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 اإلىداء

 إلى كؿ مف لـ يدخر جيدان في مساعدتي
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 كالحناف
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 أبي العزيز

 إلى مف لـ ينسى أبدان تذكيرنا بطمب العمـ جدم رحمو اهلل

 إلى مف حرصت عمى استكماؿ مسيرتي العممية ... كتشجيعي دكمان 

 الغاليةحماتي 

 ثـ أرسؿ بقمبي ثـ بقممي أسمى آيات االحتراـ كالمحبة 

إلى رفيقة الكفاح التي لـ تبخؿ بكقت أك جيد لمساعدتي... إلى مف ىي مصٌره عمى أف يككف ليا 

 يده في كؿ خيرو أنا فيو

 زوجتي غاليتي 
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 الشكر والتقدير

مىفٍ  {قاؿ تعالى:  ا يىٍشكيرٍ  كى  }ًلنىٍفًسوً  يىٍشكيري  فىًإنَّمى

 (: " مف لـ يشكر الناس، لـ يشكر اهلل عز كجؿ".ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ رسكلو الكريـ )

أحمد اهلل تعالى حمدان كثيران طيبان مباركان ممئ السمكات كاألرض، عمى ما أكرمني بو مف إتماـ 

 تناؿ إعجابكـ.ىذه الرسالة التي أرجك أف 

 ثـ أتكجو بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف إلى كؿ مف:

  ر/ حسيف عبد القادر حفظو اهلل كأطاؿ في عمره ... لتفضمو الكريـ باإلشراؼ األستاذ الدكتك

 عمى ىذه الرسالة، كتكرمو بنصحي كتكجييي في ىذه الدراسة.

 .أعضاء لجنة تحكيـ االستبياف الكراـ ... لما كاف ليـ مف نصح كتكجيو 

  إرشادات كمبلحظات قيموالكراـ ... لما كاف ليـ مف  المناقشةأعضاء لجنة.  

  إلتماـ ىذه الدراسة بالشكؿ الدكتكر الفاضؿ سمير أبك زنيد ... لما أبداه مف اىتماـ كمجيكد

 الذم ىي عميو.

 .إلى زكجتي الغالية سماء نصار... عمى الجيد المبذكؿ مف طباعة كتنسيؽ لمدراسة 

 مف نصح الستقبلؿ لما بذلكه جامعة ا عامميف كالييئة اإلدارية فياألخكة كاألخكات الزمبلء ال

 كتكجيو.

  .إلى جامعتي جامعة الخميؿ ... التي احتضنتني طكاؿ فترة دراستي 
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 اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات في فمسطين

 )من وجية نظر موظفي جامعة االستقالل(

 إعداد: عبد الميدي محمد الشاللفة

 المشرف: د. حسين خميل عبد القادر

 الممخص

مف كجية  اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف التعرؼ إلىىدفت الدراسة 
نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ، مف خبلؿ دراسة كاقع اإلعبلـ األمني في فمسطيف، ككاقع إدارة 
األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية، كالمعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة 

 األزمات.  األزمات في فمسطيف، كما تـ دراسة العبلقة بيف اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة

كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ مف خبلؿ 

( مكظؼ كمكظفة في جامعة 250استبانة صممت خصيصاى ليذا الغرض، كتـ تكزيعيا عمى )

 %.57.2( استبانة صالحة لمتحميؿ بنسبة 143االستقبلؿ، كقد تـ استرداد )

كجكد إدارة خاصة لئلعبلـ األمني في : أىميا مف النتائجكقد خمصت الدراسة إلى العديد 

المؤسسات األمنية، كجكد متحدث رسمي يمثؿ اإلعبلـ األمني الفمسطيني، كجكد تنسيؽ مستمر بيف 

اإلعبلـ األمني الرسمي كمختمؼ قطاعات األمف الفمسطينية، كما أنيا تكصمت إلى أف االستخداـ 

الكضع السياسي ىك أحد مسببات كقكع  أفك  ع في بعض االزمات،السيء لممكارد المالية يسبب الكقك 

األزمات في فمسطيف كىك أحد المعيقات التي تكاجو اإلعبلـ األمني في ممارسة دكره في إدارة 

ترشيد استيبلؾ المكارد في المؤسسة يقمؿ مف احتمالية كقكع بعض األزمات، كما أف  أفك  األزمات،



 
 

  ش

 

مف أىـ المعيقات  ، كالكضع السياسي غير المستقرعبلـ األمنيقمة عدد المتخصصيف في مجاؿ اإل

التي كاجيت اإلعبلـ األمني في ممارسة دكره في إدارة األزمات، كأنو ال يكجد اىتماـ لدل 

عبلقة إيجابية مرتفعة بيف  كأنو يكجد، المؤسسات األمنية بدكر اإلعبلـ األمني في مكاجية األزمات

دار   ة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية.كاقع اإلعبلـ األمني كا 

العمؿ عمى زيادة ثقة الجميكر : أىمياكقد خمصت الدراسة إلى جممة مف التكصيات 

بمصداقية كدقة المعمكمات التي يقدميا اإلعبلـ األمني، مف خبلؿ الحرص عمى ضركرة طرح 

ات التي مف الممكف أف تقمؿ المعمكمات بعد التأكد مف مصداقيتيا كبدقة عالية، كمحاربة الشائع

الثقة باإلعبلـ األمني. كما أنو مف الميـ جدان تكفير المعمكمات كالبيانات المتاحة قدر اإلمكاف 

كذلؾ مف خبلؿ الحرص  اإلعبلـ األمني لكي يتمكف مف إدارة األزمات بشكؿ ناجح،كالبلزمة إلدارة 

بدكرىا تقكـ بتحذير إدارة األزمات مف عمى تكفير قنكات االتصاؿ الفٌعالة بيف الطرفيف، التي 

األزمات قبؿ كقكعيا، الحرص عمى متابعة آراء كشعكر المجتمع أثناء كبعد كقكع األزمة، مف خبلؿ 

عمؿ استطبلعات لمرأم كالمقاببلت مع أصحاب االختصاص كالفئة المتأثرة مف األزمة، طرح 

مى كادر متخصص في ىذا تخصص اإلعبلـ األمني في الجامعات الفمسطينية، لمحصكؿ ع

المجاؿ، كتكثيؼ الدكرات المتخصصة في الميارات البلزمة في إنجاز عمؿ أفراد اإلعبلـ األمني 

في إدارة األزمات بمينية كحرفية عالية، كال بد أف يقكـ االعبلـ األمني بتغطية جميع األزمات دكف 

عبلمية المتبعة كادارة األزمات، استثناء، مع الحرص عمى تحقيؽ االنسجاـ التاـ بيف السياسة اال

كالحرص عمى تكفير االمكانيات المادية البلزمة مف المكازنة كالكافية لتمكيف اإلعبلـ األمني لمقياـ 

 بدكره في مكاجية األزمات.

 .الدكرت، الكممات المفتاحية: اإلعبلـ األمني، إدارة األزما
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Security media and its role in crisis management in Palestine 

" From the viewpoint of Al-Istiqlal University employees" 

Prepared by: Abdul Mahdi Muhammad Al-Shalalfeh 

Supervisor: Dr. Husain Khalil Abd Al Qader 

Abstract 

The study aimed to identify the security media and its role in crisis management in 

Palestine from the point of view of the staff of Istiqlal University, through the study of 

the reality of security media in Palestine, the reality of crisis management in Palestinian 

security institutions, and the obstacles that limit the role of security media in crisis 

management in Palestine, as well as the relationship between security media and its role 

in crisis management . 

In order to achieve the objectives of the study, the descriptive analytical approach was 

adopted through a specially designed questionnaire, distributed to (250) employees at 

The University of Independence, and (143) resolutions were recovered and valid for 

analysis by 57.2%. 

The study concluded many results: the presence of a special department of security 

media in the security institutions, the presence of a spokesperson representing the 

Palestinian security media, the existence of continuous coordination between the official 

security media and various Palestinian security sectors, as it reached that the bad use of 

financial resources causes some crises, that the political situation is one of the causes of 

crises in Palestine and is one of the obstacles facing the security media in exercising its 

role in managing crises, that rationalizing the consumption of resources in the institution 

reduces the possibility of some crises occur, and the small number of specialists in the 

field of security media is one of the most important obstacles facing the security media 

in exercising its role in crisis management, and there is no interest in security 

institutions in the role of security media in the face of crises. A high positive 
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relationship between the reality of security media and crisis management in Palestinian 

security institutions 

The study concluded with a number of recommendations: to increase public confidence 

in the credibility and accuracy of the information provided by the security media, by 

taking care of the need to release information after verifying its credibility and high 

accuracy, and to fight rumors that can reduce confidence in the security media. It is also 

very important to provide as much information and data as necessary as possible for 

security media so that it can manage crises successfully, by ensuring that the security 

media is provided between the two parties, which in turn warns crisis management of 

crises before they occur, to follow the views and feelings of society during and after the 

crisis, through the conduct of opinion polls and interviews with specialists and the 

affected group of the crisis, to introduce the specialty of security media in Palestinian 

universities, to obtain specialized staff in this field, and to intensify specialized courses 

in the necessary skills in accomplishing the security media personnel work edited in 

crisis management with high professionalism, and the security media must cover all 

crises without exception, taking care to achieve full harmony between the media policy 

and crisis management, and to provide the necessary material resources of the budget 

and sufficient to enable the security media to play its role in the face of crises. 

  

Keywords: Security Media, Crisis Management, The Role. 
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 :مقدمة 1.1

أصبح العالـ اليكـ قرية صغيرة، اإلعبلـ أحد سماتو؛ كالذم تعتبر كسائمو مف أىـ الكسائؿ 

خبار بسرعة فائقة بيف دكؿ العالـ، كقد حققت التي أثرت في المجتمعات، حيث تمكنت مف نقؿ األ

 قفزات كبيرة اجتماعية كثقافية لمبشرية.

لقد أصبح اإلعبلـ في الكقت الحالي مف الحقكؽ األساسية لئلنساف، لقدرتو عمى نشر 

الحقائؽ، كمساعدة األفراد عمى معرفة ما يدكر حكليـ، كلـ تعد المؤسسات أك الدكؿ تستطيع أف 

بعض األخبار في أم مف مجاالت الحياة، فيي أصبحت ممزمة بشكؿ رسمي أف  تتستر أك تخفي

 تقكـ بتزكيد األفراد باألخبار كالحقائؽ حكؿ األحداث الجارية.

نظران ألىمية اإلعبلـ كالمكانة التي يحتميا؛ كما يمتمؾ مف قدرة عمى اإلقناع كتكجيو الرأم 

غمو في جميع مجاالت الحياة؛ كخاصة المجاؿ العاـ، أصبحت الدكؿ تكليو اىتمامان كبيران كتست

ـ، 2016)بكجمعة كمسعكدم،  األمني فييا، ىذا ما ساىـ في ظيكر ما يسمى باإلعبلـ األمني

 (.23ص

اإلعبلـ األمني مف المصطمحات الحديثة التي انتشرت كبرزت مكانتيا بيف مختمؼ أنكاع 

زة األمنية ككسائؿ اإلعبلـ المتخصصة؛ اإلعبلـ، فيك مجمكعة مف العمميات التي تقكـ بيا األجي

، 2020)عبد اهلل،  مف أجؿ تحقيقي التكازف االجتماعي لممحافظة عمى أمف األفراد في المجتمع

 .(159ص

دراكيا أىمية ىذا النكع  كيتكقؼ كجكد إعبلـ أمني فٌعاؿ عمى مدل اىتماـ األجيزة األمنية كا 

جيزة األمنية التي تقكـ بتقديـ المادة العممية مف اإلعبلـ، الذم يعتمد في عممو عمى تعاكف األ
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كالحقائؽ األمنية لكسائؿ اإلعبلـ، لتقكـ ىذه الكسائؿ بإعدادىا بالشكؿ المناسب لتقديميا لمجميكر 

 .(171، ص2020)عبد اهلل، 

يمعب اإلعبلـ األمني دكران كبيران في نشر المعمكمات األمنية كمساعدة األجيزة األمنية في 

اد المجتمع بالقضايا التي تدكر حكليـ، كما أف لو دكر كبير في التأثير بالرأم العاـ تكعية أفر 

ت التي قد تحدث في كتكجييو  مما يساىـ في المحافظة عمى األمف كاالستقرار، كمكاجية األزما

 .(3، ص2015، كطمبة يالمجتمع )سكان

سانية الحديثة، كاف لمبعد كمع التبمكر الكامؿ لعمـ إدارة األزمات ككاحد مف العمكـ اإلن

اإلعبلمي في إدارة األزمات أىمية كبيرة، فالجماىير في كقت األزمة تصبح متشكقة لمعرفة 

كالدكؿ التي تحدث بيا األزمات تصبح  ،كمشاىدة كافة األخبار كاألحداث التي تسببت بكقكع األزمة

عمى سيطرتيا كحرصيا عمى  مف مصمحتيا نشر جيكدىا التي قامت بيا لمكاجية األزمات، لمتأكيد

 .(7، ص2012المحافظة عمى األمف كاالستقرار لؤلفراد )صبلح، 

كانطبلقان مف أىمية دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في عصرنا الحالي، جاءت ىذه 

الدراسة بعنكاف " دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف" لمعرفة كاقع اإلعبلـ األمني 

كستساعد ىذه الدراسة العامميف في لمؤسسات األمنية الفمسطينية كدكره في إدارة األزمات، في ا

دارة  كسائؿ االعبلـ االمني في التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ كالمعيقات التي يكاجيا اإلعبلـ األمني كا 

حيادية األزمات في المؤسسات، كالتأكيد عمى أىمية تحفيز اإلعبلـ الفمسطيني إلظيار الحقائؽ كال

 في عمميا كأدائيا. 
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 :مشكمة الدراسة 1.2

اإلعبلـ األمني خط التماس األكؿ مع األزمات، إذ أف قدرتو في التأثير عمى الرأم يعتبر 

العاـ، جعمتو الخطكة األساسية كالجية الميمة التي يجب التركيز عمييا لمتعامؿ مع األزمات، كما 

ظمات كالمؤسسات كالجميكر، إذ أنو في أكقات األزمات أنو يشكؿ حمقة الكصؿ بيف الحككمة كالمن

يصبح الجميكر بحاجة إلى تزكيدىـ بمعمكمات كاضحة كدقيقة لفيـ ما يحدث حكليـ، لذلؾ يقكمكف 

 (3، ص2012بالمجكء لكسائؿ اإلعبلـ لفيـ األحداث المتعمقة في األزمة الكاقعة. )صبلح، 

حث بأىمية البحث في دكر اإلعبلـ األمني إحساس البامف كمف ىنا نبعت مشكمة الدراسة، 

تطبيقو في إدارة األزمات، كما المعيقات التي مف الممكف أف  كاقعفي إدارة األزمات، كمعرفة 

تكاجيو، كالخركج بتكصيات مف شأنيا المساعدة في تطكير أداء اإلعبلـ األمني إلدارة األزمات 

 كالحصكؿ عمى أفضؿ النتائج.

الرئيس اآلتي: ما  التساؤلعمى قد جاءت مشكمة الدراسة لإلجابة فوعطفًا عمى ما سبق، 

 ؟اإلعالم األمني في إدارة األزمات في فمسطيندور 

 عن التساؤل الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية: وتفرع

 ما كاقع االعبلـ األمني في فمسطيف؟ -1

 تطبيؽ إدارة األزمات في فمسطيف؟ كاقعما  -2

 االعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف؟ما المعيقات التي تحد مف دكر  -3
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 :أىداف الدراسة 3.1

اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات، كذلؾ بالكصكؿ لؤلىداؼ  كاقع لمعرفةالدراسة  سعت

 التالية:

 التعرؼ إلى كاقع اإلعبلـ االمني في المؤسسات األمنية الفمسطينية. .1

 ت األمنية الفمسطينية.إدارة األزمات في المؤسسا كاقعمعرفة  .2

 التعرؼ إلى مفيـك اإلعبلـ االمني كمزاياه كأىدافو ككظائفو كاشكالياتو. .3

معرفة ما إذا كاف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة  .4

 .في فمسطيفاألزمات 

 إدارة األزمات كمتطمباتيا كأساليبيا كأىدافيا. مفيكـالتعرؼ إلى  .5

 .المعيقات التي تحد مف دكر االعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف معرفة .6

الكصكؿ إلى تكصيات تساىـ في تعزيز دكر اإلعبلـ األمني في ادارة االزمات كتطكير  .7

 قدرات العامميف فييا.

 :أىمية الدراسة 4.1

بات الفمسطينية في المكتة في نفس المكضكع كجكدلما لقمة الدراسات نظران  تنبع أىمية الدراسة

 بشكؿ خاص كالعربية بشكؿ عاـ، كيمكف تقسيـ أىمية الدراسة إلى:

  األىمية العممية: .1

قمة المصادر األكلية كالمراجع كاألبحاث المحمية في ىذا المكضكع في فمسطيف، لذا ستككف  -

 ىذه الدراسة مرجعان ميمان لمباحثيف كالميتميف في ىذا المجاؿ.
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ية حكؿ مكضكع اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في إثراء المكتبات الفمسطين -

 فمسطيف.

 تساعد عمى فيـ طبيعة عمؿ اإلعبلـ األمني كالدكر المطمكب منو إلدارة األزمات. -

 األىمية العممية: .2

ستساعد الدراسة العامميف في كسائؿ اإلعبلـ األمني التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ كالمعيقات  -

دارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية،التي يكاجيا اإلعبلـ األ  مني كا 

سكؼ تساعد في التأكيد عمى أىمية تحفيز اإلعبلـ الفمسطيني إلظيار الحقائؽ كالحيادية  -

 في عمميا كأدائيا.

 :فرضيات الدراسة 5.1

 في ضكء مشكمة الدراسة كأىدافيا يمكف صياغة الفرضيات الرئيسية التالية:

بيف اإلعبلـ األمني  (α ≤ 0.05)عند مستكل الداللة داللة إحصائية عبلقة ذات  ال تكجد .1

 في فمسطيف.كدكره في إدارة األزمات 

كاقع اإلعبلـ (   بيف α ≤ 0.05)ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عف مستكل الداللة  .2

ة المعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف مف كجيك  األمني

 .نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

إدارة األزمات في (   بيف α ≤ 0.05)ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عف مستكل الداللة  .3

التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات  كالمعيقات المؤسسات األمنية الفمسطينية 

 .في فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ
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( في اجابات أفراد العينة α ≤ 0.05ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد فركؽ .4

تعزل لمتغيرات: العمر، المؤىؿ  اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيفحكؿ 

العممي، طبيعة الكظيفة، عدد سنكات الخبرة في العمؿ، مستكل المعرفة في مجاؿ اإلعبلـ 

والتي تتفرع منيا الفرضيات الفرعية  . إدارة األزماتمجاؿ  األمني، مستكل المعرفة في

 التالية:

( حكؿ محاكر الدراسة مف a<= 0,05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

 كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

( حكؿ محاكر الدراسة مف α ≤ 0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

 .كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ تعزل لمتغير العمر

( حكؿ محاكر الدراسة مف α ≤ 0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

 .كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ تعزل لمتغير سنكات الخدمة

حكؿ محاكر الدراسة مف  (α ≤ 0.05د مستكل داللة )ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عن -

 .كجية نظر مكظفي  جامعة االستقبلؿ تعزل لمتغير طبيعة الكظيفة

حكؿ محاكر الدراسة مف  (α ≤ 0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

 .ألمنيكجية نظر مكظفي  جامعة االستقبلؿ تعزل لمتغير المعرفة في مجاؿ اإلعبلـ ا

حكؿ محاكر الدراسة مف  (α ≤ 0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

 .كجية نظر مكظفي  جامعة االستقبلؿ تعزل لمتغير المعرفة في مجاؿ إدارة األزمات
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 :متغيرات الدراسة 6.1

 اإلعبلـ األمني المتغير المستقل:

 إدارة األزمات المتغير التابع:

العمر، المؤىؿ العممي، طبيعة الكظيفة، عدد سنكات الخبرة في العمؿ، ت الديموغرافية: المتغيرا

 مستكل المعرفة في مجاؿ اإلعبلـ األمني، مستكل المعرفة في مجاؿ إدارة األزمات.

 :حدود الدراسة 7.1

 اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف. الحد الموضوعي: -

 أريحا. –االستقبلؿ  جامعة الحد المكاني: -

 . 2021 – 2020 الحد الزماني: -

 مكظفي جامعة االستقبلؿ )المنتظميف بالعمؿ ضمف الحـر الجامعٌي(. الحد البشري: -

 :الصعوبات 8.1

 قمة الدراسات السابقة في مجاؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات. .1

تكزيع االستبياف كعرقمت عممية أزمة ككركنا التي أدت إلى صعكبة الحصكؿ عمى المكافقة ل .2

 تكزيع االستبانة عمى عينة الدراسة في ظؿ حالة الطكارئ.

 :مصطمحات الدراسة 9.1

 تشمؿ ىذه الدراسة جممة مف المفاىيـ التي بدكرىا تكضح مضمكف الدراسة، كىي كالتالي:
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متكمـ إلى ىك مف الفعؿ أعمـ إعبلمان، أخبىرى إخباران، أم ايصاؿ أمر معيف مف ال اإلعالم: .1

 (13، ص2015المستقبؿ  المقصكد بالرسالة كطرؼ آخر. )آؿ سيد الشيخ كمكساكم، 

عرؼ ماـ اإلعبلـ بأنو: "كافة األنشطة االتصالية التي تستيدؼ تزكيد الجميكر  اإلعالم اصطالحًا:

بالحقائؽ كاألخبار الصحيحة عف القضايا كالمشكبلت بطريقة مكضكعية كبدكف تحريؼ، مما يساعد 

)ماـ،  عمى تنكير الرأم العاـ كخمؽ رأم صحيح لدل الجميكر عف المشاكؿ كالقضايا المطركحة".

 (16، ص2017

ككما عٌرؼ فكاز في دراستو أف اإلعبلـ ىك: "تمؾ العممية االتصالية التي يتـ مف خبلليا نقؿ 

ببلغ فقط، ف يك شكؿ مف أشكاؿ األحداؽ، كاآلراء كاألفكار لمجميكر. كلـ يعد اإلعبلـ كسيمة نقؿ كا 

 ( 11، ص2009النشاط اإلنساني بجكانبو المادية كالركحية. فيك فكرة كنشاط كمشاركة". )فكاز، 

يقكـ بيا االعبلـ االمني  يرل الباحث أف اإلعبلـ ىك جميع األنشطة التي المفيوم اإلجرائي:

كمشاكمو؛ كطرؽ تستخدـ كسائؿ االتصاؿ المتنكعة مف أجؿ التعريؼ بقضايا العصر ك  الفمسطيني

معالجة ىذه القضايا باالعتماد عمى مبادئ تـ تحديدىا مسبقان مف الحككمة، كنقؿ األخبار بدقة 

 كمكضكعية لمجميكر، لزيادة اإلدراؾ كالكعي لدييـ، كما أنو يسعى دائمان لمتأثير في الرأم العاـ.

اجة غريزية يسعى قد شكؿ األمف قيمة جكىرية لدل اإلنساف عمى مر العصكر، فيك ح األمن: .2

دائمان إلى تحقيقيا، إذ إف األمف مف الحاجات الضركرية مف أجؿ الحصكؿ عمى حياة تتمتع 

)سكاني كطمبة،  باالستقرار كالتطكر، كأصؿ معنى األمف في المغة الطمأنينة كزكاؿ الخكؼ

 (10ـ، ص2015
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ف ... األماف: الطمأنينة العيد اطمأف فيك أًمف كأميف كآمأًمف يأميف أمنا كأمنا كأمانة:  األمن لغًة:

 (8ـ، ص2016كالحماية كالذمة" )ماـ، 

" ىك الحالة التي يككف فييا اإلنساف محميان ضد أم خطر ييدده، أك ىك إحساس  األمن اصطالحًا:

 (10، ص2015يتممؾ اإلنساف يجعمو متحرران مف الخكؼ مف أم خطر ييدده". )سكاني كطمبة، 

لؾ الظرؼ الضركرم لنمك الحياة االجتماعية كازدىارىا، كالشرط " ىك ذأنو  كما عرفو النكر

األساسي لنجاح أم كجو مف أكجو النشاط البشرم زراعيان أك صناعيان أك اقتصاديان، فيك مف ألـز 

 (5، ص2013الضركريات لحفظ كياف الدكلة كتأكيد استقبلليا". )النكر، 

لفرد كالجماعة كالبشرية بإشباع كىناؾ تعريؼ آخر لمصطمح األمف عمى أنو: "إحساس ا

دكافعيا العضكية كالنفسية، كعمى رأسيا دافع األمف بمظيريو المادم كالنفسي كالمتمثميف في 

اطمئناف المجتمع  إلى زكاؿ ما ييدد مظاىر ىذا الدفاع المادم كالمسكف الدائـ المستقر كالرزؽ 

في اعتراؼ المجتمع بالفرد كدكره كمكانتو  الجارم كالتكافؽ مع اآلخريف، كالدكافع النفسية المتمثمة

فيو، كىك ما يمكف أف يعٌبر عنو بمفظ السكينة العامة حيث تسير حياة المجتمع في ىدكء نسبي". 

 (11، ص2012)الغصيف، 

كيرل الباحث أنو يمكف استخبلص تعريؼ األمف مف التعريفات السابقة عمى  المفيوم اإلجرائي:

االعبلـ االمني ما يقكـ بو  بالطمأنينة مف خبلؿ الفمسطيني تمعأنو: شعكر األفراد في المج

نشر شعكر الثقة كالمحبة فيما بينيـ، كالقضاء عمى كؿ ما ييدد استقرارىـ كعيشيـ،  الفمسطيني مف

 كتمبية متطمبات األفراد النفسية كالجسدية لضماف استمراريتيـ في العيش بسبلـ كأماف.
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تعاريؼ التي تناكلت مفيكـ اإلعبلـ األمني بتعدد كجيات نظر لقد تعددت ال اإلعالم األمني: .3

كتخصصات مختمؼ الباحثيف، إال أف أغمبيـ اتفقكا عمى أنو مصطمح ظير في نيايات القرف 

 العشريف.

جاء تعريؼ اإلعبلـ األمني عمى أنو: "كافة األنشطة  مفيوم اإلعالم األمني اصطالحًا:

ليا، مف طرؼ رجاؿ األمف، مف خبلؿ صياغة رسائؿ  اإلعبلمية كاالتصالية مقصكدة كمخطط

إعبلمية ىادفو تحمؿ في طياتيا كؿ الجيكد التي تقـك بيا المؤسسات األمنية، باستخداـ مختمؼ 

الكسائؿ اإلعبلمية )المسمكعة، المرئية، المكتكبة( كفؽ نمط اتصاالت متبادلة بيف الشرطة كاإلعبلـ 

 ( 33، ص2019ة شاممة. )بغدادبام، كالجميكر، في إطار استراتيجية أمني

عرفو عبد القادر بأنو: "النشر الصادؽ لمحقائؽ كالثكابت األمنية كاآلراء كاالتجاىات المتصمة بيا   

كالرامية إلى بث مشاعر الطمأنينة كالسكينة في نفكس الجميكر، مف خبلؿ تبصيرىـ بالمعارؼ 

يـ األمنية، ككسب مساندتيـ في مكاجية أصناؼ كالعمكـ األمنية، كترسيخ قناعتيـ بأبعاد مسؤكليات

 (9، ص2017الجريمة ككشؼ مظاىر االنحراؼ". )ماـ، 

كعٌرفو سكاني أنو: "إعبلـ متخصص يقكـ عمى نشر كتكصيؿ الحقائؽ كالمعمكمات ككافة 

األنشطة اإلعبلمية كالتكعكية الصادرة عف جياز الشرطة، إما لجميكر عاـ أك خاص، عف طريؽ 

سائؿ سكاء كانت مكتكبة كمجمة الشرطة أك سمعية كإذاعة األمف الكطني أك الكتركنية مختمؼ الك 

 (10، ص2015، كطمبة كالمكقع اإللكتركني الخاص باألمف الكطني". )سكاني

فاإلعبلـ األمني يشمؿ كافة المعمكمات اليامة كالجديدة التي تغطي جميع األحداث كالحقائؽ 

كاستقراره، كالتي ال يمكف إخفاؤىا فذلؾ يعتبر نكعان مف التعتيـ  المتعمقة بأمف المجتمعاألمنية 

اإلعبلمي، كال يمكف أيضان أف يتـ المبالغة في تقديميا كطرحيا لمجميكر أك إعطاؤىا أىمية أكبر 
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مما تستحؽ، فيذا يعتبر نكعان مف التأثير المقصكد لخدمة أىداؼ معينة،  قد تككف في بعض 

قكمية كلكنيا بالنياية ليست إعبلمان، بؿ تعتبر نكع مف أنكاع الدعاية. األحياف نابعة مف مصمحة 

 (254، ص2018)مييرة، 

مف كجية نظر الباحث يرل أف اإلعبلـ األمني: ىك أحد مفيوم اإلعالم األمني اإلجرائي: 

 أفرع اإلعبلـ  التخصصية، الذم  يعبر عف كافة المعمكمات التي تتيحيا األجيزة األمنية

، كالمكضكعات التي تخص األمف كاالستقرار في المجتمع، كانجازات األجيزة األمنية، يةالفمسطين

 كيقكـ بأداء ىذه الميمة رجاؿ األمف بمساعدة رجاؿ اإلعبلـ مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة.

( كمعناىا " أف تقرر"، لذا فإف األزمة Krineinيرجع أصؿ كممة أزمة لمكممة البلتينية )األزمة:  .4

، 2019عني لحظة قرار، أم كقت صعكبة كشدة ييدد تاريخ الشخص أك المنظمة. )زيرارم، ت

 (398ص 

مف الممكف تعريؼ األزمة عمى أنيا: "حدث غير متكقع لو نتائج  مفيوم األزمة اصطالحًا:

سمبية، حيث يرتبط بو حدكث خسائر في المكارد البشرية كاألمكاؿ كالثركات الخاصة بانتظاـ 

زمة، كىذا الحدث تتبلحؽ فيو األحداث بسرعة كبيرة، كتككف ىناؾ درجة مف المجيكؿ مكضكع األ

 تستكعب تطكرات ما قد يحدث فيو مستقببلن كتجعؿ متخذ القرار في حيرة مف أم قرار يتخذه". )قابؿ

 (11، ص2016بشيرم، ك 

مف كفي تعريؼ آخر لؤلزمة: "ىي تحكؿ فجائي عف السمكؾ المعتاد، تعني تداعي سمسمة 

التفاعبلت يترتب عمييا نشكء مكقؼ فجائي ينطكم عمى تيديد مباشر لمقيـ أك المصالح الجكىرية 

ضركرة اتخاذ قرارات سريعة في كقت ضيؽ كفي ظركؼ عدـ التأكد كذلؾ  لمدكلة، مما يستمـز معو 

 (4، ص2017حتى ال تنفجر األزمة". )الحفني، 
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 في دكلةنظر الباحث أنيا خمؿ مفاجئ يحدث فاألزمة مف كجية  المفيوم اإلجرائي لألزمة:

نتيجة ألكضاع غير مستقرة، تتطكر بشكؿ غير متكقع كال يستطيع متخذم القرار السيطرة  فمسطيف

 عمييا فتحدث أزمة.

إف مفيـك إدارة األزمات ارتبط ارتباطان قكيان  مفيوم إدارة األزمات اصطالحًا: إدارة األزمات: .5

ألزمات ىي نشاط يقكـ عمى البحث كجمع المعمكمات البلزمة التي تمكف باإلدارة العامة، فإدارة ا

اإلدارة مف التنبؤ باتجاىات كأماكف األزمات التي مف المتكقع حدكثيا، كتحضير المناخ 

المناسب لمتعامؿ معيا، ذلؾ عف طريؽ اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمتحكـ باألزمة لمقضاء عمييا 

 (5، ص2016الحفني، أك تحريكيا لصالح المنظمة. )

تقنية لمكاجية الحاالت الطارئة كالتخطيط كقد جاء تعريؼ مفيكـ إدارة األزمات عمى أنيا: "

لمتعامؿ مع الحاالت التي ال يمكف تجنبيا، أك إجراء التحضيرات الممكف التنبؤ بيا، كىذه التقنية 

غرض التحكـ في النتائج اإلدارية تطبؽ لمتعامؿ مع ىذه الحاالت عند حدكثيا أك قبؿ حدكثيا ل

كاألضرار المتتابعة التي يمكف أف تترتب عمى الخمؿ الحاصؿ كالمؤدم إلى تمؾ النتيجة أك الضرر 

 (39، ص2015أك الخسارة. )البلمي، كالعيساكم، 

كىناؾ تعريؼ آخر إلدارة األزمات: " ىي العممية اإلدارية المستمرة التي تيتـ بالتنبؤ 

ريؽ االستشعار، رصد المتغيرات البيئية الداخمية كالخارجية المكلدة باألزمات المحتممة عف ط

لؤلزمات، كتعبئة المكارد كاإلمكانيات المتاحة لمنع أك إلعداد لمتعامؿ مع األزمات بأكبر قدر ممكف 

، مع ضماف بيئة العامميفمف الكفاءة كالفعالية، كبما يحقؽ أقؿ قدر ممكف مف الضرر لممنظمة ك 

 .(24، ص2016)قابؿ، كبشيرم،  ع الطبيعية في أسرع كقت كبأقؿ تكمفة ممكنةالعكدة لؤلكضا



   الفصؿ األكؿ: اإلطار العاـ لمدراسة

05 
 

كقد عرفت إدارة األزمات أيضان بأنيا: "تطبيؽ االستراتيجيات المصممة لمساعدة منظمة 

حدث فييا حدث سمبي كبشكؿ مفاجئ نتيجة لحدث ال يمكف التنبؤ بو، أك كنتيجة غير متكقعة مف 

ؿ خطران محتمبلن، مما يستدعي أف تؤخذ القرارات بسرعة لمحد مف بعض األحداؽ التي كانت تشك

)عبد  األضرار التي لحقت بالمنظمة، مع تحديد شخص ليككف مديران لؤلزمة في حاؿ حدكثيا"

 .(212، ص2016القادر، 

تقكـ بيا  إداريةعممية "يرل الباحث أف إدارة األزمات ىي  المفيوم اإلجرائي إلدارة األزمات:

تتضمف مجمكعة مف االجراءات االستثنائية التي تتجاكز الكصؼ ك  االمنية الفمسطينيةاالجيزة 

الكظيفي، كالتي تمكف اإلدارة مف التنبؤ بمكاف األزمة كاتجاىيا، كتييئة المنظمة لمتعامؿ معيا مف 

خبلؿ مجمكعة مف القدرات اإلدارية المدربة لمكاجية األزمات كالقضاء عمييا كالحد مف الخسائر 

 لناجمة عنيا.ا
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بالمفاىيـ المتعمقة بالدراسة لمكصكؿ إلى إطار مفاىيمي نظرم  ييدؼ ىذا الفصؿ إلى التعريؼ

متكامؿ، كعرض لمدراسات السابقة كالتعقيب عمييا. فقد تككف ىذا الفصؿ مف مبحثيف، المبحث 

األكؿ يختص في اإلطار النظرم، كالمبحث الثاني يختص في عرض الدراسات السابقة كالتعقيب 

 عمييا.

 :لنظريطار االمبحث األول: اإل 1.2

 اإلعالم األمني: 1.1.2

 :تمييد 1.1.1.2

لقد شيدت الظاىرة اإلعبلمية تطكران سريعان ككاسعان في كسائميا كالمكاضيع التي تطرحيا، 

باإلضافة إلى التأثير القكم الذم مف الممكف أف تحدثو في أنماط التفكير كالسمكؾ لدل أفراد 

خكؿ مع كافة المجاالت كمجاراتيا، كذلؾ مف خبلؿ المجتمع، كىذا التطكر الكبير سمح لئلعبلـ الد

الرسائؿ التي يبثيا، حيث أف األمف أحد ىذه المجاالت، بالرغـ مف السرية التي تتصؼ بيا 

النشاطات كالممارسات األمنية، إال أف اإلعبلـ تمكف مف الكصكؿ إلييا، لضركرة تزكيد الجميكر 

، كلقد تناكلنا (41ـ، ص2019)بغدادبام،  األمني ببعض المعمكمات، كىذا اإلعبلـ يسمى باإلعبلـ

في ىذا الفصؿ ماىية اإلعبلـ األمني، نشأتو كتطكره، خصائصو، عناصره، أىمية كأىداؼ اإلعبلـ 

األمني، كظائفو ككسائؿ االتصاؿ المستخدمة فيو، باإلضافة إلى السياسة اإلعبلمية، كمعايير نشر 

 المكضكعات األمنية.

