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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي: اإللكتروني الذي
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ة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصف -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  تن: بحرف / امل16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث امل
َ
تضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

 ، فيذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث 
ً

و الرفض، فضال
َ
ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 :ي
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يرسل بدون اسم . يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العن
َ
وان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 البحث.يغلب عليهن  التمايز في  (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ( :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 رض من تطبيقها.الغ

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

 فكاره ي
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
جب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 اصة بهذه املصادر .الببليوغرافية الخ

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة ت -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فك            
َ
ر جميع األ ِ

ار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ةاع غزَّة بقطَّة الفلسطينيَّسات اإلعالميَّزمات يف املؤسَّدارة اأَلواقع ِإ

 ة منوذًجا"عالميَّقصى اإِل"شبكة اأَل

 حسام َأمحد َأبو حجَّاجو   َأمحد ِإبراهيم محَّاد

7/5/2022 تأريخ القبول:       19/3/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

لى التعرف الدراسة إلى معرفهدف ت      ة واقع إدارة األزمات بشبكة األقصى اإلعالمية وا 
على كيفية إدارة شبكة األقصى اإلعالمية ألزماتها بمراحلها الثالث: )مرحلة ما قبل 

على المنهج  اناألزمة، مرحلة أثناء األزمة، ومرحلة ما بعد األزمة(. وقد اعتمد الباحث
سلوب الحصر الشامل لجمع البيانات من أ عملي التحليلي إلجراء الدراسة، واستالوصف

أصحاب المراكز اإلدارية بشبكة األقصى اإلعالمية )عضو مجلس إدارة، مدير عام، مدير 
(، ولتحقيق أهداف الدراسة 81دائرة، رئيس قسم، رئيس شعبة، ومشرف( والبالغ عددهم )

استبانة، أي أن  (76لجمع البيانات، وقد تم استرجاع ) أداة  االستبانة  انالباحث استعمل
 لتحليل البيانات. SPSS)برنامج ) عمال%(، وقد تم است93نسبة االسترداد بلغت )

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة: برزوكان من أ
حصللللل مجلللللال تةبيلللللق إدارة األزملللللات فلللللي شللللبكة األقصلللللى اإلعالميلللللة عللللللى درجلللللة  .1

ملن أدائهلا خلالل  متوسةة، أداء شبكة األقصى اإلعالمية خالل مرحلة األزمة أفضلل
 مرحلة ما بعد األزمة.

 ها:برز ن بمجموعة من التوصيات كان من أوقد خرج الباحثا
اعتمللللاد المللللنهج العلمللللي فللللي إدارة األزمللللات مللللن خللللالل إجللللراء البحللللوث والدراسللللات  .1

 واالستعانة بالخبراء وعقد الدورات التدريبية في هذا المجال.
 .، المؤسسات اإلعالمية(عالميةشبكة األقصى اال)األزمات، كلمات مفتاحية: 

 
                                                 

 /نيفلسط/قصى غزةجامعة الأ  /االعالم ةيکل/قسم العالقات العامةُأستاذ مساعد. 
  نيفلسط /عالم غزةشرکة الرباط للإ . 
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 :المقدمة
علللى ةريقللة مواجهتهللا لالزمللات التللي قللد  هللاعنايت مهمللا كللان يعتمللد بقللاء أي من مللة

مللات علللى فرصللة المن  تعتللرل لهللا نتيجللة التغيللر الللدائم فللي البيئللة المحيةللة بهللا لللذا فلل ن  
تيجية المالئملللة أكبلللر ملللن إيرهلللا إذا اسلللتةاعت اختيلللار االسلللترا الحيلللاة واالسلللتمرارية تصلللير

لمواجهة هذه األزمات بما يضمن زوال األزمة أو التخفيف من حدتها وذلك يكلون بالتعاملل 
 مع األزمة قبل حدوثها وتعا مها.

 األزمللاتفللي قةللاع إللزة إلللى تسللارع حللدوث  السللائدة الحاليللة األوضللاعسللببت ولقللد 
مواجهلة هلذه لتقليدية في ا الوسائل باتت ؛ ِإذالمن مات بمختلف أنواعهاوازديادها في جميع 

ق حديثللللة ضللللمن إدارة ائللللنفعللللا، لللللذلك وجللللب علللللى المن مللللة إيجللللاد ةر ال تجللللدي  األزمللللات
 متخصصة وهي إدارة األزمات.

ولم تكلن المؤسسلات الفلسلةينية بعيلدة علن األزملات الخارجيلة والداخليلة التلي تسلبب 
للللتعةيللللل العمللللل فيهللللا مِ  دراك أهميللللة إدارة األم  زمللللات وكيفيللللة ا يسللللتوجب رص الصللللفوف وا 

التعامل معها، وذلك من أجل المحاف ة عللى مسليرة المؤسسلات الفلسلةينية وحمايلة اللوةن 
 .(1)وتخفيف آثار تلك األزمات

األسلاليب العلميلة  اسلتعمالعلم إدارة األزمات هلو العللم اللذي يهلتم ب ويرى المري أن  
ئر أو الحللد منهللا بلل كبر عنلد معالجتللل للمخللاةر واألحللداث، وذلللك للحيلوللة دون وقللوع الخسللا

قدر ممكن، كما يشير أن مواجهة األزمات التلي تشلكل خةلر ا عللى اسلتقرار المن ملة يكلون 
التنبلؤ باألزملات قبلل وقوعهلا وفقلا للمعلوملات  الداخلية والخارجية فضال  عن بدراسة البيئتين

 . (2)جميع ةاقات المن مة لمواجهتها استعمالالمتوفرة، و 

                                                 

سلللمات إدارة األزملللات فلللي المؤسسلللات الحكوميلللة الفلسلللةينية: دراسلللة  .إسلللليم، وسلللام صلللبحي مصلللبا  (1)
. 2007الجامعللة اإلسللالمية،  إللزة: (.إيللر منشللورة )رسللالة ماجيسللتير .ميدانيللة علللى وزارة الماليللة فللي إللزة

 .3ص
التخةللية االسللتراتيجي ودوره فللي إدارة األزمللات: دراسللة حالللة عينللة مللن البنللوك  .المللري، حمللد محمللد (2)

 .73. ص2014جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  السودان: )رسالة دكتوراه(. .التجارية القةرية
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معرفلة واقلع إدارة األزملات بشلبكة األقصلى اإلعالميلة دراسة اللى وعليل تسعى هذه ال
لى التعرف على كيفية إدارة شبكة األقصى اإلعالميلة ألزماتهلا بمراحلهلا اللثالث: )مرحللة  وا 

 ما قبل األزمة، مرحلة أثناء األزمة، ومرحلة ما بعد األزمة(.
 مشكلة الدراسة:

 لللر ا لكثلللرة األحلللداث المتالحقلللة أهميلللة كبيلللرة ن فلسلللةينفلللي  للمؤسسلللات اإلعالميلللة
سلواء كانلت  األزملاتبمنل ى علن  والمتسارعة عللى السلاحة الفلسلةينية وبالتلالي فهلي ليسلت

 إيرها.أزمات فنية أو تن يمية أو 
األزملللات تبلللدأ صلللغيرة وعلللدم المقلللدرة عللللى مواجهتهلللا بلللالةرق  ن  ويشلللير إسلللليم إللللى أ  

دد قللدرتها علللى المنافسللة وكللذلك علللى الصللحيحة يللؤدي إلللى ع مهللا وتفاقمهللا وبالتللالي يهلل
 .(1)بقاءها واستمراريتها ويكون مصيرها االنهيار

السلبب الللرئيس وراء فشلل بعللل المن ملات فللي مواجهلة األزمللات التلي تعرضللت  إن  
سلليناريوهات إدارة األزمللات فللي مواجهللة هللذه األزمللات والتصللدي لهللا  اسللتعماللهللا هللو عللدم 

 .(2)بحقل إدارة األزمات ا العنايةفقد زاد مؤخر   والقضاء عليها وعلى آثارها، لذا
على مجموعة من الدراسات المتعلقة بموضلوع الدراسلة  الباحثينِ اةالع  ومن خالل 

اني من الوقوف على عدد ملن المشلكالت التلي تعل اتمكنعالم مجال اإلِ  في وةبيعة عملهما
 ي:ي تالدراسة ما هذه المشكالت فيما يخص موضوع  برزمنها هذه المؤسسات وتتمثل أ

 األزملات الماليلةبعل المؤسسات اإلعالمية نتيجلة لعلدم قلدرتها عللى مواجهلة  إإالق -1
 .(3)مثل قناة القدس وقناة الكتاب التي مرت بها

                                                 

 .2مصدر سابق. ص .إسليم، وسام صبحي مصبا  (1)
فلي المؤسسلات العاملة والخاصلة. عملان: دار اليلازوري العلميلة  ألزملاتا إدارة أبو فارة، يوسف أحملد. (2)

 .36. ص2020، للنشر والتوزيع
. إلزة: الجزيلرة نلت. قنلاة القلدس الفضلائية تغللق أبوابهلا نتيجلة األزملة الماليلة(. 2019زقوت، هشام. ) (3)

أزملة (. 2017. أبو وةفلة، يوسلف. )https://www.aljazeera.net، موقع إلكتروني: 18/10/2020
، موقلع إلكترونلي: 18/10/2020. إلزة: موقلع العربلي الجديلد. مالية تغلق قناة "الكتاب" الفضائية في إلزة

https://www.alaraby.co.uk. 
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الهجلللرة العكسلللية للكلللادر نتيجلللة علللدم قلللدرة المؤسسلللة عللللى اإليفلللاء بالتزاماتهلللا الماليلللة  -2
لمِ حة والصلراعات الحزبيلة كثيلرة ألسباب شخصية أو فنية فالرواتب شحيتجاههم أو  ا م 

%( مللللن 11.2) ن  نللللت دراسللللة فوجللللو أ  بي   ، ِإذفللللي إعةللللاء محتللللوى جيللللد أزمللللةيشللللكل 
 .(1)%( منهم يفكر بالهجرة المؤقتة36.2المبحوثين يفكرون في الهجرة الدائمة بينما )

 انتهاكللات قللوات االحللتالل المتكللررة بحللق الصللحفيين والوسللائل اإلعالميللة الفلسللةينية -3
للمِ  بلللغ عللدد  ِإذالمؤسسللات ا شللكل أزمللة فللي إيصللال الرسللالة اإلعالميللة الخاصللة بهللذه م 

حسللب تقريللر  ( انتهللاك269إلللى ) 2020ل مللن عللام االنتهاكللات خللالل النصللف األو 
المكتلللللب اإلعالملللللي الحكلللللومي فلللللي قةلللللاع إلللللزة فلللللي التقريلللللر النصلللللف سلللللنوي لعلللللام 

2020(2). 
ى إلللى د  أ  ذي شللغيلية لهللذه المؤسسللات ال للالعجللز المللالي الللذي يللؤثر علللى الموازنللات الت -4

ة لبيئلللة العملللل مثلللل األجهلللزة واألثلللاث ووسلللائل ساسلللي  علللدم تلللوافر بعلللل المتةلبلللات األ  
 التكنولوجيا الحديثة وعدم مواكبة التةور.

 أسئلة الدراسة وفرضياتها:
 ية:الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتتسعى 

 عالمية اإل ما واقع إدارة األزمات بشبكة األقصى -1
كيف تعمل شلبكة األقصلى اإلعالميلة عللى إدارة أزماتهلا بمراحلهلا اللثالث: )مرحللة ملا  -2

 قبل األزمة، مرحلة أثناء األزمة، ومرحلة ما بعد األزمة( 
( بللين متوسللةات α≤0.05عنللد مسللتوى داللللة ) ِإحصللائي ةهللل توجللد فللروق ذات داللللة  -3

تعلزى  زملات بشلبكة األقصلى اإلعالميلةدرجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقلع إدارة األ
 ( ، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، المسمى الو يفي: )العمراآلتيةللمتغيرات 

                                                 

تنميلة البشللرية ودورهللا فلي الحللد مللن هجلرة الكفللاءات العلميللة (. اسللتراتيجيات ال2012فوجلو، ميسللون. ) (1)
في فلسةين: دراسة حالة قةاع إزة. )رسالة ماجستير إيلر منشلورة(، فلسلةين، إلزة: الجامعلة اإلسلالمية. 

 . ص د.2012
. إللزة: موقللع الللرأي. انتهاكللا  بحللق الصللحفيين بالنصللف األول مللن العللام 329(. 2020موقللع الللرأي. ) (2)

18/10/2020 ،http://alray.ps/ar/post/215556. 
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 كما وضع الباحثان مجموعة من الفروض التي تحاول هذه الدراسة اختبارها، وهي:
( بللللين متوسللللةات α≤0.05عنللللد مسللللتوى داللللللة ) ِإحصللللائي ةتوجللللد فللللروق ذات دالللللة   -1

إدارة األزمات بشبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع درجات 
 لمتغير العمر.

