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العامة ،وسعادة الدكتور أحمد المغاري رئيس قسم االذاعة والتلفزيون في جامعة
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وساهممعيالخراجهذاالعملالىالنور.
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ملخص الدراسة:
هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىواقـعإدارةالحمـالتاإلعالميـةودورهـافـيتوجيـهالـرأيالعـامتجـاهقضـية
التخابرمعالعدوبمحافظاتغزتحيثتمالتعرفعلىمدىمتابعةطلبةالجامعاتبقطاعغزةللحمالتالوطنيـة
لمكافحةالتخابرالتيأطلقتهاو ازرةالداخليةواألمنالوطنيبقطاعغـزة،وقـدتـماسـتخدامالمـنهجالوصـفيالتحليلـي،
ولتحقيقأهدافالدراسةقامالباحثبإعداداستبانةلعينةطبقيةعشوائيةمنطلبةالجامعاتبمحافظاتغـزة،وهـي:

(الجامعــةاالســالمية،جامعــةاألزهــر،جامع ـةالقــدسالمفتوحــة،جامعــةاألقصــى)،وقــدبلغــت()211مفــردة،إلــى
جانبأداةالمقابلة،وذلكللحصولعلىتصوركاملودقيقحولموضـوعالبحـث،ولقـدجـاءتالد ارسـةفـيخمسـة
فصول.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
 أنمتوسطمتابعةوسائلاالتصالفيالحياةاليوميةبوزننسبي()%12.2وهومتوسطنسبيمرتفع. القنواتالفضائيةوالسيماالقنواتالمحليةفيقطاعغزة،تعملأوتكادتعملكوسائللإلعـالمالحكـومي،ولألنشطةوالفاعلياتللو ازراتفيحكومةغزة،إضافةإلىأنهاتتناولالموضوعالمطروحمنكلجوانبه،

وتحاورالقائمينعلىالحمالت،وفعاليتهابشكلمنـتظمومسـتمر،ويعتبـرنقـلاألحـداثبالصـوتوالصـورة
أكثرتأثي اًروجاذبيةلدىالمشاهدمنالخبرالمقروء،وهذاماجعلشبكاتالتواصلفيالمرتبةالثانية.
 متوسطتحقيقأهدافالحملةالوطنيةللتخابربوزننسبي(،)%15.9وهومتوسطنسبيمرتفع.وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات اهمها:
 وضعخطةوطنيةشاملة،بإطارمنهجيوزمنيلمكافحةظاهرةاإلسقاطوالوقايةمنها. ترشـ ــيدأداءوسـ ــائلاإلعـ ــالمبمـ ــايخـ ــدمالقضـ ــيةالفلسـ ــطينية،والبعـ ــدعمـ ــايسـ ــاعداالحـ ــتاللفـ ــيإنجـ ــاحمخططاته.

 اعتمادالتربيةاألمنيةكأحدالمتطلباتالد ارسـية،وتضـمينالمنهـاجالفلسـطينيبمفـرداتتسـاعدفـيالوقايـةمناالختراق،وفقاًمنظومةدراسيةمتكاملة.
 إنهاءحالةاالنقسامالفلسطيني،بناءاًعلىسقفالمشتركاتالعليا،واالحتكامللقانون. تفعيلالقضاءلمالحقةالعمالءوالفساد،والفوضى،وحاالتالخروجعلىالقانون. العملعلىمشاركةمؤسساتالمجتمعالمدنيبشكلفاعل. الوصولللمنـاطقالمهمشـة،كالمنـاطقالحدوديـة،وفـقخطـةموضـوعةومنظمـةضـمنالحمـالتالقادمـة،ألنتلكالمناطقهياألكثراستهدافاًوأقلوعياً،والسيمافيالتربيةاألمنية.
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Abstract
The study aimed to recognize the reality of the media campaign management and its
role in shaping public opinion toward the issue of collaborating with the enemy provinces of
Gaza, where it has been identified over follow-up of university students in the Gaza Strip for
national campaigns to combat spying launched by the Ministry of Interior and National Security
in the Gaza Strip، the descriptive and analytical approach has been used , and to achieve the
objectives of the study the researcher prepared a questionnaire to a sample stratified random
students from major universities in the provinces of Gaza: (Islamic, Al Azher, Al Quds, Al
Aqsa), stood at (083) Single, along with the corresponding tool in order to get a full and
accurate perception on the subject of research, and I study came in five chapters.
The study found a range of results including:

-

-

The average follow up communication in daily life of relative weight (73.2%) The average
relative was high.
Satellite and local channels, particularly in the Gaza Strip, or almost work as a means of
Government information, activities and events for the Gaza Government ministries, as well
as addressing the topic in all its aspects, and interactive campaigns, and regularly and
continuously effectiveness, Transfer audio and video events more effective and appealing
to the Viewer to read news, and that's what make networks in second place.
The average of National campaign to communicate objectives with relative weight (75.9%)
The average relative was high.

The study recommended several recommendations including:

-

Develop a comprehensive national plan, with a systematic framework and timetable for
combating the phenomenon of projection and preventable.
Streamline the media that serve the Palestinian cause, and dimension of what helps the
occupation in the success of his plans.
Adopt a security education requirements, and include the Palestinian curriculum
vocabulary that helps to prevent penetration, according to the integrated study system.

-

Ending the Palestinian division based on the roof of the participants, access to the law.

-

Activating the judiciary to prosecute clients and corruption, chaos and lawlessness.

-

Develop a comprehensive national plan, with a systematic framework and timetable for
combating the phenomenon of projection and preventable.
Work on the participation of civil society organizations effectively.
Access to marginalized areas such as the border areas in accordance with an organization
plan and within the next campaigns, because those regions are the most targeted and less
conscious and especially in Security education.

.
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مقدمة الدراسة:
لم يعد هنالك شك في إن القوى البشرية هي الدعامة األولى لالقتصاد ال وطني والقومي،

وتنظيمهذهالقوىولمقداركفاءتهاوفعاليتهااثرعظيمفيزيادةالطاقةاإلنتاجيةورفعمستوىأداء

المنظمة ،ومن هذا المنطلق ظهر توجه جديد يدعو إلى توسيع إطار التغير والتطوير والتنمية
اإلدارية والتفكير بصوره جديدة تساعد على مواجهة التغييرات الجذرية ،وذلك بسبب عدم مالئمة

الحلول اإلدارية التقليدية التي ال زالت تتبعها أغلبمؤسسات القطاع العام.حيث تم البحث عن
مفاهيمإداريةجديدةمتطورةللتعاونمعالمتغيراتالبيئيةالمعقدة،األمرالذيأعطىللتنميةاإلدارية

األهمية كونها األداة التي تستطيع المنظمات من خاللها رفع كفاءة أجهزتها اإلدارية في تدريب
وتأهيل العنصر البشري بوجود اإلمكانيات التقنية الحديثة بما يكفل قيامها بمتطلبات خططها

التنمويةوالنهوضبالعمليةاإلدارية(زويلفواللوزي)2:2112:
فالقاسم المشترك والعامل الحاسم في التنافس الشديد ،وغير المسبوق بين المنظمات هو
اإلدارةالحديثةوالمبنيةعلىالعلموالبحثالموضوعيعنسبلاستخدامالمواردلتحقيقاألهداف.
وهنا تأتي اإلدارة كأداة تطوير للمجتمع ،وتعمل على تقدمه ورفاهيته باستغالل الطاقات

المتوافرة في االتجاه المرغوب فيه إلى أقصى مدى ممكن ،فما حدث في التاريخ من ثورات
وانقالبات،كاالنقالبالصناعي ،وماصاحبهمنتقدمتكنولوجيإنمايعودفيمعظمهإلىإعادة

النظرفيأساليباإلدارةفيالبلدانالتيحدثتفيها(عساف.)2:2115،

وتعداإلدارةاإلعالميةإحدىفروعاالدارةالتيرافقتوجوداإلنسانعلىاألرض،حيث

اتمرورابالتخاطبواللغة،ثمالكتابة،ثمالطباعةإلى
تطورتوسائلهمنعصرالعالماتواإلشار
ً

أن وصلت إلى اإلعالم الذي نعاصر ،ومنه اإلنترنت والمحطات الفضائية والسينما والتلفزيون

والمذياعوالصحيفةاإللكترونيةوالورقيةوغيرها.
يكوننافعاأومدم اًر لقدرته
يشكلسالحاذا حدين،فيمكنأن 
فاإلعالمبوسائلهالمختلفة 
ً
ً

علىالتفاعلوالحركة ،وعدمانقطاعهعنالتأثيرفيالثقافةالمعاصرةونماذجالسلوكالتييتبناها

األفراد(عايش.)1:2111،

آثار كبيرة نراها كل يوم في طبيعة العادات
كما أن لإلعالم ووسائله المختلفة فإن له  اً

االجتماعيةالموجودةحولنا،وفيالمشاكلالتييناقشهاالناس،واللغةالتييتحدثونبها،وهيآثار
عالمدوراًكبيرفيعمليةالتكوينوالبناء،وفيسائرمجاالت
بطيئةغيرمدركة،وتلعبأجهزةاإل
اً

العمل والنشاط؛ ألن االختالف الناشئ عن تباين القدرات واختالف مستويات التقدم حول التدفق
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اإلعالميفيضوءاالختالفالقائمإلىعمليةغزوإعالميوثقافي ،بلاجتياحإعالميوثقافي،
يهددثقافاتالدولاألقلقدرةبطريقةظالمةوغيرمتكافئة،تشوهأوضاعهامنناحيةأخرىعلى
تعزيز االحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب الذي تبينه في ظل تفاعل ثقافي ،وليس في ظل

تذويبثقافي(الشبطي.)21-16:2111،

رئيسياًفيالممارسةالفعليةلدوراالعالم،حيثتفقاآلراء
وتلعبالحمالتاالعالميةدو اًر 

والممارسات على ان الحملة اإلعالمية هي :االستخدام المخطط لمجموعة متنوعة من الوسائل

االتصاليةواألساليباإلبتكاريةلحثالمجتمععامةوبعضفئاتهبشكلخاصلقبولفكرةأوأفكار
تتبناها وتدعمها وذلك باستخدام استراتيجية أو ألكثر من استراتيجية عن طريق جهود متواصلة فى

إطارزمنيممتدومحدد.ومنهايمكنتحديدمفهومالحملةالصحفيةالتيتأتيانطالقامنالمفهوم
الشامل للحملة اإلعالمية وادراكا لطبيعة اإلطار الوسائلي المحدد أال وهو الصحافة فان مفهوم
الحملةالصحفيةيمكنتحديدهبأنهسلسلةمنالجهودالمتواصلةالتيتستخدمكافةالفنونوالقوالب
الصحفيةالمتاحةوالمستحدثةالتيتصنعقضيةماعلىأجندةالرأيالعامبهدفإثارةاالهتمامبها
وقبولها وتبنيها ودعمها في إطار زمني ممتد ومحدد.ولمفهوم الحملة الصحفية مزايا تختلف عن
غيرها من المفاهيم من أهمها :التركيز وذلك لوجود فكرة محورية وغاية واضحة المعالم بما يمكن

من تحديد محاور أساسية.والتنوع من حيث األشكال الصحفية سواء على مستوى المطبوعة ذاتها
أوالمطبوعاتككلبمايضمنالوصولإلىشرائحمختلفةمنالمجتمع.واالمتدادالزمنيفقدتمتد
الحملة إلى فترات تزيد عن عام مما يضمن اهتمام الجمهور المستهلك بها.وامكانية القياس القبلي
والمرحلي والنهائي لفاعلية الحملة ،كذلك االهتمام في الترويج لالعالم االمني بمفاهيمه المتعددة
وغاياتهالمتنوعةلخدمةأهدافالمجتمع(الحوشان.)1:2115،

ومنهناجاءاهتمامالباحثباإلعالماألمني ،وهومنالمصطلحاتالحديثةالتيذاعت
وانتشرتوتبوأتمكانتهاببنمختلفأساليباإلعالمالنوعي،وهوكلماتقومبهالجهاتذات

العالقةمنأنشطةإعالميةودعويةوتوعيةبهدفالمحافظةعلىأمنالفردوالجماعة،وأمنالوطن
الذي يعتبر إعالماً متخصصاً متجدداً ،حيث هناك ندرة حقيقية في بالدنا في هذا التخصص،

واصبح أنه من الضروري تقديم جديد إلظهار أثر هذا النوع من اإلعالم على أداء الحمالت
وآثارها
اإلعالمية  ،وسوف يسلط الباحث الضوء عليه وال سيما الحملة الوطنية لمكافحة التخابر 
المباشرةوغيرالمباشرةعلىالمجتمعالفلسطينيفيمحافظاتغزة ،والتيتعتبرركيزةأساسيةفي

حياةالمجتمعات.
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إنماتحاولهـذهالدراسةإيضاحههـوالـدورالـرئيسللحمالتاإلعالمية ،التيأطلقتها

و ازرةالداخليةبغزةلمكافحةظاهرةتعتبرمنأهمالظواهرفيالصراعالفلسطينياإلسرائيلي ،أال
وهي"ظاهرةالتخابر"لمعرفةمدىفاعليةتلكالحمالتفيتشكيلالرأيالعامالفلسطيني ،ومدى

انعكاسذلكعلىمشاركةالرأيالعامفيالحملةمنوجهةنظرطلبةالجامعاتالفلسطينية.

مشكلة الدراسة:
الً عن
حظي مجال اإلعالم بشكل عام باهتمام كبير من قبل الدارسين والباحثين ،فض 
اهتمامالجهاتالرسميةبموضوعاإلعالمالموجهلتغييرسلوكأوظاهرة سلبيةفيالمجتمع،بينما
ظهر موضوع الحمالت اإلعالمية التي تسعى إلى تحشيد الرأي العام نحو قضية معينة في
فلسطين ،وال سيما الحمالت المتتابعة نحو قضية التخابر مع العدو والتي تعتبر من القضايا
المحورية والحساسة ،والتي تمس أمن المواطن ،وتعتبر من القضايا المصيرية في الصراع
الفلسطينياإلسرائيلي،ولقدالحظالباحثندرةفيالدراساتالتيتناولتهذاالموضوع.
من هنا تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي وهو ما واقع إدارة الحمالت
اإلعالمية ودورهافيتوجيهالرأيالعامحولقضيةالتخابرمعالعدواإلسرائيلي؟

تساؤالت الدراسة:
وينبثقعنالسؤالالرئيساألسئلةالفرعيةالتالية:
درجةمتابعةالمبحوثينللوسائلاالتصالالمختلفةوتوفيرها المعلومات حول الحملة

 .1مامدى
الوطنيةعنالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابر؟
.2ما المعايير التي التزمت بها الوسائل اإلعالمية في تغطيتها للحملة الوطنية لمكافحة التخابر
منوجهةنظرالمبحوثين؟
.2مامدىوضوحأهدافالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابرمنوجهةنظرالمبحوثين؟
 .4ما درجة إلتزام الحملة الوطنية لمكافحة التخابر بالجوانب الوجدانية والمعرفية والسلوكية من
وجهةنظرالمبحوثين؟
.5مامدىثقةالمبحوثينبرسالةالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابر؟
 .6ما مدى التعاون بين القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة والجمهور من وجهة نظر
المبحوثين؟
4

اإلطار العام للدراسة

الفصل األول

أهداف الدراسة:
تهدفالدراسةالحاليةإلى:
.1التعرفعلى درجة متابعة المبحوثين للوسائل االتصالية المختلفة في الحياة اليومية ومصادر
المعلوماتعنالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابر.

 .2معرفة الصفات التي التزمت بها الوسائل اإلعالمية في تغطيتها للحملة الوطنية لمكافحة
التخابر.

 .2بيان مدى وضوح أهداف ورسالة الحملة الوطنية لمكافحة التخابر واراء المبحوثين في حول
الحملة.

 .4توضيح درجة استخدام القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر للجوانب الوجدانية
والمعرفيةوالسلوكيةمنوجهةنظرالمبحوثين.
.5الكشفمدىثقةالمبحوثينبالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابر.
 .6معرفة مدى التعاون بين القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة والجمهور من وجهة نظر
المبحوثين.

أهمية الدراسة:
تكمنأهميةالدراسةمنخاللالتالي:
األهمية النظرية:
.1تنبعأهميةالدراسةفيكونهاتناقشموضوعاً حيوياً ،انعكستآثارهعلىالعديدعلى المجتمع
الفلسطيني.

.2نظ اًرلندرةالدراساتحولالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابرجاءتهذهالدراسةلتوضيحماهية
هذهالحملةومضمونهاواهدافها.

  .2تفيد الجامعات الفلسطينية ومراكز البحث العلمي كونها دراسة حديثة تتناول قضية حيوية
وحديثة،كماتعتبرمساهمةعلميةلطلبةقسمياإلعالموالسياسة.

األهمية التطبيقية:
الضوءعلىالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابروابرازأهمنتائجهاعلىالمجتمع

.1تسلط الدراسة 
الفلسطيني.
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.2قدتفيدنتائجالدراسةالحاليةصانعيالقرارفيصياغةوتنفيذبرامجإعالميةفاعلة..
 .2قد يستفيد من الدراسة اإلعالمي ون والسياسي ون إلنجاز حمالت توجيه للرأي العام على أسس
فاعلةوعلمية.

حدود الدراسة :
تشتملالدراسةعلىالحدودالتالية:
 .1الحد الموضوعي:تتناولهذهالدراسةادارة الحمالتاإلعالميةودورهافيتوجيه الرأيالعام،
الحملةالوطنيةلمكافحةالتخابرأنموذجاً.
 .0الحد البشري:طالبالمست ويين الثالثوالرابعلمختلفالتخصصاتفيالجامعاتالفلسطينية
الكبرىبمحافظاتغزة.
3ـ .الحد المكاني:الجامعاتالفلسطينيةالكبرىبمحافظاتغزة(اإلسالمية–األزهر–األقصى–
القدسالمفتوحة).
 .4الحد الزماني:أجريتالدراسةخاللالعامالدراسي.2116-2115

مصطلحات الدراسة:
تتضمنالدراسةالمصطلحاتالتالية:
والمستمرة ،والتوجيه ،والقيادة،
 -1االدارة :هي عملية التخطيط واتخاذ الق اررات الصحيحة 
والمتابعة والمراقبة ،والتحكم بمصادر المؤسسات للوصول إلى األهداف المرجوة ،فهي
مزيج من العناصر ،والذي يتطلب سياسة حسنة ،ومهارة ودراية تامة في مزج هذه

العناصر؛ لتحقيق نوع من التفاعل والتوازن والتكامل في سبيل تحقيق األهداف المرجوة
بأفضلالوسائلوالطرق(عاشور.)5:2111،

التعريف اإلجرائي لإلدارة :هي العملية الخاصة بتنسيق وتوحيد جهود العناصر المادية
والبشرية في المنظمة من مواد وعدة ومعدات وأفراد وأموال عن طريق تخطيط وتنظيم

وتوجيهومراقبةهذهالجهودمنأجلتحقيقاألهدافالنهائيةللمنظمة..

 -2الحمالت اإلعالمية:النشاطالمكثفالذييمتدلفترةزمنيةمحددة ،،ويتعاملمعموضوع
محددويستخدمعادةمجموعةمنالوسائل(أمين.)4:2111،
التعريفاإلجرائيللحمالتاإلعالمية:هيعبارةعنخطةمكتوبةشاملةوقصيرةاألمد،
تحتوي على سلسلة من الرسائل االتصالية المتصلة والمترابطة ،التي تظهر في وسائل
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االتصال ،أو اإلعالم في فترة زمنية محددةن والتي يجب أن تتضمن صفات الجرأة
والتركيزوالشموليةوالوضوح.

 -2الرأي العام :مجموعة من االتجاهات والمشاعر التي يكونها قطاع كبير من الناس في
مسألةمهمة وفيفترةمعينةتحتتأثيرالدعاية(بدر.)25:2111،
التعريف اإلجرائي للرأي العام :الرأي السائد بين أغلبية الشعوب الواعية في فترة معينة
بالنسبة لقضية أو أكثر يحتدم فيها الجدل والنقاش وتمس مصالحهذه األغلبية أو قيمها

مباشر"
مسا ًا
ً

 -4الحملة الوطنية لمكافحة التخابر( :نشرةغير دورية عن و ازرة الداخليةواألمنالوطني،
غزة.)2112–2-11:
اسم الخطة:الحملةالوطنيةلمكافحةالتخابرمعالعدوالصهيوني.

اءاتوالخطواتالتيقامتبهاو ازرةالداخليةعلىالصعيد

تعريف الحملة:هيمجموعةمناالجر
االعالميوالتعبويللحدمنظاهرةالتخابرمعالعدو.

األهداف:
 .1زيادة الوعي األمني لدى الجمهور الفلسطيني بشكل عام؛ للحد من تجنيد المخابرات لعمالء
جددفيصفوفه.
 .2التثقيف األمني لدى الفئات الخاصة (الصيادون ،المرضى ،الحدود ،المدنيون ،العسكريون،
الطالب).
.2التعرفعلىطرقوآلياتالتخابرالجاريةفيالوقتالراهن.
.4مواجهةسبلوآلياتعملالمخابراتالصهيونيةفيقطاعغزة.
.5القيامبخطواتهجوميةمضادةإلفشالالتخابرمعاالحتالل.
.6خلطاألوراقعلىعملالمخابراتالصهي ونية.
.1تجفيفمنابعوبؤرالتخابروالتجنيداألمنيمعاالحتالل.
.1تشجيعالمقاومةباتخاذاإلجراءاتاألمنيةالالزمة.
.9تشجيعالعمالءللتوبة،والمعالجةاألمنيةللتائبينمنالعمالء.
.11تقييممصداقيةالتائبمنالعمالء،وصدقيةاالعترافات.
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ولقدكانقرارالجهاتاألمنيةالعليافاتحةخيربتشكيللجنةإلدارةهذاالموضوع(وتتكون

منضابطمناألمنالداخليرئيساً وعضويةكلمنالتوجيهالسياسي،المكتباإلعالميلو ازرة
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المبحث األول:
اإلدارة
مقدمة:
تعتبراإلدارةاألداةالمركزيةلسيرالعملفيالمنظماتقديماً،لذاسنتنا ولفيهذاالمبحث

اء التعريفاتالعربية ،وكذلكالتعريفاتاألجنبية،وال
يفاتلهاسو ً

مفهوموماهيةاإلدارة،وأهمالتعر

سيماالتعريفاتالحديثة،كذلكسنتطرقلوظائفاإلدارةالخمسة(التخطيط -التنظيم -التوظيف

– التوجيه  -الرقابة) ،ثم سنتكلم عن األهداف العامة لإلدارة ،وأنماط (أنواع) اإلدارة ،اإلدارة

األوتوقراطية،واإلدارةالديمقراطية،واإلدارةالتساهلية.

أوالً -مفهوم اإلدارة:
اليوجدتعريفواحدمتفقعليهلإلدارة،ولنيكونكذلكبسببتعدداالهتماماتووجهات

النظر من ناحية ،وبسبب التغير المستمر في دور المنظمات نتيجة للتغير المستمر في البيئة

المحيطة .وبالرغممنتعددتعريفاتالجملالقصيرةلإلدارةمنذبدأتالكتاباتالعلميةحولهافي
بدايةهذاالقرن،فال يمكنالميلإلىاالتجاهالذييركزفيالبدايةعلىسردقائمةطويلةلمثل

هذهالتعريفات.ولكننانفضلاالتجاهالحديثالذييميلإلىاإلشارةإلىأكثرهذهالتعريفاتقبوالً

في اآلونة األخيرة ،سواء من قبل الباحثين أو الممارسين لإلدارة .وفي ضوء ما تقدم فإن أكثر

التعريفاتالمبكرةانتشا اًرلإلدارةذلكالتعريفالذيساهمتبهماريفوليتبأناإلدارةهي":فن
وآخرون  .)29 :2116،وبالرغم من بساطة هذا
تحقيق األشياء من خالل اآلخرين"( ،النمر 
التعريفإالأنهركزعلىجوهراإلدارة،ومنالتعريفاتالمعاصرةلإلدارةذلكالتعريفلدونيللى

وزمالئه ،والذييصفاإلدارة بأنها" :تلك العمليةالتي يتمالقيام بها من خاللشخص واحدأو
أشخاصعدة؛ لتنسيقاألنشطةواألعمالالتييقومبهااآلخرون ،بغرضتحقيقنتائجمعينةال
سماعيلوآخرون.)11:2111،

يمكنإنجازهابواسطةفردواحد"(إ

ويرىكلمنالداجوستيرنزأنهمنالمفيدأننفكرفياإلدارةعلىأنهاتلكالعمليةأو
الوضعالمستمروالمرتبطباألنشطةوالمهامفيأيمنظمة.وأنهذهاألنشطةبالتالييتمالقيامبها

بطريقةمنتظمة ،وتتطلبمنالمديرينتنظيمهاوادارتهابطريقةواضحةومنسقةمعتوقعاتباقي
األعضاءفيهذهالمنظمة.
وفيرأيكلمنوايرتيشوكونترفإناإلدارةهي":تلكالعمليةالخاصةبتصميموصيانة

بيئةمعينةيعملفيهااألفرادمعاً – كفريق– بكفاءة ،وذلكإلنجازأهدافمختارة".ويرىستونر
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وفريمان أن اإلدارة هي" :عملية التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للمجهودات الخاصة بأعضاء
المنظمة ،وكذلك المجهودات الخاصة باستخدام الموارد التنظيمية األخرى كافة؛ لتحقيق أهداف

محددةلهذهالمنظمة"،وفيتعريفآخرهي":النشاطالموجهنحوالتعاونالمثمر،والتنسيقالفعال

بينالجهودالبشريةالمختلفةالعاملةمنأجلتحقيقهدفمعينبدرجة عاليةمنالكفـاءة"(النمر

وآخرون ،)5 :2116 ،وتعرف بأنها" :إنجاز األعمال بأعلى قدر ممكن من الكفاءة لتحقيق
األهداف"(الصباب.)19:1999،
وفي ضوء ما سبق يستخلص الباحث أن اإلدارة هي" :نشاط إنساني ذو طبيعة ذهنية،
يتجسد في شكل عملية متكاملة من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة للموارد البشرية وغير

البشرية كافة ،الالزمةلتحقيقأهدافأيمنظمةبكفاءةوفاعلية".ويقودناهذاالمفهوملإلدارة إلى
ضرورة تحديد األبعاد الرئيسة التي تعكس طبيعتها في التطبيق العملي ،وذلك على النحو

التالي(ياغي:)91:2111،
 .1اإلدارةهينشاطذهنيغيرملموسأومنظور،والتعتبرنشاطاً تنفيذياً لألعمالوالمهام،
ولكنهانشاطإنسانييقومعلىتنفيذاألعمالوالمهامعنطريقاآلخرين.

.2تنطوياإلدارةعلىتلكالعمليةالمتكاملةمنالتخطيطوالتنظيموالتوجيهوالقيادةوالرقابة.
  .2يمكن ممارسة اإلدارة في أنواع التنظيمات كافة ،على اختالف أحجامها ،وطبيعة نشاطها
(سياسي،اقتصادي،اجتماعي،عسكري،ديني...الخ).
.4ترتبطاإلدارةبالجماعةوليسبالفرد.
.5تساعداإلدارةالجماعةعلىتحقيقأهدافمحددةبكفاءةوفاعلية.
مماسبقيستنتجالباحثأنهناكتعريفاتعديدةلإلدارةإالأنهاتصبجميعاًفيالتعريفالتالي:
اإلدارة :هي عملية مخططة ومتكاملة  وتتضمن تصميم وتنفيذ وتقويم المخططات التي من
شأنهاتمكينالمنظمةمنتحقيقأهدافها

ثانياً -وظائف اإلدارة:
أنجح المجتمعات اليوم هي أفضلها إدارة ألن اإلدارة هي األساس فيتحقيق التفوق والتقدم.
حتى أن اإلدارة سواء أكانت عامة أم خاصة  ،ما تلبث أنتنطلق إلى حياة األفراد أنفسهم ضمن

المجتمعالواحدأوحتىالمجتمعاتالمتعددةمنخاللتواصلالمجتمعاتوتالقيها،بحيثتؤدي
إلى زيادة مهارات الفرد وتعزيز قيمة التطوير الذاتي لديه ،إلى درجة يصل فيها لتطبيق أصول
اإلدارة في عمله وحياته الخاصة،حيث أنها تعد من أهم أوجه النشاط اإلنساني حيث ترتبط بحياة
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كل فرد وكل مجموعة فياألسرة ،المدرسة ،المجتمع ،الجامعة ،المؤسسة ،المصنع ،انطالقاً مما
تتضمنهمنوظائفعدة:التخطيط،التنظيم،التوجيه،والرقابة.

الوظيفة األولى :التخطيط:
غالبامايعدالتخطيطالوظيفةاألولىمنوظائفاإلدارة؛ فهيالقاعدةالتيتقومعليها
ً

الوظائفاإلداريةاألخرى،والتخطيطعمليةمستمرةتتضمنتحديدطريقةسيراألمورلإلجابةعن

األسئلة ،مثل :ماذا يجب أن نفعل؟ ومن يقوم به؟ وأين ومتى ذلك وكيف؟ ،وبواسطة التخطيط
سيتمكن إلى حد كبير المدير من تحديد األنشطة التنظيمية الالزمة لتحقيق األهداف (القريوتي،

.)112:2116

يجيبمفهومالتخطيطالعامعلىأربع أسئلة ،هي:ماذانريدأننفعل؟أيننحنمنذلك
الهدفاآلن؟ماالعواملالتيستساعدناأوستعيقناعنتحقيقالهدف؟ماالبدائلالمتاحةلتحقيق

الهدف؟ماالبديلاألفضل؟ ،ومنخاللالتخطيطسنتوصلإلىطرقلسيراألمور التييقومبها
األفرادواإلداراتوالمنظمةككللمدةأياموشهور،وحتىلسنواتقادمة.
يحقق التخطيطهذهالنتائجمنخاللتحديدالمواردالمطلوبة،ويحددعددونوعالموظفين؛

فنيينأومشرفينأومديرين،ويطورقاعدةالبيئةالتنظيميةحسباألعمالالتييجبأنتنجز،
ويحدد المستويات القياسية في كل مرحلة؛ وبالتالي يمكن قياس مدى تحقيق كل األهداف ،بما

يمكننامنإجراءالتعديالتالالزمةفيالوقتالمناسب.

ويمكنتصنيفالتخطيطحسبالهدفمنه،أواتساعهإلىثالثفئات؛هي( :شريف،

)22:1911

 -1التخطيط االستراتيجي :وهويهتمبالشئونالعامةللمنظمةككل،ويبدأ التخطيطاالستراتيجي
ويوجهمنقبلالمستوىاإلدارياألعلى،ولكنمستوياتاإلدارةجميعهايجبأنتشاركفيها
لكيتعمل،وغاياتالتخطيطاالستراتيجي،هي:
إيجادخطةعامةطويلةالمدى،تبينالمهاموالمسئولياتللمنظمةككل.إيجادمشاركةمتعددةالمستوياتفيالعمليةالتخطيطية.تطويرالمنظمةمنحيثتآلفالخططللوحداتالفرعيةمعبعضها. -0التخطيط التكتيكي :ويركزعلىتنفيذاألنشطةالمحددةفيالخططاالستراتيجية،وهذهالخطط
تهتمبمايجبأنتقومبهكلوحدةمنالمستوىاألدنى،وكيفيةالقيامبه،ومنسيكونمسئوًال

عنإنجازه.
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والتخطيطالتكتيكيضروريجدالتحقيقالتخطيطاالستراتيجي،والمدىالزمنيلهذهالخطط

أقصرمنالمدىالزمنيالخططاالستراتيجية،كماأنهاتركزعلىاألنشطةالقريبةالتييجب
إنجازها؛لتحقيقاالستراتيجياتالعامةللمنظمة(أبوعيشة.)49:2111،
 -3التخطيط التنفيذي :يستخدمالمديرالتخطيطالتنفيذيإلنجازمهامومسئولياتعمله،ويمكن
أنتستخدممرةواحدةأومراتعدة،والخططذاتاالستخدامالواحدتطبقعلىاألنشطةالتي

تتكرر ،كمثال على الخطط ذات االستخدام الواحد خطة الموازنة ،أما أمثلة الخطط مستمرة
االستخدامفهيخططالسياساتواإلجراءات.

الوظيفة الثانية :التنظيم:
يوضحالتنظيمالعالقاتبيناألنشطةوالسلطات،وهوعمليةدمجالمواردالبشريةوالمادية

منخاللهيكلرسمييبينالمهاموالسلطات.ولضماننجاحعمليةالتنظيمالمدرسيفإنهناك
مقتضياتيجبأخذهابعيناالعتبار،وهيتتلخصفيمايلي(:عساف)24:2115،
-1دراسةشاملةلألوضاعالراهنةللمدرسة،ومتطلباتالعملداخلهاوخارجها.
 -2معرفة ما تتضمنه القوانين واللوائح والنشرات والق اررات الخاصة بالتعليم عامة ،وبالمرحلة
التعليميةالتابعةلهاالمدرسةبصفةخاصة.

 -2إعداد مستلزمات العمل ،واتخاذ الرتيبات الالزمة لتنفيذه سواء ما يتعلق بالقوى البشرية أو
االعتماداتالمالية،أومايتعلقبالفصولواألثاثواألدواتوالعهد،أومايتعلقبالتجهيزات

والمالعب...الخ

اسةخططالموادالدراسيةالمختلفةلكلالصفوف،ثممعرفةاألعدادالالزمةمنالمدرسين،

 -4در
وتوزيع األنصبة من الحصص والوقوف على مدى النقص أو الزيادة في األعداد؛ وبالتالي

تخطيطالجدولالمدرسي.

والمحصلة النهائيةمنعمليات التنظيمفي المنظمة ،هيكل الوحدات التي يتألفمنها

النظام،وتعملبتآلفلتنفيذالمهاملتحقيقاألهدافبكفاءةوفاعلية.
خطوات عملية

التنظيم:

تمرعمليةالتنظيمبعدةخطواتكالتالي:
 -1احترامالخططواألهداف:الخططتمليعلىالمنظمةالغايةواألنشطةالتييجبأنتسعى

إلنجازها ،ومن الممكن إنشاء إدارات جديدة أو إعطاء مسئوليات جديدة لبعض اإلدارات
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أيضاقدتنشأعالقاتجديدةبينمستوياتاتخاذ
القديمة،كمايمكنإلغاءبعضاإلدارات.و ً

القرارات ،فالتنظيم سينشئ الهيكل الجديد للعالقات ،ويقيد العالقات المعمول بها
اآلن(عساف.)92:2112،
  -2تحديد األنشطة الضرورية إلنجاز األهداف :وذلك من خالل تحديد األنشطة الضرورية
ابتداء مناألعمال
لتحقيقاألهداف،والتيتتمثلفيإعدادقائمةبالمهامالواجبإنجازهاً ،

انتهاءبالمهامالتيتنجزلمرةواحدة.
المستمرةالتيتتكررمراتعدة،و ً

 -2تصنيفاألنشطة:فالمديرونمطالبونبإنجازثالثعمليات:فحصكلنشاطيتمتحديده
بناء على هذه
لمعرفة طبيعته -أي :تسويق اإلنتاج ،-ووضع األنشطة في مجموعات ً

العالقات،والبدءبتصميماألجزاءاألساسيةمنالهيكلالتنظيمي.

-4تفويضالعملوالسلطات:إنمفهومالحصصكقاعدةلهذهالخطوةهوأصلالعملالتنظيمي
فيبدءاإلدارات،الطبيعة،الغاية،المهام.وأداءاإلدارةيجبأنيحددأوًال كأساسللسلطة،
وهذهخطوةمهمةفيبدايةوأثناءالعمليةالتنظيمية(إسماعيل.)14:2119،

الوظيفة الثالثة :التوظيف:
فالناس المنتمون لشركاتهم هم المورد األكثر أهمية من الموارد األخرى جميعها ،فهذه
المواردالبشريةحصلتعليهاالمنظمةمنخاللالتوظيف،والمنظمةمطالبةبالتحديد ،والجذب،
والمحافظةعلىالموظفينالمؤهلينلملءالمواقعالشاغرةفيهامنخاللالتوظيف،والتوظيف.يبدأ

بتخطيطالمواردالبشرية،واختيارالموظفين،ويستمرطوالالوقتمنخاللوجودهمبالمنظمة.
صممت لتزويد المنظمة
ويمكن تبيين التوظيف على أنه عملية مكونة من ثماني مهامُ  ،

باألشخاصالمناسبينفيالمناصبالمناسبة،وهذهالخطواتالثمانيةتتضمن(:توفيق:2116،
)26
تخطيطالمواردالبشرية.توفيرالموظفين.االختيار.التعريفبالمنظمة.التدريبوالتطوير.تقييماألداء.14
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المكافآتوالترقيات.خفضالدرجات،والنقل،وانهاءالخدمة.الوظيفة الرابعة :التوجيه(:غنيم)41:2112،
فبمجرد االنتهاء من صياغة خطط المنظمة ،وبناء هيكلها التنظيمي ،وتوظيف العاملين

فيها تكونالخطوةالتاليةفيالعمليةاإلداريةهيتوجيهالناسباتجاهتحقيقاألهدافالتنظيمية.
وفي هذه الوظيفة اإلدارية يكون من واجب المدير تحقيق أهداف المنظمة ،من خالل إرشاد

وسينوتحفيزهم.

الم رؤ
ووظيفةالتوجيهيشارإليهاأحياناعلىأنهاالتحفيز،أوالقيادة،أواإلرشاد،أوالعالقات
ً

اإلنسانية؛ لهذه األسباب يعتبر التوجيه الوظيفة األكثر أهمية في المستوى اإلداري األدنى؛ ألنه

مكان تركز العاملين في المنظمة .وبالعودة لتعريفنا للقيادة وهو" :إنجاز األعمال من خالل

افعاال،فحسن
الً؛فعليهأنيكونقيادي
أومديرفعا 
ادأيشخصأنيكونمشرفاً

اآلخرين"،فإذاأر
اً
ً
مقدرتهعلىتوجيهالناستبرهنمدىفعاليته.
 متغيرات التوجيه:اطي،أو
أساسالتوجيهاتللمرؤوسينسيتركزحولالنمطفيالقيادة-ديكتاتور ّ
ي،أوديمقر ّ

عدمالتقييد -وفيطريقةاتخاذالق اررات،فهناكالعديدمنالمتغيراتالتيستتدخلفيالقرارلكيفية
توجيهالمرؤوسين،مثل:مدىخطورةالحالة،والنمطالقيادي،وتحفيزالمرؤوسين،وغيرها.

قائدا ،وهو موجه لآلخرين؛ عليه أن يعرف الحقائق
باإلضافة إلى ذلك ،فلكون القائد ً

جميعها  عنالحالة،وأنيفكرفياألثرالناجمعنالقرارعلىالمهمة،وأنيأخذبعيناالعتبار
العنصرالبشريعنداتخاذهللقرار،وأنيتأكدمنأنالقرارهوالقرارالسليمالذيكانيجبأن

يوجهأنشطةاآلخرينعليهأنيفوضالمهامللعاملين جميعاً،وأنيجعل

يتخذه ،وبصفتهشخصاً 
األمرأكثروضوحاً واختصااًر،وأنيتابعكلشخصيتمتفويضه،أويتمإعطاءاألوامرالمحددة

لتنفيذماهومطلوبمنهشفاهياوكتابيا(السلمي.)14:2115،

الوظيفة الخامسة :الرقابة:
تعتبر عناصر التخطيط ،والتنظيم ،والتوظيف والتوجيه عناصر مهمة في عملية االدارة

الثباتالكفاءةوالفعالية؛ومنثمتأتيالرقابةكآخرالوظائفالخمسةلإلدارة،وهيالمعنيةبالفعل
بمتابعةكلمنهذهالوظائف؛لتقييمأداءالمنظمةتجاهتحقيقأهدافها.
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في الوظيفة الرقابية لإلدارة ،ستنشأ معايير األداء التي ستستخدم لقياس التقدم نحو

صممت لتحديد ما إذا كان الناس واألجزاء المتنوعة في المنظمة
األهداف ،ومقاييس األداء هذه ُ

علىالمسارالصحيح،فيطريقهمنحواألهدافالمخططتحقيقها(الصباح.)12:1991،
خطوات العملية الرقابية:

وظيفةالرقابةمرتبطةبشكلكبيربالتخطيطفيالحقيقة،والغرضاألساس منالرقابةهو

دمدىنجاحوظيفةالتخطيط،وهذهالعمليةيمكنأنتُحصرفيأربعخطواتأساسيةتطبق

تحدي
علىأيشخص،أوبند،أوعمليةيرادالتحكمبهاومراقبتها.

