٌ ن                                                                        كا     

  .                   ٌ                                                     كىي السمطة كالمسؤكلي ة كالتفكيض كالمركزية كالالمركزية كنطاؽ اإلشراؼ كالمجاف

 
                                                           

 الحيارم، بناء اليياكؿ التنظيمية )مكقع إلكتركني(.  (1)
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  .                             ٌ  رسـ العالقات بيف الكحدات اإلداري ة -5

  .                    ٌ                                            ٌ  اختيار العناصر البشري ة، كتنميتيا لغايات إنجاز مياـ الكحدات اإلداري ة -6

 . "   ٌ  ظيمي ة                              ي                                     البدء برسـ الييكؿ التنظيمي، كي طمؽ عمى ىذه الرسكـ مسمى "الخريطة التن -7

ٌ     ي                      ٌ              ٌ                  إعداد الدليؿ التنظيمي ، كي عرؼ الدليؿ التنظيمي بأن و عمى ىيئة كتي ب يشمؿ في محتكاه  -8                     
عمى تفاصيؿ خاصة في المنظمة كىي اسميا، كعنكانيا، كأىدافيا، كسياستيا، كىيكميا 

ٌ                        التنظيمي  ككافة كحداتو كتقسيماتو        .  

  .مراقبة عممية التنظيـ -9

 (1)التنظيمية:كمف الىداؼ الساسية لميياكؿ 

 تحديد المسؤكليات الكظيفية كضماف سالمة العالقات التنظيمية. - أ

 ضماف سالمة عالقات الفرد باآلخريف.  - ب

 ربط الفرد برباط يفرض عميو الكاجبات بالقدر الذم يكفؿ لو حقكقو. -ج 

 تحقيؽ التنسيؽ بيف جيكد األفراد، كاالستفادة القصكل مف اإلمكانات المتاحة. -د

                                     ن      ن صالحيات المخكلة لإلدارة كاألقساـ تحديدا  كاضحا .تحديد ال - ق

 تقميؿ الصراع مف خالؿ إبعاد الكحدات االستشارية عف التكرط في العممية التنفيذية. - ك

 

 أنكاع اليياكؿ التنظيمية:

                                                                    ن      ال يكجد نكع نمطي كاحد مف اليياكؿ التنظيمية، كالذم يصمح أف يككف نمكذجا  يطبؽ 
كؿ منظمة ليا أىدافيا كظركفيا، فكؿ منظمة تقـك ببناء ىيكميا في جميع المنظمات، كذلؾ ألف 

    ن                                                                            بناء  عمى ما يناسبيا كيناسب أىدافيا، كيحقؽ التنسيؽ األمثؿ بيف األفراد كاألنشطة داخؿ 
المنظمة، كعمى الرغـ مف ذلؾ فيناؾ اجتيادات مختمفة في تقسيـ اليياكؿ التنظيمية في 

 قسيمات :المنظمات المختمفة، كمف أبرز تمؾ الت

 

 

                                                           

 (.31إدارة األخبار في القنكات التمفزيكنية في أكقات األزمات )صحمزة،   (1)
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 أنكاع اليياكؿ التنظيمية حسب تدرج السمطة:  -القسـ الكؿ

 مف خالؿ أنكاع السمطة يمكف تقسيـ اليياكؿ التنظيمية إلى:
 الييكؿ التنفيذم: -0

               ن                                                             كيطمؽ عميو أيضا  الييكؿ المركزم، أك اليرمي، أك الخطي، أك الرأسي، كىك مف أقدـ 
كزية المكجكدة في أعمى قمة المنظمة، كىذا النكع مف اليياكؿ التنظيمية المبنية عمى السمطة المر 

                                                              ن                        اليياكؿ سائد في المؤسسات العسكرية، حيث يعد أكثر األنكاع انتشارا ، ككؿ التنظيمات الصغيرة 
      ن          ن                                                                      تقريبا  تسير كفقا  لو، حيث أنو نمط بسيط تتدفؽ السمطة كالمسئكلية بمكجبو مف أعمى إلى أسفؿ 

ىذا النمط مف الييكؿ فإف كؿ مدير تنفيذم مسئكؿ عف  في شكؿ مباشر إلى المرؤكسيف، كفي
اختيار كتدريب رجالو، كاالحتفاظ بمخزكف كاؼ مف المكاد كالمستمزمات كالحصكؿ عمى اآلالت 
مساؾ سجالت لتسجيؿ كؿ العمميات التي تتـ، كىذا النكع ال ينجح مف حيث تطبيقو                                                                                    الالزمة، كا 

 (1)عمى الصحؼ، كىك ما يكضحو الشكؿ اآلتي:

 
 (2)(: رسـ يكضح الشكؿ التنظيمي اليرمي2.1شكؿ )

 

                                                           

جراءات العمؿ)ص11انظر: السعيد، مبادئ اإلدارة الحديثة)ص  (1) (؛ كالعمياف، 32                                     (؛ كالمكزم، التنظيـ كا 
 (.404السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ)ص

 (.14الطيب، إدارة المؤسسات الصحفية)ص  (2)

 مستوى أعلى

 مستوى متوسط

 مستوى أدنى
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كالسبب األساسي الذم يمنع تطبيقو في الصحؼ أنو يركز السمطات في يد شخص 
                    ن                                              كاحد، مما يحد كثيرا  مف إمكانيات التحرؾ لباقي العامميف في الصحيفة.

 الييكؿ الكظيفي: -7

أنشطة رئيسية  يقكـ ىذا النكع عمى مبدأ التخصص بحيث يقسـ نشاط المنظمة إلى
كفرعية، كتسند ميمة أداء كؿ نشاط إلى كحدة إدارية متخصصة، يرأسيا مدير متخصص في 
صدار األكامر لكؿ مف يعمؿ ضمف نطاؽ                                                                              مجاؿ نشاطيا، كلو الحؽ في ممارسة السمطة، كا 

 .(1)إشرافو، كتخصصو

اصة، كتعطى السمطة في ىذا النكع مف اليياكؿ حسب مستكيات العمـ أك الكاجبات الخ
 بحيث يككف لكؿ كظيفة سمطتيا النيائية الخاصة بيا.

 
 (2)(: رسـ يكضح الشكؿ التنظيمي الكظيفي2.2شكؿ )

 

                                 ن                         ن                 كيسمى ىذا النكع مف التنظيـ أحيانا  بالتنظيـ الخطي، كىك أيضا  ال يصمح في إدارة 
      ن ، فبدال  المؤسسات اإلعالمية، ألنو يجعؿ أقساـ اإلدارة في ىذه المؤسسات تعمؿ كجزر معزكلة

مف أف تتعاكف ىذه األقساـ اإلدارية إلنجاز المياـ المككمة إلييا نجد كؿ إدارة تتقكقع في 
 .(3)مكانيا

 
 

                                                           

 (.420األعماؿ في المنظمات المعاصرة)صعفيفي، إدارة   (1)
جراءات العمؿ)ص  (2)  (.31                                 المكزم، التنظيـ كا 
 (.14الطيب، إدارة المؤسسات الصحفية)ص  (3)

 المدٌرالعام

 مدٌر اإلنتاج

قسم اإلنتاج 
 ب

قسم اإلنتاج 
 أ

مدٌر 
 التسوٌق

المدٌر 
 مدٌر األفراد المالً
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 الييكؿ التنفيذم اإلستشارم: )التنظيـ اليرمي الكظيفي( -4

كيعتمد ىذا النكع مف اليياكؿ عمى قياـ الييكؿ التنفيذم باالستعانة بالمستشاريف، 
الفني كالمالي، أك كحدات إدارية ككحدة البحكث كالدراسات، كاليدؼ منيا كالمستشار القانكني ك 

تقديـ النصح كالمشكرة، مما يساعد عمى أداء أحسف، كيعتبر ىذا النكع مف اليياكؿ األكثر 
 (.1)     ن            شيكعا  في المنظمات

كيذكر عبد النبي الطيب ىذا النكع كلكف باسـ مختمؼ، حيث يطمؽ عميو اسـ التنظيـ 
كظيفي، كىك كما يذكر مزيج مف التنظيميف السابقيف،  يجمع أىـ مميزاتيما، كيتجنب اليرمي ال

كثير مف المساكئ فييما، كتتدرج الرقابة فيو مف أسفؿ إلى أعمى بحيث يككف لكؿ طبقة أك 
مرحمة سمطتيا النيائية، كيرأس األقساـ مديركف يككنكف مسئكليف بدكرىـ أماـ مدير أعمى، كلكؿ 

 (.2)ء المديريف كلكؿ رئيس منيـ مسئكليتو كسمطتو داخؿ قسمومدير مف ىؤال

 

 
 (3)(: شكؿ يكضح الييكؿ التنفيذم الستشارم2.3شكؿ )

 

 

 

 

                                                           

 (.401العمياف، السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ)ص  (1)
 (.13الطيب، إدارة المؤسسات الصحفية)ص  (2)
 (.052الشماع كحمكد، نظرية المنظمة)ص  (3)

 المدٌر

 مدٌر المصنع مدٌر األفراد

 خط اإلنتاج أ خط اإلنتاج ب خط اإلنتاج ج

 مدٌر المالٌة
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 أما عبد النبي الطيب فقد عبر عف ىذا التنظيـ الييكمي مف خلؿ الشكؿ اآلتي:

 
  

   

 
 

      

 (1)(:  التنظيـ اليرمي الكظيفي2.4شكؿ )

التنظيمات ىك األنسب لممؤسسات اإلعالمية ألنو يتيح لرئيس القسـ  كيعد ىذا النكع مف
 أف يمارس سمطاتو عمى قسمو كما أنو يسمح بحرية العمؿ داخؿ األقساـ.

كيبقى اختيار الييكؿ التنظيمي ألم مؤسسة إعالمية يختمؼ مف مجتمع آلخر، فكؿ 
الخاصة، فشكؿ التنظيـ الذم مؤسسة تختار الييكؿ التنظيمي ليا بما يتفؽ كطبيعتيا كظركفيا 

يصمح لصحيفة ليس بالضركرة أف يصمح لصحيفة أخرل، كمف الطبيعي أف الييكؿ التنظيمي أك 
 اإلدارم كما يطمؽ عميو في بعض األحياف يتغير كيتطكر بتطكر المؤسسة اإلعالمية.

 أنكاع اليياكؿ التنظيمية حسب نطاؽ اإلشراؼ:  -القسـ الثاني
 (2)مف اليياكؿ التنظيمية بحسب نطاؽ اإلشراؼ، كىما: ىناؾ نكعيف أساسييف

: كمف مزاياه تمكيف المدير مف تخصيص كقت أطكؿ لكؿ مرؤكس، كسيكلة الييكؿ الطكيؿ -0
كسرعة االتصاؿ بيف المرؤكسيف كرئيسيـ المباشر، أما عيكبو فتتمثؿ في ككف الرئيس قد 

عمى االستقاللية في العمؿ،  يقع في خطأ التدخؿ في أعماؿ مرؤكسيو، مما يضعؼ قدراتيـ
 كيعرقؿ تطكرىـ الكظيفي، كما أف عدد المستكيات قد يضعؼ كينقص مف فعالية االتصاؿ.

: كمف مزاياه القدرة عمى كضع سياسات كاضحة عند تعييف المرؤكسيف، الييكؿ المسطح -4
ضافة إلى بحيث يتـ اختيار النكعية القادرة عمى اتخاذ القرار دكف المجكء إلى الرؤساء، باإل

ميزة القدرة عمى خفض التكاليؼ، أما عيكبو فتتمثؿ في ككف اإلشراؼ عمى عدد كبير مف 

                                                           

 (.13الطيب، إدارة المؤسسات الصحفية)ص  (1)
 (.440-402إدريس، إدارة األعماؿ: نظريات كنماذج كتطبيقات)ص ص  (2)

 قسم         قسم              

 قسم   
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                                              ن                            المرؤكسيف قد يمثؿ في ىذا النكع مف اليياكؿ عبئا  عمى الرئيس، ما يؤدل في بعض 
األحياف إلى تأخير انجاز العمؿ، باإلضافة إلى عيب ارتفاع تكاليؼ تدريب األفراد المراد 

 ؿ الكظائؼ االشرافية.ترقيتيـ لشغ
 كالشكميف اآلتييف يكضحاف النكعيف المذككريف:

 
 (1)(: يكضح الييكؿ التنظيمي الطكيؿ2.5شكؿ )

 
 (2)(: يكضح الييكؿ التنظيمي المسطح2.6شكؿ )

 
 أنكاع اليياكؿ التنظيمية حسب تقسيـ كتجميع النشطة: -القسـ الثالث

االنشطة، فالييكؿ التنظيمي حسب تمؾ  تختمؼ اليياكؿ التنظيمية حسب تقسـ كتجميع
 (3)التقسيمات يأخذ إحدل األنكاع اآلتية:

                                                           

 (.01سكيمـ، اإلدارة في القرف الحادم كالعشريف)ص  (1)
 (.052العبد، إدارة األعماؿ: مدخؿ اتخاذ القرارات كبناء الميارات)ص  (2)
 (.14-11اليياكؿ التنظيمية: دراسة حالة المؤسسة الكطنية لمدىف)ص صراضية، تحميؿ كتطكر التنظيـ ك   (3)

 الرئٌس

0 

0 0 

0 

0 0 

 الرئٌس

0 0 0 0 0 
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    :كمف مزاياه االستفادة مف التخصص في العمؿ، الييكؿ التنظيمي عمى أساس الكظيفة
كتحقيؽ التنسيؽ في أداء العمؿ، كمف عيكبو، صعكبة التنسيؽ في حالة تعدد المنتجات أك 

 المناطؽ الجغرافية.

 كيمتاز بالقدرة عمى التكيؼ كمكاجية التغيير في التنظيمي عمى أساس الزمف:  الييكؿ
الطمب عمى السمع كالخدمات، كقياس نتائج كؿ فترة كمراقبتيا، ككذلؾ القدرة عمى انجاز 
طمبات الزبائف في الكقت المحدد، كمف عيكبو، صعكبة التنسيؽ بيف عمؿ الفترات 

 التغيير في اآلالت كتجييز الطمبات المختمفة. المتتابعة، كارتفاع التكاليؼ نتيجة

  :مف مزاياه أف لكؿ قسـ مسئكؿ في عممو كعف الييكؿ التنظيمي عمى أساس العمميات
االتو المتخصصة، كييتـ بالتركيز عمى العمميات الداخمية في المنظمة، كما يمتاز بزيادة 

تنمية الخبرات كالكفاءات، الكفاءة في األداء نتيجة التخصص كتقسيـ العمؿ، ككذلؾ ضماف 
كمف عيكبو، الزيادة في مشاكؿ التنسيؽ بيف العمميات المختمفة، كما أف عممية نقؿ األفراد 
                   ن     ن                                                  بيف األقساـ يعد أمرا  صعبا ، ككذلؾ ظيكر الحاجة إلى تطكير المديريف، حيث تحتاج 

 المنظمة إلى المزيد مف المكىبة اإلدارية لكؿ قسـ.

 يمتاز ىذا النكع بسرعة اتخاذ القرارات اس المنطقة الجغرافية: الييكؿ التنظيمي عمى أس
        ن                                                                     فيو نظرا  لعدـ المركزية، باإلضافة إلى إلماـ المديريف بخصائص كمتطمبات كؿ منطقة، 
كتكفير خدمات سريعة كبأقؿ تكمفة لسكاف المنطقة الجغرافية التي تعمؿ بيا المؤسسة، 

ية، كمف عيكب ىذا النكع صعكبة كضع كتسييؿ التنسيؽ عمى مستكل المنطقة الجغراف
سياسات عامة لكافة المناطؽ، كصعكبة التنسيؽ بيف المناطؽ الجغرافية مف ناحية، كبيف 

 المركز الرئيس مف ناحية أخرل، كصعكبة رقابة اإلدارة العميا لجميع المناطؽ الجغرافية.

  :رة عمى إشباع رغبات يتيح ىذا النكع لمعامميف القدالييكؿ التنظيمي عمى أساس الزبائف
كحاجات الزبائف، كاكتساب خبرات متنكعة كمتميزة في التعامؿ مع كؿ نكع مف الزبائف، 
كيتيح القدرة العالية عمى التكيؼ مع التغيرات البيئية، كيتميز بدرجة عالية مف الالمركزية، 

في التنسيؽ  كمف عيكبو، أنو ال يتيح االستفادة مف كفرة اإلنتاج كبير الحجـ، كىناؾ صعكبة
بيف األقساـ، األمر الذم يحدث ازدكاجية في ممارسة بعض األنشطة الكظيفية، كيتطمب 
 الحاجة إلى نكعيات متميزة مف العامميف الذيف يحتاجكف لمبالغ كبيرة مف أجؿ استقطابيـ.

  :)يمتاز بالمركنة، كالتكيؼ مع الييكؿ التنظيمي عمى أساس المنتج )سمعة أك خدمة
ؿ كؿ منتج، كيتيح سرعة اتخاذ القرارات لدل مسؤكؿ كؿ منتج، ككذلؾ ظركؼ كمشاك
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سيكلة المتابعة كالرقابة عمى كؿ منتج، كيكفر عممية تنسيؽ سيمة بيف العمميات التي تؤدم 
لكؿ سمعة أك خدمة عمى حدل، كمف عيكبو، ازدكاجية أداء الكظائؼ مف منتج آلخر، 

كالشراء كالتسكيؽ، كيخمؽ بيئة مف الصراع بيف  كصعكبة التنسيؽ بيف العمميات المتشابية،
 مديرم المنتجات عمى المكارد كاإلمكانيات المتاحة لممنظمة.

  :كىك ىيكؿ يحتكم عمى أكثر مف طريقة في تقسيـ كتجميع الييكؿ التنظيمي المختمط
 األنشطة، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ األىداؼ المطمكبة بكفاءة عالية.

 

  (1)كؿ التنظيمية حسب نكع التنظيـ:أنكاع الييا -القسـ الرابع

 يكجد نكعاف مف اليياكؿ حسب نكع التنظيـ، كالتي تتمثؿ باليياكؿ اآللية، كاليياكؿ العضكية.
  كيمتاز بالتعقيد، كالرسمية، كالمركزية الكبيرة، كاعتماد الرقابة في أداء األعماؿ، الييكؿ اآللي :

 يؼ مع التغيرات أك األحداث الفجائية.ككذلؾ السمكؾ المبرمج، كعدـ القدرة عمى التك

 يتميز ىذا الييكؿ بالمركنة، كقابمية التكيؼ مع الظركؼ المختمفة، كما يتميز الييكؿ العضكم :
بالبساطة النسبية، كمستكم الرسمية فيو منخفضة، كال مركزية في اتخاذ القرارات، كما يعد 

 الييكؿ المعاصر.
كؿ التنظيمية كاالختالؼ في تصنيفيا داللة عمى في الييا كيرل الباحث أف ىذا التنكع

                                                                                ن تطكر النظرة إلى التنظيـ، كما أنو ليس بالضركرة مناسبة ىيكؿ معيف مف المذككرة سابقا  
لمؤسسة ما، حيث أف لكؿ مؤسسة خصكصية كتخصص، فالييكؿ الذم يالئـ مؤسسة معينة 

ير كضكابط، مثؿ حجـ ليس بالضركرة أف يالئـ مؤسسة أخرل، كىذا يتكقؼ عمى عدة معاي
 المؤسسة، كتخصصيا، كالبيئة التي تعمؿ بيا كما إلى ذلؾ.

 المؤسسات الصحفية الفمسطينية: -     ن رابعا  

 نماذج مف مؤسسات صحفية فمسطينية

 مؤسسة صحيفة القدس: -0

 النشأة كالتطكر: -أ
 صحيفة القدس ىي صحيفة فمسطينية، يكمية، سياسية، شاممة، مستقمة، تأسست عاـ        
ـ، كأكؿ صحيفة فمسطينية 0255ـ، كصدرت في الثامف مف تشريف الثاني )نكفمبر( 0210

                                                           

 (.003السالـ، نظرية المنظمة: الييكؿ كالتصميـ)ص  (1)
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كانت تصدر باسـ جريدة الجياد، ككاف يمتمكيا انذاؾ كؿ مف ـ، حيث 0251تصدر بعد ىزيمة 
ـ، تـ تغيير االسـ 0251محمكد أبك الزلؼ كسميـ الشريؼ كمحمكد يعيش، كفي شير اذار عاـ 

ـ بسبب ظركؼ الحرب 0251، كقد تكقفت عف الصدكر في حزيراف مف الجياد إلى القدس
محمكد أبك ـ بممكية فردية لمسيد 0255كاالحتالؿ، كعاكدت الصدكر في شير تشريف ثاني عاـ 

 .(1)الزلؼ، الذم أصبح صاحب امتيازىا
كتعد صحيفة القدس مف أكبر الصحؼ الصادرة في الضفة الغربية كقطاع غزة، كمف 

ـ، كتعنى الصحيفة 0251كىي الصحيفة األكلى التي صدرت بعد حرب              ن أقدميا صدكرا ،
بالشؤكف الفمسطينية كالعربية كالعالمية، كتركز عمى األخبار المتعمقة بالقضايا الفمسطينية، كما 

 .(2)أنيا تحظى بأكبر عدد مف القراء، كما تتميز باستقالليا كحياديتيا
دكؿ العربية كاألجنبية، كقد أغمقتيا كتكزع الصحيفة خارج حدكد فمسطيف في بعض ال

 .(3)قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بحجة مخالفتيا أكامر الرقابة العسكرية مرات عديدة

 كثراأل، ك مف بيف الصحؼ الفمسطينية            ن كسع انتشارا  األ بأنيا صحيفة القدس كصؼكت
 05ثـ        ن                                                                تكزيعا ، صدرت في البداية بست صفحات مف القطع العادم ثـ أصبحت ثماني صفحات

صفحة، كتمتمؾ مطبعة خاصة، كيبمغ عدد العامميف في  34ك 42صفحة، كتتراكح اآلف ما بيف 
     ن                                              مكظفا  اختصاصيا يعممكف في حقكؿ اإلعالـ كالفكر كتقنيات  011صحيفة القدس أكثر مف 

الحكسبة كاإلدارة كالتكزيع كاألرشيؼ كاإلخراج الفني، كما تتمتع بشبكة مف المراسميف المينييف 
مكزعيف عمى أنحاء كاسعة مف الكطف كالخارج، ككانت مقربة مف النظاـ األردني حتى منتصؼ ال

                                ن      ن                                            الثمانينات، ثـ أصبحت أكثر تكازنا  كقربا  مف المكاقؼ الفمسطينية، كىي الصحيفة اليكمية 
الفمسطينية الكحيدة التي ال تزاؿ تصدر مف مدينة القدس، كتخضع بشكؿ مباشر لسمطات 

 .(4)ائيمياالحتالؿ اإلسر 
 35تدرجت صحيفة القدس في عدد صفحاتيا حتى كصمت في بعض األحياف إلى كقد 

صفحة ممكنة، بينما يجرم العمؿ عمى زيادة الصفحات الممكنة إلى  04صفحة كأكثر، منيا 
                                                                  ن               عشريف صفحة، كتميزت صحيفة القدس منذ تأسيسيا بمكاكبة التكنكلكجيا أكال  بأكؿ؛ فبعد أف 

                                                           

(؛ كمكقع صحيفة القدس، نبذة حكؿ صحيفة 011أنظر: خميفة، اإلعالـ الفمسطيني النشأة كالتطكر)ص  (1)
 القدس )مكقع إلكتركني(.

 (.31لمحتؿ)صأبك عياش، صحافة الكطف ا (2)
 (.10)ص0251-0251عبد اهلل، كاقع الصحافة الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة   (3)

(؛ كككالة األنباء 451ص)0222-0251أنظر: الدلك، الصحافة الفمسطينية تحت االحتالؿ اإلسرائيمي  (4)
 الفمسطينية كفا، معمكمات عف صحيفة القدس )مكقع إلكتركني(.
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تطبع في مطابع الصحيفة الخاصة، ففي  ـ،0215بع تجارية، أصبحت عاـ كانت تطبع في مطا
 .كانت مطبعة القدس األكلى مف نكعيا في المنطقة ـ0215عاـ 

كانت صحيفة القدس سباقة في إدخاؿ الكمبيكتر في مكنتاج الصفحات كاستقباؿ ك 
 .األخبار كالصكر مف ككاالت األنباء كالمراسميف

" التي يعمؿ عمييا معظـ مكظفي Appleأجيزة " عدد كبير مف كلدل الصحيفة
الصحيفة، حيث لدييا أكثر مف عشرة سيرفرات تـ تخصيص كؿ كاحد منيا لعمؿ خاص، 

 Rapidبعضيا مخصص لككاالت األنباء، كىي تعمؿ جميعيا ضمف نظاـ داخمي محكسب "

browser  (1)                                              ن "، كالذم يعتبر مف أحدث األنظمة المستخدمة عالميا. 
سبكعي يصدر مع الجريدة في يـك أيناؾ ممحؽ مالحؽ صحيفة القدس، فكبالنسبة ل
لى مالحؽ دكرية تصدرىا إضافة إ ، كىك "القدس االقتصادم"،سبكعأالجمعة مف كؿ 

 .(2)جمعيات

                                               ن                              مف ناحية التكزيع تعتبر صحيفة القدس األكثر تكزيعا  مف بيف الصحؼ الفمسطينية، كقد 
ؿ الدكؿ المجاكرة خاصة األردف حيث قطعت شكطا عممت القدس عمى تكسيع انتشارىا ليشم

كبيرا في التكزيع ىناؾ مف خالؿ مكتبيا الخاص في عماف، إضافة إلى المشتركيف في معظـ 
دكؿ العالـ، عالكة عمى مكقعيا عمى شبكة االنترنت، كتصؿ الكمية المكزعة بمعدليا اليكمي إلى 

( نسخة كذلؾ 31111حياف إلى )( ثالثيف ألؼ نسخة كتصؿ بعض األ31111ما يزيد عف )
     ن                             تبعا  لألحداث المستجدة في المنطقة .

 (3)كبنظرة إلى التكزيع الجغرافي لبيع األعداد في المحافظات الفمسطينية تظير النسب اآلتية:

 

 

 

 

 

                                                           

 ة القدس، نبذة حكؿ صحيفة القدس )مكقع إلكتركني(. مكقع صحيف  (1)
 ـ.04/1/4105مقابمة عبر الياتؼ مع إياد اإلفرنجي القائـ بأعماؿ مكتب القدس في غزة بتاريخ   (2)
 مكتب جريدة القدس المركزم بقمنديا.  (3)
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 يكضح التكزيع الجغرافي لبيع أعداد صحيفة القدس في المحافظات الفمسطينية :(2.1جدكؿ )

 النسبة المحافظة
 % 43 افظة القدسمح

 % 01 محافظة راـ اهلل
 % 5 محافظة الخميؿ
 % 01 محافظة نابمس
 % 5 محافظة بيت لحـ
 % 01 ةمحافظة غز 
 % 1 محافظة جنيف
 %1 محافظة طكلكـر

 % 2 غيرىا

  :دارتياإ -ب
إدارة الصحيفة نجمو زياد أبك  المؤسس محمكد أبك الزلؼ، ترأس مجمس بعد رحيؿ

           ن                      الشيخ مديرا  لمتحرير، كالسيد ىاني  ة التحرير نجمو كليد أبك الزلؼ، كالسيد ماىرالزلؼ، كرئاس
داريا ، كيعمؿ لدل القدس طاقـ مميز ذك خبرة كاسعة كؿ في مجالو،                     ن         ن                 العباسي مديرا ماليا  كا 

 .(1)مقسميف إلى دكائر مختمفة
 :القدسالخارطة الييكمية لجريدة  -ج

كتضـ المدير العاـ كالمدير  العامةدارة اإل) دس مف:تتشكؿ الخارطة الييكمية لجريدة الق
  (.دارم كيتبعيـ مدير التحرير كالمدير الفنيالمالي كاإل

 :تيةقساـ اآلدارم الكيتبع لممدير المالي كاإل 
 . ة. قسـ المحاسب0
 عالنات .. قسـ اإل4
 دارية .. الشؤكف اإل3
 . أمف الجريدة .2
 دارية .ة اإلخرل مف الناحيقساـ األ. جميع األ1

                                                           

 مكقع صحيفة القدس، نبذة حكؿ صحيفة القدس )مكقع إلكتركني(.  (1)
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 قساـ التالية :كيتبع لمدير التحرير ال

 . التحرير .أ

 . الصؼ كالمكنتاج .ب

 . التصحيح .ج
 كيتبع لممدير الفني :

 . قسـ التصكير أ

 المطبعة .ب

 ج. قسـ الحاسكب

 
 (: يكضح الييكؿ التنظيمي إلدارات كأقساـ جريدة القدس7.2شكؿ )

 مف إعداد الباحث(المصدر: ) 

 
 

 مجلس اإلدارة

المدٌر العام 
 ورئٌس التحرٌر

 المدٌر الفنً

 قسم التصوٌر

 المطبعة

 قسم الحاسوب

المدٌر المالً 
 واإلداري

 قسم المحاسبة

 قسم اإلعالنات

 الشؤون اإلدارٌة

 أمن الجرٌدة

 مدٌر التحرٌر

 قسم التحرٌر

 الصف والمونتاج

 التصحٌح

الموقع 
 اإللكترونً
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 الحياة الجديدة : جريدة  -7

 النشأة كالتطكر:       - أ

في العاشر مف تشريف الثاني )نكفمبر( ، تأسست ىي جريدة يكمية سياسية شاممة       
ـ إلى صحيفة 0221/ 02/5                       ن                           صدرت في بدايتيا أسبكعيا ، ثـ تحكلت ابتداء مف تاريخ ، ـ0222
 يكمية.

بيرة، كىك األمر الذم يتضح كتمثؿ صحيفة الحياة الجديدة السمطة الفمسطينية بدرجة ك
مف بيانيا التأسيسي الذم أتي في نصو" نحف مع السمطة مف منطمؽ إنجاح الفرصة التاريخية 
                                                                       ن        ن    السانحة لبناء مجتمع ككياف كطني مستقؿ، غير أننا لف نقؼ مع ما نراه تقصيرا  أك إخالال  في 

ية مف الحساسية كالمسئكلية البنية كاآلراء، كسكؼ نعالج المسائؿ المتعمقة بالسمطة بدرجة عال
 بيدؼ التطكير، كليس اإلعاقة كجر العربة إلى الكراء".

أسس الصحيفة نبيؿ عمرك، كزير اإلعالـ السابؽ، ككاف مديرىا العاـ قبؿ أف تؤكؿ 
ممكيتيا كتبعيتيا لصندكؽ االستثمار الفمسطيني، ككاف يرأس تحريرىا الصحفي حافظ البرغكثي، 

 مع تتعامؿ نة راـ اهلل، كتعد الصحيفة الرسمية الكحيدة في فمسطيف، إذكتصدر الصحيفة مف مدي
( يكنيك) حزيراف مطمع منذ المكظفيف ديكاف مف ركاتبيـ يتقاضكف رسمييف كمكظفيف الصحفييف

كتعتمد نيج االستفادة مف كفاءات إبداعية مف خارج مالؾ الصحيفة، إلثراء المحتكم ـ، 0221
 .(1)عميقات المختمفةبالمكضكعات كالمقاالت كالت

العادم بشكؿ ثابت عدا المالحؽ،  القطع مف صفحة 41تصدر صحيفة الحياة عادة 
صفحات ممكنة بشكؿ  2       ن                                                    كأحيانا  تزيد عدد الصفحات حسب المناسبات أك األحداث، مف بينيا 

دائـ كتزيد الصفحات الممكنة لتصؿ لثمانية صفحات في بعض األحياف كخاصة عندما ترتفع 
 .(2)اتيا إلى أكثر مف عشريف صفحةعدد صفح

 كما يصدر عف صحيفة الحياة العديد مف الملحؽ منيا:

 ممحؽ )قضايا الحياة( كيصدر يـك السبت. -0

 ممحؽ )الحياة الرياضية( يصدر يـك الخميس. -4

 ممحؽ )الحياة الثقافية( يصدر كؿ شير في يـك أربعاء. -3

                                                           

 ألنباء الفمسطينية كفا، صحيفة الحياة الجديدة )مكقع إلكتركني(. مكقع ككالة ا  (1)
 (.4105يناير  01دكحاف، قابمو: محمد ثابت) (2)
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 ممحؽ )استراحة الحياة( كيصدر يـك الثالثاء. -2

 حياة كسكؽ( كيصدر يكـ األحد.ممحؽ ) -1

 .(1)كىناؾ مالحؽ أخرم تصدر في المناسبات أك األحداث

دارييف، 411كيبمغ عدد مكظفي الجريدة قرابة )                                          ( مكظؼ، مكزعيف ما بيف صحفييف، كا 
                                            ن                                       كمراسميف، كعماؿ مطبعة، كنصؼ ىذا العدد تقريبا  مف اإلدارييف، كمف ىذا العدد يكجد قرابة 

في  ـ0225 عاـ بيا خاصة مطبعة الجريدة كاف المكظفيف، كقد أنشأتمكظؼ عمى كادر دي 11
 في تكزع نسخة 4111 منيا      ن يكميا ، نسخة ألؼ( 41 – 04) الجريدة مف مدينة راـ اهلل، كتكزع

 تكزع قميمة كأعداد الفمسطينية، السمطة مناطؽ تستيدؼ كىي بسيطة، مرجع نسبة مع غزة، قطاع
 المؤسسات عمى تكزع النسخ ىذه مف كبيرة كما أف نسبة ،0225األراضي المحتمة عاـ  في

 2%، كيكجد لمجريدة قرابة 21 –% 31                                           ن    الرسمية، كتقدر نسبة االعالف مف الجريدة تقريبا  مف 
مكاتب، مكزعة داخؿ األراضي الفمسطينية، مف بينيا المكتب المركزم في مدينة راـ اهلل، كمكتب 

 رئيسي في مدينة غزة.

ف دعـ حككمي، مف خالؿ تعييف مكظفيف كدفع ركاتبيـ، أك مف كتستفيد الصحيفة م
خالؿ دعـ المطبعة بشراء كرؽ أك أكجو أخرل مف أكجو الدعـ، كلكف ىذا الدعـ تقمص بعد 
تحكيؿ الجريدة مف ككنيا أحد مشاريع صندكؽ االستثمار الفمسطيني إلى أحد مؤسسات منظمة 

 .(2)                         ن حيث أصبح ىذا الدعـ محدكدا  أعكاـ منصرمة،  3التحرير ككاف ذلؾ مف قرابة 
                              ن                                        يشغؿ رئاسة تحرير الصحيفة حاليا  الصحفي محمكد أبك الييجا، كمديرىا العاـ  إدارتيا: - ب

 .(3)ماجد الريماكم، كمحررىا اإللكتركني د. تحسيف األسطؿ
يتككف الييكؿ التنظيمي مف قسميف رئيسييف كالىما يندرج تحت  الييكؿ التنظيمي لمجريدة: -ج

 .دارةمجمس اإل

 

                                                           

 مكقع ككالة األنباء الفمسطينية كفا، صحيفة الحياة الجديدة )مكقع إلكتركني(. (1)
 (.4105يناير  01حسف دكحاف، قابمو: محمد ثابت)  (2)
 لجديدة عمى الفيس بكؾ. )مكقع إلكتركني(.مكقع صحيفة الحياة ا  (3)
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 (: يكضح الييكؿ التنظيمي لصحيفة الحياة الجديدة7.1شكؿ )

 )مف إعداد الباحث(

 صحيفة فمسطيف: -4

 النشأة كالتطكر: - أ

مدينة غزة عف شركة الكسط تصدر مف يكمية سياسية شاممة، فمسطينية صحيفة ىي         
ص صدكر مف كزارة حصمت الصحيفة عمى ترخي، لإلعالـ كالنشر المساىمة المحدكدة الربحية

يكـ الثالث  ياكقد صدر العدد األكؿ من،  /ج50/2، تحت رقـ 4115-2-05عالـ بتاريخ اإل
 .(1)ـ4111مف مايك أيار 

                                                           

 مكقع صحيفة فمسطيف أكف اليف )مكقع إلكتركني(.   (1)

 مجلس اإلدارة

 المدٌر العام

 اإلدارة المالٌة

الشؤون  
 اإلدارٌة

المسشار 
 القانونً

العالقات 
 العامة

 رئٌس التحرٌر

نائب رئٌس 
 التحرٌر

 مدٌر التحرٌر

 قسم التحرٌر

قسم الشؤون 
 السٌاسٌة

قسم الشؤون 
 اإلقتصادٌة

قسم الصحافة 
 االستقصائٌة

 قسم المراسلٌن

 قسم الرٌاضة

قسم الثقافة 
 والفن

 قسم التدرٌب
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دارم كفني إعالمي كادر في الصحيفة يعمؿ  اجتماعية مالحؽ كتصدر متخصص،        كا 
 لمصحيفة تابع تدريب مركز كيكجد باستمرار،  ي   ي حدث الكتركني مكقع كرياضية، كليا كاقتصادية

 .(1)المدربيف كبار كبمشاركة اإلعالـ فنكف جميع في متخصصة دكرات يعقد حيث

كانت الجريدة تكزع في غزة كالضفة، إال أنيا منعت عف التكزيع في الضفة عقب 
ـ، كىي صحيفة تابعة لحركة حماس، كتحمؿ 4111االنقساـ الفمسطيني منتصؼ يكنيك/ حزيراف 

صفحة مف حجـ التابمكيد، كىي تصدر  45 -42تراكح عدد صفحاتيا بيف تكجياتيا السياسية، كي
                        ن                                               ثالثة مالحؽ متخصصة أسبكعيا ، كىي )الممحؽ االقتصادم، الممحؽ الرياضي، الممحؽ 

 .(2)             ن                            االجتماعي( فضال  عف المالحؽ الخاصة بالمناسبات

رقـ        ن                               ( مكظفا ، كتطبع الصحيفة في مطبعة دار األ21                   ن        يعمؿ بالصحيفة حاليا  حكالى )
  :كتيدؼ الصحيفة لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ أىميا بمدينة غزة

تكفير الخدمات الصحفية ألكؿ مرة في قطاع غزة الذم خال تاريخيا مف كجكد صحؼ  .0
  .يكمية تصدر مف داخمو

في رفع مستكل التفكير كالمعرفة لدل أبناء الشعب الفمسطيني مف خالؿ دراسة  سياـاإل .4
عممية ككاعية كالتعمؽ في معرفة تكجياتو كالقضايا التي تشكؿ الكضع الفمسطيني بصكرة 

 .               ن لو محكرا مركزيا  

 إدارتيا: -ب

                                                                       ن ترأس مجمس إدارتيا عند التأسيس الدكتكر أحمد الساعاتي، كرأس تحريرىا سابقا  
                                                                 ن               مصطفى الصكاؼ، كالدكتكر حسف أبك حشيش، فيما يرأس مجمس إدارتيا حاليا ، الدكتكر يكسؼ 

                                            ن                     مف أف اسـ الدكتكر أحمد الساعاتي مازاؿ مكتكبا  عمى الصحيفة الكرقية  رزقة، عمى الرغـ
كرئيس تحرير لغاية المحظة، كمديرىا العاـ الحالي إياد القرا، كمدير تحريرىا سمر شاىيف 

 .(3)                                                      ن باإلنابة كىي تشغؿ كذلؾ كظيفة سكرتيرة التحرير فييا حاليا  

 

                                                           

 مكقع كيكيبيديا، صحيفة فمسطيف )مكقع إلكتركني(.   (1)
عبد الغفكر، دكر المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حكؿ حصار غزة: دراسة كصفية عمى عينة   (2)

 (.25اليكمية )صمف الصحؼ الفمسطينية 
 ـ(.4101نكفمبر  31رئيس قسـ المحميات، محمد ثابت)اتصاؿ شخصي:  -عمي البطة  (3)
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(1)الييكؿ التنظيمي لمصحيفة: -ج
 

 التنظيمي لمصحيفة مف عدة أقساـ كدكائر كىي كاآلتي:يتشكؿ الييكؿ 
 مجمس اإلدارة -0

 المدير العاـ -4

 مكظفيف ( 1قسـ المكقع اإللكتركني )فمسطيف أكف اليف( )يعمؿ بو   -3

 مكظؼ( 22دائرة التحرير )يعمؿ بيا   -2

 مكظؼ( 31دائرة الشؤكف اإلدارية كالمالية )يعمؿ بيا  -1

 بو مكظفاف( مركز فمسطيف لمتدريب كالتطكير. )يعمؿ  -5

 

 (: يكضح الييكؿ التنظيمي لصحيفة فمسطيف7.2شكؿ )

 إعداد الباحث( المصدر: )

                                                           

 ـ4101نكفمبر 31ثابت )مرسؿ عبر الفيسبكؾ(، عمي البطة )مستمـ(،   (1)

 مجلس اإلدارة

 المدٌر العام

مركز فلسطٌن 
 للتدرٌب والتطوٌر

دائرة الشؤون 
 اإلدارٌة والمالٌة

 قسم المالٌة

 قسم الحاسوب

شعبة العالقات 
 العامة

شعبة الشؤون 
 اإلدارٌة

 شعبة السكرتارٌا

موقع فلسطٌن أون 
 الٌن

 دائرة التحرٌر

 لتحرٌرقسم ا

 قسم المنوعات

 اتاسم المحلٌ

 القسم الرٌاضً

 قسم اإلخراج
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 (1)صحيفة الستقلؿ: -3

 النشأة كالتطكر: -أ

ىي صحيفة يكمية سياسية شاممة تصدر نصؼ أسبكعية مؤقتا، كصدر العدد األكؿ          
ىك محاكلة كشؼ النقاب عف صدار الصحيفة إكاف اليدؼ مف قد ك ـ، 40/01/0222منيا في 

اإلجراءات كالسياسات كالخطكات التي قد تقكض مف دعائـ االستقالؿ بمفيكمو الحضارم 
 .الشامؿ

المطركحة  االستراتيجيةعمى إجراء المقابالت السياسية حكؿ القضايا  الصحيفة تركزك 
سالميا شية لمشعب كتكلي االستقالؿ اىتماما حقيقيا بالشؤكف المعي،                         فمسطينيا كعربيا كا 

الفمسطيني، كال تنشغؿ بالعناكيف السياسية الكبرل العابرة عمى حساب القضايا الصغرل المزمنة 
 .مما يعانيو الشعب الفمسطيني مف مشكالت كقضايا تستحؽ كؿ العناية كاالىتماـ

كقد تعرضت الصحيفة لمعديد مف االنتياكات كاإلغالقات مف قبؿ االحتالؿ االسرائيمي 
كما تعرض العديد مف صحفيييا كمسئكلييا إلى ضغكط كبيرة  ألمنية الفمسطينية،كاألجيزة ا

، تـ اغالقيا مف قبؿ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، كاستمر ـ0221فبراير  2 كاستدعاءات، ففي
كقامت األجيزة األمنية الفمسطينية باعتقاؿ العديد مف ، ـ0221مارس  01حتى  اإلغالؽ

 ترات متفاكتة بسبب أراء الصحيفة السياسية كتكجياتيا.العامميف في الصحيفة عمى ف

، تكقفت الصحيفة عف الصدكر نتيجة استمرار حبس 0221بريؿ إفي الثامف مف ك 
الذم استأنفت الصحيفة فيو  ، كىك التاريخـ0221بريؿ إ 45معظـ الطاقـ الصحافي حتى تاريخ 

بقرار مف السمطة  صحيفةال ، تـ اغالؽـ0225فبراير  05بتاريخ ، ك إصدارىا مرة أخرل
 الصدكرحتى استأنفت الصحيفة                                         ن ، كقد استمر اإلغالؽ مدة سنتيف كنصؼ تقريبا  الفمسطينية
              ن                          ـ، أغمقت مجددا  كتمت مصادرة أجيزتيا كذلؾ 5/00/4110 ، كبتاريخـ 01/1/0225بتاريخ 

شير  لمصدكر مرة أخرل في بدايةالصحيفة عادت مف قبؿ األجيزة األمنية الفمسطينية، كقد 
 ـ.4111يكليك 

الصدكر مرتيف في األسبكع حتى  ـ،4104( لعاـ 5بدأت االستقالؿ منذ شير يكنيك )
تمييدا لمصدكر اليكمي بعد أف كانت تصدر مرة كاحدة في األسبكع فقط، كىي تشمؿ اآلف  اآلف

 رة.طاقما أكبر يغطي الضفة الغربية كقطاع غزة كالقاى
                                                           

 مكقع صحيفة االستقالؿ، معمكمات عف الصحيفة )مكقع إلكتركني(.   (1)
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 إدارتيا: - ب

 عالء السيد المسؤكؿ ىك كالمحرر االمتياز احبعند تأسيس الصحيفة كاف ص
                            ن        منصكر، كقد رأس تحريرىا سابقا  عدد مف  أبك عطية السيد اإلدارم كالمدير الصفطاكم

صاحب ىك جياد أبك العطا                                                        ن      الصحافييف منيـ: إبراىيـ النجار كعدناف أبك حسنة، كحاليا  السيد
                 ن                    تكفيؽ سميـ مديرا  لمتحرير في الصحيفة. ، كرئيس التحرير السيد خالد صادؽ كالسيداالمتياز فييا

 الييكؿ التنظيمي لصحيفة الستقلؿ:  -ج

يتككف الييكؿ التنظيمي لمصحيفة مف العديد مف الدكائر كاألقساـ المكزعة ما بيف الدكائر 
 الصحفية كاإلدارية 

 (: يكضح الييكؿ التنظيمي لصحيفة الستقلؿ7.01شكؿ )

 في صحيفة الستقلؿ()المصدر: الشئكف اإلدارية  

 

 اإلدارة مجلس

 التحرير كرئيس عاـ مدير

 مسؤكؿ كحدة التدريب

 المتدربيف

 البحث كالتطكير

 التقييـ

الدارم  المسؤكؿ
 كالمالي

 المكظفيف شؤكف

 العامة العلقات

 العلنات

 التكزيع

 الشتراكات

  كالتسكيؽ التركيج

 لمصحيفة

 المطبعة 

  المحاسبة

 المالية كالشؤكف

 التحرير سكرتير

 كالتكضيب التبكيب

 الصحفي الخراج

 الصكر

 النتاج

  كتصميـ الجرافيؾ

 العلنات

 الماكيت

 التصحيح

   التحرير مدير

 مساعد مدير التحرير

 المندكبيف

 المراسميف

 اللكتركني المكقع

 المتخصصة الصفحات

 كدكلي عربي

 المقالت

 التدقيؽ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصؿ الثالثال
أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ 
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  المبحث الكؿ
 الزمػػػػػػات

 مفيـك الزمات كمراحؿ تطكرىا: -   ن أكل  
 مفيـك الزمات: - أ

 لممنظمة اليكمية األحداث تسمسؿ فى       ن ارتباك ا يحدث طارئ مكقؼ بأنيا زمةاأل تعرؼ
 لممصالح كمعنكية مادية كمخاطر تيديدات عنيا ينجـ التفاعالت مف سمسمة إلى كيؤدل

 التكتر يسكدىا ظركؼ كفى محدد، كقت فى سريعة قرارات اتخاذ يستمـز مما لممنظمة، األساسية
 المكقؼ يتحكؿ األزمة، كلكى بأحداث حيطت التى التيقف عدـ كحالة المعمكمات نتيجة لنقص
     ن ميما        ن تغيرا   يسبب حدث كقكع: ىى أساسية، عناصر ثالثة تحقؽ مف البد أزمة العادم إلى

 لبقاء      ن تيديد ا التغير ىذا يشكؿ كأف التغير، ىذا مع التكافؽ عمى المنظمة قدرة كعدـ لألسكأ،
 .(1)المنظمة

تحكؿ في سمسمة مف األحداث المتتابعة  " نقطة :                     ن         كينظر إلى األزمة غالبا  عمى أنيا
                                               ن                                     تسبب درجة عالية مف التكتر كتقكد إلى نتائج غالبا  ما تككف غير مرغكبة، كبخاصة في مرحمة 

 .(2)عدـ كجكد استعداد أك قدرة عمى مكاجيتيا"

  ي                    ن                              ي                            كي عد مفيكـ األزمة كاحدا  مف المفاىيـ المراكغة التي يصع ب تحديدىا، حيث يرم الباحثكف       
 (3)ذلؾ يعكد ألسباب متعددة كمتداخمة أبرزىا: أف

 صعكبة حصر كتحديد ما ىك المقصكد باألزمة. -0

الطبيعة الشمكلية لممصطمح كاتساع نطاؽ استخدامو )أزمة ىكية، أزمة أخالؽ...أزمة  -4
 اقتصادية أك سياسية أك عسكرية(.

اصة بعد أف جذب خصكصية المنظكر الذم ينظر بو كؿ عمـ إلى مفيكـ األزمة، كبخ -3
 مجاؿ دراسة األزمات العديد مف الباحثيف مف مجاالت عممية مختمفة.

 نتج عف كثرة التعاريؼ كتنكع المعالجات زيادة غمكض المفيكـ. -2

                                                           

دارة األزمات)صعجكة ككريماف، إدارة العالقات ال  (1)  (.011                                            عامة بيف اإلدارة االستراتيجية كا 
 (.12عياصرة كبني أحمد، إدارة الصراع كاألزمات كضغكط العمؿ)ص  (2)
 (.1خضكر، اإلعالـ كاألزمات)ص  (3)
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رغـ ذلؾ فإف القراءة المتعمقة ليذه التعاريؼ تؤكد أف تعددىا يعكد إلى اختالؼ النظرة 
لى اختالؼ الجانب الذم يج رم التركيز عميو مف بيف الجكانب المختمفة لألزمة،                                      إلى األزمة، كا 

 األمر الذم يتيح إمكانية القكؿ أف تعدد كتنكع ىذه التعاريؼ ال ينفي تكامميا.

                         ن                            مف المفاىيـ الحديثة نسبيا ، حيث نشأ في بدايتو في نطاؽ   (Crisis)كيعد مفيـك األزمة 
ك"، الذم يعني نقطة تحكؿ أك العمكـ الطبية، كيرجع ذلؾ إلى المصطمح اليكناني " كرين

"Turning Point"  كىي لحظة مرضية محددة لممريض عندما يتحكؿ فييا إلى األسكأ، أك ،
                                ن                                                األفضؿ خالؿ فترة زمنية قصيرة نسبيا ، فاألزمة مف خالؿ ىذا المعني الطبي تشير إلى مرحمة 

ضكعية ال تمعب فييا تتسـ بتغير الكضع القائـ إما لألسكأ أك لألفضؿ، كتمثؿ األزمة حالة مك 
                 ن          ن                                                     إرادة األفراد دكرا  أك تأثيرا ، كتعبر عف نفسيا في صكرة أعراض أك مؤشرات خارجية يمكف 

 .(1)قياسيا

 الزمة لغة:

كتعني الشدة كالقحط، كاألزمة ىك المضيؽ،  .(2)ىي الضيؽ كالشدة، كجمعيا أكاـز
 .(3)كيطمؽ عمى كؿ طريؽ بيف جبميف مأـز

( أم بمعني KIPVEW          ن                      ( مشتؽ أصال  مف الكممة اليكنانية )Crisisكمصطمح األزمة )
 .(4)(To Decideلتقرر)

يعرفيا قامكس أكسفكرد الحديث بأنيا: " كقت الخطر كالصعكبة الكبيرة أك المحظة 
 .(5)الحرجة عندما تتغير األمكر لألسكأ"

كؿ تحدد كيعرفيا قامكس رنداـ بأنيا: " ظرؼ انتقالي يتسـ بعدـ التكازف كيمثؿ نقطة تح
 .(6)في ضكئيا أحداث المستقبؿ التي تؤدم إلى تغيير كبير"

( أف كممة األزمة جاءت مف الكممة اليكنانية Steven R. Van Hookكما ذكر )
(Krisis التي تعني قرار، كىي المحظة التي مررنا بيا جميعا  حيث كاف مف المفركض عمينا )                          ن                                                 

                                                           

   (.02)صكامؿ، سيككلكجية إدارة األزمات المدرسية (1)
 (.0/01مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط)ج  (2)
 (.01م، مختار الصحاح)صالراز   (3)
 (.55جبر، المعمكمات كأىميتيا في إدارة األزمات)ص  (4)

(5)   Oxford Wordpower dictionary(P.179). 

(6) Flixner, Random House Dictionary Of English Language(p.491). 
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جراءات، أف نسير باتجاه اليميف أك باتجاه كنحف كاقعكف تحت الضغط أف نقرر مجمكعة مف اإل
 .(1)اليسار، الفرار أك القتاؿ

( كىي عبارة عف كممتيف: Wet Jiأما في المغة الصينية فينطقكف مصطمح األزمة )
( تدؿ عمى الفرصة التي يمكف استثمارىا، كتكمف Ji( تدؿ عمى الخطر كاألخرل)Wetاألكلى )

األزمة كما تحممو مف مخاطر إلى فرصة إلطالؽ القدرات  البراعة ىنا في تصكر إمكانية تحكيؿ
يجاد الحمكؿ السديدة  .(2)                                                                          اإلبداعية التي تستثمر األزمة كفرصة إلعادة صياغة الظركؼ كا 

             ن الزمة اصطلحا :

                                    ن                                      ذكر الضكيحي أف مفيكـ األزمة يعد كاحدا  مف المفاىيـ التي يصعب تحديدىا، كتكمف 
ي شمكلية طبيعتيا كاتساع نطاؽ استعماليا لتشمؿ مختمؼ الصعكبة في تحديد مفيكـ األزمة ف

صكر العالقات اإلنسانية السمبية عادة في كافة مجاالت التعامؿ كعمى قدر مستكياتو، كعادة ما 
جراءات                                                                                    ترتبط األزمة باإلحساس بالخطر كالتكتر كأىمية عنصر الكقت الالـز التخاذ قرارات كا 

 .(3)المكاجية

دائرة معارؼ العمكـ االجتماعية األزمة بأنيا:" حدكث خمؿ ـ عرفت 0231في العاـ 
خطير كمفاجئ في العالقات بيف العرض كالطمب في السمع كالخدمات كرؤكس األمكاؿ"، كقد 
استعمؿ المصطمح بعد ذلؾ في مختمؼ فركع العمكـ اإلنسانية كبات يعني مجمكعة الظركؼ 

مكضع الراىف المستقر في طبيعة األشياء، كاألحداث المفاجئة التي تنطكم عمى تيديد كاضح ل
كىي النقطة الحرجة، كالمحظة الحاسمة التي يتحدد عندىا مصير تطكر ما، إما إلى األفضؿ، 

 .(4)مثؿ الحياة أك المكت، الحرب أك السمـ، إليجاد حؿ لمشكمة ما أك انفجارىا -أك إلى األسكأ

 .(5)                 ن          ن      ن مستقرة تنتظر تدخال  أك تغييرا  فكريا "بأنيا:" فترة حرجة أك حالة غير  كيعرفيا رضا رضكاف

كىي:" مكقؼ أك حدث أك مجمكعة أحداث متكقعة أك غير متكقعة، تتسـ بالخطكرة 
كالعمؽ كاتساع التأثير، مما يجعؿ مف الصعكبة بمكاف السيطرة عمى األكضاع بالطرؽ 

                                                           

(1)Allaboutpublicrelations, Crisis Management Moments(website).  
 (.01اآلليات)ص -المراحؿ-ف، إدارة األزمات: األسسالشعال  (2)
الضكيحي، التخطيط اإلعالمي كدكره في مكاجية الككارث كاألزمات: دراسة مسحية عمى العامميف في    (3)

 (.42مديرية الدفاع المدني ككزارة الثقافة كاإلعالـ في مدينة الرياض)ص
 مكقع إلكتركني(.                                       ن البمداكم: إدارة األزمات .. العراؽ نمكذجا )  (4)
 (.22رضكاف، األمف كالحياة)ص  (5)
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ات المجيكلة، كاألساليب كاإلمكانيات المعتادة، بسبب تسارع األحداث، كحدتيا، كالتطكر 
كاالرتباؾ، كتزايد الخسائر المادية كالمعنكية، كاألثر السمبي عمى المصالح األساسية، كتكازنيا 

 .(1)في الكياف الذم حدثت فيو، كربما عمى الكياف نفسو كاستمراريتو كفعاليتو"

 كما يعرفيا فميبس بأنيا:" حالة طارئة أك حدث مفاجئ يؤدم إلى اإلخالؿ بالنظاـ المتبع
                                                          ن      ن          ن      ن  في المنظمة، مما يضعؼ المركز التنافسي ليا كيتطمب منيا تحركا  سريعا ، كاىتماما  فكريا ، 
                                         ن                                        كبذلؾ يمكف تصنيؼ أم حدث بأنو أزمة اعتمادا  عمى درجة الخمؿ الذم يتركو ىذا الحدث في 

 .(2)سير العمؿ االعتيادم لممنظمة"

لمنظمة نحك األسكأ أك فعرؼ األزمة بأنيا:" نقطة تحكؿ في حياة ا (Finkأما فنؾ )
األفضؿ، فيي حالة مف عدـ االستقرار يحدث فييا تغيير حاسـ في سير العمؿ في المنظمة، قد 

 .(3)يؤدم إلى نتائج مرغكب فييا أك غير مرغكب فييا"

كما يمكف اإلشارة إلييا عمى أنيا:" حدث مفاجئ ييدد المصمحة القكمية، كتتـ مكاجيتو 
 .(4)إلمكانات، كيترتب عمى تفاقمو نتائج خطيرة"في ظركؼ ضيؽ الكقت كقمة ا

كتعني:" نقطة تحكؿ، أك مكقؼ مفاجئ يؤدم إلى أكضاع غير مستقرة، كتحدث نتائج 
غير مرغكب فييا، في كقت قصير، كيستمـز اتخاذ قرار محدد لممكاجية في كقت تككف فيو 

 .(5)األطراؼ المعنية غير مستعدة، أك غير قادرة عمى المكاجية"
 (6)أف األزمة عبارة عف مكقؼ يتصؼ بصفتيف أساسيتيف، ىما: قرر أحمد إبراىيـ أحمدكي

التيديد: حيث تشعر األطراؼ المشاركة في األزمة بأنيا لف تستطيع الحصكؿ أك المحافظة  - أ
 عمى القيـ كالمكارد كاألىداؼ التي تمثؿ أىمية بالنسبة ليا.

المشاركة في األزمة لمقدار الكقت  ضغط الكقت: يعبر ضغط الكقت عمى إدراؾ األطراؼ - ب
 المتاح لتقصي الحقائؽ كاتخاذ تصرؼ قبؿ بدء حدكث أك تصعيد الخسائر.

                                                           

 (.01الشيراني، إدارة عمميات االزمات األمنية)ص  (1)
(2)  Phelps, Setting Up A Crisis Recovery Plan(p.6). 

(3)   Fink, Crisis Management(p.15). 

(4)  Singer & Reber,  A Crisis Management System(pp.8-9). 

