


 
 (القيادة واإلدارة)تخصص 
 المشترك بين جامعة األقصى  برنامج الماجستير

 أكاديمية اإلدارة  والسياسة لمدراسات العميا و 
  فمسطين –غزة 

 
 

 يىويى 30إدارة اإلعالو انفهسطيىي نألزمت ادلصريت يف انفرتة مه)
  (2014يىويى  30 حىت 2013

 ميةدراسة ميدانية تحمي                     

  الطالبةإعداد 
 برهىو منر يبمسني عطيت

 

 إشراف الدكتور 
 أبى انسعيد انعبد أمحد

 

 قدمت ىذه الدراسة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في برنامج القيادة كاإلدارة 

 

 ـ2015 -ىػ1436





 

 

 أ
 

  قرآنوةقرآنوةىىآوةآوة

ىى

 
 قرآنيةة آي

  

 ْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤ

    كَثِرياً وَمَا يَذَّكَّرُ إِالَّ أُولُو الْأَلْبَابِ

 

 

(969:, اآليةالبقرةسورة )  



 

 

 ب
 

  اإلهداءاإلهداء

ىى

ىاإلهداء
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ىــررىوىتقدوــذكـ
ووفقنا  ,أداء ىذا الواجب عمى وأعاننا ,درب العمم والمعرفة الحمد هلل الذي أنار لنا

 نجاز ىذا العمل إ إلى

"منىصنعىإلوكمىمعروفًاىفكافئوه,ىفإنىلمىتجدواىى:ىصليىاللهىرلوهىودلمىوقالىردولىالله
 .  ماىتكافئونهىبهىفادرواىلهىحتىىترواىأنكمىكافأتموه"ى)ىرواهىأبوىداوودى(

من قريب أو من بعيد عمى  من ساعدنا واالمتنان إلى كل نتوجو بجزيل الشكر
 وفي تذليل ما واجيناه من صعوبات,  ,انجاز ىذا العمل

الذي لم يبخل عمينا  ؛ أبوىالدعودىالعبدىأحمد /فبالذكر الدكتور المشر  نخصو 
 .ىذه الدراسة إتمام التي كانت عونا لنا في ونصائحو القيمة ,بتوجيياتو

ويطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمدكتور الفاضل حسن أبو حشيش, 
 الرسالة.والدكتور : أحمد الوادية  لتفضميما بقبول مناقشة ىذه 

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة تحكيم االستبيان واستمارة تحميل 
 المضمون عمى ما قدموه من مقترحات .

وأخيرًا أتقدم بالشكر والعرفان إلى جميع من ساىم في إظيار ىذا الجيد المتواضع 
م, فميم من أساتذة وزمالء وأصدقاء, وأستميحيم عذرًا إذا لم يتسع المجال لذكرى

 مني جزيل الشكر والتقدير.

 واهلل ولي التوفيق
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  الدرادةالدرادةىىملخصملخص

ىى

ىخصىالدرادةىمل
 

جاءت الدراسة لتعالج التحميؿ البحثي, كالعممي األكاديمي لكيفية إدارة اإلعالـ الفمسطيني لألزمة 
ـ(, كخاصة بعد تكتر 2014يكنيك  30ـ حتى 2013يكنيك  30المصرية في الفترة مف )

المصرية الفمسطينية, كما تبعو مف تشديد لمحصار بإغالؽ معبر رفح بنسب متفاكتة العالقات 
 النافذة األساسية لقطاع غزة لالتصاؿ بالعالـ الخارجي, كردـ األنفاؽ .

يكنيك  30كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع إدارة اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية بعد 
القائـ باالتصاؿ في المؤسسات اإلعالمية الفمسطينية في ـ مف خالؿ التعرؼ عمى دكر 2013

إدارتو لألزمة, كالتعرؼ عمى االستراتيجيات, كاآلليات التي يكظفيا اإلعالـ الفمسطيني في إدارتو 
 لألزمة, كالمقترحات الكاجب إتباعيا لتطكير التغطية اإلعالمية .

لنظرية األطر اإلعالمية مف خالؿ  كما ىدفت الدراسة أيضان إلى كيفية معالجة األزمة كفقان 
التعرؼ عمى مراحؿ األزمة, كالقكل الفاعمة فييا, كالمصادر التي تـ االعتماد عمييا في معالجة, 

 كتحميؿ األزمة .
كىي دراسة ميدانية تحميمية إليضاح تأثير كسائؿ اإلعالـ, كخاصة اإلعالـ الفمسطيني, كما 

حداث األزمة, ككيفية إدارتيا, كاعتمدت الدراسة عمى يقدمو مف تحميالت, كتفسيرات لمكاكبة أ
المنيجية البحثية العممية؛ أم المنيج المسحي بشقيو: الكصفي, كالتحميمي, كالمنيج المقارف الذم 

 يقكـ عمى مقارنة النتائج .
( مف اإلعالمييف كالقائميف 35كطبقت الباحثة الدراسة عمى عينة عشكائية تـ تحديدىا بػ )

بالمؤسسات اإلعالمية, كذلؾ مف خالؿ استبياف تـ تخصيصو ليذا الغرض, كأيضاى باالتصاؿ 
 2014يكنيك 30-2013يكنيك  30( عددان لصحيفتي: فمسطيف كالحياة مف 72تحميؿ محتكل لػ )

 تـ اختيارىا بطريقة عمدية .
 -وخمصت الدراسة لمعديد من النتائج أىميا : 

دارتيا في اإلعالـ  %( ىك41.2أف االتجاه المحايد, بنسبة ) - السائد في نقؿ كقائع األزمة, كا 
 الفمسطيني .

يكنيك  30%( ىك المتبع في إدارة األزمة المصرية بعد 36.8أف إطار التيدئة, بنسبة ) -
 لمتخفيؼ مف آثارىا, كليس مكاجيتيا .
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  الدرادةالدرادةىىملخصملخص

ىى
 عديد من التوصيات استنادًا لمنتائج أىميا :وأوصت الدراسة بال

كتدريب مجمكعة مف  ,إلدارة األزمات في المؤسسات اإلعالميةإنشاء كحدة خاصة  ضركرة -
اإلعالمييف األكفاء عمى أحدث الطرؽ العممية إلدارة األزمات بالتطبيؽ عمى سيناريكىات 

دارتيا كفقان  ,كمساعدة صناع القرار الفمسطيني عمى كيفية التعامؿ مع األزمات ,مشابية كا 
 لممنظكمة اإلعالمية الفمسطينية .
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AAbbssttrraacctt  

ىى
 

Abstract 
 

The study came to address the research analysis and 
scientific academic of how the Palestinian media in the 
management Egyptian crisis period (June 30, 2013 till June 
30, 2014 m), especially after the tension of the Egyptian-
Palestinian relations and the subsequent tightening of the 
siege to close the Rafah crossing in varying proportions 
basic window of the Gaza Strip to the outside world and to 
bridge the tunnels . 
The study aimed to identify the reality of the Palestinian 
media management Egyptian crisis after June 30, 2013 AD 
by identifying the existing role of the contact in the 
Palestinian media institutions in crisis management and to 
identify strategies and mechanisms employed by the 
Palestinian media in his handling of the crisis and proposals 
to be followed for the development of media coverage. 
The study also aims to how to address the crisis, according 
to the theory of media frames through to identify the stages 
of the crisis and the actors and the sources that have been 
reliable in the processing and analysis of the crisis. 
It is an analytical field study to clarify the influence of the 
media, especially the Palestinian media and the support of 
analyzes and interpretations of events Kmoakph crisis and 
how to manage and study relied on scientific research 
methodology any survey method, both descriptive and 
analytical and comparative approach which is based on 
comparing the results. 
And applied researcher study on a random sample was 
determined by (35) of the media and Alqaúmyin contacting 
media institutions through a questionnaire has been 
allocated for this purpose and also content for analysis (72) 
the number of newspapers Palestine and the life of June 30 
2013-30 June 2014 have been selected deliberate manner. 
The study concluded that many of the following results: - 
- That the neutral direction by (41.2%) is prevalent in the 
proceedings of the crisis and management in the Palestinian 
media. 
- That the framework of the truce by (36.8%) is taken in the 
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management of the Egyptian crisis after June 30 to ease the 
effects and not the face. 
 
The study recommended for many of the recommendations 
based on the following findings: 
- The importance of creating a special unit for crisis 
management in the media institutions and train a group of 
qualified journalists on the latest scientific methods for 
crisis management application on similar scenarios and 
assist the Palestinian decision-makers on how to deal with 
crises and managed in accordance with the Palestinian 
media system. 
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 انفصم األولىى
 اإلطبر انعبو نهدراست

 :دلقدمت ا
 

الساحة العربية منذ ثالثة أعكاـ العديد مف األحداث المتتالية, كالمتسارعة, انطمقت مف  تشيد
تكنس في ظاىرة أطمؽ عمييا الٌربيع العربي, مف خالؿ ثكرات شعبية ضد األنظمة الرسمية 

كيمة في العربية إلحياء الديمقراطية, ٌمما أحدث ىزة عنيفة في المنطقة التي تعيش منذ عقكد ط
ظٌؿ أنظمة تقميدية ال تؤمف بالديمقراطية, كخاصة في جميكرية مصر العربية, التي تحرؾ فييا 
الجيش المصرم مدعمان بالجماىير التي دعاىا لالنقضاض عمى حكـ الرئيس مرسي في الثالثيف 

 ؛ أم بعد عاـ مف حكـ جماعة اإلخكاف المسمميف.2013مف يكنيك 
 

طاع غزة خاصة, يرتبط مع مصر ارتباطان سياسيان, كأمنيان, أف فمسطيف عامة, كق وبما
كمجتمعيان عبر التاريخ, كاعتبار غزة ىي العمؽ األمني القكمي لمصر؛ فإف التداخؿ في مجمؿ 
العالقات يستند عمى الكاقعية الجيكسياسية لممنطقتيف, مما أضفى أىمية لمتفاعؿ مع األحداث 

بما أف القكة المسيطرة حكمان ك ية, كاالقتصادية بيف البمديف, عمى المستكيات: اإلعالمية, كالسياس
عمى غزة ىي حركة حماس؛ التي ىي امتداد لحركة اإلخكاف المسمميف في غزة األمر الذم أدل 
إلى سخكنة, كتكتر في مجمؿ العالقات المصرية الفمسطينية, كخاصة بعد تشديد الحصار بردـ 

غالؽ معبر رفح النافذة ا ألساسية في االتصاؿ مع العالـ, كخمؽ أزمة حقيقية تتطمب األنفاؽ, كا 
دارتيا, كالتخفيؼ مف حدتيا بما فييا اإلعالـ حيث يحتؿ البعد  تضافر جميع الجيكد لمكاجيتيا, كا 
اإلعالمي مكانة ميمة في أدبيات دراسة األزمات كأداة رئيسة, كفعالة في إدارة األزمة عمى 

 ( .18-17: 2007مد, المستكييف الداخمي كالخارجي )مح
لما تقكـ بو كسائؿ اإلعالـ مف دكر بالغ األىمية كالخطكرة في تككيف الرأم العاـ  كذلؾ
 .(70: 1997كاتجاىات معينة )حسيف, ,راءآ كحشدىا حكؿ ,كفي تعبئة الجماىير ,كتشكيمو

ا؛ كتنعكس أىمية كسائؿ اإلعالـ عند مكاجية األزمة مف خالؿ زيادة اعتماد الجميكر عميي
فيي تشكؿ المصدر الرئيس لممعمكمات عف األزمة لدل الجميكر لتشكيؿ اتجاىاتو, ككيفية 

 (.41: 2003إدارتيا  )عبد الحميد, 
تشكيؿ ك  تغطية األزمات,بعض الباحثيف لمتأكيد عمى أىمية كسائؿ اإلعالـ في  واتجو

 ةيكغ احتياجات السياسالسياسة الخارجية لعممية صنع القرار, مف خالؿ تقديـ األحداث التي تص
 . (457: 2002) عثماف, كفقان لألجندة السياسية, الخارجية
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ـ إلى فتح أبكاب معركة إعالمية عميقة كضعت حركة 2013يكنيك  30كقد أدت أزمة ىى
 يف:اإلعالمي ييفحماس في دائرة اليجكـ المستمر, األمر الذم خمؽ أزمة فعمية عمى المستك 

مصر المؤثر في  كدكر ,طمب األخذ بعيف االعتبار حساسية المكقؼتمما  , كالفمسطينيالمصرم
ككذلؾ الدكر الرئيس الذم تمعبو مصر مع صياغة  ,كالفمسطينية ,الدكلية كاإلقميمية :المعادلتيف

 اذ ان فإف الدراسة الحالية تتناكؿ مكضكع ؛كخصكصان القضية الفمسطينية. لذلؾ ,مستقبؿ المنطقة
الفمسطيني في إدارتو  إلعالـ, كالممارسات اإلعالمية لكتحميؿ األداء أىمية خاصة مف حيث تقييـ

 يكنيك . 30 المصرية بعد زمةألل
 

ىذا اإلطار تأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى كيفية إدارة اإلعالـ الفمسطيني لألزمة  وفي
 ـ .2014يكنيك  30حتى  2013يكنيك  30المصرية في الفترة 

 مشكهت انبحج :
دراؾ الباحثة ألىمية كضركرة إدارة اإلعالـ الفمسطيني مشكمة ا ُحددت لدراسة في استنباط, كا 

, كتكتر العالقات المصرية الفمسطينية مع  2013يكنيك  30لألزمة المصرية, كخاصة بعد أزمة 
غالؽ معبر  الحككمة الفمسطينية في غزة, كما تبعيا مف تشديد لمحصار بإغالؽ األنفاؽ, كا 

لقاء االتيامات مف قبؿ رفح)المنفذ الكحيد ل مشعب الفمسطيني( لالتصاؿ بالعالـ الخارجي, كا 
اإلعالـ المصرم لزج غزة فيما يحدث بالداخؿ المصرم, كما يترتب عميو مف إرباؾ, كتعطيؿ 

 لسبؿ التعاكف الفمسطيني المصرم... كعميو؛ فإف مشكمة الدراسة تتحدد بالسؤاؿ الرئيسي اآلتي:
 30حتى  2013يونيو 30الفترة من  لفمسطيني لألزمة المصرية فيما واقع إدارة اإلعالم ا

 ؟ 2014يونيو 
 

 وينبثق من السؤال الرئيس عدة أسئمة فرعية:
 أواًل : األسئمة المتعمقة باالستبيان)القائم باالتصال(:

  يكنيك  30في الفترة مف زمة المصرية األالقائـ باالتصاؿ في اإلعالـ الفمسطيني كيؼ أدار
 ؟  2014يكنيك  30ى حت 2013

  30في الفترة مف ما مككنات األداء اإلعالمي لإلعالـ الفمسطيني في إدارتو لألزمة المصرية 
 ؟ 2014يكنيك  30حتى  2013يكنيك 

  في كظفيا اإلعالـ الفمسطيني خالؿ إدارتو لألزمة المصرية يكاآلليات التي  ,االستراتيجياتما
 ؟  2014يك يكن 30حتى  2013يكنيك  30الفترة مف 

 كاألخالقية؟ ,ما المقترحات الكاجب إتباعيا لتطكير التغطية اإلعالمية مف الناحية المينية 
  30حتى  2013يكنيك  30في الفترة مف إدارة اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية أثر ما 

 ؟فيةاالديمكغر  تالممتغير  تعزل 2014يكنيك 
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 نظرية األطر الخبرية(ل) لصحيفتي الدراسة وفقا ثانيًا : األسئمة المتعمقة بتحميل المضمونىى
 ؟يكينك 30الكاردة في الصحؼ إلدارة األزمة  بعد المكضكعات  نكعية ما 
  ؟المراحؿ التي تتعرض ليا األزمة المصرية التي تناكلتيا صحيفتا الدراسةما أىـ 
 ما اليدؼ مف المكضكعات الصحفية المطركحة لمعالجة األزمة؟ 
 باب كالحمكؿ كالنتائج؟ما فئات أطر األس 
 ما فئات األطر الخبرية ألحداث األزمة؟ 
  يكنيك ؟ 30ما القكل الفاعمة في إدارة األزمة المصرية بعد 
 ما اتجاه المعالجة الصحفية التي استخدمتيا الصحؼ في معالجتيا لألزمة المصرية؟ 
  ؟يكنيك 30المصادر الصحفية المتعمقة بإدارة األزمة بعد ما 
  ؟الب الصحفيفئة القما 
 المكقع :ما عناصر اإلبراز التي اعتمدت عمييا صحؼ الدراسة في معالجة األزمة مف حيث( ,
 العناكيف(؟, ك الصكر, ك األلكاف, ك المساحة ك 
 

 راست:فرضيبث اند
 أفراد تقدير متكسط في  α0.05 ≤ الداللة  عند مستكل إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ .1

حتى  2013 يكنيك 30إلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة مف إدارة االدراسة ألثر  عينة
 الديمكغرافية. لممتغيرات تعزل 2014 يكنيك 30
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدارة اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة  .9

 كفقان لنظرية القائـ باالتصاؿ.2014يكنيك30حتى2013يكنيك 30مف 
فركؽ ذات داللة إحصائية في إدارة الصحؼ الفمسطينية لألزمة المصرية في الفترة ىؿ تكجد  .3

 كفقان لنظرية األطر اإلعالمية.  2014يكنيك 30حتى 2013يكنيك30مف 
 

 أهميت اندراست :
 :تتبع أىمية الدراسة فيما يمي

 

كالصراع  الدراسة في ظٌؿ حالة مف التكتر عمى الساحتيف: المصرية كالفمسطينية,ىذه  تأتي
, كاالنتخابات المصرية التي أنيت حكـ 2013يكنيك  30الدائر بيف القكل المصرية بعد أحداث 

 –اإلخكاف المسمميف في مصر, ككذلؾ حالة تكتر الساحة الفمسطينية إثر االنقساـ الفمسطيني 
سبع سنكات, ككذلؾ األىمية ما يقارب الغزة منذ  الفمسطيني, كالحصار الذم يضرب

اتيجية, كالبعد األمني الذم تتمتع بو غزة بالنسبة لمصر, كلذا يمكف تقسيـ دراستنا الحالية اإلستر 
 إلى أىمية نظرية, كأىمية تطبيقية .
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ىى  األىمية النظرية  :أوالً 
 

 تأتي ىذه الدراسة استجابة لمتطمبات المكتبة اإلعالمية ليذا النكع مف الدراسات. .1
لتعرؼ عمى كيفية إدارة الممارسات اإلعالمية لإلعالـ  تقييـ المخرجات اإلعالمية مف خالؿ ا .2

 ـ. 2013يكنيك 30الفمسطيني فيما يتعمؽ  باألزمة المصرية بعد
 تكضيح صكرة ككاقع اإلعالـ الفمسطيني, كمدل تأثره بالحالة المصرية, كتأثيره فييا. .3

 

 األىمية التطبيقية  :ثانياً 
لمركنة في التكتيكات, كالخطط في إدارة . مساعدة صناع القرار الفمسطيني في ضركرة ا1

األزمات مف خالؿ استقصاء المعمكمات, كمتابعة مصادرىا, ككيفية التعامؿ مع األزمة عمميان 
 الفمسطينية.كفقان لممنظكمة اإلعالمية 

عالـ, د ىذه الدراسة تطبيقان لنتائج الدراسات البحثية الحديثة في مجاؿ تأثيرات كسائؿ اإلع  تي . 2
 كتحميالت في إدارتو  لألزمات . ,ما يقدمو مف تفسيراتك  ,اإلعالـ الفمسطيني كخاصة

كاألحداث السياسية في الفترة األخيرة,حيث  ,تتزامف الدراسة مع بركز العديد مف القضايا.3
خالؿ إغالؽ كتداعياتيا مف  ,العالقات المصرية مع الحككمة الفمسطينية في غزة تتدىكر 

 ساىـ في تشديد الحصار. المعابر, كاألنفاؽ مما
 :أهداف اندراست

 

 :إلىالدراسة  تيدف
  ـ2013يكنيك 30كيفية إدارة القائـ باالتصاؿ لألزمة بعد التعرؼ عمى . 
  يكنيك 30مقكمات األداء اإلعالمي الفمسطيني في دراسة األزمة بعد التعرؼ عمى . 
  يكنيك 30إدارتو لألزمة بعد التعرؼ عمى االستراتيجيات, كاآلليات التي يكظفيا اإلعالـ في . 
   المقترحات الكاجب إتباعيا لتطكير التغطية اإلعالميةالتعرؼ عمى. 
   أىـ المكضكعات التي تناكلتيا األزمةالتعرؼ عمى . 
 . التعرؼ عمى أىـ المراحؿ التي مرت بيا األزمة إعالميان 
 .التعرؼ عمى أىداؼ النشر الصحفي في إدارة األزمة 
 اب األزمة, كالنتائج المترتبة عمييا كالحمكؿ المناسبة .التعرؼ عمى أسب 
 . التعرؼ عمى القكل الفاعمة مع األزمة 
 .التعرؼ عمى نكعية القالب الصحفي المستخدـ في تغطية األزمة 
 .التعرؼ عمى الفركؽ في استجابات المبحكثيف تبعان لمعكامؿ الديمغرافية 
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ىى  اندراست : جمتمع 
 شمؿ عمى  : ىك اإلعالـ الفمسطيني كي

 باالتصال : ينالقائم -1
مجتمع الدراسة عمى القائميف باالتصاؿ, كاإلعالمييف في المؤسسات اإلعالمية  يشمل

 الفمسطينية, باعتبارىـ األقدر عمى فيـ, كتقييـ األحداث .
 

 صحيفتي: فمسطين, والحياة الجديدة الصحف : -2
 

  اختارت الباحثة صحيفتي الدراسة, لالعتبارات اآلتية :و
 ,أنيما تصدراف يكميان بانتظاـ. حيث دكرية الصدكر لمصحيفتيف 
  ,التكجيات األيديكلكجية, كالفكرية المتباينة لمصحيفتيف؛ فإحداىما تابعة لمسمطة الفمسطينية

 كاألخرل تابعة لحركة حماس .
  . انتشار الصحيفتيف, كأماكف تكزيعيا, إحداىما في الضفة الغربية, كاألخرل في غزة 

 

 اندراست :  عيىت
 تتككف عينة الدراسة مف اآلتي : 

 بالنسبة لمقائم باالتصال : -1
اختارت الباحثة عينة عشكائية لمجمكعة مف اإلعالمييف, كالقائميف باالتصاؿ في المؤسسات 

 ـ.2014( استبانة عمييـ في شير ديسمبر 35اإلعالمية بتكزيع )
 بالنسبة لصحيفتي: الحياة الجديدة وفمسطين : -2

كفمسطيف في بداية الشير كمنتصفو  ,الحياة الجديدة :لصحيفتيعمدية الباحثة عينة  اختارت
حتى  2013يكنيك  30مف  ه" ليتـ حصر جميع األحداث المتعمقة باألزمة في ىذه الفترة " كآخر 
 عددان لمصحيفتيف.  72أم بمجمكع  ؛لكؿ صحيفة ان عدد 36ـ بكاقع 2014يكنيك  30

 مىهج اندراست : 
لدراسة عمى عدة مناىج يمكف أف تكظؼ بصكرة مثمى في مجاؿ جمع البيانات,  ا اعتمدت

كالمعمكمات, كتحميميا, كاستخالص النتائج لإلجابة عمى أسئمة الدراسة المتعمقة بإدارة اإلعالـ 
يكنيك مف خالؿ تصميـ استبانة, كتكزيعيا عمى اإلعالمييف  30الفمسطينية لألزمة المصرية بعد 

تصاؿ بالمؤسسات اإلعالمية الفمسطينية, كتحميؿ محتكل لصحيفتي: فمسطيف, كالقائميف باال
  وىذه المناىج ىي:كالحياة الجديدة 

 



 

 

7 
 

  األولاألولىىالفصلالفصل

  للدرادةللدرادةىىالعامالعامىىاإلطاراإلطار

 المنيج المسحي : ىى
 مجمكعة أك الظاىرة عف كأكصاؼ ,كمعمكمات ,بيانات عمى لمحصكؿ منظمان  عمميان  جيدان  يعتبر

 بو كيقصد ؛المضمكف تحميؿ أسمكب ةالباحث تاستخدم إطاره كفى البحث, مكضكع الظكاىر
 أف الكسيمة ىذه تريده عما الكشؼ بيدؼ اإلعالمية, الكسيمة تقدميا التي اإلعالمية المادة سةادر 

 ( كاستخدـ ىذا المنيج بشقيو : 25: 2005)بكحش,  لجميكرىا تبمغو
 المنيج الوصفي التحميمي: 

ف أجؿ الكصكؿ إلى الكصفي ىك مف طرؽ التحميؿ كالتفسير بشكؿ عممي منظـ م المنيج
يعتمد المنيج الكصفي  كأك مشكمة اجتماعية أك إنسانية,  ,أغراض محددة لكضعية اجتماعية

 أك كميان  كيعٌبر عنيا كيفيان  ,دقيقان  كييتـ بكصفيا كصفان  ,عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع
 . (25: 2008)الساعتي, 

 المنيج المقارن: 
كاالختالؼ فيما  ,ة في دراسة الظاىرة حيث يبرز أكجو الشبوالذم يعتمد عمى المقارن ىو 

عتمد الباحث مف خالؿ ذلؾ عمى مجمكعة مف الخطكات مف أجؿ بيف ظاىرتيف أك أكثر, كيي 
 .(64: 2000)عمياف,  الكصكؿ إلى الحقيقة العممية المتعمقة بالظاىرة المدركسة

 :ستااندر أدواث
ؿ الستكشاؼ إدارة اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية في الباحثة عمى أداتيف لمتحمي اعتمدت    

, كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى تحميؿ 2014 يكنيك 30حتى  2013 يكنيك 30الفترة مف 
اإلعالـ, ككحداتو في ضكء عالقتو بالكاقع الذم ينطمؽ منو كيعبر عنو, كحتى يتـ فيـ 

استيا في تفاعميا عندما تككف في حالة المطمكب در ك األطركحات كاألفكار التي يحمميا اإلعالـ؛ 
تفاعؿ منتجي المادة لجدؿ مع بعضيا البعض, كليس دراستيا منعزلة, كمف دراسة عممية 

 الصحفية, كىـ يمارسكف أدكراىـ عبر ما يطرحكنو, كىذه األدكات :
 

 صحيفة االستبيان : 
عالـ الفمسطيني لألزمة إدارة اإل"  عمى التعرؼ أجؿ مف االستبياف صحيفة الباحثة استخدمت   

 . " 2014 يكنيك 30حتى  2013 يكنيك 30المصرية في الفترة مف 
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  األولاألولىىالفصلالفصل

  للدرادةللدرادةىىالعامالعامىىاإلطاراإلطار

ىى  المضمون : لتحمي
 لتقديـ محاكلة في سة,االدر  مكضكع تخدـ التيالصحفية  تحميؿ مضمكف لممادة إلى باإلضافة

 .المصداقية مف عالية بدرجة تتمتع قيمة ذات سةادر 
 حدود اندراست :

 سة عمى ثالثة حدود : تشمل حدود الدرا
  الحد البشري:

 القائمكف باالتصاؿ, كاإلعالميكف في المؤسسات اإلعالمية الفمسطينية.    
 

 الحد الموضوعي :
 .اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية إدارة 
 

 الحد الزماني :
م بعد أ  ؛ـ 2014يكنيك  30ـ إلى   2013يكنيك  30البعد الزماني لمدراسة في الفترة مف  ىو
سقاط حكـ الرئيس محمد مرسي ,ـ في مصر 2013 يكنيك 30 أزمة كأثره عمى تكتر  ,كا 

غالؽ معبر رفح بنسب متفاكتة ,كما تبعو مف تشديد لمحصار ,العالقات الفمسطينية المصرية  ,كا 
 كسياسة ردـ األنفاؽ.

 

 قطاع غزة .الحد المكاني :
 

 :مصطهحبث اندراست
 إدارة:  

 اإلدارة لغًة: 
صدر أدار يدير إدارة, تقكؿ العرب أدرت الشيء أديره إدارة, كأدار الشيء يديره إدارة, م ىي

كذات الشماؿ, كيستعمؿ الفعؿ  ,كيريدكف مف ذلؾ التعدم كالتدكير لمشيء دكرانان ذات اليميف
 ( .11/33, تاج العركس 2/34دار الشيء يدكر دكرانان )القامكس  :الزمان أيضان, فيقاؿ

 

 الحًا : اإلدارة اصط
متابعة, ك قيادة, ك تكجيو, ك تنظيـ, ك أك العمميات )تخطيط,  ,متشابكة مف الكظائؼ مجموعة

رقابة( تسعى لتحقيؽ أىداؼ معينة عف طريؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة )مصطفى, ك 
2005 :7) . 
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  األولاألولىىالفصلالفصل

  ةةللدرادللدرادىىالعامالعامىىاإلطاراإلطار

ىى   :دارة إجرائياً اإل
القائميف باالتصاؿ في كالمستمرة مف قبؿ  ,كاتخاذ القرارات الصحيحة ,التخطيط عممية 

مؤسسات اإلعالمية الفمسطينية, المعمكمات لمكالتحكـ بمصادر  ,, كالمراقبةاإلعالـ الفمسطيني
كتطكير المصادر  ,كتكظيؼ ,كذلؾ مف خالؿ تكجيو ,اؼ المرجكة لمدكلةلمكصكؿ إلى األىد

 .األزمة المصرية  كالمعنكية  إلدارة  ,ةكالمصادر الفكري ,كالمكاد الخاـ ,كالمالية ,البشرية
 

 :اإلعالم
 : اإلعالم لغةً 
ؽي كىىيكى الٍ كالعالـ المغكية "عمـ" مف صفات اهلل عزكجؿ, العميـ كالعالـ  مادتو اإلعالم الا  خى

ـي  , كعمـ كجاء أيضان عمـ عممان الرجؿ: حصمت لو حقيقة العمـ ,(86 :)سكرة الحجر, اآلية اٍلعىًمي
 . (3083ـ: 1119يء عرفو كتيقنو, كأعممو األمر, كباألمر أطمعو عميو )ابف منظكر, شال

 

 اإلعالم اصطالحًا :
 ,ايا في ضكء النظرياتكمشاكمو, ككيفية معالجة ىذه القض ,التعريؼ بقضايا العصر ىو

كسائؿ اإلعالـ المتاحة داخميان كخارجيان,  ؿكالمبادئ التي اعتمدت لدل كؿ نظاـ مف خال
 . (201: 2009كباألساليب المشركعة  )العبد, 

 اإلعالم إجرائيًا :
, ككيفية معالجة  القضايا أزمات كما يترتب عميو مف ,مشاكموبقضايا العصر ك  التعريف 

كالمبادئ التي اعتمدت لدل الدكلة الفمسطينية مف  ,صرية في ضكء النظرياتالفمسطينية الم
 ., كباألساليب المشركعة لمدكلةكخارجيان  خالؿ كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية داخميان 

 

 : لغةً  ألزمةا
الجدب أك القحط أك ,  في المغة تعني الشدة كالقحط, كالمتأـز ىك المضيؽ“ أـز “ مادة  أن

 . (2587ـ: 1119نظكر,ابف مالمجاعة )
 

 األزمة اصطالحًا :
كتؤدم إلى تغيير التكازف االستراتيجي  ,مكقؼ أك حدث أك حالة تخرج عف المألكؼ وىى 

 ( .2012:91القائـ بفعؿ الطبيعة أك اإلنساف  )الديممي,
تتابع سريع لألحداث عمى نحك يؤدم إلى حالة مف عدـ االستقرار  سياسات القكة بأنيا" وىي
          كفي نظمو الفرعية إلى درجة غير مألكفة مف احتماالت اندالع العنؼ ,نظاـ الدكليفي ال

 . (2010:24)بينسي,
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
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  األولاألولىىالفصلالفصل

  للدرادةللدرادةىىالعامالعامىىاإلطاراإلطار

ىى  :األزمة إجرائياُ 
نتيجة نيائية لتراكـ مجمكعة مف التأثيرات أك حدكث خمؿ مفاجئ يؤثر عمى المقكمات  ىي  
نظاـ الفمسطيني الككاضحا ن لبقاء  ,صريحان ك  ,كتشكؿ األزمة المصرية تيديدان كبيران  ,لمنظاـ ةالرئيس

 كفقد تؤدم األزمات المتتابعة إلي اختالط األسباب بالنتائج مما يفقد المسئكل كأ ,في قطاع غزة
 . أك صناع القرار الفمسطينييف القدرة عمى السيطرة عمى األمكر
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  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

ىى

ى

 

 
 

 انفصم انخبوي
 ادلعريفاإلطبر 

   
 .أىميتياو  ,: مفيوم اإلدارةالمبحث األول
 .وأىميتو ,: مفيوم اإلعالمالمبحث الثاني

 زمات.المبحث الثالث: األ 
 .يونيو 30المصرية بعد  األزمة: الرابعالمبحث 
 .المتعمقة بالدراسة  المفسرة النظريات :الخامسالمبحث 
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  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

 ىى
 
 
 

 ادلبحج األول :
 وأهميتهب ,مفهىو اإلدارة

    
 
  مقدمة: 
 . واصطالحاً  ,تعريف اإلدارة لغةً  .1
 .أىمية اإلدارة  .2
 .وظائف اإلدارة  .3
  .خصائص اإلدارة .4
 .عناصر اإلدارة  .5
 عالقة اإلدارة باإلعالم. .6
 عالقة اإلدارة باألزمة. .7
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  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

ىى  مقدمة: 
 

كالمجتمعات المتنكعة  ,كمتطمبات األفراد ,نجاح أك فشؿ المنظمات في تمبية حاجات إن
ف تقك يتكقؼ إلى حد كبير عمى كيفية إدارة تمؾ المنظمات,  دـ أم مجتمع أك تخمفو أصبح ا 

كأساس بناء أم  ,فاإلدارة الناجحة الفعالة ىي مفتاح نجاح أم منظمة ؛يعتمد عمى نمط إدارتو
مجتمع كمفتاح تقدمو كتطكره, كيتركز دكر اإلدارة في تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة, 

 ,كمتطمبات ,جكدة بالنسبة لحاجاتكبما يتضمف تحقيؽ أعمى مستكل ال ,كال سيما المكارد البشرية
 ,كالمكارد ,كرغبات المجتمع المختمفة, كيعني االستخداـ األمثؿ لممكارد حشد الجيكد البشرية

أك تداخؿ, مف  ,أك ازدكاجية ,أك ىدر ,أك إسراؼ ,يرذكتنسيقيا بما ال يسمح بأم تب ,كتكجيييا
 (.15: 2010أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة بنجاح )حريـ, 

 

فاإلنساف ال يستطيع أف يبدأ  ؛شؾ أف عالقة اإلنساف المعاصر باإلدارة تبدأ مف الطفكلة كال
حياتو رسميان إال بكرقة إدارية ىي شيادة الميالد كما أنو ال يمكف أف يثبت انتياء حياتو أيضان إال 

ذا كاف ىك حاؿ اإلنساف " سيد ىذا الككف" نا تطبيؽ فإنو يمكن ؛بكرقة إدارية ىي شيادة الكفاة, كا 
كاف نكع النشاط الذم تمارسو أك المكاف الذم يزاكؿ فيو  ان ذلؾ القكؿ أيضان عمى المنظمات أيٌ 

ككائف حي في  ,كال سيما إذا ما أدركنا أف المنظمات الحديثة يمكف التفكير فييا كنظاـ ,نشاطيا
 (.9: 2003فيي تتألؼ مف اإللكتركنيات كاألفراد  )الصيرفي,  ؛آف كاحد

 

 .: تعريف اإلدارةأوالً 
و إدارة, تأدرت الشيء أدر  :: كىي مصدر أدار يدير إدارة, تقكؿ العرب اإلدارة لغةن  تعريف

كأدار الشيء يديره إدارة, كيريدكف مف ذلؾ التعدم لمشيء دكرانان ذات اليميف كذات الشماؿ, 
, القامكس 4/295دار الشيء يدكر دكرانان )لساف العرب :كيستعمؿ الفعؿ الزمان أيضان, فيقاؿ

 (.11/231, تاج العركس 2/34
 

: ك to( كتعني ad( كممتاف, كىي: )Administrationاإلصؿ الالتيني لكممة ) إن
(minister كتعني )serve إ, حيث( ف معناىا الالتينيto serve )أم يخدـ )الشيراني,  ؛

2005 :13.) 
 

إلدارة يتفؽ عميو كؿ اإلدارة اصطالحان : مف الصعكبة تحديد تعريؼ كاحد ل تعريف
 (.6: 1998متخصص كباحث )المركز القكمي لمتخطيط, 

 

تعني المعرفة الصحيحة لما يراد أف يقـك بو العاممكف ثـ التأكد مف أنيـ يفعمكف ذلؾ  اإلدارةو 
 (.71: 1975بأحسف طريقة كأرخصيا  )سيؼ, 
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  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

ىى ز عممية محدكدةو أك كالرقابة لعدد مف األشخاص إلنجا ,كالتنسيؽ ,كالتكجيو ,التحفيز ىيو 
 (.9: 1976تحقيؽ ىدؼ معمكـ )بكسترنج, 

 

أك العمميات )تخطيط,  ,)مصطفى( بأنيا: ىي مجمكعة متشابكة مف الكظائؼ وعرفيا
تنظيـ, تكجيو, قيادة, متابعة, رقابة( تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ معينة عف طريؽ االستخداـ 

 (.7: 2005األمثؿ لممكارد المتاحة )مصطفى, 
 

كتكجيو  ,كتنظيـ, كمتابعة ,أك العمميات مف تخطيط ,)دياب( بأنيا جممة الكظائؼ اوعرفي
كرقابة ... إلخ التي يقكـ بيا المدير بغرض تحقيؽ أىداؼ المنظمة بأفضؿ نتيجة ممكنة  

 (.97: 2001)دياب, 
 

كالفاعمية مف  ,عرفيا )دافت( بأنيا : إنجاز أىداؼ المنظمة بأسمكب يتميز بالكفاءة كما
 (.19: 1991كالرقابة لممكارد الطبيعية )دافت, ,كالتنظيـ ,الؿ التخطيطخ

 

 ىافي تعريؼ اإلدارة عمى دكر  تجد أف جميع عمماء اإلدارة ركزكا ةالتعريفات السابق ومن
ات باإلمكانك لتحقيؽ أىداؼ المنظمات  تخطيط كالتنظيـ كالمتابعة كالتكجيو كالرقابةال في ميـال

 يؼ .المتكفرة كأقؿ التكال
 

تستنتج الباحثة بأف اإلدارة ىي عمـ, كفف متعدد التعريفات, حيث لـ يتـ االتفاؽ عمى  وعميو
تعريفاتو, بؿ اختمفت, كتنكعت تعريفاتو كفقان الختالؼ, كتنكع المدارس التي تناكلت عمـ اإلدارة؛ 

يو, كرقابة فاإلدارة ىي استخداـ جميع العمميات اإلدارية مف تخطيط, كتنظيـ, كمتابعة, كتكج
بأسمكب أكثر كفاءة, كفاعمية لتحقيؽ أىداؼ المنظمة بأقؿ التكاليؼ كالخسائر بما يحقؽ 

 األىداؼ المرجكة بأفضؿ النتائج, كما يحقؽ الصالح العاـ لممؤسسة كالمجتمع .
 

 . اإلدارة أىمية :ثانياً 
 

 اءالفض عصر :كمف بينيا ؛عديدة كمسميات ,أكصاؼ الحاضر عصرنا عمى أطمؽ لقد
ذا التغيير, كعصر المعرفية, زمةاأل كعصر االتصاالت, العكلمة, كعصر كعصر  نظرنا ما كا 

 المنظمات عصر" العصر ىذه عمى يطمؽ أف كاألصكب مف األجدر بأنو لكجدنا حكلنا, مميان 
 تحيط كىي المعاصرة, المجتمعات في السائد الشكؿ المؤسسي ىي فالمنظمات ؛كاإلدارة
تجنبيا أك الفرار  كيستحيؿ كفاتو, إلى حيف كالدتو منذ كتالزمو ,بجان كؿ مف باإلنساف

 .(15: 2010حريـ,(منيا
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  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

ىى فإف الباحثة ترل بأف اإلدارة ىي عمـ كؿ العصكر لما ليا مف دكر حيكم كميـ, في  ؛وعميو
 التخطيط, كالتكجيو, كالمتابعة, كالرقابة, كاإلشراؼ؛ أٌم إنيا ىي العمـ الناظـ, كالمنظـ لعمميات

 التقدـ كالتطكر.
 اإلدارة وظائف: ثالثاً 

 

 القيادة كأساليب أنماط اإلعالمية المؤسسات إدارة :كتابو سمطاف في محمد الدكتكر يذكر
 :اآلتية العناصر في العممية اإلدارية كمككنات

 

مفيكمو  ـكبح اإلدارية, العممية عناصر بيف األكلى المرتبة التخطيط يحتؿ :التخطيط .1
 المكارد استخداـ كيفية عمى تعينو المدير كظائؼ مف أساسية كظيفة د التخطيطع  يي  لذا, كمضمكنو
 ذىنية عممية كالتخطيط ؛معينة زمنيةو  لفترة المنظمة أىداؼ بغرض تحقيؽ شكؿو  بأفضؿ المتاحة
 ,باالحتياجات كالتنبؤ المستقبؿ عمى فييا كينصب التفكير تنفيذ أم عمؿ, تسبؽ رشيدة منظمة

 الحاضر, كضع كمالحظة ,حكادث الماضي استقاء نفسو الكقت في كاالحتماالت, ,كاإلمكانات
مكاناتيا  ,المنظمة طبيعة كمع ,التنبؤات مع تتماشى خطكاتو  رسـ عمى كالعمؿ )الطكيؿ, كا 
1998 :46) . 

 

 جيدال اإلدارم العمؿ فا إً  حيث اإلدارية, العممية أركاف مف ميمان  ركنان  د التنظيـع  يي  : التنظيم. 2
 التي فالخطط ؛المتاحة كالمادية البشرية المكارد أفضؿ استخداـ تحقيؽ بغية يتطمب التنظيـ

 النشاط أكجو فيو تحدد فعاؿ, إدارة جياز سميـ بشكؿ تنفيذىا يتطمب عممية التخطيط أفرزتيا
,  أك شعبة أك قسـ أك إدارة( معيف مسمى تحت كاحد مجمع في األنشطة المتشابية كتجمع الالـز
 في الدخكؿ ذلؾ كيستتبع , مىٍجمعٍ  كؿ يمارسيا التي تحدد  االختصاصات ثـ ) إلخ … مديرية
 فا إً  :القكؿ كيمكف  )التفكيض درجة تحديد(اإلشراؼ  كتحديد ,الصالحية كنكع ,المسئكلية تحديد
 ىيكؿ تشكيؿ طريؽ عف منطقيان  فيو كاقع ترتبط إلى التخطيط عمميات لتحكيؿ ىك التنظيـ
 لمكظائؼ الالزمة القكل العاممة كتحديد األنشطة, مختمؼ بيف العالقات كتفعيؿ ,ةالمنظم
 . (9: 1997)مرسي, المختمفة

 

رشاده ,البشرم العنصر مع التعامؿ تتناكؿ أساسية إدارية كظيفة: التوجيو. 3  الذم بالشكؿ كا 
 يتطمب لذا ؛اآلخريف مع األعماؿ بإتماـ يقكمكف المديريف أف أىميتو كتنبع المنظمة, يحقؽ أىداؼ

 ىإل يصمكا كي لمعمؿ كترغيبيـ ,المعنكية ركحيـ برفع األعماؿ إتماـ كيفية إلى اإلرشاداألمر 
 العالقة ىإل اإلشارة مف دا بي  كال ممكنة, تكمفة كأقؿ ,بفاعمية األعماؿ أم أداء ؛المطمكب األداء
 التخطيط :كظيفتي كبيف ,اإلدارية ميةالعم عناصر مف أساسيان  باعتباره عنصران  التكجيو بيف الكثيقة

 . (41: 2001)البزاز, التكجيو عممية ممارسة ستسيؿ التخطيط كالتنظيـ سالمة فا إً  ذٍ إً  كالتنظيـ,
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  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

ىى  كأضحى الرقابة, بمكضكع اإلدارة كممارسي ,المختصيف جانب مف االىتماـ تزايد: الرقابة. 4
 اإلدارية العممية عناصر مف أساسيان  عنصران  اعتبارهب اإلدارة أدبيات في بارزةن  مكانةن  المكضكع ليذا

 ,مكمالن  جانبان  كاعتبارىا ,بالتخطيط كثيقان  ارتباطان  الرقابة الرتباط كذلؾ ؛لممدير ككظيفة حيكية
 عف يمكف التي الكسيمة ىي فالرقابة ؛المدير, يصدرىا التي كالتعميمات ,األكامر تنفيذ في كحيكيان 
 الكصكؿ اإلدارية العممية غاية كانت كمما السميـ, اإلطار يتـ في العمؿ سير أف مف لتأكد طريقيا
 كبحسف المتاحة كالتسييالت المكاد حدكد كفي ,التكاليؼ كأقؿ ,الكسائؿ بأحسف اليدؼ إلى

 المرسكمة األىداؼ تنفيذ مف كضركرية لمتأكد مستمرة عممية الرقابة فعممية لذا استخداميا؛
 . (31: 1993)شاكيش,  ءاتكاإلجرا كالسياسات كالخطط

 

 تجاكبيا كمدل ,العممية المخرجات لتأكيد المديركف ينفذىا التي النشاطات تتضمف: السيطرة. 5
 ىيو  السيطرة, إلنجاح تكافرىا الكاجب الثالثة األساسية كالظركؼ التخطيطية, مع المخرجات

 :(39-32: 2011سمطاف, (
 .كالتنظيـ  طالتخطي مف المستمدة النمكذجية المقاييس -أ
 . تتكفر أف بيج التي كالمخططة ,العممية المخرجات عف المعمكمات  -ب
 فإف ؛تصحيحية خطكة اتخاذ إمكاف فبدكف ؛أيضان  تتكفر أف يجب التصحيحية األعماؿ -ت

 . المرجكة نتائجيا تعطي ال  السيطرة
 ىذه تصاحبيا أف دا بي  ال مكقعو  أك مؤسسةو  في أم إدارية عمميةأم  أف الباحثة وترى
 الجكىر. عمى المحافظة مع كلكف التسميات, في البسيطة بعض االختالفات مع المككنات

 

 .اإلدارة خصائص: رابعاً 
 ( 51: 2007المسممي,( :اآلتية النقاط في اإلدارة خصائص (المسممي)  أورد

 . مممكس كغير ,ىادؼ إنساني نشاط . 1
 . المنشكدة األىداؼ تحقيؽ نحك كجييياكت ,المتاحة المكارد استخداـ عمى . تقـك2
 . ساكنة كليست(, متحركة( ديناميكية . عممية3
  . ذىني . نشاط4
 . معان  كفف ,. عمـ5
 . كأنشطتيا كظائفيا بتكامؿ . تتسـ6
 . المستقبمي . التكجيو7
 . . الشمكلية8
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  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

ىى  :)ت د. ,حنفي( كىي أعاله مذككر ىك ما عمى الجديدة الخصائص مف بعضان  (حنفي( كأضاؼ
 

ككف  مجرد كأف اآلخريف, بكاسطة تنفيذىا يتـ األعماؿ بؿ لألعماؿ, تنفيذان  ليست اإلدارة أف .1
األتباع  مف إمبراطكرية كجكد فأ كما مديران , منو يجعؿ ال المرؤكسيف مف عددان  يرأس أحد األفراد
 ,األىداؼ ديدتح عمى تنطكم بالضركرة فاإلدارة ؛اإلدارة كجكد بالضركرة يعني ال المخمصيف
 المرؤكسيف . جيكد بكاسطة كتحقيقيا

 

 البيئة خدمة منظمة بقاء استمرارية ىك استمراريتيا مصدرف ؛مستمرة عممية اإلدارة إف .2
 التي األداة فيي ؛المختمفة بأنكاعيا كالخدمات عمالس مف المجتمع إلشباع تسعى كالتي ,المحيطة
 أف خاصة المجتمع, تجاه بمسئكلياتيا عياكاضطال ,أىدافيا بمكغ عمى ىذه المنظمات تساعد
 يسعى يجعمو ) أمكف إف( معينة لحاجة إشباعو كأف ,كمتجددة ,مستمرة اإلنساف دائمان  حاجات
 . المستقبؿ في كطمكحاتو ,حاجاتو تعدد عف أخرل, فضالن  حاجة إلشباع

 

 كىذه المدير, بيا يقـك التي المياـ أك التصرفات مف العديد عمى تنطكم عممية اإلدارة إف .3
ذا القرارات, كاتخاذ ,كالرقابة ,كالتحفيز ,كالتكجيو ,كالتنظيـ ,التخطيط :ىي الكظائؼ المياـ أك  كا 

 كتبايف ,اختالؼ أك ,عف جنسياتيـ النظر بغض المديريف جميع بأف القائؿ قبكؿ الرأم تـ ما
 فإف ؛إلييا المشار كالكظائؼ ,المياـ بممارسة يقكمكف أك ,يعممكف فييا المنظمات التي أنشطة
 .  )العمكمية( خاصية كىي ,أخرل خاصية يضيؼ ىذا

 

 ينطكم عمى كبما ,الجماعة مع تطبيقيا عند تتعامؿ فيي ؛ىادؼ إنساني نشاط اإلدارة إف .4
 إنجاز مف خالؿ المنظمة أىداؼ تحقيؽ نفسو إلى الكقت في كتسعى عالقات, مف ىذا التعامؿ

 . معينة كأعراؼ قكاعد ضكء في دكاراأل أك المياـ أك ,الكظائؼ عدد مف
 

 بطبيعة متغير البشرم كالعنصر متغيرة, األعماؿ فبيئة ؛بالتغيير أيضان  اإلدارة تتصؼ  .5
 يتطمب مختمفة مجاالت في التكنكلكجي التطكر أف كما تغييران, أكثر كطمكحاتو الحاؿ, كحاجاتو

 مكاكبتو . ضركرة مف اإلدارة
 

أف  كما كاإلجراءات, كالميارة المعرفة مف معينة أنكاع استخداـ ائمان د تستمـز الفعالة اإلدارة إف .6
 األعماؿ أداء بكيفية الخاصة التفاصيؿ معرفة كبيف ,المنتجات إنتاج بيف شاسعان  فرقان  ىناؾ

ذا اإلدارية المختمفة,  ال المدير دكر فإف ؛معيف عمؿ لتنفيذ جدان  ميمة الفنية الميارة كانت كا 
 أك فنييف خبراء كانكا المديريف مف كثيران  أف صحيح متخصصة, فنية برةخ يستمـز بالضركرة

 تضيؼ الفنية كالميارة الخبرة أف كما متكقع, كىذا , اإلدارم العمؿ حقؿ دخكليـ قبؿ أخصائييف
 كىك آخر, تخصصان  الفرد مف يستمـز اإلدارم العمؿ أف دخكؿ ميداف إال المدير؛ إلي قدرة الكثير
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  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

ىى  كافية تعتبر ال )المتخصص التشغيؿ( العمؿ ألداء الضركرية التشغيمية فالميارة ؛اإلدارة بفاعمية
 . )د.تحنفي,(لعمؿ اإلدارة

 .اإلدارة عناصر:خامساً 
 

 المنظمة أىداؼ تحقيؽ طريقيا عف يمكف التي لإلدارة األساسية العناصر مف مجمكعة ىناك
العضكم  الكياف تككف حيث رة,إدا في أم كجكدىا مف دا بي  ال العناصر يذهف ؛بأقصى كفاءة

 (19: 1995) المغربي,:وىي لإلدارة,
 

 إدارة( الشاممة كالمتابعة ,السياسات ـكرس ,الخطط بكضع المختصة ىي :القيادة عناصر 1.
دارةك  , الخطة دارةك   ,السياسات رسـ ا   برامج تضع التي - القيادة عناصر كعمى ) المتابعة ا 
 تنزؿ إلى عناصر التنفيذ.أف  -كتشرؼ عمييا كتنفذىا العمؿ

 

 كيجب القيادة, عناصر تضعيا التي كالبرامج الخطط بتنفيذ المختصة كىي :التنفيذ عناصر 2.
 . المؤسسة أىداؼ لتحقيؽ ممكنة كفاءة بأعمى يتـ التنفيذ أف

 

 :تتكلى لممؤسسة أبحاث ىيئة بمثابة كىي :المشورة عناصر 3.
 في كذلؾ ؛القيادة لعناصر مقترحات كرفع يميا,ك تحم كدراستيا, ,المدخالت مجمكعة أخذ 

 . التنفيذ عناصر إلى بيا كتنزؿ القيادة, منيا تختار بديمة شكؿ خطط
 كييدؼ ىذا , إلييا أم بالمقارنة ؛المكضكعة  لمخطط تبعان  التنفيذم العمؿ مف المتحقؽ تقييـ 

 .التنفيذم المسار في الخطأ إلصالح التنفيذ عناصر إفادة إلى التقييـ
 2: 2009 العبد, (البديمة الخطط ككضع ,الخطط كتعديؿ ,المؤسسة نشاط تقييـ). 

 

 .عالقة اإلدارة باإلعالمسادسًا: 
 

كالجيات  اإلدارةاإلدارة بمياـ عديدة تتعمؽ برسالتيا اإلعالمية ككسيط كىمزة كصؿ بيف  تقوم
لمقركء, كيمكف تمخيص كا ,كالمسمكع ,المرئي :ذات العالقة, ككسائؿ اإلعالـ بمختمؼ كسائطو

 (60: 2007)الربعي, : اآلتيةالمياـ المنكطة باإلدارة في النقاط 
 

 . كمتابعة تنفيذىا بعد اعتمادىا ,إعداد الخطط السنكية لإلدارة -
 . كمنجزاتيا باإلدارةكالمكاد اإلعالمية لمتعريؼ  ,إعداد البرامج -
 . اإلدارةكاالجتماعات التي تنظميا  ,تتقديـ كافة التسييالت التي تتطمبيا عقد المؤتمرا -
 العربي. في خدمة قضايا العالـ اإلدارةالمشاركة في المعارض المختمفة إلبراز دكر  -
كالمسئكليف في األجيزة  ,متابعة تحديث إعداد قاعدة معمكمات خاصة بكبار الشخصيات -

 . كالمنظمات  ,كالمؤسسات ,كميةالحك
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  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

ىى  . إدارة المؤسسةي في اإلشراؼ عمى المركز اإلعالم -
عداد الزيارات الرسمية كالتعريفية ,تنظيـ -  .كا 
 . كمندكبي أجيزة اإلعالـ ,كالمقاالت الصحفية , كترتيب مقابالت الصحفييف ,إعداد الردكد -
كعرضيا  اإلدارة,كأخبار تيـ  ,متابعة ما يعرض في كسائؿ اإلعالـ المختمفة مف مكضكعات -

 . اذ اإلجراءات المناسبةعمى الجيات المختصة التخ
 . كالزيارات ,كاالستقباؿ ,إعداد تقارير دكرية عف نشاط اإلدارة في مجاؿ اإلعالـ -
خراج المكاد اإلعالمية الخاص ,في اإلعداد العالقات العامة التنسيؽ مع إدارات -  ة باألزمات.كا 
 

 سابعًا: عالقة اإلدارة باألزمة.
 

يجادىا مف عدماألزمةفتعاؿ تقـك عمى ا باألزمةاإلدارة  عالقة ككسيمة لمتغطية كالتمكيو  و,, كا 
فنسياف مشكمة ما, يتـ فقط عندما تحدث مشكمة  ؛عمى المشاكؿ القائمة التي تكاجو الكياف اإلدارم

أكبر كأشد تأثيران, بحيث تطغى عمى المشكمة القائمة, كىكذا يظؿ الكياف اإلدارم الميترئ يتعرض 
ب عميو األزمات متالحقة حتى يتـ تدميره بالكامؿ. أك ييدم اهلل إليو مف ألزمة تمك أزمة, كتتعاق

عمـ صناعة األزمة  ةاإلدارة باألزم عالقة كمف ىنا يطمؽ البعض عمى يأخذ بيده إلى بر النجاة.
كالسيطرة عمى اآلخريف. كاألزمة المصنكعة المخمقة, ليا مكاصفات حتى تبدك حقيقية,  ,لمتحكـ

, كأىـ مكاصفاتيا ىي اإلعداد المبكر, كتييئة المسرح األزمكم, كتكزيع األدكار كحتى تؤتي ثمارىا
يجاد المبرر  كالذريعة ليذا التفجير ,عمى قكل صنع األزمة, كاختيار التكقيت المناسب لتفجيرىا, كا 

 . (11: 2003)الخضيرم, 
 

اإلفرازات المصنكعة إيقاع سريع متدفؽ األحداث, كمتالحؽ التتابع, كمتراكـ  ولألزمة
فمكؿ أزمة مصنكعة  ؛كالنتائج, ككؿ منيا تصب في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ المراد الكصكؿ إليو

ىدؼ يتعيف أف تصؿ إليو, كبدكف تحقيؽ ىذا اليدؼ لف يتالشى الضغط األزمكم, أك يخؼ 
التأثير العنيؼ الصاخب إلفرازات األزمة, ككذا لف تيدأ قكل صنع األزمة أك تتراجع حتى تحقيؽ 

 ا اليدؼ.ىذ
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 ىى
 
 
 
 

 :انخبوي ادلبحج
 وأهميته ,اإلعالو ىوهمف
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  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

ىى  :مقدمة
 

 ـمك الع بمألغ سمةه  ذهكى ,كالنم رك ط في االتصاالت ال يزاؿ ـمع فأ فالباحثي بعض يرى
 ,االجتماعية لمعمـك المستحدثة حاتمالمصط فم لكثير بالنسبة ىك الحاؿ كماك  اإلنسانية,

 احدك  نسؽ ىمع فاآل حتى اك يتفق ـل ماءمالع ففإ الطبيعية؛ ـمك العف م أساسان  المستمدة إلنسانيةكا
ف بي القاتالع فيك تك اىبمقتضا ـيت التي يةمالعماالتصاؿ ىك  :نقكؿ فأ ناى يكفي فقد لذا ؛مةمكمل

 ,ماتمك المع كتبادؿ - وينك تك طبيعةك   المجتمع ذاى ـحج فع النظر بصرؼ - المجتمع أعضاء
 .(13: 2011الدليمي,( يـ بين فيما التجاربك  ,األفكارك 

 

 عاصر  ةك قك  جيالن  يصنعك  ثقافةن, ينميك  ,ان فكر  يزرع بؿ فقط بالمعرفة يأتي ال اليـك مفاإلعال
 إلدارة مدارس ىناؾ أصبحك  ,رأم ال لصناعة متخصصة ائرك د ول ـكالي يكف ؛تاالحضار ف بي

 كنرل صغيرة, كقرية ـالعال جعؿ الفضائيات ريك ظ لعؿك  مي,ك الي رالخب ـاإلعال فأصبح ,ـاإلعال
 رئيسو ك  ,ناى لممؾ إعالمان  اليـك نرل نعد كلـ األرض, وجك  ىمع فمكاأم  في مباشرة األحداث
 التي اإلعالمية رياتك طااإلمبر  ىمع فالماليي كـ تصرؼفالي ؛اإلعالمية الحاشية فع ـميتك ىناؾ
 الحرب :الصينييف فالمنظري أحد يقكؿ لذا أكثر, فيك ـل فإ يحمالتس ازنةك م ايازناتك م تقارب

 .(66: 2010جي,مك الع(بك الحر  انتصارف ف اإلعالمية
 

 ذهى أكانت اءك س مؤسسة, كأ منظمة أم في ميةىاأل بالغ ان دكر  ـلإلعال فأ ةالباحث وترى
, اياقفك م ضيحك تك  ,اىر ك د زاإلبر  , …ميةك حك ـأ اجتماعية ـأ اقتصادية ـأ سياسية المنظمة

 اراتيا.لقر  فالمؤيدي بمجك  ,ايأعمال يؽك تسك 
 

 . اإلعالم وميمف :أوالً 
 

 أنظمة حسب -الدكؿ فتماخت كما ,ـاإلعال يـكلمف شامؿ تعريؼ ضعك  في كفالمفكر  فماخت
كف الشئ ؼملمخت ونظرتك  ,المجتمع سفةملف طبقان  تفسيرهك  ,ـاإلعال يـف يف - ايب القائمةـ الحك

 الناس يدك تز  يعني ـاإلعال فا إ :القكؿ يمكننا مان ك عمك  الثقافية,ك  ,االجتماعيةك  ,االقتصادية
 صائب رأم فيك تك ىمع تساعد التي ةيممالس ماتمك المعك  ,الثابتة كالحقائؽ الصحيحة باألخبار

 يةمعق فع عيان ك ضك م ان تعبير الرأم  ذاى يعبر بحيث المشكالت, فم ةممشك كأ عقائك ال فم اقعةك  في
 طريؽ فع اإلقناع يى ـاإلعالف م الغاية فأ ذلؾ معنىك  ,يـلك ميك  ,يـاتىاتجاك  يرىالجما
 .(14: 2010 الحمداني,(كاإلحصاءات ,ـاألرقاك  ,الحقائؽك  ماتمك المع

 

و في فرك تت فأ يجب ير,ىبالجما اتصالي طنشا فع يعبر ـاإلعاليكـ مف فأ ف(الياسي) ويرى
 ,المكضكعية مسألة كلكف ,مكمات معك  ,حقائؽك  ,أخبار فممو ينق فيما كالصدؽ ,عيةك ضك الم
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ىى ف كالباحثي ءاالخبر  نظرة بجانب ,ـلإلعال السياسية ـالنظ نظرة فبي ان كبير  جدالن  تثير كالصدؽ
كذلؾ  يعتبر ال فيتيك الس باالتحاد يعرؼ فكا فيما صادقان  عيان ك ضك م إعالمان  يعتبر فما ,فالدارسيك 

 اإلدارية, مةك المنظ فم مان يم جزءان  ـاإلعال أضحى لقدك  مثالن, األمريكية المتحدة الكاليات في
 في حاسـ كعنصر الدكؿ ياكؿى في قةن ك مرم مكانةن  احتؿ قدك  المعاصر, عالمنا في بارزةن  سمةن ك 

 (57: 2004,فالياسي(األمني الفكر صياغة في ان أساسي ركنان ك  الثقافية, اتىاالتجا فع التعبير
 

 .اإلعالم تعريف :ثانياً 
 

 ـالعالك  ـالعالك  ـيمالع جؿ,ك  عز اهلل صفات فم  )ـمع( يةك غمال ايمادت :لغةً  اإلعالم تعريف    
 وعرف الشيء ـٌ معك  ـ,مالع حقيقة ول تمحص :الرجؿ مان مع ـٌ مع أيضان  جاءك  ,"ـيمالعالخالؽ "كىك 

 .(3083: 1119 ر,ك منظ فاب(ويمع وعمأط باألمرك  األمر, وممعأك  ,وتيقنك 
 

 

 فم عاٌلمةك  ـعالٌ  يقاؿ كما ,وعرفت :عممان  وممأع الشيء متمع :كيقاؿ ؿ,يالج نقيض: ممالعو    
 . (611: 2005) الكفكم,   المبالغة ايفي اءيفال ـمبالع صؼك ال في المبالغة باب

 

 لخدمة المختمفة اإلعالمية سائؿك بال الفكرـ تخدااس فف ىك  :اصطالحاً  اإلعالم تعريف    
 ىـتساعد التي يمةمالسك  الصحيحة باألخبار الناس يدك تز  ( كىك62: 2004,فالياسي(األمةأىداؼ 

الرأم  ذاى يعٌبر بحيث المشكالت, فم ةممشك كأ قائعك الف م اقعةك  في صائبرأم  فيك تك ىمع
 (18: 2004 الدليمي,( يـ كميكليـ اتىاتجاك  يرىالجما يةمعق فع عيان ك ضك م ان تعبير 

 

 عيك  اتصاؿ ,يـجنس بأبناء اسعان ك  اتصاالن  الناس اتصاؿ يدرس الذم ـمالع ىك تعريف أخر:    
دراؾ  فم االتصاؿ ذايب يرتبط كما ,فعؿ ردك  أثر فم ذهى االتصاؿ يةمعم ىمعرتب يت ماك  ,كا 
 2004 : 11 ). ,سيد حمدم( ذلؾ  وشاب ماك  عية,ك نك   ,كميةك  مكانية,ك   زمنية, :ظركؼ

 

يقافيـ ,اييمع فعيمالمتط إفادة ايمن الغاية ماتمك مع بنشر ـالقيا :وبأن ـاإلعال اميرز  وعرف      كا 
 . (13: 2005,اميرز (اقؼك م كأ ,حقائؽ كأ ,معارؼ ىمع

كمف خالؿ استعراض التعريفات السابقة عف اإلدارة, كاإلعالـ يمكف تعريؼ إدارة اإلعالـ بأنيا ما  
قكـ بو المسكلكف اإلداريكف كاإلعالميكف بالمؤسسات اإلعالمية  مف تخطيط, كتنظيـ, كتكجيو, ي

لمخركج برأم عاـ مستنير يعبر  كالحقائؽ الثابتة كرقابة  لتزكيد الجماىير باألخبار الصادقة
 بطريقة مكضكعية عف عقمية الجماىير, كما يخدـ الصالح العاـ لممجتمع.