المعيارأداةقياسكميةأونوعية،صممتلمساعدةمراقبأداءالناس
ُ
 -1إعداد معايير األداء:
والسلعوالعمليات،والمعاييرتستخدملتحديدالتقدمأوالتأخرعناألهداف.وطبيعةالمعيار
جميعا إلى
المستخدم يعتمد على األمر المراد متابعته ،أيا كانت المعايير ،ويمكن تصنيفهم
ً

إحدىهاتينالمجموعتين:المعاييراإلدارية،والمعاييرالتقنية.

أ -المعايير اإلدارية :هي التي تتضمن أشياء عدة كالتقارير ،واللوائح ،وتقييمات األداء،
وينبغيأنتركزجميعهاعلىالمساحاتاألساسيةونوعاألداءالمطلوبلبلوغاألهداف

المحددة،وتعبرالمقاييساإلداريةعن:من،ومتى،ولماذاالعمل؟مثال:أنيطلبمدير
المبيعاتبتقريرشهريمنكلالباعة،يبينماتمعملهخاللالشهر.
ب -المعاييرالتقنية:يحددفيهاكيفيةالعملوماهيته،وتطبقعلىطرقاإلنتاجوالعمليات،
والموادواآلالت،ومعداتالسالمةوالموردين،والمعاييرالتقنيةيمكنأنتأتيمنمصادر

داخليةأوخارجية.مثال:معاييرالسالمةالتيتتصلباللوائحالحكومية،أومواصفات

المصنعينلمعداتهم(.)strbel, 2006 : 45

 -0متابعة األداء الفعلي :هذهالخطوةتعتبرمقياساًوقائيا.
أ -قياس األداء :في هذه الخطوة يقيس المديرون األداء ،ويحددون ما إذا كان يتناسب مع

المعايير المحددة .فإذا كانت نتائج المقارنة أو القياسات مقبولة -خالل الحدود

المفترضة -ف الحاجةالتخاذأيإجراء،أماإذاكانت النتائجبعيدةعماهومتوقعأو
غيرمقبولة؛فيجباتخاذاإلجراءالالزم.
ب -تصحيح االنحرافات عن المعايير :تحديد اإلجراء الصحيح الواجب اتخاذه يعتمد على
ثالثةأشياء:المعيار،ودقةالقياساتالتيبينتوجوداالنحراف،وتحليلأداءالشخص

أواآللةلمعرفةسبباالنحراف.فالمعاييرقدتكونمرخيةجدا،أوصارمةجدا.
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والقياساتقدتكونغيردقيقة؛بسببرداءةاستخدامآالتالقياس،أوبسببوجودعيوب

أخيرايمكنأنتصدرعنالناسأحكامرديئةعندتحديداإلجراءاتالتقويمية،
فياآلالتنفسها،و ً

الواجباتخاذها(.)champy, 2010 :33

ثالثاً -أهداف اإلدارة:
تقوم اإلدارة بالموازنة بين أهداف متعددة ،وأحياناً متشابكة ومتصارعة ومتناقضة ،فهناك

أهداف تسعىاإلدارة نفسهاإلىتحقيقها،وأهداف للمنشأة ،ولمالكها ،والعاملين فيها ،والمتعاملين
معهامنزبائن ،وموردين،وممولين،وحكومة،والمنظماتالمدنية،ذلككمايلي:
تييتمثلأهمهافيمايلي(:المعاني)55:2111،
 .1تحقيق أهداف اإلدارة نفسها،وال
ّ
أ.االستمرار.
ب.النجاح.
جـ.تحقيقالذات.
تييتمثلأهمهافيمايلي:
 .0تحقيق أهداف مالك المنشأة ،وال
ّ
أ.زيادةقيمةالمنشأةعنطريقزيادةالقيمةالسوقيةللسهم.
ب.زيادةاألرباحالمحصلة.
تييتمثلأهمهافيمايلي:
 .3تحقيق أهداف العاملين في المنشأة،وال
ّ
أ.الراحةفيالعمل.

ب.تقليلساعاتالعمل.
جـ.زيادةفياألجور.
د.زيادةالمزاياالماليةوالعينيةالتييحصلونعليها.
تييتمثلأهمهافيمايلي(:جودة)11:1996،
 .4تحقيق أهداف زبائن المنشأة ،وال
ّ
أ.وفرةالسلعوالخدمات.

ب.زيادةجودةالسلعوالخدمات.
جـ.خفضاألسعار.
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 .5تحقيق أهداف موردي السلع ،والخدمات المستخدمة كمدخالت للعملية اإلنتاجية،والتييتمثل
أهمهافيمايلي(:المعاني)56:2111،
ّ
أ.زيادةاألسعار.
ب.الدفعالنقدي.
جـ.االلتزامبمواعيدالدفعإنكانالثمنمقسطاً.
تييتمثلأهمهافيمايلي:
 .6تحقيق أهداف ممولي المنشأة من المصارف وأصحاب القروض،وال
ّ
أ.ضمانأصلالتمويل.
ب.ضمانعوائدالتمويل.

 .7تحقيق أهداف الحكومة من خال ل تطبيق واطاعة القوانين الخاصة بالمنشأة ،والتي يتمثل
أهمهافيمايلي(:جودة)11:1996،
ّ
أ.االلتزامبالقوانينواألنظمةوالتعليمات.
ب.تحصيلالضرائب.

ج.نشرالوعيبالظواهرالمخلةبأمنالمجتمع.
َّ
أهمهافيمايلي:
 .8تحقيق أهداف المجتمع الذي تعيش فيه المنشأة،والتييتمثل ّ
أ.رفعمستوىالمعيشة.
ب.حسناستغاللالمواردالمتاحة،وعدمتبديدهابدونفائدة.
ييتمثلأهمهافيمايلي:
 .9تحقيق أهداف المنظمات المدنية في المجتمع،والت
ّ
أ.حمايةالبيئةمنالتلوث.
ب.تبرعات.
جـ.مساهماتاجتماعية.

رابعاً -أنماط اإلدارة:
ل قدبدأتاإلدارةبتطويرنظامالعملوتحسينهفيضوءمتطلباتالتغيرالتيتحدثفي

مجاالتالحياةالمختلفة،وأخذتتعملعلىتهيئةالظروفالمناسبةلتطويرالمتعلموتنميتهبشكل

متكاملفيالجوانبالجسميةوالعقليةواألخالقيةواالجتماعية،وذلكمنخاللقيامهابمهمةتوجيه
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اسليمايضمنتحقيقهذاالنمو،وركزتعلىأهميةاألهداف
العمليةاإلنتاجيةوالخدماتيةتوجيهً
ً

اإلدارية،وعملتعلىتنظيمالعديدمنالنشاطاتوالممارساتالتيتؤديفيالمؤسساتبمايكفل
اإلنجازاألفضللها.

طًا إدارية مختلفة ،فبعض
ولكن المفاهيم المتعددة لإلدارة أوجدت أساليب متعددة ،وأنما 

المديرين يؤمنون بفلسفة إدارية تقوم على أساس االنفراد بالسلطة واصدار األوامر ،بينما يتمتع

بعضالمديرينبوعيإداريوايمانواضحبضرورةمشاركةالعاملينجميعهم فيإصدارالق اررات،
وهناكنمطمنالمديرينيعطيالحريةالكاملةللعاملين ،وتسييرالمؤسسة وفقمايراهالموظفون

أثناءقيامهمبعملهم.
وبذلك تختلف اإلدارة وطريقة أداء العمل باختالف شخصية مدير المؤسسة ،فهو قمة

الجهاز اإلداري ،ويسير كل التنظيمات والنشاطات ،ويتخذ الق اررات بطريقة تتفق مع فلسفته
الخاصة،ومعتقداتهالتييرىأنهاتحققأهدافالمؤسسة.
ومدراءالمؤسساتاليديرونمؤسساتهمكلالوقتوفقنمطواحدمنهذهاألنماطالعامة،
طا آخ اًر لبعض الوقت ،وطبقًا للظروف
وهو ما يطلق عليه النمط األساس ،ولكن قد يتبعون نم ً
الً منهميميلإلىاتباعنمطمعينمن
المحيطةبه،وهومايطلقعليهالنمطالثانوي.أي أنك 

هذهاألنماطأغلباألوقاتأكثرمنسواه،وتتصفإدارتهللمؤسسةبهذاالنمط(.عطيوي:2001،
)22-22
وسوفنتناولكلمنهذهاألنماطعلىحدهبشيءمنالتفصيل،وهي:
 -1اإلدارة األوتوقراطية (التسلطية):
أوتوقراطي

وهي في األصل كلمة التينية ،حكم الفرد الواحد؛ أي خضوع ،تعني كلمة

 Autocraticخضوع العاملينفيالمنظمةألوامر ،وآراء ،ونفوذ ،واستبداد ،وسلطةشخصواحد
داخل المنظمة .ويتميز هذا النمط من اإلدارة بصفات وخصائص تعكس سلوك اإلداري إزاء
المواقف التي يواجهها في أثناء عمله اليومي .فالمدير التسلطي يحصر السلطات والصالحيات

جميعها بيده دون تخويل أي منها ألحد من مرؤوسيه .إذ يقوم باتخاذ الق اررات المتعلقة بعمل
المؤسسةويصدراألوامرلتنفيذها،بعدأنيحددالطرقوالوسائلواإلجراءاتالتيينبغياتباعها
أهوائه
عندالتنفيذدوناستشارةأيمنالعاملينمعه.ويتولىبنفسهتوجيهالعاملينوفقًالرغباتهو 

حسبقناعاته،ويفرضعليهمطاعته،وطاعةمايصدرمنأوامر،واليفسحالمجالأمامالعاملين
لمناقشةأوامره،ويقومبمحاسبةمنيعارضها،ماذا؟(العرفي،ومهدي)15:2116،
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ويعتقد اإلداري التسلطي أن اإلدارة ما هي سوى عملية اتخاذ ق اررات ،واصدار تعليمات

ذها،ويكوناهتمامهمنصباعلىالعملويبذلأقصىمالديهمنطاقةلتسييرشئون
ومتابعةتنفي
ً

المؤسسة بشكل منتظم ،ويعمل على تهيئة الوسائل جميعها التي تؤدي إلى تحقيق ذلك ،ويقوم
بالرقابةوالتفتيشعنكلصغيرةوكبيرةداخلالمؤسسة.

وفيظلهذاالنمطاإلدارييعملالمديرعلى(:العجمي)42-41:2111،
 -1تركيزمعظمالسلطاتفي يده والتي تشمل األمور جميعها ،صغيرهاوكبيرة ،ومن ثم يلعب
ئيس،بينمايكوندورالعاملينثانويا.
المديرالدورالر
ً

-2ضروريةطاعةالعاملينجميعهمألوامرهوق ارراتهبدونمناقشةأوتردد.
 -2االنفرادفياتخاذالق اررات ،وعدممشاركةالعاملينفي العملياتاإلدارية المختلفة :التخطيط
والتنظيمواإلشرافوالتقويم.

 -4االهتمام برفع اإلنتاجية دون مراعاة للعوامل اإلنسانية( :مشاعر العاملين ،ومتطلباتهم،
ظروفهم،وقدراتهم) ،وقديؤديهذاالنمطإلىدفعالعاملينلالهتمامبالعملوزيادةاإلنتاجية،
ولكنهذااليمكنأنيستمرلفترةطويلة.
-5رفضالمديرلمبدأالتفويض،حيثيعتقدأنهذاالتفويضيمكنأنيقللمنمركزهوهيبتهفي
المنظمة.
 -6عدماالهتمامباالتصاالتاإلداريةداخلالمنظمة ،وخاصةاالجتماعات ،والتييمكنأنتعقد
بصورة مفاجئة بهدف إصدار األوامر ،أو إعطاء التعليمات ،أو العلم ببعض الق اررات التي
يصدرها.
 -1عدممراعاةالفروقبينالعاملين،وبالتاليعدماالهتمامبالعالقاتاإلنسانيةداخلالمؤسسة؛
لذافإنهاليعملعلىاحترامشخصيةالعاملينكأفرادلهمآراءوميولوقدراتداخلالمؤسسة.
فيللوائحوالقوانينبعدتسيرهامنوجهةنظرهبدونمراعاةأليةآراءأخرى،بل
 -1التطبيقالحر 
اليقبلأيتفسيراتغيرتفسيرهالشخصيللقوانينواللوائحوالق ارراتالخاصةبالعمل.
-9محاولةإيجادبعضعواملالفرقةوالشقاقبينالعاملينبعضهمبعضاً،ظناًمنهأنهذايمكن
أنيساعدهعلىظهورأخطاءكلفريقمنهممنخاللاتهاماتكلفريقلآلخر.
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وعلىهذااألساسيتحملالمديرالتسلطيالمسئوليةكاملةعن نجاحالعملفيمؤسسته

ةمعتمداعلىآرائهوتصوراته،األمرالذييسبب
أوإخفاقه؛ألنهالشخصالوحيدالذييتولىاإلدار
ً
كثيرمنالضعف(بسيسو.)125:2112،
اً

يرىالباحثأنهذاالنمطاإلدارييقومعلىنزعةالزعامة ،والسياسةالمعتمدةهيسياسة

األبواب المغلقة ،األمر الذي يؤدي إلى غلبة الطابع الرسمي على العالقات اإلنسانية .وهذا ما
يرفضهالفكراإلداريالمعاصر،والتربيةالمعاصرة؛ ألنهاليهتمبشخصيةالعاملين ،ويعيقنموهم

وتطورهم،ويعدمروحالتعاونبينهم.
 -0اإلدارة الديمقراطية:

إن المبدأ األساس الذي تعتمده اإلدارة الديموقراطية هو مبدأ احترام شخصيات األفراد،

والمشاركةالجماعيةفياتخاذالقراروتنفيذه،انطالقًامنفكرةأساسية،هي:أنتعددالعقولالسوية

أقدرعلىتقديماألفكارالصائبةمنالعقلالواحدالسوي.

حصراعلىاإلدارياألعلى؛ بلهي
فالتكونمهمةاإلدارة– فيضوءهذاالمفهوم–  ً

مهمةمشتركةيسهمفيأدائهاالعاملين جميعهم.ويتولىاإلدارياألعلىالدورالقياديفيتنفيذ
هذه المهمة ،الذي ينبغي أن تكون عالقاته مع العاملين إيجابية ،تنم عن التعاون الفعال ،وتثير

المبادرةوالحماس،وتدعوإلىاأللفةواالحترامالمتبادل(.العرفي،ومهدي)19:2116،
وتقوم اإلدارة الديمقراطية على العديد من األمور منها:
-1االهتمامبالعالقاتاإلنسانيةداخلالعمل،ممايساعدعلىرفعالروحالمعنوية.
-2تشجيعاألفرادعلىالمشاركةاإليجابيةطبقًالمبدأاإلدارةالجماعية.

 -2االهتمام بعناصر اإلدارة جميعها من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقويم ،بشكل جيد وفعال من
خاللالعملالجماعي.
 -4االهتمامبالنموالمهنيللعاملين ،وذلكمنخالل:تشجيعهمعلىاإلطالععلىكلجديدفي
مجال عملهم ،االهتمام بحضور الدورات ،وعقد اللقاءات الدورية بين العامل ون من ذوي
التخصصالواحدوبينالمشرفينلكييستفيدالجميعوخاصةالعاملينالجدد(دياب2001،

.)214:

 -5مراعاة الفروق الفردية عند توزيع الواجبات والمسئوليات بما يساعد على اكتشاف المواهب
المختلفةوتنميتها،منأجلاستغاللهابمايعودبالفائدةعلىالمؤسسةوالعاملين.
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-6تأكيدالمصلحةالعامةعلىالمصالحالشخصية،حيثيكونالوالءللجماعةوليسلألفراد.
 -1االهتمام بمبدأ التفويض في العمل اإلداري ،ويتم ذلك من خالل تفويض بعض العاملين
بأعمالإداريةمعينةنتيجةلشعورهبكفاءتهمفيالعمل.
-1االهتمامبتوفيراالتصاالتالجيدةداخلالمؤسسة،وتهيئةالمناخالسليم.
-9توثيقالعالقةبينالمؤسسةوالبيئةالمحيطة،واالهتمامبالعواملاإلنسانية.
كما يمارس المدير نشاطهفي اإلدارة الديمقراطية من خالل الترغيب والحث واالستمالة،

بعيداعنالتخويف ،وفرضالسلطةكماهوالحالفياإلدارةالتسلطية،حيثينطلقالمديرهنا
ً
منأنهعضوفيفريق،ومنأناألفرادفيمؤسستهيعملونمعهواليعملونعنده،فهويتلقى

هم،كمايهتمكثيرابما
همومقترحاتهم،بلويشجعهمعلىالمشاركةخصوصافيمايتصلبأمور
أفكار
ً
ً
لديهممنحاجاتأساسيةمنأجلزيادةرضاهملرفعروحهمالمعنوية.
وقد زاد االتجاه نحو اتباع النمط الديمقراطي في اإلدارة نتيجة لعوامل عدة ،منها:

(مصطفى)51:2119،

انتشارالفلسفةالتربويةالديمقراطيةوتطبيقاتهافيالمؤسسات. تقدمالبحوثوتعددهافيمجالعلمالنفساالجتماعي ،والتيتوصلتنتائجهاإلىأناألفراديعملونبطريقةأفضل،وبفعاليةعندمايشتركونفيوضعالقرار،وفيطريقةتنفيذه.

ماأظهرتهنتائجالدراساتفيمجالدينامياتالجماعة ، Dynamic Groupsمنأناإلدارةجتؤديدائماإلىتكويناتجاهاتمضادةفيهذهالجماعة.
المفروضةعلىالجماعةمنالخار
ً

ولكن ال يخلو أي نمط من المآخذ عليه ،فيؤخذ على النمط الديمقراطي في اإلدارة ما

يلي ( :بسيسو)140: 2003 ،

مظهر لتنازل
ًا
 ما يؤخذ على المشاركة – كركيزة أساسية لإلدارة الديمقراطية -من أنها تشكلالمديرعنبعضمهامهاإلدارية.

مايؤخذعلىأسلوبالديمقراطيةكأسلوباستشاريقائمعلىاسترشادالمديربآراءمرؤوسيهمنأنهغيرعلمي.
 قديوجدبينالعاملينفيالمؤسسةمناليحبتحملالمسئولية،وبخاصةفيمايتعلقبإصدارالقرار،حيثيفضلأنتصدرإليهالق ارراتواألوامرمنالمدراء.
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 قديترتبعلىهذاالنمطبعضالظواهرالسلبية،مثل :عدماالنضباطفيالعملبينالعاملينوتأخرهمفياألداء،وانخفاضكميةاإلنتاجفيبعضالحاالت.

ويتضحمماسبقأنهذاالنمطاإلدارييشجعالعاملينعلىاقتراحالحلول ،واليقللمن

قدراتهم ،ويعاملهم على أساس أنهم وسيلة لتحقيق أغراض الجماعة ،،ويسهم في الكشف عن
مواهبهموابداعاتهم.ولكننجاحهذاالنمطيتوقفعلىوعيالعاملينوايمانهمبأهميةالمشاركةفي

العمل،واالنتماءإلىالمؤسسة،وتحملالمسئولية.
ولماكانتاإلدارةالديمقراطية– فيعصرناالحالي– أسلوبحياةللمجتمعمرغوبفيه
بوصفهأفضلاألساليباإلداريةالتيسادتفترةمنالزمن،ومازالقائماً،وزادالميللألخذبهفي

العديدمن المجتمعات ،وذلكلما يوفرمنإطالق قدراتأفراد هيئةالعاملين،ه ويظهرمواهبهم
واستعداداتهم.فالبدأنيسودالمؤسساتمثلهذاالنمطبوصفهاإحدىمؤسساتالمجتمعالتي

تحقق أهدافه؛ وألنها األنموذج الذي يحتذى به من حيث أسلوب التعامل فيها أثناء التفاعالت

اليوميةالمستمرة(.العرفي،ومهدي)14:2116،
 -3اإلدارة التساهلية (الترسلية):

يعود أصل هذه اإلدارة إلى حركة عدم التدخل التي قام بها التجار واالقتصاديون

األوروبي ونفينهايةالقرونالوسطى؛ لمقاومةالتدخلالحكوميفيالشئوناالقتصاديةإالبمقدار

ما يكون ذلك التدخل ضرورًيا لصيانة األمن وحقوق الملكية الشخصية .ثم انتقلت الفكرة إلى
المؤسساتالخاصة،وأصبحالمديريتصفبالسلبيةوالتسامحوالتوددتجاهالعاملينمعهفياتخاذ

الق اررات(.بسيسو)126:2112،

ويستند هذا النمط من اإلدارة إلى مبدأ إطالق الحريات للعاملين في تنفيذ ما يريدون،

اوصحيحا .فاإلداريالمتساهلاليقوم بتقديم المساعدةللعاملين
مناسب
وباألسلوب الذي يعتقدونه
ً
ً
هلعدمرغبتهفيتقييدحريتهمفي

معهإاللمنيطلبهامنهم،واليحاولتعريفالعاملينبوجهةنظر

التصرف،أوفرضأسلوبمعينعليهم(.العرفيومهدي)11:2116،
وعادة ما يتميز اإلداري المتساهل بشخصيته المرحة ،وتواضعه ومعلوماته الغنية في
األمور التي تتعلق بمهنته ،ويغالي بقصد أو بدون قصد في استخدام الديمقراطية ،ويعتمد في

أساليبهعلىعدمالتدخلمنجانبهفيأيعمل،حتىلوكانهذاالعملفيغايةاألهمية،فيترك

كلشيءللعاملينتطبيقًاللديمقراطية،وقديكونمردذلكعدمقدرتهعلىاتخاذالق ارراتالحاسمة،
أوبدافععدممعرفتهبكلمايحيطبالمشكلةمثارالبحث .وعليهيعتبرهذاالنوعمناإلدارةأسوأ
األنواع،األمرالذييتركتحقيقأهدافالمؤسسةللحظفقط(.نشوان)99:2119،
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ومنمساوئاستخدامهذاالنمطاإلداري(:عطيوي)29-21:2001،
اليعرفالعاملونالذينيعملونمعالمديرموقفهممنه،،أوموقفهمنهمفهويستمعلكلمنهمبصبروأناة.وهويتجنبإصدارحكمهفياألمورالتييعرضهاعليهالمدرسون.
  يدعوالمديرالعاملينإلىاجتماعاتكثيرة ،فيومواعيدغيرمحددة ،وبدونإعدادأوجدولأعمال،وعادةًماتنفضهذهاالجتماعاتدوناتخاذق ارراتمعينة.


ئماأنالمؤسسة
 اليحاولالمديرفيهذاالنوعأنيضبطحضورالعاملينوانصرً
افهممرددادا ً
تسيربنفسها.

  ال يأخذ هذا النمط بعناصر اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتنسيق واشراف وتقويم ،مما يسبباالضطرابوالفوضى.

  ال يكسب هذا النمط من اإلدارة العاملين خبرات ومهارات جديدة ،وال يرتفع بمستوى أدائهمالتصرفأحيانا.
المهني،ويشعرونبالضياع،وعدمالقدرةعلى
ً
تكوننتائجالعملمتدنيةفيالكموالنوع.وعلى العموم ،نستطيع القول :إن المدير الترسلي مدير سلبي ،ال يخطط ،وال ينظم ،وال

يوجهباألسلوبالمطلوب،أوهوبمثابةساع للبريدفقطينقلالتعليمات ،،ويحملرؤسائهمسئولية

كلشيء.

وفيالنهايةفاناإلدارةفيظلهذاالنمطتعجزعنتوزيعاألدواربنوعمنالعدالة،مما

يسببالخللالدائمفياألداءالمدرسيوالق ارراتالمتخذة.
خاتمة:

تناولنافيهذاالمبحثالتعريفاتالمختلفةلالدارةوقداختارالباحث اكثرهاقبوال،وكدلك

وظائف االدارة وانماطها ومن خالل االستعراض ألنماط اإلدارة ،يتبين لنا وجود اختالف في
األسلوب الذي يمارس في أداء المهمات اإلدارية ،والطريقة التي تتخذ بموجبها الق اررات ،وفي

األسلوبالذييستخدمفيالتعاملمعالعاملين ،ويكمنوراءهذااالختالفالعديدمناألسباب،
فقد يكون اختالف الفلسفات التي يؤمن بها المديرون أحد األسباب ،وقد يكون اإلعداد والتدريب

اثالث،كماأنالمديراليستخدمنمطًاإدارياً
ً
بةسبب
اثانيا،وقدتكونالخبرةوالتجر
لإلدار
ً
يينسبب ً
ً
احدا باستمرار ،فالمدير الناجح هو الذي يلم باألنماط اإلدارية كافة ،ويتمكن من تكييف أسلوبه
و ً

اإلداريفيضوءطبيعةالموقفالذييواجهه،والظروفالمحيطةبالعمل.
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المبحث الثاني:
الحملة اإلعالمية
مقدمة :
تسعى الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات الى اقتناء التقنيات االعالمية الحديثة وتطوير
مساراتها التقليدية وتوظيفها إلنجاح الغايات االستراتيجية ،وأصبح االعالم بكافة فروعه وقنواته
االفقية الحزام الناقل لإلنجاز والذراع الطويل للوصول الى الجمهور المستهدف مهما اختلفت
شرائحه وتنوعت امزجته ،لذا سنحاول خالل هذا المبحث التعرف عن كثب عن ماهية الحملة
االعالميةوعناصرهاوانواعها،وألقاءالضوءعلىفاعليتها،والدورالحيويالذيتلعبهسوءاًعبر
الترويج لمنظمة غير رسمية ،او المنظمات الرسمية بما يحقق االهداف العامة على المستوى
االقتصاديواالجتماعيوالسياسي.

أوالً  -تعريف الحملة االعالمية:
يعرف غوران هدبرو  ( )HIDBROWالحملة اإلعالمية بأنها" :النشاط المكثف الذي
يمتدلفترةزمنيةمحددةويتعاملمعموضوعمحددويستخدمعادةمجموعةمنالوسائل" (هدبرو،

،)03 :1332ويعرفها دينس ماكويل ( )DENIS MCQUILالحملة اإلعالمية بأنها" :جهود
اتصاليةوقتية،تستندإلىسلوكمؤسسيأوجمعييكونمتوافقاًمعالمعاييروالقيمالسائدة،بهدف
توجيه وتدعيم وتحفيز اتجاهات الجمهور نحو أهداف مقبولة اجتماعياً ،مثل :التصويت وشراء

السلعوالتبرعات"،)Julia,2004:76(.وتعرففيكتابمفاهيمرئيسةفيعمليةاالتصالالحملة
اإلعالميةبأنها":عمليةإقناعمنظمةومتناسقة ،تقومبهاعادةوسائلاإلعالمالجماهيرية ،وتتوجه
إلى الرأي العام والسلوك في محا ولة لتحقيق مجموعة من األهداف ،ويمكن أن تقوم بها طائفة
واسعةمنالمؤسساتوالمجموعاتواألشخاصفيسعيهملتحقيقمصالحهمالخاصة"،أمابيسلي

()PAISLEYفيعرفالحملة":بأنها":نشاطاتمقصودةللتأثيرفيمعتقداتواتجاهاتوسلوك
اآلخرين ،عن طريق استخدام أساليب استمالة إعالمية تؤثر في الجمهور ،وان مفهوم إعادة
التشكيل يعد من أهم السمات التي تميزها كنشاط اتصالي سواء كان ذلك على مستوى البناء

االجتماعيأوعلىمستوىأنماطالحياةالفردية".

ويعرفإبراهيمأبوعرقوب الحملةاالعالميةفيقول":هيعبارةعنخطةمكتوبةشاملة

وقصيرة األمد ،تحتوي على سلسلة من الرسائل االتصالية المتصلة والمترابطة التي تظهر في
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وسائل االتصال أو اإلعالم في فترة زمنية محددة قد تمتد إلى سنة أو أقل من ذلك" (عرقوب،

 ،)215 :2112وترى الدكتورة سامية محمد جابر إن الحملة" :هي التي تشتمل على مجموعة
تدابير واستعدادات مثل :الحمالت السياسية واالنتخابية ،والمعلومات العامة ،واإلعالن ،وبعض

أشكال التعليم ،واستخدام وسائل االتصال الجماهيري في البلدان النامية ،أو في مجال نشر

التجديدات،ويكونلهاأهدافمحددةتخططمنأجلإنجازهاوتقومبنشاطهافيفترةزمنيةمحددة،
غالباً ماتكونوجيزةومكثفة ،وتستهدفجمهو اًر كبي اًر نسبياً ،وغالباً ماتعتمدعلىإطارعاممن

القيمالمشتركة"(جابر ،)116:2114،ويرىكرمشلبي أنمفهومالحملةهو":الجهودالمكثفة
والمستمرة لفترة من الوقت للنشر المستمر ،وباألساليب والوسائل كافة لطرح ومناقشة ومتابعة

موضوعمعين ،أوالجهودالمستمرةلتحقيقهدفما،ويمكنأنتكونالحملةمعشيءأوضد

شيءمعين"(شلبي،)26: 2119،ويشيرفاروقأبوزيدإلىأنالحملةهي":فناستخدامفنون
التحريرالمختلفةفيتحقيقالهدفالذيأعدتالحملةمنأجله،أيإنهافنتوظيففنونالتحرير

لخدمةالموضوع"(محجوب.)126:2111،

بعد استعراض التعريفات السابقة للحملة اإلعالمية ومناقشتها خلصت الدراسة إلى أن

الحملةاإلعالميةهي":نشاطاتصاليمخططومنظم،وخاضعللمتابعةوالتقويم،تقومبهمؤسسات
أومجموعاتأوأفراد،ويمتدلفترةزمنية،بهدفتحقيقأهدافمعينة،باستخدام وسائلاالتصال

المختلفة،وسلسلةمنالرسائلاإلعالمية ،وباعتمادأساليباستمالةمؤثرة،بشأنموضوعمحدد،
يكونمعهأوضده،ويستهدفجمهو اًركبي اًرنسبياً".

ثانياً -أنواع الحمالت اإلعالمية:
حددخبراءاإلعالموالحمالتأنواعاًعدةللحمالت،وذلكعلىالنحواآلتي:
 -1حمالت التوعية :تصمملجعلالجمهورعلىمعرفةبشيءما.
 -0الحمالت المعلوماتية :هيحملةمعلوماتعامة ،تسعىوراءمعرفةالجمهور ،وادراكهلحدث
ما،وتزويدهببعضالمعلوماتالعامةالحيوية(عبدالرزاقوسموك.)1:2111،
بخطوة إضافية خلف الوعي والمعلومات إلى
 -3الحمالت التربوية :هي حملة للتعلم ،تذهب  
التفسير ومقدرةالجمهورعلىتطبيقالمعلومات  ،وتحويلهاإلىسلوكيومي؛ حمالتتعديل
السلوكياتالموجودةلدى

منالحمالتالتيتحاولتغييروتعديلاالتجاهاتو

السلوكهينوع

بعضأفرادالجمهور،وهيمنأكثرالحمالتصعوبة وتعقيداً؛ألنهاتستهدفتغييرالسلوك

أواالتجاهلدىالفرد ،ومنأمثلتهاالحمالتالمعاصرةحولتعاطيالتدخين.
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 -4الحمالت األمنية :نوعمنالحمالتالتيتستهدفخلقوعيأمنيمنالمخاطروالتهديدات
المختلفةلدىالجمهور(التركيزعلىمتابعةالنشاطاتالمشبوهةالمتعلقةباإلرهابوالجريمة

المنظمة).

 -5الحمالت االنتخابية :هذاالنوعمنالحمالتدوريويتركزقبلاالنتخاباتفيالدول ،ويعمل
على إيصال الرسالة السياسية للمرشح ،ومنهجيته القادمة بغية انتخابه(عبد الرزاق وسموك،
.)2:2111

النزاعات،وتستهدفالمجتمعات
 -6حمالت الحرب الدعائية :تستخدمهذهالحمالتفيالحروبو 
بغيةالتأثيرعلىمعنوياتهم،واالستسالمللطرفاآلخر.
 -7حمالت الدعاية المضادة :هذا النوع ينفذ لمعالجة حمالت الدعاية المضادة التي تستهدف
المجتمع ،وخلقحالةتوازنفكريومعلوماتيونفسي؛ للوقايةمنالدعايةالمضادة(العزاوي،
.)24:2112

 -8الحمالت اإلعالمية العسكرية :وهذا النوعيستخدمللردع الخارجي ،وزرع الثقة في الجمهور
بمقدرةالقواتالمسلحةالوطنيةمنجهة،وحمالتالتغطيةالحربيةمنجهةأخرى.

 -9الحمالت اإلعالمية الخاصة:وتقومبهاجماعاتوأفرادألهدافمختلفة.
وبعداالستعراضالبسيطألنواعالحمالتاإلعالمية،أنهيتأكدلديناأنمخاطبةالجمهور

فنمتطور ،يعتمد فيمنهجيتهعلىالعلموالمعرفةوالتجاربوالمهاراتوالموارد،كمايؤكدعلى
ضرورة التخطيط الناجع المبني على تحليل الموقف وقراءة البيئة االستراتيجية ،واالستناد على

المعلومات ،والوثائق ،والبيانات الدقيقة التي تحدد المشكلة وعالقتها بالجمهور ،ليتسنى للقائمين
علىالحمالتاإلعالميةوادارتها،قياسأمزجةالجمهورورغباته .وبالتالي ،يمكنتصنيفهبشكل

دقيقوفقاًلتنوعهالجغرافيوالقيميوعاداتهوسلوكياتهبقدرمايتعلقبالمشكلة،وبذلكيمكنللقائم
باالتصال إعدادرسالةاتصاليةللحملةدقيقةورصينةمبسطة،وتحتويعلىاإلثارةوتحفيزرغبات

الجمهور(عبدالرزاقوسموك:2111،مرجعسابق).

ثالثاً -سمات الحمالت اإلعالمية:
يعدمفهومإعادةالتشكيلأواإلصالحمنأهمسماتالحمالتاإلعالميةكنشاطاتصالي

،فأينماوجدمفهومالحملةاإلعالميةوجد

سواءعلىمستوىالفردأوعلىمستوىالبناءاالجتماعي
بالضرورةمفهومإعادةالتشكيل .ويقصدبإعادةالتشكيل؛ ،قيادةأفرادالمجتمعإلىالحالةاألفضل،
فهناكمنالباحثينمنيركيزعلىصفات(التركيزوالشموليةوالجرأةوالوضوحوالعمقوالتشويق)
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للحملة االعالمية ،وهنالك من الباحثين من يقرر منهجين رئيسين كسمتين محددتين للحمالت
اإلعالميةوهما:

 .1منهج الضبط االجتماعي:ويرتكزعلىثالثةمحاور،وهي(:مكرم)24:2112،
والعناصر كافة المرتبطةبالمشكلةأو القضية موضوع
أ .التعليم:يهدفإلى تقديم المعلومات 
الحملة(الب روشورات،الكتيباتالتعريفية،الملصقات).

اءاتاإلرشاديةوالتوجيهيةكافة،التيتساعدالناسعلىالتعامل

ب.التدبير :ويركزعلىاإلجر
معالقضيةأوالمشكلةموضوعالحملةبالشكلالمطلوب(.اللوحاتاإلرشاديةوالتوجيهية).
ج.التعزيزأوالتدعيم(:عبدالحميد)221:2114،
والتعليمات التي تلزم الجمهور بالتعامل اإليجابي مع القضية
يقوم على إصدار القوانين 

المطروحة(.قان ونمنعالتدخينفياألماكنالعامة،فرضالضرائبعلىمبيعاتالتبغ).
ينوهماالتدبيروالتدعيمالينطبقعلىالمجاالتكافة.

غيرأنالمحوريناألخير
ّ
 .0منهج العملية(:أبوأصبع)19:2114،


والوسائل اإلعالمية المناسبة في ضوء خصائص
يشمل عمليات التخطيط للرسائل 

الجمهورالمستهدف،إضافةإلىوضعخططإلدارةالحملةوتقويمنتائجها.

وفيظلسيولةوسائلاالتصالواإلعالمفيعالممتعددمتغيرمتنوع،يفرضعليناإتقان

فنالتعاملمعوسائلاإلعالمالمختلفة ،وحيثياتهاوأساليبهاالمتطورة،وبالذاتأخصائياإلعالم
والعالقاتالعامة ،الذيبطبيعةعملهالمهنيوالوظيفييكونجزءاً منهذاالعالمالمتطور ،والذي
يحاكي الجمهور ،ويفهم رغباته ،ويعمل على غزو العقول ،وكسب القلوب لتحقيق التواصل

لجماهيري .وبالرغم من فوضى اإلعالم الحالي ،وسيولة الرسائل اإلعالمية الفاشلة

واالتصال ا
وهشاشةالحمالتاإلعالميةواإلعالنيةإالأناإلعالمأصبح واجهةحضاريةتعتمدهاالدولفي

إبرازإنجازاتها(حمادة.)96:2111،

ويرىالباحثبالرغممنهناكقصورفيالحمالتاإلعالمية،لكنبحكمبعضالمستغلين

أضحت الحمالتاإلعالمية واقعاً معاشاًوملموساً ،وهيذاتفاعليةكبيرةفيالعديدمنالقضايا،

والسيماالقضاياالمصيرية،خصوصاً عندمايستغلالبعض تأثيراتالحمالتالدعائيةفيتنفيذ

جنداتخاصة،وأهدافشخصيةتخدممصالحهمدونمصلحةالوطن،طبعاًوالعكسصحيح.

أ
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صياغة أهداف الحملة اإلعالمية:
تعتبرخطوةتحديدأهدافالحملةمنأهمخطواتومراحلتصميمالحمالتاإلعالمية،

"ذلكأنهوفقاًللهدفالمرادالوصولإليهسيتمتحديدالعديدمنعواملومتغيراتالحملةاإلعالمية،

مثل :الرسالة ،الوسيلة والوقت .وبالتالي؛ فإنه من الضروري توافر سلسلة من األهداف المرحلية
أو الثانوية التي تعكس في النهاية الوصول إلى الهدف العام أو االستراتيجي للحملة (بوروان،

.)11:2111
تعريف الهدف:

هواألمرأوالشيءالذيترغبالمؤسسةأومجموعةأفرادفي تحقيقه،وهوإماأنيكون

ضار ،فطبيعة الهدف تتوقف على  وضع المؤسسة
كبير أو صغير ،نافعاً أو  اً
عاماً أو خاصاً ،اً
وقدراتهاواهتماماتها؛أيماهومتوقعإنجازهمنتصميمالحملةاإلعالمية.

ويحددالدكتورفرجالكاملمجموعةمنالتساؤالتتساعدفيالحصولعلىالبياناتاألفضل من

أجلتحديدأهدافالحملة،وهي(:الكامل)21:2116،
.1ماهوالتأثيرالمطلوبللحملة؟.
.2كيفيتمتحقيقالتأثيرالمطلوب؟.
.2ماهيالعقباتالتيتواجههذاالتأثير؟.

.4ماهياألهدافالتييتعينعلىعمليةالتصميمتحقيقها؟.
تعريف الهدف الجيد:
.1المرونة.
.2يمكنقياسه.
.2متفقعليه.
.4واقعي.
.5مرتبطبالوقت.
شروط صياغة األهداف (العبد:)21:2111،
.1منسجمةمعأهدافالمؤسسة،أوأهدافالقائمباالتصالفيالحملةاإلعالمية.
.2الدقة:واضحةمحددةجيداً،وتستخدمالكلماتاإليجابية.
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.2قابلةللقياس:يمكنأنتكونمرتبطةبمعاييراألداءالكميةأوالنوعية.
.4إمكانيةتحقيقها:منخاللقدراتالقائمباالتصال،ويجباألخذفياالعتبارأيمعوقاتقد
الً للتحقيق في أرض
تؤثر في قدرة الفرد على تحقيق األهداف؛ أي أن يصبح الهدف قاب 

الواقع،وليسهدفاًخيالياًاليمكنتحقيقه.

