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 اإلهداء
 لمن ضحوا !

 خٍىطاً ن الناسفحهي قطزاخ دهائه إىل الذٌي ٌغشلىى  

 ٌنسجىى هبا للحقِّ راٌح ..      

 إىل الناسفني على طزٌق الرحزٌزِ الذٌي هدَّخ أجساهُهن 

 جسىرا للىطيِ السلٍة

 قضثاىِ الوإىل ادلقاذلني هي أجل احلزٌح  القاتعني خلف 

 زوا صوىدَهن آٌح ..هي سطَّ
 لمن بذلوا !

 احلةَّ يف ادلهدِ إىل غالٍحٍ مل ذنصفْها تعد كلوح هي أرضعرْين 

 أهً الغالٍح ..

 إىل مشس أٌاهً اليت ال ٌعزفُ الغزوبُ إلٍها سثٍال 

 والدي الطٍة ..

 وإىل هي قامسرين األهل و هىًَّد علًَّ قسىجَ الظزوفِ

 لشوجيت احلثٍثح ..

 وإىل هعلنِ اخلريِ الذي أًارَ درتً وسكي قليب

 فرحً محاد أتى هصعة . أ

 إلمتامِ هذا اجلهدِإلٍكن مجٍعا ٌا هي أعنروىًً 

 شكزي واهرناًًعظٍنُ حيب وذقدٌزي وفٍضُ 
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 ـــديرـشكــــــر وتق
 

 أن أشكر نعمتك انيت أنعمت عهً وعهى واندي وأن أعمم صاحلاً ترضاه" أوزعينربً  قال"
 

بو أبدأ كبعده الكممات كال شيء يفيو الذم ما ترؾ الباب يكمان مكاربان في  رشدم كادم،د./
مصػػرا يو كصػػدر اتيػػً كيػػدان امتػػدت ك ةممنػػي كربيػػب  نػػده .. لػػو الشػػكر بعػػد كػػؿ لةظػػى  مػػ  

 فضؿ اهلل . 
المػػػذاف تشػػػرفت بابكليمػػػا  محمػػػد المػػػدىكفكالػػػدكتكر/   ماجػػػد ال ػػػراكالشػػػكر مكصػػػكؿ إلػػػ  أ. د./ 

 مناقشتي لمريالى أال فجزاىـ اهلل  ني خير الجزاء ...
ل  رجؿ  ال أنياه  ايشني اليـ كالصعاب أترؾ ج    زاءه هلل  أخي ةاـز الشعركام كا 
لػ  بايػػى باقيػى الزمػػكني التكصػيى كالمشػػكرة كالتكجيػػو أخػص مػػنيـ بالػذكر د. يػػمير صػػافي ك ا.   كا 

  مي صنً اهلل.
كأخػػػػكاني مةمػػػػد احشػػػػارة كمةمػػػػد ةيػػػػكنى الػػػػذيف لطالمػػػػا تةمػػػػ  مشػػػػاى التنضػػػػيد كا  ػػػػادة 

 التنييؽ.
ل  جمً اهلل يعرفيـ  ايشكني الد اء كاليـ يرتبك   ف  م  كتفي كيبارككف خطام.كا 

 إنيهم مجيعاً شكري وامتنانً..
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 ممخص الدرا إل
مػدل نجػػاح إدارة ام ػ ـ الماػاـك فػػي فضػاىيى احقصػ  زمػػف  الدرايػى لمتعػػرؼ  مػ  هىػدفت ىػذ   

مػػػػف  الدرايػػػػى هتكػػػػكف ىػػػػذتك  ََِٗ/ُ/ُٖكةتػػػػ   ََِٖ/ُِ/ِٕكالتػػػػي كانػػػػت مػػػػا بػػػػيف الةػػػػرب
كتتكػكف العينػى  ( َُّ) البػال   ػددىـ فضػاىيى احقصػ  ي فػ جميػً العػامميف ىػكا كؿ مجتمعػيف 

( كرؤيػاء احقيػاـ كالشػعب ٓ) البػال   ػددىـامدارة العميػا كالكيػط  مف العامميف في الةرب مػف  
 .( ُّك ددىـ )

ذيف  ممكا ال ىاحجنبيك الفضاىيات كالككاالت العربيى في  جميً العامميف فيك :المج مع الثانيأما  
 .ٕٗالبال   ددىـ مف ام  مييف الذيف  ممكا فترة الةرب  ة كتتككف العينىةرب خ ؿ فترة ال
الدرايػػػى كةمػػػؿ بياناتيػػػا  مةػػػؿالباةػػػث المػػػنيف الكصػػػفي التةميمػػػي ةيػػػث كصػػػؼ الظػػػاىرة كايػػػتخدـ 

 كالع قات بيف مككناتيا.
 فيلجمً البيانات كتمثمت   ( أدكاتّايتخدـ الباةث )ك 

 مميػػى التخطػيط كريػػـ يػارت كىػػدفت لمعرفػى كيػػؼ ة عميػػا كالكيػط مػً امدارة ال أكال: الماابمػى
 الييايات كاحىداؼ كاليات التنفيذ

   لمعرفى مدل قدرة الاػاىميف  مػ  ام ػ ـ الماػاـك  في الفضاىيى كىدفت لمعامميف ايتبانو :كثانيا    
 ال  مف إدارة اممكانات البشريى كالماديى

لمعرفػػػى كجيػػػى نظػػػر ام  ميػػػيف فػػػي المػػػادة المعركضػػػى ىػػػدفت  ك لإل  ميػػػيف ايػػػتبانوثالثا:ك 
 كأثرىا  م  المشاىد الفميطيني كالعربي كالدكلي كالصييكني 

 كخمصت الدرا إل:
ف إدارة  أىػدافياقنػػاة احقصػػ  الفضػاىيى ايػػتطا ت تةايػػؽ  إلػ  أف  التػػي خطػػط ليػا بنيػػبى كبيػػرةة كا 

في بااء الصكرة أمػاـ  أييـمما  جيدة  ياى البشريى كالماديى بطر  اممكانياتالاناة نجةت في إدارة 
كػذلؾ ةااػت الفضػاىيى أىػدافيا المختمفػى المتعماػى بتعزيػز الصػمكد كالثبػات  المشاىد إل  ةد كبيػر 

كالغربػي كالضػغط  يكالشارع العربػ ُْٖٗلدل أىالي قطاع غزة كتعزيز النصرة كالتأييد في الداخؿ
 .جيدة يبىنلكقؼ الةرب  م  غزة ب االةت ؿ م  دكلى 

 كأكصت الدرا إل:
البػػداىؿ فػػي منػػاطؽ مختمفػػى  تفعيػػؿ ك المػػكظفيف مػػً   بتعزيػػز الع قػػى بػػيف امدارة العميػػا كالكيػػط  

مكز ػػى  مػػ  قطػػاع غػػزة كضػػركرة تفعيػػؿ الخطػػاب المكجػػو بالمغػػى العبريػػى لمتػػأثير بشػػكؿ أكبػػر  مػػ  
     المجتمً الدكلي.تأثير بشكؿ أكبر  ممالمجتمً اميراىيمي كتفعيؿ المغى امنجميزيى ل
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Abstract 

The study objective is to examine the success of the media and 

resistance management at Alaqsa Satellite Channel during the 

Israeli Cast Lead War from 27th December 2009 to 18th of January 

2009. The Study consists of two societies. 

The first Society includes all the employees of Alaqsa Satellite 

Channel (310). The sample includes 5 employees from the middle 

and higher directorate level  who were active during the war in 

addition to 31 employees from the heads of department and 

division. 

The Second Society includes all the working employees at 

the  Satellite Channels and Arabic and foreign Agencies who were 

active during the war. The sample consists of 79 Journalist who 

were working during the war. 

The researcher followed the descriptive analytical approach to 

describe the study subject phenomenon analyzing its data and the 

relations between its components 

The researcher used three tools for data collection represented 

in the following criteria:   

Firstly, holding interviews with the middle and higher 

directorate which aim to recognize the way of planning and 

policy plotting process, objectives and executive mechanisms.   

Secondly, using a survey circulated among the employees of 

Alaqsa Satellite Channel which aim to recognize the ability of the 

management of the media of resistance to manage the human and 

material resources. 

Thirdly, using a survey circulated among the journalists which aim 

to recognize their point of view and thoughts about the Channel's 



 و 

broadcast materials and it's effects on the Palestinian, Arab, Foreign 
and Zionist viewers. 

The Study concluded that: 

The Alaqsa Satellite Channel managed to achieve its major planned 

goals. The Channel management succeeded to manage its material 

and human resources in a good manner contributing widely  in the 

steadiness of its image to the viewer. Also, the channel achieved its 

different goals in promoting  immutable withstand of the Gaza 

Strip population in addition to drawing attention to promote 

victorious and support among the Palestinian Arabs living in the 

occupied Palestine within the 1948 borders, and among the Arab 

and Western public opinion to make pressure against the 

Occupying state to stop its war on Gaza.    

Recommendation: 

The Study recommends to implement what ever necessary to 

promote the relation between the middle and higher directorate 

and the employees. The Study also recommends to activate any 

alternatives in the different areas of Gaza Strip. The Study also 

recommends to activate the Hebrew Language media section to 

increase the effect on the Israeli community as well as to activate 

the English Language media section to increase the effect over the 

International Community. 
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 فيرس المح كيات
 

 الص حإل المكضكع ـ
 ب امىداء 
 ج الشكر كالتادير 
 د مخمص الدرايى بالمغى العربيى 
 ق ممخص الدرايى بالمغى االنجميزيى 
 ز قاىمى المةتكيات 
 م قاىمى الجداكؿ 
 ؿ قاىمى الم ةؽ 
  ال صؿ ا كؿ: خم يإل الدرا إل كأىمي يا 0
 ِ المادمى ُ.ُ
 ْ رايىمشكمى الد ِ.ُ
 ٓ فرضيات الدرايى ّ.ُ
 ٔ أىداؼ الدرايى ْ.ُ
 ٕ أىميى الدرايى ٓ.ُ
 ٕ ةدكد الدرايى ٔ.ُ
 ٖ المصطمةات الفنيى ٕ.ُ
  ال صؿ الثاني: امطار النظرم ِ
  المبحث ا كؿ: م يـك كأىميإل امدارة ُ.ِ
 ُِ مادمى امدارة ُ.ُ.ِ
 ُِ مفيـك امدارة ِ.ُ.ِ
 ُّ لغى تعريؼ امدارة ّ.ُ.ِ
 ُّ تعريؼ امدارة اصط ةان  ْ.ُ.ِ
 ُٓ أىميى امدارة ٓ.ُ.ِ
 ُٔ خصاىص امدارة ٔ.ُ.ِ
 ُٕ كظاىؼ امدارة )التخطيطةالتنظيـةالتكجيوة الرقابى( ٕ.ُ.ِ
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  المبحث الثاني: م يـك كأىميإل ام  ـ ِ.ِ
 ُّ مفيـك ام  ـ ُ.ِ.ِ
 ِّ تعريؼ ام  ـ لغى ِ.ِ.ِ
 ّّ ام  ـ اصط ةان  تعريؼ ّ.ِ.ِ
 ّّ أىميى ام  ـ ْ.ِ.ِ
 ّْ أثر ام  ـ  ٓ.ِ.ِ
 ّٓ أىداؼ ام  ـ ٔ.ِ.ِ
 ّٕ أنكاع كياىؿ ام  ـ  ٕ.ِ.ِ
 ُْ كظاىؼ ام  ـ ٖ.ِ.ِ
  المبحث الثالث: ام  ـ المقاـك ّ.ِ
 ْٓ ام  ـ المااـك ) الشكؿ كاحثر كاحىميى( ُ.ّ.ِ
 ْٕ المااـكصفات ام  ـ  ِ.ّ.ِ
 ْٖ كظاىؼ ام  ـ المااـك ّ.ّ.ِ
 ْٗ صعكبات تكاجو ام  ـ المااـك ْ.ّ.ِ
) فضائيإل ا قصى( ْ.ِ   المبحث الرابع: إدارة ام  ـ المقاـك
 ٔٓ ام  ـ الفميطيني المااـك ُ.ْ.ِ
 ُٔ فضاىيى احقص  نشأة كتطكر ِ.ْ.ِ
 َٕ التخطيط لإل  ـ المااـك ّ.ْ.ِ
 ُٕ نظيـ لإل  ـ المااـكالت ْ.ْ.ِ
 ِٕ التكجيو لإل  ـ المااـك ٓ.ْ.ِ
 ْٕ الرقابى لإل  ـ المااـك ٔ.ْ.ِ
 ٕٓ إدارة الخطاب ام  مي ٕ.ْ.ِ
 َٖ تجارب ام  ـ المااكـ )الجزاىرة العراؽة لبناف( ٖ.ْ.ِ
  ال صؿ الثالث: الدرا ات ال ابقإل كأدبيات البحث ّ

 ُٗ مادمى  ُ.ّ
 ُٗ ات المةميىالدراي ِ.ّ
 ّٗ الدرايات العربيى ّ.ّ
 َُٕ الدرايات احجنبيى ْ.ّ
 ُُُ التعميؽ  م  الدرايات الياباى ٓ.ّ
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 ُُِ ما يميز الدرايى الةاليى  ف الدرايات الياباى ٔ.ّ
  ال صؿ الرابع : منيجيإل البحث ْ
 ُُْ المادمى ُ.ْ
 ُُْ منيف الدرايى  ِ.ْ
 ُُْ أدكات الدرايى ّ.ْ
 ُُٓ احكؿ مجتمً الدرايى ْ.ْ
 ُُٔ احكل   ينى الدرايى ٓ.ْ
 ُُٕ صدؽ كثبات االيتبياف ٔ.ْ
 َُِ مجتمً الدرايى الثاني ٕ.ْ
 َُِ  ينى الدرايى الثانيى ٖ.ْ
 ُِٗ احياليب امةصاىيى الميتخدمى في البةث ٗ.ْ
  ال صؿ الخامس: اخ يار ك حميؿ ك   ير فرضيات ال ركض ٓ
 ُُّ ةصاىيالكصؼ ام ُ.ٓ
 ُْٔ اختيار فرضيات الدرايى ِ.ٓ
 ُْٗ تةميؿ كتفيير فرضيات الدرايى ّ.ٓ
  ال صؿ ال ادس: الن ائج كال كصيات كالدرا ات المق رحإل ٔ
 ُٕٔ نتاىف الدرايى ُ.ٔ
 َُٖ تكصيات الدرايى ِ.ٔ
 ُِٖ الدرايات الماترةى ّ.ٔ

 
 
 

  قائمإل المراجع
 038 المراجً العربيى

 098 احجنبيى المراجً
 091 م ةؽ الدرايى
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 قائمإل الجداكؿ
 

رقـ 
 الجدكؿ

 الصفةى  نكاف الجدكؿ

 ّٓ الارارات الذم اتخذت في ةؽ الاناة  .ُ
 ُُٔ تكزيً مجتمً الدرايى  .ِ
  االيتبانى الخاصى بالمكظفيف 
  تكزيً  ينى الدرايى  .ّ
 ُُٕ ايتخداـ ماياس ليكرت لاياس االيتبياف  .ْ

ٓ.  
ط بيف كؿ فارة مف فارات الفرضيى احكل  كالدرجى الكميى لفرضيى تأثير معامؿ االرتبا

 ُُٖ إدارة الصكرة  م  أىالي قطاع غزة

 َُِ معامؿ ألفا كركنباخ لاياس ثبات اميتبانى الخاصى بالمكظفيف  .ٔ
  االيتبانى الخاصى بام  مييف 
 ُُِ تكزيً  ينى الدرايى ةيب مكاف العمؿ  .ٕ
 ُُِ رت لاياس االيتبيافايتخداـ ماياس ليك  .ٖ

ٗ.  
معامؿ االرتباط بيف كؿ فارة مف فارات الفرضيى احكل  كالدرجى الكميى لفرضيى" تأثير 

 إدارة الصكرة  م  أىالي قطاع غزة
ُِّ 

َُ.  
معامؿ االرتباط بيف كؿ فارة مف فارات الفرضيى الثانيى كالدرجى الكميى لفرضيى" تأثير 

 "فى الغربيىكالض ْٖإدارة الصكرة  م  أىالي اؿ
ُِْ 

ُُ.  
معامؿ االرتباط بيف كؿ فارة مف فارات الفرضيى الثالثى كالدرجى الكميى لفرضيى" تأثير 

 إدارة الصكرة  م  الشارع العربي"
ُِْ 

ُِ.  
معامؿ االرتباط بيف كؿ فارة مف فارات الفرضيى الرابعى كالدرجى الكميى لفرضيى "تأثير 

 إدارة الصكرة  م  الشارع الغربي"
ُِٓ 

ُّ.  
معامؿ االرتباط بيف كؿ فارة مف فارات الفرضيى الخاميى كالدرجى الكميى لفرضيى تأثير 

 إدارة الصكرة  م  المجتمً الصييكني"
ُِٔ 

 ُِٕ معامؿ االرتباط بيف كؿ درجى مف فارات االيتبانى كالدرجى الكميى لإليتبانى  .ُْ
 ُِٖ معامؿ ألفا كركنباخ لاياس ثبات اميتبانى الخاصى بام  مييف  .ُٓ
  تكزيً أفراد العينى في االيتبانى الخاصى بالمكظفيف 
 ُُّ تكزيً أفراد العينى ةيب الجنس  .ُٔ
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 ُِّ تكزيً أفراد العينى ةيب العمر  .ُٕ
 ُِْ تكزيً أفراد العينى ةيب  دد ينكات الخبرة  .ُٖ
 ُّّ تكزيً أفراد العينى ةيب المؤىؿ العممي  .ُٗ
 ُّّ تكزيً أفراد العينى ةيب المغى  .َِ

ُِ.  
لكؿ فارة مف فارات الفرضيى " مدل قدرة  (.Sig) تكيط الةيابي كقيمى االةتماؿالم

 إدارة الاناة  م  إدارة اممكانات البشريى كالماديى
ُّْ 

 ُْٕ نتاىف الفرضيى الرابعى ةيب الجنس  .ِِ
 ُْٖ نتاىف الفرضيى الرابعى ةيب العمر  .ِّ
 ُْٖ نتاىف الفرضيى الرابعى ةيب المؤىؿ العممي  .ِْ
 ُْٗ الفرضيى الرابعى ةيب الخبرةنتاىف   .ِٓ
  تكزيً أفراد العينى في االيتبانى الخاصى بام  مييف 
 َُٓ تكزيً أفراد العينى ةيب الجنس  .ِٔ
 َُٓ تكزيً أفراد العينى ةيب العمر  .ِٕ
 ُُٓ تكزيً أفراد العينى ةيب  دد ينكات الخبرة  .ِٖ
 ُِٓ تكزيً أفراد العينى ةيب المؤىؿ العممي  .ِٗ

لكؿ فارة مف فارات الفرضيى احكل  "  (.Sig) ةيابي كقيمى االةتماؿالمتكيط ال  .َّ
 تأثير إدارة الصكرة  م  أىالي قطاع غزة"

ُِٓ 

ُّ.  
"تأثير لكؿ فارة مف فارات الفرضيى الثانيى  (.Sig) المتكيط الةيابي كقيمى االةتماؿ

 ْٖإدارة الصكرة  م  أىالي اؿ
ُٓٔ 

ِّ.  
" تأثير لكؿ فارة مف فارات الفرضيى الثالثى (.Sig) المتكيط الةيابي كقيمى االةتماؿ

 إدارة  م  الشارع العربي"
ُٓٗ 

ّّ.  
"تأثير لكؿ فارة مف فارات الفرضيى الرابعى  (.Sig) المتكيط الةيابي كقيمى االةتماؿ
 إدارة الصكرة  م  الشارع الغربي"

ُِٔ 

ّْ.  
الخاميى" لكؿ فارة مف فارات الفرضيى  (.Sig) المتكيط الةيابي كقيمى االةتماؿ

 تأثير أدارة الصكرة  ؿ المجتمً الصييكني" 
ُٔٓ 

ّٓ.  
 لجميً فارات االيتبانى(.Sig) المتكيط الةيابي كقيى االةتماؿ  
 

ُٔٗ 

 َُٕ نتاىف الفرضيى الياديى ةيب الجنس  .ّٔ
 ُُٕ متكيطات رتب الفرضيات ةيب الجنس  .ّٕ



 ل 

 ُِٕ نتاىف الفرضيى الياديى ةيب العمر  .ّٖ
 ُّٕ ى ةيب المؤىؿ العممينتاىف الفرضيى اليادي  .ّٗ
 ُْٕ نتاىف الفرضيى الياديى ةيب الخبرة  .َْ

 قائمإل الم حؽ
 

 رقـ الصفةى العنكاف
 َُِ قاىمى بأيماء المةكميف

 َِّ االيتبياف الخاص بالمكظفيف
 َِٕ االيتبياف الخاص بام  مييف

 ُِِ المكتب ام  مي الةككميف الميجميف لدل ام  مييأيماء 
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 ال صؿ ا كؿ

 امطار العاـ لمدرا إل
    
    المقدمإل 0.0

   مشكمإل الدار إل     0.0

   مجاالت الدرا إل 0.8

 فرضيات الدار إل 0.1

 أىميإل الدار إل  0.1

 أىداؼ الدرا إل  0.1

 حدكد الدار إل 0.1

 المصطمحات ال نيإل 0.3
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 ب ـ اهلل الرحمف الرحيـ

  المقدمإل: 0.0
االنفجار الفضاىي ثكرة جديدة بما ةممو مف قػدرة فاىاػى  مػ  الكصػكؿ إلػ  أم زاكيػى  لاد أةدث   

طياتػو خكفػا جديػدان كأمػ  فػي ذات  فػيمف العالـ ال بؿ أم مكطف مف البيػت كةمػؿ ىػذا االنفجػار 
الكقػػػت  مػػػ  ا تبػػػار أنػػػو يػػػ ح ذك ةػػػديف " فماػػػد تةػػػكؿ ام ػػػ ـ مػػػف إشػػػباع االىتمامػػػات كغػػػرس 

ا ى االىتمػػاـ كا  ػػادة التشػػكيؿ الثاػػافي لإلنيػػاف مػػف خػػ ؿ احك يػػى ام  ميػػى المعمكمػػات إلػػ  صػػن
 (ََِٔالمختمفى كالتانيات المتطكرة". )الظفيرمة 

كقػػد أكضػػةت العديػػد مػػف الدرايػػات مػػف خػػ ؿ متابعػػى البػػث اليػػكمي لمفضػػاىيات التػػأثير الكبيػػر    
ى في كافى البمداف  مػ  ا تبػار أنيػا لدل المشاىديف ال بؿ ليا احثر  م  أيماع امدارات الييايي
كيػكاء أضػة  ام ػ ـ مةػددان أك  ةتعكس نبض شارع ككاقً أمى كتعكس ميكؿ كرغبػات الجميػكر

شػباع فكمتاىمػا أشػكاالن إمكجيان لمييايػات أك مةػط  ف لػـ يكػف ىنالػؾ را يػا يضػمف طيػارة إمتػاع كا 
أةػػد أىػػـ الكيػػاىؿ التػػي ايػػتغميا  المػػادة الماترةػػى " كممػػا ال شػػؾ فيػػو أف الغػػزك الفضػػاىي المرىػػي

أفكػار أبناىػو كالعبػث بمعتاػداتيـ بػؿ  كتمكيػثأ داء امي ـ لميػيطرة أك التػأثير  مػ  العػالـ الميػمـ 
 (ََِٔلطمس ىكيتيـ الدينيى كصبغيـ بالصبغى البعيدة  ف الديف إذا ما تـ ليـ ذلؾ. ) العنزمة 

ل  مكاف غير بعيد  ف ىذا العراؾ الفضػاىي تيػك    ف "فميػطيف" البمػد التػي تػدكر الرةػ   مييػا كا 
منذ قرابى ماىى  اـ كما يدكر  مييا مف جراىـ االةت ؿ قت ى كتشريدان كتدميران كايتىصاال لشأف كػؿ 
مػػا ىػػك معمػػـ مػػف معػػالـ فميػػطيف كةمػػ ت شػػعكاء فػػي كػػؿ أقطػػار أكركبػػا كالعػػالـ العربػػي صػػييكنيى 

الييػػكد ىػػـ أصػػةاب احرض كأف الفميػػطينييف ىػػـ اليكيػػى مػػف أجػػؿ تغييػػر الكجيػػى كالفكػػرة مػػف أف 
الطارئ  مييا كأف الفميطيني ذاؾ امرىابي الذم ال ييتةؽ الةياة إل  ما إل  ذلؾ مف ةم ت ة 
كالفضاىيات إزاء ىذا انايمت إل  أقياـ جزء ال يعرؼ فميطيف كال  نكانيا كال يتااطً معيا ةتػ  

صػػاةب ريػػالى اليػػدـ ك خػػريف ال ييػػتطيعكف أف كلػػك مػػف بعيػػد فػػي  ػػالـ امنيػػاف كجػػزء  خػػر ىػػك 
يتعاطكا معؾ حنيـ ضمف منظكمى دكليى كنظاـ  ربي ال ييػم  ليػـ بػالتطرؽ لماضػيى الفميػطينيى 
إال  مػػ  كجػػؿ كايػػتةياء ك خػػريف ليػػـ ميػػاةى مػػف الجػػرأة لطػػرح بعػػض البػػرامف التػػي تعنػػي باضػػيى 

ات تةمؿ النيف البناىي كتتعاط  مً فميطيفة ففي العاديف احخيريف مف ىذا الارف ظيرت فضاىي
الكاقػػػػً العربػػػػي كاميػػػػ مي بطرياػػػػػى ايجابيػػػػىة كايػػػػتطا ت ىػػػػذه الفضػػػػػاىيات أف تماػػػػ  قبػػػػكال بػػػػػيف 
الجميكرة نظرا الف المكاطف كجد ضػالتو فييػا فػي كقػت لفػظ فيػو االيػطكانى الممجكجػى مػف تكػرار 
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قةػػاـ المعمكمػػات كال ةاػػاىؽ الكاذبػػى كايػػتأثر ام ػػ ـ مةايػػف النظػػاـ كخططػػو التنمكيػػى الكىميػػى ة كا 
الماػػػاـك  بػػػالجميكر كخاصػػػى فػػػي فتػػػرات الةػػػركب كالصػػػراع بػػػيف العػػػرب )فميػػػطينيكفة لبنػػػانيكفة 
 راقيػػكف ...( مػػف جيػػى كاالةػػت ؿ الصػػييكني ك أمريكيػػا مػػف جيػػى أخػػرلة كلاػػد ايػػتطاع ام ػػ ـ 

ميػػتخدما شػػت  الكيػػاىؿ  الماػػاـك إةػػداث نػػكع جيػػد مػػف المكاجيػػى لالػػى ام  ميػػى الصػػييك أمريكيػػى
ضػػػعاؼ العزيمػػػى كبػػػث ركح الػػػكىف مكاحيػػاليب لكقػػػؼ الةػػػرب النفيػػػيى التػػػي تشػػػف  مػػػ  الشػػػعكب 

كالخكؼة ال بؿ تادـ أكثر مف ذلؾ ليياجـ شعكبيـ  بر الصػكرة كالمػؤثر الصػكتي كتكظيػؼ أمثػؿ 
 لمكممات.

مػػف العمػػر كالتػػي ت يػػنكا كمػػف بػػيف قنػػكات ام ػػ ـ الماػػاـك كانػػت فضػػاىيى احقصػػ  ذات الػػث ث 
تبث مف فميطيفة كالتي شكمت جدال كايعا فػي المجتمػً الصػييكني ةػكؿ بااىيػا كمةاكلػى التػأثير 
 مييػػا  بػػر طػػرؽ متعػػددة منيػػا الضػػغط  مػػ  الشػػركى الميتضػػيفى لمانػػاةة كمنيػػا الاصػػؼة كمنيػػا 

فػي كافػى  طرةو لمؤييى إرىابيى كتجميد احرصدة كتكقيؼ البث  بر الامر الصنا ي كبعد الفشؿ
المةاكالت كانتشار احثر التعبكم كالشعبي لماناة ظير ذلؾ مف خ ؿ ةم ت التضػامف كالميػاندة 
التي أطماتيا الاناة  كلعؿ أبرزىا في فترات الةصار كاف التفكير الجدم بضركرة  دـ كجكد الانػاة 

 (ةنشرةََُِ ةت  كلك بالطرؽ غير اليمميى. )فضاىيى احقص ة

شػف االةػت ؿ الصػييكني  ََِٖفي الةرب احخيرة  م  غػزة فػي  دييػمبر  نو كيرل الباةث ا  
ةربػػا ضركيػػا  مػػ  قطػػاع غػػزة ميػػتخدما فييػػا كػػؿ أنػػكاع احيػػمةى ككظػػؼ  لتػػو ام  ميػػى لتبريػػر 
الةربة غير أف  ذلؾ لـ ينج  ال بتةايؽ احىداؼ العيكريى لمةممى كال ةت  بطرياى تبريرىا فماد 

يػػػى المااكمػػى ليػػذه الةممػػػى كفضػػةيـ  بػػر الصػػػكت كالصػػكرة كشػػةذ ىمػػػـ تصػػدت الانػػكات ام  م
ك جػزت اللػى ام  ميػى الصػييك أمريكيػى مػف  ةالشعكب كتعبىتيـ حخذ مكاقؼ مياندة فكػاف ذلػؾ

إخفػػاء كجييػػا اليػػي  ككػػاف ىػػذا مػػاث  فػػي ةممػػى أيػػطكؿ الةريػػى التػػي شػػاىدىا العػػالـ  بػػر اليػػكاء 
كنيى كفػػي ىػػذه الدرايػػى يػػيةاكؿ الباةػػث أف ييػػتعرض كيػػؼ مباشػػرة ليػػدلؿ  مػػ  اليمجيػػى الصػػيي

ايػػػػتطا ت إدارة ام ػػػػ ـ الماػػػػاـك فػػػػي فضػػػػاىيى احقصػػػػ  مػػػػف إدارة اممكانػػػػات البشػػػػريى كالماديػػػػى   
كتةايؽ أىدافيا المختمفى في طكر تجربى فضاىيى احقصػ  التػي قامػت بيػذا الػدكر ككاصػمت  ميػو 

تكػػكف بكصػػمو حصػػةاب الػػرؤل مػػف أيػػف الطريػػؽ ةتػػ  بعػػد قصػػؼ ماػػر بثيػػا  لعػػؿ ىػػذه الدرايػػى 
 كداللى مف أيف تؤكؿ الكتؼ.
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 مشكمإل الدرا إل  0.0
   مثؿ مشكمإل الدرا إل في ال ؤاؿ الرئي ي:

 ما مدل نجاح إدارة ام  ـ المااـك في فضاىيى احقص  زمف الةرب؟ -

 كينبثؽ مف ىذا ال  اؤؿ الرئيس مجمك إل مف ال  اؤالت ال اليإل: 

نجػػاح إدارة ام ػػ ـ الماػػاـك فػػي فضػػاىيى احقصػػ  فػػي إ ػػداد الخطػػط  كاحىػػداؼ  مػػا مػػدل-ُ
 العامى مف كجيى نظر امدارة العميا كالكيط  زمف الةرب؟

مػػػا مػػػدل نجػػػاح إدارة ام ػػػ ـ الماػػػاـك فػػػي فضػػػاىيى احقصػػػ  فػػػي إدارة اممكانػػػات البشػػػريى -ِ
 كالماديى زمف الةرب  مف كجيى نظر العامميف في الاناة؟

 ما مدل نجاح إدارة ام  ـ المااـك في فضاىيى احقص  مف تةايؽ أىدافيا كىي:-ّ

 الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة-

 ُْٖٗالنصرة كالتأييد في المجتمً الفميطيني في الداخؿ اؿ-

 النصرة كالتأييد في الشارع العربي-

 النصرة كالتأييد في الشارع الغربي -

 يكني  مف كجيى نظر ام  مييف؟الضغط  م  المجتمً الصي-
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 فرضيات الدار إل 0.8   

 ال رضيإل ا كلى:
ةػكؿ نجػاح إدارة ام ػ ـ الماػاـك  (α ≤ 0.05)ال تكجػد فػركؽ ذات دالؿ إةصػاىيى  نػد ميػتكل

في فضاىيى احقص  في إدارة اممكانات البشريى كالماديى مف كجيى نظر العامميف فييا تعزل إلػ  
 كيتفرع مف ىذه الفرضيى الرىيييى  دة فرضيات كىي:  خصيىالشالعكامؿ 

ةػػكؿ نجػػاح إدارة ام ػػ ـ  (α ≤ 0.05)ال تكجػػد فػػركؽ ذات دالؿ إةصػػاىيى  نػػد ميػػتكل -ُ
الماػػاـك فػػي فضػػاىيى احقصػػ  فػػي إدارة اممكانػػات البشػػريى كالماديػػى مػػف كجيػػى نظػػر العػػامميف 

 .معمرلفييا تعزل 
ةػػكؿ نجػػاح إدارة ام ػػ ـ  (α ≤ 0.05) نػػد ميػػتكلال تكجػػد فػػركؽ ذات دالؿ إةصػػاىيى  -ِ

الماػػاـك فػػي فضػػاىيى احقصػػ  فػػي إدارة اممكانػػات البشػػريى كالماديػػى مػػف كجيػػى نظػػر العػػامميف 
 .جنسلم فييا تعزل

ةػػكؿ نجػػاح إدارة ام ػػ ـ  (α ≤ 0.05)ال تكجػػد فػػركؽ ذات دالؿ إةصػػاىيى  نػػد ميػػتكل -ّ
انػػات البشػػريى كالماديػػى مػػف كجيػػى نظػػر العػػامميف الماػػاـك فػػي فضػػاىيى احقصػػ  فػػي إدارة اممك

 مؤىؿ العمميلم فييا تعزل
ةػػكؿ نجػػاح إدارة ام ػػ ـ  (α ≤ 0.05)ال تكجػػد فػػركؽ ذات دالؿ إةصػػاىيى  نػػد ميػػتكل -ْ

الماػػاـك فػػي فضػػاىيى احقصػػ  فػػي إدارة اممكانػػات البشػػريى كالماديػػى مػػف كجيػػى نظػػر العػػامميف 
 ينكات الخبرةل فييا تعزل

 لثانيإل:ال رضيإل ا
( ةػكؿ نجػاح  إدارة ام ػ ـ الماػاـك α ≤ 0.05)تكجد فركؽ ذات دالؿ إةصاىيى  ند  ميتكلال 

فػػي فضػػػاىيى احقصػػػ  فػػػي تةايػػػؽ الصػػػمكد كالثبػػػات لػػدل أىػػػالي قطػػػاع غػػػزة كالنصػػػرة كالتأييػػػد فػػػي 
كالشػػارع العربػػي كالغربػػي كالضػػغط  مػػ  المجتمػػً الصػػييكني خػػ ؿ الةػػرب مػػف  ُْٖٗالػػداخؿ اؿ
مػػف ىػػذه الفرضػػيى الرىييػػيى  ػػدة الشخصػػيى كيتفػػرع  نظػػر ام  ميػػيف تعػػزل إلػػ  العكامػػؿ كجيػػى 

 فرضيات كىي:
( ةػػكؿ نجػػاح  إدارة ام ػػ ـ α ≤ 0.05)تكجػػد فػػركؽ ذات دالؿ إةصػػاىيى  نػػد  ميػػتكلال  -ُ

المااكـ في فضػاىيى احقصػ  فػي تةايػؽ الصػمكد كالثبػات لػدل أىػالي قطػاع غػزة كالنصػرة كالتأييػد 
كالشػػارع العربػػي كالغربػػي كالضػػغط  مػػ  المجتمػػً الصػػييكني خػػ ؿ الةػػرب  ُْٖٗلػػداخؿ اؿفػػي ا

 .معمرلمف كجيى نظر ام  مييف تعزل 
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( ةػكؿ نجػاح  إدارة ام ػ ـ α ≤ 0.05)تكجػد فػركؽ ذات دالؿ إةصػاىيى  نػد  ميػتكلال  -ِ  
زة كالنصػرة كالتأييػد المااكـ في فضػاىيى احقصػ  فػي تةايػؽ الصػمكد كالثبػات لػدل أىػالي قطػاع غػ

كالشػػارع العربػػي كالغربػػي كالضػػغط  مػػ  المجتمػػً الصػػييكني خػػ ؿ الةػػرب  ُْٖٗفػػي الػػداخؿ اؿ
 .جنسلممف كجيى نظر ام  مييف تعزل 

( ةػػكؿ نجػػاح  إدارة ام ػػ ـ α ≤ 0.05)تكجػػد فػػركؽ ذات دالؿ إةصػػاىيى  نػػد  ميػػتكلال  -ّ
لثبػات لػدل أىػالي قطػاع غػزة كالنصػرة كالتأييػد المااكـ في فضػاىيى احقصػ  فػي تةايػؽ الصػمكد كا

كالشػػارع العربػػي كالغربػػي كالضػػغط  مػػ  المجتمػػً الصػػييكني خػػ ؿ الةػػرب  ُْٖٗفػػي الػػداخؿ اؿ
 .مؤىؿ العمميلم مف كجيى نظر ام  مييف تعزل إل 

( ةػػكؿ نجػػاح  إدارة ام ػػ ـ α ≤ 0.05)تكجػػد فػػركؽ ذات دالؿ إةصػػاىيى  نػػد  ميػػتكلال  -ْ
ي فضػاىيى احقصػ  فػي تةايػؽ الصػمكد كالثبػات لػدل أىػالي قطػاع غػزة كالنصػرة كالتأييػد المااكـ ف

كالشػػارع العربػػي كالغربػػي كالضػػغط  مػػ  المجتمػػً الصػػييكني خػػ ؿ الةػػرب  ُْٖٗفػػي الػػداخؿ اؿ
 .ينكات الخبرةل مف كجيى نظر ام  مييف تعزل إل 

 :أىداؼ الدرا إل  0.1
  يدؼ ىذه الدرا إل إلى:     
 ا ىي الخطط كاحىداؼ المكضك ى مف قبؿ إدارة الاناة زمف الةرب.معرفى م .ُ
كيػػػؼ نجةػػػت إدارة ام ػػػ ـ الماػػػاـك فػػػي إدارة اممكانػػػات البشػػػريى كالماديػػػى زمػػػف  التعػػػرؼ .ِ

 الةرب.
 .معرفى مدل قدرة ام  ـ المااكـ تعزيز الصمكد الثبات لدل أىالي الاطاع .ّ
 ي زمف الةرب.معرفى الدكر المطمكب مف قبؿ كياىؿ ام  ـ ف .ْ
 معرفى مدل قدرة ام  ـ المااـك   م  التأثير  م  المجتمً العربي في الداخؿ. .ٓ
 معرفى مدل قدرة ام  ـ المااـك   م  التأثير  م  الشارع العربي. .ٔ
 معرفى مدل قدرة ام  ـ المااـك   م  التأثير  م  الشارع الغربي. .ٕ
  م  المجتمً الصييكني. معرفى مدل قدرة ام  ـ المااـك   م  التأثير .ٖ
 معرفى مدل قدرة ام  ـ المرىي في التأثير  م  المشاىد. .ٗ

 معرفى مدل ايتجابى الجميكر المتابً لممكاد التي يبثيا ام  ـ..َُ  
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 :أىميإل الدرا إل  0.1
تمفػػػت الدرايػػػى نظػػػػر الخبػػػراء كالمختصػػػػيف كام  ميػػػيف إلػػػ  أثػػػػر امدارة الجيػػػدة لإل ػػػػ ـ  .ُ

 ةث بجديى لتكظيفيا في المؤييات ام  ميى.المااـك لمب

تيػػا د ىػػذه الدرايػػى فػػي  مميػػى إ ػػداد كتطػػكير الطػػرؽ كاحيػػاليب مدارة كيػػاىؿ ام ػػ ـ   .ِ

مف خ ؿ تاديـ رؤيى جديدة لإلفػادة مػف ثػكرة التكنكلكجيػا الرقميػى بمػا تتضػمنو مػف كيػاىؿ 

 مرىيى كميمك ى كمكتكبى.

 ميى المتصمى بام  ـ كقت الةرب ة كالتي لـ تعطً تبةث ىذه الدرايى في الجكانب ام   .ّ

 الادر الكافي مف البةث كالدرايى مف قبؿ الباةثيف كالدارييف.

تبةث الدرايى  في شريةى ىامى كمؤثرة في المجتمً كىـ ام  مييف كالتي تمثؿ صاةب  .ْ

 الريالى كالمكجو كالمرشد في زمف الةرب.

امميف فػي الفضػػاىيى خػ ؿ الةػرب كتتعػرؼ مػػف تبةػث الدرايػى  فػي شػريةى ىامػػى كىػـ العػ .ٓ

 خ ليا  م  اميجابيات كاليمبيات لإلدارة خ ؿ الةرب. 

كالخطط   االيتراتيجياتتيا د ىذه الدرايى مف يريـ الييايات كصنا ى الرأم العاـ في كضً  
زمات دارة ام  ـ ك ليات تكظيفيا في شت  المجاالت كخصكصا كقت احبإ المتعماى الميتابميى 
 كالةركب. 

 :حدكد الدرا إل  0.1
 حدكد الدرا إل: 0.1.0

كالمػػكظفيف العػامميف فػػي  قنػػاة احقصػ  تاتصػر ىػػذه الدرايػى  مػػ  امدارة العميػا كالكيػػط  فػي     
  م  ام  مييف في قطاع غزة.ك خ ؿ الةرب  الاناة 

 الحد الزماني: 0.1.0
 غزة مابيف الدرايى تناقش فترة الةرب التي كقعت  م  قطاع   
 (.ََِٗ-ُ-ُٕكةت  ََِٖ-ُِ-ِٕ)

 الحد المكاني: 0.1.8
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 . ميوالةد المكاني لمدرايى بيبب كقكع الةرب ىك غزة   قطاع   

 :المصطمحات ال نيإل  0.1
: ام ػػػ ـ مادتيػػػا المغكيػػػى "  مػػػـ " مػػػف صػػػفات اهلل  ػػػز كجػػػؿة العمػػػيـ ام ػػػ ـ فػػػي الم ػػػإل 0.1.0 

لعمػػيـ"  كجػػاء أيضػػان  مػػـ  ممػػان الرجػػؿ: ةصػػمت لػػو ةاياػػى العمػػـ ة كالعػػالـ كالعػػ ـ   "كىػػك الخػػ ؽ ا
ـة ُُُٗك مػػػػػـ الشػػػػػيء  رفػػػػػو كيتيانػػػػػوة كأ ممػػػػػو احمػػػػػرة كبػػػػػاحمر أطمعػػػػػو  ميػػػػػو. )ابػػػػػف منظػػػػػكرة 

 (َّّٖص:

ىػػك تزكيػػد النػػاس باحخبػػار الصػػةيةى كاليػػميمى التػػي تيػػا دىـ  مػػ   ام ػػ ـ اصػػط حا: 0.1.0
اىً أك مشػػكمى مػف المشػك ت بةيػث يعبػر ىػذا الػرأم تعبيػػرا تكػكيف رأم صػاىب فػي كاقعػى مػف الكقػ

 (ُٖةص:ََِْ)الدليمية. مكضك يا  ف  اميى الجماىير كاتجاىاتيـ كميكليـ

لػػـ يختمػػؼ المغكيػػكف العػػرب فػػي إيجػػاد تعريػػؼو كاؼو لممااكمػػى التػػي   عريػػؼ المقػػاـك ل ػػإل: 0.1.8
 اشتات مف الفعؿ الربا ي )ٌقٌكـ (.

 ّْ/ٓمعجـ ابف فارس ة  ك ـز دىما يدؿ  م  انتصابأصؿ يدؿ  م  معنييف أة
جػػاءت فػػي بػػاب قػػكـة كتعنػػي قاكمػػو فػػي المصػػار ى كغيرىػػاة كتاػػاكمكا فػػي الةػػرب أم قػػاـ بعضػػيـ 

 (3782 ص ة 42 منظكرةج العرب ابف ليافلبعض. )

بشػيء ييػير مػف ىػذه  المااكمى باالصط ح الشػاىً قػد تأخػذ  عريؼ المقاكمإل اصط حا: 0.1.1
كالػدفً أصػؿ يػدؿ  مػ  تنةيػى  ي أك تتضمنياة إال أف مفيكميػا مػرتبط بالمدافعػى كرٌد احذلةالمعان

 (ِٖٖ/ِ)معجـ ابف فارسة الشيء.
 )قاكمو في المصار ى كغيرىاة قاـ لو(.   

 مػػػ  كجػػػكد أكثػػػر مػػػف طػػػرؼ كفييػػػا معنػػػ  المغالبػػػى غالػػػب مغالبػػػى  )مفا مػػػىة تػػػدؿ المقاكمػػػإل:
 يغمب الخر(. أف  كغ بان:ةاكؿ كؿ كاةد منيما

قامى العدؿ كاال تداؿ كمنً الجكر كام تياؼ(.  المااكمى )قياـه   كانتصاب لدفً العدكاف كا 

 ( ََِٖ)بادةدحة  

جاءت في بػاب قػكـة كتعنػي قاكمػو فػي المصػار ى كغيرىػاة كتاػاكمكا  المقاكمإل في الم إل: 0.1.1
 في

 (:3782 ص ة 42 ةج منظكر العرب ابف لياف الةرب أم قاـ بعضيـ لبعض. )
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0.1.1 : ىػػك ام ػػ ـ الػػذم ييػػبؽ المعركػػىة كيرافايػػا كيتػػابً فيمػػا بعػػدة   عريػػؼ ام ػػ ـ المقػػاـك
ام  ـ المااكـ ىك ام  ـ الذم يعمؿ  م  تةطيـ الركح المعنكيى لمعدك بكؿ ما لديو مف كياىؿ 

دركس متعػػددة يكظفيػػا بشػػكؿ يػػؤدم إلػػ  ىػػدـ معنكيػػات العػػدك كفػػؽ خطػػى معػػدة بشػػكؿ  ممػػية كمػػ
تكظػػػؼ فيػػػو كػػػؿ احدكات ام  ميػػػى تكظيفػػػا مةيػػػكبا كدقياػػػاة كيمعػػػب  مػػػ  العامػػػؿ النفيػػػي لمعػػػدك 
كيخمؽ ةالى مف الامؽ كاالضطراب في الجبيى الداخميى لمعػدكة ككػذلؾ لػك تمكػف مػف أةػداث نفػس 

 (ََُِالتأثير في جبيى الاتاؿة ك م  نفييات الجنكد  م  ارض المعركى.) الصكاؼة 

ام ػػػ ـ الػػػذم يعػػػرؼ الشػػػعكب دكر المااكمػػػى " الباحػػػث ام ػػػ ـ المقػػػاـك ب نػػػو كيعػػػرؼ 0.1.1
الميدانيػػى فػػي صػػد العػػدك كيػػدا منيعػػا ضػػد ام ػػ ـ المعػػادم كصػػنا ى ك ػػي ماػػاـك لػػدل المػػدنييف 

  م  الصعيد االجتما ي كالييايي كالصةي يكاء خ ؿ الةرب أك في غيرىا".

إكػػراه الخصػػـ  مػػ  تنفيػػذ إرادة خصػػمو احخػػر ىػػي  مػػؿ مػػف أ مػػاؿ العنػػؼ ييػػتيدؼ الحػػرب:    
كىػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػيمى جديػػػػػػػػػى لتةايػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػدؼ جػػػػػػػػػدم كىػػػػػػػػػي ايػػػػػػػػػتمرار الييايػػػػػػػػػى بكيػػػػػػػػػاىؿ أخػػػػػػػػػرل. 

 (ٖٗ,ٖٖ,ْٕةص:ُٖٖٗ)ك كرفتيرة

الناطػى التػي تمجػأ فييػا أم دكلتػيف لماػكه بعػد : مػ  أنيػا  ك عرؼ الحرب ح ب القكانيف الدكليػإل   
 (ََِٕ)الاكات الميمةىة  كصكؿ االخت فات بينيما إل  ىذه الناطى.

ىك كؿ ما يعرض  م  الفضاىيى " صكرة ثابتىة فاصؿة ) الصكرة(: إدارة الخطاب 0.1.3
ما كىك  ةأنشكدةة برنامف ميجؿة برنامف مباشر"  م  ا تبار أف أم منيـ لو ماصكد كىدؼ

ط ؽ الصكاريخ  م  االةت ؿ كمظاىرات  يعرض  م  الشاشى مثؿ مشاىد المااكميف كا 
ط ؽ النار الاصؼ مف قبؿ االةت ؿ.كمي  يرات كغيرىاة كصكر الاتؿ كالتدمير كا 
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 مقدمإل:  0.0.0   
                ال يكػػػػاد يػػػػـك يمػػػػر إال كتيػػػػمً الكثيػػػػر مػػػػف المصػػػػطمةات امداريػػػػىة يػػػػكاء مػػػػف المؤييػػػػاتة     

أك الدكؿة أك ةت  احفرادة فأصبةت امدارة ليا معاف كثيرةة كمفاىيـ كبيرة كمتطكرةة لكف جذكرىا 
كمػػً التطػػكر التكنكلػػكجي الكبيػػرة ضػػاربى فػػي التػػاريخة منػػذ نػػزكؿ  دـ  ميػػو اليػػ ـ  مػػ  احرضة 

 كالثكرة الرقميىة أصبةت امدارة مبتغ  الكثير مف الدكؿ.
ىػػي  ميػػو  كلػػـ تصػػؿ امدارة كعمػػـ ليػػا نظريػػاتة كمفػػاىيـة كمبػػادئ كفػػف ذم ميػػارات كقػػيـ إلػػ  مػػا

الفة إال بعػػػػد جيػػػػكد كخبػػػػرات بشػػػػريى متراكمػػػػىة أيػػػػيـ بيػػػػا احنبيػػػػاء كالمريػػػػمكف  مػػػػييـ اليػػػػ ـة 
 (ِِ:ةصََُِرات الاديمى.) ابديف كالةضا

كيتنػػػاكؿ ىػػػذا المبةػػػث مفيػػػـك امدارةة كتعريفيػػػا كأىميتيػػػا ككظاىفيػػػا )التخطػػػيط كالتنظػػػيـ كالتكجيػػػو 
 كالرقابى( كخصاىصيا.

 م يـك امدارة:  0.0.0
كثيػػرا مػػا ييػػتخدـ مصػػطم  امدارة لمتعبيػػر  ػػف معػػاف تختمػػؼ ةيػػب اليػػياؽ التػػي تكضػػً بػػوة    

لمتعبيػػػر  ػػػف  مميػػػى مدارة المػػػكارد البشػػػريى فػػػي المؤييػػػىة ككيفيػػػى إدارة شػػػؤكف  فيػػػي تيػػػتعمؿ إمػػػا 
 المكظفيف بداخمياة أك إدارة المكارد الطبيعيىة أك احجيزة.

فػػامدارة ىػػي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ العمػػؿ الػػذم ينطػػكم  مػػ  تةديػػد أفضػػؿ طرياػػى اليػػتخداـ مػػكارد    
لػػدييا مػػكظفيف كأدكات كناػػكد تةتػػاج لمػػف  المنظمػػى منتػػاج اليػػمً أك تاػػديـ الخػػدمات فكػػؿ منظمػػى

 (ّةص:ََِٗيديرىا كأف يتعامؿ مً مكاردىا المكجكدة. )ريكةبيرة

            كىنػػػػاؾ ايػػػػتعماالت كثيػػػػرة لمفيػػػػـك امدارةة منيػػػػا كيفيػػػػى إدارة الدكلػػػػى أك الةككمػػػػى أك المؤييػػػػى    
س لمكزراءة بامضافى لممجمػس أك ةت  البيتة فالدكلى يككف ليا رىيس ياكدىاة كالةككمى لدييا رىي

ياكمػػػكف بايػػػادة الةككمػػػىة كييػػػعكف لمنيػػػكض بأ بػػػاء كميػػػاـ مةػػػددةة كامدارة مكجػػػكدة منػػػذ ظيػػػكر 
امنياف  م  احرضة فتنظيـ امنياف أمكره نكع مف أنكاع امدارة العامى التي كانت فػي العصػكر 

مػف تعايػد االتصػاؿ بأنػاس  الاديمى البييطىة لكنيا كانت مةػدكدة  مػ   كػس مػا ىػي  مييػا الف
كثيػػريفة كبمجػػاالت  مػػؿ  ديػػدةة كتخصصػػات متنك ػػى نتيجػػى لتعايػػد العمػػؿ كالةيػػاة. ) المةامػػدةة 

 (َِ –ُٗ ص:ةََِٓ
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كلاػد  ػرؼ الميػػممكف امدارة منػذ فجػػر اميػ ـة  رفكىػا فػػي قيػادة جيكشػػيـة كفػي مجتمعػػاتيـة    
كمػػػا  ٌرفكىػػػا بأنيػػػا الةكمػػػى فػػػي معالجػػػى  كفػػػي ييايػػػى أمػػػكرىـ كتكجيييػػػاة كنشػػػر ديػػػنيـ ك ايػػػدتيـة

احمكرة كاحخذ بالطيب مف اليمكؾ في ةياتيـة كالمماريػى الرشػيدة لمتطمبػات الةيػاة فػي بمػدانيـة     
كيرل امي ـ ضركرة تنظيـ امدارة مػف ةيػث التػدرج الرىايػية كالايػادمة كطبيعػى اح مػاؿة فمكػؿ 

دارة الةديثػػػػى كالمعاصػػػػرةة مػػػػف ةيػػػػث التيميػػػػؿ فػػػػرد ميامػػػػو كاختصاصػػػػاتوة كىػػػػك مػػػػا تأخػػػػذ بػػػػو ام
الػػػػػكظيفية أك الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي لممؤييػػػػػىة فػػػػػالرىيس أك الااىػػػػػد لػػػػػو ميػػػػػىكلياتوة كالمرؤكيػػػػػكف أك 
العاممكف ليـ ميىكليات كظاىفيـة كنيتدؿ  م  ذلؾ باكلو _ يػبةانو كتعػال : )كىػك الػذم جعمكػـ 

ة ُٖٖٗ. ) يػػميمافة }ُٓٔاـ: خ ىػػؼ فػػي احرض كرفػػً بعضػػكـ فػػكؽ بعػػض درجػػات(    احنعػػ
 (ُِ – َِص:

 - عريؼ امدارة في الم إل: 0.0.8
  (  Adكممتػافة كىػي:) Administration)إف احصػؿ ال تينػي لكممػى إدارة ") امدارة في الم إل: 

( أم يخدـ. (To Serveبةيث أف معناىا ال تيني ىك  Serve,( تعني Minister: ك)Toكتعني
 (ُّة ص: ََِٓ)الشيرانية 

كىي مصدر أدار يدير إدارةة تاكؿ العػربة أدرت الشػيء أديػره إدارةة كأدار الشػيء يػديره إدارةة    
كيريدكف مف ذلؾ التعدم التدكير لمشػيء دكرانػان ذات اليمػيف كذات الشػماؿة كييػتعمؿ الفعػؿ الزمػا 

عػػػركس  تػػػاج ال ّْ/ِالاػػػامكس / ِٓٗ/ْليػػػاف العػػػربة ) أيضػػػاة فياػػػاؿ دار الشػػػيء يػػػدكر دكرانػػػا.ن 
ُُ/ُّّ) 

  عريؼ امدارة في االصط ح: 0.0.1
يػػرل )دييػػمر( أف امدارة ىػػي إنجػػػاز اح مػػاؿ بكايػػطى الخػػػريف مػػف خػػ ؿ التخطيطةالتنظػػػيـة                

 (ّةص:ََِٖإدارة احفرادة الايادة كالرقابى. )

اد بػو ثػـ التأكػد مػف أنيػـ ك رؼ )تايمكر( امدارة بأنيا: المعرفى الصةيةى لما يراد أف ياـك احفػر    
 ( ٓةص:ََُِ يفعمكف ذلؾ بأةيف طرياى كأرخص التكاليؼ.)الفراة خركفة

كيرل )ركبفة دينزك( أف امدارة  مميى إنجاز احمكر بفعاليى ككفاءة مػف خػ ؿ كمػً أشػخاص    
 (ََِٔ خريف. )

امميف فػي المنظمػى أك أما ) بد اهلل( فياكؿ ىي  مميى إنيانيى اجتما يى تتنايؽ فييػا جيػكد العػ   
المؤييى كأفراد كجما ات لتةايؽ احىداؼ التي أنشىت المؤييى مػف أجػؿ تةايايػاة متػكخيف فػي 
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ذلػؾ أفضػؿ ايػتخداـ ممكػف لإلمكانيػات الماديػػى ك البشػريى ك العينيػى المتاةػى لممنظمػى. ) بػػد اهللة 
 (ٔةص: ََِٔ

أك العمميػػات) تخطػػيطة تنظػػيـة ك رفيػػا )مصػػطف ( بأنيػػا: ىػػي مجمك ػػى متشػػابكى مػػف الكظػػاىؼ   
تكجيوة قيادةة متابعىة رقابى( تيع  إل  تةايؽ أىداؼ معينى  ف طريؽ االيتخداـ احمثؿ لممكارد 

 (ٕة ص:ََِٓالمتاةى.) 

كيػػرل )الشػػػماع( أف امدارة ىػػػي " مميػػى التخطػػػيط كاتخػػػاذ الاػػرارة كالتنظػػػيـ كالايػػػادةة كالتةفيػػػز     
لمنظمػػى  مػػ  المػػكارد البشػػريىة كالماديػػىة كالماليػػى كالمعمكماتيػػى كالرقابػػى التػػي تمػػارس فػػي ةصػػكؿ ا

كمزجياة كتكةيػدىا كتةكيميػا إلػ  مخرجػاتة بكفػاءةة لغػرض تةايػؽ أىػدافيا كالتكيػؼ مػً بيىتيػا". 
 (ٗةص:ََِْ)

ك رفيػػا )ديػػاب( بأنيػػا "جممػػى الكظػػاىؼ أك العمميػػات مػػف تخطػػيطة كتنظػػيـة كمتابعػػىة كتكجيػػوة    
ي ياػػػكـ بيػػػا المػػػدير بغػػػرض تةايػػػؽ أىػػػداؼ المنظمػػػى بأفضػػػؿ نتيجػػػى ممكنػػػى.            الػػػخ  التػػػ…كرقابػػػى 

 (ٕٗةص: ََُِ)

أمػػا بالنيػػبى لممفيػػكـ االصػػط ةي فيختمػػؼ تعريػػؼ امدارة تبعنػػا لممجػػاؿ الػػذم تماريػػوة فرجػػاؿ    
اح مػػاؿ ينظػػركف إلػػ  امدارة بطرياػػى تختمػػؼ  ػػف نظػػرة رجػػاؿ التعمػػيـة فمكػػؿ جما ػػى اىتماماتيػػا 
الخاصى التي تعكس نظػرتيـ إلػ  امدارة ك مػ  تعػريفيـ ليػاة إال أنػو ميمػا اختمفػت كجيػات النظػر 
كتعػػػددتة فػػػإف لػػػإلدارة أبعادىػػػا كطبيعتيػػػا التػػػي ال ينبغػػػي أف تغيػػػب  ػػػف الميتمػػػيف بػػػامدارة ميمػػػا 

 (ُّة ص: ََِٔاختمفت مكاقفيـ كاىتماماتيـ. )

 :كيقكؿ )البزار( إف ل ظ إدارة يحمؿ معو معنييف
احكؿ: كىػػػػك مشػػػػتؽ مػػػػف فعػػػػؿ أدارة الػػػػذم يأخػػػػذ معنػػػػ  امدارة كالايػػػػاـ باح مػػػػاؿ كالنشػػػػاطات    

المختمفػػػىة  امػػػى كانػػػت أـ خاصػػػىة كتنفيػػػذ اح مػػػاؿ  ػػػف طريػػػؽ تخطػػػيط كتنظػػػيـ كتكجيػػػو كرقابػػػى 
 مجيكدات العامميف لتةايؽ ىدؼ مةدد.

يف لمرفػػؽ  ػػاـ كػػإدارة كالثػػاني: كىػػك معنػػ   ضػػكمة إذ يعنػػي مجمك ػػى مػػف احشػػخاص المكػػكن   
ػا بالمنطاػى  دارة البريدة كىيىى امذا ػى كالتمفزيػكف مػث ةن  كييػتـ التعريػؼ العضػكم أيضن الجكازاتة كا 

 (ََُِأك الييىى ذاتيا كبتككيناتيا الداخميى.) البزارة
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أف امدارة ىػي ذلػؾ النشػاط الػذم ييػدؼ لمكصػكؿ إلػ  تةايػؽ اليػدؼ المطمػكب  كيرل الباحث:   
الكيػػاىؿة كأقػػؿ التكػػاليؼة كأيػػرع كقػػػتة فػػي ةػػدكد المػػكارد البشػػريى كالماديػػى كالتيػػػيي ت بأفضػػؿ 

ػا تةيػيف ايػتخداـ كتنفيػذ اح مػاؿ  ػف طريػؽ مجمك ػى مػف جيػكد أشػخاص  المتاةىة كتعنػي أيضن
دارة مؤييات كغيرىا مػف  دارة أفراد كا   خريفة كنعني بامدارة بجميً أنكا يا التجاريى كام  ميى كا 

 رات.امدا

 أىميإل امدارة: 0.0.1
تعتبػػر امدارة المةػػرؾ احيايػػي الػػذم يعمػػؿ  مػػ  تشػػغيؿ الطاقػػات كالاػػكل المتاةػػى لممجتمػػًة    

كىػػػػي الاػػػػكة الدافعػػػػى لتنظػػػػيـ ىػػػػذه الطاقػػػػاتة فػػػػامدارة تعتبػػػػر الميػػػػىكؿ  ػػػػف إنجػػػػاز أىػػػػداؼ احفػػػػراد 
احفضؿة كىي التي تةاؽ كالمنشآت كالدكؿة كىي التي تيتطيً  مؿ التغيير في المجتمعات إل  

الرفػػػاه االقتصػػػادم كاالجتمػػػا ي لمشػػػعكبة كمػػػف ىنػػػا يجػػػب  مػػػ  رجػػػاؿ امدارة فػػػي الػػػدكؿ الناميػػػى 
االىتماـ بيذا العمـ؛ حنو ىك الكةيد الذم ييتطيً أف يخرجيا مػف الفاػر كالجيػؿ كالمػرضة كالػذم 

 (ٔةص:ََِّيناميا مف مرةمى النمك إل  النمك اليريً كالتادـ. )اليعيد ك خركفة

 أما ما يخص المنشآت كالمشاريع فإف أىميإل امدارة   مثؿ بما يمي:
مكاجيػػى التغيػػرات كالظػػركؼ البيىيػػى المختمفػػىة بةيػػث تجعػػؿ مػػف المشػػركع مكاكبػػا كمتكيفػػا مػػً  .ُ

 الظركؼ المةيطى كالتي منيا اليياييىة كاالقتصاديىة كالثاافيىة كاالجتما يىة كالتكنكلكجيى.
   ناصػػر امنتػػاج؛ ةيػػث إف امدارة تتػػرأس قيػػادة  ناصػػر امنتػػاجة كتعمػػؿ التػػأثير الفعػػاؿ  مػػ .ِ

  م  تنظيميا كالتنييؽ فيما بينيا؛ بما يتنايب مً ظركؼ العمؿ كالظركؼ المةيطى.
تطػػكير  ناصػػر امنتػػاجة كذلػػؾ بتةايػػؽ التػػكازف بػػيف المػػكارد كامنتػػاجة كتػػدريب الاػػكل العاممػػى  .ّ

ؽ مبػػػدأ الكفايػػػى امنتاجيػػػى )إنجػػػاز الميػػػاـ بأقػػػؿ كقػػػت كتأىيميػػػا؛ ممػػػا يترتػػػب  مػػػ  ذلػػػؾ تةايػػػ
 كتكمفى(ة كمبدأ الكفاءة االقتصاديى ) تكازف بيف المكارد كامنتاج(.

 قيادة كتكجيو المنظمى لتةايؽ أىدافيا. .ْ
 تةايؽ العدالى كالةكافز لألفراد. .ٓ
يػجامان مػً أنيا كييمى مف كياىؿ تطكير الشخصػيى الكظيفيػى لألفػرادة كجعميػا أكثػر فا ميػى كان .ٔ

طبيعػػػى العمػػػؿة كبعػػػد اتيػػػاع اح مػػػاؿة كزيػػػادة ةجػػػـ رأس المػػػاؿة كزيػػػادة النشػػػاطاتة كالفػػػركع 
لممنظمات أصةاب العمؿ  ف مراكز العمؿ كاف البد مف اال تماد الكبير  م  ىيىات إداريى 

دارة كأفراد مدربيف تةت ر ايى إداريى. )الجيكييةجاد اهللة  (َِـةص:ََِٖكا 
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ى الكبيػػرة لػػإلدارة الفعالػػى أمػػاـ المنافيػػى بػػيف الميػػىكليف كالمػػكظفيف كالميػػتيمكيف كتتمثػػؿ احىميػػ   
كبػػػػدأت تعاػػػػد الدرايػػػػات كالبةػػػػكث فػػػػي امدارة لمعرفػػػػى الةاجػػػػات كالرغبػػػػات لكػػػػؿ جػػػػزء مػػػػف ىػػػػذه 

 المنظكمى.

 دكر امدارة:
احىػػداؼ يتمثػػؿ الػػدكر احيايػػي لػػإلدارة فػػي كيفيػػى إدارة الدكلػػى أك المؤييػػى أك الجمعيػػى كفػػؽ    

المكضػػك ى مػػف قبػػؿ امدارةة كىنػػا تكمػػف الميػػؤكليى فػػي كيفيػػى ايػػتعماؿ المػػكارد الطبيعيػػى كالبشػػريى  
 بكفاءة كفعاليى ة كتةديد النشاطات التي ياـك احفراد بإنجازىا. 

فإذا تـ تخطيط كتصميـ الفعاليػات بكفػاءةة فػإف  مػؿ كػؿ فػرد فػي المؤييػى يمثػؿ ميػاىمى فػي    
 التنظيميى.تةايؽ احىداؼ 

كالػػػدكر الػػػذم تاػػػكـ بػػػو امدارة ىنػػػا ىػػػك إةػػػداث التفا ػػػؿ بػػػيف  ناصػػػر امنتػػػاجة كجعميػػػا تعمػػػؿ    
مجتمعى في نيؽ تاـ منتاج اليمً أك الخػدمات التػي نةتاجيػا بأقػؿ تكمفػىة كبػأ م  جػكدة ممكنػىة 

ىة كمػا ال كتيع  امدارة إل  تشجيً النشاط الفػردم؛ الػذم يػؤدم إلػ  الكصػكؿ لألىػداؼ التنظيميػ
تشجً النشاط الفردم الذم يعكؽ تةايؽ اليدؼ التنظيمي كلػيس ىنػاؾ أم فكػرة ميمػا كانػت أكثػر 
أىميى لإلدارة مف احىداؼة إذ ال معن  لإلدارة كىي بعيدة  ف أىدافياة إذ  م  امدارة أف تةتفظ 

 (ُٔةص:ََِْ باييةباحىداؼ التنظيميى في ذاكرتيا في كؿ احكقات.)

إلػػػ  أف دكر امدارة فػػػي تنظػػػيـ شػػػؤكف الةيػػػاة اكتيػػػب أىميػػػى خاصػػػى فػػػي العصػػػر  ثكيػػػرل الباحػػػ
  مميى التخطيط كةت  الرقابى. مفالةديث مف إدارة الميجد إل  إدارة الدكلى 

 خصائص امدارة: 0.0.1
امدارة االىتمػػػاـ بالجانػػػب الفنػػػي لمنشػػػاط امدارم ) مػػػف ريػػػـ   مػػػ  الخصػػػائص العامػػػإل لػػػ دارة:

دخػػاؿ التعػػدي ت ال زمػػى كرصػػد كمتابعػػى الخطػػط كالييايػػ ات كاتخػػاذ الاػػرارات كدرايػػى احيػػكاؽ كا 
النتاىف كايتخداـ احياليب كاحدكات الةديثػى فػي تشػخيص المشػك ت كتايػيـ البػداىؿ مثػؿ: بةػكث 

ة كىنػػػاؾ بعػػػض الخصػػػاىص كدرايػػػى الةػػػاالت كنظػػػـ المعمكمػػػات( العمميػػػات كالكمبيػػػكتر كالمةاكػػػاة
 أنيا: العامى لإلدارة كىي

 نشاط إنياني ىادؼ كغير مممكس. -ُ
 تاـك  م  ايتخداـ المكارد المتاةى كتكجيييا نةك تةايؽ احىداؼ المنشكدة. -ِ
  مميى ديناميكيى )متةركى( كليس ياكنى. -ّ
 نشاط ذىني. -ْ
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  مـ كفف معان. -ٓ
 تتيـ بتكامؿ كظاىفيا كأنشطتيا. -ٔ
 مف يمات امدارة الميمى التكجو الميتابمي. -ٕ
 (ُٓةص:ََِٕ) الميممية   .الشمكليى-ٖ    

 : كيضيؼ )حرب(  مى خصائص امدارة فيقكؿ
امدارة ىي  مؿ يتـ تنفيػذه مػف قبػؿ الخػريف؛ ةيػث ينطػكم  مػ  تةديػد اليػدؼة كتنفيػذه مػف  -ٗ

 قبميـ.
العمػػػؿ امدارم  مػػػؿ ميػػػتمر بايػػػتمرار باػػػاء المنظمػػػى؛ التػػػي تيػػػتمد ديمكمتيػػػا مػػػف بيىتيػػػا  - َُ

 المةيطى.
ؿ امدارم  مػػ  الايػػاـ بمجمك ػػى مػػف الميػػاـة كىػػي كضػػً احىػػداؼ كالتخطػػيط ينطػػكم العمػػ - ُُ

 كالتنظيـ كالايادة كالرقابى.
الايػػػاـ بالكظػػػاىؼ امداريػػػى مػػػف قبػػػؿ أم مػػػدير ييػػػتمـز التعامػػػؿ مػػػً العناصػػػر البشػػػريىة مػػػف  - ُِ

خػػ ؿ إيجػػاد   قػػات تعػػاكف جمػػا ية كايػػتخداـ أيػػاليب التةفيػػز كالتشػػجيً كالمشػػاركى مػػف 
 جما ات العمؿ؛ لبمكغ احىداؼ بكفاءة. قبؿ

التغييػػر الميػػتمر كذلػػؾ تبعنػػا لمتغييػػر الػػداىـ فػػي  كامػػؿ البيىػػى المةيطػػى مػػف جيػػىة كالتغييػػر  - ُّ
 الذم يميز العنصر البشرم العامؿ كالمدير مف جيى أخرل.

ميػتامى تةتاج امدارة إل  مجمك ػى مػف الميػارات كالمعرفػى فػي شػؤكف امدارةة ككنيػا مينػى  - ُْ
 تةتاج إل  معرفىة كميارة مختمفى  ف تمؾ الميارات في تنفيذ العمميات بشكؿ فعمي.                

 (ِٗ-ِٖة ص: َََِ)      
 كظائؼ امدارة: 0.0.1

تعتبر كظاىؼ امدارة ىي المككنات احياييى امداريىة فبماتضاىا يتـ تعبىى اممكانات الماديى    
 تكجيييا؛ لتةايؽ أىداؼ المؤييى بكفاءة كفا ميى.كالبشريىة كتنيياياة ك 

كىناؾ شبى اتفاؽ بيف كيتٌاب امدارة  م  أف النشػاط امدارم يتكػكف مػف أربػً كظػاىؼ أيايػيىة    
 –التنظػيـ  –كالتي تككف في مجمك يا ما ييم  بالعمميػى امداريػى كىػذه الكظػاىؼ ىػي: التخطػيط 

 (ٕةص:ََِٓالرقابى. ) مصطف ة  –التكجيو 

 ال خطيط: 
ذا تمػػت     التخطػػيط مػػف الكظػػاىؼ الرىييػػيى لػػإلدارةة كىػػك الكظيفػػى احكلػػ  فػػي العمميػػى امداريػػىة كا 

ىذه العمميى بنجػاح يػيككف النجػاح فيمػا بعػدىا أيػيؿة فػامدارم يجػب أف يفكػر أكال باليػدؼ الػذم 
 ميػػو كيػػمـ كيعتبػػر أكؿ مػػف أدخػػؿ لفػػظ  التخطػػيط فػػي اميػػ ـ ىػػك النبػػي صػػم   ييػػع  منجػػازهة
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ةيػػػث ياػػػكؿ فػػػي الةػػػديث الػػػذم يركيػػػو البخػػػارم"ال ييػػػألكني خطػػػى يعظمػػػكف فييػػػا ةرمػػػات اهلل إال 
 (ُِّ.ص:ّأ طيتيـ إياىا.)ابف كثيرةج

فػي ماػػاؿ  C.Shuinderكفػي الاػرف العشػريف كتػب االقتصػادم النميػاكم " كييػتياف يػكنيدر"    
فنيػان ظيػرت  ثػاره مػف خػ ؿ إنجػازات " كأخػذ االصػط ح شػك ن تطبيايػا  َُُٗلو طبػً فػي العػاـ 

(ة كلكػف لػـ تػذع شػيرة ىػذا ُُٗٗػػ ُْامدارة العيكريى في ألمانيا أثناء الةرب العالميى احكل  ) 
المصطم  ػ التخطيط ػ في مختمؼ بااع العػالـ إال بعػد أف ايػتخدـ فػي االتةػاد اليػكفيتي ) يػاباا( 

 (ُٕةص:ََِٕ.) الميمميةُِٖٗ اـ 

أف التخطػػيط ىػػك تةديػػد احىػػداؼة ككضػػً اميػػتراتيجيىة ككضػػً خطػػط لتنيػػيؽ كياػػكؿ)ركبف(    
 (ُِةص:ََِٓاحنشطى. )

كياػػػػكؿ )البيػػػػتاف( إف التخطػػػػيط ىػػػػك مةاكلػػػػى الػػػػتةكـ فػػػػي ميػػػػتابؿ نشػػػػاطة أك مجمك ػػػػى مػػػػف    
احنشػطىة نةػػك أىػداؼ مةػػددةة باصػد الكصػػكؿ إلػ  أقصػػ  درجػى مػػف امنجػاز كالكفػػاءة؛ التػي مػػا 

ا النشػػاط أك مجمك ػػى احنشػػطى إذا تركػػت كشػػأنيا تتةػػرؾ  مػػ  ىكاىػػاة أك كيفمػػا كانػػت تتةاػػؽ ليػػذ
 (َُة ص:ََِّاتفؽ أك كفؽ ما درجت  ميو. )

ك ػػػػرؼ  )أبػػػػك الكشػػػػؾ( التخطػػػػيط: ىػػػػي أكلػػػػ  كظػػػػاىؼ امدارةة كىػػػػي مجمك ػػػػى مػػػػف العمميػػػػات    
حنشػػػػطى تتضػػػػمف تةديػػػػد احىػػػػداؼة كترتيبيػػػػا ضػػػػمف احكلكيػػػػاتة كتةديػػػػد احيػػػػاليب كالكيػػػػاىؿ كا

المنايبى؛ لتةايؽ كؿ ىدؼ في ضػكء الظػركؼ كاممكانيػات الماديػى كالبشػريى كالتكنكلكجيػىة كذلػؾ 
 (ٖٓص: ََِٔضمف فترة زمنيى مةددة. )

 مميػػػػى ذىنيػػػػى تةميميػػػى تتطمػػػػب ماػػػػداران كاضػػػػةان مػػػػف العمػػػػـ ىػػػػي  " التخطػػػػيط ك ػػػرؼ ) يػػػػاؼ(    
كيػػات فػػي ضػػكء اممكانيػػات المتاةػػى لمكصػػكؿ كالمعرفػػىة كالمعمكمػػات الدقياػػى كالةديثػػى لتةديػػد احكل

 (ُٗةص: ََِٓإل  احىداؼ المنشكدة".) 

تةديد المياـ ال زمى لتةايؽ احىػداؼ التنظيميػىة ككيػؼ  التخطيط "ىي كيعرؼ ) مصطف  (    
 (ٕةص:ََِٓ. )"كمت  يتـ الاياـ بيا

ضمف رؤيى مةددة أف  مميى التخطيط ىي مجمك ى مف الميمات تككف مجدكلى  كيرل الباحث   
كىػي ميػمار الزاكيػى فػي العمميػى امداريػىة كمادمػػى لمػا بعػدىاة بةيػث تكػكف احىػداؼ المرجػكة مػػف 

 التخطيط كاضةى لمتنفيذ.
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 أىميإل ال خطيط:
تنبػػً  أىميػػى  مميػػى التخطػػيط مػػف التكابػػً التػػي تمةػػؽ بيػػاة فػػإذا كػػاف التخطػػيط يػػميما فمػػا بعػػده    

فػي  مميػى التخطػيط أف تكػكف شػاممى لجميػً المجػاالت كيضػيؼ يكػكف أييػر فػي التنفيػذة كيشػترط 
  يكر حىميى التخطيط  دة  ناصر منيا:

 يركز التخطيط  م  احىداؼ التي تكاجو اليمكؾ كالارارات. .ُ
 يكض  الكياىؿ المنايبى لتةايؽ احىداؼ المرجكة. .ِ
 يعيف المدير  م  ايتخداـ التةميؿ كالمنطؽ كالرشد. .ّ
 يص المبكر لممشاكؿ كااليتعداد ليا.يمكف المخطط مف التشخ .ْ
 يامؿ التخطيط مف  دـ التأكد كالمخاطرة. .ٓ
 يعزز المناخ اليمككي حنو يركز  م  التصميـ الدقيؽ كالشرح الكافي. .ٔ

يعػػػٌيف  مػػػ  أصػػػةاب الشػػػأف قػػػراءة الماضػػػي كالةاضػػػرة كقيػػػاس الميػػػتابؿ  مييػػػاة كالتعػػػرؼ  مػػػ  
 (َُِةص:ََِّ) يكرة يا.مكاطف الخير كايتثمارىاة كمكمف الشر كاجتناب

  ناصر ال خطيط:
 التنبؤ بالميتابؿ كالذم يعتمد  م  معمكمات صةيةى كدقياى متكفرة. -ُ
التكقػػػػػػػػػً كالػػػػػػػػػذم يعتمػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػ  الخبػػػػػػػػػرة كالثاافػػػػػػػػػى الشخصػػػػػػػػػيى لممػػػػػػػػػدير. )الجيكيػػػػػػػػػيةجاد -ِ

 (ِِـةص:ََِٖاهللة
 ى.تةديد احىداؼ المطمكب تةايايا بالجيد الجما ي بأقؿ التكاليؼ الممكن-ّ
 ريـ الييايات أم مجمك ى الاكا د التي ترشد المرؤكييف في إتماميـ لأل ماؿ.-ْ
 إقرار االةتياجات أم الخطكات التفصيميى التي تتبً في تنفيذ مختمؼ اح ماؿ.-ٓ
كضػػػػػػػػً بػػػػػػػػرامف زمنيػػػػػػػػى تبػػػػػػػػيف اح مػػػػػػػػاؿ المطمػػػػػػػػكب الايػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػا مرتبػػػػػػػػى ترتيبػػػػػػػػا زمنيػػػػػػػػا.                          -ٔ

 (ِِص:ةََِْ) طكمة

 كيع بر ال خطيط ضركريا لممدير، حيث  نبع أىمي و مف أنو: 
ييػػا د  مػػ  تاميػػؿ الغمػػكض كالتنػػاقض  نػػد العػػامميف داخػػؿ المؤييػػىة ةيػػث تصػػب   مميػػى  -ُ

 التنبؤ بيمككيـ أييؿ.
 يامؿ مف إمكانيى إصدار المدراء  لارارات  شكاىيى فييا ضرر بمصال  المؤييى. -ِ
 العكامؿ المفاجىى كغير المتكقعى بكفاءة أكبر. ييا د في التعامؿ مً -ّ
) الزغبػػػية    ييػػػا د التخطػػػيط الجيػػػد فػػػي تةايػػػؽ العمميػػػات امداريػػػى احخػػػرل بشػػػكؿ أفضػػػؿ.-ْ

 (:  ُِٗةص: ََُِ
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 أنكاع الخطط: -
 ىناؾ تصنيفات متعددة لمتخطيطة تتنكع تبعا لممعيار الميتخدـ في التفرقى   
 تضعيا المؤييى لتةايؽ احىداؼ ما يمكف تةاياو ككيؼ.: كىي التي . الخطإل الكص يإل0
 : خطى ماليى تظير التكقعات الماليى لفترة مةددة.. خطإل المكازنإل0
 خطى التي تظير بكضكح في الخراىط أك ما ىك ليتةاؽ كمت . . الخطإل المصكرة:8
 ع  بيا  م  كالتي تبيف كيؼ خطط امدارة العميا ىي التي يتعيف االضط . الخطإل ال ك يكيإل:1

 ميتكل امدارات  في المدل الاصير.
كىي قصيرة تبيف كيؼ أف كؿ جزء مف امدارة يكؼ تييـ في خطى امدارة  . الخطإل الكظي يإل:1

 العميا.
الخطى الاصيرة احجؿ كىي تتابً الخطكات التفصيميى اليكميى لمعمميات  . الخطإل ال ش يميإل:1

 التجاريى.
لتي تةدد جميً الخطكات في التيميؿ الصةي  ل يتخداـ مرة : كىي ا. الخطإل المبرمجإل1

 كاةدة في كثير مف احةياف في المشاريً التجاريى المةددة بالكقت.
 اليتخداميا خطى المنشأة مرارا كتكرارا ة كمما د ت الةاجى. . الخطإل الدائمإل:3
 : التػػػػػػػػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػػػػػػػػً خطػػػػػػػػػػػػػػػػكط  امػػػػػػػػػػػػػػػػى ككايػػػػػػػػػػػػػػػػعى لممشػػػػػػػػػػػػػػػػركع.. الخطػػػػػػػػػػػػػػػػإل ال يا ػػػػػػػػػػػػػػػػيإل9

 طى التي تةدد كيفيى التصرؼ في الةاالت المةددة التي تنشأ بشكؿ ركتيني. الخ امجراء:
 (ّٗةص:ََِٖ)دييمرة كىي التي تةدد غايات  العمؿ. القا دة:

 :ال نظيـ  0.0.1.0
اتيـ تعتبر كظيفى التنظيـ مف الكظاىؼ امداريى المتعماى باحفراد كبكػؿ مػا يمزميػا؛ منجػاز كاجبػ   

مف احدكات كالالتة كتخصصات كظيفى مختمفى كبعبارة أخرل فإف التنظيـ ىك: الكظيفى امداريى 
 التي تختص بتاديـ كترتيب إجراءات الخطى المريكمىة بةيث يمكف إنجازىا بميتكيات  اليى

 (ِّـةص:ََِٖ م  أيدم العامميف مف أصةاب االختصاص.)الجيكييةجاد اهللة

( بأنػػو تةديػػد احنشػػطى كالميػػاـ كاحدكار ال زمػػى لتةايػػؽ أىػػداؼ المنظمػػىة  كيعرفػػو ) مصػػطف    
يػػػنادىا إلػػػ  احفػػػراد بمػػػا يتػػػكاءـ مػػػً ميػػػاراتيـ مػػػف خػػػ ؿ إيجػػػاد  ليػػػى لتنفيػػػذ الخطػػػط. ) ة ََِٓكا 

 (ٖص:

كيعرفػػػػػو ) طػػػػػكم( بأنػػػػػو  مميػػػػػى ةصػػػػػر الكاجبػػػػػات ال زمػػػػػى لتةايػػػػػؽ اليػػػػػدؼة كتايػػػػػيميا إلػػػػػ     
نشػػػاء الع قػػػات لتمكػػػيف اختصاصػػػات لػػػإلدارات كاح فػػػرادة كتةديػػػد كتكزيػػػً اليػػػمطىة كالميػػػؤكليىة كا 
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مجمك ػػػى مػػػف احفػػػراد مػػػف العمػػػؿ معػػػا فػػػي انيػػػجاـ كتعػػػاكف بػػػأكثر كفايػػػى لتةايػػػؽ ىػػػدؼ مشػػػترؾ. 
 (ِِة ص:ََِْ)

( بأنػػػػػػو: تايػػػػػػيـ العمػػػػػػؿ إلػػػػػػ   ناصػػػػػػرة كميمػػػػػػاتة              terryة ُِٕٗكمػػػػػػا  رفػػػػػػو جػػػػػػكم تيػػػػػػرم )   
يػػػنادىا إلػػػ  أفػػػراد بميػػػؤكليات كيػػػمطات تيػػػم  بتنفيػػػذ ككظػػػاىؼ كترتيبيػػػا فػػػ ي   قػػػات يػػػميمىة كا 

 (َُٗة ص:ََِّييايات المنظمى.) بيييكة 

تتضػمف تةديػد المراةػؿ التػي يمػر  التػيأف التنظيـ ىي الكظيفى امداريػى الثانيػىة كيرل الباحث    
رقابػػى كتعبىػػى المػػكارد بيػػا التنفيػػذة كتةديػػد متطمبػػات كػػؿ مرةمػػى مػػف ىػػذه المراةػػؿ مػػف امشػػراؼ كال
 البشريى كالماديى كاختيار احنشطى المنايبى كتاييميا ةيب اليمطات امداريى.

 أىميإل ال نظيـ:
 إف ال نظيـ الجيد يحقؽ  دة فكائد  برز أىميإل كمدل الحاجإل إليو، كمنيا  

ىة أفضؿ التنظيـ الجيد يمكف مف ايتخداـ المكارد المتاةى لممشركعة يكاء كانت ماديى أك بشري
 ايتخداـة كزيادة التعاكف بيف احفرادة كشعكرىـ بالةريى كالادرة  م  التصرؼ.

 يمنً ازدكاج اح ماؿ كتضاربيا كيييؿ  مميى االتصاالت. .ُ
 يبيف إمكانيى كفرص الترقية كيةد مف اميراؼ كتكفير االيتارار لممنظمى. .ِ
 ارة احجكر كالمرتبات.يكفر أيس يميمى لتاييـ أداء احفرادة كما أنو ييا د في إد .ّ
 ييم  بإجراء التغيرات في االتجاه الصةي ة طباان لما تمر بو المنظمى مف ظركؼ. .ْ
 إف التنظيـ ىك ةماى الكصؿ بيف التخطيط كالتنفيذ. .ٓ
 بدكف التنظيـ يصعب تصنيؼ كتكزيً المياـة كتةديد درجى أىميى كؿ منيا. .ٔ
كػػاف المنايػػبة ةيػػث يػػتـ تةايػػؽ التنظػػيـ الجيػػد يػػؤدم إلػػ  كضػػً الرجػػؿ المنايػػب فػػي الم .ٕ

 (ٕٗةص:ََِٓ)الخطيبة  التكافؽ بيف الفرد كالكظيفى مياريا كيمككيان. 