 
 

 .الماإلع ميةىأ :ثالثاً 
 

 أساسية ةن اأد المباشرة غيرك  ,المباشرة المركبةك  ,البسيطة موسائك  بكافة يمالمح ـاإلعال يمثل
 فم اىغير  فع ؼمتخت التيك  الخاصة, ضاعك األ ذات يةمالمح مجتمعاتمل الكصكؿ في
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ىى  ذاى ميةىأ تبرز االتصالية, يةمالعم أطراؼ فبي قربمل ان نظر  احدة,ك ال لةك الد داخؿ المجتمعات
 .(159: 2004عمي, ك ) الحديدم,  يرك التطك  التنمية قضايا خدمة في ف االتصاؿم ستكلالم

 

الرأم  تشكيؿك  ,األحداث صؼكك  اىنشر ك  مةمك المع لنقؿ ان كبير  دكران  يؤدم ـاإلعال فأ كما
 نمطية طرؽ جدك ي عامة بصفةك  ,ومصالح كتشابؾ ,ـمالع ـتقد مع رك الد ذاى ىتنام قدك  ,العاـ
 داأفر  يدك تز  ايخالل فم ـاإلعال سائؿك  تستطيعك  المجتمع, في ـاإلعال رك د ميةىأ فم تزيد

 .(195: 1999 ,فالشعال( ـالعا الرأم مادة تصبح ربما التي ماتمك بالمع المجتمع
 

 .اإلعالم وظائف :بعاً ار 
 

 حيث ,ـاإلعال سائؿك  فم كثيرة اعان ك أن الماضيةكف القر  خالؿ البشرية المجتمعات عرفت
 فكا التكنكلكجيا أزمة غك بز  قبؿ فاإلنسا فا إً  حيث ,وعاطفتك  ,موعقك  ,فاإلنسا عيك  تستيدؼ كانت

 العالقاتك  ,التجاريةك  ,االقتصادية العالقات زك لبر  نتيجةك  كسمعو ثـ عقمو, ,بصره يستعمؿ
 أساتذةك  ,فاإلعالميي ءاالخبر  ففإ السياسي؛ك  ,الديني الفكر تأثير تحت البشر فبي ليةك الد

ـ اإلعال بيا ـكيق التي ظائؼك ال أبرز كمف ر,ك المحاك  ف األىداؼم ةمجم اك ضعك  الجامعات
 : (16: 2009)السيد,

 

 :اتىواالتجا المواقف وتكوين والتوجي 1.
 يرىالجما إكساب خالؿ مف اتىاالتجاك  ,اقؼك الم تشكيؿ في ـاإلعال سائؿك  ظيفةك  قمتنط

 ايإبدال أحيانان ك  القديمة, اتىكاالتجا: اقؼك الم ذهى تعديؿ ىمع العمؿ كأ جديدة اقؼك مك  ,اتىاتجا
 . القديمة اقؼك الم تثبيت كأ ,جديدة اقؼك بم

 

 :والتبشير الدعوة 2.
 وشبك  ,ميةك الحكك  ميةىاأل المؤسسات ـكتق عندما تبدأ ,ـاإلعال ظائؼك  ىـأ فم يوى
 يةبنظر  قتمتع اءك س ما, سفةمف كأ لعقيدة يجك التر  أجؿ فم ـاإلعال سائؿك  ظيؼك بت ميةك الحك

 تمتمؾ التي ليةك الشم األنظمة في ظيالح ناكى فكرية,ك  ,دينيةك  ,سياسية لكجيايك ـ أيدأ سياسية
 السياسية أليديكلكجيتيا يجك التر أم  ؛بالذات ظيفةك ال ذهى في ىار ك د ينحصرـ إعال سائؿك 

 أخرل . لعقيدة جك تر  فأ ـإعال ةمسيك  ألم يسمح الك  لية,ك الشم
 

 :العام التثقيف 3.
 بمك بأس بؿ التقميدم بمك باألس ليس معان, المجتمعك  الفرد بتثقيؼ ـاإلعال سائؿـ ك قيا أي

 المختمط . التثقيؼك  ,العفكم التثقيؼ ىمعكـ يق الذم ارك الح
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ىى  :االجتماعي االتصال 4.
 االحتكاؾ ذافي ؛ببعض يـبعض دااألفر  فبي المتبادؿ باالحتكاؾ االجتماعي االتصاؿ يعرف

 الصالت تعميؽ لىك تت التي ـاإلعال سائؿك  طريؽ فع ـيت ماعياالجت التعارؼ فم عك نىك 
 الناس تعريؼ فم ـاإلعال سائؿك  وب ـكتق ما ففإ ؛أخرل ةيج فمك  ا,يتنميتك  االجتماعية
ـ أ السياسة ـأ ـاإلعال مجاؿ في اك أكان اءك س النخب, يـيمع ؽمنط فالذيك  البارزة, بالشخصيات

 يكاد حتى البعض, يـبعض فم الناس ؤالءى يقرب تعارؼال ذايك االقتصاد, ـأ الرياضة ـأ فالف
 .  تمفزيكف دىمشا كأ إذاعة مستمع حياة فم كأ ةمالمج ئقار  حياة فم جزءان  يصبح فأ البعض

 

 :يةموالتس النفس عن والترفي 5.
 مسؿو  ىك بما غاالفر  قاتك أ في ريك الجم فع والترفي في ان كبير  ان ر دك  ـاإلعال سائؿك  عبمت

 فلك سالت,مالمسك  المضحكة مجاكالبر  الصحؼ في يةمالمس ابك األب اسطةك ب يتحقؽ ذاكى ,ومرفك 
 فع يبتعد الذم الجاد ييالترفي اإلعالمي المنتج اك يختار  عمييـ أف ـاإلعال ىمعف القائمي

 سائؿك ال ذهى تفقد ال حتى غ,االفر  ءؿلم ليسك  ,التأثير أجؿ فم والترفي بؿ السطحية,
 ( .29-25: 2010 المشابقة,(جماىيريتيا

 

 ( :27: 2005 ر,ميك م( يى وظائف تسع لإلعالم أن رمموي ليزلي يرى بينما
 . البيئة رقابةك  ,بالمعمكمات دك التز ك  ,اإلخبار ظيفةك  .1
 ,بو كفيفكر  لما الناس كتكجيو ,لممعمكمات فائدة عيةك ن فتحسي ومن كاليدؼ :التفسيرك  الربط .2
 يعممكنو . ماك 
 . المصائبك  ,الضغطك  ,ترك الت فم الناس تحرير كىدفو :يوالترف .3
 مشتركة قاعدة فيرك ت خالؿ فم المجتمع حيدك ت في المساعدة كىدفيا :االجتماعية التنشئة .4
 . االجتماعية الخبرةك  ,ـالقيك  ,معاييرمل
 .التسكيؽ .5
 . المجتمع في االجتماعي التغيير في المبادرة .6
 العامةكف الشئ في المثاؿ رفيك بت كذلؾ مجتمع,مل النمط ضعك  كىدفو :االجتماعي النمط ؽمخ .7
 .  الحياة نمطك  ,الثقافةك  ,اآلداب .8
 . العمكمي( الحارس(  الرقابة .9
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ىى  .اإلعالم وسائل أنواع :خامساً 
 

 :الصحافة 1.
 ـاس تحت منتظمة غير ـأ منتظمة رةك بص فأكا اءك س ريةك د بصفة يصدر عك مطب كؿ وىي

  .(98 :2010العدكم, ( الرأم العاـ  تشكيؿ في يؤثر ثابتف معي
 

 الصحفية التحقيقاتك  ,األحاديثك  كاألخبار, الصحيفة اىتنشر  التي اإلعالمية المادة يوى
 ( .40: 1987 زيد,( الصحفية ادك الم فم اىغير ك ,

 

 ال المعمكمات كتداكليا نشر سائؿك  في عظيمة أزمة الميالدم عشرة الخامس فالقر  ديش
 ـعا الميالدم عشرة الخامس فالقر  صؼمنت في نتبرجك ج األلمانيـ العال صؿك ت بعد ,سيما

 أسدل مما العالمية, صحافةمل انتشارك  ,رك تطف مىا تال ماك  المطبعة, عااختر  إلىق, 1436
 بعد جاء العربي عالمنا إلى المطبعةك  الطباعة ف انتقاؿأ ـرغ العربية, الصحافة ىمع وبعطائ
 ( .2010 :36ثريا,( مطبعةمل نتبيرجك ج عااختر  فم يفقرن

 

 مصر برتتعك  , الميالدم عشرة فالثام فالقر  ايةين في إال رك الن ترى  ـل العربية حافةفالص
 صحيفة اك أصدر  حيث ا,ييمعكف الفرنسي لىك است فأ بعد كذلؾ الصحافة,عرؼ  عربي دمب أكؿ

 ( .2007ـ )تكرباف, 1798ـ عا بالفرنسية )جبتمدي ييةك كر (
 

 :اإلذاعة 2.
 قبؿ ـاإلعال سائؿك  فبي الصدارة ايل كانت عة,ك المسم يةتك الص سائؿك ال ىـأ دع  تي  اإلذاعة

 ايلكن الثالثة, المرتبة إلى ايفأرجع اإلنترنت جاء ـث الثانية, المرتبة إلىأزاحيا  ,التمفزيكف انتشار
 ريك الجم مخاطبة إلى أساس بشكؿ كىي تيدؼ ,االنتشار اسعةك  يمةمال سائؿك ال ـ تزؿ إحدلل
كظيرت أىمية اإلذاعة في زمف . أعمارهك  يميةمالتعو ياتك مستك  ,وثقافت في فالمتباي اسعك ال

ـ حيث تابعيا الناس 2014الحركب, كخاصة في حرب العصؼ المأككؿ عمى غزة في يكنيك 
 :اإلذاعة تامميز  ومنبشعؼ لمتابعة أحداث الحرب خاصة خالؿ انقطاع التيار الكيربائي, 

 

 االستقباؿ . ازيج إلى اإلرساؿ ازيج فم ـالكال وب تنقؿ التي الفائقة السرعةك  ,االنتشار سعة .1
  كنقمو . ,موحم لةيك سك  , )كدياالر ( ازيالج ـحج صغر .2
 .البشرية ياتك المست جميع مخاطبة ىمع اإلذاعة قدرة .3
 . المستمع فم بمك المط ديالج كأ التركيز إلى تحتاج ال .4
 . ايل المستقبؿ تفرغ ـعد .5
 . المالية التكاليؼ ةمق .6
 . مجابر مل قتيك ال االختيار .7
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ىى  ( .84 -83: 2010) العدكم,  المسافة شاسعة النامية البالد في مناسبة ةمسيك  .8
 

 :فازمالت 3.
 

 التدريس تميٌز التمفزيكف العالـ, كطرؽ الحكـ, كطرؽ التكجيو كاإلرشاد الديني, كطرؽلقد 
 التي الطريقة حتى المأكؿ,ك  بس,مالم في :حياتنا في شيء كؿ في أثر لقد المساجد, في المتبع
 ,و بجميكرهعالقتمو ك مستقب حكؿ الجدؿ فم الكثير يثير وأن فضالن  ,المنزؿ في األثاث ايب نرتب

 .(145: 2009, سيد الي  )محمدثكالم ,كمدل تأثره بالتقدـ التكنكلكجي الكبير
ـ اإلعال غداك  المسافات, ألغيت قدمف ؛ليةك الد االتصاالت عصب ـكالي الفضائي البث يشكلو 
ـك الي رةك المتط االتصالية أتاحت حيث ,االتصاؿ جياك لك تكن عصر في سياسية قضية يشكؿ

ف م الفضائية اتك القن أصبحت قدك  ,أكالن بأكؿ األحداث معايشةك  ,المباشرك  السريع االتصاؿ
 أنجح فم ةمسيك  اينك ك القادة,ك  ,كالرأم العاـ ,راالقر  صناع ـتماىا تشغؿ التي عاتك ضك الم
 (.22: 2007, الربعي(المطمكب االتصاؿ لتحقيؽ ان تأثير  اىر أكثك  ,ايأضمنك , سائؿك ال

 

 :العنكبوتية الشبكة 4.
 بخدمة يسمى ما كأ العالمية الشبكة بإنشاء "tim benners-lee" قامت ـ1992ـ عا في

 ساعدت قدك  اإلنترنت, مستخدمي جميع ـأما متاحة عالمية بيانات قاعدة فع عبارة يكى يب,ك ال
 ذهى انتشار ىمع مستثمرمل الصفحات وتقدم التي األنيؽ الشكؿك  ,شبكةال مع التعامؿ لةك سي

 ,األخرل التقنيات نمكىا سرعةك  ,العالمية الشبكة خدمة رك تطفاؽ  قدك  ة,ىممذ بسرعة الخدمة
ك اليائؿ النح ذاى ىمع اإلنترنت انتشار كراء كانت العالمية الشبكة خدمة فا إ :كيمكف القكؿ

 . (46: 2000)سميماف كأخركف,
 

 :األنباء وكاالت  5.
 الصحفية عاتك ضك المك  ,كالصكر ,األخبار جمع ميمتيا يئاتكى ,مؤسساتك  ,منظمات يى

 ,يريةىالجماـ اإلعال سائؿك  كأ ,االتصاؿ سائؿك ل ايبيعك  ايصياغتك  ,ـالعال مناطؽ ؼممخت فم
 األنباء كالةك ك ( 171: 2000 دة,ك حم( التمفزيكفك  ,كدياالر ك  السينما,ك  المجالت,ك  الصحؼ,:مثؿ
 ,رةك بالص األحداث تغطيةك  ,األخبار بتجميع تعنى حيث إخبارية, خدمة ـتقد اتمؤسس يى
 كاإلذاعة اإلعالمية المؤسسات ؼممخت إلى اإلخبارية ايخدمات فيرك بت ـكتقك  ت,ك الصك  ,مةمالكك 
 سنة باريس في ـالعال في اءنبأ كالةك  أكؿ تأسست قدك  تية,ك العنكب الشبكةك  ,الصحؼك  ,كففزيمالتك 

 فيما أصبحت التيك  ,"افاسى يسك ل شارؿ" ايمؤسس إلى نسبة "افاسى" اييمع ؽمأطك  ,ـ1935
 العالمية كاالتك ال لإحد فم احدةك  حاليان  دع  تي  التي "الفرنسية األنباء كالةك " برس نسافر  بعد

 ( .47: 2013 الحرة, عةك سك الم(
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ىى  :الجديد اإلعالم 6.
  فم مزيج ئح,اشر  شكؿ في ايعرض ـيت ماتمك المع فأ يعني ذاكى سائط,ك ال متعدد ـإعال ىو

ـ يت  رقمية ماتمك المع ذهى ,ان تأثير ك  ةك ق أكثر مةمك المع يجعؿ مما ,كالفيديك  ,رةك الصك  ,لنصا
 عك بتن أيضان  الجديد ـاإلعال يتميز كما ني,ك إلكتر  بشكؿ امينقك  ,اميتعديك  ,ايتخزينك  ,اىإعداد

 ( .443: 2010 ني,شيخا(اياستخدام لةيك سك  ,موسائك 
 نخبة وفي يعد ـل الجديد ـاإلعال كككف ,التقميدم ـاإلعال مع يتضاد حديث حممصط وىو

 ,وفي الدخكؿ دهاأفر ك  ,المجتمع ئحاشر  لجميع متاحان  أصبح بؿ ,فإعالميي قادة كأ متحكمة
 حتى محدد ميمع تعريؼ جدك ي الك  ,واتك أد اك أجادك  ,اك تمكن طالما ومن االستفادةك  ,واستخدامك 

 ـاإلعالك  :ايمن عدة دفاتامر  الجديد ـلإلعالف أ إال ,بدقة الجديد ـاإلعالمفيكـ  يحدد وحين
 الجديد ـاإلعالك  .االجتماعي اصؿك الت اقعك مك  ,فاطك الم صحافةك  االجتماعي,ـ اإلعال البديؿ,

 ي,آل حاسب( نيك اإللكتر  ازيالج فيرك تك  وعالم إلى جك لك ال ـيت ياخالل فم ريةك ضر  اتك أد لو
 اصؿك التالشتراؾ أك االنضماـ إلحدل مكاقع اك  اإلنترنت, فرك تك  ,)حيك ل ازيجك  ذكي, اتؼىك 

 اقعك الم فم اىغير ك  ناتك المد , Facebook,Twitter,Youtube :مثؿ ,االجتماعي
 2013الحرة, المكسكعة( ضيااالفتر  ـالعال في ثقالن  تشكؿ التيك  ,النشطة نيةك اإللكتر  االجتماعية

.(12: 
 

 :الجديد اإلعالم تكنولوجيا أشكال
 تكنكلكجيا الحكاسب. . أ
 تكنكلكجيا االتصاؿ الكابمي. . ب
 تكنكلكجيا األقمار الصناعية . . ت
 تكنكلكجيا األلياؼ الضكئية . . ث
 تكنكلكجيا الميكرككيؼ . . ج
 (.26, عدد 2010تكنكلكجيا االتصاالت الرقمية )مجمة جامعة دمشؽ,  . ح

 :في فمسطين المرئية اإلعالم وسائل
 

 :فمسطين تميفزيون .1
 

 كالدتو كتعتبر أرضو, عمى الفمسطيني لإلعالمي األكلى التجربة الفمسطيني التميفزيكف يعتبر
 الفنية اإلمكانات نقص رغـ نكعيا, مف فريدة كانتك  المجاؿ, ىذا في فمسطينية تجربة أكؿ
 في لمعمؿ مؤىؿ فمسطيني بشرم كادر كجكد عدـ يعني يكف لـ كذلؾ آنذاؾ, كالبشرية لمالية,اك 
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ىى  سماح كعدـ فمسطيف خارج األكفاء ىؤالء كجكد في تكمف المشكمة كانت بؿ المجاؿ, ىذا
  .(16:  2001 , شنب أبك (ديارىـ إلى لمعكدة منيـ لمكثير اإلسرائيمي االحتالؿ

 

ا" فمسطيني "مجتمعا شكمت التي السالـ عممية ثمرات مف ثمرة فمسطيف تميفزيكف دع  يي ك  كما
 أماكف مف كالتكجيات العادات, مف بالكثير "كمتأثران  كاالنتماءات, االتجاىات,ك  الثقافات, متعدد
 تكحيد بيدؼ فمسطيف, تميفزيكف جياز عمى الكبيرة بالمسئكلية ألقي ما كىك الكطف, خارج تكاجده

 كالدة شيدت فمسطيف أف الرغـ فعمى, كالثقافي ,كاالجتماعي ,كالسياسي ,اإلعالمي :الخطاب
  التميفزيكف سياؽ في أنيا إال المصرية, اإلذاعة بعد الثانية كانت ك ,"مبكران  ةالصكتي اإلذاعة
 بخبراتيـ الفمسطينيكف أسيـ فقد ؛ذلؾ كمع كالتباعد, ,كاالحتالؿ ,الشتات حالة بحكـ "جدان  متأخرة

خراجان  ,كتقديمان  ككتابةن ,إعدادان  التميفزيكني العمؿ في المحدكدة  نطالقةا كانت كقد فنية, كخبرات ,كا 
 كحتى "عصران  الرابعة الساعة كفي ,غزة أرض عمى مف 1994 سبتمبر في التميفزيكني البث

ذاعة األخبار, نشرات عمى الفترة ىذه في البرامج اقتصرت كقد ,"مساء العاشرة  الرئيس خطابات كا 
 كمع ساعة, عشرة اثنتي إلى كصمت أف إلى تتزايد البث ساعات كأخذت عرفات, ياسر الراحؿ

 في المنظار جبؿ قمة أعمى عمى التميفزيكف برج كضع ـ 1995 عاـ مطمع الدائـ البث ايةبد
 بمحرؾ التميفزيكني اإلرساؿ تشغيؿ كتـ ,ان متر  80 حكالي البحر سطح عف يعمك الذم غزة مدينة
 :94) 2004, مغارم (كافة الفمسطينية الكطنية السمطة مناطؽ البث ليغطي كات, 1000 قكتو
 كقت حتى أخباره مصادر في كاعتمد لمغاية, محدكدة بإمكانيات بثو فمسطيف فزيكفتمي بدأ كقد

 المسئكليف كتصريحات ,المحمية الصحافة كعمى فقط, لألنباء الفرنسية الككالة عمى متأخر
 معاني مف معنى جسد فمسطيف تميفزيكف فإف ؛عاـ كبكجو( :43 1988, شنب أبك(الفمسطينييف

 أبك(كاالستقالؿ الحرية إلى يتطمع ما بقدر كتقدمو, نجاحو إلى الجميع يتطمع أمؿ كىك السيادة,
 ( . 102: 2001 شنب,

 

 مرتفعة متابعة كبنسب الشيرة, مف بيالة أحيط نشأتو منذ فمسطيف تميفزيكف أف الباحثة وترى
 كترل الكبير, الحجـ بيذا آنذاؾ العربية الفضائيات انتشار لعدـ "نظران  المجتمع شرائح كؿ قبؿ مف

 عميو ىي مما كأكسع أكبر كانت نشأتو فترة في فمسطيف تميفزيكف تطكر خطكات تسارع أف "أيضان 
,  ,إدارة األزمات في دكره بينيا كمف ,أقكل كاف الحياة مجاالت مف كثير في دكرىا كلعؿ اليـك

 كالصراعات لمثكرات الربيع العربي.
 

 الفضائية فمسطين قناة .2
 

 اإلذاعة لييئة تتبع فيي ؛الخالصة الفمسطينية اليكية تحمؿ فمسطينية, فضائية أكؿ ىي
 بتاريخ غزة مدينة في الصادر الكزراء مجمس قرار بمكجب أنشئت كقد الفمسطينية, كالتميفزيكف
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ىى  االنتياءك ,  7/6/ 1998في بيا الخاص المبنى إنشاء عمى العمؿ بدأكقد  ,ـ1998/ 10/1
 بسبع بدأ الذم التجريبي الفضائية فمسطيف قناة بث ؽلينطم ـ 1999 عاـ مف أبريؿ في بنائو مف

 البث بداية مف شيكر ستة مركر بعد الفمسطينية لمفضائية الرسمي البث بدأ ك , "يكميان  ساعات
 المصرم الصناعي القمر عبر ذلؾ ك , "يكمياي  ساعة يفعشرة ك أربع إلى ليمتد التجريبي

 أمريكا ليشمؿ التغطية نطاؽ زاد ثـ ىيرتز, ميجا 11823 مقداره ,بتردد" 101 " "نايمسات"
 في كذلؾ ,األمريكتيف Telesat القمر كعمى الشمالية, أمريكا Intelsat القمر عمى الجنكبية
 ككسيمة الفضائية فمسطيف قناة ظيكر دع  كيي (  2004 :135 الشريؼ,( ـ 1999يكليك شير أكائؿ

 لما "نظران  األخرل, اإلعالـ كسائؿ أحدثتو ما كؿ تجاكز باىر تأثير اتذ متميزة إعالمية
 اإلعالـ كسائؿ جعمت فقد .كالخارج الداخؿ في مرتفعة مشاىدة نسبة مف تحقيقو استطاعت
 في ضركرياتيا كأدرؾ الفمسطيني, شعبنا استكعبيا الرؤية ىذه صغيرة, قرية العالـ مف الفضائية
 في حقنا إحقاؽ لدعـ المسانديف حشد ك العالـ, مستكل عمى لقضيتو المناصريف مف المزيد تجنيد
كماؿ كالعكدة, المصير تقرير , 2001,البـز (اإلسرائيمي االحتالؿ ممارسات دمرتو ما بناء كا 
76).   

 

 في بفاعمية أسيمت قد كغيرىا مف الفضائيات الفمسطينية الفضائية ىذه فا إً  القكؿ ويمكن    
 الثكرة المصرية . فعاليات نقؿ

 

 :األقصى فضائية .3
 

 المقاكمة لحركة التابعة الفضائية األقصى لشبكة تتبع التي اإلعالمية المؤسسات إحدل ىي
 تـ حيث المحتمة, الفمسطينية األراضي مف تبث فمسطينية فضائية ثاني كىي حماس, اإلسالمية
 مما جعميا , كاضحة إسالمية صبغة الفضائية ىذه اتخذت كقد , ـ 2006 عاـ بداية في إنشاؤىا
 المغرب العربي دكؿ كفي ,كاإلسالمي ,العربي العالـ أكساط في مرتفعة متابعة ةبنسب تحظى

 .(28: 2010 األقصى, فضائية(بالخصكص
 

 : فمسطين في  )المسموعة (الفمسطينية اإلعالم وسائل
 

 ليس , اإلطالؽ عمى اإلعالمية الكسائؿ أىـ مف كالمرئية ,المسمكعة اإلعالـ كسائؿ تعتبر
 في "ىائالن  "تطكران  عشرة التاسع القرف شيد فقد المعمكرة, أرجاء كؿ في كلكف كحدىا, فمسطيف في

 اكتشاؼ في ككاضح محدد بشكؿ ذلؾ تمثؿ كقد االتصاؿ, بثكرة يعرؼ كاالتصاؿ ,اإلعالـ ميداف
 صمكيؿ (يد عمى كالتمغراؼ ,)ماكسكيؿ جيمس (الفيزياء عالـ يد عمى الكيركمغناطيسية المكجات
   (مارككني( المشيكر العالـ يد عمى الالسمكي اكتشاؼ ككذلؾ ,التميفزيكف هبعد كمف  )مكريس

 أصبحت اإلذاعة أف عمى العالـ في االتصاؿ كخبراء عمماء تعارؼ كقد(  19:2001شنب, أبك(
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ىى  محطة كدكا نتائج أذاعت عندما الدكلية العممية كاألصكؿ ,القكاعد كفؽ كمنتظمة ,كاقعة حقيقة
 بكسائؿ البالغ االىتماـ ذلؾ بعد كتكالى ,ىذا تزايد كقد ,آنذاؾ 1920 مريكيةاأل الرئاسة انتخابات
 .(13 : 1994 الفتاح, عبد(اإلعالـ

 

 حدة كزيادة ناحية, مف التكنكلكجي ك العممي بالتطكر الدكلي االىتماـ بتزايد االىتماـ مع
 القضايا, مف كثير رإقرا في العاـ الرأم دكر بركز بعد خاصة أخرل, ناحية مف الدكلي الصراع
 في األكؿ االىتماـ مركز اإلعالـ أصبح حيث اإلعالـ, لكسائؿ اليائؿ التكنكلكجي التقدـ كبفضؿ

العالـ ليذا اىتمت السمطة الكطنية الفمسطينية بمنح العديد مف التراخيص لمحطات إذاعية, في 
 قطاع غزة كالضفة الغربية .

 

 غزة قطاع في العاممة المحمية اإلذاعات وأىم  : 
 الحرية صكت إذاعة. 
 الشباب صكت إذاعة. 
 األقصى صكت إذاعة. 
 القدس صكت إذاعة. 
 ألكاف راديك. 
 المنار راديك. 
 اإليماف إذاعة. 
 الثاني البرنامج" فمسطيف صكت إذاعة". 
 غزة راديك. 
 راديك األسرل. 
 راديك البراؽ. 
  الجامعة اإلسالمية.راديك 
 راديو الشعب من غزة. 
  رادةاإلراديو فرسان. 
 راديو قناة الجزيرة القطرية من غزة. 
 راديك شباب فمسطيف. 

 

 الصفة الغربية :  في العاممة المحمية اإلذاعات وأىم 
  ف الكريـآإذاعة القر. 
 إذاعة صكت النجاح. 
  راديك أجياؿ. 

http://www.shobiddak.com/radios/12
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ىى   راديك البمد. 
 راديك الحرية.  
  راديك الخميؿ. 
  راديك الرابعة. 
 راديك القمر. 
  راديك أمكاج. 
 راديك أنغاـ. 
  راديك بمدنا. 
 راديك حال. 
  راديك دريـ. 
 راديك راية. 
 راديك سراج.  
  راديك زيف. 
  راديك نغـ. 
 راديك الغد. 

 

 المقروءة : اإلعالموسائل 
 القدس :  صحيفة -1

 

في الثامف مف , كصدرت 1951صحيفة يكمية سياسية شاممة مستقمة تأسست عاـ  وىي
, صاحب 1967كأكؿ صحيفة فمسطينية تصدر بعد ىزيمة  1968تشريف الثاني )نكفمبر( 

كمدير التحرير كليد أبك  ,امتيازىا محمكد أبك الزلؼ كمديرىا العاـ الدكتكر مركاف أبك الزلؼ
ست د أكسع الصحؼ الفمسطينية انتشاران كأكثرىا تكزيعان, صدرت في البداية بع  الزلؼ, كىي تي 

 24صفحة, كتتراكح اآلف ما بيف  16صفحات مف القطع العادم ثـ أصبحت ثماني صفحات ثـ 
 ((www.alquds.com صفحة, كتمتمؾ مطبعة خاصة. 32ك 

 

 األيام :  صحيفة -2
لنشر صحيفة يكمية سياسية مستقمة تصدر عف "مؤسسة األياـ لمصحافة كالطباعة كا وىي

الكاتب أكـر  ىايرأس تحرير ك . سسة عبارة عف شركة مساىمة محدكدةكالتكزيع" في راـ اهلل, كالمؤ 
تمتمؾ مؤسسة األياـ مطبعة حديثة تعمؿ بطاقة  , كىنية, كيرأس مجمس إدارتيا غساف الضامف

http://www.alquds.com)/
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ىى  صفحة 40الى 20الصحيفة التي يتراكح عدد صفحاتيا مف  كتمتازككفاءة ممحكظة,  ,عالية
(www.al-ayyam.com) . 
 

 في الدراسة: ان المستخدمتانصحيفتال
 الحياة الجديدة :  صحيفة -3

 

, ككانت في البداية صحيفة سياسية  10/11/1994صحيفة الحياة الجديدة يكـ  تأسست
 .ةصحيفة يكمي إلى 19/8/1995مف تاريخ  أ, ثـ تحكلت, ابتدتصدر أسبكعيان 

صحيفة الحياة الجديدة السمطة بدرجة كبيرة, كىذا ما يتضح مف البياف التأسيسي  وتمثل 
لمصحيفة الذم أتى في نصو " نحف مع السمطة مف منطمؽ إنجاح الفرصة التاريخية السانحة 

في البنية  أك إخالالن  ككياف كطني مستقؿ, غير أننا لف نقؼ مع ما نراه تقصيران  ,لبناء مجتمع
كالمسؤكلية بيدؼ  ,ء, كسكؼ نعالج المسائؿ المتعمقة بالسمطة بدرجة عالية مف الحساسيةكاآلرا

 . (www.alhayat-j.com) "كجر العربة إلى الكراء ,التطكير, كليس اإلعاقة
 

كتبعيتيا  ,مكيتياصحيفة الحياة الجديدة نبيؿ عمرك, ككاف مديرىا العاـ قبؿ أف تؤكؿ م أسس 
لبرغكثي. كتعتمد الصحيفة نيج االستفادة االفمسطيني, كيرأس تحريرىا حافظ  لصندكؽ االستثمار

مف كفاءات إبداعية مف خارج مالؾ الصحيفة؛ إلثراء محتكل الصحيفة بالمكضكعات كالمقاالت 
صدر عنيا صفحة, كما ي (28)تصدر صحيفة الحياة الجديدة عادة في  .كالتعميقات المختمفة

 :العديد مف المالحؽ منيا
  .ممحؽ)قضايا الحياة( يصدر يـك السبت.1
 .ممحؽ )الحياة الرياضية( يصدر الثالثاء.2 
  .ممحؽ ) الحياة الثقافية ( يصدر يـك الخميس.3

 .مف حيف ألخر لكف ىذه المالحؽ تكقؼ بعضيا, كيظير بعضيا اآلخر
 ,مراسميف :بيف ,( مكظفان رسميان مكزعيف60يبمغ عدد مكظفي صحيفة الحياة الجديدة )   

دارييف ,كمحرريف  (www.alhayat-j.com) .كا 
 

 صحيفة فمسطين: -4
فمسطيف ىي صحيفة يكمية سياسية شاممة تصدر في مختمؼ المحافظات  صحيفة

كتعتبر الصحيفة اليكمية , 3/5/2007الفمسطينية .صدر العدد األكؿ مف الصحيفة بتاريخ 
 .ة التي تصدر مف قطاع غزةكالكحيد ,األكلى

http://www.al-ayyam.com/
http://www.alhayat-j.com/
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ىى كالمتمثمة في  ,صحيفة فمسطيف عمى تعزيز الخدمات اإلعالمية الشاممة لدل جميكرىا ترتكز
الثقافية, كالتربكية, كالسياسية, كاالقتصادية, كالترفييية, كغيرىا مف أشكاؿ ك الخدمات اإلعالمية, 

 الخدمات.
ستعينة بأحدث ما تكصمت إليو آليات لمتدريب اإلعالمي م تمتمؾ صحيفة فمسطيف مركزان  كما

 ككسائؿ التدريب الحديث في المجاؿ اإلعالمي الرائد. ؽكطر 
 ,كالذكريات الكطنية ,العديد مف المالحؽ تكاكب العديد مف المناسبات الصحيفة سنكيان  تصدر

 كتسمط الضكء عمييا. ,كالعربية المختمفة ,كاإلسالمية الفمسطينية
 ,لمشراكة لمكثير مف األحداث كالمناسبات, كتسعى الصحيفة دائمان  بالعديد مف الرعايات تقوم

كغير الرسمية المحمية كالدكلية , كما كتحرص الصحيفة عمى  ,كالتعاكف مع المؤسسات الرسمية
 .( www.felesteen.ps تنظيـ ميرجاف فمسطيف السنكم )

http://www.felesteen.ps/
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ىى
 

 ادلبحج انخبنج
 األزمبث

 
 :مقدمة

 .تعريف األزمة 
  .أسباب نشوء األزمات

 .خصائص األزمة 
  .دورة حياة األزمة

 .فوائد األزمة 
  .األزمة الدولية

  .نواع األزمات الدوليةأ
 .األزمات الدولية  إدارة

 .األزمة الدولية إدارةمبادئ 
 .األزمة إدارةالقائم ب
 .السيناريوىات إعداد

 .اريو األزماتالعوامل الحاكمة لصياغة سين
 .األزمات إعالم

 .بعاد المختمفة لألزمةعالم باألاىتمام اإل
 .اإلعالميمراحل األزمة والدور 

 .في األزمة اإلعالممعطيات 
 .سيكولوجيا األزمة
 .معالجة األزمة 
 .صناعة األزمة
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ىى  مقدمة :
صبح يمس األزمة مف المفاىيـ الكاسعة االنتشار في المجتمع المعاصر, حيث أ مفيوم

بشكؿ أك بآخر كؿ جكانب الحياة بدءان مف األزمات التي تكاجو الفرد مركران باألزمات التي تمر 
كانتياءن باألزمات الدكلية. بؿ إف مصطمح األزمة أصبح مف  ,بيا الحككمات كالمؤسسات

ت كعالـ األزما كفي مختمؼ المستكيات االجتماعية. ,المصطمحات المتداكلة عمى جميع األصعدة
فيتأثر  ؛عالـ حي كمتفاعؿ, عالـ لو أطكاره, كلو خصائصو, كأسبابو, تتأثر بو الدكلة أك الحككمة

لألزمات كمكاجيتيا مف أىمية كبيرة تتطمب ك  بو أصغر كائف مكجكد في المجتمع البشرم.
بتكضيح مفيكـ األزمة, كخصائصيا, كمراحؿ تطكرىا, كأسبابو  ةقكـ الباحثتفعميو س ؛المكاجية...

 نشكئيا, كأنكاعيا.
 

 :تعريف األزمة
تعني الشد كالقحط, كاألزمة ىك المضيؽ, كيطمؽ عمى كؿ طريؽ بيف  في المغة : األزمة

" الجذب أك  :لقامكس لساف العرب ىي (, أما طبقان 15: 1976جبميف مأـز األزمة )الرازم, 
" كتغير مفاجئ  :اكفي قامكس المكرد يعرفي (5914ـ: 1119)ابف منظكر,  القحط أك المجاعة"

(, مف الناحية 39: 1989نحك األفضؿ أك نحك األسكأ في األمراض الحمية الحادة ")الرازم, 
, آبادم , كالمتأـز ىك المضيؽ)الفيركز" في المغة تعني الشدة أك القحط المغكية نجد أف مادة " اـز

1991 :4).  
 

 : األزمة اصطالحاً 
 

الكيانات اإلدارية )دكلة,  لحدإمتخذ القرار في  مكقؼ كحالة يكاجييا"األزمة عف  تعبر
كيفقد معيا متخذ  ,كتتشابؾ معيا األسباب بالنتائج ,مؤسسة, مشركع(, تتالحؽ فييا األحداث

(, كيعرفيا 185: 1999)العربي,  "القرار قدرتو عمي السيطرة عمييا أك عمي اتجاىاتيا المستقبمية
ة , كما ييدد االفتراضات الرئيسعمي النظاـ كمو ماديان  يران كثر تأثبأنيا عبارة عف خمؿ ي" :الحمالكم

أف األزمة ىي حدث أك " ةالباحث لر ت, ك (15: 1993مالكم, )الح"التي يقكـ عمييا ىذا النظاـ
, أك ىي " كؿ ما ال يمكف "مكقؼ مفاجئ غير متكقع, ييدد قدرة األفراد أك المنظمات عمي البقاء

كمنظمات  ,كتيدد بقاء الناس ,أحداث أك تصرفات تؤثر تكقعو أك التفكير فيو, سكاء  مف
عرؼ ي(, ك 14: 1999" )أبك قحؼ, تفسير ىإل مكقؼ غامض في حاجةىي " , أيضان األعماؿ

: 1993" المكقؼ الذم تتضارب فيو العكامؿ المتعارضة " )العمارم, :بأنيا العمارم األزمة
كاضطراب  ,كالمتكقعة ,لمنتظمةكما يعرؼ بدكم أف األزمة تستمـز تكقؼ األحداث ا ,(91
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ىى مة )بدكم, ءكلتككيف عادات جديدة أكثر مال ,كالعرؼ مما يستمـز التغير إلعادة التكازف ,العادات
 (43: 1997)العيسكم,كفي  رأم العيسكم األزمة يجب أف تتصؼ بما يمي :  ,(66: 1982

, األمر ت قصير جدان أك يككف تكقعو قد تـ قبؿ كقكعو بكق ,الحدث الذم يقع فجأة دكف تكقع -1
 الذم ال يسمح باتخاذ اإلجراءات المناسبة لمكاجيتو .

 يتسبب في كقكع خسائر مادية أك بشرية أك نفسية . -2
 زمة لمكاجيتيا . يتسبب في خمؽ مشكالت جديدة ال تممؾ المؤسسة الخبرة الال -3

 

, ركما يتضمنو مف تيديد كخط ,بعض التعريفات التي ركزت عمي مكقؼ األزمة وىناك
 حدث غير مرغكب فيو ييدد بخطكرة الكجكد المستمر" :بأنيا Penoitحيث عرفو 

ذا لـ يتـ التعامؿ  ,بأنيا " ميددة لألعماؿ Megers, كعرفيا (Rainer,1989: 39لممنظمة) كا 
بأنيا " كقت غير  Fink(, كعرفيا Zoch,1997:18معيا فسكؼ يعقبيا اتجاه متكقع مدمر)

. كىناؾ بعض (Fink,2005:18ير جذرم كشيؾ الحدكث" )مستقر أك حالة خكؼ عند تغ
بأنيا أم تصرؼ أك فشؿ في العمؿ "التعريفات التي ركزت عمي نتائج األزمة كجكانبيا السمبية, 

كليا تأثير شخصي ضار  ,كتعيؽ أعماليا ,يتداخؿ بكضكح مع الكظائؼ التي تنفرد بيا المنظمة
أك الصكرة الذىنية  ,ر االنطباعيمكر قدرة عمي تغيغالبية العامميف, أك ىي أكثر األ ىممحكظ عم
  ( .53: 1995)الطيب,  "لممنظمة

تكاجيو  كحرج ,كترل الباحثة مف خالؿ التعريفات السابقة بأف األزمة عبارة عف مكقؼ قاىر
السمبية مف خالؿ اتخاذ القرار  , كالحد مف آثارهالمنظمة يتطمب تضافر كؿ الجيكد لمكاجيتو

 ىداؼ العامة لممنظمة .خدـ األي المناسب الذم
 

كالتي قد تتشابو مع األزمة في بعض  ,شؾ أف ىناؾ الكثير مف المفاىيـ الشائعة وال
 ونذكر منيا عمى سبيل المثال: كلكنيا في كاقع األمر ليست أزمة  ,خصائصيا

 

  أ_ مفيوم الكارثة:
, كالكارث ىك األمر  الحرب كارثة ,كخراب كاسع ,صيبة عظيمةممف كرث ... بمعنى  فاعل

 (17: 1999)معمكؼ,  المسبب لمغـ الشديد
 

حدث مفاجئ غالبان ما يككف بفعؿ الطبيعة ييدد المصالح  "فقد عرؼ الكارثة بأنيا: عمي أما
 كتشارؾ في مكاجييتو كافة أجيزة الدكلة المختمفة ,كيخؿ بالتكازف الطبيعي لألمكر ,القكمية لمبالد

 . (6: 1994, عمي)
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ىى أكثر المفاىيـ التصاقان باألزمات, كقد ينجـ  لىي أحد الكارثة فا إً  :يد عميكة, فقد قاؿالس أما
 ,عنيا أزمة, كلكنيا ال تككف ىي أزمة بحد ذاتيا, كتعبر الكارثة عف حالة مدمرة حدثت فعالن 

 .(22: 2009)السيد,  ضرر في الماديات أك كمييما معان  كنجـ عنيا
 

د عرؼ الكارثة بأنيا: " حدث مركع يصيب قطاعان مف عبد الكىاب محمد كامؿ فق أما
 ,كخمؿ ,كخسائر مادية كبشرية, كيؤدم إلى ارتباؾ ,المجتمع أك المجتمع بأكممو بمخاطر شديدة

كعجز في التنظيمات االجتماعية في سرعة اإلعداد لممكاجية, كتعـ الفكضى في األداء  
 .(21: 2002)كماؿ,  "كتضارب في األدكار عمى مختمؼ المستكيات

كالكارثة عمى النحك  ,األزمة :ما تقدـ نستطيع أف نجمؿ أىـ الفركقات بيف مفيكمي وعمى
 : اآلتي
 

فكممة األزمة تعني الصغيرة منيا كالكبيرة, المحمية  ؛أعـ كأشمؿ مف الكارثة األزمة
الكبيرة في كالخسائر  ,فمدلكليا ينحصر في الحكادث ذات الدمار الشامؿ ؛كالخارجية, أما الكارثة

منيا فغالبان لألزمات مؤيدكف داخميان كخارجيان, أما الككارث كخاصة الطبيعية  .كالممتمكاتاألركاح 
األزمات نحاكؿ اتخاذ قرارات لحؿ تمؾ األزمات, كربما ننجح كربما  في ال يككف ليا مؤيدكف
 صر في التعامؿ معياكينح ,فإف الجيد غالبان ما يككف بعد كقكع الكارثة ؛نخفؽ, أما في الكارثة

 .(36: 1999)الشعالف, 
 

 مفيوم الصراع والنزاع:  -ب
كالمفاىيـ في  ,النزاع كالصراع متعمؽ بالجانب النظرم :االلتباس الكاقع بيف مفيكمي إن

دراسة العمكـ السياسية بالمغة العربية حيث يطرح عمى ىذا الصعيد مشكؿ ترجمة بعض المفاىيـ 
 إلى المغة .
حدث النزاع الصراع نتيجة تقارب أك تصادـ بيف اتجاىات مختمفة أك عدـ  يعبر عف وىو

التكافؽ في المصالح بيف طرفيف أك أكثر مما يدفع باألطراؼ المعنية مباشرة إلى عدـ القبكؿ 
كيشكؿ ىذا  ,في عممية التفاعؿ بيف طرفيف عمى األقؿ فالنزاع يكمف ؛كمحاكلة تغييره ,بالكضع

 .(22: 2009ان أساسيان لتصنيؼ النزاعات )السيد, القائـ التفاعؿ معيار 
كىك التنازع  ,صميمو ىك نزاع اإلدارات الكطنيةسعكد عابد فقد عرؼ الصراع بأنو:"  أما

كفي  ,كتطمعاتيا ,ىدافياأك  ,ي تصكراتياؿ عف االختالؼ في دكافع الدكؿ كفالناتج بتعريؼ شام
مكاناتيا مما يؤدم في األخير إلى ات ,مكاردىا كانتياج سياسات خارجية تختمؼ  ,خاذ قراراتكا 

 فيك أشمؿ كيضـ مكاضيع عديدة ؛فالنزاع يككف حكؿ مكضكع محددان أما الصراع ؛تفؽتأكثر مما 
 .(39: 2004)عابد, 
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ىى  مفيوم المشكمة:  -ج
كالسمكؾ  ,بصفة عامة ىي كؿ مكقؼ غير معيكد ال يكفي لحمو الخبرات السابقة تعبر

كالتردد كالضيؽ  ,ئؽ في سبيؿ ىدؼ مرغكب, يشعر الفرد إزاءىا بالحيرةالمألكؼ, كالمشكمة عا
كبمكغ اليدؼ, كالمشكمة شيء نسبي فما  ,مما يدفعو لمبحث عف حؿ لمتخمص مف ىذا الضيؽ

 .(13: 2009)السيد,  يعده الطفؿ مشكمة قد ال يككف مشكمة عند الكبير
 

 مفيوم الحادث:  -د
كانقضى  ,ش بأنو:" شيء مفاجئ عنيؼ تـ بشكؿ سريعكقد عرفو كؿ مف السيد عميكة كحكا

نما تككف فقط أحد نتائجو" ,كقد نجـ عنو أزمة لكنيا ال تمثمو فعالن  ,أثره فكر إتمامو )السيد,  كا 
2009 :13) . 
 

 أسباب نشوء األزمات 
كأخرل  ,فيناؾ أسباب داخمية ؛لألزمات بتنكع األزمات نفسيا المسببةتختمؼ األسباب 

لذلؾ سكؼ  ؛كعامة إلى آخر القائمة المميئة باألسباب ,كشخصية ,كمكضكعية ,اتيةكذ ,خارجية
 كالتي تكرر حدكثيا خمؼ العديد مف األزمات كالككارث: ,نسمط الضكء عمى أىميا

 ذلؾ لسببيف أكليما: كيعكد  ,يمثؿ سكء الفيـ أحد أىـ األسباب نشكء األزمات: سوء الفيم
تسرع في إصدار القرارات أك الحكـ عمى األمكر قبؿ إيضاح كثانييا: ال المبتكرةالمعمكمات 

لمعمكمات كاممة غير يككف الحؿ سيالن بمجرد الحصكؿ عمى ا كفي مثؿ ىذه األزمات ,حقيقتيا
 .كرة كأف يعطي لنفسو الكقت الكافي التخاذ قراراه بنضج كرؤيةمنقكصة أك مبت

 عف التي أمكف الحصكؿ عمييا ك : يمثؿ اإلدراؾ مرحمة استيعاب المعمكمات سوء اإلدراك
فإذا ما كاف ىذا اإلدراؾ غير  ؛طريؽ ىذه المرحمة يتخذ السمكؾ كالتصرؼ تجاىو شكالن كمضمكنان 

كمف ىنا إذا تراكمت نتائج  ,فإف يؤدم إلى عدـ سالمة اإلتجاه الذم اتخذه القائد اإلدارم ؛سميـ
فإف  ؛يدرؾ أنيا تأخذ شكؿ آخرالتصرفات السابقة بشكؿ معيف في حيف كاف متخذ القرارات 

 .مكلدان النفجار األزمة  ان يكاجو ضغكط
  أسباب حدكث األزمات في جميع المجاالت خاصة  ركىي أكث: التقييمالتقدير و سوء

كتقييمو لمطرؼ  ,المجاالت العسكرية حيث يككف أحد أطراؼ المعرفة الحربية ضحية سكء تقديره
في  كاإلفراط ,المغاالة-عالن مف خالؿ جانبيف أساسييف ىما: أاآلخر, كسكء التقدير األزمكم ينشأ ف

 . كاالستخفاؼ بو  ,سكء تقدير قكة الطرؼ اآلخرك -الثقة في النفس, ب
 قط بؿ مدمر لمكياف اإلدارم كمحطمان لألزمات ف ان كباعث ان كىك ليس مسبب: العشوائية دارةاإل 

 . إلمكانياتو كقدراتو
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ىى  كالمصالح لجني المكاسب غير العادلة  ,كـ بيا جماعات الضغطكغالبان يق :الرغبة في االبتزاز
 . ككسيمتيا إلى ذلؾ ىي صنع األزمات المتتالية لمكياف اإلدارم المستيدؼ ,مف الكياف اإلدارم

 دائـ عمى متخذ األزمات التي تشكؿ شبو خطر  أحدفي حد ذاتو  ىذا السبب دع  يي ك : اليأس
 باعثان ألزمات طاحنة كعنيفة . الدكؿ القرار كما قد يككف اليأس عمى مستكل

 مف األزمات يككف مصدرىا  ان ف كثير إ: كىي أىـ مصدر مف مصادر األزمات , بؿ اإلشاعات
 طمقت بشكؿ معيف .أشاعة إالكحيد 

 لتحجيـ الكيانات الصغيرة,  الكبرل: ىذا السبب النشط يتـ مف جانب الكيانات عراض القوةتاس
دارية الطمكحة عندما تحكز بعض عناصر القكة , كترعب في ت اإلنو يتـ مف جانب الكياناأكما 

 ختبارىا .اك أقياس ردة فعميا 
 حداث كنشكء األزمة .ذا ما تعارضت المصالح بشكؿ شديد برز الدافع ألإ: تعارض المصالح 
 انييار الثقة في متخذ القرار,  إلىىداؼ الخاصة, يؤدم ف تعارض األإ: ىدافتعارض األ
كتتفاقـ األزمة  ,كالشؾ في قدراتو, كتزداد بالتالي ,كسع مف دائرة عدـ المصداقيةمر الذم ياأل

 ( .33: 1993)العمارم, 
 

 :خصائص األزمة 
 

 ىناؾ مجمكعة مف السمات أك الخصائص التي تميز األزمة تتمثؿ فيما يمي :
 .المفأجاة العنيفة عند انفجارىا 
 .نقطة تحكؿ أساسية 
 اث.ينقص فييا التحكـ في األحد 
 .تسكد فييا ظركؼ عدـ التأكد كنقص المعمكمات 
 كعدـ كضكح الرؤية. ,الغمكض 
 كصائبة . ,كفعالة ,كالحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة ,ضغط الكقت 
 .انييار سمعة المنظمة أك سمعة متخذ القرار 
  ,(65: 1995تأثير القمؽ كاألضطراب عمى  حياة األفراد )الطيب. 

كحسف تكظيفيا في  ,مكانياتعالية مف التحكـ في الطاقات ك اإلإف مكاجيتيا تستكجب درجة 
إطار مناخ تنظيمي يتسـ بدرجة عالية مف االتصاالت الفاعمة , كلكف ىناؾ خصائص ثالث في 

 وىي : زمةالسمة الغالبة لأل
ك نظاـ معيف أفراد أك جماعة أفعاؿ التي تصدر مف فرد كاأل ,جراءات: كىي اإل التيديد -1

الطرؼ  ىك شركط محددة يسعألمطالب  االستجابةجؿ أك الفعؿ , مف أك القكؿ أة شار سكاء باإل
 كؿ لتحقيقيا .األ
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ىى ف يخطط أيستخدميا  الذمالطرؼ  ىك الزماف, كعمأ: قد تككف في المكاف  جاةأالمف -2
 كذلؾ بسرعة تنفيذ ما خطط لو مف قبؿ . ,الستثمار نتائجيا

الرد عميو  فا ا ً كاالستجابة لو, ك  ,لمرد عميو افيان ك : الحدث المفاجئ ال يتيح كقتان  ضيق الوقت -3
االستعداد ال يككف  أفلمغاية لما يمثمو مف تيديد لممصالح القكمية, كما  ف يككف سريعان أيجب 
ف تتطكر األزمة ىك أف الكقت المتاح التخاذ القرار قبؿ ألمكاجيتو, كيدرؾ صناع القرار  كافيان 

 (  .Samuel,1995: 38كقت محدد )
 

 :ورة حياة األزمة د
 :تمر األزمة بخمس مراحؿ تمثؿ دكرة حياتيا, كتتمثؿ ىذه المراحؿ فيما يمي

كاتساع نطاؽ  ,نذار بالخطركما يشكب ذلؾ مف اإل ,: تبدأ األزمة في الظيكر مرحمة الميالد -1
لييا إكتتطكر  ,المجاالت التي ستخضع ليا أكسبابيا أكغياب كثير مف المعمكمات عف  ,المجيكؿ

كخبرتو في التعامؿ  ,دراؾ متخذ القرارإ, كمف ىنا سيككف  االنفجارك سنتفجر عندىا كحجـ ىذا أ
فقادىا ,مع األزمة في مرحمة الميالد ك القضاء عمييا في أكمف ثـ تجميدىا  ,مرتكزات نمكىا كا 

 درجة الصداـ العنيؼ . إلىتصؿ مدتيا  أفك دكف أف يحقؽ أم خسارة أىذه المرحمة دكف 
 ,خطكرة األزمة في مرحمة الميالد تنمك إلى: عندما ال ينتبو متخذ القرار  النمومرحمة  -2

 : ىنا نوعان من المغذيات ىماكتدخؿ في مرحمة النمك كاالتساع, حيث يغذييا 
 كمحفزات ذاتيو مستمدة مف ذات األزمة تككنت في مرحمة الميالد . ,مغذيات 
 قكة دفع  إليياضافت أاعمت معيا كبيا , ك كمحفزات خارجية استقطبتيا األزمة كتف ,مغذيات

 جديدة كقدرة عمي النمك .
القرار عمي درجة كبيرة  متخذىذه المرحمة عندما يككف  إلى: تصؿ األزمة  مرحمة النضج -3

المتفاعمة في  ل, كمف ثـ تزيد القك ذاتو ىكاالنغالؽ عم ,يوأكاالستبداد بر  ,مف الجيؿ كالتكبر
لييا, كتصؿ إكصكؿ األزمة  اإلمكافتدميرية لـ يكف في  لة بقك كتغذم األزمة النامي ,المجتمع

 قكتيا كعنفيا . ىقصأ إلىبذلؾ األزمة 
ىذه المرحمة عندما تتفتت بعد تحقيقيا ىدؼ التصادـ  إلى: تصؿ األزمة  مرحمة االنحصار -4

ص كالتقم ,األزمة في االنحصار أكمف ثـ تبد ,مف قكة الدفع مان يم العنيؼ الذم يفقدىا جزءان 
 التدريجي .

ىذه المرحمة عندما تفقد بشكؿ شبو كامؿ قيمة الدفع  إلى: تصؿ األزمة  االختفاءمرحمة  -5
كينتيي  ,مظاىرىا ىكمف ثـ تتالش ,كجزئياتيا التي ظيرت منيا ,لعناصرىا أكالمكلدة ليا 

 :Burnaby,1995) ىقد انتي تاريخيان  باعتبارىا حدثان  إالاالىتماـ بيا كيختفي الحديث عنيا , 
14. ) 
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ىى   :فوائد األزمة
التفكير في  أكلكف مف الخط ,مدلكؿ األزمة ىك المتاعب كالمشكالت, كىذا تفكير تمقائي نإ

حداث الحرجة, كىذا الجانب يجابي في األإفيناؾ عادة جانب  ؛األزمات مف المنظكر السمبي فقط
ال تككف متاحة  التحديات فرصان جانب  إلىاألزمات تخمؽ  فا إً  ذٍ إينبغي التعرؼ عميو كاستغاللو, 

في  لخر أنيا تسمح بدرجة مف التغير ال تناظرىا درجة أفي أم كقت, كىذا السبب في ذلؾ 
الحرب تكحد الصفكؼ,  أزمةف ؛كؿ القكاعد القديمة ي جانبان مكقات العادية, كىذه األزمة تناأل

 (250: 2004) مينا,كمنيا : زمةكىناؾ العديد مف المزايا المحتممة لأل
 

  ىشخاص المكىكبكف الذيف يحصمكف عمفاأل ؛ف تخمؽ قادةأ: األزمات يمكف  طالأبميالد 
 االنجاز . ىقدرتيـ عم ى, كيبرىنكف عمالبيركقراطيةفرصة يحطمكف قيكد 

 ف في اآل أيبد ءف األزمة تضغط الكقت, فما كاف مف قبؿ يمضي ببطإ: تسريع التغيير
 . الفكضىسراع مع ظيكر شبح اإل
 خطر ما لدييـ مف أالناس مكاجية  ىف يتحاشأف طبيعة البشر تقتضي إ:  المشكالت مواجية

ك أحياف تزكؿ المتاعب مف تمقاء نفسيا, مشكالت عند ممارسة النشاط اليكمي, كفي بعض األ
خير في مكاجية المشكالت يزيد أف التأ يبدأ كتقؿ المصاعب مع مركر الكقت, ,تتغير الظركؼ

 حياف .في معظـ األ كتعقيدان  مكر سكءان األ
 قكة  ىيمة عممدخاؿ تغيرات إكقات العادية, يككف مف الصعب : في األ فرادمكانية تغيير األإ

ككجكد المعارضة بكافة  ,كاالستياء ,ثارة القمؽإفييا, دكف  دارةكصفكؼ اإل ,عمؿ المؤسسة
 فاألزمة تكجد بيئة جديدة لمتغير . ؛نكاعيا, كمف ثـأصنافيا ك أ
 كالضغكط, كفقداف التأكدكعدـ  ,: التيديد الذم تكاجيو المؤسسة ات الجديدةستراتيجياإل ,

ىذه  :مثؿ ,كدراسة اتجاىات جديدة , في ,فكار جديدةأمكر تسمح بظيكر أالسيطرة, كميا 
 ستراتيجيات الجديدة .كقات تبرز اإلاأل
 ىك كؿ ما يمـز  ثناء فترة األزمةأنذار حياف يككف اإل: في معظـ األ نذار المبكرنظمة اإل أ

 . مبرمان  ف لـ يكف القضاء عمييا قضاءن إحد  أدنى إلىلتقميص مشكمة في طكر التككيف 
 كثر أما عادة ما تجعميا التجربة  أزمةف المؤسسة التي تنجك مف إ:  مزايا تنشيطية جديدة

 . (110: 2002صمب عكدان )تكفيؽ, أك  ذكاءن 
 

 :األزمة الدولية 
 

ف أقبؿ  حتى, اإلنسانيةىرة سياسية عرفتيا العالقات بيف المجتمعات ظا األزمة الدكليةتعتبر 
ىي كصؼ لحالة تتميز بالتكتر الشديد, "األزمة الدكلية ف ؛ىذه المجتمعات شكؿ الدكؿ تأخذ
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ىى نفجار  في العالقات الطبيعية بيف الدكؿ, كمف ثـ تشكؿ مرحمة حرجة تنذر باال إلىكبالكصكؿ 
 حتىجالت الكالمية, يتدرج في تصاعده ابالمس أاع الدكلي الذم يبدطكار الصر أمف  متقدمان  طكران 

(, كيستمد تعريؼ "األزمة Barton,1992: 116) "االشتباكات العسكرية إلىيصؿ في ذركتو 
ىمية تعييف الحدكد الفاصمة بيف أكاعتباراتو العممية مف  ,عف جدكاه النظرية قيمتو فضالن " الدكلية

ف أف تعمؿ فييا عمي كقؼ تداعيات المكقؼ, ككبح جماح تدىكره قبؿ أ المرحمة التي يمكف لمدكلة
كتقنياتيا الخاصة بيا, كالمعركؼ باسـ  ,دكاتياأمرحمة الصداـ المسمح, كليذه المرحمة  إلىيصؿ 

 .(89: 2002األزمات" )تكفيؽ,  إدارة"
ة محر كىي م ,صداـ سافر إلىكتطكرىا  ,المرحمة التي يتعذر فييا تدارؾ انفجار األزمة وبين

نما ىي حدكد مرنة ا  جامدة, ك  الصداـ المسمح, كالحدكد الفاصمة بيف المرحمتيف ليست حدكدان 
األزمات , كىناؾ  إدارةالمحدكد لمقكات المسمحة في   االستخداـ إلىكمتحركة, حيث يتـ المجكء 

حداث سريع لأل تداعو " :بأنياكراف يكنج أاألزمة الدكلية, يعرفيا  ىكثر عمأتعريفات تمقي الضكء 
نحك غير  ىالفرعية عم أنساقوتنشيط عناصر عدـ االستقرار في النظاـ الدكلي في  إلىيؤدم 

فيعرفيا  "كليـ ككانت"ما أ(.32: 1999لكؼ يزيد مف احتماالت المجكء لمعنؼ " )أبك قحؼ, أم
 (Marra,1998: 461كعدـ اليقيف .) ,كالخطر ,ةأ" مزيج مف المفاج :بأنيا
 

 :زمات الدولية نواع األ أ
 كمنيا : ؛كمسارات مختمفة شكاالن أخذ أكت ,كتتنكع ,الخارجية أكتختمؼ األزمات الدكلية 

 .(171: 2004)عثماف,
 لخر أمر ما بيف دكلة ك أكمزمنة تتعمؽ ب ,أزمة مستمرة . 
  مجاكرة في مجاؿ محدد . لخر أأزمة تفتعميا دكلة ضد دكلة 
 عالف الحرب .إحد  إلىجاكرة, تصؿ م لخر أة بيف دكلة كدكلة أأزمة تندلع فج 
 سباب تتعمؽ بسياسيات معينة ليذه كقكة عالمية كبرم, أل ,معينة إقميميةتنشب بيف دكلة  أزمة

 الدكلة .
  تنشب بيف دكلة مدعكمة مف دكلة كقكم خارجية , كبيف دكلة كمجمكعة دكؿ  التياألزمة

 كقكم عالمية خارجية . ,مف جانب دكلي يضان أمدعكمة 
 

 :األزمات الدولية ةإدار 
  

ىذه  إدارةىمية أف كعي متخذم القرار بإف ؛ف حدكث األزمات قديـ قدـ التاريخأالرغـ  ىعم
كتنكعيا بشكؿ ممحكظ,  ,خيرة , حيث كاف لتاريخ األزماتال في السنكات األإاألزمات لـ يتبمكر 

ي كالمكاني بيف مكاقع البعد الزمن يكتالش ,كاالتجاىات ,كاشتداد التحكالت الحادة في المكاقؼ
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ىى الدكؿ عف محميتيا, كتكقعيا داخؿ حدكدىا  ىحداث كبيف مف يتبعكىا عف كثب, كتتخماأل
كسع مف عالميا الخاص أك  ,كبرأنيا جزء مف عالـ أدارية بالكائنات اإل إحساسالكطنية, كازدياد 

 ( .42: 1993األزمة )العمارم,  إدارةىمية مفيـك أ اإلحساسكالمحدكد, كؿ ذلؾ خمؽ 
 

التي انطمؽ منو تعريؼ األزمة , فيعرفيا  أاألزمة مف نفس المبد إدارةتعريؼ  وينطمق
Littlejohn كفاعمية المنظمة في التعامؿ  ,األزمات مجاؿ ديناميكي يزيد مف كفاءة إدارة"  يانأب

 صممت لمتعامؿ داريان إ مع كثير مف الحكادث التي تتعامؿ معيا المنظمات , كىي تطبؽ طريقان 
 ( .6: 1986ىداؼ المنظمة )بامية, أثناء تحقيؽ أمع مكقؼ األزمة 

 

 ىكقدرة النظاـ لصنع القرارات , سكاء عم ,نيا تعني رفع الكفاءةبأيعرفيا السيد عميكة 
لية البيركقراطية الثقيمة  في المنظمات المقاكمة اآل ىالفردم لمتغمب عم أكالجماعي  لالمستك 

مستكم  ىكالمتغيرات المتالحقة كالمفاجئة, كعم ,حداثية األدارية التي تعجز عف مكاجاإل
 (.2: 1992, السيدالخمؼ ) إلىكىي تمريف في الفكز يككف ىدفو دفع العدك  ,السياسة الخارجية

 

يقصد بادارة  األزمة "  إدارةدارتيا فيعرؼ إيقترب يكسؼ مف تعريفو لألزمة الدكلية مف 
تفادم  نو كاف ممكف مثالن ألتفادم نتائج معينة, ك  أخرلساليب أتباع إنو كاف يمكف أ األزمات
 األساليباألزمة ىك البحث عف  إدارةىمية الحديث عف أف فإ ؛ساليب مختمفة, كبالتاليأالعنؼ ب
 ( .24: 1982فضؿ مف ىذه األزمة )يكسؼ, أنتائج  إلىدم ؤ ت أفكالتي كاف ممكف  ,ةالبديم

مف خالؿ التحكـ  إالاألزمة التككف  إدارة أفكمف خالؿ التعريفات السابقة ترل الباحثة 
كفي تطكرات أحداثيا بما يمكف تكجيو األحداث  ,كالسيطرة عمييا في مراحميا األكلى ,الكامؿ فييا

كاالستعداد كالقدرة عمى صناعة  ,الكجية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ المناسبة مف خالؿ رفع الكفاءة
 مف المجتمعات األخرل اآلخريف المجتمع بعالقاتو مع القرارات لتفادم نتائج معينة قد تضر 

 .كعمميات صناعة القرار ,عمى مستكل السياسات الخارجية
 

 :األزمة الدولية  إدارةمبادئ 
 

 وىي : ,عناصر ةاألزمة الدكلية في خمس إدارةمبادئ  دتتحد
يجب التنازؿ ىداؼ محددة ال أف تككف ىناؾ أاألزمة  إدارةفي  دا : ال بي  ىدافمحدودية األ -1

الناجحة لألزمة, مع  دارةاإل ىكمحدكد يساعد عم ,حياف بمكرة ىدؼ كاضحغمب األأعنيا, كفي 
 حكاؿ .ىداؼ التي ال يجب التنازؿ عنيا في جميع األبعض األ ىالحفاظ عم

مكر مف دفع األ أخرل طرافان أ: كىذا بدكره يمنع  حكام قبضة القيادة السياسية عمي القرارأ -2
األزمة يجنب الجميع العكاقب  إدارة ىكثر مف المتكقع, كسيطرة القيادة السياسية عمأبعاد أ إلى

 الكخيمة .
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ىى ما  لمد ىحد كبير عم إلى: فاعمية قرار األزمة تتكقؼ  توسيع قاعدة الدعم الالزم لمقرار -3
ف تتخذ أيتمتع لو مف قبكؿ , كالدراسة المتعمقة المسبقة لو مف قبؿ استشارييف كخبراء , كيجب 

 جماعات الضغط المختمفة . كتأثير ,قرارات األزمة بمعزؿ عف العالنية
بناء الحسابات  ىالقرارات قادرة عم ىف تبقأ: يجب  تحصين األزمة من المؤثرات الداخمية -4
ك ما يعرؼ أكاالستعداد لكؿ الطكارئ,  ,سس مكضكعية خالصة, تتعمؽ بمكاجية الخطرأ ىعم

 ف خالؿ منظكر محدكد لطبيعة ىذا الخطر .ك مأبالمعطيات الذاتية بالمكقؼ , 
طراؼ ما بيف بجميع األ مشتركان  األزمات تعاكنان  إدارة: تتطمب  تعزيز نظام االتصاالت -5

كتعدد قنكات االتصاؿ لتشمؿ المياديف  ,األزمات إدارةكالقيادة السياسية في مجاؿ  ,المجاف الفنية
عضاء كحدة أك ة ككحدة معالجة المعمكمات, الرئاسك : مصادر جمع المعمكمات كرئاستيا ,  اآلتية

, متخذ القرار كالدكؿ الحميفة  رالمنكط بيا اتخاذ القرا الجماعةمعالجة المكضكعات, كمجمكعة 
جيزة التنفيذية المكمفة بتنفيذه, كبيف كاأل ,مر القرار, كبيف متخذ القرارأكالصديقة لمتشاكر في 

 (.30: 2001طراؼ األزمة )عبد الفتاح, أ
 

 :األزمة  إدارةقائم بال
 

 ؛في تكجيو دفة الصراع, كلذلؾ ميمان  األزمة ىك الشخص الذم يمعب دكران  إدارةب القائم
كتنمك طالما  ,كىذه الميارات تتكلد ؛ف تتكفر لديو الميارات القياديةأ دا األزمة ال بي  إدارةفالقائـ ب

د الككادر القيادية, كتكفر سمكب عممي في تصعيأخص مف ناحيتيف: كانت الظركؼ مكاتية كباأل
 إدارةثير شخصية القائد كاضحة في أالمؤسسات كالمنظمات التي تسمح بذلؾ, كلذلؾ نجد ت

األزمات, كذلؾ السمكؾ التنظيمي في مؤسسات الدكلة المختمفة التي تشارؾ في صناعة القرار 
       . (24: 2005)الشيراني, السياسي 

 

 ,ت السمطة, كيشمؿ ىذا التنظيـ مجمكعة مف التكقعاتالسمكؾ التنظيمي في مؤسسا وىناك
داخؿ المنظمات, كىي بالتالي تتميز بطابع خاص في  األفرادكالمعايير التي تتحكـ في سمكؾ 

كالتي تتميز  ,جيزة السمطة العامة, كينبع ذلؾ مف طبيعة السمطة المعاصرةأمؤسسات الحكـ ك 
ة المتخصصة, كالذم ير المتزايد لمسمطة االستشار بظاىرة تعدد مراكز صنع القرار, كبظاىرة الدك 

نتج عف تعقيد المشاكؿ المعاصرة, مما جعؿ الزعماء كالسياسييف يبحثكف عف حمكؿ عاجمة 
 ةالدكليألزمة ا إدارةبالقائـ  ىكلكف ىناؾ بعض المالحظات عم . الخبراء للمشاكؿ األزمات لد

 ,مكانية التكقع كالتنبؤإتتاح لو  حتىؾ حداث الدكلية, كذلمالحظة مؤشر األ إلىيحتاج  فيك
 ولذلك يتطمب من القائم باالتصال ما يمي:, ألزمةف التحكـ في مختمؼ جكانب ايمكك 
كثر مف نمكذج أك أالدكلية  زماتتطبيؽ بعض النماذج في األ إلىاألزمة يحتاج  إدارةالقائـ ب -1

 .أزمة معينة  إدارةلممساعدة في 
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ىى كثر أك أالدكلية,  زماتماذج في األنحد الأمكانية مراجعة إيككف ب األزمة إدارةالقائـ ب اىتماـ -2
األزمة ميمة التخطيط  إدارةعاتؽ القائـ ب ىقع عمفي ؛أزمة معينة إدارةمف نمكذج لممساعدة في 

 إدارةف يتنبأ بأعميو ف ؛, كيرتبط التخطيط بالتكقع كالتنبؤ أحداث ستجد مفف يأبالنسبة لما يمكف 
 (.3: 1999كالقياـ بتقديرات بشأنيا )عز الديف,  األزمات المقبمة,

 ىكاالستراتيجيات عم ,كيعمـ كيطبؽ النماذج ,المالحظة ليتنبأ إلىاألزمة يحتاج  إدارةالقائـ ب -3
 عدة طرؽ لتساعده في ذلؾ , مف ىذه الطرؽ : إلىالمكاقؼ الجديدة , كيحتاج 

 ىكال غن ,زمكمصحة النمكذج األ كد مفأزمات, كىي كسيمة لمحاكلة التمقارنة عدة مكاقؼ لأل 
 عف مقارنة التنبؤ .

