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ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
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. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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ً
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َ ْ
جني دراسة في مفهومها ،وصورها
ظاهرة الحمل على املعنى عند ابن ِ

تمام حمد عيد املنيزل
ُ
ُ
َ
ِإيحاء املقاطع الصوتية في الهمزية النبوية ألحمد شوقي لوحة أصول الدين وأسس الدولة
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ً
عبيدة لقمان اإلمام و فيصل مرعي الطائي
نموذجا
الراشدة أ
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ْ
ْ
الن ْق ُد التن ِظير ُّي َوالتطب ِ ُّ َ ْ
الد ِين الن َو ِاج ِي (ت859هـ) تأ ِصيل اس ِتقرا ِئي ِل ِكت ِاب ِه
س ِ
ِ
يقي ِعند شم ِ
ِ
ْ َ ْ
َُ
َ
َ
طـه غالب عبد الرحيم طـه
"مق ِد َمة ِفي ِصناع ِة النظ ِم والنث ِر
ً
مفهوم اإلقناع ً
قديما وحديثا
ِ
عباس حسين السبعاوي و آن تحسين الجلبي
يرة ابن آدم البالكي (ت1237هـ) وكتابه ( :مصباح الخافية في شرح نظم الكافية) مع
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دنيا محمد طاهر و صباح حسين محمد
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واقع إِدارة األَزمات يف املؤسَّسات اإلعالميَّة الفلسطينيَّة بقطَّاع غزَّة
"شبكة األَقصى اإلِعالميَّة منوذجًا"


أَمحد إِبراهيم محَّاد  و حسام أَمحد أَبو حجَّاج

تأريخ القبول2022/5/7 :

تأريخ التقديم2022/3/19 :
المستخلص:

تهدف الدراسة إلى معرفة واقع إدارة األزمات بشبكة األقصى اإلعالمية والى التعرف

على كيفية إدارة شبكة األقصى اإلعالمية ألزماتها بمراحلها الثالث( :مرحلة ما قبل
األزمة ،مرحلة أثناء األزمة ،ومرحلة ما بعد األزمة) .وقد اعتمد الباحثان على المنهج

الوصف ي التحليلي إلجراء الدراسة ،واستعمل أسلوب الحصر الشامل لجمع البيانات من
أصحاب المراكز اإلدارية بشبكة األقصى اإلعالمية (عضو مجلس إدارة ،مدير عام ،مدير
دائرة ،رئيس قسم ،رئيس شعبة ،ومشرف) والبالغ عددهم ( ،)81ولتحقيق أهداف الدراسة

استعمل الباحثان االستبانة أداة لجمع البيانات ،وقد تم استرجاع ( )76استبانة ،أي أن
نسبة االسترداد بلغت ( ،)%93وقد تم استعمال برنامج ( (SPSSلتحليل البيانات.
وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 .1حصل للل مجل للال تةبيل للق إدارة األزمل للات فل للي شل للبكة األقصل للى اإلعالميل للة علل للى درجل للة
متوسةة ،أداء شبكة األقصى اإلعالمية خالل مرحلة األزمة أفضلل ملن أدائهلا خلالل
مرحلة ما بعد األزمة.

وقد خرج الباحثان بمجموعة من التوصيات كان من أبرزها:

 .1اعتمل للاد المل للنهج العلمل للي فل للي إدارة األزمل للات مل للن خل للالل إج ل لراء البحل للوث والد ارسل للات
واالستعانة بالخبراء وعقد الدورات التدريبية في هذا المجال.

كلمات مفتاحية( :األزمات ،شبكة األقصى االعالمية ،المؤسسات اإلعالمية).

 أُستاذ مساعد/قسم العالقات العامة/کلية االعالم /جامعة الأقصى غزة/فلسطين.
 شرکة الرباط ل إ
لعالم غزة /فلسطين .
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المقدمة:

يعتمللد بقللاء أي من مللة مهمللا كللان عنايتهللا علللى ةريقللة مواجهتهللا لالزمللات التللي قللد

تعتللرل لهللا نتيجللة التغيللر الللدائم فللي البيئللة المحيةللة بهللا لللذا ف ل ن فرصللة المن مللات علللى
الحيللاة واالسللتم اررية تصللير أكبللر مللن إيرهللا إذا اسللتةاعت اختيللار االسللت ارتيجية المالئمللة
لمواجهة هذه األزمات بما يضمن زوال األزمة أو التخفيف من حدتها وذلك يكلون بالتعاملل
مع األزمة قبل حدوثها وتعا مها.
ولقللد سللببت األوضللاع الحاليللة السللائدة فللي قةللاع إ لزة إلللى تسللارع حللدوث األزمللات

وازديادها في جميع المن مات بمختلف أنواعها؛ إِذ باتت الوسائل التقليدية في مواجهلة هلذه

ةرئ ل لق حديثل للة ضل للمن إدارة
األزمل للات ال تجل للدي نفعل للا ،لل للذلك وجل للب علل للى المن مل للة إيجل للاد ا
متخصصة وهي إدارة األزمات.

ولم تكلن المؤسسلات الفلسلةينية بعيلدة علن األزملات الخارجيلة والداخليلة التلي تسلبب
تعةيل للل العمل للل فيهل للا ِمم ل لا يسل للتوجب رص الصل للفوف وادراك أهميل للة إدارة األزمل للات وكيفيل للة
التعامل معها ،وذلك من أجل المحاف ة عللى مسليرة المؤسسلات الفلسلةينية وحمايلة اللوةن

وتخفيف آثار تلك األزمات(.)1

ويرى المري أن علم إدارة األزمات هلو العللم اللذي يهلتم باسلتعمال األسلاليب العلميلة

عنلد معالجتللل للمخللاةر واألحللداث ،وذلللك للحيلوللة دون وقللوع الخسللائر أو الحللد منهللا بل كبر
لر عللى اسلتقرار المن ملة يكلون
قدر ممكن ،كما يشير أن مواجهة األزمات التلي تشلكل خة ا

بدراسة البيئتين الداخلية والخارجية فضال عن التنبلؤ باألزملات قبلل وقوعهلا وفقلا للمعلوملات
المتوفرة ،واستعمال جميع ةاقات المن مة لمواجهتها(.)2

( )1إسللليم ،وسللام صللبحي مصللبا  .سللمات إدارة األزمللات فللي المؤسسللات الحكوميللة الفلسللةينية :د ارسللة

ميدانيللة علللى و ازرة الماليللة فللي إ لزة( .رسللالة ماجيسللتير إيللر منشللورة) .إ لزة :الجامعللة اإلسللالمية.2007 ،

ص.3

( )2المللري ،حمللد محمللد .التخةللية االسللتراتيجي ودوره فللي إدارة األزمللات :د ارسللة حالللة عينللة مللن البنللوك
التجارية القةرية( .رسالة دكتوراه) .السودان :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .2014 ،ص.73
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وعليل تسعى هذه الدراسة اللى معرفلة واقلع إدارة األزملات بشلبكة األقصلى اإلعالميلة
والى التعرف على كيفية إدارة شبكة األقصى اإلعالميلة ألزماتهلا بمراحلهلا اللثالث( :مرحللة
ما قبل األزمة ،مرحلة أثناء األزمة ،ومرحلة ما بعد األزمة).

مشكلة الدراسة:

لر لكثل لرة األح للداث المتالحق للة
للمؤسس للات اإلعالمي للة ف للي فلس للةين أهمي للة كبيل لرة ن ل ا

والمتسارعة عللى السلاحة الفلسلةينية وبالتلالي فهلي ليسلت بمنل ى علن األزملات سلواء كانلت

أزمات فنية أو تن يمية أو إيرها.

ويشللير إسللليم إلللى أن األزمللات تبللدأ صللغيرة وعللدم المقللدرة علللى مواجهتهللا بللالةرق

الصللحيحة يللؤدي إلللى ع مهللا وتفاقمهللا وبالتللالي يه لدد قللدرتها علللى المنافسللة وكللذلك علللى

بقاءها واستم ارريتها ويكون مصيرها االنهيار(.)1

إن السلبب اللرئيس وراء فشلل بعللل المن ملات فللي مواجهلة األزمللات التلي تعرضللت

لهللا هللو عللدم اسللتعمال سلليناريوهات إدارة األزمللات فللي مواجهللة هللذه األزمللات والتصللدي لهللا
مؤخر العناية بحقل إدارة األزمات(.)2
ا
والقضاء عليها وعلى آثارها ،لذا فقد زاد

ِ
الباحثين على مجموعة من الدراسات المتعلقة بموضلوع الد ارسلة
ومن خالل اةالع

وةبيعة عملهما في مجال ِ
اإلعالم تمكنا من الوقوف على عدد ملن المشلكالت التلي تعلاني
منها هذه المؤسسات وتتمثل أبرز هذه المشكالت فيما يخص موضوع الدراسة ما ي تي:

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

( )1إسليم ،وسام صبحي مصبا  .مصدر سابق .ص.2

( )2أبو فارة ،يوسف أحملد .إدارة األزملات فلي المؤسسلات العاملة والخاصلة .عملان :دار اليلازوري العلميلة
للنشر والتوزيع .2020 ،ص.36

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

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

.https://www.alaraby.co.uk
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 -2الهجل لرة العكس للية للك للادر نتيج للة ع للدم ق للدرة المؤسس للة عل للى اإليف للاء بالتزاماته للا المالي للة
تجاههم أو ألسباب شخصية أو فنية فالرواتب شحيحة والصلراعات الحزبيلة كثيلرة ِمملا
يشل للكل أزمل للة فل للي إعةل للاء محتل للوى جيل للد ،إِذ بينل للت د ارسل للة فوجل للو أن ( )%11.2مل للن
المبحوثين يفكرون في الهجرة الدائمة بينما ( )%36.2منهم يفكر بالهجرة المؤقتة(.)1

 -3انتهاكللات ق لوات االحللتالل المتكللررة بحللق الصللحفيين والوسللائل اإلعالميللة الفلسللةينية
ِمملا شللكل أزمللة فللي إيصللال الرسللالة اإلعالميللة الخاصللة بهللذه المؤسسللات إِذ بلللغ عللدد
االنتهاكللات خللالل النصللف األول مللن عللام  2020إلللى ( )269انتهللاك حسللب تقريللر
المكت ل للب اإلعالم ل للي الحك ل للومي ف ل للي قة ل للاع إل ل لزة ف ل للي التقري ل للر النص ل للف سل للنوي لع ل للام

.)2(2020

 -4العجللز المللالي الللذي يللؤثر علللى الموازنللات التشللغيلية لهللذه المؤسسللات ال لذي أدى إلللى
عللدم ت لوافر بع للل المتةلبللات األساسللية لبيئ للة العمللل مثللل األجهل لزة واألثللاث ووسللائل
التكنولوجيا الحديثة وعدم مواكبة التةور.
أسئلة الدراسة وفرضياتها:

تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما واقع إدارة األزمات بشبكة األقصى اإلعالمية

 -2كيف تعمل شلبكة األقصلى اإلعالميلة عللى إدارة أزماتهلا بمراحلهلا اللثالث( :مرحللة ملا
قبل األزمة ،مرحلة أثناء األزمة ،ومرحلة ما بعد األزمة)

 -3هللل توجللد فللروق ذات داللللة إِحصللائية عنللد مسللتوى داللللة ( )α≥0.05بللين متوسللةات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقلع إدارة األزملات بشلبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى

للمتغيرات اآلتية( :العمر ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخدمة ،المسمى الو يفي)

( )1فوجلو ،ميسللون .)2012( .اسللتراتيجيات التنميلة البشلرية ودورهللا فلي الحللد مللن هجلرة الكفللاءات العلميللة
في فلسةين :دراسة حالة قةاع إزة( .رسالة ماجستير إيلر منشلورة) ،فلسلةين ،إلزة :الجامعلة اإلسلالمية.

