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 :ملخص الدراسة

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىواقـعإدارةالحمـالتاإلعالميـةودورهـافـيتوجيـهالـرأيالعـامتجـاهقضـية
وطنيـةحيثتمالتعرفعلىمدىمتابعةطلبةالجامعاتبقطاعغزةللحمالتالغزتالتخابرمعالعدوبمحافظات

لمكافحةالتخابرالتيأطلقتهاوزارةالداخليةواألمنالوطنيبقطاعغـزة،وقـدتـماسـتخدامالمـنهجالوصـفيالتحليلـي،
:وهـيولتحقيقأهدافالدراسةقامالباحثبإعداداستبانةلعينةطبقيةعشوائيةمنطلبةالجامعاتبمحافظاتغـزة،

مفـــردة،إلـــى(211)بلغـــتوقـــد،(ةالقـــدسالمفتوحـــة،جامعـــةاألقصــىالجامعــةاالســـالمية،جامعـــةاألزهـــر،جامعــ)
جانبأداةالمقابلة،وذلكللحصولعلىتصوركاملودقيقحولموضـوعالبحـث،ولقـدجـاءتالدراسـةفـيخمسـة

.فصول

 : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

 .وهومتوسطنسبيمرتفع%(12.2)يةبوزننسبيوسائلاالتصالفيالحياةاليومأنمتوسطمتابعة -

القنواتالفضائيةوالسيماالقنواتالمحليةفيقطاعغزة،تعملأوتكادتعملكوسائللإلعـالمالحكـومي، -
ولألنشطةوالفاعلياتللوزاراتفيحكومةغزة،إضافةإلىأنهاتتناولالموضوعالمطروحمنكلجوانبه،

لحمالت،وفعاليتهابشكلمنـتظمومسـتمر،ويعتبـرنقـلاألحـداثبالصـوتوالصـورةوتحاورالقائمينعلىا
 .أكثرتأثيرًاوجاذبيةلدىالمشاهدمنالخبرالمقروء،وهذاماجعلشبكاتالتواصلفيالمرتبةالثانية

 .،وهومتوسطنسبيمرتفع%(15.9)متوسطتحقيقأهدافالحملةالوطنيةللتخابربوزننسبي -

 :صت الدراسة بعدة توصيات اهمهاوقد أو 

 .وضعخطةوطنيةشاملة،بإطارمنهجيوزمنيلمكافحةظاهرةاإلسقاطوالوقايةمنها -

ــــيإنجــــاح - ترشــــيدأداءوســــائلاإلعــــالمبمــــايخــــدمالقضــــيةالفلســــطينية،والبعــــدعمــــايســــاعداالحــــتاللف
 .مخططاته

نالمنهـاجالفلسـطينيبمفـرداتتسـاعدفـيالوقايـةاعتمادالتربيةاألمنيةكأحدالمتطلباتالدراسـية،وتضـمي -
 .مناالختراق،وفقًامنظومةدراسيةمتكاملة

.بناءًاعلىسقفالمشتركاتالعليا،واالحتكامللقانون،إنهاءحالةاالنقسامالفلسطيني -

.تفعيلالقضاءلمالحقةالعمالءوالفساد،والفوضى،وحاالتالخروجعلىالقانون -

 .اركةمؤسساتالمجتمعالمدنيبشكلفاعلالعملعلىمش -

وفـقخطـةموضـوعةومنظمـةضـمنالحمـالتالقادمـة،،الوصولللمنـاطقالمهمشـة،كالمنـاطقالحدوديـة -
 .والسيمافيالتربيةاألمنية،ألنتلكالمناطقهياألكثراستهدافًاوأقلوعياً
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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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 :الدراسة مقدمة
والقومي،طنيالولالقتصاداألولىالدعامةهيالبشريةالقوىإنفيشكهنالكيعدلم
أداءمستوىورفعاإلنتاجيةالطاقةزيادةفيعظيماثروفعاليتهاكفاءتهاولمقدارالقوىوتنظيمهذه
والتنميةوالتطويرالتغيرإطارتوسيعإلىيدعوجديدتوجهظهرالمنطلقهذاومنالمنظمة،
التغييراتعلىتساعدجديدةبصورهوالتفكيراإلدارية مالئمةعدمبسببوذلكالجذرية،مواجهة
العامالقطاعأغلبمؤسساتتتبعهازالتالالتيالتقليديةاإلداريةالحلول عنالبحثتمحيث.
اإلداريةللتنميةأعطىاألمرالذيالمعقدة،المتغيراتالبيئيةمعللتعاونمتطورةجديدةإداريةمفاهيم
تدريبفياإلداريةأجهزتهاكفاءةرفعهامنخاللالمنظماتتستطيعالتياألداةكونهااألهمية
الحديثةاإلمكانياتبوجودالبشريالعنصروتأهيل خططهابمتطلباتقيامهايكفلبماالتقنية
(2112:2:واللوزيزويلف)اإلداريةبالعمليةوالنهوضالتنموية

فيالتنافسالشديد المشتركوالعاملالحاسم المسبوقبينالم،فالقاسم نظماتهووغير
.اإلدارةالحديثةوالمبنيةعلىالعلموالبحثالموضوعيعنسبلاستخدامالمواردلتحقيقاألهداف

باستغاللالطاقات ورفاهيته وتعملعلىتقدمه للمجتمع، تطوير كأداة تأتياإلدارة وهنا
ثو من التاريخ في حدث فما ممكن، مدى أقصى إلى فيه المرغوب االتجاه في راتالمتوافرة

وماصاحبهمنتقدمتكنولوجيإنمايعودفيمعظمهإلىإعادةوانقالبات،كاالنقالبالصناعي،
(.2115:2عساف،)النظرفيأساليباإلدارةفيالبلدانالتيحدثتفيها

حدىفروعاالدارةالتيرافقتوجوداإلنسانعلىاألرض،حيثإعالميةدارةاإلوتعداإل
ثمالطباعةإلىالعالماتواإلشاراتمروًرابالتخاطبواللغة،ثمالكتابة،تطورتوسائلهمنعصر

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

ذةفاإلعالمبوسائلهالمختلف أومدمراًحدين،فيمكنأنايشكلسالًحا لقدرتهيكوننافًعا
وعدمانقطاعهعنالتأثيرفيالثقافةالمعاصرةونماذجالسلوكالتييتبناها،علىالتفاعلوالحركة

.(2111:1عايش،)األفراد

المختلفة ووسائله لإلعالم أن لهكما العاداتاًآثارفإن طبيعة في يوم كل نراها كبيرة
وهيآثار،واللغةالتييتحدثونبها،وفيالمشاكلالتييناقشهاالناس،االجتماعيةالموجودةحولنا

كبيرفيعمليةالتكوينوالبناء،وفيسائرمجاالتًااًعالمدوربطيئةغيرمدركة،وتلعبأجهزةاإل
ألناالختالفالناشئعنتباينالقدراتواختالفمستوياتالتقدمحولالتدفق؛العملوالنشاط
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بلاجتياحإعالميوثقافي،،ضوءاالختالفالقائمإلىعمليةغزوإعالميوثقافياإلعالميفي
يهددثقافاتالدولاألقلقدرةبطريقةظالمةوغيرمتكافئة،تشوهأوضاعهامنناحيةأخرىعلى

ثقافي تفاعل فيظل الشعوبالذيتبينه بين والتفاهم المتبادل االحترام وليسفيظل،تعزيز
(.21-2111:16الشبطي،)يتذويبثقاف

اآلراءاالعالم،حيثتفقئيسيًافيالممارسةالفعليةلدوروتلعبالحمالتاالعالميةدورًار
الوسائلمنمتنوعةلمجموعةالمخططاالستخدام:هياإلعالميةالحملةانعلىوالممارسات
أفكارأوفكرةلقبولخاصلبشكفئاتهوبعضعامةالمجتمعلحثاإلبتكاريةواألساليباالتصالية
فىمتواصلةجهودطريقعناستراتيجيةمنألكثرأواستراتيجيةباستخداموذلكوتدعمهاتتبناها
المفهوممنانطالقاتأتيالتيالصحفيةالحملةمفهومتحديديمكنومنها.ومحددممتدزمنيإطار

دراكااإلعالميةللحملةالشامل مفهومفانالصحافةوهوأالالمحدديالوسائلاإلطارلطبيعةوا 
والقوالبالفنونكافةتستخدمالتيالمتواصلةالجهودمنسلسلةبأنهتحديدهيمكنالصحفيةالحملة

بهااالهتمامإثارةبهدفالعامالرأيأجندةعلىماقضيةتصنعالتيوالمستحدثةالمتاحةالصحفية
عنتختلفمزاياالصحفيةالحملةولمفهوم.ومحدددممتزمنيإطارفيودعمهاوتبنيهاوقبولها
يمكنبماالمعالمواضحةوغايةمحوريةفكرةلوجودوذلكالتركيز:أهمهامنالمفاهيممنغيرها
ذاتهاالمطبوعةمستوىعلىسواءالصحفيةاألشكالحيثمنوالتنوع.أساسيةمحاورتحديدمن
تمتدفقدالزمنيواالمتداد.المجتمعمنمختلفةشرائحإلىالوصوليضمنبماككلالمطبوعاتأو

مكانية.بهاالمستهلكالجمهوراهتماميضمنمماعامعنتزيدفتراتإلىالحملة القبليالقياسوا 
المتعددةلفاعليةوالنهائيوالمرحلي االمنيبمفاهيمه فيالترويجلالعالم كذلكاالهتمام الحملة،

(.2115:1،الحوشان)هدافالمجتمعأوغاياتهالمتنوعةلخدمة

وهومنالمصطلحاتالحديثةالتيذاعت،ومنهناجاءاهتمامالباحثباإلعالماألمني
تقومبهالجهاتذاتبوانتشرتوتبوأتمكانتها بنمختلفأساليباإلعالمالنوعي،وهوكلما

نالفردوالجماعة،وأمنالوطنالعالقةمنأنشطةإعالميةودعويةوتوعيةبهدفالمحافظةعلىأم
متجدداً متخصصًا إعالمًا يعتبر التخصص،الذي هذا في بالدنا في حقيقية ندرة ،حيثهناك

أنهاصبحو جديد تقديم الضروري الحمالتإلمن أداء على اإلعالم من النوع هذا أثر ظهار
لعالمية،اإل الوطنية الحملة والسيما عليه التخابرووسوفيسلطالباحثالضوء ثارهاآمكافحة

والتيتعتبرركيزةأساسيةفي،المباشرةوغيرالمباشرةعلىالمجتمعالفلسطينيفيمحافظاتغزة
.حياةالمجتمعات
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الدراسةإيضاحههـوالـدورالـرئيسللحمالتاإلعالمية تحاولهـذه طلقتهاأالتي،إنما
الأ،سرائيليمالظواهرفيالصراعالفلسطينياإلهأوزارةالداخليةبغزةلمكافحةظاهرةتعتبرمن

ومدىلمعرفةمدىفاعليةتلكالحمالتفيتشكيلالرأيالعامالفلسطيني،"ظاهرةالتخابر"وهي
.منوجهةنظرطلبةالجامعاتالفلسطينيةمشاركةالرأيالعامفيالحملةانعكاسذلكعلى

 :مشكلة الدراسة
م عامعالماإلجالحظي فضالًبشكل والباحثين، الدارسين قبل من كبير عنباهتمام
سلبيةفيالمجتمع،بينماعالمالموجهلتغييرسلوكأوظاهرةالرسميةبموضوعاإلاهتمامالجهات

 اإلظهر الحمالت فيموضوع معينة قضية نحو العام الرأي تحشيد إلى تسعى التي عالمية
 نحو المتتابعة الحمالت سيما وال القضافلسطين، من تعتبر والتي العدو مع التخابر ياقضية

المواطن أمن تمس والتي والحساسة، المحورية القضايا من وتعتبر الصراع، في المصيرية
.لدراساتالتيتناولتهذاالموضوعافي،ولقدالحظالباحثندرةسرائيليالفلسطينياإل

الد مشكلة تتحدد هنا من فيراسة التالي الرئيس السؤال الحمالتماوهو إدارة واقع
؟اإلسرائيليقضيةالتخابرمعالعدوحولدورهافيتوجيهالرأيالعاموعالميةاإل

 :لدراسةا تساؤالت
:اليةالرئيساألسئلةالفرعيةالتسؤالوينبثقعنال

المبحوثينللوسائلاالتصالالمختلفةوتوفير.1 مدىدرجةمتابعة الحملةالمعلوماتحولهاما
؟لوطنيةعنالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابرا

التخابرلمكافحةالوطنيةللحملةتغطيتهافيعالميةاإلالوسائلبهاالتزمتالتيمعاييرالما.2
؟منوجهةنظرالمبحوثين

؟منوجهةنظرالمبحوثينالتخابرلمكافحةالوطنيةالحملةأهدافوضوحمدىما.2
4 منوالسلوكيةوالمعرفيةالوجدانيةلجوانبباالتخابرلمكافحةالوطنيةالحملةإلتزامدرجةما.