  كيرل ) ري ج( أف  ق يـ العمؿ يك ؿ  حقيؽ ا مكر ال اليإل:
 تكزيً الميؤكليات ةيب الكفاءة " الرجؿ المنايب في المكاف المنايب". .ُ
 لتأىيؿ.يتكل  اح ماؿ المتشابيى أشخاص متكافىكف في ا .ِ
 إنتاجيى كبيرة ك اليى الميتكل. .ّ
 االيتارار في التنظيـ بيبب تةديد الص ةيات كالميؤكليات. .ْ
 يتمكف المدير المباشر مف تكجيو النشاط دكف تعثر. .ٓ
 ال يككف ىناؾ مجاؿ ل زدكاجيى كاخت ؼ احدكار. .ٔ
 (ِٓةص:ََُِتتكافر االتصاالت غير الريميى ببياطىة مما يةاؽ تبادؿ الخبرات. ) .ٕ
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 مبادئ ال نظيـ:
 مػػػػ  اخػػػػت ؼ الراء كالنظريػػػػات إال أف ىنػػػػاؾ مبػػػػادئ  امػػػػى لكػػػػؿ كظيفػػػػى مػػػػف كظػػػػاىؼ امدارةة  

 كتتمخص مبادئ التنظيـ فيما يمي:
كينبغػػي أف يكػػكف كاضػػةا ككاقعيػػاة كمػػا ينبغػػي أف تكػػكف احىػػداؼ الفر يػػى لكافػػى  اليػػدؼ: .ُ

 لممؤييى.  الكةدات امداريى متناياى مً اليدؼ احيايي كالرىييي
كىك تعبير  ف مبػدأ التخصػصة ةيػث بػرز التخصػص كتايػيـ العمػؿ فػي   ق يـ العمؿ: .ِ

 المؤييات الةديثى  م  أياس أنو الكييمى المثم  لتةايؽ أ م  كفاءة في أداء العمؿ. 
)أك كةدة الايادة أك كةػدة احمػر( كمعناىػا البعػد  ػف تعػدد الرؤيػاء الػذيف  كحدة الرئا إل: .ّ

 كظؼ أك العامؿ التعميمات ةت  ال ياً في الةيرة كاالضطراب.يتما  منيـ الم
كىك  نصر أيايػي لتكامػؿ العمػؿة كالبعػد بػو  ػف التضػارب كالتنػاقضة كيػتـ  ال ن يؽ:  .ْ

 التنييؽ بربط أكجو النشاط المتشابيى بعضيا ببعض.
كىك أمر ضركرم ليير العمؿة كيؤدم التكازف بينيمػا إلػ    كافؤ ال مطإل مع الم ئكليإل: .ٓ

ةيػػػػف الايػػػػاـ بأ بػػػػاء الكظيفػػػػىة كياػػػػاؿ أف اليػػػػمطى تػػػػكأـ لمميػػػػىكليىة كتكػػػػافؤ اليػػػػمطى مػػػػً 
نمػػػا ىػػك تعبيػػػر  ػػػف الميػػػىكليى  الميػػىكليى لػػػيس تعبيػػػران  ػػػف الميػػىكليى امداريػػػى كةيػػػبة كا 

 الاانكنيى أيضا.
كىػػػك مبػػػدأ ميػػػـ مػػػف مبػػػادئ التنظػػػيـة فاػػػد تبػػػيف أنػػػو كممػػػا قمػػػت  قصػػػر  ػػػمطإل ا كامػػػر: .ٔ

 ريى في المؤييىة تةاات زيادة في كـ امنتاج كفي نك و.الميتكيات امدا
كياصػد بػذلؾ أف يكػكف تنظػيـ المؤييػى مرنػان؛ لمكاجيػى التغيػرات التػي  ال كازف كالمركنػإل: .ٕ

 تةدث داخؿ المؤييىة أك خارجيا ةكما ياصد بالتنظيـ أف يكازف بيف ا تبارات  دة. 
نػكاع المعػارؼ الفنيػى كالاانكنيػى ةيث يصعب فػي الكقػت الػراىف أف تتػكافر كػؿ أ المشكرة: .ٖ

 كاالقتصاديى كامداريى كاليندييى في شخص المدير.
كىذا ال بد مف أف يشتمؿ  م  جػانبيفة احكؿ يتعمػؽ بالعمػؿ  الكصؼ الكظي ي المك كب: .ٗ

أك الكظيفى كيتناكؿ بيانات  ف كصػؼ مػكجز لمكظيفػى كميػم  الكظيفػىة كالجانػب الثػاني 
ة المتطمبات كالشركط ال زمى لشغؿ ىذه الكظيفى مف ةيث يعمف لشاغؿ الكظيفى في صكر 

 المؤىؿ كالخبرة كالميارات احخرل.
كىػػك يعنػػي  ػػدد المرؤكيػػيف الػػذيف يشػػرؼ  مػػييـ رىػػيس أك مػػدير كاةػػد  نطػػاؽ امشػػراؼ:.َُ

بطريؽ مباشرة كقد يتيػً نطػاؽ امشػراؼ أك يضػيؽ طباػا لمجمك ػى مػف العكامػؿ كمنيػا: 
 المرؤكييف كمدل إيماف المديريف باضيى التفكيض. طبيعى العمؿ كمدل كفاءة
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يجب  دـ تركيز كؿ اليمطات في الميتكيات امداريػى اح مػ ة كلكػف       كيض ال مطإل:.ُُ   
يجب نشر ص ةيى اتخاذ الارارات في جميً الميتكيات امداريى كبمعنػ   ػدـ االيػتىثار 

 (ٖٗ-ٖٖةص:ََِٕباليمطى في يد كاةدة. )الميممية

 ال كجيو: 0.0.1.8
يعتبر التكجيو أةد  ناصر امدارةة ككظاىفيا الرىييى التي يمكف  ف طريايا أف نتةاؽ مف أف    

 جيكد احفراد كالعامميف بالمدريى تيير في الطريؽ المريـك نةك تةايؽ احىداؼ بكفاءة  اليى.

احفػػراد مػػف خػػ ؿ  كيعتبػػر التكجيػػو مرةمػػى ىامػػى فػػي كظػػاىؼ امدارة التػػي تميػػد إلػػ  احخػػذ بيػػد   
الايػػػػادة الرشػػػػيدةة كتكجيػػػػو جيػػػػكدىـ مػػػػف أجػػػػؿ تةايػػػػؽ احىػػػػداؼ المنشػػػػكدةة كالتكجيػػػػو لػػػػيس تنفيػػػػذان 
نمػػا تكجيػػو الخػػريف فػػي تنفيػػذ أ مػػاليـ  ػػف طريػػؽ التعميمػػات الصػػادرة مػػف الايػػادة فػػي  لأل مػػاؿة كا 

 (ُٓةص: َََِضكء ميتمزمات احداء الناج . ) البي كمة 

مف أبرز  ناصر امدارة؛ ةيث يجعمنػا نراىػا كىػي تمػارس فعميػا دكرىػا المػزدكج فالتكجيو يعتبر    
كيمطى ككمصدر لممعرفى معاة كىذا يتطمب أف تككف امدارة  م  ك ي بأىػداؼ العمػؿة كبطبيعػى 

 (ِٔةص: ََُِالاكل االجتما يى المؤثرة. )  ريففة

تمثمػػى بإصػدار احكامػػرة كتةديػػد كيػرل ) الجيكيػػي( التنظػيـ كظيفػػى خاصػػى بالميػتكيات العميػػا م   
جراءات العمؿةبمعن   خر فيي العمؿ  م  تكفير بيىى  اليمطات كالميؤكليات كالاكا د كالاكانيف كا 

 (ِّـةص:ََِٖ مؿ منايبى  م  ضكء فيـ طبيعى يمكؾ كتصرفات احفراد داخؿ التنظيـ. )
ييػػى مػػػف خػػػ ؿ إرشػػػاد كفػػي ىػػػذه الكظيفػػػى امداريػػى يكػػػكف مػػػف كاجػػػب المػػدير تةايػػػؽ أىػػػداؼ المؤ 

 العامميف كتةفيزىـ. 
كيشار إل  كظيفى التكجيو أةيانان  م  أنيا التةفيزة أك الايػادة أك امرشػاد أك الع قػات امنيػانيىة 
كلػػػذلؾ يعتبػػػر التكجيػػػو الكظيفػػػى احكثػػػر أىميػػػى فػػػي الميػػػتكل امدارمة حنػػػو مكػػػاف تمركػػػز معظػػػـ 

 (ُُة ص:ََِٔالعامميف في المؤييى. ) بد اهللة 
أف  مميػى التكجيػو ىػي مػف أىػـ المراةػؿ الميدانيػى ككنيػا تةتػاج إلػ  قػدرة  اليػى فػي  كير الباحث 

 التعامؿ مً مجريات احةداث مف اتصاؿ كاتخاذ قرار كتفكيض يمطات كغيرىا.

 كيؤكد )مصط ى( أف ال كجيو ي طمب العناصر ال اليإل:
 التةفيز. Motivationإثارة الدافعيى لمعمؿ -ُ
 الايادة Leadershipبركح الفريؽ كالمشاركى في اتخاذ الارار  العمؿ-ِ

 بالمرؤكييف  م  كافى الميتكيات.
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 . Communicationاالتصاؿ -ّ
فالتكجيػػو كظيفػػى يماريػػيا المػػدير ككاةػػدة مػػف ميػػؤكلياتو فػػي العمػػؿة ةيػػث ياػػدـ النصػػ  كامرشػػاد 

 ََِٓاحداء احنيب.)مصػػطف ة لألفػػراد العػػامميف فػػي المنظمػػى ؛بيػػدؼ زيػػادة امنتاجيػػى كتةايػػؽ 
 (ٖةص: 

 أىميإل ال كجيو:
 ك برز أىميإل ال كجيو في العمميإل امداريإل في أنو يحقؽ ال كائد ال اليإل:

ييػػيؿ ميمػػى المرؤكيػػيف فػػي ايػػتثمار كتكظيػػؼ أفضػػؿ مػػا لػػدييـ مػػف إمكانيػػات شخصػػيى  .ُ
 كفنيى.

اتيـ بالشػػػعكر يػػػكفر اتصػػػاالت مباشػػػرة بكظػػػاىؼ المرؤكيػػػيفة كييػػػا د  مػػػ  تمبيػػػى اةتياجػػػ .ِ
 بالرضا  ف أ ماليـ؛  ندما يةااكف الميتكل المطمكب لمجكدة.

يتػػػػي  الفرصػػػػى لممرؤكيػػػػيف لمتغمػػػػب  مػػػػ  ناػػػػاط ضػػػػعفيـ فػػػػي احداءة كمػػػػا يػػػػكاجييـ مػػػػف  .ّ
 مشك ت في العمؿ.

 ييتخدـ ككييمى لمنيكض يريعا بالميتخدميف الجدد في كقت قصير. .ْ
نا لعػػػدـ االنةػػػراؼ  ػػػف تةايػػػؽ أىػػػداؼ إرشػػػاد المرؤكيػػػيف أثنػػػاء تنفيػػػذىـ لأل مػػػاؿ؛ ضػػػما .ٓ

 المنظمى.
 يياىـ بشكؿ غير مباشر في تدريب المرؤكييف كتنميى قدراتيـ. .ٔ
كلتةايػػؽ احمػػكر أ ػػ هة ينبغػػي  مػػ  الاػػاىميف بالتكجيػػو أف يمتمكػػكا الاػػدرة  مػػ  اتخػػاذ الاػػرارات    

تكػػػكف لػػػدييـ معرفػػػى  الصػػػاىبىة كاالتصػػػاؿ الفعػػػاؿ مػػػً العػػػامميف كمػػػً الايػػػادة الفا مػػػى المػػػؤثرةة كأف
بالكميػػى التػػي يػػؤدم بيػػا العػػاممكف ميػػاميـة كأف يككنػػكا متفيمػػيف لمييايػػى التربكيػػىة كمػػا ينبغػػي أف 
تتػػػكافر لػػػدييـ معرفػػػى  مميػػػى  ػػػف الطبيعػػػى امنيػػػانيىة كالخبػػػرات كالميػػػاـ ال زمػػػى لدرايػػػى اليػػػمكؾ 

 (ْٕةص:ُٔٗٗامنياني كتةميمو.) العرفي كميدمة 

 القيادة كال كجيو:  
الايادة امداريػى تعنػي الاػدرة  مػ  التػأثير فػي الخػريف؛ لتةايػؽ أىػداؼ مشػتركىة كبيػذا المعنػ     

فإف الايادة تعتمد  م  التكاصؿ بيف المػدير كالمرؤكيػيفة فيػك ال يكصػؿ معمكمػات كبيانػات فاػطة 
كلكنػػو يكصػػؿ كجيػػات نظػػرة كمعتاػػدات كتصػػكراتة كمػػف ىنػػا كانػػت الايػػادة قضػػيى ميمػػىة كتأخػػذ 

ىميػػػى مةكريػػػى فػػػي العمميػػػى امداريػػػىة فمػػػف خػػػ ؿ الايػػػادة ياػػػـك المػػػدير بإنجػػػاز احىػػػداؼ التػػػي تػػػـ أ
 ( َُةص:ََِٓاالتفاؽ  مييا. )الخطيبة
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كيعرؼ )جميؾ( الايادة بأنيا: "مجمك ى مف اليمكؾ كالتنظيمات كالتصػرفات مػف طػرؼ الػرىيس    
ـ فػػػػي تةايػػػػؽ احىػػػػداؼ المطمكبػػػػى. أك المػػػػدير ياصػػػػد بيػػػػا التػػػػأثير  مػػػػ  احفػػػػراد مػػػػف أجػػػػؿ تعػػػػاكني

 (ُّٖةص:ََِٔ)كايتةكلياـة

ة مػػف أىػػـ متطمبػػات نجػػاح أم منظمػػىة فاػػد ا تبرىػػا الػػبعض Leadershipكطالمػػا أف الايػػادة:    
أنيػػا إةػػدل كظػػاىؼ امدارةة كالتػػي تشػػمؿ بػػث الػػركح فػػي الخػػريفة كالتػػأثير  مػػ  احفػػراد أك فػػرؽ 

أفضػػػػؿ كيػػػػاىؿ االتصػػػػاؿة أك التعامػػػػؿ بػػػػأم طرياػػػػى مػػػػً العمػػػػؿ أثنػػػػاء أداىيػػػػـ لأل مػػػػاؿة كاختيػػػػار 
 (ََِٔالمكضك ات المتعماى بيمككيات المكظفيف. )ركبفةكمكترة

 (  أف القيادة المشاركإل  ككف أكثر ما  ككف فعالإل في ا حكاؿ ال اليإل:0919دي س، (كيع قد 
  ند كجكد الكقت الكافي الذم ييم  بمشاركى المرؤكيكف. .ُ
 الماليى المتكبدة في المشاركى أقؿ مف الفكاىد الناجمى  نيا. ندما تككف التكاليؼ  .ِ
  ندما يةكز المشارككف  م  قدرات ثاافيى ك مميى متميزة. .ّ
     ندما يشعر الرىيس باحماف كالطمأنينى بعدـ تيديد مركزه نتيجى مشاركى الخريف  .ْ

 The Managerial Grid Theory نظريإل الشبكإل امداريإل
ىػذه Robert Black & James Mouton ؾة كزميمػو جػيمس مكتػكف طػٌكر ركبػرت بػ    

 النظريى كى  مف أكثر نظريات الايادة المعركفى كايتطا ا تةديد أيمكبيف ليمكؾ الااىد كىما:
 االىتماـ بالفرد.* 
 االىتماـ بامنتاج.* 

شػبكى كقد قػاـ الباةثػاف بتكضػي  ىػذيف احيػمكبيف  مػ  صػكرة شػبكى ذات مةػكريف كمػف ىػذه ال   
يمكف تمييز خميى أياليب رىيييى لمايادة بةيب مكقعيا  م  الشبكى بكايطى قراءة إةداثيي ذلػؾ 

 المكقً كما يمي:
 القيادة الضعي إل:  -0
ييػم   كيتميز أيمكب الايادة باىتماـ ضعيؼ بامنتػاج كاىتمػاـ ضػعيؼ بػاحفراد كىػذا احيػمكب   

 باحيمكب الفكضكم.
 القيادة الم  مطإل: -0
كيتميز أيمكب الايادة باىتماـ  اؿو بامنتاج كاىتماـ ضعيؼ باحشخاصة كىذا احيمكب يمثؿ    

 أيمكب الايادة احتكقراط .
 القيادة امن انيإل:- 8
 كيتميز أيمكب الايادة باىتماـ ضعيؼ بامنتاج كاىتماـ  اؿو باحفراد.   
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 قيادة ال ريؽ: -1
 نتاج كباحفراد كيركز الااىد ىنا  م  ركح الفريؽيتميز أيمكب الايادة باىتماـ  اؿ بام   

 في العمؿ.
 القيادة المع دلإل:  -1
يتميػػػز أيػػػمكب الايػػػادة باىتمػػػاـ معتػػػدؿ بػػػاحفراد كامنتػػػاجة كالااىػػػد ىنػػػا يػػػكازف اىتمامػػػو بامنتػػػاج    

مفػػى كاحفػػرادة كيتصػػؼ ىػػذا احيػػمكب بالمركنػػىة كبػػالرغـ مػػف أف الشػػبكى امداريػػى تيظيػػر أنكا ػػان مخت
مػػف أيػػاليب الايػػادة كتعتمػػد  مػػ  درجػػات متفاكتػػى مػػف االىتمػػاـ بػػاحفراد كامنتػػاجة إال أف البػػاةثيف 

 ب ؾ كماكتكف أشارا إل  أف أفضؿ أيمكب لتةايؽ نتاىف ممتازة ىك أيمكب الايادة المعتدلى.
 (ََِٔ) جمكبيكرة

 -ميارات القائد:
 كف في شخصيتو كمنيا:لكؿ قاىد في أم مؤييى أك منظمى ميارات يجب أف تك

 :اال صاؿ
قدرات المدير  م  ةد يكاء لناؿ احفكار كالمعمكمات بشكؿ فعاؿ لاخريف كتماي احفكار 

 كالمعمكمات  م  نةك فعاؿ مف الخريف.
 :صنع القرار

قدرة المدير  م  إدراؾ كتةديد المشاكؿ كالفرص بشكؿ صةي  كمف ثـ لتةديد ميار العمؿ 
 كااليتفادة مف الفرص المتاةى. المنايب لةؿ المشاكؿ

 :إدارة الكقت
 قدرة المدير  م  تةديد أكلكيات العمؿ ة كالعمؿ بكفاءة ة كتفكيض منايب.

 :ال قنيإل
 يجرم الميارات ال زمى لتةايؽ أك فيـ نكع معيف مف العمؿ في المنظمى.

 الشخصيإل:
 لجما ات  م  ةد يكاء.الادرة  م  التكاصؿ كفيـ الخريف كةاجياتيـ ة كتةفيز احفراد كا

 :ال يـ الكاضح
 قدرة المدير  م  التفكير المجرد.

 ال شخيص:
 (ََِٓ)كريففة قدرة المدير  م  تصكر الرد احنيب ليذا الكضً.
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 :الرقابإل 0.0.1.1
ذا ةػدث الخطػأ أك     كىي الكظيفى امداريى احياييى التي تجنب الكقكع في الخطػأ كاالنةػراؼة كا 

 ى الرقابى يمكف الكشؼ  نو مبكران.االنةراؼ فبكايط
ياكؿ)ريػػكةبير( الػػتةكـ: ىػػي  مميػػى ضػػماف أف أنشػػطى المنظمػػى تيػػير كفاػػا لمخطػػى التػػي كضػػعت 
ماارنػػى احداء الفعمػػي لمعػػايير مةػػددة ميػػباا أك أىػػداؼ ثػػـ أخػػذ إجػػراءات لتصػػةي  أم انةرافػػات. 

 (ّّٔةص:ََِٗ)ريكةبيرة

ؿ كقك ػػػػػػػػػػو كتعالجػػػػػػػػػػو. )الجيكيػػػػػػػػػػيةجاد كالرقابػػػػػػػػػػى الفعالػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػي تكشػػػػػػػػػػؼ الخطػػػػػػػػػػأ قبػػػػػػػػػػ
 (ِّـةص:ََِٖاهللة

كيػػرل ) طػػكم( أنيػػا تعنػػي التأكػػد مػػف أف التنفيػػذ يػػتـ طباػػا لمخطػػى المكضػػك ىة كأنػػو يػػؤدم إلػػ     
تةايػػػؽ اليػػػدؼ المةػػػدد فػػػي البدايػػػىة كالعمػػػؿ  مػػػ  كشػػػؼ مػػػكاطف الضػػػعؼ؛ لع جيػػػا كتاكيميػػػا.                   

 (ِّ:ص ََِْ)

فياػػكؿ أف الرقابػػػى امداريػػى ىػػػي  بػػارة  ػػػف جيػػد مػػػنظـ لتةديػػد ماػػػاييس لػػػألداء كأمػػا )مػػػككمر(     
 (ٖٔٓةص:ََِٔلتةايؽ احىداؼ المخططى. )ىنجسة

 
أف  مميى الرقابى ىي نتاج لما تـ التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو لو مف مدخ ت كيرل الباحث    

مس نااط الضعؼ كالاكة في لمعمميى امداريى كتعتبر تةكيما لنتاىف العمؿ كمف خ ؿ يمكف ل
 .المؤييى

  ناصر العمميإل الرقابيإل:
 كضً المعايير التي ييتـ بماتضاىا قياس احداء الفعمي.-ُ
 متابعى احداء الفعمي كقيايو لمكقكؼ  م  جكانب الاصكر كالتفكير في يبؿ معالجتيا. -ِ
 ماارنى احداء الفعمي باحداء المخطط كناتف لعمميى الماارنى. -ّ
يتـ تشخيص االنةرافػات فػي احداء كدرايػى أيػبابيا ك  جيػا كمتابعتيػاة أم اتخػاذ امجػراءات -ْ

التصػػةيةيى ال زمػػى كالمكضػػك يى بمػػا يضػػمف تمشػػي احداء كالنتػػاىف مػػً المخططػػات المكضػػك ى.              
 (ٗ:ص: ََِٓ) مصطف ة 
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     ؽ ا غػػػػػراض ال اليػػػػػإل كيػػػػػرل )  ػػػػػري ج ( أف الرقابػػػػػإل كعمميػػػػػإل إداريػػػػػإل   ػػػػػيـ فػػػػػي  حقيػػػػػ   
 (:19،ص:0220)

 تفادم احخطاء قبؿ كقك يا كمنً تفاقميا إذا ةدثت. -
 كشؼ احخطاء في التخطيط أك التنظيـ أك التنييؽ كالتي قد تظير مف خ ؿ التنفيذ. -
اكتشػػػاؼ العابػػػات كالعراقيػػػؿ  التػػػي تعيػػػؽ التاػػػدـ فػػػي العمػػػؿة كتاصػػػي احيػػػبابة ككضػػػً  -

 ج.التصكرات المنايبى لمع 
 بيف الكةدات الخاصى في المؤييى. التنييايىالكقكؼ  م  مدل فعاليى الترتيبات  -
كضً التكصيات فيما يخص برامف التدريب لمعامميفة كتعييف احشخاص الذيف يةتػاجكف  -

 إل  االلتةاؽ بيذه البرامف.
 تذليؿ الصعكبات كةؿ المشك ت التي تعترض التنفيذ. -
 ترشيد  مميات اتخاذ الارارات. -
 غط النفاات غير المبررة كالةد مف اميراؼ.ض -
 التأكد مف أف العامميف يصمكف إل  ةاكقيـة كيؤدكف ما  مييـ مف التزامات. -
التأكػػد مػػف أف الاػػكانيف كاحنشػػطى كالتعميمػػات تخػػدـ الغػػرض الماصػػكدة كأف العمػػؿ يجػػرم  -

 بماتضاىا.
ةرافػػػػات بغػػػػرض ىػػػػك الكشػػػػؼ  ػػػػف االن –كمػػػػا ذكرنػػػػا  –إف اليػػػػدؼ الػػػػرىيس مػػػػف الرقابػػػػى  -

 تصةيةياة كتعتمد ىذه الميمى ا تمادا كبيرا  م  كيفيى قياس احداء. 

 كيرل )دي مر( أنكاع الرقابإل ىي خم إل كال الي:   

كىػػػي اكتمػػػاؿ  ناصػػػر الػػػتةكـ التػػػي تكقػػػً النتػػػاىف ة كاليػػػماح لممػػػدير اتخػػػاذ  رقابػػػإل  ػػػابقإل:-أ
  إجراءات تصةيةيى قبؿ العمميى أك المشرك.

قػػػد يكػػػكف نظػػػاـ الػػػتةكـ فييػػػا مػػػدير يمػػػارس الرقابػػػى  مػػػ  النشػػػاط يةػػػدث ة  منػػػإل:رقابػػػإل م زا-ب
 كالعمؿ  م   دـ المضي قدما ةت  أك ما لـ يكف مابكال.

أم يػػيطرة ةيػػث تػػتـ ماارنػػى النتػػاىف  الم ةظػػات )أك مػػا بعػػد العمػػؿ( الػػتةكـ :رقابػػإل الحقػػإل -ج
 الاياييى بعد أف يكتمؿ المشركع.

لتػػي يػػتـ تنفيػػذىا لضػػماف ميػػتكل الجػػكدة لجميػػً اليػػمً كالخػػدمات احنشػػطى ا ضػػبط الجػػكدة: -د
 تمبي المعايير المطمكبى مف قبؿ العم ء.
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كثمػى مفيػـك اليػيطرة الااىمػى  مػ  فكػرة أف  إدارة الجكدة الشاممإل )إدارة الجػكدة الشػاممإل(: -ق
أم  يػػػػػػػكب مةتممػػػػػػػى ىػػػػػػػػي أف المػػػػػػػكظفيف كميػػػػػػػػىكلى  ػػػػػػػف الةفػػػػػػػاظ  مػػػػػػػػ  معػػػػػػػايير الجػػػػػػػػكدة. 

 (.ّٖٔ:ةصََِٖ)

كيؤكد الباةث  م  أف  مميى الرقابػى يجػب أف تكػكف متكاصػمىة كميػتندة فػي ذلػؾ إلػ  معػايير    
مةػػددة تػػـ تطكيرىػػا  أثنػػاء  مميػػى التخطػػيطة كمػػا ال بػػد أف تمتػػاز بالشػػفافيىة ك البعػػد  ػػف تصػػيد 

عمػؿ احخطاء لاخريف مػف أجػؿ معاقبػى مرتكبييػاة كأف تكػكف أقػرب لممتابعػى التػي تييػ  ظػركؼ ال
 بشكؿ يةكؿ دكف الكقكع في احخطاء قدر الميتطاع.
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 مقدمإل
 مقدمإل:

ال يغيػب  ػف أةػد يعػيش  مػ  كجػو المعمػػكرة قيمػى المعمكمػى أك الخبػر الػذم يةصػؿ  ميػو مػػف    
ة كىنػػاؾ نمػػكذج  إ  مػػي فػػي يػػنى منػػذ نشػػأة الخمػػؽالككػػاالت أك الفضػػاىياتة كلعػػؿ ام ػػ ـ بػػدأ 

نػػػادل فػػػي النػػػاس  مػػػ  جبػػػؿ الصػػػفا فػػػي بدايػػػى الػػػد كةة كقػػػاؿ  النبػػي صػػػم  اهلل  ميػػػو كيػػػمـ  نػػػدما
 لةياف بف ثابت اىجيـ يا ةيافة في إشارة منو لمتأثير  م  معنكيات الخصـ.

كقػكة صػراع  ةثاافػىة كيصػنً جػي  يفام  ـ اليػكـ ال يػأتي بالمعرفػى فاػط بػؿ يػزرع فكػرانة كينمػ   
الػػػرأمة كأصػػػب  ىنػػػاؾ مػػػدارس مدارة بػػػيف الةضػػػاراتة فيػػػك اليػػػـك لػػػو دكاىػػػر متخصصػػػى لصػػػنا ى 

ام  ـة فأصب  ام  ـ الخبز اليكمية كلعؿ ظيكر الفضاىيات جعؿ العالـ كاريى صغيرةة كنرل 
احةػػداث مباشػػرة فػػي أم مكػػاف  مػػ  كجػػو احرضة كلػػـ نعػػد نػػرل اليػػكـ إ  مػػان لممػػؾ ىنػػا كرىػػيس 

ممبراطكريػػات ام  ميػػى التػػي ىنػػاؾ يػػتكمـ  ػػف الةاشػػيى الممكيػػىة فػػاليكـ تصػػرؼ الم يػػيف  مػػ  ا
تاػػػارب مكازنتيػػػا  لمكازنػػػى التيػػػمي  إف لػػػـ يكػػػف أكثػػػرة لػػػذا ياػػػكؿ أةػػػد المنظػػػريف الصػػػينييف الةػػػرب 

 (ٔٔةص:ََُِام  ميى فف انتصار الةركب. )العمكجية

كيتناكؿ ىذا المبةػث تعريػؼ ام ػ ـ كأىميتػو كأثػره كأىػداؼ ام ػ ـ ككيػاىؿ ام  ـ)الصػةافى   
 كالتمفزيكف كامنترنت كالبياف(. كامذا ى

 -م يـك ام  ـ: 0.0.0
ام  ـ بدأ مً بدايى البشريىة كنظرا الخت ؼ مشارب الناس أخذ ام  ـ مفاىيـ  ديدة؛ نظرا    

 لتجدد الغايات التي يييتخدـ ليا ام  ـ. 

يػػً أكجػػو فياػػكؿ )ةيػػيف( ىنػػاؾ مػػف يػػذىب إلػػ   مكميػػى أكبػػر؛ ةيػػث يػػرل فػػي ام ػػ ـ أنػػو جم   
النشػػػػػاطات االتصػػػػػاليى التػػػػػي تيػػػػػتيدؼ تزكيػػػػػد الجميػػػػػكر بجميػػػػػً الةاػػػػػاىؽ كاحخبػػػػػار الصػػػػػةيةىة 
كالمعمكمات اليميمى في الاضػايا كالمكضػك ات كالمشػك ت كمجريػات احمػكر بطرياػى مكضػك يىة 
كبػػدكف تةريػػؼة ممػػا يػػؤدم إلػػ  خمػػؽ أكبػػر درجػػى ممكنػػى مػػف المعرفػػى كالػػك ي كامدراؾ كامةاطػػى 

لػػػدل فىػػػات جميػػػكر المتماػػػيف لممػػػادة ام  ميػػػى بجميػػػً الةاػػػاىؽ كالمعمكمػػػات المكضػػػك يى  الشػػػاممى
الصػػةيةى  ػػف الاضػػايا كالمكضػػك اتة بمػػا ييػػيـ فػػي تنػػكير الػػرأم العػػاـة كتكػػكيف الػػرأم الصػػاىب 
لػػػػػػػػػػػػػػػدل الجميػػػػػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػػػػػي الكقػػػػػػػػػػػػػػػاىً كالمكضػػػػػػػػػػػػػػػك ات كالمشػػػػػػػػػػػػػػػك ت المثػػػػػػػػػػػػػػػارة كالمطركةػػػػػػػػػػػػػػػى. 

 (ُٖةص:ََِْ)الدليمية
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يصػػػاؿ فكػػػرة أك معمكمػػػى أك ريػػػالى أك ةػػػدثا يكػػػكف بػػػام  ـة كىػػػي إةػػػدل فاالتصػػػاؿ بػػػ    الخر كا 
كيػػػاىمو كىػػػك كيػػػيمى التخاطػػػب كاالتصػػػاؿ كالتعبيػػػر  ػػػف الػػػذات امنيػػػانيى كالتػػػأثير فييػػػاة لكػػػف مػػػف 
الميتةيػػف أف نشػػير إلػػ  أف كثيػػران مػػف البػػاةثيف يميػػزكف بػػيف ام ػػ ـ كاالتصػػاؿ كػػكف أف لفظػػى 

كداللػػػىة فاالتصػػاؿ:)قد يكػػػكف بػػػيف امنيػػاف كأخيػػػو امنيػػافة أك بينػػػو كبػػػيف االتصػػاؿ أكثػػػر شػػمكالن 
 ( ّْةص: ُُٗٗالةيكانات كالجمادات كقد يككف بيف ىذه احصناؼ الث ثى(. ) إيما يؿة

كيػػرل )اليايػػيف( أف مفيػػـك ام ػػ ـ يعبػػر  ػػف نشػػاط اتصػػالي بالجمػػاىير؛ يجػػب أف تتػػكفر فيػػو    
ف أخبػار كةاػاىؽ كمعمكمػاتة كلكػف ميػألى المكضػك يى كالصػدؽ المكضك يى كالصدؽ فيما ينامػو مػ

تثير جدالن كبيرا بػيف نظػرة الػنظـ الييايػيى لإل ػ ـة بجانػب نظػرة الخبػراء كالبػاةثيف كالداريػيف فمػا 
يعتبػػر إ  مػػا مكضػػك يا صػػادقا فيمػػا كػػاف يعػػرؼ باالتةػػاد اليػػكفيتي ال يعتبػػر كػػذلؾ فػػي الكاليػػات 

كلاػد أضػة  ام ػ ـ جػزءان ميمػان مػف المنظكمػى الكطنيػىة كيػمى بػارزة فػي المتةدة احمريكيى مث نة 
 المنػػػا المعاصػػػرة كقػػػد اةتػػػؿ مكانػػػى مرمكقػػػى فػػػي ىياكػػػؿ الػػػدكؿ ك نصػػػران ةايػػػمان فػػػي التعبيػػػر  ػػػف 

 (ٕٓة ص:ََِْاالتجاىات الثاافيىة كركنان أياييان في صياغى الفكر احمني. )

  عريؼ ام  ـ ل إل: 0.0.0
: ام ػ ـ مادتيػا المغكيػى " مػـ" مػف صػفات اهلل  ػز كجػؿة العمػيـ كالعػالـ كالعػػ ـ     م ػإلام ػ ـ فػي ال

"كىػػك الخػػ ؽ العمػػيـ"ة كجػػاء أيضػػان  مػػـ  ممػػان الرجػػؿ: ةصػػمت لػػو ةاياػػى العمػػـة ك مػػـ الشػػيء  رفػػو 
 (َّّٖـة ص:ُُُٗكتيانوة كأ ممو احمرة كباحمر أطمعو  ميو. )ابف منظكرة 

                          جػػػػػػػػػػػكز أف تاػػػػػػػػػػػكؿ  ممػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػيءة بمعنػػػػػػػػػػػ   رفتػػػػػػػػػػػو كخبرتػػػػػػػػػػػو(كفػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػرب: )ي-
 (ُْٖـةص: ُُُٗابف منظكرة)

كفػػي المصػػباح المنيػػر: العمػػـ الياػػيفة ياػػاؿة  مػػـة يعمػػـة إذا تػػيافة كجػػاء بمعنػػ  المعرفػػى أيضػػانة     -
بالجيػؿة حف  كما جاءت بمعناه ضمف كؿ كاةد معن  احخػرة الشػتراكيما فػي كػكف كاةػد ميػبكقان 

ذا يػمعكا مػا أنػزؿ إلػ  العمـ إف ةصؿ  ف كيبة فػذلؾ الكيػب ميػبكؽ الجيػؿة كفػي التنزيػؿ: كا 
 الريكؿ ترل أ ينيـ تفيض مف الدمً مما  رفكا مف الةؽ ياكلكف ربنا  منا فاكتبنا مً الشاىديف (

ليػا   مػى فػي أم  ممكا ة كجاء في الكييط )أ مـ نفيو كفريو: جعؿ لػو أك . (ّٖيكرة الماىدةة )
المعجػـ )الةرب كأ مـ الثكب: جعؿ لو  ممػان مػف طػراز كغيػره كأ مػـ ف نػان الخبػر كبػو: أخبػره بػو(. 

 (ِْٔة ص:  ِالكييطة ج
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  عريؼ ام  ـ في االصط ح:  0.0.8
 ام  ـ  مميى متجددةة فيناؾ الكثير مف التعريفات التي ةامت ةكؿ تعريؼ ام  ـ. 

ركت( بػػأف ام ػػ ـ ىػػػك التعبيػػر المكضػػك ي  ػػػف  اميػػى الجمػػاىير كركةيػػػا ياػػكؿ احلمػػاني )أتػػػكج
 (ُٓةص:ََِٗكميكليا كاتجاىاتيا في نفس الكقت.)الييدة

ياػافيـ     كيعرؼ ) ميزرا( ام  ـ بأنو: الاياـ بنشر معمكمات الغايى منيا إفادة المطمعيف  مييا كا 
 (ُّص:  ََِٓ م  معارؼ أك ةااىؽ أك مكاقؼ.) 

الياييف( ام  ـ بأنو: فف ايتخداـ الفكر بالكياىؿ ام  ميػى المختمفػى لخدمػى أىػداؼ   رؼ )   
 (ِٔة ص: ََِْاحمى )

يعػػػرؼ )إمػػػاـ( ام ػػػ ـ بأنػػػو تزكيػػػد النػػػاس باحخبػػػار الصػػػةيةى كاليػػػميمى التػػػي تيػػػا دىـ  مػػػ     
رأم تعبيػػرا تكػكيف رأم صػاىب فػي كاقعػى مػف الكقػاىً أك مشػػكمى مػف المشػك ت بةيػث يعبػر ىػذا الػ

 (ُٖةص:ََِْ)الدليمية مكضك يا  ف  اميى الجماىير كاتجاىاتيـ كميكليـ.

كيعػػػرؼ  مػػػ  أنػػػو كافػػػى أكجػػػو احنشػػػطى االتصػػػاليى التػػػي تيػػػتيدؼ تزكيػػػد الجميػػػكر بالةاػػػاىؽ     
الصػػادقى كاحخبػػار الصػػةيةى  ػػف الاضػػايا كالمشػػك ت بطرياػػى مكضػػك يى كبػػدكف تخريػػؼة ممػػا 

م العػػػػاـة كخمػػػػؽ رأم صػػػػةي  لػػػػدل الجميػػػػكر  ػػػػف المشػػػػك ت كالاضػػػػايا ييػػػػا د  مػػػػ  تنػػػػكير الػػػػرأ
 (َٕٔةص:ُٖٗٗالمطركةى.)إمبكة

مػػف خػػ ؿ ىػػذه التعريفػػات أف ام ػػ ـ ىػػك إيصػػاؿ معمكمػػى نبيمػػى تةتػػكم  مػػ   كيػػرل الباحػػث   
الةااىؽ كاحرقاـ كتيدؼ إل  إةداث تغيير مكقؼ أك تعزيز أك نفي أك تك يػى  بػر كيػاىؿ متعػددة 

ى ك التمفزيػػػػكف كاالنترنػػػػت كالصػػػػةؼ كغيرىػػػػا ميػػػػتندة إلػػػػ  تكثيػػػػؽ المصػػػػادر دكف تةيػػػػز        كامذا ػػػػ
 أك غمكض كتصؿ إل  المتماي بكضكح مةدثى تغييران.

 أىميإل ام  ـ: 0.0.1
ام ػػ ـ اليػػـك ىػػك مؤييػػى ةيكيػػى تتاػػدـ المؤييػػات كميػػاة بػػؿ مػػف خ لػػو تمػػارس المؤييػػات     

ىػػا كنشػػاطيا كلعػػؿ الثػػكرة التكنكلكجيػػى الةديثػػى أ طػػت لإل ػػ ـ احخػػرلة بػػؿ الػػدكؿ كالشػػعكبة دكر 
 مفيكما  خر  ف الذم كاف متداكال مف ناؿ احخبار.

فام  ـ ي ح اجتما ي ييايي مف أخطر احيمةى التي تيتخدـ في مجاؿ الةرب النفييىة     
 كصراع امرادات كالاكل في العصر الةديث.
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ه الشػامؿ يبػدك كامتػداد لمجتمػً بأيػرهة فػام  ـ ماثػؿ فػي كػؿ إف النظر إلػ  ام ػ ـ فػي إطػار    
 نصػػػر مػػػف  ناصػػػر النظػػػاـ االجتمػػػا ي فيػػػك يشػػػرؾ جميػػػً المؤييػػػاتة كييػػػتعيف بيػػػاة كيمكػػػف 
درايػػػتو مػػػف كجيػػػات نظػػػر مختمفػػػى: تكنكلكجيػػػى كييايػػػيى كاجتما يػػػى كاقتصػػػاديى كقانكنيػػػى كثاافيػػػى 

 (ُٔةص:ََِٗدكليى. )الييدةكنفييىة ك م  ميتكيات مختمفى: فرديى ككطنيى ك 

كيمثػؿ ام ػ ـ المةمػي بكافػى كيػاىمى البيػيطى كالمركبػىة المباشػرة كغيػر المباشػرةة أداة أيايػيى    
فػػػي الكصػػػكؿ إلػػػ  المجتمعػػػات المةميػػػى ذات احكضػػػاع الخاصػػػىة كالتػػػي تختمػػػؼ  ػػػف غيرىػػػا مػػػف 

تصػاليىة كتبػرز أىميػى ىػذا المجتمعات داخؿ الدكلػى الكاةػدةة كنظػران لماػرب بػيف أطػراؼ العمميػى اال
ـة ص: ََِْالميػػػتكل مػػػف االتصػػػاؿ فػػػي خدمػػػى قضػػػايا التنميػػػى كالتطػػػكير. ) الةديػػػدم ك مػػػ ة 

ُٓٗ) 

تعاظـ أىميى ام  ـ  كاةػدة مػف يػمات  صػرناة كذلػؾ حف مركػز الصػراع الف ىػك االنػدفاع    
دىا تصػػػب  لمكصػػػكؿ إلػػػ  أذىػػػاف البشػػػر فػػػي أقصػػػ  يػػػر ىة قبػػػؿ أف يصػػػؿ غيػػػرؾ بالمعمكمػػػى كبعػػػ

 المعمكمى ال قيمى ليا ةت  تيتطيً أف تبني ثاافى كتربي جي . 

 أثر ام  ـ: 0.0.1 
لعؿ الميمى المركزيى لإل  ـ التخصصي تتمثؿ في أنو يعبر  ف الةياة في مجاؿ تخصصػوة    

مػػف خػػ ؿ التغطيػػى المنتظمػػى كالمنيجيػػى لألةػػداث كالظػػكاىر كالتطػػكرات فػػي ىػػذا المجػػاؿة فكجػػكد 
 ؿ ام  ـ المتخصص يتكقؼ  م  ميتكل التطكر في مجاؿ التخصص.كشك

كقد تزايد دكر كيػاىؿ ام ػ ـ فػي تكػكيف المعػارؼ كالاػيـ حفػراد المجتمػًة ةيػث كانػت التجربػى    
الشخصػػيى ىػػي الكيػػيمى احيايػػيى التػػي يكتيػػب مػػف خ ليػػا الفػػرد منػػذ مكلػػده مجمك ػػى مػػف الاػػيـ 

صػػػيتوة أمػػػا الف فػػػي  صػػػر التكنكلكجيػػػا كاالتصػػػاالت فػػػإف كالمعػػػارؼ التػػػي تيػػػيـ فػػػي تكػػػكيف شخ
كيػػػػاىؿ ام ػػػػ ـ ىػػػػي احيػػػػاس لتكػػػػكيف معػػػػارؼ كقػػػػيـ ك راء النػػػػاسة كبالتػػػػالي لتةديػػػػد اتجاىػػػػاتيـ 

 (ِِٓـة ص: ََِٓكمكاقفيـة ك مف ثـ يمككيـ.) شعباف 

أم العػاـة إف ام  ـ يؤدم دكران كبيػران فػي ناػؿ المعمكمػى كنشػرىا ككصػؼ احةػداث كتشػكيؿ الػر    
كقد تنام  ىذا الدكر مً تادـ العمـ كتشػابؾ مصػالةوة كبصػفى  امػى يكجػد طػرؽ نمطيػى تزيػد مػف 
أىميػػػى دكر ام ػػػ ـ فػػػي المجتمػػػًة كتيػػػتطيً كيػػػاىؿ ام ػػػ ـ مػػػف خ ليػػػا تزكيػػػد أفػػػراد المجتمػػػً 

 (ُٕٗػ ُٓٗـة ص: ُٗٗٗبالمعمكمات التي ربما تصب  مادة الرأم العاـ. ) الشع فة 
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لإل ػػػ ـ غايػػػى مةػػػددة ىػػػي امقنػػػاع  ػػػف طريػػػؽ المعمكمػػػات كالةاػػػاىؽ كاحرقػػػاـ كغيػػػر ذلػػػؾة        إف    
كىػػػك ياػػػـك  مػػػ  التنػػػكير كالتك يػػػى كتربيػػػى الػػػنشء كالترفيػػػو اليػػػادؼة كنشػػػر احخبػػػار كالمعمكمػػػات 
الصادقى التي تنياب إل   اكؿ الناسة كترفً مف ميتكاىـ كتييـ في تنميى كاقعيـ كتبصرىـ في 

 ا أمتيـ.قضاي

 أىداؼ ام  ـ: 0.0.1
ىناؾ الكثير مف احىداؼ التػي ييػدؼ إلييػا الاػاىمكف  مػ  ام ػ ـ فػي تكصػيؿ الفكػرة كتكجيػو    

 الرأم العاـ لدل الجميكر كمف أىميا: 
نشػػر الثاافػػى ام  ميػػى مػػف خػػ ؿ تعريػػؼ الجميػػكر بالاكا ػػد كالاػػكانيف الخاصػػى بػػام  ـ  .ُ

  ت التي قد تطرأ  مييا مً تغير الزماف.كاحنشطى المختمفى كالتعدي
تثبيػػت الاػػػيـ كالمبػػػادئ كاالتجاىػػػات كالمةافظػػػى  مييػػاة ةيػػػث إف لكػػػؿ مجتمػػػً نيػػػاان قيميػػػان  .ِ

يشػػكؿ كيةػػدد أنمػػاط اليػػمكؾة متفاػػى مػػً تمػػؾ الاػػيـ كالمبػػادئ؛ لػػذا كػػاف التكافػػؽ يػػمى مػػف 
 يمات المجتمً.

يا المعاصػػػػرةة كمةاكلػػػػى تفيػػػػيرىا نشػػػػر احخبػػػػار كالمعمكمػػػػات كالةاػػػػاىؽ المتعماػػػػى بالاضػػػػا .ّ
كالتعميؽ  مييا؛ لكي تككف أماـ الرأم العاـ ليأخذ الفرصى التخاذ ما يراه مف قػرارات تجػاه 
ىذه الاضاياة كىذا ىك أكض  أىداؼ ام ػ ـ التػي ترمػي إلػ  تك يػى الجميػكر كتثاػيفيـة 

 مةمي كالدكلي.مف خ ؿ إمدادىـ بالمعمكمات التي تيتجد في ةياتيـ  م  الميتكييف ال
التػػركي   ػػف الجميػػكر كتيػػميتيـ باحشػػكاؿ كالطػػرؽ التػػي تخفػػؼ  ػػنيـ صػػعكبات الةيػػػاة  .ْ

 اليكميىة كذلؾ مف خ ؿ البرامف الترفيييى كالبرامف الثاافيى.
صػػنا ى الػػك ي لمشػػعكب كالجمػػاىير؛ ليطمعػػكا  مػػ  مػػا يةػػدث مػػف ةػػكليـة كيتعرفػػكا  مػػ   .ٓ

 (ُِةص:ََُِ)الةمدانيةقضايا أمتيـ.

 ف ام  ـ:أركا
يعتمػد ام ػ ـ  مػػ   ػدة أركػػاف لمكصػكؿ الصػػةي  لممعمكمػى لمميػػتابؿ كالتػي تتكػػكف مػف ث ثػػى    

 بنكد أياييى:
يتةػدد ىنػا اليػدؼ مػف ام ػ ـ بإيصػاؿ معمكمػى معينػى؛ يػكاء أكانػت ةاػان أـ  أكالن إيصاؿ معمكمإل:

انػػػت ييايػػػيى أـ دينيػػػى أـ بػػػاط نة كيػػػكاء أكانػػػت ممػػػا اتفػػػؽ  ميػػػو أك ممػػػا اختمػػػؼ  ميػػػوة كيػػػكاء أك
   (ُٗةص:ُٗٗٗاقتصاديى أـ  مميى أـ ثاافيى أـ ترفيييى. )طارؽة

كبذلؾ يتةدد الميتابؿ لممعمكمىة يكاء أكاف فػردا أـ جما ػىة ذكػران أـ أنثػ ة كبيػران  ثانيان الم  قبؿ:
 أـ صغيران.
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ان كثاافيان كتانيانة : كىي متعددة كمتغيرة كمتدرجىة بةيب تطكر المجتمعات  مميثالثان الك يمإل
كفنكف ام  ـ المختمفى تبدأ باالتصاؿ المباشر بيف البشرة كتنتيي بكؿ كييمى ةديثى ممكف 
ايتخداميا في مجاؿ ام  ـ كاحخبارة  فمف المعمكـ أف االتصاؿ ةاجى مجتمعيى ضركريىة 

ايتجابى لمةاجات ةيث إف ام  ـ بدأ في الماضي  م  ىيىى مماريات اتصاليى بطرياى تمااىيىة 
النيى التي يكتيبيا  البعض بالتاميد الاطرم ثـ ظيرت أشكاؿ مف المماريات تةتاج إل  ميارات 
خاصىة يتطمب اكتيابيا تدريبان خاصانة كمف ىنا كاف التخصص في درايتيا كاكتيابيا كالتخطيط 

 (ّٔةصُُٗٗ) إيما يؿة ليا كتنفيذىا.

 -أنكاع  ك ائؿ ام  ـ: 0.0.1
د بػػات دكر كيػػاىؿ ام ػػ ـ المختمفػػى فػػي ةيػػاة المجتمعػػات جػػزءا جكىريػػا ىامػػا فػػي صػػياغى لاػػ   

الفكر كالتطكرة كما إف انفتاح كؿ بيت  مػ  فضػاىيات العػالـ اليػـك جعػؿ مػف الخطػاب ام  مػي 
أداة يمكف تكظيفيا  م  ميتكل رأم الفرد أك الجما ىة بؿ يمتد ليشمؿ الاضايا الاطريى كامقميميى 

 (ٓةص:ََِْكليىة كباتت فاىدة الفضاىيات ال جداؿ ةكليا.)الزىارةكالد
فكثرت في الفترة احخيرة كياىؿ ام  ـ يكاء الميػمكع كالماػركء كالمشػاىدة كلعبػت دكرا ميمػا فػي 

 احةداث المةميى كالعالميى كفيما يمي أبرز ىذه الكياىؿ:

 -الصحافإل:-أ
ىؿ نشر المعمكمات كتداكلياة الييما بعد تكصؿ شيد الارف الخامس  شر ثكرة  ظيمى في كيا   

ـ إل  اختراع المطبعىة كما ُْٔٓالعالـ احلماني جكتنبرج في منتصؼ الارف الخامس  شر  اـ 
ت ىػػا مػػف تطػػكر كانتشػػار لمصػػةافى العالميػػىة مػػا أيػػدؿ بغطاىػػو  مػػ  الصػػةافى العربيػػىة رغػػـ أف 

 بعد قرنيف مف اختراع جكتنبرج لممطبعى. انتااؿ الطبا ى كالمطبعى إل   المنا العربي جاء 

فالصةافى العربيػى لػـ تػر النػكر إال فػي نيايػى الاػرف الثػامف  شػر كتعتبػر مصػر أكؿ بمػد  ربػي    
 ػػرؼ الصػػةافىة ككػػاف ذلػػؾ بعػػد أف ايػػتكل  الفرنيػػيكف  مييػػا ةيػػث أصػػدركا صػػةيفى ) ككرييػػى 

 (ََِٕـ.)تربافةُٖٕٗديمجبت ( بالفرنييى  اـ 

مصػةافى كظيفػى أيايػيى فػي تةميػؿ أخبػار احزمػىة كالتعميػؽ  مييػا بصػكرة أكثػر  ماػان لاد باي ل   
كتنك ػػػان ممػػػا ال يتػػػاح لإلذا ػػػات المةميػػػى كالدكليػػػى الايػػػاـ بػػػوة كي ةػػػظ أف الصػػػةؼ المةميػػػى تمتػػػـز 

 (ُٕٓة ص: َََِبمكقؼ الةككمى كييايى الدكلى مف احزمى. ) ةمكدةة 
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دكر الصػػػػةؼ مػػػً الغػػػزك االلكتركنػػػػي الجديػػػد  مػػػ  الشػػػػبكى كلعػػػؿ فػػػي الكنػػػػى احخيػػػرة تراجػػػً    
العنكبكتيى؛ فكثرة المكاقً امخباريى االلكتركنيىة كير تيا بالتعاطي مً احخبار جعؿ الصةؼ في 

 مرتبى متأخرة في نشر الخبر.

  -امذا إل:–ب 
الػػرأم تعتبػػر امذا ػػى مػػف أىػػـ كيػػاىؿ ام ػػ ـ الجمػػاىيرمة فيػػي تيػػا د  مػػ  تكػػكيف اتجاىػػات    

العػاـ فػي شػت  الميػػاديف الييايػيى كاالجتما يػى كالثاافيػى كاالقتصػػاديىة بامضػافى إلػ  قػدرتيا  مػػ  
مخاطبى جميً فىػات المجتمػً بػاخت ؼ ميػتكل ثاافاتيػاة لػذا فإنيػا أداة تمثػؿ خمفيػى ال تعػكؽ أداء 

اج حنيػػا تعتمػػد احفػػراد خػػ ؿ العمميػػى امنتاجيػػىة فيػػي كيػػيمى تشػػجيعيى كتنشػػيطيى فػػي مجػػاؿ امنتػػ
  م  التخيؿ كال تتطمب المشاىدة.

 (19ـ، ص:0221كمف إيجابيات  مؾ الك يمإل ما يمي ) ميرزا، 
 .تنكع برامجيا مما يتي  ليا تةايؽ جميً أىداؼ ام  ـ مف إرشاد كتثايؼ 
 .الادرة  م  مخاطبى الجماىير ةت  البيطاء منيـ 
  ي تجذب احفػراد ذكم الميػتكل التعميمػي البرامف المتخصصىة كبرامف تغطيى احزمات الت

 المرتفً.
 .جياز المذياع رخيص الثمفة كمختمؼ احةجاـةكيييؿ اصطةابو 
  .كييمى ام  ـ الميمك ى ليا قدرة فاىاى  م  تخطي الةدكد 
 .تاـك بتعريؼ الجميكر باحخبار التي تةدث أكال بأكؿ 
 .تعمؿ  م  تك يى الجميكر فكريا كثاافيا كأمنيا 
 ـة ص: ُٕٗٗلجميػػكر  مػػ  التكافػػؿ كميػػاندة الماػػاكميف فػػي الميػػداف. )مةمػػكدةتةػػض ا

ُّ) 

  -:خصائص امذا إل
 : امذا إللكؿ  قنيإل مف ك ائؿ ام  ـ مميزة خاصإل  ف غيرىا كمف مميزات 

 محميا: امذا إل .0
دارة كتشغيؿ مةطى إذا يى مةميى أقؿ بكثير     أصب  لمراديك مذاؽ مةمي ةيث إف تكمفى إنشاء كا 

مػػف إنشػػاء كتشػػغيؿ مةطػػى تمفزيكنيػػى مةميػػىة كمػػا أف المعمنػػيف غالبػػا مػػا يككنػػكف قػػادريف  مػػ  دفػػً 
 ثمف ام  ف في الراديكة بينما ام  ف في التميفزيكف باىظ الثمف.
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 ك كزيعيا: امذا إل يكلإل  قييـ  .0
جػػكدة فػػي كػػؿ كذلػػؾ حف الراديػػك بمعنػػ  المةطػػات امذا يػػى نفيػػيا كالتػػي تاػػكـ بعمميػػى البػػث مك    

مدينػى؛ كىػػك مػػا جعػػؿ تخصػػص امذا ػػى ممكنػػاة ىػذا التخصػػص الػػذم يعتبػػر أىػػـ صػػفات امذا ػػى 
 الةديثى.

 الم خصصإل: امذا إل .8
ظير ةديثا النمط المتخصص في امذا ىة كالذم يتكقً  دـ إقبػاؿ كػؿ الجمػاىير  ميػو ماابػؿ    

 إقباؿ جميكر ميتيدؼ لو نك يى مةددةة كخصاىص مشتركى.

 الشخصيإل: امذا إل .1
كذلؾ حننا أصبةنا نيتمً إل  الراديك كؿ  م  ةدة بدالن مما كاف  ميػو الكضػً أيػاـ أف كانػت    

احيػػرة كميػػا تجتمػػً ةػػكؿ الراديػػك لتيػػتمً إليػػو يػػكاء كػػاف المػػذاع أخبػػار ةػػرب أك أخبػػار مباريػػات 
 رياضيى أك ... الخ.

 امذا إل  الم حركإل: .1
خصاىصػو المممكيػػىة فػيمكف لمميػتمً أف ييػػتمً إليػو فػػي إمكانيػى تةػرؾ الراديػػك ىػي أةػد أىػػـ    

ـ  ػػف ُُٓٗأم مكػػاف كفػػي أم كقػػتة فضػػ   ػػف إنتػػاج راديػػك اليػػيارة كالػػذم زادت مبيعاتػػو  ػػاـ 
 بتصرؼ( ُُْةص:ََِٗراديك المنزؿ كايتمر كذلؾ ةت  الف. )مةمدة

 -ج. ال م زيكف: 
لتكجيػػو كامرشػػاد الػػدينية غيػػر طػػرؽ لاػػد غيػػر التميفزيػػكف العػػالـةغير طػػرؽ الةكػػـة غيػػر طػػرؽ ا   

التدريس المتبً في المياجدة لاد أثػر فػي كػؿ شػيء فػي ةياتنػا فػي الممػبس كالمأكػؿ ةتػ  الطرياػى 
التي نرتب بيا احثػاث فػي المنػزؿة فضػ ن  ػف أنػو يثيػر الكثيػر مػف الجػدؿ ةػكؿ ميػتابمو ك  قتػو 

 (ُْٓةص:ََِٗلي.)مةمدةبجميكره كمدل تأثيره بالتادـ التكنكلكجي الكبير كالمتتا

كقد تزايد دكر ىذا الجياز مً الدخكؿ في  صر الانكات الفضاىيىة فالػدكؿ العربيػى فاػط تمتمػؾ    
العديػد مػف الانػكات الفضػاىيىة كأصػب  احداء كالعمػػؿ المرىػي مػف أىػـ المنتجػات امنيػانيى الةديثػػى 

نتػػاج العممػػي كالعممػػي كنتيجػػى  مػػ  الميػػتكل الفكػػرم كالمعرفػػي العامػػي لإلنيػػافة ك مػػ  ميػػتكل ام
حداء الميػػتكل احكؿة كليػػذا فػػإف العمػػؿ المرىػػي أةػػد أىػػـ أدكات احداء االجتمػػا ي ك االقتصػػادم 
كالييايػػي كيشػػكؿ الركيػػزة احكلػػ  لمعمػػؿ ام  مػػية التػػي تصػػب  ذرا ػػان ممتػػدة حم نػػكع مػػف أنػػكاع 

                                                                                                                                           يػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف                                                                                                                          احداء ايجابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبيانة كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تةكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف احة
إل  ي ح تعتمد  ميو الجيكش كالعمميات العيكريى ليس فاط في النطاؽ المةدكدة بػؿ تعػدت كػؿ 
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الةػػػكاجز الجغرافيػػػى كالنفيػػػيىة كمػػػا يايػػػـ البشػػػريى أك مػػػا يجػػػزئ مككناتيػػػاة كا تمػػػد ذلػػػؾ كمػػػو  مػػػ  
س طبيعػػى ىػػذه المغػػى؛ التػػي تجيػػدت بأةػػد أىػػـ مفرداتيػػا كىػػي الصػػكرة التػػي تتعامػػؿ مػػً أةػػد ةػػكا

امنيػاف كالةيػػكاف  مػػ  ةػػد يػػكاءة كبيػػذا فاقػػت كػػؿ أنػػكاع التعبيػػر التػػي ا تمػػد  مييػػا امنيػػاف منػػذ 
الخمياى كةت  الفة كرغـ كجكد ىذه المغػى احزليػى إال أنيػا كانػت مةػدكدة االيػتغ ؿ مػف امنيػاف 

صػنا يىة في كؿ مراةؿ تطكرهة رغـ أف ىذا االيتغ ؿ كاكب ىذه المراةػؿ إلػ  أف كانػت الثػكرة ال
التػػي أنجبػػت أدكات تخػػدـ ىػػذه المغػػى تفػػكؽ كػػؿ الماػػاييسة ك كػػؿ مػػا ىػػك متكقػػً ك بػػذلؾ أصػػبةت 
المغى المرىيى ىي الك اء الةامؿ لكؿ أنكاع العمـك ك الثاافى البشريىة مةتكيػى كػؿ المضػاميف أدبيػى 

العشػريف مظيػرة  كانت أك فكريػى أك تاريخيىةمجيػدة بػذلؾ تراثػان إنيػانيان ك ةضػاريان لماػرف الكاةػد ك
بػػػذلؾ مػػػا قػػػد يكػػػكف متكقعػػػان  مػػػ  صػػػعيد المنتجػػػات امنيػػػانيى خػػػ ؿ ىػػػذا الاػػػرف الػػػذم مػػػازاؿ فػػػي 

 (ٕةص:ََِٖبداياتو.) أبك ندلة 

كيشػكؿ البػث الفضػاىي اليػكـ  صػب االتصػاالت الدكليػىة فاػد ألغيػت الميػافاتة كغػدا ام ػ ـ    
اؿة ةيػػث أتاةػػت احجيػػزة االتصػػاليى الفضػػاىي يشػػكؿ قضػػيى ييايػػيى فػػي  صػػر تكنكلكجيػػا االتصػػ

المتطػػكرة اليػػكـ االتصػػاؿ اليػػريً كالمباشػػر كمعايشػػى احةػػداثة أكالن بػػأكؿة كقػػد أصػػبةت الانػػكات 
الفضاىيى مف المكضك ات التي تشغؿ اىتماـ صناع الارار كالرأم العاـ كالاػادةة ككنيػا كيػيمى مػف 

 المطمكب ا تأثيرا لتةايؽ االتصاؿأنج  الكياىؿ كأضمنيا كأكثرى

كبػػػ  شػػػؾ فػػػإف الانػػػكات الفضػػػاىيى اليػػػكـ تمثػػػؿ أكبػػػر كأخطػػػر انعطػػػاؼ فػػػي ثػػػكرة االتصػػػاالتة            
زاء ىػػػذه التطػػػكرات المتكاصػػػمى فػػػي تكنكلكجيػػػا االتصػػػاالتة بػػػدأت العديػػػد مػػػف الانػػػكات الفضػػػاىيى  ا  ك 

مػػػف  العامػػػى كالخاصػػػى تمعػػػب  مػػػ  أكتػػػار المكبػػػكت العػػػاطفية كنجةػػػت فػػػي اجتػػػذاب نيػػػبى  اليػػػى
الجميػػكر مػػف خػػ ؿ البػػرامف الترفيييػػىة كأخػػرل أخػػذت تعمػػؿ  مػػ   نصػػر المكبػػكت الييايػػي مػػف 
خػػ ؿ بػػرامف تيػػتخدـ امثػػارة فػػي العػػرض كالتاػػديـة فػػي الكقػػت الػػذم تفتاػػد فيػػو الانػػكات الفضػػاىيى 

 ( ِِ-َِة صََِٕالعربيى الريميى قدرتيا  م  المنافيى. ) الربيعية 

نطاى الشرؽ احكيط شػيدت تطػكرا ممةكظػا كيػريعا فػي كيػاىؿ ام ػ ـ في الكنى احخيرةة إف مك 
العربيى كالذم رفً مف ميتكياتو كالتكقعات. إل  درجى معينىة ىناؾ قنػكات فضػاىيى جديػدة تمكنػت 
كبنجاح مف تجاكز الةدكد الكطنيى كالاكميى لمرقابىة كأثػارت جػدال كايػعا كتػأثيرات  كيػيى ةرجػى. 

غيرىا في الشرؽ احكيط كفي الشتات تشارؾ بنشاط في الةكارات المفتكةى اف الجماىير العربيى ك 
 (ٔةص:َِْ)الزبيدمة كمً النياء كالتي تادـ أشكاؿ لدكر المرأة في المنطاى.

الباةػػػػث أف الفضػػػػاىيات العربيػػػػى كالفضػػػػاىيات المةميػػػػى لعبػػػػت دكرا ميمػػػػا خػػػػ ؿ الةػػػػرب  كيػػػػرل   
بػػي يشػػاىد المجػػازر بةػػؽ الشػػعب الفميػػطيني كقػػت احخيػػرة  مػػ  قطػػاع غػػزة كأصػػب  المػػكاطف العر 
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ةدكثيا كيرل أيضا  مميات المااكمى في أرض الميػداف ليبػث ركح المااكمػى كالتضػةيى فػي نفػكس 
 الشعكب العربيى كامي ميى.

 -االن رنت:-د
  عريؼ االن رنت:

بأنيػػا  ةُْٗٗتعريػػؼ امنترنػػت فػػي الكتػػاب الصػػادر  ػػف برنػػامف التنميػػى لألمػػـ المتةػػدة  ػػاـ    
( ألؼ ّٓشبكى اتصاالت دكليىة تتألؼ مف مجمك ى مف شبكات الةكاييبة تربط بيف أكثر مف )

 (.(U N D P ID, 1994, p. 15شبكىة مف مختمؼ شبكات الةايكب في العالـة 
  The World Wide  Web كالذم يا د في نمك ايتخداـ امنترنت إنشاء الشبكى العالميى   
بإنشػاء الشػبكى العالميػى أك مػا ييػم  بخدمػى   Tim Benners-Lee  قػاـ ُِٗٗففػي  ػاـ     

الكيبة كىي  بارة  ف قا دة بيانات  الميى متاةى أماـ جميً ميتخدمي امنترنػتة كقػد يػا دت 
يػػيكلى التعامػػؿ مػػً  الشػػبكى كالشػػكؿ احنيػػؽ الػػذم تادمػػو الصػػفةات لمميػػتثمر  مػػ  انتشػػار ىػػذه 

ر خدمػػػى الشػػػبكى العالميػػػى كيػػػر ى نمكىػػػا التانيػػػات احخػػػرل  الخدمػػػى بيػػػر ى مذىمػػػىة كقػػػد فػػػاؽ تطػػػك 
كيمكػػػف الاػػػكؿ أف خدمػػػى الشػػػبكى العالميػػػى كانػػػت كراء انتشػػػار امنترنػػػت  مػػػ  ىػػػذا النةػػػك الياىػػػؿ. 

 ة(ْٔة ص: َََِ)يميمافة ك خركفة 
) بميػػػػكف كماىتػػػػاف كأربعػػػػى  َُٔ.ْْٗ.ِْْ.ُةيػػػػث بمػػػػ   ػػػػدد ميػػػػتخدمي امنترنػػػػت فػػػػي العػػػػالـ 

ا كأربعماىػػػى كتيػػػعى كأربعػػػكف ألفنػػػا ك يػػػتماىى ككاةػػػد ( ميػػػتخدـ كذلػػػؾ ةيػػػب  خػػػر كأربعػػػكف مميكننػػػ
 (  (World Internet Usage, 2007 ََِٕ/ٗ/َّامةصاءات التي أجريت ةت   

كىنػػاؾ العديػػد مػػف احنشػػطى التػػي يمكػػف أف ياػػـك بيػػا ميػػتخدمك امنترنػػت أثنػػاء تكاجػػدىـ  مػػ     
ية ايػتخداـ مةركػات البةػث بيػدؼ البةػث  ػف منتجػات أك الشبكى مثؿ ايتخداـ البريػد االلكتركنػ

خػػػدماتة إريػػػاؿ بطاقػػػات الكتركنيػػػىة متابعػػػى احخبػػػارة البةػػػث  ػػػف معمكمػػػات طبيػػػىة الدردشػػػى .. 
 كغيرىا مف احنشطى.

 ككاالت ا نباء:-ق
ككػػػػاالت احنبػػػػاء ىػػػػي منظمػػػػات أك مؤييػػػػات كىيىػػػػات كظيفتيػػػػا جمػػػػً احخبػػػػار كالصػػػػكر    

مػػػػف مختمػػػػؼ منػػػػاطؽ العػػػػالـ كصػػػػياغتيا كبيعيػػػػا لكيػػػػاىؿ االتصػػػػاؿ          كالمكضػػػػك ات الصػػػػةفيى
أك كيػػػاىؿ ام ػػػ ـ الجماىيريػػػى مثػػػؿ: الصػػػةؼة كالمجػػػ تة كاليػػػينماة كالراديػػػكة كالتميفزيػػػكف.               

 (ُُٕـة ص َََِ) ةمكدةة 
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خبار الةرب كتاكـ ككاالت احنباء بدكر إخبارم أثناء كقكع الةرب كاحزماتة ةيث تتابً أ   
كتعػػرؼ بنتاىجيػػا ككيفيػػى مكاجيتيػػاة كمةػػاكالت التصػػدم ليػػاة كمػػدل التطػػكر أك مػػدل النجػػاح 

 في ذلؾ.
فمتخػػذ الاػػرار فػػي الكيػػاف امدارم يكػػكف فػػي ةاجػػى إلػػ  د ػػـ كتأييػػد كافػػى الاػػكل المةيطػػى     

يـ بيػػاة كالمتصػػمى كالمرتبطػػى كالميتمػػى باحةػػداث الجاريػػىة ككػػذا بع جيػػا يػػكاء لتػػأثير مصػػالة
أك حف ايػػتمرارىا قػػد يػػؤثر  مػػ  مصػػالةيـة كمػػف خػػ ؿ أةػػداث المعرفػػى المخططػػى جيػػدان أك 
ةػػداث الػػك ي المطمػػكب كتنميػػى امدراؾ  التػػأثير اميجػػابي  مػػ  تشػػكيؿ ثاافػػى الفػػرد كالمجتمػػً كا 

 (ُٗبخطكرتيا كأبعادىا.) شكماف د. ت ص 

 :  المنشكرات كالبيانات-ك
نشػػكرات ةيػػزا كايػػعا مػػف ام ػػ ـ الفميػػطيني؛ لعػػدـ كجػػكد الكيػػاىؿ لاػػد أخػػذت البيانػػات كالم   

احخػػرلة مثػػؿ امذا ػػى كالتمفزيػػكف طػػكاؿ فتػػرة االنتفاضػػى احكلػػ ؛ نظػػرا لمنػػً االةػػت ؿ لكيػػاىؿ 
المااكمػػػى احخػػػرل  التػػػي تيػػػدؼ إلػػػ  االتصػػػاؿ بالجمػػػاىيرة كبػػػ  شػػػؾ فػػػإف لممنشػػػكر دكره فػػػي 

شػػكر لػػو أشػػكاؿ  ػػدة لتتنايػػب مػػً المكقػػؼ كالةػػدث مجػػاؿ العمػػؿ الػػد اىي النفيػػي؛ حف المن
كالريالى المكجيىة ككميا مف شػأنيا التػأثير  مػ  العاػكؿ كالعكاطػؼ كاليػمكؾ طباػا لماتضػيات 

 المكقؼ. 
كالةرب التي تعتمد  م  ىذه الكياىؿ تفتػرض كجػكد   قػى تبادليػى بينيػا جميعػا كالمنشػكر    

المعارؾ كاحزماتة كىك أداة تمرر مف خ ليا يعتبر لذلؾ مف أبرز كياىؿ الةرب خاصى في 
ريػػػالى يرغػػػب فػػػي إيصػػػاليا إلػػػ  اليػػػدؼة كىػػػك  بػػػارة  ػػػف ريػػػالى مصػػػكرةة كيمكػػػف أف يأخػػػذ 

 (ِْةص:ََُِالمنشكر أشكاال متعددة. )ةيكنىة

 كظائؼ ام  ـ: 0.0.3
إف كيػػػاىؿ ام ػػػ ـة كىػػػي تػػػؤدم كظاىفيػػػا المختمفػػػى فػػػي المجتمػػػًة أضػػػةت ميػػػؤكلى ميػػػؤكليى    

مباشػػػرة فػػػي مختمػػػؼ المجتمعػػػاتة يػػػكاء المتاػػػدـ منيػػػا أك النػػػامي  ػػػف اميػػػياـ فػػػي ةركػػػى تطػػػكر 
 (.َْـةص:ََِٓالمجتمًة كااللتزاـ بغاياتو كطمكةاتو) شعبافة 

ياػػػكؿ تكمػػػاس جيفريػػػكف: إف الطرياػػػى المنايػػػبى لمنػػػً المػػػبس كيػػػكء الفيػػػـ  نػػػد الجمػػػاىير ىػػػي   
ؤكنيـ كأةػػكاليـ  ػػف طريػػؽ مختمػػؼ كيػػاىؿ ام ػػ ـة تزكيػػدىـ بالمعمكمػػات الكافيػػى؛ التػػي تعػػالف شػػ

تاةػػى الفرصػػى لإل ػػ ـ؛ لكػػي ينيػػاب إلػػ  الشػػعبة كيصػػؿ إلػػ  مختمػػؼ التجمعػػات الجماىيريػػىة  كا 
كػػػذلؾ فػػػإف لإل ػػػ ـ دكران ميمػػػان فػػػي التخفيػػػؼ مػػػف اح بػػػاء كالضػػػغكط اليكميػػػى التػػػي يتعػػػرض إلييػػػا 

االيػترخاء كنيػياف المشػاكؿ كتجنػب الممػؿة  احفرادة بػؿ إف احفػراد يتجيػكف إلػ  ام ػ ـ مػف أجػؿ
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كلػػػػػػو دكر ميػػػػػػـ فػػػػػػي دفػػػػػػً  جمػػػػػػى التنميػػػػػػى االقتصػػػػػػاديى بػػػػػػام  ف  ػػػػػػف المنتجػػػػػػات كالخػػػػػػدماتة               
 ( ِّةص: ََِْ) زيزةة كتزكيد الجميكر بالمعمكمات  ف الميتجدات في المجاالت كافى.

 كيضيؼ )محمد( دة كظائؼ ل   ـ كىي:
 : الكظي إل امخباريإل -ُ
إف الخبػػػر ىػػػك العمػػػكد الفاػػػرم فػػػي الخدمػػػى ام  ميػػػىة كلاػػػد أصػػػب  البةػػػث  ػػػف احخبػػػارة    

كالتااطيػػاة كاليػػبؽ إلييػػا كنشػػرىا جػػكىر صػػنا ى ام ػػ ـ المعاصػػرةة كالنظػػرة البيػػيطى لكاقعنػػا 
العػػالمي المعاصػػر تؤكػػد أف الخبػػر اليػػـك أيػػاس المعرفػػىة كمػػف غيػػر احخبػػار ال نيػػتطيً أف 

 ةكلنا في  المنا المعاصر.  نفيـ ما يجرم

 كظي إل ال نميإل:   -ِ
لاد أصػبةت كظيفػى الشػرح كالتفيػير كامقنػاع كةشػد الجميػكر ىػي تعبيػر  ػف دكر كيػاىؿ    

ام  ـ في التنميى كمفيػكـ التنميػى الشػاممى  نػدم ىػك زيػادة مةيكيػى فػي امنتػاج كالخػدمات 
ميتخدمى احياليب العمميػى الةديثػى فػي شاممى كمتكاممى مرتبطى بةركى المجتمً تأثيرا كتأثراة 

 التكنكلكجيا كالتنظيـ كامدارة. 

 الكظي إل ال ربكيإل:  -8
لاػػد أصػػبةنا اليػػكـ أمػػاـ ةاياػػى ىامػػىة ىػػي أف كيػػاىؿ ام ػػ ـ تاػػكـ بػػدكر تعميمػػي مباشػػرة              

لمذيف تركػكا  أما الدكر التربكم الرىييي كالميتمر لكياىؿ ام  ـ فيتمثؿ في أنيا تمثؿ جامعى
 ماا د الدرايىة كأف التعميـ فييا ميتمر مدل ةياتيـ. 

كلاػػد أصػػب  رجػػؿ ام ػػ ـ فػػي المجتمػػً ياػػكـ بػػدكر المعمػػـ فػػي المدريػػىة كالكظيفػػى التربكيػػى    
 لكياىؿ ام  ـ تتمثؿ بالمعن  الشامؿ لمفيـك التربيى. 

 كظي إل الشكرل أك كظي إل الديمقراطيإل:  -1
 ػػ ـ منػػابر لمنػػاس؛ لاػػادة الػػرأم الصػػدارة كاالفتتاةيػػاتة كلماػػراء البريػػد أصػػبةت كيػػاىؿ ام   

 كالشكاكلة كمطالب الميتمعيف كالمشاىديفة كما شابو ذلؾ. 

 ككمما تكيعت الكياىؿ في ىذا الدكر تادـ المجتمًة ككمما ضيات تدىكر المجتمً.

 الكظي إل ال رفيييإل:  -1
تػػػاعة ككانػػػت أمثمتيػػػا الشػػػاىعى الطراىػػػؼ كالنػػػكادرة    كانػػػت ىػػػذه الكظيفػػػى تيػػػم  التيػػػميى كامم   

ثـ أصبةت الف في  صر التميفزيكف الممكفة ك صر كياىؿ ام ػ ـ التػي تعتمػد فػي بااىيػا 
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 مػػ  ام  نػػات ةجػػر الزاكيػػى فػػي كثيػػر مػػف الكيػػاىؿة كاليػػعي اليػػتغ ؿ ىػػذه الكظيفػػى فػػي 
اد اتيػً نطػاؽ ىػذه الكظيفػى كأضػف  تةايؽ احىداؼ التي ييع  خبراء ام  ـ إل  تةايايا ل

 ظمو  م  كثير مف الكظاىؼ احخرل. 

 الكظي إل ال  كيقيإل أك كظي إل ام  نات: -1
لـ يعد خافيان اليكـ أىميى ىذه الكظيفى لمباىً كالمنتف كىـ أطػراؼ اليػكؽة كقػد تعػكد الاػارئ    

ف كبػػػػػدكنيا تصػػػػػب  كالميػػػػػتمً كالمشػػػػػاىد  مػػػػػ  ام  نػػػػػات فػػػػػي الصػػػػػةيفى كالراديػػػػػك كالتميفزيػػػػػك 
 مناكصى.

كفػي الةػرب العالميػى الثانيػػى كانػت الةككمػى احمريكيػى تريػػؿ إلػ  جيكشػيا طبعػات خاصػػى    
 مف أىـ المج ت بدكف إ  ناتة كلكف الجنكد طالبكا بأف تصدر الطبعات بإ  ناتيا.

لؾ كيػػرل بعػػض  ممػػاء ام ػػ ـ أف ام  نػػات ىػػي أخبػػار كلكنيػػا أخبػػار يػػعيدةة كأنيػػا بػػذ   
 تةفظ التكازف في الصةيفى التي تنشر أخبار الفيضانات كاالغتياالت كالزالزؿ كما شابو ذلؾ. 

 كظي إل الخدمات العامإل:  -1
كتتمثػؿ فػػي النشػػرات الجكيػػى كأةػػكاؿ الطاػػسة كفػػي نشػػر مكاقيػػت الصػػ ة أك إذا ػػى الذافة    

الصػػػغيرة التػػػي ال يمكػػػف كفػػػي االيتشػػػارات الاانكنيػػػى كالطبيػػػىة كالتعػػػارؼ كفػػػي مىػػػات احشػػػياء 
ةصرىا كتدخؿ في نطاؽ الخدمات التي تادـ لجميكر كياىؿ ام  ـة ةت  يمكف الاكؿ بػأف 
كيػػاىؿ ام ػػ ـ المعاصػػرة أصػػبةت جيػػاز   قػػات  امػػى لكػػؿ قػػارئ أك ميػػتمً أك مشػػاىد. 

 (َِ-ُٔةص:ََِٗ)
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 المبحث الثالث                    

 ام  ـ المقاكـ
 

 عريؼ ام  ـ المقاـك ل إل كاصط حا  0.8.0

 أىميإل ام  ـ المقاكـ 0.8.0

 ام  ـ المقاكـ ) الشكؿ كا ثر( 0.8.8

 إنجازات ام  ـ المقاكـ 0.8.1

 صعكبات  كاجو ام  ـ المقاكـ 0.8.1

 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

0.8.0 :  -ام  ـ المقاـك
0.8.0.0 :  م يـك ام  ـ المقاـك

 (.ََِٖ  ـ تةكلت إل  ي ح في الةرب )ترايككتةياكؿ) ترايككت( إف كياىؿ ام 

فينػػػاؾ إ ػػػ ـ ماػػػاـك كىػػػك أةػػػد أذرع المااكمػػػى فػػػي أم مكػػػاف فالمااكمػػػى ال ياتصػػػر دكرىػػػا  مػػػ   
البندقيػػػىة كالعمميػػػات الجياديػػػى  مػػػ  مختمػػػؼ أنكا يػػػاة فالكممػػػى أيضػػػا كيػػػيمى مػػػف كيػػػاىؿ الجيػػػاد 

 ىة أك مرىيػػىة ك ميػػو فػػام  ـ الماػػاـك ىػػك كالمااكمػػىة يػػكاء كانػػت ىػػذه الكممػػى ماػػركءةة أك ميػػمك 
ام  ـ الذم يةكؿ الكممى كالصكرة كالصكت إل  أداة تخدـ المااكمى بشايا العيػكرم بةيػث ياػـك 
           ماػػػػاـ التعبىػػػػى كالتةشػػػػيدة كالػػػػد ـ لممااكمػػػػى ةتػػػػ  يخمػػػػؽ رأم  ػػػػاـ ميػػػػاند ليػػػػا كةػػػػامي حىػػػػدافيا.

 ةماابمى(ََُِ)الصكاؼة 
العػاـ  التضػييؽاليمطى الةككميى كامداريى تيع  كبشػكؿ ركتينػي لمكصػكؿ إلػ   إف ككتؿ()كياكؿ 

أصكات المةركميف تناضؿ ك تكاف  مف أجؿ التركيز ام  مي  أف م  كياىؿ ام  ـ ة ككذلؾ 
  -فػػي مثػػؿ ىػػذه الطػػرؽ ةلجمػػب انتبػػاه نةػػك مػػأزقيـ مػػف خػػ ؿ النجػػاح  مػػ  احقػػؿ بشػػكؿ ممةػػكظ

ف تصب  أكثر تأثيرا كدلؾ ا تمػادا  مػ  طػرؽ ديماراطيػى أك مػف خػ ؿ يمكف لمصنا ات الثاافيى أ
 (ْةص:ََِْ)ككتؿة. كالةرب ام  ميىدا ميف أيايييف مدارة المعمكماتة الد ايى 

 إ  ـ المااكمى طبؽ كؿ المفاىيـ كاحيس العمميى الةديثى التي تؤدم إل  كيرل )قصير(  أف   
منطمػؽ  ا ػات ثابتػى غيػر قابمػى لمنػزاع أك لمجػدؿة كذلػؾ مػفايػتاطاب كتجميػً الػرأم العػاـ  مػ  قن

ممتزمػػان بمبػػادئ  التػػزاـ الدقػػى فػػي فيػػـ النػػاس كمشػػا رىـ كاتجاىػػاتيـ المبنيػػى  مػػ  معتاػػدات يػػاباىة
الجما ػػى التػػي تشػػكؿ  أخ قيػػى تاػػـك  مػػ  إ ػػ ـ الةاياػػىة كال شػػيء غيػػر الةاياػػى فػػي تعاطيػػو مػػً

 (ََِٕقصيرة) الرأم العاـ.

0.8.0.0 :   عريؼ ام  ـ المقاـك
ف تباينػت بعػض التفايػير لػو ةيػب     ال كجكد الخت ؼ جكىرم فػي تعريػؼ ام ػ ـ الماػاكـ؛ كا 

خصكصػيى كػؿ ةالػىة غيػر أف جميػً ىػذه التفايػير تصػبي فػي نيايػى المطػاؼ فػي بكتاػى التعريػؼ 
 الشمكلي لممعن .

يػا كيتابعيػا فيمػا بعػدة كىػك ام ػ ـ فياكؿ )الصكاؼ(: ىك ام  ـ الذم ييػبؽ المعركػىة كيرافا   
الػػذم يعمػػؿ  مػػ  تةطػػيـ الػػركح المعنكيػػى لمعػػدكة بكػػؿ مػػا لديػػو مػػف كيػػاىؿ متعػػددةة يكظفيػػا بشػػكؿ 
يػػػؤدم إلػػػ  ىػػػدـ معنكيػػػات العػػػدكة كفػػػؽ خطػػػى معػػػدة بشػػػكؿ  ممػػػية كمػػػدركسة تكظػػػؼ فييػػػا كػػػؿ 

النفيػي لمعػدكة كيخمػؽ احدكات ام  ميى تكظيفػا مةيػكبا كدقياػا. كىػك إ ػ ـ يمعػب  مػ  العامػؿ 
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ةالى مف الامؽ كاالضطراب في الجبيى الداخميى لوة ككذلؾ لك تمكف مػف أةػداث نفػس التػأثير فػي 
 (ََِٖجبيى الاتاؿة ك م  نفييات الجنكد  م  أرض المعركى. ) الصكاؼة 

يػػيان )مػػٌرة ( ام ػػ ـ الػػذم يةمػػؿ مشػػركع المااكمػػى كىكيتيػػاة كيتبنػػ  المااكمػػى نيجػػان أيا كيعٌرفػػو   
كقضػػيى داىمػػػىة كلييػػػػت مكيميػػػػى أك  نيػػىة أم فػػي كقػػت احةػػداث فاػػطة كيتةمػػؿ النتػػاىف المترتبػػى 

 ة ماابمى(ََُِ م  ذلؾ. )
كياػػػكؿ )ةمػػػاد( ام ػػػ ـ الماػػػاـك ىػػػك ام ػػػ ـ الػػػذم يػػػدافً  ػػػف قضػػػايا احمػػػىة كالػػػذم يتميػػػؾ    

خ ليػػا التنػػازؿ  ػػف ىػػذه الةاػػكؽ.            بالثكابػػت اميػػ مياى كالكطنياػػى دكف د ػػـ أم مفاكضػػات يػػتـ مػػف 
 (  ََِٖ)ةمادة 

أف ام  ـ المااكـ ىك ام  ـ الذم يعٌرؼ الشعكب دكر المااكمى الميدانيى في  كيرل الباحث   
ة كياؼ يدا منيعا ضد ام  ـ المعادم بةيث يصنً ك يان مااكمان لدل المدنييف مكاجيى االةت ؿ

 لييايي كالصةي يكاء خ ؿ الةرب أك في غيرىا. م  الصعيد االجتما ي كا

0.8.0.8 :  أىميإل ام  ـ المقاـك
مػػػف الضػػػركرم أف يكػػػكف ىنػػػاؾ إ ػػػ ـ ماػػػاكـ ييػػػػير جنبػػػا إلػػػ  جنػػػب مػػػً البندقيػػػى كاليػػػػ حة                

حنو بات مف الميمامات أف ام  ـ ي ح قد ييبؽ المعركىة كقػد يكػكف ىػك اليػ ح الكةيػد فييػاة 
ر مف المجتمعات ىزمت مف خ ؿ ام  ـة كدكف أف تطمؽ  مييا قذيفى كاةػدةة كمعركػى بػ  فكثي

 ةماابمى(ََُِإ  ـ معركى خايرة. ) الصكاؼة 

 أف كجػػكد ام ػػ ـ الماػػاـك يفتػػرض أف تكػػكف ىنػػاؾ قضػػيىة كيةتمػؿ كجػػكدكيػرل )مشمكشػػي(    
كييتميـ  ةكر ةكليا ىذا ام  ـالاضيى أف تككف ىناؾ ظركؼ يياييى أك قتاليى أك نضاليىة يتم

اجتما يػػىة ال  ركةػػان تةركػػو مػػف مضػػمكنيا كتفا  تيػػا كىكػػذا يصػػب  ام ػػ ـ الماػػاكـ كليػػد ةالػػى
ييػػػتكجبو مػػػف تشػػػاكر  يمكػػػف تأطيرىػػػا فػػػي إطػػػار الفعػػػؿ الفػػػردم أك النز ػػػى الشخصػػػيىة بػػػدليؿ مػػػا

 (ََِٖ)مشمكشي ة كتخطيط قبؿ كضً المريمى المكجيى بشكميا النياىي. 

كبما أف ام  ـ المااكـ ييعد أداة أياييى لصػد  العػدكاف؛ فأىميتػو تنبػً مػف ككنػو كيػيمى تعريػؼ    
 بمشركع المااكمى كأىدافياة كالدفاع  نياة كالتعريؼ ببرامجيا.
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 كمف أىمي و أيضا: 
بػػػراز إنجػػازات المااكمػػػى كتأثيراتيػػا  مػػػ  اح ػػػداء.)مرةة  -ُ ة ََُِكشػػؼ ناػػػاط ضػػعؼ العػػػدك كا 
 بمى(ماا
)جاىػػدكا المشػػركيف بػػأمكالكـ  - ميػػو الصػػ ة كاليػػ ـ -إةػػدل أىػػـ أدكات المعركػػى؛ لػػذا ياػػكؿ  -ِ

 (ََِٖكأنفيكـ كألينتكـ "أخرجو أبك داكد كأةمد كالنياىي". )الركاشدمة
نظران إل  ةالى االنبطاح الييايي كام  مػي التػي يشػيدىا العالمػاف العربػي كاميػ مي ىػذا  -ّ 

اكـ كفيؿ بانتشػاؿ احمػى مػف ةالػى االيتيػ ـ كالخنػكع ليشػةذ اليمػـ كيةشػد الطاقػاتة ام  ـ الما
مكانيػػى تةايػػؽ انتصػػارات كىػػك مػػا  كيكضػػ  دكر المااكمػػى مػػً امرادة فػػي تةايػػؽ مصػػال  احمػػى كا 

 (ََِٖيعزز الثاى بالنفس. )الصكاؼة 
مػػػا ية كاال تاػػػاالت مااكمػػػى التيكيػػػد  مػػػ  جميػػػً الميػػػتكيات: الثاػػػافي منيػػػا كالصػػػةي كاالجت -ْ

كاالغتيػػػػػػاالتة كاغتصػػػػػػاب احراضػػػػػػي كبنػػػػػػاء الميػػػػػػتكطناتة ككػػػػػػذلؾ تغييػػػػػػر الثاافػػػػػػى الفميػػػػػػطينيى.              
 ة ماابمى(ََُِ)ةمادة 

أف أىميى ام  ـ المااكـ تكمف في أنػو يكػكف ةاضػرا قبػؿ الةػرب كأثنػاء الةػرب  كيرل الباحث   
اـ كتك يتػو ضػد العػدكاف كأةيانػا ياػكد المعركػى كيكػكف كبعد الةرب كيشارؾ فييا بتجييش الرأم الع

 الي ح الكةيد في المعركى.

 : ص ات ام  ـ المقاـك 0.8.0
لإل  ـ المااـك صفات كثيرةة تميزه ككنو يةمؿ ريالى مختمفى في الشكؿ كالمضمكف  ف باقي    

 ضركب ام  ـ:
جيػػػى االةتكػػػارات ام  ميػػػى الكبػػػرل فياػػػكؿ )الصػػػكاؼ( إ ػػػ ـه ياػػػكـ بػػػو أنػػػاسه  ػػػاديكف فػػػي مكا   

 ة ماابمى(ََُِ)الصكاؼة  المنةازة لدكؿ ايتعماريى ضد الدكؿ الميتضعفى

كياكؿ ) مكش( ال تنتظركا أف تيشترل لنا كييمى إ  ميى كي نمارس ام  ـ المااكـة بؿ  مينا    
ىرة كالدبابػػى كالامػػػر أف نخمػػؽ مثػػؿ ىػػذه الكيػػػيمى بأيػػدينا كتػػذكركا لػػػيس مطمكبػػان منػػا أف نصػػػنً الطػػا

الصنا ي كي ننتصرة بؿ أف نتعمـ كيؼ نياط الطاىرة كندمر الدبابى كنةاصر الامػر الصػنا ية 
 ( ََِٓىشاـ ة) بالكثير مف امبداع الشعبية كالكثير مف التضةيات.
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0.8.8 :  كظائؼ ام  ـ المقاـك
 ىناؾ الكثير مف الكظائؼ ل   ـ المقاـك منيا:

 المااكمػػى كتيػػار  ايػػدم كميػػدانية كمكاقفيػػا مػػف احةػػداث كاحمػػكر بشػػكؿام ػػ ف  ػػف رأم  .ُ
   منفصؿ.