( بللللين متوسللللةات α≤0.05عنللللد مسللللتوى داللللللة ) ِإحصللللائي ةتوجللللد فللللروق ذات دالللللة   -2
إدارة األزمات بشبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع 

 .المؤهل العلميلمتغير 
( بللللين متوسللللةات α≤0.05عنللللد مسللللتوى داللللللة ) ِإحصللللائي ةتوجللللد فللللروق ذات دالللللة   -3

إدارة األزمات بشبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع 
 .عدد سنوات الخدمةلمتغير 

( بين متوسلةات درجلات α≤0.05عند مستوى داللة ) ِإحصائي ةتوجد فروق ذات دالة  -4
 عينة الدراسة لواقع إدارة األزمات بشلبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى لمتغيلر تقدير أفراد

 المسمى الو يفي.
 أهمية الدراسة:

 :الهمية النظرية 
موضوع إدارة األزمات في التي تتناول  الباحثينِ حسب علم  ندرة الدراسات االعالمية -1

المؤسسات اإلعالمية بشكل عام وفي شبكة األقصى اإلعالمية على وجل 
 الخصوص.

تضيف هذه الدراسة إلى مكتبات الجامعات دراسة ميدانية متخصصة في مجال إدارة  -2
 األزمات.

 :الهمية العملية 
والمؤسسلللللات بللللل دارة األزمللللات فلللللي المن مللللات  العنايللللةقللللد تعللللزز هلللللذه الدراسللللة سلللللبل  -1

بشلللكل علللام وفلللي شلللبكة األقصلللى اإلعالميلللة بشلللكل خلللاص، مملللا يلللنعكس الفلسلللةينية 
 ةبيعة إدارة األزمات. على إيجابيبشكل 

االسللتعانة بنتللائج الدراسللة فللي تةللوير األداء اإلداري للمن مللات الصللحفية مللن  إمكانيللة -2
 خالل رصد واقع إدارة األزمات في المؤسسات اإلعالمية.



 "شبكة اأَلقصى اإِلعالميَّة منوذًجا" اقع ِإدارة اأَلزمات يف املؤسَّسات اإلعالميَّة الفلسطينيَّة بقطَّاع غزَّةو

                                                                                                          و حسام َأمحد َأبو حجَّاج َأمحد ِإبراهيم محَّاد                                                                                                   

 488 

تزويلللد الملللدراء والمسلللؤولين فلللي المن ملللات اإلعالميلللة الفلسلللةينية بنتلللائج الدراسلللة التلللي  -3
سلللعى إللللى تعزيلللز وجودهلللا واسلللتمرارها فلللي ت ديلللة تسلللاعدهم فلللي صلللياإة ن لللام جديلللد ي

 رسالتها اإلعالمية.
 أهداف الدراسة:

 معرفة واقع إدارة األزمات بشبكة األقصى اإلعالمية. -1
)مرحللة  :زماتهلا بمراحلهلا اللثالثالتعرف على كيفيلة إدارة شلبكة األقصلى اإلعالميلة أل   -2

 .مة(ما قبل األزمة، مرحلة أثناء األزمة، ومرحلة ما بعد األز 
عنللللد مسللللتوى داللللللة  ِإحصللللائي ةفللللروق ذات دالللللة المسللللاهمة فللللي الكشللللف عللللن وجللللود  -3

(0.05≥α بلللين متوسللللةات درجللللات تقلللدير أفللللراد عينللللة الدراسلللة لواقللللع ) إدارة األزمللللات
)العملللر، المؤهلللل العلملللي، علللدد  :اآلتيلللةللمتغيلللرات  بشلللبكة األقصلللى اإلعالميلللة تعلللزى
 سنوات الخدمة، المسمى الو يفي(.

 ا.هم في حل المشكلة ميداني  سلى توصيات قد ت  التوصل إ -4
 منهج الدراسة:

المللنهج الوصللفي التحليلللي الللذي يحللاول مللن خاللللل وصللف  اسللتعمالب انالباحثلل قللام
ال لللاهرة موضلللوع الدراسلللة، تحليلللل بياناتهلللا التلللي تةلللر  حولهلللا والعمليلللات التلللي تتضلللمنها 

 واآلثار التي تحدثها.
بلالرجوع إللى الكتلب  انالن لري للدراسلة قلام الباحثل : لمعالجة اإلةلارالمصادر الثانوية -1

والمراجلللع العربيلللة واألجنبيلللة ذات العالقلللة، واللللدوريات والمقلللاالت والتقلللارير، واألبحلللاث 
والدراسللللات السللللابقة التللللي تناولللللت موضللللوع البحللللث، والبحللللث والمةالعللللة فللللي مواقللللع 

 اإلنترنت المختلفة.
إللي جملع  انة لموضوع البحلث لجل  الباحثل: لمعالجة الجوانب التحليليالمصادر الولية -2

للال  رئيسللة للبحللث  داة  أ  األوليللة مللن خللالل االسللتبانة  البيانللات لهللذا م  تللي ص  مت خصيصللا  
 الغرل.
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 أداة الدراسة:
للتعلرف عللى واقلع األداة األفضل  د  ها تعن  ؛ أل  قياسلل أداة  االستبانة  انالباحث عملستا

البرنللامج اإلحصللائي  اسللتعمالل تللم ن للالميللة مللع العلللم أ  إدارة األزمللات بشللبكة األقصللى اإلع
 .SPSSللعلوم االجتماعية 

 مجتمع وعينة الدراسة:
الو لائف اإلشلرافية  مجاالت مجتمع المو فين العاملين فيةبقت هذه الدراسة على 

قلد  البلاحثينِ  ن  أ  علملا   ا( مو ف ل81في قةاع إزة والبالغ عددهم ) بشبكة األقصى اإلعالمية
عينللة الدراسللة هللي جميللع مفللردات  الشللامل لمجتمللع الدراسللة وبللذلك تصللير المسلل  سللتعمالا

( اسللللتبانة، أي أن نسللللبة 76وقللللد تللللم اسللللترجاع ) مجتمللللع الدراسللللة لتعبئللللة اسللللتمارة البحللللث.
 .%(93االسترداد بلغت )
 الدراسات السابقة:

 المحور الول: الدراسات الفلسطينية:
أثةةر مكونةةات الحمةةض النةةوو   ني الفقعةةاو .ومنيةةا السةةقا وهةةا فةةار  محمةةددراسةةة  -1

. مجلةة دراسةة ميدانيةة علةى بلديةة خةانيون   :على إدارة الزمةات  DNA  التنظيمي
 .2018، 20جامعة الزهر. سلسلة العلوم اإلنسانية. ع 

عللللى   DNA  ثلللر مكونلللات الحملللل النلللووي التن يمللليهللدفت الدراسلللة إللللى تحديلللد أ  
دراسلللة ميدانيلللة عللللى بلديلللة خلللانيونس، والتعلللرف عللللى أثلللر  األزملللات وذللللك ملللن خلللالل إدارة 

)حقلللوق اتخلللاذ القلللرار، المحفلللزات،  :ب بعادهلللا  DNA النلللووي التن يملللي  مكونلللات الحملللل 
التن يمي( على إدارة األزملات فلي بلديلة خلانيونس، وتمثلل  المعلومات واالتصاالت، الهيكل 

لجملع  رئيسلة أ داة  بلاحثون االسلتبانة ال اسلتعملمجتمع الدراسة من مو في بلدية خانيونس، و 
ت الدراسللللة اسللللتعمل( اسللللتبانة، و 92اسللللترداد ) ( اسللللتبانة، وتللللم 125تللللم توزيللللع ) ِإذالبيانللللات 

حصلل : أأبرزهةاوقد توصل الباحثون إلةى مجموعةة مةن النتةائج المنهج الوصفي التحليلي. 
عالقلللة دالللللة  كبيلللرة، توجلللد مجلللال تةبيلللق إدارة األزملللات فلللي بلديلللة خلللانيونس عللللى درجلللة 

إحصلللائي ا بلللين الهيكلللل التن يملللي وبلللين إدارة األزملللات، يوجلللد تللل ثير لمكلللونين ملللن مكونلللات 
 :تصلاالت، الهيكلل التن يملي( أي واال )المعلوملات  :هي  DNA الحمل النووي التن يمي 
 تؤثر في إدارة األزمات.
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دراسةةة  ت:الزمةةاأثةةر التخطةةيط االسةةتراتيجي فةةي إدارة . جعفةةردراسةةة يةةون  إبةةراهيم  -2
القةةد . مجلةةة جامعةةة القصةةى. المؤسسةةات العامةةة فةةي منطقةةة ضةةواحي  تطبيقيةةة:

 .2017، 1، ع 21سلسلة العلوم اإلنسانية. مج 
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التخةية االسلتراتيجي فلي التقليلل ملن األزملات 

ة االسلتراتيجي الملو فين فلي المؤسسلات العاملة، والتعلرف عللى أهميلة التخةلي يواجهاالتي 
عناصلللر التخةلللية االسلللتراتيجي الفعلللال، والتعلللرف عللللى العواملللل التلللي  فضلللال  علللنوأبعلللاده 
بها من قبل اإلدارة والتي تساعد في التخفيف من آثار األزملات، وذللك بهلدف  العنايةيجب 

التقليلللل ملللن المخلللاةر واألزملللات التلللي تواجلللل المؤسسلللات العاملللة فلللي الضلللفة الغربيلللة، وقلللد 
لجمع البيانلات، وزعلت  اسلوب  أ  االستبانة  استعمللباحث المنهج الوصفي التحليلي و ا استعمل

بلللغ  ؛ ِإذالعللام فللي منةقللة ضللواحي القللدس علللى جميللع مجتمللع الدراسللة مللن مللو في القةللاع
هةا: أأبرز  صل الباحث إلى مجموعة من النتائجوقد تو  .امو ف   (850)حجم مجتمع الدراسة 

فللي المؤسسللات العامللة فللي التقليللل مللن المشللكالت المحتملللة، هم التخةللية االسللتراتيجي سللي  
التخةللية االسللتراتيجي يللوفر ، وأن قلللة توضلليحل للمللو فين يقلللل مللن فعاليللة إدارة األزمللات

معلومللات تفيللد فللي اتخللاذ القللرارات وحللل المشللكالت، ويزيللد مللن وضللو  رؤيللة العللاملين فللي 
 إدارة األزمات.

لزمةات فةي جمعيةة الهةالل الحمةر الفلسةطيني إدارة ا. الجعبر  رضوان احميد دراسة -3
. )رسةةةالة فةةةي الضةةةفة المربيةةةة مةةةن وجهةةةة نظةةةر العةةةاملين فةةةي المناصةةةا اإلشةةةرافية

 .2017ماجستير(. فلسطين، الخليل: جامعة الخليل. 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة األزملات فلي جمعيلة الهلالل األحملر 

وجهلة ن للر العلاملين فللي المناصلب اإلشللرافية فيهلا، مللن  الفلسلةيني فلي الضللفة الغربيلة مللن
)مرحللة ملا قبلل األزملات، وأثنلاء األزملات،  :كيفية إدارتها لألزمات بمراحلهلا المختلفلة حيث

الباحللث  اسلتعملوملا بعلد األزملات(، وتقلديم التصلورات والمقترحلات لتةلوير التعاملل معهلا، 
دوات لجملللللع أ  والمالح للللة واالسلللللتبانة  المقابللللللة المللللنهج الوصلللللفي التحليلللللي، واعتملللللد علللللى

البيانللات، تمثللل مجتمللع الدراسللة فللي جميللع العللاملين فللي المناصللب اإلشللرافية فللي الجمعيللة 
 اسلتعمل( اسلتبانة، و 100تم توزيع االسلتبانة علليهم وتلم اسلترداد ) ِإذ( 104والبالغ عددهم )
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عةةة مةةن النتةةائج وقةةد توصةةل الباحةةث إلةةى مجمو  لتحليللل البيانللات. SPSSالباحللث برنللامج 
جمعيللة الهللالل األحمللر الفلسللةيني فللي الضللفة الغربيللة تعمللل علللى إدارة أزماتهللا  ن  إِ : أأبرزهةةا

هنللللاك أسللللباب خارجيللللة وأخللللرى داخليللللة تسللللبب األزمللللات التللللي تواجههللللا ، بدرجللللة متوسللللةة
 وجود مؤشرات لحدوث أزمات مستقبلية، وذلك من وجهة ن ر المبحوثين.، الجمعية

سمرة، ومحمد الطيطي، وفاتن عاشور. إدارة الزمةات لةدأ أقسةام  دراسة محمود أبو -4
التربية الرياضية ودوائرهةا فةي مؤسسةات التعلةيم العةالي الفلسةطينية مةن وجهةة نظةر 

 .2012، 1، ع 14طلبتها. مجلة جامعة الزهر. سلسلة العلوم اإلنسانية. مج 
م التربيلللة الرياضلللية إدارة األزملللات للللدى أقسلللا واقلللعهلللدفت الدراسلللة إللللى التعلللرف إللللى 

، تمثلللل مجتملللع فلللي مؤسسلللات التعلللليم العلللالي الفلسلللةينية ملللن وجهلللة ن لللر ةلبتهلللا ودوائرهلللا
الدراسللة مللن ةلبلللة السللنة األوللللى والنهائيللة مللن تخصلللص التربيللة الرياضلللية والبللالغ علللددهم 

 أ داة  البلللاحثون االسلللتبانة  اسلللتعملوةالبلللة،  ( ةاللللب329كملللا بللللغ حجلللم العينلللة ) (،639)
للعللللوم  حصلللائي ةوتلللم تحليلللل البيانلللات ملللن خلللالل برنلللامج اللللرزم اإلِ لجملللع البيانلللات،  رئيسلللة

ن تقلديرات إ: أأبرزهةاإلى مجموعة من النتةائج  ونوقد توصل الباحث(. SPSS) االجتماعية
ودوائرهلا فلي مؤسسلات  أفراد عينة الدراسة لواقلع إدارة األزملات للدى أقسلام التربيلة الرياضلية

 .لفلسةينية كانت بدرجة متوسةةالتعليم العالي ا
معوقةةةةات إدارة الزمةةةةات فةةةةي وزارة الصةةةةحة . أبةةةةو عزيةةةةز سةةةةامي عبةةةةد اه دراسةةةةة -5

. )رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر دراسةةةة حالةةةة قطةةةاع غةةةزة :الفلسةةةطينية فةةةي ظةةةل الحصةةةار
 .2010منشورة(. غزة، فلسطين: الجامعة اإلسالمية، 

واجهلللت وزارة الصلللحة  هلللدفت الدراسلللة إللللى التعلللرف إللللى المعوقلللات والصلللعاب التلللي
خلالل إدارتهلا لألزملات فللي قةلاع إلزة فللي  لل الحصلار وملدى تلل ثير هلذه المعوقلات علللى 
جاهزيللة وزارة الصلللحة للتعاملللل فلللي األزملللات، والكشللف علللن الثغلللرات ونقلللاة الضلللعف للللدى 
الللوزارة فللي هللذا المجللال والتعللرف إلللى مللدى تلل ثير األزمللات التللي عانللت منهللا وزارة الصللحة 

عللللى الخلللدمات الصلللحية التلللي تقلللدمها اللللوزارة. تمثلللل مجتملللع الدراسلللة ملللن  خلللالل الحصلللار
الباحلث  اسلتعملمدراء الدوائر ورؤسلاء األقسلام العلاملين فلي وزارة الصلحة فلي قةلاع إلزة. 