 .5مرتبطة بالوقت ،يمكن تحقيقها خالل إطار زمني محدد (ال ينطبق ذلك على األهداف
المستمرة).
.6عدمالتداخلبيناألهداف،أيأنيكونكلهدفمستقلعنالهدفاآلخر،واليوجدترابط
فيالصياغةبحيثتؤديإلىنفسالمعنى،وبالتاليإلىنفسالغاية.
.1الواقعية:وهيقابليةاألهدافللتنفيذحسباإلمكانياتوالقدراتالماديةوالبشرية.
.1الموضوعية:وهيأنتكوناألهدافخاليةمنالذاتية،بحيثتخدمالمصلحةالعامةللمؤسسة
أوالمجتمع.
.9المرونة:وهيقابليةالتعديلأوالتغييرفيحالةاكتشافعدمصالحيةالهدففيمرحلةمن
مراحلالتصميمأوالتنفيذ.
من المهم جداً أن تكون األهداف مصاغةبشكل جيدومحددة؛ أي معرفة ماذا نريد عمله

بالضبط؟؛ وأنتكونقابلةللقياس؛ أيمعرفةالتغييرالمطلوبإحداثهباألرقامأوالنسبالمئوية،
وقابلةللتحقيق،وذاتصلةبالموضوع،ووضعتوقيتمحدد؛أيمتىنريدأنيحدثالتغيير؟.
أهمية تحديد األهداف:
تعدخطوةتحديداألهدافمهمةحيثتحددمهمةالحملة،وتحصرالجهودلتحقيقها،وعلى
أساسها يتم اختيار الرسائل والوسائل ،والقيام بتقييم الحملة ،ومعرفة اإلنجازات التي تمت،

الً.
واإلخفاقاتالتييجبتجنبهامستقب 

يمكن تلخيص أهمية األهداف على النحو التالي(:دليو)36: 0223 ،
.1توفرللقائمباالتصالفيالحملةاإلعالميةاألسسلتوجيهأنشطتهوبرامجه،ويوضحلآلخرين
مايهدفإلىتحقيقه.
.2توفرأساساً سليماً يساعدالقائمباالتصالفيالحملةاإلعالميةعلىانتقاءالرسائلوالوسائل
المناسبة

.2توفرأساساًسليماًإلعداداألدواتالمناسبةلتقويمالحمالتاإلعالمية.
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.4تفيدالصيغالصريحةلألهداففيتوجيهالجهودأثناءعمليةتنفيذالحملةاإلعالمية.
.5تساعدفيإيجادنوعمنالتوازنبينمختلفمجاالتاألهداف(التصميم،التنفيذ،التقويم).
.6تساهماألهداففيتطويرالرسائلوالوسائلبوجهعام،وتوجيهالقائمباالتصالبوجهخاص.
.1تساهماألهداف-إلىحدكبير -فيبعثالرضاواالطمئنانفينفوسالقائمينباالتصال،
الناتجعنسعادتهموهميرونأهدافهمتتحققالواحدتلواآلخر.

تياجاتالخاصةبالمؤسسةوالجمهور،يصبحمن

لذلكعندماتتبلورالمشكلة،وتتضحاالح

السهلتحديدهدفالحملة،وبصورةعامةتهدفالحملةإلىتحقيقاألهدافالتالية:
.1زيادةالوعي(ُبعدمعرفي).
.2تغييرفيالسلوك(بعدسلوكي).
.2تغييراتجاه(بعداتجاهي).
.4تغييرفيالمعتقدات(ُبعدعقائدي).
وعليه يمكن طرح األسئلة التالية( :قزادري)121:2115،
.1ماالذييرادالوصولإليه؟.
.2هليرادالوصولإلىأهدافقصيرةالمدىأمبعيدةالمدى؟.
مستمرةودائمةيحتاجإلىحملةإعالميةمستمرةتتطلبمتابعة؟.
.2هلالمشكلة 
مستويات األهداف:

إنالهدفاألساس  واألسمىيبقىلدىالقائمباالتصالفيالحملةاإلعالميةهوإحداث
استمالةمؤثرةعلىعددكبيرمنالجمهور ،غيرأنهذاالهدفاستراتيجي؛ لذاالبدمنتقسيمه

إلىأهدافتكتيكية.

المستوى األول :األهداف االستراتيجية(:البكري)19:2111،
األهدافاالستراتجية؛ هياألهدافطويلةاألجل ،التيتسعىإلىبناءأووضعتصور

والمحافظة عليه ،أو تعمل على تغييره ،أو تعديل سلوك
معين ،تسعى إدارة الحملة إلى تحقيقه 
معين ،أو توصيل أفكار محددة .فهي إذن اإلجراءات أو الق اررات المحددة التي تسعى الحملة
اإلعالميةإلىتحقيقهاعلىالمدىالطويل،والتيتخاطباألسبابالرئيسةللمشكلة،وهومانسعى
إلىتحقيقهفيفترةزمنيةطويلةنسبياً.
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المستوى الثاني :األهداف المرحلية" األهداف التكتيكية"(.أبو شنب)01: 0222 ،
أما األهداف المرحلية فهي األهداف التفصيلية قصيرة المدى ،والتي تقود إلى تحقيق

األهدافبعيدةالمدىفيتحقيقها،فهيإعادةبلورةأهدافمشتقةمناألهدافاالستراتجية،ولكنها
قابلةللتنفيذخاللمدةزمنيةقصيرةنسبياً.
كما أن الهدف من الحملة هو إحداث تغيير أو تعديل في األفكار ،أو االتجاهات ،أو

تغييرها لدى غالبية الجمهور ،وحثهم على اتخاذ مواقف جديدة إيجابية ومحابية للفكرة
المطروحة(مرجعسابق.)29-21:2111،
وعندوضعاألهدافيتطلباإلجابةعنالتأثيراتالمطلوبإحداثهامنالحملةاإلعالمية،

إلىجانباإلجابةعلىالتساؤالتالتالية:
.1هلتعبراألهدافالموضوعةبوضوحعنالنتائجالمتوقعة؟
.2هلتعتبراألهدافمفهومةمنقبلكلفردفيإدارةالحملةاإلعالمية؟
.2هلتتسماألهدافبالواقعيةوسهولةالتحقيقوامكانيةالقياس؟
.4هلتتفقمعاألهدافالعامةللمؤسسة؟
خطوات صياغة األهداف(الدليمي:)65:2119،
.1صياغةالهدفاالستراتيجيوكتابته.
.2التفكيرفيالهدفاالستراتيجيوتحليلطبيعته.
.2تحديداألهدافالمرحلية.
.4وضعاألهدافالمرحليةفيبرنامجزمنيمحدد.
.5وضعخطةبديلةتوصلللهدفاالستراتيجيفيحالةعدمالتمكنمنتحقيقبعضاألهداف
المرحلية.

رابعاً -عناصر التخطيط في الحملة اإلعالمية:
يقوم التخطيط اإلعالمي بصفة عامة ،والتخطيط اإلذاعي بصفة خاصة ،على مجموعة

أساسيةمنالعناصرالتتمبدونهاعمليةالتخطيط،ويتسمبمجموعةمنالسماتمنأهمها:

 .1توفر المعلومات :التخطيطبدونمعلومات ،ومنالمعلوماتاألساسيةلبدءالتخطيط
اإلعالمي(:حالق:)121:2119،
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  معلومات دقيقة بشأن الموارد المادية ،واإلمكانيات البشرية المتاحة عند بدء تنفيذ الخطة،والتيستتاححتماًخاللفترةالتنفيذ،وموعدتوافرهابالتحديد.

معلوماتعنالخططالقوميةالشاملة،والخططاإلقليميةوالقطاعية.  تعداد وتوزيع السكان وفقاً ألحدث التعدادات ،وتحديثها المستمر سنوياً ،وأهم مالمح النموالسكانيوخصائصه.

األنشطةاالقتصاديةوالمجتمعيةالمختلفةالتيتشكلاقتصادالدولة.  المالمحاألساسيةلمرافقاإلعالمواالتصال ،واألنشطةالمعاونةمنوسائلوأجهزةاالتصالالمباشر.
  واقع التأهيل األكاديمي ،والتدريب اإلعالمي سواء على المستوى القومي ،أو اإلقليمي ،أوالمحلي.

واقعالصناعاتالمتصلةبالنشاطاإلعالمي.واقعونتائجالبحوثاإلعالميةاألكاديميةوالمهنيةوتوثيقها.تدفقالمنتجاتاإلعالميةوالثقافية،والمصادرالتيتعتمدعليهاوسائلاإلعالم.واقعاإلنتاجاإلعالميالعربيوالقطريبالقطاعينالحكوميوالخاص.المشكالتوالقضايااالجتماعيةوالثقافيةبالمجتمع. .0وضع سياسة اتصالية واضحة :إن السياسة االتصالية في الحملة اإلعالمية هي مجموع
المبادئوالمعاييرالتيتحكمنشاطالدولةتجاهعملياتتنظيم،وادارة،ورقابة،وتقييم،ومواءمة
نظم وأشكال االتصال المختلفة على األخص ،منها :وسائل االتصال الجماهيري من أجل

تحقيق أفضل النتائج االجتماعية الممكنة في إطار األنموذج السياسي ،واالجتماعي،

واالقتصادي ،الذي تأخذ به الدولة ،وركائز مبدأ ديمقراطية االتصال ،والنتائج المترتبة على
األخذبهفيالسياساتاالتصاليةواإلعالمية(الهاللي:)1-1:2111،

إناألساسالذيينبغيأنتقومعليهالسياسةاإلعالميةهومبدأديمقراطيةاالتصال ،الذي

يتكونمنثالثركائز،هي:الحقفياالتصال،االنتفاعوالمشاركة.

 .3تحديد األولويات واألهداف :يعتبرالعنصرالثالثمنعناصرالتخطيطاإلعالميهوتحديد
األولويات ،واألهداف العامة للخطة اإلعالمية ،ووسائل الوصول إليها ،من خالل توجيه
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اإلمكانيات كافة صوبتحقيقها ،بحيثيتمتوظيفاإلمكانياتالبشريةوالماديةالمتاحة،أو
التييمكناتاحتهاخاللعامأوأعوامالخطة(لبيب.)14:1914،

 .4التخطيط اإلعالمي عملية مستمرة :إن التخطيط اإلعالمي في الحملة اإلعالمية عملية
مستمرةالتنتهيبوضعخطة،حيثيتبعالخطةخططاً الحقةمبنية علىالخططالسابقة،
إذالبدمنتتابعالخططفيإطارالتخطيططويلالمدىومقتضياته ،باإلضافةإلىمتابعة

الخطط الموضوعة أثناء وبعد تنفيذها ،واكتشاف المعوقات التي تقف أمام التنفيذ ،ودراسة

سبل التغلب عليها من ناحية ،وتحاشيها في الخطط المستقبلية من ناحية أخرى ،كما يتم
قياسآثارالخطةاإلعالميةمنخاللالتصنيفالبرامجياليومي ،واألسبوعي ،والشهري،

والذي يمتد إلى دورة برامجية كاملة ،حتى يتسنى إدخال التعديالت المناسبة في الخطط
التاليةلتتالءممعالسياساتوالخططاإلعالميةالموضوعةوتحققأهدافها.

 .5التخطيط اإلعالمي عملية متكاملة :إن التنسيق اإلعالمي في الحملة اإلعالمية عملية
متكاملة،التقتصرفيهاعمليةالتخطيطاإلذاعيعلىسبيلالمثالعلىالبرامج،وانكانت
هيالمجالاألساس لها ،وانماتمتدإلىالنواحيالهندسيةوالتدريبيةوالمالية ،حيثيستلزم

التخطيط اإلذاعي وضع خطة رئيسة للبرامج ترتبط بها مجموعة من الخطط المعاونة في
المجاالتاألخرى ،باإلضافةإلىمجموعةالخططالتفصيليةالمتفرعةعنالخططالعامة،
أوالخاصةبقطاعاتالعملالمختلفة(عبدالرحمن.)95:2111،

 .6التنسيق :ضرورة التنسيق بين الخطط اإلعالمية للقطاع الواحد ،كالتنسيق بين الخطط
اإلذاعية للمحطة الواحدة ،وبينها وبين خطط المحطات اإلذاعية الوطنية األخرى ،وبين
الخططاإلذاعيةبوجهعام،وبينخططوسائلاإلعالمالمختلفة.
بناء على ما يصلها من اللجنة العليا
وتتولى إدارة التنسيق وضع وتصميم هيكل البرامج ً

للبرامج ،منخاللترتيبظهورالبرامجفيشكلونسقمعينخاللفترةاإلرسال ،وتراعى
فيهظروفالمستمعأوالمشاهدوعاداتالناس ،وهيتختلف منخدمةإذاعيةأوتلفزيونية

إلى أخرى ،ومن مكان آلخر ،وتراعي التوازن في ترتيب الفقرات ،والحرص على عدم
التعارض بين المواد المذاعة في الوقت نفسه ،ولذلك توجد في محطات اإلذاعة وقنوات

شعباً عدة منها :شعبة البرنامج األسبوعي ،وشعبة البرنامج
التلفزيون إدارة للتنسيق تضم  ُ

اليومي،ومكتبةاالحتياطي،ومكتبةالتنفيذ،وشعبةالتنفيذ،وشعبةالموسيقى.

 .7اإلطار الزمني للخطة :يتم التخطيط اإلعالمي للحملة اإلعالمية بصفة عامة ،واإلذاعي
والتلفزيونيبصفةخاصة،فيإطارزمنيمعين،فالبدمنتحديداإلطارالزمنيللخطةوفقاً
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للظروف ونوعية األهداف المطلوب تحقيقها ،وقد يكون اإلطار الزمني خمس أو

ثالثسنوات ،ولكناإلطارالغالبعلىالخططاإلعالميةهوالخططالسنوية ،التيتقسم

إلى دورات برامجية عادية وخاصة ،وتكون الدورات البرامجية العادية مدتها ثالثة أشهر،
والدوراتالخاصةكدورةبرامجشهررمضانالمباركتكونمدتهاشهرواحد(عبدالرحمن،

.)96:2111

 .8المرونة :ضرورةاتخاذأكبرقدرممكنمنالمرونةفيالخطةاإلعالميةحتىالتنهارأمام
الظروفالجديدة ،ويمكنوضعخططبديلةمقدماً لمواجهةالظروفالمحتملةأوالمتوقعة.
فمنالضروريأنتشملعمليةالتخطيطالبحثعنالبدائل،واختيارأفضلهابمايتالءممع
الفعال تحليل توقعات المستقبل،
األهداف الموضوعة ،ولذلك يستلزم التخطيط اإلعالمي ّ

والتخطيط لها؛ لتحاشي وقوع أية اضطرابات في الخطة اإلعالمية ،حيث يؤدي أخذ
التوقعات واالحتماالت المستقبلية بعين االعتبار عند التخطيط اإلعالمي إلى توفير الكثير
منالوقتوالجهدعندوقوعها،ولذلكتتصفالخططاإلعالميةبالمرونةمنناحية،ووضع

الخططالبديلةمنناحيةأخرى(الهاللي.)41:2112،
صياغةأهدافالخطةواعدادها ،يستلزم

 .9المشاركة :إنضمانأكبرقدرمنالمشاركةفي
على قيادات المؤسسة اإلعالمية عرض الخطوط العريضة للخطة اإلعالمية ،وأهدافها،
ووسائلتنفيذهاعلىالقياداتاألدنى ،معإيجاداألساليبالتيتضمنأنتعودالخطةإلى
القيادةاألعلىمتضمنةاالقتراحاتالمختلفةلهذهالقيادات،ومماالشكفيهأنهذهالمشاركة
منالعاملينبالمؤسسةاإلعالمية؛ بلوجمهورها(إنأمكن)منشأنهاأنتؤديإلىزيادة
فعالية الخطط اإلعالمية ،وتحقيق أهدافها ،حيث تؤدي هذه المشاركة إلى تدعيم الجسور
القائمةبينالقائمينبالتخطيط،واإلعالميين،والجمهورالمستهدف(العبد.)121:2111،
 .12متابعة الخطة اإلعالمية :ضرورةمتابعةالخطة ،حيثتعمل المتابعةعلىتحقيقهدفين
وازالتها أوالً بأول ،والثاني:
رئيسين ،األول :ضمان تنفيذ الخطة باكتشاف معوقات التنفيذ 
قياساآلثارالناتجةعنالتنفيذلمعرفةمدىمطابقتهاللتصوراتالخاصةفيأذهانواضعي
الخطةوفقماتبينمنأثارها.
ويرىالباحثبأنهناكخللواضحفيالمنظومةاإلعالميةالفلسطينيةبشكلعام،حيث

إ نهاالتعبربشكلواضحوصريحعنمتطلباتورغباتالشارعالفلسطيني،فالوسائلاالعالمية
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لدينا مسيسة بشكل شبه مطلق ،ومجيرة بالكامل لصالح األحزاب والتنظيمات ،وهناك تغييب أو
غيابحقيقيلمنظومة إعالمية محايدةومستقلة فينقل نبض الشارعوهموم الناس ،وهذا خلف

حالةمنالضبابية،وعدمالثقةفيالشارعالفلسطينيمنالحالةاإلعالميةبمجملها.

خامساً -سمات عملية التخطيط للحملة اإلعالمية (الصفار:)2:2114،
يوجدهناكعدةسماتومميزاتللحملةاالعالميةوهيكالتالي:
 –1استمرارية التخطيط :التخطيطمنالوظائفالمستمرةطول حياةالمؤسسةخاصةفالمؤسسات
اإلعالمية ال تعمل في ظروف ساكنة ،ولكنها تتسم بالتغييرات التكنولوجية ،واالقتصادية،
والسياسية،وغيرهايتطلباالستعدادلمواجهتها،ويمكنأنيتمذلكمنخاللالتخطيط.

 -0االهتمام بمستقبل المؤسسة:يهتمالتخطيطدائماًبالمستقبل،فعنطريقتقييمالبدائل(الخطط
بناء على الموارد
المقترحة) يمكن تحديد البديل األنسب الذي يمكن تطبيقه في المستقبل ً
والمتوقعة ،والحصول على المعلومات عن أداء المؤسسة في الماضي والحاضر،
المتاحة 
وكذلكالتنبؤبماسيحدثفيالمؤسسة ،والظروفالمحيطةبهافيالمستقبل ،واتخاذالق اررات

الالزمةلمواجهةالتغيراتالمحتملة.

 -3شمولية التخطيط :يشملالتخطيط نواحيالنشاط جميعها فيالحملة ،واليقتصرعلىبعض
النواحي دون األخرى .فعملية التخطيط ينتج عنها هيكل كامل من الخطط على المستويات
المختلفةبالحملة.
 -4مرونة التخطيط :ينبغيأنتكونالخطةمرنة؛ ويقصدبالمرونة؛ قابليةالخطةللتعديلعلى
ضوءالظروفالجديدة ،والتغيراتالمستقبلية ،التيلمتكن فيالحسبان وقتالقيامبالتخطيط
واعدادالخطة.
 -5يجب أن تكون الخطة سرية،بحيثاليعرفمحتوياتهاإالاألفرادالقائمينبإنجازها.
 -6مسئولية التخطيط :قد تقعمسئولية التخطيطعلىاإلدارةالعليا بالمؤسسة اإلعالمية ،حيث
يقومرئيسمجلساإلدارةأوالمديرالعامبمعاونةمساعديهومستشاريهبوضعالخطةالعامة

أوالخططالفرعية.
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خاتمة:
ويرى الباحث بأن الحمالت اإلعالمية من النشاطات االتصالية المهمة ،وتختلف طرق

إعدادوانتخاباالستراتيجياتلتلكالحمالت،إالأننجاحهاوفشلهايتوقف علىمهاراتالجهاز
اإلعالميأوالعالقاتالعامةالمعنيبالحملة،ومقدرةمنتسبيهعلىالولوجالواقعيللمشكلةموضوع
الحملة ،وتحديد أهدافها ،وانتخاب  وسائل اإلعالم المناسبة من حيث األداء ،واإلنفاق المالي،
والوصول الجماهيري ،بعد أن يتسنى لفريق الحملة اإلعالمية إعداد رسالة شاملة تحاكي فئات

وحرفية لتحقق الغايات االستراتيجية والتكتيكية المنتخبة للحملة ،كما
الجمهور المستهدف بعناية 
وتفرز مراحل التنفيذ اخفاقات وأخطاء متعددة ،وتشكل عملية المتابعة والمراقبة عنصر التحكم

بنجاحالحملةأوفشلها؛ألنالتقييمالسليميمنحالحملةدافعاًللنجاحبعدتقويماألخطاءومعالجتها،

وبيانمدىتجاوبالجمهورمعها.
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المبحث الثالث:
توجيه الرأي العام
مقدمة:
يتنا ولهذاالمبحثمفهومالرأيالعام،وكذلكالتعريفاتاألجنبيةوالعربيةللرأيالعام،من
ثمسنتحدث عنالتطورالتاريخيللرأيالعام،وأهمالمراحلالتيشهداهاومربهاحتىوصول

،وخضنا فيتأثيرات
لهذهالوضعيةالمعاصرة،وتطرقنا ألهمأنواعوتقسيماتال أريالعام ومكوناته 
اإلعالم على الرأي العام ،وكيف اسهم في خلق الرأي العام؟  ،وتحدثنا أخي اًر عن الرأي العام

الفلسطيني،سماتهوخصائصهالمحددةلماهيته،والعواملالمؤثرةفيه.

أوالً -مفهوم الرأي العام:
من المالحظ أنهمن خالل تعريفاتالرأيالعام وجوداختالفكبيرفي تحديد وتعريف

الظاهرة حيث مازالت النقاشات واالختالفات بين العلماء والباحثين حالياً كما هي الخالفات في

المناقشات القديمة والفرق الوحيد بين االثنين إنما يتعلق بإدراك مدى النفوذ الذي يفرضه الرأي
العامعلىتصرفاتالساسةوالفالسفةوقدكانتمحاوالتعلماءاالجتماعهيالسابقةفيبحث
ظاهرةالرأيالعاموتحديدتعريفها.

 -1التعريفات االجنبية الرأي العام:
إنالمحدثينومنهم(جونستيوارتمل)،و(كوليردج)فقدذهباألولإلىأنالرأيالعام

ءالقويفيهأومااليريدهفيعتبراألمرالحاسمالذييقرربصفة
هو"مايريدهالمجتمعأوالجز 
اعدالتييجبمراعاتهاوعدمتعارضهامعالقانونأوالرأيفيحينرأيالثانيأن

علميةالقو

الرأيالعامهو"الحكمالذيتصلإليهالجماعةفيمسالةذاتاعتبارعامبعدمناقشاتعلنية

ووافية(.بدر.)29:2111،

وعرفه (توماس كالر) بأنه "مجموعة األحكام التي تصدرها الجماهير على عمل من

األعمالوهذاالرأيهورأياألغلبيةمنهذهالجماهير(.رسول.)21:2111،

من خالل االستعراضلبعض الكتبفي تعريفالرأيالعام والسيماكتاب (آراء علماء

االجتماع)لحسنرشوانخلصالباحثإلىعددمنالتعريفاتفقدقامتاردبالنظرللرأيالعاممن
زاويةاجتماعيةبالطبععلىأنهاصبغةفرديةواعتبرهمحضتقليدففيكلمجتمعمنالمجتمعات

أفراديمتازونبمواهبخاصةوقدرةعلىاالبتكاروالتجديدفتسريموجةبينأفرادالمجتمعاآلخرين
نحو تقليد هؤالء األفراد النابهين وهكذا يتكون الرأي العام ،فنرى ماكينون يعرف الرأي العام بأنه
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"رأي في موضوع ما يضمره األشخاص المتميزون بالذكاء وحسن الخلق وهو يتسم باالنتشار
التدريجيويأخذبهكلالناستقريباًحتىلوتباينوافيمستواهمالتعليمي"،فيحينذهبالوياللى

أن الرأي العام إنما هو "قبول لواحدة أو اثنين أو أكثر من وجهات نظر متضاربة يقبلها العقل
والمنطق بوصفها حقيقة" ،ثم جاء عالم االجتماع الشهير كولي ليعطي الرأي العام سماته

االجتماعيةالمعاصرةحينماأكدأنالرأيالعام"لنيكونتجمعاألحكامفرديةمختلفةولكنهتنظيم
تعاونييتمعنطريقاتصالالتأثيرالمتبادلوالمشتركلذافربمايختلفالرأيالعامعنافتراض

أناألفرادربمايكونونفيتفكيرمعين كأفرادمنفصلالواحدمنهمعناآلخر(.رشوان:1991،
.)222-229
 -0التعريفات العربية للرأي العام
يعرفسعيدسراجفي(ابوعامود،)29:2111:أنالرأيالعام"هووجهةنظراألغلبية

اتجاه قضية معينة في زمن معين تهم الجماهير وتكون مطروحة للنقاش والجدل بحثاً عن حل
يحقق الصالح العام .كما يعرفه معجم المصطلحات اإلعالمية بأنه "وجهة نظر اغلبية الجماعة

التياليفوقهارأيآخر،وذلكفيوقتمعينوازاءمسألةتعنيالجماعة،وتدورحولهاالمناقشة
صراحةً أو ضمناً في إطار هذه الجماعة( .الدبيسي ،)21: 2111 ،يعرف الدكتور أحمد بدر،
الرأيالعامهو":التعبيرالحرعنآراءالناخبينأومنفيحكمهمبالنسبةللمسائلالعامةالمختلف
عليها على أن تكون درجة إقناع الناخبين بهذه اآلراء وثباتهم عليها كافية للتأثير في السياسية

العامة واألمور ذات الصالح العام وبحيث يكون هذا التعبير ممثال لرأي األغلبية ولرضا األقلية

(بدر.)25:2111،

ولقدعرف(حسنينعبدالقادر )21:2116،الرأيالعامفيكتابه (الرأيالعاموالدعاية

نالرأيالعامهوالحكمالذيتصل
وحريةالصحافة)منخالل تبنيةلتعريف(كلوريدج)وهو"أ 

إليهالجماعةفيمسالةذاتاعتبارعامبعدمناقشاتعلنيةوافية".

والخالصةأنالرأي العام هو اتفاق رأي مجموعة أفراد (جمهور)بشكل جماعي أو غالبية

جماهير تجاه مسألة أو موضوع معين ،وبرأي مشترك واحد والبد أن يكون هناك اتفاق جماعي
لتكوينرأيعام.
التطور التاريخي للرأي العام:
لعلمناألمورذاتالمغزىتاريخياً،أنأولاستخداملمصطلحأوتعبيرالرأيالعامكان

في خضم الثورة الفرنسية ،التي كان لها فضل إعالن حقوق المواطن الفرنسي في أواخر القرن

الثامنعشر،واليعنىهذاأنظاهرةالرأيالعاملمتكنمحسوسةقبلذلك،فمماالشكفيهأن
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هذهالظاهرةقدصاحبتقيامالمجتمعاتالبشريةمنذقديماألزل ،وانتباينتقوةً وضعفاً ازدها اًر

وخفوتاًبينفترةتاريخيةوأخرى(عابدوابوالسعيد.)22:2111،

فقبلميالدالمسيحبقرونعدة،عرفتمدن(اليونان)المستقلة(دولةالمدينة)الرأيالعام،

واختبرتسطوتهونفوذه ،فقدكانالرأيالعامهوالحاكمالفعليوالمسيطرالمطلقعلىكلأوجه

النشاطفيتلكالمدنوخاصةفي(أثينا) ،ففيتلكالمدناليونانيةالقديمةكانتالسيادةالمطلقة
لهيئةالمواطنينمجتمعين ،أوبمعنىآخرلسكانالمدينة كافة ،والريفالمحيطبهاباستثناءالعبيد
واألطفال والنساء ،وكانت هذه الهيئةأوالجمعيةتمثلفي الوقت نفسه ما يعرفاليومبالبرلمان

،أوبالسلطاتالثالثالتشريعيةوالتنفيذيةوالقضائيةجميعاً،وكانتالق ارراتفي

والحكومةوالقضاء

اجتماعجمعيةالمواطنينتتخذبأغلبيةأصواتالمواطنينالحاضرين،ولمتتركجمعيةالمواطنين

ميداناً إال طرقته ،فهي التي كانت تختار قادة الجيش وكبار الموظفين ،وهى التي كانت تعلن

الحرب ،وتعقد المعاهدات ،وتأمر بإقامة االحتفاالت العامة ،وتسن القوانين ،وتفرض الضرائب،
وتحكمفيالقضاياالمدنيةوالجنائية،وتصدراألحكام،الرادلق اررتها،والمعقبعليها.

كانتسلطةالجمعيةكاملةومطلقة،أوكماقالأرسطوكانتتفعلماتشاء ،اليحكمها

سوىصوتاألغلبية،وهومانسميهاليومصوتالرأيالعام(نعيرات.)69:2119،

ولمتعرفالديمقراطيةاليونانيةالقديمةاألحزاب،وانماكانمنحقكلمواطنأنيتكلم
ويبديرأيه،وانوقعالعبءاألكبرفيالكالموالمناقشةعلىطائفةالخطباء،وهمطائفةمنبلغاء

إرضاء
ً
القوم (قادة الرأي) ،كانوا يكرسون حياتهم للسياسة ،إما رغبة في الخدمة العامة ،أو

لطموحهم ،أوسعياً وراءمنفعةشخصية،،فكانكلخطيبمنهميدافععنوجهةنظره ،ويحاول

عادةً لهذه االجتماعات يتراوح بين
الحصول على تأييد غالبية المواطنين ،وكان عدد الحاضرين 
خمسةوستةآالفمنمجموعاتالمواطنين،وأغلبهممنسكانالمدينةنفسها؛وذلكلتكاسلسكان

الريفالمحيطبهانظ اًرلبعدالمسافة،والنشغالبقيةالمواطنينفيمباشرةأعمالهمالخاصة،وأيضاً

ألن الديمقراطيةاليونانيةلم تكن تعترف بالنساء واألطفالوالعبيدواألجانبكمواطنينلهم حقوق

المواطنة(أـسعد.)12:2112،
الرأي العام كنتاج ديمقراطي بطبيعته ،لم يسترد نفوذه
ويمكن أن يقال بوجه عام :إن 

وسيطرتهمنذوأدتهفتوحاإلسكندرالمقدوني،إالفيصدراإلسالممعسيادةمبدأالشورىوانجذاب
الجماهيرالشعبيةإلىالدينالجديد،ثمفيمجتمعناالدوليالمعاصرمعسيادةالنظمالديمقراطية،
ونشوءالمدنالكبيرةنتيجةللثورةالصناعية ،وانتشارالتعليم ،والتوسعفيحقاالنتخاب ،وتحرير
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المرأةوالعبيدبالقضاءعلىاإلقطاع ،وتطورالعلوموالمخترعات،وظهوروتطورأجهزةاالتصال
ووسائلالمواصالتمماساعدمساعدةفعالةعلىسرعةانتشاراألفكارواآلراءوالمعلومات.

الرأي العام والتي سقناً طرفاً منه إنما تنبع من
والواقع أن هذه االختالفات الكثيرة في تعريف 

اختالفاتفيوجهاتالنظر،وفىالخلفيةالثقافيةوالمرجعيةبصفةعامة ،كماتنبعأيضاً نتيجة

الخلطبين أرياألغلبيةو أريالطائفة،أوبمعنىآخر،بينالرأيالعاموالرأيالعامالنوعي.

ثانياً -مكونات الرأي العام:
تضرب جذورهافيمجاالت
الواقعأنعمليةتكوينالرأيالعاممنالعملياتالمعقدةالتي 

مختلفة ،ويتكون الرأي العام نتيجة التفاعل بين مجموعة من العناصر الفسيولوجية والوظيفية

واالجتماعيةوالنفسيةالمتداخلة ،بحيثتمارسكلمنهاأثرهافيتكوينالرأيالعام ،وهذهالعوامل
هي:
 -1العوامل الفسيولوجية الوظيفية:
هناكسماتجسميةتؤثرعلىعقليةالفردوأفكاره،فالمريضتكونأفكارهعليلة،وقدتكون

نظرتهللحياةمتشائمة،ومنالدراساتالمهمةفيهذاالمجال،بحثتأثيرفصائلالدم،والعصارات
القلوية والحمضية وأثرها في شخصية اإلنسان ،كما أجريت أبحاث كثيرة تدور حول السمات

الجسمية األخرى ،مثل :خصائص الجمجمة التي عني بها علماء الجريمة من أمثال  لومبروزو
بدراستها ،وقداتضحأخي اًرأنالغددالصماءوماتفرزهمنهرموناتتؤثرتأثي اًرمباش اًرعلىنفسية

الفرد ،فعندما يزداد نشاط الغدة الدرقية مثال يصبح الفرد متوت اًر وقليل االستمرار ،وسريع

الغضب(أبوإصبع.)14:2115،
 -0العوامل النفسية:

هناك عوامل نفسية تؤثر في الفرد وفي سلوكه ،فقد يكون اإلنسان متصفاً بالحب؛ ألن

غريزةالخوفقويةلديه،أوأنهلميكتسببعدصفاتالتساميواإلعالء)،)sublimationوتلعب
األهواءدو اًر بالغاألهميةفيبلورةالرأيالعام ،وذلكحسبالظروفالسائدة ،ففيغمرةالحرب

اء ويعتقدونبصحتهاوأهميتها،بينمايشكونفيهاوقتالسلم؛ أيفيالظروف
الًيتقبلالناسآر ً
مث 
العادية وحتى في األحوال العادية يتأثر الرأي العام بأفكار ال شعورية دون أن يعرف الناس،

فالالشعوريؤثرفيتوجيهأفكارناوآرائنابصددعملأوحادثةأوفكرة،وذلكتبعاًلخبراتناالسابقة

لمامربنامنانفعاالتوصدمات.


41

اإلطار النظري

الفصل الثاني

 -3العوامل الثقافية:
التقاليدوالقيموأساليبالحياةالتيتنظمحياةاإلنسانداخلالبيئة

تمثلمجموعالعاداتو

التي يعيش فيها ،فأفكار الشخص الذي نشأ في بيئة مترفة ،غير الشخص الذي نشأ في بيئة
مغايرة  ،وللعاداتالمكتسبةأثناءعمليةالتنشئةاالجتماعيةالمختلفةلهاأثرهاعلىمايصدرهالفرد
منأحكام ،ومماالشكفيهأنالدينوالتعليم والعاداتالمكتسبةتؤثرفينفسيةالفردومايصدر
عنهمنأفكاروآراء ،ويتأثرالرأيالعامتأث اًر شديداً باتجاهاتالجماعةاألوليةوقيمتها،وهكذا،

فإن الثقافة تعد من  أخطر العوامل المؤثرة في الرأي العام تجاه موضوع معين ،ومثال ذلك أن

كراهية األمريكيين البيض للزنوج كانت نتيجة عناصر ثقافية خضعوا لها في الماضي ،حيث

ظروف الثقافة التي يتعرض لها الطفل األمريكي تكسبه االتجاه العدائي ضد الزنوج(عبد الرازق،
.)19:2111

 -4النسق السياسي:
تسمح الديمقراطية بذيوع وانتشار الرأي العام ،وال تعمل هيئات في الخفاء ،كما تعمل
الديمقراطيةعلىقيامحريةالفكر ،واالجتماع ،والتعبيرعنالرأيبينأفرادالمجتمع ،وذلكعلى
عكس ما هو موجود في ظل الدكتاتورية ،وباإلضافةإلى ذلك ،فإنالحرياتالعامة؛ وهيحرية

وغيرها تعد من مكونات الرأي العام.
الرأي ،وحرية الصحافة والكتابة ،وحرية االجتماع والعمل 
ويعتبروجودالقادةالذينيتميزونبالقدرةعلىالتأثيرعلىاآلخرينمنالعواملالمهمةفيتكوين

الرأيالعام ،وذلكلمايتميزونبهمنقدرةعلىمعرفةالرأيالعام  ،ومعرفةبأحاسيسالجماهير،
وحينما تتوفر ثقة الجماهير في القادة فإنهم يصبحون أداة قوية وفعالة في تغيير اتجاهات

الجماهير ،والتأثير فيهم ،وتكوين الرأي العام الذي يؤيد القضايا التي يدع ون إليها(عواد2119 ،
.)29:
 -5األحداث والمشكالت:
تعتبرالحوادثوالمشكالتواألزماتالتييتعرضلهامجتمعمعينمنالعواملالتيتعمل

علىتكويناتجاهاتجديدةللرأيالعام،فمهماقيلعنعبقريةجوبلز ،فالحقيقةأنهالهتلروال
جوبلزوالغيرهمامنالدعاةوالعباقرةكانوايستطيعونتحويلألمانياإلىالنازيةدوناالعتمادعلى

األزمةاالقتصادية ،والشعوربالقلق ،وعدماألمنبينصفوفاأللمان ،فالتغييرالثوريليسحركة
فجائيةتحدثفيفراغ ،ولكنهتعبيرعنظروفموضوعية ،وأحداثسياسية ،واقتصاديةواقعية،
ولهذه األسباب نجحت الثورة الشيوعية في االتحاد السوفيتي ،وأمكن صياغة الوعي الجديد بين
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طبقةالعمال،وقديكونالرأيالعاممؤقتاً،كالذييحدثنتيجةمشكلةبينأصحابالعملوالعمال
الً،ففيهذهالحالةيزولالرأيالعامبزوالالمشكلة.
عندمناقشةاألجورمث 

 -6اإلعالم والدعاية:
اإلعالم هو العمليات التي يترتب عليها نشر المعلومات وأخبار معينة تقوم على أساس

الصدقوالصراحة ،أماالدعايةفهيالعملياتالتيتحاولتكوينالرأيالعامعنطريقالتأثيرفي

شخصياتاألفراد ،وهماأكثرالوسائلالتيتشكلوتؤثرفيتكوينالرأيلدىاألفراد؛ أيالرأي

العام(مرجعسابق.)21:2119،
 -7الشائعات:
هي األحاديثواألقوالواألخباروالرواياتالتييتبادلهاالناس ويتناقلونهادونالتثبتمن
صحتها،أوالتحققمنصدقها،ولألسفيكونالمجالخصباًالنسياقالناسو ارءهاوتصديقها.


ثالثاً -أنواع وتقسيمات الرأي العام:
 .1التقسيم حسب عمق التأثير والتأثر:
يمكنتقسيمالرأيالعامحسبالتأثيروالتأثرحسبالتالي:
أ -الرأي العام النابه أو القائد أو المسيطر :يتكون من صفوة القوم ،وخاصة المتعلمين
والمثقفين،وهؤالءيمثلوننسبةقليلةمنالشعب ،وظيفتهمفيالمجتمعوظيفةالقائد ،الذي
يقود ويثقف ،ويوجه ،ويرشد الناس ،وهذه الصفوة ال تتأثر بوسائل اإلعالم والدعاية

المختلفةكالصحافة،وانماتؤثرفيتلكالوسائلبأفكارهاوآرائها ،ويسمىهذاالنوعبالرأي
العامالمستنير،أوالقائد،أوالرائد،أوالمسيطر.
ب -الرأي العام القارئ أو المثقف:يتكونمنأواسطالناسثقافة،الذينتقلثقافاتهمعنالفئة
األولىالقائدة،ويختلفحجمهذاالرأيحسبدرجةالتعليمفيالمجتمع ،وهورأييؤثر
فيماهوأقلمنهدرجةمنحيثالثقافةوالتعليم ،ويتأثربوسائلاإلعالموالدعايةبدرجات

متفاوتةحسبمستوىنضجه.كمايؤثرونفيهذهالوسائلبقدرمحدودبمايصدرعنهم

منآراءومناقشاتونقد(محجوب.)59:2111،

ج -الرأي العام المنقاد :يتكون الرأي العام المنقاد من الفئة التي ال تنتمي إلى الفئتين
السابقتين  ،وهورأيالسواداألعظممنالشعبمنغيرالقادرينعلىمواصلةاالطالع

والبحث ،ومنغيرالقادرينعلىمتابعةاألحداث ،وينقادأصحابهذاالرأيالمنساقلما
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يوجههلهمأفرادالرأيالمستنير ،والرأيالعامالقارئ ،وت ؤثرفيهوسائلاإلعالموالدعاية،
ويتقبلالشائعات ،ويتشكلمناألكثريةالتينالتحظاً قليالً منالتعليموالثقافة ،ويؤمنون

بكل ما يذاع ويعرض في وسائل االتصال عامة ،وهم أشبه بالقطيع الذي يسوقه الرأي

العامالنابهوالقارئ.

 .0تقسيم الرأي العام وفقاً لعنصر الزمن( :الهيتي)91:2111،
يمكنتقسيمالرأيالعامحسبعنصرالزمنحسبالتالي:
أ -الرأي العام الدائم :إنالرأيالعامالدائمهواألكثررسوخاً،ويتكونمنفئةكبيرةمنفئات

الناس ،ويتصلاتصاالً قوياً باألشياءالثابتةفياألمةكالدينواألخالقوالتقاليد ،ويرتكز
على أسس تاريخية ،وثقافية ،ودينية ،ويشترك فيه السواد األعظم من األمة ،ويمتاز

باالستقراروالثبات،والتؤثرفيهالحوادثالجارية،أوالظروفالطارئة،وهوطويلاألجل،

قديستغرقتكوينهسنين ،ومنالصعبتغييراتجاهاتهوتكوينه.
ب -الرأي العام المؤقت :حسب االنتماء لجماعة ،أو منظمة ذات أيديولوجية ،أو مذهب،
وحيال مسائل معينة في وقت محدد ،وينتهي بانتهاء المؤثر .وهو الرأي الذي تمثله
األحزاب السياسية ،والهيئات الخاصة ذات البرامج المحددة واألهداف المعينة ،وينتهي
بانتهاءحياةتلكاألحزابأوالهيئات،أوبتحقيقهذفمعينفيوقتمعين.