ظيػػار صػػكرتيا النضػػاليى ك الػػرد  .ِ التعريػػؼ بػػآراء المااكمػػى كمبادىيػػا كمكاقفيػػا كتفعيػػؿ أ ماليػػا كا 
 مػػػ  مكاقػػػؼ العػػػدك كدةػػػض  راىػػػو كمكاجيتػػػو إ  ميػػػان كيػػػ ح نفيػػػي كشػػػف الةػػػرب النفيػػػيى 

  ةيػث الكيػاىؿ )التكامػؿ بينيػا(.  ه الشعبيى )الد ايى المضادة( مفالمركزة  م  العدك كقكا د
 (ََِٕ)ك سة 

 خمػؽ ةالػى منافيػى مينيػى إ  ميػى تجعػؿ ام ػ ـ الخػر مجبػران  مػ  التعػاطي مػً مكضػكع .ّ
   المااكمىة مف باب التنافس الميني.

كمااكمى  عزاىـةرفً معنكيات الجيى الداخميىة كاميياـ  في تةصينيا ضد ييايات التثبيط لم .ْ
 (ََِٕ)قصيرة   .مةاكالت زرع الفتف الداخميى

 الةفاظ  م  الجبيى الداخميى كتمايكيا. .ٓ
 ةشد الطاقات كاممكانيات لمياندة المااكمى. .ٔ
 إ ادة تشكيؿ الرأم العاـ  بر زرع ثاافى المااكمى. .ٕ
 التصدم لإلشا ات كالد ايى اليكداء كالةرب النفييى. .ٖ
 لعدك النفييى كالداخميى كتةطيـ معنكياتو بشكؿ  ممي كمدركس .العمؿ  م  اختراؽ جبيى ا .ٗ

العمػؿ  مػػ  إيجػػاد   قػػى قكيػػى كيػػميمى مػً الجميػػكر الػػداخمية مػػف خػػ ؿ الصػػدؽ كتاػػديـ  .َُ
 المعمكمات كالةااىؽ في الكقت المنايب كبالادر المنايبة بةيث ال تفريط كال إفراط.

 خدمى ليا. خمؽ رأم  اـ خارجي مياند لممااكمى كةشد الطاقات .ُُ
تةييػػػػد غيػػػػر الماتنعػػػػيف بالمااكمػػػػى ؛ بػػػػدال مػػػػف أف يتةكلػػػػكا إلػػػػ  أدكات معاديػػػػى لممااكمػػػػى.  .ُِ

 ةماابمى(ََُِ)الصكاؼ:

0.8.1 :  إنجازات ام  ـ المقاـك
 مما  قدـ نخمص إلى   جيؿ  م مإل مف الحقائؽ ىي:

بػػػي المنةػػػازة كيامػػػب إ ػػػ ـ المااكمػػػى ايػػػتطاع أف يختػػػرؽ ام ػػػ ـ اميػػػراىيمي كام ػػػ ـ الغر  أكالن:
 المفاىيـ التي كانت ياىدة  ف الشخصيى العربيى )يمبيى( كالشخصيى اميراىيميى )إيجابيى(.

اميػػراىيمية كطبيعػػى ىػػػذا  –صػػة  الفيػػـ اليػػاىد  نػػد العػػالـ  ػػف ةركػػى الصػػراع  العربػػي  ثانيػػان:
 الصراع كأبعاده الةضاريى كامنيانيى.
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اليػػػاىدة ةػػػكؿ ماكلػػػى أف العػػػرب معتػػػدكفة كأف إيػػػراىيؿ ىػػػي بػػػدؿ أيضػػػان فػػػي المفػػػاىيـ التػػػي  ثالثػػػا:
المعتػػدل  مييػػاة كريػػخ قنا ػػات جديػػدة  نػػد رأم  ػػاـ  ػػالمي كايػػً مػػف أف إيػػراىيؿ  دكانيػػى ذات 

 نز ى إجراميى.
إ  ـ المااكمى أياط ماكلى أف الجندم اميراىيمي ىػك رجػؿ "يػكبرماف" ال ياػاـك كال يكاجػوة  رابعان:

 ضعيؼ كميزكـ نفييانة كمتخمؼ  اميان. كأف امنياف العربي
 ريخ في أذىاف الرأم العاـ العالمي أف ايتمرار االةت ؿ اميراىيمي ميتةيؿ.  خام ان:
كلػػيس  خػػران إ ػػ ـ المااكمػػى يػػف منيجػػان جديػػدان فػػي ايػػتعماؿ كيػػاىؿ ام ػػ ـ فػػي خدمػػى   اد ػػان:

 الةرب كاليمـ معان.
يى خػػ ؿ فتػػرة قصػػيرة مػػف الػػزمف أف يشػػكؿ نمكذجػػان ةيػػان لاػػد ايػػتطاع إ ػػ ـ المااكمػػى اميػػ م   

نك يػػػػان فػػػػي الرؤيػػػػى  لكيفيػػػػى خػػػػكض المعركػػػػى ام  ميػػػػى مػػػػً االةػػػػت ؿ اميػػػػراىيمية كأضػػػػاؼ ثاػػػػ  ن
 ةماابمى(ََُِام  ميى العربيى لميتابؿ الصراع ام  مي مً إيراىيؿ. )مشمكشية

 :الصعكبات ال ي   كاجو ام  ـ المقاـك 0.8.1

فجر التاريخ كالمةتؿ يةاكؿ أف يكتـ احصكاتة كيكمػـ احفػكاهة كياتػؿ ىنػاة كيعربػد ىنػاؾة  منذ   
فتارة يةارب العاكؿة كتارة يغيمياة ككمما ينةت لو فرصى في التأثير  م  الرأم العاـ كاف يباقان 

بػػي ليػػاة فالكيػػاف الصػػييكني ايػػتطاع فػػي الةابػػى الماضػػيى التػػأثير  مػػ  رأم الشػػارع الغربػػي كالعر 
أةيانان بإد اء المظمكميى كاخت ؽ أكاذيب  ف المةرقىة كايتعطاؼ الشعكب لمعػيش  مػ  احكىػاـ 
كالتضػميؿة كمػف يتعػرض لممةرقػى بػأم يػكء مػف قريػب أك بعيػد كػاف يػزج بػو فػي اليػجفة أك يػػتيـ 

 بأنو معادو لمياميى إف لـ ياتؿ كيشرد. 

 :ال ضميؿ ام  مي 0.8.1.0
أب االةت ؿ الصييكني كا   مو  م  مماريى التضميؿ ام  مي  م  منذ اةت ؿ فميطيف د   

الشػػػعب الفميػػػطيني كالمجتمػػػً الصػػػييكني  ػػػف طريػػػؽ تشػػػكيو صػػػكرة ام ػػػ ـ الفميػػػطيني؛ بتيمػػػى 
امرىػػػػػاب كالتةػػػػػريض  مػػػػػ  الكراىيػػػػػىة كتصػػػػػكير الماػػػػػاكميف كالمجاىػػػػػديف بامرىػػػػػابييف كالمخػػػػػربيف 

)فػػػي االنتفاضػػػى احكلػػػ (  مػػػف خػػػ ؿ تركيػػػز جميػػػً  ككػػػاف ذلػػػؾ كاضػػػةا كالخػػػارجيف  مػػػ  الاػػػانكف
كيػػػاىؿ كأدكات ام ػػػ ـ الصػػػييكنية )الكيػػػاىؿ اليػػػمعيى البصػػػريى كػػػالراديك كالتمفزيػػػكفة كالكيػػػاىؿ 

كالصػػةؼ كالمجػػ تة أك الكتػػب ك النشػػراتة إضػػافى لممنشػػكرات كام  نػػات  الماػػركءة كالمكتكبػػى
ي  امػىة كضػد الػد كة كالمااكمػى فػي فميػطيف اليادفى(  م  الةرب النفييى ضد الشػعب الفميػطين

خاصىة ثـ تعمات كازدادت بشكؿ كبير )في االنتفاضػى الثانيػى ( ةيػث كضػً ام ػ ـ الصػييكني 
جػػػػػػػػػػػػػػػؿ اىتمامػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػي إجيػػػػػػػػػػػػػػػاض المااكمػػػػػػػػػػػػػػػىة بمختمػػػػػػػػػػػػػػػؼ احيػػػػػػػػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػػػػػػػػي بةكزتػػػػػػػػػػػػػػػوة                                  
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ثػػارة ك التػي منيػػا: )الد ايػػىة كالتضػػميؿ ام  مػػية ك  امشا ىةكغيػيؿ الػػدماغة كافتعػػاؿ احزمػػاتة كا 
  (ّةص:ََِٓالر بة كالفكض ة كامقناع الطك ية كغيرىا(. ) باسة

كلػػذلؾ تيػػٌخر الةركػػى الصػػييكنيى  لػػى إ  ميػػى ضػػخمى  مػػ  ميػػتكل العػػالـ كفميػػطيفة ةيػػث    
لػؾ  ػف طريػؽ تييطر  م  مةطات امذا ى كالتمفزيكف في بعض بػ د العػالـ الغربػي كأمريكػاة كذ

يػػيطرة رؤكس احمػػكاؿ  مػػ  ييايػػتياة ثػػـ تكجييػػا إلػػ  الكجيػػى التػػي تخػػدـ مصػػمةى إيػػراىيؿ.) بد 
 (ٕٔةص:ُٕٗٗاهللة

 الحرب الن  يإل: 0.8.1.0
تعرؼ بأنيا االيتخداـ المخطط لمد ايى كما ينتمي إلييا مف إجراءات مكجيى  الحرب الن  يإل:   

دياى بيدؼ التأثير  م   كاطؼ كأفكار كيمكؾ شعكب إل  الدكؿ المعاديى أك المةايدة أك الص
 (ٔٓةص:ُٖٗٗىذه الدكؿ بما يةاؽ لمدكلى المكجيى أىدافيا. )إيما يؿة

 أ اليب الحرب الن  يإل الصييكنيإل، أىدافيا كخطكر يا:
 يعرؼ )ىاركلد الزكيؿ ( الد ايى بشكؿ  اـ  م  أنيا: أكالن: الد ايإل:

ياكـ بيا احفراد أك الجما ات  مدنا  م  أياس أنيا يػتؤثر فػي تعبير  ف الراء أك احفعاؿ التي 
 راء أك أفعػػػاؿ  خػػػريف أك جما ػػػات أخػػػرل لتةايػػػؽ أىػػػداؼ مةػػػددة ميػػػبانا  بػػػر مراكغػػػات نفيػػػيى. 

 (َُٗةص:ُٕٗٗ)مةفكظة

كتعرفيا)طمعت( بشكؿ  اـ بأنيا  مميى ميتمرة يتبً فييا أياليب فنيى  مميى إقنا يىة أك اةتياليى 
ة بغػػػػرض التػػػػأثير  مػػػػ  المككنػػػػات النفيػػػػيى لمجيػػػػى الميػػػػتابمى ال شػػػػعكرينا             أك أك قيريػػػػى

شػػػػػػعكرينا فتضػػػػػػعيا تةػػػػػػت رقابتيػػػػػػاة كتيػػػػػػيطر كتضػػػػػػغط  مييػػػػػػا أك تجبرىػػػػػػا  مػػػػػػ  إتبػػػػػػاع اليػػػػػػمكؾ 
 (َُِةص:ُٖٗٗالميتيدؼ.)ةجابة

ماىير كالييطرة كيعتبر )دكب ( الد ايى الصييكنيى بأنيا تعني: مةاكلى التأثير في احفراد كالج   
 مػػػػػ  يػػػػػمككيـة حغػػػػػراض مشػػػػػككؾ فييػػػػػاة كذلػػػػػؾ فػػػػػي زمػػػػػاف معػػػػػيفة كىػػػػػدؼ مريكـ.)ةيػػػػػكنىة 

 (ٓةص:ََُِ

كما قاؿ قاىد ألماني: إننا نيتيمؾ الكثير مف الانابؿ لندمر بيا مدفعا كاةدا في يد جندم أليس    
المػدفً  احرخص مف ذلؾ أف تكجد كيػيمى تيػبب اضػطراب احصػابً التػي تضػغط  مػ  زنػاد ذلػؾ

 (ُِِ:صُْٖٗفي يد الجندم.)ةمزةة
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 ثانيان: امشا إل:
امشػػا ى فػػي الةػػرب النفيػػيى الصػػييكنيى: يعرفيػػا )ربيػػر( بشػػكؿ  ػػاـ بأنيػػا: تاريػػر غػػامض أك    

غيػػر دقيػػؽ أك قصػػى أك كصػػؼ يػػتـ تناقمػػو بػػيف أفػػراد المجتمػػً  ػػف طريػػؽ الكممػػى المنطكقػػى غالبنػػا. 
 ( ُّٔةص: ُٕٗٗ) بد اهللة 

التركيف لخبر مختمؽ ال أيػاس لػو مػف الكاقػًة أك تعمػد المبالغػى أك التيكيػؿ أك التشػكيو فػي  أك   
يػػػرد خبػػػر فيػػػو جانػػػب ضػػػىيؿ مػػػف الةاياػػػى أك إضػػػافى معمكمػػػى كاذبػػػى أك مشػػػكىى لخبػػػر معظمػػػػو 

 (  ُْْة ص ُِٖٗصةي . )التيامية 

اخت ؽ احكاذيػػب كتػػارة كلاػػد ركج االةػػت ؿ الكثيػػر مػػف امشػػا ات ةػػكؿ ام ػػ ـ الماػػاكـ تػػارة بػػ   
 ةماابمى(ََُِكأخرل ببث الر ب في نفكس المكاطنيف.)زقكتة

 ثالثا: الحصار: 
كممى الةصار لـ تكف جديدة في قامكس الشعب الفميػطيني ةكػكف االةػت ؿ لػـ يػدع شػيء فػي    

ةيػػاة الفميػػطيني إال كمنػػً دخكلػػو ةتػػ  ةميػػب احطفػػاؿ؛ بةجػػى امرىػػابة كلعػػؿ إطػػ ؽ فضػػػاىيى 
صػػ  كػػاف متزامنػػا مػػً الةصػػار المفػػركض  مػػ  قطػػاع غػػزةة احمػػر الػػذم ألاػػ  بظ لػػو  مػػ  احق

إمكانيى تطكر الفضاىيى مػف الناةيػى التانيػى كمػف الناةيػى المينيػى كالتػدريبة فكػاف الةصػار مطباػان 
  م  جميً مناةي الةياة.

كالبشػريى إال أف الصػكرة كمً ىذا أثبت الااىمكف  م  ام  ـة أنو رغـ قمى اممكانيات الماديػى    
الةاياػػى لممعانػػاة بػػدأت تةفػػر فػػي أذىػػاف المشػػاىديف  بػػر الفضػػاىيى فػػي أصػػااع المعمػػكرة. )ةمػػادة     

 ة ماابمى( ََُِ

 رابعا:اميقاؼ  ف العمؿ:
بعد المةػاكالت الكثيػرة كالفاشػمى التػي اتبعيػا االةػت ؿ ضػد ام ػ ـ الماػاكـ بػدأ خطػكات  مميػى    

أكليػا الضػػغط  مػ  اليػػمطى الفميػطينيى اليػػاباى مياػاؼ بػػث الانػاة حكثػػر مػػف   مػ  احرضة فكػػاف
مػػرة بةجػػى التةػػريضة كتػػـ ا تاػػاؿ مرايػػمييا أكثػػر مػػف مػػرة كأخيػػرا تػػـ إغػػ ؽ ماػػر الفضػػاىيى فػػي 

 ةماابمى( ََُِ. )زقكتة ََِٕ -ٔ-ُٖالضفى الغربيى في تاريخ

يكني في الككنجرس احمريكي ك الخزانػى كلـ يكتؼ االةت ؿ  بذلؾ فااـ بتةريض المكبي الصي   
احمريكيى  م  ا تبار الاناة منظمى إرىابيى كتجميػد أرصػدتيا كمعاقبػى  احقمػار المشػغمى ليػا ماليػا  
ثػػػػػـ كػػػػػاف قػػػػػرار الكػػػػػكنجرس احمريكػػػػػي با تبػػػػػار فضػػػػػاىيى احقصػػػػػ  منظمػػػػػى إرىابيػػػػػى. ) فضػػػػػاىيى 
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يػػػكات صػػػػكت مادمػػػى ل ََِْ( ككػػػاف إياػػػػاؼ قنػػػاة المنػػػار فػػػػي ََِٖاحقصػػػ ة اصػػػؼ الانػػػػاة كا 
 (ََِٕالمااكمى في لبناف. )قصيرة

 خام ان:القصؼ كاالغ ياؿ:
 ندما يػرل النػاظر لةػاؿ ام ػ ـ الفميػطيني كيػؼ يناػؿ بالصػكت كالصػكرة احلػـ كالمعانػاةة يػدرؾ 
أف كراء ىذا العمؿ ثمنان ييدفً إما بالدماء أك الاصؼ أك التشػريد ةكقصػى الاصػؼ لػـ تكػف جديػدة 

اء المكر بالاتؿ بعػد أف فشػؿ الخػداعة فةػاكؿ االةػت ؿ أف يجتػث ىػذه الفكػرة مػف أصػكلياة فماد ج
بعػد أف فاػد اليػيطرة  مػ  ام ػػ ـ الفميػطينية فاتخػذ قػرارا ضػػد الصػةافى كةريػى ام ػ ـ باصػػؼ 

  ةماابمى(ََُِمار إذا ى صكت احقص . )ةمادة

ؿ لػػػيس  نػػػده خطػػػكط ةمػػػراء كال ككػػػاف قصػػػؼ امذا ػػػى   مػػػى تةػػػكؿ فاػػػد بػػػرىف أف االةػػػت    
مةرمات ةت  الصةافى كانت في مرم  النيرافة احمر الذم جعػؿ العػامميف فػي امذا ػى يأخػذكف 

 ةماابمى( ََُِاةتياطات أكثر أمنانة كبداىؿ لمتعامؿ مً احزمات )زقكتة
ى اقبأصةاب قدرةة ك م  ايتعداد تاـ لمةفاظ  م  العيف ياىرة لمر  ام  مييفيفترض أف ك  

ة كىك يعني أيضا أف يتـ إ داد الصةفييف المااكميف في الميداف كالجيش العيكرمنشاطات 
لمكاجيى ةجف احصكات الاكيى في الةككمى  كالذيف تاً  م   اتايـ الميؤكليى  ف كؿ الارارات 

 (ْةص:ََِٓ)ثكيكة فريدمافة اميتراتيجيى كالتكتيكيى في ةالى الةرب.

ضً نصب  ينيو أىميى ام  ـ المضػاد التػي تاػكـ بػو قػكل المااكمػى كيؤكد قصير أف االةت ؿ ي
 (ََِٕلفض  ممارياتو فتارة يمجأ لإلغ ؽ كأخرل بالاصؼ)قصيرة

كبػػػدأت الػػػداىرة  مػػػ  فضػػػاىيى احقصػػػ  فػػػي قطػػػاع غػػػزةة ككػػػاف أكؿ ايػػػتيداؼ حطاػػػـ فضػػػاىيى    
ف  مػػػ  مػػػرأل فكػػػا ََِٕ-ٕ-ٓاحقصػػػ  بايػػػتيداؼ مصػػػكر الفضػػػاىيى  مػػػاد غػػػانـ فػػػي تػػػاريخ 

كميمً العػالـ ياتػؿ بػدـ بػارد باللػى الةربيػى الصػييكنيى ك نػدما تػـ يػؤاؿ المةمػؿ الصػييكني  مػ  
الانػػػاة العاشػػػرة  ػػػف يػػػبب االيػػػتيداؼ قػػػاؿ "إف فضػػػاىيى احقصػػػ  منظمػػػى إرىابيػػػى كالعػػػاممكف فييػػػا 

 (ََِٕمااتمكف" ) الاناة العاشرة اميراىيميى:

ؼ بث الانػاة  مػ  امنترنػتة كا تبارىػا منظمػى إرىابيػىة ايػتيدفت بعد المةاكالت المتكررة مياا   
قناة احقص  التي كانػت   مػى فارقػى فػي ام ػ ـ الفميػطيني الماػاكـة كالتػي أخػذت  مػ   اتايػا 
الػػدفاع  ػػف ةاػػكؽ الشػػعب المةاصػػرة بعػػد أف كػػاف ام ػػ ـ الريػػمي قػػد ةػػاد  ػػف الطريػػؽ التػػي 

ي الكثيػػػر مػػػف المةطػػػات التاريخيػػػى فػػػي ةيػػػاة الشػػػعب ريػػػمت لػػػوة كػػػاف لانػػػاة احقصػػػ  بصػػػمات فػػػ
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يػػنكاتة كالةػػرب التػػي  ْالفميػػطينية ككػػاف مػػف أبرزىػػا الةصػػار المفػػركض  مػػ  قطػػاع غػػزة منػػذ 
 شنت  م  الاطاعة كجريمى أيطكؿ الةريىة كثكرة الماديييف كغيرىا. 

             ـ ََِٖ/ُِ/ِٕكبعػػػػػػد انػػػػػػدالع شػػػػػػرارة الةػػػػػػرب الصػػػػػػييكنيى  مػػػػػػ  قطػػػػػػاع غػػػػػػزة فػػػػػػي تػػػػػػاريخ    
كانػػت الفضػػاىيى  مػػ  مك ػػػد مػػً الاصػػؼ مػػف جديػػػدة ففػػي نفػػس الميمػػى تػػػـ قصػػؼ ماػػر الفضػػػاىيى 
بالكامؿة ككاف االةت ؿ ياصد قتؿ العامميف في المكافة لكف إرادة اهلل أيبؽ كبةمد اهلل تـ إخػ ء 

 ةماابمى(ََُِالمكاف قبؿ دقاىؽ مف الاصؼ.)مةيفة

صػػكت المااكمػػى كمشػػاىد الػػدمار كالاصػػؼ كاحشػػ ء كصػػكت  كا تاػػد االةػػت ؿ الصػػييكني أف   
المااكمػػى لػػف يخػػرج إلػػ  العمػػفة كلكنػػو ذيىػػؿ  نػػدما رأل أف بػػث الانػػاة لػػـ يتكقػػؼة كال ةتػػ  لةظػػى 
كاةػػػدةة كايػػػتمر بػػػث الانػػػاة لممشػػػاىد العربػػػي كالغربػػػية فبػػػدأ العػػػدك ي ةػػػؽ العػػػامميف فػػػي الفضػػػاىيى 

ا  مػػػ  شػػػاط  بةػػػر غػػػزة لكػػػف اهلل يػػػمـة كبعػػػد ذلػػػؾ مػػػراتة كػػػاف إةػػػداى َُكايػػػتيدفيـ أكثػػػر مػػػف 
ة كأصػػاب مػػاىر "حمػػزة شػػاىيف" كالشػػييد  " مػػر ال ػػي كمايػػتيدؼ االةػػت ؿ المصػػكر الشػػييد "

بػراىيـ الػز يـة  المدىكفة كمةمد  بد الكىابة مصطف  بكيػرة كرامػي أبػك ديػىة كيػمير  ػدكافة كا 
كظفكف يماريكف  مميـ بكؿ تضةيىة مػً كالكثير مف العامميفة لكف قدرة اهلل أغمب ةيث كاف الم

أنيػػػـ يعممػػػكف أنيػػػـ ييػػػتيدفكفة لكػػػف الريػػػالى التػػػي يةممكنيػػػا تماػػػي  مػػػييـ  بىػػػان كبيػػػران فػػػي تةمػػػؿ 
يصاؿ الصكرة الةايايى لممااكمى. )أبك  كفة  ةماابمى(ََُِالميىكليى  ف ىذا الشعبة كا 

 
ما ىي مكضحإل في الجدكؿ ك النش ةمنذ  قناة ا قصىقائمإل بالقرارات ال ي ا خذت في حؽ 

 ال الي:
 (ُجدكؿ)

 التاريخ الارار 
 ََِٕ/ٔ/ُّ إغ ؽ مكاتب قناة احقص  الفضاىيى في الضفى الغربيى. ُ
 ََِٕ/ٔ/ُٓ ا تااؿ مكظفي الاناة مف قبؿ اليمطى في راـ اهلل . ِ
 ََِٕ/ٕ/ٓ  ماد غانـ.مصكر الاناة إصابى  ّ
 ََِٕ/َُ/ِٕ ى العنكبكتيى.إختراؽ المكقً االلكتركني  م  الشبك 
ا تااؿ   دد مف مكظفي الاناة مف قبؿ يمطات االةت ؿ منيـ الصةفي  ْ

 )طارؽ أبك زيد( مرايؿ الاناة.
ُٔ/ُِ/ََِٕ 

 ََِٖ/َُ/َُ مةايبى كمااضاة احقمار الصنا يى التي تةمؿ الفضاىيى. ٓ
 ََِٖ/ُِ/ِٕ قصؼ مار الاناة خ ؿ الةرب.  ٔ
 ََِٗ/ُ/ُ الكىاب.إصابى مةمد  بد  ٕ
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 ََِٗ/ُ/ّ ايتشياد  مر اليي كم. ٖ
 ََِٗ/ُ/ُْ إصابى ماىر المدىكف. ٗ

 ََُِ/ّ/ُٖ تجميد أرصدة الفضاىيى في الكاليات المتةدة. َُ
 ََُِ/ٓ/ُٔ ا تبار فضاىيى احقص  منظمى إرىابيى مف قبؿ الككنجرس احمريكي. ُُ

 ََُِ/ٓ/ِٓ إغ ؽ الاناة  م  قمر اليكتؿ يات. ُُِ
 

 ةنشرة(ََُِ)فضاىيى احقص ة
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 (0202-0909)  ام  ـ ال م طيني المقاـك   0.1.0
ث لاد كػاف ام ػ ـ الفميػطيني الماػاـك منػذ بدايػى الاضػيى الفميػطينيى مشػاركا فػا   فػي احةػدا   

الفا مػى  مػ  اليػاةىة ككػػكف أف أرض فميػطيف مميىػى باحةػػداث كػاف ام ػ ـ يػػأكم إلييػا مػف كػػؿ 
مكػػافة كشػػدد ام ػػ ـ الفميػػطيني أف ةركػػى المااكمػػى فػػي ىػػذا امطػػارة جػػاءت لتعيػػد إلػػ  أذىػػاف 
العالـ ايـ فميطيفة كتثير قضيتيا بةؽ الشعب الفميطيني في تارير مصيرهة كمف ثـ فاد طرةت 

كدالالت نفييىة بالغى العمؽ كالتأثير في أكياط الفميطيني مف ةيػث تأكيػد اليكيػى الييايػيى   ثارا
 بماػدار أنو المعمكـ ليـة ككاف لإل  ـ الفميطيني مةطات  م  تاريخيا في فترات متعددةة كمف

 الاا ػدةة  مػ  ييػر يػرياف االتصػاؿ إلػ  نطمػىف مػا اتصػاؿة باػدر كيػاىؿ مػف المكاطف يممؾ ما
 إلػ  الاػرار مركػز ال زمػى ميصػاؿ الكممػى مػف الةماػى  مػ  نطمػىف أم اح مػ ة إل  الاا دة كمف

 (ُٕٓةص: ُّٗٗ)المري ة كبالعكس. الشعب

( لتشػػػػػيد تطػػػػػكران  مػػػػػ  الصػػػػػعيد االقتصػػػػػادمة كالييايػػػػػية ُّٔٗ_ُِٗٗفاػػػػػد جػػػػػاءت الفتػػػػػرة )   
ى فػػػي ةيػػػاة الةركػػػى ناطػػػى تةػػكؿ جذريػػػ ُِٗٗكالتنظيمػػي الفميػػػطيني فاػػػد كانػػػت ىبػػى البػػػراؽ  ػػػاـ 

الكطنيى الفميطينيى كلـ تكف الصةافى العربيى الفميطينيى بمنأل  ف ىذه المتغيرات بؿ لعبػت دكران 
أيايػػيا فػػي إنضػػاج الكضػػً الثػػكرم الفميػػطينية ممػػا أدل إلػػ  انتيػػاج االنتػػداب البريطػػاني أيػػمكب 

طبك ػػات لمصػػةؼة ترىيػػب الصػػةافى كالتنكيػػؿ بالصػػةفييفة كػػذلؾ التشػػديد فػػي أ مػػاؿ مكتػػب الم
قنا ػػو  كاضػػعان نصػػب  ينيػػو تةكيػػؿ الصػػةؼ كالمجػػ ت الفميػػطينيى إلػػ  كيػػاىؿ لتيدىػػى الشػػعبة كا 

  (ُٖ-ُٕص ُٓٗٗبأف االةت ؿ جاء لمصمةتو كخدمتو. )أيعد ة

 ُّٔٗكاشػتعاؿ الثػكرة  ػاـ  ُّٓٗكمً كصكؿ المد الكطني إل  ذركتػو بانػدالع ةركػى الايػاـ    
ريطػػاني فػػي ايػػتخداـ يػػ ح تعطيػػؿ الصػػةؼ لفتػػرات مػػف الػػزمف أك تكيػػعت يػػمطات االنتػػداب الب
ف  طمػػت ىػػذه اليػػمطات جريػػدتي ) الكةػػدة العربيػػى( ك) الشػػباب( أيػػةب ترخيصػػيا تمامػػانة فبعػػد 

( كاحخػ ؽة ُُّٗلمدة ث ثى أشير لألكل  كشيريف لمثانيىة  مدت إلػ  يػةب تػرخيص الةيػاة )
مطرقػػػػى كالكةػػػدة العربيػػػػىة كالجبيػػػؿ كالصػػػػا اىة كالمػػػػكاء كالجامعػػػى العربيػػػػىة كالعػػػربة كاحخبػػػػارة كال

 (ُٕص: ُٓٗٗ. )ياييف ةُّٕٗة كالخميس ُّٔٗكالكفاح 
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 -الصحؼ: 0.1.0.0
 رفػػت فميػػطيف الصػػةافى منػػذ أمػػد بعيػػدة ففػػي الاػػرف الثػػامف  شػػرة صػػدرت فػػي الشػػاـ  التػػي    

الصةؼ التي صػدرت فػي  كانت كاليى  ثمانيى أكل  المطبك ات  م  أف ىناؾ خ فا بشأف أكل 
صػةيفى  ُٕٖٔفميطيفة فبينما ياكؿ الككنت فيميب دم طرازم أف أكؿ صةيفى صدرت في  اـ 

)الاػػدس الشػػريؼ( فػػي مدينػػى الاػػدسة ياػػكؿ أديػػب مػػركة إف " النفيػػر العثمػػاني" كانػػت أكؿ صػػةيفىة 
  . ) ركيتػػػػرة متػػػػراكدَُٖٗثػػػػـ انتامػػػػت إلػػػػ  الاػػػػدس  ػػػػاـ َُْٗكقػػػػد صػػػػدرت باميػػػػكندريى  ػػػػاـ 

 (ِّ- ُِة صََُِة

ككانػت الصػػةؼ  بػارة  ػػف النػاطؽ ام  مػػي بايػػـ الاضػيى الفميػػطينيىة كتاػكـ بػػالتعريؼ  ػػف    
ـ ما ُٕٔٗالشعب الفميطيني في كؿ المةافؿ فاد امتمكت منظمات المااكمى الفميطينيى بعد  اـ 
النشػرة كنظػران يزيد  م  أربعيف دكريى مرخصىة كغير مرخصى تتفاكت فػي شػكميا مػا بػيف المجمػى ك 

إلي طبيعى  دـ الثبات كاالنتااؿة "فالكادر لـ يكف كافيان" إال لصدكر صةيفى أك صةيفتيفة احمر 
الػػػذم زاد مػػػف معػػػدالت الماػػػاالت امنشػػػاىيى فػػػي ىػػػذه الػػػدكرياتة فيمػػػا غػػػاب  نيػػػا أغمػػػب احشػػػكاؿ 

تصػدل لمعالجػى الصةفيىة مف التةايؽ الصةفية إلي المتابعػات امخباريػىة كالمكضػك ات التػي ت
 (ُْٔقضايا الجماىير. )الصاي : المكيك ى الفميطينيىةص

 م مح صحافإل المقاكمإل:  
غياب المنافيى بيف الصةؼ  مػ  جميػكر الاػراءة فكػؿ المجػ ت الفميػطينيى كانػت تػكزع  .ُ

مجانػػانة مػػً أنيػػا تطبػػً  الؼ النيػػخة ربمػػا  شػػرات الالؼ أةيانػػان ككانػػت دكف الميػػتكل 
 الفني كالميني. 

صةافى المااكمىة صةافى ممتزمى بػالثكرة الفميػطينيىة فالمعالجػى ام  ميػى تػتـ فػي إطػار  .ِ
( فأكلت االىتماـ الكبيػر لمعمػؿ العيػكرمة َُّفميطيني  ربي )ام  ـ الفميطيني: ص

 كصد العدكافة أيا كاف الفصيؿ الذم تصدر  نو. 
بػػػرةة شػػػيىان فشػػػيىانة تراجعػػػت بعػػػض  يػػػكب الصػػػةافى الفميػػػطينيى بعػػػد مرةمػػػى اكتيػػػاب الخ .ّ

فظيػػػرت مجػػػ ت ذات ميػػػتكم  ػػػاؿ فكريػػػان كفنيانةمثػػػؿ: " شػػػؤكف فميػػػطينيى " ك " الكاتػػػب 
الفميػػطيني" كالمجػػ ت الصػػادرة  ػػف مؤييػػى الدرايػػات الفميػػطينيى مثػػؿ: "قضػػايا  ربيػػى"       

ك "الجيؿ" ك"الميتابؿ" ةيث إف ىذه الصةؼ "ةاات قفزات نك يػى بةمػكؿ رؤيػاء تةريػر 
 (ُْٔف مف الفف الصةف ".) الصاي  ك خركفةص:متمكني

يغمػػب  مػػ  صػػةؼ المااكمػػى صػػفى  ػػدـ االيػػتارارة خاصػػى أنيػػا تكجػػد  مػػ  أرض غيػػر  .ْ
 فميطينيىة مما  رض العديد منيا لمتكقؼ كامبعاد. 
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ا تمدت صةافى المااكمى  مػ  "ككادرىػا" كجيكدىػا الذاتيػىة ليػذا كػاف يػناص العديػد منيػا  .ٓ
 يى كالمكتيبى. الخبرات الفنيى العمم

ـ العديد مف الصةؼ كالنشػرات َُٕٗ – ُٗٔٗبرز في المد الثكرم كتةديدان في  امي  .ٔ
كاليكميات التي لـ تػر الضػكءة إال أيػاـ  فمػـ تكػف مػف ةيػث المػادة أك امخػراج أك  الكػادر 
الصةف  قادرة  م  االيتمرارة ككلدت ربمػا لتعبػر  ػف فكػرة مػاة كليػدة لةظتيػاة غيػر أف 

 (   ُْْ,ُْٓةص: َُِكافتيا بعد أياـ.)صامدةالعددالمنيى 

 -امذا إل ال م طينيإل: 0.1.0.0
ةيػػث  ُّٔٗ رفػت فميػػطيف امذا ػػى منػذ الاػػدـة كبالتةديػػد فػي  يػػد االنتػػداب البريطػاني  ػػاـ    

 أنشىت دار امذا ى الفميطينيى في الادس كراـ اهلل مف جانب الةككمى البريطانيى في فميطيفة 
كتـ إنشاء إيراىيؿة ايتكلت قػكات االةػت ؿ  ُْٖٗب البريطانيكف مف فميطيف  اـ ك ندما انية

 م  االيتكديكىات في الادسة كما زاؿ المبن  ةت  اليكـ الماػر الػرىيس لمبػث الةكػكمي امذا ػي 
اميراىيمية أمػا مةطػى راـ اهلل فاػد أخػذىا احردنيػكف كايػتأنفكا البػث منيػا بالمغػى العربيػى ةتػ   ػاـ 

كمػػً تكةيػػد الضػػفتيف الغربيػػى كالشػػرقيىة أصػػبةت ىػػذه المةطػػى فػػي راـ اهلل إذا ػػى المممكػػى  َُٓٗ
 نػػد اةػػت ؿ إيػػراىيؿ لمضػػفى الغربيػػىة بامضػػافى إلػػ  ىػػذه  ُٕٔٗاحردنيػػى الياشػػميىة ةتػػ   ػػاـ 

المةطى كاف ىناؾ إذا ات غير ريميى منيا صكت فميطيف كصكت الثكرة كراديك امنااذ كالشرؽ 
كبعػد  ُْٓٗثـ إل  الادس  ػاـ  ُِْٗي بدأت منيا مف جنيف ثـ انتامت إل  يافا  اـ احدن  الت
انتامػػت إلػػ  قبػػرص كإذا ػػى تجاريػػىة كانتيػػ  كجكدىػػا مػػً بػػدء ةػػرب اليػػكيس فػػي أكتػػكبر                  ُْٖٗ

 (ِّ-ِِة ص: ََُِ) ركيترة متراكدة

 :0911 - 0913امذا إل ال م طينيإل منذ  اـ 
 ل  رة العديد مف امذا ات ال م طينيإل الم  قمإل بذا يا: نش ت خ ؿ ىذه ا

  إذا إل فم طيف مف القاىرة: -
كبم   َُٔٗأكتكبر  ُٗبدأت إذا ى فميطيف ببث برامجيا  م  مكجات إذا ى صكت العرب في 

 إجمالي إرياؿ إذا ى فميطيف في مطمً  اميا الثاني ث ث يا ات إال الربً يكميا.

 شؽ:إذا إل فم طيف مف دم -
. )أبك شنبة ُْٔٗأغيطس  ُٓبدأت إذا ى دمشؽ في تخصيص ةيز لإلذا ى الفميطينيى في 

 (ٖٖة ص:ََُِ
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 صكت فم طيف ) صكت منظمإل ال حرير ال م طينيإل( -
مػػف الاػػاىرةة كةػػدد فػػي كممتػػو أف امذا ػػى  ُٓٔٗمػػارس  ُافتػػت  الشػػايرم إذا ػػى المنظمػػى فػػي    

ؽ الشػػعارات الث ثػػى لممنظمػػى )الكةػػدة الكطنيػػىة كالتعبىػػى تػػد ك أبنػػاء الشػػعب الفميػػطيني إلػػ  تةايػػ
 (ُُٗالاكميىة كالتةرير)فرجة ص

كػػػاف لمػػػدكر ام  مػػػي الماػػػاـك نافػػػذة  بػػػر امذا ػػػات الفميػػػطينيى كالعربيػػػى فػػػي فتػػػرات متفاكتػػػىة    
كايػػػػتمرت امذا ػػػػى الفميػػػػطينيى فػػػػي أداء دكرىػػػػا ام  مػػػػي المتميػػػػز فػػػػي الشػػػػتات؛ لمتكاصػػػػؿ مػػػػً 

 الداخؿ فيما بعد النكيىة فنشأت العديد مف امذا ات مثؿ: فميطيني
ذا ػػى بيػػركتة فاػػد بػػدأت  ذا ػػى زمػػـز ك إذا ػػى در ػػا كا  ذا ػػى صػػكت فميػػطيف كا  إذا ػػى العاصػػفى كا 

 ُٕٓٗنػػػكفمبر  ٗإذا ػػى صػػػكت فميػػػطيف )صػػػكت الثػػػكرة الفميػػػطينيى( فػػي البػػػث مػػػف بيػػػركت فػػػي 
مذا ػى المنظمػػى بعػد اتفػاؽ فصػؿ الاػػكات  كإذا ػى ريػميى لممنظمػى بعػد إغػػ ؽ اليػمطات المصػريى

يػراىيؿ فػي يػبتمبر  ة ككانػت تغطػي فميػطيفة كاحردف كيػكريا كلبنػاف ُٕٓٗالثناىي بيف مصػر كا 
 (ٖٗةص ََُِكشماؿ مصر. )أبك شنب ة

ثػػـ تزايػػد دكر امذا ػػى الفميػػطينيى فػػي مختمػػؼ الفصػػاىؿة فاػػد نشػػأت فكػػرة إنشػػاء إذا ػػى لمجبيػػى    
ة مػً انػدالع االنتفاضػىة بيػدؼ ُٖٖٗالفميطيني في بيػركتة فػي أكؿ ينػاير الشعبيى منذ الكجكد 

التكاصػؿ مػػً الشػعب الفميػػطيني فػي احراضػػي المةتمػى كخارجيػػاة مػً الاكا ػػد كالمخيمػات كالاػػرلة 
 (َٗةص ََُِكالمدف الفميطينيى. )أبك شنبة

التػػي بػػدأ بثيػػا  ثػػـ انطماػػت امذا ػػات ذات التكجػػو اميػػ مي ككػػاف منيػػا إذا ػػى صػػكت احقصػػ    
ككانػػت تغطػػي قطػػاع غػػزة كجػػزء مػػف الضػػفى الغربيػػى ككػػاف مذا ػػى  fm مػػ  مكجػػات  ََِّفػػي 

رجػاع الصػكرة إلػ  ةاياتيػا بعػد  صكت احقص  البػاع الطكيػؿ فػي تأصػيؿ فكػرة ام ػ ـ الماػاكـ كا 
د أف غابػػت امذا ػػات اميػػ ميى  ػػف اليػػاةىة ثػػـ تبػػً ذلػػؾ إذا ػػى الاػػدس التػػي تتبػػً لةركػػى الجيػػا

ككػػػاف ليػػػا ةضػػػكر كبيػػػر فػػػي الشػػػارع الفميػػػطينية كبعػػػده تكالػػػت امذا ػػػات  ََِْاميػػػ مي فػػػي 
ذا ػػػػػػى الةريػػػػػػى كالشػػػػػػباب كالبػػػػػػراؽ كامرادة الخاصػػػػػػى بػػػػػػذكم fmالفميػػػػػػطينيى ككػػػػػػاف منيػػػػػػا غػػػػػػزة  ة كا 

 االةتياجات الخاصى.

 محطات ال م زة: 0.1.0.8
ت كمةطات التمفزة الخاصىة كلكنيا انتشرت ظاىرة امذا ا ُّٗٗمً بدايى  مميى الي ـ  اـ    

اقتصػػرت  مػػ  الضػػفى الغربيػػىة دكف قطػػاع غػػزة  كػػكف غػػزة ىػػي الماػػر الػػرىيسة كال تريػػد اليػػمطى 
 نػػذاؾ منافيػػا ليػػا فػػي غػػزةة فمػػـ تعػػط التػػراخيص لمةطػػات التمفػػزة فػػي غػػزة ككػػاف  ػػدد المةطػػات 
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الريػػمي. )ركيتػػرة متػػراكد  المكجػػكدة فػػي الضػػفى الغربيػػى كبيػػر جػػدا ممػػا خمػػؽ تنافيػػا مػػً التمفزيػػكف
 (ُُِةص ََُِة

كتتفكؽ فميطيف  م  الكثير مف الدكؿ العربيى في انتشار ىذه امذا ات كالمةطات ةيث يبم     
( مةطػى إذا يػى. ُِ( مةطػى تمفزيػكف  ك)َِ( مةطى إذا يى كتمفزيكنيػى منيػا )ِْ ددىا تاريبان )

 (ٗٔةص:ََُِ)أبك شنبة

  م زيكف فم طيف  
بإنشػػػاء العديػػػد مػػػف ىػػػذه المةطػػػاتة ةيػػػث كصػػػفت بأنيػػػا يػػػنكات  ُٔٗٗة ُّٗٗا اتيػػػـ  امػػػ   

 ُٔٗٗمةطػى خػ ؿ  ػاـ  ُّة فيمػا أنشػىت ُّٗٗالذركةة ةيػث أنشػىت يػبً مةطػات فػي  ػاـ 
فمنػػذ  ُٖٗٗة ُٕٗٗبعػػد كقػػت قصػػير مػػف قيػػاـ اليػػمطىة فيمػػا تراجػػً  ػػدد المةطػػات فػػي  ػػامي 

ة كقػػػد بػػػدأ البػػػث UHFيػػػان فػػػي غػػػزة  مػػػ  الةيػػػزبػػػدأ تمفزيػػػكف فميػػػطيف بثػػػان مةم ُْٗٗشػػػير أيمػػػكؿ 
يكمػػان ثػػـ أصػػب  التميفزيػػكف يبػػث  مػػ  مػػدل أربػػً  ُٓبامشػػارة التميفزيكنيػػى كبعػػض احغػػاني لمػػدة 

يا ات يكميان لمدة أيبك يفة ثـ تطكر البػث بعػد أف تػـ تشػغيؿ ث ثػى أجيػزة إريػاؿ إضػافى لتاكيػى 
يا ات يكميان مف اليا ى الرابعى بعػد الظيػر  َُبث التميفزيكني مما مكف التميفزيكف مف أف يبث 

تمركػز العمػؿ امنتػاجي التميفزيػكني فػي  ُٓٗٗةت  الثانيى بعد منتصػؼ الميػؿة كفػي شػير أبريػؿ 
مبن  ىيىى امذا ى كالتمفيزيكف في راـ اهلل كتـ البدء بكضً مخطط برامجي لمعمؿ  م  تنفيذه كما 

يكىات تمفزيكنيػػػػػى بماػػػػػر الييىػػػػػى فػػػػػي راـ اهلل كأيضػػػػػا قامػػػػػت الطػػػػػكاقـ الفنيػػػػػى كالينديػػػػػيى ببنػػػػػاء ايػػػػػتد
 ايتكديكىات تمفزيكنيى في مةاذاة امذا ى في أريةا.

  م زيكف ا قصى ا رضي
ة بدأ التشغيؿ التجريبي لاناة تمفزيكف احقصػ  التػابً لةركػى ََِٓفي اليابً مف كانكف ثاني    

يػػذه المةطػػى الػػدكر الةيػػكم ككػػاف ل UHF62ةمػػاس  بػػر البػػث احرضػػي مػػف غػػزة  بػػر المكجػػى 
كالميػػػـ فػػػي المعركػػػى االنتخابيػػػى لممجمػػػس التشػػػػريعي الفميػػػطينية ةيػػػث نشػػػر التمفزيػػػكف البرنػػػػامف 

 ( ُُٕةص:ََِٖاالنتخابي لةركى ةماس.) أبك اليعيدة
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 فضائيإل ا قصى النش ة كال طكر  0.1.0
بػػر الانػكات الفضػاىيى فػػي ال يخفػ   مػ  أةػد أىميػػى الفضػاىيى لنػا كشػػعب فميػطينية ةيػث تعت    

الكقت الراىف أةد أىػـ أدكات التػأثير الييايػي كاالجتمػا ية فػي ظػؿ نفاذىػا فػي مختمػؼ مفاصػؿ 
 المجتمعاتة ككذلؾ جاذبيى الفعؿ ام  مي في ةياة الناس.

بػػػدأت الانػػػاة  ببنػػػاء مؤييػػػتيا ام  ميػػػى فػػػي كقػػػت كثػػػرت فيػػػو ألفػػػاظ الشػػػجبة كامدانػػػىة ك اػػػد    
المجػػكء إلػػ  ىيىػػى احمػػـ ة كمجمػػس الخػػكؼ المػػذيف ال يجػػديا شػػيىان فػػي ردع المعتػػديف المػػؤتمراتة ك 

ياافيـ  ند ةدىـ؛ لذلؾ يجب أف نككف كميمميف أمى كاةدةة كأنو ال ينفً أماـ ىػذه اليمجيػى إال  كا 
المااكمػػى بأنكا يػػا كالتػػي منيػػا بنػػاء أرضػػيى م ػػ ـ إيػػ مي ىػػادؼ كناضػػف؛ لكػػي يكػػكف لمكممػػى 

كت تصدح بو في يماء الكرة احرضيى  بر شبكى احقص  لإل ػ ـ كامنتػاج الفنػي امي ميى ص
تكثؽ نشأة الاناة كايتنادا لمماػاب ت  ََِٕبكافى فرك يا كفاا لنشرة صدرت  ف قناة احقص  في

 مً المجمس التنفيذم الةالي لماناة.  

 نش ة قناة ا قصى ال ضائيإل: 0.1.0.0
ـ ةيػػػث أصػػػب  ََِٔي العشػػػريف مػػػف نػػػكفمبر مػػػف العػػػاـ تػػػـ إنشػػػاء قنػػػاة احقصػػػ  الفضػػػاىيى فػػػ   

لفضػاىيى احقصػ  كجػكدان بػيف كبريػات الفضػػاىيات العالميػى  مػ  احقمػار الصػنا يىة لتبػث إ  مػػان 
إيػػػ ميان ىادفػػػانة ةيػػػث مػػػرت فضػػػاىيى احقصػػػ  بمرةمػػػى البنػػػاء الييكمػػػي كالفكػػػرم كالتنظػػػيـ الييكمػػػي 

 لمكادر الكظيفي كذلؾ  م  النةك التالي:
 رحمإل الحجز ال ضائي:م 0.1.0.0

ةيػث تػػـ الةجػز فػػي الامػر الصػػنا ي  ربيػػات فػي الكقػػت الػذم رفضػػت فيػو الكجيػػى المصػػريى    
شترؾ بالنايؿ يات  ف طريؽ الباقات الاريبى تأف  أف الاناة ايتطا ت م  النايؿ ياتة إال البث 

ـ إدارة الانػػاة فػػي أفػػي بدايػػى احمػػر إال  كاجيػػت الانػػاةمػػف الامػػر نايػػؿ يػػاتة كرغػػـ الصػػعكبى التػػي 
ةتػػػػ  تةاػػػػؽ الةمػػػػـة كاتضػػػػةت الرؤيػػػػا كبػػػػدأت الكممػػػػات  نيايػػػػى احمػػػػر ايػػػػتطا ت أف تػػػػرل النػػػػكر

الركةانيػػى تػػدب فػػي فضػػاء ام ػػ ـة لتبػػدأ الصػػكرة باالزدىػػارة كبػػدأ شػػعار الفضػػاىيى يأخػػذ أشػػكالو 
 المختمفى يبةث لو  ف مكاف بيف الجماىير العرياى لتتبن  فكرتو كتيكل كمماتو. 

 مرحمإل ال كظيؼ: 0.1.0.8
كاف ال بد لمعمػؿ فػي فضػاىيى إ  ميػى مػف كجػكد مػكظفيف مػف احخػكة ذكم الكفػاءات الممتػازةة    

لػذا تػػـ التعػاكف مػػً نخبػػى مػف المتخصصػػيف فػػي مجػاؿ ام ػػ ـ فػػي فميػطيف كالخػػارجة كالمرايػػميف 
كػادر مػف المػكظفيف كأياتذة الجامعات كالمذيعيف في قنكات  الميى لكي نضػً أيػدينا  مػ  أفضػؿ 

يشيد لو الجميً بالكفاءة كالتميزة فكانت الةاجى لمػكظفيف مػف ىػذا النػكع مايػى كممةػى نظػران لنػدرة 
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المتميػػػػػػزيف فاػػػػػػد تاػػػػػػرر  اػػػػػػد ماػػػػػػاب ت كاختبػػػػػػارات نظريػػػػػػى ك مميػػػػػػى لجمػػػػػػب المػػػػػػكظفيف المتميػػػػػػزيف 
صياغى بعػض كالمتخصصيف كذكم الخبرات في المجاؿ ام  مي المرىي في فميطيفة لذا قمنا ب

ام  نات بالةاجى إل  مكظفيف ةيب الكظاىؼ الشاغرة ليتـ التادـ إل  تمؾ الكظاىؼ لمعمػؿ فػي 
الفضػػاىيى كتػػـ  اػػد لجػػاف امتةانػػات كلجػػاف أخػػرل لمماػػاب ت احكليػػى ةيػػث كانػػت نتػػاىف المتاػػدميف 

 ةماابمى(ََُِلممااب ت متكاضعى ككفاءاتيـ بداىيى. )الشعراكمة

 اة ا قصى ال ضائيإل:أجيزة قن 0.1.0.1
ىنػػػا كانػػػت المشػػػكمى تكمػػػفة كذلػػػؾ نظػػػران ليػػػكء احةػػػكاؿ الييايػػػيىة كمػػػا  لػػػت إليػػػو مػػػف إغػػػ ؽ    

لممعابر في كقت لـ تكف مثؿ ىذه احجيزة مكجكدة في قطاع غزة أك فػي فميػطيف بأكمميػاة كلػذلؾ 
اميرات كأجيػػػزة  ممنػػا  مػػػ  تػػػكفير بعػػػض احجيػػزة المتداكلػػػىة كالتػػػي ىػػػي فػػي متنػػػاكؿ احيػػػدم كالكػػػ

الكمبيػػػكتر كاليػػػياراتة كأخػػػذنا نػػػذلؿ الطريػػػؽ أمػػػاـ تػػػكفير بعػػػض احجيػػػزة االلكتركنيػػػى غاليػػػى الػػػثمف 
  ةماابمى(ََُِ)أبك كفةكأجيزة البث الفضاىي المتميزة.

  جييز أ  كديك بث:  0.1.0.1
 تجييز غرفى التةكـ. .ُ
 تجييز أماكف لكضً احجيزة )الكمبيكترات(. .ِ
 التمفزيكف(.–حيتكديك الخاصى )التفري  تجييز مكاف أجيزة ا .ّ
 تجيز احيتكديك كأماكف البرامف كالخمفيات. .ْ
 ةماابمى(ََُِتجييزات أخرل في احيتكديك. )العربية .ٓ

 مرحمإل ال ك ع كالبناء: 0.1.0.1
لمادرة  م  مكاصمى الطريؽ في ىذا الدرب الذم يمكتو إدارة قناة احقص  الفضاىيىة كاف لزامان    

  احمػػاـ لتجػػد الطريػػؽ الكايػػعىة كلكػػي يتػػكج ىػػذا العمػػؿ بالنجػػاح كجػػدت امدارة  مييػػا أف تنظػػر إلػػ
احىميى البالغى إل  أف تيتاؿ في مبن  خاص بفضاىيى احقص  يككف  م  قدر مف اليعى؛ لكي 

 نتمكف مف بناء االيتكديكىات كالمكاتب التي ييعمؿ بيا المكظفكف.

  الفضػػػاىيى منػػػارة لإل ػػػ ـ اميػػػ مي اليػػػادؼ لػػػذا كػػػاف ضػػػركريا أف يكػػػكف مبنػػػ  قنػػػاة احقصػػػ   
كالةاياػي؛ لكػي ييػػتطيً التاػاط أنفايػو فػػي م ةاػى التطػػكر التكنكلػكجية كلكػي تباػػ  رايػى الصػػدؽ 
كالفكػػر الميػػتنير بنػػكر اهلل  اليػػى خفاقػػى تيػػكم  مػػ  مػػف يػػدنس كرامػػى ىػػذا الشػػعب كتفضػػةو أمػػاـ 

كظفييػػا كل يػػتكديكىات الخاصػػى بالفضػػاىيىة العػػالـة كأف يناػػؿ مبنػػ  الفضػػاىيى إلػػ  مكػػاف يتيػػً لم
لػػػػذا جػػػػرل البةػػػػث  ػػػػف بيػػػػت لكػػػػي يكػػػػكف ماػػػػران لانػػػػاة احقصػػػػ  الفضػػػػاىيى بالمكاصػػػػفات المطمكبػػػػى 
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كبالمياةى المطمكبى كي نيتطيً العمؿ كعمك اليط  لزـك امضاءة في احيتكديكة كغرؼ تصم  
( يػػا ىة ِْلعمػػؿ فػػي خطػػى )حف تكػػكف مكاتػػب لممػػكظفيف العػػامميف فػػي الفضػػاىيى كخاصػػى بعػػد ا

 إضافى إل  إمكانيى بناء االيتكديكىات التيجيميى كالغرؼ الخاصى بالبث.

 البيت المنا ب: 0.1.0.1
بعػػد أف كجػػد البيػػت المنايػػب ليكػػكف ماػػران لانػػاة احقصػػ  الفضػػاىيى بػػدأت مرةمػػى البنػػاء كالتػػرميـ    

ى أنو منزالن يػكنيانة كذلػؾ لكػي لتةكيؿ ىذه الغرؼ إل  مكاتب كغرؼ تيجيؿ كايتكديكىات كخاص
ييػػػتاؿ احيػػػتكديك  ػػػف امدارة كالعػػػامميف فييػػػاة كبنػػػاء الغػػػرؼ الخاصػػػى بالتيػػػجيؿ كالتػػػي يمػػػـز ليػػػا 
انعػػػزاؿ صػػػكتي كامػػػؿ لناػػػاء الصػػػكتة إضػػػافى إلػػػ  الػػػدىانات كتجييػػػز الشػػػبكى الكيرباىيػػػى كشػػػبكى 

 ةماابمى(ََُِالةايكب كشبكى التمفكنات.)أبك كفة
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 دكائر قناة ا قصى ال ضائيإل
 -:أكالن: دائرة البرامج العامإل

 :أق اـ دائرة البرامج العامإل كمياميا 
 :ق ـ ام داد 
يمثٌػؿ قيػػـ ام ػػداد لػدل الػػداىرة الركيػػزة احكلػ  التػػي تاػػكـ  مييػا كافػػى البػػرامفة فيػك الايػػـ الػػذم    

زمػى ليػاة كاالتصػاؿ بضػيكفياة كمتابعتيػا مػف ييعن  بابتكار كبمكرة أفكار البرامفة كجمػً المػكاد ال 
 لةظى ككنيا فكرة تدكر في رأس المعدة إل   خر ثانيى في بثيا  م  الشاشى.

إلػػ  ذلػػؾ ييػػع  المػػكظفيف داخػػؿ ىػػذا الايػػـ لمتركيػػز فػػي إ ػػداد بػػرامجيـ  ػػف التةػػدث بػػالكاقً كمػػا 
فيف داخػؿ قيػـ ام ػداد تمر بو الاضيى الفميطينيى خاصػى كالعػالـ بشػكؿ  ػاـ أمػا  ػف  ػدد المػكظ

 ( مكظفيف ياـك كؿ مكظؼ بتغطيى ما  ميو مف مياـ كالتزامات في الايـ.ْفيك )

 :ق ـ المذيعيف كمقدمي البرامج 
يمثؿ ىذا الايـ الكاجيػى ام  ميػى لمانػاة؛ فأشخاصػو ىػـ مػف يظيػركف أمػاـ الكػاميراة يتةػدثكف    

كيتكجكف أ ماؿ كافى احقياـ بريػالىو يةممكنيػا  بايـ الاناةة كيطباكف فميفتياة كيمتزمكف ييايتياة
لممشاىديفة تؤثر في الجميكرة كتكٌجو المجتمً تكجيينػا رشػيدنا ككا ينػاة خاصػى فػي فميػطيفة قمػب 
ػا فػي رأس ىػـر المؤييػى  ػا باحةػداث كالتطػكراتة كلػذا قيػؿ إنيػـ دكمن العالـ اميػ مي النػابض دكمن

 ام  ميى.
يػزداد بةجػـ البػرامف كمػدل تطػكر الانػاةة ففػي ىػذه احيػاـ ياػارب  ػدد  دد المكظفيف في الايػـ    

 ( مكظؼ.َِالمذيعيف كمادمي البرامف إل  )

 :ق ػـ امخراج 
ىػػك قيػػـ يعنػػ  بتنفيػػذ كافػػى البػػرامف كالنشػػرات امخباريػػى التػػي يػػتـ تجييزىػػا فػػي أقيػػاـ الفضػػاىيى    

كبما ال يتعارض مً الييايى ام  ميػى المختمفى كتنفيذىا بشكؿ فني يتنايب كمةتكل ىذه المكاد 
كالفنيػػى لمانػػاةة كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ اتصػػالو بكافػػى احقيػػاـ المكجػػكدة فػػي الانػػاة بعػػد كضػػً رؤيػػى فنيػػى 

 لأل ماؿ التي ييتـ بثيا. 
( مػكظفيف؛ مايػميف فػي دكاميػـ ةيػب جػدكليـ اليػكمية إضػافى إلػ  ث ثػى فػي ٕيكجد في الايـ )

 الخارج.

 ؽ كالم ابعإل :خام ان : ق ـ ال ن ي 
يعد ىذا الايـ المةكر احيايي كةماى الكصؿ الرىيييى بيف أقياـ الاناة بشكؿ  اـة كياـك بإ داد 
جدكؿ البث اليكمي الذم يظير  م  الشاشىة بامضافى إل  أنو ياـك بالتنييؽ مً بعض ضيكؼ 
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ريػػى ةيػػب مػػا ىػػك البػػرامف كالماػػدميف مػػف خػػ ؿ دكره فػػي تنظػػيـ مكا يػػد البػػرامف كالنشػػرات امخبا
 مطمكب.

  :اد ان : ق ـ ا  ماؿ ا دبيإل  
ياػػـك ىػػذا الايػػـ بتبنػػي المشػػرك ات احدبيػػى كييػػع  لتنفيػػذىا ةيػػب خطػػى تعػػدىا أيػػرة الايػػـة كمػػا 
كيندرج ضمف ص ةيات ىذا الايػـ  ػدة أنشػطى إ  ميػى يػتـ تيػكيايا كتركيجيػا بأيػمكب تعبيػرم 

 ( مكظفيف.ْكمتكاممى يكجد بداخؿ الايـ )أدبي مشكؽ مف خ ؿ ريـ لكةى فنيى كاممى 

 :)ق ـ ال زييف )الح قيف 
 يعتبر ىذا الايـ ميـ جدا ةيب المياـ المككمى إليو.    

 ( مزينيف .ّيكجد في ىذا الايـ ) دد المكظ يف داخؿ الق ـ:

  اد ان: ق ـ ا خكات:
اىي اليػػكـ تخػػكض ال يخفػػ   مػػ  أةػػد مػػا لممػػرأة مػػف دكر ريػػادم فػػي شػػت  منػػاةي الةيػػاةة كىػػ   

الييايى كام  ـة إل  جانب التربيى كالد كةة ةيػث يعتبػر قيػـ احخػكات بانػاة احقصػ  الفضػاىيى 
رغػػـ  –مػػف الخ يػػا العاممػػى كالنشػػطى كالميمػػىة ةيػػث تعمػػؿ احخػػكات بتكػػاتؼ أ ضػػاء فريػػؽ الايػػـ 

فميػػػطينيىة منجػػػاز العمػػػؿ فػػػي أةيػػػف صػػػكرةة كناػػػؿ الصػػػكرة المشػػػرقى لمبطػػػكالت ال -قمػػػى  ػػػددىـ 
كالمعانػػاة التػػي يعيشػػيا شػػعبناة كدةػػض االفتػػراءات المضػػًممىة التػػي تيبػػٌث مػػف ىنػػا كىنػػاؾ ضػػد الثمػػى 

 المؤمنى.
يعمؿ الايـ بكؿ قكاهة منتاج كـو ال بأس بو مف البرامف المتنك ىة كاح ماؿ الفنيى المختمفىة    

كالجيد الدءكبة كإخكة في أيرة  مف فكاصؿ كأناشيد كأف ـ كثاىايىة في صكرة مشرقى مف التعاكف
 ةماابمى(ََُِكاةدةة  اكييف بذلؾ الرؤيى الناصعى لممتدربيف كالمتطك يف كالزكار. )أبك مةيفة

 -:ثانيان: دائرة ا خبار كالبرامج ال يا يإل
 :)ق ـ ال حرير )ا خبػار 
ى المختمفػػى ىػػك قيػػـ يضػػـ مةػػرريف كمرايػػميفة كيعمػػؿ  مػػ  إ ػػداد النشػػرات كالمػػكاجيز امخباريػػ   

قميميػػػا ك ربيػػػا ك الميػػػاة كا  ػػػداد  كاليكميػػػىة كتغطيػػػى كافػػػى احةػػػداث الجاريػػػى  مػػػ  اليػػػاةى مةميػػػا كا 
احخبػػػار كفػػػؽ ضػػػكابط كمعػػػايير تتكافػػػؽ كييايػػػى الفضػػػاىيى اميػػػ ميىة كيصػػػكغيا  مػػػ  قػػػدر مػػػف 

كظفا م ِِالشفافيى بةيث تصؿ إل  المشاىد بشكؿ كامؿ كبرؤيى متكاممى ككاضةى كيكجد بالايـ 
 بامضافى إل   خركف يعممكف بنظاـ الماطك ى.
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 :ق ـ ال دقيؽ الم كم 
ةيث يعمؿ ىذا الايـ  م  تدقيؽ جميً النشرات امخباريى كالتاارير المرفاى في النشػرات كالبػرامف 
كػػي يصػػ  مضػػمكف العبػػارات كالجمػػؿ إم ىيػػان كنةكيػػان ة كمػػا كياػػكـ الايػػـ بمتابعػػى كتػػدقيؽ الشػػريط 

كجػػكد أيػػفؿ الشاشػػى كتةديثػػو أكال بػػأكؿ كتنايةػػو مػػف احخطػػاء التػػي قػػد تةػػدث يػػيكاة امخبػػارم الم
( ْيا ى يكجػد بػداخؿ الايػـ ) ِْكياكـ مكظفي الايـ بتكزيً احدكار  مييـ لكي يغطكا طكاؿ الػ 

 مكظفيف.

 ق ـ مكن اج ا خبار: 
 ت النشرات.كىذا الايـ يما   م   اتاو الاياـ بعمؿ مكنتاج لألخبار مف تاارير كيت  
 ةماابمى(ََُِ(. )زقكتة ٖك دد المكظفيف ) 

 -:ثالثا: دائرة امن اج
داىرة امنتاج ليا أىميى بالغى في فضاىيى احقص ة ةيث تعتبػر الجيػى احكلػ  المنتجػى لمبػرامف    

كالتي تعمؿ كةماى كصؿ بيف الفضاىيى كبيف الجيات المعنيى بامنتاج التمفزيكنية ككذلؾ لما تاـك 
و ىػػذه الػػداىرة مػػف التغطيػػى الةيػػى لمػػا يةػػدث  مػػ  أرض الكاقػػً مػػف أةػػداث  بػػر قيػػـ التصػػكير بػػ

ككػػػذلؾ البػػػث المباشػػػر لألةػػػداث المتيػػػار ى ك المت ةاػػػى ةتػػػ  تصػػػؿ إلػػػ  المشػػػاىد بكػػػؿ شػػػفافيى 
كمصػػداقيىة كمكاكبػػى التطػػكر فػػي  ػػرض الخبػػر كالمعمكمػػى بػػأبي  صػػكرة مػػف خػػ ؿ قيػػـ المكنتػػاج   

ايػػاـ  مػػ  ترفيػػػو الامػػكب خػػ ؿ احنشػػػكدة اليادفػػى العذبػػى ك التػػػي تنػػافس غيرىػػا مػػػف كالجرافيػػؾة كال
ةاػػػكؿ فنيػػػى ةػػػادت  ػػػف الطريػػػؽة كأخيػػػرا أرشػػػفى مػػػا يعػػػرض  مػػػ  ىػػػذه الشاشػػػى مػػػف بػػػرامف كمػػػكاد 

 إ  ميى.
 :أق اـ دائرة امن اج كمياميا 
 :ق ـ الجرافيؾ كالمكن اج 

ينبثػػػؽ منيػػػا المػػػكاد ام  ميػػػى التػػػي تخاطػػػب كافػػػى يعتبػػػر ىػػػذا الايػػػـ النػػػكاة اليامػػػى لمػػػداىرة كالتػػػي 
يصاؿ الصكرة بشكؿ يمس كذلؾ ببمكرتيا كفاصؿ إ  مي قصير.   الميتكيات ك الشراى  كا 

 ( مكظفيف.َُ( مكظفيفة ك في قيـ الجرافيؾ )َُيعمؿ في قيـ المكنتاج )

 :ق ـ ال صكير الخارجي 
جػػاء فميػػطيف فػػي الضػػفى ك الاطػػاعة ك ىػػك الايػػـ الػػذم يكصػػؿ الفضػػاىيى بالكيػػط المةػػيط فػػي أر 

ةيػػث تاػػـك بتغطيػػى احةػػداث اليامػػى مػػف مػػؤتمرات كميرجانػػات ك خطػػبة يػػكاء تغطيػػى مباشػػرة أك 
 تيجيميى. 

 ( مكظفا.ُٓيعمؿ في قيـ التصكير)
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 :ق ـ الرصد 
ىك الايـ الذم يعني بالتكاصؿ مً الانكات الفضاىيى بشكؿ  اـة كقنكات مةددة بشكؿ خاصة    

لااىمكف في ىذا الايـ بالمتابعػى الةثيثػى لعػدد مػف الانػكات كايػتاباؿ المػكاد ام  ميػى ةيث يعمؿ ا
 مف  دد مف الككاالت.

 ( مكظفيف.ٔيعمؿ في الايـ )

 :ق ـ النشيد 
كىػػػػػك الايػػػػػـ الػػػػػذم ييػػػػػدؼ إلػػػػػ  إيصػػػػػاؿ المعمكمػػػػػى )مكػػػػػاـر احخػػػػػ ؽة  اػػػػػب احةػػػػػداث اليامػػػػػى(                

 شيد اليادؼ المعبر.لممشاىد بصكرة مميزة  بر الن

 :ق ـ ا رشيؼ 
كىػػػك الايػػػـ الػػػذم يعتبػػػر التػػػاريخ الخػػػاص بالفضػػػاىيىة فيةمػػػؿ المػػػكاد ام  ميػػػى المصػػػكرة ك التػػػي 
 يرضػػػػت  مػػػػ  الشاشػػػػى يػػػػكاءن  مػػػػ  الصػػػػعيد امخبػػػػارم أك مػػػػؤتمرات أك ميرجانػػػػات أك أم مػػػػكاد 

يؼ بشػػػكؿ يػػػكمي دكرم إ  ميػػػى ىامػػػى ييايػػػيى كثاافيػػػى ك تاريخيػػػىة ةيػػػث يػػػتـ االيػػػتعانى باحرشػػػ
 لمنشرات امخباريى ك لمبرامف الكثاىايى ك لمبرامف اليكميى ك الفكاصؿ.

 مكظفيف )أبك مةيف( ٔيعمؿ في الايـ  

 -رابعان: دائرة شؤكف المكظ يف:
ىػػي الػػداىرة التػػي تعتنػػي بشػػؤكف مػػكظفي قنػػاة احقصػػ  الفضػػاىيى المتعماػػى بمعمكمػػاتيـ كممفػػاتيـ    

صػرؼ ركاتػػبيـ ك  كاتيػػـ كمراجعػى أداىيػػـ كانتيػػاء خػدماتيـة بايػػتخداـ  ليػػات الكظيفيػى كتػػرقيتيـ ك 
جراءات مبيطى تيا دىا  م  ايتثمار الطاقات البشريى لدينا في تةايؽ احىداؼ   مؿ متطكرة كا 
فػػي ضػػكء اممكانػػات المتػػكافرة كااليػػتفادة مػػف التانيػػات الةايػػكبيى فػػي تنفيػػذ الميػػاـ كالميػػؤكليات 

 نيى المةددة منجازىا.ةيب المدد الزم

 :أق اـ دائرة الشئكف امداريإل 
 :ق ـ شؤكف المكظ يف 
متابعى المكظفيف كتمبيى اةتياجاتيـ مف الناةيى امداريى كمتابعى ممفات المكظفيف كا  داد    

 التاارير الخاصى بالتاييـ الينكم كفترة التجربى لممكظفيف. 

 :ق ـ الصيانإل كامنشاءات 
الةايكب في جميً المؤييات كأىميتيا الكبيرة في تيييؿ مياـ المكظفيف مثؿ نظران اليتخداـ    

مكظفي امنتػاج كالصػكتيات كام ػداد كالتةريػر كالع قػات العامػىة كارتفػاع  ػدد احجيػزة المكجػكدة 
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في فضاىيى احقصػ  فإنػو يتكجػب بػأف يكػكف ىنػاؾ قيػـ خػاص بصػيانى أجيػزة الةايػكب كمتابعػى 
تمػػاـ تمػػؾ الميػػاـة كمػػا كيعمػػؿ قيػػـ امنشػػاءات  مػػ  تمبيػػو اةتياجػػات  الشػػبكى مػػف أجػػؿ تيػػييؿ كا 

المبنػػ  مػػف مػػكاد كبنػػاء كالعمػػؿ  مػػ  إتمػػاـ المشػػاريً بأيػػرع كقػػت ممكػػف يعمػػؿ فػػي قيػػـ الصػػيانى 
 مكظفيف.  ٕكامنشاءات 

 ق ـ المكقع املك ركني 
معتيا لمعالـ كمو تعتبر قناة احقص  الفضاىيى مؤييى إ  ميى ريميى لذا يتكجب إيصاؿ ي   

بطرياى ييمى كمتكفرة لمجميً كذلؾ  ف طريؽ امنترنت كصفةى الكيبة لذلؾ دأبت الاناة أف 
يككف ليا مكقً إلكتركني ريمي يتةدث بايميا كيمكف حم شخص في العالـ كمو أف يتصف  

طريؽ  مكقً الاناة كيأخذ انطبا و  نياة كما يمكنو أف يتكاصؿ معيا كيصؿ ريالتو كأفكاره  ف
 المكقً.

 يعمؿ في قيـ المكقً ث ثى مكظفيف.

  ق ـ الخدمات كال ائقيف 
مف منطمؽ ةرصنا  م  أف يككف المكظفيف في قناة احقص  الفضاىيى في جك يياىـ كيشجً    

 م  امنتاج ك م  إفراز كؿ الطاقات الكامنى في المكظػؼة فاػد قيػمنا احذنػى فػي الانػاة  مػ  كػؿ 
طػابؽ كةيػب اممكانيػات المتاةػى لنػا ةيػث يعمػؿ ىػذا الايػـ  مػ  راةػى  طابؽ ةيب اةتياج كؿ

المكظػؼ كيخدمػػو قػػدر إمكانياتػػو كيعطيػو الجػػك المنايػػب لػػو كيمبػي اةتياجػػات مػػف خػػدمات كر ايػػى 
كالعمػػؿ أيضػػان  مػػ  ةمايػػى المؤييػػى كةمايػػى ةاػػكؽ المكظػػؼ مػػف أمانػػات ك يػػد يعمػػؿ فػػي قيػػـ 

 ةماابمى(ََُِفةمكظفا. )أبك  ك  ّّالخدمات كالياىايف 

 خام ان: دائرة اليند إل:-
إف داىرة الينديى ىي جزء ال يتجزأ مف قناة احقص  الفضاىيىة كيؼ ال كىي مصنً امنتاج الذم 
يتـ فيو  صنعو ك بثو مباشرة ة ةيث ىي البكتاى التي تتجمً كتنصب فييا جميً منتجات الدكاىر 

المركزم لمفضاىيىة كىي العمكد الذم تيػتند  ميػو بأنكا يا كأقياميا المختمفى فيي بمثابى العصب 
 الفضاىيى بشكؿ خاص.

 إدارة دائرة اليند إل 
تعتبر امدارة لكؿ داىرة ىي احياس الذم تاكـ  ميو الداىرةة فإدارة الينديى ىي التي تعنػ   بػإدارة 

ناىػػب المػػدير الايػػـ كتنظػػيـ كمتابعػػى العمػػؿ داخمػػوة كتتكػػكف إدارة داىػػرة الينديػػى مػػف رىػػيس الػػداىرة ك 
 كيكرتير الداىرة. 
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 :أق اـ دائرة اليند إل كمياميا 
 :ق ـ امشراؼ 

ىك قيـ يعن  بامشػراؼ الفنػي كالينديػي  مػ  كافػى البػرامف كالنشػرات امخباريػى التػي يػتـ بثيػا    
 كالتأكد مف بثيا في الكقت المنايب كبدكف أخطاء أك تأخير. 

 أىـ المياـ المككمإل لمق ـ :
يػػتكديك مػػف الناةيػػى الفنيػػى كتشػػمؿ أجيػػزة الصػػكت كالصػػكرة كجيػػاز البػػث الرىييػػية متابعػػى اح   

ك مؿ ال ـز ليا كمتابعى احمكر امداريى بالتكافؽ مً رىيس الداىرة كرفػً التاػارير ال زمػى كمتابعػى 
 أجيزة الخدمات المضافى لأليتكديك.  

 يف.( مكظفّكيعمؿ في ىذا الايـ )  دد المكظ يف في ىذا الق ـ:
 :)ق ـ الكن ركؿ )ا   كديك 

يعتبر ىذا الايـ ىك مركز الػتةكـ كالمػخ الرىييػي لمػداىرة كمػف ثػـ لفضػاىيى احقصػ  ككػؿ ةيػث   
 يتككف مف قيميف كما ىك مبيف:
 أىـ المياـ المككمإل لكؿ ق ـ :

 : . ق ـ ىند إل الصكرة0
الفضاىيى ك متابعى بث  ميندس الصكرة ىك الميىكؿ الكامؿ  ما يتـ بثو مف صكرة  مي شاشى   

الصػػكرة ككػػؿ مػػا يخصػػيا مػػف معالجػػى فنيػػىة اليػػيما جيػػاز كمبيػػكتر البػػث الخػػاص بمػػكاد احناشػػيد 
 كالفكاصؿ المختمفى. 

 . ق ـ ىند إل الصكت:0
ميندس الصكت ىك الميػىكؿ الكامػؿ  مػا يػتـ بثػو مػف صػكت  مػي شاشػى الفضػاىيى ك متابعػى    

 ف معالجى فنيى.بث الصكت كتأثيراتو ككؿ ما يخصيا م
 ( ميندييف صكرة.ٓ( ميندييف صكت ة )ٔ دد المكظفيف داخؿ الايـ ) 
 . ق ـ ال صكير الداخمي:8
يعتبػر التصػػكير الػداخمي ركيػػزة مػف ركػػاىز داىػػرة الينديػى ةيػػث ياػكـ بأخػػذ الكػكادر ليجعػػؿ منيػػا    

 صكرة جميمى؛ لتخرج  مي شاشى الفضاىيى بشكؿ فني متكامؿ.
  ( مكظفيفة ةيث في كؿ شفت مصكر كاةد فاط.ٔ) يكجد بداخؿ الايـ

 . ق ـ امضاءة:1
قيـ امضاءة يكمؿ داىرة التنايؽ مً المصكر الداخمية ةيث ييتـ ىػذا الايػـ بامضػاءة بكافػى    

 أنكا يا كأشكاليا كاتجاىاتيا المختمفى ليخمؽ منظر صكرم جذاب. 
ليـ اليػػػكمي  مػػ  أف يػػػتـ تكاجػػػد ( مػػػكظفيفة مايػػميف فػػػي دكاميػػـ ةيػػػب جػػدك ْيكجػػد فػػػي الايػػـ )

 شخص كاةد فاط في كؿ شفت.
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 (:SNG. ق ـ البث الخارجي )1
ةيػػث يعمػػؿ ىػػذا الايػػـ  مػػ  التغطيػػى الخارجيػػى المباشػػرة بةيػػث ياػػـك بتجييػػز  مميػػى امريػػاؿ    

كااليػػتاباؿ  بػػر الامػػر الصػػنا ي ة كمراقبػػى جيػػاز البػػث الػػداخمي فػػي ةػػاؿ تكاجػػدىـ داخػػؿ الػػداىرة 
 ةماابمى(ََُِمكظفيف. )العربية ٔظفيف داخؿ الايـك دد المك 

 -إدارة ام  ـ المقاـك في فضائيإل ا قصى:
0.1.8 :  ال خطيط ل   ـ المقاـك

تنبً فكرة التخطيط ام  مي مف   قتيا بعمميى االتصاؿة فكؿ دكلى تضػً خططػان منفصػمى لكػؿ 
د طرأ  م  التخطيط ام  مي في قطاع مف الاطا ات فيياة كلكؿ كييمى مف كياىؿ ام  ـة كق

اليػػنكات احخيػػرة تطػػكرا ميمػػا ظيػػر فػػي التأكيػػد  مػػ  أىميػػى النظػػر إلػػ  مختمػػؼ  ناصػػر النظػػاـ 
الاكمي ككؿ متكامؿة ييدؼ إل  تةايؽ أىداؼ اجتما يى كاقتصاديى كيياييىة مً أخذ التطػكرات 

الفيػديك( فػػي اال تبػػارة لتةايػػؽ التكنكلكجيػى الةديثػػى ) مثػػؿ احقمػار الصػػنا يى كالكيػػاىؿ الصػػغيرة: 
 (ٕٗةص:ََِٕأىداؼ المجتمً في مجاؿ التنميى كالتطكير. )الميممية

 ال خطيط في إدارة ام  ـ المقاـك )فضائيإل ا قصى(: 0.1.8.0
ال شػػؾ أف الكاقػػً الفميػػطيني يةػػتـ  ميػػؾ االيػػتعداد داىمػػان  مػػ  كػػؿ الميػػتكياتة كتكقػػً كافػػى    

مػػان   قػػى قػػكم كضػػعيؼة لكػػف الضػػعيؼ ىػػذا ال يتنػػازؿ  ػػف ةاكقػػوة الظػػركؼ؛ حف المعادلػػى داى
كالعدك يتغطرس لدرجى أنو يمكف أف يفعؿ أم ش ة كلذا كاف ال بد مف االيتعداد كالتخطيط الداىـ 

 المرةمي كااليتراتيجي؛ لمتعامؿ مً كافى الاضايا المتعماى بالكاقً الفميطيني.

تيػػميتيا كدكرىػػا ال بػػد أف يكػػكف معمكمػػان تةيػػبان حم كيػػرل )ةمػػاد( أف فػػرؽ العمػػؿ كتكزيعيػػا ك    
 طارئ كلذا كاف ايتعدادنا  م  ىذا النةك جاىزان ككاف ما تكقعناه كتـ تكزيً احدكار كالتالي:

فريؽ البرامف يتبً ليمير أبك مةيف كفريؽ احخبار يتبً لعمػاد زقػكت كفريػؽ امنتػاج يتبػً لمةمػد 
كفريؽ متابعى الماؿ يتبً لمةمد أبك كف ككػاف مةمػد ثريػا يػرأس ثريا كفريؽ الينديى لرامي العربي 

 ةماابمى(ََُِ)ىذه الفرؽ طكاؿ فترة الةرب.

كياػػكؿ )أبػػك  ػػكف( لاػػد  ػػرؼ المكظفػػكف الػػدكر المنػػكط بيػػـ فػػي الةػػرب حف المعركػػى يمكػػف أف    
ؽ  مػػؿ تبػػدأ فػػي أم لةظػػىة كحف العػػدك قػػد ال يعطيػػؾ ميػػاةى حخػػذ الاػػرارة فػػ  بػػد مػػف كجػػكد فريػػ

يعرؼ ميباان ما الذم ييفعموة فامنا بالداىرة بتاييـ اح ماؿة ككضعنا خطى لتكزيػً المػاؿ ةتػ  ال 
 ةماابمى(ََُِ) يتـ ايتيداؼ مكظؼ الماليى كبدأنا بتكزيً احدكار  م  الياىايف كالذنى كاحمف.
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فرؽ العمػؿ ةاضػرة كياكؿ )أبك مةيف( بةمد اهلل لاد كانت خطى تكزيً احدكار كاحماكف  م     
في أذىاف الجميًة كلذا فمـ يكف ميتعصيا  م  احفراد الاياـ بدكرىـة كمف خ ؿ الخطى ايتطعنا 
اليػػػيطرة  مػػػػ  غرفػػػػى البػػػػث كمتابعػػػى احةػػػػداث الجاريػػػػى كػػػػؿ فػػػػي مكقعػػػوة ككنػػػػا قػػػػد خططنػػػػا لعػػػػدد 

اليػرم لػذلؾ  المكظفيف المنكم أشغاليـة كما ىي  ػدد اليػا ات التػي يػيباكف فييػا فػي ماػر الانػاة
 ةماابمى(ََُِ) كاف ىناؾ جدكؿ يرم لـ يطمً  مو إال مدراء الدكاىر نظرا ليريى احمر.

كياػػكؿ )زقػػكت( لاػػد كػػاف اختيػػار احشػػخاص كتكزيػػً احمػػاكف كاحدكات ميػػباان لػػو مػػا أيػػيـ فػػي    
الباػػاء كالتكاصػػؿ مػػً الةػػدث بشػػكؿ يػػريً فكػػاف لايػػـ التةريػػر مكظفػػكف معينػػكف ييػػيؿ تةػػركيـة 

كقمنػػػا بجمػػػب بعػػػض المػػػذيعيف غيػػػر المعػػػرفيف لػػػدل المػػػكاطنيف ةتػػػ  ال يكتشػػػؼ المكػػػاف المنػػػكم   
 ةماابمى(ََُِ) الذىاب لو.

كياػػػكؿ )ةمػػػاد( إف التخطػػػيط لػػػدينا كػػػاف  مػػػ  اتجػػػاىيف تخطػػػيط مرةمػػػي " تكتيػػػؾ " كتخطػػػيط    
باػػاء ىػػذا الصػػكت رغػػـ مػػا يةػػ يط بػػو مػػف ايػػتراتيجي المرةمػػي ىػػك الجاىزيػػى الداىمػػى حم طػػارئ كا 

مخػػاطر أمػػا اميػػتراتيجي كىػػك ضػػركرة إيجػػاد بػػداىؿ ك ليػػات غيػػر متػػأثرة بػػالكاقً الفميػػطيني لكجػػكد 
 ةماابمى(ََُِ) بداىؿ في الخارج لماناة كىذا نيع  لو.

 :ال نظيـ في إدارة ام  ـ المقاـك ْ.ْ.ِ
كتبرز ىػذه احىميػى ال شؾ أف التنظيـ في غايى احىميى في  مميى إدارة ام  ـ كقت الةربة    

في التعامؿ مً متغيرات كؿ لةظىة كلذا ال بد مف صاةب قرار يتعامؿ مً ىذا المتغيراتة كأفراد 
 يتعاطكف مً ذلؾ لبااء يير العمؿ.

كيػػرل )ةمػػاد( أف  مميػػى التنظػػيـ  احفػػراد فػػي الانػػاة تيػػدؼ لمتعػػاطي مػػً المتغيػػرات بإيجػػاد ميػػاـ 
احىػػداؼ التػػي خطػػط ليػػا كال بػػد مػػف الكصػػكؿ إلػػ  أفضػػؿ  كأدكار جديػػدة لمعػػامميف  لمكصػػكؿ إلػػ 

النتػػػاىف فػػػي ضػػػكء اممكانيػػػات المتاةػػػىة فكػػػاف اليػػػدؼ الرىييػػػي كاضػػػةا لػػػدل جميػػػً العػػػامميف فػػػي 
الفضػػاىيى كىػػك مكاصػػمى كايػػتمرار البػػثة ككانػػت احىػػداؼ الفر يػػى كػػؿ ةيػػب  ممػػو كداىرتػػو مػػف 

يغيػب الةػرص  مػ  الكػادر البشػرم الػذم كػاف  ايػتمرار البػرامف كالنشػرات كالصػيانى الينديػيىة كال
 ةماابمى(ََُِ)  دتنا في الةرب.

كيرل )أبك مةيف(  نظرا لتيري  الكثير مف المكظفيف ةرصا  مػ  ةيػاتيـ كػاف لتايػيـ العمػؿ    
كالميمػػات زيػػادة  ػػف طاقػػى امنيػػاف العػػادم. فكػػاف اليػػدؼ فػػي داىػػرة البػػرامف ىػػك مكاصػػمى البػػرامف 

ى كتغطيػػى احةػػداث أكؿ بػػأكؿ ككػػاف لتايػػيـ العمػػؿ فػػي الفضػػاىيى دكر ميػػـ فػػي المباشػػرة كالتيػػجيمي
نجػػاح يػػير العمػػؿ فكػػؿ العػػامميف يعرفػػكف الميػػاـ المككمػػى إلػػييـ كػػؿ ةيػػب تخصصػػو كفػػي مكقعػػو 
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 فكػػاف المكظػػؼ الػػذم ينيػػؽ لمبرنػػامف المباشػػر فػػي مكػػاف كالمكظػػؼ الػػذم يةػػاكر فػػي مكػػاف أخػػر.
 ةماابمى(ََُِ)

أف الميمات كاحدكار التػي تةمميػا فػي الةػرب تزيػد  شػرات احضػعاؼ  ػف كيضيؼ  )زقكت(    
الميمػػات فػػي الظػػرؼ الطبيعػػي فػػي الكقػػت كالجيػػد كالضػػغط النفيػػي. فكػػاف المةػػرر أةيانػػا يعمػػؿ 
كمعد لمبرنػامف ككػاف المعػد يعمػؿ أةيانػا مػذيً كمينػدس فػي نفػس الكقػت ةتػ  ايػتطعنا أف نصػؿ 

 ةماابمى(ََُِ) فيف.إل  امدارة الشاممى في بعض المكظ

كيػػرل ) أبػػك  ػػكف( أف إيػػناد الميمػػات إلػػ  احشػػخاص قػػد ال يكػػكف نظػػران لمكفػػاءة كالاػػدرة ماىػػى    
بالماىى كلكف يضاؼ لو الاػدرة  مػ  التعامػؿ فػي الةػرب ةكاحخػذ بعػيف اال تبػار أقػؿ الخيػاىر بمػا 

 ةماابمى(ََُِ)ال يؤثر كثيرا  م  مجريات العمؿ. 