( ملن مجتملع الدراسلة 35%قام ب عداد استبانة وتوزيعها على ) ِإذالمنهج الوصفي التحليلي 
( اسللللتبانة صللللالحة ألإللللرال البحللللث 277تللللم اسللللترداد )( اسللللتبانة، و 320قللللام بتوزيللللع ) ِإذ
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يتللوفر لللدى وزارة الصللحة : أأبرزهةةاوقةةد توصةةل الباحةةث إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج العلمللي. 
المقوملللات األساسلللية الالزملللة إلدارة األزملللات فلللي وزارة الصلللحة فلللي قةلللاع إلللزة فلللي  لللل 

واجهلللت معوقلللات وزارة الصلللحة ، الحصلللار لكلللن هلللذه المقوملللات متلللوفرة بالحلللد األدنلللى فقلللة
المعوقلللات  أ برزهلللاخلللالل إدارتهللا لألزملللات فللي قةلللاع إللزة فلللي  للل الحصلللار، كللان  رئيسللة

التن يمية التي شكلت العائق األكبلر أملام إدارة وزارة الصلحة لألزملات فلي قةلاع إلزة، كملا 
 شكلت المعوقات المادية ثاني عائق.
 المحور الثاني: الدراسات العربية:

المجيةد. نظةم المناعةة التنظيميةة وأثرهةا فةي اسةتراتيجيات دراسة عثمةان ريةاض عبةد  -1
إدارة الزمةةات: دراسةةة ميدانيةةة علةةى شةةركات الصةةناعات المذائيةةة الردنيةةة. )رسةةالة 

 .2016ماجستير(. الردن: جامعة الشرق الوسط، 
إدارة  اسلللتراتيجياتفلللي  التن يميلللةهلللدفت هلللذه الدارسلللة إللللى بيلللان أثلللر ن لللم المناعلللة 

االسلللتراتيجية  كات الصلللناعات الغذائيلللة األردنيلللة بوجلللود ن لللم المعلوملللاتاألزملللات فلللي شلللر 
متغيللر ا وسللية ا، وتمثللل مجتمللع الدراسللة فللي مللو في شللركات الصللناعات الغذائيللة األردنيللة 

مللدير ، نفيللذتمللدير عللام، نائللب مللدير عللام، خبيللر، مللدير : )اآلتيللةالللذين يشللغلون المناصللب 
الباحلث الملنهج الوصلفي التحليللي واالسلتبانة  ملاسلتعوقد رئيس قسم(، ، وحدة، مدير شعبة

( اسلللتبانة علللللى عينللللة الدراسللللة، وبلللللغ عللللدد 186تللللم توزيللللع ) ِإذلهللللذه الدراسللللة،  رئيسلللة أ داة  
 ( اسلللتبانات إيلللر صلللالحة للتحليلللل،6( اسلللتبانة وكلللان هنلللاك )178االسلللتبانات المسلللتردة )

( Path Analysis) المسللللار حليلللللتب سلللللوب  حصللللائي ةاإلِ  األسللللاليبالباحللللث  اسللللتعمل
للعلللللللللللوم  حصللللللللللائي ة( الملللللللللدعوم ببرنللللللللللامج الرزملللللللللة اإلِ SmartPLS)برنللللللللللامج  اسلللللللللتعملو 

ذي وجلود أثلر : أأبرزهةاوقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج (. SPSS)االجتماعية
، التن يميلللة ، اللللذاكرةاللللتعلم التن يمللليب بعادهلللا ) التن يميلللةللللن م المناعلللة  ِإحصلللائي ة دالللللة

وجللود ، إدارة األزمللات )الوقائيللة والعالجيللة( اسللتراتيجيات( علللى لنللووي التن يمللياالحمللل 
إدارة األزمللات بوجللود  اسللتراتيجياتعلللى التن يميللة لللن م المناعللة  ِإحصللائي ة ذي داللللةأثللر 

 االستراتيجية متغير ا وسية ا.ن م المعلومات 
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: دراسةةةة الزمةةةاتالمناعةةةة التنظيميةةةة ودورهةةةا فةةةي إدارة . لفتةةةةبيةةةدات سةةةتار دراسةةةة  -2
. المةؤتمر تحليلية آلرات عينة من المسؤولين فةي الشةركة العامةة للصةناعات الجلديةة

لألعمةال إإدارة الزمةات فةي عةالم متميةرإ للفتةرة العلمي الدولي السنو  الثالةث عشةر 
جامعةةةةةة  . عمةةةةةان، الردن:كليةةةةةة االقتصةةةةاد والعلةةةةةوم اإلداريةةةةة (.نيسةةةةان 21-23)

 .2014 الزيتونة،
لدراسة إلى التعرف عللى توجهلات المسلؤولين فلي الشلركة العاملة للصلناعات هدفت ا

دارة األزمللات وبيللان العالقللة والتلل ثير بينهمللا علللى  الجلديللة العراقيللة عللن المناعللة التن يميللة وا 
دارة األزملات، ثلم بيلان أي ملن  المستوى الكلي وعللى مسلتوى أبعادهلا الةبيعيلة والمكتسلبة وا 

لجمللع  رئيسللة أ داة  ت الباحثللة االسللتبانة اسللتعمليرا فللي إدارة األزمللات. هللذه األبعللاد األكثللر تلل ث
وقةد توصةلت الباحثةة (. 50 ملن أصلل )( مسلؤوال  48تكونت عينة الدراسة من ) ِإذالبيانات 

دارة : أأبرزهةةاإلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج  توجللد عالقللة ارتبللاة قويللة بللين المناعللة التن يميللة وا 
 ناعة التن يمية في إدارة األزمات.األزمات، هناك أثر إيجابي للم

 المحور الثالث: الدراسات الجنبية:
1. Basiurkina, N. Crisis Management of Food Enterprises. 

Economy of Food Industry. vol. 9, No. 1, 2017. 

هللدفت هللذه الدراسللة إلللى التعللرف علللى أسللباب حللدوث األزمللات التللي تواجللل قةللاع 
أوكرانيا، وأثر ذلك على األداء الملالي لشلركات هلذا القةلاع، اعتملد الصناعات الغذائية في 

الباحللث علللى المللنهج الوثللائقي لتحليللل المؤشللرات الماليللة ألداء الشللركات العاملللة فللي قةللاع 
-2014) الصناعات الغذائية في أوكرانيا، خاصة بعلد األزملة الماليلة التلي أصلابتها خلالل

األسلباب التلي تلؤدي  بلرزأ   :أأبرزهامن النتائج  وقد توصل الباحث إلى مجموعةم(. 2016
لحدوث األزمات في القةاع المبحوث هي الوضلع الملالي واالقتصلادي لللبالد، وعلدم كفلاءة 

 اإلدارة في التعامل مع األزمات، والمنافسة العالمية.
2. Moghadam, M., Amiresmaili, M., & Aradoei, Z. 

Investigation of Obstacles against Effective Crisis 

Management in Earthquake. Journal of Acute Disease. Vol. 

5, No. 2, 2016. 
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هدفت الدراسلة إللى التعلرف عللى العقبلات والتحلديات اإلداريلة التلي أثلرت عللى إدارة 
من وجهة ن ر متلقلي الخدملة، قلام البلاحثون م(، 2003)أزمة زلزال بام في ايران في العام 

قاموا بمراجعة وتحليلل كافلة الوثلائق التلي تناوللت الزللزال ملن  ِإذنهج الوثائقي، الم استعمالب
الفتلللرة والمكتوبلللة خلللالل  ،خدملللة، سلللواء كانلللت محليلللة أم أجنبيلللةوجهلللة ن لللر المسلللتفيد ملللن ال

الللنقص فللي  :أأبرزهةةاوقةةد توصةةل البةةاحثون إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج م(. 2003-2015)
الذي تسلبب فلي زيلادة علدد الضلحايا، وإيلاب د حدوثها، املة إلدارة األزمة بعوجود خةة ش

 المعلومات، ووجود تحديات في نقل المصابين عبر وسائل النقل الجوية.
3. Khalil, K. M., Abdel-Aziz, M., Nazmy, T. T., & Salem, A. B. 

M. Artificial Immune Systems Metaphor for Agent Based 

Modeling of Crisis Response Operations. In Handbook on 

Decision Making Springer Berlin Heidelberg. Vol. 17, No. 

10, 2012. 
هللدفت هللذه الدراسللة إلللى نمذجللة العمليللات المحوسللبة لالسللتجابة لألزمللات واقترحللت 

للللأ   لمجموعللللة مللللن الجوانللللب التللللي تسللللاعد فللللي إدارة األزمللللات، ثللللم تةبيللللق  متكللللامال   انموذج 
( مستشلفيات فلي القلاهرة 3في ) اإلنفلونزالمحاكاة االستجابة النتشار وباء  نموذج المقتر األ  

إلةةةى  ونوقةةةد توصةةةل البةةةاحث ( يلللوم.50( حاللللة اسلللتجابة عشلللوائية خلللالل )1000شلللمل )
أن عمليللة الللتعلم للنمللوذج بةيئللة ولكنهللا سللريعة فللي التعامللل  :أأبرزهةةامجموعةةة مةةن النتةةائج 

 ة عدد الحاالت تولد نمو في الن ام.مع المواقف إير المرإوب فيها وأن زياد
 التعقيا على الدراسات السابقة:

: أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة:  أوالا
الملللنهج الوصلللفي  اسلللتعمالاتفقلللت مع لللم الدراسلللات السلللابقة ملللع الدراسلللة الحاليلللة فلللي  -1

التلي  (Moghadam, Amiresmaili & Aradoei, 2016) التحليللي علدا دراسلة
ت الملللنهج اسللتعملالتللي  (Basiurkina, 2017) ت المللنهج الوثللائقي ودراسللةلاسللتعم

 الوثائقي.
ها اسللتعملالتللي وهللي لجمللع البيانللات  رئيسللة أ داة  ت االسللتبانة اسللتعملالدراسللات السللابقة  -2

 لجمع البيانات. رئيسة أ داة  في هذه الدراسة  انالباحث
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 ثانياا: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ة بقللت الدراسللات السللابقة علللى من مللات الصللناعات الغذائيللة والجلديللة وإيرهللا ولكنهللا  -1

 ت ةبق على المن مات اإلعالمية. - الباحثينِ حسب اةالع  -للمرة األولى 
تتميلللز الدراسلللة الحاليلللة فلللي اختيارهلللا لمجتملللع الدراسلللة، المتمثلللل فلللي أعضلللاء مجللللس  -2

قسلللام والشلللعب والمشلللرفون فلللي شلللبكة اإلدارة وملللدراء المؤسسلللات واللللدوائر ورؤسلللاء األ
 األقصى اإلعالمية.

 حدود الدراسة:
بشللبكة األقصللى  األزمللاتستقتصللر الدراسللة علللى معرفللة واقللع إدارة الحةةد الموضةةوعي:  -1

 .اإلعالمية
ون، لالعللام يرون)أعضللاء مجلللس اإلدارة، المللد الجهللات اإلداريللة العليللاالحةةد البشةةر :  -2

ء الشللللعب والمشللللرفون( فللللي شللللبكة األقصللللى الللللدوائر، رؤسللللاء األقسللللام، رؤسللللا يرومللللد
 اإلعالمية.