 أم ليتعمـ مف التاريخ . ؛ساليب الحديثةالخبرات الماضية  مع االستفادة مف األ ىعم االعتماد 
 

مف قبؿ الخبراء ف يجيب عمي بعض التساؤالت المطركحة أاألزمة  إدارة ىبد لمقائـ عم وال
ستراتيجيات المتاحة؟ كما استراتيجيات ما اإل :كىذه التساؤالت ىي ,زمةبخصكص مكقؼ األ

ستراتيجيات مف خالؿ تقييـ البدائؿ؟ الخصـ المتاحة لو؟ كما نتاج السمسمة الكاممة مف ازدكاج اإل
 (. 15: 1992, السيدكما ىي القيمة المكضكعية لمنتائج المختمفة ؟)

األزمة  إدارةببالقائـ  ف ىنالؾ عدة اعتبارات يجب مراعاتياأكمف خالؿ ماسبؽ ترل الباحثة ب
كالخبرات الماضية  لمقارنة الحدث بأحداث أخرل مشابية الستخالص النتائج   ,كقكة المالحظة

  وكالسيطرة عمي ,المكقؼ لمعالجةكالعبر بمايخدـ المكقؼ االزمكم الراىف كالتنبؤ بما يمكف حدكثو 
لإلمكانيات  كج بأقؿ الخسائر كفقان كالخر  ,قبؿ أف تستفحؿ األمكر باالعتماد عمى األساليب الحديثة

األزمات في المنظمات يتـ مف خالليا   دارةإلكحدة  بإنشاء إاليمكف تحقيؽ ذلؾ  كال ,المتاحة
األزمة لمخركج بكادر مؤىؿ لمتعامؿ مع األزمات بالطرؽ المناسبة  إدارةبلمقائميف  عاؿو  عمى مستكو 

 .كالسيطرة عمييا
 لألزمة:السيناريوىات  إعداد

  

 ؛كعالج في نفس الكقت ,ساس العمؿ, كىك تشخيصأ: يعتبر السيناريك  ىمية السيناريو لألزمةأ
ف يحدث, مع تحديد لردكد الفعؿ المناسبة لكؿ حدث, كتحديد كاضح أفيك تصكر لما يمكف 

  لممكاجية . الالزمةمكانيات كاإل ,دكار كالمكاردلأل
 

ف تطكرات ألزمة معينة عف طريؽ ف يحدث مأبالسيناريك ىك عرض لما يمكف  المقصود
كردكد  ,عطاء تصكرات لمسارات مختمفة لألزمةإالفكرم الذم يتيح  نطالؽاإلسمكب أ استخداـ

 أكاألزمة  انتياءف يفترض أ إلىكىكذا  ,األفعاؿفعاؿ الممكنة, كتطكرات األزمة كنتيجة لردكد األ
 (.Philip,1986: 14دخكليا في مرحمة جديدة )
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ىى ثناء المكاجية, بعد تحديد أسيناريك لألزمة تسييؿ عممية اتخاذ القرار كجكد ال ويتيح
جراء إالسيناريكىات, فيتـ  أساسيا ىالمتغيرات التي اختمفت عف االفتراضات التي كضعت عم

عادة تقييـ البدائؿ لتككف صالحة لالستخداـ الفعمي, ا  السيناريكىات, ك  ىزمة عمالتعديالت الال
ف تظير نتيجة لطكر التيديدات لتصبح أساسية التي يمكف األ العتباراتا ىكيركز السيناريك عم

حافظة لمقرارات  إعداد, ككجزء مف السيناريك يمكف اإلتباعحقيقة, كيكضح التصرفات الكاجبة 
 ( .183: 1999)حكاش, 

 

 العوامل الحاكمة لصياغة سيناريو األزمات 
 

 كسياسيان  كمضاميف مختمفة اقتصاديان  ,بعادان أرض : كيشمؿ مفيكـ تحميؿ األ رضأل تحميل ا .أوالً 
  ؛رض بمفيكميا العاـأزمكية لفريؽ األزمات تتـ فكؽ , كلما كانت المكاجية األكجغرافيان  ,كاجتماعيان 

, كمعرفة كافة األرضبعاد التي يعنييا مفيكـ نو يتعيف قبؿ رسـ السيناريك تحميؿ كافة األإف
زمكية, كنكعية, كطبيعة عناصر القكة التي يعتمد األ المعمكمات التي تتعمؽ بمسرح العمميات

المنطقة عمي عممية  ثير البيئة السياسية الداخمية كالخارجية, كطبكغرافيةأعمييا كؿ طرؼ, كت
 زمكم .األالمكقؼ  إدارة

 

تحدد  كالمحددات التي ,معرفة القيكد إلى: يحتاج تحميؿ المكقؼ العاـ تحميل الموقف العام .ثانياً 
بتحميؿ المكقؼ العاـ بمعرفة الكضع  أ, كعناصر قكة الخصـ, كيبدزمة ألانب مف جانبي احركة ج

ف, كالقكم التي تحركيا, كالمخارج المكجكدة, كحجـ  التكاليؼ, كالحالة التي بمغتيا  األزمة اآل
سياسة كتكتيكات ذكية لصنع األزمة  ىخر , كاعتماده عمالتي يتبعيا الطرؼ اآل كاإلستراتيجية

 ي ثمارىا .كجن
 

ك أك مياـ تمييدية أ ,ك متالحقةأ متالزمة: حيث تختمؼ المياـ مف مياـ تحميل الميمة .ثالثاً 
ك مياـ منفصمة, كتحميؿ المياـ يضع مجمكعة مف المؤثرات ذات داللة أك نيائية أتكميمية 
حساب التعامؿ مع األزمات , ك  إشكالياتكالمقاربة في  ,المقارنة ىكالتي تساعد عم ,كاضحة

 ثير القائـ بينيا .أعالقة التبادؿ كالت
 

ك بالككادر البشرية, سكاء حدثت معيـ أنساف باإل ساسان أمكانيات اإل أ: تبداإلمكانياتتحميل  .رابعاً 
ة التي تتيح القكاعد الرئيس أحدلمكانيات ىي الذيف سيتكلكف ميمة التعامؿ معيا, كاإل أكاألزمة 

مكانيات حجـ الفرص المتاحة كالمعركفة في الكقت اإلاألزمة, كيدخؿ ضمف  ىالتغمب عم
قيمي كاالجتماعي, كانتياز المقكمات السائحة لمتعامؿ استغالؿ النسيج ال إمكانية ل, كمدلزمك األ

 مع األزمة . 
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ىى مف االختالؼ  صانعة األزمة يعني مزيدان  لكالقك  ,ف تحميؿ الخصـإ: تحميل الخصم .خامساً 
مف االعتقاد بفرص نجاح تنفيذ السيناريك الذم سيتـ اختياره لمتعامؿ  كالمعرفة, كىك يعني مزيدان 
حداث إفي  كمنتجان  كالتكجيو, كيصبح فعاالن  ,كالسيطرة ,كالتحكـ ,مع ىذا الخصـ, كاالنتشار

فقاد ,االىتزازات  ( .217: 1995الخصـ قكاعده التي يرتكز عمييا )الخضرم,  كا 
 

  :عالم األزماتإ
 

ة رئيس أداةعالـ د اإلع  كليات دراسة األزمات, حيث يي أفي  ميمةن  مي مكانةن عالالبعد اإل احتل
الخارجي , كقد اىتمت  لالمستك  ىعم أكالمستكم الداخمي  ىدكات األزمة, سكاء عمأكفعالة مف 

 إدارةجيزتو في أك  ,عالـاألزمة, بدراسة دكر اإل إدارةعالمي في الدراسات التي تناكلت البعد اإل
زمات محددة ذات طبيعة اخمية, كتحديد مالمح ىذا الدكر مف خالؿ التعرض ألاألزمات الد
زمات, عالمية لألاإل دارةطار نظرم لمفيكـ اإلإيعرؼ بدراسة الحالة, ككذلؾ كضع  امختمفة فيم

أم  ؛األزمات الدكلية إدارةعالمي في الدكر اإل ىخر مف الدراسات بالتركيز عمآكما اىتـ جانب 
(, ترجع البداية 81: 1994طراؼ الفاعمة فييا)مصطفى, كتتعدد األ ,ثارىاأتمؾ التي تتسمع 

 الستينيات إلىكالككارث  ,ثناء األزماتأكاإلعالـ  ,االتصاؿدكار كظائؼ أالعممية الجادة لدراسة 
سائؿ التحذير ك ذاعة في نقؿ ىمية دكر اإلأ إلىكائؿ يف, فقد تنبو الباحثكف األعشرةمف القرف ال
غمب ىذه أعممية التحذير كتصميـ رسائؿ التحذير, لكف  ىكركزت البحكث عم عف الككارث,

كما بعد انفجار  ,البحكث لـ تيتـ بمجمؿ عمميات االتصاؿ الجماىيرم خاصة في مرحمة ما قبؿ
 (.marra, 1998: 461كارثة ) أكاألزمة 

 

األزمة عنصر كاحتكاء  ,إدارةفي  اإلعالـف الدكر الذم تمارسو كسائؿ إالباحثكف  واعتبر
يؤخذ في عيف االعتبار عند كضع الخطط  ساسيان أ األزمات عنصران  إدارةميـ يجعؿ مف 

ف الكثير مف الدراسات التي تناكلت أل ؛المختمفة داخؿ المنظمة اإلداراتكالتنسيقية بيف  ,التنظيمية
ثناء أعالـ إلىمية الدكر الذم تمارسو كسائؿ اأظيرت أاألزمات الداخمية  إدارةعالـ في دكر اإل

 كإحدلعالـ كسائؿ اإل ىدارتيا عمإية مف األزمات تعتمد في عف ىذه النك إكبعد األزمات, بؿ 
خر مف الدراسات أ(, كتناكؿ جانب kerchiner, 2002: 1مكاجية األزمة ) إستراتيجيةمككنات 
لدراسات كضحت اأثناء األزمات, حيث أكالمعمكمات  ,مداد الجميكر بالبياناتإعالـ في دكر اإل

عالـ, كاكتساب المعمكمات عف األزمات, يجابية بيف التعرض لكسائؿ اإلإ ارتباطيوكجكد عالقة 
 سباب منيا :أوذلك لعدة 

 اإلعالـعالمي الكبير الذم تحصؿ عميو األزمة مف قبؿ كسائؿ التركيز اإل . 
  في حالة غمكض بعض القضايا في األزمات . اإلعالـكسائؿ  ىعم األفراداعتماد 
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ىى  ( .221: 1999ىمية لبعض األزمات )العنابي, تكافر عنصر األ 
بعض  إدارةعالمية في خبار اإلسمبيات األ ىكانت بعض الدراسات قد ركزت عم نا  و 

شار أخر مف الدراسات آ ف جانبان إف ؛عدـ شمكليا أكالمعمكمات  إلى االفتقاراألزمات مف زاكية 
عاتؽ  ىتقع عم مسؤكليةدالء بالمعمكمات, كىي إلكالتسرع في ا ,ىمية التمييز بيف السرعةأ إلى

 أمعالـ الر إسرعة  ىنو مقابؿ الحرص عمإثناء حدكث األزمات كالككارث, حيث أعالـ كسائؿ اإل
عالـ ف غياب اإلأفانو ينبغي تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة دكف تسرع , كما  ؛العاـ بما حدث

 خباريان إداث منعزلة تجرم عممية تغطيتيا حأفاألزمة ليست مجمكعة  ؛المجتمع ككؿ ىيؤثر عم
متعددة كىي ال تحدث في فراغ, بؿ  بعادان أك  ان كيضـ جكانب ,نيا تركيب معقد كمتشابؾإفقط, بؿ 

 كتحدث ضمف سياؽ معيف . ,ىي نتاج ظركفيا
 

ف الطابع التحميمي الفكرم إف ؛خبارمىذا الطابع اإل إلىكانت األزمة في بدايتيا تحتاج  نا  و 
فالمكاطف الذم يعيش فترة األزمة يتعرض لكـ ىائؿ مف  ؛مكب في المرحمة الثانيةىك المط

تشكش  أكجيؿ المكاطف  لالمعمكمات مف مصادر مختمفة كمتنكعة, كفي مراحؿ سابقة كاف يعز 
كثرة المعمكمات التي يتمقاىا . لذلؾ  إلى لصبح  يعز أف فقد اآل أماقمة المعمكمات,  إلىذىنو 

  ما يحدث كلكنو ال يفيـ, كال يستكعب ىعم يؿ مف المعمكمات يجعمو مطمعان غرؽ المكاطف في س
بعاد المختمفة لألزمة التفسيرية لأل التحميميةكالمعالجة  .كال يدرؾ بعمؽ كشمكلية حقيقة ما يحدث

تشمؿ التغطية بمضمكف يشجع معرفة المكاطف باألزمة, كبعمؽ فيمو ليا, كيحشد حكؿ ىذه 
بعاد المختمفة لمصراع, كىذا يزيد الفيـ كتصبح كاسعة, كميمتو معنية باألالتغطية قكم كشرائح 

مسبقا  وكفارضة عميو نفسيا بقكة كقت األزمة, كال تعمم ,عالـ ساعية كراء المكاطفكسائؿ اإل
بعض . ك (11: 1999ماكف العمؿ كالبيت كغيره)الحمالكم, أة في أبقدكميا, بؿ ستظير فج

أم العاـ الداخمي يتطمب التعامؿ معيا بحرص, كىناؾ بعض ثير في الر أاألزمات ذات الت
عالـ كقت ف تمعبو كسائؿ اإلأالدراسات التي اىتمت برصد سمات عامة لمدكر الذم يجب 

كبعض العناصر العامة  ,كتطكرات األزمة ,ألحداثخبارية األزمات, بحيث تشمؿ التغيرات اإل
, ومن كتكعية الرأم العاـ بكيفية التعامؿ معيا ,ىاثار أكاحتكاء  ,بعاد األزمةأفيـ  ىالتي تساعد عم
 ( : banks , 1996: 154)ىذه العناصر

كتطكراتيا  ,بعاد األزمةأفيـ  ىفكرية نقؿ الحدث مف مكقعو بالعمؽ كالشمكؿ الذم يساعد عم -
 ثارىا المختمفة .أك 
 . كتطكراتيا ,خبارية عف األزمةكالتحميالت كالتعميقات اإل ,االىتماـ بالتقارير -
بعادىا أك  ,سباب األزمةأ يفسراالىتماـ بالمادة الكثائقية المصاحبة لمتغطية التمفزيكنية بما  -

 كتحديد كيفية التعامؿ معيا .
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ىى ىي الرابطة بيف  اإلعالـخفائيا, بحيث تككف كسائؿ إك أحجب المعمكمات  أالبعد عف مبد -
 العاـ . أمكبيف الر  كمسئكلييا ,صانعي القرار في األزمة

كالشخصيات  ,كالمسئكليف ,جراء الحكارات مع الشيكدا  ك  ,حداثماـ بالكصكؿ لمكاقع األاالىت -
م العاـ أكمساعدة الر  بعضيابالرسمية, ككذلؾ الخبراء  كالسياسييف كالمفكريف لربط المعمكمات 

 م تجاه األزمة .أتككيف ر  ىعم
 إلىجذب الجميكر تحديد كسائؿ العرض بالنسبة لمتمفزيكف, كاالىتماـ بالمادة المصكرة ل -

الدكلية كقت  اإلعالـلممنافسة الشديدة مف جانب كسائؿ  التغطية  التمفزيكنية الكطنية, نظران 
 ( .benoit, 1999: 77األزمات)

 

 :بعاد المختمفة لألزمة عالم باألاىتمام اإل
 

اسة , كدر حديثان  األزمات ال يزاؿ اتجاىان  إدارةف عمـ إف ؛ف حدكث األزمات قديـأالرغـ  ىعم
 اإلخبارية, كبالتحديد التغطية عالمي تشكمت مالمحيا في فترة قريبة جدان األزمات مف المنظكر اإل

عالمية إلا دارةزمات ذات الصبغة السياسية كالعسكرية, حيث ركزت الدراسات التي تناكلت اإللأل
زمات كاأل ,رىابكاإل ,كحكادث العنؼ ,األزمات السياسية كالصراعات العرقية ىزمات عملأل

دارتيا بعيدة مف مجاؿ ا  ف األزمة ك أ دارةعمماء اإل كيعتبر. األىميةالسياسية الداخمية كالحركب 
دارية العالقات الدكلية, كلكف معظـ الدراسات العربية اىتمت بمكضكع األزمات مف النكاحي اإل

 االىتماـقؿ القميؿ, كمع تزايد أ إالمنية, كال تخصص لمجكانب االتصالية كاأل كاالقتصادية
عالمي ىمية  البعد اإلأفقد كثرت البحكث كالنظريات, حيث تزايدت  ؛عالـ في ظؿ األزماتباإل

ثناء أكالمعمكمات  ,مداد الجميكر بالبياناتإعالـ في جيزة اإلأمف خالؿ الدكر الذم تقـك بو 
تكجيو اىتماـ ثر في كبر األأزمات كاف ليا عالمية لألف التغطية اإلأثبتت الدراسات أاألزمة كقد 

عف  فضالن  ,زمات التحكؿ االجتماعي كاالقتصادمأكالسيما  ,المجتمع الدكلي لبعض األزمات
كالتصفيات العرقية, كلعؿ الحدث الذم جعؿ العديد  ,كالحركب ,األزمات الناجمة عف الصراعات

أزمة  الخميج الثانية التي مثمت حربكاألزمة ىك  ,عالـعالمييف يبحثكف في مكضكع اإلمف اإل
  (.130: 1994كلمعالـ كمو )مصطفى,  ,خطيرة في العالـ العربي

 

 :عالم كعامل مؤثر في األزمةاإل
 

 : ومنياالعديد مف الميمات في األزمة  إلىف يؤدم أعالـ ممكف اإل
م العاـ أالر  ىثير عمأتشكيؿ الت يضان أطراؼ المعنية ك كاأل ,م العاـأتكضيح تطكرات المكقؼ لمر  -

 كتكجييو .
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ىى كزيادة حدتيا, كفي نفس الكقت  ,كتصاعدىا ,عالـ لو دكر في األزمة مف حيث نشكئيااإل -
مجرد قضية ركتينية عادية, ال ترتقي لمستكم  إلىكتحكيميا  ,خمادىاإ إلىف يؤدم أيمكف 
  .األزمة

ذاكمتابعة تطكراتيا,  ,خبار األزمةأثناء األزمات لسماع أفراد مف الميـ حاجة األ -  لـ تمبً  كا 
_  تنجر  حيانان أفسكؼ تترؾ المساحة لمشائعات كالتي _  ؛عالمية ىذه االحتياجاتمة اإلالمنظ

 ( .mcleod, 1991: 85تدقيؽ ) أكدكف فحص  اإلعالمية األجيزةكرائيا بعض 
 

 : اإلعالميمراحل األزمة والدور 
  وىي : ,زمات بثالث مراحلعالمي لأل يمر التناول اإل

 

 ,عالـ رغبة الجماىير في المزيد مف المعرفةزمة يكاكب اإل: في بداية األنشر المعمومات -1
 بعادىا .أثارىا ك آكاستجالء المكقؼ عف األزمة ذاتيا ك 

في ىذه المرحمة بتحميؿ عناصر األزمة,  اإلعالـف تقـك كسائؿ أ: أم تفسير المعمومات -2
 ىعالـ عماإل كىنا تساعد كسائؿ ,مماثمة لخر أزمات أكمقارنتيا ب ,سبابياأكالبحث في جذكرىا ك 

 راء الخبراء .آك أك تحميالت أيضاحية إكتكضيحيا سكاء مف مكاد  ,استجالء الحقائؽ
كىي مرحمة ما بعد األزمة كانحسارىا, بحيث ال يتكقؼ دكر كسائؿ  :المرحمة الوقائية -3
عالمي الدكر اإل ىف يتخطأكالتعامؿ مع عناصرىا, بؿ يجب  ,مجرد تفسير األزمة ىعالـ عماإل

زمات مشابية, كىذا أسمكب التعامؿ مع أك  ,عالـ لمجماىير طرؽ الكقايةعد لتقديـ كسائؿ اإلىذا الب
 إستراتيجيةكيمتـز بعناصر  ,عالمي يستطيع التعامؿ مع األزمةإما يؤكد ضركرة كجكد فريؽ 

 ىمف الداخمي, مع الحرص عمكاأل ,المصالح الحيكية فمحكمة يتصدرىا مبدأ الدفاع ع مةفاع
 ( .45: 1999)خضكر, عالـاإلمصداقية 

 

 :عالم في األزمة معطيات اإل
 

تزايد  إلىتؤدم  –بغض النظر عف طبيعتيا كحجميا  –ف ظركؼ كؿ أزمة أالمؤكد  من
 : اآلتيةنجاز الميام إوخاصة ما يتعمق ب, اإلعالـىمية الدكر الكسيط الذم تقكـ بو كسائط أ
تخفيؼ التكتر ك ناء الكفاؽ االجتماعي, بك  ,حداثاأل كمغزل ,ىميةأتقديـ المعمكمات, شرح  -1

  .كالقمؽ
, كخاصة ما يتعمؽ اإلعالـدكار كسائؿ أكمساندة  ,دعـ إلىف األزمة تؤدم أ لىناؾ مف ير  -2
كقيكد  ,ف ظركؼ األزمة, كما تفرضو مف تدخالتأ لر ي فء الكفاؽ كتخفيؼ التكتر, كىناؾ مببنا
ما يتعمؽ بتقديـ المعمكمات, كشرح عالـ, كخاصة تحجيـ دكر اإل إلىجراءات سكؼ تؤدم ا  ك 
 مف .األ ىيتيا , بذريعة السرية كالحفاظ عمىمأحداث ك األ
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ىى ,  اإلعالـ, كبالمقابؿ تجذب اىتماـ الرأم العاـ بكسائؿ اإلعالـتجذب األزمة اىتماـ كسائؿ  -3
 باالستخداـ المكثؼ ف ظركؼ األزمة دائمان أليا , كىذا ما يفسر حقيقة  تعرضان  أكثرالذم يصبح 

 ( .55: 1999لكسائؿ االتصاؿ)خضكر, 
 

 : اآلتيةساس المعطيات أ عمىفي مواجية األزمة  اإلعالمويتحدد دور 
ذ يتعرض الفرد إكالغزارة كحدة المنافسة  ,عالـ المعاصر بالكثافةيتميز اإل عالميالتنكع اإل -1

كثر أا, ككذلؾ كفيمي كاالطالع عمييا ,متابعتيا ىدرتو عمكثر مف مقأعالمية إالمعاصر لكسائؿ 
ذلؾ احتداـ  ىترتب عم .عالـسائؿ اإلك ف يخصصو أم فرد لمتعرض لأمف الكقت الذم يستطيع 

 أف ىمبتكرة كمتطكرة كجذابة, قادرة عمالمنافسة بيف الرسائؿ, كتزايد الجيكد المبذكلة لتقديـ رسائؿ 
 ف تؤثر .أف تصؿ, ك أتنافس, ك 

ف يبرمج تعرضو, أعة في مجاؿ االتصاؿ لمفرد كتطبيقاتو المتسار  ,التكنكلكجي تاح التطكرأ -2
 قميمي .اإل أكف يخرج مف دائرة الحصار المحمي أف  يحدد خياراتو, ك أك 
مدار  ىف تكجو رسائميا عمأقميمية كالدكلية مف المحمية كاإل لكذلؾ مكف ىذا التطكر القك  -3

لىالمكاف الذم تريد, كفي الكقت الذم تريد,  إلىالساعة,  تريد, كبغض النظر  الجميكر التي كا 
 (. banks , 1996: 154ة )نيتشريعات قانك  أك ,اعتبارات سياديةأك  ,عف أيو حدكد جغرافية

 

 :سيكولوجيا األزمة 
 

 كضع استثنائي معقد, يتسع ليطاؿ جكانب الحياة كافة, يترؾ ىذا الكضع مناخان  األزمة
 : اآلتيةيتميز بالسمات سيككلكجيا 

حالة انقطاع في سياؽ  –كجس كالقمؽ, تمثؿ األزمة بمعنى ما اإلحساس بنكع معيف مف الت .1
تشد االنتباه, كتستدعي استجابات كردكد فعؿ, كتبرز أثناء األزمة الحاجة لمشعكر  -مستمر
 . كالطمأنينةكاألمف 

آفاؽ التطكر تبرز أثناء ك  ,الحاجة إلى المعرفة. ما الذم حدث؟ كلماذا حدث؟ كما األسباب؟ .2
 إلعالمية المعرفية كالفكرية .مة الحاجات األز ا
الحاجة إلى الشعكر بالثقة بالذات تتزايد الشككؾ أثناء األزمات اإلعالمية الشعكر بالثقة,  .3

 كبالمقدرة الذاتية .
مة مقاكمة الناس لمتأثر بأية أقكاؿ أك مكاقؼ أك رسائؿ إعالمية خارجية, ز تضعؼ أثناء األ .4

 كقابمية لالختراؽ . ,, كأكثر عرضةن كيككف الفرد أكثر طمبان, كأكثر استعدادان 
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ىى كالمكاقؼ في حياة الفرد  ,كاألفكار ,كالمعمكمات ,تستدعي األزمة حدان مف استنفار المعارؼ .5
المختمفة الداخمية كالخارجية, كما  اإلعالـكالمجتمع, كيتـ تخصيص كقت أكثر لمتعرض لكسائؿ 

 بالتالي االستيالؾ اإلعالمي شراىة .تصبح األزمة كتطكراتيا مكضكع األحاديث اليكمية, كيزداد 
كتفسير خصائصيا,  ,كتقكـ بنشرىا كالتعميؽ عمييا ,المعمكمات التي تقدميا كسائؿ اإلعالـف

تؤدم إلى زيادة قدرة األفراد عمى إدراؾ خطكرة ىذه األحداث عمى الفرد كالمجتمع, باعتبار أف 
كأساسيان في تككيف االتجاىات )خالؼ,  ,ان المعمكمات التي تقدميا كسائؿ اإلعالـ تمارس دكران ميم

1999 :422). 
 

 األزمة يحقق ما يمي : إدارةفالبعد اإلعالمي في 
 

عالـ ىي المفتاح الذم يربط بيف الجيات الرسمية التي تصدر التحذير مف األزمة كسائؿ اإل .1
 كالجميكر .

عالـ كمكضكعو اإل ,آنية إفكؿ لمتعامؿ مع األزمة , عالـ المعاصر خط التماس األيشكؿ اإل .2
لمتعاطي مع األزمة منذ مراحميا المبكرة  كثر تأىيالن كتنكعو تجعؿ الفعالية األ ,كمركنتو ,كدكريتو

زمف  إلىتحتاج  –كالتي بحكـ طبيعتيا  –المسرحية  أكالكتاب  أكبعكس البحث  كذلؾ. جدان 
 ( .chisson,1995: 7طكؿ لمتعرض لألزمة كمعالجتيا )أ
عاصر الشاشة العريضة التي تظير عمييا, كتتضح كتتكشؼ مختمؼ عالـ المصبح اإلأ .3

كاليكامش  ,كتعمؽ الركابط ,الصراعات كاألزمات في المجاالت كافة. ىذا ما يفسر تعدد كتكسع
عالـ المعاصر صبحت  اىتمامات اإلأكالعمكـ كالمجاالت المختمفة. ك  ,عالـالمشتركة بيف اإل
, يتسع كمنتشران  عامان  االت الحياة كافة, كلتصبح خطابان خذت تتسع لتشمؿ مجأعامة كمتنكعة, ك 

كالدكلي . كفي ضكء ذلؾ يمكف فيـ انجذاب  ,قميميإلليشمؿ المجتمع كافة, كالرأم العاـ ا
لتشخيص كاقعيا, كلمعالجة  اإلعالميةكاندفاعيا صكب الساحة  األخرلالفعاليات  كالمجاالت 

 ( . 71: 1999ا )خضكر, ثيرىا, كمخاطبة جماىيرىأمكرىا, كتقكية تأ
دكات أكثر مف مجرد أفيي ليست  ؛التي تحدد ممكيتيا لبالقك  عالـ المعاصر التحامان إليزداد ا .4
ساليب ىذه الخدمة, كالحرفية أشكاؿ ك أنظمة القائمة, كالمتغير الكحيد ىك جيزة مكرسة لخدمة األأك 
المطمكب خدمة مصالحيا,  لك عالمية المستخدمة, كالمياـ كالكظائؼ المطمكب تحقيقيا, كالقاإل

 عالـ .ئؿ اإلاتيا في التعامؿ مع كسءتي مف كفاأككفاءة أم مؤسسة لمتعامؿ مع األزمة, ت
 :معالجة األزمة 

 عالمية لألزمة :ثمة نكعاف مف المعالجات اإل
كالمعالجة السطحية, كالتي  ,التيكيؿ إلى: ىي التي تستخدـ تغطية تميؿ  معالجة مثيرة -1

لى ,التضميؿ إلىا باألزمة بانتياء الحدث, كىي معالجة مبتكرة, كتؤدم ينتيي اىتمامي تشكيو  كا 
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 أك األنظمةرأم الجميكر. كتعتبر ىذه المعالجة استجابة لما تفرضو اعتبارات السمطة في بعض ىى
 الكظائؼ التسكيقية . ىكسائؿ تركز عم

مة, مف مكاقؼ : كىي المعالجة التي تتعرض لمجكانب المختمفة لألز  معالجة متكاممة -2
فاؽ, كتتسـ ىذه المعالجة بالعمؽ كالسياؽ, كالتطكرات, كاآل ,سبابكاأل ,طراؼ المعنيةاأل

عالـ عالـ الغربية. كيترؾ اإلكالشمكلية التي تحتـر مكضكعيا, كىذا ما تستخدمو كسائؿ اإل
سموبين حد األأجؿ تحقيؽ ذلؾ أعالـ الغربي المنظـ, كيستخدـ مف العربي جميكره يكاجو ىذا اإل

 : اآلتيين
كالمكثقة, كالنمط  ,الصحيحةساس تقديـ المعمكمات أ ى: كىك الذم يقكـ عم النمط العقمي . أ

شراؾ الجميكر المتمقي . كاالنطالؽ إساس تقديـ المعمكمات مع محاكلة أ ىالنقدم الذم يقـك عم
ر, تيدؼ كربط المعالجة بمصالح كاىتمامات الجماىي ,الكاقعي لكعي الجماىير لمف المستك 

ككعي عميؽ باألزمة مف خالؿ المعرفة العممية  ,تككيف مكقؼ متكامؿ إلىالتغطية المتكاممة 
 المكقؼ . يفالسميمة لمعطيات األزمة, كذلؾ يحاكؿ ىذا النكع مف التغطية تكك 

كالشمكؿ لمختمؼ  ,كاالتساؽ ,عطاء صكرة كاممة تتسـ بالكضكحإ: كىي  الصورة الكاممة . ب
فاؽ تطكرىا, كىي تراعي في ذلؾ آكسياؽ األزمة, ككذلؾ تقديـ  ترابطدـ جكانب األزمة, كتق

 ىكمعركفة, كالتركيز عم ,عالمية مؤىمةإككادر  ىالمستكيات المختمفة لمجميكر, كاالعتماد عم
 (120: 1994)مصطفى,  اآلتية:وتحاول ىذه التغطية تجنب المخاطر بعاد المحمية لألزمة. األ
 . األزمة إلىحادية النظر أ -1
 التغطية الجزئية . ىمع االقتصار -2
 بعاد الخارجية كالعكس .االىتماـ باأل -3

 

 ىميا :أكما تواجو التغطية مصاعب عامة من 
 عدـ كضكح األزمة, كقمة المصادر المؤقتة كالدائمة المتجددة, كالدكر السمبي لمكسائؿ . -1
 طراؼ المختمفة المعنية باألزمة .غياب التنسيؽ بيف األ -2

طريؽ المعالجة   عمىعالمية  تؤثر في دكرىا إىذا النكع مف التغطية مصاعب مينية  كيكاجو
 برز ىذه المصاعب :أو 
 كالجيات المشرفة . ,عالمية المحددة مف جانب دكائر صنع القرارنكعية السياسة اإل -1
  ., كالصحفييف المشاركيف في التغطية, كانعداـ الكفاءةلإلعالمييفالمستكم العممي كالميني  -2
التابعة  عالمية, كخصكصان عالمييف, كخضكعيـ لمبيركقراطية اإلداء الميني لإلتخمؼ األ -3

 لمدكائر الرسمية .



 

 

54 
 

  الثانيالثانيىىالفصلالفصل

  المعرفيالمعرفيىىاإلطاراإلطار

ىى الخطط المحددة لمتابعة  إلىلية التعامؿ مع األزمة ترجع بشكؿ كبير ؤك مس أفمف المؤكد  -4
 كمكاجية األزمات . ,كتغطية

 

 :األزمة صناعة
 

نماك  ذاتي, تفاعؿ كليدة فقط ليست األزمة  كصناعة .صناعتيا يمكف عممية ىي أيضان  ا 
 األزمة لتفجير المناسبة كالظركؼ ,الفكرم المناخ خمؽ تتكلى عممية ألساليب تخضع األزمة

 فف األزمات كصناعة.لذلؾ كالمحفزة كالمؤيدة الدافعة كالكسائؿ األدكات كافة كتعبئة المفتعمة,
خضاعيـ اآلخريف, عمى لمسيطرة مستحدث  .ـكابتزازى كا 

 

 توضيحيا يمكن التي والمراحل ,األىداف محدد زمني برنامج طريق عن األزمات افتعال ويتم
 :يمي فيما

 

  :األزمة لميالد اإلعداد مرحمة -١
 

 األزمكم المسرح تييئة عمى تقـك ألنيا نظران  لألزمة, التمييد مرحمة البعض عمييا ويطمق
يجاد األزمة, الفتعاؿ حاطتيا اإلدارم, الكياف في بؤرتيا كزرع كا   نمكىا تكفؿ التي كالبيئة بالمناخ كا 

 (58: 2003) أحمد, :يمي ما المرحمة ىذه في تتم التي التنفيذية الخطوات وأىم .كتصاعدىا
 ركيدان  ركيدان  كدفعو تكازنو, إلفقاده كحمفائو ,اإلدارم الكياف عمى االتصالية الضغكط استخداـ 

 لسيككلكجية متأنية دراسة عمى القائمة الفعؿ كردكد ,الفعؿ حسابات خالؿ كمف الياكية, حافة إلى
 .فيو األزمة إحداث المزمع اإلدارم الكياف في القرار متخذ
 طالؽ اإلدارم الكياف عمى القائميف حقيقة تشكيو  جزئية, حقائؽ عمى المبنية الشائعات كا 

 عمى خطر كأنيـ د,كالرشا األىمية فاقدك أنيـ عمى كتصكيرىـ لمشائعات, المدعمة كاألكاذيب
 .كالشعكب الدكلي المجتمع عمى خطركف مجرمكف أنيـ أك كاالستقرار, األمف

 المكثؼ  اإلعالـ خالؿ مف سكاء اإلدارم, الكياف ضد عنيؼ تدخؿ ألم المؤيديف كسب
 خالؿ أك مف كاالرتباطات, المصالح شبكة خالؿ مف أك ممتاز, بشكؿ رسائمو كالمعدة المصاغة
 . جميعان  ىي أك الحقيقية, أك المغمكطة المعمكمات تسريب
 :األزمة وتصعيد إنماء مرحمة  2-

 

 القكل كؿ كحشد األزمكم, لمضغط كالمكثفة ,الفاعمة التعبئة مرحمة البعض عمييا ويطمق
 ككضعو الكياف ىذا اصطياد يتـ حيث العنيفة, باألزمات نيمو المستيدؼ اإلدارم المعادية لمكياف

 .التكتيكات مف متكاممة مجمكعة الؿخ كمف ,األزمةفخ  في
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ىى  كفقان  البعض, بعضيا مع متكامؿ شكؿ في أك بدائؿ, شكؿ في خدـستت قد تكتيكات وىي
 كبشكؿ خبيث, مخطط بشكؿ كحمو كاستنزافو, باألزمات, نيمو المستيدؼ اإلدارم الكياف لحجـ

 (18: 2004لرحمف, )عبد ا :ىي خطيرة تكتيكات ثالثة بمكجب التصعيد كيتـ ,متناـو  متصاعد
 

 · :الرأسي التصعيد تكتيك . أ
 في تكاجدىا كتكثيؼ كقكتيا, قدرتيا كزيادة ,األزمة صنع لقكل المباشر الدفع عمى تقـك وىي
 كلعدـ ,األزمة صنع لقكل الكاسح التفكؽ لتأكيد متعاظـ سريع بشكؿ ك األزمنة, صنع منطقة
 لقكل الضاغطة لمقكة العمني الصريح يديدلمت كالرضكخ األنفاس, التقاط مف اآلخر الطرؼ تمكيف
 .الكقت مع ذاتيان  كنمكىا كزيادتيا األزمة, صنع
 

 · :األفقي التصعيد تكتيك . ب
 كانضماميـ األزمة, صنع لقكل كالمؤيديف ,كالحمفاء ,األصدقاء مف مزيد كسب عمى ويقوم
جديدة  جاالتم لتشمؿ المكاجية نطاؽ كتكسيع كاتساع األزمكم, الضغط زيادة عممية ليا في
 كتيدـ دعائمو كتقكض لديو, األزمة صنع تـ الذم اإلدارم الكياف جديدة كأبعادان  جديدة, كمناطؽ
 كصعبة. معقدة عممية األزمة مكاجية عممية مف تجعؿك  كبنيانو , أركانو
 

 · :المتراكم الدائري التصعيد كتيكج. ت
 

 بشكؿ األزمات صناعة في دـتستخ التي الخاصة الطبيعة ذات التكتيكات مف النكع وىذا
رباؾ األزمكم, الضغط فعاؿ لزيادة لألزمة  التصعيد يتـ حيث .شديدان  إرباكان  األخر الطرؼ كا 

 التصعيد يتـ حيث كامؿ . بشكؿ كالتصعيد مرحميان, كالتخفيؼ كالكسائؿ, األدكات باستخداـ كافة
 .كىكذا أخرل, التصعيد مرة يتـ التجميد كبعد تجميد, مرحمة يعقبيا لفترة كمتناـو  متكامؿ بشكؿ

 ,إرىاؽ يتـ خالليا مف التي الخاصة, الطبيعة ذات الدكلية األزمات في الطريقة ىذه كتستخدـ
رباؾ فقاده الثقة ,عناصره كضعضعة ىيكمو, كتخكيخ باألزمة, نيمو المستيدؼ اإلدارم الكياف كا   كا 
 ىذا الكياف أفراد يدفع كبشكؿ ,حباطكاإل ,كاليأس التفسخ مف حالة إحداث ىذا كؿ كفكؽ. بقيادتو
 في تحت األرض أك السطح, تحت الكامنة المعارضة بالقكل كتدفع ىكجاء, طائشة أعماؿ إلى

 ثـ كمف ىذا الكياف, في الخمؿ الستثمار كمؤثر ,سريع بشكؿ كالتحرؾ العمني, الظيكر إلى الخفاء
جبار ,نطاقو كتكسيع الخمؿ ىذا زيادة  تطالب بالمطالب التي كالتسميـ ,التقيقر عمى الخصـ كا 
 . (95: 2007)العمرم,  كامؿ بشكؿ ليا كاالستجابة بيا,

 

نماء تصعيد عممية فإف ؛كاف ما اً وأي   الحساب  ضكء كفي بعناية, تدرس أف يجب األزمة كا 
ىذه  في كمتقابؿ مماثؿ بتصعيد الخصـ قياـ احتماالت إطار في خاصة ليا, المتكقع الختامي
 .العممية
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ىى  :والحادة العنيفة المواجية مرحمة -3
 

 فيو األزمة صنع المطمكب كالكياف لالزمة, المنشئ الكياف بيف التصادمية المرحمة تمؾ وىي
 :يمي ما المرحمة ىذه لنجاح ويشترط .لو أك

 

 أف كعمى ,باألزمات استنزافو أك تحطيمو المراد الخصـ لمكياف المناسب غير التكقيت اختيار 
 .األزمة الفتعاؿ المناسب الكقت لمحظةا ذات في يمثؿ
 عمى أك األحداث عمى السيطرة يستطيع ال فيو كالذم لمخصـ, المناسب غير المكاف اختيار 

 .عمييا كالسيطرة ,األحداث تكجيو عمى القدرة فيو لنا كيككف تداعياتيا,
 أك تصاديان,اق المجاؿ ىذا كاف سكاء فيو, األزمة إلحداث لمخصـ المناسب غير المجاؿ اختيار 

دارةك  ,الفعؿ قكل تحريؾ عمى القدرة فيو نممؾ كالذم الخ, ...ثقافيان  أك اجتماعيا, أك سياسيان,  ا 
 . (149: 2004)محمد,  األزمة

 

 :لمخصم اإلداري الكيان عمى السيطرة مرحمة -٤
 

 في الحكـ عمى قدرتو كعدـ الخصـ, لدل الكزف انعداـ حالة مف االستفادة مرحمة وىي
 يمكف بو كالمحيطة لديو, زرعيا تـ التي العناصر خالؿ مف ثـ كمف لالستيكاء, كتعرضو ر,األمك 

 عف تخميو نفسو الكقت كفي الذاتية, الرؤية عمى القدرة إفقاده ثـ كمف المطمكب, بالشكؿ تكجييو
 بؿ معنا, تتناسب جديدة بأىداؼ األىداؼ ىذه كاستبداؿ إلييا, يتجو كاف التي األصمية أىدافو

 باىظة تكاليؼ يتحمؿ لـ ما عنيا, الخركج أك منيا, الفكاؾ عميو يصعب تبعية بعالقات ربطوك 
 .ثمنيا دفع عمى يقدر ال

 

 :األوضاع تيدئة مرحمة -٥
 

عادة األزمكم, الضغط تخفيض فييا يتـ التي المرحمة وىي  الطبيعية, حالتيا إلى األكضاع كا 
 األزمكم, الضغط عمى القائـ التكتر حدة مف كالتخفيؼ الطبيعي, التعايش أساليب كاستخداـ
 الرفض لقكل امتصاص بمثابة تككف كالتي الثاني, الطرؼ مطالب لبعض اليامشية كاالستجابة
 عميو, لمسيطرة المؤيدة لمقكل كاممة الفرصة إعطاء نفسو الكقت كفي لديو, الداخمية كاالستثارة
حكاـ  غضب كؿ امتصاص في الكاممة حكمةال استخداـ ذاتو الكقت كفي و,يتكجي عممية كا 

 مخططة إعالمية حممة إطار كفي كالمكاليف, المعتدليف كالفكر الرأم بقادة كاالستعانة جماىيرم,
 المناسب بالشكؿ تكييفيا تـ أف بعد الطبيعية, حالتيا إلى األمكر إعادة يتـ ,جيدان  كمدركسة

 . (85: 2005)أبك شامة,  المدل البعيدة لممصالح كاألىداؼ
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ىى   :اآلخر الطرف وابتزاز سمب مرحمة -٦
 

 الخصـ حمب فييا يتـ كالتي كالمغانـ, ,كالغنائـ ,المكاسب جني مرحمة البعض عمييا ويطمق
 التي المثمرة الجيكد نتائج حصد المرحمة ىذه في يتـ كبالتالي تمامان, الحمكب البقرة تحمب كما
 (15: 2003)الخضيرم,  :ىما جانبين ةعاد المكاسب جني كيتخذ السابقة, المراحؿ في تمت

 

 تيديد شأنو مف عمؿ بأم القياـ عف االمتناع عمى اآلخر الطرؼ إجبار في :سمبي جانب-
 .مصالحنا

 .مكاسبنا مصالحنا تقكية شأنو مف معيف بعمؿ بالقياـ اآلخر الطرؼ إقناع في :إيجابي جانب-
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 ىى
 
 
 
 :انرابعادلبحج 

 يىويى 30ادلصريت بعد  األزمت
 
 

 .المصرية  2013يونيو  30 أزمة
 .والتحضير ,الخمفية
 . األزمةأسباب 
 .المصرية األزمة تواجو التي التحديات

 .يونيو 30موقف فمسطين من األزمة المصرية 
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ىى  المصرية : 2013يونيو  30 أزمة
 

كحركات  ,في محافظات عدة, نظمتيا أحزاب مصرفي  2013يكنيك  30مظاىرات  جرت
تكقيت المظاىرات كاف محددنا مسبقنا منذ أسابيع. طالب  .محمد مرسي /معارضة لمرئيس

يكليك,  3, الذم أمضى عامنا كاحدنا في الحكـ. في يكـ محمد مرسي /الرئيس المتظاىركف برحيؿ
كقتيا إنياء حكـ محمد مرسي, كتسميـ السمطة  عبد الفتاح السيسي /الفريؽ أكؿأعمف كزير الدفاع 

 المشيرالذم رقى السيسي إلى رتبة  لي منصكرعد /, المستشارالمحكمة الدستكرية العميالرئيس 
 .بعد ثمانية أشير

 

اإلخكاف كأحرقت مكاتب لجماعة  ,كجرحى اليكـ األكؿ مف التظاىرات كقع قتمى في
الشتباكات عند مقر اإلخكاف في المقطـ لفي اليكـ التالي   بالقاىرة. المقطـ, كمقرىا في المسمميف
قتمى, كقد جرت مظاىرات في الشير نفسو لمقكل المؤيدة لمرئيس, كحممت شعارات  10أكقعت 

 . (4: 2014)البطريؽ,  ""نبذ العنؼ" ك"الدفاع عف الشرعية
 

بياننا يميؿ القكل  لمقكات المسمحة, أصدرت القيادة العامة يكليك (1)عصر اليكـ التالي,  في
ساعة لتحمؿ أعباء الظرؼ التاريخي, كذكر البياف أنو في حاؿ لـ  (48)السياسية ميمة مدتيا 

 ,قكات المسمحة ستعمف عف خارطة مستقبؿفإف ال ؛تتحقؽ مطالب الشعب خالؿ ىذه المدة
جراءات تشرؼ عمى تنفيذىا السمفي كالدعكة  حزب النكرمف  في أعقاب ذلؾ, طالب كؿ   ,كا 

بالمكافقة عمى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة, كجاء في البياف تعبير  محمد مرسي /السمفية الرئيس
كزراء مف الحككمة  ةكفي نفس اليكـ استقاؿ خمس .عف الخشية مف عكدة الجيش لمحياة العامة

 /ضامننا مع مطالب المتظاىريف, كاستقاؿ مستشار الرئيس لمشؤكف العسكرية الفريؽالمصرية ت
في  عضكنا (30)كقدـ  ., الذم قاؿ أف منصبو كاف شرفينا كلـ يكمؼ بأم ميمةسامي عناف

محمد , ككالة األنباء الرسمية, أف كسطككالة أنباء الشرؽ األكذكرت  .مجمس الشكرل استقاالتيـ
الؼ كفي الميؿ, أصدر التح .كزير الخارجية قدـ استقالتو, كلـ تقدـ تفاصيؿ أكثر كامؿ عمرك

كالمطمؽ محاكلة "البعض استرداد  ,الكطني لدعـ الشرعية بياننا جاء فيو إعالف الرفض البات
في  كزارة الداخميةكقد أعمنت  ."الجيش لالنقضاض عمى الشرعية كاالنقالب عمى اإلرادة الشعبية

بياف ليا تضامنيا مع بياف القكات المسمحة مذكرة بأنيا تقؼ عمى مسافة كاحدة مف جميع 
ية حيث زادت القيمة كأسيـ بياف الجيش في دفع مؤشرات البكرصة المصر  .التيارات السياسية

 .مميارات جنيو عشرةالسكقية لألسيـ نحك 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%88%D9%84_%28%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%28%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%85_%28%D8%AD%D9%8A%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ىى يكليك جاء فيو أف  (2)الرئاسة المصرية بياننا في الساعات األكلى مف الثالثاء  وأصدرت
تحمؿ مف الدالالت ما يمكف "الرئاسة المصرية ترل أف بعض العبارات الكاردة في بياف الجيش 

 . (5: 2013)شرؼ, طني المركبأف يتسبب في حدكث إرباؾ لممشيد الك 
يكليك, كبعد انتياء الميمة التي منحتيا القكات المسمحة لمقكل السياسية, في  (3) فيو 

عبد  الفريؽ أكؿالتاسعة مساءن, كبعد لقاء مع قكل سياسية كدينية كشبابية, أعمف كزير الدفاع 
تكلى رئيس محمد مرسي عمى أف ي /, إنياء حكـ الرئيسحاليان  كالمشيركقتيا  الفتاح السيسي

شئكف البالد لحيف إجراء انتخابات رئاسية مبكرة, مع جممة  إدارة المحكمة الدستكرية العميا
عدد مف المحافظات ك , ميداف التحريركتبع ذلؾ البياف احتفاالت في  .إجراءات أخرل أعمف عنيا

 المصرية.
 

 الخمفية والتحضير:
 

 المجمس األعمى لمقكات المسمحةرئاسة الجميكرية بعد فترة أدار فييا  محمد مرسي تولى
يكمنا (28) الذم أعمف تنحيو عف الحكـ بعد  محمد حسني مبارؾكف البالد عقب سقكط حكـ شؤ 

 (26)في  ركة تمردحأشير عمى حكـ محمد مرسي, تأسست  عشرةمركر  كبعد .مف التظاىرات
جراء  ,, كىي حركة تجمع تكقيعات المصرييف لسحب الثقة مف محمد مرسي2013أبريؿ  كا 

مميكف تكقيع لسحب الثقة مف مرسي,  (22)انتخابات رئاسية مبكرة. أعمنت الحركة عف جمع 
كرفض  ,كقد تجاىؿ مرسي ىذه التكقيعات .يكنيك (30)كدعت ىؤالء المكقعيف لمتظاىر يكـ 

كرفضت المعارضة دعكة محمد مرسي  .ياىا بالمطالب العبثيةإ ء االنتخابات المبكرة كاصفان جراإ
كتشكيؿ لجنة لتعديؿ الدستكر كالمصالحة الكطنية, كذلؾ في خطاب امتد لساعتيف  ,لمحكار

المعارضة, كقاؿ إف خطاب محمد مرسي "عكس  جبية اإلنقاذبياف  محمد البرادعيكنصؼ. كتال 
ا عف اإلقرار بالكاقع الصعب الذم تعيشو مصر بسبب فشمو في  شؤكف البالد  إدارةعجزنا كاضحن

 كتمسكت الجبية بالدعكة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ,منذ أف تكلى منصبو قبؿ عاـ"
 . (85: 2013)كردة, 

 

 : زمةأسباب األ 
 (22)كقاـ بعزلو مف خالؿ  ,محمد مرسي /الشعب المصرم بعد سنة مف حكـ الرئيس تمرد

 : اآلتيةمميكف تكقيع لسحب الثقة منو, عمى الرغـ أنو أكؿ رئيس مصرم منتخب, لألسباب 
 (5: 2014)الفريحات, 

 

 ىي مصر, كتدناالقتصادية ف األكضاعزاد تدىكر   : تدىور الوضع االقتصادي استمرار .1
مستكل الخدمات اليكمية لممكاطنيف, كتدىكرت األجكر, كارتفعت األسعار, كزاد معدؿ التضخـ, 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%88%D9%84_%28%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%28%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
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ىى اإلستثمارت, رغـ كعد الرئيس لمشعب بتحقيؽ إنجازات في أىـ خمس قضايا يحققيا فى  كانعدمت
 أم منيا مطمقان. ؛يـك لـ يحقؽ 365يكـ, كلكف بعد  100
الضبابية في تدىكر الكضع السياسي خارجيان بسبب :  سيتدىور الوضع السيا استمرار .2

, كعدـ كجكد دكائر محددة لعالقة مصر الخارجية, كاإلساءة المصرية تكجيات السياسية الخارجية
 لدكر الجكار خاصةن سكريا كأثيكبيا. 

 

حتجاجات مف كؿ فئات الشعب المصرم زادت عدد اال : حتجاجاتواال اتاالعتصامزيادة . 3
 . في عاـ كاحد فقط احتجاجان  3817 إلىكصمت كجماعاتو  ,اـ كاحد فقط ضد الرئيسخالؿ ع

 

كقمع الرأم المعارض التي تعامؿ بيا الرئيس كجماعتو مع  :ستخدام سياسة تكميم األفواها. 4
المفكريف, كالصحفييف, كالناشطيف حيث كصمت قضايا الرأم ألعمى معدالتيا فى خالؿ سنة 

  .فالسياسييتزايد عدد المعتقميف قضية, ك  100أكثر مف 
 

 ؛مف خالؿ أساليب القمع كالجيؿ كالتخكيف المتعمد لممعارضة :اإلقصاء لممعارضة وتخوينيا. 5
سياسات عامة في الدكلة لترسيخ النظاـ ألركاف حكمو بالبالد, عف طريؽ قمع  ىفمقد تحكلت إل

األزمات التي يعيشيا المجتمع  سياسيات عقيمة تعمؽ مف يستمرار لتبناك  ,الحركات السياسية
 . المصرم الحالي

 

كأبرز مثاؿ حصار المحكمة الدستكرية العميا مف قبؿ  :التعدي عمى سمطة القضاء في مصر. 6
كمميا, كعدـ االلتفات لمطالب الشعب مف أىانة لمسمطة القضائية بإيعتبر  كالذمالرئيس  مؤيدم

نائب عاـ بطريقة غير شرعية, كتعييف نائب   كتعييف ,قالة الحككمة الفاشمة عمى مدار سنةإ
 القضاء كالشرطة . سكتسيي ,إخكاني كمحاكلة الرئيس امتالؾ كؿ السمطات

 

إصدار دستكر غير متكافؽ كطنيان مع جمكع  : زمةاالنفراد بكتابة الدستور المصري بعد األ . 7
قطاب في الشارع المصرم, ستإلفتقاد التكافؽ نيائيان, كزيادة حالة اال لالشعب المصرم, مما أد
باإلضافة إلى سف قكانيف  ؛كتزكير االستفتاء عميومميكف مصرم,  (83)ألنو ال يعبر عف تنكع 

مف  (%5)مف خالؿ مجمس شكرل باطؿ لـ ينتخبو إال اإلخكافكتشريعات مقدمة مف جماعة 
 الشعب المصرم.

 

يأس في قمكب الشعب أجمع كبت األمؿ كبعث ال :ت الدولةآومنش ,خوان لموارداحتكار اإل. 8
 .كعدـ المصداقية ,كالظمـ ,الكذبك كالصحافة,  ,عالـكاإل ,بالقضاء كاإلطاحةاالنفجار,  إلى لأد
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ىى مشركع  ىعف طريؽ المكافقة عم :اإلقميمية المياهضياع ىيبة الدولة المصرية وحقيا في . 9
باإلضافة جادة لممكقؼ, كدراسة  ,بناء السد دكف مناقشة ىضرار المترتبة عمكاأل ,سد النيضة

 .ميزلة الحكار الكطني لحؿ مشكمة سد النيضة ىإل
 ,تخاذ خطكات مممكسة لإلصالح في قطاعات الدكلةاعدـ  : حوادث وجرائم متعددة. 10

كالجرائـ  ,نتشرت الحكادثانتشار السالح حيث اكقطاع الصناعة ك  ,كخاصة في قطاع النقؿ العاـ
 ,حداث االتحاديةأك  ,حادثة أطفاؿ أسيكط :الرئيس, مثؿىماؿ خالؿ سنة مف حكـ بسبب اإل
جرائـ القتؿ بسبب ك  ,اإلخكافالمحافظات ضد جماعة  فيكاالحتجاجات  ,كبكرسعيد ,كالصعيد

 . السالح المنتشر بيف العامة 
 

 ,كالسياسية ,بالخبرات االقتصادية ستعانةااللقد تـ إقصاء الكفاءات, كعدـ  : أخونة الدولة. 11
األزمات التي كاجيت  إدارةكمشيكد ليا دكليان كمحميان في  ,ات التي ليا خبرات طكيمةكالشخصي

 الدكلة خالؿ العاـ الماضي.
 

ف المعارضيف لمنظاـ يمف خالؿ مالحقة اإلعالمي : القمع السياسي عمى اإلعالم المصري. 12
تجاىاتيا المعارضة مما النيابة العامة أك مف خالؿ قرارات غمؽ القنكات الفضائية ال ىقانكنيان إل

بكضكح, في مقابؿ إعالـ آخر يحرض جماعة  رؤيتولتعجيز اإلعالـ المصرم عمى عرض  لأد
 كالسخرية مف آراء الطرؼ اآلخر. ,في سياسة التحريض ستمراراالاإلخكاف عمى 

 

منابر لمدعكة بدعـ  ىكالمؤسسات الدينية إل ,كر العبادةتحكلت د :دمج الدين بالسياسة. 13
 لاألساسي في دعـ الجانب الديني لد, مما أفقد دكر العبادة دكرىا تقكيموأييد النظاـ بدالن مف كت

 .كالفرقة بيف أبناء الكطف الكاحد ,الفرد, كساعد عمى بث ركح الكراىية
 

فإف الباحثة ترل أف األجكاء السياسية, كالمجتمعية التي تراكمت خالؿ  ؛عمى ما سبؽ بناءً 
المصرم, أدت إلى بناء مناخ الالثقة بيف النظاـ المنتخب شعبيان, كبيف  عاـ مف حكـ الرئيس

محمد مرسي سيأتي حامالن الحمكؿ السحرية لحقبة ثالث  /الشعب المصرم الذم اعتقد أف الرئيس
 اإلقميميلمتخبط السياسي  محمد حسني مبارؾ, إضافةن  /عقكد مف الحكـ السابؽ لنظاـ الرئيس

كعدـ قدرتو عمى لعب دكر المتكازف في المنطقة, كازدياد األزمات  ,لسياسات النظاـ المنتخب
األمني, كانتشار الجريمة, يضاؼ ليذه العكامؿ حممة التحريض  كالفمتافالمجتمعية الداخمية, 

خكاف المسمميف ابؽ, كالقكل الفاعمة ضد حماية اإلالممنيجة مف أصحاب النفكذ في النظاـ الس
المضادة التي كانت تعمؿ خمؼ ستار الحالة  زمةكذلؾ قكل األكالتي كجدت نفسيا ميمشة, ك 

 العالـ بأسره, لـ تخؿي  إعجابنالت  أزمةأٌم أف البيئة المصرية التي كانت لمتك في  ,المجتمعية
كتدرؾ أىمية  ,التي تعرؼ كاإلقميمية, زمةمف تدخالت العديد مف القكل المحمية المتضررة مف األ
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لالحتالؿ الصييكني الذم أجج بؤر  , ككذلؾ الدكلية, إضافةن مصر السياسية, كالجغرافيةىى
دراكوفي مناطؽ ساخنة كسيناء ألىميتيا,  كالتكترالخالفات  بأف أم تغيير في مكازيف القكل  كا 

لصالح المجمكعات المقاكمة ليس في صالحو. كؿ ىذه العكامؿ ساىمت في تأجيج الحالة 
سي, الذم استمـ الحكـ في ظٌؿ أزمات متالحقة ضد حكـ محمد مر  زمةالمصرية, كتييئتيا لأل

كمتكالدة ال يمكف ألم نظاـ سياسي يمكف النجاح خاللو, مع المكركث الذم كرثو مف ظمـ, 
 كفساد, كقير في كؿ المنظمة الرسمية المصرية.

 

 يونيو: 30موقف فمسطين من األزمة المصرية 
 

محمد مرسى قد كاجيت  /عزكؿأطاحت بحكـ الرئيس الم التييكنيك  30 أزمةشؾ أف  ال
كتأثيرىا فى المنطقة, كدكرىا كعنصر  ,ردكد فعؿ دكلية متباينة, كذلؾ بالنظر إلى أىمية مصر

لتأميف مصالح الدكؿ الكبرل السياسية أك االقتصادية. كقد تراكحت مكاقؼ ىذه  ضركرماستقرار 
ية الدستكرية القائمة, فى عمى الشرع شعبية, أك انقالب عسكرم أزمةالقكل بيف اعتبار ما حدث 

حيف ىناؾ رأل ثالث مازاؿ يراكح بيف المكقفيف, بسبب تعقيدات كتشابكات المصالح, كذلؾ 
 (4: 2014)معالي, .نيائيالحاجة لمكقت إلصدار رأل بدعكل 

 
 

محمكد عباس كالسمطة  /عبرا الرئيس 2013يكنيك  30فقد استقبمت أحداث , فمسطين أما
الرئيس محمكد عباس برقية تينئة  إرساؿكة, كالتأكيد كىك ما تجمى في الفمسطينية, بالمبار 

كرئيس  ةنو رئيسان مؤقتان لمصر, كأدائو لميميف الدستكرييعدلي منصكر الذم تـ تعي /لممستشار
ة بحكـ حاطاإلك انتقالي لمصر, كأشارت البرقية بدكر الجيش المصرم, كالشعب المصرم 

ة الشعب, كىذا ما يؤكد بأف المكقؼ الفمسطيني الرسمي راد/ محمد مرسي, كاالنصياع إلالرئيس
: 2013)عزمي, عبد الفتاح السيسي /مؤيد لمخطكة التي قاـ بيا الجيش المصرم بقيادة الفريؽ

9) . 
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 ىى

 

 

 

 

 

: اخلبمسادلبحج   

 انىظريبث ادلتعهقت ببندراست
 
 

 .نظرية حارس البوابة 
 

 .نظرية األطر الخبرية
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ىى ذات صمة بدراستنا الحالية, كىما نظرية حارس  إعالميتيفلحالية نظريتيف الدراسة ا تتناول
جكىر ىاتيف الدراستيف يحاكي جكىر دراستنا الحالية.  فا كابة كنظرية األطر الخبرية, حيث إً الب

المؤثرة , كالعكامؿ كعف نشأتيا, كالعكامؿ المؤثرة عمى حارس البكابة ,حارس البكابةكيبحث مفيكـ 
كخصائصيا  ,كمفيكميا ,نشأتياكيتحدث عف  ,كمف ثـ نظرية األطر الخبرية, ـ نقدان ليان قدفييا, كي

 كأسبابيا, كالعكامؿ المؤثرة فييا.
 

 :نظرية حارس البوابة .أوالً 
 :النشأة والتاريخ

 

نشأة نظرية حارس البكابة اإلعالمية إلى عالـ النفس النمساكم األصؿ األمريكي  ترجع
د دراسة لكيف مف أفضؿ الدراسات المنيجية في مجاؿ حراسة البكابة, ع  تي الجنسية كيرت لكيف, ك 

كتقـك فكرة النظرية أنو: " عمى طكؿ الرحمة التي تقطعيا المادة اإلعالمية حتى تصؿ إلى 
الجميكر تكجد نقاط أك بكابات يتـ فييا اتخاذ قرارات بما يدخؿ كيخرج, كأنو كمما طالت المراحؿ 

ر حتى تظير في كسيمة اإلعالـ ازادات المكاقع التي يصبح فييا مف سمطة التي تقطعيا األخبا
فرد أك عدة أفراد ما إذا كانت الرسالة ستصؿ بنفس الشكؿ أك بعد إدخاؿ تعديالت عمييا, كىذا 

 .(33: 2001ما يفسر النفكذ الكبير لحارس البكابات في انتقاؿ المعمكمات )فرج, 
 

البكابة تعني السيطرة عمى مكاف استراتيجي في سمسمة  مما سبؽ تخمص الباحثة أف حراسة
المعمكمات بمراحؿ مختمفة حتى تظير في إحدل كسائؿ اإلعالـ, كتنظـ  االتصاؿ, حيث تمر  

ىذه المراحؿ )البكابات( قدر كنكع المعمكمات التي ستمر مف خالليا, مما يتطمب فيـ كظيفة 
 القرارات التي يصدركنيا .كفيـ العكامؿ التي تتحكـ في  ,حراسة البكابة

 

 مفيوم حارس البوابة :
اء, كىـ مف الصحفيكف الذيف يقكمكف بجمع األنبجيياف رشتي حراس البكابة بأنيـ :"  تعرف

كىـ أفراد الجميكر الذيف يؤثركف عمى إدراؾ  ؛مصادر األنباء الذيف يزكدكف الصحفييف بيا
 .(25: 1993ة )رشتي, كاىتماـ أفراد آخريف مف الجميكر لممكاد اإلعالمي

 

محمد حجاب أنو يكجد مجمكعة مف حراس البكابة يقفكف في جميع مراحؿ السمسمة  ويوضح
التي يتـ بمقتضاىا نقؿ المعمكمات, كيتمتع ىؤالء الحراس بالحؽ في أف يفتحكا البكابة أك يغمقكىا 

التي ستمر )حجاب,  مف حقيـ إجراء تعديالت عمى الرسالة ماـ أم رسالة تأتي إلييـ, كما أنيـأ
2010 :271). 
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 العوامل المؤثرة عمى حارس البوابة اإلعالمية :ىى
 

بينا التأثيرات التي يعمؿ في إطارىا حارس البكابة,  ,كرايس ,ماجدة مراد أف شكمكير توضح
 (202: 2007: )مراد,  وذكرت أن ىذه التأثيرات تضم

النظاـ السياسي عمى محتكل ما تقدمو  كطبيعة ,تأثير األيديكلكجية, حيث تؤثر سياسة الدكلة -1
 كسائؿ اإلعالـ .

 ,التأثير عمى المضمكف مف خارج المؤسسة اإلعالمية, حيث تؤثر القكانيف المنظمة -2
 كجماعات الضغط.

تأثير المؤسسة اإلعالمية عمى المضمكف المقدـ مف خالؿ سياستيا, كاألىداؼ المكضكعة  -3
 أك الربح, أك المكازنة .ليا, كسعييا نحك تحقيؽ المصمحة العامة, 

تأثير نظاـ العمؿ, كتبرز فيو قيكد الكقت, كالقيـ اإلخبارية, كالمصادر التي يعتمد عمييا  -4
 القائـ باالتصاؿ .

التأثيرات التي يحدثيا القائـ باالتصاؿ في المضمكف مف خالؿ خصائصو, كصفاتو,  -5
 كاتجاىاتو, ككفاءتو المينية.

 

تي تناكلت حارس البكابة اإلعالمية إلى كجكد العديد مف الدراسات اإلعالمية ال وتوصمت
ينشر,  التي تؤثر عمى القائـ باالتصاؿ, كتؤدم دكران أساسيان في تحديد ما ينشر كما ال العكامؿ

 وأىم العوامل التي تؤثر عمى عمل حارس البوابة اإلعالمية, ىي :
 

 معايير المجتمع وقيمو وتقاليده : -1
ي الذم تعمؿ في إطاره كسائؿ اإلعالـ مف القكل األساسية التي تؤثر النظاـ االجتماع دع  يُ 

, كيعمؿ إلقرارىاعمى القائميف باالتصاؿ, كينطكم النظاـ االجتماعي عمى قيـ كمبادئ يسعى 
عمى تقبؿ المكاطنيف ليا, كيرتبط ذلؾ بكظيفة التنشئة االجتماعية, كتعكس كسائؿ اإلعالـ ىذا 

اظ عمى القيـ الثقافية كاالجتماعية السائدة, كفي بعض األحياف قد ال بمحاكالتيا الحف االىتماـ
ة لألحداث التي تقع مف حكلو, كقد ال يككف ىذا اإلغفاؿ نتيجة ميقدـ القائـ باالتصاؿ تغطية كام

تقصير أك عمؿ سمبي, كلكف قد يغفؿ القائـ باالتصاؿ أحيانان إحساسان منو بالمسئكلية كالحفاظ 
 (.177: 1998الفردية أك المجتمعية )مكاكم,  عمى بعض الفضائؿ

 

معايير ذاتية, تتضمن عوامل التنشئة االجتماعية, والتعميم, واالتجاىات, والميول,  -2
 واالنتماءات, والجماعات المرجعية :

الخصائص كالسمات الشخصية لمقائـ باالتصاؿ دكران في ممارسة دكر حارس البكابة  تؤدي
االنتماءات الفكرية أك ك الطبقة االجتماعية, كالتعميـ, ك الدخؿ, ك العمر, ك اإلعالمية, مثؿ: النكع, 
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عد االنتماء عنصران محددان مف محددات (, كي242: 2012بالذات )المزاىرة, العقائدية, كاإلحساسىى
ألنو يؤثر في طريقة التفكير أك التفاعؿ مع العالـ المحيط بالفرد, إلى جانب أف الفرد  ؛الشخصية

د بمثابة ع  عض الجماعات التعميمة, كاالجتماعية, كالسياسية, كاالقتصادية, التي تي ينتمي إلى ب
كمعاييرىـ  ,قيميـ في كتتمثؿ ,كاالتجاىات ,كالميكؿ ,مرجعيات يشارؾ الفرد أعضاؤىا في الدكافع
 في اتخاذ القرارات أك قيامو بسمكؾ معيف .