المبحوثين؟نظروجهة
التخابر؟لمكافحةالوطنيةالحملةرسالةبالمبحوثينمامدىثقة.5
6 نظرلمكافحةالوطنيةالحملةعلىالقائمينبينالتعاونمدىما. وجهة من والجمهور

؟المبحوثين
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 :أهداف الدراسة
:هدفالدراسةالحاليةإلىت

ومصادراليوميةالحياةفيالمختلفةاالتصاليةللوسائلالمبحوثينمتابعةدرجةالتعرفعلى.1
.التخابرلمكافحةالوطنيةالحملةعنالمعلومات

2 . لمكافحةالوطنيةللحملةتغطيتهافياإلعالميةالوسائلبهاالتزمتالتيالصفاتمعرفة
.التخابر

2 حولفيالمبحوثينواراءالتخابرلمكافحةالوطنيةالحملةورسالةأهدافوضوحمدىانبي.
.الحملة

4 . الوجدانيةللجوانبالتخابرلمكافحةالوطنيةالحملةعلىالقائميناستخدامدرجةتوضيح
.المبحوثيننظروجهةمنوالسلوكيةوالمعرفية

.التخابرلمكافحةالوطنيةبالحملةالمبحوثينثقةمدىالكشف.5

6 . نظروجهةمنوالجمهورلمكافحةالوطنيةالحملةعلىالقائمينبينالتعاونمدىمعرفة
.المبحوثين

 :أهمية الدراسة
:تكمنأهميةالدراسةمنخاللالتالي

 :األهمية النظرية

المجتمعلىعانعكستآثارهعلىالعديد،تنبعأهميةالدراسةفيكونهاتناقشموضوعًاحيوياً.1
.الفلسطيني

لندرةالدراساتحولالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابرجاءتهذهالدراسةلتوضيحماهية.2 نظرًا
.هذهالحملةومضمونهاواهدافها

حيوية.2 قضية تتناول حديثة دراسة كونها العلمي البحث ومراكز الفلسطينية الجامعات تفيد
.لطلبةقسمياإلعالموالسياسةوحديثة،كماتعتبرمساهمةعلمية

:األهمية التطبيقية

علىالمجتمعأبرازا الضوءعلىالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابروالدراسةتسلط.1 همنتائجها
.الفلسطيني
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..صانعيالقرارفيصياغةوتنفيذبرامجإعالميةفاعلةنتائجالدراسةالحاليةتفيدقد.2

2 يس. منالدراسةقد للرأيالعامعلىنإلنجونوالسياسيواإلعالميتفيد سسأازحمالتتوجيه
.فاعلةوعلمية

 : حدود الدراسة
:تشتملالدراسةعلىالحدودالتالية

الرأيالعام،عالميةودورهافيتوجيهالحمالتاإلادارةاولهذهالدراسةتتن:الحد الموضوعي .1
.نموذجاًأالحملةالوطنيةلمكافحةالتخابر

لسطينيةالثالثوالرابعلمختلفالتخصصاتفيالجامعاتالفيينطالبالمستو:الحد البشري .0
.الكبرىبمحافظاتغزة

–األقصى–زهراأل–سالميةاإل)الفلسطينيةالكبرىبمحافظاتغزةالجامعات:الحد المكاني .ـ3
.(القدسالمفتوحة

.2116-2115دراسيالالدراسةخاللالعامأجريت:الحد الزماني .4

  :مصطلحات الدراسة
:تتضمنالدراسةالمصطلحاتالتالية

االدارة -1 ال: عملية وهي الصحيحة القرارات واتخاذ والتوجيهتخطيط ،والقيادة،المستمرة،
والمراقبة لل،والمتابعة المؤسسات بمصادر المرجوةوالتحكم األهداف إلى فهيوصول ،

العناصر من ،مزيج يتطلب حسنةوالذي هذه،سياسة مزج في تامة ودراية ومهارة
هدافالمرجوةتوازنوالتكاملفيسبيلتحقيقاأللتحقيقنوعمنالتفاعلوال؛العناصر

(.2111:5عاشور،)بأفضلالوسائلوالطرق

العملية:إلدارةجرائي لالتعريف اإل الماديةالعناصرجهودوتوحيدبتنسيقالخاصةهي
وتنظيمتخطيططريقعنوأموالوأفرادومعداتوعدةموادمنةالمنظمفيوالبشرية
..للمنظمةالنهائيةاألهدافتحقيقأجلمنالجهودهذهومراقبةوتوجيه

ويتعاملمعموضوع،،النشاطالمكثفالذييمتدلفترةزمنيةمحددة:عالميةالحمالت اإل -2
(.2111:4،ينأم)محددويستخدمعادةمجموعةمنالوسائل

،هيعبارةعنخطةمكتوبةشاملةوقصيرةاألمد:عالميةجرائيللحمالتاإلالتعريفاإل
والمترابطة المتصلة االتصالية الرسائل من سلسلة وسائل،تحتويعلى في تظهر التي
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محددة،االتصال زمنية فترة في اإلعالم الجرأةأو صفات تتضمن أن يجب والتي ن
.والتركيزوالشموليةوالوضوح

قطاعكبيرمنالناسفي:لرأي العاما -2 التييكونها مناالتجاهاتوالمشاعر مجموعة
(.2111:25بدر،)فيفترةمعينةتحتتأثيرالدعايةومهمةمسألة

جرائي للرأي العامالتعريف اإل أغلبيةالسائدالرأي: معينةفترةفيالواعيةالشعوببين
قيمهاأواألغلبيةمصالحهذهوتمسوالنقاشلالجدفيهايحتدمأكثرأولقضيةبالنسبة
"مباشًرامًسا

الداخليةواألعننشرةغيردورية):الحملة الوطنية لمكافحة التخابر -4 ،منالوطنيوزارة
(.2112–2-11:غزة
.التخابرمعالعدوالصهيونيلمكافحةالحملةالوطنية:اسم الخطة

الخطواتالتيقامتبهاوزارةالداخليةعلىالصعيدهيمجموعةمناالجراءاتو:تعريف الحملة
.االعالميوالتعبويللحدمنظاهرةالتخابرمعالعدو

 :األهداف

1 الفلسطينيبشكلعام. الوعياألمنيلدىالجمهور المخابراتلعمالء؛زيادة منتجنيد للحد
.جددفيصفوفه

2 . الخاصة الفئات لدى الم)التثقيفاألمني المدنيونالصيادون، الحدود، العسكريون،،رضى،
(.الطالب

.التعرفعلىطرقوآلياتالتخابرالجاريةفيالوقتالراهن.2

.فيقطاعغزةالصهيونيةمواجهةسبلوآلياتعملالمخابرات.4

.القيامبخطواتهجوميةمضادةإلفشالالتخابرمعاالحتالل.5

.نيةالصهيوخلطاألوراقعلىعملالمخابرات.6

.تجفيفمنابعوبؤرالتخابروالتجنيداألمنيمعاالحتالل.1

.جراءاتاألمنيةالالزمةتشجيعالمقاومةباتخاذاإل.1

.والمعالجةاألمنيةللتائبينمنالعمالء،تشجيعالعمالءللتوبة.9

.وصدقيةاالعترافات،تقييممصداقيةالتائبمنالعمالء.11
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 :ولالمبحث األ 
 دارةاإل

  :مقدمة
هذاالمبحثلفيناولذاسنت،قديماًلسيرالعملفيالمنظماتداةالمركزيةتعتبراإلدارةاأل
وال،تاألجنبيةوكذلكالتعريفا،تعريفاتالعربيةالاءًهمالتعريفاتلهاسو،وأمفهوموماهيةاإلدارة

التوظيف-التنظيم-التخطيط)دارةالخمسةرقلوظائفاإل،كذلكسنتطسيماالتعريفاتالحديثة
– عن(الرقابة-التوجيه سنتكلم ثم لإل، العامة األهداف وأنماط أنواع)دارة، اإلدارة( اإلدارة،

.دارةالتساهليةواإل،األوتوقراطية،واإلدارةالديمقراطية

 :مفهوم اإلدارة -أوالً 
،ولنيكونكذلكبسببتعدداالهتماماتووجهاتتعريفواحدمتفقعليهلإلدارةاليوجد

ل نتيجة المنظمات دور في المستمر التغير وبسبب ناحية، من البيئةالنظر في المستمر لتغير
فيوبالرغممنتعددتعريفاتالجملالقصيرةلإلدارةمنذبدأتالكتاباتالعلميةحولها.المحيطة

القرن إلىاالتجاهالذييركزفيالبدايةعلىسردقائمةطويلةلمثليمكنالميلال،فبدايةهذا
كثرهذهالتعريفاتقبواًلأإلىاإلشارةإلىحديثالذييميلولكننانفضلاالتجاهال.هذهالتعريفات

األخيرة لإلدارة،فياآلونة الممارسين أو الباحثين قبل من سواء أكثر. فإن تقدم ما وفيضوء
لإلدارةالتع فن:"فالذيساهمتبهماريفوليتبأناإلدارةهيلكالتعريذريفاتالمبكرةانتشارًا

خالل من األشياء "اآلخرينتحقيق وال)، ،آنمر 2116خرون :29 هذا(. بساطة من وبالرغم
التعريفإالأنهركزعلىجوهراإلدارة،ومنالتعريفاتالمعاصرةلإلدارةذلكالتعريفلدونيللى

بأنها،وزمالئه القيام":والذييصفاإلدارة التييتم أوتلكالعملية منخاللشخصواحد بها
بغرضتحقيقنتائجمعينةال،التييقومبهااآلخرونلتنسيقاألنشطةواألعمال؛عدةأشخاص

(.2111:11،خرونآسماعيلوإ")يمكنإنجازهابواسطةفردواحد

ويرىكلمنالداجوستيرنزأنهمنالمفيدأننفكرفياإلدارةعلىأنهاتلكالعمليةأو
بالتالييتمالقيامبهاوأنهذهاألنشطة.الوضعالمستمروالمرتبطباألنشطةوالمهامفيأيمنظمة

دارتهابطريقةواضحةومنسقةمعتوقعاتباقي،بطريقةمنتظمة وتتطلبمنالمديرينتنظيمهاوا 
.األعضاءفيهذهالمنظمة

تلكالعمليةالخاصةبتصميموصيانة":وفيرأيكلمنوايرتيشوكونترفإناإلدارةهي
 ويرىستونر".وذلكإلنجازأهدافمختارة،بكفاءة–كفريق–بيئةمعينةيعملفيهااألفرادمعًا
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هي بأعضاء":وفريمانأناإلدارة للمجهوداتالخاصة والرقابة والقيادة التخطيطوالتنظيم عملية
 األخرى التنظيمية الموارد باستخدام الخاصة المجهودات وكذلك أهداف؛كافةالمنظمة، لتحقيق

والتنسيقالفعال،النشاطالموجهنحوالتعاونالمثمر":هيوفيتعريفآخر،"محددةلهذهالمنظمة
النمر")عاليةمنالكفـاءةبينالجهودالبشريةالمختلفةالعاملةمنأجلتحقيقهدفمعينبدرجة

وآخرون ،2116 :5) بأنها، ":وتعرف من ممكن قدر بأعلى األعمال لتحقيقإنجاز الكفاءة
(.1999:19،الصباب")األهداف

سبقوف ما هيالباحثيستخلصيضوء ذهنية":أناإلدارة ،نشاطإنسانيذوطبيعة
والتن التخطيط من متكاملة عملية شكل في يتجسد والرقابة والتوجيه وغيرلظيم البشرية لموارد

إلىويقودناهذاالمفهوملإلدارة."الالزمةلتحقيقأهدافأيمنظمةبكفاءةوفاعليةكافة،البشرية
 الرئيسضرورة األبعاد العمليتحديد التطبيق في طبيعتها تعكس التي النحو،ة على وذلك
(:2111:91ياغي،)التالي

لألعمالوالمهام.1 تنفيذيًا ،اإلدارةهينشاطذهنيغيرملموسأومنظور،والتعتبرنشاطًا
.ولكنهانشاطإنسانييقومعلىتنفيذاألعمالوالمهامعنطريقاآلخرين

.تنطوياإلدارةعلىتلكالعمليةالمتكاملةمنالتخطيطوالتنظيموالتوجيهوالقيادةوالرقابة.2

2 التنظيمات. أنواع في اإلدارة ممارسة اختالفأحجامها،كافةيمكن نشاطها،على وطبيعة
(.الخ...سياسي،اقتصادي،اجتماعي،عسكري،ديني)

.ترتبطاإلدارةبالجماعةوليسبالفرد.4

.تساعداإلدارةالجماعةعلىتحقيقأهدافمحددةبكفاءةوفاعلية.5

:التاليالتعريففيجميعاًتصبأنهاإاللإلدارةعديدةتعريفاتهناكأنالباحثيستنتجسبقمما
اإلدارة عمليةهي: ومتكاملة منالتيالمخططاتوتقويموتنفيذتصميمتتضمنومخططة
أهدافهاتحقيقمنالمنظمةتمكينشأنها

 :وظائف اإلدارة -ثانياً 
.والتقدمالتفوقفيتحقيقاألساسهياإلدارةألنإدارةأفضلهاهياليومالمجتمعاتأنجح
ضمنأنفسهماألفرادحياةإلىأنتنطلقتلبثما،خاصةأمعامةأكانتسواءاإلدارةأنحتى

تؤديبحيث،وتالقيهاالمجتمعاتتواصلنخاللمالمتعددةالمجتمعاتحتىأوالواحدالمجتمع
التطويروتعزيزالفردمهاراتزيادةإلى أصوللتطبيقفيهايصلدرجةإلىلديه،الذاتيقيمة

بحياةترتبطحيثاإلنسانيالنشاطأوجهأهممنتعدأنهاالخاصة،حيثوحياتهعملهفياإلدارة
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مماانطالقاًالمصنع،المؤسسة،الجامعة،المجتمع،المدرسة،فياألسرة،مجموعةوكلفردكل
.والرقابةالتوجيه،التنظيم،التخطيط،:وظائفعدةمنتتضمنه

 :التخطيط: الوظيفة األولى
التيتقومعليها فهيالقاعدة التخطيطالوظيفةاألولىمنوظائفاإلدارة؛ يعد ما غالًبا

تمرةتتضمنتحديدطريقةسيراألمورلإلجابةعنالوظائفاإلداريةاألخرى،والتخطيطعمليةمس
مثل األسئلة، وأينومتىذلكوكيف؟: به؟ يقوم ومن يجبأننفعل؟ التخطيط،ماذا وبواسطة

لتحقيقاألهداف الالزمة التنظيمية األنشطة منتحديد المدير كبير إلىحد القريوتي،)سيتمكن
2116:112.)