 .2012ص د.

( )2موقللع اللرأي 329 .)2020( .انتهاكللا بحللق الصللحفيين بالنصللف األول مللن العللام .إ لزة :موقللع ال لرأي.

.http://alray.ps/ar/post/215556 ،2020/10/18
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كما وضع الباحثان مجموعة من الفروض التي تحاول هذه الدراسة اختبارها ،وهي:

 -1توجل للد فل للروق ذات دالل للة إِحصل للائية عنل للد مسل للتوى داللل للة ( )α≥0.05بل للين متوسل للةات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع إدارة األزمات بشبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى
لمتغير العمر.

 -2توجل للد فل للروق ذات دالل للة إِحصل للائية عنل للد مسل للتوى داللل للة ( )α≥0.05بل للين متوسل للةات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع إدارة األزمات بشبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى
لمتغير المؤهل العلمي.

 -3توجل للد فل للروق ذات دالل للة إِحصل للائية عنل للد مسل للتوى داللل للة ( )α≥0.05بل للين متوسل للةات
درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع إدارة األزمات بشبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى

لمتغير عدد سنوات الخدمة.

 -4توجد فروق ذات دالة إِحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين متوسلةات درجلات

تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع إدارة األزمات بشلبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى لمتغيلر
المسمى الو يفي.

أهمية الدراسة:
 الهمية النظرية:

ِ
الباحثين التي تتناول موضوع إدارة األزمات في
 -1ندرة الدراسات االعالمية حسب علم
المؤسسات اإلعالمية بشكل عام وفي شبكة األقصى اإلعالمية على وجل
الخصوص.
 -2تضيف هذه الدراسة إلى مكتبات الجامعات دراسة ميدانية متخصصة في مجال إدارة
األزمات.
 الهمية العملية:
 -1قل للد تعل للزز هل للذه الد ارسل للة سل للبل العنايل للة ب ل ل دارة األزمل للات فل للي المن مل للات والمؤسسل للات
الفلس للةينية بش للكل ع للام وف للي ش للبكة األقص للى اإلعالمي للة بش للكل خ للاص ،مم للا ي للنعكس
بشكل إيجابي على ةبيعة إدارة األزمات.

 -2إمكانيللة االسللتعانة بنتللائج الد ارسللة فللي تةللوير األداء اإلداري للمن مللات الصللحفية مللن
خالل رصد واقع إدارة األزمات في المؤسسات اإلعالمية.
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 -3تزويللد المللدراء والمسللؤولين فللي المن مللات اإلعالميللة الفلسللةينية بنتللائج الد ارسللة التللي
تس للاعدهم ف للي ص للياإة ن للام جدي للد يس للعى إل للى تعزي للز وجوده للا واس للتمرارها فللي ت دي للة

رسالتها اإلعالمية.
أهداف الدراسة:

 -1معرفة واقع إدارة األزمات بشبكة األقصى اإلعالمية.
 -2التعرف على كيفيلة إدارة شلبكة األقصلى اإلعالميلة ألزماتهلا بمراحلهلا اللثالث( :مرحللة
ما قبل األزمة ،مرحلة أثناء األزمة ،ومرحلة ما بعد األزمة).

 -3المسل للاهمة فل للي الكشل للف عل للن وجل للود فل للروق ذات دالل للة إِحصل للائية عنل للد مسل للتوى داللل للة
( )α≥0.05ب للين متوس للةات درج للات تق للدير أفل لراد عين للة الد ارس للة لواق للع إدارة األزم للات
بش للبكة األقص للى اإلعالمي للة تع للزى للمتغيل لرات اآلتي للة( :العم للر ،المؤه للل العلم للي ،ع للدد

سنوات الخدمة ،المسمى الو يفي).

 -4التوصل إلى توصيات قد تسهم في حل المشكلة ميدانيا.
منهج الدراسة:

قللام الباحث لان باسللتعمال المللنهج الوصللفي التحليلللي الللذي يحللاول مللن خاللللل وصللف

ال للاهرة موض للوع الد ارس للة ،تحلي للل بياناته للا الت للي تة للر حوله للا والعملي للات الت للي تتض للمنها
واآلثار التي تحدثها.
 -1المصادر الثانوية :لمعالجة اإلةلار الن لري للد ارسلة قلام الباحثلان بلالرجوع إللى الكتلب
والم ارجللع العربيللة واألجنبيللة ذات العالقللة ،والللدوريات والمقللاالت والتقللارير ،واألبحللاث
والد ارسل للات السل للابقة التل للي تناولل للت موضل للوع البحل للث ،والبحل للث والمةالعل للة فل للي مواقل للع

اإلنترنت المختلفة.

 -2المصادر الولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحلث لجل الباحثلان إللي جملع
البيانللات األوليللة مللن خللالل االسللتبانة أداة رئيسللة للبحللث التللي صلممت خصيصللا لهللذا
الغرل.
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أداة الدراسة:

استعمل الباحثان االستبانة أداة للقياس؛ ألنها تعد األداة األفضل للتعلرف عللى واقلع

إدارة األزمللات بشللبكة األقصللى اإلعالميللة مللع العلللم أن لل تللم اسللتعمال البرنللامج اإلحصللائي

للعلوم االجتماعية .SPSS
مجتمع وعينة الدراسة:

ةبقت هذه الدراسة على مجتمع المو فين العاملين في مجاالت الو لائف اإلشلرافية

بشبكة األقصى اإلعالمية في قةاع إزة والبالغ عددهم ( )81مو فلا علملا أن الب ِ
لاحثين قلد

اسللتعمال المس ل الشللامل لمجتمللع الد ارسللة وبللذلك تصللير عينللة الد ارسللة هللي جميللع مفللردات
مجتمل للع الد ارسل للة لتعبئل للة اسل للتمارة البحل للث .وقل للد تل للم اسل للترجاع ( )76اسل للتبانة ،أي أن نسل للبة

االسترداد بلغت (.)%93
الدراسات السابقة:

المحور الول :الدراسات الفلسطينية:
 -1دراسةةة محمةةد فةةار

ومنيةةا السةةقا وهةةاني الفقعةةاو  .أثةةر مكونةةات الحمةةض النةةوو

التنظيمي DNA على إدارة الزمةات :دراسةة ميدانيةة علةى بلديةة خةانيون  .مجلةة
جامعة الزهر .سلسلة العلوم اإلنسانية .ع .2018 ،20
هللدفت الد ارسللة إلللى تحديللد أثللر مكونللات الحمللل النللووي التن يمللي  DNAعلللى

إدارة األزمللات وذلللك مللن خللالل د ارسللة ميدانيللة علللى بلديللة خللانيونس ،والتعللرف علللى أثللر
مكون للات الحم للل الن للووي التن يم للي  DNAب بعاده للا( :حق للوق اتخ للاذ القل لرار ،المحفل لزات،
المعلومات واالتصاالت ،الهيكل التن يمي) على إدارة األزملات فلي بلديلة خلانيونس ،وتمثلل
مجتمع الدراسة من مو في بلدية خانيونس ،واسلتعمل البلاحثون االسلتبانة أداة رئيسلة لجملع

البيان للات إِذ تل للم توزيل للع ( )125اسل للتبانة ،وتل للم اسل للترداد ( )92اسل للتبانة ،واسل للتعملت الد ارسلللة
المنهج الوصفي التحليلي .وقد توصل الباحثون إلةى مجموعةة مةن النتةائج أأبرزهةا :حصلل
مج للال تةبي للق إدارة األزم للات ف للي بلدي للة خ للانيونس عل للى درج للة كبيل لرة ،توج للد عالق للة دالل للة

إحص للائيا ب للين الهيك للل التن يم للي وب للين إدارة األزم للات ،يوج للد تل ل ثير لمك للونين م للن مكون للات
الحمل النووي التن يمي  DNAهي( :المعلوملات واالتصلاالت ،الهيكلل التن يملي) أي :

تؤثر في إدارة األزمات.
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 -2دراسةةة يةةون

إب ةراهيم جعفةةر .أثةةر التخطةةيط االسةةتراتيجي فةةي إدارة الزمةةات :دراسةةة

تطبيقيةةة :المؤسسةةات العامةةة فةةي منطقةةة ض ةواحي القةةد  .مجلةةة جامعةةة القصةةى.
سلسلة العلوم اإلنسانية .مج  ،21ع .2017 ،1

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التخةية االسلتراتيجي فلي التقليلل ملن األزملات

التي يواجها الملو فين فلي المؤسسلات العاملة ،والتعلرف عللى أهميلة التخةلية االسلتراتيجي
وأبعللاده فضللال عللن عناصللر التخةللية االسللتراتيجي الفعللال ،والتعللرف علللى العوامللل التللي
يجب العناية بها من قبل اإلدارة والتي تساعد في التخفيف من آثار األزملات ،وذللك بهلدف
التقليللل م للن المخ للاةر واألزم للات التللي تواج للل المؤسس للات العام للة فللي الض للفة الغربيللة ،وقللد

استعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستعمل االستبانة أسلوبا لجمع البيانلات ،وزعلت
علللى جميللع مجتمللع الد ارسللة مللن مللو في القةللاع العللام فللي منةقللة ضلواحي القللدس؛ إِذ بلللغ

حجم مجتمع الدراسة ( )850مو فا .وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أأبرزهةا:
يس لهم التخةللية االسللتراتيجي فللي المؤسسللات العامللة فللي التقليللل مللن المشللكالت المحتملللة،
وأن قلللة توضلليحل للمللو فين يقلللل مللن فعاليللة إدارة األزمللات ،التخةللية االسللتراتيجي يللوفر
معلومللات تفيللد فللي اتخللاذ الق ل اررات وحللل المشللكالت ،ويزيللد مللن وضللو رؤيللة العللاملين فللي

إدارة األزمات.

 -3دراسة رضوان احميد الجعبر  .إدارة الزمةات فةي جمعيةة الهةالل الحمةر الفلسةطيني
فةةةي الضةةةفة المربيةةةة مةةةن وجهةةةة نظةةةر العةةةاملين فةةةي المناصةةةا اإلشةةةرافية( .رسةةةالة
ماجستير) .فلسطين ،الخليل :جامعة الخليل.2017 .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة األزملات فلي جمعيلة الهلالل األحملر

الفلسلةيني فلي الضللفة الغربيلة مللن وجهلة ن للر العلاملين فللي المناصلب اإلشلرافية فيهلا ،مللن

حيث كيفية إدارتها لألزمات بمراحلهلا المختلفلة( :مرحللة ملا قبلل األزملات ،وأثنلاء األزملات،
وملا بعلد األزملات) ،وتقلديم التصلورات والمقترحلات لتةلوير التعاملل معهلا ،اسلتعمل الباحللث
المل للنهج الوصل للفي التحليلل للي ،واعتمل للد علل للى المقابلل للة والمالح ل للة واالسل للتبانة أدوات لجمل للع

البيانللات ،تمثللل مجتمللع الد ارسللة فللي جميللع العللاملين فللي المناصللب اإلش لرافية فللي الجمعيللة

والبالغ عددهم ( )104إِذ تم توزيع االسلتبانة علليهم وتلم اسلترداد ( )100اسلتبانة ،واسلتعمل
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الباحللث برنللامج  SPSSلتحليللل البيانللات .وقةةد توصةةل الباحةةث إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج

أأبرزهةةا :إِن جمعيللة الهللالل األحمللر الفلسللةيني فللي الضللفة الغربيللة تعمللل علللى إدارة أزماتهللا
بدرج للة متوس للةة ،هنل للاك أس للباب خارجيل للة وأخ للرى داخليل للة تس للبب األزمل للات الت للي تواجههلللا

الجمعية ،وجود مؤشرات لحدوث أزمات مستقبلية ،وذلك من وجهة ن ر المبحوثين.
 -4دراسة محمود أبو سمرة ،ومحمد الطيطي ،وفاتن عاشور .إدارة الزمةات لةدأ أقسةام
التربية الرياضية ودوائرهةا فةي مؤسسةات التعلةيم العةالي الفلسةطينية مةن وجهةة نظةر
طلبتها .مجلة جامعة الزهر .سلسلة العلوم اإلنسانية .مج  ،14ع .2012 ،1

هللدفت الد ارسللة إلللى التعللرف إلللى واقللع إدارة األزمللات لللدى أقسللام التربيللة الرياضللية

ودوائرهللا فللي مؤسسللات التعللليم العللالي الفلسللةينية مللن وجهللة ن للر ةلبتهللا ،تمثللل مجتمللع
الد ارسللة مللن ةلبللة السللنة األولللى والنهائيللة مللن تخصللص التربيللة الرياضللية والبللالغ عللددهم
( ،)639كم للا بل للغ حج للم العين للة ( )329ةال للب وةالب للة ،اس للتعمل الب للاحثون االس للتبانة أداة
رئيس للة لجم للع البيان للات ،وت للم تحلي للل البيان للات م للن خ للالل برن للامج ال للرزم ِ
اإلحص للائية للعل للوم

االجتماعية ( .)SPSSوقد توصل الباحثون إلى مجموعة من النتةائج أأبرزهةا :إن تقلديرات
أفراد عينة الدراسة لواقلع إدارة األزملات للدى أقسلام التربيلة الرياضلية ودوائرهلا فلي مؤسسلات

التعليم العالي الفلسةينية كانت بدرجة متوسةة.

