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 ممخز الخسالة
تيجؼ الجراسة للتعخؼ على تقييع الشخبة الفلدصيشية ألداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمػات، 

عػخؼ علػى أدكار كمعخفة مجػ اعتساد الشخبة علػى تلػظ الػسػاول كدرجػة الثقػة بيػا، إلػافة إلػى الت
كسػػػػػسات اإلعػػػػػالـ السقػػػػػاكـ، كتشتسػػػػػي الجراسػػػػػة للبحػػػػػػث الػ ػػػػػ ية، كاسػػػػػتخجمت مػػػػػشي  الجراسػػػػػات 

العالقات  ةالسدحية؛ كفي إشاره أسلػب مدح جسيػر كساول اإلعالـ، كسا استخجمت مشي  دراس
ت الجراسػة الستبادلة كفي إشاره أسلػبي السقارنة السشيجية كالجراسات االرتباشية، كقج تع جسع بيانا

 باستخجاـ أداتيغ ىسا:  حيفة االستقراء، كالسقابلة السقششة.
مفػػخدة  60الحررػػية بػاقػػع العيشػػة كفقػػاأل ألسػػلػب  ،كقػػج تػػع اختيػػار عيشػػة الجراسػػة السيجانيػػة

كزعػػت بصخيقػػة  لكػػل مػػغ الشخبػػة الفلدػػصيشية الستسثلػػة بالشخبػػة ألالدياسػػية، األياديسيػػة، اإلعالميػػة 
كأجخيػػت الجراسػة فػػي  ،مبحػثػاأل  140، كبلغػت العيشػػة  ،نخبػػةدػيصة بػػجاخل كػل العيشػة العذػػػاوية الب

ـ، كقػػػػج اسػػػػتخجمت الجراسػػػػة نطخيػػػػة 20/08/2020ـ كحتػػػػى 01/07/2020 الػاقعػػػػة بػػػػيغالفتػػػػخة 
االعتساد على كساول اإلعالـ، ككانت أبخز نتاوجيا:

ة عاليػة بػػزف ندػبي جاء تقييع الشخبة الفلدصيشية ألداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمػات بجرجػ .1
80.2.% 

تبيغ أف اعتساد الشخبة الفلدصيشية على كساول اإلعالـ السقػاـك خػالؿ األزمػات بجرجػة عاليػة  .2
%، كاتزح أف أىػع دكافػع كأسػباب ىػحا االعتسػاد أنيػا ألتتستػع بسػلػػ ية 83.9بػزف ندبي 

 حرخية .كمرجاقية  تالىا ألقخبيا مغ  شاع القخار ، ثع ألانفخادىا ببعس السػلػعات ال
اتزػػح أف ثقػػة الشخبػػة الفلدػػصيشية بػػأداء اإلعػػالـ السقػػاكـ خػػالؿ األزمػػات كانػػت عاليػػة بػػػزف  .3

 %.78.9%، كسا كانت فاعلية األداء خالؿ األزمات عالية بػزف ندبي 79.4ندبي 
ياف أىع السعػقات السؤثخة على أداء اإلعالـ السقاـك خػالؿ األزمػات مػغ كجيػة نطػخ الشخبػة  .4

ألاالنقدػاـ الفلدػػصيشي ، ايسػا كانػػت أبػخز السذػػكالت التػي يقػػع فييػا ىػػي ألأف الفلدػصيشية ىػػي 
 يل كسيلة تعبخ عغ سياسة الفريل الحؼ تشتسي لو .

 أىػ تؽصيات الجراسة:
بشػػاء اسػػتخاتيجية إعالميػػة مػحػػجة لقعػػالـ السقػػاكـ؛ كفػػم أسػػذ كمعػػافيخ متفػػم علييػػا تحػػافع  .1

 يشي.على الثػابت كتحسي حقػؽ كمقجرات الذعب الفلدص
تفعيػػل أدكات اإلعػػالـ السقػػاـك السذػػتخكة بػػيغ الفرػػاول؛ كتػحيػػج الجيػػػد اإلعالميػػة كالسيجانيػػة  .2

.  بيغ كساول اإلعالـ السقاـك
التخكيػػػػػد علػػػػػى الخصػػػػػاب الػحػػػػػجكؼ كنبػػػػػح الخػػػػػالؼ؛ كعػػػػػجـ االنخػػػػػخا  فػػػػػي تعسيػػػػػم الخالفػػػػػات  .3

إلعػػػالـ تػحيػػػج السرػػػصلحات كالسدػػػسيات السدػػػتخجمة عبػػػخ كسػػػاول االدياسػػػية، إلػػػافة إلػػػى 
.  السقاـك
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Abstract   

This study aims to identify the Palestinian elite’s evaluation of the media performance 

of the Palestinian resistance during times of crises, and to know the extent of the elite’s trust 

of these media and their dependence on them. In addition, the study seeks to identify the 

roles and features of the resistance media. This descriptive research adopted both the survey 

studies methodology that involved using the surveying media audiences method, and the 

method of studying mutual relations that involved using methodological comparison and 

correlational studies. The study data were collected using two tools: a questionnaire form 

and the structured interview. 

The field study sample was selected according to the quota sample method, by 

selecting 60 participants drawn from each category of the Palestinian elite (political, 

academic, and media) and distributed in a simple random sample method within each elite 

category. The sample included 140 respondents, and the study was conducted during the 

period from 07/01/2020 until 08/20/2020, and the researcher adopted the Media Dependency 

Theory. The most important findings of the study are as follows:  

1. The Palestinian elite’s evaluation of the resistance’s media performance during 

crises was to a high degree, with a relative weight of 80.2%. 

2. The dependence of the Palestinian elite on the resistance media during crises is of a 

high degree with a relative weight of 83.9%, and it became clear that the most 

important motives and reasons for this dependence are that the resistance media 

enjoy objectivity and credibility, followed by their proximity to decision makers, and 

then the media covered some issues exclusively.  

3. It became clear that the Palestinian elite’s confidence in the resistance’s media 

performance during crises was high, with a relative weight of 79.4%, and the 

effectiveness of performance during crises was high, with a relative weight of 

78.9%. 

4. From the point of view of the Palestinian elite, the most important obstacle affecting 

the performance of the resistance media during crises was the Palestinian division, 

while the most prominent problems facing the media were that every media outlet 

expressed the policy of the faction to which it belongs. 

The most important recommendations of the study are the following:  

1. Building a unified media strategy for the resistance media, in line with the agreed 

principles and standards that preserve the Palestinian constants and protect the rights 

and capabilities of the Palestinian people. 

2. Activating the inter-factional resistance media tools and uniting the media and field 

efforts between the various resistance media. 

3. Focusing on a uniform discourse and rejecting discord and refraining from engaging 

in actions which deepen political differences, in addition to unifying terms and labels 

used by the resistance media. 
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 اآلية القخآنية

 
 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ﴿  َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 ﴾ َواْلُمْؤِمنُونَ 
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 ْاإِلىَجْاءُ 
  عليو كسلع.السرصفى دمحم  لى هللا ، كقجكتشا، كش يعشا فـػ الجفغ،حبيب قلػبشا إلى

إلى مغ سبقػنا للسعالي، إلى شيجاء الػشغ، كأخز مشيع أحباب قلبي األحسجفغ: أحسج 

 الخنتيدي، كأحسج الخمالكؼ، إلى األسخػ كالجخحى، إلى كل مغ يعير على أرض الخبا .

 إلى ركح ججؼ أبػ محسػد كججتي أـ محسػد رحسيع هللا.

 الحبيب: د. حسجؼ حديغ أبػ ليلى.إلى مغ أليسشي دركب العلع كالكفاح، كالجؼ 

 إلى  احبة الدسػ كالخفعة، القلب الحشػف كالسعصاء، أمي الغالية: أ. كفاء فاركؽ نرخهللا.

 حفطيع هللا كأشاؿ أعسارىع كأحدغ أعساليع. ألأـ أيسغ  كججتيألأبػ أيسغ  إلى ججؼ 

 إلى زكجتي الحبيبة شخكؽ، كقخة عيشي األميخة كفاء.

 غ كعاولتو، إلى أخػاتي كأزكاجيغ كأبشاويغ.إلى أخي األيبخ حدي

 ي عسي أ. شالؿ اإلسى كخالتي الصيبة كأبشاويع.باوإلى عاولتي الثانية أند

 إلى أعسامي كأخػالي، إلى عّساتي كخاالتي.

 إلى عاولتي الكخيسة.

 إلى أ جقاوي كأحباب قلبي جسيعاأل. 

 وي األحباب.إلى مؤسدتي العخيقة مسثلة بسجفخىا كمجلديا السػقخ كزمال

 .كنفعشاىع كنفعػنا كعلسشاىع مشيع تعلسشا مغ إلى

 إلى دكتػرؼ الفالل السخبي كالسعلع الفالل د. شلعت عبج الحسيج  يدى.

 ُأىجي ىحا الجيج الستؽاضع
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 وتقجيخٌ شكٌخ 
ا َربِّ َأْكِزْعِشػػػي َأْف َأْشػػػُكَخ ِنْعَستَػػػَظ العِتػػػي َأْنَعْسػػػَت َعَلػػػيع َكَعَلػػػى  َكاِلػػػَجؼع ألقػػػاؿ  َكَأْف أَْعَسػػػَل َ ػػػاِلحأل

ػػاِلِحيغَ  ، الليػػع  لػػظ الحسػػج كسػػا فشبغػػي لجػػالؿ كجيػػظ  1أل َتْخَلػػاُه َكَأْدِخْلِشػػي ِبَخْحَسِتػػَظ ِفػػي ِ َبػػاِدَؾ الرع
كعطيع سلصانظ، ثع الرػالة كالدػالـ علػى معلػع الشػاس الخيػخ، رسػػؿ اليػجػ دمحم  ػلى هللا عليػو 

إلػى أسػتاذؼ  كالعخفػاف الذػكخ بفػاوم أتقػجـ،  2أل َيْذػُكُخ الشعػاَس  ال َيْذػُكُخ هعَ َمػْغ الكسػلع القاوػل أل
الػحؼ لػع فبخػل علػّي بالجيػج كالستابعػة  عيدـى الحسيـج عبـج طمعـتالفاضـل:  الـجتتؽر كمذػخفي

 ، كالحؼ قج زاد رسالتي شخفاأل كفخخاأل.الساجدتيخ بخنام  السدتسخة بالليل كالشيار شيلة رحلتي في

 أ. د. اإلسػالمية، الجامعػة فػي جسػيعيع أسػاتحتي إلػى متشػافكاال الذػكخ بجديػل أتقػجـ يسػا
ك  كافػي، أمػيغ ك د. ،حذػير أبػػ حدغد.  ك التخؾ، أحسج ك د.نقيخة،  أبػ أيسغ كد. الجلػ، جػاد

كالسشػاقر  ،أبػػ راس مشيػخ أ. بخكػات، نافػح كد. ىخبيػج، أبػػ عػاش  د.ك  عػامخ، مذػيخدمحم   د.
كسػػػا ال أندػػػى شػػػاقر الخػػػارجي د. نبيػػػل حدػػػغ الصيػػػخاكؼ، الػػػجاخلي أ.د. كليػػػج حدػػػغ السػػػجلل، كالس

كلكػػل مػػغ كػػاف لػػو فزػػل  ،كالسخبػػي الفالػػل أ. سػػييل الكحلػػػت ،أسػػتاذؼ الحبيػػب أ. خالػػج الحلبػػي
 عليشا خالؿ ىحه السخحلة.

يسػػػا أشػػػكخ كافػػػة الشخػػػب الفلدػػػصيشية الػػػحفغ كػػػانػا مػػػجاداأل ليػػػحا الجراسػػػة، كجسيػػػع مػػػغ سػػػاىع 
ذػػخيعي كأخػػز مػػػشيع أ. أبػػػ أسػػػيج كخ، األخػػػػة فػػي السجلػػػذ التكسػػاعج فػػي إنجازىػػػا كأخػػز بالػػح

هللا، كاألخػػة فػي قيػادة الفرػاول الفلدػصيشية، كالسؤسدػات اإلعالميػة العاملػة فػي قصػاع  ػػدة، عصػا
يسػػا أشػػكخ أ. سػػالمة معػػخكؼ، كد. دمحم ثخيػػا، ك د. نػػاجي الطاضػػا، كد. ىػػاني البدػػػس، كمكتػػب 

يػػجة، كمكتػػب الشػػاشم اإلعالمػػي لدػػخايا القػػجس أبػػػحسدة، الشػػاشم اإلعالمػػي لكتاوػػب القدػػاـ أبػػػ عب
نجػػاز ىػػحه الخسػػػالة كىػػع: أ. حػػاـز عػػػػدة أ. ى أ ػػجقاوي الػػػحؼ كػػاف ليػػع برػػػسة فػػي إيسػػا ال أندػػ

أ. كساـ حشػف، أ. أحسج شخؼ، أ. دمحم األشقخ، حديغ شقػرة، أ. عبيجة مجكخ، أ. شارؽ بعلػشة، 
 أ. معترع الثػابتة، أ. إبخاهيع التتخؼ.

ا أتقجـ بالذكخ الجديل لسحكسي  حيفة االستقراء األفالل: د. أحسج عخابي التػخؾ، ككس
د. أحسػػػج حسػػػاد، د. أحسػػػج مغػػػارؼ، د. حدػػػغ أبػػػػ حذػػػير، د. خالػػػج أبػػػػ قػشػػػة، د. عػػػجناف أبػػػػ 

 عامخ، د.  داف حخب، د. دمحم دبابر، د. دمحم مذيخ عامخ، د. دمحم ثخيا، د. نبيل الصيخاكؼ.

                                                           

  .19ألالشسل،  (1)
ركاه أحسج كأبػ داكد كالبخارؼ في األدب السفخد كابغ حباف كالصيالدي، كىػ حجفث  حيح  ححو العالمة األلباني.  (2)
 http://iswy.co/e1059dسػلػع: لل رابط
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 مقجمة الجراسة:

زخيبة السقاكمة كانت ، فتسثل السقاكمة الصخيم األىع كاألبخز للتحخر مغ كيالت االحتالؿ
كمازالت أقل بكثيخ مغ لخيبة الخزػع كاالستدالـ، فشساذج التاريخ زاخخة بالحخكات الػششية 
السقاكمة، كالتي انترخت كحققت أىجافيا مثل: ثػرة "مياتسا  انجؼ"، كحخكة التحخر الػششي في 

فيي حم كفلتو  الجداوخ لج االحتالؿ الفخندي، كفيتشاـ لج االحتالؿ األمخيكي، ك يخىا،
 القػانيغ كاألعخاؼ الجكلية كافة.

 

كقج بخزت السقاكمة الفلدصيشية مشح بجاية االحتالؿ البخيصاني لفلدصيغ، كتراعجت في 
، كقج تػا لت السقاكمة بعج الشكبة الفلدصيشية الستدافجة للييػد إلى أرض فلدصيغضل اليجخة 

غ، كاستسخت السقاكمة تشافح السحتل في كل على أرض فلدصي"اإلسخاويلي" كقياـ دكلة االحتالؿ 
 حلقات الكفاح الفلدصيشي كمخاحلو.

 

التي تقػـ علييا السعارؾ، فسا ترشعو  يعتبخ اإلعالـ مغ الخكاود الخويدية كاأليثخ تأثيخاأل ك 
الحؼ يحسل قلسو ككاميختو في السيجاف  يرشعو أل   اركخ كمجفع، فاإلعالمي ػرة قج ال 

 أيثخ أىسية.بل لخبسا يكػف  ؛الجشجؼ الحؼ يحسل سالحو ليا ال يختل  عغقل الرػرة بتفا يليش
 

في مجابية االحتالؿ  فاعالأل  دكراأل  الشزاؿشكل اإلعالـ السقاكـ باعتباره كسيلة مغ كساول ك 
مشح االحتالؿ  مؤثخاأل  السقاكـ دكراأل  لقعالـ ، فقج كاف على مجار التاريخ الػششي الفلدصيشي

ػساول اإلعالمية المغ  العجفجبخزت حيث "، اإلسخاويلياالحتالؿ " تاله ،لفلدصيغ البخيصاني
تحخيس العخب ، ك التشجفج باليجخة الرييػنية إلى فلدصيغعلى  تالسصبػعة كالسدسػعة التي عسل

جخاوع كسياسات مياجسة كفزح ك للجفاع عغ السقجسات كمجابية االحتالؿ، للشفيخ  غكالفلدصيشيي
، مغ تلظ الػساول عجد كبيخبػق   على مجار التاريخ االحتالؿما دفع سلصات  االحتالؿ،

اإلعالـ ب كاستيجاؼ العجفج مشيا بذكل مباشخ، كبالخ ع مغ كل التحجيات التي عرفت
، فصّػر مغ كساولو أماـ تلظ الدياسات االجخامية لع يق  عاجداأل ، إال أنو الفلدصيشي السقاكـ

 كأساليبو في التعبيخ كالكفاح الػششي.
 

بح لقعالـ  دكٌر بارٌز ال يسكغ تجاكزه في مختل  مجاالت الحياة، كقج بخز ىحا أ 
الجكر في ضل األزمات الستخايبة كالستذابكة كالسعقجة، ال سيسا أف لقعالـ  قػةأل كتأثيخاأل في بشاء 
السػاق  كاالتجاىات نحػ أؼ ضاىخة أك قزية، فالبعس فخػ أف دكر اإلعالـ تعجػ ما كاف 

بالدلصة الخابعة، فقج أ بح لو قػة لغط قج يجعلو فشافذ الدلصة األكلى، كسا يصلم عليو 
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شاىجنا دكر اإلعالـ في  شاعة كتػجيو الثػرات العخبية، فاإلعالـ قج يدلط الزػء على حجٍث 
أك قزية فترشع أزمة، فقج رأفشا تشاكؿ قشاة الجديخة ألزمة ا تياؿ الرحفي جساؿ خاشقجي، 

زية، بيشسا ىشاؾ الكثيخ مغ األزمات التي لع فتشاكليا اإلعالـ، أك لع كردكد الفعل حػؿ الق
 ُيعِصيا حقيا بالذكل السصلػب. 

كفي ضل األزمات الكبخػ التي تتعخض ليا الذعػب السحتلة، فبخز أداء اإلعالـ السقاـك 
مغ الحؼ فيجؼ إلى الترجؼ للعجك كأساليبو الشفدية كالجعاوية، كاستيجافو في كل مكػناتو، ك 

الصبيعي أف فػاجو اإلعالـ السقاكـ السذكالت كيتعخض لألزمات كالتحجيات، كقج فتبافغ ىحا 
 األداء مغ كاقع آلخخ كمغ مجتسع آلخخ، كمغ أزمة ألخخػ.

 

ايسا فخػ العجفج مغ الُكتعاب كاإلعالمييغ أف اإلعالـ السقاكـ مارس دكراأل ميساأل في مػاجية 
بخزت الحاجة إلى  جاحات كبخزت العجفج مغ اإلخفاقات؛ لحلظاألزمات، كقج حقم العجفج مغ الش

دارتو إ ، ككي يةىحا اإلعالـ ألداءالتعخؼ على شبيعة اإلعالـ السقاكـ كتقييع الشخبة الفلدصيشية 
، فكانت ىحه الجراسة، للكذ  عغ درجة اعتساد الشخبة الفلدصيشية على اإلعالـ السقاـك زماتلأل

بو، إلافة إلى ر ج العػامل السؤثخة عليو، كجػانب فاعليتو،  خالؿ األزمات كدرجة الثقة
 كمقتخحات الشخبة لتصػيخ أداوو.

 
  



 
 
 
 
 
 

 الفرل األول
 اإلطار العام لمجراسة
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 :الفرل األول
 اإلطار العام لمجراسة 

الحؼ تعتسج عليو الجراسة ابتجاءأل  السشيجيتزسغ الفرل األكؿ للجراسة على اإلشار 
دابقة التي تع تقديسيا إلى ثالثة محاكر ىي: اإلعالـ كالشخبة، كاإلعالـ كالسقاكمة، بالجراسات ال

كاإلعالـ كاألزمات؛ كقج أعقبيا تشاكؿ مػقع الجراسة مغ الجراسات الدابقة، كالتعخؼ على أكجو 
الذبو كاالختالؼ مع الجراسات الدابقة، ثع تشاكؿ الفرل كي ية االستجالؿ على السذكلة، 

ثع أىسية الجراسة كأىجافيا كتداؤالتيا كفخكليا، تاله اإلشار الشطخؼ الحؼ اعتسجت  فالسذكلة،
 كعيشة الجراسة، ثع تحجث عغسجتسع ، فالنػع الجراسة كمشيجيا كأدكاتياعلييا الجراسة، ثع 

  حجكد الجراسة ألالسػلػ ية كالسكانية كالدمانيةثع تشاكؿ الفرل  ،إجخاءات الرجؽ كالثبات
الرعػبات التي تعخلت  ، تالىاةالسفاهيع األساسية للجراس، فلسعالجات اإلحراويةاألساليب كاك 

 ليا الجراسة، كأخيخاأل تقديع الجراسة.
 :أولا: أىػ الجراسات الدابقة

حاكؿ الباحث الػ ػؿ إلى أحجث الجراسات الدابقة التي تتعلم بجراستو، كاالستفادة مشيا 
ع الباحث الجراسات الدابقة إلى ثالثة السشيجية، كقج قدع في بشاء دراستو مغ الشاحية السعخاية ك 

 محاكر ىي: اإلعالـ كالشخبة، كاإلعالـ كالسقاكمة، كاإلعالـ كاألزمات.
 الشخبة:باإلعالم و : دراسات تتعمق السحؽر األول

 :(1)م(2020دراسة زيجان ) .1
التي استخجمتيا ىجفت الجراسة إلى قياس مجػ فاعلية االستخاتيجيات االترالية كاإلدارية 

الحكػمة في مخاحل إدارة األزمة الثالث األكلى، كالتعخؼ على استخاتيجيات اإلعالـ الخسسي في 
كالتدامو بالسعافيخ السيشية في تشاكلو لألزمة مغ كجية نطخ الشخبة السرخية،  الذاوعاتمػاجية 

استخجمت أداة  كتشتسي الجراسة للبحػث الػ  ية، كقج استخجمت مشي  السدح بالعيشة، حيث
ـ حتى 11/05/2020 حيفة االستقراء في جسع بياناتيا خالؿ الفتخة الدمشية 

مفخدة مػزعة بالتداكؼ مغ الشخبة  120ـ، كقج تع اختيار عيشة مكػنة مغ 03/06/2020
السرخية ألاألياديسية كاإلعالمية كالصبية  باستخجاـ العيشة العسجية، كلع تحجد الجراسة الشطخية 

 سجت علييا، كقج كانت أبخز نتاوجيا:التي اعت

                                                           

 مخحلي، زيجاف. تقييع - يػركنا أزمة إدارة في كإعالميا الخسسي الحكػمة الستخاتيجيات السرخية الشخبة تقييع (1)
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كجػد تخاٍخ مغ الجيات الحكػمية في اتخاذ القخارات التي مغ السفتخض اتخاذىا قبل .أ 
% بسدتػيات 56مخحلة ميالد األزمة، حيث جاء تقييع الشخبة لقخارات ىحه السخحلة بشدبة 

 .%74.2متػسصة، ايسا ارتفع تقييع قخارات مخحلة الػقاية كاالستعجاد إلى 
جاءت استخاتيجية تقجيع السعلػمات الستعلقة باإلفراح عغ الػباء كخصػرتو، ككي ية .ب 

التعامل معو، كاالستخاتيجيات االترالية التي استخجمتيا الحكػمة في إدارة أزمة كػركنا 
، تالىا استخاتيجية تحػيل اللػـ على السػاششيغ بدب سلػكيع بستػسط 0.7917بستػسط 
ة تقجيع األزمة على أنيا جاوحة مأساكية كنكبة على الجسيع ، ثع استخاتيجي0.5500
 .0.5083بستػسط 

رّكد اإلعالـ الخسسي على االستخاتيجيات الجفا ية في محاربة الذاوعات، فقج جاءت .ج 
%، 42.5%، تالىا االستخاتيجية الشفدية 47.5استخاتيجية التػا ل مع السدئػليغ بشدبة 

 ية لتعجفل سلػؾ السػاششية كترحيح السفاهيع بشدبة فاالستخاتيجية الثقااية كاالجتسا
40.% 

 

 :(1)م(2017) بجردراسة  .2
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ على اتجاىات الشخبة الفلدصيشية نحػ معالجة الرح  
الفلدصيشية اليػمية لقزية االنقداـ، إلافة إلى معخفة أىع قزايا االنقداـ التي فتابعػنيا في 

راسة إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت مشي  الجراسات السدحية، ىحه الرح ، كتشتسي الج
كأسلػبي تحليل السزسػف كمدح جسيػر كساول اإلعالـ، كقج تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ 
أداتيغ ىسا: استسارة تحليل السزسػف ك حيفة االستقراء، كقج تع اختيار عيشة الجراسة 

  عجداأل، 92ة بأسلػب األسبػع الرشاعي كالتي بلغت ألالتحليلية باستخجاـ عيشة عذػاوية مشتطس
ـ، ايسا حجد الباحث عيشة الجراسة 2015مغ  حيفتي الحياة الججفجة كفلدصيغ، شػاؿ عاـ 

السيجانية كفقاأل ألسلػب العيشة الحررية الستداكية للشخبة الدياسية كاألياديسية كاإلعالمية، 
 تكانقج طخية تختيب األكلػيات ألاألجشجة ، ك استبانة، كقج استخجمت الجراسة ن 240بسجسػع 

 أبخز نتاوجيا:
% 53.3% مغ الشخبة الفلدصيشية ال فتابعػف الرح  الفلدصيشية اليػمية، مقابل 46.7.أ 

 فتابعػنيا، كىي ندبة مشخفزة نطخاأل لػجػد بجاول أخخػ أيثخ تػفخاأل كسخعة.

                                                           

 اتجاىات الشخبة الفلدصيشية نحػ معالجة الرح  الفلدصيشية اليػمية لقزية االنقداـ، بجر. (1)
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لدصيشية في معالجة فػجج عالقة ارتباشية ذات داللة إحراوية بيغ ثقة الشخبة الف.ب 
 الرح  الفلدصيشية اليػمية لقزية االنقداـ كدرجة متابعتيع ليحه القزية في الرح .

اتجاه معالجة السػلػعات الخا ة بقزية االنقداـ مغ كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية، .ج 
 %، ايسا فخػ الباقي أف االتجاه كاف إيجابياأل.29.5%، كمحافجاأل 57.4ياف سلبياأل بشدبة 

 

 :(1)م(2016) البطرسة درا .3
الجراسة للتعخؼ على تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي  ىجفت

يا، كمػاشغ الزع  كالقػة ة، كمعخفة اإلشكاليات التي فػاجيالفلدصيشي نحػ قزية حرار  د 
في كسبل تصػيخه، كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت مشي  الجراسات السدحية، ك 

إشاره أسلػب مدح جسيػر كساول اإلعالـ، كسا استخجمت مشي  العالقات الستبادلة، كفي إشاره 
أسلػبي السقارنة السشيجية كالجراسات االرتباشية، كقج تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ أداتيغ 

صة ىسا:  حيفة االستقراء، كالسقابلة  يخ السقششة، حيث اختارت الباحثة عيشة عذػاوية بدي
  مفخدة مغ مجتسع الجراسة 150مغ الشخبة الدياسية كاإلعالمية الفلدصيشية التي بلغ حجسيا أل

في الزفة الغخبية كقصاع  دة، كقج استخجمت الجراسة نطخية االعتساد على كساول اإلعالـ، 
 ككاف أبخز نتاوجيا:

 جاء مػق  الشخبة الدياسية مغ سسات الخصاب اإلعالمي نحػ حرار  دة بشدبة.أ 
 %، ما يذيخ لػجػد نطخة إيجابية لجػ الشخبة الدياسية كاإلعالمية.69.3

تخػ  البية العيشة مغ الشخبة أف معالجة اإلعالـ الفلدصيشي لسػلػعات حرار  دة .ب 
 % كىي ندبة كبيخة.52.8متحيدة بشدبة 

تتابع الشخبة الدياسية كاإلعالمية اإلعالـ الفلدصيشي بذكل كبيخ، حيث تبيغ أف ما .ج 
 % فتابعػنيا إلى حٍج ما.19.7% فتابعػف اإلعالـ الفلدصيشي داوساأل، بيشسا 80.3تو ندب

 
 
 

 :(2)(م2015) خميفةدراسة  .4
الجراسة للتعخؼ على اتجاىات الشخبة اإلعالمية نحػ التداـ السػاقع اإلخبارية  ىجفت

ا بالسدئػلية كتقييع لسجػ التدامي سيشة، كر ج أيثخ السػاقع متابعةأل الفلدصيشية بأخالقيات ال
االجتسا ية كالقانػنية كالسيشية، كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت مشي  
الجراسات السدحية، كفي إشاره أسلػب مدح جسيػر كساول اإلعالـ، كسا استخجمت مشي  

                                                           

 مية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر.تقييع الشخبة الدياسية كاإلعال(1) 
 اتجاىات الشخبة اإلعالمية نحػ التداـ السػاقع اإلخبارية الفلدصيشية بأخالقيات السيشة : دراسة ميجانية، خليفة. (2)
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العالقات الستبادلة، كفي إشاره أسلػب الجراسات االرتباشية، كقج تع جسع بيانات الجراسة 
  154تخجاـ أداتيغ ىسا:  حيفة االستقراء، كالسقابلة، كاختارت عيشتيا السكػنة مغ ألباس

مبحػثاأل مغ خالؿ مدح جسيػر متخرز مغ الشخبة كىع األياديسيػف العاملػف في الجامعات 
كالكليات الخويدية التي ُتجرِّس اإلعالـ في قصاع  دة، إلافة إلى العامليغ في الرحافة ما فديج 

 األ، كقج استخجمت الجراسة نطخية السدئػلية االجتسا ية، ككاف أبخز نتاوجيا:عام 15عغ 
على  "اإلسخاويلي"كجػد دكر إيجابي للسػاقع اإلخبارية الفلدصيشية في تغصيتيا للعجكاف .أ 

 %.77.9قصاع  دة بشدبة 
السػاقع اإلخبارية لسدؤكليتيا السيشية بشدبة  خبة اإلعالمية حيادية مخاعاةتخػ الش.ب 

 %، كأضيخت أنيا كبشدب مختفعة تسارس التحخيس.58.7
بلغ الػزف الشدبي الكلي التجاىات الشخبة اإلعالمية نحػ التداـ السػاقع اإلخبارية .ج 

%، مسا يذيخ إلى اتجاىات إيجابية تقتخب مغ أف تكػف 61.6بالسدؤكلية القانػنية 
 سلبية.

 

 :(1)(م2015) أبؽ قؽطةدراسة  .5
ػ اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على السػاقع الجراسة للتعخؼ على مج ىجفت

اإلسخاويلية"، كمعخفة مجػ "-اإللكتخكنية في ايتداب السعلػمات عغ السفاكلات الفلدصيشية
متابعة الشخبة لتلظ السػاقع كمجػ ثقتيع بيا، كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت 

مدح جسيػر كساول اإلعالـ، كقج تع جسع بيانات مشي  الجراسات السدحية، كفي إشاره أسلػب 
الجراسة باستخجاـ أداة  حيفة االستقراء، كقج تع تحجفج عيشة الجراسة مغ خالؿ العيشة 

  132الحررية مغ الشخبة الدياسية الفلدصيشية في قصاع  دة كالزفة الغخبية كالتي بلغت أل
 ول اإلعالـ، ككانت أبخز نتاوجيا:مبحػثاأل، كقج استخجمت الجراسة نطخية االعتساد على كسا

خبة شجاءت السػاقع اإللكتخكنية في مقجمة الػساول اإلعالمية التي تعتسج علييا ال.أ 
%، كمغ ثع كساول التػا ل 31.9الدياسية في متابعة قزية السفاكلات بشدبة 

 االجتساعي فلييا القشػات الفزاوية العخبية.
سج علييا الشخبة الدياسية ىي السػاقع الفلدصيشية يانت أيثخ السػاقع اإللكتخكنية التي تعت.ب 

 اإلسخاويلية"."%، تلييا السػاقع العخبية كمغ ثع األجشبية كأخيخاأل 44.5بشدبة 

                                                           

-لسعلػمات عغ السفاكلات الفلدصيشيةلكتخكنية في ايتداب ا  اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على السػاقع اإل(1
 اإلسخاويلية: دراسة ميجانية، أبػ قػشة.
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أىع أسباب اعتساد الشخبة الدياسية على السػاقع اإللكتخكنية في ايتداب السعلػمات حػؿ .ج 
 الخأؼ العاـ. السفاكلات ىي أنيا تعج مرجراأل سخيعاأل للتعخؼ على اتجاىات

 

 :(1)(م2015)الفخنجي  دراسة .6
الجراسة للتعخؼ على مجػ فاعلية إدارة شبكة األقرى اإلعالمية للحخب الشفدية بذقييا  ىجفت

الجفاعي الستسثل في الترجؼ للحخب الشفدية الرييػنية، كاليجػمي الستسثل في التأثيخ على 
ي  السدحي بذقيو الػ في كالتحليلي، كسا الجشػد كالسجتسع الرييػني، كاستخجمت الجراسة السش

استخجمت مشي  دراسة العالقات الستبادلة، في إشاره أسلػب دراسة الحالة، كقج تع جسع بيانات 
الجراسة باستخجاـ أداتيغ ىسا:  حيفة االستقراء، كالسقابلة الستعسقة، كقج تع اختيار عيشة 

  مبحػثاأل مغ الرفػة 111التي بلغت ألالجراسة باستخجاـ العيشة العسجية  يخ العذػاوية ك 
الفلدصيشية مػزعة كالتالي: ألالرفػة اإلعالمية، الرفػة األياديسية،  فػة السحلليغ كالخبخاء ، 

 يسا تع استخجاـ السقابلة مع الشخبة اإلدارية في مؤسدات شبكة األقرى، ككانت أبخز نتاوجيا:
الشفدية بكافة أبعادىا كبفاعلية  تعتقج الرفػة أف شبكة األقرى نجحت في إدارة الحخب.أ 

 %.74.89بشدبة 
تخػ الرفػة أف السػاد اإلعالمية التي أنتجتيا الذبكة ساىست في رفع الخكح السعشػية .ب 

 %.79.98للسقاكمة كالسجتسع الفلدصيشي بشدبة 
تعتقج الرفػة أف السػاد اإلعالمية التي أنتجتيا الذبكة، أثخت على الجشػد كالسجتسع .ج 

 %.72.77شدبة الرييػني ب
 

 :(2)(م2015) بخبخ دراسة .7
الجراسة للتعخؼ على مجػ اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على كساول التػا ل  ىجفت
ـ، كمعخفة مجػ متابعة الشخبة لتلظ 2014على  دة عاـ  "اإلسخاويلي"العجكاف  خالؿاالجتساعي 

سة إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت الذبكات، كاألسباب السختبصة بيحه الستابعة، كتشتسي الجرا
مشي  الجراسات السدحية، كفي إشاره أسلػب مدح جسيػر كساول اإلعالـ، كقج تع جسع بيانات 
الجراسة باستخجاـ أداة  حيفة االستقراء، كالسقابلة السقششة، كاعتسج الباحث على العيشة 

مبحػثاأل، كقدست   164الحررية مغ الشخبة الدياسية في محافطات  دة كالسكػنة مغ أل

                                                           

 ـ، االفخنجي.2014  إدارة شبكة األقرى اإلعالمية للحخب الشفدية كسبل تصػيخىا: دراسة حالة العجكاف على  دة عاـ (1
ـ: 2014اف اإلسخاويلي على  دة عاـ اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على شبكات التػا ل االجتساعي أثشاء العجك  (2)

 دراسة ميجانية في محافطات  دة، بخبخ.
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الحرز كالتالي: ألمدئػلػ كقادة الفراول، محلليغ سياسييغ، أياديسييغ العلػـ الدياسية 
كالرحافة اإلعالـ، كنػاب السجلذ التذخيعي الحالييغ كالدابقيغ ، كقج استخجمت الجراسة نطخية 

 االعتساد على كساول اإلعالـ، ككانت أبخز نتاوجيا:
على كساول التػا ل االجتساعي للحرػؿ على السعلػمات  اعتسجت الشخبة بجرجة عالية.أ 

 %.40.2العجكاف بشدبة  خالؿ
جاءت كساول التػا ل االجتساعي في مقجمة السرادر التي اعتسجت علييا الشخبة .ب 

 %.78.66العجكاف بشدبة  خالؿالدياسية كسرجر للسعلػمات 
اعتسجت علييا  جاءت شبكة ال يذ بػؾ في مقجمة كساول التػا ل االجتساعي التي.ج 

 %.96.34العجكاف بشدبة  خالؿالشخبة الدياسية 
 :(1)(م2014) حخب دراسة .8

الجراسة للتعخؼ على الجكر الحؼ تؤديو الشخبة الفلدصيشية في إحجاث حالة مغ  ىجفت
التشسية الدياسية، كذلظ عبخ كساول استخجاـ كساول اإلعالـ الججفج كتحجفجاأل ألال يذ بػؾ، 

جكنات ، كتشتسي الجراسة للبحػث السدحية، كاستخجمت مشيجيغ ىسا: السشي  تػيتخ، فػتيػب، الس
الػ في، كالسشي  التحليلي، كقج تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ  حيفة االستقراء، 
كالسقابلة، كقج تع اختيار عيشة الجراسة باستخجاـ العيشة الحررية مغ مجتسع الجراسة الستسثل 

الشخبة الدياسية، كالشخبة الشقابية، كالشخبة األياديسية كالشخبة بالشخبة الفلدصيشية كىي: 
  مبحػثاأل، كقج استخجمت الجراسة نطخية 150اإلعالمية، حيث بلغ مجسػع عيشة الجراسة أل

 االعتساد على كساول اإلعالـ، ككانت أبخز نتاوجيا:
فليو %، 98.3تدتخجـ الغالبية العطسى مغ الشخبة الفلدصيشية ال يذ بػؾ بشدبة .أ 

 اليػتيػب، كمغ ثع تػيتخ.
يعتسج أفخاد الشخبة بجرجة فػؽ الستػسصة على كساول اإلعالـ الججفج في القزايا الػششية .ب 

%، كتفعيل قزايا الرخاع 90السختبصة باالحتالؿ مثل: فزح مسارسات االحتالؿ بشدبة 
 %.87الفلدصيشي كالقجس كالالجئيغ كاألسخػ ك يخىا بشدبة 

اإلسخاويلية" التي تستلظ "جفج بذكل فاعل في مػاجية السايشة اإلعالمية ساىع اإلعالـ الج.ج 
 .غيافة اإلمكانيات في بث الذاوعات كالحخب الشفدية بيغ السػاششيغ الفلدصيشيي

 

                                                           

   اعتساد الشخبة الفلدصيشية على االعالـ الججفج في عسلية التشسية الدياسية ألقصاع  دة نسػذجاأل ، حخب.(1
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 :(1)(م2012) عجيدة دراسة .9
الجراسة لخ ج كتحليل دكر كساول االتراؿ اإللكتخكنية الحجفثة في تذكيل  ىجفت

فشافخ، كمعخفة اتجاىات الشخبة نحػ ىحه الػساول، كر ج  25نحػ ثػرة  اتجاىات الخأؼ العاـ
تػافخ معافيخ لألداء اإلعالمي، كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت مشي  
الجراسات السدحية، كفي إشاره أسلػب مدح جسيػر كساول اإلعالـ، كقج تع جسع بيانات الجراسة 

  مبحػثاأل مغ الشخبة 150ء، كحجد الباحث عيشتو السكػنة مغ ألباستخجاـ أداة  حيفة االستقرا
السرخية، الدياسية كاإلعالمية كاألياديسية، كقج استخجمت الجراسة نطخية االعتساد على كساول 

 اإلعالـ، ككانت أبخز نتاوجيا:
حققت متابعة الشخبة السرخية لػساول االتراؿ اإللكتخكنية الحجفثة على كساول االتراؿ .أ 

 %.73.3ليجية بذكل كبيخ بشدبة التق
تفػقت كساول االتراؿ اإللكتخكنية الحجفثة على كساول االتراؿ التقليجية بذكل كبيخ .ب 

 %.64.7كبشدبة 
جاء ال يذ بػؾ في مقجمة السرادر اإللكتخكنية التي تابعتيا الشخبة السرخية خالؿ .ج 

 %.59.3فشافخ بشدبة  25تطاىخات 
 

: دراسات تتعمق  باإلعالم والسقاومة: السحؽر الثانيا

 :(2)م(2020دراسة القخا ) .10
الجراسة للتعخؼ على الخصاب اإلعالمي لكتاوب الذييج عد الجفغ القداـ كدكره  ىجفت

، مغ خالؿ التعخؼ على كضاوفو كأشخكحاتو، كمعخفة الدياقات "اإلسخاويلي"نحػ االحتالؿ 
تي يدتشج إلييا، كاألساليب التي تديج ال غالدياسية كالحدبية كاالجتسا ية السؤثخة ايو، كالبخاىي

فعاليتو، كمعخفة رأؼ الخبخاء ايو، كمػاشغ القػة كمعػقاتو كمقتخحات الشيػض بو كتصػيخه، 
مشي  تحليل الخصاب كمشي  كتشتسي ىحه الجراسة للبحػث الػ  ية، كقج استخجمت الجراسة 

سشي  دراسة العالقات ل ، إلافةأل مدح جسيػر كساول اإلعالـ إشارهكفي  ؛الجراسات السدحية
ثالث أدكات كقج تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ ، أسلػب دراسة الحالة إشارهكفي  ؛الستبادلة

الجراسة  عيشة تكتسثلىي: استسارة تحليل الخصاب ك حيفة االستقراء كالسقابلة  يخ السقششة، 

                                                           

 الثػرة السرخية، عجيدة. تقييع الشخبة لجكر كساول االتراؿ االلكتخكنية الحجفثة في تذكيل اتجاىات الخأؼ العاـ نحػ (1)
 التعخؼ على الخصاب اإلعالمي لكتاوب الذييج عد الجفغ القداـ كدكره نحػ االحتالؿ ألاإلسخاويلي ، القخا. (2)
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ـ بػاقع 2019كحتى عاـ ـ 2003التحليلية ببيانات كتاوب الذييج عد الجفغ القداـ مشح عاـ 
ايسا    مغ الشخبة الدياسية كاإلعالمية في قصاع  دة،50  بياناأل، كالعيشة السيجانية أل306أل

 اعتسجت الجراسة على نطخية تحليل اإلشار اإلعالمي، كتػ لت الجراسة لعجد مغ الشتاو  أبخزىا:
%، 84دبة ركدت بيانات القداـ في الخصاب اإلعالمي على األشخكحات العدكخية بش.أ 

 %.3.3%، كالدياسية بشدبة 9.2خ مغ مػلػع بشدبة ثتالىا أي
%، تالىا الػضيفة الجعاوية 33.5حطيت الػضيفة اإلعالمية على االىتساـ األيبخ بشدبة .ب 

 %.28.7كالحخب الشفدية بشدبة 
% مغ أفخاد العيشة فتابعػف بيانات كتاوب الذييج عد الجفغ القداـ عبخ 64تبيغ أف .ج 

 ا ل االجتساعي التابعة لكتاوب القداـ.مشرات التػ 
 :(1)م(2019دراسة أبؽ عبيج ) .11

 تعديد ثقافة في الفلدصيشية العدكخية اإللكتخكنية السػاقع دكر للتعخؼ على الجراسة ىجفت
كتشتسي  ىع علييا،دكاعتسا بيا، الفلدصيشي الذباب اىتساـ مجػ كمعخفة الذباب، لجػ السقاكمة
 أسلػبي إشاره كفي السدحية؛ مشي  الجراسات استخجمت الجراسة كقج الػ  ية، للبحػث الجراسة
؛ الستبادلة العالقات دراسة اإلعالـ، كسا استخجمت مشي  كساول جسيػر كمدح السزسػف  تحليل

االرتباشية، كقج تع جسع بيانات الجراسة  كالجراسات السشيجية السقارنة أسلػبي كفي إشاره
حجدت الباحثة مػقعي كتاوب ك  االستقراء، ك حيفة لسزسػف،ا تحليل باستخجاـ أداتي استسارة

ما  السستجة الدمشية الفتخة القداـ كسخايا القجس عبخ الذبكة العشكبػتية للجراسة التحليلية، خالؿ
ـ مدتخجمة أسلػب العيشة العذػاوية السشتطسة كالتي 31/07/2018ـ كحتى 01/05/2018بيغ 

  مبحػثاأل مغ الذباب الفلدصيشي خالؿ 200راسة السيجانية ألفػماأل، ايسا بلغت عيشة الج 92بلغت 
على  الجراسة كاعتسجت ـ،15/01/2019ـ كحتى 15/12/2018الفتخة الدمشية السستجة مغ 

 تي تختيب األكلػيات كاالعتساد على كساول اإلعالـ، ككاف أبخز نتاوجيا:ينطخ 
بشدبة ية الفلدصيشية العدكخ  اإللكتخكنيةجاءت متابعة الذباب الفلدصيشي للسػاقع .أ 

 %؛ بيشسا تقجـ مػقع كتاوب القداـ على مػقع سخايا القجس في الستابعة.72.5

                                                           

دكر السػاقع االلكتخكنية العدكخية الفلدصيشية في تعديد ثقافة السقاكمة لجػ الذباب.. دراسة تحليلية كميجانية مقارنة،  (1)
 ـ .2019راسة ماجدتيخ  يخ مشذػرة، الجامعة االسالمية:  دة، ألهبة ابػ عبيج، د
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% ايسا جاءت السقاكمة 60.2الذعبية بشدبة  بالسقاكمةبلغ اىتساـ مػقعي الجراسة .ب 
 % لالعتجاءات العدكخية.16.3%، كبشدبة 23.5السدلحة بشدبة 

%، كبخز 91.2ى السرادر الجاخلية بشدبة اعتسجت السػاقع العدكخية الفلدصيشية عل.ج 
 %.65.6االىتساـ بقصاع  دة بشدبة 

 

 :(1)(م2018)اسميػ  دراسة .12
الجراسة للتعخؼ على مجػ استخجاـ الذباب الفلدصيشي لػساول التػا ل  ىجفت

االجتساعي في تعديد كعييع بقزايا السقاكمة، كمعخفة درجة ثقة السبحػثيغ بقزايا السقاكمة 
يا السقاكمة التي يحخص علييا السبحػثػف، كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػ  ية، كشبيعة قزا

كاستخجمت مشي  الجراسات السدحية، كفي إشاره أسلػبي مدح جسيػر كساول اإلعالـ، كمدح 
أساليب السسارسة، كقج تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ أداتي  حيفة االستقراء، كالسقابلة، 

  371ة الجراسة باستخجاـ العيشة العذػاوية البديصة، كالتي تكػنت مغ ألكقج تع اختيار عيش
مبحػثاأل، مغ الذباب الفلدصيشي في الزفة الغخبية السحتلة كقصاع  دة، كقج استخجمت الجراسة 

 نطخية االستخجامات كاإلشباعات، ككانت أبخز نتاوجيا:
لى تعديد كعي السبحػثيغ جاء الػزف الشدبي العاـ لتأثيخ كساول التػا ل االجتساعي ع.أ 

 %.78.96بقزايا السقاكمة بشدبة 
يانت ثقة السبحػثيغ بالسػلػعات التي تقجميا كساول التػا ل االجتساعي لتعديد .ب 

 كعييع بقزايا السقاكمة متػسصة.
فخػ السبحػثػف أف الجكر الحؼ تقػـ بو كساول التػا ل االجتساعي في تعديد كعي .ج 

 %. 53.6قاكمة كاف "إيجابياأل" بشدبة الذباب الفلدصيشي بقزايا الس
 

 :(2)(م2018)الكتخي  دراسة .13
الجراسة للتعخؼ على اتجاىات مقاالت  حافة الخأؼ في الرح  الفلدصيشية  ىجفت

اليػمية نحػ السقاكمة، كأىع قزاياىا كمػلػعاتيا، كر ج األساليب اإلقشا ية التي استخجميا 
إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت مشي   يتاب  فحاتيا كمػلػعاتيا، كتشتسي الجراسة

الجراسات السدحية، كفي إشاره أسلػب تحليل السزسػف، كمشي  دراسة العالقات الستبادلة، كفي 
إشاره أسلػبي السقارنة السشيجية كالجراسات االرتباشية، كقج تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ 

                                                           

 استخجاـ الذباب الفلدصيشي لذبكات التػا ل االجتساعي في تعديد كعييع بقزايا السقاكمة : دراسة ميجانية، اسليع. (1)
 لكتخؼ.اتجاىات  حافة الخأؼ في الرح  الفلدصيشية اليػمية نحػ السقاكمة: دراسة تحليلية مقارنة، ا (2)
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ة باستخجاـ العيشة العذػاوية السشتطسة استسارة تحليل السزسػف، كقج تع اختيار عيشة الجراس
  السكػنة مغ " حيفة القجس كالحياة 144بأسلػب األسبػع الرشاعي، بإجسالي األعجاد أل

ـ، كقج استخجمت 30/9/2016ـ كحتى 1/10/2015الججفجة كفلدصيغ" خالؿ الفتخة الدمشية 
 ت أبخز نتاوجيا:الجراسة نطخيتي األشخ اإلعالمية، كتختيب األكلػيات ألاألجشجة ، ككان

اىتساـ  ح  الجراسة بالسقاكمة الذعبية أيثخ مغ السدلحة، حيث حازت السقاكمة .أ 
 % للسقاكمة السدلحة.20.3%، مقابل 68الذعبية على ندبة 

%، حيث إف أسلػب مجح السقاكمة 92.2 لبة االتجاه السؤيج لكتاب الخأؼ بشدبة .ب 
 %.49.3ش ية بشدبة الفلدصيشية بشػعييا جاء في مقجمة األساليب العا

اتزح أف أ لب كّتاب الخأؼ فلدصيشيػف، كأف  ػرة البصػلة كالتزحية أبخز الرػر .ج 
 %.58.7التي عكدتيا  ح  الجراسة بشدبة 

 :(1)(م2017)نعيػ  دراسة .14
باللغة العخبية نحػ قزية  "اإلسخاويلي"الجراسة للتعخؼ على الخصاب الجعاوي  ىجفت

التػا ل االجتساعي، كالػقػؼ على أىع مػلػعات السقاكمة السقاكمة الفلدصيشية في كساول 
الفلدصيشية كأكلػيات ىحه السػلػعات، كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت مشي  
الجراسات السدحية، كفي إشاره أسلػب تحليل السزسػف، كمشي  تحليل الخصاب، ككحلظ مشي  

ػضيف أسلػب السقارنة السشيجية، كقج تع جسع بيانات دراسة العالقات الستبادلة، كفي إشاره تع ت
الجراسة باستخجاـ أداتي ىسا: استسارة تحليل السزسػف، كاستسارة تحليل الخصاب، كاعتسجت 
الباحثة في عيشتيا على  فحتي "أفخاؼ أدرعي" ك"السشدم" عبخ شبكتي ال يذ بػؾ كتػيتخ، 

كقج استخجمت الجراسة نطخيتي األشخ ـ، 1/5/2017ـ كحتى 1/8/2016خالؿ الفتخة الدمشية 
 اإلعالمية، كتختيب األكلػيات ألاألجشجة ، ككانت أبخز نتاوجيا:

حطيت أشخكحة "اإلرىاب" التي ك فت بيا السقاكمة الفلدصيشية على السختبة األكلى .أ 
 %.54.1بشدبة 

%، تاله مػلػع 15.3ترّجر مػلػع "ترشيع الدالح" اىتساـ  فحتي الجراسة بشدبة .ب 
 %.14.7ؽ الشار" مغ قبل السقاكمة الفلدصيشية بشدبة "إشال

                                                           

الخصاب الجعاوي اإلسخاويلي باللغة العخبية نحػ السقاكمة الفلدصيشية عبخ شبكات التػا ل االجتساعي: دراسة تحليلية  (1)
 مقارنة، نعيع.
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الخسسي ك يخ  "اإلسخاويلي"اعتسجت  فحتا الجراسة في خصابيا الجعاوي على السرجر .ج 
الخسسي في حرػليا على السعلػمات، كحرل على السختبة األكلى ىجؼ "تذػيو  ػرة 

 السقاكمة الفلدصيشية".
 

 :(1)(م2015)الجلؽ  دراسة .15
لخ ج عسلية التأشيخ اإلخبارؼ في معالجة قزايا السقاكمة الذعبية  الجراسة ىجفت

الفلدصيشية في الرح  الفلدصيشية اليػمية للكذ  عغ مجػ اىتساميا بالسقاكمة الذعبية 
الفلدصيشية، كأشكاليا كأساليبيا كأدكاتيا، كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت مشي  

ره أسلػب تحليل السزسػف، كسا استخجمت مشي  تحليل الخصاب، الجراسات السدحية، كفي إشا
كمشي  دراسة العالقات الستبادلة، في إشاره أسلػب السقارنة السشيجية، كقج تع جسع بيانات 
الجراسة باستخجاـ أداتي استسارة تحليل السزسػف، كاستسارة تحليل الخصاب، كقج تع اختيار عيشة 

اوية السشتطسة، بأسلػب األسبػع الرشاعي لعيشة الجراسة الستسثلة الجراسة باستخجاـ العيشة العذػ 
ـ، كاستخجمت 31/11/2012ـ، حتى 1/11/2011في  حيفتي األياـ كفلدصيغ خالؿ القتخة 

 الجراسة نطخية األشخ اإلعالمية، كتختيب األكلػيات ألاألجشجة ، ككانت أبخز نتاوجيا:
ثخ أساليب السقاكمة الذعبية استخجاماأل ياف أسلػب االحتجاجات كالسديخات الذعبية أي.أ 

%، فالسػاجيات الذعبية بشدبة 23.6%، فلييا االعترامات بشدبة 39.2بشدبة 
13.4.% 

% في  حيفتي الجراسة، تالىا 30.1جاءت السرادر السجيلة بالسختبة األكلى بشدبة .ب 
تسج %، التي حّلت في مقجمة السرادر التي تع19.7ككاالت األنباء السحلية بشدبة 

 علييا  حيفة األياـ.
كجػد تػافم بيغ الرحيفتيغ في أكلػية االعتساد على مرادر التغصية الرح ية لقزايا .ج 

السقاكمة الذعبية الفلدصيشية، حيث حرل الخبخ الرحفي على الشدبة األعلى تكخاراأل 
80.9.% 

 

 :(2)(م2015)اليازوري  دراسة .16
عالمي للسقاكمة الفلدصيشية في قصاع الجراسة إلى تقييع مجػ اندجاـ الخصاب اإل ىجفت
، مع القانػف الجكلي اإلنداني، كالتعخؼ على مجػ مػلػ ية التقاريخ الجكلية العجكاف دة خالؿ 

                                                           

 األشخ الخبخية للسقاكمة الذعبية في الرح  الفلدصيشية" دراسة تحليلية مقارنة، الجلػ.(1) 
ـ في ميداف القانػف الجكلي اإلنداني، 2012ة في قصاع  دة خالؿ عجكاف الخصاب اإلعالمي للسقاكمة الفلدصيشي (2)

 اليازكرؼ.
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بخرػص مخالفات نرػص القانػف الجكلي اإلنداني في خصابات السقاكمة الفلدصيشية، كقج 
كقج تع جسع بيانات الجراسة  استخجمت الجراسة السشي  الػ في التحليلي، كالسشي  التاريخي،

باستخجاـ أداتي  حيفة االستقراء، كالسقابلة، كقج تع اختيار عيشة الجراسة باستخجاـ أسلػب 
السدح الذامل للعامليغ في السؤسدات اإلعالمية السقخبة مغ السقاكمة الفلدصيشية كىي ألفزاوية 

،  حيفة فلدصيغ،  حيفة الخسالة،  حيفة االستقالؿ،  األقرى، فزاوية فلدصيغ اليـػ
  مبحػثاأل، كاستخجمت الجراسة نطخية القاوع 149 حيفة الخأؼ الحكػمية ، كبلغ مجسػع العيشة أل
 باالتراؿ ألحارس البػابة ، ككانت أبخز نتاوجيا:

فلتـد الخصاب اإلعالمي للسقاكمة الفلدصيشية بشرػص القانػف الجكلي اإلنداني مغ .أ 
 %.70.48عالمية للسقاكمة الفلدصيشية بشدبة كجية نطخ العامليغ في السؤسدات اإل

محجكدية دكر كتأثيخ اإلعالـ الحكػمي في بلػرة سياسات تتعلم بالقانػف الجكلي .ب 
 اإلنداني، كمحجكدية الخبخات اإلعالمية كالتجريب لجػ العامليغ في ىحا السجاؿ. 

لقانػف فػجج معيقات نحػ التداـ الخصاب اإلعالمي للسقاكمة الفلدصيشية بشرػص ا.ج 
 %.70.66الجكلي اإلنداني بشدبة 

 

 :(1)(م2014)خخيذ  دراسة .17
الجراسة لخ ج كتحليل الخصاب الرحفي الفلدصيشي نحػ قزية السقاكمة  ىجفت

الفلدصيشية، كالػقػؼ على أشخكحاتو، كر ج الرفات كاألدكار السشدػبة إلى القػػ الفاعلة 
كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػ  ية،  كاألشخ السخجعية التي يدتشج إلييا مشتجػ الخصاب،

كاستخجمت مشي  تحليل الخصاب، كمشي  الجراسات السدحية، كفي إشاره أسلػب مدح أساليب 
السسارسة، كمشي  دراسة العالقات الستبادلة؛ كفي إشاره تػضيف أسلػب السقارنة السشيجية، كقج 

صاب، ك حيفة االستقراء السقششة، تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ أداتي استسارة تحليل الخ
كقج اختار الباحث عيشة دراستو باستخجاـ العيشة العذػاوية السشطسة "األسبػع الرشاعي" مغ 

  عجداأل، خالؿ الفتخة الػاقعة بيغ 854 حيفتي فلدصيغ كالحياة الججفجة كالسكػف مغ أل
الت في  حيفتي ـ، كتسثلت العيشة السيجانية بكتاب السقا20/12/2012ـ كحتى 2/7/2007

  مبحػثاأل، كقج استخجمت الجراسة نطخيتي األشخ اإلعالمية، 20الجراسة كالتي تكػنت مغ أل
 كالقاوع باالتراؿ ألحارس البػابة  ككانت أبخز نتاوجيا:

                                                           

   الخصاب الرحفي الفلدصيشي نحػ قزية السقاكمة الفلدصيشية: دراسة تحليلية كميجانية مقارنة، خخيذ.(1
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% في أشخكحة السقاكمة السدلحة، بيشسا 21.4ياف اىتساـ  حيفة فلدصيغ بشدبة .أ 
كىػ نابع مغ شبيعة األفجفػلػجيا لكل %، 13.1 حيفة الحياة الججفجة جاءت بشدبة 

  حيفة. 
%، يفػؽ 19.5ياف اىتساـ  حيفة الحياة الججفجة في أشخكحة السقاكمة الدلسية بشدبة .ب 

%، ايسا اتفم مشتجػ الخصاب في الرحيفتيغ 10.8 حيفة فلدصيغ التي جاءت بشدبة 
 على دعع السقاكمة الدلسية.

% للحياة 10.1% لرحيفة فلدصيغ، ك11.6جاءت أشخكحة "نتاو  السقاكمة" بشدبة .ج 
الججفجة، مع كجػد تبافغ بيشيسا، حيث رأػ ُكتعاب  حيفة فلدصيغ أف السػاجيات 
السدلحة مع االحتالؿ أضيخت  سػد كبدالة السقاكمة، ايسا فخػ كّتاب  حيفة الحياة 

 تكبجكا خداوخ فادحة.  غالججفجة أنو لع يحقم نرخاأل كأف الفلدصيشيي
 :(1)(م2010)ثخيا  دراسة .18

الجراسة للتعخؼ على مجػ نجاح إدارة اإلعالـ السقاكـ في فزاوية األقرى زمغ  ىجفت
ـ كمعخفة مجػ نجاحيا في 18/1/2009ـ كحتى 27/12/2008في الفتخة ما بيغ  العجكاف

إعجاد الخصط كاألىجاؼ العامة كإدارة اإلمكانيات السادية كالبذخية، كتشتسي الجراسة إلى البحػث 
ية، استخجمت الجراسة السشي  الػ في التحليلي، كقج تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ الػ  

أداتيغ ىسا:  حيفة االستقراء، كالسقابلة، كقج اختار الباحث عيشة دراستو باستخجاـ العيشة 
القرجية الستسثلة بجسيع رؤساء األقداـ، كالُذعب، كاإلدارة العليا كالػسصى في الفزاوية، كبلغ 

  مبحػثاأل، ايسا اختار عيشة الجراسة الثانية الخا ة باإلعالمييغ فئة السخاسليغ 36ػعيع ألمجس
  مبحػثاأل، كاستخجمت الجراسة 77العامليغ في الػكاالت كالفزاويات كبلغ مجسػع مجسػعيع أل

 نطخية القاوع باالتراؿ ألحارس البػابة  ككانت أبخز نتاوجيا:
األقرى في إدارة اإلمكانيات البذخية  ةـ في فزاويجاء مجػ نجاح إدارة اإلعالـ السقاك .أ 

 %.76.3كالسادية مغ كجية نطخ العامليغ في القشاة بشدبة 
%، كتعديد 76.8ساىست الفزاوية بتعديد الرسػد كالثبات لجػ أىالي قصاع  دة بشدبة .ب 

 %.81.2ـ بشدبة 1948 ػرة الشرخة كالتأفيج في الجاخل السحتل 
اكـ في فزاوية األقرى في تحقيم الزغط على السجتسع نجحت إدارة اإلعالـ السق.ج 

 %.66.9بشدبة  العجكافالرييػني لػق  
                                                           

 إدارة االعالـ السقاـك زمغ الحخب: فزاوية األقرى حالة عسلية، ثخيا. (1)
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 السحؽر الثالث: دراسات تتعمق باإلعالم واألزمات:
 

 :(1)(م2018)آل سعؽد  دراسة .19
الجراسة للتعخؼ على مجػ اعتساد السقيع اليسشي على كساول اإلعالـ كاالتراؿ  ىجفت

قيسيغ اليسشييغ بالسجتسع الدعػدؼ أثشاء أزمة اليسغ، كمعخفة الػساول كتأثيخىا على عالقة الس
اإلعالمية التي يعتسج علييا السقيسػف في الحرػؿ على السعلػمات تجاه أزمة اليسغ، كتشتسي 
الجراسة إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت مشي  السدح بالعيشة، كقج تع جسع بيانات الجراسة 

كقج اختار الباحث عيشة دراستو باستخجاـ العيشة  يخ االحتسالية لسجسػع باستخجاـ أداة السقابلة، 
  مبحػثاأل مغ السقيسيغ اليسشييغ بسجفشة الخياض الحفغ كافقػا على 120الستصػعيغ البالغ عجدىع أل

السذاركة في جسع بيانات الجراسة، كقج استخجمت الجراسة نطخية االعتساد على كساول اإلعالـ، 
 وجيا:ككانت أبخز نتا

جاءت التأثيخات السعخاية أكالأل أثشاء اعتساد السقيع اليسشي على كساول اإلعالـ، كسا أيجت .أ 
نطخية االعتساد مغ خالؿ ارتفاع اعتساد الجسيػر على كساول اإلعالـ في حاؿ نقز 

 السعلػمات كبخا ة في األزمات.
بيخة كبجرجة جاءت ندبة مغ فثقػف بتغصية كساول اإلعالـ لألزمة اليسشية بجرجة ك.ب 

% لكل مشيسا، بيشسا مغ كانت ثقتيع مشخفزة بلغت ندبتيع 40.8متػسصة بشدبة 
18.2.% 

جاءت مجػ استفادة السقيع اليسشي مغ كساول اإلعالـ كسرجر للسعلػمات بجرجة .ج 
%، ايسا بغلت ندبة مغ استفاد 30.8%، كبجرجة مشخفزة بشدبة 45متػسصة بشدبة 

 %.24.2بجرجة كبيخة 
 
 

 :(2)(م2018)لجبعي ا دراسة .20
الجراسة للتعخؼ على سياسة اإلعالـ األردني الخسسي خالؿ األزمات مغ كجية  ىجفت

نطخ الرحفييغ األردنييغ، كالػ ػؿ ألسلػب إلدارة األزمات إعالمياأل بخصاب إعالمي 
                                                           

اليسشي على كساول االعالـ تأثيخىا على عالقتو بالسجتسع الدعػدؼ أثشاء أزمة اليسغ: دراسة ك  ية  اعتساد السقيع (1)
 ميجانية، آؿ سعػد.