ى نظريتيف مف نظريات اإلعبلـ كىما: نظرية ترتيب األكلكيات )األجندة(، استندت الدراسة عم

 كنظرية المسؤكلية االجتماعية.
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تعتبر ىذه النظرية مف الجيكد العممية التي جاءت لفيـ أواًل: نظرية ترتيب األولويات )األجندة(: 

يف الطريقة التي يتـ دالالت الكاقع الذم تقدمو كسائؿ اإلعبلـ، كالتي تفترض كجكد عبلقة قكية ب

مف خبلليا عرض القضايا مف قبؿ كسائؿ اإلعبلـ، كبيف ترتيب أىمية ىذه القضايا لدل الجميكر، 

كتيتـ ىذه النظرية بالتحديد بالقضايا كاألخبار السياسية عبر فترة زمنية قصيرة أك ممتدة )بكسناف، 

 (59، ص2011

يـك ترتيب األكلكيات عبلقة كسائؿ االتصاؿ يمثؿ مف مفيوم نظرية ترتيب األولويات )األجندة(: -

)ترتيب أكلكيات القضايا بكسائؿ اإلعبلـ(، بأجندة الجميكر )ترتيب أكلكيات القضايا لدل 

الجميكر(، فيك يرل أف كسائؿ االتصاؿ ىي التي تحدد األكلكيات التي تتناكليا األخبار، فإف 

رىا حتى لك كانت غير ذلؾ في المكضكعات التي يرل المحرركف أنيا ذات أىمية يتـ نش

الحقيقة، فإف نشرىا يعطييا أىمية مضاعفة، حيث يراىا الجميكر أنيا ذات أىمية تفكؽ غيرىا 

مف المكضكعات أك األخبار، لذا فإنيا تسيـ بشكؿ كبير في تشكيؿ الرأم العاـ كرؤيتو لمقضايا 

 (6ـ، ص2009التي تكجو المجتمع )زكريا، 

 

 (9ـ، ص2016)الغكؿ،  عمييا نظرية ترتيب األولويات: أىم المبادئ التي تقوم -

تفترض النظرية كجكد عبلقة إيجابية قكية بيف تركيز اإلعبلـ عمى قضايا معينة كحجـ أىميتيا  .1

 لدل الجميكر.

تدعـ ىذه النظرية منطؽ أف كسائؿ االتصاؿ ال تعٌمـ الناس طريقة التفكير كلكنيا تعٌرفيـ  .2

ا بيا، فيي تقترح عمى الجميكر بشكؿ إجمالي ما تكافؽ عمى المكاضيع التي يجب أف يفكرك 

 مناقشتو.
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إف التأثير المتميز ليذه النظرية يفترض تركيز االىتماـ في قضايا معينة، كتحديد األىمية التي  .3

 يمنحيا الجميكر لممكضكعات العامة، حيث أف الناس يميمكف إلبراز ما تعكسو كسائؿ اإلعبلـ.

ة كسيمة إعبلمية معينة فإنو يتكيؼ مع األىمية لمقضايا المطركحة عند تعرض الشخص لقائم .4

 في اتجاه يتفؽ مع األىمية الممنكحة ليذه القضايا.

العبلقة بيف أكلكيات الكسائؿ اإلعبلمية كأكلكيات الجميكر مرتبطة بالكاقع االجتماعي لممتغيرات  .5

 ميكر.األخرل كالتي تؤثر عمى الكضع النيائي ألجندة الكسيمة أك الج

تكمف أىمية ىذه النظرية في تسميط الضكء عمى بعض األحداث  أىمية نظرية ترتيب األولويات: -

براز أىميتيا كتشكيميا في أذىاف الجميكر المتمقي )الجبكرم،  ـ، 2014أك القضايا كتكرارىا كا 

 (19ص

نظرية الحرية نشأت ىذه النظرية نتيجة الجدؿ بيف دعاة  ثانيًا: نظرية المسؤولية االجتماعية:

المطمقة كالحرية المقيدة، كيؤكد دعاتيا أنو ال بد أف يككف ىناؾ حدكد كقكانيف تحكـ الصحافة، 

كسائر الميف، فبل يجكز أف تترؾ الحرية لمصحافة بشكؿ سائب، كأنو يجب عمى الصحفي كضع 

 (.2019حدكد معينة عمى نفسو )األسدم، 

مكعة الكظائؼ التي ال بد لمصحافة مف االلتزاـ ىي مج مفيوم نظرية المسؤولية االجتماعية: -

بتأديتيا أماـ المجتمع في مختمؼ المجاالت، بحيث يتكفر في مكادىا القيـ المينية )الدقة، 

المكضكعية، التكازف، كالشمكؿ(، شريطة أف يتكافر لمصحافة حرية حقيقية تجعميا مسؤكلة أماـ 

 (2019القانكف كالمجتمع )األسدم، 

حاكلت مبادئ ىذه النظرية أف تحرر الصحافة في  المسؤولية االجتماعية: مبادئ نظرية -

البداية، مف ثـ القياـ بتحرير كسائؿ اإلعبلـ بشكؿ كامؿ مف المتسمطيف مف بعض فئات 
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المجتمع، كأف تعمؿ عمى المكضكعية في الرسالة اإلعبلمية، كمف ىذه المبادئ ما يمي)أشرؼ، 

 ـ(:2020

 ة، كالصحافة يجب أف تمتـز بتمؾ المعايير الرفيعة بأدائيا.لممجتمع حؽ عمى الصحاف .1

 يجب عمى كافة كسائؿ اإلعبلـ كالصحافة قبكؿ تنفيذ بعض االلتزامات لممجتمع. .2

يجب أف تقكـ الصحافة عمى تنظيـ نفسيا بصكرة ذاتية مف أجؿ تنفيذ ما يترتب عمييا مف  .3

 التزامات.

 ـ بالمعايير المينية إلرساؿ كنقؿ المعمكمات.القياـ بتنفيذ االلتزامات مف خبلؿ االلتزا .4

 ال يجب أف تقـك الصحافة بنشر أم شئ قد يؤدم إلى العنؼ أك حدكث جريمة. .5

 يجب أف تقـك الصحافة بعمؿ انعكاس لآلراء المختمفة كالمتنكعة، كااللتزاـ بحؽ الرد. .6

 ـ(: 2016)كافي،  أىمية نظرية المسؤولية االجتماعية -

اؽ أك بالبيئة االجتماعية المحيطة كتأخذىا بعيف االعتبار أثناء ممارسة العمؿ أنيا تعتني بالسي .2

 اإلعبلمي.

أنيا تنادم بأال يقتصر عمؿ اإلعبلـ أك العبلقات العامة بؿ كحتى الشركات الخاصة عمى  .3

 ىدؼ تحقيؽ الربح لممالكيف كالمساىميف بؿ تشدد عمى الجكانب األخبلقية في ممارسة العمؿ.

ي بعممية تنمية المجتمع عمكمان مف خبلؿ اإلقرار بأف استمرار عمؿ المؤسسة بغض أنيا تعتن .4

 النظر عف تخصصيا يشترط عمميا عمى تنمية المجتمعات المحيطة بيا.

أنيا تشدد عمى التزاـ العامميف في المجاؿ الصحفي بقيـ عديدة أىميا: الدقة، المكضكعية،  .5

 العدؿ، كالحفاظ عمى ثقافة المجتمع.
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:العالقة بين اإلعالم واألمن 2.1.1.2

نظران لمقدرة الفائقة لكسائؿ اإلعبلـ في تكجيو فكر كسمكؾ الفرد، فيك يعتبر أداة فٌعالة مف 

أدكات األمف التي تشكؿ حمقة كصؿ مع الجميكر، تساعد في تكصيؿ الرسائؿ األمنية بالشكؿ 

ية منيا. كمف ىنا نستشؼ أىمية المطمكب، لتكجيو األفراد كتحذيرىـ مف أم مخاطر كطرؽ الكقا

اإلعبلـ في تكفير األمف، فعندما يمارس اإلعبلـ دكره األمني يككف إعبلمان أمنيان، ينشر الشعكر 

باألمف حيث يشعر الفرد أنو آمف عمى حياتو كدينو كعرضو كمالو كعمى كافة حقكقو. )الغصيف، 

 (11، ص2012

تأثر كالتأثير، فاإلعبلـ لو األثر اإليجابي إف العبلقة بيف اإلعبلـ كاألمف قائمة عمى ال

كالسمبي عمى األمف، كما أف تكفر األمف لممسؤكليف عف اإلعبلـ أك عدمو لو آثار  إيجابية كسمبية 

عمى المكاقؼ، لذا مف الضركرم كجكد تنسيؽ كتعاكف بيف الطرفيف لتحقيؽ اليدؼ المطمكب. 

ي عبلقة تكاممية، فكؿ منيما يكمؿ اآلخر، كال يمكف نستنتج أيضان أف العبلقة بيف اإلعبلـ كاألمف ى

 (12، ص2012نجاح طرؼ دكف التعاكف مع اآلخر. )الغصيف، 

كيرل الباحث أنو نظران لدكر اإلعبلـ المعركؼ في نشر الكعي كالثقافة لمجميكر، كتغيير 

قة بيف اتجاىاتيـ السمككية لمحد مف العنؼ كالفساد كتحقيؽ األمف، أكجب ذلؾ أف تككف العبل

اإلعبلـ كاألمف عبلقة تكاممية كتنسيؽ مستمر فيما بينيـ، فإف إقامة عبلقة متينة بيف اإلعبلـ 

كاألمف، كالسماح لئلعبلمييف باالطبلع عمى المعمكمات كنشرىا، كتطكير خبراتيـ في تغطية 

رار في القضايا المتعمقة في األمف، يساعد في الكصكؿ لميدؼ المرجك في سيادة األمف كاالستق

 المجتمع.
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 :نشأة اإلعالم األمني 3.1.1.2

 -160ص ، ص2020)عبد اهلل، اجتاز مفيكـ اإلعبلـ األمني عدة مراحؿ قبؿ تككينو كىي: 

163): 

تزامنت ىذه المرحمة مع انتشار الدكر العشائرم، كقد كاف األمف في مرحمة البناء والتكوين:  .6

، كذلؾ لتحقيؽ األمف مجتمع القبيمةكسبلمة أفراد  ىذه الفترة يتمثؿ في حماية ممتمكات، كحماية

كاالستقرار، ككاف يستخدـ مف خبلؿ التأثير في القيادات التي تمثؿ العشائر، كاستغبلؿ أف 

عامة المجتمع يعتمدكف عمى تمؾ القيادات في أمكرىـ، فقد كانت العبلقات بسيطة كمفتكحة 

 كمباشرة بيف القيادات كالعامة.

قد تطكرت الحياة بتطكر األساليب الخاصة بالممكية كأدكات إلقطاعية الدينية: مرحمة الدولة ا  .7

اإلنتاج، كفي ىذه المرحمة كاف األمف يقع عمى عاتؽ األجيزة المدنية كالدينية التابعة  

لئلقطاعييف، كانت كظيفتيا خدمة كحماية مصالحيـ، كالحفاظ عمى أمنيـ كأمف الممتمكات 

تماـ في تحقيؽ العدالة االجتماعية لمعامة، كبدأت في ىذه المرحمة  الخاصة بيـ، دكف أدنى اى

تتكسع العبلقات كاالنتشار داخؿ المجتمع نفسو كالمجتمعات المحيطة بما يحقؽ أكبر مصمحة 

 لتمؾ الفئات مف المجتمع.

ة الصناعية، كر بدأت ىذه المرحمة مع تحقيؽ االنتصار لمثمرحمة الدولة المدنية )الوطنية(:  .8

كر دكر الدكلة المدنية كتشكؿ المجتمعات المدنية، كقد تشكمت طبقات اجتماعية مختمفة، كظي

تخصص كالصحافة كظيكر ككاف ليذا التغيير دكر في ظيكر الصراع داخؿ المجتمعات، 

  يدرس في الجامعات، كذلؾ كاف بداية االىتماـ باإلعبلـ كاإلعبلـ األمني بشكؿ خاص.
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ساىمت العكلمة كالتطكر الذم حصؿ ن األمني اإلقميمي والدولي(:  المرحمة المعاصرة )التعاو  .9

ض كاقع جديد عمى كسائؿ اإلعبلـ، فقد تجاكزت مفيـك في فر عمى كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ 

اإلعبلـ األمني لمدكلة، بؿ تعدت إلى التعاكف اإلقميمي كالدكلي، فإف التيديدات لؤلمف أصبحت 

ات التي تـ مكاجيتيا في ىذه المرحمة ىي انتشار اإلرىاب إقميمية، كقد كانت أبرز التحدي

 كالتطرؼ.

كقد تحكلت الدكلة إلى العمؿ المؤسسي، كلـ يعد األمف يقتصر عمى القكة كالقمع، بؿ أصبح 

 يستخدـ كسائؿ ناعمة في تحقيؽ األمف في مقدمتيا اإلعبلـ كتككيف الرأم العاـ داخؿ المجتمع.

قد كاف شائعان في الفترات بين الجميور والوسيمة اإلعالمية:  مرحمة التفاعمية المتبادلة  .5

السابقة ما يسمى باالتصاؿ الخطي الذم يتككف مف المرسؿ، الرسالة، الكسيمة كالمستقبؿ. إال 

أف ىذا لـ يعد يتماشى مع التطكرات التي حصمت عمى كسائؿ اإلعبلـ كأدكاتو كطبيعة 

 اىير مرسمة في ظؿ انتشار اإلنترنت .الجماىير المستقبمة كالتي تحكلت إلى جم

كيفسر ذلؾ ظيكر نظريات كنماذج متطكرة تكظؼ االتصاؿ التفاعمي بيف الجميكر كالمرسؿ، 

فإف العبلقات أصبحت عبلقات تبادلية يستطيع أم طرؼ أف يرسؿ كيستقبؿ، كىذا شكؿ تحديان أماـ 

حريات ككضع األنظمة كالمكائح كسائؿ اإلعبلـ كالمؤسسات اإلعبلمية، كالذم يستكجب إعطاء ال

 الضابطة لمعبلقة بيف الطرفيف.

بدأت تتشكؿ ىذه المرحمة بعد انتشار مرحمة اإلعالم اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي:  .6

مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كأصبح مف كاجب المؤسسات أف تتبع كسائؿ اإلعبلـ اإللكتركني 

امؿ مع ىذه المكاقع مف حبلؿ ككادر بشرية ممزمة لضبط كمكاقع التكاصؿ االجتماعي، كأف تتع

  المكاقع اإلعبلمية اإللكتركنية.
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 :خصائص اإلعالم األمني 4.1.1.2

يتميز اإلعبلـ األمني بالعديد مف الخصائص، كقد أجمعت عدة دراسات عمى جممة مف 

 الخصائص الرئيسية لئلعبلـ األمني كىي: 

ألمني يعني الحياة األمنية، فنتيجة لمتطكرات التي حدثت المجاؿ األمني: إف مفيكـ المجاؿ ا .1

في العالـ في شتى المجاالت، تطكر مفيكـ األمف ليصبح أشمؿ كمعقد أكثر مما سبؽ، فقد 

تحكؿ إلى حياة كاممة مميئة باألحداث كالتطكرات التي تعني جميع فئات المجتمع. )سكاني، 

 (36، ص2015

ألمني أنو المادة اإلعبلمية التي تقكـ بمعالجة األحداث المكضكع األمني: يعتبر المكضكع ا .2

، 2019كالتطكرات األمنية، كيتميز المكضكع األمني بعدة خصائص منيا: )بغدادبام، 

 (45ص

 االتساع كالشمكلية كذلؾ التساع المفيـك األمني. -

 حساسية النتائج كاآلثار المترتبة عمى نشره كفعاليتو. -

 مكمات كالكقائع.الدقة في تحميؿ كتكضيح المع -

كيرل الباحث أف المكضكع األمني يحتاج لقدر كبير مف المعمكمات كالمعارؼ الميمة التي 

مف شأنيا أف تساعد في فيمو كاستيعابو لمكصكؿ إلى طرؽ معالجتو، كما يرل أنو مكضكع قابؿ 

 جية محددة.لمنقاش ألنو يخص كافة أفراد المجتمع، لكف حيف كجكب اتخاذ القرار فإف ذلؾ تتكاله 

، 2015، كطمبة الحدث األمني: يضـ الحدث األمني العديد مف الخصائص كىي:  )سكاني .3

 (38ص

 إف الحدث األمني متجدد كمتسع باستمرار، فيك يتميز بأنو ديناميكي كفجائي. -
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مصادره غالبان ما تككف رسمية أك شخصية فردية، تتميز بالحرص الشديد عمى إخفاء معمكمات  -

 محددة.

 الجكانب السمبية لحياة الفرد كالمجتمع.يختص ب -

يمتمؾ قدران مف الجاذبية التي تدفع صاحبو إلخفائو ككسائؿ اإلعبلـ الستغبللو، كالجميكر العاـ  -

 لمبحث عنو كاالطبلع عميو.

كيرل الباحث أنو في الغالب يتـ التعتيـ كمحاكلة إلخفاء األحداث األمنية مف قبؿ الجيات 

 التي يخصيا الحدث.

اىرة األمنية: نتيجة التطكرات التي حدثت في الحياة األمنية، كتعدد الجيات المسؤكلة عف الظ .4

تحقيؽ األمف، كتداخؿ مفيكـ األمف مع العديد مف المفاىيـ االجتماعية كاالقتصادية، أدل ذلؾ 

إلى بركز الظاىرة األمنية. كمف أجؿ الفيـ الصحيح كالتشخيص السميـ ليذه الظاىرة يجب أف 

فيـ جميع عناصرىا كتحديد ما ىك أساسي كما ىك ثانكم، كفيـ العبلقات بيف تمؾ يتـ 

العناصر، كأيضان مف الضركرم فيـ السياؽ الذم أنتج ىذه الظاىرة. كما أف تداخؿ المصالح 

ككجكد ضغكط قد تعيؽ عممية التحميؿ مف خبلؿ التشكيش عمى المعالجة العممٌية كالمنيجٌية 

يعيؽ مقاربة الظكاىر الخاصة باألمف، خصكصان تمؾ التي تتعمؽ بالعادات لمظاىرة، كىذا بدكره 

 (173، ص2020كالتقاليد أك بشخصية الفرج كاتجاىاتو. )عبد اهلل، 

 (174، ص2020جميكر اإلعبلـ األمني: يتميز جميكر اإلعبلـ األمني باآلتي: )عبد اهلل،  .5

 جميكر كاسع كمتنكع كغير متجانس. -
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مية لمجميكر األمني، فبعض الفئات تبحث عف إشباع حاجاتيا ذات تبايف الحاجات اإلعبل -

الطابع االنفعالي، كىناؾ فئات تبحث عف إشباع حاجتيا لمعرفة كفيـ الجكانب القانكنية 

 كاالجتماعية كالنفسية كالسمككية االنسانية لمحدث األمني.

مني عند التعرض لممادة تختمؼ درجة التركيز كاالىتماـ لدل الفئات المختمفة مف الجميكر األ -

 اإلعبلمية حسب طبيعتيا.

ىناؾ فئة كاسعة مف الجميكر الخاص باإلعبلـ األمني تمتاز بنظرة الشؾ لممادة اإلعبلمية  -

األمنية، كالدافع األساسي لتعرضيـ ليذه المادة ىك بيدؼ التسمية كليس المعرفة كالفيـ العميؽ 

 لمحدث أك الظاىرة األمنية.

 يكر اإلعبلمي باالنتقائية في تعاممو مع المكاد اإلعبلمية.كما يمتاز الجم -

الكادر اإلعبلمي األمني: بسبب التطكرات التي حصمت في الحياة األمنية، أصبح اإلعبلـ  .6

نظران لككف المعمكمة األمنية تجذب  العاـ كالصحفي العاـ غير قادريف عمى مكاكبة ىذا التطكر

كاشباع حاجات الحياة األمنية كالحاجات اإلعبلمية ، الجميكر أكثر مف المعمكمات العامة

الخاصة بجميكر يتمتع بمستكل عالي مف التعميـ كالثقافة، لذا ظيرت الحاجة لكجكد كادر 

 خاص باإلعبلـ األمني مؤىؿ كمختص حتى يستطيع إنجاز مياـ ككاجبات ىذا اإلعبلـ. 

 : (40، ص2015)سكاني، كمف المؤىبلت الكاجب تكافرىا في الكادر اإلعبلمي األمني 

تأىيؿ إعبلمي يمكنو مف امتبلؾ المتطمبات اإلعبلمية المينية، كيتـ اكتساب ىذا مف خبلؿ  -

 الدراسة اإلعبلمية المتخصصة.

تأىيؿ أمني في مجاؿ محدد مف الميارات األمنية )الجنائي، البيئي، االقتصادم، ...(، كأيضان  -

 يتـ اكتسابو مف خبلؿ الدراسة المتخصصة.
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مف خبلؿ المؤىبلت سابقة الذكر نستطيع امتبلؾ كادر إعبلمي أمني يمتمؾ الميارات ف

 اإلعبلمية البلزمة لتحقيؽ أىداؼ ككظائؼ اإلعبلـ األمني، كمكاكبة التطكرات في ىذا المجاؿ.

كيرل الباحث أنو مف الممكف أف يتـ الحصكؿ عمى كادر إعبلمي متخصص في اإلعبلـ 

ىبلت مف خبلؿ انتقاء الخريجيف مف تخصص اإلعبلـ، كدمجيـ لمدة سنة األمني كيمتمؾ تمؾ المؤ 

دراسية في المعاىد الخاصة بالمؤسسات األمنية لتدريسيـ كؿ ما يخص مجاؿ اإلعبلـ األمني 

 كتدريبيـ عمى الميارات الكاجب تكافرىا لتحقيؽ اليدؼ مف ىذا النكع مف اإلعبلـ.

(، 19، ص2017حيا في دراسة )ماـ، كيكجد جممة أخرل مف الخصائص التي تـ طر 

 نذكرىا عمى النحك اآلتي:

 أف اإلعبلـ األمني إعبلـ متخصص يمثؿ المحتكل األمني. .1

أنو إعبلـ متعاكف، حيث أف العمؿ فيو يحتاج الستخداـ كسائؿ إعبلمية متنكعة، كتككيف  .2

 عبلقات كثيقة مع األجيزة اإلعبلمية كالقائميف عمييا.

بلـ متكافؽ، ال يخرج عف نطاؽ سياسة الدكلة كقكانينيا، بؿ تشكؿ ىذه أف اإلعبلـ األمني إع .3

 السياسة اإلطار الشرعي لعممو .

اإلعبلـ األمني إعبلـ إيجابي، فيك ييدؼ لتحقيؽ التفاعؿ االيجابي بيف األجيزة األمنية  .4

 كالجماىير.
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 :عناصر اإلعالم األمني 5.1.1.2

لعناصر التي تتفاعؿ فيما بينيا بشكؿ مستمر، كمع يتككف اإلعبلـ األمني مف العديد مف ا

البيئة المحيطة بيا بدءان مف البيئة الداخمية التي يتـ فييا التخطيط كاإلعداد لممنتج اإلعبلمي كمف 

طبلقو، ثـ البيئة الداخمية الكطنية، ليصؿ لمبيئة الخارجية الدكلية كالعالمية.  ثـ إنتاجو كا 

ناصر اإلعبلـ األمني تتككف مف )مرسؿ، رسالة، كسيمة اتفقت أغمب الدراسات عمى أف ع

 : (19، ص2017)ماـ،  تكاصؿ، الجميكر المستيدؼ(، كسيتـ عرضيا عمى النحك اآلتي

المرسؿ )القائـ باالتصاؿ(: كيتمثؿ المرسؿ في اإلعبلـ األمني بالجيات األمنية سكاء كاف ذلؾ  .1

مى الظرؼ كالرسالة المراد بثيا لمجميكر، بشكؿ مباشر أـ غير مباشر، كيتـ تحديد ذلؾ بناءن ع

كمف أىـ الخصائص التي يجب تكافرىا في المرسؿ ىي الثقة كالقدرة عمى نقؿ الرسالة، كدرجة 

اقتناعو الذاتي بالرسالة التي ينقميا، كضركرة اإللماـ بجميع الجكانب التي يتضمنيا محتكل 

بسبب حساسية المكاضيع التي  الرسالة. كىذه الخصائص ميمة بالنسبة لئلعبلـ األمني

 يطرحيا.

 : (20، ص2017كيمكف تقسيـ اإلعبلـ األمني بناءن عمى المرسؿ إلى قسميف )ماـ، 

اإلعبلـ األمني العاـ: ىك المحتكل اإلعبلمي الذم يتـ نشره في مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ، عف  -

 ت األمنية.طريؽ مختمؼ اإلعبلمييف، كلكف بشرط أف يككف مكضكع الرسالة يخص المجاال

اإلعبلـ األمني المتخصص: كىك الرسائؿ التي يتـ نشرىا مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ، كتككف  -

 مرسمة مف قبؿ األجيزة األمنية.
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الرسالة: تشمؿ الرسالة الفكرة أك المادة أك المعمكمة أك الخبر المراد نقمو لممستقبؿ، فيي تمثؿ  .2

الخصائص في ىذه الرسالة لتحقيؽ اليدؼ صمب العممية اإلعبلمية، كال بد مف تكافر بعض 

 : (44، ص2015، كطمبة المرجك منيا، كتتمثؿ في أنو يجب )سكاني

أف يتناسب شكؿ الرسالة مع المحتكل الذم تقدمو كمع قناة اإلعبلـ التي سيتـ نقميا مف  -

 خبلليا.

لجميكر أف يككف ىناؾ تكازف في كـ المعمكمات في الرسالة فبل يككف كـ ىائؿ ال يستطيع ا -

استيعابو، كال يككف محدكدان ال يفي بالغرض مف تقديـ ىذه الرسالة ألف ىذا سيؤدم إلى سكء 

 فيـ مف قبؿ المستقبؿ نتيجة الستكماؿ العناصر المفقكدة مف الرسالة ذاتيان.

أف تتسـ الرسالة بالدقة كالكضكح كتجنب استخداـ األلفاظ التي مف الممكف تفسيرىا تفسيرات  -

 متعددة. 

لكسيمة )القناة اإلعبلمية(: إف عممية نقؿ الرسالة مف المرسؿ إلى المستقبؿ ال تتـ إال عبر ا .3

كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرم، كيجب انتقاء ىذه الكسيمة بما يتناسب مع محتكل الرسالة 

كخصائص الجميكر المستيدؼ كاليدؼ المراد تحقيقو. ىناؾ ثبلثة أنكاع مف القنكات اإلعبلمية 

المقركءة، المسمكعة، كالمرئية، يتـ اختيار إحداىا الستخدامو في عممية نقؿ الرسالة كمف 

الممكف أف يتـ استخداـ أكثر مف قناة في نفس الكقت، كلكف يجب ىنا مراعاة خصائص كؿ 

قناة كتصميـ الرسالة بناءن عمى ىذه الخصائص، كاألىـ األخذ بعيف االعتبار المزايا الخاصة 

 تكظيفيا بالشكؿ األمثؿ الذم يخدـ األىداؼ المراد تحقيقيا.بكؿ قناة ك 
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كبالنسبة لئلعبلـ األمني فيك يستخدـ أكثر مف قناة بنفس الكقت لنقؿ رسالتو، كذلؾ 

بسبب اتساع نطاؽ المكاضيع التي يتناكليا كأىميتيا األمر الذم أدل إلى اتساع الجميكر 

 (45ص ،2015، كطمبة المستيدؼ كتنكع خصائصو. )سكاني

الجميكر المستيدؼ )المستقبؿ(: يعد الجميكر ىك العنصر الذم يحكـ العممية اإلعبلمية،  .1

فبناءن عمى خصائص ىذا الجميكر كعاداتو كتقاليده؛ يتـ تشكيؿ الرسالة كاختيار القناة المناسبة، 

كي ال ينتج عف الرسالة أم شؾ أك اصطداـ مع الجميكر المتمقي، كلكف ىذا ال يعني أنو 

جب عمى اإلعبلـ أف يككف أداة لترسيخ التقميد كمقاكمة التغيير، بؿ أف اإلعبلـ يقكـ بكضع ي

ىذه الخصائص في عيف االعتبار لتككيف الرسالة اإلعبلمية التي قد تشتمؿ عمى أفكار جديدة 

، بحيث يتـ إنتاجيا بالشكؿ الذم يضمف عدـ االصطداـ مع الجميكر، كلكي يتـ تفادم ىذه 

 (2017الممكف اتباع بعض االستراتيجيات كمنيا: )أبك عامكد،  العقبة مف

االستراتيجية التي تعتمد عمى التكرار المنظـ لمرسالة اإلعبلمية، كذلؾ باستخداـ أشكاؿ مختمفة  -

لمرسالة تحمؿ نفس المضمكف، حيث يساعد التكرار في خمؽ التآلؼ بيف المستقبؿ كالرسالة 

 لة.الذم يجعمو مستعدان لقبكؿ الرسا

استراتيجية بناء اتجاه لقبكؿ الرسالة دكف كجكد اصطداـ مع الجيات التي تحمؿ أفكاران مضادة  -

 لمحتكل الرسالة.

استراتيجية القاطرة كالتي تعتمد عمى كجكد مجمكعة في كؿ جماعة مف قادة الرأم الذيف لدييـ  -

نقؿ الرسالة لباقي األفراد  تأثير عمى الجماعة، يتـ تكجيو الرسالة إلييـ في البداية، كمف ثـ يتـ

 مف خبلليـ، كيكجد ليذه االستراتيجية مسمى آخر يعرؼ باستراتيجية االتصاؿ عمى مرحمتيف.
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التغذية العكسية )األثر(: تعد التغذية الراجعة مف أىـ العناصر لضماف فعالية عممية اإلعبلـ،  .4

بر عف ردكد أفعاؿ فيي التي تدؿ عمى أف الرسالة قد كصمت لمفئة المستيدفة، فيي تع

المستقبميف لمرسالة، كمف خبلؿ تحميميا يتضح لنا ىؿ تـ ايصاؿ الرسالة لمجميكر المستيدؼ 

كبالشكؿ المطمكب أـ ال، ككما أنيا تكضح نكعية االستجابة التي كانت لدييـ سكاء كاف الرفض 

تيا باستمرار. )أبك أك القبكؿ، ككؿ ذلؾ ميـ في تطكير العممية اإلعبلمية كزيادة كفاءتيا كفعالي

 (2017عامكد، 

كيرل الباحث أنو مف الضركرم التعرؼ عمى خصائص المجتمع، فيك األساس الذم ترتكز 

عميو في تحديد طبيعة المادة اإلعبلمية كطبيعة الجميكر المستقبؿ لمرسالة، مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ 

 مف الرسالة كضماف التأثير في الجميكر المستيدؼ.

 :اإلعالم األمنيأىمية  6.1.1.2

ممعمكمات األمنية الصادقة لأنو ليس فقط مجرد نقؿ  في تكمف أىمية اإلعبلـ األمني

لمجميكر، بؿ يتعدل ذلؾ في السعي إلى تأسيس كعي أمني يثرم الركح المعنكية كالمادية بكافة 

ة اإلنساف مقكمات النجاح،  التي تضمف االلتزاـ بالتعميمات كاألنظمة مف أجؿ تحقيؽ األمف كسبلم

 ( 17، ص2014في كافة مجاالت الحياة. )الميمكف، 

 كيستمد اإلعبلـ األمني أىميتو مف األمكر التالية: 

أىمية اإلعبلـ بشكؿ عاـ في حياة الشعكب، كالدكؿ عمى اختبلؼ مستكيات الكعي كالتطكر،  .1

لميمكف، كتعاكف كسائؿ اإلعبلـ مع المتخصصيف في المجاالت المختمفة لخدمة المجتمع. )ا

 (18، ص2017
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اعتباره إعبلمان مكضكعيان دقيقان يقدـ المعرفة األمنية لرفع مستكل الكعي األمني لدل األفراد.  .2

 (17، ص2014)الميمكف، 

إف اإلعبلـ األمني يزيد مف قكة مشاركة الجماىير لخدمة قضايا المجتمع األمنية، كذلؾ مف  .3

عاـ مكحد تجاه ىذه القضايا. )صبلحات  خبلؿ تقريب كجيات النظر لمكصكؿ إلى تككيف رأم

 (35، ص 2010كالجريرم، 

يزيد اإلعبلـ األمني درجة االرتباط بيف المجاؿ األمني ككسائؿ اإلعبلـ، فيذا االرتباط يعد  .4

 (36، ص2015عنصران ميمان لزيادة كعي المجتمع كتقدمو. )سكاني، 

ر دراساتيـ، كتسميط الضكء عمى يكفر اإلعبلـ األمني لممتخصصيف في ىذا المجاؿ فرصان لنش .5

إبداعاتيـ مف منطمؽ األىمية الحيكية لؤلمف بشكؿ عاـ كدكره في استقرار المجتمع كتنمية 

 ( 35، ص 2010قدرات الشعب في شتى مجاالت الحياة. )صبلحات كالجريرم، 

كـ خطكرة الجيؿ باإلعبلـ األمني كاألمف، كحيكية مياـ األجيزة األمنية كاألنظمة التي تح .6

حركة المجتمع كعبلقاتو، كالذم ينتج عنو انعكاسات تؤثر بشكؿ سمبي عمى حياة الفرد. 

 (18، ص2014)الميمكف، 

، 2020ككما ذكر بكمديف في دراستو أىمية اإلعبلـ األمني عمى النحك التالي: )بكمديف، 

 :(88 -87ص

في المجتمع، كاستخداـ  تكمف أىمية اإلعبلـ األمني في مكاجيتو لمظاىر أك اآلفات االجتماعية .1

الكسائؿ التي تعمؿ عمى مكاجية ىذه الظاىرة، كتأخذ في الحسباف التركيز عمى الجانب الكقائي 

 المتمثؿ في تثقيؼ كتكعية المجتمع مف الناحية األمنية.
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القياـ بالتكعية بمخاطر الظاىرة المستحدثة كسبؿ تفادييا مف خبلؿ إلقاء الضكء عمى أنماط  .2

 الظاىرة.

 بر اإلعبلـ األمني أداة فعالة لخمؽ حمقة تكاصؿ بيف األجيزة األمنية كالجميكر.يعت .3

كيرل الباحث أف أىمية اإلعبلـ األمني تكمف في تعدد األدكار التي يقـك بيا مف أجؿ تحقيؽ 

األمف كاالستقرار لؤلفراد في المجتمع، كما أف مفيكـ اإلعبلـ األمني أصبح أكسع كأشمؿ، فيك ال 

ط عمى الدكر اإلرشادم كالكقائي، بؿ امتد ليشمؿ الدكر العبلجي مف خبلؿ مكافحة يقتصر فق

المخالفات كعبلج االنحرافات في المجتمع، كاألىـ مف ذلؾ ىك قدرتو عمى ترسيخ القيـ الحميدة 

كتنمية الحس األمني بيف أفراد المجتمع لكي يككف ىناؾ سعي مف قبميـ لمتعاكف مع األجيزة 

كالجرائـ المختمفة، ككما أف ىناؾ دكر ميـ كمباشر يقكـ بو  السمبية حة الظكاىراألمنية لمكاف

اإلعبلـ األمني كىك تثقيؼ رجؿ األمف كتنمية مياراتو لمساعدتو في القياـ بميامو بالشكؿ 

 المطمكب.

ثراء  مف سعيوكما يرل الباحث أف أىمية اإلعبلـ األمني منبثقة  لتأسيس الكعي األمني كا 

عنكية كالمادية بمقكمات النجاح التي تساىـ في تحقيؽ أمف الفرد في جميع مجاالت الركح الم

الحياة، كتنمية الشعكر بأىمية مشاركة الفرد في مقاكمة الظكاىر التي تيدد األمف في المجتمع، 

 ككذلؾ قدرة اإلعبلـ األمني عمى ترسيخ القيـ النبيمة كنشر المعرفة األمنية في المجتمع لخمؽ الدافع

 لدل المكاطنيف لمتعاكف مع األجيزة األمنية في مكافحة الجرائـ المختمفة.