 : شبكة األقصى اإلعالمية بقةاع إزة.الحد المكاني -3
إلللى  2020تللم جمللع البيانللات المتعلقللة بهللذه الدراسللة مللن شللهر مللارس الحةةد الزمةةاني:  -4

 .2020شهر يوليو 
 المصطلحات والتعريفات اإلجرائية لمتميرات الدراسة:

 :(crisis)الزمة 
لاألزمة هي نقةة تحول في الكيان اإلداري إِ  ن  إلى أ  أشار نصر  ا نحلو األفضلل أو م 

األسوأ، تسبب حالة من عدم االستقرار، وتسلبب تحلول فلي ةريلق سلير العملل، وتلؤدي إللى 
 .(1)مجموعة نتائج إما مرإوب بها أو إير مرإوب بها

حلدوث فوضلى، رإوبلة تلؤدي إللى حاللة إيلر م هةان  ويعرفها الباحثةان إجرائياةا علةى أأ 
 ا إيجابية أو سلبية، وتتةلب إدارة سليمة لحلها.م  ثار على الكيان اإلداري إِ ولها آ

 

                                                 

واقع إدارة األزمات وسبل تةويرهلا فلي وزارة الداخليلة واألملن اللوةني بقةلاع إلزة.  نصر، إياد عمران. (1)
 .9. ص2014)رسالة ماجستير إير منشورة(. إزة: جامعة األقصى وأكاديمية اإلدارة والسياسة. 
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 :(Crisis management)إدارة الزمة 
ودراسلة البيئلة الداخليلة والخارجيلة  األزملةهي العملية اإلداريلة التلي تعنلي باستشلعار 

ومحاولللللة منعهللللا أو الحللللد مللللن  المسللللببة لهللللا ورصللللد متغيراتهللللا ومعالجتهللللا بكفللللاءة وفاعليللللة
أضرارها المنعكسة على المن مة والعاملين فيها والرجوع لألوضاع السابقة الةبيعية ما قبلل 
األزمة وذلك ب قل تكلفة ممكنلة وب سلرع وقلت، وأيضلا دراسلة أسلباب حلدوث األزملة لضلمان 

ا ة مادي للللعللللدم حللللدوثها مسللللتقبال ويكللللون ذلللللك باسللللتغالل كافللللة اإلمكانيللللات والمللللوارد المتاحلللل
 .(1)اوبشري  

ق واإلجلراءات العلميلة التلي تتبعهلا شلبكة ائلالةر  ها:ن  على أأ  إجرائياا انفها الباحثويعر  
أو الحلد ملن آثارهلا وذللك ملن خلالل االسلتفادة ملن  األزملاتاألقصى اإلعالميلة لمنلع وقلوع 

بهللللا،  ذاكللللرة المن مللللة ومعرفتهللللا المكتسللللبة نتيجللللة للتجللللارب والخبللللرات السللللابقة التللللي مللللرت
 الحالية والمستقبلية. األزماتوبالتالي بناء جهاز مناعي يقي المن مة من أخةار 

 اإلطار النظر :
 المقدمة:

نعلللليي اليللللوم فللللي بيئللللة مليئللللة باألزمللللات المختلفللللة التللللي تللللؤثر تلللل ثير ا مباشللللر ا علللللى 
هلا ا يتوجلب عليهلا مواجهلة تللك األزملات بملا يحلد ملن ت ثيرهلا ودرجلة خةورتم  المن مات، مِ 

داري سلللليم، وملللن خلللالل هلللذا المبحلللث سلللنتعرل لموضلللوع األزملللات  وفلللق ملللنهج علملللي وا 
دارتها وأسبابها ومراحلها وةرق عالجها.  وا 

 الزمة:
: مفهوم الزمة:  أوالا

ا نحلو األفضلل أو م لزمة هي نقةة تحول في الكيان اإلداري إِ األ   ن  أشار نصر إلى أ  
وتسلبب تحلول فلي ةريلق سلير العملل، وتلؤدي إللى األسوأ، تسبب حالة من عدم االستقرار، 

 .(2)مجموعة نتائج إما مرإوب بها أو إير مرإوب بها
                                                 

. . مصللر: دار الفكللر العربللي1ة .... لعللالم جديللد اإلدارة التربويللة مللداخل جديللدة .مصللةفى، يوسللف (1)
 .482. ص2005

 .9مصدر سابق. ص نصر، إياد عمران. (2)
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للأ   هللا "موقللف أو حالللة يواجهللا التن لليم تاركللا  آثللارا  ن  زمللة علللى أ  ف األ  ا القةاونللة فيعللر  م 
إيجابيلللة أو سللللبية، قلللد تلللؤدي لخلللروج التن للليم ملللن مجلللال المنافسلللة، أو القلللدرة عللللى البقلللاء 

 .(1)الستمرار"وا
األزمللة هللي حالللة إيللر مرإوبللة  ن  أ   يةةرأ الباحثةةانمللن خللالل مللا سللبق مللن تعريفللات 

للتللؤدي إلللى حللدوث فوضللى، ولهللا أثللار علللى الكيللان اإلداري إِ  ا إيجابيللة أو سلللبية، وتتةلللب م 
 إدارة سليمة لحلها.

 ثانياا: أسباا حدوث الزمات:
األسلللباب كملللا ملللات فملللن هلللذه ز البلللد أن تكلللون هنلللاك أسلللباب تقلللف وراء حلللدوث األ  

 :(2)يشرحتها البةريق ما ي ت
أسللباب ال يمكللن الللتحكم بهللا وتخللرج عللن إرادة اإلنسللان ومللن الصللعب التنبللؤ بهللا مثللل  -1

 الكوارث الةبيعية.
 ا يؤدي إلى عدم وضو  في الرؤية لدى القيادة.م  أسباب تعود إلى إياب المعلومات مِ  -2
 العلمي في التعامل مع األزمة.سلوب األ   استعمالأسباب تعود إلى عدم  -3
 التفرد في اتخاذ القرار والتركيز على وجهة الن ر الرسمية فقة. -4
 محدودية التعلم وانتشار الفقر والجهل واألمرال وندرة الموارد. -5
الحقيقللة بمجموعللة مللن المعلومللات الكاذبللة يعمللل علللى تفجيللر  إحاةللة ن  إِ  ِإذالشللائعات:  -6

 األزمات.
 لحدوث األزمات في الماضي والحاضر. رئيسةمن األسباب ال األخةاء البشرية: وهي -7
تعارل المصلال  واألهلداف: لكلل دوللة مصللحتها الخاصلة ولكلل شلركة ملا مصلالحها  -8

لل ا مصلللحتل الخاصللة، فلل ذا تعارضللت هللذه المصللال  كللان الللدافع لحللدوث ولكللل فللرد أيض 
 أزمة.

                                                 

إدارة األزملللات فلللي الشلللركات االسلللتخراجية األردنيلللة وأثلللر بعلللل المتغيلللرات  القةاونلللة، أيملللن سلللليمان. (1)
جامعلة  الكلرك: على مستويات الجاهزية من وجهة ن ر العاملين. )رسلالة ماجسلتير(. التن يمية الديمغرافية

 .7. ص2005مؤتة، 
. العالقلللات العاملللة وفلللن إدارة األزملللات. الجيلللزة: أةللللس للنشلللر واإلنتلللاج اإلعالملللي .البةريلللق، إلللادة (2)

 .59-57. ص2017
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 زيادة الخسائر. ضعف اإلمكانيات التكنولوجية والبشرية والمادية مما يؤدي إلى -9
للللسللللباب األزمللللات إِ أ   ن  أ   يسةةةةتنتج الباحثةةةةانمللللن خللللالل األسللللباب السللللابقة  سللللباب ا أ  م 

سللباب داخليللة، مثللل: )ضللعف أ   صللادية، اجتماعيللة أو ةبيعيللة(، وأ وخارجيللة: )سياسللية، اقت
 اتخاذ القرارات، وعدم فعالية االتصاالت وقلة التدريب وإيرها من العوامل(. ءالقيادة وسو 

 ثاا: أنواع الزمات:ثال
هنللاك أنللواع متعللددة مللن األزمللات التللي تتعللرل لهللا المن مللات، ويجللب معرفللة نللوع 
 األزملة للوصللول إلللى أفضللل ةريقلة لحلهللا، وقللد اختلللف البلاحثون فللي تحديللد أنللواع األزمللات

 ي:على النحو اآلت
 :(1)أربعة أنواعإلى ( Mitroff, Shrivastava & Udwadiaقسمها )

 ة االقتصادية بنوعيها: )داخلية، خارجية(.األزمات الفني 
 .)األزمات اإلنسانية / االجتماعية / التن يمية بنوعيها: )داخلية، خارجية 

( أفللللرزت احللللدى عشللللر نوعللللا  مللللن أنللللواع األزمللللات: ICMمؤسسللللة إدارة األزمللللات )
)أزمللات عمللل، أضللرار بيئللة، تغيللر المسللتهلكين، أضللرار ماليللة، نزاعللات عماليللة، كللوارث، 

 عدائي، عزل إداري، سوء اإلدارة، تفرقة عنصرية، قسوة  روف العمل(.موقف 
 :(2)اآلتيل يمكن تصنيف األزمات من حيث ن  ويرى أبو فارة أ  

تحللدث بشللكل دوري، تكللون خارجيللة، يمكللن التنبللؤ بهللا، يمكللن  دوريةةة:: )معةةدل تكرارهةةا -1
ئللللة، دون عشللللوائية ومفاج غيةةةةر دوريةةةةة: -إدارة أسللللبابها مثللللل األزمللللات االقتصللللادية 

 إنذارات مثل األعاصير(.
 -: الركلود االقتصلادي اقتصةادية -: اخلتالف العلادات والتقاليلد اجتماعية)الموضوع:  -2

 : قدم األجهزة(.تكنولوجية -: االحتالل العسكريسياسية -: الزالزل والبراكين طبيعية

                                                 

(1) Mitroff, Ian I. Shrivastava, Paul & Udwadia, Firdaus E. (1987). Effective 

Crisis Management. The Academy of Management Executive (1987-1989). Vol. 

1, No. 4, 1987, 287-289. 
. 2009. عمللان: إثللراء للنشللر والتوزيللع. 1ة .إدارة األزمللات: مللدخل متكامللل أبللو فللارة، يوسللف أحمللد. (2)

 .112-103ص
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موضللوعها ململلوس، يمكللن قيللاس نتائجهللا الماديللة مثللل  ملموسةةية الموضةةوع: )ماديةةة: -3
 موضوعها إير ملموس، ويصعب قياس نتائجها(. معنوية: -أزمة السيولة 

تللنج  المن مللة فللي مواجهتهللا، تكسللب المن مللة معللارف  حسةةا االسةةتفادة: )تنمويةةة: -4
 (.تؤدي إلى مخاةر في الكيان اإلداري، إير مفيدة عرضية: - جديدة

يجيات إلدارتهلا تحتلاج اسلترات عنيفةة: -سلهلة وآثارهلا محلدودة  درجة التأثير: )خفيفةة: -5
 (.وآثارها كبيرة

 - الكلللوارث الةبيعيلللة مثلللل اإلنسلللان إرادةخلللارج علللن  المتسةةةبا بالزمةةةة: )الطبيعةةةة: -6
 مثل النزاعات، صراعات العمل(. اإلنسان:

 إقللليمتللؤثر عللى  إقليميةة: -تلؤثر علللى العلالم ب كمللل )الحللروب(  المسةتوأ: )عالميةةة: -7
: تلؤثر عللى تنظيمية -على دولة بعينهلا  تؤثر محلية: -( معين )الشرق األوسة مثال  

 من مة معينة(.
أزمةةة  -: مخللاةر عاليللة قللدرة ضللعيفة علللى السلليةرة حجةةم الخطةةر: )أزمةةة درجةةة أولةةى -8

مخللاةر  أزمةةة درجةة ثالثةةة: -مخلاةر عاليللة وقلدرة عاليللة عللى السلليةرة  درجةة ثانيةةة:
وقللدرة  مخللاةر منخفضللة أزمةةة درجةةة رابعةةة: -منخفضللة وقللدرة ضللعيفة علللى السلليةرة 

 عالية على السيةرة(.
هلداف الدراسلة وكلذلك ل يخلدم أ  ن لأل   إلى التصنيف األخيلر؛ ويتجه الباحثان في الرأ 

األكثر تفصيال وتحديدا ألنواع األزملات ملن حيلث موضلوعها أو ت ثيرهلا وحجلم الخةلر  ي ع د  
و معللدل النللاجم عنهللا وقللدرة السلليةرة عليهللا ومللن حيللث مسللتواها ومللن هللو المتسللبب فيهللا أ

 تكرارها.
المؤسسللات اإلعالميللة فللي فلسللةين بشللكل عللام وفللي شللبكة  ن  أ   يةةرأ الباحثةةانكمللا 

األقصللى اإلعالميللة بشللكل خللاص جمعللت أزماتهللا بللين العديللد مللن هللذه األنللواع، فمللن حيللث 
زملللات اقتصلللادية وسياسلللية وتكنلوجيلللة، وملللن الموضلللوع ملللرت شلللبكة األقصلللى اإلعالميلللة ب   

ت الشللبكة ب زمللات ماديللة، ومللن حيللث المتسللبب باألزمللة كللان حيللث ملموسللية الموضللوع مللر 
اإلنسان بالدرجة األولى، ومن حيث التل ثير ملرت الشلبكة ب زملات خفيفلة ذات آثلار محلدودة 

 قوات االحتالل.ا من وأخرى عنيفة مثل األزمة المالية وقصف مقراته
 رابعاا: مناهج تشخيص الزمات:
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 منللاهج لمللنهج مناسللب لتشخيصللها وفيمللا يلل تياج عنلد التعامللل مللع األزمللة ف نهللا تحتلل
 :(1)لتشخيص األزمة عديدة

األزملة للم تنشل  فجل ة ولكلن هنلاك مجموعلة  ن  هلذا الملنهج يفتلرل أ   المنهج التةاريخي: -1
زملة تتةللب معرفلة بالماضلي المتعللق إدارة األ   من األسباب حدثت قبل وقوعها لذا فل ن  

 باألزمة.
زمللة تتكللون مللن مللدخالت وعمليللات ومخرجللات األ   فل ن   تبع للا لهللذا المللنهج مةةنهج الةةنظم: -2

 وتغذية راجعة.
لكللل أزمللة خصوصلليتها مللن حيلللث  ن  يللرى هللذا المللنهج أ   المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي: -3

 موضوعها وزمانها ومكانها ويتصف هذا المنهج بتقديم دراسة دقيقة عن األزمة.
بب ال لروف البيئيلة الناتجلة علن زملة تنشل  بسلاأل   وفقا  لهذا المنهج فل ن   المنهج البيئي: -4

عدة عوامل تؤدي إلى ميالد األزمة، للذلك يلتم تحليلل البيئتلين الخارجيلة والداخليلة التلي 
 عززت وجود األزمة.