إدارة األزمات كالككارث ضركرة حتمية، بحث مقدـ لممؤتمر السنكم الثالث إلدارة األزمات  حكاش،  (5)
 (.2كالككارث)اص

 (.31أحمد، إدارة األزمة التعميمية منظكر عالمي)ص (6)



041 

:" مكقؼ خارج عف السيطرة كتحكؿ فجائي عف السمكؾ أما رجب السيد فيؤكد بأنيا
المعتاد يؤدم إلى خمؿ كتيديد لممصالح، يؤثر عمى النظاـ العاـ لممجتمع، كأف مكاجية ىذا 

ؼ يتطمب اتخاذ قرار محدد كسريع في ظؿ محدكدية المعمكمات كالمفاجأة كضيؽ الكقت المكق
 .(1)المقترف بالتيديد"

                                   ن                :" حدث معقد غير اعتيادم يشكؿ تيديدا  الستمرارية نظاـ كيعرؼ الباحث الزمة بأنيا
معيف، كعكامؿ نجاحو كبقائو، األمر الذم يستكجب التحرؾ السريع المدركس كاتخاذ قرارات 

 سريعة لممحافظة عمى مقدرات ىذا النظاـ كالرجكع لحالة االستقرار بأقؿ الخسائر الممكنة".

 مراحؿ تطكر الزمات: -ب

أف األزمة باعتبارىا ظاىرة اجتماعية  يرل كؿ مف محسف الخضيرم كعبد اهلل العمار
تيا كاإلحاطة تمر بدكرة حياة، مثميا مثؿ أم كائف حي، كىذه الدكرة تمثؿ أىمية قصكل في متابع

بيا مف جانب متخذ القرار اإلدارم، فكمما كاف متخذ القرار سريع التنبو في اإلحاطة ببداية 
 ظيكر األزمة، أك بتككف عكامميا كمما كاف أقدر عمى عالجيا كالتعامؿ معيا.

  (2)كيتفؽ االثناف حكؿ مراحؿ تطكر األزمة كيقسمانيا إلى أربعة مراحؿ رئيسيو، ىي:

 لد:مرحمة المي -0

كفي ىذه المرحمة تبدأ األزمة الكليدة في الظيكر ألكؿ مرة في شكؿ إحساس مبيـ قمؽ 
بكجكد شيء ما يمكح في األفؽ، كينذر بخطر غريب غير محدد المعالـ أك االتجاه أك الحجـ أك 

 المدل الذم سيصؿ إليو.

حكؿ كيرجع ىذا إلى اتساع نطاؽ المجيكؿ في األزمة، كغياب كثير مف المعمكمات 
أسبابيا أك المجاالت التي ستخضع ليا كتتطكر إلييا أك ستنفجر عندىا، كحجـ ىذا االنفجار، 
كمف ىنا يككف إدراؾ متخذ القرار كخبرتو كمدل نفاذ بصيرتو في التعامؿ مع تمؾ األزمة، 

 كالعمؿ عمى تنفيسيا كتالشي تأثيراتيا.
 

                                                           

 (.41السيد، دكر القيادة في اتخاذ القرار خالؿ األزمات)ص (1)
ارم لحؿ األزمات عمى مستكل االقتصاد القكمي الخضيرم، إدارة األزمات: منيج اقتصادم إدأنظر:  (2)

(؛ كالعمار، دكر تقنية كنظـ المعمكمات في إدارة األزمات كالككارث: دراسة 14كالكحدة االقتصادية)ص
 (.455 -451تطبيقية عمى المديرية العامة لمدفاع المدني)ص ص
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 مرحمة النمك كالتساع: -7

في الكقت المناسب، حيث تأخذ  -الميالد –رحمة األكلى كتنشأ نتيجة لعدـ معالجة الم
 األزمة في النمك كاالتساع مف خالؿ نكعيف مف المحفزات، ىما:

 محفزات ذاتية مستمدة مف ذات األزمة تككنت معيا في مرحمة الميالد. - أ

محفزات خارجية استقطبتيا األزمة كتفاعمت معيا كبيا، كأضافت إلييا قكة دفع جديدة،  - ب
 ى النمك كاالتساع.كقدرة عم

كفي ىذه المرحمة يتعاظـ اإلحساس باألزمة كال يستطيع متخذ القرار أف ينكر كجكدىا أك 
              ن                                ن             ن                     يتجاىميا؛ نظرا  لكجكد ضغط مباشر يزداد ثقمو يكما  بعد يكـ، فضال  عف دخكؿ أطراؼ جديدة 

كفي ىذه  إلى مجاؿ اإلحساس باألزمة، إلدراكيـ بإمكانية تضررىـ منيا ككصكؿ خطرىا إلييـ،
 المرحمة يككف عمى متخذ القرار التدخؿ مف أجؿ إفقاد األزمة ركافدىا المحفزة كالمقكية ليا.

 مرحمة النضج: -4

كىي تعد مف أخطر مراحؿ األزمة، كمف النادر أف تصؿ األزمة إلى مثؿ ىذه المرحمة، 
برأيو كانغالقو كتحدث عندما يككف متخذ القرار اإلدارم عمى درجة كبيرة مف الجيؿ كاالستبداد 

عمى ذاتو، كاستعانتو بأشخاص غير مؤىميف أك أكفاء، كبذلؾ تصؿ األزمة إلى أقصي قكتيا 
كعنفيا، كتصبح السيطرة عمييا مستحيمة، كال مفر مف الصداـ العنيؼ معيا، كىنا قد تككف 

يو، أك أف األزمة بالغة الشدة كالقكة، قد تطيح بمتخذ القرار كبالمؤسسة أك المشركع الذم يعمؿ ف
يككف متخذ القرار قد استطاع بدىاء تحكيؿ اتجاه األزمة إلى كبش فداء كىمي، تتفتت األزمة 

 عنده، كتنتيي باستقطاب عناصر القكة فييا، كالسيطرة عمييـ بشكؿ أك بآخر.
 مرحمة النحسار كالتقمص: -3

ليا أك  تصؿ األزمة إلى ىذه المرحمة عندما تفقد بشكؿ شبو كامؿ قكة الدفع المكلدة
لعناصرىا حيث تتالشى مظاىرىا كينتيي االىتماـ بيا كالحديث عنيا، إال أنو مف الضركرم 

                                                         ن           االستفادة مف الدركس المستقاه منيا لتالفي ما قد يحدث مستقبال  مف سمبيات.

                           ن                                              كقد يككف انحسار األزمة دافعا  لمكياف الذم حدثت فيو إلعادة البناء كليس إلعادة 
       ن       ن                                                 بح أمرا  مرفكضا  كغير مقبكؿ، ألنو سيبقي عمى اثار كنتائج األزمة بعد التكيؼ، فالتكيؼ يص

                                      ن                                                انحسارىا، أما إعادة البناء فيتصؿ أساسا  بعالج ىذه اآلثار كالنتائج، كمف ثـ استعادة فعالية 
كسابو مناعة أك خبرة في التعامؿ مع أسباب كنتائج ىذا النكع مف األزمات.                                                                                      الكياف كأدائو كا 
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 (1)ديف أف الزمة تمر بخمس مراحؿ ىي:كيرل أحمد عز ال

كىي المرحمة التي تميد لكقكع األزمة، كىذه المرحمة إذا ما تـ تبيينيا مرحمة الحضانة:  . أ
دراكيا إدراكا  كامال  فإف التعامؿ مع األزمة سيككف سيال .                             ن     ن                               ن كاستيعابيا كا 

ت التعامؿ مع كىي مرحمة بداية األزمة الفعمية، كىي بال شؾ أصعب أكقامرحمة الجتياح:  . ب
 األزمة.

كىي المرحمة التي تبدك فييا أبعاد األزمة، كيتـ تطبيؽ الخطط مرحمة الستقرار:  . ت
 كاالستراتيجيات الخاصة بإدارة األزمة.

كىي المرحمة التي تبدأ فييا األزمة في التالشي كتمتد حتي تنتيي مرحمة النسحاب:  . ث
      ن تماما .

 يا عممية التقكيـ كتالفي اآلثار.كىي المرحمة التي تتـ فيمرحمة التعكيض:  . ج

 

 خصائص الزمات: -     ن ثانيا  
عمى الرغـ مف خطكرة األزمات عمى المؤسسات كالمنظمات كالكيانات اإلدارية بيا، كما 
تشكمو مف تيديد خطير ينذر بتدمير كفناء تمؾ الكيانات، كرغـ المقاكمة التي تبدييا تمؾ 

اتيا، إال أف ىناؾ مف يخمط بيف األزمة كبيف المنظمات نحك األزمة كخاصة في مراحؿ تداعي
غيرىا مف الظكاىر ذات التأثيرات المشابية، مثؿ: الككارث، كالمشاكؿ، كالصراع، كالخالؼ، 
كالحادث كغيرىا، كفي المقابؿ فإف ىناؾ شبو إجماع عمى أف األزمة ليا سمات كخصائص 

ييا أزمة، كيمكف ذكر أىـ تمؾ يتعيف تكافرىا في المكقؼ األزمكم، لكي نستطيع أف نطمؽ عم
 (2)الخصائص مف خالؿ النقاط اآلتية:

المفاجأة العنيفة عند انفجارىا كاستقطابيا لكؿ االىتماـ مف جانب جميع األفراد كالمؤسسات  -0
 المتصمة بيا.

التعقيد، كالتشابؾ، كالتناقض، كالتداخؿ، كانعداـ التكازف، في عناصر األزمة كعكامميا،  -4
، كقكم المصالح المتعمقة بيا، سكاء كانت مؤيدة أك معارضة ليا، ككذلؾ اتساع كأسبابيا

 جبية المكاجية.
                                                           

 (.33-30عز الديف، إدارة األزمات في الحدث اإلرىابي)ص ص  (1)
 (.41دمي كمحمد، مبادئ إدارة األزمات: االستراتيجية كالحمكؿ)صالي  (2)
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كجكد نكع مف الضبابية يمنع الرؤية بشكؿ كاضح، كىك ما يتمثؿ في نقص المعمكمات  -3
 المتكفرة لدل متخذ القرار، كبالتالي عدـ قدرتو عمى تحديد أم االتجاىات يجب أف يسمؾ.

 لة مف الخكؼ قد تصؿ إلى حد الرعب مف المجاىيؿ التي يضميا إطار األزمة.سيادة حا -2

بركز مكقؼ متشابؾ عالي السخكنة تتضارب بمكجبو العكامؿ المتعارضة أشد ما يككف  -1
التضارب، كتزداد درجة التضارب عندما تنصرؼ رؤية متخذ القرار إلى ما قد يحدث 

       ن            مستقبال  معيا كمنيا.

ية كسمككية مرضية خطيرة مثؿ التكتر كاالضطراب، كفقداف الدافع عمى ظيكر أعراض نفس -5
العمؿ، باإلضافة إلى تفكؾ كتقطع أكصاؿ النسيج االجتماعي، كانييار منظكمة القيـ 

 كالمثؿ العميا.

شيكع مظاىر العنؼ بأشكالو المختمفة، كالعدكاف كالتخريب، كالقتؿ، كالخطؼ، كاتالؼ  -1
 الممتمكات كغيرىا.

 بعض العمماء أف الزمات تتسـ بالخصائص اآلتية: كيرم

فإف ىناؾ ثالث خصائص لألزمة تؤدم إلى إعاقة  L.Komfort    ن                   مثل  في رأم لكيس كمفكرت
 (1)التعامؿ معيا كمعالجتيا كىي:

   Uncertainty أ. عامؿ الشؾ أك عدـ التأكد:

  Interaction ب. عامؿ التفاعؿ:

   Complexity ج. عامؿ التشابؾ كالتعقيد:

إلى الخصائص السابقة: أف األزمة تساعد عمى ظيكر أعراض سمككية  كيضيؼ زىير الصباغ
 .(2)مرضية، مثؿ: القمؽ، كفقداف العالقات االجتماعية، كشيكع الالمباالة، كعدـ االنتماء

أف األزمة تنطمؽ مف التكاممية في البعد الزمني، فخطر  فيضيؼ  Wriglyأما ريجمي 
نما يمتد إلى المستقبؿ، كليذا يمكف اعتبار المسار األزمة ال يت                                                                           عمؽ بالماضي أك الحاضر، كا 

                                                           

 (.15اآلليات)ص -المراحؿ-الشعالف، إدارة األزمات: األسس  (1)
الصباغ، دكر إدارة المكارد البشرية في إدارة األزمات، دراسة مقدمة إلى المؤتمر الثاني إلدارة األزمات   (2)

 (.1كالككارث بالقاىرة )ص
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التاريخي لألزمة ممتد، كأف النتائج الناجمة عنيا ىي نتائج تفاعؿ ما بيف األزمة ذاتيا، كما بيف 
 .(1)مدير األزمة كما يتخذه مف قرار

(2):أما السيد عميكة فيرم أف أىـ خصائص الزمات اآلتي
 

 ة تحكؿ تتزايد فييا الحاجة إلى الفعؿ كرد الفعؿ لمكاجية الظركؼ الطارئة.نقط -0

 تتميز بدرجة عالية مف الشؾ في القرارات المطركحة. -4

 يصعب فييا التحكـ في األحداث. -3

تسكد فييا ظركؼ عدـ التأكد كنقص المعمكمات، كمديرك األزمة يعممكف في جك مف الريبة  -2
 كح الرؤية.كالشؾ كالغمكض كعدـ كض

ضغط الكقت كالحاجة إلى اتخاذ قرارات صائبة كسريعة، مع عدـ كجكد احتماؿ لمخطأ لعدـ  -1
 كجكد الكقت إلصالح ىذا الخطأ.

التيديد الشديد لممصالح كاألىداؼ، مثؿ: انييار الكياف اإلدارم أك سمعة ككرامة متخذ  -5
 القرار.

 قد تحدث رغـ عدـ كجكد عنصر المفاجأة.المفاجأة كالسرعة التي تحدث بيا، كمع ذلؾ  -1

التداخؿ كالتعدد في األسباب كالعكامؿ كالعناصر كالقكل المؤيدة كالمعارضة، كالميتمة كغير  -5
 الميتمة.. كاتساع جبية المكاجية.

 سيادة حالة مف الخكؼ كاليمع قد تصؿ إلى حد الرعب كتقييد التفكير. -2

 

 إدارة الزمات: -     ن ثالثا  
أ مصطمح إدارة األزمات في األصؿ مف أحشاء اإلدارة العامة، كذلؾ في إشارة إلى نش        

دكر الدكلة في مكاجية الككارث العامة المفاجئة، كظركؼ الطكارئ، مثؿ: الزالزؿ، كالفيضانات، 
  . (3)كالحرائؽ، كالحركب، الشاممة

                                                           

(1)  Wriggly, Crisis Management, Public Relation Review(,P.P.50-55). 

 (.54-50عميكة، إدارة الكقت كاألزمات كاإلدارة باألزمات)ص ص  (2)
 (.422مينا، إدارة األزمات: قراءة في المنيج)ص  (3)
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األزمات، مف أجؿ  بأنيا:" نظاـ يستخدـ لمتعامؿ مع ( إدارة الزماتLittle          كقد عر ؼ )
تجنب كقكعيا كالتخطيط لمحاالت التي يصعب تجنبيا، بيدؼ التحكـ في النتائج، كالحد مف 

 .(1)اآلثار السمبية"

بأنيا:" القدرة عمى إزالة الكثير مف المخاطر  ( فعرؼ إدارة الزماتFinkأما فنؾ )
ني استخداـ التخيؿ كعدـ التأكد لتحقيؽ أكبر قدر مف التحكـ في مصير المنظمة، كىذا يع

 .(2)لعرض أسكأ ما يمكف حدكثو ثـ تقييـ القرارات البديمة قبؿ الحدكث"
بأنيا:" نشاط ىادؼ يقكـ عمى البحث  أما أحمد إبراىيـ أحمد فيعرؼ إدارة الزمات

كالحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة التي تمكف اإلدارة مف التنبؤ بأماكف كاتجاىات األزمة 
المناخ المناسب لمتعامؿ معيا، عف طريؽ اتخاذ التدابير لمتحكـ في األزمة  المتكقعة، كتييئة

 .(3)المتكقعة كالقضاء عمييا أك تغيير مسارىا لصالح المنظمة"
بأنيا:" كيفية التغمب عمى األزمة أك الكارثة باألساليب  كعرؼ فييـ الظاىر إدارة الزمة

 .(4)تيا كاالستفادة مف ايجابياتيا"العممية كاإلدارية المختمفة كمحاكلة تجنب سمبيا

كيرم بعض الباحثيف أف إدارة األزمة:" عممية إدارية متميزة ألنيا تتعرض لحدث 
مفاجئ، كألنيا تحتاج لتصرفات حاسمة سريعة تتفؽ مع تطكرات األزمة، كبالتالي يككف إلدارة 

 .(5) ن                ا  لمقتضيات األمكر"األزمة زماـ المبادأة في قيادة األحداث كالتأثير عمييا كتكجيييا كفق
بأنيا:" فف القضاء عمى جانب كبير مف  أما عبد الرحمف تكفيؽ فقد عرؼ إدارة الزمات

 .(6)المخاطرة كعدـ التأكد، بما يسمح لؾ بتحقيؽ تحكـ أكبر في مصيرؾ كمقدراتؾ"

كما عرفت عمى أنيا:" تجميع الطاقات المتاحة داخمية كخارجية كتعبئتيا كتكجيييا 
ج مف مصيبة أك شدة تقع سكاء كاف لإلنساف دخؿ في حدكثيا أك ال دخؿ لو فييا لمخرك 

كالحكادث القدرية كيككف دكر اإلنساف في األحداث القدرية التخفيؼ مف اثارىا كتجنب مناطقيا 
 .(7)إف أمكف"

                                                           

(1)   John & Robert, Crisis Management: A Team Approach(p.p.8). 

(2)  Fink, Crisis Management: Planning for the Inevitable(p.83).  
 (.33-34أحمد، إدارة األزمات: األسباب كالعالج)ص ص  (3)
 (.030الظاىر، إدارة األزمات )ص  (4)
 (.022عشماكم، إدارة األزمة )ص  (5)
 (.05عبد الرحمف، إدارة األزمات: التخطيط لما قد ال يحدث)ص  (6)
 (.24سالمية)صضرار، إدارة األزمات رؤية إ  (7)
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:" ىي مجمكعة القرارات كاإلجراءات التي تتخذىا كيعرؼ الباحث إدارة الزمات بأنيا
متنبؤ باألزمات كالتعامؿ معيا قبؿ كأثناء كبعد كقكعيا، لتدارؾ مخاطرىا أك حصر المنظمة ل

                            ن  أضرارىا كتالفي كقكعيا مستقبال ".

عمى أف الكثير مف  -مف بينيـ الدكتكر جالؿ الدبيؾ -كيتفؽ الكثير مف الباحثيف 
تظر كقكع المنظمات تنتيج عند مكاجيتيا لألزمات أسمكب رد الفعؿ العشكائي، بمعني أنيا تن

                                                                                       األزمة ثـ تقكـ بمكاجيتيا، كا صالح اآلثار التدميرية الناجمة عنيا، كىك أسمكب ال يحقؽ النتيجة 
 المطمكبة في إدارة األزمات.

كيقضي المنيج المتكامؿ إلدارة األزمات بأف تقكـ المنظمة بتحديد كتقييـ المخاطر  
ر داخمية أـ خارجية، ثـ تقـك المحتمؿ أف تتعرض ليا مف البيئة المحيطة سكاء كانت مخاط

بعمؿ برامج االستعدادات لألزمة لمنع أك مكاجية تمؾ المخاطر بكفاءة كفعالية مف خالؿ إنشاء 
نظـ إنذار مبكر الكتشاؼ األزمات قبؿ كقكعيا، ككضع خطط الطكارئ لألزمة، كتشكيؿ فريؽ 

كاستخالص الدركس  إلدارتيا كمكاجيتيا، كاستئناؼ النشاط، ثـ تقييـ األزمة التي كقعت
 المستفادة لمنع كقكع أزمات أخرل مشابية في المستقبؿ.

كقد أثبتت التجارب أف الدكؿ كالمنظمات التي عممت بجد في أياـ السمـ كاألماف لتييئة         
نفسيا لمكاجية األزمات كالككارث مف حيث التخطيط كالتييئة كاالستعداد، تصرفت في أكقات 

عالية، كبالتالي كاف نصيبيا مف الخسائر أقؿ بكثير بالمقارنة مع تمؾ التي  األزمات بيدكء كثقة
 .(1)لـ تعمؿ بمنيجية التييئة كاالستعداد

كما أف عممية إدارة األزمات كالككارث تعني باستكشاؼ المؤشرات التي يمكف أف تعيف 
يا، كتثرم القدرات في درء األزمة أك الكارثة قدر اإلمكاف، أك تمكف مف االستعداد كالتحضير ل

عادة التكازف لكضعو الطبيعي بعد  زالة اثارىا كا                                                                                       لمجابيتيا لمحد كالتقميؿ مف أضرارىا، كا 
 .(2)انتيائيا

كبناء عمى ذلؾ فإف إدارة األزمات ىي التي بمقدكرىا كضع الخطط المناسبة لمكاجية 
كتقميص أضرارىا األزمة، كمف خالليا تتمكف مف السيطرة عمى األزمة في مرحمة المكاجية، 

 كتأثيرىا، كتعمؿ عمى إعادة الحياة إلى طبيعتيا بعد انتيائيا.
                                                           

دارة الككارث، سيناريكىات لمخاطر زلزالية متكقعة لعينة مف المدف   (1)                                                                                         الدبيؾ، مخططات المخاطر كا 
 (.00الفمسطينية)ص

 (.011الزىراني، األسس النظرية كالعممية إلدارة الككارث كمدم تطبيقيا في إدارة األزمة )ص  (2)
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دارتيا كالتعامؿ معيا،                                                                            كىناؾ اختالؼ كبير في اآلراء حكؿ تصنيؼ مراحؿ األزمات كا 
كذلؾ حسب اختالؼ تكجيات الكتاب كالباحثيف كتعدد تخصصاتيـ كميكليـ كأغراضيـ البحثية 

 كالعممية.

                    ن                                    تمخص في االستعداد أكال  لألزمات كمف ثـ التخفيؼ كالعمؿ بجيكد فإدارة األزمات ت
لمكاجية األزمة ما بيف الحككمة كالمتطكعيف داخؿ المنظمات أك أم جيات مسئكلة أخرم 

 .(1)لمقضاء عمى األزمة
عمى تقسيـ مراحؿ التعامؿ مع األزمات إلى مراحؿ  كيتفؽ أحمد جلؿ عز الديف كفيد الشعلف

 (2)ثالثة، كىي:

                                                              ن               مرحمة التمطيؼ كالتحضير: التي تسبؽ األزمة، كتنذر بكقكعيا، كغالبا  ما تككف مرحمة  -0
 تتبمكر فييا مشكمة ما، كتتفاقـ حتي تنتج األزمة عنيا.

مرحمة المكاجية: كىي مرحمة التعامؿ الفعمي مع األزمة، كتعد المحكر الرئيس لمفيـك إدارة  -4
لصالحيات المخكلة لو، كيطبؽ الخطط األزمة، حيث يتكلى فريؽ األزمة استخداـ ا

 المكضكعة.

مرحمة إعادة األكضاع: كىي مرحمة ما بعد األزمة، كيتـ فييا احتكاء اآلثار الناتجة عف  -3
                                    ن     ن                      حدكث األزمة، كعالج تمؾ اآلثار يعد جزءا  ىاما  مف عممية إدارة األزمة.

لزمنية التي تمر بيا، كذلؾ                             ن         فيقسميا إلى أربعة مراحؿ كفقا  لألحداث ا أما أحمد الزىراني      
 (3)عمى النحك اآلتي:

: حيث يتـ التنبؤ بنكع األزمة أك الكارثة مف مرحمة درء كتمطيؼ حدة الكارثة أك الزمة -0
خالؿ عالمات إنذار مبكر تنذر باحتماؿ كقكعيا، كتتطمب إجراءات كقائية لمحيمكلة دكف 

 عمى أسبابيا.كقكعيا، أك التخفيؼ مف حدتيا  في حاالت يصعب القضاء 

: كتيدؼ إلى االستعداد لكؿ االحتماالت، حيث تمثؿ ىذه مرحمة الستعداد كالتحضير -4
المرحمة جميع النشاطات اليادفة إلى تعظيـ اإلمكانات كالقدرات لمجابية األزمة أك الكارثة 

 عند كقكعيا.

                                                           

(1) Petak, Emergency Management: A Challenge For Public Administration 

( PP.3-7). 

 (.30-42عز الديف، إدارة األزمة في الحدث اإلرىابي)ص ص  (2)
 (.011-015الزىراني، األسس النظرية كالعممية  إلدارة الككارث كمدم تطبيقيا في إدارة األزمة)ص ص  (3)
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في : كىي مرحمة الطكارئ، كتشمؿ عمميات كأنشطة المجابية لمتحكـ مرحمة المجابية -3
األحداث المتسارعة، كيتكلى فريؽ إدارة األزمة اك الكارثة المجابية كالتقميؿ مف األضرار 

 المادية كالبشرية.

زالة اآلثار -2 : كتيدؼ إلى إعادة التكازف كالرجكع لمكضع الطبيعي قدر                                  مرحمة إعادة التكازف كا 
 اإلمكاف، كدراسة األحداث التي كقعت كاستخالص الدركس المستفادة منيا.

أف األزمة تمر بخمسة مراحؿ أساسية، كفشؿ إدارة أم مرحمة  كيرم محمد الحملكم
                                              ن                              مف تمؾ المراحؿ مف قبؿ متخذ القرار يجعمو مسئكال  عف كقكع األزمة كتفاقـ أحداثيا.

 (1)كيقسـ الحمالكم مراحؿ إدارة األزمات إلى اآلتي:

 اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر: -0

لتي تسبؽ كقكع األزمة بفترة طكيمة، كتعد بمثابة إشارات كىي االشارات كاإلرىاصات ا
اإلنذار المبكر التي تنبئ باحتماؿ كقكع األزمة، كما لـ يكجو االىتماـ الكافي لتمؾ اإلشارات فمف 

            ن            المحتمؿ جدا  كقكع األزمة.

 الستعداد كالكقاية: -7

األزمات، كيؤكد  يجب أف يتكفر لدم المجتمع االستعدادات كاألساليب الكافية لمكقاية مف
ذلؾ عمى أىمية إشارات اإلنذار المبكر، ألنو مف الصعكبة بمكاف منع كقكع شيء لـ يتـ التنبؤ 
بقدكمو أك احتماؿ كقكعو، كاليدؼ مف الكقاية ىنا ىك اكتشاؼ نقاط الضعؼ في نظاـ الكقاية 

منيا.. كليذا  بالمجتمع، حيث إف ىناؾ عالقة بيف التنبؤ باألزمات كبيف االستعداد كالكقاية
السبب فمف الضركرم تصميـ سيناريكىات مختمفة كتصكر لتتابع أحداث أزمة يتـ تخيميا، 

                                           ن           ن كاختبار ذلؾ كمو حتي يصبح دكر كؿ فرد معركفا  لديو تماما .

 احتكاء الضرار كالحد منيا: -4

مف المستحيؿ منع األزمات مف الكقكع، لذا فمف الضركرم إعداد كسائؿ لمحد مف 
منعيا مف االنتشار لتشمؿ األجزاء األخرل التي لـ تتأثر بعد في المجتمع، كتتكقؼ األضرار ك 

 ىذه المرحمة في إدارة األزمات عمى طبيعة الحدث الذم كقع.

 

                                                           

 (.53-54الحمالكم، إدارة األزمات: تجارب محمية كعالمية)ص ص  (1)
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 استعادة النشاط: -3

تشمؿ ىذه المرحمة إعداد كتنفيذ برامج جاىزة كاختبرت بالفعؿ )قصيرة كطكيمة األجؿ(، 
ذا لـ تختبر ىذه البرامج مسب   ن                                                    قا  فيككف مف الصعب االستجابة ككضع الحمكؿ المناسبة عندما                               كا 

تحتدـ األزمة، كتتضمف مرحمة استعادة النشاط عدة جكانب مف أىميا محاكلة استعادة األصكؿ 
 المممكسة كالمعنكية التي فقدت.

 :التعمـ -2

عادة التقييـ لتحسيف ما تـ إنجازه في الماضي،                                                                                 المرحمة األخيرة ىي التعمـ المستمر كا 
                      ن      ن                                                            حيث إف التعمـ يعد أمرا  حيكيا ، كلكي يتعمـ المرء فإنو يجب أف يككف عمى استعداد لتقبؿ القمؽ 
دكف استسالـ لمفزع، كما أف استخالص دركس مستفادة مف كارثة أك أزمة رىف بتكافر حس 
مرىؼ لدل اإلنساف يجعمو يقدر معاناة اآلخريف، كيأخذ العبر كاالحتياطات لعدـ كقكع تمؾ 

 ة معو أك مع مف يحب.األزم
تتككف مف خمسة مراحؿ يمكف  ( فيرياف أف إدارة الزماتPerson and Mitroffأما )

ألم منظمة تطبيقيا كنظاـ إدارم خاص لمتعامؿ مع األزمات التي تكاجييا أك مف المحتمؿ أف 
 (1)تجابييا في المستقبؿ، كالمراحؿ ىي:

          ن                         األزمة عادة  ما ترسؿ سمسمة مف إشارات  مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر: حيث أف -0
اإلنذار المبكر أك األعراض قبؿ كقكعيا، كاألزمات تحدث عادة بسبب عدـ االنتباه لتمؾ 

 اإلشارات.

مرحمة االستعداد كالكقاية: حيث مف الكاجب اف يتكفر لدم المنظمة استعدادات كأساليب  -4
مضعؼ قد تسبب أزمات، كبالتالي كافية لمكقاية مف األزمات، كتعمؿ كمجس ألم عالمات ل

 تعالجيا قبؿ أف تمحؽ الضرر بالمنظمة.

كىي المرحمة التي تحتكم عمى تطكير خطط إدارة األزمات، كالتدريب لحماية األركاح، 
 كالتخفيؼ مف األضرار.

مرحمة احتكاء األضرار أك الحد منيا: كيتـ احتكاء اآلثار الناتجة عف األزمة كعالجيا لتقميؿ  -3
ر، فمف المستحيؿ منع األزمات طالما أف الميكؿ التدميرية تعد خاصية طبيعية لكؿ الخسائ
 النظـ.

                                                           

(1) Person & Mitroff, From Crisis Prone To Crisis Prepared: A Framework For 

Crisis Management (p.53). 
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مرحمة استعادة النشاط: كتشمؿ ىذه المرحمة إعداد كتنفيذ برامج جاىزة تـ اختبارىا، كتعكس  -2
مدل قياـ المنظمة باستعادة تكازنيا كممارسة أعماليا كنشاطاتيا االعتيادية كما كاف الكضع 

 دكث األزمة.قبؿ ح

                                      ن                                         مرحمة التعمـ: كتتضمف ىذه المرحمة دركسا  ميمة تتعمميا المنظمة مف خبراتيا السابقة  -1
عادة التقييـ                                                                               كالمنظمات األخرل التي مرت بأزمات معينة، ككذلؾ التعمـ المستمر، كا 

 لتحسيف ما تـ إنجازه في الماضي.

 

 

 

 

 

 
  

 (: مراحؿ إدارة الزمات4.0شكؿ )

 ( )إعداد: الباحث 
 

 كيرم الباحث أنو يمكف تصنيؼ مراحؿ إدارة الزمات إلى خمسة مراحؿ ىي:

 مرحمة استقراء مؤشرات الزمة: -0

كىي االنتباه لإلشارات كالعالمات التي تدؿ عمى قرب كقكع أزمة، ككمما كاف القائميف عمى 
قراءة محيطيـ                   ن                                                      المؤسسة أكثر اطالعا  كيتحمكف بسرعة البديية، كلدييـ مف الذكاء ما يمكنيـ مف 

بسيكلة، ىذا يساعدىـ عمى كسب مزيد مف الكقت لصالح التحضير لمكاجية األزمة كتالفي 
 انعكاساتيا عمييـ.

 مرحمة الستعداد كاتخاذ التدابير اللزمة: -7

ىي مرحمة ميمة تسبؽ مرحمة مكاجية األزمة، كتتضمف اإلجراءات كالتدابير التي 
ف تأثير األزمة في حاؿ كقكعيا، كما تتضمف البدائؿ يتخذىا القائمكف عمى المؤسسة لمحد م

 الممكنة، كالخطط البديمة لمخركج مف األزمة.
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 مرحمة مكاجية الزمة: -4

كىي مرحمة صعبة تمتحف فييا اإلرادات كالمكاقؼ، كتحدد فييا األكلكيات، كتختبر فييا 
يد، تجند فييا الخطط كاالستعدادات التي سبقت األزمة، كىي تشكؿ ذركة المكاجية كالتيد
 الطاقات، كتسخر المعمكمات، كاالمكانات، كالعقكؿ مف أجؿ الخركج بأقؿ األضرار.

 مرحمة حصر كتقييـ الضرار: -3

ىي مرحمة ما بعد المكاجية، كيتـ فييا حصر لكؿ األضرار كتقييـ لما تـ فقده أك 
كفحص ما تـ عممو خسارتو، باإلضافة إلى تقييـ ما الت إليو األمكر، كمراجعة كافة المكاقؼ 

 خالؿ المكاجية، كتكثيؽ العممية كاإلجراءات التي تـ اتخاذىا خالؿ مرحمة المكاجية.

 مرحمة استعادة النشاط:  -2

ىي مرحمة استئناؼ العمؿ كالبناء، كمعاكدة النشاط كتفعيؿ الخطط البديمة لدعـ 
شكؿ أفضؿ كأكثر قكة                                                                ن  الفعاليات التي مف شأنيا إعادة مكانة المؤسسة لما كانت عميو سابقا  ب

 بفعؿ التجارب كالدركس المستفادة .
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  المبحث الثاني: 
 الميني داءالـ، كانعكاسو عمى 7103العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

 ممؤسسات الصحفية الفمسطينية.ل
 تمييد:
ذا االحتالؿ منذ االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف لـ يتكقؼ مسمسؿ الجرائـ التي ارتكبيا ى       

                              ن                                                بحؽ المدنييف الفمسطينييف، كصكال  لالعتداءات األخيرة عمى قطاع غزة كالتي كاف أبرزىا 
          ي                     ـ، كالتي ع دت مف أكثر االعتداءات 2014ـ، كالعاـ 2012ـ، كالعاـ 2008اعتداءات عاـ 

                     ن                     تعرض قطاع غزة تاريخيا  إلى ىجمات متعددة مف  بشاعة ككحشية في التاريخ اإلنساني، فقد
العصابات الصييكنية أسفرت عف استشياد العديد مف المكاطنيف المدنييف اآلمنيف في  قبؿ

بيكتيـ كجرح األالؼ عبر سمسمة مف المجازر نفذت عمى فترات زمنية متعاقبة، كاف اليدؼ 
منيا تركيع السكاف كدفعيـ لترؾ أراضييـ كالرحيؿ عف فمسطيف، كقد تمكف الباحث عبر 

( مجزرة، نفذت 53لتي تعرضت لتمؾ المجازر مف رصد أكثر مف )مراجعتو لبعض المصادر ا
مف قبؿ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي ضد سكاف مختمؼ المدف في قطاع غزة في السنكات السابقة 

       ن      ( مصابا ، غير 3500       ن            ( شييدا ، كأكثر مف )1689ـ، حيث بمغت حصيمتيا قرابة )2008لمعاـ 
 .(1)لمجاىد، كلـ تنؿ مف عزيمتوأف تمؾ المجازر لـ تفت في عضد ىذا الشعب ا

 ـ2008   ن                           أكل : العدكاف عمى قطاع غزة عاـ 
ـ، شدد االحتالؿ االسرائيمي 14/6/2007بعد سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة في  

ليو، كتـ عزؿ                                                                                   حصاره عمى القطاع، كأغمؽ المعابر كقيد حركة المكاطنيف كالبضائع منو كا 
ـ تكتؼ دكلة االحتالؿ بذلؾ، كلكنيا أمعنت في تنفيذ جممة             ن                      القطاع تماما  عف العالـ الخارجي، كل

 مف االعتداءات كاالجتياحات كأعماؿ القتؿ كتدمير الممتمكات.

ـ رعت جميكرية مصر العربية اتفاقية تيدئة بيف 2008يكنيك مف العاـ  19في ك  
عماؿ القتؿ االحتالؿ اإلسرائيمي كالفصائؿ الفمسطينية في غزة، تقضي بفتح المعابر، كتكقؼ أ

                                                           

(؛ 012                                ن                                                    (  لالطالع عمى تمؾ المجازر أنظر كال  مف: قاسـ كنعيرات كعثماف كأبك خمؼ، دراسات فمسطينية)ص1)
ـ)مكقع إلكتركني(؛ كمكقع 0225، 0221كمكقع فمسطيف في الذاكرة، المذابح الصييكنية بيف عامي 

كيكيبيديا، كعد بمفكر)مكقع إلكتركني(؛ ككثيقة إعالف قياـ دكلة إسرائيؿ؛ كمركز نساء مف أجؿ فمسطيف، 
كككالة األنباء (؛ ك 23-33ـ)ص ص4112االستيداؼ الصييكني لمعائالت الفمسطينية في حرب الفرقاف 

 ع إلكتركني(.كالمعمكمات الفمسطينية كفا، المجازر االسرائيمية)مكق
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بحؽ المدنييف في القطاع، مقابؿ كقؼ إطالؽ الصكاريخ عمى مستكطنات االحتالؿ اإلسرائيمية، 
ـ، إال أف االحتالؿ 19/12/2008                  ن    أشير انتيت تاريخيا  في  6كاستمرت تمؾ التيدئة مدة 

ؼ االسرائيمي لـ يمتـز بالتعيدات المنكطة بو، كأبقي حالة الحصار عمى ما ىي عميو، كلـ يكت
ـ، نفذت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي سمسمة 2008بذلؾ، فخالؿ الشيريف األخيريف مف العاـ 

اجتياحات لمقطاع، كالحقت الناشطيف عبر استيدافيـ المباشر، كجرفت مساحات كبيرة مف 
األراضي الزراعية، ككانت تمؾ االعتداءات بمثابة ضربة إلعالف التيدئة المتفؽ عميو برعاية 

 .(1)مصرية

كمع انتياء تمؾ التيدئة لـ يتكصؿ الطرفاف إلى اتفاؽ يقضي بتمديدىا، فيما كانت دكلة 
االحتالؿ تكاصؿ ضرباتيا لقطاع غزة، كلـ تعمف حماس أك أم مف الفصائؿ الفمسطينية 

 خركجيا مف التيدئة كمقتضياتيا.

مية كتزامنت اعتداءات دكلة االحتالؿ المتكررة كانتياء مدة اليدنة مع حممة إعال
                                    ن       ن                                          ممنيجة كمدركسة لتييئة األجكاء إقميميا  كدكليا  لمحرب، عبر اتياميا لمجانب الفمسطيني بنقض 
التيدئة كاالستمرار بإطالؽ الصكاريخ عمى مستكطنات دكلة االحتالؿ اإلسرائيمية المحاذية 
ذ، لقطاع غزة، كبأنيا ال تحتمؿ االستمرار في تمؾ الممارسات، كبأف صبرىا أكشؾ عمى النفا

كبأنيا تحذر مف مغبتو إذا لـ يتحرؾ المجتمع الدكلي كالدكؿ العربية لكقؼ "تجاكزات الفصائؿ 
 .(2)الفمسطينية" حسب ادعاء دكلة االحتالؿ الباطؿ

في تمؾ األكقات كتحت مظمة الحشد اإلعالمي كانت خطة العدكاف جاىزة لدم 
مى قطاع غزة في تماـ الساعة االحتالؿ كتنتظر ساعة الصفر لمتنفيذ، حتي بدأ العدكاف ع

ـ، حيث نفذت 2008كانكف األكؿ/ ديسمبر/  27( مف صباح يكـ السبت المكافؽ 11:30)
( طائرة حربية تابعة لجيش االحتالؿ اإلسرائيمي في كقت كاحد ضربة جكية غير مسبكقة 80)

سقط في لمراكز الشرطة الفمسطينية كاألجيزة األمنية كأىداؼ أخرم في أنحاء قطاع غزة، ك 
       ن           ( شييدا ، مف بينيـ 322اليكـ األكؿ مف العدكاف حسب تقديرات بعض األطراؼ الحقكقية )

شخص،  700( مف أفراد األمف كالشرطة الذيف قتمكا داخؿ مقراتيـ، كأصيب أكثر مف 129)
                                                                       ن     ن      ن كقد استمر جيش االحتالؿ بعد تنفيذه لمضربة األكلي المفاجئة بقصؼ قطاع غزة جكا  كبرا  كبحرا  

                                                           

مدنيكف مستيدفكف: تقرير حكؿ العدكاف الشامؿ الذم شنتو قكات المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف،  (1)
يناير  05 -4115ديسمبر  41االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي عمى قطاع غزة خالؿ الفترة بيف 

 (.2ـ)ص4112
 (.01-2الشراكة كالقيادة)ص ص ـ، حماس4112رزقو، الطريؽ الصعب: استراتيجية حرب الفرقاف  (2)
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                                                     ن                           ة سبعة أياـ، كفي اليكـ الثامف استدعي جيش االحتالؿ مزيدا  مف قكاتو، كقرر التكغؿ نحك لمد
 .(1)التجمعات السكانية في قطاع غزة

كخالؿ ىذا العدكاف الذم أطمقت عميو دكلة االحتالؿ عممية " الرصاص المصبكب"  
             ن     ة محرمة دكليا ، مف كالمقاكمة الفمسطينية " حرب الفرقاف" استخدـ جيش االحتالؿ أسمحة فتاك

أبرزىا قذائؼ فسفكرية، كقذائؼ مغمفة باليكرانيكـ، كقذائؼ مسمارية، باإلضافة إلى أسمحة فتاكة 
(، الذم يقتؿ كيحرؽ كيبتر األعضاء كيتسبب بتمكث البيئة، باإلضافة Dimeأخرم مثؿ الدايـ )

ألحجاـ، كأسمحة أخرم لـ إلى صكاريخ الطائرات كالدبابات كالبكارج البحرية مف شتي األنكاع كا
 .(2)يعرؼ نكعيا

ـ، كحتي 27/12/2008      ن    ( يكما  مف 23كقد أسفر العدكاف الذم استمر عمى مدار )
صابة ما 1419أكثر مف ) استشيادـ، عف 18/1/2009           ن                                  ( فمسطينيا ، غالبيتيـ مف المدنييف كا 

يف الذيف ( اخريف، ككانت الغالبية العظمي مف الضحايا في صفكؼ المدني5300يزيد عف )
     ن مدنيا   1167يحظكف بالحماية كالحصانة مف االعتداءات بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني )

( امرأة، كيشمؿ 111     ن    ( طفال ، ك)326%( مف العدد الكمي لمضحايا، مف بينيـ )82     ن      محميا ( أم )
ك ( مف أفراد الشرطة المدنية قتمكا خالؿ العدكاف، ككاف مف بيف المصابيف نح251ىذا العدد )

 .(3)( امرأة860( طفؿ، ك)1600)

كلـ تستيدؼ قكات االحتالؿ اإلسرائيمي في عدكانيا المدنييف فقط بؿ دمرت الممتمكات  
، فقد تـ      ن                                     ككفقا  لتكثيؽ المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنسافالمدنية في مختمؼ أنحاء القطاع، 

( 3314تقطف فييا ) ( كحدة سكنية بشكؿ كمي، كانت2864      ن            ( منزال ، تتألؼ مف )2114تدمير )
( كحدة 5470      ن           ( منزال  تتألؼ مف )3242      ن                ( فردا ، كما تـ تدمير )19،592عائمة مككنة مف )

( عائمة 5470سكنية بشكؿ جزئي، بحيث أصبحت ال تصمح لمسكف، كتعيش في ىذه المنازؿ )
 .(4)( منزؿ1600      ن                   ( فردا ، كما لحقت أضرار ب)32،250مككنة مف )

                                                           

 مكقع المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، مدنيكف بال حماية)مكقع إلكتركني(. (1)
 كالمياه كالتربة اليكاء تمكيث: غزة عمى اإلسرائيمية لمحرب كالصحية كاالجتماعية البيئية شباني، اآلثار (2)

 كالحمضيات)مكقع إلكتركني(. الزيتكف مزارع كتدمير
    ن                   يكما  مف الحصار: الحياة  245    ن            يكما  مف الحرب ك  43لمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، تقرير بعنكاف ا (3)

 (. 2بعد عاـ مف العدكاف اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة)ص
  .1المرجع السابؽ، ص (4)
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األراضي الزراعية كالمزركعات فقد أقدمت قكات االحتالؿ كبالنسبة لالنتياكات بحؽ  
       ن                        ( دكنما ، مف بينيا مزارع لكزيات 6855عمى تجريؼ مساحات أراضي كبيرة قدرت بأكثر مف )

كحمضيات كزيتكف، كمزارع لمزىكر معدة لمتصدير، كبمغت خسائر القطاع الزراعي المباشرة 
مف مجمؿ الخسائر المباشرة التي تسبب %( 55( مميكف دكالر، كىك ما يشكؿ نحك)170نحك )

%( 25( ألؼ شخص يعيمكف نحك )40فييا العدكاف، ككاف يعمؿ في القطاع الزراعي نحك )
مف مجمكع سكاف قطاع غزة، أما بالنسبة لمخسائر المباشرة لمقطاع االقتصادم في قطاع غزة 

 .(1)( دكالر أمريكي309،089،188جراء العدكاف اإلسرائيمي فقدرت بمبمغ )

     ن                                                                    ككفقا  لتقرير أعده مركز راشيؿ ككرم الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف كمتابعة العدالة  
( مدرسة 181       ن     ن    ( مرفقا  صحيا ، ك)23       ن    ( مسجدا ، ك)224إلى تدمير)فقد أدل ىذا العدكاف  ،الدكلية

( ركضة أطفاؿ، 67( مدرسة تابعة لككالة الغكث الدكلية، ك)26تابعة لكزارة التعميـ العالي، ك)
 ( مف مؤسسات الخدمة االجتماعية.42جامعات ككميات، ك) (4ك)

مقابر،  5كلـ تسمـ المقابر مف صكاريخ االحتالؿ، فقصفت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي  
( 236أدت إلى نبش القبكر كتناثر الجثث كاألشالء خارجيا، كما أقدـ االحتالؿ عمى تدمير )

( منشأة أخرم أصيبت بأضرار جزئية، 58   ي                ( د مرت بشكؿ كمي، ك)178منشأة صناعية، منيا )
 .(2)كىي منشآت تعمؿ في مختمؼ األنشطة الصناعية

 كعف آثار الحرب النفسية فقد أشارت بيانات الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني 
%( مف األسر في قطاع غزة عاني أحد أفرادىا عمى األقؿ مف عرض كاحد مف 77.8إلى أف )

                        ن %( مف األسر أفادت أف فردا  50.3األعراض النفسية نتيجة العدكاف، حيث بينت النتائج أف )
( عاني مف الظالـ بشكؿ 50.1     ن                                            كاحدا  عمى األقؿ عانى مف خكؼ مف الكحدة بشكؿ دائـ ك)

                                                           

 لمتكسع انظر كال مف: (1)
 مية عمى قطاع غزة)مكقع إلكتركني(.العربية لحماية الطبيعة، األثر البيئي كالزراعي لمحرب اإلسرائي -

    ن                   يكما  مف الحصار: الحياة  245    ن            يكما  مف الحرب ك  43المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، تقرير بعنكاف  -
 (.5بعد عاـ مف العدكاف االسرائيمي األخير عمى قطاع غزة)ص

 .(42-44ص ص)المستقبؿ كدالالت الكاقع قراءة غزة عمى الحرب نعيرات كالشكبكيف كبشارات، -
مركز راشيؿ ككرم الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف كمتابعة العدالة الدكلية، الذكرل الخامسة لحرب الفرقاف عمى  (2)

 غزة)مكقع إلكتركني(.
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، ك)%( عا41.7دائـ، ك) %( عانى مف عصبية زائدة كنكد، 50.6نى مف اضطرابات في النـك
، ك)23.1ك)  .(1)%( عانى مف زيادة في التفكير بالمكت34.6%( عانى مف التبكؿ أثناء النـك

ـ، انسحبت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي مف قطاع غزة، 2009/ 18/1كفي تاريخ  
يؿ لجنة أممية لتقصي الحقائؽ مف قبؿ كأكقفت عممياتيا بشكؿ احادم الجانب، كقد تـ تشك

األمـ المتحدة برئاسة المحقؽ الجنكب أفريقي " ريتشارد غكلدستكف" كقد تكصمت المجنة إلى أف 
دكلة االحتالؿ اإلسرائيمي ارتكبت جرائـ حرب ضد المدنييف في قطاع غزة، كقد رفضت انذاؾ 

 التعاطي مع المجنة أك إدخاليا لألراضي المحتمة.

مع أم لجاف تحقيؽ أممية كاف  لباحث بأف رفض الحتلؿ اإلسرائيمي التعاطيكيرم ا 
لمتغطية عمى جرائمو كفظائعو المرتكبة بحؽ المدنييف العزؿ، كلكي ال يتـ إدانتو في المحافؿ 
                                ن                                         الدكلية، كلـ يكف ذلؾ الرفض نابعا  مف مصدر ضعؼ بؿ مف مكقؼ قكم مدعكـ مف قبؿ 

ه كتغطي عمى جرائمو، كتكفر لو مظمة حماية عبر التمكيح بالقكة، الكاليات المتحدة التي تساند
 أك استخداـ الفيتك ضد أم مشركع قرار يدينو في المحافؿ الدكلية.

 ـ2012العدكاف عمى قطاع غزة عاـ  -     ن ثانيا  
ـ، أقدمت 14/11/2012( مف مساء يكـ األربعاء المكافؽ 15:50عند حكالى الساعة )       

      ن  ( عاما ، 52سرائيمي مف خالؿ طائراتيا الحربية عمى اغتياؿ أحمد الجعبرم )قكات االحتالؿ اإل
نائب القائد العاـ لكتائب عز الديف القساـ الجناح العسكرم لحركة حماس الذم كاف يستقؿ 
سيارتو الخاصة مع مرافقة محمد اليمص، بالقرب مف مستشفى الخدمة العامة كسط مدينة غزة، 

نفيذا لمقرار السرم الذم اتخذتو المجنة الكزارية المصغرة لمشؤكف األمنية كقد كاف ىذا االغتياؿ ت
ـ، 13/11/2012في دكلة االحتالؿ االسرائيمي)التساعية( في صباح يكـ الثالثاء المكافؽ 

كجاءت عممية االغتياؿ عمى الرغـ مف التكصؿ لمسكدة اتفاؽ تيدئة مع المقاكمة بكساطة 
 .(2)مصرية

                                                           

الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، تقرير عف مسح أثر الحرب كالحصار عمى قطاع غزة  (1)
 (.42ـ)ص4112

ـ: 40/00/4104-02األياـ الثمانية عمى غزة معركة حجارة السجيؿ  شاىيف، كأبك شبيكة، كالمدني، حرب (2)
 (.05دراسة تاريخية كثائقية)ص
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مي عف بدء عممية عسكرية أسمتيا ياؿ أعمنت دكلة االحتالؿ اإلسرائيكعقب عممية االغت 
عامكد السحاب" كىي تسمية مستكحاة مف التكراة ارتبطت بخركج بني إسرائيؿ مف مصر، حيث "

 شكؿ ىذا العامكد معجزة أرشدتيـ كدافعت عنيـ في أثناء خركجيـ حسب الركاية التكراتية.

                              ن                   ؿ بنياميف نتنياىك انذاؾ أىدافا  محددة لمعدكاف عمى كلـ يحدد رئيس كزراء دكلة االحتال 
                                                ن           ن       ن          غزة في خطابو األكؿ بعد بدء العمميات، بؿ قدـ خطابا  أيديكلكجيا  ضبابيا ، عمى عكس 

 ـ عمى قطاع غزة.2008تصريحاتو كىك في المعارضة في أثناء عدكاف 

حفي كبعد كممة أما كزير الحرب اإلسرائيمي إييكد باراؾ فقد حدد في نفس المؤتمر الص 
                                                 ن                       ن            نتنياىك أىداؼ العدكاف كىي كما جاء عمى لسانو: "أكال  تعزيز قكة الردع، ثانيا  ضرب منظكمة 
               ن                                                                ن الصكاريخ، ثالثا  تكجيو ضربة مؤلمة لحماس "كالمنظمات اإلرىابية" عمى حد كصفو، كأخيرا  

 .(1)تقميص الضربات إلى الجبية الداخمية اإلسرائيمية"

                                                 ن          لـ تكف كؿ الصكرة، فقد أراد نتنياىك كحككمتو أىدافا  أخرم غير  كلكف األىداؼ المعمنة 
 (2)معمنة منيا:

أراد نتنياىك تصعيد حظكظو في االنتخابات المقبمة عبر صكرة انتصار في غزة، كفرض  -1
شركطو، كتركيع الفمسطينييف، كفرض أجندتو األمنية، كالتغطية عمى المطالب االقتصادية، 

 ا األزمة االقتصادية.كاالجتماعية التي أنتجتي

حراجو في ظؿ عدـ االستقرار  -2                                                                                  اختبار النظاـ المصرم الجديد بشأف المسألة الفمسطينية، كا 
 السياسي كاالقتصادم في مصر، كتكتير عالقة النظاـ الجديد بالكاليات المتحدة االمريكية.

رباكو خالؿ المعركة اال -3 نتخابية                                                                        ىركب نتنياىك مف ردة فعؿ أكباما، كمحاكلة إحراجو، كا 
 األمريكية، حيث ناصر نتنياىك خصـ أكباما السياسي، المرشح الجميكرم ميت ركمني.

مكانياتيا الجديدة، كالتعاطي  -4                                                                                  االستطالع بكاسطة القكة النارية لكشؼ مقدرات المقاكمة كا 
 معيا، كاستكشاؼ قدرات األسمحة اإلسرائيمية الجديدة كالقبة الحديدية كغيرىا.

 21-14عدكاف الشامؿ عمى قطاع غزة ثمانية أياـ متكاصمة مف كقد استمر ىذا ال 
ـ، حيث استخدمت قكات جيش االحتالؿ اإلسرائيمي فيو القكة المفرطة كجميع 2012نكفمبر/ 

أنكاع األسمحة كالقنابؿ، كاستيدفت بشكؿ مكثؼ المدنييف كاألعياف كالمنشآت المدنية كالعامة 

                                                           

 (.10-50: بيف النتائج العسكرية كالدالالت السياسية)ص ص4104مصطفى، العدكاف عمى غزة  (1)
 الجزيرة نت، العدكاف عمى غزة الدكافع كالمآالت)مكقع إلكتركني(.  (2)
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اشر منازؿ المكاطنيف كقصفتيا عمى رؤكس ساكنييا كالممتمكات الخاصة، كاستيدفت بشكؿ مب
مف المدنييف كال سيما األطفاؿ كالنساء، كما حدث لعدد مف العائالت مثؿ عائالت الدلك، 
كالنصاصرة، كحجازم، كأبك زكر، كأبك كميؿ، كغيرىا، كىي ىجمات تظير مدم ىمجية 

 .(1)ككحشية جيش االحتالؿ

ت االؼ المدنييف عمى ترؾ منازليـ بعدما ىددتيـ كلـ تكتؼ تمؾ القكات بذلؾ بؿ أجبر  
كيرم الباحث كمف خلؿ عبر االؼ المنشكرات التي تـ إلقاؤىا مف الطائرات الصييكنية، 

كما سبقو بأف ىذا األسمكب ينتيجو جيش االحتالؿ إلحداث إرباؾ في  معايشتو لذلؾ العدكاف
كميف، لكي يتكقفكا عف تصدييـ الساحة الداخمية كدفع المكاطنيف إلى الضغط عمى المقا

لمعدكاف، باإلضافة إلى أف مف أىداؼ ىذا األسمكب ىك التأثير عمى الركح المعنكية لممقاكميف 
 كالسكاف في قطاع غزة.

كقامت ككالة الغكث الدكلية بفتح مراكز إليكاء المشرديف مف منازليـ في مدارسيا، كلـ  
ؼ مدرسة الفاخكرة في مخيـ جباليا، كمدرسة بيت تسمـ ىذه المراكز مف القصؼ، فقد تـ استيدا

الىيا في الشماؿ كمدرسة أسماء في مخيـ الشاطئ، كما استعرض مركز الميزاف لحقكؽ 
                                               ن       ن                           اإلنساف بمدينة غزة احصائية المنازؿ المتضررة كميا  كجزئيا  في محافظات قطاع غزة، كحدد 

تدميرىا بشكؿ جزئي كعدد منيا غير قابؿ      ن                   (منزال ، كالمنازؿ التي تـ 124                    ن   المنازؿ المدمرة كميا  ب)
 .(2)      ن ( منزال  2050لمسكف ىي )

كأفاد تقرير صدر عف مركز المعمكمات الصحية الفمسطيني التابع لكزارة الصحة بأف  
       ن           ( شييدا ، كبمغ عدد 176                                 ن                      اجمالي عدد الشيداء المسجميف رسميا  لدل كزارة الصحة بمغ )

أشار التقرير إلى أف مف بيف الشيداء شييديف         ن     ( مصابا ، كما1399المصابيف حسب التقرير)
( اصابات، كرصد التقرير تضرر األرشيؼ المركزم لمكزارة، كدائرة 5مف الطكاقـ الطبية ك)

القكمسيكف الطبي في مجمع أبك خضرة الحككمي، كرصد ذات التقرير عدد مف االنتياكات، 
( مراكز 3( عيادات، ك)3) منيا أضرار كمية كجزئية لحقت بيذا القطاع منيا: تضرر عدد

                                                           

حقكؽ اإلنساف، تقرير إحصائي شامؿ يكثؽ حصيمة الضحايا كالخسائر المادية التي لحقت مركز الميزاف ل (1)
 40إلى  02بالمدنييف كممتمكاتيـ في قطاع غزة خالؿ العدكاف اإلسرائيمي" عامكد السحاب"، الفترة مف 

 (.1ـ)ص4103ـ، 4104تشريف الثاني/ نكفمبر
الضحايا كالخسائر المادية التي لحقت بالمدنييف مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف، تقرير عف حصيمة  (2)

تشريف 40إلى 02كممتمكاتيـ في قطاع غزة خالؿ العدكاف اإلسرائيمي" عامكد السحاب": الفترة مف 
 (.44ـ)ص4104الثاني



022 

( مستشفى تتبع لمخدمات 2( مستشفى تتبع لمقطاع الحككمي، كعدد )2رعاية أكلية، ك)
( عيادة تتبع لمقطاع 1( مركز رعاية أكلية، كعدد )1(مستشفى، كعدد)2الشرطية، باإلضافة إلى)

 .(1)( عيادات تتبع لككالة الغكث الدكلية3الخاص، ك)

مركز حماية لحقكؽ اإلنساف العديد مف االنتياكات  كما أشار تقرير صادر عف 
كاالعتداءات التي لحقت بالمقرات كالمؤسسات الحككمية خالؿ العدكاف الذم استمر ثمانية أياـ، 

( إدارات عامة لمشرطة 6( مقرات لمدفاع المدني، ك)3( مركز شرطة، ك)11حيث تـ تدمير)
( 38تدمير مسجد كاحد بشكؿ كمي، ك) ( كزارة كىيئة حككمية، كما تـ11كالمحافظات، ك)

 .(2)( مقابر6بشكؿ جزئي، باإلضافة إلى )

كبالنسبة لالعتداءات كالخسائر التي طالت قطاع التعميـ خالؿ العدكاف، فقد ذكر تقرير  
( مميكف دكالر أمريكي، 4صادر عف كزارة التربية كالتعميـ بأف الخسائر بمغت أكثر مف )

تعميمية لألضرار كتنكعت تمؾ األضرار ما بيف ىدـ كمي ( مؤسسة 50كبتعرض حكالى )
شيداء مف مكظفي قطاع التعميـ، كعشرة شيداء مف الطمبة،  5كجزئي، باإلضافة إلى ارتقاء 

 .(3)( إصابة مختمفة200كأكثر مف )

أما بالنسبة لقطاع الزراعة فقد ذكرت كزارة الزراعة بأف الخسائر المباشرة كغير المباشرة  
( مميكف دكالر نتيجة استيداؼ االحتالؿ 120األخير عمى القطاع الزراعي زادت عف )لمعدكاف 

 .(4)المباشر لألراضي الزراعية كالثركة الحيكانية
بأف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي تعمد عمى مدار كبالنسبة ليذا القطاع فيرم الباحث  

تياحات متكررة طالت سنكات طكيمة استيداؼ مساحات زراعية كبيرة في قطاع غزة عبر اج

                                                           

مكقع كزارة الصحة، التقرير النيائي لحصاد العدكاف الصييكني الغاشـ ضد المدنييف في قطاع غزة)مكقع  (1)
 .إلكتركني(

نكفمبر  40-02مركز حماية لحقكؽ اإلنساف، التكثيؽ االحصائي لمعدكاف االسرائيمي عمى قطاع غزة (2)
 (.1ـ )ص4104

        ن    انظر كال  مف: (3)
  كزارة التربية كالتعميـ العالي،  الخسائر البشرية كالمادية في القطاع التعميمي جراء العدكاف عمى غزة)مكقع

 إلكتركني(. 