 

األخبار المتاحة, وعالقات العمل  معايير مينية تشمل سياسة الوسيمة اإلعالمية, ومصادر -3
 وضغوطو:
كتؤدم إلى  ,أف  القائـ باالتصاؿ يتعرض لمعديد مف الضغكط التي تؤثر عمى عممو يذكر

تكافقو مع سياسة المؤسسة اإلعالمية التي ينتمي إلييا, كالتكقعات التي تحدد دكره في نظاـ 
مية, كمصادر األخبار المتاحة, االتصاؿ, كتتضمف المعايير المينية سياسة الكسيمة اإلعال

 .(183: 1998كعالقة العمؿ كضغكطو )مكاكم,
 

 معايير الجميور:  -4
فالرسائؿ التي يقدميا القائـ باالتصاؿ تحددىا تكقعاتو  ؛الجميكر عمى القائـ باالتصاؿ يؤثر

عف ردكد فعؿ الجميكر, كمف ىنا يقكـ الجميكر بدكر إيجابي في عممية االتصاؿ, كيتعيف عمى 
ألف تصكره لمجميكر يؤثر عمى قراراتو تأثيران كبيران  ؛لقائـ باالتصاؿ تحديد جميكره بدقةا

 .(2: 1994)الحصيؼ, 
 توظيف النظرية في دراستنا الحالية :

 

الباحثة عمى تأثير سياسة المؤسسة اإلعالمية عمى المعايير المينية لمقائـ باالتصاؿ,  وتؤكد
يـ اإلخبارية كالمينية, عمى القرجية,كما يتبعو مف تأثير كخا كما يتعرض لو مف ضغكط داخمية
مية ضمف آليات الرسالة اإلعال باعداد القائـ باالتصاؿ قكـي لذلؾ يجب تحديد الجميكر بدقة حتى

 .   تحقيؽ األىداؼ المرسكمة مف خالليا يتـ  صناعة اإلطار بالدقة التي
تصفية المعمكمات إلعالنيا,  مف خالليا يتـ البكابات اإلعالمية ىي العممية التيحراسة ان 

أك مف خالؿ أية كسيمة اتصاؿ أخرل. كيتـ استخداـ النظرية  اإلنترنتسكاء بالنشر أك اإلذاعة أك 
 ,كمنيا دراسات االتصاالت ؛ات اإلعالمية في العديد مف مجاالت الدراسةاألكاديمية لحراسة البكاب

 عمى كسائؿ اإلعالـ كقد ركزت النظرية في األصؿ .كعمـ االجتماع ,كالعمكـ السياسية ,كالصحافة
ر بالكاقع كما شمستمرة في معالجتيا لألحداث عف طريؽ االتصاؿ المباالتي تتسـ بديناميكية 
 . يجرل بو مف أحداث

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
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ىى بدءنا مف  - كؿ كسائؿ اإلعالـاحراسة البكابات اإلعالمية عمى جميع مستكيات ىي وتحدث
تـ إدراجيا في خبر ما, كمركرنا باتخاذ اتخاذ المراسؿ القرار فيما يتعمؽ باختيار المصادر التي سي

ا المحرريف القرار فيما يتعمؽ بماىية األخبار التي سيتـ طباعتيا أك تغطيتيا, كتتضمف  أيضن
 .مالكي كسائؿ اإلعالـ كالمعمنيف

 

جكانبيا كالمتعمؽ بالقائـ  إحدلفي  عمى دراستنا الحاليةكتطبيقو  إسقاطوما يتـ  وىو
المؤثرة عمى حارس البكابة  دراسة العكامؿ مف خالؿ  امؿ مع األزماتكدكره في التع ,باالتصاؿ
ييـ متابعة كتق كبالتالي ؛يكنيك30األزمة المصرية بعد  كخصكصان  ,كتناكلو لألزمات ,في تعاطيو

 ألزمة المصرية.ل افي إدارتيكسائؿ اإلعالـ الفمسطيني  البكابات اإلعالمية التي تستند إلييا
 

ىذه المعايير الخاصة بالقائـ باالتصاؿ في ادارة المؤسسات أىمية ترل الباحثة ب وىنا
منظكر القائـ باالتصاؿ كخصكصا في أكقات كتقييـ الممارسات  االدارية لالعالـ مف ,االعالمية 
 .األزمات
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ىى  :اإلعالمي اإلطار أو الخبرية األطر نظرية .ثانياً 
 

 النشأة والتاريخ :
 

 يكجو" الذم استطاع أف goffmanيد عالـ االجتماع "نظرية األطر الخبرية عمى  نشأت
ـ, كقد استطاع أف يطكر مفيكـ البناء االجتماعي 1974اىتماـ الباحثيف نحك تحميؿ األطر 

كينظـ مف خالليا أفراد الجميكر خبراتيـ  ,كالتفاعؿ الرمزم مف خالؿ دراسة الكيفية التي يرتب
ر في الدراسات اإلعالمية بجيكد الباحثيف في المختمفة, كجاء أكؿ تطبيؽ عممي لتحميؿ األط

دراساتيـ حيث ينسب إلييا الفضؿ في تكسيع المفيـك النظرم لتحميؿ األطر ليشمؿ مضمكف 
 .(87: 2005عطية, )التغطية اإلعالمية لمنصكص اإلخبارية 

 

ي نظرية األطر مرحمة أخرل أكثر تقدمان كعمقان تسمى بمرحمة النماذج التفسيرية الت وشيدت
اقتراحيا العديد منف الباحثيف بيدؼ التعمؽ في دراسات التأطير, حيث رسخت ىذه المرحمة 

(, كيعتبر التغيير األساسي في بحكث 14: 2000كأكسبتيا صالبة عممية ) العبد,  ,النظرية
األطر ىك تحكؿ ىذه بحكث مف اعتبار األطر أداة لتحميؿ المضمكف فقط إلى اعتبار األطر كما 

 الخاصة بأم نظاـ عمؿ . كالنتائج"نمكذجان يرشد الباحثيف لممنيج Entmanيرل "
 

 مفيوم األطر الخبرية :
 

( تعريفو لإلطار بأنو " فكرة مركزية ينتظـ حكليا المحتكل 1991" كزمالؤه )Tankard" يقدم
يب كالتي مف شأنيا أف تكفر السياؽ المالئـ لتحديد ماىية القضية, عبر استخداـ أسال ,اإلخبارم
" لألطر عمى أنيا أدكات معرفية يعتمد عمييا Neumanكينظر " .كاإليضاح ,كالتككيد ,االنتقاء
كتقييـ المعمكمات, كمف ثـ تكتسب األطر قدران عظيمان مف  ,كتفسير ,لنقؿ ,كاألفراد ,اإلعالـ

معينة  , كتكجيو تفكيره لمتركيز عمى نكاحو األىمية حينما تساعد في التأثير عمى مدركات الجميكر
غفاؿ بعضيا اآلخر ) الحديدم,  ,مف الحدث  .( 17: 2004كا 

 

أىمية نظرية تحميؿ األطر اإلخبارية في الدكر الذم تمارسو في تشكيؿ الكاقع  وتبدو
في ىذا الصدد أف األطر اإلخبارية  Tashmanاالجتماعي لدل الجماىير, كقد أشار "تاشماف" 

 يا جزء ال يتجزأ مف ىذا الكاقع. كفي مجاؿ الصحافة, تيعد  ألن ؛ىي التي تنظـ كاقع الحياة اليكمية
األطر بمثابة ركتيف يكمي لمصحفييف يسمح ليـ بسرعة تحديد المعمكمات 

 Paul D'angelo "بكؿ دم أنجيمك", كفي ىذا الصدد حدد (195: 2004)جمعة,كتصنيفيا
               :وىيتحقيقيا  كأبحاث نظرية األطر اإلخبارية ,أربعة أىداؼ تجريبية تحاكؿ دراسات

 (Dietram,1999:13) 
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ىى  تحديد الكحدات المكضكعية المسماة باألطر أك القكالب. .1
 دراسة الظركؼ السابقة التي أدت إلى إنتاج ىذه األطر. .2
كتفاعميا مع التجارب الفردية السابقة لمتأثير عمى  ,دراسة كيفية تنشيط األطر اإلخبارية .3

 مكمات, كاتخاذ القرارات أك تقييـ المخرجات.التفسيرات, كاستدعاء المع
التعرؼ عمى كيفية تشكيؿ األطر اإلخبارية لمعمميات االجتماعية مثؿ القضايا السياسية  .4

 الجدلية التي تيـ الرأم العاـ.
 

مف خالؿ  أشار بعض الباحثيف إلى أىمية نظرية تحميؿ األطر اإلخبارية أيضان  وقد 
ماعي, كيأتي ذلؾ مف خالؿ الدكر الذم يمارسو اإلعالـ في دكرىا في تحقيؽ التماسؾ االجت

تحديد األطر المرجعية التي يستخدميا القارئ لتفسير األحداث العامة كمناقشتيا, ككما يقكؿ 
اإلعالـ يعطي لمقضية الحبكة الدرامية الالزمة, مع الكضع في  فا إً  :"نيكماف جاست ككريجمير" 

حكاـ المينية, كاألحكاـ المعنية بالجميكر, كفي الكقت نفسو تتأثر االعتبار القيكد التنظيمية, كاأل
, كلذلؾ يقترح "نيكماف جاست "معالجة األفراد لممعمكمات بالتككينات المسبقة لممعاني كالنظـ

كالتي تشير إلى  ,ككريجمير" ثالثة مستكيات في معالجة األخبار, ييتـ األكؿ بالمعالجة النشطة
غير  مصادر إضافية تقكـ عمى افتراض أف المعمكمات اإلعالمية عمكمان  سعي األفراد لمبحث عف

كاممة كمشكىة كمتحيزة, بينما يركز المستكل الثاني عمى افتراض بكجكد أفراد يفكركف في 
المعمكمات التي حصمكا عمييا مف كسائؿ ليذه المعمكمات. كأخيران يشير المستكل الثالث إلى كجكد 

اإلعالمية فقط لمبحث عف المعمكمات الميمة بالنسبة ليـ كيتجاىمكف  أفراد يستخدمكف الكسائط
 . (174: 2005)يحيي,  المحتكل الذم ال يتناسب مع احتياجاتيـ

 

 خصائص األطر اإلخبارية:
 

" بالحديث عف األطر اإلخبارية, حيث أشار إلى أنيا Stephen Rese"ستيفف ريس  اىتم
 (72: 2006در, حي: ) أىمياتتسـ بمجمكعة مف الخصائص 

 

مف تفاصيؿ كمعمكمات  تنظيـ المعمكمات, حيث ينقؿ اإلطار جزءنا مف الكقائع, كبعضان  -1
لميدؼ الذم يرغب القائـ  كيربطيا بالحدث اآلني مما يعطي المعني ليذا الحدث طبقان  ,القضية

 الجميكر. لبعد ذلؾ تصبح القضية ذات مغزل لدباالتصاؿ تحقيقو, ك 
يتـ  فكريان  مي فكرة يتـ التركيج ليا في تناكؿ القضية باعتباره منطمقان اإلطار اإلعال عد  يي  -2

 تكظيفو لشرح كتفسير الحدث.
كترجمتو مف خالؿ  ,تعمؿ األطر مف خالؿ أدكات رمزية كمجردة, إذ يتـ التعبير عف اإلطار -3

 . مجمكعة مف األلفاظ الرمزية التي تحمؿ إيماءات معينة, كتضفي داللة عمى النص اإلعالمي
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ىى األطر اإلخبارية ىي بناءات معرفية لمقضية التي يتـ إبرازىا مف خالليا, حيث يتناكؿ اإلطار  -4
اإلعالمي أحد األبعاد أك أكثر كيتجاىؿ األبعاد األخرل, كيبدك ذلؾ في صياغة المكضكع 

 كتفسيره.  
 

 أدوات التشكيل المستخدمة في إيجاد األطر اإلخبارية:
 

" العديد مف أدكات التشكيؿ العاطفية Lasch" ك "السيش Gamsonمف "جامسكف  كؿ   حدد  
كالعقالنية التي يمكنيا أف تعمؿ معان أك بصكرة منفردة مف أجؿ العمؿ عمى إيجاد أطر التشكيؿ, 

 ,كالكصؼ ,كاألمثمة ,كالعبارات الجذابة ,كتتمثؿ األدكات العاطفية في استخداـ االستعارات
كالعكدة لممبادئ  ,كالعكاقب ,دكات العقالنية عمى استخداـ الجذكركالصكر المرئية, بينما تركز األ

" ليذه القائمة Stoneحيث يتـ مف خالليا تقديـ تفسيرات أك أسباب لمقضية.  كقد أضاؼ "ستكف 
الصكر البالغية عبارة عف أداة لغكية يتـ مف خالليا تمثيؿ الكؿ  فا إً  ذٍ الصكر البالغية كاألرقاـ, إً 

, كاألرقاـ عبارة عف طريقة لكصؼ الظكاىر أك األحداث بكاسطة القياسات, في أحد أجزائو
فإف األسمكب المفضؿ يتمثؿ في استخداـ أرقاـ كبيرة جدان أك صغيرة جدان  ؛كبصكرة أكثر تحديدان 

 (.Olga,2004:233إليضاح الفكرة كتمثيميا)
 

 :المنطمقات األساسية لنظرية تحميل األطر اإلخبارية
 

النظرية النقدية في االقتصاد  ىلنظرية تحميؿ األطر اإلخبارية إلكؿ التاريخية األص ترجع  
السياسي الماركسي, حيث تأثر مجددكىا بأفكار "أنطكني جرامشي", كخاصة في مفيكمة لمييمنة. 
كأشارت النظرية إلى الدكر الذم تمعبو القيادات الثقافية في كسائؿ اإلعالـ في تشكيؿ اآلراء, 

كالتغيير السياسي في  ,باختبار العالقة بيف كسائؿ اإلعالـ اإلخبارية ظرية أيضان كاىتمت الن
كتفسيرىا لممعاني,  ,المجتمع, كلذلؾ تدرس عممية التأطير ضمف سياؽ إنتاج كسائؿ اإلعالـ

كتشير النظرية إلى أىمية كسائؿ اإلعالـ في فرض الرسالة السياسية لمحككمة عمى 
 (.211: 2002عمر, الجميكر)

 

" في تحميمو لنظرية األطر اإلخبارية إلى أربعة Paul D'Angeloأشار "بكؿ دم أنجمك  وقد 
 (124: 2003نصار, أشكاؿ لمحدس نستطيع مف خالليا فيـ التكجيات الفكرية ليا ىي:)

 

ئـ القا :كالتي حصرىا "انتماف" في أربعة ىي ,: كيتعمؽ بمحتكل األطرالحدس األول -1
طر اإلخبارية عبارة نجمك أف األأمستقبؿ, كالثقافة, كيشير بكؿ دم ؿ, كالالمرسباالتصاؿ, كالنص 
داخؿ القصص اإلخبارية يتـ حمميا بكاسطة العديد مف أدكات التأطير, كعادة ما عف مكضكعات 
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يككف محتكل اإلطار مميئان بالعديد مف األدكات النصية )الكممات كالصكر( التي تتـ معالجتيا ىى
 بكاسطة أدكات األطر.

 

: كيشير أف األطر اإلخبارية عبارة عف أسباب أكلية تساعد عمى تشكيؿ الحدس الثاني  -2
الطاقة  ـأ ,كاف مكضكع القصة اإلخبارية متعمقان بالطبأمستكيات مختمفة مف الحقيقة, كسكاء 

الصراعات  ـأ ,الحمالت السياسية ـأ ,اإلصالح االجتماعي ـيدرالية, أالميزانية الف ـأ ,النككية
فإف األطر تككف بمثابة اإلضاءات المنطقية التي يمكنيا التأثير عمى معرفة األفراد  ؛سكريةالع

 كبالتالي عمى تشكيؿ الرأم العاـ.  ,كالجماعات
أف األطر اإلخبارية تتفاعؿ مع السمككيات المعرفية كاالجتماعية في : يتمثؿ الحدس الثالث -3

حدس بصكرة جزئية عمى كجية نظر كؿ مف التي قامت بتشكيميا في البداية. كيستند ىذا ال
األطر تؤدم كظيفة مزدكجة  كبناءات داخمية  فا إ :القائمة Sandersكساندرز  Kinder"كيندر 

لمعقؿ كأدكات لمحكار السياسي, كفف لمعالجة المعمكمات التي تنقميا األطر اإلخبارية بصكرة 
)أطرىـ( العقمية عف ىذه القضايا. كعمى  فاألفراد يتحدثكف عف القضايا السياسية باستخداـ ؛فعالة

سبيؿ المثاؿ تتشكؿ لدل بعض الجماعات عمميات أطر داخمية تتككف مف عدة نقاط متجانسة 
فإف أطر األفراد أك الجماعات  ؛كأجندتيا في مكاجية األطر اإلعالمية, كبالتالي ,تكجو أنشطتيا

 ؛طر النصية, ككما يشير بعض الباحثيفكقكة األ ,كتحديد سمسمة ,يعتقد بأنيا تتداخؿ في تكجيو
د أساسان لقبكؿ أك تجاىؿ أك إعادة تفسير األطر السائدة ع  فإف المعرفة السابقة المتكافرة لدل الفرد تي 

 التي يقدميا اإلعالـ.
 

: فيك يشير أف األطر تشكؿ الحكار العاـ فيما يتعمؽ بالقضايا الحدس الرابع واألخير -4
الحدس أف الصحافة ممتزمة أيديكلكجيان بمبادئ التعددية الكالسيكية. السياسية. كيبدك في ىذا 

كعمى الرغـ مف االلتزاـ بالمبادئ الديمقراطية الكاقعية في ىذه التعددية, إال أف الباحثيف في مجاؿ 
)األطر( اإلخبارية يتفقكف عمى أف الصحفييف يقكمكف بدكر المكصؿ الذم يحاكؿ تقديـ 

 كمتكازنة.  مالئمةصكرة تمكنيـ مف فيـ السياسة بصكرة المعمكمات لممكاطنيف ب
 

نظرية تحميؿ األطر اإلخبارية أف األحداث ال تنطكم في حد ذاتيا عمى مغزل  وتفترض   
نما تكتسب مغزاىا مف خالؿ كضعيا في إطار  يحددىا كينظميا , كيضفي  Frameمعيف, كا 
غفاؿ جكانب أخرل, عمييا قدران مف االتساؽ مف خالؿ التركيز عمى بعض جك  انب المكضكع, كا 

كاإلطار اإلعالمي لقضية ما يعني انتقاء متعمد لبعض جكانب الحدث أك القضية, كجعميا أكثر 
بركزان في النص اإلعالمي, كاستخداـ أسمكب محدد في تكصيؼ المشكمة, كتحديد أسبابيا, كتقييـ 

 (.46: 2004نصر, أبعادىا, كطرح حمكؿ مقترحة بشأنيا)
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ىى نظرية تحميؿ األطر اإلخبارية في إجراءاتيا المنيجية عمى تحميؿ المحتكل غير  عتمدوت   
الصريح لمرسالة اإلعالمية, كذلؾ مف خالؿ دراسة السياؽ الفكرم الذم يندرج المضمكف 
اإلعالمي في طياتو, فضالن عف تحديد األيديكلكجية التي يستند إلييا القائمكف باالتصاؿ في 

 (.55: 1992الجكىرم, كالقضايا المختمفة) ,تناكليـ لألحداث
 

 العوامل التي تؤثر في بناء اإلطار اإلخباري:
 

اصة بالعكامؿ كالخ ,1996, كشكماكيركرنر  1997البحكث التي أجراىا "جانيس  تشير
جمعة, اإلعالـ إلى كجكد ثالثة مصادر ممكنة عمى األقؿ لمتأثير ىي: ) لالتي تؤثر عمى محتك 

2004 :194). 
 

كتككيف  ,تمثؿ المصدر األكؿ في المؤثرات المرتبطة بالصحفي, حيث يقكـ بصياغة أطري .1
 :مثؿ ,معني لممعمكمات التي يتمقاىا, أما صياغة األطر فيتكسطيا متغيرات عديدة

كالمعايير المينية, كىي األمكر التي تنعكس في النياية عمى  ,كاالتجاىات ,األيديكلكجيات
 لصحفي التغطية اإلخبارية. الطريقة التي يصيغ بيا ا

 

المصدر الثاني ىك اختيار األطر, إذ تتـ عادة عممية االختيار كفؽ مجمكعة عكامؿ أك ما  .2
 نكع التكجو السياسي. :مثؿ ,أطمؽ عميو "جانس" بالركتيف التنظيمي

 

 ,كالجماعات ,السمطات :مثؿ ,المصدر الثالث ىك دكر العكامؿ الخارجية في التأثير .3
 كالرمكز السياسية.  ,الحكأصحاب المص

 

حاكؿ الباحثكف في مناقشتيـ لمعكامؿ التي تؤثر في بناء اإلطار اإلعالمي الربط بيف  وقد    
كمفيـك اإلطار اإلعالمي, حيث يعكس اإلعالـ تمؾ األيديكلكجية التي ينبثؽ  ,مفيكـ األيديكلكجية

 & Royaحددتا "ركيا كجكياتيكا"  منيا, أك التي تعبر عنيا الكسيمة اإلعالمية, كفي ىذا الصدد
jyatica األطر اإلعالمية المختمفة  ثالثة أنكاع مف األيديكلكجيات يمكف أف تؤثر بدكرىا في
 كىي:

 

 األيديكلكجية السائدة في المجتمع, كىي تعبر عف التكجيات العامة ألفراد المجتمع. -1
السياسية العامة لمحككمة أيديكلكجية النخبة السياسية السائدة, كىي مرتبطة بالتكجيات  -2
 ما تككف متسقة مع األيديكلكجية السائدة.  السياسية كاألحزاب, كغالبان  دارةكاإل
 ائميف بالعمؿ اإلعالمي كالمؤسسة.األيديكلكجية المينية لمق -3
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 توظيف النظرية في دراستنا الحالية :ىى
 

ال  اإلعالـميف كسائؿ عمى أف أحداث كمضا ـتقك الباحثة أف نظرية األطر الخبرية  وترى     
 ,تنظـ األلفاظ إعالميةكأطر  ,كسياؽ ,كضعت في تنظيـ إذا إاليككف ليا مغزل في حد ذاتيا 

تأطير الرسالة ن ؛ فإنذنك  .كتستخدـ الخبرات كالقيـ االجتماعية السائدة ,كالمعاني ,كالنصكص
ثير عمى اآلراء ك كيفسر دكرىا في التأ ,يكفر القدرة عمى قياس محتكل الرسالة اإلعالمية
كلكف  ,ككف لو داللة كبرل عند الناسيفالحدث قد ال  ؛عندما يقع حادث معيف , لذلؾاالتجاىات
كالتركيز عمى عنصر معيف  ,كالصياغة ,مف حيث المغة إعالمي إطارفي  ضعوت اإلعالـكسائؿ 

في دراستنا يمكف تكظيفو ما  , كىذاكمو كالسياسي االجتماعي اإلطارفي قمب  ميمان حتى يصبح 
في يكنيك 30المتعمقة باألزمة المصرية بعد حتكل لممادة اإلعالمية الم الحالية مف خالؿ تحميؿ

 الظاىر لكسائؿ اإلعالـ الفمسطيني كغيرالصريح  غيرالمضمكف  لتفسير الصحؼ الفمسطينية
دارتو ليا  ك االستفادمع األزمة اقع اإلعالـ الفمسطيني في تعاطيو ك  لمتعرؼ عمى  ة منو بما كا 

 . كالقضية الفمسطينية  يخدـ المصمحة الكطنية العميا
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ىى

ى

 

 
 
 

 انفصم انخبنج
 اندراسبث انسببقت

 
 .الدراسات المحمية 
  .الدراسات العربية
 .الدراسات األجنبية

 .التعميق عمى الدراسات السابقة



 

 

76 
 

  الثالثالثالثىىالفصلالفصل

  الدابقةالدابقةىىالدراداتالدرادات

ىى  :مقدمة
 

 تاخبر  كذلؾ ية,مالعمك  ةالنظري المعرفة افدك ر  فم أساسينا فدناار  السابقة ساتاالدر  تمثل
 صتمخ التي صياتك التك  ,النتائجك  ,يـتاإنجاز  ىـأ ىمع كاإلطالع ,فالسابقي فالباحثي تجاربك 
 ايساعدى مما ,ةالباحث ماتمك معك  ,معرفة ءاإثر  في الكبير األثر ايل التيك  ,يـثك بحيـ ك ساتادر  ايإلي
 عمقان  أكثرك  ,أفضؿ بشكؿ اىز إنجا أمر ؿييس مماك  ,ايستادر  عك ضك م فع جيدة فيةمخ فيك تك في
 تاستعرض قدك  ,كفالسابق كفالباحث اييف قعك  التي اتك فيالك  األخطاء تجنبككذلؾ  ,الن ك شمك 

 أكانت اءك س سة,االدر  عك ضك بم عالقة ذات مكضكعات لتك تنا التي السابقة ساتاالدر  ىـأ ةالباحث
 ,محميةدراسات : أقساـثالثة  إلى ايبتقسيمة الباحث متقا حيث مباشر, غير ـأ مباشر بشكؿ

 دراسات عربية, كدراسات أجنبية, ككذلؾ تـ ترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ حسب تاريخيا .ك 
 

 اندراسبث احملهيت : .أولا 
 ( :2002طومان ) دراسة -1

 2002-2006 السياسـي االنقسـام فـي وأثرىـا ,الفمسـطيني اإلعـالم وسـائل":عنـوان الدراسـة
 "غزة قطاع جامعات مبةط من عينة عمى ميدانية دراسة

 مدة خالؿ الفمسطينية اإلعالـ كسائؿ نقمتيا التي اإلعالمية الرسالة أثر عف الكشؼ :الدراسة ىدف

 .اإلعالمي العمؿ تنظـ المعالـ كاضحة خطكط كجكد مدل عمى كالتعرؼ االنقساـ, عمى الدراسة

 فكانػت ؛الدراسػة أداة أمػا ,التػاريخي كالمػنيج الكصفي, المنيج الدارسة استخدمت  منيج الدراسة:

 .االستقصاء صحيفة

 :ىػي جامعػات, أربػع مػف العينػة تحديػد تػـ إذ الفمسػطينية, الجامعػات طمبػة : شػممتالدارسـة عينـة

 كبمغػت المفتكحػة, القػدس كجامعػة ,غػزة اإلسػالمية كالجامعػة األقصػى, كجامعػة األزىػر, جامعػة
          (,%43) بنسػبة طالبػان  ( 299 ) مػنيـ كطالبػة, طالبػان  ( 691 ) لمدراسػة خضػعت التػي العينػة

 .(57%) بنسبة طالبة ( 293)

 كاسػتخداميا تأسيسػيا, منذ الفمسطينية اإلعالـ كسائؿ عمى الحزبي الطابع سيطرة : الدراسة نتائج

 عػف كبعػده الفمسػطيني اإلعػالـ ارتجالية , كالمجتمعي االنقساـ لحالة ميد مما الدعائي؛ العمؿ في

 .المجتمع كانقساـ ,الخالؼ شقة مف ضاعؼ الذم األمر الكاعي إلعالميا التخطيط
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ىى  لكػؿ لمتصدم كالحيادية ,ىةابالنز  يتصؼ مستقؿ إعالمي جسـ تشكيؿ ضركرةتوصيات الدراسة :
 .الكاحد الشعب أبناء بيف ىيةاكالكر  الحقد بذكر تكريس شأنو ما

 : (2007 ,إسميم (دراسة . 2

 ميدانيـة دراسـة الفمسـطينية, الحكوميـة المؤسسـات فـي األزمـات رةإدا سماتعنوان الدراسة : "
 ".غزة في المالية وزارة عمى

 كذلػؾ,  الفمسػطينية الحككميػة المؤسسػات فػي األزمػات إدارة سػمات عمػى التعػرؼ :الدراسة ىدف
 ىػذه لدراسػة كصػكالن  كذلػؾ ,بغػزة الفمسػطينية الماليػة كزارة عمػى ميدانيػة دراسػة إجػراء خػالؿ مػف
 .المتكقعة األزمات مع التعامؿ في الكزارة جاىزية مدل معرفة ك ,ماتالس

 .التحميمي الكصفي المنيج اعتمدت الدراسة منيج الدراسة :
في  ان مكظف (150) مف مككنة عينة عمى الذم كزع االستبياف أداة الدراسة اعتمدت عينة الدراسة :

 .كزارة المالية
 الماليػة كزارة فػي األزمػات دارةإل نظػاـ كجػكد أف لمدراسػة ئيةالنيا النتيجة أظيرت نتائج الدراسة :

 فكر األزمات لعالج العالجية اإلجراءات مف مجمكعة عمى يركز تطكير ك تنمية ىإل بحاجة بغزة
 .كقكعيا

 جػزء نػوأ اعتبػاره عمػى األزمػات دارةإل المسػتقبمي بػالتخطيط االىتمػاـ ضػركرة  توصيات الدراسـة:
 فػي األزمات دارةإل مستقمة إدارية كحدة إنشاء بضركرة أكصت كما ,تيجياالسترا لمتخطيط مكمؿ
 التعامػؿ ك األزمػات عػالج عػف مباشػرة مسػئكلة كتكػكف ,قراراتيا في العميا دارةاإل تتبع منظمة كؿ
 .معيا

 (2006 الجديمي,( دراسة .3

 " .ةغز  قطاع في الكبرى الحكومية المستشفيات في األزمات إدارة أساليب استخدام واقع"

 مراحمو في األزمات دارةإل نظاـ تكفر مدل نحك العامميف اتجاىات عمى التعرؼ : الدراسة ىدف
 المستشػفىك  ناصػر, مستشػفىك  الشػفاء, مستشػفى( بغػزة حككميػة مستشػفيات ةثالثػ فػي المختمفػة
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ىى  ؿالتعام في المستشفيات ىذه بو تتمتع التي الجاىزية ك ,االستعداد مدل لتحديد كذلؾ ,)األكركبي
  .األزمات مع

 , كأداة االستبياف.التحميمي الكصفي المنيج اعتمدت الدراسة منيج الدراسة :
بكاقع  ان مكظف 600 مف مككنة عينة عمى الذم كزع االستبياف آلية الدراسة اعتمدت عينة الدراسة :

 .عمى كؿ مستشفى ان مكظف 022
 فػي الثالثػة المستشػفيات فػي مػاتاألز  إدارة نظػاـ فػي شػديد ضػعؼ يكجػد نوأ: الدراسة ىذه نتائج
 الدراسة أظيرت ك ,األزمات دارةإل المتكامؿ المنظكر تمثؿ التي ك ,النظاـ مراحؿ مف مرحمة كؿ

 إدارة نظػاـ فعاليػة حػكؿ المػذككرة المستشػفيات بػيف إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد عػدـ أيضػان 
 .فييا األزمات

 فػي ك الفمسػطينية الصػحة كزارة فػي األزمػات دارةإل كحػدات إنشػاء ضػركرة  :الدراسـة توصـيات
 أكصػت كمػا األزمػات, إدارة فػي مػؤىميف أشػخاص كجػكد كبضػركرة ,الكبػرل ةالرئيسػ المستشػفيات

 تػكفير زيػادة خػالؿ مػف األزمػات دارةإل متكاممػة منيجيػة تأصػيؿ عمػى العمػؿ بضػركرة ان أيضػ
 .مراحميا مختمؼ في لألزمات الناجحة دارةاإل بيا تتسـ التي األساسية العناصر

 اندراسبث انعربيت : .حبويبا 
 

 (:2011دراسة التيجاني) .4
 .والحروب" األزمات أثناء الفضائية لمقنوات اإلخبارية عنوان الدراسة : "التغطية

 عممت ككيؼ لألزمة, تغطيتيا في كاجيت القناة التي الصعكبات عمى الكقكؼ :الدراسة ىدف

 تطبيقي, كنمكذج قناة الجزيرة الباحث اختار كقد , ؟كباتالصع لتمؾ المناسبة الحمكؿ إيجاد عمى

 كانت الجزيرة قناة أف نظران  , 2009 ك 2008 بيف الفترة في دارفكر لقضية تغطيتيا عمى مركزان 

 .كالصكت بالصكرة دارفكر في حدث ما نقمت التي اإلخبارية القنكات أكائؿ مف

 أجراىا التي المقابالت جانب تحميمي, إلىال الكصفي المنيج اعتمدت الدراسة منيج الدراسة :

 .كمراسمييا صحفيي الجزيرة مف عدد مع الباحث
 شخصان. 155 مف مككنة عينة عمى الذم كزع االستبياف آلية الدراسة اعتمدت عينة الدراسة :

 الفضائية القنكات تمعبو الذم الدكر أىمية البحث إلييا تكصؿ التي النتائج أظيرتسة :نتائج الدرا

 تكصؿ ذلؾ, جانب إلى ,األزمات تمؾ مجريات عمى التأثير في األزمات كالحركب تغطية يف

 أزمة غطت التي العربية اإلخبارية القنكات صدارة في أتت رغـ ككنيا الجزيرة قناة أف البحث
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ىى  عرضيا أف كما التغطية, زمف حيث مف االىتماـ المطمكب القضية تمؾ تؤؿً  إال أنيا لـ دارفكر,

 دارفكر في العاممة اإلعالمية ككادرىا تميز الحياد, برغـ ينقصو المتنازعة األطراؼ نظر لكجيات

 كجدت األحداث, تغطية أثناء الميداني صعيد العمؿ كعمى .كالميني األكاديمي بالتأىيؿ كتمتعيا

 اءأثن العمؿ ظركؼ تتطمبيا التي السالمة المناسبة أدكات لطاقميا كفرت الجزيرة قناة أف الدراسة

 .المسمحة كالنزاعات الحركب
 إلنجاز العمؿ فريؽ يحتاجيا التي كالكسائؿ اإلمكانات أفضؿ تكفير ضركرةتوصيات الدراسة : 

 جميع كتكفير آمف محيط في الفريؽ إقامة مكاف كتأميف ,السفر إجراءات تسييؿ مف بدءان  ميمتو
 ,القصؼ: مثؿ ,مفةالمخت األخطار مف الفريؽ أعضاء حماية عمى تساعد التي الكسائؿ
 . كاالعتداءات ,تاكاإلنفجار 

 (:2010دراسة عبد الوىاب ). 5
في عينة من القنوات اإلخبارية الفضائية العربية  اإلعالم لألزمة إدارةتوافر  ىمدبعنوان : " 
 ."  واألجنبية

ضائية في عينة مف القنكات اإلخبارية الف اإلعالـ لألزمة إدارةتكافر  لمعرفة مد: الدراسة ىدف
 . لألزمة ىذه القناة أخبارتغطية تدخؿ ىذه المقاييس في  لكمد ,قناة 17كاألجنبية بمغت  ,العربية

 استخدمت المنيج التحميمي الكصفي .منيج الدراسة: 
 . قناة مف القنكات اإلخبارية الفضائية العربية كاألجنبية 17عينة الدراسة : 
 ىجاءت في المراتب األكل ,كمصر اإلخبارية ,لعربيةأظيرت الدراسة أف قناة ا نتائج الدراسة :

 ,كاألرضية ,العربية :مف حيث نسبة مشاىدتيا مف قبؿ عينة الدراسة مف بيف القنكات المدركسة
العالمية مف بيف القنكات   BBC worldاإلخبارية ك CNNكما ظيرت قناة  ,كالمكجية
نكات اإلخبارية التي شممتيا الدراسة كأظيرت النتائج ضعؼ نسب مشاىدة عدد مف الق ,المدركسة

 كركسيا اليكـ.  ,كاإلخبارية السعكدية ,المبنانية NBNمثؿ 
بعنصر المكضكعية في نقؿ األخبار كأحد أىـ  كسائؿ اإلعالـكما أظيرت النتائج اىتماـ 

 ىكلإال أف ىذا المعيار صعب تكاجده في المرتبة األ ,العناصر المشكمة لمصداقية القناة اإلخبارية
شبكة المراسميف في نقؿ األحداث كارتفاع  ىبؿ ظير معيار االعتماد عم ,بكافة القنكات المدركسة

 .األداء الميني لممذيع لمستك 
 الميمة العالمية األحداث لتغطية ان كمالي ان كفني ان بشري الدائـ االستعداد ضركرة توصيات الدراسة:

 عمى قادرة العربية اإلعالمية المؤسسات تككفل دكرم بشكؿ أزمة كخاليا ,فريؽ تعييف خالؿ, مف
 . األمثؿ كالشكؿ المناسب الكقت في اإلعالمية ميمتيا كأداء ,الحدث مكاف إلى الكصكؿ
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ىى  (:2008حسن )دراسة  .6
طبيعة وحدود الحرية والمسئولية المينية في أداء الشبكات االخبارية العالمية األكثر : " بعنوان

 BBC –األوروبية  Euronews –األمريكية  CNNوىي) شيرة ومكانتيا في العالم
وأثر ىذه التغطية عمى  ,والقضايا العربية ,الجزيرة الدولية( في تغطيتيا لألحداث –البريطانية 

تكوين اتجاىات جميور األجانب نحو ىذه األحداث بالتطبيق عمى قضيتي االحتالل األمريكي 
 " واختيار الرئيس المبناني ,لمعراق
 اإلخباريةكالمسئكلية المينية في أداء الشبكات  ,كحدكد الحرية ,معرفة طبيعة  :دراسةال ىدف

 –األكركبية  Euro news –األمريكية  CNN):كمكانتيا في العالـ كىي ,العالمية األكثر شيرةن 
BBC  كالقضايا العربية كأثر ىذه التغطية  ,الجزيرة الدكلية( في تغطيتيا لألحداثك  –البريطانية

ى تككيف اتجاىات جميكر األجانب نحك ىذه األحداث بالتطبيؽ عمى قضيتي االحتالؿ عم
 كاختيار الرئيس المبناني. ,األمريكي لمعراؽ
 المنيج التحميمي الكصفي . منيج الدراسة :
 CNN)كمكانتيا في العالـ كىي ,العالمية األكثر شيرة اإلخباريةالشبكات  عينة الدراسة :

 .  الجزيرة الدكلية( –البريطانية  BBC –األكركبية  Euro news –األمريكية 
كمدل  ,أظيرت الدراسة أف البعد السياسي يؤثر إلى حد كبير عمى طبيعة نتائج الدارسة :

ىناؾ حالة مف  فا إً التغطية اإلخبارية حتى يمكف القكؿ  يمابالمكضكعية أك التحيز المذاف تتسـ 
 التبعية لمعممية السياسية.

كذلؾ  ,كجكد فركؽ في مستكل الجكدة اإلخبارية راجعة الختالؼ في القنكات يضان كأظيرت أ
 ,كعدـ التشكيو ,كىي عدـ التحيز :لصالح قناة الجزيرة فيما يتعمؽ بالعناصر الثالثة لمجكدة

 .اإلخبارمكالتكازف 
 أفضؿ بتغطية لمقياـ سمييااكمر  ,العربية القنكات مكاتب عدد زيادة ضركرةتوصيات الدراسة : 

 . المنافسة عمى كقدرتيا ,القناة صدقية يعزز ما كىذا , كالدكلية ,كاإلقميمية ,العربية لألحداث
 
 :(  2008دراسة سميم ) . 7 
 ". األلمانيلدي الجميور  األزمات إدارةاإلعالم في وسائل دور " بعنوان : 

  .اإلعالـفي كسائؿ  تأخبار األزما تغطيةنحك  األلمانيرصد اتجاىات الجميكر  :الدراسة ىدف
 .مفردة 113 ىطبقت الدراسة عم : عينة الدارسة
 الكصفي كالتحميمي . و:منيج المسح بشقي ىاعتمدت عم : منيج الدراسة
 :  نتائج الدراسة
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ىى  فيـ يميمكف  ؛المختمفة اإلعالـظيرت الدراسة تفاكت في درجات ثقة المبحكثيف نحك كسائؿ أ
كاالنترنت لمفكرية التي يتمتع  ,عف المصداقية المعطاة لمصحؼ كثر لمتميفزيكفأمصداقية  إلعطاء

 المصكرة . اإلخباريةفالـ جانب األ ىإلبيا في نقؿ الحدث 
  كزيادة كثافة  اإلعالـالمبحكثيف لعناصر المصداقية في كسائؿ  إدراؾاتضح كجكد ارتباط بيف

بكسائؿ  اإلخبارملممضمكف كثر تعرضان ف المبحكثيف األأفقد ظير  ؛اإلخبارمالتعرض لممضمكف 
 لالمبحكثيف بأبعاد المصداقية لد إدراؾفي حيف انخفض  ,دراكان بأبعاد مصداقيتياإكثر أ اإلعالـ

 . لألخبارقؿ تعرضان فراد األاأل
 صعيد عمى سكاء , فييا كالعامميف المؤسسة إدارة بيف الشفافية مبدأ انتياج توصيات الدراسة :

 كالمستقبمية الحالية المؤسسة خطط جانب في أـ االعتيادية داريةاإل ءاتاكاإلجر  ,التعامالت
 . فييا العامميف كمستقبؿ المؤسسة مجابر  بتطكير المتعمقة خاصة

 :( 2008دراسة موسى ) .8
 ".  لألزمات التي تحدث في اليمنالصحافة اليمنية إعالم  إدارة" بعنوان: 

كدكافع قراءتيـ ليذه  ,الصحافة اليمنيةعالـ إ إدارةاستطالع رؤل الصفكة حكؿ   :الدراسة ىدف 
 . األزمة إدارةفي كتحديد أكثر الصحؼ اليمنية  ,يتكجيكف ليا التيكنكعية الصحؼ  ,الصحؼ

 كالصحفية المينية. ,كالفكرية ,مفردة مف الصفكة السياسية 264شممت الدراسة  عينة الدراسة :
  :المنيج التحميمي الكصفي. منيج الدراسة

 لدراسة :نتائج ا
  الدقة  :عبارة فييتركز  إعالـ الصحافة دارةإلالعينة أف مفيكميـ  إجمالي% مف  2,71رأل (

) قكؿ الصدؽ  , كمناقشة القضايا الحساسة ( فيكالمعمكمات ( يمييا ) الجرأة  ,فى نقؿ األخبار
 كعدـ إخفاء الحقائؽ (.

  اءة فى المقاـ األكؿ. حسب رأل الصفكة بعنصر الكف لمصحافة  اإلعالـ إدارةترتبط 
  يتـ مف  التيناؿ عنصر ) الخبر المعبر عف ىمكـ المجتمع ( ثقة الصفكة كأىـ المعايير

 . تغطية األزمةخالليا إدراؾ 
  أجمع أفراد العينة عمى لجكئيـ لمتميفزيكف دكف كسائؿ اإلعالـ األخرل فى حالتيف : األكلى إذا

ث ما , كالثانية إذا كقع حدث ميـ , محميان , تعرضكا لمعمكمات متناقضة كمتضاربة حكؿ حد
 عالميان .ك عربيان , ك 

 كاألزمات الحركب خالؿ خاصة العربية القنكات تغطيات في راالقر  استقاللية توصيات الدراسة :
 كأحداث أخبار عمى لمتعتيـ كبرل دكؿ تمارسيا التي الضغكط مف شكؿ أم كرفض , الكبرل
 . معينة
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ىى  
  :( 2007دراسة بغدادى ) . 9

القنوات الفضائية العربية اإلخبارية  يثرة عمى تغطية القضايا العربية فالمتغيرات المؤ بعنوان : "
 دراسة مقارنة بين قناة الجزيرة القطرية وقناة النيل لألخبار المصرية ".

 التيتحكـ التغطية اإلخبارية لمقضايا العربية  التيالتعرؼ عمى المتغيرات  :الدراسة ىدف
فضالن  اإلخبارمتشمؿ كافة عناصر العمؿ  التييا القنكات اإلخبارية العربية المتخصصة , تعرض

كاألجكاء المحيطة بو مف ضغكط خارجية , مستكل الحرية الممنكحة لتمؾ  ,عف بيئة العمؿ
 يتعرض ليا.  التيكالضغكط المينية  ,القائـ باالتصاؿك نمط الممكية , ك القنكات , 

مف النخبة المصرية  150مفردة مف النخبة القطرية ك 150عمى  طبقت : عينة الدراسة
 .القناتيف فيالقائـ باالتصاؿ  إلى باإلضافة

 : المنيج الكصفي التحميمي  منيج الدراسة
 نتائج الدراسة : 

  تعتمد عمييا النخبة المصرية كالقطرية  التيأكضحت النتائج العامة أف أىـ القنكات اإلخبارية
 BBC 3,38ك  ,%44النيؿ لألخبار  ,%3,70تمتيا العربية  ,%96الجزيرة  ىيعينة الدراسة 

 ,CNN 7,31 , %Euro news 3,10.% 
  ك 3,93% , كالعربية 89كجاءت الجزيرة بكاقع %BBC 7,31 , %CNN 25 كأكائؿ %

 عمييا فى حاؿ كجكد أحداث ميمة.  االعتماديتـ  التيالقنكات اإلخبارية الفضائية 
 ىاتيف القناتيف  في لو متساكو  كاألكاديمي ,العمميكالتأىيؿ  ,فاءة القائـ االتصاؿعمى الرغـ مف ك

مكانيات تمكنو مف  ,قناة الجزيرة يكفر قاعدة معمكماتية لمقائـ باالتصاؿ فيإال أف مناخ العمؿ  كا 
قناة األخبار حيث يخضعكف  فيأداء عممو عمى خالؼ ما يقدـ لمقائـ باالتصاؿ  فيالتميز 
 عربية عامة(. , ك تغطية األحداث )مصرية خاصة  فيتبعية القناة لمسياسة الحككمية  تالختبارا

 توصيات الدراسة :
مكانيات تمكنو مف التميز  ,كفر قاعدة معمكماتية لمقائـ باالتصاؿت أداء عممو عمى خالؼ ما  فيكا 

 خبار السريعة.في نقمو لأل ان األخرل حتى يككف مميز  األخبار قنكات فييقدـ لمقائـ باالتصاؿ 
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ىى  :( 2007دراسة محمد ) . 10
ماراتي : دراسة مقارنة بين بين الجميور اإل األخبار في تغطية اإلماراتي اإلعالم إدارة"  بعنوان

 الوسائل التقميدية والحديثة " .
 في تغطيةالجميكر  إدراؾتشابو بيف  أككجكد اختالفات  لمد ىتعرؼ عمال :الدراسة ىدف

في مقابؿ الكسائؿ التقميدية ) التميفزيكف  األخبارنترنت ( في الحصكؿ عمى ) اإل الكسائؿ الحديثة
 كالصحؼ ( .

في  األخبار في تغطية اإلماراتياإلعالـ  إدارةاختبرت ىذه الدراسة مككنات :  عينة الدراسة 
 .مفردة  216عينة قكاميا   ىماراتي عمكاالنترنت بيف الجميكر اإل ,كالتميفزيكف ,الصحؼ

 .المنيج الكصفي التحميمييج الدراسة : من
 : نتائج الدراسة

 ىماراتيكف لمحصكؿ عمرأس الكسائؿ التي يستخدميا اإل ىف التميفزيكف جاء عمأ الدراسة كدتأ 
الكسائؿ الحديثة  ىتفكؽ الكسائؿ التقميدية عم ىإلنترنت كىك ما يشير يميو الصحؼ كاإل ,خباراأل

 خبار .األ ىجؿ الحصكؿ عمأيا مف ماراتي لفي استخداـ الجميكر اإل
 التي يعتمد عمييا الجميكر  اإلعالميةتي في مقدمة الكسائؿ أف التميفزيكف يأالنتائج  أشارت
% ثـ 77.86يميو الصحؼ بنسبة , %81.72بنسبة  األخبار ىماراتي في الحصكؿ عماإل

 % .44.69بفارؽ كبير  االنترنت
 في العينة محؿ  اإلماراتيالمصداقية بيف الجميكر  ف ىناؾ ثالثة عكامؿ تحددأثبتت النتائج أ

 . األحداثكمالحقة  خبار,األ إعدادية في فالدراسة كىي االىتماـ بالمجتمع كالثقة , الحر 
  ساسييف أنترنت ( في عامميف اإل ,صحؼ كال  ,الثالث ) التميفزيكف اإلعالميةتشترؾ الكسائؿ

كالثقة في الكسيمة  ", " كعامؿ  ,الىتماـ بالمجتمع" عامؿ ا :يحدداف المصداقية الخاصة ليـ كىما
حداث في التميفزيكف , فكاف مالحقة األ ؛داء ", بينما اختمفكا في العامؿ الثالثالحرفية في األ

نترنت بالنسبة لإل األخباركالعدالة في عرض  ,بالنسبة لمصحؼ األخباركالمكضكعية في عرض 
 توصيات الدراسة :

 كتككف مكحدة. ,ؿ االعالمية في نقؿ األخبارأف تشترؾ جميع الكسائ 
 :(2006دراسة حسن).11

 ,التميفزيونو  ,الصحفو  ,)الراديو :وسائل اإلعالم المصرية إدارةقياس مستويات  بعنوان : "
 " اإلنترنت(و 

 ,التميفزيكف ك  ,الصحؼ ك  ,)الراديك :كسائؿ اإلعالـ المصرية إدارةقياس مستكيات  :الدراسة ىدف
 . اإلنترنت(ك 
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ىى كالمؤثرة  ,عف المتغيرات المرتبطة بيا فضالن  ,مفردة 300مف الجميكر بمغت  :  الدراسة عينة 
كذلؾ عف طريؽ المقابمة المباشرة لممبحكثيف لإلجابة عمى أسئمة صحيفة االستقصاء  ,فييا

 كجماعات النقاش المستيدفة.
 منيج تحميؿ المضمكف .ك  ,الكصفي التحميمي منيج الدراسة :

 الدراسة :نتائج 
ألنو أقرب  نظران  ,لدل المبحكثيف إدارتوأظيرت الدراسة أف التميفزيكف في المرتبة األكلى مف حيث 

تمتو الصحؼ الحزبية في المرتبة الثانية بكصفيا  ,كقدرتو عمى نقؿ األحداث ,الكسائؿ إلى الكاقع
ني تفضيؿ المبحكثيف كىك ما يع .ثـ الصحؼ القكمية في المرتبة الثالثة ,مصادر صادقة كأمينة

 كالمشكالت المصرية. ,لممصادر غير الرسمية في استقاء المعمكمات عف القضايا
بيف مستكل الثقة في المؤسسة اإلعالمية مف  إحصائيةذك داللة  ان خطي ان كأظيرت أف ىناؾ ارتباط

ككذلؾ المتعمؽ بالمصادر  ,ككؿ مف المستكل الخاص بمصداقية القائـ باالتصاؿ ,ناحية
حيث كاف  ,التقميدية فيما عدا التميفزيكف اإلعالـ. كقد انطبؽ ذلؾ عمى جميع كسائؿ خباريةاإل

غير ذم داللة إحصائية بيف الثقة في التميفزيكف كمصداقية  ىناؾ ارتباط خطي ضعيؼ جدان 
 مذيعي كمقدمي البرامج اإلخبارية.

 توصيات الدراسة:
يتـ نقؿ األخبار عف طريقيا لجميع الكسائؿ تككف ىناؾ غرفة مكحدة ل أفا ضركرة  د  * البي 

 اإلعالمية .
 :(  2006دراسة أبو زيد ) .12

 زمات ".القنوات الفضائية خالل األ  ى" اعتماد المشاىد المصري عمبعنوان :
 ىالقنكات الفضائية لمحصكؿ عم ىاعتماد المشاىد المصرم عم ىلتعرؼ عما :الدراسة ىدف

 .جنبية أك أدكلية ( عربية , ك محمية , ك زمات  ) اقميمية أحاؿ حدكث  كاألخبارالمعمكمات 
 .منيج المسح بالعينة  ىالدراسات الكصفية التي اعتمدت عم  منيج الدراسة:
 مفردة . 400عينة عشكائية قكاميا  ىطبقت الدراسة عم : عينة الدراسة

 نتائج الدراسة :
  مة .حكثيف القنكات الفضائية بصفة عاب% مف الم100يشاىد نسبة 
   جنبية .خبارية األإل% مف المبحكثيف القنكات الفضائية ا24.5يشاىد 
  58جنبية بنسبة خبارية اإللعدـ مشاىدة القنكات الفضائية اإلجاء عامؿ المغة كسبب رئيسي % 
  خبار أنفرادىا بعرض إل اإلخباريةمتابعة القنكات الفضائية  ى% مف المبحكثيف عم47حرض

 ك) محمية  :حداث, تمتيا التغطية الشاممة لجميع األ األخرل اإلعالميةغير مكجكدة في الكسائؿ 
 % ( .46دكلية ( بنسبة )  كعربية 
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 ازدياد ظؿ في األىمية بالغة ضركرة أصبحت الجميكر لأر  استطالعات توصيات الدراسة :ىى
 كما , دةالجي مجاالبر  لمعرفة ضركريان  الجميكر مأر  يصبح الحالة ىذه في , كتنكعيا مجاالبر  عدد

 . السمبية مجاالبر  كاستبعاد , كتطكيرىا عمييا لمتركيز مجابر  مف كالمجتمع الجميكر يناسب
 (:2004. دراسة الضويحي) 13

 وسائل اإلعالم ودوره في مواجية الكوارث واألزمات" إدارةبعنوان: " 
ككارث مف خالؿ كال ,كسائؿ اإلعالـ في مكاجية األزماتحديد اآلثار اإليجابية ل: تالدراسة ىدف

زالة آثارىا السمبية, ككذلؾ دراسة األزمات  ,إعداد خطط إعالمية فعالة تساند عمميات مقاكمة كا 
حباط آثارىا مستقبالن.  كالككارث لتطكير الخطط بما يكفؿ فعالية مكاجيتيا, كا 

: تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي عف طريؽ المسح االجتماعي باستخداـ  منيج الدراسة
 كأداة لجمع البيانات. اإلستبانة

:تككف مجتمع الدراسة مف العامميف بالمديرية العامة لمدفاع المدني بمدينة  مجتمع الدراسة
( مفردة, كقد 208كعددىـ ) ,كاإلعالـ ,( مفردة, كالعامميف بكزارة الثقافة362كعددىـ ) ,الرياض

 ,المديرية العاممة لمدفاع المدني %( مف العامميف في40اختار الباحث عينة عشكائية قكاميا )
( 228كنفس النسبة مف العامميف في كزارة الثقافة كاإلعالـ, كبذلؾ بمغ إجمالي عدد أفراد العينة )

 كتـ تكزيع االستبيانات عمييـ, كعند استردادىا كانت جميعيا صالحة لمتحميؿ اإلحصائي. ,مفردة
 نتائج الدراسة :

العالقات العامة بالدفاع المدني ميمة جدان لمكاجية  إدارة الخطط اإلعالمية المعدة مف قبؿ
األزمات كالككارث, كيتطمب نجاحيا اشتراؾ خبراء الدفاع المدني الذيف يتمتعكف بالكفاءة كالمقدرة 

كاشتماليا عمى تعميمات الدفاع المدني لتكعية المكاطنيف بإجراءات األمف  ,عمى الحد مف آثارىا
دراؾ  ,كالسالمة لكسائؿ اإلعالـ لمكاجية  عامة بالدفاع المدني أىمية المجكءالعالقات ال ةإدار كا 

 األزمات كالككارث .
 الميمة العالمية األحداث لتغطية كماليان  ان كفني ان بشري الدائـ االستعداد ضركرةتوصيات الدراسة :

 عمى قادرة العربية اإلعالمية المؤسسات لتككف دكرم بشكؿ أزمة كخاليا ,فريؽ تعييف خالؿ, مف
 . األمثؿ كالشكؿ المناسب الكقت في اإلعالمية ميمتيا كأداء ,الحدث مكاف إلى الكصكؿ

 :(2004دراسة شاىين ). 14
رصد المعالجة اإلخباريـة لمقضـايا العربيـة فـي القنـاة الفضـائية اإلسـرائيمية الموجيـة بعنوان :  

 .بالمغة العربية
ة كالمقػكالت الرئيسػ ,سػرائيمي حػكؿ تمػؾ القضػاياالتعػرؼ عمػى سػمات الخطػاب اإل :الدراسـة ىـدف

حكليػػػا, كالقػػػكل الفاعمػػػة المػػػؤثرة فييػػػا, كسػػػماتيا, كأدكارىػػػا, كالتعػػػرؼ عمػػػى أسػػػباب تمػػػؾ القضػػػايا 
 .كالحمكؿ المقدمة, كما اىتمت الدراسة بمسارات اإلقناع المصاحبة لمقضايا
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ىى  . ان خطاب(100: تـ اختيار عينة قكاميا ) عينة الدراسة
 .أداة تحميؿ المضمكف راسة:منيج الد

كالقضية العراقية قائمة القضايا  ,: احتالؿ قضية الصراع العربي اإلسرائيمينتائج الدراسة  
العربية التي تناكليا الخطاب اإلسرائيمي الفضائي المكجو بالمغة العربية, كأشارت  النتائج إلى 

 .كالعراقية بالسمبية ,اتساـ القكل الفاعمة الفمسطينية
ستراتيجيات ,آليات كضع صيات الدراسة :تو   غير اإلعالمية, المادة طكفاف لمكاجو عممية كا 

 السياسي, كالثقافي, اإلشباع تحقيؽ عمى كالعمؿ ,كمفاىيـ ,قيـ كالتي تستيدؼ اليادفة
 .كالتربكم كاالجتماعي,

 :(2003دراسة نصار ) .15
 .ية بالصحافة المصرية "عالقة الصفوة المصر  ىعم اإلعالم إدارة" تأثير : بعنوان
لمصحافة  كاألخالقية ,دراج الصفكة المصرية لتقييـ الممارسة المينيةإ تأثيراختبار  :الدراسة ىدف

كذلؾ مف خالؿ  ,كاستخداـ الصفكة لتمؾ الصحؼ ,المصرية مف خالؿ عنصر المصداقية
 .صحيفة االستقصاء

  مفردة . 150بمغت  الدراسة : عينة 
 نيج الكصفي التحميمي.الم منيج الدراسة :
 :  نتائج الدراسة

 دكلي ( . , كقكمي  , ك) محمي :ىناؾ ارتباط بيف مقياس مصداقية الصحافة كجغرافية الخبر 
  كمف حيث الشمكلية  ,كثر مف حيث المعمكمات التي تقدمياأحظيت الصحؼ القكمية بثقة

 ,خراآل كالرأم ,الرأمفي عرض  ىكلفكانت األ ؛ما الصحؼ الحزبيةأ كالحداثة كالمكضكعية,
 في تقديـ المعمكمات . ان كثر تحيز ألكنيا 

 الفضائية العربية . اإلخباريةكالدكلية مف خالؿ القنكات  ,خبار العربيةجاءت متابعة األ 
 ىـ العناصر التي أكالتغطية المتكازنة مف  ,عيةك كالمكض ,ف كفاءة المحرريفأظيرت الدراسة أ

 المصرية . تقكـ عمييا المصداقية في الصحؼ
ككسائؿ اإلعالـ المحمية  ,ضركرة إيجاد آليات لمتنسيؽ بيف الجيات األمنيةتوصيات الدراسة : 

في إشباع حاجة الرأم العاـ لممعمكمة الصحيحة حتى ال يضطر إلى البحث عنيا في مصادر 
قكـ أجنبية كحتى ال يؤدم حجب المعمكمة أك التعمية عمى الحدث إلى إيجاد بيئة معمكماتية ت

 . عمى الشائعة أك الرؤية لمحدث المبنية عمى الشؾ كالريبة تجاه الحقائؽ المرتبطة بو
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ىى  (: 2001. دراسة صالح الدين )16
والصحف في تشكيل معمومات واتجاىات الجميور نحو القضايا  ," دور التمفزيون:بعنوان

 .الخارجية"
 :الدراسة ىدف

كاتجاىاتيـ نحك  ,عمكمات الجميكر العربي المصرمكالصحؼ في تشكيؿ م ,معرفة دكر التمفزيكف
القضايا الخارجية إلى كجكد اتفاؽ إيجابي بيف أجندة القضايا الخارجية في كسائؿ اإلعالـ, كلدل 

 جميكر المبحكثيف .
كأداة تحميؿ المضمكف, كمنيج المسح  ,استخدمت الدراسة منيج المسحي : منيج الدراسة

 تبياف .كأداة صحيفة االس ,االجتماعي
كالصحؼ  ,لتمفزيكفا(مفردة مف الجميكر المتابع 344: تـ اختيار عينة قكاميا ) عينة الدراسة

 .اإلخبارية
 نتائج الدراسة :

 كتكصمت الدراسة إلى كجكد اتفاؽ بيف أطر المعالجة اإلخبارية لمقضايا الخارجية:
 لكلد ,ي كسائؿ اإلعالـالحرب الركسية في الشيشاف( فك جنكب لبناف, ك )القضية الفمسطينية, 

الجميكر, ككما أثبتت الدراسة كجكد تأثير ذم داللو: لكسائؿ اإلعالـ في تشكيؿ اتجاىات 
 المبحكثيف نحك القضايا الخارجية محؿ الدراسة .

 اإلعالمية المادة تككف حيث اإلعالـ كسائؿ في ىادفة برامج تقديـ عمى العمؿتوصيات الدراسة :
ش ,حاجات لتحقيؽ ىادؼ, كمضمكنيا  .قبمية ةتقيمي دراسات خالؿ مف , عات الجميكرابكا 

 (:2000دراسة حسن). 17
وترتيب  ,أثناء األزمات اإلعالمأبعاد عالقات اعتماد طالب الجامعات عمى وسائل بعنوان : "

 "والتأثيرات المترتبة عمى ىذا االعتماد ,وأسباب االعتماد عمييا ,أىميتيا لدى الجميور
أثناء  اإلعالـلتعرؼ عمى أبعاد عالقات اعتماد طالب الجامعات عمى كسائؿ ا :ىدف الدراسة

كالتأثيرات المترتبة عمى ىذا  ,كأسباب االعتماد عمييا ,األزمات كترتيب أىميتيا لدل الجميكر
 االعتماد.

 :المنيج الكصفي التحميمي . منيج الدراسة
 طالب الجامعات.(مفردة مف 200: تـ اختيار عينة قكاميا ) عينة الدراسة

 نتائج الدراسة :
المصرية عمى  اإلذاعاتثـ  ,ثـ الصحؼ المصرية ,التميفزيكف المصرم أف كأظيرت النتائج

 التي يعتمد عمييا الجميكر مكضع الدراسة أثناء األزمات. اإلعالـالترتب في مقدمة كسائؿ 
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المصرية كدرجة  ـاإلعالىناؾ درجة عالية مف االقتراف بيف درجة ثقة الجميكر في كسائؿ ىى
اعتماده عمييا كلكف أشارت النتائج أف متكسطات شدة االعتماد عمى الكسائؿ الثالث جاءت 

ىناؾ عكامؿ أخرل تؤثر في شدة ىذا  فا مما يعني أى  ؛أعمى مف درجة متكسطات درجة الثقة
 االعتماد.

 الشباب, استقطاب عمى قادرة تككف كاقعية, برامج تطكير عمى العمؿتوصيات الدراسة :
 .الشباب كاقع تتحدث عف التي القضايا أىـ كتكضيح ية,كاقع عف كحقائؽ ,بمعمكمات كتزكيدىـ

 

: اندراسبث األجىبيت:  حبويبا
 

 White (2009) سةادر . 18
 .القضاياة حد من التخفيف يف المحتوى دور :األعالم لألزمة إدارة 

 .زمةاأل اتصاالت في اإلعالـ دكر عمى تعرؼال :سةاالدر  ىدف
 ( مف اإلعالمييف في كسائؿ اإلعالـ.250) تضـ:  عينة الدراسة
 :المنيج الكصفي التحميمي . منيج الدراسة
 نتائج الدراسة:

 مف بالتكضيح حدتيا مف التخفيؼ يمكف ال اإلعالـ كسائؿ خالؿ مف تناكليا يتـ التي القضايا أف
 حدة كمف ,القضايا الكثير مف بركز مف داز  ك السمبية, النتائج زيادة إلى أدل مما المنظمة, قبؿ

 المنظمة خارج الناس حيث ,استباقي بشكؿ القضايا تعالج ال عندما, الكاقعة األزمة خطكرة
 .اإلعالـ يطرحو ما خالؿ مف األزمة عمى بالتعرؼ كفأيبد

 قائيةالك  االتصاالت أىمية سةادر  خالؿ مف األزمة اتصاالت دارةإل فعالة ثاقبة نظرة سةاالدر  كتقدـ
 .العاـ مأالر  عمى

  توصيات الدراسة :
 .حدتيا مف لمتخفيؼ األزمة التصاالت  معينة تيجياتااستر  ضركرة  االعتماد عمى .1
 

 Maryia Pestalardo  ("2006: ) دراسة " ماريا بستاالردو . 19
ول أمريكا األطر اإلخبارية لمحرب عمى العراق في وسائل اإلعالم األمريكية واألوربية ود: بعنوان

 .الالتينية
تحميؿ األطر اإلخبارية لمحرب عمى العراؽ في كسائؿ اإلعالـ األمريكية   :لدراسةا ىدف  

 .كاألكربية كدكؿ أمريكا الالتينية
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ىى اختارت الباحثة األسبكع األكؿ قبؿ بداية الحرب كاألسبكع الذم تال الحرب  :  عينة الدراسة
المادة المنشكرة في تسع صحؼ كبرل بالكاليات  كذلؾ لتحميؿ عينة مف 2003مباشرة عاـ 

 .المتحدة كأكركبا كأمريكا الالتينية بيدؼ إجراء مقارنة بينيـ
خمصت نتائج الدراسة إلى أف الصحؼ في أمريكا الالتينية كأكركبا صكرت  نتائج الدراسة :

الصحؼ الحرب بشكؿ أكثر عمقا كتكازنا كتنكعا في مصادر األخبار, بينما اتسمت معالجة 
 . األمريكية بالمحدكدية في تغطيتيا , كاالعتماد عمى قكات التحالؼ في معظـ تغطيتيا

الجيدة, كالتخطيط السميـ مف قبؿ القائميف عمى الكسائؿ  دارةضركرة اإل توصيات الدراسة:
 اإلعالمية كالمحمية مف أجؿ االىتماـ بمصادر األخبار, كمعالجة األخبار في تغطيتيا.