ماذانريدأننفعل؟أيننحنمنذلك:هي،أسئلةربعهومالتخطيطالعامعلىأمفيجيب
الهدفاآلن؟ماالعواملالتيستساعدناأوستعيقناعنتحقيقالهدف؟ماالبدائلالمتاحةلتحقيق

التييقومبهاخطيطسنتوصلإلىطرقلسيراألمورومنخاللالت،الهدف؟ماالبديلاألفضل؟
.دةأياموشهور،وحتىلسنواتقادمةاألفرادواإلداراتوالمنظمةككللم

التخطيطهذهالنتائجمنخاللتحديدالمواردالمطلوبة،ويحددعددونوعالموظفين؛يحقق
فنيينأومشرفينأومديرين،ويطورقاعدةالبيئةالتنظيميةحسباألعمالالتييجبأنتنجز،

ق يمكن وبالتالي مرحلة؛ فيكل المستوياتالقياسية األهدافويحدد كل ياسمدىتحقيق بما،
.يمكننامنإجراءالتعديالتالالزمةفيالوقتالمناسب

شريف،):أواتساعهإلىثالثفئات؛هي،ويمكنتصنيفالتخطيطحسبالهدفمنه
1911:22)

بالشئونالعام:ستراتيجيالتخطيط اال -1 التخطيطاالوهويهتم ستراتيجيةللمنظمةككل،ويبدأ
يجبأنتشاركفيهاجميعهامستوياتاإلدارةمستوىاإلدارياألعلى،ولكنمنقبلالويوجه
:هيي،ستراتيجتعمل،وغاياتالتخطيطااللكي

.إيجادخطةعامةطويلةالمدى،تبينالمهاموالمسئولياتللمنظمةككل-

.إيجادمشاركةمتعددةالمستوياتفيالعمليةالتخطيطية-

.منحيثتآلفالخططللوحداتالفرعيةمعبعضهاتطويرالمنظمة-
ستراتيجية،وهذهالخططفيذاألنشطةالمحددةفيالخططاالويركزعلىتن: التخطيط التكتيكي -0

تهتمبمايجبأنتقومبهكلوحدةمنالمستوىاألدنى،وكيفيةالقيامبه،ومنسيكونمسئواًل
 .عنإنجازه
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طستراتيجي،والمدىالزمنيلهذهالخطالتحقيقالتخطيطااليضروريجد والتخطيطالتكتيك
تييجبستراتيجية،كماأنهاتركزعلىاألنشطةالقريبةالأقصرمنالمدىالزمنيالخططاال

 (.2111:49،بوعيشةأ)ستراتيجياتالعامةللمنظمةإنجازها؛لتحقيقاال
يإلنجازمهامومسئولياتعمله،ويمكنيستخدمالمديرالتخطيطالتنفيذ: التخطيط التنفيذي -3

،والخططذاتاالستخدامالواحدتطبقعلىاألنشطةالتيعدةأنتستخدممرةواحدةأومرات
الموازنة تتكرر، الواحدخطة كمثالعلىالخططذاتاالستخدام الخططمستمرة، أمثلة أما

 .االستخدامفهيخططالسياساتواإلجراءات

 :التنظيم :الوظيفة الثانية
التنظيمالعالقاتبيناألنشطةوالسلطات،وهوعمليةدمجالمواردالبشريةوالماديةيوضح

نهناكإاننجاحعمليةالتنظيمالمدرسيفولضم.منخاللهيكلرسمييبينالمهاموالسلطات
(2115:24عساف،:)وهيتتلخصفيمايلي،مقتضياتيجبأخذهابعيناالعتبار

.ملةلألوضاعالراهنةللمدرسة،ومتطلباتالعملداخلهاوخارجهادراسةشا-1

وبالمرحلة-2 عامة، بالتعليم الخاصة والقرارات والنشرات واللوائح القوانين تتضمنه ما معرفة
.التعليميةالتابعةلهاالمدرسةبصفةخاصة

يت-2 ما سواء لتنفيذه الالزمة الرتيبات واتخاذ العمل، مستلزمات أوإعداد البشرية بالقوى علق
االعتماداتالمالية،أومايتعلقبالفصولواألثاثواألدواتوالعهد،أومايتعلقبالتجهيزات

الخ...والمالعب

،رفةاألعدادالالزمةمنالمدرسين،ثممعادالدراسيةالمختلفةلكلالصفوفدراسةخططالمو-4
منالحصصوالوقوفعلىمدىال األنصبة فياألعدادوتوزيع الزيادة وبالتالي؛نقصأو

.تخطيطالجدولالمدرسي

النهائيةمنعملياتالتنظيمفيالمنظمة والمحصلة هيكلالوحداتالتييتألفمنها،
.النظام،وتعملبتآلفلتنفيذالمهاملتحقيقاألهدافبكفاءةوفاعلية

 :خطوات عملية التنظيم

:اليتمرعمليةالتنظيمبعدةخطواتكالت

الخططتمليعلىالمنظمةالغايةواألنشطةالتييجبأنتسعى:احترامالخططواألهداف-1
لبعضاإلدارات مسئولياتجديدة إعطاء أو إداراتجديدة إنشاء الممكن ومن إلنجازها،
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وأيًضاقدتنشأعالقاتجديدةبينمستوياتاتخاذ.كمايمكنإلغاءبعضاإلدارات،القديمة
بهاالقرار المعمول العالقات ويقيد للعالقات، الجديد الهيكل سينشئ فالتنظيم ات،
(.2112:92عساف،)اآلن

2- األهداف إلنجاز الضرورية األنشطة تحديد الضرورية: األنشطة تحديد خالل من وذلك
مناألعمالابتداءً،لتحقيقاألهداف،والتيتتمثلفيإعدادقائمةبالمهامالواجبإنجازها

.بالمهامالتيتنجزلمرةواحدة،وانتهاءًعدةالمستمرةالتيتتكررمرات

فالمديرونمطالبونبإنجازثالثعمليات:تصنيفاألنشطة-2 فحصكلنشاطيتمتحديده:
 طبيعته أي-لمعرفة اإلنتاج: بناءً،-تسويق مجموعات في األنشطة هذهووضع على

.ألساسيةمنالهيكلالتنظيميالعالقات،والبدءبتصميماألجزاءا

إنمفهومالحصصكقاعدةلهذهالخطوةهوأصلالعملالتنظيمي:تفويضالعملوالسلطات-4
وأداءاإلدارةيجبأنيحددأواًلكأساسللسلطة،.الطبيعة،الغاية،المهام،فيبدءاإلدارات

(.2119:14،سماعيلإ)دايةوأثناءالعمليةالتنظيميةوهذهخطوةمهمةفيب

 :التوظيف :الوظيفة الثالثة
لشركاتهم المنتمون منفالناس أهمية األكثر المورد األخرىهم فهذهجميعهاالموارد ،

المنظمةمنخاللالتوظيف،والمنظمةمطالبةبالتحديد ،والجذب،المواردالبشريةحصلتعليها
يبدأ.والتوظيف،يهامنخاللالتوظيفوالمحافظةعلىالموظفينالمؤهلينلملءالمواقعالشاغرةف

.واختيارالموظفين،ويستمرطوالالوقتمنخاللوجودهمبالمنظمة،بتخطيطالمواردالبشرية

منثمانيمهام مكونة عملية ويمكنتبيينالتوظيفعلىأنه المنظمةم م صُ، تلتزويد
الخطواتالث :2116توفيق،:)مانيةتتضمنباألشخاصالمناسبينفيالمناصبالمناسبة،وهذه

26)

.تخطيطالمواردالبشرية-

.توفيرالموظفين-

.االختيار-

.التعريفبالمنظمة-

.التدريبوالتطوير-

.تقييماألداء-
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.المكافآتوالترقيات-

نهاءالخدمة- .خفضالدرجات،والنقل،وا 

 (2112:41غنيم،):التوجيه : الوظيفة الرابعة

اال فبمجرد هيكلها وبناء خططالمنظمة، منصياغة وتوظيفالعامليننتهاء التنظيمي،
.تكونالخطوةالتاليةفيالعمليةاإلداريةهيتوجيهالناسباتجاهتحقيقاألهدافالتنظيميةفيها

أه تحقيق المدير واجب من يكون اإلدارية الوظيفة هذه المنظمةوفي داف إرشاد، خالل من
.هموسينوتحفيزؤالمر

ووظيفةالتوجيهيشارإليهاأحياًناعلىأنهاالتحفيز،أوالقيادة،أواإلرشاد،أوالعالقات
ألن فيالمستوىاإلدارياألدنى؛ األكثرأهمية الوظيفة التوجيه األسبابيعتبر لهذه هاإلنسانية؛

المنظمة في العاملين تركز وهو.مكان للقيادة لتعريفنا وبالعودة األع": خاللإنجاز من مال
؛فعليهأنيكونقيادي افعااًل،فحسنفعاالًًاأومديرفاًإذاأرادأيشخصأنيكونمشرف،"اآلخرين

.مقدرتهعلىتوجيهالناستبرهنمدىفعاليته
 :متغيرات التوجيه -

ديكتاتورّي،أوديمقراطّي،أو-أساسالتوجيهاتللمرؤوسينسيتركزحولالنمطفيالقيادة
وفيطريقةاتخاذالقرارات،فهناكالعديدمنالمتغيراتالتيستتدخلفيالقرارلكيفية-التقييدعدم

.وغيرها،مدىخطورةالحالة،والنمطالقيادي،وتحفيزالمرؤوسين:توجيهالمرؤوسين،مثل

ذلك إلى الحقائق،باإلضافة يعرف أن عليه لآلخرين؛ موجه وهو قائًدا، القائد فلكون
عنالحالة،وأنيفكرفياألثرالناجمعنالقرارعلىالمهمة،وأنيأخذبعيناالعتبارهاجميع

العنصرالبشريعنداتخاذهللقرار،وأنيتأكدمنأنالقرارهوالقرارالسليمالذيكانيجبأن
ل،وأنيجعجميعاًلعاملينينعليهأنيفو ضالمهامليوجهأنشطةاآلخراًوبصفتهشخصيتخذه،

،وأنيتابعكلشخصيتمتفويضه،أويتمإعطاءاألوامرالمحددةاًرواختصااًاألمرأكثروضوح
(.2115:14السلمي،)لتنفيذماهومطلوبمنهشفاهي اوكتابي ا

 :الرقابة: الوظيفة الخامسة
 عناصر التخطيتعتبر و،التنظيموط، االدارةالتوظيفوالتوجيه فيعملية مهمة عناصر

آخرالوظائفالخمسةلإلدارة،وهيالمعنيةبالفعلكالرقابةومنثمتأتي؛ثباتالكفاءةوالفعاليةال
.بمتابعةكلمنهذهالوظائف؛لتقييمأداءالمنظمةتجاهتحقيقأهدافها
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لإلدارة الرقابية الوظيفة في نحو، التقدم لقياس ستستخدم التي األداء معايير ستنشأ
ومقاييس صُاألهداف، فيالمنظمةم م األداءهذه المتنوعة كانالناسواألجزاء إذا ما تلتحديد
(.1991:12،الصباح)فيطريقهمنحواألهدافالمخططتحقيقها،علىالمسارالصحيح

 :خطوات العملية الرقابية

منالرقابةهوتخطيطفيالحقيقة،والغرضاألساسوظيفةالرقابةمرتبطةبشكلكبيربال
رفيأربعخطواتأساسيةتطبقص ح دمدىنجاحوظيفةالتخطيط،وهذهالعمليةيمكنأنتُتحدي

.علىأيشخص،أوبند،أوعمليةيرادالتحكمبهاومراقبتها
تلمساعدةمراقبأداءالناسم م المعيارأداةقياسكميةأونوعية،صُ: إعداد معايير األداء -1

التقدمأوالتأخرعناألهدافوالسلعوالعمليات،والمعايير وطبيعةالمعيار.تستخدملتحديد
متابعته علىاألمرالمراد يعتمد المستخدم إلى، ويمكنتصنيفهمجميًعا كانتالمعايير، أي ا

.والمعاييرالتقنية،المعاييراإلدارية:إحدىهاتينالمجموعتين

اإلدارية-أ المعايير : أشياء تتضمن التي هي األداء،كالتعدة وتقييمات واللوائح، قارير،
وينبغيأنتركزجميعهاعلىالمساحاتاألساسيةونوعاألداءالمطلوبلبلوغاألهداف

أنيطلبمدير:من،ومتى،ولماذاالعمل؟مثال:المحددة،وتعبرالمقاييساإلداريةعن
.يبينماتمعملهخاللالشهر،المبيعاتبتقريرشهريمنكلالباعة

يحددفيهاكيفيةالعملوماهيته،وتطبقعلىطرقاإلنتاجوالعمليات،:المعاييرالتقنية-ب
والموادواآلالت،ومعداتالسالمةوالموردين،والمعاييرالتقنيةيمكنأنتأتيمنمصادر

معاييرالسالمةالتيتتصلباللوائحالحكومية،أومواصفات:مثال.داخليةأوخارجية
.(strbel, 2006 : 45)لمعداتهمالمصنعين

.وقائي ااًهذهالخطوةتعتبرمقياس: متابعة األداء الفعلي -0

قياساألداء-أ يقيسالمديروناألداء: الخطوة فيهذه كانيتناسبمع، إذا ويحددونما
المحددة المعايير . مقبولة القياسات أو المقارنة نتائج كانت الحدود-فإذا خالل

هومتوقعأوف-المفترضة كانتالنتائجبعيدةعما إذا أما الحاجةالتخاذأيإجراء،
.غيرمقبولة؛فيجباتخاذاإلجراءالالزم

المعايير-ب تصحيحاالنحرافاتعن على: يعتمد الواجباتخاذه الصحيح اإلجراء تحديد
ءالشخصالمعيار،ودقةالقياساتالتيبينتوجوداالنحراف،وتحليلأدا:ثالثةأشياء

.أوصارمةجد ا،فالمعاييرقدتكونمرخيةجد ا.أواآللةلمعرفةسبباالنحراف
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والقياساتقدتكونغيردقيقة؛بسببرداءةاستخدامآالتالقياس،أوبسببوجودعيوب
،راءاتالتقويميةفياآلالتنفسها،وأخيًرايمكنأنتصدرعنالناسأحكامرديئةعندتحديداإلج

.(champy, 2010 :33)اواجباتخاذهال

 :أهداف اإلدارة -لثاً ثا
فهناك ومتناقضة، متشابكةومتصارعة وأحيانًا بينأهدافمتعددة، بالموازنة اإلدارة تقوم
والمتعاملين والعاملينفيها، ولمالكها، إلىتحقيقها،وأهدافللمنشأة، نفسها أهدافتسعىاإلدارة

:والمنظماتالمدنية،ذلككمايليوحكومة،،مولينوم،موردينو،معهامنزبائن
(2111:55المعاني،):،وال تييتمثلأهّمهافيمايليتحقيق أهداف اإلدارة نفسها. 1

.االستمرار.أ

.النجاح.ب

.تحقيقالذات.جـ
:وال تييتمثلأهّمهافيمايلي، تحقيق أهداف مالك المنشأة.  0

.طريقزيادةالقيمةالسوقيةللسهمزيادةقيمةالمنشأةعن.أ
.زيادةاألرباحالمحصلة.ب

:،وال تييتمثلأهّمهافيمايليتحقيق أهداف العاملين في المنشأة.  3
.الراحةفيالعمل.أ
.العملتقليلساعات.ب
.زيادةفياألجور.جـ
.اليةوالعينيةالتييحصلونعليهازيادةالمزاياالم.د

(1996:11جودة،):وال تييتمثلأهّمهافيمايلي، هداف زبائن المنشأةتحقيق أ. 4
.وفرةالسلعوالخدمات.أ
.زيادةجودةالسلعوالخدمات.ب
.خفضاألسعار.جـ
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،وال تييتمثلوالخدمات المستخدمة كمدخالت للعملية اإلنتاجية ،تحقيق أهداف موردي السلع. 5
(2111:56المعاني،):أهّمهافيمايلي

.زيادةاألسعار.أ
.الدفعالنقدي.ب
.االلتزامبمواعيدالدفعإنكانالثمنمقسطاً.جـ

:تييتمثلأهّمهافيمايلي،وال تحقيق أهداف ممولي المنشأة من المصارف وأصحاب القروض. 6

.ضمانأصلالتمويل.أ

.ضمانعوائدالتمويل.ب

طاعة القوانين الخاصة بالمنشأةتحقيق أهداف الحكومة من خال . 7 وال تييتمثلل تطبيق وا  ،
(1996:11،جودة:)أهّمهافيمايلي