 مالييف دكالر خسائر التعميـ بفعؿ العدكاف)مكقع إلكتركني(. 2كف اليف، المزيني: مكقع صحيفة فمسطيف أ 
 كزارة الزراعة الفمسطينية، تقرير عف خسائر القطاع الزراعي)مكقع إلكتركني(. (4)
 



021 

كافة المحافظات، تـ مف خالليا تجريؼ مساحات زراعية كأشجار مثمرة، باإلضافة إلى تدمير 
المنشآت الزراعية الممحقة كآبار المياه كالمضخات كمزارع الحيكانات ككؿ ما يتعمؽ بيذا القطاع 

              ن      ن لمغزييف اكتفاء  ذاتيا   الحيكم، إلدراؾ االحتالؿ بأف كجكد ىذا المكرد الياـ في قطاع غزة يحقؽ
يجعميـ في غني عف المنتجات اإلسرائيمية، كيحقؽ ليـ استقاللية ال يريدىا االحتالؿ الذم 

 يرغب في ضماف تبعية القطاع لو في كؿ شيء.

أما بالنسبة لمخسائر االقتصادية فقد تكبد ىذ القطاع خسائر كبيرة نتيجة تكقؼ كافة  
ف اإلسرائيمي، حيث أعمنت كزارة االقتصاد الكطني أف اجمالي األنشطة االقتصادية جراء العدكا
( مميكف دكالر، مكزعة عمى قطاعي التجارة كالصناعة، 213الخسائر نتيجة العدكاف بمغت )

( مميكف دكالر، بينما بمغ 90.5كأكدت الكزارة أف اجمالي خسائر قطاع الصناعة لكحده بمغ )
 .(1)ميكف دكالر( م122.5اجمالي خسائر القطاع التجارم )

أما بالنسبة لالنتياكات كاالعتداءات عمى الصحفييف كالمؤسسات اإلعالمية في قطاع  
                                                      ن     ن                     غزة، فقد شيد العدكاف الحربي اإلسرائيمي بحؽ المدنييف فصال  خاصا  في استيداؼ الصحفييف 
 الفمسطينييف ككسائؿ اإلعالـ المختمفة في قطاع غزة، لما كاف ليا مف تأثير قكم في فضح
ممارسات االحتالؿ ككحشيتو، حيث أصاب أداء اإلعالـ الفمسطيني المميز كالميني، االحتالؿ 
سكات صكت                                                                                 اإلسرائيمي باالرتباؾ، فما كاف منو إال الرد الفكرم عمى ذلؾ لطمس الصكرة كا 
الحقيقة، فتـ استيداؼ الطكاقـ الصحفية الفمسطينية، مما أدل الستشياد الصحفي محمكد 

و الصحفي حساـ سالمة، ككالىما يعمؿ في قسـ التصكير بقناة األقصى الككمي كزميم
 الفضائية، كالشييد الصحفي محمد أبك عيشة مدير إذاعة القدس التعميمية. 

       ن                         ( صحفيا  بجراح مختمفة، كصفت جراح 17كقد أصيب في ىذا العدكاف أكثر مف ) 
، حيث بترت قدمو كتـ  أحدىـ كىك المصكر الصحفي خضر الزىار مف قناة القدس بالخطيرة

 2تحكيمو لمعالج في مستشفيات جميكرية مصر العربية.

                                     ن                              كما شف الطيراف الحربي اإلسرائيمي ىجكما  عمى عدد مف المؤسسات كالمكاتب  
اإلعالمية منيا مكتب قناة القدس الفضائية، كمكتب قناة األقصى، كمكتب الجيؿ لمصحافة، 

                                                           

 مميكف $ خسائر القطاع االقتصادم جراء العدكاف)مكقع إلكتركني(.  403كزارة االقتصاد الكطني،  (1)
الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، التقرير الخامس عشر : تكثيؽ انتياكات قكات االحتالؿ اإلسرائيمي المركز  (2)

ديسمبر  30 -ـ4100أغسطس  0بحؽ الطكاقـ الصحفية العاممة في األرض الفمسطينية المحتمة مف 
 (.5ـ )ص4104
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( مؤسسة إعالمية 24لألضرار غير المباشرة فقد أصابت )                ن      ن             حيث دمرت تدميرا  كبيرا ، أما بالنسبة
مختمفة نتيجة استيداؼ طائرات االحتالؿ لمبنايات التي تضـ تمؾ المؤسسات، مثؿ مكاتب قناة 

"،  mbcالجزيرة الفضائية، كسكام نيكز، كمكتب التمفزيكف األلماني، كقناة أبك ظبي، كقناة " 
قدس، كقناة العربية، كمكتب قناة المياديف، كمكتب قناة كقناة مصر الفضائية، كتمفزيكف ىنا ال

، كككالة معا ”TV“دبي الفضائية، كقناة برس  ، كمكتب ككالة ركيتر، كمكتب قناة ركسيا اليـك
اإلخبارية، كككالة صفا اإلخبارية، كمكاتب إذاعات القدس كألكاف كالبراؽ، كمؤسسة فرم ميديا، 

ذاعة األسرل، كمكاتب شركة فمسطيف لإلنتاج اإلعال                                              مي، كمركز الدكحة لحرية اإلعالـ، كا 
 .(1)كككالة اسكشيتدبرس، كالككالة التركية لألنباء

كقد تعرضت كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية لنكع اخر مف االعتداء كاالنتياكات، تمثمت  
( مكاقع إلكتركنية فمسطينية كككاالت أنباء، كىي: 7بالقرصنة االلكتركنية التي تعرضت لو )

، كككالة الرأم الحككمية لألنباء، ك  كالة صفا، كفمسطيف أكف اليف، كككالة سما، كفمسطيف اليـك
كمكقع إذاعة األقصى، كجريدة االستقالؿ، كما تعرضت عدد مف اإلذاعات المحمية كالفضائيات 
ذاعة القدس، كقناة القدس الفضائية، كفمسطيف                                                                                        الفمسطينية الختراؽ بثيا، منيا إذاعة األقصى كا 

 .(2)اليكـ

 ـ:2014العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  -     ن ثالثا  
دخمت المكاجية بيف دكلة االحتالؿ اإلسرائيمي كالمقاكمة الفمسطينية مرحمة جديدة مف  

التصعيد، كصمت إلى حد شف عدكاف شامؿ عمى قطاع غزة، كذلؾ بعد أف استغمت مقتؿ ثالثة 
ية المحتمة، كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ سياسية؛ مثؿ مف مستكطنييا في منطقة الخميؿ بالضفة الغرب

ضرب حركة حماس في الضفة الغربية، كتيميش حككمة الكفاؽ الفمسطيني كاضعافيا، 
كالتخمص مف التزاماتيا السياسية الدكلية تجاه الفمسطينييف، كمف أجؿ التغطية عمى جرائميا 

لفرض األمر الكاقع، مثؿ العنصرية، كصرؼ األنظار عف خطكاتيا االستعمارية االستباقية 
غالؽ المؤسسات                                                                           تكثيؼ االستيطاف كتيكيد المقدسات، كمصادرة المنازؿ كاألراضي، كا 
الفمسطينية، كقد حاكلت دكلة االحتالؿ استغالؿ الكضع اإلقميمي كال سيما في جميكرية مصر 

ة لإلرىاب، كقد العربية، كبعض البمداف العربية، لنقؿ المعركة لقطاع غزة كالتذرع بأنو يشكؿ بؤر 
                                                           

ت االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، التقرير الخامس عشر: تكثيؽ انتياكات قكا (1)
ـ 4104ديسمبر  30 -ـ4100أغسطس  0الطكاقـ الصحفية العاممة في األرض الفمسطينية المحتمة مف 

 (.5)ص
 (.00-01الحمك، جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ الصحافييف الفمسطينييف )ص ص (2)
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                              ن                                           شكمت تمؾ العكامؿ كغيرىا منطمقا  لمياجمة قطاع غزة مف خالؿ خطة مدركسة كمبيتو 
 .(1)     ن مسبقا  

 الظركؼ السياسية كالميدانية التي سبقت العدكاف اإلسرائيمي: -أ

أدل عدـ استجابة الحككمة اإلسرائيمية لإليفاء بالتزاماتيا تجاه الفمسطينييف، كمراكغتيا          
تمبية استحقاقات التسكية السياسية، كخاصة كقؼ األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية  في

كمدينة القدس المحتمة، باإلضافة إلى عدـ مكافقتيا اإلفراج عف الدفعة الرابعة مف األسرل 
( مف قدامى األسرل الذيف تـ أسرىـ قبؿ اتفاؽ أكسمك، كربط ذلؾ 26الفمسطينييف كالتي تضـ )

ـ، أدل ذلؾ 2014نيساف/ أبريؿ  29ة الفمسطينييف عمى تمديد المفاكضات إلى ما بعد بمكافق
 .(2)اإلسرائيمية -كغيره مف األسباب إلى تجميد المفاكضات الفمسطينية

                                                         ن         ن        كبعد تجميد المفاكضات كمؼ الرئيس الفمسطيني محمكد عباس كفدا  فمسطينيا  برئاسة 
كمصطفي البرغكثي، كمنيب المصرم، كجميؿ  عزاـ األحمد كعضكية كؿ مف: بساـ الصالحي،

شحادة، لمذىاب إلى قطاع غزة لمتفاىـ مع حركة حماس كمحاكلة تشكيؿ حككمة كفاؽ كطني، 
كبالفعؿ التقي الكفد في مدينة غزة مع كفد حركة حماس برئاسة إسماعيؿ ىنية كعضكية كؿ 

ة، كنزار عكض اهلل، كذلؾ مف: مكسي أبك مرزكؽ، كعماد العممي، كمحمكد الزىار، كخميؿ الحي
ـ، كتـ تكقيع اتفاؽ لممصالحة بيف الحركتيف، 2014في الثالث كالعشريف مف نيساف/ أبريؿ 

ككاف مف أبرز بنكده تشكيؿ حككمة الكفاؽ الكطني خالؿ خمسة أسابيع كىك ما تـ بالفعؿ في 
 .(3)ـ2014يكنيك/ حزيراف  2

ف نتنياىك بكؿ الطرؽ إلى إفشاؿ ذلؾ نتيجة لذلؾ سعت حككمة االحتالؿ برئاسة بنيامي
حباط إمكانية الكحدة الفمسطينية                                                                                      كتكريس االنقساـ إلدامة الخالفات الفمسطينية الداخمية، كا 
كصرؼ االنتباه عف الكضع االستيطاني المتسارع لفرض األمر الكاقع في الضفة كالقدس 

     ن               بيانا  ىاجمت فيو ىذه  المحتمة، كأصدرت عقب االعالف عف تشكيؿ حككمة الكفاؽ الفمسطيني
الحككمة كالرئيس أبك مازف كأعمنت مف خاللو بأنيا لف تتفاكض مع الحككمة الفمسطينية 

                                                           

 (.0لجديد عمى غزة)صالمركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات، العدكاف اإلسرائيمي ا (1)
        ن    أنظر كال  مف:   (2)
 (.01عز الديف، قطاع غزة بيف نارم العدكاف اإلسرائيمي كاالنقساـ الفمسطيني)ص 

 .)العربية نت، إسرائيؿ ترفض تسميـ الدفعة الرابعة مف األسرم)مكقع إلكتركني 
ف منظمة التحرير في أعكاـ: كفد رفيع م 1اإللكتركني، بعد قطيعة  DWمكقع التمفزيكف األلماني  (3)

 غزة)مكقع إلكتركني(.
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المدعكمة مف منظمة "إرىابية" كتقصد بيا حماس، كما جردت حككمة االحتالؿ اإلسرائيمي 
د حممة دكلية كاسعة ضد اتفاؽ المصالحة، كضد الرئيس محمكد عباس، كلكنيا فشمت في حش

رأم عاـ عالمي لتحقيؽ مآربيا، كمف ىنا بدأت تبحث عف طرؽ ككسائؿ أخرم لتقكيض ىذا 
 .(1)االتفاؽ

 :خطؼ المستكطنيف الثلثة 

ـ، تـ اختطاؼ ثالثة مستكطنيف، كعثر جيش االحتالؿ عمى جثثيـ 12/6/2014بتاريخ        
البداية لـ تصرح  ـ، كفي30/6/2014في منطقة الصفا غرب منطقة حمحكؿ شماؿ الخميؿ في 

أم مف التنظيمات كالفصائؿ الفمسطينية عف مسئكليتيا عف عممية االختطاؼ، حتي أعمنت 
حركة حماس مسئكليتيا عف عممية االختطاؼ عمى لساف صالح العاركرم أحد قادة الحركة في 
                                                                           ن     تركيا، كأكد ذلؾ رئيس المكتب السياسي لمحركة خالد مشعؿ مف قطر، كالذم أكد أيضا  بأف 

 .(2)عممية االختطاؼ لـ تتـ بمسئكلية مف قيادة الحركة

كقد اتخذت حككمة نتنياىك ذلؾ الحدث كذريعة فأطمقت يد الجيش كالمستكطنيف، 
كصعدت مف اعتداءاتيا عمى المدنييف الفمسطينييف، كشنت حممة طالت معظـ مدف كقرل 

ألؼ فمسطيني في الضفة الضفة الغربية كالقدس المحتمة، كاعتقمت قكات االحتالؿ أكثر مف 
الغربية أغمبيـ مف ككادر حركة حماس كقياداتيا، كاستيدفت كذلؾ البنية التحتية المدنية لحركة 
حماس في الضفة الغربية، بما فييا المؤسسات الخيرية كاالجتماعية كالدينية كاإلعالمية 

 .(3)كالثقافية، كاالقتصادية

 

 
                                                           

        ن    أنظر كال  مف: (1)
 (.01-2عز الديف، قطاع غزة بيف نارم العدكاف اإلسرائيمي كاالنقساـ الفمسطيني)ص ص 

  الفمسطينيكف يعمنكف اتفاقا لتشكيؿ حككمة كفاءات تكافقية خالؿ خمسة أسابيع 42مكقع تمفزيكف فرنسا ،
 )مكقع إلكتركني(.

 نت، إسرائيؿ تعثر عمى جثث المستكطنيف الثالثة)مكقع إلكتركني(. الجزيرة (2)
        ن     انظر كال  مف:  (3)
 (.0المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات، العدكاف اإلسرائيمي الجديد عمى غزة)ص 

 (.35أبك سيؼ كمصطفي، ما بعد الحرب عمى غزة قراءة في التصكرات اإلسرائيمية)ص 
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 د المستكطنيف:اختطاؼ كقتؿ الفتي محمد أبك خضير عمى ي 

طالؽ يد المستكطنيف                                                                                      في خضـ اليجمة المستعرة في الضفة الغربية كالقدس المحتمة، كا 
ـ، عمى اختطاؼ الفتي الفمسطيني 2/7/2014             ن                               ليعيثكا فسادا ، أقدـ مجمكعة مف المستكطنيف في 

صالة        ن                                                    ( عاما  مف حي شعفاط بمدينة القدس المحتمة أثناء ذىابو لتأدية16محمد أبك خضير)
الفجر بعد تناكلو لمسحكر مع أفراد أسرتو، كاقتادكه إلى منطقة حرجية كقامكا بتعذيبو بطريقة 
                 ن                                                                     كحشية كاحراقو حيا ، ككانت تمؾ الجريمة بمثابة الفتيؿ الذم أشعؿ كافة المناطؽ الفمسطينية، 

يمي حيث عمت االحتجاجات كخرجت المسيرات لمتصدم ليمجية كبربرية جيش االحتالؿ اإلسرائ
                 ن               ن                                                   كالمستكطنيف، رفضا  لمجرائـ، كدفعا  لمظمـ، كسرعاف ما تحكلت تمؾ االحتجاجات إلى اشتباكات 
مع قكات االحتالؿ، كتكسعت حتي كصمت لفمسطيني الداخؿ في األراضي المحتمة عاـ 

 .(1)ـ1948
 :حرؼ البكصمة باتجاه غزة 

مسطينية المحتمة، ككمحاكلة  عمى إثر تصاعد االحتجاجات كامتدادىا لكافة األراضي الف       
                                                                          ن       لحرؼ البكصمة عف الضفة الغربية كالقدس المحتمة لمتغطية عمى جرائميا، كاستباقا  لردات 
الفعؿ، استغمت دكلة االحتالؿ اإلسرائيمي تمؾ األحداث كقامت بتصعيد عدكانيا كىجماتيا عمى 

ـ، 2014مف يكليك/ تمكز                        ن                                      قطاع غزة المحاصر، كصكال  لمعدكاف الغاشـ الذم ابتدأ ليمة الثامف
كلكف لـ تكف تمؾ اليجمات ىي األكلى مف نكعيا بؿ بدأت حككمة االحتالؿ ممارساتيا 

 .ـ2014العدكانية منذ مطمع شير يكليك/ تمكز

      ن        ( فجرا ، ىاجمت 1:30          ن                   ـ، كتحديدا  عند حكالي الساعة )7/7/2014كفي يكـ االثنيف        
لمجاف المقاكمة الشعبية في مدينة رفح جنكب قطاع غزة، ما                              ن      ن طائرات حربية اسرائيمية مكقعا  تابعا  

 تسبب في استشياد أحد عناصر ذراعيا المسمح ألكية الناصر صالح الديف.

ككرد فعؿ طبيعي عمى ذلؾ العدكاف الكحشي، أعمنت فصائؿ المقاكمة الفمسطينية في 
، مستيدفة ـ1948قطاع غزة عف إطالؽ رشقات صاركخية تجاه األراضي المحتمة عاـ 

التجمعات االستيطانية في محيط قطاع غزة، كىنا كانت البداية الفعمية لمعدكاف، حيث تذرعت 

                                                           

        ن    أنظر كال  مف: (1)
  ة نت، محمد أبك خضير.. خطؼ كتعذيب كقتؿ)مكقع إلكتركني(.الجزير 

 (.05عز الديف، قطاع غزة بيف نارم العدكاف اإلسرائيمي كاالنقساـ الفمسطيني)ص 

  ،حركب عمى غزة.. ىدؼ كاحد كانتصار متكرر)مكقع إلكتركني(. 3المركز الفمسطيني لإلعالـ 



011 

حككمة االحتالؿ بذلؾ الرد الطبيعي مف قبؿ المقاكمة الفمسطينية، كأعمنت عف انطالؽ حممتيا 
 العسكرية ضد قطاع غزة، ليبدأ فصؿ جديد مف فصكؿ المكاجية. 

 رائيمي عمى قطاع غزة:العدكاف اإلسدكافع  -ب

ىذا  دكافعي عمى قطاع غزة دكف التطرؽ لال يمكف الحديث عف اليجـك اإلسرائيمي الفعم
 اإلسرائيمية كالعربية: مف كجيتي النظر الدكافع تمؾ كفيما يأتي سنستعرض، العدكاف

 الدكافع مف كجية النظر اإلسرائيمية: -  ن كل  أ

 دكافعستخباراتي السنكم بأف ة بما فييا التقدير االتمخص عديد مف التقارير اإلسرائيمي      
 (1)ـ، مرتبط باآلتي:2014العدكاف عمى غزة عاـ 

فشاؿ تدمير -1 تكقيع اتفاؽ المصالحة الفمسطينية، حيث أف  الفمسطينية لممصالحة جيكد أم        كا 
          ن                          شكؿ إحراجا  لرئيس كزراء حككمة االحتالؿ  بيف منظمة التحرير الفمسطينية كحركة حماس

 اميف نتنياىك أماـ المعسكر اليميني، كأثار استياء الكسط السياسي اإلسرائيمي.بني

تصاعد األحداث كتسارعيا، بعد اختطاؼ كقتؿ المستكطنيف الثالثة: حيث اتيمت حككمة  -2
االحتالؿ حركة حماس بأنيا المسئكلة عف عممية االختطاؼ، كلـ تنؼ حماس أك تؤكد 

    ن                                    الحقا  مسئكليتيا( كىك الشي الذم أثار مكجة  ضمكعيا في بادئ األمر،)أعمنت حماس
 غضب عارمة داخؿ الكياف اإلسرائيمي عمى كافة المستكيات.

إطالؽ الصكاريخ عمى المستكطنات اإلسرائيمية داخؿ فمسطيف المحتمة: حيث قامت حركة  -3
ـ، بقصؼ المدف 2014حماس كعدد مف الفصائؿ الفمسطينية، في السابع مف تمكز 

                                                           

               ن    لمتكسع أنظر كال  مف: (1)
 (. 021ص)عسكرمنحاس، المشيد األمني ال -

 (.22أبك سيؼ كمصطفي، ما بعد الحرب عمى غزة قراءة في التصكرات اإلسرائيمية)ص -

، الجرؼ الصامد تداعيات كعبر)ص ص -  (.022-025ككرتس كبرـك
 مكقع مركز الجزيرة لمدراسات، حرب غزة الثالثة: حدكد القكة اإلسرائيمية كأفؽ المقاكمة)مكقع إلكتركني(. -
 ـ)مكقع إلكتركني(.4102إسرائيؿ الثالثة عمى قطاع غزة تمكز كمكب، قراءة في حرب  -
 (.02عز الديف، قطاع غزة بيف نارم العدكاف اإلسرائيمي كاالنقساـ الفمسطيني)ص -

 أبراش، حتي ال تحصد إسرائيؿ باليدنة ما عجزت عنو بالحرب)مكقع إلكتركني(. -
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سرائيمية المقامة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة كردة فعؿ طبيعية عمى كالمستكطنات اإل
 العدكاف اإلسرائيمي.

ضرب حركة حماس كالفصائؿ الفمسطينية األخرل في قطاع غزة كتدمير بنيتيا التحتية،  -4
كنزع سالحيا، حيث ترل حككمة االحتالؿ أف الحرب الدكرية ىي النيج الكحيد لتحجيـ 

 مة الفمسطينية التسميحية.إمكانيات المقاك 

تدمير األنفاؽ "اليجكمية" الكاصمة بيف قطاع غزة كاألراضي الفمسطينية المحتمة المحاذية  -5
 لمقطاع.

 .األخرل الفمسطينية كالفصائؿ حماس حركة تسمح منع -6

 .اإلسرائيمية الردع لنظرية كالييبة االعتبار إعادة -7

 في نظرائو مف االحتالؿ دكلة بأمف        ن التزاما   أكثر انو عمى حرصو إلظيار نتنياىك سعي -8
 . األخرل اإلسرائيمية األحزاب

 .أماميا العراقيؿ ككضع الفمسطينية التكافؽ حككمة عمؿ إعاقة -9

 مناسب بعمؽ     ن شماال ، حانكف لبيت      ن جنكبا   رفح مف غزة قطاع داخؿ أمني حزاـ خمؽ -10
 .غزة لقطاع المحاذية اإلسرائيمية لممستكطنات مناسبة حماية لضماف

 .االحتالؿ دكلة أمف عف كالدفاع اإلرىاب محاربة عنكاف تحت غزة عمى العدكاف كيجتر  -11

 عف بمعزؿ كالقدس لمضفة تسكية ايجاد أك االحتالؿ، لدكلة        ن تدريجيا   الضفة لضـ السعي -12
 . غزة قطاع

بما فييا التقدير  -األسباب، فإف التقارير اإلسرائيميةالدكافع ك باإلضافة إلى ىذه 
تربط بشكؿ خاص اندالع الحرب بفشؿ المفاكضات  –حككمة االحتالؿاالستخباراتي ل

 ـ.2014الفمسطينية اإلسرائيمية في نيساف 

 الدكافع مف كجية النظر العربية: -     ن ثانيا  

تناكلت العديد مف التقارير كالمقاالت تمؾ الدكافع كاألىداؼ بشيء مف التفصيؿ كالتفسير 
يمكف ذكر أبرزىا زة متعددة كمفتعمة ك سرائيمي عمى غالعدكاف اإلعمى أف دكافع  كاتفقت جميعيا

 .(1)النقاط اآلتية: في
                                                           

 باب كدالالت)مكقع إلكتركني(.مكقع أرض فمسطيف لمدراسات كالتكثيؽ، الحرب عمى غزة أس  (1)
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: حيث أف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي كبسبب قياس مدل تطكر قكة المقاكمة الفمسطينية -1
ضعؼ المعمكمات عف قدرات المقاكمة كأنكاع أسمحتيا كالمدل الذم كصمت إليو في 

 ار القكة لفحص ذلؾ كؿ فترة زمنية.اإلعداد كالتجييز كالنكعية، يمجأ إلى خي

خاصة بعد التغيرات المتالحقة في رأس السمطة  جس نبض السمطة المصرية الجديدة: -2
المصرية، حيث أف تمؾ التحكالت السريعة في مصر تستدعي أركاف حككمة االحتالؿ 

مصر إلى محاكلة قراءة المشيد في  -السياسية، كاألمنية، كالعسكرية –اإلسرائيمية الثالث
عبر مجمكعة عالقات القيادة المصرية الجديدة مع األطراؼ الفمسطينية المتمثمة بالقيادة 
الفمسطينية في راـ اهلل، ككذلؾ حركة حماس في غزة، باإلضافة إلى ردة فعؿ السمطة 

 المصرية الجديدة تجاه أم عدكاف عمى غزة.
نية التي أثمرت بتكقيع حيث أف المقاءات الفمسطي القضاء عمى المصالحة الفمسطينية: -3

اتفاؽ الشاطئ لممصالحة قبيؿ العدكاف استفز حككمة االحتالؿ، كأغضب نتنياىك كدفعو 
إلطالؽ حممة إعالمية ضد السمطة الفمسطينية بدعكل أنيا كضعت يدىا في يد منظمة 

 إرىابية كبأنيا رفضت السالـ عمى حد زعمو.

  :نظر الباحث كجية مف الدكافع -     ن ثالثا  

األسباب الدكافع ك التي رافقتيا بأف أىـ  باحث مف خلؿ معايشتو لتمؾ الفترة كالحداثيرم ال
 ـ، تتمثؿ في:2014التي دفعت حككمة االحتالؿ لتنفيذ ىجكميا عمى غزة عاـ 

حباط أم محاكلة  -1                                                                            إفشاؿ مساعي المصالحة بيف األطراؼ الفمسطينية في غزة كالضفة كا 
 لتشكيؿ حككمة كحدة كطنية.

ضغط عف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي في الضفة الغربية بعد اختطاؼ كقتؿ الفتي تخفيؼ ال -2
محمد أبك خضير، كمحاكلة كأد أم انتفاضة جديدة في الضفة عبر حرؼ األنظار باتجاه 

 قطاع غزة.

الضغط عمى الرئيس محمكد عباس، كمحاكلة إظيار القيادة الفمسطينية بأنيا غير جادة في  -3
 غير معنية بتسكية.مساعي السالـ كبأنيا 

فرصة كذريعة مبررة لتدمير مقدرات المقاكمة الفمسطينية مف األسمحة التي تـ تخزينيا  -4
لى أم درجة كصمت؟.                                                             كصناعتيا في غزة، كمعرفة قدرات المقاكمة كا 
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الحاجة إلى استعادة قكة الردع لجيش االحتالؿ اإلسرائيمي، كالتي تآكمت مع األياـ مف خالؿ  -5
 كصمكد الشعب الفمسطيني. عمميات المقاكمة

التغطية عمى عمميات االستيطاف كتيكيد المقدسات، كمصادرة األراضي الفمسطينية، كتفريغ  -6
 األرض مف ساكنييا األصمييف إلى حساب الييكد المستكطنيف.

السعي لتحقيؽ مصالح حزبية داخؿ الحككمة اإلسرائيمية، كخمط األكراؽ لتثبيت أقداـ  -7
خالؿ إظيار أنو المنقذ لمشعب اإلسرائيمي، كالمخمص، كذلؾ عبر نتنياىك في الحكـ مف 

 كلكغو في الدـ الفمسطيني الطاىر.

 .الميدانية كالقيادات العسكرية التشكيالت مف كالتخمص الفمسطينية، المقاكمة قدرات تدمير -8

 األراضي حساب عمى كلك حؿ ايجاد حتي      ن فشيئا       ن شيئا   مصر باتجاه غزة قطاع دفع -9
 .المصرية

 .كغزة الضفة بيف الفمسطيني االنقساـ إلنياء فرص أم شاؿاف -10

 تيجير عمى كالعمؿ اإلسرائيمي الكياف لسيطرة كضميا كالقدس الغربية بالضفة االستفراد -11
 .المستكطنيف يد كاطالؽ العسكرية العمميات عبر الفمسطينييف السكاف

 كالضغط التضييؽ رعب كمغادرتو اليجرة باتجاه غزة قطاع في الفمسطينييف السكاف دفع -12
 .الكقت مركر مع لمسكف قابمة غير منطقة بأنو لقناعة كايصاليـ عمييـ المستمر

 في األمؿ كقتؿ كعزلو، المحتمة كاألراضي غزة قطاع في الفمسطيني الشعب مقدرات تدمير -13
 عف الدفاع جدكم مف كاليأس لدييـ كالتصدم المقاكمة ركح كاخماد المكاطنيف، نفكس
 .النفس

       ن عسكريا ، الضغط عبر لذلؾ الكصكؿ كمحاكلة غزة، قطاع في أىمية حرب باتجاه الدفع -14
 .بتغذيتو االحتالؿ دكلة تقكـ أىمية لحرب     ن كصكال   ذلؾ كاستثمار الحصار، كعبر
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 ـ 2014أىداؼ المقاكمة الفمسطينية في تصدييا لمعدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ  -ج

 (1)اآلتي:تتمخص أىداؼ المقاكمة الفمسطينية ب

 رفع الحصار عف قطاع غزة بما فيو فتح المعابر كالحدكد مع االحتالؿ اإلسرائيمي. -1

 فتح معبر رفح البرم مع جميكرية مصر العربية بشكؿ دائـ. -2

دخاؿ المكاد الخاصة باإلعمار. -3                                                            البدء في إعادة إعمار القطاع كا 

 إعادة بناء مطار غزة كالسماح بإنشاء الميناء. -4

    ن      ن ميال  بحريا . 12يد البحرم لمسافة تكسيع مسافة الص -5

                                              ن                             اإلفراج عف النكاب كاألسرم الذم تـ اعتقاليـ مؤخرا  كالمفرج عنيـ في صفقة شاليط،  -6
باإلضافة إلى اإلفراج عف الدفعة الرابعة مف األسرم المعتقميف قبؿ اتفاؽ اكسمك عاـ 

 ـ.1993

 ـ:2014نتائج كآثار العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ  -د

      ن      ن       ن      ـ نمطا  فريدا  كتطكرا  لركح 2014لقد كانت الحرب العدكانية عمى قطاع غزة صيؼ         
العدكاف كالكحشية في مكاجية مجتمع مدني مسالـ يسعى ألف يعيش في سالـ كيحظى بحقو في 

 الحرية كالتنمية مثؿ باقي المجتمعات.

/ 27/8ـ كحتى8/7/2014      ن            ( يكما  مف فجر يكـ 51كلقد استيدؼ العدكاف الذم استمر)
ـ، كافة أشكاؿ الحياة في قطاع غزة مف بشر كشجر كحجر كلـ يراع حرمة ألم أعراؼ 2014

إنسانية أك معاىدات كقكانيف دكلية، حيث نفذ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي منذ بدء عدكانو 
( قذيفة مف الزكارؽ البحرية، 15736( ىجكـ صاركخي، ك)8210       ن        ( ىجكما ، منيا )60664)
 .(2)( قذيفة مدفعية36718ك)

 

                                                           

ـ)مكقع إلكتركني(؛ كعز الديف، 4102أنظر: كمكب: قراءة في حرب إسرائيؿ الثالثة عمى قطاع غزة تمكز  (1)
(؛ كمكقع المركز العربي لمدراسات 02قطاع غزة بيف نارم العدكاف اإلسرائيمي كاالنقساـ الفمسطيني)ص

 حرب في غزة)مكقع إلكتركني(.كاألبحاث، عكاشة: النتائج المترتبة عمى ال
اليجمات العشكائية كالقتؿ العمد: إسرائيؿ تنتقـ مف غزة بقتؿ  المرصد الكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف، (2)

 مدنيييا)مكقع إلكتركني(.
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 كيمكف حصر نتائج كآثار العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة مف خلؿ المحاكر اآلتية: 
 (1)الخسائر البشرية:  -1
  7بمغ عدد الشيداء الذيف ارتقكا عمى يد الة الحرب كالقتؿ اإلسرائيمية خالؿ الفترة مف 

     ن        ( طفال  كطفمة، 630يـ )       ن        ( شييدا ، مف بين22322أغسطس ما مجمكعة ) 28يكنيك حتي 
 ( امرأة. 293ك)

 ( 1442     ن    ( طفال ، ك)2647       ن            ( مصابا ، مف بينيـ )102564أما المصابيف فقد بمغ عددىـ )
 امرأة.

 القطاع الصحي كاإلنساني:خسائر  -2
حيث قدرت قيمة األضرار كالخسائر في البنية التحتية لمقطاع الصحي جراء العدكاف 

عادة تجييز كتأثيث كتكاليؼ التكقؼ عف أداء الخدمة كالتكاليؼ المترتبة عمى إعادة                                                            البناء كا 
( دكالر أمريكي، حيث كاف مف 18426742545.16كاستخداـ خدمات بديمة كتكمفة اجمالية )

( محطة اسعاؼ، ما 2( مركز صحي، كعدد )48( مستشفيات، ك)10بيف تمؾ الخسائر تدمير )
 بيف تدمير كمي أك جزئي.

 (2):الخسائر في المنازؿ -3

       ن              ( منزال  في قطاع غزة، 23597      ن        ن  ( منزال ، كجزئيا  )8377                                ن  حيث قدر عدد المنازؿ المدمرة كميا  )

( مميكف 700كتشير التقديرات  إلى أف تكمفة إعادة إعمار تمؾ المباني السكنية تقدر بنحك )
 دكالر.

 

                                                           

دارة القطاع الصحيكزارة الصحة الفمسطينية،  (1)  (.31-45)ص                                                   تقرير خاص حكؿ العدكاف الصييكني كا 
 مف:               ن لمتكسع انظر كال   (2)

مؤسسة الحؽ كمركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف كمؤسسة الضمير لحقكؽ اإلنساف كالمركز الفمسطيني لحقكؽ  -
يكثؽ حصيمة الضحايا كالخسائر المادية التي لحقت بالمدنييف كممتمكاتيـ خالؿ  العدكاف في أرقاـ: اإلنساف،
 (.35ائيمي أك في مكاجيتيا)صعمى أيدم قكات االحتالؿ اإلسر  4102اب   45تمكز حتى  1الفترة مف 

، تحديات إعادة اإلعمار كاإلنعاش االقتصادم في معيد أبحاث السياسات القتصادية الفمسطينية ماس -
 (.2-3قطاع غزة إثر العدكاف اإلسرائيمي األخير)ص

مكقع مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤكف اإلنسانية أكتشا، تقرير خسائر العدكاف عمى غزة)مكقع  -
 كني(.إلكتر 
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 (1)القطاع الصناعي:خسائر  -4

زة بالتعاكف مع االتحاد العاـ تبيف في دراسة أعدتيا كزارة االقتصاد الكطني بغ
لمصناعات كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، كعدد مف المؤسسات الشريكة بأف القيمة اإلجمالية 

( 106ـ، بمغت )2014لألضرار التي لحقت بقطاع الصناعة نتيجة العدكاف عمى غزة عاـ 
 مالييف دكالر.

 (2)خسائر القطاع الزراعي: -5

 ضي المتضررة جراء العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة بحكاليقدرت مساحة األرا      
( 1097      ن      ن                                                ( مترا  مربعا ، كما قدر عدد مزارع الحيكانات كالطيكر المتضررة )11,164,664)

      ن                             ( بئرا ، كقد أعمنت كزارة الزراعة أف 132مزرعة، أما عدد ابار المياه المتضررة فقد بمغ )
( 550ائر لمقطاع الزراعي في قطاع غزة تجاكزت )التقديرات األكلية لقيمة األضرار كالخس

 مميكف دكالر.
 (3)خسائر قطاع التعميـ: -6

       ن                                                                      استنادا  إلى تقرير مفصؿ صادر عف كزارة التربية كالتعميـ بشأف أضرار كخسائر قطاع 
ـ، فإف تكمفة األضرار التي لحقت بقطاع التعميـ مف 2014التعميـ في قطاع غزة جراء عدكاف 

كمدارس تابعة لككالة الغكث الدكلية كمدارس خاصة كرياض أطفاؿ كمؤسسات  مدارس حككمية
 ( دكالر.3321302687.2تعميـ عالي حككمية كغير حككمية بمغت )

 

 

                                                           

 مالييف دكالر خسائر قطاع الصناعة جراء الحرب اإلسرائيمية عمى غزة)مكقع إلكتركني(. 015جاد،  (1)
        ن    أنظر كال  مف: (2)

مؤسسة الحؽ كمركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف كمؤسسة الضمير لحقكؽ اإلنساف كالمركز الفمسطيني لحقكؽ  -
خسائر المادية التي لحقت بالمدنييف كممتمكاتيـ يكثؽ حصيمة الضحايا كال العدكاف في أرقاـ: اإلنساف،

عمى أيدم قكات االحتالؿ اإلسرائيمي أك في  4102اب   45تمكز حتى  1خالؿ الفترة مف 
 (.22مكاجيتيا)ص

 ، كـ تبمغ خسائر القطاع الزراعي جراء العدكاف عمى غزة؟)مكقع إلكتركني(.مكقع دنيا الكطف -
بالتفصيؿ.. كزارة التربية كالتعميـ تكضح الحصيمة النيائية لمخسائر  ة،مكقع ككالة الحياة برس اإلخباري (3)

 جراء العدكاف)مكقع إلكتركني(.
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 (1)النتياكات بحؽ الصحفييف كالمؤسسات الصحفية الفمسطينية: -7

جرائـ بحؽ لـ تتكاف الة الحرب اإلسرائيمية كلك لمحظة كاحدة عف ارتكاب أبشع ال         
الصحفييف الفمسطينييف كالمؤسسات الصحفية التي تقـك بنقؿ الحقيقة لمعالـ الخارجي، لمتغطية 
عمى جرائـ االحتالؿ كضماف عدـ نقؿ حقيقة ما يجرم في األراضي الفمسطينية كخاصة في 

 قطاع غزة، حيث ترتكب أفظع الجرائـ كأبشعيا.

اع، سجمت العديد مف االنتياكات كالجرائـ       ن                    ( يكما  مف العدكاف عمى القط51كعمى مدار )
 ضد الصحفييف الفمسطينييف منيا:

 ( 1( صحفي فمسطيني، ك)16       ن                            ( صحفيا  خالؿ العدكاف، مقسميف ما بيف)17استشياد )
 صحفي إيطالي، كجميعيـ سقطكا بنيراف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي.

 ( صحفيا  فمسطينيا  أثناء تغطيتيـ لمجريات العدكاف ا58جرح )                                إلسرائيمي عمى قطاع غزة.       ن         ن 

 ( صحفيا  عمى خمفية التغطية الصحفية.25اعتقاؿ )                           ن        

 ( حالة احتجاز أثناء ممارسة العمؿ الصحفي، أك استدعاء عمى خمفية النشاط 53سجمت )
 اإلعالمي.

 ( حالة منع مف التغطية الصحفية.42تـ رصد ) 

 ( حالة 23( حاالت منع مف السفر، ك)4( حاالت تيديد، ك)9سجمت ) ضرب كاعتداء
 ( حالة مصادرة حريات بأساليب مختمفة.11جسدم، ك)

 ( منزال  لصحفييف فمسطينييف خالؿ العدكاف عمى قطاع غزة،  بعضيا دمر 32تـ تدمير )                                                        ن      
 بشكؿ كمي، كالبعض اآلخر بشكؿ جزئي.

 ( مؤسسة صحفية بشكؿ كمي أك جزئي خالؿ العدكاف.21تـ تدمير ) 

 ( مؤسسة صحفية لالقتحاـ13تعرض ) .أك التشكيش المتعمد عمى بثيا أك عمميا 

  االنتياكات التي طالت المؤسسات الصحفية أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة
%( طالت مؤسسات صحفية في الضفة الغربية، 54تكزعت حسب النسب اآلتية: بكاقع )

                                                           

        ن    أنظر كال  مف: (1)
  (11-52ـ، ص4102المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، التقرير السنكم.) 

 إلكتركني(.ـ)مكقع 4102انتياكات بحؽ الصحفييف في  315، منتدم فمسطيف الدكلي لإلعلـ كالتصاؿ 
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 %( منيا في مدينة القدس، حيث13%( طالت مؤسسات صحفية في قطاع غزة، ك)33ك)
 استيدفت تمؾ المؤسسات نتيجة تغطيتيا لمعدكاف عمى غزة.

اليدف اإلنسانية، كمساعي كقؼ إطلؽ النار بيف الفمسطينييف كحككمة الحتلؿ أثناء  -ىػ
 ـ:2014عدكاف 

تـ تكثيؽ عدد مف محاكالت كمبادرات كقؼ إطالؽ النار كعقد ىدف إنسانية خالؿ 
كقد نجحت بعض تمؾ المساعي فيما لـ تفمح  ـ،2014العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

            ن                                                                 األخرل،  كصكال  لمبادرة كقؼ إطالؽ النار النيائي بكساطة مصرية، كفيما يمى أبرز تمؾ 
 (1)المبادرات كاليدف بالتسمسؿ:

ـ، أكؿ محاكلة لعقد ىدنة إنسانية بعد دعكة مف األمـ المتحدة، 15/7/2014شيد تاريخ  -1
ات كالتزمت فييا األطراؼ بكقؼ إطالؽ النار، قبؿ أف حيث استمرت اليدنة ستة ساع

                                  ن                                         تنفجر االشتباكات عمى نحك أعنؼ مجددا  بسبب اتياـ حككمة االحتالؿ اإلسرائيمي لحركة 
 حماس برفض المبادرة المصرية. 

ـ، كافقت الفصائؿ الفمسطينية كحككمة االحتالؿ عمى 17/7/2014يكـ الخميس المكافؽ  -2
( 12:00       ن              ( صباحا  كحتى الساعة )7:00ساعات بدءا مف الساعة ) 5تيدئة ميدانية لمدة 

    ن                                                                      ظيرا ، استجابة لطمب مف األمـ المتحدة لتتمكف األخيرة مف ايصاؿ مساعدات إنسانية 
 .(2)لممدنييف في قطاع غزة

ـ، كافقت حككمة االحتالؿ عمى إعطاء ىدنة إنسانية مشركطة لمدة 20/7/2014بتاريخ  -3
يب األحمر الدكلي بغرض انتشاؿ الضحايا مف بيف األنقاض ساعتيف بعد طمب الصم

كاخالء المدنييف، كلـ تكافؽ حككمة االحتالؿ إال عمى ىدنة في حي الشجاعية فقط، بعدما 
        ن                                                  فمسطينيا ، كقد استمرت اليدنة نحك ساعة كنصؼ الساعة فقط، حيث  90قتمت فيو نحك 

 لفصائؿ الفمسطينية.                         ن                    قصؼ جيش االحتالؿ الحي مجددا  بحجة خرقيا مف قبؿ ا

( ساعة، تبدأ 12ـ، طمبت األمـ المتحدة تطبيؽ ىدنة إنسانية لمدة )26/7/2014بتاريخ  -4
          ن     ( فمسطينيا ، مف 30                ن                                            مف الثامنة صباحا ، استبقتيا حككمة االحتالؿ عبر جيشيا بقتؿ نحك )

( مف عائمة كاحدة في خانيكنس، كما ردت الفصائؿ عمى ذلؾ، كقد التـز 20بينيـ )
                                                           

     ن                يكما )مكقع إلكتركني(. 42زبكف، تسع ىدف في  (1)
مكقع ككالة األنباء الصينية شينخكا، بدء سرياف كقؼ إطالؽ نار في غزة لمدة خمس ساعات بطمب مف  (2)

 األمـ المتحدة)مكقع إلكتركني(.
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طرفاف بكقؼ اطالؽ النار إال مف بعض الخركقات البسيطة، كقد انتشمت الطكاقـ الطبية ال
( جثة مف تحت أنقاض المنازؿ المدمرة في 120كفرؽ الدفاع المدني ما ال يقؿ عف )

 مختمؼ محافظات القطاع أثناء تمؾ التيدئة.

أجؿ عيد الفطر ( ساعة مف 24ـ، طمبت األمـ المتحدة ىدنة لمدة )27/7/2014بتاريخ  -5
ـ، كلكف جيش االحتالؿ 28/7/2014تبدأ مف منتصؼ الميؿ كحتي منتصؼ ليمة 

االسرائيمي أفشميا بقصؼ مستشفى الشفاء بغزة كمتنزه في مخيـ الشاطئ لالجئيف، ما أدم 
اخريف، كاندلعت المكاجيات بعدىا عمى نطاؽ أكسع  50لمقتؿ عشرة أطفاؿ كجرح نحك 

 كأعنؼ.

ـ، دعا كزير الخارجية األمريكي جكف كيرم كاألميف العاـ 1/8/2014لمكافؽ يكـ الجمعة ا -6
( ساعة مف أجؿ إطالؽ مفاكضات في 72لألمـ المتحدة باف كي مكف ليدنة لمدة )

( دقيقة فقط، 90القاىرة، كقد صمدت اليدنة التي بدأت الساعة الثامنة صباحا لمدة )
يؼ كمركز عمى مدينة رفح جنكب بسبب قياـ جيش االحتالؿ االسرائيمي بقصؼ عن

القطاع، إثر تصدم الفصائؿ الفمسطينية لقكة اسرائيمية تقدمت شرؽ رفح بحجة البحث عف 
األنفاؽ، حيث أدم نصب كميف لتمؾ القكة إلى مقتؿ اثنيف مف الجنكد االسرائيمييف كأسر 

( 180)الضابط " ىدار غكلدف"، كقد أدم القصؼ العنيؼ عمى مدينة رفح إلى استشياد 
صابة العشرات بجركح كتدمير عشرات المنازؿ كالمنشآت.          ن                                                              فمسطينيا  عمى األقؿ كا 

( ساعات تخمميا خركقات 7ـ، تكسطت األمـ المتحدة ليدنة لمدة )4/8/2014بتاريخ  -7
          ن                            ( فمسطينيا  في رفح التي رفض جيش االحتالؿ 20متعددة، كفي ىذه اليدنة استشيد نحك )

 .(1)تيدئةاإلسرائيمي أف يشمميا بال

( ساعة قبؿ بدء مفاكضات في 72ـ، دعت مصر إلى ىدنة لمدة )5/8/2014بتاريخ  -8
                                                                                 ن  القاىرة بيف كفديف فمسطيني كاسرائيمي، كقد بدأت اليدنة في تماـ الساعة الثامنة صباحا ، 
كلـ تسجؿ أم خركقات خالليا بخالؼ اليدف السابقة، كما أعمف أف تمؾ اليدنة قابمة 

 لمتمديد.

ـ، أعمف عزاـ األحمد رئيس الكفد الفمسطيني المفاكض في مباحثات 14/8/2014اريخ بت -9
( ساعة، كذلؾ قبؿ 120القاىرة عف تمديد العمؿ باليدنة المعمكؿ بيا خمسة أياـ أخرم )

                                                           

     ن                         يكما  مف الحرب)مكقع إلكتركني(. 31زبكف، غزة..  (1)
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كقت قصير مف انتياء مدة اليدنة السابقة، كتبدأ اليدنة الجديدة مف منتصؼ ليؿ األربعاء 
قشة بعض القضايا الخالفية التي تحكؿ دكف التكصؿ التفاؽ ـ، كذلؾ لمنا14/8/2014

 كقؼ إطالؽ نار شامؿ بيف الجانبيف.
 تكقيع اتفاقية كقؼ إطلؽ نار شامؿ برعاية مصرية: -ك

                                                                        ن تكصؿ الطرفاف الفمسطيني كاإلسرائيمي التفاؽ حكؿ ىدنة طكيمة األمد، كذلؾ تتكيجا  
جرت برعاية مصرية في القاىرة، كذلؾ بعد أف لجكلة طكيمة مف المفاكضات غير المباشرة التي 

أجرت القاىرة بعض التعديالت عمى المبادرة التي قدمتيا في بداية العدكاف، كقد جاء في بياف 
                            ن                        ن                 ن                      الخارجية المصرية أنو " حفاظا  عمى أركاح األبرياء كحقنا  لمدماء، كاستنادا  إلى المبادرة المصرية 

مصر الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني إلى كقؼ  ـ، دعت2012ـ، كتفاىمات القاىرة 2014
إطالؽ النار الشامؿ كالمتبادؿ بالتزامف مع فتح المعابر بيف قطاع غزة كاألراضي الفمسطينية 
المحتمة التي تسيطر عمييا حككمة االحتالؿ، بما يحقؽ سرعة إدخاؿ المساعدات اإلنسانية 

أمياؿ بحرية، كاستمرار  6         ن    رم انطالقا  مف كاإلغاثية كمستمزمات إعادة اإلعمار، كالصيد البح
المفاكضات غير المباشرة بيف الطرفيف بشأف المكضكعات األخرل خالؿ شير مف بدء تثبيت 
كقؼ إطالؽ النار، كفي ضكء قبكؿ الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي بما كرد بالدعكة المصرية، 

لبدء سرياف كقؼ إطالؽ  ـ،26/8/2014( بتكقيت القاىرة يكـ 19:00فقد تحددت ساعة )
 .(1)"النار

 بنكد التفاؽ كاإلجراءات الفكرية:  

 (2)اتفؽ الطرفاف الفمسطيني كاإلسرائيمي بعد التكقيع، عمى المباشرة في تطبيؽ البنكد اآلتية:

. تكافؽ حماس كالفصائؿ األخرل في غزة عمى كقؼ إطالؽ كؿ الصكاريخ كالمكرتر عمى 1
 دكلة االحتالؿ.

ككمة االحتالؿ كؿ العمميات العسكرية بما في ذلؾ الضربات الجكية كالعمميات . تكقؼ ح2
 البرية.

                                                           

        ن    انظر كال  مف:  ( 1)
 مكقع BBC .)عربي ،غزة: كقؼ دائـ إلطالؽ النار كحماس تعتبره نصرا لممقاكمة)مكقع إلكتركني 

 .)مكقع العربية نت، غزة..شركط المبادرة المصرية لكقؼ إطالؽ النار)مكقع إلكتركني 
سرائيؿ)مكقع إلكتركني(.RTمكقع ركسيا اليـك  (2)                                                                ، بنكد اتفاؽ كقؼ إطالؽ النار بيف حماس كا 
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. تكافؽ حككمة االحتالؿ عمى فتح المزيد مف معابرىا الحدكدية مع غزة لمسماح بتدفؽ أيسر 3
 لمبضائع بما في ذلؾ المعكنة اإلنسانية كمعدات إعادة اإلعمار إلى القطاع.

 منفصؿ تكافؽ مصر عمى فتح معبر رفح عمى حدكدىا مع غزة.. في إطار اتفاؽ ثنائي 4

. يتكقع مف السمطة الفمسطينية بقيادة الرئيس محمكد عباس تسمـ المسؤكلية عف إدارة حدكد 5
 غزة مف حماس.

. تتكلى السمطة الفمسطينية قيادة تنسيؽ جيكد إعادة اإلعمار في غزة مع المانحيف الدكلييف 6
 كركبي.بما في ذلؾ االتحاد األ

. ينتظر مف حككمة االحتالؿ أف تضيؽ المنطقة األمنية العازلة داخؿ حدكد قطاع غزة مف 7
 متر إذا صمدت اليدنة. 100متر إلى  300

                                                                      ن         . تكسع حككمة االحتالؿ نطاؽ الصيد البحرم قبالة ساحؿ غزة إلى ستة أمياؿ بدال  مف ثالثة 8
 نة.                              ن              أمياؿ مع احتماؿ تكسيعو تدريجيا  إذا صمدت اليد

                                                                     ن        كفي إطار االتفاؽ كذلؾ كافؽ الطرفاف عمى التعامؿ مع القضايا األكثر تعقيدا ، كالتي 
ىى محكر خالؼ بينيما بما في ذلؾ اإلفراج عف سجناء فمسطينييف، كمطالب غزة بميناء عبر 

 محادثات أخرل غير مباشرة تبدأ في غضكف شير.
  فية الفمسطينية:انعكاس العدكاف عمى الداء الميني لممؤسسات الصح -ز

 تمييد:

خاض الشعب الفمسطيني في قطاع غزة خالؿ فترة زمنية لـ تتجاكز الستة أعكاـ ثالث          
ـ، الذم يعد األكثر ىمجية 2014حمالت شرسة مع االحتالؿ اإلسرائيمي، كاف اخرىا عدكاف 

ر مف ألفي شييد،     ن                 يكما ، كارتقى خاللو أكث 51في تاريخ الصراعات البشرية كالذم استمر مدة 
كما يزيد عف أحد عشر ألؼ جريح، كأدم لتدمير ىائؿ كخسائر غير مسبكقة عمى كافة الصعد، 

 كقدإلى جانب االؼ القصص المأساكية التي حفرت في أذىاف المدنييف خاصة األطفاؿ منيـ، 
 أف ية،الفمسطيني بكافة مككناتو رغـ استيدافو مف قبؿ الة الحرب اإلسرائيم اإلعالـ استطاع
 فكاف الخاص،ك  كالمؤسساتي، الرسمي، المستكييف: عمى خالؿ إبداعو مف انتصاره لمعالـ يعمف

 السياسي، كالعمؿ المقاـك لمعمؿ المساند المتقدـ الخط كالصحافيكف كمؤسساتيـ في اإلعالميكف
 الركاية دحض خالليا مف استطاع عالية، مصداقية اإلعالـ الفمسطيني أداء كاكتسب
، لدرجة أف سكاف األراضي الفمسطينية المحتمة مف الييكد باتك يصدقكف ركاية ئيميةاإلسرا
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االعالـ الفمسطيني  أكثر مف إعالميـ الذم يعرفكف أنو يخضع لدرجة عالية مف الرقابة 
العسكرية، كما بات اإلعالـ اإلسرائيمي كخاصة غير الرسمي ينقؿ األخبار عف اإلعالـ 

 .                ن      الرقابة كالتفافا  عمييا              ن        الفمسطيني ىربا  مف تمؾ 
كلمتعمؽ أكثر في ىذه القضية كمعرفة انعكاسات العدكاف عمى الداء الميني 
لممؤسسات الصحفية الفمسطينية، كمدم تأثرىا بذلؾ، كاف لبد مف التعرؼ عمى بعض 

 المفاىيـ ذات العلقة كمنيا مفيـك الداء، كمفيـك المينية.