 سياسة االعالـ األردني الخسسي خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الرحفييغ األردنييغ، الجبعي. (2)
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متخرز كمعخفة تأثيخه على السجتسع، كاستخجـ الباحث السشي  الػ في، كقج تع جسع بيانات 
باستخجاـ  حيفة االستقراء، كقج اختار الباحث عيشة دراستو باستخجاـ العيشة العذػاوية  الجراسة

  مبحػثاأل مغ الرحفييغ األردنييغ الحفغ يعسلػف في مجاؿ اإلعالـ 134الصبقية البالغ عجدىع أل
في السؤسدات اإلعالمية العامة كالخا ة، كقج استخجمت الجراسة نطخية حارس البػابة 

 ككانت أبخز نتاوجيا:اإلعالمية، 
فيتع الخصاب اإلعالمي األردني الخسسي بالدخعة في نقل السعلػمات، كيتدع بالػاقعية .أ 

 كالجقة في نقل الخبخ خالؿ األزمات.
يدعى اإلعالـ األردني الخسسي إلحجاث تصػر إيجابي لجػ الشخبة اإلعالمية خالؿ .ب 

 ردني ك شاع القخار.األزمات ككحلظ اىتسامو بالتأثيخ اإليجابي بالذباب األ
 ياف خصاب إعالـ األزمة تشقرو الخبخة كآلية التعامل مع مخاحليا..ج 

 

 :(1)(م2017)الجاغخ  دراسة .21
الجراسة للتعخؼ على اتجاىات الشخبة السرخية نحػ أخالقيات التغصية اإلعالمية  ىجفت

ية كأخالقياتيا ـ، كمجػ التداميا بالسسارسة السيش2013فػنيػ  30لألزمات األمشية في مرخ بعج 
علييا ميثاؽ الذخؼ الرحفي كقػاعج األداء السيشي، كتشتسي الجراسة للبحػث  يسا نزع 

الػ  ية، كاستخجمت مشي  الجراسات السدحية، كفي إشاره مدح جسيػر كساول اإلعالـ، كقج 
اـ تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ  حيفة االستقراء، كقج اختار الباحث عيشة دراستو باستخج

  مبحػثاأل مغ الشخبة السرخية "الدياسية، اإلعالمية، 125العيشة الستاحة البالغ عجدىع أل
األياديسية" الحفغ يقصشػف مجفشة القاىخة، كقج استخجمت الجراسة على نطخيتي األشخ اإلخبارية، 

 كالسدؤكلية االجتسا ية، ككانت أبخز نتاوجيا:
جدة عشج تشاكؿ مػلػعات األزمات األمشية جاء دعع التغصية اإلعالمية بالػساوط الستع.أ 

%، فلييا 20عبخ كساول التػا ل االجتساعي، في مقجمة أسباب تفزيل الشخبة بشدبة 
%، فإمكانية التفاعل بالخأؼ كالسعلػمات بشدبة 16التغصية السشتطسة لألحجاث بشدبة 

15.20.% 
ألزمة األمشية "سلبية" في جاءت اتجاىات الشخبة للسعافيخ األخالقية كالسيشية عشج تغصية ا.ب 

مجسليا مغ خالؿ  بارات مشيا: تخلط بيغ الخأؼ كالخبخ في تغصية األزمات بشدبة 

                                                           

ـ: مػاقع 2013فػنيػ  30زمات األمشية في مرخ اتجاىات الشخبة السرخية نحػ أخالقيات التغصية اإلعالمية لأل (1)
 التػا ل االجتساعي نسػذجاأل، الجا خ.
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%، كأنيا ال تقجـ تغصية شاملة 2.48%، كلع تخاِع السدئػلية االجتسا ية بشدبة 2.74
 %.2.24لألزمات بشدبة 

عي عشج تغصية تخػ الشخبة أف الجكر األىع الحؼ تقـػ بو كساول التػا ل االجتسا.ج 
 %. 51.92األزمات األمشية ىي أنيا تتيح للفخد أف يكػف  ح ياأل بشدبة 

 

 :(1)(م2017)أبؽ زر  دراسة .22
الجراسة إلى تػلح االستخاتيجيات العلسية الستبعة في إدارة األزمات، كتدليط  ىجفت

ت اإلسخاويلية" على قصاع  دة في الدشػا"الزػء على األزمات الستسثلة باالعتجاءات 
ـ ، كاستعخض دكر الدلصة في إدارة تلظ األزمات، كتشتسي الجراسة إلى 2008،2012،2014أل

البحػث الػ  ية، كاستخجمت السشي  الػ في التحليلي، كالسشي  السقارف، كقج استخجمت  
أسلػب دلفي لالستذخاؼ، كقج تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ أداتي السقابلة، كاستسارة تحليل 

كتع تصبيم الجراسة على السدؤكليغ كأ حاب القخار في الدلصة الػششية الفلدصيشية،  السزسػف،
كتحليل الخصابات كالترخيحات اإلعالمية، كالقخارات الرادرة عغ شخريات الدلصة كالفراول 
الفلدصيشية كباقي مكػنات الشطاـ الدياسي الفلدصيشي، كلع ُيِذخ إلى أسلػب اختيار عيشة 

 جد الباحث الشطخية التي اعتسجت علييا دراستو،  ككانت أبخز نتاوجيا:الجراسة، كلع يح
تفاكت األداء اإلعالمي الفلدصيشي أثشاء االعتجاءات على القصاع مغ كسيلة ألخخػ كمغ .أ 

 اعتجاء آلخخ، كمع ذلظ كانت التغصية بذكل عاـ إيجابية.
العجكاف، أنو يزخع  يانت مغ أبخز سلبيات اإلعالـ الفلدصيشي الخسسي كالفراولي أثشاء.ب 

األحجاث كيطيخ السقاكمة بأنيا قػػ عطسى، كعجـ مخاعاة القػاعج السيشية كاإلندانية 
 للرحافة.

باألجشجات الفراولية الستأثخة بػاقع االنقداـ،  بط أداء كساول اإلعالـ الفلدصيشيةارت.ج 
 كتدبب ذلظ في لع  أداويا خالؿ االعتجاءات على القصاع.

 

 :(2)(م2016) أبؽ مخاد دراسة .23
الجراسة للتعخؼ على مجػ اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على الرحافة  ىجفت

اإللكتخكنية خالؿ األزمات، كمعخفة أىع مػاقع الرحافة اإللكتخكنية التي تلجأ إلييا الشخبة، 
                                                           

 ـ  سياسياأل كاعالمياأل، أبػ زر.2014-2008إدارة الدلصة الفلدصيشية ألزمة االعتجاءات اإلسخاويلية على قصاع  دة أل (1)
 األزمات: دراسة ميجانية، أبػ مخاد.اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على الرحافة االلكتخكنية أثشاء  (2)
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ككذ  الجكافع الكامشة كراء ىحا االعتساد، كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػ  ية، كاستخجمت 
مشي  الجراسات السدحية، كفي إشاره أسلػب مدح جسيػر كساول اإلعالـ، كقج تع جسع بيانات 
الجراسة باستخجاـ أداتي:  حيفة االستقراء، كالسقابلة السقششة، كقج تع اختيار عيشة الجراسة 

  مبحػثاأل، كقج استخجمت الجراسة 207باستخجاـ عيشة عذػاوية مغ الشخبة الدياسية، مكػنة مغ أل
 طخية االعتساد على كساول اإلعالـ، ككانت أبخز نتاوجيا:ن

تعتسج الشخبة الدياسية على الرحافة اإللكتخكنية بجرجة عالية كعالية ججاأل خالؿ .أ 
 %.80.2األزمات، بشدبة 

حرلت الحخكب العجكانية على القصاع على الشدبة األيبخ مغ اعتساد الشخبة الدياسية .ب 
 %.78.3ة خالؿ األزمات بشدبة في الحرػؿ على السعلػمات السيس

تعتقج الشخبة الدياسية أف أىع السذايل التي تعاني مشيا الرحافة اإللكتخكنية عشج .ج 
 %.64.3معالجتيا لألزمات ىي "مجيػلية السرجر" بشدبة 

 

 :(1)(م2016)رضؽان  دراسة .24
الجراسة إلى التعخؼ على مجػ اعتساد الذباب الفلدصيشي على  حافة اليات   ىجفت

حسػؿ كسرجر لألخبار كقت األزمات، كأسباب ىحا االعتساد كدكافعو كالتأثيخات السعخاية الس
كالػججانية كالدلػكية الستختبة على ىحا االعتساد، كتشتسي الجراسة إلى البحػث الػ  ية، 
كاستخجمت مشي  الجراسات السدحية، كفي إشاره استخجمت أسلػب مدح جسيػر كساول 

يانات الجراسة باستخجاـ أداتيغ ىسا:  حيفة االستقراء، كالسقابلة اإلعالـ، كقج تع جسع ب
الذخرية، كاختيخت عيشة الجراسة بأسلػب العيشة العذػاوية البديصة كالتي تع تػزيعيا إلكتخكنياأل، 

  مبحػثاأل مغ الذباب الفلدصيشي مغ كافة محافطات الػشغ، كقج استخجمت 383كالسكػنة مغ أل
 ككانت أبخز نتاوجيا: على كساول اإلعالـ، خية االعتسادالجراسة نط

% في أكقات األزمات، 77.8يعتسج الذباب الفلدصيشي على  حافة السحسػؿ بشدبة .أ 
 %.72.2بيشسا فثقػف في تلقي األخبار عبخىا بشدبة 

ترجرت تصبيقات التػا ل االجتساعي أنػاع  حافة اليات  السحسػؿ التي اعتسج علييا .ب 
ابعة أحجاث انتفالة القجس، فلييا مترفحات السحسػؿ، كمغ الذباب الفلدصيشي في مت

 ثع التصبيقات اإلخبارية.

                                                           

   اعتساد الذباب الفلدصيشي على  حافة اليات  السحسػؿ كسرجر لألخبار كقت األزمات: دراسة ميجانية، رلػاف.(1
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يانت أىع السذايل التي فخاىا الذباب في  حافة اليات  السحسػؿ خالؿ األزمات، ىي .ج 
%، فلييا الكع الياول مغ األخبار، ثع عجـ 72.8يثخة األخبار مجيػلة السرجر بشدبة 

 مكاف.تػفخ شبكات اإلنتخنت في كل 
 

 :(1)(م2013)جخاد  دراسة .25
الجراسة للتعخؼ على معالجة السػاقع اإللكتخكنية اإلخبارية لحخكتي فتح كحساس  ىجفت

ألزمة االنقداـ الفلدصيشي، كمعخفة الكي ية التي تعاملت بيا تلظ السػاقع، كمجػ التداميا بالقػاعج 
بحػث الػ  ية، كاستخجمت مشي  كاأل ػؿ السيشية كأخالقيات السيشة، كتشتسي الجراسة إلى ال

السدح بالعيشة، كقج تع جسع بيانات الجراسة باستخجاـ استسارة تحليل السزسػف، كاعتسجت عيشة 
الجراسة على العيشة السقرػدة، حيث اختارت مػقعيغ فتبعاف لحخكة حساس كىسا: ألالسػقع 

ح ىسا ألالسػقع الخسسي الخسسي لحخكة حساس، السخكد الفلدصيشي لقعالـ  ، كمػقعيغ لحخكة فت
لسفػلية التعبئة كالتشطيع "فتح ميجيا"، كمػقع فلدصيغ بخس ، خالؿ الفتخة الػاقعة بيغ 

  خبخاأل فييسا، كلع يحجد الباحث الشطخية 128ـ، كتع تحليل أل7/4/2013ـ كحتى 25/3/2013
 التي استشجت إلييا الجراسة،  ككانت أبخز نتاوجيا:

التابعة لحخكتي فتح كحساس بذكل سلبي في تأجي  االنقداـ ساىست السػاقع اإللكتخكنية .أ 
 الفلدصيشي، كبث الكخاهية كالتحخيس.

تفتقخ السػاقع اإللكتخكنية التابعة لحخكتي فتح كحساس في مػادىا اإلعالمية إلى آليات .ب 
 تعديد السرالحة الػششية؛ بل تتجو في مػادىا نحػ تعديد الفراولية لجػ أتباعيا.

ساس السػاقع  يخ الخسسية السقخبة مشيا في بث ما قج يدبب ليا الحخج تدتخجـ حخكة ح.ج 
 رسسياأل بذكل يفػؽ استخجاـ حخكة فتح ليا.

 
  

                                                           

   معالجة السػاقع االلكتخكنية اإلخبارية لحخكتي فتح كحساس ألزمة االنقداـ الفلدصيشي : دراسة تحليلية، جخاد.(1
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 مؽقع الجراسة مؼ الجراسات الدابقة:
مغ خالؿ استعخاض الجراسات الدابقة كنتاوجيا، اتزح كجػد أكجو للتذابو كاالختالؼ 

 غ ايسا يأتي:بيشيا كبيغ الجراسة الحالية، كسا ىػ ُمَبيع 

 أولا: أوجو الذبو والختالف مع الجراسات الدابقة:
 نؽع الجراسة: .1

اتفقت الجراسة الحالية مع جسيع الجراسات الدابقة في الشػع، كػنيا تشتسي للبحػث 
 الػ  ية.

 مشيج الجراسة: .2

استخجمت الجراسة مشيجي الجراسات السدحية كدراسة العالقات الستبادلة، مثل: دراسة 
 ـ .2015ـ ، كدراسة ألخليفة، 2016ـ ، كدراسة ألالبصر، 2018كتخؼ، ألال

في حيغ استخجمت بعس الجراسات مشي  الجراسات السدحية فقط مثل: دراسة ألاسليع، 
 ـ .2017ـ ، كدراسة ألالجا خ، 2017ـ ، كدراسة ألبجر، 2018ـ ، كدراسة ألآؿ سعػد، 2018

بجانب مشي  الجراسات السدحية، في حيغ استخجمت دراسات أخخػ مشي  تحليل الخصاب 
ـ ، كدراسة 2017ـ ، كدراسة ألنعيع، 2020كمشي  دراسة العالقات الستبادلة، مثل دراسة ألالقخا، 

 ـ .2014ـ ، كدراسة ألخخيذ، 2015ألالجلػ، 
 

 األدوات السدتخجمة: .3

، كىػ ما اتفقت ايو السقششة استخجمت الجراسة أداتيغ ىسا:  حيفة االستقراء كالسقابلة
ـ ، كدراسة ألالبصر، 2018دراسات عجة مع اختالؼ نػع السقابلة مثل، دراسة ألاسليع،  مع

 .ـ 2016ـ ، كدراسة ألرلػاف، 2016، ـ ، كدراسة ألأبػ مخاد2016
في حيغ اختلفت الجراسة مع دراسات عجة في األدكات السدتخجمة في جسع البيانات، 

ـ ، كدراسة 2018ألالجبعي، كدراسة تخجمت  حيفة االستقراء فقط، كىي: ابعزيا اس
ـ ، كدراسات 2012ـ ، كدراسة ألعبج الخحسغ، 2015 ، كدراسة ألأبػ قػشة، 2017ألالجا خ، 

 ـ .2018أخخػ استخجمت السقابلة فقط في جسع بياناتيا كىي، دراسة ألآؿ سعػد، 
بيشسا استخجمت دراسات أخخػ استسارة تحليل السزسػف إلى جانب  حيفة االستقراء، 

ـ ، ايسا استخجمت دراسات عجة أداة 2014ـ ، كدراسة ألخخيذ، 2017ة ألبجر، كىي: دراس
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ـ ، كدراسة ألخليفة، 2017السقابلة إلى جانب استسارة تحليل السزسػف مثل: دراسة ألأبػ زر، 
ـ  استسارة تحليل الخصاب إلى جانب  حيفة 2020ـ ، كاستخجمت دراسة ألالقخا، 2015

 االستقراء كالسقابلة  يخ السقششة.

 الشعخية السدتخجمة: .4

استخجمت الجراسة نطخية االعتساد على كساول اإلعالـ، كىػ ما اتفقت ايو مع مجسػعة 
ـ ، كدراسة ألأبػ مخاد، 2016 ، كدراسة ألالبصر، ـ2018ات مشيا: دراسة ألآؿ سعػد، دراس

 ـ .2016
لجلػ، ـ ، كدراسة ألا2017ـ ، كدراسة ألنعيع، 2018كاختلفت الجراسة مع دراسة ألالكتخؼ، 

ـ ، الحفغ استخجمػا نطخيتي األشخ كتختيب األكلػيات، كسا اختلفت مع دراسة ألالجا خ، 2015
ـ ، 2017ـ ، التي استخجمت نطخيتي األشخ كالسدؤكلية االجتسا ية، كدراسة ألبجر، 2017

 التي استخجمت نطخية تختيب األكلػيات.
ـ ، كدراسة 2015كرؼ، ـ ، كدراسة ألالياز 2018كاختلفت أيزاأل مع دراسة ألالجبعي، 

ـ ، الحفغ استخجمػا نطخية حارس البػابة اإلعالمية "القاوع باالتراؿ"، كدراسة 2010ألثخيا، 
 ـ  التي استخجمت نطخية اإلشار اإلعالمي.2020ألالقخا،

 مجتسع الجراسة: .5

فتسثل مجتسع الجراسة بالشخبة الفلدصيشية، كىػ ما اتفم مع بعس الجراسات الدابقة مثل: 
ـ ، كدراسة 2015ـ ، كدراسة ألاالفخنجي، 2016ـ ، كدراسة ألالبصر، 2017ألبجر،  دراسة

 ـ .2014ألحخب، 
ايسا اقترخت دراسات عجة على الشخبة الدياسية الفلدصيشية كىي: دراسة ألأبػ مخاد، 

ـ  2020ـ ، كدراسة ألالقخا،2015ـ ، كدراسة ألبخبخ، 2015ألأبػ قػشة،  ةـ ، كدراس2016
 شخبة الدياسية كاإلعالمية.التي اقترخت على ال

ـ ، 2018بيشسا اختلفت الجراسة مع مجسػعة مغ الجراسات الدابقة كىع، دراسة ألالجبعي، 
ـ ، 2017التي تشاكلت الرحفييغ األردنييغ، التي تشاكلت الشخبة األردنية، كدراسة ألأبػ زر، 

ـ ، كدراسة 2017 خ، التي تشاكلت السدؤكليغ الفلدصيشييغ في الدلصة كالفراول، كدراسة ألالجا 
 ، الحفغ تشاكلػا الشخبة السرخية.ـ 2015ألخليفة، 
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 عيشة الجراسة: .6

تسثلت عيشة الجراسة بجسيػر الشخبة الفلدصيشية كالحؼ تسثلت بالشخبة ألالدياسية، 
األياديسية، اإلعالمية ، حيث استيجفت الجراسة جسيػر كساول اإلعالـ؛ متفقة في ذلظ مع 

ـ ، كدراسة 2016ـ ، كدراسة ألالبصر، 2018كدراسة ألآؿ سعػد،  ـ ،2018دراسة ألاسليع، 
ـ ، كسا اتفقت مع 2015ـ ، كدراسة ألابػ قػشة، 2015ـ ، كدراسة ألخليفة، 2016ألأبػ مخاد، 

 ـ .2014ـ ، كدراسة ألحخب، 2014ـ ، كدراسة ألبخبخ، 2015دراسة ألاإلفخنجي، 
ـ إلى جانب عيشة جسيػر ـ  عيشة مغ كساول اإلعال2017ايسا استخجمت دراسة ألبجر، 

ـ ، 2018دراسات عجة مغ كساول اإلعالـ مثل دراسة ألالكتخؼ،  تكساول اإلعالـ، ايسا استخجم
  .2012ـ ، كألجخاد، 2012ـ ، كألخخيذ،2015ـ ، كدراسة ألالجلػ، 2017كدراسة ألنعيع، 

ة ايسا استخجمت دراسات أخخػ عيشة مغ العامليغ في كساول اإلعالـ باإللافة إلى عيش
 ـ .2010ـ ، كدراسة ألثخيا، 2015مغ كساول اإلعالـ ذاتيا؛ مثل: دراسة ألاليازكرؼ، 

 

 حجود الستفادة مؼ الجراسات الدابقة:ثانياا: 
استفاد الباحث مغ الجراسات البحثية الدابقة بذكل كبيخ، مغ خالؿ اشِّالِعو علييا 

 كالتشقيب في تفا يليا، حيث ساعجت في:

 ة ك يا تيا بذكل علسي  حيح.تحجفج السذكلة البحثي .1
 التعخؼ على السشي  العلسي السشاسب، كتحجفج األسلػب السالوع، كاختيار األدكات البحثية. .2
 االستفادة مغ شخيقة اختيار كتحجفج عيشة الجراسة. .3
 كالتعخؼ على أىع السخاجع السفيجة. يا ة اإلشار السعخفي للجراسة،  .4
 ج الشطخية السالوسة للجراسة.التعخؼ على الشطخيات اإلعالمية، كتحجف .5
 االستفادة في مشاقذة نتاو  الجراسة الحالية كمقارنتيا مع الجراسات الدابقة. .6


 ثانياا: الستجلل عمى السذكمة:
استجؿ الباحث على السذكلة مغ خالؿ السعايذة الفعلية للػاقع اإلعالمي بذكل عاـ ككاقع 

 دة كعاير أزماتيا الستػا لة، مشح أسخ  اإلعالـ السقاكـ بذكل خاص كػنو يقصغ في قصاع
ـ، كما تبعيا مغ حرار كأزمات كحخكب كجػالت 2006جلعاد شاليط عاـ  "اإلسخاويلي"الجشجؼ 

ترعيجية "إسخاويلية" على قصاع  دة، ك ػالأل إلى مديخات العػدة ككدخ الحرار، كىحا دفع 
  مبحػثاأل مغ 20تكػنت مغ أل الباحث إلى إجخاء دراسة استكذااية، أجخيت على عيشة عذػاوية
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الشخبة الفلدصيشية، تع تقديسيا على الشخبة الدياسية، كاإلعالمية، كاألياديسية، كقج جاءت نتاو  
 الجراسة االستكذااية كسا فلي:

تخػ الشخبة الفلدصيشية أف درجة فاعلية خصاب اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات ىي عالية  .1
%، كىحا يعصي 5%، كبجرجة عالية ججاأل بشدبة 20 %، كبجرجة متػسصة بشدبة75بشدبة 

 إشارة أف أداء اإلعالـ السقاكـ ُمْخٍض بذكل عاـ.
%، 65تبيغ أف الشخبة الفلدصيشية تثم باإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات بجرجة عالية بشدبة  .2

 % بجرجة عالية ججاأل.15%، كبشدبة 20كبجرجة متػسصة بشدبة 
ليب االقشاع التي يعتسج علييا اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، تخػ الشخبة الفلدصيشية أف أسا .3

% أنو أعتسج على 25%، ايسا رأػ 70أنو يجسع بيغ األسلػب السشصقي كالعاشفي بشدبة 
 األسلػب اإلنداني العاشفي فقط.

% مغ الشخبة الفلدصيشية أف شكل اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات قاوع على رد 60فخػ  .4
 % أنو عذػاوي.10% أنو مخصط لو، كيخػ 30ػ الفعل، ايسا فخ 

تخػ الشخبة الفلدصيشية أف اإلعالـ السقاكـ يقػـ بجكره خالؿ األزمات بجرجة متػسصة بشدبة  .5
%، كىحا يحتع على 10%، كبجرجة عالية ججاأل بشدبة 40%، كبجرجة عالية بشدبة 50

 عالجة الخلل.اإلعالـ السقاـك البحث في األدكار التي فؤدفيا خالؿ األزمات كم
نجح اإلعالـ السقاـك في تػ ية الجسيػر الفلدصيشي كتػجييو للتعامل مع األزمات بجرجة  .6

% أنيا بجرجة عالية ججاأل 5%، ايسا رأػ 40%، كبجرجة متػسصة بشدبة 55عالية بشدبة 
 مغ كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية.

اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات،  اتفقت الشخبة الفلدصيشية أف مغ أبخز األدكار التي يقػـ بيا .7
ىػ الترجؼ لقشاعة كالجعاية الدػداء كالحخب الشفدية السػجية مغ العجك خالؿ األزمات، 
باإللافة إلى خلم رأؼ عاـ داعع كمدانج للسقاكمة كحذج الصاقات لخجمتيا محلياأل كإقليسياأل 

 كدكلياأل.
بالسختبة األكلى في مجػ فاعلية جاء تعديد  سػد كتساسظ الجبية الجاخلية خالؿ األزمات  .8

اإلعالـ السقاكـ على الجسيػر الفلدصيشي، فليو رفع الخكح السعشػية للجسيػر الفلدصيشي 
 كالسجاىجفغ الفلدصيشييغ، مغ كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية.

تبيغ كجػد شبو اتفاؽ بيغ الشخبة الفلدصيشية، بأف اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات، أسيع في  .9
كأبعاده اإلندانية كالحزارية،  "اإلسخاويلي"الفيع الداوج عغ حخكة الرخاع العخبي  ترحيح
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على السدتػػ الغخبي كالجكلي، إلافةأل إلى تغييخ  ػرة الفلدصيشي مغ ألإرىابي  في عقػؿ 
 الجسيػر الجكلي إلى مقاـك يصالب بحقو.

ميدكماأل في  "سخاويلياإل"رأت الشخبة الفلدصيشية أف اإلعالـ السقاكـ أضيخ  ػرة الجشجؼ  .10
خالؿ األزمات، كسا أسيع في بث الخػؼ كاالنكدار  "اإلسخاويلي"عقلية جسيػر االحتالؿ 

 لجفيع.
تبافشت الشتاو  حػؿ السعػقات التي تػاجو اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات، ككاف مغ أبخز  .11

كالبذخية، تلظ السعػقات مغ كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية، لع  اإلمكانيات السادية 
كلخامة السايشة اإلعالمية للعجك، كسا بخز أف االنقداـ الفلدصيشي، كاالستيجاؼ السباشخ 
كالتيجفج، باإللافة إلى ا الؽ العجفج مغ الػساول اإلعالمية السقاكمة نطخاأل لألزمة السالية، 

لجاخلية قلل كانذغاؿ الذعػب العخبية بأزماتيا ا "اإلسخاويلي"كحالة التصبيع العخبي مع العجك 
 مغ حجع التفاعل مع القزية الفلدصيشية كأزماتيا.

اتفقت الشخبة الفلدصيشية على لخكرة بشاء استخاتيجية إعالمية مػحجة لقعالـ السقاـك  .12
خالؿ األزمات، كأك ت بزخكرة تذكيل  خفة إعالمية مذتخكة إلدارة اإلعالـ السقاكـ خالؿ 

اكـ بالسػاثيم الجكلية كمبادغ حقػؽ اإلنداف، األزمات، كسا شالبت بتج يع الخصاب السق
كدعت إلى التػازف في الخصاب السقاكـ بيغ نسػذجي البصػلة كالسطلػمية، كشالبت بإنذاء 

 قشػات إعالمية مػجية بلغات عجة للتعبيخ عغ الحم الفلدصيشي.

 ثالثاا: مذكمة الجراسة:

يشية ألداء اإلعالـ السقاكـ تتسثل مذكلة الجراسة في التعخؼ على تقييع الشخبة الفلدص
خالؿ األزمات، كذلظ مغ خالؿ الكذ  عغ رؤية الشخبة لقعالـ السقاكـ مغ حيث الدسات 
كالخراوز كاألدكار السشاشة بو، كمعخفة مجػ متابعة الشخبة الفلدصيشية لقعالـ السقاكـ خالؿ 

 فػاجيياالسعيقات التي ك  تالسذكال أىع كر جاألزمات كدكافعيا، كأبخز القزايا التي فتابعػنيا، 
، إلافة إلى ر ج سبل الشيػض باإلعالـ السقاكـ مغ كجية نطخ الشخبة  اإلعالـ السقاـك

 الفلدصيشية.
 رابعاا: أىسية الجراسة:

تدتسج الجراسة أىسيتيا مغ نجرة الجراسات كالبحػث التي تشاكلت أداء اإلعالـ السقاـك خالؿ 
 يشية كتبخز أىسية الجراسة مغ خالؿ اآلتي:األزمات مغ كجية نطخ الشخبة الفلدص

 قلة الجراسات التي تتشاكؿ اإلعالـ السقاكـ بذكل خاص، سيسا خالؿ األزمات. .1
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أىسية الجكر الحؼ يسارسو اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات الستالحقة التي يسخ بيا الذعب  .2
 اإلسخاويلي"."الفلدصيشي في ضل كجػد االحتالؿ 

الكذ  عغ نقا  الزع  كالقػة في أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ تفيج ىحه الجراسة في  .3
 األزمات، بسا يدسح مغ ترػيب مدارىا، كرفع كفاءتيا كزيادة فعاليتيا.

حجع األزمات التي يعاني مشيا السجتسع الفلدصيشي، كشبيعة الجكر الحؼ يسارسو اإلعالـ  .4
 السقاكـ خالؿ األزمات.

ييع أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات كػنيا الفئة أىسية دكر الشخبة الفلدصيشية في تق .5
 األقجر على التقييع السيشي كالسػلػعي.

 خامداا: أىجاف الجراسة:

 خاللتيجف الجراسة إلى التعخف عمى تقييػ الشخبة الفمدطيشية ألداء اإلعالم السقاوم 
 لية:األزمات، وبشاءا عمى ىحا اليجف الخئيدي تػ بمؽرة األىجاف الفخعية التا

التعخؼ على درجة اعتساد الشخبة الفلدصيشية على اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات كأنسا   .1
 كأسباب كدكافع ىحا االعتساد.

الكذ  عغ كساول اإلعالـ السقاكـ التي تعتسج علييا الشخبة الفلدصيشية خالؿ األزمات،  .2
 كالقزايا التي فخكد علييا.

 اء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات.معخفة درجة ثقة الشخبة الفلدصيشية بأد .3
التعخؼ على أدكار كسسات اإلعالـ الفلدصيشي السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الشخبة  .4

 الفلدصيشية.
ر ج العػامل السؤثخة على أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الشخبة  .5

 الفلدصيشية.
ية الجسيػر الفلدصيشي خالؿ األزمات مغ الكذ  عغ درجة نجاح اإلعالـ السقاكـ في تػ  .6

 كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية، كفاعلية دكره، كجػانب ىحه الفاعلية.
اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ  فػاجييار ج السعػقات كالسذكالت التي  .7

 الشخبة الفلدصيشية، كمقتخحاتيع للشيػض بيحا اإلعالـ.
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 سادساا: تداؤلت الجراسة:

دعى الجراسة لإلجابة عمى التداؤل الخئيذ وىؽ "ما تقييػ الشخبة الفمدطيشية ألداء ت
األزمات؟"، وبشاءا عمى التداؤل الدابق تػ بمؽرة التداؤلت الفخعية  خاللاإلعالم السقاوم 

 التالية:
 ما درجة اعتساد الشخبة الفلدصيشية على كساول اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات؟ .1
 افع اعتساد الشخبة الفلدصيشية على اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات؟ما أسباب كدك  .2
 ما كساول اإلعالـ السقاـك التي تعتسج علييا الشخبة الفلدصيشية خالؿ األزمات؟ .3
ما القزايا التي فخكد علييا اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الشخبة  .4

 الفلدصيشية؟
 داء اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات؟ما درجة ثقة الشخبة الفلدصيشية بأ .5
 ما األدكار التي يقػـ بيا اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية؟ .6
 ما سسات اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية؟ .7
لشخبة أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ ا فيما العػامل السؤثخة  .8

 الفلدصيشية؟
ما درجة نجاح اإلعالـ السقاـك في تػ ية الجسيػر الفلدصيشي خالؿ األزمات مغ كجية نطخ  .9

 الشخبة الفلدصيشية؟
 ما درجة فاعلية دكر اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية؟ .10
 خ الشخبة الفلدصيشية؟ما جػانب فاعلية دكر اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات مغ كجية نط .11
 ما معػقات اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية؟ .12
ما السذكالت التي يقع فييا اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الشخبة  .13

 الفلدصيشية؟
 ما مقتخحات الشخبة الفلدصيشية للشيػض بأداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات؟ .14

 فخوض الجراسة: سابعاا:

  بػيغ درجػة متابعػة α≤0.05تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة إحرػاوية عشػج مدػتػػ داللػة أل .1
علػػػى كسػػػاول اإلعػػػالـ السقػػػاـك ىع درجػػػة اعتسػػػادك السقػػػاـك  ػسػػػاول اإلعػػػالـالشخبػػػة الفلدػػػصيشية ل

 .خالؿ األزمات
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درجػػة ثقػػػة    بػػيغα≤0.05تػجػػج عالقػػة ارتباشيػػة ذات داللػػة إحرػػاوية عشػػػج مدػػتػػ داللػػة أل .2
على كساول اإلعالـ ىع درجة اعتسادك  الشخبة الفلدصيشية بأداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات

 السقاكـ خالؿ األزمات.
  بػيغ درجػة اعتسػاد α≤0.05تػجج عالقة ارتباشية ذات داللػة إحرػاوية عشػج مدػتػػ داللػة أل .3

جرجػػة فاعليػػة أداء لقيػػيسيع الشخبػػة الفلدػػصيشية علػػى كسػػاول اإلعػػالـ السقػػاكـ خػػالؿ األزمػػات كت
 اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات.

تقيػيع الشخبػة الفلدػصيشية  فػي  α≤0.05ػجج فخكؽ ذات داللة إحراوية عشج مدػتػػ داللػة ألت .4
: ىػي لسبحػثيغبػا خا ػة لستغيػخاتالـ السقاكـ خػالؿ األزمػات، تعػدػ لجرجة فاعلية أداء اإلع

 .ىل العلسي، نػع الشخبة، التػجو الدياسي ألالشػع االجتساعي، العسخ، السحافطة، السؤ 
 

 ثامشاا: اإلطار الشعخي لمجراسة:

استخجمت ىحه الجراسة نطخية االعتساد على كساول اإلعالـ، كايسا فلي عخض مػجد 
 للشطخية كألية تػضيفيا في الجراسة.

 

 نعخية العتساد عمى وسائل اإلعالم:
القجرة على تحقيم قجر مغ التأثيخ  يسكغ تلخيز الشطخية في أف كساول االتراؿ ليا

السعخفي كالػججاني كالدلػكي، كتدداد ىحه القجرة عشج قياـ تلظ الػساول بػضاو  نقل السعلػمات 
بذكل مكث  كمسيد، ايسا تديج قجرة التأثيخ في حالة عجـ االستقخار البشاوي في السجتسعات بفعل 

 . 1ألحالة الرخاع كالتغييخ
 

 مى وسائل اإلعالم:نذأة نعخية العتساد ع
نطخية االعتساد على كساول على فج الباحثة سانجرا بػؿ رككيتذا كملفيغ  نذأةيانت بحرة 

ـ، عشجما قجمػا كرقة بحثية حسلت عشػاف "مشطػر 1974دؼ فلػر كزمالويسا في العاـ 
، تتلخز في كجػد عالقة اعتساد بيغ كساول اإلعالـ كاألنطسة اإلعالمية األخخػ السعلػمات"، 

"نطخيات كساول اإلعالـ" لدانجرا يتاب  إلى أف ضيخ مفيػـ االعتساد على كساول اإلعالـ في
نسػذج االستخجامات  الحؼ أنتجو ملء الفخاغمحاكليغ  ،بػؿ رككيتذا كملفيغ دؼ فلػر

فػلح  لػلع نسػذجٍ  دفع دؼ فلػر كرككيتر مساتأثيخ كساول اإلعالـ، الحؼ أىسل  كاإلشباعات
 . 2ألاألخخػ  كساول اإلعالـ كالقػػ االجتسا ية الستبادلة بيغ ةعالقال شبيعة

                                                           

  .279االتراؿ كنطخيات التأثيخ، إسساعيل، ألص   مبادغ علع 1أل
  .213نطخيات االتراؿ، السداىخة، ألص(2) 
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 وتقؽم عالقات العتساد عمى وسائل اإلعالم عمى دعامتيؼ أساسيتيؼ ىسا:

: لكى يحقم األفخاد كالجساعات كالسشطسات السختلفة أىجافيع الذخرية األىجاف .1
جساعات  ص أكفإف علييع أف يعتسجكا على مػارد يديصخ علييا أشخا كاالجتسا ية،
 خخػ، كالعكذ  حيح.آأكمشطسات 

: يدعى األفخاد كالسشطسات إلى السرادر السختلفة التى تحقم أىجافيع، كتعج كساول السرادر .2
كتتحكع كساول اإلعالـ فى  اإلعالـ نطاـ اجتساعى يدعى إليو األفخاد مغ أجل بلػغ أىجافيع،

لكى  كتشديم السعلػمات كتشقيحيا جسع السعلػمات، :ثالثة أنػاع مغ مرادر السعلػمات ىى
 .(1) ثع نذخىا كتػزيعيا إلى جسيػر  يخ محجد مشاسبة، ةتخخج برػر 

 :(2)فخوض نعخية العتساد عمى وسائل اإلعالم

 فتبافغ تأثيخ كساول اإلعالـ تبعاأل للبيئة السحيصة كالخبخات الدابقة. .1
سفتخض أف يكػف لجسيػر يختل  األفخاد في درجة اعتسادىع على كساول اإلعالـ، فسغ ال .2

 الشخبة مرادر عجة للسعلػمات، تجعليع فتفاكتػف في اعتسادىع على كساول اإلعالـ.
فدداد اعتساد الجسيػر على كساول اإلعالـ كلسا كاف الشطاـ االجتساعي قادراأل على االستجابة  .3

ػر الحتياجات الشطاـ االجتساعي أك الجسيػر، كىحا فتصلب مغ الشطاـ االجتساعي أف يُ  صِّ
 مغ ذاتو.

تدداد حاجة السجتسع للسعلػمات كلسا زادت األزمات كالتغييخات، ايسا تختل  درجة استقخار  .4
الشطاـ االجتساعي كتػازنو نتيجة التغيخات السدتسخة، تبعاأل ليحا االختالؼ تتبافغ الحاجة إلى 

 السعلػمات، كبالتالي يعتسج األفخاد بذكل أيبخ على كساول اإلعالـ.
ساول اإلعالـ يعتبخ جدءاأل مغ الشطاـ االجتساعي للسجتسع، كيختبط ىحا الشطاـ باألفخاد نطاـ ك  .5

 كالجساعات كالشطع األخخػ.
استخجاـ كساول اإلعالـ فتأثخ بالشطاـ االجتساعي الحؼ يكػف ايو الجسيػر ككساول  .6

 االتراؿ.
خد مغ السجتسع استخجاـ الجسيػر لػساول اإلعالـ كالتفاعل معو فتأثخاف بسا فتعلسو الف .7

 ككساول اإلعالـ، كيتأثخ بالفخد باألحجاث نتيجة التعخض لػساول اإلعالـ.
 

 

                                                           

  .239-237االتراؿ كنطخياتو السعا خة، مكاكؼ، الديج، ألص(1) 
 .214-213نطخيات االتراؿ، مداىخة، ص  (2)
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 تؽظيف الشعخية في الجراسة:

استعاف الباحث بشطخية االعتساد على كساول اإلعالـ للكذ  عغ تقييع كمتابعة الشخبة  .1
 الفلدصيشية لقعالـ السقاكـ خالؿ األزمات.

أداء اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات، كتقجيع السقتخحات معخفة نقا  القػة كالزع  في  .2
 لتصػيخ األداء، كالتغلب على السعزالت.

 ساعجت الشطخية في التحقم مغ فخكض الجراسة. .3
مكّشت الشطخية الباحث مغ اختبار مجسػعة مغ الستغيخات الػسيصة كالتي ليا تأثيخ على  .4

 قاـك خالؿ األزمات.العالقة بيغ الشخبة الفلدصيشية كأداء اإلعالـ الس
فيتع مجخل الشطخية باألبعاد االجتسا ية كالشفدية كالسػاقع كاألدكار االجتسا ية لألفخاد أثشاء  .5

العسلية االترالية، كمجػ تأثيخىا على درجة االعتساد على كساول اإلعالـ، كبالتالي ىي 
 يشية.عشا خ أساسية ال يسكغ تجاىليا عشج دراسة مجتسع خاص مثل الشخبة الفلدص

 

 تاسعاا: نؽع الجراسة ومشيجيا وأدواتيا:

 نؽع الجراسة: .1

ىي دراسة ك  ية تعشى بجراسة الحقاوم الخاىشة كالستعلقة بصبيعة ضاىخة أك مػق  أك 
مجسػعة مغ الشاس كالسػاق  كاألحجاث، بيجؼ الحرػؿ على معلػمات كبيانات كااية كدقيقة 

،  1ألػـ بيا الباحث كالتشبؤ بأحجاثيا كاتجاىاتياعشيا، حيث يدتيجؼ ك   دقيم للطاىخة التي يق
كيفيج استخجاـ ىحا الشػع مغ الجراسات، في الػ ػؿ إلى نتاو  حقيقية حػؿ أداء اإلعالـ السقاـك 
خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية، كتقجيع ك   دقيم حػؿ مذكالت اإلعالـ 

 السقاكـ كسبل الشيػض بو.
 

 مشيج الجراسة:  .2

 تسجت الجراسة على السشاى  كاألساليب التالية:اع

الحؼ يعج مغ أىع السشاى  السدتخجمة في الجراسات مشيج الجراسات السدحية: .أ 
اإلعالمية، كػنو جيجاأل علسياأل مشطساأل للحرػؿ على البيانات كالسعلػمات كك   الطاىخة 

أساسية في  مػلػع البحث، لسجة زمشية كااية، بيجؼ تكػيغ قاعجة بيانات كمعلػمات

                                                           

  .131  دراسات في مشاى  البحث العلسي، بحػث االعالـ، حديغ، ألص(1



16

، كفي إشار ىحا السشي  استخجـ الباحث أسلػب مدح جسيػر  1ألمجاؿ تخرز معيغ
كساول اإلعالـ، الستسثل في الشخبة الفلدصيشية للػقػؼ على تقييسيع ألداء اإلعالـ 

 السقاكـ خالؿ األزمات.
يدعى ىحا السشي  إلى الكذ  عغ العالقات في  مشيج دراسة العالقات الستبادلة:.ب 

وم التي تع الػ ػؿ إلييا، كالتعخؼ على أسباب التي أدت لحجكث الطاىخة الحقا
كالػ ػؿ إلى تػ يات لسا يسكغ عسلو، بيجؼ تغييخ الطخكؼ السحيصة بالطاىخة 

 . 2ألكتػجيييا في االتجاه اإليجابي
ي إشار الجراسات داة مغ أدكات االستقخاء السػضفة فكىي أ أسمؽب السقارنة السشيجية: -

،  3ألفي التحليل MICROالتحليلية أك السيجانية، كتشتسي إلى الجراسات الػ اإلعالمية 
كقج استخجمو الباحث للسقارنة كالكذ  عغ أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيغ الشتاو  
الشياوية للجراسة السيجانية، كمعخفة الفخؽ بيغ تقييع الشخبة الفلدصيشية ألالدياسية، 

 الـ السقاكـ خالؿ األزمات.األياديسية، اإلعالمية ، ألداء اإلع
كيدتخجـ للتعخؼ على العالقات بيغ الستغيخات السختلفة أسمؽب الجراسات الرتباطية:  -

كاستخجمو الباحث الختبار  ، 4ألفي الطاىخة أك مجسػعة الطػاىخ مػلع الجراسة
الفخكض كالتأيج مغ  حتيا، كالػقػؼ على شبيعة العالقة االرتباشية بيغ بعس 

 ة للشخب الفلدصيشية كبعس متغيخات الجراسة.الدسات العام
 

 أدوات الجراسة:  .3

 استخجـ الباحث أداتيغ لجسع البيانات كالسعلػمات، كىسا على الشحػ التالي:
  السقابمة السقششة:.أ 

، كالتي ىجؼ الباحث  5ألإعجاد أسئلتيا بصخيقة محجدة كمقششة قبل السقابلةع كىي التي فت 
ييع مباشخ لػاقع أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، كمعخفة مغ خالليا إلى التعخؼ على تق

                                                           

  .327نطخيات االتراؿ، مداىخة، ألص بحػث االعالـ: (1)
  .147  دراسات في مشاى  البحث العلسي، بحػث االعالـ، حديغ، ألص(2
  .181-180  البحث العلسي في الجراسات اإلعالمية، عبج الحسيج، ألص (3

  .164دراسات في مشاى  البحث العلسي، بحػث االعالـ، حديغ، ألص(4) 
  .200مداىخة، ألص بحػث االعالـ: نطخيات االتراؿ،  (5)



11

كاقع إدارة اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات كشبيعة السعيقات كالرعػبات التي تػاجيو كالعامليغ 
عجد  كقج بلغ، ايو، كسبل الشيػض بو، كسا استفاد الباحث مغ السقابلة في مشاقذة نتاو  الجراسة

 .  3؛ كسا ىػ مػلح في السلحم رقع ألمقابالت 7 لباحثالسقابالت التي عقجىا ا
 صحيفة الستقراء: .ب 

أحج األساليب األساسية التي تدتخجـ في جسع البيانات األكلية مغ العيشة السختارة عغ 
شخيم تػجيو مجسػعة مغ األسئلة السحجدة السعجة مقجماأل، كذلظ بيجؼ التعخؼ على حقاوم 

اتجاىاتيع، أك الجكافع كالعػامل كالسؤثخات التي تجفعيع إلى معيشة، أك كجيات نطخ السبحػثيغ ك 
، كذلظ مغ أجل ر ج كتحليل كتقييع رؤية الشخبة الفلدصيشية ألداء  1ألترخفات سلػكية معيشة

اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، كالتعخؼ على سبل التصػيخ كالشيػض بو، كقج تع تقديع  حيفة 
 االستقراء على الشحػ التالي:

 حجة األكلى: اعتساد الشخبة على كساول اإلعالـ السقاـك كدكافع االعتساد.الػ  -
الػحجة الثانية: اتجاىات الشخبة الفلدصيشية نحػ أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات  -

  .، الثقة بوأىع قزاياه ،كساولوأل
 الػحجة الثالثة: أدكار كسسات اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات. -
 اعلية اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات.الػحجة الخابعة: ف -
اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات كمقتخحات  كمذكالت الػحجة الخامدة: معػقات -

 التصػيخ.
ألالشػع االجتساعي، الػحجة الدادسة: الخراوز الذخرية ألالجيسػ خااية : تزسشت  -

 .العسخ، السحافطة، السؤىل العلسي، نػع الشخبة، التػجو الدياسي 

 جتسع الجراسة وعيشتيا:عاشخاا: م

 مجتسع الجراسة: .1

فتسثل مجتسع الجراسة في الشخبة الفلدصيشية السقيسة في قصاع  دة، كقج قدسيا الباحث 
إلى ثالث نخب نطخاأل الرتبا  تلظ الشخبة بصبيعة الجراسة كىي، الشخبة الدياسية، الشخبة 

 األياديسية، الشخبة اإلعالمية.
 

                                                           

  .75-74  مشاى  البحث ككتابة السذخكع السقتخح للبحث، شييع، ألص (1
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 عيشة الجراسة: .2

مفخدة لكل  60الحررية بػاقع العيشة ة في اختيار عيشتيا كفقاأل ألسلػب اعتسجت الجراس
نخبة، كزعت بصخيقة العيشة العذػاوية البديصة بجاخل كل عيشة، مع مالحطة كجػد لع  في 

، حيث تع تػزيع  حيفة االستقراء اإللكتخكنية على العيشة السسكشة استجابة الشخبة الدياسية
بة الدياسية كاألياديسية كاإلعالمية، إال أف الباحث كجج لعفاأل في مغ السبحػثيغ لكٍل مغ الشخ

التعاشي مع  حيفة االستقراء اإللكتخكنية، فقاـ بصباعتيا كتػزيعيا على الشخبة الفلدصيشية في 
  2  رداأل؛ تع استثشاء أل142كقج تع جسع ألـ، 20/08/2020ـ كحتى 01/07/2020 الفتخة مغ

، كقج خزعت بيانات مشيع مغ خالؿ سؤاؿ الفخز كال حؼ أضيخ عجـ متابعتيع لقعالـ السقاـك
   مبحػثاأل لعسلية التحليل اإلحراوي، كايسا فلي سسات عيشة الجراسة:140أل

 
 الدسات الذخرية لمسبحؽثيؼ( يؽضح 1.1ججول رقػ )

 % ك الخرائز الذخرية

 الشػع االجتساعي
 90.0 126 ذكخ

 10.0 14 أنثى

 العسخ

 20.7 29 عاـ 30أقل مغ 

 40.7 57 عاـ 40إلى أقل مغ  30مغ 

 26.4 37 عاـ 50إلى أقل مغ  40مغ 

 12.1 17 عاـ فسا فػؽ  50

 السحافطة

 15.0 21 الذساؿ

 52.9 74  دة

 12.1 17 الػسصى

 12.9 18 خانيػنذ

 7.1 10 رفح

 السؤىل العلسي

 43.6 61 بكالػريػس

 40.7 57 ماجدتيخ

 15.7 22 دكتػراة فسا فػؽ 
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 % ك الخرائز الذخرية

 نػع الشخبة

 20.0 28 الدياسية

 29.3 41 األياديسية

 37.9 53 اإلعالمية

 2.1 3 الدياسية األياديسية

 5.7 8 الدياسية اإلعالمية

 5.0 7 األياديسية اإلعالمية

 التػجو الدياسي

 5.7 8 فتح

 33.6 47 حساس

 15.0 21 الجياد اإلسالمي

 12.1 17 الجبية الذعبية

 5.7 8 لجبية الجيسقخاشيةا

 24.3 34 مدتقل

 3.6 5 أخخػ 

 % 100 140 السجسؽع
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 حادي عذخ: إجخاءات الرجق والثبات:

 إجخاءات الرجق: .1

 صجق صحيفة الستقراء:
، كتع التحقم مغ  جؽ  1أليعشي  جؽ أداة الجراسة أف األداة تقيذ ما كلعت لقياسو

 مغ خالؿ التالي: االستقراء حيفة 
 جق مؼ وجية نعخ السحكسيؼ )صجق السحتؽى / الرجق العاىخي(:الر .أ 

  مغ السحكسيغ مغ أ حاب الخبخة 11على عجد أل االستقراءتع عخض  حيفة 
، مغ أجل التحقم مغ سالمة الريا ة اللغػية   2، ألانطخ السلحم رقع ألكاالختراص

ككل، كمجػ  انةلالستب، كانتساء السحاكر االستقراء، ككلػح تعليسات  حيفة لالستبانة
لقياس األىجاؼ السختبصة بيحه الجراسة، كبحلظ تع التحقم مغ  االستقراء الحية  حيفة 

   .1، ألانطخ السلحم رقع ألمغ كجية نطخ السحكسيغ االستقراء جؽ  حيفة 
 

 الرجق البشائي: .ب 
، مغ خالؿ إيجاد معامالت االستقراءتع حداب الرجؽ البشاوي لسحاكر  حيفة 

 ، كسا ىػ مبيغ في الججكؿ التالي:االستقراءر  حيفة لسحاك  رتبا اال
 الستقراءالرجق البشائي لسحاور صحيفة يؽضح  (1.1ججول رقػ )

 الجللة "Sigقيسة " معامل الرتباط السحؽر م

1 
تقييع الشخبة الفلدصيشية ألداء اإلعالـ السقاـك خالؿ 

 األزمات
 دالة 0.000 0.878

 دالة 0.000 0.790 خالؿ األزماتأىع سسات اإلعالـ السقاـك  2

3 
درجة انعكاس العػامل على أداء اإلعالـ السقاـك 

 خالؿ األزمات
 دالة 0.000 0.706

 

  .0.01* معامل ارتبا  بيخسػف داؿ إحراوياأل عشج مدتػػ أل
فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف جسيع السحاكر تتستع بسعامالت  جؽ دالة إحراوياأل، كتفي 

 بأ خاض الجراسة.
 
 

                                                           

  .105معػقات البحث العلسي في جامعة القجس السفتػحة، الجخجاكؼ، ألص  (1)
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 :إجخاءات الثبات .2
يعشي ثبات أداة الجراسة أف األداة تعصي نفذ الشتاو  تقخيباأل لػ شبقت مخة أخخػ على نفذ 

مغ  االستقراءالسجسػعة مغ األفخاد، أؼ أف الشتاو  ال تتغيخ، كتع التحقم مغ ثبات  حيفة 
 خالؿ التالي:

 

  الثبات باستخجام معادلة ألفا تخونباخ: .أ 
باستخجاـ  رتبا حيفة االستقراء مغ خالؿ حداب معامالت االتع التحقم مغ ثبات  

 معادلة ألفا كخكنباخ لسحاكر  حيفة االستقراء، كسا ىػ مبيغ في الججكؿ التالي:
 

 الستقراء عادلة ألفا تخونباخ لسحاور صحيفةمعامالت الرتباط باستخجام ميؽضح  (1.1ججول رقػ )
 معامل الرتباط السحؽر م
 0.935 ة الفلدصيشية ألداء اإلعالـ السقاـك خالؿ األزماتتقييع الشخب 1
 0.489 أىع سسات اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات 2
 0.836 درجة انعكاس العػامل على أداء اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات 3
 0.832 اإلجسالي 

 

اخ لسحاكر فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف معامالت االرتبا  باستخجاـ معادلة ألفا كخكنب
  حيفة االستقراء ىي معامالت ثبات دالة إحراوياأل، كتفي بأ خاض الجراسة.

 الثبات بطخيقة التجدئة الشرفية: .ب 
تع التحقم مغ ثبات  حيفة االستقراء مغ خالؿ حداب معامالت االرتبا  بصخيقة 

 التجدوة الشر ية لسحاكر  حيفة االستقراء، كسا ىػ مبيغ في الججكؿ التالي:
 

 بطخيقة التجدئة الشرفية لسحاور صحيفة الستقراء الرتباطمعامالت  (1.1رقػ )ججول 

 السحؽر م
 معامل الرتباط

 بعج التعجيل قبل التعجيل

 0.951 0.914 تقييع الشخبة الفلدصيشية ألداء اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات 1

 0.651 0.486 أىع سسات اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات 2

 0.777 0.636 جة انعكاس العػامل على أداء اإلعالـ السقاـك خالؿ األزماتدر  3

 0.494 0.410 اإلجسالي 
 

لسحاكر  حيفة االستقراء ىي  االرتبا فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف معامالت 
 معامالت ثبات دالة إحراوياأل، كتفي بأ خاض الجراسة.
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 ثاني عذخ: حجود الجراسة:

 الحجود السؽضؽعية: .1

 تقييع أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات مغ كجية نطخ الشخبة الفلدصيشية.ىي 
 الحجود السكانية: .2

 دة، باعتباره السكاف األبخز الحؼ يزع كساول  بسحافطاتحجد الباحث الحجكد السكانية 
 إلافة لتعخلو، كفخلو حراراأل مذجداأل عليو، ؛ بعج اندحاب االحتالؿ مشواإلعالـ السقاكـ

-2012-2008خالؿ األعػاـ أل سخاويلية"اإلعتجاءات "اال نػاع األزمات؛ بسا فييالسختل  أ
ترعيجية بيغ فراول السقاكمة الفلدصيشية كاالحتالؿ مغ جػالت تبعيا كما ـ ، 2014

 ."اإلسخاويلي"
 الحجود الدمانية: .3

حجد تبحث الجراسة عغ تقييع الشخبة الفلدصيشية ألداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، كن
فتخة الجراسة الدمانية في تقييع أداء اإلعالـ السقاكـ مشح فػز حخكة حساس في االنتخابات 

ـ، كما تبعيا مغ انقداـ فلدصيشي كحرار متػا ل على قصاع  دة 2006الفلدصيشية عاـ 
ـ  ك ػالأل لجػالت 2014-2012-2008اإلسخاويلية" على قصاع  دة عاـ أل"مخكراأل باالعتجاءات 

 ـ.2019ستكخرة حتى عاـ الترعيج ال
 اإلحرائية:والسعالجات األساليب ثالث عذخ: 

   SPSSلقجابة على أسئلة الجراسة تع استخجاـ الخزمة اإلحراوية للعلػـ االجتسا ية أل
، T-Testبيخسػف، معادلة ألفا كخكنباخ، شخيقة التجدوة الشر ية، اختبار  ارتبا ألمعامل 

  في إجخاء التحليالت اإلحراوية الالزمة LSD، اختبار One-Way ANOVA اختبار
 للجراسة، كىي على الشحػ التالي:

 : للتحقػػم مػػغ الرػػجؽ  Pearson Correlation Coefficient بيخسػػػف أل ارتبػػا معامػػل  .1
البشػػػاوي ك ػػػجؽ االتدػػػاؽ الػػػجاخلي، ككػػػحلظ تحجفػػػج شبيعػػػة العالقػػػة بػػػيغ الستغيػػػخات السدػػػتقلة 

 كالتابعة.
 .للتحقم مغ ثبات  حيفة االستقراء (Cronbach's Alpha): معادلة ألفا كخكنباخ .2
 .للتحقم مغ ثبات  حيفة االستقراء (Split-Half Method): شخيقة التجدوة الشر ية .3
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 : للتحقػػم مػػغ كجػػػد فػػخكؽ ذات داللػػة إحرػػاوية فػػي T-Testلعيشتػػيغ مدػػتقلتيغ أل Tاختبػػار  .4
 ي .متػسط تقجفخات أفخاد عيشة الجراسة لستغيخ: ألالشػع االجتساع

 : للتحقػػم مػػغ كجػػػد فػػخكؽ ذات One Way ANOVAاختبػػار تحليػػل التبػػافغ األحػػادؼ أل .5
داللة إحراوية في متػسط تقجفخات أفخاد عيشة الجراسة لستغيخات: ألالعسخ، السحافطة، السؤىػل 

 العلسي، نػع الشخبة، التػجو الدياسي .
 ، لرػالح أؼ One Way ANOVA: لسعخفة الفخكقات التي أضيخىػا اختبػار ألLSDاختبار  .6

 مغ السجسػعات.
 

 رابع عذخ: السفاليػ األساسية لمجراسة:

 الشخبة: .1
: اختاره، كالشخبة: ءيعخفيا معجع لداف العخب بأنيا: مغ مادة نخب: كانتخب الذي لغة: .أ 

بُة القػـ بزع ما اختاره مشو، كنخبة القػـ، كنخبُتيع: خيارىع، كقاؿ األ سعي: يقاؿ ُنخَ 
أبػ مشرػر ك يخه: يقاؿ نْخبة، بإسكاف الخاء، كاللغة الجيجة ما  قاؿ الشػف كفتح الخاء،

 . 1ألاختاره األ سعي، كيقاؿ في ُنَخِب أ حاِبو أؼ في خيارىع
ىي جساعة أك جساعات مغ األفخاد ليع خراوز تسيدىع عغ  يخىع تجعليع اصطالحاا:  .ب 

ساأل على مجخيات يقػمػف بأدكار مسيدة في السجتسع، كتسيد أدكارىع يجعل ليع تأثيخاأل مي
األمػر كتػجيييا، كسا فشعكذ تأثيخىع على عسليات  شع القخار السيسة في جسيع 

 . 2ألالسجاالت
الكػادر الفلدصيشية البارزة في مختل  الجػانب و ىع الذخرياتالشخبة الفمدطيشية:  .2

كالحقػؿ العاملة في السجتسع الفلدصيشي، كقج اعتسجت عيشة الجراسة على ثالث مغ الشخب 
 الفلدصيشية ىي:

 الشخبة الدياسية: .ج 
تعخؼ بأنيا جساعة أك شبقة حرخية، كعادةأل ما تكػف  غيخة العجد كمشتقاه بعشاية،  -

كتستلظ مدايا إما في التعليع الخاقي أك التجريب الستخرز أك الػلع االجتساعي 
اؿ، السسيد أك الدلصة الدياسية أك الحدبية أك القػة العدكخية أك قػة الساؿ اك األعس

                                                           

لداف العخب مادة نخب، معجع لداف العخب: الذبكة الخزخاء الدعػدية، اللغات. (1) 
http://www.content.com.sailanguages/lisanelarab/default.aspx.encyclopediabritannica  

online  
  .14-13  دكر الرفػة في اتخاذ القخار الدياسي، بيػمي، ألص(2

http://www.content.com.sailanguages/lisanelarab/default.aspx.encyclopedia
http://www.content.com.sailanguages/lisanelarab/default.aspx.encyclopedia
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كىحه الجساعة تؤمغ بأف أفكارىا ليا كزنيا كيجب أف تؤخح بججية لتحقيم الرالح 
 . 1ألالعاـ

كيقرج بيا إجخاوياأل، ىع الرفػة في حقل الدياسة، كشػاب السجلذ التذخيعي، كقادة  -
 . غالفراول كاألحداب كالقػػ الدياسية، كالسحلليغ الدياسيي

 

 الشخبة األكاديسية: .د 
لع، كبالتالي فإف مرجاقيتيا لجػ الجسيػر أيبخ مغ الشخبة تعج نخبة تتدع بالع -

الدياسية كاالقترادية في السجتسع بقجر العلع، كعالكة على اتداميا بالسكانة 
االجتسا ية السؤثخة، فإف تأثيخىا في السحيط األياديسي أيبخ كأيثخ تأثيخاأل، نطخاأل لصبيعة 

باب في مجاؿ التعليع العالي، الجسيػر الحؼ فتعخض ليحه الشخبة، كىػ جسيػر الذ
 . 2ألكىي فئة متجاندة ندبياأل كقابليتيا لتغيخ االتجاىات كتعجفليا كتذكيليا

كيقرج بيا إجخاوياأل، العاملػف في الدلظ األياديسي في الجامعات الفلدصيشية في قصاع  -
  دة.

 

 الشخبة اإلعالمية: .ق 
أعػاـ،  7لفة لفتخة ال تقل عغ ىع الخبخاء العاملػف في كساول اإلعالـ الفلدصيشية السخت -

 إلافة إلى السجراء كرؤساء األقداـ كالػحجات في تلظ الػساول.
 

 اإلعالم السقاوم: .3

كيعخفو مرصفى الرػاؼ: ىػ اإلعالـ الحؼ يدبم السعخكة، كيخافقيا كيتابعيا ايسا بعج، 
ل متعجدة، كىػ اإلعالـ الحؼ يعسل على تحصيع الخكح السعشػية للعجك بكل ما لجيو مغ كساو

فػضفيا بذكل فؤدؼ إلى ىجـ معشػيات العجك كفم خصة معجة بذكل علسي كمجركس، تػض  
ايو كل األدكات اإلعالمية تػضيفاأل محدػباأل كدقيقاأل، كيلعب على العامل الشفدي للعجك، كيخلم 

 . 3ألحالة مغ القلم كااللصخاب في الجبية الجاخلية للعجك

                                                           

الػششية: نخبة السجلذ التذخيعي الفلدصيشي الثاني نسػذجا، عسيخ،    الشخبة الدياسية الفلدصيشية  كأثخىا على الػحجة(1
  .13ألص 
  .6عالقة الشخبة األياديسية الشداوية الدعػدية بػساول االعالـ، الخفاعي، ألص  (2)
  .45إدارة اإلعالـ السقاـك زمغ الحخب: فزاوية األقرى حالة عسلية، ثخيا، ألص  (3)
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إلعالمي الحؼ يقاـك الغدك كالعجكاف على األمة بكل كيعخفو الخكاشجؼ بأنو: "الشذا  ا
 ػره، كيػاجو الييسشة كالتبعية كاالختخاؽ، كيقجـ رسالة األمة كقزاياىا ذات العالقة عبخ 

 . 1أل"كساول االتراؿ

كيقرج بو اجخاوياأل كافة كساول اإلعالـ التي تجعع كتؤيج خيار السقاكمة بكل أشكالو 
ع  ػرة كرؤية السقاكمة الفلدصيشية، كمجابية ركاية االحتالؿ الذعبية كالسدلحة، كتدعى لجع

كإعالـ الفراول الفلدصيشية الحخكية كالعدكخية، إلافةأل إلى كساول اإلعالـ السقخبة  "اإلسخاويلي"
 مغ السقاكمة الفلدصيشية.