ج -الرأي العام اليومي أو المتقلب :تعيش عليه الصحف اليومية ،حيث يتأثر باألحداث
اليومية أكثر من غيره ،وهو بطبيعة الحال متقلب من يوم آلخر ،حيث تغذية األحداث
اليوميةالجارية.

 .3التقسيم الكمي للرأي العام:
يمكنتقسيمالرأيالعامحسبكمياًحسبالتالي:
أ -رأي األغلبية:وهوالرأيالذييمثلرأيمايزيدعلىنصفالجماعة،وهوتجميعوتكرار
الرأيالشخصيألغلبيةالجماعاتالفعالة.
ب -رأي األقلية :وهورأيمايقلعننصفالجماعة ،ويعبرعنرأيطائفةمنالناسال
يستهان بها ،فقد يكون بين صفوف األقلية بعض األكفاء والمتخصصين المؤثرين في

القضاياالمثارة.
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ج -الرأي الساحق :وهوحالةمناالتفاقتصلإليهاالجماعةأوأكثريتهاالساحقة ،وهوليس
رأياألغلبية ،إنمارأيقريبمناإلجماع ،ويقتربمنالعاداتوالعرفوالتقاليد،ويتمثل

هذاالرأيبوضوحعندسكانقطاعغزةفيمشكلةالكهرباءالتييعانيمنها القطاعمنذ

مايقربمن 11سنوات،فجمهورقطاعغزةعلىمختلفمشاربهميحس ون ويعانونمن

تفاقمهذهالمشكلة،وهناكرأيعامساحقبضرورةإيجادحلجذريلتلكالمشكلة.
 .4تقسيم الرأي العام حسب النطاق الجغرافي(:سمسم)21:1991،
يمكنتقسيمالرأيالعامحسبالنطاقالجغرافيحسبالتالي:

أ -الرأي العام العالمي أو الدولي :ويقصدبهالرأيالعامالذييسيطرعلىأكثرمنمجتمع
واحد ،وهوالرأيالسائدبينأغلبيةشعوبالعالمفيفترةمعينةنحوقضيةمعينة،فهو
رأي الشعوب ال رأي الحكومات ،ومن القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي ،مثل:

قضاياالتلوثالبيئي.

ب -الرأي العام اإلقليمي :وهو الرأي السائد بين مجموعة من الشعوب المرتبطة والمتجاورة
جغرافياًفيفترةمعينةنحوقضيةأوأكثر،يحتدمحولهاالجدلوالنقاش،وتمسمصالحها
المشتركة أو قيمها اإلنسانية مساً مباش اًر ،وهو رأي الشعوب ال الحكومات ،وله مقومات

عدة ،كاالرتباط التاريخي ،والمصلحة المشتركة ،ووحدة اللغة ،والثقافة ،وتقارب العادات
والتقاليد،مثلالرأيالعامالخليجي،والرأيالعامالعربي،والرأيالعالمياألفريقي.

ج -الرأي العام الوطني أو القومي :هوالرأيالعامالذييس ودالوطنأوالدولةالكائنبها،
وله مقومات التجانس ،ومعالجة المشكالت القومية ،مثل :اآلراء التي تثار في جمهورية
مصرالعربية.
د -الرأي العام المحلي :هوالرأيالسائدفيزقاق،أوسكة،أوشارع،أوقرية ،أومدينة،أو
منطقة أو والية ،أو محافظة .يـُعتبر الرأي العام المصدر األول للضبط االجتماعي،
باعتبارأنهالقوةالتييعتمدعليها،ويستندإليهاوخاصةفيالجماعاتالمتقدمة.فهوأشبه
باإلرادةالعامة،ولكناألفراداليحسونبه؛ ألنوجودهمعنوي.فهورغبةمبهمةعامةال

يمكنتحديدنطاقهاأومصدرهاتحديداً دقيقاً مضبوطاً ،وهذهالرغبةلهاصفةالديمومة،
وتحافظعلىالكياناالجتماعيوتدرأمايهددقيمه.
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رابعاً -تأثيرات اإلعالم في صناعة الرأي العام:
أفرز التطور الهائل لتقنيات اإلعالم واالتصال على المستوى الكوني ظاهرة تحول

يجيامكانهمالمايسمى (مجتمع
حضاري،بحيثيتركالعصرالصناعيومجتمعاالستهالكتدر ً

االتصال)  .ولقد أثار هذا التدفق اإلعالمي والثقافي القادم من الواليات المتحدة األمريكية قلعة
تهديدا لألمن الثقافي ،واأليديولوجي،
ً
عالمية ،باعتبار الظاهرة اإلعالمية من أخطر الظواهر

والوحدة،والهويةالقوميةداخلاإلقليمالوطنيللدولة(.حلس ومهدي)151:2111،
 -1العولمة اال تصالية:

يرتبطاإلعالمبالبيئةالسياسيةالدولية،وبالبيئةاالقتصادية،واالجتماعية،وبالبيئةالثقافية،

وترىنظريةاإلعالمالتنمويأنوسائلاإلعالمفيأينسقاجتماعيتعدبمثابةالمؤشروالعامل

الرئيس،أوالوكيلللتغييرفيه .وهكذا ،فإنهمنالمتوقعمنوسائلاإلعالمتغييراتجاهاتالناس
وتعليمهم التوحد ،أو الحراك النفسي المهم والضروري لعملية التغير االجتماعي( .علم الدين،

 ،)119: 1999فعالماإلعالمفيالوقتالحاضرهوعالمبالدولة،وبالأمة،وبالوطن،ألن

الحكوماتفقدتالسيطرةعلىفضائهاالجوي،وأصبحالفضاءالالمحدودهوالمكانالذيتتحرك

ادوليا
ناإلىاإلعالمفيضوءالعولمة،نجدأنهاليشكلنظام
فيهالعولمةاإلعالمية،واذانظر
ً
ً

متوازًناألنكلمدخالته ،ومراكزتشغيله ،وآلياتالتحكمفيهتأتي منشمالالكرةاألرضية،وهذا
ما أدي إلى هيمنة الدول المتقدمة عليه في مقابل تبعية الدول .ويري جيديز أن عولمة اإلعالم

امتدت وتوسعت فيمناطقجغرافيةمعتقديممضمونمتشابهكمقدمةلنمطالتوسعالثقافي(.زايد،
عالم)211:2111،

ومنخاللهذااإلعالمالموجهالذييستخدمالكلماتوالصور،يروجلنمطالحياةالغربية

على أساس أنها األنموذج األمثل ،وهي حياة المجتمع الرأسمالي ،وتعمل على تشجيع اآلخرين

لالحتذاءوتقبلهذااألنموذج.
 -0اإلعالم والثقافة:

لإلعالماليومسطوةونفوذفيعصرثورةاالتصال،والحقإنمكانةاإلعالمتحملفي

إيجابيا لصالح اإلنسان ورقيه ،إذا أحسن توظيف الوسائل
فرصا ألن يكون التأثير
طياتها
ً
ً
اإلعالمية،كماتحملفيطياتهامخاطبةأنيكونالتأثيرسلبياإذاوظفتقوىالهيمنةاإلعالم
ً
الستقالبالهويةوترسيخالقيمالهابطة.

واذانظرناإلىعالقةاإلعالمبالثقافةنجدأنهاعالقةالنوعبالكل،كماوتحققهذهالعالقة

اكبيرافيتشكيلثقافةاإلنسانالمعاصر،
نوعاًمنالتكاملاالجتماعي،
وتلعبوسائلاإلعالمدور ً
ً
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يدا
حيث زالت الحدود أمام ثقافة الصورة فازدادت سلطتها ونفوذها ،وأصبحت تمثل تهد ً

للخصوصيات الثقافية الحالية ،ويمكن أن تسهم في معالجة إشكالية تنظيم العالقات اإلعالمية،

وبالتاليالثقافية،بينالدولعلىقاعدةالتوازنفيالعالقات،أوالخصوصياتالحضارية (حلس
ومهدي.)151:2111،

من خالل هذا المشهد لمفاعيل العولمة ،وفي قلب التحديات الراهنة التي يغذيها عصر

اإلمبريالية الثقافية بدماء االكتساح الثقافي ،واحتكار الرموز والقيم ،يتطلب من الثقافة العربية

ائيا،للوصولإلىالتغيرالمطلوب،عبرآخرمعاقل
نقدي
ا،وميدانيا،واجر ً
ً
والمثقفالعربي،مجهوداً ً

المقاومةالثقافية(بلقزيز.)121:2116،
 -3اإلعالم والسياسة :

يةمايؤهلها؛لكيتلعبدورا
اضحاأنوسائلاإلعالمتمتلكمنالقوةوالحر
لقدأصبحو ً
ً
بارزافيرسمالسياساتالمحلية،واإلقليميةوالدولية،كماأصبحتوسائلاإلعالمجزًءامنالعملية
ً

السياسيةتؤثروتتأثربها(بنسعيد.)62:2112،

طافيتشكيلالسياسة ،والقيامبخدماتمتعددةووظائف
فاإلعالمغالب
امايلعبدورانش ً
ً
ً

طابينالشعوبوالحكومة؛ بلوبين
للرأيالعام.ونالحظالدورالبارزلإلعال
مفيلعبهدوراوسي ً
ً
اضحافيالتعبئة
قطاعاتمختلفةداخلالحكومةنفسهاوبينالحكوماتاألخرى.
كمايلعبدوراو ً
ً
والدعم السياسي للحكومات وبعض القضايا الحساسة ،كما نالحظ الدور الفاعل للنخب السياسية

القادرة على بناء تصورات الناس وامالء سلوكهم ،وهم الذين تسمح لهم مواقعهم بالسيطرة على
المعلومات ،ومن ثم على أراء الشعب ،وتسهم وسائل اإلعالم في زيادة الوعي السياسي لألفراد
واطالعهموتعريفهمبالقضاياالسياسيةالمثارةمنخاللنشراتهاوبرامجهااإلخبارية (.مرجعسابق،

.)211:2112
حيث أصبحت من المصادر الرئيسة والمهمة في تنمية وعي األفراد السياسي ،وتزود

وسائل اإلعالم األفراد بصورة عن التكوين السياسي أو النظام السياسي من خالل ما تقدمه من
معلوماتوتصوراتعنهذاالنظامواتجاهاته(.حلسومهدي.)152:2111،
ويرى الباحث أناإلدراك السياسي هو الدرجة التي يصل إليها الفردفي فهم المعلومات
صالحا يقوم بواجباته السياسية على وجه صحيح ،ويمثل اإلدارك
اطنا
كافة عن بالده بصفته مو ً
ً

السياسي"الوعي"معرفةاألحداثالسياسيةخارجمجتمعالفرد،وتسهموسائلاإلعالمفيااللتفاف

اإعالمياتثارفيهالتنميةالسياسية،وتساعد
ً
وتخلقمناخ
الجماهيريحولمشكالتسياسيةبعينها،
ً

وسائلاإلعالمفيتكوينرأيعامصائبلحلالمشكالتالسياسية.
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خامساً -خصائص الرأي العام الفلسطيني:
باإلضافة إلى الخصائص العامة التي يتمتع بها الرأي العام الفلسطيني كغيره من اآلراء

العامة،فإنالرأيالعامالفلسطينييتصفبمجموعةمنالخصائصاألخرى،منها:

 -1المرونة العالية :والمقصود بها ،قدرته على تغيير توجهاته بسرعة عالية ،وحول قضايا
مصيريةوجوهريةفيقضيته،بحيثينتقلبسالسةوسرعة منالمعارضةلقضيةمعينةإلى
القبولبهاوالدفاععنهاأوالعكس.وهناكدالئلعديدةعلىذلك،ومنهاالتحولالكبيرالذي

أبداهالرأيالعامالفلسطينيفينظرتهإلسرائيلوقبولهللسالممعها،وتغييرنظرتهلألراضي

المحتلةعام(1941م)منأراضمحتلةإلىأراضيدولة(إسرائيل).وكذلكماسبقذكرهمن
الً)وخاللشهرواحدمن
انخفاضالتأييدلمشروعاالتفاقالفلسطينياإلسرائيلي(غزةأريحاأو

( )%64.9إلى( )%41وفقبياناتالمركزالفلسطينيللدراساتالسياسيةوالمسحية(نتائج
استطالعالرأي.)11:2112،
 -0التناقض في توجهاته ،أو عدم القدرة على تحديد أولوياته .فكثي اًر ما يختار الرأي العام
الفلسطينيخياراتتحملفيطياتهاالكثيرمنالتعارضوالتناقضفيتوجهاتهااألساسية.

وقدكانذلكواضحاً عندمااختارالشعبالفلسطينيخاللأقلمنعامبرنامجينسياسيين
يحمالن الكثير من التناقض واالختالف .فقد اختارت أغلبية من الرأي العام الفلسطيني

(محمودعباس)لرئاسةالسلطةالوطنيةالفلسطينيةفياالنتخاباتالرئاسيةالعام(2115م)،
وفي العام (2116م)  ،وفي االنتخابات التشريعية اختارت أغلبية من الرأي نتائج استطالع

للرأيالعاماستطالعالفلسطينيحولاالنتخاباتواتفاقإعالنالمبادئالعامالفلسطينيحركة

المقاومة اإلسالمية (حماس) للمجلس التشريعي الفلسطيني .ومن المعلوم للجميع التناقض

الكبيرفيالبرنامجالسياسيلكلمنالرئيسمحمودعباسوالذييمثلحركة(فتح)وحركة

اتيجيا ،إلى المقاومة
(حماس) ،فمن السالم والتفاوض مع إسرائيل واالعتراف بها ًا
خيار استر ً
اتيجياآخر(أبوزيد.)49:2111،
وعدماالعترافبإسرائيلو
االتفاقياتمعهاخيارااستر ً
ً

 -3السلبية وعدم قدرته على التأثير،فقدأظهرتالعديدمناستطالعاتالرأيمعارضةالرأي
العامالفلسطينيللعديدمنالقضاياوخاللفتراتمختلفة.إال أنالرأيالعامالفلسطينيبقي

عاج اًز عن إحداث أي تغيير يذكر في هذا المجال من خالل استخدام األدوات الديمقراطية

المختلفة .فقد أظهر استطالع للرأي العام الفلسطيني أجري في العام (1992م) أن غالبية

()%11.5منالفلسطينيينترىأنهمنالضروريطرحمشروعاالتفاقالفلسطينياإلسرائيلي
الستفتاءالشعبالفلسطيني،ولكنومعذلكفقدوقعتالقيادةالفلسطينيةفيمنظمةالتحرير
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الفلسطينيةعلىهذااالتفاق،وبدأتفيتطبيقهدونإجراءأياستفتاءبهذاالخصوص.ومع

ذلكلميظهرالرأيالعامالفلسطينيأيمعارضةفاعلةلهذاالنهجفيالحكم.

الًفيهذاالمجال،فقداستطاعالرأيالعامالفلسطينيومن
إالأنالسنواتاألخيرةأظهرتتحو
خاللاالنتخابات -والتيتعتبرأهمأدواتالديمقراطية -أنيعبرعنتوجهاتهوتطلعاته،
ويغير من موازين القوى في النظام السياسي الفلسطيني .وكذلك بدا ذلك واضحاً من خالل

استخدام الرأي العام الفلسطيني لألدوات الديمقراطية األخرى بشكل محدود ،كالمسيرات

واالحتجاجات واإلضراب للتعبير عن عدم رضاه من أداء الحكومة السابقة والحالية .ومن
المأمول أن يؤسس ذلك لنهج صحيح في الحياة الديمقراطية الفلسطينية ،ويعزز من قوتها

وترسخها(أبوزيد.)51:2111،
خاتمة:

أن الرأيالعامالفلسطيني وتفاعله تجاه العديدمن القضايا هو تفاعل إيجابي وواعد في
الكثير من األحيان ،وال سيما لو تعلق األمر بمواجهة االحتالل والقضايا الوطنية والثوابت
الفلسطينية،ولكنفيكثيرمناألحيانيغلبعليهالعاطفةالجياشة ،والتيقديساهمفيتفعيلها

بعضوسائلاالعالمالمسيسة،والتيتحرفالكلمعنمواضعه ،والسيمافيالمسائلالوطنية،

مماقديضرالساحةالفلسطينيةأكثرمماينفعها؛ لذاوجبالتعقلوالروية،والحذرممايأتيمن

وسائلاإلعالم،وعدمالنظربسطحيةللكثيرمناألمورلتالئمطبيعةومتطلباتكلمرحلةتعصف

بهذاالشعب.
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المبحث الرابع:
ظاهرة التخابر
مقدمة:
المفردات حول ظاهرة التخابر ،فكانت البداية في التعرف

تناول هذا المبحث العديد من

علىمفهوموماهيةالجاسوس(العميل)لغةً واصطالحاً،ومنمفهوم الجاسوس(العميل)  ،وكذلك
بعدها عن مفهوم العمالء في الفكر الفلسطيني ،و الجهات المسئولة عن تجنيد العمالء عند

صفاتهم،وسنتطرقلدورالموساد،وجهازاألمنالعام(الشاباك)في

االحتاللاإلسرائيليوماأبرز 

المسبباتالنتشارظاهرةالعمالءفي المجتمعات بشكلعام،

صناعةالعمالء ،وكذلك الظروفو
والمجتمعالفلسطينيبشكلخاص ،وتعرفناعلىطرقالحدمنظاهرةالتخابر.

أوالً-مفهوم وماهية الجاسوس (العميل):
الحا:
معنى التجسس لغ ًة واصط ً
معنى التجسس لغ ةً  :مأخوذ من الجس :وهو جس الخبر ،ومعناه :بحث عنه وفحص،

فالنا ومن فالن :بحثت عنه ،والتجس ُس بالجيم التفتيش عن بواطن األمور ،وأكثر ما
ت ً
وتجسس ُ

الناموس
وس:العينيتجس ُساألخبارثميأتيبها،وهوصاحبسرالشر،و
الجاس ُ
ُ
يقالفيالشر،و ُ

البحثعنالعوراتوالمعايب،وكشفماسترهالناس،

التجسساصطالحا :
صاحبسر الخير،و
ً

وذكر(ابنكثير،ج")111:4والتجسسوا" أيعلىبعضكمبعضاً،والتجسسغالباً مايطلقفي

الشرومنهالجاسوس،وأماالتحسسفيكونغالباً فيالخير،لقولهتعالى":يابن ّي اذهُبوافتحس ُسوا

روح اهلل"(.يوسف)11:وقديستعملكالهمافيالشر(.ابنكثير،
من ُ
ي ُ
وسف وأخيه وال تيأ ُسوامن ّ

ج)111:4

تعريف الجاسوس (العميل):
هوالشخصالذييعملفيالخفاء ،أوتحتشعاركاذب؛ ليحصلعلىمعلوماتعن
ياتالعسكريةوغيرهالدولةمحاربةبهدفإيصالهاللعدو،فهميعملونفيوقتالحربوالسلم،

العمل
ويحصلون على معلومات لتعزيز جبهة الدولة التي يتجسسون لحسابها ،في حالة نشوب حرب

جديدةفيالحصولعلىمعلوماتعنتطوراألسلحةالحربيةفيالدولاألخرى،وماوصلتإليه
منتكنولوجياحديثة،ومنأجلتقويةالصراعالقائمبينالدولعلىالقواعداالستراتيجيةوالسيطرة
على مناطق النفوذ ،واالستفادة من االضطرابات السياسية في بقاع العالم ،مثل مشكلة فلسطين

والعراقعنطريقدسالفتنوالمؤامراتالسياسيةلخدمةمصالحهاالسياسيةواالستراتيجية،وعرف
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القانونالدولّيالجاسوسبأنه":الشخصالذييعملفيخفية،أوتحتستارمظهركاذب،لجمع
أومحاولةجمعمعلوماتعنمنطقةاألعمالالحربيةإلحدىالدولالمتحاربةبقصدإيصالهذه

المعلوماتلدولةالعدو"(شحادة.)12:1992،
ويعرف أيضاً التجسس بأنه" :مجموعة اإلجراءات السرية والعلنية ،التي تؤدي إلى جمع

المعلومات الحقيقية ،عن أهداف محددة ،من أجل استخدامها في مخططات العمليات السرية
والعلنيةللدولة"(مرجعسابق.)12:1992،
ويعتبرمديرالمخابراتاأللمانيةفيالحربالعالميةاألولى(والترنيكوالي)أنالتجسس
مهمةاليمارسهاسوىالسيدالمهذبالمثقف،وقدينطبققولههذاعلىمنيتجسس

(لصالحالبلد)
لصالحبلده،والينطبقعلىمنيخونبلدهلمصلحةغيره.

وقدعرف(الخرشي)الجاسوسب":بالشخصالذييطلععلىعوراتالمسلمين ،وينقل
أخبارهمللعدو".وعرفالجنرالاألسباني(كويبوديلالنو)الجواسيس“بالطابورالخامس"،وهوبذلك
أول من أطلق عليهم هذا التعبير أثناء زحفه على مدريد بقوات تتألف من أربعة طوابير ،حيث

وصفالعمالء داخل البلد "بالطابور الخامس الذي يعمل مع الثوار،لكنه داخل (مدريد) نفسها"

(مرجعسابق.)12:1992،

مفهوم العمالء في الفكر الفلسطيني:
اءكانوا
إنمفهومالعمالءفيالفكرالفلسطينييقصدبه":أولئكالفئةالذينتمتجندهمسو ً

مبادرينمتطوعين ،أو تم إخضاعهم ،أو إقناعهم بالعمل لصالحأجهزة األمناإلسرائيلية أوأحد
عمالئها،وأدينوابالقيامبمدتلكاألجهزةبمعلوماتتطلبها،أوتأديةأدوارتخريبيةماديةأومعنوية

لصالح تلك األجهزة ،والتي تشكل تهديداً وخط اًر على األمن ،وتلحق األذى والضرر بالمجتمع

الفلسطيني".

وعليه ،فإنالعميلاليقتصرعملهوهدفهوخدماتهعلىجمعالمعلوماتأياً كاننوعها؛

بليتعدىذلكليقومبتنفيذعملياتأمنيةميدانيةتخريبيةماديةونفسية،وهذهالميزة ربماالتتوفر

لدىبعضالجواسيسممنيعملونلمصلحةبلدانهم،ويتم زراعتهمفيالعديدمنالدول.

وهذه الجريمة خيانة للوطن ،وتهديد ألمنه ،وهي تعصف بكيانه ووجوده وبقائه ،وترتكب

هذه الجريمة بدافع دنيء ،فالعميل يقطع  روابط الوالءالمقدسة التي تربطه بوطنه ودولته ،ويتخذ

موقفاً معادياً من شعبه ،وينسلخ من ذاكرته وماضيه ،ويصبح جزءاً ال يتج أز من بنية
االحتالل(ضيف.)12:2114،
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ثانياً -الجهات المسئولة عن تجنيد العمالء عند االحتالل اإلسرائيلي:
يومامناإلعالنالرسميلقيام
 -1جيش االحتالل اإلسرائيلي :وقدتأسسهذاالجيشبعد(ً  )12

دولة(إسرائيل)،بأمرصدرعنرئيسالحكومةالمؤقتةفي(26مايو1941م)،وقدقامهذا
الجيش على أكتاف المنظمات الصهيونية المسلحة ،التي كانت تعمل في فلسطين قبل قيام

دولتهم ،وأهمها منظمة ال(هجاناه-الدفاع) ،التي كانت تتعاون مع السلطات البريطانية أيام
الحرب العالمية الثانية وما قبلها ،أما المنظمتان العسكريتان الصهيونيتان األخريان:

(األرجون -إيتسل)،ومجموعة(شتيرن -ليحي)اللتاناعتبرتامنظمتينإرهابيتين،فقدرفضتا
يجياإليه،وقررتالكنيست
االنضمامإلىالجيشاإلسرائيليعندتأسيسه،إالأنهماانضمتاتدر ً

(البرلمان اإلسرائيلي) في ( 21مارس 1916م) ،ترسيخ مكانة الجيش وأهدافه ،من خالل
(قانوندستوري)يوضحخضوعالجيشألوامرالحكومة،والحظرعلىقيامقوةمسلحةبديلة
له(معمر.)55:2112،
 -0الموساد :اللفظ اختصار لعبارة "معهد االستخبارات الخاصة" في اللغة العبرية ،وهو منظمة

المخابراتوالخدمةالسريةللصهاينة،أسستسنة(1921م)،بواسطةعصابةالهجاناه ،وقد

تمثلت مهام جهاز الموساد اإلسرائيلي في البداية في تنظيم الهجرة إلى فلسطين وتسهيلها،

والحصول على السالح وتوزيعه على الصهاينة ،والحصول على معلومات عن الفلسطينيين

واإلنجليزمعاً(عباس.)11:2114،

ويقععلىعاتقالموسادمهمةالتجسس،وهويتبعالقسمالسياسيفيو ازرةالخارجية،ومن

جيا)للكيان
مهامهالقيامبعملياتاالغتيالوالقتللصالح(إسرائيل)،كماأنهاليدالضاربة(خار ً

الصهيونيالغاشم (معمر،)56:2112،ورصدالنشاطاتاالقتصاديةوالتطورالتكنولوجي
وخصوصا الدول العربية من امتالك أي تكنولوجيا
في منطقة الشرق األوسط لمنع دولها 
ً
متقدمةتؤثّرعلىميزانالقوىمستقبالً،والعملعلىبثالتفرقةبينالدولالعربيةواإلسالمية
ّ

لعدمحشدقواهاضد(إسرائيل)(الميخائيل.)2:2114،

اختصار السمه العبري
ًا
 -3جهاز األمن العام (الشاباك) :ويدعى أحياناً بالشين بيت (ش-ب)،
(شيروتبيتحون كاللي)،والذي يعني جهازاألمن العام،ويخضعمباشرة لرئيسالحكومة،
وقدتأسسهذاالجهازفيسنة (1949م)،ومارسعملياتهبخصوصالفلسطينيين،وبعض
علنا إال سنة (1951م)،
اليهود من اليسار واليمين تحت األرض ،ولم يعرف عن نشاطاته ً

حيثتمالكشفعننشاطاته(جريدةمصرالحرة.)1:2119،
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أما مهمات أمان فعلى رأسها الحصول على كل المعلومات السرية عن القوات المسلحة

العربية،وكذلك الحصول على معلومات تتعلقبالمقاومةالفلسطينيةبشكل خاص .ويعد الشاباك
منأصغراألجهزةاالستخبارية،ويتكونمنبضعةآالفمنالعناصر،ويتخصصفيمحاربة
حركات المقاومة الفلسطينية ،والسعي إلحباط عملياتها ضد (إسرائيل) ،ومن مهماته أيضاً جمع

معلوماتحولاألشخاصالمرشحينلمناصبووظائفحساسة.وعلىالرغممنأنالشاباك،هو
اوتأثيرا،على
ةاألمنيةحضور
أصغراألجهزةاالستخباريةفي(إسرائيل)،إالأنهيعدأكثراألجهز
ً
ً
عمليةصنعالقرارالسياسيوالعسكريفيالدولة،واليمكنمقارنةتأثيرهالطاغيبتأثيرأيجهاز
أمني آخر في دولة الكيان ،فقد تولى الشاباك منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية مهمة إحباط
عمليات المقاومة ،وجمع المعلومات االستخبارية ،التي تم توظيفها في شن عمليات التصفية
واالعتقال،بحققادةونشطاءحركاتالمقاومة(عباس.)11:2114،

ثالثاً -الموساد وآليَّة استدراج العمالء:
يؤ ّكد خبراء الموساد أن ظروفهم تختلف عن باقي األجهزة االستخباراتية في العالم ،ألن

تتعرض له (إسرائيل) من شأنه
الخطر الذي يتهددهم قائم باستمرار ،وأن أي تراخ أو ضعف ّ

إصدار الحكم بنهايتها ،لذا فهم يتسترون خلف أعذار واهية في تنفيذ عملياتهم اإلجرامية حيث
يصبح التجنيد في الموساد ،من وجهة نظرهم ،عملية فنية تحتاج لمهارات عالية وايمان راسخ

بالمسألةالصهيونيةلتحقيقأهداف(إسرائيل)التوسعيةفياألقطارالعربيةجميعها.

ال يوجد قيود أو تحديدات لدى الموساد في استخدام وسائل تجنيد العمالء عمالً بمبدأ

غالبا بمراحل عدة تبدأ بدراسة الجدوى من تجنيده لصالح
ويم ّر العميل
ً
الغاية تبرر الوسيلةُ ،

ةالمرشحوموقعهودرجةتأثيره،ثمبمرحلةالترشيحومنخاللهاتتُّمدراسة
الموساد،وذلكوفقأهمي ُ

المرشحمنالنواحيالنفسيةواإلجتماعيةوالسياسيةوالعلمية جميعها،وخاللمرحلةاختيارالعميل
ُ
بععناصرالموسادالسبلجميعهالكييتعاونفيهاالعميل.
وتجنيدهيت
ُ

جاسوسا بالمعنى الشامل ،فالعميل السري هو من يعمل
إن كلمة "عميل سري" ال تعني
ً

اأومتطو ًعافإنهفينظرهاعميلحتىولوخان
لحسابدولةمابناءعلىطلبها،سواءكانموظفً
ً
ّ
قدائما
بلدهمنأجلها،الوحيدونالذينيفرقونبينعميلوعميلهمالبريطانيون،فتقاليدهمالتيتفر
ً
مخبر» ،وحده البريطاني
بين ما هو إنكليزي وغير إنكليزي دفعتهم إلى تسمية العميل الغريب « ًا

بنظرهميستحقلقبعميل(البيومي.)29:1994،

ولقدنجحتأجهزةاالستخبارات(اإلسرائيلية) فيتجنيدالطيارالعراقيالذيهرببطائرته

نوع (ميغ) إلى (إسرائيل) في الستينيات ،وكذلك نجحت في تجنيد أحد العلماء العراقيين المدعو
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(حليم) أحد خبراء الصناعة النووية حيث حصل (اإلسرائيليون) على الكثير من المعلومات منه
حولالمفاعلالنوويالعراقي ،وعنالعالمالمصرييحيىالمشد،الذيكانمشرفًاعلىالبرنامج

النوويالعراقي  ،وقداغتالهالموسادفيفرنسافيالعام(1951م) بسببعدمتعاونهمعهم(مفرج،
.)22:2115

الظروف المساعدة لتجنيد العمالء:
يقول يعكوف بيري ،الرئيس األسبق للشاباك في كتابه "اآلتي لقتلك"" :إن عملية تجنيد
العمالء تعتمد بشكل أساس على القدرات اإلبداعية التي يتمتع بها القيمون على هذه المهمة،
وقدرتهمعلىتطويرأدائهمبمايتناسبمعحجمالمسئوليةالملقاةعلىعاتقهم،ويصفالعملية

مرتضى.)2:2119،
بأنها«حربعقول»مفتوحة (.

رابعاً -الدوافع وراء تشكل العمالة:
 -1المنتصر يخترق المهزوم:
نتصار على الطرف
ًا
عند نشوب صراع بين كيانين ،وفي حال حقق أحد طرفي النزاع ا

واذا أسفر
ستعدادا للتعاون مع الطرف المنتصر ،
يبدون ا
ً
اآلخر ،فإن مواطني الطرف المهزومُ ،
حتاللأرضالطرفاآلخر،فإنذلكيهيء"الظروفالمثالية"لتجنيد
النزاععننجاحطرففيا
ّ

إسرائيل)منتجنيدعمالءلهاإباناحتاللهالجنوبلبنان.
العمالءلصالحالمحت ّل،هذامامكن( 
 -0ضعف الرادع الموضوعي:

والمقصودبه:العقابالحسيالمباشرفيالدنيا،قال"عثمانبنعفان"رضياهللعنه:
"إناهللليزعبالسلطانمااليزعبالقران"(مجموعفتاوىابنتيمية.)295/11منالمعلومأنهناك
نوعيةمنالناساليؤتيالنصحواإلرشادمعهمأُ ُكله،فكانالبدمنزجرهمبالعقابالحسي من

أجل ردع المسيء وارهاب غيره(وتطهيره إن كان حداً) .وهذا الطرح ليس بدعاً من الخيال أو
االجتهاد الشخصي .فاإلسالم أقره في القران الكريم ،ونفذه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،

فالحدود ،والقصاص،والتعزيرهيعقوباتحسيةشرعية(الرابي .)5:2115،قالتعالىَ " :ولَ ُك ْم
ب لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ "(سورةالبقرة،آية.)119
فِي ا ْلقِ َ
ص َحيَاةٌ يَا أُولِي ْاْلَ ْلبَا ِ
صا ِ
 -3الدوافع السيكولوجية:

تلكالتيتعبرعننزعاتاألفرادوطباعهمأثناءتفاعلهممعاألحداثوالمواقفالصادمة

(كالخوفوالجبنوالخضوع)وغيرذلك،حيثيستجيبونويخضعونلتهديدالمخابراتلهمبقتلهم
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أوقتلذويهم ،أوقصفوتدميربيوتهم ،أواعتقالهم ،أواعتقالذويهممماألجأضعافالنفوس

للتعاونمعاالحتالل(ضيف.)26:2114،
 -4ضعف الشعور باال نتماء الوطني:

يربط "شفطاي شفيت" ،رئيس جهاز الموساد السابق ،بين استعداد قطاعات في العالم

العربيللتعاونمع(إسرائيل) وبينوجوداألنظمةالشموليةالقمعيةفيالعالمالعربي،ويضيففي
مقابلةمعالتلفزيون(اإلسرائيلي) في(2114م) :إنحكماألنظمةالشموليةفيالعالمالعربيهو
عامل مهم في تقليص الشعور باالنتماء الوطني بسبب سياسة القمع التي تنتهجها ،األمر الذي

حتجاجا على حكوماتهم
مستعدين للتعاون مع (إسرائيل) ا
يجعل بعض مواطني الدول العربية
ّ
ً

وأنظمتهم"(الميخائيل.)2:2114،
 -5ضعف أو قوة العامل الديني:

اقيا يقلصاستعدادهمللتعاملمع
إنالعاملالدينيلدىالعربوالفلسطينيينيمثلدرًعاو ً

االستخبارات (اإلسرائيلية) .وهذا العامل يعود في األساس إلى المعتقد الديني ،والموقف من
الصهيونية،وقضيةالقدسالتيتختصرجوهرالصراعبينالعربو(إسرائيل).
 -6الجهل:

لقد كرم اهلل اإلنسان بأن حباه نعمة العقل ،وجعله مناط التكليف ،ولم يساو بين الجهل
والعلمالنافع،فقالعزوجل" :قلهليستويالذينيعلمونوالذيناليعلمون( :الزمر)9:؛فالجهل
الًواسعاًمنمداخلالعمل
إذاًعكسالمعرفة.إننقطةالضعفالكبرىالمتمثلةبالجهلمثلتمدخ 
االستخباراتي  ،وساهمتبفاعليةفيإيقاعالعديدمنالضحايافيأشراكاليهود؛وذلكمنخالل
جهل البعض بالحكم الشرعي في التعامل مع اليهود ،وقلة درايتهم بتفصيالته ،وجهلهم بأساليب
الًمنتلكالسبل،إضافة
اإليقاعوالترغيبوالترهيبالتييستخدمهااليهود،ومايمكناستخدامهفع 
إلىضحالةالمعرفةبأساليبالوقايةوالعالجألسبابالسقوط(الرابي.)5:2115،

خاتمة:
لقد باتمن الواضحان ظاهرة التخابر مع العدو هي أصلمن أصولالصراعالعربي
(اإلسرائيلي) منذبدايةالصراع،وهياللبنةاألساسيةللعملاالستخباراتيلديه،وهيقضيةممتدة
تضرب بجدورها في قلب النسيج االجتماعي ،وبال شك بأن العدو يسبقنا بمراحل في مجال
التكنولوجيا ،وفنون االختراق؛ لذا وجب الحذر الشديدة والمحاربة النشطة والفعالة لجدور هذه
الظاهرة لنشتتها من جدورها ،ولنحرر اإلنسان من الخضوع للمحتل الغاصب ،ولنحافظ على
إنجازاتعملناالمقاوم.
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المبحث الخامس:
الحملة الوطنية لمكافحة التخابر
مقدمة:
تطرق هذا المبحث لتعريف ماهية الحملة الوطنية لمكافحة التخابر التي أطلقتها و ازرة

الداخلية في غزة في عام (2112م) ،وما الذي احتوته هذه الحملة ،وما أسباب انطالقها ،ومن
الجهات القائمة عليها ،وما مدى انتشارها؟ وما مدى تجوب الجماهير معها ،حيث قام الباحث
بإجراء العديدمن المقابالت مع الجهاتالقائمةعلى الحملة ،والمشاركين فيها،لمعرفة دور هذه

الحملةومدىإسهامهافيالتحذيرمنخطورةظاهرةالتخابروتأثيرهاعلىالمجتمعالفلسطيني،
الرسمية وغير الرسمية مع هذه الحملة،
وللتعرف على خطة الحملة ومدى استجابة المؤسسات 

والتعرفعلىأهمالمعوقاتالتيواجهتهذهالحملة.

أوالً -الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة التخابر:
أطلقت و ازرة الداخلية واألمن الوطني بغزة يوم الثالثاء (2112/2/12م) الحملة الوطنية
لمواجهة التخابر معاالحتالل (اإلسرائيلي) ،والتياستمرتلمدة شهرين حتى (2112/5/12م)،
وشملتالحملةمجموعةمنالنشاطاتوالمحاضراتالتوعويةوالتثقيفيةالمتعلقةبالنواحياألمنية،

معالمشاركةلمختلفالنخبوالشرائحفيالمجتمعالفلسطيني(جريدةالرسالة.)2115/2/12،
وتضمنت الحملة إطالق حمالت توعية ،عبر نشر إعالنات تلفزيونية واذاعية وأخرى

مكتوبة في وسائل اإلعالملمناهضة التعاون مع مخابرات االحتالل اإلسرائيلي.

وقال إسالم شهوان" :إن الحملة تمت على مرحلتين ،األولى تتضمن فتح باب التوبة

للمتعاونين مع جهاز المخابرات (اإلسرائيلية) من أجل تسليم أنفسهم مع منحهم ضمانات جدية
بالعفو الكامل عنهم.وأضاف أن المرحلة الثانية ركزت على" وسائل التوعيةبخطورة ظاهرة التخابر

لصالح االحتالل ،من خالل نشر الثقافة العامة ،والتحذير من أساليب أجهزة المخابرات

(اإلسرائيلية) لتجنيد العمالء".

وسبق أن أطلقت الحكومة الفلسطينية حملة مماثلة لمكافحة التخابر في مايو من عام

الً لصالح االحتالل
(2111م).وقال شهوان إن الحملة األولى حققت أهدافها بتسليمنحو()21عمي 
لألجهزة األمنية في غزة(شهوان.)2116،
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وأكدأ.إبراهيمصالحركزتخاللحملةمواجهةالتخابرعلىالفئاتجميعها التيحاول

االحتالل إسقاطها في وحل التخابر ،وتابعتها وفق محطات عمل لألجهزة األمنية على مدار
الساعة.
وقال صالح" :في هذه الحملة نسجل الشكر لألجهزة األمنية في فصائل المقاومة

اتالمحاضرينالذينانطلقوافيعقدمحاضرات
التيكانلهادور متميزبفرزعشر
الفلسطينية ،و
ٌ
ُ
مهمةوهادفةوتوعوية".وأشارإلىأن المحاضراتالتوعويةاستهدفتكلفئةحسبالوسائلالتي

استخدمهااالحتاللمعمختلفالشرائحمنطلبة ،وعمال ،وصيادين ،ومقاومين ،ومرضى ،وطلبة
الجامعات ،والنساء وغيرهم .وأوضح أن المحاضرات التوعوية األمنية بمخاطر آفة التخابر

ستتواصلبعدانتهاءحملةمواجهةالتخابرفيالثانيعشرمنمايوالمقبل (و ازرةالداخلية،عدد

خاص.)2112/2/15:

وثمن النائب األشقر دور و ازرة الداخلية في مالحقة العمالء ،وفرض األمن ،والنظام،

والقانون على الساحة الفلسطينية ،وأوضح األشقر أن الداخلية من خالل أجهزتها األمنية حققت
نتائجكثيرةعلىصعيدمالحقةالعمالءومواجهةظاهرةالتخابر،وأعربعنأملهفيأنتُسفر
الحملة الوطنية لمواجهة التخابر عن نتائج إيجابية لصالح الوطن والمواطن وبما يعزز الحالة

األمنية ،مؤكداً وقوف التشريعي إلى جانب و ازرة الداخلية في الحملة (موقع المجلس التشريعي،
:2115نت).