 مفيـك الداء: -1

                                    ن      ن                               كـ األداء مف المفاىيـ التي نالت نصيبا  كافرا  مف االىتماـ كالبحث في الدراسات يعد مفي       
اإلدارية بشكؿ عاـ كبدراسات المكارد البشرية بشكؿ خاص، كذلؾ ألىمية المفيـك عمى مستكل 
الفرد كالمنظمة؛ كلتداخؿ المؤثرات التي تؤثر عمى األداء كتنكعيا، كيقصد باألداء المخرجات 

لتي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا عف طريؽ العامميف فييا، كلذا فيك مفيـك يعكس كاألىداؼ ا
  ن                                                                            كال  مف األىداؼ كالكسائؿ الالزمة لتحقيقيا، أم أنو مفيكـ يربط بيف أكجو النشاط كبيف 
األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا المنظمات عف طريؽ مياـ ككاجبات يقـك بيا العاممكف داخؿ 

 (.1)تمؾ المنظمات

عد األداء مف المفاىيـ التي أصبحت تعتمد عمييا المؤسسات لمعرفة حالتيا، كما أف كي
 .(2)                     ن       ن                                                    تحسيف األداء أصبح أمرا  ضركريا ، خاصة في ظؿ تسارع التغيرات البيئية كاشتداد المنافسة

كيتمحكر حكؿ األداء كجكد المؤسسة مف عدمو، فالجميع يبحث عف االرتقاء بأداء 
 .(3)مداخؿ كذلؾ بالبحث عف إدارة متكاممة لألداء مؤسساتيـ مف خالؿ عدة

                                         ن        ن                              كفي المقابؿ فإف األداء ناؿ كال يزاؿ اىتماما  متزايدا  مف طرؼ الباحثيف كالمفكريف في 
                                         ن                                       مجاؿ اإلدارة، ككنو يعد العامؿ األكثر إسياما  في تحقيؽ ىدؼ المؤسسة الرئيس في البقاء 

صؼ بيا األداء في عدـ كجكد اتفاؽ حكؿ كاالستمرارية، كقد أسيمت الديناميكية التي يت

                                                           

 يـك األداء الكظيفي )مكقع إلكتركني(.كردم، مف (1)
شرؼ الديف، دكر اإلدارة بالعمميات في تحسيف األداء لممؤسسة االقتصادية: دراسة حالة مؤسسة نقاكس  (2)

 (.22لممصبرات )ص
 (.31صبحي كالغالبي، أساسيات األداء كبطاقة التقييـ المتكازف)ص (3)
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المحتكل التعريفي لألداء رغـ كثرة البحكث كالدراسات التي تناكلتو؛ كيرجع ذلؾ إلى اختالؼ 
 .(1)المعايير كالمقاييس المعتمدة في دراستو كقياسو

كلمعرفة مفيـك الداء بشكؿ دقيؽ يمكف تسميط الضكء عمى أىـ التعريفات التى 
 . اء عمى الساحة اإلداريةقدمت مفيـك الد

في البداية كقبؿ التطرؽ لمفيكـ األداء كتعريفاتو تجدر االشارة إلى أف االشتقاؽ المغكم 
(، كقد اشتقت ىذه الكممة مف To Performلمصطمح األداء مستمد مف الكممة اإلنجميزية )

 .(2)ر(، كالذم تعني تنفيذ ميمة أك تأدية عمؿ أك دك Performerالمغة الالتينية )

( األداء عمى أنو: " انعكاس لكيفية Miller & Bromilyكيعرؼ ميمر ك بركميمي )
استخداـ المؤسسة لممكارد المالية كالبشرية، كاستغالليا بكفاءة كفعالية بصكرة تجعميا قادرة عمى 

 .(3)تحقيؽ أىدافيا"

ركات                  ن                                                 كيقصد باألداء أيضا : " الجيكد اليادفة مف قبؿ المنظمات كالمؤسسات كالش
المختمفة لتخطيط كتنظيـ كتكجيو األداء الفردم كالجماعي، ككضع المعايير كالمقاييس الكاضحة 

 .(4)كالمقبكلة كيدؼ يسعى الجميع لقبكليا"

(، أف األداء ىك:" النتيجة النيائية Wheelen & Hungerكيرل ككيميف كىانغر)
الذم يقكد إلى إنجاز األعماؿ كما . كيشير مفيكـ األداء في عمكمو، إلى ذلؾ الفعؿ (5)لمنشاط"

يجب أف تنجز، كالذم يتصؼ بالشمكلية كاالستمرار، كمف ثـ فيك بيذا المعني يعتبر المحدد 
لنجاح المؤسسة كبقائيا في أسكاقيا المستيدفة، كما يعكس في الكقت نفسو مدل قدرة المؤسسة 

 .(6)عمى التكيؼ مع بيئتيا، أك فشميا في تحقيؽ التأقمـ المطمكب

كما أف شيكع استخداـ مصطمح األداء ككثرة استعماالتو خاصة في البحكث التي تتناكؿ 
المؤسسة لـ يؤديا إلى تكحيد مختمؼ كجيات النظر حكؿ مدلكلو، فيك قد يستخدـ لمتعبير عف 

                                                           

 (.441-401اء)صالداكدم، تحميؿ األسس النظرية لمفيـك األد (1)
(2) Oxford Wordpower Dictionary, OXFORD UNIVERSITY PRESS 1999, 

UK.P.550. 

 (.430)صاإلدارة الستراتيجيةعدام،  (3)
العالكيف، تكنكلكجيا االتصاؿ كعالقتيا بأداء المؤسسات اإلعالمية: مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية  (4)

 (.5       ن  إنمكذجا )ص
(5) Wheelen, T.L and Hunger, D.J (2002), Strategic management and business 

policy (Eighth Ed), prentice Hall, New Jersey, p. 243. 

 (.401الداكدم، تحميؿ األسس النظرية لمفيـك األداء)ص (6)
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مدم بمكغ األىداؼ أك عف مدل االقتصاد في استخداـ المكارد، كما نجده في كثير مف األحياف 
 .(1)از المياـيعبر عف إنج

لذا فمف منطمؽ ككف األداء يعبر عف مدل إنجاز المياـ، فإنو يعني:" قياـ الفرد 
، يحتؿ مكانة خاصة داخؿ أية منظمة (2)باألنشطة كالمياـ المختمفة التي يتككف منيا عممو"

 .(3)باعتباره الناتج لمحصمة جميع األنشطة بيا، كذلؾ عمى مستكل الفرد كالمنظمة كالدكلة

                               ن                                           مكف التعبير عف مفيكـ األداء أيضا  بأنو: المخرجات أك األىداؼ التي يسعى النظاـ كي
إلى تحقيقيا، كىك تصكر مخرجات أك أىداؼ ظيكرىا ىك نتائج لمدخالت معطاة لكف ىذه 
المدخالت تنكم بيا تفجير كتجنيد الطاقات المكجكدة داخؿ المؤسسة، بتسميط الضكء مف أجؿ 

                                                 ن    تسعى إليو المؤسسة، كمف ثـ فإف ىذا المفيكـ يعكس كال  مف  إحراز ىذا التصكر الذم
 .(4)األىداؼ التي تسعى ىذه األنشطة إلى تحقيقيا داخؿ المؤسسة

، أف تعدد تعريفات األداء ناتج عف تعدد الدراسات كاألبحاث في ىذا كيتضح مما سبؽ
الباحثيف كتكجييـ، المجاؿ سكاء كانت دراسات نظرية أـ ميدانية، كباختالؼ مدارس كخمفيات 

نما ىك كسيمو لتحقيؽ غاية ىي                                       ن                                           كلكف يجب اإلشارة إلى أف األداء ليس ىدفا  في حد ذاتو كا 
 .(5)النتائج، كليذا ينظر إلى األداء عمى أنو الترجمة العممية لكافو مراحؿ التخطيط في المنظمة

أجؿ تحقيؽ  ىك: "الجيد الذم يبذلو المكظؼ داخؿ المنظمة مف كيرم الباحث أف الداء
    ن      ن        ن                                                              ىدفا  معينا  مسترشدا  بأنظمة كقكانيف كلكائح تمؾ المنظمة التي جاءت عبر تخطيط كتنظيـ 

 مدركس كقابؿ لمتطبيؽ".

مجمكع الطاقات كما يرم الباحث أنو يمكف تعريؼ أداء مؤسسة أك منظمة ما بأنو:" 
التفاعؿ اإليجابي بيف كالمخرجات كاألداء الجماعي لكافة القكل الفاعمة في المنظمة، مف خالؿ 

نجازاتيـ، كىك المحصمة النيائية لتمؾ الجيكد المخططة مجتمعة، كالتي يمكف                                                                                       سمكؾ األفراد كا 
 قياسيا كمعرفة مدم تأثرىا كتأثيرىا، كتصب في اتجاه تحقيؽ أىداؼ المؤسسة". 

                                                           

 (.011-51مزىكده، األداء بيف الكفاءة كالفعالية: مفيـك كتقييـ)ص (1)
 (.11العاممة)صعاشكر، إدارة القكل  (2)
الربيؽ،" العكامؿ المؤثرة عمى فاعمية األداء الكظيفي لمقيادات األمنية: دراسة تطبيقية عمى الضباط  (3)

 (.15الداخميف في قيادة أمف المنشأة كالقكة الخاصة ألمف الطرؽ)ص
 (.3محمد، تقييـ األداء)ص (4)
 كردم، مفيـك األداء الكظيفي)مكقع إلكتركني(. (5)
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  الميني أك المينية: -2

 (1)الميني لغة:

ٌ  م ي ني  (، اسـ: ) ً    ٌ م يني   .1 ٌ  م ي ني   /ً  ٍ  ٌ          إلى مينة : حرفي  ، صناعي  تدريب م ي ني  ، إرشاد  نسبة، ً  ى   ٍ  ً        ٌ         ٌ               
ٌ  م يني   ٌ  تكجيو م يني   /ً                               ً                           مساعدة الش خص عمى اختيار الم ينة المناسبة لو ، الض مير  :      ً   
ٌ  الميني                   ي                          ٌ                           ما يبديو اإلنساف  مف استقامة كعناية كحرص كدق ة في قيامو بكاجبات مينتو.  :     

، كالم ي نة ً  ٍ      ً  ى        م ي نات ك م ي ف، مصدر  : الجمع، : )اسـ(ً    م ينة .2 برة  :  ى ى     ً  ٍ   مي ف  ً     العمؿ  الذم يحتاج إ لى خ       ي             ً   
ً             كم يارة كح نؽ بممارستو  ً            كىك فى مينة أ ىمو: أم فى خدمتيـ كخرج فى ثياب  مينتو: فى ،   ى                    ى                             

ٌ              ً  ٍ  ثياب ي م ب س يا فى أشغالو كتصر فاتو أسرار الم ي نة ٌ          تقاليدىا كقكاعدىا التي ال يعرفيا إال  أبناؤىا.       ى ٍ ى ي                                                   
              ن الميني اصطلحا :

                                                     ن       ن     "كظيفة مبنية عمى أساس مف العمـ كالخبرة اختيرت اختيارا  مناسبا  حسب  كالمينية ىي:
مجاؿ العمؿ الخاص بيا كىى تتطمب ميارات كتخصصات معينة كيحكميا قكانيف كاداب 

 .(2)خاصة"

كما أنيا تعني:" الميارة، كالحكـ الرشيد، كالسمكؾ الميذب الذم يتكقع مف الشخص 
 .(3)ؿ جيد"الذم يتـ تدريبو عمى القياـ بعم

"، إال أف professionalizationكعمى الرغـ مف كجكد تنكع في تعريؼ مفيكـ المينية "
           ن                                                                            ىناؾ اتفاقا  عمى أنو يشير إلى تمؾ العممية التي يمكف مف خالليا تحديد الكظيفة كمينة، كالتي 
تتضمف تحديد ىيكؿ معرفي أك نظرية تحدد مجاؿ الخبرة، كيضاؼ إلى ذلؾ نشكء الركابط 

مينية، كزيادة الشعكر باليكية الجماعية كصياغة رمكز تالئـ السمكؾ الميني، كتطكر معنى ال
 .(4)االلتزاـ تجاه أفراد المجتمع

  ي                                                                         كي عد األداء الميني: "الفردم كالجماعي مف بيف المحددات األساسية لفعالية كنجاعة 
المكارد البشرية  المؤسسات، كعميو تسعى ىذه األخيرة لكضع قكانيف كمعايير خاصة لتسيير

                                                           

 س المعاني، ميني)مكقع إلكتركني(.قامك  (1)
الدبيسي، المعايير المينية في الصحافة اإللكتركنية األردنية: دراسة مسحية ألساليب الممارسة المينية في  (2)

 (.24الصحافة اإللكتركنية األردنية)ص
(3) Merriam-Webster Dictionary, professionalism(Website) . 

(4  ني كاألداء الميني في انتفاضة األقصى: دراسة ميدانية عمى مراسميف اإلذاعة كافي، اإلعالـ الفمسطي(
 (.042كالتمفزيكف في فمسطيف)
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                                                                              ن كحثيا عمى األداء الذم يخدـ تكقعات المؤسسات، كلكف التحديد الخارجي لكحده ليس كفيال  
لضماف ذلؾ، بؿ كجب االىتماـ بالدافعية المينية ككنو المحرؾ األساسي الذم مف خاللو 

 .(1)نحصؿ عمى األداء الحسف"

في الذم يشير إلى درجة تحقيؽ كأحيانا يطمؽ البعض عمى األداء الميني، باألداء الكظي
كاتماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد، كىك يعكس الكيفية التي يتحقؽ بيا، أك يشبع الفرد بيا 
متطمبات الكظيفة، كاألداء الكظيفي ىك تنفيذ المكظؼ ألعمالو كمسؤكلياتو التي تكمفو بيا 

صمة النتائج كالمخرجات التي المنظمة أك الجية التي ترتبط كظيفتو بيا، أم أف األداء ىك مح
حققيا الفرد نتيجة الجيد المبذكؿ مف خالؿ قياـ الفرد بالمياـ كالكاجبات كالمسئكليات المككمة 

 .(2)إليو"

أعـ كأشمؿ مف األداء الكظيفي، كىك يحتؿ درجة أرقي  كيرم الباحث بأف األداء الميني
ة العادية، باإلضافة إلى الحرفية فييا، كأرفع، حيث إف األداء الميني ىك تأدية األدكار الكظيفي

كالتميز، كالتقيد بآداب كأخالقيات العمؿ، كااللتزاـ بمعايير الجكدة كضكابط المينة كقكاعدىا، 
 كالتحمي بالمسئكلية االجتماعية في أبيي صكرىا.

ينطمؽ مف                                                       ن           كيشير الدكتكر باسـ الطكيسي إلى المينية اإلعالمية، مؤكدا  أف مفيكميا
              ي                                                              أساسية يكاد يت فؽ عمييا كفؽ عدة معايير، تتمثؿ في تحقيؽ المينية في قدرة كسائؿ محددات 

 (3)اإلعالـ في المجاالت اآلتية:
 .أف تحافظ عمى استقالليتيا، كأف تعبر عف تعددية حقيقية تعكس أحكاؿ المجتمع كالكاقع .1
المجتمع،  أف تككف محمية، قادرة عمى اإلشباع اإلعالمي لمجتمعيا، كقادرة عمى تمثيؿ .2

 .كقادرة عمى تحفيز المجتمع لتمثميا كالثقة بيا
حاطة جارية لكؿ ما .3 يحدث في البيئة الداخمية كالخارجية لممجتمع                                          تقديـ تغطية شاممة، كا 

 .في سياؽ يعطييا معنى
 .             ن                                          ٌ          أف تككف منبرا  لمرأم كالنقد كأف تحافظ عمى دكرىا كناقد بن اء كايجابي .4
مو، كأف تسيـ في التغيير االجتماعي كالثقافي عرض أىداؼ المجتمع كثقافتو كقي .5

 .كاالقتصادم النافع

                                                           

 (.3سعيد، عالقة مستكم األداء الميني بأنماط الدافعية)ص (1)
 (.4محمد، تقكيـ نظاـ الشكاكل في مكتب المفتش العاـ: دراسة كصفية تحميمية)ص (2)
 اإلعالمية؟)مكقع إلكتركني(. الطكيسي، ماىي المينية (3)



051 

التعبير عف كظيفتيا الرقابية كالتعبير عف الرأم العاـ، كالتكازف بيف صياغة الرأم العاـ  .6
 كالتعبير عنو.

دامة تأىيميـ .7  .                                                        تطكير كفاءة العامميف لدييا كضماف استمرار كا 
 .يا كتكظيفيا في تطكير األداءالتطكير المستمر كاالستفادة مف التكنكلكج .8
خمؽ صالت تفاعمية مستمرة مع الجميكر؛ مف خالؿ التفاعؿ المباشر كغير المباشر،  .9

 .كالردكد، كخمؽ النقاشات العامة، كصياغة التعدد، كالتكافؽ المجتمعي في الكقت نفسو
   .الحضكر كاالستمرار، كالقدرة عمى المنافسة  .10

 
 :كالصحفييف صحافةانعكاس العدكاف عمى ال -ح

 مدخؿ:

، 1967العاـ  عمدت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي منذ احتالليا لألراضي الفمسطينية في      
 .(1)تضييؽ الخناؽ عمى الصحافة الفمسطينيةإلى كضع العراقيؿ ك 

كبالرغـ مف عدـ االستقرار السياسي عمى الساحة الفمسطينية كاستمرار االحتالؿ 
ـ الفمسطيني اعتبر أداة ميمة في معادلة الصراع بيف الفمسطينييف اإلسرائيمي، إال أف اإلعال

، (2)كاإلسرائيمييف، كقد شكؿ كجكد االحتالؿ كعدـ قياـ دكلة فمسطينية جممة مف الظركؼ المعقدة
فكاف الصراع السياسي كالعسكرم مف أىـ مالمح العالقة بيف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي كجميع 

  .(3)بما فييا المؤسسات اإلعالمية قطاعات الشعب الفمسطيني

                              ن       ن                                     كقد شيدت السنكات األخيرة تزايدا  ممحكظا  في االنتياكات اإلسرائيمية ضد الصحفييف 
في قطاع غزة، األمر الذم ىدد بنية اإلعالـ الفمسطيني كالمرتكزات التي تقكـ عمييا حرية 

لتي تجرم داخؿ العمؿ الصحفي، كبالتالي أضعفت قدرة الصحفييف عمى نقؿ األحداث ا
 . (4)األراضي الفمسطينية

                                                           

 (.012-025الصحافة الرياضية في فمسطيف)صالدلك،  (1)
 (.551حماد كالمدىكف، الحريات اإلعالمية بيف الضكابط الشرعية كالقانكنية)ص (2)

(3) Nossek and Rinnawi. (2003). censorship and freedom of the press under 

changing political regimes : Palestinian Media from Israeli Occupation to the 

Palestinian Authority. 65(2): 183-202. Sage.  
 الشبكة العربية لمعمكمات حقكؽ اإلنساف، بياف بمناسبة اليـك العالمي لحرية الصحافة)مكقع إلكتركني(. (4)
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ا قطاع ـ عمى2014األخير عاـ  اإلسرائيمي كلعؿ العدكاف  لالنتياكات              ن غزة شكؿ نمكذج 
كنشرىا، كأشارت العديد  المعمكمات إلى الكصكؿ كحرية الصحفي العمؿ لحرية كالمعقدة المركبة

ت اإلعالمية كمنازؿ مف مراكز حقكؽ اإلنساف إلى قصؼ كتدمير عدد كبير مف المؤسسا
حتي  ـ، كاستمر8/7/2014الثالثاء  الصحفييف في قطاع غزة أثناء ىذا العدكاف الذم بدأ يـك

 .  (1)ـ27/8/2014األربعاء 

ككاف مف الكاضح أف ما تمارسو قكات االحتالؿ اإلسرائيمي مف اعتداءات عمى 
حممة منظمة لعزؿ  الصحافة، بما فييا تيديد السالمة الشخصية لمصحفييف، ىي جزء مف

األرض الفمسطينية المحتمة عف باقي أرجاء العالـ، كلمتغطية عمى ما تقترفو مف جرائـ بحؽ 
ـ، 2014المدنييف، كقد بمغت ذركة تمؾ االعتداءات خالؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

ؼ حيث ارتكبت جرائـ حرب بحؽ الصحفييف، بما في ذلؾ جرائـ القتؿ العمد، كجرائـ قص
 .(2)المنشآت كالمكاتب اإلعالمية

 كيمكف تبياف ىذا الثر مف خلؿ المحاكر اآلتية:
  اإلعلمية: كالمؤسسات لمصحفييف الستيداؼ المباشر -   ن أكل  

استيدفت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ العدكاف الحربي عمى قطاع غزة الصحفييف 
ي بشكؿ عاـ، بما في ذلؾ االستيداؼ كالمؤسسات اإلعالمية كالعامميف في الحقؿ اإلعالم

المباشر لمصحفييف بالقصؼ ما تسبب في قتميـ أك اصابتيـ بجركح، أك قصؼ مقرات 
مؤسسات صحفية أك السيارات التي يتنقمكف بيا كمعداتيـ بالرغـ مف كضكح الشارة التي 

صحفيكف، يضعكنيا سكاء عمى مالبسيـ، أك مركباتيـ، أك مقراتيـ، كالتي تظير بكضكح أنيـ 
 .(3)أك عاممكف في مجاؿ اإلعالـ

       ن                              ( صحفيا  خالؿ تأديتيـ لعمميـ الميني في 17استشياد )كقد أسفرت تمؾ الجرائـ عف 
تغطية ما اقترفتو قكات االحتالؿ بحؽ المدنييف في قطاع غزة، منيـ الصحفي اإليطالي" 

                                                           

اإلنساف كالمركز الفمسطيني لحقكؽ مؤسسة الحؽ كمركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف كمؤسسة الضمير لحقكؽ  (1)
اإلنساف، العدكاف في أرقاـ: يكثؽ حصيمة الضحايا كالخسائر المادية التي لحقت بالمدنييف كممتمكاتيـ 

عمى أيدم قكات االحتالؿ اإلسرائيمي أك في  4102اب   45تمكز حتى  1خالؿ الفترة مف 
 (.3مكاجيتيا)ص

 (.52ـ)ص4102تقرير السنكم لمعاـ المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، ال (2)
المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، تكثيؽ انتياكات قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ الطكاقـ الصحفية  (3)

 .)95)ص4101مارس 30-4102أبريؿ 0العاممة في األرض الفمسطينية المحتمة 
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التي استيدفت        ن         ن                  ( صحفيا  فمسطينيا  جراء أعماؿ القصؼ 58سيمكني كاميمي"، كما أصيب )
      ن ( منزال  32مكاتب إعالمية أك منشآت مدنية خالؿ قياميـ بعمميـ الميني، كما تـ تدمير )

لصحفييف فمسطينييف خالؿ العدكاف عمى قطاع غزة، بعضيا دمر بشكؿ كمي، كالبعض اآلخر 
( مؤسسة صحفية بشكؿ كمي أك جزئي خالؿ العدكاف، كيضاؼ 21بشكؿ جزئي، كتـ تدمير )

مميات التشكيش المنظـ كقطع بث الفضائيات الفمسطينية كمحطات اإلذاعة المحمية إلى ذلؾ ع
المختمفة، كبث رسائؿ التيديد كالكعيد لممدنييف عمى ترددات الفضائيات الفمسطينية كاإلذاعات 

 .(1)المحمية
 إجراءات جيش الحتلؿ التي كاف ليا بالغ الثر عمى أداء اإلعلـ الفمسطيني:  -     ن ثانيا  

د تعمد جيش االحتالؿ اإلسرائيمي كعبر إجراءاتو العسكرية الفاشية الممنيجة عرقمة لق
أم جيكد أك نشاطات تقـك بيا كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية لنقؿ حقيقة ما يجرم في األراضي 
الفمسطينية المحتمة عمى يد اآللة الحربية اإلسرائيمية ضد المدنييف الفمسطينييف كممتمكاتيـ، كقد 

 (2)بعض تمؾ اإلجراءات باآلتي: تمثمت

 مف كغيرىا الككاالت اإلخبارية كطكاقـ الصحفييف غزة أماـ قطاعقكات االحتالؿ ل اغالؽ -1
 الصحفييف مف ألم يسمح لـ شركعيا بالعدكاف، حيث فكر الدكلية، اإلعالمية المؤسسات

لجرائـ التي ، ككاف ىذا اإلجراء مف أجؿ حجب حقيقة ما يجرم كالتغطية عمى اغزة دخكؿ
 ترتكب.

الثابتة، مما عطؿ االتصاؿ بيف المؤسسات الصحفية في القطاع  اليكاتؼ مقاسـ استيداؼ -2
 كالعالـ الخارجي.

الذم أدم  األمر الكقكد، إمدادات ككقؼ الكيربائي، تكزيع التيار لشبكة المنظـ االستيداؼ -3
     ن تحدي ا شكؿك  اطؽ كالمحافظاتإلى انقطاع كبير في التيار الكيربائي عف العديد مف المن

المحمية،  كاإلذاعات اإلخبارية، كالككاالت اإلعالمية، كالمؤسسات الصحفييف، كاجو      ن إضافي ا
             ن شكؿ ذلؾ تحديا  كما   الصعكبة، بالغة ميمة الحي كالبث كالنقؿ التصكير حيث كاف

رساؿ النشر كمدم تمكنيا مف لمصحافة اإللكتركنية       ن إضافيا    .نياإللكترك  البريد        كا 
                                                           

الصحفيكف خالؿ الحرب عمى غزة  مكقع ككالة األنباء الفمسطينية كفا، االنتياكات التي تعرض ليا (1)
 ـ)مكقع إلكتركني(.4102

        ن    أنظر كال  مف: (2)
 (.35حماد، أثر الحصار اإلسرائيمي عمى كسائؿ اإلعالـ في قطاع غزة)ص -

 (.23أبك شنب، اإلعالـ الفمسطيني: تجاربو كتحدياتو )ص -
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 نقص مف المحمية، كاإلذاعات المختمفة، كالفضائيات، األنباء ككاالت عانت العديد مف -4
 في أجبرت العدكاف، كالتي خالؿ العاممة لطكاقميا كالحاجات اإلنسانية الغذاء إمدادات
كالتنقؿ، كفي كثير مف  الحركة بسبب خطكرة مقراتيا داخؿ المبيت عمى األحياف مف كثير

 . رل المجكء إلى أماكف بديمة بسبب استيداؼ مقارىااألحياف األخ

قتؿ كاصابة  كتعمد اإلنساني، الدكلي القانكف بمكجب التزاماتيا االحتالؿ مف تحمؿ قكات -5
 الصحفييف، كاستيداؼ مؤسساتيـ كأماكف عمميـ. فييـ بمف المدنييف

كانت تضع شارات  تعمدت قكات االحتالؿ أثناء العدكاف استيداؼ سيارات الصحافة التي -6
كاضحة، مما أدم في كثير مف األحياف إلى مقتؿ كاصابة العديد مف الصحفييف كالطكاقـ 

 العاممة معيـ. 

منع المؤسسات اإلعالمية الفمسطينية قبؿ الحرب كاثنائيا، مف إدخاؿ المعدات، كالتجييزات  -7
ف متطمبات العمؿ الصحفية الالزمة، مثؿ معدات البث، كالتصكير، كالطباعة، كغيرىا م

الصحفي، حيث تأتي ىذه القرارات، كاإلجراءات التي تتخذىا سمطات االحتالؿ ضمف 
السياسة اإلسرائيمية اليادفة إلى تكبيؿ اإلعالـ الفمسطيني كمنعو مف إيصاؿ رسالتو 

 اإلعالمية. 

 زمةالال كاألكراؽ األحبار، في الحاد النقص بسبب النشر، كالطباعة، أعماؿ تكقؼ معظـ –8
غزة، ككاف ذلؾ بسبب الحصار  قطاع دخكليا إلى االحتالؿ قكات منعت أف بعد لمطباعة،

 المشدد مف قبؿ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.

كالمؤسسات  الصحفييف، عمؿ عمى مباشر بشكؿ منع دخكؿ الكقكد كالمحركقات، أثر  -9
تسمح إال بإدخاؿ كميات محدكدة مف اإلعالمية، حيث أف حككمة االحتالؿ اإلسرائيمي ال 

لمطكاقـ الصحفية، كقيد مف   حقيقية مشكمةك              ن                             ن الكقكد يكميا  إلى القطاع، كىك ما خمؽ تحديا ،
األحداث، كما أف النقص في الكقكد كاف لو تأثير  مسرحل الكصكؿ عمى كقدرتيا ،حركتيا

انقطاع التيار  عمى قدرة تمؾ المؤسسات عمى تشغيؿ مكلدات التيار الكيربائي؛ بسبب
الكيربائي المستمر الناتج عف استيداؼ قكات االحتالؿ لشبكات الكيرباء كتدميرىا، األمر 

 البث المؤسسات، عمى تأميف تمؾ  قدرة الذم كاف لو أثر كبير كانعكاس مضاعؼ عمى
 لممجازر التي يرتكبيا جيش االحتالؿ ضد المدنييف في القطاع.  الحي كالمباشر
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مى البث التمفزيكني، حيث تزايدت ىذه الظاىرة التي تسببيا طائرات التشكيش ع -10
االستطالع اإلسرائيمية أك الطائرات دكف طيار، بحيث تشكش عمى أجيزة استقباؿ األقمار 

أصبحكا ال يشاىدكف أم  الصناعية ك التمفاز، لدرجة أف المكاطنيف الفمسطينييف في القطاع
 ابعة المكاطنيف لألحداث بمف فييـ الصحفيكف.قناة فضائية، مما أثر عمى درجة مت

 (1)ـ عمى أداء الصحافة المطبكعة2014     ن                                 ثالثا : انعكاسات العدكاف اإلسرائيمي عاـ 

ضعؼ  رغـ متقنة كحرفية عالية بمينية العدكاف خالؿ الفمسطيني اإلعالـ تميز      
 الكيربائي انقطاع التيارك  اإلسرائيمي االستيداؼ قسكة مف كاجيتو التي كالصعكبات اإلمكانيات
 ليا تعرض التي الكبيرة كالمخاطر التنقؿ، كصعكبة كاالنترنت كالنقالة األرضية كاالتصاالت
 .يكما مف العدكاف كخمسيف كاحد طكاؿ اإلعالميكف

 خاصة في كبيرة صعكبات     ن يكما   كخمسيف كاحد في المطبكعة الصحافة كاجيت كقد
 خطكرة بسبب تكزيع األعداد عمى القدرة كعدـ كبيرة، بسرعة كتكاتره لكثرتو الحدث مالحقة
 في العمؿ مف المطابع أصحاب تخكؼ بسبب طباعتيا تكقؼ ثـ األرض عمى األمني الكضع
  .متأخر كقت

 ـ.2014عدكاف خلؿ المطبكع اإلعلـ أداء عمى عامة نظرة -1

 طاع عماالق عمى األخير لمعدكاف تغطيتيا في      ن كبيرا        ن تطكرا   المطبكعة الصحافة شيدت
 انقطاعيا رغـ بدقة أكبر الصكرة نقؿ مف تمكنت أنيا حيث مف السابقة، الفترات في عميو كانت
 عميو ما أدل الذم بطاقميا                ن العمؿ إلكتركنيا   كاصمت حيث      ن تماما ، تتكقؼ لـ كلكنيا الطباعة، عف

 مف اثاألحد تغطية أك الحدث لمكقع كالكصكؿ الحركة في إمكانيتو كمدل كمكقعو طاقتو حسب
 .الخاصة منطقتو

 الناقؿ لممعاناة بشقييا الصكرة نقؿ عمى المطبكعة الصحافة ضمنو كمف اإلعالـ كعمؿ
 .كالمينية الكعي مف عالية بدرجة الداخمية الجبية كتعزيز    ن معا   كالصمكد

 األجنبي ثقة اإلعالـ اكتساب الفمسطينية الصحفية كالصكرة الفمسطيني اإلعالـ كاستطاع
 الصحفية الصكرة كأثبتت لمجبية الداخمية، كحدة عنصر شكؿ كما اإلسرائيمية، كرةالص كمنافسة

                                                           

ـ 4102مي عمى قطاع غزة المكتب اإلعالمي الحككمي، تقييـ األداء اإلعالمي خالؿ العدكاف اإلسرائي (1)
 (.1-3)ص ص 
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 كفضح اإلسرائيمية لمدعاية     ن شرسا         ن منافسا   كانت حيث كممارساتو االحتالؿ فضح عمى قادرة أنيا
 .الكاذبة سياساتيا

 .(2) (1)ـ2014المطبكع أثناء عدكاف  اإلعلـ كاجييا كمشاكؿ معيقات -2

 صعيد عمى خاص، نجاحات كاسعة بشكؿ المطبكع كاإلعالـ عاـ، ؿبشك اإلعالـ حقؽ
األحداث  اخر عمى المكاطف كاطالع االحتالؿ، ممارسات كفضح الجبية الداخمية، تمتيف

اإلعالـ  أف إال الكاذبة، اإلسرائيمي دعاية االحتالؿدحض  في    ه ىاـ      ه دكر   لو ككاف كالتطكرات،
 عمى     ن سمبا        أثر ت التي المعيقات مف     ن عددا   كاجو قد ةاإلعالمي الحقكؿ باقي مثؿ مثمو المطبكع
 مف أىميا: عممو،

لمتنقؿ بكسائؿ  الصحفييف بعض دفع مما الحدث، لمكاكبة آلخر مكاف مف التنقؿ صعكبة .1
 أم أك استخداـ أخرل،       ن أحيانا   بالمكاطنيف الخاصة المكاصالت استخداـ أك       ن أحيانا ، بدائية
 .متكافرة مكاصالت كسيمة

الصحؼ،  طباعة عمى العمؿ عف غزة قطاع في العاممة المطابع أصحاب عدـ تمكف .2
كبسبب عدـ تكفر المكاد  المطابع، ليذه اإلسرائيمي االستيداؼ مف الخكؼ بسبب كذلؾ

 يكف لـ األرض الكضع عمى أف جانب إلى الخاـ مثؿ الكرؽ كاألحبار كقطع غيار اآلالت،
 .(3)طباعتيا حاؿ في      ن كرقيا   الصحيفة بتكزيع يسمح

 .األحياف مف الكثير في االتصاؿ كشبكات الكيربائي، التيار انقطاع .3

العدكاف اإلسرائيمي  قكة إلى يعكد كذلؾ لحظة، أم في كالقصؼ المكت مظمة تحت العمؿ .4
 .القطاع عمى الشرس كالعنيؼ

 عمى مالحقة اإلعالمييف مقدرة عدـ إلى أدل تكقؼ، دكف الضحايا كتجدد األحداث كثرة .5
 .جديد ىك ما كؿ

     ن كميا   تكف مناسبة لـ لكنيا الصحفية، المؤسسات مف لكثير اإلعالمية الخطط كضع رغـ .6
 .العدكاف في بداية كاضحة الرؤية تكف لـ حيث األحداث، كتسارع الفترة لطكؿ     ن نظرا  

                                                           

ـ 4102المكتب اإلعالمي الحككمي، تقييـ األداء اإلعالمي خالؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة  (1)
 (.1-3)ص ص 

 . (ـ11/2/2017قابمو: محمد ثابت، )مقابمة ىاتفية،  كساـ عفيفة: مدير مؤسسة الرسالة لإلعالـ،( (2
 . (ـ11/2/2017قابمو: محمد ثابت، )فية، ( ىيثـ عميرة، مقابمة ىات(3
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 كخاصة أدكات كأجيزة، معدات مف الصحفي تأميف كعناصر المكجستي الدعـ تكافر عدـ .7
 .كالسالمة الحماية

 لرسالتو اإلعالمية، أدائو عف األحياف بعض في      ن عائقا   لمصحفي االجتماعي لكضعا شكؿ .8
 كتأميف القطاع حماية في مكاطف أم مثؿ مثمو كاىمو عمى ممقى كاف الصحفي إف حيث

 .(1)اإلعالمية رسالتو نقؿ كطمأنتيـ، كرعايتيـ، اضافة لدكره في كتثبيتيـ، عائمتو،

 في          ن كشكؿ ضعفا   الصحفي أربؾ المجازر كبشاعة اإلنسانية القصص مف الكثير تشابو .9
 .التغطية تنكيع عمى قدرتو

           ن الصحؼ نظرا   بعض في آلخر مكاف مف التنقؿ ككثرة العمؿ، مقرات في األماف ضعؼ 10
 .كالمسؤكليف الصحفي بيف التكاصؿ كصعكبة مقراتيا، الستيداؼ

 أعاؽ مما ؛)كاةى(لمؤسسات المنتميف الصحفييف، غير تزاحـ عمؿ الصحفي مع العديد مف 11
مراكز عمؿ الصحفييف المجيزة في  تحكؿ بعض أف كما ميني، الصحفي بشكؿ عمؿ

 قمؽ كأصبح ىناؾ الصحفي، العمؿ      ن كثيرا   النازحيف عطؿ إلى أماكف إليكاء المستشفيات
 .المكاطنيف بعض الصحفية مف قبؿ  التغطية كتشكيش عمى المعدات عمى

      ن        خصكصا  المنتمي الصحفي كالمصكر حفيالص عمى     ن عبئا   يشكؿ كاف الحر الصحفي 12
 رجاؿ بعض مما دفع التغطية، كأماكف المشافي في        ن ازدحاما   شكؿ حيث إعالمية، لمؤسسة
 التابع كالصحفي الصحفي الياكم بيف يفرقكا التغطية، كلـ مف الصحفييف بعض منع األمف

 .التغطية في الكطنية رسالتيا لدييا إعالمية لمؤسسة

 مغمكطة لبعض تغطية إلى أدل ينشركه، لما متابعة أك رقابة دكف جانباأل الصحفييف كثرة 13
 .ظيكرىا كالمينية مف الكاجب يكف لـ التي الصكر بعض كنشر األخبار

 

 

 

 

                                                           

 . (ـ11/2/2017قابمو: محمد ثابت، )، مقابمة ىاتفية، أحمد الككمي: محرر في صحيفة الرسالة( (1



 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصؿ الرابع
نتائج الدراسة الميدانية إلدارة المؤسسات 
الصحفية الفمسطينية أثناء أزمة العدكاف 

ـ7103اإلسرائيمي عمى غزة عاـ   
 

 

 

 

 

 

 



011 

 الفصؿ الرابع
نتائج الدراسة الميدانية إلدارة المؤسسات الصحفية الفمسطينية أثناء أزمة العدكاف 

ـ7103اإلسرائيمي عمى غزة عاـ   
 

 مقدمة:
                    ن                                             يتضمف ىذا الفصؿ عرضا  لنتائج الدراسة، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة 

تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ  كفرضيات الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة كالتي
إدارة المؤسسات الصحفية الفمسطينية أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي فقراتيا، بيدؼ التعرؼ عمى"

ة عمى ي، دراسة تطبيق"ـ كانعكاسيا عمى األداء الميني لتمؾ المؤسسات4102عمى غزة عاـ 
 الصحؼ كالمجالت الفمسطينية. 

صائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة، إذ تـ لذا تـ إجراء المعالجات اإلح 
 Statistical Package for the"استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية" 

Social Sciences (SPSS)" لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا ،
 الفصؿ. 
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 المبحث الكؿ
 لدراسةخصائص عينة ا

        النكع:   -   ن أكلن 
 النكعتكزيع عينة الدراسة حسب  :(4.1جدكؿ )

 %المئكية النسبة العدد النكع
 12.1 35 ذكر
 41.1 03 أنثى

 011.1 20 المجمكع

 

2.0               يبػيف جػدكؿ رقػـ ) 12.1 )          مػػا نسػبتو      ( أف     مػػا   ك          الػذككر،    مػف   ىػـ                    %( مػف عينػة الدراسػػة 
41.1 )      نسبتو     .           ىـ مف اإلناث   %( 

       الجياز                             ن                               ه النسبة جاءت متكافقة تقريبان مع النسبة الرسمية التي أكردىػا                كيالحظ ىنا أف ىذ
4104         فػي العػاـ                           المركزم لإلحصػاء الفمسػطيني   45.4                              ، كالتػي أكػدت عمػى أف مػا نسػبتة ) (1 )ـ    )%   

13.5                                       مف الصحفييف في فمسطيف مف اإلناث، مقابؿ )                %( مف الذككر.

                          اإلعػػالـ الفمسػػطيني، كلكنػػو لػػـ                                                    كتػػدلؿ النتػػائج عمػػى تنػػامي دكر المػػرأة الػػكظيفي فػػي قطػػاع 
                                                                               يرتػػؽ لمنسػػب المطمكبػػة، كخاصػػة فػػي مكاقػػع صػػنع القػػرار فػػي المؤسسػػات الصػػحفية الفمسػػطينية، 
                                                                            كذلػػؾ يرجػػع إلػػى طبيعػػة العمػػؿ الصػػحفي الػػذم يحتػػاج إلػػى كقػػت كجيػػد كمخػػاطرة فػػي كثيػػر مػػف 

       ممػػكركث            ن                                                           األحيػػاف نظػػران لمكاقػػع السياسػػي كاألمنػػي فػػي فمسػػطيف كخاصػػة فػػي قطػػاع غػػزة، ككػػذلؾ ل
                                                الثقافي الذم يفضؿ عدـ عمؿ المرأة في ذلؾ المجاؿ.

 

 

 
 

                                                           

الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، بياف صحفي بمناسبة يـك المرأة العالمي الذم يصادؼ   (1)
 ـ)مكقع إلكتركني(.5/3/4102
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                 المؤىؿ العممي:  -     ن ثانيان 
 المؤىؿ العمميتكزيع عينة الدراسة حسب  :(4.2جدكؿ )

 %المئكية النسبة العدد المؤىؿ العممي
 51.5 30 بكالكريكس 
 43.1 04 ماجستير

 2.5 1 دبمـك
 1.2 3 دكتكراه
 011 20 المجمكع

2.4                 تػػػػػائج الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )      تشػػػػػير ن 51.5    أف )       ( إلػػػػػى              يحممػػػػػكف درجػػػػػة               مػػػػػف المبحػػػػػكثيف   %( 
43.1  ك)              البكػػالكريكس،  2.5 )        مػػا نسػػبتو  ك                         يحممػػكف درجػػة الماجسػػتير،        مػػنيـ  %(                %( يحممػػكف درجػػة 

1.2 )                     الػػػدبمكـ، بينمػػػا نسػػػبة                           بجمػػػع النسػػػبتيف يتبػػػيف أف مػػػف     ، ك                  مػػػف حممػػػة الػػػدكتكراه           مػػػف العينػػػة    %(
42.2 )                             سػتير كدكتػػكراه(، تبمػغ نسػبتيـ         لعميا)ماج                        يحممػكف شػيادات الدراسػات ا       ن مؤشػػران         كىػك يعػد     %(، 

                                                                                 ، فكجكد ىذه النسبة مػف الدراسػات العميػا مػف الطبيعػي أف يػؤدم إلػى االرتقػاء بالمؤسسػة مػف     ن جيدان 
              ككيفيػػة مكاجيػػة                                                                     خػػالؿ االسػػتعانة بمػػا لػػدييـ مػػف خبػػرات منيجيػػة، كعمميػػة، كمعرفيػػة، فػػي اإلدارة ،

2.5                     ائج إلػػى أف مػػا نسػػبتو )                         ، كفػػي المقابػػؿ، أشػػارت النتػػ      األزمػػات                          %( كػػانكا مػػف الحاصػػميف عمػػى 
(، كىػػػي نسػػبة ال يسػػػتياف بيػػػا، خاصػػة إذا مػػػا عرفنػػػا أنيػػػا                                                                                   شػػيادات أقػػػؿ مػػػف البكػػالكريكس )دبمػػػـك
         ن                                                                     تشػػػكؿ جػػػزءان ممػػػف يتبػػػكؤف مراكػػػز قياديػػػة فػػػي المؤسسػػػات الصػػػحفية الفمسػػػطينية فػػػي قطػػػاع غػػػزة، 

                         ن       ن     سػػتقطاب قيػػادات مؤىمػػة عمميػػان كمينيػػان، أك                                              كبالتػػالي يجػػب أف يػػتـ تقمػػيص ىػػذه النسػػبة مػػف خػػالؿ ا
                                                                                 تطكير قدرات تمؾ الفئة مف األفراد مف خالؿ بػرامج تدريبيػة مكثفػة الكسػابيـ ميػارات متخصصػة 

                      في المجاالت ذات الصمة.
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               سنكات الخبرة:   -     ن ثالثان 
 سنكات الخبرةتكزيع عينة الدراسة حسب  :(4.3جدكؿ )

 %المئكية النسبة العدد سنكات الخبرة
5- 01 41 32.4 
00- 01 02 41.1 
 01.1 2 سنكات فأقؿ 1
05- 41 2 1.5 

 1.5 2  41أكثر مف 
 011 20 المجمكع

 

32.4 )        ما نسبتو    أف                       يتضح مف الجدكؿ السابؽ                       لػدييـ خبػرة تتػراكح مػا               مف المبحػكثيف،     %(
01    إلػػى   5    بػيف  41.1               بينمػػا مػا نسػػبتو)        سػنكات،    00       مػا بػػيف                           %( مػنيـ لػػدييـ خبػرة تتػػراكح  01  ى   إلػػ     
01.1 )          كمػا نسػبتو      سنة،   1.5 )        مػا نسػبتو  ك              سػنكات فأقػؿ،  1           لػدييـ خبػرة    ،  %(                   لػدييـ خبػرة تتػراكح    %( 
05       ما بيف  41    إلى    1.5 )         ما نسبتو   ك       سنة،   40           لدييـ خبرة    %(              سنة فأكثر.   

01-5                                                      كيالحػػظ أف أعمػػى النسػػب ىػػػي لمػػف سػػنكات خبػػرتيـ تنحصػػػر مػػا بػػيف )         ( سػػػنكات 
32.4       بكاقػػع )  00                   %(، كلمفئػػة مػػػا بػػيف ) -01 41.1           سػػنة بكاقػػػع )   (                             %(، بمعنػػي أف مجمػػكع الفئتػػػيف 

55.1               يمثؿ ما نسبتو )                          ، كيعػزم ذلػؾ إلػى أف أغمػب                                سبة مرتفعة مقارنة بالفئات األخػرل        %( كىي ن
                                                                                     الذيف يحتمكف مكاقع قياديػة ىػـ مػف فئػة الشػباب الػذيف تمكنػكا مػف شػؽ طػريقيـ كاكتسػاب خبػراتيـ 

                                     ي مػػرت بيػػا األراضػػي الفمسػػطينية كخاصػػة فػػي                    ن                        فػػي سػػكؽ العمػػؿ تزامنػػان مػػع األحػػداث المتعاقبػػة التػػ
4111    عػاـ                ن                 اع غزة ابتداءن مف انتفاضة األقصػى  قط                                           ـ، كلغايػة اآلف، حيػث كانػت تمػؾ الفتػرة غنيػة 

                                    االحتكػػاؾ بأكسػػاط الصػػحافة األجنبيػػة التػػي                                رب، كأتيحػػت الفرصػػة لتمػػؾ الكػػكادر                 بالعديػػد مػػف التجػػا
دراكيػػػا                                                 كانػػت تتكاجػػػد بشػػػكؿ مسػػتمر بيػػػدؼ تغطيػػػة األحػػداث، كمػػػا كػػػا                                 ف لمجامعػػات الفمسػػػطينية كا 

                                                                           أىميػػة اإلعػػالـ دكر كبيػػر فػػي تخػػريج مئػػات الصػػحفييف فػػي العديػػد مػػف التخصصػػات، كأسػػيمت ب
                نخػراط مباشػرة فػي                                لنامي بخبرات مؤىمة قادرة عمػى اال                                في رفد القطاع الصحفي الفمسطيني ا      كذلؾ

           سكؽ العمؿ.
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                 المركز الكظيفي:   -     ن رابعان 
 الكظيفيالمركز راسة حسب تكزيع عينة الد :(4.4جدكؿ )

 %المئكية النسبة العدد المركز الكظيفي
 33.3 01 رئيس قسـ 

 01.5 2 محرر مسئكؿ
 03.1 1 عضك مجمس إدارة

 2.5 1 أخرل
 1.5 * 2 رئيس تحرير

 1.2 * 3   رئيس مجمس إدارة
 1.2 3 مدير تحرير

 1.2 3 سكرتير تحرير
 011 20 المجمكع

  (1)يفة الستقلؿ ىك نفسو رئيس التحرير، كقاـ بتعبئة الستبانة كرئيس تحريررئيس مجمس إدارة صح* 

 (2)يعتبر منصب مدير عاـ كرئيس تحرير في صحيفة فمسطيف ذم مرجعية كاحدة غير منفصمة* 

 

، كما نسبتو قساـىـ مف رؤساء األ مف المبحكثيف %(33.3) تبيف أف ما نسبتو
، اإلدارة مجالسمف أعضاء ىـ %( 03.1)ما ما نسبتو بين ىـ مف المحرريف، منيـ %(01.5)

%( ىـ مف رؤساء 1.5) وتنسب ، كماخرلأ كظيفية مراكز ىـ ممف يشغمكف%(2.5)كما نسبتو 
في رؤساء مجالس إدارة،  مف أفراد العينة ىـ مف %(1.2)، كفي المقابؿ فإف ما نسبتو التحرير
ة سكرتاريا التحرير نسب جاءت متطابقة مع كالتي%( ىـ مف مدراء التحرير، 1.2) وتنسب ما حيف
 .    ن أيضا  %( 1.2) بكاقع

كتعد ىذه النسب إلى حد ما منطقية إذا ما قكرنت بنسبة العامميف في تمؾ المؤسسات، 
حيث إف مف الطبيعي أف تفكؽ أعداد رؤساء األقساـ عدد مدراء التحرير ككذلؾ سكرتاريا 

دارية تتبع ىيكؿ تنظيمي التحرير، أك أعضاء مجالس اإلدارة ككف تمؾ ا                                          لمراكز إشرافية كا 
 متسمسؿ، تتدرج فيو مكاقع المسئكلية مف األعمى إلى األسفؿ.

                                                           

 ـ(.4105أكتكبر 5رئيس تحرير صحيفة االستقالؿ، محمد ثابت)اتصاؿ شخصي:  -أ. خالد صادؽ  (1)
 ـ(.4105أكتكبر 5مدير عاـ كرئيس تحرير صحيفة فمسطيف، محمد ثابت)اتصاؿ شخصي:  -أ. إياد القرا  (2)
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        العمر:   -     ن خامسان 
 العمرتكزيع عينة الدراسة حسب  :(4.5جدكؿ )

 %المئكية النسبة العدد العمر
 15.2 42     ن عاما   21 -30
 40.1 00     ن     عاما  فأقؿ 31
 00.5 5     ن      عاما  فأكثر 25
 2.5 1     ن عاما   21 -20

 011.1 20 المجمكع
 

15.2 )                تبػػػيف أف مػػػا نسػػػبتو  30    بػػػيف                          مػػػف المبحػػػكثيف تقػػػع أعمػػػارىـ    %(    –  21       ، كمػػػا     ن عامػػػان   
40.1 )       نسػػبتو  31                    ى         مػػف المبحػػكثيف لػػـ تتعػػدى أعمػػارىـ    %(  00.5 )       نسػػبتو   مػػا       ن           عامػػان، فػػي حػػيف أف     )%   
25       عمارىـ      ممف أ 2.5 )             ، كما نسبتو    ن      عامان فأكثر   20               أعمارىـ ما بيف        تتراكح    %(    –  21   .   ن امان  ع  

30                  كيتضح أف الفئة مف  -21 15.2    ن                         عامان، احتمت أعمي نسبة بكاقع )                     %( كىذا يشير إلى 
                                                                                    أف الغالبية العظمى مف أفراد العينة ىـ في سف الشباب كىي سػف العطػاء كاإلنجػاز، كفػي الكقػت 

   يػة                                             عتػداؿ، كذلػؾ ميػـ لعمميػة اتخػاذ القػرارات اإلدار                                في مرحمػة عمريػة تتميػز بالنضػج كاال        نفسو ىـ 
                                                                                 كغيرىػػا مػػف القػػرارات ذات العالقػػة بػػإدارة األزمػػات كحسػػف التصػػرؼ فػػي المكاقػػؼ الطارئػػة أك فػػي 

                 ظركؼ عدـ التأكد.
 

                    الدكرات التدريبية:   -     ن سادسان 
 الدكرات حصكليا عمى تكزيع عينة الدراسة حسب :(4.6جدكؿ )

 %المئكية النسبة العدد الدكرات
 25.0 22 حصؿ عمى دكرات
  3.2 4 راتلـ يحصؿ عمى الدك 

 011.1 20 المجمكع
 

25.0 )          مػػا نسػػبتو        بػػيف أف ت           مػػا نسػػبتو   ك                                        مػػف المبحػػكثيف حصػػمكا عمػػى دكرات تدريبيػػة،   %( 
( 3.2                              لـ يحصمكا عمى دكرات تدريبية.   %( 
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                                     ن                                       كىػػذه النتيجػػة تشػػير إلػػى أف ىنػػاؾ اىتمامػػان مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة بالحصػػكؿ عمػػى دكرات 
                                      لصػػحفية عمػػى صػػقؿ ميػػاراتيـ كاكتسػػاب معػػارؼ                                        تدريبيػػة، كيمكػػف تفسػػير ذلػػؾ بحػػرص الكػػكادر ا

                            ن                                                      جديػػػدة تػػػؤىميـ لسػػػكؽ العمػػػؿ نظػػػران لممنافسػػػة الكبيػػػرة المتعمقػػػة بالحصػػػكؿ عمػػػى كظػػػائؼ جديػػػدة أك 
                                                                         تحسػػػيف المسػػػتكم الػػػكظيفي كالحصػػػكؿ عمػػػى ترقيػػػات معينػػػة، كذلػػػؾ فػػػي ظػػػؿ محدكديػػػة الفػػػرص 

                   ؽ أماـ االؼ الشباب.                                                            الكظيفية في قطاع غزة نتيجة الحصار كالتضييؽ األمني كانعداـ األف
 

                                     الدكرات التدريبية التي حصمكا عمييا:   -     ن سابعان 
 (N=49)مجمكع الدكرات التي حصمكا عميياتكزيع عينة الدراسة حسب  :(4.7جدكؿ )

 %المئكية النسبة العدد الدكرات التي حصؿ عمييا
 %13.1 35 ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ

 %53 30 إدارة األزمات
 %11 41 يجيالتخطيط االسترات
 %30 01 الكقاية كالسالمة

 %02 1 أخرل

 * االجابات مف اختيار مف متعدد
 

2.1                                  تظيػػػر النتػػػائج كمػػػا كردت فػػػي جػػػدكؿ رقػػػـ)             13.1         مػػػا نسػػػبتو)    أف   (                مػػػف المبحػػػكثيف   ( %
53                                                         حصمكا عمػى دكرات فػي ميػارات االتصػاؿ كالتكاصػؿ، كأف مػا نسػبتو )           حصػمكا عمػى        مػنيـ، ( %

11 )                   ت، بينمػػػػػػػا مػػػػػػػا نسػػػػػػػبتو                    دكرات فػػػػػػػي إدارة األزمػػػػػػػا                            حصػػػػػػػمكا عمػػػػػػػى دكرات فػػػػػػػي التخطػػػػػػػيط   (  %
30                       االسػػػػتراتيجي، كمػػػػا نسػػػػبتو )                                                 ( حصػػػػمكا عمػػػػى دكرات فػػػػي الكقايػػػػة كالسػػػػالمة، فػػػػي حػػػػيف مػػػػا  %

02      نسبتو)                                     ( قد حصمكا عمى دكرات في مجاالت أخرل. %

                                                                        كيالحػػظ مػػف النتػػائج السػػابقة أف أعمػػى نسػػبة كانػػت لصػػالح دكرات فػػي ميػػارات االتصػػاؿ 
13.1 )     بكاقع         كالتكاصؿ       ن                             نظران لككف تمػؾ النكعيػة مػف الػدكرات                                  مف أفراد العينة، كىي نسبة كبيرة   ( %

                                                                                ضركرية كمطمكبة في كافة مجاالت العمؿ الصحفي كغيره، لمػا ليػا مػف تػأثير عمػى رفػع مسػتكم 
                                                                           ككفػػػاءة كتميػػػز مػػػف يحصػػػؿ عمييػػػا، خاصػػػة ألىميتيػػػا فػػػي المجػػػاؿ الصػػػحفي، كقػػػد يكػػػكف لمكاقػػػع 

                                                               ألمني في قطاع غزة دكر في التكجو لذلؾ النكع مػف الػدكرات، كمػا يتضػح                    االستثنائي الصحفي كا
                                                                                  مػػف النتػػائج أف مػػف حصػػمكا عمػػى دكرات فػػي إدارة األزمػػات احتمػػت نسػػبتيـ المركػػز الثػػاني بكاقػػع 
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( 53                                                                            ، بينمػػا الترتيػػب الثالػػث كػػاف لمػػف حصػػمكا عمػػى دكرات فػػي التخطػػيط االسػػتراتيجي بكاقػػع  ( %
( 11                                                   ن ة عف دكرات االتصاؿ كالتكاصؿ كلكنيا دكرات أكثر تخصصان                       ، كىي دكرات ال تقؿ أىمي ( %

                                                                                كتيػػػتـ بيػػػا األكسػػػاط القياديػػػة التػػػي أدركػػػت ضػػػركرة أف تكػػػكف لػػػدييا ميػػػارات نكعيػػػة تسػػػتطيع مػػػف 
                                                                               خالليػػا التميػػز كالتعامػػؿ مػػع مقتضػػيات الكاقػػع الصػػحفي كاألمنػػي الفمسػػطيني، كضػػركرات البحػػث 

                  اإلمكانيات كالفرص.                                           عف تطكير الذات كتطكير العمؿ في ظؿ محدكدية

 

                  المؤسسة الصحفية:   -     ن ثامنان 
 المؤسسة الصحفيةتكزيع عينة الدراسة حسب  :(4.8جدكؿ )

 %المئكية النسبة العدد المؤسسة الصحفية
 23.0 44 فمسطيف
 41.1 02 الرسالة
 01.1 5 السعادة

 03.1 1 االستقالؿ
 011.1 20 المجمكع

 

23.0 )          ما نسبتو        بيف أف ت  41.1 )            ، بينما نسبة                ارة جريدة فمسطيف           %( ىـ مف إد      مف   ىـ    %( 
01.1                                           إدارة جريػدة الرسػالة، فػي مقابػػؿ أف مػا نسػبتو )                                         %( ىػـ مػػف إدارة مجمػة السػعادة، كمػا نسػػبتو 

( 03.1                                                                               %( ىـ مف إدارة جريدة االستقالؿ، كىذه النتائج تشير بكضكح إلى أف الفػارؽ جػاء بسػبب 
                              صػػػػدكر تمػػػػؾ المطبكعػػػػات، حيػػػػث احتمػػػػت                                               حجػػػـ المؤسسػػػػة كرأس المػػػػاؿ المسػػػػتثمر فييػػػػا، كدكريػػػػة

                              ن                                                  صػػحيفة فمسػػطيف النسػػبة األعمػػى نظػػران لعػػدد العػػامميف بيػػا كصػػدكرىا بشػػكؿ يػػكمي، بينمػػا احتمػػت 
                               ن                                ن              صػػػحيفة االسػػػتقالؿ المركػػػز األخيػػػر نظػػػران لعػػػدد العػػػامميف المػػػنخفض بيػػػا نسػػػبيان كصػػػدكرىا بشػػػكؿ 

                                                     أسبكعي، كىك األمر الذم ال يحتاج لعدد كبير مف العامميف.
 