د يترتػػب  مػػ  إدارة الةػػرب قػػرارات قايػػيى نظػػرا لامػػى  ػػدد المػػكظفيف كقمػػى فػػي كيػػرل )العربػػي( قػػ   
احدكات  لػػػذا كػػػاف يجػػػب  أف يبػػػذؿ المكظفػػػكف العػػػاممكف  جيػػػدان مضػػػا فان كامدارة يجػػػب أف تعمػػػؿ 

يػا ى ثػـ يػذىب جػزء  ِْ م  مػدار اليػا ى. فكػاف أةيانػا تكػكف ىنػاؾ مكاصػمى لمعمػؿ أكثػر مػف 
 ةماابمى(ََُِ) جزء الخر العمؿ كىكذا دكاليؾ.مف الفريؽ لمنـك فيكمؿ ال

كيػػػرل )ةمػػػاد( أف  مميػػػى تنظػػػيـ احنشػػػطى كالميػػػاـ يأخػػػذ بعػػػيف اال تبػػػار احشػػػخاص كقػػػدراتيـ    
كاحدكات كةجميػػػا كشػػػكمياة كيرا ػػػي النفػػػكس البشػػػريى تةفيػػػزان كتعزيػػػزان كأةيانػػػا زجػػػران لمكصػػػكؿ إلػػػ  

 ةماابمى(ََُِ) أفضؿ النتاىف.
المشكرة الداىمى في العمؿ بيف الفريػؽ العامػؿ فػ  يضػؿ احخ بأخيػو كمػً ذلػؾ لػـ ككانت ىناؾ    

تكػػف المشػػكرة لكػػؿ المػػكظفيف ةبػػؿ كانػػت تاتصػػر  مػػ  المػػدراء ةفاظػػا  مػػ  الطاقػػات كالكقػػت كقمػػى 
 االجتيادات غير المةيكبى.

 : ال كجيو في إدارة ام  ـ المقاـك 0.1.1
  ـ المااـك ركيزة أياييى كد امى ال غن   نيا؛ حف صػكرة تعتبر  مميى التكجيو في إدارة ام   

في غير مكطنيا يدفً ثمنيا كثير مف النػاسة كتصػري  غيػر دقيػؽ أك مػأكؿ يصػنً مشػكمى كبيػرةة 
كلذا فالتكجيو كالتكجيو الميتمر الداىـة كالذم يصؿ إل  أدن  ميتكل مف العػامميف ضػركرة ةتميػى 

 ال يمكف التياىؿ فييا.

ةماد( أف  مميى التكجيو في ام  ـ المااـك كاجبو بالضػركرةة كالتكجيػو ال بػد أف يكػكف كيرل )   
  داىمان كميتمران مرا يان قراءة الصكرة كالخطاب كتكزيً احدكار كالتةفيز كرفً اليمـ.
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فالااىد الذم ياكد الفريؽ يجب أف يككف كا يػا لمػا يػدكر مػف ةكلػو كيكػكف كػاحب الةػاني  مػ     
ف مػػف جيػػى ةكيةتػػاج أيضػػا الةػػـز كالةيػػـ أةيانػػا لمتعامػػؿ مػػً احمػػكر الطارىػػىة فػػاحخكة المػػكظفي

تجمػػً الجميػػً تةػػت رايػػى الةػػب كالػػكدة كامدارة تػػنظـ ىػػذا الةػػب فػػي نظػػاـ كقالػػب كاةػػد ال يطغػػ  
 ةماابمى(ََُِ) جانب  م   خر.

ؿ كأدكات كىمـ بيدؼ كيرل )أبك  كف( أف التكجيو يعني قيادة احفراد بكؿ ما يةممكف مف  اك    
تةايؽ احىداؼ التي خطط لياة كىنا اليدؼ ىك أف تبا  الصكرة تصؿ إل  العالـة كأف التكاصػؿ 
بيف الااىد كبيف احفراد لو أثر كبير في نفكس العػامميف فػي الميػدافة كذلػؾ نيػتمده مػف يػنى النبػي 

ية كما قاؿ  مي رضي اهلل صم  اهلل  ميو كيمـ  ندما تككف المعركى كاف الصةابى يةتمكف بالنب
 نػػػػػػػػوة فكجػػػػػػػػكد الااىػػػػػػػػد كالمػػػػػػػػدير فػػػػػػػػي الميػػػػػػػػداف يجعمػػػػػػػػو أقػػػػػػػػرب إلػػػػػػػػ  قمػػػػػػػػكب ك اػػػػػػػػكؿ احفػػػػػػػػرادة                      

 ةماابمى(ََُِ) كييتطيً أف يأمر فيطاع.

كيؤكػػد )أبػػك مةيػػف( أف العمػػؿ فػػي كقػػت الةػػرب  مػػؿ شػػاؽ ال بػػد مػػف ايػػتخداـ أدكات اتصػػاؿ    
ؽ التكاصؿة كيصعب داىمان امنجاز بشكؿ كبير كالمكت ي ةؽ العامػؿ منايبى ترا ي احمف كتةا

 ةماابمى(ََُِ)لكف معيى اهلل داىمان ةاضرة لدفً اليمـ. 

كلكف بالتةفيز كالترغيب لألفراد ينج  العمؿ فابؿ كؿ شيء يجب أف يككف العمػؿ كػام  لكجػو    
إال  ََُاىيى خػ ؿ الةػرب ال يتعػدل اهلل تعال  ةت  يكفانا اهلل كرغػـ أف  ػدد العػامميف فػي الفضػ

 أننا كنا نشعر أف ىناؾ ألؼ مف العامميف بايتشعار معيى اهلل.

كيػػرل )زقػػػكت( أف ميمػػػى المػػػدير التعػػػاطي مػػػً مػػػا بػػػيف اليػػػطكر فػػػي الكاقػػػً كاتخػػػاذ امجػػػراءات    
ضػػعؼ المنايػػبى تكزيعػػان لػػألدكات كاختيػػارا لمميمػػاتة كال بػػد مػػف إيجػػاد كيػػاىؿ لمتغمػػب  مػػ  ناػػاط ال

المكجػػػػكدة فػػػػي العػػػػامميف الػػػػذيف يشػػػػكمكف جػػػػزءان مػػػػف الكاقػػػػً مػػػػنيـ صػػػػاةب المصػػػػابة كأخ الشػػػػييد 
 ةماابمى(ََُِ) كصاةب البيت الميدـ.

ككػػػاف الخطػػػاب ام  مػػػي المريػػػـك مػػػف قبػػػؿ امدارة يكػػػكف داىمػػػا ةاضػػػرا فػػػي أذىاننػػػا ال يػػػتـ     
خ ؿ الةرب فكنا كػؿ يػكـ نجمػس  الخركج  ف النيؽ العاـ لمخطاب ام  مي الذم تنتيجو الاناة

 مً المذيً الذم ييماي النشرة كيتـ إ طاؤه المةددات اليكميى ككذلؾ المةرر.

كيرل )ةماد( أف تفٌيـ احفراد لطبيعى الريالى التي يةممكنيا ةييا د المدراء في  مميػى التكجيػو    
ادة كجيػػاد لصػػعبت ىػػذه التػػي تكػػكف فػػي غالبيػػى احكقػػات صػػعبى كقايػػيىة كلػػكال أف الريػػالى ىػػي  بػػ

 ةماابمى(ََُِالميمى  م  الااىميف في ميداف ام  ـ. )
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 :الرقابإل في إدارة ام  ـ المقاـك 0.1.1
الرقابػػى فػػي ام ػػ ـ الماػػاكـ جػػزء ال يتجػػزأ مػػف مفيػػـك النجػػاح لتةايػػؽ احىػػداؼة كاليػػدؼ فػػي    

 ميداف ام  ـ المااـك يتمخص في )إيصاؿ الفكرة كاضةى كصةيةى(.

كىنا تكمف احىميى ةيث إف العمػؿ فػي الظػركؼ االيػتثناىيى يفػرز احخطػاءة أك  ػدـ الكضػكح    
 أك النيياف في بعض احةيافة كلذا فالرقابى ىي ايتدراؾ  اجؿ لما ىك مطمكب ايتدراكو.

يرل )ةماد( أف الرقابى  م  ام  ـ المااـك رقابى لةظيى ال بؿ أثنػاء الةػدثة فالصػكرة الخطػأ    
شكمىة كالصكت الخطأ مشكمىة كلكف المشكمى احكبر ىػك  ػدـ االيػتدراؾة كمػف الطبيعػي الخطػأ م

بااء احخطاءة ف  بد مف تاكيميا  في ظركؼ الةربة كلكف ليس مف الطبيعي التعذر بالظركؼ كا 
  ةماابمى(ََُِ) داىما مً أصةاب الريالى النظيفى.

 مػػ  جكانػػب الاصػػكر ىػػك الميمػػى احيايػػيى لكػػؿ كيػػرل )أبػػك  ػػكف( أف متابعػػى احداء كالكقػػكؼ    
مدير في مكطنو لممراجعى كااليتدراؾة فالعاممكف ال ييتطيعكف أف يةيطكا بكػؿ شػيءة كقػد ينيػكا 
 أىػػػػػػػـ احشػػػػػػػياء فػػػػػػػي لةظػػػػػػػات امربػػػػػػػاؾة فعػػػػػػػيف الميػػػػػػػىكؿ ال بػػػػػػػد أف ال تغفػػػػػػػؿ قػػػػػػػدر الميػػػػػػػتطاع.

 ةماابمى(ََُِ)

أكقػػػات الةػػػركبة لكػػػف معيػػػى اهلل داىمػػػان تيػػػدد  كيػػػرل )زقػػػكت( أف الخطػػػأ كارد كبشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي   
خطكات العامميفة كىذا لػيس  ػذران لمعامػؿ أف يعمػؽ شػما تو  مػ  الظػرؼة كلكػف ال بػد أف يعػرؼ 
أف االيتدراؾ ضركرم لمنجاحة كنظرا لخطكرة المكقؼة ك دـ الادرة  م  تةمؿ  دد المكظفيف تػـ 

 ةماابمى(ََُِ) كات كالع قات العامى.تيري  العديد منيـ ةفاظا  م  ةياتيـ مثؿ قيـ احخ

كيػػرل )العربػػي( أف معرفػػى مػػكاطف الضػػعؼ كمػػكاطف الاػػدرة تبػػرز مػػف خػػ ؿ الكاقػػً الميػػدانية    
كالػذم تةػػدده احةػداثة كلػػذا قػػد تكػكف ناطػػى تعتبرىػا قػػكة تصػػب  ناطػى ضػػعؼ؛ لغيابيػا كلػػذا ال بػػد 

 ةماابمى(ََُِ) مف التاكيـ كالمعالجى في ضكء المتغيرات.
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 :إدارة الخطاب ام  مي 0.1.1
يمعب الخطاب ام  مي دكرا جديدا بالدرايى؛ لمعرفى مدل قدرتو  م  تكجيو الفكرة كنايضػياة    

خاصى فيما يتعمؽ باضايا المرأةة كذلؾ لدرايى إل  أم مدل قد تةاػؽ لمخطػاب ام  مػي العربػي 
ربيػى كمكانتيػا كصػكرتيا فػي ام ػ ـة أـ ما مف شأنو إ  ء مفاىيـ كأفكار تةيف كضً المػرأة الع

تكػػرس لمفػػاىيـ تاميديػػى تجػػر المػػرأة العربيػػى لمخمػػؼ كتاػػدـ الفكػػرة الك يػػيكيى نفيػػيا فػػي دكر المػػرأة 
كمكانتيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػً ككيفيػػػػػػػػى تعامػػػػػػػػؿ المجتمػػػػػػػػػً معيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي إطػػػػػػػػار قضػػػػػػػػاياىا الممةػػػػػػػػػى. 

 (ْٓٔةص:ََِٓ)الدكيؾة
 .(َُٖٗ ـ كالريالى)ابف منظكرةفالخطاب لغى ىك مراجعى الك ـة كىك الك  

ىك المكاجيى بالك ـة أك مػا يخاطػب بػو الرجػؿ صػاةبو كنايضػو الجػكاب كىػك ماطػً ك مػي ك     
يةمؿ معمكمات يريد المريؿ )المتكمـ أك الكاتب( أف يناميا إل  المريػؿ إليػو )اليػامً أك الاػارئ(ة 

ترؾ بينيما كبػذلؾ يكػكف المعنػ  الػذم يكتب احكؿ ريالى كيفيميا الخر بناءن  م  نظاـ لغكم مش
فػػي ة الػػذم يشػػتمؿ بػػدكره  مػػ  ث ثػػى  ناصػػر: «الةػػكار»تكصػػمنا إليػػو مػػف خػػ ؿ المعػػاجـ متمػػث  ن

 (ُٕٖٗإميؿة ) المريؿةالميتابؿة الريالى.
أما اصط ةان: فاد  ٌرفو )زياد( بأنو ممفكظ طكيؿ أك ىك متتاليػى مػف الجمػؿ تكػكف منغماػىة يمكػف 

مػػف العناصػػرة بكيػػاطى المنيجٌيػػى التكزيعٌيػػىة كبشػػكؿ يجعمنػػا نظػػؿ فػػي  ينػػى يميػػمىمػػف خ ليػػا معا
 (ُٕة ص:ُٖٗٗ)يعيدة  مجاؿ لياني مةض.

الدرايػات احدبٌيػى التػي  فيما  رفو الفرنيي) إ. بنفنيػت( مػف منظػكر مختمػؼ لػو أبمػ  احثػر فػي   
ليػات ك مميػات اشػتغالو فػي كجيػى   تاػكـ  مػ  د ػاىـ ليػانيى فيػك  نػده )الممفػكظ منظػكران إليػو مػف

كميػػتمعانة  نػػد احٌكؿ ىػػدؼ التػػأثير  مػػ   التكاصػػؿ(ة كبمعنػػ   خػػر ىػػك كػػٌؿ تمفٌػػظ يفػػرض متكممػػان 
تةمي تػو لممصػطم   الخطػاب بأنػو )الةػكار( ثػـ قػاـ بػإجراء« مكشػمر» الثػاني بطرياػى مػا ة ك ػٌرؼ

ار(ة كالتػي أثػرت فػػي فػػي )الةػك  ككانػت تػكةي بتػأثره بػآراء مدريػػى بيرفكػاـ التػي ةصػرت الخطػاب
مثػؿ مايكػػؿ ىػػكك فػي كتابػػو)ةكؿ ظػػاىر  تعريفػات العديػػد مػف المغػػكييف  الػػذيف يكتبػكف بامنجميزيػػى

ة ُٖٗٗككنػو )المكنكلػكج( شػفكيان كػاف أـ كتابيػان )يػعيدة  الخطػاب( الػذم قػاؿ يػأتعامؿ مػً الخطػأ
 (ِْص:
ك ا أك مكتكبػػا أك أف الخطػػاب ىػػك كػػؿ شػػيء يصػػؿ لممشػػاىد يػػكاء كػػاف ميػػم كيػػرل الباحػػث    

 .مصكرا بيدؼ التعزيز أك النفي  أك المعرفى
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 -إدارة الخطاب ام  مي ل ضائيإل ا قصى خ ؿ الحرب: 0.1.1
نظرا لمدكر الذم يمعبو ام  ـ المااـك في فميطيف  امى كفي قطاع غزة خاصىة كنظرا لتغيػر    

ير فضػػػػػػاىيى احقصػػػػػػ  الةػػػػػػالي                 الييايػػػػػػات ام  ميػػػػػػى تبعػػػػػػا لمةاجػػػػػػى تػػػػػػـ إجػػػػػػراء ماابمػػػػػػى مػػػػػػً مػػػػػػد
)ةػػاـز الشػػعركام( كاحيػػتاذ )فتةػػي ةمػػاد( بصػػفتو رىػػيس مجمػػس امدارة فػػي فتػػرة الةػػرب لمتعػػرؼ 
 مػػ  الييايػػػات ام  ميػػى لمانػػػاة خػػ ؿ الةػػػربة مػػً العمػػػـ أف الييايػػات تكضػػػً قبػػؿ بػػػدء  مػػػؿ 

  م   دة مةاكر:الاناةةككاف الخطاب ام  مي لاناة احقص  في الةرب كاف 
ل  قطاع غزة باحخص.  ا كؿ:   يككف مكجيا إل  المجتمً الفميطيني كا 

نةػػك العػػالـ العربػػي كاميػػ مي ثػػـ إلػػ  الػػدكؿ الدا مػػى لمشػػعب الفميػػطيني ثػػـ إلػػ  العػػالـ  كالثػػاني:
 لى.الغربي كىك  م  ث ثى أقياـ: أمريكا كةمفاؤىاة كالثاني الدكؿ الةياديىة كالثالث الدكؿ المعتد

 الخطاب ام  مي نحك المج مع ال م طيني: -أكال
تعتاد إدارة الاناة أف الشعب الفميطيني ىك المةضف الرىيس لممااكمػىة كىػك الػدا ـ احكؿ ليػاة    

كىػػك يتةمػػؿ فػػي يػػبيؿ ذلػػؾ كػػؿ مػػا يعػػاني مػػف ةصػػر كظمػػـ كاضػػطيادة كبالتػػالي فػػإف الخطػػاب 
جميػػؿ لػػذلؾ الشػػعب الصػػابر المػػرابطة فيػػك الػػذم ام  مػػي المكجػػو لمنػػاس  امػػى  مػػ  العرفػػاف بال

أفشػػؿ مخططػػات االةػػت ؿ كأ كانػػو فػػي الاضػػاء  مػػ  الةككمػػى الفميػػطينيى فػػي غػػزة ك مػػ  ةركػػى 
ةمػػػػاسة لػػػػذلؾ فػػػػإف أىػػػػـ مفػػػػردات الخطػػػػاب ام  مػػػػي المكجػػػػو إلػػػػ  النػػػػاس  امػػػػى فػػػػي المجتمػػػػً 

 الفميطيني:
 يطينية كيعييا المتكاصؿ ك مميا التأكيد  م  اىتماـ المااكمى  بجميً فىات الشعب الفم

 الدءكب لمدفاع  ف الشعب الفميطيني.
  الشكر كالثناء كالعرفاف  م  صبر الشعب الفميطيني في كجو المجازر كالةرب

 كالمؤامرات.
 .التأكيد  م   دـ االلتفات إل  الد كات المغرضى كالمةرضى  م  المااكمى 
 لعمؿ  م  ةؿ المشاكؿ مثؿ اناطاع إبراز دكر الةككمى الفميطينيى في الاطاع في ا

 الكيرباء كالمشاكؿ الصةيى كتعزيز صمكد الشعب الفميطيني.
  التأكيد  م  الثكابت الفميطينيى التي تةافظ  مييا المااكمى خ ؿ الةرب ك م  رأييا

 دـ االيتي ـ كااليتمرار في المااكمى ك دـ امصغاء لمةاكالت تركيعيا كرفض الةمكؿ 
 بار االنيةاب مف الاطاع ال يمكف التنازؿ  نو.البديمىة كا ت

  دةض الشاىعات  بر إجراء المااب ت مً الميىكليف كالشخصيات المعنيى بمختمؼ
تكجياتيا كتكضي  الةااىؽ لمرأم العاـة كفض  أبعاد الةرب النفييى كام  ميى التي 

 يشنيا االةت ؿ كأ كانو  م  المكاطنيف.
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 شا ى التكافؿ بيف المكاطنيف أنفييـ.العمؿ  م  رفً الركح المعن  كيى لدل المكاطنيف كا 
 .تكضي  بشا ى العدكاف الصييكني بةؽ المؤييات ام  ميى  م  اخت ؼ ألكانيا 
 .تعريؼ المكاطنيف بدكر المؤييات الصييكنيى كالتةذير منيا كتكضي  أىدافيا 
 دم االةت ؿ تكضي  دكر المااكمى في ةمايى المكاطف الفميطيني كمصالةو مف أي

 كأ كانو.
 .تيميط الضكء  م  الخياىر التي يتكبدىا العدك 
 .دـ إغفاؿ الاضايا الرىيييى مثؿ الادس كال جىيف كاحيرل كالتيكيد  
 .التأكيد  م  رفً الةصار  ف قطاع غزة 

 :الخطاب ام  مي نحك العالـ العربي كام  مي -ثانيا 
شعب الفميطينية فيك احصؿ في د ـ الشعب كصمكدهة العالـ العربي كامي مي ىك كجيى ال   

كىك  مؽ المااكمىة كيبب ايتمرار نضاؿ ككفاح الشعب الفميطيني خاصى في كقت الةربة 
 كليذا فإف مةددات الخطاب ام  مي تتيـ بالتالي:

  التأكيد  م  أف العالـ العربي كامي مي ىك العمؽ االيتراتيجي لمشعب الفميطيني
 ادلى.كقضيتو الع

 .إبراز كاجب احمى العربيى كامي ميى في د ـ الشعب الفميطيني كمااكمتو 
  زالى إبراز دكر الد ـ العربي كامي مي في التخفيؼ مف معاناة الشعب الفميطينية كا 

  ثار العدكاف الصييكني  ميو
 ت إبراز التعاطؼ الشعبي لمعالـ العربي كامي مي مف خ ؿ تغطيى المييرات كام انا

 المادمى لممتضرريف مف الةرب .
  تكضي  دكر الشعكب في ةمؿ ىـ الاضيى الفميطينيى كخطابيـ  بر الخطب كالندكات

 كالبرامف كالمييرات المنددة بالةرب.
  التأكيد  م  الكاجب الفردم كالجما ي لألمى العربيى كامي ميى في د ـ الاضيى

 الفميطينيى ضد العدكاف  بكؿ ما يممؾ.
 ف التجري  كالشتاىـ. االبتعاد  
 .إبراز دكر المااكمى في ةمايى الشعب الفميطيني كمصالةو في كجو االةت ؿ كأ كانو 
 .التذكير بكةدة اليدؼ كالمصيرة أف احمى العربيى كامي ميى ىي جيد كاةد 
  التأكيد  م  التدا يات امنيانيى لمةرب  م  قطاع غزةة كضركرة العمؿ  م  الكقكؼ

 بكؿ ما أكتي العالـ العربي كامي مي مف قكة. بجانب الشعب
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 الخطاب ام  مي المخصص: -ثالثا
كىي تمؾ الدكؿ التي ليا   قى قكيى بالةككمى كالمااكمى مثؿ:يكرياةتركياةاليكدافة  

قطرةالجزاىر كغيرىا مف الدكؿ الدا مىة كبالتالي فإف الخطاب مً ىذه الدكؿ يميؿ إل  ضركرة 
قكيى كمميزة معيا بما يةفظ مصال  الشعب الفميطينية كال يظير تةالفا ضد  الةفاظ  م    قى

 أطراؼ بعينياة كبالتالي فإف الخطاب ليذه الدكؿ يمتاز بالتالي:
 .التأكيد  م  الع قى اميتراتيجيى مً ىذه الدكؿ 
 .التأكيد  م  أثر د ميا لمشعب الفميطيني 
 لكطني الفميطيني بعيدا  ف التدخ ت التأكيد  م  الةفاظ  م  ايتا ليى الارار ا

 الخارجيى.
 .دةض الشاىعات المختمفى كالتي تمس بالع قى مً ىذه الدكؿ 
 .إي ء  نايى خاصى بمجتمعات تمؾ الدكؿة كتاريخيا كأنشطتيا كفعالياتيا المنددة بالةرب 
 إبراز ةجـ التعاكف بيف مؤييات المجتمً الفميطيني كمؤييات تمؾ الدكؿة كبياف أثر 

 ذلؾ في التخفيؼ مف معاناة الشعب الفميطيني خ ؿ الةرب.
 .إبراز دكر ىذه الدكؿ في كقؼ الةرب  م  الاطاع 

 رابعا:الخطاب ام  مي إلى العالـ ال ربي:
 أمريكا كحم اؤىا مف الدكؿ: -ُ
كىي تمؾ الدكؿ التي كقفت داىما إل  جانب االةت ؿ الصييكني في الةرب  م  قطاع غزةة  

كةرمت الشعب الفميطيني مف ةاكقوة فمف الصعب تةكؿ ىذه الدكؿ  ف   قتيا  كد متو
اميتراتيجيى مً االةت ؿ الصييكنية كما يجب أف نفرؽ بيف المكاقؼ الريميى لتمؾ الدكؿ كبيف 

 مكاقؼ شعكبياة ك ميو فإف مةددات الخطاب ام  مي ليذه الفىى يمتاز بالتالي:
 ةت ؿ لف تنج  في كير صمكد الشعب الفميطيني.التأكيد  م  أف ييايى د ـ اال 
  إبراز مدل مناقضى اد اء تمؾ الدكؿ كتغنييا بالديماراطيى كمبادئ ةاكؽ امنياف كما

 تفعمو مف ظمـ لمشعب الفميطيني.
 .إبراز ةجـ الجراىـ احمريكيى كةمفاىيا التي تةدث في دكؿ العالـ المختمفى 
  تمؾ الدكؿ ذات المكاقؼ اميجابيىة كاالىتماـ بيا إبراز مكاقؼ الشخصيات احجنبيى مف

 كتكضي  كجيات نظرىا.
 .إبراز دكر الجاليات العربيى كامي ميى في تمؾ البمداف 
  نما التناقض الرىيس التأكيد  م  أنو ال  داكة بيف الشعب الفميطيني كبيف تمؾ الدكؿة كا 

 ىك مً االةت ؿ.
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 براز البعد امنياني كاحخ قي كالاانكني تكضي  بشا ى اليجمى الصييكنيى كالمجازر ة كا 
 في الةرب  م  غزة.

  التأكيد  م  احبعاد الاانكنيى كامنيانيى لمةرب  م  قطاع غزةة كأنيا تتةمؿ كامؿ
 الميىكليى في دفً االةت ؿ إل  كقؼ الةرب.

 الدكؿ الحياديإل )لي ت ذات مكاقؼ(: -0
ى في الاضيى الفميطينيىة كبالتالي فيي مد كة كىي تمؾ الدكؿ التي لييت ليا مكاقؼ كاضة 

التخاذ مكاقؼ إيجابيى تجاه الشعب الفميطيني مثؿ الصيف كبعض الدكؿ احكركبيى كإيطاليا 
 كألمانيا كغيرىاة كلذلؾ فإف مةددات الخطاب ام  مي ليا يمتاز بالتالي:

  غزة. التأكيد  م  ضركرة اتخاذ ىذه الدكؿ مكاقؼ إيجابيى تجاه الةرب  م 
  التأكيد  م  دكر الجاليات العربيى كامي ميى في الضغط  م  ةككماتيا التخاذ مكاقؼ

 أكثر إيجابيى في كقؼ الةرب.
  البعد  ف الخطاب االيتفزازم ليذه الدكؿة كالتأكيد  م  الاضايا التي تعزز الع قى

 معيا.
 نيى.دةض التيـ كالشاىعات ةكؿ إلصاؽ تيمى امرىاب بالمااكمى الفميطي 
 .إظيار ةجـ امرىاب الصييكني كالجراىـ المتكاصمى بةؽ الشعب الفميطيني 
  براز البعد امنياني كاحخ قي كالاانكني تكضي  بشا ى اليجمى الصييكنيى كالمجازرة كا 

 لماضيى الفميطيني.
  التأكيد  م  احبعاد الاانكنيى كامنيانيى لمةصار الجاىر  م  قطاع غزةة كيجب أف تأخذ

 الدكؿ مكقفا إيجابياة منياء معاناة الناس في قطاع غزة. ىذه

 الدكؿ ال ربيإل المع دلإل: -8
كىي تمؾ الدكؿ التي اتخذت مكاقؼ إيجابيى تجاه قطاع غزة كضد الةربة كالخطاب    

ام  مي المكجو ليا إنما ييدؼ لد كتيا التخاذ مكاقؼ أكثر إيجابيىة كتكضي  دكرىا ك  ب 
 ةماابمى(ََُِىة كيمتاز الخطاب ام  مي ليذه الفىى بالتالي:)ةمادة شعراكمةأيايي في المنطا

 .إبراز المكاقؼ اميجابيى ليذه الدكؿ كتابؿ الشارع الفميطيني ليا كتدا ياتيا 
  التأكيد  م  دكر الجاليات العربيى كامي ميى في دفً ىذه الدكؿ لتبني مكاقؼ أكثر

 يى تجاه كقؼ الةرب كمناصرة الشعب الفميطيني.جراءةة كتأييدىا لمكاقفيا اميجاب
 .دةض التيـ كالشاىعات ةكؿ إلصاؽ تيمى امرىاب بالمااكمى الفميطينيى 
 .إظيار ةجـ امرىاب الصييكني كالجراىـ المتكاصمى بةؽ الشعب الفميطيني 
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  براز البعد امنياني كاحخ قي كالاانكني تكضي  بشا ى اليجمى الصييكنيى كالمجازرة كا 
 لماضيى الفميطيني.

  التأكيد  م  احبعاد الاانكنيى كامنيانيى لمةرب  م  قطاع غزةة كيجب أف تأخذ ىذه
 الدكؿ مكقفا أكثر إيجابيىة منياء معاناة الناس في قطاع غزة.

  التعظيـ مف ةجـ الخياىر الفميطينيى في احركاح كالممتمكاتة كالتخفيؼ مف خياىر
 (ََُِاكمة)ةمادة شعر العدك الصييكني. 

 إدارة ام  ـ المقاكـ ) الجزائر، العراؽ، لبناف(: 0.1.3  
 0911 جربإل ام  ـ الجزائرم  0.1.3.0

ة بكػػؿ مػػا لػػدييا مػػف كيػػاىؿ بشػػريى كمعنكيػػى  ُْٓٗانػػدلعت الثػػكرة الجزاىريػػى فػػي غػػرة نػػكفمبر    
ب الجزاىػرم أكالة ثػـ كماديى كد اىيى كا   ميػى متكاضػعى ة مصػٌكبى مبػ غ ريػالى الثػكرة إلػ  الشػع

 إل  الشعب الفرنيي ثانياةك إل  الرأم العاـ الدكلي أخيرا.
إف اليجمػػػػى ام  ميػػػػى الشريػػػػى كالكايػػػػعى النطػػػػاؽ كاممكانيػػػػات الماديػػػػى الضػػػػخمى التػػػػي جنػػػػدتيا 
اليػػمطات االيػػتعماريى الفرنيػػيى لمتاميػػؿ مػػف أىميػػى أةػػداث أكؿ نػػكفمبر مػػف خػػ ؿ مختمػػؼ أجيػػزة 

ؿ الد اىيػػى تكٌضػػ  لكػػؿ متتبػػػً ليػػذه احةػػداث مػػدل اليمػػً كالخػػكؼ كاالضػػػطراب ام ػػ ـ كالكيػػاى
ك ػدـ التصػػديؽ بةاياػػى مػػا يةػػدث فػػي ىػػذه الػب د المجاىػػدة  نػػذاؾ .كىكػػذا  راةػػت كيػػاىؿ ام ػػ ـ 
الفرنيػػػيى ةاليػػػيما المكتكبػػػى ك الميػػػمك ىة بمختمػػػؼ مشػػػاربيا كاتجاىاتيػػػا الييايػػػيى الةزبيػػػى بػػػدكف 

نفػػكس الجزاىػػرييف كالفرنيػػييف يػػكاء داخػػؿ الجزاىػػر أك فػػي فرنيػػا نفيػػيا  اخػػت ؼ تػػزرع الشػػؾ فػػي
بنعػػت ىػػذه احةػػداث بكػػػؿ احكصػػاؼة كبماابػػؿ ىػػذه اممكانيػػػات الضػػخمى كانػػت المااكمػػى تمتمػػػؾ 
صػػةؼ صػػغيرة كػػاف منيػػا "صػػةيفى المجاىػػد" كقػػد خػػدمت الثػػكرة الجزاىريػػى خيػػر خدمػػى يػػكاء فػػي 

ك فػػػي المجػػػاؿ ام  مػػػي أك المعنػػػكم فػػػي الػػػداخؿ كالخػػػارج . مجػػػاؿ التك يػػػى كالتكجيػػػو كالتعبىػػػى ة أ
فكانت أداة فعالى لغرس ركح التضةيى كالنضاؿ كتاكيى اميماف بالنصػر كرفػً معنكيػات الجمػاىير 
براز نشاطاتيـ  كةشدىا كراء الثكرة ة كما كانت خير كييمى لتمرير الدكر الدبمكمايي لاادة الثكرة كا 

 (ََِٗمكاتب الداىمى لمجبيى في الخارج .)ختٌاكمة اليياييى كالعيكريى  برا ل

 أىداؼ ام  ـ المقاـك الجزائرم خ ؿ ف رة االح  ؿ
ضركرة إيجاد التكازف بيف متطمبات الرأم العاـ الكطني كالدكلي بعرضو لماضيى الجزاىريى  - ُ

 . بمختمؼ الكياىؿ كاحياليب قصد إقناع الرأم العاـ الدكلي بمصداقيى ىذه الاضيى
 ضركرة الةفاظ  م  المبادئ الجكىريى لمثكرة . -ِ
ضركرة الرد الفكرم كالمباشر  م  أجيزة ام  ـ الغربيى كالييما ككاالت احنباء المنةازة  -ّ

 لكجيى النظر االيتعمارم الفرنيي.
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ضػػركرة الةػػرص الشػػديد  مػػ  دقػػى البيانػػات كالب غػػات المادمػػى إلػػ  ككػػاالت احنبػػاء احجنبيػػى  -ْ
 يى تةريفيا أك  دـ فيميا .خش
ضركرة إرياء نافذة تطؿ منيا  م  العالـ مادمى بطكالت الشعب الجزاىرم الثاىر كتضػةياتو  - ٓ

الجيػػيمى كةاػػو العػػادؿ فػػي تاريػػر المصػػير كالكصػػكؿ إلػػ  أبػػكاب العػػالـ الغربػػي كاحمػػـ المتةػػدة ة 
 (ََِٗةقصد قنا ى الشعكب بعدالى الاضيى الجزاىريى كتدكيميا .)التميمي

كتعػػززت الةاجػػى لإل ػػ ـ الماػػاـك بعػػد ةػػكالي يػػنتيف مػػف انػػدالع الثػػكرة المجيػػدة ةيػػث  رفػػت ىػػذه 
ةتةركػػات ييايػػيى كا   ميػػى ُٔٓٗاليػػنكات ة اليػػيما بعػػد مػػؤتمر الصػػكماؿ الػػذم انعاػػد فػػي يػػنى 

 دفعت بيا إل  :
لفرنيػي كالمعٌمػركف " إب غ الرأم العاـ الداخمي كالخارجي باح ماؿ الشريى التي كػاف الجػيش ا -

 الككلكف " يرتكبكنيا في ةؽ الشعب الجزاىرم
 ** تدكيؿ الاضيى الجزاىريى لتفمت مف طابعيا الداخمي الفرنيي.-

 **  زؿ العدك في الميداف الدبمكمايي .

 ** رب  أصدقاء كمناصريف جدد لمثكرة .
دكرا ةيايػا كرىييػيا يتمثػؿ  كمف ىذا المنطمؽة صارت الثكرة الجزاىريى ك م  رأييا ام  ـ تمعػب

في التصريةات الريميى التي كاف يدلي بيا ممثمك الجبيى  ف ذاؾة ككذلؾ الندكات الصةفيى التي 
 كانكا يعادكنيا في مختمؼ العكاصـ احجنبيى .

"كلعبػت صػػةافى التيػػار االيػػتا لي الممثمػى لةػػزب الشػػعب دكرا ىامػػا فػي تأديػػى ريػػالتيا الكطنيػػى ك 
أيػػمكب ام ػػ ـ الشػػفيي لشػػرح أىػػداؼ الثػػكرة ك إطػػ ع الشػػعب  مػػ  انتصػػارات  انتيجػػت الجبيػػى

ـ ك صػػكت الجبػػؿ ك ُٓٓٗكةػػدات جػػيش التةريػػر الػػكطني ك النشػػرات المةميػػى مثػػؿ " الػػكطف " 
صػػػدل التيطػػػرم ة أمػػػا ام ػػػ ـ المكجػػػو لمخػػػارج فماػػػد تػػػـ  ػػػف طريػػػؽ النػػػدكات التػػػي يعاػػػدىا ممثمػػػك 

كػاالت احنبػاء الدكليػى فمعبػت جريػدة احىػراـ المصػريى دكرىػا الجبيى ةيػث يػتـ نشػرىا  ػف طريػؽ ك 
لمتعريػػؼ بػػالثكرة الجزاىريػػى بامضػػافى إلػػ  امذا ػػات كصػػكت العػػرب ك الاػػاىرة مشػػيدة بانتصػػارات 

ـ" ُٓٓٗالجػػػػػيش ك نجةػػػػػت الجبيػػػػػى بإصػػػػػدار أكؿ صػػػػػةيفى " المااكمػػػػػى الجزاىريػػػػػى " فػػػػػي أكاخػػػػػر 
 (ََِٗ)طكباؿة
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 :المقاكمإل  بر امذا إل
كما ايتغؿ ممثمك الثكرة في الخارج كيػاىؿ ام ػ ـ فػي البمػداف الشػاياى كالصػدياى لمتعريػؼ بػالثكرة 
الجزاىريى كبأىدافيا كأبعادىا الةايايى . فاد نظمت الجبيى برامف إذا يى بعنكاف " صػكت الجزاىػر " 

لاػاىرة ة ممػا أف بالمغى العربيى مف الرباط كتطكاف كطنجى بالمغرب احقص  ة كأيضا في تػكنس كا
إذا تي الااىرة كتكنس كانتا أكل  امذا ات العربيى التي خصصػت بػرامف مةػددة فػي فتػرات ثابتػى 

 مذا ى أخبار الثكرة الجزاىريى .
.  ُٕٓٗكقد ظمت ىذه البرامف تذاع ةت  بعد إنشاء امذا ى اليريى لمثكرة فػي قمػب الجزاىػر يػنى 

تيػػذيً أخبػػػار الثػػكرة الجزاىريػػى بصػػػفى متكاصػػمى كبمغػػػات كمػػا كانػػت ىنػػػاؾ إذا ػػات لمػػدكؿ الصػػػدياى 
 متعددة ة كفي مادمتيا إذا ى "بكدابييت "

 التي كانت تذيً برامجيا تةت  نكاف "صكت االيتا ؿ كالةريى".
كىكػػذا ة تمكنػػت المااكمػػى الجزاىريػػى بفضػػؿ ةربيػػا ام  ميػػى كالد اىيػػى كتكجيييػػا مػػف قبػػؿ الاػػادة 

المةنكػػيف فػػي الػػداخؿ كالخػػارج ة فػػي ظػػرؼ قصػػيرة بػػالرغـ مػػف  مميػػا  الييايػػييف كالدبمكمايػػييف
كنشػػػػاطيا الشػػػػاؽ كالعيػػػػير ة أف تةاػػػػؽ ركاجػػػػا كانتشػػػػارا كبيػػػػرا  بػػػػر العػػػػالـ بفضػػػػؿ كػػػػؿ الكيػػػػاىؿ 
ام  ميى لإلتاةى ليا بإب غ الرأم العاـ الداخمي كالخارجي بما يجرم فػي الجزاىػر مػف ةاياػى فػي 

 احةداث . 
كمف جممى التصريةات الد اىيىة مػا جػاء فػي تصػري  رىػيس الةككمػى الفرنيػيى كفي ىذا امطارة 

كاف الجك ىادئا ، ككؿ الشر جاء فج ة مف إذا إل القػاىرة مانداس فرانس في كاشنطف قاى  :"  –
ة كىذا الكضً مثير لامؽ داىـ لنا ة كمف ىذيف العالميف يأتي المييٌرجكف كالمشاغبكفة كبكدابي ت 

 يرب احيمةى التي بيا تجد الةرب الك ميى امتدادىا في الةرب الدمكيى".كمنيا أيضا تت
كما كاف يعني ذلؾ إف لـ يكػف تصػريةا مباشػرا أك غيػر مباشػر ل  تػراؼ بةػرب إ  ميػى د اىيػى 

 (ََِٗييككلكجيى تاـك بيا الثكرة الجزاىريى المجيدة بالمكازاة مً الكفاح الميم .)التميمية
 الحرب الد ائيإل   
 ََٓفي نفس اليياؽ ة أشارت الصةافى الفرنييى ة يكاء في "لكفياارك" أك "ليػكار" إلػ  تيػرب ك 

"إرىػػابي تكنيػػي" إلػػ  جبػػاؿ احكراسة كذكػػرت أف ميمػػتيـ كانػػت تػػدريب الجزاىػػرييف  مػػ  ايػػتعماؿ 
 احيمةى كخكض ةرب العصابات" .

نػػي مػػا يػػكر أمػػاـ الجمعيػػى كاختتمػػت ىػػذه الةممػػى باتيػػاـ الةككمػػى التكنيػػيى ريػػميا  مػػ  ليػػاف رك 
الكطنيػػى الفرنيػػيى  نػػدما ةٌمػػؿ الػػرىيس التكنيػػي الةبيػػب بكرقيبػػى ميػػؤكليى مػػا يةػػدث فػػي الجزاىػػر 

 قاى  :
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"إف الخطػاب الصػػةفي الفرنيػي كػػاف يعتمػد أيػػمكب الةػػرب النفيػيى كالد اىيػػى كالعمػؿ  مػػ  تجريػػد 
رؼ الثػػػػكرم كالبطكلػػػػى المجاىػػػػديف الجزاىػػػػرييف مػػػػف كػػػػؿ خصػػػػمى مػػػػف الخصػػػػاؿ التػػػػي يفرضػػػػيا الظػػػػ

 كالشجا ى كالتضةيى كالرةمى كالشفاى امنيانيى...
كقد تمكف ام ػ ـ المباشػر كاالةتكػاؾ مػً الشػعب الجزاىػرم كالشػعكب احخػرل بفضػؿ تضػةيى  -

كشػػجا ى المجاىػػديف  مػػ  مكاصػػمى تبمػػيغيـ ريػػالى الثػػكرة ة كذلػػؾ بػػالرغـ مػػف احخطػػار التػػي كػػانكا 
 مياميـ ة منيا :يتعرضكف ليا أثناء تأديى 

 رفً معنكيات المكاطنيف. - -
 ا تااد المكاطنيف أف المجاىد بصمى داىمى مً الشعب كأنو ال ياير. - -
تجػػاكب الكثيػػر مػػف جنػػكد مػػا كػػاف ييػػم  بػػالمفيؼ احجنبػػي مػػً نػػداءات جبيػػى التةريػػر الػػكطني  -

يراةيـ  بر الةدكد كذلؾ بفرارىـ مً كةداتيـ كالتةاقيـ بصفكؼ جيش التةرير الذم كاف يطمؽ 
 (ََِٗقصد االلتةاؽ بذكييـ.)ختاكمة

التػػأثير فػػي أكيػػاط المعمػػريف نتيجػػى بػػث الد ايػػى بكايػػطى  مػػاؿ المػػزارع الػػذيف كػػانكا يضػػخمكف -
مكانيات الثكرة.  كياىؿ قكات جيش التةرير كا 

كػى ة ىكذا كانت الةرب ام  ميػى لممااكمػى تأخػذ مجراىػا بػالتكازم مػً الضػربات فػي ميػداف المعر 
بةيػػث أف منػػدكب جبيػػى التةريػػر فػػي الخػػارج يتعامػػؿ بالمثػػؿ مػػً التصػػريةات الفرنيػػيى فػػي إطػػار 
النػػػدكات الصػػػةفيى كااليػػػتجكابات فػػػي الجراىػػػد احجنبيػػػى ة ةتػػػ  فػػػي الكاليػػػات المتةػػػدة احمريكيػػػى 

أثنػػاء  كالمةافػػؿ الدكليػػى احخػػرل ة كييىػػى احمػػـ المتةػػدة التػػي دخمػػت الدبمكمايػػيى الجزاىريػػى أبكابيػػا
التػػي كانػػت  ُٕٓٗمناقشػػات الجمعيػػى العامػػى كمعركػػى مكاجيػػى الػػرأم العػػاـ الػػدكلي ابتػػداء مػػف يػػنى

تيػػم  يػػنى الجزاىػػر فػػي احمػػـ المتةػػدةة ةيػػث طرةػػت الاضػػيى الجزاىريػػى ة كصػػارت تطرةيػػا كػػؿ 
 (ََِٗ)طكباؿةينى.

ةػيف كػاف مكقػؼ  ك م  ىذا احياس ة صار  دد أنصار الجزاىر الثكريى يتزايد في كػؿ مػرة ة فػي
 فرنيا يتايار ةت  أماـ ةمفاىيا.
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 إدارة ام  ـ المقاـك في  العراؽ 0.3.1.0 
ثاافػى الفكضػ   ََِّأري  الغػزك كاالةػت ؿ احميركػي لمعػراؽ  فػي التايػً مػف نييػاف  ػاـ لاد  

ا ى كمبدأ )كؿ شيءو مباح كممكػف ( فػي ظػؿ شػعار  الديماراطيػى كالاضػاء  مػ  الدكتاتكريػى كصػن
ةيػػػػاة جديػػػػدة تةػػػػت ميػػػػميات الةػػػػؽ فػػػػي االتصػػػػاؿ كةريػػػػى التعبيػػػػر. لاػػػػد أغرقػػػػت اليػػػػكؽ العراقيػػػػى 
بالصةؼ كالانكات الفضاىيى المرىيى كامذا ات اليمعيى  بعد أف أغرقػت بػاحةزاب الييايػيى ذات 
ذا ى كصار بإمكاف  التكجيات كاحيدلكجيات المختمفى ة كصار لكؿ ةزب قناة فضاىيى كصةيفى كا 

مكاطف  راقي بغض النظر  ف ميتكاه الفكرم كالثاافي تأييس صةيفى أك فضاىيى يطرح مف  أما 
خ ليػػا مػػا تجػػكد بػػو خيالػػو مػػف أفكػػار كرؤل فػػي ظػػؿ ) زكاؿ الممنػػكع (  كشػػركؽ شػػمس الممكػػف 

 (ََِٗكالجاىز كلكف في  يد الفكض  الخ ٌقى التي أكجدىا االةت ؿ احمريكي.)البياتية
ماػػد بػػرز أنمػػكذج إ  مػػي نطماػػت فيػػو المااكمػػى انطمػػؽ أيضػػا إ  ميػػا الخػػاص فففػػي الكقػػت الػػذم ا

متكاضً الكياىؿ كاممكانات كلكنو يتميز بادرة كبيرة  مػ  النفػاذ كاالنتشػار كالتػأثير فػي المػكاطفة 
انو إ  ـ المااكمى الكطنيى الميمةى في العراؽ الذم ابتدأ مػً بضػعى شػعارات كتبػت  مػ  جػدراف 

إلػػ  مااكمػػى الغػػزاة كالػػدفاع  ػػف العػػراؽة كتطػػكر إلػػ  تكظيػػؼو كايػػً لمختمػػؼ كيػػاىؿ بغػػداد تػػد ك 
االتصاؿ كفػي المادمػى منيػا التمفزيػكف كاالنترنيػت كتكػريس طاقػى كػؿ  مػكاطفو ماػاكـو ل ةػت ؿ إلػ  
مصػػدر لممعمكمػػات كاحخبػػار كاحفػػ ـ الكثاىايػػىة كفػػي الكقػػت ذاتػػو إلػػ  متمػػؽو نيػػاىي لمتعامػػؿ معيػػا 

 (ََِْ)  صباحة داىرة انتشارىا كتكييً
ياكؿ يػككت جكنيػكف فػي صػةيفى نيكزيػكؾ:إف قنػاة الػزكراء تتيػـ بػالتطرؼة إذ تفػيض الانػاة منػذ 
نػػكفمبر بيميػػمىو ال تنتيػػي   مػػػف أشػػرطى الفيػػديك التػػػي تظيػػر الجنػػكد احمػػػريكييف كىػػـ يياتمػػكف فػػػي 

ت الصػكر تعمياػاتة غالبػان بالمغػى ىجمات الاناصى كالعبكات النايفى مةميى الصنً. كترافؽ ماتطفػا
امنجميزيىة تةث العراقييف  م  تركيز غضبيـ العاـر ضد قكات االةت ؿة كلاد أصػبةت الػزكراء 
كاةػػػدة مػػػف أكثػػػر المةطػػػات شػػػعبيى بػػػيف اليػػػنىة بػػػؿ ةتػػػ  بػػػيف بعػػػض الشػػػيعى فػػػي العػػػراؽ ةياػػػكؿ 

يػػػى بالضػػػبط حنيػػػا تؤكػػػد ميػػػىكلكف أمريكيػػػكف  خػػػركف: إف أشػػػرطى الفيػػػديك التػػػي تبثيػػػا الػػػزكراء قك 
 (    . ََِْالمفاىيـ الميباى التي يمتمكيا العراقيكف ةكؿ االةت ؿ) صباحة

تفكقػػت المااكمػػى العراقيػػى فػػي ايػػتثمار كيػػاىؿ التكنكلكجيػػا الةديثػػى ميصػػاؿ خطابيػػا الػػذم أصػػب  
مشػاة  ةديثان أثار دىشى قكات االةت ؿ كضباطيا ة فركبرت يتيؿ الضابط اليابؽ في ايتخبارات

البةريى احمريكيىة ياكؿ: إف أم شريط لممتمرديف يياكم فرقى مف الػدباباتة بينمػا كتػب الصػةفي 
 (  ََِٖىيكزة«.)إف إ  ـ المااكمى اح م  صكتان في العراؽ» الفرنيي جكف ىيكز:
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رغـ ةاياى إف ام  ـ العراقي المااـك بذؿ كؿ ما ييتطيً في إيصاؿ صػكت المااكمػى العراقيػى بػال

مػػػف تكاضػػػً إمكانياتػػػو كبػػػالرغـ مػػػف الةصػػػار ام  مػػػي العربػػػي كامقميمػػػي كالػػػدكلي كبػػػالرغـ مػػػف 
اليجمات ام  ميى المضادة كالشريى كليذا لـ يصؿ إلػ  الميػتكل الصػةي  الػذم يةاػؽ كييػاير 

 نت( م  احقؿ التادـ الذم كصمت إليو المااكمى العراقيىة فتكاد تككف الشبكى العنكبكتيى )االنتر 
كمف الصعكبات التي تكاجو ام  ـ الماػاـك العراقػي الةظػر ام  مػي خصكصػا ام ػ ـ العربػي 

 فاضطرت الفصاىؿ الميمةى ببث بياناتيا  م  المكاقً املكتركنيى. 
إف  دـ الكصػكؿ إلػ  شػريةى غيػر المػؤدييفة يعػد خيػارة كبيػرة لممااكمػىة كقصػكران إ  ميػا كبيػرانة 

 مف ىـ ضدؾة كىذا أىـ مف زيادة مياةى الفرح كاليركر  ند مةبيؾة حف احىـ أف تكيب 
ػػػػػػػ قامػػػػػت الفصػػػػػاىؿ الميػػػػػمةى إلػػػػػ  ا تمػػػػػاد التصػػػػػكير بالفيػػػػػديك لمعمميػػػػػاتة التػػػػػي ينفػػػػػذىا مااتمكىػػػػػا 
كمجاىدكىا ضد الاكات االةت ؿة كىذا أمر ىاـ كيةيب لصال  ام  ـ المااكـ كلرجاؿ المااكمى 

انيانة إال أف ىنػاؾ أخطػاء رافاػت ىػذه العمميػى إمػا بيػبب ضػعؼ الخبػرة أك لمتكثيؽ أكالنة كلإل  ـ ث
بيػػبب ظػػركؼ تشػػغيؿ شػػبكات االنترنػػت كلػػدت إلػػ   ػػدـ إيصػػاؿ ىػػذه العمميػػات إلػػ  الػػرأم العػػاـة 
ةيػػػػػث جػػػػػػرل كضػػػػػً العمميػػػػػػات  مػػػػػػ  مكاقػػػػػً الفصػػػػػػاىؿ فػػػػػػي امنترنػػػػػتة دكف تمةػػػػػػيص النتػػػػػػاىف. 

 (ََِٗ)ابراىيـ:
 ب لضعؼ احداء ام  مي المااكمى في العراؽأف ىناؾ أيبا كيرل الباحث

 غياب اميتراتيجيى ام  ميى المكةدة. -ُ
 بركز الفضاىيات الطاىفيى التي تةرض  م  المااكمى. -ِ
 غياب ثاافى االنترنت  ف المجتمً العراقي. -ّ
 تةكـ الدكلى بالانكات كتةجيـ ةريى ام  ـ كالتعبير. -ْ
 ف.كجكد االغتياالت كاال تااالت ضد الصةفيي -ٓ

كيةتػػاج المػػكاطف العراقػػي إلػػ  إ ػػ ـ ماػػاـك يظيػػر الصػػكرة الةايايػػى لنضػػاؿ الشػػعب العراقػػي 
ليرتاي بالميتكل المطمكب  بر تكةيد الخطػاب ام ػ ـ العراقػي الماػاـك كلاػد كجيػت الباةػث 

 صعكبات كبيرة في الةصكؿ  م  مراجً تكثؽ التجربى العراقيى بصكرتيا الصةيةى.

 

 

 



 86 

 -  ـ المقاـك في قناة المنار المبنانيإل:إدارة ام 0.1.3.8
 نبذة  ف القناة:

المنػػار قنػػاة إ  ميػػى لبنانيػػىة ناػػدـ نفيػػيا بأنيػػػا قنػػاة العػػرب كالميػػمميفةكبرامجيا تنبػػً مػػف البيىػػػى 
الثاافيػػى العربيػػى كاميػػ ميى كمػػف الاػػيـ احخ قيػػى كالدينيػػى اميػػ ميى. أكلكيػػات الانػػاة ىػػي أكلكيػػات 

ة با تبػػػار أننػػػا قنػػػاة تبػػػث بالمغػػػى العربيػػػى. كأ تاػػػد أف فػػػي طميعػػػى ىػػػذه احكلكيػػػات الجميػػػكر العربػػػي
بالنيبى لمجميكر ىي الاضايا المةاى حمتنا التي يجمً  مييا العرب. كىنا أقصد بالدرجػى احكلػ  
الاضػػػػيى الفميػػػػطينيى. ك تعطػػػػي ىػػػػذه الاضػػػػيى أكلكيػػػػى فػػػػي تغطيتيػػػػا امخباريػػػػىة كفػػػػي الكثيػػػػر مػػػػف 

 ت كفػػػػػي فتػػػػػرة قصػػػػػيرة أف تةتػػػػػؿ مكقعػػػػػا" رياديػػػػػا" فػػػػػي فضػػػػػاء ام ػػػػػ ـ العربػػػػػي كايػػػػػتطابرامجياة
.)قصيرة  (ََِٕكامي مي المااـك

 المنار ك جربإل الحرب:
مػػػً الاػػػرار احميركػػػي لتصػػػنيؼ المنػػػار ثػػػـ الاػػػرار  ََِْدلػػػت التةركػػػات الةاصػػػمى منػػػذ العػػػاـ    

يؿ أف ترتكػػب جريمػى ةػػرب الفرنيػي بمنػً بثيػػا إلػ  أف ىنػاؾ شػػيء مػا يػدبر ضػػدىا كيميػد ميػراى
بةػػؽ المنػػارة تةػػت غطػػاء ييايػػي تمثمػػو ىػػذه الاػػرارات الجػػاىرة كالمجةفػػى. فاتخػػذت المنػػار بعػػض 
امجراءات االةتياطيى التي تمكنيا مف االيتمرار بالبث في ةاؿ تعرضيا لماصؼ الصييكني في 

الظػركؼ كبالتػالي يكـ مف احياـة كىذا ما ةصؿ. فبايت قادرة  م  البث كااليػتمرار فػي أصػعب 
ككانػػت  شػػكمت جػػزءان مػػف االنتصػػار امليػػي الكبيػػر لممااكمػػى كشػػعبيا فػػي لبنػػاف كاحمػػى العربيػػى ة

الظػػركؼ قايػػيى جػػدان كصػػعبىة فاػػدت المنػػار فػػي قصػػؼ المبنػػ  الرىييػػي كالمةطػػات المكز ػػى فػػي 
كالفنيػػى % مػػف اممكانػػات التكنكلكجيػػى كالينديػػيى َٗأكثػػر مػػف منطاػػى فػػي لبنػػافة فاػػدت أكثػػر مػػف 

 (ََُِإنما بةمد اهلل لـ تفاد امرادة كاميماف كىما كانا مصدر الادرة  م  االيتمرار. )قصيرة

مركػػز بػػديؿ  ػػف المبنػػ  الرىييػػي ك ممػػكا  ُٓلاػػد  مػػؿ المكظفػػكف فػػي قنػػاة المنػػار فػػي أكثػػر مػػف 
بمجمك ػػػػات صػػػػغيرة إنمػػػػا متمايػػػػكى كمتكاصػػػػمى كمتعاكنػػػػى كمتكاممػػػػى مػػػػً بعضػػػػيا ليةػػػػافظكا  مػػػػ  

يتمرار البث في ظركؼ صعبى جدانة كتعرضكا لمكثير مف المخاطر  م  ةياتيـ كتركػكا  ػكاىميـ ا
كأكالدىػػـ طيمػػى فتػػرة الةػػرب كىػػـ يعممػػكف لػػي ن كنيػػاران لتغطيػػى احةػػداث كالتطػػكرات فػػي المكاجيػػات 
ي العيكريى كفػي متابعػى احكضػاع الييايػيى كأكضػاع الميجػريف كالنػازةيف فماػد ام ػ ـ الماػاـك فػ

تاػػديـ نمػػكذج الصػػمكد ام  مػػي فػػي مكاجيػػى الػػبطش الصػػييكني امرىػػابي ضػػد الكممػػى كالصػػكرة 
 .ماابمى(ََُِالممتزمى كالصادقى.)فرةاتة

طػػكاؿ فتػػرة الةػػرب بأنػػو  فتاػكؿ) بتػػكؿ أيػػكب( كىػػي تصػؼ المكػػاف الػػذم  ممػػت فيػو كػػؿ يػػكـ   
لمتركيػػز  مػػ  أداء  مميػػا  ا"مخيػؼ" إال أنيػػا تاػػكؿ إنيػػا ا تػادت أف تعػػزؿ نفيػػيا  مػػا يةػػيط بيػ



 87 

فػي الجػك ةالمػا أصػب  داخػؿ الجبيػىة أصػاب  كتضػيؼ كػاف الخػكؼ شػديدا لكننػي كنػت ادخػؿ
  (ََِٕ)أيكبة.  ممي بأقؿ قدر مف احخطاء بالامؽ لمةظى ثـ ادخؿ بالكاجبة أريد أف أنجز

اىدةة أمػػا كلاػػد أصػػبةت المنػػار أثنػػاء الةػػرب الانػػاة احكلػػ   ربيػػان مػػف ةيػػث المتابعػػى كالمشػػ   
التعاطؼ الشعبي فكاف كبيػران جػدان كقػد ايػتابمت الانػاة الالؼ مػف الريػاىؿ املكتركنيػى كالبريديػى 
المتضامنى مً المنار كمػا تماػت العديػد مػف ريػاىؿ كبرقيػات التضػامف مػف زمػ ء إ  ميػيف فػي 

 الكطف العربي كفي العالـ. 

ة لـ يمنعيا مف البثة بؿ كاصمت بثيا مف كياكؿ )فرةات( إف الدمار الذم لةؽ بمن  المةطى   
مكػػاف مجيػػكؿة حف الايمػػيف  مييػػا يعتبػػركف أف "ايػػتمرار بػػث المنػػار أمػػر مطمػػكب بشػػكؿ أيايػػي 
لمجتمػػػً المااكمػػػىة كلمشػػػارع العربػػػي المعبػػػر  ػػػف إدانتػػػو ل ةػػػت ؿة فػػػنةف كنتيجػػػى لتجػػػارب يػػػاباى 

ةػػاكالت اميػػراىيميى لمتضػػييؽ  مػػ  ىػػدفت لةجػػب المنػػار مػػف البػػث فػػي أكركبػػا كأميركػػاة كتكػػرر الم
الاناة كمةاصرتياة لـ نيتبعد أف يتعرض مار الانػاة ال تػداء أك تػدمير". يضػيؼ "مػف ىنػا اتخػذنا 
ىذه االةتياطاتة كةضرنا ةالنا حف نعمؿ ضػمف أم ظػرؼ ففػي احجػكاء االيػتثناىيى التػي تعمػؿ 

 َِٖ% مػف إمكانياتيػاة كبػػَٖ-ٕٓي فييا الاناةة لـ تفادىا الكثير مف طاقتياة فيي  ممت بةػكال
فػردا فػي  ػداد االةتيػاط كالتجييػز ليػد  َٕمكظفػاة مػا يعنػي كجػكد  َّٓكادرا مف طاقميا البػال  

 .أم اةتياج ةكأما  ف طريؽ تكزيً المرايميف فااؿ

كػاف مرايػػمك الانػػاة مكز ػػكف فػػي مختمػػؼ المنػػاطؽ المبنانيػىة بشػػبكى تتضػػمف مػػا يزيػػد  ػػف  شػػرة    
ضييفة كىػي الكةيػدة التػي لػدييا مرايػؿ فػي "مرجعيػكف"ة كىػك الصػةافي  مػي شػعيبة مرايميف أر 

ريػػػػػػػػػاليـ فػػػػػػػػػي الميمػػػػػػػػػات الميػػػػػػػػػتعجمى  فضػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػةافييف يػػػػػػػػػتـ انتػػػػػػػػػدابيـ كا 
 (ََِٕكالطارىى.)فرةاتة

الفتػػرة فػػي اةػػد فنػػادؽ بيػػركت انيػػا كانػػت ترتػػدم  بػػاءة  كتاػػكؿ بتػػكؿ التػػي أقامػػت خػػ ؿ تمػػؾ   
زكجيػػػا يتػػػكل  ناميػػػا الػػػ  مكػػػاف متفػػػؽ  ميػػػو يناميػػػا منػػػو  التعػػػرؼ  مييػػػاة ككػػػاف خميجيػػػى لتفػػػادم

ترتدم لباييا المعتاد ثػـ تعػكد الػ  العبػاءة الخميجيػى بعػد انتيػاء  إل  مكاف  مميا ةيث« الشباب»
 مياميا.
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ككاف لمةرب النفييى دكرا كبيرا في التأثير  م  إ  ـ الخصـ كالمجتمً اميراىيمي كياكؿ فرةػات 
قػػديما قالػػت العػػرب "الةػػرب مبػػدأىا كػػ ـ" كىػػا ىػػي الف "يػػجاؿ" ككػػ ـ فػػي احثيػػر بػػيف ةػػزب اهلل 
يػػػراىيؿ. صػػػراع إرادات كا  ػػػ ـ كصػػػكرة يػػػتعزز المعػػػادالت  مػػػ  احرضة حف العصػػػر  صػػػر  كا 
"الميديا"ة كمف يةيف إدارتيػاة ال شػؾة يػترج  كفتػو  إبػراىيـ فرةػات. مػدير الع قػات العامػى فػي 

يضيؼ فرةات المشاىد اميراىيمي ىػدؼ أيػاس تيػع  المنػار لتكصػيؿ الريػالى لػو. فيػي المنار ك 
تيػػػع  لمتػػػأثير  ميػػػو  بػػػر "الف شػػػات" ك "الكميبػػػات" اليػػػريعى كالصػػػغيرة التػػػي تعمميػػػاة كتضػػػمنيا 
 بارات بالعبريىة بيدؼ إةداث شركخ كلك بييطى في الرأم العػاـ اميػراىيمية ال بػيف بػذلؾ  مػ  

 (ََُِصيرة)ق.كتر الةرب

كلـ ياتصر بث مةطى المنار خ ؿ الةرب  م  نشرات احخبار ككممات احمػيف العػاـ لمةػزب    
لممشػػاىديف بػػؿ شػػمؿ أيضػػا ايتضػػافى مػػف كافػػؽ مػػف الشخصػػيات ام  ميػػى أك  تماػػي اتصػػاالت

 (ََِٕالفكريى  م  مغامرة قصد ايتكديكىات المةطى الممكىى.) أيكبة

ـ نشػر أةػد مكاقػً االنترنػت فػي فميػطيف خبػران مفػاده ََِٔفػي تمػكز أثناء الةػرب  مػ  لبنػاف    
بػػأف الخبػػراء اميػػراىيمييف بػػدأكا يتةػػدثكف  ػػف تراجػػً فػػي نيػػبى المشػػاىدة لانػػاة "فػػككس نيػػكز" فػػي 
إيػػػػراىيؿ لصػػػػال  ارتفػػػػاع نيػػػػبى المشػػػػاىدة كالمتابعػػػػى لممنػػػػار مػػػػف قبػػػػؿ اميػػػػراىيمييف حنيػػػػـ بػػػػاتكا ال 

ا الػ "فككس نيكز" احميركيى )المؤيدة ميراىيؿ كالصييكنيى( بؿ يتابعكف يصدقكف احخبار التي تبثي
 (ََِٕالمنار ليعرفكا ةاياى ما يجرم في الةدكد ك م  الجبيى مً لبناف. )قصيرة 

 0221إدارة الخطاب ام  مي لقناة المنار خ ؿ الحرب  مى لبناف 

 الخطاب نحك المج مع المبناني
 اناتيـ كمطالبيـ مف الدكلى.ناؿ ىمـك المكاطنيف كمع-ُ

 بث ركح الصمكد كالثبات رغـ الاصؼ كالدمار.-ِ

 (ََُِالبعد  ف المناكفات اليياييى كبث ركح الكةدة بيف المبنانييف.)فرةاتة-ّ

 إبراز دكر الماكمى البايمى في كؿ لبناف  م  جميً احصعدة . -ْ

المبناني  م  كجو  تكضي  جراىـ العدك العدكاف بةؽ الشعكب العربى كالشعب -ٓ

 (ََِٕالخصكص.)قصيرة
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 الخطاب نحك المج مع العربي الدكلي

 تفعيؿ دكر المجتمعات العربيى كالدكليى المياندة لمبناف كةثيـ لمتنديد بالمجازر. -ُ

 التركيز  م  مةكر اال تداؿ العربي الذم بشرت بو رايس في الشرؽ احكيط الجديد. -ِ

 ى في د ـ لبناف كةاو في التصدم لمعدكاف.إبراز كاجب احمى العربيى كامي مي -ّ

 (ََُِ)فرةاتةالتكضي   م   أف د ـ االةت ؿ لف ينج  في كير شككى المااكمى. -ْ

 الخطاب نحك المج مع الصييكني

 التركيز  م  الةرب النفييى  ف طريؽ الف شات بالمغى العبريى-ُ

براز ةجـ الدمار. -ِ  إبراز ةجـ الجراىـ الصييكنيى كا 

 الصكرة الةاياى لمجندم الصييكني في الميداف كةجـ الاتم  كالجرة   إبراز -ّ

إرياؿ ريالى  بر احميف العاـ لةزب اهلل لمنخب اليياييى  كالفكريى بعدـ نجاح الةرب  م   -ْ
 (ََِٕلبناف كلعؿ صكر البارجى الةربيى يا ر أكبر شاىد  م  ذلؾ.)قصيرة
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 ال صؿ الثالث  

 الدرا ات ال ابقإل
 -مقدمإل: 8.0
 في ىذا الفصؿ تـ التطرؽ إل  مجمك ى مف الدرايات المةميى كالعربيى كاحجنبيى ذات الع قى.  

 :الدرا ات المحميإل 8.0

 (0223نيإل )دار إل البر  .0
بعنػػكاف "ايػػتخدامات الشػػباب الجػػامعي الفميػػطيني فػػي قطػػاع غػػزة لمانػػكات امخباريػػى الفضػػاىيى     

 العربيى ك  قتيا بميتكل المعرفى بالاضايا العربيى"

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى:
معرفػػى اىتمامػػات الشػػباب الجػػامعي الفميػػطيني بالاضػػايا العربيػػى كالاضػػيى الفميػػطينيى كمتابعػػى    

 امخبار  بر الانكات الفضاىيى العربيى كاحجنبيى كما ىي المكضك ات التي يفضمكنيا.

طالػػػب يشػػػاىدكف الانػػػكات امخباريػػػى  ََْكأكضػػػةت الدرايػػػى التػػػي أجريػػػت باطػػػاع غػػػزة  مػػػ     
 العربيى الفضاىيى كينتمكف لمجامعى امي ميى كجامعى احزىر كجامعى احقص .

 :ليإلك كصمت الدرا إل لمن ائج ال ا
أف المكضػػك ات الييايػػيى كالدينيػػى كالثاافيػػى تشػػكؿ أىػػـ المكضػػك ات المفضػػمى لممشػػاىدة لػػدل    

 ىؤالء الشباب كمف ىؤالء الشباب الجامعييف ميتكل معرفتيـ بالاضايا العربيى المثارة متكيطى.

 كأكصت الدرا إل:
لاػػػاء الضػػػكء  مػػػ  بتكثيػػػؼ البػػػرامف الييايػػػيى كالثاافيػػػى كالدينيػػػى بالفضػػػاىيات امخباريػػػى ا لعربيػػػىة كا 

المشػػاكؿ الةايايػػى التػػي تكاجػػو الشػػباب العربػػية طالبػػت بضػػركرة إطػػ ؽ فضػػاىيات إخباريػػى  ربيػػى 
ناطاػػى بمغػػات أجنبيػػى لػػتعكس الصػػكرة الةايايػػى  ػػف العػػرب كالميػػمميف كتاػػدـ الةاػػاىؽ التػػي تخفييػػا 

عمػؽ بأةػداث العػراؽ كفميػػطيفة الكثيػر مػف الانػكات احجنبيػى لمػرأم العػاـ العػالمية كخاصػى فيمػا يت
إيجاد ييايى إ  ميى كاضةى تجمً الانكات امخباريى العربيىة بيدؼ إيجاد نكع مف االتفاؽ  م  

 صياغى كطرياى معالجى احةداث كالاضايا بعيدان  ف الخ فات اليياييى بيف الدكؿ العربيى.
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 (0220. درا إل الدكاك إل )0
 "  ميطيني لمانكات الفضاىيى العربيى كاالشبا ات المتةااىايتخدامات الجميكر الف"  بعنكاف 

درايػػى ميدانيػػى  مػػ  المػػدف كالاػػرل فػػي قطػػاع غػػزةة كقػػد أجريػػت الدرايػػى  مػػ  الكيػػاىؿ ام  ميػػى 
التاليى )التمفزيكفة قنكات فضػاىيىة راديػكة صػةافى( كاختػارت  ينػى ممثمػى مػف الجميػكر فػي قطػاع 

 غزةة مف شراى  مختمفى.

 الباحثإل إلى أىـ الن ائج ال اليإل: كقد  كصمت
ارتفاع ميتكل المعمكمات اليياييى لإلنػاث  ػف الػذككرة كيرجػً ذلػؾ إلػ  ارتفػاع ميػتكل ثاافػى    

 امناثة أف ىناؾ   قى ارتباطيى بيف المعرفى كالك ي الييايي كارتفاع ثاافى الفرد.
ك ي الييايػي كالمعمكمػات الييايػيى إف التمفزيكف ككييمى اتصػاؿ يمعػب دكرا كبيػران فػي تنميػى الػ   

( فػػػي تنميػػػى ُ.ِْ( كأخيػػػران الصػػػةافى بنيػػػبى )ّ.ِّ( كامذا ػػػى بنيػػػبى )ٔ.ّْلممػػػراىايف بنيػػػبى )
 الك ي كالمعارؼ اليياييى.

 ( 0222. درا إل الييئإل العامإل ل   ع مات )8
 بعنكاف" دكر كياىؿ ام  ـ في إبراز انتفاضى احقص "

ة كشػػػمؿ  ينػػػى َََِنػػػكفمبر  ٓيػػػتع مات ايػػػتط  ا لمػػػرأم العػػػاـ فػػػي أجػػػرت الييىػػػى العامػػػى ل 
في  َِٔمبةكثان في مةافظات غزةة  ََْمبةكثانة يتكز كف كالتالي  ََُِ شكاىيى مككنى مف 

مةافظات الضفى الغربيىة بيدؼ معرفى دكر كياىؿ ام  ـ المةميى كالعربيػى فػي تغطيػى انتفاضػى 
 احقص .

 مف الن ائج أىميا:ك كصمت الدرا إل لمعديد 
ةظي التمفزيكف الفميطيني بأكبر نيبى  رض كجاءت قناة الجزيرة الاطريػى فػي المرتبػى احكلػ     

كأفضؿ مةطى فضاىيى تتابً مف خ ليا نشرات احخبار كيشػاىد الفميػطينيكف الفضػاىيات العربيػى 
 أكثر مف مةطات التمفزة المةميى.
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 الدرا ات العربيإل   8.8

 (0221 إل الع يبي ) .درا0
 الممؾ يعكد" "مصداقيى احخبار التمفزيكنيى لدل ط ب كطالبات جامعى بعنكاف

 كىدفت ىذه الدرا إل إلى:
معرفى رأم شريةى مف المجتمً اليعكدم كىـ ط ب كطالبات جامعى الممؾ يعكدة في مصػداقيى 

لمفيػـك المصػداقيى فػي احخبػار احخبار التمفزيكنيىة كما تيدؼ أيضان إل  معرفى العناصر المككنى 
التمفزيكنيػػػى كترتيػػػب ىػػػذه العناصػػػر لػػػدل طػػػ ب كطالبػػػات جامعػػػى الممػػػؾ يػػػعكد طباػػػان حىميػػػى كػػػؿ 
 نصرة كماارنى المصداقيى التي تةظ  بيا احخبار التمفزيكنيى فػي الانػكات الخاصػى لػدل طػ ب 

 كطالبات جامعى الممؾ يعكد.

نيف الميػةية كمػا ايػتخدـ أيضػا المػنيف الماػارف كالػذم كقد ايػتخدـ الباةػث فػي ىػذه الدرايػى المػ
يتػػي   اػػد الماارنػػات بجكانػػب االتفػػاؽ كاالخػػت ؼ بػػيف كيػػاىؿ ام ػػ ـة كذلػػؾ لماارنػػى المصػػداقيى 

 التي تةظ  بيا احخبار في الانكات التمفزيكنيى الةككميى بنظيرتيا في الانكات الخاصى.
زاءة ياػيس مػف خ ليػا مصػداقيى احخبػار التمفزيكنيػى كقد قاـ الباةػث بتصػميـ إيػتبانى مػف يػتى أجػ

طباػػا حىػػداؼ البةػػثة كقػػاـ بتكزيعيػػا  مػػ  مجتمػػً الدرايػػى كىػػـ طػػ ب كطالبػػات جامعػػى الممػػػؾ 
ػ  ُِْٕيعكد المنتظمكف في مرةمى البكالكريكس فػي الفصػؿ الدرايػي الثػاني مػف العػاـ الجػامعي 

العينػػى العشػػكاىيى العناكديػػى مػػف طمبػػى كطالبػػات ىػػػة كقػػد تػػـ اختيػػار العينػػى بايػػتخداـ أيػػمكب ُِْٖ
 الجامعى كالذيف يدريكف مكاد ام  ـ العاـ ) مادة الثاافيى امي ميى( 

 ك كصمت الدرا إل إلى:
احخبػػػار الرياضػػػيى كاحخبػػػار العمميػػػى ىػػػي أكثػػػر احخبػػػار مصػػػداقيىة بينمػػػا جػػػاءت احخبػػػار  أف   

 ر مصداقيى.اليياييى كاحمنيى كالعيكريى كأقؿ احخبا
كقػػػد أظيػػػرت نتػػػاىف الدرايػػػى أف شػػػيرة الانػػػاة تجعػػػؿ أخبارىػػػا ذات مصػػػداقيى  اليػػػىة كأف احخبػػػار 
التمفزيكنيػػػى المكجيػػػى لممجتمػػػً المةمػػػي تكػػػكف فػػػي الغالػػػب أكثػػػر مصػػػداقيى مػػػف احخبػػػار المكجيػػػى 

 لممجتمً الخارجي.

 كأكصت الدرا إل:
بػػػؿ يجػػب ايػػػتخداـ جمػػػً أدكات البةػػػث  ػػدـ االقتصػػػار فاػػػط  مػػػ  االيػػتبياف لايػػػاس المصػػػداقيىة 

العممػػي كتةميػػؿ المضػػمكف كالماابمػػى كالم ةظػػى لايػػاس المصػػداقيى فػػي كيػػاىؿ ام ػػ ـ يجػػب أف 
تكػػكف نتػػاىف ىػػذه الدرايػػى دافعػػان لمانػػكات الةككميػػى فػػي العمػػؿ بشػػكؿ اةترافػػي يرا ػػي مينيػػى العمػػؿ 
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رىػػػػا يجػػػػب أف تيػػػػتفيد الانػػػػكات ام  مػػػي كاف تكػػػػكف نظرتيػػػػا إلػػػػ  المصػػػػداقيى أكثػػػػر إيجابيػػػػىة كدك 
الخاصػى مػف ىػذه النتيجػى لممضػي قػدمان فػي تاػديـ أكثػر صػدقان كأكثػر مكثكقيػى لمكصػكؿ إلػ  أ مػػ  
معػػػدؿ لممصػػػداقيى فيمػػػا يةاػػػؽ رغبػػػات المشػػػاىد العربػػػي فػػػي رؤيػػػى أخبػػػار تتميػػػز باػػػدر  ػػػالي مػػػف 

 المصداقيى.

 (0221درا إل ال نا ي ) .0
 ".المعرفى اليياييى دكر الصةافى اليعكديى في نشر" بعنكاف

 كىدفت الدرا إل إلى:
لمعرفى دكر الصةافى اليعكديى في نشر المعرفى الييايػيى مػف خػ ؿ ايػتخداميا لنظريػى اال تمػاد 
 مػػ  كيػػاىؿ ام ػػ ـة كا تمػػدت الدرايػػى  مػػ  المػػنيف الميػػةي لعينػػى مػػف طػػ ب جامعػػى الممػػؾ 

ىػػدفت الدرايػػى إلػػ  التعػػرؼ  مػػ  درجػػى يػػعكد فػػي أقيػػاـ ام ػػ ـة كالعمػػـك الييايػػيى كالكيميػػاءة ك 
كالمعرفػػى الييايػػيى كنك يػػا لػػدل الطػػ ب الجػػامعييف مػػف خػػ ؿ قيػػاس أبعػػاد المعرفػػىة إضػػافى إلػػ  
الكشؼ  ف طبيعى الع قى بػيف متابعػى الصػةؼ اليػعكديى كةجػـ المعرفػى الييايػيى لػدل الطػ ب 

 الجامعييف.

  كصمت الدرا إل إلي:
كشفت  ف درجى متكيطى في ميتكل المعرفى اليياييى لدل أفػراد  بعض النتاىف ذات احىميىة إذ

الدرايى في بعدم المعرفى الييايػيى المةميػى كالدكليػىة بينمػا جػاءت المعرفػى الييايػيى العربيػى دكف 
درجػػػى المتكيػػػطة كمػػػا كشػػػفت أف التمفزيػػػكف يعػػػد المصػػػدر الػػػرىيس لممعرفػػػى الييايػػػيى لػػػدل  ينػػػى 

ف اتجاه لدل ط ب الكميػات العمميػى باتجػاه الكيػاىؿ كالمضػاميف الدرايىة كما أكضةت الدرايى  
الدينيػػى بعكػػس طػػ ب الكميػػات النظريػػى الػػذيف يفضػػمكف الكيػػاىؿ كالمضػػاميف المتنك ػػىة فػػي ةػػيف 
تكصػػػمت الدرايػػػػى إلػػػػ  تصػػػدر طػػػػ ب قيػػػػـ العمػػػـك الييايػػػػيى حفػػػػراد العينػػػى فػػػػي ميػػػػتكل المعرفػػػػى 

 اليياييى.
عػػػد المصػػػدر احكؿ لممعرفػػػى الييايػػػيى لػػػدل طػػػ ب قيػػػـ العمػػػـك كأكضػػػةت الدرايػػػى أف الصػػػةافى ت

اليياييىة بينما يعد التمفزيكف المصدر احكؿ لممعرفى اليياييى لدل ط ب قيـ ام ػ ـة كجػاءت 
امذا ػػػى فػػػي المصػػػدر احكؿ لممعرفػػػى الييايػػػيى لطػػػ ب قيػػػـ الكيميػػػاءة كأشػػػارت الدرايػػػى إلػػػ  أف 

المختمفػػػى أ مػػػ  لػػػدل الطػػػ ب الػػػذيف ييتمػػػكف بالمكضػػػك ات ميػػػتكل المعرفػػػى الييايػػػيى بأبعادىػػػا 
الصػػةفيى الييايػػيى ماارنػػى بػػالط ب الػػذم ييتمػػكف بالمكضػػك ات الصػػةفيى احخػػرلة ممػػا يجعػػؿ 

 المكضك ات الصةفيى اليياييى المصدر الرىيس لممعرفى اليياييى.
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 كأكصت الدرا إل أق اـ ام  ـ في الجامعات ال عكديإل كالعربيإل
تخصصػػػات جديػػػدة  تعنػػػي بػػػام  ـ الييايػػػي كذلػػػؾ لتنػػػامي االىتمػػػاـ بالمكضػػػك ات اليػػػتةداث 

الييايػػيىة نتيجػػى  ػػدد مػػف المتغيػػرات المةميػػى كامقميميػػى كالدكليػػى التػػي فرضػػت أجنػػدتيا  مػػ  كاقػػً 
 الةياة العربيى

 (0221. درا إل الزىراني )8
 "دكر الصةافى اليعكديى اليكميى في التنميى الثاافيىبعنكاف" 

 فت الدرا إل إلى:ىد
التعػػػرؼ  مػػػ  دكر الصػػػةافى اليػػػعكديى اليكميػػػى فػػػي التمنيػػػى الثاافيػػػىة مػػػف خػػػ ؿ مػػػا تنشػػػره  بػػػر 
صفةاتيا الثاافيى يكاء الصفةات الداخميى ضمف العدد اليكمي أك الم ةؽ الثاافيى الميتامىة كقػد 

الصػػةؼ  ايػػتخدمت ىػػذه الدرايػػى مػػنيف تةميػػؿ المضػػمكف مػػف خػػ ؿ إخضػػاع  ينػػى  شػػكاىيى مػػف
اليػػعكديى اليكميػػى ) الػػب دة الجزيػػرةة الريػػاضة  كػػاظة المدينػػىة النػػدكةة الػػكطف كاليػػكـ( كقػػد بمغػػت 

ـة أربعػى  شػر  ػددان ََِٓـ ك ََِْىذه العينػى كالتػي ايػتخدـ فييػا احيػبكع الصػنا ي ليػنتي 
صػدكرىا  لكؿ صةيفى )  دا صةيفى الندكة بمغت أ دادىا الخاضعى لمدرايى أثنا  شر  ػددان لعػدـ

 يـك الجمعى مف كؿ أيبكع(.
 كا تمدت الدرايى  م  ايتمارة تةميؿ المضمكف كأداة لجمً كتةميؿ البيانات.

كأظيػػرت النتػػاىف أف جػػاءت صػػةيفى الجزيػػرة كػػأكثر الصػػةؼ نشػػران لممػػادة الثاافيػػى بكػػؿ أشػػكاليا    
الصػةؼ كتيػاكت إلػ  مةتمى المرتبى احكل ة كجاءت صةيفى الب د فػي المرتبػى احخيػرة مػف بػيف 

ةػػػد كبيػػػر أ ػػػداد المػػػادة المنشػػػكرة فػػػي يػػػنتي الدرايػػػى كاةتمػػػت المػػػادة المةميػػػى المرتبػػػى احكلػػػ  فػػػي 
اليػػنتيفة كمػػا جػػاءت الكاتػػب اليػػعكدم فػػي المرتبػػى احكلػػ  أيضػػاة كاةتػػؿ الػػذكر المرتبػػى احكلػػ  

كتابيػػى الصػػةفيى خػػ ؿ يػػنتي الدرايػػى كاةتػػؿ الخبػػر الصػػةفي المرتبػػى احكلػػ  مػػف بػػيف احشػػكاؿ ال
كذلػؾ خػػ ؿ يػنتي الدرايػػى كاةتمػت التك يػػى الثاافيػػى المرتبػى احكلػػ  مػف بػػيف احىػداؼ التػػي يػػعت 
الصػػػػةافى إلػػػػ  تةايايػػػػا خػػػػ ؿ يػػػػنتي الدرايػػػػى لاػػػػد أثبػػػػت الدرايػػػػى الميػػػػاىمى الفا ميػػػػى لمصػػػػةافى 

كاحجنػػاس احدبيػػى اليػػعكديى فػػي نشػػر الثاافيػػى المةميػػى كالعربيػػى كاحجنبيػػى بكػػؿ احشػػكاؿ التةريريػػى 
 كالفنيى.

 كأكصت الدرا إل:
الايػػاـ بدرايػػات أخػػرل تتنػػاكؿ الصػػةافى الثاافيػػى مػػف جكانػػب أخػػرلة كىػػك جيػػد يتمنػػ  أف يكػػكف لػػو 

 أثره اميجابي  م  ميتكل الدرايات ام  ميى ككذلؾ  م  ميتكل الصةافيى المةميى.
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 (0221. درا إل العنزم )1
 "إشبا ا تو في مدينى  ر  ر  درايى ميةيىايتخدامات التمفزيكف ك " بعنكاف

 : ىدفت ىذه الدرا إل إلى
التعرؼ  م  يمكؾ جميػكر مدينػى  ر ػر فػي المممكػى العربيػى اليػعكديىة فػي التعػرض لمانػكات    

شبا اتو كقد تـ اختيار مدينى  ر ر حنيا مف المدف  التمفزيكف كتةديد كميتوة ككيفيتوة كدكافعوة كا 
يا الدرايات الياباى لصال  العكاصـ أك المدف الكبػرلة ككػذلؾ حف الجميػكر الصغيرة التي تجاىمت

 ىناؾ لـ يتعرض لمبث التمفزيكني إال في مراةؿ يبات البث الفضاىي بعاد مف الزمف. 

كانػػػت ةػػػدكد الدرايػػػى المكانيػػػى تشػػػمؿ مدينػػػى  ر ػػػر بةػػػدكدىا البمديػػػىة كا تمػػػدت  مػػػ  منظػػػكر    
يػت كفػؽ المػنيف الكصػفي بايػتخداـ الميػ   ػف طريػؽ العينػى االيتخدامات كامشا ات ةيػث أجر 

 العشكاىيى الطبايى.
ف يكـ الخميس مف     ةيث أظيرت النتاىف أف النيبى الكبرل مف  ينى الدرايى تشاىد التمفزيكف كا 

كػػؿ أيػػبكع ىػػك اليػػـك الػػذم تكثػػر فيػػو نيػػبى التعػػرض لمتمفزيػػكفة كمػػا دلػػت نتػػاىف الدرايػػى  مػػ  أف 
مػف أفػراد  ينػى الدرايػى تاضػي مػف يػا ى إلػ  أقػؿ مػف ثػ ث يػا ات فػي مشػػاىدة النيػبى الكبػرل 

ف  التمفزيكفة في احياـ اال تياديىة أم التي ال يككف فييا منيبات خاصى أك أخبار غير  اديىة كا 
 MBC2)ة  MBC1مركز تمفزيكف الشرؽ احكيط بانكاتو. ) العربيى ة 

يؤاؿ يتعمؽ بالاناة التػي أمضػت  مييػا  ينػى الدرايػى جاءت في المراكز احكل   ند امجابى  م  
معظـ الكقت في اليكـ اليابؽ لتعبىى اميتبانىة كمػا أظيػرت نتػاىف الدرايػى أف المنػزؿ ىػك المكػاف 

 المفضؿ لممشاىدةة كأف أفراد  ينى الدرايى تفضؿ المشاركى في مشاىدة برامف التمفزيكف.

كنشرات احخبار تأتي في الترتيب احكؿ بالنيػبى لنك يػى  كما أظيرت الدرايى أف البرامف امخباريى
البػػرامف التػػي تةػػرص  ينػػى الدرايػػى  مػػ  مشػػاىدتياة مػػً كجػػكد فػػكارؽ ذات داللػػى إةصػػاىيى تبعػػان 
لمعمػػر كلطبيعػػى العمػػؿة كمػػا أظيػػرت نتػػاىف الدرايػػى أف الانػػكات المفضػػمى لػػدل  ينػػى الدرايػػى فػػي 

كاليػػػػعكديى  (MBC1)ييػػػػا قنػػػػاة الجزيػػػػرة يػػػػبكرتة ثػػػػـ مدينػػػػى  ر ػػػػر ىػػػػي قنػػػػاة ) المجػػػػد قػػػػر ف(ة تم
الرياضػػيىة كالمجػػدة كركتانػػا يػػينماة كركتانػػا خميجيػػىة كركتانػػا مكيػػيا ة كالانػػاة اليػػعكديى احكلػػ ة 

  م  الترتيب.

كما أظيرت نتاىف الدرايى أف الدافً الرىيس لمشاىدة التمفزيكف في مدينى  ر ر ىك دافً المعرفىة 
لممشاىدة لدل  ينى الدرايى فيك امشػباع المعرفػية ةيػث جػاء تةايػؽ مكاكبػى أما امشباع الرىيس 

احةداث في الترتيب احكؿة فيما جاء تةايؽ متابعى احخبار في الترتيػب الثػانية كالةصػكؿ  مػ  
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المعمكمػػػات فػػػي الترتيػػػب الثالػػػثة كتةايػػػؽ زيػػػادة الةصػػػيمى الثاافيػػػى فػػػي الترتيػػػب الرابػػػًة ككػػػؿ ىػػػذه 
با ات معرفيى كأكصت الدرايى بتطػكير البػرامف امخباريػى فػي الانػكات المةميػىة امشبا ات في إش

كا  طػػػاء أكلكيػػػى أكبػػػر لتكقيػػػت بػػػث الخبػػػر العاجػػػؿة كمكاكبػػػى احخبػػػار حف الدرايػػػى دلػػػت  مػػػ  أف 
 الممتا  ييتـ بالمعرفى  م  ةياب المةاكر احخرل.