يقللارن هلذا المللنهج بلين األزمللات التلي تمللت فللي  المةنهج المقةةارن لتشةةخيص الزمةةات: -5
 خرى.مع من مات أنفسها  المن مةاضي وبين األزمات الحالية في الم

وهو منهج يقوم على أساس االستفادة ملن كلل المنلاهج السلابقة فهلو  المنهج المتكامل: -6
 يشخص ويتابع تاريخيا  ويحلل ويقارن ويوفر جميع المعلومات الالزمة.

أي ملللن المنلللاهج السلللابقة يعتملللد عللللى ةبيعلللة األزملللة  اسلللتعمالأن  ويةةةرأ الباحثةةةان
 ، كما باإلمكان الجمع بين المناهج.نفسها وأسباب حدوثها والعوامل المؤثرة فيها

 خامساا: آثار الزمة:
كل من مة على اخلتالف نوعهلا البلد وأن تتعلرل لألزملات، وهلذه األزملات تختللف 
ملللن حيلللث القلللوة والضلللعف تبع لللا لكثيلللر ملللن العواملللل منهلللا ملللدى اسلللتعداد المن ملللة، تلللوفر 

 .وتنتهي دون أن تترك أثرا  إلخ، وال يمكن أن تولد األزمة  المحيةة...المعلومات، البيئة 

                                                 

 .135-128مصدر سابق. ص أبو فارة، يوسف أحمد. (1)
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كمللا يشللير العبادلللة والقةاونللة أن هللذه  ،(1)األزمللة عبللارة عللن فرصللة( Tekin) ي ع للد  و 
تتشكل نتيجة اإلعداد المسبق وتجعل الكيلان اإلداري أكثلر صلالبة  الفرصة أن هذه الفرصة

 .(2)وأشد عود ا
ملن تشكل حاللة األزمة ممكن أن  ن  أ   (Vardarlier) ومن وجهة ن ر معاكسة يرى

 ، بينملللللا يشلللللير(3)داخلللللل المن ملللللة، وتلللللؤدي إللللللى ضللللعف الدافعيلللللة عنلللللد الملللللو فينالللللذعر 
(Coombs ) أن لألزمة آثار على سمعة المن مة مما يدفع أصحاب األسهم إللى بيعهلا أو

 .(4)التصرف فيها
لألزملة آثلار  ن  أ   يةرأ الباحثةانمن خالل وجهات الن لر المختلفلة حلول آثلار األزملة 

خللرى سلللبية ترجللع إلللى مللدى اسللتعداد المن مللة لمواجهللة األزمللات بيللة علللى المن مللة وأ  إيجا
 وترجع إلى توفر العوامل التي تساعد على إدارة سليمة لهذه األزمات.

 :إدارة الزمات
وأنواعهللا ومراحلهللا وآثارهللا  صللهاكللان البللد أن نتعللرف أوال علللى األزمللة وخصائ           

 ها.قبل التةرق لكيفية إدارت
 أوالا: مفهوم إدارة الزمات:

وسنسللللرد مللللن خللللالل  البللللاحثينِ زمللللات بللللاختالف الكتللللاب و اختلفللللت تعريفللللات إدارة األ  
 ي بعل هذه التعريفات:الجدول اآلت

                                                 

(1) Tekin, O. Importance of Crisis Management for Public Administration: the 

Practice in Turkish Public Administration. Paper presented at the 2014 WEI 

International Academic Conference. Budapest. 2014, P. 166. 
الكلرك: ألزملات فلي قةلاع الميلاه فلي األردن. )رسلالة ماجسلتير(. العبادلة، أحمد حمد. معوقلات إدارة ا (2)

 .19مصدر سابق. ص القةاونة، أيمن سليمان.و  .26. ص2003. جامعة مؤتة
(3) Vardarlier, P. Strategic Approach to Human Resources Management during 

Crisis. Antalya: Paper presented at the 12th International Strategic Management 

Conference. 2016. P. 466. 
(4) Coombs. T. West Pharmaceuticals explosion structuring crisis discourse 

knowledge. Public Relations Review. Vol. 30, No. 4, 2004. P. 468. 
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 التعريف الباحث

 (1)الجعبر 

يشكل خةر على أهداف حدث أو  موقف، حالة ،عملية إدارة مشكلة هي
ثة إير تقليدية في التعامل ويتةلب أساليب حدي، المن مة ومصالحها

مقومات ، وتوفير كما يتةلب السرعة والدقة في اتخاذ القرارات، معل
 خةوة   مع أخذ التخةية في االعتبار، إلدارة األزمةمعنوية و مادية 

وتحويلها إلى السلبية،  لمنع حدوث األزمة أو الحد من آثارهااستباقية 
 .فرصة

Jindal, 

Laveena & 

Aggarwal
(2) 

العملية التي تتضمن الةريقة التي تتعامل بها المن مة مع المشاكل هي 
 .التي تشكل تهديد ا لها أو ألصحاب المصلحة فيها رئيسةال

 (3)أبو العال
أساليب منهجية علمية  استعمال"أسلوب إداري للتعامل مع األزمات ب

 سليمة تتمثل في: التخةية والتن يم والتوجيل والمتابعة، وتشكيل أعضاء
 فرق األزمات، والقيادة، ون ام االتصال، ون ام المعلومات والتقويم".

 (4)الممربي

علم مؤسس كغيِره من العلوم على مجموعة من األسس والمبادئ العلمية 
والمفاهيم الخاصة، بما يجعلل علما  مخالفا  في أساليبل وتةبيقاتل عن 

التحكم في األحداث  إن هذا العلم يهدف إلى ِإذالعلوم اإلدارية األخرى، 
 .المفاجئة والتعامل معها ومواجهة آثارها ونتائجها

 بالرجوع إلى الدراسات الموضحة في الجدول. الباحثينِ من تصميم  المصدر:
 

 (: مفهوم إدارة الزمات1جدول )
                                                 

 .15مصدر سابق. ص .الجعبري، رضوان احميد (1)
(2) Jindal, Sh. Laveena & Aggarwal, A. A Comparative Study of Crisis 

Management- Toyota v/s General Motors. Scholedge International Journal of 

Management and Development. Vol. 2, No. 6, 2015, P. 1-2. 
عمللان: دار يافللا مفللاهيم ورؤى فللي اإلدارة والقيللادة التربويللة بللين األصللالة والحداثللة.  .أبللو العللال، ليلللى (3)

 .160. ص2013، العلمية
البحللللوث  أمانللللةالسللللودان: . 1إداري. ةإدارة األزمللللات مللللن من لللور . المغربلللي، محمللللد الفللللات  محملللود (4)

 .3. ص2012، المعهد العالي لعلوم الزكاة ،والوثيق والنشر
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أن  يسةةتطيع الباحثةةانمللن خللالل التعريفللات السللابقة وتماشللي ا مللع متةلبللات الدراسللة 
ق واإلجللراءات العلميللة التللي تتبعهللا شللبكة األقصللى ائللالةر  هللا:ت علللى أن  يعللرف إدارة األزمللا

أو الحللد مللن آثارهللا وذلللك مللن خللالل االسللتفادة مللن ذاكللرة  األزمللاتاإلعالميللة لمنللع وقللوع 
بنلاء  ملن ث لم  بهلا، و المن مة ومعرفتها المكتسبة نتيجة للتجارب والخبرات السلابقة التلي ملرت 

 الحالية والمستقبلية. األزماتخةار جهاز مناعي يقي المن مة من أ
 إدارة الزمات: ُأنموذجاتثانياا: 

تبلللين مراحلللل إدارة األزملللات وسللليتم توضللليحها ملللن خلللالل الجلللدول  أ نموذجلللاتهنلللاك علللدة 
 التالي:

 اُلنموذج الباحث

 (1)أبو فارة

 تحليل النقاة الحرجة، ن لم التحلذير ) مرحلة إدارة األزمة قبل األزمة
 .(واإلنذار المبكر

 تحديلد الملوارد ، وضع إرشادات) مرحلة إدارة األزمة في أثناء األزمة
تحديللللد األهللللداف، السللللرعة، تحديللللد نوعيللللة فريللللق األزمللللة،  المتاحللللة،

 .(توخي الدقة
  التجديلللللد، العلللللالج واإلصلللللال ) إدارة األزملللللة بعلللللد األزملللللةمرحللللللة ،

 .(اءالتةوير، االرتق

Coombs
(2) 

  ما قبل األزمة: اإلنلذار )جملع المعلوملات، اإلنلذار المبكلر(، الوقايلة
 .)معرفة مستوى الخةر، تقليل الخةر(، االستعداد

 خالل األزمة: تحديد األزمة، وضع خةة واستراتيجيات. 
  استعادة التوازن، تقويم إدارة األزمة، تحسين األداءاألزمةبعد :. 

قائيللة )رصللد مؤشللرات األزمللة، تحليللل مؤشللرات األزمللة، المرحلللة الو   (1)مسك

                                                 

 .242-231مصدر سابق. ص أبو فارة، يوسف أحمد. (1)
(2) Coombs, T. Crisis management and communications. Institute for public 

relations. Vol. 4, No. 5. 2007. P. 2. 
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 التخةية، تنفيذ إجراءات وقائية، التقييم(.
  المرحلللللة العالجيللللة )تحليللللل األزمللللة، التخةللللية، تنفيللللذ برنللللامج إدارة

 األزمة، التقييم(.

وأبو  أبو حجير
 (2)ناصر

 االستعداد، الوقاية، اكتشاف اإلشارات( تشخيص وتقييم المخاةر(. 
  المواجهة، تخفيف اآلثار( المخاةرمواجهة(. 
 استعادة النشاة، التعلم( تقييم ومراجعة المخاةر(. 

 حسب ما أشارت إليل الدراسات المذكورة في الجدول. الباحثينِ من إعداد  المصدر:
 إدارة الزمة ُأنموذجات(: 2جدول )
 اتقارب ل أن هنلاك انيةرأ الباحثة األزملاتإدارة  نموذجلاتمن خالل العرل السلابق أل  

 وهي: ،بينها يتمحور حول تقسيمها إلى ثالثة مراحل أساسية اكبير  
 :ويتم فيها الشعور باألزمة واالستعداد لها. مرحلة ما قبل الزمة 
 :وتتم فيها احتواء األزمة. مرحلة الزمة 
 :زالة آثار األزمة  مرحلة ما بعد الزمة  التعلم. فضال  عنوتتم فيها تحديد الخسائر وا 

 متطلبات إدارة الزمات:اا: ثالث
ذكلللر منلللاع مجموعلللة متةلبلللات ضلللرورية إلدارة األزملللات وهلللي: )التخةلللية الفعلللال، 
ومرونللة الهيكللل التن يمللي، والقللدرة علللى اتخللاذ القللرارات، والمهللارات القياديللة وفللرق العمللل، 

 .(3)واالتصال ون م المعلومات(
                                                                                                                         

واقللع إدارة األزمللات فللي مستشللفيات القةللاع العللام العاملللة فللي الضللفة الغربيللة  .مسللك، زينللات موسللى (1)
. جامعلللة الخليللللفلسلللةين:  .واسلللتراتيجيات التعاملللل معهلللا ملللن وجهلللة ن لللر العلللاملين. )رسلللالة ماجيسلللتير(

 .132-129. ص2011
اللللدور الوسلللية للشلللفافية الماليلللة فلللي العالقلللة بلللين الجينلللات  .أبلللو حجيلللر، ةلللارق؛ أبلللو ناصلللر، حسلللن (2)

دارة مخللاةر الفسللاد: دارسللة تةبيقيللة علللى الللوزارات الفلسللةينية مللن وجهللة ن للر العللاملين فللي  التن يميللة وا 
. 2017. ل النزاهلللة والمسلللائلة أملللانمؤسسلللة االئلللتالف ملللن اجللل إلللزة، فلسلللةين: دوائلللر الرقابلللة والتفتللليي.