 

 

 



053 

                التخصص العممي:   -   ن سعان   تا
 التخصص العمميتكزيع عينة الدراسة حسب  :(4.9جدكؿ )

 %المئكية النسبة العدد التخصص العممي
 54.1 34 إعالـ 
 01.1 5 إدارة 

 2.5 1 اداب ما عدا اإلعالـ
 1.5 2 ىندسة 
 2.1 4 أخرل

 011.1 20 المجمكع

 

2.2                    يالحظ مف الجدكؿ رقـ ) 54.1 )          ما نسػبتو    أف   (                          مػف المبحػكثيف متخصصػكف فػي     %(
01.1 )                  اإلعػػػػػالـ، كمػػػػػا نسػػػػػبتو                   بينمػػػػػا مػػػػػا نسػػػػػبتو                                     %( مػػػػػف المبحػػػػػكثيف متخصصػػػػػكف فػػػػػي اإلدارة،

( 2.5                                                                      %( مف المبحكثيف متخصصكف في مجػاالت تنػدرج ضػمف كميػات اآلداب، فػي حػيف أف مػا 
1.5       نسبتو ) 2.1                                  %( متخصصكف في اليندسة، كما نسػبتو )                          %( متخصصػكف فػي مجػاالت )نظػـ 
                  حاسكبية، كتربية(.         معمكمات

                                                                             كتتفؽ تمؾ النتائج التي تضمنيا الجدكؿ السابؽ مع ما تـ طرحو مػف تفسػير فػي الجػدكؿ 
                                                                          (، حيػث اىتمػت الجامعػات الفمسػطينية بتخػريج أعػداد كبيػرة مػف الصػحفييف المتخصصػيف 3     رقـ )

   يػو                                                                                 كتـ تأسيس كميات كأقساـ جديدة لرفد سكؽ العمػؿ الصػحفي المتنػامي كالػذم ظيػرت الحاجػة إل
                                                                                  إلدراؾ االكساط الفمسطينية األكاديمية كغيرىا بضركرة النيػكض بقطػاع اإلعػالـ كتطػكيره الزديػاد 
             ن                                                              أىميتػػو عالميػػان كبغػػرض دحػػض الركايػػة الصػػييكنية كفضػػح ممارسػػات االحػػتالؿ غيػػر األخالقيػػة، 
                                                                               ككذلؾ الزدياد االىتماـ مف قبػؿ بعػض األكسػاط الفمسػطينية، مثػؿ األحػزاب كغيرىػا مػف األكسػاط 

                                                                          لتػػػي اىتمػػػت بيػػػذا القطػػػاع، كىػػػك األمػػػر الػػػذم أسػػػيـ فػػػي زيػػػادة الطمػػػب عمػػػى المتخصصػػػيف فػػػي  ا
                                              المجاؿ اإلعالمي كاستيعابيـ في سكؽ العمؿ الصحفي.
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 المبحث الثاني
  استخداـ المؤسسات الصحفية الفمسطينية لمكظائؼ اإلدارية

 

رؼ عمى ما إذا كانت لمتع كاحدةالعينة مل One Sample T Testاختبار  تـ استخداـلقد   
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عف الدرجة المتكسطة 

 كالكزف النسبي المتكسط الحسابي      ن                                 ( كفقا  لممقياس المستخدـ، كقد تـ احتساب 3)المحايدة( كىي )
 .                     ن     لممجاالت كترتيبيا تبعا  لذلؾ

 

 :المحؾ المعتمد في الدراسة 
الخماسي  مقياس ليكرت في الخاليا طكؿ تحديد تـ فقد الدراسة، في المعتمد محؾال لتحديد

 في أكبر قيمة عمى تقسيمو ثـ (، كمف4=1-5) المقياس درجات بيف المدل حساب خالؿ مف

 (، كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ0.80=4/5أم ) الخمية طكؿ عمى لمحصكؿ المقياس

 كىكذا الخمية، األعمى ليذه الحد لتحديد كذلؾ) صحيح كاحد كىي مقياسال )بداية المقياس في قيمة

 (.42ـ، ص2004) التميمي، :اآلتي الجدكؿ في مكضح ىك كما الخاليا طكؿ أصبح
 يكضح المحؾ المعتمد في الدراسة: (4.10) جدكؿ

 درجة المكافقة الكزف النسبي المقابؿ لو طكؿ الخمية

 جداقميمة  20% -36%مف  1 – 1.80مف 

 قميمة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 

 متكسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 

 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 

 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 

ترتيب الباحث عمى  اعتمد االستجابة، مستكل عمى كالحكـ الدراسة نتائج كلتفسير
كقد حدد  مجاؿ، كؿ في الفقرات كمستكل ككؿ، لألداة المجاالت مستكل عمى الحسابية المتكسطات

 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب المكافقة درجة الباحث
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 الدرجة الكمية لستخداـ الكظائؼ اإلدارية: -   ن أكل  
 

 تحميؿ مجالت الستبانة. :(4.11جدكؿ )

 المجاؿ #
 المتكسط 
 الحسابي

راؼ النح
 المعيارم

 الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

 الترتيب

 1 0.000 9.767 76.60 0.606 3.83 التخطيط .1

 2 0.000 8.569 76.60 0.697 3.83 التقييـ .4

 3 0.000 8.360 73.00 0.556 3.65 اتخاذ القرار .3

 4 0.000 6.567 70.00 0.554 3.50 الرقابة  .2

 5 0.000 4.292 65.80 0.497 3.29 القيادة .1

 6 0.000 4.285 65.60 0.468 3.28 التنظيـ  .5

  0.000 10.169 71.00 0.390 3.55 الدرجة الكمية لستخداـ الكظائؼ اإلدارية 

  2.00" تساكم 50كدرجة حرية " 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة tقيمة *      
 

كانت  متكسطات المجاالت المختمفة( أف جميع 2.00كيتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )        
الكمية الستخداـ كتطبيؽ المؤسسات الصحفية مف حيث أكزانيا النسبية، أما الدرجة  متقاربة

مما يدلؿ عمى أف درجة %( 71.00ككؿ فقد حصمت عمى كزف نسبي قدره )لمكظائؼ اإلدارية 
ؤسسات الصحفية لمكظائؼ اإلدارية  أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة استخداـ كتطبيؽ الم

 .ـ، جاءت بدرجة كبيرة مف كجية نظر أفراد العينة4102عاـ 

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى: 

 االستفادة مف التجارب السابقة التي عاشتيا تمؾ المؤسسات خالؿ الحركب كاألزمات السابقة. -

العاممة في تمؾ المؤسسات عمى اكتساب خبرات كمعارؼ جديدة  حرص الصحفييف كالككادر -
 كتطكير قدراتيـ عمى كافة المستكيات كمف بينيا الميارات اإلدارية المختمفة.

االختالط بأكساط إعالمية مختمفة كاالطالع عمى تجارب مؤسسات صحفية خارجية مكف تمؾ  -
 المؤسسات مف بناء نظاـ إدارم جيد.

ف المؤسسات الصحفية الفمسطينية لجدكم تطبيؽ الكظائؼ اإلدارية المختمفة، إدراؾ الكثير م -
 كالبعد عف العشكائية في العمؿ. 
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التي أظيرت بأف ىناؾ ، (ـ7100خالد الرضيع، كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )
لجميع  التزاـ بعممية التخطيط إلدارة األزمات كالككارث، حيث تبيف أف المتكسط الحسابي النسبي

 .(1)%(11.22مجاالت التخطيط يساكم )

التي أظيرت أف مديرية ـ (، 7112كما اتفقت مع دراسة )إخلص كابراىيـ الطراكنة،
 .(2)%(54.1األمف العاـ األردني تخطط إلدارة األزمات بنسبة متكسطة بمغت )

 :تيحسب أكزانيا النسبية فقد كانت كاآل المجالتأما ترتيب 

 .كبيرة%( أم بدرجة تقدير 15.51ى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )حصؿ عمالتخطيط:  .0

دراؾ القائميف عمى المؤسسات  ذلؾ إلى: الباحث عزكيك                                                    أىمية عممية التخطيط كا 
الصحفية الفمسطينية لذلؾ، ككف عممية التخطيط مف أىـ عمميات اإلدارة، كما أف األزمات التي 

                                  ن            ا ىذه المؤسسات جعمتيا تكلى اىتماما  بإيجاد خطط مرت بيا األراضي الفمسطينية كتأثرت بي
 كخطط بديمة لمتعامؿ مع التطكرات التي تفرضيا الظركؼ المعاشة كاألمكر الطارئة.

براىيـ الطراكنة، ) ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة كتتفؽ ، (ـ4112                        إخالص كا 
في إدارتيا لألزمات، ىي عممية  التي أشارت إلى أف مف نقاط القكة لمديرية األمف العاـ األردني

ـ(، التي أثبتت أف المؤسسات الدكلية تيتـ 4104، كدراسة)فيد محمد زيادة، (3)التخطيط المسبؽ
، كدراسة )كاتريف (4)بتنمية ميارات التخطيط لدم مكظفييا، لرفع قدرتيـ عمى إدارة األزمات

ت العامة بكزارة الصحة                             ن       ن       ـ(، التي أظيرت بأف ىناؾ دكرا  مرتفعا  لمعالقا4101مخيمر، 
  .(5)%(50.5الفمسطينية في التخطيط لألزمات بنسبة)

 

 .كبيرة%( أم بدرجة تقدير 15.51بكزف نسبي قدره ) الثانيةفقد حصؿ عمى المرتبة  . التقييـ:7

                                                           

الرضيع، مدل الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث: دراسة مسحية عمى ضباط جياز الدفاع المدني في   (1)
 (. 051)ص طاع غزةق
الطراكنة، إدارة األزمات في المؤسسات األمنية األردنية"مديرية األمف العاـ األردني: دراسة ميدانية"   (2)

 (.041)ص
 الطراكنة، إدارة األزمات في المؤسسات األمنية األردنية"مديرية األمف العاـ األردني: دراسة ميدانية   (3)

 (.041)ص 
 (.011ريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات)صزيادة، أثر التد  (4)
مخيمر، دكر العالقات العامة في إدارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية: كزارة الصحة   (5)

 (.054الفمسطينية دراسة حالة)ص
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: يتعمؽ بتقييـ خطط إدارة األزمات، الكؿاتجاىيف مف التقييـ،  ذلؾ إلى: الباحث عزكيك 
لمتأكد مف جيكزيتيا ألم طارئ مفاجئ قد يفرض نتيجة الكاقع  لدكائر، كاألقساـككذلؾ تقييـ أداء ا

ما تفرضو طبيعة المنافسة بيف كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية، كمنيا ، كالثاني: المعاش في قطاع غزة
الصحؼ التي تسعي لتكسيع منافذ التكزيع لدييا، كاستقطاب المعمنيف، كالحرص عمى تقييـ المنتج 

الستقطاب أكبر عدد مف القراء، كبذلؾ ضماف االستمرارية كالنجاح عبر التدفؽ المالي  باستمرار
 .الذم يؤمف ذلؾ، لذا فإف عممية التقييـ احتمت مرتبة متقدمة ألىميتيا

التي أظيرت أف  ـ(،7107كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )فيد زيادة، 
األزمات السابقة بيدؼ تطكيرىا كتحسينيا مف أجؿ  المؤسسة تقكـ بتقييـ خطط كبرامج إدارة

ككذلؾ لتجنب  %(11.32حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي) التعامؿ مع األزمات المستقبمية،
تكرار الثغرات كالنكاقص في الخطط السابقة، كذلؾ عند التخطيط لألزمات المستقبمية، كمف ىنا 

  .(1)تظير أىمية التقييـ في المؤسسات الصحفية

%( أم بدرجة تقدير 13.11بكزف نسبي قدره ) الثالثةفقد حصؿ عمى المرتبة  . اتخاذ القرار:4
 .كبيرة

محكرية عممية اتخاذ القرار في المؤسسات الصحفية  ذلؾ إلى: الباحث عزكيك 
الفمسطينية كأىميتيا، حيث فرضت التحديات كالظركؼ االستثنائية التي عاشتيا كتعيشيا تمؾ 

نة في ىذه العممية مع كجكد ضكابط معينة لتنظيميا، كلكف مع ضماف سيكلة المؤسسات مرك 
 .كسرعة اتخاذىا ضمف المستكيات الكظيفية داخؿ المؤسسة

التي أكدت ( 4112العالكيف، لبنى ) ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة كتتفؽ
ألردنية في أكثر مف كجكد أثر الستخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ في مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف ا

 مجاؿ مف بينيا مجاؿ اتخاذ القرار.
%( أم بدرجة تقدير 11.11بكزف نسبي قدره ) الرابعةعمى المرتبة  تفقد حصم :. الرقابة3

 .كبيرة
أف المؤسسات الصحفية الفمسطينية في قطاع غزة أكلت  ذلؾ إلى: الباحث عزكيك 

لمكضكعة كااللتزاـ بيا لضماف جكدة الخدمة،        ن                                       اىتماما  لكظيفة الرقابة لمتأكد مف تنفيذ الخطط ا
كىك يأتي في طكر المحافظة عمى كينكنة المؤسسة كضماف نجاحيا في ظؿ المنافسة الشديدة، 

 .كبيئة العمؿ التي تفرض كجكد رقابة فاعمة

                                                           

 (.012ة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات)صزيادة، أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العامم  (1)
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، التي أظيرت (ـ4112لبنى العالكيف، ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة ) كتتفؽ
التمفزيكف األردنية تراعي كضع الية المراقبة عمى برامجيا بشكؿ دكرم أف مؤسسة اإلذاعة ك 

كمستمر، كتطبيؽ اإلجراءات كضبط جكدة إنتاج البرامج، مع إمكانية تصحيح األخطاء بأقؿ 
( 3)أصؿ(مف 4043، فقد بمغ المتكسط الحسابي لمجاؿ المتابعة كالتقكيـ)التكاليؼ الممكنة

  .(1)درجات
%( أم بدرجة تقدير 51.51بكزف نسبي قدره ) الخامسةى المرتبة عم تحصم . القيادة:2

 .متكسطة

أف المؤسسات الصحفية الفمسطينية يتكفر لدييا كفاءات قيادية  ذلؾ إلى: الباحث عزكيك 
مؤىمة كلكف ليس بالدرجة المطمكبة أك الكافية التي يمكف مف خالليا إحداث تطكر نكعي يمكف 

تعيشو تمؾ المؤسسات، خاصة في ظؿ الظركؼ الصعبة  مف خاللو النيكض بالكاقع الذم
 .كاالستثنائية في قطاع غزة

أف ، التي ذكرت (ـ4100مريـ المذككر، ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة ) كتتفؽ 
متكسطة في مجاليف جاءت درجة تقديرات أفراد العينة حكؿ مدل تكافر متطمبات إدارة األزمات 

  .(2)ؿىما: القيادة كفرؽ العم
%( أم بدرجة تقدير 51.51بكزف نسبي قدره ) السادسةحصؿ عمى المرتبة  . التنظيـ:6

 .متكسطة

انشغاؿ اإلدارة بتنفيذ األعماؿ النمطية، كتأجيؿ بعض األعماؿ  ذلؾ إلى: الباحث عزكيك 
الميمة كتركيا معمقة مف دكف إنجاز، كىك ما أدل إلى االبتعاد عف الكظائؼ األساسية األكثر 

ىمية، كما أف عدـ كجكد ىيكؿ تنظيمي مرف ككاضح أثر بشكؿ سمبي عمى ىذه الكظيفة أ
األساسية، مما أدم إلى اختالط األكلكيات كايجاد صعكبة في تكزيع األدكار كتحديد المياـ 
كالمسؤكليات بدرجة كافية، لذلؾ جاءت درجة تقدير كظيفة التنظيـ لدم عينة الدراسة بشكؿ 

 متكسط.

                                                           

العالكيف، تكنكلكجيا االتصاؿ كعالقتيا بأداء المؤسسات اإلعالمية: مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية   (1)
 (.11       ن  إنمكذجا )ص

المذككر، كاقع إدارة األزمات في المؤسسات التعميمية بدكلة الككيت في ضكء االتجاىات اإلدارية   (2)
 (.14رة)المعاص
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التي أظيرت  (ـ4112لبني العالكيف،النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )ىذه  كتتفؽ
كجكد أثر الستخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ في مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية في مجاؿ 

  التخطيط كمجاؿ التنظيـ كمجاؿ المتابعة كالتقكيـ كاتخاذ القرار.

 
  ية الفمسطينية لمكظائؼ اإلدارية                             استخداـ كتطبيؽ المؤسسات الصحف                  تحميؿ فقرات مجالت                             :  

        التخطيط   ن  أكلن: 

حساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب لمعينة الكاحدة ك  tتـ استخداـ اختبار 
 .(2.04النتائج مبينة في جدكؿ رقـ )الفقرات ك 

 
 التخطيط يكضح المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية كالترتيب لفقرات مجاؿ :(4.12جدكؿ )

المتكسط  الفقرة #
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

 الترتيب

تيتـ المؤسسة الصحفية بالمؤشرات الكاردة عف  .0
 بكادر حدكث األزمة.

2.00 82.20 02.234 1.111 0 

4. 
تحافظ المؤسسة الصحفية عند حدكث األزمات 

ة الستمرار عمى اتخاذ االجراءات الالزم
 النشاطات االعتيادية دكف تأخير.

2.12 81.80 00.551 1.111 4 

3. 
تقـك المؤسسة الصحفية بالتخطيط المسبؽ 

 لمتعامؿ مع األزمات فكر حدكثيا.
2.13 80.60 01.131 1.111 3 

2. 

يتـ اشراؾ المكظفيف في اإلدارات كاألقساـ 
المختمفة داخؿ المؤسسة الصحفية في عمميات 

 ط.التخطي
2.11 80.00 5.551 1.111 2 

1. 
تقـك المؤسسة الصحفية بتكفير مكازنة خاصة 

 لمعالجة األزمات.
3.21 78.00 5.052 1.111 1 

5. 
يتـ االستعانة بخبراء كمتخصصيف مف خارج 
المؤسسة الصحفية لكضع خطط مكاجية 

 األزمات.
4.54 56.40 0.015- 1.413 5 

  2.00" تساكم 11كدرجة حرية " 0.05 ةالجدكلية عند مستكل دالل tقيمة  *
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 :احسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانت فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى  

                                                تيػتـ المؤسسػة الصػحفية بالمؤشػرات الػكاردة عػف بػكادر    "              التػي نصػت عمػى  ( 0            الفقرة رقـ )  1. 
54.41             كزف النسػػبي  )     كلػػى بػػ                   قػػد احتمػػت المرتبػػة األ  "  .          حػػدكث الزمػػة                    ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ) %

                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة                 حصمت عمى درجة            الفقرة قد
                                                   األكضاع غير الطبيعيػة كاألزمػات المتالحقػة عمػى قطػاع غػزة،    :   إلى     ذلؾ        الباحث     عزك ي  ك 

4111                كخاصػػة منػػذ العػػاـ       مػػف             كشػػيد القطػػاع                                              ـ، كىػػك العػػاـ الػػذم انطمقػػت فيػػو انتفاضػػة األقصػػي،
           ن      ن                                                               بعػده تركيػزان خطيػران فػػي  االعتػداءات التػي ينفػػذىا جػيش االحػتالؿ اإلسػػرائيمي، األمػر الػذم فػػرض 
                                                                                 عمػػى المؤسسػػات الصػػحفية الفمسػػطينية العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة األخػػذ فػػي الحسػػباف كاالعتبػػار أيػػة 

      عرضػػيا                                      نفسػػيا كاتخػػاذ إجراءاتيػػا الكفيمػػة لعػػدـ ت       تييئػػة                                       تطػػكرات أك نػػذر لنكايػػا االعتػػداء كذلػػؾ بغيػػة 
                                                                              ألم ضرر مباشػر أك غيػر مباشػر، ككػاف ذلػؾ نتػاج تجػارب متراكمػة لسػنكات عديػدة، لػذا جػاءت 

                                                                              ىذه الفقرة في المرتبة االكلي كحصمت عمى درجة مكافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة. 

4104              سميماف الػديب،                               كتتطابؽ ىذه النتيجة مع دراسة )                             ، التػي تكصػمت إلػى أف اتحػاد  (ـ 
                  ، ككػػػذلؾ تتطػػػابؽ مػػػع  (1 )                        الكتشػػػاؼ كرصػػػد مؤشػػػرات األزمػػػة              ن يػػػكلي اىتمامػػػان       ينييف                 المقػػاكليف الفمسػػػط

4104                  دراسػػة )فيػػد زيػػادة،                                                                 ـ(، التػػي أظيػػرت أنػػو يتػػكفر فػػي المؤسسػػات الدكليػػة العاممػػة فػػي قطػػاع 
  . (2 )                                                   غزة اإلجراءات كاآلليات الالزمة لرصد مؤشرات كقكع اآلزمات

                                  الصحفية عند حدكث الزمات عمى اتخاذ                تحافظ المؤسسة   "             التي نصت عمى    (4            الفقرة رقـ )2. 
                         قػػد احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة   "  .                                                    اإلجػػراءات اللزمػػة لسػػتمرار النشػػاطات العتياديػػة دكف تػػأخير

     ( مػف      كبيػرة )       مكافقػة               حصػمت عمػى درجػة            الفقرة قػد                 ، مما يدؿ عمى أف ) %81.80           كزف نسبي  ) ب
                  قبؿ أفراد العينة.

                         صػػػػحفية بعػػػػد تجػػػػارب طكيمػػػػة مػػػػػف                   اىتمػػػػاـ المؤسسػػػػات ال   :   إلػػػػى     ذلػػػػؾ        الباحػػػػث     عػػػػزك ي  ك 
                     رائيمي بالمحافظػة عمػى                                                                االجتياحات المتكررة كاالعتداءات المركزة التي نفذىا جيش االحتالؿ اإلس

                                                                    مف النشاط االعتيادم حتى كلك كانت األكضاع األمنية في أكجيا، كذلؾ مف خػالؿ             الحد األدنى
         عتيادية.                                                         سمسمة إجراءات كمجمكعة قرارات خاصة تضمف استمرار خدماتيا اال

4101            محمػػد األشػػقر،                               كتتطػػابؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )                            ، حيػػث احتمػػت فقػػرة " تسػػارع  (
                                                                               إدارة المؤسسػػة التخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة لممارسػػة النشػػاطات االعتياديػػة لممؤسسػػة فػػي ظػػركؼ 

                                                           

 (.001الديب، كاقع استخداـ أساليب إدارة األزمات في اتحاد المقاكليف الفمسطينييف بمحافظات غزة)  (1)
 (.012زيادة، أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات)ص  (2)
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14.4                                           األزمات" المرتبة األكلى كبدرجة كبيرة، بنسبة )                                    ، كمػا تتطػابؽ مػع دراسػة )فيػد زيػادة،  (1 )  %(
410   15.45                                                               (، حيػػػث بينػػػت الدراسػػػة أف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي ليػػػذه الفقػػػرة بمغػػػت)4         %( أم 

  . (2 )           بدرجة كبيرة
        التنظيـ ن  ان:     ثاني

حساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب لمعينة الكاحدة ك  tتـ استخداـ اختبار 
 .(2.03النتائج مبينة في جدكؿ رقـ )الفقرات ك 
 حسابي كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية كالترتيب لفقرات مجاؿ التنظيـيكضح المتكسط ال :(4.13جدكؿ )

 الفقرة #
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

 الترتيب

0. 
يسيـ التنظيـ داخؿ المؤسسة الصحفية في إدارة 

 ناجحة لألزمات.
2.11 50.11 2.33 1.111 0 

4. 
تطكر األزمات بشكؿ مباشر كيجرم يتـ متابعة 

 4 1.111 1.014 15.11 3.51 تعديؿ الخطة عند الضركرة أك االنتقاؿ لخطط بديمة

3. 
يتسـ الييكؿ التنظيمي بمركنة كافية تساعد 
المؤسسة الصحفية عمى التعامؿ مع األزمات حاؿ 

 كقكعيا
3.15 11.51 5.141 1.111 3 

2. 
زيع األدكار تجد المؤسسة الصحفية صعكبة في تك 

كتحديد المياـ كالمسئكليات كتنسيؽ كافة جيكد 
 الجيات المشاركة في إدارة األزمات

4.25 12.41 1.411- 1.151 2 

تختمط األكلكيات كتغيب لدل المؤسسة الصحفية  5.
 أثناء األزمات

4.15 11.51 0.221- 1.012 1 

5. 
تفتقر المؤسسة الصحفية لييكؿ تنظيمي كاضح 

 محدد
4.42 21.80 2.112- 1.111 5 

   قيمةt 2.00" تساكم 11كدرجة حرية " 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة  

 

                                                           

بمحافظات غزة إلدارة األزمات كسبؿ  األشقر، درجة ممارسة إدارات الكميات التقنية كالمينية  (1)
 (.025تطكيرىا)

 (.012زيادة، أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات)ص  (2)
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 :احسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانت فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى  

                   فية فػي إدارة ناجحػة                               يسيـ التنظيـ داخؿ المؤسسة الصح   "              التي نصت عمػى  ( 0            الفقرة رقـ )  1. 
50.11          كزف نسػػبي )                        قػػد احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػ  "  .      لألزمػػات              الفقػػرة قػػد                 ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ) %

                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة                 حصمت عمى درجة 
                                                          إدراؾ القائميف ألىمية التنظيـ كأحد كظائؼ اإلدارة مف الناحية    :   إلى     ذلؾ        الباحث     عزك ي  ك 

                                                              دؿ عمى قياـ إدارات المؤسسات اإلعالمية عينة الدراسة، بتكسيع نطاؽ                          النظرية كالتطبيقية، مما ي
                                                                                     اإلشػػراؼ، كالرقابػػة لػػدييا، باالضػػافة إلػػى مراعػػاة تفػػكيض المزيػػد مػػف مسػػؤكليات اتخػػاذ القػػرار إلػػى 

                                                          ، لػػذلؾ حصػػمت تمػػؾ الفقػػرة عمػػى درجػػة مكافقػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد                            المسػػتكيات الكظيفيػػة المختمفػػة
        العينة.

4112             لبنػػى العالكيػػف،                  النتيجػػة مػػع دراسػػة )            كتتطػػابؽ ىػػذه                            ، التػػي أظيػػرت بػػأف مجػػاؿ "  (ـ 
4.05                                                     التنظػػيـ" قػػد جػػاء فػػي المرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابي بمػػغ )                ( درجػػات، كىػػذا 3          ( مػػف أصػػؿ )

                                                                                        يعني أف مستكل تقييـ أفراد عينة الدراسة لمجاؿ التنظػيـ فػي مؤسسػة اإلذاعػة كالتمفزيػكف األردنيػة 
                                                              رة مف كجية نظرىـ، ممػا يػدؿ عمػى قيػاـ إدارات المؤسسػات اإلعالميػة فػي            ن          كاف ايجابيان بدرجة كبي

                                                                                   األردف، بتكسيع نطاؽ اإلشراؼ، كالرقابة، كتخفيض عدد المستكيات اإلدارية، مع مراعاة تفكيض 
    . (1 )                                                    المزيد مف مسؤكليات اتخاذ القرار إلى المستكيات الدنيا

                              الزمػػات بشػػكؿ مباشػػر كيجػػرم تعػػديؿ                  يػػتـ متابعػػة تطػػكر   "             التػػي نصػػت عمػػى    (4            الفقػػرة رقػػـ )2. 
            كزف النسػػػبي                            قػػد احتمػػػت المرتبػػػة الثانيػػة بػػػ  "  .                                       الخطػػػة عنػػػد الضػػػركرة أك النتقػػػاؿ لخطػػػط بديمػػػة

               ( مػػف قبػػؿ أفػػراد      كبيػػرة )       مكافقػػة               حصػػمت عمػػى درجػػة            الفقػػرة قػػد                 ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ) 76.00% )
        العينة.

              ؤسسػػات الصػػحفية                                    كجػػكد كاقػػع عمميػػاتي عمػػى األرض تقػػـك الم   :   إلػػى     ذلػػؾ        الباحػػث     عػػزك ي  ك 
ف كاف بطريقة عشكائية غير ممنيجة                                                                                          الفمسطينية العاممة في قطاع غزة بتطبيقة أثناء األزمات، كا 
                               ن                                                يتضػمف متابعػػة لتطػػكرات األحػػداث أكالن بػػأكؿ، باتجػػاىيف، األكؿ: يػػتـ مػػف خاللػػو تغطيػػة األحػػداث 

                   ـ، كالثػػاني: متابعػػة                                                                     كتطكراتيػػا لنقميػػا لجميػػكر متابعييػػا، بمعنػػي أنيػػا تمػػارس ميمتيػػا ككسػػيمة إعػػال
                                                                تطكر األحداث كخطكرتيا كمدل التيديد التي قد تتعرض لو ىذه المؤسسة.

                                                           

العالكيف، تكنكلكجيا االتصاؿ كعالقتيا بأداء المؤسسات اإلعالمية، مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية"   (1)
 (. 11)ص       ن إنمكذجا "
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4101               محمػػد أبػػك كميػػؿ،                               كتتطػػابؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )                          ، التػػي أظيػػرت أنػػو يتػػكفر  (ـ 
                                                                                     لػػػدم اإلدارة العامػػػة لمعمميػػػات المركزيػػػة خطػػػط بديمػػػة لمتعامػػػؿ مػػػع السػػػيناريكىات المختمفػػػة لألزمػػػة 

52.15                                               انػػػت درجػػػة المكافقػػة ايجابيػػػة كبدرجػػػة كبيػػػرة مقػػدارىا)          األمنيػػة، كك                   ، كمػػػا تتطػػػابؽ مػػػع  (1 )  %(
4101                     دراسػػة )كػػػاتريف مخيمػػػر،                                                         ـ( التػػػي أظيػػػرت اف العالقػػػات العامػػػة فػػػي المؤسسػػػات الحككميػػػة 

                                                                                    الفمسطينية تتػابع اثػار األزمػة لضػماف عػدـ تكرارىػا فػي المسػتقبؿ، حيػث سػجمت تمػؾ العبػارة كزف 
12.2      نسػػبي )  4101                                  ، كتتطػػابؽ مػػع دراسػػة )سػػامي أبػػك عزيػػز، (2 )               جػػة مكافقػػة كبيػػرة          %( أم بدر        ـ(، 

51.05                                    التػػي أظيػػرت مكافقػػة جيػػدة بمتكسػػط نسػػبي )                                        % (، عمػػى أنػػو يػػتـ متابعػػة تطػػكرات األزمػػة 
  . (3 )                         في كزارة الصحة الفمسطينية                                          بشكؿ مباشر، كيجرم تعديؿ الخطة عند الضركرة 

        القيادة  :      ن ثالثان 

حساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب كاحدة ك لمعينة ال tتـ استخداـ اختبار 
 .(2.02النتائج مبينة في جدكؿ رقـ )الفقرات ك 
 يكضح المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية كالترتيب لفقرات مجاؿ القيادة :(4.14جدكؿ )

المتكسط  الفقرة #
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)اليةالحتم

 الترتيب

0. 
تمتمؾ المؤسسة الصحفية قدرة عمى استخداـ كتكظيؼ 

 0 1.111 1.551 11.51 3.15 االمكانات البشرية كالمادية لمكاجية األزمات.

4. 
تحتاج المؤسسة الصحفية لكفاءات بشرية 

 متخصصة قادرة عمى التعامؿ مع األزمات.
3.12 12.51 5.042 1.111 4 

ة الصحفية إلى كحدة خاصة أك فريؽ تفتقر المؤسس .3
 3 1.110 -1.424 12.41 4.25 عمؿ متخصص لمتعامؿ مع األزمات كمكاجيتيا

2. 
يتـ االستعانة بخبراء كمتخصصيف مف خارج 

 المؤسسة الصحفية عند تشكيؿ فريؽ األزمات. 
4.11 12.11 4.101- 1.111 2 

  2.00" تساكم 11ة "كدرجة حري 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة tقيمة  * 
                                                           

أبك كميؿ، دكر إدارة العمميات المركزية في معالجة األزمات األمنية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني   (1)
 (.035الفمسطيني)ص

مخيمر، دكر العالقات العامة في إدارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية: كزارة الصحة   (2)
 (.021الفمسطينية دراسة حالة)ص

ك عزيز، معكقات إدارة األزمات في كزارة الصحة الفمسطينية في ظؿ الحصار: دراسة حالة قطاع أب  (3)
 (.024غزة)ص
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 :احسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانت فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى  

                                              تمتمػؾ المؤسسػة الصػحفية قػدرة عمػى اسػتخداـ كتكظيػؼ    "              التي نصت عمى  ( 0            الفقرة رقـ )  1. 
            كزف النسػػبي                   ت المرتبػػة األكلػػى بػػ       قػػد احتمػػ  "  .                                        المكانػػات البشػػرية كالماديػػة لمكاجيػػة الزمػػات

( 11.51                  ( مػف قبػؿ أفػراد      كبيػرة )       مكافقػة                 حصػمت عمػى درجػة            الفقرة قػد                 ، مما يدؿ عمى أف ) %
        العينة.
                                                    أف المؤسسػات الصػحفية الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة تمتمػؾ مػف    :   إلى     ذلؾ        الباحث     عزك ي  ك 

                       قػدراتيا، كالمحافظػة عمػى                                                                   اإلمكانيات المادية كالبشرية ما يؤىميا لالسػتمرارية فػي عمميػا، كتطػكير
                                                                          ن      ن كينكنتيػػا، خاصػػة كقػػت األزمػػات، كقػػد جػػاءت درجػػة المكافقػػة كبيػػرة بسػػبب أف ىنػػاؾ تطػػكران فعميػػان 
دراتيػػا بشػػكؿ سػػميـ، نتيجػػة تػػراكـ المعرفػػة،                                                                                       عمػػى مسػػتكل اسػػتثمار تمػػؾ اإلمكانيػػات، كالطاقػػات، كا 

                    ألقصػي مػف الفائػدة رغػـ                                                               كالخبرة، كىك األمر الذم مكف تمؾ المؤسسػات بالفعػؿ مػف تحقيػؽ الحػد ا
                                    ما تكاجيو مف تحديات عمى أرض الكاقع.

4104           فيػػػد زيػػػادة،                               كتتطػػػابؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة )                           ، التػػػي أظيػػػرت فػػػي أكثػػػر مػػػف  (ـ 
                                                                                 مكضػػػع أف تنميػػػة كتعزيػػػز ميػػػارات العمػػػؿ ضػػػمف فريػػػؽ، كاىتمػػػاـ اإلدارة بتػػػدريب العػػػامميف لػػػدييا 

                                          فاءة المؤسسات الدكلية العاممة في قطػاع غػزة                                               كتنمية مياراتيـ، كاف لو أثر مباشر عمى مقدرة كك
  . (1 )                عمى إدارة األزمات

                                           تحتػاج المؤسسػػة الصػحفية لكفػاءات بشػرية متخصصػػة    "              التػي نصػت عمػى:    (4            الفقػرة رقػـ )2. 
      ، ممػا ) %74.80             كزف النسػبي  )                          قد احتمت المرتبػة الثانيػة بػ   ، "                           قادرة عمى التعامؿ مع الزمات

                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة    جة             حصمت عمى در            الفقرة قد           يدؿ عمى أف 
                                                     أف ىنػاؾ حاجػة فعميػػة لتعزيػز إمكانيػات المؤسسػػة عبػر تػػكفير    :   إلػػى     ذلػؾ        الباحػػث     عػزك ي  ك 

                                                                          كفػػػاءات بشػػػػرية متخصصػػػػة، قػػػػادرة عمػػػى التعامػػػػؿ مػػػػع األزمػػػػات بشػػػكؿ عممػػػػي ممػػػػنيج، فػػػػالخبرة 
              ربػػػة بػػػنيج عممػػػي                                                                  كالتجربػػػة كحػػػدىا قػػػد ال تكفػػػي لمخػػػركج مػػػف األزمػػػات كلكػػػف تػػػدعيـ الخبػػػرة كالتج

                                                                               مػػدركس يكػػكف لػػو بػػالغ األثػػر عمػػى أدء المؤسسػػة الصػػحفية ككيانيػػا، لػػذلؾ باتػػت الحاجػػة ممحػػة 
                                                                                  لكفػػاءات بشػػرية تجمػػػع كػػؿ تمػػؾ المميػػػزات كالميػػارات، كالرصػػيد العممػػػي، باالضػػافة إلػػى التجربػػػة 

     التػػي                                                                                  كالخبػرة الكاسػعة، كىػػك مػا تحتاجػو المؤسسػػات الصػحفية الفمسػػطينية العاممػة فػي قطػػاع غػزة،
                     باتت تدرؾ أىمية ذلؾ.

                                                           

 (.032زيادة، أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات)ص  (1)
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4111            كساـ إسميـ،                               كتتطابؽ ىذه النتيجة مع دراسة )                               ، التي أكدت عمى ضػركرة إنشػاء  (ـ 
                                                                               كحػػػػدة متخصصػػػػة إلدارة األزمػػػػات فػػػػي كزارة الماليػػػػة الفمسػػػػطينية، يقكدىػػػػا مجمكعػػػػة مػػػػف الخبػػػػراء 

    . (1 )                         كالمختصيف في إدارة األزمات
        الرقابة  :      ن رابعان 

حساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب نة الكاحدة ك لمعي tتـ استخداـ اختبار 
 .(2.01 النتائج مبينة في جدكؿ رقـ )الفقرات ك 

 

 يكضح المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية كالترتيب لفقرات مجاؿ الرقابة :(4.15جدكؿ )

المتكسط  الفقرة #
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

 القيمة
 .(Sig)الحتمالية

 الترتيب

0. 
تيتـ المؤسسة الصحفية بمتابعة أداء مكظفييا 

 كمدل التزاميـ باألنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا.
3.25 79.20 5.331 1.111 0 

4. 

يتـ فحص مدل التزاـ المكظفيف داخؿ المؤسسة 
الصحفية بالمحافظة عمى تطبيؽ شركط األمف 

 كالسالمة أثناء األزمات.
3.12 74.80 1.213 1.111 4 

3. 
يتـ فحص مدل االلتزاـ بتطبيؽ الخطط المعتمدة 

 أثناء األزمات.
3.22 69.80 3.211 1.111 3 

2. 
تفتقر المؤسسة الصحفية لنظاـ رقابة فعاؿ يضمف 
 متابعة العمؿ كتنفيذ المياـ المطمكبة أثناء األزمات.  

4.52 56.80 0.115- 1.344 2 

   قيمةt  2.00" تساكم 11كدرجة حرية " 0.05 مستكل داللةالجدكلية عند  

 :احسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانت فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى  

                                               تيػتـ المؤسسػة الصػحفية بمتابعػة أداء مكظفييػا كمػدل    "              التػي نصػت عمػى  ( 0            الفقرة رقـ )  1. 
    كزف                         قػػػػػػػد احتمػػػػػػػت المرتبػػػػػػػة األكلػػػػػػػى بػػػػػػػ   ، "              يف المعمػػػػػػػكؿ بيػػػػػػػا                        التػػػػػػػزاميـ بالنظمػػػػػػػة كالقػػػػػػػكان

12.41     نسػػبي)            ( مػػف قبػػؿ      كبيػػرة )       مكافقػػة                 حصػػمت عمػػى درجػػة            الفقػػرة قػػد                 ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ) %
              أفراد العينة.

                                                           

دراسة ميدانية عمى كزارة المالية في اسميـ، سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية:   (1)
 (.005غزة)ص
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                                                 أف إدارة المؤسسػػػات الصػػػحفية أدركػػػت بػػػأف المحافظػػػة عمػػػى    :   إلػػػى     ذلػػػؾ        الباحػػػث     عػػػزك ي  ك 
                                    مكاردىػػا التػػي قػػد يتػػأتى مػػف عػػدـ التػػزاـ                                                   اسػػتمراريتيا كتطكرىػػا يحتػػاج إلػػى تفػػادم ىػػدر طاقاتيػػا ك 

                                                                                      مكظفييا باألنظمة كالقكانيف المعمػكؿ بيػا فػي مؤسسػتيـ، لػذلؾ فعمػت نظػاـ الرقابػة لػدييا كاىتمػت 
                                                                             بػػو، إلدراكيػػا بػػأف عمميػػة ضػػبط السػػمكؾ كمراجعػػة اإلجػػراءات ككضػػع أسػػس رقابيػػة صػػارمة يعػػكد 

      احيا.                                                      عمييا بالنفع كيحافظ عمى مقدراتيا كيضمف استمراريتيا كنج
4100             مػػريـ المػػذككر،                              كتتطػػابؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )                           كالتػػي أظيػػرت أف المؤسسػػات    (ـ 

          ، حيػث بمػغ                                                                             التعميمية بدكلػة الككيػت تقػكـ بمتابعػة عمػؿ فػرؽ العمػؿ كتقيػيـ أداء األعضػاء كالفريػؽ
3024                            المتكسط الحسابي ليذه الفقرة)      . (1 )                        ( درجات، أم بدرجة عالية.2        (مف أصؿ)

   

                                                 يتـ فحص مدل التزاـ المكظفيف داخؿ المؤسسة الصحفية    "             التي نصت عمى    (4            الفقرة رقـ )2. 
                         قػد احتمػت المرتبػة الثانيػة   "  .                                                  بالمحافظة عمى تطبيؽ شػركط المػف كالسػلمة أثنػاء الزمػات

  (      كبيػػرة )       مكافقػة               حصػمت عمػػى درجػة            الفقػػرة قػد                 ، ممػػا يػدؿ عمػى أف ) %74.80             كزف النسػبي  ) بػ
                     مف قبؿ أفراد العينة.

                          عتػػداءات مػػف قبػػؿ جػػيش االحػػتالؿ                    أف سمسػػمة األحػػداث كاال   :   إلػػى     ذلػػؾ   ث     الباحػػ     عػػزك ي  ك 
              عمييػػػا االىتمػػػاـ                                                                   االسػػػرائيمي كالطػػػكارئ التػػػي عايشػػػتيا المؤسسػػػات الصػػػحفية الفمسػػػطينية، حتمػػػت 

                                                                مػػػػاف كالسػػػػالمة، خاصػػػػة كأف العديػػػػد مػػػػف المؤسسػػػػات تعرضػػػػت السػػػػتيدافات متكػػػػررة          بكسػػػػائؿ األ
                                          أك خالؿ تغطيتيـ لألحداث في الميػداف، ككػإجراء                                        كتعرض مكظفكىا كذلؾ لإلصابات إما داخميا

                                                                                    لممحافظة عمى حيػاة الكػكادر العاممػة فييػا، كالػذيف قػد ال يكػكف مػف السػيؿ تعػكيض خسػارتيـ لمػا 
                            بتمػؾ الكسػائؿ التػي تضػمف الحػد                                                          ن يمتمككنو مف خبرات ككفاءة، فقػد أكلػت تمػؾ المؤسسػات اىتمامػان 

                                       رقابي كمف خالؿ المتابعة الدكريػة عمػى فحػص                                 مف األماف، كحرصت مف خالؿ نظاميا ال       األدنى
                               تمؾ الجيكزية كمدل االلتزاـ بيا.

4101           محمػػػػد ثريػػػػا،                               كتتطػػػػابؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة )                  ظيػػػػرت أف فضػػػػائية         ، التػػػػي أ (ـ 
                                                                         بغزة استطاعت المحافظة عمى الكػادر البشػرم، حيػث حصػمت الفقػرة عمػى درجػة مكافقػة        األقصى

15.1              بمتكسط حسابي )                                                سة أف الفضائية قامت بإعداد الخطط لممحافظػة عمػى                 %(، كأظيرت الدرا
                                                                                    الكادر البشرم بما تممػؾ مػف أدكات، كقامػت إدارة القنػاة بشػراء سػترات كاقيػة لمرصػاص كعالمػات 

                                                           

كاقع إدارة األزمات في المؤسسات التعميمية بدكلة الككيت في ضكء االتجاىات اإلدارية المذككر،    (1)
 (. 14المعاصرة)ص
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                                                                              تػػدؿ عمػػى الصػػحافة، كتػػـ تقمػػيص عػػدد كبيػػر مػػف المػػكظفيف، كتػػـ العمػػؿ بالحػػد األدنػػى، كقامػػت 
    . (1 )                                         بتكزيع أماكف العمؿ لتقميؿ الخسائر البشرية

        التقييـ  :      ن خامسان 

حساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب لمعينة الكاحدة ك  tتـ استخداـ اختبار 
 .(2.05النتائج مبينة في جدكؿ رقـ )الفقرات ك 
 يكضح المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية كالترتيب لفقرات مجاؿ التقييـ :(4.16جدكؿ )

المتكسط  الفقرة #
 بيالحسا

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

 الترتيب

0. 

تقـك المؤسسة الصحفية بتقييـ إنتاجيا مف المكاد 
الصحفية كالتأكد مف جكدتيا كمالءمتيا 

 لجميكرىا بشكؿ مستمر.
3.25 79.20 5.151 1.111 0 

تيتـ المؤسسة الصحفية بتقييـ أداء الدكائر  2.
 العمؿ أثناء األزمات.كاألقساـ كفرؽ 

3.54 76.40 1.555 1.111 4 

3. 

يتـ تقييـ خطط إدارة األزمات كفحص كفاءتيا 
كفاعميتيا بصفة مستمرة بيدؼ تطكيرىا 
كتحسينيا مف أجؿ التعامؿ مع األزمات 

 المستقبمية.

3.14 74.40 5.123 1.111 3 

   قيمةt 2.00كم " تسا11كدرجة حرية " 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة  

 :احسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانت فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى  

                                              تقػػـك المؤسسػػة الصػػحفية بتقيػػيـ إنتاجيػػا مػػف المػػكاد    "              التػػي نصػػت عمػػى  ( 0            الفقػػرة رقػػـ )  1. 
             حتمػػت المرتبػػة     قػػد ا   ، "                                                      الصػػحفية كالتأكػػد مػػف جكدتيػػا كملءمتيػػا لجميكرىػػا بشػػكؿ مسػػتمر

12.41             كزف النسبي  )       األكلى ب          مكافقػة                 حصػمت عمػى درجػة            الفقػرة قػد                 ، مما يدؿ عمى أف ) %
                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )

                              لصحفية الفمسطينية في قطػاع غػزة                          أف عممية تقييـ المؤسسات ا   :   إلى     ذلؾ        الباحث     عزك ي  ك 
                          عمنػػيف كالمشػػتركيف كالقػػراء،                                                   كجكدتػػو يرجػػع إلدراكيػػا بأىميػػة اسػػتقطاب أكبػػر عػػدد مػػف الم    يػػا  اج  نت إل

                                                           

 (.031ثريا، إدارة اإلعالـ المقاـك زمف الحرب: فضائية األقصى حالة عممية)ص  (1)
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قناعيـ فرض ىذا النكع مػف                                                                                          خاصة كأف التقدـ التكنكلكجي كعدـ سيكلة إرضاء القراء كالمعمنيف كا 
                                                                             ن        ن السمكؾ التقييمي لمتأكد مف البقاء في الصدارة كعدـ التراجع عف مستكل االنتاج شكالن كمضمكنان.

4112              لبنػػػػى العالكيػػػػف،                               كتتطػػػػابؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة )                     التػػػػي أظيػػػػرت اىتمػػػػاـ   ،  (ـ 
                                                                           المؤسسػػػػات اإلعالميػػػػة برفػػػػع جػػػػكدة أعمػػػػاؿ المؤسسػػػػة اإلعالميػػػػة كتحقيػػػػؽ المركنػػػػة فػػػػي أعماليػػػػا 
                                                                               كتسػػػييؿ أداء أعمػػػاؿ المؤسسػػػة اإلعالميػػػة، مػػػع التركيػػػز عمػػػى دقػػػة أعماليػػػا كسػػػرعة إنجازىػػػا فػػػي 

    . (1 )                                                                           الكقت المحدد، مع التركيز عمى كشؼ مكاطف القكة كالضعؼ في أداء المؤسسة اإلعالمية
                                                 تيػػتـ المؤسسػػة الصػػحفية بتقيػػيـ أداء الػػدكائر كالقسػػاـ    "             التػػي نصػػت عمػػى    (2            الفقػػرة رقػػـ )2. 

          ، ممػا يػدؿ ) %76.40             كزف النسػبي  )                          قد احتمت المرتبة الثانية ب   ، "                       كفرؽ العمؿ أثناء الزمات
                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة               حصمت عمى درجة            الفقرة قد       عمى أف 

                                                     الحرص عمى تكامؿ العمؿ كاالنتاجية كمحاكلة الكصكؿ لدرجة    :  لى إ     ذلؾ        الباحث     عزك ي  ك 
                                                                                   عالية مف الجكدة المطمكبة، كالحرفية التػي تخػدـ مصػمحة العمػؿ كاإلنجػاز المتكاصػؿ، خاصػة أف 
ىمػاؿ، كفقػداف السػيطرة، أكعػدـ                                                                                       العمؿ أثناء األزمػات كظػركؼ الطػكارئ، قػد يػؤدم إلػى ارتبػاؾ، كا 

                                  ن                يػػػة، لػػػذلؾ أكلػػػت تمػػػؾ المؤسسػػػات اىتمامػػػان بتقيػػػيـ عمػػػؿ تمػػػؾ                             اىتمػػػاـ بػػػبعض الجكانػػػب ذات األىم
                                                                                   الػػػدكائر كاألقسػػػاـ كفػػػرؽ العمػػػؿ، لمتأكػػػد مػػػف محافظتيػػػا عمػػػى معػػػايير الجػػػكدة، كاإللتػػػزاـ باألنظمػػػة 

                                   كالقكانيف المعمكؿ بيا في المؤسسة. 

4100              مػػريـ المػذككر،                               كتتطػابؽ ىػػذه النتيجػػة مػع دراسػػة )                          التػػي أظيػػرت أف المؤسسػػات    (ـ 
          ، حيػث بمػغ                                                                   بدكلػة الككيػت تقػكـ بمتابعػة عمػؿ فػرؽ العمػؿ كتقيػيـ أداء األعضػاء كالفريػؽ          التعميمية 

3024                            المتكسط الحسابي ليذه الفقرة)      . (2 )                        ( درجات، أم بدرجة عالية.2        (مف أصؿ)

             اتخاذ القرار  :      ن سادسان 

حساب المتكسط الحسابي، كالكزف النسبي، كترتيب ك  ،لمعينة الكاحدة tتـ استخداـ اختبار 
 .(2.01في جدكؿ رقـ )ت، كما يتبيف الفقرا

 
 

                                                           

ا االتصاؿ كعالقتيا بأداء المؤسسات اإلعالمية، مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية" العالكيف، تكنكلكجي  (1)
 (.15       ن   إنمكذجا ")ص

كاقع إدارة األزمات في المؤسسات التعميمية بدكلة الككيت في ضكء االتجاىات اإلدارية المذككر،   (2)
 (.14المعاصرة)ص
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 يكضح المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية كالترتيب لفقرات مجاؿ اتخاذ القرار :(4.17 جدكؿ )

 الفقرة #
المتكسط 
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

 الترتيب

0. 

حفية صالحية يمنح المكظفكف في المؤسسة الص
اتخاذ القرار لمتعامؿ السريع مع األزمات أك 

 أحداث معينة ناتجة عف األزمات
3.55 11.51 5.512 1.111 0 

4. 
يتـ دراسة البدائؿ المتاحة في ظؿ األزمات 

 بعناية كاختيار البديؿ األمثؿ.
3.52 15.51 1.221 1.111 4 

3. 
ج القرارات اإلدارية كقت األزمات تتخذ كفقا لممني

 العممي.
3.21 52.21 2.132 1.111 3 

2. 
تعتمد الصحيفة عمى المركزية في اتخاذ القرار 

 كقت األزمات.
3.20 55.41 4.221 1.112 2 

   قيمةt 2.00" تساكم 11كدرجة حرية " 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة  

 :اب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتحس فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى  

                                             يمنح المكظفكف فػي المؤسسػة الصػحفية صػلحية اتخػاذ    "              التي نصت عمى  ( 0            الفقرة رقـ )  1. 
         قػػد احتمػػت    ، "                                                               القػػرار لمتعامػػؿ السػػريع مػػع الزمػػات، أك أحػػداث معينػػة ناتجػػة عػػف الزمػػات

11.51         كزف نسػػبي)               المرتبػػة األكلػػى بػػ              عمػػى درجػػة       حصػػمت           الفقػػرة قػػد                 ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ) %
                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة 
                                                 أف ظػػركؼ الميػػداف كالعمػػؿ فػػي ظػػؿ األزمػػات كالطػػكارئ، قػػد    :   إلػػى     ذلػػؾ        الباحػػث     عػػزك ي  ك 

                                                                                 يؤدم في كثيػر مػف األحيػاف إلػى انقطػاع االتصػاؿ كالتكاصػؿ بػيف أركػاف المؤسسػة كبػيف الكػكادر 
                     فػػػي ىػػػذه األكقػػػات لتسػػػيير                                                         العاممػػػة كمرؤكسػػػييـ، لػػػذا فػػػإف ظػػػركؼ العمػػػؿ فرضػػػت بعػػػض المركنػػػة

                                                                                    العمؿ كضماف إنجازه بالقدر الذم يضمف االستمرارية في العمؿ كعػدـ التكقػؼ أك التبػاطؤ، كىػي 
                                                                              الظػػركؼ التػػي أتاحػػت مػػنح صػػالحية اتخػػاذ القػػرار لمسػػتكيات كظيفيػػة أدنػػى كػػؿ فػػي مجػػاؿ عممػػو 

                                    بالحد الذم يمكنيـ مف إنجاز أعماليـ.

4112         العالكيػػػف،      لبنػػػى                       ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة )     تفػػػؽ  كت                            ، التػػػي أظيػػػرت قيػػػاـ إدارات  (ـ 
                                                                             المؤسسػػػػات اإلعالميػػػػة فػػػػي األردف، بمراعػػػػاة تفػػػػكيض المزيػػػػد مػػػػف مسػػػػئكليات اتخػػػػاذ القػػػػرار إلػػػػى 
                                                                                      المسػتكيات الػدنيا، مػع التأكيػد عمػى تنظػيـ العمػؿ مػف خػالؿ تقميػؿ التعامػؿ المباشػر بػيف الرؤسػػاء 

4015             سػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػغ)                              ، كقػػػػػد حصػػػػػمت تمػػػػػؾ الفقػػػػػرة عمػػػػػى متك                    كالمرؤكسػػػػػيف بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ       ( مػػػػػف 
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                                     ، كمػػا اتفقػػت إلػػى حػػد مػػا مػػع دراسػػة )سػػامي  (1 )                                     (درجػػات، بمعنػػي أف درجػػة المكافقػػة كبيػػرة.3    أصػػؿ)
4101          أبك عزيز،    15.52                                              ـ(، التي أظيرت مكافقة جيدة بمتكسط حسابي نسػبي )                 %(، عمػى فقػرة: 

  . (2 )                                                          "يمنح العاممكف صالحية اتخاذ القرار لمتعامؿ السريع مع األزمة"
                                                      يتـ دراسة البدائؿ المتاحة في ظؿ الزمات بعناية كاختيػار    "             التي نصت عمى    (4       ة رقـ )      الفقر 2. 

                 ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ) %76.80             كزف النسػػبي  )                          قػػد احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػ  "  .             البػػديؿ المثػػؿ 
                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة               حصمت عمى درجة            الفقرة قد
                                لتػػػي تعيشػػػيا المؤسسػػػات فػػػي قطػػػاع غػػػزة               طبيعػػػة الظػػػركؼ ا   :   إلػػػى     ذلػػػؾ        الباحػػػث     عػػػزك ي  ك 

                                                                            كالكضػػػع االسػػػتثنائي غيػػػر المػػػريح لعمميػػػا، خاصػػػة أثنػػػاء األزمػػػات، حيػػػث إف ىػػػذه الظػػػركؼ قػػػد 
                  ن                                                         تعتػرض، أك تقػؼ حػػائالن أمػاـ تنفيػػذ بعػض الخطػػط المكضػكعة إلنجػػاز األعمػاؿ، كىػػك مػا يفػػرض 

             سػػيير األعمػػاؿ،                                                                    عمػػى تمػػؾ المؤسسػػات المجػػكء إلػػى بػػدائؿ متػػكفرة، أك البحػػث عػػف بػػدائؿ أخػػرل لت
                                                                             كضػػماف االسػػتمرارية، كتمجػػأ بعػػض المؤسسػػات بالفعػػؿ إلػػى كضػػع خطػػط بديمػػة حسػػب إمكانياتيػػا 
                     ن                                                         المتػػكفرة، كلكػػف أحيانػػان قػػد تضػػطر تمػػؾ المؤسسػػات لمبحػػث عػػف طػػرؽ، كبػػدائؿ إضػػافية لتعػػكيض 
                                                                        الػػػػنقص لػػػػدييا، كمثػػػػاؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ ىػػػػك تػػػػكفير بػػػػدائؿ لنقػػػػؿ مقػػػػر المؤسسػػػػة مػػػػف مكػػػػاف تعػػػػرض 

                                    ن                         ن         مػف المحتمػؿ تعرضػػو، إلػى مكػاف أكثػػر أمنػان تػـ إعػداده كبػػديؿ، كأحيانػان أخػرل قػػد               لالسػتيداؼ، أك
                                                                                يتعػػرض ىػػذا البػػديؿ لخطػػر طػػارئ، أك ال يمكػػف الكصػػكؿ إليػػو بسػػبب اقتػػراب العمميػػات العسػػكرية 

                                                           منو، لذا يستكجب عمى المؤسسة التفكير في ايجاد حؿ سريع لذلؾ.

4112              لبني العالكيف،                       ىذه النتيجة مع دراسة )    فؽ   كتت                  ىتماـ المؤسسات               ، التي أظيرت ا (ـ 
                                                                                 اإلعالميػػة فػػي األردف بمراعػػاة تقػػدير الظػػركؼ المحيطػػة بػػالقرار المطمػػكب اتخػػاذه، اخػػذيف بعػػيف 
                                                                                             االعتبار اختيار البديؿ األمثؿ مف بيف بدائؿ القرارات المقترحة، كتنفيػذ القػرارات المتخػذة كااللتػزاـ 

4003                                      ، حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي لتمػػؾ الفقػػرة)   بيػػا                        درجػػات أم بدرجػػة مكافقػػة    (3         ( مػػف أصػػؿ)
  . (3 )     كبيرة

 
                                                           

ؤسسات اإلعالمية، مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية" العالكيف، تكنكلكجيا االتصاؿ كعالقتيا بأداء الم  (1)
 (.11       ن   إنمكذجا ")ص

أبك عزيز، معكقات إدارة األزمات في كزارة الصحة الفمسطينية في ظؿ الحصار: دراسة حالة قطاع   (2)
 (.021غزة)ص

تمفزيكف األردنية" العالكيف، تكنكلكجيا االتصاؿ كعالقتيا بأداء المؤسسات اإلعالمية، مؤسسة اإلذاعة كال  (3)
 (.15-11       ن   إنمكذجا ")ص
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 المبحث الثالث
 المقكمات الساسية إلدارة الزمات في المؤسسات الصحفية الفمسطينية.

 ينقسـ ىذا المبحث إلى ثلثة محاكر، كىي كاآلتي:

مدل تكافر المعمكمات كسيكلة التصاؿ في المؤسسات الصحفية الفمسطينية  -   ن أكل  
 ـ.7103ة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة أثناء أزم

لمتعرؼ عمى ما إذا كانت  كاحدةالعينة مل One Sample T Testاختبار  تـ استخداـ
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عف الدرجة المتكسطة 

، كالكزف ط الحسابيالمتكس      ن                                 ( كفقا  لممقياس المستخدـ، كقد تـ احتساب 3)المحايدة( كىي )
 .                      ن     لممجاالت، كترتيبيا تبعا  لذلؾ النسبي،
يكضح المتكسط الحسابي، كالكزف النسبي، كالقيمة اإلحتمالية، كالترتيب لفقرات مجاؿ تكافر  :(4.18جدكؿ )

 المعمكمات، كسيكلة التصاؿ

المتكسط  الفقرة #
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

 الترتيب

0. 