 :أىداف اإلعالم األمني 7.1.1.2

يعد األمف مف الحاجات األساسية لحياة المجتمعات كقياميا، حيث أنو يبعث بالطمأنينة 

تي تكفؿ العيش كاالستقرار، مف خبلؿ الدكر الذم تقكـ بو األجيزة األمنية بالمحافظة عمى الطرؽ ال
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يجابية لدل المكاطنيف عف  السميـ لمفرد داخؿ المجتمع، كلتحقيؽ ذلؾ ال بد مف خمؽ صكرة ذىنية كا 

األجيزة األمنية باعتبارىا مكجية لمصالح العاـ مف خبلؿ تكفير المعمكمات كاألخبار اإلعبلمية 

ث المرتبط باألجيزة األمنية المتعمقة بالجكانب األمنية باإلضافة لمتغطية اإلعبلمية لجميع األحدا

كالتعريؼ بأنشطتيا كمياميا، كالتي مف شأنيا العمؿ عمى زيادة ثقة الجميكر باألجيزة األمنية 

 كشعكرىـ باألمف.

ييدؼ اإلعبلـ األمني بشكؿ أساسي لمساعدة جياز اآلمف في أداء رسالتو، كمف أجؿ تحقيؽ 

كىما: األكؿ زيادة التأثيرات اإليجابية لئلعبلـ ىذا اليدؼ يسعى اإلعبلـ األمني إلى تحقيؽ أمريف 

التي تصب في صالح الرسالة األمنية، كالثاني يتمثؿ في مكافحة اآلثار السمبية التي تضر 

بالمجتمع كأمنو، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ لبث الحقائؽ عف األمف، كتكفير المعمكمات 

كلو مف قضايا أمنية، إضافة إلى ىذا اليدؼ األمنية لمجميكر لكي يتمكف مف فيـ ما يدكر ح

)بغدادبام،  الرئيسي ىناؾ أىداؼ أخرل يسعى اإلعبلـ األمني إلى تحقيقيا كتصنؼ كاآلتي

 (:  43، ص2019

أىداؼ تثقيفية: تركز عمى نشر الثقافة األمنية، كالعرض المكضكعي لؤلحداث األمنية،  .1

 .(2018جابي )الصكافي، كالقضايا ذات العبلقة بيدؼ تحقيؽ التأثير االي

أىداؼ تكجييية: يتضمف التأثير في الرأم العاـ لتبني اتجاىا أمنية تكاكب سياسة األجيزة  .2

 .(43، ص2019األمنية )بغدادبام، 

أىداؼ ترفييية: ىي تمؾ النشاطات ذات الطابع الترفييي التي تعمؿ عمى خمؽ مشاعر الكد  .3

المسابقات الترفييية بيف الشرطة كأفراد المجتمع، بيف رجاؿ األمف كالجميكر، مف خبلؿ  تنظيـ 

 .(2018)الصكافي،  كالتي بدكرىا تساعد في كسر الحاجز النفسي بينيـ
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أىداؼ اجتماعية: تتحقؽ مف خبلؿ نشر الرسائؿ اإلعبلمية التي تحث عمى حماية األخبلؽ  .4

لثقافي كالسمكؾ كرعاية السمكؾ االجتماعي، كتحصيف المجتمع ضد الجرائـ، كمكاجية الغزك ا

، 2019المنحرؼ، كترسيخ الكازع الديني، كتأكيد قيـ التآخي كالتراحـ كالتعاكف )بغدادبام، 

 .(43ص

أىداؼ كقائية: كيتـ تحقيؽ ىذه األىداؼ مف خبلؿ التكعية المستمرة لؤلفراد في كيفية الحفاظ  .5

ي مساعدة الشرطة عمى أمنيـ كسبلمتيـ كسبلمة ممتمكاتيـ، ككذلؾ التعريؼ بدكر األفراد ف

كتحمؿ المسؤكلية األمنية، مف خبلؿ الكقاية مف أخطار الككارث الطبيعية أك الصناعية أك 

 .(44، ص2019)بغدادبام،  الناجمة عف الحركب

أىداؼ اقتصادية: تتمثؿ في الحفاظ عمى أمكاؿ كممتمكات الجميكر، كتبصير المكاطف بأساليب  .6

اية منيا، كبذلؾ يتـ الحفاظ عمى اقتصاديات المجتمع كطرؽ تنفيذ جرائـ السرقة لتعمـ الكق

 .(44، ص2019)بغدادبام، 

أىداؼ تكعكية: يتـ تحقيقيا مف خبلؿ نشر الحقائؽ األمنية لتكعية الجميكر باتباع السمككيات  .7

الرشيدة، كتقديـ العكف لؤلجيزة األمنية، كعدـ االنسياؽ كراء الدعايات اليدامة )الصكافي، 

2018). 

ضبطية: كيتـ تحقيؽ ىذه األىداؼ مف خبلؿ نشر الحقائؽ حكؿ الجرائـ، كتشجيع أىداؼ  .8

األفراد عمى التعاكف مع األجيزة األمنية في اإلببلغ عف الجرائـ عند كقكعيا، كتقديـ كافة 

 .( 2018المعمكمات بمصداقية عالية لخدمة الصالح العاـ )الصكافي، 

يا فمسطيف مف أزمات مالية كاقتصادية كيرل الباحث أنو بسبب األكضاع التي تمر ب

التي سببيا االحتبلؿ، أثرت بشكؿ كبير عمى المجتمع خاصةن في اآلكنة األخيرة كالتي أدت 

لظيكر أشكاؿ عديدة لمعنؼ كالجريمة، لذا ال بد أف يككف اليدؼ األساسي لئلعبلـ األمني 
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الحمبلت التكعكية لتجنب الفمسطيني أف ينير الرأم العاـ عف أسباب ىذه الظاىرة كتكثيؼ 

 اإلشكاليات التي مف الممكف أف تنتج عف تمؾ األزمات. 

 

 :وظائف اإلعالم األمني 8.1.1.2

لـ يعد تحقيؽ األمف فقط مسؤكلية األجيزة األمنية، بؿ تعدل ذلؾ ليصبح مسؤكلية جميع 

 أفراد المجتمع سكاء أفراد عادييف أك مؤسسات كىيئات، ككؿ حسب قدرتو. 

ف تحقيؽ األمف مسؤكلية الجميع، فإف اإلعبلـ أيضان لو دكر في ذلؾ عف طريؽ كبما أ

اإلعبلـ األمني، فيك لو عدة كظائؼ يعمؿ عمى القياـ بيا لمكصكؿ إلى اليدؼ كىك تحقيؽ األمف، 

كيمكف تكضيح كظائؼ اإلعبلـ األمني مف ناحيتيف، كظائؼ عامة لئلعبلـ تسمى الكظائؼ 

ني، ككظائؼ خاصة بمفيكـ اإلعبلـ األمني تسمى الكظائؼ األساسية: التقميدية لئلعبلـ األم

 ( 2020)الشيكر، 

 (318-317ص ، ص2020أكالن: الكظائؼ التقميدية لئلعبلـ األمني: )الشيكر، 

كظيفة اإلخبار كاإلعبلـ: أم تزكيد األفراد باألخبار الداخمية كالخارجية، كذلؾ مف خبلؿ نشر  .1

انات عف المجاالت األمنية بما يكفر المعرفة التي تساعد األفراد عمى الحقائؽ كالمعمكمات كالبي

زيادة مستكل الكعي لدييـ، بالقضايا األمنية الخاصة بمجتمعاتيـ، كأىـ الصفات التي يجب أف 

 تتكفر في ىذه الكظيفة؛ أف تككف األخبار مكضكعية، صادقة، دقيقة كتتصؼ بالحداثة.

ه الكظيفة ىك اإلقناع، فيقكـ المسؤكؿ عف االتصاؿ كظيفة التكجيو كاإلرشاد: ىدؼ ىذ .2

باستخداـ منيج خاص مبني عمى الدليؿ، كيعتمد عمى الحقائؽ كاألرقاـ كاالحصائيات كالصكر 
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الدقيقة، كذلؾ مف أجؿ تككيف المكاقؼ كاالتجاىات لدل األفراد مف خبلؿ اإلكساب كالتعديؿ، 

 ما يحيط بو مف ظكاىر كأحداث.إليجاد مناخ أمني كصحي عف طريؽ فيـ االنساف ل

كظيفة اإلعبلف: كىي مف أىـ الكظائؼ التي تعد مف المكرد األساسي لئلعبلـ، كما أنيا تمبي  .3

حاجة الفرد في التعرؼ عمى السمع كالخدمات كما يرغب في البحث عنو، كتمبي حاجات 

األمني، تتمثؿ  المكزع في تسكيؽ بضاعتو، كما أنيا ترتبط أيضان بكظيفة اإلعبلف في المجاؿ

في اإلعبلف عف االجراءات الجديدة التي تنظـ المياـ األمنية المرتبطة بمصمحة األفراد، أك 

 العقكبات التي تـ تنفيذىا عمى مف يخترؽ حرمة األمف.

 (80 -79ص ، ص2018ثانيان: الكظائؼ األساسية لئلعبلـ األمني: )بغدادم، 

 يكر، لمكاجية الجرائـ كالحد مف سمبياتيا.تدعيـ العبلقة بيف األجيزة األمنية كالجم .1

تنمية ركح المشاركة كاالرتباط بيف األجيزة األمنية كأفراد المجتمع، عمى أساس أف تحقيؽ األمف  .2

 يمثؿ ضركرة أساسية لكؿ أفراد المجتمع، كأنو تحقيقو يتطمب تعاكف الجميع.

 ة.إعداد البيانات كاألخبار اإلعبلمية المتعمقة بالجكانب األمني .3

 التغطية اإلعبلمية لكافة األحداث المتعمقة بأجيزة األمف. .4

التعريؼ باألنشطة التي تقدميا األجيزة األمنية، كالتي تدخؿ في نطاؽ الخدمات الحككمية،  .5

 كشرح اإلجراءات التي يجب عمى المكاطنيف اتباعيا لمحصكؿ عمى ىذه الخدمات.

اإلعبلـ داخميان كخارجيان، بيدؼ جمع المكاضيع المتابعة الدقيقة كالمستمرة لما ينشر في كسائؿ  .6

المتعمقة باألجيزة األمنية كتحميميا مف كجيات نظر متعددة لبلستفادة منيا في كضع 

 االستراتيجيات األمنية.

 (:2020ذكرت ميدم في مقاليا كظائؼ أخرل لئلعبلـ األمني كىي )ميدم، 
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األجيزة األمنية، بالتالي اعتبارىا  خمؽ صكرة ذىنية لدل المكاطنيف متسمة باإليجابية عف .1

 العامؿ الرئيسي لتحقيؽ الصالح العاـ لكافة أفراد المجتمع.

تسكيؽ السياسات كاألنشطة األمنية، مع أىمية القياـ باستطبلعات منتظمة لمخدمات التي  .2

 تقدميا األجيزة األمنية.

 التكعية تجاه الجرائـ كخاصة الجرائـ اإللكتركنية. .3

 كجيو طاقات الجميكر التخاذ إجراءات تساىـ في مكاجية الجرائـ.المساىمة في ت .4

 تككيف بيئة خاصة باألنشطة األمنية بإظيار أنشطة األجيزة األمنية كمياميا. .5

كيرل الباحث أنو ال بد لئلعبلـ األمني أف يقكـ بكضع سيناريكىات لمتعامؿ مع األزمات 

 األمنية التي مف الممكف أف تحدث في المستقبؿ.

 :وسائل االتصال في اإلعالم األمني 9.1.1.2

يعتبر تكظيؼ كسائؿ االتصاؿ في مجاؿ اإلعبلـ األمني أمر ضركرم كحتمي لما تتسـ بو 

مف خصائص كما تمعبو مف دكر في نقؿ الرسالة بالشكؿ المناسب. إف اإلعبلـ األمني يرتكز بشكؿ 

ئؿ لنقؿ رسالتو، مف خبلؿ تكظيفيا أساسي عمى اإلعبلـ العاـ فيك جزء منو، كيستخدـ نفس الكسا

 بالشكؿ الجيد لتحقيؽ أىدافو.

إف تنكع الكسائؿ اإلعبلمية قد ساعد في قدرة اإلعبلـ األمني عمى اإلقناع، فتكرار عرض 

الرسالة في أكثر مف كسيمة يساىـ في إقناع الجميكر بشكؿ أفضؿ، كيضمف كصكليا لمعظـ 

 (23ص  ،2015الناس، كىذه الكسائؿ ىي: )الغصيف،

الصحافة: كىي تعني اإلعبلـ المقركء، كالتي تساعد عمى نشر التكعية األمنية لتكافر بعض  .1

 الخصائص التي تجعميا مبلئمة لذلؾ كمنيا: 
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 .تكفر إمكانية نقؿ معمكمات متنكعة ككثيفة -

تكفر إمكانية تقديـ المكضكعات الحادة كالمعقدة، كمعالجتيا بعمؽ كشمكلية، كالتحميؿ الدقيؽ  -

 يا.ل

اإلذاعة: كىي أكثر الكسائؿ انتشاران، لككنيا ال تحتاج لمعرفة بالقراءة كالكتابة، كسعرىا  .2

المناسب، باإلضافة إلى تنكع البرامج كالمكاضيع التي يتـ تناكليا إخبارية، تعميمية، كترفييية، 

 حيث تقـك بنشر الرسائؿ عف طريؽ الصكت فقط.

نقؿ الصكرة الممكنة كالصكت معان، لذا فيك يعمؿ عمى التمفاز: يمتمؾ التمفاز ميزه خاصة في  .3

اإلبيار كالتأثير السريع في الجميكر، العتماده عمى الربط بيف أكثر مف حاسة عند المشاىد، 

 فيك يربط بيف الكممة المسمكعة كلغة الجسد، كالتي تساعد في اإلقناع بشكؿ أفضؿ.

لتي أصبحت الكسيمة األكثر شيكعان، فقد االنترنت: كىك أحد الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة ا .4

تكجيت العديد مف فئات المجتمع الستخداـ االنترنت بديبلن عف كسائؿ اإلعبلـ األخرل، ككنيا 

 تضمف استمرارية التكاصؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ مف خبلؿ تبادؿ المعمكمات كاآلراء.

قؿ المعمكمات كالتكجييات كيرل الباحث أنو مف الممكف استخداـ السينما أيضان ككسيمة لن

المراد مشاركتيا مع الجميكر، فيي كسيمة داعمة لمتمفاز في ظؿ المنافسة الشديدة مف قبؿ الكسائؿ 

الحديثة كاإلنترنت. كما أنو مف الممكف أف يتـ التكاصؿ مع الجميكر مف خبلؿ المساجد في خطب 

 يـك الجمعة.
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 (26،  ص2017اـ، إف تحقيؽ اإلعبلـ األمني يككف بطريقتيف: )م

الطريقة المباشرة: عف طريؽ رجاؿ األمف كممارستيـ لمعممية اإلعبلمية بشكؿ مباشر، مف  .1

خبلؿ إنتاج البرامج التمفزيكنية أك اإلذاعية أك تأليؼ كتب كمجبلت خاصة بنشاطاتيـ كعمميـ 

 األمني.

ئح األمنية ليتـ بثيا الطريقة الغير مباشرة: عف طريؽ تزكيد كسائؿ اإلعبلـ بالمعمكمات كالنصا .2

 لمجميكر.

 :استراتيجيات اإلعالم األمني 10.1.1.2

إف اإلعبلـ األمني يسعى إلى االقناع بالسمكؾ األمني كالتأثير عمى الرأم العاـ لمجميكر 

المستيدؼ، كمف أجؿ الكصكؿ ليذا اليدؼ ال بد مف تبني استراتيجية متقدمة تعتمد عمى 

 جرامية.المجتمعات لمكاجية الظكاىر اإل

حيث أف االستراتيجية تعني تنظيـ لئلمكانيات كالقكل المتكفرة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف، 

كالتي يحتاج تنفيذىا إلى اعتماد مجمكعة مف الخطط التي يتـ بناؤىا باالعتماد عمى اإلمكانيات 

اؿ األمف مف أجؿ المادية كالبشرية كالفنية كالمالية المتاحة، فالرسائؿ كالنشاطات التي يقكـ بيا رج

يجاد الحمكؿ ليا مف  تحقيؽ األىداؼ المحددة تحتاج إلى تعريؼ المشكمة األمنية كتحديد أسبابيا، كا 

 (25، ص2018خبلؿ رسـ الخطط التي ستساعد رجاؿ األمف في القياـ بيا. )كبابي، 

 (26، ص2018كمف االستراتيجيات التي مف الممكف اتباعيا اآلتية: )كبابي، 

جية الديناميكية النفسية: تقكـ ىذه االستراتيجية عمى فرضيات عمـ النفس، أم عمى أف االستراتي .1

السيطرة عمى سمكؾ الفرد الداخمي تتـ كفقان لصيغة التعميـ األساسية، كبناء عمى ذلؾ تتبايف 
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سمككيات األفراد عند التعرض لنفس المؤثر. تركز ىذه االستراتيجية عمى العكامؿ المكتسبة لدل 

د كالتي تضـ: المفاىيـ، االحتياجات، الدكافع، المعتقدات، القيـ كالمصالح، اآلراء كالمكاقؼ، الفر 

حيث يمكف استخداـ ىذه العكامؿ في عممية التطبيع االجتماعي كالتركيج لنيج جديد يعدؿ مف 

يكر سمكؾ األفراد. إف القدرة عمى التأثير في العكامؿ المكتسبة كتعديميا جعؿ عممية اقناع الجم

مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ ممكنة، فالمعمكمات التي يتـ التخطيط ليا كتقديميا بميارة عالية 

تيمكِّف مف استخداميا في السيطرة عمى سمكؾ األفراد كالتأثير عمييـ، كتعديؿ الخصائص النفسية 

قة الخاصة بيـ مف خبلؿ تقديـ المعمكمات الجديدة، لبلستجابة لمختمؼ الظكاىر األمنية بطري

 ايجابية.

االستراتيجية الثقافية االجتماعية: تقكـ ىذه االستراتيجية عمى تقديـ الرسائؿ اإلعبلمية المقنعة  .2

تعمؿ عمى إعادة تحديد قكاعد السمكؾ لدل األفراد كالذم بدكره يؤدم لتعديؿ السمكؾ 

تسيطر عميو االجتماعي. الفكرة األساسية التي تعتمد عمييا ىذه االستراتيجية أف سمكؾ الفرد 

تكقعات كضكابط اجتماعية، بالتالي فإف اقناع الفرد يأتي مف خبلؿ التعديؿ عمى الضكابط 

عادة صياغتيا بما يخدـ مصمحة الفرد كتحقيؽ أمنو. كاإلعبلـ  االجتماعية داخؿ المجتمع، كا 

األمني يساىـ في تعديؿ تصرفات الفرد مف خبلؿ تناكؿ تصرفات الجماعة في المجتمع، كىذا 

ما يتطمبو استخداـ ىذه االستراتيجية التي مف خبلليا يتـ تحديد رسائؿ االقناع لمفرد بناءن عمى 

قكاعد السمكؾ االجتماعي كمتطمباتو، كتحكـ األنشطة التي يقكـ بيا رجؿ اإلعبلـ مع رج األمف 

 لتشكيؿ منظكمة النفسية كاالجتماعية لمفرد.

ه االستراتيجية عمى أف نجاح التأثير اإلعبلمي يعتمد استراتيجية إنشاء كبناء المعاني: تقكـ ىذ .3

كسابيا معاني جديدة.  عمى نجاح كسائؿ اإلعبلـ في تعديؿ المعاني كالصكر المحيطة بالفرد كا 

حيث أف كسائؿ اإلعبلـ تقكـ بخمؽ صكر كرمكز عف العالـ تجعؿ األفراد يتصرفكف بناءن عمييا، 
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)االشاعات،  التي تعالجيا، خاصة القضايا األمنية كبالتالي تحديد سمككياتيـ تجاه القضايا

، كما أنيا تساعد الجميكر عمى ترتيب المعاني الداخمية حسب أكلكياتيا، كتحدد االبتزاز...(

 المكاضيع التي يفكر فييا الفرد.

استراتيجية المكقؼ المشكؿ: يتـ استخداـ ىذه االستراتيجية في حالة حدكث أزمة أمنية كككراث  .4

األمف العاـ في الدكلة. كتتميز ىذه االستراتيجية عف غيرىا أنيا ال تيدؼ لئلقناع  قد تيدد

بشكؿ مباشر، بؿ ىدفيا مساعدة الجميكر عمى متابعة األحداؽ كتحميميا لتشكيؿ الرأم العاـ، 

ككما أنيا تيستخدـ لتقييـ فعالية النظاـ اإلعبلمي في القياـ بدكره ككظائفو بتكفير المعمكمات 

عطا  ء الحرية لتبادؿ اآلراء.كا 

كلضماف نجاح ىذه االستراتيجيات ال بد مف تكافر االنسجاـ بيف العكامؿ الثبلثة التالية: 

 (27، ص2018)كبابي، 

طبيعة التحذير ككيفية االستجابة لو: أم طبيعة الرسالة اإلعبلمية كطريقة إنتاج البرامج،  .1

 اإلعبلـ. كنكعية األجيزة كاآلليات المستخدمة مف قبؿ كسائؿ

العكامؿ التي تدخؿ في طريقة تفسير الجميكر لرسائؿ التحذير: أم الظركؼ التي تحيط  .2

بالجميكر عند تمقيو الرسالة اإلعبلمية، عبلقة الجميكر برجاؿ األمف، أبعاد األفكار اإلعبلمية 

 كقدرتيا عمى بناء حمقات التكاصؿ بيف الجميكر كرجاؿ األمف.

كف بعممية التخطيط كبناء األمف: أم كيؼ يرل المخططيف صكرة الجميكر لدل مف يقكم .3

طبيعة الجميكر المخاطب، ككيؼ ستككف ردة فعميـ تجاه السياسة األمنية المتبعة في إدارة 

 األزمات. 
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كيؤكد الباحث أنو عند حدكث االنسجاـ بيف ىذه العكامؿ السابقة، سيككف مف السيؿ عمى 

 اإلعبلمية المناسبة إلدارة األزمات كالكقاية منيا.اإلعبلـ األمني صياغة االستراتيجية 

 :السياسة اإلعالمية المتبعة في نشر الموضوعات األمنية ومعايير نشرىا 11.1.1.2

يتبع اإلعبلـ األمني سياسة محددة لنشر مكضكعاتو، كالتي تعتمد عمى ما يمي: )الغصيف، 

 (25، ص2015

يا األمنية التابعة إلدارتيـ، كالتي ال تبرز أف يككف التصريح مف قبؿ المسؤكليف عف القضا .1

خطط سرية أك تعمؿ عمى إثارة الرأم العاـ، كيحؽ لمصحافة أف تقكـ بالذىاب لمكاف الحادث 

 كعرض المكضكع عمى اإلدارة قبؿ النشر.

 يتـ النشر كفقان لشركط، خاصة إذا كانت قضايا لـ ينتيي التحقيؽ بيا. .2

يضاحيا لمجميكر عمى مراحؿ  يتـ الرد عمى القضايا التي تؤثر .3 عمى الرأم العاـ كاإلشاعات كا 

 مختمفة، كمتابعة ذلؾ حتى يصدر الحكـ كينفذ.

النشر اليكمي في الصحؼ المحمية حكؿ القضايا التي تتعمؽ بحكادث السبلمة العامة مثؿ:  .4

 المفتعمة، السطك، السرقة، التحذير مف مخاطر الكحكؿ كالمخدرات. حكادث السير كالحرائؽ

حيث تقكـ ىذه األجيزة في  القياـ بحمبلت التكعية المكسمية مثؿ: الدفاع المدني، كالشرطة .5

بداية فصؿ الشتاء في تكعية الناس حكؿ المخاطر التي مف الممكف أف تحدث بسبب الرياح 

 .الشديدة كاألمطار كخطر التزحمؽ 

العامة كاإلعبلـ، كتزكيدىـ ال يتـ نشر إجراءات التحقيؽ إال بعد التنسيؽ مع إدارة العبلقات  .6

 بنص المكضكع مع التأكيد عمييـ لبللتزاـ بمضمكنو.

 إعطاء الصحافة فرصة نقد أداء األجيزة األمنية، كيستطيع الجياز الرد عمى ذلؾ. .7
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الحفاظ عمى خصكصية بعض القضايا، كالحرص عمى أف ال يككف ىناؾ رد فعؿ سمبي بسبب  .8

 نشرىا.

تتضمف السياسة المتبعة لئلعبلـ األمني االستجابة السريعة  كيرل الباحث أنو مف الميـ أف

لؤلحداث كنشر الحقائؽ مف أجؿ تبلفي الشائعات، كاالعتراؼ باألخطاء التي قد تصدر مف الجيات 

األمنية أثناء المكاجيات ألنيا إذا تسربت مف جيات أخرل، تفقد الثقة كالمصداقية لكسائؿ اإلعبلـ 

 األمني.

اسة الخاصة باإلعبلـ األمني، ال بد مف التطرؽ إلى المعايير التي يجب كبعد تناكؿ السي

االلتزاـ بيا عند نشر المكضكعات المتعمقة بيذا النكع مف اإلعبلـ، كىي كما يمي: )الغصيف، 

 (26، ص2015

 صحة المعمكمات ككضكحيا كاكتماؿ عناصرىا. .1

 ي تثير الحساسية.أىمية القضية كخطكرتيا عمى المجتمع، البعد عف القضايا الت .2

 الصدؽ كالكاقعية لمصادر المكضكع. .3

 ارتباطيا بأفراد المجتمع. .4

 الجماىيرية المحتممة لمقضايا األمنية. .5

تصريح مصدر أمني مسؤكؿ، عدـ تغطية التنظيمات السياسية المخالفة إال بإذف مف المصدر  .6

 الرسمي.

 عدـ ذكر أسماء صريحة. .7

 لتشيير.عدـ نشر فضائح شخصية، كاالبتعاد عف ا  .8
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 (2020)عبد الكريـ أبك عرقكب،  لمحة حول اإلعالم األمني في دولة فمسطين:  12.1.1.2

ظير دكر اإلعبلـ األمني الفمسطيني منذ بداية الثكرة الفمسطينية؛ أم في حدكد عاـ 

ـ، مستحدثان ىذا الدكر مف تجربة الدكؿ الرائدة في العالـ، حيث كاف يمثؿ ىذا الدكر نائب 1965

 كحدات الثكرية أك ما يمسى آنذاؾ بػ )المفكض السياسي(. القائد في ال

كاف لئلعبلـ األمني الدكر البارز في إظيار حجـ المعاناة الفمسطينية أثناء تكاجد القكل 

الفمسطينية في جنكب لبناف، الذم مف خبللو زاد مف الدعـ كالتأييد ليذه الثكرة الفمسطينية، كاتضح 

 ـ بالقكل األمنية الفمسطينية.ذلؾ مف زيادة االقباؿ لبلنضما

ـ ، تـ تشكيؿ جياز ىيئة التكجيو 1994بعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية في عاـ 

ظيار ةكالمدني يةالسياسي كالكطني، الذم كاف ييدؼ إلى تعزيز الثقافة الكطنية لمفئتيف العسكر  ، كا 

طنية العالية كزيادة ثقة دكر كطبيعة عمؿ المؤسسة األمنية مف خبلؿ الحفاظ عمى الركح الك 

الجميكر بالمؤسسة األمنية، ككاف ذلؾ يتمثؿ في التقاء المفكض السياسي بالفئة المستيدفة عف 

 طريؽ إنشاء مخيمات صيفية كمعسكرات تعايش كأثناء تكاجد قكل األمف في مقراتيـ الخاصة.

اصؿ الذم أتاح كبالتطكر السريع الذم حدث في قطاع التكنكلكجيا كقنكات االتصاؿ كالتك 

لئلعبلمييف فرصة الكصكؿ لعدد أكبر مف الجميكر، كنظران لبركز دكر اإلعبلـ األمني، تشكؿ 

ـ مف قبؿ المكاء عدناف الضميرم الناطؽ الرسمي باسـ 2017مركز اإلعبلـ األمني في عاـ 

في سبيؿ  األجيزة األمنية الفمسطينية المفكض السياسي العاـ باسـ السمطة الكطنية الفمسطينية،

 حصر المعمكمات الصادرة عف األجيزة األمنية ضمف منصة إعبلمية كاحده.
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يمثؿ مركز اإلعبلـ األمني ىيئة نظامية محككمة بالقانكف كإحدل دكائر التكجيو السياسي في 

األجيزة األمنية الفمسطينية؛ تسعى إلى تعزيز قكل األمف؛ مف خبلؿ تقكية العبلقة بيف األجيزة 

تستيدؼ ىذه الييئة األجيزة األمنية في مسعاىا لرفع الركح المعنكية كالثقافية ك  لجميكر.األمنية كا

لدل أفراد األجيزة األمنية. كما تستيدؼ أيضان الجميكر )المكاطنيف(، في مسعاىا لتعزيز العبلقة 

 .بيف المكاطف كاألجيزة األمني

 :إدارة األزمات 2.1.2

 :تمييد 1.2.1.2

مف األزمات، كالصراعات الكبرل، في عالـ ذا اتساع حضارم، يمتد نحف نعيش في عالـ 

 كيتطكر بشكؿ كبير، ككمما زاد ىذا التطكر زادت األزمات كتنكعت. 

ىناؾ العديد مف األزمات التي تكاجو المجتمعات إما بشكؿ دكرم أك عشكائي، كالتي تسببت 

ات ييدد التنمية فييا، حيث أنيا في العديد مف الخسائر كاألضرار، فإف تعرض المجتمعات لؤلزم

تسبب الخسائر في المنشآت كالمرافؽ العامة كالثركات البشرية كالطبيعية كالتي مف شأنيا تقميؿ 

 فرصة التقدـ في مسار التنمية.

في أم كقت في ىذا العصر المميء بالتطكرات  كبات مف المتكقع حدكث األزمات

ؿ أف تككف عمى استعداد كامؿ لمكاجية األزمات، حتى كالتغييرات، لذا عمى جميع المنظمات كالدك 

تتمكف مف السيطرة عمييا كالحد منيا كمف آثارىا السمبية التي قد تضر بالمجتمع بأكممو، لذا مف 

الضركرم االىتماـ في إدارة األزمات لتحقيؽ ذلؾ. كفي ىذا المبحث سنحاكؿ التعرؼ عمى 

 ئصيا، كالتطرؽ لمفيـك إدارة األزمات كأساليبيا.أساسيات حكؿ األزمة أسبابيا، مراحميا، خصا
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 :الخصائص الرئيسية لألزمة  2.2.1.2

حدد العديد مف العمماء كالباحثيف أربعة خصائص رئيسية لؤلزمات، نستعرضيا عمى النحك 

 (14 -12ص  ، ص2016التالي: )قابؿ، بشيرم، 

ط النسبية بيف األزمات التعقيد: تتصؼ األزمات بالتعقيد، أم صعكبة تحديد كقياس ركاب .1

المحتممة  كاآلثار الضارة، كقد تعكد ىذه الصعكبة إلى فترات التأخير الطكيمة بيف السبب 

كتحقيؽ النتيجة أك ظيكر اآلثار كاالختبلؼ بيف المتغيرات، كىذا يؤدم إلى تعقيد عممية تقييـ 

كالت كالمناقشات بيف األزمة مف الناحية العممية. كلمتغمب عمى ىذا التعقيد يتـ طرح المدا

 الخبراء لغرض التقييـ الكاقعي فيما يتعمؽ بالمعايير المقترحة كاليدؼ منيا.

عدـ اليقيف: تتصؼ األزمات أيضان بعدـ اليقيف، كالذم يؤثر بشكؿ كبير عمى صنع القرارات  .2

خبلؿ األزمة، فيك يترؾ أثر مباشر في قياس التغيرات الناتجة في شدة األزمة، كتكاليؼ 

ستراتيجيات المختمفة التي مف الممكف اتباعيا لمحد مف األزمة كمدل فائدة كؿ منيا، مما اال

 يجعؿ قرارات اإلدارة في غاية الصعكبة.

الغمكض: يؤدم الغمكض إلى اختبلؼ التفسيرات لؤلزمة، فقد يككف استنادان لمبلحظات مماثمة  .3

ناؾ مشاركة مباشرة لمفئة المتضررة أك تقيـ البيانات، كلمتغمب عمى ىذه الصفة يجب أف يككف ى

لحؿ النزاعات كالبحث عف الحمكؿ التي تتكافؽ مع مصالحيـ، كاالسترشاد في كضع االجراءات 

كالقرارات القانكنية كترجيح معايير كتغيير نتائج قضايا مختمفة، حكؿ التطكرات في المستقبؿ 

 كاألفضميات حكؿ نمط الحياة المرغكب فيو.

ىذه الخاصية إلى عكاقب ثانكية تتعمؽ في الزماف كالمكاف كاألبعاد اإلقميمية التداعيات: تشير  .4

 كالكظيفية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كتأثيرىا.
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باإلضافة لمخصائص السابقة، ىناؾ عدة خصائص أخرل تـ ذكرىا في كتاب إدارة األزمات، 

 (22، ص2015كتتمثؿ في اآلتي: )البلمي، 

 ي البيانات كالمعمكمات البلزمة أثناء كقكع االزمة.كجكد نقص كاضح ف .1

 تؤدم األزمة إلى أحداث مفاجأة كبيرة كعنيفة عند كقكعيا. .2

 تتسـ األزمة بدرجة عالية مف التعقيد كالتداخؿ في العناصر كالمسببات. .3

كجكد حالة مف الرعب كالخكؼ في المنظمة، كذلؾ بسبب عدـ القدرة عمى تقدير ما يحممو  .4

 لممنظمة.المستقبؿ 

 محدكدية المدة الزمنية لؤلزمة، فاألزمة ال تمتد لمدة زمنية طكيمة. .5

كجكد حالة مف الشعكر بالحيرة كالضعؼ كعدـ قدرة صناع القرار عمى التعاطي مع األزمة  .6

 كالتعامؿ معيا.

نتيجة لحالة عدـ التكازف لدل صناع القرار )نتيجة لكقكع االزمة( فإنيـ قد يصبحكف تحت  .7

 خريف مف المتخصصيف كغير المتخصصيف.سيطرة اال

ظيكر بعض القكل التي تدعـ االزمة كتؤيد كؿ ما يقكد إلى تفاقميا، كمف أىـ ىذه القكل ىـ  .8

 أصحاب المصالح المعطمة أك المؤجمة.

لى ضغكط كبيرة مف جانب أطراؼ  .9 تتعرض مصالح المنظمة في ظؿ األزمة إلى التيديد كا 

 متعددة.

أعراض سمككية مرضية في غاية الخطكرة كتفكؾ النسيج تؤدم األزمة إلى ظيكر  .10

 االجتماعي كتفسخ العبلقات االجتماعية كالتكتر كالقمؽ كفقداف الدافع نحك العمؿ.
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كيرل الباحث أف مكاجية األزمة تحتاج الخركج عف األنماط التقميدية كاستخداـ أساليب 

ية األزمة، كالتي مف الممكف جديدة كالتي قد تحتاج تدخؿ قكل خارجية لممساعدة في مكاج

 اعتبارىا مف خصائص األزمات.

 :أسباب نشوء األزمة 3.2.1.2

ىناؾ العديد مف األسباب التي مف الممكف مف خبلليا التنبؤ بنشكء األزمة كما ذكرىا 

 (49 -48ص  ، ص2016الباحثيف: )بكدكشة، 

لؾ فإف الفيـ الصحيح سكء الفيـ: فيك يعد مف أىـ أسباب نشكء األزمة، كعمى الرغـ مف ذ .1

لممكقؼ مف شأنو أف ينيي األزمة، لذلؾ يسعى متخذم القرار أف يتـ تكضيح المكقؼ بالشكؿ 

 الصحيح لتجنب حدكث سكء الفيـ.

سكء اإلدراؾ: يتمثؿ اإلدراؾ في استيعاب المعمكمات كالبيانات كالحكـ عمى األمكر، فإذا كاف  .2

لى خمؿ في االتجاه الذم يؤدم إلى حدكث ىذا اإلدراؾ غير سميـ أك ناقص فإنو يؤدم إ

 األزمة.