ثانياً -خطة عمل الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو الصهيوني:
جاء قرار من الجهات األمنية العليا بو ازرة الداخلية بتشكيل لجنة إلدارة هذا الموضوع،

وتتكونمنضابطمناألمنالداخليرئيساً،وعضويةكلمنالتوجيهالسياسي،المكتباإلعالمي

لو ازرةالداخلية،المباحثالعامة،األمنالعام،األمنالخاص.

لقد انعقدت اللجنة المكلفة فور صدور القرار أكثر من مرة ورأت أن تسير الحملة آخذة
بعيناالعتبارأربعةجوانب،وهي:
 .1الجانبالتعبويالتثقيفي.
 .2الجانباألمني.

 .2الجانبالنفسياالجتماعي.
 .4الجانباإلعالمي.
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ولقد تمتشكيلاللجانالفرعيةاآلتية :التعبوية،األمنية،النفسية،اإلعالمية...لتعملعلى

صياغة خطة تنفيذية وفق السياسات التي وضعت ،ووفق استراتيجيات العمل التي اتفق
عليها(.الحملةالوطنيةلمواجهةالتخابرمعالعدو.)2111/5/11:
اسم الخطة :الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو الصهيوني.
 -الغايات:

 -1التثقيف األمني لدى شرائح المجتمع الفلسطيني كافة في غزة للحد من إمكانية تجنيد
المخابراتللمزيدمنأبنائه.

-2التصديلسبلتخابراالحتاللمعالمواطنينفيقطاعغزةوالعملعلىإضعافها.
-2تشجيعالعمالءللتوبةواستيعابالمتقدمينللتوبةمنهم.
-4تأسيسإعالمأمنيقوي.
ويرى شهوان( )0216أن األهداف ،هي:
  -1زيادةالوعياألمنيلدىالجمهورالفلسطينيبشكلعامللحدمنتجنيدالمخابراتلعمالء
جددفيصفوفه.

 -2التثقيفاألمنيلدىالفئاتالخاصة(الصيادون،المرضى،الحدود،المدنيون ،العسكريون،
الطالب)

-2التعرفعلىطرقوآلياتالتخابرالجاريةفيالوقتالراهن
-4مواجهةسبلوآلياتعملالمخابراتفيقطاعغزة.
-5القيامبخطواتهجوميةمضادةإلفشالالتخابرمعاالحتالل.
-6خلطاألوراقعلىعملالمخابرات(اإلسرائيلية).
-1تجفيفمنابعوبؤرالتخابروالتجنيداألمنيمعاالحتالل.
-1تشجيعالمقاومةباتخاذاإلجراءاتاألمنيةالالزمة.
-9تشجيعالعمالءللتوبة،والمعالجةاألمنيةللتائبينمنالعمالء.
-11تقييممصداقيةالتائبمنالعمالءوصدقيةاالعترافات.
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الفئات المستهدفة من الحملة ،هي( :البزم)2116،
-1الجمهورالفلسطينيبشكلعام.
-2طالبوطالباتالجامعات.
-2طلبةالمدارسالثانوية.
-4الموظفونالمدنيون.
-5الموظفونالعسكريون.
-6المؤسساتاألهلية.
-1العمالفيالمعابرالحدوديةمعاالحتالل.
-1الصيادون.
-9المرضى.
-11سكانالمناطقالحدودية.
-11العمالء.
استراتيجيات العمل في الحملة ،هي :
 -1العمل على أكثر من صعيد بشكل متواز ،ومن قبل اللجان الفرعية جميعها كل حسب
أولوياته.
-2وضعبرنامجوخطةتنفيذيةتراعيالتدرجفيالعمل.
-2الحرصعلىتجنبوقوعفيالمحاذيراألمنية.
-4التنسيقمعالجهاتالحركيةوالحكوميةكافةذاتالعالقةللمشاركةفيهذاالعمل.
-5النزولبالحملةفياإلعالمالمحليعلىأنهاحملةلمكافحةالتخابرمعاالحتالل،بينمافي

اإلعالمالفضائيعلىأنهاحملةلمقاومةاتصاالتضباطالمخابراتالراميةلتجنيدعدد

منالعمالء.

 -6الحملة يجب أن تتخذ الجوانب األمنية اإلجرائية والتثقيفية ،وكذلك والنفسية واإلعالمية
بشكلمتواز.

 -1التثقيف األمني لدى شرائح المجتمع الفلسطيني كافة في غزة للحد من إمكانية تجنيد
المخابراتللمزيدمنأبنائه(.الفي)2116،
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ثالثاً -المعيقات التي واجهت الحملة الوطنية لمكافحة التخابر:
يرىاللواءأبوشرخالمديرالعامالسابقلقوىاألمنالداخليبأنهليسهناكمعيقاتفي

الحملة ،حيث اثنى اللواء أبو شرخ على دور فصائل المقاومة الفلسطينية ،وتعاونها وتجاوبها

الكبير ،ومشاركتهااألجهزةاألمنيةالمختصةفيالو ازرةفيملفمكافحةالتخابر،كماشددعلى
أن نسبةكبيرةمناألهدافال تيرسمتهاالداخليةلتنفيذحملةمواجهةالتخابرتحققتنتيجةدخول

الحملةلكلبيتفلسطينيفيغزةوانتشارأخبارهاوفعالياتهافيالداخلوالخارج(و ازرةالداخلية،

عددخاص.)2115/2/15:
يرى(شهوان)2116الصعوباتوالعقباتالتيواجهتالحملةكانتمحدودةفيبدايتها،

والتيتتلخصفيمايلي:

-1إناألسرالفلسطينيةتتأثرنفسياًعندمعرفةوقوعابنهافيشركالعمالة.
-2نقصاإلمكانياتوالتيلمتساعدعلىزيادةفاعليةالحملةلتصللبيتكلمواطنبالشكل
المرسوم.
-2رفضشركةجوالالتعاملمعالحملةعبرإرسالهارسائلنصيةتوعويةحولالحملة.
-4عدمتعاونشركةاالتصاالتالفلسطينيةبالشكلالالزمفيبداياتالحملة.
 -5وجودبعضالمعوقاتاإلدارية،كذلكوجودبعضاألطرافالمحسوبةعلىجهاتمعينة
التيلمتتعاونمعنا.

ويضيفشهوانبأنهبرغمكلالمعيقاتاآلنفةلكنناعندماطرقناكلاألبواب،أصبحهناك

تفاعل كبير معنا على مختلف المستويات ،واستطعنا حل الكثير من المشكالت المستعصية.

(شهوان.)2116،

كمايرىالبزمبأنهبالرغممنوجودبعضالمعيقاتاإلدارية،والمعيقاتالمتعلقةبحساسية

هذاالملفمنناحيةاجتماعية،إال أنهكانهناكتجاوبكبيرمنمختلفالشرائحالفلسطينية،
والمؤسسات الرسمية ،ومؤسسات المجتمع المدني ،والوجهاء والمخاتير ،وفصائل العمل الوطني،
والجامعات الفلسطينية ،والجميع كان يدفع باتجاه إنجاح هذه الحملة ،وهذا يؤكد حرص مجتمعنا

الفلسطينيعلىتحصيننفسهضدهذهالظاهرةالفاسدة(البزم.)2116،

ويرى الفي أنه بالرغم من عدم اشتمال الحملة على رؤية ورسالة محددة المعالم بشكل

علمي استراتيجي ،واعتمدت الحملة على نظام التكليفات وتوحيد الجهود بعيداًعن التخطيط
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االستراتيجيبمفهومهالعلمي،إالأنالحملةاتسمتبالسالسةبالرغممنأنهكانهناكاعتقادسائد

فيالمجتمع ،والسيمافيظلاالنقسام بأنالحملةتخصحركةحماسوحدها،لكنماانبدأت
الحملةحتىتوحدالجميعمنالتوجهاتواإلداراتكافةبمختلفتوجهاتها،فيشقيالوطن ،وال

سيمافصائلالعملالوطنيإداراتالجامعات،ومؤسساتالمجتمعالمدني(الفي.)2116،
خاتمة:

بعدمتابعة حثيثةلمجرياتالحملةمنذبداياتها ،واطالعنا المستمرلحيثياتها،وبعدالقيام
بالعديدمنالمقابالتوالمتابعاتللحملة نرىبأنهناكمعيقاتكبيرة نسبياً مقارنةبحجمالحملة،
وهذاماينفيهالعديدمنالقائمينعلىالحملة ،ويؤكدهالبعض،كماأن نتائجاستبانةالدراسةفيما

يتعلقبالمعيقاتأكدت أنهناكمعيقاتفيمايتعلقبالوصوللكلشرائحالمجتمع ،ممايشيرإلى

أنهناكضعففيالحملة منهذاالجانب .ويعزوالباحثذلكألنالحملةاقتصرنطاقعملها
علىالمؤسساتالرسمية،والمحطاتواإلذاعاتالرسمية،ومشاركةخجولةجداًلمؤسساتالمجتمع


المدني ،والشرائح والنقابات ما عدا التابعة للحكومة في غزة بشكل مباشر ،وهذا يحسب كنقطة
هاوأدائها ،السيماأنهاتعالجمشكلةحيوية
ضعف وتراجعللقائمينعلىالحملة،وقصورفيدور 
تحتل هذه المكانة الكبيرة في الفكر الثوري الفلسطيني ،وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على

الصراع مع العدو برمته؛ لذا وجب أن تكون الحمالت بمستوى هذه القضية ،وأن نضع الخطط

والرؤىبمايتناسبوحجمهذهالظاهرة،والبحثعنآلياتجديدةأكثرتأثي اًرلمعالجةهذهالظاهرة

منجذورها.
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الدراسات السابقة

أوالً :الدراسات المحلية.
ثانياً :الدراسات العربية.
ثالثاً :الدراسات األجنبية.
رابعاً :التعقيب على الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة:
استطاعالباحثالحصولعلىمجموعةمنالدراسات السابقةقريبةمنموضوعالدراسة،

والتيستكونسنداًوعوناًلهفيموضوعالدراسةوربطهابالنتائج،ولتوضيحجهوداآلخرينفيهذا
المجال،ولتمدهبالتوضيحاتالالزمةآللياتالتعاملالسليممعموضوعبحثه،وليتبينالفروقبين

دراستهوهذهالدراسات،وتمتصنيفالدراساتالسابقةإلى:
الدراساتالمحلية.
الدراساتالعربية.
الدراساتاألجنبية.
التعقيبعلىالدراساتالسابقة.

أوالً -الدراسات المحلية:
 -1دراسة عباس ( ،)0213بعنوان" :مفهوم الذات ومفهوم اآلخر لدى عينة من عمالء
االحتالل اإلسرائيلي".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذات ،ومفهوم اآلخر ،وترتيب أبعادها ،وكذلك

الكشف عن مدى العالقة بين أبعاد مفهوم الذات ومفهوم اآلخر ،والتعرف على الفروق الدالة
إحصائياً  بالنسبة ألبعاد مفهوم الذات االجتماعية والعقلية والجسدية واالنفعالية والخلقية ،وأبعاد
مفهوم اآلخر على المتغيرات المستقلة (المستوى العمري ،الحالة االجتماعية ،المهنة ،المسكن،

الوضع المعيشي ،المستوى التعليمي ،الوضع الصحي) لدى عينة قصدية من( )25من عمالء
االحتالل(اإلسرائيلي) فيقطاعغزة ،وقداستخدمالباحثمقابالتمفتوحةمعثالثينشخصاًمن

العمالء.

وقداستخدم الباحثاستبانةمنإعداده ،وتشمل مقياسين :مقياسلمفهوم الذات ،مقياس

لمفهوماآلخر،ثماستخدمأسلوباإلحصاءالوصفي":التك ارراتوالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافات
المعيارية .والحصاء االستداللي :معامل ارتباط بيرسون ،وتحليل التباين ،واختبار شفيه" .وقد
أظهرتنتائجالدراسة بأنعينةالدراسةتميزتبأنأغلبالعمالءكانوامنصغارالشبابتحت

سن( ،)21وذلكبنسبة()%25فيحينلم تبلغنسبةالذينتتجاوزأعمارهم()22سنة ()%14
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فقط ،إضافة إلى أن الغالبية منهم تركز مستواه التعليمي في المرحلة االبتدائية أو أدنى ،أمي
وابتدائيبنسبة(،)%41فيحينأن()%2كانواأعلىمنالمستوىالثانوي،وكذلكالتوجدفروق

ذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة()5.51بينمتوسطمفهومالذاتومفهوماآلخرتعزىإلى

متغير(السن،المستوىالتعليمي،الحالةاالجتماعية،الوضعالمعيشي،الحالةالصحية).

 -0دراسة أبوزيد ( )0210بعنوان ":دور المواقع االجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام
الفلسطيني وأثرها على المشاركة السياسية " (دراسة ميدانية).

تتمحور أهمية هذه الدراسة في أنها تدرس دور المواقع االجتماعية التفاعلية في توجيه

الرأي العام الفلسطيني ،ومدى تأثيرها على واقع المشاركة السياسية  ،وقد اعتمدت الدراسة في
والمقابلة
معتمدةً على أداة االستبيان 

إثبات فرضيتها على المقاربة المنهجية الوصفية التحليلية
كإحدى أدوات المسح االجتماعي ،إلى جانب المنهج التاريخي ،ومنهج تحليل المضمون،

واستعرضتالدراسةمفهومالرأيالعاموخصائصه،وكيفيةقياسهوتوجيهه،وآلياتوطرقالتأثير
عليه من قبل وسائل اإلعالم ،وتناولت ماهية المشاركة السياسية في ظل المواطنة الفاعلة

والممارسةالديمقراطية،كمااستطلعتالدراسةرأيطلبةجامعاتقطاعغزةكدراسةميدانية،وكان
منأهمالنتائجأن المواقعاالجتماعيةالتفاعليةبشكلواضحفيالتأثيرعلىتوجهاتالرأيالعام

في المجتمع الفلسطيني ،كذلك تؤثر المواقع االجتماعية التفاعلية في زيادة الوعي السياسي لدى

أفرادالمجتمع،وتعززمنالمسئوليةاالجتماعيةلديهم،مماانعكسإيجاباً علىمستوىالمشاركة

السياسية.

 -3دراسة " الدلو " (  ،) 0228بعنوان  ":اتجاهات الجمهور نحو وسائل االتصال وأساليبه
المستخدمة في انتفاضة األقصى".

هدفتالدراسةإلىمعرفةاتجاهاتالجمهورنحووسائلاالتصالوأساليبهالمستخدمةفي
انتفاضة األقصى ،وذلك بالكشف عن أهم مصادر معلوماته ،والوظائف واألدوار التي تؤديها،
الموضوعاتالتييحرصعلىمتابعتها

وكيفيةتعرضهلها،والوسائلواألساليبالمفضلة لديه،و

فيها،ومدىفعاليتهافينقلاألحداثوثقتهبها،ومقترحاتهنحوتطويرها،ولقداستخدامالباحث

المنهج الوصفي ،على عينة طبقية مسحية عشوائية قوامها ( )511من الجمهور الفلسطيني في

محافظاتغزة.ومنأهمالنتائج:تبينأنهناك()%16.2منالجمهوريتابعون وسائلاالتصال
وأساليبه باستمرار ،كما يفضل الجمهور متابعة التلفزيون ،ثم الراديو ،فالصحف يليها األصدقاء

والجيران ،ثم مكبرات الصوت ،ثم الملصقات ،ثم الدعاة وأئمة المساجد ،كذلك عدم وجود وقت
محدد لمتابعة الجمهور لوسائل االتصال وأساليبه ،وكذلك أن الجمهور يفضل أخبار المقاومة

الفلسطينية،والعمليات(اإلسرائيلية)،وأنحوالي()%11.2منالجمهوريرونأنوسائلاالتصال
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تؤديوظيفتها،ويثقبوسائلاالتصالالجماهيريةأكثرمنأساليباالتصالالمباشر ،ومنأهم

التوصيات:حسناختيارالشخصياتالتيتخاطبه،وافساحالمجالللرأياآلخر.

-4دراسة أبو شنب ( ،)0227بعنوان" :دور اإلعالم في تعزيز السلم األهلي في المجتمع
الفلسطيني".

هدفتالدراسةمعرفةدوراإلعالمفيتعزيزالسلماألهليفيالمجتمعالفلسطيني،حيث

تعدهذهالدراسةمنالدراساتالوصفية،كماهدفتإلىمعرفةمعوقاتومهدداتالسلماألهليفي

المجتمع الفلسطيني ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،معتمدة على عينة قوامها
( )211طالب من طلبة الجامعات الفلسطينية  ،واستخدمت االستبانى كأداة رئيسية للجانب
التطبيقي،ومننتائجالدراسة:أنمهدداتالسلماألهلي ،هي:غيابالسلطةالقضائيةوالقانون،
ضعف السلطة الفلسطينية في السيطرة على المناطق الفلسطينية ،تنازع السلطة بين الرئاسة
والحكومة ،تداخل الصالحيات بين األجهزة األمنية ،والعصبية الديني ،كما  أن إعالم الفصائل

الفلسطينيةلميهتم فيتعزيزالسلماألهلي،وباألخص إعالمحماس ،واعالمحركةفتح ،ومرافقة
الصورةللموضوعات.
-5دراسة صباح ( ،)0227بعنوان" :االغتراب النفسي وعالقته ببعض المتغيرات لدى عمالء
االحتالل (اإلسرائيلي) في محافظات غزة".

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىالعالقةبيناالغترابالنفسيفيأبعادهالمحتملة ،مثل:
(العجز ،الالمعنى،الالمعيارية ،العزلةاالجتماعية ،التوحدوبعضالسماتالشخصية ،لدىعينة

من عمالء االحتالل (اإلسرائيلي) ،وعالقة ذلك ببعض المتغيرات ،مثل( :العمر ،المستوى

التعليمي ،الحالةاالجتماعية ،مكانالسكن ،المهنة ،الدخل)،وقداستخدمالباحثمقياساالغتراب
الً من
النفسي من إعداد الباحث نفسه ،وتحليل احصائي ،وقد بلغت عينة الدراسة ( )144عمي 
أدينوابتهمة التخابر مع االحتالل (اإلسرائيلي)،وقد أظهرت الدراسة :عدم وجود عالقة ارتباطية

بينأبعادمقياساالغترابالنفسيجميعهاعلىأبعادسماتالشخصية،ماعدابعدالعجزمعكل

السمات األخالقية والعقلية ،والدرجة الكلية لمقياس السمات ،وقد كان هناك ارتباط دال إحصائياً
عندمستوى (،)5.51كذلكعدموجودعالقةارتباطيةبين أبعادمقياساالغترابالنفسيجميعها

السمات فهناك ارتباط دال عند مستوى ( ،)5.51كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في

المعيارية ،والتوحد ،والدرجة الكلية ،للمقياس تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية ،وقد كشفت النتائج
وجود فروق في المعيارية ،والتوحد مع المعتدي في الدرجة الكلية بين األعزب واألرمل لصالح

األرمل ،وبينالمتزوجواألرمللصالحاألرمل،وأظهرتعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةفي
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العزلة االجتماعية ،والتوحد مع المعتدي تبعاً لمتغير مستوى الدخل ،في حين أشارت إلى وجود

فروقدالةإحصائياًفيالدرجةالكليةلالغتراب،والعجزوالالالمعنىوللمعيارية،وقدكانتالفروق
بينمستوىالدخلالمتوسط،والدخلالمتدنيلصالحالدخلالمتدني.

 -6دراسة جودة ( )0226بعنوان" :حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وعالقتها باتجاهات
المستهلك الفلسطيني نحو المنتجات المصنعة محلياً" (حالة تطبيقية على السلع الغذائية في
محافظات غزة).

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية باتجاهات

المستهلك الفلسطيني نحو المنتجات المصنعة محلياً ،وذلك من خالل التعرف على مدى وعي

المستهلك المحلي بمفهوم المقاطعة وحمالتها ،وقد قام الباحث بتصميم استبانه خاصة لتحقيق
أهداف الدراسة ،بحيث تم توزيع ( )1111استبانة على عينة طبقية عشوائية من المستهلك
الفلسطينيفيمحافظات غزةالخمس لإلجابة عليها ،تماسترجاع ( )111استبانة ،استثنيمنها

( )25لعدم اكتمالها ،وخضعت الباقية للتحليل باستخدام اإلحصائي ،وقد أظهرت النتائج أن
( )%12من العينة يتفقون مع تعريف الباحث ) (SPSSبرنامج اإلجرائي للمقاطعة ،وأن
( )%66.4أكدوا معرفتهم الجيدة بحمالت المقاطعة ،واتفق ( )%66.6منهم على وجود تأثير
لشعاراتحمالتالمقاطعةعلىمشاعرهم)%62(،أكدواعلىأنحمالتالمقاطعةأوجدتلديهم
بعداً إرادياً للمقاطعة ،وجاءت نسبة المقاطعة الفعلية ضعيفة ( .)%56.1واتفق ( )%11.6من
المقاطعين على استبدال المنتجات (اإلسرائيلية) بمنتجات محلية ،وتبين أن حمالت المقاطعة

عجزتفي بناءاتجاهسلبي نحو المنتجات (اإلسرائيلية) حيث إن ( )%15منالمستهلك يحمل

اتجاهاتإيجابيةنحوالمنتجات(اإلسرائيلية)،وخلصالبحثإلىمجموعة منالتوصياتللمنتج

بالدرجةاألولى ،والمستهلك ،والسلطة ،ومؤسساتالمجتمعالمدني ،وأجهزةاإلعالمالمتنوعة،ومن
أهمهذهالتوصياتالمساهمةفيتطويرالمنتجاتالمحليةليسهلعمليةإحاللهامكانالمنتجات

(اإلسرائيلية)،والبعدعناستغاللمسألةالوطنيةفيترويجالمنتجاتالمحلية،والتركيزفيعملية
الترويجتكونفقطعلىمواصفاتالمنتجالجيدة،وكذلكالسعيلزيادةالوعيالقوميوالوطنيلدى

المستهلكالمحليبأهميةاستهالكالمنتجاتالمحليةورفضالمنتجات(اإلسرائيلية).
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ثانياً -الدراسات العربية:
 -1دراسة حسن وجليل ( )0212بعنوان "دور البرامج الحوارية في تشكيل اتجاهات الرأي العام
من وجهة نظر طلبة قسم اإلعالم بالجامعة العراقية".

هدفت الدراسة إلى قياس تأثير البرامج الحوارية في تشكيل الرأي العام عند طلبة
الجامعات ،واستخدم الباحث الوصفي ،حيث تم اختيار عينة عشوائية من طلبة قسم اإلعالم

بالجامعةالعراقية،بلغقوامها()225طالباًوطالبة،وشكلوانسبة()%25تقريباًمنمجتمعالبحث

البالغعدده()1211طالبوطالبة ،مستخدمينفيذلكاستبانةاحتوتعلى()11فقرةبعدأن
تمالتحققمنصدقهاوثباتها،وقدتوصالمنخاللهاإلىاستنتاجعاممفادهأنالبرامجالحوارية

السياسيةالتيتبثها القناةالسومريةالفضائيةتسهمإسهاماً فاعالً فيتشكيلاتجاهاتالرأيالعام،
وذلكلمالهامنتأثيربارزفيالمجتمعالعراقي.

 -0دراسة قوى وزاوي ( ،)0212بعنوان" :دور االتصال والميديا في تشكيل واقع الثقافة لدى
الطالب الجزائري".

هدفتالدراسةإلىمعرفةدوروسائلاالتصالفيتشكيلثقافةالطالبفيالجزائر،وقد
أجريتهذهالدراسةعلىعينةتكونتمن( )111طالبمنأصل()661منطلبةقسمالعلوم

السياسية بجامعة قاصدي مرباح ،مستخدمين في ذلك استبانة ضمت عشرة أسئلة ،ومن بين ما
توصلتإليههذهالدراسة،أنالتلفزيونالجزائريالزاليحافظعلىنسبةمشاهدةعالية()%92.5

بينطلبةالجامعةبنسبة ( ،)%56.51وأنالقضاياذاتالطابعالوطنيهيالتيتلقىاالهتمام

األكبرلدىالطالبالجزائري.

 -3دراسة سيد ( ،)0227بعنوان" :دور القنوات الفضائية في إمداد الجاليات العربية فى مصر
بالمعلومات السياسية".

هدفتهذهالدراسةإلىمعرفةأثرالفضائياتالعربية(الجزيرةوالعربية)فيإمدادالجاليات
أخرى ميدانيةمن خاللمنهج
جرى الباحث دراسة تحليليةو 
العربية بالمعلومات السياسية ،حيثأ 
المسح،واعتمد الباحثفيالدراسةالتحليليةعلى تحليلمضمون( )122نشرةإخباريةمنقناتي
الجزيرة والعربية )26( ،حلقة من ( )4برامج يعتمد عليها أبناء الجاليات العربية للحصول على
المعلوماتالسياسية؛وذلكخاللالفترةمن( 1نوفمبر2116م) وحتى( 21ديسمبر2116م)،
كما اعتمد الباحث في الدراسة الميدانية على عينة عمدية قوامها ( )421مبحوث من أبناء
الجالياتالعربيةفيمصر ،ومنأهمنتائجالدراسة أن القضاياالتيتناولتهااألخبارعينةالدراسة
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بحسب الترتيب هي :القضية العراقية ،والقضية الفلسطينية ،والوضع في لبنان ،الصراع في
الصومال ،الهيمنة األمريكية على العالم ،أزمة دارفور ،أسعار النفط والطاقة ،التسلح النووي،
اإلصالحالسياسيفيالوطنالعربينكما تصدرتالقضيةالفلسطينيةرأسالقضاياالتيتناولتها
موضوعاتحلقاتالبرامجاإلخباريةعينةالدراسة،ثم القضيةالعراقيةفالوضعفيلبنان،وتساوت
كلمنقضيتياإلصالحالسياسيفيالوطنالعربي،وحقوقاالنسانبعدذلك.
 -4دراسة النجار ( :)0224بعنوان" :دور الصحافة في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو
قضية العولمة والهوية الثقافية ( .اإلعالم المعاصر والهوية العربية)".

هدفتهذهالدراسةإلىرصدوتفسير الدورالذيتقومبهالصحافةالمصريةفيتشكيل
اتجاهات الشباب الجامعينحو قضية العولمةوالهوية الثقافية،وهي دراسة وصفية،طبقتعلى

عينةعمدية قوامها()215مفردةمنطلبةالجامعاتالمصرية،ومننتائجالدراسة:تعددمصادر
اإلعالم  والمعلومات التي يعتمد عليها المبحوثون في الحصول على المعلومات التي تتعلق
باألحداثالجاريةوالقضاياالعامة،وأنالصحفالقوميةتصدرتنوعيةالصحفالتييعتمدعليها

المبحوثونفيمتابعةقضاياالعولمة والهويةالثقافية،ألنهاتقدمرؤيةمتوازنةوموضوعيةلقضية
العولمة ،والهويةالثقافية،كذلكبأنهناكدورقليلنسبياً للصحافةفيتوجهاتالشبابالجامعي
نحوقضاياالعولمةوالهويةالثقافية.

 -5دراسة بلحاج ( ،)0223بعنوان" :دور التليفزيون والصحف ،ترتيب أولويات الجمهور الليبى
نحو القضايا الخارجية".

هدفت الدراسة إلى معرفة نشأة وسائل االتصال في ليبيا بعد ثورة الفاتح ،والثورة الليبية

اتجاهالسياسةالخارجيةالليبيةوتطورها،وقامتبدراسةتحليليةخاصةللتليفزيونالليبي،وصحيفتى
الزحفاألخضروالشمس،ودراسةميدانيةخاصةبالجمهورالعاموقادةالرأي،حيثأجرىالباحث

دراسةتحليليةعلىعينة منالتليفزيونوالصحف ،فشملتالنشرةاإلخباريةالثالثةالمذاعةالساعة

التاسعة والنصف مساء بتوقيت طرابلس خالل دورة برامجية كاملة ابتداءاً من ( )111إلى

( 2111/9/21م) ،باإلضافة لتحليل الصفحة األولى واألخيرة من صحيفتى الزخف األخضر
والشمس،كماأجرىدراسةميدانيةعلىعينةطبقيةعشوائيةذاتتوزيعمتناسبقوامها()411

مبحوثمنسكانطرابلس،ومنأهمنتائجالدراسةتفوقنسبةاألخبارالخارجيةغيرذاتالصلة
بليبيا بشكل واضح على األخبار المحلية أو األخبار الخارجية المتعلقة بليبيا بنسبة ()%15.2

مقابل( )%12.5لألخبارالمحلية،كذلك انخفضتنسبةاألخبارالخارجيةغيرذاتالصلةبلييبا
منحيثالزمنعماكانتعليهمنحيثالتكرار،إذبلغتنسبتها(.)%56.6
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ثالثاً -الدراسات األجنبية:
 -1دراسة أرين كاربنسكي  ،)2010(Karpnskeyبعنوان" :تأثير مواقع التواصل االجتماعي
على التحصيل الدراسي لطلبة الجامعات".

وهدفتإلىالتعرفعلىأثراستخدامموقع"فيسبوك"علىالتحصيلالدراسيلدىطلبة
الجامعات،وقدطبقتالدراسةعلـى()219طالباً جامعياً،حيثأظهرتالنتائجأنالدرجاتالتي
يحصل عليها طالب الجامعات المـدمنون على شبكة اإلنترنت وتصفح موقع "فيس بوك" أكبر

ا لشبكات االجتماعية على اإلنترنت أدنى بكثير من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم الذين ال

يستخدمونهذاالموقع،كماأظهرتالنتائجأنهكلماازدادالوقتالذييمضيهالطالبالجامعيفي

تصفحهذاالموقعكلماتدنتدرجاتـهفياالمتحانات.

كمابينتالنتائجأناألشخاصالذينيقضونوقتاًأطولعلىاإلنترنـتيخصصونوقتـاً

مشير إلى أن لكل جيل اهتمامات تجذبه ،وأن هـذا الموقع يتيح للمستخدم
أقصر للدراسة  ،اً

"الدردشة"،وحلالفوازير،وابداءرأيهفيكثيرمناألمور ،والبحثعنأصدقاءجددأوقـدامى،
وبينتالنتائجأن( )%19منالطالبالجامعيينالذينشملتهمالدراسةاعترفوابأنإدمانهمعلى

موقع"الفيسبوك"أثرسلباًعلىتحصيلهمالدراسي.

 -0دراسة جيفري ابرسامسون ،)0212( Jeffrey. B. Abrsamsonبعنوان" :تأثير التقنيات
الحديثة على الديمقراطية السياسية".

تناولتالدراسةأثرالتطورالتقنيلإلعالمعلىالسياسة ،والتأثيرالسياسيعلىاإلعالم

بأشكالهكافةفيظلالتطورالهائلفيوسائلاإلعالم،وتقومالدراسةبمسـحاالستخداماتالحديثة
لوسائلاإلعالم،ومناقشةالقيموالخياراتالتيتدعمالديمقراطيةوليسالعكس.
وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة منها :التأثير على وسـائل اإلعالم ،فتلك الوسائل إما

مملوكة لبعض للسياسيين ،أو تربطهم بمالكيها عالقة ،ما يجعل التأثير متبادالً وواضحاً بين
األزمات،كذلكتجاوزتالوسائلاإلعالميةالحديثة

السياسةواإلعالم،خاصةفيأوقاتالصراعو

المحدداتالسابقةلنشروتبادلالصوروالمعلومات جميعها ،وأصبحمنالممكنتبادلالمعلومات
للغاياتجميعها،بصرفالنظرعنالزمانوالمكان.
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 -3دراسة مومري كبسيلس  ،)0227( Memory Capsulesبعنوان" :دور وسائل اإلعالم
الرقمية في دعم التراث الثقافي".

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية استثمار وسائط اإلعالم الرقمية لخدمة التراث

الثقافي ،والذي يشار إليه باسم 'التراث االفتراضي" ،والنهج السائد في معظم مشاريع افتراضية
اثفيصورةرقمية،وتقترحالدراسةنهجاً منطقياً لتفسير

التراثهووصفالمظهرالخارجيللتر
التراثفي البيئاتالرقمية التي تمكن النشاط معالقضايااألساسية المتعلقة بالتراثالثقافي ،بما

يساهمفيعمليةفهمأعمق،ونظرةأوسععنأهميةومعنىالتراث،ودراسةالحالةالتيهدفتإلى
تسليطالضوءعلىاإلطارالنظريوالبحوثأواألسئلة،وترجمةالق ارراتالتياتخذتهاالدراسةإلى

دراسة حالة فعلية؛ الستكشاف اآلثار لتنفيذها ،وفي النهاية إلظهار الدراسة ألهالي هونج كونج،
أثرت المسلسالت المدبلجة في القنوات الفضائية العربية على القيم لدى الشباب 
وبشكل آخر  

)(371جماعيفعليللمجتمع،ومنأهمنتائجالدراسة :أنتفاعلالجمهورمعالتراثالثقافيليس

منالضروريأنتكونسـلبية ،والتكنولوجيـاتالرقميةيمكنأنتوفر فرصاً لتطويرأشكالجديدة
للتعبيرعـنالتـراثالثقـافي ،والتفـاهموالتعاونبشأنالقضاياذاتالصلة .أنالمشاركةالنشطةمن
قبلنصفالمشاركينوتشجيعهمكانمنالضروريأنتكونفعالة ،ومعذلكوجدأنهناكمن

العوامل األساسية التي يمكن أن تؤثر على عملية التنفيذ ،مثـل :سهولة الوصول والحاجة إلى
اإلدارة،االعتدال،والتمويل.
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رابعاً -التعقيب على الدراسات السابقة:
منخاللالدراساتالسابقةيتضحأنهناكجهوداً علميةبذلتمنقبلالباحثينلدراسة

واقعتأثيروسائلاإلعالمواالتصال،منخاللاستعراضهذهالدراساتتبينأنهناكأوجهاتفاق

وأوجهاختالف،قامالباحثبعرضأوجهاالختالفوأوجهاالتفاقمنهذهالدراساتومايميزهذه
الدراسات.
أوالً :أوجه االتفاق:
اتفقتهذهالدراسةمعبعضالدراساتالسابقةفيمجتمعالدراسةالمستهدف ،وهمطلبة

الجامعات ،كمااتفقتهذهالدراسةمعبعضالدراساتالسابقةكدراسةبلحاج( ،)2112ودراسة
النجار( ،)2114ودراسةسيد()2111فيقياستأثيروسائلاإلعالمالمختلفةعلىالجمهور،

كذلكدراسة قوى وزاوي،)2111(،ودراسة سيد (،)2111ودراسة حسن وجليل( ،)2111دراسة

أرينكاربنسكي()2111فيوسائلالتأثيراالعالميعلىالجمهور.
ثانياً :أوجه االختالف:
بعداالطالععلىالدراساتالسابقةوجدالباحثأنهناكبعضاالختالففيالدراساتفيمابينها
تتمثلفيمايلي:

 تختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسة السابقة في عينة الدراسة كدراسة بلحاج ()2112ودراسةقويوزاوي()2111ودراسةسيد(.(2111

 اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة جميعها في حدها الزمني ،حيث تم إجراؤها فيالفصلالثانيمنالعامالدراسي(2115م).

 اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة جميعها في حدها المكاني حيث الدراسة الحاليةطبقتفيمحافظاتغزة.
 اختلفت الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تتناول موضوع الحمالت اإلعالمية لقضيةالتخابرمعالعدو.
االستفادة من هذه الدراسات:
-1االستفادةمنالدراسةالسابقةفيكتابةاإلطارالنظري.
-2التعرفعلىبعضالمتغيراتواألساليباإلحصائية.
-2اختيارالمنهجالمالئملدراسةالبحث.
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-4تمتاالستفادةمنهذهالدراساتالسابقةفيكيفيةبناءأداةالدراسة.

-5التعرفإلىنتائجالدراساتالسابقة،واالستفادةمنهاعندتحليلنتائجالدراسةالحالية.

مصفوفة الفجوة البحثية
نتائج الدراسة السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

 أغلب الدراسات السابقة تناولت  -لم تركز الدراسات السابقة على  -تركز الدراسة الحالية على معاييرقضية تعريف الرأي العام

الربط بين تأثير الحمالت

اإلدارة

ووظائفه ،او تناولت الحمالت

اإلعالمية على الرأي العام في

اإلعالمية.

اإلعالنية أو الترويجية ،وكان

قضيةالتخابر.

هناك ندرة في الدراسات التي  -لم تركز الدراسات السابقة على
تتناول الحمالت اإلعالمية
قياس تأثير الحمالت اإلعالمية

بشكل مفصل ،ناهيك عن

معرفة مدى تأثيرها في الرأي

العامبخصوصقضيةالتخابر.

ووسائلاالتصالبالرأيالعام.
لمتركزالدراساتالسابقةعلىربطمستوى التأثير والعالقة التبادلية

المختلفة

للحمالت

 تركزالدراسةالحاليةعلىوظائفإدارة

الحمالت

وعملياتها.

اإلعالمية

 تركزالدراسةعلىمراكزالحمالتاالعالميةوتأثيرهافيالرأيالعام

بمحافظاتغزة.

بين الحمالت اإلعالمية والرأي  -تركز الدراسة الحالية على ربط
العام.
مستوى اإلدارة مع الدافعية
لإلنجاز.
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الفصل الرابع

منهج وإجراءات الدراسة
أوالً :منهج الدراسة.
ثانياً :مجتمع الدراسة.
ثالثاً :عينة الدراسة.
رابعاً :أدوات الدراسة.
خامساً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

منهج واجراءات الدراسة

الفصل الرابع

الفصل الرابع
منهج واجراءات الدراسة
يتناول هذاالفصل بيانالمنهجالمتبع في الدراسةالحالية ،ووصف المجتمعاألصلي،العينة
التي اختيرت منه ،األدوات التي تم استخدامها ،والخطوات الالزمة للتحقق من دالالت صدقها،
وثباتها ،والمعالجات اإلحصائية المناسبةلتحليل البيانات ،واستخالص النتائج ومناقشتها ،وتفسيرها.

أوالً -منهج الدراسة:
تنسبالدراسة الحاليةالىالدراساتالوصفية؛وذلك صياغة ألهدافها،وتساؤالتها؛ ألنه

يعتمد على دراسة الواقع ،أو الظاهرة كما توجد في الواقع،ويهتمبوصفها وصفاً دقيقاً،ويعبرعنها

تعبي اًر كمياً ،وكيفياًمن خالل إعطاء وصف رقمي،ويوضح مقدار وجودالظاهرة،وحجمها ،وتوثيق

ارتباطها بالظواهر األخرى،وتحليلها وتفسيرها،وفيأطارالنوعالسابقمنالبحوثأعتمدالباحث
علىمنهجالدراساتالمسحيةوبأسلوبمسحجمهوروسائلاالعالم.

ثانياً -مجتمع الدراسة:


يعتبرطالبالجامعاتالفلسطينيةفيقطاعغزةهمالمجتمعاالصليللدراسةحيثطبق

الباحث دراسة علىطلبة جامعة االقصى  ،االسالمية ،القدسالمفتوحة،االزهر  ،ويمثل الجدول
التاليمجتمعالدراسةمصنفاًحسبالنوعاإلجتماعيللمستويينالثالثوالرابع.
جدول ( :)1يوضح مجتمع الدراسة للمستويين الثالث والرابع حسب النوع االجتماعي والجامعة
البيان

الجامعة

إناث

ذكور

المجموع

الثالث

الرابع

الثالث

الرابع

جامعةاألزهر

1184

1621

1384

2024

6213

الجامعةاإلسالمية

1185

1180

2254

2091

6710

جامعةاألقصى

1016

1011

2525

2511

7063

جامعةالقدسالمفتوحة

997

989

1202

1105

4293

المجموع

4382

4801

7365

7731

24279

ويرجع اختيار االباحث لتلك الجامعات لسبين:
 تعدالجامعاتالرئيسية فيقطاع غزة وتماختيار هذهالجامعات النهااالكثر كثافة
طالبيةفيقطاعغزة،والنطلبةالجامعاتاالكثروعياً.