.االلتزامبالقوانينواألنظمةوالتعليمات.أ

.تحصيلالضرائب.ب

.نشرالوعيبالظواهرالمخلةبأمنالمجتمع.ج
:أهّمهافيمايلي،وال تييتمثلتحقيق أهداف المجتمع الَّذي تعيش فيه المنشأة. 8

.رفعمستوىالمعيشة.أ

.ةائدوعدمتبديدهابدونف،حسناستغاللالمواردالمتاحة.ب
:ييتمثلأهّمهافيمايلي،وال تتحقيق أهداف المنظمات المدنية في المجتمع. 9

.حمايةالبيئةمنالتلوث.أ

.تبرعات.ب

.مساهماتاجتماعية.جـ

  :أنماط اإلدارة -رابعاً 
قدبدأتاإلدارةبتطويرنظامالعملوتحسينهفيضوءمتطلباتالتغيرالتيتحدثفيل

مجاالتالحياةالمختلفة،وأخذتتعملعلىتهيئةالظروفالمناسبةلتطويرالمتعلموتنميتهبشكل
لقيامهابمهمةتوجيهمتكاملفيالجوانبالجسميةوالعقليةواألخالقيةواالجتماعية،وذلكمنخال
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الالعمليةاإل نمو،وركزتعلىأهميةاألهدافنتاجيةوالخدماتيةتوجيًهاسليًمايضمنتحقيقهذا
فيالمؤسساتبمايكفلياتالتيتؤددارية،وعملتعلىتنظيمالعديدمنالنشاطاتوالممارساإل

.اإلنجازاألفضللها

متعددة أساليب أوجدت لإلدارة المتعددة المفاهيم فبعضوأنماطً،ولكن مختلفة، إدارية ا
يتمتعالمديرين بينما األوامر، صدار وا  بالسلطة أساساالنفراد على تقوم إدارية بفلسفة يؤمنون

يمانواضحبضرورةمشاركةالعاملين فيإصدارالقرارات،همجميعبعضالمديرينبوعيإداريوا 
الموظفونوفقمايراهالمؤسسةوتسيير،وهناكنمطمنالمديرينيعطيالحريةالكاملةللعاملين

.أثناءقيامهمبعملهم

قمة فهو المؤسسة، مدير شخصية باختالف العمل أداء وطريقة اإلدارة تختلف وبذلك
اإلداري فلسفته،الجهاز مع تتفق بطريقة القرارات ويتخذ والنشاطات، التنظيمات كل ويسير

.ةالخاصة،ومعتقداتهالتييرىأنهاتحققأهدافالمؤسس

،ومدراءالمؤسساتاليديرونمؤسساتهمكلالوقتوفقنمطواحدمنهذهاألنماطالعامة
 نمًطا يتبعون قد ولكن النمطاألساس، يطلقعليه ما للظروف،لبعضالوقتخراًآوهو وطبًقا

تباعنمطمعينمنامنهميميلإلىأنكالًأي.الثانويالمحيطةبه،وهومايطلقعليهالنمط
:2001عطيوي،.)بهذاالنمطللمؤسسةهاألنماطأغلباألوقاتأكثرمنسواه،وتتصفإدارتههذ
22-22)

:وهي،بشيءمنالتفصيلهنتناولكلمنهذهاألنماطعلىحدوسوف

 (:التسلطية) اإلدارة األوتوقراطية -1

األصل في الواحدوهي الفرد حكم التينية، خضوع؛كلمة أوتوقرأي كلمة تعني اطي،
Autocraticوسلطةشخصواحد،واستبداد،ونفوذ،وآراء،العاملينفيالمنظمةألوامرخضوع
المنظمة داخل إزاء. اإلداري سلوك وخصائصتعكس بصفات اإلدارة من النمط هذا ويتميز

ا عمله أثناء في يواجهها ليوميالمواقفالتي يحصر. التسلطي السلطاتوالصالحياتفالمدير
مرؤوسيهبجميعها من ألحد منها أي تخويل دون يده بعمل. المتعلقة القرارات باتخاذ يقوم إذ

تباعهااوالوسائلواإلجراءاتالتيينبغيالمؤسسةويصدراألوامرلتنفيذها،بعدأنيحددالطرق
ائهويتولىبنفسهتوجيهالعاملينوفًقالرغباتهوأهو.عندالتنفيذدوناستشارةأيمنالعاملينمعه

واليفسحالمجالأمامالعاملين،حسبقناعاته،ويفرضعليهمطاعته،وطاعةمايصدرمنأوامر
(2116:15العرفي،ومهدي،)اذا؟رضها،ماويقومبمحاسبةمنيع،لمناقشةأوامره
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تعليمات صدار وا  قرارات، اتخاذ هيسوىعملية ما اإلداريالتسلطيأناإلدارة ويعتقد
ذها،ويكوناهتمامهمنصًباعلىالعملويبذلأقصىمالديهمنطاقةلتسييرشئونومتابعةتنفي
 تهيئةالمؤسسة على ويعمل منتظم، بشكل الوسائل ويقومجميعها ذلك، تحقيق إلى تؤدي التي

.بالرقابةوالتفتيشعنكلصغيرةوكبيرةداخلالمؤسسة

(42-2111:41مي،العج:)وفيظلهذاالنمطاإلدارييعملالمديرعلى

والتيتشملاألمور-1 السلطاتفييده وكبيها،جميعتركيزمعظم يلعبرة،صغيرها ومنثم
.المديرالدورالرئيس،بينمايكوندورالعاملينثانوًيا

.ألوامرهوقراراتهبدونمناقشةأوترددهمجميعضروريةطاعةالعاملين-2

القرارات-2 المختلفةوعد،االنفرادفياتخاذ العاملينفيالعملياتاإلدارية ممشاركة التخطيط:
.والتنظيمواإلشرافوالتقويم

اإلنسانية-4 للعوامل مراعاة دون اإلنتاجية برفع ):االهتمام العاملين، ومتطلباتهم،مشاعر
ية،الهتمامبالعملوزيادةاإلنتاجلهذاالنمطإلىدفعالعاملينوقديؤدي،(ظروفهم،وقدراتهم

.ولكنهذااليمكنأنيستمرلفترةطويلة

أنيقللمنمركزهوهيبتهفينرفضالمديرلمبدأالتفويض،حيثيعتقدأنهذاالتفويضيمك-5
.المنظمة

والتييمكنأنتعقد،وخاصةاالجتماعات،عدماالهتمامباالتصاالتاإلداريةداخلالمنظمة-6
بهدفإصداراألوامر مفاجئة التعليمات،بصورة إعطاء ببعضالقراراتالتي،أو العلم أو

.يصدرها

؛العالقاتاإلنسانيةداخلالمؤسسةعدممراعاةالفروقبينالعاملين،وبالتاليعدماالهتمامب-1
.نهاليعملعلىاحترامشخصيةالعاملينكأفرادلهمآراءوميولوقدراتداخلالمؤسسةإلذاف

ائحوالقوانينبعدتسيرهامنوجهةنظرهبدونمراعاةأليةآراءأخرى،بلالتطبيقالحرفيللو-1
.اليقبلأيتفسيراتغيرتفسيرهالشخصيللقوانينواللوائحوالقراراتالخاصةبالعمل

منهأنهذايمكناًظن،اًوالشقاقبينالعاملينبعضهمبعضمحاولةإيجادبعضعواملالفرقة-9
.أخطاءكلفريقمنهممنخاللاتهاماتكلفريقلآلخرأنيساعدهعلىظهور
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نجاحالعملفيمؤسستهوليةكاملةعنئألساسيتحملالمديرالتسلطيالمسوعلىهذاا
األمرالذييسبب،ألنهالشخصالوحيدالذييتولىاإلدارةمعتمًداعلىآرائهوتصوراته؛أوإخفاقه

.(2112:125بسيسو،)منالضعفاًكثير

والسياسةالمعتمدةهيسياسة،أنهذاالنمطاإلدارييقومعلىنزعةالزعامةيرىالباحث
العالقاتاإلنسانية الرسميعلى الطابع الذييؤديإلىغلبة األمر األبوابالمغلقة، ما. وهذا

وهمقنميويع،ألنهاليهتمبشخصيةالعاملين؛داريالمعاصر،والتربيةالمعاصرةيرفضهالفكراإل
.ويعدمروحالتعاونبينهم،وتطورهم

 :رة الديمقراطيةاإلدا -0

األساس المبدأ األفرادإن شخصيات احترام مبدأ هو الديموقراطية اإلدارة تعتمده ،الذي
أنتعددالعقولالسوية:هي،الجماعيةفياتخاذالقراروتنفيذه،انطالًقامنفكرةأساسيةوالمشاركة

.فكارالصائبةمنالعقلالواحدالسويأقدرعلىتقديماأل

الم–فالتكونمهمةاإلدارة بلهي؛حصًراعلىاإلدارياألعلى–فهومفيضوءهذا
العاملين ويتولىاإلدارياألعلىالدورالقياديفيتنفيذ.همجميعمهمةمشتركةيسهمفيأدائها

المهمة معالعاملينالذيينب،هذه وتثيريجإغيأنتكونعالقاته تنمعنالتعاونالفعال، ابية،
(2116:19العرفي،ومهدي،.)لىاأللفةواالحترامالمتبادلالمبادرةوالحماس،وتدعوإ

:وتقوم اإلدارة الديمقراطية على العديد من األمور منها

.االهتمامبالعالقاتاإلنسانيةداخلالعمل،ممايساعدعلىرفعالروحالمعنوية-1

.يجابيةطبًقالمبدأاإلدارةالجماعيةاألفرادعلىالمشاركةاإلتشجيع-2

ب-2 االهتمام عناصراإلدارة وفعالمنجميعها بشكلجيد وتقويم، وتوجيه منتخطيطوتنظيم
.خاللالعملالجماعي

طالععلىكلجديدفيتشجيعهمعلىاإل:وذلكمنخالل،االهتمامبالنموالمهنيللعاملين-4
ع الدوريةمجال اللقاءات وعقد الدورات، بحضور االهتمام العاململهم، ذويوبين من ن

2001دياب،)التخصصالواحدوبينالمشرفينلكييستفيدالجميعوخاصةالعاملينالجدد
:214.)

5- الفردية الفروق الواجباتوالمسئولياتمراعاة توزيع اكتشافالمواهبعند على يساعد بما
.منأجلاستغاللهابمايعودبالفائدةعلىالمؤسسةوالعاملين،يتهاالمختلفةوتنم
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.علىالمصالحالشخصية،حيثيكونالوالءللجماعةوليسلألفرادلمصلحةالعامةتأكيدا-6

اإلداري-1 العمل التفويضفي بمبدأ تفويضبعضالعاملين،االهتمام خالل من ذلك ويتم
.ورهبكفاءتهمفيالعملبأعمالإداريةمعينةنتيجةلشع

.وتهيئةالمناخالسليمة،يراالتصاالتالجيدةداخلالمؤسساالهتمامبتوف-1

.واالهتمامبالعواملاإلنسانية،توثيقالعالقةبينالمؤسسةوالبيئةالمحيطة-9

الديمقراطيةمنخاللالترغيبوالحثواالستمالة، يمارسالمديرنشاطهفياإلدارة كما
وفرضالسلطةكماهوالحالفياإلدارةالتسلطية،حيثينطلقالمديرهنا،اعنالتخويفبعيدً

منأنهعضوفيفريق،ومنأناألفرادفيمؤسستهيعملونمعهواليعملونعنده،فهويتلقى
أفكارهمومقترحاتهم،بلويشجعهمعلىالمشاركةخصوًصافيمايتصلبأمورهم،كمايهتمكثيًرابما

.يهممنحاجاتأساسيةمنأجلزيادةرضاهملرفعروحهمالمعنويةلد

 نحو االتجاه زاد ااوقد النمط لتباع نتيجة اإلدارة في :منهاعدة،عوامللديمقراطي
(2119:51مصطفى،)

.انتشارالفلسفةالتربويةالديمقراطيةوتطبيقاتهافيالمؤسسات-

والتيتوصلتنتائجهاإلىأناألفراد،ساالجتماعيتقدمالبحوثوتعددهافيمجالعلمالنف-
.وفيطريقةتنفيذه،وبفعاليةعندمايشتركونفيوضعالقرار،يعملونبطريقةأفضل

منأناإلدارة،Dynamic Groups دراساتفيمجالدينامياتالجماعةماأظهرتهنتائجال-
.ويناتجاهاتمضادةفيهذهالجماعةالمفروضةعلىالجماعةمنالخارجتؤديدائًماإلىتك

مط الديمقراطي في اإلدارة ما ولكن ال يخلو أي نمط من المآخذ عليه، فيؤخذ على الن
 (140: 2003، بسيسو: ) يلي

- المشاركة على يؤخذ الديمقراطية–ما لإلدارة أساسية لتنازل-كركيزة مظهًرا تشكل أنها من
.المديرعنبعضمهامهاإلدارية

ايؤخذعلىأسلوبالديمقراطيةكأسلوباستشاريقائمعلىاسترشادالمديربآراءمرؤوسيهمنم-
.أنهغيرعلمي

قديوجدبينالعاملينفيالمؤسسةمناليحبتحملالمسئولية،وبخاصةفيمايتعلقبإصدار-
.القرار،حيثيفضلأنتصدرإليهالقراراتواألوامرمنالمدراء
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عدماالنضباطفيالعملبينالعاملين:لىهذاالنمطبعضالظواهرالسلبية،مثلقديترتبع-
.وتأخرهمفياألداء،وانخفاضكميةاإلنتاجفيبعضالحاالت

واليقللمن،ويتضحمماسبقأنهذاالنمطاإلدارييشجعالعاملينعلىاقتراحالحلول
أ،قدراتهم لتحقيق وسيلة أنهم أساس على عن،،غراضالجماعةويعاملهم الكشف في ويسهم

بداعاتهم يمانهمبأهميةالمشاركةفي.مواهبهموا  ولكننجاحهذاالنمطيتوقفعلىوعيالعاملينوا 
.وتحملالمسئولية،واالنتماءإلىالمؤسسة،العمل

أسلوبحياةللمجتمعمرغوبفيه–فيعصرناالحالي–ولماكانتاإلدارةالديمقراطية
وزادالميللألخذبهفي،اًقائمأفضلاألساليباإلداريةالتيسادتفترةمنالزمن،ومازالبوصفه