 كما أكصت الدرا إل:
ميا كمةتكاىػػػػا مػػػػف خػػػػ ؿ قنػػػػكات التمفزيػػػػكف احكلػػػػ ة باالىتمػػػػاـ بأخبػػػػار المنػػػػاطؽ كتطػػػػكير شػػػػك   

كالثانيىة كامخباريىة كالرياضيىة كتطكير مةطات التمفزيكف بالمناطؽ كد ميا بالكفاءات المؤىمػىة 
كا  طاء مياةى أكبر لما تعده ىذه المةطات مف رياىؿ كريبكرتاجػات تتعمػؽ باضػايا المنطاػىة أك 

تطكير الادرة امنتاجيى لتمكيف مةطات التمفزيكف المةميػى  تغطي فعالياتياة  م  أف يتـ مً الكقت
في المدينى ة كالمدف احخرل المماثمىة مف إنتاج برامجيا المةميى كالتكاصؿ مً المةطات احخرل 

 ميجاد تفا ميو بينيو بيف أبناء المنطاى كالمةطى الرىيييىة كبيف مةطات المناطؽ احخرل.

 (0221. درا إل )  القحطاني 1
 "ام  ـ التربكم كدكره في تفعيؿ مجاالت العمؿ المدريي في المممكى العربيى اليعكديى" عنكافب

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى
التعػػػرؼ  مػػػ  الػػػدكر الفعمػػػي لإل ػػػ ـ التربػػػكم بػػػإدارات التربيػػػى كالتعمػػػيـ فػػػي المممكػػػى العربيػػػى     

دكرة كالتعػػرؼ  مػػ  الػػدكر اليػػعكديى فػػي تفعيػػؿ مجػػاالت العمػػؿ المدريػػية كمعكقػػات أداء ىػػذه الػػ
 المأمكؿ منو. 

ايػتخداـ الباةػث المػنيف الكصػفي التةميمػي المعتمػػد  مػ  اميػتبانى كػأداة لمدرايػىة ةيػث جػػرل    
تطبيػػػػؽ ىػػػػذه احداة بعػػػػػد تجاكزىػػػػا الختبػػػػارات الصػػػػػدؽ كالثبػػػػات  مػػػػ  ميػػػػػىكلي ام ػػػػ ـ التربػػػػػكم 

مػدارس التعمػيـ العػاـ الةككميػى النياريػى كميىكالتو في المممكى العربيى اليعكديى ك ينى مػف مػديرم 
كمػػديراتيا داخػػؿ خمػػس مػػدف يػػعكديى: الريػػاضة جػػدةة الػػدماـة أبيػػاة  ر ػػرة كذلػػؾ خػػ ؿ الفصػػؿ 

 ِّٕىػػػ ة ةيػػث بمػػ  امجمػػالي حفػػراد الدرايػػى ُِْٔ/ ُِْٓالدرايػػي الثػػاني مػػف العػػاـ الدرايػػي 
 مديران كمديرة(. ُِِميىكالن كميىكلى/  ُِٕفردان ) 
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 صمت الدرا إل إلى الن ائج ال اليإل: ك 
يتمثػػؿ دكر ام ػػ ـ التربػػكم الفعمػػي بػػإدارات التربيػػى كالتعمػػيـ بالمممكػػى العربيػػى اليػػعكديى فػػي تفعيػػؿ 
مجػػػػاالت العمػػػػؿ المدريػػػػي فػػػػي ثػػػػ ث جكانػػػػب رىييػػػػيى: الجانػػػػب ام  مػػػػية كالجانػػػػب التػػػػكثياية 

ىػذه بدرجػى متكيػطى مػف كجيػى نظػر أفػراد كالجانب امنماىي كياكـ ام  ـ التربكم بمماريى دكره 
الدرايػػى ةيػػث بمغػػت المتكيػػطات الةيػػابيى لمماريػػى الةيػػابيى لمماريػػى الجكانػػب الرىييػػيى الث ثػػى 

لمجانػػػب  ُٗ.ُلمجانػػػب ام  مػػػية  َٖ.ُلإل ػػػ ـ التربػػػكم ) كفػػػؽ مايػػػاس ث ثػػػي االيػػػتجابى ( 
 ِٖ.ُالعػاـ ليػذه الجكانػب الث ثػى  لمجانب امنماىية كما بمػ  المتكيػط الةيػابي ٕٓ.ُالتكثياية 

معكقػػان ) كىػػي  ُٓكيكاجػػو ام ػػ ـ التربػػكم بػػإدارات التربيػػى كالتعمػػيـ فػػي المممكػػى العربيػػى اليػػعكديى 
المعكقات التي تضمنتيا أداة الدرايى( تعياو  ف أداء دكره في تفعيؿ مجاالت العمؿ المدريي كقد 

ة ) مػػا  ػػدا معػػكؽ كاةػػد ةصػػؿ  مػػ  درجػػى ةصػػمت جميػػً ىػػذه المعكقػػات  مػػ  درجػػى تػػأثير كبيػػر 
تأثير متكيطى( كمف كجيى نظر أفراد الدرايى كقد بم  المتكيط الةيابي العاـ لدرجات تػأثير ىػذه 

 .ٓٓ.ِالمعكقات ) كفؽ ماياس ث ثي االيتجابى( 

 (0221درا إل مزيد ) .1
 "دينيان    قى البرامف الدينيى في الانكات الفضاىيى العربيى بتثايؼ احطفاؿ" بعنكاف

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى: 
التعرؼ  م  الدكر الذم يمكػف أف تيػاىـ بػو البػرامف الدينيػى فػي الانػكات الفضػاىيى العربيػى فػي    

تثايؼ احطفاؿ الميبييف دينيان كذلؾ مف خ ؿ التعرؼ  م  كثافى مشاىدة احطفاؿ الميبييف لمانكات 
المشػػػػاىدةة كيػػػػا ات المشػػػػاىدة( كأىػػػػـ الانػػػػكات الفضػػػػاىيى العربيػػػػى )معػػػػدؿ المشػػػػاىدةة ك ػػػػدد أيػػػػاـ 

الفضػػػاىيى العربيػػػى التػػػ  يفضػػػمكف مشػػػاىدة البػػػرامف الدينيػػػى منيػػػاة كمػػػدل مناقشػػػتيـ ةكليػػػاة كمػػػدل 
مشػاركتيـ فييػػا كأيػاليب ىػػذه المشػػاركىة كالتعػرؼ  مػػ  الجكانػب اليػػمبيى ةػػكؿ البػرامف الدينيػػى مػػف 

اة ك  قػػػػى تعرضػػػػيـ بميػػػػتكيات الثاافػػػػى كجيػػػػى نظػػػػر احطفػػػػاؿ  ينػػػػى الدرايػػػػى كماترةػػػػاتيـ ةكليػػػػ
امي ميى لدل ىؤالء احطفاؿة كا تمد الباةث  م  ايتخداـ المنيف الكصفي التةميمية ككاف مف 
نشػػاء  أىػػـ تكصػػيات الدرايػػى: إنتػػاج كتاػػديـ بػػرامف دينيػػى تخاطػػب احطفػػاؿ ةيػػب مراةػػؿ نمػػكىـة كا 

قػػدر ميػػتكل فيميػػـ كايػػتيعابيـ قنػػكات فضػػاىيى دينيػػى متخصصػػى لألطفػػاؿ تخاطػػب احطفػػاؿ  مػػ  
شباع اةتياجاتيـ الدينيى كتيا د  م  رفً ثاافتيـ الدينيىة ككذلؾ زيادة مياةى مشاركى احطفاؿ  كا 
بػػػداء الػػػرأم فػػػي المضػػػاميف المادمػػػى إلػػػييـ  البػػػرامف الدينيػػػى كذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ الةػػػكار كالمناقشػػػى كا 

 بامضافى إل  مشاركتيـ في تاديـ بعض البرامف الدينيى.
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 (0221درا إل  بده ).  ٕ
ام  ـ الييايي في الصػةؼ المصػريى كدكره فػي تشػكيؿ الػرأم العػاـة درايػى ماارنػى "  بعنكاف    

 "بيف قاىمى اىتمامات الصةؼة كقاىمى اىتمامات الجميكر

 ىدفت الدرا إل إلى:
ؿ ىنػاؾ معرفى الاضايا كالمكضػك ات الييايػيى التػي تشػكؿ مةػكر اىتمػاـ الاػارئة كلمعرفػى ىػ    

مصػادر إ  ميػى أخػرل تتػدخؿ فػي تشػكيؿ الػػك ي لػدل الجميػكرة كلمعرفػى  مػؽ المعرفػى كالػػك ي 
الييايػي لػػدل الجميػػكر المتماػػية كلمعرفػػى ةجػػـ امقبػػاؿ  مػػ  ىػػذه الصػػةؼة كالع قػػى بينيػػا كبػػيف 

 الك ي الييايي لدل الجميكر المتماي.

اتػػو تةميػػؿ المضػػمكفة كمػػنيف الميػػ  كايػػتخدمت فػػي ىػػذه الدرايػػى مػػنيف الميػػ  ام  مػػي كأد   
( مفػردة مػف أ ضػاء الناابػات ّْْاالجتما ي كأداة صةيفى كااليتبياف كتـ اختيار  ينػى قكاميػا )

 المينيى كالعماليى في مصر.

 كقد  كصمت الدرا إل إلى أىـ الن ائج ال اليإل: 
الجزء احكثر مف  أف الاضايا كالمكضك ات اليياييى  م  الصعيد امقميمي العربية قد شغمت   

المياةى الكميى لإل  ـ الييايي في قاىمى االىتمامات لمصةؼ المصريىة كىناؾ تطابؽ كتاارب 
 كتكافؽ شديد بينيا كبيف اىتمامات الجميكر.

 ( 0221. درا إل ) الضكيحي، 3
 " التخطيط ام  مي كدكره في مكاجيى الككارث كاحزمات": بعنكاف

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى:
تةديػػد الثػػار اميجابيػػى لمتخطػػيط ام  مػػي فػػي مكاجيػػى احزمػػات كالكػػكارث مػػف خػػ ؿ إ ػػداد     

زالى  ثارىا اليمبيىة ككذلؾ درايػى احزمػات كالكػكارث  خطط إ  ميى فعالى تياند  مميات مااكمى كا 
ةبػػػاط  ثارىػػػا ميػػػتاب نة كقػػػد تػػػـ ايػػػتخداـ المػػػنيف  لتطػػػكير الخطػػػط بمػػػا يكفػػػؿ فعاليػػػى مكاجيتيػػػاة كا 
الكصفي التةميمي  ف طريؽ المي  االجتما ي بايتخداـ االيػتبانى كػأداة لجمػً البيانػاتة كتكػكف 

( ِّٔمجتمػػػً الدرايػػػى مػػػف العػػػامميف بالمديريػػػى العامػػػى لمػػػدفاع المػػػدني بمدينػػػى الريػػػاض ك ػػػددىـ )
كاىيى ( مفردةة كقد اختػار الباةػث  ينػى  شػَِٖمفردةة كالعامميف بكزارة الثاافى كام  ـ ك ددىـ )

%( مف العامميف في المديريى العامى لمدفاع المدني كنفس النيبى مف العامميف فػي كزارة َْقكاميا)
( مفردة كتـ تكزيً االيتبيانات  مييـة ِِٖالثاافى كام  ـة كبذلؾ بم  إجمالي  دد أفراد العينى )

 ك ند ايتردادىا كانت جميعيا صالةى لمتةميؿ امةصاىي.
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 ك كصمت الدرا إل إلى مجمك إل مف الن ائج كاف مف أىميا:
الخطػػػط ام  ميػػػى المعػػػدة مػػػف قبػػػؿ إدارة الع قػػػات العامػػػى بالػػػدفاع المػػػدني ميمػػػى جػػػدان لمكاجيػػػى 
احزمات كالككارثة كيتطمب نجاةيا اشتراؾ خبػراء الػدفاع المػدني الػذم يتمتعػكف بالكفػاءة كالماػدرة 

مػػ  تعميمػػات الػػدفاع المػػدني لتك يػػى المػػكاطنيف بػػإجراءات احمػػف  مػػ  الةػػد مػػف  ثارىػػا كاشػػتماليا  
دراؾ إدارة الع قػػػات العامػػػى بالػػػدفاع المػػػدني أىميػػػى المجػػػكء لكيػػػاىؿ ام ػػػ ـ لمكاجيػػػى  كاليػػػ مى كا 
احزمات كالككارث كأىـ المعكقػات التػي تةػكؿ دكف نجػاح التخطػيط ام  مػي بالػدفاع المػدني فػي 

ي:  دـ كضكح الخطى كصعكبى تنفيذىاة تزكيػد الجمػاىير بمعمكمػات مكاجيى احزمات كالككارث ى
إلػػ  انتشػػار الشػػاىعات التػػػي تةػػكؿ دكف كبػػث احزمػػى كمةاصػػػرتيا إ  ميػػان كأخيػػران قمػػى االيػػػتعانى 
بالخبراء كالمختصيف في إ داد الخطط ام  ميى لمكاجيى احزمات كالككارثة ك دـ التدريب  م  

رة الفريػؽ  مػ  إدارتيػا إ  ميػان كيكجػد لػدل أفػراد  ينػى الدرايػى مػف تطبيؽ الخطى مما يةػد مػف قػد
العامميف في الدفاع المدني ككزارة الثاافى كام  ـ رؤيى متشابيى نةك دكر التخطيط ام  مي في 

 مكاجيى احزمات كالككارث ميما اختمفت أ مارىـة أك مؤى تيـ أك  دد ينكات خبراتيـ.

 (0220درا إل  عد ). ٗ
 كاف" احطر الخبريى ل نتفاضى الفميطينيى كتأثيراتيا المعرفيى كالكجدانيى  م  قراء الصةؼ"بعن

ىػػدفت الدرايػػى لمعرفػػى  احطػػر الخبريػػى ل نتفاضػػى الفميػػطينيى كتأثيراتيػػا المعرفيػػى كالكجدانيػػى  مػػ  
ةػكثيفة قراء الصةؼ كتكصمت إل  أنو ىناؾ تبايف معدالت تأثير احطر الخبريى  م  أفكػار المب

ةيػػث يػػجؿ إطػػار إرىػػاب الدكلػػى أ مػػ  معػػدالت التػػأثيرة يميػػو إطػػار المااكمػػى الكطنيػػىة ثػػـ إطػػار 
طػػػار أةػػػداث  يػػػبتمبرة كتعكػػػس ىػػػذه النتػػػاىف كجػػػكد   قػػػى بػػػيف نػػػكع  ُُالميػػػىكليى احمريكيػػػىة كا 

 امطار ام  مية كمعدؿ التأثير  م  احفكار.

ىؿ ام  ـ احمريكيى لدرجى أنو  م  يبيؿ المثاؿ كىنا أيضا ننكه بأف الضغكطات كبيرة  م  كيا
في لبناف كما رافايا مف تغطيى إ  ميى ماريت مجمك ى مف  ُِٖٗال الةصر في إ ااب ةرب 

تيم  نفييا " احمريكيكف مف أجؿ إيراىيؿ يالمى" قدران كبيران مف الضغط  م  أف بي يية يبب 
المجمك ػى فيممػان كثاىايػان مدتػو يػا ى بعنػكاف    كفرت ىػذه  ُِٖٗتغطيتيا لمةرب ففي ةرب ةزيراف 

) إف بػػػي يػػػػي فػػػي لبنػػػػاف درايػػػى ليػػػػكء التمثيػػػؿ ام  مػػػػي( ثػػػـ نشػػػػرت المجمك ػػػى تاريػػػػران بعنػػػػكاف              
) ةرب إف بي يػي فػي لبنػاف درايػى ليػكء التمثيػؿ ام  مػي( ثػـ نشػرت المجمك ػى تاريػران بعنػكاف  

 ُْٖٗة ُّٖٗالمشػكىى( كأقامػت د ػكل مػرتيف فػي يػنتي  ) ةرب إف بي يػي فػي لبنػاف: المػرأة
لدل لجنى االتصاالت الفدراليى احمريكيى في مةاكلى لعدـ تجديد الرخصى لشبكى دبميك إف بي يي 

 (ُٖٗٗالتمفزيكنيى كىي مةطى إف بي يي في نيكيكرؾ. ) ركتنبرغ 
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 كيؿ معمكمات كاتجاىات الجميكر نةك الاضايا الخارجيى" بعنكاف" دكر التمفزيكف كالصةؼ في تش

 ىدفت الدرا إل إلى:
معرفػػى دكر التمفزيػػكف كالصػػػةؼ فػػي تشػػػكيؿ معمكمػػات الجميػػكر العربػػػي المصػػرم كاتجاىػػػاتيـ    

نةك الاضايا الخارجيى إل  كجكد اتفاؽ إيجابي بػيف أجنػدة الاضػايا الخارجيػى فػي كيػاىؿ ام ػ ـة 
 يف.كلدل جميكر المبةكث

 :ك كصمت الدرا إل إلى كجكد ا  اؽ بيف أطر المعالجإل امخباريإل لمقضايا الخارجيإل
) الاضػػػػيى الفميػػػػطينيىةجنكب لبنػػػػافةالةرب الركيػػػػيى فػػػػي الشيشػػػػاف( فػػػػي كيػػػػاىؿ ام ػػػػ ـ كلػػػػدل 
الجميػػػكرة ككمػػػا أثبتػػػت الدرايػػػى كجػػػكد تػػػأثير ذم داللػػػو: لكيػػػاىؿ ام ػػػ ـ فػػػي تشػػػكيؿ اتجاىػػػات 

 ضايا الخارجيى مةؿ الدرايى.المبةكثيف نةك الا

  (0222درا إل ال قيو ) . ُُ
 الدكر الييايي لمتمفزيكف في اليمفة درايى ميةيى كميدانيى""  بعنكاف   

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى: 
الييايػػي الػػذم ياػػكـ بػػو التمفزيػػكف اليمنػػية كمػػدل تػػأثير المػػادة امخباريػػى كالييايػػيى  معرفػػى الػػدكر" 

خ ؿ تطبيؽ نظريى كضً احكلكياتة كالتي تفترض أف كياىؿ ام  ـ  م  معارؼ الشبابة مف 
تمعػػب دكران ىامػػان فػػي تنميػػى كنشػػر المعمكمػػاتة كالمعػػارؼ الداخميػػى كالخارجيػػىة كالتػػي تعمػػؿ  مػػ  

 تد يـ اتجاىات الفرد كانطبا اتو كتعمؿ  م  تكجيو تصرفاتو اتجاه الاضايا المختمفى.

ناتة  ينى تةميميى لممضػمكف امخبػارم كالييايػية ك ينػو تمثػؿ كقد اختار الباةث نك يف مف العي
( مفػػػردةة كايػػػػتخدـ الباةػػػػث ايػػػتمارة تةميػػػػؿ المضػػػػمكف اليػػػػتبانو ََْالشػػػباب اليمنػػػػي العينتػػػػيف )

 الدرايى.
كتكصػػمت الدرايػػى إلػػ  بػػركز الاضػػايا الييايػػيى اليمنيػػى كالدكليػػى فػػي التغطيػػى امخباريػػى لمتمفزيػػكف 

% مف مشاىدة ُٔ( ك زكؼ نيبى ّ.ّٖمشاىدم التمفزيكف اليمني بنيبى ) اليمني ك ارتفاع نيبى
%( لمتمفزيػكف اليمنػي ة كمػا ٕٗالتمفزيكف اليمنية ك إرتفاع نيبى التعرض لنشرات احخبار بنيبى )

دلػػت الدرايػػى إلػػ  أف الناػػاش بػػيف احصػػدقاء كاحىػػؿ كزمػػ ء العمػػؿ ةػػكؿ الاضػػايا التػػي يطرةيػػا 
 يايي في تنميى الك ي كالبصيرة اليياييى لمجميكر اليمني.التمفزيكف تييـ بشكؿ أ
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 بعنكاف: " نماذج مف إدارة احزمات في الار ف الكريـ"

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى:
ثبػػات إيػػياـ الثاافػػى التنظيميػػى   تكضػػي  المػػنيف الار نػػي لمعالجػػى احنػػكاع المختمفػػى مػػف احزمػػاتة كا 

ي ـ في  مـ احزماتة كااليترشاد بيػذا المػنيف فػي  ػ ج احزمػات المتشػابيى فػي العصػر في ام
 الةديث.

كنتيجػػى حىميػػى ىػػذه الدرايػػى فػػي إضػػافى رؤيػػى جديػػدة فػػي  مػػـ إدارة احزمػػاتة فاػػد كانػػت المنيجيػػى 
  كتػب الميتخدمى  بارة  ف درايى متعماى في الار ف ككتب التفيير كالفاو كالتاريخة بامضافى إلػ

 إدارة احزمات كاحبةاث العربيى احجنبيى.

 كقد  كصمت الدرا إل إلى مجمك إل مف الن ائج مف أىميا:
يبيف الار ف كيفيى معالجى احزمات كالتخفيؼ مف ةدتيا ككضً خطػكات الةػؿ فػي كػؿ مرةمػى مػف 

اػػد بػػيف اهلل مراةميػػا ككيفيػػى العػػ ج كالتغمػػب  مييػػا بأقػػؿ الخيػػاىر لمتخطػػيط لألزمػػى أىميػػى كبػػرلة ف
يػػػبةانو كتعػػػال  لريػػػمو كيػػػاىؿ النجػػػاة مػػػف احزمػػػات فاػػػد خطػػػط نػػػكح  ميػػػو اليػػػ ـ لألزمػػػى بصػػػنً 
 اليفينى كخطط يكيؼ حزمى مصر لمدة خميى  شر ينى بامنتاج كالتخزيف كترشيد االيتي ؾ.
ان لمايػػادة أىميػػى كبػػرل فػػي إدارة احزمػػات فالااىػػد ىػػك الػػذم يكجػػو يػػمكؾ مرؤيػػيو كػػي يتكصػػمكا معػػ

لألىداؼ بفعاليىة باختياره مف ذكم المكانى كاحمانى يؤثر  م  ي مى كص ح الارارات إف إختيار 
فريػػؽ احزمػػات يعتبػػر مػػف أيػػباب   جيػػا بفعاليػػى كينبغػػي أف يختػػاركا مػػف ذكم الاػػدرات الخاصػػى 

مكػػنيـ كالميػػارات غيػػر التاميديػػى كممػػف يتصػػفكف برباطػػو الجػػأش كالػػذكاء كالثبػػات االنفعػػالي ةتػػ  ي
التصػرؼ اليػريً االتصػاؿ الفعػاؿ مػف احبعػاد اليامػػى لكػؿ تنظػيـ يةػاكؿ اةتػكاء احزمػى فاالتصػػاؿ 
بيف الااىد كمرؤكييو في كؿ الميتكيات امداريػى تخفػؼ مػف تػأثير احزمػى تعػد المعمكمػات  صػب 

يػػػر ى  احزمػػػى فيػػػي تمعػػػب دكران أيايػػػيا فييػػػا فكممػػػا كػػػاف الااىػػػد مممػػػان بالمعمكمػػػات أمكنػػػو ذلػػػؾ مػػػف
اةتكاىيػػا بكفػػاءة تعػػد المتابعػػػى الميػػتمرة كالرقابػػى ركنػػػان ىامػػان مػػف أركػػػاف إدارة احزمػػات فمػػكالن تكاجػػػد 
يػػيدنا يكيػػؼ  ميػػو اليػػ ـ بػػيف مرؤيػػيو يتػػابً احداء ةتػػ  يطػػابؽ الخطػػى لتػػأخر التنفيػػذ لػػكـ يػػتـ 

 التكصؿ إل  احىداؼ بفعاليى.
مى فػي المنظمػات تكػكف ميمتيػا جمػً المعمكمػات كقد أكصت الدرايى بضركرة كجػكد إدارة ميػتا   

  كالتنبؤ ككضً الخطط كالييايات كالبرامف كالييناريكىات لألزمات المابمى.
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" إدارة احزماتة درايى ميدانيى لمدل تكافر  ناصر احزمات مػف جيػى نظػر العػامميف فػي : بعنكاف

 أمانى  ماف الكبرل" الكظاىؼ امشرافيى في

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى:
التعرؼ  م  اتجاىات احفراد نةك مدل تكافر نظاـ مدارة احزمات في مراةمو المختمفى منفػردة    

كمجتمعى في أمانى  ماف الكبرلة كذلؾ كصكالن لتةديد مػدل االيػتعداد كالجاىزيػى التػي تتمتػً بيػا 
كذلؾ تةديد مدل الع قػى الااىمػى بػيف مراةػؿ نظػاـ إدارة ىذه المؤييى في التعامؿ مً احزماتة ك 

 احزمات بعضيا مً بعض.
كقد ايتخدـ الباةث الدرايى الميدانيى كذلؾ باال تماد  م  ايتبيانو ثـ تصػمييا لجمػً البيانػات    

احكليى مف قبؿ أفراد مجتمً الدرايى كالذم يتككف مف جميػً العػامميف فػي الكظػاىؼ امشػرافيى مػف 
كل ) مػػػدير داىػػرة كمنطاػػػى كرىػػيس قيػػػـ ( فػػػي أمانػػى  مػػػاف الكبػػرلة كثػػػـ اختيػػار جميػػػً أفػػػراد ميػػت

( ككػاف  ػدد االيػتبيانات ِٕٖمجتمً الدرايى مف مديرم الدكاىر كرؤياء احقياـ كالبال   ػددىـ )
 ( ايتبيانو.ِّٖالميتردة )

 :كقد  كصمت الدرا إل إلى مجمك إل مف الن ائج أىميا
كجػكد خمػػؿ فػػي نظػػاـ إدارة احزمػاتة ةيػػث كجػػد أف ىنػاؾ تباينػػان فػػي درجػػى  كشػفت الدرايػػى  ػػف   

تػػكافر العناصػػر احيايػػيى التػػي تتصػػؼ بيػػا امدارة الناجةػػى لألزمػػات فػػي مراةػػؿ النظػػاـ الخمػػس 
التي تمثؿ المنظػكر المتكامػؿ مدارة احزمػاتة ككانػت درجػى تػكفر ىػذه العناصػر بدرجػى أ مػ  فػي 

جيػػػػى ) اةتػػػػكاء احضػػػػرار كايػػػػتعادة النشػػػػاط( منيػػػػا فػػػػي المراةػػػػؿ الكقاىيػػػػى المراةػػػػؿ التنفيذيػػػػى كالع 
كالتخطيطيػػى )اكتشػػاؼ امشػػاراتة كااليػػتعداد كالكقايػػىة الػػتعمـ( ممػػا يعنػػي أف جيػػكد إدارة احزمػػات 
في أمانى  ماف الكبػرل ىػي جيػكد   جيػى كرد فعػؿ لمػا يةػدث مػف أزمػات مختمفػى كبدرجػى أكبػر 

 كايتعداديى لما يمكف ةدكثو مف احزمات.  مف ككنيا جيكدان كقاىيى

كقد قدـ الباةث مجمك ى مف التكصيات مف أىميا: العمؿ  م  تةايػؽ التػكازف فػي نظػاـ إدارة    
احزمػػػات مػػػف خػػػ ؿ تفعيػػػؿ أك زيػػػادة تػػػكفير العناصػػػر احيايػػػيى التػػػي تتيػػػـ بيػػػا امدارة الناجةػػػى 

ى كتأصيؿ الميػارات كالاػدرات امداريػى كاليػمككيى لألزماتة كالعنايى بالتدريب امدارم اليادؼ لتنمي
 مدارة احزمات.  
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  "الدكر التربكم لمصةافى المدرييى مف كاقً رؤيى الااىميف باالتصاؿ": بعنكاف 

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى:
ما ي كالصػةي معرفى الدكر التربكم لمصةافى المدرييى في المجاؿ الييايي كاالقتصادم كاالجت 

 كالديني.
كتنتمي ىػذه الدرايػى إلػ  الدرايػات الكصػفيىة كايػتخدـ فييػا أداة االيػتمارة كاختيػرت  ينػى المفػردة 

 الماصكدة مف مدينى يكىاج.

 :كقد  كصمت الدرا إل إلى الن ائج ال اليإل
 ي انةيار دكر الصةافى المدرييى في المجاؿ الييايػية فيػي قاصػرة فػي تزكيػد الت ميػذ فػي الػك 

 الييايي كالك ي باالنتماء لمكطف.

 (0993. درا إل ال يد )01
بعنػػكاف " دكر كيػػاىؿ االتصػػاؿ فػػي إمػػداد طػػ ب الجامعػػات المصػػريى بالمعمكمػػات امخباريػػى  ػػف  

احةػػداث الييايػػيى الجاريػػى فػػي إطػػار نظريػػى اال تمػػاد  مػػ  كيػػاىؿ ام ػػ ـ فػػي التزكيػػد بالمعرفػػى 
 الييايي" 

 ى:ىدفت ىذه الدرا إل إل
التعػػرؼ  مػػ  مػػدل ا تمػػاد الشػػباب الجػػامعي فػػي المجتمػػً المصػػرم  مػػ  كيػػاىؿ االتصػػاؿ يػػكاء 
كانػػت تاميديػػى أك تفا ميػػى فػػي الةصػػكؿ  مػػ  احةػػداث امخباريػػى الجاريػػىة لييػػتطيعكا أف يتخػػذكا 

 ( مفردةة كايتخدمت الباةثى المنيف الميةي.َّٓالارارات في الكقت المنايبة كبمغت العينى )

 :  الن ائج  مى النحك ال الي ككانت
أف ىناؾ ا تماد أيايي  مػ  التمفزيػكف فػي متابعػى نشػرات احخبػار كمعرفػى احمػكر الييايػيى كقػد 

 جاءت متابعى البرامف اليياييى بالمركز احكؿ.

 ( 0991. درا إل فيمي )01
 ةك العمؿ" بعنكاف "أثر المماريات ام  ميى لمعامميف في أخبار التمفزيكف  م  اتجاىاتيـ ن

ةيػػث تيػػتـ ىػػذه الدرايػػى بػػالتعرؼ إلػػي الكيفيػػى التػػي تػػؤثر بيػػا المماريػػات ام  ميػػى لمعػػامميف فػػي 
أخبػػار التمفزيػػكف  مػػ  اتجاىػػاتيـ نةػػك العمػػؿ فػػي ضػػكء الع قػػى مػػً الجميػػكر كالع قػػى مػػً زمػػ ء 

ريػات يػكاء المينى بكجو  اـ داخؿ المؤييى أك خارجياة كقد خمصت الدرايى إلػ  أف: ىػذه المما
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في قناة النيؿ الدكليى أك امدارة المركزيى تؤثر تأثيران كبيران  م  اتجاىات ىؤالء احفراد نةػك  مميػـ 
ك  قتيـ بالرؤياء كالزم ءة كقد ثبت لدل الباةثى ضعؼ   قى الااىـ باالتصاؿ بالجميكر ك دـ 

 معرفو المنايبى بيذا المةيط الميـ.

 ( 0991. درا إل يك ؼ ) 01
 كاف " دكر المادة امخباريى في تد يـ مفيـك المشاركى اليياييى لدل شباب الااىرة الكبرل"  ن

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى:
بةػػػػث دكر المػػػػادة امخباريػػػػى التمفزيكنيػػػػى فػػػػي تػػػػد يـ المشػػػػاركى الييايػػػػيى لػػػػدل شػػػػباب الاػػػػاىرة     

( كقػد ايػتخدـ فػي َْػ  ُٔ( مفػردة مػف يػف )َِْالكبػرلة كقػد اختيػرت  ينػى  شػكاىيى قكاميػا )
 ذلؾ أداة االيتاصاء.

 ككانت الن ائج  مى النحك ال الي:
أف المادة امخباريى دكر كبير فػي زيػادة المشػاركى كالػك ي الييايػي لػدل الطػ بة كمػا أف احفػراد 

 احكبر ينان أكثر مشاركى كك ي ييايي مف احصغر يناةكالذككر أكثر في ذلؾ مف امناث.

 (0933، .درا إل ) المييب03
درايػػى تطبيايػػى  مػػ  المجػػ ت احمنيػػى  -" دكر ام ػػ ـ احمنػػي مػػف الكقايػػى مػػف الجريمػػى  بعنػػكاف

 الصادرة بمدينى الرياض"

 ىدفت الدرا إل إلى:
ايتكشػػاؼ دكر المجػػ ت احمنيػػى فػػي التك يػػى ام  ميػػى لمةػػد مػػف الجريمػػىة كالتعػػرؼ  مػػ  مػػدل 

لجريمػػى كالكقػػكؼ  مػػ  يػػبؿ معالجػػى المجػػ ت احمنيػػى تنػػاكؿ المجػػ ت احمنيػػى لبعػػد الكقايػػى مػػف ا
لماضػػايا التػػي تخػػدـ أىػػدافيا كالتعػػرؼ  مػػ  الاضػػايا الرىييػػيى التػػي تركػػز  ميػػو المجػػ ت احمنيػػى 
كمػػػدل م ءمتيػػػا لتةايػػػؽ اليػػػدؼ فػػػي المجتمػػػً اليػػػعكدمة كالكقػػػكؼ  مػػػ  الفػػػركؽ احيايػػػيى بػػػيف 

ة كالكقػكؼ  مػ  مػدل تطػكر المجػ ت احمنيػى المج ت احمنيى ككيػاىؿ كػؿ منيػا لتةايػؽ أىػدافيا
 كقد ايتخدـ الباةث في ىذه الدرايى المنيف الكصفي التةميمي بطرياى المي  االجتما ي.

 كقد  كصمت الدار إل إلى:
كقػػػد تكصػػػمت الدرايػػػى إلػػػ   ػػػدة نتػػػاىفة كمػػػف أبرزىػػػا أف كيػػػاىؿ ام ػػػ ـ شػػػيدت تطػػػكران ىػػػاى ن    

أصػبةت مكجػكدة جميعيػا فػي بمػد كاةػد أك مكػاف معػيف أك شػخص كتنك ان كبيػران أدل إلػ  أنيػا قػد 
بعينػػوة ككػػذلؾ ايػػتخمص الباةػػث أف مػػف أبػػرز كيػػاىؿ ام ػػ ـ الصػػةافى المتخصصػػى التػػي ليػػا 

 تأثير  م  كاضعي الييايات العامى لممج ت المتخصصى المختمفى كمتخذم الارارات.
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احمنيػػى فػػي التك يػػى ام  ميػػى لمةػػد كمػػا أفػػادت الدرايػػى الباةػػث فػػي ايتكشػػاؼ دكر المجػػ ت    
مف الجريمىة كالتعرؼ  م  مدل تناكؿ المج ت احمنيى لبعد الكقايى مف الجريمىة كالكقػكؼ  مػ  
يػػػبؿ معالجػػػى المجػػػ ت احمنيػػػى لماضػػػايا التػػػي تخػػػدـ أىػػػدافياة كأخيػػػرا الكقػػػكؼ  مػػػ  مػػػدل تطػػػكر 

 م تشيده كياىؿ ام  ـ احخرل.كمكاكبتيا لمتطكر الذ الفنيىالمج ت احمنيى مف الناةيى 

كقػػد تميػػزت درايػػى الباةػػث  ػػف تمػػؾ الدرايػػى بأنيػػا تناكلػػت دكر احجيػػزة ام  ميػػى  مكمػػان فػػي    
تغطيى احزمات احمنيى أثناء الةػدثة بينمػا اقتصػرت تمػؾ الدرايػى  مػ  دكر ام ػ ـ احمنػي فاػط 

 في الكقايى الياباى مف الجريمى بصفى  امى.

 ( 0931ىيناز طمعت ). درا إل شا09
شباع الةاجات"  بعنكاف" تأثير بيىى ام  ـ  م  االيتخدامات كا 

( طالبػػا أمريكيػػا مػػف طػػ ب َُِ( طالبػػا مصػػرياة ك )ّّٔأجريػػت الدرايػػى  مػػ   ينػػى قكاميػػا )   
ام ػػػ ـ مػػػف خػػػ ؿ صػػػةيفى االيتاصػػػاء التػػػي ايػػػتيدفت قيػػػاس ةجػػػـ التعػػػرض لكيػػػاىؿ ام ػػػ ـ 

رضةكالمشاركى أثنػاء التعػرضة كنك يػى البػرامف المفضػمىة كالةاجػات اليكميػى المختمفى كأكقات التع
 لكياىؿ ام  ـة كقياس إشباع تمؾ الةاجات.

 :ك كصمت الدرا إل إلى العديد مف الن ائج مف أىميا
  مف احمريكييف.ِٔ% مف المصرييفة ماابؿ ٔٔتةاؽ الصةؼ إشبا ان  ند % 
  مف احمريكييف.ُٔصرييفة ك % مف المِٔيةاؽ الراديك إشبا ان لدل % 
  مف احمريكييف.ُّ% مف المصرييفة ْٔيةاؽ التمفيزيكف إشبا ان  ند % 
  مف احمريكييف.ٕٔ% مف المصرييف ّٗتةاؽ اليينما إشبا ان لدل % 

أبرز الةاجات اليكميى مػف كيػاىؿ العػالـ لممبةػكثيف المصػرييف كاحمػريكييفة تمثمػت فػي معرفػى    
االيترخاءة التعمـة امثارةة اليركب مف يكـ  مؿة ايتخداـ الكياىؿ كشريؾ بدال احخبارة التثايؼ 

 مف الصديؽة كالترفيو.
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 الدار ات ا جنبيإل  8.1 

 ( james  roaz، 0220. درا إل راز جيمس ) 0
 "   ثير ك ائؿ اال صاؿ  مى ا جاىات المراىؽ ك مككو ال يا يبعنكاف"

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى: 
مػػدل تػػأثير كيػػاىؿ االتصػػاؿ  مػػ  اتجاىػػات المراىػػؽ كيػػمككو الييايػػية كقػػد انطماػػت ىػػذه معرفػػى 

الدرايى مػف فػرض أيايػي مػؤداه أف كيػاىؿ االتصػاؿ ليػا تػأثير فعػاؿ  مػ  االتجاىػات الييايػيىة 
 ك م  المعرفى كامةاطى اليياييى باحةداثة كما أف ليا تأثير  م  اليمكؾ الييايي.

 لن ائج ال اليإل: ك كصمت الدرا إل إلى ا
أف زيػػادة التعػػرض لكيػػاىؿ ام ػػ ـ تزيػػد مػػف الدافعيػػى الييايػػيى لػػدل متماييػػاة كتزيػػد مػػف االىتمػػاـ 

 الييايي لديوة كما تزيد مف مشاركى اليياييى.

 ( meshal javis ُٗٗٗ)  .  درا إل ميشؿ كجي ر0
" ىدفت ىذه الدرايى إل  بعنكاف " تأثير كياىؿ االتصاؿ الجماىيرم  م  اليمكؾ الييايي لمطمبى 

التعرؼ  م  تأثير كياىؿ االتصاؿ المطبك ى كالميمك ى كالمرىيى  م  اليػمكؾ الييايػي لمطالػب 
المراىػػؽ احمريكػػية كايػػتخدـ الباةػػث  ينػػى ممثمػػى لمطمبػػى احمػػريكيفة كايػػتخدـ احيػػمكب الكصػػفي 

 في درايتو.
 :ك كصمت الدرا إل إلى مجمك إل مف الن ائج أىميا

االتصػػػاؿ الجمػػػاىيرم بصػػػفى  امػػػى ليػػػا تػػػأثير كبيػػػر  مػػػ  المػػػراىايف احمػػػريكييفة كأف  أف كيػػػاىؿ
 التمفزيكف يأتي في مادمى الكياىؿ المؤثرة في ذلؾ.

كأمػػا بالنيػػبى لممعرفػػى الييايػػيىة فتبػػيف أف الراديػػك كالتمفزيػػكف مػػف أكثػػر الكيػػاىؿ تعريفػػا باحةػػداث 
 كالشرح التكضي . الجاريىة كأف الكياىؿ المطبك ى تاـك بالتفيير

  VINCENT MICHEAL 1997. درا إل 8
 بعنكاف" إشبا ات احخبار كايتخداـ كياىؿ ام  ـ في معرفى احةداث الجاريى" 

 ك يدؼ ىذه الدرا إل إلى:
التعػػرؼ  مػػ   ػػادات كأنمػػاط مشػػاىدة طمبػػى الجامعػػات لألخبػػارة كدكافعيػػـ مػػف متابعػػى احخبػػار    

كالع قػػػى بػػػيف كظػػػاىؼ احخبػػػار التاميديػػػى كأجػػػرل الباةثػػػاف ىػػػذه   بػػػر كيػػػاىؿ االتصػػػاؿ المختمفػػػىة
% مػف ْٔ% ك ْٓطالبان كطالبىة  ٗ.ِِالدرايى  م   ينى  شكاىيى مف طمبى الجامعات قكاميا 

 امػػػان مػػػف الداريػػػيف فػػػي الجامعػػػات الةككميػػػى الكبػػػرل فػػػي الشػػػرؽة كالغػػػرب  ُٖالػػػذككر مػػػف يػػػف 
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صةراء كدرع الصةراء المتاف تمتا أثناء ةرب الخميف كالكيط الغربي كذلؾ بعد  مميات  اصفى ال
 .ُُٗٗ -َُٗٗالثانيى  اـ 

 ك كصمت الدرا إل إلى أف: 
 يشاىد معظـ  ينى الدرايى مف الذككرة كامناث احخبار.   

بمػػػ  متكيػػػط تعػػػرض الطػػػ ب لألخبػػػار التػػػي ياػػػدميا التمفزيػػػكف ثػػػ ث يػػػا اتة كيػػػبً دقػػػاىؽ فػػػي 
 احيبكع.

  جػػاءت شػػبكىCNN ـ مصػػدر لعينػػى الدرايػػى لمعرفػػى احةػػداث الجػػارم كخاصػػى فػػي كقػػت كػػأى
 احزمات.

  زاد ايػػػتخداـ  ينػػػى الدرايػػػى لألخبػػػار التػػػي تاػػػدميا كيػػػاىؿ االتصػػػاؿ المختمفػػػى نتيجػػػى الرتفػػػاع
 الةاجى لدييـ لمراقبى البيىى.

  تاػدميا أبدل الط ب الذيف لدييـ اةتياجات أكثر لمراقبى البيىى ميتكل ايتخداـ احخبار التػي
 كياىؿ االتصاؿ مف غيرىـ الذم ال ييتمكف بمراقبى البيىى.

  ًأبػػدت امنػػاث ايػػتخداما متةفظػػان لألخبػػار كذلػػؾ فػػي ةالػػى تعرضػػيف لكيػػاىؿ االتصػػاؿ بػػداف
 اليرب كالتيميى.

  تكجػػػد   قػػػى ذات داللػػػى إةصػػػاىيى بػػػيف دكافػػػً التيػػػميىة كمشػػػاىدة أخبػػػار التمفزيػػػكف كالتعػػػرض
 .CNNلشبكى 

 ( halperne 0991البرف )درا إل ى. ْ
 بعنكاف "اال تماد  م  كياىؿ ام  ـ كدكرىا في امدراؾ الييايي لميمطى اليياييى"

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى:
التعػػرؼ  مػػ  مػػدل اال تمػػاد  مػػ  كيػػاىؿ ام ػػ ـ فػػي امدراؾ الييايػػي لميػػمطى الييايػػيى كقػػد  

ر كامنػػػاثة كايػػػتخدـ الباةػػػث فػػػي ( مفػػػردة مػػػف الػػػذكك ََّأختػػػار الباةػػػث  ينػػػى  شػػػكاىيى بمغػػػت )
 درايتو المنيف الميةي.

 كقد  كصمت الدرا إل إلى أىـ الن ائج ال اليإل:
أف مجتمً العينى يعتمد بشكؿ أيايي  م  كياىؿ ام  ـ في إدراكيـ كتفيـ لألمكر الييايػيى    

 لميمطى اليياييى.
 أف ىناؾ   قى طرديى بيف امدراؾ الييايي ككياىؿ ام  ـ.

  serge HALIMI( 0990درا إل ) .ٓ
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 بعنكاف " تغطيى كياىؿ ام  ـ احمريكيى مف ةرب الخميف "
كتناكلت مكقؼ كياىؿ ام  ـ احمريكيى مف ةرب الخميف بماارنى التغطيى امخباريى لمصػةؼ    

احمريكيػى بالشػبكات التميفزيكنيػىة كذلػؾ مػف خػ ؿ  ينػى تمثػؿ مراةػؿ تطػكر الةػرب العيػكريى فػػي 
( فػػي جريػػدة نيكيػػػكرؾ تػػايمز كالنيكزيػػؾ ككاشػػػنطف ُُٗٗٗفبرايػػر  ِٖينػػاير ػ  ُٕخمػػيف )مػػف ال

كلػػـ تشػػر  NBC. PBS. ABC. CNN. CBSبكيػػتة أمػػا شػػبكات التميفزيػػكف فتمثمػػت فػػي 
الدرايى بالتةديد إل  ةجـ ىذه العينىة كتكصؿ الباةػث إلػ  أف كػ  مػف الكيػيمتيف قػد ركزتػا  مػ  

% كمػػػا تشػػػابيت أيضػػػا فػػػي افتاارىػػػا إلػػػ  َٗذلػػػؾ بنيػػػبى كبيػػػرة بمغػػػت شػػػر يى التػػػدخؿ العيػػػكرم ك 
المعمكمػػات كالبيانػػات الدقياػػى  ػػف يػػير العمميػػات العيػػكريى  مػػ  الػػرغـ مػػف كثػػرة كتػػدفؽ احخبػػارة 
كذلػػؾ بايػػتثناء جريػػدة كاشػػنطف بكيػػت التػػي أشػػارت إلػػ  إلماميػػا بػػالخطط العيػػكريى كرغػػـ ذلػػؾ لػػـ 

ف تمػؾ التػي قػدمتيا الشػبكات التمفزيكنيػى نظػران لمرقابػى المباشػرة تاػدـ بيانػات أك معمكمػات تختمػؼ  ػ
 التي فرضت  م  مضمكف ىذه احنباء.

   ANNE PERES( 0990. درا إل )1
كتناكلػػػت الجكانػػػب العيػػػكريى التػػػي شػػػممتيا التغطيػػػى التمفزيكنيػػػى حةػػػداث الخمػػػيف كالتصػػػريةات    

ى مػً اتجاىػات اميػتراتيجيى العيػكريىة مػف كالبيانات الريميىة كمدل تطابؽ اتجاىات ىذه التغطي
بشػكؿ مباشػر   ( SIRBA )خ ؿ الدكر الذم لعبتو إدارة ام  ـ التابعػى لاػكات الجػيش الفرنيػي 

لتةايػػػػؽ احىػػػػداؼ العيػػػػكريىة ككػػػػذلؾ ةػػػػدكد الرقابػػػػى التػػػػي ماريػػػػتيا ىػػػػذه امدارة  مػػػػ  المضػػػػمكف 
ىػػػداؼ العيػػػكريىة ممػػػا شػػػكؿ ضػػػغكطا ام  مػػػية كمػػػدل التػػػداخؿ بػػػيف العكامػػػؿ التكنكلكجيػػػى كاح

 مزدكجى  م  ىذه التغطيى.

 (korzenny f.et.al 0931. درا إل ككرزني ) 1
 بعنكاف "التعرض لألخبار الدكليى بكياىؿ ام  ـ كأثره  م  معمكمات كاتجاىات احفراد"

 ىدفت ىذه الدرا إل إلى: 
ليػػػػػى كةجػػػػػـ معمكمػػػػػاتيـ كأراىيػػػػػـ إختبػػػػػار أثػػػػػر تعػػػػػرض احفػػػػػراد لألخبػػػػػار المتعماػػػػػى بالشػػػػػؤكف الدك    

دركاتيـ ةكؿ ما يعرض فيياة كقد بمغت  ينى الدرايى ) ( ُٖ( مفردة مػف يػف )ِٖٓكاتجاىاتيـ كا 
%( كرك ػػي أف تكػػكف ْٗ%( مػػف مفػػردات العينػػى كالػػذككر )ُٓيػػنى فػػأ م  كقػػد تمثمػػت امنػػاث )

 العينى ممثمى لميتكيات تعميميى مختمفى.
لميةي في منيجيـ البةثية كقد جمً الباةثاف في درايػتيما بػيف كايتخدـ الباةثيف احيمكب ا   

 أداتي الماابمى الشخصيى كااليتاصاء كأدكات لجمً البيانات.
 ككانت الن ائج كما يمي:
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أف زيػػػادة التعػػػرض لممػػػكاد امخباريػػػى المذا ػػػى كالمرىيػػػى تيػػػيـ بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي زيػػػادة المعرفػػػى    
لتعػػرض لمكيػػاىؿ المطبك ػػىة كأف متغيػػر اليػػف مػػف العكامػػؿ كامدراؾ بػػاحمكر الييايػػيى أكثػػر مػػف ا

اليامى التي تؤثر  م  ةجـ المعرفىة ةيػث أف احفػراد احكبػر يػنا يةصػمكف  مػ  معمكمػات أكثػر 
 مف احصغر ينا.

 (ُٓٗٗ) Douglas KELLNERدرا إل . ٖ
 "التغطيى التمفزيكنيى احمريكيى لةرب الخميف"  بعنكاف
التميفزيكنيى احمريكيى لةرب الخميف بػدءان مػف انػدالع احزمػى فػي أغيػطس فاد تناكلت التغطيى     

ة كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ تيػػجيؿ النشػػرات كالبػػرامف ُُٗٗكةتػػ  نيايػػى ةػػرب الخمػػيف فػػي فبرايػػر  َُٗٗ
كالتعمياػػات التمفزيكنيػػى التػػي تناكلػػت احزمػػى مػػً التركيػػز  مػػ  المرةمػػى العيػػكريى منيػػاة كقػػد ركػػزت 

مػػػدل تطبيػػػؽ ماػػػاييس المصػػػداقيى ال يػػػيما مػػػا يتعمػػػؽ بمايػػػاس الدقػػػى الدرايػػػى بشػػػكؿ خػػػاص  مػػػ  
% مف احنباء التي أذيعت  ف العمميات العيكريى قػد ا تػرؼ البنتػاجكف َٕكتكصمت الدرايى أف 

بعد دقتيا بعد انتياء الةرب خاصى ما يتعمؽ منيا بالخياىر البشريى كالمدنيى كاحىػداؼ العيػكريى 
تي أذا تيا البيانات العيكريى  ف كؿ مف الطرفيف ) التةالؼ كالعػراؽ( لمضربات الجكيى كالبريى ال

كتكصػػمت إلػػ  لمعرفػػى أيػػباب فاػػداف المصػػداقيى كىػػك خػػاص بتجزىػػى الةاػػاىؽ ك ػػد  ػػرض صػػكرة 
 ف المبادرة اليكفيتيىة كالذم أكدت فيو  دـ اخت ؼ  CBSكاممى لألةداث ميا ما إذا تو شبكى 
لميػػ ـ دكف  ػػػرض كشػػرح بنػػكد ىػػذه المبػػادرة كمضػػمكنيا رغػػػـ المبػػادرة  ػػف أم مةاكلػػى مشػػابيى 

 إ  ف العرؽ قبكلو ليذه المبادرة في ذلؾ الكقت.

 (ُٕٗٗ)  Dominique de montvalonدرا إل . ٗ
 "كاحىداؼ كالييايات العيكريى لمكاليات المتةدة احمريكيى CNN"بعنكاف 

د يـ احىػػداؼ كالييايػػات العيػػكريى امخباريػػى فػػي تػػ CNNكتناكلػػت الػػدكر الػػذم لعبتػػو شػػبكى    
لمكاليػػػات المتةػػػدة احمريكيػػػى نظػػػران لكثافػػػى احخبػػػار التػػػي تناقمتيػػػا الشػػػبكى كاةتكارىاػػػػ شػػػبكى كامػػػؿ 

داخؿ بغدادة كلذلؾ امتد تأثيرىا   PETER ARNETTلألخبار الكاردة  ف العراؽ لكجكد مرايميا
ي أكركبػػا فاػػد تناكلػػت الدرايػػى احنبػػاء التػػي ليشػػمؿ المةطػػات التميفزيكنيػػى داخػػؿ الكاليػػات المتةػػدة فػػ

احمريكيىة   CNNمف شبكى  (FR3, A2, TF1 )نامتيا المةطات التميفزيكنيى الفرنييى الرىيييى 
كذلػؾ مػف خػ ؿ  ينيػػى مػف البػرامف امخباريػػى التػي قػدمتيا المةطػات الػػث ث أثنػاء انػدالع الةػػرب 

ء التػي أذيعػت فػي ىػذه المةطػات كانػت مناكلػى % مػف احنبػإٓالعيكريى في الخميفة فأثبتت أف 
كما تميزت احنباء الخاصى بتطكر العمميات العيكريى بتبني النمط المتبً ليذه الشبكى  CNN ف 

كالذم ليذه الشبكى كالػذم ياػكـ  مػ  البػث الفػكرم كاليػريً لألةػداث ةتػ  لػك مػف تةمػؿ مضػمكنا 
دـ التزاـ الشػبكى بالةيػاد فػي ناػؿ احخبػار كىػك معينان أك تتعمؽ في جذكرىا كأيبابياة فض ن  ف  
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مػػابرز بشػػكؿ كاضػػ  فػػي التةمػػي ت كالتعمياػػات التػػي قػػدمتيا الشػػبكىة ككػػذلؾ مػػف خػػ ؿ الريػػاىؿ 
امخباريػػػػى التػػػػي كانػػػػت تناميػػػػا  ػػػػف مرايػػػػمييا كىػػػػي ريػػػػاىؿ كتعمياػػػػات ا تمػػػػدت  مييػػػػا كثيػػػػر مػػػػف 

 المةطات التمفزيكنيى التابعى لاكات التةالؼ الدكلي.

 (C.S.A )درا إل المجمس ا  مى لمك ائؿ ال معيإل كالبصريإل ال رن يإل . َُ
كتناكلت مدل التزاـ التغطيى التميفزيكنيى بالاكا د كالمبادئ المنصكص  مييا ال ييما مػا يتعمػؽ    

باحىػػداؼ المدنيػػى كالعيػػكريىةكذلؾ مػػف خػػ ؿ  ينػػى مػػف المػػكاد امخباريػػى فػػي الراديػػك كالتميفزيػػكف 
دءان مف اندالع ةرب الخميف ةت  نيايتياة لمكقكؼ  م  مدل التزاـ ىذه المكاد بالاكا د الفرنيية ب

كالمبػػػادئ العامػػػى التػػػي ةػػػددىا المجمػػػس بشػػػأف بعػػػض الاضػػػايا المثػػػارة فػػػي احزمػػػات أك الةػػػركب 
الدكليػػػىة كخاصػػػى الجكانػػػب امنيػػػانيى المتعماػػػى باحيػػػرل كالخيػػػاىر البشػػػريى كالمدنيػػػىة كقػػػد أثبتػػػت 

 دـ التزاـ ىذه الكياىؿ بالدقى في تناكليا ليذه ليذه البياناتة كما أثبتت أف جانبان مف ىػذا الدرايى 
بةذؼ بعػض البيانػاتة  SIRPAالاصكر كاف يرجً إل  تدخؿ إدارة ام  ـ في الجيش الفرنيي 

 كلـ تةدد الدرايى أم يمات لكؿ كييمى  م  ةده.

 ال عميؽ  مى الدرا ات ال ابقإل: 8.1
 الط ع  مى الدرا ات ال ابقإل يمكف م حظإل ال الي:مف خ ؿ ا

 أكالن:
 مف حيث المكضكع 

(  ك ََِٕركػػزت بعػػض الدرايػػات  مػػ  دكر ام ػػ ـ فػػي التثايػػؼ كالمعرفػػى مثػػؿ درايى)اليػػناتية
(  ُّٗٗ( كدرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى)مجاىدةُٖٗٗ( كدرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى) اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدةُٔٗٗدرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى )يكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼة

(  مػ  ََِٕيى كدكرىا كدرايى )الزىرانػي ة(ركزت  م  نشر المعرفى الييايَََِكدرايى)الفايوة
(  مػ  الكقايػى كىنػاؾ  درايػات التػي ركػزت  مػ  امشػباع ُٖٗٗالتنميى الثاافيى كدرايى )المييػبة

( كدرايػػػػى) الدكاكيػػػػى ََِٕ( كدرايػػػػى )العنػػػزمةََِٖكايػػػتخداـ كيػػػػاىؿ االتصػػػاؿ مثػػػػؿ) البرنيػػػىة
كىنػػػاؾ درايػػػات ركػػػزت  مػػػ    (ُٕٖٗ( كدرايى)شػػػاىينتزةَََِ( كدرايى)االيػػػتع ماتةََِِة

( كدرايػػػػػػػػػى) َََِ( كدرايى)يػػػػػػػػػالـ الشػػػػػػػػػيخةََِْام ػػػػػػػػػ ـ ك احزمػػػػػػػػػات مثػػػػػػػػػؿ) الضػػػػػػػػػكيةي ة
 (ُٖٗٗ( كدرايى)المييبة َََِ( كدرايى )اح رج كدقاميىة ََِٔالفييدة

كمػػػػف الم ةػػػػظ أف الدرايػػػػات ناقشػػػػت تػػػػأثير كيػػػػاىؿ ام ػػػػ ـ كدكرىػػػػا كناقشػػػػى احزمػػػػات احمنيػػػػى 
 كيفيى التعامؿ كمعياام  ميى كغيرىا ك 

أمػػا مػػف ةيػػث الفىػػى المبةكثػػى فاػػد ركػػزت بعػػض الدرايػػات  مػػ  المجتمػػً الفميػػطيني مثػػؿ درايػػى 
( ََِِ( ركػػزت  مػػ  ايػػتخداـ الشػػباب الجػػامعي الفميػػطيني كدرايػػى الدككرايػػى )ََِٖالبرنيػػى )



 112 

يػػػطيني ( فيػػػذه الدرايػػػات ركػػػزت  مػػػ  المجتمػػػً الفمَََِكدرايػػػى الييىػػػى العامػػػى ل يػػػتع مات )
 ( التي ركزت  م  معرفى احطر امخباريى.ََِِكدرايى يعد )

كمػػف الم ةػػظ أف الداريػػات تناكلػػت المثيػػر مػػف الفىػػات المةميػػى كالعربيػػى كاحجنبيػػى كمػػف الطػػ ب 
 .كالمشاىديف كالمتخصصيف

 ما يميز ىذه لدرا إل: 8.1
 أكالن مف حيث المكضكع:

دارة ام  ـ المااـك في فميطيف  مػ  ةػد  مػـ الباةػث تعتبر ىذه الدرايى احكل  التي تناقش إ   
ككف أف الةرب احخيرة  م  غزة لـ يمض  مييا الكثير مف الكقت كأف ىذه الدرايى كانت تخػص 
فضػػاىيى احقصػػ  كةالػػى  مميػػى كناقشػػت ىػػذه الدرايػػى العمػػؿ امدارم فػػي الفضػػاىيى كػػكف الباةػػث 

 مدير داىرة امنتاج ككاف ىك مباشرا لمعمؿ  مؿ فييا فترة الةرب ناىبان لممدير  العاـ ك 

 ثانيا: مف حيث اليدؼ
لمعرفػػػى كيفيػػػى إدارة المؤييػػػات  اليػػػدؼةيػػػث مػػػف  اختمفػػػت ىػػػذا الدرايػػػى  ػػػف الدرايػػػى اليػػػاباى    

دارة الخطاب  ام  ميى لمةرب مف ةيث كظاىؼ امدارة ككيفيى التعاطي ام  مي مً الةركب كا 
ى تأثير إدارة ام  ـ المااـك فػي تةديػد أىدافػو مػف تعزيػز الصػمكد كناقشت ىذه الدراي ةام  مي

كالشػػارع العربػػي كالغربػػي  ُْٖٗكالثابػػت لػػدل أىػػالي قطػػاع غػػزة كالنصػػرة كالتأييػػد فػػي أراضػػي اؿ
كضػػػغط المجتمػػػً الصػػػييكني  مػػػ  المؤييػػػى العيػػػكريى مػػػف خػػػ ؿ ام  ميػػػيف الػػػذيف  اشػػػكا فػػػي 

 قطاع غزة خ ؿ فترة الةرب.

 ف حيث الن ائجثالثا: م
أنػػو باممكػػاف إدارة المؤييػػات ام  ميػػى فػػي قطػػاع غػػزة فػػي فتػػرة الةػػرب رغػػـ الاصػػؼ كالػػػدمار 

باممكػاف الكقػكؼ بشػكؿ مكاجػو لإل ػ ـ الصػييكني المضػمؿ لمشػعكب كالػدكؿ  ك كصعكبى التةرؾ
غـ مػف ىناؾ إمكانيى مف الةفاظ  م  الجبيى الداخميى مف خػ ؿ تعزيػز الصػمكد كالثبػات  مػ  الػر 

كالشػػػارع العربػػػي  ُْٖٗصػػػعكبى الكضػػػً باممكػػػاف التػػػأثير  مػػػ  المجتمػػػً العربػػػي فػػػي أراضػػػي اؿ
 كالغربي إذا ما تـ ايتخداـ ام  ـ ايتخداما جيدا.
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 مقدمإل: 1.0
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيف الدرايىة كمجتمً الدرايى ك ينتياة ككذلؾ أدكات الدرايى 

مػػا يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ كصػػفا لإلجػػراءات التػػي قػػاـ بيػػا الباةػػث فػػي تانػػيف أدكات الميػػتخدمىة ك
الدرايػػى كتطبيايػػاة كطػػرؽ إ ػػدادىاة كصػػدقيا كثباتيػػاة كأخيػػران المعالجػػات امةصػػاىيى التػػي ا تمػػد 

  مييا في تةميؿ الدرايى.
 -مصادر جمع البيانات:

 ا  خدـ الباحث مصدريف أ ا يف لممعمكمات:

لمعالجى الجكانب التةميميى لمكضكع البةث لجأ الباةث إل  جميً البيانػات  :المصادر ا كليإل .ُ
احكليى مف خ ؿ الماابمى كااليتبانى كأدكات رىيييى لمبةثة صممت خصيصػا ليػذا الغػرضة 

 ككز ت  م  العامميف في الفضاىيى كالعامميف في المجاؿ ام  مي في قطاع غزة.
فػػػي معالجػػػى امطػػػار النظػػػرم لمبةػػػث إلػػػ  مصػػػادر ةيػػػث اتجػػػو الباةػػػث  المصػػػادر الثانكيػػػإل: .ِ

البيانػػات الثانكيػػى كالتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب كالمراجػػً العربيػػى كاحجنبيػػى ذات الع قػػىة كالػػدكريات 
كالماػػػاالت كالتاػػػاريرة كاحبةػػػاث كالدرايػػػات اليػػػاباى التػػػي تناكلػػػت مكضػػػكع الدرايػػػىة كالبةػػػث 

 كالمطالعى في مكاقً الشبكى العنكبكتيى المختمؼ.

   -الدرا إل: أ مكب  1.0
ايتخدـ الباةث المنيف التةميمي كالذم يعرؼ بأنػو أيػمكب يعتمػد  مػ  درايػى الكاقػً أك الظػاىرة   

كمػػا ىػػي فػػي الكاقػػً كييػػتـ بكصػػفيا كصػػفا دقياػػا كيعبػػر  نيػػا تعبيػػران كيفيػػا ككميػػا فػػالتعبير الكيفػػي 
احخػرل فيػك ال ياتصػر  مػ   يصؼ الظػاىرة أك ةجميػا كدرجػات ارتباطيػا مػً الظػكاىر المختمفػى

كصؼ الظاىرة بؿ يتعده إل  التفيير كالتةميؿ لمكصكؿ إل  ةااىؽ  ف الظركؼ الااىمى مف أجؿ 
 (ََِّتطكيرىا كتةيينيا. )  بيداتة ك خركفة 

 أدكات الدار إل1.8 
 الخاصإل بالمجاؿ ا كؿ" امدارة العميا كالك طى"  المقابمإل 1.8.0

ً امدارة العميػػػػا ك الكيػػػػط  كػػػػكنيـ قػػػػامكا بػػػػالتخطيط كريػػػػـ ايػػػػتخدـ  الباةػػػػث الماابمػػػػى مػػػػ
الييايػػات العامػػى كامشػػراؼ  مػػ  العمػػؿ لػػذا كػػاف مػػف الميػػـ  اػػد ماػػاب ت لتكػػكف أكثػػر  ماػػا فػػي 
معرفى كيؼ تمكنت إدارة فضاىيى احقص  مف إدارة اممكانات البشريى كالماديى خ ؿ الةرب التي 

 .ََِٗ-ُ-ُٖكةت   ََِٖ -ُِ-ِٕكقعت  م  قطاع غزة مابيف 
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 ك ـ  قد مقاب ت مع رئيس مجمس امدارة  كالمجمس ال ن يذم في ذلؾ الحيف كىـ:
 ُرىيس مجمس امدارة كمدير الفضاىيى فتةي ةماد  -ُ
 مدير الشىكف امداريى كالماليى مةمد أبك  كف. -ِ
 مدير داىرة الينديى رامي العربي. -ّ
 مدير داىرة البرامف المنك ى يمير أبك مةيف. -ْ
 مدير داىرة احخبار كالبرامف اليياييى  ماد زقكت. -ٓ

ككانػػت مةػػاكر احيػػىمى كػػؿ ةيػػب تخصصػػو كىنػػاؾ أيػػىمى كانػػت تجمػػً الفريػػؽ بأكممػػو مثػػؿ 
 احىداؼ كالييايات العامى لمفضاىيى.

 "مكظ ي ال ضائيإل بالمجاؿ الثاني" اال  بانإل الخاصإل 1.8.0
ؿ إدارة ام  ـ  تـ صػياغى ايػتبانو كػأداة لجمػً بعد امط ع  م  المراجً كالدرايات الياباى ةك 

البيانات ةكؿ  مدل نجاح قناة احقص  مف إدارة اممكانات البشريى كالماديى  خ ؿ الةرب ككاف 
كتككنػػػت االيػػػتبانى مػػػف قيػػػميف فػػػاحكؿ يةتػػػكم   ُّ ػػػدد المػػػكظفيف مػػػف رؤيػػػاء أقيػػػاـ كشػػػعب  

ممةػؽ  فاػرة ّْفاػرات االيػتبانى يةتػكم  مػ   اليمات الشخصػيى حفػراد العينػى كالايػـ الثػاني كىػك
 (.ّرقـ)

 اال  بانإل الخاصإل بالمجاؿ الثالث)ام  مييف( 1.8.8
كاليدؼ مف ىذه االيتبانى التعرؼ مػا مػدل نجػاح إدارة ام ػ ـ الماػاـك فػي فضػاىيى احقصػ  مػف 

كالشػػػارع  ُْٖٗتةايػػؽ الصػػمكد كالثبػػػات لػػدل أىػػػالي قطػػاع غػػزة كالنصػػػرة كالتأييػػد فػػػي الػػداخؿ اؿ
العربػػػي كالغربػػػي كالضػػػغط  مػػػ  المجتمػػػً الصػػػييكني خػػػ ؿ الةػػػرب مػػػف كجيػػػى نظػػػر ام  ميػػػيف 

 العامميف في قطاع غزة فترة الةرب.

 :مج مع الدار إل 1.1
جميػػً العػػامميف فػػي الفضػػاىيى ةيػػث يبمػػ  العػػدد امجمػػالي  فىتػػيف احكؿ يتمثػػؿ مجتمػػً الداريػػى فػػي

 ككفاػا  لخطػى تامػيص الكػادر البشػرم ( ِي جػدكؿ )ة كما ىي مكضةى فػمكظؼ َُّ لممكظفيف
مكظؼ مػكز يف  بػر الػدكاىر  ََُنظرا لخطكرة المكقؼ أصب   دد الذيف يعممكف  خ ؿ الةرب

الخمػػس لمفضػػاىيى كىػػي )الينديػػىة امنتػػاجة البػػرامف المنك ػػىة احخبػػار كالبػػرامف الييايػػيىة الشػػىكف 
العػامميف فػي الفضػاىيات كككػاالت احنبػاء العاممػى  جميػًأما الفىػى الثانيػى فيػي  امداريىة كالماليى(.

في قطاع غزة يكاء كانت  ربيى أك أجنبيى كأيضا ام  مييف الميجميف لدل كزارة ام  ـ  ةيث 
(  كيعمػؿ فػي ىػذا َٕبم   دد الفضػاىيات ككػاالت احنبػاء العاممػى فػي قطػاع غػزة خػ ؿ الةػرب )

                                                 
1
 مالدظت:التذقاألضتاذفتذًدمادرئٍصمجلصاإلدارةومدٌرالفضائٍتبوزارةالداخلٍتبعدالذربمباشرة.
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يػػميف ةيػػب المكتػػب ام  مػػي الةكػػكمي انظػػر الممةػػؽ (  مػػف المرإٗالفضػػاىيات كالككػػاالت ) 
( كتتضػػػػمف الااىمػػػػى جميػػػػً العػػػػامميف فػػػػي الفضػػػػاىيات كالجػػػػدكؿ التػػػػالي يكضػػػػ  أمػػػػاكف  مػػػػػؿ ٓ)

 ام  مييف في المؤييات احجنبيى كالعربيى.
 

 (0جدكؿ رقـ )
  كزيع أفراد المج مع ح ب الجنس

 العدد الدائرة   
 ُْ الينديى
 ٓٓ امنتاج

 ِٔ المنك ى البرامف
 ٖٓ احخبار كالبرامف اليياييى

 ٕٕ الشىكف امداريى 
 ُٕ الماليى

 َُّ المجمكع

 ا كلى:" الخاصإل ب ئإل العامميف في ال ضائيإل"  ينإل الدرا إل 1.1
كجميػػً رؤيػػاء  ِِالمتمثمػػى بجميػػً رؤيػػاء احقيػػاـ ك ػػددىـ  العينػػى الاصػػديىايػػتخدـ الباةػػث    

مكظػؼ كىػـ  ُّكانكا يعممكف خ ؿ فترة الةرب فأصػب  امجمػالي  مف الذيف  ٗالشعب ك ددىـ 
يعتبركف مف امدارة الدنيا ككاف مككؿ ليـ  مميى تنفيذ اح ماؿ كتنفيػذ الخطػط  كلخطػكرة المكقػؼ 
كيػػريى احمػػاكف التػػي كانػػت تبػػث منيػػا الفضػػاىيى كصػػعكبى التةػػرؾ تػػـ االقتصػػار  مػػ  ىػػذا العػػدد  

 %.ََُتـ ايترداد ما نيبتو ايتبانى ك  ُّالذم تـ  تكزيً 

 ك ـ  ق يـ اال  بانإل إلى ق ميف:

: يةتػػػكم ىػػػذا الايػػػـ  مػػػ  المعمكمػػػات الشخصػػػيى حفػػػراد العينػػػى فػػػي الدرايػػػى) النػػػكعة الق ػػػـ ا كؿ
 العمرة الخبرةة مكاف اليكفة مكاف العمؿة المؤىؿ العممية الجنييى(.

دارة الػدنيا )رؤيػاء احقيػاـ كالشػعب( طباػت  مػ  امالتػي   فاػرة  ّْكيشػمؿ  مػ   :الق ـ الثػاني
 .كتناقش التنفيذ في الميداف 
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 كقد تـ ايتخداـ ماياس ليكرت لاياس االيتبانى في احكل  كالثانيى ةيب الجدكؿ التالي:
 (1جدكؿ رقـ)                                    

 

 غير مكافؽ بشدة غير مكافؽ م ك ط مكافؽ مكافؽ بشدة اال  جابإل
 ُ ِ ّ ْ ٓ لدرجإلا

 

 
( ل يػػػتجابى "غيػػػر مكافػػػؽ بشػػػدة " كبػػػذلؾ يكػػػكف الػػػكزف النيػػػبي فػػػي ىػػػذه الةالػػػى ُاختػػػار الباةػػػث الدرجػػػى )

 % كىك يتنايب مً ىذه االيتجابى.َِىك

 -صدؽ اال  بانإل:  1.1
ياصػػػد بصػػػدؽ االيػػػتبانى أف تاػػػيس أيػػػىمى االيػػػتبانى مػػػا كصػػػمت لايايػػػو كقػػػد قػػػاـ الباةػػػث   

 االيتبانى بطرياتيف:بالتأكد مف صدؽ 

  المحكميف: 1.1.0
ام ػػ ـ انظػػر ك فاػػد تػػـ  ػػرض االيػػتبانى  مػػ  ث ثػػى  مػػف المةكمػػيف فػػي مجػػاؿ  امدارة 

(  كقػػػد ايػػػتجاب الباةػػػث لراء المةكمػػػيف كقػػػاـ بالتعػػػديؿ كالةػػػذؼ فػػػي ضػػػكء الماترةػػػات ُممةػػػؽ)
 المادمى مف طرفيـ بعد التشاكر مً المشرؼ.

   :العينإل اال  ط  يإل 1.1.0
ايػػػتبانات الختبػػػار صػػػدقيا  مػػػ   ػػػدد مػػػف  َُتػػػـ تكزيػػػً  ينػػػى ايػػػتط  يى ةجميػػػا  

 مً الداريى كىما: مترابطتيفالمكظفيف في الفضاىيى كبناء النتيجى قاـ الباةث بةذؼ فارتيف غير 
 ايتطا ت الفضاىيى تكفير الترددات البديمى بير ى التغمب  م  االختراؽ. -ُ
 ة مف نكع جديد مف خ ؿ تجربى الةرب.ايتطاع المكظؼ الةصكؿ  م  خبر  -ِ

 -صدؽ المقياس: 
 Internal Validityاال  اؽ الداخمي  -0

ياصػػد بصػػدؽ االتيػػاؽ الػػداخمي مػػدل اتيػػاؽ كػػؿ فاػػرة مػػف فاػػرات اميػػتبانى مػػً المجػػاؿ 
الذم تنتمي إليى ىذه الفارةة كقد قػاـ الباةػث بةيػاب االتيػاؽ الػداخمي ل يػتبانى كذلػؾ مػف خػ ؿ 

 م ت االرتباط بيف كؿ فارة مف فارات مجاالت االيتبانى كالدرجى الكميى لممجاؿ نفيو.ةياب معا
 
 



 118 

  :Reliabilityثبات اال  بانإل  -0
ياصد بثبات االيتبانى أف تعطي  نفس النتيجػى لػك تػـ إ ػادة تكزيعيػا أكثػر مػف مػرة تةػت 

رار فػي نتػاىف االيػتبانى نفس الظػركؼ كالشػركطة أك بعبػارة أخػرل أف ثبػات االيػتبانى يعنػي االيػتا
ك دـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إ ادة تكزيعيا  م  أفراد العينى  دة مرات خ ؿ فترات زمنيى 

 معينى.

  أكالن: ن ائج اال  اؽ الداخمي:
( معامؿ االرتباط بيف كؿ فارة مف فارات المجاؿ الثاني  كالدرجػى الكميػى ٓجدكؿ )يكض  

كبذلؾ يعتبر  α= َٓ.َام ت االرتباط المبينى دالى  ند ميتكل معنكيى لممجاؿة كالذم يبيف أف مع
 المجاؿ صادقا لما كضً لايايو.

 (ٓرقـ )جدكؿ 
ما مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك معامؿ االر باط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني كالدرجإل الكميإل " 

 " اديإل مف كجيإل نظر العامميف في القناةفي فضائيإل ا قصى في إدارة اممكانات البشريإل كالم

 الفارة ـ

ماف
بير
 ي
مؿ
معا

 
باط

 رت
ل

ى ) 
مالي

الةت
ى ا
ايم
ال

Sig). 

 0.001* 0.520 ايتطا ت الفضاىيى تكفير أجيزة كمعدات العمؿ في أرض الميداف. ُ
 0.048* 0.309 ايتطا ت الفضاىيى تةايؽ التكاصؿ بيف الدكاىر كالمكظفيف. ِ
 0.000* 0.589 يى تكفير أكثر مف كييمى لممكاص ت.ايتطا ت الفضاى ّ

ْ 
ايتطا ت الفضاىيى ايتخداـ جميً أنكاع التكنكلكجيا الةديثى في 

 االتصاالت.
0.316 *0.041 

 0.003* 0.488 نجةت الفضاىيى في تكفير الكياىؿ ال زمى لمكصكؿ لمخبر. ٓ
 0.000* 0.607 الةرب. ايتطا ت الفضاىيى تكزيً المياـ بشكؿ جيد كمتكاف  خ ؿ ٔ

ٕ 
ايتطا ت الفضاىيى إ داد البرامف كنشرات احخبار خ ؿ الةرب رغـ 

 صعكبى التكاصؿ.
0.601 *0.000 

 0.035* 0.329 ايتطا ت الفضاىيى تكفير احناشيد كالفكاصؿ منذ المةظى احكل . ٖ
 0.001* 0.529 ايتطا ت الفضاىيى تكفير البرامف التيجيميى خ ؿ الةرب. ٗ

َُ 
ايتطا ت الفضاىيى الاياـ بعمميات تمكيو مخفاء أجيزة البث كةركى 

 المكظفيف.
0.434 *0.008 
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ُُ 
ايتطا ت الفضاىيى ايتخداـ أماكف مركزيى مكنتيا مف متابعى كافى 

 مناطؽ قطاع غزة.
0.505 *0.002 

 0.000* 0.785 ايتطا ت الفضاىيى المةافظى  م  الكادر البشرم. ُِ

ُّ 
ت الفضاىيى تكفير البديؿ بخصاىص تتكافؽ مً ظركؼ ايتطا 
 الةرب.

0.261 0.078 

ايتطا ت الفضاىيى التغمب بشكؿ كامؿ  م  مشكمى ناص الكقكد  ُْ
 كالكيرباء.

0.600 *0.000 

 0.009* 0.422 تمكنت الفضاىيى مف  مؿ لمااءات مً شخصيات ىامى أك يياييى. ُٓ
 0.022* 0.370 المعدة ميباا.ايتطا ت الفضاىيى أف تنفذ الخطط  ُٔ
 0.005* 0.454 كاف التكجيو مف قبؿ لممكظفيف لةظيا كيريعا كبناء. ُٕ
 0.002* 0.529 ايتطا ت الفضاىيى تكفير التكاصؿ بيف امدارة المكظفيف. ُٖ
 0.000* 0.768 كانت المتابعى الميدانيى مف قبؿ امدارة مةفزا  م  مكاصمى التغطيى. ُٗ
 0.000* 0.724 د ـ متكاصؿ مف امدارة العميا كالكيط  لممكظفيف. كاف ىناؾ َِ
 0.000* 0.606 تيتطيً الفضاىيى الصمكد لك ايتمرت الةرب فترة أطكؿ. ُِ

ِِ 
تيتطيً الفضاىيى مكاجيى الةرب الاادمى بكفاءة أ م  مف الةرب 

 الياباى.
0.591 *0.000 

 0.001* 0.542 ت البشريى.ىؿ تمكنت إدارة الاناة مف تفعيؿ اممكانيا ِّ
 0.008* 0.427 كاف ىناؾ تفكيض لمميؤكليات بشكؿ جيد. ِْ
 0.000* 0.581 قامت الفضاىيى بتكفير ركاتب لممكظفيف بصكرة مرضيى. ِٓ
 0.000* 0.664 قامت الفضاىيى بتكفير الد ـ المكجيتي بشكؿ ميرض. ِٔ

ع إل  ث ث ايتطا ت الفضاىيى التغمب  م  مشكمى تاييـ الاطا ِٕ
 مناطؽ ) رف ة الكيط ة غزة (.

0.379 *0.018 

ِٖ 
كاف تاييـ المكظفيف إل  نظاـ دكريات فا ؿ في المةافظى  م  

 0.000* 0.673 ةياتيـ.

 0.000* 0.584 ىؿ أنت راض  ف أداء الفضاىيى خ ؿ الةرب. ِٗ
 0.000* 0.628 ايتطا ت امدارة ةؿ جميً امشكاالت كالعابات التي كاجيتيا. َّ
 0.001* 0.560 كاف قرارات امدارة شكريى داىما. ُّ
 0.000* 0.796 كانت امدارة  م  اط ع  م  جميً تفاصيؿ العمؿ أثناء الةرب. ِّ
 0.000* 0.749 ايتطا ت الفضاىيى تةايؽ أىدافيا أثناء الةرب. ّّ
 0.045* 0.310 ةاات الفضاىيى ايتمراريى في بثيا رغـ الاصؼ لممارات. ّْ

 . α=َٓ.َ* االرتباط داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى 
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  :Reliabilityثبات اال  بانإل 
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامؿ ألفا كركنباخ   -

ايػػتخدـ الباةػػث طرياػػى ألفػػا كركنبػػاخ لايػػاس ثبػػات اميػػتبانىة ككانػػت النتػػاىف كمػػا ىػػي مبينػػى فػػي 
 الجدكؿ التالي: 

 (1جدكؿ )
 المجاؿ الثانيا كركنباخ لقياس ثبات معامؿ أل 

 المجاؿ الرقـ
معامؿ أل ا 
 كركنباخ

 الثبات*

ُ 
ما مدل نجاح إدارة ام  ـ المااـك في فضاىيى احقص  في 
إدارة اممكانات البشريى كالماديى مف كجيى نظر العامميف في 

 الاناة

0.918 
 َ.ٗٔ* 

 نباخ*الثبات= الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كرك 

( أف قيمػػى معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ كانػػت مرتفعػػى ٔيظيػػر مػػف النتػػاىف المكضػػةى فػػي جػػدكؿ)
كىػػذا يعنػػي أف معامػػؿ  ٔٗ.َككػػذلؾ قيمػػى الثبػػات كانػػت مرتفعػػى لممجػػاؿ  0.918لممجػػاؿ ككانػػت 

( قابمػػػى لمتكزيػػػً كبػػػذلؾ ّالثبػػػات مرتفػػػً كتكػػػكف االيػػػتبانى صػػػكرتيا النياىيػػػى كمػػػا ىػػػي فػػػي الممةػػػؽ)
كػػد مػػف صػػدؽ  كثبػػات ايػػتبانى الداريػػى ممػػا يجعمػػو  مػػ  ثاػػى تامػػى بصػػةى االيػػتبانى الباةػػث قػػد تأ

  كص ةيتيا لتةميؿ النتاىف كامجابى  م  أيىمتيا كاختبار فرضياتيا.

 الثانيإل الخاصإل بام  مييف   ينإل الدرا إل 1.1
د فػػي المجػػاؿ ام  مػػي كقػػد بمػػ   ػػد ام  ميػػيف" المرايػػميف"تاتصػػر  ينػػى الدرايػػى  مػػ  

كىـ مكز كف  م  الككاالت كالفضاىيات كمف الم ةظ أف ىناؾ إ  ميػيف تػـ  ٕٗمفردات العينى 
إريػػاؿ االيػػتبيانات ليػػـ أيضػػا يعممػػكف فػػي ككػػاالت أنبػػاء غيػػر مرىيػػى الرتبػػاطيـ بالعػػالـ الخػػارجي 

ختيػار كلاد تـ إرياؿ لكؿ مفردات العينى  ةيب العمؿ كالفضاىيى أك الككالى التي يعمؿ بيا  كتـ ا
مدير المكتب بامضافى إل  المرايػؿ  أمػا  إذا كػاف ىنػاؾ أكثػر مػف مرايػؿ فػي  الفضػاىيى فيػكؼ 
يػػػتـ اةتيػػػابيـ  مثػػػؿ قنػػػاة الجزيػػػرة أك قنػػػاة العربيػػػى كالاػػػدس مػػػث   كتػػػـ اختيػػػار المرايػػػؿ دكف غيػػػره 

لػػدييا  كأف معظػػـ الفضػػاىيات لػػدييا مرايػػؿ كلػػيس الةتكاكػػو بػػالمجتمً الػػداخمي كالمجتمػػً الخػػارجي
أم بنيػػػبى   ٕٗايػػػتبانو مػػػف أصػػػؿ  ٕٕكتػػػـ الةصػػػكؿ  مػػػ   مصػػػكر كال مػػػكنتير لتاميػػػؿ التكمفػػػى 

الفضاىيات احجنبيى أغمات مكاتبيا بعد الةرب كىي لييت مكجكدة في  بعض %  ممان بأفْ.ٕٗ
 غزة كالجدكؿ التالي يكض  تكزيً العامميف في الفضاىيات كالككاالت ةيب أماكف  مميـ.
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 ( ٕجدكؿ )

 مكػاف العمػؿ
 

 الن بإل العدد المؤ  إل
 ُ.ٖٔ ِٔ العربيػػى
 ٗ.ُّ َُ احجنبيػى

 022.2 *10 المجمكع
 أشخاص لـ يجيبكا  م  اليؤاؿ ٓ*ىناؾ 

 
 ك ـ  ق يـ اال  بانإل إلى ق ميف:

: يةتػػػكم ىػػػذا الايػػػـ  مػػػ  المعمكمػػػات الشخصػػػيى حفػػػراد العينػػػى فػػػي الدرايػػػى) النػػػكعة الق ػػػـ ا كؿ
 رةة مكاف اليكفة مكاف العمؿة المؤىؿ العممية الجنييى(.العمرة الخب

  مى مجاالت فر يإل خمس كىي:فارة مكز ى كالتالي  ّٔكيشمؿ  م   :الق ـ الثاني

 :( فارات.َُتتعمؽ بيكاف أىالي قطاع غزة كىي ) المجاؿ ال ر ي ا كؿ 

 :( فارات.ٔكالضفى  كىي ) ْٖتتعمؽ بالتأثير  م  أىالي الػ  المجاؿ ال ر ي الثاني 

 :( فارات.ٓتتعمؽ بالتأثير  م  الكطف العربي  كىي ) المجاؿ ال ر ي الثالث  

 :( فارات.ٕتتعمؽ بالتأثير  م  العالـ الغربي كىي ) المجاؿ ال ر ي الرابع 

 :ممحػػؽ ( فاػػرات.ٖتتعمػػؽ بالتػػأثير  مػػ  المجتمػػً الصػػييكني كىػػي ) المجػػاؿ ال ر ػػي الخػػامس
 (  1رقـ)

 كرت لقياس اال  بانإل ح ب الجدكؿ ال الي:ك ـ ا  خداـ مقياس لي
 ( 3جدكؿ رقـ)

 

 غير مكافؽ بشدة غير مكافؽ م ك ط مكافؽ مكافؽ بشدة اال  جابإل
 ُ ِ ّ ْ ٓ الدرجإل

 

 صدؽ اال  بانإل: 1.3 
ياصػػػد بصػػػدؽ االيػػػتبانى أف تاػػػيس أيػػػىمى االيػػػتبانى مػػػا كصػػػمت لايايػػػو كقػػػد قػػػاـ الباةػػػث 

 يف:بالتأكد مف صدؽ االيتبانى بطريات
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   المحكميف: .ُ
فاػػػػد تػػػػـ  ػػػػرض االيػػػػتبانى  مػػػػ   ػػػػدد  مػػػػف المةكمػػػػيف احكػػػػاديمييف كالخبػػػػراء فػػػػي مجػػػػاؿ      

(  كقػػػػد ايػػػػتجاب الباةػػػػث لراء المةكمػػػػيف كقػػػػاـ بالتعػػػػديؿ ُانظػػػػر ممةػػػػؽ)  ٓام ػػػػ ـ ك ػػػػددىـ 
 كالةذؼ في ضكء الماترةات المادمى مف طرفيـ.

 العينإل اال  ط  يإل: .0
ايػػػتبانى اختبػػػار  مػػػ   ػػػدد مػػػف المػػػكظفيف فػػػي  َِيى ةجميػػػا تػػػـ تكزيػػػً  ينػػػى ايػػػتط   

الفضػاىيى الختبػػار صػػدؽ االيػػتبانى كبنػػاء  مػػ  النتيجػػى التػػي أفػػادت بصػػدؽ االيػػتبانى قػػاـ الباةػػث 
 بتكزيعيا  م  ام  مييف.

 صدؽ المقياس:
 Internal Validityأكال: اال  اؽ الداخمي 

ة مػػف فاػػرات اميػػتبانى مػػً المجػػاؿ ياصػػد بصػػدؽ االتيػػاؽ الػػداخمي مػػدل اتيػػاؽ كػػؿ فاػػر 
الذم تنتمي إليى ىذه الفارةة كقد قػاـ الباةػث بةيػاب االتيػاؽ الػداخمي لإليػتبانى كذلػؾ مػف خػ ؿ 
 ةياب معام ت االرتباط بيف كؿ فارة مف فارات مجاالت اميتبانى كالدرجى الكميى لممجاؿ نفيو.

 Structure Validityثانيا: الصدؽ البنائي 
دؽ البنػػاىي أةػػد ماػػاييس صػػدؽ احداة الػػذم ياػػيس مػػدل تةاػػؽ احىػػداؼ التػػي يعتبػػر الصػػ

تريػػػد احداة الكصػػػكؿ إلييػػػاة كيبػػػيف مػػػدل ارتبػػػاط كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت الدرايػػػى بالدرجػػػى الكميػػػى 
 لفارات اميتبانى.

  :Reliabilityثبات ام  بانإل  -
عيػا أكثػر مػف مػرة تةػت ياصد بثبات اميتبانى أف تعطي  نفس النتيجػى لػك تػـ إ ػادة تكزي

نفس الظػركؼ كالشػركطة أك بعبػارة أخػرل أف ثبػات اميػتبانى يعنػي االيػتارار فػي نتػاىف اميػتبانى 
ك دـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إ ادة تكزيعيا  م  أفراد العينى  دة مرات خ ؿ فترات زمنيى 

  معينى.
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  أكالن: ن ائج اال  اؽ الداخمي
معامؿ االرتباط بيف كؿ فارة مف فارات المجاؿ احكؿ الفر ي كالدرجى الكميػى  (ٗجدكؿ )يكض      

كبذلؾ يعتبر  α= َٓ.َلممجاؿة كالذم يبيف أف معام ت االرتباط المبينى دالى  ند ميتكل معنكيى 
 المجاؿ صادقا لما كضً لايايو.