 -5دراسةةةةة سةةةةامي عبةةةةد اه أبةةةةو عزيةةةةز .معوقةةةةات إدارة الزمةةةةات فةةةةي وزارة الصةةةةحة
الفلسةةةطينية فةةةي ظةةةل الحصةةةار :دراسةةةة حالةةةة قطةةةاع غةةةزة( .رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر
منشورة) .غزة ،فلسطين :الجامعة اإلسالمية.2010 ،

هللدفت الد ارسللة إلللى التعللرف إل للى المعوقللات والصللعاب التللي واجهللت و ازرة الصللحة

خلالل إدارتهلا لألزملات فللي قةلاع إلزة فللي لل الحصلار وملدى تل ثير هلذه المعوقلات علللى
جاهزيللة و ازرة الصللحة للتعامللل فللي األزمللات ،والكشللف عللن الثغ لرات ونقللاة الضللعف لللدى

الللو ازرة فللي هللذا المجللال والتعللرف إلللى مللدى ت ل ثير األزمللات التللي عانللت منهللا و ازرة الصللحة
خللالل الحصللار عل للى الخللدمات الصللحية الت للي تقللدمها الللو ازرة .تمث للل مجتمللع الد ارسللة م للن
مدراء الدوائر ورؤسلاء األقسلام العلاملين فلي و ازرة الصلحة فلي قةلاع إلزة .اسلتعمل الباحلث

المنهج الوصفي التحليلي إِذ قام ب عداد استبانة وتوزيعها على ( )%35ملن مجتملع الد ارسلة

إِذ ق للام بتوزي للع ( )320اسل للتبانة ،وت للم اسل للترداد ( )277اس للتبانة صل للالحة ألإل لرال البحل للث
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العلمللي .وقةةد توصةةل الباحةةث إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج أأبرزهةةا :يتللوفر لللدى و ازرة الصللحة
المقوم للات األساس للية الالزم للة إلدارة األزم للات ف للي و ازرة الص للحة ف للي قة للاع إل لزة ف للي للل

الحص للار لك للن ه للذه المقوم للات مت للوفرة بالح للد األدن للى فق للة ،و ازرة الص للحة واجه للت معوق للات

رئيسللة خللالل إدارتهللا لألزمللات فللي قةللاع إ لزة فللي للل الحصللار ،كللان أبرزهللا المعوقللات
التن يمية التي شكلت العائق األكبلر أملام إدارة و ازرة الصلحة لألزملات فلي قةلاع إلزة ،كملا
شكلت المعوقات المادية ثاني عائق.
المحور الثاني :الدراسات العربية:
 -1دراسة عثمةان ريةاض عبةد المجيةد .نظةم المناعةة التنظيميةة وأثرهةا فةي اسةتراتيجيات
إدارة الزمةةات :دراسةةة ميدانيةةة علةةى شةةركات الصةةناعات المذائيةةة الردنيةةة( .رسةةالة
ماجستير) .الردن :جامعة الشرق الوسط.2016 ،

هللدفت ه للذه الدارسللة إل للى بي للان أثللر ن للم المناع للة التن يميللة ف للي اس للتراتيجيات إدارة

األزم للات ف للي ش للركات الص للناعات الغذائي للة األردني للة بوج للود ن للم المعلوم للات االس للتراتيجية
لر وسلليةا ،وتمثللل مجتمللع الد ارسللة فللي مللو في شللركات الصللناعات الغذائيللة األردنيللة
متغيل ا

الللذين يشللغلون المناصللب اآلتيللة( :مللدير عللام ،نائللب مللدير عللام ،خبيللر ،مللدير تنفيللذ ،مللدير
وحدة ،مدير شعبة ،رئيس قسم) ،وقد اسلتعمل الباحلث الملنهج الوصلفي التحليللي واالسلتبانة

أداة رئيس للة له للذه الد ارس للة ،إِذ ت للم توزي للع ( )186اس للتبانة عل للى عين للة الد ارس للة ،وبل للغ ع للدد
االس للتبانات المس للتردة ( )178اس للتبانة وك للان هن للاك ( )6اس للتبانات إي للر ص للالحة للتحلي للل،
اسل للتعمل الباحل للث األسل للاليب ِ
اإلحصل للائية ب سل لللوب تحليل للل المسل للار (Analysis

)Path

واس ل ل ل للتعمل برن ل ل ل للامج ( )SmartPLSالم ل ل ل للدعوم ببرن ل ل ل للامج الرزم ل ل ل للة ِ
اإلحص ل ل ل للائية للعل ل ل ل للوم
االجتماعية( .)SPSSوقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أأبرزهةا :وجلود أثلر ذي

دالل للة إِحص للائية ل للن م المناع للة التن يمي للة ب بعاده للا (ال للتعلم التن يم للي ،ال للذاكرة التن يمي للة،
الحمللل النللووي التن يمللي) علللى اسللتراتيجيات إدارة األزمللات (الوقائيللة والعالجيللة) ،وجللود

أثللر ذي داللللة إِحصللائية لللن م المناعللة التن يميللة علللى اسللتراتيجيات إدارة األزمللات بوجللود
متغير وسيةا.
ا
ن م المعلومات االستراتيجية
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 -2دراسةةةة بيةةةدات سةةةتار لفتةةةة .المناعةةةة التنظيميةةةة ودورهةةةا فةةةي إدارة الزمةةةات :دراسةةةة
تحليلية آلرات عينة من المسؤولين فةي الشةركة العامةة للصةناعات الجلديةة .المةؤتمر
العلمي الدولي السنو الثالةث عشةر لألعمةال إإدارة الزمةات فةي عةالم متميةرإ للفتةرة
( 23-21نيسةةةةان) .كليةةةةةة االقتصةةةةاد والعلةةةةةوم اإلداريةةةةة .عمةةةةةان ،الردن :جامعةةةةةة
الزيتونة.2014 ،

هدفت الدراسة إلى التعرف عللى توجهلات المسلؤولين فلي الشلركة العاملة للصلناعات

الجلديللة العراقيللة عللن المناعللة التن يميللة وادارة األزمللات وبيللان العالقللة والتل ثير بينهمللا علللى
المستوى الكلي وعللى مسلتوى أبعادهلا الةبيعيلة والمكتسلبة وادارة األزملات ،ثلم بيلان أي ملن
هللذه األبعللاد األكثللر تل ثي ار فللي إدارة األزمللات .اسللتعملت الباحثللة االسللتبانة أداة رئيسللة لجمللع

البيانات إِذ تكونت عينة الدراسة من ( )48مسلؤوال ملن أصلل ( .)50وقةد توصةلت الباحثةة
إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج أأبرزهةةا :توجللد عالقللة ارتبللاة قويللة بللين المناعللة التن يميللة وادارة
األزمات ،هناك أثر إيجابي للمناعة التن يمية في إدارة األزمات.

المحور الثالث :الدراسات الجنبية:
1. Basiurkina, N. Crisis Management of Food Enterprises.
Economy of Food Industry. vol. 9, No. 1, 2017.
هللدفت هللذه الد ارسللة إلللى التعللرف علللى أسللباب حللدوث األزمللات التللي تواجللل قةللاع
الصناعات الغذائية في أوكرانيا ،وأثر ذلك على األداء الملالي لشلركات هلذا القةلاع ،اعتملد
الباحللث علللى المللنهج الوثللائقي لتحليللل المؤشلرات الماليللة ألداء الشللركات العاملللة فللي قةللاع
الصناعات الغذائية في أوكرانيا ،خاصة بعلد األزملة الماليلة التلي أصلابتها خلالل (-2014
2016م) .وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أأبرزها :أبلرز األسلباب التلي تلؤدي
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 الد ارسلة إللى التعلرف عللى العقبلات والتحلديات اإلداريلة التلي أثلرت عللى إدارة
أزمة زلزال بام في ايران في العام (2003م) ،من وجهة ن ر متلقلي الخدملة ،قلام البلاحثون

باستعمال المنهج الوثائقي ،إِذ قاموا بمراجعة وتحليلل كافلة الوثلائق التلي تناوللت الزللزال ملن
وجهللة ن للر المسللتفيد مللن الخدمللة ،س لواء كانللت محليللة أم أجنبيللة ،والمكتوبللة خللالل الفت لرة
(2015-2003م) .وقةةد توصةةل البةةاحثون إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج أأبرزهةةا :الللنقص فللي
وجود خةة شاملة إلدارة األزمة بعد حدوثها ،الذي تسلبب فلي زيلادة علدد الضلحايا ،وإيلاب
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 الد ارسللة إلللى نمذجللة العمليللات المحوسللبة لالسللتجابة لألزمللات واقترحللت
أنموذج ل لا متكل للامال لمجموعل للة مل للن الجوانل للب التل للي تسل للاعد فل للي إدارة األزمل للات ،ثل للم تةبيل للق
األنموذج المقتر لمحاكاة االستجابة النتشار وباء اإلنفلون از في ( )3مستشلفيات فلي القلاهرة
ش للمل ( )1000حال للة اس للتجابة عشل لوائية خ للالل ( )50ي للوم .وقةةةد توصةةةل البةةةاحثون إلةةةى
مجموعةةة مةةن النتةةائج أأبرزهةةا :أن عمليللة الللتعلم للنمللوذج بةيئللة ولكنهللا سلريعة فللي التعامللل
مع المواقف إير المرإوب فيها وأن زيادة عدد الحاالت تولد نمو في الن ام.

التعقيا على الدراسات السابقة:
أواال :أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة:

 -1اتفق للت مع للم الد ارس للات الس للابقة م للع الد ارس للة الحالي للة ف للي اس للتعمال الم للنهج الوص للفي
التحليللي علدا د ارسلة ( )Moghadam, Amiresmaili & Aradoei, 2016التلي
اسللتعملت المللنهج الوثللائقي ود ارسللة ( )Basiurkina, 2017التللي اسللتعملت المللنهج
الوثائقي.