 
 ( :2005) روجرسة درا. 20

 األزمات في شركات التصدير" إدارةنظـ كخطط : بعنوان
األزمات في شركات األعماؿ المصدرة  إدارةمعرفة مدل التقدـ في نظـ, كخطط  :الدراسة ىدف  

 .إلى دكؿ العالـ الثالث
تصدر إلى دكؿ العالـ ال أعماؿشركات شركة مف  ( 183عينة مككنة مف ) : عينة الدراسة

 .ثالثال
 .منيج المسح بالعينة  ىالدراسات الكصفية التي اعتمدت عم  منيج الدراسة:
%( فقط مف تمؾ الشركات تمتمؾ أنظمة, 20حكالي )خمصت نتائج الدراسة أف  نتائج الدراسة :

%( مف تمؾ الشركات ال يمتمؾ نظـ أك خطط عمى 33أزمات التصدير, بينما ) دارةكخطط إل
الشركات الستخداـ الحكـ الشخصي بدرجة كبيرة في عمميات اإلطالؽ, كأكضحت إلى ميؿ 

 . األزمات دارةالتخطيط إل
الشركات التي  كاالستفادة مفاألزمات,  إدارةتمتمؾ خطط  أف شركاتلمال بيد   توصيات الدراسة :

كانت تعرضت إلى أزمات سابقة , أك أنيا حساسة جدان لممخاطر, كتعتمد بدرجة كبيرة عمى 
 صدير.عائدات الت
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ىى  :انسببقت سبثااندر ًهع يقهانتع :بعبا ار
 

شحة الدراسات السابقة  فا الدراسات السابقة, يمكف القكؿ إً  الكلكج في التعميؽ عمى قبل
ككاجيت الباحثة  ,المتعمقة بنفس مكضكع الدراسة الحالية كانت مف أىـ الصعاب التي اعترضت

اسة بشكؿ عممي أكاديمي, مف حيث الكـ كالكيؼ, في االستناد, كاالرتكاز إلييا, كتدعيـ ىذه الدر 
كالتشابو في انتقاء العديد  ,الباحثة اعتمدت عمى عممية التقارب فا فإً  ؛أـ مف حيث النكع؛ كلذلؾ

كالتنكع في  ,مف الرسائؿ كاألبحاث ذات الصمة بالمكضكع الحالي, حيث راعت المنيجية العممية
 األزمات. إدارةمؽ بدكر اإلعالـ في ىذا االنتقاء المتع

 

عميو؛ كاف التنكع محدكد في الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ, كالفترة الزمنية,  وبناءً 
 : اآلتيكمجاؿ البحث, كأسمكب البحث كالمنيج, كىك ما يتضح مف خالؿ االستعراض المقتضب 

 العالقة ذات األجنبية ك ,العربية ك ,المحمية الدراسات مف ان عدد سبؽ فيما الباحثة استعرضت
 النتائج مف مجمكعة ىإل السابقة الدراسات تكصمت ك بمكضكع الدراسة, مباشرة غير ك المباشرة

 لإلطار إعدادىا خالؿ بيا بالمعمكمات المكجكدة استعانت ك ,بحثيا إثراء في الباحثة أعانت التي
 :سابقةال الدراسات تمؾ عمى الباحثة تعميقات ألىـ ممخص يمي فيما ك لمدراسة, معرفي ال

 ك ,لممؤسسات ضركرم ك ميـ كمجاؿ األزمات إدارة عمـ أىمية السابقة الدراسات جميع أبرزت
 قبؿ مسبقنا اإلعداد ك ,االستراتيجي التخطيط ضركرة عمى الدراسات معظـ أكدتك  ,المنظمات
 .معيا التعامؿ عمى كالقدرة ,ثارىاآ مف الحد ك باألزمات التنبؤ ضركرة ك ,األزمة حدكث
 الكقاية مبدأ عمى كأكدت ,حدكثيا قبؿ األزمات مف الكقاية أىمية عمى الدراسات معظـ أكدت
  .العالج مف خير

 إدارة في الفعاؿ دكرىا ك ,المعمكمات ك ,االتصاالت أىمية السابقة الدراسات معظـ أبرزت
 بكفاءة. األزمات
 ,عؿ لكسائؿ اإلعالـتتشابو ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في دراسة األثر الفاكما ك 

في معرفة أىمية اإلعالـ   كخاصة ,في االطار النظرم كقت األزمات مما سيفيد  كخصكصان 
   كالتخفيؼ مف حدتيا. ,األزمات إدارةالفمسطيني في 

 

 أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة :
 

 من حيث المنيج المستخدم : -1
 باستثناءكتحميؿ المضمكف  ,اـ المنيج الكصفي التحميمياتفقت جميع الدراسات السابقة في استخد

 .لتيجاني استخدمت المقابالتدراسة ا
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ىى  من حيث أداة الدراسة:  -2
كأضافت  ,أداة الدراسة اإلستبانةكاألجنبية باستخداـ  ,اتفقت جميع الدراسات السابقة العربية

, استخدمت 2006 زيدك أبك , 2011, باستثناء التيجاني اإلستبانةبعضيا تحميؿ المحتكل مع 
 أداة لمدراسة . المنيج المقارف في

 

 كما اتفقت من حيث تقسيم مجتمع الدراسة إلى :  -3
 .: جميع الدراسات العربية  مجتمع عربي -
 الفمسطينية .جميع الدراسات  :مجتمع فمسطيني  -
 : جميع الدراسات األجنبية . مجتمع أجنبي -

 

 من حيث عينة الدراسة : -4
 : اإلعالمووسائل  ,صحفاستخدام موظفي ال
دراسة ك (, 2008دراسة )حسف, ك (, 2010)عبد الكىاب, كدراسة(, 2011دراسة )التيجاني,

 (.2003دراسة )نصار, ك (, 2007)بغدادم, 
 استخدام العاممين والجميور :

دراسة )حسف, ك (, 2007دراسة )محمد, ك (, 2008دراسة )مكسى, ك (, 2008دراسة )سميـ, 
دراسة )الضكيحي, ك (, 2001دراسة )صالح الديف, ك (, 2006زيد,  دراسة )أبكك (, 2006
دراسة )الييئة العامة لالستعالمات ك (, 2000دراسة )زايد, ك (, 2004دراسة )عبده, ك (, 2004
 (.2000العامة, 
في مكاجية األزمات  لإلعالـىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في دراسة األثر الفعاؿ  كاتفقت

دارتياكالتعاطي معيا   كا 
  

 سابقة :أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات ال
  
 في محمية دراسة إجراء تـ أف يسبؽ لـ حيث السابقة الدراسات عف مختمفة الدراسة ىذه تعتبر -

 طبيعة عف تختمؼ كىي ,2013يكنيك 30باألزمة المصرية بعد  تختص األزمات إدارة مجاؿ
, حيث ككنيا تركز عمى أزمة خاصة ,ةأجنبي ك عربية معاتبمجت أجريت التي السابقة الدراسات

 الفترة في المصرية لألزمة الفمسطيني اإلعالـ إدارةالدراسة مكضكع  تناكلت الباحثة في ىذه
ك  ,دارةاؿ اإل, مف عدة اتجاىات مختمفة في مج (2014يكنيك  30 حتى 2013 يكنيك 30)مف

يك, كحسب عمـ الباحثة أف جميع الدراسات السابقة يكن 30كثكرة  ,, كاإلعالـ الفمسطينياألزمات
 لـ تتطرؽ إلى ىذا المكضكع.
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ىى كما   ,كقت األزمات اإلعالميةلمضمكف المادة  إعالميان  بالدراسة الحالية نمكذجان  ةقدـ الباحثت -
 ,ككيفية التعامؿ معيا ,مع األزمات اإلعالـ إدارة إعالمية تتمثؿ في استراتجيات  تتضمنو مف

داراتيا ماتفي كيفية التعامؿ مع األز  مف نماذج لصناع القرار الفمسطيني موتقد كما   .كا 
منظكر إعالمي مف خالؿ االعتماد عمى نظرية  مف األزمات إدارة مكضكع الدراسة ىذه تناكلت -

القائـ باالتصاؿ  لمتعرؼ عمى طبيعة الممارسات اإلعالمية كنظرية األطر اإلعالمية لمعرفة 
 . تتناكلو كسائؿ اإلعالـ في تناكليا لالزمة مف الجانب األخر المضمكف الذم 

 أوجو استفادة الباحثة من الدراسات السابقة :
 تحديد منيج الدراسة المستخدـ. -1
 تحديد أداة الدراسة . -2
 تحديد متغيرات الدراسة . -3
 صياغة أسئمة الدراسة . -4
 صياغة فرضيات الدراسة . -5
, افي إثراء بحثي ةف النتائج التي أعانت الباحثتكصمت الدراسات السابقة إلى مجمكعو م -6

 لإلطار النظرم لمدراسة . ابالمعمكمات المكجكدة فييا خالؿ إعدادى تكاستعان
 . يةاإلعالمفي المؤسسات  دارةكفاعمية اإل ,أكدت معظـ الدراسات عمى ضركرة أىمية -7
  .إعالـ قكم كمتميزاإلعالـ في صناعة  إدارةأكدت معظـ الدراسات السابقة عمى أىمية دكر  -8
 



 

 

93 
 

  الرابعالرابعىىالفصلالفصل

  وإجراءاتكاوإجراءاتكاىىالدرادةالدرادةىىمنكجوةمنكجوة

ىى

ى

 
 
 
 
 

 انرابع انفصم
 وإجراءاتهب اندراست مىهجيت

 
 

 :مقدمة
 .الدراسة منيج 1.
 .مع وعينة الدراسةمجت 2.
 .الدراسة تأدوا 3.
 .اإلستبانةثبات و  قدص 4.
 .األساليب األحصائية 5.
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ىى  مقدمة :
 

الميدانية, كالخطكات المنيجية التي تمت في مجاؿ الدراسة  ,ىذا الفصؿ اإلجراءات يعرض
إلى تكضيح األدكات  حيث يتناكؿ منيج الدراسة, كالعينة التي طبقت عمييا الدراسة, إضافةن 

كخطكاتيا, كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات  ,المستخدمة في الدراسة
 كفيما يأتي تفاصيؿ ما تقدـ.  ,كمف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة ,لمتكصؿ إلى النتائج

 

 يج الدراسة :من
, الكصفي التحميمي :يفالمنيجكالذم ينقسـ بشقيو إلى  ,المنيج المسحيالباحثة  اتبعت

 ,طريقة في البحث تتناكؿ أحداثيعرؼ بأنو:  الكصفي التحميمي فالمنيج ؛كالمنيج المقارف
يا, كالقياس, كما ىي دكف تدخؿ الباحث في مجريات ,كظكاىر كممارسات مكجكدة متاحة لمدراسة

كما يعرؼ المنيج  ـ( .2007كيستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا فيصفيا كيحمميا )مقداد, الفرا, 
ىك ذلؾ المنيج الذم يعتمد عمى المقارنة في دراسة الظاىرة حيث يبرز أكجو الشبو  المقارف
مف خالؿ ذلؾ عمى مجمكعة مف  ةعتمد الباحثتالؼ فيما بيف ظاىرتيف أك أكثر, ك كاالخت

: 2000)عمياف,  مف أجؿ الكصكؿ إلى الحقيقة العممية المتعمقة بالظاىرة المدركسة الخطكات
كقد تـ الحصكؿ عمى  ,. كتستعيف العمكـ القانكنية بالمنيج المقارف في الكثير مف الدراسات(64

 مف خالؿ : البيانات الالزمة
 

السابقة المتعمقة  كالدراسات ,كالمراجع العممية ,: المتمثمة في الكتب المصادر الثانوية -1
كالمينية المتخصصة, كترل الباحثة أنيا  ,كالمجالت العممية ,كالدكريات ,بمكضكع الدراسة

مف خالؿ المجكء إلى المصادر الثانكية في الدراسة, تـ ف ؛أسيمت في إثراء الدراسة بشكؿ عممي
تصكر عاـ ل كؿالكصكالطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات, ككذلؾ  ,التعرؼ عمى األسس

 كتحدث في مجاؿ الدراسة. ,عف آخر المستجدات التي حدثت
 

 اإلستبانة : تـ الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات األكلية عف طريؽ المصادر األولية -2
كقد تـ تحميميا  ,كالتي تـ تصميميا خصيصان ليذا الغرض ,ة لمدراسةالتي تعتبر أداة رئيس

 . SPSSباستخداـ برنامج 
 

كما ىي في الكاقع دكف تدخؿ منيا,  كالبيانات ,ىذه المعمكماتقامت الباحثة بكصؼ  حيث   
اإلعالـ الفمسطيني لألزمة  إدارةباستخداـ أدكات الدراسة لمتكصؿ إلى  مياثـ بعد ذلؾ تحمي

 . األزمة إدارةفي إطار مدخؿ  2014 يكنيك 30حتى  2013 يكنيك 30المصرية في الفترة مف 
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 :صعوبات الدراسة ىى
ويمكن الوقوف عمييا عمى الباحثة مجمكعة مف الصعكبات التي تتصؿ بالدراسة,  واجيت   

 النحو اآلتي :
كاألزمات نحك قضايا  ,اإلعالـ إدارةكالتحميؿ  ,ندرة الدراسات العممية التي تتناكؿ بالبحث .1

 مختمفة .
يكنيك في  30قمة المؤلفات العممية كخاصة الكتب التي تتحدث عف األزمة بعد أحداث  .2

  .مصر
 انقطاع التيار الكيربائي لفترات طكيمة نظران لمظركؼ التي يمر بيا قطاع غزة . .3
الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة الذم يحكؿ دكف كصكؿ الباحثة مباشرة إلى  .4

داني مف الدراسة, كالحصكؿ عمى عينة أعداد الدراسة يلتطبيؽ الجزء الم الغربية الضفة
 صحيفة الحياة الجديدة .  المطبكعة في

 

 مجتمع وعينة الدراسة :
 

 : مجتمع الدراسة 
 الممارسيف مف فمسطيف, في كاالعالمييف ,الصحفييف مف لمدراسة األصمي المجتمع يتكون    
 حيث المجاالت, مف ذلؾ كغير ,كاإلعالمية ,السياسية المختمفة المجاالت جميع في لمعمؿ
 .منو الرئيس اليدؼ تحقيؽ عمى كيساعد لبحث,ا مكضكع مع المجتمع ىذا يتناسب

 

 :سةاالدر  عينة
 

 :سةالمدر  االستطالعية العينة 1-
 مف عمييـ سةاالدر  اةأد تطبيؽ ليتـ العشكائية بالطريقة اختيارىـ تـ فردان, ( 15 ) مف وتكونت    
 . المناسبة بالطرؽ كالثبات الصدؽ خالؿ

 

 :سةالمدر  األصمية العينة 2-
يف في الصحؼ يعالماإل مف مفردة ( 35 ) مقدارىا عشكائية عينة بسحب باحثةال قامت    
 خصائصو في يتجانس الذم لالعالمييف األصمي لممجتمع تمثيميا فييا كركعي ,سائؿ االعالـك ك 

اإلعالـ الفمسطيني  إدارة عف تعبر شاممة رؤية إلى التكصؿ بيدؼ فئاتو, مف فئة كؿ داخؿ
 إدارةفي إطار مدخؿ  2014 يكنيك 30حتى  2013 يكنيك 30مف  لألزمة المصرية في الفترة

 .األزمة
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 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة : ىى
 توزيع أفراد العينة حسب نوع المؤىل العممي : 

 (1جدول )
 توزيع أفراد العينة حسب نوع المؤىل العممي

 العينة المؤىل العممي
N % 

 2.8 1 دكتكراه
 8.57 3 ماجستير

 88.57 31 كالكريكسب
 0.0 0 دبمـك

 0.0 0 ثانكية عامة
 100.0 35 المجموع

  

%( ىـ مف حممة 88.57خالؿ البيانات المكضكعة في جدكؿ أعاله, يتضح أف)  من     
أم أف النسبة األكبر مف العينة ىي مف خريجي مستكل  ,الشيادات الجامعية درجة البكالكريكس

كمناسبة تؤكد أف الكسائؿ اإلعالمية تعتمد عمى المؤىؿ العممي في  البكالكريكس, كىي نسبة كبيرة
نيا تحمؿ درجة الماجستير مع العمـ أف %( مف العينة تبيف أ8.57ما نسبة )انتقاء اإلعالمييف, ا

ف حممة شيادة إعالـ, بؿ ىناؾ مف العاممي ىذه النسبة لدرجة الماجستير لـ تحدد فقط بأنيـ حممة
, كىك ما ينطبؽ عمى حممة درجة دارةالعمكـ السياسية, كاإل :مثؿ ,شيادات تخصص أخرل

%( مما يؤكد أف المؤىؿ العممي في عممية 2.8كىي نسبة منخفضة تمتمث في ) ,الدكتكراه
دكتكراه( اليتـ كفؽ حممة درجة اإلعالـ ك  ,االنتقاء في التكظيؼ حسب الدرجات العميا )ماجستير

ة لممؤىالت, كىك ما يعتبر حسب كجية نظر الباحثة أحد أىـ بالذات, بؿ يتـ تكظيؼ أك االستعان
 .عكامؿ الضعؼ في األداء اإلعالمي االحترافي

 

 توزيع أفراد العينة حسب التخصص : 
 (2جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب نوع التخصص:
 العينة التخصص

N % 
 %34.2 12 صحافة
 %22.8 8 إذاعة
 %28.5 10 تمفزيكف
 %14.5 5 نيإعالـ إلكترك 
 100.0 35 المجموع
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ىى مف أفراد العينة  (%34.2)  خالؿ البيانات المكضحة في الجدكؿ أعاله, يتضح أف تبين     
, أم النسبة األكبر مف العينة يتـ تكظيفيـ في الصحافة ؛تخصصيـ العممي في مجاؿ الصحافة

إذاعة,  %(22.8) ةكأما نسبتمفزيكف, مف العينة إف تخصص  تكظيفيـ   %(28.5) أما نسبة
 . إعالـ إلكتركني %(14.5 كأما نسبة)

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في العمل االعالمي : 
 (3جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب نوع سنوات الخبرة:
 العينة سنوات الخبرة

N % 
 %2.9 1 سنكات 3أقؿ مف 

 %14.3 5 سنكات 3-5
 %51.4 18 سنة 6-10

 %31.4 11 سنكات 10أكثر مف 
 100.0 35 المجموع

%  31.4سنكات, بينما 10-6نة لدييـ خبرة % مف أفراد العي51.4مف خالؿ النتائج أف تبين   
 5-3% تتراكح سنكات خبرتيـ مف 14.3سنكات, كبينما  10تتراكح خبرتيـ مف أكثر مف 

  .سنكات 3% خبرتيـ أقؿ مف 2.9 كسنكات, 
 فإ حيث الدراسة, عينة أفراد لدل الخبرة عامؿ تكفر عمى تدؿ السابقة النتيجة أف ةالباحث رلتك 

 تككيف مف يمكنيـ الذم األمر ؛فأكثر سنة 11 إلى سنة 6 مف خبرات لدييـ  50 % مف أكثر
 المكتسبة الخبرة تؤثر حيث األزمات, إدارة مكضكع تجاه دقة أكثر سمبية أك إيجابية اتجاىات

 .شياءاأل تجاه األفراد اتجاىات عمى
 توزيع أفراد العينة حسب نوع المحافظة : 

 (4جدول )
 توزيع أفراد العينة حسب نوع المحافظة:

 العينة نوع المحافظة
N % 

 %22.9 8 شماؿ غزة
 %57.1 20 غزة

 %5.7 2 الكسطى
 %5.7 2 خانيكنس
 %8.6 3 رفح

 100.0 35 المجموع
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ىى % مف 22.9عينة مف محافظة غزة, بينما % مف أفراد ال57.1مف خالؿ النتائج أف   تبين  
% مف محافظة الكسطى ك 5.7 ك% مف محافظة رفح,  8.6محافظة شماؿ غزة , كبينما 

 .خانيكنس
المؤسسات  جميع تكاجد بسبب غزة محافظة في العينة داأفر  ـحج بارتفاع السابقة النتيجة تعزك

اإلعالمييف  ارتفاع أكجب فاالسك عدد ارتفاع كبسبب غزة, محافظة في المركزيةاإلعالمية 
 .المحافظة في اإلعالمييف عدد ارتفاع كبالتالي

 

 توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية: 
 (5جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب نوع العمر:
 العينة نوع العمر

N % 
 %25.7 9 سنة 20-30
 %42.9 15 سنة 31-40
 %11.4 4 سنة 41-50
 %20.0 7 سنة فأكثر 51

 100.0 35 المجموع
 

( سنة , 40-31% مف أفراد العينة تتراكح أعمارىـ ما بيف )42.9مف خالؿ النتائج أف تبين  
% تتراكح أعمارىـ ما بيف 20.0( سنة, كبينما 30-20% تتركاح أعمارىـ ما بيف )25.7بينما 

 .( سنة50-41% تتراكح أعمارىـ ما بيف )11.4 كسنة فأكثر(,  51)
 

  الوظيفي:د العينة حسب نوع المسمى توزيع أفرا
 (6جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب نوع المسمى الوظيفي:
 العينة نوع المحافظة

N % 
 %14.3 5 (يحال -رئيس مجمس مؤسسة إعالمية )سابؽ
 %8.5 3 مدير عاـ مؤسسة إعالمية

 %25.7 9 رئيس تحرير
 %5.7 2 مدير تحرير
 %31.4 11 مراسؿ صحفي

 %14.3 5 أخرل
 100.0 35 المجموع
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ىى اىـ الكظيفي مراسؿ صحفي, بينما م% مف أفراد العينة مس31.4مف خالؿ النتائج أف   تبين    
اىـ الكظيفي )رئيس مجمس مؤسسة إعالمية م% مس14.3% رئيس تحرير , كبينما 25.7
% 5.7 ك% مدير عاـ مؤسسة إعالمية,  8.5% مف أخرل , بينما 14.3(, بينما يحال -سابؽ

  .مدير تحرير
 الدراسة يفيد مما الكظيفية, الدرجات في التبايف تكفر عمى تدؿ السابقة النتيجة أف كترل الباحثة

 طبيعة عف متكاممة صكرة كيعطي المختمفة, اإلدارية المستكيات في األفراد آراء معرفة في
 اإلعالـ كزارة في ان كاضح ان يإدار  ترىالن  السابقة النتيجة تعكس كما ,األزمة إدارةاإلعالمييف في 

 .المدراء جانب في خاصةن 
 توزيع أفراد العينة حسب نوع التوجيات السياسية : 

 (7جدول )
 توزيع أفراد العينة حسب نوع التوجيات السياسية:

 العينة نوع التوجيات السياسية
N % 

 %28.5 10 فتح
 %8.5 3 جياد
 %42.8 15 حماس

 %5.7 2 يسار فمسطيني
 %14.3 5 لأخر 

 100.0 35 المجمكع
 

%( تكجيياتيـ 42.8خالؿ البيانات المكضحة في الجدكؿ أعاله, تتضح أف نسبة ) من   
كيميمكف إلى حركة حماس,  ,السياسية حماس أم أف النسبة األكبر مف العينة مف الذيف ينتمكف

%( 8.5, كأما نسبة )%( مف العينة تبيف أنيـ يميمكف تكجيياتيـ السياسية فتح28.5أما نسبة )
%( يميمكف تكجييـ السياسي إلى 5.7يميمكف تكجييـ السياسي إلى حركة جياد, كأما نسبة )

 %( إلى تكجيات أخرل .14.3اليسار الفمسطيني, كأما نسبة )
 

 كحماس فتح حركتي بعد الثالثة المرتبة في جاءت مستقمكفخرل أ نسبة أف الباحثة وترى    
 بعض في اإلعالمييف كجكد عدـ إلى ذلؾ يعزل كقد ب,ااألحز  باقي عمى متقدمة مرتبة كىي
 يمكج كالذم الفمسطينية, السمطة ضياأر  في السائد السياسي الكضع نتيجة الفمسطينية, بااألحز 

 ثااكتر  عدـ عمى يدؿ كأيضان  النسبة, ىذه أفرز مما الرئيسييف, التنظيميف بيف الداخمية اتاألزمب
 الفمسطينية, الساحة عمى المطركحة المختمفة بااألحز  مجاببر  أك السياسية بالتكجييات اإلعالمييف
 كالفصائؿ ,بااألحز  إلى ينتمكف الذيف مف سةاالدر  مجتمع في المبحكثيف تكاجد أف كالمالحظ
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ىى يسار  حصمت فيما , 8.5% نسبتو ما عمى جياد حصمت حيث قميمة؛ بنسب كاف األخرل
 في الفمسطينية الساحة عمى تكاجدىا بااألحز  ىذه أف كالمعركؼ  ,5.7% نسبة عمىفمسطيني 

 .النسبة ىذه يعادؿ كتأثيرىا كحماس ,فتح :حركتي مع بالمقارنة قميؿ الحالي الكقت
 

 :سةاالدر  أداة
االعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية في  إدارةالباحثة عمى أداتيف لمتحميؿ الستكشاؼ  اعتمدت    

, كذلؾ مف األزمة إدارةفي إطار مدخؿ  2014 يكنيك 30 حتى 2013 يكنيك 30الفترة مف 
ككحداتو في ضكء عالقتو بالكاقع الذم ينطمؽ منو كيعبر  ,عالـخالؿ التركيز عمى تحميؿ اإل

فالمطمكب دراستيا في تفاعميا  ؛كاألفكار التي يحمميا اإلعالـ ,عنو, كحتى يتـ فيـ األطركحات
كليس دراستيا منعزلة, كمف دراسة عممية تفاعؿ  ,ضعندما تككف في حالة جدؿ مع بعضيا البع

 منتجي المقاالت, كىـ يمارسكف أدكراىـ عبر ما يطرحكنو, كىذه األدكات :
 

 صحيفة االستبيان : 
اإلعالـ الفمسطيني لألزمة  إدارة"  عمى التعرؼ أجؿ مف اإلستبياف صحيفة الباحثة استخدمت   

  "األزمة إدارةفي إطار مدخؿ  2014 يكنيك 30ى حت 2013 يكنيك 30المصرية في الفترة مف 
 في سة,االدر  مكضكع تخدـ التيكاألخبار الصحفية  ,تحميؿ مضمكف لممقاالت إلى باإلضافة
 .المصداقية مف عالية بدرجة تتمتع قيمة ذات سةادر  لتقديـ محاكلة
 الباحثة قامت , سةاالدر  بمشكمة المتعمقة السابقة ساتاكالدر  ,التربكم األدب عمى اإلطالع وبعد
 :اآلتية الخطكات كفؽ اإلستبانة ببناء
 .اإلستبانة تافقر  صياغة -
 .فقرة ( 35 ) شممت كالتي ,األكلية صكرتيا في اإلستبانة إعداد -
 .البيانات لجمع مالءمتيا مدل اختيار أجؿ مف المحكميف السادة عمي اإلستبانة عرض -
 .المحكمكف هاير  ما حسب أكلي بشكؿ اإلستبانة تعديؿ -
 :جامعتي في تدريس ىيئة أعضاء جميعيـ المحكميف مف (6 ) عمى اإلستبانة عرض وتم    

 :يمي فيما ئيـاآر  عمى لمتعرؼ كذلؾ بغزة سالميةاإل ك األقصى
 .تحتو المندرجة لممحكر عبارة كؿ انتماء تحديد -
 .مناسبة غير تاعبار  حذؼ أك مناسبة أخرل تاعبار  إضافة -
 .تالمعبار  المفظية الصياغة ءمةمال كضكح -
 .القياس محاكر مف محكر لكؿ تاالعبار  تناسب مدل -
 .إضافتو يمكف آخر حاكاقتر  ,المقياس أبعاد مالءمة عدـ أك مالءمة -
 .آخر في األبعاد أحد دمج -
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ىى  .أخرل حاتااقتر  إضافة -
 .التحكيـ لجنة أعضاء يبيف (1 ) رقـ كالممحؽ

 ,اإلستبانة مف اتفقر  ( 5 ) حذؼ تـ المحكمكف بيا أكصى التي التعديالت ءاإجر  وبعد    
 صياغتيا بعد اإلستبانة تافقر  عدد بمغ كقد ت,االفقر  بعض كصياغة ,تعديؿ تـ كذلؾك 

أكافؽ  ( خماسي متدرج سمـ كفؽ مدرج كزف منيـ فقرة ( 30 )ػل أعطى حيث فقرة,  (30)النيائية
( 5 , 4 , 3 , 2 ,1) اآلتيةأعطيت األكزاف ( بشدة, أكافؽ, محايد, أعارض , أعارض بشدة 

 يكنيك 30حتى  2013 يكنيك 30اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة مف  إدارةلمعرفة 
 في صكرتيا النيائية . اإلستبانة( يبيف 2كممحؽ) ,األزمة إدارةفي إطار مدخؿ  2014

 :لالستبانة السيكومترية الخصائص
 :المقياس صدق - 1
 خارج مف فردان ( 15)  مف  مككنة استطالعية عينة عمى اإلستبانة بتطبيؽ الباحثة قامت    
 سةاالدر  أدكات تقنيف ليتـ العشكائية, بالطريقة اختيارىـ كتـ ـ, 2014 لمعاـ سةاالدر  عينة داأفر 

 بيرسكف ارتباط معامالت بحساب قامت ثـ المناسبة, بالطرؽ كالثبات الصدؽ خالؿ مف عمييـ
 .ذلؾ تكضح اآلتية كالجداكؿ لالستبانة الكمية الدرجة مع اإلستبانة تافقر  مف فقرة كؿ درجات بيف

 8 ) رقم ) جدول
 يونيو 30القائم باالتصال في اإلعالم الفمسطيني لألزمة المصرية بعد  إدارة  الدال المحور فقرات ارتباط معامالت يوضح

معامل  الفقرات ـ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

دالة عند  0.724 ـك القائـ باالتصاؿ بالتنفيذ الفعمي لسياسة المؤسسة اإلعالمية التي يتبعيا.يق 1
0.01 

كمدربان لتغطية  ,احتكاؾ الصحفي الفمسطيني بالكثير مف األزمات المحمية جعمتو مؤىالن  2
 كمينية عالية. ,األزمات بكفاءة

دالة عند  0.416
0.05 

تصاؿ ىك الذم يحدد شكؿ كنكع التغطية اإلعالمية لألزمة االنتماء السياسي لمقائـ باال 3
 المصرية

دالة عند  0.719
0.01 

يعتمد القائـ باالتصاؿ عمى حذؼ المعمكمات التي ال تتماشى مع السياسة التحريرية في  4
 إدارتو لألزمة 

دالة عند  0.731
0.01 

دالة عند  0.536 ناء إدارتيـ لألزمة.السياسي أث األزمةيتـ التعامؿ مع الصحفييف كطرؼ مف أطراؼ  5
0.01 

 264.0= 0.01 )داللة )  مستوى وعند ( 33 ) حرية درجة عند الجدولية ر
 260.0= 0.05 )داللة )  مستوى وعند ( 33 ) حرية درجة عند الجدولية ر
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 9) ) رقم جدولىى
م الفمسطيني في إدارتو لألزمة مكونات األداء اإلعالمي لإلعال الدال المحور فقرات ارتباط معامالت يوضح

 م2013يونيو  30المصرية بعد 
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات م
 0.01دالة عند  0.840  األزمةيتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالفكرية في نقؿ األحداث أثناء  1
 0.01دالة عند  0.673 .يتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالمصداقية في نقؿ أحداث األزمة  2
كاآلراء  ,يتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالمكضكعية في طرح المعمكمات 3

 أثناء إدارتو لألزمة .
 0.01دالة عند  0.737

لكجيات النظر في األحداث  ز اإلعالـ الفمسطيني بعرض متكامؿو يتمي 4
 الخاصة باألزمة .

 0.01دالة عند  0.764

 0.01دالة عند  0.898 عات األزمة.يتميز اإلعالـ الفمسطيني بالجرأة في تناكؿ مكضك  5
يغمب الطابع الرسمي عمى اإلعالـ الفمسطيني في طرح كجيات نظر  6

 الحككمة الفمسطينية أثناء إدارتو لألزمة المصرية.
 0.01دالة عند  0.664

 264.0= 0.01 )داللة )  مستوى وعند ( 33 ) حرية درجة عند الجدولية ر
 260.0= 0.05 )داللة )  مستوى وعند ( 33 ) حرية درجة عند الجدولية ر

 10 ) رقم) جدول
وظفيا اإلعالم الفمسطيني خالل يواآلليات التي  ,االستراتيجيات الدال المحور فقرات ارتباط معامالت يوضح

 يونيو 30إدارتو لألزمة المصرية بعد 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات م
عمى خطط ممنيجة في التعاطي  تعتمد كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية 1

 .األزمةمع 
 0.01دالة عند  0.712

تعتمد كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية في تغطيتيا اإلعالمية بناءن عمى  2
 سياستيا الحزبية 

 0.01دالة عند  0.669

كطنية في التعامؿ مع األزمة  يكجد لدل اإلعالـ الفمسطيني أىداؼي  3
 المصرية.

 0.01دالة عند  0.801

يتأثر اإلعالـ الفمسطيني بظركؼ االنقساـ الفمسطيني في تعاطيو  4
 مع األزمة.

 0.01دالة عند  0.749

 0.01دالة عند  0.664 تضع نقابة الصحفييف خطكط عامة لمتعامؿ مع األزمة. 5
 264.0= 0.01 )داللة )  مستوى وعند ( 33 ) حرية درجة عند الجدولية ر
 260.0= 0.05 )داللة )  مستوى وعند ( 33 ) حرية درجة عند الجدولية ر
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 11 ) رقم) جدولىى
المقترحات الواجب إتباعيا لتطور التغطية اإلعالمية من الناحية  الدال المحور فقرات ارتباط معامالت يوضح

 المينية واألخالقية
معامل  الفقرات م

 االرتباط
 مستوى الداللة

بكفاءة  األزمة دارةية مينية إلتركز الحككمة الفمسطينية عمى استراتيجية إعالم 1
 عالية.

 0.01عند دالة  0.950

 إدارةكأخالقيات المينة بكفاءة عالية لالستفادة منو في  ,تفعيؿ القانكف 2
 المؤسسات المستقبمية .

 0.01دالة عند  0.911

بما فيو مصمحة  األزمة إدارةتصميـ كتخطيط برامج إعالمية ىادفة في تحميؿ  3
 نية.لمقضية الفمسطي

 0.01دالة عند  0.956

 0.01دالة عند  0.749 .تزكيد كزارة اإلعالـ بقاعدة بيانات مكثكقة لمتفاعؿ مع األزمات  4
تكحيد الخطاب اإلعالمي الفمسطيني في إدارتو لألزمات العربية لمخركج مف  5

 حالة اإلرباؾ.
 0.01دالة عند  0.864

 0.01دالة عند  0.860 لعربية في إدارتيا لألزمات .االستفادة مف خبرة المؤسسات اإلعالمية ا 6
تفعيؿ كرشات عمؿ مشتركة مع االعالـ المصرم لمخركج مف حالة اإلرباؾ  7

 لالعالـ الفمسطيني.
 0.01دالة عند  0.872

 264.0= 0.01 )داللة )  مستوى وعند ( 33 ) حرية درجة عند الجدولية ر
 260.0= 0.05 )داللة )  مستوى وعند ( 33 ) حرية درجة عند الجدولية ر

 إليو تنتمي الذم لمبعد الكمية الدرجة مع ترتبط تاالفقر  جميع أف السابقة الجداكؿ مف يتضح    
 تتمتع اإلستبانة تافقر  جميع أف يدؿ مما ,( 0.01 ) داللة مستكل عند إحصائيان  داؿ ارتباط

 .الداخمي باالتساؽ
 األبعاد بيف بيرسكف ارتباط معامالت بحساب ثةالباح قامت األبعاد صدؽ مف ولمتحقق   

 :ذلؾ يكضح ( 12 ) رقـ كالجدكؿ ستبانةلإل الكمية كالدرجة
 )12 ( رقم جدول

 الكمية الدرجة مع المجاالت من مجال كل ارتباط معامالت يوضح
 
 

 

القائم باالتصال في  إدارة المجموع
لألزمة اإلعالم الفمسطيني 

 يونيو 30المصرية بعد 

 ت األداء اإلعالميمكونا
لإلعالم الفمسطيني في 

 زمة المصريةإدارتو لأل 
 م2013يونيو  30بعد 

االستراتيجيات 
واآلليات التي توظفيا 

الفمسطيني  اإلعالم
خالل إدارتو لألزمة 

 30بعد المصرية 
 يونيو

الواجب  المقترحات
لتطور التغطية  إتباعيا

اإلعالمية من الناحية 
 المينية واألخالقية

     1 جمكعالم
القائم باالتصال في  إدارة

اإلعالم الفمسطيني 
لألزمة المصرية بعد 

 يونيو 30

0.626 1    
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ىى
 مكونات األداء اإلعالمي
لإلعالم الفمسطيني في 

 زمة المصريةإدارتو لأل 
 م2013يونيو  30بعد 

0.716 0.580 1   

االستراتيجيات واآلليات 
 اإلعالمالتي توظفيا 

دارتو الفمسطيني خالل إ
بعد لألزمة المصرية 

 يونيو 30

0.846 0.449 0.434 1  

الواجب  المقترحات
لتطور التغطية  إتباعيا

اإلعالمية من الناحية 
 المينية واألخالقية

0.816 0.308 0.424 0.649 1 

 264.0= 0.01 )داللة )  مستوى وعند ( 33 ) حرية درجة عند الجدولية ر
 260.0= 0.05 )داللة )  مستوى وعند ( 33 ) حرية درجة عند الجدولية ر

 إحصائيان  داؿ ارتباط الكمية الدرجة مع مرتبطة األبعاد جميع أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح   
 .الداخمي باالتساؽ تتمتع اإلستبانة تافقر  جميع أف عمى يدؿ مما؛  ( 0.01 ) داللة مستكل عند

 :المقياس تصحيح
 , عالية , جدنا عالية) :البدائؿ مف يتككف خماسي ـسم حسب فقرة كؿ عمى المفحكص يستجيب
كجميع  5 ) , 4, 1,2,3)الدرجات التكالي عمى كيقابميا ,)جدان  منخفضة منخفضة, متكسطة,

 الفقرات إيجابية .
 :Reliability اإلستبانة ثبات
 تالثبا مصطمح كيشير سة,االدر  بيانات جمع مف زهاإحر  يتـ الذم االتساؽ عف يعبر الثبات   
 نفسيا, البحث ءاتاإجر  بإتباع آخر باحث يقـك عندما نفسيا النتائج إلى الكصكؿ إمكانية إلى
 العينة داأفر  عمى تطبيقيا بعد كذلؾ ,اإلستبانة ثبات مف التأكد خطكات الباحثةت أجر 

 . كركنباخ ألفا كمعامؿ ,النصفية التجزئة كىما بطريقتيف االستطالعية
 Split-Half Coefficient :النصفية  التجزئة طريقة -أ
حيث  النصفية التجزئة بطريقة اإلستبانة ثبات لحساب االستطالعية العينة درجات استخداـ تـ

 كذلؾ ,الدرجات مف الثاني النصؼ درجة ككذلؾ ,ستبانةلإل األكؿ النصؼ درجة احتسبت
 براكف . يرمافسب معادلة باستخداـ الطكؿ تعديؿ جرل ثـ النصفيف, بيف معامؿ االرتباط بحساب
 :ذلؾ يكضح  ( 13 )رقـ كالجدكؿ
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 (13 ) رقم جدولىى
 .وبعده التعديل قبل الثبات معامالت يوضح

عدد  المجال
 الفقرات

معامل الثبات 
 قبل التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

لألزمة المصرية بعد القائـ باالتصاؿ في اإلعالـ الفمسطيني  إدارة
 يكنيك 30

5 * 0.532 0.695 

زمة لإلعالـ الفمسطيني في إدارتو لأل مككنات األداء اإلعالمي
 ـ2013يكنيك  30بعد  المصرية

6 0.803 0.891 

الفمسطيني خالؿ إدارتو  اإلعالـاالستراتيجيات كاآلليات التي تكظفيا 
 يكنيك 30بعد لألزمة المصرية 

5 * 0.869 0.887 

ية مف الناحية لتطكر التغطية اإلعالم الكاجب اتباعيا المقترحات
 المينية كاألخالقية

7 * 0.815 0.898 

 0.835 0.755 23 الدرجة الكمية
 .متساويين غير النصفين الن جتمان معامل استخدام تم *

 بعد الثبات معامؿ أف ( 0.755 ) التعديؿ قبؿ الثبات معامؿ أف السابؽ الجدكؿ مف اتضح     
 الباحثة تطمئف الثبات مف عالية بدرجة تتمتع انةاإلستب أف عمى يدؿ كىذا ( 0.835 ) التعديؿ

 .سةاالدر  عينة عمى تطبيقيا إلى
 

 :كرونباخ ألفا طريقة - ب
 إليجاد كذلؾ كركنباخ, ألفا طريقة كىي الثبات حساب طرؽ مف أخرل طريقة الباحثة استخدمت
 :ذلؾ يكضح ( 14 ) رقـ كالجدكؿ ,اإلستبانة ثبات معامؿ

 14 ) )جدول
 .هوبعد التعديل قبل الثبات تمعامال يوضح

عدد  المجال
 الفقرات

 معامل ألفا

 0.812 5 يكنيك 30لألزمة المصرية بعد القائـ باالتصاؿ في اإلعالـ الفمسطيني  إدارة
بعد  زمة المصريةلإلعالـ الفمسطيني في إدارتو لأل مككنات األداء اإلعالمي

 ـ2013يكنيك  30
6 0.762 

الفمسطيني خالؿ إدارتو لألزمة  اإلعالـكظفيا يالتي االستراتيجيات كاآلليات 
 يكنيك 30بعد المصرية 

5 0.925 

لتطكر التغطية اإلعالمية مف الناحية المينية  تباعيااالكاجب  المقترحات
 كاألخالقية

7 0.971 

 0.867 23 الدرجة الكمية
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ىى  اإلستبانة أف عمى يدؿ كىذا ,( 0.867 ) ألفا معامؿ قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف اتضح   
 .سةاالدر  عينة عمى تطبيقيا إلى الباحثة تطمئف الثبات مف عالية بدرجة تتمتع

 

 :سةاالدر  في المستخدمة اإلحصائية األساليب
 

 استخداـ اإلحصائي, كتـ (SPSS)برنامج خالؿ مف المقياس كتحميؿ بتفريغ الباحثة قامت
 صدؽ إليجاد .المئكية كالنسب ,الحسابية اتكالمتكسط ,تاالتكرار  :اآلتية اإلحصائية األساليب

 "Pearson".بيرسكف ارتباط معامؿ استخداـ تـ لممقياس, االتساؽ الداخمي
 النصفية لمتجزئة بركاف سبيرماف ارتباط معامؿ استخداـ تـ المقياس, ثبات معامؿ إليجاد

 .كركنباخ ألفا ارتباط كمعامؿ المتساكية, غير النصفية لمتجزئة جتماف كمعادلة المتساكية,
 \.عينتيف مف ألكثر لمفركؽ األحادم التبايف تحميؿ .عينتيف بيف الفركؽ إليجاد "ت" اختبار
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ىى

ى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم اخلبمس
 وتفسريهب ,حتهيم وتبئج اندراست

 
 

 .اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة 
  

 .الدراسة  فرضياتاإلجابة عمى 
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ىى  :مقدمة
      

 غزة قطاع في عالمييفاإل باستجابات يتعمؽ فيما سة,االدر  ئجلنتا عرضان  الفصؿ ىذا يتضمن
 تيا,افقر  تحميؿ خالؿ مف إلييا التكصؿ تـ التي النتائج أبرز ضاكاستعر  سة,االدر  أداة لمحاكر
 2013 يكنيك 30اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة مف  إدارة" عمى التعرؼ بيدؼ
المؤىؿ العممي,  ( :عمى اشتممت التي سةاالدر  تامتغير  ىعم كالكقكؼ , 2014 يكنيك 30حتى 

المسمى ك نكع المحافظة, ك التكجيات السياسية, ك سنكات الخبرة, ك الفئة العمرية, ك التخصص, ك 
 باستخداـ ,سةاالدر  استبانة مف المتجمعة لمبيانات اإلحصائية المعالجات ءاإجر  تـ كقد ,(الكظيفي
 سيتـ التي سةاالدر  نتائج عمى لمحصكؿ ,(SPSS) االجتماعية ساتالمدر  اإلحصائية الرـز برنامج
 .الفصؿ ىذا في كتحميميا ,عرضيا

 

 ضكء في الباحثة نظر كجية مف إلييا التكصؿ تـ التي لمنتائج تحميالن  الفصؿ ىذا يتناكؿ كما
 خرلأ جية مف سةالمدر  النظرم اإلطار خالؿ كمف جية, مف العالقة ذات السابقة ساتاالدر  نتائج

 .أخرل جية مف المستخدمة كالنظريات
 

اإلعالم الفمسطيني لألزمة المصرية  إدارة كيفية :سةاالدر  أسئمة من األول التساؤل عن اإلجابة
 ؟ 2014 يونيو 30حتى  2014 يونيو 30في الفترة من 

 

 :يمي فيما الباحثة اعني تجيب فرعية أسئمة أربعة السؤاؿ عف تفرع كلقد
 

 

 ؟يونيو 30األزمة المصرية بعد لقائم باالتصال في اإلعالم الفمسطيني ا كيف أدار 1- 
 المئكية, كالنسب ,كالمتكسطات ,اراتالتكر  باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة
  ذلؾ يكضح(  (15 رقـ كالجدكؿ

 15) ) رقم الجدول
القائم باالتصال  إدارة عمى الدال المحور تافقر ل النسبي والوزن ,المعيارية فاتاواالنحر  ,والمتوسطات اراتالتكر 

 .المحور في ترتيبيا وكذلك ,يونيو 30لألزمة المصرية بعد في اإلعالم الفمسطيني 
االنحراف  المتوسط الفقرة م

 المعياري
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

يعتبر القائـ باالتصاؿ إحدل آليات المؤسسة اإلعالمية  1
 كسياستيا

4.308 1.035 86.17 1 

احتكاؾ الصحفي الفمسطيني بالكثير مف األزمات المحمية  2
 لتغطية األزمات بكفاءة كمينية عالية. ان كمدرب جعمتو مؤىالن 

2.267 1.106 45.33 6 

عتقد أف االنتماء السياسي لمصحفي كالكسيمة مف يحدد ي 3
 المصرية لألزمةكنكع التغطية  ,شكؿ

2.325 1.203 46.50 5 

 3 74.50 1.328 3.725باالتصاؿ عمى حذؼ الحقائؽ التي ال تتماشى يعتمد القائـ  4



 

 

119 
 

  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

 مع السياسة التحريرية في إدارتو لألزمة .ىى
 األزمةيتـ التعامؿ مع الصحفييف كطرؼ مف أطراؼ  5

 السياسي أثناء إدارتيـ األزمة  لألزمات.
2.458 1.202 49.17 4 

يرتبط الصحفي الفمسطيني بصحفييف مصرييف مف خالؿ  6
عالقات شخصية أك عالقات عمؿ تؤثر في تغطيتيـ 

 لألحداث.

3.842 1.160 76.83 2 

 %75.3 1.17 3.15 المجموع الكمي
 

القائـ باالتصاؿ في اإلعالـ  كيؼ أدار الثانيأشارت نتائج الدراسة أف نسبة درجة المجاؿ 
, حيث %( كىك مستكل ع75.3نسبتو )يكنيك بمغت  30األزمة المصرية بعد الفمسطيني  اؿو

 %( كمستكل افتراضي لذلؾ.70حددت الباحثة ما نسبة )
القائـ  أف يركف المبحكثيف مف (86.17%) نسبتو ما أف ( 15 ) رقـ الجدكؿ يوضح

 اإلعالمية المؤسسة لككف ذلؾ يرجع كقد ,باالتصاؿ إحدل آليات المؤسسة اإلعالمية كسياستيا
عمى  آليات  كتعتمد ,ف مياـ القائـ باالتصاؿتعتبر م لفمسطينيا اإلعالـ كسائؿ تنشرىا التي

  .كسياسيات المؤسسة االعالمية
 

يرتبط الصحفي الفمسطيني " أف يركف الذيف المبحكثيف رؤية كفؽ الثانية المرتبة فيو 
 "بصحفييف مصرييف مف خالؿ عالقات شخصية أك عالقات عمؿ تؤثر في تغطيتيـ لألحداث

مف خالؿ نقميـ لألحداث مف  اإلعالـ خدـبيف الصحفييف تالعالقة  كبالتالي ,((76.83%بنسبة
  كتبادؿ األحداث بينيـ. ,لعالقات الشخصيةاكراء 
 

يعتمد القائـ باالتصاؿ عمى حذؼ الحقائؽ  (74.50%) بنسبة الثالثة المرتبة في جاء ما
 التي ال تتماشى مع السياسة التحريرية في إدارتو لألزمة .

 

 التي الفقرة جاءت المبحكثيف, مأر  كفؽ تافقر  ثالث أدنى أف ,السابؽ الجدكؿ مف ويالحظ
 ان كمدرب احتكاؾ الصحفي الفمسطيني بالكثير مف األزمات المحمية جعمتو مؤىالن  عمى نصت

           قدره نسبي بكزف كاألخيرةالسادسة  المرتبة كاحتمت "لتغطية األزمات بكفاءة كمينية عالية
التي كمينية الصحفييف الفمسطينييف  ,كفاءة في العينة داأفر  ثقة عدـ عمى يدؿ كىذا(45.33 %) 
 " أف ترل التي الفقرة الخامسة المرتبة في كتمييا ,لتغطية األزمات  ان كمدرب مؤىالن  تعتمد أف يككف

 "المصرية  لألزمةكالكسيمة مف يحدد شكؿ كنكع التغطية  ,تعتقد أف االنتماء السياسي لمصحفي
يتـ التعامؿ مع الصحفييف كطرؼ مف " الرابعة المرتبة في جاءت يماف ,(46.50%) بنسبة

 .(46.67 %) بنسبةالسياسي أثناء إدارتيـ لألزمات  األزمةأطراؼ 
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( كما 17) فإف الباحثة ترل أف النتائج المستنبطة مف الجدكؿ السابؽ ؛كبناء عمى النتائج السابقةىى
ينية, ككسائؿ اإلعالـ الفمسطيني بحاجة إلى النتائج الكيفية, يؤكد أف الصحافة الفمسط أكضحة

كتأىيؿ الصحفي كاإلعالمي  ,خبرات تدريبية ذات كفاءات نظرية كعممية تساىـ في صقؿ
دارةكدراياتو في العمؿ الصحفي, ك  ,الفمسطيني كتنمي خبراتو الكيفية  بما أف النتائجك األزمات,  ا 

, كىك ما دكف العمؿ الميني ؿ حزبيالفمسطيني الزاؿ يتعامؿ بشك السابقة أكدت أف الصحفي
تتنكع المغات كالخطابات فمسطيني بحالة مشرذمة, كمرتبكة,  حيث يؤدم إلى ظيكر اإلعالـ ال

ية, كىذا ما يعاب عمى االعالـ مكسيمة اإلعالمية الفمسطينا لمحالة الحزبية لاإلعالمية كفق
 . الفمسطيني 

ف باالتصاؿ يخضعكف العتبارات ائمي( في أف الق2007اسة )بغدادم, ىذا مع در  وتتفق
 التبعية السياسية لممؤسسة االعالمية.

 
يونيو  30بعد  زمة المصريةلإلعالم الفمسطيني في إدارتو لأل  مكونات األداء اإلعالمي ما-2

 ؟ م2013
 المئكية, كالنسب كالمتكسطات تاالتكرار  باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة
  :ذلؾ يكضح(  ( 16 رقـ كالجدكؿ

 16 ) )رقم الجدول
الفترة  عمى الدال المحور تافقر  من فقرة لكل النسبي والوزن ,المعيارية فاتاواالنحر  ,والمتوسطات ,اراتالتكر 

 .رالمحو  في ترتيبيا وكذلك ,األزمة إدارةفي إطار مدخل  2013 يونيو 30يونيو حتى  30من 
االنحراف  المتوسط الفقرة م

 المعياري
زن الو 

 النسبي
 الترتيب

يتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالفكرية في نقؿ  1
 . لألزمةاألحداث أثناء إدارتو 

2.642 1.172 52.83 6 

يتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالمصداقية في نقؿ  2
 أحداث األزمة أثناء إدارتو لمصراع 

3.742 1.088 74.83 2 

يتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالمكضكعية في طرح  3
 مكمات كاآلراء أثناء إدارتو لألزمة .المع

3.908 1.092 78.83 1 

رض متكامؿ لكجيات عيتميز اإلعالـ الفمسطيني ب 4
 النظر في األحداث الخاصة باألزمة .

3.633 1.195 72.67 3 

يتميز اإلعالـ الفمسطيني بالجرأة في تناكؿ  5
 مكضكعات األزمة.

2.708 1.155 54.17 4 



 

 

111 
 

  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

ىى االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

زن الو 
 النسبي

 الترتيب

ي عمى اإلعالـ الفمسطيني في يغمب الطابع الرسم 6
طرح كجيات نظر الحككمة الفمسطينية أثناء 

 إدارتو لألزمة المصرية.

2.692 1.242 53.83 5 

 %74.86 1.16 3.22 المجموع الكمي
  

لإلعالـ  مككنات األداء اإلعالمي الثالثأشارت نتائج الدراسة أف نسبة درجة المجاؿ     
%( كىك 74.86نسبتو )ـ بمغت 2013يكنيك  30بعد  صريةزمة المالفمسطيني في إدارتو لأل

, حيث حددت الباحثة ما نسبة )  %( كمستكل افتراضي لذلؾ.70مستكل عاؿو
يتسـ اإلعالـ  أف يركف المبحكثيف مف (78.83 %) نسبتو ما أف (16) رقـ الجدكؿ يبين

 االعالـ ألف كذلؾ ؛كاآلراء أثناء إدارتو لألزمة ,الفمسطيني بالمكضكعية في طرح المعمكمات
مف  د  كالبي  ,عالـ الفمسطينيتشكه صكرة اإل التي عالميةكالمناكفات اإل ,يبعد عف الحزبية يجب أف

 المكضكعية في نقؿ االحداث .
 

يتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالمصداقية في  أف  يركف الذيف المبحكثكف الثانية المرتبة في وجاء    
عند نقؿ  د  البي  (, كتعتقد الباحثة أنو(74.83%بنسبة لألزمة األزمة أثناء إدارتو نقؿ أحداث

 ان كشفاف ان كنزيي ان صادق ان مكثكؽ بيا حتى يككف اعالمالك  درىا الرئيستككف مف مص يجب حداثاأل
 عف الكذب كالغمكض. ان كبعيد

 

 نصت كالتي,  (1 ) رقـ الفقرة كانت المحكر في فقرتيف أدنى أف السابؽ الجدكؿ مف ويتضح    
 نقؿ األحداث أثناء إدارتو لألزمةيتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالفكرية في " أف عمى

,  ( 6 ) رقـ الفقرة كتمييا ,(52.83%) مقداره نسبي بكزف كاألخيرة السادسة المرتبة كاحتمت "
يغمب الطابع الرسمي عمى اإلعالـ الفمسطيني في طرح كجيات نظر " أف عمى نصت كالتي

 ة أثناء إدارتو لألزمة المصرية".الحككمة الفمسطيني
يكنيك )حزيراف( فإف  30كالفترة التي أعقبت  ,اإلعالـ لألزمة المصرية إدارةأما فيما يتعمؽ في 

 ,الباحثة ترل أف معظـ النتائج تؤكد أف الكسيمة اإلعالمية الفمسطينية تفقد مصداقيتيا
بية القائمة في المؤسسة اإلعالمية اإلعالـ نتيجة المناكفات الحز  إدارةكمكضكعيتيا في عممية 

إلى  ان مستند ان كطني كىك ما يؤكد عمى ضركرة تحييد المؤسسة اإلعالمية, كبنائيا بناءن  ,الفمسطينية
نما يخطتثقافة كطنية تعتبر منيجية  طية ال تعتمد عمى شخص المدير أك الحزب أك الصحفي, كا 
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ىى , تنتقؿ بالعمؿ أك بالمؤسسة ممةثقافة كطنية عامة كشا كطنية ذاتكخطط تستند لركائز 
 .ات, كمكاجيتيااألزم إدارةكطنية شمكلية تستطيع اإلعالمية إلى ثقافة 

عالـ بعنصر ائؿ اإل( حيث اىتماـ كس2010ىذه الدراسة مع دراسة) عبد الكىاب,  وتتفق   
ـ اإلعال إدارة( أف مفيـك 2008المكضكعية في نقؿ األحداث, كتتفؽ أيضان مع دراسة )مكسى, 

 كعدـ إخفاء الحقائؽ. ,كالجرأة ,الدقة لمصحافة يرتكز عمى
 

الفمسطيني خالل إدارتو لألزمة  اإلعالموظفيا ياالستراتيجيات واآلليات التي  ما -4
, تاالتكرار  باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة؟يونيو  30بعد ثورة المصرية 
 :ذلؾ يكضح ياآلت كالجدكؿ المئكية, كالنسب ,كالمتكسطات

 17 ) )رقم الجدول
 عمى الدال المحور تافقر  من فقرة لكل النسبي والوزن ,المعيارية فاتاواالنحر  ,والمتوسطات ,تاالتكرار 

 يونيو  30بعد ثورة الفمسطيني خالل إدارتو لألزمة المصرية  اإلعالموظفيا يواآلليات التي  ,االستراتيجيات
االنحراف  المتوسط الفقرة م

 ريالمعيا
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

تعتمد كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية عمى خطط ممنيجة  1
 .األزمةفي التعاطي مع 

4.042 1.007 80.83 3 

تعتمد كسائؿ اإلعالـ الفمسطيني في تغطيتيا اإلعالمية  2
 بناءن عمى سياستيا الحزبية .

4.217 0.871 84.33 1 

ية في التعامؿ يكجد لدل اإلعالـ الفمسطيني أىداؼ كطن 3
 مع األزمة المصرية.

4.017 1.069 80.33 4 

يتأثر اإلعالـ الفمسطيني بظركؼ االنقساـ الفمسطيني  4
 في تعاطيو مع األزمة.

4.117 0.927 82.33 2 

 5 79.67 1.012 3.983 عامة لمتعامؿ مع األزمة. ان تضع نقابة الصحفييف خطكط 5
 %81.4 0.977 4.1 المجموع الكمي

 

كظفيا ياالستراتيجيات كاآلليات التي  الرابعأشارت نتائج الدراسة أف نسبة درجة المجاؿ      
%( كىك 81.4نسبتو )بمغت  يكنيك 30بعد ثكرة الفمسطيني خالؿ إدارتو لألزمة المصرية  اإلعالـ

, حيث حددت الباحثة ما نسبة )  %( كمستكل افتراضي لذلؾ.70مستكل عاؿو
تعتمد كسائؿ اإلعالـ الفمسطيني %( مف المبحكثيف 84.33أف نسبة ) ( 17 ) رقـ الجدكؿ يبين

إلى  الباحثة نظر كجية مف ذلؾ يرجع في تغطيتيا اإلعالمية بناءن عمى سياستيا الحزبية, كقد
 ال الذم الفئكم الطابع تأخذ الغالب في كىي الحزبي, اإلعالـ كسائؿ تتبعيا التي األيديكلكجية

 فالسياسة ؛كبالتالي العاـ, الجميكر كليس ,أفراده كخدمة ,ضيقةال الحزب إال مصالح يخدـ



 

 

113 
 

  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

ىى  حقو المكاطف سمب عمى تعمؿ التي الحزب قيـ لتسكيؽ سياسة ىي اإلعالـ الحزبي في اإلعالمية
 .كمتطمباتو ,الحزب نظاـ مع التكافؽ إلمالءات كالمكاجية كتخضعو النقد في

 

يتأثر اإلعالـ الفمسطيني كالتي تنص " ,%(82.33) بنسبة المرتبة الثانية( 4الفقرة ) احتمت     
 ساىـ الحزبي الفمسطيني اإلعالـ أف " يركفيني في تعاطيو مع األزمة بظركؼ االنقساـ الفمسط

 تنشرىا كسائؿ التي اإلعالمية الثقافة لككف ذلؾ يرجع كقد الفمسطيني, االنقساـ تعميؽ في
 .أكالن  الحزب تخدـ كطنية ال حزبية ثقافة ىي الفمسطيني الحزبي اإلعالـ
عامة لمتعامؿ مع  ان ( المرتية األخيرة كالتي تنص "تضع نقابة الصحفييف خطكط5الفقرة ) كاحتمت
 .األزمة"

( أف األيديكلكجيات الحزبية ىي المسيطرة 19ترل الباحثة كفؽ ما خمص إليو الجدكؿ رقـ )
 ؛كيساىـ في فعالية ىذا األداء, كعميو ,عمى األداء اإلعالمي الفمسطيني, كىك ما يكجو كالمييمنة

كالمحددات التي تحد مف دينامية اإلعالـ الفمسطيني, كمصداقيتو,  ,فإنو يعتبر أحد المدخالت
أم استراتيجيات ثابتة, كخطط ممنيجة كمدركسة  ؛كتعاممو مع تكتيكات لحظية دكف كجكد
ياسية كالحزبية كىذه السياسات ال بنى عمى المكاقؼ السلمسياسات اإلعالمية العامة, بما أنيا ت

نما ىي تتقمب كفؽ الحالة السياسية, ككفؽ العالقات بيف األحزاب, كبيف  تعتمد عمى الثبات, كا 
لمنطقية في فإف المؤسسات اإلعالمية تخرج عف سياؽ المكضكعية, كا ؛القكل المتصارعة, كعميو

 .دائيا اإلعالميأ
غطية اإلعالمية من الناحية المينية لتطور الت الواجب إتباعيا المقترحات ما -5

 كالنسب ,كالمتكسطات ,تاالتكرار  باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة ؟ واألخالقية
 :ذلؾ يكضح اآلتي كالجدكؿ المئكية,

 18) ) رقم الجدول
 عمى الدال المحور تافقر  من فقرة لكل النسبي والوزن ,المعيارية فاتاواالنحر  ,والمتوسطات ,تاالتكرار 

 .لتطور التغطية اإلعالمية من الناحية المينية واألخالقية الواجب إتباعيا المقترحات
االنحراف  المتوسط الفقرة م

 المعياري
 الترتيب الوزن النسبي

تركز كزارة اإلعالـ عمى إستراتيجية إعالمية ىادفة  1
 بمينية عالية. األزمة دارةإل

4.425 0.950 88.50 2 

نكف لألزمة في السمطة الكطنية لالستفادة تفعيؿ قا 2
 األزمات. إدارةمنو في 

4.367 1.028 87.33 6 

تصميـ كتخطيط برامج إعالمية ىادفة في تحميؿ  3
 بما فيو مصمحة لمقضية الفمسطينية. األزمة

4.458 0.952 89.17 1 
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ىى االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

 الترتيب الوزن النسبي

تزكيد كزارة اإلعالـ بقاعدة بيانات مكثكقة لمتفاعؿ  4
 . األزمةمع 

4.383 1.022 87.67 5 

تكحيد الخطاب اإلعالمي الفمسطيني في إدارتو  5
 لألزمات العربية لمخركج مف حالة اإلرباؾ.

4.400 1.028 88.00 3 

االستفادة مف خبرة المؤسسات اإلعالمية العربية في  6
 إدارتيا لألزمات .

4.400 1.088 88.00 4 

 %88.1 %1.1 4.4 المجموع الكمي
      

لتطكر التغطية  الكاجب إتباعيا المقترحاتالدراسة أف نسبة درجة المجاؿ الخامس  أشارت نتائج
, حيث 88.1بمغت نسبتو ) كاألخالقية ,اإلعالمية مف الناحية المينية %( كىك مستكل عاؿو

 %( كمستكل افتراضي لذلؾ.70حددت الباحثة ما نسبة )
تصميـ كتخطيط برامج إعالمية "  :عمىكالتي تنص  ,الفقرة الثالثة عمى المرتبة األكلى حصمت   

مف  د  %(, كذلؾ ال بي 89.17بنسبة ) "بما فيو مصمحة لمقضية الفمسطينية األزمةىادفة في تحميؿ 
, كىذا ما بما يخدـ مصمحة القضية الفمسطينةكتصميـ برامج تقـك عمى تحميؿ األزمة  ,عدادإ

 مات.ز يمتقى مع أساليب التخطيط العممي لمتعامؿ مع األ
كزارة اإلعالـ عمى إستراتيجية إعالمية ىادفة  رتكزت"  :كالتي تنص عمى ,المرتبة الثانية وفي   
عالـ عمى تبني أف تقكـ كزارة اإل د  بي  ال أرل(, %88.50بنسبة) "بمينية عالية األزمة دارةإل

قية عالية اكمصد ,بمينية األزمة دارةىادفة إل ,عالمية كاحدة لمصحفييف كاالعالمييفإاستراتيجية 
 . اكمصطمحات تثرم التعامؿ مع األزمة كال تؤزمي ,بما يؤدم إلى استخداـ عبارات
كصياغة  ,مف قبؿ كزارة اإلعالـ الفمسطينية في كضع ان كاضح ان ترل الباحثة أف ىناؾ قصكر 

كالخطط األساسية لإلعالـ الفمسطيني, كأف الكزارة تفقد سيطرتيا عمى كسائؿ  ,االستراتيجيات
ـ الفمسطيني, كىك ما يؤدم إلى بسط نفكذ السياسات الحزبية عمى الكسائؿ اإلعالمية, في اإلعال

 توظؿ غياب القانكف الناظـ, كالخطط االستراتيجية الكطنية, كىك ما يؤكد عمى ما استخمص
كعممي أف  ,كمكضكعي ,الدراسة مف نتائج كفؽ الجدكؿ السابؽ كبياناتو... كىذا شيء منطقي

كالقكانيف  ,كاالستراتيجيات .كالثقافات الحزبية اإلعالمية في ظٌؿ غياب الخطط ,تتسكد السياسا
مف ىذه  ان اإلعالمية الناظمة التي تضع تحت رقابة كزارة اإلعالـ الفمسطينية التي تتحمؿ جزء
 الحالة التي عمييا اإلعالـ الفمسطيني, كانعداـ كجكد الخطط االستراتيجية كطكيمة األمد.
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ىى كالخطط  ,( في أىمية التخطيط االستراتيجي2004لدراسة مع دراسة )الضكيحي, ىذه ا وتتفق
 اإلعالـ لألزمات كالككارث. إدارةاإلعالمية في 

 :اآلتي الجدكؿ في الخمسة المحاكر استجابات بتجميع الباحثة قامت كلقد
 

 19 ) رقم) جدول
 وكذلك اإلستبانة محاور من محور لكل النسبي والوزن ,المعيارية واالنحرافات ,والمتوسطات ,التكرارات

 .ترتيبها
االنحراف  المتوسط الفقرة م

 المعياري
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

القائـ باالتصاؿ في اإلعالـ الفمسطيني  إدارة 1
  يكنيك 30لألزمة المصرية بعد 

31.225 5.902 62.45 4 

لإلعالـ  مككنات األداء اإلعالمي 2
بعد  المصريةزمة الفمسطيني في إدارتو لأل

 ـ2013يكنيك  30

32.050 6.032 64.10 3 

االستراتيجيات كاآلليات التي تكظفيا  3
الفمسطيني خالؿ إدارتو لألزمة  اإلعالـ

 يكنيك  30بعد ثكرة المصرية 

42.475 7.927 77.33 2 

لتطكر التغطية  الكاجب إتباعيا المقترحات 4
 اإلعالمية مف الناحية المينية كاألخالقية

52.217 10.401 87.03 1 

 %72.73 30.262 157.967 الدرجة الكمية
      

لتطكر التغطية  الكاجب إتباعيا المقترحات :الخامس المحكر" أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 قدره نسبي بكزف األكلى المرتبة عمى حصؿ قد " اإلعالمية مف الناحية المينية كاألخالقية

الفمسطيني  اإلعالـاالستراتيجيات كاآلليات التي تكظفيا   :بعاالر  المحكر كحصؿ ,(( %87.03
              قدره نسبي بكزف الثانية المرتبة عمىيكنيك  30بعد ثكرة خالؿ إدارتو لألزمة المصرية 

لإلعالـ الفمسطيني في إدارتو  مككنات األداء اإلعالمي :الثاني المحكر كحصؿ ,(77.23 %) 
 . (64.10 %) قدره نسبي بكزف الثالثة المرتبة عمى ـ 2013يك يكن 30بعد  زمة المصريةلأل

 30لألزمة المصرية بعد القائـ باالتصاؿ في اإلعالـ الفمسطيني  إدارة :األكؿ المحكركحصؿ 
القائـ  إدارة :الثاني المحكر ,كحصؿ(62.45%) قدره نسبي بكزف بعةاالر  المرتبة عمى يكنيك

 نسبي بكزف الرابعة المرتبة عمى يكنيك 30زمة المصرية بعد لألباالتصاؿ في اإلعالـ الفمسطيني 
 . 72.73 %))  نسبي كزف عمى حصمت ككؿ  لإلستبانة الكمية الدرجة أما ,(62.45%) قدره

ترل الباحثة كفقان لمنتائج السابقة الكمية كالكيفية أف اإلعالـ الفمسطيني ال زاؿ بحاجة إلى مثابرةن, 
 , كصياغة منظكمة إعالمية ذات مالمح كمعالـ, كقكانيف خاصةكجيد, كارتكاز لخطط عممية
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

 إدارةعممية لالرتقاء بكاقعو العاـ, كبآليات تعاطيو كأدائو, كىذا ما أكضحو التعامؿ اإلعالمي أك ىى
يكنيك حزيراف, كما أكدتو ىذه األزمة عمى  30األزمة المصرية, كما بعد األزمة المصرية في 

 كعامة . ضركرة إجراء مراجعات شاممة

عند  إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل :سةاالدر  أسئمة من الثاني السؤال عن اإلجابة
اإلعالم  إدارةألثر  سةاالدر  عينة داأفر  تقدير متوسط في  α0.05 ≤  الداللة مستوى

 تعزى  2014 يونيو 30حتى  2013 يونيو 30الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة من 
 فية؟اغر الديمو  تالممتغير 

 

 :السؤاؿ ليذا الفرعية األسئمة عف اإلجابة يمي كفيما
 تقدير متوسط في α0.05 ≤   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل -1
يونيو  30اإلعالم الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة من  إدارةألثر  سةاالدر  عينة داأفر 

 50-41سنة,  41-31سنة,  30-20)لمتغير العمر تعزى 2014 يونيو 30حتى  2013
 .سنة فأكثر( 51سنة, 

 One Way األحادم التبايف تحميؿ أسمكب باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة
ANOVA . 