 .17ص
منللاع، حللاتم خليللل. واقللع إدارة األزمللات فللي وزارة النقللل والمواصللالت فللي قةللاع إللزة مللن وجهللة ن للر العللاملين.  (3)

 .32. ص2015. أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العلياإزة، فلسةين:  .)رسالة ماجستير(
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لل رئيسللا   عشللر قسللما   أحللدا إلللى قسللمه ِإذع أبللو فللارة فللي متةلبللات إدارة األزمللات توس 
ي: )وجلللود إرفلللة عمليلللات، القلللدرة عللللى التللل ثير، تلللوفر االتصلللاالت، ون لللام ملللا يللل توهلللي ك

زمللة، تللوفر وسللائل النقللل، وتللوافر القللدرة علللى امتصللاص األزمللات واسللتيعابها، معلومللات األ  
ث وتلللوفير إمكانيلللات وقلللدرات الصلللدام، وتفلللويل السللللةة، والتواجلللد اللللدائم فلللي سلللاحة أحلللدا

 .(1)اإلداري(األزمة، وتبسية اإلجراءات، والتعامل مع األزمة وفق المنهج العلمي 
متةلبلات إدارة األزملات تختلللف حسلب ةبيعلة المن مللة  ن  هنللا إللى أ   يشةير الباحثةان

أن مللن بللين مللا سللبق مللن متةلبللات هنللاك متةلبللات تخللص  ويعتقةةد الباحثةةانواحتياجاتهللا، 
الميلة هلي: )التخةلية الفاعلل، مرونلة الهيكلل التن يملي، إدارة األزمات فلي المن ملات اإلع

القدرة على اتخلاذ القلرار، وجلود شلبكة اتصلاالت فاعللة، تلوفر وسلائل النقلل، التواجلد اللدائم، 
وجللود فريللق عمللل، تفللويل السلللةة(، ويضلليف الباحثللان إليهللا تللوفر رو  الفريللق واالنتمللاء 

 للمن مة وتوفر المال الالزم.
 رة الزمات:رابعاا: أبعاد إدا

إلدارة األزمللات،  رئيسللة ابعللاد  أ  بوصللفها مراحللل إدارة األزمللات  اعتمللد الللدوري والحيللت
)مرحلللة االكتشللاف، ومرحلللة االسللتعداد، مرحلللة احتللواء األضللرار، مرحلللة  :التللي تمثلللت فللي

ا فلي معتملد   فلي دراسلتل (3)، وذلك ما ارتكز عليل السلويدي(2)استعادة النشاة، مرحلة التعلم(
 األزمات.إلدارة ( Mitroff & Peason, 1993) نموذجأ  على  ذلك

مراحل إدارة األزمات هي أبعاد إدارة األزمات كما رأى ذللك بعلل  ن  أ   يرأ الباحثان
التللي تمثلللت فللي هللذه الدراسللة بلللمرحلة مللا قبللل (، 2017أمثللال الللدوري والحيللت ) البللاحثينِ 

 األزمة، ومرحلة األزمة، ومرحلة ما بعد األزمة.
 
 

                                                 

 .165-146ص مصدر سابق. أبو فارة، يوسف أحمد. (1)
أثلللر خصلللائص الريلللادي فلللي إدارة األزملللة: دراسلللة اسلللتةالعية آلراء عينلللة ملللن  .الحيلللت، أحملللدو اللللدوري، جملللال؛  (2)

 .35. ص2017، 53ع  .العاملين في البنك اإلسالمي األردني. مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة
لعلميللة فللي جامعللة واسللة مللن وجهللة ن للر التدريسللين. مجلللة إدارة األزمللات لللدى رؤسللاء األقسللام ا .السللويدي، ثللائر (3)

 .271. ص2014، 21ع  .كلية التربية
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 خامساا: استراتيجيات إدارة الزمات:
أشللار نصللر  ِإذفللي موضللوع اسللتراتيجيات إدارة األزمللات  البللاحثينِ تحللدث كثيللر مللن 

، (1)هللا سلسلللة متكاملللة مللن الخةللوات المنهجيللة بهللدف إدارة الموقللف بةريقللة رشلليدةن  إلللى أ  
تجنبهلللا وذللللك هلللا المنهجيلللة المسلللتخدمة فلللي التعاملللل ملللع األزملللة بهلللدف ن  ويلللرى أبلللو فلللارة أ  

 .(2)بالتخةية لألزمات التي يمكن تجنبها، والتحضير للحاالت التي يمكن التنبؤ بها
لةةةةةى قسلللللم الجعبلللللري اسلللللتراتيجيات إدارة األزملللللات إللللللى  اسةةةةةتراتيجيات رد الفعةةةةةل وا 

استراتيجيات رد الفعل للم تعلد الخيلار المناسلب فلي التعاملل  ، وع د  االستراتيجيات االستباقية
للبللل يجللب تبنللي خةللة وأسللاليب لتوقللع األزمللة قبللل حللدوثها مِ مللع األزمللات،  ا يسللاعد فللي م 

 .(3)التقليل من آثارها
  االسلللتراتيجيات إلللىزمللات بتقسلليم اسللتراتيجيات إدارة األ   البلللاحثينِ كمللا قللام كثيللر مللن( :

 .(4)واالستراتيجيات المتكاملة( ،التقليدية، االستراتيجيات الحديثة
إنكلللار األزملللة، كبلللت األزملللة، بخلللس األزملللة، ) تشلللمل:و  ،االسةةةتراتيجيات التقليديةةةة - أ

 .تنفيس األزمة، تشكيل لجنة، إخماد األزمة، تفريغ األزمة، عزل قوى األزمة(
فلللرق العملللل، االحتيلللاةي التعبلللوي، المشلللاركة ) :وتشلللمل ،االسةةةتراتيجيات الحديثةةةة  - ب

تفتيللت زمللة مللن مضللمونها، الديموقراةيللة، احتللواء األزمللة، تصللعيد األزمللة، تفريللغ األ  
 .زمة(األزمة، تدمير األزمة ذاتيا، الوفرة الوهمية، ركوب األ  

وتشلللللمل: )مرحللللللة االختلللللراق، مرحللللللة التمركلللللز، مرحللللللة االسةةةةةتراتيجية المتكاملةةةةةة،  - ت
 التوسيع، مرحلة االنتشار، مرحلة التحكم والسيةرة، مرحلة التوجيل(.

                                                 

 .47مصدر سابق. ص نصر، إياد عمران. (1)
 .267مصدر سابق. ص أبو فارة، يوسف أحمد. (2)

 .58مصدر سابق. ص .الجعبري، رضوان احميد (3)
دارةتكنولوجيا المعلومات . أحمد، أشرف السعيد (4) أبلو فلارة، ؛ و 40-39. ص2013مات. القلاهرة: األز  وا 

إدارة األزمللللات  .الحريللللري، محمللللد سللللرور بللللن حكمللللت؛ و 289-268مصللللدر سللللابق. ص يوسللللف أحمللللد.
. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. 1. ةواستراتيجيات القضاء على األزمات االقتصادية والمالية واإلدارية

 .299-289ابق. صمصدر س أبو فارة، يوسف أحمد.؛ و 150-143. ص2012
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 :(1)وقسم عبد المجيد استراتيجيات إدارة األزمات إلى
وتشلللمل: )عجللللة األزملللة، اللللتعلم المسلللتمر، المقارنلللة المرجعيلللة،  يات وقائيةةةة:اسةةةتراتيج - أ

 ألعاب التجسس(. 
هلا الرجلوع بالمن مللة إللى ملا كانللت عليلل مللن ن  يشلير جبلر إلللى إِ  اسةتراتيجيات عالجيةةة: - ب

توازن من خالل السرعة والمرونة فلي التحلرك لللتخلص ملن جميلع آثلار األزملة السللبية 
 .(2)الخةة الالزمة تعمالاسوالتدميرية، وذلك ب

 ن  أ   يسةةةتنتج الباحثةةةانمللن خلللالل االسللتعرال السلللابق السللتراتيجيات إدارة األزملللات 
اتبلللللاع االسلللللتراتيجيات الوقائيلللللة يكلللللون ملللللن خلللللالل االسلللللتعداد والتجهيلللللز المسلللللبق للخةلللللة 
والسلليناريوهات لالزمللات المحتملللة، وبعللد الوقايللة يتللرك مللا تبقللى مللن أضللرار السللتراتيجيات 

 ا بهدف استعادة النشاة الةبيعي للمن مة.ج المبنية على خةة معدة مسبق  العال
 الجانا العملي للدراسة:

 :  منهجية الدراسة:أوالا
المللنهج الوصللفي التحليلللي  اسللتعمالب انالباحثلل قللاممللن أجللل تحقيللق أهللداف الدراسللة 

بلللين  اللللذي يحلللاول ملللن خالللللل وصلللف ال لللاهرة موضلللوع الدراسلللة، تحليلللل بياناتهلللا والعالقلللة
 مكوناتها واآلراء التي تةر  حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

بلالرجوع إللى الكتلب  انالباحثل قلام: لمعالجة اإلةلار الن لري للدراسلة المصادر الثانوية .1
والمراجلللع العربيلللة واألجنبيلللة ذات العالقلللة، واللللدوريات والمقلللاالت والتقلللارير، واألبحلللاث 

قة التللللي تناولللللت موضللللوع البحللللث، والبحللللث والمةالعللللة فللللي مواقللللع والدراسللللات السللللاب
 اإلنترنت المختلفة.

جملع  ىإلل انالباحثل لجل : لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحلث المصادر الولية .2
لهللذا رئيسللة للبحللث  أ داة  البيانللات األوليللة مللن خللالل االسللتبانة  التللي صللممت خصيصللا  

 الغرل.

                                                 

 .51مصدر سابق. ص عثمان ريال.، عبد الحميد (1)
 المتحدة، إدارة األزمات: استراتيج وتكتيك. مجلة آفاق اقتصادية، اإلمارات العربية. جبر، محمد صدام (2)
 .159. ص2000، 83، ع 21مج 
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 راسة:ثانياا: مجتمع وعينة الد
بشلبكة يتكون مجتمع الدراسة من جميلع الملو فين العلاملين فلي الو لائف اإلشلرافية 

قلللد  البلللاحثينِ  ن  أ  علملللا   ا( مو ف للل81فلللي قةلللاع إلللزة والبلللالغ علللددهم ) األقصلللى اإلعالميلللة
 المسلل  الشللامل لمجتمللع الدراسللة وبللذلك تصللب  عينللة الدراسللة هللي جميللع مفللردات اسللتعمال

 ستمارة البحث.مجتمع الدراسة لتعبئة ا
 أداة الدراسة:ثالثاا: 

للتعرف عللى واقلع قياس كونها تعتبر األداة األفضل  أ داة  االستبانة  انالباحث استعمل
البرنللامج اإلحصللائي  اسللتعمالإدارة األزمللات بشللبكة األقصللى اإلعالميللة مللع العلللم أنللل تللم 

 .SPSSللعلوم االجتماعية 
 :صدق االستبانةرابعاا: 

 ية:تاختبارات الصدق اآل انالباحث ىمن صدق أداة الدراسة، أجر من أجل التحقق 
 المحكمين إالصدق الظاهر إ:آرات صدق  -1

، *()( محكمللا  12أداة الدراسللة علللى مجموعللة مللن المحكمللين بلللغ عللددهم )تللم عللرل 
وقلللد ، فلللي الجامعلللات الفلسلللةينية واإلحصلللاءاالعلللالم مختصلللين فلللي مجلللال إدارة األعملللال و 
                                                 

 اإلسالمية الجامعةأستاذ مشارك من  عمشل أبو أحمد. د (*)
 األقصى جامعةاذ مساعد من أست اهلل فرج أحمد. د
 اإلسالمية الجامعةأستاذ مشارك من  قاسم إسماعيل. د
 األقصى جامعةأستاذ مساعد من  مشمي أشرف. د
 اإلسراء جامعةأستاذ مساعد من  راضي أيمن. د

 أ د.أمين وافى من الجامعة االسالمية
 المفتوحة القدس جامعةأستاذ مشارك من  شبات جالل. د
 اإلسالمية الجامعةستاذ مشارك من أ شحادة حازم. د
 اإلسالمية الجامعةأستاذ مشارك من  نصار صديق. د
 أ د. ماجد تربان من جامعة االقصى     
 االزهر جامعةأستاذ مشارك من  الشوبكي مازن. د
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لللللذين قللللاموا بللللدورهم بتقللللديم النصلللل  واإلرشللللاد اء السللللادة المحكمللللين ااسللللتجاب الباحثللللان آلر 
 في ضوء مقترحاتهم. وتعديل وحذف ما يلزم 

 صدق المقيا : -2

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينلة الدراسلة االسلتةالعية البلالغ 

معامالت االرتباة بين كل فقلرة والدرجلة الكليلة للمجلال ( مفردة، وذلك بحساب 15حجمها )
 :اآلتيالتابعة لل على النحو 