 -2الد ارسللات السللابقة اسللتعملت االسللتبانة أداة رئيسللة لجمللع البيانللات وهللي التللي اسللتعملها
الباحثان في هذه الدراسة أداة رئيسة لجمع البيانات.
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ثانيا :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ا

 -1ةبقللت الد ارسللات السللابقة علللى من مللات الصللناعات الغذائيللة والجلديللة وإيرهللا ولكنهللا
ِ
الباحثين  -تةبق على المن مات اإلعالمية.
للمرة األولى  -حسب اةالع

 -2تتمي للز الد ارس للة الحالي للة ف للي اختياره للا لمجتم للع الد ارس للة ،المتمث للل ف للي أعض للاء مجل للس
اإلدارة وم للدراء المؤسس للات وال للدوائر ورؤس للاء األقس للام والش للعب والمش للرفون ف للي ش للبكة
األقصى اإلعالمية.
حدود الدراسة:
 -1الحةةد الموضةةوعي :ستقتصللر الد ارسللة علللى معرفللة واقللع إدارة األزمللات بشللبكة األقصللى
اإلعالمية.
 -2الحةةد البشةةر  :الجهللات اإلداريللة العليللا (أعضللاء مجلللس اإلدارة ،المللديرون العللاملون،
مل للديرو الل للدوائر ،رؤسل للاء األقسل للام ،رؤسل للاء الشل للعب والمشل للرفون) فل للي شل للبكة األقصل للى

اإلعالمية.

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

المصطلحات والتعريفات اإلجرائية لمتميرات الدراسة:
الزمة (:)crisis

أشار نصر إلى أن األزمة هي نقةة تحول في الكيان اإلداري إِملا نحلو األفضلل أو

األسوأ ،تسبب حالة من عدم االستقرار ،وتسلبب تحلول فلي ةريلق سلير العملل ،وتلؤدي إللى

مجموعة نتائج إما مرإوب بها أو إير مرإوب بها(.)1

ائيةا علةى أنهةا حاللة إيلر مرإوبلة تلؤدي إللى حلدوث فوضلى،
ويعرفها الباحثةان إجر ا
ولها آثار على الكيان اإلداري إِما إيجابية أو سلبية ،وتتةلب إدارة سليمة لحلها.

( )1نصر ،إياد عمران .واقع إدارة األزمات وسبل تةويرهلا فلي و ازرة الداخليلة واألملن اللوةني بقةلاع إلزة.
(رسالة ماجستير إير منشورة) .إزة :جامعة األقصى وأكاديمية اإلدارة والسياسة .2014 .ص.9
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إدارة الزمة (:)Crisis management

هي العملية اإلداريلة التلي تعنلي باستشلعار األزملة ود ارسلة البيئلة الداخليلة والخارجيلة

المس للببة له للا ورص للد متغيراته للا ومعالجته للا بكف للاءة وفاعلي للة ومحاول للة منعه للا أو الح للد م للن

أضرارها المنعكسة على المن مة والعاملين فيها والرجوع لألوضاع السابقة الةبيعية ما قبلل
األزمة وذلك ب قل تكلفة ممكنلة وب سلرع وقلت ،وأيضلا د ارسلة أسلباب حلدوث األزملة لضلمان
ع للدم حل للدوثها مسل للتقبال ويكل للون ذلل للك باس للتغالل كافل للة اإلمكانيل للات والم ل لوارد المتاحل لة مادي ل لا

وبشريا(.)1

الةرئلق واإلجلراءات العلميلة التلي تتبعهلا شلبكة
ا
ائيا على أنها:
ويعرفها الباحثان إجر ا
األقصى اإلعالميلة لمنلع وقلوع األزملات أو الحلد ملن آثارهلا وذللك ملن خلالل االسلتفادة ملن
ذاكل لرة المن مل للة ومعرفته للا المكتسل للبة نتيجل للة للتج للارب والخب ل لرات السل للابقة الت للي ملللرت بهلللا،

وبالتالي بناء جهاز مناعي يقي المن مة من أخةار األزمات الحالية والمستقبلية.
اإلطار النظر :
المقدمة:

لر علل للى
ثير مباشل ل ا
نعل لليي اليل للوم فل للي بيئل للة مليئل للة باألزمل للات المختلفل للة التل للي تل للؤثر ت ل ل ا
المن ماتِ ،مما يتوجلب عليهلا مواجهلة تللك األزملات بملا يحلد ملن ت ثيرهلا ودرجلة خةورتهلا
وف للق م للنهج علم للي واداري س للليم ،وم للن خ للالل ه للذا المبح للث س للنتعرل لموض للوع األزم للات

وادارتها وأسبابها ومراحلها وةرق عالجها.
الزمة:
أواال :مفهوم الزمة:

أشار نصر إلى أن األزمة هي نقةة تحول في الكيان اإلداري إِملا نحلو األفضلل أو

األسوأ ،تسبب حالة من عدم االستقرار ،وتسلبب تحلول فلي ةريلق سلير العملل ،وتلؤدي إللى
مجموعة نتائج إما مرإوب بها أو إير مرإوب بها(.)2

( )1مصللةفى ،يوسللف .اإلدارة التربويللة مللداخل جديللدة  ...لعللالم جديللد .ة .1مصللر :دار الفكللر العربللي.

 .2005ص.482

( )2نصر ،إياد عمران .مصدر سابق .ص.9
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أم لا القةاونللة فيعللرف األزمللة علللى أنهللا "موقللف أو حالللة يواجهللا التن لليم تاركللا آثللا ار
إيجابي للة أو س لللبية ،ق للد ت للؤدي لخ للروج التن لليم م للن مج للال المنافس للة ،أو الق للدرة عل للى البق للاء

واالستمرار"(.)1

مللن خللالل مللا سللبق مللن تعريفللات يةةرأ الباحثةةان أن األزمللة هللي حالللة إيللر مرإوبللة

تللؤدي إلللى حللدوث فوضللى ،ولهللا أثللار علللى الكيللان اإلداري إِملا إيجابيللة أو سلللبية ،وتتةلللب
إدارة سليمة لحلها.
ثاني ا :أسباا حدوث الزمات:

الب للد أن تك للون هن للاك أس للباب تق للف وراء ح للدوث األزم للات فم للن ه للذه األس للباب كم للا

شرحتها البةريق ما ي تي(:)2

 -1أسللباب ال يمكللن الللتحكم بهللا وتخللرج عللن إرادة اإلنسللان ومللن الصللعب التنبللؤ بهللا مثللل
الكوارث الةبيعية.

 -2أسباب تعود إلى إياب المعلومات ِمما يؤدي إلى عدم وضو في الرؤية لدى القيادة.
 -3أسباب تعود إلى عدم استعمال األسلوب العلمي في التعامل مع األزمة.
 -4التفرد في اتخاذ القرار والتركيز على وجهة الن ر الرسمية فقة.
 -5محدودية التعلم وانتشار الفقر والجهل واألمرال وندرة الموارد.

 -6الشللائعات :إِذ إِن إحاةللة الحقيقللة بمجموعللة مللن المعلومللات الكاذبللة يعمللل علللى تفجيللر
األزمات.

 -7األخةاء البشرية :وهي من األسباب الرئيسة لحدوث األزمات في الماضي والحاضر.
 -8تعارل المصلال واألهلداف :لكلل دوللة مصللحتها الخاصلة ولكلل شلركة ملا مصلالحها
ولكللل فللرد أيضلا مصلللحتل الخاصللة ،فل ذا تعارضللت هللذه المصللال كللان الللدافع لحللدوث

أزمة.
( )1القةاونللة ،أيمللن سللليمان .إدارة األزمللات فللي الش للركات االسللتخراجية األردنيللة وأثللر بعللل المتغيل لرات
التن يمية الديمغرافية على مستويات الجاهزية من وجهة ن ر العاملين( .رسلالة ماجسلتير) .الكلرك :جامعلة

مؤتة .2005 ،ص.7

( )2البةري للق ،إ للادة .العالق للات العام للة وف للن إدارة األزم للات .الجيل لزة :أةل للس للنش للر واإلنت للاج اإلعالم للي.

 .2017ص.59-57
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 -9ضعف اإلمكانيات التكنولوجية والبشرية والمادية مما يؤدي إلى زيادة الخسائر.

م للن خ للالل األس للباب الس للابقة يسةةةةتنتج الباحثةةةةان أن أس للباب األزم للات إِمل لا أس للباب

خارجيللة( :سياسللية ،اقتصللادية ،اجتماعيللة أو ةبيعيللة) ،وأو أسللباب داخليللة ،مثللل( :ضللعف

القيادة وسوء اتخاذ الق اررات ،وعدم فعالية االتصاالت وقلة التدريب وإيرها من العوامل).
ثالثاا :أنواع الزمات:

هنللاك أن لواع متعللددة مللن األزمللات التللي تتعللرل لهللا المن مللات ،ويجللب معرفللة نللوع

األزملة للوصللول إلللى أفضللل ةريقلة لحلهللا ،وقللد اختلللف البلاحثون فللي تحديللد أنلواع األزمللات

على النحو اآلتي:

قسمها ( )Mitroff, Shrivastava & Udwadiaإلى أربعة أنواع(:)1
 األزمات الفنية االقتصادية بنوعيها( :داخلية ،خارجية).

 األزمات اإلنسانية  /االجتماعية  /التن يمية بنوعيها( :داخلية ،خارجية).
مؤسس للة إدارة األزمل للات ( )ICMأفل للرزت احل للدى عشل للر نوعل للا مل للن أن ل لواع األزمل للات:
(أزمللات عمللل ،أض لرار بيئللة ،تغيللر المسللتهلكين ،أض لرار ماليللة ،ن ازعللات عماليللة ،ك لوارث،
موقف عدائي ،عزل إداري ،سوء اإلدارة ،تفرقة عنصرية ،قسوة روف العمل).

ويرى أبو فارة أنل يمكن تصنيف األزمات من حيث اآلتي(:)2

 -1معةةدل تكرارهةةا( :دوريةةة :تحللدث بشللكل دوري ،تكللون خارجيللة ،يمكللن التنبللؤ بهللا ،يمكللن
إدارة أسل للبابها مثل للل األزمل للات االقتصل للادية  -غيةةةةر دوريةةةةة :عش ل لوائية ومفاجئل للة ،دون

إنذارات مثل األعاصير).

 -2الموضوع( :اجتماعية :اخلتالف العلادات والتقاليلد  -اقتصةادية :الركلود االقتصلادي -
طبيعية :الزالزل والبراكين  -سياسية :االحتالل العسكري -تكنولوجية :قدم األجهزة).

(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.
( )2أبللو فللارة ،يوسللف أحمللد .إدارة األزمللات :مللدخل متكامللل .ة .1عمللان :إث لراء للنشللر والتوزيللع.2009 .
ص.112-103
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 -3ملموسةةية الموضةةوع( :ماديةةة :موضللوعها ململلوس ،يمكللن قيللاس نتائجهللا الماديللة مثللل
أزمة السيولة  -معنوية :موضوعها إير ملموس ،ويصعب قياس نتائجها).
 -4حسةةا االسةةتفادة( :تنمويةةة :تللنج المن مللة فللي مواجهتهللا ،تكسللب المن مللة معللارف
جديدة  -عرضية :تؤدي إلى مخاةر في الكيان اإلداري ،إير مفيدة).
 -5درجة التأثير( :خفيفةة :سلهلة وآثارهلا محلدودة  -عنيفةة :تحتلاج اسلتراتيجيات إلدارتهلا
وآثارها كبيرة).
 -6المتسةةةبا بالزمةةةة( :الطبيعةةةة :خ للارج ع للن إرادة اإلنس للان مث للل الكل لوارث الةبيعي للة -
اإلنسان :مثل النزاعات ،صراعات العمل).
 -7المسةتوأ( :عالميةةة :تلؤثر علللى العلالم ب كمللل (الحللروب)  -إقليميةة :تللؤثر عللى إقللليم
معين (الشرق األوسة مثال)  -محلية :تؤثر على دولة بعينهلا  -تنظيمية :تلؤثر عللى

من مة معينة).