 (20 ) رقم جدول
 .لعمرا لمتغير تعزى الداللة ومستوى, "ف" وقيمة ,المربعات ومتوسط ,الحرية ودرجات ,المربعات ومجموع ,التباين مصدر

 مصدر التبايف المحاكر
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

القائـ باالتصاؿ في  إدارة
لألزمة اإلعالـ الفمسطيني 

  يكنيك 30المصرية بعد 

غير دالة  0.159 1.761 60.169 3 180.508 بيف المجمكعات
 34.176 31 3964.417 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 4144.925 المجمكع
 مككنات األداء اإلعالمي
لإلعالـ الفمسطيني في 

بعد  زمة المصريةإدارتو لأل
 ـ2013يكنيك  30

غير دالة  0.698 0.479 17.657 3 52.971 بيف المجمكعات
 36.868 31 4276.729 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 4329.700 المجمكع

االستراتيجيات كاآلليات التي 
الفمسطيني  اإلعالـتكظفيا 

خالؿ إدارتو لألزمة المصرية 
 .يكنيك  30بعد ثكرة 

غير دالة  0.503 0.787 49.732 3 149.196 بيف المجمكعات
 63.179 31 7328.729 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 7477.925 المجمكع

 الكاجب إتباعيا المقترحات
لتطكر التغطية اإلعالمية 

غير دالة  0.131 1.913 202.321 3 606.962 بيف المجمكعات
 105.736 31 12265.405 داخؿ المجمكعات ان إحصائي
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

ىى مف الناحية المينية 
 كاألخالقية

  34 12872.367 المجمكع

غير دالة  0.373 1.235 756.423 3 23654.541 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 325.842 31 47562.412 داخؿ المجمكعات ان حصائيإ

  34 28824.917 المجمكع
 3.94= 0.01 ) داللة ) مستوى وعند (3.31) حرية درجة عند الجدولية ف
 2.68= 0.05 ) داللة ) مستوى وعند (3.31) حرية درجة عند الجدولية ف
    

 مستكل عند الجدكلية "ؼ" قيمة مف أقؿ المحسكبة "ؼ" قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح    
 داللة ذات فركؽ تكجد ال أم ؛لممقياس الكمية كالدرجة المحاكر جميع ( في( 0.05داللة

 .العمر لمتغير  تعزل إحصائية
ىنا ترل الباحثة أف متغير العمر لدل الفئة المبحكثة لـ يكف بو تأثير مؤثر عمى آراء كرؤل 

القائـ  إدارةاإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية, أك  إدارةقة بالمبحكثيف حكؿ المخرجات المتعم
باالتصاؿ في اإلعالـ الفمسطيني لألزمة, ككذلؾ مككنات األداء اإلعالمي لإلعالـ الفمسطيني 
مما يؤكد أف الجميكر الفمسطيني باختالؼ فئاتو العمرية استطاع أف يرل اإلعالـ كأداتو 

 الشعب الفمسطينيا يؤكد مدل الكعي الجماىيرم لدل فئات كىذا م ,بمكضكعية كمنطقية عممية
كأسس السياسات اإلعالمية  ,العمرية... مما يتطمب أخذ ىذا بعيف االعتبار عند كضع آليات

 المستقبمية.

 تقدير متوسط في α0.05 ≤   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل -2
 يونيو 30الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة من اإلعالم  إدارةالدراسة ألثر  عينة أفراد

لمتغير المؤىؿ  تعزى األزمة إدارةفي إطار مدخل  2014 يونيو 30حتى  2013
 ما دكف(ك  ,ثانكية عامةك  ,دبمكـك  ,بكالكريكسك  ,ماجستيرك  ,العممي)دكتكراه

 One Way األحادم التبايف تحميؿ أسمكب باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة
ANOVA . 
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  دورهادورهاوتفوتف,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

 (21)  رقم جدولىى
 تعزى الداللة ومستوى, "ف" وقيمة ,المربعات ومتوسط ,الحرية ودرجات ,المربعات ومجموع ,التباين مصدر

 .المؤىل العممي لمتغير
مجمكع  مصدر التبايف المحاكر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

القائـ باالتصاؿ  إدارة
في اإلعالـ 
لألزمة الفمسطيني 

 30المصرية بعد 
  يكنيك

غير دالة  0.12 4.551 149.579 2 299.157 بيف المجمكعات
 32.870 32 3845.768 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 4144.925 المجمكع

مككنات األداء 
لإلعالـ  اإلعالمي

الفمسطيني في إدارتو 
بعد  يةزمة المصر لأل
 ـ2013يكنيك  30

غير دالة  0.577 0.553 20.286 2 40.572 بيف المجمكعات
 36.659 32 4289.128 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 4329.700 المجمكع

االستراتيجيات 
كاآلليات التي تكظفيا 

الفمسطيني  اإلعالـ
خالؿ إدارتو لألزمة 

 30بعد ثكرة المصرية 
 .يكنيك 

 0.897 56.438 2 112.875 مكعاتبيف المج
 

غير دالة  0.411
 62.949 32 7365.050 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 7477.925 المجمكع

الكاجب  المقترحات
لتطكر  إتباعيا

التغطية اإلعالمية مف 
الناحية المينية 

 كاألخالقية

غير دالة  0.678 0.389 42.539 2 85.078 بيف المجمكعات
 109.293 32 12787.288 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 12872.367 المجمكع

غير دالة  0.4465 1.597 242.734 2 325.687 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 507.081 32 4896.541 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 7206.226 المجمكع
 4.78= 0.01 ) داللة ) وىمست وعند (2.32) حرية درجة عند الجدولية ف
 3.07= 0.05 ) داللة ) مستوى وعند (2.32) حرية درجة عند الجدولية ف
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

ىى  مستكل عند الجدكلية "ؼ" قيمة مف أقؿ المحسكبة "ؼ" قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح     
 داللة ذات فركؽ تكجد ال أم ؛لممقياس الكمية كالدرجة ,المحاكر جميع ( في ( 0.05داللة
 .المؤىؿ العممي لمتغير  تعزل ائيةإحص

فإف الباحثة ترل أف المحاكر  ؛مف خالؿ تحميؿ البيانات اإلحصائية الكيفية في الجدكؿ السابؽ
القائـ باالتصاؿ  إدارةيكنيك, ككذلؾ  30اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية بعد  إدارةالمتعمقة ب

عالمي لإلعالـ الفمسطيني, ألداء اإلفي اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية, كمككنات ا
كاآلليات التي تكظؼ في اإلعالـ الفمسطيني, لـ تتأثر بعامؿ المؤىؿ العممي  ,كاالستراتيجيات

أم أف عامؿ المؤىؿ  ؛لدل الفئة المبحكثة, كىك ما انعكس عمى آراء ىذه الفئة في ىذه المحاكر
ر عمميان, مما يتطمب كضع ىذه الجزئية كتقييـ المحاك  ,العممي لـ يؤثر عمى النتائج  الكيفية

 كالنتائج محؿ اىتماـ القائميف عمى اإلعالـ الفمسطيني مستقبالن.

 تقدير متوسط في α0.05 ≤   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل -3
 يونيو 30اإلعالم الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة من  إدارةألثر  سةاالدر  عينة داأفر 

 عالميةإ)رئيس مجمس مؤسسة :لمتغير المسمى الوظيفي تعزى2014 يونيو 30حتى  2013
 رئيس تحرير, مدير تحرير, سكرتير تحرير, مراسل صحفي, أخرى( إعالميةمدير عام مؤسسة 

 
 One Way األحادم التبايف تحميؿ أسمكب باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة

ANOVA . 
 

 (22 ) رقم جدول
 تعزى الداللة ومستوى,  "ف" وقيمة ,المربعات ومتوسط ,الحرية ودرجات ,المربعات ومجموع ,التباين مصدر

 .المسمى الوظيفي لمتغير
مجمكع  مصدر التبايف المحاكر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

القائـ باالتصاؿ  إدارة
مسطيني في اإلعالـ الف

لألزمة المصرية بعد 
  يكنيك 30

غير دالة  0.159 1.761 60.169 3 180.508 بيف المجمكعات
 34.176 31 3964.417 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 4144.925 المجمكع

مككنات األداء 
لإلعالـ  اإلعالمي

الفمسطيني في إدارتو 

غير دالة  0.698 0.479 17.657 3 52.971 مكعاتبيف المج
 36.868 31 4276.729 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 4329.700 المجمكع
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

ىى بعد  زمة المصريةلأل
 ـ2013يكنيك  30

االستراتيجيات كاآلليات 
 اإلعالـالتي تكظفيا 

الفمسطيني خالؿ إدارتو 
بعد لألزمة المصرية 

 يكنيك  30ثكرة 

غير دالة  0.503 0.787 49.732 3 149.196 بيف المجمكعات
 63.179 31 7328.729 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 7477.925 المجمكع

الكاجب  المقترحات
لتطكر التغطية  إتباعيا

اإلعالمية مف الناحية 
 المينية كاألخالقية

غير دالة  0.131 1.913 202.321 3 606.962 بيف المجمكعات
 105.736 31 12265.405 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 12872.367 المجمكع

غير دالة  0.373 1.235 7952.6254 3 2321.874 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 4178.842 31 512365.412 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 574121.851 المجمكع
 3.17= 0.01 ) داللة ) مستوى وعند (5.29) حرية درجة عند الجدولية ف
 2.29= 0.05 ) داللة ) مستوى وعند (5.29) حرية درجة عند الجدولية ف

 مستكل عند الجدكلية "ؼ" قيمة مف أقؿ المحسكبة "ؼ" قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح    
 داللة ذات فركؽ تكجد ال أم ؛لممقياس الكمية كالدرجة ,المحاكر جميع ( في (0.05داللة

 .لكظيفيالمسمى ا لمتغير  تعزل إحصائية
( أف المسميات الكظيفية لـ 24ترل الباحثة استنادان لمنتائج التي حصمت عمييا مف الجدكؿ رقـ )

كىذا يعكد لمخمفية  ,اإلعالمية دارةكرؤية المبحكثيف لمحاكر الدراسة, كاإل ,تؤثر عمى النتائج
كتقييـ, كرأم المبحكث عمى رؤية  ان كالتي تؤثر تأثيران مباشر  ,الحزبية التي يحمميا المسمى الكظيفي

كالثقافة الحزبية قبؿ أف يرتكز أك يستند ألم مسميات  ,أف االرتكاز في عممية التقييـ يستند لمرؤية
أك المكانة الكظيفية لدل  ,أك ثقافات أخرل, أك أم مكانة أخرل مثالن كالمسمى الكظيفي

 المبحكث.
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

ىى  تقدير متوسط في α0.05 ≤   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل-4
 يونيو 30اإلعالم الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة من  إدارةألثر  سةاالدر  عينة داأفر 

ذاعةو  ,لمتغير التخصص)صحافة تعزى 2014يونيو 30حتى  2013 عالم و  ,تمفزيونو  ,ا  ا 
 إلكتروني(

 One Way ألحادما التبايف تحميؿ أسمكب باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة
ANOVA . 

 (23 ) رقم جدول
 .التخصص لمتغير تعزى الداللة ومستوى, "ف" وقيمة ,المربعات ومتوسط ,الحرية ودرجات ,المربعات ومجموع ,التباين مصدر

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

قائـ باالتصاؿ في ال إدارة
لألزمة اإلعالـ الفمسطيني 

  يكنيك 30المصرية بعد 

غير دالة  0.131 1.913 202.321 3 606.962 بيف المجمكعات
 105.736 31 12265.405 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 12872.367 المجمكع
 مككنات األداء اإلعالمي
لإلعالـ الفمسطيني في 

بعد  صريةزمة المإدارتو لأل
 ـ2013يكنيك  30

غير دالة  0.171 1.700 839.548 3 2518.645 بيف المجمكعات
 493.925 31 57295.322 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 59813.967 المجمكع

االستراتيجيات كاآلليات التي 
الفمسطيني  اإلعالـتكظفيا 

خالؿ إدارتو لألزمة 
 30بعد ثكرة المصرية 

 .يكنيك 

غير دالة  0.206 1.604 44.481 3 88.962 بيف المجمكعات
 27.739 31 3245.405 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 3334.367 المجمكع

 الكاجب إتباعيا المقترحات
لتطكر التغطية اإلعالمية 

مف الناحية المينية 
 كاألخالقية

دالة  0.12 4.551 149.579 3 299.157 بيف المجمكعات
 32.870 31 3845.768 داخؿ المجمكعات ان ائيإحص

  34 4144.925 المجمكع

غير دالة  0.165 1.851 839.548 3 3694.234 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 493.925 31 80616.317 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 84310.551 المجمكع
 3.42= 0.01 ) داللة ) ستوىم وعند (3.31) حرية درجة عند الجدولية ف
 2.18= 0.05 ) داللة ) مستوى وعند (3.31) حرية درجة عند الجدولية ف
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

ىى  مستكل عند الجدكلية "ؼ" قيمة مف أقؿ المحسكبة "ؼ" قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح   
 داللة ذات فركؽ تكجد ال أم ؛لممقياس الكمية كالدرجة ,المحاكر جميع ( في ( 0.05داللة
 .التخصص لمتغير  تعزل ئيةإحصا

ىنا ترل الباحثة أف متغير التخصص لدل الفئة المبحكثة لـ يكف بو تأثير مؤثر عمى آراء كرؤل 
القائـ  إدارةاإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية, أك  إدارةالمبحكثيف حكؿ المخرجات المتعمقة ب

ء اإلعالمي لإلعالـ الفمسطيني باالتصاؿ في اإلعالـ الفمسطيني لألزمة, ككذلؾ مككنات األدا
مما يؤكد أف الجميكر الفمسطيني باختالؼ تخصصاتيـ استطاعكا أف يركا اإلعالـ كأداتو 

 بمكضكعية كمنطقية عممية كىذا ما يؤكد مدل الكعي الجماىيرم لدل عينة المبحكثيف.
 

 ديرتق متوسط في α0.05 ≤   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل -4
 يونيو 30اإلعالم الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة من  إدارةألثر  سةاالدر  عينة داأفر 

جياد, واللمتغير المسمى التوجيات السياسية )فتح,  تعزى 2014 يونيو 30حتى  2013
 .أخرى(و فمسطيني, اليسار والحماس, و 

 One Way األحادم لتبايفا تحميؿ أسمكب باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة
ANOVA . 

 (24 ) رقم جدول
 تعزى الداللة ومستوى,  "ف" وقيمة ,المربعات ومتوسط ,الحرية ودرجات ,المربعات ومجموع ,التباين مصدر

 .التوجيات السياسية لمتغير
مجمكع  مصدر التبايف المحاكر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

قيمة 
 الداللة

كل مست
 الداللة

القائـ باالتصاؿ  إدارة
في اإلعالـ الفمسطيني 
لألزمة المصرية بعد 

  يكنيك 30

غير دالة  0.388 1.065 36.479 6 221.876 بيف المجمكعات
 34.717 28 3923.049 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 4144.925 المجمكع

مككنات األداء 
لإلعالـ  اإلعالمي

دارتو الفمسطيني في إ
بعد  زمة المصريةلأل
 ـ2013يكنيك  30

غير دالة  0.494 0.905 33.085 6 198.509 بيف المجمكعات
 36.559 28 4131.191 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 4329.700 المجمكع

االستراتيجيات 
كاآلليات التي تكظفيا 

الفمسطيني  اإلعالـ

غير دالة  0.526 0.861 54.506 6 327.034 بيف المجمكعات
 63.282 28 7150.891 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 7477.925 المجمكع
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

ىى خالؿ إدارتو لألزمة 
 30بعد ثكرة المصرية 

 .يكنيك 
الكاجب  المقترحات
لتطكر التغطية  إتباعيا

اإلعالمية مف الناحية 
 المينية كاألخالقية

غير دالة  0.742 0.585 64.588 6 387.529 بيف المجمكعات
 110.485 28 12484.838 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 12872.367 المجمكع

غير دالة  0.705 0.632 323.528 6 1941.165 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 512.149 28 57872.801 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 59813.967 المجمكع
 2.95= 0.01 ) داللة ) مستوى وعند (6.28) حرية درجة عند الجدولية ف
 2.17= 0.05 ) داللة ) مستوى وعند (6.28) حرية درجة عند الجدولية ف
 مستكل عند الجدكلية "ؼ" قيمة مف أقؿ المحسكبة "ؼ" قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح   
 داللة ذات ركؽف تكجد ال أم ؛لممقياس الكمية كالدرجة المحاكر جميع ( في ( 0.05داللة

 .التكجيات السياسية لمتغير  تعزل إحصائية
 ك لألحزاب العينة أفراد انتماء بيف طردية عالقة ىناؾ أف الباحثة كجدت النتائج تحميؿ خالؿ مف
 كؿ أبناء أف أم ؛الحزب لنفس تتبع التي المحمية اإلعالـ لكسائؿ العينة أفراد متابعة مدل بيف

 خدـ أنو رغـ كذلؾ ,مستمر بشكؿ غيرىا دكف فقط اإلعالمية ـكسائمي إال يتابعكف ال حزب
 نار أشعؿ مما فقط, لحزبو "سياسيان  "متعصبان  "جيالن  أفرز أنو إال الفمسطينية, األحزاب مصمحة
 كصؿ أف كحماس,إلى فتح الفمسطينية الساحة عمى األكبر الحزبيف أبناء بيف كالكراىية الحقد
 الكسائؿ عمى كبيرة مسئكلية يفرض ذلؾ الباحثة كترل ـ, ٢ََِ عاـ الدمكم االقتتاؿ في ذركتو

 . المختمفة السياسية لألحزاب تتبع التي اإلعالمية
(,  مف حيث 2004, عبده(  كدراسة  ) 2004, الضكيحيمع دراسة )  ىذه الدراسة اتفقت   

 . قضايا اإلعالـ السياسي الجزء األكبر في اإلعالـ  تشكيؿ
 
 تقدير متوسط في α0.05 ≤   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل -5
 يونيو 30اإلعالم الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة من  إدارةألثر  سةاالدر  عينة داأفر 

 3)أقؿ مف  اإلعالميلمتغير سنكات الخبرة في العمؿ  تعزى  2014 يونيو 30حتى  2013
 سنكات( 10سنكات, أكثر مف  10-6سنكات,  5-3سنكات, 
 One Way األحادم التبايف تحميؿ أسمكب باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة

ANOVA . 
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

 (25 ) رقم جدولىى
 .سنوات الخبرة لمتغير تعزى الداللة ومستوى, "ف" وقيمة ,المربعات ومتوسط ,الحرية ودرجات ,المربعات ومجموع ,التباين مصدر

مجمكع  مصدر التبايف المحاكر
 لمربعاتا

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

القائـ باالتصاؿ في  إدارة
لألزمة اإلعالـ الفمسطيني 

  يكنيك 30المصرية بعد 

غير دالة  0.37 0.1 202.3 2 404.5 بيف المجمكعات
 195.4 32 6252.6 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  34 6657.1 المجمكع
 مككنات األداء اإلعالمي

لإلعالـ الفمسطيني في إدارتو 
 30بعد  زمة المصريةلأل

 ـ2013يكنيك 

غير دالة  0.99 0.0 1.3 2 2.7 بيف المجمكعات
 184.1 32 5890.1 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  34 5892.7 المجمكع

االستراتيجيات كاآلليات التي 
الفمسطيني  اإلعالـتكظفيا 

الؿ إدارتو لألزمة المصرية خ
 يكنيك . 30بعد ثكرة 

غير دالة  0.44 0.9 1907.4 2 3814.8 بيف المجمكعات
 2242.0 32 71743.1 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  34 75557.9 المجمكع

 الكاجب إتباعيا المقترحات
لتطكر التغطية اإلعالمية مف 

 الناحية المينية كاألخالقية

غير دالة  0.21 1.6 240.5 2 481.1 عاتبيف المجمك 
 146.5 32 4687.9 داخؿ المجمكعات إحصائيان 

  34 5169.0 المجمكع
غير دالة  0.50 0.65 61253.7 2 19854.9 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 16584.4 32 52365.2 داخؿ المجمكعات إحصائيان 
  34 65472.7 المجمكع

 4.78= 0.01 ) داللة ) مستوى وعند (2.32) حرية درجة عند الجدولية ف
 3.07= 0.05 ) داللة ) مستوى وعند (2.32) حرية درجة عند الجدولية ف
 مستكل عند الجدكلية "ؼ" قيمة مف أقؿ المحسكبة "ؼ" قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح  

 داللة ذات فركؽ تكجد ال أم ؛لممقياس الكمية كالدرجة المحاكر جميع ( في ( 0.05داللة
 .سنكات الخبرة لمتغير  تعزل إحصائية

ترل الباحثة استنادان لمنتائج أف سنكات الخبرة لـ تؤثر عمى النتائج كرؤية المبحكثيف لمحاكر 
 عمى المبحكثيف أكد والدراسة كالتي تؤثر ثأثيران مباشران عمى رؤية كتقييـ األزمة, كترل الباحثة أن

 بكافة ـاكااللتز  بالمكضكعية يتحمى كأف كالحزبية الفئكية عف الحزبي عالـاإل يبتعد أف ضركرة
اثارتيا الفمسطيني شعبمل الكطنية القضايا  أك تيميش بدكف كالدكلية العربية المحافؿ كافة في ك 
 .تحيز أك انتقاص
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  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

ىى  تقدير متوسط في α0.05 ≤   داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل-7
 يونيو 30اإلعالم الفمسطيني لألزمة المصرية في الفترة من  إدارةالدراسة ألثر  ينةع أفراد

الكسطى, ك غزة, ك لمتغير المحافظة )شماؿ غزة,  تعزى 2014 يونيو 30حتى  2013
 رفح(ك خانيكنس, ك 
 

 One Wayاألحادم  التبايف تحميؿ أسمكب باستخداـ الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة
ANOVA . 

 (26 ) رقم دولج
 ومستوى,  "ف" وقيمة ,المربعات ومتوسط ,الحرية ودرجات ,المربعات ومجموع ,التباين مصدر

 .المحافظة لمتغير تعزى الداللة 
مجمكع  مصدر التبايف المحاكر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

قيمة 
 الداللة

مستكل 
 الداللة

القائـ باالتصاؿ في  إدارة
لألزمة الـ الفمسطيني اإلع

  يكنيك 30المصرية بعد 

غير دالة  0.577 0.553 20.286 5 216.369 بيف المجمكعات
 36.659 29 4113.331 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 4329.700 المجمكع
 مككنات األداء اإلعالمي
لإلعالـ الفمسطيني في 

بعد  زمة المصريةإدارتو لأل
 ـ2013يكنيك  30

 0.897 56.438 5 339.810 يف المجمكعاتب
 

غير دالة  0.411
 62.949 29 7138.115 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 7477.925 المجمكع

االستراتيجيات كاآلليات 
 اإلعالـالتي تكظفيا 

الفمسطيني خالؿ إدارتو 
بعد ثكرة لألزمة المصرية 

 .يكنيك  30

غير دالة  0.678 0.389 42.539 5 924.626 بيف المجمكعات
 109.293 29 11947.741 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 12872.367 المجمكع

 الكاجب إتباعيا المقترحات
لتطكر التغطية اإلعالمية 

مف الناحية المينية 
 كاألخالقية

غير دالة  0.206 1.604 44.481 5 90.668 بيف المجمكعات
 27.739 29 3243.699 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 3334.367 المجمكع

غير دالة  0.463 0.861 215.654 5 3215.842 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 4925.368 29 5412.259 داخؿ المجمكعات ان إحصائي

  34 57423.654 المجمكع
 3.17= 0.01 ) داللة ) مستوى وعند (5.29) حرية درجة عند الجدولية ف
 2.29= 0.05 ) داللة ) مستوى وعند (5.29) حرية درجة عند الجدولية ف



 

 

196 
 

  الخامسالخامسىىالفصلالفصل

  وتفدورهاوتفدورها,ى,ىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائجىىتحلولتحلول

ىى  مستكل عند الجدكلية "ؼ" قيمة مف أقؿ المحسكبة "ؼ" قيمة أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح  
 داللة ذات فركؽ تكجد ال أم؛ لممقياس الكمية كالدرجة المحاكر جميع ( في (0.05داللة

 .المحافظة لمتغير  تعزل إحصائية
عالـ الفمسطيني في نقؿ ترل الباحثة مف خالؿ تحميؿ النتائج أف المحافظة لـ تؤثر عمى اإل

كأف يحيد  ,البد تغطية األزمات مف كؿ المحافظات وأن المبحكثكفكذلؾ يرل  ,األزمة أك األحداث
كتيميش األخرل حتى يككف  ,محافظةب االىتماـ كأحداث األزمة مف خالؿ ,في نقؿ تطكرات

 .في نقؿ األحداث يادية كمصداقيةىناؾ ح
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  الدادسالدادسىىالفصلالفصل

  التحلولوةالتحلولوةىىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائج

ىى

ى

 

 
 
 
 
 

 انفصم انسبدس
 انتحهيهيت وتبئج اندراست

 
 تمييد

 
 نتائج الدراسة 
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  الدادسالدادسىىالفصلالفصل

  التحلولوةالتحلولوةىىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائج

ىى  تمييد:
 

 قضايا التي تتضمف بالمادة اإلعالمية  الخاصة يةميمالتح سةاالدر  نتائج ىذا الفصؿ يعرض
دادىا يكنيك في صحفيتي الدراسة, كالتي استخدمت تحميؿ المضمكف التي تـ إع 30أزمة 

جراء الدراسة االستكشافية عمى صحفيتي الدراسة, ثـ جرل  ,باالستفادة مف الدراسات السابقة كا 
تحكيميا مف قبؿ أساتذة كمتخصصيف في مجاؿ اإلعالـ, إلى أف تـ إعدادىا بشكميا النيائي, 

خالؿ   ة عمدية" الحياة الجديدة, ك" فمسطيف" بعين :كتـ اختيار مكاد التحميؿ مف الصحؼ اليكمية
 ( .30/6/2014كحتى  30/6/2013الفترة الزمنية لمدراسة الممتدة مف )

 

 30( مادة صحفية متعمقة بقضايا أزمة 510تحميؿ المضمكف بشقو الكمي عمى ) وطبق
(, حيث بمغ عدد مكاد التحميؿ في صحيفة الحياة 2013يكنيك في صحفيتي الدراسة خالؿ العاـ) 

 ( مادة .282ة فمسطيف )( مادة, كفي صحيف228الجديدة )
 نتائج الدراسة :

 ؟أواًل : نتائج تحميل المضمون : ماذا قيل 
 دارة( تكرارا كنسب ترتيب فئة نكعية المكضكعات الكاردة في الصحؼ إل27يبيف الجدكؿ رقـ )

التي تناكلتيا صحيفتا الدراسة خالؿ المدة الزمنية المحددة لمدراسة, ك  ,يكنيك 30األزمة بعد 
 النتائج عمى النحك اآلتي:ككانت 

 (27جدول رقم)
 يونيو في صحيفتي الدراسة 30األزمة بعد  دارةيوضح ترتيب فئة نوعية الموضوعات الواردة في الصحف إل

                        
 حيفةص

 ماذا قيؿ

 فمسطيف الحياة الجديدة
 

الداللة  مربع كام االتجاه العاـ
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 
 

63.514 
 

 
 
 
 
 

0.39 
 

 14.3 73 12.8 36 16.3 37 أمنية
 24.9 127 25.5 72 24.2 55 سياسية
 8.3 41 6.4 18 10.2 23 عسكرية
 7.8 40 8.5 24 7 16 اقتصادية
 3.7 19 5.6 16 1.3 3 اجتماعية

 13.4 68 15.2 43 11 25 دينية
 10.5 54 13.8 39 6.5 15 تعميمية
 4.5 23 2.8 8 6.5 15 ثقافية
 6.2 32 4.2 12 8.7 20 فنية

 3.9 20 2.4 7 5.7 13 انسانية
 2.5 13 2.4 7 2.6 6 رياضية

 100 510 100 282 100 228 المجمكع الكمي
0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.310  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 

 



 

 

199 
 

  الدادسالدادسىىالفصلالفصل

  التحلولوةالتحلولوةىىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائج

ما يمي : تشير بيانات الجدول السابق إلىىى  
 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة :  (1)

تعقيبان عمى النتائج الكمية التي تناكليا تحميؿ المضمكف الذم قمنا بو لمكضكعات صحيفتي 
فمسطيف الصادرة في غزة, كصحيفة الحياة الجديدة الصادرة في الضفة الغربية, كالتي تناكلت أىـ 

 2013يكنيك  30سب الحدكد الزمنية ما بيف المكضكعات في فترة األزمة المصرية الممتدة ح
فإنو يتضح أف االتجاه  ؛, كىي كفؽ ما ىك مكضح كيفيان بالجدكؿ السابؽ2014يكنيك  30حتى 

العاـ السائد لدل الصحيفتيف ىك الجانب السياسي, حيث استحكذ عمى معظـ مكضكعات 
دان, عمى الجانبيف الصحيفتيف, كىك شيئ طبيعي بما أف األحداث كالمرحمة كانت ساخنة ج

 إدارةالفمسطيني المحمي, كالفمسطيني المصرم, ككاف لمتحميؿ السياسي الدكر األكثر تأثيران في 
 األزمة. إدارةاألزمة, كالمغة المحكية في فف 

%( مف المادة الصحفية اإلعالمية 24.9كمف األرقاـ كالمعمكمات الكيفية السابقة تبيف أف )
( تكرران, ما يشير 127أم بما يعادؿ ) ؛لسياسي كمادة أساسيةلمصحيفتيف تناكلت الحدث ا
تحرير الصحيفتيف السياسات العامة في التعامؿ الصحفي,  إدارةلألكلكية التي رسمت بيا 

كتحميمو سياسيان, كالتمعف, كالتعمؽ في األزمة التي اتخذت الطابع السياسي  ,كصياغة الخبر
كاف لإلعالـ ك منيان لدراستنا ىي فترة ساخنة سياسيان, ف الفترة المحددة ز إكأساس رئيسي, حيث 

يكنيك )حزيراف(  30كأعقبت أحداث  ,األزمة التي صاحبت إدارةالدكر الريادم المميز في 
قميمي شامؿ إ, ك التي أسقطت حككمة منتخبة, كجاءت بحككمة انتقالية, في ظٌؿ صراع 2013

ليذا األزمة في الجانب األمني بما أف الحدث . كيتمثؿ الكجو اآلخر .اتسـ بالمعركة السياسية.
السياسي صاحبو أحداث أمنية في سيناء التي تقع عمى حدكد قطاع غزة الفمسطيني, كتحكؿ 
األمف ألداة ككسيمة لكسائؿ اإلعالـ, الستكماؿ األزمة أك السخكنة السياسية, خاصة في التعامؿ 

مة كفؽ الرؤية المصرية, ككفؽ التجاذب مع غزة, كطبيعة الحكـ فييا المندرج في دائرة األز 
النتائج  ىماالسياسي كاألمني  :المحمي فمسطينيان, ىك ما يؤكد ىذا التماثؿ, كالتكامؿ في البعديف

كالنتائج أف  ,الكيفية التي استفتيا الدراسة مف أداة " تحميؿ المضمكف" حيث أكضحت النسب
ة اإلعالمية في الصحيفتيف, كىك حيز %( مف المكاضيع األمنية استحكذت عمى المساح14.3)

كبير في اليامش الصحفي, لصحؼ تصدر يكميان, كصحؼ متنكعة, كىذا الجانب إف مثؿ 
األزمة سياسيان, كأمنيان, كما يؤكد ىذه القدرة  إدارةفأنو يمثؿ قدرة صحفية إعالمية عمى  ؛ضركرة

محكر االىتماـ,  يعتبراف المذيفانبيف االجتماعي, كاالقتصادم أف ىذيف البعديف تغمبان عمى الج
فنية ادم, كالمحكر االجتماعي, ككذلؾ كالتسكيؽ ألم مجتمع, إاٌل أف احتالؿ المحكر االقتص

%( كىي نسب متدنية, يؤكد عمى 6.2%( ك)7.8المراتب كالدرجات السادسة,  كالسابعة بنسب )
مشان كبيران في المساحة األزمة المصرية حيزان, كىا منحتأف السياسات الصحفية, كاإلعالمية 
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ف كانت ىذه القدرة,  إدارةفإنما يؤكد عمى قدرة نكعية في  ؛اإلعالمية, كىك إف أكدىى األزمة, كا 
كالنتائج تتعارض مع النتائج السابقة في كيفية اختيار اإلعالمييف, ككذلؾ التكجيات اإلعالمية 

عمى حساب السياسات الكطنية, لكسائؿ اإلعالـ الفمسطينية, كاعتمادىا عمى السياسات الحزبية 
السياسي, كاألمني الحتالؿ حيز, كىامش كبير في التغطية  :كربما ىذا التناقض ما دفع بالجانبيف

اإلعالمية, دفاعان عف الحزب أك كجية النظر الحزبية في األزمة المصرية, كفي ىذه المرحمة 
كمي, بما أف اإلعالـ, كالكسائؿ الساخنة سياسياى كأمنيان, ألنيا أخذت الجانب الدفاعي, كاليج

كالمزاج  ,كمؤثر في األزمات,  كىك األكثر تأثيران في الرأم العاـ ,اإلعالمية ىي سالح فاعؿ
 كالدكلي لكجيات النظر. ,كاإلقميمي ,الجماىيرم, كاالستقطاب المحمي

بيئة اإلقميمية, كما يؤكد ترتيب سمـ األكلكيات الصحفية كاإلعالمية المتأثرة بالبيئة المحمية, كال
كالبيانات الكيفية التي  ,كخاصة األحداث المتسارعة في جميكرية مصر العربية, فإف المعمكمات

خمصت بيا نتائج التحميؿ الكيفي لكؿ صحيفة عمى حدة, يؤكد الحتمية كالضركرة التي تفرضيا 
يفة الحياة ف صحإاألزمة, حيث  إدارةىذه البيئة, كالتي تؤكد كتكضح سياسات كؿ صحيفة في 

الجديدة في تحميؿ المضمكف لما تناكلتو في أعدادىا اليكمية في تمؾ الفترة الزمنية في الدراسة, 
كالصحفية ىي لممكاد السياسية بكؿ أشكاليا الخبر,  ,%( مف مساحتيا اإلعالنية24.1تبيف أف )

حممو, كيفرد لو األزمة يتابع الخبر كي دارةأم أف الصحيفة شكمت فريؽ إل ؛التحميؿ, التصميـ
%( مف مساحة النشر كاالىتماـ, 16.3مساحة كاسعة في النشر, تاله الخبر األمني بنسبة )

كتراجع لمجكانب الدينية, كالفنية, كاالجتماعية, ككذلؾ االقتصادية, كىك ما يؤكد عمى التفاعؿ مع 
 األزمة بدرجات عميان.

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :
 : صحيفة الحياة الجديدة

"  مكاضيع%(, ثـ جاءت بالمرتبة الثانية 24.1"سياسية " المرتبة األكلى بنسبة ) مكاضيعاحتمت 
%(, في حيف 11"دينية " بالمرتبة الثالثة بنسبة ) مكاضيع%(, بينما جاءت 16.3أمنية " بنسبة )

بة " فنية " بالمرت مكاضيع%(, أما 10.1" عسكرية"بالمرتبة الرابعة بنسبة ) مكاضيعجاءت 
%(, كجاءت 7%(.بينما جاءت بالمرتبة السادسة " اقتصادية " بنسبة )7الخامسة بنسبة )

"ثقافية " بالمرتبة الثامنة  مكاضيع%(, كحظيت 6.5"تعميمية " بالمرتبة السابعة بنسبة ) مكاضيع
%(بالمرتبة التاسعة , حظيت 5.7%(, بينما حظيت قضية " إنسانية" بنسبة )6.5بنسبة )
%( 1.3"اجتماعية" بنسبة ) مكاضيع%(, بينما حظيت 2.1العاشرة " رياضية " بنسبة )بالمرتبة 

 .عشرة ةبالمرتبة الحادي
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ىى  صحيفة فمسطين :
%(, ثـ جاءت بالمرتبة الثانية 25.5"سياسية " المرتبة األكلى بنسبة ) احتمت مكضكعات

المرتبة الثالثة بنسبة " تعميمية " ب مكاضيع%(, بينما جاءت 15.2" دينية " بنسبة ) مكاضيع
"  مكاضيع%(, أما 12.8" أمنية "بالمرتبة الرابعة بنسبة ) مكاضيع%(, في حيف جاءت 13.8)

بينما جاءت بالمرتبة السادسة " عسكرية " بنسبة  %(.8.5اقتصادية " بالمرتبة الخامسة بنسبة )
 مكاضيعحظيت %(, ك 5.6"اجتماعية " بالمرتبة السابعة بنسبة ) مكاضيع%(, كجاءت 6.4)

%(بالمرتبة 2.8" ثقافية" بنسبة ) مكاضيع%(, بينما حظيت 4.2"فنية " بالمرتبة الثامنة بنسبة )
%(, بينما حظيت "رياضية" بنسبة 2.4التاسعة , حظيت بالمرتبة العاشرة " انسانية " بنسبة )

 .عشرة ة%( بالمرتبة الحادي2.1)
 أوجو االتفاق واالختالف : (2)
اسة في ترتيب ألكيات اىتماميا بقضايا " سياسية ", حيث جاءت بالمرتبة اتفقت صحيفتا الدر  -

%( في صحيفة 24.1%( في صحيفة فمسطيف, مقابؿ )25.5األكلى في الصحيفتيف بنسبة )
 الحياة الجديدة.

"أمنية", حيث جاءت  مكاضيعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -
%(, في حيف جاءت بالمرتبة الرابعة في 16.2الحياة الجديدة بنسبة ) بالمرتبة الثانية في صحيفة
 %( .12.8صحيفة فمسطيف بنسبة )

"دينية", حيث جاءت  مكاضيعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -
%(, في حيف جاءت بالمرتبة الثانية في 11بالمرتبة الثالثة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .15.2فة فمسطيف بنسبة )صحي
"عسكرية", حيث جاءت  المكاضيعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

%(, في حيف جاءت بالمرتبة السادسة 10.1بالمرتبة الرابعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )
 %( .6.4في صحيفة فمسطيف بنسبة )

"فنية", حيث جاءت  المكاضيعت اىتماميا في كما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيا -
%(, في حيف جاءت بالمرتبة الثامنة في 8.7بالمرتبة الثالثة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .4.2صحيفة فمسطيف بنسبة )
" اقتصادية", حيث جاءت المكاضيعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

%(, في حيف جاءت بالمرتبة الرابعة في 7حيفة الحياة الجديدة بنسبة )بالمرتبة السادسة في ص
 %( .8.5صحيفة فمسطيف بنسبة )
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ىى "تعميمية", حيث جاءت  المكاضيعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -
ي %(, في حيف جاءت بالمرتبة الثالثة ف6.5بالمرتبة السابعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .13.8صحيفة فمسطيف بنسبة )
"ثقافية", حيث جاءت  المكاضيعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

%(, في حيف جاءت بالمرتبة التاسعة في 6.5بالمرتبة الثامنة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )
 %( .2.8صحيفة فمسطيف بنسبة )

نسانية", حيث جاءت إ" المكاضيعلكيات اىتماميا في كما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أك  -
%(, في حيف جاءت بالمرتبة العاشرة في 5.7بالمرتبة التاسعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .2.4صحيفة فمسطيف بنسبة )
"رياضية", حيث جاءت  المكاضيعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

الحادية %(, في حيف جاءت بالمرتبة 2.1في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) بالمرتبة العاشرة
 %( .2.1في صحيفة فمسطيف بنسبة ) عشرة
"اجتماعية", حيث جاءت  المكاضيعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

بالمرتبة %(, في حيف جاءت 1.3في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) عشرة ةبالمرتبة الحادي
 %( .5.6السابعة في صحيفة فمسطيف بنسبة )

فإف ما  ؛كقياسان عمى النتائج التحميمية الكيفية لمضمكف صحيفة فمسطيف في تعامميا مع األزمة
%( 25.5انطبؽ عمى صحيفة الحياة الجديدة, انطبؽ عمييا, حيث احتؿ الجانب السياسي نسبة )

الصحيفة, مع احتالؿ البعد األمني درجة متدنية مف مساحة االىتماـ اإلعالمي, كالصحفي في 
%(, كىذا ال يشكؿ تعارضان أك تناقضان مع الحالة, بؿ يساىـ في التأكيد 12.8الرابعة بنسبة )

عمى السياسة الحزبية اإلعالمية, بما أف صحيفة فمسطيف ىي صحيفة ذات ىكية كشخصية 
أك حرب أمنية خطيرة في األزمة حزبية تمثؿ حركة حماس التي كانت تجد ىجكمان أمنيان, 

المصرية, كالنسبة المتدنية في التغطية األمنية لصحيفة فمسطيف حالة طبيعية, حيث إٌنيا كالحركة 
ال تريد الدخكؿ أك اقتحاـ البعد األمني في األزمة بما أنو مكضكع حساس, كخطير, كيحتاج لدقة 

, ككذلؾ عدـ حرؼ األزمة عف في المعمكمات, كمصادر مكثكقة في الحصكؿ عمى المعمكمة
 أٌم المظير السياسي الذم يمكف مف خاللو أف تدير األزمة, كتحقؽ نتائج ؛مظيرىا األساسي

, كمصداقية ىذه النسبة المتدنية لمجانب األمني في المساحة أكثر إيجابية, كىك ما يؤكد صدقية
 الصحفية كاإلعالمية .

سطيني أفرد مساحة كبيرة لمحدثيف السياسي كاألمني كعميو فإف المحصمة العامة أف اإلعالـ الفم
األزمة, كفؽ التكجيات الحزبية التي تتبنى كجيات نظر متباينة  إدارةفي  القدرة مما يؤكد عمى 

ف اختمفت في مساحات التغطية ك  دارةمف األزمة المصرية, كلكنيا كا  األزمة, فيك اختالؼ  ا 
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زبية, كالسياسات الحزبية التي تقكـ عمييا سياسة طبيعي أماله مصالح كؿ صحيفة كتكجياتيا الحىى
 التحرير الصحفية, كاإلعالمية . 

يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في 
=  2المكضكعات التي تناكلت مف خالليا األزمة خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كا

, كىي عالقة 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ,0.39كبمغ مستكل الداللة  63.514
كىي دالة   Cramer's V  =0.310يعتد بيا إحصائيان حيث بمغت قكة العالقة بمقياس 

 . 0.05إحصائيان عند مستكل داللة= 
( حيث شغمت المكضكعات السياسية الجزء األكبر 2004كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة عبده )

 تمامات بالصحؼ.مة االىئمف قا
 

  المراحل التي مرت بيا األزمةثانيًا: 
كنسب المكضكعات الصحفية المطركحة لمعالجة األزمة التي  ,( تكرار28يبيف الجدكؿ رقـ)

تتعرض ليا األزمة المصرية التي تناكلتيا صحيفتا الدراسة خالؿ المدة الزمنية المحددة لمدراسة, 
 ككانت النتائج عمى النحك اآلتي: 

 (28ول رقم )جد
 التي تتعرض ليا األزمة المصرية التي تناولتيا صحيفتا الدراسةالمراحل 

               
 الصحيفة
أىداؼ 

 المضمكف

مربع  االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 

21.742 

 
 

 15.7 80 16.6 47 14.5 33 بداية األزمة 0.0.05
 49.1 250 47.9 135 50.4 115 ء األزمةأثنا

 35.2 180 35.5 100 35.1 80 بعد األزمة
 100 510 100 282 100 228 المجمكع

0.0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.257  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :ىى
 الدراسة : االتجاه العام لصحيفتي 

 30حتى  2013األحداث المصرية بمراحؿ متالحقة منذ الثالثيف مف يكنيك )حزيراف(  مرت
, ىذه المراحؿ متشابكة, كمترابطة تطمبت خبرات عممية, كعممية, كقدرات 2014يكنيك )حزيراف( 

فؽ إعالمية كبيرة في متابعتيا, كالحصكؿ عمى مصادر المعمكمات, كانتقاء المعمكمات بما يتكا
ككؿ مرحمة مف المراحؿ, خاصة كأنيا مراحؿ متسارعة, كمتعاقبة, تحتاج لخبرات كقدرات, 
ككفاءات إعالمية مدربة, كمعقدة كمييأة عمى مثؿ ىذا النكع مف األحداث, ككذلؾ قدرات مستعدة 

 األزمات, كالتقكلب مع إدارةلمتعامؿ مع المراحؿ في تنكيع السياسات, كالتكتيكات اإلعالمية في 
الحدث بما يحقؽ األىداؼ السياسات العامة ضمف تخطيط استراتيجي, رئيسي يعتمد عمى 
الكسائؿ كاألدكات, كالقدرات البشرية, كالتكنكلكجية, كىك ما تناكلو ىذا المحكر مف محاكر )تحميؿ 

كالمعمكمات, كالمخرجات اإلعالمية, كالصحفية  ,المضمكف( الذم تناكؿ استقصاء البيانات
الفمسطيني في التعامؿ مع ىذه المساحة الزمنية, كما شيدتيا مف تقمبات كأحداث لإلعالـ 

كتشكيؿ اإلعالـ الفمسطيني إلدارتو لألزمة في كؿ مرحمة مف  ,متسارعة, ككبيرة, ككيفية بمكرة
 المراحؿ.

( فإف االتجاه العاـ في التفاعؿ المركز, كالمعمؽ 28ككفؽ النتائج التي جاءت في الجدكؿ رقـ )
%( بكاقع 49.1ع الحدث كاألزمة ىك أثناء األزمة, ككقت حدكثيا, حيث بينت المعمكمات أف )م
لألزمة إعالميان, كنقؿ األحداث,  إدارةمف الصحيفتيف ك , كفاعالن ان مؤثر  ( شيدت تفاعالن 250)

فإنو يؤكد عمى االىتماـ الحيكم بيف الصحيفتيف مع األزمة  ؛كتحميميا, كتقيميا, كىذا إف أكد
كمجريات األحداث المصرية, كتأثيرىا  ,أم استنباط ألىمية ؛مصرية, كمع األحداث المصريةال

كتفاعمو كقضية أساسية معيا, كىك يساىـ في التأكيد عمى أف  ,عمى الرأم العاـ الفمسطيني
السياسات اإلعالمية لمصحيفتيف تستمزج أكلكيات الجماىير, كحيكية الخبر في أثناء األزمة 

ف شيد تراجع بعد األزمة إاٌل أف ىذا التراجع كمؤثراتو ا لصحفية, كالتسكيقية, كاإلعالمية, كىك كا 
يندرج ضمف الحالة التفاعمية لمخبر الصحفي كاإلعالمي الذم يستند لعدة أزمات في المنطقة, 
كخاصة في الحالة الفمسطينية التي يتعامؿ فييا اإلعالـ الفمسطيني مع قضايا أساسية كجكىرية 

كخطيرة, أاٌل كىي الحالة الفمسطينية المحمية التي تشيد صراع داخمي, كانقساـ داخمي  ميمة
 إدارةفي سياسة  ميمةأف يمثؿ جزئية  دا مستمر, كمتصاعد بيف حركتي فتح كحماس, كال بي 

األزمات, في غرفة صناعة المادة الصحفية, كاإلعالمية, كذلؾ األحداث مع " إسرائيؿ" كىي 
كالمتحكالت المتصاعدة في  ,كمتكالدة عمى مدار الساعة, أضؼ لممتغيرات ,تمرةكمس ,أزمة دائمة

 30المنطقة برمتيا, كىك ما يفسر حالة التراجع في التفاعؿ مع األزمة المصرية بعد أحداث 
%( بعد األزمة, أم 35.2%( أثناء األزمة, إلى )49.1يكنيك عف معدليا أثناء األزمة, كبنسبة )



 

 

135 
 

  الدادسالدادسىىالفصلالفصل

  التحلولوةالتحلولوةىىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائج

ىى األزمة  إدارةكالتفاعؿ أثناء األزمة, كىك داللة عمى أف الحدث يفرض نفسو عمى أقؿ مف التغطية, 
األزمات الذم يعتبر مف أىـ مداخؿ ىذه  إدارةاألزمة, أك مدخؿ  إدارةإعالميان بما يتكافؽ كمبدأ 

الدراسة. كما أف ىذه النتائج الكيفية تؤكد أف السياسات اإلعالمية الفمسطينية ال تستند إلى 
كاألساسي في آليات التعامؿ مع األزمة المصرية, كالتكقعات كالتنبؤات المسندة  ,ط المركزالتخطي

لمعممية قبؿ, كأثناء , كبعد األزمة, كىك ما يكحي بأف اإلعالـ الفمسطيني ال يشكؿ فريؽ أزمات 
د أك فريؽ يدير األزمات بؿ يعتمد عمى التعامؿ المحظي, كاستقصاء المعمكمات المحظية, مما يؤك

أنو في حاجة لمراجعة سياساتو, كمصادره, ككسائمو التكنكلكجية, ككذلؾ خططو اإلستراتيجية في 
 كالحدث, كخاصة األزمة المصرية التي الزالت مستمرة حتى المحظة. ,التعامؿ مع األزمة

د عمى يعتم ان اإلعالـ الفمسطيني الزاؿ إعالم ًإفا  :أٌم يمكف القكؿ أك التحميؿ كفؽ النتائج السابقة
تخطيط مركزم استراتيجي, أك فريؽ مدرب, كمؤىؿ, كمراكز أبحاث تصيغ  الحزبية االستناد الى

 ران مستمران في كؿ جبياتيا.منطقة تشيد تكت الخطط اإلعالمية االستراتيجية في
 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :

 صحيفة الحياة الجديدة : ( أ)
"  مرحمة%(, ثـ جاء بالمرتبة الثانية 50.4بنسبة )األزمة " المرتبة األكلى  أثناء" مرحمة حظيت

األزمة " بالمرتبة الثالثة بنسبة  بداية" مرحمة%(, بينما جاء 35.1األزمة" بنسبة ) بعد
(14.5.)% 
 صحيفة فمسطين : ( ب)

"  مرحمةبالمرتبة الثانية  جاء%(, ثـ 47.9األزمة" المرتبة األكلى بنسبة ) أثناء" مرحمة حظيت
األزمة" بالمرتبة الثالثة بنسبة  بداية"  مرحمة جاء%(, بينما 35.5بة )األزمة" بنس بعد
(16.6.)% 

 أوجو االتفاق واالختالف :
بالمرتبة  جاءاألزمة", حيث  أثناءاتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا "  -

%( في 47.9%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )50.4األكلى في الصحيفتيف بنسبة )
 صحيفة فمسطيف.

بالمرتبة  جاءاألزمة", حيث  بعدكاتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا "  -
%( في 35.5%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )35.1الثانية في الصحيفتيف, بنسبة )

 صحيفة فمسطيف .
بالمرتبة  جاءاألزمة" حيث  يةبداكما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا "  -

 %( في صحيفة فمسطيف.16.6%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )14.5الثالثة كبنسبة )
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كفيما يتعمؽ بتفاعؿ كتعامؿ كؿ صحيفة مف صحؼ الدراسة التي أجرل عمييا تحميؿ المضمكف ىى
تفاعالن, كتعامالن مع  فإف النتائج تؤكد, كتكضح أف صحيفة الحياة الجديدة كانت أكثر ؛كالمحتكل

دارتيا, سكاء أثناء األزمة أك بعدىا, حيث كانت نسبة التفاعؿ أثناء األزمة ) %( 50.4األزمة كا 
مف مساحة التغطية اإلعالمية, في حيف كانت نسبة التفاعؿ مف صحيفة فمسطيف أثناء األزمة 

جانب الخبرات, كفركقات  ة كالثانكية فيياا يعكد لمعديد مف العكامؿ الرئيس%(, كىذ47.9كانت )
التدريب كالتأىيؿ, كىامش الحصكؿ عمى مصادر المعمكمات, كدقتيا, كنكعية اإلعالمييف 
كمؤىالتيـ, كالتكسع الجغرافي, ككذلؾ في السياسات الداخمية لمصحيفة, كالقيكد التي تكبؿ مف 

دارةك حرية كىامش التفاعؿ مع األزمة المصرية بالنسبة لكؿ صحيفة. رغـ أف تفاعؿ  صحيفة  ا 
فمسطيف مع أحداث األزمة كاف أعمى مف تفاعؿ صحيفة الحياة الجديدة, كىك ما يفيدنا لمتأكيد أف 

ف صحيفة فمسطيف تمثؿ صحيفة إالسياسات التي تنتجيا كؿ صحيفة ىي سياسات حزبية, حيث 
أف أحد حزبية لحركة حماس التي كانت تعتبر أكثر اىتماـ باألحداث في األزمة المصرية, بما 

خكاف المسمميف التي تعتبر حركة حماس ذراعيا في فمسطيف. لذلؾ جاء أطراؼ األزمة جماعة اإل
دارةاىتماـ ك  , كتفاعؿ صحيفة فمسطيف قبؿ األزمة أكبر كأعمى مف تفاعؿ صحيفة الحياة ا 
 الجديدة.

ي يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة ف
كبمغ  21.742=2االىتماـ بالمراحؿ المختمفة لألزمة خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كا

, كىي عالقة يعتد بيا 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.05مستكل الداللة 
كىي دالة إحصائيان عند   Cramer's V  0.257 =إحصائيان حيث بمغت قكة العالقة بمقياس 

 . 0.05مستكل =
 

  .ثالثًا: اليدف من الموضوعات الصحفية المطروحة لمعالجة األزمة
( تكرار كنسب المكضكعات الصحفية المطركحة لمعالجة األزمة التي 29يبيف الجدكؿ رقـ)

تتعرض ليا األزمة المصرية التي تناكلتيا صحيفتا الدراسة خالؿ المدة الزمنية المحددة لمدراسة, 
 تي: ككانت النتائج عمى النحك اآل
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 (29جدول رقم )ىى
الموضوعات الصحفية المطروحة لمعالجة األزمة التي تتعرض ليا األزمة المصرية التي تناولتيا اليدف من 

 صحيفتا الدراسة
     الصحيفة            

 
 أىداؼ المضمكف

الداللة  مربع كام االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 
 
 

24.482 

 
 
 
 
 
 

0.23 

 12.7 65 7.8 22 18.9 43 اإلعالـ كاإلخبار
 36.8 187 41.1 116 31.1 71 التيدئة
 13.3 68 10.6 30 16.6 38 النقد

 31 158 35.1 99 25.9 59 إثارة الرأم العاـ
 6.2 32 5.3 15 7.5 17 أخرل

 100 510 100 282 100 228 المجمكع
0.001ائيان عند مستكل كىي دالة إحص  0.324  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة : 
( تكرران يؤكد 187أم بكاقع ) ؛%(36.8في ىذا المحكر مف تحميؿ المضمكف بينت النتائج أف )

 إدارةفإف  ؛مستيدفة التخفيؼ مف آثارىا, كىناعمى حرص الصحيفتيف عمى التعامؿ مع األزمة, 
األزمة استيدفت لمتخفيؼ منيا كليس لمكاجيتيا, كىك ما يؤكد النتائج السابقة التي أكضحت أف 

كليس ضمف خطط  ,السياسات اإلعالمية الفمسطينية تستند  لمتعامؿ مع الحدث كاألزمات لحظيان 
ات, كىك ما يضيؼ ضعؼ عمى أداء الكسيمة األزم دارةإستراتيجية, كفرؽ إعالمية مدربة إل

اإلعالمية خاصة عندما تنظر لمحدث بعيف ضيقة بأنيا ضمف محاكر األزمات الداخمية 
)لمصر(, كىك انحصار إعالمي ضيؽ في إطار القطرية الحدكدية, بؿ ككفؽ النتائج التي خمص 

 إدارةاسات تعتبر كفؽ مدخؿ األزمة كفؽ السي إدارةفإف  ؛إلييا تحميؿ المحتكل في الجدكؿ السابؽ
األزمة ىي سياسات ثانكية تكتيكية لدرء األزمة, كليس إلدارتيا. كذلؾ مف خالؿ طرح كجية 
النظر الحزبية أك التي تتكافؽ كتكجيات السياسية اإلعالمية لكسيمة اإلعالـ بعيدان عف الفيـ 

األزمات. كىذه  إدارةالعممية في كالرئيسي لمسياسات اإلعالمية العامة المرتكزة لمكسائؿ  ,األساسي
النتائج جاءت متكافقة مع نتائج أداة الدراسة )االستبياف( التي تـ تحميؿ نتائجيا في المبحث 

دارةالسابؽ مما يؤكد ىامشية كشكمية معالجة ك  األزمة, كاعتمادىا عمى المعالجة الحزبية,  ا 
 كالمكاقؼ التي تمثميا الكسيمة اإلعالمية.
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ىى ( تكرار "اإلعالـ كاألخبار" 65أم بكاقع ) ,%(12.7ائج الجدكؿ السابؽ أف )كما كجاء في نت
عادة لتأكيد السياسات اإلعالمية التي تعاممت معيا الكسائؿ إأم  ؛كىك نفس سياؽ النتائج السابقة
%(, كتعاطي مع 6.2األزمة المصرية في حيف أف نسبة ) إدارةاإلعالمية الفمسطينية في 

( تؤكد أف 31األزمة لمنتائج التي تناكليا الجدكؿ رقـ ) إدارةتمفة في العناصر األخرل المخ
األزمات بؿ تعامؿ  إدارةكمفاىيـ  ,اإلعالـ الفمسطيني لـ يتعامؿ مع األزمة المصرية كفؽ أسس

معيا كفؽ السياسات الحزبية كالتكتيؾ اليامشي, الشكمي الذم يرتكز لتجنب آثار األزمة, كككنيا 
ثارة الرأم العاـ مف جية أزمة مصرية داخمي ة فقط, كاستيداؼ تعاممو يستند لمدفاع مف جية, كا 

كأساسية لممفاىيـ السائدة في اإلعالـ الفمسطيني, كتشكيؿ  ,أخرل, كىك يحتاج إلى معالجة عممية
 فرؽ إعالمية مدربة, كمزكدة بالكسائؿ التكنكلكجية لمحصكؿ عمى مصادر المعمكمات.

 حدة :عمى مستوى كل صحيفة عمى 
 صحيفة الحياة الجديدة : ( ت)

" إثارة  عنصربالمرتبة الثانية  جاء%(, ثـ 31.1التيدئة " المرتبة األكلى بنسبة ) "حظي عنصر
"اإلعالـ كاألخبار " بالمرتبة الثالثة بنسبة  عنصر جاء%(, بينما 25.9الرأم العاـ " بنسبة )

"  عنصر%(, أما 16.6بة )" النقد"بالمرتبة الرابعة بنس عنصر جاء%(, في حيف 18.9)
 %(.7.5خرل" بالمرتبة الخامسة بنسبة )األ
 صحيفة فمسطين : ( ث)

" إثارة  عنصربالمرتبة الثانية  جاء%(, ثـ 41.1" المرتبة األكلى بنسبة ) التيدئة " احتؿ عنصر
%(, في 10.6بيدؼ " النقد" بالمرتبة الثالثة بنسبة ) جاء%(, بينما 35.1الرأم العاـ " بنسبة )

خرل" األ"  عنصر%(, أما 7.8" اإلعالـ كاإلخبار "بالمرتبة الرابعة بنسبة ) عنصر جاءف حي
 %(.5.3بالمرتبة الخامسة بنسبة )
 أوجو االتفاق واالختالف :

بالمرتبة  جاء" التيدئة ", حيث  بعنصراتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -
( في صحيفة %31.1صحيفة فمسطيف, مقابؿ ) %( في41.1األكلى في الصحيفتيف بنسبة )

 الحياة الجديدة .
 جاء" إثارة الرأم العاـ ", حيث  بعنصركاتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -

%( 35.1%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )25.9بالمرتبة الثانية في الصحيفتيف, بنسبة )
 في صحيفة فمسطيف .

بالمرتبة  جاءخرل" حيث أ"  بعنصرفي ترتيب أكلكيات اىتماميا  كما اتفقت الصحيفتاف -
 %( في صحيفة فمسطيف.5.3%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )7.5الخامسة كبنسبة )



 

 

139 
 

  الدادسالدادسىىالفصلالفصل

  التحلولوةالتحلولوةىىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائج

ىى  جاءكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في بيدؼ االعالـ كاإلخبار, حيث  -
بالمرتبة الرابعة في  جاء%(, في حيف 18.9دة بنسبة )بالمرتبة الثالثة في صحيفة الحياة الجدي

 %( .7.8صحيفة فمسطيف بنسبة )
بالمرتبة  جاء, حيث "النقد بعنصر"كما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

بالمرتبة الثالثة في صحيفة  جاء%(, في حيف 16.6الرابعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )
  %( .10.6)فمسطيف بنسبة 

كؿ صحيفة لألزمة, كعممية مقارنة بيف سياسات كؿ صحيفة بشكؿ  إدارةيتعمؽ بتعاطي  كفيما
مقتضب, يبيف أف صحيفة فمسطيف كانت أكثر حرصان عمى النحك نحك التيدئة في التعامؿ مع 

%( تكجو صحيفة فمسطيف نحك 41.1األزمة المصرية, حيث أكد ذلؾ النتائج بأف نسبة )
%( تكجو صحيفة الحياة الجديدة نحك التيدئة, كىك ما يؤكد حرص 31.1مقابؿ )التيدئة, 

السياسات الصحفية لصحيفة فمسطيف نحك التيدئة بما أنيا ممثمة لحركة حماس, كحككمة غزة 
ىناؾ محاكالت لزجيا في األزمة المصرية كطرؼ. كما يؤكد ذلؾ أف صحيفة فمسطيف حاكلت 

%( لصحيفة الحياة الجديدة, ككذلؾ في عنصر 25.9%( مقابؿ )35.1إثارة الرأم العاـ بنسبة )
األزمة,  إدارة%( األداتيف المتعمقة بالسياسات الحزبية في معالجة 10.6النقد الذم جاء بنسبة )

 في األزمة المصرية.
اليدؼ يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في 

خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة الصحفية المطركحة لمعالجة األزمة  مف المكضكعات
, كىي 0.001كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.23كبمغ مستكل الداللة 24.482=2كا

كىي دالة    Cramer's V  0.324 =إحصائيان حيث بمغت قكة العالقة بمقياس عالقة يعتد بيا 
 0.01إحصائيان عند مستكل =



 

 

141 
 

  الدادسالدادسىىالفصلالفصل

  التحلولوةالتحلولوةىىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائج

ىى  ًا: فئات أطر األسباب والحمول والنتائج: عراب
كالنتائج التي  ,كالحمكؿ ,( تكرارا كنسب ترتيب فئ فئات أطر األسباب30يبيف الجدكؿ رقـ )

 تناكلتيا صحيفتا الدراسة خالؿ المدة الزمنية المحددة لمدراسة, ككانت النتائج عمى النحك اآلتي:
 (30جدول رقم)

 والحمول والنتائج في صحيفتي الدراسةيوضح ترتيب فئات أطر األسباب 
 أطر األسباب . أ

 الصحيفة                             
 

 أطر األسباب كالحمكؿ كالنتائج

 فمسطيف الحياة الجديدة
 

مربع  االتجاه العاـ
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 

25.321 

 
 

0.018 

اب
ألسب

ر ا
أط

 

 12.9 66 10.6 30 15.7 36 سطكة مرسي كحككمتو كسطكة األخكاف
 5.8 30 6 17 5.7 13 االعالف الدستكرم

األكضاع االقتصادية كاالجتماعية 
 كالسياسية السيئة

25 10.9 12 4.2 37 7.2 

 1.5 8 1.7 5 1.3 3 أخرل
0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.246  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 

 لب. أطر الحمو
 الصحيفة                             

 
 

 أطر األسباب كالحمكؿ كالنتائج

 فمسطيف الحياة الجديدة
 

مربع  االتجاه العاـ
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

 0.027 12.035 % ؾ % ؾ % ؾ

1
كؿ
لحم
ر ا
أط

 

 2.5 13 3.5 10 1.3 3 التفاكض كالمشاركة السياسية
نياء حككمتو  25.4 130 27.6 78 22.8 52 عزؿ مرسي كا 

الحؿ األمني كتفريؽ المظاىرات 
 كاالعتقاالت

25 10.9 42 14.8 67 13.1 

 5.8 30 6 17 5.7 13 تكفير حياة كريمة كالعدالة االجتماعية
 14.5 74 14.1 40 14.9 34 تعييف حككمة جديدة

0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.204  = Cramer's V   ة العالقة بمقياسبمغت قك  
 ج. أطر النتائج
 الصحيفة                             

 
 أطر األسباب كالحمكؿ كالنتائج

 فمسطيف الحياة الجديدة
 

مربع  االتجاه العاـ
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

      9.254 0.021 

ائج
النت
طر 

أ
 

 3.5 18 5.3 15 1.3 3 نجاح الجيكد في تسكية األزمة
 2.1 11 1.4 4 3.1 7 كد لتسكية األزمةفشؿ الجي

 3.3 17 1.7 5 5.2 12 استمرار األزمة
 1.7 9 2.4 7 0.8 2 أخرل

0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.198  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :ىى
 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة : 

ؽ باالتجاه العاـ لمصحيفتيف كفؽ ترتيب فئات أطر األسباب, كالحمكؿ, كالنتائج, فإف كفيما يتعم
النتائج قد أكدت عمى ما جاء مف نتائج بشكؿ عاـ ضمف ىذه الدراسة, كفي النتائج المستنبطة 

( جاءت لتراكـ النتائج 30ف البيانات كالمعمكمات في الجدكؿ رقـ )إمف أداتي الدراسة, حيث 
نياء حككمتو" قد اعتمت سمـ  السابقة كتؤكدىا, كتعزز منيا, بما أف مكضكع "عزؿ محمد مرسي كا 

%(, كىك يؤكد عمى تعامؿ اإلعالـ الفمسطيني 25.4أكلكيات اىتماـ اإلعالـ الفمسطيني بنسبة )
ى في إدارتو لألزمة مع سخكنة الحدث المحظي, بعيدان عف القدرة التنبؤية التحميمية القائمة عم

االستناد لمعمـ, كمصادر المعمكمات, كالتييئة لمستقبؿ األحداث, كىك ما يؤكد ما أسمفناه عمى 
ذكره احتكاـ اإلعالـ الفمسطيني لكجية النظر الحزبية الخاصة, دكف التعامؿ مع األزمة في نطاؽ 

ب الثاني المينية, كمف ثـ احتؿ تناكؿ اإلعالـ الفمسطيني )لتعييف حككمة جديدة في مصر( الترتي
أم  ؛كىي نسبة عابرة مقياسان عمى مستكل الحدث كسخكنتو آنذاؾ ,%(14.5في النتائج بنسبة )

بالالمباالة لمكسيمة  دم لمثؿ ىذا الحدث, كىك ربما يبررىنا تكضح النتيجة منطؽ التجاىؿ العم
فصكؿ الحزبية اإلعالمية التي رأت لسقكط حككمة مرسي أكلكية قصكل, كأىمية أكبر مف باقي 

األزمة المصرية ىك  إدارةاألزمة, كتجمياتيا. كما يؤكد تعامؿ اإلعالـ الفمسطيني بحرص مع 
تناكلو لمحؿ األمني الذم لجأ إليو الجيش المصرم, حيث جاء عنصر "الحؿ األمني, كتفريؽ 

ـ األزمة المصرية في اإلعال إدارةالمظاىرات كاالعتقاالت" في الترتيب الثالث مف سمـ اىتمامات 
 %(, كىك عائد لممكاقؼ الحزبية كاتجاىات سياسات التحرير فيو.12.9الفمسطيني بنسبة )

أما مكضكع "اإلعالف الدستكرم" كتكفير حياة كريمة, كالعدالة االجتماعية, بمرتبة متدنية في 
%( كىك اف أكد فإنما يؤكد 5.8النتائج حيث تناكؿ اإلعالـ الفمسطيني ىذه العناصر بنسبة )

األزمة, كآلياتو, كأف ذلؾ ال يبنى عمى منيجية إعالمية مكجية  إدارةمؿ كاضح في كيفية عمى خ
بشكؿ ميني كعممي, بؿ تعتمد عمى التعامؿ مع األزمة كقضية عابرة, كشأف خارجي, كىك ما 
يؤكده تفاعؿ اإلعالـ الفمسطيني مع عنصر" الجيكد التسككية لألزمة المصرية" حيث جاء بنسبة 

يو؛ فإف النتائج السابقة تأتي مع نفس السياؽ الذم جاءت عميو نتائج الدراسة, %(. عم3.5)
مؤثرات, كالسياسات الحزبية في التعاطي مع األزمة الكأدكاتيا, أف اإلعالـ الفمسطيني تأثر ب

 المصرية بكؿ تجمياتيا كأحداثيا .
 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :

 صحيفة الحياة الجديدة :
نياء حككمتو" المرتبة األكلى بنسبة ) ,زؿ مرسياحتمت قضية "ع بالمرتبة  جاء%(, ثـ 22.8كا 

قضية "  جاء%(, بينما 19.2خكاف" بنسبة )كسطكة اإل ,كحككمتو ,الثانية قضية " سطكة مرسي
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قضية " األكضاع  جاء%(, في حيف 14.9تعييف حككمة جديدة " بالمرتبة الثالثة بنسبة )ىى
سياسية, كالحؿ األمني كتفريؽ المظاىرات كاالعتقاالت " بالمرتبة االقتصادية كاالجتماعية كال

%(, أما قضية " اإلعالف الدستكرم, تكفير حياة كريمة كالعدالة االجتماعية" 13.3الرابعة بنسبة )
 %(.6.9بالمرتبة الخامسة بنسبة )

الجيكد  قضية " فشؿ جاء%(, ك 5.2بالمرتبة السادسة " استمرار األزمة" بنسبة ) جاءبينما 
%(, كحظيت قضية نجاح الجيكد في تسكية األزمة, 3.1لتسكية األزمة" بالمرتبة السابعة بنسبة )

 %(.36كالتفاكض كالمشاركة السياسية " بالمرتبة الثامنة بنسبة )
 صحيفة فمسطين :

نياء حككمتو" المرتبة األكلى بنسبة ) بالمرتبة  جاء%(, ثـ 27.6احتمت قضية "عزؿ مرسي كا 
 جاء%(, بينما 14.8ية قضية " الحؿ األمني كتفريؽ المظاىرات كاالعتقاالت " بنسبة )الثان

قضية " سطكة  جاء%(, في حيف 14.1قضية " تعييف حككمة جديدة" بالمرتبة الثالثة بنسبة )
%(, أما قضية " اإلعالف 10.6مرسي كحككمتو كسطكة األخكاف "بالمرتبة الرابعة بنسبة )

 %(.6اة كريمة كالعدالة االجتماعية"بالمرتبة الخامسة بنسبة )الدستكرم, تكفير حي
قضية "  جاء%(, ك 5.3بالمرتبة السادسة " نجاح الجيكد في تسكية األزمة " بنسبة ) جاءبينما 

%(, كحظيت قضية 4.2األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية " بالمرتبة السابعة بنسبة )
%(, بينما حظيت قضية " استمرار 3.5" بالمرتبة الثامنة بنسبة )"التفاكض كالمشاركة السياسية 

قضية " فشؿ الجيكد لتسكية األزمة"  جاء%(, حظيت بالمرتبة العاشرة , ك 1.7األزمة " بنسبة )
 كاألخيرة. عشرة ة%( كأخيران حظيت بالمرتبة الحادي1.4بنسبة )

 أوجو االتفاق واالختالف :
نياء حككمتو" ,  اتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب - أكلكيات اىتماميا بقضايا " عزؿ مرسي كا 

%( في صحيفة فمسطيف, مقابؿ 27.6بالمرتبة األكلى في الصحيفتيف بنسبة ) جاءحيث 
 %( في صحيفة الحياة الجديدة .22.8)
 

 جاءكاتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا " تعييف حككمة جديدة", حيث  -
%( في 14.1%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )18ثة في الصحيفتيف, بنسبة )بالمرتبة الثال

 صحيفة فمسطيف .
 

اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في قضية سطكة مرسي كحككمتو كسطكة  -
 جاء%(, في حيف 19.2بالمرتبة الثانية في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاءاألخكاف, حيث 

 %( .10.6لرابعة في صحيفة فمسطيف بنسبة )بالمرتبة ا
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ىى بالمرتبة  جاءاختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في األكضاع االقتصادية, حيث  -
بالمرتبة الثامنة في صحيفة  جاء%(, في حيف 13.3الرابعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .4.2فمسطيف بنسبة )
 

أكلكيات اىتماميا في قضية الحؿ األمني كتفريؽ المظاىرات اختمفت الصحيفتاف في ترتيب  -
%(, في حيف 13.3بالمرتبة الخامسة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاءكاالعتقاالت, حيث 

 %( .14.8بالمرتبة الثانية في صحيفة فمسطيف بنسبة ) جاء
 جاءدستكرم, حيث كما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في قضية اإلعالف ال -

بالمرتبة الخامسة في  جاء%(, في حيف 6.9بالمرتبة السادسة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )
 %( .6صحيفة فمسطيف بنسبة )

 

تكفير حياة كريمة كالعدالة  مكضكعاتاختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -
 جاء%(, في حيف 6لحياة الجديدة بنسبة )بالمرتبة السابعة في صحيفة ا جاءاالجتماعية, حيث 

 %( .6بالمرتبة السادسة في صحيفة فمسطيف بنسبة )
 

 جاءاستمرار األزمة, حيث  بإظياركما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -
بالمرتبة العاشرة في  جاء%(, في حيف 5.2بالمرتبة الثامنة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .1.7سطيف بنسبة )صحيفة فم
 

فشؿ الجيكد لتسكية األزمة, حيث  بإظياراختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -
الحادية بالمرتبة  جاء%(, في حيف 3.1بالمرتبة التاسعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاء
 %( .1.4في صحيفة فمسطيف بنسبة ) عشرة
نجاح الجيكد في تسكية األزمة, حيث  بإظيارت اىتماميا اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيا -

بالمرتبة السابعة  جاء%(, في حيف 1.6بالمرتبة العاشرة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاء
 %( .5.3في صحيفة فمسطيف بنسبة )

التفاكض كالمشاركة  باالستناد إلى حمكؿاختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -
%(, في 106في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) عشرة ةبالمرتبة الحادي جاءة, حيث السياسي
 %( .3.5في صحيفة فمسطيف بنسبة ) عشرةبالمرتبة الثاني  جاءحيف 

الصحيفتيف لألزمة كفؽ العناصر السابقة,  إدارةكفي نفس السياؽ, كفي مقارنة رقمية عاجمة بيف 
اء حكـ األخكاف المسمميف استحكذ عمى نسبة فإف قضية عزؿ الرئيس محمد مرسي كانتي

%( مف اىتماـ 22.8%( مف أداء كتغطية صحيفة فمسطيف, في احتؿ نفس المكضكع )27.6)
%( لدل 19.2صحيفة الحياة الجديدة, ككذلؾ احتالؿ سطكة مرسي كحككمتو كاإلخكاف نسبة )
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تتعامؿ معو صحيفة فمسطيف صحيفة الحياة الجديدة في الترتيب الثاني بما تناكلتو, كىك ما لـ ىى
الذم جاء في الترتيب الثاني مف اىتماماتيا كأدائيا لعنصر " الحؿ األمني كتفريؽ المظاىرات, 

%( أم ما يؤكد تناكؿ كؿ صحيفة لألحداث تتكافؽ كتكجياتيا 14.8كاالعتقاالت" بنسبة )
 السياسية المحددة في إطار مصالحيا الحزبية.

ء اإلعالمي الفمسطيني, كالمتعمؽ عمى كجو التحديد لدل صحيفتي في التحميؿ اإلجمالي لألدا
فمسطيف كالحياة الجديدة, كمف خالؿ النتائج فإف االختالفات األيديكلكجية أدت إلى التناقض في 

األزمة, كاألداء حيث أف كؿ صحيفة تعاممت مع األزمة بما يتناسب كتكجياتيا  إدارة
كلـ تكًؿ أم اىتماـ لممصمحة الكطنية العامة في إدارتيا  األيديكلكجية, كالسياسية, كالحزبية,

لألزمة, إضافة لتأكيد النتائج أف الصحيفتيف لـ تتعامال مع األزمة في إطار فريؽ مييأ كمدرب 
 األزمات. دارةإل

أطر يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في 
كبمغ مستكل الداللة 36.198=2تائج خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كااألسباب كالحمكؿ كالن

إحصائيان حيث بمغت القة يعتد بيا , كىي ع0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.021
 . 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل =   Cramer's V  0.246 =قكة العالقة بمقياس 

 

 حداث األزمة: ًا: فئات األطر الخبرية ألخامس
( تكرارا كنسب ترتيب فئ فئات األطر الخبرية ألحداث األزمة التي تناكلتيا 31يبيف الجدكؿ رقـ )

 صحيفتا الدراسة خالؿ المدة الزمنية المحددة لمدراسة, ككانت النتائج عمى النحك اآلتي:
 (31جدول رقم)

 اسةيوضح ترتيب فئات األطر الخبرية ألحداث األزمة في صحيفتي الدر 
i. إطار الصراع 

0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.154  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 

 
 الصحيفة                

 فئات األطر الخبرية

 فمسطيف الحياة الجديدة 
 

الداللة  مربع كام االتجاه العاـ
 اإلحصائية

 % ؾ % ؾ % ؾ

   
 

راع
ص
ر ال

أطا
 

 13.251 19.2 98 20.6 58 17.5 40 إطار فكضى كفقداف األمف
 

0.00 
إطار االنقساـ الفمسطيني كدكره في 

 األزمة
10 4.3 28 9.9 38 7.4 

 8.2 42 7.8 22 8.7 20 إطار القمع كاالعتقاالت المصرية
 10 51 16 45 15.4 35 االدعاءات المصرية ضد حماس

   6.6 34 8.5 24 4.3 10  أخرل
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ىى  ؤولية :إطار المس -ب
 

 الصحيفة                
 فئات األطر الخبرية

 فمسطيف الحياة الجديدة 
 

مربع  االتجاه العاـ
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

 % ؾ % ؾ % ؾ

كلية
سؤ
 الم

طار
إ

 

إطار مسؤكلية مرسي كحككمتو 
 كاألخكاف المسمميف

23 10.1 11 3.9 34 6.6 14.28 00 

 2.9 15 7 20 3.5 8 إطار مسؤكلية حركة حماس
 5.4 28 4.6 13 6.5 15 إطار مسؤكلية الدكلة المصرية

 2.3 12 2.5 7 2.2 5 أخرل
0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.258  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 

 إطار النتائج االقتصادية  -ج
 

 الصحيفة                
 فئات األطر الخبرية

 فمسطيف ديدةالحياة الج 
 

الداللة  مربع كام االتجاه العاـ
 اإلحصائية

   % ؾ % ؾ % ؾ

دية
صا

القت
ج ا

نتائ
ر ال

إطا
 

إطار تكفير حياة كريمة 
لممكاطف المصرم كالعدالة 

 االجتماعية

14 6.1 8 2.8 22 4.3 17.25 00.0 

إطار تقدـ نيضة االقتصاد 
 المصرم

9 3.9 11 3.9 20 3.9 

قتصاد تراجع انييار اال
 المصرم

17 7.4 16 5.7 33 6.4 

تدمير كتراجع االقتصاد 
 الفمسطيني

16 7.5 14 4.9 30 5.8 

 2.2 11 1.9 5 2.6 6 أخرل
   100 510 100 282 100 228 المجمكع الكمي

0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.231  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
 دول السابق إلى ما يمي :تشير بيانات الج

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة : 
( تكرران   98%( بكاقع ) 19.2حظى " إطار فكضى كفقداف األمف " المرتبة األكلى بنسبة ) 

 كذلؾ ألف ىذا الحدث ىك الخبر األبرز كالمستمر في األزمة لحتى كقتنا ىذا كحرصان مف كالن 
لألزمة كما يتصؿ بيا, كىذا نتيجة لمكضع السائد في مصر الصحيفتيف عمى الفكرية لنقؿ الحدث 

كمظاىرات ما نتج عنيا مف فمتاف أمني, ثـ جاء مكضكع   "اإلدعاءات  ,مف احتجاجات شعبية
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( تكرران, في حيف جاء مكضكع" 51%( بكاقع ) 10المصرية ضد حماس" بالمرتبة الثانية بنسبة )ىى
( تكرران, ثـ جاء 42( بكاقع )%8.2الثالثة بنسبة ) إطار القمع كاالعتقاالت المصرية" المرتبة

( تكراران, 38%( بكاقع )7.4"إطار االنقساـ الفمسطيني كدكره في األزمة" بالمرتبة الرابعة بنسبة ) 
تمتيا إطار " إطار مسؤكلية مرسي كحككمتو كاألخكاف المسمميف " بالمرتبة الخامسة بنسبة 

مكضكع " تراجع انييار االقتصاد المصرم " بالمرتبة ( تكرران, ثـ جاء 34%( بكاقع )6.6)
( تكرران, في حيف جاء إطار " تدمير كتراجع االقتصاد 33%( بكاقع )6.4السادسة بنسبة )

( تكرران, , في حيف جاء مكضكع " 30% ( بكاقع )5.8الفمسطيني " المرتبة السابعة بنسبة )
( تكرران ,ثـ جاء 28% (, بكاقع )5.4نسبة )إطار مسؤكلية الدكلة المصرية" المرتبة الثامنة ب

مكضكع " إطار تكفير حياة كريمة لممكاطف المصرم كالعدالة االجتماعية " بالمرتبة التاسعة بنسبة 
( تكرران, في حيف جاء مكضكع " إطار تقدـ نيضة االقتصاد المصرم " 22%( بكاقع )4.3)

 .   ( تكرران,20% ( بكاقع )3.9المرتبة العاشرة بنسبة )
% ( 2.9قضية " إطار مسؤكلية حركة حماس " بنسبة )  عشرةالحادية في حيف جاء بالمرتبة 

( 510( تكرران مف إجمالي المكضكعات المنشكرة في صحيفتي الدراسة البالغ ) 15بكاقع ) 
 مكضكعان .

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :
 صحيفة الحياة الجديدة :

بالمرتبة  جاء%(, ثـ 15.3كالمظاىرات" المرتبة األكلى بنسبة ) ت الشعبيةجا"االحتجا إطار احتؿ
" االدعاءات  إطار جاء%(, بينما 13.1" إطار فكضى كفقداف األمف" بنسبة ) إطارالثانية 

" إطار القمع كاالعتقاالت  جاء%(, في حيف 10.9المصرية ضد حماس" بالمرتبة الثالثة بنسبة )
" تراجع انييار االقتصاد المصرم" بالمرتبة  إطار%(, أما 8.7)المصرية"بالمرتبة الرابعة بنسبة 

 %(.5.7الخامسة بنسبة )
"  إطار جاء%(, ك 6.1بالمرتبة السادسة " تدمير كتراجع االقتصاد الفمسطيني " بنسبة ) جاءبينما 

%(, كحظيت "إطار تشديد 5.7تراجع انييار االقتصاد المصرم" بالمرتبة السابعة بنسبة )
%(, بينما حظيت " إطار مسؤكلية مرسي كحككمتو 5.7بالمرتبة الثامنة بنسبة )الحصار" 

%( بالمرتبة التاسعة, بينما حظيت " إطار مسؤكلية الدكلة 5.7كاألخكاف المسمميف" بنسبة )
%( بالمرتبة العاشرة, بينما حظيت " إطار تكفير حياة كريمة لممكاطف 5.2المصرية" بنسبة )

, بينما حظيت " إطار عشرةالحادية %( بالمرتبة 3.9تماعية" بنسبة )المصرم كالعدالة االج
"  إطار, بينما حظيت عشرة%( بالمرتبة الثانية 4.3االنقساـ الفمسطيني كدكره في األزمة" بنسبة )

,  كأخيران حظيت بالمرتبة عشرة ة%( بالمرتبة الثالث2.1إطار مسؤكلية حركة حماس" بنسبة )
 %( .2.1" إطار تقدـ نيضة االقتصاد المصرم" بنسبة ) كاألخيرة عشرة ةالرابع
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ىى  صحيفة فمسطين :
بالمرتبة  جاء%(, ثـ 17.7"االحتجات الشعبية كالمظاىرات" المرتبة األكلى بنسبة )إطار احتؿ

إطار فكضى " إطار جاء%(, بينما 10.6اإلدعاءات المصرية ضد حماس" بنسبة )إطار"الثانية 
إطار مسؤكلية حركة إطار" جاء%(, في حيف 7.4ثالثة بنسبة )كفقداف األمف" بالمرتبة ال

%(, أما " إطار تشديد حماس" بالمرتبة الخامسة بنسبة 7حماس"بالمرتبة الرابعة بنسبة )
(5.6.)% 

"  إطار جاء%(, ك 4.9بالمرتبة السادسة " تراجع انييار االقتصاد المصرم" بنسبة ) جاءبينما 
"تدمير كتراجع  إطار ى%(, كحظ4.6بالمرتبة السابعة بنسبة )إطار مسؤكلية الدكلة المصرية" 

%(, بينما حظيت " إطار مسؤكلية مرسي 3.9االقتصاد الفمسطيني" بالمرتبة الثامنة بنسبة )
" إطار القمع  ى%( بالمرتبة التاسعة, بينما حظ3.9كحككمتو كاألخكاف المسمميف" بنسبة )

" إطار تكفير حياة كريمة  ىرتبة العاشرة, بينما حظ%( بالم3.5كاالعتقاالت المصرية" بنسبة )
, بينما حظيت " عشرة%( بالمرتبة الحادية 2.8سبة )لممكاطف المصرم كالعدالة االجتماعية" بن

كأخيران حظيت  ,عشرة ة%( بالمرتبة الثالث2.3إطار االنقساـ الفمسطيني كدكره في األزمة" بنسبة )
إطار تقدـ نيضة االقتصاد المصرية " حيث بمغت نسبتو كاألخيرة "  عشرة ةبالمرتبة الرابع

(2.1. )% 
 أوجو االتفاق واالختالف :

لكيات اىتماميا بقضايا " االحتجاجات الشعبية ك اتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أ -
%( في صحيفة فمسطيف, 17.7بالمرتبة األكلى في الصحيفتيف بنسبة ) جاءكالمظاىرات", حيث 

 حيفة الحياة الجديدة .( في ص15.3مقابؿ )
كما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا " إطار مسؤكلية مرسي كحككمتو  -

%( في صحيفة الحياة الجديدة , 5.7بالمرتبة التاسعة كبنسبة ) جاءكاألخكاف المسمميف" حيث 
 %( في صحيفة فمسطيف.3.9كبنسبة )

ىتماميا بقضايا " إطار تكفير حياة كريمة لممكاطف كما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات ا -
%( في صحيفة 5.2كبنسبة ) عشرة ةبالمرتبة الحادي جاءالمصرم كالعدالة االجتماعية" حيث 

 %( في صحيفة فمسطيف.2.8الحياة الجديدة , كبنسبة )
كما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا " إطار تقدـ نيضة االقتصاد  -
%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة 2.1كبنسبة ) عشرة ةبالمرتبة الرابع جاءلمصرم" حيث ا
 %( في صحيفة فمسطيف.2.1)
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ىى إطار فكضى كفقداف األمف,  مكضكعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -
بالمرتبة  جاءيف %(, في ح13.1بالمرتبة الثانية في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاءحيث 

 %( .7.4الثالثة في صحيفة فمسطيف بنسبة )
اإلدعاءات المصرية ضد  مكضكعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

 جاء%(, في حيف 10.9بالمرتبة الثالثة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاءحماس, حيث 
 %( .10.6بالمرتبة الثانية في صحيفة فمسطيف بنسبة )

إطار القمع كاالعتقاالت  مكضكعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -
 جاء%(, في حيف 7..8بالمرتبة الرابعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاءالمصرية, حيث 

 %( .3.5بالمرتبة العاشرة في صحيفة فمسطيف بنسبة )
تدمير كتراجع االقتصاد  مكضكعىتماميا في كما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات ا -

%(, في حيف 6.1بالمرتبة السادسة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاءالفمسطيني, حيث 
 %( .3.9بالمرتبة الثامنة في صحيفة فمسطيف بنسبة ) جاء
تراجع انييار االقتصاد  مكضكعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

 جاء%(, في حيف 5.7بالمرتبة السابعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاء, حيث المصرم
 %( .4.9بالمرتبة السادسة في صحيفة فمسطيف بنسبة )

إطار مسؤكلية الدكلة  مكضكعكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -
 جاء%(, في حيف 5.2ة بنسبة )بالمرتبة العاشرة في صحيفة الحياة الجديد جاءالمصرية, حيث 

 %( .4.6بالمرتبة السابعة في صحيفة فمسطيف بنسبة )
يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في فئات 

كبمغ مستكل  52.364=2األطر الخبرية ألحداث األزمة خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كا
, كىي عالقة يعتد بيا إحصائيان حيث 0.05لة إحصائيان عند مستكل داللة كىي دا 0.00الداللة 

 . 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل = Cramer's V 0.201 =بمغت قكة العالقة بمقياس 
يتضح مف خالؿ نتائج الجدكؿ السابؽ أف أىـ األطر التي استخدمتيا إجمالي صحؼ الدراسة 

األزمة  إدارةجات الشعبية يتماشى مع القالب الخبرم في األزمة ىك إطار االحتجا إدارةفي 
كاألزمة كذلؾ ألف ىذا الحدث ىك الخبر األبرز كالمستمر في األزمة لحتى كقتنا ىذا كحرصان مف 

 كال  الصحيفتيف عمى الفكرية بنقؿ الحدث لألزمة كما يتصؿ بيا. 
مكضع السائد في مصر مف كفي المرتبة الثانية إطار الفكضى كفقداف األمف كىذا نتيجة ل

احتجاجات شعبية كمظاىرات أم نتيجة إلطار االحتجاجات الشعبية كما ينتج عنو مف فمتاف 
 كفكضى.

 كىذا يتفؽ مع نتائج االستبياف في التبعية السياسية التحريرية لممؤسسة اإلعالمية.
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ي تناكلت األزمة ( في ترتيب أىـ اإلطر الت2001كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة )صالح الديف, ىى
 في صحؼ الدراسة.

 يونيو:  30األزمة المصرية بعد  إدارةسًا: القوى الفاعمة في ساد
 من حيث الشخصيات المحورية . أ

 30األزمة المصرية بعد  إدارة( تكرارا كنسب ترتيب فئ القكل الفاعمة في 32يبيف الجدكؿ رقـ )
ية المحددة لمدراسة, ككانت النتائج عمى يكنيك التي تناكلتيا صحيفتا الدراسة خالؿ المدة الزمن

 النحك اآلتي:
 (32جدول رقم)

 يونيو في صحيفتي الدراسة 30األزمة المصرية بعد  إدارةيوضح ترتيب القوى الفاعمة في 
                                     

 الصحيفة
 

 الشخصيات المحكرية

مربع  االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 كام

اللة الد
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.391 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.001 

رئيس  المجمس األعمى لمقكات 
 المسمحة )السيسي(

50 21.9 58 20.5 108 21.1 

 3.3 17 5.3 15 0.8 2 مسئكلي االتحاد األكركبي
 10.9 56 8.1 23 14.4 33 شخصيات مف حركة حماس

شخصيات مف السمطة 
 الفمسطينية

20 8.7 22 7.8 42 8.2 

 4.9 25 4.2 12 5.7 13 شخصيات مف الدكؿ العربية
 16.4 84 16.3 46 16.6 38 تيار األخكاف المسمميف

 5.4 28 6.3 18 4.3 10 مسئكلكف أمريككف
 27.4 140 28.3 80 26.3 60 محمد مرسي )الرئيس(

 1.9 10 2.9 8 0.8 2 رؤساء الحككمات العربية
 100 510 100 282 100 228 جمكعالم

0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.261  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة : 
(  140%( بكاقع ) 27.4" محمد مرسي )الرئيس( " المرتبة األكلى بنسبة ) شخصية يتحظ

يكراي كفاعمية في األزمة, تمتيا مكضكع " باره ىك الشخصية األبرز كاألكثر ظتكرران كذلؾ باعت
%( بكاقع ) 21.1رئيس المجمس األعمى لمقكات المسمحة )السيسي(  " بالمرتبة الثانية بنسبة )

 تيار ( تكرران كذلؾ باعتباره ىك القائـ عمى أمكر البالد بعد عزؿ مرسي, ثـ جاء مكضكع " 108
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( تكرران ألف طبيعة الحدث 84%( بكاقع ) 16.4األخكاف المسمميف " بالمرتبة الثالثة بنسبة ) ىى
لمحاكمات جنائية, في  كفكاألمر نفسو تفرض نفسيا حيث أف معظميـ في السجكف كيخضع

% ( بكاقع 10.9حيف جاء مكضكع " شخصيات مف حككمة حماس" المرتبة الرابعة بنسبة ) 
% ( بكاقع ) 8.2تمتيا "شخصيات السمطة الفمسطينية " بالمرتبة الخامسة بنسبة ) ( تكرران, 56)

( تكرران. كمما سبؽ يتضح تبايف مكاقؼ الشخصيات المحكرية الدكلية كالعربية كالمحمية حكؿ  42
األحداث المصرية النعكاس اىتماـ التغطية اإلخبارية بإبراز مكاقؼ ىذه الشخصيات مف 

ف عف مصالح شخصية مع النظاـ الجديد فبرز الدكر األمريكي كاألكركبي األحداث فيـ يعبرك 
 كأطراؼ محايدة بينما أبرز الدكر العربي بالمحايد كالسمبي.
( تكراران, تمتيا "  28%( بكاقع )5.4ثـ جاء "  مسئكلكف أمريكيكف " بالمرتبة السادسة بنسبة ) 

( تكرران, ثـ جاء 25%( بكاقع )4.9ة )شخصيات مف الدكؿ العربية " بالمرتبة السابعة بنسب
( تكرران, في حيف 17%( بكاقع )3.3مكضكع مسئكلكف االتحاد األكركبي" بالمرتبة الثامنة بنسبة )

 ( تكرران.10% ( بكاقع )2.9جاء مكضكع " رؤساء الحككمات العربية " المرتبة التاسعة بنسبة )
 ,و كتقديمو لممحاكمات جنائيةلحيث يتـ عز يرجع ذلؾ إلى أف المكضكعات المتعمقة بمرسي كثيرة 

كمازالت ىذه القضايا مطركحة عمى الساحة كىذا يتناسب مع ككنو الشخصية األبرز  ,كقضائية
 بعد أزمة يكنيك.

يكنيك حيث شيدت 30فيك مف أكثر المكضكعات بركزان بعد أزمة  ؛أما بخصكص رابعة العدكية
 عاليات.رابعة العدكية العديد مف االعتصامات كالف

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :
 صحيفة الحياة الجديدة :

بالمرتبة  جاء%(, ثـ 26.3" محمد مرسي )الرئيس" المرتبة األكلى بنسبة ) شخصيةاحتمت 
" تيار  جاء%(, بينما 21.9الثانية " رئيس المجمس األعمى لمقكات المسمحة )السيسي(  " بنسبة )

" شخصيات مف حركة  جاء%(, في حيف 16.6ثالثة بنسبة )األخكاف المسمميف" بالمرتبة ال
%(, أما " شخصيات مف السمطة الفمسطينية" بالمرتبة 14.4حماس"بالمرتبة الرابعة بنسبة )

 %(.8.7الخامسة بنسبة )
" مسئكلكف  جاء%(, ك 5.7بالمرتبة السادسة " شخصيات مف الدكؿ العربية" بنسبة ) جاءبينما 

%(, كحظيت "مسئكؿ االتحاد األكركبي " بالمرتبة الثامنة 4.3سابعة بنسبة )أمريكيكف" بالمرتبة ال
%(, , كأخيران حظيت بالمرتبة التاسعة كاألخيرة " رؤساء الحككمات العربية" بنسبة 0.8بنسبة )

(0.8. )% 
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ىى  صحيفة فمسطين :
تبة بالمر  جاء%(, ثـ 28.3"محمد مرسي )الرئيس(" المرتبة األكلى بنسبة ) ت شخصيةاحتم

" تيار جاء %(, بينما 20.5الثانية " رئيس المجمس األعمى لمقكات المسمحة )السيسي(" بنسبة )
" شخصيات مف حككمة  جاء%(, في حيف 16.3األخكاف المسمميف" بالمرتبة الثالثة بنسبة )

%(, أما " شخصيات مف السمطة الفمسطينية" بالمرتبة 8.1حماس"بالمرتبة الرابعة بنسبة )
 %(.7.8بنسبة ) الخامسة
االتحاد  مسئكلي"  جاء%(, ك 6.3بالمرتبة السادسة " مسئكلكف أمريككف" بنسبة ) جاءبينما 

%(, كحظيت "شخصيات مف الدكؿ العربية " بالمرتبة 5.3األكركبي" بالمرتبة السابعة بنسبة )
ت العربية" %(, كأخيران حظيت بالمرتبة التاسعة كاألخيرة " رؤساء الحككما4.2الثامنة بنسبة )

 %( .2.9حيث بمغت نسبتيا )
 أوجو االتفاق واالختالف :

 جاءاتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب ألكيات اىتماميا " محمد مرسى )الرئيس(", حيث  -
%( في 26.3%( في صحيفة فمسطيف, مقابؿ )28.3بالمرتبة األكلى في الصحيفتيف بنسبة )

 صحيفة الحياة الجديدة .
" رئيس المجمس األعمى  بإبراز شخصيةي ترتيب أكلكيات اىتماميا كاتفقت الصحيفتاف ف -

%( في صحيفة الحياة 21.9بالمرتبة الثانية في الصحيفتيف, بنسبة ) جاءلمقكات المسمحة", حيث 
 %( في صحيفة فمسطيف .20.5الجديدة, مقابؿ )

 جاءحيث  كما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا " تيار األخكاف المسمميف" -
%( في صحيفة 16.3%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )16.6بالمرتبة الثالثة كبنسبة )

 فمسطيف.
 جاءكما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا " شخصيات مف حركة حماس" حيث  -

 %( في صحيفة8.1%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )14.4بالمرتبة الرابعة كبنسبة )
 فمسطيف.

كما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا " شخصيات مف السمطة الفمسطينية" حيث  -
%( في 7.8%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )8.7بالمرتبة الخامسة كبنسبة ) جاء

 صحيفة فمسطيف.
 جاءث كما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا " رؤساء الحككمات العربية" حي -

%( في صحيفة 3.5%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )0.8بالمرتبة التاسعة كبنسبة )
 فمسطيف.
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ىى بالمرتبة  جاءأمريكيكف", حيث  مسئكلكفكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا "  -
صحيفة بالمرتبة السادسة في  جاء%(, في حيف 4.3السابعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .6.3فمسطيف بنسبة )
كما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في "شخصيات مف الدكؿ العربية", حيث  -

بالمرتبة الثامنة  جاء%(, في حيف 5.7بالمرتبة السادسة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاء
 %( .4.2في صحيفة فمسطيف بنسبة )

 جاءأكلكيات اىتماميا " مسئكؿ االتحاد األكركبي", حيث  كما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب -
بالمرتبة السابعة في  جاء%(, في حيف 0.8بالمرتبة الثامنة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .5.3صحيفة فمسطيف بنسبة )
يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في فئات 

قيمة  يكنيك خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت 30األزمة المصرية بعد  إدارةاعمة في القكل الف
 , كىي0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.001كبمغ مستكل الداللة  16.391=2كا

كىي دالة  Cramer's V 0.261 =عالقة يعتد بيا إحصائيان حيث بمغت قكة العالقة بمقياس 
 . 0.05إحصائيان عند مستكل =

 من حيث الكممات المحورية : - أ
 (33جدول رقم)

 يونيو في صحيفتي الدراسة 30األزمة المصرية بعد  إدارةيوضح ترتيب القوى الفاعمة في 
 الصحيفة               
 الكممات المحكرية

مربع  االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.725 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.3 34 6.7 19 6.5 15 يناير 25
 9.8 50 9.2 26 10.5 24 يكنيك 30

 9.2 47 9.5 27 8.7 20 السيسي
 3.3 17 3.1 9 3.5 8 فقر

 5.4 28 6.3 18 4.3 10 أزمات
 2.3 12 2.4 7 2.1 5 بطالة
 12.1 62 11.3 32 13.1 30 مرسي

 10 51 8.1 23 12.2 28 كيةرابعة العد
 3.7 19 4.6 13 2.6 6 ثكرة

 4.9 25 5.3 15 4.3 10 انتخابات ديمقراطية
 4.3 22 4.2 12 4.3 10 إسقاط حكـ العسكر
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ىى   2.7 14 3.1 9 2.1 5 معتقالت السجكف
 
 
 
 
 

0.0197 

 6.8 35 6.1 17 7.8 18 مظاىرات
 6.3 34 7.1 20 6.1 14 اعتصامات

 2.5 13 2.8 8 2.1 5 غاز مسيؿ لمدمكع
 3.9 20 4.2 12 3.5 8 ارتفاع األسعار
 5.2 27 5.3 15 5.2 12 إطالؽ النار

 100 510 100 282 100 228 المجمكع
0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.307  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :

 لعام لصحيفتي الدراسة : االتجاه ا
رران , تمتيا مكضكع " ( تك 62%( بكاقع ) 12.1" مرسي " المرتبة األكلى بنسبة ) كممة تحظي

 30( تكرران, ثـ جاء مكضكع "  51%( بكاقع ) 10كية  " بالمرتبة الثانية بنسبة )رابعة العد
ف جاء مكضكع " السيسي" ( تكرران, في حي50%( بكاقع ) 9.8يكنيك" بالمرتبة الثالثة بنسبة ) 

( تكرران, تمتيا " مظاىرات " بالمرتبة الخامسة بنسبة ) 47% ( بكاقع )9.2المرتبة الرابعة بنسبة ) 
 ( تكرران. 54% ( بكاقع ) 6.8

"  كممة( تكراران, تمتيا  34%( بكاقع )6.3يناير " بالمرتبة السادسة بنسبة )  25"    كممةثـ جاء 
" أزمات" بالمرتبة  كممة( تكرران, ثـ جاء 34%( بكاقع )6.3لسابعة بنسبة )اعتصامات " بالمرتبة ا

" إطالؽ نار " المرتبة التاسعة  كممة( تكرران, في حيف جاء 28%( بكاقع )5.4الثامنة بنسبة )
 ( تكرران.27% ( بكاقع )5.2بنسبة )

( تكراران, تمتيا "  25%( بكاقع )4.9ثـ جاء "  انتخابات ديمقراطية " بالمرتبة العاشرة بنسبة )
( تكرران, ثـ جاء " ارتفاع 22%( بكاقع )4.3بنسبة ) عشرة ةاسقاط حكـ العسكر " بالمرتبة الحادي

( تكرران, في حيف جاء " ثكرة " المرتبة 20%( بكاقع )3.1بنسبة ) عشرة ةاألسعار" بالمرتبة الثاني
 ( تكرران.19% ( بكاقع )3.7بنسبة ) عشرة ةالثالث

( تكراران, تمتيا " معتقالت  17%( بكاقع )3.3بنسبة )  عشرة ةفقر " بالرتبة الرابع ثـ جاء "
( تكرران, ثـ جاء " غاز مسيؿ 14%( بكاقع )2.7بنسبة ) عشرة ةالسجكف " بالمرتبة الخامس
( تكرران, في حيف جاء "بطالة " 13%( بكاقع )2.5بنسبة ) عشرة ةلمدمكع" بالمرتبة السادس

 ( تكرران.12% ( بكاقع )2.3بنسبة ) عشرة ةالمرتبة السابع
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :ىى
 صحيفة الحياة الجديدة :

بالمرتبة الثانية " رابعة العداكية"  جاء%(, ثـ 13.1"مرسي" المرتبة األكلى بنسبة )كممة احتمت 
"  جاءيف %(, في ح10.5يكنيك" بالمرتبة الثالثة بنسبة ) 30"  جاء%(, بينما 12.2بنسبة )

 %(.7.8%(, أما " مظاىرات" بالمرتبة الخامسة بنسبة )8.7السيسي"بالمرتبة الرابعة بنسبة )
" اعتصامات" بالمرتبة السابعة  جاء%(, ك 6.5يناير" بنسبة ) 25بالمرتبة السادسة "  جاءبينما 

أزمات"  %(, بينما حظيت "5.2%(, كحظيت "إطالؽ نار " بالمرتبة الثامنة بنسبة )6.1بنسبة )
%( بالمرتبة التاسعة, بينما حظيت " إنتخابات ديمقراطية"  بالمرتبة العاشرة بنسبة 4.3بنسبة )

%(, بينما 4.3بنسبة ) عشرةالحادية %(, بينما حظيت " اسقاط حكـ العسكر"  بالمرتبة 4.3)
بالمرتبة %(, بينما حظيت " فقر"  3.5بنسبة ) عشرةحظيت " ارتفاع االسعار"  بالمرتبة الثاني 

%(, بينما 2.6بنسبة ) عشرة%(, بينما حظيت " ثكرة"  بالمرتبة الرابعة 3.5بنسبة ) عشرةالثالث 
%(, بينما حظيت " غاز 2.1بنسبة ) عشرةحظيت " معتقالت السجكف "  بالمرتبة الخامسة 

سابع %(, بينما حظيت " بطالة"  بالمرتبة ال2.1بنسبة ) عشرةمسيؿ لمدمكع"  بالمرتبة السادس 
 %(   .2.1بنسبة ) عشرة

 صحيفة فمسطين :
بالمرتبة الثانية " السيسي" بنسبة  جاء%(, ثـ 11.3" مرسي" المرتبة األكلى بنسبة )كممةاحتمت 

" رابعة العداكية  جاء%(, في حيف 9.2يكنيك" بالمرتبة الثالثة بنسبة ) 30"  جاء%(, بينما 9.5)
 %(.7.1بنسبة )اعتصامات" بالمرتبة الخامسة  "%(, أما 8.1"بالمرتبة الرابعة بنسبة )

" أزمات" بالمرتبة السابعة  جاء%(, ك 6.7بالمرتبة السادسة " اعتصامات" بنسبة ) جاءبينما 
%(, بينما حظيت " إطالؽ 6.1%(, كحظيت "مظاىرات " بالمرتبة الثامنة بنسبة )6.3بنسبة )

نتخابات ديمقراطية"  بالمرتبة العاشرة بنسبة %(بالمرتبة التاسعة, بينما حظيت " إ5.3نار" بنسبة )
%(, بينما حظيت " 4.6بنسبة ) عشرةالحادية " ثكرة"  بالمرتبة كممة %(, بينما حظيت 5.3)

%(, بينما حظيت " ارتفاع األسعار "  4.2بنسبة ) عشرة ةاسقاط حكـ العسكر"  بالمرتبة الثاني
بنسبة  عشرةت " فقر"  بالمرتبة الرابعة %(, بينما حظي4.2بنسبة ) عشرة ةبالمرتبة الثالث

%(, بينما 3.1بنسبة ) عشرة%(, بينما حظيت " معتقالت السجكف "  بالمرتبة الخامسة 3.1)
%(, بينما حظيت " بطالة"  2.8بنسبة ) عشرة ةحظيت " غاز مسيؿ لمدمكع"  بالمرتبة السادس

 %(   .2.4بنسبة ) عشرة ةبالمرتبة السابع
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ىى  االختالف :أوجو االتفاق و 
بالمرتبة  جاءاتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب ألكيات اىتماميا بقضايا " مرسي", حيث  -

%( في صحيفة 13.1%( في صحيفة فمسطيف, مقابؿ )11.3األكلى في الصحيفتيف بنسبة )
 الحياة الجديدة .

رتبة بالم جاءيكنيك", حيث  30كاتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا "  -
%( في 9.2%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )10.5الثالثة في الصحيفتيف, بنسبة )

 صحيفة فمسطيف .
بالمرتبة  جاءيناير" حيث  25كما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا "  -

 .%( في صحيفة فمسطيف6.7%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )6.5السادسة كبنسبة )
 جاءكما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا " انتخابات ديمقراطية" حيث  -

%( في صحيفة 5.3%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )4.3بالمرتبة العاشرة كبنسبة )
 فمسطيف .

 جاءكما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا " معتقالت السجكف" حيث  -
%( في 3.1%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )3.5كبنسبة ) عشرةمرتبة الخامسة بال

 صحيفة فمسطيف .
 جاءكما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا " غاز مسيؿ لمدمكع" حيث  -

%( في 2.8%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )2.1كبنسبة ) عشرة ةبالمرتبة السادس
 فمسطيف .صحيفة 

بالمرتبة  جاءكما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا بقضايا " بطالة" حيث  -
%( في صحيفة 2.4%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )2.1كبنسبة ) عشرةالسابع 

 فمسطيف .
 جاءكية", حيث ت اىتماميا في كممة " رابعة العدكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيا -
بالمرتبة الرابعة  جاء%(, في حيف 1712.2مرتبة الثانية في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )بال

 %( .8.1في صحيفة فمسطيف بنسبة )
بالمرتبة  جاء" السيسي", حيث كممةكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

مرتبة الثانية في صحيفة بال جاء%(, في حيف 8.7الرابعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )
 %( .9.5فمسطيف بنسبة )

 جاء"مظاىرات", حيث  كممةكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -
بالمرتبة الثامنة في  جاء%(, في حيف 7.8بالمرتبة الخامسة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .6.1صحيفة فمسطيف بنسبة )
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ىى  جاء"اعتصامات", حيث  كممةترتيب أكلكيات اىتماميا في  كما اختمفت الصحيفتاف في -
بالمرتبة الخامسة في  جاء%(, في حيف 6.1بالمرتبة السابعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .7.1صحيفة فمسطيف بنسبة )
بالمرتبة  جاء"أزمات", حيث  كممةكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

بالمرتبة الخامسة في صحيفة  جاء%(, في حيف 4.3ي صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )التاسعة ف
 %( .7.1فمسطيف بنسبة )

 جاء"اطالؽ نار, حيث  كممةكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -
 بالمرتبة التاسعة في جاء%(, في حيف 5.2بالمرتبة الثامنة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 %( .5.3صحيفة فمسطيف بنسبة )
بالمرتبة  جاء"فقر", حيث  كممةكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

في  عشرة ةبالمرتبة الرابع جاء%(, في حيف 3.5في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) عشرة ةالثالث
 %( .3.1صحيفة فمسطيف بنسبة )

كانت أكثر أساليب التأطير استخدامنا كتأثيرنا الكممات كجدت الباحثة أف الكممات المحكرية 
ية في أطر القكل الفاعمة األكثر شمكالن كاألكثر تداكالن ىي شخصية مرسي ألنو ىك كاف ر المحك 

قالتوعمى سدة الحكـ  دخؿ اسـ "ميداف رابعة , ككذلؾ مصطمح رابعة العدكية إجباريامف الحكـ  كا 
اإلعالمي بعد أف اتخذه أنصار الرئيس المصرم المعزكؿ محمد العدكية" بقكة إلى ساحة التداكؿ 

بعاده عف السمطة.  مرسي مقرا لالعتصاـ المفتكح الذم دخمكه قبيؿ عزؿ مرسي كا 
يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في ترتيب 

كبمغ  49.725=2لدراسة حيث بمغت قيمة كااألزمة المصرية خالؿ فترة ا إدارةالقكل الفاعمة في 
, كىي عالقة يعتد بيا 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.0197مستكل الداللة 

كىي دالة إحصائيان عند  Cramer's V 0.307 =إحصائيان حيث بمغت قكة العالقة بمقياس 
 . 0.05مستكل =
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ىى  " :ًا: الفئات الخاصة بتحميل المضمون " كيف قيلسابع
 (34جدول رقم)

 يوضح فئة االتجاه في صحيفتي الدراسة
 الصحيفة      
 

 فئة االتجاه

الداللة  مربع كام االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 

31.513 

 
 
 
 

0.216 

 25.5 130 29.1 82 21.2 48 سمبي
 33.3 170 31.2 88 35.9 82 إيجابي
 41.2 210 39.7 112 42.9 98 محايد

 100 510 100 282 100 228 المجمكع
0.001كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.282  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة : 
عمى اعتبار أف ( تكرران  210%( بكاقع ) 41.2 " المرتبة األكلى بنسبة ) المحايد" االتجاه ىحظ

ة الثانية يجابي  " بالمرتباإل"  االتجاه تالىا, األزمة في مصر أمر داخمي ال عالقة لمخارج فيو
" بالمرتبة الثالثة بنسبة   السمبي"  االتجاه( تكرران, ثـ جاء 170%( بكاقع )33.3بنسبة )

 ( تكرران.130%( بكاقع ) 25.5)
اتجاه الصحؼ فيو بيف االيجابي كالسمبي لعرض كقائع األزمة بما يخدـ سياستيا العامة حيث أف 

 دكف أف تجر االتيامات كالنقد إلييا بالشكؿ الذم يعرضيا لممساءلة أك تقميب المسئكليف عمييا .
في حاالت مستكيات االتجاه سكاء كاف اتجاه ايجابي أك اتجاه سمبي كفي  تعددتفئة االتجاه 

بالتفرقة بيف المستكيات المختمفة لالتجاه كدرجة التأثير فى القراء كرغـ  ةاىتماـ الباحث حاالت
الكاقع الفمسطيني في إدارتو لألزمة اتخذ االتجاه المحايد عمى اعتبار صعكبة ىذه العممية إال أف 

 أف األزمة أمر داخمي مصرم .

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :
 صحيفة الحياة الجديدة :

تجاه " االبالمرتبة الثانية  جاء%(, ثـ 42.9" المرتبة األكلى بنسبة )المحايدتجاه "اال حتؿا
 %(.21.2" بالمرتبة الثالثة بنسبة )السمبياتجاه "  جاء%(, بينما 35.9يجابي" بنسبة )اإل
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ىى  صحيفة فمسطين :
ة اتجاه " إيجابي" بالمرتبة الثاني جاء%(, ثـ 39.7" المرتبة األكلى بنسبة )محايداحتؿ اتجاه "

 %(.29.1" بالمرتبة الثالثة بنسبة )السمبياتجاه "  جاء%(, بينما 31.2بنسبة )
 أوجو االتفاق واالختالف :

 جاء", حيث المحايد"  باستخداـ االتجاهلكيات اىتماميا ك اتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أ -
%( 39.7اة الجديدة, مقابؿ )%( في صحيفة الحي42.9بالمرتبة األكلى في الصحيفتيف بنسبة )

 في صحيفة فمسطيف .
 جاءيجابي", حيث اال" باستخداميا االتجاهكاتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -

%( 31.2%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )35.9بالمرتبة الثانية في الصحيفتيف, بنسبة )
 في صحيفة فمسطيف .

 جاء" حيث السمبي"  باالعتماد عمى االتجاهأكلكيات اىتماميا  كما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب -
%( في صحيفة 29.1%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )21.2بالمرتبة الثالثة كبنسبة )

 فمسطيف.
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في عدـ يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ 

زمة المصرية خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة األ إدارةاتجاه الصحؼ في ترتيب 
, 0.001كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.216كبمغ مستكل الداللة  31.513=2كا

كىي  Cramer's V 0.282 =كىي عالقة يعتد بيا إحصائيان حيث بمغت قكة العالقة بمقياس 
 . 0.05دالة إحصائيان عند مستكل =

( حيث أشارت النتائج إلى اتساـ القكل الفاعمة 2004)شاىيف, الدراسة مع دراسة  تختمؼ
الفمسطينية بالسمبية في اتجاه القضايا العربية في القناة الفضائية اإلسرائيمية المكجية بالمغة 

 العربية.
 ـ.2013يكنيك  30في حيف أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى اتباع االتجاه المحايد اتجاه أزمة 
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ىى يونيو التي اعتمدت عمييا صحيفتي  30األزمة بعد  إدارةادر الصحفية المتعمقة بًا: المصثامن
 الدراسة

 (35جدول رقم )
 يوضح المصادر الصحفية في صحيفتي الدراسة

             
 الصحيفة
 المصادر 

مربع  االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 
 
 
 

35.736 

 
 
 
 
 
 
 

0.00 

 17.6 90 17.3 50 17.5 40 مراسؿ
 8.1 41 7.1 20 9.2 21 محرر
 5.9 30 6.7 19 4.8 11 مندكب

متخصص متصؿ 
 باألزمة

30 13.2 28 9.9 58 11.3 

 6.9 35 7.1 20 6.6 15 مكاطف عادم
 12.9 66 13.5 38 12.3 28 كتاب كصحفيكف
صحؼ عربية 

 كأجنبية
12 5.3 22 7.8 34 6.7 

 6.4 33 8.2 23 4.3 10 مكاقع الكتركنية
 6.7 34 5.3 15 8.3 19 أكثر مف مصدر

 4.1 21 3.5 10 4.8 11 بدكف مصدر
 8.4 43 8.9 25 7.9 18 ككاالت األنباء

 4.9 25 4.3 12 5.7 13 أخرل
   100 510 100 282 100 228 المجمكع

0.05كل كىي دالة إحصائيان عند مست  0.295  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة : 
كىذا يتناسب مع ( تكرران  90%( بكاقع ) 17.6" مراسؿ " المرتبة األكلى بنسبة ) عنصر ىحظ

نقؿ األحداث بطريقة أكثر  اعتماد الصحؼ عمى الطابع الخبرم ليككف ليا الشؽ الصحفي في
(  66%( بكاقع ) 12.9" بالمرتبة الثانية بنسبة )  كتاب كصحفيكف"  عنصر, تمتيا فكرية 

( 43%( بكاقع ) 8.9" متخصص متصؿ باألزمة" بالمرتبة الثالثة بنسبة )  مصدرتكرران, ثـ جاء 
ألحداث أكقات كيدؿ ذلؾ عمى عدـ اىتماـ الصحؼ باالستعانة بمتخصصيف لتفسير ا تكرران 

( 58% ( بكاقع )11.3" المرتبة الرابعة بنسبة ) ككاالت األنباء" مصدر, في حيف جاء األزمات
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ىى   مصادر( تكرران,ثـ جاء  41% ( بكاقع ) 8.1" بالمرتبة الخامسة بنسبة )  محررتكرران, تمتيا " 
 ( تكراران. 35%( بكاقع )6.9" بالمرتبة السادسة بنسبة )  مكاطف عادم"  
بتحميؿ ىذه النتائج يتبيف أف المراسميف كالمندكبيف يمثمكف المصدر اإلخبارم األساسي لمصحافة ك 

ف اعتماد ىذه الصحؼ عمى مصادرىا الذاتية في جمع األخبار  الفمسطينية خالؿ فترة األزمة, كا 
يعكس اىتمامان أكبر مف قبؿ الصحؼ المدركسة بمكضكعات األزمات نظرا لالىتماـ المجتمعي 

 ا.بي
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :ىى
 صحيفة الحياة الجديدة :

قضية "  بالمرتبة الثانية جاء%(, ثـ 17.5"مراسؿ" المرتبة األكلى بنسبة ) عنصراحتمت 
" بالمرتبة الثالثة  كتاب كصحفيكف%(, بينما جاء " 13.2)" بنسبة متخصص متصؿ باألزمة

" مصادر%(, أما 9.2مرتبة الرابعة بنسبة )"بالمحررقضية "  جاء %(, في حيف12.3بنسبة )
" ككاالت األنباء" مصدر جاء%(, في حيف 8.3" بالمرتبة الخامسة بنسبة )أكثر مف مصدر

 %(.7.9بالمرتبة السادسة بنسبة )
 صحيفة فمسطين :

كتاب "  مصدربالمرتبة الثانية  جاء%(, ثـ 17.3"مراسؿ" المرتبة األكلى بنسبة ) مصدراحتمت 
" بالمرتبة الثالثة متخصص متصؿ باألزمة"  مصدر جاء%(, بينما 13.5بنسبة ) "كصحفيكف
%(, أما 8.9"بالمرتبة الرابعة بنسبة )ككاالت األنباء"  مصادر جاءفي حيف  %(,9.9بنسبة )
" أكثر مف مصدر" مصدر جاء%(, في حيف 7.1" بالمرتبة الخامسة بنسبة )محرر"  مصدر

 (.%5.3بالمرتبة السادسة بنسبة )
 أوجو االتفاق واالختالف :

بالمرتبة  جاء" مراسؿ", حيث  بمصدراتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب ألكيات اىتماميا  -
%( في 17.3%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )17.5األكلى في الصحيفتيف بنسبة )

 صحيفة فمسطيف .
", صص متصؿ باألزمةمتخ"  بمصدركما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -

بالمرتبة  جاء%(, في حيف 13.2في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) الثانيةبالمرتبة  جاءحيث 
 %( .9.9الثالثة في صحيفة فمسطيف بنسبة )

 جاء", حيث كتاب كصحفيكف"  بمصادركما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -
في  الثانيةبالمرتبة  جاء%(, في حيف 12.3ديدة بنسبة )في صحيفة الحياة الج الثالثةبالمرتبة 

 %( .13.5صحيفة فمسطيف بنسبة )
بالمرتبة  جاء", حيث محرر"  بمصادركما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -

في صحيفة  الثانيةبالمرتبة  جاء%(, في حيف 9.2في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) الرابعة
 %( .7.1)فمسطيف بنسبة 

 جاء", حيث أكثر مف مصدر"  بمصادركما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -
في  السادسةبالمرتبة  جاء%(, في حيف 8.3في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) الخامسةبالمرتبة 

 %( .5.3صحيفة فمسطيف بنسبة )
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ىى  جاء", حيث ككاالت األنباء"  بمصادركما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -
في  الرابعةبالمرتبة  جاء%(, في حيف 7.9في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) السادسةبالمرتبة 

 %( .8.9صحيفة فمسطيف بنسبة )
يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في ترتيب 

كبمغ  35.736=2زمة خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كااأل إدارةالمصادر الصحفية المتعمقة ب
, كىي عالقة يعتد بيا 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.00مستكل الداللة 

كىي دالة إحصائيان عند  Cramer's V 0.295 =إحصائيان حيث بمغت قكة العالقة بمقياس 
 . 0.05مستكل =

( في االعتماد عمى شبكة المراسميف في نقؿ 2010لكىاب, كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )عبد ا
 األحداث .

( حيث اتسمت الصحؼ بالمحدكدية في 2006كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة )ماريا بستاالردك, 
تغطيتيا بينما تكصمت الدراسة  تغطيتيا لألزمة حيث اعتمدت عمى قكات التحالؼ في معظـ

 ر.الية إلى التنكع في مصادر األخباالح
 : فئة القالب الصحفي :تاسعاً 

 (36جدول رقم)
 يوضح فئة القالب الصحفي في صحيفتي الدراسة

 الصحيفة    
 

فئة القالب 
 الصحفي

مربع      االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 
 
 

13.683 

 
 
 

0.001 
 68.6 350 71.3 201 65.4 149 الخبر الصحفي

 7.8 40 7.8 22 7.9 18 تقارير
 12.4 63 7.8 22 18 41 التحقيؽ الصحفي
 1.8 9 2.1 6 1.3 3 الحديث الصحفي
 9.4 48 11 31 7.5 17 المقاؿ الصحفي

 100 510 100 282 100 228 المجمكع
0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.310  = Cramer's V  مقياسبمغت قكة العالقة ب  
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :ىى
 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة : 

( تكرران كذلؾ ألنو  350%( بكاقع ) 68.6" الخبر الصحفي " المرتبة األكلى بنسبة ) قالبحظي 
يمبي حاجة الجماىير في الحصكؿ األزمة ك  إدارةكىك مف أكثر القكالب الصحفية استخدامان في 

مكمات عف تطكرات األزمة عمى كافة األصعدة كالمستكيات, تمتيا مكضكع " التحقيؽ عمى مع
( تكرران, كىك ما يدؿ عمى رغبة  63%( بكاقع ) 12.4الصحفي  " بالمرتبة الثانية بنسبة )

, ثـ جاء مكضكع " لتكضيح أبعاد األزمة الصحؼ في تقديـ معالجة متعمقة كفاحصة لألزمة
( تكرران, في حيف جاء مكضكع " 48%( بكاقع ) 9.4رتبة الثالثة بنسبة ) المقاؿ الصحفي  " بالم

( تكرران, تمتيا "الحديث الصحفي " بالمرتبة 40% ( بكاقع )7.8تقارير" المرتبة الرابعة بنسبة ) 
  ( تكرران. 9% ( بكاقع ) 1.8الخامسة بنسبة ) 

فيات األزمة كالشخصيات كىذا يدؿ عمى عدـ حرص الصحؼ عمى إلقاء الضكء عمى أحداث كخم
 الفاعمة فييا كىذا يتفؽ مع تكجياتيا في إتباع إطار التيدئة .

عنصرا أساسيا في تمؾ العممية اإلعالمية, إفا صناعة األخبار كأساليب القالب الصحفي يمثؿ 
خراجيا قد شيدت تطكرا كبيرا في سنكات العقد األخير مف القرف الماضي, كقد امتد  إعدادىا كا 

لتطكر ليشمؿ لغة الخبر كطريقة صياغتو كتحريره كقكالبو كالشكؿ الذم يصؿ بو إلى ىذا ا
أىمية خاصة انسجاما مع تمؾ التطكرات الكبيرة التي تشيدىا الصحافة  لمخبر الصحفيالمتمقي. 

  .في نظرتنا إلييا كعمـ كفف كصناعة
 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :

 صحيفة الحياة الجديدة :
بالمرتبة الثانية قضية "  جاء%(, ثـ 65.4"الخبر الصحفي" المرتبة األكلى بنسبة ) بالقال احتؿ

%(, في 7.9" تقارير" بالمرتبة الثالثة بنسبة ) قالب جاء%(, بينما 18التحقيؽ الصحفي" بنسبة )
" الحديث الصحفي"  قالب%(, أما 7.5" المقاؿ الصحفي"بالمرتبة الرابعة بنسبة ) قالب جاءحيف 
 %(.1.3رتبة الخامسة بنسبة )بالم

 صحيفة فمسطين :
"  مكضكعبالمرتبة الثانية  جاء%(, ثـ 71.3"الخبر الصحفي" المرتبة األكلى بنسبة ) قالباحتؿ 

%(, في 7.8" تقارير" بالمرتبة الثالثة بنسبة ) قالب جاء%(, بينما 11المقاؿ الصحفي" بنسبة )
" الحديث  قالب%(, أما 7.8لرابعة بنسبة )" التحقيؽ الصحفي"بالمرتبة ا قالب جاءحيف 

 %(.2.1الصحفي" بالمرتبة الخامسة بنسبة )
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 أوجو االتفاق واالختالف :ىى
" الخبر الصحفي",  في استخداـ القالبلكيات اىتماميا ك اتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أ -

ابؿ %( في صحيفة فمسطيف, مق71.3بالمرتبة األكلى في الصحيفتيف بنسبة ) جاءحيث 
 %( في صحيفة الحياة الجديدة .65.4)
 جاء", حيث التقرير الصحفي"  باستخداـ قالبكاتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -

%( في 7.8%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )7.9بالمرتبة الثالثة في الصحيفتيف, بنسبة )
 صحيفة فمسطيف .

 جاء" الحديث الصحفي" حيث  بقالبات اىتماميا كما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكي -
%( في صحيفة 2.1%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )1.3بالمرتبة الخامسة كبنسبة )

 فمسطيف.
"التحقيؽ الصحفي",  استخداـ قالبكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

بالمرتبة  جاء%(, في حيف 18ديدة بنسبة )بالمرتبة الثانية في صحيفة الحياة الج جاءحيث 
 %( .7.8الرابعة في صحيفة فمسطيف بنسبة )

"المقاؿ الصحفي",  استخداـ قالبكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -
بالمرتبة  جاء%(, في حيف 7.5بالمرتبة الثالثة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاءحيث 

 %( .11فمسطيف بنسبة ) الرابعة في صحيفة
فئة يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في 

كبمغ مستكل  13.683=2األزمة خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كا إدارةب القالب الصحفي
إحصائيان , كىي عالقة يعتد بيا 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.001الداللة 

كىي دالة إحصائيان عند مستكل  Cramer's V 0.310 =حيث بمغت قكة العالقة بمقياس 
=0.05 . 

( حيث ناؿ الخبر الصحفي المرتبة األكلى في 2008كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )مكسى, 
 ية األحداث المتعمقة باألزمة بصحيفتي الدراسة .تغط
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ىى  : فئة الموقع :عاشراً 
 (37جدول رقم)

 وضح فئة الموقع في صحيفتي الدراسةي
 الصحيفة       

 
 مكقع المادة التحريرية

مربع  االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 

11.989 

 
 
 
 

0.002 

 15.7 80 17 48 14 32 صفحة أكلى
 82.2 419 79.4 224 85.5 195 صفحة داخمية
 2.2 11 3.5 10 0.4 1 صفحة أخيرة

 100 510 100 282 100 228 المجمكع
0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.250  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة : 
( تكرران ,  419%( بكاقع ) 82.2سبة ) داخمية " المرتبة األكلى بنال الصفحات"  عنصر احتؿ
( تكرران, ثـ جاء  80%( بكاقع ) 15.7" صفحة أكلى  " بالمرتبة الثانية بنسبة ) عنصرتمتيا 
 ( تكرران.11%( بكاقع ) 2.2خيرة  " بالمرتبة الثالثة بنسبة ) األصفحة ال" عنصر
 الصفحات في خبرال عرض عمى اعتمدت الدراسة صحؼ معظـ أف إلى الدراسة نتائج تشير

 الفمسطينية الصحؼ في ليست كمنطقية طبيعية نتيجة كىي الصحيفة, كسط في كخاصة الداخمية
 الخبر  عرض تستكعب الداخمية الصفحات ألف كالدكلية, العربية الصحؼ مف كثير في بؿ

 .فييا الخبر عرض لمصحؼ تتيح ال التي .كاألخيرة األكلى الصفحتيف بعكس
 األكلى الصفحات في المحمية األخبار نشر إلى تميؿ الصحؼ أف إلى السبب يرجع قد أك

 صفحتيا عمى األخبار الدكلية نشر مف التقميؿ إلى يؤدم كبير بشكؿ األكلى الصفحة كخاصة
 .كاألخيرة األكلى

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :
 صحيفة الحياة الجديدة :

بالمرتبة الثانية مكضكع "  جاء%(, ثـ 85.5)داخمية" المرتبة األكلى بنسبة ال اتصفحالاحتمت "
مكضكع " صفحة أخيرة" بالمرتبة الثالثة بنسبة  جاء%(, بينما 14صفحة أكلى" بنسبة )

(0.4.)% 
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ىى  صحيفة فمسطين :
بالمرتبة الثانية  جاء%(, ثـ 79.4داخمية" المرتبة األكلى بنسبة )ال اتصفحال" اتاحتمت مكضكع

" صفحة أخيرة" بالمرتبة الثالثة بنسبة  جاءت%(, بينما 17ة )كلى" بنسباألصفحة المكضكع " 
(3.5. )% 

 أوجو االتفاق واالختالف :
 جاءلكيات اىتماميا بمكضكع " صفحة الداخمية", حيث ك اتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أ -

%( 79.4%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )85.5بالمرتبة األكلى في الصحيفتيف بنسبة )
 صحيفة الحياة الجديدة .في 
 جاءكلى", حيث األصفحة ال"  باستخداـكاتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -

%( في 14%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )17بالمرتبة الثانية في الصحيفتيف, بنسبة )
 صحيفة فمسطيف .

 جاءصفحة أخيرة" حيث "  باستخداـكما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -
%( في صحيفة 3.5%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )0.4بالمرتبة الثالثة كبنسبة )

 فمسطيف.
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في  عدـ يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ

مغ مستكل الداللة كب11.989=2األزمة خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كا إدارةب فئة المكقع
, كىي عالقة يعتد بيا إحصائيان حيث بمغت 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.002

 . 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل = Cramer's V 0.250 =قكة العالقة بمقياس 
 : فئة المساحة :عشرةالحادية 

 (38جدول رقم)
 يوضح فئة المساحة في صحيفتي الدراسة

 الصحيفة      
 المساحة

الداللة  مربع كام االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 
 
 

21.765 

 
 
 
 
 
 

0.001 

 76.6 391 68.4 193 86.6 198 أقؿ مف ربع صفحة
 8.8 45 10.6 30 6.5 15 ربع فأكثر كأقؿ مف نصؼ
 5.8 30 9.5 27 1.3 3 صفحة 3/4نصؼ فأكثر كأقؿ مف 

 6.2 32 7.8 22 4.3 10 صفحة فأكثر كأقؿ مف نسخة 3/4
 2.3 12 3.5 10 0.8 2 صفحة كاممة فأكثر

 100 510 100 282 100 228 المجمكع
0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.304  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
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 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :ىى
 ه العام لصحيفتي الدراسة : االتجا

( تكرران  391%( بكاقع ) 76.6حظيت مساحة" أقؿ مف ربع صفحة " المرتبة األكلى بنسبة ) 
كيشير ىذا إلى أنو يتفؽ مع الطابع اإلخبارم لممعالجة الصحفية لألزمة , تمتيا مساحة " أقؿ مف 

صفحة  3/4, ثـ جاء مساحة " ( تكرران  45%( بكاقع ) 8.8ربع صفحة " بالمرتبة الثانية بنسبة )
( تكرران, في حيف جاء 32%( بكاقع ) 6.2فأكثر كأقؿ مف نسخة " بالمرتبة الثالثة بنسبة ) 

( 30% ( بكاقع )5.9صفحة فأكثر كأقؿ مف نسخة " المرتبة الرابعة بنسبة )  3/4مساحة " 
 ( تكرران. 12بكاقع )  % (2.3تكرران, تمتيا " صفحة كاممة فأكثر " بالمرتبة الخامسة بنسبة ) 

كيشير مما سبؽ إلى عدـ قياـ الصحؼ بتكزيع المساحات المستخدمة في النشر الصحفي 
لمضمكف األزمة حيث ركزت بشكؿ كبير عمى مساحة ربع صفحة فأقؿ كىي مساحة صغيرة 
لمعالجة مثؿ ىذه النكعية مف األزمات الخطيرة حيث ال تتيح لمصحفي التعمؽ في الجكانب 

 فة لألزمة كتحميميا.المختم
 فييا حظيت الصحؼ أف يالحظ , الدراسة صحؼ مف لكؿ عمييا المتحصؿ النتائج كبمقارنة

 في كانت حيث األكلى, المرتبة عمىأقؿ مف ربع صفحة  اإلعالنية المساحة ذات المادة الصحفية
أقؿ  ةالمساح ذات الخبر حظيت كذلؾ ,فمسطيف صحيفة مف أكبر بشكؿ الحياة الجديدة صحيفة

 3/4 فئة أما ,صحيفة الحياة الجديدة  مف أكبر نسبة عمى فمسطيف صحيفة في مف ربع صفحة
 3/4 تتراكح التي  المساحة - الثالثة المرتبة في جاءت أنيا النتائج فأبرزتصفحة فأكثر أك أقؿ  

الحياة  صحيفة مف بقميؿ أكثر فمسطيف صحيفة في كانت فقد صفحة فأكثر كأقؿ مف نسخة
 كالكبيرة المتكسطة األخبار مف غيرىا مف أكبر نسبة عمى الصغيرة األخبار حظيت. ك  يدةالجد

 .المحافظة الصحؼ مف تعتبر أنيا عمى يدؿ كذلؾ الدراسة؛ صحؼ في الحجـ
 غزة في تصدر ككنيا الحياة الجديدةصحيفة  مف تحرران  أكثر صحيفة فمسطيف أف إلى يرجع كىذا

 .األخرل الصحؼ مف أكثر بو تتأثر فيي لذلؾ ؛اإلخكاف المسمميف مف كقريبة
 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :

 صحيفة الحياة الجديدة :
بالمرتبة الثانية  جاء%(, ثـ 86.6احتمت مساحة " أقؿ مف ربع صفحة " المرتبة األكلى بنسبة )

ثر صفحة فأك 3/4مساحة "  جاء%(, بينما 6.5بنسبة ) مساحة " ربع فأكثر كأقؿ مف نصؼ " 
مساحة " نصؼ فأكثر كأقؿ مف  جاء%(, في حيف 4.3كأقؿ مف نسخة " بالمرتبة الثالثة بنسبة )

%(, أما مساحة " صفحة كاممة فأكثر " بالمرتبة 1.3صفحة "بالمرتبة الرابعة بنسبة ) 3/4
 %(.0.8الخامسة بنسبة )
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ىى  صحيفة فمسطين :
بالمرتبة الثانية  جاء%(, ثـ 68.4) احتمت مساحة " أقؿ مف ربع صفحة " المرتبة األكلى بنسبة

مساحة " نصؼ فأكثر كأقؿ  جاء%(, بينما 10.6مساحة " ربع فأكثر كأقؿ مف نصؼ " بنسبة )
صفحة فأكثر  3/4مساحة "  جاء%(, في حيف 9.5صفحة " بالمرتبة الثالثة بنسبة ) 3/4مف 

اممة فأكثر " بالمرتبة %(, أما مساحة " صفحة ك7.8كأقؿ مف نسخة "بالمرتبة الرابعة بنسبة )
 %(.3.5الخامسة بنسبة )

 أوجو االتفاق واالختالف :
" أقؿ مف ربع صفحة ", حيث  بمساحةاتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب ألكيات اىتماميا  -

%( 86.6%( في صحيفة فمسطيف, مقابؿ )68.4بالمرتبة األكلى في الصحيفتيف بنسبة ) جاء
 في صحيفة الحياة الجديدة .