 
 البنائي لمحاور إدارة الزمة: االتساق صدق

 المحاور م.
معامل 
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.912 مرحلة ما قبل األزمة  .1
 0.001 0.928 مرحلة األزمة .2
 0.001 0.907 مرحلة ما بعد األزمة .3

 (: صدق االتساق الداخلي البنائي لمحاور إدارة الزمة3جدول )
زملللة ن الجلللدول السلللابق معللامالت االرتبلللاة بلللين كلللل محللور ملللن محلللاور إدارة األ  يبللي  

والمعلللدل الكللللي لللللل "إدارة األزملللة"، والللللذي يبلللين أن معللللامالت االرتبلللاة المبينللللة داللللة عنللللد 
 (.0.01لية لكل فقرة أقل من )أن القيمة االحتما ِإذ(، 0.001مستوى داللة )

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة خامساا: 
للتحقق من ثبلات اسلتبانة الدراسلة أجريلت خةلوات الثبلات عللى العينلة االسلتةالعية 

 نفسها بةريقتين هما: التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 
 

                                                                                                                         

 المفتوحة القدس جامعةأستاذ مشارك من  اشتيوي محمد. د
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 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

معامللل ارتبللاة بيرسللون بللين معللدل األسللئلة الفرديللة الرتبللة ومعللدل األسللئلة  تللم إيجللاد
معاملللل ارتبلللاة  اسلللتعمالالزوجيلللة الرتبلللة لكلللل بعلللد وقلللد تلللم تصلللحي  معلللامالت االرتبلللاة ب

 :اآلتية( حسب المعادلة Spearman-Brown Coefficientسبيرمان براون للتصحي  )

1 معامل الثبات =

2

ر

ر

أن هنلاك ( 4) قد بين جدول رقلمو  ،معامل االرتباة (ر) ِإذ 
للمِ  ،ةاننسللبيا  لفقللرات االسللتب اكبيللر   اثبات لل معللامال   االسللتبانة  اسللتعمالعلللى  البللاحثينِ ا يةمللئن م 

 بكل ةم نينة.
 :معامل ألفا كرونباخ -2

ةريقلللة ثانيلللة لقيلللاس بوصلللفها ا كرونبلللاخ لقيلللاس ثبلللات االسلللتبانة ةريقلللة ألفللل اسلللتعمل
لثبلات مرتفعلة مِ معلامالت ال ن  أ   الثبات وقد بلين االسلتبانة  اسلتعمالعللى  البلاحثينِ ا يةملئن م 
 بكل ةم نينة.

 المحاور م
عدد 
 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

سبيرمان 
 براون

 0.937 0.975 18 إدارة الزمات 
 0.888 0.906 6 مرحلة ما قبل األزمة  1
 0.842 0.927 6 مرحلة األزمة 2
 0.876 0.904 6 مرحلة ما بعد األزمة 3

 وكرونباخ ألفا معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية((: 4جدول )
أداة الدراسلة )االسلتبانة(  ن  من نتلائج اختبلاري الصلدق والثبلات أ   ويستخلص الباحثان

هلا ثابتللة بدرجللة عاليللة جلدا ، مللا يؤهلهللا لتكللون صلادقة فللي قيللاس ملا وضللعت لقياسللل، كمللا أن  
ة ويمكللن تةبيقهللا بثقللة، وبللذلك تكللون االسللتبانة فللي أداة قيللاس مناسللبة وفاعلللة لهللذه الدراسلل

 .صورتها النهائية
 ((:(Sample K-S-1 سمرنوف – اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروفسابعاا: 
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لمعرفللة  (((Sample K-S-1 سللمرنوف –اختبللار )كللولمجروف ان الباحثلل اسللتعمل
ري فلللللي حاللللللة اختبلللللار هلللللل تتبلللللع البيانلللللات التوزيلللللع الةبيعلللللي أم ال  وهلللللو اختبلللللار ضلللللرو 

 .مع م االختبارات المعلمية تشترة أن يكون توزيع البيانات ةبيعيا   ألن   ؛الفرضيات

 المحاور
عدد 
 الفقرات

 Z قيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 0.200 0.065 18 إدارة الزمة
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي اختبار التوزيع (: 5جدول )

لللل محللللاور  لجميللللع فقللللراتالقيمللللة االحتماليللللة  ن  إِ  ِإذاالختبللللار،   الجللللدول نتللللائج يوض 
البيانللات تتبللع التوزيللع  ن  (، وهللذا يللدل علللى أ  sig.05.0) 0.05أكبللر مللن  الدراسللة

 االختبارات المعلمية. استعمالالةبيعي ويجب 
 :الدراسة في ةالمستعمل حصائي ةاإلإ  المعالجات ثامناا:

 Statisticalمج التحليلللل اإلحصلللائيتلللم تفريلللغ وتحليلللل االسلللتبانة ملللن خلللالل برنلللا

Package for the Social Sciences (SPSS). 
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات:

 :  :ومناقشة النتائج تحليل فقرات االستبانةأوالا
 زمات:تحليل محاور إدارة الأ 

آراء ن اللذي يبلي   التاليجدول الللعينة الواحدة والنتائج مبينة في  Tاختبار استعمالتم 
 .زماتاأل   إدارة في محاورأفراد عينة الدراسة 

الوزن  البيان م.
 النسبي

االنحراف 
 المعيار 

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 الترتيا

 2 0.000 4.930 16.60 69.39 مرحلة ما قبل األزمة .1
 1 0.000 5.687 14.92 69.74 مرحلة األزمة .2
 3 0.048 2.011 17.30 63.99 مرحلة ما بعد األزمة .3

  0.000 4.510 14.89 67.70 جميع الفقرات 
 الزمات إدارة محاور (: تحليل6جدول ) 
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 المرتبللة فللي جللاء" مرحلللة األزمللة" الثللاني المحللور ن  أ   النتللائج نتبللي   الجللدول خللالل مللن
 أن يعنللي وهللذا%( 69.74) النسللبي الللوزن بلللغ ِإذ المجللال؛ هللذا محللاور ترتيللب فللي األولللى

ويفسةةر كبيللرة،  بدرجللة موافقللة كانللت المحللور هللذا علللى الدراسللة فللي مشللاركينال اسللتجابات
ذلللللك إللللى عللللدم اةلللالع مع للللم المشلللاركين فللللي الدراسلللة علللللى تفاصللليل الخةللللة الباحثةةةان 

 زمة.الموضوعة خالل مرحلة ما قبل األ  
 محللاور ترتيللب ملناألزمللة"  ملا بعللد "مرحلللة الثاللث المحللور األخيللر الترتيلب فللي جلاء
 فللللي المشللللاركين اسللللتجابات أن يعنللللي وهللللذا%( 63.99) النسللللبي الللللوزن بلللللغ ِإذ المجللللال،
شلعور إللى  ذللك الباحثةان ويعةزو متوسلةة، بدرجلة موافقلة كانلت المحلور هلذا على الدراسة

المشللاركين فللي هللذه الدراسللة إلللى عللدم الرجللوع لحالللة االسللتقرار مللا قبللل األزمللة فيمللا يخللص 
إدارة الشلبكة ال تقلوم بمكافل ة أعضلاء فريلق  ن  ا أ  توفير اإلمكانيات الالزمة لسلير العملل، كمل

 زمة المالية.ا لأل  زمة ن ر  األ  
 وهلذا%( 67.70" )إدارة األزملات" لمجلال النسبي الوزن ن  أ   النتائج نوبشكل عام تبي  

 متوسلةة، بدرجلة موافقلة كانت المجال هذا على الدراسة في المشاركين استجابات أن يعني
شللعور المشللاركين فللي هللذه الدراسللة بعللدم االسللتقرار نتيجللة لتللدني إلللى  ذلللك الباحثةةان ويعةةزو

علللدم مالئملللة بيئلللة العملللل الداخليلللة  فضللال  علللنالرواتللب النلللاتج علللن األزملللة الماليلللة الحاليلللة 
لةبيعة األعمال الخاصة ببعل مؤسسلات ودوائلر الشلبكة نتيجلة تعلرل مؤسسلات الشلبكة 

هلللذه النسلللبة إيلللر كافيلللة إلدارة  ن  أ   ثةةةانويةةةرأ الباحللقصلللف المتكلللرر ملللن قبلللل االحلللتالل 
 األزمات في بيئة مليئة بالمخاةر واألزمات كالبيئة الفلسةينية.

فقللد اتفقللت نتللائج هللذه الدراسللة حللول  ومةةن حيةةث اتفةةاق واخةةتالف الدراسةةات السةةابقة
(، 2017اسلللتجابات المشلللاركين فيملللا يخلللص مجلللال إدارة األزملللات ملللع دراسلللة الجعبلللري )

كانللت موافقللة بدرجللة متوسللةة، بينمللا  ِإذ( 2012؛ والةيةللي؛ وعاشللور )ودراسللة أبللو سللمرة
اسللللللتجابة  ن  ( أ  2019(، ودراسللللللة فللللللارس وآخللللللرون )2016بينللللللت دراسللللللة عبللللللد المجيللللللد )

 المشاركين على هذا المجال كانت موافقة بدرجة كبيرة.
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 ثانياا: اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج:
( بةةين متوسةةطات α≤0.05عنةةد مسةةتوأ داللةةة ) ةإإحصةةائي  توجةةد فةةروق ذات دالةةة 

إدارة الزمةةات بشةةبكة القصةةى اإلعالميةةة تعةةزأ درجةةات تقةةدير أفةةراد عينةةة الدراسةةة لواقةةع 
 لمتمير العمر.

 حادي التبايناختبار تحليل أ   استعمالوالختبار هذه الفرضية تم 

الوسط  العدد العمر 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  Fقيمة  المعيار 

 حصائي ةاإلإ 

مرحلة ما قبل 
 الزمة

 17.88 69.28 51 سنة ف قل 40

0.004 0.996 
 50إلى  41من 

 14.84 69.52 21 سنة

 9.43 70.00 4 سنة 50أكثر من 
 16.60 69.39 76 المجموع

 مرحلة الزمة

 15.68 68.50 51 سنة ف قل 40

0.737 0.482 
 50إلى  41من 

 سنة
21 71.43 12.93 

 15.63 76.67 4 سنة 50أكثر من 
 14.92 69.74 76 المجموع

مرحلة ما بعد 
 الزمة

 17.69 61.96 51 سنة ف قل 40

1.073 0.347 
 50إلى  41من 

 سنة
21 68.25 16.01 

 18.53 67.50 4 سنة 50أكثر من 
 17.30 63.99 76 المجموع

 إدارة الزمات

 15.55 66.58 51 سنة ف قل 40

0.457 0.635 
 50إلى  41من 

 13.63 69.74 21 سنة

 14.33 71.39 4 سنة 50أكثر من 
 14.89 67.70 76 المجموع
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 للعمرتبعاا  إدارة الزماتن حول يرات المبحوثآمتوسطات بين  حصائي ة(: الفروق اإلإ 7جدول )
لمتوسللة اسللتجابات  ِإحصلائي ةوجللد فلروق ذات داللللة تل ال يوضل  أن لل الجلدول السللابق

كانللت  ِإذ ؛إدارة األزمللات بشللبكة األقصللى اإلعالميللة تعللزى لمتغيللر العمللر المبحللوثين حللول
 (.α≥0.05)وهي  0.635 حصائي ةوقيمة الداللة اإلِ  F  =0.456قيمة اختبار 

ذلك إلى أن الن لرة إللى إدارة األزملات فلي شلبكة األقصلى اإلعالميلة  انيعزو الباحث
ن لام التعيلين فلي هلذه  ن  المناصلب اإلداريلة ال تتل ثر بالفئلة العمريلة أل  من قبل من يشلغلون 

 المناصب ليس لل عالقة بالعمر بل بالخبرة والكفاءة.
( بةةين متوسةةطات α≤0.05عنةةد مسةةتوأ داللةةة ) إإحصةةائي ةتوجةةد فةةروق ذات دالةةة 

يةةة تعةةزأ زمةةات بشةةبكة القصةةى اإلعالمإدارة الأ درجةةات تقةةدير أفةةراد عينةةة الدراسةةة لواقةةع 
 .المسمى الوظيفيلمتمير 

 اختبار تحليل أحادي التباين. استعمالوالختبار هذه الفرضية تم 

الوسط  العدد المسمى الوظيفي 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  Fقيمة  المعيار 

 حصائي ةاإلإ 

مرحلة ما قبل 
 الزمة

 3.33 78.33 4 عضو مجلس إدارة

1.117 0.359 

 9.43 80.00 2 مدير عام
 15.37 64.05 14 مدير دائرة
 16.72 69.92 43 رئيس قسم
 17.77 63.75 8 رئيس شعبة
 22.29 77.33 5 مشرف
 16.60 69.39 76 المجموع

 مرحلة الزمة

 10.67 74.17 4 عضو مجلس إدارة

1.056 0.392 
 9.43 76.67 2 مدير عام
 15.26 62.62 14 مدير دائرة

 14.58 70.70 43 س قسمرئي
 12.96 68.75 8 رئيس شعبة
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 22.24 76.67 5 مشرف
 14.92 69.74 76 المجموع