 -8حجةةم الخطةةر( :أزمةةة درجةةة أولةةى :مخللاةر عاليللة قللدرة ضللعيفة علللى السلليةرة  -أزمةةة
درجةة ثانيةةة :مخلاةر عاليللة وقلدرة عاليللة عللى السلليةرة  -أزمةةة درجةة ثالثةةة :مخللاةر
منخفضللة وقللدرة ضللعيفة علللى السلليةرة  -أزمةةة درجةةة رابعةةة :مخللاةر منخفضللة وقللدرة

عالية على السيةرة).

ويتجه الباحثان في ال أر إلى التصنيف األخيلر؛ ألنلل يخلدم أهلداف الد ارسلة وكلذلك

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

تكرارها.
كمللا يةةرأ الباحثةةان أن المؤسسللات اإلعالميللة فللي فلسللةين بشللكل عللام وفللي شللبكة

األقصللى اإلعالميللة بشللكل خللاص جمعللت أزماتهللا بللين العديللد مللن هللذه األنلواع ،فمللن حيللث

الموضللوع م للرت ش للبكة األقصللى اإلعالمي للة ب زم للات اقتصللادية وسياس للية وتكنلوجيللة ،وم للن
حيللث ملموسللية الموضللوع مللرت الشللبكة ب زمللات ماديللة ،ومللن حيللث المتسللبب باألزمللة كللان
اإلنسان بالدرجة األولى ،ومن حيث التل ثير ملرت الشلبكة ب زملات خفيفلة ذات آثلار محلدودة

وأخرى عنيفة مثل األزمة المالية وقصف مقراتها من قوات االحتالل.
ابعا :مناهج تشخيص الزمات:
را
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عنلد التعامللل مللع األزمللة ف نهللا تحتلاج لمللنهج مناسللب لتشخيصللها وفيمللا يل تي منللاهج

عديدة لتشخيص األزمة(:)1

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

باألزمة.
 -2مةةنهج الةةنظم :تبعللا لهللذا المللنهج فل ن األزمللة تتكللون مللن مللدخالت وعمليللات ومخرجللات
وتغذية راجعة.
 -3المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي :يللرى هللذا المللنهج أن لكللل أزمللة خصوصلليتها مللن حيللث
موضوعها وزمانها ومكانها ويتصف هذا المنهج بتقديم دراسة دقيقة عن األزمة.

 -4المنهج البيئي :وفقا لهذا المنهج فل ن األزملة تنشل بسلبب ال لروف البيئيلة الناتجلة علن
عدة عوامل تؤدي إلى ميالد األزمة ،للذلك يلتم تحليلل البيئتلين الخارجيلة والداخليلة التلي

عززت وجود األزمة.
 -5المةنهج المقةةارن لتشةةخيص الزمةةات :يقللارن هلذا المللنهج بلين األزمللات التلي تمللت فللي
الماضي وبين األزمات الحالية في المن مة نفسها مع من مات أخرى.

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

ويةةةرأ الباحثةةةان أن اس للتعمال أي م للن المن للاهج الس للابقة يعتم للد عل للى ةبيعللة األزم للة

نفسها وأسباب حدوثها والعوامل المؤثرة فيها ،كما باإلمكان الجمع بين المناهج.

خامسا :آثار الزمة:
ا
كل من مة على اخلتالف نوعهلا البلد وأن تتعلرل لألزملات ،وهلذه األزملات تختللف
م للن حي للث الق للوة والض للعف تبع للا لكثي للر م للن العوام للل منه للا م للدى اس للتعداد المن م للة ،ت للوفر

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

( )1أبو فارة ،يوسف أحمد .مصدر سابق .ص.135-128
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ويعللد ( )Tekinاألزمللة عبللارة عللن فرصللة( ،)1كمللا يشللير العبادلللة والقةاونللة أن هللذه
الفرصة أن هذه الفرصة تتشكل نتيجة اإلعداد المسبق وتجعل الكيلان اإلداري أكثلر صلالبة
وأشد عودا(.)2

ومن وجهة ن ر معاكسة يرى ( )Vardarlierأن األزمة ممكن أن تشكل حاللة ملن

الل للذعر داخل للل المن مل للة ،وتل للؤدي إلل للى ضل للعف الدافعيل للة عنل للد المل للو فين( ،)3بينمل للا يشل للير
( )Coombsأن لألزمة آثار على سمعة المن مة مما يدفع أصحاب األسهم إللى بيعهلا أو
التصرف فيها(.)4

من خالل وجهات الن لر المختلفلة حلول آثلار األزملة يةرأ الباحثةان أن لألزملة آثلار

إيجابيللة علللى المن مللة وأخللرى سلللبية ترجللع إلللى مللدى اسللتعداد المن مللة لمواجهللة األزمللات
وترجع إلى توفر العوامل التي تساعد على إدارة سليمة لهذه األزمات.
إدارة الزمات:
كللان البللد أن نتعللرف أوال علللى األزمللة وخصائصللها وأنواعهللا ومراحلهللا وآثارهللا
قبل التةرق لكيفية إدارتها.
أوالا :مفهوم إدارة الزمات:

اختلف للت تعريف للات إدارة األزم للات ب للاختالف الكت للاب والب ل ِ
لاحثين وسنس للرد م للن خ للالل

الجدول اآلتي بعل هذه التعريفات:

(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.
( )2العبادلة ،أحمد حمد .معوقلات إدارة األزملات فلي قةلاع الميلاه فلي األردن( .رسلالة ماجسلتير) .الكلرك:
جامعة مؤتة .2003 .ص .26والقةاونة ،أيمن سليمان .مصدر سابق .ص.19

(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

هي عملية إدارة مشكلة ،حالة ،موقف أو حدث يشكل خةر على أهداف
المن مة ومصالحها ،ويتةلب أساليب حديثة إير تقليدية في التعامل
()1

الجعبر

معل ،كما يتةلب السرعة والدقة في اتخاذ الق اررات ،وتوفير مقومات
مادية ومعنوية إلدارة األزمة ،مع أخذ التخةية في االعتبار خةوة
استباقية لمنع حدوث األزمة أو الحد من آثارها السلبية ،وتحويلها إلى
فرصة.

Jindal,
& Laveena
)Aggarwal(2
()3

أبو العال

هي العملية التي تتضمن الةريقة التي تتعامل بها المن مة مع المشاكل
الرئيسة التي تشكل تهديدا لها أو ألصحاب المصلحة فيها.
"أسلوب إداري للتعامل مع األزمات باستعمال أساليب منهجية علمية
سليمة تتمثل في :التخةية والتن يم والتوجيل والمتابعة ،وتشكيل أعضاء
فرق األزمات ،والقيادة ،ون ام االتصال ،ون ام المعلومات والتقويم".
علم مؤسس ِ
كغيره من العلوم على مجموعة من األسس والمبادئ العلمية

()4

الممربي

والمفاهيم الخاصة ،بما يجعلل علما مخالفا في أساليبل وتةبيقاتل عن

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

ِ
الباحثين بالرجوع إلى الدراسات الموضحة في الجدول.
المصدر :من تصميم
جدول ( :)1مفهوم إدارة الزمات
) (1الجعبري ،رضوان احميد .مصدر سابق .ص.15

(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.
) (3أبللو العللال ،ليلللى .مفللاهيم ورؤى فللي اإلدارة والقيللادة التربويللة بللين األصللالة والحداثللة .عمللان :دار يافللا
العلمية .2013 ،ص.160

) (4المغرب للي ،محم للد الف للات محم للود .إدارة األزم للات م للن من للور إداري .ة .1الس للودان :أمان للة البح للوث
والوثيق والنشر ،المعهد العالي لعلوم الزكاة .2012 ،ص.3
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مللن خللالل التعريفللات السللابقة وتماشلليا مللع متةلبللات الد ارسللة يسةةتطيع الباحثةةان أن

الةرئ لق واإلج لراءات العلميللة التللي تتبعهللا شللبكة األقصللى
ا
يعللرف إدارة األزمللات علللى أنهللا:
اإلعالميللة لمنللع وقللوع األزمللات أو الحللد مللن آثارهللا وذلللك مللن خللالل االسللتفادة مللن ذاك لرة
المن مة ومعرفتها المكتسبة نتيجة للتجارب والخبرات السلابقة التلي ملرت بهلا ،وملن ثلم بنلاء

جهاز مناعي يقي المن مة من أخةار األزمات الحالية والمستقبلية.
ثانيا :أُنموذجات إدارة الزمات:

هن للاك ع للدة أنموذج للات تب للين م ارح للل إدارة األزم للات وس لليتم توض لليحها م للن خ للالل الج للدول

التالي:

الُنموذج

الباحث

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

أبو فارة

()1

 مرحلة إدارة األزمة في أثناء األزمة (وضع إرشادات ،تحديلد الملوارد
المتاح للة ،تحدي للد األه للداف ،الس للرعة ،تحدي للد نوعي للة فري للق األزم للة،
توخي الدقة).
 مرحل ل للة إدارة األزم ل للة بع ل للد األزم ل للة (الع ل للالج واإلص ل للال  ،التجدي ل للد،
التةوير ،االرتقاء).

 ما قبل األزمة :اإلنلذار (جملع المعلوملات ،اإلنلذار المبكلر) ،الوقايلة
)Coombs(2

(معرفة مستوى الخةر ،تقليل الخةر) ،االستعداد.
 خالل األزمة :تحديد األزمة ،وضع خةة واستراتيجيات.
 بعد األزمة :استعادة التوازن ،تقويم إدارة األزمة ،تحسين األداء.

مسك

()1

 المرحلللة الوقائيللة (رصللد مؤش لرات األزمللة ،تحليللل مؤش لرات األزمللة،

( )1أبو فارة ،يوسف أحمد .مصدر سابق .ص.242-231

(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).
 المرحلل للة العالجيل للة (تحليل للل األزمل للة ،التخةل للية ،تنفيل للذ برنل للامج إدارة
األزمة ،التقييم).
أبو حجير وأبو
ناصر

()2

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

ِ
الباحثين حسب ما أشارت إليل الدراسات المذكورة في الجدول.
المصدر :من إعداد
جدول ( :)2أُنموذجات إدارة الزمة
من خالل العرل السلابق ألنموذجلات إدارة األزملات يةرأ الباحثةان أن هنلاك تقاربلا

كبير بينها يتمحور حول تقسيمها إلى ثالثة مراحل أساسية ،وهي:
ا

 مرحلة ما قبل الزمة :ويتم فيها الشعور باألزمة واالستعداد لها.
 مرحلة الزمة :وتتم فيها احتواء األزمة.
 مرحلة ما بعد الزمة :وتتم فيها تحديد الخسائر وازالة آثار األزمة فضال عن التعلم.
ثالثا :متطلبات إدارة الزمات:

ذكللر من للاع مجموعللة متةلب للات ضللرورية إلدارة األزم للات وهللي( :التخةللية الفعللال،

ومرونللة الهيكللل التن يمللي ،والقللدرة علللى اتخللاذ الق ل اررات ،والمهللارات القياديللة وفللرق العمللل،

واالتصال ون م المعلومات)(.)3

) (1مسللك ،زينللات موسللى .واقللع إدارة األزمللات فللي مستشللفيات القةللاع العللام العاملللة فللي الضللفة الغربيللة

واس للتراتيجيات التعام للل معه للا م للن وجه للة ن للر الع للاملين( .رس للالة ماجيس للتير) .فلس للةين :جامع للة الخلي للل.

 .2011ص.132-129

) (2أب للو حجي للر ،ة للارق؛ أب للو ناص للر ،حس للن .ال للدور الوس للية للش للفافية المالي للة ف للي العالق للة ب للين الجين للات

التن يميللة وادارة مخللاةر الفسللاد :دارسللة تةبيقيللة علللى الللو ازرات الفلسللةينية مللن وجهللة ن للر العللاملين فللي

دوائ للر الرقاب للة والتفت لليي .إل لزة ،فلس للةين :مؤسس للة االئ للتالف م للن اجل لل الن ازه للة والمس للائلة أم للان.2017 .