 األزمات: .4

ىي  بارة عغ خلل مفاجئ نتيجة ألكلاع مزصخبة، تؤدؼ لحجكث تصػرات  يخ 
 . 2ألعل عجـ القجرة على احتػاويا مغ قبل األشخاؼ السعشيةمتػقعة، بف

كيقرج بيا إجخاوياأل، األزمات التي تعخض ليا قصاع  دة بعج فػز حخكة حساس في 
ـ، كما تبعيا مغ حرار مذجد على القصاع؛ كتجا ياتو 2006االنتخابات الفلدصيشية عاـ 

ـ، 2012ـ، ك2008اإلسخاويلية" عاـ " الدياسية كاالقترادية كاالجتسا ية، مخكراأل باالعتجاءات
 ـ.2019ـ، ك ػالأل لجػالت الترعيج الستكخرة حتى العاـ 2014

 

  خامذ عذخ: صعؽبات الجراسة:
واجو الباحث العجيج مؼ الرعؽبات خالل محطات إعجاد ىحه الجراسة، وتانت عمى 

 الشحؽ التالي:
 على كجو التحجفج. قلة السخاجع كاألبحاث التي تشاكلت مػلػع اإلعالـ السقاكـ .1
لع  التجاكب مع  حيفة االستقراء اإللكتخكنية؛ ما دفع الباحث إلى شباعتيا  .2

كتػزيعيا كرقياأل الستكساؿ تعبئة عيشة الجراسة، مغ خالؿ السكاتب كالسؤسدات الدياسية 
 كاإلعالمية كاألياديسية ذات العالقة ما كل  الباحث السديج مغ الػقت كالجيج.

تي اجتاحت قصاع  دة؛ كما كافقيا مغ إعالف لحالة الصػارغ؛ ككق  جاوحة كػركنا ال .3
 السؤسدات التعليسية كالحكػمية كتقييج حخكة األفخاد.

                                                           

  .422-409للسقاكمة، الخكاشجؼ، ألص التخصيط الخيادؼ االستخاتيجي (1)
 .اآلليات، الذعالف -السخاحل -رة األزمات: األسذااد (2)



46

عجـ تجاكب بعس الشخبة في تعبئة  حيفة االستقراء، مثل الشخبة العاملة في ىيئة  .4
 اإلذاعة كالتلفديػف بحجة التحفع على السػلػع.

ت خا ة السقابالت الستعلقة بالشاشقيغ باسع األجشحة الرعػبة في إجخاء بعس السقابال .5
 العدكخية.

 

  سادس عذخ: تقديػ الجراسة:
تع تقديع الجراسة إلى ثالثة فرػؿ، حيث جاء الفرل األكؿ بعشػاف "اإلشار العاـ 
للجراسة" كيتزسغ: أىع الجراسات الدابقة، كاالستجالؿ على السذكلة، كمذكلة الجراسة، كأىسيتيا، 

يا، كتداؤالتيا، كفخكليا، ككحلظ اإلشار الشطخؼ للجراسة، كنػعيا كمشيجيا كأدكاتيا، كأىجاف
كمجتسع الجراسة كعيشتيا، كحجكد الجراسة ك عػباتيا، باإللافة إلى إجخاءات الرجؽ كالثبات، 

 كالسفاهيع اإلجخاوية للجراسة، كتقديسيا.
ؿ األزمات، كاحتػػ على ثالثة أما الفرل الثاني َحَسَل عشػاف: دكر اإلعالـ السقاكـ خال

مباحث، أكليا: تشاكؿ اإلعالـ كاألزمات، كالثاني: تشاكؿ اإلعالـ السقاكـ كمفيػمو، كالسػق  مغ 
، كأ  ، كسساتو، إلافة إلى كضاوفو كمخاحل تصػره، كالثالث ىسيتوالسقاكمة، كنذأة اإلعالـ السقاـك

ة اإلعالـ السقاكـ خالؿ إلدار  األ حياأل زمات، حيث قجـ نسػذجتشاكؿ دكر اإلعالـ السقاـك كاأل
 األزمات.

، كمشاقذتيا كفخكليا نتاو  الجراسة السيجانيةايسا حسل الفرل الجراسي الثالث عشػاف: 
كتع تقديسو إلى ثالثة مباحث؛ تشاكؿ األكؿ عخض لشتاو  الجراسة السيجانية كمشاقذتيا، ايسا 

السبحث الثالث استعخالاأل  تشاكؿ كساتشاكؿ السبحث الثاني عخلاأل الختبار  حة الفخكض، 
 مػجداأل ألبخز الشتاو  التي تػ لت إلييا الجراسة كالتػ يات التي خخجت بيا.



 

 
 
 
 
 

 الفرل الثاني: 
 دور اإلعالم السقاوم خالل األزمات
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 : الفرل الثاني

 األزمات خاللدور اإلعالم السقاوم 

زمات، كقج تع تقديسو إلى ثالثة مباحث فتشاكؿ ىحا الفرل دكر اإلعالـ السقاكـ خالؿ األ
 األزمات كقج تشاكؿ السبحث مفيػـ كأنػاع دراسية، حسل السبحث األكؿ عشػاف اإلعالـ كاألزمات،

، كسا تشاكؿ السبحث أىع الدياسات اإلعالمية الستبعة إلى مخاحل إدارة األزمةكأسبابيا، إلافة 
ـ، تحت أربعة 2019-2006 دة مغ عاـ الحتػاء األزمات، ثع تحجث الباحث عغ أزمات قصاع

عشاكيغ فخ ية ألاألزمات الدياسية، األزمات االقترادية، األزمات االجتسا ية، كأزمة االعتجاءات 
السبحث بالحجفث عغ دكر كساول اإلعالـ خالؿ  انتيىاإلسخاويلية" على قصاع  دة ، ثع "

 األزمات.
، كقج تعخض الباحث إلى في فلدصيغ ايسا حسل السبحث الثاني عشػاف: اإلعالـ السقاكـ

مفيػـ السقاكمة كالسػق  مشيا؛ مسيجاأل للحجفث عغ مفيـػ اإلعالـ السقاكـ، ليشتقل مباشخة للحجفث 
نذأة اإلعالـ السقاكـ، تسييجاأل للحجفث عغ تاريخيا في العالع العخبي كفي ك في مقجمة عغ تاريخ 

ية كالخراوز كالدسات التي تسيد اإلعالـ فلدصيغ بذكل خاص، ثع انتقل الباحث متشاكالأل األىس
، ثع عخض الباحث بذكل العجكافالسقاكـ، إلافةأل إلى كضاو  اإلعالـ السقاكـ قبل كأثشاء كبعج 

مخترخ أبخز ما يسيد مخاحل تصػر اإلعالـ الفلدصيشي السقاـك مشح تأسيذ مشطسة التحخيخ 
  ث عغ كساول اإلعالـ الفلدصيشيحجفـ، ليشيي ىحا السبحث بال2019الفلدصيشية كحتى العاـ 

 السقاكـ.
بيشسا حسل السبحث الثالث كاألخيخ عشػاف: اإلعالـ السقاكـ كاألزمات، كتشاكؿ التخصيط 

، كعالقة كساول اإلعالـ السقاكـ مع كسا ول اإلعالـ األخخػ خالؿ لبخام  اإلعالـ السقاـك
، ثع السبحث ، ثع تشاكؿاألزمات قجـ نسػذجاأل إلدارة اإلعالـ السقاـك  استخاتيجية اإلعالـ السقاـك

بات التي تػاجو اإلعالـ تحجث عغ التحجيات كالرعػ  كأخيخاأل العجكاف على القصاع،  خالؿ
 السقاكـ.
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  :السبحث األول

 اإلعالم واألزمات
تجحب األزمات اىتساـ كساول اإلعالـ، كسا تجحب األزمات الجسيػر إلى كساول اإلعالـ، 

يقػـ بجكر كسيصي بيشيسا، بحيث يقػـ بسياـ تقجيع السعلػمات كشخح بالتالي فإف اإلعالـ 
، كلفيع شبيعة ىحه العالقة تع تشاكؿ ىحا  1ألاألحجاث كتخ يف التػتخ كالسداعجة في تقجيع الحلػؿ

 السبحث:

 أولا: األزمات ومفيؽميا:

جراسات ، حيث كانت بجاية إجخاء األبحاث كالاأل االىتساـ بيحا الحقل السعخفي متأخخ  جاء
العلسية في ىحا السجاؿ في ستيشات القخف العذخيغ، كيخػ الكثيخكف أف ىحا الحقل ما زاؿ فتدع 
بالغسػض كعجـ االتداؽ، فسا زاؿ ىشاؾ خلط في السفاهيع بيغ مرصلح األزمة مغ جية، كبيغ 
مرصلحات عجفجة، كالسذكلة كالكارثة كالتيجفج، كفي كثيخ مغ األحياف فتع استخجاـ ىحه 

، كيعتقج الباحث أف األزمات ىي ضاىخة  2ألرصلحات بسعشى األزمة في خلط كالح للسفاهيعالس
يسكغ أف تتعخض ليا أؼ مؤسدة أك مجتسع تحخفو عغ مداره الصبيعي للعسل، كمغ ىحا 

 السشصلم تع دراسة األزمات مغ حيث السفيـػ كاألسباب كالخراوز.

 مفيؽم األزمة: .1

ة نطخاأل لرعػبة حرخ السقرػد بيا كالصبيعة الذسػلية تتعجد التعاريف حػؿ مفيـػ األزم
للسرصلح كمجاالت استخجامو، إلافة إلى السشطػر الحؼ فشطخ بو كل مجاؿ إلى مفيـػ 

 . 3ألاألزمة، كىحا التشػع كالتعجد في السفاهيع ال فشفي تكامليا كتػافقيا
 ويسكؼ تعخيف األزمة مؼ عجة مجالت تاآلتي:

ىي تػق  األحجاث كالصخاب العادات مسا يدتلـد التعبيخ الدخيع  مؼ الشاحية الجتساعية:
 . 1ألإلعادة التػازف، كلتكػيغ عادات ججفجة أيثخ مالءمة

                                                           

  .67االعالـ كاألزمات، خزػر، ألص  (1)
  .13إدارة األزمات، أبػ فارة، ألص (2)
  .7االعالـ كاألزمات، خزػر ألص  (3)
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حالة أك مذكلة تأخح أبعاد الشطاـ الدياسي كتدتجعي اتخاذ قخار  األزمة مؼ الشاحية الدياسية:
نطامياأل أك اجتسا ياأل أك اقترادياأل أك  لسػاجية التحجؼ الحؼ تسثلو سػاءأل كاف إدارياأل، أك سياسياأل أك

 .  2ألثقااياأل 
تعشي انقصاع في مدار الشسػ االقترادؼ حتى انخفاض اإلنتاج أك  مؼ الشاحية القترادية:

 . 3ألعشجما يكػف الشسػ الفعلي أقل مغ الشسػ االحتساليزيادة تكجسو، ك 
داخل السؤسدة، كأثخ ذلظ على : نػعاأل مغ التػتخ كالحيخة لجػ السدئػلية مؼ الشاحية اإلدارية

الجػانب اإلدارية كأداء العامليغ، ككياف السؤسدة كاستخاتيجية بقاويا، كعالقتيا بالجسيػر 
 . 4ألعلييا طكاألىجاؼ التي تختب

بأنيا حالة شاروة أك حجث مفاجئ فؤدؼ إلى اإلخالؿ بالشطاـ الستبع في يعخفيا فميبذ: يسا 
دي ليا كيتصلب مشيا تحخكاأل سخيعاأل كاىتساماأل فػرياأل، كبحلظ السشصقة، مسا يزع  السخكد التشاف

يسكغ ترشيف أؼ حجث بأنو أزمة، اعتساداأل على درجة الخلل الحؼ فتخكو ىحا الحجث في سيخ 
 . 5ألالعسل االعتيادؼ للسشطسة

 . 6ألبأنيا فتخة حخجة أك حالة  يخ مدتقخة تشتطخ تجخالأل أك تغييخاأل فػرياأل  ويعخفيا رضا رضؽان:

 ).7ألىي نسط معيغ مغ السذكالت أك السػاق  التي فتعخض ليا فخد أك أسخة أك جساعة :ألزمةا
 مفيؽم إدارة األزمة:  .2

ككانت مطيخألا مغ مطاىخ التعامل  ،إدارة األزمات مدألة قاوسة بحج ذاتيا مشح القجـ
حجؼ الصبيعة أك بت وَ ػبِ بعج أف جُ  ؛اإلنداني مع السػاق  الصاروة أك الحخجة التي كاجييا اإلنداف

  يخه مغ البذخ.
بخاعة  :تدسيات أخخػ مثلبت فَ خِ كإنسا عُ  ،إدارة األزمات باسع حيشئحٍ عخؼ كلع تكغ تُ  

ككانت ىحه السسارسة ىي السحظ الحقيقي لقجرة اإلنداف على مػاجية  ،القيادة، أك حدغ اإلدارة

                                                                                                                                                                     

  .13ألص  إدارة األزمات كالكػارث: مخاشخ العػلسة كاإلرىاب الجكلي، ليػة، (1)
  .13إدارة األزمات كالكػارث: مخاشخ العػلسة كاإلرىاب الجكلي، عليػة، ألص  (2)
  .51ميارات إدارة االزمات، ىالؿ، ألص (3)
  .31استخاتيجيات إدارة األزمات كالكػارث، الديج، ألص (4)
(5) Norman Phelps: setting up A Crisis Recovery Plan. Journal of Business Strategy, Vol. 

6. No. 4. 1986.P.6.  
  .44األمغ كالحياة، رلػاف، ألص  (6)

)7( Seeger  ،M. W.؛Sellnow  ،T. L.؛Ulmer  ،R. R. (1998). "Communication, organization, 
275.–21: 231 Communication Yearbook. and crisis". 
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ة، كتدتفّد قجراتو على األزمات كالتعامل مع السػاق  الحخجة بسا تفجخه مغ شاقات إبجا ي
 .االبتكار

فزل الشتاو  السسكشة، بسا أفالسفيػـ البديط إلدارة الذيء، ىػ التعامل معو للػ ػؿ إلى 
 يحقم مرالح القاوع باإلدارة.

"التعامل مع عشا خ مػق  األزمة باستخجاـ مدي  مغ  :تعشي فإن إدارة األزمةكمغ ىشا 
كيحافع على مرالحيا  ،بسا يحقم أىجاؼ الجكلة –الزا صة كالتػايقية  –أدكات السداكمة 

ا  بارة عغ "محاكلة لتصبيم مجسػعة مغ اإلجخاءات كالقػاعج كاألسذ  الػششية. كىي أيزأل
السبتكخة، تتجاكز األشكاؿ التشطيسية السألػفة كأساليب اإلدارة الخكتيشية الستعارؼ علييا، كذلظ 

 .(1)جيييا كفقألا لسرلحة الجكلةع فييا كتػ بيجؼ الديصخة على األزمة كالتحك  
 كقج أ بح مػلػع إدارة األزمات على رأس السػلػعات الحيػية في العالع مشح العاـ

كاألزمة الكػبية، كتكسغ أىسية ىحا الحجث في ترخيح كزيخ الجفاع األميخكي ركبخت  ـ1962
كإنسا فشبغي أف نتحجث عغ  االستخاتيجية،لغ فجكر الحجفث بعج اآلف عغ اإلدارة  :مكشسارا بقػلو

 ألإدارة األزمات .
بتكلفة مقبػلة، "العسل على تجشب تحّػؿ الشداع إلى  خاع شامل،  إذاا إدارة األزمات تعشي:

 .(2)ال تتزسغ التزحية بسرلحة أك قيسة جػىخية"
الديئة كالتخصيط ليا كالشطخ إلى الكػارث ىي إدارة تتعلم بتػقع األحجاث  وإدارة األزمات:

كالتعاشي معيا كسا ىػ الحاؿ مع الفخص، إذ أنو في األ لب فشجع عغ األزمة فخص كسا فشجع 
عشيا تيجفجات، كفي كثيخ مغ األحياف فشجع عغ األزمة فخص ال يسكغ أف تتػفخ في أؼ ضخكؼ 

 ة نادرة يطيخ فييا القادة أخخػ، كتعسل األزمة على إيجاد بيئة عسل مزغػشة، كتقجـ فخ 
 . 3ألكالعاملػف الستسيدكف الحفغ ما كانػا ليطيخكا في ضخكؼ أخخػ 

 الباحث أف جسيع التعخيفات تخكد على إدارة السقجرات السادية كالصاقات البذخية كيالحع
 للخخكج مغ األزمة بأقل الخداوخ، كتحقيم أفزل الشتاو . بذكل كبيخ،

                                                           

 .)2 -1، حّساد، ألص الشسػذج االستخاتيجي األميخكي في إدارة األزمات الجكلية 1
 .)29إدارة األزمات، الذعالف،  ألص 2
  .23إدارة األزمات، أبػ فارة، ألص 3

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8B%D8%A7#_ftn2
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8B%D8%A7#_ftn3
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 : أنؽاع األزمات:ثانياا 

 ؼ ترشيف األزمات إلى أنؽاع عجيجة بشاءا عمى معاييخ عجة:يسك

 :(1)ترشيف األزمات وفقاا لألسباب الشاتجة عشيا .1
كىػ حجث مفاجئ يريب الشطاـ الدياسي في الجكلة،  أزمات ذات طابع سياسي: .أ 

، كأزمة االنقداـ  2ألكيعخض الحياة الدياسية للخصخ بفعل أسباب داخلية أك خارجية
لي، كاالنقالبات العدكخية في الجكؿ العخبية، كالحخكب كالرخاعات الفلدصيشي الجاخ

 السدلحة.
بالخ ع مغ أف األزمات االجتسا ية داخلية اال أنيا تعخض أزمات ذات طابع اجتساعي:  .ب 

البالد إلى تجخالت خارجية مسا فشعكذ على تشسية كاستقخار السجتسع، كالسطاىخات، 
لصاو ية، كانتذار الفداد كالجخيسة السشطسة، كالتسخد، كالدخط الذعبي كالرخاعات ا

 . 3ألكتعاشي السخجرات
 يالذاوعات كاالنتقادات كالذكاكؼ كفقجاف معلػمات حداسة.أزمات ذات طابع إعالمي:  .ج 
كىي الصخاب مفاجئ يصخأ على التػازف االقتراد في أزمات ذات طابع اقترادي:  .د 

يالحرار االقترادؼ  ، 4ألاليةالجكلة كيؤدؼ إلى خلل في اإلنتاج كنقز السػارد الس
 كزيادة ندبة البصالة كالفقخ كتجني مدتػػ الجخل.

كىي األزمات الشاتجة عغ انتذار األمخاض كاألكبئة، كتريب  أزمات ذات طابع صحي: .ه 
الشاس بحالة مغ الخػؼ كالقلم نتيجة لع  الخجمات الرحية، مثل انتذار مخض 

 . 5ألانفلػندا الصيػر تالىا انفلػندا الخشازيخ
 ياألخصاء في اإلدارة كاإلنتاج كالترشيع.أزمات ذات طابع فشي )ميشي(:  .و 
يالدالزؿ كاألعا يخ كاالنفجارات البخكانية التي تدبب خداوخ مادية كؽراث طبيعية:  .ز 

 كبذخية فادحة.
يتدخب اإلشعاعات كالغازات الدامة مغ مفاعل تذخنػبل كالتي أدت كؽارث صشاعية:  .ح 

 لسقتل اآلالؼ.

                                                           

  .170-169إدارة العالقات العامة بيغ اإلدارة االستخاتيجية كإدارة األزمات، عجػة، ألص  (1)
  .17ادارة األزمات: استخاتيجية السػاجية، الخكيلي، ألص (2)
  .18-17ية السػاجية، الخكيلي، ألصادارة األزمات: استخاتيج (3)
  .19السخجع الدابم، ألص (4)
  .20-19السخجع نفدو، ألص (5)
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 :(1)زمات وفقاا لمسعيار الدمشيترشيف األ  .2
كىي التي تحجث بذكل  يخ متػقع، كتتصلب ىحه األزمات العسل األزمات السفاجئة:  .أ 

بذكل جساعي قاوع على التشبؤ باألحجاث  يخ الستػقعة ألزمات محتسلة الحجكث محققاأل 
 بحلظ مفيـػ التخصيط الػقاوي القاوع على اإلعجاد السدبم.

كيقرج بيا األزمات التي تدبقيا مقجمات تشحر السحدؽسة: األزمات ذات السقجمات  .ب 
 بػقػعيا، كإ الؽ السعابخ، كىجػـ كساول اإلعالـ، كاإللخابات كاالحتجاجات.

كىي األزمات التي تستج كقج تدتسخ لذيػر كسشػات بالخ ع مغ بحؿ األزمات السدمشة:  .ج 
حية كإندانية الجيج لحليا، مثل: أزمة الحرار على  دة كما تبعيا مغ أزمات  

 كاقترادية.
 :(2)كسا يسكؼ ترشيف األزمات وفقاا لجرجة الذجة إلى .3

 

ىي األزمات التي يكػف تأثيخىا على البيئة الجاخلية كالخارجية تأثيخاأل األزمات الخفيفة:    .أ 
محجكداأل، كيكػف مغ الديل التعاشي مع األزمة كإدارتيا كعالجيا برػرة سخيعة بعج 

 حقيقية.التعخؼ على أسبابيا ال
 

ىي أزمات بالغة الذجة كالخصػرة، كبكػف تأثيخىا على السشطسة تأثيخاأل األزمات العشيفة:  .ب 
عشيفاأل، كىي تؤثخ على كل مكػنات كمدتػيات السشطسة، كيرعب على السشطسة إدارة 
األزمة إال مغ خالؿ التخكيد على إفقاد األزمة لقػة الجفع الخا ة بيا، كالعسل على 

تشاسبو، كيسكغ ليحا الشػع مغ  ةيا، كالتعامل مع كل جدء باستخاتيجيتجدوتيا كتفتيت
كديسػمة السشطسة، إذا لع تشجح في التعامل مع األزمة  ةاألزمات أف فؤثخ على استسخاري

 كإدارتيا بذكل ناجح.
 

كىشاؾ أيزاأل معافيخ أخخػ لترشيف األزمات كالسدتػػ السحلي، كالػلع العاـ، كمغ  
ث الذجة، كمغ حيث القصاع، كمغ حيث الشطع كالييكلية، ك يخىا مغ حيث العسم، كمغ حي

 السعافيخ.
 
 

                                                           

  .174-173  إدارة العالقات العامة بيغ اإلدارة االستخاتيجية كإدارة األزمات، عجػة، ألص (1
  .100-99إدارة األزمات، أبػ فارة، ألص (2)
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 :(1): مخاحل إدارة األزمةثالثاا 

مغ الػاجب على العامليغ في مجاؿ اإلعالـ السقاكـ كمتخحؼ القخار ايو، معخفة السخاحل 
ا بذكل التي تسخ بيا األزمة، كػف أف التذخيز الرحيح لألزمة يداعج في عالجيا كادارتي

 سليع، كاألزمة تسخ بثالثة مخاحل كىي:
كتتزسغ ىحه السخحلة اإلجخاءات الػقاوية كافة التي تعسل على مخحمة ما قبل األزمة:  .1

 تالفي حجكث األزمة.
كتتزسغ اإلجخاءات كالتجابيخ كافة التي تيجؼ لتخ يف مغ مخحمة التعامل مع األزمة:  .2

 التخ يف مغ حجة األزمة ك ػالأل عالجيا.
كتتزسغ ىحه السخحلة اإلجخاءات كالتجابيخ كافة؛ التي تعسل على  حمة ما بعج األزمة:مخ  .3

إعادة التكيف كالعػدة إلى الحالة الصبيعية مغ خالؿ متابعة الجػانب الشفدية كالدلػكية 
 كالسالية كالتشطيسية كافة.

 

 م:2019 -م2006أزمات قطاع غدة مشح العام : رابعاا 

اقترادية كاجتسا ية كإندانية  عبة؛ بفعل الحرار  يعاني قصاع  دة أكلاعألا
ـ عقب 2006، كالحؼ بجأ فعليألا في فشافخ/يانػف الثاني مغ العاـ  2أل"اإلسخاويلي" السفخكض عليو

فػز حخكة حساس في االنتخابات التذخيعية الفلدصيشية، كبعجىا أسخ الجشجؼ الرييػني جلعاد 
التي  قج أشتج الحرار كبلغ أشجه بعج سيصخة الحكػمةشاليط في حديخاف/ فػنيػ في ذات العاـ، ك 

،  3ألتجفخىا حخكة حساس عدكخياأل على القصاع، كما تبعيا مغ أزمات سياسية كاقترادية كإندانية
كالسعجات الصبية، كشح الػقػد،  نتيجة إل الؽ السعابخ كتقييج حخكة الدكاف، كنقػز األدكية

 دكف إعادة بشاء أك حالتد البشاء األساسية، كالتي دخػؿ مػا إلافة إلى القيػد السفخكلة على
خالؿ  إ الح اآلالؼ مغ السشازؿ كالسجارس كالسدتذ يات كمحصة تػليج الصاقة التي تزخرت

لجسيع مشافح القصاع،  إل الؽ شبو تاـ على القصاع؛ كسا أدػ الحرػار اإلسخاويلية"اليجسات "
ا مذجد اإلسخاويلي" "االحتالؿفخض يحيػث  حخكة األفخاد كالبزاوع مػغ كإلى القصاع،  ة علىقيػدأل

 .  4ألمغ السشتجات الغحاوية كالػقػد كالدلع اليػمية كتدسح بجخػؿ كسيات محجكدة
                                                           

حكػمية في محافطات  دة كعالقتيا بالتخصيط االستخاتيجي، عبج العاؿ، أساليب إدارة األزمات لجػ مجفخؼ السجارس ال (1)
  .31ألص
  .109حرار  دة.. الػاقع كاألبعاد كالتجا يات، أبػ شسالة، ألص (2)
  111السخجع الدابم، ألص (3)
 ـ.02/02/2020عاماأل مغ الحرار، السخ ج األكركمتػسصي لحقػؽ االنداف، تاريخ االشالع:  12قصاع  دة  (4)
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كحاؿ دكف سفخ  ،كمشع الحرار الكثيخ مغ السخلى مغ تلقي العالج السشاسب في الخارج
 ثقااية في الخارج. السئات مغ الصلبة لاللتحاؽ بجامعاٍت أك بخام  تعليسية أك بخام  

قػة محتلة حدػب القانػف الجكلي بالخ ع مػغ "اندػحابيا" مغ  دة عاـ  "إسخاويل"كتبقى 
نيا ال تداؿ تدػيصخ على الجدء األيبخ كاألىع مػغ شؤكف القصاع بسا ايو حخكة إـ، حيػث 2005

ة، باإللافة إلى األفخاد، كتدػجيل الدكاف، كشػبكات التػا ل، كالحجكد البخية كالبحخية كالجػي
 . 1ألجػانػب أخػخػ عجة تذػسل الحياة اليػمية كالبشية التحتية

الفلدصيشي خلفت العجفج مغ األزمات الدياسية كاالجتسا ية  يسا أف أحجاث االنقداـ
 كاالقترادية، كبشاءأل على ما تقجـ يسكغ تقديع األزمات التي فتعخض ليا القصاع إلى ما فلي:

 األزمات الدياسية: .1
 رار الدياسي لحختة حساس بعج تدمسيا الحكػ: الح .أ 

عسل االحتالؿ "اإلسخاويلي" على التخكي  اإلعالمي الجكلي، للتخكي  على أف حساس 
حخكة إرىابية فشبغي على الجسيع محاربتيا، كسا عسل على حذج األنطسة العخبية خا ة 

حساس في  دة تيجد كجػدىع  السحيصة بو لجبيتو، مقشعاأل إياىا أف التسجد اإلسالمي كنجاح تجخبة
أمػاؿ للحخكة في  ةكتجسيج أي ،في إدارة أنطستيع، محاكالأل الحج مغ الجعع السالي لقصاع  دة

كتفاقع األزمات  ،البشػؾ العالسية السختلفة، مسا انعكذ سلباأل على إدارة حخكة حساس للقصاع
 . 2ألاالقترادية كاإلندانية

 أزمة النقدام الفمدطيشي: .ب 
ـ، بعج جػالت مغ القتاؿ 2007حساس على قصاع  دة في حديخاف/ فػنيػ  سيصخت حخكة

الجاخلي مع حخكة فتح، ليبجأ بعجىا سلدلة مغ حلقات االنقداـ الفلدصيشي بيغ الدلصة 
، ايسا أ جرت الدلصة  3ألالفلدصيشية القاوسة في الزفة الغخبية كإدارة حخكة حساس في قصاع  دة

ستشكاؼ، كنتيجة للفخاغ الكبيخ الحؼ أحجثو ىحا القخار في السؤسدات سػضفييا كافة بااللتعليساتيا 
باب التصػع  في السؤسدات الرحية كالتعليسية كاألمشية   دة في حكػمةالالحكػمية، فتحت 

                                                           

   السخجع الدابم.(1
  .115حرار  دة.. الػاقع كاألبعاد كالتجا يات، أبػ شسالة، ألص (2)
ـ، األمع الستحجة مكتب 2017حديخاف/فػنيػ  -تبعات االنقداـ الفلدصيشي على الشػاحي اإلندانية في قصاع  دة   (3)

 ـ،23/07/2017ـ، تاريخ الشذخ: 07/03/2020تشديم الذئػف اإلندانية، تاريخ االشالع: 
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الؼ مغ السػضفيغ في السؤسدات كقج استصاعت تجاكز ىحه السخحلة بعج تثبيت اآل ،يافة
لية التجخل إلنياء أزمة االنقداـ إال أف ىحه السحاكالت الحكػمية، ايسا حاكلت جيات عخبية كدك 

 بالفذل.جسيعيا باءت 
ـ فتقالى 2014كقج أثخ االنقداـ الفلدصيشي على مختل  مجاالت الحياة، فسشح عاـ 

على أقل مغ نر  ركاتبيع  ؛ 1ألمػضفاأل  40500عغ حالياأل مػضفػ حساس الحؼ فديج عجدىع 
اتخح الخويذ محسػد  باس سلدلة مغ اإلجخاءات  ـ2017كبذكل  يخ مشتطع، كفي العاـ 

 62000، كالبالغ عجدىع  2ألشالت مجسل مػضفي الدلصة في القصاع ؛العقابية تجاه قصاع  دة
 %.50-30مػضفاأل، حيث تع اقتصاع ما ندبتو 

ايسا شالت الخالفات الجػانب اإلندانية التي تسذ حاجات السػاشغ األساسية، ال سيسا  
ل الػقػد لسحصة تػليج كيخباء قصاع  دة كالزخاوب السفخكلة عليو، كقج أدت مشيا أزمة تسػي

إلى تقػيس أداء محصة تػليج الكيخباء الػحيجة في  دة، حيث تع إ القيا بذكل متكخر، مسا 
 .  3ألألقى بطاللو على الخجمات الرحية كالخجماتية كاالقترادية كاإلندانية كافة في القصاع

 :(4)الفمدطيشي السؽحجغياب السذخوع الؽطشي  .ج 
يعاني السذخكع الػششي أزمات حقيقية متسثلة في تخاجع دكر السؤسدات الخسسية 
الفلدصيشية، كغياب دكر مشطسة التحخيخ الفلدصيشية كانعجاـ تأثيخىا كفاعليتيا، نطخاأل لييسشة كانفخاد 

جتسع عليو يُ فريل كاحج برشاعة القخار الفلدصيشي، كعجـ االتفاؽ على بخنام  كششي مػحج 
 الكل الفلدصيشي، في ضل حالة مغ التجاذب كالذج بيغ تيارؼ السقاكمة كالتدػية.

التفخد كالييسشة في إدارة السذخكع الػششي الفلدصيشي عقجت قيادة مشطسة  تكفي سياقا
ـ، في ضل مقاشعة كاسعة مغ 2018بخيل إالتحخيخ الفلدصيشية السجلذ الػششي في نيداف/ 

حساس كالجياد اإلسالمي، ايسا تابعت الدلصة عقػباتيا على القصاع،  عزىكازنة أبخ  فراول
ـ، كسط استيجاف فراولي 2018كقامت بحل السجلذ التذخيعي في كانػف األكؿ/ ديدسبخ 

                                                           

   كزارة السالية، بيانات  يخ مشذػرة.(1
 ـ.07/03/2020االجخاءات العقابية بحم  دة، إلى أفغ؟. بػابة اليجؼ اإلخبارية، جاد هللا، تاريخ االشالع:  (2)
ـ، األمع الستحجة مكتب 2017حديخاف/فػنيػ  -تبعات االنقداـ الفلدصيشي على الشػاحي اإلندانية في قصاع  دة  (3)
 ـ.23/07/2017ـ، تاريخ الشذخ: 07/03/2020م الذئػف اإلندانية، تاريخ االشالع: تشدي
ـ، مخكد الديتػف للجراسات كاالستذارات، عغ الجياز 2019-2018أبخز نتاو  التقخيخ االستخاتيجي الفلدصيشي  (4)

  .5-4السخكدؼ لقحراء الفلدصيشي، ألص
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/ مارس ما زاد األزمة الجاخلية الدياسية آذارحكػمة فتحاكية في  تذكيل تالىاكشعبي كاسع، 
 خام  مػحجة لحساية السذخكع الػششي مغ التيػيج ك فة القخف.تعقيجاأل، كحاؿ دكف التػافم على ب

ـ مع 2018ـ ك2015بػق  التشديم األمشي في  األ بالخ ع أف السجلذ السخكدؼ أ جر قخار 
ـ كق  العسل 2019االحتالؿ "اإلسخاويلي"، كبالخ ع مغ أف الخويذ  باس أعلغ في تسػز/ فػليػ 

لتشديم ال فداؿ قاوساأل، علساأل أف الػاليات الستحجة أكقفت ال أف اإباالتفاقيات السػقعة مع الكياف، 
 61ال أنيا أبقت دعع األجيدة األمشية للدلصة بسبلغ إيل أشكاؿ الجعع للدلصة الفلدصيشية، 

في أيار/ مافػ  اإلسخاويلية"مليػف دكالر لسػا لة التشديم األمشي مع الكياف، كتذيخ التقاريخ "
 العسليات الفجاوية لج االحتالؿ. % مغ40 ـ أف الدلصة أحبصت2019

إال أف ذلظ لع ـ، دار حجفث إيجابي حػؿ انتخابات السجلذ التذخيعي، 2019كفي نياية 
 يحجث حتى  جكر الجراسة.

 

 أزمة العتخاف بالقجس عاصسة لمكيان "اإلسخائيمي" ونقل الدفارة األمخيكية إلييا:  .د 

امب االعتخاؼ بالقجس عا سة للكياف أعلغ رويذ الػاليات الستحجة األمخيكية دكنلج تخ 
بتصبيم ىحا اإلعالف بشقل سفارتو إلى القجس في قاـ ـ، ثع 06/12/2017"اإلسخاويلي" بتاريخ 

ـ، في تحٍج كالح لسذاعخ الفلدصيشييغ كلارباأل بحلظ التفاىسات كالقخارات 15/05/2018
ل السجفشة عبخ تػفيخ  صاء لحدع مدتقب جيػده االحتالؿ "اإلسخاويلي"الجكلية كافة، كقج لاع  

دكلي  يخ مدبػؽ، ايسا قابل ذلظ تحخكات شعبية مقجسية كفلدصيشية كعخبية كإسالمية لسػاجية 
ىحه السحاكالت كمشعيا مغ التحقم، كحتى اآلف فذل االحتالؿ "اإلسخاويلي" كالػاليات الستحجة في 

التي تحيم بالقجس  السخاشخ ال أف ىحا لع فش ِ إلحرػؿ على  صاء دكلي لجخاءتيسا، ا
 . 1ألكمدتقبليا

  األزمات القترادية: .2
 ما فلي:التي تعاني مشيا محافطات  دة كمغ أىع األزمات االقترادية 

 الفقخ والبطالة: .أ 

شخز في الخبع  334,100سشة فأيثخ  15بلغ عجد العاشليغ عغ العسل مغ سغ 
شخز في  117,000ك ،شخز في قصاع  دة 217,100، بػاقع 2019الثالث مغ العاـ 

ما فداؿ أف التفاكت كبيخاأل في معجؿ البصالة بيغ الزفة  وأن إلى الزفة الغخبية، كىحا يذيخ
                                                           

ـ، مخكد الديتػف للجراسات كاالستذارات، عغ الجياز 2019-2018  أبخز نتاو  التقخيخ االستخاتيجي الفلدصيشي (1
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٪ في الزفة الغخبية، 13 ػ٪ في قصاع  دة مقارنة ب45الغخبية كقصاع  دة، حيث بلغ السعجؿ 
٪ للحكػر في 20% مقابل 42أما على مدتػػ الجشذ فقج بلغ معجؿ البصالة لقناث 

ـ، 2019، ايسا جاء في تقخيخ خاص بػزارة التشسية االجتسا ية في  دة نياية العاـ  1ألفلدصيغ
% مغ سكاف القصاع  يخ آمشيغ  حاوياأل، 70%، كأف 75أف ندبة الفقخ كالبصالة ك لت إلى 

أف ندبة الفقخ في  دة ىي األعلى على مدتػػ العالع، كأف الجيػد التي تبحليا  إلى مذيخةأل 
% مغ االحتياجات األساسية 50ية كالجكلية كالسحلية ال تفي إال بحػالي السؤسدات الحكػم

 ،نتيجة لحلظ حاكؿ السئات مغ الذباب الفلدصيشي التفكيخ بخكػب سفغ السػت ؛ (2الفقيخةلألسخ 
 جَ قَ فَ كاليجخة إلى الجكؿ األكربية للبحث عغ فخص عسل، ايسا فذلت الكثيخ مغ ىحه الخحل، كَ 

 . 3ألع قبل الػ ػؿ إلى أكركباعذخات الذباب أركاحي
ح للريادفغ بسسارسة حخية الريج في السشاشم السخررة بسػجب اتفاقية سدككحلظ ال ي

 . 4ألكا ابتيع كقتليع كاعتقاليع ؛استيجافيع بذكل مباشخمالحقتيع ك أكسلػ، باإللافة إلى 
در ال كيججر اإلشارة إلى أف إفخادات الدلصة الفلدصيشية تعتسج بذكل أساسي على مرا

% مغ 84.3ـ ما ندبتو 2018تتحكع بيا، حيث تقجر إفخادات السقا ة كالسشح الجكلية في سشة 
حجع اإلفخادات، كىػ ما يذكل أدكات لغط ىاولة بأفجؼ العجك كالجكؿ السشاحة، التي تقجـ كفم 

 . 5ألشخك  أمشية كسياسية تتعلم بالقخار الفلدصيشي
 

 غالق السعابخ: إ .ب 

ديصخ علييا االحتالؿ "اإلسخاويلي" مغلقة باستثشاء معبخ كـخ أبػ جسيع السعابخ التي ي
 ،سالع السخرز للبزاوع، إلافة إلى معبخ رفح البخؼ الحؼ تتحكع بو الدلصات السرخية

بذخك  كقيػد  ارمة بعج أف كاف  ـ؛2018ح أماـ السدافخيغ الفلدصيشييغ خالؿ عاـ تِ كالحؼ فُ 

                                                           

 ـ.05/03/2020ـ، الجياز السخكدؼ لقحراء الفلدصيشي، تاريخ االشالع: 2019مدح القػػ العاملة للخبع الثالث  (1)
، دنيا الػشغ، تاريخ االشالع: "السي للقزاء على الفقخاليـػ الع"بياف  ادر عغ كزارة التشسية االجتسا ية بسشاسبة  (2)
 ـ.04/03/2020
الغخؽ أك الفقجاف.. مريخ شباب  دة السيجخيغ ب "قػارب السػت"، الشجاح االخبارؼ، الخالجؼ، تاريخ االشالع:  (3)
 ـ.04/03/2020
ـ، 07/03/2020ية، تاريخ االشالع: قصاع  دة األثخ اإلنداني للحرار. األمع الستحجة مكتب تشديم الذئػف اإلندان (4)

 ـ.21/12/2017تاريخ الشذخ: 
ـ، مخكد الديتػف للجراسات كاالستذارات، عغ الجياز 2019-2018أبخز نتاو  التقخيخ االستخاتيجي الفلدصيشي  (5)
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ف، جخت تحديشات على ـ كحتى اآل2019، كخالؿ العاـ  1أل2017بذكل شبو تاـ في عاـ  األ مغلق
 عسل معبخ رفح، نتيجة لتفاىسات جخت بعج لغػشات مديخات العػدة ككدخ الحرار.

 أزمة انقطاع التيار الكيخبائي:  .ج 

غزة تأسدت شخكة لتػزيع الصاقة الكيخباوية بسػجب قخار رواسي في عاـ  كهرباء
ـ، بالتعاكف مع البلجيات كالسجالذ السحلية، على أف تكػف حكػمية كملكاأل لدلصة الصاقة 1998

 .الفلدصيشية، كتقع في مخيع الشريخات كسط القصاع
سخاويلي" لسحصة في أعقاب قر  االحتالؿ "اإل ؛بجاية أزمة ُشح كيخباء  دةحجثت ك 

، بجافع االنتقاـ مغ خص  ـ2006مغ فػنيػ/حديخاف  28القصاع، في الػفي التػليج الػحيجة 
جلعاد شاليط، حيث دمخت شاوخاتيا السحػالت الدتة لسحصة الكيخباء في  الجشجؼ "اإلسخاويلي"

  .السجفشة
محصة التػليج، كاف سببألا في تػق  االتحاد   يخ أف االنقداـ الفلدصيشي الحؼ تبع قر 

كدفع قيسة الػقػد الالـز لتذغيليا، بصلب مغ رويذ  ،األكركبي عغ دعع قصاع الكيخباء في  دة
 كزراء حكػمة راـ هللا سالـ اياض آف ذاؾ.

على شخاء الػقػد لسحصة التػليج بقصاع  دة،  ضرٌبة"البلو"ايسا فخلت حكػمة راـ هللا 
 . 2ألمليػف شيكل شيخياأل  30كترل إلى 

كتدببت أزمة الكيخباء الشاتجة عػغ نقػز الػقػد بػقػ  أك إعاقة تقجيع الخجمات األساسية 
، كتعاني مدتذ يات القصاع مغ كالرحةكالتعليع  الرحي كالرخؼ لدكاف القصاع كالسياه

انقصاع التيار الكيخباوي، إلى جانػب نقػز الػقػد الالـز لتذغيل السػلجات الكيخباوية كبجفل عػغ 
 محصة تػليج الكيخباء التي تتػق  عغ العسل كليألا مخات عجة خالؿ العاـ. 

لرغيخة عغ تػفيخ مػلجات كيخباوية مغ ناحية أخخػ، يعجد معطع مالكي الذخكات ا
 البعسككقػد كاٍؼ لتذغيل اآلالت كالسعجات خالؿ فتخات انقصاع التيار الكيخباوي، مسا فجفع 

 مشيع إلى إ الؽ الذخكات أك إيقاؼ السذاريع بدػبب الخدارات التي فتكبجىا معطسيع، ككحلظ
بفعل استسخار  ؛هالسيا في% مغ سكاف قصاع  دة محخكميغ مغ الحرػؿ على حقيع 30

 . 3ألانقصاع التيار الكيخباء

                                                           

 ـ.02/02/2020داف، تاريخ االشالع: عاماأل مغ الحرار، السخ ج األكركمتػسصي لحقػؽ االن 12قصاع  دة  (1)
 16ـ، تاريخ الشذخ 04/03/2020شخكة كيخباء  دة تاريخ مغ التعثخ، العخبي الججفج، عػيز،  تاريخ االشالع :  (2)

 .2017أبخيل 
 ـ.02/02/2020عاماأل مغ الحرار، السخ ج األكركمتػسصي لحقػؽ االنداف، تاريخ االشالع:  12قصاع  دة  (3)

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/c543ef49-2d22-4882-8226-8982b81f930d
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/c543ef49-2d22-4882-8226-8982b81f930d
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/bbab8f3b-dc88-4320-a86b-87f7ed3f6876
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 تحبحب حختة الستيخاد والترجيخ والعسال في األراضي الفمدطيشية السحتمة: أزمة  .د 
فييسغ االحتالؿ "اإلسخاويلي" على التبادؿ التجارؼ الخارجي للدلصة الفلدصيشية،  -

سشة  مليػف دكالر 3632حيث بلغ حجع استيخادىا مغ االحتالؿ "اإلسخاويلي" 
مليػف دكالر،  6540% مغ مجسل كارداتيا البالغة 55.5ـ، أؼ ما ندبتو 2018

% 83.7مليػف دكالر بشدبة  967"اإلسخاويلي"  االحتالؿبيشسا بلغ ح  الترجفخ إلى 
 . 1ألمليػف دكالر 1156مغ  ادرات الدلصة البالغة 

اوع مع يعتبخ معبخ كـخ أبػ سالع السعبخ التجارؼ الػحيج الخاص بحخكة البز -
االحتالؿ "اإلسخاويلي" بعج ا الؽ معبخؼ الذجا ية ككارني، باإللافة إل الؽ معبخ 

 . 2أل ػفا شساؿ شخؽ مجفشة رفح
االحتالؿ "اإلسخاويلي" ال فداؿ يسشع مئات أ شاؼ الدلع كالبزاوع كالسػاد الخاـ مغ  -

 .دخػؿ القصاع، كيسشع حخكة الترجفخ بذكل شبو كلي
السذجدة على حخكة الترجفخ كاالستيخاد على معبخ كـخ  يلية"اإلسخاوتدببت القيػد " -

كمشذأة تجارية حتى نياية  مرشعاأل  520أبػ سالع التجارؼ الػحيج في إ الؽ نحػ 
، كىػ ما يرفو االتحاد العاـ للرشاعات الفلدصيشية بأنو كاف العاـ ـ2019عاـ 

 .على مختل  القصاعات الرشا ية في  دة األسػأ اقترادياأل 
أف إلى مجلذ إدارة االتحاد العاـ للرشاعات الفلدصيشية دمحم السشدي يذيخ عزػ  -

 .اقتراد  دة فػاجو خصخ االنييار الكلي، بفعل القيػد على حخكة التجار كالبزاوع
أف إسخاويل ال تداؿ تفخض قيػداأل مذجدة على مئات األ شاؼ مغ  إلى يذيخ السشدي -

شاعات الكيسياوية كالخذبية كالسعجنية، السػاد الخاـ، خا ة تلظ التي تجخل في الر
 . 3أل"بدعع أنيا "مددكجة االستخجاـ

كتخ يس سغ  ،ـ تدييالت بخفع عجد التراريح للتجار في قصاع  دةاالحتالؿ قجع  -
سشة، بشاء على تفاىسات جخت بيشو كبيغ الفراول  25ػ جار التراريح لإ

                                                           

ـ، مخكد الديتػف للجراسات كاالستذارات، عغ الجياز 2019-2018و  التقخيخ االستخاتيجي الفلدصيشي أبخز نتا (1)
  .4السخكدؼ لقحراء الفلدصيشي، ألص

ابػمحدغ، كاول، تقخيخ لػكالة الخأؼ الفلدصيشية بعشػاف: معبخ كـخ أبػ سالع بيغ التصػيخ كمحجكدية االستيخاد  (2)
 http://alray.ps/ar/post/114017ـ. 07/03/2020ـ، تاريخ االستخجاع: 11/11/2013كالترجفخ. تاريخ الشذخ 

#alqusanews 
مػسى، راوج. الجديخة نت. تقخيخ بعشػاف: تدييالت شكلية كقيػد تخشم االقتراد.. إسخاويل تبيع الػىع لتجار  دة.  (3)

ـ. 08/03/2020ـ، تاريخ االستخجاع: 18/01/2020تاريخ الشذخ 
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness 
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التدييالت باعتقاؿ العجفج ال أف االحتالؿ استغل ىحه إالفلدصيشية بخعاية مرخية، 
 . 1ألالسخكر عبخ معبخ افخز خالؿمغ السػاششيغ 

 األزمات الجتساعية: .3

 ضعف الخعاية الرحية: .أ 

 ؛ـ2018خ االحراويات أف مجسػع مختبخات كزارة الرحة في فلدصيغ في عاـ يتذ
 ، كقج بلغ معجؿ عجد 2ألفي قصاع  دة 52في الزفة الغخبية السحتلة ك 213مقدسة على  265

 4506مػاششاأل، كقج بلغ في الزفة السحتلة  2426الدكاف لكل مخكد  حي في فلدصيغ 
مػاششاأل لكل مخكد  حي كفم  13149مػاششاأل لكل مخكد  حي، ايسا بلغ في قصاع  دة 

في األدكية  األ حادع  األ تػاجو مدتذ يات القصاع نقرك  ، 3ألـ2018إحراوية كزارة الرحة 
شح الحرار السفخكض على القصاع، حيث ك ل عجد األدكية كالسدتلدمات الصبية األساسية م

% مغ 33، بشدبة  شفاأل  170التي انعجمت بالكامل في ألمدتػدع أدكية  دة السخكدؼ  إلى 
 إجسالي عجد أ شاؼ األدكية األساسية حدب تقخيخ السخ ج األكركمتػسصي لحالة قصاع  دة

مغ أدكية مخلى الدخشاف معجكمة  األ  شف 67مغ أ ل  األ  شف 37ـ، ايسا ال فداؿ نحػ 2017
، كبشاءأل على ما تقجـ مغ الػالح كجػد تجني في  4ألبالكامل، إلافة إلى نقز في الكػادر الصبية

كيحخمػف مغ  ،ه لالبتدازؤ مدتػػ الخعاية الرحية خا ة في قصاع  دة الحؼ فتعخض أبشا
كانت اإلندانية ؼ القرز ، كمغ بيغ مئات بل أالاإلسخاويلية"العالج في الخارج عبخ السعابخ "

كالجفيا مغ  االحتالؿ كالتي مشع الجماغ، بدخشافالسرابة  عاوذة اللػلػ الغديةالصفلة قرة 
عغ كفاتيا كحيجة في  غَ علِ كقج أُ خالؿ رحلة عالجيا في مدتذ يات الجاخل السحتل، مخافقتيا 

 ـ.01/03/2020مدتذفى الشجاح الػششي بشابلذ بتاريخ 
 

 ماتي:تخدي القطاع الخج .ب 

أثخت أزمة الػقػد تأثيخاأل كبيخاأل في الرحة العامة، كالسخافم البيئية، فجسيع الخجمات  لقج
كالتخلز مغ الشفايات  ،تعتسج على الكيخباء لتشفيحىا فإمجادات السياه كمعالجة السياه العادمة

                                                           

سعج هللا،  يدى. مػقع  حيفة األياـ، تقخيخ  حفي بعشػاف: زيادة أعجاد تراريح التجار جاء لسغ تفاىسات  (1)
 ـ.08/03/2020ـ، تاريخ االستخجاع: 20/02/2020التيجوة. تاريخ الشذخ: 

  .18كزارة الرحة، أل ص -يـ، مخكد السعلػمات الرحية الفلدصيش2018التقخيخ الرحي الدشػؼ  (2)
  .24نفذ السخجع الدابم، ألص  (3)
ـ. 05/03/2020، السخ ج األكركمتػسصي: تاريخ االستخجاع: 2017محكخة تحجفث حالة، قصاع  دة،  (4)

http://www.qudspress.com/index.php 

http://www.qudspress.com/index.php
http://www.qudspress.com/index.php
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السياه العادمة تحػيل ع تك  ،يحتاج إلى كقػد لتذغيل السػلجات، كنتيجة قلة الػقػد تخايست الشفايات
، كقج أشار تقخيخ للسخ ج  1ألما فشحر بكػارث  حية خصيخة ؛إلى البحخ دكف معالجة

% مغ السياه  يخ  الحة لالستخجاـ البذخؼ، بيشسا بلغ السعجؿ اليػمي 97األكركمتػسصي أف 
 100أؼ أقل مغ الحج األدنى السػ ى بو كىػ  ؛لتخاأل  88إلمجادات السياه للذخز الػاحج ىػ 

 . 2أللتخ
 

 سؽء الحالة الشفدية لدكان قطاع غدة:  .ج 

الستكخرة على قصاع  دة على تخدؼ الحالة الشفدية خا ة  اإلسخاويلية"أثخت االعتجاءات "
% مغ األشفاؿ 50لجػ األشفاؿ كالشداء، فقج أكلح تقخيخ السخ ج األكركمتػسصي أف 

،  3ألع  دة مغ االيتئاب% مغ سكاف قصا55الفلدصيشييغ بحاجة إلى دعٍع نفدي، ايسا يعاني 
 يسا ساىع انتذار الفقخ كالبصالة بيغ الذباب الفلدصيشي إلى تخدؼ الػلع الشفدي.

 

 الكتعاظ الدكاني: .د 

حراويات أف عجد أبشاء الذعب الفلدصيشي في الجاخل كالخارج مع نياية تذيخ اإل
%  كالشر  49.7مليػناأل، نرفيع تقخيباأل في داخل فلدصيغ التاريخية أل 13.350ـ بلغ 2019

مليػف فلدصيشي  6.637% ، كيقيع في داخل فلدصيغ 50.3األخخ خارج فلدصيغ ما يعادؿ أل
مليػف في  1.598مليػف في قصاع  دة، ك  2.019مليػف في الزفة الغخبية، ك 3.02مشيع 

ـ ، بيشسا فختفع معجؿ الخرػبة في قصاع  دة بيغ الشداء مغ سغ 1948فلدصيغ السحتلة عاـ 
، باإللافة لحلظ فإف معجؿ الديادة الصبيعية  45ألفي الزفة الغخبية 3.7، ك4.5 سشة 15-49

%، بيشسا في قصاع 2.2 بشدبة الزفة الغخبية السحتلة حيث جاءت%، 2.5 بلغفي فلدصيغ 
%، كمغ الججفج بالحكخ أف انخفاض معجؿ الػايات كارتفاع معجؿ الخرػبة، 2.9 دة بلغت 

 . 6ألللدكاف مختفعاأل  معجؿ الديادة الصبيعية يبقِ فُ 
 

                                                           

  .118بعاد كالتجا يات، أبػ شسالة، ألصحرار  دة.. الػاقع كاأل (1)
 ـ.02/02/2020عاماأل مغ الحرار، السخ ج األكركمتػسصي لحقػؽ االنداف، تاريخ االشالع:  12قصاع  دة  (2)

 ـ.02/02/2020عاماأل مغ الحرار، السخ ج األكركمتػسصي لحقػؽ االنداف، تاريخ االشالع:  12قصاع  دة (3) 
ـ، مخكد الديتػف للجراسات كاالستذارات، عغ الجياز 2019-2018خاتيجي الفلدصيشي   أبخز نتاو  التقخيخ االست(4

  .2السخكدؼ لقحراء الفلدصيشي، ألص
  .20كزارة الرحة، ألص -ـ، مخكد السعلػمات الرحية الفلدصيشي2018التقخيخ الرحي الدشػؼ  (5)
  .22السخجع الدابم، ألص (6)
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 عمى قطاع غدة: اإلسخائيمية"العتجاءات " .4

 :(1)م2008العجوان عمى قطاع غدة عام  .أ 

خخؽ للتيجوة، كاف أشجىا  162بتشفيح  االحتالؿ "اإلسخاويلي" خالؿ فتخة التيجوة قاـ
 استذيادحيث قامت بتشفيح  ارة أدت إلى  ،ـ04/11/2008كأشيخىا الخخؽ السشفح في تاريخ 

  .القداـأعزاء مغ  ستة
سشاشم ال باتجاهرػاريخ محلية الرشع عجد مغ البإشالؽ ت السقاكمة في حيغ رد
، كقبل انتياء اتفاؽ التيجوة مع الفتخة تلظ تبادلة فيكلع تيجأ الزخبات الس السحاذية للقصاع،

، نذخت سخايا القجس الجشاح العدكخؼ لحخكة ـ2008ديدسبخ  19الفراول الفلدصيشية في 
خخقاأل في  195جياد اإلسالمي عخلاأل للخخكقات "اإلسخاويلية" للتيجوة، كقالت إنيا بلغت ال

مغ بيشيع تدعة مغ  62بيشيع مجنييغ كإ ابة  فلدصيشياأل  22القصاع، تخاكحت ما بيغ قتل 
 شخراأل. 38الريادفغ كالسدارعيغ كاعتقاؿ 

 -ا نذختو سخايا القجسحدب م–أما في الزفة الغخبية ك ل عجد الخخكقات "اإلسخاويلية" 
فلدصيشياأل أ لبيع  245كأ يب  ،مغ الشذصاء كالسجنييغ 21خخقاأل، حيث تع قتل  1260أيثخ مغ 

 1111أ يبػا خالؿ مطاىخات لج ججار الفرل، في حيغ اعتقلت قػات االحتالؿ 
 . 2ألفلدصيشيا

ليفشي لسرخ يسا فحكخ أف ىحه السجدرة قج جاءت بعج زيارة كزيخة الخارجية "اإلسخاويلية" 
معلشة مغ القاىخة أف "إسخاويل لغ تدسح بعج اآلف باستسخار  ،ساعة 48قبل السجدرة بأقل مغ 

  ."سيصخة حساس على  دة كستغيخ الػلع
حيث أعلغ الجسعة  ،السقاكمة"اإلسخاويلي" الخجاع كالتزليل لسبا تة  االحتالؿكقج مارس 

عي الى فتح السعابخ كإدخاؿ الغاز الرش، إلافة إساعة لػق  الرػاريخ مغ  دة 48ة عغ ميل
 . 3أللكشو استيجؼ  دة فـػ الدبت قبل انقزاء نر  السجة،  ك از الصبخ قبل العسلية بيـػ كاحج

شاوخة إسخاويلية  80ـ، أ ارت قخابة 27/12/2008مغ تاريخ  11:30في تساـ الداعة 
ع للفراول الفلدصيشية، في في ذات الػقت، على عذخات األىجاؼ السجنية كاألمشية، كمػاقع تتب

 مختل  محافطات قصاع  دة.

                                                           

الذػاىج ماثلة في  دة، مػقع الغج، إبخاهيع، تاريخ االشالع: « 2008حخب »سشػات على  جر االحتالؿ..  9  (1)
 ـ.27/12/2017ـ،  تاريخ الشذخ 13/03/2020
 ـ.27/12/2015ـ، تاريخ الشذخ: 13/03/2020ػ حخب  دة األكلى، دنيا الػشغ، تاريخ االشالع: 1محكخات: ذكخ (2)
 ـ.27/12/2015ـ، تاريخ الشذخ: 13/03/2020الع: محكخات: ذكخػ حخب  دة األكلى، دنيا الػشغ، تاريخ االش (3)
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 300كقج تدببت الغارات "اإلسخاويلية" التي جاءت في اليػـ األكؿ، باستذياد ما فديج عغ 
، في  دةآخخيغ، بيشيع عجد مغ قادة كلبا  األجيدة األمشية  1000فلدصيشي، كإ ابة قخابة 

ـ، كتعتبخ إحجػ أشخس اليجسات 18/01/2009حتى تاريخ  ؛فػماأل  21كقج استسخت العسلية 
 . 1ألـ1948التي ششيا جير االحتالؿ لج الفلدصيشييغ في القصاع مشح احتالؿ فلدصيغ عاـ 

على ىحه العسلية اسع "الخ اص السربػب"، بيشسا أشلقت "اإلسخاويلي"  االحتالؿأشلم 
 .  2ألأك مجدرة  دةالسقاكمة الفلدصيشية علييا اسع معخكة الفخقاف أك بقعة الديت الالىب 

شييجاأل فلدصيشياأل على  1500، إلى ما يقخب ىحا العجكافالذيجاء كالزحايا خالؿ  عجدكقج ارتفع 
  آخخيغ، معطسيع أ يبػا 5000كإ ابة ما يقارب أل ،امخأة  130شفل ك 450األقل ألمغ بيشيع 

 ."األ سخاويلي"إ 13كحاالت بتخ في األشخاؼ للعذخات مغ السرابيغ، ايسا قتل  ،بجخكح خصيخة

 8511مشدال دمخت كلياأل، ك 2646، مغ بيشيا مشدالأل  11157ايسا بلغ عجد السشازؿ السجمخة 
كقػع ألخار ش يفة ججاأل بحػالي الفلدصيشي لقحراء كيقجر السخكد  ،لحقت بيا ألخارا متفاكتة

 .دكنساأل  6734مشدؿ سكشي، ايسا بلغت مداحة األرالي التي تع تجخيفيا  30000
 ،استيجؼ االحتالؿ كل السخافم الحيػية في القصاع إلافة إلى السجارس عجكافالكخالؿ 

كالسخايد الصبية، كمخايد ككالة  ػث كتذغيل الالجئيغ  ،كالسدتذ يات ،كالسداجج ،كالجامعات
الفلدصيشييغ ألأكنخكا ، كمشيا مجرسة الفاخػرة في جباليا شساؿ  دة التي تع استيجافيا في الدادس 

 41مسا أدػ إلى استذياد  ؛بقشابل الفدفػر األبيس الحارقة ـ،2009ػف الثاني مغ فشافخ/يان
 .كإ ابة العجفج بجخكح كحخكؽ  مجنياأل 

كمغ جانب آخخ، فإف األداء اإلعالمي للسقاكمة الفلدصيشية كاف متػالعاأل، نتيجة لكػنيا 
كبالتالي  ؛فػماأل  21التجخبة األكلى لو في تغصية عجكاف بيحا الذكل على القصاع استسخ 

محجكدية الخبخة لجػ الرحفييغ في التعاشي مع الستصلبات الرح ية الحخبية كالسرصلحات، 
إلافة لعجـ تػفخ التجييدات كالسعجات الالزمة للرحفييغ، كمشع االحتالؿ لألشقع الرح ية مغ 
الػ ػؿ إلى أمايغ األحجاث ما مشع ك ػؿ السعلػمات كالسذاىج الحية، كبحلظ اختفت معالع 

 . 3أليثيخة مغ الجخاوع كلع ترل للعالع الخارجي

                                                           

 ـ.14/03/2020ـ، العخبي الججفج، تاريخ االشالع: 2009-2008العجكاف اإلسخاويلي على  دة  (1)
 ـ.27/12/2015ـ، تاريخ الشذخ: 13/03/2020محكخات: ذكخػ حخب  دة األكلى، دنيا الػشغ، تاريخ االشالع:  (2)
الحخب على  دة كفلدفة األداء اإلعالمي، كزارة االعالـ: السكتب اإلعالمي الحكػمي، التجخبة اإلعالمية خالؿ  (3)
  .75ألص
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غ يىحه التجخبة اإلعالمية عقجت دكرة إعالمية الستعخاض تجارب  حفي إشاركفي 
 :  1أل، نادػ فييا الرحفيػف بالتاليالعجكافغ خالؿ يكمتخرر

ألف الكثيخ مغ السذاىج  ؛يبخ مغ السػجػدألخكرة تػثيم الرحفييغ لجخاوع االحتالؿ بذكل  -
 ،ع ترػيخىا أك تػثيقيا، كأال تقترخ عسلية التػثيم بالترػيخ التلفديػني أك الفػتػ خافيلع فت

 بل بكتابتيا كإيراؿ السعلػمة بأؼ شخيقة مسكشة.
العسل على مخاشبة الخأؼ العاـ العالسي مغ خالؿ مػاقع اإلعالـ الججفج ككساول التػا ل  -

 على السدتػػ الجكلي،حتى فتع التأثيخ نجليدية كالفخندية، االجتساعي باستخجاـ اللغة اإل
 . االحتالؿ "اإلسخاويلي"كالزغط على 

كجػد مرػريغ مخافقيغ لعشا خ السقاكمة كمشتذخيغ في مشاشم مخكدية عجة  -
 . كسشصقة االشتبايات الجاوسة كاإلحجاث  كميسة

تشحية مذاىج التخكيع للجثث كأشالء الذيجاء كاألشفاؿ التي تعخليا بعس شاشات  -
اويات السحلية في  دة أماـ مخأػ العالع، كمذيخاأل أف ىحه الرػر ال تجلب التعاش  الفز

 على القزية الفلدصيشية. بالدلب تعػدالعالسي، بل 
السقاكمة  لخكرة عقج السكتب اإلعالمي الحكػمي دكرات خا ة بالشاشقيغ باسع الفراول -

اإلدالء  خالؿء عجفجة صافي كي ية مخاشبة الخأؼ العاـ، كذلظ لػقػعيع عجة مخات في أخ
 تعػد بالزخر على السقاكمة الفلدصيشية. بترخيحات

تشطيع مؤتسخ حػؿ إعالـ حقػؽ اإلنداف يدتيجؼ جسػع الرحفييغ لتعخيفيع بقخارات األمع  -
 . الستحجة كاالتفاقيات الجكلية كالتي تخز القزية الفلدصيشية

 

 م:2012العجوان عمى قطاع غدة عام  .ب 

با تياؿ قاوج  ؛ـ14/11/2012بتاريخ على قصاع  دة  عجكانوسخاويلي" بجأ االحتالؿ "اإل
كتاوب القداـ أحسج الجعبخؼ، كقج أشلم االحتالؿ أركاف السقاكمة كسا أسستو "إسخاويل" القاوج في 

 ، كأشلقت"حجارة الدجيل"أشلم القداـ علييا اسع معخكة  ايساعلييا اسع "عامػد الدحاب"، 
، كقج ردت السقاكمة الفلدصيشية بقر  مجفشة "تل أبيب" "الدساء الدرقاء"اسع سخايا القجس  علييا

كقج انتيى العجكاف مداء فـػ األربعاء  الفلدصيشي في ذات اليػـ،ؿ مخة في تاريخ الرخاع ألك 
                                                           

 حفيػف كمتخررػف يدتعخلػف تجاربيع خالؿ الحخب على  دة، دكرة األداء اإلعالمي، الخأؼ أكنالفغ، تاريخ  (1)
 ـ.24/03/2011ـ، تاريخ الشذخ: 15/03/2020االشالع: 
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بخعاية  "إسخاويل"، بعج التػ ل إلى اتفاؽ تيجوة بيغ الفراول الفلدصيشية ك 1ألـ21/11/2012
 15نثى ك أ 12شفالأل ك 42شييجاأل مغ بيشيع  164خالؿ ىحا العجكاف  ، ايسا ارتقى 2ألمرخية

 . 3ألمدشاأل  88نثى ك أ 207شفالأل ك   431بيشيع  مغ 1222مدشاأل، في حيغ بلغ عجد السرابيغ 
كلقج ارتكبت قػات االحتالؿ "اإلسخاويلي" خالؿ ىحا العجكاف، سلدلة مجازر أكدت بحياة 

 ارة على  دة،  1500 أيثخ مغيا ػ زكر، كنفحت خاللاولة الجلػ كأبع :عاوالت كاملة مثل
 ،مقخألا قياديألا كمخكدألا ميجانيألا تابعألا لحساس مغ بيشيا مقخ رواسة الػزراء 19كزعست أنيا دمخت 

 لتجميخٍ  مشدؿٍ  1500كامل، كسا تعخض  بذكلٍ  مشدؿٍ  200كىجمت قػات االحتالؿ خالؿ العجكاف 
 . 4ألجدوي

جشػد كأ يب  9بيشيع  "إسخاويلياأل" 19تلت خالؿ ىحا العجكاف أنيا ق السقاكمةايسا أعلشت 
، ايسا تكبج االقتراد "خداوخ األ كمرشع األ مبش 718آخخيغ، باإللافة إلى تزخر أيثخ مغ  653

 . 5ألشيكلمليار  3ُتقجر بػ 

ـ، فقج عقج السكتب اإلعالمي 2012عجكاف  خالؿكعلى  عيج األداء اإلعالمي السقاكـ 
 : 6ألاسياأل، تشاكؿ أىع اإلنجازات التي حققيا اإلعالـ السقاكـ، كجاء ايو ما فليالحكػمي فػماأل در 

استغلت السقاكمة الفلدصيشية القجرات اإلعالمية التي تسلكيا في ابخاز أعساليا الجيادية  -
 كتػثيم إنجازاتيا كانتراراتيا على األرض.