سكء التقدير كالتقسيـ: يعني ذلؾ اإلفراط في الثقة بالنفس في مكاجية الطرؼ اآلخر، كسكء  .3

 تقدير قكتو كالتقميؿ مف شأنو، كبالتالي يؤدم إلى حدكث أزمة.

فيي تقـك  بالمنظمة،اإلدارة العشكائية: إف اإلدارة العشكائية مف شأنيا أف تدمر الكياف الخاص  .4

عمى الجيؿ كتشجيع االنحراؼ كاالعتماد عمى التكجييات الشخصية لمقادة كافتقادىـ لمرؤيا 

 المستقبمية.

الرغبة في االبتزاز: كقكع متخذ القرار تحت الضغط النفسي كالمادم كاستغبلؿ أخطاء قد سبؽ  .5

 لو القياـ بيا إلجباره عمى القياـ بتصرفات أكبر خطأ.
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: إف إطبلؽ إشاعة بشكؿ معيف مف خبلؿ استخداـ حقائؽ حدثت فعبلن، كلكنيا االشاعات .6

عبلنيا في تكقيت معيف مف  محاطة بمجمكعة مف البيانات كالمعمكمات الكاذبة كالمضممة، كا 

 خبلؿ استغبلؿ حدث معيف يؤدم إلى نشكء أزمة.

 زمات.األخطاء البشرية: اإلىماؿ في األخطاء التي قد تحدث يؤدم إلى نشكء األ .7

األزمات المخططة: تقكـ بعض القكل المنافسة عمى تتبع مسارات عمؿ الكياف المنافس ليا،  .8

كمف  خبلؿ ذلؾ يتبيف ليا عمميات التشغيؿ كاالنتاج كالتكزيع كالظركؼ المحيطة بكؿ المراحؿ، 

 كمف خبلؿ ذلؾ سكاء إتاحة معركض أكبر مف ناتج التشغيؿ أك أقؿ يمكف نشكء األزمة.

األىداؼ: اختبلؼ الطمكحات كاألىداؼ بيف متخذم القرار يعد سببان في حدكث تعارض  .9

 االزمات.

تعارض المصالح: إف تعارض المصالح بشكؿ شديد يؤدم إلى حدكث أزمة، حتى لك أف ذلؾ  .10

 سيمحؽ الضرر لمجميع، إال أنيـ يسعكف إلى تقكية ىذه األزمة إللحاؽ األذل بالطرؼ اآلخر.

س مف شأنو أف يككف سببان في نشكء األزمة. فاليأس أم فقداف األمؿ كيرل الباحث أف اليأ

في إيجاد حؿ لممشكمة أك االحباط كعدـ رغبة متخذ القرار في المكاجية يؤدم إلى تفاقـ المشكمة 

 كتحكليا إلى أزمة. 

 :دورة حياة األزمة 4.2.1.2

تابعتيا مف قبؿ متخذم تمر األزمة بدكرة حياة كاممة، كىذه الدكرة ليا أىمية قصكل يجب م

القرار اإلدارم، كي يتسنى ليـ السيطرة عمييا كالقدرة عمى التعامؿ معيا، كتتمثؿ دكرة حياة األزمة 

 (28-27ص  ، ص2017بالتالي: )أبك زنيد، 
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ميبلد األزمة: كىي مرحمة ظيكر إشارات اإلنذار المبكرة لؤلزمة، حيث تبدأ األزمة باإلحساس  .1

محدد المعالـ، لعدـ كجكد المعمكمات الكافية حكؿ األسباب، كمف أىـ  المبيـ بكجكد خطر غير

العكامؿ التي يجب تكافرىا لمتعامؿ مع األزمة في ىذه المرحمة، ىي قكة اإلدراؾ لدل متخذم 

 القرار لتتبع األزمة كمحاكلة القضاء عمييا مف خبلؿ إيقاؼ نمكىا مؤقتان.

تقدير متخذم القرار في المرحمة األكلى، كيتـ تغذية نمك األزمة: يحدث نمك األزمة نتيجة لسكء  .2

األزمة في مرحمة النمك مف خبلؿ محفزات ذاتية مستمدة مف األزمة نفسيا، كمحفزات خارجية 

استقطبتيا األزمة كتفاعمت معيا مزكدة األزمة بقدرة عمى النمك  االتساع، كفي ىذه المرحمة 

 كارىا أك تجاىميا.تتفاقـ األزمة كال يستطيع متخذم القرار ان

نضج األزمة: عندما يككف متخذم القرار عمى درجة كبيرة مف الجيؿ بما يدكر حكليـ  .3

كانغبلقيـ عمى أنفسيـ، أك عندما يككف ىناؾ سكء تخطيط أك قصكر في التخطيط لمكاجية 

األزمات فإف األزمة تتفاقـ كتصؿ ليذه المرحمة. كتككف األزمة خبلؿ ىذه المرحمة في أقصى 

تيا، فبل يمكف السيطرة عمييا كال بد مف االصطداـ العنيؼ معيا، كقد تيـز متخذم القرار أك قك 

 المؤسسة الذم يعممكف بيا.

اختفاء األزمة: عند فقداف األزمة لقكة الدفع المحركة ليا، تتبلشى مظاىرىا كينتيي االىتماـ بيا  .4

 د أف تنتيي.كبالتالي تختفي عف الكجكد، فكؿ أزمة ميما بمغت قكتيا ال ب

 :أنواع األزمات 5.2.1.2

تتعدد األزمات التي مف الممكف حدكثيا، كقد حاكؿ الباحثيف تصنيفيا عمى النحك التالي: 

 (20-18صص ، 2016)بشيرم كقابؿ، 

 أزمات حسب النمط، كتضـ ثبلثة أنكاع: .1



 المبحث األكؿ: اإلطار النظرم                     نظرم كالدراسات السابقة: اإلطار الثانيالفصؿ ال
 

52 
 

ىذا النكع األزمات المفاجئة: كىي األزمات التي تحدث بشكؿ مفاجيء كلـ يكف متكقع حدكثيا، ك  -

ال يككف ىناؾ كقت كافي لمتخطيط لمعالجتو، كيحتاج ىذا النكع إلى إدارتو بشكؿ جماعي قائـ 

 عمى التنبؤ باألحداؽ غير متكقعة.

أزمات طارئة ذات مقدمات محسكسة: ىي األزمات التي يسبقيا مقدمات يتـ التعرؼ عمييا  -

يا كالتحقؽ مف صدقيا كالتحدم الذم سابقان قبؿ كقكع األزمة، كالذم يسمح بإجراء البحكث حكل

مف الممكف مكاجيتو، كىذا النكع يتطمب اتخاذ أفعاؿ كقرارات تصحيحية قبؿ أف تصؿ األزمة 

 لمرحمة االنفجار.

األزمات المستمرة: كىي التي تستمر لمدة شيكر، بالرغـ مف بذؿ الجيكد لحميا مف قبؿ اإلدارة،  -

 ككما تخرج عف سيطرة العبلقات العامة.

 زمات بناءن عمى درجة خطكرتيا:أ .2

أزمات عادية: كىي األزمات المتكقع حدكثيا كمف الممكف معرفة درجة خطكرتيا، إال أنيا تيدد  -

 العمميات الحيكية لممجتمع أك المنظمة.

أزمات مباغتة: ىي تمؾ األزمات التي تنمك بشكؿ مفاجيء كال يككف ىناؾ أم تكقعات  -

 لحدكثيا.

ت التي يككف ىناؾ مقدمات لحدكثيا، كما أف درجة خطكرتيا تككف أزمات حادة: ىي األزما -

 منصب التنبؤ بيا.

 األزمات بناءن عمى مقدار العمؽ:  .3

أزمات سطحية: كىذا النكع ال يشكؿ الخطر الشديد، فيي حدكث طفرة بشكؿ مفاجيء كتنتيي  -

 بسرعة بعد التعامؿ معيا، فيي أزمات ال يكجد ليا جذكر.
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: مف أخطر أنكاع األزمات، كذلؾ الرتباطيا بأساس الكياف الذم حدثت أزمات عميقة متغمفة -

 بو، لذا فإنيا تؤثر عمى أداء ىذا الكياف بشدة حدكثيا.

 األزمات بناءن عمى المستكل: .4

أزمات عمى المستكل المحمي: تحدث عمى مستكل الشركات كالمشاريع المختمفة، فإف حجـ  -

إال أنو مف الممكف أف يمتد إلى كحدات أخرل، كذلؾ تأثيرىا ال يخرج عف نطاؽ ىذه الكحدات، 

 بسبب تشابؾ العبلقات كالمصالح فيما بينيا.

أزمات عمى المستكل القكمي: ىذه األزمات تصيب الدكلة بشكؿ كامؿ، كتؤثر عمى المجتمع  -

 بأكممو، فيي أزمات شاممة سكاء في أسباب حدكثيا أك في طرؽ العبلج الخاصة بيا.

 مى مدة حدكثيا:األزمات بناءن ع .5

 أزمات قصيرة: كىي أزمات تستمر مف يكـ إلى ستة أياـ. -

 أزمات متكسطة: كىي تمؾ األزمات التي تستمر مف سبعة أياـ إلى ستة أشير. -

 أزمات كبيرة: كتمؾ األزمات تستمر أكثر مف ستة أشير. -

 أزمات تكاجو المجتمع: .6

ايتيا صدمة تضعؼ إمكانيات أزمات داخمية: كمف خصائص ىذه األزمات أنيا: تسبب في بد -

الفعؿ المؤثر كالسريع لمكاجيتيا، تستكجب الخركج عف األنماط التنظيمية المعتادة، تتصاعد 

بشكؿ مفاجيء يؤدم إلى درجة عالية لمشؾ في البدائؿ المطركحة، كتنطكم عمى تيديد 

عتبر أمر ممتمكات اإلنساف أك مقكمات البيئة مما يجعؿ مكاجيتيا أمر حتمي ال بد منو كي

 مصيرم. 
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أزمات خارجية: ىي األزمات التي تنشأ نتيجة الرتفاع حدة صراع طكيؿ بيف دكلتيف أك أكثر،  -

كفي ىذه األزمات يزداد إدراؾ متخذم القرار في الدكؿ كاألطراؼ في األزمة بالتيديد، كيزيد 

 إدراكيـ لضيؽ الكقت المتاح لبلستجابة لؤلزمة.

 المحتكل:  األزمات بناءن عمى المحكر أك .7

أزمات مادية: ىي تمؾ األزمات التي تخص شيء مادم مممكس، يمكف دراستو كالتعامؿ معو  -

 بشكؿ مادم.

أزمات معنكية: ىي األزمات التي تدكر حكؿ أمر غير مممكس يرتبط بذاتية األشخاص  -

 المحيطيف باألزمة، أم أنيا تدكر حكؿ محكر معنكم شخصي ال يمكف اإلمساؾ بو ماديان. 

يرل الباحث أنو مف الممكف أف نضيؼ تصنيؼ آخر ألنكاع األزمات كىك: األزمات بناءن ك 

أزمات طبيعية: كىي األزمات التي تحدث نتيجة ككارث  -عمى مصدر حدكثيا كينقسـ إلى قسميف: 

 طبيعية، كىذه تشكؿ الخطر الكبير عمى اإلنساف، ألنيا مفاجئة أحيانان كخارجة عف إرادتو. 

عية: كىي األزمات التي تحدث نتيجة عف حدكث أخطاء في صناعات معينة، أزمات صنا –

 كتسرب مادة كيماكية تؤثر عمى اإلنساف ماديان كمعنكيان كيصعب السيطرة عمييا في بعض األحياف.

مف منطمؽ مكضكع ىذه الدراسة ال بد مف ذكر نكع آخر مف األزمات أال كىك األزمات األمنية: 

 ا اإلرىابية، االنفجارات، االغتياالت، المسيرات الفجائية ذات الطابع السياسي.التي تتمثؿ في الخبلي

 :مفيوم إدارة األزمات 6.2.1.2

جياضيا في المراحؿ  عند ذكر مراحؿ األزمة الحظنا أنو مف الممكف السيطرة عمييا كا 

ؿ خياريف، األكلى، كلكف في بعض األحياف ال يمكف إجياضيا كبالتالي تصبح إدارة المنظمة مقاب
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األكؿ: إدارة األزمة بفاعمية ككفاية، كالثاني: االستسبلـ ليا كتمقي آثارىا التي قد تدمر كياف المنظمة 

ككؿ، لذا تتطمب األزمات إدارة حاذقة قادرة عمى اتخاذ القرارات الصعبة في مكاجية األزمات 

 الصعبة.

دارة األزمات تتمثؿ في أنيا عممية إدارية تيتـ بالتنبؤ  باألزمات المحتمؿ حدكثيا، مف خبلؿ كا 

استشعار التغيرات البيئية الداخمية كالخارجية التي تؤدم إلى حدكث األزمات، كتعبئة اإلمكانيات 

المتكفرة لمنع حدكثيا أك اإلعداد لمتعامؿ معيا بكفاءة كفعالٌية؛ لتقميؿ األضرار بأكبر قدر ممكف، 

 (24، ص2016كقت كأقؿ تكمفة. )بشيرم كقابؿ، مع ضماف العكدة لؤلكضاع الطبيعية في أسرع 

 :أىداف إدارة األزمات 7.2.1.2

تعتمد مكاجية األزمات عمى كجكد إدارة منيجية تقكـ عمى كضع خطة عممية تحتكم عمى 

عناصر كمقكمات التساؤالت العشكائية، فقد تطكرت إدارة األزمات لتصبح عمـ قائـ بذاتو يتضمف 

 (43، ص2016سعى لتحقيقيا، كمنيا: )بكدكشة، العديد مف األىداؼ التي ي

تكفير القدرة العممية عمى الكشؼ عف مصادر التيديد، التنبؤ باألخطار، كاالستغبلؿ األمثؿ  .1

 لممكارد لمحد مف آثار األزمة الضارة.

 تكفير اإلمكانات المادية البلزمة لمكاجية األزمة، كسرعة إعادة بناء ما تـ ىدمو بفعؿ األزمة. .2

 األجيزة المختصة في إدارة األزمة كتحديد دكر كؿ منيا في جميع مراحؿ األزمة.تعييف  .3

االستعداد لمكاجية األزمة مف خبلؿ التنبؤ بالمشاكؿ، كتمكيف إدارة المنظمة مف السيطرة عمى  .4

 المكقؼ، كالمحافظة عمى ثقة األطراؼ المعنية، كتكفير نظاـ اتصاالت فٌعاؿ.
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ث لمحد مف تصاعدىا، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ المكقؼ كرسـ التعامؿ بشكؿ فكرم مع األحدا .5

السيناريكىات، كتحميؿ نقاط القكة كالضعؼ، كالفرص كالتيديدات الناتجة عف المكقؼ لبلستعداد 

 لمتعامؿ معيا. 

كيرل الباحث مف األىداؼ الميمة إلدارة األزمة ىي تقميؿ الخسائر الناجمة عف األزمة لمحد 

األزمة باألسمكب الحسف كرفع الركح المعنكية لدل المتضرريف، كذلؾ  األدنى، كمعاممة ضحايا

التعامؿ مع األزمة بأسمكب المبادرة كليس رد الفعؿ لممحافظة عمى سمعة المنظمة كصكرتيا أماـ 

 األطراؼ المعنية.

 :أساليب إدارة األزمات 8.2.1.2

كب باختبلؼ األزمة تعددت األساليب المستخدمة في إدارة األزمات، كيختمؼ ىذا األسم

كالسياسة كاالمكانيات المتاحة، كذلؾ الظركؼ التي كقعت بيا األزمة، ككما ذكر الباحثيف ىناؾ 

 ، ص2017ثبلثة أساليب رئيسية تستخدـ في التعامؿ مع األزمات كتتمثؿ في اآلتي: )الحفني، 

 :(13-11ص

كي تحقؽ مكاسب ضد أسمكب التفاكض اإلكراىي )الضاغط(: تستخدـ الدكؿ ىذا األسمكب ل .1

الخصـ، كلكف يجب أف ال يتحكؿ ىذا الضغط إلى سبب في حدكث كارثة تضر مصمحتيا، 

 كىناؾ أسمكبيف مف الضغط يتـ استخداميما:

األسمكب القكلي: كيتـ ىذا مف خبلؿ التيديد بشكؿ كاضح فيك يتميز بتحديده الحد األقصى مف  -

التيديد الناىض الذم يضمف الحرية في الحركة المصداقية، كلكف عيبو ىك انعداـ المركنة، أك 

 الختيار البدائؿ كلكنو يقمؿ مف المصداقية.
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السمكؾ الفعمي: كىك عممية تصعيد فعمية لمضغط عمى الخصـ كالقياـ )بحصار، تنفيذ عقكبات  -

 اقتصادية، تنفيذ عمميات خاصة ...(.

األزمة، كالذم بمكجبو يككف  أسمكب التفاكض التكفيقي: يعتمد ىذا األسمكب عمى التفاكض لحؿ .2

الطرفيف عمى استعداد بالتنازؿ عف بعض المكاقؼ كالمطالب، كيتـ استخداـ ىذا األسمكب في 

 بعض الحاالت كمنيا:

 ر مما تتحممو إمكانيات الدكلة.كثعندما تككف تكمفة تصعيد األزمة أ -

 عندما تفشؿ الدكلة في تحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ تصعيد األزمة. -

أم تغييرات في المجاؿ الداخمي كالخارجي، كالتي تجعؿ استمرار تصعيد األزمة  عند حدكث -

 أمر غير محبب.

أسمكب التفاكض اإلقناعي: يعتمد ىذا األسمكب عمى الجمع بيف األسمكبيف السابقيف، فاعتماد  .3

أسمكب كاحد ال يحقؽ اليدؼ المرجك، فمثبلن لك تـ اعتماد األسمكب اإلكراىي لكحده قد يؤدم 

ى تصعيد األزمة بسبب تعنت الطرؼ اآلخر، كاستخداـ أسمكب التفاكض التكفيقي لكحده قد إل

يؤدم إلى تقديـ العديد مف التنازالت التي قد تضر في مصمحة المنظمة أك الدكلة، لذا يجب 

التعامؿ مع األزمة بالجمع بيف ىذيف األسمكبيف بشكؿ متناسؽ كفٌعاؿ، كىذا ما يعرؼ بالتفاكض 

 .اإلقناعي

 :مراحل إدارة األزمات 9.2.1.2

إف إدارة األزمات بكفاءة كفعالية يرتبط بفف التعامؿ مع المكاقؼ األزمكية المختمفة، كذلؾ 

بيدؼ تجنب كقكع الخسائر. تمر معظـ األزمات بخمس مراحؿ أساسية، كال بد أف يقـك متخذ القرار 
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أك منع حدكثيا أك الحد مف تأثيرىا، بإدارة كؿ مرحمة بشكؿ فٌعاؿ مف أجؿ السيطرة عمى األزمة 

 :(218، ص2016كىذه المراحؿ تككف عمى النحك التالي )عبد القادر، 

اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر: بالعادة تظير إشارات اإلنذار بشكؿ متسمسؿ قبؿ فترة طكيمة  .1

 ع األزمة. مف كقكع األزمة، فإذا تـ تجاىؿ ىذه اإلشارات كعدـ االىتماـ بيا فمف المحتمؿ كقك 

أف مديرم المنظمات المستيدفة لبلزمات لدييـ ميارات عالية في حجب إشارات اإلنذار  لكحظ 

التي تعطي تنبيو بكجكد أزمة، بينما يتكافر لدل مديرم المنظمات المتعدة لمكاجية األزمات ميارات 

 عالية في استشعار إشارات اإلنذار المبكرة.

فر لدل المنظمات كالمجتمعات االستعدادات كاألساليب الكقائية االستعداد كالكقاية: يجب أف تتك  .2

الكافية لمكاجية األزمات، فإف إشارات اإلنذار عمى أىميتيا إال أنيا مف الصعب أف تمنع كقكع 

شيء لـ تتنبأ بحدكثو. إف اليدؼ مف أساليب الكقاية ىك اكتشاؼ نقاط الضعؼ في نظاـ 

ألزمات كبيف االستعداد كالكقاية منيا، لذا مف الضركرم الكقاية، كىناؾ عبلقة بيف التنبؤ با

كضع كتصميـ سيناريكىات مختمفة لؤلزمات المتكقعة كتتابع أحداثيا، كاختبار ذلؾ حتى يصبح 

 لدل كؿ فرد عممان بالدكر الذم يقع عمى عاتقو في حاؿ حدكث األزمة.

ضرار كمنعيا مف التكسع احتكاء األضرار كالحد منيا: تتمخص ىذه المرحمة في الحد مف األ .3

 كاالنتشار، كتتكقؼ طبيعة ىذه المرحمة بناءن  عمى طبيعة األزمة الكاقعة.

استعادة النشاط: تشمؿ ىذه المرحمة عمى إعداد كتنفيذ برامج قصيرة كطكيمة األجؿ قد  تـ  .4

اختبارىا بالفعؿ، ألنو إذا لـ يتـ اختبارىا بشكؿ مسبؽ فإنو يصبح مف الصعب االستجابة 

كضع الحمكؿ المناسبة عند احتداـ األزمة، كتتضمف ىذه المرحمة عدة جكانب كمنيا: محاكلة ك 

استعادة األصكؿ المممكسة كالمعنكية التي تـ فقدانيا، مف خبلؿ العمميات كاألفراد الذيف 



 المبحث األكؿ: اإلطار النظرم                     نظرم كالدراسات السابقة: اإلطار الثانيالفصؿ ال
 

59 
 

يعتبركف عمى درجة عالية مف األىمية في القياـ باألعماؿ اليكمية، فيـ باستطاعتيـ القياـ بيذه 

 مرحمة بكفاءة. ال

كقد تقع بعض المنظمات في خطأ فادح أال كىك التركيز عمى العمميات الداخمية كتجاىؿ 

 تأثير األزمة الكاقع عمى الجيات الخارجية.

عادة التقييـ  .5 التعمـ: كىي المرحمة األخيرة في إدارة األزمات، كتتمثؿ في التعمـ المستمر كا 

مـ المرء يجب أف يككف عمى استعداد لتقبؿ القمؽ دكف لتحسيف ما تـ إنجازه سابقان، كلكي يتع

االستسبلـ لمخكؼ. كالتعمـ ال يعني بإلقاء المـك عمى الغير، أك تبادؿ االتيامات كتحميميـ 

 المسؤكلية، أك ادعاء البطكالت الكاذبة.

لمراحؿ إدارة األزمة، كتـ عرضو عمى النحك  دراسة بكدكشةكىناؾ نمكذج آخر تـ ذكره في 

 : (46،  ص2016ي )بكدكشة،اآلت

 مرحمة ما قبؿ األزمة:  .1

 رسـ خطة االتصاؿ. -

 التدريب عمى تنفيذ الخطة. -

 دعـ العبلقات اإليجابية مع الحمفاء كتحديد الخصكـ. -

 بناء سمعة جيدة لمكياف اإلدارم. -

 مرحمة األزمة: .2

 تعريؼ المشكمة كتحديد أبعادىا. -

 السيطرة عمى االجراءات كالرسائؿ االتصالية. -

 خاؿ التعديبلت المناسبة عمى الخطة المكضكعة لتكاكب الظركؼ الحالية.إد -
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 إقامة ركابط االتصاؿ القكية مع كسائؿ االتصاؿ. -

 مرحمة ما بعد األزمة: .3

 االستمرار في إقامة عبلقات جيدة مع كسائؿ االعبلـ كالجميكر. -

 ا.اتخاذ اجراءات عبلجية لضماف عدـ كقكع األزمة مرة أخرل كالحد مف أضرارى -

.إعادة بناء سمعة المنظمة عمى النحك المرغكب فيو -

 

 :اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات 3.1.2

 :تمييد 1.3.1.2

يستطيع اإلعبلـ مف خبلؿ أدكاتو المتنكعة أف يضخـ حجـ األزمات، كيستطيع أف يسمط 

يو، كمف الممكف أف الضكء عمى أزمة في مراحميا األكلى، فاإلعبلـ يعكس الكاقع كيسمط الضكء عم

ينقؿ ىذا الكاقع بتيكيؿ أك تيكيف. فاإلعبلـ يشكؿ خط التماس األكؿ مع األزمات، إذ أف قدرة 

اإلعبلـ عمى التأثير في الرأم العاـ تجعمو الجية األكثر فعالية في التعامؿ مع األزمات. إضافةن 

يحدث حكلو، فتككف كسائؿ  إلى أف الجميكر في كقت األزمة يصبح بحاجة إلى المعمكمات لفيـ ما

اإلعبلـ ىي المصدر األساسي الذم يزكدىـ بالمعمكمات حكؿ األزمة الكاقعة، كالتي مف خبلليا 

يجاد التفسير المناسب ليا. لذا يككف أداء اإلعبلـ في األزمات عمى  يخمقكف المعاني لؤلحداث كا 

 (4 -3ص  ص، 2012درجة عالية مف األىمية كالحساسية. )صبلح، 

ى اإلعبلـ األمني في المؤسسات األمنية عند مكاجيتو لؤلزمات إلى تقديـ المعمكمات يسع

الكافية كالكاممة حكؿ األزمة لمحفاظ عمى األمف كاالستقرار، فإف إخفاء أم معمكمة يعتبر نكع مف 
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التعتيـ اإلعبلمي. كال بد أف يككف ىناؾ تكافؽ بيف األىداؼ التي تسعى إلييا المؤسسات كبيف ما 

تقكـ بو كسائؿ اإلعبلـ، حتى يككف اإلعبلـ أداة فٌعالة إلدارة األزمات كالسيطرة عمييا. )شعباف، 

 (247، ص2008

 :أىمية اإلعالم في إدارة األزمات 2.3.1.2

تتزايد أىمية اإلعبلـ في كقتنا الحالي نظران لمدكر الذم تمارسو كسائؿ اإلعبلـ في تقديـ 

شباع رغبةعمى األمف كاالستقرار،  التكتر كالحفاظف المعمكمات كشرح الحقائؽ لمحد م الجميكر  كا 

 في معرفة ما يدكر حكلو كأسبابو.

ص  ص، 2008ىناؾ عدة أسباب جعمت اإلعبلـ ميمان في إدارة األزمة كىي: )شعباف، 

250- 252): 

تعدد كسائؿ اإلعبلـ كقكة تأثيرىا: تطكرت كسائؿ اإلعبلـ عمى مر العصكر، فقد أصبح ىناؾ  .1

 تعدد كتنكع كبير في ىذه الكسائؿ، كالتي تقـك بتكجيو رسائميا حكؿ العالـ عمى مدار الساعة.

المناخ السيككلكجي لؤلزمة: يسكد األزمة جكان مف التكتر كالقمؽ؛ ككنيا حدث مفاجئ كيحمؿ  .2

المخاطر لممؤسسة أك الدكلة، كىذا يؤدم لكجكد ردة فعؿ قكية مف بعض األفراد ال بد مف 

 ا كالسيطرة عمييا لمحفاظ عمى األمف.احتكاءى

تزايد دكر كسائؿ اإلعبلـ في تككيف المعارؼ كالقيـ: كفى ظؿ التطكر اليائؿ لدكر كسائؿ  .3

اإلعبلـ المختمفة، ازدادت أىمية دكر اإلعبلـ في التعامؿ مع األزمات، كأصبح مف الضركرم 

سس العممية إلدارة األزمة، أينا كاف القكاعد كاأل االلتزاـ في المعالجات اإلعبلمية لؤلزمات عمى 

مجاليا، مف جانب القائميف باالتصاؿ، كىذا أدل إلى كجكد أسباب أخرل تزيد مف أىمية دكر 

 (2018اإلعبلـ في إدارة األزمات كىي: )الحديدم، 
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أصبح اإلعبلـ مف خبلؿ كسائمة يعتبر أداة التفاعؿ بيف األزمة كأطرافيا، سكاء كاف الطرؼ  -

غير مباشر، كما أنو لـ يعد ممكنان أف يتـ اإلعبلمي عمى األزمات الكاقعة ميما تفاكتت  مباشر أك

في حدتيا أك حجميا، كقد أصبح إخفاء األزمة عف أفراد المجتمع  في الكقت الحالي أمران صعبان، 

 فإنو لكسائؿ االعبلـ دكر رئيس في التعريؼ باألزمات كالتفاعؿ مع مجرياتيا.

في اإلعداد الدقيؽ إلدارة األزمة، كذلؾ مف خبلؿ تقدير حجـ كقكة كتأثير اإلعبلـ  يساىـ اإلعبلـ -

 .خارجيان المضاد محمينا أك 

االعتراؼ بكجكد األزمة، أم عدـ إنكارىا كتكجيو الرسالة اإلعبلمية المتصمة باألزمة بالشكؿ  -

ر صحيحة، أك االمتناع الصحيح، مع مراعاة أف التصريح لكسائؿ االعبلـ بمعمكمات أك بيانات غي

 عف اإلجابة عمى أسئمة معينة يؤدم إلى الكصكؿ لنتائج غير مرغكب فييا.

رصد الدركس المستفادة مف األزمة، فتمؾ الدركس تشكؿ معمكمات مرجعية كمعرفة ال غنى عنيا  -

 في مكاجية األزمات التي مف الممكف أف تحدث في المستقبؿ قبؿ أف تنشب كتستفحؿ.

أنو في كقت األزمات تبرز أىمية تقدير المكقؼ بالشكؿ الصحيح بالمجكء  يرل الباحث

لمتحميؿ العممي لممعمكمات المتاحة كالتي يجب أف يتـ بثيا لمجميكر، ألنو يصبح تكاقان لمعرفة 

األخبار، فإذا ما تـ إدارة ىذا األمر مف خبلؿ اإلعبلـ فإنو يمجأ لمعرفة األخبار مف مكاقع التكاصؿ 

ي، كالتي ال يكجد عمييا قيكد كضكابط تحريرية. فاإلعبلـ ىك مف المككنات األساسية االجتماع

دارتيا، كىك مف العبلقات التي ال بد لكؿ أزمة أف تحمميا مف أجؿ  المتكاممة في دراسة األزمات كا 

داد إدارتيا بالشكؿ الصحيح، فاإلعبلـ يحتؿ مكانة مميزة في إدارة األزمات نظران لدكره الميـ في إم

 البيانات كالمعمكمات لمجميكر أثناء األزمة.
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 :المركز والفريق اإلعالمي إلدارة األزمات 3.3.1.2

 :المركز اإلعالمي إلدارة األزمات 1.3.3.1.2

يعتبر إنشاء المركز اإلعبلمي األمني الذم يضمف نقؿ المعمكمات بدقة كمصداقية كسرعة 

ة األزمات، كمف األسباب التي جعمت مف الميـ كجكد عالية مف األكلكيات الميمة كالضركرية إلدار 

 :(2018مركز إعبلمي إلدارة األزمات التالي )الصكافي، 

 ضماف التكاجد في مكاف الحدث بأسرع كقت ممكف. .1

 تزكيد كسائؿ اإلعبلـ بالمعمكمات بالشكؿ الصحيح. .2

 متابعة كؿ ما يتـ نشره عف األزمات األمنية كمكاجيتيا. .3

، بتكذيب المعمكمات الزائفة ؿ استيداؼ األجيزة األمنية كاإلساءة ليامكاجية كؿ مف يحاك  .4

 كاستخداـ القانكف.

 تغطية المؤتمرات كتنظيميا؛ خاصة المؤتمرات األمنية. .5

العمؿ عمى إنشاء عبلقة بيف األجيزة األمنية كأفراد المجتمع مبنية عمى الثقة مف خبلؿ إظيار  .6

 الحقائؽ لمشعب.

 يتـ نشرىا عمى ككاالت األنباء العالمية كالمحمية كالرد عمييا. رصد كافة األخبار التي .7

كال بد أف يتكفر في المركز اإلعبلمي األمني العديد مف المؤىبلت الضركرية البلزمة إلدارة 

األزمات؛ باعتباره المصدر األساسي لممعمكمات األمنية كقدرتو عمى تقديـ المعمكمات لمجميكر. 

 :(2018تي: )الصكافي، كتتضمف ىذه المؤىبلت اآل

 تأىؿ إعبلمي، أم الحصكؿ عمى شيادة في مجاؿ اإلعبلـ. .1
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تأىيؿ أمني، الحصكؿ عمى شيادة مختصة في أحد الميارات األمنية )الجنائي، المركرم،  .2

 االقتصادم ... (.

 :الفريق اإلعالمي إلدارة األزمات 2.3.3.1.2

يذ دكر اإلعبلـ في مكاجية األزمة، يتكلى الفريؽ اإلعبلمي الخاص في إدارة األزمة لتنف

كيتككف ىذا الفريؽ مف ممثميف عف القيادات اإلعبلمية كالمؤسسات اإلعبلمية كبعض المختصيف 

 في مجاؿ اإلعبلـ.

 -254، ص2008كتتضمف مياـ فريؽ اإلعبلـ في إدارة األزمات عمى اآلتي: )شعباف، 

255): 

 ات ككسائؿ اإلعبلـ المختمفة.يككف الفريؽ حمقة الكصؿ بيف مركز إدارة األزم .1

 كضع الخطط كالبرامج البلزمة إلدارة األزمة في كؿ مرحمة مف مراحميا. .2

التنسيؽ مع كسائؿ اإلعبلـ بخصكص البرامج كالخطط التي تـ كضعيا كتحديد األثر المطمكب  .3

 (Wybo & Others, 2015, P.2منيا. )

 زمة.تحديد المكارد المادية كالبشرية المتاحة لمكاجية األ .4

 متابعة ما تنشره كسائؿ اإلعبلـ الخاصة باألطراؼ المنافسة.  .5

متابعة تطكر األزمة كالقرارات التي يتـ اتخاذىا؛ مف أجؿ إجراء التعديبلت البلزمة عمى  .6

 الخطط.

 عرض كجيات النظر التي تدعـ القيادة كتعمؽ رؤيتيا. .7

االنفعاؿ أماـ الجميكر،  لديو القدرة عمى التعامؿ بمكضكعية كعدـ ،اختيار متحدث رسمي .8

 كالتأكد مف التزاـ كسائؿ اإلعبلـ في تقديـ المعمكمات بالشكؿ المطمكب.
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 :المتحدث الرسمي إلدارة األزمات 4.3.1.2

كسائؿ اإلعبلـ،  يقكـ بمخاطبة في كقتنا الحالي أصبح لدل كؿ مؤسسة متحدث رسمي

كر. كبناءن عمى الدكر الذم يقدمو مف باعتباره حمقة الكصؿ بيف المؤسسة ككسائؿ اإلعبلـ كالجمي

 (2018الضركرم أف يتحمى بسمات خاصة أىميا: )الصكافي، 

 المصداقية، الخبرة اإلعبلمية، الثقة. .1

 اإللماـ بأنظمة المؤسسة. .2

تقاف بعض المغات. .3  المباقة كحسف التصرؼ، القدرة عمى اإلقناع، كا 

 الجرأة كالسبلسة في التعبير، أف يككف متحدث لبقان. .4

في أثناء األزمة يصبح ىناؾ حاجة ممحة لجمع المعمكمات الحقيقية لدل كسائؿ اإلعبلـ مف ك 

أجؿ تكضيح األحداث لمجميكر كالسيطرة عمى الشائعات، لذا مف الضركرم أف يككف ىناؾ تنسيؽ 

 ( 2020بيف كسائؿ اإلعبلـ كالمتحدث الرسمي تحت عدة ضكابط أىميا: )األسدم، 

ث، كالقدرة عمى االعتراؼ بالخطأ لتجنب الكقكع في حالة فقداف لمثقة المكضكعية في نقؿ الحد .1

 إذا تـ تسريبيا مف جيات أخرل.

لماـ المتحدث الرسمي بالحقائؽ بالشكؿ المفصؿ التي  .2 الدقة كالحذر في نقؿ المعمكمات، كا 

تخص المخاطر كاألزمات المحتممة في المستقبؿ، حيث أف االختبلؼ بيف ما يصرح بو 

 الرسمي كما تجده كتنشره كسائؿ اإلعبلـ يثبط مف مصداقية األجيزة األمنية.المتحدث 

 سرعة المتحدث الرسمي في إظيار الحقائؽ لتفادم نشر الشائعات. .3

يجب عمى المتحدث الرسمي أف تككف لديو القدرة عمى اإلقناع، كلديو عبلقات كاسعة مع  .4

 ممثمي كسائؿ اإلعبلـ.
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قدرة عمى التعامؿ مع كسائؿ اإلعبلـ التي تقـك بنشر األخبار أف تككف لدل المتحدث الرسمي ال .5

 الخاطئة بمكضكعية كالمحافظة عمى ردة الفعؿ كعدـ االنفعاؿ.