العاملين،العديدمنالمجتمعات هيئة يوفرمنإطالققدراتأفراد ويظهرمواهبهم،هوذلكلما
النمطبوصفهاإحدىمؤسساتالمجتمعالتي.واستعداداتهم فالبدأنيسودالمؤسساتمثلهذا
أهدافه األ؛تحقق التفاعالتوألنها أثناء فيها التعامل أسلوب حيث من به يحتذى الذي نموذج

(2116:14العرفي،ومهدي،.)اليوميةالمستمرة

 :(الترسلية)اإلدارة التساهلية  -3

ب قام التي التدخل عدم حركة إلى اإلدارة هذه أصل واالقتصاديونيعود التجار ها
لمقاومةالتدخلالحكوميفيالشئوناالقتصاديةإالبمقدار؛ةالقرونالوسطىنفينهايواألوروبي

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

(2112:126سيسو،ب.)القرارات

يريدون، ما تنفيذ في للعاملين الحريات إطالق مبدأ إلى اإلدارة من النمط هذا ويستند
وباألسلوبالذييعتقدونهمناسًباوصحيًحا للعاملين. المساعدة بتقديم فاإلداريالمتساهلاليقوم

غبتهفيتقييدحريتهمفيمعهإاللمنيطلبهامنهم،واليحاولتعريفالعاملينبوجهةنظرهلعدمر
(2116:11ومهدي،العرفي.)أوفرضأسلوبمعينعليهم،التصرف

في الغنية ومعلوماته وتواضعه المرحة، بشخصيته المتساهل اإلداري يتميز ما وعادة
الديمقراطية استخدام في قصد بدون أو بقصد ويغالي بمهنته، تتعلق التي في،األمور ويعتمد

دمالتدخلمنجانبهفيأيعمل،حتىلوكانهذاالعملفيغايةاألهمية،فيتركأساليبهعلىع
،درتهعلىاتخاذالقراراتالحاسمةكلشيءللعاملينتطبيًقاللديمقراطية،وقديكونمردذلكعدمق

وعليهيعتبرهذاالنوعمناإلدارةأسوأ.بكلمايحيطبالمشكلةمثارالبحثأوبدافععدممعرفته
(2119:99نشوان،.)األنواع،األمرالذييتركتحقيقأهدافالمؤسسةللحظفقط
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(29-2001:21عطيوي،:)وئاستخدامهذاالنمطاإلداريومنمسا

أوموقفهمنهمفهويستمعلكلمنهم،،اليعرفالعاملونالذينيعملونمعالمديرموقفهممنه-
.ياألمورالتييعرضهاعليهالمدرسونوهويتجنبإصدارحكمهف.بصبروأناة

وبدونإعدادأوجدول،فيومواعيدغيرمحددة،يدعوالمديرالعاملينإلىاجتماعاتكثيرة-
.ماتنفضهذهاالجتماعاتدوناتخاذقراراتمعينةأعمال،وعادةً

ئًماأنالمؤسسةاليحاولالمديرفيهذاالنوعأنيضبطحضورالعاملينوانصرافهممردًدادا-
.تسيربنفسها

يسبب- مما شرافوتقويم، وتنسيقوا  منتخطيطوتنظيم النمطبعناصراإلدارة هذا اليأخذ
.االضطرابوالفوضى

العاملينخبراتومهاراتجديدة- اإلدارة النمطمن يكسبهذا بمستوىأدائهم،ال يرتفع وال
.التصرفأحياًناوعدمالقدرةعلى،المهني،ويشعرونبالضياع

.تكوننتائجالعملمتدنيةفيالكموالنوع-

نستطيعالقول،وعلىالعموم وال،والينظم،اليخطط،نالمديرالترسليمديرسلبيإ:
ويحملرؤسائهمسئولية،،للبريدفقطينقلالتعليماتسلوبالمطلوب،أوهوبمثابةساع يوجهباأل
.كلشيء

دارةفيظلهذاالنمطتعجزعنتوزيعاألدواربنوعمنالعدالة،مماوفيالنهايةفاناإل
.ألداءالمدرسيوالقراراتالمتخذةيسببالخللالدائمفيا

 :خاتمة

دلكاكثرهاقبوال،وكارالباحثاالمبحثالتعريفاتالمختلفةلالدارةوقداختذتناولنافيه
خالل ومن وانماطها االدارة اإلدارةاالستعراضألوظائف فينماط اختالف وجود لنا يتبين ،

وفي القرارات، بموجبها تتخذ التي والطريقة اإلدارية، المهمات أداء في يمارس الذي األسلوب
ويكمنوراءهذااالختالفالعديدمناألسباب،،ييستخدمفيالتعاملمعالعامليناألسلوبالذ

المد يكوناختالفالفلسفاتالتييؤمنبها والتدريبفقد يكوناإلعداد وقد األسباب، يرونأحد
ثانًيا،وقدت ،كماأنالمديراليستخدمنمًطاإدارياًكونالخبرةوالتجربةسبًباثالثًلإلداريينسبًبا

ويتمكنمنتكييفأسلوبه كافة، باألنماطاإلدارية الذييلم فالمديرالناجحهو باستمرار، واحًدا
.والظروفالمحيطةبالعمل،الموقفالذييواجههاإلداريفيضوءطبيعة
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  :المبحث الثاني
 الحملة اإلعالمية

 :مقدمة 

وتطوير الحديثة االعالمية التقنيات اقتناء الى والشركات والمنظمات والمؤسسات الدول تسعى
وتوظي التقليدية االستراتيجيةمساراتها الغايات إلنجاح فها وقن، فروعه بكافة االعالم واتهوأصبح

م المستهدف الجمهور الى للوصول الطويل والذراع لإلنجاز الناقل الحزام اختلفتاالفقية هما
امزجته وتنوعت شرائحه الح، ماهية كثبعن التعرفعن المبحث هذا خالل سنحاول ملةلذا

عبراً،وألقاءالضوءعلىفاعليتها،والدورالحيويالذيتلعبهسوءاالعالميةوعناصرهاوانواعها
 او رسمية، غير لمنظمة المستوىالترويج على العامة االهداف يحقق بما الرسمية المنظمات
.االقتصاديواالجتماعيوالسياسي

 :تعريف الحملة االعالمية -أواًل 
  هدبرو HIDBROW)يعرفغوران بأنها( اإلعالمية "الحملة المكثفالذي: النشاط

هدبرو،)"موضوعمحددويستخدمعادةمجموعةمنالوسائليمتدلفترةزمنيةمحددةويتعاملمع
1332 كويل(03: دينسما DENIS MCQUIL)،ويعرفها بأنها( جهود":الحملةاإلعالمية

بهدف،معالمعاييروالقيمالسائدةتستندإلىسلوكمؤسسيأوجمعييكونمتوافقاً،تصاليةوقتيةا
ن الجمهور اتجاهات وتحفيز وتدعيم اجتماعياًتوجيه أهدافمقبولة حو التصويتوشراء:مثل،

االتصالالحملةوتعرففيكتابمفاهيمرئيسةفيعملية،(Julia,2004:76)."السلعوالتبرعات
وتتوجه،تقومبهاعادةوسائلاإلعالمالجماهيرية،عمليةإقناعمنظمةومتناسقة:"اإلعالميةبأنها

والسلوكفيمحاو الرأيالعام األهدافإلى من لتحقيقمجموعة لة طائفة، بها تقوم أن ويمكن
،أمابيسلي"واسعةمنالمؤسساتوالمجموعاتواألشخاصفيسعيهملتحقيقمصالحهمالخاصة

(PAISLEY)فيعرفالحملة": للتأثيرفيمعتقداتواتجاهاتوسل:"بأنها وكنشاطاتمقصودة
اآلخرين استخدام، طريق عن إأساليب الجمهوراستمالة في تؤثر عالمية إعادةو، مفهوم ن ا 

البناء مستوى على ذلك كان سواء اتصالي كنشاط تميزها التي السمات أهم من يعد التشكيل
."علىمستوىأنماطالحياةالفرديةاالجتماعيأو

هيعبارةعنخطةمكتوبةشاملة:"الميةفيقولالحملةاالعويعرفإبراهيمأبوعرقوب
األ اال،مدوقصيرة الرسائل من سلسلة على فيتحتوي تظهر التي والمترابطة المتصلة تصالية
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ف اإلعالم أووسائلاالتصالأو إلىسنة تمتد قد محددة زمنية )قلمنذلكأيفترة عرقوب،"
2112 جابر(215: محمد سامية وترىالدكتورة الحملة، هيالتيتشتملعلىمجموعة":إن

م واستعدادات واالنتخابية:ثلتدابير السياسية العامة،الحمالت وبعض،واإلعالن،والمعلومات
التعليم الناميةواستخدام،أشكال البلدان في الجماهيري االتصال نشر،وسائل مجال في أو

،جلإنجازهاوتقومبنشاطهافيفترةزمنيةمحددةأويكونلهاأهدافمحددةتخططمن،التجديدات
ماتعتمدعلىإطارعاممنوغالباً،نسبياًكبيراًوتستهدفجمهوراً،يزةومكثفةماتكونوجغالباً
")يمالمشتركةالق الجهودالمكثفة:"نمفهومالحملةهوأويرىكرمشلبي،(2114:116جابر،

المستمر للنشر الوقت من لفترة والمستمرة والوسائلوب، ومتابعةكافةاألساليب ومناقشة لطرح
ويمكنأنتكونالحملةمعشيءأوضد،والجهودالمستمرةلتحقيقهدفماأ،نموضوعمعي
فناستخدامفنون:"نالحملةهيأ،ويشيرفاروقأبوزيدإلى(2119:26شلبي،")شيءمعين

وظيففنونالتحريرأيإنهافنت،جلهأحقيقالهدفالذيأعدتالحملةمنالتحريرالمختلفةفيت
(.2111:126محجوب،)"لخدمةالموضوع

 ومناقشتها اإلعالمية للحملة السابقة استعراضالتعريفات بعد إلى الدراسة أنخلصت
تقومبهمؤسسات،وخاضعللمتابعةوالتقويم،نشاطاتصاليمخططومنظم:"عالميةهيالحملةاإل

وسائلاالتصالباستخدام،بهدفتحقيقأهدافمعينة،ويمتدلفترةزمنية،أومجموعاتأوأفراد
،نموضوعمحددأبش،وباعتمادأساليباستمالةمؤثرة،عالميةوسلسلةمنالرسائلاإل،المختلفة

".نسبياًكبيراًويستهدفجمهوراً،يكونمعهأوضده

  :أنواع الحمالت اإلعالمية -ثانياً 
 :وذلكعلىالنحواآلتي،للحمالتعدةاًعالموالحمالتأنواعحددخبراءاإل

 .تصمملجعلالجمهورعلىمعرفةبشيءما: حمالت التوعية -1

دراكهلحدث،تسعىوراءمعرفةالجمهور،هيحملةمعلوماتعامة: الحمالت المعلوماتية -0 وا 
 (.2111:1،عبدالرزاقوسموك)لعامةالحيوية،وتزويدهببعضالمعلوماتاما

للتعلم: الحمالت التربوية -3 حملة إلىبخطوتذهب،هي والمعلومات الوعي خلف إضافية ة
إلىسلوكيوميو،مقدرةالجمهورعلىتطبيقالمعلوماتالتفسيرو حمالتتعديل؛تحويلها

جودةلدىالسلوكياتالمومنالحمالتالتيتحاولتغييروتعديلاالتجاهاتوالسلوكهينوع
ييرالسلوكهاتستهدفتغألن؛تعقيداًأكثرالحمالتصعوبةومنبعضأفرادالجمهور،وهي

 .مالتالمعاصرةحولتعاطيالتدخينمنأمثلتهاالحأواالتجاهلدىالفرد،و
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منيمنالمخاطروالتهديداتأمنالحمالتالتيتستهدفخلقوعينوع:منيةالحمالت األ -4
جريمةالتركيزعلىمتابعةالنشاطاتالمشبوهةالمتعلقةباإلرهابوال)المختلفةلدىالجمهور

 (.المنظمة

ويعمل،هذاالنوعمنالحمالتدوريويتركزقبلاالنتخاباتفيالدول:الحمالت االنتخابية -5
للمرشحإعلى السياسية انتخابه،يصالالرسالة بغية القادمة وسموك،الرزاقعبد)ومنهجيته
2111:2). 

لمجتمعاتوتستهدفا،اعاتتستخدمهذهالحمالتفيالحروبوالنز: حمالت الحرب الدعائية -6
 .خرواالستسالمللطرفاآل،ىمعنوياتهمثيرعلأبغيةالت

التيتستهدف:حمالت الدعاية المضادة -7 المضادة حمالتالدعاية لمعالجة النوعينفذ هذا
العزاوي،)يةالمضادةللوقايةمنالدعا؛وخلقحالةتوازنفكريومعلوماتيونفسي،المجتمع
2112:24).