 (9جدكؿ )
الدرجإل الكميإل " مدل نجاح  إدارة ام  ـ المقاكـ معامؿ االر باط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ال ر ي ا كؿ ك 

 )إدارة الصكرة (  مى م  كل الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة خ ؿ الحرب"

 ال قرة ـ
معامؿ 
  بيرماف
 ل ر باط

القيمإل 
االح ماليإل 

(Sig). 
 0.000* 0.616  ززت إدارة الصكرة الصمكد خ ؿ أياـ الةرب  م  قطاع غزة.  .ُ

ِ.  
ارة الصػػػكرة  مػػػ  تةفيػػػز الماػػػاكميف فػػػي الميػػػداف فػػػي قطػػػاع  ممػػػت إد

 غزة.
0.685 *0.000 

 0.000* 0.630 ترل  أف إدارة الصكرة أشا ت التكافؿ في المجتمً في قطاع غزة.  .ّ
 0.000* 0.725 تعتاد أف إدارة الصكرة أييمت في رفً معنكيات أىؿ قطاع غزة.  .ْ

ٓ.  
د لػػػدل أىػػػؿ غػػػزة فػػػي يػػػا دت إدارة الصػػػكرة  مميػػػى التكجيػػػو كامرشػػػا

 التعامؿ مً المكاقؼ )االبتعاد  ف أمكاف الاصؼ(.
0.591 *0.000 

تعتاػػد أف بعػػض الصػػكر الثابتػػى يػػػاىمت بإيجابيػػى  مػػ  صػػمكد أىػػػؿ   .ٔ
 قطاع غزة )تاديـ الميا دات لممتضرريف(.

0.653 *0.000 

ٕ.  
تعتاػػػد أف بعػػػض احناشػػػيد أيػػػيمت فػػػي بػػػث ركح الصػػػمكد لػػػدل أىػػػؿ 

 0.000* 0.681  ؽ الصكاريخ(.قطاع غزة  )صكر إط

ٖ.  
تعتاػػد أف بعػػض البػػرامف المباشػػرة أيػػيمت بإيجابيػػى  مػػ  صػػمكد أىػػؿ 

 قطاع غزة )كممات الاادة كأصةاب الارار(.
0.727 *0.000 

تعتاػػد أف بعػػض الفكاصػػؿ أيػػيمت بصػػكرة إيجابيػػى  مػػ  صػػمكد أىػػؿ   .ٗ
 قطاع غزة )المرأة التي تجمس بجانب بيتيا(.

0.705 *0.000 

َُ.  
د أف بعػػض المشػػاىد مثػػؿ صػػكر االيتشػػياديات أيػػيمت بصػػكرة تعتاػػ

 0.000* 0.528 إيجابيى في تعزيز الصمكد.

 . α=َٓ.َاالرتباط داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى *
( معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فاػػػرة مػػػف فاػػػرات المجػػػاؿ الفر ػػػي الثػػػاني َُجػػػدكؿ )كيكضػػ  

 َٓ.َالرتبػاط المبينػى دالػى  نػد ميػتكل معنكيػػى كالدرجػى الكميػى لممجػاؿة كالػذم يبػيف أف معػػام ت ا
=α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضً لايايو  
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 (02جدكؿ )
معامؿ االر باط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ال ر ي الثاني  كالدرجإل الكميإل " مدل نجاح  إدارة ام  ـ 

 "13 مى دكلإل االح  ؿ في أراضي الػ المقاـك )إدارة الصكرة (  مى حجـ النصرة كال  ييد كالض ط 

 ال قرة ـ
معامؿ 
  بيرماف
 ل ر باط

القيمإل 
االح ماليإل 

(Sig). 
 0.000* 0.756 تعتاد أف إدارة الصكرة زادت مف النصرة كالتأييد حىالي قطاع غزة.  .ُ

ِ.  
تػػرل أف إدارة الصػػكرة شػػجعت  مػػ  التةػػرؾ الريػػمي لكقػػؼ الةػػرب 

 لدل الشارع العربي في الداخؿ.
0.721 *0.000 

ّ.  
 ممػػػػػػت إدارة الصػػػػػػكرة ككيػػػػػػيمى ضػػػػػػغط  مػػػػػػ  دكلػػػػػػى الكيػػػػػػاف  بػػػػػػر 
الميػػػيرات كاال تصػػػامات لػػػدل الشػػػارع العربػػػي فػػػي الػػػداخؿ لكقػػػؼ 

 الةرب.
0.839 *0.000 

 0.000* 0.608  ززت إدارة الصكرة مف الد ـ المالي كالعيني.  .ْ

ٓ.  
أيػػػػػػيمت إدارة الصػػػػػػكرة فػػػػػػي  ػػػػػػرض الصػػػػػػكرة الةايايػػػػػػى ل ةػػػػػػت ؿ 

 بكةشيتو كيمعتو لدل الشارع العربي.  الصييكني
0.631 *0.000 

 0.000* 0.667 إدارة الصكرة ةثت جميً شراى  المجتمً العربي لماياـ بأدكارىا.    .ٔ
 . α=َٓ.َ*االرتباط داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى 

( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فاػػرة مػػف فاػػرات المجػػاؿ الفر ػػي الثالػػث ُُجػػدكؿ )يكضػػ  ك  
 َٓ.َؿة كالذم يبيف أف معام ت االرتباط المبينى دالػى  نػد ميػتكل معنكيػى الكميى لممجا كالدرجى

=α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضً لايايو  
 (00جدكؿ )

معامؿ االر باط بيف كؿ فقرة مف فقرات  المجاؿ ال ر ي الثالث  كالدرجإل الكميإل " مدل نجاح  إدارة ام  ـ 
 رة (  مى حجـ النصرة كال  ييد كالد ـ المادم كالمعنكم لدل الشارع العربي"المقاـك )إدارة الصك 

 ال قرة ـ
معامؿ 
  بيرماف
 ل ر باط

القيمإل 
االح ماليإل 

(Sig). 
 0.000* 0.604 تعتاد أف إدارة الصكرة زادت مف النصرة كالتأييد في الشارع العربي.  .ُ
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 0.000* 0.741 الةرب. ترل أف إدارة الصكرة شجعت  م  التةرؾ الريمي لكقؼ  .ِ

ّ.  
 ممػػت إدارة الصػػكرة ككيػػيمى ضػػغط  مػػ  الةكػػاـ لمتػػأثير  مػػ  دكلػػى الكيػػاف 

  بر المييرات كاال تصامات لكقؼ الةرب.
0.762 *0.000 

ْ.  
تعتاد أف ايػتخداـ شخصػيات مػؤثرة  ربيػان إيػ ميا يةػرؾ الجميػكر العربػي 

 لنصرة الاضيى )كجدم غنيـة يكيؼ الارضاكم(.
0.652 *0.000 

تعتاػد أف مخاطبػى كػؿ دكلػى بالنػداء لمنصػرة يزيػد مػف ةجػـ المشػاىديف ليػذا   .ٓ
 البمد.

0.611 *0.000 

 . α=َٓ.َاالرتباط داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى  *

( معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فاػػػرة مػػػف فاػػػرات المجػػػاؿ الفر ػػػي الرابػػػً ُِجػػػدكؿ )يكضػػػ  ك 
 َٓ.َت االرتباط المبينى دالػى  نػد ميػتكل معنكيػى كالدرجى الكميى لممجاؿة كالذم يبيف أف معام 

=α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضً لايايو 

 (00جدكؿ )
معامؿ االر باط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ال ر ي الرابع كالدرجإل الكميإل " مدل نجاح  إدارة ام  ـ 

ادم ك  يير صكرة االح  ؿ لدل الشارع المقاـك )إدارة الصكرة (  مى حجـ كالنصرة ال  ييد كالد ـ الم
 ال ربي".

 ال قرة ـ
معامؿ 
  بيرماف
 ل ر باط

القيمإل 
االح ماليإل 

(Sig). 

تعتاػػػػػػد أف إدارة الصػػػػػػكرة زادت مػػػػػػف النصػػػػػػرة كالتأييػػػػػػد فػػػػػػي الشػػػػػػارع   .ُ
 الغربي.

0.696 *0.000 

ِ.  
ترل أف إدارة الصكرة شػجعت الشػارع الغربػي  مػ  التةػرؾ الريػمي 

 لكقؼ الةرب.
0.806 *0.000 

ّ.  
 ممت إدارة الصػكرة ككيػيمى ضػغط لػدل الشػارع الغربػي  مػ  دكلػى 

 الكياف  بر المييرات كاال تصامات.
0.791 *0.000 

 0.000* 0.684  ززت إدارة الصكرة مف الد ـ المادم كالعيني.    .ْ

ٓ.  
تػػرل أف الصػػكرة غيػػرت مػػف الصػػكرة الرايػػخى لػػدل الشػػارع الغربػػي 

 بأف الفميطيني إرىابي.
0.644 *0.000 

ٔ.  
نجةػػػت إدارة الصػػػػكرة فػػػػي  ػػػػرض كةشػػػػيى االةػػػػت ؿ لػػػػدل الشػػػػارع 

 0.000* 0.763 الغربي.

ٕ.  
تعتاد أف ةرب غزة ايتطا ت أف تغير الصكرة الييىى  ػف الشػعب 

 الفميطيني لدل الشارع الغربي.
0.769 *0.000 
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 . α=َٓ.َاالرتباط داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى  *
 

االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فاػػرة مػػف فاػػرات المجػػاؿ الفر ػػي الخػػامس ( معامػػؿ ُّجػػدكؿ )يكضػػ  ك 
 َٓ.َكالدرجى الكميى لممجاؿة كالذم يبيف أف معام ت االرتباط المبينى دالػى  نػد ميػتكل معنكيػى 

=α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضً لايايو 
 

 (08جدكؿ )
درجإل الكميإل " مدل نجاح  إدارة ام  ـ معامؿ االر باط بيف كؿ فقرة مف فقرات  المجاؿ ال ر ي الخامس كال

المقاـك )إدارة الصكرة (  مى حجـ الض ط الذم يمار و المج مع الصييكني  مى حككم و مف أجؿ كقؼ 
 الحرب"

 ال قرة ـ
معامؿ 
  بيرماف
 ل ر باط

القيمإل 
االح ماليإل 

(Sig). 

ُ.  
 ػػػززت إدارة الصػػػكرة ايتشػػػعار المجتمػػػً الصػػػييكني مػػػدل الخطػػػكرة التػػػي 

 جو أبناءىـ.تكا
0.783 *0.000 

ِ.  
ةثػت إدارة الصػكرة المجتمػػً الصػييكني  مػ  الضػػغط  مػ  ةككمتػو لكقػػؼ 

 0.000* 0.716 الةرب.

ّ.  
شػػػككت إدارة الصػػػكرة فػػػي قػػػدرة جػػػيش االةػػػت ؿ  مػػػ  تةايػػػؽ أىدافػػػو لػػػدل 

 المجتمً الصييكني.
0.764 *0.000 

 0.000* 0.847 لمةاؽ.أظيرت إدارة الصكرة الجندم اميراىيمي بأف مصيره المكت ا  .ْ

ٓ.  
أشػػػػعرت إدارة الصػػػػكرة المجتمػػػػً الصػػػػييكني أف جػػػػيش االةػػػػت ؿ ييػػػػتيدؼ 

 المدنييف كالفميطينييف كليس فاط المااكميف.
0.763 *0.000 

أيػػػػػػيمت إدارة الصػػػػػػكرة فػػػػػػي بػػػػػػث ركح اليزيمػػػػػػى كالخػػػػػػكؼ لػػػػػػدل الجنػػػػػػدم   .ٔ
 الصييكني.

0.903 *0.000 

ٕ.  
ؿ الصػػػػػييكني  مػػػػػ  ةػػػػػرب تيػػػػػيـ إدارة الصػػػػػكرة فػػػػػي  ػػػػػدـ إقػػػػػداـ االةػػػػػت 

 الميتابؿ.
0.678 *0.000 

ٖ.  
تعتاػػػػػد أف الصػػػػػكرة المكجيػػػػػى بالمغػػػػػى العبريػػػػػى تػػػػػؤثر يػػػػػمبان  مػػػػػ  المجتمػػػػػً 

 الصييكني.
0.554 *0.000 

 . α=َٓ.َاالرتباط داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى  *
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  Structure Validityالصدؽ البنائي 
فػػػػي جميػػػػً مجػػػػاالت اميػػػػتبانى دالػػػػػى  ( أف جميػػػػً معػػػػام ت االرتبػػػػاطُْيبػػػػيف جػػػػدكؿ )

 كبذلؾ يعتبر مجاؿ االيتبانى صادؽ لما كضً لايايو.  α= َٓ.َ ند ميتكل معنكيى إةصاىيان 

 (01جدكؿ)
 معامؿ االر باط بيف كؿ درجإل في كؿ مجاؿ مف مجاالت ام  بانإل كالدرجإل الكميإل ل   بانإل.

 المجاؿ الرقـ
 معامؿ بير كف

 ل ر باط
القيمإل 

 (.Sig)ليإلاالح ما

ُ.  
تأثير إدارة الصكرة  م  ميتكل الصمكد كالثبات لدل 

 0.000* 0.850 أىالي قطاع غزة خ ؿ الةرب.

تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ النصرة كالتأييد كالضغط   .ِ
 .ْٖ م  دكلى االةت ؿ في أراضي الػ 

0.666 *0.000 

تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ النصرة كالتأييد كالد ـ   .ّ
 دم كالمعنكم لدل الشارع العربي.الما

0.774 *0.001 

ْ.  
تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ كالنصرة التأييد كالد ـ 
 0.000* 0.719 المادم كتغيير صكرة االةت ؿ لدل الشارع الغربي.

ٓ.  
تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ الضغط الذم يماريو 
المجتمً الصييكني  م  ةككمتو مف اجؿ كقؼ 

 الةرب.
0.717 *0.000 

 . α=1.15االرتباط داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى  *
 
  :Reliabilityثبات ام  بانإل  -
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامؿ ألفا كركنباخ   -
ايتخدـ الباةث طرياى ألفا كركنباخ لايػاس ثبػات اميػتبانىة ككانػت النتػاىف كمػا ىػي مبينػى فػي    

 (.ُٓجدكؿ )
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 (01جدكؿ)
 اال  بانو الثانيإلعامؿ أل ا كركنباخ لقياس ثبات م

 المجاؿ الرقـ
معامؿ أل ا 
 كركنباخ

 الثبات*

0.  
تػػأثير إدارة الصػػػكرة  مػػػ  ميػػػتكل الصػػمكد كالثبػػػات لػػػدل أىػػػالي 

 قطاع غزة.
0.863 
 0.93 

0.  
تػػػأثير إدارة الصػػػكرة  مػػػ  ةجػػػـ النصػػػرة كالتأييػػػد كالضػػػغط  مػػػ  

 .ْٖدكلى االةت ؿ في أراضي اؿ
0.779 

 
َ.ٖٖ 

8.  
تػػػأثير إدارة الصػػػكرة  مػػػ  ةجػػػـ التأييػػػد كالنصػػػرة كالػػػد ـ المػػػادم 

 كالمعنكم لدل الشارع العربي.
0.697 

 
َ.ّٖ 

1.  
تػػػأثير إدارة الصػػػكرة  مػػػ  ةجػػػـ التأييػػػد كالنصػػػرة كالػػػد ـ المػػػادم 

 كتغيير صكرة االةت ؿ لدل الشارع الغربي.
0.856 

 َ.ِٗ 

1.  
يماريػػو المجتمػػً تػػأثير إدارة الصػػكرة  مػػ  ةجػػـ الضػػغط الػػذم 
 الصييكني  م  ةككمتو مف أجؿ كقؼ الةرب.

 

0.892 
 

َ.ْٗ 

 2.91 0.929 جميع مجاالت اال  بانو معان 
 *الثبات= الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ

   
( أف قيمػػى معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ كانػػت مرتفعػػى لكػػؿ ُٓالكاضػػ  مػػف النتػػاىف  فػػي جػػدكؿ)

لكؿ مجاؿ مف مجػاالت االيػتبانى كػذلؾ كانػت قيمػى معامػؿ  0.892ة  0.697مجاؿ كتتراكح بيف
( ككػػػذلؾ قيمػػػى الثبػػػات كانػػػت مرتفعػػػى لكػػػؿ مجػػػاؿة  0.929ألفػػػا لجميػػػً فاػػػرات االيػػػتبانى تيػػػاكم )

لكػؿ مجػاؿ مػف مجػاالت االيػتبانى كػذلؾ كانػت قيمػى الثبػات لجميػً  ْٗ.َة ّٖ.َكتتراكح مػابيف 
ا يعني أف معامػؿ الثبػات مرتفػً كتكػكف االيػتبانى صػكرتيا ( كىذٔٗ.َمجاالت االيتبانى تياكم )

( قابمػى لمتكزيػً كبػذلؾ الباةػث قػد تأكػد مػف صػدؽ  كثبػات ايػتبانى ْالنياىيى كما ىي فػي الممةػؽ)
الداريػػى ممػػا يجعمػػو  مػػ  ثاػػى تامػػى بصػػةى االيػػتبانى  كصػػ ةيتيا لتةميػػؿ النتػػاىف كامجابػػى  مػػ  

 أيىمتيا.
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 محصائيإل الم  خدمإل في البحثا  اليب ا: ابعا 1.9
 Statisticalقػػاـ الباةػػث بتفريػػ  كتةميػػؿ اميػػتبانى مػػف خػػ ؿ برنػػامف التةميػػؿ امةصػػاىي

Package for the Social Sciences   (SPSS) ة كتػـ ايػتخداـ االختبػارات امةصػاىيى
امةصػاىيى  ىك ماياس ترتيبي كقد تـ ايتخداـ احدكات ماياس ليكرتال معمميىة كذلؾ بيبب أف 

 التاليى:
النيب المىكيى كالتكرارات كالمتكيط الةيابي كالمتكيط الةيابي النيػبي: ييػتخدـ ىػذا احمػر  .ُ

 .بشكؿ أيايي حغراض معرفى تكرار فىات متغير ما كيفيد الباةث في كصؼ  ينى الدرايى
فاػرات ( كطرياػى التجزىػى النصػفيى لمعرفػى ثبػات Cronbach's Alphaاختبار ألفػا كركنبػاخ ) .ِ

 اميتبانى.
( لاياس درجى االرتباط. Spearman Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط يبيرماف ) .ّ

 .ييتخدـ ىذا االختبار لدرايى الع قى بيف المتغيرات في ةالى البيانات ال معمميى
( لمعرفػى مػا إذا كانػت متكيػط درجػى االيػتجابى قػد كصػمت إلػي Sign Testاختبػار امشػارة ) .ْ

 أـ ال. ّالةياد كىي درجى 
( لمعرفى مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػى ( Mann-Whitney Testكتني –اختبار ماف  .ٓ

 إةصاىيى بيف مجمك تيف مف البيانات الترتيبيى.
( لمعرفػى مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػركؽ ( Kruskal – Wallis Testكاالس –ؿ كااختبػار كركيػ .ٔ

 ر مف البيانات الترتيبيى.ذات داللى إةصاىيى بيف ث ث مجمك ات أك أكث
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 ال صؿ الخامس
  حميؿ ك   ير مجاالت الدار إل 

 
 

 الكصؼ امحصائي لعينإل الدرا إل كفؽ الخصائص كال مات الشخصيإل 1.0

  حميؿ ك   ير مجاالت الدار إل   1.0
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 أكال: المجاؿ ا كؿ
رقابى ككضً احىػداؼ العامػى التػي تػـ مدل نجاح  مميى التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كال "ما   

مػػف قبػػؿ امدارة العميػػا كالكيػػط ة كايػػتخدـ الباةػػث الماابمػػى لمعرفػػى كيػػؼ أدارة الانػػاة  تةديػػدىا
الةػػػػرب إ  ميػػػػا كقػػػػد أجػػػػرل الماػػػػاب ت مػػػػً رىػػػػيس مجمػػػػس امدارة المػػػػدير العػػػػاـ كمػػػػً مػػػػدراء 

 .الدكاىر

 جمػػع ال ريػػؽ ب كممػػو مثػػؿ  ككانػػت محػػاكر ا  ػػئمإل كػػؿ ح ػػب  خصصػػو كىنػػاؾ أ ػػئمإل كانػػت
 (ِأنظر ممةؽ رقـ) ا ىداؼ كال يا ات العامإل لم ضائيإل.

    
الخاصػإل ب ئػإل العػامميف  الكصؼ امحصائي لعينإل الدرا إل كفؽ الخصائص كال مات 1.0

 في ال ضائيإل.
  كزيع أفراد العينإل ح ب الجنس -  

% كأف نيػبى ٓ.ّٗبمػ  نيػبتيـ  الذككر الذيف شارككا في الةػرب ( يتبيف أف  ددُٔمف الجدكؿ )
مػػف امنػاث نظػػرا لصػػعكبى تناػؿ المػػرأة فػػي الةػػرب  ُِ%  ةيػػث يعمػػؿ فػي الفضػػاىيى ٓ.ٔامنػاث 

 كخركجيا أثناء الميؿ تـ االقتصار  م  مكظفتيف كذلؾ ةفاظا  م  الكادر البشرم.
 

 ( 01جدكؿ) 

  كزيع أفراد العينإل ح ب الجنس
 الن بإل المئكيإل% العدد الجنس

 ٓ.ّٗ ِٗ ذكر        
 ٓ.ٔ ِ أنث         
 022 80 المجمكع       

  كزيع أفراد العينإل ح ب العمر:
   َّ-ِٓ%  مػػف  ينػػى الدرايػػى أ مػػارىـ تتػػراكح بػػيف ّ.ّٓ( أف مػػا  نيػػبتو ُٕبػػيف الجػػدكؿ )   

% أ مػػػارىـ أكبػػػر َِكأف مػػػا نيػػػبتو ِٓ-َِ%  أ مػػػارىـ تتػػػراكح مػػػابيف ٕ.ِٔك أف مػػػا نيػػػبتو 
ينى كىذا  َّكتدؿ ىذه احرقاـ  م  أف غالبيى العامميف في الفضاىيى ياؿ  مرىـ  ف ينى َّمف

مؤشر  م  أف الػذيف ياػكدكف النشػاط ام  مػي ىػـ مػف الشػباب حنيػـ أكثػر  طػاءن كبػذالن خاصػى 
 في كقت الةرب.
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 ( 01جدكؿ ) 

  كزيع أفراد العينإل ح ب العمر
 الن بإل المئكيإل% العدد العمر

 ٕ.ِٔ ٖ ينى  ِٓأقؿ مف- َِ
 ّ.ّٓ ُٔ ينى َّأقؿ مف -ِٓ

 َِ ٔ َّأكبر مف
 022.2 *82 المجمكع

 ىناؾ شخص لـ يجب  م  اليؤاؿ*                   
  كزيع أفراد العينإل ح ب  نكات الخبرة: -

يػنكات كأف مػػا  ٓ-ّ% لػػدييـ خبػرة تتػراكح مػػابيفْ.ٕٕ( أف مػا نيػبتو  ُٖيتبػيف مػف الجػػدكؿ)   
ينكات  كىذا يدؿ  م  ةداثى يف كقؿ خبرة العػامميف فػي  ّ% لدييـ خبرة اقؿ مف ٔ.ِِنيبتو  

ال أنيا ايتطا ت أف تجد ليا مكػاف إالفضاىيى التي لـ يمض  م  تأييييا أكثر مف أربً ينكات 
بػػػػػػػػػػػػيف الفضػػػػػػػػػػػػاىيات كأف تصػػػػػػػػػػػػب   نصػػػػػػػػػػػػران فػػػػػػػػػػػػا  ن كأف تضػػػػػػػػػػػػيؼ شػػػػػػػػػػػػيىان لإل ػػػػػػػػػػػػ ـ العربػػػػػػػػػػػػي 

 كامي مي.)ةمادةماابمى( 
                                                                                   

 ( 03جدكؿ) 

  كزيع أفراد العينإل ح ب  نكات الخبرة
 

 الن بإل المئكيإل% العدد  دد ال نكات
 ٔ.ِِ ٕ ينكات                           ّأقؿ مف -ُ     
 ْ.ٕٕ ِْ ينكات ٓأقؿ مف  -ّ     

 022.2 80 المجمكع

 

  كزيع أفراد العينإل ح ب المؤىؿ العممي: -
مػػا نيػػبتو  أم ( أف نيػػبى كبيػػرة مػػف أفػػراد العينػػى ةممػػى لدرجػػى البكػػالكريكسُٗكمػػا فػػي جػػدكؿ)   

%  يةممػكف درجػى  ٕ.ٔ% يةممػكف درجػى الػدبمـك  كأف مػا نيػبتو ٕ.ِٔ%  كأف ما نيبتو ٔ.ٔٔ
ضػاىيى يةممػكف درجػات  مميػى  اليػى تػؤىميـ لةمػؿ الماجيتير  كىذا يدؿ  م  أٌف العامميف في الف

.  المتا ب كالصعكبات في العمؿ ام  مي المااـك
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 (09جدكؿ)                                             

  كزيع أفراد العينإل ح ب المؤىؿ العممي
 الن بإل المئكيإل% العدد المؤىؿ

 ٕ.ِٔ ٖ الدبمػـك     
  ٔ.ٔٔ َِ  بكالكريػكس   
 ٕ.ٔ ِ ماجيتيػػر     

 022.2 *82 المجمكع

 ىناؾ شخص لـ يجب  م  اليؤاؿ*                

  كزيع أفراد العينإل ح ب الم إل:  -
% ّ.ّّ% يجيػدكف المغػى العربيػى كأف مػا نيػبتو  ٕ.ٔٔ( أف مػا نيػبتو َِيتبف مف الجدكؿ)    

مميف فػػي الفضػػاىيى إلػػ  تعمػػـ المغػػى يجيػػدكف المغػػى العربيػػى كاالنجميزيػػى كىػػذا يػػدؿ  مػػ  ةاجػػى العػػا
 االنجميزيى حنيا المغى احكل  في العالـ.

                                         

 (02جدكؿ) 

  كزيع أفراد العينإل ح ب الم إل 
 

 الن بإل المئكيإل% العدد الم إل
  ٕ.ٔٔ َِ  ػربي

 ّ.ّّ َُ  ػربي + إنجميزم
 022.2 *82 المجمكع

 ىناؾ شخص لـ يجب  م  اليؤاؿ*                   

كأيضػا الخبػرة  َّ-ِٓكبشكؿ  اـ يتض  أف العامميف في الفضاىيى أ مارىـ صغيرة تتراكح مابيف
التي يةممكنيا تعتبر قميمى بالنيبى لمعمؿ الذم ياكمكف بو كلكف كثرة احةداث اليكميى التي صامت 

الرجػاؿ أكبػر بكثيػر مػف العػامميف مػف امنػاث  الشخصيى ام  ميى المااكمى كأف  دد العامميف مف
 كىذا يتنايب مً الكاقً الفميطيني ككؿ. 
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 الخاصإل ب ئإل العامميف في ال ضائيإل  حميؿ ك   ير الق ـ الثاني مف اال  بانإل-0
مدل نجاح إدارة ام  ـ المااكـ في فضاىيى احقص  في إدارة اممكانات البشريى كالماديى مف  "ما

 العامميف في الاناة كقد ايتخدـ الباةث االيتبانى لاياس ىذا المجاؿ.كجيى نظر 
لتفيير مجاؿ الداريى الثاني فاد تـ ايتخداـ االختبارات غير المعمميى ) اختبار امشػارة ة مػاف    

مػا مػدل نجػاح إدارة ام ػ ـ المقػاـك فػي فضػائيإل ػ كتنػية كاختبػار كركيػكاؿ ػ كاالس( لمعرفػى " 
 "رة اممكانات البشريإل كالماديإل مف كجيإل نظر العامميف في القناةا قصى في إدا

كىػػذه االختبػػارات منايػػبى فػػي ةالػػى كجػػكد بيانػػات ترتيبيػػىة ةيػػث أف مايػػاس ليكػػرت الميػػتخدـ فػػي  
كتـ تةميؿ ىذا المجاؿ بايػتخداـ اختبػار امشػارة لمعرفػى مػا إذا كػاف متكيػط  ترتيبيالدرايى يعتبر 

أـ تختمػؼ  نيػا) أكبػر  ّؿ إلػ  درجػى الةيػاد ) الدرجػى المتكيػطى( كىػي درجى االيػتجابى قػد كصػ
أك أقؿ مف الدرجى المتكيطى( كذلؾ تـ ايتخداـ معامؿ يػبيرماف لمعرفػى مػا إذا كػاف ىنػاؾ   قػى 
ذات داللى إةصاىيى في معرفى نجاح قناة احقص  في إدارة اممكانات البشريى كالماديى مف خ ؿ 

 الةرب.
 

 ( 00جدكؿ )                                             
ما مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك في فضائيإل ( لممجاؿ " sigالم ك ط الح ابي كقيمإل االح ماؿ)

 " ا قصى في إدارة اممكانات البشريإل كالماديإل مف كجيإل نظر العامميف في القناة
 

 الجمػػمإل الرقػـ
الم ك ط 
 الح ابي

الم ك ط 
بي الح ا

 الن بي
Sig 

ُ.  
ايتطا ت إدارة الفضاىيى تػكفير أجيػزة كمعػدات لمعمػؿ 

 في أرض الميداف.
4.4 88.4 *0.000 

ِ.  
ايتطا ت إدارة الفضػاىيى تةايػؽ التكاصػؿ بػيف الػدكاىر 

 0.000* 77.3 3.9 كالمكظفيف.

ّ.  
ايػػػػػػػػػتطا ت الفضػػػػػػػػػاىيى تػػػػػػػػػكفير أكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف كيػػػػػػػػػيمى 

 لممكاص ت.
3.5 69.0 َ.َُٔ*  

الفضػػػاىيى ايػػػتخداـ أنػػػكاع التكنكلكجيػػػا ايػػػتطا ت إدارة   .ْ
 الةديثى في االتصاالت.

3.3 65.2 0.087 

ٓ.  
نجةػػػػػػػػت إدارة الفضػػػػػػػػاىيى بتػػػػػػػػكفير الكيػػػػػػػػاىؿ ال زمػػػػػػػػى 

 0.000* 78.1 3.9 لمكصكؿ لمخبر.

 0.000* 77.4 3.9ايػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػاىيى تكزيػػػػً الميػػػػاـ بشػػػػكؿ جيػػػػد   .ٔ
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 الجمػػمإل الرقػـ
الم ك ط 
 الح ابي

الم ك ط 
بي الح ا

 الن بي
Sig 

 كمتكاف  خ ؿ الةرب.

ٕ.  
 ػػػػػػداد البػػػػػػرامف كنشػػػػػػرات ايػػػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػػػاىيى إ

 احخبار خ ؿ الةرب رغـ صعكبى التكاصؿ.
4.1 81.3 *0.000 

ٖ.  
ايػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػاىيى تػػػػكفير احناشػػػػيد كالفكاصػػػػؿ 

 0.000* 80.0 4.0 منذ المةظى احكل .

ٗ.  
ايػػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػػاىيى تػػػػػكفير البػػػػػرامف التيػػػػػجيميى 

 خ ؿ الةرب.
3.6 71.3 *0.003 

َُ.  
ىيى الاياـ بعمميػات تمكيػو مخفػاء ايتطا ت إدارة الفضا

 أجيزة البث كةركى المكظفيف.
3.8 75.3 *0.002 

ُُ.  
ايػػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػػاىيى ايػػػػػتخداـ أمػػػػػاكف مركزيػػػػػػى 

 َُّ.َ 61.9 3.1 مكنتيا مف متابعى كافى مناطؽ قطاع غزة.

ُِ.  
ايػػػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػػػاىيى المةافظػػػػػػى  مػػػػػػ  الكػػػػػػادر 

 البشرم.
3.9 78.7 *0.000 

ُّ.  
رة الفضػػػػػاىيى تػػػػػكفير البػػػػػديؿ بخصػػػػػاىص ايػػػػػتطا ت إدا

 تتكافؽ مً ظركؼ الةرب.
3.6 72.9 *0.000 

ُْ.  
ايػػػتطا ت إدارة الفضػػػاىيى التغمػػػب بشػػػكؿ كامػػػؿ  مػػػ  

 0.000* 87.7 4.4 مشكمى ناص الكقكد كالكيرباء.

ُٓ.  
تمكنػػػػػػػػت إدارة الفضػػػػػػػػاىيى مػػػػػػػػف  مػػػػػػػػؿ لماػػػػػػػػاءات مػػػػػػػػً 

 شخصيات ىامى أك يياييى.
4.1 81.3 *0.000 

ُٔ.  
الفضػػػػػػاىيى أف تنفػػػػػػذ الخطػػػػػػط المعػػػػػػدة ايػػػػػػتطا ت إدارة 

 ميباان كالتي يبؽ أف اطمعت  مييا.
3.2 64.7   0.091 

ُٕ.  
كػػػاف التكجيػػػو مػػػف قبػػػؿ إدارة الفضػػػاىيى لممػػػكظفيف  نيػػػان 

 0.000* 75.5 3.8 كيريعان كبناءن.   

ُٖ.  
ايػػػػػػػتطا ت الفضػػػػػػػاىيى تػػػػػػػكفير التكاصػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف امدارة 

 كالمكظفيف.
3.7 74.5 *0.000 

ُٗ.  
ميدانيػػى مػف قبػػؿ إدارة الفضػاىيى مةفػػزان كانػت المتابعػى ال

  م  مكاصمى التغطيى.
4.2 83.2 *0.000 

 2ََ.َ* 74.2 3.7ايتطا ت  إدارة الفضػاىيى تػكفير الػد ـ المتكاصػؿ مػف   .َِ
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 الجمػػمإل الرقػـ
الم ك ط 
 الح ابي

الم ك ط 
بي الح ا

 الن بي
Sig 

 امدارة الكيط  كالدنيا لممكظفيف.

ُِ.  
تيػػػتطيً الفضػػػاىيى الصػػػمكد لػػػك ايػػػتمرت الةػػػرب فتػػػرة 

 أطكؿ.
4.1 82.7 *0.000 

ِِ.  
الفضػػػاىيى مكاجيػػػى ةػػػرب قادمػػػى بماػػػدرة تيػػػتطيً  إدارة 

 0.000* 76.7 3.8 أ م  مف الةرب الياباى.

ِّ.  
ايػػػػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػػػػاىيى مػػػػػػػف تفعيػػػػػػػؿ اممكانيػػػػػػػات 

 البشريى.
3.6 71.6   0.001 

ِْ.  
كػػاف ىنػػاؾ تفكيضػػػا لمميػػؤكليات بشػػػكؿ جيػػد مػػػف إدارة 

 الفضاىيى.
3.6 72.9 *0.000 

ِٓ.  
رة كفػػػػػػػػرت إدارة الفضػػػػػػػػاىيى ركاتػػػػػػػػب لممػػػػػػػػكظفيف بصػػػػػػػػك 

 0.000* 84.8 4.2 مرضيى.

ِٔ.  .  0.000* 80.0 4.0 كفرت إدارة الفضاىيى الد ـ المكجيتي بشكؿ مرضو

ِٕ.  
ايػػػتطا ت إدارة الفضػػػاىيى التغمػػػب  مػػػ  مشػػػكمى تايػػػيـ 

 0.3َٖ   58.7 2.9 الاطاع إل  ث ثى مناطؽ )رف ة الكيط ة غزة(.

ِٖ.  
ايػػػتطا ت إدارة الفضػػػاىيى تايػػػيـ المػػػكظفيف إلػػػ  نظػػػاـ 

  ؿ في المةافظى  م  ةياتيـ.دكريات فا
3.7 74.0 *0.001 

 0.000* 79.4 4.0 كاف أداء الفضاىيى خ ؿ الةرب مرضيا.  .ِٗ

َّ.  
ايػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػاىيى ةػػػػؿ امشػػػػكاالت كالعابػػػػات 

 التي كاجيتيا.
3.5 71.0 *َ.ََُ 

 0.094   65.3 3.3 كانت قرارات إدارة الفضاىيى شكريى داىمان.            .ُّ

ِّ.  
ىيى  مػػػػ  اطػػػػ ع  مػػػػ  جميػػػػً تفاصػػػػيؿ كانػػػػت الفضػػػػا

 العمؿ أثناء الةرب.
3.9 77.4 *0.000 

ّّ.  
ايػػػػػػػتطا ت  إدارة الفضػػػػػػػاىيى تةايػػػػػػػؽ أىػػػػػػػدافيا أثنػػػػػػػاء 

 0.000* 84.5 4.2 الةرب.  

ّْ.  
ايػػػتطا ت الفضػػػاىيى االيػػػتمرار فػػػي بثيػػػا رغػػػـ قصػػػؼ 

 العدك لماراتيا.
4.8 

 
ٗٔ.2 *0.000 

 0.002* 76.8% 3.8 المجمػػكع
 0.05بي داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى المتكيط الةيا . 
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( يمكف ا  خ ص ما يمي:00مف جدكؿ)  

" "حققت ال ضائيإل ا  مراريإل في بثيا رغـ القصػؼ لممقػرات( ّْالمتكيط الةيابي لمفارة رقػـ) -
كم تيػا(Sig) %ة كأف الايمػى االةتماليػى ِ.ٔٗك المتكيػط الةيػابي النيػبي ييػاكم  ٖ.ْييػاكم 
ك ميػو يمكػػف الاػػكؿ  α=  َٓ.َلػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفاػرة دالػػى إةصػػاىيان  نػد ميػػتكل داللػػى  َََ.َ

( كىػػذا يعنػػي أف ّبػػأف متكيػػط درجػػى االيػػتجابى لمفاػػرة زاد  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى 
 ِْمفردات العينى كافاكا بدرجى كبيرة  جدا  م  أف الفضاىيى ةاات ايتمراريى في بثيا  مػ  مػدار

 يا ى رغـ الاصؼ لممارات. 
كيعػػػزك الباةػػػث ارتفػػػاع الػػػكزف النيػػػبي إلػػػ  أف الفضػػػاىيى كانػػػت أ ػػػدت ككضػػػعت الخطػػػط البديمػػػى 
ال زمى فيما لك تـ قصؼ المار الرىييي كةددت يا ى الصفر التي تـ اختيارىا مف قبػؿ المجمػس 

صػابى العديػد التنفيذم باالنتااؿ مف المكاف الرىييي إل  المكاف البػديؿة  كرغػـ ال اصػؼ لمماػرات كا 
مف المصػكريف كايتشػياد اثنػيف مػف  خػريف  خػ ؿ الةػرب كرغػـ أف الاطػاع بعػد اليػا ى الياديػى 
مياء يكاد يككف خاليا مف الناس في الشكارع إال أف ذلؾ لـ يثف إدارة الفضاىيى  ف مكاصمى البث 

) بػػد اهلل مػػى مػػدير قنػػاة المنػػار(ة كمااب) ف حػػي حمػػاد كنخػػريفكىػػذا مكافػػؽ لماابمػػى مػػدير الفضػػاىيى 
الػػذم أكضػػ  فييػػا أف الانػػاة أ ػػدت أكثػػر مػػف بػػديؿ لمكاجيػػى الةػػرب كحف يكػػكف  (0202قصػػير 
التػػػػي كشػػػػفت أىميػػػػى الخطػػػػط ام  ميػػػػى  (0221كدرا ػػػػإل الضػػػػكيحي)أكثػػػػر مػػػػف خطػػػػىة   ىنػػػػاؾ

لػػ  التػػي أشػػارت إ (0228ككفقػػا لدرا ػػإل  مػػي)المكضػػك ى مػػف قبػػؿ امدارة فػػي مكاجيػػى احزمػػات 
 .كجكد خطط ميباى لمتعامؿ مً الككارث كاحزمات

"ا ػ طا ت ال ضػائيإل  ػكفير أجيػزة كمعػدات لمعمػؿ فػي أرض ( ُالمتكيط الةيابي لمفاػرة رقػـ ) -
 (Sig)%ة كأف الايمػى االةتماليػى ْ.ٖٖكالمتكيط الةيابي النيػبي ييػاكم  ْ.ْيياكم  الميداف"
ك ميػو يمكػف  α=  َٓ.َاىيان  نػد ميػتكل داللػى لذلؾ تعتبر ىذه الفارة دالى إةصػ َََ.َتياكم 

( كىػذا يعنػي  ّالاكؿ بأف متكيط درجى االيتجابى لمفارة زاد  ف درجى الةيادة )الدرجى المتكيػطى 
أف مفػػردات العينػػى كافاػػكا بدرجػػى كبيػػرة  مػػ  أف الفضػػاىيى ايػػتطا ت تػػكفير أجيػػزة كمعػػدات لمعمػػؿ 

 في أرض الميداف.

كزف النيػػبي  إلػ  أف  الفضػاىيى كػاف لػػدييا المعػدات ال زمػى لمتعامػؿ مػػً كيعػزك الباةػث ارتفػاع الػ  
احزمػػات مػػف أجيػػزة تانيػػى) ًمٍكيىػػرات كميشػػغ ؿ فيػػديك كأجيػػزة كمبيػػكتر كانترنػػت فػػي أرض الميػػدافة 
كبالرجكع إل  خطط التعامػؿ مػً الةػرب نجػد أف الفضػاىيى كانػت قػد أ ػدت خطػى لألجيػزة التانيػى 

كماابمى  )رامي العربي(كمدير داىرة الينديى  )ف حي حماد(ماابمى مدير الفضاىيى الكيرباىيى  كفاان ل
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التي كض  فييا أف احمكر الفنيػى كانػت جػاىزة فػي الميػداف كليػا  ) بداهلل قصير(مدير قناة المنار
  تأثير  م  معنكيات المكظفيف .

ؿ كامػػؿ  مػػى مشػػكمإل "ا ػػ طا ت ال ضػػائيإل ال  مػػب بشػػك( ُْالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ ) -
%ة كأف الايمػػى ٕ.ٕٖكالمتكيػػط الةيػػابي النيػػبي ييػػاكم  ْ.ْييػػاكم  نقػػص الكقػػكد كالكيربػػاء"

لػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ تعتبػػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػػذه الفاػػػػػػػػػػػػػػػػرة دالػػػػػػػػػػػػػػػػى إةصػػػػػػػػػػػػػػػػاىيان                                َََ.َتيػػػػػػػػػػػػػػػػاكم  (Sig)االةتماليػػػػػػػػػػػػػػػػى 
بى لمفاػػرة زاد  ػػف ك ميػػو يمكػػف الاػػكؿ بػػأف متكيػػط درجػػى االيػػتجا α=  َٓ.َ نػػد ميػػتكل داللػػى 

( كىػػذا يعنػػي  أف مفػػردات العينػػى كافاػػت بدرجػػى كبيػػرة  مػػ  أٌف ّدرجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى
كأف الفضػػاىيى كػػاف  الفضػػاىيى ايػػتطا ت التغمػػب بشػػكؿ كامػػؿ  مػػ  مشػػكمى ناػػص الكقػػكد كالكيربػػاء

كقكد كاحجيػػزة لػدييا الكميػى الكافيػػى مػف الكقػكد فػػي المخػازف رغػـ قصػػؼ أةػد المخػازف الخاصػػى بػال
إال  أف ىػػػذا لػػػـ يكقػػػؼ العمػػػؿ ككػػػاف ىنػػػاؾ أيضػػػا تعػػػاطؼ شػػػعبي مػػػً الانػػػاة أدل إلػػػ  تبػػػرع أةػػػد 
المػػكاطنيف بكميػػى كبيػػرة مػػف الكقػػكد خػػ ؿ الةػػرب  أمػػا بالنيػػبى لمكيربػػاء التػػي كانػػت تتاطػػً طػػكاؿ 

ديػػو مكلػػد اليػػـك فاػػد تػػـ التغمػػب  مييػػا بشػػراء مكلػػدات صػػغيرة لألقيػػاـ أمػػا المكػػاف الرىييػػي كػػاف ل
 (.)محمد أبك  كفخاص خ ؿ الةرب كىذا ما دلت  ميو ماابمى مدير الشىكف الماليى كالمكظفيف

 ِ.ْييػاكم  "ا  طا ت القناة  حقيؽ أىدافيا أثنػاء الحػرب"( ّّالمتكيط الةيابي لمفارة رقـ ) -
لػذلؾ  َََ.َتيػاكم  (Sig)%ة كأف الايمػى االةتماليػى ٓ.ْٖكالمتكيط الةيابي النيبي ييػاكم 

ك ميػػو يمكػػف الاػػكؿ بػػأف متكيػػط  α=  َٓ.َتعتبػػر ىػػذه الفاػػرة دالػػى إةصػػاىيان  نػػد ميػػتكل داللػػى 
( كىػذا يعنػي أف مفػردات العينػى ّدرجى االيتجابى لمفارة زاد  ػف درجػى الةيػاد )الدرجػى المتكيػطى 

ا ايػتمرار كافاكا بدرجى كبيرة  م  أف الاناة ايتطا ت تةايؽ أىدافيا أثناء الةػرب التػي مػف أىميػ
يصػػاؿ الريػػالى ام  ميػػى لمعػػالـ العربػػي كاميػػ مي كأيضػػا المةافظػػى  مػػ   البػػث طػػكاؿ الةػػرب كا 
الكػػادر البشػػرم الػػذم ياػػكـ بػػدكر مناطػػً النظيػػر مػػف أجػػؿ إظيػػار الةاياػػى كمػػف الجػػدير ذكػػره أف 

يعممػكف  جميً المكظفيف الذيف كانكا يعممكف فػي الةػرب لػدييـ المعرفػى التامػى بةجػـ الريػالى التػي
مف أجميا يعرفكف احىػداؼ الكاضػةى لمفضػاىيى كىػذا مػا دؿ  ميػو العمػؿ فػي الميػداف كفاػان لماابمػى 

 ) مير أبك مح ف(.كمدير البرامف المنك ى   )ف حي حماد(مدير الفضاىيى

"   ػػػ طيع ال ضػػػائيإل الصػػػمكد لػػػك ا ػػػ مرت الحػػػرب ف ػػػرة    ( ُِالمتكيػػػط الةيػػػابي لمفاػػػرة رقػػػـ ) -
 (Sig)%ة كأف الايمػػػى االةتماليػػػى ٕ.ِٖكالمتكيػػػط الةيػػابي النيػػػبي ييػػاكم  ُ.ْييػػػاكم أطػػكؿ"

            α=  َٓ.َلػػػػػػػذلؾ تعتبػػػػػػػر ىػػػػػػػذه الفاػػػػػػػرة دالػػػػػػػى إةصػػػػػػػاىيان  نػػػػػػػد ميػػػػػػػتكل داللػػػػػػػى  َََ.َتيػػػػػػػاكم 
( كىػذا يعنػي ّك ميو فإف متكيط درجى االيتجابى لمفارة زاد  ف درجػى الةيػاد )الدرجػى المتكيػطى 
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كافاػػت بدرجػػى كبيػػرة  مػػ  أف الفضػػاىيى تيػػتطيً المكاصػػمى لػػك ايػػتمرت الةػػرب أف مفػػردات العينػػى 
 فترة أطكؿ مما كانت  ميو. 

كيعزك الباةث ارتفاع الكزف النيبي إلػ  أف الفضػاىيى كػاف لػدييا الكثيػر مػف البػداىؿ ك احجيػزة    
يف العػامميف  كالمعدات في أرض الميداف كأف لدييا خطى  مؿ جيدة كأف ركح الفريؽ كانػت كبيػرة بػ

الػػػذم يعطػػػييـ الثاػػػى بااليػػػتمرار لممكاصػػػمى فيمػػػا لػػػك ايػػػتمرت الةػػػرب أكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ كفاػػػا لماابمػػػى 
بػديؿ لمتعامػؿ مػً الةػرب فيمػا  ُٓأف قناة المنػار قػد أ ػدت )فرحات(  ككفاا لماابمى)ف حي حماد( 

 لك ايتمرت كقتا أطكؿ. 

مف  مػؿ لقػاءات مػع شخصػيات ىامػإل   مكنت ال ضائيإل ( "ُٓالمتكيط الةيابي لمفارة رقـ ) -
%ة كأف الايمػػى االةتماليػػػى 81.3كالمتكيػػط الةيػػابي النيػػبي ييػػاكم  ُ.ْييػػاكم  أك  يا ػػيإل "

(Sig)  َلػػػػذلؾ تعتبػػػػر ىػػػػذه الفاػػػػرة دالػػػػى إةصػػػػاىيان  نػػػػد ميػػػػتكل داللػػػػى  َََ.َتيػػػاكم.َٓ  =α  
( ّاد )الدرجػى المتكيػطى ك ميو يمكف الاكؿ بأف متكيط درجى االيتجابى لمفارة زاد  ف درجى الةيػ

كىػػذا يعنػػي أف مفػػردات العينػػى كافاػػت بدرجػػى كبيػػرة  مػػ  نجػػاح الفضػػاىيى فػػي  مػػؿ الماػػاءات مػػً 
 شخصيات ىامى أك يياييى. 

كيعػػػزك الباةػػػث ارتفػػػاع الػػػكزف النيػػػبي إلػػػ  أف الفضػػػاىيى رغػػػـ صػػػعكبى التكاصػػػؿ مػػػً الايػػػادات    
تػػاب كالمةممػػيف كالييايػػييف فػػي الخػػارج لمخػػركج الييايػػيى فػػي الاطػػاع  إال أنػػو تػػـ التنيػػيؽ مػػً الك

 م  الاناة كقد نجةت إدارة الاناة  بالتكاصؿ مً الكثير مف الايادات الفا مى  مػ  اليػاةى العربيػى 
كالدكليػػى منيػػا الييايػػي كالاػػانكني كالعيػػكرم كالػػديني مثػػؿ )الشػػيخ كجػػدم غنػػيـ كالػػدكتكر يكيػػؼ 

 يرىـ(.الارضاكم كالمةمؿ العيكرم كليد يكريى كغ

 "ا  طا ت ال ضائيإل  حقيؽ ال كاصؿ بيف الدكائر كالمػكظ يف"( ِالمتكيط الةيابي لمفارة رقػـ ) -
تيػػػاكم  (Sig)%ة كأف الايمػػػى االةتماليػػػى ّ.ٕٕكالمتكيػػػط الةيػػػابي النيػػػبي ييػػػاكم ٗ.ّييػػػاكم

ؿ ك ميػو يمكػف الاػك  α=  َٓ.َلذلؾ تعتبر ىذه الفاػرة دالػى إةصػاىيان  نػد ميػتكل داللػى ََََ.َ
( كىػػذا يعنػػي أف ّبػػأف متكيػػط درجػػى االيػػتجابى لمفاػػرة زاد  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى 

مفػػردات العينػػى كافاػػت بدرجػػى مابكلػػى  مػػ  أف الفضػػاىيى ةااػػت التكاصػػؿ بػػيف الػػدكاىر  كىػػذا يػػدلؿ 
 م   أنيا كانػت متكاصػمى مػً المػكظفيف ةيػث يػدرؾ الاػاىمكف فػي الفضػاىيى أىميػى التكاصػؿ بػيف 

التػي  (0222) ػالـ الشػيخ، دارة كالمكظفيف لما لػو مػف فعاليػى فػي العمػؿ كىػذا مكافػؽ لداريػى ام
التػػي  (0991)فيمػػيأكضػػ  إلػػ  أىميػػى االتصػػاؿ الفعػػاؿ بػػيف جميػػً دكاىػػر احزمػػى ككفاػػا لدرايػػى 

 تكصمت إل  أف المماريات امدارة كالمركزيى تؤثر تأثيرا كبيرا  م  اتجاىات العامميف.



 141 

 "نجحػػت ال ضػػائيإل ب ػػكفير الك ػػائؿ ال زمػػإل لمكصػػكؿ لمخبػػر"( ٓالةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ )المتكيػػط  -
تيػػػاكم  (Sig)%ة كأف الايمػػػى االةتماليػػػى ُ.ٖٕكالمتكيػػػط الةيػػػابي النيػػػبي ييػػػاكم  ٗ.ّييػػػاكم
ك ميػو يمكػػف الاػػكؿ  α=  َٓ.َلػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفاػرة دالػػى إةصػػاىيان  نػد ميػػتكل داللػػى  0.0ََ

( كىػػذا يعنػػي  أف ّيػػتجابى لمفاػػرة زاد  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى بػػأف متكيػػط درجػػى اال
مفػػػػردات العينػػػػى كافاػػػػت بدرجػػػػى مابكلػػػػى  مػػػػ  أف الفضػػػػاىيى نجةػػػػت فػػػػي  تػػػػكفير الكيػػػػاىؿ ال زمػػػػى 

التػػػي  )زقػػكت(لمكصػػكؿ لمخبػػر لمػػا لػػو مػػف أىميػػػى فػػي ةالػػى الةػػرب أك احزمػػى كىػػػذا كفاػػا لماابمػػى 
تػػػي ايػػػتخدمت أثنػػاء الةػػػرب لمةصػػػكؿ  مػػ  الخبػػػر مثػػػؿ امذا ػػػى أكضػػ  فييػػػا بعػػػض الكيػػاىؿ  ال

المةميػػى كجيػػاز امشػػارة المػػرتبط بغرفػػى العمميػػات التابعػػى لمشػػرطى كالريػػاىؿ الاصػػيرة المرتبطػػى مػػً 
) ػػػالـ الشػػػيخ، جميػػً ككػػػاالت احنبػػاء كالفصػػػاىؿ العيػػػكريى كغيرىػػا مػػػف الكيػػػاىؿةكمكافؽ لدرايػػى 

 ب احزمى فيي تمعب دكرا أياييا فيياالتي أفادت أف المعمكمات  ص (0222

"ا  طا ت ال ضائيإل  كزيع المياـ بشكؿ جيد كم كافئ خػ ؿ ( ٔالمتكيط الةيابي لمفارة رقػـ ) -
 (Sig)%ة كأف الايمػػى االةتماليػػى ْ.ٕٕكالمتكيػػط الةيػػابي النيػػبي ييػػاكم ٗ.ّييػػاكم  الحػػرب"
ك ميػو يمكػف  α=  َٓ.َتكل داللػى لذلؾ تعتبر ىذه الفارة دالػى إةصػاىيان  نػد ميػ 0.0ََتياكم 

( كىػذا يعنػي  ّالاكؿ بأف متكيط درجى االيتجابى لمفارة زاد  ف درجى الةيػاد )الدرجػى المتكيػطى  
أف مفػػردات العينػػى كافاػػت بدرجػػى مابكلػػى  مػػ  أف الفضػػاىيى نجةػػت فػػي تكزيػػً الميػػاـ بشػػكؿ جيػػد 

يف كانكا يعممكف خ ؿ الةرب فكانت كمتكاف  خ ؿ الةرب نظرا لأل داد الاميمى مف المكظفيف الذ
امدارة تايـ اح مػاؿ بػيف المػكظفيف كػؿ ةيػب تخصصػو كمادرتػو فػي العمػؿ ككانػت غرفػى البػث 
بما تةكييا تتبً مدير داىرة البرامف كغرفػى احخبػار تتبػً مػدير داىػرة البػرامف الييايػيى ككػاف المعػد 

  )أبك مح ف(.ف كلخطكرة التناؿ كفاا لماابمى أةيانا ياـك بمااـ المذيً كالمةرر نظرا لامى المكظفي

 "ا ػػػ طا ت ال ضػػػائيإل المحافظػػػإل  مػػػى الكػػػادر البشػػػرم"( ُِالمتكيػػػط الةيػػػابي لمفاػػػرة رقػػػـ ) -
تياكم  (Sig)%ة كأف الايمى االةتماليى ٕ.ٖٕكأف المتكيط الةيابي النيبي يياكم  ٗ.ّيياكم 

ك ميػو يمكػػف الاػػكؿ  α=  َٓ.َكل داللػػى لػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفاػرة دالػػى إةصػػاىيان  نػد ميػػت 0.0ََ
( كىػػػذا يعنػػػي أف ّبػػػأف متكيػػػط درجػػػى االيػػػتجابى لمفاػػػرة زاد  ػػػف درجػػػى الةيػػػاد )الدرجػػػى المتكيػػػطى

مفػػردات العينػػى كافاػػكا بدرجػػى مابكلػػى  مػػ  أف الفضػػاىيى ايػػتطا ت المةافظػػى  مػػ  الكػػادر البشػػرم 
لبشػػػرم بمػػػا تمتمػػػؾ مػػػف أدكات ك ةيػػث  قامػػػت الفضػػػاىيى بإ ػػػداد الخطػػػط لممةافظػػػى  مػػػ  الكػػػادر ا

قامػػت إدارة الانػػاة بشػػراء يػػترات كاقيػػى لمرصػػاص ك  مػػات تػػدؿ  مػػ  الصػػةافى كتػػـ تامػػيص  ػػدد 
كبير مػف المػكظفيف كتػـ العمػؿ بالةػد احدنػ  كقػامكا بتكزيػً أمػاكف العمػؿ لتاميػؿ الخيػاىر البشػريى 

 )حماد(.كذلؾ تبعا لماابمى
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"ا ػػ طا ت ال ضػػائيإل  ػػكفير البػػديؿ بخصػػائص   كافػػؽ مػػع ( ُّالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ ) -
% ة كأف الايمػػى  َْٗ.ِٕكأف المتكيػػط الةيػػابي النيػػبي ييػػاكم  ٔ.ّييػػاكم  ظػػركؼ الحػػرب"
لػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ تعتبػػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػػذه الفاػػػػػػػػػػػػػػػػرة دالػػػػػػػػػػػػػػػػى إةصػػػػػػػػػػػػػػػػاىيان                         ََٓ.َتيػػػػػػػػػػػػػػػػاكم  (Sig)االةتماليػػػػػػػػػػػػػػػػى 

أف متكيػػط درجػػى االيػػتجابى لمفاػػرة زاد  ػػف ك ميػػو يمكػػف الاػػكؿ بػػ α=  َٓ.َ نػػد ميػػتكل داللػػى 
( كىػذا يعنػي  أف مفػردات العينػى كافاػت بدرجػى مابكلػى  مػ  أف ّدرجى الةياد )الدرجػى المتكيػطى 

الفضاىيى  ايتطا ت تكفير البديؿ بخصاىص تتكافؽ مً ظركؼ الةػرب ك قامػت بتجييػز البػداىؿ 
كفير الطعػاـ كالشػراب كالتدفىػى كالم بػس ال زمى لمةرب مف أماكف كأجيزة ك ليى التةػرؾ كقامػت بتػ

 ) زقكت(.كأماكف النـك تبعا لماابمى

كػػاف ال كجيػػو مػػف قبػػؿ ال ضػػائيإل لممػػكظ يف ننيػػان ك ػػريعان ( " ُٕالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ ) -
%ة كأف الايمػى االةتماليػى  ٓ.ٕٓك أف المتكيػط الةيػابي النيػبي ييػاكم   ٖ.ّ"  ييػاكم  كبناءن 
(Sig)  َلذلؾ تعتبر ىذه الفارة دالى إةصاىيان  ند ميتكل داللػى  00َ.َتياكم.َٓ  =α  ك ميػو

( كىػذا ّيمكف الاكؿ بأف متكيط درجى االيػتجابى لمفاػرة زاد  ػف درجػى الةيػاد )الدرجػى المتكيػطى 
يعني  أف مفردات العينى كافات بدرجػى مابكلػى  مػ  أف التكجيػو كػاف مػف قبػؿ الفضػاىيى لممػكظفيف 

ناءنة تبعا لمةاجى ةةيث كاف التكجيو مف قبؿ امدارة لةظيا كيريعا نظرا لكثػرة احةػداث كيريعان كب
التي مرت فعندما يةدث قصؼ تعط  احكامػر لمػدير التصػكير بػالتةرؾ مػً اليػيارة تجػاه المكػاف 

ككقفػػا لماابمػػى  )أبػػك  ػػكف(كتعطػػ  امشػػارة إلػػ  مكػػاف البػػث كػػي يتعػػاممكا مػػً الخبػػر كفاػػا لماابمػػى 
التػي أكضػ  فييػا أف احةػداث المتيػار ى تةػتـ  مػ  الاػاىميف فػي الميػداف اتخػاذ قػرارات  ت()فرحا

 يريعى كمةيكبى.

ا ػػ طا ت ال ضػػائيإل  ػػكفير الػػد ـ الم كاصػػؿ مػػف امدارة ( "َِالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ ) -
ة كأف % ِ.ْٕك أف المتكيط الةيابي النيبي ييػاكم   ٕ.ّيياكم  الك طى كالدنيا لممكظ يف"

لذلؾ تعتبر ىذه الفارة دالى إةصاىيان  ند ميػتكل داللػى  ََُٓ.َتياكم  (Sig)الايمى االةتماليى 
َ.َٓ  =α  ك ميو يمكف الاػكؿ بػأف متكيػط درجػى االيػتجابى لمفاػرة زاد  ػف درجػى الةيػاد )الدرجػى

نجةػت تعزيػز ( كىذا يعني  أف مفردات العينى كافاكا بدرجى مابكلى  م  أف الفضاىيى ّالمتكيطى 
الػػد ـ المتكاصػػؿ مػػف امدارة العميػػا كالكيػػط  لممػػكظفيف ككانػػت إدارة الانػػاة تةػػرص  مػػ  التنيػػيؽ 
الكامػػػػؿ بػػػػيف جميػػػػً امدارات العمالػػػػى خػػػػ ؿ الةػػػػرب كفاػػػػا لماابمػػػػى) أبػػػػك مةيػػػػف( ككفاػػػػا لداريػػػػى 

  التي أكض  فييا بكجكب تنييؽ  اؿ بيف احجيزة الميدانيى خ ؿ احزمى. (0221ال ييد)

"  ػ طيع ال ضػائيإل مكاجيػإل حػرب قادمػإل بمقػدرة أ مػى مػف ( ِِالمتكيط الةيابي لمفاػرة رقػـ ) -
%ة كأف الايمػػػػى ٕ.ٕٔكأف المتكيػػػػط الةيػػػػابي النيػػػػبي ييػػػػاكم   ٖ.ّييػػػػاكم  الحػػػػرب ال ػػػػابقإل "
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لػػػػػػػػػػػػذلؾ تعتبػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػذه الفاػػػػػػػػػػػػرة دالػػػػػػػػػػػػى إةصػػػػػػػػػػػػاىيان  نػػػػػػػػػػػػد                        ََّ.َتيػػػػػػػػػػػػاكم  (Sig)االةتماليػػػػػػػػػػػػى 
ك ميػػو يمكػػف الاػػكؿ بػػأف متكيػػط درجػػى االيػػتجابى لمفاػػرة زاد  ػػف درجػػى  α=  َٓ.َتكل داللػػى ميػػ

( كىػػػػذا يعنػػػػي  أف مفػػػػردات العينػػػػى كافاػػػػت بدرجػػػػى مابكلػػػػى  مػػػػ  أف ّالةيػػػػاد )الدرجػػػػى المتكيػػػػطى 
الفضاىيى تيتطيً مكاجيى ةرب قادمػى بكفػاءة أ مػ  مػف الةػرب اليػاباى ةيػث أصػب  لػدييـ خبػرة 

 احزمات كالةركب كالتعاطي ام  مي معيا كتنفيذ الخطط المكضك ى. في التعامؿ مً

ييػاكم  "ا  طا ت ال ضائيإل مف   عيؿ اممكانيػات البشػريإل"( ِّالمتكيط الةيابي لمفارة رقػـ ) -
تيػػػػػاكم  (Sig)%ة كأف الايمػػػػػى االةتماليػػػػػى ٔ.ُٕكأف المتكيػػػػػط الةيػػػػػابي النيػػػػػبي ييػػػػػاكم  ٔ.ّ

ك ميػو يمكػػف الاػػكؿ  α=  َٓ.َدالػػى إةصػػاىيان  نػد ميػػتكل داللػػى لػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفاػرة  ََُ.َ
( كىػػذا يعنػػي أف ّبػػأف متكيػػط درجػػى االيػػتجابى لمفاػػرة زاد  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى 

مفػػػردات العينػػػى كافاػػػكا  مػػػ  أف الفضػػػاىيى ايػػػتطا ت مػػػف تفعيػػػؿ اممكانيػػػات البشػػػريى ةيػػػث كػػػاف 
أكثر مػف كظيفػى كػالمةرر كالمعػد كالمينػدس ككػاف العمػؿ المكظفكف في جميً احقياـ ياكـ بعمؿ 

  ) أبك  كف(. م  مدار اليا ى كفاا لماابمى

 "كاف ىناؾ   ػكيض لمم ػؤكليات بشػكؿ جيػد مػف ال ضػائيإل"( ِْالمتكيط الةيابي لمفارة رقـ ) -
 (Sig)% ة ة كأف الايمػػى االةتماليػػى  ٗ.ِٕكأف المتكيػػط الةيػػابي النيػػبي ييػػاكم  ٔ.ّييػػاكم 

ك ميػو يمكػف  α=  َٓ.َلذلؾ تعتبر ىذه الفارة دالػى إةصػاىيان  نػد ميػتكل داللػى  َََ.َياكم ت
( كىػذا يعنػي  ّالاكؿ بأف متكيط درجى االيػتجابى لمفاػرة زاد  ػف درجػى الةيػاد )الدرجػى المتكيػطى 

أف مفردات العينى كافات  م  أنو كاف ىناؾ تفػكيض لمميػؤكليات بشػكؿ جيػد مػف الفضػاىيى فكػاف 
مدير داىرة مفكضا بايادة المكظفيف الذيف يتكاجدكف في المكاف ككاف ىناؾ تفكيضا لممصكريف  كؿ

  )أبك مح ف(.بايادة الييارات بأنفييـ كذلؾ لتاميؿ الخياىر  كفاا لماابمى 

           "ىػػػػػؿ أنػػػػػت راضا  ػػػػػف أداء ال ضػػػػػائيإل خػػػػػ ؿ الحػػػػػرب"( ِٗالمتكيػػػػط الةيػػػػػابي لمفاػػػػرة رقػػػػػـ ) -
تياكم  (Sig)%ة كأف الايمى االةتماليى ْ.ٕٗالمتكيط الةيابي النيبي يياكم كأف  َ.ْيياكم 
ك ميػو يمكػػف الاػػكؿ  α=  َٓ.َلػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفاػرة دالػػى إةصػػاىيان  نػد ميػػتكل داللػػى  َََ.َ

( كىػػذا يعنػػي  أف ّبػػأف متكيػػط درجػػى االيػػتجابى لمفاػػرة زاد  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى 
اػكا بدرجػػى مابكلػى  مػػ  أنػو كػػاف ىنػاؾ ارتيػػاح  ػف أداء الفضػػاىيى خػ ؿ الةػػرب  مفػردات العينػػى كاف

 مف قبؿ المكظفيف. 

 "كانت ال ضػائيإل  مػى إطػ ع ب  اصػيؿ العمػؿ أثنػاء الحػرب"( ِّالمتكيط الةيابي لمفارة رقػـ ) -
 (Sig)%ة كأف الايمػػػى االةتماليػػػى  ْ.ٕٕك أف المتكيػػػط الةيػػػابي النيػػػبي ييػػػاكم  ٗ.ّييػػػاكم 

ك ميػو يمكػف  α=  َٓ.َلذلؾ تعتبر ىذه الفارة دالػى إةصػاىيان  نػد ميػتكل داللػى  َََ.َاكم تي
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( كىػذا يعنػي ّالاكؿ بأف متكيط درجى االيػتجابى لمفاػرة زاد  ػف درجػى الةيػاد )الدرجػى المتكيػطى 
أف مفردات العينى كافاكا بدرجى مابكلػى  مػ  أف إدارة الفضػاىيى كانػت مطمعػى  مػ  جميػً تفاصػيؿ 

 لعمؿ أثناء الةرب.ا

كيعزك الباةث ارتفػاع الػكزف النيػبي لكجػكد المتابعػى الميدانيػى لمعمػؿ كنػزكؿ إدارة الانػاة حرض    
الميػػداف الػػذم منةيػػا االطػػ ع  مػػ  جميػػً التفاصػػيؿ الدقياػػى لمعمػػؿ كالعمػػؿ  مػػ  ةػػؿ أم طػػارئ 

ف أمػاكف قريبػى مػف يةدث أك خمؿ غير متكقً فاد كاف أ ضاء المجمس التنفيذم ياكدكف العمؿ مػ
يا ى كىػذا مكافػؽ  ِْالمكظفيف كالناس معا ةيث كاف ىناؾ تناكبا في قيادة العمؿ  م  مدار اؿ

التي أكضػ  فييػا ضػركرة أف تكػكف إدارة الانػاة  )فرحات(ككفاا لماابمى  ) مير أبك مح ف(لماابمى 
 مطمعى  م  جميً التفاصيؿ في الميداف كي يييؿ  مييا اتخاذ الارارات. 

"ا ػػػ طا ت ال ضػػػائيإل حػػػؿ امشػػػكاالت كالعقبػػػات ال ػػػي ( َّالمتكيػػػط الةيػػػابي لمفاػػػرة رقػػػـ ) -
%ة كأف الايمػى االةتماليػى  َ.ُٕكأف المتكيط الةيابي النيػبي ييػاكم  ٓ.ّيياكم  كاجي يا"

(Sig)  َلػػذلؾ تعتبػػر ىػػػذه الفاػػرة دالػػى إةصػػػاىيان  نػػد ميػػتكل داللػػػى  ََُ.َتيػػاكم.َٓ  =α 
أف متكيػػػػػػػػػط درجػػػػػػػػػى االيػػػػػػػػػتجابى لمفاػػػػػػػػػرة زاد  ػػػػػػػػػف درجػػػػػػػػػى الةيػػػػػػػػػاد                       ك ميػػػػػػػػػو يمكػػػػػػػػػف الاػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػ

( كىذا يعني أف مفردات العينى كافاكا  م   أف إدارة  الفضػاىيى ايػتطا ت ّ)الدرجى المتكيطى 
 ةؿ جميً امشكاالت كالعابات التي كاجيتيا خ ؿ الةرب.

أم إدارة ال تيػتطيً ةػؿ جميػً المشػاكؿ  التػي كيعزك الباةث ىذه النتيجػى إلػ  أف أم قنػاة أك    
تعترضيا كذلؾ لضخامى الةرب كشرايتيا فاد كاف ىناؾ الكثير مف المشاكؿ لـ تيتطً الفضاىيى 
ةميا مثػؿ مشػكمى تايػيـ الاطػاع كاالتصػاالت كالمكاصػ ت كاحمػاكف المتعػددة  احمػر الػذم يػد ك 

 امدارة لمراجعى المشاكؿ كالعمؿ لمةد منيا.

"ا  طا ت ال ضائيإل ال  مب  مى مشكمإل  ق يـ القطاع إلػى ( ِٕمتكيط الةيابي لمفارة رقـ )ال -
%ة ٕ.ٖٓك المتكيط الةيابي النيػبي ييػاكم  ٗ.ِيياكم  ث ث مناطؽ )رفح، الك طى، غزة("

لػػػذلؾ ال تعتبػػػر ىػػػذه الفاػػػرة دالػػػى إةصػػػاىيان  نػػػد   ّٕٓٓ.َتيػػػاكم  (Sig)كأف الايمػػػى االةتماليػػػى 
ك ميػو يمكػف الاػكؿ بػأف متكيػط درجػى االيػتجابى لمفاػرة أقػؿ  ػف درجػى  α=  َٓ.َى ميػتكل داللػ

( كىػػذا يعنػػي أف مفػػردات العينػػى غيػػر مػػكافايف  مػػ  أف إدارة  الانػػاة ّالةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى 
ايتطا ت التغمب  مػ  مشػكمى تايػيـ الاطػاع إلػ  ثػ ث منػاطؽ )رفػ ة الكيػط ة غػزة( ةيػث أف 

كمفاجىػى كبػدأ التركيػز  مػ  مدينػى غػزة كلػـ تكػف الانػاة جيػزت أمػاكف لمبػث الةرب جاءت مباغتػى 
في أماكف الاطاع المكز ى كذلؾ لييكلى الكصػكؿ إلييػا كقصػفياة لكػف تػـ معالجػى احمػر باالتفػاؽ 
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مػػػً بعػػػض الشػػػركات التػػػي لػػػدييا تجييػػػزات تانيػػػى فػػػي ىػػػذه احمػػػاكف لمةػػػد مػػػف ىػػػذه المشػػػكمى قػػػدر 
كيعتبػر التخطػيط الميػبؽ ميمػا جػدا  )ف حي حماد(بمى مدير الفضاىيىالميتطاع كىذا مطابؽ  لماا
( 0222اال رجي كدقام ػإل) ككفاا لدرايػى( 0222)  الـ الشيخ، في ظؿ احزمات كفاان لدرايى 

   .التي أشار فييا لكجكد خمؿ في نظاـ إدارة احزمات

ف مركزيػػإل مكن يػػا مػػف "ا ػػ طا ت ال ضػػائيإل ا ػػ خداـ أمػػاك( ُُالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ ) -
%ة كأف ٗ.ُٔكالمتكيػط الةيػابي النيػبي ييػػاكم  ُ.ّييػاكم  م ابعػإل كافػإل منػاطؽ قطػاع غػزة"

لػذلؾ ال تعتبػر ىػذه الفاػرة دالػى إةصػاىيان  نػد ميػتكل داللػى  ُّ.َتيػاكم (Sig)الايمى االةتماليى 
َ.َٓ  =α يػػػػػػػاد               ك يمكػػػػػػػف الاػػػػػػػكؿ بػػػػػػػأف متكيػػػػػػػط درجػػػػػػػى االيػػػػػػػتجابى لمفاػػػػػػػرة زاد  ػػػػػػػف درجػػػػػػػى الة

( كىػػذا يعنػػي أف مفػػردات العينػػى غيػػر مكافاػػى  مػػ  أف الفضػػاىيى ايػػتطا ت ّ)الدرجػػى المتكيػػطى 
 ايتخداـ أماكف مركزيى مكنتيا مف متابعى كافى مناطؽ قطاع بشكؿ مرض. 

تػػػػكفير احمػػػػاكف ال زمػػػػى بصػػػػكرة ايػػػػتطا ت  كيعػػػػزك الباةػػػػث الػػػػكزف النيػػػػبي  إلػػػػ  أف الفضػػػػاىيى 
كف معرضى لماصػؼ احمػر ةيث كانت جميً احما ةيا تييطر  م  جميً احةداثتجعم متكيطى

أةيانا التكاجد في أماكف يريى غير مجيزة تماما احمر الذم أ اؽ  مميا كفاا لماابمى الذم تطمب 
 )أبك مح ف(.

بؽ ا  طا ت ال ضائيإل أف  ن ػذ الخطػط المعػدة م ػبقان كال ػي  ػ"( ُٔالمتكيط الةيابي لمفارة رقػـ ) -
%ة كأف الايمػى االةتماليػى  ٕ.ْٔكالمتكيط الةيابي النيبي يياكم  ِ.ّيياكم  "أف اطمعت  مييا

(Sig) َلذلؾ تعتبر ىذه الفارة غير دالى إةصػاىيان  نػد ميػتكل داللػى  َُٗ.َتياكم.َٓ  =α  ك
كىػذا ( ّيمكف الاكؿ بأف متكيط درجى االيتجابى لمفارة زاد  ف درجى الةيػاد )الدرجػى المتكيػطى  

يعني أف مفردات العينى كافات بدرجى ضعيفى  م  أف الفضاىيى ايتطا ت أف تنفذ الخطط المعدة 
ميباان كأف ىناؾ بعض الخطط البديمى لـ تصم  في أرض الميداف ككنيا التجربى احكل  التي تمر 

 )حماد(. بيا الفضاىيى تبعا لماابمى 

ىيى ايتطا ت أف تنفذ الخطط المعدة ميػباا ك يعزك الباةث انخفاض الكزف النيبي إل  أف الفضا
أف بعػض المػكظفيف المشػػرفيف قػد اطمعػػكا  مػ  ىػػذه الخطػط كػؿ ةيػػب مكقعػو كتػػـ تنفيػذىا ةيػػب 
المطمػػكب كأف ىنػػاؾ  ػػددا  خػػر لػػـ يككنػػكا مطمعػػيف  مػػ  تمػػؾ الخطػػط بيػػبب تغيػػر تمػػؾ الخطػػط 

 .  ذه الفارةةيب الةاجى كيريتيا احمر الذم أدل إل  انخفاض نيبى التأييد لي

"ا ػػػ طا ت ال ضػػػائيإل ا ػػػ خداـ ال كنكلكجيػػػا الحديثػػػإل فػػػي ( ْالمتكيػػػط الةيػػػابي لمفاػػػرة رقػػػـ ) -
%ة كأف الايمػػػى االةتماليػػػى ِ.ٓٔكالمتكيػػػط الةيػػػابي النيػػػبي ييػػػاكم  ّ.ّييػػػاكم  اال صػػػاالت"
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(Sig)  َلػػػػذلؾ تعتبػػػػر ىػػػػذه الفاػػػػرة دالػػػػى إةصػػػػاىيان  نػػػػد ميػػػػتكل داللػػػػى  َْٕ.َتيػػػاكم.َٓ  =α       
( ّك يمكػػف الاػػكؿ بػػأف متكيػػط درجػػى االيػػتجابى لمفاػػرة زاد  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى 

كىػػػذا يعنػػػي أف مفػػػردات العينػػػى كافاػػػت  مػػػ  أف الفضػػػاىيى ايػػػتطا ت ايػػػتخداـ أنػػػكاع التكنكلكجيػػػا 
 الةديثى في االتصاالت.  

دمت احجيػػػػزة التانيػػػػى الػػػػكزف النيػػػػبي  إلػػػػ  أف الفضػػػػاىيى ايػػػػتخ فػػػػي يعػػػزك الباةػػػػث االنخفػػػػاض   
المتاةػػى مػػف كيػػاىؿ اتصػػاؿ الجػػكاؿ أك اليػػاتؼ الخمػػكم الصػػييكني )الميػػرس( أك المخشػػير كتعتبػػر 
ىػذه الكيػػاىؿ مػػف أةػػدث الكيػػاىؿ المكجػػكد فػػي الاطػػاع ةيػػث لػػـ تيػػتطً تػػكفير كيػػيمى جػػكاؿ الثريػػا 

يػاىؿ التمكيػو  حنيا تأتي مػف الخػارج كمعمػـك أف الاطػاع يخضػً لمةصػار منػذ ثػ ث يػنكات أمػا ك 
 م  احجيزة فااـ قيـ البػث المباشػر بتجميػً جيػاز البػث فػي ةاضػنى صػغيرة ممػا يجعػؿ الجيػاز 

 .)حماد(كفاا لماابمى خفيفا كممكىا

  ّ.ّييػػاكم  كانػػت قػػرارات إدارة ال ضػػائيإل شػػكريإل دائمػػان" "( ُّالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ ) -
            0.0935تيػػػػػاكم (Sig)أف الايمػػػػػى االةتماليػػػػػى %ة ك  ّ.ٓٔكالمتكيػػػػػط الةيػػػػػابي النيػػػػػبي ييػػػػػاكم 

ك يمكػػػف الاػػػكؿ بػػػأف  α=  َٓ.َلػػػذلؾ تعتبػػػر ىػػػذه الفاػػػرة غيػػػر دالػػػى إةصػػػاىيان  نػػػد ميػػػتكل داللػػػى 
( كىػذا يعنػي أف مفػردات ّمتكيط درجى االيتجابى لمفارة زاد  ػف درجػى الةيػاد )الدرجػى المتكيػطى

 الفضاىيى كانت شكريى. العينى كافات بدرجى ضعيفى  م  أف قرارات

كيعزك الباةث انخفاض الكزف النيبي ليذه الفارة إل  أف امدارة ال تيتطيً أخذ رأم جميً    
المكظفيف خ ؿ احزمات كالطكارئ لما فيو مف مضيعى لمكقت ككثرة الراء كاالجتيادات 

ف كىذا مكافؽ لماابمى كاالخت ؼ  م  الارارات فكانت الارارات أةيانا تتخذ بدكف الرجكع لممكظفي
                                                                )ف حي حماد(.           

مػا مػدل نجػاح إدارة ام ػ ـ المقػاـك فػي " كبشكؿ  اـ يمكف الاكؿ بأف المتكيط الةيابي لممجػاؿ  -
كأف  .3ٖ  " ظػر العػامميف فػي القنػاةفضائيإل ا قصى في إدارة اممكانات البشريإل كالماديإل مػف كجيػإل ن

لػػذلؾ  َََ.َ( تيػػاكم Sigكأف الايمػػى االةتماليػػى ) ّ.ٕٔ%المتكيػػط الةيػػابي النيػػبي ييػػاكم 
ممػا يػدلؿ  مػ  أف ىنػاؾ ايػتجابى فػكؽ درجػى  α= َٓ.َتعتبر دالو إةصػاىيى  نػد ميػتكل داللػى 

الخطػػػػػط كاحىػػػػػداؼ  أف إدارة الفضػػػػػاىيى ايػػػػػتطا ت أف تةاػػػػػؽك  ( درجػػػػػى الةيػػػػػاد لػػػػػو ّالمتكيػػػػػط )
كالييايػػػات التػػػي تػػػـ تةديػػػدىا ميػػػباا مػػػف قبػػػؿ امدارة كالعميػػػا أثنػػػاء الةػػػرب ةيػػػث يتضػػػ  أف إدارة 

تػػػكفير التػػػرددات البديمػػػى بيػػػر ى التغمػػػب  مػػػ   الفضػػػاىيى نجةػػػت بمعػػػدؿ جيػػػد جػػػدا فمػػػا فػػػكؽ فػػػي
بػار خػ ؿ االختراؽ كتػكفير أجيػزة كمعػدات لمعمػؿ فػي أرض الميػداف كا  ػداد البػرامف كنشػرات احخ

الةرب رغـ صعكبى التكاصؿ كالتغمب بشكؿ كامؿ  م  مشكمى ناص الكقكد كالكيربػاء كمػف  مػؿ 
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الماػػاءات مػػً شخصػػيات ميمػػى أك ييايػػيى كمػػف المتابعػػى الميدانيػػى مػػف قبػػؿ إدارة الفضػػاىيى مةفػػزان 
ظؼ  م  مكاصمى التغطيى كأف تيتطيً الفضاىيى الصمكد لك ايتمرت الةرب فترة أطكؿ كأف المك 

ةصػػؿ  مػػ  خبػػرة مػػف نػػكع جديػػد مػػف خػػ ؿ تجربػػى الةػػرب كةااػػت أىػػدافيا أثنػػاء الةػػرب كتػػكفير 
احناشػػيد كالفكاصػػؿ منػػذ المةظػػى احكلػػ  كااليػػتمرار فػػي البػػث رغػػـ قصػػؼ الماػػراتة كأف الفضػػاىيى 
نجةت بمعدؿ جيد فما فكؽ كىي النيبى الكبيرة مف العينى كذلؾ أنيا ةااػت التكاصػؿ بػيف الػدكاىر 

مػػكظفيف ككفػػرت الكيػػاىؿ ال زمػػى لمكصػػكؿ لمخبػػر ككز ػػت الميػػاـ بشػػكؿ جيػػد كمتكػػاف  خػػ ؿ كال
الةػػػرب  ك ةافظػػػت  مػػػ  الكػػػادر البشػػػرم ككفػػػرت البػػػديؿ بخصػػػاىص تتكافػػػؽ مػػػً ظػػػركؼ الةػػػرب  
كتيتطيً الفضاىيى مكاجيى ةرب قادمى بكفػاءة أ مػ  مػف الةػرب اليػاباى  كتمكنػت الفضػاىيى مػف 

ككفػػػرت  مميػػػىكليات بشػػػكؿ جيػػػد مػػػف الفضػػػاىيى ريى ككػػػاف ىنػػػاؾ تفػػػكيض لتفعيػػػؿ اممكانيػػػات البشػػػ
ركاتػػػػب لممػػػػكظفيف بصػػػػكرة مرضػػػػيى ككفػػػػرت الفضػػػػاىيى الػػػػد ـ المكجيػػػػتي بشػػػػكؿ مػػػػرضو كقيػػػػمت 
المػػػكظفيف إلػػػ  نظػػػاـ دكريػػػات فا ػػػؿ فػػػي المةافظػػػى  مػػػ  ةيػػػاتيـ ككػػػاف ىنػػػاؾ  رضػػػا  ػػػف أداء 

تػػي كاجيتيػػا ككانػػت  مػػ  اطػػ ع  مػػ  الفضػػاىيى خػػ ؿ الةػػرب  ك ةمػػت امشػػكاالت كالعابػػات ال
  .تفاصيؿ العمؿ أثناء الةرب كقامت بعمميات تمكيو مخفاء أجيزة البث كةركى المكظفيف

مثػؿ  الميػتكل المطمػكب في الةرب كىي أقػؿ مػف جيدا   إدارتياكىناؾ أمكر لـ تيتطً الفضاىيى   
نكلكجيػػػػػا الةديثػػػػػى فػػػػػي أنػػػػػكاع التكايػػػػػتخداـ تػػػػػكفير أكثػػػػػر مػػػػػف كيػػػػػيمى لممكاصػػػػػ ت بشػػػػػكؿ يػػػػػريً ك 

 ايػػتخداـاالتصػػاالت بشػػكؿ جيػػد ك بتػػكفير البػػرامف التيػػجيميى خػػ ؿ الةػػرب بصػػكرة جيػػدة كفعالػػى ك 
التغمب  م  ك لـ تيتطً أماكف مركزيى تمكنيا مف متابعى كافى مناطؽ قطاع غزة بصكرة منايبى 

اف تنفيػػػذ مشػػػكمى تايػػػيـ الاطػػػاع إلػػػ  ثػػػ ث منػػػاطؽ )رفػػػ ة الكيػػػط ة غػػػزة(  بصػػػكرة صػػػةيةى ككػػػ
دكف تكاصػػػؿ بػػػيف إدارة الفضػػػاىيى كالمػػػكظفيف ال كأفالخطػػػط المعػػػدة ميػػػباان يعترييػػػا بعػػػض الػػػناص 

 لةؿ امشكاليات.  المطمكب

 ال رضيإل الص ريإل:
 كىي درجى الةياد ةيب ماياس ليكرت الميتخدـ. ّاختبار أف متكيط درجى امجابى يياكم    

 .ّياكم الفرضيى البديمى: متكيط درجى امجابى ال ي
)ةيػػب نتػػاىف برنػػامف  α=  َٓ.َأكبػػر مػػف ميػػتكل الداللػػى  sig  (p-value )إذا كانػػت   

(spss)  فإنػػو ال يمكػػف رفػػض الفرضػػيى الصػػفريى كيكػػكف فػػي ىػػذه الةالػػى متكيػػط  راء أفػػراد العينػػى
ة     ّةػػكؿ الظػػاىرة مكضػػً الدرايػػى ال يختمػػؼ جكىريػػا  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى( كىػػي 

فيتـ رفض الفرضيى الصفريى كقبكؿ   α=  َٓ.َأقؿ مف ميتكل  sig (p-value )إذا كانت أما
الفرضػػيى البديمػػى الااىمػػى بػػأف متكيػػط  راء أفػػراد العينػػى يختمػػؼ جكىريػػا  ػػف درجػػى الةيػػاد كفػػي ىػػذه 
الةالى يمكػف تةديػد مػا إذا كػاف متكيػط امجابػى يزيػد أك يػناص بصػكرة جكىريػى  ػف درجػى الةيػاد 
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ف المتكيػػط الةيػػابي لإلجابػػى يزيػػد  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى( بصػػكرة معنكيػػى       كذلػػؾ أ
 )جكىريى( كالعكس صةي .

أمػػا لدرايػػى الع قػػى بػػيف الفرضػػيات فاػػد تػػـ ايػػتخداـ داللػػى معامػػؿ ارتبػػاط يػػيبرماف كفػػي ىػػذه    
 الةالى ييتـ اختبار الفرضيى امةصاىيى 

 اخ بار ال رضيإل ا كلى: 
0.05  كجد فركؽ ذات داللو إحصائيإل بػيف إجابػات المبحػكثيف  نػد م ػ كل داللػإل ال      "

ما مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك فػي فضػائيإل ا قصػى فػي إدارة اممكانػات البشػريإل كالماديػإل 
، المؤىػؿ مف كجيإل نظر العامميف فػي القنػاة "  عػزل إلػى العكامػؿ الديمكغرافيػإل )الجػنس، العمػر

 العممي،  نكات الخبرة(
ال  كجد فركؽ ذات داللإل إحصائيإل حكؿ ما مدل نجاح إدارة ام ػ ـ المقػاـك فػي فضػائيإل  أكال:

ا قصػػى فػػي إدارة اممكانػػات البشػػريإل كالماديػػإل مػػف كجيػػإل نظػػر العػػامميف فػػي القنػػاة   عػػزل إلػػى 
 .الجنس

 (00جدكؿ )
 ح ب الجنس –ن ائج ال رضيإل ا كلى

 ال رضيإل
قيمإل 

 االخ بار

القيمإل 
االح ماليإل 

(Sig). 
مػػػػدل نجػػػػاح إدارة ام ػػػػ ـ الماػػػػاـك فػػػػي فضػػػػاىيى احقصػػػػ  فػػػػي إدارة اممكانػػػػات 

 البشريى كالماديى مف كجيى نظر العامميف في الاناة
7.000 

 
0.086 

 
0.05* الفرؽ بيف المتكيطات داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى     . 
 