" ربع فأكثر كأقؿ مف نصؼ ",  بمساحةت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا كاتفق -
%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ 6.5بالمرتبة الثانية في الصحيفتيف, بنسبة ) جاءحيث 

 %( في صحيفة فمسطيف .10.6)
 جاءث " صفحة كاممة فأكثر" حي بمساحةكما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -

%( في صحيفة 3.5%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )0.8بالمرتبة الخامسة كبنسبة )
 فمسطيف.

 3/4نصؼ فأكثر كأقؿ مف  بمساحةكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -
 جاء%(, في حيف 1.3بالمرتبة الرابعة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاءصفحة, حيث 

 %( .9.5بة الثالثة في صحيفة فمسطيف بنسبة )بالمرت
صفحة فأكثر كأقؿ  3/4ـ بمساحةكما اختمفت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا في  -

 جاء%(, في حيف 4.3بالمرتبة الثالثة في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة ) جاءمف نسخة, حيث 
 %( .7.8بالمرتبة الرابعة في صحيفة فمسطيف بنسبة )

مما سبؽ إلى عدـ قياـ الصحؼ الفمسطينية تنكيع المساحات المستخدمة في النشر  كيتضح
الصحفي لمضمكف األزمة حيث ركزت بشكؿ كبير عمى مساحة ربع صفحة فأقؿ كىي مساحة 
صغيرة لمعالجة ىذه النكعية مف األزمات الدكلية حيث ال تتيح لمصحفي التعمؽ في الجكانب 

عؿ ىذا يتكافؽ مع سياسة التحرير كالمكاقؼ الحزبية لمصحؼ بالميؿ المختمفة لألزمة كتحميميا كل
 لمتيدئة كعدـ التدخؿ في الشأف الداخمي المصرم.

فئة يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في 
ستكل الداللة كبمغ م 21.765=2األزمة خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كا إدارةب المساحة
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ىى , كىي عالقة يعتد بيا إحصائيان حيث بمغت 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.001
 . 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل = Cramer's V 0.304 =قكة العالقة بمقياس 

 
 : فئة الصور والرسوم :عشرة الثاني

 (39) جدول رقم
 ةيوضح فئة الصور والرسوم في صحيفتي الدراس

 الصحيفة     
 

 عناصر اإلبراز

مربع  االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 

63.436 

 
 
 
 

0.024 

 26.8 137 27.3 77 26.3 60 الصكرة الخبرية
 58 296 58.2 164 57.8 132 الصكرة الشخصية

 15.2 77 14.5 41 15.9 36 كاريكاتير
 100 510 100 282 100 228 مكعالمج

0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.217  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة : 
شير ذلؾ ( تكرران كي 296%( بكاقع ) 58حظيت " الصكرة الشخصية " المرتبة األكلى بنسبة ) 

إلى اىتماـ الصحؼ بالشخصيات الرسمية المتعمقة باألزمة كأكثر مف اىتماميا بتصكير كاقع 
في معالجتيا لألزمة , تمتيا "  الفمسطينيةاألزمة نفسو كىك األمر الذم ال يحسب لمصحؼ 

إلى  ( تكرران كذلؾ ألنيا تشير 137%( بكاقع ) 26.8الصكرة الخبرية  " بالمرتبة الثانية بنسبة )
عرضيا لمخبر مف خالؿ الصحؼ لمكضكعات, كمكضكعية مف حيث  ,كرة أكثر خبريةالكاقع بص

( تكرران كذلؾ ألنيا 77%( بكاقع ) 15.2ثـ جاء عنصر " كاريكاتير" بالمرتبة الثالثة بنسبة ) 
كما تبعيا مف تشديد الحصار بردـ األنفاؽ  تعرض حجـ األزمة التي تتعرض ليا المنطقة

المستمر لممعابر كخصكصان معبر رفح البرم المتنفس الكحيد لمشعب الفمسطيني عمى كاإلغالؽ 
 العالـ الخارجي. 

كمف خالؿ تحميؿ نتائج الجدكؿ السابؽ يتبيف أف فئة الصكر كالرسـك مف أىـ الكسائؿ المستخدمة 
ا كتكظيفي استخدامياصفحات الصحؼ مع مراعاة  مستخدمي انتباهبفاعمية لتحقيؽ سرعة جذب 

 . لمقارئبشكؿ جيد لتجنب إحداث تشكيش كتشتت 
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :ىى
 صحيفة الحياة الجديدة :

بالمرتبة الثانية "  جاء%(, ثـ 57.8عنصر "الصكرة الخبرية" المرتبة األكلى بنسبة ) احتؿ
 %(.15.9)" كاريكاتير" بالمرتبة الثالثة بنسبة  جاء%(, بينما 26.3الصكرة الشخصية" بنسبة )

 صحيفة فمسطين :
بالمرتبة الثانية عنصر  جاء%(, ثـ 58.2عنصر "الصكرة الخبرية" المرتبة األكلى بنسبة ) احتؿ

عنصر " كاريكاتير" بالمرتبة الثالثة بنسبة  جاء%(, بينما 27.3" الصكرة الشخصية" بنسبة )
(14.5.)% 

 أوجو االتفاق واالختالف :
 جاء" الصكر الخبرية", حيث  باستخداـلكيات اىتماميا ك ب أاتفقت صحيفتا الدراسة في ترتي -

%( 26.3%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )57.8بالمرتبة األكلى في الصحيفتيف بنسبة )
 في صحيفة فمسطيف .

 جاء" الصكر الشخصية", حيث  باستخداـاتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -
%( 27.3%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )26.3الصحيفتيف بنسبة )بالمرتبة الثانية في 

 في صحيفة فمسطيف .
بالمرتبة  جاء" كاريكاتير", حيث  باستخداـلكيات اىتماميا ك اتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أ -

%( في 14.5%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )15.9الثالثة في الصحيفتيف بنسبة )
 ف .صحيفة فمسطي

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في عدـ يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ 
كبمغ مستكل 63.436=2األزمة خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كا إدارةب فئة الصكر كالرسكـ

, كىي عالقة يعتد بيا إحصائيان 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.024الداللة 
كىي دالة إحصائيان عند مستكل  Cramer's V 0.217 =غت قكة العالقة بمقياس حيث بم

=0.05 . 
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ىى  : فئة األلوان:عشرةالثالث 
 (40جدول رقم)

 في صحيفتي الدراسة األلوانيوضح فئة 
 الصحيفة    
 

 فئة األلكاف

مربع  االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 كام

الداللة 
 اإلحصائية

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 

11.284 

 
 
 

0.035 

 89.1 454 87.3 208 91.3 246 أبيض كأسكد
 10.9 56 12.7 36 8.7 20 أخرل

 100 510 100 282 100 228 المجمكع
0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.250  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :

 صحيفتي الدراسة : االتجاه العام ل
( تكرران كىك أكثر  454قع ) %( بكا89.1المكف" أبيض كأسكد " المرتبة األكلى بنسبة )  ىحظ
كاف المستخدمة في عرض المضمكف المتعمؽ باألزمة بصحؼ الدراسة , تمتيا األلكاف " أخرل  األل

 ( تكرران. 56%( بكاقع ) 10.9" بالمرتبة الثانية بنسبة )
صحيفة  أف إلى تفيد النتائج أف نمحظ الدراسة, صحؼ في الممكنة كغير الممكنة راألخبا بمقارنة

)األبيض  الممكنة غير األخبار عرضيا في فمسطيف صحيفة عمى تقدمت الحياة الجديدة
 (.كاألسكد

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :
 صحيفة الحياة الجديدة :

بالمرتبة الثانية " أخرل" بنسبة  جاء, ثـ %(91.3"أبيض كأسكد" المرتبة األكلى بنسبة ) احتؿ
(8.7.)% 

 صحيفة فمسطين :
" أخرل" بالمرتبة  جاءت%(, , بينما 87.3احتمت األلكاف "أبيض كأسكد" المرتبة األكلى بنسبة )

 %(.10.9الثانية بنسبة) 
 أوجو االتفاق واالختالف :

بالمرتبة  جاءبيض كأسكد", حيث اتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب ألكيات اىتماميا باأللكاف " أ -
( في صحيفة 87.3%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )91.3األكلى في الصحيفتيف بنسبة )

 فمسطيف .
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ىى بالمرتبة الثانية  جاءكما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا باأللكاف " أخرل" حيث  -
 %( في صحيفة فمسطيف.8.7%( في صحيفة الحياة الجديدة , كبنسبة )8.7كبنسبة )

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في عدـ يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ 
كبمغ مستكل الداللة  11.284=2األزمة خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كا إدارةب فئة األلكاف
صائيان حيث بمغت , كىي عالقة يعتد بيا إح0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.035

 . 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل = Cramer's V 0.250 =قكة العالقة بمقياس 
 : فئة العناوين:عشرة الرابع

 (41جدول رقم)
 يوضح فئة العناوين في صحيفتي الدراسة

               
 الصحيفة

 فئة العناكيف

مربع  االتجاه العاـ فمسطيف الحياة الجديدة
 كام

الداللة 
 إلحصائيةا

  % ؾ % ؾ % ؾ
 
 
 

20.743 

 
 
 
 

0.000 

 25 128 23.8 67 26.8 61 مانشيت
 41.4 211 41.4 117 41.2 94 ممتد

 33.5 171 34.8 98 32 73 عمكدم
 100 510 100 282 100 228 المجمكع

0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل   0.164  = Cramer's V  بمغت قكة العالقة بمقياس 
  تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي :

 االتجاه العام لصحيفتي الدراسة : 
( تكرران كأكثر العناكيف  211%( بكاقع ) 41.4" ممتد " المرتبة األكلى بنسبة ) العنكاف  يحظ

"  عنكافال تالىاالمستخدمة في عرض المكضكعات الخاصة بأزمة مصر بصحؼ الدراسة, 
مانشيت  " ال"  العنكاف( تكرران, ثـ جاء  171%( بكاقع ) 33.5انية بنسبة )عمكدم" بالمرتبة الثال

 ( تكرران.128%( بكاقع ) 25بالمرتبة الثالثة بنسبة )
كقد صاحب ىذا العنكاف التحقيقات كالتقارير المنشكرة عمى مساحات كبيرة مف الصفحة أك عمى 

 مساحة صفحة بأكمميا.
 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة :

 فة الحياة الجديدة :صحي
عمكدم" العنكاف " البالمرتبة الثانية  جاء%(, ثـ 41.2عنكاف "ممتد" المرتبة األكلى بنسبة )الاحتؿ 
 %(.26.8مانشيت" بالمرتبة الثالثة بنسبة )العنكاف " ال جاء%(, بينما 32بنسبة )
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ىى  صحيفة فمسطين :
عمكدم" العنكاف " البالمرتبة الثانية  اءج%(, ثـ 41.4احتمت عنكاف "ممتد" المرتبة األكلى بنسبة )

 %(.32.8مانشيت" بالمرتبة الثالثة بنسبة )العنكاف " ال جاء%(, بينما 34.8بنسبة )
 أوجو االتفاق واالختالف :

 جاءممتد", حيث ال"  باستخداـ العنكافلكيات اىتماميا ك اتفقت صحيفتا الدراسة في ترتيب أ -
%( 41.2%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )41.4بة )بالمرتبة األكلى في الصحيفتيف بنس

 في صحيفة فمسطيف.
 جاءعمكدم", حيث ال"  باستخداـ العنكافكما اتفقت الصحيفتاف في ترتيب أكلكيات اىتماميا  -

في صحيفة فمسطيف  جاء%(, في حيف 32بالمرتبة الثانية في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )
 %( .26.8بنسبة )

 جاءمانشيت", حيث ال"  باستخداـ العنكافلكيات اىتماميا ك فتا الدراسة في ترتيب أاتفقت صحي -
%( 32.8%( في صحيفة الحياة الجديدة, مقابؿ )26.8بالمرتبة الثالثة في الصحيفتيف بنسبة )

 في صحيفة فمسطيف.
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف صحؼ الدراسة في عدـ يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ 

كبمغ مستكل  20.743=2األزمة خالؿ فترة الدراسة حيث بمغت قيمة كا إدارةب ئة العناكيفف
, كىي عالقة يعتد بيا إحصائيان حيث 0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.00الداللة 

 .0.05كىي دالة إحصائيان عند مستكل = Cramer's V 0.0164 =بمغت قكة العالقة بمقياس 
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ىى  
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 انىتبئج انعبمت نهدراست :ىى
%( مف المبحكثيف يركف أف القائـ باالتصاؿ إحدل آليات 86.17. كأشارت الدراسة أف )1

 المؤسسة اإلعالمية كسياساتيا .
%( مف المبحكثيف يركف أنو يتسـ اإلعالـ الفمسطيني 78.83. كبينت الدراسة أف )2

 أثناء إدارتو لألزمة. كاآلداء ,بالمكضكعية في طرح المعمكمات
في تغطيتيا اإلعالمية  تعتمد كسائؿ اإلعالـ الفمسطيني أف%( مف المبحكثيف 84.33. كيرل )3

 بناءن عمى سياستيا الحزبية .
%( مف المبحكثيف يعتقدكف أف اإلعالـ الفمسطيني يتأثر 82.33. كخمصت الدراسة أف )4

 بظركؼ االنقساـ الفمسطيني في تعاطيو مع األزمة.
%( مف المبحكثيف مف المقترحات الكاجب اتباعيا لتطكر التغطية 89.17. أشارت الدراسة أف )5

بما فيو مصمحة لمقضية  األزمةكتخطيط برامج إعالمية ىادفة في تحميؿ  ,اإلعالمية ىي تقييـ
 الفمسطينية .

ة في إطار اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصري إدارةفي  إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال. 6
المسمى الكظيفي, ك المؤىؿ العممي, ك , العمر) :ات الديمغرافيةلمتغير  تعزل األزمة إدارة
 .المحافظة(ك سنكات الخبرة, ك التكجيات السياسية, ك التخصص, ك 
كالقضايا تقدـ إلى  ,. كأثبت الدراسة صحة ما جاء في نظرية األطر الخبرية, بأف األحداث7

كليست كما تحدث بالفعؿ في كاقع الحياة, حيث يعيد  ,كفالجميكر كما يراىا اإلعالمي
 كتقديميا لمرأم العاـ كفقان لمتكجو السياسي الذم يتبناه ىؤالء اإلعالميكف . ,اإلعالميكف إنتاجيا

 % مف حيث اىتماـ الصحؼ باألزمة. 57.7احتمت صحيفة فمسطيف المرتبة األكلى بنسبة  .8
ي احتؿ المرتبة األعمي في المكضكعات الكاردة في . كأثبت الدراسة أف الجانب السياس9

 .ألنيا كانت فترة ساخنة سياسيان  ؛الصحؼ
كىك حيز  ,. تبيف أف المكاضيع األمنية استحكذت عمى المساحة اإلعالمية في الصحيفتيف10

 كبير في اليامش الصحفي.
عمؽ مع الحدث كاألزمة فإف االتجاه العاـ في التفاعؿ المركز كالم ؛. ككفؽ لنتائج التي جاءت11

كتحميميا  ,في نقؿ األحداث , كفاعالن ان مؤثر  ىك أثناء األزمة, كقت حدكثيا ألنيا شيدت تفاعالن 
 كتفسيرىا.

. بينت النتائج أف حرص الصحيفتيف عمى التعامؿ مع األزمة مستيدفة التيدئة كالتخفيؼ مف 12
 آثارىا كليس مكاجييتيا.
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ىى نياء حككمتو قد اعتمى كضكع. كمف خالؿ التحميؿ تبيف أف م13 سمـ أكلكيات  عزؿ مرسي كا 
اىتماـ اإلعالـ الفمسطيني كىك يؤكد عمى تعامؿ اإلعالـ الفمسطيني في إدارتو لألزمة مع سخكنة 
الحدث المحظي بعيدان عف القدرة التنبؤية التحميمية القائمة عمى االستناد لمعمـ كمصادر 

 المعمكمات.
األمف عمى أعمى نسبة ألف الحدث ىك الخبر األبرز كالمستمر  كفقداف ,. حظى إطار فكضى14

 في األزمة .
ـ سياستيا العامة . بينت النتائج أف االتجاه المحايد ىك السائد في نقؿ كقائع األزمة بما يخد15

 إلييا . نقذتيامات كالدكف أف تجر اال
ي لمصحافة الفمسطينية خبارم األساس. تبيف أف المراسميف كالمندبكيف يمثمكف المصدر اإل16

 خالؿ فترة األزمة .
 إدارةألنو أكثر القكالب الصحفية استخدامان في  ؛. حظى قالب الخبر الصحفي المرتبة األكلى17

 كتطكرات األزمة .  ,األزمة كيمبي حاجة الجماىير في الحصكؿ عمى المعمكمات
 



 

 

177 
 

  الدادسالدادسىىالفصلالفصل

  التحلولوةالتحلولوةىىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائج

ىى  : انتىصيبث
جانب  إلىكاالىتماـ بالدراسات المستقبمية تكصي الدراسة بمتابعة البحث  في ىذا المجاؿ . 1

لككنو يقع في  ؛كرؤل منيجية جديدة في تحميؿ كدراسة خطاب األزمة ,أىمية تقديـ مداخؿ نظرية
 منطقة كسط بيف عدة أساليب منيجية كمداخؿ نظرية.

دارتيا كفقان لممنظكمة ,مساعدة صناع القرار الفمسطيني عمى كيفية التعامؿ مع األزمات. 2  كا 
 اإلعالمية الفمسطينية .

لككنيا مف أكثر متطمبات التعامؿ مع القضايا كي ال  الصحافة االستقصائيةب تطكير العمؿ. 3
 .تتحكؿ الى أزمات

اإلعالمية لممؤسسات االعالمية, كتكفير االمكانيات  دارةتطكير نظـ المعمكمات في اإل. 4
 اإلعالمية . دارةكزيادة فاعمية اإل ,الالزمة لذلؾ

كالتطكير في الدكائر كالمؤسسات اإلعالمية كرفع مستكل كفاءة  ,االىتماـ بمجاؿ التدريب. 5
 كالككادر العاممة في المؤسسات اإلعالمية .

كاختيار مجمكعة مف  ,األزمات داخؿ كؿ مؤسسة إعالمية دارةأىمية إنشاء كحدة خاصة إل. 6
كالتخطيط ليا  ,األزمات دارةرؽ العممية إلكتدريبيـ عمى أحدث الط ,اإلعالمييف األكفاء لمعمؿ بيا

 بالسرعة كالدقة لالزمة.
كسيناريكىات لألزمات متنكعة  ,أف تقكـ المؤسسات اإلعالمية الفمسطينية بكضع استراتيجيات. 7

ككيفية التعامؿ اإلعالمي منيا لكقؼ آثارىا السمبية  ,لكؿ مرحمة مف المراحؿ المتكقعة لألزمة
 كالحد مف أضراراىا.

تدريب فريؽ مف اإلعالمييف في كؿ مؤسسة إعالمية لكيفية التعامؿ مع األزمات بالتطبيؽ . 8
 بأزمات مشابية . ,عمى سيناريكىات خاصة

األزمات لبناء كتأسيس كادر إعالمي متميز لمتعامؿ  إدارةاالستعانة بالخبراء كالمختصيف في . 9
حاطة بالمكضكعات ا ,مع األزمات بطريقة أكثر مينية  لمتعمقة باألزمة .كا 

تنكيع أشكاؿ التحرير الصحفي المستخدمة في معالجة األزمات لتشمؿ كافة الفنكف الصحفية .10
 كاالستقصائية التي تؤدم إلى الفيـ األدؽ لممكاقؼ. ,مع التركيز عمى المكاد التفسيرية

ارة اإلعالـ كتداكؿ المعمكمات في السمطة الفمسطينية بما فييا كز  ,تفعيؿ قانكف األزمة. 11
 األزمات في مراحميا المختمفة . دارةالفمسطينية إل
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  الدادسالدادسىىالفصلالفصل

  التحلولوةالتحلولوةىىالدرادةالدرادةىىنتائجنتائج

 ادلقرتحبث : ىى
إنشاء مركز تدريب إعالمي ذم مكاصفات عممية, كمينية, كتدريبية عالية ليككف منبعان لكؿ  .1

كالتكاصؿ مع نظرائو مف  ,كالككادر اإلعالمية, كفتح آفاؽ التعاكف ,الخبرات كالتخصصات
 كالخارجية.المراكز الداخمية 

كيكفرىا كقت الحاجة,  ,إنشاء مركز معمكمات )بنؾ معمكمات( يكثؽ المعمكمات اإلعالمية .2
 المصداقية.كتأكيد  ,األمر الذم يساىـ في تحسيف األداء اإلعالمي في اإلقناع

األزمات المستمرة  إدارةإجراء مزيد مف األبحاث كالدراسات عف دكر الصحؼ الفمسطينية في  .3
صكصان األزمات السياسيية نظران لطبيعة األكضاع السياسية المماثمة في األراضى كخ ,كالمتجددة
 كعالقتيا بالدكؿ المجاكرة . ,الفمسطينية
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  المراجعالمراجعىىالمصادرالمصادر

ىى
 المصادر المراجع :

  القرآف الكريـ 
 . لبناف : دار المعارؼ .لسان العربـ(: 119ابف منظكر, جماؿ بف محمد ) .1
مطبعة , ,غزةُ ط ,تطوره ومراحل نشأتو الفمسطيني اإلعالم(:2004)أبك السعيد, أحمد, .2

 األمؿ.
 , مصر: عالـ الكتب .اإلعالم والديمقراطية(: 2010أبك زيد, فاركؽ ) .3
", اإلمارات, شرطة الشارقة, األزمة في المجال األمني إدارة:" (2005) أبك شامة, عباس .4

 .3, ع4مجمة الفكر الشرطي, ـ
 اساتدر كال لمنشر الجميؿ دار عماف, .الفمسطيني إلعالما :(1988شنب, حسيف) أبك .5

 .1كاألبحاث الفمسطينية, ط
 مكتبة غزة, فمسطيف, .وتحدياتو تجاربو الفمسطيني اإلعالم :(2001شنب, حسيف) أبك .6

 القادسية,
 , مصر, القاىرة, الدار العربية لمعمكـ .في نظريات التغيير(: 2013أبك شيبة, منير) .7
 , اإلسكندرية, مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية .األزمات إدارة( : 1999أبك قحؼ ) .8
 .1", اإلسكندرية , الدار الجامعية, طاألزمات إدارة:" (2003) أحمد, ماىر .9

: دراسة  األزمات إدارة: " (2000) األعرجي, عاصـ محمد ك دقامسة, مأمكف محمد .10
ف في الكظائؼ اإلشرافية في األزمات مف كجية نظر العاممي إدارةميدانية لمدل تكافر عناصر 

 .4, ع39العامة , ـ دارةأمانة عماف الكبرل", الرياض, معيد اإل
 العربي. الفكر دار القاىرة, .والتمفزيوني اإلذاعي اإلعالم (1969):أماـ, إبراىيـ .11
دارةاإلبداع العربي و ( : 1986بامية, سمكل ) .12 , األزمات والطوارئ في الدول العربية ا 

 عمـك اإلدارية.عماف: العربية لم
 , بيركت, مكتبة لبناف.معجم العموم االجتماعية( : 1982بدكم, أحمد ) .13
… إجراءاتو …  البحث اإلعالمي: مفيومو (. 2001البزاز, أحمد مصطفى .) .14

 , دار الفالح لمنشر كالتكزيع / الككيت.2ط ومناىجو.
, كليـ .) .15 الكتب األردني/  . ترجمة مكسى الكيالني, مركزالصحافة العربية(. 2001البـز

 عماف.
 , اإلسكندرية, دار المعرفة الجامعية.التنمية السياسية( : 2014البشتاكم, عبد الحميـ ) .16
, القدس, الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات الخطاب(: 2014البطريؽ, محمد ) .17

 .1أبك غكش لمنشر كالتكزيع, ط
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ىى
اب " الثكرات كعالمنا العربي, , مف كتالثورات تسقط األفكار كذلك(: 2013بكير, فكاز ) .18

 بيركت.
, أبك ظبي, الفضائيات العربية والسياسية في الشرق األوسط(: 2013البني, محمد ) .19

 .1مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية, ط
 , )القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع(.1, طنظريات االتصال(. 2010بينسي, منير .) .20
األطر اإلخبارية لقضايا الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ( :1976بكسترنج,  جمبرت, )  .21

, المجمد عمى الفضائيتين الفمسطينية واإلسرائيمية, المجمة المصرية لبحوث الرأي العام
 الخامس, العدد األكؿ.

 الجديدة اإلعالم وسائل عمى الفمسطينية الجامعات طمبة اعتماد :(2007ترباف, ماجد ) .22
 , إصدار بميؾ, القاىرة.التخطيط لما قد يحدث( : 2002)تكفيؽ, عبد الرحمف  .23
: عرض أحمد يكسؼ  أزمة الشرق األوسط ونظرية الصراع(: 1972جالتكنج, يكىاف ) .24

 )السياسة الدكلية(.
, دارسة تأثير وسائل اإلعالم عمى الثورة المصرية(: 2013الجزار, محمد عبد الرحمف ) .25

 لنيؿ.في النظريات كاألساليب , مصر , مكتبة ا
 .3, ع2, مجمة الفكر الشرطي, ـالكارثة دارةالتخطيط إل(: 1993جماؿ الديف, ماىر) .26
: جميكر مشاىدة البث الفضائي المباشر في الوطن العربي(" 2004جمعة, أديب ) .27

 مدينة دمشؽ نمكذجا", بحكث اعالمية ميدانية. , سمسمة المكتبة االعالمية, الطبعة األكلى.
 .1, القاىرة, دار الفجر لمنشر كالتكزيع, طظريات االتصالن( : 2010حجاب, محمد ) .28
, القاىرة: الدار المصرية اإلعالم والمجتمع(: 2004الحديدم, منى, عمي, إماـ ) .29

  المبنانية.
 , عماف : دار الحامد.الحديثة دارةمبادئ اإل (:2010حريـ, حسيف ) .30
, بيركت, يم أساسيةالعالقات الدولية لمحرب والسمم مفاى( :  1997حسيف, عدناف ) .31
 . 1ط
, اإلسكندرية, المكتب الجامعي النظرية السياسية والعالم الثالث(: 2014حسيف, نصر) .32

 الحديث.
. دراسات في مناىج البحث العممي وبحوث اإلعالم(. 2007حسيف, سمير محمد. ) .33

 عالـ الكتب, القاىرة.
مفزيون عمى إتجاىات اآلباء المتخصصين نحو أثر الت( "1994الحصيؼ, منصكر ) .34

", بحث غير منشكر مقدـ في ندكة كسائؿ دراسة تطبيقية عمى التمفزيون السعودي: األبناء
 االعالـ كالطفؿ, قسـ االعالـ, جامعة الممؾ سعكد.
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ىى
 (: جكانب في الصراع التنظيمي, عماف, األردف.1993حمادة, مدحت محمد ) .35
 دار أسامة. . عماف:اإلعالم الحربي والعسكري(: 2010الحمداني, حاـز ) .36
 , تجارب محمية كعالمية, القاىرة.األزمات إدارة(: 1993الحمالكم, محمد رشاد) .37
", مكتبة عيف األزمات: تجارب محمية وعالمية إدارة:"(1995) الحمالكم, محمد رشاد .38

 .2شمس, القاىرة, ط
 . األردف: دار الصفاء.السموك التنظيمي( : 2000حمكدة, خضير ) .39
 , مصر: المكتب العربي الحديث.المنظمات إدارةأساسيات (: حنفي, عبد الغفار) ب.ت .40
, القاىرة: سيناريو األزمات والكوارث بين النظرية والتطبيق( : 1999حكاش, جماؿ ) .41

 .1المؤسسة العربية لمنشر كاإلعالـ, ط
, ورشة عمل كيف تضع سيناريو مقترح ألزمة مستقبمية:  (2001) حكاش, جماؿ .42

 .30/3/2001بتاريخ  القاىرة, جامعة عيف شمس,
 .5, القاىرة, عمـ الكتب, طفن الكتابة الصحفية(: 2006حيدر, فاركؽ) .43
 لمنشر. خضكر أديب سكريا, .واألزمات اإلعالم :(1999خضكر, أديب) .44
: منيج اقتصادم إدارم لحؿ  األزمات إدارة:" (2003) الخضيرم, محسف أحمد .45

 .2صادية ", القاىرة, مكتبة مدبكلي, طاألزمات عمى مستكل االقتصاد القكمي كالكحدة االقت
" , الرياض, اآلليات –المراحل  –األزمات: األسس  إدارة: " (1983, )الخطيب, أحمد .46

 .أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية
 . 1991, االسكندرية : الدار الجامعية , السموك فى المنظماتدافت, بالنؾ ,  .47
, عماف: اإلعالم واالتصال في العالم الثالث إشكاالت(: 2004الدليمي, عبد الرازؽ ) .48

 مكتبة الرائد العممية.
, عماف: دار المدخل إلى وسائل اإلعالم واإلتصال(: 2011الدليمي, عبد الرازؽ ) .49

 جرير.
. رسالة دكتكراه خصائص الصحافة األردنية في التسعينات(. 2001).دياب, حاتـ سميـ  .50

 غير منشكرة, جامعة بغداد/ العراؽ.
, تحقيؽ دائرة المعاجـ بيركت, مختار الصحاح(: 1989زم, محمد بف أبي بكر )الرا .51

 لبناف, بيركت, مكتبة بيركت.
القاىرة, دار النيضة العربية, األسس العممية لنظرية األعالم,(: 1993رشتي, جيياف ) .52
 .3ط
", المؤتمر السنكم األزمات والكوارث ضرورة حتمية إدارة:" (1989) الرمحي, محمد .53
 .(, القاىرة, كمية التجارة, جامعة عيف شمس38األزمات كالككارث, البحث) دارةلث إلالثا
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ىى
, القاىرة: 1, طمبادئ عمم  االتصال ونظريات التأثير(. 1987زيد, محمكد حسف .) .54

 .الدار العالمية لمنشر كالتكزيع
 , القاىرة, مصر.تبسيط كتاب البحث العممي(: 2008الساعاتي, أميف ) .55
, عماف: المؤسسات اإلعالمية أنماط وأساليب القيادة إدارة(: 2011سمطاف, محمد ) .56

 دار الميسرة .
 . دمشؽ: دار الرضا. أساسيات اإلنترنت( :  2005سميماف, ماىر, كآخركف ) .57
", القاىرة, إيتراؾ لمطباعة األزمات في المستشفيات إدارة: " (2001) السيد, عميكة .58

 كالنشر كالتكزيع.
: مخاطر العكلمة كاإلرىاب الدكلي", األزمات والكوارث إدارة"  :(2002) السيد, عميكة .59
 , القاىرة, دار األميف لمنشر كالتكزيع.2ط
, كالمؤتمر الخامس األزمات والطوارئ إدارةالمنيج العربي في (: 1992السيد, عميكة, ) .60

 لمتدريب كالتنمية, القاىرة.
 , القاىرة. الحديثة دارةمبادئ اإل(: 2009السيد, عمر)  .61
الحراك السياسي في المنطقة: المظاىر.. (. 1993شاكيش, أحمد بياء الديف .) .62

 .123. مجمة شؤكف عربية, العدد المبررات.. االتجاىات.. األبعاد.. اآلفاق
, عماف, دار موسوعة القادة السياسيين عرب وأجانب(: 2013شرؼ, عبد الفتاح) .63

 أسامة لمنشر كالتكزيع .
 المصرية الدار القاىرة, .األزمات ومعالجة عالماإل (2004):عماد الشريؼ حسف .64

 المبنانية.
 .", الدار الجامعية, مصرالمنظمات العامة إدارة"  (1987) شريؼ, عمي, .65
شكالية المجتمع العربي: الثكرة (2013)الشريؼ, ىشاـ  .66 , بيركت, مركز العربية وا 

 .2دراسات الكحدة العربية, ط
 , السعكدية: العبيكاف.ة الرؤية المبادرة الزخمأدوات القياد(:  1999الشعالف, غادة) .67
 , مصر, اإلسكندرية.ثورات الربيع العربي( : 2013شكر, محمد ) .68
", تكنس المجمة  األزمات إدارةالمعمومات وأىميتيا في : " (1982) الشناكم, محمد .69

 .العربية لممعمكمات
جامعة نايؼ العربية , الرياض, عمميات األزمات األمنية إدارة(: 2005الشيراني, سعيد) .70

 لمعمـك األمنية . 
, القاىرة, مكتبة نيضة دراسات في الثورة المصرية(: 2013الشيراني, عبد الغفار ) .71

 الشرؽ.
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ىى
, العدد األكؿ كالثاني, 26, المجمد مجمة جامعة دمشق(: 2010شيخاني, سميرة ) .72

 اإلعالـ الجديد.
رات: مكتبة الفالح لمنشر , اإلما1, طأخالقيات اإلعالم(.  2011صالح, سميماف. ) .73

 كالتكزيع.
, عماف, دار أسامة لمنشر الفضائيات العربية ودورىا اإلعالمي(: 2013صبرم, فارس)  .74

 .1كالتكزيع, ط
 , عماف: دار الصفاء.الرائدة دارةاإل(: 2003الصريفي, محمد ) .75
عالقة التطوير التنظيميي بفاعمية القرارات : " (2003) الصفياف,فيد بف ناصر .76
", رسالة ماجستير, جامعة نايؼ العربية ارية: دراسة تطبيقية عمى جوازات منطقة الرياضاإلد

 .لمعمـك األمنية, السعكدية
 , بيركت, شركة فكارس.الثورة السياسية تاريخ ومضمون(: 2013صالح, بساـ ) .77
 مكتبة القاىرة, .عربية لقضايا خميجية رؤية :(1998) محمد العزيز الطكيؿ عبد .78

 .1ط مدبكلي,
 , يناير.65العامة, العدد  دارة, القاىرة, مجمة اإلالكوارث إدارة( : 1995الطيب, حسف) .79
  .144", الرياض, مجمة الحرس الكطني , عاألزمات إدارة:" (2004) عابد, سعكد سراج .80
", اإلسكندرية, مؤسسة األزمات في المنشآت التجارية إدارة"  (2004) :عباس, صالح .81

 .شباب الجامعة
 .3 الكتب,ط عالـ القاىرة,,التأثير واتجاىات اإلعالم نظريات :(2003)يد محمدالحم عبد .82
 منشكرات العراقية, الجميكرية .التنمية في اإلعالم دور :(2004الرحمف, أحمد) عبد .83
 الثقافة كاإلعالـ. كزارة
القاىرة, مكتبة  مدخل إلى عمم االجتماع اإلعالمي,(: 2013عبد الرحمف, انشراح ) .84

 نيضة مصر.
, الشػػػيرازم الدكلي في معنى اإلعــــالم واالتصال(. 2003عبد المجيد, ىانػػي حسػػػف ) .85

  القاىرة.   /لمدراسػػػػات
, مصر: دار الفكر المؤسسات اإلعالمية إدارة(: 2009العبد, رضا, عدلي, عاطؼ ) .86

 العربي.
ا دراسة التعامل معي وأساليبالصراعات التنظيمية : (2006)العتيبي, طارؽ بف كسى, .87

, رسالة ماجستير, مسحية لوجيات النظر لضباط المديرية العامة لمجوازات بمدينة الرياض
 .جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية, السعكدية
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ىى
المقاومة في الخطاب الصحفي المصري مركز (: 2002عثماف, عبد الرحمف, ) .88

 , بيركت.الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق
 الخميج, لحرب الدكلية اإلعالمية دارةاإل .األزمات إعالم :(2004ى)مصطف عثماف, .89

 .2ط كالنشر, لمصحافة النديـ القاىرة,
 , عماف: دار أسامة.اإلعالم إدارة(: 2010العدكم, فيمي ) .90
: مسح كتقييـ لمتطكرات النظرية, كمية اتصاالت األزمة( : 1999العربي, عثماف محمد)  .91

 مجمة المصرية لبحكث اإلعالـ, العدد الخامس, يناير.اإلعالـ: جامعة القاىرة, ال
, الرياض, دار األزمة في الحديث اإلرىابي إدارة(: 1999عز الديف, أحمد جالؿ ) .92

 النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب.
", الرياض, األزمات في الحدث اإلرىابي إدارة: "  (1990) عز الديف, أحمد جالؿ .93

 العربية لمعمـك األمنية, الرياض. أكاديمية نايؼ
, الدكحة, المركز العربي لألبحاث في الثورة والقابمية لمثورة(: 2013عزمي, بشارة, ) .94

 كدراسة السياسات.
المتغيرات التربوية لممشاىدة التمفزيونية عند األطفال في (, "2005عطية, عمى اسعد ) .95

",  مجمة جامعة الممؾ ن في محافظة درعسوريا: بحث ميداني في العالقة بين الطفل والتمفزيو
 .310-279, ص ص  1: 8سعكد: العمـك التربكية كالدراسات االسالمية: 

 :القاىرة .الخطاب لغة تجديد نحو اإلعالمي السمطة خطاب (:2010العمكجي محمكد,) .96
 .1ط دار المعرفة, مكتبة
 نشر كالتكزيع., القاىرة: دار الفجر لم1, طالمناىج(. 2000عمياف, محمد منير .) .97
, القاىرة, مركز األىراـ األزمات في عالم متغير إدارة( : 1993العمارم, عباس رشدم) .98

 .91لمترجمة كالنشر, ص
", القاىرة, مركز  األزمات في عالم متغير إدارة:" (1993) العمارم, عباس رشدم .99

 .1األىراـ لمترجمة كالنشر, ط
 الييئة القاىرة, .والدعاية باإلعالم وتأثره العام الرأي (2007):القادر عبد العمرم, محمد .100

 العامة لمكتاب. المصرية
: المؤتمر السنكل اإلعالم ودوره في مواجية األزمات والكوارث(: 1999العناني, آماؿ ) .101

 األزمة كالككارث, القاىرة: جامعة عيف شمس, كحدة بحكث األزمات. دارةالرابع إل
, . دراسة حول أزمة التغيير في العالم العربياألبواب المغمقة.(: 2013العكيني, منى ) .102

 .1بيركت, دار الفارابي, ط
 ,  الككيت: المعيد العربي لمتخطيط.مناىج مواجية األزمة( : 1997العيسكم, إبراىيـ ) .103
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ىى
 , مطبعة التكفيؽ .العامة دارةقاموس اإل( : 1975غكشة, زكي ) .104
: دراسة ون السعودياتجاىات مشاىدي إعالنات التمفزي( "2001فرج, بكر محمد ) .105

, معيد 31استكشافية عمى عينة مف سكاف مدينة الرياض", المجمة التكنسية لعمكـ االتصاؿ: 
 الصحافة كعمـك األخبار, تكنس.

, عماف, دار الكرمؿ لمنشر مبادئ عمم السياسة(: 2014الفريحات, نظاـ ) .106
 .2كالتكزيع,ط

 الداخمية األزمة عمى يقيةتطب دراسة" األزمات, أثناء المعمومات عمى الحصول في .107
 كآفاؽ الجديدة اإلعالـ كسائؿ" اإلعالـ, لعمـك الدكلية لألكاديمية الرابع المؤتمر ."الفمسطينية
 .القاىرة"المستقبؿ
, القاىرة, مطبعة دار المأمكف, القاموس المحيط( : 1990الفيركزم, مجد الديف أبادم ) .108
 .4ط

 , مؤسسة الرسالة.الفروق المغويةمعجم مصطمحات (: 1983الكفكم, أبك البقاء) .109
", عماف, دار الفكر األزمات إدارةسيكولوجية :" (2002) , عبد الكىاب محمدكماؿ .110

 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 دارةدور اإلعالم في األزمات الدولية: دراسة حالة لإل(. 1999مبارؾ, عمي  .) .111

 .التدريب كالنشر, القاىرة: مركز المحركسة لمبحكث ك  اإلعالمية لحرب الخميج
 الرياض, السعكدية. ,األزمة المصرية: ( 2004محمد رفاعي,) .112
. القاىرة: دار وسائل اإلعالم من المنادي إلى االنترنت(: 2009محمد, سيد محمد ) .113

 الفكر العربي.
, مف كتاب الثكرات كعالمنا دور الجزيرة في الثورات العربية(: 2014محمد, عارؼ ) .114

 اينريش بكؿ.العربي, بيركت, مؤسسة ى
, القاىرة: عالـ الكتب. الطبعة نظريات االعالم واتجاىات التأثير(, 2007مراد, محمد  ) .115
 الثانية.
 .األولويات ترتيب في سةادر  العام يأوالر  السياسي اإلعالم :(1997مرسي, عزيزة ) .116

 كالتكزيع. الفجر لمنشر دار القاىرة,
: الدركس لقائمين باالتصالستون عاما من دراسات ا( "2012المزاىرة, محمد ) .117

 .12ستخمصة كاالتجاىات المستقبمية", الدكرية المغربية لبحكث االتصاؿ: مال
 , مصر, دار القطر العربي.المؤسسات الصحفية إدارة(: 2007المسممي, إبراىيـ)  .118
 , عماف : دار اسامة .اإلعالم المقاوم بين الواقع والطموح(: 2011المشابقة, بساـ ) .119
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ىى
, القاىرة: دار التربوية مداخل جديدة لعالم جديد دارةاإل( : 2005) مصطفي, يكسؼ .120

 الفكر العربي.
 (: الكعي السياسي كتطبيقاتو, مصر, القاىرة.2014معالي, باسـ) .121
, 1, طمبادئ عمم  االتصال ونظريات التأثير(. 2005, محمكد حسف .)عشرةالم .122

 القاىرة: الدار العالمية لمنشر كالتكزيع.
 ـ. 1951,  12" , بيركت, المطبعة الكاثكليكية,طالمنجد:" (1951) ,معمكؼ, لكيس .123
 لمنشر خمدكف ابف دار غزة, فمسطيف, .العام الرأي حول(2004) :شعباف مغارم, يكسؼ .124

 .1 ط كالتكزيع,
دراك االتجاىات االجتماعية ( "1998دبياف, )مكاكم, عبدالمطيؼ  .125 التمفزيون السعودي وا 

 جمة بحكث االتصاؿ, جامعة القاىرة.", موفق نظرية الغرس الثقافي
العربية لمعمـك  ", أكاديمية نايؼاألمن والحياة: " (2004) مينا , رضا عبد الحكيـ .126

 .ضاألمنية, الريا
 , مصر, القاىرة.الثورات العربية(: 2014نبيؿ, عدناف) .127
",  القاىرة, مركز تطكير  األزمات إدارةميارات : " (2004) ىالؿ, محمد عبد الغني .128
 . 4داء كالتنمية, طاأل

 , دمشؽ, مكتبة الكحدة.قااإلعالم العربي واحتالل العر (: 2013كردة, محمد السعيد ) .129
", المدينة المنكرة,  األزمات والمفاوضات إدارة:" (1995) الكفائي, عبد الرحمف إبراىيـ .130

 .دار المآثر
 , الرياض: دار طريؽ.األمن واإلعالم(: 2004الياسيف, أبك بكر) .131
", مجمة مفيوم الرقابة الذاتية لدى أربع صحف مصرية(, "2005يماف جازع )يحيي, سم .132

 (.2,  اآلداب )13جامعة الممؾ سعكد, ـ 
 .10, السياسة الدكلية, عأزمة الشرق األوسط ونظرية الصراع(: 1982يكسؼ, أحمد ) .133
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ىى
 الرسائل العممية :

نوات الفضائية اعتماد المشاىد المصري عمى الق(  "2006أبك زيد, أيمف محمكد ) .134
 .2006, جامعة القاىرة  : كمية اإلعالـ ,  رسالة ماجستير , غير منشكرخالل األزمات", 

المتغيرات المؤثرة عمى تغطية القضايا العربية (:" 2007بغدادل, ىالة محمد إسماعيؿ ) .135
ة النيل فى القنوات الفضائية العربية اإلخبارية : دراسة مقارنة بين قناة الجزيرة القطرية وقنا

 (.2007", رسالة دكتكراة , غير منشكرة , )جامعة القاىرة: كمية اإلعالـ , لألخبار المصرية
,  اإلعالم المقاوم زمن الحرب فضائية األقصى حالة عممية إدارة(: 2010ثريا, محمد ) .136

 األعماؿ, كمية التجارة, الجامعة اإلسالمية, فمسطيف. إدارةرسالة ماجستير, قسـ 
أبعاد عالقات اعتماد طالب الجامعات عمى وسائل (" 2000بينسي ) السيد ,حسف .137

االعالم أثناء األزمات وترتيب أىميتيا لدى الجميور وأسباب االعتماد عمييا والتأثيرات 
: دراسة ميدانية عمى طالب الجامعات", بحث منشكر: المجمة المترتبة عمى ىذا االعتماد

 ديسمبر.  –ابع أكتكبر المصرية لبحكث الرأم العاـ, العدد الر 
وسائل اإلعالم المصرية  إدارةقياس مستويات ( " 2006حسف, خالد صالح الديف,) .138

دراسة كمية / كيفية في إطار النمكذج البنائي  اإلنترنت(: –التميفزيون  –الصحف  –)الراديو 
 .2006لممصداقية " بحث غير منشكر , كمية اإلعالـ جامعة القاىرة , 

طبيعة وحدود الحرية والمسئولية المينية في أداء (: "2008)حسف,أشرؼ جالؿ  .139
المؤتمر العممي بحث مقدـ في  الشبكات اإلخبارية العالمية األكثر شيرة ومكانتيا في العالم"

 .2008جامعة القاىرة بمصر-بكمية اإلعالـ  عشرةالدكلي الرابع 
اتجاىات جميور جنوب الصعيد تجاه معالجة وسائل اإلعالم (: 1999خالؼ, فكزم ) .140

: دراسة ميدانية عمى عينة مف الشباب الجامعي,  مجمة كمية اآلداب, القاىرة, لحادث األقصر
 .6جامعة حمكاف, ع 

دور وسائل اإلعالم في إبراز انتفاضة ـ(: 2000) راسة الييئة العامة لالستعالماتد .141
 فمسطيف, رسالة ماجستير غير منشكرة.األقصى , 

الدور الثنائي لمقنوات الفضائية العربية المضامين واألشكال (: 2007الربعي, محمد ) .142
 تير.رسالة ماجس -, األكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾوالتمقي
, " المتحدة اإلمارات العربية دولة في الصراع إدارة :" استراتيجيات (2000 (زايد, جالؿ .143

 رسالة غير منشورة, اإلمارات.
األزمات لدى الجميور األلماني  إدارةوسائل اإلعالم في (:  2008سميـ ,حناف أحمد ) .144

,  رية والمسئولية,اإلعالم بين الح عشرة, بحث مقدم في المؤتمر العممي السنوي الرابع 
 . 2008يكليك ,  3-1جامعة القاىرة :كمية االعالـ , 

http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:----------&catid=28:activiteis-news&Itemid=15
http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:----------&catid=28:activiteis-news&Itemid=15
http://www.veecos.net/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1353:----------&catid=28:activiteis-news&Itemid=15
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ىى
"رصد المعالجة اإلخبارية لمقضايا العربية في القناة الفضائية (: 2004شاىيف, جماؿ ) .145

 , رسالة غير منشكرة, بيركت. اإلسرائيمية الموجية بالمغة العربية"
, دارسة مية القرارت اإلداريةعالقة التطور التنظيمي بفاع( : 2003الصفياف, فيد ) .146

 تطبيقية عمى جكازات منطقة الرياض, مكتبة الممؾ فيد: السعكدية.
دور التمفزيون والصحف في تشكيل معمومات  (: "2001خالد ) صالح الديف, .147

: دراسة كمية / كيفية في إطار النمكذج البنائي واتجاىات الجميور نحو القضايا الخارجية
 .2006نشكر , كمية اإلعالـ جامعة القاىرة , لممصداقية " بحث غير م

التخطيط اإلعالمي ودوره في مواجية الكوارث ( : 2004الضكيحي, عبد العزيز)  .148
, رسالة ماجستير, قسـ العمكـ اإلدارية, كمية الدراسات العميا, جامعة نايؼ لمعمـك واألزمات

 األمنية: السعكدية.
ل اإلعالم ودوره في مواجية الكوارث وسائ إدارة ( "2004الضكيحي, ماجدة مراد ) .149

" , المجمة المصرية لمدراسات المتخصصة , كمية التربية النكعية , جامعة عيف شمس  واألزمات
 .87-15, ص ص  2008, العدد السادس , أبريؿ 

 إدارةرسالة ماجستير وكانت بعنوان "مدى توافر (: 2010عبد الكىاب, ىبة حسيف) .150
دراسة  "ن القنوات اإلخبارية الفضائية العربية واألجنبيةاإلعالم لألزمة في عينة م

 مقارنة".جامعة القاىرة , كمية االعالـ .
اإلعالم السياسي في الصحف المصرية ودورىا في تغطية (:"2004عبده , عدناف ) .151

األزمة والصراع, دارسة مقارنة بين قائمة اىتمامات الصحف وقائمة اىتمامات 
 غير منشورة, القاىرة.  الجميور",دراسة ميدانية,

اإلعالم اإلمارتي في تغطية االخبار بين  إدارة ( "2007محمد , عزة عبد العظيـ ) .152
: دراسة مقارنة بيف الكسائؿ  الجميور اإلماراتي : دراسة مقارنة بين الوسائل التقميدية والحديثة

, المجمد السابع العدد التقميدية كالحديثة" , بحث منشكر , المجمة المصرية لبحكث الرأم العاـ 
 .2007ديسمبر  –الثاني , يكنيك 

إعالم الصحافة اليمنية لألزمات التي  إدارة( :  2008مكسى , محمد يحيى محمد ) .153
: دراسة ميدانية , رسالة ماجستير , غير منشكرة , )جامعة أسيكط: كمية تحدث في اليمن

 (.2008األداب : قسـ اإلعالـ , 
, مصر: مركز اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق( : 2005ميرزا, باسـ خميؿ)  .154

 الكتاب لمنشر.
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ىى
االعالم عمي عالقة الصفوة المصرية بالصحافة  إدارةتأثير (: " 2003نصار, سياـ) .155

" بحث مقدـ: المؤتمر العممي التاسع لكمية اإلعالـ )اإلعالـ بيف النظرية كالتطبيؽ( ,  المصرية
 . 2003, مايك  كمية اإلعالـ , جامعة القاىرة

 
  : المراجع األجنبية 

 Olga Baysha Omega and Kirk Hallahan Colorado, Media framing of the 
Mkrainian political crisis 2000-2001, journalism studies, vol.5, No.2, 
2004, PP: 233-246.  
 Julie Firmstone, Britain in the Euro? British News-paper editiotal 
coverage of the introduction of the Euro center for European political 
communications, European political communication, working paper 
series,2002.  
 Dietram A.Scheufele, Framing as a theory of media effects, journal of 
communication, vol 49 No. 1, 1999. . ( Available At: ) 
 Claes H.devreese, News framing theory and typology, john Benjamins 
publishing company, London,2005, P:55. 
 *Tony  maryee r, "Different Questions – Different Answers? Media Use 
and Media Credibility" Journalism Quarterly, Vol. 64, no.1, 2006, p.p. 
28-36. 
* He-Fang, "Chinese College students' Perceptions of Media Credibility 
and free Speech in Internet Age" Master, California-State University, 
Fullerton, 2003, Dissertaion Abstract, from Egyption National STI 
Network. 
* Yashiko Nozato, Credibility of Online Newspapers, (Online), Available 
at:www.inma.org/subsctibers /papers/2002-nozato,2002,pp.1-26, 
(Date of Search, 9-11-2011). 
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ىى
 :المصادر اإللكترونية 

 روابط مواقع االنترنت:
 www.googel.com                                                         .مكقع جكجؿ

                            http://www.ar.wikipedia.org .مكقع المكسكعة الحرة كيكبيديا
  
 : النشرات 

 ـ.2013نشرة تعريفية لصحيفة فمسطيف 
 .ديدةنشرة تعريفية لصحيفة الحياة الج

http://www.googel.com/
http://www.ar.wikipedia.org/
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 .( :  قائمة بأسماء المحكمين 1ممحق رقم )
  .( : استبانة أعضاء المؤسسات اإلعالمية2ممحق رقم )
 .الحياة الجديدة وفمسطين :( :نموذج تحميل محتوى لصحيفتي3ممحق رقم )
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  المالحقالمالحق

ىى
 (1ممحق رقم )

 قائمة بأسماء محكمي االستبيان
 

 الوصف الوظيفي االسم م
 .أستاذ المناىج في جامعة األقصى بو مصطفىأ.د. نظمي أ .1
 غزة.-اإلسالميةأستاذ قسم الصحافة واإلعالم الجامعة  أ.د. جواد الدلو .2
 غزة. -األعمال بالجامعة اإلسالمية إدارةأستاذ قسم  أ.د. ماجد الفرا .3
 .أستاذ قسم اإلعالم في جامعة األقصى د. نبيل الطيراوي .4
 .اذ قسم اإلعالم في جامعة األقصىأست انبر تد. ماجد  .5
 .األقصىأستاذ قسم اإلعالم في جامعة  د.بيجت أبو زعنونة .6
 -اإلسالميةبالجامعة  واإلعالمالصحافة  قسمأستاذ في  د.طمعت عيسى .7

 غزة.
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  المالحقالمالحق

ىى
 (2ممحق )

 اإلستبانة

 
 والسياسة لمدراسات العميا  دارةأكاديمية اإل

 دارةواإل برنامج الماجستير في القيادة
 فمسطين –غزة 

 استببوت
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ,,

في سياؽ الدراسة التطبيقية لرسالة  ىاأسئمة استبانة تـ إعداد ـتضع الباحثة بيف يديك
اإلعالو انفهسطيىي نألزمت ادلصريت يف انفرتة  إدارةالماجستير بعنكاف: " 

 . تحميميةميدانية اسة در  " ( 2014يىويى  30 حىت2013  يىويى 30مه)
اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية,  إدارةالتعرؼ عمى  إلىك تيدؼ الدراسة 

كالتعرؼ عمى مدل االىتماـ بمتابعة أحداث األزمة المصرية كتطكراتيا, كعمى أىـ 
 مصادر المعمكمات التي يعتمد عمييا في أحداث األزمة.

ستستخدـ  اإلستبانةيانات الكاردة في ىذه كيجدر بنا في ىذا المقاـ أف نذكركـ أف الب
اإلعالـ الفمسطيني لألزمة  إدارةلغرض البحث العممي, كذلؾ لمحاكلة التعرؼ عمى 

 المصرية .

 معنا تعاونكن حسن لكم شاكرين
 الباحثة /
 ياسمين عطية برىوم
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  المالحقالمالحق

ىى
 أولا : ادلعهىمبث انعبمت/

 المؤىل العممي : -1
 
 ادكفم        ثانكية عامة         دبمكـ       بكالكريكس          ماجستير       دكتكراه     
 

 التخصص:  -2
 

            تمفزيكف                 إذاعة                   صحافة     
 
 :سنوات الخبرة )في العمل االعالمي( -3
 
 سنكات 10مف  أكثر         سنة 10 -6         سنكات  5-3          3أقؿ مف  سنكات  
 

 المحافظة :  -4
 

 رفح        خانيكنس            الكسطى            غزة              شماؿ غزة 
 
 العمر -5
 سنة فأكثر 51         سنة  50-41            40-31              سنة  20-30
 
 المسمى الوظيفي :  -6
 مدير عاـ مؤسسة إعالمية             حاؿ(      –رئيس مجمس مؤسسة إعالمية )سابؽ    
  

 رئيس تحرير        مدير تحرير        سكرتير تحرير       مراسؿ صحفي           أخرل    
 

 التوجيات السياسية :  -7
 فتح               جياد             حماس              يسار فمسطيني              أخرل    
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  المالحقالمالحق

ىى
اإلستبانةات ثانيًا : فقر   

حسب درجة موافقتك عمييا :اآلتية ( أمام العبارات   ( الرجاء التكرم بوضع عالمة 
 الفقرة م

شدة
ق ب

أواف
 

فق
أوا

ايد 
مح

ض 
عار

أ
شدة 
ض ب

عار
أ

 

  يونيو 30لألزمة المصرية بعد القائم باالتصال في اإلعالم الفمسطيني  إدارة: األولالمجال 
      ليات المؤسسة اإلعالمية كسياستيايعتبر القائـ باالتصاؿ إحدل آ 9

احتكاؾ الصحفي الفمسطيني بالكثير مف األزمات المحمية جعمتو  10
 مؤىؿ كمدرب لتغطية األزمات بكفاءة كمينية عالية.

     

تعتقد أف االنتماء السياسي لمصحفي كالكسيمة ىك مف يحدد شكؿ  11
 كنكع التغطية الالزمة المصرية

     

لقائـ باالتصاؿ عمى حذؼ الحقائؽ التي ال تتماشى مع يعتمد ا 12
 السياسة التحريرية في إدارتو لألزمة .

     

 ةالسياسي األزمةيتـ التعامؿ مع الصحفييف كطرؼ مف أطراؼ  13
 .  لألزمةأثناء إدارتيـ 

     

يرتبط الصحفي الفمسطيني بصحفييف مصرييف مف خالؿ عالقات  14
 ؤثر في تغطيتيـ لألحداث.شخصية أك عالقات عمؿ ت

     

 30بعد  زمة المصريةلإلعالم الفمسطيني في إدارتو لأل  مكونات األداء اإلعالمي: الثانيالمجال 
 م2013يونيو 

يتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالفكرية في نقؿ األحداث أثناء إدارتو  14
 . لألزمة

     

اث األزمة أثناء يتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالمصداقية في نقؿ أحد 15
 . لألزمةإدارتو 

     

يتسـ اإلعالـ الفمسطيني بالمكضكعية في طرح المعمكمات كاآلراء  16
 أثناء إدارتو لألزمة .

     

يتميز اإلعالـ الفمسطيني بغرض متكامؿ لكجيات النظر في  17
 األحداث الخاصة باألزمة .

     

      ؿ مكضكعات األزمة.يتميز اإلعالـ الفمسطيني بالجرأة في تناك  18
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  المالحقالمالحق

ىى
يغمب الطابع الرسمي عمى اإلعالـ الفمسطيني في طرح كجيات  19

 نظر الحككمة الفمسطينية أثناء إدارتو لألزمة المصرية.
     

الفمسطيني خالل إدارتو لألزمة  اإلعالم: االستراتيجيات واآلليات التي توظفيا الثالثالمجال 
 .2013يونيو  30بعد ثورة المصرية 

تعتمد كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية عمى خطط ممنيجة في التعاطي  20
 مع األزمة .

     

تعتمد كسائؿ اإلعالـ الفمسطيني في تغطيتيا اإلعالمية بناءن عمى  21
 سياستيا الحزبية .

     

يكجد لدل اإلعالـ الفمسطيني أىداؼ كطنية في التعامؿ مع األزمة  22
 المصرية.

     

اإلعالـ الفمسطيني بظركؼ االنقساـ الفمسطيني في تعاطيو يتأثر  23
 مع األزمة.

     

      تضع نقابة الصحفييف خطكط عامة لمتعامؿ مع األزمة. 24
 لتطور التغطية اإلعالمية من الناحية المينية واألخالقية الواجب إتباعيا : المقترحاتالرابعالمجال 

 األزمة دارةجية إعالمية ىادفة إلكزارة اإلعالـ عمى إستراتي ترتكز 25
 بمينية عالية.

     

 إدارةتفعيؿ قانكف لألزمة في السمطة الكطنية لالستفادة منو في  26
 األزمات.

     

بما فيو  األزمةتصميـ كتخطيط برامج إعالمية ىادفة في تحميؿ  27
 مصمحة لمقضية الفمسطينية.

     

      . األزمةت مكثكقة لمتفاعؿ مع تزكيد كزارة اإلعالـ بقاعدة بيانا 28
تكحيد الخطاب اإلعالمي الفمسطيني في إدارتو لألزمات العربية  29

 لمخركج مف حالة اإلرباؾ.
     

االستفادة مف خبرة المؤسسات اإلعالمية العربية في إدارتيا  30
 لألزمات .
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  المالحقالمالحق

ىى
 (3ممحق )

 تحميل المحتوى

 
 لمدراسات العمياوالسياسة   دارةأكاديمية اإل

 دارةبرنامج الماجستير في القيادة واإل
 فمسطين –غزة 

 استببوت حتهيم مضمىن
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ,,

في سياؽ الدراسة التطبيقية لرسالة  ىاإعدادتضع الباحثة بيف يديؾ أسئمة استبانة تـ 
يت يف انفرتة اإلعالو انفهسطيىي نألزمت ادلصر إدارةالماجستير بعنكاف: " 

 . تحميميةميدانية دراسة  " (2014يىويى 30حىت 2013 يىويى 30مه)
اإلعالـ الفمسطيني لألزمة المصرية,  إدارةالتعرؼ عمى  إلىك تيدؼ الدراسة 

كالتعرؼ عمى مدل االىتماـ بمتابعة أحداث األزمة المصرية كتطكراتيا, كعمى أىـ 
 اث األزمة.مصادر المعمكمات التي يعتمد عمييا في أحد

ستستخدـ  اإلستبانةكيجدر بنا في ىذا المقاـ أف نذكركـ أف البيانات الكاردة في ىذه 
اإلعالـ الفمسطيني لألزمة  إدارةلغرض البحث العممي, كذلؾ لمحاكلة التعرؼ عمى 

 المصرية .

 معنا تعاونكن حسن لكم شاكرين
 الباحثة /
 ياسمين عطية برىوم
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  المالحقالمالحق

 استمارة تحميل المضمونىى
 التاريخ/                          اليوم/                              رقم العدد/             اسم الجريدة/               

 انفئبث اخلبصت بتحهيم ادلضمىن " مبذا قيم"

   
   
   
   

سؿ
مسم

 

 األزمة صحفياً أىم مراحل  يونيو 30بعد ,فئة نوعية الموضوعات الواردة في الصحف إلدارة األزمة
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  المالحقالمالحق

 استمارة تحميل المضمونىى
 التاريخ/                          اليوم/                              رقم العدد/             اسم الجريدة/               

 
 انفئبث اخلبصت بتحهيم ادلضمىن " مبذا قيم"

   
   
   
   

سؿ
مسم

 

 مطروحة لمعالجة األزمةاليدف من الموضوعات الصحفية ال

بار
ألخ
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 استمارة تحميل المضمون ىى
 التاريخ/                          اليوم/                              رقم العدد/             اسم الجريدة/               

 يىويى 30انقىي انفبعهت يف إدارة األزمت ادلصريت بعد 

م
ظ
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م

 

 الكلمات المحورية الشخصيات المحورية
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  المالحقالمالحق

 في إطار نظرية األطر الخبرية استمارة تحميل المضمونىى
 التاريخ/                          اليوم/                              رقم العدد/             اسم الجريدة/               

 قبم" كيفانفئبث اخلبصت بتحهيم ادلضمىن" 
 م2013يونيو  30رة األزمة بعد فئة المصادر الصحفية المتعمقة بإدا فئة االتجاه

 مصادر 
 

متخصص  مندكب محرر مراسؿ محايد إيجابي سمبي
متصؿ 
 باألزمة

مكاطف 
 عادم

 كتاب
 كصحفيكف

صحؼ 
عربية 
 كأجنبية

مكاقع 
 لكتركنيةإ

أكثر مف 
 مصدر

بدكف 
 مصدر

ككاالت 
 أنباء

 أخرل
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  ققالمالحالمالح

 في إطار نظرية األطر الخبرية استمارة تحميل المضمونىى
 التاريخ/                          اليوم/                              رقم العدد/             اسم الجريدة/               

 فئبث اخلبصت بتحهيم ادلضمىن" كيف قبم"ان
 فئة عناصر االبراز

 فئة العناوين فئة األلوان فئة الصور والرسوم فئة المساحة فئة الموقع

أقؿ مف  أخيرة ةداخمي أكلى
ربع 

 صفحة

ربع 
فأكثر 
كأقؿ مف 
 نصؼ

نصؼ فأكثر 
كأقؿ مف 

 صفحة 3/4

3/4 
صفحة 
فأكثر 
كأقؿ 
مف 
 نسخة

صفحة 
كاممة 
 فأكثر

 أبيض كاريكاتير صكر
 

 عمكدم ممتد مانشيت أخرل أسكد

 
 شخصية

        خبرية
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  المالحقالمالحق

 الخبرية استمارة تحميل األطرىى
 /اسم الجريدة/                             اليوم/                           رقم العدد/                           التاريخ

 

 فئبث األطر اخلربيت ألحداث األزمت
 مالحظات التكرار األطر

إطار الصراع:
 

   .والمظاىرات ,االحتجاجات الشعبية
   .منوفقدان األ ,إطار فوضى

   .ودوره في األزمة ,إطار االنقسام الفمسطيني
   .المصرية واالعتقاالت ,إطار قمع

   .االدعاءات المصرية ضد قطاع غزة
   .أخرى

إطار المسؤولية:
   .خوان المسممينواإل إطار مسؤولية مرسي وحكومتو, 

   .إطار مسؤولية حركة حماس
   .إطار مسؤولية الدولة العميقة

   .أخرى

إطار النتائج االقتصادية
 

   .والعدالة االجتماعية ,إطار توفير حياة كريمة لممواطن المصري

   .نيضة االقتصاد المصريو إطار تقدم 

   .تراجع وانييار االقتصاد المصري 
   .تدمير وتراجع االقتصاد الفمسطيني

   .أخرى
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  المالحقالمالحق

 استمارة تحميل األطر الخبريةىى
 ريدة/                             اليوم/                           رقم العدد/                           التاريخ/اسم الج

 
 

 فئبث أطر األسببة واحلهىل وانىتبئج
 مالحظات التكرار األطر

أطر األسباب:
   .خوانوسطوة اإل ,وحكومتو ,سطوة مرسي 

   .عالن الدستورياإل
   السيئة. والسياسية ,واالجتماعية ,قتصاديةاألوضاع اال

   .أخرى

أ طر الحمول:
 

   التفاوض, والمشاركة السياسية.
نياء حكومتو. ,عزل مرسي    وا 

   الحل األمني, وتفريق المظاىرات, واالعتقاالت.
   توفير حياة كريمة, والعدالة االجتماعية.

   تعيين حكومة جديدة.
   .أخرى

أطر ا
لنتائج 
 

   الجيود في تسوية األزمة.نجاح 
   الجيود لتسوية األزمة.فشل 

   استمرار األزمة.
   .أخرى