للردعالخارجي: عالمية العسكريةالحمالت اإل -8 النوعيستخدم الجمهورفيوزرعالثقة،وهذا
 .خرىأوحمالتالتغطيةالحربيةمنجهة،بمقدرةالقواتالمسلحةالوطنيةمنجهة

 .وتقومبهاجماعاتوأفرادألهدافمختلفة:عالمية الخاصةالحمالت اإل -9

نمخاطبةالجمهورأيتأكدلديناأنه،عالميةاإللحمالتابعداالستعراضالبسيطألنواعو
ؤكدعلىيكما،رفةوالتجاربوالمهاراتوالمواردفيمنهجيتهعلىالعلموالمعيعتمد،فنمتطور

ال تحليل على المبني الناجع التخطيط االستراتيجيةضرورة البيئة موقفوقراءة على، واالستناد
التيوالبي،والوثائق،المعلومات الدقيقة بالجمهورانات وعالقتها المشكلة للقائمين،تحدد ليتسنى

دارتهاعلىالحمالتاإل يمكنتصنيفهبشكل،وبالتالي.مزجةالجمهورورغباتهأقياس،عالميةوا 
وبذلكيمكنللقائم،ةللتنوعهالجغرافيوالقيميوعاداتهوسلوكياتهبقدرمايتعلقبالمشكدقيقوفقاً
ثارةوتحفيزرغباتوتحتويعلىاإل،قةورصينةمبسطةعدادرسالةاتصاليةللحملةدقيإباالتصال
.(مرجعسابق:2111،عبدالرزاقوسموك)الجمهور

 :سمات الحمالت اإلعالمية -ثالثاً 
منأهمسماتالحمالتاإلعالميةكنشاطاتصالييعدمفهومإعادةالتشكيلأواإلصالح

جد،فأينماوجدمفهومالحملةاإلعالميةوالبناءاالجتماعيأوعلىمستوىسواءعلىمستوىالفرد
،رادالمجتمعإلىالحالةاألفضلقيادةأف؛،يقصدبإعادةالتشكيلو.بالضرورةمفهومإعادةالتشكيل

(التركيزوالشموليةوالجرأةوالوضوحوالعمقوالتشويق)فهناكمنالباحثينمنيركيزعلىصفات
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 للحملة واالعالمية، رئيسهنالك منهجين يقرر من الباحثين كسممن للحمالتين محددتين تين
:اإلعالميةوهما

(2112:24،مكرم):وهي،ويرتكزعلىثالثةمحاور:منهج الضبط االجتماعي .1

أ :التعليم. العناصرالمعلوماتويهدفإلىتقديم لمشكلةأوالقضيةموضوعالمرتبطةباكافة
.(وشورات،الكتيباتالتعريفية،الملصقاترلبا)الحملة

التيتساعدالناسعلىالتعامل،كافةالتوجيهيةاإلجراءاتاإلرشاديةويركزعلىو:التدبير.ب
(.والتوجيهيةاللوحاتاإلرشادية.)كلةموضوعالحملةبالشكلالمطلوبمعالقضيةأوالمش

(2114:221،عبدالحميد):التعزيزأوالتدعيم.ج

و القوانين إصدار على القضيقوم مع اإليجابي بالتعامل الجمهور تلزم التي يةالتعليمات
.(،فرضالضرائبعلىمبيعاتالتبغنمنعالتدخينفياألماكنالعامةقانو.)المطروحة

.كافةالتدعيمالينطبقعلىالمجاالتغيرأّنالمحوريناألخيرينوهماالتدبيرو

(2114:19،أبوأصبع):يةمنهج العمل .0

و للرسائل التخطيط عمليات المناسبيشمل اإلعالمية خصائصالوسائل ضوء في ة
.افةإلىوضعخططإلدارةالحملةوتقويمنتائجها،إضالجمهورالمستهدف

تقانإيفرضعلينا،وفيظلسيولةوسائلاالتصالواإلعالمفيعالممتعددمتغيرمتنوع
المتطورة،عالمالمختلفةوسائلاإلفنالتعاملمع وأساليبها عالمياإلخصائأوبالذات،وحيثياتها
والذي،منهذاالعالمالمتطوراًالذيبطبيعةعملهالمهنيوالوظيفييكونجزء،والعالقاتالعامة
الجمهور رغباته،يحاكي العقول،ويفهم غزو على لتح،ويعمل القلوب التواصلوكسب قيق

ا اإل.يلجماهيرواالتصال فوضى من الحاليوبالرغم اإل،عالم الرسائل الفاشلةوسيولة عالمية
واجهةحضاريةتعتمدهاالدولفيصبحأعالمناإلأعالميةواإلعالنيةإالوهشاشةالحمالتاإل

.(2111:96حمادة،)نجازاتهاإبرازإ

مبعضالمستغلينلكنبحكالرغممنهناكقصورفيالحمالتاإلعالمية،ىالباحثبوير
عليةكبيرةفيالعديدمنالقضايا،وهيذاتفا،واقعًامعاشًاوملموساًالحمالتاإلعالميةضحتأ

المصيرية القضايا ،والسيما يستغلالبعضخصوصًا تالدعائيةفيتنفيذتأثيراتالحمالعندما
.لعكسصحيحواطبعاً،هدافشخصيةتخدممصالحهمدونمصلحةالوطنأجنداتخاصة،وأ
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 :صياغة أهداف الحملة اإلعالمية

عالمية،راحلتصميمالحمالتاإلتعتبرخطوةتحديدأهدافالحملةمنأهمخطواتوم
،عالميةديدمنعواملومتغيراتالحملةاإلهسيتمتحديدالعيرادالوصولإلمللهدفالذلكأنهوفقاً"

والوقت،الرسالة:مثل ؛وبالتالي.الوسيلة مناألهدافالمرحليةفإنه منالضروريتوافرسلسلة
للحملة االستراتيجي أو الهدفالعام إلى الوصول النهاية تعكسفي التي الثانوية بوروان،)أو

2111:11.)

 :تعريف الهدف

تحقيقه،وهوإماأنيكونفيهواألمرأوالشيءالذيترغبالمؤسسةأومجموعةأفراد
خاصاًعام كبيراًأو نافعوأاً، واًضاروأاًصغير، الهدفتتوقفعلى فطبيعة المؤسسة، ضع

.أيماهومتوقعإنجازهمنتصميمالحملةاإلعالمية؛وقدراتهاواهتماماتها

منويحددالدكتورفرجالكاملمجموعةمنالتساؤالتتساعدفيالحصولعلىالبياناتاألفضل
(2116:21،الكامل:)أجلتحديدأهدافالحملة،وهي

.؟ماهوالتأثيرالمطلوبللحملة.1

.؟كيفيتمتحقيقالتأثيرالمطلوب.2

.؟العقباتالتيتواجههذاالتأثيرماهي.2

.؟تعينعلىعمليةالتصميمتحقيقهاماهياألهدافالتيي.4
 :تعريف الهدف الجيد

.المرونة.1

.يمكنقياسه.2

.متفقعليه.2

.واقعي.4

.بطبالوقتمرت.5
 :(2111:21،العبد)شروط صياغة األهداف 

.عالميةافالقائمباالتصالفيالحملةاإلأوأهد،منسجمةمعأهدافالمؤسسة.1

.وتستخدمالكلماتاإليجابية،ًواضحةمحددةجيدا:الدقة.2
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.يمكنأنتكونمرتبطةبمعاييراألداءالكميةأوالنوعية:قياسللقابلة.2

ويجباألخذفياالعتبارأيمعوقاتقد،منخاللقدراتالقائمباالتصال:كانيةتحقيقهاإم.4
علىتحقيقاألهدافتؤثر الفرد للتحقيقفيأرضأيأنيصبحالهدفقابالً؛فيقدرة
.اليمكنتحقيقهخيالياًاًوليسهدف،الواقع

5 بالوقت. يمك،مرتبطة محدد زمني إطار خالل تحقيقها األهدافال)ن على ذلك ينطبق
(.المستمرة

واليوجدترابط،أيأنيكونكلهدفمستقلعنالهدفاآلخر،عدمالتداخلبيناألهداف.6
.وبالتاليإلىنفسالغاية،فيالصياغةبحيثتؤديإلىنفسالمعنى

.ريةوهيقابليةاألهدافللتنفيذحسباإلمكانياتوالقدراتالماديةوالبش:الواقعية.1

بحيثتخدمالمصلحةالعامةللمؤسسة،وهيأنتكوناألهدافخاليةمنالذاتية:الموضوعية.1
.أوالمجتمع

وهيقابليةالتعديلأوالتغييرفيحالةاكتشافعدمصالحيةالهدففيمرحلةمن:المرونة.9
.مراحلالتصميمأوالتنفيذ

نريدعمله؛جيدومحددةأنتكوناألهدافمصاغةبشكلمنالمهمجداً أيمعرفةماذا
،أيمعرفةالتغييرالمطلوبإحداثهباألرقامأوالنسبالمئوية؛وأنتكونقابلةللقياس؟؛بالضبط

.؟أيمتىنريدأنيحدثالتغيير؛وقابلةللتحقيق،وذاتصلةبالموضوع،ووضعتوقيتمحدد
  :أهمية تحديد األهداف

وعلى،وتحصرالجهودلتحقيقها،مةحيثتحددمهمةالحملةتعدخطوةتحديداألهدافمه
والوسائل الرسائل اختيار يتم الحملة،أساسها بتقييم اإل،والقيام تمتومعرفة التي ،نجازات
.واإلخفاقاتالتييجبتجنبهامستقبالً

 (36: 0223، دليو):يمكن تلخيص أهمية األهداف على النحو التالي

ويوضحلآلخرين،صالفيالحملةاإلعالميةاألسسلتوجيهأنشطتهوبرامجهتوفرللقائمباالت.1
.مايهدفإلىتحقيقه

يساعدالقائمباالتصالفيالحملةاإلعالميةعلىانتقاءالرسائلوالوسائلسليماًتوفرأساساً.2
المناسبة

.يةمناسبةلتقويمالحمالتاإلعالمإلعداداألدواتالسليماًتوفرأساساً.2
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.تفيدالصيغالصريحةلألهداففيتوجيهالجهودأثناءعمليةتنفيذالحملةاإلعالمية.4

(.التصميم،التنفيذ،التقويم)تساعدفيإيجادنوعمنالتوازنبينمختلفمجاالتاألهداف.5

.وتوجيهالقائمباالتصالبوجهخاص،تساهماألهداففيتطويرالرسائلوالوسائلبوجهعام.6

فيبعثالرضاواالطمئنانفينفوسالقائمينباالتصال،-إلىحدكبير-تساهماألهداف.1
.الناتجعنسعادتهموهميرونأهدافهمتتحققالواحدتلواآلخر

يصبحمن،الجمهورتياجاتالخاصةبالمؤسسةووتتضحاالح،لذلكعندماتتبلورالمشكلة
:تهدفالحملةإلىتحقيقاألهدافالتاليةوبصورةعامة،السهلتحديدهدفالحملة

.(عدمعرفيبُ)زيادةالوعي.1

.(بعدسلوكي)رفيالسلوكيتغي.2

.(تجاهيابعد)تجاهايريتغ.2

.(عدعقائديبُ)رفيالمعتقداتيتغي.4
(2115:121قزادري،): وعليه يمكن طرح األسئلة التالية

.ماالذييرادالوصولإليه؟.1

.؟ىأهدافقصيرةالمدىأمبعيدةالمدرادالوصولإلىهلي.2

.يحتاجإلىحملةإعالميةمستمرةتتطلبمتابعة؟ةودائمةمستمرةهلالمشكل.2
 :مستويات األهداف

واألسمىيبقىلدىالقائمباالتصالفيالحملةاإلعالميةهوإحداثإنالهدفاألساس
لذاالبدمنتقسيمه؛ستراتيجياغيرأنهذاالهدف،استمالةمؤثرةعلىعددكبيرمنالجمهور

.إلىأهدافتكتيكية

(2111:19البكري،):ستراتيجيةاألهداف اال: توى األولالمس

التيتسعىإلىبناءأووضعتصور،هياألهدافطويلةاألجل؛ستراتجيةاألهدافاال
و،معين إلىتحقيقه الحملة إدارة عليهتسعى تعم،المحافظة سلوك،لعلىتغييرهأو تعديل أو
محددة،معين أفكار توصيل أو القرا. أو اإلجراءات إذن الحملةفهي تسعى التي المحددة رات
ةللمشكلة،وهومانسعىويل،والتيتخاطباألسبابالرئيسعالميةإلىتحقيقهاعلىالمدىالطاإل

.إلىتحقيقهفيفترةزمنيةطويلةنسبياً
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 (01: 0222بو شنب، أ".)األهداف التكتيكية" المرحلية ألهدافا: المستوى الثاني

المدى قصيرة التفصيلية األهداف فهي المرحلية األهداف تحقيق،أما إلى تقود والتي
ولكنها،ستراتجيةمناألهدافاال،فهيإعادةبلورةأهدافمشتقةاألهدافبعيدةالمدىفيتحقيقها
.رةنسبياًقابلةللتنفيذخاللمدةزمنيةقصي

فياألفكار تعديل أو إحداثتغيير هو الحملة الهدفمن أن االتجاهات،كما أو،أو
الجمهورتغييره غالبية لدى ،ا على للفكرةاوحثهم ومحابية إيجابية جديدة مواقف تخاذ

(.29-2111:21،مرجعسابق)المطروحة

عالمية،ثهامنالحملةاإلاتالمطلوبإحداوعندوضعاألهدافيتطلباإلجابةعنالتأثير
:جابةعلىالتساؤالتالتاليةإلىجانباإل

هلتعبراألهدافالموضوعةبوضوحعنالنتائجالمتوقعة؟.1

عالمية؟نقبلكلفردفيإدارةالحملةاإلاألهدافمفهومةمتبرهلتع.2

مكانيةالقياس؟األهدافهلتتسم.2 بالواقعيةوسهولةالتحقيقوا 

تفقمعاألهدافالعامةللمؤسسة؟هلت.4

 :(2119:65،الدليمي)خطوات صياغة األهداف

.صياغةالهدفاالستراتيجيوكتابته.1

.التفكيرفيالهدفاالستراتيجيوتحليلطبيعته.2

.تحديداألهدافالمرحلية.2

.وضعاألهدافالمرحليةفيبرنامجزمنيمحدد.4

ستراتيجيفيحالةعدمالتمكنمنتحقيقبعضاألهدافوضعخطةبديلةتوصلللهدفاال.5
.المرحلية

 :عالميةعناصر التخطيط في الحملة اإل -عاً راب
عامة التخطيطاإلعالميبصفة خاصة،يقوم علىمجموعة،والتخطيطاإلذاعيبصفة

:ويتسمبمجموعةمنالسماتمنأهمها،أساسيةمنالعناصرالتتمبدونهاعمليةالتخطيط
ومنالمعلوماتاألساسيةلبدءالتخطيط،التخطيطبدونمعلومات:توفر المعلومات. 1
(:2119:121حالق،):اإلعالمي
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الماديةمعلومات- الموارد بشأن الخطة،دقيقة تنفيذ بدء عند المتاحة ،واإلمكانياتالبشرية
.وموعدتوافرهابالتحديد،والتيستتاححتمًاخاللفترةالتنفيذ

.والخططاإلقليميةوالقطاعية،معلوماتعنالخططالقوميةالشاملة-

أل- السكانوفقًا وتوزيع المستمرسنوياً،ثالتعداداتحدتعداد مالمحالنمو،وتحديثها وأهم
.السكانيوخصائصه

.األنشطةاالقتصاديةوالمجتمعيةالمختلفةالتيتشكلاقتصادالدولة-

واألنشطةالمعاونةمنوسائلوأجهزةاالتصال،ةلمرافقاإلعالمواالتصالالمالمحاألساسي-
.المباشر

األكاديمي- التأهيل علىالمستوىالقومي،واقع اإلقليمي،والتدريباإلعالميسواء أو،أو
.المحلي

.واقعالصناعاتالمتصلةبالنشاطاإلعالمي-

.ةوالمهنيةوتوثيقهاواقعونتائجالبحوثاإلعالميةاألكاديمي-

.والمصادرالتيتعتمدعليهاوسائلاإلعالم،تدفقالمنتجاتاإلعالميةوالثقافية-

.واقعاإلنتاجاإلعالميالعربيوالقطريبالقطاعينالحكوميوالخاص-

.المشكالتوالقضايااالجتماعيةوالثقافيةبالمجتمع-

: وضع سياسة اتصالية واضحة. 0 السياسة الإن في اإلحاالتصالية مجموعملة هي عالمية
دارة،المبادئوالمعاييرالتيتحكمنشاطالدولةتجاهعملياتتنظيم ومواءمة،وتقييم،ورقابة،وا 