 كنحكخىا ىشا السقاكمة للفراو اإلعالميػف  الشاشقػف  بيا خخج التي اإلعالمية السؤتسخات -
 . الرييػني االحتالؿ معشػيات على الشفدي لتأثيخىا خرػ األ 

                                                           

ـ، تاريخ 20/03/2020ـ.. أرقاـ كاحراويات، بػابة اليجؼ اإلخبارية، تاريخ االشالع: 2012العجكاف على  دة  (1)
 ـ.14/11/2017الشذخ: 

ـ، تاريخ 20/03/2020بجأ با تياؿ.. كانتيى بحخب كتيجوة، ككالة معاأل االخبارية، تاريخ االشالع:  -بغدة 2012  (2)
 ـ.26/12/2012الشذخ: 

ـ. ككالة األنباء كالسعلػمات 21/11/2012ـ الى 14/11/2012على قصاع  دة فػميات الحخب اإلسخاويلية  (3)
 ـ. 20/03/2020الفلدصيشية "كفا". تاريخ االشالع: 

ـ، تاريخ 20/03/2020ـ.. أرقاـ كاحراويات، بػابة اليجؼ اإلخبارية، تاريخ االشالع: 2012العجكاف على  دة  (4)
 ـ.14/11/2017الشذخ: 

يػؿ، معخؾ كعسليات، مػقع الكتخكني: كتاوب الذييج عد الجفغ القداـ،  تاريخ االشالع:   معخكة العر  السأ(5
 ـ.20/03/2020
  .22األداء اإلعالمي خالؿ معخكة حجارة الدجيل، كزارة االعالـ: السكتب اإلعالمي الحكػمي، ألص (6)
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 بث القشاتيغ اختخاؽ كمشيا الرييػني اإلعالـ لػساول السقاـك اإلعالـ حققو الحؼ االختخاؽ -
 لػ للجير الرييػني كالخادعة القػية الخسالة خالليا مغ كبثت كالعاشخة الثانية الرييػنيتيغ

 .  دة قصاع على البخؼ  جكافبالع فكخ
 إليراؿ رساول الرييػني الجير ألجيدة الالسلكية اإلشارات إرساؿ مغ السقاكمة تسكغ -

اختخاؽ  ذلظ مغ أيثخ بل األجيدة، ىحه عبخ مكالساتيع على التشرت كحتى التيجفج
 كإرساؿ رساول الذخرية كمعلػماتيع الريافشة الجشػد بأسساء قػاوع كاستخخاج حػاسيبيع

 .الشقالة الجشػد ليػات  مقاكمة ريةن

ـ، 2012عجكاف  خالؿايسا كردت العجفج مغ السالحطات على أداء اإلعالمي السقاكـ 
ياف أبخزىا غياب اإلعالـ السػجو باللغات األجشبية كخا ة اللغة اإلنجليدية، إلافة التعامل مع 

كعجـ تػحيج السرصلحات  الذيجاء كالجخحى كأعجاد فقط دكف التخكيد على قرريع اإلندانية،
 في اإلعالـ السقاكـ كاختالؼ التدسيات ما بيغ حجارة الدجيل كالدساء الدرقاء.

 م:2014العجوان عمى قطاع غدة عام  .ج 

، بحخؽ مغتربيو للصفل الفلدصيشي ـ07/07/2014بتاريخ  العجكافأشعل العجك فتيل 
األمخ قي ايو عجداأل مغ الذيجاء، للقداـ في رفح ليخت "دمحم أبػ خزيخ" في شعفا ، كقرفو لشفمٍ 

لخّد بذكل قػؼ على العجك، كيصلم معخكة "العر  السأيػؿ" في مػاجية ل القداـ الحؼ دفع
 .""الجخؼ الرامج

ـ، 26/08/2014فػماأل مغ العجكاف بتاريخ  51كقج انتيى العجكاف على قصاع  دة بعج 
إلافة إلى آالؼ الجخحى، ايسا  امخأة، 302شفالأل ك 530شييجاأل مشيع  2147كقج ارتقى خاللو 

 . 1ألدمخت الصاوخات "اإلسخاويلية" مئات السشازؿ السجنية
 700 يب ما يقخب مغ ايسا أُ  ،لػا خالؿ القتاؿتِ سخاويلياأل قُ إ 73ايسا اعتخؼ االحتالؿ أف 

" بعج ىحه الجػلة كفعاليتيا على السدتػػ غ الجشػد، كقج تبافشت الترخيحات "اإلسخاويليةجليع م
دياسي كالعدكخؼ، حيث اعتبخ السدتػػ الخسسي أف الحخب انتيت بسكاسب عدكخية كسياسية ال

لخبات قاسية الصختيا لقبػؿ كق  الشار دكف الحرػؿ على أؼ تلقت حساس أف  زاعساأل يبيخة، 
ـ أف "إسخاويل" دمخت 27/08/2014مغ مصالبيا، حيث جاء في مؤتسخ عقجه نتشياىػ بتاريخ 

ال أف إ، زاعساأل أنو استصاع زيادة عدلة حخكة حساس سياسياأل، كافة لسقاكمةاألنفاؽ اليجػمية ل
دارتيا كشككت في إ، ككجيت انتقادات قاسية على العجكافركاية  أكساشاأل حكػمية لع تتبغّ 

                                                           

لجفغ القداـ،  تاريخ االشالع: معخكة العر  السأيػؿ، معخؾ كعسليات، مػقع الكتخكني: كتاوب الذييج عد ا (1)
 ـ.20/03/2020
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% مغ 50نتاوجيا، كىحا ما تػافم مع الذارع "اإلسخاويلي" كفقاأل الستصالعات متالحقة أفادت أف 
،  1ألكأنيا في أحدغ األحػاؿ انتيت بجكف حدع ،ة "الجخؼ الرامج" فذلتالجسيػر فخػ أف عسلي
كبخزت خالفات قػية داخل االوتالؼ، حيث قاـ نتشياىػ بعدؿ ناوب كزيخ  ،كقج تعجدت االنتقادات

الجفاع داني دانػف ألليكػد  مغ مشربو في بجاية العجكاف لشعتو بالجباف، كأما كزيخ الدياحة 
الشار مع السقاكمة  إشالؽبيتشا  فكاف ال يقل حجة في انتقاد كق  عػزؼ النجاك ألإسخاويل 

دكخية ع، كعبخ رويذ االستخبارات الدراماتيكيف قػة الخدع قج تآيلت بذكل إ :الفلدصيشية بقػلو
انتيت بشتيجة تعادؿ استخاتيجي  "الحخب"الدابم عغ خيبة األمل كاإلحبا  الداوجة، مذيخاأل أف 

 . 2ألػػ ك ست دكلي كدعع عخبي سخؼ بخ ع اختالؼ مػازيغ الق
أضيخت السقاكمة الفلدصيشية تصػراأل ملحػضاأل في أداويا اإلعالمي، كػنيا استفادت مغ كقج 

ـ، بحيث استصاع أف يعسل بذكل مجركس 2012ـ كعجكاف 2008خبختيا في إدارة عجكاف 
ػعة مغ الشقا  ـ الكاتب سعيج الحاج مجسقجّ حيث ، كلذخح عػامل الشجاح اإلعالمي،  3ألكمتصػر

 : 4ألالسيسة التي تبخز دكر اإلعالـ السقاـك في العر  السأيػؿ

، مدتسجاأل على األرض مع الفعل السيجاني متشا ساأل قجمت السقاكمة نذاشاأل إعالمياأل  التؽازي: -
 .قػة تأثيخه مغ أداء السيجاف

ات الفعل، العسل كفم رؤية كالحة كمحجدة كمعجة سلفاأل، كالبعج عغ االرتجاؿ كردّ  الخؤية: -
ز ىشا أحج معالسيا كىػ تعسج االستثسار الدياسي بسياجسة الحكػمة الرييػنية، بخِ كربسا نُ 

 .كالتخكيد على فذلو الستكخر ،كنتشياىػ باالسع كالرفة
العدكخؼ كالدياسي للسقاكمة، خا ةأل  يغمغ خالؿ تقاسع كتبادؿ األدكار بيغ الجشاح التشاغػ: -

  إشالؽ الشار كفم الجشاح الدياسي حخيراأل على كق في مفاكلات التيجوة، حيث بخز
، بيشسا قجـ الجشاح العدكخؼ رساول القجرة كالثقة كرفع سق  السصالب، شخك  السقاكمة

 .لغصاأل على العجك كدعساأل للقيادة الدياسية في السفاكلات
 بالغا كالتي كاف لي ،كثم اإلعالـ السقاـك العجفج مغ العسليات كاألحجاث السيسة التؽثيق: -

على جبيتي العجك كالسقاكمة، كسا ضيخ في شخيط عسلية "نحاؿ  العجكافاألثخ في مدار 
                                                           

  .33-32الجخؼ الرامج بعيػف إسخاويلية، عػاكدة، ألص (1)
  .34السخجع الدابم، ألص (2)
ـ، السكتب اإلعالمي الحكػمي: كزارة االعالـ،  2014تقييع األداء اإلعالمي خالؿ العجكاف اإلسخاويلي على قصاع  دة  (3)

  .48ألص 
 ـ.11/08/2020ـ، تاريخ الشذخ: 12/03/2020في العر  السأيػؿ، الحاج، تاريخ االشالع: سالح االعالـ  (4)

 



23

عػز" التي اعتبخىا العجفج مغ اإلعالمييغ كالسحلليغ الريافشة لخبة مػجعة للجير 
 .الرييػني كمعشػياتو، جشجاأل كقيادة، فزالأل عغ تأثيخىا الكبيخ على الجاخل الرييػني

: طار رساول إعالمية عجفجة ضيخت فييا  بقخية اختيار التػقيت، مثللفتت األن التؽقيت: -
، كالحؼ أتى بعج فػـ عريب على أركف شاؤكؿ اإلعالف عغ أسخ الجشجؼ الرييػني

الفلدصيشييغ في  دة إثخ مجدرة الذجا ية، لخفع السعشػيات، بيشسا لع فتع تعجيل اإلعالف 
كمة مغ تػضيف ىحا العشرخ، عشجما مباشخة لتأميغ ضخكؼ األسخ، كتجلى تسكغ السقا

عدكخؼ  ارخ لقجرة  ، في تحجٍ أعلشت أنيا ستقر  تل أبيب في الداعة التاسعة مداءأل 
 . 1ألقػات االحتالؿ على كذ  مشرات اإلشالؽ كردعيا

التدمت السقاكمة بتقجيع الخكاية الرحيحة بل كالجقيقة لكل ما يجخؼ ر ع ضخكؼ  السرجاقية: -
مغ  كافة مة استصاعت ترػيخ العسليات كتػثيم الخصػات العدكخية، ككػف السقاك العجكاف

عجاد حتى التشفيح، ايتدبت مرجاقية عالية لجػ الذعب الفلدصيشي، بل كاف اإلنجاز اإل
األيبخ ايتداب مرجاقية الجسيػر "اإلسخاويلي" الحؼ بات فتابعيا كيرّجقيا أيثخ مغ قيادتو 

 . 2ألالدياسية
اخترت السقاكمة الجبية الجاخلية للعجك بجدء ال يدتياف بو مغ  الجبية الجاخمية لمعجو: -

رساوليا، مغ خالؿ دراسة متقشة ليحا الجسيػر، كقج تخجست العجفج مغ الخساول باللغة العبخية 
طخىع السػت في  دة، قادتكع جبشاء، فج القداـ تبشاؤكع الجشػد فشأكمغ بيغ ىحه الجسل أل

 . 3ألالعبخية باللغةإلى تخجسة بعس األ اني   باإللافة ،...تصالكع في كل مكاف
مشطػمة نالجة كمجركة ألدكاتيا، مغ  عغ يطيخ أف األداء اإلعالمي يعبخ الحتخافية: -

حيث إتقاف لغة الجدج، كمزسػف كشكل الخصاب، كاإلتياف بالججفج في كل خصاب، كتقجيع 
اإلعالمية ، كالتخميد  األندب للكالـ ألالزيف إلعالف السػق ، كأبي عبيجة لتقجيع الخسالة

الذجفج، كالتػقيتات، كثبات سخدية السقاكمة للحخب، كمتابعة اإلعالـ الرييػني، كتػجيو 
الخساول السؤثخة لجسيػر االحتالؿ، كتشػيع الخصاب اإلعالمي بيغ اإلعالـ التقليجؼ كالججفج 

لفديػنية، إلى  يخىا شػات التقكرساول اليات ، كالحخب التقشية كاختخاؽ مػاقع اإلنتخنت كبث ال

                                                           

ـ، 12/03/2020تعخؼ على التكتيكات اإلعالمية لسعخكة "العر  السأيػؿ" رؤية ر جية، زكخيا، تاريخ االشالع:  (1)
 ـ.18/01/2015تاريخ الشذخ: 

 السخجع الدابم. (2)
ـ، 12/03/2020مية لسعخكة "العر  السأيػؿ" رؤية ر جية، زكخيا، تاريخ االشالع: تعخؼ على التكتيكات اإلعال (3)

 ـ.18/01/2015تاريخ الشذخ: 
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بكلسة كاحجة،  الجػلةمغ العشاكيغ العجفجة التي تخترخ حكاية السقاكمة مع اإلعالـ في ىحه 
 .ىي االحتخااية

دكر اإلعالـ  االتي تتبع للسقاكمة ك يخ التابعة ليكافة،  مارست الػساول اإلعالمية التكامل: -
 ة السقاكمة لتتكامل كساول اإلعالـالسقاكـ، مغ خالؿ التعاكف بيغ تلظ الػساول كنقل ركاي

 لسغ خصة كاحجة كرؤية مػحجة كإعالـ مشا خ للقزية الفلدصيشية. يليا
لع تقترخ رساول السقاكمة كأداؤىا اإلعالمي على الجاخل  الخأي العام العخبي واإلسالمي: -

مي اإلسال –الفلدصيشي كالعجك الرييػني، بل كاف ىشاؾ اىتساـ بالتػا ل مع البعج العخبي 
أىجت السقاكمة أكؿ رشقة للرػاريخ لػ "شيجاء الجير السرخؼ في  فقجكالخأؼ العاـ العالسي، 

تزسشت الخساول السػجية إلى اإلشارة إلى ألكحجة الجفغ ك حخب العاشخ مغ رمزاف"، 
كد عغ شخؼ األمة، السقاكمة تدتحم دعسكع، العجك ال فخقب في حكالجغخاايا، السقاكمة ت

 ، .،لشا تحت القر  كالحرارة، كأشفامؤمغ إالأل كال ذم
 

 م:2014العتجاءات ما بعج عجوان  .د 

ـ كحتى نياية عاـ 2014شيج قصاع  دة سلدلة مغ السػجات الترعيجية بعج عجكاف عاـ 
اختخاؽ التيجوة الستفم علييا كالحؼ جاء بفعل  ،ـ2016ترعيج شيخ مافػ كاف أبخزىا ـ، 2019

 عغ مشيا للكذ في محاكلة  ،كثيف أنذصتيا الحجكديةبعج "معخكة العر  السأيػؿ"؛ عبخ ت
 3تراعج حجة التػتخ كتبادؿ القر  الراركخي بتاريخ األمخ الحؼ أدػ إلى ، الحجكديةاألنفاؽ 

مافػ، ايسا استسخ إشالؽ الشار كتبادؿ القحاو  الراركخية بيغ السقاكمة الفلدصيشية كقػات 
ترعيج ، ايسا كاف  1ألمافػ 6مرخية بتاريخ   االحتالؿ حتى دخػؿ كق  إشالؽ الشار بػاسصة

ـ؛ الحؼ جاء 2017ترعيج شيخ ديدسبخ ـ، ك 2017نػفسبخ  30، بتاريخ ـ2017شيخ نػفسبخ 
 . 2أل"إلسخاويل"عتخاؼ بالقجس عا سة اإل "دكنلج تخامب" مخيكيعالف الخويذ األإ عقب 

ة فتبعػف مجسػع "اإلسخاويلي"ؼ االحتالؿ ااستيج عقب ـ،2018ترعيج شيخ مافػ ك 
 عجد مغ الخشقات الراركخية تجاهج ثالثة مشيع، كالتي ردت بجكرىا بللجياد اإلسالمي، اُستذيِ 

 . 3أل، حتى إعالف كق  إشالؽ الشار بخعاية مرخية الؼ  دة مغتربات
                                                           

Lhttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,- ، تقخيخ مشذػر فجيعػت ، 4/5/2016زيتػف فػواؼ ،أل )1(
4799234,00.html 

 https://www.kan.org.il/Item/?itemId=26102تقخيخ مشذػر قشاة كاف، ،  29/12/2017كيشانغ نديع، أل )2(
 https://n9.cl/d3uu ، تقخيخ مشذػر مػقع الجير، 31/5/2018ليفساف كخميل، أل )3(

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4799234,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4799234,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4799234,00.html
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=26102
https://n9.cl/d3uu
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ايسا زاد جشػد تػا لت مديخات العػدة بػتيخة متدافجة ـ، 2018كخالؿ شيخ فػنيػ 
، كإ ابة العذخات في مديخات العػدةكبعج استذياد  الستطاىخيغ؛االحتالؿ تغػليع في استيجاؼ 

" الحؼ راح قتيالأل، ايسا قرفت قػات غردت السقاكمة بعسلية قشز ألحج الجشػد "اإلسخاويليي
 ختدم، ك غاالحتالؿ العذخات مغ السػاقع العدكخية التي أدت إلى استذياد عجد مغ الفلدصيشيي

 . 1ألمةالتابعة للسقاك سقخات عجداأل مغ ال
 

تججد إشالؽ الشار نتيجة الستسخار االحتالؿ اختخاؽ ـ، 2018 أ دصذ في الثامغ مغك 
ـ، اشتبكت عشا خ 2018في الحادؼ عذخ مغ نػفسبخ عاـ اليجنة كتجاكزه للججار الفا ل، ك 

تتبع لديخيت متكاؿ، كانت قج تدللت في كقت سابم إلى قػة خا ة  مغ السقاكمة الفلدصيشية مع
كاستذياد عجد مغ  "ـ"دػ إلى مقتل قاوج القػة السقجـ أمسا  بذكل متشكخ؛ عسم القصاع

 قاوج كتيبة خانيػنذ في كتاوب الذييج عدناوب بسا في ذلظ  السجاىجفغ الحفغ الحقػا تلظ القػة،
 . 2ألنػر بخكةالذييج الجفغ القداـ 

داعجتيا على كمالقػة  بيجؼ إجالءالسشصقة بشيخاف كثيفة  االحتالؿىاجست شاوخات ايسا 
 االندحاب، كقج هبصت شاوخة مخكحية إلجالء عشا خ القػة كالسرابيغ.

عذخات القحاو  الراركخية على األرالي  بإشالؽ ايسا ردت السقاكمة على ىحا اإلجخاـ
في  "يػرنيتمػجو مغ نػع "راركخ يسا بثت فيجفػ يطيخ استيجافيا لباص عدكخؼ ب ؛السحتلة

التػ ل إلى اتفاؽ تع ياـ، حتى ، ايسا استسخ العجكاف لعجة أ 3ألـ2018الثاني عذخ مغ نػفسبخ 
 نت السطاىخات اتمػجاألرالي السحتلة  شيجت ايسابػساشة مرخية،  شارالكق  إشالؽ 

 جير االحتالؿكزيخ  ، تبعيا إعالفعلى كق  إشالؽ الشار احتجاجاأل  "اسخاويل"حادة في ال
 .ار الكابشيت الدياسيعغ استقالتو في أعقاب قخ  "أايغجكر ليبخماف"

غ برػاريخ م بيب كلػاحيياأنحار في تل ت  افخات اإلدكع ، ـ2019شيخ مارس  كفي
حساس بأف الرػاريخ ُأشلقت عغ شخيم  ، ايسا أعلشتـ 2019مارس  14، بتاريخ M-75نػع 

مػسع للقصاع، ما دفع السقاكمة للخد على ىحا اإلجخاـ الخصأ، إال أف الجير رد بقر  
 يلي""اإلسخاو

                                                           

  ، تقخيخ مشذػر مػقع معاريف ىذفػع، 21/7/2018كػزيغ فشيخ، أل (1)
652317-https://www.maariv.co.il/news/military/Article 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-ذػر مػقع فجيعػت  ، تقخيخ مش11/11/2018زيتػف فػواؼ، أل )2(
5545148,00.html 

 tps://news.walla.co.il/item/3199951ht ، تقخيخ مشذػر مػقع كالال، 13/11/2018بػحبػت اميخ، أل )3(

https://www.maariv.co.il/news/military/Article-652317
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-652317
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5545148,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5545148,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5545148,00.html
https://news.walla.co.il/item/3199951
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كسا تع استئشاؼ السطاىخات  ،الشار بذكل أحادؼتػق  إشالؽ ـ 2019مارس  62كفي 
محاكر  5أل  فلدصيشي في  40 تطاىخ أيثخ مغـ، حيث 2019مارس  30الحجكد في على 

 . 1ألعلى شػؿ الججار الحجكدؼ مع قصاع  دة
مديخات خالؿ  "إسخاويلي" لجشجؼعسلية قشز  نفحت السقاكمة، ـ2019فػ شيخ ما كفي 
للسقاكمة بذكل  مخ ج العجك على قر  فأقجـبقشز الستطاىخيغ الدلسييغ؛  فتغػؿكاف العػدة، 

استذيجكا  ،خخيغآفلدصيشييغ  استذياد لافة إلىإمغ كتاوب القداـ،  2مباشخ، استذيج ايو 
التػتخ كتحػؿ لتبادؿ إلشالؽ الرػاريخ بيغ السقاكمة كالعجك  زاد حجةما  ،خالؿ السطاىخات

سفخت عغ أيت تجاه مخكبة بالقخب مغ سجفخكت  اركخ كػرن القداـشلم أ، حيث إلسخاويليا"
حامج الخزخؼ الذييج في القداـ " القاوج اإلسخاويلي" استيجؼ االحتالؿ ايسا،  2ألسخاويليإمقتل 

راركخية الخشقات عجد مغ ال إشالؽب ايسا ردت السقاكمة، سيارتو في حي الجرج بعج استيجاؼ
شار مع بجاية ال شالؽإلالتػ ل إلى اتفاؽ كق  مرخ  حاكلت، ايسا  3ألا تيالورداأل على 

مافػ تع استئشاؼ جيػد الػساشة بخعاية  5بالفذل، كفي ليلة  باءتالترعيج، إال أف جيػدىا 
 6كتع التػ ل لتيجوة في  باح  ،كىحه السخة نجحت الػساشة ،مع الستحجة كمرخ كقصخاأل

 مافػ.
ساعات الطييخة حػامة مدلحة مغ جشػب أرسلت السقاكمة في ـ 2019سبتسبخ  7في ك 

، رداأل على  اباتإدكف  "اإلسخاويلي" للعجكلقت عبػة متفجخة على قػة استصالع أالقصاع، ك 
 أشلقتالخلية التي الستطاىخيغ الدلسييغ في مديخات العػدة، إال أف العجك استيجؼ  استيجاؼ

 .(4)ىجاؼقر  عذخات األبي ساعات الليل فليػا ل اعتجاءاتو الحػامة دكف ا ابات، 
قاوج اللػاء الذسالي  على ا تياؿ " "اإلسخاويلي"ـ، أقجـ االحتالؿ "2019نػفسبخ  26في ك 

ايسا ردت ،  5ألمشدليسا بحي الذجا ية بػ العصا مع زكجتو فيأبياء الذييج في سخايا القجس 
                                                           

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- ، تقخيخ مشذػر فجيعػت، 15/3/2019ليفي أليئػر، أل )1(
5478938,00.html 

معاريف أكف الفغ،  ، تقخيخ مشذػر 5/5/2019لفخاـ تاؿ، أل (2)
697437-https://www.maariv.co.il/news/military/Article 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- ، تقخيخ مشذػر فجيعػت، 2019//5/5زيتػف فػواؼ، أل )3(
5504269,00.html 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- ، تقخيخ مشذػر فجيعػت، 10/9/2019تدػرؼ متاف، أل )4(
5586084,00.html 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- ، تقخيخ مشذػر فجيعػت، 12/11/2019ئػر، أل  ليفي ألي5(
5623584,00.html 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5478938,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5478938,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5478938,00.html
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-697437
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-697437
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5504269,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5504269,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5504269,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5586084,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5586084,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5586084,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5623584,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5623584,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5623584,00.html
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اإلسخاويلية" كافة؛ "السغتربات ، استيجفت  اركخ 200أيثخ مغ  بإشالؽخالؿ اليـػ السقاكمة 
كقج استسخ العجك باستيجاؼ السػاقع ،  1(مجف السخكد حػلػف كريذػف لتديػف كتل أبيببسا فييا 

 . 2ألمغ نػفسبخ 14كاألىجاؼ داخل القصاع حتى كق  إشالؽ الشار في 
على كيخػ الباحث أنو كبالخ ع مغ القفدات الشػ ية لقعالـ  السقاكـ خالؿ مخاحل العجكاف 

ال أنو ما زاؿ يعاني لعفاأل على السدتػػ الجكلي كالعالسي، كػف االحتالؿ إقصاع  دة، 
"اإلسخاويلي" يديصخ على أ لب الػساول اإلعالمية الجكلية، كبالتالي يقجـ الخكاية "اإلسخاويلية" 
على حداب الخكاية الفلدصيشية، كبالخ ع مسا سبم نذيخ أف كساول اإلعالـ الججفج استصاعت 
احجاث ثغخات ميسة يسكغ البشاء علييا في الػ ػؿ للجسيػر الجكلي، حيث ساىع في نقل  ػر 

ـ، مسا ساىع في خخكج 2014كالسجازر بحم السجنييغ خا ة في عجكاف  "الجخاوع "اإلسخاويلية
عذخات السطاىخات في الجكؿ األكربية لسشا خة القزية الفلدصيشية، كسا ساىع في تخسيخ دعع 

 ية الفلدصيشية في نفػس األحخار في العالع.عجالة القز
 

 : دور وسائل اإلعالم خالل األزمات:خامداا 

كما قجمتو  ،يطيخ مػق  كساول اإلعالـ مغ األزمة مغ حجع التعاشي اإلعالمي معيا 
مغ معلػمات، كالتي تتأثخ بجػانب عجة، مشيا فتعلم بصبيعة العالقة بيغ كساول اإلعالـ 

لألزمة ما قبل حجكث األزمة، كمجػ اىتساـ السؤسدة مع كساول اإلعالـ  كالسؤسدة التي تتعخض
الشالع الجساىيخ على الحقاوم كاألحجاث، كسا أف التغصية تتأثخ بدياسة الػسيلة اإلعالمية 
كاألساليب التي تتبعيا في العسل اإلعالمي، باإللافة لكسية كحجع السعلػمات الستاح حػؿ 

لجحب انتباه الجساىيخ كزيادة  ؛ةخبار الديئإلعالـ على األكتخكد بعس كساول ا األزمة،
 أرباحيا، لحلظ يجب االنتباه إلى جػانب عجة مشيا:

 كساول اإلعالـ في حالة مشافدة للػ ػؿ إلى السعلػمات كتحقيم الدبم الرحفي. .1
 تخكد كساول اإلعالـ على األزمة كفقاأل لسرالحيا كتػجياتيا. .2
 لسعشية باألزمة ككساول اإلعالـ.شبيعة العالقة بيغ اإلدارة ا .3
 تيتع كساول اإلعالـ باألخبار الصاروة سخيعة الحجكث بذكل أيبخ مغ  يخىا. .4
 تدعى كساول اإلعالـ للحرػؿ على التأفيج كالتأييج على تقاريخىا بأؼ شكل. .5

                                                           

 https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/703960 ، 29/10/2019أل ،0404تقخيخ مشذػر مػقع  )1(
 https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/703960 ، 12/11/2019أل تقخيخ مشذػر القشاة الدابعة، )2(

https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/703960
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/703960
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كأحياناأل يكػف مػق  كساول اإلعالـ لج السؤسدة، كىحا يخلم ليا أزمات فػؽ أزماتيا 
ثارة قج الثقة، ايسكغ لػساول اإلعالـ إىتداز الرػرة الحىشية ليا عشج الجساىيخ، كفتؤدؼ إلى ا 

الخأؼ العاـ مغ خالؿ نذخىا بعس األخبار، التي تفتح السجاؿ النتذار الذاوعات، كقج يكػف 
دكر كساول اإلعالـ إيجابياأل يخجـ السؤسدة، كيحفد الجساىيخ على السداىسة في إدارة األزمة، 

دلػكيات مغ شأنيا احتػاء األزمة، كخلم التكات  كالتخابط بيغ فئات السجتسع، كتبريخه كالقياـ ب
بالحقاوم كالسعلػمات الجقيقة كالرحيحة، كنقل اىتسامات الجساىيخ إلى  شاع القخار في 

 السؤسدات.
تحطى كساول اإلعالـ بأىسية بالغة خالؿ األزمات، نطخاأل لتأثيخىا الفاعل، ككػنيا أحج 

 : 1ألإدارة األزمات الخويدية، كتؤدؼ تلظ الػساول مياماأل مددكجة خالؿ األزمةأدكات 

السيسة اإلخبارية: كتدتيجؼ تغصية األزمة كمتابعتيا كالتعخيف بيا، كحذج مقجرات الجكلة  .1
 يافة، للترجؼ لألزمة بقػة كتصػيقيا كالتعخيف بشتاوجيا.

الجكؿ كالقػػ السعشية باألزمة كالسيتسة السيسة التػجييية: تيجؼ إلى تأميغ الجعع الالـز مغ  .2
بيا، كاإلعالـ الجيج ىػ الحؼ يعسل على إثارة جسيع الجيات الستعلقة باألزمة مغ خالؿ 
استسخار تجفم السعلػمات كالحقاوم الالزمة حػؿ األزمة كتجا ياتيا السختلفة، كالتي يجب 

 وفقاا لالعتبارات التالية:إعجادىا 
 جدة.ىجاؼ السحفجعع األبذكل .أ 
 تقجيع السعلػمات في الدماف السشاسب..ب 
 بسحتػػ كمزسػف يحققاف الفاوجة مشيا..ج 
 تقجيع معلػمات كأفكار مغ شأنيا دعع الجكلة في التعامل مع األزمة..د 
 أف يذارؾ في ىحه العسلية باحثػف كمتخررػف في مػلػع األزمة كتصػراتيا..ق 

 :(2): مخاحل التخطيط اإلعالمي في األزماتسادساا 
تحجفج البخام  اإلعالمية السفتاح الخويدي إلدارة األزمة بشجاح، كالتخصيط لألزمة  يعتبخ

حجكث األزمة، كقج  خالؿقبل حجكثيا يكػف أيثخ كفاءة كفعالية؛ كػف الػقت ال يدسح للتفكيخ 
                                                           

  .80-79الجباكؼ، االعالـ في األزمات، ألص  (1)
 أنسػذجاأل ، الذيخ، القصار محصة حخيم ألأزمة الحىشية للسشطسة الرػرة تحديغ في كتأثيخه األزمات أثشاء ألتػيتخ  دكر (2) 
  . 983-981ألص 
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قدع خبخاء معالجة األزمات مخاحل االتراؿ خالؿ األزمات إلى ثالث مخاحل ىي: ما قبل 
كما بعجىا، مغ خالؿ تجييد الخصط الفاعلة كالتي تطيخ الجيج السبحكؿ في األزمة كخالليا، 

 السخاحل الثالث التالية:

 مخحمة ما قبل األزمة: .1

كتختبط ىحه السخحلة بجرجة االستعجاد الحؼ تع قبل حجكث األزمة بػقت شػيل، كتذسل 
 ىحه االستعجادات ما فلي:

برػرة  الحقاوم عغ كالكذ  باألزمة، للسحيصيغ اإليجابية السشاخ كخلم األجػاء تييئة.أ 
 .كالحة

 الخد على تداؤالت كشكاكػ الجسيػر..ب 
، حيث ك ػالأل  أيثخ يػنيا االجتساعي التفاعل كساولاالستفادة مغ خراوز كمسيدات .ج 

 األسيل كاألفزل خالؿ األزمات. االجتساعي اإلعالـ كساول تعتبخ
  شاعة بيئة تعاكنية بيغ كساول اإلعالـ خالؿ األزمة..د 
 تجريب فخيم معالجة األزمة، كتدكيجىع بالسعلػمات، كشخؽ معالجة األزمات..ق 

 

 مخحمة األزمة: .2

إف اإلجخاءات التي فتع اتخاذىا قبل بجء األزمة تديل بذكل كبيخ عسلية إدارة األزمة عبخ 
الخصط كالبخام  التي فتع كلعيا كالتخصيط ليا، كيتلخز دكر كجيػد فخيم األزمة في ىحه 

 ا فلي:السخحلة م

أف يكػف فخيم األزمة كالجسيػر السحلي كالجيات األخخػ كافة على دراية بالسعلػمات .أ 
 السحيصة باألزمة، كبشفذ السعلػمات التي سيتع تدكيجىا لػساول اإلعالـ.

التحلي باليجكء في التعامل مع الجسيػر الحؼ فتسيد بسختل  حاالت االنفعاؿ خالؿ .ب 
 ذار القلم كالخػؼ.األزمة، بفعل نقز الخجمات، كانت

الترجؼ للذاوعات؛ مغ خالؿ عخض الحقاوم التي تعتبخ الصخيم الػحيج إلقشاع .ج 
 الجسيػر.

 التحجفث الدخيع كالفػرؼ لألخبار عبخ كساول اإلعالـ السختلفة..د 
متابعة كمخاقبة تقاريخ كساول اإلعالـ كترحيح األخصاء؛ مع الحخص على عجـ .ق 

 االشتباؾ كإلقاء اللػـ على أحج.
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 مخحمة ما بعج األزمة: .3

 ىحه السخحلة ال تقل أىسية عغ السخاحل الدابقة، كتكػف مكسلة للسخاحل الدابقة مغ خالؿ:

 اإلعالف عغ انتياء األزمة كالبجء بإعادة الشذا ..أ 
التقػيع: بحيث فتع تقييع كمشاقذة جسيع الفعاليات كاألنذصة التي تست خالؿ مخحلة .ب 

 كالدلبيات لألداء خالؿ األزمة. األزمة، كالتعخؼ على اإليجابيات
الستابعة: يجب على فخيم األزمة أف فبقى على تػا ل مع متزخرؼ األزمة، كمغ .ج 

 تعخلػا لألذػ بفعل ىحه األزمة، كمداعجتيع بكل األشكاؿ.
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  :السبحث الثاني
 في فمدطيؼ اإلعالم السقاوم

اكمة في  خاعيا مع قػػ الحخكات السق عليودتشج تالتي  الخكيدةيعتبخ اإلعالـ السقاكـ 
 فدخيُ  شيء يل داوساأل؛ ألف فترجر كاإلعالـ معخكة، ذاأل ىشاؾإاحتالؿ،  ىشاؾ داـ االحتالؿ، فسا

 نياية يفف ،أك اجتسا ياأل  سياسياأل، أك عدكخياأل، عسالأل  ياف سػاء اإلعالـ، خالؿ مغ كُيجشج
ره ككضاوفو في مختل  ، كاإلعالـ السقاكـ يقػـ بجك  1ألإعالـ  ػرة في للشاس تبخزُ  السصاؼ

 األكقات كالطخكؼ، سشتعخؼ على اإلعالـ السقاـك بذكل مفرل في ىحا السبحث:

 أولا: السقاومة مفيؽميا والسؽقف مشيا:

 السفيؽم: .1
يقاكـ، ُمقاكمةأل كِقػامألا،  قاكـَ جاء في السعجع الػسيط مفيػمة السقاكمة مغ األ ل  لغة:.أ 

ُىْع، َعاَرَلُيْع ِباْلُقػعةِ  ـَ َقاكَ ، ك فيػ ُمقاِكـ، كالسفعػؿ ُمقاَكـ َضلع ، ك أَْعَجاَء ِباَلِدِه : َناَلَل ِلجع
ِفي  َقاَكَموُ ، ك ِفي اْلُسَراَرَعِة : َ اَلَبوُ  َقاَكَموُ ، ك ُيَقاِكـُ اْلَسَخَض: ُيَراِرُع اْلَسَخَض، ُفَػاِجُيوُ 

ـَ َمَعُو ِفيَيا ليديل تأثيَخ السخض أك يخّف  الجدُع السخَض: قاـ بخّد فعل  قاـك، ك َحاَجٍة : َقا
 . 2ألمغ لخر

السقاكمة تعشي بالسعشى الدياسي الػقػؼ في كجو االعتجاء مغ أؼ مرجر  اصطالحاا:.ب 
ياف، سػاءأل قػة أجشبية  خيبة أك مدتبجة ضالسة، فالسقاكمة جاءت مغ مشبت القػة 

 كالسشعة.
 مغ نطامية  يخ اؼأشخ  جانب مغ القػة استخجاـ عسلية :اأني عمى تعخف فيي وقانؽنياا .ج 

 حل في القػة استخجاـ عجـ على الجكلي القانػف  كنز كششية، أىجاؼ تحقيم أجل
 الشفذ، عغ يجفاع الفعل رد ذلظ مغ استثشى أنو إال الجكلية، األشخاؼ بيغ الشداعات

ب الذعػ  أعصى قج الجكلي القانػف  يكػف  كبحلظ الجساعة، األمشية بحم التجابيخ كاتخاذ

                                                           

   األداء االعالمي خالؿ معخكة حجارة الدجيل، حسج، ألاالفتتاحية .(1
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-السعاني، مػقع الكتخكني:  )2(

ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9/. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9/
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 محخمة يانت أف بعج السدلحة، فييا يافة بسا األساليبب االحتالؿ كمةمقا حم السحتلة
 . 1ألالتقليجؼ  الجكلي القانػف  في

 كبشاءأل على ما تقجـ فإف السقاكمة ىي: استخجاـ مذخكع لكل الػساول بسا فييا القػة
شػد السدلحة لجرء العجكاف، كإزالة االحتالؿ كاالستعسار، كتحقيم االستقالؿ، كرفع الطلع السد

بالقػة السدلحة، بػ فيا أىجافاأل سياسية مذخكعة، كىػ ما فتفم مع القانػف الجكلي كتؤيجه 
 الذخيعة اإلسالمية.

كتدتشج مذخك ية السقاكمة إلى مجسػعة مغ السبادغ القانػنية الثابتة، كحم السقاكمة 
تقخيخ مريخىا، استشاداأل لعجـ الػالء كالصاعة لدلصة االحتالؿ، كاستشاداأل إلى حم الذعػب في 

كالجفاع السذخكع عغ الشفذ، كاالستشاد إلى قخارات األمع الستحجة، كاالتفاقيات الجكلية الخا ة 
الحخكب. خالؿبحساية السجنييغ 

كمغ ذلظ فتبيغ أف السقاكمة عسل مذخكع لتحقيم مرالح الذعػب التي تتعخض للعجكاف 
لذعػب في الحياة كالحخية كتقخيخ كاالحتالؿ، ايسا اإلرىاب يسثل اعتجاءأل على حم ىحه ا

. 2ألالسريخ
 السؽقف القانؽني مؼ )السقاومة(:  .2

 مؼ السقاومة السدمحة: القانؽن الجوليمؽقف  .أ 

ـ، إلى 1949-ـ1929ـ، كاتفاقيات جشيف 1907ـ ك 1899أشارت اتفاقيتا الىاؼ 
خكات التحخر السقاكمة السدلحة التي تعسل إلى جانب القػات الشطامية، لكشيا لع ُتِذخ إلى ح

الػششية، كىحا فخجع إلى الشطخية التقليجية في مفيػـ الحخب التي كقفت دكف متابعة التصػرات 
الجكلية الحجفثة التي نجست عغ حقػؽ الذعػب، كىحا ما أدركتو األمع الستحجة كأكلتو اىتساميا 

سا أ بغت على حيث اعتخفت بحخكات التحخر الػششية، كاعتخفت بالحساية القانػنية الجكلية، ك
 . 3ألأفخداىا  فة أسخػ عشج أسخىع

                                                           

 العاؿ، مػقع الكتخكني: القانػف، عبج في السقاكمة (1)
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1178724315218&pagename

=Z 
one-Arabic-ArtCulture%2FACALayout 

ـ، 2003إسالمية، كثيقة مشذػر عبخ االنتخنت، تسػز / فػليػ  –رؤية عخبية  مفيـػ االرىاب كالسقاكمة (2)
ts/Doc_3.htmlhttp://www.mesc.com.jo/Documen 

  .25الحخكات األ ػلية كاإلرىاب في الذخؽ األكسط إشكالية العالقة، أبػ  دالة، ألص  (3)

http://www.mesc.com.jo/Documents/Doc_3.html
http://www.mesc.com.jo/Documents/Doc_3.html
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 :(1)تقخيخ مريخه وحقو فيتفاح الذعب الفمدطيشي مقاومة و شخعية  .ب 

لقج لسغ القانػف الجكلي للجكؿ السحتلة الحم في السقاكمة بكافة األشكاؿ بسا فييا 
األمع    مغ ميثاؽ51استخجاـ القػة العدكخية؛ للحرػؿ على االستقالؿ، فقج تحجثت السادة أل

 عتبخ سشجاأل أساسياأل لتبخيخ استعساؿ القػة.أُ خعي الحؼ حم الجفاع الذ عغالستحجة 
فقج أقخت قخارات الجسعية العامة بحم الذعػب في الكفاح كتقخيخ السريخ، فقج جاء قخار 

؛ الحؼ أعصى الذخ ية للكفاح لج الجكؿ ـ1971كانػف أكؿ  6  السؤرخ في 6 ألد 2778رقع 
الحؼ أداف في مزسػنو  1973تذخيغ ثاني  30  السؤرخ في 28 –ألد  3070 االحتالؿ، كقخار

الذعػب األفخيقية كالذعب خا ة  ،التي ال تعتخؼ بحم الذعػب في تقخيخ مريخىا الجكؿ
، مؤكجاأل القخار على حم الذعػب في استخجاـ القػة ككل الػساول الستاحة مغ أجل الفلدصيشي

الحقػؽ األساسية للذعب ؛ الحؼ أيج على   29-ألد 3236قخار التحخر مغ السحتل، كسا جاء 
 تقجيعجسيع الجكؿ كالسشطسات الجكلية  كناشج القخارالفلدصيشي التي سبم كأقختيا الجسعية العامة، 

 للذعب الفلدصيشي في كفاحو الستخداد ىحه الحقػؽ. كالسداعجة العػف 
جاـ القػة أك بتقخيخ السريخ الستعلقة باستخمسا سبم نجج أف قخارات األمع الستحجة سػاء 

سػاء الكفاح السدلح أك االنتفالات أك تقخ كفاح الذعب الفلدصيشي بكل الػساول كاألساليب؛ 
شجرج كبال أدنى شظ لسغ مزسػف القخارات أك السديخات الذعبية، فجسيعيا فالسفاكلات 

 تكتدي شابع السذخك ية.ك  السحكػرة

 ثانياا: مفيؽم اإلعالم السقاوم:

 تعخيفات اإلعالم السقاوم ونحتخ مشيا ما يمي:تعجد 

ىػ اإلعالـ الحؼ يعبخ عغ مقاكمة شعب لج السحتل، مغ خالؿ استخاتيجية إعالمية تعتسج  .1
على دعػة الخأؼ العاـ للجكلة السحتلة لسدانجة السقاكمة كدعيسا، كالتخكيد على دكرىا 

 . 2ألكأىسيتيا، كتزحياتيا كإنجازاتيا

                                                           

ـ، 02/12/2005 الصبيعة القانػنية الجكلية لحم الذعب الفلدصيشي في تقخيخ السريخ، ليث زيجاف، دراسة مشذػرة،  (1
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/12/03/31907.htmمػقع دنيا الػشغ: 

  .16-15الحخب اإلعالمية نسػذج االعالـ السقاـك في لبشاف،  باس كأخخكف، ألص  (2)

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/12/03/31907.htm
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ػجي، أك الجعاوي، أك الدياسي، أك ما يصلم عليو مرصلح ىػ اإلعالـ األفجفػل .2
ألالسيجلػجيا ، أؼ إعالـ االفجلػجيا، كىػ إعالـ ضيخ حجفثاأل في العالع بعج ثػرة االتراالت 

 .  1ألفي أكسا  القخف السالي
غ في مػاجية اإلعالـ الحؼ يقـػ على أناس عادفيإف اإلعالـ السقاكـ ببداشة؛ ىػ  .3

ة الكبخػ كالذخكات متعجدة الجشديات؛ أؼ الذخكات اإلمبخيالية االحتكارات اإلعالمي
 . 2ألاالستعسارية السشحازة أ الأل لج كجػد ىحه األمة

كيخػ الباحث أف مفيػـ اإلعالـ السقاكـ ال يقترخ على السؤسدات اإلعالمية الخسسية 
امة كافة؛ التي الشاشقة باسع فراول السقاكمة فحدب، بل فتزسغ السفيػـ الػساول اإلعالمية الع

تتبشى ني  السقاكمة في خصابيا اإلعالمي، ككسا أنو يذسل مختل  األشكاؿ الرح ية كالفشية 
 التي تشادؼ كتجعع مػق  السقاكمة كاألناشيج الػششية كأفالـ السقاكمة.

 

 نذأة اإلعالم السقاوم: ثالثاا: 

الجلج، كاأللػاح، كاألعسجة  بجأ إعالـ السقاكمة عبخ التاريخ اإلسالمي باستخجاـ الكتابة على
الخخامية، كالشقر على الحجخ، كفي العرخ الحجفث استخجمت حخكات السقاكمة كساول اإلعالـ 
السختلفة، كالبيانات، كالرػر، كالخسػـ، كالفيجفػ ك ػالأل إلى تصػرات محىلة مغ: إذاعات 

 كفزاويات مقاكمة، ك حفييغ ككتعاب مقاكميغ.
ػساول التي تتشاسب مع ضخكفيا ككاقعيا، فعلى سبيل السثاؿ كقج استخجمت السقاكمة ال

لجأت السقاكمة الفخندية لعخض انجازاتيا إباف االحتالؿ األلساني خالؿ الحخب العالسية الثانية 
مغ خالؿ شباعة البيانات كإذاعتيا عبخ إذاعات خارج البالد، كسا سعت السقاكمة اليػ دالاية 

الرحيفة السحلية في مشاشم عجفجة، ككحلظ لجأت السقاكمة  إلى نذخ أنذصتيا كأفكارىا عبخ
إلى استخجاـ السشذػرات كالبيانات كترػيخ العسليات العدكخية لج االحتالؿ األمخيكي  ةالفيتشامي

 . 3ألكالعسل على نذخىا بيغ األمخيكاف لقتل الخكح السعشػية لجفيع

                                                           

  .83ألص االعالـ كالشدم التعسيسي كهيسشة القػة، مخكد دراسات الػحجة العخبية، ياسيغ،  (1)
  .82االعالـ السقاـك بيغ الػاقع كالصسػح، السذاقبة، ألص  (2)
ـ في ميداف القانػف الجكلي االنداني، 2012الخصاب االعالمي للسقاكمة الفلدصيشية في قصاع  دة خالؿ عجكاف  (3)

  .57.0-56اليازكرؼ، ألص 



11

بعج األجشبي ي لج االحتالؿ كقج شيج العالع العخبي نساذج عجة مغ حخكات التحخر الػشش
على دكؿ الحلفاء، بعج تػقيع  األرالي العخبيةالحخب العالسية األكلى، كما نت  عشيا مغ تػزيع 

ـ، كقج كاف لكل حخكة أساليبيا ككساوليا الخا ة في الجفاع 1916اتفاقية سايكذ بيكػ عاـ 
 عغ الحقػؽ كالتحخر مغ االحتالؿ.

االحتالؿ البخيصاني، كما تبعيا مغ ىجخة  ييػنية كقج كاف للشزاؿ الفلدصيشي لج  
متدارعة إلى أرض فلدصيغ، لو خرػ يتو كعشا خه، كأبخزىا تأسيذ أجيدة إعالمية نذصة في 

 أقصار عخبية مختلفة كالرح  الشاشقة باسع السقاكمة، كالسػجات اإلذا ية الشاشقة باسسيا.
إعالمية داخل الػشغ كخارجو، حيث أما على  عيج الثػرة الجداوخية فإنيا أسدت مخايد 

ـ ثػرةأل زلدلت األرض تحت أقجاـ الغا بيغ، كنادت بالتحخر مغ ضلع 1954فجخت عاـ 
الطالسيغ، كقج ضيخ العجفج مغ األدباء كالكتاب الحفغ كتبػا إلعالـ السقاكمة الجداوخية مثل: 

 . 1ألالذاعخ  الح الحخفي، كالذاعخ دمحم الذبػكي
لعجفج مغ دكؿ أمخيكا الالتيشية تخػض ثػرة لج االحتالؿ األجشبي كفي ذات الػقت كاف ا

مثل ثػرة كػبا، كالثػرة الفيتشامية لج االحتالؿ األمخيكي كالتي استخجمت أساليب إعالمية 
 . 2ألمقاكمة مشيا: اإلذاعات، كالسشذػرات، كالرح  الرغيخة 

، خا ةأل  العجكاف الثالثي  ؿخالكفي جسيػرية مرخ العخبية بخز دكر اإلعالـ السقاـك
، حيث كلعت القيادة الدياسية كالعدكخية خصة إعالمية لسػاجية 1956على مرخ عاـ 

 : 3ألالعجكاف تزسشت التالي

التعبئة الذعبية لجعع السقاكمة كالػقػؼ خل  القيادة الدياسية لسػاجية العجكاف، كقج نجح  .1
 اإلعالـ في تحقيم ذلظ.

اولو اإلعالمية لسػاجية العجكاف، حيث جاء التيجفج جشج اإلعالـ السرخؼ كل أدكاتو ككس .2
كالػعيج في كل أشكاؿ كألػاف الخصاب اإلعالمي مغ الخبخ إلى التقخيخ إلى السقاؿ، ك ػالأل 
إلى الكاريكاتيخ كباقي أشكاؿ التحخيخ الرحفي، كمػازناأل بيغ الخصاب العقلي كالعاشفي في 

 ليا دكٌر بارٌز في التعبئة الجساىيخية. الخصاب اإلعالمي خا ةأل في اإلذاعات التي كاف
                                                           

  .186-185االعالـ السقاـك بيغ الػاقع كالصسػح، السذاقبة، ألص (1)
  .168  السخجع الدابم، ألص (2
  .127-125السخجع نفدو، ألص  (3)



12

كقج اعتبخ الستحجث باسع الحكػمة البخيصانية أف اإلعالـ السرخؼ السقاكـ قج انترخ على 
 اإلعالـ البخيصاني، ايسا قالت  حيفة الجفل ميل البخيصانية بأف مرخ كدبت السعخكة.

ججفجة في ضل التصػر كعلى  خار تلظ الثػرات كاف للسقاكمة العخاقية تجخبة إعالمية 
التكشػلػجي مدتخجمة كساول إعالمية متشػعة كالسػاقع اإللكتخكنية كالفزاويات كاإلذاعات، 
إلافةأل إلى السشذػرات كالسلرقات التي كانت تػزع على أبػاب السداجج، كمسا يحدب للسقاكمة 

ألكسط " كسا أزيل العخاقية أنيا كلجت مبكخاأل كسا أشار األستاذ فيسي ىػيجؼ في  حيفة الذخؽ ا
الشطاـ بذيء مغ الديػلة فإف السقاكمة ضيخت بسشتيى الدخعة"، ككسا استفادت السقاكمة العخاقية 
مغ اإلنتخنت الحؼ أعصاىا فخ ة كبيخة إلشالؽ عشاف السقاكمة، كتخليريا مغ محاكالت تكسيع 

 . 1ألاألفػاه، كنذخ خصابات السقاكمة بديػلة 
كلقج شكلت كـ اللبشاني فقج أضيخ تصػراأل ملحػضاأل في أداوو، أما على  عيج اإلعالـ السقا

مارسيا حدب هللا على األرض مشح ما فديج على عذخيغ عاماأل بذكل  التيالسقاكمة اللبشانية 
متػا ل لج االحتالؿ "اإلسخاويلي" للبشاف تخايساأل في عشا خ الثقة بالقيادة سشة تلػ األخخػ 

سكشت السقاكمة بجعع سػرؼ مغ تحخيخ الجشػب دكف قيج أك كازدادت مذاعخ ىحه الثقة عشجما ت
 .ـ2000شخ  عاـ 

التي كانت  ،حخب تسػز خالؿكعكدت ىحه السرجاقية نفديا بذكل مزاع  كبارز 
كفي ضل  ،أشخس حخب عجكانية مكثفة تذشيا إسخاويل على قػات حدب هللا في أليم مشصقة

 ـ.2005دت قبل عاـ ضخكؼ مختلفة عغ ضخكؼ كجػد الجير الدػرؼ التي سا
 كالتي السشار قشاة: مثل أنذاىا، التي القشػات خالؿ مغ فعاؿ إعالمي دكر بأداء هللا حدب يقـػك 

 كحلظ، إسخاويل لج عشيفة نفدية حخب شغ في الفاعلة األكلى العخبية اإلعالمية السؤسدة تعج
 . 2ألالشػر إذاعة

في معطع أشكاؿ الترجؼ    أك2006كقج كجج اإلعالـ العخبي سػاء في حخب تسػز أل
كالتي تذسل القيع  ،للعجكاف "اإلسخاويلي" في البشية الثقااية التي تشقليا األسخة العخبية ألفخادىا

يقجـ للخصاب اإلعالمي القاوع على ثقافة السقاكمة قاعجة  ،الجفشية كالقػمية كالػششية خيخ معيغ
كحذج التأثيخ السصلػب في مجابية  ،مةأكلى كأساسية في التأثيخ على عقل كعاشفة أفخاد ىحه األ

 . 3ألاإلعالـ السعادؼ

                                                           

  .190-189ص (االعالـ السقاـك بيغ الػاقع كالصسػح، السذاقبة،  (1)
  .81-80أثخ حدب هللا في تصػيخ فكخ السقاكمة كاساليبيا في السشصقة العخبية، شقػر، ألص  (2)
 ـ/ كرشة عسل (26/09/2007ـ 21/11/2019خ التعخض: دكر اإلعالـ في تعديد ثقافة السقاكمة، حلبي، تاري (3)
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كيسثل إعالـ السقاكمة القاعجة األساسية للعسل السيجاني، مغ خالؿ تػضيف السجابية 
كتػفيخ متصلبات االستسخار؛ لحا فالسقاكمة تسثل نبس الذعػب  السدلحةالفكخية كالعدكخية 

الػسيلة التي تخاشب بيا السقاكمة جساىيخىا كتجابو ، كاإلعالـ السقاكـ يسثل  1ألكمرجر الياميا 
بو عجكىا، لحلظ يجب أف تدتغل اإلمكانات كالػساول اإلعالمية كافة؛ لتحقيم أىجافيا كنرخة 

 مذخكعيا الشزالي أك التحخرؼ.
 

 رابعاا: أىسية اإلعالم السقاوم:

عالـ في السجتسعات فبخز أىسية دكر اإلعالـ السقاكـ مغ شبيعة الجكر الحؼ فؤديو ىحا اإل
كخا ة السزصيجة، كالسحتلة التي ما زالت تخزح تحت االحتالؿ، كقج كاف لتعجد التشطيسات 

، بسختل الفلدصيشية   أفجفػلػجياتيا كمذاريعيا أثخاأل كبيخاأل في تعجد كتشػع كساول اإلعالـ السقاـك
ػششية كتعديدىا، كتػليح التي دمجت ما بيغ فكخىا التشطيسي كاليع الفلدصيشي، كإبخاز اليػية ال

 . 2ألدكر الذعب في معخكتو مع االحتالؿ "اإلسخاويلي"
 ويبخز أىسية اإلعالم السقاوم في التالي:  

يعتبخ جدءاأل ال فتجدأ مغ السعخكة السفتػحة مع العجك، حيث فػاجو اآللة اإلعالمية  .1
 . 3أل"اإلسخاويلية" التي تحاكؿ تزليل الخأؼ العاـ كتسخيخ ركاية العجك

ل مشيا أف ؤمّ فإف  شاعة الػعي فُ  شاعة الػعي تخايسياأل؛ على مدتػػ الرجفم كالسؤيج،  .2
، كعلى مدتػػ تديج مغ الجافعية لسقاكمة االحتالؿ بكل الػساول كإسشاد السقاكمة بكل الدبل

، كأف بأنشا مقاكمة ال تدتدلع جسيػر االحتالؿ "اإلسخاويلي"تخسخ في أذىاف العجك، 
 . 4أللى زكاؿمذخكعيع يقيشاأل إ

اليجسة الذخسة على اإلعالـ الفلدصيشي أضيخت حجع السعادفغ للقزية الفلدصيشية، إلافةأل  .3
 . 5ألعلى حداب الخكاية الفلدصيشية "اإلسخاويلية"إلى تخكي  الخكاية 

حجع كتأثيخ اإلعالـ السعادؼ دفع إلى كجػد إعالـ مقاكـ لسجابية ىحه السايشة اإلعالمية  .4
 . 6ألكالػقػؼ في كجييا

                                                           

  .191االعالـ السقاـك بيغ الػاقع كالصسػح، السذاقبة، ألص  (1)
  .120االعالـ الفلدصيشي تجاربو كتحجياتو، أبػ ششب، ألص (2)
 .ـ 30/09/2020أبػ حسدة الشاشم باسع سخايا القجس، مقابلة الكتخكنية أل  (3
 ـ .17/10/2020كتاوب القداـ، مقابلة الكتخكنية أل أبػ عبيجة الشاشم باسع  (4
 ـ .18/10/2019ثخيا، ، قابلو: الباحث أل (5)
 ثخيا، السخجع الدابم. (6)
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كبعج الحخب، كيذارؾ في تجيير الخأؼ العاـ كتػعيتو لج  خالؿيػنو حالخاأل قبل ك  .5
 . 1ألالسحتل

ىحا اإلعالـ كفيل بذحح اليسع، كإخخاج األمة مغ حالة الزع  كاالستدالـ كالخزػع  .6
 . 2ألكيعدز الثقة بالشفذ

 ُتسثل عيغ كأذف السقاكمة على العجك مغ جية، كلداف السقاكمة مغ جية أخخػ. .7
يعتبخ أداة رويدية للػقػؼ في كجو األ ػات السعادية، على قاعجة أف اإلعالـ ىػ مقاتل  .8

 . 3ألمغ الجرجة األكلى كإعالمي مغ الجرجة الثانية

 خامداا: سسات وخرائز تسيد اإلعالم السقاوم:

كىي تعشي مجػ ميل الُسَخاَشب ألالسدتسع أك القارغ  لقبػؿ السعلػمة الػاردة السرجاقية:  .1
نيا دقيقة، فالسرجر الحؼ يحطى بسرجاقية ىػ الحؼ يرجقو الجسيػر ألسباب على أ

كىحه السرجاقية ال يسكغ لقعالـ  التعبيخ عشيا أك إبخازىا أك تػضيفيا ، مػلػ ية أك ذاتية
إال حيغ تكػف قج تخايست مطاىخىا كمؤشخاتيا على األرض قبل  ،في أؼ معخكة إعالمية

كيدتجؿ على ، غ مذاعخ الثقة الستبادلة بيغ القيادة كالجسيػرجت نػعاأل مكلّ  ة مغ الدمغ،فتخ 
قيسة ىحه السرجاقية مغ األىسية الكبيخة التي تعدكىا قػػ العجكاف لدعدعة الثقة بيغ قيادة 

 .)4ألالسقاكمة كالسقاتليغ كالجسيػر
 ،مقاكمتوالجفاع عغ ك  لقزيتو شحازف ال بج لقعالـ السقاكـ أف: اإليسان بالشرخ والرسؽد .2

إلى كالجساىيخ القياـ بجكر ميع لتحػيل الذعػر الشطخؼ باإليساف بالشرخ لجػ السقاتليغ ك 
مغ خالؿ الخسالة اإلعالمية التي تعخض ما يسكغ لػساول  ،شعػر ملسػس فتعدز فػمياأل 
داخل  كمغ ،كتحقيقو على أرض السعخكة في ميجاف القتاؿ ،السقاكمة السدلحة مغ إنجازه

 .)5ألالعجكجبية 
 . 6ألالػساول كاتداعيا قلل مغ حجع القيػد السفخكلة على اإلعالـ السقاكـ تشػع .3

                                                           

  .85اتجاىات  فحات الخأؼ في الرح  الفلدصيشية اليػمية نحػ السقاكمة..، الكتخؼ، ألص (1)
 السخجع سابم، الكتخؼ.  (2)
  .119-118صسػح، السذاقبة، ألص االعالـ السقاـك بيغ الػاقع كال (3)
 ـ/ كرشة عسل (26/09/2007ـ 21/11/2019دكر اإلعالـ في تعديد ثقافة السقاكمة، حلبي، تاريخ التعخض:  (4)
 السخجع الدابم.  (5)
  .276االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، الحسجاني، ألص  (6)
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شخز أك كتبخز مغ خالؿ خلم  ػرة ذىشية عغ كىي تعشي "الذكل السؤثخ"،  الطقؽسية: .4
تبقى حالخة في أذىاف الجسيػر، "يالدالح كالدؼ العدكخؼ كالخاية كالعربة" التي  جية

 احب الكػاية الحسخاء التي فختجفيا أبػ عبيجة تسثل العشػاف كالسخجعية، اباتت  ػرة 
 . 1ألتعّبخ عغ  ػرة السجاىج القدامي عشج الستلقيالشاشم العدكخؼ للقداـ 

سيد ىػية ما يكىي تعشي "الحزػر الجاوع للسقّجسات" كالخمػز كالثػابت، كىي  األسطؽرية: .5
كالعػدة في كساول اإلعالـ السقاكـ، كاستحزار قزية القجس كاألقرى كاألسخػ كالالجئيغ 

 . 2ألاإلعالـ السقاكـ، كربط قزية السقاكمة بالجفاع عغ الحقػؽ كالثػابت الػششية
 الخساول اإلعالميةاإلعالمية، فكل مغ يرػغ  للخساولالبشاء السشصقي  كتعشي اإلقشاعية: .6

الذكل السؤثخ فإلى جانب ، الجساىيخعقػؿ  ةخاشبلس ايدعى إلبخاز الجانب السشصقي فيي
، قج يخاشب العػاش ، أما "البشاء السشصقي" ايخاشب العقػؿ مباشخة ،السقجسات كحزػر

دكف االستشاد إلى حقاوم كأرقاـ  يةأل كمشصق ةأل كػف مقشعتأف  للخساول اإلعالمية يسكغ فكيف
 . 3ألكاقعية كأداء ميجاني فاعل

 سادساا: وظائف اإلعالم السقاوم:
، يسكغ تقديع تلظ بعج البحث حػؿ شبيعة الػضاو  التي يجب أف فؤ  دفيا اإلعالـ السقاـك

الػضاو  إلى كضاو  عامة، ككضاو  خا ة في الدلع، كأخخػ في كقت الحخب، على الشحػ 
 التالي:

 :(4)السقاوم الؽظائف العامة لإلعالم .1
 ىي الؽظائف الخئيدية التي يؤدييا اإلعالم السقاوم بذكل عام.