تستخدـ المؤسسة الصحفية مصادر متنكعة 
)مرئية، مسمكعة، مقركءة( لمحصكؿ عمى 

 البيانات كالمعمكمات أثناء األزمات.
3.21 78.00 1.015 1.111 0 

4. 
يتكفر لدل المؤسسة الصحفية بدائؿ اتصاؿ 

 جيدة لتبادؿ البيانات كالمعمكمات
3.14 74.40 1.230 1.111 4 

لمعمكمات التي تجمعيا المؤسسة تمتاز ا .3
 الصحفية أثناء األزمات بالدقة كالحداثة.

3.14 70.40 2.203 1.111 3 

2. 
تفتقر المؤسسة الصحفية لنظاـ اتصاؿ فعاؿ 
لتبادؿ المعمكمات عف ظركؼ االزمات كتطكر 

 أحداثيا.
3.12 61.80 1.535 1.141 2 

1. 
تفتقر المؤسسة الصحفية لقاعدة بيانات شاممة 

 متطكرة عف األزمات المتكقعة.ك 
4.22 58.80 1.315 1.144 1 

  1.111 6.877 68.60 3.23 الدرجة الكمية 

   قيمةt 2.00" تساكم 11كدرجة حرية " 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة  
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 :اؿ كانتحسب الكزف النسبي في ىذا المجا فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى  

                                            تسػػتخدـ المؤسسػة الصػػحفية مصػادر متنكعػػة )مرئيػػة،    "               التػػي نصػت عمػى:  ( 0            الفقػرة رقػـ )  1. 
                 قػد احتمػت المرتبػة    ، "                                                           مسمكعة، مقركءة( لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات أثناء الزمػات

15.11         كزف نسػػبي)       األكلػػى بػػ          مكافقػػة                 حصػػمت عمػػى درجػػة            الفقػػرة قػػد                 ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ) %
              أفراد العينة.         ( مف قبؿ      كبيرة )

                                                          المتابعة الحثيثة مف قبػؿ إدارة المؤسسػات الصػحفية الفمسػطينية    :   إلى     ذلؾ        الباحث     عزك ي  ك 
                                                                                 لكؿ معمكمة بغض النظر عف مصادرىا سكاء كانت مسمكعة، أـ مقركءة، أـ مرئية، كيفسػر ذلػؾ 

     دكاف                                                                                 بالحاجػػة الماسػػة لتمػػؾ البيانػػات، أك المعمكمػػات أثنػػاء األزمػػات، كالطػػكارم، كخاصػػة أثنػػاء عػػ
4102    عػاـ                                                                           ـ عمػػى غػػزة، لػدكاعي المحافظػػة عمػػى مقػػدرات المؤسسػة كمكتسػػباتيا، كبسػػبب أف تمػػؾ 

                                                                                   ن المعمكمة قد تشكؿ الفرؽ ما بيف الحياة كالمكت في بعض الحاالت، كما تنبع تمػؾ األىميػة أيضػان 
                                                                               مػػف خػػالؿ محػػكريف، يتمػػثالف فػػي أف إمػػتالؾ المؤسسػػة لممعمكمػػة قػػد يجعميػػا فػػي المقدمػػة ككسػػيمة 

                                                                         ـ تتميػػػز عػػػف غيرىػػػا فػػػي التنػػػكع اإلخبػػػارم أك السػػػبؽ الصػػػحفي، باإلضػػػافة إلػػػى أف إمػػػتالؾ    إعػػػال
                                                                          المعمكمػػػػػات الالزمػػػػػة فػػػػػي الكقػػػػػت المناسػػػػػب قػػػػػد يخػػػػػرج المؤسسػػػػػة كطكاقميػػػػػا مػػػػػف دائػػػػػرة الخطػػػػػر 
                                                                                   كاإلستيداؼ مف قبؿ الة الحرب اإلسرائيمية، كمف ىنا تأتي أىمية االعتماد عمى مصادر متنكعػة 

                                                    ت كالمعمكمات، لذا كانت درجة المكافقة عمى ذلؾ كبيرة.                  لمحصكؿ عمى البيانا

4111            كسػػاـ إسػػميـ،                       ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػػة )    فػػؽ   كتت                                ، حيػػث إف فقػػرة" اإلدارة تسػػػتخدـ  (ـ 
                                                                           مصػػادر متنكعة)مرئيػػة، مسػػمكعة، مقػػركءة( لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات"، قػػد حصػػمت عمػػى كزف 

52.02      نسبي )       . (1 )                         إيجابية"عينة دراسة اسميـ"                                          %(، مما يدؿ عمى أف أراء أفراد العينة كانت 
                                                  يتكفر لدل المؤسسة الصحفية بػدائؿ اتصػاؿ جيػدة لتبػادؿ    "             التي نصت عمى    (4            الفقرة رقـ )2. 

                 ، ممػا يػدؿ عمػى أف ) %74.40         كزف نسػبي)                          قػد احتمػت المرتبػة الثانيػة بػ   ، "                   البيانات كالمعمكمات
                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة               حصمت عمى درجة            الفقرة قد

                                                  التطػكر الكبيػر فػي مجػاؿ االتصػاؿ كالتكاصػؿ كالتػي أصػبحت    :   إلػى     ذلػؾ        الباحػث     عػزك ي  ك 
                                                                              مجاالتػػو متػػكفرة كمتنكعػػة، كبإمكػػاف أم شػػخص لديػػو قػػدرات بسػػيطة أف يكصػػؿ أم معمكمػػات، أك 
                                                                                  بيانػػػات عبػػػر الكسػػػائؿ التكنكلكجيػػػة الحديثػػػة، كقػػػد باتػػػت تمػػػؾ الكسػػػائؿ متػػػكفرة بشػػػكؿ كبيػػػر لػػػدل 

                                                           ينية العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة، كمػػا أف تكمفتيػػا منخفضػػة كاسػػتخداميا                        المؤسسػػات الصػػحفية الفمسػػط
                                                           

اسميـ، سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية: دراسة ميدانية عمى كزارة المالية في   (1)
 (.035غزة)ص
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                 ن كقد كػاف ذلػؾ كاضػحان                                                                سيؿ كميسر، إال أف االحتالؿ يمكنو التأثير كالتشكيش عمى تمؾ األجيزة، 
4102               خػػالؿ عدكانػػو عػػاـ                                              كبسػػبب الحصػػار كارتفػػاع التكمفػػة لػػـ تػػتمكف تمػػؾ                 ـ عمػػى قطػػاع غػػزة، 

 ن                                            ان لتحقيػػؽ االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ األمثػػؿ، كػػأف تػػتمكف مػػف                                  المؤسسػػات مػػف تػػكفير أجيػػزة متطػػكرة جػػد
                                                                                تػكفير أجيػزة )الثريػػا(، كىػي أجيػزة تعمػػؿ مػف خػػالؿ األقمػار الصػناعية كالتشػػكيش عمييػا صػػعب، 
                                                                                كلكػػػف بالحػػػد األدنػػػي كالمعقػػػكؿ تمكنػػػت تمػػػؾ المؤسسػػػات أثنػػػاء العػػػدكاف األخيػػػر مػػػف تػػػكفير بػػػدائؿ 

               كبات المختمفة.                                            اتصالية جيدة مكنتيا مف مكاصمة عمميا رغـ الصع
4101           محمد ثريػا،                       ىذه النتيجة مع دراسة )    فؽ   كتت                              ، حيػث اسػتطاعت فضػائية األقصػى  (ـ 

                                                                               حسػػػب الدراسػػػة اسػػػتخداـ أنػػػكاع التكنكلكجيػػػا الحديثػػػة فػػػي االتصػػػاالت، ككػػػاف المتكسػػػط الحسػػػابي 
51.4              النسبي يساكم )      . (1 )                                                   %(، كلكف رغـ ذلؾ لـ يرتؽ ذلؾ االستخداـ لممستكل األمثؿ

                                                                 فقد كاف المتكسط الحسابي لمدل تكافر المعمكمات كسيكلة االتصاؿ يسػاكم     عاـ       كبشكؿ 
( 3.23  55.51                 (، كالكزف النسبي)                                                         %(، مما يدلؿ عمى أف تكافر المعمكمات، كسيكلة االتصػاؿ فػي 

4102                                                                 المؤسسػػات الصػػحفية الفمسػػطينية أثنػػاء أزمػػة العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة                 ـ، جػػاء بدرجػػة 
                                 لعينة كلكف ليس بالمستكل المطمكب.                         كبيرة مف كجية نظر أفراد ا

 

تكافر برامج التدريب كالتأىيؿ لمككادر البشرية العاممة داخؿ المؤسسات الصحفية  -     ن ثانيا  
 ـ.7103الفمسطينية أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة 

 عينة كاحدةمل One Sample T Testاختبار  لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ، تـ استخداـك 
مى ما اذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تقديرات أفراد عينة لمتعرؼ ع

       ن                                  (، كفقا  لممقياس المستخدـ،  كقد تـ احتساب 3الدراسة عف الدرجة المتكسطة )المحايدة( كىي)
 .                     ن     لممجاالت كترتيبيا تبعا  لذلؾ كالكزف النسبي المتكسط الحسابي

 

 

 

 

                                                           

 (.032ثريا، إدارة اإلعالـ المقاـك زمف الحرب: فضائية األقصى حالة عممية)ص  (1)
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كالكزف النسبي، كالقيمة الحتمالية، كالترتيب لفقرات مجاؿ يكضح المتكسط الحسابي،  :(4.19 جدكؿ )
 تكافر برامج التدريب كالتأىيؿ لمككادر البشرية العاممة داخؿ المؤسسات الصحفية الفمسطينية

المتكسط  الفقرة #
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

 الترتيب

.1 

دريب العامميف بيا كتنمية تقـك المؤسسة الصحفية بت
قدراتيـ الكتساب ميارات اتخاذ القرار في الظركؼ 

 الطارئة كاألزمات.
3.15 75.20 1.011 1.111 0 

.2 
تكجد برامج تدريبية مناسبة كمتطكرة لدل المؤسسة 
الصحفية لتطكير قدرات مكظفييا في مكاجية 

 .األزمات
3.15 71.60 3.154 1.111 4 

3. 
فية باالستفادة مف األبحاث صحالمؤسسة التيتـ 

كالمؤتمرات كأركاؽ العمؿ المتعمقة بتطكير برامج 
 إدارة األزمات.

3.31 67.40 4.532 1.111 3 

2. 
تستعيف المؤسسة الصحفية بخبراء كمؤسسات 
خارجية لتدريب العامميف بيا عمى كيفية التعامؿ 

 كقت األزمات.
3.41 65.00 0.111 1.151 2 

1. 

مى إجراء عمميات المحاكاة كتمثيؿ يتـ التدريب ع
السيناريكىات لإلخالء كاإليكاء كسرعة التحرؾ مف 
 المؤسسة الصحفية بشكؿ منتظـ قبؿ كقكع األزمات.

3.11 61.00 1.210 1.521 1 

5. 
تيتـ المؤسسة الصحفية بابتعاث بعض مكظفييا إلى 
مؤسسات صحفية خارجية بغرض التدريب كاكتساب 

 فية التعامؿ كقت األزمات.ميارات جديدة في كي
4.25 59.60 1.000- 1.204 5 

  1.101 2.681 66.60 3.33 الدرجة الكمية 

   قيمةt 2.00" تساكم 11كدرجة حرية " 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة  

 :اكانتحسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ  فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى  

                                                تقػػـك المؤسسػػة الصػػحفية بتػػدريب العػػامميف بيػػا كتنميػػة    "              التػي نصػػت عمػػى  ( 1            الفقػرة رقػػـ )  1. 
                 قػد احتمػت المرتبػة    ، "                                                            قدراتيـ لكتساب ميارات اتخاذ القػرار فػي الظػركؼ الطارئػة كالزمػات

11.41             كزف النسبي  )       األكلى ب          مكافقػة                 حصػمت عمػى درجػة            الفقػرة قػد                 ، مما يدؿ عمى أف ) %
                     مف قبؿ أفراد العينة.  (      كبيرة )
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                                                 اىتمػػاـ المؤسسػػات الصػػحفية الفمسػػطينية خاصػػة فػػي اآلكنػػة    :   إلػػى     ذلػػؾ        الباحػػث     عػػزك ي  ك 
                                                                                    األخيػػرة بتػػدريب العػػامميف بيػػا عمػػى ميػػارات متنكعػػة مػػف بينيػػا ميػػارات اتخػػاذ القػػرار، خاصػػة كأف 

      ت بيػا                                                                                ظركؼ الميداف كالمكاقؼ الطارئة تفرض ذلؾ، كما أف التجارب السػابقة التػي عاشػتيا كمػر 
                                                                                      تمؾ المؤسسات، جعمتيػا تػدرؾ ضػركرة القيػاـ بػذلؾ النػكع مػف التػدريب لتأىيػؿ مكظفييػا كالعػامميف 
                                                                                 بيػػػا، ألف تزكيػػػدىـ بالمعمكمػػػات كالميػػػارات المختمفػػػة تجعميػػػـ فػػػي مسػػػتكل يمكػػػف االعتمػػػاد عمػػػييـ 

                                                      كاالطمئناف لقراراتيـ في الميداف أك ظركؼ العمؿ الطارئة.

4104           فيد زيادة،  )                      ىذه النتيجة مع دراسة    فؽ   كتت                                    ، التي أظيرت أف اإلدارة تعمؿ عمى:  (ـ 
                                                                                 "تػػػدريب الكػػػكادر البشػػػرية عمػػػى ميػػػارات اتخػػػاذ القػػػرارات فػػػي الظػػػركؼ الطارئػػػة كاألزمػػػات"، حيػػػث 

11.50                                  احتمت تمؾ الفقرة متكسط حسابي نسبي)   ) ( 1) .    
      مؤسسػػة                                          تكجػػد بػػرامج تدريبيػػة مناسػػبة، كمتطػػكرة لػػدل ال   "              التػػي نصػػت عمػػى:    (2            الفقػرة رقػػـ )2. 

    كزف                           قػػد احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػ   ، "                                             الصػػحفية لتطػػكير قػػدرات مكظفييػػا فػػي مكاجيػػة الزمػػات
         ( مػػف قبػػؿ      كبيػػرة )       مكافقػػة               حصػػمت عمػػى درجػػة            الفقػػرة قػػد                 ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ) %71.60     نسػػبي)

              أفراد العينة.

                                                        إدراؾ المؤسسات الصحفية ألىمية التدريب، كالتأىيؿ، كجػدكاه،    :   إلى     ذلؾ        الباحث     عزك ي  ك 
                                                                           دكده اإليجػػػابي، باإلضػػػافة إلػػػى االنفتػػػاح عمػػػى العمػػػـك المختمفػػػة، مكػػػف تمػػػؾ المؤسسػػػات مػػػف     كمػػػر 

                                                                                    الحصػػػكؿ عمػػػى بػػػرامج تدريبيػػػة مناسػػػبة كمتطػػػكرة لتأىيػػػؿ ككادرىػػػا، كمػػػف أىػػػـ الػػػدكافع لمقيػػػاـ بػػػذلؾ 
    ن                                                                          أيضػان، ىػك الحصػكؿ عمػػى كػكادر مؤىمػة قػػادرة عمػى القيػاـ بمختمػؼ األنشػػطة، كاألعمػاؿ فػي ظػػؿ 

                                                    ن              تتطمػػػب كجػػػكد مػػػكظفيف ميػػػرة يمتمكػػػكف خبػػػرات متكاممػػػة، تػػػكفيران لمجيػػػد كالكقػػػت                تحػػػديات مختمفػػػة
              كالماؿ.

4104           فيد زيادة،                       ىذه النتيجة مع دراسة )    فؽ   كتت                                        ، التي بينت أف اإلدارة "تكفر لمعامميف  (ـ 
                                                                                   في إدارة األزمات برامج تدريبية تتضػمف صػياغة كتطػكير سػيناريكىات لألزمػات المتكقعػة ككيفيػة 

                                                                            كالتعامػؿ معيػا بكفػاءة كفاعميػة"، حيػث احتمػت تمػؾ الفقػرة متكسػط حسػابي نسػبي مقػداره          مكاجيتيا 
( 14.30   )%  ( 2) .     

                                                                      عػػاـ فقػػد كػػاف المتكسػػط الحسػػابي لمػػدل تػػكافر بػػرامج التػػدريب كالتأىيػػؿ لمكػػكادر       كبشػػكؿ 
3.33              البشػػػرية يسػػػاكم   55.51              كالػػػكزف النسػػػبي                                               % ممػػػػا يػػػدلؿ عمػػػى أف بػػػرامج التػػػدريب كالتأىيػػػػؿ 

                                                           

 (.041المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع غزة عمى إدارة األزمات)ص زيادة، أثر التدريب عمى مقدرة  (1)
 .034المرجع السابؽ، ص  (2)
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                                                                            بشػرية داخػؿ المؤسسػات الصػحفية الفمسػطينية أثنػاء أزمػة العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػػزة           لمكػكادر ال
4102                                                ـ جاء بدرجة متكسطة مف كجية نظر أفراد العينة.

 

المؤسسات الصحفية  إلدارةمدل تكفر المعدات كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة  -     ن ثالثا  
 ـ.7103سرائيمي عمى غزة لفمسطينية أثناء أزمة العدكاف اإلا

لمتعرؼ عمى ما اذا كانت  عينة كاحدةمل One Sample T Testاختبار  تـ استخداـ
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عف الدرجة المتكسطة 

 ، كالكزف النسبي،المتكسط الحسابي      ن                                 ( كفقا  لممقياس المستخدـ، كقد تـ احتساب 3)المحايدة( كىي)
 .             ن     كترتيبيا تبعا  لذلؾلممجاالت 

تكفر يكضح المتكسط الحسابي، كالكزف النسبي، كالقيمة الحتمالية، كالترتيب، لفقرات مجاؿ  :(4.20جدكؿ )
  دارة المؤسسات الصحفية الفمسطينيةالمعدات كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة إل

المتكسط  الفقرة #
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)تماليةالح

 الترتيب

.1 
تفتقر المؤسسة الصحفية لمعدات كتقنيات 

 كبدائؿ فنية مخصصة لمكاجية األزمات
3.31 67.00 4.352 1.140 0 

4. 
تكفر المؤسسة الصحفية بدائؿ مناسبة كامنة 

 لمتنقؿ ألفرادىا كككادرىا اثناء اآلزمات
3.40 64.20 0.221 1.012 4 

3. 
يكاء المؤقت أك البديؿ تتكفر تجييزات تتعمؽ باال

في حاؿ حدكث طارئ يستكجب اإلخالء الفكرم 
 مف مقر المؤسسة الصحفية أثناء االزمات

3.40 64.20 0.450 1.403 3 

2. 
تكجد كمية كافية مف كسائؿ االماف كالسالمة 
 كاالسعاؼ في حاؿ حدكث طارئ كقت األزمات

4.23 58.60 1.032- 1.522 2 

1. 
ية لككادر بشرية مدربة تفتقر المؤسسة الصحف

كقادرة عمى التعامؿ مع المعدات كالتقنيات 
 الحديثة أثناء األزمات

4.21 58.00 1.521- 1.141 1 

  1.014 1.664 62.60 3.03 الدرجة الكمية 

   قيمةt 2.00" تساكم 11كدرجة حرية " 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة  
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 :احسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانت فقرتيفمف خلؿ الجدكؿ أف أعمى كتبيف النتائج  

                                              تفتقػػر المؤسسػػة الصػػحفية لمعػػدات، كتقنيػػات، كبػػدائؿ    "               التػػي نصػػت عمػػى:  ( 1            الفقػػرة رقػػـ )  1. 
51.11         كزف نسػبي)                        قػد احتمػت المرتبػة األكلػى بػ   ، "                         فنية مخصصة لمكاجية الزمات         ، ممػا ) %

                       ( مف قبؿ أفراد العينة.      متكسطة )       مكافقة       رجة           حصمت عمى د           الفقرة قد           يدؿ عمى أف 
                                                  أف المؤسسػػات الصػحفية الفمسػطينية بحاجػة ماسػة إلػى بعػػض    :   إلػى     ذلػؾ        الباحػث     عػزك ي  ك 

                                                                                    المعدات كالتقنيات، حيث إف بعض تمؾ المؤسسات تفتقر لتمؾ المعػدات بسػبب إرتفػاع ثمنيػا، أك 
                      كض عمػى قطػاع غػزة، كمنػع                                                            عدـ المقدرة عمى الحصكؿ عمييا، أك تأمينيػا بسػبب الحصػار المفػر 

                                                                             سمطات االحتالؿ مف إدخاليا بحجػج أمنيػة، كمػا أف بعػض تمػؾ المؤسسػات ال تػتمكف مػف تػكفير 
                             ي         ى                                               البدائؿ المناسبة لتعكيض ما ييفقد، أك يىتمؼ سكاء مف خارج القطاع أك مف خالؿ السكؽ المحمي.

4100            خالػػد الرضػػيع،                      ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )    فػػؽ   كتت          ؾ درجػػة                     ، التػػي أظيػػرت  أف ىنػػا (ـ 
                                                                                اسػػتجابة متكسػػطة لفقػػرة " تكجػػد معػػدات كتجييػػزات فنيػػة مخصصػػة لمكاجيػػة األزمػػات كالكػػكارث"، 

53.13                                                                     فػي جيػػاز الػػدفاع المػػدني بقطػػاع غػػزة، حيػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي ليػػا )   )%  ( 1)  ،  
                                                                                     بمعنػػي أف ىنػػاؾ حاجػػة لضػػركرة االىتمػػاـ بتػػكفير المعػػدات، كالتجييػػزات الفنيػػة المتطػػكرة، كالعمػػؿ 

                       مى تحديثيا كصيانتيا. ع

                                               تػػكفر المؤسسػػة الصػػحفية بػػدائؿ مناسػػبة كآمنػػة لمتنقػػؿ    "             التػػي نصػػت عمػػى    (4            الفقػػرة رقػػـ )2. 
          ، مما يدؿ ) %64.20           كزف النسبي)                          قد احتمت المرتبة الثانية ب   ، "                             لفرادىا كككادرىا أثناء الزمات

  .                     ( مف قبؿ أفراد العينة      متكسطة )       مكافقة               حصمت عمى درجة            الفقرة قد       عمى أف 
                                                      أف المؤسسػات الصػحفية الفمسػطينية العاممػة فػي قطػاع غػزة لػـ    :   إلػى     ذلؾ        الباحث     عزك ي  ك 

                                                                                            تتمكف بالحد الكافي كالمعقكؿ مف تأميف بدائؿ مناسبة كامنة لمتنقؿ ألفرادىا كككادرىا أثناء عدكاف 
4102                                                                                ـ، كقد يتعمؽ السبب بخطكرة التحرؾ في بعػض المنػاطؽ كعػدـ القػدرة لمكصػكؿ إلييػا عبػر 
                                ن                                              ط نقؿ امنة كالسيارات المصػفحة مػثالن، أك عػدـ مقػدرتيا عمػى تػأميف كسػائؿ نقػؿ فػي أكقػات     كسائ

                                                                                معينػػػة خػػػالؿ النيػػػار أك الميػػػؿ بسػػػبب العمميػػػات العسػػػكرية النشػػػطة فػػػي ذلػػػؾ الكقػػػت كالخشػػػية مػػػف 
          االستيداؼ.

                                                           

الرضيع، مدل الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث: دراسة مسحية عمى ضباط جياز الدفاع المدني في   (1)
 (.055قطاع غزة)ص
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4101          محمد ثريا،                      ىذه النتيجة مع دراسة )    فؽ   كتت                                     ، التي أظيرت بأف إدارة قناة األقصى  (ـ 
      ، كمػػا  (1 )                                                                ئية اسػػتطاعت: "تػػكفير أكثػػر مػػف كسػػيمة لممكاصػػالت كلكػػف بصػػكرة غيػػر مرضػػية"     الفضػػا

4101                          تتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة )أحمػػػد حمػػػاد،                                                 ـ(، التػػػي أظيػػػرت أف المؤسسػػػات اإلعالميػػػة "تعػػػاني مػػػف 
                                                                                 االفتقػػار إلػػى المعػػدات الصػػحفية جػػراء عػػدـ السػػماح بػػدخكؿ المعػػدات الالزمػػة لمبػػث، كالتصػػكير، 

                                                          ؿ الصحفي، باإلضافة إلى تكقؼ معظـ أعماؿ النشػر كالطباعػة بسػبب                       كغيرىا مف متطمبات العم
  . (2 )                                                         النقص الحاد في األحبار، كاألكراؽ الالزمة لمطباعة لنفس السبب"

                                                                           عاـ فقد كاف المتكسط الحسابي لمدل تكفر المعػدات كالتقنيػات كالبػدائؿ المناسػبة        كبشكؿ 
3.03      يسػػػػاكم)  54.51                 (، كالػػػػكزف النسػػػػبي)                            تػػػػكفر المعػػػػدات، كالتقنيػػػػات،                      %(، ممػػػػا يػػػػدلؿ عمػػػػى أف

                                                                                         كالبدائؿ المناسبة الدارة المؤسسات الصحفية الفمسطينية أثناء أزمػة العػدكاف اإلسػرائيمي عمػى غػزة 
4102    عاـ                                                 ـ جاء بدرجة متكسطة مف كجية نظر أفراد العينة.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.011حالة عممية)ص ثريا، إدارة اإلعالـ المقاـك زمف الحرب: فضائية األقصى  (1)
 (.35حماد، أثر الحصار اإلسرائيمي عمى كسائؿ اإلعالـ في قطاع غزة)ص  (2)
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  المبحث الرابع
العدكاف  مدل فاعمية الداء الميني لممؤسسات الصحفية الفمسطينية أثناء

 ـ7103اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
لمتعرؼ عمى ما اذا كانت ىناؾ  عينة كاحدةمل One Sample T Testاختبار  تـ استخداـ

فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عف الدرجة المتكسطة 
 كالكزف النسبي سط الحسابيالمتك       ن                                  ( كفقا  لممقياس المستخدـ،  كقد تـ احتساب 3)المحايدة( كىي )

 .                     ن     لممجاالت كترتيبيا تبعا  لذلؾ
 تحميؿ مجالت الستبانة. :(4.21جدكؿ )

 المجاؿ #
 المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

 الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

 الترتيب

 1 0.000 7.669 70.60 0.497 3.53 األداء المكجستي .0

 2 0.000 8.385 69.80 0.420 3.49 داء الصحفياأل .4

 3 0.061 1.916 63.00 0.572 3.15 األداء اإلدارم .3

  0.000 7.327 67.40 0.366 3.37 الدرجة الكمية لألداء الميني 

  2.00" تساكم 50كدرجة حرية " 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة tقيمة * 

كانت  متكسطات المجاالت المختمفةأف جميع  (2.40) الجدكؿ رقـ كيتضح مف خالؿ
ككؿ فقد حصمت عمى كزف الكمية لألداء الميني مف حيث أكزانيا النسبية، أما الدرجة  متقاربة

مما يدلؿ عمى أف درجة األداء الميني لممؤسسة الصحفية أثناء أزمة %( 51.21نسبي قدره )
 .ـ جاءت بدرجة متكسطة مف كجية نظر أفراد العينة4102العدكاف االسرائيمي عمى غزة عاـ 

 كيعزك الباحث ذلؾ إلى : 

التأثير المباشر لمعدكاف اإلسرائيمي، كالعمميات العسكرية الشرسة المرافقة لو، عمى أداء تمؾ  -
 المؤسسات كعدـ تمكنيا مف ممارسة مياميا كدكرىا بشكؿ طبيعي. 

سرائيمي عمى قطاع غزة كعزلو عف العالـ الخارجي الحصار الذم فرضو جيش االحتالؿ اإل -
كمنع دخكؿ العديد مف المكاد كاالحتياجات كمف بينيا المكاد المتعمقة بالعمؿ الصحفي، مثؿ: 

 الكرؽ، كاألحبار، كاألجيزة المختمفة، كالمعدات الضركرية.

 شكؿ مريح.تقطيع أكصاؿ القطاع كتركيز جيش االحتالؿ عمى منع التنقؿ بيف المحافظات ب -
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عدد العمميات كضخامتيا كتسارع األحداث كتشابكيا كانتشار األخبار كالشائعات جعمت مف  -
 شبو المستحيؿ تغطيتيا بالشكؿ المطمكب مف حيث الدقة كالمكضكعية كالمصداقية.

القمؽ كالخكؼ مف استيداؼ مقرات المؤسسات، كسياراتيا، كتجمعات الصحفييف أربؾ العمؿ،  -
  ن      ن                                                ا  كبيرا  كاف لو أثر كاضح عمى األداء الميني لتمؾ المؤسسات.كأحدث تكتر 

عدـ تمكف بعض المكظفيف، كالعامميف األساسييف مف الكصكؿ لمكاف عمميـ بشكؿ سيؿ  -
صابة البعض، أحدث خمال كنقصا  كبيرا ، كاف لو تأثير                                                           ن      ن               كميسر كتغيب بعضيـ، كاستشياد كا 

 عمى العمؿ كعمى األداء الميني بشكؿ عاـ.

التي أظيرت أف: "جميع ـ(، 7101)أحمد حماد، تفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسةكت
المؤسسات العاممة في المجاؿ اإلعالمي في قطاع غزة تأثرت بالحصار اإلسرائيمي المفركض 

  .(1)عمى قطاع غزة بغض النظر عف طبيعة عمميا"
 :تيحسب أكزانيا النسبية فقد كانت كاآل المجالتأما ترتيب 

، فقد حصؿ عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره الداء المكجستي: الكؿ اؿالمج .0
 .كبيرة%( أم بدرجة تقدير 11.51)

اكتساب بعض الميارات كالخبرات في إدراة العمؿ خالؿ  ذلؾ إلى: الباحث عزكيك 
األزمات السابقة، كىك ما انعكس ايجابيا عمى األداء المكجستي لتمؾ المؤسسات، حيث احتؿ 

رتبة األكلى كبدرجة تقدير كبيرة، فمثال أدركت المؤسسات مف خالؿ تجاربيا في االعتداءات الم
                                                                                       ن السابقة أنو بات مف الضركرم تكفير بدائؿ مجيزة كمناسبة كامنة غير المقر الرئيسي الذم غالبا  

 .             ن         ما يككف معرضا  لالستيداؼ

ت أف: "ىناؾ تكافر ، التي أظير (ـ4101كاتريف مخيمر،دراسة )مع ىذه النتيجة  كتتفؽ
لإلمكانات الفنية كالتنظيمية في العالقات العامة بكزارة الصحة الفمسطينية، كالالزمة لمكقاية مف 

، كما اتفقت مع دراسة )محمد (2)%("52.2كقكع األزمات بدرجة مرتفعة كبنسبة )
رعة ـ(التي أظيرت بأف: فضائية األقصى تمكنت مف تكفير الترددات البديمة بس4101ثريا،

التغمب عمى االختراؽ، كتكفير أجيزة، كمعدات لمعمؿ في أرض الميداف، كالتغمب عمى مشكمة 

                                                           

 (.35حماد، أثر الحصار اإلسرائيمي عمى كسائؿ اإلعالـ في قطاع غزة  )ص  (1)
مخيمر، دكر العالقات العامة في إدارة األزمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية: كزارة الصحة   (2)

 (.054مسطينية دراسة حالة)صالف
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نقص الكقكد كالكيرباء، ككفرت البدائؿ بخصائص تتكافؽ مع ظركؼ الحرب، كتكفير الدعـ 
 .(1)المكجستي بشكؿ مرضي"

بي قدره بكزف نس الثانية، فقد حصؿ عمى المرتبة الداء الصحفي: الثالث . المجاؿ7
 .كبيرة %( أم بدرجة تقدير 52.51)

الخبرة، كالتجربة الغنية التي اكتسبيا الصحفيكف أثناء عمميـ  ذلؾ إلى: الباحث عزكيك 
خالؿ االعتداءات السابقة عمى قطاع غزة، كالتي مكنتيـ مف أخذ االحتياطات الالزمة لتجنب 

       ن                         ايجابيا  عمى أدائيـ الصحفي، الذم                                    ن               األخطاء كاإلخفاقات التي كاجيتيـ سابقا ، كىك ما انعكس 
بدكره انعكس بشكؿ ايجابي عمى مؤسستيـ الصحفية رغـ الصعكبات الكبيرة التي كاجيتيـ 

 ككاجيت مؤسستيـ.

، التي أظيرت أف (ـ4101محمد ثريا،ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة ) كتتفؽ
ديمة بسرعة التغمب عمى االختراؽ إدارة قناة األقصي الفضائية نجحت في: "تكفير الترددات الب

عداد البرامج كنشرات األخبار خالؿ الحرب                                                                                   كتكفير أجيزة كمعدات لمعمؿ في أرض الميداف كا 
  .(2)رغـ صعكبة التكاصؿ"

%( أم 53.11بكزف نسبي قدره ) الثالثة، حصؿ عمى المرتبة الداء اإلدارم: الكؿ . المجاؿ4
 .متكسطةبدرجة تقدير 

                                           ن          أف األداء اإلدارم كاف مف أكثر المستكيات تأثرا  بسبب عدـ  ؾ إلى:ذل الباحث عزكيك 
القدرة في كثير مف األحياف عمى الكصكؿ ألماكف العمؿ كالمباشرة الفعمية إلدارة العمؿ، حيث 
                                          ن                                        كانت أكثر التكجييات تتـ عبر التكاصؿ ىاتفيا  اك عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كاالميالت، 

ر المؤسسة كلكف بشكؿ متقطع بسبب كـ العمميات العسكرية كالخشية أك مف خالؿ الحضكر لمق
مف استيداؼ مقرات تمؾ المؤسسات أك بسبب عدـ التمكف كالصعكبة مف الكصكؿ ألماكف 
العمؿ، كقد كاف السائد في العمؿ اإلدارم ىك العمؿ في ظؿ حالة الطكارئ، لذا كاف ىذا 

                                ن المستكل مف أكثر المستكيات تأثرا .

، التي (ـ4101سامي أبك عزيز، ذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )ى كتتفؽ
في كزارة  المتطمبات اإلدارية الالزمة لمتعامؿ مع األزمات متكفرة بدرجة مقبكلة" :أظيرت أف

ف المتكسط الحسابي النسبي لفقرات مجاؿ العكامؿ اإلدارية مجتمعة إ، حيث الصحة الفمسطينية
                                                           

 (.015ثريا، إدارة اإلعالـ المقاـك زمف الحرب: فضائية األقصى حالة عممية)ص  (1)
 .015المرجع السابؽ، ص  (2)
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                            ن                              تشكؿ المعكقات اإلدارية عائقا  أثناء إدارة األزمات في كزارة %(، كبذلؾ ال53.21يساكم )
الصحة في قطاع غزة في ظؿ الحصار، كلكف درجة التكافر ىذه بالكاد تتجاكز الحد األدنى 

 . (1)"المطمكب
  الداء المينػػي لممؤسسػػات الصػػحفية الفمسػػطينية أثنػػاء أزمػػة العػػدكاف                   تحميػػؿ فقػػرات مجػػالت                                                            

  :ـ     7103       زة عاـ                     اإلسرائيمي عمى قطاع غ

 الداء اإلدارم لممؤسسة الصحفية: -   ن أكل  
حساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب لمعينة الكاحدة ك  tتـ استخداـ اختبار 

 .(2.44النتائج مبينة في جدكؿ رقـ )الفقرات ك 
 جاؿ الداء اإلدارمالمتكسط الحسابي، كالكزف النسبي، كالقيمة الحتمالية، كالترتيب لفقرات م :(4.22جدكؿ )

المتكسط  الفقرة #
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

 القيمة الحتمالية
(Sig). 

 الترتيب

.1 
تمكنت المؤسسة الصحفية مف إدارة العمؿ بفعالية 

 أثناء أزمة العدكاف.
2.12 81.80 01.351 1.111 0 

4. 
شكمت المؤسسة الصحفية خمية أزمة بالمفيـك 

 ؼ إدارة العمؿ أثناء العدكاف.الميني بيد
3.15 75.20 1.511 1.111 4 

3. 
أثر العدكاف عمى مستكل االداء االدارم  داخؿ 
المؤسسة الصحفية بشكؿ ىدد استمراريتيا في 

 الصدكر.
3.15 71.20 3.534 1.110 3 

اتسـ األداء داخؿ المؤسسة الصحفية بالعشكائية  .2
 كعدـ الترتيب أثناء العدكاف. 

4.15 51.60 4.221- 1.105 2 

1. 
لـ يتكفر لدل المؤسسة الصحفية خطط عمؿ 

           ن                          معدة مسبقا  لمكاجية العدكاف قبؿ بدئو.
4.14 50.40 4.512- 1.101 1 

5. 
استمر العمؿ داخؿ مبنى المؤسسة الصحفية 

 بشكؿ طبيعي أثناء العدكاف.
4.31 47.40 2.141- 1.111 5 

   قيمةt 2.00" تساكم 11كدرجة حرية " 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة  

                                                           

أبك عزيز، معكقات إدارة األزمات في كزارة الصحة الفمسطينية في ظؿ الحصار: دراسة حالة قطاع   (1)
 (.050غزة)ص
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 :احسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانت فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى 

                                                   تمكنت المؤسسة الصحفية مف إدارة العمػؿ بفعاليػة أثنػاء    "              التي نصت عمى  ( 1            الفقرة رقـ )  1. 
                 ، ممػػػا يػػدؿ عمػػػى أف ) %81.80             كزف النسػػبي  )    لػػى بػػػ                     قػػد احتمػػػت المرتبػػة األك   "  .            أزمػػة العػػػدكاف

                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة                 حصمت عمى درجة            الفقرة قد
                                                   الطػػػكاقـ كالكػػػكادر العاممػػػة فػػػي المؤسسػػػة الصػػػحفية، كالتػػػي    :   إلػػػى     ذلػػػؾ        الباحػػػث     عػػػزك ي  ك 

   مف                                                                                    أصبحت تمتمؾ خبرة، كتجربة مكنتيا مف إدارة العمؿ بفعالية، كالمحافظة عمى مستكل مقبكؿ
                                                                                  األداء رغـ الصعكبات، كالمخػاطر، كمػا أف التصػميـ، كالػركح المعنكيػة، كاإلصػرار عمػى مكاصػمة 
                                                                                 العمؿ، كتحدم الة الحػرب، كاآللػة اإلعالميػة لالحػتالؿ، كػاف لػو أثػر كبيػر، كتػأثير ايجػابي عمػى 

                               أداء المؤسسة الصحفية بشكؿ عاـ.

4101           محمػػد ثريػػػا،                       ىػػػذه النتيجػػة مػػػع دراسػػػة )    فػػؽ   كتت                       أظيػػرت أف قنػػػاة األقصػػػى         ، التػػػي (ـ 
                                                                                الفضائية تمكنت مف تحقيؽ نجاح عمى مسػتكيات متعػددة أثنػاء العػدكاف رغػـ بعػض القصػكر فػي 

4101                                     ، كما اتفقت مع دراسة )محمد أبك كميػؿ،  (1 )           بعض الجكانب                             ـ(، التػي أظيػرت:" كجػكد دكر 
             كاألمػػػف الػػػكطني                                                                       ميػػػـ إلدارة العمميػػػات المركزيػػػة فػػػي معالجػػػة األزمػػػات األمنيػػػة فػػػي كزارة الداخميػػػة 

                                              ن                                           الفمسػػطيني بدرجػػة كبيػػرة"، كمػػا أظيػػرت النتػػائج أيضػػان " قيػػاـ إدارة العمميػػات المركزيػػة بمياميػػا فػػي 
                                                                                   المراحػػؿ المختمفػػة لمعالجػػة األزمػػات األمنيػػة بدرجػػة كبيػػرة، حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي 

12.12                      الستجابات أفراد العينة)   )%  ( 2) .  
                                               شػكمت المؤسسػة الصػحفية خميػة أزمػة بػالمفيـك المينػي    "             التػي نصػت عمػى    (4            الفقرة رقـ )2. 

11.41           كزف النسػػبي)                          قػػد احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػ   ، "                              بيػػدؼ إدارة العمػػؿ أثنػػاء العػػدكاف         ، ممػػا ) %
                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة               حصمت عمى درجة            الفقرة قد           يدؿ عمى أف 

  ن            فان مػػػػف قبػػػػؿ تمػػػػؾ                                 التخطػػػػيط المسػػػػبؽ، كالخطػػػػط المعػػػػدة سػػػػم   :   إلػػػػى     ذلػػػػؾ        الباحػػػػث     عػػػػزك ي  ك 
                                                                                      المؤسسات كالقائميف عمييػا، كالتػي فرضػيا الكاقػع المعػاش فػي قطػاع غػزة، كالتيديػد اليػكمي الػذم 
                                                                                     أكجده االحتالؿ، كالذم قاد تمؾ المؤسسات كدفعيا لمتفكير في ايجاد حمكؿ لممشاكؿ، كاإلخفاقات 

                 ع، بيػػدؼ إخراسػػيا،                     ن                                             التػػي حػػدثت معيػػا سػػابقان نتيجػػة االسػػتيداؼ المباشػػر ليػػا، كلعمميػػا فػػي القطػػا
                                                                                 كضماف تكقفيا عػف نقػؿ حقيقػة كصػكرة مػا يجػرم فػي القطػاع مػف جػرائـ يرتكبيػا االحػتالؿ لمعػالـ 

                                                           

 (.015المقاـك زمف الحرب: فضائية األقصى حالة عممية)صثريا، إدارة اإلعالـ   (1)
أبك كميؿ، دكر إدارة العمميات المركزية في معالجة األزمات األمنية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني   (2)

 (.015الفمسطيني)ص
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                                                                                الخػػارجي؛ لػػذا كانػػت تمػػؾ الخطػػط تتضػػمف تشػػكيؿ خميػػة أزمػػة إلدارة العمػػؿ، كضػػماف اسػػتمراريتو 
         بفعالية.

4100            خالد الرضيع،                      ىذه النتيجة مع دراسة )    فؽ   كتت              قة أك كحػدة                     التي أظيرت "كجكد فر    (ـ 
                                                                               تنظيميػػة متخصصػػة بػػإدارة األزمػػات كالكػػكارث داخػػؿ إدارات الػػدفاع المػػدني"، حيػػث حصػػمت ىػػذه 

55.20                          الفقػػػػرة عمػػػػى كزف حسػػػػابي نسػػػػبي)                                                  %(، كمػػػػا أظيػػػػرت اىتمػػػػاـ إدارات الػػػػدفاع المػػػػدني بغػػػػزة 
                                                                                كجاىزيتيػػا مػػف حيػػث تكػػكيف فػػرؽ العمػػؿ المختمفػػة، كالمتخصصػػة فػػي إدارة كافػػة أنػػكاع األزمػػات 

                                                                         رث، ككػػػػذلؾ كجػػػػكد غرفػػػػة عمميػػػػات لمطػػػػكارئ مجيػػػػزة بكافػػػػة المسػػػػتمزمات الضػػػػركرية إلدارة       كالكػػػػكا
    . (1 )               األزمات كالككارث

 الداء المكجستي لممؤسسة الصحفية: -ثانيا
حساب المتكسط الحسابي، كالكزف النسبي، كترتيب ك  ،لمعينة الكاحدة tتـ استخداـ اختبار 

 .(2.43مبينة في جدكؿ رقـ ) ،النتائجالفقرات ك 
 المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية كالترتيب لفقرات مجاؿ الداء المكجستي :(4.23جدكؿ )

المتكسط  الفقرة #
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

 الترتيب

تمكنت المؤسسة الصحفية مف تكفير أماكف بديمة غير  .0
 0 1.111 5.125 76.80 3.52 لمكاصمة العمؿ الصحفي أثناء العدكاف.المقر الرئيسي 

4. 

تأخذ المؤسسة الصحفية بالحسباف تكفير بدائؿ 
مناسبة ككافية لتعكيض التقص في المستمزمات 

 كالمعدات كاألجيزة كالكقكد كغيرىا أثناء العدكاف.
3.15 75.20 1.022 1.111 4 

            ن     مة اثرت سمبا  عمى غياب أدكات كمعدات الكقاية كالسال .3
 3 1.145 4.452 66.20 3.30 األداء الميني لممؤسسة الصحفية أثناء العدكاف.

.4 

حدثت صعكبة في عمميات االتصاؿ كالتكاصؿ بيف 
أقساـ كدكائر المؤسسة الصحفية ككذلؾ مع 

 الصحفييف كالككادر العاممة أثناء العدكاف.
3.40 64.20 0.130 1.034 2 

   قيمةt 2.00" تساكم 11كدرجة حرية " 0.05 عند مستكل داللة الجدكلية  

 
                                                           

دني في الرضيع، مدل الجاىزية إلدارة األزمات كالككارث: دراسة مسحية عمى ضباط جياز الدفاع الم  (1)
 (.020قطاع غزة)ص
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 :احسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانت فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى  

                                               تمكنت المؤسسة الصحفية مف تكفير أمػاكف بديمػة غيػر    "               التي نصت عمى:  ( 0            الفقرة رقـ )  1. 
    كزف                         قػػد احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بػػ   ، "                              صػػمة العمػػؿ الصػػحفي أثنػػاء العػػدكاف                  المقػػر الرئيسػػي لمكا

     ( مػػف      كبيػػرة )       مكافقػػة                 حصػػمت عمػػى درجػػة            الفقػػرة قػػد                 ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف ) %76.80         النسػػبي  )
                  قبؿ أفراد العينة.

                                                      إدراؾ المؤسسػات الصػحفية الفمسػطينية العاممػة فػي قطػاع غػزة    :   إلػى     ذلػؾ        الباحث     عزك ي  ك 
                                                           رل بديمة غير المقر الرئيسي يعني تكقؼ عمميا بشكؿ كامػؿ، كجػاء                         مف أف عدـ تكفير أماكف أخ

                                                                              ذلؾ بعد تعرض العديد مف مقػرات المؤسسػات الصػحفية فػي قطػاع غػزة لالسػتيداؼ المباشػر مػف 
                                       ن         ن                                       قبػػؿ جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، كتػػدميرىا كميػػان أك جزئيػػان، كقػػد كانػػت تمػػؾ البدايػػة الفعميػػة لمتفكيػػر 

                                                      حيػػث حرصػػت تمػػؾ المؤسسػػات عمػػى تػػكفير مقػػرات بديمػػة، كتجييزىػػا                           الجػػدم بتػػكفير تمػػؾ البػػدائؿ، 
                                                                                 بأدكات، كتقنيات، كمعدات تمكنيا مف العمؿ، كاالستمرار بتنفيذ مياميا بالشكؿ المطمكب.

4101          محمػد ثريػا،                      ىػذه النتيجػة مػع دراسػة )     تفؽ  كت                                ، التػي أظيػرت أف فضػائية األقصػى  (ـ 
                                 رب، حيػث كانػت نسػبة المكافقػة كبيػرة                                               استطاعت تكفير البديؿ بخصػائص تتكافػؽ مػع ظػركؼ الحػ

14.2                  بمتكسػػط حسػػابي نسػػبي)                                                          %(، حيػػث عػػزا الباحػػث محمػػد ثريػػا ارتفػػاع الػػكزف النسػػبي إلػػى أف 
                                                                                 الفضائية كانت أعدت ككضعت الخطط البديمة الالزمة فيما لك تـ قصؼ المقر الرئيس، كحػددت 

                       نتقػاؿ مػف المكػاف الػرئيس                                                                ساعة الصفر التي تـ اختيارىا مف قبؿ المجمػس التنفيػذم لمفضػائية باال
    . (1 )                 إلى المكاف البديؿ

                                                 تأخذ المؤسسػة الصػحفية بالحسػباف تػكفير بػدائؿ مناسػبة    "             التي نصت عمػى    (4            الفقرة رقـ )2. 
  "  .                                                                               ككافية لتعكيض النقص في المستمزمات كالمعدات كالجيزة كالكقكد كغيرىا أثنػاء العػدكاف

11.41             كزف النسبي  )                          قد احتمت المرتبة الثانية ب            حصمت عمى            الفقرة قد                 ، مما يدؿ عمى أف ) %
                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة      درجة 

                                                    رغـ الظركؼ المادية كالحصار المفركض عمى قطاع غزة، إال    :   إلى     ذلؾ        الباحث     عزك ي  ك 
                                                                                 أف التجربػػة التػػي خاضػػتيا المؤسسػػات الصػػحفية الفمسػػطينية كعمميػػا فػػي ظػػؿ الطػػكارئ مكنيػػا مػػف 

                                                                مػػف المسػػتمزمات كالمعػػدات كالتجييػػزات كلػػك بالحػػد األدنػػي، كقػػد تػػأتى ليػػا                      تػػكفير بػػدائؿ كاحتيػػاطي 
                                                                                   ذلؾ عبر عدة طرؽ ككسائؿ، كعمى امتداد فترات زمنية ليست قصيرة، كقػد أكلػت العديػد مػف تمػؾ 

                                                                               المؤسسات أىمية كبيرة لذلؾ كخصصت ليا مكازنة خاصة لتأميف تمؾ االحتياجات كالبدائؿ.
                                                           

 (.031ثريا، إدارة اإلعالـ المقاـك زمف الحرب: فضائية األقصى حالة عممية)ص  (1)
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4101           محمػػػػد ثريػػػػا،                       ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة )    فػػػػؽ   كتت                              ، التػػػػي أظيػػػػرت أف إدارة قنػػػػاة  (  ـ 
                                                                             األقصي نجحت فػي تػكفير أجيػزة كمعػدات العمػؿ فػي أرض الميػداف، كالتغمػب بشػكؿ كامػؿ عمػى 

     .  (1 )                                    مشكمة نقص الكقكد كالكيرباء خالؿ الحرب

 

 الداء الصحفي لممؤسسة الصحفية: -     ن ثالثا  
الحسابي، كالكزف النسبي، كترتيب  حساب المتكسطك  ،لمعينة الكاحدة tتـ استخداـ اختبار 

 .(2.42مبينة في جدكؿ رقـ ) ،النتائجالفقرات ك 
 المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية كالترتيب لفقرات مجاؿ الداء الصحفي :(4.24جدكؿ )

المتكسط  الفقرة #
 الحسابي

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 (T)الختبار

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

 تيبالتر 

0. 
تمكنت المؤسسة الصحفية مف إصدار طبعتيا 

 اإللكتركنية طيمة فترة العدكاف.
3.25 79.20 5.255 1.111 0 

4. 
تأثرت قدرة المؤسسة الصحفية في إنتاج كنشر 
المكاد الصحفية المطبكعة بالشكؿ كالكمية 

                            ن      ن المطمكبة بسبب العدكاف تأثرا  سمبيا .
3.51 76.00 1.144 1.111 4 

3. 

الكضع االجتماعي لممكظفيف بالمؤسسة شكؿ 
                           ن             الصحفية أثناء العدكاف عائقا  أماـ أدائيـ 

 ألعماليـ بالشكؿ المطمكب.
3.23 68.60 3.115 1.112 3 

2. 
لـ يتأثر األداء الميني لممؤسسة الصحفية 
كالككادر العاممة بيا أثناء العدكاف بسبب استفادتيا 

 ألزمات.مف التجارب كالخبرات التي اكتسبتيا مف ا
3.20 68.20 3.315 1.114 2 

1. 

لـ يتأثر المحتكل الضمني لمرسائؿ اإلعالمية 
التي تقدميا كتنتجيا المؤسسة الصحفية أثناء 

 العدكاف.
3.20 68.20 4.231 1.111 1 

5. 
تأثرت جكدة المكاد الصحفية التي تنشرىا 

                      ن      ن               المؤسسة الصحفية تأثرا  سمبيا  أثناء العدكاف.
4.22 58.80 1.350- 1.111 5 

   قيمةt 2.00" تساكم 11كدرجة حرية " 0.05 الجدكلية عند مستكل داللة  

                                                           

 (.015ثريا، إدارة اإلعالـ المقاـك زمف الحرب: فضائية األقصى حالة عممية )ص  (1)
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 :احسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانت فقرتيفكتبيف النتائج مف خلؿ الجدكؿ أف أعمى 

                                      تمكنػػػػت المؤسسػػػػة الصػػػػحفية مػػػػف إصػػػػدار طبعتيػػػػا    "               التػػػػي نصػػػػت عمػػػػى:  ( 0            الفقػػػػرة رقػػػػـ )  1. 
          ، ممػا يػدؿ ) %79.20           كزف النسػبي)                       قد شغمت المرتبة األكلػى بػ   ، "                            اللكتركنية طيمة فترة العدكاف

                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة                 حصمت عمى درجة            الفقرة قد       عمى أف 
صػػدار    :   إلػػى     ذلػػؾ        الباحػػث     عػػزك ي  ك                                                      أف إدارة الصػػفحات االلكتركنيػػة كتصػػميـ، كتغذيػػة، كا 

                                                   أماكف امنة، كمنازؿ الصحفييف، كالمصمميف، حيث ال يضطر                                الطبعات االلكتركنية كاف يتـ مف
                                                                                الصػػحفي أك المصػػمـ كالمخػػرج مػػف الػػذىاب لمقػػر الصػػحيفة، بػػؿ يمكنػػو مباشػػرة عممػػو مػػف منزلػػو، 
                                                                                  كىػػػذا مػػػا أتاحتػػػو التكنكلكجيػػػا الحديثػػػة، كالشػػػبكة العنكبكتيػػػة، حيػػػث ال يحتػػػاج ذلػػػؾ سػػػكل لجيػػػاز 

                                      التحرؾ بػو بسػيكلة مػف مكػاف آلخػر؛ لػذا كػاف                                         حاسكب شخصي متصؿ بالشبكة العنكبكتية يمكف 
                                                                          مف السيؿ المحافظة عمى إصدار النسخ، كالطبعات االلكتركنية، خالؿ فترة العدكاف.

4101          محمد ثريا،                      ىذه النتيجة مع دراسة )    فؽ   كتت                                    ، التػي أظيػرت أف إدارة قنػاة األقصػى  (ـ 
                 اؽ، كتػػػػكفير أجيػػػػزة                        بسػػػػرعة لمتغمػػػػب عمػػػػى االختػػػػر                                          الفضػػػػائية نجحػػػػت فػػػػي تػػػػكفير التػػػػرددات البديمػػػػة

  . (1 )                           كمعدات لمعمؿ في أرض الميداف
                                                تػػأثرت قػػدرة المؤسسػػة الصػػحفية فػػي إنتػػاج كنشػػر المػػكاد    "             التػػي نصػػت عمػػى    (4            الفقػرة رقػػـ )2. 

         قػػد احتمػػت    ، "                                                           ن      ن الصػػحفية المطبكعػػة بالشػػكؿ كالكميػػة المطمكبػػة بسػػبب العػػدكاف تػػأثران سػػمبيان 
              حصػػمت عمػػى درجػػة            الفقػػرة قػػد       عمػػى أف           ، ممػػا يػػدؿ ) %76.00             كزف النسػػبي  )                 المرتبػػة الثانيػػة بػػ

                       ( مف قبؿ أفراد العينة.     كبيرة )       مكافقة 
                                                   أف المطػػابع التػػي كانػػت تطبػػع فييػػا تمػػؾ المطبكعػػات ميػػددة    :   إلػػى     ذلػػؾ        الباحػػث     عػػزك ي  ك 

                                                                                    باالسػػتيداؼ، كلػػـ تتػػكفر كميػػات الػػكرؽ كاألحبػػار كالمسػػتمزمات الكافيػػة بسػػبب العمميػػات العسػػكرية 
                                                     مكاد لقطاع غزة، كما إف عممية تكزيع أية مطبكعات تتطمب                               كالحصار الذم كاف يمنع دخكؿ أم 

                                                                       التنقؿ مف مكاف آلخر، كىك األمر الذم كاف شبو مستحيؿ في ظؿ العدكاف كالقصؼ.

4101           أحمػػد حمػػاد،                       ىػػذه النتيجػػة مػػػع دراسػػة )    فػػؽ   كتت                            التػػػي أظيػػرت أف معظػػـ أعمػػػاؿ    (ـ 
   .  (2 )             لالزمة لمطباعة                                                         النشر كالطباعة تكقفت بسبب النقص الحاد في األحبار كاألكراؽ ا

 

                                                           

 (.015ثريا، إدارة اإلعالـ المقاـك زمف الحرب: فضائية األقصى حالة عممية )ص  (1)
 (.35حماد، أثر الحصار اإلسرائيمي عمى كسائؿ اإلعالـ في قطاع غزة)ص  (2)
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 المبحث الخامس
 اإلجابة عمى فرضيات الدراسة

 :الفرضية الرئيسية الكلى 

                  ( بػػيف تطبيػػؽ إدارة 05.0      دللػػة )          عنػػد مسػػتكل                            تكجػػد علقػػة ذات دللػػة إحصػػائية 
   اف                                                                                    المؤسسات الصحفية الفمسطينية لمكظائؼ اإلدارية كفاعمية أدائيا الميني أثنػاء أزمػة العػدك 

   ـ.    7103                      اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار بيرسكف لمتعرؼ عمى العالقة بيف  
 ( 2.41المتغيريف فكانت النتائج حسب الجدكؿ )

 نتائج معامؿ الرتباط بيرسكف (: 4.25جدكؿ )

 الكظائؼ اإلدارية
 فاعمية الداء الميني

 المؤشرات
 الحصائية

الداء 
 اإلدارم

الداء 
 المكجستي

الداء 
 الميني

الدرجة 
 الكمية

 التخطيط
 0.394 0.571 0.414 1.102 معامؿ االرتباط

 1.251 0.001 0.000 0.002 .(Sig) القيمة االحتمالية

 التنظيـ
 0.483 0.159 0.448 1.222 معامؿ االرتباط

 1.111 0.000 0.132 0.000 .(Sig) القيمة االحتمالية

 دةالقيا
 0.498 0.257 0.281 1.111 معامؿ االرتباط

 1.111 0.023 0.035 0.000 .(Sig) القيمة االحتمالية

 الرقابة
 0.198 0.319 0.175 1.113 معامؿ االرتباط

 1.224 0.109 0.011 0.082 .(Sig) القيمة االحتمالية

 التقييـ 
 0.247 0.474 0.314 1.015 معامؿ االرتباط

 1.442 0.012 0.000 0.040 .(Sig) اليةالقيمة االحتم

 اتخاذ القرار
 0.366 0.371 0.306 1.015 معامؿ االرتباط

 1.015 0.015 0.004 0.004 .(Sig) القيمة االحتمالية

 الدرجة الكمية
 0.527 0.527 0.479 1.431 معامؿ االرتباط

 1.125 0.000 0.000 0.000 .(Sig) القيمة االحتمالية

 (05.0)            ن               داؿ إحصائيا  عند مستكم داللةرتباط * معامؿ اال
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                عنػػد مسػػتكل داللػػة                  ذات داللػػة إحصػػائية                                         تشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػى كجػػكد عالقػػة    
( 05.0 بيف تطبيؽ ادارة المؤسسات الصحفية الفمسطينية لمكظػائؼ اإلداريػة كفاعميػة األداء )                                                                            

4102                                ة العػدكاف االسػرائيمي عمػى غػزة عػاـ                 الميني أثنػاء أزمػ                                 ـ حيػث كانػت قيمػة معامػؿ االرتبػاط 
1.141                            بينيمػا لمدرجػة الكميػة تسػاكم )   1.111(      تسػاكم    Sig                    ( كالقيمػة االحتماليػة                 ( كىػي أقػؿ مػف 

1.11             مستكل الداللة                                             مما يشير اف العالقة بينيما ايجابية كقكية.   