األخص على المختلفة االتصال وأشكال منها،نظم أجل: من الجماهيري االتصال وسائل
أفضل تحقيق في الممكنة االجتماعية األإالنتائج السياسينطار ،واالجتماعي،موذج
الدولة،واالقتصادي به والذيتأخذ االتصال، ديمقراطية على،ركائزمبدأ والنتائجالمترتبة

(:1-2111:1الهاللي،)األخذبهفيالسياساتاالتصاليةواإلعالمية

الذي،إناألساسالذيينبغيأنتقومعليهالسياسةاإلعالميةهومبدأديمقراطيةاالتصال
.الحقفياالتصال،االنتفاعوالمشاركة:هي،يتكونمنثالثركائز

يعتبرالعنصرالثالثمنعناصرالتخطيطاإلعالميهوتحديد: تحديد األولويات واألهداف. 3
اإلعالمية،األولويات للخطة العامة إليها،واألهداف الوصول توجيه،ووسائل خالل من
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والماديةالمتاحة،أومكانياتالبشريةبحيثيتمتوظيفاإل،اصوبتحقيقهكافةمكانياتاإل
 (.1914:14لبيب،)تاحتهاخاللعامأوأعوامالخطةاالتييمكن

اإلإ: التخطيط اإلعالمي عملية مستمرة. 4 الحملة في اإلعالمي التخطيط عمليةن عالمية
بقة،علىالخططالسامستمرةالتنتهيبوضعخطة،حيثيتبعالخطةخططًاالحقةمبنية

لىمتابعةإباإلضافة،طارالتخطيططويلالمدىومقتضياتهإإذالبدمنتتابعالخططفي
التنفيذ واكتشافالمعوقاتالتيتقفأمام تنفيذها، أثناءوبعد ودراسة،الخططالموضوعة

منناحية كم،سبلالتغلبعليها أخرى، منناحية فيالخططالمستقبلية يتموتحاشيها ا
،والشهري،واألسبوعي،يقياسآثارالخطةاإلعالميةمنخاللالتصنيفالبرامجياليوم

 يمتد كاملةإوالذي برامجية دورة الخطط،لى في المناسبة التعديالت إدخال يتسنى حتى
 .التاليةلتتالءممعالسياساتوالخططاإلعالميةالموضوعةوتحققأهدافها

اإلإ: ية متكاملةالتخطيط اإلعالمي عمل. 5 الحملة في اإلعالمي التنسيق عمليةن عالمية
نكانتا و،التقتصرفيهاعمليةالتخطيطاإلذاعيعلىسبيلالمثالعلىالبرامج،متكاملة

تمتد،لهاهيالمجالاألساس نما زمحيثيستل،لىالنواحيالهندسيةوالتدريبيةوالماليةإوا 
فيةالتخطيطاإلذاعيوضعخطةرئيس مجموعةمنالخططالمعاونة للبرامجترتبطبها

،لىمجموعةالخططالتفصيليةالمتفرعةعنالخططالعامةإباإلضافة،المجاالتاألخرى
 (.2111:95،عبدالرحمن)أوالخاصةبقطاعاتالعملالمختلفة

الواحد:التنسيق. 6 للقطاع اإلعالمية الخطط بين التنسيق بي،ضرورة الخططكالتنسيق ن
الواحدة للمحطة األخرى،اإلذاعية الوطنية اإلذاعية المحطات خطط وبين وبين،وبينها
.وبينخططوسائلاإلعالمالمختلفة،الخططاإلذاعيةبوجهعام

بناءً البرامج هيكل وتصميم التنسيقوضع إدارة العلياوتتولى اللجنة من يصلها علىما
وتراعى،برامجفيشكلونسقمعينخاللفترةاإلرسالمنخاللترتيبظهورال،للبرامج

منخدمةإذاعيةأوتلفزيونيةوهيتختلف،فيهظروفالمستمعأوالمشاهدوعاداتالناس
آلخر،أخرىإلى مكان الفقراتيوتراع،ومن ترتيب في عدم،التوازن والحرصعلى

ف توجد ولذلك الوقتنفسه، في المذاعة المواد وقنواتالتعارضبين محطاتاإلذاعة ي
شُ تضم للتنسيق إدارة د ع اًعبالتلفزيون األسبوعي:منهاة البرنامج البرنامج،شعبة وشعبة

.وشعبةالموسيقى،وشعبةالتنفيذ،ومكتبةالتنفيذ،ومكتبةاالحتياطي،اليومي
اإل: اإلطار الزمني للخطة. 7 للحملة اإلعالمي التخطيط عامةيتم بصفة واإلذاعي،عالمية

فالبدمنتحديداإلطارالزمنيللخطةوفقًا،فيإطارزمنيمعين،والتلفزيونيبصفةخاصة
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أو خمس الزمني اإلطار يكون وقد تحقيقها، المطلوب األهداف ونوعية للظروف
التيتقسم،ولكناإلطارالغالبعلىالخططاإلعالميةهوالخططالسنوية،ثالثسنوات

دوراتبرامجإ وخاصةلى عادية أشهر،ية ثالثة مدتها العادية البرامجية الدورات ،وتكون
عبدالرحمن،)والدوراتالخاصةكدورةبرامجشهررمضانالمباركتكونمدتهاشهرواحد

2111:96.)

كبرقدرممكنمنالمرونةفيالخطةاإلعالميةحتىالتنهارأمامأضرورةاتخاذ: المرونة. 8
.ويمكنوضعخططبديلةمقدمًالمواجهةالظروفالمحتملةأوالمتوقعة،الظروفالجديدة

واختيارأفضلهابمايتالءممع،فمنالضروريأنتشملعمليةالتخطيطالبحثعنالبدائل
الم توقعات تحليل الفّعال اإلعالمي التخطيط يستلزم ولذلك الموضوعة، ،تقبلساألهداف

لها ا؛والتخطيط أية وقوع اإلعالميةلتحاشي الخطة في أخذ،ضطرابات يؤدي حيث
بعين التخطيطاإلعالميالتوقعاتواالحتماالتالمستقبلية لىتوفيرالكثيرإاالعتبارعند

ووضع،ولذلكتتصفالخططاإلعالميةبالمرونةمنناحية،منالوقتوالجهدعندوقوعها
 (.2112:41الهاللي،)الخططالبديلةمنناحيةأخرى

يستلزم،عدادهاا المشاركةفيصياغةأهدافالخطةوإنضمانأكبرقدرمن:المشاركة .9
اإلعالمية للخطة العريضة عرضالخطوط اإلعالمية المؤسسة قيادات ،وأهدافها،على

لىإساليبالتيتضمنأنتعودالخطةيجاداألإمع،ووسائلتنفيذهاعلىالقياداتاألدنى
االقتراحاتالمختلفةلهذهالقيادات،ومماالشكفيهأنهذهالمشاركةالقيادةاألعلىمتضمنة

لىزيادةإمنشأنهاأنتؤدي(نأمكنإ)بلوجمهورها؛منالعاملينبالمؤسسةاإلعالمية
الخططاإلعالمية ،وتحقيقأهدافها،فعالية المشاركة الجسورإحيثتؤديهذه لىتدعيم

(.2111:121،العبد)والجمهورالمستهدف،واإلعالميين،القائمةبينالقائمينبالتخطيط

المتابعةعلىتحقيقهدفينحيثتعمل،ضرورةمتابعةالخطة: متابعة الخطة اإلعالمية. 12
تنفيذ:األول،نرئيسي وضمان باكتشافمعوقاتالتنفيذ والثانيا الخطة بأول، أواًل :زالتها

مدىمطابقتهاللتصوراتالخاصةفيأذهانواضعيقياساآلثارالناتجةعنالتنفيذلمعرفة
 .الخطةوفقماتبينمنأثارها

عالميةالفلسطينيةبشكلعام،حيثأنهناكخللواضحفيالمنظومةاإلويرىالباحثب
الميةنهاالتعبربشكلواضحوصريحعنمتطلباتورغباتالشارعالفلسطيني،فالوسائلاالعإ
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 شبه بشكل مسيسة بالكاممطلقلدينا ومجيرة األ، لصالح وهناكتغيحزابوالتنظيماتل وأبي،
خل إغيابحقيقيلمنظومة الناس،وهذا فعالميةمحايدةومستقلةفينقلنبضالشارعوهموم

.عالميةبمجملهاينيمنالحالةاإلوعدمالثقةفيالشارعالفلسط،حالةمنالضبابية

 :(2114:2الصفار،)عالمية ة اإلسمات عملية التخطيط للحمل -خامساً 
:يوجدهناكعدةسماتومميزاتللحملةاالعالميةوهيكالتالي

حياةالمؤسسةخاصةفالمؤسساتالتخطيطمنالوظائفالمستمرةطول:استمرارية التخطيط –1
ساكنةاإل ظروف في تعمل ال التكنولوجية،عالمية بالتغييرات تتسم ،واالقتصادية،ولكنها
.ويمكنأنيتمذلكمنخاللالتخطيط،وغيرهايتطلباالستعدادلمواجهتها،ياسيةوالس

الخطط)مالبدائليفعنطريقتقي،بالمستقبليهتمالتخطيطدائماً:االهتمام بمستقبل المؤسسة -0
المقترحة األ( البديل تحديد بناءًيمكن المستقبل في تطبيقه يمكن الذي المواردنسب على
و والحاضر،المتوقعةالمتاحة الماضي في المؤسسة أداء عن المعلومات على ،والحصول

واتخاذالقرارات،والظروفالمحيطةبهافيالمستقبل،وكذلكالتنبؤبماسيحدثفيالمؤسسة
.الالزمةلمواجهةالتغيراتالمحتملة

صرعلىبعضاليقتو،فيالحملةجميعهانواحيالنشاطيشملالتخطيط:شمولية التخطيط -3
خرىالنواحيدوناأل هيكلكاملمنالخططعلىالمستويات. التخطيطينتجعنها فعملية
.المختلفةبالحملة

قابليةالخطةللتعديلعلى؛ويقصدبالمرونة؛ينبغيأنتكونالخطةمرنة:مرونة التخطيط -4
وقتالقيامبالتخطيطفيالحسبانالتيلمتكن،والتغيراتالمستقبلية،ضوءالظروفالجديدة

عدادالخطة .وا 
.فرادالقائمينبإنجازهاتوياتهاإالاألبحيثاليعرفمح،يجب أن تكون الخطة سرية -5

تقعمس: ولية التخطيطئمس -6 التخطيطعلىاإلئقد بالمؤسسةاإلولية العليا حيث،عالميةدارة
عديهومستشاريهبوضعالخطةالعامةدارةأوالمديرالعامبمعاونةمسايقومرئيسمجلساإل

.أوالخططالفرعية
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 :خاتمة

الحمالتاإل بأن الباحث المهمةعالمويرى النشاطاتاالتصالية من ية وتختلفطرق،
علىمهاراتالجهازننجاحهاوفشلهايتوقفأالإ،تخاباالستراتيجياتلتلكالحمالتعدادوانإ

للمشكلةموضوعومقدرةمنتسبيهعلىالولوجالواقعي،نيبالحملةالعامةالمعوالعالقاتأعالمياإل
الحملة ، و،هدافهاأوتحديد اإلوانتخاب األسائل حيث من المناسبة ،داءعالم ،الماليواإلنفاق

الجماهيري والوصول ، اإلأبعد الحملة لفريق يتسنى ن فئاتإعالمية تحاكي شاملة رسالة عداد
و المستهدفبعناية الغاياتاالستراتالجمهور لتحقق للحملةحرفية المنتخبة والتكتيكية يجية كما،

التنف مراحل متعددةوتفرز وأخطاء اخفاقات يذ ا، عنصر والمراقبة المتابعة عملية لتحكموتشكل
،خطاءومعالجتهاللنجاحبعدتقويماأللحملةدافعاًنالتقييمالسليميمنحاأل؛وفشلهاأبنجاحالحملة

.ىتجاوبالجمهورمعهاوبيانمد
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 :المبحث الثالث
 توجيه الرأي العام

 :مقدمة

،منلهذاالمبحثمفهومالرأيالعام،وكذلكالتعريفاتاألجنبيةوالعربيةللرأيالعامتناوي
ومربهاحتىوصولعنالتطورالتاريخيللرأيالعام،وأثمسنتحدث همالمراحلالتيشهداها

فيتأثيراتخضنا،وومكوناتهيالعامنواعوتقسيماتالرأألهمأنا،وتطرقلهذهالوضعيةالمعاصرة
 وكيف العام، الرأي على العام؟ااإلعالم الرأي خلق في وسهم العامناتحدث، الرأي عن أخيرًا

.سماتهوخصائصهالمحددةلماهيته،والعواملالمؤثرةفيه،الفلسطيني

 :مفهوم الرأي العام -أوالً 
أنهمنخاللتعريفاتالرأيالعاموجوداختالفكبيرفيتحديدوتعريفمنالمالحظ

حالياً والباحثين العلماء حيثمازالتالنقاشاتواالختالفاتبين الخالفاتفيالظاهرة هي كما
المناقشاتالق االثنين بين الوحيد والفرق بإديمة يتعلق الرأيإنما يفرضه الذي النفوذ دراكمدى
رفاتالساسةوالفالسفةوقدكانتمحاوالتعلماءاالجتماعهيالسابقةفيبحثالعامعلىتص

.ظاهرةالرأيالعاموتحديدتعريفها

 :التعريفات االجنبية الرأي العام -1

نالرأيالعامألىإفقدذهباألول(كوليردج)و،(جونستيوارتمل)نومنهميالمحدثنإ
مرالحاسمالذييقرربصفةومااليريدهفيعتبراألأيفيهوالجزءالقوأمايريدهالمجتمع"هو

معالقانونعلميةالقواعدالتييجبمر نأوالرأيفيحينرأيالثانيأاعاتهاوعدمتعارضها
ارعامبعدمناقشاتعلنيةليهالجماعةفيمسالةذاتاعتبإالحكمالذيتصل"الرأيالعامهو

(.2111:29بدر،.)ووافية

وع كالر)رفه أب(توماس األ"نه التمجموعة منحكام عمل على الجماهير تصدرها ي
.(2111:21،رسول.)غلبيةمنهذهالجماهيرعمالوهذاالرأيهورأياألاأل

كتاباالمنخالل آراءعلماء)ستعراضلبعضالكتبفيتعريفالرأيالعاموالسيما
منقامتاردبالنظرللرأيالعاممنالتعريفاتفقدعددإلىالباحثخلصلحسنرشوان(االجتماع

قليدففيكلمجتمعمنالمجتمعاتنهاصبغةفرديةواعتبرهمحضتأزاويةاجتماعيةبالطبععلى
خرينفرادالمجتمعاآلأبتكاروالتجديدفتسريموجةبينفراديمتازونبمواهبخاصةوقدرةعلىاالأ

انحوتقليدهؤالءاأل يتكونالرأيالعاملنابهفراد فنينوهكذا ب، نهأرىماكينونيعرفالرأيالعام
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األ" يضمره ما موضوع في باالنتشاررأي يتسم وهو الخلق وحسن بالذكاء شخاصالمتميزون
،فيحينذهبالوياللى"وتباينوافيمستواهمالتعليميالتدريجيويأخذبهكلالناستقريبًاحتىل

أ هوإنالرأيالعام "نما اثنينأقبوللواحدة يقأوأو العقلكثرمنوجهاتنظرمتضاربة بلها
حقيقة بوصفها س"والمنطق العام الرأي ليعطي كولي الشهير االجتماع عالم جاء ثم ماته،

لنيكونتجمعاألحكامفرديةمختلفةولكنهتنظيم"نالرأيالعامأكدأاالجتماعيةالمعاصرةحينما
مايختلفالرأيالعامعنافتراضاتصالالتأثيرالمتبادلوالمشتركلذافربتعاونييتمعنطريق

:1991،رشوان.)خركأفرادمنفصلالواحدمنهمعناآلفرادربمايكونونفيتفكيرمعينناألأ
229-222.)