كتعخيف الجسيػر السحلي كاإلقليسي الدلع كالحخب،  خالؿتتبع األحجاث كالتصػرات .أ 
 كالجكلي بالحقاوم.

حساية كتحريغ السجتسع مغ العسليات الشفدية السعادية، التي مغ شأنيا التأثيخ على .ب 
 تساسظ السجتسع كتخابط الجبية الجاخلية.

شغ الحسالت الشفدية كفم أنطسة كأساليب علسية مجركسة، بيجؼ تحصيع الخكح .ج 
 حجتو.السعشػية للعجك كتفتيت ك 

                                                           

  .71-70االعالـ العدكخؼ كالعسليات الشفدية، ألص (1)
  .71-70، ألصمخجع سابم (2)
  .71-70، ألصنفذ السخجع الدابم (3)
  .87االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، الحسجاني، أل ص  (4)
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خلم الحػافد للعسل على تصػيخ القػات العدكخية السقاكمة مغ الجػانب الفكخية كالثقااية .د 
 كالعدكخية كالتجريبية كافة.

 تحفيد التعاش  الجكلي كاإلقليسي كالعخبي لشرخة السقاكمة مادياأل كمعشػياأل كعدكخياأل..ق 
ى الترجؼ ألؼ تحقيم مبجأ الخدع، مغ خالؿ التعخيف بقجرات السقاكمة، كقجرتيا عل.ك 

 اعتجاء على أمغ كسالمة الػشغ.
 . 1ألأف يصبع برسة اإلعالـ السقاـك في عقػؿ الجساىيخ الرجيقة كالسعادية.ز 
خلم حالة مغ التشافذ اإلعالمي بيغ اإلعالـ السقاكـ مغ جية، كإعالـ العجك مغ جية .ح 

 . 2ألأخخػ، كإجباره على التعاشي مع إعالـ السقاكمة مغ باب السشافدة السيشية
إبخاز الخمػز التاريخية كالسعا خة الستفم علييا، كالتي تسثل عالمات مسيدة للسقاكمة .  

 . 3ألكالشزاؿ الػششي
إبخاز كل ما فتعلم بتعديد الػحجة كالتالحع بيغ القػػ السشخخشة في السقاكمة .ؼ 

 . 4ألكأنذصتيا
 . 5ألكاالجتسا ية القػمية األىجاؼ حػؿ كالعالع العخبية السشصقة أنطار استقصاب.ؾ 
 . 6ألكالتعصيل كاإلفذاؿ للخد "اإلسخاويلية" السخصصات كجو في كالتحجؼ الرسػد.ؿ 
 . 7أل كالجكلية الجاخلية كاألحجاث الستغيخات تجاه السقاكمة نطخ كجية تبياف.ـ 

 

 وظائف اإلعالم السقاوم وقت الدمػ: .2

قيم فلعب اإلعالـ السقاكـ دكراأل ميساأل في حذج الصاقات كافة داخل السجتسع، بيجؼ تح
األمغ كاالستقخار في ىحه السخحلة، مغ خالؿ التخكيد على لخكرة االستعجاد الجاوع لحساية 
الػشغ في أؼ كقت، كيسكغ تػليح أىع الػضاو  التي يقػـ بيا اإلعالـ السقاكـ كقت الدلع في 

 : 8ألالتالي

                                                           

  .119االعالـ السقاـك بيغ الػاقع كالصسػح، السذاقبة، ألص  (1)
  .120السخجع الدابم، ألص  (2)
  .182-179السقاكمة السجنية،، مجارس العسل الجساىيخؼ كأشكالو، خل ، ألص  (3)
  .182-179السخجع الدابم، ألص  (4)
  .81-80أثخ حدب هللا ؼ تصػيخ فكخ السقاكمة كاساليبيا في السشصقة العخبية، شقػر، ألص  (5)
  .81-80السخجع الدابم، ألص  (6)
  .81-80 . ألص 81-80أثخ حدب هللا ؼ تصػيخ فكخ السقاكمة كاساليبيا في السشصقة العخبية، شقػر، ألص  (7)
  .28ليات الشفدية، مؤسدة القجس الفشية، ألص االعالـ كالعس (8)
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 ء.اإلعجاد الفكخؼ، مغ خالؿ التييئة الشفدية كالسعشػية، ك خس ركح التزحية كالعصا.أ 
 االعجاد الدياسي، مغ خالؿ شخح األبعاد السختبصة بالرخاع، كالتعخيف بأىجاؼ الحخب..ب 
تػ ية السجتسع، كشخح مقتزيات األمغ كالجفاع السجني، مغ خالؿ تقجيع السعلػمات .ج 

 السختبصة بحجكث أية أزمة.
التعخيف بالسػق  العدكخؼ، مغ حيث التجريب كالتدليح كالكفاءة؛ بسا يديع في رفع .د 

 لخكح السعشػية للقػات كالجساىيخ كافة.ا
اإلعجاد الشفدي كالسعشػؼ كزرع الثقة الستبادلة بيغ الذعب كالسقاكمة كإبخاز األمجاد .ق 

 التاريخية.
 . 1ألتجشيج الشذصاء كاستيعابيع في  فػؼ التشطيع القيادؼ للسقاكمة.ك 
ششي كخا ة ابخاز العالمات السزيئة مغ كجية نطخ السقاكمة ايسا فتعلم بالتخاث الػ .ز 

 .(2)الستعلم بالطلع
يدخ حاجد الخػؼ السػجػد بيغ السقاكمة كالجساىيخ، كاالستفادة مغ السقجرات الذعبية .ح 

 . 3أليافة لخجمة السقاكمة
 . 4ألاإلعالف عغ رأس السقاكمة كأفجفػلػجيتيا كأىجافيا الخويدية التي تشالل مغ أجليا.  

 

 :(5)وظائف اإلعالم السقاوم وقت الحخب .3
 بالسػق  الخاىغ للعسليات كدكر القػات بسا ال يخل بالشاحية األمشية.التعخيف .أ 
 السذاركة في شغ الحخب الشفدية لج العجك..ب 
العسل على رفع الخكح السعشػية كتساسظ الجبية الجاخلية، كالعسل على تحريغ السجتسع .ج 

 لج اإلشاعات.
 يػف.التعبئة القتالية كبث الذيفخة الخا ة عبخ أجيدة اإلذاعة كالتلفد .د 
 تػجيو بيانات تححفخية لتيجفج العجك، كالشيل مغ الخكح السعشػية لقػاتو..ق 
 تحقيم التعاكف مع أجيدة الجكلة السختلفة لحل األزمات..ك 

                                                           

  .180السقاكمة السجنية،، مجارس العسل الجساىيخؼ كأشكالو، خل ، ألص  (1)
  .181السخجع الدابم، ألص  (2)
  .181السخجع نفدو، ألص  (3)
  .119االعالـ السقاـك بيغ الػاقع كالصسػح، السذاقبة، ألص  (4)
  .91جاني، ألص االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، الحس (5)
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 حطخ نذخ السعلػمات األمشية إال مغ السرادر الخسسية..ز 
 . 1ألالخل ية خصػشيا كحساية السػاجية خصػ  في السخابصة السقاكمة دعع.ح 
لعجك، كمػاجية الخكاية الرييػنية إعالمياأل كدالح نفدي، كااللتحاـ الخد على مػاق  ا.  

 . 2ألبالذعب، كالتعبيخ عغ ىسػمو كإشعاره بأف السقاكمة مقاكمتو كالقزية قزيتو
 :(3)وظائف اإلعالم السقاوم بعج تؽقف الحخب .4

 التعبئة الذعبية، كتييئة الخأؼ العاـ بزخكرة االستعجاد الجاوع للسػاجية..أ 
 كخيع ذكؼ الذيجاء كالجخحى كأبصاؿ القتاؿ.الجعػة لت.ب 
 التػ ية الػششية كالجفشية كالتثقي ية لقحاشة على كل ما فؤثخ على كاقعشا..ج 
التغصية اإلعالمية لسداىسة القػات في مجاؿ التشسية القػمية كالسجتسعية، كاإلسياـ في .د 

 التصػر العلسي.  

 :(4)سابعاا: مخاحل تطؽر اإلعالم الفمدطيشي السقاوم

مغ خالؿ ىحه االشاللة، سشدتعخض بذكل مخترخ السالمح العامة التي ميدت كل 
مخحلة مغ مخاحل اإلعالـ الفلدصيشي السقاكـ، كالحؼ رافم العسل السقاكـ، العدكخؼ أك 

 الجساىيخؼ أك الثقافي، كيسكغ تقديسيا إلى ست مخاحل كالتالي:
 

 م(:1986-م1964في الفتخة )الفمدطيشية السخحمة األولى: تطؽر إعالم السقاومة 
: اعتسجت الحخكة اإلعالمية السقاكمة على م(1967-م1964في الفتخة ما بيؼ )

، ايسا سسح االحتالؿ  5ألاالتراالت الذخرية كالجسا ية كالخصب كالشجكات كالسؤتسخات
لبعس الرح  بالعسل تحت متابعة كإجخاءات مذجدة، كقج مشع العجفج مغ  "اإلسخاويلي"

، ايسا تسكشت الفراول الفلدصيشية مغ االستفادة  6أل"اإلسخاويلي"بحجة أنيا تسذ األمغ السقاالت 
 . 7ألمغ كساول اإلعالـ األجشبية كالرحفييغ األجانب في خجمة القزية الفلدصيشية

                                                           

  .81-80أثخ حدب هللا في تصػيخ فكخ السقاكمة كاساليبيا في السشصقة العخبية، شقػر، ألص  (1)
ـ، في ميداف القانػف الجكلي اإلنداني، 2012الخصاب اإلعالمي لسقاكمة الفلدصيشية في قصاع  دة خالؿ عجكاف  (2)

  .58اليارزكؼ، ألص 
  .92ني، ألص االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، الحسجا (3)
  .95-91اتجاىات  فحات الخأؼ في الرح  الفلدصيشية اليػمية نحػ السقاكمة.، الكتخؼ، ألص  (4)
  .91االعالـ العخبي تحجيات الحالخ كالسدتقبل، أبػ عخجة، ألص  (5)
  .470-427الرحافة العخبية في فلدصيغ، في السػسػعة الفلدصيشية: القدع الثاني، ياسيغ، ألص (6)
  .14ة تحت االحتالؿ، حافع، ألص حاف (7)
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ـ، تػقفت الرح  العخبية 1967كبانتياء حخب م(: 1986-م1967وفي الفتخة بيؼ )
ة الغخبية بعج احتالليسا، كلدج الفخاغ اإلعالمي العخبي يافة التي ترجر في قصاع  دة كالزف

جخيجة "اليػـ"، ك حيفة "األنباء" التي كانت أيثخ قجرة  "اإلسخاويلي"أ جرت سلصة االحتالؿ 
على السشاكرة، إال أف اإلجساع الػششي بسقاشعة السؤسدات كالجكاوخ الستعلقة باالحتالؿ كافة، قج 

 . 1ألمغ الدمغ ّيب السشابخ الػششية  لفتخة 
اتخحت قيادة ـ.ت.ؼ قخاراأل بتذكيل جدع إعالمي مػحج لكل فراول  ـ،1973كعاـ 

السقاكمة، أشلم عليو اسع "اإلعالـ الفلدصيشي السػحج"؛ على أف يكػف اإلعالـ السػحج ايو ككالة 
  ا".أنباء فلدصيغ أشلم علييا اسع "كف

" األسبػ ية كسجلة مخكدية لػ رةر مجلة "فلدصيغ الثػ كبجأ ىحا الجدع اإلعالمي بإ جا
ـ.ت.ؼ تخأس تحخيخىا أحسج عبج الخحسغ، كبجأ اإلعالميػف الفلدصيشيػف العسل في تجخبة 

 . 2أل"باتجاىات مختلفة على كرقة كاحجة ىي "فلدصيغ الثػرة ،ججفجة، فكانت ىشاؾ أقالـ عجة
حجع التزييم كبالخ ع مغ القيػد كالذخك  السعقجة التي أ جرتيا سلصات االحتالؿ، ك 

 22على الرح  كالسجالت، إال أف الرحفييغ الفلدصيشييغ استصاعػا إ جار ما يقارب 
 . 3ألرخرة لتأسيذ  ح  داخل القجس السحتلة مشيا فػمية كأسبػ ية

كمغ أبخز الرح  التي ضيخت في ىحه الفتخة ألالقجس، الذعب، الفجخ، الصليعة، 
 . 4ألالسيثاؽ، البيادر الدياسي، كالػحجة، 

 

 م(:1993-م1987في الفتخة ) الفمدطيشية السخحمة الثانية: تطؽر إعالم السقاومة
تسكشت السقاكمة مغ إنذاء إذاعة القجس في دمذم، كقج كاف ليا أثٌخ بارٌز في كدخ 
الحرار اإلعالمي بجانب  ػت فلدصيغ الحؼ ُفبث مغ عػا ع عخبية عجة، كقج نجحػا في 

خالؿ االنتفالة األكلى عاـ  زفة الغخبية كقصاع  دةشية في التعبئة الجساىيخ الفلدصي
 . 5ألـ1987

                                                           

  .63الرحافة الفلدصيشية تحت االحتالؿ في الزفة الغخبية كقصاع  دة ، عاشػر، ألص (1)
 ـ. 30/03/2020الرحافة الفلدصيشية بعج الشكبة، ككالة الرحافة الفلدصيشية كفا، تاريخ االشالع:  (2)
  .20ألص حافة الػشغ السحتل، أبػ  ياش،  (3)
  .120ص أل ،لدصيشي، أبػ ششباإلعالـ الف 4
  .133االعالـ السقاـك بيغ الػاقع كالصسػح، السذاقبة، ألص 5
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كقج نجحت الرحافة الفلدصيشية في اختخاؽ اليامر السسشػح مغ سلصات االحتالؿ 
لتغصية االنتفالة، كقج حطخت سلصات االحتالؿ استخجاـ مرصلح االنتفالة في الرحافة 

 ذصة كاألحجاث خالؿ االنتفالة.الفلدصيشية، إال أنيا استصاعت تغصية الفعاليات كاألن
كقج شيجت ىحه السخحلة ضيػر أشكاؿ ججفجة في الرحافة الفلدصيشية عخفت باسع  حافة 
االنتفالة، كالبيانات السكتػبة كاإلعالف باستخجاـ مكبخات الرػت، إلافة إلى الكتابة على 

 . 1ألالججراف
السخحلة، كالبيانات ايسا شػرت الفراول السقاكمة مغ كساوليا اإلعالمية في ىحه 

ـ، 12/09/1993السرػرة، مثل: اإلعالف السرػر لعسلية مدجج مرعب بغ عسيخ بتاريخ 
يسا بجأت بترػيخ كنذخ ك ايا االستذيادفيغ، حيث تست أكؿ عسلية ترػيخ لػ ية 
استذيادؼ ىػ الذييج  الح  ػرؼ مشفح عسلية دفدنكػؼ البصػلية، إلافة إلى إقامة 

 . 2ألـ1993ات كالبيانات كحفل تأبيغ الذييج جسيل كادؼ عاـ السيخجانات كالخصاب
 

 م(:2000-م1994في الفتخة ) الفمدطيشية السخحمة الثالثة: تطؽر إعالم السقاومة
ـ، انتقلت الرحافة الفلدصيشية السقاكمة لسخحلة 1994كمع قجكـ الدلصة الفلدصيشية عاـ 

 ججفجة، 
باسع  حيفة فلدصيغ  23/09/1994 كقج  جرت أكؿ  حيفة في عيج الدلصة بتاريخ

ـ، كىي مقخبة 10/11/1994كالتي لع تجـ شػيالأل، ايسا  جرت  حيفة الحياة الججفجة بتاريخ 
مغ الدلصة، كقج  جرت  حيفة الػشغ الشاشقة باسع حخكة السقاكمة اإلسالمية حساس بتاريخ 

الشاشقة باسع حخكة ـ كقج أ لقتيا الدلصة ألسباب سياسية، ك حيفة االستقالؿ 08/12/1994
، فعسلت  3ألـ، كفي ذات العاـ  جرت  حيفتا البالد كاألياـ1995الجياد اإلسالمي في عاـ 

الدلصة مشح قجكميا على إ جار أكؿ قانػف للسصبػعات كالشذخ لتشطيع عسل الرحافة 
ـ الشاشقة 13/02/1997ـ، كسا  جرت  حيفة الخسالة بتاريخ 1995الفلدصيشية، فكاف عاـ 

حدب الخالص الػششي اإلسالمي، ايسا أ جر مخكد فلدصيغ للجراسات كالبحػث مجلتو باسع 
كاقع الرحافة  فإف كإجساالأل  يخ الجكرية كتحسل اسع مجلة فلدصيغ ذات السيػؿ اإلسالمية، 

                                                           

  .35-25الرحافة الفلدصيشية كاالنتفالة، الخليلي، ألص  1
  .52-51االعالـ كالعسليات الشفدية، مؤسدة القجس الفشية، أل 2

  466أبػ ششب، أل حيفة الحياة الججفجة، العجد  ألػاء على اإلعالـ الفلدصيشي في لػء اتفاؽ الدالـ اإلسخاويلي، (3)
 ـ .02/12/1996أل
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الفلدصيشية في ىحه الفتخة شيج ازدحاماأل كنيزة كبيخة، بالخ ع مغ قلة إمكانياتيا إذا ما قػرنت 
 .رح  في البالد العخبية كاألجشبيةبإمكانيات ال

ـ كالتي تبث 01/07/1994يسا انصلقت في ىحه السخحلة إذاعة  ػت فلدصيغ بتاريخ 
ـ مغ 30/03/2000مغ راـ هللا، كسا انصلقت إذاعة  ػت فلدصيغ البخنام  الثاني بتاريخ 

شكل مخحلة ـ؛ مسا 1994 دة، كسا شيجت ىحه السخحلة كالدة تلفديػف فلدصيغ في سبتسبخ عاـ 
 . 1ألججفجة مغ التجفم اإلعالمي

ايسا استفادت السقاكمة مغ تصػر كساول اإلعالـ في تبشي عسليات أسخ جشػد االحتالؿ، 
كعخض مصالبيا عبخ الفيجفػ، كسا ضيخ فيجفػ عسلية أسخ الجشجؼ نخذػف فايدساف عشجما خخج 

لجشجؼ بتاريخ السجاىجاف دمحم الزيف ك الح جاد هللا بتدجيلي فيجفػ مع ىحه ا
 . 2ألـ10/10/1994

 

 م(:2007-م2001في الفتخة ) الفمدطيشية السخحمة الخابعة: تطؽر إعالم السقاومة
تسيدت ىحه السخحلة بعج تخاجع خيار السفاكلات مع االحتالؿ، كعػدة حخكة فتح للسقاكمة 

لتابع الذعبية كالسدلحة، كتخ يف الدلصة الفلدصيشية مغ لغصيا على اإلعالـ السقاكـ ا
، كقج استخجـ اإلعالـ  للفراول الفلدصيشية؛ بتعجد كتشػع الػساول اإلعالمية الفلدصيشية السقاـك
السقاكـ الػساول اإلعالمية السصبػعة كالسدسػعة كالتلفديػنية كافة، باإللافة إلى الػساول 

 . 3ألاإللكتخكنية
عالمي، حيث بجأت يسا شيجت ىحه الفتخة زيادة اىتساـ الفراول السقاكمة بالعسل اإل

الفراول مع بجاية انتفالة األقرى بالعسل على تأسيذ كحجات كمكاتب إعالمية خا ة كفم 
اإلمكانيات كالكػادر اإلعالمية الستاحة، فأنذأت كتاوب القداـ مػقعيا اإللكتخكني األكؿ في 

خ ر ع ـ، كحسل اسع ألقداميػف ، كقج تعخض لق الؽ مخات عجفجة، لكشو استس2001بجاية عاـ 
 ىحه السحاكالت.

                                                           

كاقعو، تحجياتو، كمدتقبلو، ابػ ششب، تاريخ االشالع:  االعالـ الفلدصيشي في لػء الستغيخات الدياسية كالتكشػلػجية (1)
 ـ.14/03/2014ـ، تاريخ الشذخ:29/03/2020
  .52ة، ألص االعالـ كالعسليات الشفدية، مؤسدة القجس الفشي (2)
  .94-93اتجاىات  فحات الخأؼ في الرح  الفلدصيشية اليػمية نحػ السقاكمة..، الكتخؼ، ألص (3)
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ـ، بعج معخكة 2004أيتػبخ  2كقج عيغ القداـ أبا عبيجة كأكؿ ناشٍم إعالمي لو بتاريخ  
أياـ الغزب، كما فداؿ حتى األف، كسا اىتست فراول السقاكمة بترػيخ قر  السغتربات 

 . 1ألكالبلجات الفلدصيشية السحتلة، كاالشتبايات كالعسليات الفجاوية في ىحه الفتخة
 

 م(:2014-2007في الفتخة ) الفمدطيشيةالسخحمة الخامدة: تطؽر إعالم السقاومة 
شيجت ىحه السخحلة تصػرات حاسسة، ابتجاءأل بالحرار السفخكض على قصاع  دة بعج 
سيصخة حخكة حساس على القصاع، كالتي تسثل رأس السقاكمة، مخكراأل بثالث حخكب مجمخة على 

ـ بالتعاكف مع بعس الػساول العخبية كالجكلية تقجماأل ميساأل أزع  القصاع، فقج سجل اإلعالـ السقاك 
، َكَشَكَل أداةأل ميسةأل في تثبيت الجبية الجاخلية كرفع معشػياتيا، كسا شكل أداةأل "اإلسخاويلي"العجك 

، ما الصخه إلى فخض رقابة مذجدة، إال أف "اإلسخاويلي"للحخب الشفدية على جسيػر العجك 
ع ترػيخىا مغ قلب السعخكة كسا في ناحل عػز كأبػمصيبم فزحت زيف بعس السذاىج التي ت

 . 2ألالعجك كألصخه لالعتخاؼ بػقػعيا
كقج اىتست الفراول الفلدصيشية السقاكمة بتأسيذ  فحات ليا عبخ بعس السشرات 

كتػيتخ، كركدت على إنتاج الفػا ل كاألفالـ لسا ليا مغ تأثيخ على  ؾالخقسية كال يذ بػ 
جسيػر السحلي كجسيػر العجك، مثل: الفػا ل الخا ة بأسخ الجشجؼ جلعاد معشػيات ال

 . 3ألشاليط
يسا اىتست السقاكمة في ىحه السخحلة بتدسية العسليات، حيث أشلم القداـ على عجكاف 

ـ أسساىا القداـ حجارة الدجيل، كأشلقت سخايا القجس 2012ـ معخكة الفخقاف، كعجكاف 2008
ـ معخكة العر  السأيػؿ 2014ء بيشسا أشلم القداـ على عجكاف علييا اسع الدساء الدرقا

كأشلقت الدخايا علييا البشياف السخ ػص، كسا اىتست الفراول الفلدصيشية بترػيخ الػ ايا 
 لجسيع عشا خىا كأرشفة بياناتيا.

 م(:2019-م2015في الفتخة ) الفمدطيشية السخحمة الدادسة: تطؽر إعالم السقاومة
ـ بخز كالحاأل تأثيخ اإلعالـ السقاكـ في إدارة السعخكة 2014اف عاـ بعج انتياء عجك 

عدكخياأل كاجتسا ياأل كسياسياأل، مغ خالؿ التػثيم السيجاني للعسليات البصػلية، كالتي أضيخت عجد 
السشطػمة األمشية للعجك، ككذفت عػرة الجشجؼ السيدكـ، فقج َأْكلت السقاكمة الفلدصيشية اىتساماأل 

يل الجػانب اإلعالمية كخا ة اإللكتخكني مشيا لسا ليا مغ تأثيخ كالح على كالحاأل في تفع
                                                           

  .55-53االعالـ كالعسليات الشفدية، مؤسدة القجس الفشية، ألص  (1)
  .422-421، أبػ حذير، ألص2009-2005قخاءة في األداء السحلي كالعخبي كالجكلي على  دة حخب الفخقاف  (2)
  .56االعالـ كالعسليات الشفدية، مؤسدة القجس الفشية، ألص  (3)
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السجتسعات، فقج أنذأت الفراول السقاكمة  فحات ليا عبخ مختل  كساول التػا ل االجتساعي 
كزادت مغ اىتساميا بالسشرات اإللكتخكنية، كاىتست بتجريب اإلعالميغ العامليغ في السيجاف، 

 . 1ألالعدكخؼ كتاريخ قادتيا كبجأت بتجكيغ تاريخيا
كخالؿ ىحه السخحلة تأسدت  خفة العسليات السذتخكة بيجؼ تػحيج جيػد السقاكمة 
الفلدصيشية تحت مطلة مػحجة تحطى بالتػافم كاالجساع الػششي، لسػاجية مخصصات االحتالؿ 

 كللخد على جخاوسو بحم الذعب الفلدصيشي.
االىتساـ بديشسا السقاكمة، فقج تع إنتاج العجفج يسا الحع الباحث أف في ىحه السخحلة بخز 

مغ األفالـ كالسدلدالت التي تتحجث عغ السعاناة التي يعيذيا الفلدصيشيػف في مخيسات 
 اللجػء، كعغ حياة السقاكميغ، كفيلع عساد عقل كمدلدل الفجاوي كمدلدل بػابة الدساء.

 

 السقاوم: ثامشاا: وسائل اإلعالم الفمدطيشي

طيسات كالفراول الفلدصيشية السقاكمة أىسية الجكر الحؼ يسارسو اإلعالـ، أدركت التش
كفاعليتو القػية في بلػرة السػاق  كالخؤػ في مػاجية السحتل، كتػجيو الخأؼ العاـ محلياأل كدكلياأل 
لخجمة القزية الفلدصيشية، فقج حخ ت التشطيسات على استخجاـ كساول اإلعالـ للػ ػؿ إلى 

على آخخ  شالعيعالتأثيخ علييع، ككدب تأفيجىع، كا لجساىيخ، كمحاكلةأيبخ شخيحة مغ ا
األنذصة كالفعاليات الخا ة بيا، إلافةأل إلى حذج الجساىيخ في كجو مخصصات العجك 

 . 2ألالرييػني كإبقاء شخارة السقاكمة فاعلة في نفػسيا لجحخ السحتل
مي الحكػمي كسا أفادنا ال فػجج ترشيف كالح  كمحجد ليحه الػساول لجػ السكتب اإلعال

أف مفيػـ اإلعالـ السقاكـ أشسل كأكسع، كال يقترخ  مػلحاأل رويذ السكتب سالمة معخكؼ؛ 
على السؤسدات اإلعالمية التابعة لفراول السقاكمة، كإنسا يزع الػساول كافة التي تحسل فكخ 

ذيخاأل أف ترشيف السقاكمة، كتزع في رساوليا اإلعالمية كمزسػنيا اإلعالمي ني  السقاكمة، م
الػساول إلى كساول مقاكمة كأخخػ  يخ مقاكمة، أمٌخ  يخ محسػٍد قج ُيداء فيسو، كػف كساول 

بترشيف كساول اإلعالـ  ، كمغ ىحا السشصلم قسشا 3ألاإلعالـ تقػـ بجكرىا السقاكـ خالؿ األزمات

                                                           

  .58-57االعالـ كالعسليات الشفدية، مؤسدة القجس الفشية، ألص  (1)
 اتجاىات الجسيػر نخػ كساول االتراؿ كأساليبو السدتخجمة في انتفالة األقرى، دراسة ميجانية على  (2)

 عيشة مغ محافطات  دة، الجلػ.
 ـ.23/01/2020مة. رويذ السكتب اإلعالمي الحكػمي، قابلو: الباحث، تاريخ السقابلة: معخكؼ، سال (3)
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السقاكمة الخسسية،  كدكرىا في السقاكمة، ككساول إعالـ الفلدصيشي إلى كساول اإلعالـ الفلدصيشي
  كذلظ على الشحػ التالي:

 ودورىا في السقاومة: عالم الفمدطيشيوسائل اإل
 وسائل اإلعالم السطبؽعة "السقخوءة": .1

تعتبخ الرحافة السصبػعة مشصم اإلعالـ، كػنيا الرػرة األكلى في تاريخ البذخية، 
 . 1ألاألخخػ تشصلم مغ الرحافة السصبػعة اإلعالـإلافة إلى أف كساول 

 الدشيغ، عذخات قبل الفلدصيشية الثػرة بجاية إلى السصبػع السقاكمة إعالـ تاريخ يخجعك 
 . 2ألاىػيتي ثباتإك  نفديا تصػيخ مغ تسكشت أنيا إال السقاكمة  حافة كاجيت التي العقبات كر ع

كتصلم  فة السصبػعة على الػساول اإلعالمية التي تدتخجـ آالت الصباعة، كجسيػرىا عادة 
ػف مغ فئة الستعلسيغ كالشخب، كتزع ىحه الػساول الرح  الجكرية ك يخ الجكرية، كالتي يك

، كمشيا:  حيفة الخسالة  3ألتذسل الجخاوج كالسجالت كالكتيبات كالشذخات كالالفتات السصبػعة
كفلدصيغ كاالستقالؿ كالخأؼ، كالسشذػرات كالسصبػعات التي ترجرىا الفراول الفلدصيشية 

السقاكمة.

 ائل اإلعالم السدسؽعة:وس .2

تعتبخ اإلذاعات السدسػعة مغ أيثخ كساول الثقافة ذفػعاأل كانتذاراأل، كػنيا تتخصى الحػاجد 
 عكتخاشب عقػؿ الشاس بغس الشطخ عغ مدتػياتيع العلسية كالثقااية، إلافة أف الدامع يدتصي

 . 4ألأف يسارس أؼ عسل خالؿ استساعو لقذاعة
تعتسج على اإلرساؿ اإلذاعي أك اإللكتخكني في الػ ػؿ فاإلذاعات ىي الػساول التي 

لجسيػرىا، كتتسيد بإمكانية ك ػؿ بثيا إلى أيبخ عجد مسكغ مغ الجساىيخ خا ة إلى األمايغ 
الشاوية، كالجكؿ التي تعاني مغ أزمات اقترادية، كػف اإلذاعات ال تحتاج إلى تكلفة كبيخة 

اإلذاعات بثقة عالية خا ة في الجكؿ الشامية، بالسقارنة مع بعس الػساول األخخػ، كتحطى 
 : 5ألكيسكغ أف نقدع كساول اإلعالـ السقاـك الفلدصيشية السدسػعة إلى قدسيغ ىسا

                                                           

  .9االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، عبج اللصيف، ألص (1)
استخاتيجية السقاكمة الفلدصيشية في إدارة الحخب الشفدية لج االحتالؿ اإلسخاويلي، مخكد الجراسات اإلقليسية،  (2)
  .16ألص
  .31سليات الشفدية في ضل الحخكب السعا خة كاستخاتيجية السػاجية، أبػ الشرخ، ألصاالعالـ كالع (3)
  .14االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، عبج اللصيف، ألص  (4)
  .33سليات الشفدية في ضل الحخكب السعا خة كاستخاتيجية السػاجية، أبػ الشرخ، ألصعاالعالـ كال (5)
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، ويسكؼ FMاإلذاعات الفمدطيشية: وىي اإلذاعات التي تبث عبخ األثيخ عمى مؽجة  -أ 
 حرخ ىحه اإلذاعات التي تسارس دور السقاومة بالتالي:

 إذاعة األقرى. -
 ذاعة القجس.إ -
 رادفػ  ػت الذعب. -
 إذاعة كشغ. -
 إذاعة األسخػ. -
 إذاعة الخأؼ الفلدصيشية. -
 إذاعة األقرى مباشخ. -
 إذاعة السشار. -
 إذاعة البخاؽ: تع ا القيا بفعل االزمة السالية. -

 

 اإلذاعات والتطبيقات اإللكتخونية السدسؽعة: -ب 
 إذاعة الخسالة عبخ اإلنتخنت. -
 Zello Walkie Talkie القشػات الرػتية عبخ تصبيم  -
 

 وسائل اإلعالم السخئية:   .3

ما يسيد الػساول السخوية عغ باقي الػساول ىػ الرػرة الحية، كالرػت الصبيعي؛ بسعشى 
أنيا تذغل حاستي البرخ كالدسع معاأل، مسا تجحب إلييا أيبخ عجد مسكغ مغ السذاىجفغ بقرج 

 ـ:، كيسكغ تقديسيا إلى ثالثة أقدا 1ألالتدلية كالتثقيف

 القشؽات الفزائية واألرضية: -أ 

كمغ أبخز القشػات التي تتبشى ني  السقاكمة، ككاف ليا دكراأل بارزاأل في تغصية الحخكب 
 اإلسخاويلية" ما فلي:"كالجخاوع 

 قشاة األقرى الفزاوية. -
 قشاة القجس اليػـ. -
 قشاة فلدصيغ اليػـ. -
 مخوية األقرى. -

                                                           

  .18، ألص االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، عبج اللصيف (1)
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 قشاة القجس، كقج تع إ القيا لجكاعي مالية. -
 شاة ىشا القجس، كقج تع إ القيا لجكاعي مالية.ق -
 قشاة الكتاب، كقج تع إ القيا لجكاعي مالية. -

 سيشسا السقاومة: -ب 

ثسة اتفاؽ على أف الديشسا في فلدصيغ بجأت على فج إبخاهيع حدغ سخحاف؛ عشجما  ػر 
لو بيغ كتشق السلظ سعػد بغ عبج العديد آؿ سعػد لفلدصيغ،فيلساأل تدجيلياأل قريخاأل عغ زيارة 

لديشساويػف التجأ اـ؛ 1948ـ، كبعج الشكبة عاـ 1935؛ عاـ مجنيا؛ بخفقة الحاج أميغ الحديشي
 إبخاهيع حدغ سخحاف الخاوج الديشساوي مغ بيشيع إلى عجة بالد عخبية؛ الفلدصيشيػف، متفخقيغ

دف كفي األر  ،ـ1957 خاع في جخش" عاـ "تسّكغ مغ إنجاز فيلسو ؛ كقج لجأ إلى األردف الحؼ
ليكػف ثاني فيلع ركاوي  ـ،1964أيزاأل حقعم السخخج عبج هللا كعػش فيلسو "كششي حبيبي" عاـ 

 .شػيل في األردف
ايسا بجأت سيشسا الثػرة الفلدصيشية مع بجاية انصالؽ الثػرة الفلدصيشية السدلحة 

فكاف  ـ، كتػاتخت األفالـ الفلدصيشية؛ لسػايبة كافة فعاليات كأنذصة الثػرة،01/01/1956
فيبجاية الدبعيشات فيلع "بالخكح بالجـ"، ايسا تع تأسيذ مؤسدة الديشسا الفلدصيشية في إشار إعالـ 

مشيا: فيلع العخقػب لسرصفى أبػ علي، كعجكاف مشطسة التحخيخ كالتي أنتجت عجد مغ األفالـ 
التابعة  ييػني، كليلة فلدصيشية، كسا بخزت مؤسدات تشطيسية فراولية، كسا اللجشة الفشية 

 . 1ألللجبية الذعبية
كفي بجاية الثسانيشيات بجأت مخحلة الديشسا الفلدصيشية الججفجة كقج انتقلت نقلة فارقة، كمغ 

 . 2ألأبخز الديشساوييغ في تلظ السخحلة مي السرخؼ 
الفلدصيشي  السخخجبخزت محاكالت ناجحة لديشسا فلدصيشية مقاكمة، لسع مشيع  كحجفثاأل 

،  3ألف"الجشة اآل" بفيلسو ـ2006 العاـ ؼ حرل على الجػلجف جلػب فيكالح ؛ىاني أبػ أسعج
كقج تالىا محاكالت ناجحة إلنتاج أفالـٍ سيشساوية بكػادر كشاقات فلدصيشية خالرة، كاف أبخزىا 

                                                           

 .https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9492 شاعة الديشسا الفلدصيشية، لسحة تاريخية، ككالة كفا:  (1)
 نفذ السخجع الدابم.  (2
 ـ.26/07/2014ـ، تاريخ الشذخ: 08/02/2020سيشسا السقاكمة الفلدصيشية، عادؿ،  تاريخ االشالع  (3)
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بإنتاج شبكة   1ألـ للسخخج ماجج جشجية2009فيلساأل يجدج حياة القاوج عساد عقل في العاـ 
نتجت بعجه أفالـٍ كمدلدالت عجة مشيا: مدلدل الخكح، كفيلع بيارة األقرى اإلعالمية، كالتي أ

 السػت، كمدلدل الفجاوي بجدويو األكؿ كالثاني، كمدلدل بػابة الدساء. 
كبالخ ع مغ الشجاحات كالقفدات الشػ ية للديشسا الفلدصيشية السقاكمة، إال أف األزمة 

، كفي  2ألعجلة اإلنتاج في ىحا الجانبالحرار الخانم على قصاع أكق  ك االقترادية الخانقة، 
فشافخ، تع افتتاح ميخجاف "أياـ سيشسا السقاكمة" الخامذ  11ـ، بتاريخ 2020بجاية العاـ 

ىحا "بحزػر شخريات كششية كفراولية، كقج قاؿ مجفخ عاـ السيخجاف إبخاهيع أحسج: إف 
ا السجاؿ، كعجـ تخكو أماـ السيخجاف فؤكج على رسالة القاوسيغ عليو حػؿ التأييج على أىسية ىح

االىتساـ ، كقج نادػ السذاركػف بزخكرة "أعجاء األمة ليذػىػا حالخ كمالي األمة اإلسالمية
بديشسا السقاكمة، التي تخجـ قزيتشا كقزايا األمة، كُتعج جيالأل قادراأل على فيع كاقع األمة 

 . 3ألكثقافتيا

 الكاريكاتيخ، واألفالم الكختؽنية: -ج 

الفلدصيشية أقداماأل خا ة باإلنتاج السخوي، يقجـ مخخجاتو بذكل علسي أنذأت السقاكمة 
 ة، كقج عسعت الرػر الكاريكاتيخي"اإلسخاويلي" اإلحتالؿمع  الرخاعكمجركس كفم خصة في إشار 

كساول اإلعالمية السصبػعة كاإللكتخكنية كالتي تجعع السقاكمة كُتْبِخُز حالة االعتداز، كسا 
فالـ الكختػنية في نذاشاتيا اإلعالمية كالجعاوية، كمغ األفالـ التي استخجمت السقاكمة األ

 . 4ألأنتجتيا السقاكمة فيلع ال زاؿ فػجج أمل، كفيلع  نياية األمل، كالبصات الخسدة
  

                                                           

ـ، تاريخ 08/02/2020ل، الجديخة نت، تقخيخ  حفي: تاريخ االشالع فيلع سيشساوي عغ الذييج عساد عق (1)
 ـ. 18/07/2009الشذخ:

 ـ .18/10/2019ثخيا، قابلو: الباحث أل (2)
، دنيا الػشغ،  تاريخ االشالع: افتتاح ميخجاف "سيشسا السقاكمة" الخامذ بغدة بسذاركة فراول فلدصيشية (3)
 .11-01-2020ـ، تاريخ الشذخ: 08/02/2020
استخاتيجية السقاكمة الفلدصيشية في إدارة الحخب الشفدية لج االحتالؿ اإلسخاويلي، مخكد الجراسات اإلقليسية،  (4)
  .18ألص
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 اإلعالم الججيج(:-وسائل إلكتخونية )السؽاقع اإللكتخونية .4

ات كساول اإلعالـ الدابقة إف أبخز ما يسيد الػساول اإللكتخكنية كػنيا تدتخجـ كل تقشي
بذكل متكامل، باإللافة إلى أف السيدة األيثخ حزػراأل في ىحه الػساول ىي "التفاعلية" بيغ 

 . 1ألالسخسل كالسدتقبل كتبادؿ األدكار بيشيسا
كلقج استفاد اإلعالـ الفلدصيشي السقاكـ مغ كساول اإلعالـ اإللكتخكني مغ خالؿ إنذاء 

 كالسدانجة لو، كسا فلي: السػاقع كالرفحات الخسسية

 تالسؽاقع والؽتالت اإللكتخونية السقخبة مؼ السقاومة: فيسا يمي أبخز السؽاقع والؽتال -أ 
 السقخبة مؼ السقاومة الفمدطيشية:

 ككالة شياب لألنباء. -
 مػقع السجج األمشي -
 ككالة فلدصيغ اليػـ. -
 ككالة  فا اإلخبارية. -
 ككالة الخأؼ الفلدصيشية. -
 مػقع عكا. -
 ة كشغ لألنباء.ككال -
 أمج لقعالـ . -
 مػقع فلدصيغ اآلف. -

ىػ اإلعالـ الحؼ يسثل الفراول العدكخية الفلدصيشية وسائل إعالم السقاومة الخسسي:  -ب 
 كيتحجث باسسيا، كيسكغ ترشيفو إلى:

 السؽاقع اإللكتخونية الخسسية لمفرائل واألجشحة العدكخية: -
  :السػقع الخسسي لكتاوب القداـhttps://alqassam.net/ 
  :السػقع الخسسي لدخايا القجسhttps://saraya.ps/ 
  :السػقع الخسسي أللػية الشا خ  الح الجفغhttps://alweya.ps/ 
 :السػقع الخسسي لكتاوب شيجاء األقرى لػاء الذييج نزاؿ العامػدؼ 

http://nedal.net/ 

                                                           

  .27االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، عبج اللصيف، ألص  (1)

https://alqassam.net/
https://saraya.ps/
https://alweya.ps/
http://nedal.net/
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 :السػقع الخسسي لكتاوب السقاكمة الػششية https://pnrb.info/ 
 :السػقع الخسسي لكتاوب الذييج أبػ علي مرصفى https://www.abuali.ps/ 
 :السػقع اإللكتخكني لحخكة السقاكمة اإلسالمية حساس https://hamas.ps/ar/ 
 :السػقع اإللكتخكني لحخكة الجياد اإلسالمي https://jehad.ps/ 
 لسػقع اإللكتخكني للجبية الذعبية لتحخيخ فلدصيغ:ا https://pflp.ps/ 
 .السػقع اإللكتخكني للجبية الجيسقخاشية: ال فػجج مػقع الكتخكني خاص بيا 
  :السػقع اإللكتخكني للجاف السقاكمة الذعبيةhttps://qaweim.com/ 

 

 الرفحات الخسسية عبخ الذبكات الخقسية: -

أكلى معطع فراول السقاكمة الفلدصيشية اىتساماأل كالحاأل في كساول التػا ل االجتساعي، 
حيث أنذأت ليا حدابات رسسية عبخ السػاقع كالبخام  العالسية للتػا ل كالسحادثات كأبخزىا: 

تليجخاـ ، كمغ أبخز  –جػجل بالس –اندتجخاـ –كاتذ أب  –فليكخ  -تػيتخ -ألايذ بػؾ
األجشحة العدكخية الفلدصيشية التي أىتست بيحه الػساول ىي: كتاوب الذييج عد الجفغ القداـ، 
كسخايا القجس، كتاوب السقاكمة الػششية، كتاوب الذييج أبػ علي مرصفى، ألػية الشا خ  الح 

 الجفغ، لػاء الذييج نزاؿ العامػدؼ.
  

https://pnrb.info/
https://www.abuali.ps/
https://hamas.ps/ar/
https://jehad.ps/
https://pflp.ps/
https://qaweim.com/
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 :السبحث الثالث
 م السقاوم واألزماتاإلعال

 

بات كالحاأل أف سالح اإلعالـ مغ أقػػ األسلحة في العرخ الحجفث، فتػضيف الرػت 
كالرػرة كالكلسة باإللافة إلى السؤثخات الرػتية كالبرخية، زاد مغ فعاليتو كقػة تأثيخه، فال 

 . 1ألٍل قادٍر على مػاجية األزماتعاإعالـ فيسكغ للسقاكمة أف تشترخ بغيخ 
الباحث أف دكاعي كجػد اإلعالـ السقاكـ ىػ كجػد محتل أؼأل كاف مدساه، فالسحتل كيخػ 

يسثل أيبخ أزمة للذعػب، ايدخؽ أرليا كمقجراتيا، كيعيث فييا فداداأل، َاَيقُتل كيجمِّخ كَيعَتِقل 
كُيَحاِ خ، لكّغ الذعػب الحخة تأبى االستدالـ كاالنكدار، بل تقاكـ بكل الػساول، كتجفخ أزماتيا 
بكل اقتجار حتى تشاؿ حخيتيا كاستقالليا، كمغ خالؿ ىحا السبحث سشتشاكؿ اإلعالـ السقاـك 
كالتعامل مع الكػارث كاألزمات، باإللافة إلى العالقة التفاعلية بيغ اإلعالـ السقاكـ ككساول 
، اإلعالـ السختلفة خالؿ األزمات، كسا سشتصخؽ إلى تخصيط البخام  اإلعالمية لقعالـ السقاكـ

إلافةأل إلى استخاتيجية اإلعالـ السقاكـ، كالتحجيات كالرعػبات التي تػاجو اإلعالـ السقاكـ كمغ 
 ة اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات.ثع سشقجـ  نسػذجاأل إلدار 

 :(2): العالقة التفاعمية بيؼ اإلعالم السقاوم ووسائل اإلعالم السختمفة خالل األزماتأولا 

ابي الفعاؿ لػساول اإلعالـ السختلفة، بكافة أشكاليا السقخكءة التأييج على الجكر اإليج .1
كالسدسػعة كالسخوية، بيجؼ دعع رسالة السقاكمة في السجتسع مغ خالؿ التشديم كالتخابط 
كالتكامل بيغ الفراول السقاكمة كالػساول اإلعالمية في السجتسع، كمعالجة الدلبيات مغ 

 خالؿ التػ ية.
إمجاد كساول اإلعالـ السختلفة بالسعلػمات الرحيحة كالجقيقة عغ قياـ اإلعالـ السقاـك ب .2

 األزمة.
يقػـ اإلعالـ السقاكـ بجكر مؤثخ يداعج على إدارة األزمة بفعالية، كيحاكؿ الحفاظ على  .3

 الرػرة اإليجابية للسقاكمة لجػ الجساىيخ الجاخلية كالخارجية.

 

                                                           

 ، تاريخ ـ18/04/2020عليو، ابخاهيع، دنيا الػشغ،  تاريخ االشالع: أل االعالـ العخاقي السقاـك ما لو كما (1)
  ـ .05/11/2009الشذخ.أل

  .90الجباكؼ، االعالـ في األزمات، ألص  (2)
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 :: تخطيط البخامج اإلعالمية لإلعالم السقاومثانياا 

يعتبخ التخصيط أىع األمػر التي تداعج اإلعالـ السقاكـ على تػقع األزمات، كتحجفج 
الديشاريػىات كاإلجخاءات، كتقجيع البخام  السشاسبة إلدارة أية أزمة، كيسكغ للبخام  اإلعالمية 

 : 1ألالسقاكمة أف تحقم الشجاح مغ خالؿ ما فلي

غ خالؿ ججكلة األكلػيات مشيا، كفقاأل تحجفج األىجاؼ السخاد تحقيقيا خالؿ أؼ أزمة، م .1
 للفتخات الدمشية السقجرة للػ ػؿ إلى تحقيقيا.

استثسار السػارد السادية كالبذخية كاألساليب التشطيسية كالتذخيعية كافة؛ لتحقيم األىجاؼ  .2
 السأمػؿ تحقيقيا خالؿ األزمات.

يج كالػقت خالؿ متابعة التشديم كالتعاكف بيغ الجيات كاألفخاد كافة؛ بسا يزسغ تػفيخ الج  .3
 بخام  إدارة األزمة.

تقديع األدكار، كتػليح دكر كل فخد في تشفيح أىجاؼ الخصة؛ لزساف تكامل الجيػد  .4
 لتحقيم األىجاؼ العامة للخصة.

مخكنة الخصة بحيث تتػافم مع أية متغيخات شاروة قج تطيخ خالؿ إدارة األزمة كالقجرة على  .5
 مػاءمتيا داخل الخصة.

 دة مغ الػساول اإلعالمية كالتقشية الستػفخة كافة؛ في تشفيح خصة إدارة األزمة.االستفا .6
 

 : استخاتيجية اإلعالم السقاوم:ثالثاا 

 :(2)محجدات الستخاتيجية اإلعالمية السقاومة .1
 البعج التذخيعي: .أ 

كىي تسثل القػاعج السلدمة للشذا  االترالي كاإلعالمي، كالتي تشطع عسلو كمسارساتو، 
 بالقػانيغ كالتذخيعات، كالجستػر، كقػانيغ السصبػعات كالشذخ، كالسػاثيم السيشية. كتتسثل

 البعج القترادي: .ب 
؛ كي تدتصيع  كيسثل البعج السالي كاإلمكانات التي تحتاجيا كساول اإلعالـ السقاـك
السشافدة في ضل سػؽ  شاعة اإلعالـ الحؼ يحتاج لسكػنات لخسة، كسا أف السذخكعات 

تشصػؼ على ندبة مخاشخة أيبخ مغ السذخعات األخخػ، كػنيا تتصلب مكػنات اإلعالمية 
 كمعجات كتشديم كمتابعة كتدييالت لقنتاج كالتػزيع.

                                                           

  56التخصيط االعالمي كدكره في مػاجية الكػارث كاألزمات، الزػيحي، ألص  (1)
  .103-102االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، عبج اللصيف، ألص  (2)
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 البعج التكشؽلؽجي: .ج 
شيج اإلعالـ تصػراأل كبيخاأل في مجاؿ تصػر الػساول كالتقشيات السدتخجمة كما زاؿ، كبالخ ع 

خة، إال أنيا  يخ متكافئة بدبب البعج االقترادؼ مغ أف الثػرة التكشػلػجية تحسل فخ األ كبي
كالدياسي كاألمشي؛ كلحلظ بخزت الحاجة الستخجاـ تكشػلػجيا  يخ مكلفة يسكغ مغ خالليا 

 تحقيم األىجاؼ السصلػبة.
 البعج الجتساعي: ويتسثل في جانبؼ: .د 

تأييج على األكؿ: فيجؼ إلى تعديد الثقافة الػششية كاالستفادة مغ الثقافات األخخػ، كال
القيع مثل: التعاكف، كالسذاركة، كركح الجساعة، مع لخكرة تحقيم التػازف بيغ الخساول بسا 

 يزسغ احتخاـ حقػؽ اإلنداف.
الثاني: تتعلم بالقيػد التي تفخليا شبيعة السجتسع، كالطخكؼ التي تسخ بيا كساول 

، كالتي تؤثخ على األكلاع االجتسا ية فييا.  اإلعالـ السقاـك
 عج الجساىيخي:الب .ه 

كىػ العشرخ األىع في عسلية االتراؿ كػف الدياسة اإلعالمية تيتع بو كتبشى عليو، 
بحيث يربح الجسيػر شخيكاأل متفاعالأل كإيجابياأل في عسلية  شاعة السحتػػ مغ خالؿ إبجاء الخأؼ 

يػياأل كالػجيات الشقجية ليع عبخ كساول اإلعالـ، مسا يعصي لػساول اإلعالـ السقاـك بعجاأل ح
 للتعبيخ الحقيقي عغ جساىيخىا.

 

 البعج الفكخي والثقافي: .و 

كييجؼ إلى تعديد الثقافة الػششية كتػ ية الجساىيخ بالسدتججات كالتصػرات على الداحة، 
 مسا يسكشيع مغ السػايبة كالسذاركة الفعلية لػاقع العرخ.

 

 :(1)استخاتيجيات السؽاجية اإلعالمية خالل األزمات .2

بػساولو السختلفة جدءاأل مغ حياة الشاس كبشاء الجكلة سياسياأل كاقترادياأل  يعتبخ اإلعالـ
كاألمشية كاالجتسا ية  ةكاجتسا ياأل، كتختبط الدياسة اإلعالمية باألكلاع الدياسية كاالقترادي

كالحخبية، كىحا يعشي أف اإلعالـ مختبط بكل مكػنات كقػػ الجكلة الذاملة، كسا يديع في 

                                                           

ـ، االفخنجي،  2014دراسة حالة العجكاف على  دة عاـ  ادارة شبكة األقرى االعالمية للحخب الشفدية كسبل تصػيخىا، (1)
  .60ألص 
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أؼ  دك فكخؼ أك إعالمي معاٍد، كيعسل على تشسية الػعي على الداحة تحريغ اإلنداف مغ 
 الجاخلية كالخارجية.

كاإلعالـ السقاكـ كفخع متخرز مغ فخكع اإلعالـ لو دكر ميع في بشاء أمغ السجتسع 
كتخصيط استخاتيجياتو، مغ خالؿ التفاعل مع التيجفجات كالتحجيات كالتأييج على استخاتيجية 

ة األزمات، كيبخز دكر اإلعالـ السقاكـ بذكل كالح خالؿ األزمات الجكلة في مػاجي
 . 1ألكالحخكب

كيخػ الجكتػر دمحم ثخيا أف اإلعالـ السقاكـ يجب أف يعتسج في استخاتيجيتو على الػاقعية 
كالفاعلية كالػلػح كاالستسخارية، كسا يجب أف فتحلى بالسبادرة في مػاقفو كمتججداأل في 

ول اإلعالـ إلى تجاكز مخحلة ردكد الفعل؛ لحلظ يجب بشاء استخاتيجية مػلػعاتو، دا ياأل كسا
 : 3 أل2ألكششية كالحة لقعالـ السقاكـ خا ة خالؿ األزمات تقػـ على األىجاؼ التالية

 تػليح رسالة السقاكمة كشخح شبيعة الرخاع..أ 
 تحخيخ السجتسع مغ التبعية الثقااية كاإلعالمية الغخبية..ب 
 س ثقافة التحجؼ كالرسػد كالسقاكمة.محػ ثقافة الخػؼ، ك خ .ج 
تعديد التعاكف كالتكات  كالتساسظ بيغ أبشاء األمة، كدعع ركح الجياد كالخبا  بيغ .د 

 أبشاء اإلسالـ.
 مػاجية مخصصات العجك كحخبو الشفدية، كالعسل على رفع معشػيات السجاىجفغ..ق 
 لسخحلية.تقجيع مادة إخبارية تتحجث عغ العسل السقاكـ كاستثسار الشجاحات ا.ك 
 إقامة  شاعة إعالمية تدتصيع أف تلع بحاجات األمة للسزسػف الجاد كالستسيد..ز 
إبخاز القزايا السيسة كالسؤثخة على أمغ كحساية الػشغ، كاالىتساـ بيا بذكل .ح 

 ملسػس.
 إقشاع الذعب باألسذ التي قامت مغ أجل تحقيقيا..  
إليو، كالشذاشات التي تعخيف الجيػر بقجرات قػات السقاكمة كالسدتػػ الحؼ ك لت .ؼ 

تقػـ بيا بيجؼ رفع كفاءة االستعجاد القتالي، كدكرىا في تحقيم أىجاؼ كآماؿ 
 الجكلة.

                                                           

  .92-91االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، عبج اللصيف، ألص  (1)
  .412التخصيط الخيادؼ للسقاكمة االعالمية، الخكاشجؼ، ألض (2)
  .110-109االعالـ الحخبي كالعدكخؼ، عبج اللصيف، ألص  (3)
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التأييج على أف استخاتيجية اإلعالـ السقاكـ تزع في اعتبارىا على السدتػػ العخبي .ؾ 
 التعاكف العخبي السذتخؾ، كالتخصيط العخبي السذتخؾ، ككحلظ التجريب السذتخؾ.

 

 : التحجيات والرعؽبات التي تؽاجو اإلعالم السقاوم:رابعاا 

السحاربة كالتذػيو لرػرة السقاكمة كقادتيا عبخ كساول اإلعالـ العخبية، كسا جاء في  .1
دراسات عجة أبخزىا دراسة شقػر التي تشاكلت أثخ حدب هللا في تصػيخ فكخ السقاكمة 

لتي تشاكلت تذػيو  ػرة السقاكمة كأساليبيا في السشصقة العخبية، كتخكدت األشخ الدلبية ا
كقادتيا على تػجيو االنتقاد للسقاكمة كقادتيا، كالخبط بيغ قتل السجنييغ كتخخيب البشية 

 . 1ألالتحتية كعسليات السقاكمة، إلافة إلى الجعػة إلى إشعاؿ فتيل الفخقة
اده ألدكات افتقاده للسذخكع الحؼ فخسع تػجياتو، كافتقاده للحخية الزخكرية لشجاحو، كافتق .2

 . 2ألالعسل كالتصػر التكشػلػجي
، كنطخاأل  3أللع  اإلمكانات السادية كالسالية مقارنةأل بػساول اإلعالـ العخبية كالعالسية .3

لألزمات السالية التي تعر  بالػاقع الفلدصيشي السيسا اإلعالـ السقاكـ فقج تع إ الؽ عجد 
كالقجس، كىشا القجس، كإذاعة مغ كساول اإلعالـ، كتدخيح مػضفييا كفزاوية الكتاب، 

 البخاؽ، ك يخىع.
الحرار الخانم على قصاع  دة قلعل مغ إمكانية االستفادة مغ الخبخات الخارجية كابتعاث  .4

 . 4ألالكػادر اإلعالمية إلى الخارج، كسا حج مغ التصػيخ الجكرؼ للسعجات كاألجيدة
في عجكاف  االحتالؿ يجؼ، فقج است 5ألاستيجاؼ السباني كالسقخات اإلعالمية كتجميخىا .5

بعزيا دمخ بذكل كلي كبعزيا اآلخخ ُدمِّخ بذكل  مؤسدة إعالمية، 19 ـ،2014
 . 6ألجدوي

                                                           

  .81-80اكمة كاساليبيا في السشصقة العخبية، شقػر، ألص أثخ حدب هللا في تصػيخ فكخ السق (1)
 ـ/ كرشة عسل .(26/09/2007دكر اإلعالـ في تعديد ثقافة السقاكمة،  انع،  (2)
ـ، االفخنجي، ألص 2014إدارة شبكة األقرى اإلعالمية للحخب الشفدية كسبل تصػيخىا دراسة حالة العجكاف على  دة  (3)

107.  
  .107صالسخجع الدابم، أل (4)
 ـ .18/10/2019دمحم ثخيا. قابلو: الباحث أل (5)
، ككالة كفا لألنباء، تاريخ االشالع: 2014  االنتيايات التي تعخض ليا الرحفيػف خالؿ الحخب على  دة (6
 .)ـ2014ـ، أل15/03/2020
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 ح يألا   17ـ كحجه ُاستذيج 2014، ففي عجكاف  1ألاستيجاؼ الرحفييغ بذكل مباشخ .6
أحجىع إيصالي، كآخخ ساوم مؤسدة إعالمية؛ إلافة إلى اثشيغ مغ الشاشصيغ اإلعالمييغ؛ 

 . 2أل ح يألا، بعزيع إ ابتو خصيخة، أدت إلى بتخ األشخاؼ 20عغ إ ابة  فزالأل 
 اعتقاؿ الرحفييغ كمالحقتيع. .7
التذػير كإيقاؼ البث عبخ األقسار الرشا ية، كمحاربة السحتػػ الفلدصيشي عبخ  .8

 . 3ألالسشرات الخقسية

ن وفي ذات اإلطار تحجثت ورقة عمسية بعشؽان تقييػ األداء اإلعالمي خالل العجوا
 :(4)م عؼ مجسؽعة مؼ العكبات2014عمى قطاع غدة  "اإلسخائيمي"

 .الفلدصيشي اإلعالمي لقشار كغياب اإلعالمية لالستخاتيجية غياب .1
 العخب العخبية يفيسيا فاللغة اإلعالمية، الخساول تػجيو في العخبية اللغة على االقترار .2

 يسكغ ال ذلظ كبغيخ ؿ ثقافاتيع،خال كمغ بلغاتيع العالع لذعػب نتحجث أف عليشا كلحا فقط،
 .نشجح أف

 .لجػ اإلعالمييغ الحدبي االختالؼ نتيجة الخارجي للعالع تخخج التي الخساول اختالؼ .3
 ."اإلسخاويلي"االستيجاؼ  مغ الذجفج الخػؼ نتيجة التغصية في كالتشقل القجرة عجـ .4
 كاالستسخار بالتخكيد ،العجكاف خالؿ انجازه تع الحؼ كالعالسي الجكلي التعاش  استغالؿ عجـ .5

 .الفلدصيشية للقزية الثابتة القزايا في الجساىيخ ىحه على
 يجعل مغ الكبخػ  الجكلية اإلعالمية كالسؤسدات اإلعالـ إدارات على إسخاويل" "سيصخة .6

 أف الجعاية جانب إلى مخفػض، الفلدصيشية القزية لخجمة اإلعالمييغ بعس اجتيادات
 .كقػؼ  مباشخ بذكل تعسل الخارجي لعللعا السػجية "اإلسخاويلية"

 

                                                           

 ثخيا، مخجع سابم. (1)
الة كفا لألنباء، تاريخ االشالع: ، كك2014االنتيايات التي تعخض ليا الرحفيػف خالؿ الحخب على  دة  (2)
 .)ـ2014ـ، تاريخ الشذخ: أل15/03/2020
 ـ .23/01/2020سالمة معخكؼ، قابلو: الباحث أل (3)
ـ، السكتب اإلعالمي الحكػمي: كزارة االعالـ،  2014تقييع األداء اإلعالمي خالؿ العجكاف اإلسخاويلي على قصاع  دة  (4)

  .30-29، 22-21، ص15-14، ص8-6ص أل
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وعؼ السعيقات والرعؽبات التي تؽاجو إدارة اإلعالم خالل األزمات أشار رئيذ السكتب 
 :(1)اإلعالمي الحكؽمي أ. سالمة معخوف بالتالي

االنقداـ الفلدصيشي: كسا أف اإلعالـ دفع لخيبة االنقداـ، فقج مارس اإلعالـ الفلدصيشي  .1
نقداـ، كقج بخز تأثيخه الدلبي في تػجيو الخكاية كرسع االستخاتيجية دكراأل في تعديد اال
 اإلعالمية السػحجة.

حالة عجـ الزبط كالتشطيع، نتيجة التصػرات الستعلقة بػساول اإلعالـ كخا ة ضيػر كساول  .2
التػا ل االجتساعي، كسيػلة انتحاؿ الذخرية كإنذاء الرفحات السذبػىة كنذخ 

كؼ أف مكتبو يعسل مشح سشة كنر  على رفع حالة لبط كتشطيع الذاوعات، كقج أشار معخ 
، كباإلجخاءات كاقع كساول التػا ل االجتساعي، مغ خالؿ التػ ية السجتسعية باألساس أكالأل 

ػف بالسحجدات الػششية كاإلعالمية مع بعس األفخاد كالرفحات الحفغ ال فلتدم القانػنية ثانياأل؛
 العامة. 

شذصاء تحتاج للتػ ية كالتأىيل األياديسي لسسارسة ميشة ضيػر شخيحة كبيخة مغ ال .3
 الرحافة، تؤثخ سلباأل على إدارة اإلعالـ خا ة كقت األزمات، 

؛ تدتيجؼ ندع الثقة كزعدعة الر  ةخارجي مرادر مغإنذاء بعس الرفحات السذبػىة  .4
 الفلدصيشي خالؿ األزمات.

لت في اإلعالـ الس .5 ػجو على الرعيج الجكلي مغ جية، بالخ ع مغ بعس الشجاحات التي ُسجِّ
، إال أنو ما زاؿ ىشاؾ مغ جية أخخػ  كعلى  عيج اإلعالـ السػجو لالحتالؿ "اإلسخاويلي"

لع  كبيخ في ىحا السجاؿ، نتيجة لزع  مقػمات اإلعالـ السقاكـ مقارنة مع لخامة 
 السايشة اإلعالمية "اإلسخاويلية".