ص.17

) (3منللاع ،حللاتم خليللل .واقللع إدارة األزمللات فللي و ازرة النقللل والمواصللالت فللي قةللاع إ لزة مللن وجهللة ن للر العللاملين.
(رسالة ماجستير) .إزة ،فلسةين :أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا .2015 .ص.32
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توس لع أبللو فللارة فللي متةلبللات إدارة األزمللات إِذ قسللمها إلللى أحللد عشللر قسللما رئيسللا
وه للي كم للا يل ل ت ي( :وج للود إرف للة عملي للات ،الق للدرة عل للى التل ل ثير ،ت للوفر االتص للاالت ،ون للام

معلومللات األزمللة ،تللوفر وسللائل النقللل ،وت لوافر القللدرة علللى امتصللاص األزمللات واسللتيعابها،
وتللوفير إمكاني للات وق للدرات الص للدام ،وتف للويل الس لللةة ،والتواج للد ال للدائم ف للي س للاحة أحللداث

األزمة ،وتبسية اإلجراءات ،والتعامل مع األزمة وفق المنهج العلمي اإلداري)(.)1

يشةير الباحثةان هنللا إللى أن متةلبلات إدارة األزملات تختلللف حسلب ةبيعلة المن مللة
واحتياجاتهللا ،ويعتقةةد الباحثةةان أن مللن بللين مللا سللبق مللن متةلبللات هنللاك متةلبللات تخللص
إدارة األزمات فلي المن ملات اإلعالميلة هلي( :التخةلية الفاعلل ،مرونلة الهيكلل التن يملي،
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.
رابع ا :أبعاد إدارة الزمات:

اعتمللد الللدوري والحيللت م ارحللل إدارة األزمللات بوصللفها أبعللادا رئيسللة إلدارة األزمللات،

التللي تمثلللت فللي( :مرحلللة االكتشللاف ،ومرحلللة االسللتعداد ،مرحلللة احت لواء األض لرار ،مرحلللة
استعادة النشاة ،مرحلة التعلم)( ،)2وذلك ما ارتكز عليل السلويدي

()3

فلي د ارسلتل معتملدا فلي

ذلك على أنموذج ( )Mitroff & Peason, 1993إلدارة األزمات.

يرأ الباحثان أن مراحل إدارة األزمات هي أبعاد إدارة األزمات كما رأى ذللك بعلل

البل ِ
لاحثين أمثللال الللدوري والحيللت ( ،)2017التللي تمثلللت فللي هللذه الد ارسللة ب للمرحلة مللا قبللل
األزمة ،ومرحلة األزمة ،ومرحلة ما بعد األزمة.

( )1أبو فارة ،يوسف أحمد .مصدر سابق .ص.165-146
) (2ال للدوري ،جم للال؛ والحي للت ،أحم للد .أث للر خص للائص الري للادي ف للي إدارة األزم للة :د ارس للة اس للتةالعية آلراء عين للة م للن
العاملين في البنك اإلسالمي األردني .مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة .ع  .2017 ،53ص.35
) (3السللويدي ،ثللائر .إدارة األزمللات لللدى رؤسللاء األقسللام العلميللة فللي جامعللة واسللة مللن وجهللة ن للر التدريسللين .مجلللة
كلية التربية .ع  .2014 ،21ص.271
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خامسا :استراتيجيات إدارة الزمات:
تحللدث كثيللر مللن البل ِ
لاحثين فللي موضللوع اسللتراتيجيات إدارة األزمللات إِذ أشللار نصللر

إلللى أن هللا سلسلللة متكاملللة مللن الخة لوات المنهجيللة بهللدف إدارة الموقللف بةريقللة رشلليدة(،)1
وي للرى أب للو ف للارة أن ه للا المنهجي للة المس للتخدمة ف للي التعام للل م للع األزم للة به للدف تجنبه للا وذل للك
بالتخةية لألزمات التي يمكن تجنبها ،والتحضير للحاالت التي يمكن التنبؤ بها(.)2

قس ل للم الجعب ل للري اس ل للتراتيجيات إدارة األزم ل للات إل ل للى اسةةةةةتراتيجيات رد الفعةةةةةل والةةةةةى
االستراتيجيات االستباقية ،وعد استراتيجيات رد الفعل للم تعلد الخيلار المناسلب فلي التعاملل
مللع األزمللات ،بللل يجللب تبنللي خةللة وأسللاليب لتوقللع األزمللة قبللل حللدوثها ِمم لا يسللاعد فللي
التقليل من آثارها(.)3

 كمللا قللام كثيللر مللن البل ِ
لاحثين بتقسلليم اسللتراتيجيات إدارة األزمللات إلللى( :االسللتراتيجيات
التقليدية ،االستراتيجيات الحديثة ،واالستراتيجيات المتكاملة)(.)4

أ -االسةةةتراتيجيات التقليديةةةة ،وتش للمل( :إنك للار األزم للة ،كب للت األزم للة ،بخ للس األزم للة،
تنفيس األزمة ،تشكيل لجنة ،إخماد األزمة ،تفريغ األزمة ،عزل قوى األزمة).

ب -االسةةةتراتيجيات الحديثةةةة ،وتش للمل( :ف للرق العم للل ،االحتي للاةي التعب للوي ،المش للاركة
الديموقراةيللة ،احت لواء األزمللة ،تصللعيد األزمللة ،تفريللغ األزمللة مللن مضللمونها ،تفتيللت
األزمة ،تدمير األزمة ذاتيا ،الوفرة الوهمية ،ركوب األزمة).
ت -االسةةةةةتراتيجية المتكاملةةةةةة ،وتشل للمل( :مرحلل للة االخت ل لراق ،مرحلل للة التمركل للز ،مرحلل للة
التوسيع ،مرحلة االنتشار ،مرحلة التحكم والسيةرة ،مرحلة التوجيل).

( )1نصر ،إياد عمران .مصدر سابق .ص.47

( )2أبو فارة ،يوسف أحمد .مصدر سابق .ص.267

) (3الجعبري ،رضوان احميد .مصدر سابق .ص.58

) (4أحمد ،أشرف السعيد .تكنولوجيا المعلومات وادارة األزمات .القلاهرة .2013 :ص40-39؛ وأبلو فلارة،
يوسل للف أحمل للد .مصل للدر سل للابق .ص289-268؛ والحريل للري ،محمل للد سل للرور بل للن حكمل للت .إدارة األزمل للات

واستراتيجيات القضاء على األزمات االقتصادية والمالية واإلدارية .ة .1عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.

 .2012ص150-143؛ وأبو فارة ،يوسف أحمد .مصدر سابق .ص.299-289

506

آب (2022/8/18م) 1444/هـ

ملحق العدد ()1/89
وقسم عبد المجيد استراتيجيات إدارة األزمات إلى(:)1

أ -اسةةةتراتيجيات وقائيةةةة :وتشللمل( :عجل للة األزمللة ،الللتعلم المس للتمر ،المقارنللة المرجعيللة،
ألعاب التجسس).

ب -اسةتراتيجيات عالجيةةة :يشلير جبلر إلللى إِنهلا الرجلوع بالمن مللة إللى ملا كانللت عليلل مللن
توازن من خالل السرعة والمرونة فلي التحلرك لللتخلص ملن جميلع آثلار األزملة السللبية

والتدميرية ،وذلك باستعمال الخةة الالزمة(.)2

مللن خللالل االسللتعرال السللابق السللتراتيجيات إدارة األزمللات يسةةةتنتج الباحثةةةان أن

اتبل للاع االس ل للتراتيجيات الوقائي ل للة يك ل للون م ل للن خ ل للالل االس ل للتعداد والتجهي ل للز المس ل للبق للخةل للة

والسلليناريوهات لالزمللات المحتملللة ،وبعللد الوقايللة يتللرك مللا تبقللى مللن أض لرار السللتراتيجيات
العالج المبنية على خةة معدة مسبقا بهدف استعادة النشاة الةبيعي للمن مة.
الجانا العملي للدراسة:
أواال :منهجية الدراسة:

مللن أجللل تحقيللق أهللداف الد ارسللة قللام الباحث لان باسللتعمال المللنهج الوصللفي التحليلللي

ال للذي يح للاول م للن خالل للل وص للف ال للاهرة موض للوع الد ارس للة ،تحلي للل بياناته للا والعالق للة ب للين
مكوناتها واآلراء التي تةر حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.
 .1المصادر الثانوية :لمعالجة اإلةلار الن لري للد ارسلة قلام الباحثلان بلالرجوع إللى الكتلب
والم ارجللع العربيللة واألجنبيللة ذات العالقللة ،والللدوريات والمقللاالت والتقللارير ،واألبحللاث

والد ارسل للات السل للاب قة التل للي تناولل للت موضل للوع البحل للث ،والبحل للث والمةالعل للة فل للي مواقل للع
اإلنترنت المختلفة.
 .2المصادر الولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحلث لجل الباحثلان إللى جملع
البيانللات األوليللة مللن خللالل االسللتبانة أداة رئيسللة للبحللث التللي صللممت خصيصللا لهللذا

الغرل.

) (1عبد الحميد ،عثمان ريال .مصدر سابق .ص.51

) (2جبر ،محمد صدام .إدارة األزمات :استراتيج وتكتيك .مجلة آفاق اقتصادية ،اإلمارات العربية المتحدة،
مج  ،21ع  .2000 ،83ص.159
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ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة:
ا
يتكون مجتمع الدراسة من جميلع الملو فين العلاملين فلي الو لائف اإلشلرافية بشلبكة
األقص للى اإلعالمي للة ف للي قة للاع إل لزة والب للالغ ع للددهم ( )81مو فل لا علم للا أن الب ل ِ
لاحثين ق للد

اسللتعمال المس ل الشللامل لمجتمللع الد ارسللة وبللذلك تصللب عينللة الد ارسللة هللي جميللع مفللردات
مجتمع الدراسة لتعبئة استمارة البحث.
ثالثاا :أداة الدراسة:

استعمل الباحثان االستبانة أداة قياس كونها تعتبر األداة األفضل للتعرف عللى واقلع

إدارة األزمللات بشللبكة األقصللى اإلعالميللة مللع العلللم أنللل تللم اسللتعمال البرنللامج اإلحصللائي
للعلوم االجتماعية .SPSS
ابعا :صدق االستبانة:
را
من أجل التحقق من صدق أداة الدراسة ،أجرى الباحثان اختبارات الصدق اآلتية:
 -1صدق آرات المحكمين إالصدق الظاهر إ:
تللم عللرل أداة الد ارسللة علللى مجموعللة مللن المحكمللين بلللغ عللددهم ( )12محكمللا(*)،

مختصللين ف للي مج للال إدارة األعمللال واالع للالم واإلحص للاء فللي الجامع للات الفلسللةينية ،وقللد
(*) د .أحمد أبو عمشل أستاذ مشارك من الجامعة اإلسالمية
د .أحمد فرج اهلل أستاذ مساعد من جامعة األقصى
د .إسماعيل قاسم أستاذ مشارك من الجامعة اإلسالمية
د .أشرف مشمي أستاذ مساعد من جامعة األقصى
د .أيمن راضي أستاذ مساعد من جامعة اإلسراء
أ د.أمين وافى من الجامعة االسالمية

د .جالل شبات أستاذ مشارك من جامعة القدس المفتوحة
د .حازم شحادة أستاذ مشارك من الجامعة اإلسالمية
د .صديق نصار أستاذ مشارك من الجامعة اإلسالمية
أ د .ماجد تربان من جامعة االقصى

د .مازن الشوبكي أستاذ مشارك من جامعة االزهر
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اس للتجاب الباحثل للان آلراء السل للادة المحكمل للين الل للذين قل للاموا بل للدورهم بتقل للديم النص ل ل واإلرشلللاد
وتعديل وحذف ما يلزم في ضوء مقترحاتهم.
 -2صدق المقيا :
صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:

تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينلة الد ارسلة االسلتةالعية البلالغ

حجمها ( )15مفردة ،وذلك بحساب معامالت االرتباة بين كل فقلرة والدرجلة الكليلة للمجلال
التابعة لل على النحو اآلتي:
صدق االتساق البنائي لمحاور إدارة الزمة:
م.