يرل الباحث أنو يجب عمى الحككمة كالمؤسسات األمنية أف تحرص عمى كجكد متحدثيف 

و المتحدث الغير مؤىؿ محترفيف، يقكمكف بنقؿ المعمكمات بالشكؿ الصحيح لمجميكر كأكالن بأكؿ، ألن

 يفشؿ في نقؿ المعمكمات بشكؿ صحيح، كالذم بدكره يؤدم إلى تعقيد المكقؼ.

 :دور اإلعالم األمني في مواجية األزمات  5.3.1.2

يعتبر اإلعبلـ ميمان في الجانب األمني لممجتمع، كمف ىنا تأتي أىميتو في القياـ بدكر 

في نشر المعمكمات الصحيحة التي تعبر عف األزمة إيجابي في التعامؿ مع األزمة كمكاجيتيا، 

بشكؿ حقيقي، كيكجد لئلعبلـ دكر ميـ في إدارة األزمات بأسمكب عممي بدءن مف التشخيص 

كصياغة االستراتيجية ككضع الخطط، ثـ التنفيذ كتقييـ ما تـ التكصؿ إليو، كىنا تأتي مساىمة 

 (82، ص2008اإلعبلـ األمني. )الكردكسي، 

دارة األزمات مف خبلؿ اإلعبلـ تعتبر مسألة بالغة الحساسية كالخطكرة، كما أف حيث أف إ

تحقيؽ األمف مف خبلؿ اإلعبلـ أثناء األزمة ميمة مركزية فشميا يؤدم إلى آثار سمبية عمى 

 (82، ص2008األطراؼ المعنية باألزمة. )الكردكسي، 

األخبار اليكمية في كؿ مكاف، كما يمعب اإلعبلـ دكره مف خبلؿ كسائمو في نقؿ األحداث ك 

لتكفير التغطية الكاممة لمجميكر، كما أف كسائؿ اإلعبلـ تعمؿ عمى تثقيؼ المجتمع كتكعيتو عمى 

كيفية التعامؿ مع األزمات المتكقعة. أما أثناء كقكع األزمة تسعى كسائؿ اإلعبلـ لعرض كافة 
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راه مناسبان لمتأثير في الرأم العاـ المعمكمات كالحقائؽ حكؿ األزمة لمجميكر، باألسمكب الذم ت

 (249، ص 2008ككضعو في االتجاه الذم يخدـ المؤسسة أك الدكلة مكضع الحدث. )شعباف، 

كيمكف أف نجمؿ بعض المياـ التي يقكـ بيا اإلعبلـ أثناء األزمات، كتتمثؿ في اآلتي:  

 (2018)الصكافي، 

 ة.تكضيح تطكرات المكقؼ لمرأم العاـ كاألطراؼ المعني .1

 تشكيؿ الرأم العاـ كالتأثير فيو كتكجييو.  .2

يمارس اإلعبلـ مف خبلؿ األزمة ميمة مزدكجة تتمثؿ في ميمة إخبارية كميمة تكجييية  .3

 لمكاجية األزمة.

الميمة اإلخبارية: يتابع األخبار المتعمقة باألزمة كتطكرىا كمحاكالت التصدم ليا كمدل   .4

 كالبيانات إلى الجميكر بأمانة كسرعة كمصداقيةالنجاح في ذلؾ، كمف ثـ نقؿ المعمكمات 

الميمة التكجييية: تتـ مف خبلؿ التأثير اإليجابي عمى ثقافة الفرد كالمجتمع كخمؽ الكعي  .5

المطمكب كالتكعية بمدل خطكرة األزمة. فيذه الميمة تعد مف أىـ كأخطر جكانب العممية 

ـ كتأييد مف كافة قكل المجتمع. اإلعبلمية، فمتخذ القرار في األزمات يككف في حاجة دع

 (79، ص2009)الجباكم، 

ىكذا يظير أف عمى أجيزة األمف كالشرطة بالدكلة القياـ بالتنسيؽ مع مسؤكلي اإلعبلـ 

عمؿ تككضع خطة إعبلمية لمكاجية األزمات المتكقعة كالمحتممة مف خبلؿ فتح مراكز اعبلمية 

 بالتنسيؽ مع فريؽ إدارة األزمات.
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 : ر اإلعالم في مواجية الشائعات وتأثيره عمى متخذ القرار أثناء األزماتدو  6.3.1.2

إف الغمكض الذم تتسـ بو الكقائع كاألحداث التي تدكر في المجتمع يعتبر مف أىـ األسباب التي 

المعمكمات الكافية تؤدم إلى نشكء الشائعات، فإف أىـ كسيمة لمكافحة ىذه الظاىرة ىك تكفير 

التي تبادر لمعالجة المكاضيع كتقدـ األخبار كالمعمكمات الدقيقة، كالكشؼ عف سائؿ اإلعبلـ لك 

مبلبساتيا أماـ الرأم العاـ، كما يمكف أيضان المجكء لمصدر رسمي مسؤكؿ عف دحض الشائعات 

 (83، ص2009بما يفيد اإلقناع. )الجباكم، 

ف كفاءة إدارة األزمة تتكقؼ عمى كفاءة المنظمات في التعامؿ مع  كسائؿ اإلعبلـ، فيذا يحتاج كا 

إلى أداء خاص أثناء األزمات، كما يجب عمى إدارة األزمات أف تقـك بدكرىا في تنشيط المنظمة 

لمجابية األزمة، كيظير دكر اإلعبلـ باعتباره حمقة اتصاؿ بيف الجميكر كصانعي القرار المسؤكليف 

 (84، ص2009)الجباكم، عف إدارة األزمة، كالدعامة األساسية لمتعامؿ مع األزمة. 

 :خطوات إعداد االستراتيجية األمنية إلدارة األزمات 7.3.1.2

يعرؼ مفيكـ االستراتيجية في المجاؿ األمني عمى أنيا: "عممية اختيار األىداؼ كتطكير 

خطط ممرحمة زمنيان تحقؽ تمؾ األىداؼ التي تسعى لبلستقرار كاألمف في المجتمع، مع األخذ في 

بمركنة، كتدعيـ االيجابيات كتقكيـ السمبيات مع األخذ   عداد الجيد، مع متابعة التنفيذاالعتبار اإل

 (38، ص2008في االعتبار كؿ الطكارئ التي تحدث أمنيان". )الكردكسي، 

ييتـ اإلعبلـ األمني بالتغطية اإلعبلمية، كنشر الثقافة األمنية كالقانكنية لتكعية األفراد، 

امؿ مع األزمات، كذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ عبر كسائؿ اإلعبلـ المتنكعة كتثقيفيـ في كيفية التع

 سكاء المسمكعة أك المقركءة.
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كلضماف النجاح في إدارة األزمة ال بد مف إعداد استراتيجية قائمة عمى استخداـ كافة المكارد 

ة بشكؿ فٌعاؿ لتحقيؽ البشرية كالمادية كالقدرات المتكفرة لمكاجية األزمة، كاستخداـ االمكانيات المتكفر 

ما قد يحدث مف أضرار. سنقـك بتكضيح الخطكات التي يجب اتباعيا إلعداد االستراتيجية 

 (84، ص2008اإلعبلمية إلدارة األزمات عمى النحك التالي: )الكردكسي، 

تحديد األىداؼ: قبؿ البدء بعممية كضع األىداؼ، ال بد مف التحرم كجمع المعمكمات  .1

كالدراسات كالبحكث المتعمقة باألزمة كمحاكلة التنبؤ بالتغيرات التي مف الممكف أف تحدث في 

المستقبؿ، مع األخذ بعيف االعتبار االستراتيجيات التي تـ كضعيا سابقان، مف ثـ يتـ البدء 

 ىداؼ بشكؿ أكلي كمبسط، ليتـ مناقشتيا كتطكيرىا لمكصكؿ إلى صياغتيا بدقة.بتحديد األ

عداد االستراتيجية: تتمثؿ ىذه المرحمة في كضع األىداؼ التي تـ تحديدىا  .2 مرحمة تصميـ كا 

مسبقان في خطكات إجرائية كبرامج زمنية محددة، حيث يقكـ المتخصصكف بكضع إطار عاـ 

ضافات حتى تصؿ لمشكؿ لبلستراتيجية كمف ثـ يتـ من جراء ما يمـز مف تعديبلت كا  اقشتيا كا 

النيائي المقبكؿ مف قبؿ المشاركيف كالخبراء كالمسؤكليف، ثـ يتـ الشركع في بناء إطار 

 االستراتيجية بشكؿ مفصؿ، باستخداـ المعمكمات كالبيانات التي تـ جمعيا مسبقان.

ة لمكاجية التيديدات الناتجة عف األزمات، مف تستيدؼ االستراتيجية اإلعبلمية األمنية المشارك

خبلؿ إعداد كتجييز اإلمكانيات البلزمة كالضركرية لمكاجية المشكبلت، لمحفاظ عمى األمف 

 كالطمأنينة المجتمعية.

مرحمة إقرار االستراتيجية: كتككف ىذه المرحمة في االقرار باالعتماد عمى االستراتيجية التي تـ  .3

يصدر القرار في صيغة  بعد أفافقة الجية المسؤكلة مف مراقبة التنفيذ، تصميميا، مف خبلؿ مك 

عطاء اإلذف في البدء بتنفيذىا.  قانكنية تقضي باعتماد االستراتيجية كا 
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مرحمة تنفيذ االستراتيجية: بعد أف تـ اعتماد االستراتيجية االعبلمية تقكـ الجية المسؤكلة  .4

الجيات المسؤكلة كالخطكات التي يجب اتباعيا  بتجزئتيا لخطط تفصيمية كتحديد مياـ جميع

لتحقيؽ األىداؼ المطمكبة، مع ضركرة التنسيؽ كالتعاكف بيف ىذه الجيات، كيجب أف ال يككف 

ىناؾ جمكد في االستراتيجية، حيث يككف ىناؾ مساحة لبلجتياد حسب طبيعة األزمة كما 

 ممارسة خبراتيا األمنية.ليستجد مف أحداث، أم أف يككف ىناؾ مساحة لمسمطة المنفذة 

مرحمة المتابعة كالتقييـ: تتـ ىذه المرحمة مف خبلؿ مبلحظة طريقة سير العممية التنفيذية،  .5

لمتعرؼ عمى االيجابيات كدعميا، كالتعرؼ عمى السمبيات كالمعكقات التي تـ مكاجيتيا كالتغمب 

 عمييا، لضماف تحقيؽ أفضؿ النتائج.

منظمة األمنية مع مجرميف كمع نماذج أخرل مختمفة، لذا عند ففي المجاؿ األمني تتعامؿ ال

كضع االستراتيجية األمنية ال بد مف كضع كؿ االحتماالت مكضع البحث، حتى تستطيع مكاجية 

دخاؿ  أم حدث بكفاءة، كلتحقيؽ ذلؾ ال بد مف ممارسة المتابعة المزدكجة لمتابعة االستراتيجية كا 

يجاد أم معك  قات تكاجو تنفيذ ىذه االستراتيجية كتعديميا، كمتابعة ثانية لمتعرؼ أم تعديبلت الزمة كا 

عمى اإلنجازات التي تـ تحقيقيا، كمقارنة الكاقع مع ما تـ تخطيطو مسبقان لمتأكد مف بمكغ اليدؼ 

 المطمكب.
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 (: مخطط يكضح استراتيجية اإلعبلـ األمني 0.1شكؿ )

 (75، ص2106)آؿ سيد الشيخ كمكساكم، 
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 الدراسات السابقة 2.2

 :الدراسات بالمغة العربية 1.2.2

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ دكر كسائؿ  في األزمات": ( بعنكاف" اإلعبلـ2009دراسة )الجباكم،  .1

عمى متخذم القرار  اإلعبلـ في إدارة األزمات؛ لككنيا تمتمؾ القدرة الفائقة عمى التأثير المباشر

 . السياسي كتكجيات الرأم العاـ، كقدرتيا عمى الكصكؿ لنطاؽ كاسع مف الجميكر

حقيؽ أىداؼ الدراسة، كتكصؿ الباحث كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي مف أجؿ ت

لعدة نتائج أىميا: ضركرة كأىمية كسائؿ اإلعبلـ عامة في المجتمعات، ضركرة كجكد فريؽ إلدارة 

األزمات في المنظمات كالكيانات، أىمية االكتشاؼ المبكر في إدارة األزمات، ضركرة كجكد إعبلـ 

كأىميتو أثناء األزمات، أىمية كسائؿ متخصص في إدارة األزمات، بركز دكر المتحدث الرسمي 

اإلعبلـ في تغيير اتجاىات الرأم العاـ أثناء األزمات، كأىمية التخطيط المسبؽ كتعدد السيناريكىات 

 لمكاجية األزمات.

الدراسة ىدفت  ":( بعنكاف "دكر اإلعبلـ األمني في الكقاية مف الجريمة2011دراسة )السراني،  .2

استراتيجية كأساليب اإلعبلـ األمني في الكقاية مف الجريمة، خصائص كأىمية ك  إلى التعرؼ

 التي تحد مف فاعمية اإلعبلـ األمني في الكقاية مف الجريمة. المعكقاتمعرفة باإلضافة إلى 

كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي لتسجيؿ المادة الثقافية مف 

ثؿ في االعتماد عمى الكتب العممية، البحكث كالدراسات الميداف، كقد كانت أدكات الدراسة تتم

 العممية.
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كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف أىميا أف اإلعبلـ األمني ييدؼ إلى تصحيح األفكار 

كالمفاىيـ الخاطئة كتغيير االتجاىات السمبية لدل أفراد المجتمع مف خبلؿ تبصيرىـ بخطكرة اآلثار 

ر كالمشكبلت االجتماعية التي تمس أمنيـ كسبلمتيـ كدعكتيـ لممساىمة السمبية الناجمة مف الظكاى

في عبلجيا، كأف قصكر اإلعبلـ األمني يؤدم إلى مشكبلت خطيرة تساعد عمى تحكؿ في مفاىيـ 

الجريمة ككسائؿ ارتكابيا في ضكء التطكرات التقنية المعاصرة، كتساىـ حمبلت اإلعبلـ األمني في 

اعتمادان عمى عمميات التأثير التي تتراكح شدتيا كتأثيرىا حسب تكرار إذاعة دعـ األمف كاالستقرار 

 الحمبلت كاختيار األكقات المبلئمة لذلؾ. 

( بعنكاف "أثر اإلعبلـ األمني عمى أداء العامميف في األجيزة األمنية 2012دراسة )الغصيف،  .3

الكظيفي كطبيعة العبلقة  األمني كاألداء اإلعبلـإلى  التعرؼالدراسة  ىدفت في قطاع غزة":

بينيما، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي باستخداـ االستبانة لجمع البيانات األكلية، 

( شخصان 127كتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة اختيرت بطريقة الحصر الشامؿ تككنت مف )

 يمثمكف مجتمع كعينة الدراسة.

ي لئلعبلـ األمني عمى أداء العامميف في األجيزة كخمصت الدراسة إلى أنو يكجد أثر ايجاب 

األمنية العاممة في قطاع غزة، كاف السياسة االعبلمية غير كاضحة كال تشمؿ كافة القضايا األمنية 

كغير متضمنة سياسات الكزارة، كالعاممكف مع اإلعبلـ األمني بحاجة لتطكير قدراتيـ المينية، 

 داء العامميف في األجيزة األمنية بدرجة قميمة مف االستجابة.كيكجد تأثير لمسياسة األمنية عمى أ

 

( بعنكاف "دكر اإلعبلـ األمني كتكنكلكجيا االتصاؿ 2015دراسة )آؿ سيد الشيخ كمكساكم،  .4

كاقع اإلعبلـ األمني في الجزائر كطرؽ تعامؿ  معرفة إلى الدراسةىدفت   الحديثة في الجزائر":
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االتصاؿ الحديثة، كما أنيا ىدفت لمعرفة عبلقة اإلعبلـ  المؤسسات األمنية مع تكنكلكجيا

 األمني بالمؤسسات اإلعبلمية كالمكاطف، كالدكر الذم يقكـ بو اإلعبلـ األمني في المجتمع.

كمف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي، كقد تـ استخداـ تحميؿ 

كدكره في الجزائر، مف خبلؿ عينة الدراسة )عينة  المضمكف كأداة لمعرفة استراتيجية اإلعبلـ األمني

نكفمبر  15قصدية أك عمدية( تتككف مف  كافة المقاالت المتحدثة عف الجريمة في الفترة ما بيف 

ـ، كذلؾ الجرائد اليكمية التي ليا عبلقة بالمؤسسات األمنية بصفة 2016أبريؿ  10ـ إلى 2015

 مباشرة .

أف اإلعبلـ األمني الجزائرم يكلي اىتمامان كبيران بكافة أنكاع  مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ككاف

الجرائـ كيعمؿ بكؿ الطرؽ لمعالجتيا، كما أنو ال يغفؿ تغطية الحكادث كالحد منيا، كأف اإلعبلـ 

األمني يساىـ بشكؿ كبير في الحفاظ عمى استقرار المجتمع، كما تكصمت الدراسة إلى أف 

 المكقع اإللكتركني ككسيمة لئلعبلـ كالتكاصؿ مع الجميكر. المؤسسات األمنية قد استخدمت

( بعنكاف "اإلعبلـ األمني كدكره في نشر ثقافة الكعي األمني 2016دراسة )بغدادم،   .5

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العكامؿ التي أدت إلى زيادة االىتماـ باإلعبلـ  المجتمعي":

إلعبلـ األمني في تككيف رأم عاـ مساند كمتعاكف األمني في الجزائر، إضافةن إلى معرفة دكر ا

 معو. 

كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي لتسجيؿ المادة الثقافية مف 

الميداف، كقد كانت أدكات الدراسة تتمثؿ في االعتماد عمى الكتب العممية، البحكث كالدراسات 

 العممية.
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ذه الدراسة أف اإلعبلـ األمني يؤدم دكران ميمان في الكقاية مف أىـ النتائج التي تكصمت ليا ى

مف الظكاىر الشاذة في المجتمع، كأف أىمية اإلعبلـ األمني ال تقتصر فقط عمى تحقيؽ األمف 

 كاالستقرار في المجتمع، بؿ تمتد لتشمؿ تأسيس كعي أمني مجتمعي. 

دكره في تعزيز منظكمة األمف ( بعنكاف "اإلعبلـ األمني ك 2016دراسة )بكجمعة كمسعكدم،   .6

ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز العبلقة بيف اإلعبلـ كاألمف  الكطني في المجتمعات العربية":

كدكر اإلعبلـ األمني في مكافحة اإلرىاب كالقضاء عمى الجريمة، مف خبلؿ التطرؽ إلى كاقع 

 عكدية بشكؿ خاص.اإلعبلـ األمني في الدكؿ العربية بشكؿ عاـ، كالمممكة العربية الس

كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي )منيج تاريخي، منيج 

قانكني، منيج دراسة حالة كمنيج تحميؿ المضمكف(، كقد جاء في أىـ النتائج ليذه  الدراسة أف 

كتقارير صحفية  اإلعبلـ السعكدم يعتبر إعبلمان رسميان، باعتبار أف كؿ ما يصدر عنو مف مقاالت

ال بد أف تتماشى مع مبادئ كضكابط السياسة اإلعبلمية لممممكة، كالتي تتضمف قكاعد تشترط عمى 

 كسائؿ اإلعبلـ مراعاتيا فيما يتعمؽ بأخبار العمميات اإلرىابية بشكؿ خاص.

ة ىدفت ىذه الدراس": دكر اإلعبلـ األمني في التكعية االجتماعية( بعنكاف "2016دراسة )ماـ،  .7

إلبراز أىمية اإلعبلـ األمني داخؿ المجتمع، الربط بيف الجانب المنيجي كاالحتكاؾ بالميداف، 

 كالتعريؼ بدكر اإلعبلـ األمني في خمقو نكع مف ميارات االتصاؿ الذاتي كالشخصي.

كلمكصكؿ ليذه األىداؼ تـ استخداـ منيج المسح بالعينة لجمع المعمكمات، كقد صممت 

مة لتكضيح مساىمة اإلعبلـ األمني في تشكيؿ الكعي االجتماعي بظاىرة استبياف تضمف أسئ

تعاطي المخدرات، كمجمكعة أخرل مف األسئمة لتكضيح االستراتيجية اإلعبلمية التي يتبناىا األمف 

لمحد مف ظاىرة تعاطي المخدرات، كتقييـ حمبلت التكعية االجتماعية. كما أنو تـ استخداـ المقابمة 
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عمكمات حكؿ دكر مديرية األمف بكالية المسيمة في اإلعبلـ كالتكعية بمخاطر لمحصكؿ عمى م

المخدرات. كقد تككف مجتمع الدراسة مف طمبة جامعة محمد بكضياؼ بالمسيمة الذم بمغ عددىـ 

ألؼ طالب، حيث تـ اختيار عينة عشكائية بسيطة لتطبيؽ  30تقريبان  2017-2016في العاـ 

 الدراسة عمييا.

النتائج التي تـ التكصؿ إلييا: أف الجية المسؤكلة عمى القياـ بحمبلت التكعية كمف أىـ 

االجتماعية ىي كسائؿ اإلعبلـ باعتبارىا تصؿ إلى كافة شرائح المجتمع، كما أف أكثر األساليب 

المناسبة لمتكعية االجتماعية تكمف في تكضيح عكاقب اإلدماف كالتعريؼ بالعقكبات القانكنية، كأف 

اإلعبلـ السمعية البصرية ىي المناسبة اليصاؿ اليدؼ مف برامج حمبلت التكعية  كسائؿ

االجتماعية، كأف أىمية كضع استراتيجية مف قبؿ مؤسسات األمف تكـ في التقميؿ كالحد مف ظاىرة 

 تعاطي المخدرات.

( بعنكاف "دكر كسائؿ اإلعبلـ االجتماعي في إدارة اتصاالت 2016دراسة )السيد سالـ،  .8

ىدفت ىذه الدراسة لتقديـ إطار نظرم برؤية متكاممة عف اتصاالت زمات كالككارث": األ

األزمات كالككارث عبر كسائؿ اإلعبلـ االجتماعية مف حيث المفيكـ كاألىمية، المراحؿ، 

 الكظائؼ، السمبيات، مع دراية مداخميا النظرية.

كصفي )أسمكب االستقراء كمف أجؿ الكصكؿ إلى ىذه األىداؼ فقد تـ استخداـ المنيج ال

 كاالستدالؿ( باالعتماد عمى األدبيات السابقة.

أىميا: أنو ال يكجد فصؿ بيف التخطيط االتصالي  كاف قد تكصمت الدراسة لعدة نتائجك 

لؤلزمات كالككارث، فجميعيا تتسـ بالديناميكية كالتداخؿ في السمات كالمراحؿ، كتختمؼ أىمية 

ماعي كدرجة اعتماد الجميكر عمييا كمصادر لممعمكمات باختبلؼ استخداـ كسائؿ اإلعبلـ االجت
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طبيعة التيديد كحجمو، كما أف الباحثة قد استطاعت أف تقكـ بكضع بعض المعايير كالنقاط 

االسترشادية التي يمكف أف تساعد منظمات األعماؿ عمى تحسيف كفاءة كجكدة جيكدىا االتصالية 

 األزمات. عبر كسائؿ االعبلـ االجتماعي أكقات

( بعنكاف "أثر اإلعبلـ ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي في األمف كالحد 2019دراسة )الحريرم،  .9

ىدفت ىذه  ":مف الجريمة مف كجية نظر بعض طبلب المرحمة الثانكية في مدينة الرياض

 الدراسة لمعرفة أثر اإلعبلـ ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي في األمف كالحد مف الجريمة .

تحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي المختمط، كقد صممت استبانة كمف أجؿ 

لئلجابة عمى محاكر الدراسة، كما أنو تـ اعتماد المقابمة كأداة أخرل لمدراسة، فقد تـ تكزيع االستبانة 

( طالبان بالمرحمة الثانكية في 12طالبان، كطبقت المقابمة عمى عينة بمغت ) 390عمى عينة بمغت 

 .الرياض

أىميا أف متكسط أثر اإلعبلـ ككسائؿ  نتائج كاف لعدة وتراسدالباحث في كقد تكصؿ 

( بشكؿ عاـ كىك تأثير قكم، 3مف  2.41التكاصؿ االجتماعي في األمف كالحد مف الجريمة يبمغ )

 ( بتأثير متكسط. 3مف  2.24كقد بمغ متكسط أثر اإلعبلـ في تحقيؽ األمف )

 

 :الدراسات بالمغة األجنبية 2.2.2

"، ىدفت The Role of Media in National Security( بعنكاف "Nazir, 2008دراسة ) .1

الدراسة إلى تحميؿ دكر كسائؿ اإلعبلـ كخاصة كسائؿ اإلعبلـ المطبكعة الباكستانية كأثرىا في 

ـ، كتكصمت الدراسة أف اإلعبلـ ىك األداء األكثر تأثيران كلو دكر 1998كقت أزمة النككم عاـ 

اإلقناع السياسي، كلو دكر كبير في تحقيؽ المصالح القكمية كالكطنية، كأف  أساسي في
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الحككمات أصبحت تحتاج اإلعبلـ لتعزيز مكاقفيا، كأف كسائؿ اإلعبلـ المطبكعة كانت أكثر 

قكمية ككطنية عند كقكع األزمات كأنيا تسمط الضكء عمى الجماىير الشعبية لمساعدة الدكلة في 

 األمنية. الكفاء بالتزاماتيا

 "Role of Media on Crisis Management"( بعنكاف: Ahmadi, 2015دراسة )  .2

فت الدراسة الستكشاؼ كتقييـ دكر كأداء كسائؿ اإلعبلـ في األزمات، كقد استخدـ الباحث ىدو

المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كاستخدـ أداة الدراسة المتمثمة في مراجعة 

 تب كالمقاالت.كتحميؿ الك

أف اإلعبلـ األمني ليس مجرد ظاىرة محايدة  :أىميانتائج كقد تكصؿ الباحث إلى عدة 

كمحفزان كلكف لو أكبر تأثير عمى االنساف مف بيف األدكات كالميف التكنكلكجية الحديثة، كىك مبتكر 

كيؿ الرأم العصر الجديد، كأف أنشطة اإلعبلـ الجماىيرم في اإلعبلـ كاإلعبلف ساىمت في تش

العاـ لمجميكر، كما أف لكسائؿ اإلعبلـ دكر كبير في حؿ الصراعات كالنزاعات الدكلية نظران لكقتيا 

كقدرتيا عمى تغيير اتجاىات الرأم العاـ، كما ظير أف كسائؿ اإلعبلـ تمعب دكران حيكيان قبؿ كأثناء 

 كبعد األزمة.

 ,Social Media in Crisis Management Role"بعنكاف ( Ioannis, 2015) دراسة .3

Potential and Risk،"  ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ دكر كسائؿ اإلعبلـ االجتماعية خبلؿ

األزمات كاسعة النطاؽ كالككارث، كتكصمت الدراسة إلى أف كسائؿ اإلعبلـ االجتماعية لمكاجية 

الكعي األزمات تساىـ في تكفير المساعدة نحك المستجيبيف مف خبلؿ استكماؿ بناء 

باألكضاع، كأنيا تسيـ في تكفير المعمكمات القيمة التي يمكف أف تكجو إلى رجاؿ اإلنقاذ نحك 

الناجيف مف األزمات كالككارث كىي كسيمة لنشر المعمكمات نحك الجميكر بشأف جيكد اإلنقاذ، 
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أنيا تكفر فيما أف كسائؿ اإلعبلـ االجتماعية ال تساىـ مساىمة ايجابية في إدارة األزمات، فيما 

 .كسيمة شخصية لمتخفيؼ مف األزمات كأحداث الككارث

 :Bringing Privacy into the Fold: "بعنكاف (Rowena & Watson, 2018) دراسة .4

Considerations for the Use of Social Media in Crisis Management": 

تمع اإلعبلمي في إدارة نتائج المشركع األكركبي حكؿ مساىمة المج الى لتعرؼاالدراسة ىدفت 

األزمات، كمف أجؿ تحقيؽ اليدؼ مف ىذه الدراسة اتبع الباحثكف في دراستيـ أسمكب المنيج 

الكصفي التحميمي، ككانت أداة الدراسة لدييـ مراجعة األدبيات كالمقاالت كالصحؼ التي تخص 

 مكضكع الدراسة.

صمة كالمتعمقة بالخصكصية التي كقد تكصؿ الباحثكف إلى أف ىناؾ عددان مف التحديات المتأ

يجب أخذىا بعيف االعتبار، فإذا كاف المشارككف في أنشطة إدارة األزمات يستخدمكف مكاقع 

التكاصؿ االجتماعي عمى النحك األمثؿ، فإنيـ سيكاجيكف عدد مف التحديات التي تتمثؿ في 

رئيسية التي يتـ تطبيقيا، )األحكاـ القانكنية األكركبية ال تحميؿ المعمكمات الشخصية كالحساسة

 كالبلئحة العامة لحماية البيانات(.

 The Adoption of social media"بعنكاف ( Stieglitz & Milad, 2018)دراسة  .5

analytics for crises management- Challenges and :Opportunities"  جاءت 

ارئ في استخداـ تحميؿ كسائؿ ىذه الدراسة لتحديد التحديات التي تكاجييا ككاالت إدارة الطك 

 التكاصؿ االجتماعية داخؿ مؤسستيـ كدكرىا في إدارة األزمات.

كمف أجؿ تحقيؽ اليدؼ مف الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي لمراجعة األدبيات، كقد تـ 

 إجراء مقاببلت مع عشرة أشخاص مف المتخصصيف في إدارة الطكارئ.
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أف ىناؾ فرص مثمرة لمتعاكف المستمر بيف كؿ مف  :اكقد تكصمت الدراسة إلى نتائج أىمي

أبحاث أنظمة المعمكمات كككاالت إدارة الطكارئ، كفقنا لذلؾ ، يمكف أف تدعـ أبحاث أنظمة 

المعمكمات ككاالت إدارة الطكارئ في استخداـ بيانات كسائؿ التكاصؿ االجتماعي إلدارة األزمات 

بلت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالمساعدة في التغمب بكفاءة مف خبلؿ تعزيز الكعي بفكائد تحمي

ة.عمى التحديات التنظيمية كالتكنكلكجي

التعقيب عمى الدراسات السابقة: 2.2.3

 :تمييد 2.2.3.1

( دراسات في 9( دراسة يتعمؽ مكضكعيا بمكضكع الدراسة؛ منيا )14تـ االطبلع عمى )

األجنبية. كقد استفاد الباحث مف الدراسات ( دراسات في المجتمعات 5المجتمعات العربية، ك )

السابقة في اإلطار النظرم لمدراسة، كتككيف نظرة شاممة عف المكضكع قيد الدراسة، كذلؾ في إعداد 

أداة الدراسة )االستبانة(، كما استفاد منيا في التعرؼ عمى البيئات المختمفة التي تناكلت مكضكع 

دارة األزمات.   اإلعبلـ األمني كا 

 :أوجو التشابو بين ىذه الدراسة والدراسات السابقة 2.2.3.2

 تشابيت الدراسة مع الدراسات السابقة في عدة نقاط، تمثمت باآلتي: 

أسمكب الدراسة: حيث تـ استخداـ أسمكب المنيج الكصفي التحميمي في إعداد الدراسات  .1

 السابقة.

ة في جمع البيانات األكلية بالرغـ أداة الدراسة: حيث أف أغمب الدراسات قد استخدمت االستبان .2

 مف اختبلؼ عممية التحميؿ االحصائي ليا. 
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الدراسات السابقة  معظـ تشابيت الدراسة مع الدراسات السابقة في محاكر الدراسة، حيث أف .3

دارة األزمات( كأجرت الدراسة عميو.تناكلت   أحد ىذه المحاكر)اإلعبلـ األمني، كا 

 :ىذه الدراسة والدراسات السابقةاالختالف بين  أوجو  2.2.3.3

 اختمفت الدراسة مع الدراسات السابقة في بعض النقاط كىي:

اختمفت الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في أداة الدراسة كأسمكب جمع المعمكمات فقد  .1

( أسمكب االستقراء كاالستدالؿ لتقديـ إطار نظرم عف دكر 2016)السيد سالـ،  اعتمدت دراسة

( قد اعتمدت 2011عبلـ االجتماعي في إدارة األزمات. كذلؾ دراسة )سراني، كسائؿ اإل

( باإلضافة 2019اسمكب االستقراء كاالستدالؿ لؤلدبيات السابقة،  كاعتمدت دراسة )الحريرم، 

إلى االستبانة المقابمة لمعرفة أثر اإلعبلـ ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي في األمف كالحد مف 

( أيضان استخدمت المقابمة باإلضافة إلى االستبانة لتحديد Stieglitz, 2018الجريمة؛ كدراسة )

التحديات التي تكاجييا ككاالت إدارة الطكارئ في استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كدكرىا 

 في إدارة األزمات.

د اختمفت الدراسة مع بعض الدراسات في عممية التحميؿ االحصائي لمبيانات التي تـ جمعيا؛ فق .2

( تحميؿ المضمكف لمعرفة استراتيجية  2015اعتمدت دراسة )آؿ سيد الشيخ كمكساكم، 

( اعتمدت تحميؿ المضمكف 2016اإلعبلـ األمني كدكره في الجزائر، كأيضان دراسة )بغدادم، 

لتحديد العكامؿ التي أدت لزيادة االىتماـ باإلعبلـ األمني في الجزائر كمعرفة دكر اإلعبلـ 

( استخدمت تحميؿ 2016ككيف الرأم العاـ. باإلضافة لدراسة )بكجمعة كمسعكدم، األمني في ت

 المضمكف لمعرفة دكر االعبلـ األمني في مكافحة اإلرىاب كالقضاء عمى الجريمة.

 تناكلت الدراسة مكضكع االعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات بالتحديد في دكلة فمسطيف. .3
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 :السابقةما يميز الدراسة عن الدراسات  2.2.3.4

تناكلت الدراسة مكضكعان فريدان أال كىك اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف،  .1

كالذم لـ ترد أم دراسة سابقة تخص دكلة فمسطيف في ىذا المكضكع. كقد تناكلت ىذه الدراسة 

دارة األزمات التي تمثؿ المتغير الت ابع في ىذه العبلقة بيف اإلعبلـ األمني كمتغير مستقؿ  كا 

الدراسة في سبيؿ السعي في إظيار مدل الدكر الذم يمثمو اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات 

ظيار المعيقات التي تحد مف ىذا الدكر.   في فمسطيف، كا 

كازدادت أىمية الدراسة ككف دكلة فمسطيف تعتبر حالة خاصة مف ناحية فرض السيادة األمنية  .2

دكلة كاقعة تحت االحتبلؿ، كما يتبع ذلؾ مف التأثير السمبي  كسمطة الدكلة، حيث أنيا تمثؿ

 كالمعيؽ لجميع النكاحي كاألصعدة في الدكلة.

كيرل الباحث أف ليا النتيجة المجدية لممنفعة في إظيار دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات  .3

في فمسطيف.
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 تمييد: 3.1

جراءات الدراسة التي قاـ بيا الباحث لتنفيذ  تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان كامبلن كمفصبلن لطريقة كا 

راسة، أداة الدراسة، صدؽ األداة، ثبات األداة، ىذه الدراسة كشمؿ كصؼ منيج الدراسة، مجتمع الد

 إجراءات الدراسة، كالتحميؿ اإلحصائي.

 :منيج الدراسة 3.2

تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة في الكقت الحاضر 

جاباتيـ المتعمقة بأىداؼ الدراس ة، ككما ىي في الكاقع عف طريؽ كصؼ خصائص المبحكثيف كا 

كمف ثـ اإلجابة عمى األسئمة المتعمقة بأىداؼ الدراسة كفحص فرضيات الدراسة كتحميميا باستخداـ 

األساليب الكمية مف خبلؿ االختبارات اإلحصائية المناسبة، كىك المنيج المناسب كاألفضؿ لمثؿ 

 ىذه الدراسات.