 :(2)ل األزمات: نسؽذج إلدارة اإلعالم السقاوم خال خامداا 

تعامل قشؽات الجديخة والسشار والتمفديؽن العخبي الدؽري مع العجوان الرييؽني عمى 
 م.2009-2008قطاع غدة 

 تحميل األزمة: -

ىشاؾ فاعالف أساسياف تحكست ترخفاتيع في ىحه األزمة ىسا: االحتالؿ "اإلسخاويلي" 
مغ الصخفيغ بصخيقتيغ مختلفتيغ  "خاويلياإلس"كرجاؿ السقاكمة الفلدصيشية، فقج تع إدارة العجكاف 

                                                           

 ـ .23/01/2020  سالمة معخكؼ ، قابلو: الباحث، أل(1
  .186-182االعالـ كإدارة االزمات، عبج الحسيج، ألص (2)
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فاألكؿ: ىػ السعتجؼ كالسجعػـ أمخيكياأل كدكلياأل، كالثاني: ىػ الزحية كيعتسج على قػاه الحاتية في 
 الػقت الحؼ خحلتو الحكػمات العخبية.

 سجة:تعالستخاتيجية الس -

ر كاألبشية اعتسج على القر  السجمخ للسشذآت كالسجراس كالجدػ : "اإلسخائيمي"الحتالل 
 كاستيجاؼ السجنييغ ألاألشفاؿ كالشداء كالذيػخ ، مع ماييشة إعالمية قػية.

اعتسجت على مبجأ السقاكمة عبخ الرسػد، كقشز جشػد االحتالؿ،  السقاومة الفمدطيشية:
 كقر  السغتربات.

 البجائل السحتسمة:  -

 .سياسيةفذل عدكخؼ كامل، كرغبة إسخاويلية للحرػؿ على مكاسب "إسخائيمياا": 
لع يكغ ىشاؾ بجيالأل سػػ السقاكمة كالرسػد كمداعجات  حاوية كشبية في ضل فمدطيشياا: 

 الحرار كالتساسظ سياسياأل.

 قؽة األطخاف الدياسية في األزمة: -

 إمكانيات عدكخية كبخػ. اسخائيمياا:
 اإلرادة العدكخية كالدياسية أكالأل كأخيخاأل كثبات الجبية الجاخلية. فمدطيشياا:

 ر التفاعالت الرخا ية: قر  إسخاويلي داوع بخاأل كبحخاأل كجػاأل.تصػ 
  سػد فلدصيشي مشقصع الشطيخ.

اعتسجت الستخاتيجية عمى الفعالية والكفاءة العالية، والتغطية السدتسخة ومؼ أىػ  -
 :(1)مختكداتيا

 اعتساد الرػت كالرػرة السباشخة بذكل سخيع كمتدامغ مع األحجاث. .1
 ة مباشخة مغ أرض السعخكة كمغ عػا ع القخار كالجكؿ األخخػ.تقجيع تقاريخ إخباري .2
 إجخاء مقابالت مباشخة في ميجاف السعخكة. .3
 التعليقات السباشخة مع خبخاء سياسييغ كعدكخيغ. .4
 .غاالتراؿ الياتفي السباشخ كالجاوع مع السقاكميغ الفلدصيشيي .5
لتعليم علييا مغ قبل عخض أىع االتراالت الدياسية كالسحلية كاإلقليسية كالجكلية كا .6

 مختريغ.
                                                           

  .98االعالـ في األزمات، الجباكؼ، ألص  (1)
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 بذكل مباشخ. "اإلسخاويلية"بث  ػر السجازر  .7
 التخكيد على حخكة االحتجاجات الذعبية في الجكؿ العخبية كخا ة مرخ. .8
تع بشاء ىحه العسلية اإلعالمية الزخسة بجيج كبيخ مغ إعالمييغ أيفاء فتسيدكف بالسرجاقية  .9

 الرعبة.كالقجرة على العسل تحت الزغط كفي الطخكؼ 
التخكيد على االحتجاجات الجكلية الذعبية، كترخيحات السخاقبيغ كاألشباء كمشطسات حقػؽ  .10

 اإلنداف.

كقج استصاعت ىحه القشػات كخا ةأل قشاة الجديخة أف تربح مخجعاأل لسشطسات حقػؽ 
 ، كخا ة"اإلسخاويلية"اإلنداف كرجاؿ القانػف، مغ خالؿ تدكيجىا باألفالـ كالرػر عغ السجازر 

الجيات التي تدعى إلى رفع دعاكػ قزاوية على االحتالؿ "اإلسخاويلي" أماـ السحايع الجكلية، 
يسا أف  ػرة بعس األنطسة العخبية اىتدت بعج ىحا العجكاف أماـ الجسيػر العخبي، كىحا دفع 
بعس األنطسة إلى عجاء قصخ على اعتبار أنيا الحالشة لقشاة الجديخة، ايسا لسذ الجسيع 

جاأل "اسخاويلياأل" كأمخيكياأل مشيا، ايسا أشاد الفلدصيشيػف بسػق  الجديخة، كقج أعجكا ليا أ شية اندعا
 . 1ألخا ة عخفاناأل لجكرىا خالؿ العجكاف

 

                                                           

  .98االعالـ في األزمات، الجباكؼ، ألص  (1)
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 :الفرل الثالث
 :نتائج الجراسة السيجانية وفخوضيا ومشاقذتيا

السبحث األكؿ نتاو  الجراسة السيجانية  كيتشاكؿثالثة مباحث، إلى الفرل  ىحافشقدع 
، ايسا فتشاكؿ السبحث الثاني التحقم مغ فخليات الجراسة تيا في لػء الجراسات الدابقةكمشاقذ

 كمشاقذتيا، ايسا حسل السبحث الثالث خال ة نتاو  الجراسة كتػ ياتيا.
انية التي أجخاىا الباحث على عيشة مغ الشخبة يتشاكؿ الفرل نتاو  الجراسة السيجك 

  مبحػثاأل؛ ايسا تع 142ألالدياسية كاالياديسية كاإلعالمية ، كقج كانت عيشة الجراسة أل الفلدصيشية
  مغ السبحػثيغ عبخ سؤاؿ الفخز الحؼ أضيخ عجـ متابعتيع لقعالـ السقاكـ، كبالتالي 2استثشاء أل

كقج امتجت فتخة تػزيع االستسارات مغ تاريخ  لية التحليل،  مبحػثاأل لعس140خزاع بيانات ألإتع 
 ـ.18/08/2020ـ كحتى تاريخ 01/07/2020

 اإلحرائي: محغ الجراسة
 ، حيث 5-1تع اعتساد استجابات أفخاد عيشة الجراسة حدب مقياس خساسي التجري  مغ أل

 ، 2 ، كقليلة أل1أل أؼ قليلة ججاأل  ؛  تسثل أعلى درجة مػافقة5  تسثل أدنى درجة مػافقة، كأل1أل
  .5أل  ، ككبيخة ججاأل 4 ، ككبيخة أل3كمتػسصة أل

كتع تحجفج شػؿ الخاليا في السقياس الخساسي التجري  مغ خالؿ حداب السجػ بيغ 
 ، كمغ ثع تقديسو على أيبخ قيسة في السقياس، للحرػؿ على شػؿ 4=1-5درجات السقياس أل

القيسة إلى أقل قيسة في السقياس، ألبجاية  ، كبعج ذلظ تع إلافة ىحه 0.80= 5÷4الخلية، أؼ أل
" ، كذلظ لتحجفج الحج األعلى ليحه الخلية، كىكحا في باقي 1السقياس، كىي كاحج  حيح "

 الخاليا.
 كتع تقييع درجات السػافقة بحدب مقياس التجري  الخساسي السبيغ في الججكؿ التالي:

 مكياس التجريج الخساسي( يؽضح 1.1ججول رقػ )

 الخقسي الؽزن  افقةالسؽ  درجة
 الؽزن الشدبي الستؽسط الحدابي

 إلى مؼ إلى مؼ

 36.00أقل مغ  20.00 1.80أقل مغ  1.00 1 مشخفزة ججاا 

 52.00أقل مغ  36.00 2.60أقل مغ  1.80 2 مشخفزة

 68.00أقل مغ  52.00 3.40أقل مغ  2.60 3 متؽسطة

 84.00أقل مغ  68.00 4.20أقل مغ  3.40 4 عالية

 100.00 84.00 5.00 4.20 5 ية ججاا عال
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 :السبحث األول
 نتائج الجراسة السيجانية ومشاقذتيا

فتشاكؿ ىحا السبحث نتاو  الجراسة السيجانية حػؿ تقييع الشخبة الفلدصيشية ألداء اإلعالـ 
اعتساد الشخبة الفلدصيشية على كساول اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، حيث تزسغ نتاو  

، كسا يعخض اتجاىات الشخبة الفلدصيشية نحػ أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، ك السقاكـ
، كسا تشاكؿ مذكالت فاعلية اإلعالـ السقاـك خالؿ األزماتأدكاره كسساتو، باإللافة إلى 

 .كمعػقات اإلعالـ السقاـك كمقتخحات تصػيخه كالشيػض بو

 اوم:: اعتساد الشخبة الفمدطيشية عمى اإلعالم السقأولا 
 متابعة اإلعالم السقاوم خالل األزمات: .1

 مدرجة متابعة الشخبة الفمدطيشية لؽسائل اإلعالم السقاو ( يؽضح 1.1ججول رقػ )

مشخفزة  الجرجة
عالية  عالية متؽسطة مشخفزة ججاا 

الؽزن  السجسؽع ججاا 
 الشدبي

النحخاف 
 السعياري 

 140 43 60 31 3 3 ؾ
79.6% 0.901 

% 2.1 2.1 22.1 42.9 30.7 100 
 

مغ الشخبة الفلدصيشية فتابعػف كساول  %42.9 توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف
، كيتابعػف بجرجة %30.7  بشدبة ججاأل  اإلعالـ السقاكـ بجرجة ألعالية ، كيتابعػف بجرجة ألعالية

، كيتابعػف بجرجة %2.1، كيتابعػف بجرجة ألمشخفزة  بشدبة 22.1%ألمتػسصة  بشدبة 
كانحخاؼ معيارؼ  %79.6بػزف ندبي  الستابعةدرجة %، كجاءت 2.1 ة ججاأل  بشدبةألمشخفز
، كتذيخ ىحه الشدبة أف متابعة الشخبة الفلدصيشية لػساول اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات 0.901
 ألعالية .

كيخػ الباحث أف متابعة الشخبة لقعالـ السقاكـ خالؿ األزمات بجرجة عالية بشدبة 
مخ شبيعي ججاأل كػف أف لقعالـ السقاكـ دكراأل في إدارة تلظ األزمات، إلافة %؛ ىػ أ79.58

إلى قخبيا مغ مشطػمة  شاعة القخار، كىحا فجفع الشخبة إلى متابعة كساول اإلعالـ السقاكـ كي 
 تدتصيع قخاءة كتحليل الػاقع بشاءأل على السعصيات الستػفخة.

% 80.3كالتي أشارت أف ما ندبتو  ـ ،2016كتتفم ىحه الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 
 . 1ألمغ الشخب الدياسية كاإلعالمية فتابعػف كساول اإلعالـ الفلدصيشية

                                                           

ار  دة : دراسة ميجانية، البصر، تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حر (1)
  .110ألص 
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 :خالل األزمات عتساد عمى اإلعالم السقاومال .2
 درجة اعتساد الشخبة الفمدطيشية عمى وسائل اإلعالم السقاوم خالل األزمات( يؽضح 1.1ججول رقػ )

مشخفزة  الجرجة
عالية  عالية تؽسطةم مشخفزة ججاا 

الؽزن  السجسؽع ججاا 
 الشدبي

النحخاف 
 السعياري 

 140 61 53 20 4 2 ؾ
83.9% 0.889 

% 1.4 2.9 14.3 37.9 43.6 100 
 

مغ الشخبة الفلدصيشية يعتسجكف على كساول  43.6%ندبة  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف
، 37.9%تسجكف بجرجة ألعالية  بشدبة  ، كيعاإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات بجرجة ألعالية ججاأل 

، 2.9%، كيعتسجكف بجرجة ألمشخفزة  بشدبة 14.3%كيعتسجكف بجرجة ألمتػسصة  بشدبة 
درجة اعتساد الشخبة الفلدصيشية ، كقج جاءت 1.4%كيعتسجكف بجرجة ألمشخفزة ججاأل  بشدبة 

، 0.889كانحخاؼ معيارؼ  %83.9على كساول اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات بػزف ندبي 
كىحا يذيخ أف درجة اعتساد الشخبة على اإلعالـ السقاكـ ألعالية  كتقتخب مغ أف تربح ألعالية 

 ججاأل .

كيخػ الباحث أف ارتفاع درجة االعتساد على كساول اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات بجرجة 
رادر ألعالية  فتشا ع مع نتيجة درجة الستابعة كالتي جاءت ألعالية ؛ باعتبارىا مغ أىع م

 السعلػمات التي تغصي األزمات التي يسخ الذعب الفلدصيشي بذكل عاـ.
% مغ 42.5ـ  حيث يعتسج ما ندبتو 2016كتتفم ىحه الشتيجة مع دراسة ألأبػ مخاد، 

% بجرجة 37.7الشخبة الدياسية على الرحافة اإللكتخكنية خالؿ األزمات بجرجة عالية، كبشدبة 
 . 1ألعالية ججاأل 

ـ  أف اعتساد الشخبة الدياسية على كساول التػا ل 2015ألبخبخ، يسا أيجت دراسة 
 . 2ألـ جاء بجرجة عالية2014االجتساعي خالؿ العجكاف على  دة 

ـ  التي أكلحت أف ندبة اعتساد الشخبة 2015كاختلفت ىح الشتيجة مع دراسة ألأبػ قػشة،
ات الفلدصيشية سعلػمات عغ السفاكلالدياسية على السػاقع اإللكتخكنية في ايتداب ال

                                                           

  .195اعتساد الشخبة  الدياسية الفلدصيشية على الرحافة االلكتخكنية أثشاء األزمات: دراسة ميجانية، أبػ مخاد، ألص  (1)
ـ: 2014اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على شبكات التػا ل االجتساعي أثشاء العجكاف اإلسخاويلي على  دة عاـ  (2)

 . 163دراسة ميجانية في محافطات  دة، بخبخ، ألص 
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، كيفدخ الباحث ىحا االختالؼ أف نتيجة دراسة أبػ قػشة  1ألجاء بجرجة متػسصة "اإلسخاويلية"
اقترخت على قزية كاحجة فقط مغ القزايا السيسة كىي ايتداب السعلػمات عغ السفاكلات 

عالـ ؛ إلافةأل إلى اعتسادىا على كسيلة كاحجة فقط مغ كساول اإل"اإلسخاويلية"–الفلدصيشية 
 الفلدصيشية كىي السػاقع اإللكتخكنية، كلع تتصخؽ إلى دراسة باقي الػساول اإلعالمية األخخػ.

 :خالل األزمات الؽقت الحي تقزيو الشخبة .3
الؽقت الحي تقزيو الشخبة الفمدطيشية في متابعة اإلعالم السقاوم يؽمياا خالل ( يؽضح 1.1ججول رقػ )

 األزمات

 % ك الؽقت

 30.0 42 ساعات فأيثخ 3

 27.9 39 مغ ساعة إلى أقل مغ ساعتيغ

 25.7 36 مغ ساعتيغ إلى أقل مغ ثالث ساعات

 16.4 23 أقل مغ ساعة

 %100 140 السجسػع
 

ساعات  3مغ الشخبة الفلدصيشية يقزػفأل 30.0% توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف
كيقزػف ألمغ ساعة إلى أقل مغ ، ـ السقاكـ فػمياأل خالؿ األزماتفأيثخ  في متابعة اإلعال

كيقزػف ألمغ ساعتيغ إلى أقل مغ ثالث ساعات  بشدبة   ،27.9%ساعتيغ  بشدبة أل
 .ألأقل مغ ساعة  في متابعة اإلعالـ السقاكـ% 16.4ايسا يقزي  ،%25.7

ة اإلعالـ السقاـك كيعتقج الباحث أف حجع الػقت الحؼ تقزيو الشخبة الفلدصيشية في متابع
% تديج متابعتيا 55.7خالؿ األزمات جاء بذكل متبافغ، حيث انقدست الشخب في الستابعة إلى 

% فتابعػف أقل مغ ساعتيغ في اليػـ خالؿ األزمات، 44.3عغ ساعتيغ فأيثخ، بيشسا ما ندبتو 
اجعة السحتػػ كيعتقج الباحث أف ىحه الشدبة تحتاج مغ القاوسيغ على اإلعالـ السقاكـ إلى مخ 

 السقجـ.
% 31.7ـ ، كالتي أشارت أف ما ندبتو 2016كتقاربت ىحه الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 
ساعات عبخ كساول اإلعالـ الفلدصيشية،  4-3مغ الشخبة الدياسية كاإلعالمية يقزػف مغ 

                                                           

-اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على السػاقع االلكتخكنية في ايتداب السعلػمات عغ السفاكلات الفلدصيشية (1)
  .122اإلسخاويلية: دراسة ميجانية، أبػ قػشة، ألص 
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، كسا كاتفقت مع دراسة ألخليفة،  1ألساعة فػمياأل  2أقل مغ -1% يقزػف مغ 29.6كندبة 
، كسا  2أل  كالتي جاءت درجة متابعة الشخبة للسػاقع اإلخبارية الفلدصيشية بجرجة عاليةـ2015

ـ  ارتقاع معجؿ تعخض الشخبة السرخية لػساول اإلعالـ عسػماأل 2017أيجت دراسة ألالجا خ، 
%، ايسا جاء متػسط االستخجاـ اليػمي لػساول التػا ل االجتساعي خالؿ 99.2بشدبة 

 . 3أل %90.4فأيثخ بشدبة ساعات  3األزمات مغ 
ـ ، كالتي أضيخت أف ما ندبتو 2014ايسا اختلفت ىحه الشتيجة مع دراسة ألحخب، 

، كيفدخ الباحث قلة كقت  4ألساعة فػمياأل  2-1% فتابعػف كساول اإلعالـ الججفج مغ 34.7
الستابعة في دراسة حخب كػف الجراسة تتشاكؿ متابعة الشخبة الفلدصيشية في الػلع الصبيعي 
كليذ في كقت األزمات، كفي قزية محجدة ىي التشسية الدياسية، إلافة إلى أف الجراسة تتشاكؿ 

 متابعة الشخبة لػساول اإلعالـ الججفج فقط دكف الػساول اإلعالمية األخخػ.

 عتساد:الأسباب ودوافع  .4
 سقاومأسباب ودوافع اعتساد الشخبة الفمدطيشية عمى وسائل اإلعالم ال( يؽضح 1.3ججول رقػ )

 % ك األسباب والجوافع

 63.6 89 تتستع بسرجاقية كمػلػ ية

 47.1 66 قخبيا مغ  ّشاع القخار

 40.0 56 انفخادىا ببعس السػلػعات الحرخية حػؿ األزمة

 36.4 51 تتشاكؿ األزمة مغ جسيع الجػانب

 35.7 50 تتػافم مع تػجياتي الفكخية

 32.1 45 تقجـ معالجة متكاملة كمعسقة حػؿ األزمة

 30.0 42 تشاكليا السػلػعات برخاحة كجخأة 

 25.7 36 للتعخؼ على كجيات نطخ مختلفة

                                                           

الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر،  تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي (1)
  .110ألص
اتجاىات الشخبة اإلعالمية نحػ التداـ السػاقع اإلخبارية الفلدصيشية بأخالقيات السيشة : دراسة ميجانية، خليفة، ألص  (2)

124.  
ـ: مػاقع 2013فػنيػ  30مرخ  اتجاىات الشخبة السرخية نحػ أخالقيات التغصية اإلعالمية لألزمات األمشية في (3)

  .479التػا ل االجتساعي نسػذجاأل، الجا خ، ألص 
  96مجػ اعتساد الشخبة الفلدصيشية على االعالـ الججفج في عسلية التشذئة الدياسية، قصاع  دة نسػذجاأل، حخب، ألص (4)
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 % ك األسباب والجوافع

 19.3 27 لتسييد الكتاب كالسحخريغ العامليغ فييا

 13.6 19 لعجـ كجػد بجاول أخخػ 

 1.4 2 أخخػ 

 140ف=

سػػباب مػػغ الشخبػػة الفلدػػصيشية فػػخكف أف أىػػع أ %63.6 توندػػبمػػا  فتبػػيغ مػػغ الجػػجكؿ الدػػابم أف
كدكافع اعتسادىع على كسػاول اإلعػالـ السقػاـك أنيػا ألتتستػع بسرػجاقية كمػلػػ ية ، كألقخبيػا مػغ 

، كألانفخادىػػا بػػبعس السػلػػػعات الحرػػخية حػػػؿ األزمػػة  بشدػػبة 47.1% ػػّشاع القػػخار  بشدػػبة 
%40.0. 

%، يعصي 63.6كيخػ الباحث أف تقجـ خيار "تتستع بالسرجاقية كالسػلػ ية" كبشدبة 
إيجابية حػؿ مرجاقية كمػلػ ية السحتػػ الحؼ يقجمو اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات،  ػرةأل 

كىحا فجفعشا للقػؿ: إف الرجؽ كالػلػح مع الجسيػر يكّػف  ػرة إيجابية  ادقة تعبخ عغ 
الجية التي تخعى تلظ السؤسدة؛ كلخبسا قخبيا مغ  شاع القخار، كحرخية السػلػعات 

كالحفغ كانػا في مقجمة ىحه الجكافع سبباأل للشتيجة األكلى الستعلقة  كالسعلػمات التي تقجميا،
بسرجاقيتيا كمػلػعيتيا، كقج أيج الطاضا أف اإلعالـ السقاكـ استصاع تكػيغ ىحه الرػرة بذكل 

، كقج  1ألتخايسي على مجار فتخة شػيلة؛ عبخ تقجيع الحقاوم السػثقة بالرػر كالفيجفػىات الحرخية
عالـ السقاكـ أثبت على مجار الدشػات الدابقة "أنو ال فػجج أؼ تشاقس أك أيج البدػس أف اإل

، ايسا رأؼ أبػ حذير أف اإلعالـ السقاكـ حاز  2ألتجليذ في السعلػمات التي يقجميا للجسيػر"
على السرجاقية عشج العجك قبل الرجفم؛ الفتاأل أنو عشجما كانت تعلغ فراول السقاكمة عغ عقج 

اول اإلعالـ كالشخب كالخأؼ العاـ "اإلسخاويلي" كافة، فتخقبػف ماذا سيقػؿ ىحا مؤتسخ ما، كانت كس
  . 3ألالسؤتسخ

                                                           

 ـ .09/09/2020ناجي الطاضا، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل (1)
 ـ .10/09/2020قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، ألىاني البدػس،  (2)
 ـ .28/09/2020حدغ أبػحذير، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل  (3
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ـ  حيث جاءت السرجاقية كالسػلػ ية 2016كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 
%، 48.6في مقجمة األسباب كالجكافع العتساد الشخبة على كساول اإلعالـ الفلدصيشية بشدبة 

 . 1أل %31.0ببعس السػلػعات الحرخية إلى السختبة الثانية بشدبة  كجاء انفخادىا
ـ  حيث جاء خيار "األيثخ انتذاراأل بيغ قادة الخأؼ" في 2014كاختلفت مع دراسة ألحخب، 

، عكذ خيار  2أل %30.6آخخ األسباب العتساد الشخبة الفلدصيشية على اإلعالـ الججفج بشدبة 
في السختبة الثانية في دراستي، كيفدخ الباحث ىحه الشتيجة "قخبيا مغ  شاع القخار" التي جاءت 

أف الجراسة الحالية تتشاكؿ اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات؛ كالسعخكؼ بقخبو مغ  ّشاع القخار، 
مسا جعل الشخبة تخاه مغ أبخز أسباب كدكافع االعتساد على اإلعالـ السقاكـ لفيع كقخاءة الػاقع 

 السيجاني.
 

 ات الشخبة الفمدطيشية نحؽ أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات:: اتجاىثانياا 

 :لتي تعتسج عمييا الشخبةا وسائل اإلعالم السقاوم .1
 أكثخ وسائل اإلعالم السقاوم التي تعتسج عمييا الشخبة الفمدطيشية( يؽضح 1.3ججول رقػ )

 خالل األزمات في الحرؽل عمى السعمؽمات
 % ك الؽسائل

 62.9 88 جتساعيكساول التػا ل اال

 59.3 83 السػاقع اإللكتخكنية

 57.9 81 اإلذاعات

 50.0 70 القشػات التلفديػنية

 6.4 9 الرح  كالسجالت السصبػعة

 140ف=
مغ الشخبة الفلدصيشية يعتسجكف على  62.9% توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

السػاقع  تالىااألزمات، كساول التػا ل االجتساعي في الحرػؿ على السعلػمات خالؿ 

                                                           

تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر،  (1)
  .116ألص 
قصاع  دة نسػذجاأل، حخب، ألص  -عالـ الججفج في عسلية التشسية الدياسيةمجػ اعتساد الشخبة الفلدصيشية على اال (2)

103.  
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القشػات التلفديػنية بشدبة  تالىا، 57.9%اإلذاعات بشدبة  ثع، 59.3%اإللكتخكنية بشدبة 
 .%6.4الرح  كالسجالت السصبػعة بشدبة جاءت  كأخيخاأل ، 50.0%

كيعتقج الباحث أف تقجـ كساول اإلعالـ التي تعتسج على التكشػلػجيا الحجفثة، كفي مقجمتيا 
 ل االجتساعي كالسػاقع اإللكتخكنية، أمخاأل فتساشى مع الػاقع كحجع التصػر كساول التػا

 التكشػلػجي الكبيخ في تلظ الػساول كما تتستع بو مغ خراوز.
خالؿ  الرح  كالسجالت السصبػعةكيالحع الباحث تخاجعاأل ملحػضاأل العتساد الشخبة على 

% مغ الشخبة 46.7ندبتو  ـ  حيث جاء ما2017األزمات، كىحا ما أيجتو دراسة ألبجر، 
، كيفدخ الباحث ىحه الشتيجة بأف الشخبة بحاجة  1ألالفلدصيشية ال فتابعػف الرح  كالسجالت

إلى كساول أيثخ سخعة في الحرػؿ على السعلػمات خا ةأل في األزمات، األمخ الحؼ ال فتػفخ 
 في ىحه الػساول.

عى إليراؿ  ػتيا للخأؼ العاـ عبخ الطاضا مع ىحه الشتيجة؛ مذيخاأل أف الشخب تدكاتفم 
كساول اإلعالـ؛ كالجسيػر عادةأل ما فتػاجج عبخ كساول التػا ل االجتساعي كالتي تحقم سخعةأل 
كفاعليةأل أعلى بالسقارنة مع الػساول التقليجية؛ مزيفاأل أف الشخب الدياسية في العالع أ بحت 

مذيخاأل إلى تفاعل الكثيخ مغ الشخب  تعتسج على ىحه الػساول بذكل أيبخ مغ الػساول التقليجية
، كتػافقت  2ألحػؿ العالع كالخويذ األمخيكي الحؼ استخجـ تػيتخ في إ جار كثيخ مغ الترخيحات

ىحه الشطخة مع ىاني البدػس مؤكجاأل أف كثيخاأل مغ مؤسدات الجكلة في العجفج مغ الجكؿ أ بحت 
 . 3ألرىاتعتسج على كساول التػا ل االجتساعي في التػا ل مع جسيػ 

ـ  حيث جاءت كساول التػا ل 2016كتقاربت ىحه الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 
 . 4ألاالجتساعي في مقجمة الػساول األيثخ متابعة مغ الشخبة الدياسية كاإلعالمية

خالؿ  الرح  كالسجالت السصبػعةكيالحع الباحث تخاجعاأل ملحػضاأل العتساد الشخبة على 
مذيخاأل "إف مغ فشذخ أكالأل يقخأ لو كأف الجسيػر بحاجة إلى التعقيب  األزمات، كىحا ما أيجه الطاضا

                                                           

  .104اتجاىات الشخبة الفلدصيشية نحػ معالجة الرح  الفلدصيشية اليػمية لقزية االنقداـ، بجر، ألص  (1)
 ـ . 09/09/2020ناجي الطاضا، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل (2)
 ـ .10/09/2020احث، اتراؿ ىاتفي، ألىاني البدػس، قابلو: الب (3)
تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر،  (4)

  .113ألص 
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% مغ 46.7ـ  حيث جاء ما ندبتو 2017، كىحا ما أيجتو دراسة ألبجر،  1ألالدخيع على الحجث
، كيفدخ الباحث ىحه الشتيجة بأف الشخبة  2ألالشخبة الفلدصيشية ال فتابعػف الرح  كالسجالت

الحرػؿ على السعلػمات خا ةأل في األزمات، األمخ الحؼ ال  بحاجة إلى كساول أيثخ سخعة في
فتفم مع تخاجع الرحافة الػرقية في العالع على مدتػػ الجسيػر فتػفخ في ىحه الػساول، كىحا 

 .كالشخبة في ضل تقجـ الػساول التقشية الحجفثة
 ـ  حيث جاءت كساول التػا ل االجتساعي في مقجمة2017يسا اتفقت مع دراسة ألبجر، 

، كاتفقت مع  3أل% 81.3% تالىا السػاقع اإللكتخكنية بشدبة 84.1الػساول األيثخ متابعة بشدبة 
ـ  التي جاءت كساول التػا ل االجتساعي في مقجمة الػساول األيثخ 2015دراسة ألبخبخ، 
% كجاءت السػاقع اإللكتخكنية في السختبة 70.1%، تالىا اإلذاعات بشدبة 78.7متابعة بشدبة 

، كيفدخ الباحث ىحه الشتيجة كػف دراسة بخبخ اقترخت على  4ألة بعج القشػات التلفديػنيةالخابع
ـ، دكف أزمات في مجاالت أخخػ، كاقترخت 2014على قصاع  دة  "اإلسخاويلي"أزمة االعتجاء 

 على رأؼ جدٍء مغ الشخبة الفلدصيشية كىي الشخبة الدياسية فقط.
ـ ، حيث تقجمت السػاقع اإللكتخكنية في 2015كاختل  الشتيجة مع دراسة ألأبػ قػشة، 
، كيعتقج الباحث أف الشتيجة جاءت تتػافم مع  5ألالسختبة األكلى تالىا كساول التػا ل االجتساعي

شبيعة القزية التي تتشاكليا كىي اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على السػاقع اإللكتخكنية في 
اإلسخاويلية"، حيث إف السػاقع اإللكتخكنية " -دصيشيةايتداب السعلػمات عغ السفاكلات الفل

تعتبخ أيثخ ثقةأل في نقل معلػماتيا مغ كساول التػا ل االجتساعي، كبالتالي تعتسج علييا الشخبة 
 في حرػليا على السعلػمات أيثخ الذبكات االجتسا ية.

  
                                                           

 ـ .09/09/2020ناجي الطاضا، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل (1)
  .104فلدصيشية اليػمية لقزية االنقداـ، بجر، ألص اتجاىات الشخبة الفلدصيشية نحػ معالجة الرح  ال (2)
  .106اتجاىات الشخبة الفلدصيشية نحػ معالجة الرح  الفلدصيشية اليػمية لقزية االنقداـ، بجر، ألص  (3)
ـ: 2014اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على شبكات التػا ل االجتساعي أثشاء العجكاف اإلسخاويلي على  دة عاـ  (4)
  .157سة ميجانية في محافطات  دة، بخبخ، ألص درا

-اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على السػاقع االلكتخكنية في ايتداب السعلػمات عغ السفاكلات الفلدصيشية (5)
  .122اإلسخاويلية: دراسة ميجانية، أبػ قػشة، ألص 
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 :لتي تعتسج عمييا الشخبةا وسائل اإلعالم السقاومأسساء  .2

 الفزائيات: .أ 
 التي تعتسج عمييا الشخبة الفمدطيشية خالل األزماتالفزائيات أسساء ( يؽضح 1.3ول رقػ )جج

 

 

 140ن=
على مغ الشخبة الفلدصيشية يعتسجكف  47.1% توندبما  لدابم أففتبيغ مغ الججكؿ ا

 قشاة القجس اليـػ ثع،  .22%1بشدبة  قشاة السيادفغ تالىا، فزاوية األقرى خالؿ األزمات
، كيعدك الباحث ىحه الشتيجة كػف ىحه القشػات مقخبة مغ فراول السقاكمة األبخز 05.7%بشدبة 

 كالجياد اإلسالمي. على الداحة الفلدصيشية حخكتي حساس

 اإلذاعات: .ب 
 :التي تعتسج عمييا الشخبة الفمدطيشية خالل األزماتاإلذاعات أسساء ( يؽضح 1.3ججول رقػ )

 

 % ك اإلذاعات

 30.7 43 إذاعة األقرى

 24.3 34 إذاعة القجس

 15.0 21  ػت الذعب

 1.4 2  ػت الػشغ

 0.7 1  ػت الجامعة اإلسالمية

 140ن=
على مغ الشخبة الفلدصيشية يعتسجكف  30.7% توندبما  ؿ الدابم أففتبيغ مغ الججك 

 إذاعة الذعب بشدبة ثع، %24.3بشدبة  إذاعة القجس تالىا، إذاعة األقرى خالؿ األزمات

 % ك الفزائيات

 47.1 66 فزاوية األقرى

 22.1 31 السيادفغقشاة 

 5.7 8 قشاة القجس اليـػ

 2.1 3 فزاوية فلدصيغ

 2.1 3 فزاوية الجديخة

 2.1 3 فزاوية السشار
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، كيخػ الباحث أف ىحه اإلذاعات كاف ليا حزػرىا على الداحة الفلدصيشية خالؿ %15.0
اع  دة، كسخعتيا في نقل السعلػمات؛ إلى األزمات السيسا تغصية أحجاث الحخكب على قص

 جانب كػنيا تسثل رأؼ فراول السقاكمة الفلدصيشية كتعبخ عغ ترػراتيا.
 

 السؽاقع اإللكتخونية واإلعالم الججيج: .ج 
التي تعتسج عمييا الشخبة الفمدطيشية خالل  السؽاقع اإللكتخونية واإلعالم الججيجأسساء ( يؽضح 1.3ججول رقػ )

 :األزمات
 

 140ن=
على مغ الشخبة الفلدصيشية يعتسجكف  20.0% توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

يغ اليـػ فلدصمػقع  تالىا، خالؿ األزمات عبخ كساول التػا ل االجتساعي السقاكمة الحدابات
 .13.6% ككالة شياب بشدبة % ثع17.9بشدبة 

  

 % ك سائلالؽ 

 20.0 28  عبخ كساول التػا ل االجتساعي السقاكمة الحدابات

 17.9 25 فلدصيغ اليـػمػقع 

 13.6 19 اإلخبارية ككالة شياب

 5.7 8 مػاقع فراول السقاكمة

 4.3 6 اإللكتخكنية  حيفة الخسالة

 4.3 6 مػقع فلدصيغ اآلف

 2.9 4 اإلخبارية األ ككالة مع

 2.9 4 دنيا الػشغ

 2.9 4 اليجؼقع مػ 

 2.1 3 مػقع  فا اإلخبارؼ 

 1.4 2 ككالة سسا اإلخبارية

 1.4 2 السخكد اإلعالمي الفلدصيشي
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 :أىػ القزايا .3
مؼ وجية نعخ الشخبة  أىػ القزايا التي يختد عمييا اإلعالم السقاوم خالل األزمات( يؽضح 1.13ججول رقػ )

 الفمدطيشية

 % ك القزايا

 65.0 91 حرار  دة

 50.0 70 القجس

 48.6 68 األسخػ 

 45.7 64 السقاكمة الذعبية

تفشيج الذاوعات كمػاجية الحخب 
 الشفدية "اإلسخاويلية"

63 45.0 

 27.9 39 االنقداـ الفلدصيشي

 20.7 29 الجخحى كالسعاقيغ

 20.0 28 الالجئيغ

 18.6 26 االستيصاف

 12.9 18 السقاكمة السدلحة

 9.3 13 الججار العازؿ

 140ف=
بة الفلدصيشية فخكف أف أىع مغ الشخ 65.0% توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

القزايا التي فخكد علييا اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات ىي ألحرار  دة ، كألالقجس  بشدبة 
، كألتفشيج الذاوعات 45.7%، كألالسقاكمة الذعبية  بشدبة 48.6%، كألاألسخػ  بشدبة 50.0%

 .%45.0كمػاجية الحخب الشفدية "اإلسخاويلية"  بشدبة 
في مقجمة القزايا التي فخكد علييا  65.0%"حرار  دة"  بشدبة  كيفدخ الباحث تقجـ

اإلعالـ السقاـك مغ كجية نطخ الشخبة، بدبب شػؿ فتخة الحرار السفخكض على قصاع  دة كما 
خلفو مغ كيالت على السدتػيات الدياسية كاالقترادية كاالجتسا ية كالرحية كافة، مشح فػز 

 شا الحالخ.ـ كحتى كقت2006حخكة حساس في العاـ 
كقج جاءت قزية القجس في السختبة الثانية كاألسخػ في السختبة الثالثة، كيعتقج الباحث أف 
ىحه الشتيجة كػف ىحه القزايا تعتبخ القزايا األساسية التي فشالل الذعب الفلدصيشي مغ 
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خ أجليع، سيسا بعج نقل الخويذ األمخيكي "دكنلج تخامب" سفارة بالده لسجفشة القجس بتاري
 ـ، كحجع التزييم على األسخػ في سجػف االحتالؿ.14/05/2018

ايسا نالحع تخاجع تخكيد اإلعالـ السقاكـ كتشاكلو عجداأل مغ القزايا السيسة مغ كجية نطخ 
% كقزية االستيصاف كالتي جاءت بشدبة 20.0الشخبة، كقزية الالجئيغ التي جاءت بشدبة 

اإلعالـ السقاكـ بتشاكؿ األزمات اليػمية التي  %، كيخػ الباحث أف ىحا يعدػ النذغاؿ18.6
فػاجييا الذعب الفلدصيشي بذكل متدارع كمتالحم، كالتي أجبختو تقجيسيا على ىحه القزايا 
السيسة، كيؤكج الطاضا أف حجع األنذصة كالفعاليات السختبصة بحرار  دة كما فختبط بو مغ 

 . 1ألكاألحجاث اليػمية قزايا؛ أ خؽ اإلعالـ السقاكـ في متابعة السدتججات
 باإلعالم السقاوم: ثقةالدرجة  .4

 درجة ثقة الشخبة الفمدطيشية بأداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات( يؽضح 1.11ججول رقػ )

مشخفزة  الجرجة
عالية  عالية متؽسطة مشخفزة ججاا 

الؽزن  السجسؽع ججاا 
 الشدبي

النحخاف 
 السعياري 

 140 34 75 26 3 2 ؾ
79.4% 0.804 

% 1.4 2.1 18.6 53.6 24.3 100 
 

مغ الشخبة الفلدصيشية فثقػف بأداء  %53.6 توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف
 ،%24.3  بشدبة ججاأل  كيثقػف بجرجة ألعالية اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات بجرجة ألعالية ،

، كيثقػف 2.1%، كيثقػف بجرجة ألمشخفزة  بشدبة 18.6%كيثقػف بجرجة ألمتػسصة  بشدبة 
% كانحخاؼ 79.4ثقة بػزف ندبي الدرجة ، ايسا جاءت 1.4%بجرجة ألمشخفزة ججاأل  بشدبة 

بأداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ ، كتذيخ ىحه الشتيجة إلى أف ثقة الشخبة الفلدصيشية 0.804معيارؼ 
 ألعالية . األزمات

األزمات جاءت بجرجة كيخػ الباحث أف ثقة الشخبة الفلدصيشية بأداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ 
ألعالية ، كىحه الشتيجة مختبصة ارتباشاأل كثيقاأل بثقة الشخبة بالسقاكمة الفلدصيشية كإعالميا؛ كقج أشار 
الطاضا أف الجسيػر بسا فييع الشخب يعيذػف الػاقع السيجاني، كيالمدػف أفعاؿ السقاكمة على 

أف درجة الثقة تختل  مغ كسيلة  ، كيعتقج الباحث 2ألاألرض، كىحا فؤكج الثقة في ىحه الػساول
 ألخخػ تبعاأل لثقة الشخبة بالجية التي تق  خلفيا، كميػؿ كانتساء تلظ الشخب.

                                                           

 ـ .09/09/2020ناجي الطاضا، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل (1)
 ـ .09/09/2020ناجي الطاضا، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل (2)
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ـ  حيث جاءت درجة الثقة باإلعالـ 2016كاختلفت ىحه الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 
الفلدصيشي نحػ حرار  دة  يخ داؿ إحراوياأل مسا تذيخ التجاىات متػسصة حػؿ مجػ 

 . 1ألالثقة
ـ  كالتي جاء فييا درجة ثقة الشخبة الدياسية بػساول 2015يسا اختلفت مع دراسة ألبخبخ، 

، كيفدخ الباحث ىحه الشتيجة كػنيا تشاكلت كساول  2ألالتػا ل االجتساعي بجرجة متػسصة
التػا ل االجتساعي فقط، كالتي فتخاجع فييا مدتػػ دقة السعلػمات كمرجاقيتيا بالسقارنة مع 

 مية أخخػ.كساول إعال
كجاءت درجة ثقة الشخبة الفلدصيشية بالسزاميغ التي تعال  قزية االنقداـ بجرجة 

، كيخػ الباحث أف ىحه الشتيجة تشدجع مع  3أل %56.4ـ  بشدبة 2017متػسصة في دراسة ألبجر،
كاقع اإلعالـ الفلدصيشي الحؼ ساىع بتعديد كتعسيم االنقداـ الفلدصيشي، كىحا ما أيجت عليو 

 لجراسة.ذات ا
 

 : أدوار وسسات اإلعالم السقاوم خالل األزمات:ثالثاا 

 قيام اإلعالم السقاوم بجوره خالل األزمات: .1
 مؼ وجية نعخ الشخبة الفمدطيشية درجة قيام اإلعالم السقاوم بجوره خالل األزمات( يؽضح 1.11ججول رقػ )

 يخ مػافم  الجرجة
 بذجة

 يخ 
 مػافم

مػافم  مػافم محافج
الؽزن  ؽعالسجس بذجة

 الشدبي
النحخاف 
 السعياري 

 140 26 94 15 4 1 ؾ
80.0% 0.689 

% 0.7 2.9 10.7 67.1 18.6 100 

140ف=

مغ الشخبة الفلدصيشية يعتقجكف أف  %67.1 توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف
شدبة ب  ذجةب بجرجة ألمػافم ، كيعتقجكف بجرجة ألمػافم اإلعالـ السقاكـ يقػـ بجكره خالؿ األزمات

، كيعتقجكف بجرجة أل يخ مػافم  بشدبة 10.7%كيعتقجكف بجرجة ألمحافج  بشدبة ، %18.6
                                                           

تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر،  (1)
  .124ألص 
ـ: 2014سخاويلي على  دة عاـ اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على شبكات التػا ل االجتساعي أثشاء العجكاف اإل (2)

  .179دراسة ميجانية في محافطات  دة، بخبخ، ألص 
  .116اتجاىات الشخبة الفلدصيشية نحػ معالجة الرح  الفلدصيشية اليػمية لقزية االنقداـ، بجر، ألص  (3)
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درجة قياـ اإلعالـ السقاـك %، كجاءت 0.7، كيعتقجكف بجرجة أل يخ مػافم بذجة  بشدبة %2.9
، كتذيخ ىحه الشتيجة أف 0.689% كانحخاؼ معيارؼ 80.0بجكره خالؿ األزمات بػزف ندبي 

 لسقاكـ يقػـ بجكره خالؿ األزمات بجرجة ألعالية .اإلعالـ ا

كيعتقج الباحث أف درجة رلا الشخبة الفلدصيشية عغ قياـ اإلعالـ السقاكـ بجكره خالؿ 
% بجرجة ألعالية  مختفعاأل، كيخػ البدػس أف اإلعالـ السقاكـ استصاع 80.0األزمات بػزف ندبي 

لسعلػمات كشسأنة الجسيػر كتػجييو أف يقػـ بجكر ميع خالؿ األزمات؛ مغ خالؿ تقجيع ا
 . 1ألعلى  دة العجكافللتعامل مع األزمات مدتذيجاأل بأزمة 

ـ  حيث جاءت الشتيجة إيجابية عغ مجػ 2016كتتفم ىحه الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 
قياـ اإلعالـ الفلدصيشي بجكره تجاه قزية الحرار الحؼ يسثل أىع األزمات الفلدصيشية، مغ 

ـ  كالتي 2018، كسا تتفم مع دراسة ألعبج الفتاح،  2ألبة الدياسية كاإلعالميةكجية نطخ الشخ
أيجت على أف اإلعالـ يقـػ بجكٍر بارز خالؿ األزمات كالحخكب، كال يقترخ دكرىا على نقل 
األحجاث فقط؛ بل يعسل على بشاء السعاني الستعلقة بيحه األزمات كتفديخىا كتحليليا ككلعيا 

 . 3ألعلى تذكيل الخأؼ العاـ تجاه القزايا لسغ أشخ معيشة تعسل
  

                                                           

 ـ .10/09/2020ىاني البدػس، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل (1)
إلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر، تقييع الشخبة الدياسية كا (2)

  .122ألص 
  487األشخ السرػرة لألزمة الدػرية في السػاقع االلكتخكنية للقشػات االخبارية الجكلية، عبج الفتاح، ألص (3)
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 أىػ سسات اإلعالم السقاوم خالل األزمات: .2
مؼ وجية نعخ الشخبة الفمدطيشية مؼ  أىػ سسات اإلعالم السقاوم خالل األزمات( يؽضح 1.11ججول رقػ )

 وجية نعخ الشخبة الفمدطيشية

 الستجابة
الستؽسط 
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
 الشدبي

 79.7 0.729 3.986 حيػؼ كنذيط

 78.3 0.782 3.914 شعبي

 78.0 1.088 3.900 حدبي

 75.6 0.823 3.779 إنداني عاشفي

 73.7 0.814 3.686 عقالني مشصقي

 73.3 0.792 3.664 متساسظ كمتخابط

 72.3 0.783 3.614 مشطع كمشدجع

 72.0 0.776 3.600 متػازف ألعاشفي، مشصقي 

 54.4 0.968 2.721 متشاقس

 73.0 0.379 3.652 السجسؽع

 140ف=
أىع سسات اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات أنو ألحيػؼ  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

، كأنو ألحدبي  جاء 78.3%، كأنو ألشعبي  جاء بػزف ندبي 79.7%كنذيط  جاء بػزف ندبي 
 .78.0%بػزف ندبي 

يجابية على حداب الدسات الدلبية، كيخػ الباحث تقجماأل في سسات اإلعالـ السقاكـ اإل
 فكانت أبخز سساتو اإليجابية أنو ألحيػؼ كنذيط ، إلافة إلى أنو ألشعبي .

ايسا جاءت سسة ألالحدبية  في السختبة الثالثة، كيعدك الباحث تقجـ ىحه الدسة في مقجمة 
ؼ فيت  باسسو الح ةالدسات الدلبية؛ كػف أف اإلعالـ السقاكـ عادةأل ما فتبع للفراول الفلدصيشي

كيعبخ عغ أراوو؛ ايسا رأػ الطاضا أف الحدبية ىي سسة شبيعية تشدجع مع كاقع تبعية كساول 
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اإلعالـ السقاكمة؛ مذيخاأل أف كساول اإلعالـ في العالع كافة؛ لجفيا سياسات تحخيخية كلػاوح 
 . 1ألتحكسيا كتشطع عسليا

  كالأل على حجػ، على يعقالني مشصق  كألإنداني عاشفيكيالحع الباحث تقجـ سسة أل
، كىحا فجفع كساول اإلعالـ إلى إعادة الشطخ كالعسل على تحقيم متػازف ألعاشفي، مشصقي سسة 

 التػازف بيغ لغة السشصم كلغة العاشفة في السحتػػ اإلعالمي السقجـ.
ايسا أعدػ أبػ عبيجة ذلظ بأف "االعالـ العدكخؼ" أيثخ التراقاأل بالسيجاف العدكخؼ كالعسل 

تالي كالجيادؼ؛ كبالتالي ىػ انعكاس لرػرة البصػلة كالقػة، لكغ ىحه الرػرة ليدت مشفخدة، الق
كنحاكؿ أف نسدج بيشيا كبيغ حقيقة أنيا نتيجة للطلع كالعجكاف الػاقع على شعبشا مغ االحتالؿ، 

لعالسي ، كرأػ أبػحسدة "أف إبخاز الجكر البصػلي للسقاكمة ال فؤثخ على الخأؼ ا 2ألفالتػازف مصلػب
لجكؿ االستكبار التي تجعع االحتالؿ، كال فيسيا مذاىج السطلػمية كػنيا تجعع كتذارؾ في 

 . 3ألمذاىج القتل كالجمار، كبالخ ع مغ ذلظ فإف اإلعالـ السقاكـ يعسل على كال السدتػييغ"
ايسا رأػ الطاضا لخكرة التسييد بيغ بعجفغ أساسييغ ىسا: البخنام  الدياسي مغ جية، 

ل السقاكـ السيجاني مغ جية أخخػ؛ بحيث تخكد الػساول الستعلقة بالجانب الدياسي كالسقخبة كالفع
مغ السقاكمة دكر السطلػمية؛ ايسا تسارس الػساول الخسسية للسقاكمة دكر البصػلة كعشاد السحتل، 

. 4ألكبحلظ فتحقم التػازف بيغ البعجفغ
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 السقاوم خالل األزمات:درجة انعكاس العؽامل السؤثخة عمى أداء اإلعالم  .3
مؼ وجية  درجة انعكاس العؽامل السؤثخة عمى أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات( يؽضح 1.11ججول رقػ )

 نعخ الشخبة الفمدطيشية

 العؽامل السؤثخة
الستؽسط 
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
 الشدبي

 87.6 0.629 4.379 لقاوسيغ على اإلعالـ السقاـك لالتػجو الدياسي 

 82.1 0.727 4.107 االنقداـ الفلدصيشي

 82.1 0.686 4.107 شبيعة السادة السعخكلة

 81.9 0.610 4.093 نػع الػسيلة

 81.4 0.675 4.071 السػقع الجغخافي للػسيلة

 80.7 0.672 4.036 األكلاع كالطخكؼ اإلقليسية كالجكلية

 82.6 0.444 4.132 السجسؽع

 140ف=
درجة انعكاس العػامل السؤثخة على أداء اإلعالـ السقاكـ  جكؿ الدابم أففتبيغ مغ الج
، 87.6% بشدبةلقاوسيغ على اإلعالـ السقاـك  لألالتػجو الدياسي  :خالؿ األزمات ىي

، كتؤثخ 82.1% بشدبة، كألشبيعة السادة السعخكلة  %82.1 بشدبةكألاالنقداـ الفلدصيشي  
% كىي درجة ألعالية  82.6كـ خالؿ األزمات بػزف ندبي ىحه العػامل على أداء اإلعالـ السقا

 .0.444كانحخاؼ معيارؼ 
كيعتقج الباحث أف الشتيجة شبيعية، فيحه العػامل تشعكذ على أداء اإلعالـ السقاكـ بجرجة 

على أعلى ندبة؛ كػف  لقاوسيغ على اإلعالـ السقاكـللتػجو الدياسي عالية، كقج حرل ا
ات الػسيلة التي يعسل بيا كملـد بتعليساتيا الحدبية؛ ما فؤثخ على الرحفي مقيج بزػابط كسياس

 أداء اإلعالـ السقاكـ.
يسا جاء االنقداـ الفلدصيشي، كشبيعة السادة السعخكلة في السختبة الثانية بشفذ الشدبة، 
كيعتقج الباحث أف االنقداـ الفلدصيشي انعكذ بذكل كبيخ على أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ 

 ت كقج ساىع في تعسيم االنقداـ كزيادة حجتو.األزما
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يسا يالحع الباحث حرػؿ العػامل كافة على ندب متقاربة في درجة التأثيخ؛ كىحا 
يعصي داللة أف العػامل كافة ليا ذات األىسية، كتؤثخ بذكل ال يقل أىسية عغ العػامل التي تع 

 تشاكليا سابقاأل.
حيث جاء التػجو الدياسي للقاوسيغ على  ـ 2016كاتفقت الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 

كساول اإلعالـ؛ في مقجمة العػامل السؤثخة على أداء كساول اإلعالـ الفلدصيشية بستابعة قزية 
%، ايسا جاء االنقداـ الفلدصيشي في السختبة الثالثة، كتقجـ الػلع 88.0حرار  دة بشدبة 

 . 1ألالدياسي في السختبة الثانية

 الم السقاوم خالل األزمات:: فاعمية اإلعرابعاا 

درجــة نجــاح اإلعــالم السقــاوم فــي تؽعيـــة الجسيــؽر الفمدــطيشي وتؽجييــو لمتعامــل مـــع  .1
 األزمات التي يسخ بيا:

خالل األزمات مؼ درجة نجاح اإلعالم السقاوم في تؽعية الجسيؽر الفمدطيشي ( يؽضح 1.13ججول رقػ )
 وجية نعخ الشخبة الفمدطيشية

 الجرجة
مشخفزة 

 ججاأل 
الؽزن  السجسؽع عالية ججا عالية متػسصة مشخفزة

 الشدبي
النحخاف 
 السعياري 

 140 17 75 39 9 0 ؾ
%74.3 0.761 

% 0.0 6.4 27.9 53.6 12.1 100 
 

مغ الشخبة الفلدصيشية فخكف أف درجة  %53.6 توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف
ي كتػجييو للتعامل مع األزمات التي يسخ بيا نجاح اإلعالـ السقاكـ في تػ ية الجسيػر الفلدصيش

، كبجرجة %12.1  بشدبة عالية، كبجرجة أل%27.9  بشدبة متػسصةبجرجة ألعالية ، كبجرجة أل
درجة نجاح اإلعالـ السقاـك ، ك 00.0، كبجرجة ألمشخفزة ججاأل  بشدبة 6.4%ألمشخفزة  بشدبة 

، كتذيخ 0.761معيارؼ  كانحخاؼ %74.3في تػ ية الجسيػر الفلدصيشي جاء بػزف ندبي 
في تػ ية الجسيػر الفلدصيشي كتػجييو للتعامل مع نجح اإلعالـ السقاكـ ىحه الشتيجة أف 

 بجرجة ألعالية .األزمات التي يسخ بيا 
كيخػ الباحث أف اإلعالـ الفلدصيشي السقاكـ قج حقم نجاحاأل على مدتػػ رفع حالة 

ات؛ كػنو مّخ بتجارب كأزمات عجفجة زادت مغ التػ ية للجسيػر الفلدصيشي كتػجييو خالؿ األزم
                                                           

يشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر،   تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدص(1
  .112ألص 
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خبختو، كىحا ما أيجه البدػس، مذيخاأل أنو اإلعالـ حقم نجاحاأل كالحاأل في تػجيو الجسيػر 
 كتػعيتو خالؿ الحخب على قصاع  دة.

ـ  كالتي أيجت أف كساول اإلعالـ 2017كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة ألالع يذات،  
ة في مػاجية األزمات كأفزليا، كأشارت أف اإلعالـ فتستع بالديصخة تعتبخ مغ أىع كساول التػ ي

 . 1ألفي تغصية األزمات كاألحجاث؛ كبالتالي التأثيخ على الخأؼ العاـ
كقج أشار أبػ عبيجة أف اإلعالـ السقاكـ يزع خصصاأل مدبقة إلدارة األزمات بالديشاريػىات 

سعخكة، كالسفاجئات التي يسكغ أف يحجثيا السختلفة، كيأخح بعيغ االعتبار السدتججات خالؿ ال
 .2تصػيخ السػق  خالؿ السعارؾ كاألزمات؛ بسا يحقم األىجاؼ السػلػعة

 درجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات: .2
 مؼ وجية نعخ الشخبة الفمدطيشية درجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات( يؽضح 1.13ججول رقػ )

 الجرجة
فزة مشخ

 ججاأل 
عالية  عالية متػسصة مشخفزة

الؽزن  السجسؽع ججا
 الشدبي

النحخاف 
 السعياري 

 140 28 79 30 3 0 ؾ
78.9% 0.707 

% 0.0 2.1 21.4 56.4 20.0 100 
 

مغ الشخبة الفلدصيشية فخكف أف درجة فاعلية  56.4%ندبة  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف
، كبجرجة 21.4%  بشدبة متػسصةبجرجة ألعالية ، كبجرجة ألأداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات 

، كبجرجة ألمشخفزة ججاأل  بشدبة %2.1، كبجرجة ألمشخفزة  بشدبة %20.0  بشدبة عالية ججاأل أل
بجرجة ألعالية   .78%9فاعلية جاءت بػزف ندبي الدرجة %، كتذيخ ىحه الشتاو  أف 00.0

 .0.707كانحخاؼ معيارؼ 
ة أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات ألعالية ، كىحه نتيجة كيخػ الباحث أف درجة فاعلي

يم أىجافو كرفع كفاءتو جيجة تعصي انصباعاأل أف اإلعالـ السقاكـ يديخ باالتجاه الرحيح نحػ تحق
ـ؛ كالتي 2014كفاعليتو، كاتفقت ىحه الشتيجة مع خال ة تقييع األداء اإلعالمي خالؿ عجكاف 

 . 3ألمغ أداوو خالؿ ىحا العجكاف مدتفيجاأل مغ تجاربو الدابقة أيجت أف اإلعالـ السقاكـ شّػر

                                                           

  .71األزمات السحلية، الع يذات، ألص  أثشاء " عساف ىػا " إذاعة أداء نحػ األردني الجسيػر اتجاىات (1)
 ـ .17/10/2020أبػ عبيجة الشاشم باسع كتاوب القداـ، مقابلة الكتخكنية  أل (2)
ـ، السكتب اإلعالمي الحكػمي: كزارة االعالـ،  2014العجكاف اإلسخاويلي على قصاع  دة تقييع األداء اإلعالمي خالؿ   (3

  .48ألص 
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ـ  التي تحجثت عغ فاعلية الخصاب 2016كاختلفت ىحه الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 
اإلعالمي لقعالـ  الفلدصيشي نحػ  حرار  دة، كجاءت الشتيجة  يخ دالة إحراوياأل كأشارت 

يجة أف اإلعالـ الفلدصيشي كمشح بجء الحرار ، كيفدخ الباحث ىحه الشت 1ألإلى اتجاىات متػسصة
ـ كحتى اآلف؛ لع يدتصع أف يقػد حسالت إعالمية مخكدة تدتيجؼ 2006على القصاع عاـ 

الجسيػر الجكلي مغ شأنيا فظ الحرار بذكل كامل؛ كىحا ال فشفي السحاكالت الستكخرة لقػافل 
 ف الحرار.يدخ الحراء بخاأل كبحخاأل؛ كالتي كاف ليا دكٌر ميٌع في تخ ي

 جؽانب فاعمية اإلعالم السقاوم خالل األزمات: .3
 مؼ وجية نعخ الشخبة الفمدطيشيةجؽانب فاعمية اإلعالم السقاوم خالل األزمات ( يؽضح 1.13ججول رقػ )

 % ك جؽانب الفاعمية
 80.0 112 عدز مغ  سػد كتساسظ الجبية الجاخلية خالؿ األزمات

 73.6 103 ىجفغ الفلدصيشييغأسيع في رفع الخكح القتالية للسجا
 61.4 86 أضيخ  ػر الجشجؼ "اإلسخاويلي" السيدـك

 50.7 71 عدز مغ ركح التكافل االجتساعي للجسيػر الفلدصيشي
 50.7 71 زاد مغ نرخة كتأفيج الجسيػر العخبي خالؿ األزمات

 46.4 65 ساىع في تغييخ الرػر الشسصية حػؿ السقاكمة الفلدصيشية
 39.3 55 الجاخل السحتل لتأفيج كنرخة السقاكمةحفد جسيػر 

 37.1 52 أسيع في تحقيم االنترارات للسقاكمة الفلدصيشية
 ػػػحح الفيػػػع الدػػػاوج عشػػػج العػػػالع عػػػغ حخكػػػة الرػػػخاع العخبػػػي 

 "اإلسخاويلي" كأبعاده الحزارية كاإلندانية
48 34.3 

دفعػػػت مزػػػػاميغ اإلعػػػػالـ السقػػػػاـك الجيػػػػات الخسػػػػسية بػػػػالتحخؾ 
 األزمات كمعالجتيا إلنياء

35 25.0 

شػػػػكل جساعػػػػػات لػػػػػغط فػػػػػي الػػػػجاخل السحتػػػػػل للزػػػػػغط علػػػػػى 
 االحتالؿ إلنياء األزمات

34 24.3 

 0.41 3 أخخػ 

 140ف=

                                                           

تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر،  (1)
  .124-123ألص 
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مغ الشخبة الفلدصيشية تخػ أف مغ أىع  %80.0 توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف
دصيشي أنو ألعدز مغ  سػد جػانب فاعلية اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات على الجسيػر الفل

كتساسظ الجبية الجاخلية خالؿ األزمات ، كأنو ألأسيع في رفع الخكح القتالية للسجاىجفغ 
 .%61.4، كأنو ألأضيخ  ػر الجشجؼ "اإلسخاويلي" السيدكـ  بشدبة 73.6%الفلدصيشييغ  بشدبة 

ية الجاخلية كيتفم الباحث مع ىحه الشتيجة، فاإلعالـ السقاكـ عدز مغ  سػد كتساسظ الجب
الثالثة  "اإلسخاويلية"على مجار األزمات التي مخ بيا الذعب الفلدصيشي؛ السيسا االعتجاءات 

على قصاع  دة، كالتي خخجت مشيا السقاكمة مشترخة برسػد الذعب كتساسظ جبيتو الجاخلية 
ألثخيا، بخ ع السآسي كاآلالـ، ضل الذعب يحتزغ السقاكمة كيحسي ضيخىا، كىحا ما أيجتو دراسة 

ـ ، كالتي أيجت أف إدارة اإلعالـ السقاكـ في فزاوية األقرى نجح في تحقيم الرسػد 2010
ـ  التي أكلحت أف 2015، كدراسة ألخليفة،  1أل %76.8كالثبات ألىالي قصاع  دة بشدبة 

%، 77.9السػاقع اإللكتخكنية كاف ليا دكٌر إيجابٌي في تغصية العجكاف على قصاع  دة بشدبة 
ا صفافيا خل  السقاكمة، كعسلت على رفع الخكح السعشػية، كانحازت للحم الفلدصيشي كأضيخت 

 . 2ألفي مػاجية االحتالؿ
كيخػ الباحث أف اإلعالـ السقاكـ رفع مغ الخكح القتالية للسجاىجفغ، ككذ   ػرة الجشجؼ 

، كسا شاىجنا في مقاشع لخجاالت السقاكمة الفلدصيشية كىي تج "اإلسخاويلي" كس بأقجاميا السيدـك
في ناحل عػز، كأبػ مصيبم، كشخؽ رفح، كشخؽ التفاح كالذجا ية  "اإلسخاويلي"ىيبة الجشجؼ 
 . 3أل 2010ـ، كىحا ما أيجتو دراسة ألثخيا، 2014خالؿ عجكاف 

يسا الحع الباحث مغ خالؿ الشتاو  أف اإلعالـ السقاكـ ما زاؿ يحتاج إلى قفدات كبيخة 
، كقج أشار أبػ  4ألة عخبياأل كدكلياأل، كىحا ما اتفم مع رأؼ معخكؼللػ ػؿ إلى الجساىيخ الخارجي

عبيجة أف اإلعالـ السقاـك "كإف كاف يحقم اختخاقات ميسة في مجاؿ الػعي كالتأثيخ في الجاخل 
كالخارج؛ إال أف إمكانياتو كمقجراتو كنصاقات عسلو ال تدعفو في الػ ػؿ إلى عالسية التأثيخ 

 . 5ألألسباب عجة
 

                                                           

  .177حالة عسلية، ثخيا، أل إدارة االعالـ السقاـك زمغ الحخب: فزاوية األقرى (1)
  169اتجاىات الشخبة اإلعالمية نحػ التداـ السػاقع اإلخبارية الفلدصيشية بأخالقيات السيشة : دراسة ميجانية، خليفة، أل (2)
  .178إدارة االعالـ السقاـك زمغ الحخب: فزاوية األقرى حالة عسلية، ثخيا، أل (3)

 ـ.23/01/2020الحكػمي، قابلو: الباحث، تاريخ السقابلة:  رويذ السكتب اإلعالمي ،معخكؼ سالمة (4) 
 ـ .17/10/2020أبػ عبيجة الشاشم باسع كتاوب القداـ، مقابلة الكتخكنية  أل  (5
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 م:السقاو لإلعالم لشخبة الفمدطيشية تقييػ ا .4
 تقييػ الشخبة الفمدطيشية ألداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات( يؽضح 1.13ججول رقػ )

الستؽسط  تقييػ الشخبة
 الحدابي

النحخاف 
 السعياري 

الؽزن 
 الشدبي

تحفيػػػػػد الجسيػػػػػػر علػػػػػى الرػػػػػبخ كالرػػػػػسػد كالحفػػػػػاظ علػػػػػى الجبيػػػػػة 
 الجاخلية

4.336 0.716 86.7 

 86.3 0.849 4.314 يع  ػرة بصػلة كبدالة السقاكمة في مػاجية االحتالؿتقج

 84.0 0.681 4.200 حذج الصاقات كاإلمكانيات لسدانجة كدعع السقاكمة خالؿ األزمات

 83.9 0.667 4.193 التعخيف بالسقاكمة كمػاقفيا مغ األزمات

مػغ الترجؼ لقشاعات كالجعايػة الدػػداء كالحػخب الشفدػية السػجيػة 
 العجك "اإلسخاويلي" خالؿ األزمات

4.179 0.771 83.6 

تػ ية الجسيػر بتفا ػيل األزمػات كمقتزػياتيا ألالسعلػمػات كاألرقػاـ 
 كاألسساء الرحيحة 

4.071 0.726 81.4 

 81.3 0.833 4.064 التعبيخ عغ مطلػمية القزية الفلدصيشية كعجالتيا

صاقػػػات لخػػػجمتيا، تذػػػكيل رأؼ عػػػاـ داعػػػع كمدػػػانج للسقاكمػػػة كحذػػػج ال
 دكلياأل كإقليسياأل كمحلياأل.