مرحلة ما بعد 
 الزمة

 10.00 71.67 4 عضو مجلس إدارة

1.490 0.204 

 7.07 65.00 2 مدير عام
 15.07 57.14 14 مدير دائرة
 17.95 66.05 43 رئيس قسم
 19.02 55.00 8 بةرئيس شع
 15.09 73.33 5 مشرف
 17.30 63.99 76 المجموع

 إدارة الزمات

 7.56 74.72 4 عضو مجلس إدارة

1.343 0.256 

 3.93 73.89 2 مدير عام
 13.47 61.27 14 مدير دائرة
 15.21 68.89 43 رئيس قسم
 15.01 62.50 8 رئيس شعبة
 18.26 75.78 5 مشرف
 14.89 67.70 76 المجموع

تبعاا  إدارة الزماتحول  نيرات المبحوثآمتوسطات بين  حصائي ة(: الفروق اإلإ 8جدول )
 للمسمى الوظيفي

لمتوسللة اسللتجابات  ِإحصلائي ةوجللد فلروق ذات داللللة تالسللابق يوضل  أنللل ال الجلدول 
كانلت  ِإذللمسلمى اللو يفي المبحوثين حول إدارة األزمات بشبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى 

 (.α≥0.05)وهي  0.256 حصائي ةوقيمة الداللة اإلِ  F  =1.343قيمة اختبار 
ذللللك إللللى أن مع لللم ملللن يشلللغلون المناصلللب اإلداريلللة فلللي شللللبكة  انيعةةةزو الباحثةةة

األقصلللى اإلعالميلللة لهلللم مهملللة فلللي إدارة األزملللات تتناسلللب ملللع ةبيعلللة عملهلللم ومسلللماهم 
 ك فرق في ن رتهم إلى إدارة األزمات تعزى لمسماهم الو يفي.لذا فلن يكون هنا ؛الو يفي
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( بةةين متوسةةطات α≤0.05عنةةد مسةةتوأ داللةةة ) إإحصةةائي ةتوجةةد فةةروق ذات دالةةة 
إدارة الزمةةات بشةةبكة القصةةى اإلعالميةةة تعةةزأ درجةةات تقةةدير أفةةراد عينةةة الدراسةةة لواقةةع 

   المؤهل العلمي
 .تحليل أحادي التبايناختبار  استعمالوالختبار هذه الفرضية تم 

 العدد المؤهل العلمي 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Fقيمة  المعيار 

الداللة 
 حصائي ةاإلإ 

مرحلة ما قبل 
 الزمة

 16.18 63.18 22 دراسات عليا
2.522 

 
0.087 

 
 16.61 71.19 45 بكالوريوس
 14.53 75.56 9 دبلوم ف قل
 16.60 69.39 76 المجموع

 الزمةمرحلة 

 13.09 64.09 22 دراسات عليا
2.315 

 
0.106 

 
 15.99 71.85 45 بكالوريوس
 10.33 72.96 9 دبلوم ف قل
 14.92 69.74 76 المجموع

مرحلة ما بعد 
 الزمة

 14.45 56.21 22 دراسات عليا
3.387 

 
0.039 

 
 18.22 66.81 45 بكالوريوس
 13.94 68.89 9 دبلوم ف قل

 17.30 63.99 76 لمجموعا

 إدارة الزمات

 12.96 61.16 22 دراسات عليا
3.284 

 
0.043 

 
 15.48 69.95 45 بكالوريوس
 12.21 72.47 9 دبلوم ف قل
 14.89 67.70 76 المجموع

تبعاا  إدارة الزماتحول  نيرات المبحوثآمتوسطات بين  حصائي ة(: الفروق اإلإ 9جدول )
 علميللمؤهل ال

للل لمتوسلللة اسلللتجابات  ِإحصلللائي ةوجلللد فلللروق ذات دالللللة تل ن للل  أ  الجلللدول السلللابق يوض 
كانللت  ِإذالمبحللوثين حللول إدارة األزمللات بشللبكة األقصللى اإلعالميللة تعللزى للمؤهللل العلمللي 
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كانلت  ِإذ(، α≤0.05)وهلي  0.043 حصلائي ةوقيملة الدالللة اإلِ  F  =3.284قيملة اختبلار 
 %.72.47هادة الدبلوم ف قل بوسة حسابي الفروق لصال  حملة ش
حمللة شلهادة اللدبلوم ربملا تنقصلهم المعرفلة الكامللة علن  ذللك إللى أن  يعزو الباحثان 

فكانت ن رتهم إلى مراحل إدارة األزمات ن رة اجتهادية إير مبنيلة عللى  علم إدارة األزمات
 أسس علمية.

( بةين متوسةةطات α≤0.05عنةد مسةةتوأ داللةة ) إإحصةائي ةتوجةد فةروق ذات دالةةة 
إدارة الزمةةات بشةةبكة القصةةى اإلعالميةةة تعةةزأ درجةةات تقةةدير أفةةراد عينةةة الدراسةةة لواقةةع 

   سنوات الخبرة
 .اختبار تحليل أحادي التباين استعمالوالختبار هذه الفرضية تم 

الوسط  العدد عدد سنوات الخبرة 
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  Fقيمة  المعيار 

 حصائي ةاإلإ 

 مرحلة ما قبل الزمة

 15.91 78.46 13 سنوات 10إلى  5من 
2.638 

 
0.078 

 
 18.48 66.59 41 سنة 15إلى  11من 

 11.08 69.24 22 سنة 15أكثر من 
 16.60 69.39 76 المجموع

 مرحلة الزمة

 17.30 74.62 13 سنوات 10إلى  5من 
1.663 

 
0.197 

 
 15.09 66.99 41 سنة 15إلى  11من 

 12.50 71.97 22 سنة 15أكثر من 
 14.92 69.74 76 المجموع

 مرحلة ما بعد الزمة

 18.86 72.56 13 سنوات 10إلى  5من 
2.625 

 
0.079 

 
 18.07 60.49 41 سنة 15إلى  11من 

 13.12 65.45 22 سنة 15أكثر من 
 17.30 63.99 76 المجموع

 إدارة الزمات

 16.24 75.21 13 سنوات 10إلى  5من 
2.678 

 
0.075 

 
 15.68 64.69 41 سنة 15إلى  11من 

 10.91 68.89 22 سنة 15أكثر من 
 14.89 67.70 76 المجموع
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 إدارة الزماتن حول يرات المبحوثآمتوسطات بين  حصائي ة(: الفروق اإلإ 10جدول )
 تبعاا لعدد سنوات الخبرة

لمتوسللة اسللتجابات  ِإحصلائي ةوجللد فلروق ذات داللللة تل ال ن للالجلدول السللابق يوضل  أ  
المبحوثين حول إدارة األزمات بشبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى لمتغيلر علدد سلنوات الخبلرة 

 (.α≥0.05)وهي  0.075 حصائي ةوقيمة الداللة اإلِ  F  =2.678كانت قيمة اختبار  ِإذ
اصللللب اإلداريللللة بشللللبكة األقصللللى مللللن يشللللغلون المن ن  ذلللللك إلللللى أ  يفسةةةةر الباحثةةةةان 

سللنوات هللم النسللبة األقللل مللن بللين المبحللوثين ولكللن  10اإلعالميللة ولللم تتجللاوز خبللرتهم الللل 
للرإللم ذلللك فقللد عايشللوا أصللحاب الخبللرة األكبللر مِ  فضللال  وا بتجللارب ومخللاةر عديللدة، ن مللر  م 

 أن ساحة قةاع إزة هي ساحة أزمات مستمرة ومتنوعة. عن
 النتائج والتوصيات:

: نتائج الدراسة:أو   الا
 النتائج المتعلقة )بإدارة الزمات(: .1

المشللاركين فللي الدراسللة علللى ود موافقللة بدرجللة )متوسللةة( مللن أ هللرت النتللائج وجلل -
توفر إدارة األزمات بمراحلها اللثالث للدى إدارة شلبكة األقصلى اإلعالميلة ملن خلالل 

 (.%67.70زمات ككل على وزن نسبي )حصول مجال إدارة األ  
نتللائج الدراسللة اهتمللام إدارة شللبكة األقصللى اإلعالميللة بمرحلللة األزمللة بدرجللة  أشللارت -

)كبيرة( وقد حصل هذ المحور على المرتبة األولى في ترتيلب محلاور إدارة األزملات 
 (.%69.74بوزن نسبي )

إدارة شلللبكة األقصلللى اإلعالميلللة بمرحللللة ملللا بعلللد  عنايلللةذلك إللللى وأشلللارت النتلللائج كللل -
( وقلللد حصلللل هلللذا المحللور عللللى المرتبلللة األخيلللرة ملللن بلللين األزمللة بدرجلللة )متوسلللةة

 (.%63.99محاور إدارة األزمات بوزن نسبي )
إدارة شللبكة األقصللى اإلعالميللة بمرحلللة مللا قبللل األزمللة  عنايللةوأشللارت النتللائج إلللى  -

 (.%69.39بدرجة )كبيرة( وقد حصل هذا المحور على وزن نسبي )
 النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات: .2
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لمتوسلللللة اسلللللتجابات  ِإحصلللللائي ةوجلللللد فلللللروق ذات دالللللللة تل ال ن لللللحت النتلللللائج أ  أوضللللل -
 المبحوثين بشبكة األقصى اإلعالمية حول مراحل إدارة األزمات معا  تعزى لمتغير العمر.

لمتوسلللة اسلللتجابات المبحلللوثين  ِإحصلللائي ةوجلللود فلللروق ذات داللللة  مبينللت النتلللائج علللد -
 إدارة األزمات معا  تعزى لمتغير المسمى الو يفي.بشبكة األقصى اإلعالمية حول مراحل 

لمتوسلللة اسلللتجابات  ِإحصلللائي ةأ هلللرت نتلللائج الدراسلللة علللن وجلللود فلللروق ذات دالللللة  -
المبحللوثين بشللبكة األقصللى اإلعالميللة حللول مرحلللة مللا بعللد األزمللة تعللزى لمتغيللر المؤهلللل 

ل ن لرت نتلائج الدراسلة أ  بينملا أ هل كانت الفروق لصال  حملة شلهادة اللدبلوم ف قلل، ِإذالعلمي 
لمتوسلللللة اسلللللتجابات المبحلللللوثين بشلللللبكة األقصلللللى  ِإحصلللللائي ةوجلللللد فلللللروق ذات دالللللللة تال 

 اإلعالمية حول باقي مراحل إدارة األزمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
لمتوسلة اسلتجابات المبحلوثين  ِإحصلائي ةوجلد فلروق ذات دالللة تكشفت النتلائج أنلل ال  -

عالميلللة حلللول مراحلللل إدارة األزملللات معلللا  تعلللزى لمتغيلللر علللدد سلللنوات بشلللبكة األقصلللى اإل
 الخبرة.

 ثانياا: توصيات الدراسة:
دارة األزمات، بحيث تكون مبنية عللى نتلائج  - زيادة الدورات التدريبية في مجال رصد وا 

 األزمات السابقة.
دارة شللبكة األقصللل ضللرورة عنايللة - ى إدارات المؤسسلللات اإلعالميللة الفلسللةينية عاملللة وا 

اإلعالميللة خاصللة إلجللراء بحللوث ودراسللات لتحليللل البيئللة الداخليللة والبيئللة الخارجيللة لرصللد 
 مؤشرات حدوث األزمات، وكذلك إجراء بحوث بعد األزمة لمعرفة أسبابها والتعلم منها.

ضللرورة اسللتفادة إدارة شللبكة األقصللى اإلعالميللة مللن التجللارب والخبللرات الخارجيللة فللي  -
ت وذلللك مللن خللالل االسللتعانة بخبللراء خللارجيين يمتلكللون الخبللرة مجللال التعامللل مللع األزمللا

 العلمية والعملية.
 تقللديم الحللوافز والمكافللوت فللي وقتهللا وعللدم ت خيرهللا علللى النحللو الللذي يقلللل مللن ت ثيرهللا -

 وخاصة لفريق إدارة األزمة. 
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Abstract 

        This study aims to know the reality of crisis management in the 

Al-Aqsa Media Network and to identify how Al-Aqsa Media 

Network manages its crises in its three stages (pre-crisis phase, 

stage during crisis, and post-crisis stage). The researcher used the 

descriptive analytical approach and used the Complete Census to 

collect data from the perspectives of the holders of management 

positions in Al-Aqsa Media Network including the following 

positions of Board Member, Director General, Director of the 

Department, Head of section, Head of division, and Supervisor, 

whose total number is (81). To achieve the objectives of the study, a 

questionnaire was designed as a tool for study. (76) responses were 

retrieved, whereas the recovery rate was (93%). The SPSS program 

was used to process the data and to test hypotheses. 

      The results of the study showed a group of results. The most 

important results were; the Crisis Management in Al-Aqsa Media 

Network has obtained a medium degree. The performance of Al 

Aqsa Media Network during the crisis phase is better than its 

performance during the post-crisis phase. Therefore, the researchers 

recommend that adopting the scientific method in crisis 

management through conducting research and studies and using 

experts and holding training courses in this field. 

   Key words : Gaza strip , crisis management, Media organizations. 
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