 يوجداكبرنسبةعددمنالطلبةبها.
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ثالثاً -عينة الدراسة:


هي مجموعة أفراد تؤخذ من المجتمع الدراسي األصلي لدراستها؛ وتكون خواصها تقريباً

نفسخواصالمجتمعاألصلي،تكونتعينةالدراسةمن()083منطلبةالجامعاتفيغزةللعام

(،)1322/1322تماختيارهمحسبالقانونالتالي:
باستخداممعادلةالعينةالعشوائية
z 2 pq
e2

 n0 

حيث  zقيمةالتوزيعالطبيعيالمعياريوتساوي()1.96عندمستوىداللة(.)1.15
)  ( pهينسبةالنجاحفيالتجربةالعشوائية.
)  ( qهينسبةالفشلفيالتجربةالعشوائية،حيث( .) q  1  p
( ) eهيمقدارالخطأفيالتقدير.
حيثإناحتمالموافقةالطالبعلىفقراتاالستبانة غيرمعروففيأيمنالدراسات
السابقة ،فإننا نفترض أن قيمة (  ) pتساوي ( )1.5وبالتالي تكون قيمة (  ( qتساوي (.)1.5

وباعتبار أن مقدار الخطأ في التقدير يساوي ( )1.15فإن التقدير المبدئي لحجم العينة يحسب

كالتالي:

)(1.96) 2 (0.5)(0.5
 380
(0.05) 2

 n0 

وتمتوزيععينةالدراسة()211حسبالعينةالعشوائيةالطبقيةحسبالجامعاتعلىالنحوالتالي:
جدول ( :)2العينة العشوائية الطبقية للدراسة حسب الجامعات
الجامعة

ذكور

االناث

الكلي

جامعة االزهر

45

53

98

الجامعة اإلسالمية

37

68

105

جامعة االقصى

32

78

110

جامعة القدس المفتوحة

31

36

67

الكلي

145

235

380
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البيانات الديمغرافية لعينة الدراسة:
 -1النوع :يتضحأننسبةالذكور (،)%41.1وأننسبةاإلناث (،)%51.2والجدولالتالييبين
ذلك:
جدول ( :)3توزيع العينة حسب الجنس
النوع

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

159

41.1

أنثى

221

51.2

المجموع

211

%111

 -2العمر :يتضحأننسبةالمبحوثين"أقلمن،)%21.2( "21وأننسبةالمبحوثين""21-21
(،)%19.1والجدولالتالييبينذلك:
جدول ( :)4توزيع العينة حسب العمر
العمر

التكرار

النسبة المئوية

أقلمن21

11

21.2

21-21

212

19.1

المجموع

211

%111

 -2السكن :يتضحأننسبةالمبحوثين"مدينة" (،)%64.1وأننسبةالمبحوثين"مخيم" (،)%21
وأننسبةالمبحوثين"قرية"(،)%5.2والجدولالتالييبينذلك:


جدول ( :)5توزيع العينة حسب السكن
السكن

التكرار

النسبة المئوية

مدينة

246

64.1

مخيم

114

21

قرية

21

5.2

المجموع

211

%111
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 -4المستوى الدراسي :يتضحأننسبةالمبحوثين"ثالث" (،)%61.2وأننسبةالمبحوثين"رابع"
(،)%21.1والجدولالتالييبينذلك:
جدول ( :)6توزيع العينة حسب المستوى الدراسي
المستوى الدراسي

التكرار

النسبة المئوية

ثالث

259

61.2

رابع

121

21.1

المجموع

211

%111

 -5الجامعة :يتضح أن نسبة المبحوثين "الجامعة اإلسالمية" ( ،)%21.6وأن نسبة المبحوثين
"جامعة األزهر" ( ،)%25.5وأن نسبة المبحوثين "جامعة األقصى" ( ،)%29.2وأن نسبة

المبحوثين"جامعةالقدسالمفتوحة"(،)%11.1والجدولالتالييبينذلك:
جدول ( :)7توزيع العينة حسب الجامعة
الجامعة

التكرار

النسبة المئوية

الجامعة اإلسالمية

115

21.6

جامعة األزهر

91

25.5

جامعة األقصى

111

29.2

جامعة القدس المفتوحة

61

11.1

المجموع

211

%111

 -6التأييد السياسي :يتضحأننسبةالمبحوثين"فتح" (،)%25.1وأننسبةالمبحوثين"حماس"
( ،)%22.1وأن نسبة المبحوثين "الجبهة الشعبية" ( ،)%5.2وأن نسبة المبحوثين "الجهاد
اإلسالمي"(،)%2.4وأننسبةالمبحوثين"مستقل"(،)%44.5والجدولالتالييبينذلك:
جدول ( :)8توزيع العينة حسب الجامعة
التأييد السياسي

التكرار

النسبة المئوية

فتح

91

25.1

حماس

14

22.1

الجبهة الشعبية

21

5.2

الجهاد اإلسالمي

9

2.4

مستقل

169

44.5

المجموع

211

%111
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رابعاً -ادوات الدراسة:
استخدم الباحث في هذه الدراسة اداتين وهما االستبانة والمقابلة وكانت على النحو التالي:
اوال –االستبانة:
تصميم استمارة االستبيان :
مرتخطواتتصميمصحيفةاالستبيانبمجموعهمنالخطواتكانتكالتالى:
تحديد البيانات المطلوبة ونوع االستبيان:
قامالباحثفيضوءتساؤالتالدراسةبجمعالبياناتوالمعلوماتالضرورية،وتمتضمين

االستمارةجميعالمتغيراتالمطلوبقياسها،حيثاشتملتعلىالخطواتالتالية:
إعداد االستبيان في صورته األولية:

بعد تحديد البيانات المطلوبة ،جاءت مرحلة تحديد نوع األسئلة وصياغتها بالشكل الذي

يفي بالغرض منها ،وقد تراوحت بين أسئلة مغلقة ،وأسئلة أخرى ذات استجابات حرة؛ لتتيح

للمبحوثإضافةمايراهالزمامنوجهةنظره .
صدق االستبانة :
صدق المقياس:

تمالتأكدمنصدقالمقياس،منخاللمراجعةأسئلةاالستبيانمراجعةدقيقة،للتأكدمن

تضمينها لالستجابات التي سعت الدراسة إلى تحقيقها ،وصياغتها على نحو واضح ،كما تأكد

الصدقالظاهريللمحتوى،حيثقامالباحثبعرضصحيفةاالستبيانعلىمجموعةمنالسادة

المحكمين ،ووفقا لتوجيهاتهم تم إجراء التعديالت الالزمة التي أشاروا إليها ،ومن ثم تمت إعادة

صياغةبعضأسئلةاستمارةاالستبيان.

صدق االتساق الداخلي :
تــمالتحقــقمــنصــدقاالتســاقمــنخــاللحســابمعامــلارتبــاطبيرســونبــينكــلفق ـرةمــنفق ـرات
المجالوالدرجةالكليةللمجالبواسطةبرنامج()SPSSلبعضالجداولالوصفيةفياالستبانة:
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جدول ( :)9صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة
م

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

قنواتفضائية

** 1.11

دالةعندمستوى1.11

2

مواقعإنترنت

** 1.11

دالةعندمستوى1.11

2

محطاتإذاعية

* 1.11

دالةعندمستوى1.11

4

صحفومجالت

** 1.69

دالةعندمستوى1.11

5

شبكاتالتواصلاالجتماعي

**1.11

دالةعندمستوى1.11

6

اتصالشخصي

**1.19

دالةعندمستوى1.11

يتضحمنالجدولالسابقوج ودعالقةطرديةقويـةعنـدمسـتوىداللـة.0.0بـينكـلفقـرةوالدرجـة
الكلية.
هل ترى أن الحملة الوطنية لمكافحة التخابر قد حققت األهداف اآلتية في توعيتك لمخاطر هذه

ظاهرة مع العدو؟ (يمكنك اختيار أكثر من إجابة).

جدول ( :)11صدق االتساق الداخلي للمحور األول
م

الفقرة

1

زيادة الوعي األمني لدى الجمهور الفلسطيني بشكل
عامللحدمنظاهرةالعمالء

2

** 1.11

دالةعندمستوى1.11

التثقيف األمني لدى الفئات الخاصة (الصيادين،
المرضى ،سكان الحدود ،المدنيون العسكريين،
الطالب)

2

معامل االرتباط

مستوى الداللة

التعرف على طرقوآليات التخابر الجارية في الوقت
الراهن.

4

تجفيف منابع وبؤر التخابر والتجنيد األمني مع

5

تشجيعالمقاومةباتخاذاإلجراءاتاألمنيةالالزمة.

6

تشجيع العمالء للتوبة والمعالجة األمنية للتائبين من

االحتالل.

العمالء.
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** 1.19

دالةعندمستوى1.11

** 1.14

دالةعندمستوى1.11

** 1.64

دالةعندمستوى1.11

**1.11

دالةعندمستوى1.11

**1.11

دالةعندمستوى1.11

منهج واجراءات الدراسة

الفصل الرابع

يتضحمنالجدولالسابقوجودعالقةطرديةقويـةعنـدمسـتوىداللـة.0.0بـينكـلفقـرةوالدرجـة
الكلية.
 الى أية درجة تتفق أو تختلف مع العبارات اآلتية ؟جدول ( :)11صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني
معامل االرتباط

مستوى الداللة

الفقرة

م
0

زيادةظاهرةالعمالءمرتبطةبقلةالوعيعنها.

** .0.0

دالةعندمستوى.0.0

0

تسليطوسائلاالعالمعلىظاهرةالعمالءيحدمنانتشارها.

** .0.0

دالةعندمستوى.0.0

3

الحملة الوطنية نبهتني إلى خطورة ظاهرة العمالء في

** .000

دالةعندمستوى.0.0

4

زادت معرفتي  بالجوانب المختلفة عن ظاهرة العمالء من

** .000

دالةعندمستوى.0.0

**.000

دالةعندمستوى.0.0

**.0.0

دالةعندمستوى.0.0

**.0.4

دالةعندمستوى.0.0

** .00.

دالةعندمستوى.0.0

** .0.0

دالةعندمستوى.0.0

** .004

دالةعندمستوى.0.0

المجتمعالفلسطيني.

خاللالحملةالوطنية.
5

أناصرالقائمينعلىالحملةفيسعيهمللقضاءعلىظاهرة
العمالء.

.

أطالبمالحقةكلمنلميسلمنفسهمنالعمالءبعدالمدة
المحددةللحملة.

0

متابعةالذينيسلمونأنفسهمعلىأنيتمتأهيلهم.

.

لوكانليدورفيمكافحةظاهرةالعمالةلناترددفيالقيام
به.

0

مستعد للمساهمة في أي مشروع يساعد في انجاح الحملة
الوطنية.

 0.يجبأنتعززالحملةبوسائلأخرىتليهالتحققأهدافها.

يتضحمنالجدولالسابقوجودعالقةطرديةقويـةعنـدمسـتوىداللـة.0.0بـينكـلفقـرة
والدرجةالكلية.
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ثبات المقياس
تم حساب الثبات لالستبانة بطريقتين :
أ .معامل ألفا كرونباخ Cronbach Alpha

تــمحســابالثبــاتالكلــيلالســتبانةعــنطريــقحســابمعامــلألفــاكرونبــاخCronbach Alpha
عنطريقبرنامجالحاسوبspssكماهوموضحبالجدولالتالي:
جدول ( :)12معامل الثبات ألفا كرونباخ لالستبانة

المجال

معامل ألفا كرونباخ

الدرجةالكلية

.0.0

يتضحمنالجدولالسـابقللمقيـاسككـل().0.0وهـومعامـلثبـاتمرتفـعودالإحصـائياعنـد
مستوىداللة..0.5
ب .التجزئة النصفية
قامالباحثبالتحققمنثباتاالختباربإيجادمعاملارتباطبيرسونبيناألسـئلةالفرديـةوالزوجيـة
لالختبــارلكــلمحــوروقــدتــمتصــحيحمعــامالتاالرتبــاطباســتخداممعامــلارتبــاطســبيرمانب ـراون
للتصحيحويبينالجدولالتاليمعامالتثباتاالختبارباستخدامطريقةالتجزئةالنصفية
جدول ( :)13معامالت االرتباط لالستبانة بطريقة التجزئة النصفية

المجال

معامل االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات مجال التعديل

االستبانةككل

.0..

0.89

ويتضحمنالجـدولالسـابقأنمعامـلالثبـاتلالسـتبانة().0..ومعامـلالثبـاتالمعـدل
(،).0.0وهومعاملثباتمرتفعودالإحصائياعندمستوىداللة..0.5
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إعداد االستبيان في صورته النهائية:
بعداالنتهاءمنمالحظاتالسادةالمحكمين،وعملاالختبارالقبلي،تمإعداداالستبيان

وصياغتهفيشكلهالنهائي.
ثبات المقياس:

لتحقيقثباتالمقياسقامالباحثبخطواتلتحقيقذلكاالختبارواعادته،وذلكمنخالل

تطبيقالمقياسعلىعينةقوامها%2منعينةالدراسة،وبعدمرورأسبوعينمنإجابتهمعلى

االستمارة،تمحسابمعاملاالستقراربينإجاباتالمبحوثينوبينإجاباتهمهمأنفسهمفيتطبيق

االستمارة الفعلي ،وبمقارنة اإلجابات ثم استخراج معامل االستقرار بالنسبة لكل مبحوث حسب

معادلةهولستي:

حيث ) (crهو معامل الثبات ،في حين أن ) )mهي عدد اإلجابات التي اتفق عليها

المبحوث في المرتين .أما ( )n1فهي إجمالي عدد اإلجابات في اإلعادة ،في حين تعني ((n2
إجماليعدداإلجاباتفيالتطبيقلالستمارةالفعلي.
وقدبلغتقيمةمعاملالثباتاإلجمالية(،)%92.1وهيقيمةتدل علىثباتالمقياس،

وصالحيتهللتطبيق.
تجهيز البيانات:

تمتمراجعةصحائفاالستبيانمكتبياللتأكدمناستكمالاإلجابات،ومنثمإدخالهاإلى

برنامجتحليلالبيانات.

أساليب قياس المتغيرات:
اعتمد الباحثفي قياس المتغيرات علىطرحمجموعةمن األسئلة على المبحوثينلكل
متغيرعلىحدة،وقدطلبمنالمبحوثيناإلجابةعلىهذهاألسئلةوفقمقياس”ليكرت”الثالثي،
وفىضوءاإلجابةعلياألسئلةالمتعلقةبكلمقياسأعيدتصنيفالمبحوثينوفقالدرجاتالتي

حصلواعليهاعلىثالثةمستويات(منخفض،متوسط،مرتفع)،وهناكمتغيراالتجاهاتتمفيها

استخدمتمقياس”ليكرت”وصنفالمبحوثينإلىثالثمستويات(إيجابي،محايد،سلبي).
فمقياسليكرتيقسمالمستوياتكالتالي:
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%21حتى%41منخفض
%41حتى%11متوسط
%11فأعلىمرتفع
اختبار العينة:
تم إجراء اختبار قبلي قبل البدء في جمع البيانات على عينة من بنسبة

()%11؛وذلكللتأكدمنوضوحاألسئلة.
ثانيا –المقابلة:

وتكونت اسئلة المقابلة من عدة محاور :
المحور االول -الجانب االداري للحملة :
حيث تم طرح االسئلة على المسئولين عن الحملة عن خطة الحملة والرؤية والرسالة

واهدافالحملةوكيفتمالتنسيقمعالقائمينعلىالحملةوالمشاركينبها.
المحور الثاني -الجانب االعالمي :

الالمسئولينعنالوسائلاالعالميةوأساليبالوصوللكلشرائحالمجتمعلكي

حيتسؤ
تحققالحملةاهدافها.
المحور الثالث -الجانب االمني:
وكانتاالشئلةفيهذاالجانبمحدودةفياطارمخرجاتالحملةوتأثيرهااالعالميعلى
مخرجاتاالحملةمنالناحيةاالمنية.

وقد تم اجراء المقابلة مع المسئولين عن الحملة الوطنية لمكافحة التخابر على المستوى

االدارياالعالميواالمنيفيو ازرةالداخليةممنشاركوابالحملةوهم:

 .1مراقبعامو ازرةالداخلية،والمديرالسابقلجهازاالمنالداخليومسئولالحملة.
 .2الناطقالسابقباسمو ازرةالداخلية.

 .2مسئولاداريبالحملةوالناطقباسمو ازرةالداخلية
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خامسا -األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
استخدمالباحثعددالتك ارراتوالنسبالمئويةلتحديدترتيبالفئاتالرئيسةوالفرعية،إذ

إنأعدادالتك ارراتوالنسبالمتحققة كانتكافيةلتقديرأهميةكلفئةمقارنةبالفئاتاألخرى،كما

واستخدمالباحثالمعامالتاإلحصائيةالمختلفةومنها:اختبار(ت)للمجموعاتالمستقلة،لدراسة
الداللةاإلحصائيةللفروقبينمتوسطينحسابيينلمجموعتينمنالمبحوثينفيأحدالمتغيراتمن

نوعالمسافةأوالنسبة،اختبار(ت)للمجموعاتالمرتبطة()Paired Samples T-Testلدراسة
الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطين حسابيين لمجموعتين مرتبطتين من المبحوثين في أحد

المتغيراتمننوعالمسافةأوالنسبة.
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الفصل اخلامس

عرض النتائج ومناقشتها
نتائج تساؤالت الدراسة وتفسيرها.

عرض النتائج ومناقشتها

الفصل الخامس

الفصل الخامس
عرض النتائج ومناقشتها
مقدمة:
تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن واقع إدارة الحمالت اإلعالمية  ودورها في توجيه

الرأيالعامتجاهقضيةالتخابرمعالعدو،ولتحقيقاألهدافقامالباحثبمجموعةمناإلجراءات
الميدانية ،ويهتم الفصل الخامس بعرض نتائج اإلجراءات الميدانية التي قام بها الباحث ،حيث

يتضمن اإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها ،وسيختتم الباحث الفصل من خالل
عرضالنتائجالتيتمالتوصلإليها،واقتراحبعضالتوصياتوالبحوثالمستقبلية.

أوالً -نتائج تساؤالت الدراسة وتفسيرها:
نتائج التساؤل األول :هل اختلفت متابعة المبحوثين للوسائل االتصالية المختلفة في أوقاتهم

العادية عن متابعتهم للحملة الوطنية لمكافحة التخابر؟

جدول ( :)14يوضح درجة متابعة الوسائل االتصالية المختلفة للمبحوثين خالل اليوم
المقياس

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

الترتيب

مواقع إنترنت

1.28

3.2

82

1.22

3.33

2

شبكات التواصل االجتماعي

1.2

3.28

80.0

6.22

3.33

1

اتصال شخصي

1.08

3.01

02.0

0.28

3.33

0

قنوات فضائية

1.20

3.22

01.6

0.22

3.33

6

محطات إذاعية

2.80

3.02

21.1

1.00

3.33

2

صحف ومجالت

2.28

3.22

22.1

2.11

3.01

2

الدرجة الكلية

1.1

3.28

00.1

6.11

3.33

قيمة"ت"الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى(.)2.28=3.32
قيمة"ت"الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى(.)1.22=3.32

أشارت نتائج الدراسة أن متوسط متابعة وسائل االتصال في الحياة اليومية ( )1.1بوزن
نسبي ( ،)%00.1وهو متوسط نسبي مرتفع ،حيث حدد الباحث ما نسبته ( )%23كمستوى

وأشارت نتائجتحليل الجدولأعاله
افتراضي الن %23حسب مقياس لييكرت (متوسط مرتفع) ،
إلى:
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أن "مواقع اإلنترنت" جاءت في المرتبة األولى بمتوسط نسبي ( ،)%82ويليه "شبكات

التواصل االجتماعي" بمتوسط نسبي ( ،)%80.0ويليه "اتصال شخصي" بمتوسط نسبي
( ،)%02.0ويليه "قنوات فضائية" بمتوسط نسبي ( ،)%01.6ويليه "محطات إذاعية" بمتوسط
نسبي(،)%21.1ويليه"صحفومجالت"بمتوسطنسبي(.)%22.1

وهذايتفقمعدراسةمركزمفتاح()1330التيأكدتعلىدوروسائلاإلعالمفيتشكيل
نترنت،كذلكدراسةالدلو(،)1338التيتوصلتإلىأن()%02.0
الرأيالعام،والسيمامواقعاإل 

من الجمهور يتابعون وسائل االتصال وأساليبه باستمرار ،وكذلك دراسة جودة ( ،)1332والتي
نترنتتساهم
أظهرتالنتائجأن()%80منالعينةيتفقونأنالبرامجالحواريةالسياسيةومواقعاإل 
فيتشكيلالوعي.

ويعزو الباحث تلك النتائج الى ما تتميز وسائل االتصال اإللكترونية ،وال سيما " مواقع
اإلنترنت"  من قدرة على نقل األحداث فور وقوعها ،مع رصد لردود األفعال المختلفة تجاه هذه
األحداث ،وهذا ما تفتقر إليه الوسائل المطبوعة التي يجب انتظار صدورها في اليوم التالي،

ةشاملةحوله،وحتىاالتصال

والقنوات الفضائيةالتيقدتفرغالحدثمنمضمونه،والتنقلصور
الشخصي،فليسكلمحيطاإلنسانهممنالمهتمينبمتابعةاألخبار.
جدول ( :)15يوضح درجة معرفة الطلبة عن الحملة الوطنية لمكافحة
التخابر من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة

المجال

التكرر
ا

النسبة المئوية

الترتيب

القنوات الفضائية

205

53.9

1

شبكات التواصل االجتماعي

199

19.8

2

المواقع اإل لكترونية

150

14.9

2

المحطات اإلذاعية

121

12

4

إعالناتهم على الطرقات

118

11.7

5

الندوات والمؤتمرات

100

9.93

6

خطباء المساجد

83

8.24

1

الصحف المحلية

31

3.08

1

يتبين من الجدول السابق أن أكثر مصادر المعلومات عن الحملة الوطنية للتخابر

"القنوات الفضائية" حصلت على أعلى تكرار ( ،)132بنسبة مئوية ( ،)%13.6ويليها "شبكات
التواصل االجتماعي" بتكرار ( )222ونسبتها  المئوية ( ،)%22.8ويليها "المواقع اإللكترونية"

بتكرار()223ونسبتهاالمئوية( ،)%26.2ويليها"المحطاتاإلذاعية"بتكرار()212ونسبتها

المئوية (،)%21ويليها "االعالنات على الطرقات" بتكرار ( )228ونسبتها  المئوية (،)%22.0
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ويليها"الندواتوالمؤتمرات"بتكرار()233ونسبتهاالمئوية (،)%2.20ويليها"خطباءالمساجد"
بتكرار()80وبنسبتهاالمئوية(.)%8.16

وهذايفتقمع دراسة الدلو ( ،) 1338التيتوصلتإلىأنالجمهوريفضل متابعة
التلفزيونثمالراديوثمالصحفوالمجالت،ثمالملصقات،وأخي اًرأئمةالمساجد،وكذلكدراسةقوى
وزاوي ( ،)1323حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن التلفزيون الجزائري الزال يحافظ على نسبة

مشاهدةعالية(،)%21.2وهويحظىبالمتابعةاألكبر.

ويعزوالباحثتلكالنتيجةإلى أن القنواتالفضائيةوالسيماالقنواتالمحليةفيقطاع

والفاعليات للو ازرات في حكومة
غزة ،تعمل أو تكاد تعمل كوسائل لإلعالم الحكومي ،ولألنشطة 
غزة،إضافةإلىأنهاتتناولالموضوعالمطروحمنكلجوانبه،وتحاورالقائمينعلىالحمالت،
وفعاليتهابشكلمنتظمومستمر ،ويعتبرنقلاألحداثبالصوتوالصورةأكثرتأثي اًروجاذبيةلدى

المشاهدمنالخبرالمقروء،وهذاماجعلشبكاتالتواصلفيالمرتبةالثانية،وجاءتأثيرخطباء
المساجدفيالمرحلةاألخيرةنظ اًرألنخطباءالمساجدفيقطاعغزةيتبعونبشكلمباشرلو ازرة
األوقاف،ولعلمن أبرز عوامل النقص والقصورفيأداء الحمالتاإلعالمية عدم التنسيق مع

الو ازراتبشكلمستمر،والسيماكماأسلفنابأنالخطباءغالباً يخضعونلرقابةو ازرةاألوقافلذا
وجبالتنسيقمع هذه الو ازرةمنقبل القائمين علىالحملةليك ون لخطباء المساجد والدعاة دو اًر

أكثرحيويةوفعاليةفيمحاربةهذهاآلفةالخطيرة،كذلكالصحفوالمجالتفهيقليلةالتدوالبين
فئاتالشباب.
متابعة المبحوثين للقنوات الفضائية
جدول ( :)16التوزيع التكرار والنسبة المئوية للقنوات التي تابع عليها المبحوثين
الحملة الوطنية لمكافحة التخابر

المجال

التكرر
ا

النسبة المئوية

الترتيب

فضائية األقصى

175

34.7

2

فضائية معاً

129

25.6

1

فضائية القدس

97

19.2

0

قناة فلسطين

49

9.7

6

فضائية فلسطين اليوم

36

7.14

2

فضائية العودة

18

3.57

2
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الفصل الخامس

يتبينمنالجدولالسابقأنأكثرالقنواتالتيتابعهاالجهورعنالحملةالوطنيةللتخابر

"فضائيةاألقصى"حصلتعلىأعلىتكرار()202بنسبةمئوية(،)%06.0ويليها"فضائية

معاً" بتكرار ( )212ونسبتها  المئوية (،)%06.0ويليها " فضائية القدس" بتكرار ( )20ونسبتها

المئوية( ،)%22.1ويليها"قناةفلسطين"بتكرار()62ونسبتهاالمئوية( ،)%2.0ويليها"فضائية

فلسطين اليوم" بتكرار ( )02ونسبتها  المئوية ( ،)%0.26ويليها "فضائية العودة" بتكرار ()28
ونسبتهاالمئوية(.)%0.20
وهذا يتفق مع دراسة قوى وزاوي ( ،)1323حيث توصلت هذه الدراسةإلى أن التلفزيون

الجزائري؛ أي الرسمي كما فضائية األقصى في غزة الزال يحافظ على نسبة مشاهدة عالية

()%21.2وهويحظىبالمتابعةاألكبر.

ويعزو الباحث تلك النتيجة ألن قناة األقصى تعتبر القناة الحكومية في قطاع غزة ،والتي
تتولى على الدوام إذاعة أخبار وأنشطة الو ازرات والحمالت المختلفة التي تقوم بها؟ ،وال سيما

الحمالتالوطنيةلمكافحةالتخابر،وتنفردالقناةغالباًبأخبارالحملة،وتنفردحصرياًبمعظماللقاءات،
وتخصصأوقاتاًكثيرةمنالبثالمباشر،أوغيرالمباشرواللقاءات،والندوات،وكلفعالياتالحملة

مماجعلهاتحتلالمرتبةاألولىلمتابعةالجمهورللحملة،وجاءتفضائيةالعودةفيالمرحلةاألخيرة

خصوصاً بأنها فضائية حديثة نسبياً ،وتفتقر للزخم والشعبية من حيث عدد المشاهدين ،وتتبنى
شعاراتالتبدوواضحةللكثيرين،والسيمافيظلحالةاالستقطابالحادالذييعيشهاالفلسطيني ون

فيظلحالاالنقسام،حيثأنفضائيةاالقصى،واذاعةصوتاألقصىبالرغممنتبعيتهمالحزبية
لحركة حماس ،لكنهما فعلياً لديهم مصداقية وفاعلية عندما يتعلق االمر بأمور حساسة كقضية

التخابر،لذااصبحتامناهموسائلجذبالمواطنينفيتلكالقضايا.
متابعة المبحوثين للصحف المحلية

جدول ( :)17التوزيع التكرار والنسبة المئوية للصحف التي تابع عليها المبحوثون
الحملة الوطنية لمكافحة التخابر
التكرر
ا

النسبة المئوية

الترتيب

المجال
صحيفة فلسطين

91

26

2

صحيفة القدس

90

25.7

1

صحيفة الرسالة

82

23.4

0

صحيفة األيام

40

11.4

6

صحيفة االستقالل

25

7.14

2

صحيفة الحياة

22

6.29

2
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يتبين من الجدول السابق أن أكثر الصحف التي تابعها الجهور عن الحملة الوطنية

للتخابر"صحيفةفلسطين"حصلتعلىأعلىتكرار()22بنسبةمئوية(،)%12ويليها"صحيفة
القدس"بتكرار()23ونسبتهاالمئوية( ،)%12.0ويليها"صحيفةالرسالة"بتكرار()81ونسبتها

المئوية ( ،)%10.6ويليها "صحيفة األيام" بتكرار ( )63ونسبتها المئوية ( ،)%22.6ويليها
"صحيفةاالستقالل"بتكرار()12ونسبتهاالمئوية(،)%0.26ويليها"صحيفةالحياة"بتكرار()11
ونسبتهاالمئوية(.)%2.12

وهذايتفقمعدراسة النجار ( ،)1336التيتوصلتبأن الصحف القومية  كماهوالحال
معصحيفةفلسطينبغزةتصدرتنوعيةالصحفالتييعتمدعليهاالمبحوثونفيمتابعةقضاياهم
المصيريةوالمهمة.

ويعزوالباحثتلكالنتيجةإلىأنصحيفةفلسطينمنالصحفالفاعلة فيقطاعغزة،
ولها دورومكانةمرموقةغير القارئالفلسطيني،إضافةلكونهاالصحيفةالرسميةإنصحالتعبير
عنتوجهاتوفاعلياتوأنشطةالوزراتبحكومةغزة،ولقدباشرتالصحيفةالنشرحولموضوع

الحمالتاإلعالميةلمكافحةالتخابرمنذكانتفكرةمرو اًرببدئهاوتنفيذها،ومارافقهامنأحداث
وتطورات ،وتفاعل المسئولين والشارع الفلسطيني معها ،وصوالً لنتائجها ،وجاءت صحيفة الحياة

بأقل نسبة؛ نظ اًر ألنها لم تتناول موضوع الحملة إال كموضوع ثانوي ،وعلى هامش التغطيات

الصحفية.

متابعة االذاعات المحلية
جدول ( :)18التوزيع التكرار والنسبة المئوية لإلذاعات المحلية التي تابع عليها المبحوثين
الحملة الوطنية لمكافحة التخابر





المجال

التكرر
ا

النسبة المئوية

الترتيب

إذاعةصوتاألقصى

189

32.7

1

إذاعةصوتالشعب

108

18.7

2

إذاعةصوتالقدس

97

16.8

2

إذاعةصوتفلسطين

85

14.7

4

إذاعةصوتالبراق

52

9

5

إذاعةصوتأجيال

28

4.84

6

إذاعةصوتالرأي

19

3.29

1



يتبين من الجدول السابق أن أكثر اإلذاعات التي تابعها الجهور عن الحملة الوطنية

للتخابر"إذاعةصوتاألقصى"حصلتعلىأعلىتكرار()282بنسبةمئوية(،)%01.0ويليها
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"إذاعة صوت الشعب"بتكرار ()238ونسبتها  المئوية ( ،)%28.0ويليها "إذاعةصوتالقدس"

بتكرار ( )20ونسبتها  المئوية ( ،)%22.8ويليها "إذاعة صوت فلسطين" بتكرار ( )82ونسبتها

المئوية ( ،)%26.0ويليها "إذاعة صوت البراق" بتكرار ( )21ونسبتها  المئوية ( ،)%2ويليها
"إذاعةصوتأجيال"بتكرار()18ونسبتهاالمئوية(.)%6.86

ويعزوالباحثتلكالنتيجةإلىأنإذاعةاألقصى مناالذاعاتالقديمةفيقطاعغزة،
والتيشهدتتطوراتكثيرةجداً عبرعقدونيفمنالزمن،إضافةإلظهارهانوعاً منالمصداقية

العاليةلدىالجمهور،واهتمامهاالمباشر والفعالبمختلف القضاياالوطنية،وحرصهاعلىمتابعة
كلمايخدمشعبغزةومقاومتها؛لذاركزتإذاعةاألقصىمنذاللحظةاألولىالنطالقالحملة

على أهمية وفائدة وفاعلية هذه الحملة ،وأجرت العديد من اللقاءات ،والمناقشات ،والحوارات

المفتوحةعلىالهواءمباشرةًحولالحملةوأهميتهافيمكافحةهذهاآلفةالخطيرةاجتماعياًوأخالقياً
ودينياً،وحصلت"إذاعةأجيال"علىالمرتبةاألخيرةكونهاإذاعةحديثةنسبياً،ونسبةمتابعتهاقليلة

لدىالجمهورالغزي،إضافة لتركيزهاعلىالبرامجالترفيهية،والحمالتاإلعالنيةوالتسويقيةألنها
محطةربحية.
التساؤل الثاني :ما الصفات التي التزمت بها الوسائل االعالمية في تغطيتها للحملة الوطنية
لمكافحة التخابر؟

جدول ( :)19التوزيع التكرار والنسبة المئوية للوسائل اإلعالمية التي يراها المبحوثين التزمت بالصفات االتية
الجرأة
التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

والمؤتمرات

النسبة

الندوات

التكرار

اإلذاعية

النسبة

القنوات

التكرار

االجتماعي

النسبة

شبكات التواصل

التكرار

والمجاللت

النسبة

الصحف

التكرار

الفضائيات

الوضوح

الجدية

والتشويق
النسبة

المجال

التركيز

الشمولية

العمق

اإلثارة

161

22.7

101

14.2

119

16.8

105

14.8

54

7.61

90

12.7

80

11.3

47

12.3

68

17.8

77

20.1

69

18

37

9.66

46

12

39

10.2

130

20.7

76

12.1

80

12.7

97

15.4

66

10.5

62

9.86

118

18.8

95

16.2

101

17.2

80

13.6

93

15.8

73

12.4

79

13.4

67

11.4

79

17.4

82

18.1

66

14.6

92

20.3

52

11.5

54

11.9

28

6.18

91

عرض النتائج ومناقشتها

الفصل الخامس

يتبينمنالجدولالسابقأن"الفضائيات"التزمتبأكثرصفةالجرأةبتك ارر()222وبنسبة

مئوية(،)%11.1وأنأكثرالصفاتالتيالتزمتبها"الصحفوالمجالت""الجرأة"بتكرار()60
ونسبةمئوية(،)%21.0وأنأكثرالصفاتالتيالتزمتبها"شبكاتالتواصلاالجتماعي""الجرأة"

بتكرار ( )203ونسبة مئوية ( ،)%13.0وأن أكثر الصفات التي التزمت بها "القنوات اإلذاعية"

"التركيز" بتكرار ( )232بنسبة مئوية ( ،)%20.1وأن أكثر الصفات التي التزمت بها "الندوات
والمؤتمرات""الوضوح"بتكرار()21بنسبةمئوية(.)%13.0
وهذا يتفق مع دراسة الدلو ( )1338والتي توصلت إلى أن ( )%03من عينة الدراسة
أشا روابجرأةووطنيةالفضائيات،وسبقهافيإظهارالحقيقةللجمهورأكثرمنالوسائلاألخرى.
ويعزوالباحثتلكالنتيجةإلىأنالفضائياتالعربيةبشكلعام،والفضائياتالفلسطينية

،بدأتمعمرحلةثوراتالربيعالعربيحصلتعلىدرجةأعلىمنالحرية،ومجال

بشكلخاص
أكثرمنالمرونة،أمابالنسبةللفضائياتالفلسطينيةفهيتتفاعلبشكلجديوحقيقيمعالقضايا

الوطنية ،وال سيما في موضوع الحمالت الوطنية لمكافحة التخابر ،نظ اًر لخطورة هذه الظاهرة
وأهمية مكافحتها ،وألننا كما أسلفنا سابقاً بأن للصورة والصوت تأثي اًر على المتلقي  أكثر من

الوسائلاألخرى،لذاحرصالقائمينعلىالفضائياتتوضيحخطورةهذهالظاهرةدونمواربة،أو
تخفيفلتعكسالواقعكماهودونتزويق،وجاءتدرجةالجرأةفي طرحموضوعظاهرةالتخابر

خالل "الندوات والمؤتمرات" في المرتبة األخيرة؛ نظ اًر ألن طبيعة المؤتمرات والندوات تكون
مقتضبة،وتفتقر للتحليلالواقعي والعميقعند دراسة ظاهرةمعينة،إضافةألن أغلب المؤتمرات
تعكسرؤىوتوجهاتأصحابها،وتخضعلتجاذباتالوالءاتبينهناوهناك.

التساؤل الثالث :ما مدى وضوح أهداف ورسالة الحملة الوطنية لمكافحة التخابر واراء المبحوثين
في حول الحملة ؟

جدول ( :)21التوزيع التكرار والنسبة المئوية لرأي المبحوثين في الحملة الوطنية لمكافحة التخابر بشكل عام
المجال

التكرر
ا

النسبة المئوية

ممتازة

129

22.9

جيدة

142

21.4

مقبولة

12

19.2

سيئة

11

2.9

ال رأي لي

25

6.6

المجموع

211

%111
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يتبين من الجدول السابق أن ( )261أجابوا "جيدة" بنسبة ( )%61أن ( )212من

ممتازة"بنسبة(،)%00.2وأن()00أجابوا"مقبولة" بنسبة(،)%22.1وأن
المبحوثينأجابوا" 
()12أجابوا"الأدري"بنسبة(،)%2.2وأن()22أجابوا"سيئة"بنسبة(.)%1.2
جدول ( :)21التوزيع التكرار والنسبة المئوية لوضوح رسالة الحملة
الوطنية لمكافحة التخابر من وجهة نظر المبحوثين
المجال

التكرر

النسبة المئوية

نعم

122

22.8

ال

20

22.2

ال أعرف

232

12.2

المجموع

083

%233

يتبينمنالجدولالسابقأن()122أجابوا"نعم"بنسبةمئوية(،)%22.8وأن()20أجابوا

"ال"بنسبةمئوية(،)%22.2وأن()232أجابوا"الأعرف"بنسبةمئوية(.)%12.2

وهذايتفقمعدراسةالدلو(،)1338التيتوصلتإلىأنحوالي()%08.0منالجمهور

يرون أن وسائل االتصال والحمالتالتيتقومبهاتؤدي وظيفتها فيمحاربةالكثيرمنالظواهر
السلبيةفيالمجتمع،ويتعارضذلكمعدراسةجودة()1332التيتوصلتإلىأنالحملةالوطنية

لمكافحةالبضائعاإلسرائيليةفيقطاعغزةجاءتضعيفةلدىالمبحوثينبنسبة()%22فقط.
ويعزوالباحثتلكالنتيجةبأنالموضوعيةتقتضيمنااننكون واضحينوصادقينمع
أنفسنافالحملةبالكادنستطيعأننقول أنهانجحت ،فنسبة()%22.8منالمستطلعةآراؤهمفقط

أروا بأن رسالة الحملة واضحة ،فهذه النسبة برغم أنها تجاوزت ال (  )%23لكنها غير دالة

إحصائياً،وتثبتبشكلكبيرحالةالضعفوالقصورالتيانتابتهذهالحملة.
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جدول ( :)22يوضح درجة تحقيق الحملة الوطنية لمكافحة التخابر لألهداف
اآلتية من وجهة نظر المبحوثين

المقياس
زيادةالوعياألمنيلدىالجمهورالفلسطينيبشكلعام
للحدمنظاهرةالعمالء.
اءاتاألمنيةالالزمة.

تشجيعالمقاومةباتخاذاإلجر
التعرف على طرق وآليات التخابر الجارية في الوقت
الراهن.
تشجيع العمالء للتوبة والمعالجة األمنية للتائبين من

العمالء.

االنحراف

المتوسط

2.52

0.59

84.1

6.11

2.47

0.65

82.5

6.21

2

2.27

0.69

75.6

5.22

2

2.19

0.73

72.9

4.52

4

المتوسط

المعياري

النسبي

قيمة "ت"

الترتيب
1

التثقيف األمني لدى الفئات الخاصة (الصيادين،
المرضى ،سكان الحدود ،المدنيون ،العسكري ون،

2.18

0.63

72.7

4.61

5

الطالب)
تجفيف منابع وبؤر التخابر والتجنيد األمني مع
االحتالل.
الدرجة الكلية

2.02

0.71

67.4

2.21

2.28

0.67

75.9

5.11

6

قيمة"ت"الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى(.)2.28=3.32
قيمة"ت"الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى(.)1.22=3.32

أشارت نتائج الدراسة أن متوسط تحقيق أهداف الحملة الوطنية للتخابر ( )1.18بوزن
نسبي ( ،)%02.2وهو متوسط نسبي مرتفع ،حيث حدد الباحث ما نسبته ( )%23كمستوى

افتراضي.