                      نتيجة اختبار الفرضية:

                                               ي تػػنص عمػػى كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تطبيػػؽ                     ثبتػػت صػػحة الفرضػػية التػػ
                                                                                    إدارة المؤسسػػػػات الصػػػػحفية الفمسػػػػطينية لمكظػػػػائؼ اإلداريػػػػة، كفاعميػػػػة أدائيػػػػا المينػػػػي أثنػػػػاء أزمػػػػة 

4102                              العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ       ـ.
  الثانيةالفرضية الرئيسية: 

                ( بػػيف مػػدل تػػكافر 05.0      دللػػة )          عنػػد مسػػتكل                            تكجػػد علقػػة ذات دللػػة إحصػػائية 
                                                                                  المعمكمات كسيكلة التصاؿ في المؤسسات الصحفية الفمسطينية كبيف المقدرة عمى إدارة تمؾ 

   ـ.    7103                                                  المؤسسات أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار بيرسكف لمتعرؼ عمى العالقة بيف 
 ( 2.45نتائج حسب الجدكؿ )المتغيريف فكانت ال

 نتائج معامؿ الرتباط بيرسكف (: 4.26جدكؿ )

 
 الكظائؼ الدارية

 المؤشرات
 الحصائية

اتخاذ  التقييـ  الرقابة القيادة التنظيـ التخطيط
 القرار

الدرجة 
 الكمية

تكافر المعمكمات كسيكلة 
 التصاؿ

 1.135 1.154 1.254 1.511 1.545 1.255 1.234 معامؿ االرتباط

القيمة 
 .(Sig)الحتمالية

1.114 1.110 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 

 (05.0)            ن               داؿ إحصائيا  عند مستكم داللة* معامؿ االرتباط 
   

                عنػػد مسػػتكل داللػػة                  ذات داللػػة إحصػػائية                                        تشػػير نتػػائج الجػػدكؿ السػػابؽ إلػػى كجػػكد عالقػػة 
( 05.0)   تكافر المعمكمػات كسػيكلة االتصػاؿ فػي المؤسسػات الصػحفية الفمسػطينية          بيف مدل                                                             

4102                                                                             كبػػيف المقػػدرة عمػػى إدارة تمػػؾ المؤسسػػات أثنػػاء أزمػػة العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ      ـ 
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1.135                                                        حيث كانت قيمة معامؿ االرتبػاط بينيمػا لمدرجػة الكميػة تسػاكم )     Sig                    ( كالقيمػة االحتماليػة 
1.111       تسػػاكم )   1.11                مػػف مسػػتكل الداللػػة           ( كىػػي أقػػؿ                                         ممػػا يشػػير إلػػى أف العالقػػة بينيمػػا إيجابيػػة   
       قكية. 

                      نتيجة اختبار الفرضية:

              بيف مػدل تػكافر                       عالقة ذات داللة إحصائية                                     ثبتت صحة الفرضية التي تنص عمى كجكد
                                                                                   المعمكمػات كسػيكلة االتصػػاؿ فػي المؤسسػات الصػػحفية الفمسػطينية، كبػيف المقػػدرة عمػى إدارة تمػػؾ 

4102                                         أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ          المؤسسات       ـ.
 

  الثالثةالفرضية الرئيسية: 

                  ( بػػيف تػػكافر بػػرامج 05.0      دللػػة )          عنػػد مسػػتكل                            تكجػػد علقػػة ذات دللػػة إحصػػائية 
                                                                                 التدريب في المؤسسػات الصػحفية الفمسػطينية كبػيف المقػدرة عمػى إدارة تمػؾ المؤسسػات أثنػاء 

   ـ.    7103                      اإلسرائيمي عمى غزة عاـ              أزمة العدكاف 

كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار بيرسكف لمتعرؼ عمى العالقة بيف 
 ( 2.41المتغيريف فكانت النتائج حسب الجدكؿ )

 نتائج معامؿ الرتباط بيرسكف (: 4.27جدكؿ )

 
 الكظائؼ الدارية

 المؤشرات
 الحصائية

 التقييـ  الرقابة القيادة التنظيـ التخطيط
اتخاذ 
 القرار

الدرجة 
 الكمية

 تكافر برامج التدريب
 0.632 0.456 0.488 0.568 0.381 0.286 0.496 معامؿ االرتباط

 القيمة الحتمالية
(Sig). 

0.000 0.021 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 

 (05.0)            ن               داؿ إحصائيا  عند مستكم داللة* معامؿ االرتباط 

                عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة                  ذات داللػػػػة إحصػػػػائية                                 يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ كجػػػػكد عالقػػػػة 
( 05.0)    بػػيف تػػكافر بػػرامج التػػدريب فػػي المؤسسػػات الصػػحفية الفمسػػطينية كبػػيف المقػػدرة عمػػى                                                                        

4102                                                            إدارة تمػػؾ المؤسسػػات أثنػػػاء أزمػػة العػػدكاف اإلسػػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػػاـ                    ـ حيػػث كانػػت قيمػػػة 
1.534                                 تباط بينيما لمدرجة الكميػة تسػاكم )          معامؿ االر    1.111       تسػاكم )  Sig                    ( كالقيمػة االحتماليػة     )  

1.11                        كىي أقؿ مف مستكل الداللة                                                مما يشير إلى أف العالقة بينيما إيجابية قكية.   
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                      نتيجة اختبار الفرضية:

          بػيف تػكافر                            تكجػد عالقػة ذات داللػة إحصػائية                                   ثبتت صػحة الفرضػية التػي تػنص عمػى أنػو 
                                                                               تدريب في المؤسسات الصحفية الفمسطينية كبيف المقدرة عمػى إدارة تمػؾ المؤسسػات أثنػاء         برامج ال

4102                                   أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ       ـ.

 
  الرابعةالفرضية الرئيسية: 

                   ( بػيف تػكفر المعػدات 05.0      دللػة )          عنػد مسػتكل                            تكجد علقة ذات دللػة إحصػائية 
                                                                  لمناسبة في المؤسسات الصحفية الفمسطينية كبػيف المقػدرة عمػى إدارة تمػؾ                     كالتقنيات كالبدائؿ ا

   ـ.    7103                                                  المؤسسات أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار بيرسكف لمتعرؼ عمى العالقة بيف  
 ( 2.45المتغيريف فكانت النتائج حسب الجدكؿ )

 

 ئج معامؿ الرتباط بيرسكف نتا(: 4.28جدكؿ )

 
 الكظائؼ الدارية

 المؤشرات
 الحصائية

اتخاذ  التقييـ  الرقابة القيادة التنظيـ التخطيط
 القرار

الدرجة 
 الكمية

تكفر المعدات 
كالتقنيات كالبدائؿ 

 المناسبة

 1.525 1.211 1.345 1.103 1.150 1.150 1.350 معامؿ االرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig). 

1.113 1.111 1.111 0.000 1.101 1.114 0.000 

 (05.0)            ن               داؿ إحصائيا  عند مستكم داللة* معامؿ االرتباط 
   

   (05.0                عند مستكل داللػة )                 ذات داللة إحصائية                              يظير الجدكؿ السابؽ كجكد عالقة 
                                         المؤسسػات الصػحفية الفمسػطينية كبػيف المقػدرة                                                 بيف تكفر المعدات كالتقنيات كالبدائؿ المناسػبة فػي 

4102                                                                عمػػى إدارة تمػػؾ المؤسسػػات أثنػػاء أزمػػة العػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة عػػاـ                ـ، حيػػث كانػػت 
1.525                                               قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط بينيمػػػا لمدرجػػػة الكميػػػة تسػػػاكم )         تسػػػاكم   Sig                    ( كالقيمػػػة االحتماليػػػة 

( 1.111   1.11                          ( كىي أقؿ مف مستكل الداللة                                     ى أف العالقة بينيما إيجابية قكية.              ، مما يشير إل
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                      نتيجة اختبار الفرضية:

         بػيف تػكفر                            تكجد علقة ذات دللػة إحصػائية                                   ثبتت صحة الفرضية التي تنص عمى أنو 
                                                                                    المعدات كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة في المؤسسػات الصػحفية الفمسػطينية كبػيف المقػدرة عمػى 

   ـ.    7103                   رائيمي عمى غزة عاـ                                          إدارة تمؾ المؤسسات أثناء أزمة العدكاف اإلس

  الخامسة                الفرضية الرئيسة       :  

              ( بػيف متكسػطات 05.0                                              ىؿ تكجد فركؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتكل دللػة )
       " تعػزل                                                    فاعمية الداء الميني لممؤسسات الصحفية أثناء العػدكاف                          استجابات المبحكثيف حكؿ " 

                        المركػػػػز الػػػػكظيفي، الػػػػدكرات                  ، المؤىػػػػؿ العممػػػػي،   كع   النػػػػ )                        الديمكغرافيػػػػة لممبحػػػػكثيف          لممتغيػػػػرات 
  ؟          التدريبية(

                                            كينبثؽ عف تمؾ الفرضية ست فرضيات، كىي كاآلتي:

  ( 05.0                                           تكجػد فػركؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتكل دللػة )                الفرضية الكلى : 
           حفية أثنػاء                                 فاعمية الداء الميني لممؤسسػات الصػ                                     بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ " 

       النكع.               " تعزل لمتغير        العدكاف 

   ".Independent Samples T Test                                          لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "

2                            مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ ) . 42          المقابمػػػة   (.Sig)                           ( تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة 
1.11 )            سػػتكل الداللػػة  م   مػػف                                لمدرجػػة الكميػػة لػػألداء المينػػي أقػػؿ     "                    لمعينتػػيف المسػػتقمتيف  t       الختبػػار"   )  

              ( ممػا يػدؿ عمػى 2.00                      الجدكليػة كالتػي تسػاكم )  t        مػف قيمػة                      لمدرجة الكمية  أكبر          المحسكبة   t ة    كقيم
             فاعميػػػة األداء                                                            فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات اسػػػتجابات المبحػػػكثيف حػػػكؿ "      كجػػػكد 

         لي األداء                                                                       المينػػػػي لممؤسسػػػػات الصػػػػحفية أثنػػػػاء العػػػػدكاف " يعػػػػزل لمتغيػػػػر النػػػػكع ككػػػػذلؾ فػػػػي مجػػػػا
                                                                               المكجستي، كاألداء الصحفي كلمعرفة الفػركؽ لصػالح مػف تكػكف مػف خػالؿ المتكسػطات الحسػابية 
                                                                               تبػػػػيف أنيػػػػا لصػػػػالح الػػػػذككر، باسػػػػتثناء مػػػػا يتعمػػػػؽ فػػػػي مجػػػػاؿ األداء اإلدارم الػػػػذم كانػػػػت قيمتػػػػو 

1.11                     أكبر مف مستكل الداللة   (.Sig)          االحتمالية                                           ، مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ إحصائية فػي 
                         األداء اإلدارم يعزم لمنكع.
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 النكع""  كفقا لمتغير "لعينتيف مستقمتيف -  Tنتائج اختبار " : (4.29جدكؿ )

 المجاؿ
 الحسابية المتكسطات

قيمة 
 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

 (Sig). 
 ذكر

n=38 
 أنثى

n=13 

 0.406 0.837 3.13 3.02 الداء اإلدارم 

 0.002* 3.323 3.01 3.51 الداء المكجستي

 0.024* 2.325 3.45 3.11 الداء الصحفي

 0.012* 2.620 3.01 3.21 الدرجة الكمية لألداء الميني

 (05.0)        ن               إحصائيا  عند مستكم داللة ةدال الفركؽ بيف المتكسطات*
 4.11تساكم  22، كدرجة حرية  1.11القيمة الجدكلية عند مستكل داللة *

 بار الفرضية:نتيجة اخت

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ثبتت صحة الفرضية التي تنص عمى أنو 
فاعمية األداء الميني لممؤسسات الصحفية أثناء العدكاف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ " 

النكع، ككذلؾ في مجالي األداء المكجستي، كاألداء الصحفي، حيث كانت الفركؽ  " تعزل لمتغير
لذككر، باستثناء ما يتعمؽ بمجاؿ األداء االدارم، حيث ثبت عدـ كجكد فركؽ إحصائية لصالح ا

 في األداء اإلدارم يعزم لمنكع .

      ( بػػيف 05.0                                           تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دللػػة )                  الفرضػػية الثانيػػة : 
                    ؤسسػػات الصػػحفية أثنػػاء               داء المينػػي لمم ل        فاعميػػة ا                                 متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ " 

               المؤىؿ العممي.               " تعزل لمتغير        العدكاف 

   ".One Way Anova                                           لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "

2                            مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ ) . 31          المقابمػػػة   (.Sig)                           ( تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة 
1.11 )             مسػػػتكل الداللػػػة   ف  مػػػ                                لمدرجػػػة الكميػػػة لػػػألداء المينػػػي أكبػػػر     "                 لمعينػػػات المسػػػتقمة  f       الختبػػػار"   )  

              ( ممػا يػدؿ عمػػى 4.06                      الجدكليػة كالتػي تسػاكم )  f        مػف قيمػة                    لمدرجػة الكميػة أقػػؿ          المحسػكبة   f ة    كقيمػ
             فاعميػة األداء                                                            فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحػكثيف حػكؿ "          عدـ كجكد 

                ، ككػػػذلؾ فػػػي بػػػاقي                                                                  المينػػػي لممؤسسػػػات الصػػػحفية أثنػػػاء العػػػدكاف " يعػػػزل لمتغيػػػر المؤىػػػؿ العممػػػي
                                      مجاالت األداء الميني لممؤسسات الصحفية .
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 المؤىؿ العممي""  كفقا لمتغير "لعدة عينات مستقمة  -  Fنتائج اختبار " : (4.30جدكؿ )

 المجاؿ
 الحسابية المتكسطات

قيمة 
 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

 (Sig). 
 دبمكـ
n=5 

 الكريكسبك
n=31 

 ماجستير
n=12 

 دكتكراه
n=3 

 0.427 0.944 2.94 3.00 3.18 3.46 الداء الدارم 

 0.457 0.882 3.58 3.52 3.58 3.20 الداء المكجستي

 0.401 1.001 3.27 3.45 3.48 3.76 الداء الصحفي

الدرجة الكمية لألداء 
 الميني

3.51 3.39 3.30 3.22 0.573 0.635 

 (05.0) داللة       ن           إحصائيا  عند مستكم  ةدال الفركؽ بيف المتكسطات*
  2.15تساكم  1.11مستكل داللة " ك 48، 3عند درجة حرية "الجدكلية F قيمة *

 نتيجة اختبار الفرضية:

                               تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف                                       لػػـ تثبػػت صػػحة الفرضػػية التػػي تػػنص عمػػى أنػػو "
                     لصػحفية أثنػاء العػدكاف                               فاعمية االداء الميني لممؤسسات ا                                 متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ " 

                             ذات داللة إحصائية بيف متكسطات                                       المؤىؿ العممي"، حيث ثبت عدـ كجكد فركؽ                " تعزل لمتغير
                                                          فاعميػػة األداء المينػػي لممؤسسػػات الصػػحفية أثنػػاء العػػدكاف " يعػػزل                          اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ " 

      حفية.                                                                   لمتغير المؤىؿ العممي، ككذلؾ في باقي مجاالت األداء الميني لممؤسسات الص
      ( بػػيف 05.0                                           تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دللػػة )                  الفرضػػية الثالثػػة : 

                                  داء المينػػي لممؤسسػػات الصػػحفية أثنػػاء          فاعميػػة ال                                 متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ " 
                المركز الكظيفي.               " تعزل لمتغير        العدكاف 

 

   ".One Way Anova                                           لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "

2                            مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ ) . 30          المقابمػػػة   (.Sig)                           ( تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة 
1.11 )             مسػػػتكل الداللػػػة    مػػػف             المينػػػي أكبػػػر        لػػػألداء              لمدرجػػػة الكميػػػة     "                 لمعينػػػات المسػػػتقمة  f       الختبػػػار"   )  

        يػدؿ عمػى      ممػا   ، (2.23                      الجدكليػة كالتػي تسػاكم )  f        مػف قيمػة                    لمدرجػة الكميػة أقػؿ          المحسكبة   f ة    كقيم
             فاعميػة األداء                                                            فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحػكثيف حػكؿ "          عدـ كجكد 

                                                                                 المينػػػي لممؤسسػػػات الصػػػحفية أثنػػػاء العػػػدكاف " يعػػػزل لمتغيػػػر المركػػػز الػػػكظيفي ككػػػذلؾ فػػػي بػػػاقي 
                                     مجاالت األداء الميني لممؤسسات الصحفية.
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 المركز الكظيفي""  كفقا لمتغير "مستقمة لعدة عينات  -  Fنتائج اختبار " : (4.31جدكؿ )

 المجاؿ

 الحسابية المتكسطات
 قيمة 
 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

 (Sig). 
رئيس 
 مجمس
n=3 

عضك 
 مجمس
n=7 

رئيس 
 تحرير

n=4 

مدير 
 تحرير

n=3 

سكرتير 
 تحرير

n=3 

محرر 
 مسئكؿ
n=9 

رئيس 
 قسـ

n=17 

 أخرل
n=5 

 0.061 2.125 3.46 3.03 3.55 2.66 3.33 3.37 2.80 2.88 الداء اإلدارم 

 0.309 1.227 3.35 3.33 3.80 3.91 3.41 3.62 3.57 3.66 الداء المكجستي

 0.508 0.910 3.50 3.38 3.62 3.55 3.27 3.87 3.42 3.50 الداء الصحفي

 0.154 1.627 3.45 3.24 3.64 3.31 3.33 3.62 3.23 3.31 الدرجة الكمية للداء الميني

 (05.0)        ن               إحصائيا  عند مستكم داللة ةدال فركؽ بيف المتكسطاتال*
  4.43تساكم  1.11مستكل داللة " ك 43، 7عند درجة حرية "الجدكلية F قيمة *

 

 نتيجة اختبار الفرضية:

                               تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف                                       لػػـ تثبػػت صػػحة الفرضػػية التػػي تػػنص عمػػى أنػػو "
                                                   فاعمية االداء الميني لممؤسسات الصػحفية أثنػاء العػدكاف              بحكثيف حكؿ "                     متكسطات استجابات الم

                          فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف                                   المركػػػػز الػػػػكظيفي"، حيػػػػث ثبػػػػت عػػػػدـ كجػػػػكد                " تعػػػػزل لمتغيػػػػر
                                                   فاعمية األداء الميني لممؤسسات الصػحفية أثنػاء العػدكاف                                  متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ " 

                                                  كذلؾ في باقي مجاالت األداء الميني لممؤسسات الصحفية.                                " يعزل لمتغير المركز الكظيفي، ك 
 

      ( بػػيف 05.0                                           تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دللػػة )                  الفرضػػية الرابعػػة : 
                                  داء المينػػي لممؤسسػػات الصػػحفية أثنػػاء          فاعميػػة ال                                 متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ " 

       العمر.               " تعزل لمتغير        العدكاف 
 

   ".One Way Anova                                       بة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "    لإلجا

2                            مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ ) . 34          المقابمػػػة   (.Sig)                           ( تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة 
1.11 )             مسػػتكل الداللػػة    مػػف                                 لمدرجػػة الكميػػة لػػألداء المينػػي أكبػػر     "                 لمعينػػات المسػػتقمة  f       الختبػػار"  ) ،   

            ممػا يػدؿ عمػى    ، (4.06                      الجدكليػة كالتػي تسػاكم )  f     قيمػة    مػف                    لمدرجػة الكميػة أقػؿ          المحسكبة   f ة    كقيم
             فاعميػة االداء                                                            فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحػكثيف حػكؿ "          عدـ كجكد 

                                                                               المينػػػي لممؤسسػػػات الصػػػحفية أثنػػػاء العػػػدكاف " يعػػػزل لمتغيػػػر العمػػػر، ككػػػذلؾ فػػػي بػػػاقي مجػػػاالت 
                                األداء الميني لممؤسسات الصحفية .
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 العمر""  كفقا لمتغير "لعدة عينات مستقمة  -  Fنتائج اختبار "  :(4.32جدكؿ )

 المجاؿ
 الحسابية المتكسطات

قيمة 
 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

 (Sig). 
 فاقؿ 41

n=11 

40-31 
n=29 

30-32 
n=5 

 فأكثر 36
n=6 

 0.323 0.020 4.21 4.21 3.02 3.32 الداء اإلدارم 

 0.722 0.455 3.11 3.45 3.11 3.23 الداء المكجستي

 0.865 0.245 3.15 3.13 3.11 3.21 الداء الصحفي

 0.929 0.150 3.35 3.41 3.31 3.21 الدرجة الكمية لألداء الميني

 (05.0)        ن               إحصائيا  عند مستكم داللة ةدال الفركؽ بيف المتكسطات*
  2.15تساكم  1.11لة مستكل دال" ك 48، 3عند درجة حرية "الجدكلية F قيمة *

 

                      نتيجة اختبار الفرضية:

                               تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف                                       لػػـ تثبػػت صػػحة الفرضػػية التػػي تػػنص عمػػى أنػػو "
                                                   فاعمية األداء الميني لممؤسسات الصػحفية أثنػاء العػدكاف                                  متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ " 

                ئية بػػػػيف متكسػػػػطات                   فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػا                         العمػػػػر"، حيػػػػث ثبػػػػت عػػػػدـ كجػػػػكد                " تعػػػػزل لمتغيػػػػر
                                                          فاعميػػة األداء المينػػي لممؤسسػػات الصػػحفية أثنػػاء العػػدكاف " يعػػزل                          اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ " 

                                                                 لمتغير العمر، ككذلؾ في باقي مجاالت األداء الميني لممؤسسات الصحفية.
  ف     ( بػػي05.0                                           تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دللػػة )                  الفرضػػية الخامسػػة : 

                                           فاعميػػة الداء المينػػي لممؤسسػػات الصػػحفية أثنػػاء                                  متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ " 
              سنكات الخبرة.               " تعزل لمتغير        العدكاف 

   ".One Way Anova                                           لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "

2                            مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ ) . 33          المقابمػػػة   (.Sig)                           ( تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة 
1.11 )             مسػػػتكل الداللػػػة    مػػػف                                 لمدرجػػػة الكميػػػة لػػػالداء المينػػػي أكبػػػر     "                 لمعينػػػات المسػػػتقمة  f   ار"    الختبػػػ   )  
4.11                      الجدكليػة كالتػي تسػاكم )  f        مػف قيمػة                    لمدرجة الكمية أقػؿ          المحسكبة   f ة    كقيم              ممػا يػدؿ عمػى    ، (

             فاعمية األداء   "    :                                                        فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ         عدـ كجكد 
                                                                           ي لممؤسسػػػات الصػػػحفية أثنػػػاء العػػػدكاف " يعػػػزل لمتغيػػػر سػػػنكات الخبػػػرة، ككػػػذلؾ فػػػي بػػػاقي      المينػػػ

                                      مجاالت األداء الميني لممؤسسات الصحفية .
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 سنكات الخبرة""  كفقا لمتغير "لعدة عينات مستقمة  -  Fنتائج اختبار " : (4.33جدكؿ )

 المجاؿ
 الحسابية المتكسطات

قيمة 
 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

 (Sig). 
 فاقؿ 2

n=9 

6-01 
n=20 

00-02 
n=14 

06-71 
n=4 

 فأكثر 70
n=4 

 0.077 2.264 3.12 2.87 2.90 3.20 3.55 الداء اإلدارم 

 0.207 1.548 3.75 3.31 3.75 3.47 3.33 الداء المكجستي

 0.766 0.458 3.62 3.62 3.44 3.43 3.59 الداء الصحفي

 0.698 0.553 3.46 3.26 3.31 3.35 3.51 الدرجة الكمية لألداء الميني

 (05.0)        ن               إحصائيا  عند مستكم داللة ةدال الفركؽ بيف المتكسطات*
  2.57تساكم  1.11مستكل داللة " ك 46، 4عند درجة حرية "الجدكلية  Fقيمة *

                      نتيجة اختبار الفرضية:

                   ت داللػػة إحصػػائية بػػيف             تكجػػد فػػركؽ ذا                                      لػػـ تثبػػت صػػحة الفرضػػية التػػي تػػنص عمػػى أنػػو "
                                                   فاعمية األداء الميني لممؤسسات الصػحفية أثنػاء العػدكاف                                  متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ " 

                                  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات                                  سنكات الخبرة" ، حيث ثبت عدـ كجكد                " تعزل لمتغير
               العػػدكاف " يعػػزل                                            فاعميػػة األداء المينػػي لممؤسسػػات الصػػحفية أثنػػاء                          اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ " 

                                                                        لمتغير سنكات الخبرة، ككذلؾ في باقي مجاالت األداء الميني لممؤسسات الصحفية.
      ( بػػيف 05.0                                           تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل دللػػة )                  الفرضػػية السادسػػة : 

                                            فاعميػػة الداء المينػػي لممؤسسػػات الصػػحفية أثنػػاء                                 متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ " 
                 المؤسسة الصحيفة.               " تعزل لمتغير        العدكاف 

   ".One Way Anova                                           لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "

2                            مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ ) . 32          المقابمػػػة   (.Sig)                           ( تبػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة 
1.11 )             مسػػػتكل الداللػػػة    مػػػف                                 لمدرجػػػة الكميػػػة لػػػألداء المينػػػي أكبػػػر     "                 لمعينػػػات المسػػػتقمة  f       الختبػػػار"   )  

            ممػا يػدؿ عمػى    ، (4.06                      الجدكليػة كالتػي تسػاكم )  f        مػف قيمػة                    لمدرجػة الكميػة أقػؿ          المحسكبة   f ة    كقيم
             فاعمية األداء   "    :                                                        فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ         عدـ كجكد 

   قي                                                                                 الميني لممؤسسات الصحفية أثنػاء العػدكاف " يعػزل لمتغيػر المؤسسػة الصػحفية، ككػذلؾ فػي بػا
                                                                                 مجػػاالت األداء المينػػي لممؤسسػػات الصػػحفية، باسػػتنثاء مػػا يتعمػػؽ بمجػػاؿ األداء المكجسػػتي، فقػػد 

1.11                                          كانػػت القيمػػة االحتماليػػة أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة                                     ، ممػػا يشػػير إلػػى كجػػكد فػػركؽ فػػي األداء 
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                                                                                 المكجستي يعزل لممؤسسة  الصحفية كمف خالؿ مقارنة المتكسػطات تبػيف أف أدنػى أداء لكجسػتي 
3.01                                      د في مجمة السعادة بمتكسط حسابي مقداره)     مكجك                                       ( مقارنػة بػأعمى أداء لكجسػتي مكجػكد فػي 

3.51                                  جريػػػػػػدة الرسػػػػػػالة بمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي مقػػػػػػداره)                                      (، بينمػػػػػػا كػػػػػػاف المتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي لصػػػػػػحيفة 
3.13        اإلستقالؿ)  3.11                 (، كصحيفة فمسطيف)  .)   

 

 المؤسسة الصحفية""  كفقا لمتغير "لعدة عينات مستقمة  -  Fنتائج اختبار " : (4.34جدكؿ )

 المجاؿ
 الحسابية المتكسطات

قيمة 
 الختبار

 القيمة
 الحتمالية

 (Sig). 
 الرسالة
n=14 

 السعادة
n=8 

 الستقلؿ
n=7 

 فمسطيف
n=22 

 0.152 1.844 3.04 3.47 2.91 3.29 الداء الدارم 

 0.026 3.357 3.50 3.53 3.15 3.80 الداء المكجستي

 0.231 1.485 3.51 3.30 3.33 3.64 الداء الصحفي

الدرجة الكمية لألداء 
 الميني

3.55 3.13 3.42 3.33 2.643 0.060 

 (05.0)        ن               إحصائيا  عند مستكم داللة ةدال الفركؽ بيف المتكسطات*
  2.15تساكم  1.11مستكل داللة " ك 48، 3عند درجة حرية "الجدكلية F قيمة *

 

 ية:نتيجة اختبار الفرض

                               تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف                                       لػػـ تثبػػت صػػحة الفرضػػية التػػي تػػنص عمػػى أنػػو "
                                                   فاعمية األداء الميني لممؤسسات الصحفية أثناء العدكاف   "    :                              متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ

                          فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف                                    المؤسسػػػة الصػػػحيفة"، حيػػػث ثبػػػت عػػػدـ كجػػػكد                " تعػػػزل لمتغيػػػر
                                                   فاعمية األداء الميني لممؤسسات الصػحفية أثنػاء العػدكاف              بحكثيف حكؿ "                     متكسطات استجابات الم

                                                                         " يعػػػػػزل لمتغيػػػػػر المؤسسػػػػػة الصػػػػػحفية، ككػػػػػذلؾ فػػػػػي بػػػػػاقي مجػػػػػاالت األداء المينػػػػػي لممؤسسػػػػػات 
                                                                             الصػػػػحفية، باسػػػػتنثاء مػػػػا يتعمػػػػؽ بمجػػػػاؿ األداء المكجسػػػػتي، حيػػػػث تبػػػػيف كجػػػػكد فػػػػركؽ فػػػػي األداء 

                                             الؿ مقارنة المتكسطات تبيف أف أدنى أداء لكجستي                                      المكجستي يعزل لممؤسسة  الصحفية، كمف خ
3.01                                          مكجكد في مجمة السعادة بمتكسط حسابي مقداره)                                      ( مقارنػة بػأعمى أداء لكجسػتي مكجػكد فػي 

3.51                                  جريػػػػػػدة الرسػػػػػػالة بمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي مقػػػػػػداره)                                      (، بينمػػػػػػا كػػػػػػاف المتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي لصػػػػػػحيفة 
3.13        اإلستقالؿ)  3.11                 (، كصحيفة فمسطيف)  .)   
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 اسة كتكصياتياخلصة نتائج الدر 
م ص ت إلييا الدراسة الميدانية، كمف أىـ                                       ى ي ى                                   يستعرض الباحث خالصة ألىـ النتائج التي خ 

 نتائجيا اآلتي:

 خلصة نتائج الدراسة: -   ن أكل  

م ص ت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج تـ تقسيميا كفؽ تساؤالت كمحاكر الدراسة، كذلؾ عمى    ى ي ى                                                                               خ 
 النحك اآلتي:

 دارة  في المؤسسات الصحفية الفمسطينية:مدل استخداـ كظائؼ اإل -0

  أظيرت نتائج الدراسة بأف درجة استخداـ المؤسسات الصحفية الفمسطينية لمكظائؼ
اإلدارية المتمثمة ب)التخطيط، التقييـ، اتخاذ القرار، الرقابة، القيادة، التنظيـ(، جاءت 

مؤسسات استفادت %(، كىك أمر طبيعي ككف تمؾ ال10بدرجة كبيرة، كبكزف نسبي بمغ )
مف التجارب السابقة التي عاشتيا خالؿ الحركب كاألزمات السابقة التي تعرض ليا قطاع 

 غزة.

 ( لكؿ 15.51تصدرت كظيفتي التخطيط كالتقييـ أعمى الدرجات، بكزف نسبي بمغ )%
 منيما، أم بدرجة كبيرة.

  اتخاذ القرار أظيرت نتائج الدراسة أف المؤسسات الصحفية الفمسطينية مارست كظيفة
%(، 13بنسبة كبيرة، خاصة كقت األزمات، حيث بمغ الكزف النسبي لتمؾ الكظيفة )

كيعزل ذلؾ إلى تكفر المعمكمات ككسائؿ االتصاؿ الالزمة التخاذ القرارات، كالتي مكنت 
إدارة تمؾ المؤسسات مف دراسة البدائؿ المتاحة، كاختيار البدائؿ المناسبة، كاتخاذ القرارات 

 يمة.السم

  بينت نتائج الدراسة بأف المؤسسات الصحفية الفمسطينية مارست كظيفة الرقابة بنسبة
%(، كيعزل ذلؾ إلى إدراؾ المؤسسات الصحفية 11كبيرة، حيث بمغ الكزف النسبي ليا)

الفمسطينية بأف خططيا المكضكعو ال يمكف ليا أف تطبؽ كتنفذ بدكف رقابة قكية تضمف 
ة االنتاج كفؽ المعايير المناسبة، خاصة في ظؿ بيئة عمؿ معقدة جكدة الخدمة، كاستمراري

 كظركؼ استثنائية.

  بينت نتائج الدراسة أف المؤسسات الصحفية الفمسطينية مارست كظيفة القيادة بدرجة
%(، كيعزل ذلؾ إلى حاجة تمؾ 51.51متكسطة، حيث بمغ الكزف النسبي لتمؾ الكظيفة )



431 

متخصصة قادرة عمى التعامؿ مع األزمات بشكؿ أكثر  المؤسسات لككادر ككفاءات بشرية
 احترافية كمينية، كتستطيع تكظيؼ كؿ إمكانيات المؤسسة لمكاجية األزمات.

  أظيرت نتائج الدراسة أف المؤسسات الصحفية الفمسطينية مارست كظيفة التنظيـ بدرجة
اكؿ %(، كيعزل ذلؾ إلى عدـ كجكد ىي51.51متكسطة، حيث بمغ الكزف النسبي )

تنظيمية مرنة، ككاضحة، كفاعمة بالشكؿ المطمكب، مما خمؽ صعكبة في تكزيع األدكار، 
 كتحديد المياـ، كالمسئكليات، خاصة أثناء األزمات.

 المقكمات الساسية إلدارة الزمات في المؤسسات الصحفية الفمسطينية: -7

 سطينية.مدل تكافر المعمكمات كسيكلة التصاؿ في المؤسسات الصحفية الفم - أ

أظيرت نتائج الدراسة أف درجة تكافر المعمكمات كسيكلة االتصاؿ في المؤسسات الصحفية 
%(، بينما كانت درجة 55.51الفمسطينية كانت كبيرة، حيث بمغ الكزف النسبي الكمي )

المكافقة عمى كجكد نظاـ اتصاؿ فعاؿ لتبادؿ المعمكمات عف ظركؼ األزمات، كتطكر 
%(، ككذلؾ درجة المكافقة عمى كجكد قاعدة بيانات 50.51ة )أحداثيا متكسطة بنسب

%(، 15.51شاممة، كمتطكرة عف األزمات المتكقعة،  فقد كانت متكسطة بكزف نسبي بمغ )
كيعزل ذلؾ لحداثة تمؾ المؤسسات كعمرىا الزمني البسيط مقارنة بالمؤسسات الصحفية 

مف المعمكمات، كالتجارب، كالخبرات عمى                                        ن      ن العريقة في الدكؿ األخرم كالتي تمتمؾ إرثا  كبيرا  
 مدار سنكات عديدة.

 تكافر برامج التدريب اللزمة إلدارة الزمات: -ب
أظيرت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية لتكافر برامج التدريب الالزمة إلدارة األزمات في 

(، %55.51المؤسسات الصحفية الفمسطينية، جاءت بدرجة متكسطة، كبكزف نسبي بمغ )
كيعزم ذلؾ لمتكمفة المرتفعة لتمؾ البرامج، كعدـ القدرة عمى تخصيص مكازنات مستقمة 

إلى عدـ كجكد مدربيف  باإلضافةككافية لضماف مكاكبة كؿ ما ىك جديد في ىذا المضمار، 
 محمييف يمتمككف خبرات كافية كفؽ المعايير الالزمة لتغطية ىذا المجاؿ بالشكؿ المطمكب.

 ات كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة إلدارة الزمات:تكافر المعد -ج
كشفت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية لتكافر المعدات كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة إلدارة 
 األزمات في المؤسسات الصحفية الفمسطينية، جاءت بدرجة متكسطة، بكزف نسبي بمغ

فركض عمى قطاع غزة، %(، كيعزل ذلؾ إلى ظركؼ الحصار اإلسرائيمي الم54.51)
كعدـ قدرة تمؾ المؤسسات عمى إدخاؿ معدات، كتجييزات حديثة كمتطكرة تكاكب التقدـ في 
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                                                    ى                          ىذا القطاع، باإلضافة إلى أف الكاقع االقتصادم المعاش حد  مف قدرة تمؾ المؤسسات عمى 
 أثمانيا، كعدـ كجكد بدائؿ لتعكيض النقص الرتفاعتكفير أثماف بعض تمؾ المستمزمات، 

 كالقصكر في بعض الجكانب.

مدل فاعمية الداء الميني لممؤسسات الصحفية الفمسطينية أثناء أزمة العدكاف  -4
 ـ:7103اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

بينت نتائج الدراسة أف الدرجة الكمية لألداء الميني لممؤسسات الصحفية الفمسطينية أثناء 
كالمتمثؿ ب)األداء المكجستي، األداء  ـ،4102أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 

%(، عمى 51.21الصحفي، األداء اإلدارم(، جاءت بدرجة متكسطة، بكزف نسبي بمغ )
%(، كاألداء 11.51الرغـ مف أف درجة األداء المكجستي جاءت كبيرة بكزف نسبي بمغ )

م كاف %(، كيعزل ذلؾ إلى أف األداء اإلدار 52.51الصحفي بدرجة كبيرة بكزف نسبي بمغ)
لو أثر كبير عمى باقي قطاعات األداء في تمؾ المؤسسات خاصة كقت العدكاف، حيث جاء 

العدكاف عمى  تأثير%(، كىذا التأثير كاف بسبب 53بدرجة متكسطة، كبكزف نسبي بمغ )
حرية الحركة كالحد منيا، كصعكبة الكصكؿ ألماكف العمؿ بسبب المخاطر، كالخشية مف 

 سسات أثناء العدكاف.استيداؼ مقار تمؾ المؤ 

 تكصيات الدراسة: -     ن ثانيا  
إلى اطالع الباحث كمعايشتو  كباإلضافة    ن                                       بناء  عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، 

 لممكضكع، فإف الدراسة تكصي باآلتي:
زيادة االىتماـ بتطبيؽ عممي ممنيج، كمدركس، كمتكازف لمكظائؼ اإلدارية في المؤسسات  -0

 بما يضمف االستفادة المثمي كالمردكد اإليجابي مف تطبيقيا. الصحفية الفمسطينية،

العمؿ عمى استقطاب قيادات ككفاءات بشرية مدربة كمؤىمة لمعمؿ في المؤسسات   -4
إلى اتاحة الفرصة كالمجاؿ لمقيادات الشابة العاممة داخؿ  باإلضافةالصحفية الفمسطينية، 

 القيادية لتمؾ المؤسسات.تمؾ المؤسسات ألخذ فرصتيا، كدكرىا ضمف الييئات 

زيادة االىتماـ بكظيفة التنظيـ داخؿ المؤسسات الصحفية الفمسطينية، عبر السماح بإعادة  -3
بناء ىياكؿ تنظيمية مالئمة، كمرنة، كفاعمة، كفؽ منيج عممي، يتناسب مع طبيعة، 

مة، التي كمصمحة تمؾ المؤسسات، كيتيح المجاؿ لتطكير المنظكمة اإلدارية، كالتراتبية السمي
تضمف تكزيع األدكار، كتحديد المياـ، كالمسئكليات، بشكؿ يخدـ المصمحة العميا لتمؾ 

 المؤسسات كتطكرىا.
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بناء منظكمة اتصاؿ فعاؿ لتبادؿ كحفظ كأرشفة المعمكمات عف ظركؼ األزمات، كتطكر   -2
قة أحداثيا، ككذلؾ الحرص عمى تأميف قاعدة بيانات شاممة، كمتطكرة عف األزمات الساب

كالمتكقعة، كتعزيز التكاصؿ كالتعاكف مع المؤسسات المحمية خاصة، كاإلقميمية كالدكلية 
بشكؿ عاـ، لضماف تدفؽ معمكماتي مناسب، بيدؼ تبادؿ الخبرات كالمعارؼ، كاالستفادة 

 مف تجاربيا السابقة.

خصيص االستثمار في تأميف برامج تدريبية متطكرة عف األزمات ككيفية التعامؿ معيا، كت  -1
مكازنات مالية مستقمة، ككافية لضماف مكاكبة كؿ ما ىك جديد في ىذا المضمار، كالحرص 
عمى استقطاب مدربيف، كخبراء مؤىميف بشكؿ عممي، لتأىيؿ كبناء طكاقـ صحفية قادرة 

 عمى التكيؼ مع ظركؼ األزمات، كمعايشتيا كالعمؿ بكفاءة أثنائيا.

ينية بتأميف المستمزمات كالبدائؿ كالتقنيات الالزمة ضركرة قياـ المؤسسات الصحفية الفمسط  -5
كتخزيف ما يكفي منيا،  ،لعمميا بشكؿ مستمر، كتخصيص مكازنات مستقمة لضماف كجكدىا

كعممية استباقية قبؿ حدكث األزمات، كبالنسبة لألجيزة مرتفعة الثمف فإف الدراسة تكصي 
قية بيف المؤسسات الراغبة ميمتو بتشكيؿ ائتالؼ مف تمؾ المؤسسات يقكـ عمى شراكة تكاف

تأميف تمؾ المستمزمات كالتقنيات كالبدائؿ لممؤسسات الشريكة كقت الضركرة كحسب 
 الحاجة، كتككف الشراكة حسب أسيـ تمؾ المؤسسات. )ىيئة تنسيقية عميا(.

ضركرة تكفير كمية كافية مف كسائؿ األماف كالسالمة كاإلسعاؼ بشكؿ دائـ، كيتـ التأكد  -1
 حيتيا، كفعاليتيا باستمرار، كذلؾ الستخداميا كقت الطكارئ كاألزمات.مف صال

زيادة االىتماـ باألداء اإلدارم لممؤسسات الصحفية الفمسطينية، كالعناية بكافة التفاصيؿ   -5
التي يتطمبيا العمؿ أثناء األزمات، كخاصة تأميف نظاـ مسبؽ لتكزيع األدكار كالمياـ أثناء 

بديمة لتفادم أم اخفاقات عمى ىذا المستكل، كالحرص عمى بناء زمات، كايجاد خطط األ
 منظكمة يمكنيا التكاصؿ عف بعد، كالعمؿ مف أماكف متفرقة كبعيدة بشكؿ سيؿ كميسر.

االعتماد عمى بناء ككادر صحفية متكاممة تستطيع التعامؿ مع كافة األشكاؿ الصحفية  -2
ة أنكاعو كالتحرير كالمراسمة كاستخداـ كاف                           ن                  كتمتمؾ ميارات متنكعة ابتداء  مف التصكير بكافة 

البرامج االلكتركنية، كالتكاصؿ بكافة أشكالو بما فيو ميارة استخداـ شبكات التكاصؿ 
       ن                                                                  كانتياء  بالقدرة عمى التنقؿ بالميارة الالزمة، كالمعرفة الجيدة بكسائؿ األماف  اإلجتماعي،

 كالسالمة، كاإلسعاؼ، كغيرىا مف الميارات الضركرية.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر كالمراجع
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 المصادر كالمراجع
 

    ن                  أكل : المراجع العربية:
 القراف الكريـ.

. حتي ال تحصد إسرائيؿ باليدنة ما عجزت عنو بالحربـ(. 2114يكليك،  15إبراىيـ. ) أبراش،
 .(http://goo.gl/5VV1eU)التجديد العربي :مكقعـ، ال2116أبريؿ  15تاريخ االطالع: 

 القاىرة: دار الفكر العربي.. 1ط. إدارة األزمات: األسباب كالعالجـ(. 2112. )إبراىيـ، أحمد

االسكندرية: دار الكفاء .1ط. إدارة األزمة التعميمية منظكر عالمي ـ(.2112، إبراىيـ. )أحمد
 لدنيا الطباعة كالنشر.

 شركة أزمة لنمكذج دراسة: األزمات إلدارة االستراتيجي خطيطالت (.ـ2113) .أخيارىـ أحمد،
 .الجزائر بسكرة، – خيضر محمد جامعة(. منشكرة غير ماجستير دراسة) تكيكتا

اإلسكندرية: الدار .1.طإدارة األعماؿ: نظريات كنماذج كتطبيقاتـ(. 2115. )ثابتإدريس، 
 الجامعية.

داؼ الصييكني لمعائالت الفمسطينية في حرب االستي ـ(.0202. )مركز نساء مف أجؿ فمسطيف
 غزة: مركز نساء مف أجؿ فمسطيف.. 1ط. 0224الفرقاف 

زمات في المؤسسات الحككمية الفمسطينية : دراسة األ سمات إدارةـ(. 2117. )كساـإسميـ، 
-سالميةالجامعة اإل(.دراسة ماجستير غير منشكرة) ميدانية عمى كزارة المالية في غزة

 .يففمسط ،غزة

 كاألمف الداخمية بكزارة األزمات إدارة في االتصاؿ فاعمية مدمـ(. 2112صالح. )األشقر، 
 المدني الشؽ في المركزية اإلدارات في االشرافية المناصب عمى مسحية دراسة: الكطني
-اإلسالمية منشكرة(. الجامعة غير ماجستير )دراسة غزة–الكطني كاألمف الداخمية بكزارة

 غزة، فمسطيف.

http://goo.gl/5VV1eU
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 إلدارة غزة بمحافظات كالمينية التقنية الكميات إدارات ممارسة درجةـ(. 2111محمد. ) األشقر،
 غزة، فمسطيف.-تطكيرىا)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية كسبؿ األزمات

. 1ط.إدارة المؤسسات اإلعالمية في الكطف العربيـ(.1984.)خالدأحمد، ك ، صالحأبك أصبع، 
 را لمطباعة كالنشر.دمشؽ: صب

إدارة مؤسسات الصحافة المكتكبة في الجزائر دراسة مسحية ـ(. 2112ء. )فاطمة الزىراأفمميف، 
(. منشكرة غير دراسة ماجستيرـ )0200لعينة مف الجرائد الكطنية إلى غاية مام/جكاف

 .الجزائرجامعة الجزائر، 

ـ، 2117يناير2. تاريخ االطالع: داءتقييـ األـ(. 2111تمكز،  6أكاديمية التدريب اإلحترافي.)
 (.goo.gl/ahzVySالمكقع: )

 )دراسةاألمنية األزمات مع التعامؿ في اإلعالمية األجيزة دكرـ(. 2117اؿ سعكد، يزيد.)
 .الرياض األمنية، لمعمكـ العربية نايؼ جامعة منشكرة(. غير ماجستير

بيركت: المؤسسات . 2ط.داء التنظيميإدارة المكارد البشرية ككفاءة األـ(. 2111. )كامؿبربر، 
 الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع.

اإلسكندرية: الدار الجامعية . 1.طمبادئ اإلدارة بيف النظرية كالتطبيؽـ(. 1999. )محمدبالؿ، 
 الجديدة لمنشر.

ـ، 2115ديسمبر28تاريخ االطالع:              ن العراؽ نمكذجا . إدارة األزماتالبمداكم، عبد اإللو.)د.ت(.
 (.//:goo.gl/ptZhWd http)  كاشنطف، المكقع:-معيد اإلماـ الشيرازم الدكلي لمدراسات

ٍ                                        محمد بف عيسى بف س ك رة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسىالترمذم،  (. 1998. )                 ى
ركت: دار الغرب . )د.ط(. بيبشار عكاد معركؼ. تحقيؽ: سنف الترمذم -الجامع الكبير 

 اإلسالمي.

http://goo.gl/mPaUXx
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)رسالة عممية حالة األقصى فضائية: الحرب زمف المقاكـ اإلعالـ إدارةـ(. 2111ثريا، محمد.)
 غزة، فمسطيف. -ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية

مالييف دكالر خسائر قطاع الصناعة جراء الحرب  021 ـ(.2115مارس،29.)حامدجاد، 
مكقع صحيفة األياـ الفمسطينية:  ،ـ2116مايك2تاريخ االطالع: . اإلسرائيمية عمى غزة

(http://goo.gl/RO5dLv). 

 ميدانية دراسة: األزمات مكاجية في العامة العالقات إدارات جيكدـ(. 2111الجار اهلل، ماجد.)
 غير ماجستير )دراسةلسعكديةا العربية المممكة في الخاص القطاع شركات مف عينة عمى

 .اإلسالمية، الرياض سعكد بف محمد اإلماـ منشكرة(. جامعة

تكنس: المجمة العربية . )د.ط(. المعمكمات كأىميتيا في إدارة األزماتـ(. 1998. )محمدجبر، 
 لممعمكمات.

 3. تاريخ االطالع: الحرب عمى غزة أسباب كدالالتـ(. 2114أغسطس،31محمد. ) جرادات،
 :المكقعمكقع أرض فمسطيف لمدراسات كالتكثيؽ، ـ، 2116يؿ أبر 
( http://goo.gl/4EAxia.) 

. غزة: مطبعة أبناء 2.طاالستبياف لبناء التربكية المنيجية القكاعد. (2111) الجرجاكل، زياد.
 الجراح.

 القاىرة: مكتبة عيف شمس.. 1ط .مقدمة في مبادئ اإلدارة ـ(.1997.)خيرمالجزيرم، 

: مطابع الكالء.. 1ط.                             مبادئ التنظيـ كا دارة األعماؿ ـ(.1996. )أحمدجالؿ،   شبيف الكـك

القاىرة: مركز جامعة . 1. طاالتصاؿ ككسائمو في المجتمع الحديثـ(. 2117. )خيرمالجميمي، 
 القاىرة لمتعميـ المفتكح.

تقرير عف مسح أثر الحرب كالحصار عمى  ـ(.2119. )الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني
 راـ اهلل.. ـ0224قطاع غزة 

http://goo.gl/RO5dLv
http://goo.gl/4EAxia
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 0مفاىيمية. تاريخ االطالع:  رؤية: كالتقييـ المتابعة ـ(.2115سبتمبر، 21حايؾ، ىياـ. )
 (.goo.gl/CWrHL8): ـ. المكقع0202يناير

 يع.القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكز . 1ط. نظريات االتصاؿـ(. 2111.)محمدحجاب، 

 دراسة: كاألزمات المخاطر إدارة في كدكرىا االستراتيجية القيادة ـ(.2114أبك حجير، طارؽ. )
)دراسة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة قناة  .الفمسطينية الحككمية المؤسسات عمى تطبيقية

 السكيس، مصر.

ة لمنشر عماف: الدار العممية الدكلي. 1ط. مدخؿ إلى إدارة األعماؿـ(.2111.)بيافحرب، 
 كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 عماف: دار حامد لمنشر كالتكزيع..1ط.إدارة المنظمات: منظكر كمي ـ(.2113.)حسيفحريـ، 

القاىرة: . 2ط.دراسات في مناىج البحث العممي "بحكث اإلعالـ"ـ(.  2116.)سميرحسيف، 
 عالـ الكتب.

مجمة  .سرائيمي بحؽ الصحافييف الفمسطينييفجرائـ االحتالؿ اإلـ(. 2113. )بيجتالحمك، 
 .11-11(،47)،الصادرة عف الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف الفصمية

دراسة ـ(.أثر الحصار اإلسرائيمي عمى كسائؿ اإلعالـ في قطاع غزة. 2111) حماد، أحمد.
 4. تاريخ االطالع:منشكرة في المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات االعالمية "مدم"

 (goo.gl/TEj7xlـ، المكقع: ) 2116فبراير 

 كالقانكنية الشرعية الضكابط بيف اإلعالمية الحريات(.ـ2119) .نافذ كالمدىكف، أحمد، حماد،
 .غزة(.منشكر غير بحث) 

 حالة، دراسة: األزمات أكقات في التمفزيكنية القنكات في األخبار إدارةـ(. 2117حمزة، ىشاـ.)
 غير ماجستير )رسالةكالعراؽ افغانستاف في الحرب تغطية في ظبي أبك قناة تجربة

 .أبك ظبي العالي، لمتعميـ البريطانية العربية األكاديمية منشكرة(.
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القاىرة: مكتبة عيف . 2ط. إدارة األزمات: تجارب محمية كعالميةـ(. 1995.)محمدالحمالكم، 
 شمس.

ممؤتمر السنكم . بحث مقدـ ليةإدارة األزمات كالككارث ضركرة حتمـ(. 1998. )جماؿحكاش، 
 القاىرة: جامعة عيف شمس.، 38الثالث إلدارة األزمات كالككارث، البحث رقـ 

االتصاؿ كتأثيره عمى تنظيـ المؤسسة االعالمية : دراسة ميدانية ـ(. 2116.)مازفالحكش، 
ة جامع(. دراسة ماجستير غير منشكرة)              ن الجزائر نمكذجا   –باتنو  -بمؤسسة إذاعة االكراس

 .الجزائرباتنو،  -العقيد الحاج لخضر

ـ، 2116مايك26. تاريخ االطالع: بناء اليياكؿ التنظيميةـ(. 2116يناير، 4الحيارم، إيماف.)
 (. http://goo.gl/wKHbIL:)مكقع مكضكع

يؼ العربية لمعمـك الرياض: أكاديمية نا. 1ط. اإلعالـ كاألزماتـ(. 1999. )أديبخضكر، 
 األمنية.

 دمشؽ: جامعة دمشؽ.. 2ط. ةمدخؿ إلى الصحافة نظرية كممارسـ(. 2111. )أديبخضكر، 

إدارة األزمات: منيج اقتصادم إدارم لحؿ األزمات عمى ـ(. 1991. )محسفالخضيرم، 
 القاىرة: مكتبة مدبكلي.. 2ط. مستكل االقتصاد القكمي كالكحدة االقتصادية

القاىرة: . 1. طاإلدارة الحديثة: إدارة المؤسسات في المكجة الرابعةـ(. 2115.)كدمحمالخطيب، 
 اإلسراء لمطباعة.

راـ اهلل: كزارة اإلعالـ . 1ط. اإلعالـ الفمسطيني النشأة كالتطكرـ(. 2116.)محمكدخميفة، 
 الفمسطينية.

ر المعارؼ دا . اإلسكندرية:1. طالرقابة في المؤسسات الصحفية ـ(.2114.)أشرؼخكخة، 
 الجامعية.

http://goo.gl/wKHbIL
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االسكندرية: . 1. طاليات التخطيط كالرقابة في المؤسسات الصحفيةـ(. 2111. )أشرؼخكخة، 
 دار المعرفة الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع.

(، 7، )الباحث الجزائر مجمة األداء. لمفيـك النظرية األسس ـ(. تحميؿ2111الداكدم، الشيخ. )
217-227. 

المعايير المينية في الصحافة اإللكتركنية األردنية: دراسة ـ(. 2111. )ريـعبد الكالدبيسي، 
، مجمة جامعة البتراء. مسحية ألساليب الممارسة المينية في الصحافة اإللكتركنية األردنية

00 (1-2( ،79-119. 

                                                          مخططات المخاطر كا دارة الككارث، سيناريكىات لمخاطر زلزالية  ـ(.2111. )جالؿالدبيؾ، 
لممنتدم العالمي لمحد مف مخاطر  ةمقدم . كرقةعة لعينة مف المدف الفمسطينيةمتكق

 .طنيةجامعة النجاح الك : جنيؼ في دكرتو الثالثة، الككارث

(، 2)0، مجمة جامعة األقصى. الصحافة الرياضية في فمسطيف ـ(.1998. )جكادالدلك، 
 .198-154ص

مجمة  .1994-1967الحتالؿ اإلسرائيمي الصحافة الفمسطينية تحت اـ(. 2111. )جكادالدلك، 
 .311-267، (14)،القاىرة البحكث اإلعالمية

بغداد: دار . 1ط. التخطيط االعالمي المفاىيـ كاالطار العاــ(. 1998. )حميدالدليمي، 
 الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 مجمةية. اإلعالم المؤسسات في اإلدارية ـ(. القيادة2111الرزاؽ، ككامؿ، مراد.) الدليمي، عبد
 .111-89(، 23، )الجامعة االقتصادية لمعمكـ بغداد كمية

 الفمسطينييف المقاكليف اتحاد في األزمات إدارة أساليب استخداـ كاقع(. ـ2112.)سميماف الديب،
 .غزة األزىر، جامعة(. منشكرة غير ماجستير دراسة) غزة بمحافظات

 كت: دار الكتاب العربي.بير . 1. طمختار الصحاح(. 1967الرازم، زيف الديف.)
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 المؤسسة حالة دراسة: التنظيمية كاليياكؿ التنظيـ كتطكر تحميؿ(. ـ2117) .بغدكد راضية،
 .الجزائر بكمرداس، بكقرة محمد جامعة(. منشكرة غير ماجستير رسالة)لمدىف  الكطنية

 دراسة: األمنية لمقيادات الكظيفي األداء فاعمية عمى المؤثرة العكامؿـ(. 2114الربيؽ، محمد. )
 )دراسةالطرؽ ألمف الخاصة كالقكة المنشأة أمف قيادة في الداخميف الضباط عمى تطبيقية
 الرياض. األمنية، لمعمكـ العربية نايؼ منشكرة(. أكاديمية غير ماجستير

ـ، حماس الشراكة 0224الطريؽ الصعب: استراتيجية حرب الفرقاف ـ(. 2119. )يكسؼرزقة، 
 ة: مركز رؤل لألبحاث.غز . 1ط. كالقيادة

القاىرة: دار النيضة . 3ط. األسس العممية لنظريات االعالــ(. 1993. )جييافرشتي، 
 العربية.

 القاىرة: دار المعارؼ.. 3ط. نظرية اإلدارة العامةـ(. 1974. )أحمدرشيد، 

ج إدارة المؤسسات اإلعالمية األسس النظرية كالنماذـ(. 2112. )عاطؼالعبد، عدلي، ك رضا، 
 القاىرة: دار الفكر العربي. .0. طالتطبيقية

 الرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية.. 1ط. األمف كالحياةـ(. 1998. )رضارضكاف، 

 ضباط عمي مسحية دراسة: كالككارث األزمات إلدارة الجاىزية مدم(. ـ2111) .خالد الرضيع،
 -اإلسالمية الجامعة (.منشكرة غير رماجستي دراسة) غزة قطاع في المدني الدفاع جياز

 غزة، فمسطيف.