معامل

المحاور

االرتباط

الداللة

 .1مرحلة ما قبل األزمة

0.912

0.001

 .2مرحلة األزمة

0.928

0.001

 .3مرحلة ما بعد األزمة

0.907

0.001

جدول ( :)3صدق االتساق الداخلي البنائي لمحاور إدارة الزمة

يبللين الجللدول السللابق معللامالت االرتبللاة بللين كللل محللور مللن محللاور إدارة األزمللة

والمع للدل الكل للي ل للل "إدارة األزم للة" ،وال للذي يب للين أن مع للامالت االرتب للاة المبين للة دال للة عن للد

مستوى داللة ( ،)0.001إِذ أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.01

خامسا :ثبات فقرات االستبانة :Reliability
ا
للتحقق من ثبلات اسلتبانة الد ارسلة أجريلت خةلوات الثبلات عللى العينلة االسلتةالعية
نفسها بةريقتين هما :التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

د .محمد اشتيوي أستاذ مشارك من جامعة القدس المفتوحة
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 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تللم إيجللاد معامللل ارتبللاة بيرسللون بللين معللدل األسللئلة الفرديللة الرتبللة ومعللدل األسللئلة
الزوجي للة الرتب للة لك للل بع للد وق للد ت للم تص للحي مع للامالت االرتب للاة باس للتعمال معام للل ارتب للاة

سبيرمان براون للتصحي ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة اآلتية:
2ر
معامل الثبات =   1ر إِذ (ر) معامل االرتباة ،وقد بين جدول رقلم ( )4أن هنلاك
لر نسللبيا لفق لرات االسللتبانةِ ،مم لا يةمللئن البل ِ
لاحثين علللى اسللتعمال االسللتبانة
معللامال ثبات لا كبيل ا
بكل ةم نينة.
 -2معامل ألفا كرونباخ:
اسللتعمل ةريقللة ألف لا كرونبللاخ لقيللاس ثبللات االسللتبانة بوصللفها ةريقللة ثانيللة لقيللاس
الثبات وقد بلين أن معلامالت الثبلات مرتفعلة ِمملا يةملئن الب ِ
لاحثين عللى اسلتعمال االسلتبانة
بكل ةم نينة.
عدد

كرونباخ

سبيرمان

الفقرات

ألفا

براون

18

0.975

0.937

1

مرحلة ما قبل األزمة

6

0.906

0.888

2

مرحلة األزمة

6

0.927

0.842

3

مرحلة ما بعد األزمة

6

0.904

0.876

المحاور

م
إدارة الزمات

جدول ( :)4معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) وكرونباخ ألفا
ويستخلص الباحثان من نتلائج اختبلاري الصلدق والثبلات أن أداة الد ارسلة (االسلتبانة)

صلادقة فللي قيللاس ملا وضللعت لقياسللل ،كمللا أنهلا ثابتللة بدرجللة عاليللة جلدا ،مللا يؤهلهللا لتكللون
أداة قيللاس مناسللبة وفاعلللة لهللذه الد ارس لة ويمكللن تةبيقهللا بثقللة ،وبللذلك تكللون االسللتبانة فللي

صورتها النهائية.

سابعا :اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف – سمرنوف ):))1-Sample K-S
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اسللتعمل الباحث لان اختبللار (كللولمجروف – سللمرنوف ) ))1-Sample K-Sلمعرفللة
ه ل للل تتب ل للع البيان ل للات التوزي ل للع الةبيع ل للي أم ال وه ل للو اختب ل للار ض ل للروري ف ل للي حال ل للة اختب ل للار

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

المحاور

الفقرات
18

إدارة الزمة

قيمة Z

القيمة
االحتمالية
0.200

0.065

جدول ( :)5اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov

يوض ل ل الجل للدول نتل للائج االختبل للار ،إِذ إِن القيمل للة االحتماليل للة لجميل للع فق ل لرات محل للاور

الد ارسللة أكبللر مللن  ،) sig.  0.05 ( 0.05وهللذا يللدل علللى أن البيانللات تتبللع التوزيللع
الةبيعي ويجب استعمال االختبارات المعلمية.

ثامن ا :المعالجات إ
اإلحصائية المستعملة في الدراسة:

تللم تفريللغ وتحليللل االسللتبانة مللن خللالل برنللامج التحليللل اإلحصللائي Statistical

).Package for the Social Sciences (SPSS
تحليل البيانات واختبار الفرضيات:
أواال :تحليل فقرات االستبانة ومناقشة النتائج:
تحليل محاور إدارة الأزمات:

تم استعمال اختبار Tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في الجدول التالي اللذي يبلين آراء

أفراد عينة الدراسة في محاور إدارة األزمات.
م.

البيان

الوزن

االنحراف

النسبي

المعيار

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيا

 .1مرحلة ما قبل األزمة

16.60 69.39

0.000 4.930

2

 .2مرحلة األزمة

14.92 69.74

0.000 5.687

1

 .3مرحلة ما بعد األزمة

17.30 63.99

0.048 2.011

3

جميع الفقرات

14.89 67.70

0.000 4.510

جدول ( :)6تحليل محاور إدارة الزمات
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مللن خللالل الجللدول تبللين النتللائج أن المحللور الثللاني "مرحلللة األزمللة" جللاء فللي المرتبللة

األولللى فللي ترتيللب محللاور هللذا المجللال؛ إِذ بلللغ الللوزن النسللبي ( )%69.74وهللذا يعنللي أن
اسللتجابات المشللاركين فللي الد ارسللة علللى هللذا المحللور كانللت موافقللة بدرجللة كبي لرة ،ويفسةةر
الباحثةةةان ذل للك إل للى ع للدم اة للالع مع للم المش للاركين ف للي الد ارس للة عل للى تفاص لليل الخة للة
الموضوعة خالل مرحلة ما قبل األزمة.

جلاء فللي الترتيلب األخيللر المحللور الثاللث "مرحلللة ملا بعللد األزمللة" ملن ترتيللب محللاور

المجل للال ،إِذ بلل للغ الل للوزن النسل للبي ( )%63.99وهل للذا يعنل للي أن اسل للتجابات المشل للاركين فل للي
الدراسة على هلذا المحلور كانلت موافقلة بدرجلة متوسلةة ،ويعةزو الباحثةان ذللك إللى شلعور
المشللاركين فللي هللذه الد ارسللة إلللى عللدم الرجللوع لحالللة االسللتقرار مللا قبللل األزمللة فيمللا يخللص

توفير اإلمكانيات الالزمة لسلير العملل ،كملا أن إدارة الشلبكة ال تقلوم بمكافل ة أعضلاء فريلق

األزمة ن ار لألزمة المالية.

وبشكل عام تبين النتائج أن الوزن النسبي لمجلال "إدارة األزملات" ( )%67.70وهلذا
يعني أن استجابات المشاركين في الدراسة على هذا المجال كانت موافقلة بدرجلة متوسلةة،
ويعةةزو الباحثةةان ذلللك إلللى شللعور المشللاركين فللي هللذه الد ارسللة بعللدم االسللتقرار نتيجللة لتللدني
الرواتللب النللاتج عللن األزمللة الماليللة الحاليللة فضللال عللن عللدم مالئمللة بيئللة العمللل الداخليللة
لةبيعة األعمال الخاصة ببعل مؤسسلات ودوائلر الشلبكة نتيجلة تعلرل مؤسسلات الشلبكة
للقص للف المتك للرر م للن قب للل االح للتالل ويةةةرأ الباحثةةةان أن ه للذه النس للبة إي للر كافي للة إلدارة
األزمات في بيئة مليئة بالمخاةر واألزمات كالبيئة الفلسةينية.
ومةةن حيةةث اتفةةاق واخةةتالف الدراسةةات السةةابقة فقللد اتفقللت نتللائج هللذه الد ارسللة حللول

اس للتجابات المش للاركين فيم للا يخ للص مج للال إدارة األزم للات م للع د ارس للة الجعب للري (،)2017

ود ارسللة أبللو سللمرة؛ والةيةللي؛ وعاشللور ( )2012إِذ كانللت موافقللة بدرجللة متوسللةة ،بينمللا
بينل ل للت د ارسل ل للة عبل ل للد المجيل ل للد ( ،)2016ود ارسل ل للة فل ل للارس وآخل ل للرون ( )2019أن اسل ل للتجابة

المشاركين على هذا المجال كانت موافقة بدرجة كبيرة.
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ثانيا :اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتائج:
ا

توجةةد فةةروق ذات دالةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوأ داللةةة ( )α≥0.05بةةين متوسةةطات

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

والختبار هذه الفرضية تم استعمال اختبار تحليل أحادي التباين

مرحلة ما قبل
الزمة

مرحلة ما بعد
الزمة

 40سنة ف قل

51

69.28

21

69.52

14.84

أكثر من  50سنة

4

70.00

9.43

المجموع

76

69.39

16.60

 40سنة ف قل

51

68.50

15.68

21

71.43

12.93

أكثر من  50سنة

4

76.67

15.63

المجموع

76

69.74

14.92

 40سنة ف قل

51

61.96

17.69

21

68.25

16.01

أكثر من  50سنة

4

67.50

18.53

المجموع

76

63.99

17.30

 40سنة ف قل

51

66.58

15.55

21

69.74

13.63

أكثر من  50سنة

4

71.39

14.33

المجموع

76

67.70

14.89

من  41إلى 50
سنة

سنة

من  41إلى 50
سنة

من  41إلى 50
إدارة الزمات

17.88

العمر

العدد

من  41إلى 50
مرحلة الزمة

الوسط

االنحراف

سنة

513

الحسابي المعيار

قيمة F

0.004

0.737

1.073

0.457

الداللة

إ
اإلحصائية

0.996

0.482

0.347

0.635

واقع إِدارة األَزمات يف املؤسَّسات اإلعالميَّة الفلسطينيَّة بقطَّاع غزَّة "شبكة األَقصى اإلِعالميَّة منوذجًا"
أَمحد إِبراهيم محَّاد و حسام أَمحد أَبو حجَّاج

جدول ( :)7الفروق إ
تبعا للعمر
اإلحصائية بين متوسطات آرات المبحوثين حول إدارة الزمات ا

الجلدول السللابق يوضل أنلل ال توجللد فلروق ذات داللللة إِحصلائية لمتوسللة اسللتجابات

المبحللوثين حللول إدارة األزمللات بشللبكة األقصللى اإلعالميللة تعللزى لمتغيللر العمللر؛ إِذ كانللت
قيمة اختبار  0.456 = Fوقيمة الداللة ِ
اإلحصائية  0.635وهي (.)α≥0.05

يعزو الباحثان ذلك إلى أن الن لرة إللى إدارة األزملات فلي شلبكة األقصلى اإلعالميلة

من قبل من يشلغلون المناصلب اإلداريلة ال تتل ثر بالفئلة العمريلة ألن ن لام التعيلين فلي هلذه
المناصب ليس لل عالقة بالعمر بل بالخبرة والكفاءة.

توجةةد فةةروق ذات دالةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوأ داللةةة ( )α≥0.05بةةين متوسةةطات

درجةةات تقةةدير أف ةراد عينةةة الدراسةةة لواقةةع إدارة الأزمةةات بشةةبكة القصةةى اإلعالميةةة تعةةزأ
لمتمير المسمى الوظيفي.

والختبار هذه الفرضية تم استعمال اختبار تحليل أحادي التباين.