ويتعارض ذلك مع دراسة جودة ( )1332التي توصلت إلى أن الحملة الوطنية لمكافحة

البضائعاإلسرائيليةفيقطاعغزةجاءتضعيفةلدىالمبحوثينبنسبة()%22فقط.

ويعزوالباحثتلكالنتيجةبأنمناطلعواعلىالحملةفعلياً يرونبأنالحملةقدحققت

أهدافها ،ويرجعذلكبأنظاهرةالتخابرمعالعدوظاهرةقديمةحديثةفيآنواحد،والسيمابأن
الشعبالفلسطينييعيش تبعاتومخاطرتلكالظاهرةمنذالصراعمعاالحتاللاإلسرائيلي،وألننا

كدناأننكونشعباً مسيساً بالفطرة،فهناكإدراكعاملدىمختلففئاتوشرائحالمجتمعبخطورة
تلك الظاهرة ،جاءت الحملة الوطنية لمكافحة التخابر لتؤكد المؤكد؛ لذا جاءت تفاعالت عينة

الدراسة إيجابية؛ نظ اًر إلحساسهم بخطورة تلك الظاهرة ،وضرورة التفاعل في أي عمل يحاول
مكافحتهاومواجهتها.
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طريقة مشاركة المبحوثين في الحملة الوطنية لمكافحة التخابر
جدول ( :)23التوزيع التكرار والنسبة المئوية لطريقة مشاركة المبحوثين
في الحملة الوطنية لمكافحة التخابر
التكرر

النسبة المئوية

المجال
أتحدثمعأصدقائيواالنترنت

278

64.4

اتصلتببرنامجتلفزيوني

35

8.1

تحدثتببرنامجإذاعي

32

7.41

شاركتبمقالصحفي

27

6.25

علقتعلىماوردفيصحيفة

60

13.9

يتبين من الجدول السابق أن أكثر طريقة للمشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة التخابر

"التحدثمعاألصدقاء واالنترنت"بتكرار()108ونسبةمئوية(،)%26.6ويليها"علقتعلىما
وردفي صحيفة"بتكرار (  )23ونسبةمئوية ( ،)%20.2ويليها "اتصلتببرنامجإذاعي" بتكرار

( )02وبنسبة مئوية ( ،)%8.2ويليها "تحدثت ببرنامج إذاعي" بتكرار ( )01بنسبة مئوية
(،)%0.62ويليها"شاركتبمقالصحفي"بتكرار()00ونسبةمئوية(.)%2.02

ويعزوالباحثتلكالنتيجة،ألناألحاديثالسياسيةهيمتناولاألحاديثالي وميةلعموم

طريقة التفاعل مع الحملة الوطنية "التحدث مع األصدقاء"
المواطنين في قطاع غزة؛ لذا جاءت 

الً،ونظ اًرللوعيالجماهيريشبهالعامبخطورةهذهالظاهرةوسلبياتها،وانعكاساتها
أكثرطريقةتفاع 

علىالشعبالفلسطينيومقاومته،بينماجاءتطريقة"شاركتبمقالصحفي"فيالمرحلةاألخيرة؛

نظ اًر ألن نسبة قليلة من عموم الشعب قادرة على صياغة المقاالت الصحفية المعبرة عن وجهة

نظره كاملة،إضافة لوجودوعيعام بخطورة تلك الظاهرة ،فسيشعر من سيضيف مقاالً بأنه لن
يضيفأويثريالقراءبشيءجديدحولتلكالظاهرةومخاطرها.
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التساؤل الرابع :ما درجة استخدام القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر للجوانب
الوجدانية والمعرفية والسلوكية من وجهة نظر المبحوثين؟

أ -ما درجة استخدام القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر للجانب المعرفي من
وجهة نظر المبحوثين؟

جدول ( :)24المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لعينة واحدة للجانب المعرفي
الجانب المعرفي
تركيزوسائلاإلعالمعلىظاهرةالعمالءيحد
منانتشارها.
زيادةظاهرةالعمالءمرتبطةبقلةالوعيعنها.
زادت معرفتي بالجوانب المختلفة عن ظاهرة

العمالءمنخاللالحملةالوطنية.

الحملة الوطنية نبهتني إلى خطورة ظاهرة
العمالءفيالمجتمعالفلسطيني.
الجانبالمعرفي

االنحراف

الوزن

2.54

0.65

84.6

0.22

2.51

0.76

83.3

0.22

1

2.5

0.76

83.2

6.28

0

2.49

0.71

83

6.20

6

2.56

0.64

85.4

6.08

المتوسط

المعياري

النسبي

قيمة "ت"

الترتيب
2

قيمة"ت"الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى(.)2.28=3.32
قيمة"ت"الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى(.)1.22=3.32

أشارتنتائجالد ارسةإلىأنمتوسطالجانبالمعرفيلدىالمبحوثينفياطالعهمعلى
الحملة الوطنية للتخابر (  )1.22بوزن نسبي ( ،)%82.6وهو متوسط نسبي مرتفع ،حيث حدد

الباحثمانسبته()%23كمستوىافتراضي.

ويعزو الباحث ذلك بأن الجانب المعرفي يشمل المعارف والثقافة واإلحاطة الفكرية بتلك

الظاهرةومسبباتهاونتائجهاوانعكاسهاعلىالمجتمع،وألنهاظاهرةقديمةحديثةنجدأنهناكرغبة
لدىالجمهورفياالستزادةفيالمعرفةحولهذهالظاهرةوتطورها،ومدىانتشارهافيالمجتمع

الفلسطيني،ورغبةفيمعرفةطبيعةالخطواتالتيتتبعهاإدارةالحملةلمواجهتها ومجابهتها،مع
االستعدادالجماهيريللتفاعلبإيجابيةمنمختلفالشرائحمعهذاالحملةومثيالتها.
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ب -ما درجة استخدام القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر للجانب الوجداني من
وجهة نظر المبحوثين؟

جدول ( :)25المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لعينة واحدة للجانب الوجداني
االنحراف

المتوسط

2.81

0.48

93.5

2.61

2.68

0.55

89.4

5.66

2

متابعةالذينيسلمونأنفسهمعلىأنيتمتأهيلهم.

2.63

0.64

87.5

4.99

2

الجانبالوجداني

2.7

0.56

90.1

2.11



المتوسط

الجانب الوجدانب
أناصر القائمين على الحملة في سعيهم للقضاء
علىظاهرةالعمالء.
أطالبمالحقةكلمنلميسلمنفسهمنالعمالء

بعدالمدةالمحددةللحملة.

المعياري

النسبي

قيمة "ت"

الترتيب
1

قيمة"ت"الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى(.)2.28=3.32
قيمة"ت"الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى(.)1.22=3.32

أشارت نتائج الدراسة أن متوسط الجانب الوجداني لدى المبحوثين في اطالعهم على
الحملة الوطنية للتخابر (  )1.0بوزن نسبي ( ،)%23.2وهو متوسط نسبي مرتفع ،حيث حدد
الباحثمانسبته()%23كمستوىافتراضي.
ويعزوالباحثتلكالنتيجةبأنناشعبعاطفيبالفطرة،ولديناأولوياتفيالعاطفة،وتعتبر
القضاياالوطنيةعلىرأسسلماألولوياتالعاطفيةلدىالشعبالفلسطيني؛لذانجدمتوسطالجانب
الوجداني لدى عينة الدراسة مرتفعاً ،فذلك تعبير صادق عن تمسك جموع الجماهير وجدانياً
بالخيارات الوطنية ،ومكافحة ومقاومة كل اآلفات التي قد تضر بالقضايا الوطنية بشكل خاص،
والقضيةالفلسطينيةبشكلعام.
ج -ما درجة استخدام القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر للجانب السلوكي من
وجهة نظر المبحوثين؟

جدول ( :)26المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لعينة واحدة للجانب السلوكي
االنحراف

المتوسط

لوكانليدورفيمكافحةظاهرةالعمالةلنأترددفيالقيامبه.

2.72

0.56

90.6

2.22

مستعدللمساهمةفيأيمشروعيساعدفيانجاحالحملةالوطنية.

2.68

0.55

89.3

6.22

1

يجبأنتعززالحملةبوسائلأخرىتليهالتحققأهدافها.

2.65

0.65

88.4

6.11

0

الجانبالسلوكي

2.68

0.59

89.4

6.20

الجانب السلوكي

المتوسط

قيمة"ت"الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى(.)2.28=3.32
قيمة"ت"الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى(.)1.22=3.32
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أشارتنتائجالدراسةإلىأنمتوسطالجانبالسلوكيلدىالمبحوثينفياطالعهمعلى

الحملة الوطنية للتخابر (  )1.28بوزن نسبي ( ،)%82.6وهو متوسط نسبي مرتفع ،حيث حدد
الباحثمانسبته()%23كمستوىافتراضي.
ويعزوالباحثتلكالنتيجةإلىأنالجانبالسلوكيهوفيمحصلةالجانبالمعرفيوالوجداني

تجاهقضيةالتخابرمعالعدو؛لذاطالماهناكتغديةمعلوماتية،وادراكفكري،واتصالعاطفيووجداني

بمخاطرظاهرةالتخابر،وجبأنيكونالجانبالسلوكيفعاالًومكمالًللجوانباألخرى.

التساؤل الخامس :ما سبب اهتمام المبحوثين بالحملة الوطنية لمكافحة التخابر ،ومدى ثقتهم
بالقائمين عليها؟

جدول ( :)27التوزيع التكرار والنسبة المئوية لسبب اهتمام المبحوثين بالحملة الوطنية لمكافحة التخابر
التكرر
ا

النسبة المئوية

المجال

159

15.3

257

24.7

لهاتأثيرعلىالنسيجاالجتماعي.

167

16.1

لخطورةالظاهرةوتمساألمنالقوميللمجتمعالفلسطينية.

233

22.4

أتابعدائماًكلالقضاياالتيتهمالمجتمعفيوسائلاإلعالم.

80

7.69

144

13.8

أولمرةيتمالتعاملمعقضيةالتخابربهذاالوضوحإعالمياً.
قضيةوطنيةحساسةلهاأهميةخاصة.

ألنهااستخدمتشبكاتالتواصلاالجتماعيوأنامتابعجيدلها.

يتبين من الجدول السابق أن قضية التخابر "قضية وطنية حساسة لها أهمية خاصة"

حصلتعلىأعلىتكرار()120بنسبةمئوية(،)%16.0ويليها"لخطورةالظاهرةوتمساألمن

القومي للمجتمع الفلسطينية" بتكرار ( )100ونسبتها  المئوية ( ،)%11.6ويليها "لها تأثير على

النسيجاالجتماعي"بتكرار()220ونسبتها  المئوية (،)%22.2ويليها "أولمرةيتم التعامل مع
قضية التخابر بهذا الوضوح إعالمياً" بتكرار ( )222ونسبتها  المئوية ( ،)%22.0ويليها "ألنها
استخدمت شبكات التواصل االجتماعي وأنا متابع جيد لها" بتكرار ( )266ونسبتها  المئوية

( ،)%20.8ويليها "أتابع دائما كل القضايا التي تهم المجتمع في وسائل اإلعالم" بتكرار ()83
ونسبتهاالمئوية(.)%0.22
ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى أن قضية التخابر تعتبر من القضايا المحورية ،وذات
حساسية كبيرة ،والتي تضرب بجدورها في أعماق النسيج االجتماعي والوطني الفلسطيني ،وألن
العدويستغلهذهالظاهرةلضربالنسيجالوطنيفيالعمقممايؤديلتفككهوتشرذمه،ويظهر

الشعب الفلسطيني بشكل المتعاونين والمحرضين على بعضهم؛ لذا كانت استجابة عينة الدراسة
"قضية وطنيةحساسةولهاأهميةخاصة"منأعلىالنسبهوماي ؤكدبشكلقاطعوجازمعلى
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حساسيةوأهميةتلكالظاهرة،ومايصاحبهامننظرةاجتماعيةلذويوعائالتالمتعاونين،وهذاما
يقتضيالتعاملبحرصوحكمة.

جدول ( :)28التوزيع التكرار والنسبة المئوية لمدى ثقة المبحوثين بالقائمين على
الحملة الوطنية لمكافحة التخابر

المجال

التكرر
ا

النسبة المئوية

ثقةعالية

130

34.2

ثقةمتوسطة

204

53.7

الأثق

46

12.1

المجموع

381

%111

يتبينمنالجدولالسابقأن"ثقةمتوسطة"حصلتعلىأعلىتكرار( )136بنسبةمئوية

(،)%20.0ويليها "ثقةعالية" بتكرار ()203ونسبتها المئوية ( ،)%06.1ويليها "الأثق" بتكرار
()62ونسبتهاالمئوية(.)%21.2

ويعزو الباحث ذلك ألن طبيعة الحمالت التي أعدتها و ازرة الداخلية لموضوع التخابر

يشوبهابعضالقصور،لذاجاءت"الثقةمتوسطة"وأقلمن()%23منعينةالدراسة،ناهيكعن
عواملالتشرذمفيالمجتمعالفلسطينيبفعلاالنقسامبينشطريالوطن،والسيمابأنالقائمينعلى

الحملةهيو ازرةالداخليةبغزة(المحسوبةعلىحركةحماس)،مناالنصافبأننقول:إنهكان
هناك تفاعل حقيقي من مختلف األحزاب والتنظيمات مع الحملة ،لكن ليس بمستوى لو لم يكن

هناكانقسام.
التساؤل السادس :ما مدى التعاون بين القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر ومؤسسات
المجتمع المدني؟

جدول ( :)29التوزيع ودرجة التكرار والنسبة المئوية لتعاون القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر
ومؤسسات المجتمع المدني من وجهة نظر المبحوثين
المجال

التكرر
ا

النسبة المئوية

نعم

106

27.9

ال

132

34.7

الأعرف

142

37.4

المجموع

083

%233
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يتبينمنالجدولالسابقأن"الأعرف"حصلتعلىأعلىتكرار( )261بنسبةمئوية

( ،)%00.6ويليها "ال" بتكرار ( )201ونسبتها  المئوية ( ،)%06.0ويليها "نعم" بتكرار ()232
ونسبتهاالمئوية(.)%10.2
ويعزو الباحث عدم معرفة المستطلعة آراؤهم عن عالقة القائمين بالحملة بمؤسسات

المجتمع المدني بسبب بعض القصور في كثير من جوانب الحملة ،وال سيما في حجم الدعاية
واإلعالنالمرافقللحملة،والتيلمتوضحبشكلجليالجهاتالمساندةوالمتفاعلةمعهافيالترويج

للحملة،إضافةللقصورالعامفيالفهمالشعبيلطبيعة عملمؤسسات المجتمعالمدني ،والخلط
بينعملهاوعملاألحزابوعملالنقاباتفيكثيرمناألحيان.
التساؤل السابع :ما أهم معوقات واقتراحات الحملة الوطنية لمكافحة التخابر من وجهة نظر
المبحوثين؟

جدول ( :)31التوزيع التكرار والنسبة المئوية لمعوقات الحملة من وجهة نظرالمبحوثين
التكرر
ا

النسبة المئوية

المجال
ضعفألياتوصولهالشرائحالمجتمع.

267

20

قصورفياستخدامهالوسائلاإلعالم.

103

7.7

تركيزهاعلىوسائلإعالمدوناألخرى.

90

6.7

قلةانتشارهاعلىمواقعالتواصلاالجتماعي.

204

15.2

عدماالستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي.

135

10.1

عدماستم ارريةوسائلهاللجمهور.

113

8.4

االقتصارعلىوسائلإعالمحزبية.

131

9.8

ليسلهاموقعإلكترونيمحدد.

145

10.8

عدماالستعانةبخبراءفياإلعالم.

146

10.9

يتبينمنالجدولالسابقأنأكثرمعيقاتالحملةالوطنيةللتخابر"ضعفوصولهالش ارئح
المجتمعكافة"بتكرار()120ونسبتهاالمئوية( ،)%13ويليها"قلةانتشارهاعلىمواقعالتواصل
حصلتعلىأعلىتكرار()136بنسبةمئوية(،)%22.1ويليها"عدماالستعانة

االجتماعي"
بخبراءفياإلعالم"بتكرار()262ونسبتهاالمئوية( ،)%23.2ويليها"ليسلهاموقعإلكتروني

محدد" بتكرار ( )262ونسبتها المئوية ( ،)%23.8ويليها "عدم االستعانة بخبراء في التخطيط
االستراتيجي" بتكرار ( )202ونسبتها المئوية ( ،)%23.2ويليها "االقتصار على وسائل إعالم

حزبية" بتكرار ( )202ونسبتها المئوية ( ،)%2.8ويليها "ضعف تكرار وسائلها للجمهور" بتكرار
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( )220ونسبتها  المئوية ( ،)%8.6ويليها "قصور في استخدامها لوسائل اإلعالم كافة" بتك ارر
()230ونسبتهاالمئوية( ،)%0.0ويليها"تركيزهاعلىوسائلإعالمدوناألخرى"بتكرار()23
ونسبتهاالمئوية(.)%2.0
نالحملةاقتصرنطاقعملهاعلىالمؤسساتالرسميةوالمحطات

ويعزوالباحثذلكأل

واإلذاعاتالرسمية،ومشاركة خجولةجداً لمؤسسات المجتمع المدني،والشرائحوالنقابات ما عدا
التابعة للحكومة في غزة بشكل مباشر ،وهذا يحسب كنقطة ضعف وحال تراجع للقائمين على

الحملة،وقصورفيدورهاوأدائها.

ما االقتراحات لتطوير الحمالت اإلعالمية القادمة؟
جدول ( :)31التوزيع التكرار والنسبة المئوية القتراحالمبحوثين لتطوير الحالت اإلعالمية القادمة
التكرر
ا

النسبة المئوية

المجال
تطويرهالضمانوصولهالكافةشرائحالمجتمع.

249

14.7

استخداموسائلاإلعالمكافة.

173

10.2

ضماناستمراروسائلهاللجمهور.

215

12.7

االستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي.

195

11.5

التعاونمعمؤسساتالمجتمعالمدني.

198

11.7

إنشاءموقعإلكترونيلمثلهذهالحمالت.

177

10.5

التركيزعلىمواقعالتواصلاالجتماعي.

165

9.76

التعاونمعالمؤسساتاألكاديمية.

166

9.82

االستعانةبخبراءفياإلعالم.

152

8.99

يتبينمنالجدولالسابقأنأكثراالقتراحاتلتطويرالحمالتاإلعالميةالقادمة"التوسع

لوصولهالشرائحالمجتمعكافة"حصلتعلىأعلىتكرار( )162بنسبةمئوية(،)%26.0ويليها
"تكراروسائلهاللجمهور"بتكرار()200ونسبتهاالمئوية(،)%23.1ويليها"التعاونمعمؤسسات

المجتمعالمدني"بتكرار()228ونسبتهاالمئوية(،)%22.0ويليها"االستعانةبخبراءفيالتخطيط
االستراتيجي"بتكرار()222ونسبتهاالمئوية( ،)%22.2ويليها"إنشاءموقعإلكترونيلمثلهذه

الحمالت"بتكرار()200ونسبتهاالمئوية(،)%23.2ويليها"استخداموسائلاإلعالمكافة"بتكرار
( )200ونسبتها  المئوية ( ،)%23.1ويليها "التعاون مع المؤسسات األكاديمية" بتكرار ()222
التركيز على مواقع التواصل االجتماعي" بتكرار ()222
ونسبتها  المئوية ( ،)%2.81ويليها " 

ونسبتهاالمئوية(،)%2.02ويليها"االستعانةبخبراءفياإلعالم"بتكرار()221ونسبتهاالمئوية

(.)%8.22
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ويعزوالباحثذلكإلىالرغبةاألكيدةوالحرصالشديدمنعينةالدراساتبضرورةتفعيل

الحمالت القادمة لتأخذ زخماً أكبر ،وتكون أكثر انتشا اًر وفاعلية لتصل لمختلف شرائح المجتمع

الفلسطيني ،وعلى المستويات كافة ،لتعبر بصدق عن أهمية وحساسية هذه الظاهرة من حيث
مسبباتها ،والنتائج المترتبة عليها ،وال بد أن يصاحب زخماً وضجة إعالمية كبيرة على كل

األصعدة،ويجبأنيتفاعلمعهاالجميعلتحققأهدافها.

التساؤل الثامن :ما مدى تأييد المبحوثين لحمالت إعالمية أخرى تقوم بها وزارة الداخلية؟
جدول ( :)32التوزيع التكرار والنسبة المئوية لتأييد حمالت إعالمية أخرى تقوم بها وزارة الداخلية
المجال

التكرر
ا

النسبة المئوية

نعم

010

82

ال

20

22

المجموع

083

%233

يتبين من الجدول السابق أن "نعم " حصلت على أعلى تكرار (  )010بنسبة مئوية

(،)%82ويليها"ال"بتكرار()20ونسبتهاالمئوية(.)%22

كبيرةفيتكرارحمالتمشابهة
ويعزوالباحثتلكالنتيجةإلىأنهاتعكسرغبةجماهيرية 

لسببين :السبب األول ،يرجع للقصور في بعض مناحي الحمالت التي أجريت ،والسبب الثاني،
نظ اًر ألهمية وحساسية وخطورة تلك الظاهرة على النسيج االجتماعي الفلسطيني ،وعلى قضاياه

الوطنيةومقاومتهومستقبلالقضيةبرمتهاممايعطيحاف اًزلصانعيالقرارباالجتهادللقيامبحمالت

مور حساسة ،وتؤرقالمجتمعالفلسطيني؛بلتكادتعصفبهلولم يتم
إعالمية مشابهةتناقشأ اً
متابعتهابشكلجديومتقدم.
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ثانياً :نتائج الدراسة:
أشارتنتائجالدراسةإلىأن:
-2متوسطمتابعةوسائلاالتصالفيالحياةاليومية()1.1بوزننسبي(.)%00.1
"-1مواقعاإلنترنت"تأتيفيالمرتبةاألولىمنحيثالمتابعةبمتوسطنسبي(.)%82
-0أكثرمصادرالمعلوماتعنالحملةالوطنيةللتخابر"القنواتالفضائية"حصلتعلىأعلى
تكراربنسبةمئوية(،)%13.6ويليها"شبكاتالتواصلاالجتماعي"بنسبة(.)%28

 -6أكثر القنوات التي تابعها الجمهور عن الحملة الوطنية للتخابر  "فضائية األقصى" ،والتي
حصلتعلىأعلىتكراربنسبةمئوية(،)%06.0ويليها"فضائيةمعا".

 -2أكثرالصحفالتيتابعهاالجمهورعنالحملةالوطنيةللتخابر"صحيفةفلسطين"حصلت
علىأعلىتكراربنسبةمئ وية(،)%12ويليها"صحيفةالقدس".
 -2أكثر اإلذاعات التي تابعها الجمهور عن الحملة الوطنية للتخابر  "إذاعة صوت األقصى"
حصلتعلىأعلىتكرار()282بنسبةمئوية(.)%01.0
 -0تعد صفة الجرأة من أكثر الصفات التي اأكثر صفة تميزت بها "الفضائيات بتك ارر ()222
وبنسبة مئوية ( ،)%11.1كما التزمت بها "الصحف والمجالت بتكرار ( )60ونسبة مئوية

(.)%21.0
 -8المبحوثينحولالحملةجاءت "جيدة"بنسبة( ،)%61و"ممتاز"بنسبة(،)%00.2وأنأجابوا
"مقبولةبنسبة(.)%22.1

-2آراءالمبحوثين حولوضوحرسالةالحملة جاءتبنسبة (،)%22.8أجابوا"نعم"و()%22.2
أجابوا"ال".

23متوسطتحقيقأهدافالحملةالوطنيةللتخابرجاءتبوزننسبي(.)%02.2
 -22أكثر طريقة للمشاركة في الحملة الوطنية لمكافحة التخابر "التحدث مع األصدقاء" بنسبة
مئوية(.)%26.6

 -21متوسطالجانبالمعرفيلدىالمبحوثينفياطالعهمعلىالحملةالوطنيةللتخابرمرتفعاً،
بوزننسبي(.)%82.6

 -20متوسطالجانبالسلوكيلدىالمبحوثينفياطالعهمعلىالحملةالوطنيةللتخابرمرتفعاً،
بوزننسبي(.)%82.6
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-26حصلتعبارة"قضيةالتخابر"قضيةوطنيةحساسةلهاأهميةخاصة"علىأعلىتكرار
ةوأنهاتمساألمنالقوميللمجتمعالفلسطيني
بنسبةمئوية(،)%16.0ويليها"خطورةالظاهر 

"بنسبةمئوية(.)%11.6
-22حصلتدرجةثقةالمبحوثينفيالقائمينعلىالحملة"ثقةمتوسطة"بأعلىتكرار ،وبنسبة
مئوية(.)%20.0

 -22فيمجالالتعاونبينالقائمينعلىالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابرومؤسساتالمجتمع
المدني جاءت إجابات المبحوثين "ال أعرف" حصلت على أعلى تكرار  بنسبة مئوية

(،)%00.6ويليها"ال"ونسبتهاالمئوية(،)%06.0ويليها"نعم"ونسبتهاالمئوية(.)%10.2
-20أكثرمعيقاتالحملةال وطنيةللتخابر"ضعفوصولهالشرائحالمجتمعكافة"ونسبتها المئوية
(.)%13

-28أكثراالقتراحاتلتطويرالحمالتاإلعالميةالقادمة"التوسعلوصولهالشرائحالمجتمعكافة"
حصلتعلىأعلىتكراربنسبةمئوية(.)%26.0

 -22في ما يتعلق بمدى تأييد المبحوثيين لحمالت إعالمية أخرى تقوم بها و ازرة الداخلية فكانت
اإلجابة"نعم"حصلتعلىأعلىتكرار()010بنسبةمئوية(.)%82

 -13أكثر معيقات الحملة الوطنية للتخابر " ضعف وصولها لشرائح المجتمع كافة" ونسبتها
المئوية(.)%13
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نموذج اعداد وتنظيم حملة اعالمية ناجحة
تم اعداد هدا النمودج وفق قراءات الباحث حول الموضوع ومتابعته للحملة الوطمية لمكافحة
التخابروباالستعانة ببعض المراجع حول الموضوع وهي كالتالي:
 جلسبي،روبرت.)1911(.دليلتقييمبرامجاالتصالالسكاني.ترجمةالمشروعالمشتركبيناتحادإذاعاتالدولالعربيةواليونسكو.باريس.

 جودة ،محفوظ أحمد .) 1999 ( .العالقات العامة :مفاهيم وممارسات .ط  .٣دار وهرانللنشروالتوزيع.عمان.

 الدليمي،حميدجاعد.)1991(.التخطيط اإلعالمي :المفاھيم واإلطار العام.دارالشروق. .https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1112887أوالً :التخطيط للحمالت اإلعالمية.
مقدمة:
اإلعالم ليس كما يظن الكثير مجرد وسيلة للظهور بشكل جميل أمام اآلخرين ،واإلعالم ال
يهدففقطإلقناعالناسبوجهةنظركبلتخدمأهدافعامةكثيرة،نجملهاباآلتي:

-1إقناعالناسالمحايدينبوجهةنظركوعدالةقضيتك.

-2حشدوتعبئةاألنصارودفعهمللعملوالتحركوالرفعمنمعنوياتهم.

 -2تثبيط وكسر معنويات العدو أو شق صفوفه أو استمالة المؤيدين له ،وهو ما يعرف بالحرب
النفسية.

-4إعالمالناسبموقفكمنالقضاياالمستجدة.
 تعريف الحملة اإلعالمية:هي عبارة عن سلسلة من النشاطات والفعاليات التي تهدف إلى إيصال رسائل إلى المؤيدين أو
المخالفينأوالمحايدين،والتأثيرعلىمواقفهمتجاهقضيةمعينةومحددة.
 دور التخطيط الجيد إلنجاح الحملة االعالميةالتخطيط الجيد هو نصف الطريق نحو النجاح ،وعدم التخطيط هو التخطيط للفشل ،وهنا سنتناول
أهم الخطوات الذي يجب اتباعها من أجل التخطيط بشكل سليم يضمن النجاح ،وال بد من التأكيد
علىقواعدعامةفيالتخطيطألينشاطكان:
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-1األهدافيجبأنتكونواقعيةوقابلةللتنفيذ.
-2يجبأنتكوناألهدافوالوسائلوالمسؤولياتواضحةومحددةبشكلاللبسفيه.
-2يجبتوفرالميزانيةالكافيةللتنفيذ،ويجبتوفرالكادرالبشريالقادرعلىالتنفيذ.
 القواعد األساسية للتخطيط للحمالت اإلعالمية:أ -حدد الغاية من الحملة.
أهمشيءيجبأننفعلههوأننسألأنفسنا:ماالذينريدتحقيقهمنهذهالحملة؟
هلنريدالتواصلمعمؤيديناوتعزيزصلتهمبنا؟
أمنريدإقناعهمبسياسةجديدة؟
أمنريدحثهمعلىتشميرالسواعدلتنفيذخطةأودخولمواجهة؟
أمهلنريداقناعالناسالمحايدينبتأيدنا؟
أمنريداقناعهمبالوقوفعلىالحيادوعدمتأييدخصومنا؟
أمهلنريدإخافةخصومناودفعهمللهرب؟
أمنريداقناعخصومناباالستسالموعدممواجهتنا؟
أمنريداقناعهمأننانريدالتصالحمعهموفتحصفحةجديدة؟
ب -حدد أهداف الحملة ،التي تحقق الغاية التي رسمتها في الخطوة األولى.
مواصفات األهداف الجيدة:
-1أنتكونواضحةومحددة،وابتعدعناألهدافالفضفاضةوالعامة.
-2أنتكونقابلةللقياس.
-2أنتكونضمناألهدافاالستراتيجيةللمؤسسةأوالجماعةالتيتعملمعها.
-4أنتكونواقعيةوقابلةللتطبيق.
زمنيا للنشاطات التي ستنفذها ،وأحرص على توضيح اآلتي في الجدول الزمني:
ج -ضع جدوًال ً
-1اسمالنشاط،واألهدافالمطلوبةمنه.
-2األشخاصالمكلفينبالتنفيذ.
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-2األساليبوالوسائلالمستخدمة.
-4الميزانيةالمخصصة.
-5الوقتالمخصصلتنفيذهذاالنشاط.
-6الشخصالمسؤولعنإدارةهذاالنشاط.
 -1ذكر الهدف بوضوح أو ترك الهدف ضمني ،السؤال هنا :هل يشرح االتصالي الهدف من
الرسالةبوضوحأميتركللمتلقيعناءاستخالصالهدفمنالرسالة؟
-1حددمواعيدللمراجعةوالتقييم،للتأكدمنأنالحملةتحققأهدافها.
ثانيا :الرسالة
ً
الرسالة االتصالية الناجحة هي التي تعكس الواقع والشروط التالية تجعل الرسالة تحقق الغرض
منها:
.1جاذبيةالرسالة،أومضموناالتصالبالنسبةللمتلقيأوالجمهور.
 .2اللغة المشتركة ،إذ ينبغي أن تستخدم الرسالة ،أو مضمون اإلعالم لغة مشتركة بين المرسل
والمستقبل.
.2إثارةالحواجزالشخصية،وتوضيحالطرقالواجباتباعهاإلشباعهذهالحاجات.
.4يجبأنتكونالموادالمقترحةإلشباعهذهالحاجاتمناسبةلموقفالجماعةالتيينتميإليها
المتلقي،فيالوقتالذييتحركفيهنحواالستجابةوالمرونة(الدليمي1991،م).

ثالثًا :اختيار الجمهور الذي سنخاطبه.
هناك أهمية الختيار الجمهور الذي ستخاطبهالحملة ،وهذه خطوة غاية في األهمية ،ألنه يترتب
علىذلكاختيارالوسائلالتيسنختارهاوطريقةصياغةالرسائلاإلعالميةواللغةالمستخدمة.
 -1الجمهور الصديق:
الجمهور الصديق عادة توجه له رسائل إما أنها ترفع من معنوياته ،واما أنها تحثهم على اإلقدام
وتقديمالمساعدةفيمجالما.
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 -0الجمهور المحايد:
اتكلمأكثرلهذاالجمهورعنمبرراتكوتوسعبالشرحعناألسبابالتيتدعوهملكييدعموك.
 -3الخصم:

جدياأنتخاطبهباألسبابالتيتدعوهلكييؤيدكبطريقةمباشرة،فأنتحريص
أماالخصمفليسم ً
علىإخافةخصمك،وأنهإنلميستسلمأويخضعفستكونالعاقبةوخيمة،وأنكصلبولنتنهار،
ضرر.
وأنهلواستسلمفسيكونالعقابالنازلبهأقل ًا

تحديد الشكل الذي ستتخذه الحملة

اإلعالمية:

وتتخذ الحملة اإلعالمية أحد األشكال التالية:
أ .البداية القوية والتناقص التدريجي :وتمتاز هذه الحملة بأنها تبدأ بصورة مكثفة من حيث التركيز
واالنتشار حتى تحقق أكبر قدرممكن من التأثير ،ثم تتناقص تدريجياً بعد ذلك حتى تصل إلى

حد معين تستقر عليه من حيثالتكرار

واالنتشار.

ب .البداية المحدودة والتزايد التدريجي :تبدأ هذه الحملة بعدد محدود من المواد اإلعالمية ثم تزداد
تدريجياً من حيث الحجم والتكراروعدد وسائل اإلعالم حتى تصل إلى درجة معينة تستقر
عندها.

ج .التوازن :وتتساوى فيه كمية المادة اإلعالمية المطبوعة أو المعروضة أو المذاعة على امتداد
الفترة الزمنية.
د .التبادل في خلق األثر االتصالي :وفي هذا الشكل تبدأ الحملة االتصالية بداية قوية ثم تتناقض
ثم تقوى مرة أخرى ،وتتناقص وهكذا.
وبغض النظر عن شكل الحملة االتصالية ،يجب تحديد حجم المادة اإلعالمية أو مساحتها
تكرارها (جود.)٩١١١ ،
وأوقاتها ،وعدد مرات 

ابعا :الوسائل المستخدمة في الحمالت اإلعالمية.
ر ً
عند تنظيم حملة إعالمية يجب اختيار الوسائل اإلعالمية القادرة على الوصول إلى الجمهور ،

ونستعرضفيمايليأبرزهذهالوسائلواألدواتاإلعالمية:
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 -1البيانات الصحفية:
وتخاطب هذه البيانات وسائل اإلعالم المختلفة والتي تقوم بنقل وجهة نظرك أو نواياك المستقبلية

إلى متابعي هذه الوسائل ،وميزات هذه الوسيلة :أنها تقدم لك فرصة للوصول إلى جمهور واسع
ومتنوع،وتكلفتهاالماديةمنخفضةللغاية.
 -0البيانات المطبوعة:
وتستخدمللتوجهإلىجمهورمحددحيثالتخضعلقيوداإلعالمالموجهوتصلإلىالجميع،لكنها

وخصوصاعندماتريدونالتوجهلجمهورعريض.
مكلفة
ً
 -3المقاالت:

يمكن استخدام مقاالت الرأي في الصحف والمجالت والمواقع اإللكترونية من أجل إيصال أفكار

محددةأوالتنظيرلفكرةمعينةأوتقديمهامعالتأطيرالفكري.
 -4اإلعالنات في الصحف:

أيضا تستخدم
وتستخدم عادة من أجل إعالم المناصرين بمواعيد وأماكن النشاطات المختلفة ،لكن  ً

منأجلإيصالرسائلسياسيةواعالميةمتنوعة،وتستخدمللدعايةاالنتخابيةوماشابه.
 -5اإلعالنات التلفزيونية:

يعتبر التلفزيون وسيلة اإلعالم األولى من حيث عدد المتابعين وتنوع الجمهور ،ومثل الصحافة
المكتوبة يمكن التوجه بإعالنات مباشرة أو إعالنات على شكل أخبار أو أخبار موجهة ،إال أن
وتلخيصا
عادةً مما يتطلب تكثيفًا 
اإلعالنات التلفزيونية أكثر تكلفة والوقت المتاح لإلعالن محدود  
ً

للفكرة.

 -6الفيديوهات منخفضة التكاليف:
منبررخيص التكلفة لمن ال يملك تكلفة البث على الفضائيات ،ويمكن
ي وفر اليوتيوب والفيسبوك  ًا

اليوم باالستعانة ببرامج المونتاج وبكاميرات منخفضة التكلفة (بل حتى كاميرات الجواالت) إنتاج
مقاطعدعائيةوتمثيليةقصيرةونشرهاعلىاليوتيوبأوالفيسبوك.
غنائيا مع رسائل بصرية أو أفالم
يمكن أن تكون الرسائل بشكل مباشر أو ممكن أن تكون  ً
فاصال  ً

روائيةقصيرةأومحاضراتوغيرهامناألشكالالمختلفة.
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 -7مواقع التواصل االجتماعي:
هنالكعدةأجيالمنهذهالمواقعبدأتمعالمدونات(وهيعبارةعنمواقعشخصيةبسيطة)،ثم

أيضا
انتقلت إلى المنتديات الحوارية حيث لم يعد يكتفي الجمهور بالقراءة والمتابعة بل أصبحوا  ً
تفاعليا.
طابعا ً
يناقشونويتساءلونويستفسرونمماأعطاها ً

وانتقلنا بعدها إلى الفيسبوك والتويتر بوصفها وسائل تواصل سريعة اإليقاع ،وتركز على الصورة

جدا (في حالة التويتر) ،كما تتميز بانتشارها وسهولة
(في حالة الفيس بوك) والجمل المختصرة  ً
االستخدام،باإلضافةلذلكتستخدمهذهالمواقعكوسائلتواصل(وليسفقطكوسائلإعالم)ويمكن

استخدامهاكوسيلةتنسيقوترتيبللحمالتاإلعالمية.
 -8المحاضرات والمواعظ:

سواء كانت مواعظ أو محاضرات في المساجد أو في القاعات الدراسية أو غير ذلك ،ومن ميزات
هذا األسلوب هو التفاعل المباشر بين من يوصل الرسالة والمتلقين ،والقدرة على إدارة نقاش
تفاعلي.

- 9المؤتمرات الصحفية:
تشبه البيانات الصحفية إال أنها تتميز بتفاعل الصحافيين مع الناطقين اإلعالميين مما يعطيهم

مساحة تغطية أوسع ،وفرصة لتوضيح الجوانب غير الواضحة من الحملة والرد على الشبهات
واإلشكالياتالمتعلقةبالحملة.
 -11التواصل الشخصي:
يعتبرالتواصلالشخصيمنأنجعأساليبالدعايةواإلعالموبدونتواصلشخصيبالحداألدنى،

فاليمكنللحملةاإلعالميةأنتنجح.

خامسا  :دراسة تأثير االتصال.
وبعد االنتهاء من الخطوات السابقة الذكر ،السؤال الطبيعي هنا:هل تركت المضامين آثارها على
الجمهور(هلحققتالحملةاالتصاليةاألهدافالمرجوةمنها)؟يمكنقياسبعضالنتائجبسهولة؛

أما البعض اآلخر فيقاس بصعوبة.مثالً ،قياس نتائج حمالت إقناع الناس بتطعيمأطفالهم يكون

سهال بسبب حضور أو عدم حضور أعداد كبيرة من الناس إلى مراكز التطعيم .أما الصعبة،

فتتمثل في قياس الحمالت التي تحاول تغيير مواقف الناس من ظاهرة معينة.مثل هذهالحمالت
تحتاج لقياس مواقف الناسقبل الحملة اإلعالمية ،ثم إجراء الحملة ،وبعد ذلك قياسمواقف الناس
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مرة أخرى ،ومقارنة النتائج بين االستبانة األولى والثانية للتعرف على مدى تأثير الحملة على
مواقفالناسواتجاهاتهم.

يجب التأكيد هنا على ضرورة كتابة تقارير دورية حول البرنامج.كذلك يتوجب على مقيم برنامج

االتصال التعرف على العاملين الذين ينجزون عملهم  بمهارة ومكافأتهم لتحفيزهم واآلخرين على

مزيدمناالنتماءوالعطاء.

الً بأول وتحليلها
كذلك على العاملين في ميدان االتصال تجميع مالحظاتهم حول البرنامج أو
ودراسةكيفيةاالستفادةمنهذهالمالحظاتفيالبرامجالمستقبلية،وخاصةمنخاللمقياسالكلفة
–الجدوى.باإلضافة إلى ذلك ،عند اختيارعاملي االتصال ،فيفضل أن يكونوا من المناطق التي

يعملون فيها ،وأن يكونوا مماثلين (من حيث العمر والحالة االجتماعية) مع األشخاص الذين
يقدمونلهمالمعلومات(جلسبي1911،م).