3.914 0.835 78.3 

اختػػػػػخاؽ جبيػػػػػة العػػػػػجك الجاخليػػػػػة كتحصػػػػػيع معشػياتػػػػػو بذػػػػػكل علسػػػػػي 
 كمجركس

3.764 0.828 75.3 

 71.6 0.937 3.579 تقجيع حلػالأل كمقتخحات لسعالجة األزمات

 70.1 0.894 3.507 الحفاظ على حياد  يخ السقتشعيغ بالسقاكمة

 80.2 0.538 4.011 ؽعالسجس

 140ف=
فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف تقييع الشخبة الفلدصيشية ألداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ 

ألتحفد الجسيػر على الربخ كالرسػد كالحفاظ على الجبية  بالسختبة األكلى أنيا ، جاءاألزمات
اجية االحتالؿ  ، كأنيا ألتقجـ  ػرة بصػلة كبدالة السقاكمة في مػ %86.7الجاخلية  بشدبة 

حذج الصاقات كاإلمكانيات لسدانجة كدعع السقاكمة خالؿ ت، كأنيا أل% بالسختبة الثانية86.3بشدبة 
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، كقج جاء الستػسط الشدبي لتقييع الشخبة الفلدصيشية إلداء اإلعالـ 84.0%األزمات  بشدبة 
 .0.538كانحخاؼ معيارؼ  80.2%السقاكـ بػزف ندبي 

لشخبة إلداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات جاء بجرجة ألعالية  كيخػ الباحث أف تقييع ا
%، كيعدك الباحث ىحا الخلى كػف أف اإلعالـ السقاكـ قج مخ بتجارب عجفجة 80.2بشدبة 

ـ ، كالتي زادت مغ 2014-2012-2008على قصاع  دة أل "اإلسخاويلية"السيسا أزمة االعتجاء 
كاإلخخاجية، كقج اتفم أبػ حذير مع ىحه الشتيجة  خبختو، كرفعت مغ كفاءتو الفشية كالتقشية

مؤكجاأل أف اإلعالـ السقاكـ انتقل نقلة نػ ية خالؿ األزمات،  قاوالأل: "إف إعالـ السقاكمة أبجع في 
ـ التي لع تطيخ نتاوجيا 2014ـ أيثخ كىػ يدتخجـ أكراؽ 2015ـ، لكشو أبجع في 2014عجكاف 

 .  1ألبعج"
ـ ، كالتي جاء فييا تقييع الجسيػر لجكر 2017ألالع يذات،  كتتفم ىحه الشتيجة مع دراسة

 . 2ألاإلذاعات األردنية في إدارة األزمات السحلية بجرجة عالية
كنالحع تقجـ الجػانب الستعلقة بالخصاب السحلي، كالحفاظ على الجبية الجاخلية 

الجكلي؛ كيفدخ كتحريشيا كمحاربتيا للذاوعات، على حداب دكر اإلعالـ السقاكـ على السدتػػ 
حذير الشتيجة أف اإلعالـ السقاكـ ال يسيد في خصابو بيغ الجسيػر الجاخلي كالخارجي؛  أبػ

بسعشى أف الخصاب السػجو للجسيػر الفلدصيشي  الباأل يقرج بو الجسيػر الجكلي دكف مخاعاة 
ة الختالؼ الثقافات كالتػجيات، مذيخاأل أف بعس السرصلحات كاأللفاظ قج ترلح في مخاشب

 . 3ألالجسيػر السحلي كال ترلح في الخصاب الجكلي
ايسا رأػ أبػ عبيجة أف ىشاؾ أسباب عجفجة تق  خل  لع  التأثيخ الخارجي لقعالـ 
، كتحقيقيا الختخاقات في كعي الذعػب  السقاكـ أىسيا: قػة السايشة اإلعالمية لألعجاء كالخرـػ

، إلافة إلى لع  اإلعالـ السدانج السغيبة عغ قزية فلدصيغ أك  يخ السيتسة بيا أ الأل 
للحم الفلدصيشي خارج فلدصيغ، كلع  مشطػمة التػا ل السباشخ السؤسدي كالسخصط 
كالسجركس مع الجساىيخ العخيزة مغ  يخ الشاشقيغ بالعخبية خرػ األ؛ مذيخاأل أف ىحه األسباب 

 . 4ألتعخقل محاكالت التأثيخ على الجسيػر الخارجي
 

                                                           

ـ .28/09/2020حدغ أبػحذير، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل (1

  .71ت السحلية، الع يذات، ألص األزما أثشاء " عساف ىػا " إذاعة أداء نحػ األردني الجسيػر اتجاىات (2)
 ـ .28/09/2020  حدغ أبػحذير، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل(3
 ـ .17/10/2020  أبػ عبيجة الشاشم باسع كتاوب القداـ، مقابلة الكتخكنية  أل(4
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 اإلعالم السقاوم خالل األزمات ومقتخحات التطؽيخ:ت ومذكال: معؽقات خامداا 

 السعؽقات السؤثخة عمى أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات: .1
 مؼ وجية نعخ الشخبة الفمدطيشية اإلعالم السقاوم خالل األزمات ( يؽضح معؽقات1.13ججول رقػ )

 % ك السعؽقات

 85.0 119 االنقداـ الفلدصيشي

 70.0 98 عر  بػساول اإلعالـ السقاـكاألزمة السالية التي ت

كقػػػػ  البػػػػث كإ ػػػػالؽ السػاقػػػػع كالسشرػػػػات السختبصػػػػة بػػػػػاإلعالـ 
 السقاـك

84 60.0 

انذغاؿ الجسيػر العخبي بأزماتػو الجاخليػة قلػل مػغ التفاعػل مػع 
 القزية الفلدصيشية كأزماتيا

79 56.4 

 53.6 75 االستيجاؼ السباشخ كالتيجفج

المية الفلدػصيشية خػالؿ األزمػات تخاذؿ بعس السؤسدات اإلع
 كتشاكليا مػلػعات ىامذية

74 52.9 

 51.4 72 لخامة السايشة اإلعالمية السعادية

 50.0 70 شيصشة  ػرة السقاكمة أماـ الجسيػر العخبي كالجكلي 

تحيػػػػد اإلعػػػػالـ الػػػػجكلي كاإلقليسػػػػي للخكايػػػػة "اإلسػػػػخاويلية" علػػػػى 
 حداب الخكاية الفلدصيشية

61 43.6 

 43.6 61 التصبيع العخبي مع االحتالؿ كاليجـػ على السقاكمة حالة

 42.9 60 مالحقة االحتالؿ كأعػانو

 40.7 57 التذػير كاالختخاؽ التقشي لػساول اإلعالـ السقاـك

 40.0 56 غياب الجكر الشقابي الجاعع لقعالـ  السقاـك

 140ف=
الفلدصيشية تخػ أف مغ أىع  مغ الشخبة 85.0% توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

السعػقات السؤثخة على أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات ألاالنقداـ الفلدصيشي ، كألاألزمة 
، كألكق  البث كإ الؽ السػاقع 70.0%السالية التي تعر  بػساول اإلعالـ السقاـك  بشدبة 

 .60.0%كالسشرات السختبصة باإلعالـ السقاـك  بشدبة 
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ـ ، حيث بلغ الػزف الشدبي للسعػقات 2016الشتيجة مع دراسة ألالبصر، كقج اتفقت ىحه 
%، كجاء االنقداـ الفلدصيشي في 82.7الجاخلية السؤثخة على الخصاب اإلعالمي الفلدصيشي بلغ 

 . 1أل %89.8مقجمة تلظ السعػقات بشدبة 
عالـ كيعلل الباحث تقجـ خيار ألاالنقداـ الفلدصيشي  كأىع السعػقات التي تػاجو اإل

، بل كأدػ  السقاكـ، كػنو أدػ إلى تخاجع حخية العسل الرحفي، كقيعج مغ عسل اإلعالـ السقاـك
إلى تػقيفو كمرادرة مستلكاتو في الزفة السحتلة عجا عغ حجب عذخات السػاقع كالػساول 
اإلعالمية السقاكمة في الزفة السحتلة، كمغ جانب آخخ أدػ إلى تذتت الجيػد الفلدصيشية في 

اجية األزمات، بل تعجاه إلى مياجسة الخرػـ الدياسية عبخ الػساول اإلعالمية الفلدصيشية؛ مػ 
مسا أدػ إلى تخاجع حزػر القزية الفلدصيشية على الداحة العخبية كالجكلية بدبب اختالؼ 

 السػق  الفلدصيشي.
السذجد يسا فخػ الباحث أف األزمة السالية التي عرفت باإلعالـ السقاكـ، بفعل الحرار 

على القصاع، كالعسل على تج يف مرادر الجعع الخارجي ليحه الػساول؛ دفع السدؤكليغ لػق  
العجفج مغ الػساول اإلعالمية السقاكمة لعجـ القجرة على تسػيليا أليقشاة القجس، كالكتاب، كىشا 

ثسشاأل مثلسا  ، كالعسل على إيجاد بجاول أرخز بخاؽ، كالسخكد الفلدصيشي لقعالـالقجس، كإذاعة ال
حجث مع  حيفة الخسالة التي تحػلت بكػادرىا كافة إلى  حيفة إلكتخكنية بفعل األزمة السالية، 
كقج أشار البدػس إلى لع  مختبات العامليغ في كساول اإلعالـ السقاكـ بالسقارنة مع العامليغ 

 . 2ألفي كساول اإلعالـ األخخػ 
ساول اإلعالـ السقاـك مغ خالؿ كق  بثيا، على محاربة ك  "اإلسخاويلي"يسا عسل االحتالؿ 

كإلغاء اشتخاييا عبخ األقسار الرشا ية، بل تعجاه إلى استيجاؼ السباني الرح ية، كفزاوية 
كإذاعة األقرى الحؼ دمخىع مخات عجة، كاستيجاؼ األبخاج كالسكاتب الرح ية، كاستيجاؼ 

لدصيشي عبخ السشرات الخقسية، العامليغ كقتليع بجـ بارد، إلافة إلى محاربة السحتػػ الف
، كىحه أبخز  4 أل3ألكإ الؽ السئات مغ الحدابات كالرفحات التي تعخض السحتػػ الفلدصيشي

 السعػقات التي اتفم علييا الجسيع.

                                                           

ية، البصر، تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجان (1)
  .128-127ألص 
 ـ .10/09/2020ىاني البدػس، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل (2)
 .ـ 30/09/2020أبػ حسدة الشاشم باسع سخايا القجس، مقابلة الكتخكنية أل  (3

 ـ .18/10/2019ثخيا، ، قابلو: الباحث أل(4) 
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كقج قدع أبػ عبيجة السعػقات التي تػاجييع خالؿ األزمات إلى معػقات استخاتيجية: 
لجيج اإلعالمي، إلافة الى ما تسارسو فخؽ الحخب مختبصة بالعاوم األمشي، كمحاكالت إحبا  ا

الشفدية لج إعالمشا كجسيػرنا؛ بيجؼ إسكات الرػت كتذػيو الخسالة كشسذ الحقاوم، 
بسػايبة التصػر الستدارع في مشطػمات االتراؿ كاالعالـ، ك  كمعػقات تكتيكية إدارية: تتعلم "

حاجة السلحة للكػادر السؤىلة كالسجربة على الحاجة السدتسخة لقمكانات السادية"، مذيخاأل إلى ال
 . 1ألالسدتػػ الفشي كالسيجاني

كيخػ الباحث أنو كبالخ ع مغ كل السعيقات التي تػاجو اإلعالـ السقاكـ، إال أنو ما زاؿ 
يحاكؿ إيجاد البجاول كتصػيخ ذاتو، كتثبيت الرسػد في كجو االحتالؿ، كمحاكؿ اختخاؽ جبيات 

 الخكاية الفلدصيشية للعالع مغ جية أخخػ.العجك مغ جية، كإيراؿ 
 مذكالت اإلعالم السقاوم خالل األزمات: .2

 مؼ وجية نعخ الشخبة الفمدطيشية مذكالت اإلعالم السقاوم خالل األزمات( يؽضح 1.13ججول رقػ )

 % ك السذكالت

 67.1 94 يل كسيلة مقاكمة تعبخ عغ سياسة الفريل الحؼ تشتسي لو

 65.0 91 لػساول السدتخجمة في اإلعالـ السقاـكمحجكدية األساليب كا

 64.3 90 غياب استخاتيجية مػحجة لقعالـ  السقاـك

 55.7 78 محجكدية تخجسة خصاب اإلعالـ السقاـك للغات األخخػ 

 49.3 69 لع  التشديم كالتخصيط لقعالـ السقاـك

 47.1 66 عجـ التسييد بيغ الخصاب الجاخلي كالخارجي

 44.3 62 نسػذج البصػلة على حداب نسػذج السطلػمية التخكيد على

االنخػػخا  فػػي السذػػكالت الدياسػػية كأزمػػة االنقدػػاـ الفلدػػصيشي 
 بذكل سلبي

57 40.7 

 40.0 56 دارياأل كمالياأل إتخىل السؤسدات اإلعالمية السقاكمة 

 39.3 55 لع  جانب التخرز الشػعي في اإلعالـ السقاـك

سرػػصلحات بػػيغ كسػػاول اإلعػػالـ االخػػتالؼ فػػي السدػػسيات كال
 السقاـك

50 35.7 

                                                           

 ـ .17/10/2020أبػ عبيجة الشاشم باسع كتاوب القداـ، مقابلة الكتخكنية  أل  (1
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 % ك السذكالت

عػػػجـ اعتسػػػاد اإلعػػػالـ السقػػػاـك خػػػالؿ األزمػػػات علػػػى القػػػػانيغ 
 الجكلية كمبادغ حقػؽ اإلنداف

49 35.0 

 31.4 44 لع  الكػادر كالخبخات البذخية

لسػر الصاقات اإلداريػة الفاعلػة فػي إدارة مؤسدػات اإلعػالـ 
 السقاـك

39 27.9 

 0.44 4 أخخػ 

 140=ف
مغ الشخبة الفلدصيشية تخػ أف مغ أىع  %67.1 توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

أليل كسيلة مقاكمة تعبخ عغ سياسة الفريل ىػ أف مذكالت اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات 
الحؼ تشتسي لو ، كألمحجكدية األساليب كالػساول السدتخجمة في اإلعالـ السقاـك  بشدبة 

 .%64.3ستخاتيجية مػحجة لقعالـ السقاكـ  بشدبة ، كألغياب ا65.0%

ـ ، حيػث جػاءت التبعيػة الحدبيػة مػغ حيػث الدياسػة 2017كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة ألبجر، 
%؛ فػػػي مقجمػػػة الدػػػلبيات لسعالجػػػة الرػػػح  الفلدػػػصيشية اليػميػػػة لقزػػػية 77.0التحخيخيػػػة بشدػػػبة 

 . 1ألاالنقداـ
ت كالقفدات اإلعالمية الشػ ية التي ك ل إلييا كيخػ الباحث أنو بالخ ع مغ اإليجابيا

، إال أنو يعاني مغ العجفج مغ السذكالت التي يسكغ تجاكزىا، كأبخزىا العسل  اإلعالـ السقاـك
بخؤية الحدب ال الػششية، كمحجكدية الػساول كاألساليب، كغياب اإلعالـ السػجو كالستخجع للغات 

السػحج، كغياب االستخاتيجية العامة لعسل اإلعالـ  األجشبية، إلافة إلى غياب الجكر الشقابي
 السقاكـ خالؿ األزمات.

بيشسا أيج أبػ حذير أف اإلعالـ السقاكـ يعاني مغ مذكالت عجة مشيا: أنو "ما زاؿ فقيخاأل 
في معخفة أسخار الجخػؿ إلى الخأؼ العاـ العالسي، كيحتاج إلى تصػيخ كبيخ في ىحه السجاؿ"، 

أف استحزار البصػلة في الخصاب اإلعالمي ىػ شأف داخلي، فيجؼ  كفي ذات الدياؽ فخػ 
للحفاظ على الجبية الجاخلية كرفع الخكح السعشػية كتػجيو رسالة تحٍج للعجك، مػلحاأل أف 

                                                           

  .120اتجاىات الشخبة الفلدصيشية نحػ معالجة الرح  الفلدصيشية اليػمية لقزية االنقداـ، بجر، أل (1)
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السصلػب مغ اإلعالـ السقاكـ على السدتػػ الجكلي؛ تػ يل رسالة أنشا دكلة تحت االحتالؿ، 
 . 1ألكل أشكاؿ السقاكمة للتحخر مغ االحتالؿ مؤكجاأل على أف القانػف الجكلي فبيح

كقج اتفقا أبػ عبيجة كأبػ حسدة أف اإلعالـ السقاكـ كىع يسثلػف الجانب العدكخؼ مشو، 
يحاكؿ تجشب ىحه السذكالت، مؤكجفغ أف اإلعالـ السقاكـ قصع شػشاأل كبيخاأل في سبيل تػحيج 

كبيخة مغ التػافم كاالندجاـ حػؿ  الخصاب اإلعالمي العاـ، مزيفاأل أبػ عبيجة أف ىشاؾ حالة
الخصػ  العخيزة كقج بخزت ىشاؾ جيػد ميسة في الدشػات األخيخة لتشديم كتكامل االعالـ 
السقاكـ كالعدكخؼ خرػ األ مغ خالؿ بشاء الغخفة السذتخكة لفراول السقاكمة، ايسا اعتبخ أبػ 

ػيخه، مؤكجاأل أف السخحلة القادمة حسدة الغخفة السذتخكة تسثل إرثاأل ميساأل يجب السحافطة عليو كتص
ستكػف أفزل بكثيخ مغ حيث التعاكف كالتفاىع كالتشديم، كقج أعدػ أبػ عبيجة بعس 
االختالفات السيجانية؛ بأف اإلعالـ العدكخؼ ىػ "انعكاس لحالة ميجانية، كلػاقع تتعجد ايو 

كاالجتيادات، كلكغ  الحاالت العدكخية السقاكمة، كىػ ليذ استثشاء في التبافشات في الجيػد
القاسع السذتخؾ أنو ال فػجج تشاقس مع أية جيات عدكخية مقاتلة في جانب فلدفة اإلعالـ 
كخصابو السقاكـ، كإف اختلفت التكتيكات كالسدسيات كالسرصلحات أحياناأل"، ايسا أكلح أبػ حسدة 

عالع، كقج أف اإلعالـ السقاكـ "فبحؿ قرارػ جيجه في إيراؿ  ػت الذعب السطلػـ لكل ال
الحطشا اىتساـ اإلعالـ العخبي كالجكلي الحخ بقزية فلدصيغ"؛ حيث خررت بعس الدكايا أك 
الرفحات أك البخام  لتتشاكؿ الػاقع الفلدصيشي خا ة خالؿ األزمات؛ مذيخاأل أف الػكاالت 

ل العالسية مشحازة للخكاية "اإلسخاويلية"، نتيجة لديصخة اللػبي الرييػني على كبخػ الػساو
 . 3 أل2ألالعالسية كالػكاالت؛ فتحاكؿ تدييف الحقاوم كإضيار االحتالؿ بالػجو البخؼء

 

  

                                                           

 ـ .28/09/2020حدغ أبػ حذير، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل  (1
 ـ .30/09/2020أبػ حسدة الشاشم باسع سخايا القجس، مقابلة الكتخكنية أل(2) 

 ـ .17/10/2020م باسع كتاوب القداـ، مقابلة الكتخكنية  أل  أبػ عبيجة الشاش(3
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 مقتخحات لمشيؽض باإلعالم السقاوم: .3
مؼ وجية  مقتخحات الشخبة الفمدطيشية لمشيؽض باإلعالم السقاوم خالل األزمات( يؽضح 1.11ججول رقػ )

 نعخ الشخبة الفمدطيشية

 % ك السقتخحات

 86.4 121 يجية إعالمية مػحجة لقعالـ السقاـكبشاء استخات

 71.4 100 سذتخكة لقعالـ السقاـك الغخفة التصػيخ 

 65.7 92 تجريب كتصػيخ خبخات العامليغ في اإلعالـ السقاـك للتعامل مع األزمات

 62.1 87 الفرل بيغ اإلعالـ الحدبي كاإلعالـ السقاـك الحؼ يعبخ عغ نبس الكل الفلدصيشي

ل بيغ الخصاب السػجػو للجسيػػر الػجاخلي كالخصػاب السػجػو للجسيػػر الخػارجي الفر
 خا ة خالؿ األزمات

84 60.0 

 59.3 83 إنذاء كساول إعالمية مقاكمة تتحجث بلغات عجة للتعبيخ عغ الحم الفلدصيشي

 57.1 80 تج يع الخصاب اإلعالمي السقاـك بالسػاثيم الجكلية كمبادغ حقػؽ اإلنداف

 56.4 79 ـ بتصػيخ كساول اإلعالـ السػجيةاالىتسا

 54.3 76 التػازف في الخصاب اإلعالمي السقاـك بيغ نسػذجي السطلػمية كالبصػلة

 52.9 74 إنذاء جدع نقابي فاعل يحسل فكخ اإلعالـ السقاـك

 50.7 71 تػحيج الخصاب اإلعالمي السقاـك

 47.9 67 ية الالزمة لشجاح اإلعالـ السقاـكتػفيخ كافة االحتياجات كاإلمكانيات السادية كالبذخ 

االسػػتفادة القرػػػػػ مػػغ مسيػػػدات كسػػاول اإلعػػػالـ الججفػػجة لتجػػػاكز معػقػػات التذػػػػير 
 ككق  البث كالحجب كاألزمات السالية.

67 47.9 

 45.0 63 تػحيج السرصلحات كالسدسيات في اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات

 42.1 59 في الكليات كالجامعات الفلدصيشيةتسثيل اإلعالـ السقاـك أياديسياأل 

 42.1 59 تفعيل التغصية السدتسخة لألحجاث كعجـ اقترارىا على األزمات

التغصيػػػة الستعسقػػػة لألحػػػجاث لتعديػػػد كعػػػي الفلدػػػصيشي فػػػي القزػػػايا السختلفػػػة خػػػالؿ 
 األزمات

59 42.1 

 140ف=
دصيشية تخػ أف مغ مغ الشخبة الفل %86.4 توندبما  فتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

ألبشاء استخاتيجية إعالمية مػحجة لقعالـ  ىػ مقتخحات الشيػض باإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات 
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، كألتجريب كتصػيخ خبخات 71.4%  بشدبة ـسذتخكة لقعالـ  السقاك الغخفة الالسقاكـ ، كألتصػيخ 
 .65.7%العامليغ في اإلعالـ السقاكـ للتعامل مع األزمات  بشدبة 

قج الباحث أف العسل كفم ىحه السقتخحات، يداعج في الحج مغ سلبيات كمذكالت كيعت
 اإلعالـ السقاكـ كيخفع مغ كفاءتيا.

؛ كىحا  يسا أنيا تخفع حالة الػعي كاالنتباه لجػ السدئػليغ كالعامليغ في اإلعالـ السقاـك
ز العجفج مغ يحتع علييع العسل الستػا ل كالجؤكب لالستفادة مغ ىحه السقتخحات في تجاك 

 السذكالت كتصػيخ ىحه الػساول.
ـ ، كالتي كاف أبخز مقتخحاتيا كلع 2016كتتفم ىحه الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 

، كسا  1أل %73.9استخاتيجية إعالمية مػحجة، كناضسة كقج جاء في مقجمة السقتخحات بشدبة 
راسية ككرش العسل ـ  تفعيل السؤتسخات كالشجكات كاألياـ الج2014اقتخحت دراسة ألحخب، 

 . 2أللسشاقذة آليات االستفادة مغ كساول اإلعالـ الججفج بذكل خاص؛ بسذاركة الشخب كالخبخاء
ـ  إلنذاء  خفة إعالمية مػحجة تزع الفراول 2015ايسا دعت دراسة ألاالفخنجي، 

؛ كنادت بزخكرة تصػيخ كحجة خا ة لخ ج  السقاكمة، كتبشى على قاعجة الكل الفلدصيشي السقاـك
األخبار العبخية كاإلنجليدية؛ بيجؼ ر ج كل ما يقاؿ عغ األزمات كتحليليا بسا يخجـ الخكاية 

، كقج أيج أبػ حسدة أف  خفة العسليات السذتخكة تعتبخ إرثاأل عطيساأل، كإنجازاأل كبيخاأل  3ألالفلدصيشية
 . 4ألمػحج يجب السحافطة عليو كتصػيخه؛ فتسثل بجسعيا األجشحة العدكخية كافة تحت رأؼ كقخار

يسا أيج أبػ حذير على لخكرة التجريب على اختيار الكلسات كالسرصلحات كالعبارات 
التي تفرل خصاب السطلػمية السػجو للجسيػر الجكلي؛ عغ خصاب البصػلة الحؼ يخاشب 
الجسيػر السحلي، كسا أشار أف على كساول اإلعالـ السقاكـ زيادة االىتساـ بالسشت  الجيج 

ج؛ حيشئٍح ستجبخ ككاالت األنباء العالسية كليا بسا فييا كساول إعالـ العجك أف كالتخكي  الجي

                                                           

  تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر، (1
  .131ألص 
  .124جاأل ، حخب، ألص اعتساد الشخبة الفلدصيشية على االعالـ الججفج في عسلية التشسية الدياسية ألقصاع  دة نسػذ (2)
ـ، االفخنجي، 2014إدارة شبكة األقرى اإلعالمية للحخب الشفدية كسبل تصػيخىا: دراسة حالة العجكاف على  دة عاـ  (3)

  .178ألص 
 ـ .30/09/2020أبػ حسدة الشاشم باسع سخايا القجس، مقابلة الكتخكنية أل (4)
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تتعامل مع ىحا السشت  الجيج، مصالباأل كساول اإلعالـ السقاكـ لػرة مػايبة التصػر الياول في 
 . 1، ألكساول اإلعالـ، كسا شالب السقاكمة أف يكػف اإلعالـ كالدالح أكلػية كاحجة

ـ  تفعيل البخام  السذتخكة عبخ كساول اإلعالـ العخبي 2010ثخيا، يسا اقتخحت دراسة أل
بذكل عاـ، ككساول اإلعالـ السقاكـ بذكل خاص، كألافت بزخكرة عقج اتفاقيات بيغ تلظ 

 . 2ألللقشػات التي تتزخر بفعل تبشييا مػاق  داعسة للسقاكمة تالػساول تزسغ فتح االستيجفػىا
اول إعالـ مػجية باللغات األخخػ، كالعسل على كألاؼ البدػس إلى لخكرة تصػيخ كس

تقجيع السعلػمات عبخىا بذكل مدتسخ كليذ في كقت األزمات فقط؛ لتقجيع الخكاية الفلدصيشية 
، ايسا أشار أبػ حسدة أف اإلعالـ السقاكـ يحاكؿ جاىجاأل  3ألاإلسخاويلية" الُسَزلِّلة"كدحس الخكاية 

غ العالقات مع كساول اإلعالـ األجشبية كافة، كعبخ تصػيخ ىحا السجاؿ مغ خالؿ فتح شبكة م
 ، كىحا ما نادػ بو أبػ حذير. 4ألاستغالؿ السشرات العالسية

  

                                                           

 ـ .28/09/2020حدغ أبػ حذير، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل (1)
  .181إدارة االعالـ السقاـك زمغ الحخب: فزاوية األقرى حالة عسلية، ثخيا، ألص  (2)
 ـ .10/09/2020ىاني البدػس، قابلو: الباحث، اتراؿ ىاتفي، أل (3)
 ـ .30/09/2020أبػ حسدة الشاشم باسع سخايا القجس، مقابلة الكتخكنية أل (4)
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 السبحث الثاني:
 الجراسة ومشاقذتيا فخوضالتحقق مؼ 

 

فتشاكؿ ىحا السبحث التحقم مغ فخليات الجراسة كمشاقذتيا، حيث تع التحقم مغ 
متغيخات الجراسة، كالفخليات السختبة بالفخكؽ التي تعدػ الفخليات السختبصة بالعالقة بيغ 

 للخراوز الذخرية.
 األول: الفخض: أولا 

( بيؼ درجة متابعة α≤0.05تؽجج عالقة ارتباطية ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة )
الشخبة الفمدطيشية لؽسائل اإلعالم السقاوم ودرجة اعتسادىػ عمى وسائل اإلعالم السقاوم خالل 

 األزمات.
تع التحقم مغ  حة ىحه الفخلية عغ شخيم إيجاد معامل ارتبا  بيخسػف، كسا ىػ مبيغ 

 في الججكؿ التالي:
معامل ارتباط بيخسؽن بيؼ درجة متابعة الشخبة الفمدطيشية لؽسائل اإلعالم السقاوم ( يؽضح 1.11ججول رقػ )

 ودرجة اعتسادىػ عمييا

 الجللة ".Sigقيسة " معامل الرتباط

 دالة 0.000 0.652

  .0.01* معامل ارتبا  بيخسػف داؿ إحراوياأل عشج مدتػػ أل
معامل ارتبا  بيخسػف بيغ درجة الستابعة كبيغ درجة  تبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

داؿ إحراوياأل، كىحا فجؿ على كجػد عالقة   0.000عشج قيسة داللة  0.652االعتساد بلغ 
  بيغ درجة متابعة الشخبة α≤0.05ة عشج مدتػػ ألارتباشية شخدية ذات داللة إحراوي

 الفلدصيشية لػساول اإلعالـ السقاكـ كدرجة اعتسادىع على كساول اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات.
كيخػ الباحث أنو مغ الصبيعي أف يكػف ىشاؾ عالقة شخدية بيغ درجة الستابعة كدرجة 

ـ  2016، كىحا فتفم مع دراسة ألالبصر، االعتساد على كساول اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات
كالتي أضيخت كجػد عالقة ارتباشية بيغ متابعة الشخبة الدياسية كاإلعالمية لػساول اإلعالـ 

 . 1ألكدرجة االعتساد علييا في الحرػؿ على السعلػمات حػؿ حرار  دة ةالفلدصيشي

                                                           

للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر،  تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية (1)
  .160ألص 
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تػخػ أف الستابعػة السدػتسخة كتشدجع ىحه الشتيجة مػع نطخيػة االعتسػاد علػى كسػاول اإلعػالـ، كالتػي 
لػسػػاول اإلعػػػالـ يخلػػػم حالػػػة مػػػغ االعتسػػػاد الالكعػػػي علييػػػا، كبالتػػػالي ترػػػبح الػسػػػيلة كالسرػػػجر 

 . 1ألالخويدي للخأؼ العاـ
 الثاني: الفخض: ثانياا 

( بيؼ درجة α≤0.05تؽجج عالقة ارتباطية ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة )
عالم السقاوم خالل األزمات ودرجة اعتسادىػ عمى وسائل ثقة الشخبة الفمدطيشية بأداء اإل

 اإلعالم السقاوم خالل األزمات.
تع التحقم مغ  حة ىحه الفخلية عغ شخيم إيجاد معامل ارتبا  بيخسػف، كسا ىػ مبيغ 

 في الججكؿ التالي:
عالم السقاوم خالل معامل ارتباط بيخسؽن بيؼ درجة ثقة الشخبة الفمدطيشية بأداء اإل( يؽضح 1.11ججول رقػ )

 األزمات ودرجة اعتسادىػ

 الجللة ".Sigقيسة " معامل الرتباط

 دالة 0.000 0.662

  .0.01* معامل ارتبا  بيخسػف داؿ إحراوياأل عشج مدتػػ أل
معامل ارتبا  بيخسػف بيغ درجة الثقة كبيغ درجة االعتساد  تبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

داؿ إحراوياأل، كىحا فجؿ على كجػد عالقة ارتباشية شخدية  0.000عشج قيسة داللة  0.662بلغ 
  بيغ درجة ثقة الشخبة الفلدصيشية بأداء اإلعالـ α≤0.05ذات داللة إحراوية عشج مدتػػ أل

 السقاكـ خالؿ األزمات كدرجة اعتسادىع على كساول اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات.

، كيخػ الباحث أف نتيجة درجة الثقة مختبصة بجرج ة االعتساد على كساول اإلعالـ السقاـك
فكلسا زادت الثقة باإلعالـ السقاكـ زاد االعتساد عليو كالعكذ  حيح، كيعتقج الباحث أف درجة 

 االعتساد تختل  مغ كسيلة ألخخػ، كىحا فخجع إلى مجػ الثقة بتلظ الػسيلة عغ  يخىا.
كجػد عالقة ذات داللة  ـ ، حيث أثبتت2020كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة ألزيجاف، 

إحراوية بيغ درجة االعتساد على كساول اإلعالـ الخسسي كالسػاقع الخسسية الحكػمية، كدرجة 
، كسا كاتفقت الجراسة مع دراسة  2ألالثقة ايسا تقجمو مغ معلػمات حػؿ أزمة جاوحة كػركنا

                                                           

  .214نطخيات االتراؿ، السداىخة، ألص  (1)
  .2416تقييع الشخبة السرخية الستخاتيجيات الحكػمة كاعالميا الخسسي في في ادارة أزمة كػركنا، زيجاف، ألص  (2)



041

بيغ درجة ـ ، كالتي أضيخت كجػد عالقة ارتباشية ذات داللة إحراوية 2016ألأبػمخاد، 
االعتساد على الرحافة اإللكتخكنية كدرجة الثقة التي تتستع بيا كسرجر للسعلػمات خالؿ 

 .  1ألاألزمات
 ، كالتي أيجت كجػد عالقة ارتباشية ذات داللة 2015يسا اتفقت مع دراسة ألبخبخ، 

ساد إحراوية بيغ درجة ثقة الشخبة الفلدصيشية بػساول التػا ل االجتساعي كبيغ درجة االعت
 . 2ألـ2014على  دة  "اإلسخاويلي"العجكاف  خالؿعلييا كسرجر للسعلػمات 

ـ ، كالتي أضيخت عجـ كجػد عالقة ارتباشية 2014في حيغ اختلفت مع دراسة ألحخب، 
ذات داللة إحراوية بيغ درجة االعتساد على كساول اإلعالـ الججفج السختلفة كبيغ درجة الثقة 

 . 3ألفي قجرتو على احجاث التشسية
 

 : الفخض الثالث:ثالثاا 

( بيؼ درجة α≤0.05تؽجج عالقة ارتباطية ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة )
اعتساد الشخبة الفمدطيشية عمى وسائل اإلعالم السقاوم خالل األزمات وتقييسيػ لجرجة فاعمية 

 أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات.
إيجاد معامل ارتبا  بيخسػف، كسا ىػ مبيغ  تع التحقم مغ  حة ىحه الفخلية عغ شخيم

 في الججكؿ التالي:
معامل ارتباط بيخسؽن بيؼ درجة اعتساد الشخبة الفمدطيشية عمى وسائل اإلعالم ( يؽضح 1.11ججول رقػ )

 توالسقاوم خالل األزمات وتقييسيػ لجرجة فاعمي

 الجللة ".Sigقيسة " معامل الرتباط

 دالة 0.000 0.544

  .0.01عشج مدتػػ أل ارتبا  بيخسػف داؿ إحراوياأل  * معامل
معامل ارتبا  بيخسػف بيغ درجة االعتساد كبيغ درجة  تبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

كىحا فجؿ على كجػد عالقة  إحراوياأل،داؿ  0.000عشج قيسة داللة  0.544الفاعلية بلغ 
ة اعتساد الشخبة   بيغ درجα≤0.05ارتباشية شخدية ذات داللة إحراوية عشج مدتػػ أل

                                                           

  .197ية على الرحافة االلكتخكنية أثشاء األزمات: دراسة ميجانية، أبػ مخاد، ألص اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيش (1)
ـ: 2014اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على شبكات التػا ل االجتساعي أثشاء العجكاف اإلسخاويلي على  دة عاـ  2

  .198دراسة ميجانية في محافطات  دة، بخبخ، ألص 
  .123ة على االعالـ الججفج في عسلية التشسية الدياسية ألقصاع  دة نسػذجاأل ، حخب، ألص اعتساد الشخبة الفلدصيشي (3)
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الفلدصيشية على كساول اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات كتقييسيع لجرجة فاعلية أداء اإلعالـ 
 السقاكـ خالؿ األزمات.

كيخػ الباحث أف الشتيجة مشصقية، بحيث ال يسكغ للشخبة أف تعتسج على اإلعالـ السقاـك 
 .لػ لع يكغ اإلعالـ السقاكـ فاعالأل خا ةأل في كقت األزمات

كتكسغ فاعلية اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات بفعل عػامل عجة أبخزىا، كػنيا مرجراأل 
ميساأل للسعلػمات التي تتستع بالجقة كالسرجاقية كالثقة، إلافةأل لقخبيا مغ  شاع القخار كبالتالي 

 مذاركتيا في إدارة األزمات.
 

 : الفخض الخابع:رابعاا 

تقييع الشخبة في   α≤0.05ػػ داللة ألتػجج فخكؽ ذات داللة إحراوية عشج مدت
الفلدصيشية لجرجة فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، تعدػ للستغيخات الجيسػ خااية 
للسبحػثيغ: ألالشػع االجتساعي، العسخ، السحافطة، السؤىل العلسي، نػع الشخبة، التػجو 

 الدياسي .
 التالية:الفخعية  الفخوضويتفخع مؼ الفخض الخئيذ الدابق 

( بيؼ متؽسطات تقييػ α≤0.05تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) .1
األزمات، تعدى لمشؽع  خاللالشخبة الفمدطيشية لجرجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم 

 الجتساعي.

، كسا ىػ مبيغ في الججكؿ T-Testتع التحقم مغ  حة ىحه الفخلية باستخجاـ اختبار 
 التالي:
لكياس الفخوق في تقييػ الشخبة الفمدطيشية لجرجة فاعمية أداء  T-testاختبار ( يؽضح 1.13رقػ )ججول 

 اإلعالم السقاوم خالل األزمات تعدى لمشؽع الجتساعي

 العجد الشؽع الجتساعي
 الستؽسط

 الحدابي

 النحخاف

 السعياري 

 قيسة

"T" 

 قيسة

Sig."" 
 الجللة

 0.719 3.944 126 ذكخ
  يخ دالة 0.937 0.079

 0.616 3.929 14 أنثى
"، 0.05" أيبخ مغ "0.937" السحدػبة بلغت ".Sigتبيغ مغ الججكؿ الدابم أف قيسة "

  بيغ α≤0.05كىحا فجؿ على عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحراوية عشج مدتػػ داللة أل
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زمات، تعدػ متػسصات تقييع الشخبة الفلدصيشية لجرجة فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األ
 للشػع االجتساعي.

كيعدك الباحث ىحه الشتيجة؛ إلى أف نقصة تقييع فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات 
تعتسج على درجة الستابعة كاالعتساد على كساول اإلعالـ السقاكـ؛ كال ُيعدػ ذلظ إلى الشػع 

 الجشديغ. االجتساعي بالخ ع مغ االختالؼ في السيػؿ كاالتجاىات بيغ كال
ـ ، بعجـ كجػد فخكؽ ذات داللة 2017كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة ألالسذيجاني، 

إحراوية في اتجاىات الشخبة نحػ األداء اإلعالمي الحكػمي تجاه إدارة األزمة كفم الشػع 
 . 1ألاالجتساعي بالشدبة للسبحػثيغ

خكؽ ذات داللة ـ ، التي أضيخت عجـ كجػد ف2017يسا اتفقت مع دراسة ألالع يذات، 
إحراوية في دكر إذاعة ىػا عساف كباقي محاكر  حيفة االستقراء، ُيعدػ لستغيخ الشػع 

 . 2ألاالجتساعي
( بيؼ متؽسطات تقييػ α≤0.05تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) .2

 الشخبة الفمدطيشية لجرجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات، تعدى لمعسخ.

، كسا ىػ One-Way ANOVAع التحقم مغ  حة ىحه الفخلية باستخجاـ اختبار ت
 مبيغ في الججكؿ التالي:

لكياس الفخوق في تقييػ الشخبة الفمدطيشية لجرجة  One-Way ANOVAاختبار ( يؽضح 1.13ججول رقػ )
 لمعسخفاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات تعدى 

 مرجر التبايؼ
 مجسؽع

 السخبعات

 النحخاف

 السعياري 

 متؽسط

 السخبعات

 قيسة

"F" 

 قيسة

Sig."" 
 الجللة

 0.820 3 2.460 بيغ السجسػعات

 0.493 136 67.083 داخل السجسػعات  يخ دالة 0.178 1.662

  139 69.543 السجسػع
"، 0.05أيبخ مغ " "0.178بلغت " " السحدػبة.Sigقيسة " تبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

  بيغ α≤0.05ؿ على عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحراوية عشج مدتػػ داللة ألكىحا فج

                                                           

اتجاه الشخبة األياديسية نحػ األداء االعالمي الحكػمي أثشاء األزمات الدياسية، أزمة الحكػمة السخكدية ألبغجاد ،  (1)
  .632ألص 
  .62األزمات السحلية، الع يذات، ألص  أثشاء " عساف ىػا " إذاعة أداء نحػ األردني الجسيػر اتجاىات (2)
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متػسصات تقييع الشخبة الفلدصيشية لجرجة فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، تعدػ 
 للعسخ.

كيعدك الباحث ىحه الشتيجة إلى أف الفئات العسخية تقع جسيعيا بيغ فئة الذباب، ككسا أنيا 
تعخض لشفذ السزاميغ اإلعالمية كالسعلػمات التي فتشاكليا اإلعالـ السقاكـ خالؿ متقاربة في ال

 األزمات.
ـ ، بعجـ كجػد فخكؽ ذات داللة 2017كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة ألالسذيجاني، 

إحراوية في اتجاىات الشخبة نحػ األداء اإلعالمي الحكػمي تجاه إدارة األزمة كفم العسخ 
 . 1ألبالشدبة للسبحػثيغ

( بيؼ متؽسطات تقييػ α≤0.05تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) .3
 الشخبة الفمدطيشية لجرجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات، تعدى لمسحافعة.

، كسا ىػ مبيغ في One-Way ANOVAتع التحقم مغ  حة ىحه الفخلية باستخجاـ اختبار 
 الججكؿ التالي:

لجرجة  لكياس الفخوق في تقييػ الشخبة الفمدطيشية One-Way ANOVAاختبار ( يؽضح 1.13)ججول رقػ 
 لمسحافعةفاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات تعدى 

 مرجر التبايؼ
 مجسؽع

 السخبعات

 النحخاف

 السعياري 

 متؽسط

 السخبعات

 قيسة

"F" 

 قيسة

Sig."" 
 الجللة

 0.993 4 3.973 بيغ السجسػعات

 0.486 135 65.570 داخل السجسػعات  يخ دالة 0.092 2.045

  139 69.543 السجسػع
 

"، 0.05أيبخ مغ "" 0.092بلغت "" السحدػبة .Sigقيسة " تبيغ مغ الججكؿ الدابم أف
  بيغ α≤0.05كىحا فجؿ على عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحراوية عشج مدتػػ داللة أل

يشية لجرجة فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، تعدػ متػسصات تقييع الشخبة الفلدص
 للسحافطة.

                                                           

اتجاه الشخبة األياديسية نحػ األداء االعالمي الحكػمي أثشاء األزمات الدياسية، أزمة الحكػمة السخكدية ألبغجاد ،  (1)
  .632ألص 
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كيخجع الباحث ىحه الشتيجة إلى تذابو تعخض جسيع الشخبة لقعالـ السقاكـ في مختل  
السحافطات، إلافة إلى اشالع جسيع أفخاد العيشة على شبيعة األزمات التي فتعخض ليا الذعب 

 ة بذكل خاص، بل كمذاركتيع ذات السعاناة كنفذ الطخكؼ.الفلدصيشي بذكل عاـ كقصاع  د 
ـ ، كالتي أضيخت كجػد فخكؽ ذات داللة 2016كاختلفت ىحه الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 

إحراوية حػؿ اتجاىات الشخبة الدياسية كاإلعالمية الفلدصيشية للخصاب الفلدصيشي نحػ قزية 
دخ الباحث ىحه الفخكؽ كػف عيشة ىحه الجراسة ، كيف 1ألالحرار تعدػ لستغيخ السشصقة الجغخااية

تتسثل بالشخب الفلدصيشية مغ الزفة السحتلة كقصاع  دة، كبالتالي اختالؼ الطخكؼ 
كاالتجاىات؛ حيث إف القصاع يعاني مغ الحرار، ككحلظ تعاني نخبتو مغ ىحا الحرار كسا 

 باقي أفخاد السجتسع.
( بيؼ متؽسطات تقييػ α≤0.05لة )تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دل  .4

الشخبة الفمدطيشية لجرجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات، تعدى لمسؤىل 
 .العمسي

، كسا ىػ One-Way ANOVAتع التحقم مغ  حة ىحه الفخلية باستخجاـ اختبار 
 مبيغ في الججكؿ التالي:

لفخوق في تقييػ الشخبة الفمدطيشية لجرجة لكياس ا One-Way ANOVAاختبار ( يؽضح 1.13ججول رقػ )
 ى لمسؤىل العمسيفاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات تعد 

 مرجر التبايؼ
 مجسؽع

 السخبعات

 النحخاف

 السعياري 

 متؽسط

 السخبعات

 قيسة

"F" 

 قيسة

Sig."" 
 الجللة

 0.366 2 0.732 بيغ السجسػعات

 0.502 137 68.811 داخل السجسػعات  يخ دالة 0.484 0.729

  139 69.543 السجسػع
"، 0.05أيبخ مغ " "0.484بلغت " " السحدػبة.Sigقيسة " تبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

  بيغ α≤0.05كىحا فجؿ على عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحراوية عشج مدتػػ داللة أل
كـ خالؿ األزمات، تعدػ متػسصات تقييع الشخبة الفلدصيشية لجرجة فاعلية أداء اإلعالـ السقا

 للسؤىل العلسي.

                                                           

ية، البصر، تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجان (1)
  .158ألص 
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كيخجع الباحث عجـ كجػد فخكؽ بيغ مؤىالت الشخبة الفلدصيشية كتقييسيع لفاعلية أداء 
اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات؛ نطخاأل لتقارب السدتػػ الثقافي كالتػعػؼ بيغ ىحه الشخب؛ كأف 

 حه الشخب.كساول اإلعالـ السقاـك ىي مرجر االعتساد خالؿ األزمات لي
ـ ، كالتي أضيخت عجـ كجػد فخكؽ ذات 2015كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة ألبخبخ، 

داللة إحراوية في استجابات عيشة الجراسة حػؿ مجػ اعتساد عيشة الجراسة على السػاقع 
، تعدػ للسدتػػ "اإلسخاويلية"–اإللكتخكنية في ايتداب السعلػمات عغ السفاكلات الفلدصيشية 

 . 1ألالعلسي
ـ ، كالتي بيشت عجـ كجػد فخكؽ ذات 2015يسا اتفقت مع نتيجة دراسة ألاالفخنجي، 

داللة إحراوية بيغ متػسصات تقجفخات السبحػثيغ حػؿ فاعلية إدارة شبكة األقرى للحخب 
 . 2ألالشفدية، تعدػ للسؤىل العلسي

 ( بيؼ متؽسطات تقييػα≤0.05تؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة ) .5
 .الشخبة الفمدطيشية لجرجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات، تعدى لشؽع الشخبة

، كسا ىػ مبيغ في One-Way ANOVAتع التحقم مغ  حة ىحه الفخلية باستخجاـ اختبار 
 الججكؿ التالي:

لجرجة  لكياس الفخوق في تقييػ الشخبة الفمدطيشية One-Way ANOVAاختبار ( يؽضح 1.13ججول رقػ )
 لشؽع الشخبةفاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات تعدى 

 مرجر التبايؼ
 مجسؽع

 السخبعات

 النحخاف

 السعياري 

 متؽسط

 السخبعات

 قيسة

"F" 

 قيسة

Sig."" 
 الجللة

 1.237 5 6.185 بيغ السجسػعات

 0.473 134 63.357 داخل السجسػعات دالة 0.027 2.616

  139 69.543 السجسػع
"، 0.05أقل مغ "" 0.027بلغت "" السحدػبة .Sigقيسة " تبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

  بيغ متػسصات α≤0.05كىحا فجؿ على كجػد فخكؽ ذات داللة إحراوية عشج مدتػػ داللة أل
 تقييع الشخبة الفلدصيشية لجرجة فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، تعدػ لشػع الشخبة.

                                                           

-اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على السػاقع االلكتخكنية في ايتداب السعلػمات عغ السفاكلات الفلدصيشية (1)
  .125اإلسخاويلية: دراسة ميجانية، أبػ قػشة، ألص

ـ، االفخنجي، 2014دة عاـ إدارة شبكة األقرى اإلعالمية للحخب الشفدية كسبل تصػيخىا: دراسة حالة العجكاف على   (2)
  .174ألص 
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احث أف الشتيجة مشصقية، فكل نخبة ليا خراوريا كمسيداتيا التي تسيدىا عغ كيخػ الب
 يخىا، كبالتالي تختل  الشخب في شخيقة كزاكية الشطخ لألزمة، ككحلظ شخيقة معالجتيا، كبالتالي 

 كجػد فخكؽ ذات داللة إحراوية بيغ تقييع فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ كنػع الشخبة.
ـ ، التي بيشت كجػد فخكؽ ذات داللة 2016مع دراسة ألالبصر، كاتفقت ىحه الشتيجة 

إحراوية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ اتجاىات الشخبة الدياسية كاإلعالمية 
 . 1ألنحػ قزية الحرار، تعدػ لشػع الشخبة يللخصاب الفلدصيش

اوية ـ ، حيث أضيخت عجـ كجػد فخكؽ إحر2015بيشسا اختلفت مع دراسة ألاالفخنجي، 
ذات داللة إحراوية بيغ متػسصات تقجفخات السبحػثيغ حػؿ فاعلية شبكة األقرى اإلعالمية 

 . 2ألللحخب الشفدية، تعدػ للتخرز ألنػع الشخبة 
كإليجاد الفخكقات بيغ السجسػعات بالشدبة لستغيخ نػع الشخبة، تع استخجاـ اختبار 

  ، كسا ىػ مبيغ في الججكؿ التالي:LSDأل
لكياس الفخوق بيؼ السجسؽعات وفقاا لستغيخ نؽع الشخبة في تقييػ الشخبة  LSDاختبار ( 1.13ججول رقػ )

 األزمات خاللالفمدطيشية لجرجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم 

 اإلعالمية األكاديسية الدياسية نؽع الشخبة
الدياسية 
 األكاديسية

الدياسية 
 اإلعالمية

األكاديسية 
 اإلعالمية

      1 الدياسية

     1 -0.088 األكاديسية

    1 0.120 0.032 اإلعالمية

الدياسية 
 األكاديسية

0.774 0.862* 0.742 1   

الدياسية 
 اإلعالمية

0.732* 0.820* 0.700* 0.042- 1  

األكاديسية 
 اإلعالمية

0.107 0.195 0.075 0.667- 0.625- 1 

 :وتبيغ مغ الججكؿ الدابم أن
                                                           

تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر،  (1)
  .159ألص 
ـ، االفخنجي، 2014إدارة شبكة األقرى اإلعالمية للحخب الشفدية كسبل تصػيخىا: دراسة حالة العجكاف على  دة عاـ  (2)

  .174ص أل
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ألالدياسية األياديسية ، كمجسػعة ألاألياديسية ، كلرالح فػجج فخكقات بيغ مجسػعة  -
 مجسػعة ألالدياسية األياديسية .

فػجج فخكقات بيغ مجسػعة ألالدياسية اإلعالمية ، كمجسػعة ألالدياسية ، كلرالح  -
 مجسػعة ألالدياسية اإلعالمية .

 فػجج فخكقات بيغ مجسػعة ألالدياسية اإلعالمية ، كمجسػعة ألاألياديسية ، كلرالح -
 مجسػعة ألالدياسية اإلعالمية .

فػجج فخكقات بيغ مجسػعة ألالدياسية اإلعالمية ، كمجسػعة ألاإلعالمية ، كلرالح  -
 مجسػعة ألالدياسية اإلعالمية .

بيؼ متؽسطات تقييػ   α≤0.05ألتؽجج فخوق ذات دللة إحرائية عشج مدتؽى دللة  .6
الل األزمات، تعدى لمتؽجو الشخبة الفمدطيشية لجرجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم خ

 الدياسي.
، كسا ىػ One-Way ANOVAتع التحقم مغ  حة ىحه الفخلية باستخجاـ اختبار 

 مبيغ في الججكؿ التالي:
لكياس الفخوق في تقييػ الشخبة الفمدطيشية لجرجة  One-Way ANOVAاختبار ( يؽضح 1.11ججول رقػ )

 لمتؽجو الدياسيى فاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات تعد 

 مرجر التبايؼ
 مجسؽع

 السخبعات

 النحخاف

 السعياري 

 متؽسط

 السخبعات

 قيسة

"F" 

 قيسة

Sig."" 
 الجللة

 1.415 6 8.490 بيغ السجسػعات

 0.459 133 61.053 داخل السجسػعات دالة 0.007 3.083

  139 69.543 السجسػع
"، 0.05أقل مغ "" 0.007بلغت "ػبة " السحد.Sigقيسة " تبيغ مغ الججكؿ الدابم أف

  بيغ متػسصات α≤0.05كىحا فجؿ على كجػد فخكؽ ذات داللة إحراوية عشج مدتػػ داللة أل
تقييع الشخبة الفلدصيشية لجرجة فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، تعدػ للتػجو 

 الدياسي.
بيخ في التػجيات كالدياسيات كيخػ الباحث أف ىحه الشتيجة شبيعية؛ كتسثل االختالؼ الك

بيغ الفراول الفلدصيشية، ككحلظ االختالؼ في أفجفػلػجيا السقاكمة كآلياتيا، ككساوليا الدلسية 
كالسدلحة، كبالتالي كجػد فخكؽ في تقييع الشخبة لفاعلية أداء اإلعالـ السقاـك كالتػجو الدياسي ليحه 

 الشخب.
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ـ ، التي أيجت كجػد فخكؽ ذات داللة 2016كاتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة ألالبصر، 
إحراوية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ اتجاه الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب 

 . 1ألالفلدصيشي تحػ قزية الحرار، تعدػ لستغيخ التػجو الدياسي
 كإليجاد الفخكقات بيغ السجسػعات بالشدبة لستغيخ التػجو الدياسي، تع استخجاـ اختبار

  ، كسا ىػ مبيغ في الججكؿ التالي:LSDأل
في تقييػ  التؽجو الدياسيلكياس الفخوق بيؼ السجسؽعات وفقاا لستغيخ  LSDاختبار ( 1.11ججول رقػ )

 األزمات خاللالشخبة الفمدطيشية لجرجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم 

التؽجو 
 حساس فتح الدياسي

الجياد 
 اإلسالمي

الجبية 
 الذعبية

الجبية 
 أخخى  مدتقل الجيسقخاطية

       1 فتح

      1 0.441 حساس

الجياد 
 اإلسالمي

0.202 0.239- 1     

الجبية 
 الذعبية

0.309 0.133- 0.106 1    

الجبية 
 الجيسقخاطية

0.250 0.191- 0.048 0.059- 1   

  1 -0.441 -*0.5000 -*0.394 -*0.633 -0.191 مدتقل

 1 0.441 0.000 -0.059 0.048 -0.191 0.250 أخخى 

 تبيغ مغ الججكؿ الدابم أف:
 فػجج فخكقات بيغ مجسػعة ألمدتقل ، كمجسػعة ألحساس ، كلرالح مجسػعة ألحساس . -
فػجج فخكقات بيغ مجسػعة ألمدتقل ، كمجسػعة ألالجياد اإلسالمي ، كلرالح مجسػعة  -

 ألالجياد اإلسالمي .

الذعبية ، كلرالح مجسػعة  فػجج فخكقات بيغ مجسػعة ألمدتقل ، كمجسػعة ألالجبية -
 ألالجبية الذعبية .

  
                                                           

تقييع الشخبة الدياسية كاإلعالمية للخصاب اإلعالمي الفلدصيشي نحػ قزية حرار  دة : دراسة ميجانية، البصر،  (1)
  .159ألص 
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 :السبحث الثالث
 خالصة نتائج الجراسة وتؽصياتيا.

 أولا: خالصة نتائج الجراسة:

 يدتعخض الباحث خالصة أىػ الشتائج التي تؽصمت ليا الجراسة وىي تالتالي:

بػػزف ندػبي  تجاءت درجة متابعة الشخبػة الفلدػصيشية لػسػاول اإلعػالـ السقػاـك خػالؿ األزمػا .1
بجرجػػػة عاليػػػة، كىػػػحا فػػػجلل علػػػى ارتفػػػاع درجػػػة متابعػػػة  0.901% كانحػػػخاؼ معيػػػارؼ 79.6

، كىػحا فػجلل علػى أىسيػة الػجكر الػحؼ تقػػـ بػو تلػظ  الشخبة الفلدصيشية لػساول اإلعالـ السقػاـك
 الػساول خالؿ األزمات.

مػػات بجرجػػة عاليػػة جػػاء اعتسػػاد الشخبػػة الفلدػػصيشية علػػى كسػػاول اإلعػػالـ السقػػاكـ خػػالؿ األز  .2
، كتتشػػػا ع ىػػػحه الشتيجػػػة مػػػع نتيجػػػة درجػػػة 0.889% كانحػػػخاؼ معيػػػارؼ 83.9بػػػػزف ندػػػبي 

الستابعػػة كالتػػي جػػاءت بجرجػػة ألعاليػػة ؛ باعتبارىػػا مػػغ أىػػع مرػػادر السعلػمػػات التػػي تغصػػي 
 األزمات التي يسخ بيا الذعب الفلدصيشي بذكل عاـ.

 

يشية فػػي متابعػػة اإلعػػالـ السقػػاكـ خػػالؿ اتزػػح أف حجػػع الػقػػت الػػحؼ تقزػػيو الشخبػػة الفلدػػص .3
% تديػج متابعتيػا 55.7األزمات جاء بذكل متبافغ، حيث انقدست الشخبػة فػي الستابعػة إلػى 

% فتػػابعػف أقػػل مػػغ سػػاعتيغ فػػي اليػػػـ خػػالؿ 44.3عػػغ سػػاعتيغ فػػأيثخ، بيشسػػا مػػا ندػػبتو 
لستابعػػة خػػالؿ األزمػػات، كيعتقػػج الباحػػث أف ىػػحه الشدػػبة متػسػػصة؛ نطػػخاأل ألنيػػا تسثػػل حجػػع ا

األزمات كليذ في الػلع الصبيعي، كىحا يحتع على القاوسيغ على اإلعػالـ السقػاكـ مخاجعػة 
 أسباب ىحه الشتيجة.

 

مػػػػغ الشخبػػػػة الفلدػػػػصيشية يعتسػػػػجكف علػػػػى كسػػػػاول التػا ػػػػل  62.9% توندػػػػباتزػػػػح أف مػػػػا  .4
 ؛ ايسػػاةالسػاقػػع اإللكتخكنيػ تالىػااالجتسػاعي فػي الحرػػػؿ علػى السعلػمػات خػػالؿ األزمػات، 

%، كىػػحا فػػجلل 6.4 إلػػى آخػػخ تلػػظ الػسػػاول بشدػػبةالرػػح  كالسجػػالت السصبػعػػة تخاجعػػت 
علػػػى تقػػػجـ كسػػػاول اإلعػػػالـ الحجفثػػػة التػػػي تعتسػػػج علػػػى التكشػلػجيػػػا، كفػػػي مقػػػجمتيا كسػػػػاول 
التػا ػػل االجتسػػاعي كالسػاقػػع اإللكتخكنيػػة؛ علػػى حدػػاب كسػػاول اإلعػػالـ التقليجيػػة كخا ػػة 

ك الباحث ىحه الشتيجة إلى التصػر الياول في كساول كتقشيات االتراؿ السصبػعة مشيا، كيعد 
 الحجفثة كما تتستع بو مغ خراوز كمسيدات.
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جػػػاءت أبػػػخز الفزػػػاويات التػػػي تعتسػػػج علييػػػا الشخبػػػة الفلدػػػصيشية خػػػالؿ األزمػػػات، فزػػػاوية  .5
 %، تالىػػػا قشػػػاة السيػػػادفغ، ثػػػع قشػػػاة القػػػجس اليػػػػـ، ايسػػػا جػػػاءت أبػػػخز47.1األقرػػػى بشدػػػبة 

%، تالىػػا 30.7اإلذاعػات التػي تعتسػج علييػا الشخبػة خػالؿ األزمػات، إذاعػة األقرػى بشدػبة 
إذاعػػػة القػػػجس، ثػػػع إذاعػػػة الذػػػعب، ايسػػػا جػػػاءت أبػػػخز السػاقػػػع اإللكتخكنيػػػة ككسػػػاول اإلعػػػالـ 

%، تالىػػا مػقػػع 20.0الججفػػج، حدػػابات السقاكمػػة عبػػخ كسػػاول التػا ػػل االجتسػػاعي بشدػػبة 
 ة شياب.فلدصيغ اليػـ، ثع ككال

 

علػػى كسػػاول اإلعػػالـ السقػػاـك أنيػػا  الشخبػػة الفلدػػصيشية أف أىػػع أسػػباب كدكافػػع اعتسػػاد اتزػػح .6
ألانفخادىػػػا بػػػػبعس ، ثػػػع ألقخبيػػػا مػػػػغ  ػػػّشاع القػػػخار تالىػػػا ألتتستػػػع بسرػػػجاقية كمػلػػػػ ية ، 

، كىػػػػحا يطيػػػػخ كجػػػػػد نطػػػػخة إيجابيػػػػة تحسليػػػػا الشخبػػػػة السػلػػػػػعات الحرػػػػخية حػػػػػؿ األزمػػػػة 
جاقية كمػلػػػ ية اإلعػػالـ السقػػاـك كمػػا تقجمػػو مػػغ معلػمػػات، كلخبسػػا الفلدػػصيشية حػػػؿ مرػػ

قخبيػػا مػػغ  ػػشاع القػػخار كحرػػخية السػلػػػعات كالسعلػمػػات التػػي تقػػجميا، كالػػحفغ كػػانػا فػػي 
 مقجمة الجكافع سبباأل للشتيجة األكلى الستعلقة بسرجاقيتيا كمػلػعيتيا.

 

 80.2%بجرجػػػة عاليػػػة، بػػػػزف ندػػػبي جػػػاء تقيػػػيع الشخبػػػة الفلدػػػصيشية ألداء اإلعػػػالـ السقػػػاـك  .7
ألتحفد الجسيػر على الربخ  في السختبة األكلى أنيا ، بحيث جاء0.538كانحخاؼ معيارؼ 

ألتقػجـ  ػػرة بصػلػة كبدػالة  ، تالىػا بالسختبػة الثانيػةكالرسػد كالحفاظ على الجبية الجاخليػة 
نجة كدعػػع السقاكمػػة ج الصاقػػات كاإلمكانيػػات لسدػػايحذػػتأل ثػػعالسقاكمػػة فػػي مػاجيػػة االحػػتالؿ ، 

، كيػػػجلل ىػػػحا أف كسػػػاول اإلعػػػالـ السقػػػاكـ تقػػػػـ بػػػجكر ميػػػع علػػػى السدػػػتػػ خػػػالؿ األزمػػػات 
 السحلي خالؿ األزمات.