 :مجتمع الدراسة 3.3

ف بالدكاـ داخؿ الحـر الجامعي في جامعة مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف المنتظميتككف 

( مكظؼ كمكظفة حسب إحصائية دائرة المكارد البشرية في جامعة 250االستقبلؿ كالبالغ عددىـ )

 ـ.2020االستقبلؿ 

 :عينة الدراسة 3.4

 250تـ اختيار عينة الدراسة بأسمكب المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة، حيث تـ تكزيع 

 143( استبياف صالحة لمتحميؿ. كبالتالي بمغ حجـ عينة الدراسة 143استبياف، كتـ استرداد )

( مكظؼ كمكظفة 250%( مف مجتمع الدراسة كالبالغ عددىـ )57.2مكظؼ كمكظفة بنسبة )

المنتظميف بالدكاـ داخؿ الحـر الجامعي في جامعة االستقبلؿ، كيعزك الباحث لصغر حجـ الردكد 
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مر بيا العالـ؛ خاصةن دكلة فمسطيف كىي جائحة ككركنا عمى االستبياف نظران لمظركؼ التي ي

كاألزمة المالية التي تمر بيا الدكلة، كالتي أثرت بشكؿ كبير عمى المؤسسات الحككمية كعمى 

 طبيعة الدكاـ فييا، كالجدكؿ التالي يكضح خصائص أفراد عينة الدراسة الشخصية كالديمغرافية:

 (: خصائص عينة الدراسة 1.3جدكؿ )

 العدد الفئة تغيرالم
النسبة 
 المئوية

القيم 
 الناقصة

 العمر

 %70.6 101 سنة فما دون30

- 
 %14.7 21 سنة 40 -31

 %11.2 16 سنة 41-50

 %3.5 5 فأكثر 51

 المؤىل العممي

 %25.9 37 ثانوية عامة فأقل

 %49.6 71 دبموم/بكالوريوس --

 %24.5 35 ماجستير فأعمى

 طبيعة الوظيفة

 %36.6 52 عسكري

1 

 %27.5 39 إداري

 %21.1 30 أكاديمي

 %7.8 11 إداري أكاديمي

 %7.0 10 عسكري أكاديمي

 عدد سنوات الخبرة في العمل
 

 %58.2 82 سنوات فما دون 5
2 

 %18.4 26 سنوات 6-10
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 %11.3 16 سنة 11-15

 %12.1 17 سنة فأكثر 16

دارة مستوى المعرفة في مجال إ
 األزمات

 %36.6 52 متدنية

 %57.1 81 متوسطة 1

 %6.3 9 مرتفعة

مستوى المعرفة في مجال اإلعالم 
 األمني
 
 

 %28.2 40 متدنية

 %57.7 82 متوسطة 1

 %14.1 20 مرتفعة

  %100 142 المجموع

مف  %70.6سنة فما دكف قد بمغت  30يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة مف ىـ أعمارىـ 

سنة  50 – 41%، كمف أعمارىـ مف 14.7سنة بمغت نسبتيـ  40 – 31حجـ العينة، كمف ىـ 

 % مف حجـ العينة.3.5فأكثر بمغت نسبتيـ  51%، كمف ىـ 11.2بمغت نسبتيـ 

%، 25.9كما يتضح أف نسبة مف يمتمككف مؤىؿ عممي ثانكية عامة فأقؿ بمغت نسبتيـ 

/ بكالكريكس بمغ %، كالحاصميف عمى مؤىؿ عممي ماجستير 49.6ت نسبتيـ كالحاصميف عمى دبمـك

 % مف حجـ العينة.24.5فأعمى كانت نسبتيـ 

%، 27.5%، كاإلدارييف 36.6كبالنسبة لمتغير طبيعة الكظيفة قد بمغت نسبة العسكرييف 

%، كالعسكرم األكاديمي 7.8%، كبمغت نسبة اإلدارم األكاديمي 21.1كبمغت نسبة األكاديمييف 

 % مف حجـ العينة.7بتيـ بمغت نس
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سنكات فما  5كبالنسبة لمتغير عدد سنكات الخبرة في العمؿ، بمغت نسبة مف كانت خدمتيـ 

%، بمغت نسبة 18.4سنكات بمغت نسبتيـ  10 – 6%، كمف كانت خبرتيـ تتراكح بيف 58.2دكف 

نسبتيـ  سنة فأكثر بمغت 16%، كمف كانت خبرتيـ 11.3سنة  15 – 11مف خبرتيـ تتراكح بيف 

 % مف حجـ العينة.12.1

كاتضح أف مف كاف مستكل المعرفة لدييـ في مجاؿ إدارة األزمات متدني بمغت نسبتيـ 

%، بينما مف كاف مستكل 57.1%، كمف كاف مستكل المعرفة لدييـ متكسط بمغت نسبتيـ 36.6

 % مف حجـ العينة.6.3المعرفة لدييـ مرتفع بمغت نسبتيـ 

%، 28.2كل المعرفة لدييـ في مجاؿ اإلعبلـ األمني متدني نسبة بمغت نسبة مف كاف مست

%، كمف كاف مستكل المعرفة لدييـ مرتفع 57.7كمف كاف مستكل معرفتيـ متكسط بمغت نسبتيـ 

 % مف حجـ العينة.14.1بمغت نسبتيـ 

 :أداة الدراسة  3.5

إلعبلـ األمني استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة ككسيمة لجمع البيانات حكؿ مكضكع "ا

فقرة مقسمة عمى ثبلث   47كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف"، حيث تككنت ىذه األداة مف 

 محاكر كىي عمى النحك التالي: 

 فقرة. 16المحكر األكؿ: كاقع اإلعبلـ األمني في فمسطيف مككف مف 

 فقرة. 15ف مف المحكر الثاني: مستكل إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية مكك 

المحكر الثالث: المعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف مككف 

 فقرة. 16مف 
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(، 1كتتدرج اإلجابة عمى فقرات االستبياف عمى النحك التالي: )معارض بشدة =

الخماسي  (، عمى المقياس ذك التدرج5كافؽ بشدة =م(، )4(، )مكافؽ =3=متكسطة(، )2)معارض=

 . (5-1مف)

  :ثبات األداة 3.6

يستخدـ ثبات أداة الدراسة لمتعبير عف مدل تجانس ك تناسؽ إجابات المبحكثيف عمى فقرات 

كعبارات أداة الدراسة كمدل دقة إجاباتيـ، كبالتالي أف تعطي أداة الدراسة النتائج نفسيا إذا أعيد 

(. كلقياس ثبات أداة الدراسة تـ Sauro & Lewis, 2012تطبيقيا مرة أخرل في نفس الظركؼ )

قياس الثبات لمجاالت أداة الدراسة كالفقرات باإلضافة إلى الدرجة الكمية ألداة الدراسة باستخداـ 

 معامبلت الثبات كركنباخ ألفا كذلؾ عمى أداكت عينة الدراسة، ككانت النتائج عمى النحك التالي:

 ت الثبات لمحاكر الدراسة(: معامبل1جدكؿ )

 عدد الفقرات المحور
معامل الثبات ألفا 

 كرونباخ
 0.936 16 المحور األول: واقع اإلعالم األمني في فمسطين

 0.891 15 المحور الثاني: مستوى إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية 

في إدارة األزمات في  المحور الثالث: المعيقات التي تحد من دور اإلعالم األمني
 0.898 16 فمسطين

 0.913 47 الدرجة الكمية

(، كما بمغت 0.936-0.891يتضح مف الجدكؿ السابؽ، أف قيـ معامبلت الثبات تراكحت مف)

(، مما يدؿ عمى أف أداة الدراسة الحالية قادرة عمى إعادة إنتاج 0.913قيمة معامؿ الثبات الكمية)

ج الحالية فيما لك تـ إعادة القياس كالبحث كاستخداميا مرة أخرل بنفس % مف البيانات كالنتائ91.3
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الظركؼ، كبالتالي اعتبرت أداة الدراسة الحالية مناسبة ألغراض الدراسة كاألىداؼ التي كضعت 

 ىذه المجاالت كفقراتيا مف أجميا.

  :صدق األداة 3.7

كضعت مف أجميا، تمت  لبلرتقاء بمستكل االستبيانات كلضماف تحقيقيا لؤلىداؼ التي

مراجعتيا كتحكيميا مف قبؿ عدد مف األكاديمييف كالمتخصصيف في مجاؿ الدراسة، كما تـ استشارة 

اختصاصييف في مجاؿ اإلحصاء مف أجؿ عممية إدخاؿ البيانات كتحميميا. كفي ضكء مبلحظات 

لصياغة المحكميف تـ تعديؿ بعض عبارات االستبيانات كي تصبح أكثر كضكحان مف حيث ا

 كانتماءىا لممحاكر التي تندرج تحتيا.

مف ناحية أخرل تـ حساب معامبلت االرتباط بيرسكف كالتي تعبر عف قكة العبلقة بيف كؿ 

فقرة مف فقرات مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لذلؾ المجاؿ الذم تنتمي إليو الفقرة، كتعتبر 

عندما تككف جميع أك معظـ معامبلت االرتباط دالة أداة الدراسة بأنيا تتمتع بدرجة صدؽ عالي 

(، كبالتالي يدؿ عمى زيادة االتساؽ أك التناسؽ الداخمي 0.05إحصائيا)مستكل الداللة أقؿ مف 

 (.Sauro & Lewis, 2012لمفقرات داخؿ ىذا المجاؿ أك المحكر)

 ت كالدرجة الكمية.( : معامبلت االرتباط بيرسكف بيف الفقرا2جدكؿ )

 العبارة الرقم
معامل 
االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
الداللة 
 المعنوية

 0.00 0.72 يقدـ اإلعبلـ األمني الفمسطيني صكرة كاضحة عف األحداث ألمنية في فمسطيف.  .1

 0.00 0.53 يكجد في المؤسسات األمنية إدارة خاصة لئلعبلـ األمني.  .2
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 0.00 0.73 لمجتمع في استشعار حدكث األزمات.يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى تكعية ا  .3

 0.00 0.73 يساعد اإلعبلـ األمني اإلدارة في التخطيط إلدارة األزمات.  .4

يكجد تنسيؽ مستمر بيف اإلعبلـ األمني الرسمي كمختمؼ قطاعات األمف   .5
 0.00 0.65 الفمسطينية. 

اـ في المجتمع يساىـ اإلعبلـ األمني في الحفاظ عمى األمف كاالستقرار  الع  .6
 0.00 0.81 الفمسطيني.

 0.00 0.76 يقدـ اإلعبلـ األمني الفمسطيني التغطية الكاممة لجميع األزمات المحمية.  .7

 0.00 0.65 يكجد متحدث رسمي يمثؿ اإلعبلـ األمني الفمسطيني.  .8

 0.00 0.67 يحرص اإلعبلـ األمني عمى طرح األزمات لمجميكر بمصداقية كدقة عالية.  .9

 0.00 0.76 مؿ اإلعبلـ األمني عمى تنبيو إدارة األزمات قبؿ كقكع األزمة.يع  .10

 0.00 0.75 يكفر اإلعبلـ األمني السيناريكىات التي تساىـ في تبلفي بعض األزمات.  .11

 0.00 0.61 يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى التقميؿ مف اآلثار السمبية لؤلزمات .  .12

 0.00 0.73 ثناء األزمة بحذر شديد.يتعامؿ اإلعبلـ األمني مع الشائعات أ  .13

 0.00 0.67 ينشر اإلعبلـ األمني نتائج األزمات لمجميكر بمكضكعية.  .14

 0.00 0.68 يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى رفع معنكيات المكظفيف.  .15

 0.00 0.57 يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى متابعة آراء كشعكر المجتمع بعد الخركج مف األزمة.  .16

 0.00 0.74 ات األمنية الفمسطينية إدارة خاصة لمتعامؿ مع األزمات.يتكفر في المؤسس  .17

 0.00 0.79 يتكفر في المؤسسات األمنية خطط إدارية لمكاجية األزمات.  .18

 0.00 0.64 تعمؿ اإلدارة عمى إعادة التنظيـ لمكاجية األزمات.  .19

 0.00 0.70 يكجد تدريب لفرؽ مختمفة لمكاجية األزمات.  .20

جراءات كاضحة لمتعامؿ مع األزمات.يكجد تعميمات   .21  0.00 0.66 كا 

 0.00 0.66 تعتمد المؤسسات األمنية الفمسطينية تكنكلكجيا كتقنيات حديثة في مكاجية األزمات.  .22
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 العبارة الرقم
معامل 
االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
الداللة 
 المعنوية

 0.00 0.75 يكجد المركزية في القرارات الخاصة في مكاجية األزمات.  .23

 0.00 0.68 تعمف اإلدارة عف كجكد األزمة لمجميكر عند كقكعيا.  .24

 0.00 0.75 تحدد اإلدارة أسباب كقكع األزمة بدقة قبؿ معالجتيا.  .25

 0.00 0.71 تحرص اإلدارة عمى تكفير المكارد المالية لمكاجية األزمات.  .26

 0.00 0.65 االستخداـ السيء لممكارد المالية يسبب الكقكع في بعض األزمات.  .27

 0.00 0.69 الكضع السياسي الفمسطيني ىك المسبب لؤلزمات.  .28

 0.00 0.73 ترشيد استيبلؾ المكارد في المؤسسة يقمؿ مف احتمالية كقكع  بعض األزمات.  .29

 0.00 0.79 تستفيد المؤسسات األمنية مف نتائج األزمات السابقة في مكاجية األزمات الحالية.  .30

 0.00 0.81 ية عدـ اتزاف في اتخاذ القرارات أثناء  مكاجية األزمة.يكجد في المؤسسات األمن  .31

 0.00 0.71 عدـ اىتماـ المؤسسات األمنية بدكر اإلعبلـ األمني في مكاجية األزمات.  .32

 0.00 0.10 الكضع السياسي غير المستقر في فمسطيف.  .33

 0.00 0.81 قمة المتخصصيف في مجاؿ اإلعبلـ األمني.  .34

 0.00 0.67 المادية المتكفرة لدل اإلعبلـ األمني. قمة اإلمكانات  .35

 0.00 0.64 عدـ تكفر الميارات لدل العامميف في اإلعبلـ.  .36

 0.00 0.63 عدـ مكاكبة التطكرات التي حدثت في المجاالت األمنية المختمفة.  .37

 0.00 0.59 جيؿ الجميكر بأىمية اإلعبلـ األمني كدكره.  .38

 0.00 0.68 كمينية كاضحة لدل اإلعبلـ األمني.ال يكجد استراتيجيات أمنية   .39

 0.00 0.61 يكجد فجكة بيف اإلعبلـ األمني كالصحافة.  .40

 0.00 0.67 عدـ كضكح المعمكمات كالبيانات البلزمة.  .41
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 العبارة الرقم
معامل 
االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
الداللة 
 المعنوية

 0.00 0.68 عبلـ األمني.قمة الدكرات التي يحصؿ عمييا اإلعبلمييف في مجاؿ اإل  .42

 0.00 0.63 يكجد جيات عديدة مسؤكلة عف قطاع اإلعبلـ األمني.  .43

 0.00 0.74 يكجد مركزية في اتخاذ القرارات أثناء مكاجية األزمة.  .44

 0.00 0.76 عدـ تكفر المعمكمات الكافية عف األزمات لدل اإلعبلمييف األمنييف.  .45

 0.00 0.74 تمع.بيعد اإلعبلـ األمني عف قضايا المج  .46

 0.00 0.71 قمة التغذية الراجعة لدل اإلعبلمييف في مجاؿ اإلعبلـ األمني.  .47

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد ارتباطات دالة إحصائيا)مستكيات الداللة المعنكية 

( بيف جميع فقرات الدراسة، كالدرجات الكمية لممجاالت التي تحتكم تمؾ الفقرات 0.05أقؿ مف 

بيف الدرجات الكمية لممجاالت مع الدرجة الكمية ليا، كبذلؾ تعتبر ىذه الفقرات كمجاالتيا  ككذلؾ

 فما فكؽ .  %50صادقة في قياس ما كضعت لقياسو عند معامؿ ارتباط 

 :خطوات تطبيق الدراسة 3.8

مكظؼ منتظـ بالعمؿ داخؿ  250بعد التأكد مف صدؽ أداة الدراسة قاـ الباحث باستيداؼ  .1

 لجامعي في جامعة االستقبلؿ، مف خبلؿ تكزيعيا الكتركنيان.الحـر ا

قاـ المكظفكف بتعبئة االستبياف بما ىك مطمكب منيـ كبعد ذلؾ قاـ الباحث بجمعيا منيـ كقد  .2

 %.57.2استبياف بنسبة استرداد بمغت  143بمغت االستبيانات المسترجعة 

 اإلحصائي داـ برنامج التحميؿإدخاؿ البيانات إلى جياز الحاسكب لتحميؿ النتائج باستخ .3

SPSS .
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 :تمييد 4.1

باستخراج األعداد كالنسب المئكية لخصائص  تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات 

المبحكثيف الشخصية، كما تـ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة مف خبلؿ حساب األكساط الحسابية 

كاالنحرافات المعيارية لفقرات االستبياف كالدرجات الكمية لممجاالت، كذلؾ ألف الدرجات الكمية ىي 

)أك كسط حسابي( لدرجات الفقرات كالتي ىي  عبارة عف متغيرات كمية بسبب تككنيا مف مجمكع

إلى بدرجة مرتفعة  1متغيرات ترتيبية تـ اسناد أرقاـ تعبر عف ترتيبيا)بدرجة منخفضة جدا=

(. كعميو فإنو مف المناسب استخداـ األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كباقي األساليب 5جدا=

ؿ فقرات االستبياف، حيث أف الكسط الحسابي لمفقرة اإلحصائية الخاصة بالبيانات الكمية في تحمي

يعطي تكصيفا كاضحا كسيبل كمختصرا لدرجة ما يريد المبحكث التعبير عنو أكثر مف النسب 

 المئكية كالتي تحتاج إلى استخداـ أكثر مف نسبة لمتعبير عف درجة الفقرة كمستكاىا.

يارم، كتحميؿ التبايف األحادم، كما كما تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المع 

كركنباخ ألفا لفحص ثبات أداة الدراسة كأسمكب تحميؿ معامبلت االرتباط -تـ استخداـ معادلة الثبات

بيرسكف لفحص صدؽ أداة الدراسة كالعبلقة بيف المتغيرات المستقمة التابعة، كذلؾ باستخداـ 

 . SPSSالحاسكب باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية 

 :مفتاح التصحيح 4.2

(، تـ حساب 5_  1بعد إعطاء اتجاىات أفراد العينة أرقاما تمثؿ أكزانا التجاىاتيـ مف ) 

كىك ما يسمى المدل، ثـ تـ قسمة قيمة المدل  4=  5مف أعمى قيمة كىي  1فرؽ أدنى قيمة كىي 

، كبالتالي 0.80=4/5تجليصبح النا 3عمى عدد المجاالت المطمكبة في الحكـ عمى النتائج كىك 
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نستمر في زيادة ىذه القيمة ابتداء مف أدنى قيمة كذلؾ إلعطاء الفترات الخاصة بتحديد المستكل 

 ( يكضح ذلؾ:4.5باالعتماد عمى الكسط الحسابي، كالجدكؿ رقـ )

 (: مفتاح التصحيح الخماسي3جدكؿ )

 المستوى المتوسط الحسابي

 جدان  منخفضة 1.79أقؿ مف 

 منخفضة 1.80-2.59

 متكسطة 2.60-3.39

 مرتفعة 3.40-4.19

 جدان  مرتفعة 5 -4.20

 

 :تحميل النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 4.3

واقع اإلعالم األمني في فمسطين من وجية نظر موظفي جامعة  مانتائج السؤال األول: 

 ؟االستقالل

كاقع اإلعبلـ األمني حرافات المعيارية لفقرات يبيف األكساط الحسابية كاالن (4رقـ ) الجدكؿ

 :في فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ
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: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور واقع اإلعالم األمني في فمسطين من وجية  (4جدول )

 نظر موظفي جامعة االستقالل.

رقم 
 الفقرة

ة رتب
 الفقرة

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفعة  0.93 3.71 يكجد في المؤسسات األمنية إدارة خاصة لئلعبلـ األمني.  .1 2

 مرتفعة 0.93 3.58 يكجد متحدث رسمي يمثؿ اإلعبلـ األمني الفمسطيني.  .2 8

5 
3.  

يكجد تنسيؽ مستمر بيف اإلعبلـ األمني الرسمي كمختمؼ 
 0.96 3.55 ات األمف الفمسطينية. قطاع

 مرتفعة

 مرتفعة 0.99 3.53 يساعد اإلعبلـ األمني اإلدارة في التخطيط إلدارة األزمات.  .4 4

6 
5.  

يساىـ اإلعبلـ األمني في الحفاظ عمى األمف كاالستقرار  العاـ 
 1.01 3.53 في المجتمع الفمسطيني.

 مرتفعة

1 
6.  

كاضحة عف األحداث  يقدـ اإلعبلـ األمني الفمسطيني صكرة
 0.98 3.51 ألمنية في فمسطيف.

 مرتفعة

 مرتفعة 1.03 3.48 يتعامؿ اإلعبلـ األمني مع الشائعات أثناء األزمة بحذر شديد.  .7 13

 متكسطة 1.01 3.39 يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى التقميؿ مف اآلثار السمبية لؤلزمات .  .8 12

3 
9.  

في استشعار حدكث  يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى تكعية المجتمع
 1.01 3.35 األزمات.

 متكسطة

 متكسطة 1.01 3.31 يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى رفع معنكيات المكظفيف.  .10 15

11 
11.  

يكفر اإلعبلـ األمني السيناريكىات التي تساىـ في تبلفي بعض 
 0.99 3.26 األزمات.

 متكسطة

7 
12.  

ألزمات يقدـ اإلعبلـ األمني الفمسطيني التغطية الكاممة لجميع ا
 1.05 3.25 المحمية.

 متكسطة

 متكسطة 1.04 3.18 ينشر اإلعبلـ األمني نتائج األزمات لمجميكر بمكضكعية.  .13 14
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رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرة

واقع اإلعالم األمني في فمسطين من وجية نظر موظفي جامعة 
 االستقالل

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

16 
14.  

مني عمى متابعة آراء كشعكر المجتمع بعد يعمؿ اإلعبلـ األ
 1.08 3.18 الخركج مف األزمة.

 متكسطة

 متكسطة 1.04 3.14 يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى تنبيو إدارة األزمات قبؿ كقكع األزمة.  .15 10

9 
16.  

يحرص اإلعبلـ األمني عمى طرح األزمات لمجميكر بمصداقية 
 1.08 3.07 كدقة عالية.

 متكسطة

 متوسطة 0.72 3.38 الدرجة الكمية

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة  (4رقـ )يكضح الجدكؿ 

كاقع اإلعبلـ األمني في فمسطيف مف كجية الدراسة التي تقيس آراء ككجيات نظر المبحكثيف حكؿ 

ابي، كتشير الدرجة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحس نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي 

( مما يدؿ عمى أف درجة آراء 0.72( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره )3.38لمدرجة الكمية)

ي جامعة كاقع اإلعبلـ األمني في فمسطيف مف كجية نظر مكظفككجيات نظر المبحكثيف حكؿ 

 متكسطة. االستقبلؿ

كرتبت فقرات األداة ترتيبان تنازليان حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه 

الفقرات: الفقرة )يكجد في المؤسسات األمنية إدارة خاصة لئلعبلـ األمني.( بمتكسط حسابي مقداره 

حدث رسمي يمثؿ اإلعبلـ األمني (، ثـ الفقرة )يكجد مت0.93( كانحراؼ معيارم مقداره )3.71)

(، ثـ الفقرة )يكجد 0.93( كانحراؼ معيارم مقداره )3.58الفمسطيني( بمتكسط حسابي مقداره )

تنسيؽ مستمر بيف اإلعبلـ األمني الرسمي كمختمؼ قطاعات األمف الفمسطينية( بمتكسط حسابي 

 في اإلدارة األمني اإلعبلـ يساعدثـ الفقرة )، (0.96( كانحراؼ معيارم مقداره )3.55مقداره )
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ثـ ، (0.99( كانحراؼ معيارم مقداره )3.53( بمتكسط حسابي مقداره )األزمات إلدارة التخطيط

( الفمسطيني المجتمع في العاـ  كاالستقرار األمف عمى الحفاظ في األمني اإلعبلـ يساىـالفقرة )

 األمني اإلعبلـ يقدـثـ الفقرة )( 1.01( كانحراؼ معيارم مقداره )3.53بمتكسط حسابي مقداره )

( 3.51( بمتكسط حسابي مقداره )فمسطيف في األمنية األحداث عف كاضحة صكرة الفمسطيني

 األزمة أثناء الشائعات مع األمني اإلعبلـ يتعامؿثـ الفقرة ) ،(0.98كانحراؼ معيارم مقداره )

 (.1.03) ( كانحراؼ معيارم مقداره3.48( بمتكسط حسابي مقداره )شديد بحذر

أدنى الفقرات: الفقرة )يحرص اإلعبلـ األمني عمى طرح األزمات لمجميكر  حيف كانتفي 

(، الفقرة 1.08( كانحراؼ معيارم مقداره )3.07بمصداقية كدقة عالية( بمتكسط حسابي مقداره )

( 3.14)يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى تنبيو إدارة األزمات قبؿ كقكع األزمة( بمتكسط حسابي مقداره )

(، الفقرة )يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى متابعة آراء كشعكر المجتمع 1.04كانحراؼ معيارم مقداره )

 (.1.08( كانحراؼ معيارم مقداره )3.18بعد الخركج مف األزمة( بمتكسط حسابي مقداره )

مستوى إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية من وجية  ما نتائج السؤال الثاني: 

 ؟ نظر موظفي جامعة االستقالل

مستكل إدارة يبيف األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات محكر  (5رقـ )الجدكؿ 

 :األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ
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رية لفقرات محكر مستكل إدارة األزمات في ( : األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيا5جدكؿ )

 المؤسسات األمنية الفمسطينية مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ.

رقم 
 الفقرة

رتبة 
  الفقرة

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

11 
1.  

االستخداـ السيء لممكارد المالية يسبب الكقكع في بعض 
 مرتفعة 1.02 3.92 األزمات.

 مرتفعة 1.06 3.71 الكضع السياسي الفمسطيني ىك المسبب لؤلزمات.  .2 12

13 
3.  

ترشيد استيبلؾ المكارد في المؤسسة يقمؿ مف احتمالية كقكع  
 1.02 3.71 بعض األزمات.

 مرتفعة

1 
4.  

يتكفر في المؤسسات األمنية الفمسطينية إدارة خاصة لمتعامؿ 
 0.94 3.69 مع األزمات.

 مرتفعة

15 
5.  

المؤسسات األمنية عدـ اتزاف في اتخاذ القرارات أثناء  يكجد في
 0.99 3.58 مكاجية األزمة.

 مرتفعة

 مرتفعة 0.94 3.48 تعمؿ اإلدارة عمى إعادة التنظيـ لمكاجية األزمات.  .6 3

14 
7.  

تستفيد المؤسسات األمنية مف نتائج األزمات السابقة في 
 0.99 3.48 مكاجية األزمات الحالية.

 مرتفعة

6 
8.  

عتمد المؤسسات األمنية الفمسطينية تكنكلكجيا كتقنيات حديثة ت
 1.02 3.45 في مكاجية األزمات.

 مرتفعة

جراءات كاضحة لمتعامؿ مع األزمات.  .9 5  مرتفعة 0.87 3.43 يكجد تعميمات كا 

 مرتفعة 0.98 3.41 يتكفر في المؤسسات األمنية خطط إدارية لمكاجية األزمات.  .10 2

 مرتفعة 0.95 3.41 مختمفة لمكاجية األزمات. يكجد تدريب لفرؽ  .11 4

 مرتفعة 1.04 3.41 تعمف اإلدارة عف كجكد األزمة لمجميكر عند كقكعيا.  .12 8

 متكسطة 0.92 3.37 تحرص اإلدارة عمى تكفير المكارد المالية لمكاجية األزمات.  .13 10
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رقم 
 الفقرة

رتبة 
  الفقرة

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ستوىالم

 متكسطة 1.05 3.34 تحدد اإلدارة أسباب كقكع األزمة بدقة قبؿ معالجتيا.  .14 9

 متكسطة 1.02 3.26 يكجد المركزية في القرارات الخاصة في مكاجية األزمات.  .15 7

 رتفعةم 0.62 3.51 الدرجة الكمية 

فقرات أداة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف  (5رقـ )يكضح الجدكؿ 

مستكل إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الدراسة التي تقيس آراء ككجيات نظر المبحكثيف حكؿ 

مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط  الفمسطينية مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

، حيث بمغ تفعةر الحسابي، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت م

( مما يدؿ عمى 0.62( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره )3.51المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

مستكل إدارة األزمات في المؤسسات األمنية أف درجة آراء ككجيات نظر المبحكثيف خكؿ 

 .رتفعةم الفمسطينية مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

ان تنازليان حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه كرتبت فقرات األداة ترتيب

الفقرات : الفقرة )االستخداـ السيء لممكارد المالية يسبب الكقكع في بعض األزمات( بمتكسط 

(، ثـ الفقرة )الكضع السياسي الفمسطيني 1.02( كانحراؼ معيارم مقداره )3.92حسابي مقداره )

(، ثـ الفقرة 1.06( كانحراؼ معيارم مقداره )3.71حسابي مقداره ) ىك المسبب لؤلزمات( بمتكسط

)ترشيد استيبلؾ المكارد في المؤسسة يقمؿ مف احتمالية كقكع  بعض األزمات.( بمتكسط حسابي 

 الفمسطينية األمنية المؤسسات في يتكفر( ثـ الفقرة )1.02( كانحراؼ معيارم مقداره )3.71مقداره )

( كانحراؼ معيارم مقداره 3.69( بمتكسط حسابي مقداره )األزمات عم لمتعامؿ خاصة إدارة

( األزمة مكاجية أثناء القرارات اتخاذ في اتزاف عدـ األمنية المؤسسات في يكجد( ثـ الفقرة )0.94)
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 عمى اإلدارة تعمؿ( ثـ الفقرة )0.99( كانحراؼ معيارم مقداره )3.58بمتكسط حسابي مقداره )

 (0.94( كانحراؼ معيارم مقداره )3.48( بمتكسط حسابي مقداره )األزمات ةلمكاجي التنظيـ إعادة

( الحالية األزمات مكاجية في السابقة األزمات نتائج مف األمنية المؤسسات تستفيدثـ الفقرة )

 المؤسسات تعتمدثـ الفقرة ) (0.99( كانحراؼ معيارم مقداره )3.48بمتكسط حسابي مقداره )

( 3.45( بمتكسط حسابي مقداره )األزمات مكاجية في حديثة كتقنيات كنكلكجيات الفمسطينية األمنية

جراءات تعميمات يكجدثـ الفقرة ) (1.02كانحراؼ معيارم مقداره ) ( األزمات مع لمتعامؿ كاضحة كا 

 المؤسسات في يتكفرثـ الفقرة ) (0.87( كانحراؼ معيارم مقداره )3.41بمتكسط حسابي مقداره )

( كانحراؼ معيارم مقداره 3.41( بمتكسط حسابي مقداره )األزمات لمكاجية اريةإد خطط األمنية

( 3.41( بمتكسط حسابي مقداره )األزمات لمكاجية مختمفة لفرؽ تدريب يكجدثـ الفقرة ) (0.98)

( كقكعيا عند لمجميكر األزمة كجكد عف اإلدارة تعمفثـ الفقرة ) (0.95كانحراؼ معيارم مقداره )

 .(1.04( كانحراؼ معيارم مقداره )3.41مقداره ) بمتكسط حسابي

في حيف  كانت أدنى الفقرات: الفقرة )يكجد المركزية في القرارات الخاصة في مكاجية 

(، الفقرة )تحدد اإلدارة 1.02( كانحراؼ معيارم مقداره )3.26األزمات( بمتكسط حسابي مقداره )

( كانحراؼ معيارم مقداره 3.34ابي مقداره )أسباب كقكع األزمة بدقة قبؿ معالجتيا( بمتكسط حس

(، الفقرة )تحرص اإلدارة عمى تكفير المكارد المالية لمكاجية األزمات( بمتكسط حسابي 1.05)

 (.0.92( كانحراؼ معيارم مقداره )3.37مقداره )
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المعيقات التي تحد من دور اإلعالم األمني في إدارة األزمات في  ما السؤال الثالث: نتائج 

 ؟ فمسطين من وجية نظر موظفي جامعة االستقالل

المعيقات التي تحد يبيف األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات  (6رقـ )الجدكؿ 

 :مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

ابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات محكر المعيقات التي تحد مف دكر (: األكساط الحس6جدكؿ )

 .اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

رقم 
 الفقرة

رتبة 
  الفقرة

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفعة 0.99 3.91 الكضع السياسي غير المستقر في فمسطيف.  .1 2

 مرتفعة 0.81 3.91 قمة المتخصصيف في مجاؿ اإلعبلـ األمني.  .2 3

1 
3.  

عدـ اىتماـ المؤسسات األمنية بدكر اإلعبلـ األمني في مكاجية 
 0.96 3.90 األزمات.

 مرتفعة

6 
4.  

عدـ مكاكبة التطكرات التي حدثت في المجاالت األمنية 
 0.89 3.88 المختمفة.

 مرتفعة

 مرتفعة 0.91 3.83 ر بأىمية اإلعبلـ األمني كدكره.جيؿ الجميك   .5 7

 مرتفعة 0.92 3.81 قمة اإلمكانات المادية المتكفرة لدل اإلعبلـ األمني.  .6 4

 مرتفعة 0.92 3.78 عدـ تكفر الميارات لدل العامميف في اإلعبلـ.  .7 5

 مرتفعة 0.92 3.75 يكجد فجكة بيف اإلعبلـ األمني كالصحافة.  .8 9

11 
9.  

كرات التي يحصؿ عمييا اإلعبلمييف في مجاؿ اإلعبلـ قمة الد
 0.86 3.75 األمني.

 مرتفعة

 مرتفعة 0.89 3.74 عدـ كضكح المعمكمات كالبيانات البلزمة.  .10 10
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رقم 
 الفقرة

رتبة 
  الفقرة

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفعة 0.94 3.71 عبلـ األمني.قمة التغذية الراجعة لدل اإلعبلمييف في مجاؿ اإل  .11 16

 مرتفعة 0.95 3.66 ال يكجد استراتيجيات أمنية كمينية كاضحة لدل اإلعبلـ األمني.  .12 8

14 
13.  

عدـ تكفر المعمكمات الكافية عف األزمات لدل اإلعبلمييف 
 0.96 3.63 األمنييف.