ويمكن زيادة التأثير على الرأي العام وتعديله من خالل اتباع عدة أساليب منها:
.1أسلوبتبنيالحقائق،ويعتمدعلىمخاطبتهالجماهيربالمعلوماتالصادقة.فهذااألسلوبهو

األفضلللتعاملمعالقضايا.

 .2أسلوب التضخيم :وهو األسلوب الذي يعتمد على تضخيم األحداث وتهويلها بهدف إقناع

الجماهيرلتغييرآراءهم.

 .2أسلوب التغيير المستمر في البرامج :ويستخدم هذا األسلوب التغيير المستمر في البرامج
وتنويعها.
.4األسلوب العاطفي:وهو األسلوب الذي يعتمد على العاطفة عند مخاطبة الجمهور.وينجحهذا
األسلوببشكلخاصفيالمجتمعاتالعاطفية.
.5أسلوبالتكرار:أياالهتمامبموضوعاتقليلةوتناولهابشكلمتكرر(جود1999 ،م).

سادسا  :المتابعة اإلعالمية وتقييم األداء.
منأهمأركانالحملةاإلعالميةااللتزامبالخطةالموضوعة.
التقييم:
من أجل تقييم الحملة اإلعالمية بشكل صحيح يجب عقد جلسات دورية:مرة كل أسبوع ،أو كل
شهر ،أو كل عام ،من أجل تقييم الفترة السابقة ،فيجب وضع مؤش ارت لقياس نجاح الحملة
اإلعالمية ونقوم بشكل دوري بفحصها ،مثل:عدد الذين شاهدوا الرسالة اإلعالمية ،واستفتاء آراء
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الناسبالحملةاإلعالمية،وعددالمحالتالتيأعلنتالتزامهابحملةالمقاطعة،وازديادعددالبرامج
اإلخبارية التي تناقش موضوع الحملة اإلعالمية من وجهة نظرنا ،وازدياد عدد األصوات التي

نحصلعليهافياالنتخابات،وغيرذلك.
الخطط البديلة:
خاللالحملةاإلعالميةقدتط أرظروفغيرمتوقعةوالتيإماتكون:ظروفموضوعيةأوذاتية.
 -1ظروف موضوعية تتعلق بالظروف العامة ،مثال:خالل الحملة اإلعالمية لمقاطعة البضائع
الصهي ونية تندلع حرب صهيونية ضد غزة ،عندها يجب تغيير الجدول الزمني وخطط العمل بما
يتالءم مع الوضع الجديد ،وادخال الحرب في الرسائل اإلعالمية ،وربما تكثيف الرسائل لالستفادة

منالظرفالجديد.
 -2ظروف ذاتية تتعلق بالحملة والقائمين عليها ،مثال:قد يعتقل الشخص المسؤول عن مونتاج
الفيديو ،فيجب البحث وقتها عن شخص بديل عنه ،والى ذلك الحين قد نضطر لتغيير الجدول

الزمنيونقدمبعضالرسائلونؤخرالبعضاآلخر،إلىأننجدالبديلعنرجلالمونتاج.
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ثالثاً :التوصيات:
بناء على نتائج الدراسة خرجنا بعدد من التوصيات المهمة ،والتي يأمل الباحث من
ً

الجهاتالمعنيةبأخذهافيعيناالعتبار،وهيكاآلتي:

  -2يجب االخذ في عين االعتبار أهمية وفاعلية وسائل االتصال بحياتنا اليومية ،فوجب على
الجهات المعنية العمل على تعزيز قيم المجتمع من خالل تلك الوسائل ومحاربة الثقافات الوافدة

التيالتعبرعنهويتنا.

  -1زيادةفاعليةالقنواتالفضائيةالمحليةوالسيمابأنهاتلقىقبولجيدبينفئاتالمجتمعبما
يضمنتحقيقأهدافالمجتمع،والحفاظعلىأمنه.

 -0ضرورة العمل على تعزيز صفات الجرأة والواقعية لدى الفضائيات مما سيكشف وبقوة عن
السلبيات التي يمر بها المجتمع ،وال سيما في القضايا الحساسة حتى يمكن مواجهتها والتغلب

عليها.

 -6ضرروةتفعيلحمالتإعالميةمكملةللحملةالحالية،لتعزيزالوعيبخطورةظاهرةالتخابر،
تشاركفيهاجميعشرائحالمجتمع،وتتالفىعيوبهذهالحملة.

 -2العملالجادعلىتدشينحمالتجديدةفيمختلفالقطاعات،وتعالجكلالقضاياالسلبية
التييعانيمنهاالمجتمع.
 -2اعتمادالتربيةاألمنيةكأحدالمتطلباتالدراسية،وتضمينالمنهاجالفلسطينيبمفردات تساعد
فيالوقايةمناالختراق،وفقاًمنظومةدراسيةمتكاملة.
-0عدمالتهاونأوالتقاعسأماممخططاتالعدوفياختراقالمجتمع.
-8اعتمادقيماإلسالمالسمحة،وترسيخهافيمناحيالحياةجميعها،وعبرالوسائلالمتاحةكافة،
والسيماوسائلاإلعالمالمقروءةوالمسموعةوالمرئية،كذلكمواقعالتواصلاالجتماعي.
 -2تفعيل دور الو ازرات المعنية ،ومؤسسات المجتمع المدني باتخاذ دورها في مواجهة الهجمة
اإلسرائيلية.
  -23ترشيد أداء وسائل اإلعالم بما يخدم القضية الفلسطينية ،والبعد عما يساعد االحتالل في
إنجاحمخططاته.
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 -22إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني بناءاً على سقف المشتركات العليا ،لمواجهة خطر ظاهرة
التخابر لكي تتضافر الجهود ،ويتعاطى الكل الفلسطيني مع الحمالت الوطنية االعالمية

القادمة،والتيتعالجقضاياحساسةتمساألمنالقوميللمجتمع.
-21وضعخطةوطنيةشاملة،بإطارمنهجيوزمنيلمكافحةظاهرةاإلسقاطوالوقايةمنها.
موضوعة ومنظمة ضمن

 -20الوصول للمناطق المهمشة ،كالمناطق الحدودية وفق خطة
وعياً ،وال سيما في التربية
الحمالت القادمة؛ ألن تلك المناطق هي األكثر استهدافاً وأقل 

األمنية.

-26االستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي،وخبراءفياإلعالموالحمالتاإلعالمية،وخبراء
فياألمنعندالقيامبحمالتإعالميةعلىغرارالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابر.

-22إنشاءمراكزأبحاثخاصةتعنىباالعالماألمني،وترفعنتائجأبحاثهابشكلدوريلصانعي
القرار،وتكونهذهالمراكزمكونةمنمختصينوأكاديميين.
-22العملعلىاجراءدراساتمستفيضةومعمقةتنطلقمنحيثانتهىإليهالباحث،وتفتحآفاق
جديدةحولموضوعالدراسة،وتبنىعلىماقدتمالتوصلإليه.
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مصفوفة الربط بين أهم النتائج والتوصيات وجهات االختصاص

التوصيات

م

جهة االختصاص

النتيجة األولى :يوجد تفاعل للرأي العام الفلسطيني مع وسائل االتصال المتنوعة بوزن نسبي ()%7332
2
1
0

6

ضرورةنشرالوعيعبروسائلاالتصالالمختلفةبخطورةظاهرةالتخابرمع
العدو.

و ازرةالداخلية
اإلعالمالحكومي

توحيدالخطاباإلعالميعبروسائلاالتصالوالتعريفبماهية،وسلبياتظاهرة

و ازرةالداخلية

التخابر.

العالمالحكومي

االستفادةمنتفاعلالرأيالعامالفلسطينيمعوسائلاالتصالللوصوللنتائج

اإلعالمالحكومي

إيجابيةفيالقضاءعلىهذهالظاهرة،وكذلكالظواهرالسلبيةاألخرى.

وضعخطةوطنيةإعالميةمنهجيةشاملةتعملتحتمظلتهااألطراإلعالمية
لتوصيلالرسالةكاملةحولخطورةهذهالظاهرة،وسبلمكافحتها.

مؤسساتالمجتمعالمدني
الجهاتالرسمية

األحزاب
مؤسساتالمجتمعالمدني

النتيجة الثانية :حققت الحملة الوطنية لمكافحة التخابر أهدافها من وجهة نظر المبحوثين بوزن نسبي ()%7539
اعتماد التربية األمنية كأحد المتطلبات الدراسية ،وتضمين المنهاج الفلسطيني
1

بمفردات تساعد في الوقاية من االختراق ،وفقاً لمنظومة دراسية متكاملة لتحقيق
أهدافالحمالتاإلعالميةلمكافحةالظواهرالسلبية.

2

العملعلىإعدادحمالتأخرىمشابهةوتطويراألساليبالمستخدمةلتحقيقأعلى

درجةمناألهدافالمنشودة.

و ازرةالتربيةوالتعليم
و ازرةالداخلية
و ازرةالداخلية
مؤسساتالمجتمعالمدني
اإلعالمالحكومي

النتيجة الثالثة :هناك تأثير الجوانب المستخدمة في الحملة الوطنية لمكافحة التخابر (وجدانية – سلوكية – معرفية)

من وجهة نظر المبحوثين.
1

العملعلىاستغاللالتعاطفالجماهيريوروحاالنتماءلترسيخمفاهيمأمنيةجديدة

لمحاربةآفةالتخابر.

و ازرةاألوقاف
و ازرةالتعليم

العملعلىتفعيلدورالشبابفيالحمالتاإلعالميةعبرمنظومةالعملالتوعوي
2

و ازرةالداخلية

لقدرةالشبابعلىالوصوللمختلفشرائحالمجتمع،والسيماوهماألكثراستهدافاً

منقبلالعدو.

و ازرةالتربيةوالتعليم
و ازرةالشبابوالرياضة
و ازرةالداخلية
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التوصيات

م

جهة االختصاص

النتيجة الرابعة :هناك معيقات أمام الحملة الوطنية لمكافحة التخابر من وجهة نظر المبحوثين من أهمها ضعف

الوصول لشرائح المجتمع كافة بوزن نسبي ()%21
1

2

العملعلىوصولالحمالتالقادمةلشرائحالمجتمعكافة،فيمختلفمناطق

تواجده

و ازرةالداخلية

التركيزعلىالتجمعاتالرئيسةكالمدارسوالجامعاتوالشركاتوالمستشفيات

وغيرهالنشرالوعيبخطورةهذهالظاهرة.

الحمالتالقادمة؛ألنتلكالمناطقهياألكثراستهدافاًوأقلواعياً،والسيمافي

التربيةاألمنية.

اإلعالميةوخبراءفياألمنعندالقيامبحمالتإعالميةعلىغرارالحملةالوطنية

لمكافحةالتخابر.
5

و ازرةالصحة
و ازرةالداخلية
و ازرةالتربيةوالتعليم
اإلعالمالحكومي

االستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي،وخبراءفياإلعالم،والحمالت
4

و ازرةالتربيةوالتعليم
و ازرةاالقتصاد

الحدوديةوفقخطةموضوعةومنظمةضمن

الوصولللمناطقالمهمشةكالمناطق
3

االعالمالحكومي

التركيزعلىإنشاءمراكزأبحاثخاصةتعنىباالعالماألمني،وترفعنتائجأبحاثها
بشكلدوريلصانعيالقرار،وتكونهذهالمراكزمكونةمنمختصينوأكاديميين.

و ازرةالداخلية
اإلعالمالحكومي
و ازرةالداخلية

النتيجة الخامسة :هناك تأييد من قبل المبحوثين للقيام بحمالت أخرى مشابهة بوزن نسبي ()%85
القيامبحمالتأخرىمشابهةلنفسالموضوعتتالفىعيوبهذهالحملة.
1

بعداالطالععلىهذهالدراسةمنالمختصين،حيثإنهاناقشتموضوعالحملة
منجميعالجوانب.

2
3

4

و ازرةالداخلية
مؤسساتالمجتمعالمدني

القيامبحمالتتعالجظواهرسلبيةأخرىيتعرضلهاالمجتمعالفلسطيني.

و ازرةالداخلية

طرالرسميةومؤسساتالمجتمعالمدنيواألحزابعلى

التكاتفوالتوحدعبراأل

و ازرةالداخلية

رؤيةموحدةلمواجهةهذهالظاهرةوالظواهرالسلبيةاألخرى.

العملعلىاجراءدراساتمستفيضةومعمقةتنطلقمنحيثانتهىإليهالباحث،

وتفتحآفاقجديدةحولموضوعالدراسة،وتبنىعلىماقدتمالتوصلإليه

116

الو ازراتجميعها
و ازرةالتربيةوالتعليمالعالي
الجامعاتالفلسطينية

عرض النتائج ومناقشتها

الفصل الخامس

رابعاً :دراسات وبحوث مستقبلية:
 .2الرأيالعامالفلسطينيودورهفيصناعةالقرار.

 .1دورالحملةالوطنيةلمكافحةالترامالفيالحدمناالننشارفيمحافظاتغزة.
 .0دوراالعالمالفلسطينيةفيالحدمنمشكلةالعمالءفيمحافظاتغزة.

 .6دور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب صناعة الرأي العام والقضايا
المجتمعية.

 .2التسويقاالجتماعيودورهفيالحدمنالظواهرالسلبيةفيالمجتمع.


111
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اإلطار العام للدراسة

الـمـصــادر والـمـراجـع

مالحق
الدراسة

المصادر والمراجع
أوالً :القرآن الكريم
ثانياً :الكتب
 -ابنكثير(الدمشقي)،الحافظ(“)114تفسيرالقرآنالكريم”.ج،1مكتبةدارالتراث–القاهرة.

الدغمي،محمد(“)1915التجسس وأحكامه في الشريعة اإلسالمية”،القاهرة:دارالسالم
للطباعةوالنشر.

 أبواصبع،صالح ")2115(.االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة"،ط،2عمان:دارمجدالويللنشر،
 أبوأصبع،صالح".)2114(.االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة"،ط،1عمان:دارمجدالويللنشر.
 ابو عامود ،محمد سعد " :)2111( .الرأي العام والتحول الديمقراطي "،ط ،1االسكندرية:دارالفكرالجامعي.
 أسعدسالم.)2112(،االعالم وصناعة الرأي العام،مجلةآدابالفراهيديالعدد(.)11 اسماعيل،أحمدوآخرون(")2111قضايا إدارية معاصرة "،ط،1عمان:داروائل. اسماعيل ،ذكي مكي " :)2119(.اصول اإلدارة والتنظيم " ،ط ،2السودان :شركة مطابعالسودانللعملةالمحدودة.
 البكري،فؤادعبدالمنعم ")2111(.التسويق االجتماعي وتخطيط الحمالت االعالمية"،ط،1القاهرة:عالمالكتب.
 بلقزيز ،عبد اإلله " ،)2116( .العولمة والممانعة " ،دراسات في المسألة الثقافية ،الرباط،.2116
 بنسعيد،احمد( .)2112قوة الوصف ،دراسة في لغة االتصال السياسي ورموزه،مجلةعالمالفكر،العدد.1
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 توفلر ،الفن" .)2112(.تحول السلطة " ،ترجمة فتحي بن شتوان ،ونبيل عثمان ،طرابلس:الدارالجماهيرية.
 توفيق،جميلاحمد ")2116(.إدارة األعمال "(،مدخلوظيفي)،ط،1بيروت:دارالنهضةالعربية.
 جودة،محفوظأحمد")1996(.العالقات العامة :مفاهيم وممارسات"،القاهرة:دارالهالل. حالق،بطرس ")2119(.إدارة المؤسسات االعالمية"،ط،1سوريا:مطبعةالروضة. حمادة ،بسيوني " )2111(.دراسات في االعالم وتكنولوجيا االتصال والرأي العام" ،ط،2القاهر:عالمالكتب.

 الدبيسي ،عبد الكريم علي" :)2111( .الرأي العام :عوامل تكوينه وطرق قياسه" ،ط،1عمان:دارالمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة.
 دجاني،نبيل.)2111(.البعد الثقافي واالتصالي في ضوء النظام العالمي الجديد،المستقبلالعربي،عدد،161بيروت.
 الدليمي ،حميد" )2119(.التخطيط االعالمي والسياسية االعالمية  ،:ط، 1بغداد :دارالنهرينللتوزيعوالنشرواالعالن.
 -الدليمي،حميدجاعد.)1991(.التخطيط اإلعالمي :المفاھيم واإلطار العام.دارالشروق.

 دليو ،فضيل " )2112(.اال تصال مفاهيمه -نظرياته ،وسائله " ،ط ،1عمان :دار الفجرللنشروالتوزيع.
 دياب،إسماعيلمحمد،)2111(،اإلدارة العامة،دارالجامعةالجديدةللنشر،اإلسكندرية. رابي،عدنان".)2115(.السقوط األمني دوافعُ وآثار "،فلسطين:2115،بدوندارنشروالطبعة.
 رسول،خليل ")2111(.سيكولوجية الرأي العام وطرق قياسه "،بغداد،2111:دوندارنشر.
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 رشوان ،حسين " )1991( .صناعة الرأي العام اإلجتماعي" ،ط ،2االسكندرية  :المكتبالجامعي.
 زايد أحمد ،اعتماد عالمة " )2111( .التغيير االجتماعي " ،ط ،1القاهرة :مكتبة اإلنجلوالمصرية.
 حسين،سمير،)1916(،بحوث اإلعالم :األسس والمبادئ،ط،1القاهرة:عالمالكتب. السلمي ،على " )2115( .السياسات اإلدارية في عصر المعلومات " ،ط ،1القاهرة :دارغريبللطباعةوالنشروالتوزيع.
 سميسم،حميدة ":)2111(.نظرية الرأي العام "،ط،1بغداد:دارالشؤونالثقافية. شريف،علي( ")1911إدارة المنظمات العامة "،القاهرة:الدارالجامعية. الصباب،أحمدعبداهلل،وآخرون ")2112(.أساسيات اإلدارة الحديثة "،ط:1جدة:بدوندارنشر.
 الصباح ،عبد الرحمن " )1991( .مبادئ الرقابة اإلدارية " ،عمان :دار الزهران للنشروالتوزيع.
 الصفار،فاضل" .)2114(.إدارة المؤسسات منهجيتان في النجاح والفشل "،ط،1عمان:داراليازوريللطباعةوالنشر.
 عبد الحميد ،محمد" .)2114( .نظريات االعالم واتجاهات التأثير" ،ط ،2القاهرة :عالمالكتب.
 عبدالرازق،انتصار،والساموك،صفد ".)2111(.اإلعالم الجديد ،تطور في األداء والوسيلةوالوظيفة "،ط،1بغداد:الدارالجامعيةللطباعةوالنشروالترجمة.

 عبد الرحمن ،عواطف " .)2111(.قضايا إعالمية معاصرة " ،ط ،1القاهرة :دار الفكرالعربي.
 عبدالقادر،حسنين":)2116(.الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة "ط،2االردن:داراليازوريللطباعةوالنشر.
121
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 العبد ،عاطف" )2111( .التخطيط اإلعالمي :األسس النظرية والنماذج التطبيقية"،ط،1القاهرة:دارالهاني.
 العبد ،عاطف،وعدلي ،رضا " )2111(.إدارة المؤسسات اإلعالمية " ،ط،1القاهرة :دارالفكرالعربي.
 عبيد،علي.)2111(.العولمة والعرب،المستقبلالعربي،عدد،161بيروت. العجمي،محمدحسنين")2112(،اإلدارة المدرسية "،ط،1القاهرة:دارالفكرالعربي. العرفي ،عبد اهلل بالقاسم ومهدي ،عباس عبد" ) 2116 ( ،مدخل إلى اإلدارة التربوية "،جامعةقانيونس،بنغازي.

 العزاوي،مهند ")2112(.الحمالت االعالمية فن مخاطبة الجمهور " ،مركزالشرقالعربيللدراساتالحضاريةواالستراتيجية،لندن:العدد:42ص24
 عساف،محمود( ")2112أصول اإلدارة "،ط،1القاهرة:مطبعةلطفى. عطيوي،جودت ")2111(،اإلدارة المدرسية الحديثة(مفاهيمها وتطبيقاتها العملية)"،ط،1عمان:الدارالعلمية.
 -علم الدين ،محمود ،تعقيب ورقة حسن حامد .)1999 ( .االختراق في مجال األخبار

والمعلومات،ندوةاالختراقاإلعالميللوطنالعربي،المنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلوم،

ط2
 غنيم،أحمد ".)2112(.مبادئ اإلدارة " ،ط،2القاهرة:المكتبةالعصرية. فرج،الكامل.)2116(.تخطيط استراتيجيات وبرامج االتصال،منظمةاألممالمتحدة،المكتباالقليميللشرق،األوسطوافريقيا.
 لبيب ،سعد ".)1914(.دراسات في العمل التلفزيوني العربي " ،بغداد :مركز التوثيقاإلعالمي.
 محجوب ،محمد " .)2111( .االتصال الفعال للعالقات العامة" ،ط ،1القاهرة :دار الفجرللنشروالتوزيع.
122
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 محجوب ،محمد" .)2111( .االتصال الفعال للعالقات العامة" ،ط ،1القاهرة :دار الفجرللنشروالتوزيع.
 المخالفي،فيصلعلي".) 2115( .المؤسسات اإلعالمية في عصر تكنولوجيا المعلوماتمع دراسة لواقع المؤسسات الصحفية اليمنية" ،ط،1القاهرة:المكتبالجامعيالحديث.

 مصطفى،صالحعبدالحميد،) 2119( .مبادئ االدارة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر،ط،1الرياض:دارالمريخ.
 المعاني،أيمن)2111(.اإلدارة العامة الحديثة،عمان:داروائل مفرج،أسعد")2115(.موسوعة عالم المخابرات"،نوبيليس"،ط،1بيروت. نشوان،يعقوبحسين ")2119(.اإلدارة واإلشراف المهني "،ط،2عمان:دارالفرقان. النمر ،سعود بن محمد وآخرون " ) 2116( .اإلدارة العامة :األسس والوظائف " ،ط،6الرياض:مطابعالفرزدقالتجارية.
 الهاللي،عماد ")2111(.التخطيط والتخطيط االعالمي"،ط،1بغداد:دارالشؤونالثقافية. الهاللي،عماد ")2112( .التخطيط اإلعالمي للسياسة الخارجية في العراق"،ط، 1بغداد:دارالشؤونالعامة.
 الهيتي ،هادي " )2119( .الرأي العام بين التحاليل والتنظير" ،ط ،1عمان  :دار اسامةللنشر.
 ياغي،محمد(")2111مبادئ اإلدارة العامة "،ط،1عمان:داروائل. جلسبي،روبرت.) 1911(.دليل تقييم برامج االتصال السكاني.ترجمة المشروع المشتركبيناتحادإذاعاتالدولالعربيةواليونسكو.باريس.

 جودة ،محفوظ أحمد.) 1999(.العالقات العامة :مفاھيم وممارسات.ط  ،2دار زهرانللنشروالتوزيع.عمان.
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ثالثاً :الدراسات والدوريات
 أبو زيد ،حسن .) 2111(.دور المواقع االجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العامالفلسطيني واثر على المشاركة السياسية،رسالةماجستيرغيرمنشورة.جامعةاالزهر.غزة

 -أبوشنب،حسين .) 2111(،دور القائم باالتصال في مؤسسات اإلعالم الفلسطيني في

مواجهة متغيرات األلفية الثالثة،بحثمقدمللمؤتمرالعلميالثانيلقسمالدراساتاإلعالمية،

معهدالبحوثوالدراساتاإلعالميةبالقاهرة،جامعةالدولالعربية.
 -أبو عيشة ،غيدا عبداهلل صالح ( ) 2111مشكالت التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات

المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين،رسالةماجستيرغيرمنشورةجامعةالنجاح:نابلس.

 بسيسو،نادرةغازي.)2112(،تصور مقترح لمعالجة مشكالت اإلدارة العامة في محافظةغزة،رسالةدكتوراةغيرمنشورة،كليةالبنات،جامعةعينشمس،القاهرة.

 جريدةالرسالة2115/2/12 -حلس،موسى،ومهدي،ناصر.)2111(.دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي

لدى الشباب الفلسطيني(دراسة ميدانية على عينه من طالب كلية اآلداب جامعة األزهر)،

سلسلةالعلوماإلنسانية،2111المجلد،12العدد.2
 -ضيف ،علي .)2114( .الخضوع والتوحد مع المعتدي لدى عمالء االحتالل اإلسرائيلي

بمحافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات،رسالةماجستيرغيرمنشورةالماجستيرفيقسم

اإلرشادالنفسيوالتوجيهالتربويبكليةالتربيةفيالجامعةاالسالمية،غزة.
 -عابد ،زهير ،وأبو السعيد ،احمد .)2111( .وظيفة وسائل اإلعالم في نشر ثقافة الحب

والكراهية في المجتمع الفلسطيني (دراسة وصفية تحليلية )  ،بحث  مقدم  إلى الم ؤتمر

الدولي– جامعةفالدليفيابعنوان:ثقافةالحبوالكراهيةفيالفترة 21 – 26أكتوبر

2111

 -عساف،محمود)2115(.واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير اإلدارة

االستراتيجية ،رسالة ماجستير غير منشورة في أصول التربية بكلية التربية بالجامعة

اإلسالمية،غزة
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 عواد،منير ")2119(.تأثير االعالم البديل على الرأي العام"،تونس. قزادري ،حياة " )2115( .المراحل العلمية إلعداد حملة إعالمية ،الوسيط في الدراساتالجامعية"،الجزءالعاشر،الجزائر:دارهومة.
 المخائيل،جورج.)2114(.الموساد اإلسرائيلي وتجنيد العمالء والجواسيس،مجلةالجيشاللبناني،العدد.11
 مرتضى،إحسان".)2119(.الجاسوسيَّة الصهيونية في حيثياتها ومخاطرها،مجلةالجيش،العدد،292تشريناألول.
 مريدن،بوروان.)2111(.تخطيط حمالت التسويق االجتماعي،رسالةدكتوراهغيرمنشورة،كليةاإلعالم،جامعةالقاهرة.
 -معمر ،حمدي ،)2112( ،التربية األمنية اإلسالمية وحاجة المجتمع الفلسطيني إليها في

مواجهة االختراق األمني (اإلسرائيلي)،مجلةجامعةاألقصى(سلسلةالعلوماإلنسانية)المجلد

السابععشر،العدداألول.
 -مكرم ،رانيا مكرم ،التيار الرئيسي :الرأي العام في مراحل ما بعد الثورات بين النظرية

والتطبيق ،ملحق مجلة السياسة الدولية ،مركز األهرام :القاهرة  ،العدد (  ،) 111يناير
2112م

 -نعيرات ،رائد - .)2119( .الرأي العام الفلسطيني وأثره على تحديد التوجهات السياسية

لصناع القرار وعملية صنع القرار السياسي الفلسطيني (  ،) 1993-0226دراسة

ماجستيرغيرمنشورةبجامعةالنجاحبنابلس.
 و ازرة الداخلية واالمن الوطني بغزة ،عدد خاص ،الحملة الوطنية لمكافحة التخابر،2115/2/15
رابعاً :المقابالت
مقابلةمعاسالمشهوانالناطقالسابقباسمو ازرةالداخلية.2116/1/26.-مقابلةمعإيادالبزممسئولاداريباتلحملةوالناطقباسمو ازرةالداخلية.2116/1/11
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والمدير السابق لجهاز االمن الداخلي، محمدالفيمراقب عام و ازرة الداخلية/مقابلةمعالعميد-

.2116/1/26.ومسئولالحملة
 المراجع األجنبية:ًخامسا

- Anthony Ralston and Other, Encyclopedia of Computer Science,
Nature of workplace studies, British Journal of Sociology, Vol. No. 51,
Issue No.1, June ،1333pp. 299-320.
- Publishing, Group, U.S.A, 2000 -26.David K. Berlo, The Process of
ommunication, New York, Hott, 1966.
- Cheng Hong: Toward An Understanding of Cultural Values Manifes in
Advertising , content , Analysis of Chine Television Commercials in
1990 – 1995. 14. Journalism An mass Communication Quarterly 1997 ,
Vo.74 , No.4 , pp. 773 – 796
- Memory Capsules: Discursive interpretation of cultural heritage
through digital media" (Affleck,2007)
- Jeffrey. B. Abrsamson , Christopher Arterton , Garyr Orren , The
Electronic commonwealth, The impact of new Media Technologies on
Democratic politics , Journal of communication , Vol. 40 , No. 1 winter
- Champy (2010) "James" X-engineering the Corporation-reinvent your
business in the Digital Age-hodder& Stoughton
- Strebel (2006) Paul "Why do people resist change". Harvard business
review on leading through change, Harvard business school press
Boston- Massachusetts
- Julia(2004) Coffman: Strategic Communications Audits; Prepared for
the Communications Consortium Media Center.washington Dc.
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ملحق (:)1

خطابالتحكيم
أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا  -غزة
البرنامج المشترك مع جامعة األقصى غزة
تخصص إدارة الدولة والحكم الرشيد

تحكيم استبانة
حضرةالسيد/ة...................................................:المحترم/المحترمة،،،
الدرجةالعلمية.........................................................................:
التخصص.............................................................................:
مكانالعمل...........................................................................:
تحيةطيبةوبعد:
يقومالباحثبإجراءدراسةبعنوان:
إدارة احلمالت اإلعالمية ودورها يف توجيه الرأي العام
( احلملة الوطنية ملكافحة التخابر " منوذجا" )

وذلك للحصول على درجة الماجستير في القيادة واإلدارة ،من أكاديمية اإلدارة والسياسة
للدراساتالعليابغزة.
ونظ اًر لما تتمتعون به من خبرة ودراية واسعة في موضوع البحث العلمي ،ومنفعة العلم

والمتعلمين،فإننيأستميحكمعذ اًربأنتتفضلواعلينابجزءمنوقتكمالثمين،وتقدموالناالتوجيهات
واإلرشاداتمنأجلتعديل،أوحذف،أوإضافة ماترونهمناسباً،وتوضيحمدىانتماءالفقرة

لمحورها(أولمجالها)،وتحكيمهامنحيث سالمة الصياغة اللغوية،لتكونأداةجيدة،وتقيسما
وضعتلقياسه.

شاكرينلسيادتكمتفضلكمبتقديمالمساعدة،وتحسينوتطويرالبحثالعلمي،وتزويدالطلبةبالعلم،

والكفاياتالالزمةإلعدادالكوادرالبشريةبكفاءاتوشهاداتعالية،لخدمةالمجتمعوتنميته.
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير ،،،

الباحث
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ملحق (:)0

أسماء المحكمين

م

اسم المحكم

الجامعة

 .1

د.إبراهيمأبوشبيكة

الجامعةاالسالمية

 .2

د.أحمدالترك

الجامعةاالسالمية

 .2

د.أحمدالوادية

أكاديميةاإلدارةوالسياسة

 .4

د.أحمدحماد

جامعةاألقصى

 .1

د.أيمنأبونقيرة

الجامعةاإلسالمية

 .5

د.حسينسعد

جامعةاالقصى

 .6

د.خالدأبوندى

جامعةاألقصى

 .1

د.سامياألخرس

محاضرغيرمتفرغ

 .1

د.طلعتعيسى

الجامعةاإلسالمية
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ملحق (:)3
االستبانة

أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا  -غزة
البرنامج المشترك مع جامعة األقصى غزة
تخصص إدارة الدولة والحكم الرشيد

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

أخي الطالب  /أختي الطالبة  ،،،المحترم
االستبيان
في إطار بحث ماجستير يقوم الباحث بدراسة بعنوان:

إدارة احلمالت اإلعالمية ودورها يف توجيه الرأي العام
( احلملة الوطنية ملكافحة التخابر " منوذجا" )
وذلكاستكماالًلمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرفيإدارةالدولةوالحكمالرشيد.
نظ اًرألهميةالحمالتاالعالميةودورهافيتوجيهالرأيالعاملمالهامنانعكاساتعلى

تغييرالسلوكلدىطلبةالجامعاتالفلسطينيةكشريحةمهمةفيالمجتمعالفلسطيني.

لذىفإنحرصكمعلىتقديمالمعلوماتالكافيةبدقةوموضوعيةسيؤديإلىتقييمأفضل
لموضوع الدراسة مما سيعود بالنفع والخير لما فيه مصلحة للمجتمع الفلسطيني من أجل البناء

والتطويروالتحسين.

لذانأملمنحضرتكمالتكرمبتعبئةاالستبانةبكلدقةوعناية،شاكرينلكمحسنتعاونكم،،،
مالحظة/أعدتهذهاالستبانةلغرضالبحثالعلميفقط
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
الباحث

محمود أحمد حسين
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القسم األول :بيانات أساسية:
 الجنس  :ذكرأنثى
 العمر______:
مخيمقرية

 السكن:مدينة

 المستوىالدراسي :الثالثالرابع
 الجامعة:اإلسالميةاألزهراألقصى القدسالمفتوحة
 التأييد السياسي  :فتححماسالجبهةالشعبية
الجهاداالسالميمستقلغيرهاحدد..............
 -1إلى أية درجة تتابع الوسائل االتصالية التالية في حياتك اليومية؟(يمكنك اختيار أكثر من وسيلة)
المجال

استخدامها دائماً

استخدمها بشكل متوسط

ال استخدمها مطلقاً

قنواتفضائية







مواقعإنترنت







محطاتإذاعية







صحفومجالت







شبكاتالتواصلاالجتماعي







اتصالشخصي







 -0ما مصادر معلوماتك عن الحملة الوطنية لمكافحة التخابر؟(يمكنك اختيار أكثر من إجابة).
القنواتالفضائيةالصحفالمحليةإعالناتهاعلىالطرقات
المحطاتاإلذاعيةالندواتوالمؤتمرات المواقعااللكترونية
شبكاتالتواصلاالجتماعيخطباءالمساجدأخرىحدد................
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 -3ما القناة التي تابعت عليها الحملة الوطنية لمكافحة التخابر؟ (يمكنك اختيار أكثر من

إجابة).

فضائيةفلسطينفضائيةمعا
فضائيةالقدس

 فضائيةاألقصىأخرى.....

 فضائيةفلسطيناليومفضائيةالعودة

 -4ما الصحيفة التي تابعت من خاللها الحملة الوطنية لمكافحة التخابر؟ (يمكنك اختيار أكثر
من إجابة).

 صحيفة الحياةصحيفةفلسطينصحيفةاأليامأخرى..........
 صحيفةالرسالة صحيفةاالستقاللصحيفةالقدس
 -5ما اإلذاعة التي تابعت من خاللها الحملة الوطنية لمكافحة التخابر؟ (يمكنك اختيار اكثر من

اجابة).

إذاعة صوت فلسطين إذاعة صوت البراقإذاعة صوت الشعب
 إذاعة صوت اجيالإذاعة صوت االقصى إذاعة صوت القدس
إذاعة صوت الراي  أخرىيرجىذكرها............................

 -6أي الوسائل االعالمية اآلتية ترى أنها التزمت بالصفات اآلتية أثناء تنفيذ الحملة اإلعالمية
للحملة الوطنية لمكافحة التخابر:
الجرأة

الوسيلة االعالمية

التركيز

الشمولية

الوضوح

العمق

االثارة

الجدية

والتشويق

الفضائيات















الصحفومجالت















شبكاتالتواصلاالجتماعي 













القنواتاإلذاعية















الندواتوالمؤتمرات
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 -7ما رأيك في الحملة الوطنية لمكافحة التخابر بشكل عام؟
 سيئة

 ممتازة جيدةمقبولة

الرأيلي

 -8هل كانت رسالة الحملة الوطنية لمكافحة التخابر واضحة؟
نعم

الالأعرف

 -9هل ترى أن الحملة الوطنية لمكافحة التخابر قد حققت األهداف اآلتية في توعيتك لمخاطر

هذه ظاهرة مع العدو؟ (يمكنك اختيار أكثر من إجابة).

بدرجة عالية

االهداف

بدرجة متوسطة

بدرجة ضعيفه

زيادةالوعياألمنيلدىالجمهورالفلسطيني بشكل
عامللحدمنظاهرةالعمالء
التثقيف األمني لدى الفئات الخاصة (الصيادين،
المرضى ،سكان الحدود ،المدنيون العسكريين،
الطالب)
التعرف على طرق وآليات التخابر الجارية في

الوقتالراهن.

تجفيف منابع وبؤر التخابر والتجنيد األمني مع
االحتالل.
تشجيعالمقاومةباتخاذاإلجراءاتاألمنيةالالزمة.
تشجيعالعمالءللتوبةوالمعالجةاألمنيةللتائبينمن

العمالء.

 -12ما طريقة مشاركتك في الحملة الوطنية لمكافحة التخابر ؟(يمكنك اختيار أكثر من إجابة)
أتحدثمعاصدقائي

 اتصلتببرنامجتلفزيونيتحدثتببرنامج

إذاعيشاركتبمقالصحفي علقتعلىماوردفيصحيفةأخرىحدد............
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 -11الى أية درجة تتفق أو تختلف مع العبارات اآلتية ؟
الجانب المعرفي

اتفق

محايد

ال اتفق

زيادةظاهرةالعمالءمرتبطةبقلةالوعيعنها.







تسليطوسائلاالعالمعلىظاهرةالعمالءيحدمنانتشارها.







الحملةالوطنيةنبهتنيإلىخطورةظاهرةالعمالءفيالمجتمعالفلسطيني.







زادتمعرفتيبالجوانبالمختلفةعنظاهرةالعمالءمنخاللالحملةالوطنية.







الجانب الوجداني

اتفق

محايد

ال اتفق

أناصرالقائمينعلىالحملةفيسعيهمللقضاءعلىظاهرةالعمالء.







أطالبمالحقةكلمنلميسلمنفسهمنالعمالءبعدالمدةالمحددةللحملة.







متابعةالذينيسلمونأنفسهمعلىأنيتمتأهيلهم.







الجانبالسلوكي

اتفق

محايد

ال اتفق

لوكانليدورفيمكافحةظاهرةالعمالةلناترددفيالقيامبه.







مستعدللمساهمةفيأيمشروعيساعدفيانجاحالحملةالوطنية.







يجبأنتعززالحملةبوسائلأخرىتليهالتحققأهدافها.







 -10ما سبب اهتمامك بالحملة الوطنية لمكافحة التخابر ؟(يمكنك اختيار أكثر من إجابة)
المجال
اولمرةيتمالتعاملمعقضيةالتخابربهذاالوضوحاعالميا.



قضيةوطنيةحساسةلهاأهميةخاصة.



لهاتأثيرعلىالنسيجاالجتماعي.



لخطورةالظاهرةوتمساألمنالقوميللمجتمعالفلسطيني.



أتابعدائماكلالقضاياالتيتهمالمجتمعفيوسائلاإلعالم.



ألنهااستخدمتشبكاتالتواصلاالجتماعيوانامتابعجيدلها.



اخرىيرجىذكرها...............................
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 -13ما مدى ثقتك بالقائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر؟
 ثقةعاليةثقةمتوسطة الأثق
-14هل لمست تعاون بين القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر ومؤسسات المجتمع
المدني؟

 نعم

 ال

 ال أعرف

 -15ما معيقات الحملة من وجهة نظرك ؟ (يمكنك اختيار أكثر من إجابة).
ضعفوصولهالكافةشرائحالمجتمع.

ضعفتكراروسائلهاللجمهور

قصورفياستخدامهالكافةوسائلاالعالم.االقتصارعلىوسائلإعالمحزبية
تركيزهاعلىوسائلإعالمدونأخرى.ليسلهاموقعالكترونيمحدد.
قلةانتشارهاعلىمواقعالتواصلاالجتماعي.عدماالستعانةبخبراءفياإلعالم
عدماالستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي .اخرىحدد.................
 -16ما اقتراحاتك لتطوير الحمالت اإلعالمية القادمة؟ (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)
التوسعلوصولهالكافةشرائحالمجتمع .انشاءموقعالكترونيلمثلهذهالحمالت.
استخدامكافةوسائلاالعالم.التركيزعلىمواقعالتواصلاالجتماعي
تكراررسائلهاللجمهور.التعاونمعالمؤسساتاألكاديمية.
االستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي.االستعانةبخبراءفياإلعالم.
التعاونمعمؤسساتالمجتمعالمدني .أخرىحدد..............
 -17هل تؤيد حمالت إعالمية أخرى تقوم بها وزارة الداخلية ؟
نعمال
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