 

بػػزف ندػػبي ألعاليػػة ،  بػأداء اإلعػػالـ السقػاكـ خػػالؿ األزمػاتتبػيغ أف ثقػػة الشخبػة الفلدػػصيشية  .8
بيػػػػػخ بػػػػػاإلعالـ السقػػػػػاـك ، كىػػػػػحا ُفَبػػػػػيِّغ حجػػػػػع الثقػػػػػة الك0.804%، كانحػػػػػخاؼ معيػػػػػارؼ 79.4

كالسعلػمات التي يقجميا، كيػخػ الباحػث أف الثقػة ىػي نطػخة تخايسيػة تكّػنػت مػغ خػالؿ تػخايع 
 الخبخة كتعجد التجارب في التعامل مع األزمات.

 

مػػغ الشخبػػة الفلدػػصيشية أف أىػػع القزػػايا التػػي فخكػػد علييػػا اإلعػػالـ  65.0% توندػػبفػػخػ مػػا  .9
، كألاألسػػخػ  بشدػػبة %50.0 ػػدة ، كألالقػػجس  بشدػػبة  السقػػاكـ خػػالؿ األزمػػات ىػػي ألحرػػار

، كألتفشيج الذاوعات كمػاجية الحخب الشفدية 45.7%، كألالسقاكمة الذعبية  بشدبة %48.6
%، كىػػػػحا فػػػػجلل علػػػػى مػػػػجػ اىتسػػػػاـ كسػػػػاول اإلعػػػػالـ السقػػػػاـك 45.0""اإلسػػػػخاويلية""  بشدػػػػبة 
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قترخ دكرىا علػى الفعػل السقػاـك بالقزايا األساسية كافة؛ التي تيع الذعب الفلدصيشي؛ كال ي
 فحدب.

%، 80.0بػزف ندبي  بجرجة عالية، درجة قياـ اإلعالـ السقاـك بجكره خالؿ األزماتجاءت  .10
؛ مسػػػػا فػػػػجؿ علػػػػى أف اإلعػػػػالـ السقػػػػاـك يقػػػػػـ بػػػػجكر ميػػػػع خػػػػالؿ 0.689كانحػػػػخاؼ معيػػػػارؼ 

 األزمات.
 

جاء بػػزف ندػبي  ألزماتخالؿ ا درجة نجاح اإلعالـ السقاكـ في تػ ية الجسيػر الفلدصيشي .11
؛ كىػػحا فػػجلل علػػى قيػػاـ اإلعػػالـ السقػػاـك 0.761% بجرجػػة عاليػػة، كانحػػخاؼ معيػػارؼ 74.3

 بجكر التػ ية للجسيػر الفلدصيشي خالؿ األزمات.
 

فػػػي  تألحيػػػػؼ كنذػػػيط  جػػػاء ىػػػي:أىػػػع سػػػسات اإلعػػػالـ السقػػػاكـ خػػػالؿ األزمػػػات فتزػػػح أف  .12
فػػػي السختبػػػة الثالثػػػة؛ كتػػػجلل ألحدبػػػي   سػػػسةثػػػع جػػػاءت أنػػػو ألشػػػعبي ، تالىػػػا ، السختبػػػة األكلػػػى

الشتيجػػػػة أف الجسيػػػػػر راٍض عػػػػغ حيػيػػػػة كنذػػػػا  اإلعػػػػالـ السقػػػػاكـ؛ كسػػػػا أنػػػػو يرػػػػل لقلػػػػػب 
الجساىيخ كقخيب مشيع؛ ايسا جاءت سػسة الحدبيػة فػي مقجمػة الدػسات كىػحا فػجلل علػى رغبػة 

 جسيػر الشخبة ندع  فة الحخبية مغ كساول اإلعالـ السقاكـ. 
 

خػالؿ األزمػات بػػزف ندػبي انعكػاس العػامػل السػؤثخة علػى أداء اإلعػالـ السقػاـك درجة جاء   .13
ألالتػجػػػػو الدياسػػػػي  ، حيػػػػث جػػػػاء0.444% كىػػػػي درجػػػػة ألعاليػػػػة  كانحػػػػخاؼ معيػػػػارؼ 82.6

ألشبيعػػة السػػادة ثػػع جػػاء ألاالنقدػػاـ الفلدػػصيشي ، أكالأل، تالىػػا  لقػػاوسيغ علػػى اإلعػػالـ السقػػاـك ل
خػالؿ األزمػات، على أداء اإلعالـ السقاـك ل عجة تؤثخ ، كىحا يطيخ كجػد عػامالسعخكلة 

 كأبخزىا العػامل الدياسية السختبصة بالتػجو كاالنقداـ الفلدصيشي.
 

بجرجػة  78.9%درجة فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات جاء بػزف ندبي تبيغ أف  .14
خػػػالؿ األزمػػػات،  ، كىػػػحا فؤكػػػج فاعليػػػة اإلعػػػالـ السقػػػاكـ0.707ألعاليػػػة  كانحػػػخاؼ معيػػػارؼ 

كالفاعليػػة تتجػػاكز مخحلػػة أداء السيػػاـ السشاشػػة بػػو فقػػط؛ إلػػى مخحلػػة التفاعػػل مػػع تلػػظ األدكار 
 كالسياـ لتقجيع أفزل ما يسكغ.

 

مػػغ الشخبػػة الفلدػػصيشية أف مػػغ أىػػع جػانػػب فاعليػػة اإلعػػالـ السقػػاـك  %80.0 توندػػبفػػخػ مػػا  .15
سػد كتساسػػظ الجبيػػة الجاخليػػة خػػالؿ األزمػػات علػػى الجسيػػػر الفلدػػصيشي أنػػو ألعػػدز مػػغ  ػػ

خػػػػالؿ األزمػػػػات ، كأنػػػػو ألأسػػػػيع فػػػػي رفػػػػع الػػػػخكح القتاليػػػػة للسجاىػػػػجفغ الفلدػػػػصيشييغ  بشدػػػػبة 
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%، مسا فجلل على 61.4، كأنو ألأضيخ  ػر الجشجؼ "اإلسخاويلي" السيدكـ  بشدبة %73.6
 عشػياتيا.أف اإلعالـ السقاكـ كاف لو دكٌر فاعٌل على مدتػػ تساسظ الجبية الجاخلية كرفع م

 

مػػػغ كجيػػػة نطػػػخ أىػػػع السعػقػػػات السػػػؤثخة علػػػى أداء اإلعػػػالـ السقػػػاكـ خػػػالؿ األزمػػػات  جػػػاءت .16
، ألاألزمة السالية التي تعرػ  بػسػاول اإلعػالـ السقػاـك تالىا ألاالنقداـ الفلدصيشي ، الشخبة 

؛ كىػػحا ُيطيػػخ كجػػػد ألكقػػ  البػػث كإ ػػالؽ السػاقػػع كالسشرػػات السختبصػػة بػػاإلعالـ السقػػاـك ثػػع 
عجفج مغ السعػقات التي تػاجو عسل كساول اإلعالـ السقاكـ، كالتي تػؤثخ علػى أداوػو خػالؿ ال

 األزمات.
 

أليػػل كسػػيلة مقاكمػػة تعبػػخ عػػغ ىػػػ أف أىػػع مذػػكالت اإلعػػالـ السقػػاكـ خػػالؿ األزمػػات  يانػػت .17
ألمحجكديػػػػة األسػػػػاليب كالػسػػػػاول السدػػػػتخجمة فػػػػي تالىػػػػا سياسػػػة الفرػػػػيل الػػػػحؼ تشتسػػػػي لػػػػو ، 

؛ كىػػػػحا ُيطيػػػػخ كجػػػػػد ألغيػػػػاب اسػػػػتخاتيجية مػحػػػػجة لقعػػػػالـ السقػػػػاـك ، ثػػػػع ـ اإلعػػػػالـ السقػػػػاك 
مذػػكالت عػػجة فػػي شبيعػػة أداء اإلعػػالـ السقػػاكـ بحاجػػة إلػػى تكثيػػف الجيػػػد لتجاكزىػػا كالحػػج 

 مشيا.
ألبشػاء اسػتخاتيجية إعالميػة ىػػ مقتخحات الشيػض باإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمػات أىع  يانت .18

ألتػػػجريب ثػػػع  ، ـسذػػػتخكة لقعػػػالـ السقػػػاك الغخفػػػة الألتصػػػػيخ الىػػػا تمػحػػػجة لقعػػػالـ السقػػػاـك ، 
؛ كىػحا فػجؿ علػى لػخكرة كتصػيخ خبخات العامليغ في اإلعالـ السقاكـ للتعامل مع األزمػات 

االرتقاء كتصػيخ عسل كساول اإلعالـ السقاكـ، كتبشي ىحه السقتخحات لخفع فاعليتيا ككفاءتيا 
 في التعامل مع األزمات.

 

 الصة نتائج فخوض الجراسة:ثانياا: خ

 درجة الستابعةبيؼ عالقة ارتباطية طخدية حيث تبيغ كجػد األكؿ؛  ثبت  حة الفخض .1
متابعة الشخبة الفلدصيشية لػساول اإلعالـ السقاـك  تبسعشى أنو كلسا زاد ؛درجة العتسادك

 خالؿ األزمات زاد اعتسادىع علييا. 
درجة ك درجة الثقة بيؼ قة ارتباطية طخديةعالتبيغ كجػد  ثبت  حة الفخض الثاني؛ حيث .2

كىحا يطيخ أنو كلسا زادت ثقة الشخبة الفلدصيشية بػساول اإلعالـ السقاكـ زاد  ؛العتساد
 االعتساد علييا.
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 درجة العتسادبيغ  عالقة ارتباطية طخديةكجػد  ثبت  حة الفخض الثالث؛ حيث  تبيغ .3
بة الفلدصيشية على كساول اإلعالـ السقاكـ زاد بسعشى كلسا زاد اعتساد الشخ؛ درجة الفاعميةك

 .أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزماتتقييسيع لفاعلية 
ػجج فخكؽ ذات داللة إحراوية عشج مدتػػ داللة تبيغ مغ اختبار الفخض الخابع أنو ف .4

  بيغ متػسصات تقييع الشخبة الفلدصيشية لجرجة فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ α≤0.05أل
، ايسا ثبت عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة التػجو الدياسيك شػع الشخبة، لألزمات، تعدػ خالؿ ا

بيغ متػسصات تقييع الشخبة الفلدصيشية لجرجة فاعلية أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ إحراوية 
 االجتساعي، كالعسخ، كالسحافطة، كالسؤىل العلسي. شػعللاألزمات، تعدػ 

 ثالثاا: تؽصيات الجراسة:

نتياء مؼ وضع الشتائج التي تؽصمت إلييا ىحه الجراسة؛ تػ استخالص مجسؽعة مؼ بعج ال 
التؽصيات السيسة؛ والتي تدتشج عمى مقتخحات الشخبة الفمدطيشية لتطؽيخ اإلعالم السقاوم، 

 وقج جاءت بالذكل التالي:

، كفم أسذ معافيخ متفم  .1 العسل على بشاء استخاتيجية إعالمية مػحجة لقعالـ السقاـك
كتحسي كتجافع عغ مقجرات كحقػؽ الذعب الفلدصيشي الػساول  ،علييا؛ تحافع على الثػابت

 .كافة كاألساليب
تفعيل أدكات اإلعالـ السقاكـ السذتخكة بيغ الفراول؛ كتػحيج الجيػد اإلعالمية كالسيجانية  .2

؛ للخخكج برػرة إعالمية مػحجة كمتػازنة بعيجاأل عغ الح دبية بيغ كساول اإلعالـ السقاـك
 السفخشة.

السػاءمة بيغ الخصاب اإلعالمي لقعالـ السقاكـ كالػاقع الدياسي كالسيجاني، بحيث فتػازف  .3
 حجع كمدتػػ كنػع الخصاب مع الشتاو  الستػقعة؛ كإال  فديتعخض الجسيػر لقحبا .

قػانيغ التخكيد على احتخاـ اإلعالـ السقاكـ للقانػف الجكلي اإلنداني، كالعسل كفم السػاثيم كال .4
الجكلية؛ كإبخازىا في الخصابات كاإل جارات كالسشذػرات؛ إلحجاث تأثيخ على الرعيج 

 الجكلي.
التػازف بيغ نسػذجي البصػلة كالسطلػمية؛ كتجشب السبالغة في دكر البصػلة خا ة في  .5

 الخصاب السػجو للجسيػر الخارجي.
يشي، كبيغ الخصاب العسل على الفرل بيغ الخصاب السػجو للجسيػر الجاخلي الفلدص .6

 الخارجي السػجو للعجك مغ جية، كالجسيػر الجكلي مغ جية أخخػ.
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تػحيج الخصاب اإلعالمي السقاكـ خالؿ األزمات؛ كتػحيج السرصلحات كالسدسيات  .7
 السدتخجمة عبخ كساول اإلعالـ السقاكـ.

ػ ػؿ ، كالإنذاء كساول إعالمية مقاكمة تتحجث بلغات عجة للتعبيخ عغ الحم الفلدصيشي .8
إلى الجسيػر الخارجي، كتخجسة الخصابات كالسؤتسخات باللغات األخخػ؛ بيجؼ تحقيم 

 ".اإلسخاويليةاختخاؽ في اإلعالـ الجكلي، كالترجؼ للخكاية "
إعصاء السقاكمة لقعالـ نفذ األكلػية التي تعصييا للدالح؛ لسا لو مغ أىسية في حدع  .9

 السعخكة.
كما تتستع بو مغ خراوز كقلة  ل اإلعالـ الججفجاالستفادة القرػػ مغ مسيدات كساو .10

 التي تػاجو كساول اإلعالـ السقاكـ. السالية تكلفة؛ للتغلب على األزمة
في الكليات كالجامعات  ،اإلعالـ السقاكـإدراج مداقات أك مػلػعات تتشاكؿ دكر كأىسية  .11

 ؛ كػف الذعب الفلدصيشي ما زاؿ فخزح تحت كيالت االحتالؿ.الفلدصيشية
التشديم كالتخصيط لقعالـ نذاء جدع نقابي فاعل يحسل فكخ السقاكمة، يعدز سبل إ .12

 .السقاكـ
 .كاإلمكانيات السادية كالبذخية كافة الالزمة لشجاح اإلعالـ السقاكـ االحتياجاتتػفيخ  .13
في تعسيم الخالفات  حجكؼ كنبح الخالؼ؛ كعجـ االنخخا التخكيد على الخصاب الػ  .14

 الدياسية.
 اإلعالـ السقاكـ للتعامل مع األزمات كساول العامليغ فيالسجراء ك يخ خبخات تجريب كتصػ  .15

 إدارتيا بالذكل األمثل.
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 أولا: السخاجع العخبية

إبخاهيع فػاز الجباكؼ، اإلعالـ في األزمات، أشخكحة دكتػراه مشذػرة عبخ اإلنتخنت.  .1
 ـ 2009م، ألجامعة سشت كليسشتذ العالسية: دمذ

أبخز نتاو  التقخيخ االستخاتيجي الفلدصيشي، مخكد الديتػف للجراسات كاالستذارات، عغ  .2
 ـ .2019-2018الجياز السخكدؼ لقحراء الفلدصيشي، أل

 ـ .30/09/2020أبػ حسدة، الشاشم باسع سخايا القجس، مقابلة إلكتخكنية أل .3
 ـ .17/10/2020نية، ألأبػ عبيجة، الشاشم باسع كتاوب القداـ، مقابلة إلكتخك  .4
اتجاه الشخبة األياديسية نحػ األداء اإلعالمي الحكػمي خالؿ األزمات الدياسية، أزمة  .5

الحكػمة السخكدية ألبغجاد ، كإقليع كخدستاف أنسػذجاأل، دمحم جياد السذيجاني، الجامعة 
 ـ .2017 ، أل11/ السقالة 1/ العجد 16العخاقية، كلية اإلعالـ، ألالسجلج 

خالؿ األزمات السحلية، عبج  " عساف ىػا " إذاعة أداء نحػ األردني لجسيػرا اتجاىات .6
 ـ .2017هللا الع يذات، رسالة ماجدتيخ  يخ مشذػرة، جامعة الذخؽ األكسط: عساف، أل

اتجاىات الجسيػر نحػ كساول االتراؿ كأساليبو السدتخجمة في انتفالة األقرى،  .7
جػاد الجلػ، مجلة الجامعة اإلسالمية، دراسة ميجانية على عيشة مغ محافطات  دة، 

 ـ .2006سلدلة الجراسات اإلندانية، السجلج الخابع عذخ، العجد األكؿ:  دة، أل
اتجاىات الشخبة اإلعالمية نحػ التداـ السػاقع اإلخبارية الفلدصيشية بأخالقيات السيشة:  .8

المية: دراسة ميجانية، شخيغ خليفة، دراسة ماجدتيخ  يخ مشذػرة، الجامعة اإلس
 ـ .2015 دة،أل

اتجاىات الشخبة الفلدصيشية نحػ معالجة الرح  الفلدصيشية اليػمية لقزية االنقداـ:  .9
دراسة تحليلية كميجانية"، إسالـ بجر، رسالة ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة اإلسالمية: 

 ـ .2017 دة، أل
ألمشية في اتجاىات الشخبة السرخية نحػ أخالقيات التغصية اإلعالمية لألزمات ا .10

ـ: كساول التػا ل االجتساعي نسػذجاأل، مجػ عبج الجػاد 2013فػنيػ  30مرخ 
 . جامعة الكػيت، مجلذ 479، ر/38الجا خ، بحث مشذػر، حػليات اآلداب ألح/

 ـ .2017الشذخ العلسي: الكػيت، أل
اتجاىات  حافة الخأؼ في الرح  الفلدصيشية اليػمية نحػ السقاكمة: دراسة تحليلية  .11

نة، ركاف الكتخؼ، دراسة ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة اإلسالمية:  دة، مقار 
 ـ .2018أل
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اتجاىات  فحات الخأؼ في الرح  الفلدصيشية اليػمية نحػ السقاكمة.. دراسة  .12
تحليلية ميجانية، ركاف الكتخؼ، رسالة ماجدتيخ " يخ مشذػرة". الجامعة اإلسالمية:  دة، 

 ـ .2018أل
عا خة، حدغ عساد مكاكؼ كليلى حديغ الديج، الجار السرخية االتراؿ كنطخياتو الس .13

 ـ .2003اللبشانية: القاىخة، أل

أثخ اإلعالـ الفلدصيشي في معخكة حجارة الدجيل، دمحم الجاىػدؼ، دراسة مشذػرة على  .14
 ـ .2013اإلنتخنت، أل

أثخ حدب هللا في تصػيخ فكخ السقاكمة كأساليبيا في السشصقة العخبية، رفقة شقػر،  .15
 ـ . 2009راسة ماجدتيخ مشذػرة عبخ اإلنتخنت. جامعة الشجاح: نابلذ، ألد
اإلجخاءات العقابية بحم  دة، إلى أفغ؟، مقاؿ  فا جاد هللا،  بػابة اليجؼ اإلخبارية،  .16

ـ. عبخ الخابط: 07/03/2020تاريخ االشالع: 
http://hadfnews.ps/post/27728 #hadfnewsps 

جارة الدجيل،  ازؼ حسج، فػـ دراسي، السكتب األداء اإلعالمي خالؿ معخكة ح .17
 ـ .2013اإلعالمي الحكػمي، االفتتاحية، أل

األداء اإلعالمي خالؿ معخكة حجارة الدجيل، كزارة اإلعالـ: السكتب اإلعالمي  .18
 ـ  02/05/2013الحكػمي. أل فـػ دراسي: 

. دار 1 إدارة األزمات كالكػارث: مخاشخ العػلسة كاإلرىاب الجكلي، الديج عليػة،  .19
 ـ .2002األميغ للشذخ كالتػزيع: القاىخة، أل

إدارة األزمات: استخاتيجية السػاجية، علي الخكيلي، جامعة نايف العخبية للعلـػ  .20
 ـ .2012األمشية: الخياض، أل

اآلليات، فيج أحسج الذعالف، جامعة نايف للعلـػ  -السخاحل -إدارة األزمات: األسذ .21
 ـ .2002األمشية: الدعػدية، أل

 ـ .1999ارة األزمات، فيج الذعالف، الخياض، ألإد .22
 ـ .2009. عالع الكتب الحجفث: األردف، أل1إدارة األزمات، نعيع إبخاهيع الطاىخ،    .23
إدارة اإلعالـ السقاكـ زمغ الجخب: فزاوية األقرى حالة عسلية، دمحم ثخيا، دراسة  .24

 ـ .2010ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة اإلسالمية:  دة، أل
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إلعالـ السقاكـ زمغ الحخب: فزاوية األقرى حالة عسلية، دمحم ثخيا، دراسة إدارة ا .25
 ـ .2010ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة اإلسالمية:  دة، أل

-2008إدارة الدلصة الفلدصيشية ألزمة االعتجاءات "اإلسخاويلية" على قصاع  دة أل .26
 ـ .2017ـ  سياسياأل كإعالمياأل، مرصفى أبػ زر، جامعة األزىخ:  دة، أل2014

إدارة العالقات العامة بيغ اإلدارة االستخاتيجية كإدارة األزمات، علي عجػة ككخيساف  .27
 ـ .2001فخيج، عالع الكتب: القاىخة،أل

إدارة شبكة األقرى اإلعالمية للحخب الشفدية كسبل تصػيخىا: دراسة حالة العجكاف  .28
. بخنام  الجراسات ـ، زىيخ اإلفخنجي، دراسة ماجدتيخ  يخ مشذػرة2014على  دة عاـ 

 ـ .2015العليا السذتخؾ بيغ جامعة األقرى كأياديسية اإلدارة كالدياسة:  دة، أل
   ، تقخيخ مشذػر فجيعػت،10/9/2019أزكالؼ مػراف، أل .29

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5586084,00.html 
   ، تقخيخ مشذػر مػقع فجيعػت،14/11/2018أزكالؼ مػراف، أل .30

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5401728,00.html 
 دة كعالقتيا  أساليب إدارة األزمات لجػ مجفخؼ السجارس الحكػمية في محافطات .31

بالتخصيط االستخاتيجي، راوج عبج العاؿ، دراسة ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة 
 ـ .2009اإلسالمية:  دة، أل

استخجاـ الذباب الفلدصيشي لػساول التػا ل االجتساعي في تعديد كعييع بقزايا  .32
السقاكمة: دراسة ميجانية، تػفيم اسليع، دراسة ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة 

 ـ .2018إلسالمية:  دة، ألا
. دار العلػـ للشذخ: القاىخة، 1استخاتيجيات إدارة األزمات كالكػارث، سعيج الديج،   .33

 ـ .2006أل
 ـ .2012استخاتيجيات اإلعالـ العدكخؼ كالحخبي، دمحم أبػ سسخة، الخاية، أل .34
لي"، استخاتيجية السقاكمة الفلدصيشية في إدارة الحخب الشفدية لج االحتالؿ "اإلسخاوي .35

ـ نسػذجاأل، مخكد الجراسات اإلقليسية، 2014العجكاف "اإلسخاويلي" على قصاع  دة عاـ 
 ـ .2015 دة: فلدصيغ، أل

ألػاء على اإلعالـ الفلدصيشي في لػء اتفاؽ الدالـ "اإلسخاويلي"، حديغ أبػ ششب،  .36
 ـ .02/12/1996  أل466أل حيفة الحياة الججفجة، العجد 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5586084,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5586084,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5401728,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5401728,00.html
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عبية في الرح  الفلدصيشية دراسة تحليلية مقارنة، دمحم األشخ الخبخية للسقاكمة الذ .37
 ـ .2015الجلػ، دراسة ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة اإلسالمية:  دة، أل

األشخ السرػرة لألزمة الدػرية في السػاقع اإللكتخكنية للقشػات اإلخبارية الجكلية،  .38
ػلػجيا كالسعلػمات، ميخاؿ مرصفى عبج الفتاح، كلية اإلعالـ، الجامعة الحجفثة للتكش

 ـ . 2018 ، أل11/السقالة2/العجد17ألالسجلج 
اعتساد الذباب الفلدصيشي على  حافة اليات  السحسػؿ كسرجر لألخبار كقت  .39

األزمات: دراسة ميجانية، ساوج رلػاف، دراسة ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة 
 ـ .2016اإلسالمية:  دة، أل

الـ تأثيخىا على عالقتو بالسجتسع الدعػدؼ اعتساد السقيع اليسشي على كساول اإلع .40
أزمة اليسغ: دراسة ك  ية ميجانية، سعج بغ سعػد آؿ سعػد، دراسة مشذػرة،  خالؿ

. جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية: 49مجلة العلػـ اإلندانية كاالجتسا ية، ع 
 ـ .2018الخياض، أل

إللكتخكنية خالؿ األزمات: دراسة اعتساد الشخبة  الدياسية الفلدصيشية على الرحافة ا .41
ميجانية، ماجج أبػ مخاد، دراسة ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة اإلسالمية:  دة، 

 ـ .2016أل
اعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على السػاقع اإللكتخكنية في ايتداب السعلػمات  .42

قػشة، دراسة  "اإلسخاويلية": دراسة ميجانية"، محسػد أبػ-عغ السفاكلات الفلدصيشية
 ـ .2015ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة اإلسالمية:  دة، أل

العجكاف  خالؿاعتساد الشخبة الدياسية الفلدصيشية على كساول التػا ل االجتساعي  .43
ـ: دراسة ميجانية في محافطات  دة، نزاؿ بخبخ، 2014"اإلسخاويلي" على  دة عاـ 

 ـ .2015ة:  دة،ألدراسة ماجدتيخ  يخ مشذػرة. الجامعة اإلسالمي
. دار أسامة للشذخ كالتػزيع: عساف، 1اإلعالـ الحخبي كالعدكخؼ، حاـز الحسجاني،   .44

  .2010أل
. الجشادرية للشذخ كالتػزيع: 1اإلعالـ الحخبي كالعدكخؼ، فخىاد عبج اللصيف،   .45

 ـ .2015عساف، أل
اريخ االشالع: اإلعالـ العخاقي السقاكـ ما لو كما عليو، نبيل إبخاهيع، دنيا الػشغ،  ت .46

   ـ . 05/11/2009ـ ، الشذخ.أل18/04/2020أل
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. دار السججالكؼ 1اإلعالـ العخبي تحجيات الحالخ كالسدتقبل، تيديخ أبػ عخجة،   .47
 ـ .1996للشذخ كالتػزيع: عساف، أل

، دار الجليل للشذخ 1اإلعالـ الفلدصيشي تجاربو كتحجياتو، حديغ أبػ ششب،   .48
  .1988ة: عساف، ألكالجراسات كاألبحاث الفلدصيشي

كاقعو، تحجياتو،  اإلعالـ الفلدصيشي في لػء الستغيخات الدياسية كالتكشػلػجية .49
مدتقبلو، حديغ أبػ ششب، بحث مشذػر عبخ اإلنتخنت، تاريخ االشالع: 

 ـ.14/03/2014ـ، تاريخ الشذخ:29/03/2020
كالتػزيع: عساف،  اإلعالـ السقاكـ بيغ الػاقع كالصسػح، بداـ السذاقبة، دار أسامة للشذخ .50

 ـ .2011أل
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 األخ الفاضل:                    حفعو هللا،،
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 وهللا كلي التػفيم،،
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 الؽحجة األولى: اإلعالم السقاوم: اعتساد الشخبة عمى وسائل اإلعالم السقاوم.

 غ لؽسائل اإلعالم السقاوم؟ما درجة متابعت  .1

 أل       مشخفزة ججاأل  أل       مشخفزة أل       متػسصة أل       عالية  أل       عالية ججاأل    

 اذا تانت "ل أتابع" فتؽقف عؼ اإلجابة مذكؽراا  )     ( ل أتابع

 ما درجة اعتسادك عمى وسائل اإلعالم السقاوم خالل األزمات؟  .2

أل        أل       عالية      أل       عالية ججاأل 
 متػسصة

أل       
 مشخفزة

 أل       مشخفزة ججاأل 

 ما الؽقت الحي تقزيو في متابعة اإلعالم السقاوم يؽمياا خالل األزمات؟  .3

أل       أقل مغ 
 ساعة

أل       مغ ساعة إلى أقل مغ 
 ساعتيغ

أل       مغ ساعتيغ إلى أقل مغ 
 ثالث

ساعات  3أل      
 فأيثخ

ثخ وسائل اإلعالم السقاوم التي تعتسج عمييا في الحرؽل عمى السعمؽمات خالل األزمات؟ )يسكؼ اختيار أكثخ ما أك  .4
 مؼ إجابة(

أل        أل       القشػات التلفديػنية 
 اإلذاعات 

 أل       السػاقع اإللكتخكنية أل       الرح  كالسجالت السصبػعة 

أل       كساول التػا ل 
 االجتساعي 

   أخخػ ذكخىا:............................   أل    

  أذتخ أسساء أىػ ثالثة مؼ وسائل اإلعالم السقاوم التي تعتسج عمييا خالل األزمات؟  .5

 ............................................................................................. .أ 

 ............................................................................................. .ب 

 ............................................................................................. .ج 

 ما أسباب ودوافع اعتسادك عمى ىحه الؽسائل التي ذتختيا ؟ )يسكؼ اختيار أكثخ مؼ إجابة(.  .6
 قخبيا مغ  ّشاع القخار. أل             تقجـ معالجة متكاملة كمعسقة حػؿ األزمة أل            

 تشاكليا السػلػعات برخاحة كجخأة. أل             تتستع بسرجاقية كمػلػ ية. أل            

 حرخية حػؿ األزمةانفخادىا ببعس السػلػعات ال أل             لتسييد الكتاب كالسحخريغ العامليغ فييا. أل            

 تتػافم مع تػجياتي الفكخية. أل             تتشاكؿ األزمة مغ جسيع الجػانب. أل            

 للتعخؼ على كجيات نطخ مختلفة. أل             لعجـ كجػد بجاول أخخػ. أل            

 .................................أخخػ حجدىا .............................................. أل            
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الؽحجة الثانية: اتجاىات الشخبة الفمدطيشية نحؽ أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات.

 ما تقييسغ ألداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات مؼ حيث:  .7

ذجة
ق ب

مؽاف
 

فق
مؽا

ايج 
مح

ض 
عار

م
ذجة 

ض ب
عار

م
 

      التعخيف بالسقاكمة كمػاقفيا مغ األزمات .أ 

      حذج الصاقات كاإلمكانيات لسدانجة كدعع السقاكمة خالؿ األزمات .ب 

      تحفيد الجسيػر على الربخ كالرسػد كالحفاظ على الجبية الجاخلية .ج 

تػ ية الجسيػر بتفا يل األزمات كمقتزياتيا ألالسعلػمات كاألرقاـ  .د 
 كاألسساء الرحيحة 

     

حخب الشفدية السػجية مغ الترجؼ لقشاعات كالجعاية الدػداء كال .ق 
 خالؿ األزمات "اإلسخاويلي"العجك 

     

      اختخاؽ جبية العجك الجاخلية كتحصيع معشػياتو بذكل علسي كمجركس .ك 

تذكيل رأؼ عاـ داعع كمدانج للسقاكمة كحذج الصاقات لخجمتيا، دكلياأل  .ز 
 كأقليسياأل كمحلياأل.

     

      مةالحفاظ على حياد  يخ السقتشعيغ بالسقاك  .ح 

      التعبيخ عغ مطلػمية القزية الفلدصيشية كعجالتيا .  

      تقجيع  ػرة بصػلة كبدالة السقاكمة في مػاجية االحتالؿ .ؼ 

      تقجيع حلػالأل كمقتخحات لسعالجة األزمات .ؾ 

      أخخػ أذكخىا............................................... .ؿ 

 الم السقاوم خالل األزمات؟ما درجة ثقتغ بأداء اإلع  .8

 أل       مشخفزة ججاأل  أل       مشخفزة أل       متػسصة أل       عالية  أل       عالية ججاأل    

 بخأيغ،، ما أىػ القزايا التي يختد عمييا اإلعالم السقاوم خالل األزمات؟ )يسكؼ اختيار أكثخ مؼ إجابة(  .9

 أل        الالجئيغ أل        األسخػ  أل        حرار  دة مة الذعبيةأل        السقاك  أل        السقاكمة السدلحة

 أل       الججار العازؿ  أل        القجسأل        االستيصاف أل        الجخحى كالسعاقيغ أل        االنقداـ الفلدصيشي

 ..........................................أل        أخخػ .... ""اإلسخاويلية"أل        تفشيج الذاوعات كمػاجية الحخب الشفدية "
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 الؽحجة الثالثة: أدوار وسسات اإلعالم السقاوم خالل األزمات.

 بخأيغ،، ىل يقؽم اإلعالم السقاوم بجوره خالل األزمات؟  .10

 أل        يخ مػافم بذجة أل        يخ مػافم أل       محافج أل       مػافم أل       مػافم بذجة

درجة نجاح اإلعالم السقاوم في تؽعية الجسيؽر الفمدطيشي وتؽجييو لمتعامل مع األزمات التي يسخ  بخأيغ،، ما  .11
 بيا؟

 أل       مشخفزة ججاأل  أل       مشخفزة أل       متػسصة أل       عالية  أل       عالية ججاأل    
 

ججاا  حجد بخأيغ أىػ سسات اإلعالم السقاوم خالل األزمات  .12
ؤيج 

م
 

ؤيج
م

ايج 
مح

ض 
عار

م
ججاا  

ض 
عار

م
 

      انداني عاشفي  .أ 

      عقالني مشصقي  .ب 

      متػازف ألعاشفي، مشصقي  .ج 

      حدبي .د 

      مشطع كمشدجع .ق 

      متساسظ كمتخابط .ك 

      متشاقس .ز 

      حيػؼ كنذيط .ح 

      شعبي .  

      أخخػ أذكخىا.......................................... .ؼ 
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 الخابعة: فاعمية اإلعالم السقاوم خالل األزمات: الؽحجة

 

13.  
بخأيغ، ما درجة انعكاس العؽامل اآلتية عمى أداء اإلعالم السقاوم خالل 

ججاا  األزمات؟
ية 

عال
 

لية
عا

ايج 
مح

زة 
خف

مش
ججاا  

زة 
خف

مش
 

      التػجو الدياسي بالقاوسيغ على اإلعالـ السقاـك  .أ 

      السػقع الجغخافي للػسيلة .ب 

      نقداـ الفلدصيشياال .ج 

      األكلاع كالطخكؼ األقليسية كالجكلية .د 

      نػع الػسيلة .ق 

      شبيعة السادة السعخكلة .ك 

 بخأيغ،، ما درجة فاعمية أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات؟  .14

 جاأل أل       مشخفزة ج أل       مشخفزة أل       متػسصة أل       عالية  أل       عالية ججاأل    

 حجد جؽانب فاعمية اإلعالم السقاوم خالل األزمات؟ )يسكؼ اختيار أكثخ مؼ إجابة(.  .15

 أل                 عدز مغ  سػد كتساسظ الجبية الجاخلية خالؿ األزمات  .أ 

 أل                 عدز مغ ركح التكافل االجتساعي للجسيػر الفلدصيشي .ب 

 أل                 الفلدصيشيغ أسيع في رفع الخكح القتالية للسجاىجفغ .ج 

 أل                 أسيع في تحقيم االنترارات للسقاكمة الفلدصيشية .د 

 أل                 زاد مغ نرخة كتأفيج الجسيػر العخبي خالؿ األزمات .ق 

 أل                 ساىع في تغييخ الرػر الشسصية حػؿ السقاكمة الفلدصيشية .ك 

كأبعاده الحزارية  "اإلسخاويلي"العالع عغ حخكة الرخاع العخبي   حح الفيع الداوج عشج .ز 
 كاإلندانية

 أل                

 أل                 حفد جسيػر الجاخل السحتل لتأفيج كنرخة السقاكمة .ح 

 أل                 دفعت مزاميغ اإلعالـ السقاـك الجيات الخسسية بالتحخؾ إلنياء األزمات كمعالجتيا .  

 أل                 جساعات لغط في الجاخل السحتل للزغط على االحتالؿ إلنياء األزمات شكل .ؼ 

 أل                 السيدـك "اإلسخاويلي"أضيخ  ػر الجشجؼ  .ؾ 

 أل                 أخخػ أذكخىا ..................................................................... .ؿ 
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 إشكاليات ومعؽقات اإلعالم السقاوم خالل األزمات ومقتخحات التطؽيخ: الؽحجة الخامدة:

 حجد السعؽقات السؤثخة عمى أداء اإلعالم السقاوم خالل األزمات. )يسكؼ اختيار أكثخ مؼ إجابة(.  .16

 أل                 االنقداـ الفلدصيشي .أ 

      أل            األزمة السالية التي تعر  بػساول اإلعالـ السقاـك .ب 

 أل                 غياب الجكر الشقابي الجاعع لقعالـ  السقاـك ألال فػجج جدع لشقػؿ غياب، التخؾ  .ج 

 أل                 لخامة السايشة اإلعالمية السعادية .د 

 أل                 االستيجاؼ السباشخ كالتيجفج .ق 

 أل                 سقاـككق  البث كإ الؽ السػاقع كالسشرات السختبصة باإلعالـ ال .ك 

 أل                 مالحقة االحتالؿ كأعػانو .ز 

 أل                 انذغاؿ الجسيػر العخبي بأزماتو الجاخلية قلل مغ التفاعل مع القزية الفلدصيشية كأزماتيا .ح 

 أل                 التذػير كاالختخاؽ التقشي لػساول اإلعالـ السقاـك .  

 أل                 " على حداب الخكاية الفلدصيشية"اإلسخاويلية"لجكلي كاإلقليسي للخكاية "تحيد اإلعالـ ا .ؼ 

 أل                 حالة التصبيع العخبي مع االحتالؿ كاليجـػ على السقاكمة .ؾ 

 أل                 شيصشة  ػرة السقاكمة أماـ الجسيػر العخبي كالجكلي  .ؿ 

ية الفلدصيشية خالؿ األزمات كتشاكليا مػلػعات تخاذؿ بعس السؤسدات اإلعالم .ـ 
 ىامذية

 أل                

أخخػ أذكخىا  .ف 
.................................................................................... 

 أل                
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 ة(.حجد مذكالت اإلعالم السقاوم خالل األزمات. )يسكؼ اختيار أكثخ مؼ إجاب  .17

 أل                 محجكدية األساليب كالػساول السدتخجمة في اإلعالـ السقاـك .أ 

 أل                 لسػر الصاقات اإلدارية الفاعلة في إدارة مؤسدات اإلعالـ السقاـك .ب 

 أل                 غياب استخاتيجية مػحجة لقعالـ  السقاـك .ج 

 أل                 اـكلع  التشديم كالتخصيط لقعالـ  السق .د 

 أل                 يل كسيلة مقاكمة تعبخ عغ سياسة الفريل الحؼ تشتسي لو .ق 

 أل                 االختالؼ في السدسيات كالسرصلحات بيغ كساول اإلعالـ السقاـك .ك 

                أل  عجـ اعتساد اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات على القػانيغ الجكلية كمبادغ حقػؽ اإلنداف .ز 

 أل                 محجكدية تخجسة خصاب اإلعالـ السقاـك للغات األخخػ  .ح 

 أل                 عجـ التسييد بيغ الخصاب الجاخلي كالخارجي .  

 أل                 التخكيد على نسػذج البصػلة على حداب نسػذج السطلػمية .ؼ 

 أل                 نقداـ الفلدصيشي بذكل سلبياالنخخا  في السذكالت الدياسية كأزمة اال .ؾ 

 أل                 لع  جانب التخرز الشػعي في اإلعالـ السقاـك .ؿ 

 أل                 تخىل السؤسدات اإلعالمية السقاكمة إدارياأل كمالياأل  .ـ 

  لع  الكػادر كالخبخات البذخية .ف 

 أل                 ...........................أخخػ أذكخىا .................................. .س 
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 حجد مقتخحاتغ لمشيؽض اإلعالم السقاوم خالل األزمات؟ )يسكؼ اختيار أكثخ مؼ إجابة(.  .18

 أل                 بشاء استخاتيجية إعالمية مػحجة لقعالـ  السقاـك .أ 

        أل          تذكيل  خفة مذتخكة لقعالـ  السقاـك خالؿ األزمات .ب 

 أل                 إنذاء جدع نقابي فاعل يحسل فكخ اإلعالـ السقاـك .ج 

 أل                 تجريب كتصػيخ خبخات العامليغ في اإلعالـ السقاـك للتعامل مع األزمات .د 

 أل                 تج يع الخصاب اإلعالمي السقاـك بالسػاثيم الجكلية كمبادغ حقػؽ اإلنداف .ق 

 أل                 اـ بتصػيخ كساول اإلعالـ السػجيةاالىتس .ك 

الفرل بيغ الخصاب السػجو للجسيػر الجاخلي كالخصاب السػجو للجسيػر الخارجي  .ز 
 خا ة خالؿ األزمات

 أل                

 أل                 التػازف في الخصاب اإلعالمي السقاـك بيغ نسػذجي السطلػمية كالبصػلة .ح 

 أل                 الـ السقاـك أياديسياأل في الكليات كالجامعات الفلدصيشيةتسثيل اإلع .  

 أل                 الفرل بيغ اإلعالـ الحدبي كاإلعالـ السقاـك الحؼ يعبخ عغ نبس الكل الفلدصيشي .ؼ 

 أل                 التحخر مغ الخصاب الدياسي الحدبي كتػحيج الخصاب اإلعالمي السقاكـ .ؾ 

 أل                 السرصلحات كالسدسيات في اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات تػحيج .ؿ 

 أل                 تفعيل التغصية السدتسخة لألحجاث كعجـ اقترارىا على األزمات .ـ 

 أل                 تػفيخ كافة االحتياجات كاالمكانيات السادية كالبذخية الالزمة لشجاح اإلعالـ السقاـك  .ف 

 أل                 صية الستعسقة لألحجاث لتعديد كعي الفلدصيشي في القزايا السختلفة خالؿ األزماتالتغ .س 

 أل                 إنذاء كساول إعالمية مقاكمة تتحجث بلغات عجة للتعبيخ عغ الحم الفلدصيشي .ع 

كق  االستفادة القرػػ مغ مسيدات كساول اإلعالـ الججفجة لتجاكز معػقات التذػير ك  .ؼ 
 البث كالحجب كاألزمات السالية.

 

 أل                

 أخخػ أذكخىا  ...................................................................... .ص 

 

 أل                
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 الؽحجة الدادسة: الخرائز الذخرية:

 ة:( أما الخيار الحي يشاسبغ في التداؤلت التالييخجى وضع عالمة )

 الشؽع الجتساعي:  .19

 أل        أنثى  أل         ذكخ 

 : العسخ  .20

 30أل      أقل مغ 
       عاماأل 

إلى أقل  30مؼ أل      
 عاماا  40مؼ 

إلى أقل مؼ  40مؼ أل      
 عاماا  50

عاماأل فسا  50أل      
 فػؽ 

 السحافعة:  .21

أل       محافطة 
 الذساؿ

أل      محافطة  أل       محافطة  دة 
 ىالػسص

 أل      محافطة خانيػنذ

 أل       محافطة رفح 

 السؤىل العمسي:   .22

  )     ( دتتؽراه فسا فؽق  أل       ماجدتيخ أل       بكالػريػس

 نؽع الشخبة:  .23

  أل       اإلعالمية أل       األياديسية أل       الدياسية

  التؽجو الدياسي:  .24

 الجبية الذعبية أل       يجياد إسالم أل       حساس أل       فتح أل      

الجبية  أل      
 الجيسقخاشية

فراول  أل       مدتقل أل      
 ................أخخػ:..............

 
 ،، شكرًا لصبرك وجهدك في خدمة البحث العلمياألسئلةانتهت 
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 (2ممحق رقػ )

 أسساء محّكسي صحيفة الستقراء حدب التختيب األبججي:
 

 لؽظيفيالسدسى ا السػ م

 أستاذ الرحافة كاإلعالـ في الجامعة اإلسالمية د. أحسج عخابي التخؾ  .0

 جامعة األقرى  -رويذ قدع العالقات العامة في كلية اإلعالـ د. أحسج حساد  .6

 جامعة األقرى -عسيج كلية اإلعالـ د. أحسج مغارؼ   .1

حافة في رويذ السكتب اإلعالمي الحكػمي سابقاأل كأستاذ الر د. حدغ أبػ حذير  .4
 الجامعة اإلسالمية

 محالخ في جامعة فلدصيغ د. خالج أبػ قػشة  .3

 محلل سياسي كمحالخ في الجامعات الفلدصيشية د. عجناف أبػ عامخ  .2

 جامعة األقرى -رويذ قدع الرحافة في كلية اإلعالـ د.  داف حخب  .1

 محالخ جامعي د. دمحم دبابر  .2

 جليدية في الجامعة اإلسالميةرويذ قدع اللغة اإلن د. دمحم مذيخ عامخ  .3

رويذ شبكة األقرى اإلعالمي سابقاأل كمحالخ في الكلية  د. دمحم ثخيا  .01
 الجامعية للعلـػ التصبيقية

 أستاذ الرحافة كاإلعالـ في جامعة األقرى د. نبيل الصيخاكؼ   .00
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 (3ممحق رقػ )

 بة مؼ األقجمالججول التالي يؽضح أسساء مؼ عقجت ميػ مقابالت لخجمة الجراسة مخت
 تاريخ السقابمة السدسى الؽظيفي السػ ـ

رويذ شبكة األقرى اإلعالمية سابقاأل  دمحم ثخيا  .0
 كمحالخ جامعي

 ـ02/01/6103

 ـ61/10/6161 رويذ السكتب اإلعالمي الحكػمي سالمة معخكؼ  .6

 ـ13/13/6161 محلل سياسي كمحالخ جامعي ناجي الطاضا  .1

 ـ01/13/6161 لخ جامعيمحلل سياسي كمحا ىاني البدػس  .4

رويذ السكتب اإلعالمي الحكػمي  حدغ أبػ حذير  .3
 سابقاأل كمحالخ جامعي

 ـ62/13/6161

 ـ11/13/6161 الشاشم الخسسي لدخايا القجس أبػ حسدة  .2

  الشاشم الخسسي لكتاوب القداـ أبػ عبيجة  .1

 
  



610

 (4ممحق رقػ )

 :(1)مقتخح إلدارة اإلعالم السقاوم خالل األزماتترؽر 
فتحجد دكر اإلعالـ السقاـك خالؿ األزمات في لػء االستخاتيجية العامة التي تحجدىا 
القيادة الدياسية العليا، كبالتالي تكػف ميسة القيادة اإلعالمية كلع الخصط كالبخام  العسلية 

 إلدارة اإلعالـ خالؿ األزمات كالقياـ باألدكار كالسياـ السشاشة بيا.
خكرة تػليج األفكار اإلبجا ية كالححر مغ تصبيم الػ فات الجاىدة، كىشا يججر اإلشارة إلى ل

 ألف جػىخ العسلية اإلعالمية ىي عسلية فكخية قاوسة على تحقيم التأثيخ.
كفي لػء ما سبم اقتخح د. أدفب خزػر في كتابو اإلعالـ كاألزمات سيشاريػ إلدارة اإلعالـ 

ة، كيسكغ االستفادة مغ ىحا الترػر على خالؿ األزمات في ضخكؼ البلجاف كاألنطسة الداوج
  عيج إدارة اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات، كيتسثل ىحا الترػر في اآلتي:

 تحجيج الخؤية العامة لألزمة: .1
كيتع تحجفج الخؤية العامة مغ خالؿ اجتساع القيادة الدياسية العليا، كتزع مجسػعة مغ 

التعامل معيا كمػاجيتيا، كتسثل ىحه األسذ  األسذ كالسشصلقات لفيع شبيعة األزمة، ككي ية
 اإلشار العاـ كالشاضع للجيػد كافة السيسا اإلعالمية.

كتقػـ كحلظ بتذكيل فخيم عسل متكامل يزع خبخاء كمتخررػف في مختل  السجاالت 
 السختبصة باألزمة، بحيث يكػف مسثالأل لقعالـ  السقاكـ في ىحه اللجشة.

 تذخيز األزمة: .2
بسيسة جسع البيانات الستعلقة بكافة جػانب األزمة كمغ ثع تحليل ىحه البيانات يقـػ الفخيم 

كالسعلػمات للخخكج بخؤية كالحة شاملة لفيع عسيم لصبيعة األزمة كفقاأل للخؤية العامة التي 
حجدتيا القيادة الدياسية ما لع تدتجعي متغيخات جحرية تدتجعي إعادة الشطخ باألسذ 

 ي حجدتيا القيادة.كالسشصلقات العامة الت
يسا ال بج أف تتدع عسلية إعادة الشطخ بالجقة كالسػلػ ية مغ خالؿ رؤية كفيع كتقييع كافة 
السعصيات الستعلقة باألزمة، كيجب االنتباه إلى أف اإلشار العاـ الحؼ حجدتو القيادة الدياسية 

خيز السػلػعي ليذ إال تػجو كىجؼ عاـ، لحلظ يجب أال فتحػؿ إلى ذريعة للفذل في التذ
 لػاقع األزمة.

 
 

                                                           

  .82-75االعالـ كاألزمات، خزػر، ألص (1)
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 وضع ترؽر السذخوع األولي لستخاتيجية السؽاجية: .3

بعج تحليل السػق  بذكل دقيم يقػـ فخيم العسل بػلع االستخاتيجية األكلية للسػاجية 
كالتعامل مع األزمة في كافة السجاالت الستعلقة باألزمة السيسا السجاؿ اإلعالمي، كيقػؼ الفخيم 

ى القيادة العليا  حابة القخار الفرل كالتي تقػـ بجكرىا في تقييع كتقػيع الجراسة بخفع الجراسة إل
كإقخار ما تخاه مشاسباأل مغ خالؿ االستعانة بخبخاء كمتخرريغ لسشاقذة السذخكع، كقج تجخؼ 
تعجيالت على السذخكع كقج تقخه القيادة أك تخفزو كتصلب اعادتو بالسجسل، كفي حاؿ اقخاره 

 معتسجاأل لسػاجية األزمة.تربح مشيجاأل 
 ىيئة أرتان مختدية: .4

تقػـ القيادة الدياسية بتذكيل ىيئة أركاف مخكدية داوسة إلدارة األزمة كتختبط مباشخة 
بالقيادة الدياسية العليا كتكػف ىحه الييئة بسثابة العقل السجبخ كالسدئػؿ عغ إدارة األزمة كعغ 

 األزمة بسخاحليا السختلفة.مخاقبة تشفيح االستخاتيجية العامة لسػاجية 
كتقػـ ىيئة األركاف بتذكيل فخؽ عسل لكل مجاؿ بذكل متخرز، تكل  بتشفيح ما يخريا في 

 إدارة األزمة في مجاليا، كتختبط بييئة األركاف السخكدية مباشخة.
 ىيئة أرتان لإلعالم  السقاوم: .5

تذكيل ىيئة إعالمية  تعسل القيادة اإلعالمية بالتعاكف مع ىيئة األركاف السخكدية على
لقعالـ  السقاكـ تختبط عبخ رويديا بييئة األركاف السخكدية، كتكل  بتشفيح السياـ السصلػبة مشيا 

 في إشار االستخاتيجية العامة لسػاجية األزمة، كتزع مدتذاريغ كخبخاء كإعالمييغ كأخراوييغ.
 :(1)يةيسكؼ وضع األطخ العامة لمتعامل مع األزمة مؼ الشاحية اإلعالم -أ 

 شبيعة كنػ ية كحجع األزمة. -
 نػ ية الشطاـ الداوج. -
 نػ ية الشطاـ اإلعالمي الداوج. -
 نػ ية السشطػمة اإلعالمية الستػفخة. -
 حجع كنػ ية اإلمكانات السادية كالبذخية الستػفخة. -
 مػق  الجكلة مغ األزمة. -
 االستخاتيجية العامة التي حجدتيا القيادة الدياسية العليا. -

 

                                                           

  .80خزػر، االعالـ كاألزمات، ألص (1)



611

 :(1)اب اإلعالمي السقاومأسذ الخط -ب 

 يجب إنتاج خصاب إعالمي كفقاأل لسجسػعة مغ الذخك  كالتالي:

ُفبشى الخصاب اإلعالمي على أساس االستخاتيجية التي كلعتيا القيادة العليا مسثلة  -
بييئة األركاف السخكدية، كيشصلم مغ ىحه األسذ، كيدعى لتصبيقيا بذكل شامل كمبجع 

 كمتعسم.
الجسيػر السدتيجؼ بذكل مفرل كدقيم، كسا ال بج أف فجرؾ فيع خراوز كسسات  -

 خراوز كل كسيلة إعالمية كما فشاسبيا مغ مياـ مشاشة بيا.
 ميام ىيئة األرتان اإلعالمية: -ج 

خصػرة كحداسية أداء اإلعالـ السقاكـ خالؿ األزمات؛ نطخاأل لزخامة األنذصة كتشػعيا يحتع 
أؼ شيء لالرتجاؿ، كبشاءأل على ىحه السدػ ات  لخكرة لبط األنذصة كالفعاليات، كعجـ تخؾ

 يسكغ تحجفج مياـ ىيئة األركاف اإلعالمية.

أف تكػف أعلى سلصة إعالمية كتسثل السخجعية الػحيجة لقدارة اإلعالمية لألزمة، كسا  -
تسثل حلقة الػ ل بيغ القيادة العليا الستسثلة في ىيئة األركاف السخكدية ككساول اإلعالـ 

 السختلفة.
ف تقػـ بػلع الخصط كالبخام  مخاحل تصػر األزمة كافة، كالكفيلة بتصبيم االستخاتيجية أ -

 العامة إلدارة األزمة.
أف تقػـ بػلع الخصط كالبخام  بالتعاكف مع كساول اإلعالـ السختلفة؛ بسا فتشاسب مع  -

 شبيعة كخراوز كنػ ية كل كسيلة.
السػجو للخارج كعسػماأل كإلى األشخاؼ تحجفج السدارات العامة التي تػجو كساول اإلعالـ  -

 السعشية باألزمة خرػ األ.
تخسع كتحجد مزاميغ كأشكاؿ ككساول اإلعالـ السػجو إلى العجك؛ كفقاأل لسخاحل تصػر  -

 األزمة.
تحجد الستصلبات السادية كالبذخية كافة، الالزمة إلتساـ الخصط كالبخام  التي تع  -

 اعتسادىا.
ل كدقيم كشامل، ككحلظ متابعة اإلعالـ العالسي متابعة إعالـ العجك بذكل مفر -

كالسعشي باألزمة عسػماأل، ككلع الخصط كالبخام  لسػاجية اإلعالـ السعادؼ، ككدب 
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اإلعالـ السحافج كالعالسي كتدكيج بكل ما يحتاجو مغ كثاوم ك ػر كمعلػمات لخجمة 
 مػق  األزمة.

كاتخاذ القخارات كاإلجخاءات السشاسبة،  الستابعة السدتسخة للستغيخات كافة الستعلقة باألزمة، -
كإجخاء التعجيالت حدب مقتزيات السػق ، كذلظ بالتشديم مع ىيئة األركاف السخكدية 

 إلدارة األزمة.
السداىسة في تشػيخ كتبريخ القيادة العليا بسقتزيات السرلحة الستعلقة باألزمة، كعجـ  -

 االيتفاء بتلقي التعليسات فحدب.
ألداء اإلعالـ السقاكـ في مخاحل األزمة كليا، كفي كل مؤسدة كفي كل التقييع السدتسخ  -

 تصػر.
 

 وبعج األزمة: خاللدور اإلعالم السقاوم قبل و  .6
 :(1)إدارة اإلعالم قبل انفجار األزمة -أ 

تقـػ ىيئة أركاف اإلعالـ السقاكـ مشصلقة مغ االستخاتيجية كمشزبصة بالسشصلقات العامة  
يصة التفريلية كاللػاوح كاألنطسة الشاضسة التي تسكشيا مغ انجار لسعالجة األزمة بػلع الخخ 

 السياـ السصلػبة مشيا في عسلية الرخاع، كنخػ أىسية كلخكرة إنجاز ىحه السياـ: 

تزع ىيئة األركاف اإلعالمية خخيصة شاملة كمتكاملة للسشطػمة اإلعالمية تزع كساول  -
 مكانيات.اإلعالـ السختلفة؛ مػلحة الدبل كالػساول كاإل

 تقػـ الييئة بتحجفج كضاو  كساول اإلعالـ السختلفة كفقاأل لخراوز كل كسيلة. -
 تقػـ الييئة بتحجفج الجسيػر السدتيجؼ لكل كسيلة كفقاأل لخراوز كشبيعة كل جسيػر. -
تقـػ الييئة بتحجفج األسلػب اإلعالمي السشاسب لكل كسيلة مغ خالؿ دراسة كإدراؾ  -

 ثيخ.كفيع نطخيات اإلقشاع كالتأ
تذكيل فخيم متخرز لستابعة األزمة كتغصيتيا اإلعالمية، فتكػف مغ رويذ كمجسػعة  -

مغ السحخريغ كالسرػريغ حدب كل كسيلة كشبيعتيا، بحيث تكػف مخجعية ىحا الفخيم 
 لييئة األركاف اإلعالمية عبخ مشجكب السؤسدة.
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المية فييا لتحقيق ثالث نعخاا لخطؽرة وأىسية مخحمة ما قبل النفجار تدعى الكيادة اإلع
 ميام أساسية تالتالي:

إشباع الحاجة إلى السعلػمات: تقجيع السعلػمات الذاملة كالستشػعة عغ كافة الجػانب  -
 الستعلقة باألزمة. 

الشدعة التحليلية كالشقجية كالتثقي ية: كػف األزمة ليدت مجسػعة أحجاث مشعدلة كإنسا ىي  -
تعجدة، كىي ال تحجث مغ فخاغ بل ىي نتاج للبيئة تخكيب معقج كمتذابظ يزع أبعاداأل م

 االجتسا ية كالطخكؼ السحيصة؛ أؼ أنيا تحجث في سياؽ معيغ.
البعج اللغػؼ لألزمة ألحخب السرصلحات : تذسل عسلية التأسيذ إلدارة األزمة ليذ  -

فقط الحدع السعلػماتي كالفكخؼ بل أيزاأل الحدع اللغػؼ لألزمة، فال بج أف يكػف للكلسة 
الالت كالحة، فالعجك في كل حخكبو على العخب كاف يصلم مدسيات ليا دالالت د

معيشة في عقيجتو، كسرصلح حخب األياـ الدتة، الخ اص السربػب، عسػد الدحاب، 
الجخؼ الرامج.. ك يخىا؛ لحلظ مغ الزخكرة أف تحدع ىيئة األركاف السخكدية أمخىا، 

إلعالمية، كأف فتع تعسيع ذلظ على كساول كأف تحجد مرصلحاتيا الدياسية كالعدكخية كا
 اإلعالـ.

 األزمة: خاللإدارة اإلعالم السقاوم  -ب 

يعتبخ انفجار األزمة مخحلة أيثخ تصػراأل نػ ياأل ككسياأل في حياة األزمة، كسا أنيا تتسيد  
بقجر أيبخ مغ الػلػح كالتحجفج عغ السخحلة الدابقة، فإف األزمة بكل ما فتزسشو مغ 

ات بجػ أيثخ كلػحاأل، إلافة إلى ذلظ فإف ىحه السخحلة تتدع بعجة أمػر متغيخات كمعصي
 : 1ألىي

فتزاع  دكر كأىسية اإلعالـ السقاكـ في ىحه السخحلة ايربح مغ أىع األسلحة  -
االستخاتيجية التي تبخز في إدارة األزمة، كىحا ما ُيفدخ االىتساـ الخسسي باإلعالـ 

لتي يحتاجيا، كالتحاـ مؤسدات الجكلة كافة مع أداة كتػفيخ اإلمكانات السادية كالبذخية ا
 اإلعالـ.

تدداد كتيخة األزمة كتتدارع، كيتدع الرخاع كيدداد إيقاعو، كبالتالي تديج الحاجة إلى  -
 تغصيتو إعالمياأل كبذكل متدامغ مع شبيعة سخعة ىحه األزمة.

                                                           

  .96-95االعالـ كاألزمات، خزػر، ألص (1)



612

العتساد على تدافج حاجة الجسيػر بسختل  أشكالو إلى السعلػمات كبالتالي زيادة ا -
األزمة، كزيادة االىتساـ الخسسي كالذعبي، بيجؼ فيع شبيعة ما  خالؿكساول اإلعالـ 

 يحجث في الػاقع.
  :1األزمةأل خالؿالسياـ الخويدية في مخحلة  -
 تحخص ىيئة أركاف اإلعالـ السقاـك في ىحه السخحلة على األمػر التالية:  -
التشديم مع ىيئة األركاف السخكدية تحقيم أيبخ قجر مسكغ مغ االرتبا  كالتػا ل ك  -

 إلدارة األزمة.
 التعبئة الذاملة، كلساف عسل  خفة عسليات اإلعالـ السقاكـ على مجار الداعة. -
 التػا ل كالتشديم كالستابعة مع كساول اإلعالـ السقاـك كافة على مجار الػقت. -
تجاه األزمة، متابعة التغيخات كالسدتججات بذكل دقيم السيسا تغيخ مػاق  األشخاؼ  -

كإ جار التػجييات السشاسبة، كتصػيخ الخصط كالبخام  بسا يخجـ التصػر الحا ل مغ 
 خالؿ التشديم مع ىيئة األركاف السخكدية.

الستابعة الجاوسة إلعالـ العجك كتحليل األساليب كالسزاميغ، لتحجفج كاختبار أندب  -
 إلعالـ السػجو مغ العجك.الصخؽ كاألساليب لسػاجيتو، كتحريغ الجية الجاخلية مغ ا

الحخص على تشفيح الخصط كالبخام  السػلػعة كفقاأل لالستخاتيجية اإلعالمية العامة، مع  -
 مخاعاة االعتبارات كالتصػرات الحا لة.

الحخص على تحقيم التكامل بيغ كساول اإلعالـ السختلفة كشبيعة كخراوز كل  -
 المية السقاكمة.كسيلة، مغ خالؿ التشديم بيغ مفخدات السشطػمة اإلع

مخاقبة الجسيػر السدتيجؼ كدراسة شبيعة التأثيخ كقخاءة رّدات الفعل الشاتجة مغ   -
 الخصاب اإلعالمي السقاكـ.

العسل على إنتاج خصاب إعالمي مقاكـ كمػحج فتشاسب مع شبيعة الجسيػر الخارجي،  -
 كقادر على تحقيم األىجاؼ السخجػة مغ ىحه األشخاؼ.

األزمة، كمغ  خالؿلصبيعة األداء اإلعالمي السقاـك بذكل مدتسخ إجخاء عسلية تقييع  -
الزخكرؼ أف تذسل عسلية التقييع الجػانب كافة ألاألىجاؼ، كاألساليب، كاستخجاـ 

 اإلمكانيات، كالتأثيخ، كالػ ػؿ إلى جساىيخ، كمدتػػ تشفيح الخصط كالبخام .....الخ .
 ليػمية مغ تييئة الخأؼ العاـ لشتاو  األزمة.البج للقيادة اإلعالمية أال تشدييا التصػرات ا -
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 إدارة اإلعالم السقاوم بعج األزمة: -ج 

لألزمات أثار عسيقة على مختل  نػاحي الحياة قج تدتسخ إلى فتخات زمشية شػيلة حتى  
بعج انتياويا، فيي تحجث في سياقات معيشة كسا أشخنا سابقاأل، فإذا انتيت األزمة فإف سياقيا فبقى 

بالتالي فإف لقعالـ  السقاكـ دكراأل ميساأل في التخ يف مغ أثار ىحه األزمات، كلتحقيم مدتسخاأل، ك 
 : 1ألذلظ نخػ لخكرة تحقيم التالي

التجرج في تشاكؿ األزمة كعجـ التػق  فجأة عغ االىتساـ بيا، فسشحشى التغصية البج أف  -
 فختفع مع حجة األزمة كيشخفس مع انتياويا ك ػالأل إلى اختفاء أثارىا.

لخكرة التخكيد في ىحه السخحلة في إدارة األزمة، على استخالص الشتاو  كالعبخ  -
كالجركس السدتفادة، ابعج تكذ  األمػر كضيػر الحقاوم، كىجكء األعراب كانقذاع 
التػتخ، فاستصاعة اإلعالـ ككػادره العسل على تقجيع رؤية معسقة حػؿ إدارة األزمة مغ 

 الشاحية اإلعالمية.
ع إلدارة اإلعالـ السقاكـ لألزمة في مختل  الجػانب متزسشة أبخز الشجاحات إجخاء تقيي -

 كاإلخفاقات، كرفع دراسة شاملة إلى ىيئة األركاف السخكدية.
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