الرياض: جامعة اإلماـ محمد . 1ط. إدارة المؤسسات الصحفية  ـ(.1991.)عبد اهللالرفاعي، 
 دار عكاظ  لمطباعة كالنشر.. بف سعكد اإلسالمية

جدة: جامعة اإلماـ محمد بف . 1ط. تنظيـ المؤسسات الصحفية ـ(.1991الرفاعي، عبد اهلل.)
 دار عكاظ لمطباعة كالنشر.. عكد اإلسالميةس
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 الككيت: دار العمـ.. 1ط. اتجاه شرطي: إدارة المنظماتـ(. 1982. )حامدرمضاف، 

. تاريخ االطالع:     ن         يكما  مف الحرب 53غزة.. ـ(. 2114أغسطس، 15زبكف، كفاح. )
 (. http://goo.gl/UDWazf  ـ، مكقع جريدة الشرؽ األكسط، المكقع:)2116مايك5

، ـ2116مايك 5. تاريخ االطالع:     ن يكما   04تسع ىدف في ـ(. 2114أغسطس6كفاح. ) زبكف،
 (.http://goo.gl/15jbpX ):المكقع كسط،مكقع جريدة الشرؽ األ

حككمة  مطبعةالككيت: . 2. طمعجـ تاج العركسـ(. 1987. )محمد مرتضيالزبيدم، 
 الككيت.

. 1ط.           ن                                          خمسكف يكما  ىزت العالـ العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزةـ(. 2114. )ناىضزقكت، 
 غزة: مركز عبد اهلل الحكراني لمدراسات كالتكثيؽ.

 إدارة في تطبيقيا كمدم الككارث إلدارة كالعممية النظرية األسس (.ـ1997) .أحمد الزىراني،
 .الرياض األمنية، لمعمكـ العربية نايؼ أكاديمية (.منشكرة غير اجستيرم رسالة) األزمة

 عمى غزة قطاع في العاممة الدكلية المؤسسات مقدرة عمى التدريب أثرـ(. 2112زيادة، فيد. )
 .فمسطيف غزة،-اإلسالمية منشكرة(. الجامعة غير ماجستير )دراسةاألزمات  إدارة

(، 8بغداد، ) اإلعالمي الباحث مجمة الصحفي، المشركع ـ(. خصائص2111سالـ، سحر. )
211- 221. 

 عماف: دار كائؿ لمنشر.. 1ط. نظرية المنظمة: الييكؿ كالتصميــ(. 2111. )مؤيدالسالـ، 

 غير ماجستير رسالة)الدافعية  بأنماط الميني األداء مستكم عالقة (.ـ2111) .جيداؿ سعيد،
 .الجزائر ،دالجر اهلل سعد القاسـ أبك جامعة(. منشكرة

عماف: مكتبة دار الثقافة لمنشر . 1ط.مبادئ اإلدارة الحديثةـ(. 2113.)كاخركف، عمرالسعيد، 
 كالتكزيع.

http://goo.gl/UDWazf
http://goo.gl/15jbpX
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. كجالؿ، احمد فيمي، كالماضي، محمد المحمدم، كعبد المجيد، عميعمى، السممي، 
 القاىرة: جامعة القاىرة.. 1. طأساسيات اإلدارة ـ(.1992)

 القاىرة: عالـ الكتب.. 1ط. دارة في القرف الحادم كالعشريفاإل(. 1998. )محمدسكيمـ، 

الغربية: مطبعة . 1ط. دكر القيادة في اتخاذ القرار خالؿ األزماتـ(. 2111. )رجبالسيد، 
 يماف.اإل

ما بعد الحرب عمى غزة قراءة في التصكرات ـ(. 2114. )ميندمصطفي، ك  ،عاطؼأبك سيؼ، 
 مؤسسة األياـ.. فمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية مدارراـ اهلل: المركز ال. اإلسرائيمية

حرب األياـ الثمانية عمى غزة ـ(. 2115) ، كالمدني، رشاد.كأبك شبيكة، إبراىيـ ض،رياشاىيف، 
غزة: الجامعة . 1. طـ: دراسة تاريخية كثائقية00/00/0200-01معركة حجارة السجيؿ 

  .االسالمية

ثار البيئية كاالجتماعية كالصحية لمحرب اإلسرائيمية (. اآلـ2119يناير،  27) شباني، بسمة.
جريدة السفير  .عمى غزة: تمكيث اليكاء كالتربة كالمياه كتدمير مزارع الزيتكف كالحمضيات

 .12صالمبنانية، 

: االقتصادية لممؤسسة األداء تحسيف في بالعمميات اإلدارة دكرـ(. 2112الديف، مؤمف. ) شرؼ
 فرحات منشكرة(. جامعة غير ماجستير )رسالةلممصبرات  نقاكس مؤسسة حالة دراسة

 عباس، الجزائر.

العمميات اإلدارية في ميداف األعماؿ: مدخؿ الكظائؼ ـ(. 1995. )عميالشرقاكم، 
 اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.. كالممارسات

 لمدراسات العربية المجمة إدارم. منظكر: األمنية األزمات ـ(. مكاجية1996الشعالف، فيد. )
 .195-151(، 21) 00بالرياض، كالتدريب األمنية

 الرياض: أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية. .1. طإدارة األزمات ـ(.1999. )فيدالشعالف، 
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الرياض: . )د.ط(. اآلليات -المراحؿ-إدارة األزمات: األسس ـ(.2112. )فيدالشعالف، 
 أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية.

عماف: دار المسيرة لمنشر . 1. طنظرية المنظمةـ(. 2111، كحمكد، خضير. )خميؿالشماع، 
 كالتكزيع كالطباعة.

 القادسية. ةغزة: مكتب. 1ط. اإلعالـ الفمسطيني: تجاربو كتحدياتوـ(. 2111. )حسيفأبك شنب، 

ايؼ العربية الرياض: جامعة ن. 1ط. منيةإدارة عمميات األزمات األـ(. 2115. )سعدالشيراني، 
 لمعمـك األمنية.

 القاىرة: دار الفكر العربي.. 1. طالسمكؾ اإلنساني في التنظيــ(. 1998. )محمدشييب، 

القاىرة: مكتبة االنجمك . 3ط. كسائؿ االتصاؿ نشأتيا كتطكرىا ـ(.1982. )خميؿصابات، 
 المصرية.

دراسة مقدمة إلى . زماتدكر إدارة المكارد البشرية في إدارة األ ـ(.1997. )زىيرالصباغ، 
 القاىرة: جامعة عيف شمس.، المؤتمر الثاني إلدارة األزمات كالككارث

. 1ط. أساسيات األداء كبطاقة التقييـ المتكازفـ(. 2119. )طاىرالغالبي، كائؿ، ك صبحي، 
 عماف: دار كائؿ لمنشر.

 لجامعية.الجزائر: ديكاف المطبكعات ا. 3ط. اقتصاد المؤسسة ـ(.2113. )عمرصخرم، 

ديسمبر  15تاريخ اإلطالع: .نظريات التأثير اإلعالميةـ(. 2111) صمكم، عبد الحافظ.
 (goo.gl/hyQKZ3 المكقع:) ـ،2115

القاىرة: دار الكممة لمنشر كالتكزيع . 1ط. إدارة األزمات رؤية إسالميةـ(. 2111. )عامرضرار، 
 المقررة.
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: كاألزمات الككارث مكاجية في كدكره مياإلعال التخطيطـ(. 2114العزيز.) الضكيحي، عبد
 مدينة في كاإلعالـ الثقافة ككزارة المدني الدفاع مديرية في العامميف عمى مسحية دراسة

 .األمنية، الرياض لمعمكـ نايؼ )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعةالرياض

المصرية  يةاليكم بالصحؼ الخارجية لمصفحات التحريرية السياسةـ(. 1997ضيؼ، عادؿ. )
 .منشكرة(. جامعة الزقازيؽ، مصر غير دكتكراه )دراسة

 .األردنية األمنية المؤسسات في األزمات إدارةـ(. 2119كالطراكنة، إبراىيـ.) الطراكنة، إخالص،
 األردني. العاـ األمف عماف: مديرية

ـ، 2116يكما 7. تاريخ االطالع:ماىي المينية اإلعالميةـ(. 2118تمكز،21، باسـ. )الطكيسي
 (.http://goo.gl/rjMwJr )مكقع جريدة الغد األردنية:

: جامعة كادم النيؿ.. 1ط.إدارة المؤسسات الصحفية ـ(.2111. )عبد النبيالطيب،   الخرطـك

 إربد: عالـ الكتب الحديثة.. 1ط. إدارة األزماتـ(. 2119الظاىر، فييـ.)

بيركت: دار النيضة العربية لمطباعة . 2ط. إدارة القكل العاممةـ(. 1979) .أحمدعاشكر، 
 كالنشر.

اإلدارة ـ(. 1994درة، عبد البارم، كالمدىكف، مكسى تكفيؽ، كالجزراكم، إبراىيـ محمد عمي. )
 عماف: المركز العربي لمخدمات الطالبية.. 1ط. الحديثة: المفاىيـ كالعمميات

 القاىرة: عالـ الكتب.. 2ط. بحكث الصحافةـ(. 1997. )محمدعبد الحميد، 

القاىرة: مركز . 2. طإدارة األزمات: التخطيط لما قد ال يحدثـ(. 2114. )تكفيؽعبد الرحمف، 
 الخبرات المينية لإلدارة.

http://goo.gl/rjMwJr
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دكر المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حكؿ حصار ـ(. 2115) عبد الغفكر، ياسر.
)رسالة ماجستير غير ة مف الصحؼ الفمسطينية اليكميةغزة: دراسة كصفية عمى عين
 غزة، فمسطيف.-منشكرة(. الجامعة اإلسالمية

 القاىرة: دار اإلسناكم لمطباعة.. 2ط. إدارة الصحؼـ(. 1962. )حسنيفعبد القادر، 

-0412كاقع الصحافة الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة ـ(. 1989. )عميعبد اهلل، 
 ـ اهلل: دائرة الثقافة الفمسطينية.را. 1ط. 0432

. 1. طمدخؿ اتخاذ القرارات كبناء الميارات: إدارة األعماؿ ـ(.2113. )جالؿالعبد، 
 .ة الجديدةاإلسكندرية: دار الجامع

 القاىرة: دار النيضة العربية.. )د.ط.(. األصكؿ العممية لإلدارة كالتنظيــ(. 1989مي.)ععبده، 

مفيكمو  -البحث العممي. (ـ2111)ؽ، كايد، كعدس، عبد الرحمف. ، كعبد الحعبيدات، ذكقاف
 دار الفكر لمنشر كالتكزيع.. عماف: 7. طكأدكاتو كأساليبو

                                              العالقات العامة بيف اإلدارة االستراتيجية كا دارة  إدارةـ(. 2115د. )فريكريماف، عمى، ك عجكة، 
  القاىرة: عالـ الكتب.. 1. طاألزمات

 عماف: دار كائؿ لمنشر.. 1ط. اإلدارة االستراتيجيةـ(. 2111. )فالحعدام، 

 الجزائر: دار المحمدية.. 1ط. اقتصاد المؤسسةـ(. 1998.)ناصرعدكف، 

االتصاؿ كدكره في كفاءة المؤسسة االقتصادية: دراسة نظرية ـ(. 2114عدكف، ناصر. )
 الجزائر.جامعة )د.ط(. الجزائر: كتطبيقية. 

الرياض: أكاديمية نايؼ . 1ط. رة األزمات في الحدث اإلرىابيإداـ(. 1991. )أحمدعز الديف، 
 .العربية لمعمـك األمنية، المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب
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. قطاع غزة بيف نارم العدكاف اإلسرائيمي كاالنقساـ الفمسطينيـ(.  2115. )مازفعز الديف، 
 راـ اهلل: كزارة اإلعالـ.. 1ط

 القاىرة: العربي لمنشر كالتكزيع.. 1. طارة المؤسسات اإلعالميةإدـ(. 1994. )محمدعزت، 

 ظؿ في الفمسطينية الصحة كزارة في األزمات إدارة معكقاتـ(. 2111سامي.) أبك عزيز،
غزة، -)رسالة ماجستير غير منشكرة(.الجامعة اإلسالميةغزة  قطاع حالة دراسة: الحصار
 فمسطيف.

 مكتبة عيف شمس. :القاىرة .1. طإلدارةأسس ا ـ(.1984سعد الديف. ) عشماكم،

 .211-199(، 2) 3 ،مجمة الفكر الشرطي .إدارة األزمةـ(. 1996. )سعد الديفعشماكم، 

القاىرة: مكتبة عيف . 1ط. إدارة األعماؿ في المنظمات المعاصرةـ(. 2113. )صديؽعفيفي، 
 شمس.

. تاريخ االطالع: ب في غزةالنتائج المترتبة عمى الحر  ـ(.2114سبتمبر، 22سعيد. ) عكاشة،
 :مكقع المركز العربي لمدراسات كاألبحاثـ، 2116أبريؿ  18
( http://goo.gl/I2FFa6). 

 مؤسسة: اإلعالمية المؤسسات بأداء كعالقتيا االتصاؿ تكنكلكجياـ(. 2119العالكيف، لبني. )
 األكسط الشرؽ منشكرة(. جامعة غير ماجستير )رسالة    ن كذجا  إنم األردنية كالتمفزيكف اإلذاعة
 عماف، األردف. -العميا لمدراسات

القاىرة: دار األميف . 1. طإدارة الكقت كاألزمات كاإلدارة باألزماتـ(. 2113. )السيدعميكة، 
 .لمنشر كالتكزيع

الككارث: دراسة دكر تقنية كنظـ المعمكمات في إدارة األزمات ك ـ(. 2113. )عبد اهللالعمار، 
جامعة نايؼ غير منشكرة(.  رسالة ماجستير)تطبيقية عمى المديرية العامة لمدفاع المدني

 الرياض.العربية لمعمـك األمنية، 

http://goo.gl/I2FFa6
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عماف: دار كائؿ . 1ط. السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ ـ(.2112. )محمكدالعمياف، 
 لمنشر كالتكزيع.

 األداء عمى األزمات إدارة في الحديثة ستراتيجياتاال استخداـ أثر ـ(.2115عياد، لؤم. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة  .غزة قطاع في المحمية البنكؾ في التسكيقي
 غزة، فمسطيف.-اإلسالمية

 القدس: دار العكدة.. 1ط. صحافة الكطف المحتؿـ(. 1987. )رضكافأبك عياش، 

. 1ط. إدارة الصراع كاألزمات كضغكط العمؿـ(. 2118. )مركافبني أحمد، معف، ك عياصرة، 
 عماف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع.

. 1ط. إدارة المؤسسات الصحفية كاقتصادياتيا في العالـ المعاصرـ(. 2119. )محرزغالي، 
 القاىرة: دار العالـ العربي.

 لتكزيع.القاىرة: الدار الدكلية لمنشر كا. )د.ط(. اإلدارة الحديثةـ(. 1994. )نفيفغراب، 

 النيضة. دار: . )د.ط(. بيركتالميسرة العربية المكسكعةـ(. 1987غرباؿ، محمد شفيؽ.)

 (، 11)، تقرير مدار االستراتيجي. المشيد األمني العسكرم ـ(.2115.)نحاس ،فادم
139-168. 

القاىرة: مركز المحركسة لمنشر . 1. طاقتصاديات اإلعالــ(. 2113. )عصاـ الديففرج، 
 الصحفية كالمعمكمات.كالخدمات 

. )د.ط(. بيركت: دار العرب لساف معجـابف منظكر، محمد بف مكـر أبك الفضؿ.)د.ت(. 
 صادر.

 دار المعارؼ. :االسكندرية. 1ط. اإلعالـ مف المنظكر االجتماعيـ(. 1984. )محمدفيمي، 
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القكمية المجمة االجتماعية باالتصاؿ.  القائـ دراسات في قراءة ـ(.1995الفكاؿ، نجكم. )
 .112-75(،3)50، بالقاىرة

 لمطباعة الرسالة مؤسسة: . بيركت2. طالمعجـ المحيطـ(. 1987الفيركزابادم، مجد الديف. )
 كالتكزيع. كالنشر

. 1ط. دراسات فمسطينية ـ(.2111. )كأبك خمؼ، نايؼ، كنعيرات، رائد، عبد الستارقاسـ، 
 نابمس: جامعة النجاح الكطنية.

رسالة ماجستير )أثر بيئة العمؿ الداخمية عمى الكالء التنظيمي. (ـ2112). القحطاني، محمد
 ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.(غير منشكرة

شعاع لمطباعة كالنشر القاىرة: مطبعة اإل. )د.ط(. إدارة األزماتـ(. 1999. )عبد السالـقحؼ، 
 كالتكزيع.

عماف: مكتبة دار  .1. طارة األزمات المدرسيةسيككلكجية إدـ(. 2113.)عبد الكىابكامؿ، 
 الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

ـ، 2116مايك  7. تاريخ االطالع: مفيكـ األداء الكظيفي ـ(.2111مايك،  5أحمد. ) كردم،
 (.http://goo.gl/OZUDqH)كنانة أكف اليفالمكقع: 

قراءة في حرب إسرائيؿ الثالثة عمى قطاع غزة تمكز ـ(. 2114بر،أكتك 31عرابي. ) كمكب،
 :المكقع مكقع أمد اإلخبارم،ـ، 2116أبريؿ  15. تاريخ االطالع: ـ0201

( http://goo.gl/Q15Fvq ). 

 كزارة في األمنية األزمات معالجة في المركزية العمميات إدارة دكرـ(. 2115أبك كميؿ، محمد. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. أكاديمية اإلدارة  الفمسطيني الكطني كاألمف الداخمية

 كالسياسة، غزة.

http://goo.gl/OZUDqH
http://goo.gl/Q15Fvq
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، عنات، ك ككرتس،  غزة: مركز . 1ط. الجرؼ الصامد تداعيات كعبر ـ(.2115.)شمكمكبرـك
 اطمس لمدراسات اإلسرائيمية.

ية لمكزارات الفمسطينية كأثره عمى الكفاءة تطكر اليياكؿ التنظيمـ(. 2116المكح، نبيؿ. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. اإلدارية

 عماف: دار كائؿ لمنشر.. 1ط.                        التنظيـ كا جراءات العمؿـ(. 2112. )مكسيالمكزم، 

 : )د.ف(.القاىرة. 3ط. المعجـ الكسيطـ(. 1985مجمع المغة العربية. )

 .القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية. 4. طالمعجـ الكسيطـ(. 2114ة. )مجمع المغة العربي

تحميمية  كصفية دراسة: العاـ المفتش مكتب في الشكاكل نظاـ تقكيـ(. ـ2113) .بياء محمد،
 .بغداد النفط، كزارة(. منشكرة ماجستير غير دراسة)

رة: مكتبة كماؿ القاى. 1ط. اقتصاديات اإلعالـ: المؤسسة الصحفية ـ(.1979.)سيد ،محمد
 الديف.

 القاىرة: دار النيضة العربية.. 1ط. تقييـ األداءـ(. 1998. )عبد المحسفمحمد، 

، المكقع ـ، مكقع2117يناير 2. تاريخ االطالع: كالتقكيـ التقييـناصر.)د.ت(.  محمكد، : اليـك
(goo.gl/f8Plb6.) 

مات في المؤسسات الحككمية دكر العالقات العامة في إدارة األز ـ(. 2115) مخيمر، كاتريف.
)دراسة ماجستير غير منشكرة(.أكاديمية  الفمسطينية: كزارة الصحة الفمسطينية دراسة حالة

 اإلدارة كالسياسة، فمسطيف.

عماف: المركز . 1ط. تحميؿ السمكؾ التنظيمي ـ(.1995. )إبراىيـالجزراكم، ك ، مكسىالمدىكف، 
 العربي لمخدمات الجامعية.
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 ضكء في الككيت بدكلة التعميمية المؤسسات في األزمات إدارة ـ(. كاقع2111) المذككر، مريـ.
 .83-15(،111) 03 ،التربكية بالككيت المجمةالمعاصرة.  اإلدارية االتجاىات

 مف اإلفالت مكافحة أجؿ مف الثالث السنكم التقريرـ(. 2114مركز الدكحة لحرية اإلعالـ. )
 الدكحة. .العقاب

: العدكاف اإلسرائيمي الجديد عمى غزةـ(. 2114. )بحاث كدراسة السياساتالمركز العربي لأل
 .سمسمة تقدير مكقؼ. الدكحة

 . غزة.لممركز التقرير السنكم(. ـ2114) .لمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنسافا

مدنيكف مستيدفكف، "تقرير حكؿ العدكاف الشامؿ  ـ(.2119.)المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف
 02كات االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي عمى قطاع غزة خالؿ الفترة بيف الذم شنتو ق

 : المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.غزة. 0224يناير  03 -0223ديسمبر 

تكثيؽ انتياكات قكات االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ ـ(. 2115.)نسافالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإل
 ،0203مارس 50-0201أبريؿ0المحتمةالطكاقـ الصحفية العاممة في األرض الفمسطينية 

 ة: المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.غز .17تقرير رقـ 

 مف     ن يكما   403 ك الحرب مف     ن يكما   05ـ(. 2119اإلنساف. )ديسمبر لحقكؽ الفمسطيني المركز
 ديسمبر 02) غزة قطاع عمى األخير اإلسرائيمي العدكاف مف عاـ بعد الحياة: الحصار
 . غزة: المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.(0224 يناير 03 -0223

التقرير الخامس عشر: تكثيؽ انتياكات قكات  ـ(.2112) .المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف
 0االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ الطكاقـ الصحفية العاممة في األرض الفمسطينية المحتمة مف 

 قكؽ اإلنساف.: المركز الفمسطيني لحغزة .ـ0200ديسمبر  50 -ـ0200أغسطس 
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تقرير عف حصيمة الضحايا كالخسائر المادية التي  ـ(.2113. )نسافمركز الميزاف لحقكؽ اإل
لحقت بالمدنييف كممتمكاتيـ في قطاع غزة خالؿ العدكاف اإلسرائيمي" عامكد السحاب": 

 . غزة: مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف.ـ0200تشريف الثاني00إلى 01الفترة مف 

التكثيؽ االحصائي لمعدكاف االسرائيمي عمى قطاع ـ(. 2112قكؽ اإلنساف. )مركز حماية لح
 : مركز حماية لحقكؽ اإلنساف.غزة. ـ0200نكفمبر  00-01غزة

 ـ(.2113ديسمبر،27الدكلية. ) العدالة كمتابعة اإلنساف لحقكؽ الفمسطيني ككرم راشيؿ مركز
: االطالع . تاريخ0224-0223الفرقاف، العدكاف عمى غزة  لحرب الخامسة الذكرل

 (.goo.gl/nZKsDl ):الرابط عمى ـ،2/11/2115

 العمـك مجمةكتقييـ.  مفيـك: كالفعالية الكفاءة بيف ـ(. األداء2111المميؾ. ) مزىكدة، عبد
 .111-85(، 1، )اإلنسانية بالجزائر

العربي لمنشر  الزقازيؽ:. 1ط. إدارة المؤسسات الصحفيةـ(. 1995. )ابراىيـالمسممي، 
 كالتكزيع.

 .يالقاىرة: دار الفكر العرب. 2ط. إدارة المؤسسات الصحفيةـ(. 2117. )إبراىيـالمسممي، 

 عماف: دار أسامة..1ط. نظريات اإلعالــ(. 2111.)بساـمشاقبة، 

: بيف النتائج العسكرية كالدالالت 2112العدكاف عمى غزة ـ(. 2113.)ميندمصطفى، 
 .71-61(،48) ،مجمة قضايا إسرائيمية. السياسية

تحديات إعادة اإلعمار ـ(. 2114. )معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطينية "ماس"
 .: ماسراـ اهلل. كاإلنعاش االقتصادم في قطاع غزة إثر العدكاف اإلسرائيمي األخير

القاىرة: مركز جامعة القاىرة . 1. طنظريات اإلعالــ(. 2117. )عاطؼالعبد، ك  ،حسفمكاكم، 
 يـ المفتكح.لمتعم
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تقييـ األداء اإلعالمي خالؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى . )د.ت(. المكتب اإلعالمي الحككمي
 (.goo.gl/9oBHTp): ـ، المكقع2116مايك 16. تاريخ االطالع: ـ0201قطاع غزة 

 مف غزة قطاع في كالمكاصالت النقؿ كزارة في األزمات إدارة كاقع ـ(.2115مناع، حاتـ. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. أكاديمية اإلدارة كالسياسية لمدراسات  .العامميف نظر كجية
 غزة، فمسطيف. -العميا

. تاريخ االطالع: كظيفة الرقابة كتقييـ األداءـ(. 2111مارس، 31منتدم التمكيؿ االسالمي. )
 (.goo.gl/QWUzqCـ، المكقع:) 2117يناير  2

. التقكيـ التربكمـ(. 1996منصكر، عبد المجيد، كالشربيني، زكريا، كالحشاش، عبد المطيؼ. )
 )د.ط(. القاىرة: دار األميف.

 القاىرة: مجمكعة النيؿ العربية.. 1. طمبادئ اإلدارة ـ(.1999. )عميمنصكر، 

ندرية: مؤسسة شباب االسك. 1. طإدارة األزمات: قراءة في المنيجـ(. 2114.)محمدمينا، 
  الجامعة.

مؤسسة الحؽ، مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف، مؤسسة الضمير لحقكؽ اإلنساف، المركز 
يكثؽ حصيمة الضحايا  :العدكاف في أرقاـ ـ(.2115.)الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف

اب   01تمكز حتى  2كالخسائر المادية التي لحقت بالمدنييف كممتمكاتيـ خالؿ الفترة مف 
 غزة.. عمى أيدم قكات االحتالؿ اإلسرائيمي أك في مكاجيتيا 0201

                                           ن غزة: كقؼ دائـ إلطالؽ النار كحماس تعتبره نصرا  ـ(. 2114أغسطس،26. )عربي BBCمكقع 
 (. http://goo.gl/kCSncr) :المكقع، ـ2116مايك5 . تاريخ االطالع:لممقاكمة

 مف رفيع كفد: اعكاـ 2 قطيعة بعد ـ(. 2114إبريؿ،  22. )DW األلماني فالتمفزيك  مكقع
 :ـ، المكقع24/3/2116: االطالع تاريخ .غزة في التحرير منظمة

(http://dw.com/p/1BmK7.) 

http://www.gmo.ps/ar/?page=issues
http://goo.gl/kCSncr
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االطالع: تاريخ . العدكاف عمى غزة الدكافع كالمآالتـ(. 2112نكفمبر،  26مكقع الجزيرة نت. )
  (.http://goo.gl/JtWEwB)المكقع:ـ، 2116مارس  14

تاريخ . إسرائيؿ تعثر عمى جثث المستكطنيف الثالثةـ(. 2114يكنيك، 31. )الجزيرة نتمكقع 
 (. http://goo.gl/fpqC7Bـ، المكقع:)2116مارس 24 طالع:اال

تاريخ . محمد أبك خضير.. خطؼ كتعذيب كقتؿـ(. 2114مكز،ت4. )الجزيرة نتمكقع 
 (.http://goo.gl/i2JSZd): المكقع ،ـ2116مارس  24طالع:اال

بياف صحفي بمناسبة يـك ـ(. 2114مارس،6) الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني.مكقع 
ـ، 2116أكتكبر8. تاريخ االطالع: ـ3/5/0201المرأة العالمي الذم يصادؼ يكـ 

 (.https://goo.gl/XUvIFiالمكقع:) 

اليـك ياف صحفي بمناسبة ب ـ(.2118مايك،11. )الشبكة العربية لمعمكمات حقكؽ اإلنسافمكقع 
 :ـ، المكقع2116مايك18. تاريخ االطالع: ةالعالمي لحرية الصحاف

(http://goo.gl/5tYkmQ.) 

األثر البيئي كالزراعي لمحرب اإلسرائيمية عمى ـ(. 2119مكقع العربية لحماية الطبيعة. )فبراير،
 (.http://goo.gl/3Tu4Qw ):ـ، المكقع2116مايك 2. تاريخ االطالع: قطاع غزة

. شركط المبادرة المصرية لكقؼ إطالؽ النار غزة..ـ(. 2114أغسطس،26. )بية نتمكقع العر 
 (. http://goo.gl/rJOvMe) :المكقع ـ،2114أغسطس 72االطالع: تاريخ 

تاريخ . إسرائيؿ ترفض تسميـ الدفعة الرابعة مف األسرمـ(. 2114مارس،28. )العربية نتمكقع 
 (.http://goo.gl/iT0XAg )المكقع:ـ، 2116مارس 24الطالع: ا

اليجمات العشكائية كالقتؿ ـ(. 2114نكفمبر، 1مكقع المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف. )
 :ـ، المكقع2116مارس 23. تاريخ االطالع: العمد: إسرائيؿ تنتقـ مف غزة بقتؿ مدنيييا

(http://goo.gl/Ppnnig.) 

http://goo.gl/JtWEwB
http://goo.gl/fpqC7B
http://goo.gl/i2JSZd
https://goo.gl/XUvIFi
http://goo.gl/5tYkmQ
http://goo.gl/3Tu4Qw
http://goo.gl/rJOvMe
http://goo.gl/iT0XAg
http://goo.gl/Ppnnig
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مدنيكف تقرير تكثيقي بعنكاف:  ـ(.2119ديسمبر، 27. )نسافمكقع المركز الفمسطيني لحقكؽ اإل
 كانكف 02 مف الفترة خالؿ( المصبكب الرصاص) اإلسرائيمي العدكاف يكثؽ بال حماية

ـ، 2116مارس11اريخ االطالع: . تـ0224 الثاني كانكف 03 حتى 0223 األكؿ
  (. http://goo.gl/qR1KHDالمكقع: )

ىدؼ كاحد  :حركب عمى غزة 5 .ـ(2114أغسطس،27.)المركز الفمسطيني لإلعالـمكقع 
 المكقع: ـ،2116مارس  25االطالع:  تاريخ. كانتصار متكرر

(https://goo.gl/Y7dkkc.) 

 ،ـ2116مايك25. تاريخ االطالع: التنظيـ اإلدارمـ(. 2112أكتكبر،12. )مكقع تكب تكدام
 (.http://goo.gl/xvTAqR ) :المكقع

: ـ، المكقع2117يناير  2تاريخ االطالع:  .األداء تقييـ)د.ت(.  القاىرة. مكقع جامعة
(goo.gl/kkZXe0 ) 

كـ تبمغ خسائر القطاع الزراعي جراء العدكاف عمى ـ(. 2114سبتمبر، 6. )مكقع دنيا الكطف
 .( http://goo.gl/QyLBCM ):المكقع ـ،2116مايك 4. تاريخ االطالع: غزة؟

ـ، 0430لسنة  02قابة الصحفييف  رقـقانكف ن)د.ت(.  مكقع ديكاف الفتكم كالتشريع الفمسطيني.
 . (http://goo.gl/ufPK8hـ، المكقع:)2116فبراير 12. تاريخ االطالع:01المادة

بنكد اتفاؽ كقؼ إطالؽ النار بيف حماس ـ(. 2114أغسطس،27.)RT مكقع ركسيا اليـك
 (.https://goo.gl/ajLgMi ):قعـ، المك 2116مايك5. تاريخ االطالع:          كا سرائيؿ

 ـ،2112ديسمبر  2تاريخ االطالع: الصحيفة. عف اإللكتركني)د.ت(. االستقالؿ صحيفة مكقع
 (.https://goo.gl/GQSGHE ):المكقع

ـ، 4105مايك 41 :. تاريخ االطالعحكؿ. )د.ت(. ؾمكقع صحيفة الحياة الجديدة عمى الفيس بك 
 (.https://goo.gl/kdsXdz المكقع:)

http://goo.gl/qR1KHD
https://goo.gl/Y7dkkc
http://goo.gl/xvTAqR
http://goo.gl/QyLBCM
http://goo.gl/ufPK8h
https://goo.gl/ajLgMi
https://goo.gl/GQSGHE
https://goo.gl/kdsXdz
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المؤسسة ما ىى؟ كما مدم أىمية ـ(. 2114سبتمبر،  21مكقع صحيفة الخميج اإلماراتية.)
 ـ، المكقع:2115بر نكفم 15. تاريخ االطالع: ثقافتيا في ترسيخ ىكيتيا كتعزيز مكانتيا؟

(http://goo.gl/klOnP0) 

 42. تاريخ االطالع: حكؿ صحيفة القدس .)د.ت(.مكقع صحيفة القدس عمى الفيس بكؾ
 (.https://goo.gl/wLMtRW): المكقع، ـ4105مايك

مالييف دكالر خسائر 1: أسامة المزيني ـ(.2112نكفمبر، 22. )يفمكقع صحيفة فمسطيف أكف ال
: ـ، المكقع2116مارس  22االطالع:  تاريخ. التعميـ بفعؿ العدكاف

(http://goo.gl/BJbRx1.) 

ـ، 2115ديسمبر 9تاريخ االطالع:  .عف المكقعاليف. )د.ت(.  أكف فمسطيف صحيفة مكقع
 (.goo.gl/HgBpV2)المكقع: 

 523: منتدم فمسطيف الدكلي لإلعالـ كاالتصاؿـ(.2115يناير، 4مكقع صحيفة فمسطيف.)
 ـ، المكقع:2116مايك12 :. تاريخ االطالعـ0201انتياكات بحؽ الصحفييف في 

(http://goo.gl/ayYKQl.) 

لتشكيؿ حككمة كفاءات       ن اتفاق االفمسطينيكف يعمنكف ـ(. 2114أبريؿ،  23. )24مكقع فرنسا 
، المكقع: ـ2116مارس  24تاريخ االطالع: . تكافقية خالؿ خمسة أسابيع

(http://goo.gl/I6y2dh.) 

 .0441، 0412المذابح الصييكنية بيف عامي ـ(. 2118فبراير،12.)مكقع فمسطيف في الذاكرة
 (.http://goo.gl/UGNJqL) :مكقعال ـ،2116فبراير 23االطالع:  تاريخ

ـ، المكقع: 2117يناير 2. تاريخ االطالع: التقييـمكقع قامكس المعاني. )د.ت(. 
(goo.gl/V1UVVk.) 

المكقع: ـ، 2116مايك 18. تاريخ االطالع: ميني. )د.ت(. قامكس المعانيمكقع 
(http://goo.gl/oyBt1W .) 

http://goo.gl/klOnP0
https://goo.gl/wLMtRW
http://goo.gl/BJbRx1
http://goo.gl/ayYKQl
http://goo.gl/I6y2dh
http://goo.gl/UGNJqL
http://goo.gl/oyBt1W
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حرب غزة الثالثة: حدكد القكة اإلسرائيمية ـ(. 2114يكليك،24مكقع مركز الجزيرة لمدراسات. )
 (. l/8Kedjdhttp://goo.g ):ـ، المكقع2116أبريؿ 9االطالع:  تاريخ. كأفؽ المقاكمة

مناشدة ـ(. 2114أغسطس،5.)Ocha مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤكف اإلنسانيةمكقع 
 :ـ، المكقع2114أغسطس26االطالع:  تاريخ. ـ0201إنسانية مف أجؿ أزمة غزة

(http://www.ochaopt.org). 

 .ظيميالتن السمكؾ مناقشاتـ(. 2115أكتكبر،  25فيصؿ.) الممؾ جامعة نقاش مكقع منتديات
 kfu.net/-http://www.eـ، المكقع: )2117يناير 2تاريخ االطالع: 

vb/showthread.php?p=19.) 

 العمؿ في كالتقييـ المتابعة مفيكــ(. 4105مايك،  04عربي. ) بكست ىافينغتكف مكقع
 (.goo.gl/hHbij3: ) ـ،  المكقع4105يكنيك 4تاريخ اإلطالع:  .اإلنساني

مميكف$ خسائر القطاع 005 ـ(.2112ديسمبر،23الفمسطيني. ) مكقع كزارة االقتصاد الكطني
: المكقعـ، 2116مارس 22االطالع:  تاريخ. االقتصادم جراء العدكاف

(http://goo.gl/4rx1R6.) 

الخسائر البشرية كالمادية ـ(. 2114سبتمبر،15سطينية. )مكقع كزارة التربية كالتعميـ العالي الفم
: ـ، المكقع2116مارس22االطالع:  تاريخ. في القطاع التعميمي جراء العدكاف عمى غزة

(http://goo.gl/MTLdAe.) 

.         ن           ثر تضررا  مف العدكافالقطاع الزراعي األكـ(. 2112نكفمبر،2مكقع كزارة الزراعة الفمسطينية. )
 (.http://goo.gl/0Uj3Mx ):ـ، المكقع2116مارس 22طالع: تاريخ اال

التقرير النيائي لحصاد العدكاف الصييكني الغاشـ  ـ(.2112نكفمبر، 26. )مكقع كزارة الصحة
لمكقع: ـ، ا2116مارس16االطالع: تاريخ. ضد المدنييف في قطاع غزة

(http://goo.gl/mSbyzZ.) 

بدء سرياف كقؼ اطالؽ نار في غزة ـ(. 2114تمكز، 17. )مكقع ككالة االنباء الصينية شينخكا
 :ـ، المكقع2116مايك5. تاريخ االطالع: لمدة خمس ساعات بطمب مف األمـ المتحدة

( http://goo.gl/LuExds) 

http://goo.gl/8Kedjd
http://www.e-kfu.net/
http://goo.gl/4rx1R6
http://goo.gl/MTLdAe
http://goo.gl/0Uj3Mx
http://goo.gl/mSbyzZ
http://goo.gl/LuExds
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االنتياكات التي تعرض ليا الصحفيكف خالؿ ـ(. 4102. )مكقع ككالة األنباء الفمسطينية كفا
 المكقع: ـ،4105مايك 04االطالع:  تاريخـ. 4102الحرب عمى غزة 

(http://goo.gl/yFh5TH). 

االنتياكات اإلسرائيمية خالؿ شير تمكز/ .)د.ت(. كفا ينيةكقع ككالة األنباء الفمسطم
(.http://goo.gl/6nNPXP ـ، المكقع:)4105مارس 41االطالع:  تاريخ. ـ4102يكليك
  

 41االطالع: تاريخ .سرائيميةالمجازر اإل .)د.ت(.كفا مكقع ككالة األنباء الفمسطينية
 (. http://goo.gl/7aFmU7):المكقع ـ،4105فبراير

ـ، 4105إبريؿ 01صحيفة القدس. تاريخ االطالع:مكقع ككالة األنباء الفمسطينية كفا. )د.ت(. 
 (.http://goo.gl/4uPxOJالمكقع: )

. تاريخ االطالع: عف صحيفة الحياة الجديدة.)د.ت(. مكقع ككالة األنباء الفمسطينية كفا
 (.http://goo.gl/wPi6pZـ، المكقع:) 2116مايك18

بالتفصيؿ.. كزارة التربية كالتعميـ ـ(. 2114سبتمبر،15مكقع ككالة الحياة برس اإلخبارية. )
ـ، المكقع:                  2116مايك4. تاريخ االطالع: فتكضح الحصيمة النيائية لمخسائر جراء العدكا

( http://www.alhayatp.net/?p=39304) . 

 23  االطالع: تاريخ. كثيقة إعالف قياـ دكلة إسرائيؿـ(. 2116مارس، 11مكقع كيكيبيديا.)
 (.https://goo.gl/B3E7zm) :المكقع، ـ2116فبراير 

ـ، 2115ديسمبر 9االطالع:  تاريخ. فمسطيفصحيفة ـ(. 2116مايك،11.)مكقع كيكيبيديا
 (. https://goo.gl/nOys1t):المكقع

 ـ، المكقع:2117يناير3. تاريخ االطالع: التقييــ(. 2116فبراير،1مكقع كيكيبيديا.)
( goo.gl/WDbWKv.) 

 ):ـ، المكقع2116فبراير 23االطالع: تاريخ. كعد بمفكر ـ(.2116مارس، 29.)مكقع كيكيبيديا
https://goo.gl/11n64S.) 

http://goo.gl/yFh5TH
http://goo.gl/6nNPXP
http://goo.gl/7aFmU7
http://goo.gl/4uPxOJ
http://goo.gl/wPi6pZ
http://www.alhayatp.net/?p=39304
https://goo.gl/B3E7zm
https://goo.gl/nOys1t
https://goo.gl/11n64S
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ـ، 2116مايك26. تاريخ االطالع: مفيكـ الييكؿ التنظيميـ(. 2116إبريؿ، 11نجار، دعاء. )
 (. http://goo.gl/BcxSnvمكقع مكضكع:)

الفف الصحفي في عصر المعمكمات تحرير  ـ(.2115سناء. ) حسني، كعبد الرحمف،نصر، 
 .العيف: دار الكتاب الجامعي.1ط. ككتابة التحقيقات كاألحاديث الصحفية

. 1. طعمى غزة قراءة الكاقع كدالالت المستقبؿالحرب ـ(. 2119.)رائد، كاخركفنعيرات، 
 نابمس: المركز الفمسطيني لمديمكقراطية كالدراسات.

 لسنة ،35رقـ األردنييف، الصحفييف لنقابة الداخمي النظاــ(. 2113نقابة الصحفييف األردنييف. )
 عماف: نقابة الصحفييف األردنييف. .0المادة ـ،0225

 الككيت: ككالة المطبكعات.. 3ط. العمميةاإلدارة ـ(. 1981. )زكيىاشـ، 

عماف: .1ط. إدارة األزمات االستراتيجية كالحمكؿـ(. 2115. )جاسـحمد، ك  ،ماجداليدمي، 
 .مكتبة الجامعة األردنية

 كأثره الفمسطينية اإلعالـ مؤسسات في العامميف لدل الكظيفي الرضا ـ(.2113كافي، أميف. )
. دراسة مقدمة ة عمى مؤسسات اإلعالـ في قطاع غزةالميني: دراسة ميداني األداء عمى

إلى المؤتمر العممي األكؿ لكمية اإلعالـ: المينية اإلعالمية كالتحكؿ الديمكقراطي، 
 .القاىرة: جامعة األزىر

                                              تقرير خاص حكؿ العدكاف الصييكني كا دارة القطاع ـ(. 2114. )كزارة الصحة الفمسطينية
 ينية.: كزارة الصحة الفمسطغزة. الصحي

. ـ0201 اإلسرائيمي العدكاف عف الناتجة تقرير اإلعاقات ـ(.2115كزارة الصحة الفمسطينية. )
 غزة: كزارة الصحة الفمسطينية.

 

http://goo.gl/BcxSnv
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 : (0ممحؽ )
 أسماء الساتذة المحكمكف للستبانة حسب الترتيب البجدم  

 

 الرقـ اسـ المحكـ الدرجة العممية

 0 د. أحمد المغارم بجامعة األقصى بغزة المساعدأستاذ اإلعالـ 

 4 د. زىير عابد أستاذ العالقات العامة كاإلعالـ المشارؾ كعميد كمية اإلعالـ بجامعة األقصى

 3 د. سامي أبك الركس غزة -أستاذ إدارة االعماؿ المشارؾ بالجامعة اإلسالمية

 2 د. عالء الديف عياش (أستاذ اإلعالـ المشارؾ بجامعة فمسطيف التقنية)خضكرم

 1 د. ماجد ترباف غزة -أستاذ الصحافة كتكنكلكجيا االتصاؿ المشارؾ بجامعة االقصى 

 5 د. مكسي طالب غزة -أستاذ اإلعالـ المشارؾ بجامعة االزىر

 1 د. نافذ بركات غزة -أستاذ اإلحصاء كتحميؿ البيانات بالجامعة اإلسالمية 

 5 د.ىيثـ عايش كمية فمسطيف التقنية السابؽ بدير البمح.  أستاذ إدارة األعماؿ كعميد

 2 د. كائؿ ثابت أستاذ إدارة األعماؿ المشارؾ بجامعة األزىر بغزة
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 زةػػػػغ-لميةػػػة اإلسػػػالجامع
 اػميػػػعػػات الػػػػػػػعمادة الدراس

 ة اآلدابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػمػػػػػػػك
 لـػػػػػػػػإلعقسـ الصحافة كا

 

 : (7ممحؽ )
  النيائيةالستبانة في صكرتيا 

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ،، أخي الكريـ

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
 

يطيب لي أف أضع بيف يديؾ ىذه االستبانة التي تـ تصميميا لجمع المعمكمات الالزمة لمدراسة التي 
 بعنكاف: كىي أقـك بإعدادىا 

،  ـ4102ؤسسات الصحفية الفمسطينية أثناء أزمة العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـإدارة الم "
الجامعة اإلسالمية مف الميني"، الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الصحافة   ءدااألعمى  اكانعكاسي

 بغزة.
كذلؾ بكضع اإلجابة عمى بنكد االستبانة المرفقة بكؿ دقة كمكضكعية، بلذا امؿ منؾ أخي التكـر  

( في الخانة التي تمثؿ إجابتكـ، مع تأكيدم لكـ بأف أية معمكمات يتـ الحصكؿ عمييا مف قبمكـ عالمة )
 سكؼ يتعامؿ معيا الباحث بكؿ ثقة كسرية تامة، كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

 
      ن                            شاكرا  لكـ مساعدتكـ كحسف تعاكنكـ،،

الباحث/ محمد عمي ثابت                                                                                    
                                                                                                           

1222134164جكاؿ/                          
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                   المعمكمات الشخصية:  -   ن أكلن 
     كع :   الن- 0  

                                              )      (  ذكر                    )    ( أنثى 
 
        العمر :  - 7

 )    (       31 30      )   (           ن                عامان فأقؿ              -21 20       )    (             ن   عامان      -21 25    ن          عامان   )    (         ن      عامان فأكثر  
 
                المؤىؿ العممي :  - 4
                           )    (  دكتكراه .                                                                       )   ( بكالكريكس         )    ( ماجستير                                  )     (  دبمـك                    
 
                التخصص العممي :  - 3

                                                                                                                )     ( إعالـ                )     ( اداب عدا اإلعالـ          )     ( إدارة                  )     ( تربية       
                 )      ( عمـك                                                                       )     ( ىندسة                     )     ( طب                                       )     ( حقكؽ               

                                                               )       ( أخرل حدد ...........................................  
 
                  المركز الكظيفي  :  - 2
                                                                                                  )     ( رئيس مجمس إدارة       )    ( عضك مجمس إدارة     )      ( رئيس تحرير   )     ( مدير تحرير   
             .........                           ( رئيس قسـ .............                          كؿ          )                                               )     ( سكرتير تحرير          )     ( محرر مسئ  
                                                                )       ( أخرل حدد.............................................  
 

                  الخبرة بالسنكات :  - 6
01-5                     سنكات فأقؿ     )   (   1         )     (            )    (       00 -01              )    (       05 -41 41               )    ( أكثر مف              عاـ  

 
       ريبية:            الدكرات التد  - 2

                                                                      ىؿ حصمت عمى دكرات تدريبية؟     )      ( نعـ          )       ( ل     
  ( 2                                     إذا كانت اإلجابة )ل( انتقؿ لسؤاؿ رقـ )  

 
                                                                  الدكرات التي حصمت عمييا كانت في مجاؿ: )يمكف اختيار أكثر مف إجابة(  -5

                                   سالمة   )  ( ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ             ( الكقاية كال                                                   )  ( التخطيط االستراتيجي    )  ( إدارة األزمات  )  
                                                                                     )      ( أخرل حدد ..................................................................
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                                           كظائؼ إدارة المؤسسات الصحفية الفمسطينية:  -     ن ثانيان 
                                                               )التخطيط ، التنظيـ، القيادة، الرقابة، التقييـ، اتخاذ القرار ( 

 

 مكافؽ العبارة الرقـ
غير  محايد مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
  :       التخطيط  - (  أ    )

تقـك المؤسسة الصحفية بالتخطيط المسبؽ لمتعامؿ مع  .2
 األزمات فكر حدكثيا.

     

تيتـ المؤسسة الصحفية بالمؤشرات الكاردة عف بكادر حدكث  .01
 األزمات.

     

مختمفة داخؿ يتـ اشراؾ المكظفيف في اإلدارات كاألقساـ ال .00
 المؤسسة الصحفية في عمميات التخطيط .

     

تقـك المؤسسة الصحفية بتكفير مكازنة خاصة لمعالجة  .07
 األزمات.

     

تحافظ المؤسسة الصحفية عند حدكث األزمات عمى اتخاذ  .04
 اإلجراءات الالزمة الستمرار النشاطات االعتيادية دكف تأخير.

     

بخبراء كمتخصصيف مف خارج المؤسسة يتـ االستعانة  .03
 الصحيفة لكضع خطط مكاجية األزمات.

     

         التنظيـ:  - ( ب )
يتـ متابعة تطكر األزمات بشكؿ مباشر كيجرم تعديؿ الخطة  .02

 عند الضركرة أك االنتقاؿ لخطط بديمة.
     

تجد المؤسسة الصحفية صعكبة في تكزيع األدكار كتحديد  .06
ت كتنسيؽ كافة جيكد الجيات المشاركة في المياـ كالمسئكليا
 إدارة األزمات.

     

      تفتقر المؤسسة الصحفية لييكؿ تنظيمي كاضح كمحدد. .02
يسيـ التنظيـ داخؿ المؤسسة الصحفية في إدارة ناجحة  .01

 لألزمات.
     

      تختمط األكلكيات كتغيب لدل المؤسسة الصحفية أثناء األزمات. .02
تسـ الييكؿ التنظيمي بمركنة كافية تساعد المؤسسة ي .71

 الصحفية عمى التعامؿ مع األزمات حاؿ كقكعيا.
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 مكافؽ العبارة الرقـ
غير  محايد مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
         القيادة:  -   )ج(
يتـ االستعانة بخبراء كمتخصصيف مف خارج المؤسسة  .70

  .الصحفية عند تشكيؿ فريؽ األزمات
     

تفتقر المؤسسة الصحفية إلى كحدة خاصة أك فريؽ عمؿ  .77
 ص لمتعامؿ مع األزمات كمكاجيتيا.متخص

     

تحتاج المؤسسة الصحفية لكفاءات بشرية متخصصة قادرة  .74
 عمى التعامؿ مع األزمات.

     

تمتمؾ المؤسسة الصحفية قدرة عمى استخداـ كتكظيؼ  .73
 اإلمكانات البشرية كالمادية لمكاجية األزمات.

     

         الرقابة:  -   )د(
صحفية لنظاـ رقابة فعاؿ يضمف متابعة تفتقر المؤسسة ال .72

 العمؿ، كتنفيذ المياـ المطمكبة أثناء األزمات.
     

يتـ فحص مدل االلتزاـ بتطبيؽ الخطط المعتمدة  أثناء  .76
 األزمات.

     

تيتـ المؤسسة الصحفية بمتابعة أداء مكظفييا، كمدل  .72
 التزاميـ باألنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا. 

     

يتـ فحص مدل التزاـ المكظفيف داخؿ المؤسسة الصحفية  .71
بالمحافظة عمى تطبيؽ شركط األمف كالسالمة أثناء 

 األزمات.

     

         التقييـ:  -   )ق(
يتـ تقييـ خطط إدارة األزمات كفحص كفاءتيا كفاعميتيا  .72

بصفة مستمرة، بيدؼ تطكيرىا كتحسينيا مف أجؿ التعامؿ 
 مع األزمات المستقبمية.

     

تيتـ المؤسسة الصحفية بتقييـ أداء الدكائر كاألقساـ كفرؽ  .41
 العمؿ أثناء األزمات.

     

تقـك المؤسسة الصحفية بتقييـ انتاجيا مف المكاد الصحفية  .40
 كالتأكد مف جكدتيا كمالئمتيا لجميكرىا بشكؿ مستمر.

     



455 

 مكافؽ العبارة الرقـ
غير  محايد مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
              اتخاذ القرار:  -   )ك(
      اتخاذ القرار كقت األزمات.تعتمد الصحيفة عمى المركزية في  
                                           ن               القرارات اإلدارية كقت األزمات تتخذ كفقا  لممنيج العممي. 
يمنح المكظفيف في المؤسسة الصحفية صالحية اتخاذ القرار  

لمتعامؿ السريع مع األزمات أك أحداث معينة ناتجة عف 
 األزمات.

     

عناية كاختيار يتـ دراسة البدائؿ المتاحة في ظؿ األزمات ب 
 البديؿ األمثؿ.

     

 

 

 المقكمات الساسية إلدارة الزمات في مؤسستؾ الصحفية  -     ن ثالثا  
 

مكافؽ  العبارة الرقـ
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غير مكافؽ 
 بشدة

                                                         تكافر المعمكمات اللزمة كنظـ التصاؿ المتبعة إلدارة الزمات:  -   )أ(
ة بيانات شاممة كمتطكرة عف تفتقر المؤسسة الصحفية لقاعد 

 األزمات المتكقعة.
     

تمتاز المعمكمات التي تجمعيا المؤسسة الصحفية أثناء  
 األزمات بالدقة كالحداثة.

     

تستخدـ المؤسسة الصحفية مصادر متنكعة )مرئية،  
مسمكعة، مقركءة( لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات أثناء 

 األزمات.

     

سسة الصحفية لنظاـ اتصاؿ فعاؿ لتبادؿ تفتقر المؤ  
 المعمكمات عف ظركؼ األزمات كتطكر أحداثيا.

     

يتكفر لدم المؤسسة الصحفية بدائؿ اتصاؿ جيدة لتبادؿ  
 البيانات كالمعمكمات.
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مكافؽ  العبارة الرقـ
غير  محايد مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
                                         تكافر برامج التدريب اللزمة إلدارة الزمات:  -   )ب(
تنمية قدراتيـ تقـك المؤسسة الصحفية بتدريب العامميف بيا، ك  

الكتساب ميارات اتخاذ القرار في الظركؼ الطارئة 
 كاألزمات.

     

تكجد برامج تدريبية مناسبة كمتطكرة لدم المؤسسة الصحفية  
 لتطكير قدرات مكظفييا في مكاجية األزمات.

     

يتـ التدريب عمى إجراء عمميات المحاكاة كتمثيؿ  
عة التحرؾ مف المؤسسة السيناريكىات لإلخالء كاإليكاء كسر 

 الصحفية بشكؿ منتظـ قبؿ كقكع األزمات.

     

تيتـ المؤسسة الصحفية بابتعاث بعض مكظفييا إلى  
مؤسسات صحفية خارجية بغرض التدريب كاكتساب ميارات 

 جديدة في كيفية التعامؿ كقت األزمات.

     

تيتـ المؤسسة الصحفية باالستفادة مف األبحاث كالمؤتمرات  
 أكراؽ العمؿ المتعمقة بتطكير برامج إدارة األزمات.ك 

     

تستعيف المؤسسة الصحفية بخبراء كمؤسسات خارجية لتدريب  
 العامميف بيا عمى كيفية التعامؿ كقت األزمات.

     

                                                       تكفر المعدات كالتقنيات كالبدائؿ المناسبة إلدارة الزمات:  -   )ج(
ات كبدائؿ فنية تفتقر المؤسسة الصحفية لمعدات كتقني 

 مخصصة لمكاجية األزمات.
     

تفتقر المؤسسة الصحفية لككادر بشرية مدربة كقادرة عمى  
 التعامؿ مع المعدات كالتقنيات الحديثة أثناء األزمات.

     

تكجد كمية كافية مف كسائؿ األماف كالسالمة كاإلسعاؼ في  
 حاؿ حدكث طارئ كقت األزمات.

     

الصحفية بدائؿ مناسبة كامنة لمتنقؿ ألفرادىا تكفر المؤسسة  
 كككادرىا أثناء األزمات.

     

تتكفر تجييزات تتعمؽ باإليكاء المؤقت أك البديؿ في حاؿ  
حدكث طارئ يستكجب اإلخالء الفكرم مف مقر المؤسسة 

 الصحفية أثناء األزمات.
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 ـ 7103كاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ الداء الميني لمؤسستؾ الصحفية أثناء أزمة العد -     ن رابعا  
 
 

مكافؽ  العبارة الرقـ
غير  محايد مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
                                            الداء اإلدارم لمؤسستؾ الصحفية أثناء العدكاف:  -   )أ(

تمكنت المؤسسة الصحفية مف إدارة العمؿ بفعالية أثناء أزمة  
 العدكاف .

     

اء اإلدارم داخؿ المؤسسة أثر العدكاف عمى مستكل األد 
 الصحفية بشكؿ ىدد استمراريتيا في الصدكر.

     

استمر العمؿ داخؿ مبنى المؤسسة الصحفية بشكؿ طبيعي  
 أثناء العدكاف.

     

                                               ن لـ يتكفر لدل المؤسسة الصحفية خطط عمؿ معدة مسبقا   
 لمكاجية العدكاف قبؿ بدئو.

     

المفيـك الميني بيدؼ شكمت المؤسسة الصحفية خمية أزمة ب 
 إدارة العمؿ أثناء العدكاف.

     

اتسـ األداء داخؿ المؤسسة الصحفية بالعشكائية كعدـ الترتيب  
 أثناء العدكاف.

     

                                              الداء المكجستي لمؤسستؾ الصحفية أثناء العدكاف:  -   )ب(
تأخذ المؤسسة الصحفية بالحسباف تكفير بدائؿ مناسبة ككافية  

ي المستمزمات كالمعدات كاألجيزة كالكقكد لتعكيض النقص ف
 كغيرىا أثناء العدكاف.

     

                                           ن           غياب أدكات كمعدات الكقاية كالسالمة أثرت سمبا  عمى األداء  
 الميني لممؤسسة الصحفية أثناء العدكاف.

     

تمكنت المؤسسة الصحفية مف تكفير أماكف بديمة غير المقر  
 اء العدكاف.الرئيسي، لمكاصمة العمؿ الصحفي أثن

     

حدثت صعكبة في عمميات االتصاؿ كالتكاصؿ بيف أقساـ  
كدكائر المؤسسة الصحفية، ككذلؾ مع الصحفييف كالككادر 

 العاممة أثناء العدكاف.
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مكافؽ  العبارة الرقـ
غير  محايد مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
                                    الداء الصحفي لمؤسستؾ أثناء العدكاف:  -   )ج(
شكؿ الكضع االجتماعي لممكظفيف بالمؤسسة الصحفية أثناء  

 أماـ أدائيـ ألعماليـ  بالشكؿ المطمكب.              ن العدكاف عائقا  
     

لـ يتأثر األداء الميني لممؤسسة الصحفية كالككادر العاممة  
بيا أثناء العدكاف بسبب استفادتيا مف التجارب كالخبرات التي 

 اكتسبتيا مف األزمات السابقة.

     

لـ يتأثر المحتكل الضمني لمرسائؿ اإلعالمية التي تقدميا  
 يا المؤسسة الصحفية  أثناء العدكاف.كتنتج

     

تمكنت المؤسسة الصحفية مف اصدار طبعتيا اإللكتركنية  
 طيمة فترة العدكاف.

     

تأثرت قدرة المؤسسة الصحفية في انتاج كنشر المكاد  
الصحفية المطبكعة بالشكؿ كالكمية المطمكبة بسبب العدكاف 

      ن      ن تأثرا  سمبيا .

     

كاد الصحفية التي تنشرىا المؤسسة الصحفية تأثرت جكدة الم 
      ن      ن                تأثرا  سمبيا  أثناء العدكاف. 

     

 
 عمى الكقت الثميف الذم خصصتمكه لإلجابة عمى ىذه الستبانة ـشكر لك

 
 

                      الباحث/ محمد عمي ثابت                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 