 مرتفعة

 مرتفعة 1.01 3.54 يكجد مركزية في اتخاذ القرارات أثناء مكاجية األزمة.  .14 13

 مرتفعة 0.99 3.47 يكجد جيات عديدة مسؤكلة عف قطاع اإلعبلـ األمني.  .15 12

 مرتفعة 1.02 3.46 بيعد اإلعبلـ األمني عف قضايا المجتمع.  .16 15

 مرتفعة 0.58 3.71 الدرجة الكمية 

اة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أد (6رقـ )يكضح الجدكؿ 

المعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني الدراسة التي تقيس آراء ككجيات نظر المبحكثيف حكؿ 

مرتبة ترتيبا تنازليا حسب  في إدارة األزمات في فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

كانت  درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف

( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره 3.71مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

المعيقات التي تحد مف دكر ( مما يدؿ عمى أف درجة آراء ككجيات نظر المبحكثيف حكؿ 0.58)

 مرتفعة. اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

كرتبت فقرات األداة ترتيبان تنازليان حسب درجات األكساط الحسابية، كقد جاء في مقدمة ىذه 

( 3.91الفقرات : الفقرة )الكضع السياسي غير المستقر في فمسطيف.( بمتكسط حسابي مقداره )

(، كالفقرة )قمة المتخصصيف في مجاؿ اإلعبلـ األمني( بمتكسط 0.99كانحراؼ معيارم مقداره )

عدـ اىتماـ المؤسسات األمنية (، ثـ الفقرة )0.81( كانحراؼ معيارم مقداره )3.91ي مقداره )حساب
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( كانحراؼ معيارم 3.90( بمتكسط حسابي مقداره )بدكر اإلعبلـ األمني في مكاجية األزمات

( المختمفة األمنية المجاالت في حدثت التي التطكرات مكاكبة عدـ( ثـ الفقرة )0.96مقداره )

 بأىمية الجميكر جيؿ( ثـ الفقرة )0.89( كانحراؼ معيارم مقداره )3.88ط حسابي مقداره )بمتكس

( ثـ الفقرة 0.91( كانحراؼ معيارم مقداره )3.83( بمتكسط حسابي مقداره )كدكره األمني اإلعبلـ

( كانحراؼ 3.81( بمتكسط حسابي مقداره )األمني اإلعبلـ لدل المتكفرة المادية اإلمكانات قمة)

( بمتكسط حسابي اإلعبلـ في العامميف لدل الميارات تكفر عدـ( ثـ الفقرة )0.92معيارم مقداره )

 األمني اإلعبلـ بيف فجكة يكجد( ثـ الفقرة )0.92( كانحراؼ معيارم مقداره )3.78مقداره )

 راتالدك  قمة( ثـ الفقرة )0.92( كانحراؼ معيارم مقداره )3.75( بمتكسط حسابي مقداره )كالصحافة

( 3.75( بمتكسط حسابي مقداره )األمني اإلعبلـ مجاؿ في اإلعبلمييف عمييا يحصؿ التي

( بمتكسط البلزمة كالبيانات المعمكمات كضكح عدـ( ثـ الفقرة )0.75كانحراؼ معيارم مقداره )

 لدل الراجعة التغذية قمة( ثـ الفقرة )0.89( كانحراؼ معيارم مقداره )3.74حسابي مقداره )

( كانحراؼ معيارم مقداره 3.71( بمتكسط حسابي مقداره )األمني اإلعبلـ مجاؿ في مييفاإلعبل

( بمتكسط األمني اإلعبلـ لدل كاضحة كمينية أمنية استراتيجيات يكجد ال( ثـ الفقرة )0.94)

 الكافية المعمكمات تكفر عدـثـ الفقرة )، (0.95( كانحراؼ معيارم مقداره )3.66حسابي مقداره )

( كانحراؼ معيارم مقداره 3.63( بمتكسط حسابي مقداره )األمنييف اإلعبلمييف لدل زماتاأل عف

( بمتكسط حسابي مقداره األزمة مكاجية أثناء القرارات اتخاذ في مركزية يكجدثـ الفقرة ) ،(0.96)

 اإلعبلـ قطاع عف مسؤكلة عديدة جيات يكجد( ثـ الفقرة )1.01( كانحراؼ معيارم مقداره )3.54)

الفقرة )بيعد اإلعبلـ ثـ  (0.99( كانحراؼ معيارم مقداره )3.47( بمتكسط حسابي مقداره )األمني

 .(1.02( كانحراؼ معيارم مقداره )3.46األمني عف قضايا المجتمع( بمتكسط حسابي مقداره )
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  :تحميل النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 4. 4

    (α ≤ 0.05)ات داللة إحصائية عند مستتوى الداللتة ذ توجد عالقة ال :األولى الفرضية الرئيسية

دارة األزمتتات فتتي المؤسستتات األمنيتتة الفمستتطينية متتن وجيتتة نظتتر و  واقتتع اإلعتتالم األمنتتيبتتين  ا 

 ؟موظفي جامعة االستقالل

لئلجابة عمى السؤاؿ الرابع تـ حساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )ر( كالداللة اإلحصائية إلجابات 

دارة األزمات كما ىك مكضح في الجدكؿأفراد عينة ا رقـ  لدراسة عمى محكرم كاقع اإلعبلـ األمني كا 

(7): 

دارة األزمات: (7جدكؿ )  : معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة اإلحصائية بيف كاقع اإلعبلـ األمني كا 

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات

 **0.000 0.713 إدارة األزمات عبلـ األمنيكاقع اإل

مسػػػتكل ، كبمػػػغ (713.0)معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف لمدرجػػػة الكميػػػة بمػػػغ ( أف 7يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ )

كاقػػػع اإلعػػػبلـ ( كىػػػي قيمػػػة دالػػػة إحصػػػائيان، مػػػا يعنػػػي كجػػػكد عبلقػػػة بػػػيف 0.00الداللػػػة اإلحصػػػائية )

 طينية مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿإدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمس ك األمني

إدارة األزمػػات فػػي المؤسسػػات  ك كاقػػع اإلعػػبلـ األمنػػيكعميػػو فػػإف ىنػػاؾ عبلقػػة إيجابيػػة مرتفعػػة بػػيف 

  .األمنية الفمسطينية مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

   (α ≤ 0.05)ة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللالفرضية الرئيسية الثانية: 

المعيقات التي تحد من دور اإلعالم األمني في إدارة األزمات في  و واقع اإلعالم األمنيبين 

 .فمسطين من وجية نظر موظفي جامعة االستقالل
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الختبار ىذه الفرضية، تـ حساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )ر( كالداللة اإلحصائية إلجابات أفراد 

المعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في  كاقع اإلعبلـ األمني ك عينة الدراسة عمى محكرم

 (8كما ىك مكضح في الجدكؿ )إدارة األزمات 

: معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة اإلحصائية بيف كاقع اإلعبلـ األمني ك المعيقات التي  (8جدكؿ )

 زمات:تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األ

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات

المعيقات التي تحد مف دكر  كاقع اإلعبلـ األمني
اإلعبلـ األمني في إدارة 

 األزمات
0.165 0.049* 

مستكل ، كبمغ (165.0)معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية بمغ ( أف 8يبلحظ مف الجدكؿ )

كاقع اإلعبلـ ( كىي قيمة دالة إحصائيان، ما يعني كجكد عبلقة بيف 0.049الداللة اإلحصائية )

المعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف مف كجية  ك األمني

 ك كاقع اإلعبلـ األمنيكعميو فإف ىناؾ عبلقة إيجابية منخفضة بيف  نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

كر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في المؤسسات األمنية في فمسطيف المعيقات التي تحد مف د

  .مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

   (α ≤ 0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة  :ةلثالثا الفرضية الرئيسية

حد من دور اإلعالم المعيقات التي ت إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية  وبين 

 .األمني في إدارة األزمات في فمسطين من وجية نظر موظفي جامعة االستقالل
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الختبار ىذه الفرضية، تـ حساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )ر( كالداللة اإلحصائية إلجابات أفراد 

كما ألمني المعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ ا كعينة الدراسة عمى محكرم كاقع إدارة األزمات 

 (9ىك مكضح في الجدكؿ )

: معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة اإلحصائية بيف إدارة األزمات  ك المعيقات التي تحد  (9جدكؿ )

 مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات.

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات

مؤسسات إدارة األزمات في ال
 األمنية الفمسطينية 

المعيقات التي تحد من دور 
اإلعالم األمني في إدارة 

 األزمات 
0.356 0.000** 

مستكل ، كبمغ (356.0)معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية بمغ ( أف 9)رقـ يبلحظ مف الجدكؿ 

إدارة األزمات في  ( كىي قيمة دالة إحصائيان، ما يعني كجكد عبلقة بيف0.00الداللة اإلحصائية )

المعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في  المؤسسات األمنية الفمسطينية  ك

كعميو فإف ىناؾ عبلقة إيجابية متكسطة بيف  فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

مف دكر اإلعبلـ األمني في المعيقات التي تحد  إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية  ك

  .إدارة األزمات في فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

( α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ة: رابعالفرضية الرئيسية ال

رات: تعزى لمتغي اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات في فمسطينفي اجابات أفراد العينة حول 

العمر، المؤىل العممي، طبيعة الوظيفة، عدد سنوات الخبرة في العمل، مستوى المعرفة في مجال 

 اإلعالم األمني، مستوى المعرفة في مجال اإلعالم األمني.
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 ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:

( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة الفرضية الفرعية األولى: 

تعزى لمتغير  اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات في فمسطين في اجابات أفراد العينة حول

 العمر.

 One Wayلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم)

ANOVA األزمات ( لفحص الفركؽ في اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة

 ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:تعزل لمتغير العمر في فمسطيف

( لفحص الفركؽ في One Way ANOVA: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم) (10جدكؿ )

 اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف تعزل لمتغير العمر.

 مصدر التباين جالالم
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 مستوى الداللة قيمة ف

كاقع اإلعبلـ األمني في 
 فمسطيف

 1.865 3 5.596 بيف المجمكعات
 0.490 139 68.083 داخؿ المجمكعات 0.012*  3.808

   142 73.679 المجمكع

مستكل إدارة األزمات في 
 الفمسطينيةالمؤسسات األمنية 

 2.035 3 6.105 بيف المجمكعات
 0.354 139 49.198 داخؿ المجمكعات 0.001** 5.749

   142 55.303 المجمكع
المعيقات التي تحد مف دكر 
اإلعبلـ األمني في إدارة 

 األزمات في فمسطيف

 0.033 3 0.100 بيف المجمكعات
 0.351 139 48.738 داخؿ المجمكعات 0.963 0.095

   142 48.838 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.742 3 2.227 بيف المجمكعات

 0.244 139 33.956 داخؿ المجمكعات *0.031 3.038
   142 36.182 المجمكع
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بأنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة  (10رقـ )يتضح مف الجدكؿ 

عند الدرجة الكمية  تعزل لمتغير العمر رة األزمات في فمسطيفاإلعبلـ األمني كدكره في إداحكؿ 

مستكل إدارة األزمات في المؤسسات األمنية كاقع اإلعبلـ األمني في فمسطيف، كمحكرم )

المعيقات ، بينما لـ تظير فركفان في محكر  0.05مستكل الداللة أقؿ مف الفمسطينية( كذلؾ ألف 

 تعزل لمتغير العمر. إدارة األزمات في فمسطيف التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في

تعزى  اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات في فمسطينكمف أجؿ دراسة الفركؽ حكؿ 

( لممقارنات الثنائية البعدية، حيث تمثؿ األرقاـ في Tukey، تـ استخداـ اختبار تككي)لمتغير العمر

 يكضح نتائج ىذا االختبار: (11)ؿ الفركؽ في األكساط الحسابية، كالجدك   الجدكؿ

( لممقارنات الثنائية البعدية لئلعبلـ األمني كدكره في Tukey: نتائج اختبار تككي) (11جدكؿ )

 إدارة األزمات في فمسطيف تعزل لمتغير العمر.

 فأكثر 51 سنة 50-41 سنة 40 -31 سنة فما دون30 المتغير المحور

ـ األمني كاقع اإلعبل
 في فمسطيف

 **0.926114    سنة فما دكف30
 **0.969643    سنة 40 -31
 **1.208073    سنة 41-50
     فأكثر 51

مستكل إدارة األزمات 
في المؤسسات األمنية 

 الفمسطينية

 **1.025752    سنة فما دكف30
 **1.199365    سنة 40 -31
 **1.140833    سنة 41-50
     كثرفأ 51

 الدرجة الكمية

 **0.623009    سنة فما دكف30
 **0.686627    سنة 40 -31
 0.735052    سنة 41-50
     فأكثر 51
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 .0.05* الفركؽ دالة إحصائيا عند مستكل 

سنة فما دكف كذكم األعمار  30كانت الفركؽ بيف ذكم األعمار  (11)مف خبلؿ الجدكؿ 

 31سنة فما دكف، ككذلؾ كانت الفركؽ بيف ذكم األعمار  30ألعمار سنة فأكثر لصالح ذكم ا 51

سنة، ككذلؾ كانت  40-31سنة فأكثر لصالح ذكم األعمار  51سنة كذكم األعمار  40 -

سنة فأكثر لصالح ذكم األعمار  51سنة كذكم األعمار  50 - 41الفركؽ بيف ذكم األعمار 

 سنة. 41-50

( α ≤ 0.05د فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ال توجالفرضية الفرعية الثانية: 

تعزى لمتغير  اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات في فمسطين في اجابات أفراد العينة حول

 المؤىل العممي.

 One Wayلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم)

ANOVAبات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات ( لفحص الفركؽ في اجا

 يكضح ذلؾ: (12)، كالجدكؿ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي في فمسطيف

( لفحص الفركؽ في One Way ANOVA: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم) (12جدكؿ )

ي كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف تعزل لمتغير المؤىؿ اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمن

 العممي.

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

واقع اإلعالم األمني في 
 فمسطين

 1.606 2 3.213 بين المجموعات
 0.503 140 70.466 داخل المجموعات *0.044  3.191

   142 73.679 المجموع
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 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

مستوى إدارة األزمات في 
 المؤسسات األمنية الفمسطينية

 1.508 2 3.015 بين المجموعات
 0.373 140 52.288 داخل المجموعات *0.020 4.036

   142 55.303 المجموع
المعيقات التي تحد من دور 
اإلعالم األمني في إدارة 

 األزمات في فمسطين

 0.375 2 0.750 بين المجموعات
 0.343 140 48.087 داخل المجموعات 0.338 1.092

   142 48.838 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.394 2 0.788 بين المجموعات

 0.253 140 35.394 داخل المجموعات 0.214 1.559
   142 36.182 المجموع

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة ال بأنو  (12)يتضح مف الجدكؿ 

عند الدرجة  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيفحكؿ 

( كذلؾ ني في إدارة األزمات في فمسطيفالمعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمالكمية كمحكر )

كاقع اإلعبلـ األمني في )، بينما ظيرت فركفان في محكرم  0.05مستكل الداللة أكبر مف ألف 

 .المؤىؿ العمميتعزل لمتغير  مستكل إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية( فمسطيف، 

مستكل إدارة األزمات في فمسطيف،  كاقع اإلعبلـ األمني فيكمف أجؿ دراسة الفركؽ حكؿ )

( Tukey، تـ استخداـ اختبار تككي)تعزل لمتغير المؤىؿ العممي المؤسسات األمنية الفمسطينية( 

لممقارنات الثنائية البعدية، حيث تمثؿ األرقاـ في الجدكؿ الفركؽ في األكساط الحسابية، كالجدكؿ 

 يكضح نتائج ىذا االختبار: (13)
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( لممقارنات الثنائية البعدية )كاقع اإلعبلـ األمني في Tukey(: نتائج اختبار تككي) 13جدكؿ )

 فمسطيف، مستكل إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية(  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

 ماجستير فأعمى دبموم/بكالوريوس ثانوية عامة فأقل المتغير المحور

بلـ األمني في كاقع اإلع
 فمسطيف

 ثانكية
 عامة فأقؿ 

   

/بكالكريكس     دبمـك
  **0.364391  ماجستير فأعمى

مستكل إدارة األزمات في 
األمنية  المؤسسات
 الفمسطينية

    ثانكية عامة فأقؿ
/بكالكريكس     دبمـك
  **0.351519  ماجستير فأعمى

 .0.05* الفركؽ دالة إحصائيا عند مستكل 

كانت الفركؽ بيف ذكم المؤىؿ العممي دبمكـ / بكالكريكس كذكم  (13)خبلؿ الجدكؿ مف 

 المؤىؿ العممي ماجستير فأعمى لصالح حممة درجة الماجستير فأعمى.

( α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الفرعية الثالثة: 

تعزى لمتغير  ألمني ودوره في إدارة األزمات في فمسطيناإلعالم ا في اجابات أفراد العينة حول

 طبيعة الوظيفة.

 One Wayلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم)

ANOVA لفحص الفركؽ في اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات )

 يكضح ذلؾ: (14)، كالجدكؿ ظيفةتعزل لمتغير طبيعة الك  في فمسطيف
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( لفحص الفركؽ في One Way ANOVA: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم) (14)جدكؿ 

اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف تعزل لمتغير طبيعة 

 .الكظيفة

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

كاقع اإلعبلـ األمني في 
 فمسطيف

 1.050 4 4.201 بيف المجمكعات
 0.506 137 69.341 داخؿ المجمكعات 0.087  2.075

   141 73.542 المجمكع

مستكل إدارة األزمات في 
 المؤسسات األمنية الفمسطينية

 0.471 4 1.883 بيف المجمكعات
 0.389 137 53.361 داخؿ المجمكعات 0.310 1.209

   141 55.244 المجمكع
المعيقات التي تحد مف دكر 
اإلعبلـ األمني في إدارة 

 األزمات في فمسطيف

 0.365 4 1.462 بيف المجمكعات
 0.345 137 47.263 داخؿ المجمكعات 0.379 1.059

   141 48.725 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.338 4 1.350 بيف المجمكعات

 0.254 137 34.827 داخؿ المجمكعات 0.263 1.328
   141 36.177 المجمكع

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة ال بأنو  (14)يتضح مف الجدكؿ 

عند الدرجة  تغير طبيعة الكظيفةتعزل لم اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيفحكؿ 

 .0.05مستكل الداللة أكبر مف كذلؾ ألف  الكمية كجميع محاكر الدراسة

( α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الفرعية الرابعة: 

زى لمتغير تع اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات في فمسطين في اجابات أفراد العينة حول

 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل.
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 One Wayلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم)

ANOVA لفحص الفركؽ في اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات )

 يكضح ذلؾ: (15)الجدكؿ ، ك تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ في فمسطيف

( لفحص الفركؽ في One Way ANOVA: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم) (15جدكؿ )

اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف تعزل لمتغير عدد 

 سنكات الخبرة في مجاؿ العمؿ.

 نمصدر التباي المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

كاقع اإلعبلـ األمني في 
 فمسطيف

 0.463 3 1.390 بيف المجمكعات
 0.525 137 71.896 داخؿ المجمكعات 0.452  0.883

   140 73.286 المجمكع

مستكل إدارة األزمات في 
 المؤسسات األمنية الفمسطينية

 0.384 3 1.153 لمجمكعاتبيف ا
 0.395 137 54.079 داخؿ المجمكعات 0.407 0.974

   140 55.232 المجمكع
المعيقات التي تحد مف دكر 
اإلعبلـ األمني في إدارة 

 األزمات في فمسطيف

 0.336 3 1.007 بيف المجمكعات
 0.348 137 47.708 داخؿ المجمكعات 0.412 0.964

   140 48.715 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.143 3 0.428 بيف المجمكعات

 0.261 137 35.720 داخؿ المجمكعات 0.651 0.547
   140 36.148 المجمكع

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة ال بأنو  (15)يتضح مف الجدكؿ 

تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في  اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيفحكؿ 

 .0.05مستكل الداللة أكبر مف كذلؾ ألف  عند الدرجة الكمية كجميع محاكر الدراسة مجاؿ العمؿ
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 ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الفرعية الخامسة: 

αتعزى  دارة األزمات في فمسطيناإلعالم األمني ودوره في إ ( في اجابات أفراد العينة حول

 .مستوى المعرفة في مجال اإلعالم األمنيلمتغير 

 One Wayلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم)

ANOVA لفحص الفركؽ في اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات )

 يكضح ذلؾ: (16)تكل المعرفة في مجاؿ اإلعبلـ األمني، كالجدكؿ مستعزل لمتغير  في فمسطيف

( لفحص الفركؽ في One Way ANOVAنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم) (:16جدكؿ )

اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف تعزل لمتغير مستكل 

 في مجاؿ اإلعبلـ األمني.المعرفة 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

كاقع اإلعبلـ األمني في 

 فمسطيف

 0.584 2 1.168 بيف المجمكعات

 0.519 139 72.126 داخؿ المجمكعات 0.328  1.125

   141 73.294 المجمكع

زمات في مستكل إدارة األ

 المؤسسات األمنية الفمسطينية

 0.868 2 1.735 بيف المجمكعات

 0.384 139 53.385 داخؿ المجمكعات 0.108 2.259

   141 55.121 المجمكع

المعيقات التي تحد مف دكر 

اإلعبلـ األمني في إدارة 

 األزمات في فمسطيف

 0.007 2 0.014 بيف المجمكعات

 0.349 139 48.549 جمكعاتداخؿ الم 0.980 0.020

   141 48.563 المجمكع
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 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 الدرجة الكمية

 0.289 2 0.578 بيف المجمكعات

 0.256 139 35.574 داخؿ المجمكعات 0.326 1.129

   141 36.152 المجمكع

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة ال بأنو  (16)ح مف الجدكؿ يتض

مستوى المعرفة في مجال  تعزل لمتغير اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيفحكؿ 

 .0.05مستكل الداللة أكبر مف كذلؾ ألف  عند الدرجة الكمية كجميع محاكر الدراسة اإلعالم األمني

 ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ضية الفرعية السادسة: الفر 

αتعزى  اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات في فمسطين ( في اجابات أفراد العينة حول

 .مستكل المعرفة في مجاؿ إدارة األزماتلمتغير 

 One Wayالتبايف األحادم)لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية، تـ استخداـ اختبار تحميؿ 

ANOVA لفحص الفركؽ في اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات )

 يكضح ذلؾ: (17)مستكل المعرفة في مجاؿ إدارة األزمات، كالجدكؿ تعزل لمتغير  في فمسطيف
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( لفحص الفركؽ في One Way ANOVAألحادم): نتائج اختبار تحميؿ التبايف ا (17جدكؿ )

اجابات أفراد العينة حكؿ اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف تعزل لمتغير مستكل 

 المعرفة في مجاؿ إدارة األزمات.

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

األمني في كاقع اإلعبلـ 
 فمسطيف

 0.845 2 1.690 بيف المجمكعات
 0.518 139 71.989 داخؿ المجمكعات 0.199  1.632

   141 73.679 المجمكع

مستكل إدارة األزمات في 
 المؤسسات األمنية الفمسطينية

 1.176 2 2.352 بيف المجمكعات
 0.380 139 52.754 داخؿ المجمكعات *0.048 3.098

   141 55.106 عالمجمك 
المعيقات التي تحد مف دكر 
اإلعبلـ األمني في إدارة 

 األزمات في فمسطيف

 0.399 2 0.799 بيف المجمكعات
 0.341 139 47.338 داخؿ المجمكعات 0.313 1.173

   141 48.136 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.186 2 0.371 بيف المجمكعات

 0.256 139 35.627 تداخؿ المجمكعا 0.486 0.724
   141 35.998 المجمكع

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة ال بأنو  (17)يتضح مف الجدكؿ 

مستكل المعرفة في مجاؿ تعزل لمتغير  اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيفحكؿ 

المعيقات التي تحد  اإلعبلـ األمني في فمسطيف، ك كاقععند الدرجة الكمية كمحكرم ) إدارة األزمات

، 0.05مستكل الداللة أكبر مف كذلؾ ألف  (مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف

تعزل لمتغير  مستكل إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينيةبينما ظيرت فركفان في محكر  

 مات.مستكل المعرفة في مجاؿ إدارة األز 
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تعزل  مستكل إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينيةكمف أجؿ دراسة الفركؽ حكؿ 

( لممقارنات Tukey، تـ استخداـ اختبار تككي)لمتغير مستكل المعرفة في مجاؿ إدارة األزمات

 (18)الثنائية البعدية، حيث تمثؿ األرقاـ في الجدكؿ الفركؽ في األكساط الحسابية، كالجدكؿ 

 يكضح نتائج ىذا االختبار:

( لممقارنات الثنائية البعدية لمستكل إدارة األزمات في Tukey: نتائج اختبار تككي) (18جدكؿ )

 المؤسسات األمنية الفمسطينية تعزل لمتغير مستكل المعرفة في مجاؿ إدارة األزمات.

 مرتفعة متوسطة متدنية المتغير المحور
إدارة األزمات في مستكل 

المؤسسات األمنية 
 الفمسطينية

    متدنية
   **0.294562 متكسطة
    مرتفعة

 .0.05الفركؽ دالة إحصائيا عند مستكل * 

كانت الفركؽ بيف ذكم المعرفة المتدنية كذكم المعرفة المتكسطة  (18) مف خبلؿ الجدكؿ

لصالح ذكم المعرفة المتكسطة
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 تمييد: 5.1

تـ في ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة بعد أف قمنا بالتحميؿ 

حرص عمى اإلحصائي لمبيانات، كاستنادان لمنتائج تـ تقديـ جممة مف التكصيات التي ال بد مف ال

تطبيقيا مف أجؿ زيادة كفاءة كفاعمية دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات، كالحد مف المعيقات 

 التي كاجيت عمؿ اإلعبلـ األمني أثناء إدارة األزمات في فمسطيف.

 

 مناقشة النتائج: 5.2
لؾ كذاالمني،  لئلعبلـ خاصة إدارة األمنية المؤسسات في أنو يكجد مف نتائج الدراسة تبيف .1

دليؿ عمى أىمية الدائرة اإلعبلمية، كبالتالي تكاد ال تخمك جميع المؤسسات الحككمية مف 

الدكائر اإلعبلمية المتخصصة كبلن في مجالو. كىذا يتفؽ مع دراسة )بكجمعة كمسعكدم، 

( حيث تكصمت ىذه الدراسة إلى أف اإلعبلـ ىك أحد أىـ الركائز التي تعتمد عمييا 2016

ية مف أجؿ المحافظة عمى األمف كاالستقرار، كما اتفقت مع دراسة )آؿ سيد األجيزة الحككم

( في أف اإلعبلـ األمني األساس الذم ال يمكف االستغناء عنو في 2016الشيخ كمكساكم، 

المؤسسات األمنية، لما يقكـ بو مف أدكار سياسية كاجتماعية مف خبلؿ مساىمتو في تحقيؽ 

( في ضركرة كجكد فريؽ 2009ان اتفقت مع دراسة )الجباكم، كأيضاألمف كحماية المكاطنيف. 

( في ذلؾ. كما اتفقت مع 2019إلدارة األزمات في المنظمات. كتتفؽ مع دراسة )الحريرم، 

 .أف الحككمات أصبحت تحتاج اإلعبلـ لتعزيز مكاقفيا( في Nazir, 2008دراسة )

كخير مثاؿ الفمسطيني،  االمني االعبلـ يمثؿ رسمي متحدث أنو يكجد أشارت نتائج الدراسة .2

عمى ذلؾ المكاء عدناف الضميرم الذم يشغؿ منصب المتحدث باسـ األجيزة األمنية الفمسطينية 
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( كالتي 2009ـ كلغاية اآلف. كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الجباكم، 2009منذ سنة 

 مات.تكصمت في نتائجيا إلى بركز دكر المتحدث الرسمي كأىميتو أثناء األز 

 قطاعات كمختمؼ الرسمي االمني االعبلـ بيف مستمر تنسيؽ أنو يكجد تبيف مف نتائج الدراسة  .3

، نظران لما تقكـ بو السمطة الكطنية الفمسطينية؛ بعقد مؤتمرات سنكية تضـ الفمسطينية االمف

ـ أفراد مف كافة األجيزة األمنية حكؿ اإلعبلـ األمني، تتضمف ىذه المؤتمرات مناقشة ما ت

إنتاجو عمى مدار السنة فيما يخص اإلعبلـ األمني، كما يتـ دراسة المعيقات التي كاجيتيـ 

خبلؿ العمؿ كالعمؿ عمى اقتراح الحمكؿ كالتكصيات لزيادة اإلنتاجية ككفاءتيا، كما تقكـ السمطة 

فراد الكطنية الفمسطينية بعمؿ دكرات حكؿ اإلعبلـ األمني ألفراد األجيزة األمنية، خاصةن األ

( كالتي 2012المسؤكليف عف العمؿ في مركز اإلعبلـ األمني. كاتفؽ ىذا مع دراسة )الغصيف، 

تكصمت إلى أنو يكجد تنسيؽ دائـ بيف اإلعبلـ األمني كقيادة الكزارة لمحفاظ عمى مصداقية 

( في أف دكر اإلعبلـ 2015مع دراسة )آؿ سيد الشيخ كمكساكم،  اإلعبلـ األمني، كما اتفقت

مني في معالجة الظاىرة اإلجرامية كمحاربتيا مكمؿ ألدكار المؤسسات اإلعبلمية األخرل، األ

 دراسةفيذه النتيجة تكضح أنو يكجد تنسيؽ بيف اإلعبلـ كالمؤسسات األخرل. كاتفقت أيضان مع 

(Stieglitz ،2018) .في ذلؾ 

، كما االزمات بعض في كعالكق يسبب المالية لممكارد السيئ االستخداـ أفأظيرت نتائج الدراسة  .4

أف ترشيد استيبلؾ المكارد في المؤسسة يقمؿ احتمالية كقكعيا، كيؤكد الباحث كاقعية ىذه 

النتيجة ككف أف اإلدارة العشكائية ىي مف أحد مسببات األزمة؛ كالتي تتضمف سكء اإلدارة 

أظيرت نتيجة أف ( 2011لممكارد المالية في المؤسسة. اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )سراني، 

عدـ االىتماـ بتزكيد أجيزة اإلعبلـ األمني بالتقنيات الحديثة لممساعدة في ايصاؿ الرسائؿ 
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اإلعبلمية بطرؽ متنكعة كمشكقة يحد مف دكر اإلعبلـ األمني في مكاجية األزمات، كىذا يعد 

 مف األمكر التي تندرج تحت سكء استخداـ المكارد المالية.

أنو ال يكجد ىناؾ اىتماـ لدل المؤسسات األمنية بدكر اإلعبلـ األمني  سةتبيف مف نتائج الدرا .5

( في أنو يكجد قصكر في استخداـ 2012كاتفؽ ىذا مع دراسة )الغصيف، في إدارة األزمات. 

اإلعبلـ األمني في تييئة الرأم العاـ في القضايا األمنية العامة، كأنو يكجد قصكر في استخداـ 

ة ككسائؿ اإلعبلـ الجديد في تغطية قضايا اإلعبلـ األمني، كما اتفقت مع الفضائيات الفمسطيني

( أنو يكجد ىناؾ عدـ اىتماـ لدل بعض اإلعبلمييف في إعداد الرسالة 2011دراسة )سراني، 

 اإلعبلمية المناسبة كالمسايرة لمتقمبات كالظركؼ المعاصرة في المجتمع.

 أحد كىك فمسطيف في االزمات كقكع مسببات مف ىك السياسي الكضع أف أظيرت نتائج الدراسة .6

نظران لمظركؼ االزمات، كذلؾ  ادارة في دكره في ممارسة االمني االعبلـ تكاجو التي المعيقات

التي عاشتيا األجيزة األمنية خبلؿ السنكات الماضية كالمعاصرة؛ حيث أنيا عاشت فترة صعبة 

يكجد ىناؾ أم دراسة مف الدراسات السابقة قد  مف األزمة السياسية كاستيداؼ ليا كألفرادىا. ال

 تطرقت ليذه النقطة فأغمب الدراسات كانت عف دكؿ أخرل.

تبيف أف قمة عدد المتخصصيف في مجاؿ اإلعبلـ األمني ىك أحد المعيقات التي تكاجو اإلعبلـ 

ني كيرل الباحث أنو ككف تخصص اإلعبلـ األماألمني في ممارسة دكره في إدارة األزمات،  

مصطمح جديد كحديث عمى الساحة الفمسطينية، حيث أنو ال يكجد تخصص جامعي في 

الجامعات الفمسطينية مختص في مجاؿ اإلعبلـ األمني، كبالتالي أدل ذلؾ لقمة عدد 

( أنو يكجد 2012اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الغصيف،  المتخصصيف في اإلعبلـ األمني.

مكانية القائ ميف عمى اإلعبلـ األمني في تخصص اإلعبلـ األمني كال يكجد قصكر في كفاءة كا 

تجديد أك إبداع في العمؿ، كأنو ال يكجد لدييـ القدرة عمى مكاجية األزمات. ككما اتفقت مع 
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( في بند أف إزالة العكائؽ الناتجة عف التصرفات الناجمة مف أفراد 2016دراسة )بغدادم، 

( 2011ىبلت كتدريبيـ. كاتفقت مع دراسة )السراني، الشرطة تتـ في اختيار مف يمتمؾ المؤ 

حيث تكصمت لنتيجة أف نقص اإلمكانات البشرية المؤىمة كالمتخصصة في مجاؿ اإلعبلـ 

األمني يحد مف دكر اإلعبلـ األمني في الكقاية مف الجريمة كالتي تمثؿ أزمة  ال بد مف حميا 

 لتحقيؽ األمف كاالستقرار. 

 بعض كقكع احتمالية مف يقمؿ المؤسسة في المكارد استيبلؾ ترشيد فأ أشارت نتائج الدراسة .7

 . لـ تتطرؽ أم مف الدراسات ليذه الفقرة. االزمات

إدارة  ك كاقع اإلعبلـ األمنيبيف أف ىناؾ عبلقة إيجابية مرتفعة  تبيف مف نتائج الدراسة .8

كيعزك  .ستقبلؿاألزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية مف كجية نظر مكظفي جامعة اال

دارتيا، كىك  الباحث إلى أف اإلعبلـ ىك مف المككنات األساسية المتكاممة في دراسة األزمات كا 

مف العبلقات التي ال بد لكؿ أزمة أف تحمميا مف أجؿ إدارتيا بالشكؿ الصحيح، فاإلعبلـ يحتؿ 

معمكمات لمجميكر أثناء مكانة مميزة في إدارة األزمات نظران لدكره الميـ في إمداد البيانات كال

 .(Stieglitz ،2018)مع دراسة  ىذه النتيجةتعارضت ك  األزمة.

المعيقات  ك كاقع اإلعبلـ األمنيبيف ىناؾ عبلقة إيجابية منخفضة أف  اشارت نتائج الدراسة .9

فمسطيف مف  المؤسسات األمنية في التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في

يعزك الباحث ىذا االنخفاض في العبلقة بيف اإلعبلـ  .ي جامعة االستقبلؿكجية نظر مكظف

األمني كالمعيقات التي تحد مف دكره في إدارة األزمات، النخفاض معرفة المبحكثيف في مجاؿ 

 اإلعبلـ األمني كالذم اتضح مف خبلؿ التحميؿ.

ألزمات في المؤسسات إدارة ابيف أف ىناؾ عبلقة إيجابية متكسطة  تبيف مف نتائج الدراسة .10

المعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في  ك  األمنية الفمسطينية
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كيعزك الباحث تبلشي الفركقات التي تعزل . فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

ه في إدارة لمتغير طبيعة الكظيفة بيف المبحكثيف نظران لتشابو تقييميـ لئلعبلـ األمني كدكر 

  األزمات في فمسطيف.

( حيث أنو كاف ىناؾ فركقات في اإلجابات 2015تعارضت ىذه العبلقة مع دراسة )الغصيف، 

 تعزل لمتغير المسمى الكظيفي.

إدارة األزمات في المؤسسات ىناؾ عبلقة إيجابية متكسطة بيف  أف أظيرت نتائج الدراسة .11

مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في  المعيقات التي تحد األمنية الفمسطينية  ك

يعزك الباحث أنو نظران لمتأثير المتكسط ليذه  .فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبلؿ

المعيقات الذم يمكف لئلعبلـ األمني تجاكزىا مف خبلؿ التنسيؽ المستمر بينو كبيف إدارة 

 زمة مف قبؿ الطرفيف بكفاءة.األزمات، ككضع خطط استراتيجية تساىـ في إدارة األ

بأنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة حكؿ  تبيف مف نتائج الدراسة .12

عند الدرجة الكمية  تعزل لمتغير العمر اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف

المؤسسات األمنية مستكل إدارة األزمات في كاقع اإلعبلـ األمني في فمسطيف، كمحكرم )

المعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في بينما لـ تظير فركفان في محكر  ،الفمسطينية(

يعزك الباحث ذلؾ ككف أف المصطمحيف  تعزل لمتغير العمر. إدارة األزمات في فمسطيف

دارة األزمات( مصطمحات حديثة النشأة، أدل ذلؾ إلى كجكد فركقات  عمرية )اإلعبلـ األمني كا 

بيف إجابات المبحكثيف عمى الفقرات التي تخص محكرم الدراسة )كاقع اإلعبلـ األمني في 

فمسطيف، كاقع إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية(،  بينما تبلشت الفركقات 

)المعيقات التي تحد مف العمرية فيما بينيـ عند اإلجابة عف الفقرات التي تخص محكر الدراسة 
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( ألف جميع المبحكثيف يعيشكف في ظركؼ ر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيفدك 

( حيث أنو كاف ىناؾ فركقات في اإلجابات 2016متشابية. اتفقت في ىذا مع دراسة )ماـ، 

( حيث أنو لـ 2015كتعارضت في ىذه العبلقة مع دراسة )الغصيف،  تعزل لمتغير العمر.