مرحلة ما قبل
الزمة

مرحلة الزمة

الوسط

االنحراف
3.33

المسمى الوظيفي

العدد

عضو مجلس إدارة

4

78.33

مدير عام

2

80.00

9.43

مدير دائرة

14

64.05

15.37

رئيس قسم

43

69.92

16.72

رئيس شعبة

8

63.75

17.77

مشرف

5

77.33

22.29

المجموع

76

69.39

16.60

عضو مجلس إدارة

4

74.17

10.67

مدير عام

2

76.67

9.43

مدير دائرة

14

62.62

15.26

رئيس قسم

43

70.70

14.58

رئيس شعبة

8

68.75

12.96
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الحسابي المعيار

قيمة F

1.117

1.056

الداللة

إ
اإلحصائية

0.359

0.392
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مرحلة ما بعد
الزمة

إدارة الزمات
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مشرف

5

76.67

22.24

المجموع

76

69.74

14.92

عضو مجلس إدارة

4

71.67

10.00

مدير عام

2

65.00

7.07

مدير دائرة

14

57.14

15.07

رئيس قسم

43

66.05

17.95

رئيس شعبة

8

55.00

19.02

مشرف

5

73.33

15.09

المجموع

76

63.99

17.30

عضو مجلس إدارة

4

74.72

7.56

مدير عام

2

73.89

3.93

مدير دائرة

14

61.27

13.47

رئيس قسم

43

68.89

15.21

رئيس شعبة

8

62.50

15.01

مشرف

5

75.78

18.26

المجموع

76

67.70

14.89

1.490

1.343

0.204

0.256

جدول ( :)8الفروق إ
تبعا
اإلحصائية بين متوسطات آرات المبحوثين حول إدارة الزمات ا
للمسمى الوظيفي

الجلدول السللابق يوضل أنللل ال توجللد فلروق ذات داللللة إِحصلائية لمتوسللة اسللتجابات

المبحوثين حول إدارة األزمات بشبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى للمسلمى اللو يفي إِذ كانلت

قيمة اختبار  1.343 = Fوقيمة الداللة ِ
اإلحصائية  0.256وهي (.)α≥0.05

يعةةةزو الباحثةةةان ذل للك إل للى أن مع للم م للن يش للغلون المناص للب اإلداري للة ف للي ش للبكة

األقص للى اإلعالمي للة له للم مهم للة ف للي إدارة األزم للات تتناس للب م للع ةبيع للة عمله للم ومس للماهم

الو يفي؛ لذا فلن يكون هناك فرق في ن رتهم إلى إدارة األزمات تعزى لمسماهم الو يفي.

515

واقع إِدارة األَزمات يف املؤسَّسات اإلعالميَّة الفلسطينيَّة بقطَّاع غزَّة "شبكة األَقصى اإلِعالميَّة منوذجًا"
أَمحد إِبراهيم محَّاد و حسام أَمحد أَبو حجَّاج

توجةةد فةةروق ذات دالةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوأ داللةةة ( )α≥0.05بةةين متوسةةطات
درجةةات تقةةدير أف ةراد عينةةة الدراسةةة لواقةةع إدارة الزمةةات بشةةبكة القصةةى اإلعالميةةة تعةةزأ
المؤهل العلمي
والختبار هذه الفرضية تم استعمال اختبار تحليل أحادي التباين.
الوسط

االنحراف
16.18

المؤهل العلمي

العدد

دراسات عليا

22

63.18

مرحلة ما قبل

بكالوريوس

45

71.19

16.61

الزمة

دبلوم ف قل

9

75.56

14.53

المجموع

76

69.39

16.60

دراسات عليا

22

64.09

13.09

بكالوريوس

45

71.85

15.99

دبلوم ف قل

9

72.96

10.33

المجموع

76

69.74

14.92

دراسات عليا

22

56.21

14.45

مرحلة ما بعد

بكالوريوس

45

66.81

18.22

الزمة

دبلوم ف قل

9

68.89

13.94

المجموع

76

63.99

17.30

دراسات عليا

22

61.16

12.96

بكالوريوس

45

69.95

15.48

دبلوم ف قل

9

72.47

12.21

المجموع

76

67.70

14.89

مرحلة الزمة

إدارة الزمات

الحسابي المعيار

قيمة F

2.522

2.315

3.387

3.284

الداللة

إ
اإلحصائية
0.087

0.106

0.039

0.043

جدول ( :)9الفروق إ
تبعا
اإلحصائية بين متوسطات آرات المبحوثين حول إدارة الزمات ا
للمؤهل العلمي

الجللدول السللابق يوض ل أن لل توجللد فللروق ذات داللللة إِحصللائية لمتوسللة اسللتجابات

المبحللوثين حللول إدارة األزمللات بشللبكة األقصللى اإلعالميللة تعللزى للمؤهللل العلمللي إِذ كانللت
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قيملة اختبلار  3.284 = Fوقيملة الدالللة ِ
اإلحصلائية  0.043وهلي ( ،)α≤0.05إِذ كانلت
الفروق لصال حملة شهادة الدبلوم ف قل بوسة حسابي .%72.47
يعزو الباحثان ذللك إللى أن حمللة شلهادة اللدبلوم ربملا تنقصلهم المعرفلة الكامللة علن

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

توجةد فةروق ذات دالةةة إحصةائية عنةد مسةةتوأ داللةة ( )α≥0.05بةين متوسةةطات

درجةةات تقةةدير أف ةراد عينةةة الدراسةةة لواقةةع إدارة الزمةةات بشةةبكة القصةةى اإلعالميةةة تعةةزأ
سنوات الخبرة

والختبار هذه الفرضية تم استعمال اختبار تحليل أحادي التباين.

مرحلة ما قبل الزمة

مرحلة الزمة

مرحلة ما بعد الزمة

إدارة الزمات

الوسط

االنحراف

عدد سنوات الخبرة

العدد

من  5إلى  10سنوات

13

78.46

من  11إلى  15سنة

41

66.59

18.48

أكثر من  15سنة

22

69.24

11.08

المجموع

76

69.39

16.60

من  5إلى  10سنوات

13

74.62

17.30

من  11إلى  15سنة

41

66.99

15.09

أكثر من  15سنة

22

71.97

12.50

المجموع

76

69.74

14.92

من  5إلى  10سنوات

13

72.56

18.86

من  11إلى  15سنة

41

60.49

18.07

أكثر من  15سنة

22

65.45

13.12

المجموع

76

63.99

17.30

من  5إلى  10سنوات

13

75.21

16.24

من  11إلى  15سنة

41

64.69

15.68

أكثر من  15سنة

22

68.89

10.91

المجموع

76

67.70

14.89
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الحسابي

المعيار

15.91

قيمة F

2.638

1.663

2.625

2.678

الداللة

إ
اإلحصائية
0.078

0.197

0.079

0.075

واقع إِدارة األَزمات يف املؤسَّسات اإلعالميَّة الفلسطينيَّة بقطَّاع غزَّة "شبكة األَقصى اإلِعالميَّة منوذجًا"
أَمحد إِبراهيم محَّاد و حسام أَمحد أَبو حجَّاج

جدول ( :)10الفروق إ
اإلحصائية بين متوسطات آرات المبحوثين حول إدارة الزمات
تبعا لعدد سنوات الخبرة
ا
الجلدول السللابق يوضل أنلل ال توجللد فلروق ذات داللللة إِحصلائية لمتوسللة اسللتجابات
المبحوثين حول إدارة األزمات بشبكة األقصلى اإلعالميلة تعلزى لمتغيلر علدد سلنوات الخبلرة

إِذ كانت قيمة اختبار  2.678 = Fوقيمة الداللة ِ
اإلحصائية  0.075وهي (.)α≥0.05

يفسةةةةر الباحثةةةةان ذلل للك إلل للى أن م للن يشل للغلون المناصل للب اإلداري للة بشل للبكة األقصلللى

اإلعالميللة ولللم تتجللاوز خب لرتهم الل ل  10سللنوات هللم النسللبة األقللل مللن بللين المبحللوثين ولكللن
رإللم ذلللك فقللد عايش لوا أصللحاب الخب لرة األكبللر ِمم لن مللروا بتجللارب ومخللاةر عديللدة ،فضللال

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

 .1النتائج المتعلقة (بإدارة الزمات):

 أ هللرت النتللائج وج لود موافقللة بدرجللة (متوسللةة) مللن المشللاركين فللي الد ارسللة علللىتوفر إدارة األزمات بمراحلها اللثالث للدى إدارة شلبكة األقصلى اإلعالميلة ملن خلالل

حصول مجال إدارة األزمات ككل على وزن نسبي (.)%67.70

 أشللارت نتللائج الد ارسللة اهتمللام إدارة شللبكة األقصللى اإلعالميللة بمرحلللة األزمللة بدرجللة(كبيرة) وقد حصل هذ المحور على المرتبة األولى في ترتيلب محلاور إدارة األزملات

بوزن نسبي (.)%69.74

 وأشللارت النتللائج ك لذلك إلللى عنايللة إدارة شللبكة األقصللى اإلعالميللة بمرحلللة مللا بعللداألزمللة بدرجللة (متوسللةة) وقللد حصللل هللذا المحللور علللى المرتبللة األخي لرة مللن بللين
محاور إدارة األزمات بوزن نسبي (.)%63.99

 وأشللارت النتللائج إلللى عنايللة إدارة شللبكة األقصللى اإلعالميللة بمرحلللة مللا قبللل األزمللةبدرجة (كبيرة) وقد حصل هذا المحور على وزن نسبي (.)%69.39
 .2النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات:
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أوضل ل لحت النت ل للائج أنل ل لل ال توج ل للد ف ل للروق ذات دالل ل للة إِحص ل للائية لمتوس ل للة اس ل للتجابات

المبحوثين بشبكة األقصى اإلعالمية حول مراحل إدارة األزمات معا تعزى لمتغير العمر.
-

بينللت النتللائج عللدم وجللود فللروق ذات داللللة إِحصللائية لمتوسللة اسللتجابات المبحللوثين

بشبكة األقصى اإلعالمية حول مراحل إدارة األزمات معا تعزى لمتغير المسمى الو يفي.
-

أ ه للرت نت للائج الد ارس للة ع للن وج للود ف للروق ذات دالل للة إِحص للائية لمتوس للة اس للتجابات

المبحللوثين بشللبكة األقصللى اإلعالميللة حللول مرحلللة مللا بعللد األزمللة تعللزى لمتغيللر المؤهللل

العلمي إِذ كانت الفروق لصال حملة شلهادة اللدبلوم ف قلل ،بينملا أ هلرت نتلائج الد ارسلة أنلل
ال توج ل للد ف ل للروق ذات دالل ل للة إِحص ل للائية لمتوس ل للة اس ل للتجابات المبح ل للوثين بش ل للبكة األقص ل للى
اإلعالمية حول باقي مراحل إدارة األزمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
-

كشفت النتلائج أنلل ال توجلد فلروق ذات دالللة إِحصلائية لمتوسلة اسلتجابات المبحلوثين

بش للبكة األقص للى اإلعالمي للة ح للول م ارح للل إدارة األزم للات مع للا تع للزى لمتغي للر ع للدد س للنوات
الخبرة.
ثانيا :توصيات الدراسة:
ا
 زيادة الدورات التدريبية في مجال رصد وادارة األزمات ،بحيث تكون مبنية عللى نتلائجاألزمات السابقة.
-

ضللرورة عنايللة إدارات المؤسسللات اإلعالميللة الفلسللةينية عامللة وادارة شللبكة األقص لى

اإلعالميللة خاصللة إلج لراء بحللوث ود ارسللات 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 والخبلرات الخارجيللة فللي

مجللال التعامللل مللع األزمللات وذلللك مللن خللالل االسللتعانة بخب لراء خللارجيين يمتلكللون الخب لرة

العلمية والعملية.
-

تقللديم الحلوافز 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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