( .Sigك ني"  بيف أف القيمإل االح ماليإل ) –"ماف ( أنو بايتخداـ اختبار ِِجدكؿ )يكض  
0.05كانت أكبر مف ميتكل الداللى  لم رضيإل"   كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللى

ي إدارة مدل نجاح إدارة ام  ـ المااـك في فضاىيى احقص  ف إةصاىيى بيف إجابات أفراد العينى ةكؿ
الجنس كأف الجنييف متفايف  م  أف إدارة الفضاىيى  تعزل إل اممكانات البشريى كالماديى 

 ايتطا ت إدارة المكارد البشريى كالماديى. 
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مػا مػدل نجػاح إدارة ام ػ ـ المقػاـك فػي فضػائيإل ال  كجػد فػركؽ ذات داللػإل إحصػائيإل حػكؿ  ثانيا:
  عزل إلى العمر. الماديإل مف كجيإل نظر العامميف في القناةا قصى في إدارة اممكانات البشريإل ك 

 ( 08جدكؿ )
 العمر -ن ائج ال رضيإل ا كلى 

 المجاؿ
قيمإل 
 االخ بار

درجات 
 الحريإل

القيمإل 
االح ماليإل 

(Sig). 
مػػػػدل نجػػػػاح إدارة ام ػػػػ ـ الماػػػػاـك فػػػػي فضػػػػاىيى احقصػػػػ  فػػػػي إدارة 

 ميف في الاناةاممكانات البشريى كالماديى مف كجيى نظر العام
0.665 2 0.717 

   
( .Sigكاالس" تبيف أف الايمى االةتماليى ) -( يتض  أنو بايتخداـ كركيكاؿِّيكض  جدكؿ )

0.05( كانت أكبر مف ميتكل الداللى .Sigلمجاؿ الدرايى تبيف أف الايمى االةتماليى)   كمف
ايتجابى ةكؿ تأثير ميتكل  إدارة الفضاىيى  م   ثـ فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللى إةصاىيى في

 .تعزل إل  العمر خ ؿ الةرب  تكفير اممكانات البشريى كالماديى

أف إدارة الفضاىيى   م كيعزك الباةث ذلؾ أف أفراد العينى متفايف بجميً أ مارىـ المتفاكتى    
المكظفيف بمختمؼ أ مارىـ تدير اممكانات البشريى كالماديى خ ؿ الةرب فجميً  ايتطا ت أف 

 .كانكا متكاجديف في الميداف كتةت النيرات كشاىدكا كيؼ كانت إدارة الاناة تعمؿ في الميداف
 ةماابمى( .ََُِ)زقكتة

مػػا مػػدل نجػػاح إدارة ام ػػ ـ المقػػاـك فػػي فضػػائيإل ثالثػػا:ال  كجػػد فػػركؽ ذات داللػػإل إحصػػائيإل حػػكؿ 
 عػزل إلػى المؤىػؿ  يػإل مػف كجيػإل نظػر العػامميف فػي القنػاةا قصى فػي إدارة اممكانػات البشػريإل كالماد

 العممي.
 (01جدكؿ )

 ح ب المؤىؿ العممي -ن ائج ال رضيإل ا كلى 

 المجاؿ
قيمإل 

 االخ بار
درجات 
 الحريإل

القيمإل 
االح ماليإل 

(Sig). 
مدل نجاح إدارة ام  ـ المااـك في فضػاىيى احقصػ  فػي إدارة اممكانػات 

 0.900 2 0.211 كجيى نظر العامميف في الاناةالبشريى كالماديى مف 
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 ( .Sigكاالس" تبيف أف الايمى االةتماليى ) -( يتض  أنو بايتخداـ كركيكاؿِْيكض  جدكؿ ) 
0.05( كانت أكبر مف ميتكل الداللى .Sigلمجاالت الدرايى تبيف أف الايمى االةتماليى )  

ات داللى إةصاىيى في ايتجابى ةكؿ تعزل إل  المؤىؿ العممي كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ ذ
ةيث أف جميً العامميف بمختمؼ مؤى تيـ العمميى متفاكف  م  أف الفضاىيى ايتطا ت أف تدير  

 اممكانات البشريى كالماديى خ ؿ الةرب.

فػي فضػائيإل مػا مػدل نجػاح إدارة ام ػ ـ المقػاـك رابعا:  ال  كجد فركؽ ذات داللإل إحصػائيإل حػكؿ 
  عزل إلى الخبرة. ا قصى في إدارة اممكانات البشريإل كالماديإل مف كجيإل نظر العامميف في القناة

 ح ب الخبرة -(: ن ائج ال رضيإل ا كلى 01جدكؿ )

 ال رضيإل
قيمإل 

 االخ بار
درجات 
 الحريإل

القيمإل 
االح ماليإل 

(Sig). 
ي إدارة اممكانػات مدل نجاح إدارة ام  ـ المااـك في فضػاىيى احقصػ  فػ

 0.524 1 0.407 البشريى كالماديى مف كجيى نظر العامميف في الاناة

 
 ( .Sigكاالس" تبيف أف الايمى االةتماليى ) -( أنو بايتخداـ كركيكاؿِٓيكض  جدكؿ )   

0.05لمجاالت الدرايى كانت أكبر مف ميتكل الداللى   ات كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ ذ
 داللى إةصاىيى في ايتجابى ةكؿ  تعزل إل  الخبرة.   

 :المجاؿ الثالث حميؿ ك   ير 
تػػـ ايػػتخداـ االختبػػارات غيػػر المعمميػػى ) اختبػػار امشػػارة ة مػػاف ػ كتنػػية كاختبػػار كركيػػكاؿ ػ    

ما مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك فػي فضػائيإل ا قصػى مػف  حقيػؽ الصػمكد كاالس( لمعرفى " 
كالشػارع العربػي كال ربػي  0913ات لدل أىالي قطػاع غػزة كالنصػرة كال  ييػد فػي الػداخؿ اؿكالثب

" كىػذه االختبػارات كالض ط  مػى المج مػع الصػييكني خػ ؿ الحػرب مػف كجيػإل نظػر ام  ميػيف
منايػػػبى فػػػي ةالػػػى كجػػػكد بيانػػػات ترتيبيػػػىة ةيػػػث أف مايػػػاس ليكػػػرت الميػػػتخدـ فػػػي الدرايػػػى يعتبػػػر 

يػػؿ ىػػذا المجػػاؿ ك ذلػػؾ بايػػتخداـ اختبػػار امشػػارة لمعرفػػى مػػا إذا كػػاف متكيػػط امةصػػاىيى كتػػـ تةم
أـ تختمػؼ  نيػا) أكبػر  ّدرجى االيػتجابى قػد كصػؿ إلػ  درجػى الةيػاد ) الدرجػى المتكيػطى( كىػي 

أك أقؿ مف الدرجى المتكيطى( كذلؾ تـ ايتخداـ معامؿ يػبيرماف لمعرفػى مػا إذا كػاف ىنػاؾ   قػى 
كقػػد  بػػر ي معرفػػى نجػػاح قنػػاة احقصػػ  فػػي تةايػػؽ أىدافػػو خػػ ؿ الةػػربة ذات داللػػى إةصػػاىيى فػػ

 الباحث  ف إدارة ام  ـ المقاكـ في فضائيإل ا قصى بإدارة الصكرة.
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 بام  مييف أكالن: الكصؼ امحصائي لعينإل الدرا إل كفؽ الخصائص كال مات الشخصيإل
 لشخصيى:كفيما يمي  رض لعينى الدرايى كفؽ الخصاىص كاليمات ا     

  كزيع أفراد العينإل ح ب الجنس:  -
% إنػػاث كتعتبػػر 14.5%  ذكػػكر كأف مػػا نيػػبتو 85.5( يتبػػيف أف مػػا نيػػبتو ِٔمػػف الجػػدكؿ )   

ىػػػذه نيػػػبى طبيعيػػػى إذا مػػػا قكرنػػػت بعػػػدد العػػػامميف مػػػف الػػػذككر كامنػػػاث فػػػي المؤييػػػات الةككميػػػى 
ً مةػػػػافظ كيعتبػػػػر أف مينػػػػى كمؤييػػػػات المجتمػػػػً المػػػػدني كذلػػػػؾ حف المجتمػػػػً الفميػػػػطيني مجتمػػػػ

ام  ـ يترتب  مييا الكثير مف المخاطر كخاصػى فػي ظػؿ كجػكد كضػً طػارئ فػي فميػطيف مثػؿ 
 االةت ؿة كلديو أيضا خشيى مف أف تمارس الفتاة ليذه المينى لما فييا مف اخت ط كمتا ب. 

 

 (01جدكؿ)
  كزيع أفراد العينإل ح ب الجنس

 الن بإل المئكيإل% العدد الجنس
 85.5 65 رذك

 14.5 11 أنث 
 022.2 11 المجمكع   

 *ىناؾ شخص لـ يجب  م  ىذا اليؤاؿ

  كزيع أفراد العينإل ح ب العمر: -
كأف  َّ -ِٓ% مف مفردات العينى بمغت أ مارىـ مفٖ.َٔ( أف ما نيبتو ِٕبيف الجدكؿ )
% ة ٓ.ُّبنيبى فما أكبر َّ% كأف الفىى العمريى ٕ.ِٓبنيبى  ِٓأقؿ مف  -َِالفىى العمريى 

كىذا  يدؿ  م  أف معظـ الذم يعممكف في المجاؿ ام  مي ىـ صغار اليف نظران لتطكر 
ام  ـ كالطفرة التكنكلكجيى الةاصمى كأف ام  ـ في فميطيف كفي العالـ يتجو  لصغار اليف 

 نظرا لةاجتو لمةركى الداىمى كالمتابعى المتكاصمى كالجاذبيى.
 (01جدكؿ )

 د العينإل ح ب العمر كزيع أفرا
 الن بإل المئكيإل% العدد العمر

 25.7 19 أقؿ مف 20-25
25-30 45 60.8 
 13.5 10  َّأكبر مف

 100.0 ْٕ المجمكع     
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 أشخاص لـ يجيبكا  م  ىذا اليؤاؿ ّىناؾ *                         

  كزيع أفراد العينإل ح ب  نكات الخبرة: -
%                 ْ.ِٖيػػػػنكات بنيػػػػبى   ْ -ُ ػػػػدد الػػػػذيف لػػػػدييـ خبػػػػره مػػػػف   ( أفِٖيتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدكؿ)   

% ْ.ُٓيػػنكات بنيػػبى  َُ -ٕ%ة كأف مػػف  لديػػو خبػػرة  أكبػػر مػػفّ.َِبنيػػبى   ٕ-ٓكأف مػػف 
كىذه نيبى مرتفعى مما يدلؿ  م  أف العامميف في المجاؿ ام  مي يعممكف منذ فترة كبيػرة  كلعػؿ 

ةػػػػداث كالمتغيػػػػرات التػػػػي تكجػػػػب  مػػػػ  ام  ميػػػػيف أف يككنػػػػكا ذلػػػػؾ أف فميػػػػطيف أرض تمػػػػكج باح
 متكاجديف.

 (03جدكؿ)
  كزيع أفراد العينإل ح ب  نكات الخبرة

 

 الن بإل المئكيإل% العدد  دد ال نكات
- ْ  ُ 21 28.4 
ٓ-ٕ  15 20.3 
َُ-ٕأكبر مف  38 51.4 

 100.0 74 المجمكع

  م  ىذا اليؤاؿ أشخاص لـ يجيبكا ّىناؾ *                       

  كزيع أفراد العينإل ح ب المؤىؿ العممي: -

إف مينػػػى ام ػػػ ـ ال تشػػػترط أف تكػػػكف قػػػد تخرجػػػت مػػػف الجامعػػػات لتكػػػكف ناجةػػػا لكػػػف النتػػػاىف    
( فاػػد جػػاءت احرقػػاـ تبػػيف أف مػػف مفػػردات العينػػى مػػا نيػػبتو ِٗتكضػػ  غيػػر ذلػػؾ كمػػا فػػي جػػدكؿ)

%  كأف مػػػف ٖ.ُٖدرجػػى البكػػػالكريكس نيػػبتيـ  %  يةممػػكف درجػػى الػػػدبمـك كأف مػػف يةممػػػكفُ.ٗ
%كىذا  ّ.ُ% ك أف مف يةممكف درجى الدكتكراه  نيبتيـ ٖ.ٕيةممكف درجى الماجيتير  نيبتيـ 

يدؿ  م  أف معظـ العامميف في المجاؿ ام  مي مػف الفىػى المتعممػى كىػذا يعطػي داللػى  مػ  أف 
دبمـك كىػذا يػدؿ  مػ  أنيػـ قػادريف كمػؤىميف نيبى كبيرة مف مفردات العينى لدييا مؤىؿ أ م  مف الػ

 لإلجابى  م  االيتبانى. 
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 (09جدكؿ) 

  كزيع أفراد العينإل ح ب المؤىؿ العممي
 

 الن بإل المئكيإل% العدد المؤىؿ العممي
  ٖ.ُٖ  ّٔ بكالكريػكس
 ُ.ٗ ٕ الدبمػـك

 ٖ.ٕ ٔ ماجيتيػػر
 ّ.ُ ُ دكتػػكراه
 022.2 11 المجمكع

ض  أف العامميف في المجاؿ ام  مي أغمبيـ مف الرجاؿ نظرا لخطكرة المينػى كأف كبشكؿ  اـ يت
أ مارىـ صغيرة كتتنايب مً مصا ب العمؿ كمً ةداثى يف العػامميف فػي المجػاؿ ام  مػي إال 
أف ينيف الخبرة كبيرة. كأٌف ىناؾ نيبىن كبيرة مف مفردات العينى لدييا تةصيؿ  ممي كىذا يتنايب 

 .لشعب الفميطينية كبالتالي فإف مجتمً الداريى قادر  م  التعامؿ مً فارات البةثمً ثاافى ا

    ير المجاؿ ال ر ي ا كؿ: -0

" ما مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك في   عزيز الصمكد كالثبػات لػدل أىػالي قطػاع غػزة خػ ؿ 
 الحرب" 

ح  إدارة ام ػ ـ الماػاـك فػي تـ تةميؿ كتفيػير ىػذا المجػاؿ  مػف خػ ؿ فاػرات مجػاؿ مػدل نجػا   
ذا مػػا  تعزيػػز ميػػتكل  الصػػمكد كالثبػػات  لػػدل أىػػالي قطػػاع غػػزة بايػػتخداـ  المتكيػػط الةيػػابي  كا 

أـ تختمػؼ  ّكاف متكيط درجى االيتجابى قد كصػؿ إلػ  درجػى الةيػاد ) الدرجػى المتكيػطى( كىػي 
رماف لمعرفػى مػا إذا كػاف  نيا) أكبر أك أقؿ مف الدرجػى المتكيػطى( كػذلؾ تػـ ايػتخداـ معامػؿ يػبي

 ىناؾ   قى ذات داللى إةصاىيى ةكؿ تعزيز ميتكل الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة .

 ( 82جدكؿ) 
ما مدل نجاح إدارة  ( لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ال ر ي ا كؿ "sigالم ك ط الح ابي كقيمإل االح ماؿ)

 " "لي قطاع غزة خ ؿ الحرب عزيز الصمكد كالثبات لدل أىامقاكـ في ام  ـ ال
 

 ال قػػػػرة ـ
الم ك ط 
 الح ابي

الم ك ط 
الح ابي 
 الن بي

القيمإل 
 (sigاالح ماليإل)

0.  
 ػػززت إدارة الصػػكرة الصػػمكد خػػ ؿ أيػػاـ الةػػرب  مػػ  

 قطاع غزة.
4.2 83.7 *0.000 
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0.  
 ممت إدارة الصكرة  مػ  تةفيػز الماػاكميف فػي الميػداف 

 في قطاع غزة.
3.9 77.3 *0.000 

8.  
ترل  أف إدارة الصكرة أشا ت التكافؿ في المجتمػً فػي 

 قطاع غزة.
4.0 80.3 *0.000 

1.  
تعتاػػد أف إدارة الصػػكرة أيػػيمت فػػي رفػػً معنكيػػات أىػػؿ 

 0.000* 77.7 3.9 قطاع غزة.

1.  
يا دت إدارة الصكرة  مميى التكجيو كامرشاد لدل أىػؿ 
غػػػػزة فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػً المكاقػػػػؼ )االبتعػػػػاد  ػػػػف أمكػػػػاف 

 الاصؼ(.
3.6 72.6 *0.000 

1.  
تعتاػػد أف بعػػض الصػػكر الثابتػػى يػػاىمت بإيجابيػػى  مػػ  
صػػػػػػػػػػمكد أىػػػػػػػػػػؿ قطػػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػػزة )تاػػػػػػػػػػديـ الميػػػػػػػػػػا دات 

 لممتضرريف(.
3.8 75.3 *0.000 

1.  
تعتاد أف بعض احناشيد أيػيمت فػي بػث ركح الصػمكد 

 لدل أىؿ قطاع غزة  )صكر إط ؽ الصكاريخ(.
3.7 74.5 *0.000 

3.  
باشػرة أيػيمت بإيجابيػى  مػ  تعتاد أف بعض البرامف الم

صػػػػػمكد أىػػػػػؿ قطػػػػػاع غػػػػػزة )كممػػػػػات الاػػػػػادة كأصػػػػػةاب 
 الارار(.

3.8 76.8 *0.000 

9.  
تعتاد أف بعػض الفكاصػؿ أيػيمت بصػكرة إيجابيػى  مػ  
صػػػػمكد أىػػػػؿ قطػػػػاع غػػػػزة )المػػػػرأة التػػػػي تجمػػػػس بجانػػػػب 

 بيتيا(. 
4.0 79.2 *0.000 

02.  
تعتاػػػػد أف بعػػػػض المشػػػػاىد مثػػػػؿ صػػػػكر االيتشػػػػياديات 

 رة إيجابيى في تعزيز الصمكد.أييمت بصك 
3.6 ِٕ.ّ *0.000   

*2.222 76.8% 3.8 المجمػػكع  
  0.05المتكيط الةيابي داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى . 
 

 ( يمكف ا  خ ص ما يمي:82مف جدكؿ)

قطػػاع  " ػػززت إدارة الصػػكرة الصػػمكد خػػ ؿ أيػػاـ الحػػرب  مػػى( ُالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ) -
 (Sig)%ة كأف الايمػى االةتماليػى 83.7كأف المتكيط الةيػابي النيػبي ييػاكم  4.2يياكم  غزة"

ك ميػو يمكػف  α=  َٓ.َلذلؾ تعتبر ىذه الفارة دالى إةصػاىيان  نػد ميػتكل داللػى  َََ.َتياكم 
نػػي  ( كىػذا يعّالاػكؿ أف متكيػط درجػػى االيػتجابى لمفاػرة زاد  ػػف درجػى الةيػاد )الدرجػػى المتكيػطى 
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أف مفػػردات العينػػى كافاػػكا بدرجػػى كبيػػرة  مػػ  أف إدارة الصػػكرة  ػػززت الصػػمكد خػػ ؿ أيػػاـ الةػػرب 
  م  قطاع غزة. 

كيعػػزك الباةػػث ارتفػػاع الػػكزف النيػػبي إلػػ  ةجػػـ تػػأثير إدارة الصػػكرة فػػي فضػػاىيى احقصػػ   مػػ     
ةيػى خاصػى فػي الفتػرة  الشارع الفميطيني في قطاع غزة حنيا تعتبر الانػاة الكةيػدة التػي تبػث صػكرة

المياىيى في الةرب ةيث مف الصعكبى خػركج الصػةفييف بعػد الياديػى كقيػاـ الفضػاىيى ببػث صػكر 
الماػػاكميف فػػي الميػػداف كرفػػً اليمػػى لممػػكاطنيف كالماػػاكميف معػػا ك قيػػاـ ببػػث احخبػػار مػػف قطػػاع غػػزة 

 كأنيا كانت تناؿ احخبار أكالن بأكؿ.

" ع قد أف بعض المشاىد مثؿ صكر اال  شياديات أ يمت ( َُالمتكيط الةيابي لمفارة رقـ )  -
كالمتكيػػط الةيػػابي   3.6ييػػاكم  بصػػكرة إيجابيػػإل فػػي  عزيػػز الصػػمكد لػػدل أىػػالي قطػػاع غػػزة"

( لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفاػرة دالػى ََ.َتيػاكم ) sig%ة كأف الايمى االةتماليػى ّ.ِٕالنيبي يياكم 
مكف الاكؿ أف متكيط درجى االيتجابى ليػذه الفاػرة ك ميو ي α=  َٓ.َإةصاىيان  ند ميتكل دالى 

( كىػػذا يعنػػي أنػػو ىنػػاؾ مكافاػػى مػػف مفػػردات ّقػػد زاد  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى كىػػي 
العينى  م  أف بعض المشاىد مثػؿ صػكر االيتشػياديات كالماػاكميف أيػيمت بصػكرة إيجابيػى فػي 

 تعزيز الصمكد لدل أىالي قطاع غزة خ ؿ الةرب. 

كيعػػػزك الباةػػػث ىػػػذه النتيجػػػى  إلػػػ  أف ىنػػػاؾ مػػػف يعتبػػػركف أف ىػػػذه المشػػػاىد تزيػػػد مػػػف  زيمػػػى    
النيػػػػاء كأف المػػػػرأة تأخػػػػذ دكرىػػػػا فػػػػي المااكمػػػػى كأيضػػػػا يعتبػػػػر تةفيػػػػزا لمرجػػػػاؿ ككنيػػػػا جبمػػػػت  مػػػػ  

قد يرل البعض أف مثؿ ىذه الصكر قد تككف ذريعى أةيانان ل ةت ؿ اليتيداؼ النياء ك الضعؼة 
تكػػكف ذريعػػى بػػأف يكػػكف الشػػعب الفميػػطيني بأكممػػو مييىػػان لممااكمػػى كأنػػو يمكػػف  ػػرض كاحطفػػاؿ ك 

الثبات لممرأة الفميطينيى بطرؽ أخػرل كلػيس  ػف طريػؽ المبػاس العيػكرم كيتمثػؿ ذلػؾ فػي الثبػات 
فػػي البيػػت كالثبػػات  مػػ  أرضػػيا تكػػكف ىػػذه صػػكرة أكثػػر تػػأثيران  مػػ  الصػػمكد كالثبػػات ك أف جميػػً 

مف صكر االيتشياديات ك ثبات المرأة في بيتيا المدمر كدكرىػا فػي البيػت كميػا مفردات المااكمى 
 تعزز الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة. 

"  ثير إدارة الصػكرة  مػى كبشكؿ  اـ يمكف الاكؿ بأف المتكيط الةيابي لجميً فارات المجاؿ  -
تكيػط الةيػابي النيػبي أم أف الم3.8 ييػاكم  م  كل الصمكد كالثبػات لػدل أىػالي قطػاع غػزة"

لػػػذلؾ تعتبػػػر إدارة الصػػػكرة دالػػػى  α=ََ.َ( تيػػػاكم Sig% كأف الايمػػػى االةتماليػػػى )76.8ييػػػاكم 
( ّمما يدلؿ  م  أف ىناؾ ايتجابى فكؽ درجى المتكيط ) α= َٓ.َإةصاىيان  ند ميتكل داللى 

عزيػز الصػمكد درجى الةياد ةيػث أف إدارة الصػكرة ايػتطا ت التػأثير  مػ  أىػالي قطػاع غػزة فػي ت
كالثبػػات كمػػف  خػػ ؿ النتػػاىف يتضػػ  أف إدارة الصػػكرة ايػػتطا ت أف تعمػػؿ  مػػ  تةفيػػز الماػػاكميف 
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في الميداف كأشا ت التكافؿ في المجتمً  كأييمت في رفً معنكيات أىالي الاطاع ك ممػت  مػ  
ببػث إرشاد كتك يى احىػالي باالبتعػاد  ػف أمػاكف الاصػؼ كأيػيمت فػي بػث ركح الصػمكد كالثبػات 

احناشػػيد التػػي يكػػكف فييػػا إطػػ ؽ الصػػكاريخ  كايػػتطا ت البػػرامف المباشػػرة مثػػؿ كممػػات الاػػادة مػػف 
تعزيز الصمكد لدل احىالي كايتطا ت ببث بعض الفكاصؿ مثؿ احطفػاؿ الػذيف يرشػاكف الجػيش 
بالةجػػػارة فػػػي تعزيػػػز الصػػػمكد كالثبػػػات  كأيػػػيمت ببثيػػػا صػػػكر االيتشػػػياديات خػػػ ؿ الةػػػرب فػػػي 

مف الصمكد كالثباتة كنظران حف المجتمً الفميطيني يتابً البرامف كاحخبػار أكال بػأكؿ فيمػا  التأثير
التػػػي  (0223البرنيػػػإل )يتعمػػػؽ بالاضػػػايا الييايػػػيى التػػػي تيمػػػو كىػػػذه النتيجػػػى تكافاػػػت مػػػً درايػػػى 

أكضػػةت أف المجتمػػً الفميػػطيني يتػػابً احخبػػار كالبػػرامف الييايػػيى أكثػػر مػػف غيرىػػا كأف احخبػػار 
التػػي أفػػادت أف احخبػػار (  0221الع يبػػي )لمةميػػى التػػي تبػػث ذات مصػػداقيى كبيػػرة تبعػػا لدرايػػى ا

التمفزيكنيػػػى المكجيػػػى لممجتمػػػً المةمػػػي تكػػػكف فػػػي الغالػػػب أكثػػػر مصػػػداقيى مػػػف احخبػػػار المكجيػػػى 
التػي أشػارت الػ  أف قنػاة الجزيػرة لػػدييا ( 0222الييئػػإل) لممجتمػً الخػارجي كىػذا مخػالؼ لداريػى 

( 0222كدار ػػػػػػػػػإل ال قيػػػػػػػػػو)ة أكبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف قنػػػػػػػػػاة فميػػػػػػػػػطيف فػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػاىدة احخبػػػػػػػػػار مشػػػػػػػػػاىد
التػػي أكضػةا فييػػا أىميػػى الػػدكر الييايػي لمتمفزيػػكف كأشػػارتا إلػػ  أىميػػى  (0221كدار إل)ال ػػنا ي)

 احخبار اليياييى بالنيبى لمجميكر .

 : حميؿ ك   ير المجاؿ ال ر ي الثاني:-0
فضائيإل ا قصى مف  حقيؽ كالنصرة كال  ييد في "ما مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاكـ في 

 " خ ؿ الحرب 0913الداخؿ اؿ
تػػـ تةميػػؿ كتفيػػير ىػػذا المجػػاؿ  مػػف خػػ ؿ فاػػرات مجػػاؿ مػػدل نجػػاح  إدارة ام ػػ ـ الماػػاـك فػػي 

ذا مػا كػاف متكيػط  ُْٖٗتةايؽ النصرة كالتأييد في الػداخؿ اؿ بايػتخداـ  المتكيػط الةيػابي  كا 
أـ تختمػؼ  نيػا) أكبػر  ّؿ إل  درجى الةياد ) الدرجػى المتكيػطى( كىػي درجى االيتجابى قد كص

أك أقؿ مف الدرجى المتكيطى( كذلؾ تـ ايتخداـ معامؿ يبيرماف لمعرفى ما إذا كاف ىناؾ   قى 
 ُْٖٗذات داللى إةصاىيى ةكؿ  م  ميتكل النصرة كالتأييػد فػي الشػارع العربػي فػي الػداخؿ اؿ

 ب.حىالي قطاع غزة خ ؿ الةر 
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 ( 80جدكؿ ) 
( لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ال ر ي الثاني " مدل نجػاح إدارة sigالم ك ط الح ابي كقيمإل االح ماؿ)

ام ػػ ـ المقػػاـك فػػي فضػػائيإل ا قصػػى مػػف  حقيػػؽ كالنصػػرة كال  ييػػد كالضػػ ط  مػػى دكلػػإل االحػػ  ؿ فػػي 
 "0913أراضي اؿ

 ال قػػػػرة الرقػـ
الم ك ط 
 الح ابي

الم ك ط 
الح ابي 
 الن بي

Sig 

0.  
تعتاػػػػد أف إدارة الصػػػػكرة زادت مػػػػف النصػػػػرة كالتأييػػػػد حىػػػػالي 

 قطاع غزة.
4.3 86.2 *0.000 

0.  
تػػرل أف إدارة الصػػكرة شػػجعت  مػػ  التةػػرؾ الريػػمي لكقػػؼ 

 الةرب لدل الشارع العربي في الداخؿ.
4.0 79.7 *0.000 

8.  
ككيػيمى ضػػغط  مػػ  دكلػى الكيػػاف  بػػر  ممػت إدارة الصػػكرة 

الميػػػيرات كام تصػػػامات لػػػدل الشػػػارع العربػػػي فػػػي الػػػداخؿ 
 لكقؼ الةرب.

3.8 76.8 *0.000 

 0.000* 82.8 4.1  ززت إدارة الصكرة مف الد ـ المالي كالعيني.  .1

1.  
أييمت إدارة الصكرة في  رض الصكرة الةايايػى ل ةػت ؿ 

العربػػػػػي فػػػػػي  الصػػػػػييكني بكةشػػػػػيتو كيػػػػػمعتو لػػػػػدل الشػػػػػارع
 الداخؿ.

4.5 90.8 *0.000 

1.  
إدارة الصػػػػػكرة ةثػػػػػت جميػػػػػً شػػػػػراى  المجتمػػػػػً العربػػػػػي فػػػػػي 

 الداخؿ لماياـ بأدكارىا.
3.6 71.4 *0.001 

 0.000* 81.2% 4.1 المجمػػكع
0.05* المتكيط الةيابي داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى     . 

 يمي: (يمكف ا  خ ص ما 80مف جدكؿ ) 
"أ ػػػيمت إدارة الصػػػكرة فػػػي  ػػػرض الصػػػكرة الحقيقيػػػإل ( ٓالمتكيػػػط الةيػػػابي لمفاػػػرة  رقػػػـ ) -

كالمتكيػط الةيػابي  4.5" ييػاكم ُْٖٗأراضػي اؿل ح  ؿ الصييكني بكحشي و ك مع و لدل 
 الذلؾ تعتبر ىذه الفارة دالى إةصاىي  α= َََ.َ( Sig% كأف الايمى االةتماليى )90.8النيبي 

ك ميو يمكف الاكؿ بأف متكيط درجى االيتجابى لمفارة زاد  ف درجػى  α= َٓ.َداللى   ند ميتكل
( بفارؽ كبيػر كىػذا يعنػي  أف مفػردات العينػى كافاػكا بدرجػى كبيػرة  مػ  ّالةياد )الدرجى المتكيطى 

أف إدارة الصػػكرة أثػػرت فػػي  ػػرض الصػػكرة الةايايػػى ل ةػػت ؿ الصػػييكني ككةشػػيتو لػػدل الشػػارع 
 . ْٖالداخؿ اؿالعربي في 
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كيعػػزك الباةػػث ىػػذه النتيجػػى أف الفضػػاىيى خػػ ؿ الةػػرب ايػػتطا ت فضػػ  مماريػػات االةػػت ؿ    
مف قتؿ كتعذيب كتػدمير لمبنػ  التةتيػى لاطػاع غػزة  كأ طػت الفضػاىيى  الصػكرة الةيػى لمػا يةػدث 

خؿ الػذم مف الاصؼ بالفيفكر كقتؿ احطفاؿ كأزالت الغشاكة  ف كثير مف الشارع العربي في الػدا
كػػػاف يعتاػػػد بنجػػػاح المفاكضػػػات كأف الكيػػػاف الصػػػييكني يبةػػػث  ػػػف اليػػػ ـ كىػػػذا مخػػػالؼ لػػػد اة 

 التطبيً مً الكياف الصييكني.
إدارة الصكرة حثت جميع شرائح المج مع العربػي فػي أراضػي "( ٔالمتكيط الةيابي لمفارة  رقػـ) -

 َُٓ.َأف الايمى االةتماليى % ك ْ.ُٕكالمتكيط الةيابي   ٔ.ّيياكم  "لمقياـ بدكره 0913اؿ
 =α  َلػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفاػػرة دالػػى إةصػػاىيان  نػػد ميػػتكل دالػػى.َٓ =α  ك ميػػو يمكػػف الاػػكؿ أف

( بارتفػػاع بيػػيط ّمتكيػػط درجػػى االيػػتجابى ليػػذه الفاػػرة زاد  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى 
كط بػػػو لكػػػف دكف الميػػػتكل كىػػػذا يعنػػػي أف الشػػػارع العربػػػي فػػػي الػػػداخؿ الفميػػػطيني قػػػاـ بػػػدكره المنػػػ

 المطمكب.

في أف الشارع العربي في الداخؿ قاـ بجيكد كبيرة مػف فعاليػات ضػد  كيعزك الباةث ىذه النتيجى    
الةرب مف كا تصامات مييرات كتاديـ المعكنات حىالي قطاع غزة  إال أف المجتمً العربػي فػي 

الصػػييكني كالمجتمػػً الصػػييكني  الػػداخؿ المةتػػؿ  كػػاف مايػػدا مػػف التةػػرؾ خشػػيى بطػػش االةػػت ؿ
الذم كاف معبىا تعبىى  دكانيى ضد الشعب الفميطيني بشكؿ  اـ ك م  الاطاع بشكؿ خاص كأف 

 الشارع العربي في الداخؿ يعاني مف  نصريى في التعامؿ ال تتي  لو ةريى التعبير كالةركى.

" ػ ثير إدارة الصػكرة الثػاني كبشكؿ  اـ يمكف الاكؿ بأف المتكيط الةيابي لجميً فارات المجاؿ  -
أم  ُ.ْييػاكم  "0913 مى حجـ النصرة كال  ييد كالصكرة  مػى دكلػإل االحػ  ؿ فػي أراضػي اؿ

(                      Sig% كأف الايمػػػػػػػػػػػػػػػػػى االةتماليػػػػػػػػػػػػػػػػػى )ِ.ُٖأف المتكيػػػػػػػػػػػػػػػػػط الةيػػػػػػػػػػػػػػػػػابي النيػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ييػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم 
الصػكرة دالػى إةصػاىيى  نػػد لػذلؾ تعتبػر إدارة الصػػكرة فػي التػأثير  مػ  التأييػػد ك  α= ََ.َتيػاكم 

كىناؾ  كامؿ أثرت  م  زيادة ةجـ النصرة كالتأييد كالضغط  مػ  دكلػى  α= َٓ.َميتكل داللى 
ةيػػث يتضػػ  أف إدارة الصػػكرة شػػجعت  مػػ  التةػػرؾ الريػػمي لكقػػؼ  ْٖاالةػػت ؿ فػػي أراضػػي الػػػ 

الشػػيخ راىػػد الةػػرب كككيػػيمى ضػػغط  مػػ  دكلػػى الكيػػاف  بػػر الميػػيرات كاال تصػػاـ مثػػؿ مػػا قػػاـ بػػو 
صػػػػ ح مػػػػف ميػػػػيرة  مػػػػ  معبػػػػر بيػػػػت ةػػػػانكف كمعػػػػو احىػػػػالي مػػػػف الفميػػػػطينييف المكجػػػػكديف فػػػػي  

كأييمت في  رض الصكرة الةايايى  ْٖ ززت مف الد ـ المالي كالعيني كالمعنكم اؿ ْٖأراضي
ل ةت ؿ الصييكني كأثرت  م  يمعتو كشجعت شػراى  المجتمػً العربػي فػي الػداخؿ لمايػاـ بػدكره 

أف إدارة الصػػكرة ايػػتطا ت أف تػػؤثر فػػي ةجػػـ النصػػرة كالتأييػػد كالضػػغط  مػػ   يمكػػف الاػػكؿ كبػػذلؾ
كأف الشػػارع العربػػي فػػي الػػداخؿ بػػدا يتػػابً ام ػػ ـ الفميػػطيني  ْٖدكلػػى االةػػت ؿ فػػي أراضػػي اؿ

بشػػػكمو الصػػػةي  مػػػً أف الاصػػػد ىػػػك تغييػػػب الػػػك ي لػػػدل الفميػػػطينييف ككػػػاف يتػػػابً احخبػػػار  بػػػر 
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أتي مػػف الاطػػاع أكال بػػأكؿ احمػػر الػػذم أصػػب  يػػدؿ  مػػ  إدراؾو بػػاحمكر الييايػػيى الفضػػاىيى التػػي تػػ
أف زيادة التعػرض لممػكاد امخباريػى  التي أفادت( 0931درا إل ككرزني ) أكثر كىذا مكافؽ لدرايى

كدار ػػػػإل المذا ػػػػى كالمرىيػػػػى تيػػػػيـ بشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي زيػػػػادة المعرفػػػػى كامدراؾ بػػػػاحمكر الييايػػػػيى 
التػػػي أفػػػادت أف ىنػػػاؾ ا تمػػػاد أيايػػػي  مػػػ   (0999ر ػػػإل ميشػػػؿ كجي ػػػر)كدا (0993ال ػػػيد)

التمفزيكف لممعرفى اليياييى كأف ىناؾ أىميى لمتمفزيكف كالفضاىيات كقت الةرب لمتعريؼ بما يجرم 
التػػي أكضػػ  فييػػا أىميػػى الانػػكات الفضػػاىيى فػػي  (0991مي شػػؿ) مػػ  أرض الميػػداف كفاػػا لداريػػى 

 تغطيى احزمات كالةركب.

 ميؿ ك   ير المجاؿ ال ر ي الثالث: ح -8
"ما مػدل نجػاح إدارة ام ػ ـ المقػاـك فػي فضػائيإل ا قصػى مػف  حقيػؽ النصػرة كال  ييػد كالػد ـ 

 " المادم كالمعنكم لدل الشارع العربي

تػػـ تةميػػؿ كتفيػػير ىػػذا المجػػاؿ  مػػف خػػ ؿ فاػػرات مجػػاؿ مػػدل نجػػاح  إدارة ام ػػ ـ الماػػاـك فػػي 
ذا ما كاف متكيط درجى  تةايؽ النصرة كالتأييد في الشارع العربي بايتخداـ  المتكيط الةيابي  كا 

أـ تختمػؼ  نيػا) أكبػر أك أقػؿ  ّااليتجابى قد كصؿ إل  درجى الةياد ) الدرجى المتكيػطى( كىػي 
مػػف الدرجػػى المتكيػػطى( كػػذلؾ تػػـ ايػػتخداـ معامػػؿ يػػبيرماف لمعرفػػى مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ   قػػى ذات 

 تكل النصرة كالتأييد في الشارع العربي حىالي قطاع غزة خ ؿ الةرب.داللى إةصاىيى ةكؿ مي
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 ( 80جدكؿ)                                              

مدل نجاح إدارة  ث "لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ال ر ي الثال sig)الم ك ط الح ابي كالقيمإل االح ماليإل)
ام  ـ المقاكـ في فضائيإل ا قصى مف  حقيؽ النصرة كال  ييد كالد ـ المادم كالمعنكم لدل الشارع 

 العربي 
 

 ال قػػػػرة الرقػـ
الم ك ط 
 الح ابي

الم ك ط 
الح ابي 
 الن بي

Sig 

0.  
تعتاػػػػد أف إدارة الصػػػػكرة زادت مػػػػف النصػػػػرة كالتأييػػػػد فػػػػي 

 0.000* 85.2 4.3 الشارع العربي.

0.  
تػػػػرل أف إدارة الصػػػػكرة شػػػػػجعت  مػػػػ  التةػػػػرؾ الريػػػػػمي 

 لكقؼ الةرب.
3.6 71.8 *0.000 

8.  
 ممػػت إدارة الصػػكرة ككيػػيمى ضػػغط  مػػ  الةكػػاـ لمتػػأثير 
 مػػ  دكلػػى الكيػػاف  بػػر الميػػيرات كاال تصػػامات لكقػػؼ 

 الةرب.
3.5 69.0 *0.000 

1.  
تعتاد أف ايتخداـ شخصيات مؤثرة  ربيػان إيػ ميا يةػرؾ 

كر العربػػي لنصػػرة الاضػػيى )كجػػدم غنػػيـة يكيػػػؼ الجميػػ
 الارضاكم(.

4.0 79.5 *0.000 

1.  
تعتاد أف مخاطبى كؿ دكلى بالنداء لمنصرة يزيد مػف ةجػـ 

 المشاىديف ليذا البمد.
3.7 74.2 *0.000 

 0.000* 75.9% 3.8 المجمػػكع
0.05* المتكيط الةيابي داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى     . 

 (يمكف ا  خ ص ما يمي:80مف جدكؿ )

" ع قػػد أف إدارة الصػػكرة زادت مػػف النصػػرة كال  ييػػد فػػي الشػػارع ( ُالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ) -
%ة كأف الايمػػػى االةتماليػػػى 85.2أم أف المتكيػػػط الةيػػػابي النيػػػبي ييػػػاكم  4.3ييػػػاكم  العربػػػي"
(Sig)  َةصػػػػاىيان  نػػػػد ميػػػػتكل داللػػػػى لػػػػذلؾ تعتبػػػػر ىػػػػذه الفاػػػػرة دالػػػػى إ َََ.َتيػػػاكم.َٓ  =α      

( ّك ميو يمكف الاكؿ بأف متكيط درجى االيتجابى لمفارة زاد  ف درجى الةياد )الدرجى المتكيطى  
كىػػذا يعنػػي مكافاػػى بدرجػػى أكبػػر مػػف المتكيػػط مػػف أفػػراد العينػػىة  مػػ  أف إدارة الصػػكرة زادت مػػف 

 النصرة كالتأييد في الشارع العربي.
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% إلػػػػ  ةجػػػػـ تػػػػأثير إدارة الصػػػػكرة كام ػػػػ ـ  مػػػػ  85.2اةػػػػث ارتفػػػػاع الػػػػكزف النيػػػػبي كيعػػػػزك الب -
المشػػػاىديف فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػى كأف الشػػػارع العربػػػي تةػػػرؾ ضػػػد الةػػػرب  مػػػ  غػػػزة بعػػػد أف شػػػاىد 
المجػػازر كالاصػػػؼ كالتػػػدمير التػػػي ماريػػػتيا  لػػػى الةػػػرب الصػػػييكنيى كأف الانػػػاة كانػػػت تبػػػث ريػػػاىؿ 

كتاريخيػػػا كتعػػػرض احناشػػػيد كالصػػػكر التػػػي تػػػد ك لمكةػػػدة بػػػيف العػػػرب لمػػػدكؿ العربيػػػى كػػػؿ بايػػػميا 
كلنصػػػرة الشػػػعب الفميػػػطيني ك ػػػرض لمشخصػػػيات العربيػػػى المػػػؤثرة ممػػػا يرفػػػً المعنكيػػػات لمشػػػعكب 

( كت ىا الكثير  ََِٖ/ُِ/ِٕالعربيىة  كأكؿ مظاىرة كانت في احردف في اليكـ احكؿ لمةرب )
كالجزاىػػر كمصػػر كاليػػكداف  كغيرىػػا مػػف احقطػػار كأف مػػف اال تصػػامات مثممػػا ةػػدث فػػي يػػكريا 

الشػػػارع العربػػػػي بػػػػدأ ييػػػػتـ بالاضػػػػايا الخارجيػػػػى التػػػي تيػػػػـ احمػػػػى اميػػػػ ميى ك مػػػػ  رأيػػػػيا الاضػػػػيى 
(  التػي تكصػمت إلػ  كجػكد اتفػاؽ بػيف أطػر ََُِالفميطينيى كىذا مكافؽ  لدرايى ص ح الديف )
يى الفميػػطينيىة جنػػكب لبنػػافة الةػػرب الركيػػيى فػػي المعالجػػى امخباريػػى لماضػػايا الخارجيػػى: ) الاضػػ

الشيشاف( في كياىؿ ام  ـ كلدل الجميكرة ككما أثبتت الدرايى كجػكد تػأثير ذم داللػو: لكيػاىؿ 
 ام  ـ في تشكيؿ اتجاىات نةك الاضايا الخارجيى مةؿ البةث كالدرايى.

ض ط  مى الحكاـ لم  ثير  مى دكلػإل  " ممت إدارة الصكرة كك يمإل (ّالمتكيط الةيابي لمفارة  رقـ ) -
أم أف المتكيػػط الةيػػابي النيػػبي   3.5ييػػاكم  الكيػػاف  بػػر الم ػػيرات كاال  صػػامات لكقػػؼ الحػػرب"

( لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفاػرة دالػى α=  َُٓ.َتيػاكم ) sig%ة كأف الايمػى االةتماليػى 69.0يياكم  
تكيط درجى االيتجابى ليػذه الفاػرة ك ميو يمكف الاكؿ أف م α=  َٓ.َإةصاىيان  ند ميتكل دالى 

( بارتفػػاع بيػػيط كقميػػؿ كىػػذا يعنػػي أنػػو ىنػػاؾ ّقػػد زاد  ػػف درجػػى الةيػػاد )الدرجػػى المتكيػػطى كىػػي 
مكافاى مف مفردات العينى أف إدارة الصكرة ايتخدمت ككييمى ضغط  م  الةككمات لمتػأثير  مػ  

 لتأثير كاف مةدكدا نك ا ما.دكلى الكياف  بر المييرات كاال تصاـ لكقؼ الةرب كلكف ىذا ا

ككػػػاف لمتةػػػرؾ الريػػػمي تػػػأثيره الفا ػػػؿ خػػػ ؿ الةػػػرب التػػػي كػػػاف منيػػػا قمػػػى قطػػػر الطارىػػػى كقمػػػى   
الككيت االقتصاديى  ككاف ىناؾ د ـ مصدار الارارات الجريىى مثؿ قرار مكريتانيا بيػةب اليػفير 

ر قطػػر فػػي قطػػً الع قػػات مػػً المكريتػػاني مػػف دكلػػى الكيػػاف كطػػرد اليػػفير اميػػراىيمي كال ننيػػ  دك 
الكيػػػػاف كلكػػػػف كػػػػاف مكقػػػػؼ بعػػػػض الةككمػػػػات العربيػػػػى متكاطىػػػػا مػػػػً االةػػػػت ؿ بيػػػػبب االتفاقيػػػػات  
كمصػػػالةو مػػػً دكاة الكيػػػاف  كالف بعػػػض احنظمػػػى العربيػػػى تمنػػػً التظػػػاىر فػػػي ب دىػػػا كال تيػػػم   

اليػػػػعكديى بةريػػػػى التعبيػػػػر كاف الػػػػبعض فػػػػي الشػػػػارع العربػػػػي مشػػػػغكؿ فػػػػي اح يػػػػاد الكطنيػػػػى مثػػػػؿ 
كمباريات الدكرم مثؿ مصر كالبعض مشغكؿ في ىمكمػو احمػر الػذم أ طػ  غطػاء لمةكػاـ بعػدـ 
التةػػرؾ لكقػػؼ الةػػرب  مػػ  غػػزة كىػػذا أ طػػ  بػػدكره انطبا ػػا لػػدل الشػػارع الفميػػطيني أف الةكػػاـ 
العػػػرب كػػػانكا متػػػكاطىيف فػػػي الةػػػرب  مػػػ  غػػػزة كأف اىتمامػػػات الشػػػارع العربػػػي ال ترقػػػ  لمميػػػتكل 

ب ةيػػث يتػػابً المشػػاىد العربػػي الانػػكات الترفيييػػى أكثػػر مػػف الانػػكات احخػػرل كىػػذا مكافػػؽ المطمػػك 
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اةتمػػت المرتبػػى احكلػػ  كػػأكثر   MBCالتػػي أظيػػرت النتػػاىف أف قنػػاة   (0221لدرا ػػإل الع يبػػي )
 الانكات التي يشاىد نشرات احخبار فييا أفراد  ينى الدرايىة تمتيا قناة العربيى ثـ قناة دبيةكدرايػى

ف مركػػػز تمفزيػػػكف الشػػػرؽ احكيػػػط بانكاتػػػو ) العربيػػػىة  (0221درا ػػػإل العنػػػزم ) التػػػي أكضػػػةت كا 
MBC1 ة(MBC2 جاءت في المراكز احكل . تمييػا قنػاة الجزيػرة يػبكرتـ ك(MBC1)  كاليػعكديى

الرياضػػيىة كالمجػػدة كركتانػػا يػػينماة كركتانػػا خميجيػػىة كركتانػػا مكيػػيا ة كالانػػاة اليػػعكديى احكلػػ ة 
كأف الشػػػارع العربػػػي ييػػػتـ بالمشػػػاكؿ الداخميػػػى دكف الاضػػػايا الخارجيػػػى لألمػػػى كىػػػذا  ةلترتيػػػب مػػػ  ا

التػػي كشػػفت  ػػف درجػػى متكيػػطى فػػي ميػػتكل المعرفػػى الييايػػيى  (0221ال ػػنا ي )مكافػػؽ لدرايػػى 
لػػدل أفػػراد الدرايػػى فػػي بعػػدم المعرفػػى الييايػػيى المةميػػى كالدكليػػىة بينمػػا جػػاءت المعرفػػى الييايػػيى 

 دكف درجى المتكيط. العربيى

" ػ ثير إدارة الصػكرة  مػى كبشكؿ  اـ يمكف الاكؿ بأف المتكيػط الةيػابي لجميػً فاػرات المجػاؿ  -
أم أف المتكيػط 3.8 ييػاكم  حجـ ال  ييد كالنصرة كالد ـ المادم كالمعنكم لدل الشارع العربي"

لػػػذلؾ تعتبػػػر  α= ََ.َ( تيػػػاكم Sig% كأف الايمػػػى االةتماليػػى )ٗ.ٕٓالةيػػابي النيػػػبي ييػػػاكم 
ممػا يػدلؿ  مػ  أف ىنػاؾ ايػتجابى فػكؽ  α= َٓ.َإدارة الصكرة دالى إةصػاىيان  نػد ميػتكل داللػى 

( درجػػى الةيػػاد  مػػ  أف تػػأثير إدارة الصػػكرة  مػػ  ةجػػـ التأييػػد كالنصػػرة كالػػد ـ ّدرجػػى المتكيػػط )
  تشػػػجيً  مػػػ متكيػػػطبشػػػكؿ   ممػػػتالمػػػادم كالمعنػػػكم لػػػدل الشػػػارع العربػػػية ك أف إدارة الصػػػكرة 

التةػػرؾ الريػػػمي ك ممػػػت ككيػػيمى ضػػػغط  مػػػ  الةكػػاـ لمتػػػأثير  مػػػ  دكلػػى الكيػػػاف  بػػػر الميػػػيرات 
يػػ ميا يةػػرؾ الجميػػكر العربػػي  كا  كاال تصػػاـ لكقػػؼ الةػػرب كأف ايػػتخداـ شخصػػيات مػػؤثرة  ربيػػا ن
لنصػرة الاضػيى )كجػػدم غنػيـة يكيػؼ الارضػػاكم( كأف مخاطبػى كػػؿ دكلػى بالنػداء لمنصػػرة يزيػد مػػف 

لمشػػػاىديف ليػػػذا البمػػػدة ك ميػػػو فػػػأف تػػػأثير إدارة الصػػػكرة  مػػػ  ةجػػػـ التأييػػػد كالنصػػػرة كالػػػد ـ ةجػػػـ ا
 . α= ََ.َ( تياكمSigالمادم كالمعنكم لدل الشارع العربي تعتبر دالى إةصاىيى )

 
  حميؿ ك   ير المجاؿ ال ر ي الرابع -1

صػػرة كال  ييػػد كالػػد ـ النمػػا مػػدل نجػػاح إدارة ام ػػ ـ المقػػاـك فػػي فضػػائيإل ا قصػػى مػػف  حقيػػؽ 
 المادم ك  يير صكرة االح  ؿ لدل الشارع ال ربي" 

تػػـ تةميػػؿ كتفيػػير ىػػذا المجػػاؿ  مػػف خػػ ؿ فاػػرات مجػػاؿ مػػدل نجػػاح  إدارة ام ػػ ـ الماػػاـك فػػي 
ذا ما كاف متكيط درجى  تةايؽ النصرة كالتأييد في الشارع العربي بايتخداـ  المتكيط الةيابي  كا 

أـ تختمػؼ  نيػا) أكبػر أك أقػؿ  ّإل  درجى الةياد ) الدرجى المتكيػطى( كىػي االيتجابى قد كصؿ 
مػػف الدرجػػى المتكيػػطى( كػػذلؾ تػػـ ايػػتخداـ معامػػؿ يػػبيرماف لمعرفػػى مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ   قػػى ذات 
 داللى إةصاىيى ةكؿ ميتكل النصرة كالتأييد في الشارع الغربي حىالي قطاع غزة خ ؿ الةرب.
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 (88جدكؿ)                                             

ما مدل نجاح إدارة  لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ال ر ي الرابع "" sig)الم ك ط الح ابي كالقيمإل االح ماليإل)
ح  ؿ ام  ـ المقاكـ في فضائيإل ا قصى مف  حقيؽ كالنصرة ال  ييد كالد ـ المادم ك  يير صكرة اال

 لدل الشارع ال ربي"
 

 ال قػػػػرة الرقػـ
الم ك ط 
 الح ابي

الم ك ط 
الح ابي 
 الن بي

Sig 

0.  
تعتاػد أف إدارة الصػكرة زادت مػف النصػرة كالتأييػد 

 في الشارع الغربي.
3.7 73.8 *0.000 

0.  
تػػػػرل أف إدارة الصػػػػكرة شػػػػجعت الشػػػػارع الغربػػػػي 

 0.000* 70.3 3.5  م  التةرؾ الريمي لكقؼ الةرب.

8.  
 ممػت إدارة الصػكرة ككيػيمى ضػغط لػدل الشػارع 
الغربػػػػػػي  مػػػػػػ  دكلػػػػػػى الكيػػػػػػاف  بػػػػػػر الميػػػػػػيرات 

 كام تصامات.
3.7 74.9 *0.000 

 0.000* 72.3 3.6  ززت إدارة الصكرة مف الد ـ المادم كالعيني.  .1

1.  
تػػػػرل أف الصػػػػكرة غيػػػػرت مػػػػف الصػػػػكرة الرايػػػػخى 

 لدل الشارع الغربي بأف الفميطيني إرىابي.
3.6 72.7 *0.000 

1.  
نجةػػػػػػػػت إدارة الصػػػػػػػػكرة فػػػػػػػػي  ػػػػػػػػرض كةشػػػػػػػػيى 

 االةت ؿ لدل الشارع الغربي.
4.0 80.3 *0.000 

1.  
تعتاد أف ةرب غػزة ايػتطا ت أف تغيػر الصػكرة 
اليػػػػػيىى  ػػػػػف الشػػػػػعب الفميػػػػػطيني لػػػػػدل الشػػػػػارع 

 الغربي.
3.9 77.6 *0.000 

 2.222 74.5% 3.7 المجمػػكع
0.05كل داللى * المتكيط الةيابي داؿ إةصاىيان  ند ميت    . 
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 ( يمكف ا  خ ص ما يمي:88مف جدكؿ)
"نجحت إدارة الصكرة في  رض كحشيإل االح  ؿ لدل الشػارع ( ٔالمتكيط الةيابي لمفارة رقـ)-

 (Sig)%ة كأف الايمػى االةتماليػى 80.3ك المتكيط الةيابي النيبي ييػاكم  4.0يياكم  ال ربي"
ك ميػو  α=  َٓ.َذلؾ تعتبػر ىػذه الفاػرة دالػى إةصػاىيان  نػد ميػتكل داللػى لػ  α= َََ.َتياكم 

يمكػػػػػف الاػػػػػكؿ بػػػػػأف متكيػػػػػط درجػػػػػى االيػػػػػتجابى لمفاػػػػػرة زاد  ػػػػػف درجػػػػػى الةيػػػػػاد            )الدرجػػػػػى 
( كىػػػذا يعنػػػي مكافاػػػى بدرجػػػى أكبػػػر مػػػف المتكيػػػط مػػػف مفػػػردات العينػػػىة نجةػػػت إدارة ّالمتكيػػػطى 

 لدل الشارع الغربي.  الصكرة في  رض كةشيى االةت ؿ 

%  إلػػػ  ةجػػػـ تػػػأثير إدارة الصػػػكرة  مػػػ  الشػػػارع ّ.َٖكيعػػػزك الباةػػػث ارتفػػػاع الػػػكزف النيػػػبي    
الغربػػي كػػكف قنػػاة احقصػػ  تبػػث مػػف قطػػاع غػػزة  كتعتبػػر المعبػػر  ػػف ليػػاف ةػػاؿ المكجػػكديف فػػي 

ةاػػػكؽ داخمػػػو  ككػػػاف لمفضػػػاىيى بػػػث مباشػػػر  مػػػ  االنترنػػػت  كتعػػػرض الفضػػػاىيى لماػػػانكف الػػػدكلي ك 
امنياف ك رض صكر احطفاؿ كالنياء كتكثيؼ الفكاصػؿ بالمغػى االنجميزيػى كأف فضػاىيى احقصػ  

 كانت تمد الكثير مف الانكات كالككاالت بالصكرة التي كاف يمتاطيا مصكرىا في الميداف.  
( "  ػػرل أف إدارة الصػػكرة شػػجعت الشػػارع ال ربػػي  مػػى ال حػػرؾ ِالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة  )  -

%ة  قيمػػى ّ.َٕأم أف المتكيػػط الةيػػابي النيػػبي ييػػاكم  3.5ييػػاكم   ػػمي لكقػػؼ الحػػرب"الر 
( لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفاػػرة α=  َُٓ.َ( تيػػاكم )(sigاالختبػػار امشػػارة   كأف الايمػػى االةتماليػػى 

ك ميػو يمكػف الاػكؿ أف متكيػط درجػى االيػتجابى ليػذه  α=  َٓ.َدالى إةصاىيان  ند ميتكل دالى 
( كىػذا يعنػي أنػو ىنػاؾ مكافاػى   مػ  أٌف ّاد  ف درجى الةياد )الدرجى المتكيػطى كىػي الفارة قد ز 

إدارة الصكرة شجعت الشارع الغربي  م  التةرؾ الريػمي لكقػؼ الةػرب احمػر الػذم أدل لضػغط 
يكمػػان  رغػػـ أنيػػا لػػـ تةاػػػؽ  ِِبعػػض الػػدكؿ الغربيػػى  مػػ  الكيػػاف الصػػييكني لكقػػػؼ الةػػرب بعػػد 

 احىداؼ المعمنى. 

كيعزك الباةث ىذه النتيجى إل  رؤيى البعض أنو كاف ىنػاؾ تكاطػأ مػف الػدكؿ الغربيػى مػً الكيػاف   -
الصييكني في الةرب احخيرة  م  قطاع غزة  كذلؾ حف الكياف ايتطاع  بر دبمكمايياتو ك بػر 
" المكبي الصييكني التأثير  م  الرأم الغربي الريمي كأف الةرب قامػت لمػدفاع  ػف أمػف "إيػراىيؿ

ضػػد صػػكاريخ المااكمػػى  كىنػػاؾ  امػػؿ  خػػر ىػػك الصػػمت العربػػي المطبػػؽ احمػػر الػػذم أيػػيـ فػػي 
اليككت  م  المجازر التي قاـ بيا الكياف الصييكني فاد شاىد العالـ المييرات التي خرجت فػي 

ألػؼ متضػامف  َِٓمعظـ أنةاء العالـ مثػؿ الميػيرة الشػييرة فػي لنػدف التػي شػارؾ فييػا أكثػر مػف
 ى الفميطينيى. مً الاضي
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"   ثير إدارة الصػكرة  مػى كبشكؿ  اـ يمكف الاكؿ بأف المتكيط الةيابي لجميً فارات المجاؿ   -
 ييػػاكم  حجػػـ ال  ييػػد كالنصػػرة كالػػد ـ المػػادم ك  ييػػر صػػكرة االحػػ  ؿ لػػدل الشػػارع ال ربػػي"

ى قيمػػػػػػى اختيػػػػػػار امشػػػػػػارة  كأف الايمػػػػػػ 74.5%أم أف المتكيػػػػػػط الةيػػػػػػابي النيػػػػػػبي ييػػػػػػاكم 3.7
لػػذلؾ تعتبػػر إدارة الصػػكرة دالػػى إةصػػاىيان  نػػد ميػػتكل داللػػى   α=ََ.َ( تيػػاكم Sigاالةتماليػػى )

َ.َٓ =α ( درجػى الةيػاد لػو  مػػ  أف ّممػا يػدلؿ  مػ  أف ىنػػاؾ ايػتجابى فػكؽ درجػى المتكيػػط )
إدارة الصػػكرة أثػػرت  مػػ  ةجػػـ التأييػػد كالنصػػرة كالػػد ـ المػػادم لماضػػيى الفميػػطينيى كتغييػػر صػػكرة 

فػي بػث الصػكر لمعػالـ  ياف الصييكني لدل الشارع الغربي كاف لفضاىيى احقصػ  الػدكر الكبيػرالك
الغربي ةيث كانت الفضاىيى تكزع الصكر التي يػتـ تصػكيرىا مػف قبػؿ الفضػاىيى  مػ  الفضػاىيات 
العربيى كالدكليى كككاالت احنباء مثؿ ركيتر كالجزيػرة كالعربيػى كقامػت الفضػاىيى بعمػؿ لاػاءات مػً 
الشخصيات احكربيى كالعربيى مف أكركبا ككف الكثير مف الدكؿ احكربيى كاف يشػاىد الفضػاىيى فػي 
أكركبػػػا  مػػػ  الامػػػر الصػػػنا ي ىػػػكت بيػػػردة كبػػػدأ الشػػػارع الغربػػػي بػػػدا يغيػػػر النظػػػرة تجػػػاه الكيػػػاف 

 الصييكني كالعرب  م  ةد يكاء.

فػػػي العػػػالـ الغربػػػي كأف أم  فالكيػػػاف كػػػاف يتخػػػذ المةرقػػػى ذريعػػػى لمػػػا تعػػػرض لػػػو الييػػػكد مػػػف     
شخصػػيى أك ىيىػػى تػػتكمـ  ػػف الكيػػاف الصػػييكني تعػػٌد معاديػػى لميػػاميى كذلػػؾ لمتػػأثير الكبيػػر الػػذم 
تماريو المجمك ػات الضػاغطى كالمػكبي الصػييكني  مػ  الػرأم الغربػي الػذم بػدا يمػؿ ىػذه الركايػى 

ل كةشيى المةتؿ الذم لـ بعد أف اطمً  م  ةجـ المجازر كالاصؼ كاالغتياؿ لممنازؿ المنى كرأ
ينفي منو المتضامنكف احجانب كلـ تكف أكليػـ راشػيؿ كػكرم  نػدما دايػتيا جرافػى صػييكنيى ك مػ  
الجانب الخر بدأت صكرة الفميطيني امرىابي تتغير إل  أنو صاةب احرض كالدار أيضا ىناؾ 

كخاصػػػى الفضػػػاىيات بمػػػا  إدراؾ كتفيػػػـ فػػػي الشػػػكارع الغربيػػػى بعػػػد انتشػػػار كيػػػاىؿ ام ػػػ ـ العالميػػػى
التػي تكصػمت  (0931درا ػإل كركزنػي)ارتكبو العدك مف جراىـ كمجازر بةؽ الفميطينييف ةيػب 

إلػػ  أف ىنػػاؾ   قػػى طرديػػى بػػيف امدراؾ الييايػػي ككيػػاىؿ ام ػػ ـ كدرايػػى كػػكرزني كأف العػػالـ 
و  بػػر كيػػاىؿ الغربػػي بػػدأ يػػدرؾ أف الةككمػػات تمػػارس  ميػػو تضػػمي ن كبيػػران كأصػػبةت المعرفػػى لديػػ

( 0991( كدار ػإل كمنػر)0991) ىػالبرفام  ـ أكثر مف البيانات الرىاييى كىذا مكافؽ لدرايػى 
التي تكصمت  إل  أف مجتمً العينى يعتمد بشكؿ أيايي  م  كياىؿ ام  ـ فػي إدراكػو كتفيمػو 

فػػي  التػػي أكضػػ  فييػػا أف الزيػػادة (0220كدار ػػإل جمػػيس)لألمػػكر الييايػػيى لميػػمطى الييايػػيى. 
التعػرض لكيػػاىؿ ام ػػ ـ تزيػػد مػف الدافعيػػى الييايػػيى كمػػف خػ ؿ النتػػاىف يتضػػ  أف إدارة الصػػكرة 

شػػجعت الشػػارع الغربػػي  كايػػتطا ت أف تعمػػؿ  مػػ   زيػػادة النصػػرة كالتأييػػد فػػي الشػػارع الغربػػية 
 م  التةرؾ الريمي لكقؼ الةربة ك مػؿ ككيػيمى ضػغط لػدل الشػارع الغربػي  مػ  دكلػى الكيػاف 

المييرات كام تصاماتة ك ززت مف الد ـ المادم كالعينية ك غيػرت مػف الصػكرة الرايػخى  بر 
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لػػػدل الشػػػارع الغربػػػي بػػػأف الفميػػػطيني إرىػػػابية كايػػػتطا ت أف تغيػػػر الصػػػكرة اليػػػيىى  ػػػف الشػػػعب 
% كبػػذلؾ يمكػػػف الاػػػكؿ أف  إدارة الصػػػكرة  74.546الفميػػطيني لػػػدل الشػػػارع الغربػػي بػػػكزف نيػػػبي 

م  ةجـ التأييد كالنصرة كالد ـ المادم كتغيير صكرة االةت ؿ لدل الشػارع ايتطا ت أف تؤثر  
 . α=  َٓ.َالغربي  ند دالى إةصاىيى 

  حميؿ ك   ير المجاؿ ال ر ي الخامس -1
مػػا مػػدل نجػػاح إدارة ام ػػ ـ المقػػاـك فػػي فضػػائيإل ا قصػػى مػػف  حقيػػؽ الضػػ ط الػػذم يمار ػػو 

تػػـ تةميػػؿ كتفيػػير ىػػذا المجػػاؿ  مػػف " ؼ الحػػربالمج مػػع الصػػييكني  مػػى حككم ػػو مػػف أجػػؿ كقػػ
خػػػ ؿ فاػػػرات مجػػػاؿ مػػػدل نجػػػاح  إدارة ام ػػػ ـ الماػػػاـك فػػػي تةايػػػؽ النصػػػرة كالتأييػػػد فػػػي الشػػػارع 
ذا مػا كػاف متكيػػط درجػى االيػتجابى قػػد كصػؿ إلػ  درجػػى  العربػي بايػتخداـ  المتكيػط الةيػػابي  كا 

ر أك أقػػؿ مػف الدرجػػى المتكيػػطى( كػػذلؾ أـ تختمػؼ  نيػػا) أكبػػ ّالةيػاد ) الدرجػػى المتكيػػطى( كىػػي 
تػػـ ايػػتخداـ معامػػؿ يػػبيرماف لمعرفػػى مػػا إذا كػػػاف ىنػػاؾ   قػػى ذات داللػػى إةصػػاىيى ةػػكؿ ةجػػػـ 

 الضغط الذم يمعبو المجتمً الصييكني لكقؼ الةرب.
 (81جدكؿ) 

اح إدارة مدل نج( لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ال ر ي الخامس" sigالم ك ط الح ابي كالقيمإل االح ماليإل)
ام  ـ المقاكـ في فضائيإل ا قصى مف  حقيؽ الض ط الذم يمار و المج مع الصييكني  مى 

 " حككم و مف أجؿ كقؼ الحرب
 

 ال قػػػػرة الرقػـ
 الم ك ط

 الح ابي 

 الم ك ط 
 الح ابي

 الن بي 
Sig 

0.  
 ػػػػػػػػػػززت إدارة الصػػػػػػػػػػكرة ايتشػػػػػػػػػػعار المجتمػػػػػػػػػػً 

 .الصييكني مدل الخطكرة التي تكاجو أبناءىـ
3.5 71.0 *0.000 

0.  
ةثػػػػت إدارة الصػػػػكرة المجتمػػػػً الصػػػػييكني  مػػػػ  

 الضغط  م  ةككمتو لكقؼ الةرب.
2.9 58.9 0.318 

8.  
شػػػككت إدارة الصػػػكرة فػػػي قػػػدرة جػػػيش االةػػػت ؿ 

  م  تةايؽ أىدافو لدل المجتمً الصييكني.
3.5 69.7 *0.000 

1.  
أظيػػػػرت إدارة الصػػػػكرة الجنػػػػدم اميػػػػراىيمي بػػػػأف 

 ةاؽ.مصيره المكت الم
3.2 63.6 0.0991 

1.  
أشػػػػعرت إدارة الصػػػػػكرة المجتمػػػػً الصػػػػػييكني أف 
 0.000* 78.4 3.9جػػيش االةػػت ؿ ييػػتيدؼ المػػدنييف كالفميػػطينييف 
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 كليس فاط المااكميف.

1.  
أيػػػػػػيمت إدارة الصػػػػػػكرة فػػػػػػي بػػػػػػث ركح اليزيمػػػػػػى 

 كالخكؼ لدل الجندم الصييكني.
3.4 67.0 *0.004 

1.  
االةػػػػت ؿ تيػػػػيـ إدارة الصػػػػكرة فػػػػي  ػػػػدـ إقػػػػداـ 

 الصييكني  م  ةرب الميتابؿ.
2.7 54.1 *0.011 

3.  
تعتاػػػد أف الصػػػكرة المكجيػػػى بالمغػػػى العبريػػػى تػػػؤثر 

 يمبان  م  المجتمً الصييكني.
3.7 73.2 *0.000 

 0.000* 66.9% 3.3 المجمػػكع
  0.05المتكيط الةيابي داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى . 
    

 ( يمكف ا  خ ص ما يمي:18مف جدكؿ ) 

"أكضػػحت إدارة الصػػكرة المج مػػع الصػػييكني أف جػػيش ( ٓأف المتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ) -
ك المتكيػػػط  3.9ييػػػاكم  االحػػػ  ؿ ي ػػػ يدؼ المػػػدنييف كال م ػػػطينييف كلػػػيس فقػػػط المقػػػاكميف"

تبػر ىػذه لػذلؾ تع َََ.َتيػاكم  (Sig)%ة كأف الايمى االةتماليى 78.4الةيابي النيبي يياكم 
ك ميػػػػو يمكػػػػف الاػػػػكؿ بػػػػأف متكيػػػػط درجػػػػى  α=  َٓ.َالفاػػػػرة دالػػػػى إةصػػػػاىيان  نػػػػد ميػػػػتكل داللػػػػى 

( كىذا يعني  أف مفردات العينى كافاػكا ّااليتجابى لمفارة زاد  ف درجى الةياد )الدرجى المتكيطى  
 بدرجى كبيرة  م  أف إدارة الصكرة  ززت الصمكد خ ؿ أياـ الةرب  م  قطاع غزة.

يعزك الباةث ارتفاع الكزف النيبي إل  ةجـ تأثير إدارة الصكرة  م  المجتمً الصييكني بعد ك    
أف شاىد أف الصكرة التي تأتي مف داخؿ الاطػاع مػف دمػار لممنػازؿ كالميػاجد كالميتشػفيات كبعػد 

 أف شاىد دماء احطفاؿ كالنياء كأش ىيـ.

لمكجيإل بالم إل العبريػإل  ػؤثر  ػمبان  مػى المج مػع  ع قد أف الصكرة ا"( ٖالمتكيط الةيابي لمفارة رقـ) -
 sig%ة كأف الايمػى االةتماليػى   73.2كالمتكيػط الةيػابي النيػبي ييػاكم3.7 ييػاكم  "الصػييكني
ك ميػػو يمكػػف  α=  َٓ.َ( لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفاػػرة دالػػى إةصػػاىيان  نػػد ميػػتكل دالػػى 00َ.تيػػاكم )

( ّد قؿ  ف درجى الةياد )الدرجى المتكيػطى كىػي الاكؿ أف متكيط درجى االيتجابى ليذه الفارة ق
كىػػذا يعنػػي أنػػو ىنػػاؾ مكافاػػى  مػػ  أف الصػػكرة المكجيػػى بالمغػػى العبريػػى تػػؤثر يػػمبان  مػػ  المجتمػػً 

 الصييكني دالى إةصاىيى.

كيعػػزك الباةػػث  ىػػذه النتيجػػى إلػػ  ةجػػـ التػػأثير الكبيػػر لإل ػػ ـ الفميػػطيني الػػذم بػػث بالمغػػى     
عرؼ أف ام  ـ الفميطيني متابً مف قبؿ النخب الفكريى في الكياف الصػييكني العبريى فالجميً ي

يكما بيكـ كلعؿ الفكاصؿ التي كانت تبثيا فضاىيى احقص  قبؿ كخ ؿ الةرب بالمغى العبريى كاف 
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ليػػػا احثػػػر الكبيػػػر  مػػػ  الاػػػرار الصػػػييكني المتػػػابً لإل ػػػ ـ الفميػػػطيني  امػػػى كفضػػػاىيى احقصػػػ  
 ـ الصػػييكني ياػػكـ بػػالتعميؽ  مػػ  المػػكاد التػػي تبػػث  مػػ   قنػػاة احقصػػ  كفاػػا خاصػػى ككػػاف ام ػػ

 لماابمى )أبك مةيف(. 

حثػػت إدارة الصػػكرة المج مػػع الصػػييكني  مػػى الضػػ ط  مػػى  "( ِالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ) -
% كأف الايمػى  ٗ.ٖٓك المتكيػط الةيػابي النيػبي ييػاكم    ٗ.ِييػاكم  حككم و لكقػؼ الحػرب"

( لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفاػػرة غيػػر دالػػى إةصػػاىيان  نػػد ميػػتكل دالػػى 0.318تيػػاكم ) sigاليػػى االةتم
َ.َٓ  =α  ك ميػػو يمكػػف الاػػكؿ أف متكيػػط درجػػى االيػػتجابى ليػػذه الفاػػرة قػػد قػػؿ  ػػف درجػػى الةيػػاد

( كىػػػػذا يعنػػػػي أنػػػػو ىنػػػػاؾ  ػػػػدـ مكافاػػػػى ةثػػػػت إدارة الصػػػػكرة المجتمػػػػً ّ)الدرجػػػػى المتكيػػػػطى كىػػػػي 
 غط  م  ةككمتو لكقؼ الةرب.الصييكني  م  الض

كيعػػزك الباةػػث ىػػذه النتيجػػى  إلػػ  أف المجتمػػً الصػػييكني خػػ ؿ الةػػرب احخيػػرة  مػػ  غػػزة أف    
المجتمػػً الصػػييكني ال يشػػاىد الانػػكات العربيػػى كأف أفػػراد العينػػى لػػـ ييػػتطيعكا  أف يعبػػركا بصػػكرة 

 صةيةى.

لجنػػدم ام ػػرائيمي بػػ ف مصػػيره المػػكت "أظيػػرت إدارة الصػػكرة ا( ْالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ)-
 sig% كأف الايمػػػى االةتماليػػػى ٔ.ّٔكالمتكيػػػط الةيػػػابي النيػػػبي ييػػػاكم  ِ.ّييػػػاكم    المحقػػػؽ"
ك ميػػو  α=  َٓ.َ( لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفاػػرة غيػػر دالػػى إةصػػاىيان  نػػد ميػػتكل دالػػى 0.099تيػػاكم )

درجػػػػػػػػػػى الةيػػػػػػػػػػػاد                  يمكػػػػػػػػػػف الاػػػػػػػػػػكؿ أف متكيػػػػػػػػػػط درجػػػػػػػػػػى االيػػػػػػػػػػتجابى ليػػػػػػػػػػذه الفاػػػػػػػػػػرة قػػػػػػػػػػد زاد  ػػػػػػػػػػف 
( بدرجػى بيػيطى كىػذا يعنػي أنػو ىنػاؾ  ػدـ مكافاػى  مػ  أف إدارة الصػكرة ّ)الدرجى المتكيطى كىي 

 أظيرت الجندم اميراىيمي بأف مصيره المكت المةاؽ.
كيعزك الباةث ىذه النتيجى إل  أف الصكر التي يشاىدىا المجتمػً الصػييكني ىػي التػي تناػؿ لػو    

 ػػ ـ الصػػييكني العيػػكرم الػػذم كػػاف مرافاػػا لمجػػيش كأف المؤييػػى العيػػكريى كانػػت تفػػرض  بػػر ام
تعتيما إ  ميا  م  مجريات احةداثة غير أف بعػض الصػكر كانػت تػأتي لمانػكات الصػييكنيى مػف 

 الانكات العربيى التي منيا قناة احقص 

إقػػداـ االحػػ  ؿ الصػػييكني  مػػى أ ػػيمت إدارة الصػػكرة فػػي  ػػدـ  "( ٕالمتكيػػط الةيػػابي لمفاػػرة رقػػـ)  -
%ة كأف الايمػى االةتماليػى  54.1كالمتكيط الةيابي النيبي ييػاكم   2.7يياكم  "حرب الم  قبؿ

sig ( لػػػػذلؾ تعتبػػػػر ىػػػػذه الفاػػػػرة دالػػػػى إةصػػػػاىيان  نػػػػد ميػػػػتكل دالػػػػى 0.011تيػػػػاكم )َ.َٓ  =α      
ف درجػػػػػػى الةيػػػػػػاد          ك ميػػػػػػو يمكػػػػػػف الاػػػػػػكؿ أف متكيػػػػػػط درجػػػػػػى االيػػػػػػتجابى ليػػػػػػذه الفاػػػػػػرة قػػػػػػد قػػػػػػؿ  ػػػػػػ

( كىذا يعني أنو ىناؾ  ػدـ  مكافاػى  مػ  أف إدارة الصػكرة أيػيمت فػي ّ)الدرجى المتكيطى كىي 
  دـ إقداـ االةت ؿ الصييكني  م  ةرب الميتابؿ. 
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كيعزك الباةث إل  أف ىذه النتيجى جاءت  لتشػير إلػ  أف الجػيش الصػييكني صػكر نفيػو   مػ   -
بييف كأقنػػػً المجتمػػػً الصػػػييكني بنجػػػاح الةػػػرب  مػػػ  غػػػزة بمنػػػً إطػػػ ؽ أنػػػو انتصػػػر  مػػػ  امرىػػػا

الصػػكاريخ مػػف الاطػػاع ة كالمعػػركؼ أف دكلػػى االةػػت ؿ تعػػيش  مػػ  الةػػركب  كةتػػ  بعػػد الةػػرب 
 مػ  غػزة مػا زلنػا نيػمً بػيف الفينػى كاحخػرل أف ىنػاؾ طبػكال لمةػرب تاػرع تػارة  مػ  إيػراف كأخػػرل 

لز ز ػػػى المنطاػػػى كالعمػػػؿ  مػػػ  بػػػث الر ػػػب  فػػػي الػػػدكؿ   مػػػ  ةػػػزب اهلل كثالثػػػى  مػػػ  غػػػزة كذلػػػؾ
 جديدةالعربيىة كبالرغـ مف ىذه النتيجى إال أف الباةث يعتاد أف االةت ؿ لف يادـ   م  مغامرات 

فػػي الفتػػرة الاريبػػى نظػػرا إلػػ  تاريػػر غكلديػػتكف كمػػا اةتػػكاه مػػف جػػراىـ ةػػرب صػػييكنيى تػػتيـ الكيػػاف 
ب الشػػارع العربػػي كالغربػػي مثػػؿ مػػا ةػػدث فػػي قضػػيى أيػػطكؿ بالمجػػازر امنيػػانيى احمرالػػذم  تؤلػػ

الةريى  كمف ناةيى أخرل ينظر ىنا إل  ةجـ التضميؿ ام  مي الذم يماريو الكياف الصػييكني 
 التي خمصت إل  أف االةت ؿ قاـ (0229مح ف ) م  المجتمً كىذا يكافؽ ما جاء في درايى 

 تعتمػد التػي الد ايػىة مرةمػى لتجػاكز تػؤدم ـةالخصػك  احكلػي  مػ  الدرجػى مػف فكريػى ةممػى بشػف
  مػ  كالمجتمػً الفػرد قدرة تةطيـ إل  الكاقًة لتضميؿ كايتغ ؿ الةااىؽ كالتةريضة امثارة  م 

 المااكمى. مكاصمى

أم أف  3.3كبشػػػػكؿ  ػػػػاـ يمكػػػػف الاػػػػكؿ بػػػػأف المتكيػػػػط الةيػػػػابي لجميػػػػً فاػػػػرات المجػػػػاؿ ييػػػػاكم  -
(                        Sig% كأف الايمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى االةتماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى )66.9المتكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط الةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم 

              α= َٓ.َلػػػذلؾ تعتبػػػر إدارة الصػػػكرة دالػػػى إةصػػػاىيان  نػػػد ميػػػتكل داللػػػى   α= 0.00  تيػػػاك
( درجى الةياد لػو أف إدارة الصػكرة أثػرت ّمما يدلؿ  م  أف ىناؾ ايتجابى فكؽ درجى المتكيط )

المجتمً الصييكني  م  ةككمتػو مػف أجػؿ كقػؼ الةػرب بدرجػى  م  ةجـ الضغط الذم يماريو 
متكيػػطىة ةيػػث يتضػػػ  أف إدارة الصػػكرة ايػػػتطا ت أف تعمػػؿ  مػػ  إشػػػعار المجتمػػً الصػػػييكني 
مػػػدل الخطػػػكرة التػػػي تكاجػػػو أبنػػػاءىـة كةثػػػت المجتمػػػً الصػػػييكني لمضػػػغط  مػػػ  ةككمتػػػو لكقػػػؼ 

ل المجتمػػً الصػػػييكنية كلػػػـ الةػػربة كشػػػككت فػػي قػػػدرة جػػػيش االةػػت ؿ  مػػػ  تةايػػؽ أىدافػػػو لػػػد
تيتطً الصكرة في إظيار أف الجندم مصػيره المػكت المةاػؽ ة كأشػعرت المجتمػً الصػييكني أف 
جيشػو ييػتيدؼ المػدنييف كالفميػطينييف كلػيس فاػط الماػاكميفة كلػـ تيػيـ فػي  ػدـ إقػداـ االةػت ؿ 

مبان  مػػ  المجتمػػً الصػػييكني  مػػ  ةػػرب الميػػتابؿ ك أف الصػػكرة المكجيػػى بالمغػػى العبريػػى تػػؤثر يػػ
 الصييكني. 

كبذلؾ يمكف الاكؿ بأف إدارة الصكرة ايتطا ت أف تؤثر  م  ميتكل الصمكد كالثبات لدل أىالي 
 . α= َٓ.َقطاع غزة  ند دالى إةصاىيى 
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 :المجاؿ الثالث حميؿ جميع فقرات 
لدل أىالي  مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك في فضائيإل ا قصى مف  حقيؽ الصمكد كالثبات "

كالشارع العربي كال ربي كالض ط  مى  0913قطاع غزة كالنصرة كال  ييد في الداخؿ اؿ
 "المج مع الصييكني خ ؿ الحرب مف كجيإل نظر ام  مييف

 
تـ تةميؿ ىذا المجاؿ مف خ ؿ جميً فارات االيتبانى الثانيى كتـ ايتخداـ اختبار امشارة لمعرفى 

أـ  ّارات االيتبانى معا قد كصؿ إل  درجى المكافاى المتكيطى كىيما إذا كانت متكيط جميً ف
 (ّّال  النتاىف مكضةى في جدكؿ )

 
 ( 81جدكؿ) 

 ( لجميع فقرات اال  بانإل.sigالم ك ط الح ابي كقيإل االح ماؿ )
 

 ال قػػػػرة
الم ك ط 
 الح ابي

الم ك ط الح ابي 
 الن بي

القيمإل االح ماليإل 
sig)) 

جميع فقرات  مجاؿ 
 المجاؿ

ّ.ٕ %74 َ.َََ*  

0.05*المتكيط الةيابي داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى  . 
 ( يمكف ا  خ ص ما يمي:81مف جدكؿ )

ك المتكيط الةيابي النيبي يياكم   ٕ.ّيياكم  المجاؿأف المتكيط الةيابي لجميً فارات    
دالى إةصاىيان  المجاؿؾ تعتبر جميً فارات لذل 0.000تياكم  sig% كأف الايمى االةتماليى 74

 المجاؿك ميو يمكف الاكؿ أف متكيط درجى االيتجابى لجميً فارات  α=  َٓ.َ ند ميتكل دالى 
كىذا يعني أنو ىناؾ مكافاى مف قبؿ أفراد العينى  م   ّقد زاد  ف درجى المكافاى المتكيطى كىي 

جةت في تةايؽ الصمكد كالثبات لدل أىالي أف إدارة ام  ـ المااـك في فضاىيى احقص  ن
كالشارع العربي كالغربي كالضغط  م  المجتمً  ُْٖٗقطاع غزة كالنصرة كالتأييد في الداخؿ اؿ

 الصييكني خ ؿ الةرب.
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 اخ بار ال رضيإل الثانيإل: 
ال  كجػػد فػػركؽ ذات داللػػإل إحصػػائيإل حػػكؿ مػػدل نجػػاح إدارة ام ػػ ـ المقػػاـك فػػي فضػػائيإل    
صػػى مػػػف  حقيػػػؽ الصػػػمكد كالثبػػات لػػػدل أىػػػالي قطػػػاع غػػزة كالنصػػػرة كال  ييػػػد فػػػي الػػػداخؿ ا ق
كالشارع العربي كال ربي كالضػ ط  مػى المج مػع الصػييكني خػ ؿ الحػرب مػف كجيػإل  0913اؿ

 . )الجنس،العمر،المؤىؿ العممي،الخبرة(  عزم إلى العكامؿ الديمكغرافيإلنظر ام  مييف 
 

داللػإل إحصػائيإل حػكؿ مػدل نجػاح إدارة ام ػ ـ المقػاـك فػي فضػائيإل  أكال:  ال  كجد فػركؽ ذات
ا قصػػى مػػػف  حقيػػػؽ الصػػػمكد كالثبػػات لػػػدل أىػػػالي قطػػػاع غػػزة كالنصػػػرة كال  ييػػػد فػػػي الػػػداخؿ 

كالشارع العربي كال ربي كالضػ ط  مػى المج مػع الصػييكني خػ ؿ الحػرب مػف كجيػإل  0913اؿ
 نظر ام  مييف  عزل إلى الجنس

 
 (81جدكؿ )

 ح ب الجنس –ن ائج ال رضيإل الثانيإل  

 ال رضيإل
 قيمإل 

 االخ بار
القيمإل 

 االح ماليإل
 (Sig). 

 تأثير إدارة الصكرة  م  ميتكل الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة.
 

203 *0.025 
تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ النصرة كالتأييد كالضغط  م  دكلى االةت ؿ في أراضي 

 .ْٖاؿ
225 0.07ْ 

أثير إدارة الصػػكرة  مػػ  ةجػػـ النصػػرة ك التأييػػد كالػػد ـ المػػادم كالمعنػػكم لػػدل الشػػارع تػػ
 العربي.

 

243 0.13ٖ 
تػػأثير إدارة الصػػكرة  مػػ  ةجػػـ التأييػػد كالنصػػرة كالػػد ـ المػػادم كتغييػػر صػػكرة االةػػت ؿ 

 لدل الشارع الغربي.
 

215 0.054 

مػً الصػييكني  مػ  ةككمتػو تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ الضغط الذم يماريو المجت
 مف اجؿ كقؼ الةرب.

 

255.5 0.1ٕ 

 0.01ٓ* 206.5 جميع مجاالت اال  بانو معان 
  0.05الفرؽ بيف المتكيطات داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى . 
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( .Sigكتنػػػػي" تبػػػػيف أف الايمػػػػى االةتماليػػػػى ) –( أنػػػػو بايػػػػتخداـ اختبػػػػار "مػػػاف ّٔيكضػػػ  جػػػػدكؿ )
0.05جػػػاؿ الكمػػػي ل يػػػتبانى" كانػػػت أقػػػؿ مػػػف ميػػػتكل الداللػػػى لمم   كمػػػف ثػػػـ فإنػػػو يمكػػػف قبػػػكؿ

ىػذه الفرضػيات الفرضيى الااىمػى بكجػكد فػركؽ ذات داللػى إةصػاىيى بػيف إجابػات أفػراد العينػى ةػكؿ 
 .الجنستعزل إل  

ف الػذككر كمطمعػيف  مػػ  كيعػزك الباةػث ىػذه النتيجػى  كػكف أف معظػـ العػامميف فػي الةػرب مػ    
الكضػػً الميػػداني لمةػػرب أكثػػر مػػف امنػػاث ك أنػػو كػػاف يتعػػذر  مػػ  امنػػاث الخػػركج خػػ ؿ الةػػرب 
نظػػرا لألةػػداث المتكػػررة كتػػدىكر الكضػػً احمنػػي فكػػاف الكثيػػر مػػف المرايػػ ت يباػػيف فػػي المكاتػػب 

يك ػؼ  مكافاػا لدرايػىكذلػؾ كأف الذككر أكثر ك يا باحمكر الميدانيػى كالييايػيى  خكفا  م  ةياتيـ
 التي أفادت أف الذككر أكثر ك يا في احمكر اليياييى مف امناث(.0991) 
 

( يبػػيف متكيػػطات الرتػػب مجابػػات أفػػراد العينػػى ةػػكؿ تػػأثير إدارة ام ػػ ـ الماػػاـك فػػي ّٕجػػدكؿ )
 الجنس. تعزل إل   فضاىيى احقص  في تةايؽ أىدافو مف كجيى نظر ام  مييف

 
 (81جدكؿ )

 الجنس ك طات ر ب ال رضيإل الثانيإل ح ب م 

 م ك ط الر بإل ال رضيإل
 أنثى ذكر

 تأثير إدارة الصكرة  م  ميتكل الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة.
 