 اإلجابات تعزل لمتغير العمر.يبلحظ كجكد فركقات في 

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة حكؿ ال  أنوأشارت نتائج الدراسة  .13

عند الدرجة  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف

، (ة األزمات في فمسطيفالمعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدار الكمية كمحكر )

مستكل إدارة األزمات في كاقع اإلعبلـ األمني في فمسطيف، )في محكرم   ان قظيرت فرك بينما 

يعزك الباحث ذلؾ ألف معظميـ  .المؤىؿ العمميتعزل لمتغير  المؤسسات األمنية الفمسطينية( 

مبحكثيف مف المتعمميف ضمف تخصصات مختمفة كمتنكعة، أدت إلى االختبلؼ في نظرة ال

دارة األزمات(، بينما تبلشت الفركقات فيما بينيـ حكؿ متغير  لمحكرم الدراسة)اإلعبلـ األمني كا 

المعيقات التي تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة المؤىؿ العممي في محكر الدراسة )

 األزمات في فمسطيف( نظران ألف مف ىـ أقؿ مف الثانكية العامة، يقكمكف بتطكير أنفسيـ

 باستمرار مف خبلؿ الدكرات التدريبية، كالتي ساىمت في تشكيؿ خمفية عممية حكؿ المعيقات.

( في العبلقة التي ال يكجد فييا فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ 2015اتفقت مع دراسة )الغصيف، 

العممي، بينما اختمفت معيا أنو كاف ىناؾ فركقان تعزل لمتغير المؤىؿ العممي في محكرم 

دارة األزمات.الدراسة   اإلعبلـ األمني كا 

تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة حكؿ ال بأنو  تبيف مف نتائج الدراسة .04
 .تعزل لمتغير طبيعة الكظيفة اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف
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أفراد العينة حكؿ  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجاباتال بأنو  أظيرت نتائج الدراسة .15

تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة في مجاؿ  اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف

سنكات قد  5يعزك الباحث أف مف ىـ أقؿ مف . عند الدرجة الكمية كجميع محاكر الدراسة العمؿ

خبرتيـ كمعارفيـ؛ خاضكا العديد مف التجارب كاألحداث الكبيرة كالمؤثرة التي زادت مف حصيمة 

( 2015اتفقت مع دراسة )الغصيف، . ك سمحت بتبلشي الفركقات التي تعزل لعدد سنكات الخبرة

 في ذلؾ.

اإلعبلـ األمني تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة حكؿ ال بأنو تبيف  .16

 اإلعبلـ األمنيمستكل المعرفة في مجاؿ  تعزل لمتغير كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف

يعزك الباحث تبلشي الفركقات المعرفية في مجاؿ . عند الدرجة الكمية كجميع محاكر الدراسة

اإلعبلـ األمني ككف اإلعبلـ األمني مف المصطمحات التي تـ طرحيا حديثان ضمف مجاالت 

 اإلعبلـ المتعددة.

ابات أفراد العينة حكؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اجال بأنو  أشارت نتائج الدراسة .17

مستكل المعرفة في مجاؿ تعزل لمتغير  اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات في فمسطيف

المعيقات التي  كاقع اإلعبلـ األمني في فمسطيف، كعند الدرجة الكمية كمحكرم ) إدارة األزمات

فركفان في محكر   ، بينما ظيرت(تحد مف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف

تعزل لمتغير مستكل المعرفة في مجاؿ  مستكل إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية

 إدارة األزمات.
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 :ممخص النتائج 5.3

بعد إجراء ىذه الدراسة كالتي ىدفت إلى دراسة اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات 

لباحث لمعديد مف ؿ، تكصؿ افي فمسطيف مف كجية نظر مكظفي جامعة االستقبل

 النتائج، أىميا:

تساعد في التخطيط إلدارة  إدارة خاصة لئلعبلـ األمنيعمى المؤسسات األمنية  تحتكم كؿ مف .1

 .األزمة

 متحدث رسمي يمثؿ اإلعبلـ األمني الفمسطيني. يتكفر .2

 يكجد تنسيؽ مستمر بيف اإلعبلـ األمني الرسمي كمختمؼ قطاعات األمف الفمسطينية. .3

 يساىـ اإلعبلـ األمني في الحفاظ عمى األمف كاالستقرار العاـ في المجتمع الفمسطيني. .4

يسعى اإلعبلـ األمني الفمسطيني إلى تقديـ األحداث األمنية في فمسطيف بصكرة كاضحة، كما  .5

 أنو يتعامؿ مع الشائعات أثناء كقكع األزمة بحذر شديد.

 سسات األمنية أثناء مكاجية األزمة.عدـ اتزاف في اتخاذ القرارات لدل المؤ يكجد  .6

 تعتمد المؤسسات األمنية الفمسطينية عمى التكنكلكجيا كالتقنيات الحديثة في مكاجية األزمات. .7

مف كالكضع السياسي الفمسطيني  قمة عدد المتخصصيف في مجاؿ اإلعبلـ األمني  تبيف أف .8

 إدارة األزمات.أىـ المعيقات التي كاجيت اإلعبلـ األمني في ممارسة دكره في 

 لدل المؤسسات األمنية بدكر اإلعبلـ األمني في مكاجية األزمات. غياب االىتماـ .9

 :التوصيات 5.4
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بناءن عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج، قدـ الباحث العديد مف التكصيات التي مف شأنيا أف 

 ا عمى النحك التالي:تعمؿ عمى تحسيف دكر اإلعبلـ األمني في إدارة األزمات في فمسطيف، كنذكرى

العمؿ عمى زيادة ثقة الجميكر بمصداقية كدقة المعمكمات التي يقدميا اإلعبلـ األمني، مف  .1

خبلؿ الحرص عمى ضركرة طرح المعمكمات بعد التأكد مف مصداقيتيا كبدقة عالية، كمحاربة 

 الشائعات التي مف الممكف أف تقمؿ الثقة باإلعبلـ األمني.

ر المعمكمات كالبيانات المتاحة قدر اإلمكاف كالبلزمة إلدارة األزمات كذلؾ مف الميـ جدان تكفي .2

مف خبلؿ الحرص عمى تكفير قنكات االتصاؿ الفٌعالة بيف الطرفيف، التي بدكرىا تقـك بتحذير 

 إدارة األزمات مف األزمات قبؿ كقكعيا.

بلؿ عمؿ الحرص عمى متابعة آراء كشعكر المجتمع أثناء كبعد كقكع األزمة، مف خ .3

 استطبلعات لمرأم كالمقاببلت مع أصحاب االختصاص كالفئة المتأثرة مف األزمة.

 .ـ األمني في الجامعات الفمسطينيةطرح تخصص اإلعبل .4

تكثيؼ الدكرات المتخصصة في الميارات البلزمة في إنجاز عمؿ أفراد اإلعبلـ األمني في إدارة  .5

 األزمات بمينية كحرفية عالية.

كـ االعبلـ األمني بتغطية جميع األزمات دكف استثناء، مع الحرص عمى تحقيؽ ال بد أف يق   .6

 االنسجاـ التاـ بيف السياسة االعبلمية المتبعة كادارة األزمات.

تكفير االمكانيات المادية البلزمة مف المكازنة كالكافية لتمكيف اإلعبلـ األمني لمقياـ بدكره في  .7

 مكاجية األزمات.

البيانات المتاحة إلدارة األزمات مف خبلؿ تكفير قنكات اتصاؿ فٌعالة بيف تكفير المعمكمات ك  .8

 الطرفيف.

 أف يقـك اإلعبلـ األمني بتغطية جميع األزمات دكف استثناء. .9
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 الخاتمة

يتضح مما سبؽ أف اإلعبلـ األمني يمكف أف يسيـ بشكؿ كبير جدان في تحقيؽ األمف 

ذم ال يمكف االستغناء عف كجكده في المؤسسات كاالستقرار في المجتمع، فيك يعد األساس ال

األمنية، نظران لؤلدكار التي يقكـ بيا في المجاالت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كبناءن 

عمى ذلؾ فإف اإلعبلـ عمى تماس مباشر مع حياة الجميكر كاألزمات التي يعيشيا، فيك يمعب 

دارتيا بشكؿ فٌعاؿ لمحد مف األضرار الناجمة دكران ميمان في التعريؼ باألزمات كمكاجيتيا  كا 

 عنيا.

إف إدارة األزمة تشغؿ كسائؿ اإلعبلـ؛ ضمف سمسمة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى 

 تغطية األحداث كالسيطرة عمييا، كالحد مف تفاقميا.

دارة األزمات، ككنو ييتـ بدراسة  فبل بد أف يككف ىناؾ تناسؽ بيف اإلعبلـ األمني كا 

كاتخاذ االجراءات المناسبة، كالقرارات الصائبة في خطكات متسمسمة، تقكـ عمى معرفة الحالة 

دراؾ شامؿ لؤلزمة القائمة.  كاسعة، كا 

فاإلعبلـ دائمان ىك الحاضر في األزمات كالمصدر الرئيسي لممعمكمات، كلتحقيؽ ذلؾ ال 

صيف في اإلعبلـ بد مف العمؿ عمى تطكير ميارات الكادر البشرم كالحرص عمى تكفير متخص

.األمني، الذم سيككف ليـ الدكر الكبير كالفٌعاؿ إلدارة األزمة، كتقديـ المعمكمات لمجميكر
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 المراجع

 :المراجع بالمغة العربية .1

"واقع إدارة األزمات في جياز الدفاع المدني الفمسطيني كما يدركو ـ(. 2017أبك زنيد، كالء )

 فمسطيف. –، جامعة القدس الموظفون"

، "من تأسيس اإلعالم األمني إلى خمق برامج لمتوعية المرورية"ـ(. 2019دادبام، عبد القادر)بغ

 (، الجزائر.3(، عدد )6المجمة الدكلية لبلتصاؿ االجتماعي، مجمد )

 "اإلعالم األمني ودوره في نشر ثقافة الوعي األمني المجتمعي"،ـ(. 2018بغدادم، خديجة )

 ألمانيا. –(، برليف 4دد )مجمة العمـك اإلجتماعية، الع

، رسالة ماجستير غير "دور القيادة في إدارة األزمات داخل المؤسسة"ـ(. 2016بكدكشة، مريـ )

 منشكرة، جامعة العربي بف مييدم، الجزائر.

"اإلعالم األمني ودوره في تعزيز منظومة األمن ـ(، 2106بكجمعة، مسعكدم، عميكات كأماؿ )

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة مكلكد معمرم، السعكدية.بية"الوطني في المجتمعات العر 

دراسة في ترتيب  –الفضائيات اإلخبارية العربية والجميور الجزائري (، "2100بكسناف، رقية )

 ، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة الجزائر" -األولويات

مجمة العمـك  "،الم األمني ودوره في الحد من ظاىرة اليجرة"اإلعـ(. 2020بكمديف، سعاد )

 (، فمسطيف.1اإلنسانية كاالجتماعية، العدد)

 أطركحة دكتكراه غير منشكرة، سكريا، دمشؽ. "اإلعالم في األزمات"،ـ(، 2119الجباكم، إبراىيـ )
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بالمغة العربية في ( الفضائيتين الناطقتين BBC"دور قناتي الحرة والت )ـ(، 2104الجبكرم، سبلـ )

، رسالة ماجستير غير منشكرة، إثارة الوعي السياسي لدى طمبة الجامعات في األردن واإلمارات"

 .جامعة البترا، األردف

(، 18، مجمة البحكث المالية كالتجارية، المجمد )"إدارة األزمات"(،  2017الحفني، سامح )

 مصر.  –(، بكرسعيد 2العدد)

 ، المكتبة المصرية لمنشر، مصر.0، ط"نظريات اإلعالم" ـ(، 2119زكريا، أحمد )

"، رسالة ماجستير غير "دور اإلعالم األمني في الوقاية من الجريمةـ(. 2011السراني، عبد اهلل )

 السعكدية. -منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض

ي التوعية االجتماعي لدى الطمبة "دور اإلعالم األمني ف (.2015سيكاف كطمبة، شيرزاد كسارة )

 الجزائر. -رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة العربي بف مييدم أـ البكاقيالجامعيين، 

دارة األزمات والكوارث"(. 2008شعباف، حمدم ) ، الشركة العربية المتحدة " اإلعالم األمني وا 

 مصر.  –لمتسكيؽ كالتكريدات، القاىرة 

واقع إدارة األزمات في مجمع فمسطين الطبي من وجية نظر ـ(. " 2018الشيخ أحمد، دانية )

 فمسطيف. -"، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، القدسالعاممين

، أطركحة دكتكراه منشكرة، مجمة " أىمية اإلعالم األمني داخل المجتمع"ـ(.  2020الشيكر، آنسة )

 قراطي العربي، برليف، ألمانيا.(، المركز الديم12الدراسات اإلعبلمية، العدد )

دارة األزمات األمنية "ـ(. 2012صبلح، ميا) ، كرقة عممية مقدمة في الممتقى "اإلعالم الجديد وا 

 العممي: "اإلعبلـ األمني كدكره في إدارة األزمات" ، عماف، األردف. 
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االستقبلؿ،  ، جامعة"مدخل لإلعالم األمني والعالقات العامة"صبلحات كالجريرم، نظاـ كعمي، 

                                                .2010فمسطيف، 

"، دراسة غير منشكرة، جامعة واقع إدارة األزمات في اإلدارة العامةـ(. "2016عبد القادر، حسيف )

 فمسطيف. -االستقبلؿ

، معموماتية""العالقات العامة واإلعالم األمني في عصر الوسائط الـ(. 2020عبد اهلل ، ياسر)

 األردف. -الطبعة األكلى، دار الراية لمنشر كالتكزيع، عماف 

"، الدور المأمول -أسباب القصور -الواقع –اإلعالم األمني العربي ـ(. "2013عجكة، عمي )

 السعكدية. –رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض 

ر اإلعالم األمني عمى أداء العاممين في األجيزة األمنية في قطاع "أثـ(. 2012الغصيف، إيياب)

 غزة. –الجامعة اإلسبلمية  رسالة ماجستير غير منشكرة،غزة"، 

مجمة  "نظرية ترتيب األولويات )وضع األجندة( بين النشأة والتطور"،ـ(، 2106الغكؿ، أحمد )

 (، جامعة الزاكية، ليبيا.22(، العدد )0، ج )كمية اآلداب

، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة سنت " اإلعالم في األزمات"ـ(. 2009فكاز، ابراىيـ )

 كميمنتس العالمية، سكريا.

" إدارة األزمات وتطبيقاتيا في المؤسسة االقتصادية ـ(. 2016قابؿ كفتيحة، بشيرم كخديجة )
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 : مراجع أخرى .4

مسطيف، مقابمة تـ إجراؤىا مع األستاذ عبد الكريـ أبك عرقكب، مدير مركز اإلعبلـ األمني في ف -

 ـ.25/9/2020بتاريخ 
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 (1(: نموذج االستبيان رقم )1الممحق رقم )

 

 

 كمية الدراسات العميا

 استبانة )تحكيم(

 الموضوع:

 "اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات في فمسطين"

 

 الطالب: إعداد

 عبد الميدي الشاللفة 

 إشراف:

 د. حسين عبد القادر

 م2021/ 2020

 -- رقم االستبانة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سعادة الدكتور/                                           حفظو اهلل 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات في يتشرف الباحث بأن يضع بين أيديكم استبانة بعنوان )
 الحصول عمى درجة الماجستير في اإلدارة العامة بجامعة الخميل.  ( الستكمال متطمباتفمسطين

 ولتحقيق اليدف من الدراسة صممت االستبانة من جزأين: 

 الجزء األول: يشتمل عمى المتغيرات األولية ، 

 أما الجزء الثاني: يشتمل عمى محاور الدراسة، وىي: 

 ما واقع اإلعالم األمني في فمسطين ؟ -1

 ألزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية ؟ ما مستوى إدارة ا -2

 ما المعيقات التي تحد من دور اإلعالم األمني في إدارة األزمات في فمسطين؟  -3

أمل التكرم باالطالع عمى نموذج االستبانة والمشاركة في تحكيم مدى مالءمة عبارات كل محور 
ن اإلجابات ستحاط بالسرية التامة وقياسيا ألبعاد المحور، مع إضافة ما ترونو مناسبًا، عممًا بأ

ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي ، كما أنو في مثل ىذه االستبانة ال توجد إجابة صحيحة 
أو خاطئة ، ولكن اإلجابة الصحيحة ىي التي تعبر عن وجية نظرك بصراحة وبموضوعية ، وىو 

 ما أطمح إليو من أجل نجاح ىذه الدراسة. 

 وتقبموا تقديري واحترامي،،                                                       

 

 0598626414جوال/ 

 abdalmohdeshalalfeh@gmail.comالبريد االلكتروني 
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 أواًل : البيانات األولية:
 العمر : - أ
 سنة40سنة إلى أقل من30( من2سنة                                       30(أقل من1

 سنة فأكثر 50( 4سنة                       50إلى أقل من سنة40(من3

 
 المؤىل العممي: - ب
 ( بكالوريوس                                              3( دبموم                          2( ثانوية عامة                     1
                                            ( دكتوراه        5( ماجستير                        4
 

 طبيعة الوظيفة: -ج

(أكاديمي                                                                             3( إداري                           2(  عسكري                        1
 ( عسكري أكاديمي      5 ( إداري أكاديمي                  4

     
 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل: -د
 سنة10إلى آقل من 5( من2سنوات                                         5(أقل من 1
 سنة فأكثر 15(4سنة                                15إلى أقل من10(من3

 
 في مجال )اإلعالم األمني(: عدد الدورات التدريبية التي حصمت عمييا -و
 ( دورة واحدة فقط2( لم أحصل عمى أية دورة                                   1
 ( ثالث دورات فأكثر4(دورتان                                                    3
 
 عدد الدورات التدريبية التي حصمت عمييا في مجال )إدارة األزمات(: -ي
 ( دورة واحدة فقط2( لم أحصل عمى أية دورة                                    1
 ( ثالث دورات فأكثر4( دورتان                                                     3

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

041 
 

 -:ثانيًا: محاور الدراسة 

 واقع اإلعالم األمني في فمسطين:المحور األول: 

واقتتع اإلعتتالم األمنتتي فتتي فمستتطين متتن وجيتتة نظتتر ات التػػي تبػػيف فيمػػا يمػػي مجمكعػػة مػػف العبػػار 
. الرجػػاء تحديػػد مػػدل كضػػكح الفقػػرة كأىميتيػػا كمػػدل مناسػػبتيا لممحػػكر، متتوظفي جامعتتة االستتتقالل 

 ( أماـ اإلجابة المناسبة. كذلؾ بكضع عبلمة )

 العبتتتتتتتتتتتتتتتارة م
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 الفقرة
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حة
ض
كا

 

يمة
م

ير  
غ

يمة
م

سبة 
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       يقدـ اإلعبلـ األمني الفمسطيني صكرة كاضحة عف األحداث األمنية. 1

       يكجد في المؤسسات األمنية إدارة لئلعبلـ األمني. 2

       سياسة اإلعبلـ األمني الفمسطيني كاضحة. 3

       ي اإلدارة في التخطيط لؤلزمات. يساعد اإلعبلـ األمن 4

       ىناؾ اتصاؿ مستمر بيف اإلعبلـ األمني كاإلدارة. 5

       يساىـ اإلعبلـ األمني في الحفاظ عمى األمف كاالستقرار  العاـ. 6

       يقدـ اإلعبلـ األمني التغطية الكاممة لجميع األزمات المحمية. 7

       مكمات الكافية عف األزمة إلدارة األزمات.يكفر اإلعبلـ األمني المع 8

دارة األزمات. 9        يكجد تكافؽ بيف اإلعبلـ األمني كا 

       يكجد متحدث رسمي يمثؿ اإلعبلـ األمني. 10

       يحرص اإلعبلـ األمني عمى طرح األزمات لمجميكر بدقة عالية. 11

       زمات قبؿ كقكع األزمة.يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى تنبيو إدارة األ 12

       يكفر اإلعبلـ األمني السيناريكىات التي تساىـ في تبلفي األزمات. 13

       يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى تضخيـ األزمات . 14
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 العبتتتتتتتتتتتتتتتارة م
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15 
يحرص اإلعبلـ األمني عمى التعامؿ مع الشائعات أثناء األزمة بحذر 

       شديد.

       ينشر اإلعبلـ األمني نتائج األزمات بمكضكعية. 16

       يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى رفع قدرات المكظفيف. 17

       إدارة األزمات بمكضكعية. يحصؿ اإلعبلـ األمني عمى المعمكمات في 18

 

 يمكن إضافة ما ترونو مناسبًا لممحور: 

 مستوى إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية:المحور الثاني: 

مستوى إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تبيف 
. الرجػػػاء تحديػػػد مػػػدل كضػػػكح الفقػػػرة كأىميتيػػػا كمػػػدل اللمتتتن وجيتتتة نظتتتر متتتوظفي جامعتتتة االستتتتق
 ( أماـ اإلجابة المناسبة. مناسبتيا لممحكر، كذلؾ بكضع عبلمة )
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       لمؤسسات إدارة خاصة لمتعامؿ مع األزمات.يتكفر في ا 1

       يتكفر في المؤسسات خطط إدارية لمكاجية األزمات. 2

       تقـك اإلدارة بإعادة التنظيـ لمكاجية األزمات. 3

       تستخدـ اإلدارة أسمكب التدكير الكظيفي لمكاجية األزمات. 4

       لمحد مف كقكع األزمات. تعتمد المؤسسات أسمكب الرقابة المكجية 5
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 العبتتتتتتتتتتتتتتتارة م
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       تعتمد المؤسسات تكنكلكجيا كتقنيات حديثة في مكاجية األزمات. 6

       رات الخاصة في مكاجية األزمات.يكجد المركزية في القرا 7

       تنتشر الشائعات أثناء كقكع األزمات. 8

       تخفي اإلدارة ما يدؿ عمى كجكد األزمة كتدعي سبلمة الكضع. 9

       تعمؿ اإلدارة عمى تفكيض الصبلحيات أثناء التعامؿ مع األزمة. 10

       لجتيا.تحدد اإلدارة أسباب كقكع األزمة بدقة لمعا 11

       أشارؾ دائمان في حؿ األزمات. 12

       تحرص اإلدارة عمى تكفير المكارد المالية لمكاجية األزمات. 13

       االستخداـ السيء لممكارد المالية يسبب الكقكع في األزمات. 14

       الكضع السياسي الفمسطيني ىك المسبب لؤلزمات. 15

16 
مكارد في المؤسسة يقمؿ مف احتمالية كقكع ترشيد استيبلؾ ال

       األزمات.

17 
تستخدـ المؤسسات نتائج األزمات السابقة في مكاجية األزمات 

       الحالية.

18 
يكجد في المؤسسات عدـ اتزاف في اتخاذ القرارات أثناء مكاجية 

       األزمة.

       قكع األزمات.تعييف المكظفيف بطريقة عشكائية غير ممنيجة يسبب ك  19

 

 يمكن إضافة ما ترونو مناسبًا لممحور: 
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 :المعيقات التي تحد من دور اإلعالم األمني في إدارة األزمات في فمسطين المحور الثالث:

المعيقات التي تحد من دور اإلعالم األمني في إدارة فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تبيف 
الرجاء تحديد مدل كضكح الفقرة نظر موظفي جامعة االستقالل. األزمات في فمسطين من وجية 

 ( أماـ اإلجابة المناسبة. كأىميتيا كمدل مناسبتيا لممحكر، كذلؾ بكضع عبلمة )

 العبتتتتتتتتتتتتتتتارة م
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1 
عدـ اىتماـ المؤسسات األمنية بدكر اإلعبلـ األمني في مكاجية 

       األزمات.

       الكضع السياسي في فمسطيف. 2

       قمة المتخصصيف في مجاؿ اإلعبلـ األمني. 3

       قمة اإلمكانات المادية المتكفرة لدل اإلعبلـ األمني. 4

       مييف األمنييف.عدـ تكفر الميارات لدل اإلعبل 5

       عدـ مكاكبة التطكرات التي حدثت في الحياة األمنية. 6

       جيؿ الجميكر باإلعبلـ األمني كدكره. 7

       ال يكجد استراتيجيات أمنية كاضحة لدل اإلعبلـ األمني. 8

       الفجكة بيف اإلعبلـ األمني كالصحافة. 9

       بيانات البلزمة.عدـ كضكح المعمكمات كال 10

       كجكد غمكض يؤدم إلى تفسير األزمة بطرؽ مختمفة. 11

       قمة الدكرات التي يحصؿ عمييا اإلعبلمييف األمنييف. 12

       كجكد جيات عديدة مسؤكلة عف األمف. 13
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       المركزية في اتخاذ القرارات أثناء مكاجية األزمة. 14

       عدـ تكفر التغطية الكاممة عف األزمات لدل اإلعبلـ األمني. 15

       بيعد اإلعبلـ األمني عف قضايا المجتمع. 16

       بعة في التعامؿ مع األزمات.السياسة اإلعبلمية المت 17

دارة األزمات. 18        عدـ كجكد تنسيؽ بيف اإلعبلـ األمني كا 

       قمة التغذية الراجعة لدل اإلعبلمييف األمنييف 19

 يمكن إضافة ما ترونو مناسبًا لممحور: 
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 (2(: نموذج استبيان رقم )2الممحق رقم )

 

 كمية الدراسات العميا

 استبيان

 الموضوع:

 "اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات في فمسطين"

 )موظفي جامعة االستقالل أنموذجًا(

  

 الطالب: إعداد

 عبد الميدي الشاللفة 

 

 إشراف:

 د. حسين عبد القادر

 

 م2021/ 2020

 -- رقم االستبانة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أخي الكريم / أختي الكريمة

 وبعد،تحية طيبة 

في إطار إنجاز رسالة لنيل شيادة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة الخميل، نرجو من 

سيادتكم ممئ ىذه االستمارة بصدق وموضوعية قصد مساعدتنا في إنجاز دراستنا ىذه كما نرجو 

 م.أن تكون إجاباتكم دقيقة قصد التوصل إلى نتائج إيجابية، ولكم منا فائق التقدير واالحترا

 ( أمام اإلجابة المختارة.وضع عالمة ) -(: 1مالحظة )

 البيانات الواردة في االستمارة سرية وال تستخدم إال ألغراض العممية لمبحث.  -

ىك أحد أفرع اإلعبلـ  التخصصية، الذم ييدؼ إلخبار الجميكر (: اإلعالم األمني: 2مالحظة )

مع، كانجازات األجيزة األمنية، كيقـك بذلؾ بالمكضكعات التي تخص األمف كاالستقرار في المجت

 رجاؿ األمف بمساعدة رجاؿ اإلعبلـ مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة.

ىي عممية إدارية تتضمف مجمكعة مف االجراءات االستثنائية التي تتجاكز الكصؼ  إدارة األزمات:

يئة المنظمة لمتعامؿ معيا مف الكظيفي، كالتي تمكف اإلدارة مف التنبؤ بمكاف األزمة كاتجاىيا، كتي

خبلؿ مجمكعة مف القدرات اإلدارية المدربة لمكاجية األزمات كالقضاء عمييا كالحد مف الخسائر 

 الناجمة عنيا.

 0598626414رقم الجوال: 

 abdalmohdeshalalfeh@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 اًل : البيانات األولية:أو 

mailto:abdalmohdeshalalfeh@gmail.com
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 العمر : - ت
 سنة. 40 – 31( 2سنة فما دون.                                         30(1

 فأكثر. 51( 4سنة.                                          50 – 41( 3

 
 المؤىل العممي: - ث
 ( ماجستير فأعمى                                             3         ( دبموم/ بكالوريوس      2( ثانوية عامة فأقل               1
 

 طبيعة الوظيفة: -ج

(أكاديمي                                                                             3( إداري                           2(  عسكري                        1
 ( عسكري أكاديمي      5ي أكاديمي                   ( إدار 4

     
 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل: -د
 سنوات.  10 – 6( 2سنوات فما دون.                                        5( 1
 سنة فأكثر. 16(4سنة.                                            15 - 11(3

 
 معرفة في مجال )اإلعالم األمني(:مستوى ال -و
 ( مرتفعة.                                                  3( متوسطة.                    2( متدنية.                        1
 
 مستوى المعرفة في مجال )إدارة األزمات(: -ي
  ( مرتفعة      3         ( متوسطة.      2( متدنية.                        1
 

 

 -:ثانيًا: محاور الدراسة 
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 واقع اإلعالم األمني في فمسطين:المحور األول: 

واقتتع اإلعتتالم األمنتتي فتتي فمستتطين متتن وجيتتة نظتتر متتوظفي جامعتتة فيمػػا يمػػي مجمكعػػة مػػف العبػػارات التػػي تبػػيف 

 ميا.( أما. الرجاء تحديد اإلجابة المناسبة، كذلؾ بكضع عبلمة )االستقالل 

 العتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتارة م

فق
موا

 

 
شدة

ب
فق 

موا
طة 

وس
مت

ض 
عار

م
ض  

عار
م

شدة
ب

 

1 
يقدـ اإلعبلـ األمني الفمسطيني صكرة كاضحة 

 عف األحداث ألمنية في فمسطيف.
     

2 
يكجد في المؤسسات األمنية إدارة خاصة 

 لئلعبلـ األمني.
     

3 
ي يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى تكعية المجتمع ف

 استشعار حدكث األزمات.
     

4 
يساعد اإلعبلـ األمني اإلدارة في التخطيط 

 إلدارة األزمات.
     

5 
يكجد تنسيؽ مستمر بيف اإلعبلـ األمني الرسمي 

 كمختمؼ قطاعات األمف الفمسطينية. 
     

6 
يساىـ اإلعبلـ األمني في الحفاظ عمى األمف 

 يني.كاالستقرار  العاـ في المجتمع الفمسط
     

7 
يقدـ اإلعبلـ األمني الفمسطيني التغطية الكاممة 

 لجميع األزمات المحمية.
     

8 
يكجد متحدث رسمي يمثؿ اإلعبلـ األمني 

 الفمسطيني.
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 م
 العتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

طة 
وس

مت
ض 

عار
م

ض  
عار

م

شدة
ب

 

9 
يحرص اإلعبلـ األمني عمى طرح األزمات 

 لمجميكر بمصداقية كدقة عالية.
     

10 
يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى تنبيو إدارة األزمات 

 قبؿ كقكع األزمة.
     

11 
يكفر اإلعبلـ األمني السيناريكىات التي تساىـ 

 في تبلفي بعض األزمات.
     

12 
يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى التقميؿ مف اآلثار 

 السمبية لؤلزمات .
     

13 
مؿ اإلعبلـ األمني مع الشائعات أثناء يتعا

 األزمة بحذر شديد.
     

14 
ينشر اإلعبلـ األمني نتائج األزمات لمجميكر 

 بمكضكعية.
     

15 
يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى رفع معنكيات 

 المكظفيف.
     

16 
يعمؿ اإلعبلـ األمني عمى متابعة آراء كشعكر 

 المجتمع بعد الخركج مف األزمة.
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 مستوى إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية:المحور الثاني: 

مستوى إدارة األزمات في المؤسسات األمنية الفمسطينية من وجيتة نظتر فيما يمي مجمكعة مف العبارات التي تبيف 

 ( أماميا.. الرجاء تحديد اإلجابة المناسبة، كذلؾ بكضع عبلمة )موظفي جامعة االستقالل

 لعتتتبتتتتتتتتتتتتتارةا م

ق 
مواف شدة
ب

فق 
موا

طة 
وس

مت
ض  

عار
م

ض  
عار

م
شدة

ب
 

1 
يتكفر في المؤسسات األمنية الفمسطينية إدارة خاصة لمتعامؿ مع 

      األزمات.

      يتكفر في المؤسسات األمنية خطط إدارية لمكاجية األزمات. 2

      تعمؿ اإلدارة عمى إعادة التنظيـ لمكاجية األزمات. 3

      يكجد تدريب لفرؽ مختمفة لمكاجية األزمات. 4

جراءات كاضحة لمتعامؿ مع األزمات. 5       يكجد تعميمات كا 

6 
تعتمد المؤسسات األمنية الفمسطينية تكنكلكجيا كتقنيات حديثة في 

      مكاجية األزمات.

      يكجد المركزية في القرارات الخاصة في مكاجية األزمات. 7

      عمف اإلدارة عف كجكد األزمة لمجميكر عند كقكعيا.ت 8

      تحدد اإلدارة أسباب كقكع األزمة بدقة قبؿ معالجتيا. 9

      تحرص اإلدارة عمى تكفير المكارد المالية لمكاجية األزمات. 10

      االستخداـ السيء لممكارد المالية يسبب الكقكع في بعض األزمات. 11

      سياسي الفمسطيني ىك المسبب لؤلزمات.الكضع ال 12

13 
ترشيد استيبلؾ المكارد في المؤسسة يقمؿ مف احتمالية كقكع  بعض 

      األزمات.

14 
تستفيد المؤسسات األمنية مف نتائج األزمات السابقة في مكاجية 

      األزمات الحالية.
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15 
رات أثناء يكجد في المؤسسات األمنية عدـ اتزاف في اتخاذ القرا

      مكاجية األزمة.

 

 :المعيقات التي تحد من دور اإلعالم األمني في إدارة األزمات في فمسطين المحور الثالث:

المعيقتتات التتتي تحتتد متتن دور اإلعتتالم األمنتتي فتتي إدارة األزمتتات فتتي فيمػػا يمػػي مجمكعػػة مػػف العبػػارات التػػي تبػػيف 

( لرجػػاء تحديػػد اإلجابػػة المناسػػبة، كذلػػؾ بكضػػع عبلمػػة )افمستتطين متتن وجيتتة نظتتر متتوظفي جامعتتة االستتتقالل. 

 أماميا.

 العتتبتتتتتتتتتتتتتتارة م

ق 
مواف شدة
ب

فق 
موا

طة 
وس

مت
ض 

عار
م

ض  
عار

م

شدة
ب

 

1 
عدـ اىتماـ المؤسسات األمنية بدكر اإلعبلـ 

 األمني في مكاجية األزمات.
     

      الكضع السياسي غير المستقر في فمسطيف. 2

3 
 خصصيف في مجاؿ اإلعبلـ األمني.قمة المت

 
     

      قمة اإلمكانات المادية المتكفرة لدل اإلعبلـ األمني. 4

      عدـ تكفر الميارات لدل العامميف في اإلعبلـ. 5

6 
عدـ مكاكبة التطكرات التي حدثت في المجاالت 

 األمنية المختمفة.
     

      .جيؿ الجميكر بأىمية اإلعبلـ األمني كدكره 7

8 
ال يكجد استراتيجيات أمنية كمينية كاضحة لدل 

 اإلعبلـ األمني.
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      يكجد فجكة بيف اإلعبلـ األمني كالصحافة. 9

      عدـ كضكح المعمكمات كالبيانات البلزمة. 10

11 

يحصؿ عمييا اإلعبلمييف في  قمة الدكرات التي

 مجاؿ اإلعبلـ األمني.

 

     

12 
يكجد جيات عديدة مسؤكلة عف قطاع اإلعبلـ 

 األمني.
     

13 
يكجد مركزية في اتخاذ القرارات أثناء مكاجية 

 األزمة.
     

14 
عدـ تكفر المعمكمات الكافية عف األزمات لدل 

 اإلعبلمييف األمنييف.
     

      ـ األمني عف قضايا المجتمع.بيعد اإلعبل 15

16 
قمة التغذية الراجعة لدل اإلعبلمييف في مجاؿ 

 اإلعبلـ األمني.
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 (: قائمة بأسماء المحكمين:3الممحق رقم )

عميد كمية التمكيؿ كاإلدارة في جامعة الخميؿ،  أ.د. سمير أبك زنيد

 كرئيس لجنة الدراسات العميا.
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-رئيس قسـ العمـك األمنية في جامعة االستقبلؿ الشكامرةأ.د. نادر 

 أريحا.

 عميد التخطيط كالتطكير في جامعة الخميؿ. د. سمماف التبلحمة

رئيس قسـ اإلدارة العامة كالعمـك العسكرية في  د. مركاف عبلكنة

 أريحا.-جامعة االستقبلؿ

أستاذ مساعد/ إدارة المكارد البشرية  أ.د. محمد الجعبرم

 االستراتيجيات في جامعة الخميؿ.ك 

 

  