40.33 24.45 

تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ النصرة كالتأييد كالضغط  م  دكلى االةت ؿ في 
 .ْٖأراضي اؿ

 

38.43 28.00 

الصكرة  م  ةجـ التأييػد كالنصػرة كالػد ـ المػادم كالمعنػكم لػدل الشػارع  تأثير إدارة
 العربي.

 

37.57 29.85 

تػػػػأثير إدارة الصػػػػكرة  مػػػػ  ةجػػػػـ التأييػػػػد كالنصػػػػرة كالػػػػد ـ المػػػػادم كتغييػػػػر صػػػػكرة 
 االةت ؿ لدل الشارع الغربي.

 

38.59 27.00 

يكني  مػػػ  تػػػأثير إدارة الصػػػكرة  مػػػ  ةجػػػـ الضػػػغط الػػػذم يماريػػػو المجتمػػػً الصػػػي
 ةككمتو مف اجؿ كقؼ الةرب.

 

37.94 31.05 

 24.77 40.27 جميع مجاالت اال  بانإل معان 
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( تبػػيف أف متكيػػط الرتبػػى مجابػػات أفػػراد ّٕمػػف خػػ ؿ نتػػاىف االختبػػار المكضػػةى فػػي جػػدكؿ )   
ؿ كذلػػؾ لجميػػً مجػػاالت العينػػى كىػذا يعنػػي درجػػى المكافاػػى ةػػك  )امنػاث(أكبػػر مػػف الػػذككر( العينػى )

لمػػذككر أكبػػػر مػػف امنػػاث حف  الػػػذككر تػػأثير إدارة الصػػكر  مػػػ  ميػػتكل الصػػمكد كالثبػػػات كانػػت 
 .لدييـ خبرة في أرض الميداف ك اشكا مً الناس في الةرب ككانكا أكثر تنا ن مف امناث

  
ثانيا: ال  كجد فركؽ ذات داللإل إحصائيإل حكؿ مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك في فضائيإل 

مف  حقيؽ الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة كالنصرة كال  ييد في الداخؿ  ا قصى
كالشارع العربي كال ربي كالض ط  مى المج مع الصييكني خ ؿ الحرب مف كجيإل  0913اؿ

 نظر ام  مييف  عزل إلى العمر
 ( 83جدكؿ )

 العمر -ن ائج ال رضيإل الثانيإل 

 ال رضيإل
قيمإل 

 االخ بار
 درجات 
 الحريإل

لقيمإل ا
 االح ماليإل

 (Sig). 
تػػأثير إدارة الصػػكرة  مػػ  ميػػتكل الصػػمكد كالثبػػات لػػدل أىػػالي قطػػاع 

 0.277 2 1.181 غزة.

تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ النصرة كالتأييد كالضغط  م  دكلى 
 .االةت ؿ في أراضي ثمانيى كأربعيف

1.231 2 0.27 

الػػػػػد ـ المػػػػػادم تػػػػػأثير إدارة الصػػػػػكرة  مػػػػػ  ةجػػػػػـ التأييػػػػػد كالنصػػػػػرة ك 
 0.268 2 1.289 كالمعنكم لدل الشارع العربي.

تأثير إدارة الصكرة  مػ  ةجػـ التأييػد كالنصػرة كالػد ـ المػادم كتغييػر 
 0.265 2 1.271 صكرة االةت ؿ لدل الشارع الغربي.

تػػػػػأثير إدارة الصػػػػػكرة  مػػػػػ  ةجػػػػػـ الضػػػػػغط الػػػػػذم يماريػػػػػو المجتمػػػػػً 
 0.197 2 1.864 ب.الصييكني  م  ةككمتو مف اجؿ كقؼ الةر 

 0.220 2 1.629 جميع مجاالت اال  بانإل معان 

 ( .Sigكاالس" تبيف أف الايمى االةتماليى ) -( يتض  أنو بايتخداـ كركيكاؿّٖيكض  جدكؿ )
0.05( كانت أكبر مف ميتكل الداللى .Sigلمجاالت الدرايى تبيف أف الايمى االةتماليى )  

ال تكجد فركؽ ذات داللى إةصاىيى في االيتجابى ةكؿ تاييـ ك تأثير إدارة ام  ـ كمف ثـ فإنو 
 المااـك في فضاىيى احقص  في تةايؽ أىدافو مف كجيى نظر ام  مييف تعزل إل  العمر.
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كيعػػزك الباةػػث ذلػػؾ أف أفػػراد العينػػى متفاػػكف بجميػػً اح مػػار  مػػ  أف إدارة الصػػكرة تػػؤثر فػػي    
خ ؿ الةػرب حف الجميػً كػاف كالنصرة كالتأييد كالضغط  م  االةت ؿ  لثبات ميتكل الصمكد كا

 مشاركا في الةرب يكاء الصغار أـ الكبار.
 

ثالثا: ال  كجد فركؽ ذات داللإل إحصائيإل حكؿ مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك في فضائيإل 
ييد في الداخؿ ا قصى مف  حقيؽ الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة كالنصرة كال  

كالشارع العربي كال ربي كالض ط  مى المج مع الصييكني خ ؿ الحرب مف كجيإل  0913اؿ
 . عزل لممؤىؿ العممي نظر ام  مييف

 
 ( 89جدكؿ )

 ح ب المؤىؿ العممي -ن ائج ال رضيإل الثانيإل 

 المجاؿ
 قيمإل

 االخ بار
 درجات
 الحريإل

القيمإل 
 االح ماليإل

 (Sig). 
 0.4َٕ 3 0.404 كرة  م  ميتكل الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة.تأثير إدارة الص

تػػػػػأثير إدارة الصػػػػػكرة  مػػػػػ  ةجػػػػػـ النصػػػػػرة كالتأييػػػػػد كالضػػػػػغط  مػػػػػ  دكلػػػػػى 
 .االةت ؿ في أراضي ثمانيى كأربعيف

4.919 3 0.089 

تػػػأثير إدارة الصػػػكرة  مػػػ  ةجػػػـ التأييػػػد كالنصػػػرة كالػػػد ـ المػػػادم كالمعنػػػكم 
 لدل الشارع العربي.

3.979 3 0.264 

تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ التأييد كالنصرة كالد ـ المادم كتغييػر صػكرة 
 االةت ؿ لدل الشارع الغربي.

3.856 3 0.139 

تػػأثير إدارة الصػػكرة  مػػ  ةجػػـ الضػػغط الػػذم يماريػػو المجتمػػً الصػػييكني 
  م  ةككمتو مف اجؿ كقؼ الةرب.

1.881 3 0.2َّ 

 0.340 3 1.540 معان جميع مجاالت اال  بانإل 
 
 

 ( .Sigكاالس" تبيف أف الايمى االةتماليى ) -( يتض  أنو بايتخداـ كركيكاؿ39يكض  جدكؿ )
0.05( كانت أكبر مف ميتكل الداللى .Sigلمجاالت الدرايى تبيف أف الايمى االةتماليى )  

تجابى ةكؿ تاييـ ك تأثير إدارة ام  ـ كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللى إةصاىيى في االي
 المااـك في فضاىيى احقص  في تةايؽ أىدافو مف كجيى نظر ام  مييف إل  المؤىؿ العممي.
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رابعا:  ال  كجد فركؽ ذات داللإل إحصائيإل حكؿ مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك في فضائيإل 
كالنصرة كال  ييد في الداخؿ ا قصى مف  حقيؽ الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة 

كالشارع العربي كال ربي كالض ط  مى المج مع الصييكني خ ؿ الحرب مف كجيإل  0913اؿ
 . عزل لمخبرة   نظر ام  مييف

 
 ( 12جدكؿ )

 ح ب الخبرة -ن ائج ال رضيإل الثانيإل 

 ال رضيإل
 قيمإل 

 االخ بار
درجات 
 الحريإل

القيمإل 
 االح ماليإل

 (Sig). 
الصػػػكرة  مػػػ  ميػػػتكل الصػػػمكد كالثبػػػات لػػػدل أىػػػالي قطػػػاع   تػػػأثير إدارة 

 غزة.
0.788 2 0.337 

تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ النصرة كالتأييد كالضغط  م  دكلى     
 .ْٖاالةت ؿ في أراضي اؿ

0.776 2 0.339 

كرة  م  ةجـ التأييد كالنصرة كالد ـ المادم    تأثير إدارة الص
 ي.كالمعنكم لدل الشارع العرب

0.122 2 0.47ُ 

تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ التأييد كالنصرة كالد ـ المادم كتغيير 
 صكرة االةت ؿ لدل الشارع الغربي.

0.003 2 0.499 

تأثير إدارة الصكرة  م  ةجـ الضغط الذم يماريو المجتمً 
 الصييكني  م  ةككمتو مف أجؿ كقؼ الةرب.

7.574 2 *0.01ِ 

 0.335 2 0.802 نو معان جميع مجاالت اال  با
0.05*الفرؽ بيف المتكيطات داؿ إةصاىيان  ند ميتكل داللى  . 

 
(  .Sigكاالس" تبػيف أف الايمػى االةتماليػػى ) -( يتضػػ  أنػو بايػتخداـ كركيػػكاؿ40يكضػ  جػدكؿ )

0.05لػػى ( كانػػت أكبػػر مػػف ميػػتكل الدال.Sigلمجػػاالت الدرايػػى تبػػيف أف الايمػػى االةتماليػػى )  
كمف ثـ فإنو ال تكجد فركؽ ذات داللى إةصاىيى في ايتجابى ةكؿ تأثير إدارة ام  ـ المااـك فػي 

 فضاىيى احقص  في تةايؽ أىدافو مف كجيى نظر ام  مييف تيعزل إل  الخبرة.
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 ال صؿ ال ادس

 
 أكال:الن ائج

 ثانيا:ال كصيات

 لمق رحإلثالثا: الدرا ات ا
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 -أكال:الن ائج: 
 :النتاىف التاليى تـ التكصؿ إل  الفرضياتكاختبار مجاالت الدرايى بعد تةميؿ كتفيير  
 الن ائج الم عمقإل بالمجاؿ ا كؿ -ُ
مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك في فضائيإل ا قصى في إ داد الخطط  كا ىداؼ العامإل مف  "

 "ى زمف الحربكجيإل نظر امدارة العميا كالك ط
ةيث كضةت أف إدارة قناة احقص  ةاات أىدافيا بايتمرار البث رغـ الاصؼ كذلؾ بإ داد  

الخطط البديمى لمةرب كاحماكف البديمى كتنظيـ يير العمؿ كتكزيً الفرؽ في الميداف كمتابعى 
 احةداث  كالتفا ؿ الميداني كمراقبى الصكرة بايتمرار خ ؿ فترة الةرب.

 :المجاؿ الثانيئج الم عمقإل بالن ا  -0
مػدل نجػاح إدارة ام ػ ـ المقػػاـك فػي فضػائيإل ا قصػى فػػي إدارة اممكانػات البشػريإل كالماديػػإل " 

متكيػط ةيػابي ب% ك ّ.ٕٔالنيػبى  ةيث كانػت" زمف الحرب  مف كجيإل نظر العامميف في القناة
ّ.ٖ  
ر ى التغمػػػب  مػػػ  االختػػػراؽ تػػػكفير التػػػرددات البديمػػػى بيػػػ فػػػي جةػػػتنإدارة قنػػػاة احقصػػػ  أف  ةيػػػث

كتػػكفير أجيػػزة كمعػػدات لمعمػػؿ فػػي أرض الميػػداف كا  ػػداد البػػرامف كنشػػرات احخبػػار خػػ ؿ الةػػرب 
رغػػػـ صػػػعكبى التكاصػػػؿ كالتغمػػػب بشػػػكؿ كامػػػؿ  مػػػ  مشػػػكمى ناػػػص الكقػػػكد كالكيربػػػاء ك مػػػف  مػػػؿ 

مةفػزان  مػ   التػي كانػت كالمتابعى الميدانيى  كنجةت فيالمااءات مً شخصيات ىامى أك يياييى 
تكفير  في كنجةت مكاصمى التغطيى كأف تيتطيً الفضاىيى الصمكد لك ايتمرت الةرب فترة أطكؿ

كةااػت ،احناشيد كالفكاصؿ منذ المةظ احكل  كأف تةاػؽ ايػتمراريى فػي بثيػا رغػـ الاصػؼ لمماػرات
ـ بشكؿ جيد التكاصؿ بيف الدكاىر كالمكظفيف ككفرت الكياىؿ ال زمى لمكصكؿ لمخبر ككز ت الميا

كمتكػػػاف  خػػػ ؿ الةػػػرب كالمةافظػػػى  مػػػ  الكػػػادر البشػػػرم ككفػػػرت البػػػديؿ بخصػػػاىص تتكافػػػؽ مػػػً 
ظػركؼ الةػػربة  كالتكجيػػو مػػف قبػػؿ الفضػػاىيى لممػػكظفيف لةظيػػان كيػػريعان كبنػػاءن كتيػػتطيً الفضػػاىيى 
ت مكاجيى ةرب قادمى بكفاءة أ م  مف الةرب الياباى  كايتطا ت الفضػاىيى مػف تفعيػؿ اممكانػا

البشريى ككاف ىناؾ تفكيض لمميىكليات بشكؿ جيد مف الفضاىيى ككفرت ركاتب لممكظفيف بصػكرة 
مرضػػيى ككفػػرت الفضػػاىيى الػػد ـ المكجيػػتي بشػػكؿ مرضػػي كقيػػمت المػػكظفيف إلػػ  نظػػاـ دكريػػات 
فا ػػػؿ فػػػي المةافظػػػى  مػػػ  ةيػػػاتيـ ككػػػاف ىنػػػاؾ رضػػػا  ػػػف أداء الفضػػػاىيى خػػػ ؿ الةػػػرب  كةمػػػت 

التػػي كاجيتيػا ك  مػ  إطػػ ع بتفاصػيؿ العمػؿ أثنػػاء الةػرب كقامػت بعمميػػات  امشػكاالت كالعابػات
 تمكيو مخفاء أجيزة البث كةركى المكظفيف.
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   كلكػػػف تػػػكفير أكثػػػر مػػػف كيػػػيمى لممكاصػػػ ت ايػػػتطا تأف إدارة قنػػػاة احقصػػػ  الفضػػػاىيى 
   بصكرة غير مرضيى.

    غير كاؼ.    بشكؿ أنكاع التكنكلكجيا الةديثى في االتصاالتكاف ايتخداـ 
   دكف الميتكل المطمكب.خ ؿ الةرب  مف قبؿ إدارة الاناة تكفير البرامف التيجيميىكاف 
  مف متابعى كافى مناطؽ قطاع غزة لـ تيتطً الفضاىيى ايتخداـ أماكف مركزيى تمكنيا. 
 ة غزة(لـ تيتطً التغمب  م  مشكمى تاييـ الاطاع إل  ث ث مناطؽ )رف ة الكيط . 
 بتنفيػػػذ  كػػػاؼ فضػػػاىيى  كانػػػت  قػػػد أ ػػػدت خطػػػط  ديػػػدة أال أنيػػػا لػػػـ تاػػػـ بنجػػػاحرغػػػـ أف  ال 

   .الخطط المعدة ميباان 
 لـ يكف بالشكؿ المطمكب. التكاصؿ بيف إدارة الفضاىيى كالمكظفيف 
 غير شكريى في كثير مف احةيافقرارات إدارة الفضاىيى  كانت. 

 : الن ائج الم عمقإل بالمجاؿ الثالث)  حقيؽ ا ىداؼ(  -8
إدارة ام ػػ ـ المقػػاـك فػػي فضػائيإل ا قصػػى مػػف  حقيػػؽ الصػمكد كالثبػػات لػػدل أىػػالي  نجحػت " 

كالشػػػارع العربػػػي كال ربػػػي كالضػػػ ط  مػػػى  0913قطػػػاع غػػػزة كالنصػػػرة كال  ييػػػد فػػػي الػػػداخؿ اؿ
 74% ةيػػػث كانػػػت النيػػػبى المج مػػػع الصػػػييكني خػػػ ؿ الحػػػرب مػػػف كجيػػػإل نظػػػر ام  ميػػػيف"

 م  خميى أىداؼ:ككانت   ٕ.ّكبمتكيط ةيابي 
إدارة ام ػػ ـ المقػػاـك فػػي فضػػائيإل ا قصػػى مػػف  حقيػػؽ الصػػمكد كالثبػػات لػػدل   تنجحػػ: "8.0

  ٖ.ٕٔككانت النيبى  ٖ.ّبمتكيط ةيابي " أىالي قطاع غزة
 بينت  الدرايى أف إدارة  قناة احقص  )إدارة الصكرة(ةيث 

  أف ايتطا ت أف تعزز الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة 
   ت التكافؿ في المجتمً الفميطينيأشاك ممت  م  تةفيز المااكميف في الميداف . 
 نظػػرا لةجػػـ الػػدمار كالػػدماء كاحشػػ ء  بصػػكرة جيػػدةرفػػً معنكيػػات أىػػؿ الاطػػاع  ايػػتطا ت

 .تبث  م  الشاشىالتي كانت 
 كانت  مميى امرشاد جيدة لكنيا تةتاج إل  تك يى أكبر مف قبؿ الاناة. 
 لكػػف ىنالػػؾ بعػػض التةفظػػات  فػػي تعزيػػز الصػػمكد كالثبػػاتأيػػيمت  ت صػػكر االيتشػػياديا

  م   اليدؼ المرجك منيا.
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إدارة ام  ـ المقاـك في فضائيإل ا قصى مف  حقيؽ النصرة كال  ييد في الداخؿ  تنجح: " 8.0
 %  ِ.ُٖككانت النيبى  ُ.ْ" بمتكيط ةيابي 0913اؿ
 إدارة الصكرة : ةيث أف   

 ْٖكالتأييد حىالي قطاع غزة في الشارع العربي في الداخؿ اؿ زادت مف النصرة   
   رض الصكرة الةايايى ل ةت ؿ الصييكني بكةشيتو كيمعتو نجةت في  
  لكقػؼ الةػرب ك ػززت  المتمثمى بمؤييات المجتمً المدني شجعت  م  التةرؾ الريمي

 .الد ـ المالي كالعيني
  لمايػػاـ بػػدكره لكقػػؼ الةػػرب ُْٖٗاؿ  خؿ فػػي الشػػارع العربػػي فػػي الػػداتةػػرؾ كػػاف ىنػػاؾ  

 لكنو دكف الميتكل المطمكب.
 لضػػغط  مػػػ  الشػػارع العربػػي فػػػي ا تيػػػا د فػػي كانػػت إدارة الصػػكرة بةاجػػػى لكيػػاىؿ أخػػرل

 .لمخركج بالمييرات ُْٖٗالداخؿ اؿ

النصػػرة كال  ييػػد فػػي  إدارة ام ػػ ـ المقػػاـك فػػي فضػػائيإل ا قصػػى مػػف  حقيػػؽ  تنجحػػ: " 8.8
 % ٗ.ٕٓككانت النيبى  ٖ.ّ" بمتكيط ةيابيعربيالشارع ال

 :أف إدارة الصكرة ةيث 
  زادت مف النصرة كالتأييد في الشارع العربي 
  ايػػػتطا ت ايػػػػتخداـ شخصػػػيات مػػػػؤثرة  ربيػػػان إيػػػػ ميا يةػػػرؾ الجميػػػػكر العربػػػي لنصػػػػرة

 الاضيى 
   رب  مػ  التةػرؾ الريػمي لكقػؼ الةػ الشارع العربي  تشجيً ايتطا تأف إدارة الصكرة  

 كلكف بشكؿ غير فعاؿ.
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 النصػرة كال  ييػد فػي الشػارع إدارة ام  ـ المقاـك في فضائيإل ا قصى مف  حقيؽ تنجح: 8.1
 % ٓ.ْٕككانت النيبى ٕ.ّ" بمتكيط ةيابيال ربي

 ةيث أف إدارة الصكرة:
  زادت مف النصرة كالتأييد في الشارع الغربي 
   ي  مػػ  دكلػػػى الكيػػاف لػػػك قػػؼ الةػػػرب ك ػػػرض ككيػػػيمى ضػػغط لػػػدل الشػػارع الغربػػػ ممػػت

 كةشيى االةت ؿ لدل الشارع الغربي 
 الصكرة الييىى  ف الشعب الفميطيني لدل الشارع الغربي غيرت. 
  الصػػكرة ككيػػيمى ضػػغط  مػػ  الةككمػػات الغربيػػى لمتػػأثير  مػػ  دكلػػى الكيػػاف   ممػػت إدارة

  لكف يةتاج إل  تعزيز. لكقؼ الةرب
  لكنو دكف المطمكب في الشارع الغربي جيداالتةرؾ الشعبي كاف  . 

 
كالضػػ ط  مػػى المج مػػع  إدارة ام ػػ ـ المقػػاـك فػػي فضػػائيإل ا قصػػى مػػف  حقيػػؽ تنجحػػ: "8.1

  %ٗ.ٔٔككانت النيبى ّ.ّبمتكيط ةيابيلكقؼ الحرب"  الصييكني
 :  أفةيث 

   صييكني المجتمً ال النخب الفكريى في يمبان  م  أثرتالصكرة المكجيى بالمغى العبريى 

  .شككت في قدرة جيش االةت ؿ  م  تةايؽ أىدافو لدل المجتمً الصييكني 

  مػػف شػػف ةػػرب جديػػدة  مػػ   إقػػداـ االةػػت ؿ الصػػييكني منػػً مػػ  لػػـ تيػػيـ بصػػكرة كبيػػرة
 . م  ةرب الميتابؿ قطاع غزة

  م  الضغط  م  ةككمتو لكقؼ الةربلـ تةث المجتمً الصييكني . 
  الجندم اميراىيمي المكت المةاؽلـ تيتطً أف تظير بأف مصير. 
 لػػـ تكػػف  مػػدل الخطػػكرة التػػي تكاجػػو أبنػػاءىـ فػػي قطػػاع غػػزةبالمجتمػػً الصػػييكني  شػػعكر

 .بالشكؿ المطمكب
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 ثانيا:ال كصيات:
  كصيات المجاؿ ا كؿ:

مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاـك في فضائيإل ا قصى في إ داد الخطط  كا ىداؼ العامإل مف " 
 "امدارة العميا كالك طى زمف الحرب كجيإل نظر

  ام داد الجيد في الخطط المنايبى مدارة الةرب كاحزمات كنشرىا  م  المعنييف في
 .الفضاىيى كؿ ةيب تخصصو

  ًقادمى. ةربالعمؿ  م  كضً أىداؼ جديدة لمتعامؿ م 
 : كصيات المجاؿ الثاني  
  صى في إدارة اممكانات البشريإل كالماديإل مدل نجاح إدارة ام  ـ المقاكـ في فضائيإل ا ق"   

 "زمف الحرب  مف كجيإل نظر العامميف في القناة
ةػػؿ مشػػكمى االتصػػاالت ك ػػدـ اال تمػػاد  مػػ  الكيػػاىؿ التاميديػػى كالمةميػػى كابتكػػار الةمػػكؿ  -ُ

 الميتابمى لمتعامؿ مً  مميى التكاصؿ بيف المكظفيف كامدارة العميا.
اخميػػػػى كخارجيػػػػى لمفضػػػػاىيى ك مػػػػؿ ماػػػػرات يػػػػريى فػػػػي العمػػػػؿ اليػػػػريً  مػػػػ   مػػػػؿ بػػػػداىؿ د -ِ

 المناطؽ الث ث ) رف  كخانيكنس كالكيط (.
النظػػر فػػي مشػػكمى اناطػػاع الكيربػػاء المتكاصػػؿ فػػي الةػػرب بشػػراء مكلػػدات كبيػػرة كصػػغيرة  -ّ

كشػػػراء كقػػػكد كػػػافي كتخزينػػػو فػػػي أمػػػاكف يػػػريى ةتػػػ  ال يػػػتـ ايػػػتيدافو مػػػف قبػػػؿ الجػػػػيش 
 الصييكني.

كأناشيد كفكاصؿ( خاصى بالةرب منيكخى فػي أمػاكف متعػددة لتكػكف  تجييز مكاد ) برامف -ْ
 جاىزة لمبث. 

التنييؽ الميبؽ مً الشخصيات الميمى بعمؿ لااءات معيا كالتنيػيؽ مػً شػركات الةجػز  -ٓ
 الفضاىي.

 ك مؿ مناكرات ك مميات تدريب لممكظفيف في ةالى نشكب ةرب في الميتابؿ. -ٔ
المػػكظفيف قبػػؿ الةػػرب ةتػػ  تكػػكف ىنػػاؾ  لكيػػط  مػػًميػػا كاتعزيػػز الع قػػى بػػيف امدارة الع -ٕ

 دافعيى لمعمؿ لدل المكظفيف.
 مػػ  الانػػػاة  مػػػؿ خطػػػى مدارة المػػػكظفيف كااليػػػتفادة مػػػف الكػػػادر البشػػػرم كتكزيعػػػو تكزيعػػػا  -ٖ

 صةيةا.
العمػػؿ  مػػ  كضػػً ييايػػات كاضػػةى كمعركفػػى لجميػػً المػػكظفيف لتكػػكف الرؤيػػى كاضػػةى  -ٗ

 لدييـ.
 في الميداف لةؿ المشاكؿ التي قد تةدث في العمؿ.كضً  ليات لممتابعى  -َُ
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 مػػػػؿ ىيكػػػػؿ تنظيمػػػػي لمعمػػػػؿ أثنػػػػاء الةػػػػرب لييػػػػيؿ  مػػػػ  المػػػػكظفيف فيػػػػـ ميػػػػؤكلياتيـ  -ُُ
 ككاجباتيـ.

 مػػػؿ  ليػػػات لممراقبػػػى مػػػف قبػػػؿ الفضػػػاىيى لمتػػػابً الميػػػاـ كمراقبػػػى الشاشػػػى كمػػػا يعػػػرض  -ُِ
 لمجميكر.

 :الثالث كصيات المجاؿ 
ـ المقاـك في فضائيإل ا قصى مف  حقيؽ الصمكد كالثبات لدل أىالي إدارة ام   "نجحت  

كالشارع العربي كال ربي كالض ط  مى  0913قطاع غزة كالنصرة كال  ييد في الداخؿ اؿ
 المج مع الصييكني خ ؿ الحرب مف كجيإل نظر ام  مييف

لعػرض المػكاد البعد  ف مشاىد الدماء كاحش ء قدر الميتطاع كالبةث  ف  ليات جديدة  .ُ
 التي تبث  بر الفضاىيى لتعزيز مفيـك الصمكد كالثبات.

  بر برامف مكجيى. الفميطينيتعزيز مفيـك التكافؿ بيف المجتمً  .ِ
تفعيؿ البرامف التكجيييى كامرشاديى لممجتمً العربي لمناصرة الاضيى كتعريؼ كؿ مجتمػً  .ّ

 بالدكر المما   ميو.
 بر الفضاىيى.زيادة البرامف بالمغى االنجميزيى   .ْ
 مرا اة فركؽ احكقات بيف فميطيف الدكؿ التي تصؿ ألييا الاناة. .ٓ
 تكيعى بث الاناة ليصؿ إل  المجتمعات احكربيى بجميً مككناتيا. .ٔ
  م  امنترنت يبث مباشرة لمعالـ الغربي.   الكتركنيالعمؿ  م  فت  مكقً  .ٕ
 لصييكني.العمؿ  م  فت  فضاىيى بالمغى العبريى تكجو نةك المجتمً ا .ٖ
 فت  مكاقً  م  االنترنت بالمغى العبريى تبث مباشرة نةك المجتمً الصييكني. .ٗ

 تكثيؼ الخطاب نةك المجتمً الصييكني  بر الفكاصؿ كالبرامف المباشرة..َُ
 ايتخداـ امثارة كالتشكيؽ في  رض المكاد التي تخص المجتمً الصييكني..ُُ

  كصيات  امإل:

     بر قنكات ام  ـ العربي  امى كقنكات ام  ـ المااـك تفعيؿ البرامف المشتركى 
 خاصى

  مؿ اتفاقيات بيف الانكات بةيث يتـ فت  االيتديكىات لمانكات التي تضرر بيبب 
 .مكاقفيا الدا مى لممااكمى 
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 -ثالثا: الدرا ات المق رحإل:

 يى درايى ماارنى.إدارة ام  ـ المااـك زمف الةرب التجربى الفميطينيى كالتجربى المبنان-ُ
 إدارة ام  ـ اميراىيمي زمف الةرب درايى تةميميى.-ِ
 إدارة ام  ـ اميراىيمي كام  ـ الفميطيني المااكـ درايى ماارنى.-ّ
 إدارة احفراد في المؤييات ام  ميى في ضكء معايير الجكدة الشاممى.-ْ
 ميى.قياس الرضا الكظيفي لدل احفراد في المؤييات ام  -ٓ
 أثر التدريب  م  معدؿ امنتاج في المؤييات ام  ميى.-ٔ
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 قائمإل المراجع

 المراجً العربيى:
 

 ة ََِٕة ِإدارة المؤييات الصةفيىةدار الفطر العربيةط ةإبراىيـ  بد اهلل الم ممي
  ٖٔ-ُٕص

 ـ)ص  ُٖٗٗى احكل ة : "الد ايى كالةرب النفييى" أةمد إيما يؿة الطبعإ ما يؿ، أحمد
ٓٔ ) 

 دكر االتصاؿ كام  ـ في التنميى الشاممى ة بةث إ كندر الديؾ كمحمد مصط ى ا  عد :
ة ُّٗٗة المؤييى الجامعيى لمدرايات كالنشر كالتكزيً ة بيركت ة ُنظرم كميدانية ط

 ٗٓص

 ة تةايؽ  بد الي ـّةط ْ(: معجـ مااييس المغى ة ج إبف فارس )أبك الح يف احمد 
 .َُٗة ص ُُٖٗىاركف ة مكتبى الخانجي ةالااىرة ة 

 ُْٖة مرجً يابؽ ةص  ِ":  لياف العرب : مادة  مـ ةجإبف منظكر"جماؿ بف محمد. 

 ـة ُُُٗ( ة دار المعارؼة لبنافة  ِْة مادة  مـة )جإبف منظكر، ل اف العرب
 .َّّٖص

 ة دار جرير لمنشر ُ(: امدارة المدرييى المعاصرة ة ط 0221محمد نايؼ ) ة أبك الكشؾ
 كالتكزيًة المممكى العربيى اليعكديى.

  ( 0990أبك جامكس،  ميماف).مبادئ امدارة . نابمس ة جامعى النجاح الكطنيى : 

 امذا ات كمطات التمفزة الفميطينيى الخاصىة كميتابؿ ام  ـ  في أبك شنب، ح يف :
  .ٗٔة اكتكبر ص َُُالدرايات ام  ميى العدد مجمى

 ـََُِ ماف  ِدار الجيؿ لمنشر ةط ٖٖ:  ام  ـ الفميطيني صنب، ح يفأبك ش 
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 الناشر/  ََِْالااىرة "  : "إدارة احزمات كالتخطيط بما قد ال يةدثأبك ص ح،   ء أحمد
 .مركز الخبرات المينيى لإلدارة )بميؾ(

 ات كزارة : دكر ام  ـ في التنميى ة دار الرشيد لمنشر ة منشكر أحمد، محمد  بد القادر
 .ِٕـ ة صُِٖٗالثاافى كام  ـ ة بغداد 

 التشريعات الصةافيى الفميطينيى مف العيد العثماني إل  االةت ؿ اميراىيمي أ عد، منى :
 ( ُٖ-ُٕص ُٓٗٗكانكف أكؿ/ -في مجمى صامد االقتصادم العدد تشريف

 ة ُْٖٗة ّلمصريى ط: ام  ـ كاالتصاؿ بالجماىيرة الااىرةة مكتب االنكمك اأماـ، إبراىيـ
 . ُُص

  بعنكاف: " إدارة احزماتة درايى ميدانيى لمدل تكافر  ناصر احزمات مف ا  رجي كدقام إل
 جيى نظر العامميف في الكظاىؼ امشرافيى في أمانى  ماف الكبرل

  ( امدارة التركيى أصكليا كنظرياتيا 0991ا غا، رياض، كا غا، نيضإل : ) 

   ايتخدامات الشباب الجامعي الفميطيني في قطاع غزة ( 0223ميـ )البرنيو،  إياد محمد
ريالى  –لمانكات امخباريى الفضاىيى العربيى ك  قتيا بميتكل المعرفى بالاضايا العربيى"

 ماجيتير غير منشكرةة الااىرة ة جامعى  يف شمس.

 ( 0220الب  اف، أحمد كنخركف :)مكتبى  -ى امدارة كامشراؼ النظريى كالبةث كالمماري
 الف ح.

 مج ت احطفاؿ كدكرىا في بناء الشخصيى امي ميى ة ريالى دكتكراهة البكرم ، طارؽ :
                        ُٗة ص ُٗٗٗجامعى امماـ االكزا زم ة

  ـة  ُِٖٗ: الرأم العاـ كالةرب النفييى" مختار التيامية دار المعارؼة ال يامي، مخ ار
 ( ُْْ)ص 

   ،االنتفاضى كالايادات اليياييى في الضفى الغربيى كقطاع غزة ة بةث مي ب اـالجرباكم :
كما  ٕٔـ ة صُٖٗٗة دار الطميعى لمطبا ى كالنشر ة بيركت   ُفي النخبى اليياييى ة ط

 بعدىا .
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 ( 0223الجيك ي ، محمد ر  ف كجميمإل جاد اهلل ) امدارة  مـ كتطبيؽة دار المييرةة :
 َِة ةصّ مافةط 

 ام  ـ كالمجتمًة الااىرة: الدار ـ(. 0221دم، منى  عيد ك مي،  مكل إماـ)الحدي
 المصريى المبنانيى. 

 االدارة الةديثى إدارة المؤييات المكجى الرابعى)الااىرةة االيراء الخطيب، محمكد أحمد  :
 كتطبيااتيا الةديثى. غزة ة مطبعى منصكر. ٕٗص َُةصََِٓلمطبا ىة

 ة مركػز احىراـ لمترجمى كالنشر  ُى كالدكلػى الفميطينيػى ة طة لطفي:االنتفاضػالخكلي
ـ . انظر : أياـ فميطينيػى في ُُٗٗ/ َُ/ َّمابعدىا ةدث يكـ :  َِّـة  صُٖٖٗ

  – ٕٗة ص َُـ ة جُٗٗٗة المركز الاكمي  لمدرايات كالتكثيؽ ُالارف العشريف ة ط
ِٖ. 

 ةالايـ احكؿ ة إصػدار دار اليدل ة  :  ب دنا فميطيف ةالجزء احكؿالدباغ، مصط ى مراد
 .ُٕ-ُٓـ  ة ص ُُٗٗكفر قر ة  ط 

 ُِة ب دنا فميطيف ة الجزء احكؿ ة الايـ احكؿ ة ص  الدباغ، مصط ى مراد. 

 كتاب إشكاليات ام  ـ كاالتصاؿ في العالـ الثالث  الطبعى الدليمي،  بد الرزاؽ محمد :
 فمكتبى الراىد العمميى ػ  ما ََِْاحكل  

  (بعنكاف " ايتخدامات الجميكر الفميطيني لمانكات الفضاىيى 0220) الدكاك إل،ص ح رشاد
العربيى كاالشبا ات المتةااى " درايى ميدانيى  م  المدف كالارل في قطاع غزةة كقد أجريت 
الدرايى  م  الكياىؿ ام  ميى التاليى )التمفزيكفة قنكات فضاىيىة راديكة صةافى( كاختارت 

 ممثمى مف الجميكر في قطاع غزةة مف شراى  مختمفى.  يف شمس.  ينى

 ( 0220الز بي، دالؿ محمد).أىميى الميارات : 

  :أصكؿ المكاجيى ام  ميى" مركز النكر  ٕفميطيفة  -ة غزةـ0221الزىار، محمكد"
 (.ُلمبةكث كالدراياتة ط 

 ( 0221الزىراني، أحمد قراف )صةافى اليعكديى اليكميى جامعى الممؾ يعكدة بعنكاف" دكر ال
 في التنميى الثاافيى"
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 ( 0221ال نا ي) ."بعنكاف "دكر الصةافى اليعكديى في نشر المعرفى اليياييى 

 ( 0221الشماع، خميؿ) ة مبادئ امدارة مً التركيز  م  إدارة اح ماؿة الطبعى الرابعىة
  ماف: دار المييرة لمنشر كالتكزيً كالطبا ى

   ة إدارة  مميات احزمات احمنيىة الطبعى احكل ة (0221مي )الشيراني،  عيد بف
 الرياض: جامعى نايؼ العربيى لمعمـك احمنيى.

  ( 0990الشيباني،  مر :) . درايات في امدارة التعميميى ة كالتخطيط التربكم 

  ( 0993الشيخ  الـ، فؤاد كنخركف )  ة  ماف ة الشرؽ ٔ: المفاىيـ امداريى الةديثى. ط
 يط لمطبا ى.احك 

 ( 0101الضكيحي،  بد العزيز بف  مطاف)التخطيط ام  مي كدكره في مكاجيى  ىػ
ريالى ماجيتير غير منشكرةة الرياض: جامعى نايؼ العربيى لمعمـك  –الككارث كاحزمات 

 احمنيى. 

 جامً البياف في تأكؿ الار ف " دار الفكر لمطبا ى كالنشر الطبرم، محمد بف جرير " :
 .ََُِ/ُيً/ بيركت/ لبناف/ط/كالتكز 

  ( 0221الع يبي، نايؼ مطمؽ)  مصداقيى احخبار التمفزيكنيى لدل ط ب كطالبات جامعى
 الممؾ يعكد" ريالى ماجيتير غير منشكرةة الرياضة جامعى الممؾ يعكد

 دار الةامد لمنشر " امدارة في التراث العربي امي مي": العطيات، محمد يك ؼ النمراف
 ـ.ًََِٓ  ماف كالتكزي

 شركى المطبك ات " إدارة / امدارة في العيكد امي ميى احكل  : "العمي، صالح أحمد 

 ايتخدامات التمفزيكف ك إشبا ا تو في مدينى  (0221) العنزم، محمد بف  كض بف جد اف
 ةجامعى الممؾ يعكد . ر ر  درايى ميةيى"

 ََُِة ٓت"  مكتبى الطالب الجامعي ةط"امدارة المفاىيـ كالمماريا  ال را، ماجد ،اخركف 

 ة " الدكر الييايي لمتمفزيكف في اليمفة درايى ميةيى كميدانيى"ال قيو 

 امدارة في امي ـ المنيجيى كالتطبيؽ كالاكا د"  ال يداكم، فيمي خمي إل" 
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  ام  ـ التربكم كدكره في تفعيؿ مجاالت  0221القحطاني، نكؼ بنت دغش بف  عيد
 ي في المممكى العربيى اليعكديى" جامعى الممؾ يعكد العمؿ المدري

 ( 0221القيادة العامإل لمقكات الم محإل ، دائرة ال عميـ العالي)  منياج العمكـ العيكريى.
 لمجامعات احردنيى(

 درايى "  إدارة / امدارة في  يد الريكؿ صم  اهلل  ميو كيمـ: " الكرمي، حافظ حجاج
 تاريخيى

 ة ككتاب : قضيى  ٗ: انظر: كثاىؽ الاضيى الفميطينيى ة ج  صالكيالي،  بد الكىاب
ة تاريخ فميطيف الةديث ة ط  ُٗ -ُٖفميطيف لينرم كتف ة ترجمػى رشدم احشيب ة ص

 .ُٖـ ة ص َُٗٗة المؤييػى العربيػى لمدرايات كالنشر ة بيركت ُ

 ب ة الباةث ة أزمى الميؤكليى المينيى في صةافى  راؽ ما بعد الةر  لمجيد ، احمد  بدا
ة كانظر الرابط    ََِٔام  مي ة كميى ام  ـ بجامعى بغداد ة العدد الثاني ة ةزيراف ة 

 أيضا  

  ( 0991الم ربي ، كماؿ )  اليمكؾ التنظيمي ة مفاىيـ كأيس يمكؾ الفرد كالجما ى في :
 ة  ماف ة دار الفكر لمنشر. ِالتنظيـ. ط 

  ( 0933المييدب، بد اهلل  عد محمد) كر ام  ـ احمني مف الكقايى مف الجريمى د- 
درايى تطبيايى  م  المج ت احمنيى الصادرة بمدينى الرياض" ريالى ماجيتير غير منشكرةة 

 الرياض.

 ( 0222الييئإل العامإل ل   ع مات)  بعنكاف" دكر كياىؿ ام  ـ في إبراز انتفاضى
 احقص "

 ( 0101اليا يف،  بد الرحمف أبك بكر.)ة الرياض: دار طكيؽ ُُحمف كام  ـة طا ىػ
 لمنشر. 

 ة ككالى ُِٖٗ: االتصاؿ بالجماىير بيف ام  ـ كالد ايى كالتنميىة الككيتة بدر، أحمد
 .ّٔة صُالمطبك اتة ط
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 ام  ـ الدكلي ة درايات في االتصاؿ كالد ايى الدكليى ة مكتبى غريب ة الااىرة بدر، أحمد :
 . ُٕـ ة صُٕٗٗة 

  النشاط ام  مي العربي في الكاليات المتةدة ة يميمى أبةاث فميطينيى رقـ يفبشير،  ح :
 . ُّـ ةصُٗٔٗ( ـ.ت.ؼ ة مركز احبةاث في بيركت ة َُ)

  ( 0933بعيرة ، أبك بكر ) .مبادئ امدارة . بنغازم ة منشكرات جامعى قاريكنس : 

 ة )ص ُـةط  ُٖٗٗرة "  دار الفج:  "الد ايى اليياييى كتطبيااتياحجاب، محمد منير
َٔ.) 

  ( :ة "الةرب كالثاافى "ة دار ماداد لمطبا ى كالنشرة ط ـ 0220ح كنإل، خميؿ إبراىيـ)ِ 
 ِْ,ِِ,َُصة

 ة ُ: ام  ـ كاالتصاؿ بالجماىير كالرأم العاـة الااىرةة  الـ الكتبة طح يف،  مير محمد
 . ّْة صُْٖٗ

 ف كاقً رؤيى الااىميف باالتصاؿ"ةبعنكاف: "الدكر التربكم لمصةافى المدرييى مح يف 

 ة ص ُٓٔٗ: ام  ـ لو تاريخو كمذاىبو الااىرةة دار الفكر العربية حمزة،  بد المطيؼ
ِْ . 

 ام  ـ كالد ايى"  بد المطيؼ ةمزةة دار الفكر العربية الطبعى  حمزة،  بد اهلل المطيؼ" :
 ( " ُٗ -ِِٓ)ُِِـة )ص  ُْٖٗاحكل ة 

 ( 0220 دياب ، محمد إ ما يؿ )  ة امدارة المدرييى ة دار الجامعى الجديدة لمنشر ة
 اميكندريى

 ّٓـ ة صُٕٗٗة دار المييرة ة بيركت ة  ُ: الصةافى اليكميى ة ط ذبياف،  امي . 

 بعنكاف" احطر الخبريى ل نتفاضى الفميطينيى كتأثيراتيا المعرفيى كالكجدانيى  م    عد، محمد
 معى المنيا.قراء الصةؼ" كميى الداب بجا

 (. .أياييات امنترنت. دمشؽ : دار الرضا لمنشر. 0222كنخركف .) ة   ميماف ، ماىر 
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 ( بعنكاف: " نماذج مف إدارة احزمات في الار ف الكريـ"0222 ك ف،  الـ الشيخ )  نماذج
مجمى مركز صال  كامؿ ل قتصاد  -في الار ف الكريـ. مف إدارة احزمات

  ص. ِِٗ - ُُِص ص -.َِ ع ةٕ مف -)الااىرة(. امي مي

 شباع الةاجات ة )  شاىيناز محمد طمعت : تأثير بيىى كياىؿ ام  ـ  م  االيتخدامات كا 
 ـ (ُٕٖٗة يكليك  ْٕى الدرايات ام  ميى ة العدد الااىرة مجم

 ( 0221شعباف، حمدم)دارة احزمات كالككارثة الااىرة: الشركى العربيى ـ . ام  ـ احمني كا 
 المتةدة لمتيكيؽ كالتكريدات. 

 التيار امي مي في فميطيف كأثره في ةركى الجياد )صالح، مح ف محمد :ُُٕٗ-
كما بعػدىا  ك ىنػرم كػتفة قضيى  ُـة صُٖٗٗالككيت   ة مكتبى الف حةِ(ة طُْٖٗ

 .َِفميطيفة ص

 دكر التمفزيكف كالصةؼ في تشكيؿ معمكمات كاتجاىات الجميكر نةك  ص ح الديف، خالد(
 (ََُِالاضايا الخارجيى( دكتكراه غير منشكرة )جامعى الااىرةة كميى ام  ـ ة 

 مي ةدار الةاياى لإل  ـ الدكليى ة :مدخؿ إل  ام  ـ امي  صيني،  عيد إ ما يؿ
 .ّْة صُُٗٗة ُالااىرةة ط

 ة خضر كياىؿ ام  ـ الصييكني كالةرب النفييى ضد الد كة كالمااكمى في فميطيف  باس
مؤتمر الد كة  - ُٔق ة  ُِْٔربيً احكؿ  ٖ -ٕـ(  ََِٓأبريؿ  ُٕكالتصدل ليا 

 امي ميى كمتغيرات العصر ) 

 ُٔةص ََِْة  ةُ مـ امدارةةط  : أياييات با ي،  مي 

  (. 0228 بد العاؿ ، طارؽ  .). التجارة االلكتركنيى . اميكندريى : الدار الجامعيى 

  ََِٓأيمكؿ  ُْة شبكى البصرة ة إخبار كةااىؽ ة  بد العزيز ، ىشاـ . 

 يً: "الةرب النفييى كالشاىعات "ة دار غريب لمطبا ى كالنشر كالتكز  بد اهلل ، مع ز ال يد-
 ( ٕٔة ص: ُٕٗٗالااىرة. 

 ة  ) الصةافى كالتنميى اليياييى ةدرايى في ترتيب احكلكيات( ة  الااىرة ة دار  بدة ،  زيزة
 .  ْٔة ص ََِْة ينى ُالفجر لمنشر كالتكزيً ة ط

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk2=1&s15=254&Jrnl=مجلة%20مركز%20صالح%20كامل%20للاقتصاد%20الإسلامي
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk2=1&s15=254&Jrnl=مجلة%20مركز%20صالح%20كامل%20للاقتصاد%20الإسلامي
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk2=1&s15=254&Jrnl=مجلة%20مركز%20صالح%20كامل%20للاقتصاد%20الإسلامي
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk2=1&s15=254&Jrnl=مجلة%20مركز%20صالح%20كامل%20للاقتصاد%20الإسلامي
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   ام  ـ الييايي في الصةؼ المصريى كدكره في تشكيؿ الرأم العاـة ( 0221) بده "
 اىتمامات الصةؼة كقاىمى اىتمامات الجميكر" درايى ماارنى بيف قاىمى

 ( 0220 ري ج،  امي) ماف –دار الفكر  -: امدارة التربكيى المعاصرة  

  ( 0221  اؼ، محمكد :) كاقً امدارة المدرييى في ضكء معايير امدارة اميتراتيجيىة
 ريالى ماجيتير غير منشكرةة كميى التربيىة الجامعى امي ميىة غزة.

  ،امدارة التعميميى كامشراؼ التربكم أصكليا كتطبيااتيا / دار الثاافى (: 0221جكدة ) طكم
  ماف. –

 أيتاذ االقتصاد بجامعى الزيتكنى في احردف إبراىيـ   مكش  في ممتا   مكش، إبراىيـ :
 ََِْ/ُِ/َّ)فميطيف احكؿ ( باحردف في 

  ( 0220 مياف، ربحي ك  مإل،  بدالحافظ )ز التعمـ ة دار اليازكرم لمنشر : إدارة مراك
 كالتكزيًة  مافة احردف.

 َُةصََِّةامصدار الثانيُك خركف مبادئ امدارة الةديثى ط  مر ال عيد 

 الااىرة  –قكة كياىؿ االتصاؿ الةديثى في التأثير  م  المجتمً االي مي  – فراج، أحمد
 .ُُّص  ُٔٗٗ

 ُُٗةالجزء احكؿ صُر الفميطيني ةط:  الكظيفى االتصاليى لمنظمى التةريفرج،  صاـ   )
 الشكرل

 ة "أثر المماريات ام  ميى لمعامميف في أخبار التمفزيكف  م  اتجاىاتيـ نةك العمؿ" فيمي 

 (0933ك كزف ير،ؾ) :ةترجمى أ.ديرمةك قةااليكبيةالمؤييىة    ُالكجيز في الةربةط
 العربيى لمدرايات كالنشرةبيركت

 ـ ة ُّٕٗطكر البشرم ة ترجمى مةمد الييد غ ب : الااىرة ة احرض كالتلك ياف في ر
  ُص

 الشرؽ االكيط:« إنترناشيكناؿ ىيرالد تريبيكف»في ماالتو في صةيفى  لك ياف كي(ََِٖ) 
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 ّةج ُ: ام  ـ في العصر الةديث كدكره في تبمي  الد كة ة ط م كلي، محمد  محمكد 
 .ّةصُٖٔٗةمكتبى ابف تيميى ة الككيت 

  ،ماف دار ركاىً  ""إدارة / امدارة امي ميى في  يد  مر بف الخطاب: فاركؽمجدالكم 
 .مجدالكم

 ِْٔة مرجً يابؽ ة ص  ِ: المعجـ الكييط ة ج مجمع الم إل العربيإل. 

 الااىرةة -"النظريى امي ميى في الةرب النفييى "ة دار اال تصاـ مح كظ، محمد جماؿ الديف
 ( ُُـة )ص  ُٕٗٗ

 ُْة ص ُٕٖٗة دار المريخ ةالرياض ة ِ:مطالعات في ام  ـ ة ط محمد ، حمد خضر 

 ةمكتبى الخانجي ة الااىرة ة دار ُة الميؤكليى ام  ميى في امي ـ ةط محمد ،  يد محمد
 .ِٖة ص ُّٖٗالرفا ي ة الرياض ة

 ةدار الفكر ُةكياىؿ ام  ـ مف المنادم إال  االنترنتة ط محمد ،  يد محمد
 .ُٓةصَِ-ُٔةصََِٗالعربيةالااىرةة

 ة ّكجميمى جاد اهلل امدارة  مـ كتطبيؽة دار المييرةة  مافةط  محمد ر  ف الجيك ي
 َِةصََِٖ

 دار المعارؼ بالااىرة  –الطبعى الرابعى  –: ام  ـ كالتنميى لممؤلؼ محمد، محمد  يد
 ٓ. ص ُِةِِص ُٖٗٗ

 ( 0221مزيد،محمكد احمد محمكد) لانكات الفضاىيى العربيى   قى البرامف الدينيى في ا
 بتثايؼ احطفاؿ دينيان" ريالى بةث غير منشكرةة جامعى ةمكاف.

 ( 0221مصط ى، يك ؼ:)  امدارة التربكيى. مداخؿ جديدة لعالـ جديدة دار الفكر العربي– 
 الااىرة.

 ة  ُْٕٗ:  كانظر كيؼ يفكر ز ماء الييكديىة دار المعارؼ المصريىةالااىرةىكيدم، أميف
  . ِّص
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 ة  ُٕٓٗة كياىؿ ام  ـ  كالمجتمً الةديث دار المعرفى الااىرة ة  كلياـ ؿ،ري رز كنخركف
 ُٗة ص  َْص

 خطاب الصةافى الفميطينيى تةت االنتداب البريطاني في في مجمى صامد يا يف :
 (ُٕاالقتصادم العدد تشريف صة

  ،زيكنيى ف  تد يـ إل  دكر المادة امخباريى التميف ـ0991يك ؼ، حناف محمد إ ما يؿ
 مفيـك المشاركى اليياييى لدل شباب الااىرة الكبرل.
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 أكال: قائمإل ب  ماء المحكميف

 ا النيائيإلمفي صكر ي  افثانيا: اال  با
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 (ُممةؽ رقـ)
 قائمإل ب  ماء المحكميف ل   بانإل الثانيإل

 الميم  الكظيفي االيـ قـالر 
 غزة-رىيس المكتب ام  مي الةككمي د.ةيف أبك ةشيش ُ
 غزة-الجامعى امي ميى-رىيس قيـ الصةافى كام  ـ  د.طمعت  يي  ِ
 غزة-مدير مكتب قناة الادس كا   مي  ماد امفرنجي ّ
 غزة-مدير  اـ قناة احقص  الفضاىيى ةاـز الشعراكم ْ
 امةصاء في الجامعى امي ميى مدرس  مي صنً اهلل ٓ
 في جامعى الادس مدير قيـ امدارة د.بياـ أبك ةمد ٔ
 فضاىيى احقص    قيـ المكارد البشريى ٕ
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 (0ممحؽ رقـ)

 ا  ئمإل الخاصإل بامدارة العميا كالك طى

 القصؼ؟. كيؼ ا  طا ت ال ضائيإل مكاصمإل البث رغـ 0
ياػػكؿ )ةمػػاد(: التخطػػيط لػػدينا  مػػ  اتجػػاىيف: تخطػػيط مرةمػػي " تكتيػػؾ " ىػػك الجاىزيػػى الداىمػػى    

باػػػاء ىػػػذا الصػػػكت رغػػػـ مػػػا يةػػػيط بػػػو مػػػف مخػػػاطر كاالتجػػػاه الثػػػاني ىػػػك التخطػػػيط  حم طػػػارئ كا 
اميػػتراتيجي كىػػػك ضػػػركرة إيجػػػاد بػػػداىؿ ك ليػػػات غيػػر متػػػأثرة بػػػالكاقً الفميػػػطيني لكجػػػكد بػػػداىؿ فػػػي 

 خارج لماناة كىذا نيع  لو.ال
كيضػػيؼ أف الفضػػاىيى كانػػت قػػد أ ػػدت ككضػػعت الخطػػط البديمػػى ال زمػػى فػػي ةػػاؿ قصػػؼ الماػػر  

الػػرىيس كةػػددت يػػا ى الصػػفر التػػي يػػتـ اختيارىػػا مػػف قبػػؿ المجمػػس التنفيػػذم االنتاػػاؿ مػػف المكػػاف 
كرىػػػا تةيػػػبان حم الػػػرىيس إلػػػ  المكػػػاف البػػػديؿ ة كأف فػػػرؽ العمػػػؿ تػػػـ تيػػػميتيا لتكزيعيػػػا كمػػػا ىػػػك د

 طارئة كلذا كاف ايتعدادنا  م  ىذا النةك جاىزان ككاف ما تكقعناه. 

كياػػكؿ )أبػػك  ػػكف(: لاػػد  ػػرؼ المكظفػػكف الػػدكر المنػػكط بيػػـ فػػي الةػػرب حف المعركػػى يمكػػف أف    
تبػػدأ فػػي أم لةظػػى كحف العػػدك قػػد ال يعطيػػؾ ميػػاةى حخػػذ الاػػرار فػػ  بػػد مػػف كجػػكد فريػػؽ  مػػؿ 

 ةماابمى(ََُِ)ما الذم ييفعمو.يعرؼ ميباان 

كياػػكؿ )أبػػك مةيػػف(: بةمػػد اهلل لاػػد كانػػت خطػػى تكزيػػً احدكار كاحمػػاكف  مػػ  فػػرؽ العمػػؿ فػػي    
داىرة البرامف ةاضرة في أذىاف الجميً كلذا فمـ يكف ميتعصيا  م  احفػراد الايػاـ بػدكرىـ ام ػداد 

 ةماابمى(ََُِ) كالمذيعيف كالكثاىايات كغيرىـ.

)زقكت(: لاد كاف اختيػار احشػخاص كتكزيػً احمػاكف كاحدكات ميػباان لػو احثػر الكاضػ    كياكؿ   
في البااء كالتكاصؿ مً الةدث بشكؿ يريًة  خاصى فػي قيػـ التةريػر الػذم كػاف يتػابً احةػداث 
أكال بػػػأكؿ ك قمنػػػا بإ ػػػداد البػػػداىؿ ال زمػػػى لمةػػػرب مػػػف أمػػػاكف كأجيػػػزة ك ليػػػى التةػػػرؾ كقمنػػػا بتػػػكفير 

 ةماابمى(ََُِ) ـ كالشراب كالتدفىى كالم بس كأماكف النـك داخؿ الداىرة.الطعا

 . ىؿ ا  طا ت ال ضائيإل  حقيؽ أىدافيا بالحرب؟0

يصػاؿ الريػالى      ياكؿ )ةماد(: إف الفضاىيى كاف مف أىـ أىدافيا ايتمرار البث طكاؿ الةػرب كا 
كادر البشػرم الػذم ياػكـ بػدكر مناطػً ام  ميى لمعالـ العربي كامي مي كأيضا المةافظى  م  ال

النظيػػر مػػف أجػػؿ إظيػػار الةاياػػى كمػػف الجػػدير ذكػػره أف جميػػً المػػكظفيف الػػذيف كػػانكا يعممػػكف فػػي 
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الةػػرب لػػدييـ المعرفػػى التامػػى بةجػػـ الريػػالى التػػي يعممػػكف مػػف أجميػػا يعرفػػكف احىػػداؼ الكاضػػةى 
 (ةماابمىََُِ) .لمفضاىيى كىذا ما دؿ  ميو العمؿ في الميداف 

كياػػكؿ )أبػػك مةيػػف(:  كنػػا نضػػً نصػػب أ يننػػا طػػكاؿ فتػػرة الةػػرب أف ال تغيػػب الصػػكرة  ػػف    
المشاىد العربي كامي مي لمناؿ الةاياى كما ىي كأف تبا  الفضػاىيى ميػتمرة ةتػ  لػك تػـ قصػفيا 

 ةماابمى(ََُِ) دة مرت. 

 . كيؼ ا  طا ت ال ضائيإل  كفير ا جيزة الى قطاع غزة رغـ الحصار؟8

ياػػػكؿ )ةمػػػاد( : الجميػػػً يعػػػرؼ أف الاطػػػاع مةاصػػػر منػػػذ ثػػػ ث يػػػنكات لكػػػف تصػػػميمنا  مػػػ     
المكاصمى جعمنا نفكر كثيرا في الميػتابؿ المجيػكؿ كمػا تةمػؿ لنػا احيػاـ الاادمػى الةبمػ  باحةػداث 
 فكاف لدينا خطى بديمى لألجيزة كالمعػدات فيمػا لػكتـ تػدمير جميػً احجيػزة المكجػكدة فػي الفضػاىيى.

 ةماابمى(ََُِ)

كياكؿ ) العربي(: الفضاىيى كػاف لػدييا المعػدات ال زمػى لمتعامػؿ مػً احزمػات مػف أجيػزة تانيػى              
) مكيػػرات كمشػػغؿ فيػػديك كأجيػػزة كمبيػػكتر كانترنػػت فػػي أرض الميػػدافة كذلػػؾ حف الكيربػػاء كانػػت 

الةػػرب نجػػد أف يػػا ى يكميػػا خػػ ؿ الةػػربة كبػػالرجكع إلػػ  خطػػط التعامػػؿ مػػً  ِْتاطػػً طػػكاؿ 
 ةماابمى(ََُِ) الفضاىيى أ دت خطى لألجيزة التانيى الكيرباىيى.

 . كيؼ  ـ ال  مب  مى نقص الكقكد كالكيرباء خ ؿ الحرب؟1

ياكؿ )أبك كف(:  لعؿ الةصار الذم كنا نعيشو خ ؿ الفترة الياباى ككف لدينا خبرة ال ييتياف    
ا الكميى الكافيى مف الكقكد في المخازف رغـ قصؼ أةػد بيا في التعامؿ مً احزمات  لذا كاف لدين

المخازف الخاصى بالكقكد احجيزة إال  أف ىذا لـ يكقؼ العمؿ ككاف ىناؾ أيضا التعاطؼ الشعبي 
مػػً الانػػاة احمػػر الػػذم أدل إلػػ  تبػػرع اةػػد المكيػػريف بكميػػى كبيػػرة مػػف الكقػػكد خػػ ؿ الةػػرب  أمػػا 

غمب  مييا بشػراء بعػض المكلػدات الصػغيرة لألقيػاـ أمػا المكػاف بالنيبى لمشكمى الكيرباء فاد تـ الت
 ةماابمى(ََُِ) الرىيس كاف لديو مكلد خاص خ ؿ الةرب.

 . كيؼ ا  طا ت ال ضائيإل المحافظإل  مى الكادر البشرم خ ؿ الحرب؟1

ياػػكؿ )ةمػػاد(: كنػػا نمتمػػؾ رأس مػػاؿ بشػػرم فػػي ام ػػ ـ مميػػز لػػذلؾ كنػػا ناػػـك بإ ػػداد الخطػػط    
افظػػػى  مػػػ  الكػػػادر البشػػػرم بمػػػا نمتمػػػؾ مػػػف أدكات فماػػػد قمنػػػا بشػػػراء يػػػترات كاقيػػػى لمرصػػػاص لممة

ك  مات تدؿ  م  الصةافى كتـ تاميص  دد كبير مف المكظفيف كتـ العمؿ بالةد احدن   كقمنػا 
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صابى العديد مف المصكريف  بتكزيً أماكف العمؿ لتاميؿ الخياىر البشريى ةكرغـ الاصؼ لممارات كا 
اد اثنػػيف مػػف المصػػكريف خػػ ؿ الةػػرب إال  أف ذلػػؾ لػػـ يػػثف إدارة الفضػػاىيى  ػػف مكاصػػمى كايتشػػي

. البػػػث رغػػػـ أف الاطػػػاع بعػػػد اليػػػا ى الياديػػػى ميػػػاء يكػػػاد يكػػػكف خاليػػػا مػػػف النػػػاس فػػػي الشػػػكارع
 ةماابمى(ََُِ)

 . ىؿ  ـ  كفير البدائؿ الخاصإل بالحرب  جييز م ئـ؟1
يكميػا ل طمىنػاف  مػ  احجيػزة كالمعػدات ككيػؼ تعمػؿ ككنػا  كياكؿ )العربي(: كنا نتفاد البػداىؿ   

 نصم  احجيزة التي تةتاج إلي صيانى ككنا نتتبً الد ـ المكجيتي يكميا.

كياػػكؿ )أبػػك مةيػػف(  كػػاف ىنػػاؾ تكزيػػً لمميػػاـ بشػػكؿ جيػػد كمتكػػاف  خػػ ؿ الةػػرب نظػػرا لأل ػػداد 
امدارة تايـ اح ماؿ بػيف المػكظفيف  الاميمى مف المكظفيف الذيف كانكا يعممكف خ ؿ الةرب فكانت

كػػؿ ةيػػب تخصصػػو كمادرتػػو فػػي العمػػؿ فكانػػت غرفػػى البػػث بمػػا تةكييػػا تتبػػً مػػدير داىػػرة البػػرامف 
المنك ػػى كغرفػػى احخبػػار تتبػػً مػػدير داىػػرة البػػرامف الييايػػيى ككػػاف المعػػد أةيانػػا ياػػكـ بماػػاـ المػػذيً 

 ابمى(ةماََُِ)كالمةرر نظرا لامى المكظفيف خطكرة التناؿ. 

 . كيؼ  مكنت ال ضائيإل مف  مؿ لقاءات مع شخصيات ميمإل أك  يا يإل؟1 

ياكؿ)أبػػك مةيػػف( نظػػرا لصػػعكبى التكاصػػؿ مػػً الايػػادات الييايػػيى فػػي الاطػػاع تػػـ التنيػػيؽ مػػً    
الكتػػاب كالمةممػػيف كالييايػػييف فػػي الخػػارج لمخػػركج  مػػ  الانػػاة كقػػد نجةنػػا فػػي ىػػذه التكاصػػؿ مػػً 

 ةماابمى(ََُِ) لفا مى  م  الياةى العربيى كالدكليى.الكثير مف الايادات ا

كياكؿ)زقكت( لاد كاجينا في الةرب اناطاع خطكط التكاصؿ مً الايادات الكطنيػى فػي الاطػاع    
نظرا لمظركؼ احمنيى فتـ فت  طرؽ اتصاؿ مً الخارج ككاف لإلخكة في الع قات الخارجيى الدكر 

لانػػػاة ككانػػػت الماػػػاءات متنك ػػػى منيػػػا الييايػػػي كالاػػػانكني احكبػػػر فػػػي تفعيػػػؿ الػػػدكر الخػػػارجي مػػػً ا
كالعيػػكرم كالػػديني مثػػؿ )الشػػيخ كجػػدم غنػػيـ كالػػدكتكر يكيػػؼ الارضػػاكم كالمةمػػؿ العيػػكرم كليػػد 

 ةماابمى(ََُِ) يكريى كغيرىـ(.

 . ىؿ كانت إدارة ال ضائيإل مطمعإل  مى   اصيؿ ما يجرم  مى ا رض؟3

مجمػػػػس التنفيػػػػذم ياػػػػكدكف العمػػػػؿ مػػػػف الشػػػػارع الماابػػػػؿ ياػػػػكؿ ) أبػػػػك مةيػػػػف( كػػػػاف أ ضػػػػاء ال   
كياكؿ)أبػػك  ػػكف( منػػذ المةظػػى احكلػػ  كانػػت ىنػػاؾ متابعػػى ميدانيػػى  مػػ  أرض الميػػداف  لمفضػػاىيى.

 ةماابمى(ََُِ) ككانت ىناؾ غرفى  مميات متكاصمى لةؿ امشكاليات المكجكدة.
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 . ما ىي أىـ المشاكؿ ال ي كاجي مكىا في الحرب9
: الةرب التي ةدثت فاقػت كػؿ التصػكرات كخمطػت احكراؽ كميػا كجعمتنػا نفكػر مميػا ياكؿ )ةماد (

في كؿ خطكة نخطكىا كمف أىـ المشاكؿ التي كاجيتنا تايػيـ الاطػاع إلػ  ثػ ث أمػاكف كذلػؾ أننػا 
كنػػا نعػػد أنفيػػنا لتجييػػز تمػػؾ احمػػاكف لكػػف ليػػكء الةػػظ لػػـ ييػػعفنا الكقػػت كقمنػػا بالتغمػػب  مػػ  ىػػذه 

 فاؽ مً بعض الشركات بتزكيدنا بالمكاد مف احماكف الث ث المشكمى باالت

كمف المشاكؿ التي كاجيتنا اناطاع التكاصؿ  بػر شػبكى االتصػاالت نظػرا لتكقفيػا فػي الةػرب كقػد 
 ةماابمى(ََُِ) ةاكلنا التغمب  م  ىذه المشكمى بالميرس كالمخشير.

 . كيؼ كانت القرارات امداريإل   خذ في كقت الحرب؟02
كؿ )أبك مةيف( كاف المجمس التنفيذم داىـ االجتماع ككانت الارارات التي تخرج منو ممزمى يا  

لمجميً ككاف الارار يأتي بعد مشاكرة كؿ داىرة ةيب اممكانات المتكفرة لدييا ككنا أةيانا نأخذ 
 مشكرة الجميً  ندما يككف احمر يخص جميً العامميف حننا نتكمـ  ف ةياة كمكت .

 ابمى(ةماََُِ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 211 

 
 (8ممحؽ رقـ)

 
 

 ا خ /المكظؼ/ المكظ إل     
الي ـ  ميكـ كرةمى اهلل كبركاتو تةيى مف  ند اهلل مباركى طيبى كبعد نرجك مف 

 -ةضرتكـ تعبىى االيتبانى الخاصى بالطالب مةمد ثريا كالتي بعنكاف"
 
 ( - مميإل فضائيإل ا قصى درا إل-) إدارة ام  ـ المقاـك زمف الحرب   
 
 كذلؾ لنيؿ درجى  الماجيتير.  
كتيدؼ الدرايى إل  معرفى احياليب احنيب  مدارة ام  ـ المااـك ك معرفى أثر   

 المادة المعركضى في تعزيز الصمكد الثبات
 

كيير الباةث أف يتاػدـ بعظػيـ الشػكر كاالمتنػاف  مػ  تعػاكنكـ فػي تعبىػى االيػتبانى لمػا 
 ام  ـ المااـك الفميطينيفييا أىميى في إدارة 

 
 الباحث الطالب  

 محمد ثريا                                                                     
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 معمكمات شخصيإل:
       : النكع

 فما فكؽ َّ                       العمر : 

  الخبرة : 

 مكاف ال كف 

 : ......................................... ؼ الكظي يالكص

 المؤىؿ العممي : 

 َُ-ٕ □             ٕ-ٓ □           ٓػِ □ : الخبرة العمميإل
 

 م ربي + إنجميز  -    ربي  الم إل:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنثى ذكر

21-25 25-31 

3-5 5-11 

 الشمال غسة الوضطى خانٍونص رفخ

 دكتوراه ماجطتٍر شبكالورٌو دبلوم
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مكافؽ  ال ؤاؿ
غير  م ك ط مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة

تػػػػكفير أجيػػػػزة كمعػػػػدات لمعمػػػػؿ فػػػػي أرض ايػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػاىيى 
 الميداف.

     

      ايتطا ت إدارة الفضاىيى تةايؽ التكاصؿ بيف الدكاىر كالمكظفيف.
      ايتطا ت الفضاىيى تكفير أكثر مف كييمى لممكاص ت.

ايػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػاىيى ايػػػػتخداـ أنػػػػكاع التكنكلكجيػػػػا الةديثػػػػى فػػػػي 
 االتصاالت.

     

      لفضاىيى بتكفير الكياىؿ ال زمى لمكصكؿ لمخبر.نجةت إدارة ا
ايػػػتطا ت إدارة الفضػػػاىيى تكزيػػػً الميػػػاـ بشػػػكؿ جيػػػد كمتكػػػاف  خػػػ ؿ 

 الةرب.
     

ايػػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػػاىيى إ ػػػػػداد البػػػػػرامف كنشػػػػػرات احخبػػػػػار خػػػػػ ؿ 
 الةرب رغـ صعكبى التكاصؿ.

     

منػػػػػذ المةظػػػػػى  ايػػػػػتطا ت إدارة الفضػػػػػاىيى تػػػػػكفير احناشػػػػػيد كالفكاصػػػػػؿ
 احكل .

     

      ايتطا ت إدارة الفضاىيى تكفير البرامف التيجيميى خ ؿ الةرب.
ايػػتطا ت إدارة الفضػػاىيى الايػػاـ بعمميػػات تمكيػػو مخفػػاء أجيػػزة البػػث 

 كةركى المكظفيف.
     

ايػػتطا ت إدارة الفضػػاىيى ايػػتخداـ أمػػاكف مركزيػػى مكنتيػػا مػػف متابعػػى 
 كافى مناطؽ قطاع غزة.

     

      ايتطا ت إدارة الفضاىيى المةافظى  م  الكادر البشرم.
ايتطا ت إدارة الفضاىيى تكفير البديؿ بخصاىص تتكافؽ مػً ظػركؼ 

 الةرب.
     

ايػػػتطا ت إدارة الفضػػػاىيى التغمػػػب بشػػػكؿ كامػػػؿ  مػػػ  مشػػػكمى ناػػػص 
 الكقكد كالكيرباء.

     

ات ىامػػػػى أك تمكنػػػت إدارة الفضػػػػاىيى مػػػف  مػػػػؿ لماػػػػاءات مػػػً شخصػػػػي
 يياييى.

     

ايػػتطا ت إدارة الفضػػاىيى أف تنفػػذ الخطػػط المعػػدة ميػػباان كالتػػي يػػبؽ 
 أف اطمعت  مييا.
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مكافؽ  ال ؤاؿ
غير  م ك ط مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
      كاف التكجيو مف قبؿ إدارة الفضاىيى لممكظفيف  نيان كيريعان كبناءن.  

      كفير التكاصؿ بيف امدارة كالمكظفيف.ايتطا ت الفضاىيى ت
كانػت المتابعػػى الميدانيػػى مػػف قبػؿ إدارة الفضػػاىيى مةفػػزان  مػػ  مكاصػػمى 

 التغطيى.
     

ايػػػػػػػتطا ت  إدارة الفضػػػػػػػاىيى تػػػػػػػكفير الػػػػػػػد ـ المتكاصػػػػػػػؿ مػػػػػػػف امدارة 
 الكيط  كالدنيا لممكظفيف.

     

      .تيتطيً الفضاىيى الصمكد لك ايتمرت الةرب فترة أطكؿ
تيتطيً  إدارة الفضاىيى مكاجيى ةرب قادمى بمادرة أ م  مف الةػرب 

 الياباى.
     

      ايتطا ت إدارة الفضاىيى مف تفعيؿ اممكانيات البشريى.
      كاف ىناؾ تفكيضا لمميؤكليات بشكؿ جيد مف إدارة الفضاىيى.

      كفرت إدارة الفضاىيى ركاتب لممكظفيف بصكرة مرضيى.

.       كفرت إدارة الفضاىيى الد ـ المكجيتي بشكؿ مرضو
ايػػػتطا ت إدارة الفضػػػاىيى التغمػػػب  مػػػػ  مشػػػكمى تايػػػيـ الاطػػػاع إلػػػػ  

 ث ثى مناطؽ ) رف ة الكيط ة غزة (.
     

ايػػتطا ت إدارة الفضػػاىيى تايػػيـ المػػكظفيف إلػػ  نظػػاـ دكريػػات فا ػػؿ 
 في المةافظى  م  ةياتيـ.

     

      خ ؿ الةرب مرضيا. كاف أداء الفضاىيى
      ايتطا ت إدارة الفضاىيى ةؿ امشكاالت كالعابات التي كاجيتيا.

      كانت قرارات إدارة الفضاىيى شكريى داىمان.           
      كانت الفضاىيى  م  اط ع  م  جميً تفاصيؿ العمؿ أثناء الةرب.

      ناء الةرب.دافيا أث   ايتطا ت  إدارة الفضاىيى تةايؽ أه
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 (1ممحؽ رقـ)
 

 بيـ اهلل الرةمف الرةيـ
 

 احخ  /                                       ةفظو اهلل 
 

الي ـ  ميكـ كرةمى اهلل كبركاتو تةيى مف  ند اهلل مباركى طيبى كبعد نرجك مف 
 -ةضرتكـ تعبىى االيتبانى الخاصى بالطالب مةمد ثريا كالتي بعنكاف"

 
 ( -فضائيإل ا قصى درا إل  مميإل-دارة ام  ـ المقاـك زمف الحرب  ) إ 
 
 كذلؾ لنيؿ درجى  الماجيتير.  
كتيدؼ الدرايى إل  معرفى احياليب احنيب  مدارة ام  ـ المااـك ك معرفى أثر   

 المادة المعركضى في تعزيز الصمكد الثبات
 

تعػاكنكـ فػي تعبىػى االيػتبانى لمػا  كيير الباةث أف يتاػدـ بعظػيـ الشػكر كاالمتنػاف  مػ 
 فييا أىميى في إدارة ام  ـ المااـك الفميطيني

 
 الباحث الطالب  

 محمد ثريا                                                                     
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 معمكمات شخصيإل:

       : النكع

    العمر : 

 مكاف ال كف 

 مكاف العمؿ : .........................................

 المؤىؿ العممي : 

  خصص : .........................................

 َُ-ٕ □             ٕ-ٓ □           ٓػِ □ : الخبرة العمميإل
 

 الجن يإل:

 م ربي + إنجميز    -    ربي   الم إل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنثى ذكر

21-25 25-31 

 
 الشمال غسة الوضطى خانٍونص رفخ

 دكتوراه ماجطتٍر شبكالورٌو دبلوم
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ىك كؿ ما يعرض  مى ال ضائيإل " صكرة ثاب إل، فاصؿ، أنشكدة، : الماصكد بالخطاب ) الصكرة(
    دؼ.برنامج م جؿ، برنامج مباشر"  مى ا  بار أف أم منيـ لو مقصكد كى

 
ط ؽ الصكاريخ  مى  الصكرة  عني : ما يعرض  مى الشاشإل مثؿ مشاىد المقاكميف كا 

ط ؽ النار القصؼ مف قبؿ  االح  ؿ كمظاىرات كم يرات كغيرىا، كصكر الق ؿ كال دمير كا 
 االح  ؿ.

 الػ  ثير أىالي قطاع غزة  

 
 

مكافؽ  ال ؤاؿ
غير  م ك ط افؽمك  بشدة

 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

       ززت إدارة الصكرة الصمكد خ ؿ أياـ الةرب  م  قطاع غزة.
       ممت إدارة الصكرة  م  تةفيز المااكميف في الميداف في قطاع غزة.
      ترل  أف إدارة الصكرة أشا ت التكافؿ في المجتمً في قطاع غزة.

      ت في رفً معنكيات أىؿ قطاع غزة.تعتاد أف إدارة الصكرة أييم
يػػػػا دت إدارة الصػػػػكرة  مميػػػػى التكجيػػػػو كامرشػػػػاد لػػػػدل أىػػػػؿ غػػػػزة فػػػػي 

 التعامؿ مً المكاقؼ )االبتعاد  ف أمكاف الاصؼ(.
     

تعتاػػػد أف بعػػػض الصػػػكر الثابتػػػى يػػػاىمت بإيجابيػػػى  مػػػ  صػػػمكد أىػػػؿ 
 قطاع غزة )تاديـ الميا دات لممتضرريف(.

     

ض احناشػػػيد أيػػػيمت فػػػي بػػػث ركح الصػػػمكد لػػػدل أىػػػؿ تعتاػػػد أف بعػػػ
 قطاع غزة  )صكر إط ؽ الصكاريخ(.

     

تعتاػػد أف بعػػض البػػرامف المباشػػرة أيػػيمت بإيجابيػػى  مػػ  صػػمكد أىػػؿ 
 قطاع غزة )كممات الاادة كأصةاب الارار(.

     

تعتاػػد أف بعػػض الفكاصػػؿ أيػػيمت بصػػكرة إيجابيػػى  مػػ  صػػمكد أىػػؿ 
 تي تجمس بجانب بيتيا(. قطاع غزة )المرأة ال

     

تعتاد أف بعض المشاىد مثؿ صكر االيتشياديات أييمت بصكرة 
 إيجابيى في تعزيز الصمكد.
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 القدس( دكف قطاع غزة:– 48أىالي فم طيف )أىالي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكافؽ  ال ؤاؿ
غير  م ك ط مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
      تعتاد أف إدارة الصكرة زادت مف النصرة كالتأييد حىالي قطاع غزة.

تػػرل أف إدارة الصػػكرة شػػجعت  مػػ  التةػػرؾ الريػػمي لكقػػؼ الةػػرب لػػدل 
 الشارع العربي في الداخؿ.

     

الميػػػيرات   ممػػػت إدارة الصػػػكرة ككيػػػيمى ضػػػغط  مػػػ  دكلػػػى الكيػػػاف  بػػػر
 كام تصامات لدل الشارع العربي في الداخؿ لكقؼ الةرب.

     

       ززت إدارة الصكرة مف الد ـ المالي كالعيني.
أيػػيمت إدارة الصػػكرة فػػي  ػػرض الصػػكرة الةايايػػى ل ةػػت ؿ الصػػييكني 

 بكةشيتو كيمعتو لدل الشارع العربي في الداخؿ.
     

لمجتمػػػػً العربػػػػي فػػػػي الػػػػداخؿ لمايػػػػاـ إدارة الصػػػػكرة ةثػػػػت جميػػػػً شػػػػراى  ا
 بأدكارىا.
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ال  ثير  مى  الشارع العربي ) الدكؿ العربيإل(

مكافؽ  ال ؤاؿ
غير  م ك ط مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
      تعتاد أف إدارة الصكرة زادت مف النصرة كالتأييد في الشارع العربي.
      ترل أف إدارة الصكرة شجعت  م  التةرؾ الريمي لكقؼ الةرب.

كرة ككيػػػيمى ضػػػغط  مػػػ  الةكػػػاـ لمتػػػأثير  مػػػ  دكلػػػى الكيػػػاف  ممػػػت إدارة الصػػػ
  بر المييرات كاال تصامات لكقؼ الةرب.

     

تعتاػػد أف ايػػػتخداـ شخصػػػيات مػػؤثرة  ربيػػػان إيػػػ ميا يةػػرؾ الجميػػػكر العربػػػي 
 لنصرة الاضيى )كجدم غنيـة يكيؼ الارضاكم(.

     

المشػػاىديف ليػػذا تعتاػػد أف مخاطبػػى كػػؿ دكلػػى بالنػػداء لمنصػػرة يزيػػد مػػف ةجػػـ 
 البمد.
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 الػ  ثير  مى  الشارع ال ربي) الدكؿ ال ربيإل( 
 

 
 الػ  ثير  مى المج مع الصييكني

مكافؽ  ال ؤاؿ
غير  م ك ط مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
      تعتاد أف إدارة الصكرة زادت مف النصرة كالتأييد في الشارع الغربي.

الصػػكرة شػػجعت الشػػارع الغربػػي  مػػ  التةػػرؾ الريػػمي لكقػػؼ  تػػرل أف إدارة
 الةرب.

     

 ممػػت إدارة الصػػكرة ككيػػيمى ضػػغط لػػدل الشػػارع الغربػػي  مػػ  دكلػػى الكيػػاف 
  بر المييرات كام تصامات.

     

       ززت إدارة الصكرة مف الد ـ المادم كالعيني. 
الغربػػػػي بػػػػأف تػػػػرل أف الصػػػػكرة غيػػػػرت مػػػػف الصػػػػكرة الرايػػػػخى لػػػػدل الشػػػػارع 

 الفميطيني إرىابي.
     

      نجةت إدارة الصكرة في  رض كةشيى االةت ؿ لدل الشارع الغربي.
تعتاػػػػد أف ةػػػػػرب غػػػػػزة ايػػػػػتطا ت أف تغيػػػػر الصػػػػػكرة اليػػػػػيىى  ػػػػػف الشػػػػػعب 

 الفميطيني لدل الشارع الغربي.
     

مكافؽ  ال ؤاؿ
غير  م ك ط مكافؽ بشدة

 مكافؽ
غير مكافؽ 

 بشدة
 ػػززت إدارة الصػػكرة ايتشػػعار المجتمػػً الصػػييكني مػػدل الخطػػكرة التػػي 

 تكاجو أبناءىـ.
     

ةثػػػػت إدارة الصػػػػكرة المجتمػػػػً الصػػػػييكني  مػػػػ  الضػػػػغط  مػػػػ  ةككمتػػػػو 
 لكقؼ الةرب.

     

شػػككت إدارة الصػػكرة فػػي قػػدرة جػػيش االةػػت ؿ  مػػ  تةايػػؽ أىدافػػو لػػدل 
 المجتمً الصييكني.

     

      أظيرت إدارة الصكرة الجندم اميراىيمي بأف مصيره المكت المةاؽ.

أشػػعرت إدارة الصػػكرة المجتمػػً الصػػييكني أف جػػيش االةػػت ؿ ييػػتيدؼ 
 المدنييف كالفميطينييف كليس فاط المااكميف.

     

     أيػػػػػيمت إدارة الصػػػػػكرة فػػػػػي بػػػػػث ركح اليزيمػػػػػى كالخػػػػػكؼ لػػػػػدل الجنػػػػػدم 
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 الصييكني.
ارة الصػػػػكرة فػػػػي  ػػػػدـ إقػػػػداـ االةػػػػت ؿ الصػػػػييكني  مػػػػ  ةػػػػرب تيػػػػيـ إد
 الميتابؿ.

     

تعتاػػػػد أف الصػػػػكرة المكجيػػػػى بالمغػػػػى العبريػػػػى تػػػػؤثر يػػػػمبان  مػػػػ  المجتمػػػػً 
 الصييكني.
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 (1ممحؽ رقـ )

 ام  ميإل العاممإل في قطاع غزة اتأ ماء المؤ     
  دد المرا ميف الشركإل فضائيإل( -ا ـ المؤ  إل ام  ميإل )ككالإل  ـ
 8  ككالإل ركي رز لألنباء  .0
 0  ككالإل ا نباء ال رن يإل  .0
8.  MBC  0 
 0  العربيإل  .1
 0  (APككالإل ا  كشي دبرس )  .1
 0  ككالإل قدس برس  .1
 8  قناة القدس ال ضائيإل  .1
 8  قناة الجزيرة ال ضائيإل  .3
 0  قناة امخ ص ال ركيإل  .9

 0  كا ؿ  ي في  يرفس قناة دكلإل الككيت "القناة ا كلى"  .02
 0  كا ؿ  ي في  يرفس قناة امخباريإل ال عكديإل  .00
 0  كا ؿ  ي في  يرفس القناة الثانيإل ال عكديإل االنجميزيإل  .00
 0  كا ؿ  ي في  يرفس قناة الجماىيريإل الميبيإل  .08
 0  كا ؿ  ي في  يرفس قناة الميبيإل ال ضائيإل  .01
01.  BBC0 المجمك إل ام  ميإل  م زيكف 
01.  Bbc  0  إذا إل 
 0 المجمك إل ام  ميإل العالـ  .01
 0 جمك إل ام  ميإلالم دبي  .03
09.  LBC 0 المجمك إل ام  ميإل 
 0 المجمك إل ام  ميإل قناة النيؿ لألخبار  .02
 0 المجمك إل ام  ميإل برس  ي في  .00
 0 المجمك إل ام  ميإل البحريف  .00

 ال مطإل الكطنيإل ال م طينيإل
 كزارة ام  ـ

 المك ب ام  مي الحككمي  
 

Palestinian National 
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 0 المجمك إل ام  ميإل ال كداف  .08
 0 المجمك إل ام  ميإل المجد  .01
 0 المجمك إل ام  ميإل أكربت  .01
 0 المجمك إل ام  ميإل  كريا  .01
 0 المجمك إل ام  ميإل المشرؽ  .01
 0 مجمك إل ام  ميإلال الم رب  .03
 0 المجمك إل ام  ميإل بيئ ي  .09
 0 المجمك إل ام  ميإل دليؿ  .82
 0 المجمك إل ام  ميإل الحياة  .80
 0 المجمك إل ام  ميإل ككالإل ا خبار العربيإل  .80
 0 المجمك إل ام  ميإل شينخكا ككالإل ا خبار الصينيإل  .88
 0 المجمك إل ام  ميإل اليكلنديإل  .81
 0 ام  ميإل المجمك إل اليكنانيإل  .81
 0 المجمك إل ام  ميإل اميطاليإل  .81
 0 ككالإل باؿ ميديا مرا ؿ رك يا اليكـ  .81
 0 ككالإل باؿ ميديا ال م زيكف ال كرم  .83
 0 ككالإل باؿ ميديا قناة اآلف  .89
 0 ككالإل باؿ ميديا المنار برامج  .12
 0 ككالإل باؿ ميديا قناة المنار  .10
 0 ككالإل باؿ ميديا نيك  ي في  .10
 0 ككالإل باؿ ميديا ل م زيكف ا ردنيمرا مإل ا  .18
 0 ككالإل شياب قناة ب داد العراقيإل  .11
 0 ككالإل شياب  ات 0قناة مدم   .11
 0 فم طيف ل ن اج ام  مي ال م زيكف ا لماني  .11
 0 فم طيف ل ن اج ام  مي ال م زيكف الياباني  .11
 0 فم طيف ل ن اج ام  مي ككالإل أنباء فرن يإل )بمك بريس(  .13

   ب ـ اهلل الرحمف الرحيـ  

 ال مطإل الكطنيإل ال م طينيإل
 كزارة ام  ـ
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 0 فم طيف ل ن اج ام  مي ككالإل ا نباء االيطاليإل  .19
 0 الككالإل الكطنيإل ل   ـ  ار ال ضائيإلالم  .12
 0 الككالإل الكطنيإل ل   ـ اال جاه ال ضائيإل  .10
 0 الككالإل الكطنيإل ل   ـ الب داديإل ال ضائيإل  .10
 0 الككالإل الكطنيإل ل   ـ الرشيد ال ضائيإل  .18
 0 مركز غزة ل   ـ اممارات – م زيكف أبك ظبي   .11
 0 زة ل   ـمركز غ شبكإل  كام نيكز ا مريكيإل  .11
 0 مركز غزة ل   ـ  م زيكف أم  ي أف البريطاني  .11
 0 مركز غزة ل   ـ  م زيكف إ  ـ البريطاني  .11
 0 مركز غزة ل   ـ  م زيكف نر  ي أؿ إلمانيا  .13
 0 مركز غزة ل   ـ ال م زيكف الكطني ال كي رم  .19
 0 مركز غزة ل   ـ ككالإل ىيكمف ال كي ريإل  .12
 0 الكاحإل ل ن اج ام  مي  ضائيإلقناة اقرأ ال  .10
 0 الكاحإل ل ن اج ام  مي قناة الككثر ال ضائيإل  .10
 0 الكاحإل ل ن اج ام  مي قناة فم طيف الم  قبؿ   .18

 قنكات( 1المؤ  إل العمكميإل لم م زيكف الجزائرم )  .11
شركإل  الـ نيكز ل ن اج 

 ام  مي
0 

 القناة الم ربيإل الثانيإل  .11
 ن اج شركإل  الـ نيكز ل
 ام  مي

0 

 قناة الناس   .11
شركإل  الـ نيكز ل ن اج 

 ام  مي
0 

11.  Abc news  0 
 0  الجزيرة الدكليإل  .13
 0  قناة إيراف ال ار يإل  .19
 19 المجمكع  .12
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 كزارة ام  ـ
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