 التعريفات العربية للرأي العام -0

غلبيةهووجهةنظراأل"لرأيالعامأنا،(2111:29:ابوعامود)فيسعيدسراجيعرف
عنح بحثًا للنقاشوالجدل الجماهيروتكونمطروحة تهم فيزمنمعين معينة قضية لاتجاه

يحققالصالحالعام . معجم يعرفه اإلالمصطلحاتكما بأنه الجماعة"عالمية نظراغلبية وجهة
االمناقشةورحوله،وتدتمعينوازاءمسألةتعنيالجماعةالتياليفوقهارأيآخر،وذلكفيوق

 فيأصراحًة الجماعةإوضمنًا )طارهذه . يعرفالدكتور(2111:21الدبيسي، بدر،أ، حمد
مسائلالعامةالمختلفومنفيحكمهمبالنسبةللأراءالناخبينآالتعبيرالحرعن:"الرأيالعامهو
على أعليها درجة تكون إن عليها وثباتهم اآلراء بهذه الناخبين السياسيةكافيةقناع في للتأثير
واأل وبحيثالعامة التعبيرممثاللرأياألمورذاتالصالحالعام األيكونهذا ولرضا قليةغلبية

(.2111:25بدر،)

الرأيالعاموالدعاية)هالرأيالعامفيكتاب(2116:21،حسنينعبدالقادر)ولقدعرف
أيالعامهوالحكمالذيتصلنالرأ"وهو(جكلوريد)تبنيةلتعريفمنخالل(وحريةالصحافة

."بارعامبعدمناقشاتعلنيةوافيةليهالجماعةفيمسالةذاتاعتإ

غالبيةأوجماعيبشكل(جمهور)أفرادمجموعةرأياتفاقهوالعاموالخالصةأنالرأي
جماعيفاقاتهناكيكونأنوالبدواحدمشتركوبرأي،معينموضوعأومسألةتجاهجماهير
.عامرأيلتكوين

 :التطور التاريخي للرأي العام

أنأولاستخداملمصطلحأوتعبيرالرأيالعامكان،لعلمناألمورذاتالمغزىتاريخياً
الفرنسية الثورة القرن،فيخضم الفرنسيفيأواخر فضلإعالنحقوقالمواطن لها التيكان

رأيالعاملمتكنمحسوسةقبلذلك،فمماالشكفيهأنالثامنعشر،واليعنىهذاأنظاهرةال
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ازدهارًا،هذهالظاهرةقدصاحبتقيامالمجتمعاتالبشريةمنذقديماألزل نتباينتقوًةوضعفًا وا 
(.2111:22عابدوابوالسعيد،)وخفوتًابينفترةتاريخيةوأخرى

الرأيالعام،(دولةالمدينة)تقلةالمس(اليونان)عرفتمدنعدة،قرونبفقبلميالدالمسيح
فقدكانالرأيالعامهوالحاكمالفعليوالمسيطرالمطلقعلىكلأوجه،واختبرتسطوتهونفوذه

ففيتلكالمدناليونانيةالقديمةكانتالسيادةالمطلقة،(أثينا)شاطفيتلكالمدنوخاصةفيالن
استثناءالعبيدوالريفالمحيطبهابكافة،لمدينةسكاناأوبمعنىآخرل،لهيئةالمواطنينمجتمعين

يعرفاواألطفالوالنساء الهيئةأوالجمعيةتمثلفيالوقتنفسهما وكانتهذه ليومبالبرلمان،
،وكانتالقراراتفييعيةوالتنفيذيةوالقضائيةجميعاً،أوبالسلطاتالثالثالتشروالحكومةوالقضاء

عيةالمواطنينذبأغلبيةأصواتالمواطنينالحاضرين،ولمتتركجماجتماعجمعيةالمواطنينتتخ
طرقته إال كانت،ميدانًا التي الموظفينفهي الجيشوكبار قادة كانتتعلن،تختار التي وهى

المعاهدات،الحرب العامة،وتعقد االحتفاالت بإقامة القوانين،وتأمر ،وتفرضالضرائب،وتسن
.والمعقبعليها،الرادلقرارتها،وتصدراألحكام،والجنائيةوتحكمفيالقضاياالمدنية

اليحكمها،،أوكماقالأرسطوكانتتفعلماتشاءكانتسلطةالجمعيةكاملةومطلقة
(.2119:69،نعيرات)وهومانسميهاليومصوتالرأيالعام،سوىصوتاألغلبية

نماكولمتعرفالديمقراطيةاليونانيةالقديمةاألحزاب انمنحقكلمواطنأنيتكلم،وا 
نوقعالعبءاألكبرفيالكالموالمناقشةعلىطائفةارأيهيويبد وهمطائفةمنبلغاء،لخطباء،وا 
الرأي)القوم (قادة للسياسة، حياتهم يكرسون العامةكانوا الخدمة في رغبة إما إرضاءً،، أو

ويحاول،لخطيبمنهميدافععنوجهةنظره،فكانك،وراءمنفعةشخصيةأوسعياً،لطموحهم
المواطنينال غالبية الحاضرينعادةً،حصولعلىتأييد االجتماعاتيتراوحبينوكانعدد لهذه

وذلكلتكاسلسكان؛ةنفسهاخمسةوستةآالفمنمجموعاتالمواطنين،وأغلبهممنسكانالمدين
وأيضاً،واطنينفيمباشرةأعمالهمالخاصةبقيةالموالنشغال،الريفالمحيطبهانظرًالبعدالمسافة

تكنتعترفبالنساءواألطفالوالعبيدواألجانبكمواطنينلهمحقوق اليونانيةلم ألنالديمقراطية
(.2112:12،سعدأـ)المواطنة

ع بوجه يقال أن امويمكن الر: بطبيعتهإن ديمقراطي كنتاج العام نفوذهأي يسترد لم ،
وأدتهفتوحاإلسكندرالمقدوني،إالفيصدراإلسالممعسيادةمبدأالشورىوانجذابوسيطرتهمنذ

،ثمفيمجتمعناالدوليالمعاصرمعسيادةالنظمالديمقراطية،جماهيرالشعبيةإلىالدينالجديدال
حريروت،والتوسعفيحقاالنتخاب،وانتشارالتعليم،ونشوءالمدنالكبيرةنتيجةللثورةالصناعية
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وتطورالعلوموالمخترعات،وظهوروتطورأجهزةاالتصال،المرأةوالعبيدبالقضاءعلىاإلقطاع
.ووسائلالمواصالتمماساعدمساعدةفعالةعلىسرعةانتشاراألفكارواآلراءوالمعلومات

الر تعريف في الكثيرة االختالفات هذه أن والواقع منه طرفًا سقنًا والتي العام مننماإأي تنبع
تنبعأيضاً،،وفىالخلفيةالثقافيةوالمرجعيةبصفةعامةاختالفاتفيوجهاتالنظر تيجةنكما

.بينالرأيالعاموالرأيالعامالنوعي،أوبمعنىآخر،الطائفةياألغلبيةورأيالخلطبينرأ

  :مكونات الرأي العام -ثانياً 
جذورهافيمجاالتبتضرياتالمعقدةالتيالواقعأنعمليةتكوينالرأيالعاممنالعمل

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

:هي
 :العوامل الفسيولوجية الوظيفية -1

ريضتكونأفكارهعليلة،وقدتكون،فالميةتؤثرعلىعقليةالفردوأفكارهسماتجسمكهنا
والعصاراتبحثتأثيرفصائلالدم،،مةفيهذاالمجالهمومنالدراساتال،نظرتهللحياةمتشائمة
وأ والحمضية تدورالقلوية كثيرة أبحاث أجريت كما اإلنسان، شخصية في السماتثرها حول

لومبروزو:مثل،األخرىالجسمية الجريمةمنأمثال علماء التيعنيبها خصائصالجمجمة
علىنفسيةمباشراًتأثيراًلصماءوماتفرزهمنهرموناتتؤثرأنالغدداوقداتضحأخيراً،بدراستها

نشاط،الفرد يزداد فعندما الفرد يصبح مثال الدرقية االستمرارمتوتراًالغدة وسريع،وقليل
.(2115:14صبع،إبوأ)ضبالغ

 : العوامل النفسية -0

وفيسلوكه فيالفرد تؤثر اإلنسانمتصفاًهناكعواملنفسية يكون فقد ألن؛بالحب،
،وتلعب((sublimationنهلميكتسببعدصفاتالتساميواإلعالءأأو،قويةلديهغريزةالخوف

ففيغمرةالحرب،وذلكحسبالظروفالسائدة،بالغاألهميةفيبلورةالرأيالعامدوراًاألهواء
فيالظروفأي؛صحتهاوأهميتها،بينمايشكونفيهاوقتالسلمبويعتقدونيتقبلالناسآراءًمثالً

 ال بأفكار العام الرأي يتأثر العادية األحوال في وحتى الناسالعادية يعرف أن دون ،شعورية
لخبراتناالسابقةوذلكتبعاً،ابصددعملأوحادثةأوفكرةفالالشعوريؤثرفيتوجيهأفكارناوآرائن

.بنامنانفعاالتوصدماتلمامر 
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 : العوامل الثقافية -3

حياةاإلنسانداخلالبيئةالقيموأساليبالحياةالتيتنظمتمثلمجموعالعاداتوالتقاليدو
ا فأفكار يعيشفيها، مترفةالتي بيئة في نشأ بيئةغير،لشخصالذي في نشأ الشخصالذي

للعاداتالمكتسبةأثناءعمليةالتنشئةاالجتماعيةالمختلفةلهاأثرهاعلىمايصدرهالفردو،مغايرة
والعاداتالمكتسبةتؤثرفينفسيةالفردومايصدرومماالشكفيهأنالدينوالتعليم،منأحكام

العامتأثراً،عنهمنأفكاروآراء ،باتجاهاتالجماعةاألوليةوقيمتها،وهكذاديداًشويتأثرالرأي
 من ومثالذلكأنخطرأفإنالثقافةتعد موضوعمعين، تجاه فيالرأيالعام العواملالمؤثرة

الماضيكراهية في لها خضعوا ثقافية عناصر نتيجة كانت البيضللزنوج حيث،األمريكيين
الطفلاألمريكيظروف التييتعرضلها الزنوجالثقافة العدائيضد االتجاه الرازق،)تكسبه عبد
2111:19.)

 : النسق السياسي -4

العام الرأي وانتشار بذيوع الديمقراطية تعمل،تسمح كما الخفاء، في هيئات تعمل وال
وذلكعلى،والتعبيرعنالرأيبينأفرادالمجتمع،واالجتماع،الديمقراطيةعلىقيامحريةالفكر

هوموج وهيحرية؛نالحرياتالعامةإف،وباإلضافةإلىذلك،ودفيظلالدكتاتوريةعكسما
والكتابة،الرأي الصحافة و،وحرية والعمل االجتماع العاموحرية الرأي مكونات من تعد .غيرها

مةفيتكوينهمأثيرعلىاآلخرينمنالعواملالويعتبروجودالقادةالذينيتميزونبالقدرةعلىالت
،معرفةبأحاسيسالجماهيرو،وذلكلمايتميزونبهمنقدرةعلىمعرفةالرأيالعام،لعامالرأيا
فوحينما القادة في الجماهير ثقة اتجاهاتونيصبحمنهإتتوفر تغيير في وفعالة قوية أداة

همفيوالتأثير،الجماهير التييدعو، القضايا الذييؤيد عواد)إليهانوتكوينالرأيالعام ،2119
:29.)
 : األحداث والمشكالت -5

تعتبرالحوادثوالمشكالتواألزماتالتييتعرضلهامجتمعمعينمنالعواملالتيتعمل
قيلعنعبقريةجوبلزتكويناتجاهاتجديدةللرأيالعامعلى نهالهتلروالأفالحقيقة،،فمهما

لمانياإلىالنازيةدوناالعتمادعلىالغيرهمامنالدعاةوالعباقرةكانوايستطيعونتحويلأجوبلزو
فالتغييرالثوريليسحركة،وعدماألمنبينصفوفاأللمان،والشعوربالقلق،األزمةاالقتصادية

،واقتصاديةواقعية،وأحداثسياسية،ولكنهتعبيرعنظروفموضوعية،فجائيةتحدثفيفراغ
ال االتحاد في الشيوعية األسبابنجحتالثورة بينأمكنصياو،سوفيتيولهذه الجديد الوعي غة
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كالذييحدثنتيجةمشكلةبينأصحابالعملوالعمال،،وقديكونالرأيالعاممؤقتاًطبقةالعمال
.ففيهذهالحالةيزولالرأيالعامبزوالالمشكلة،عندمناقشةاألجورمثالً

 :اإلعالم والدعاية -6

 العملياتالتييترتبعليها هو علىأساساإلعالم تقوم نشرالمعلوماتوأخبارمعينة
أماالدعايةفهيالعملياتالتيتحاولتكوينالرأيالعامعنطريقالتأثيرفي،الصدقوالصراحة
،شخصياتاألفراد أيالرأي؛فرادشكلوتؤثرفيتكوينالرأيلدىاألكثرالوسائلالتيتأوهما

(.2119:21،مرجعسابق)العام
  :تالشائعا -7

يتناقلونهادونالتثبتمنوالرواياتالتييتبادلهاالناسواألحاديثواألقوالواألخبارهي
.هاوتصديقهاءالنسياقالناسورااًولألسفيكونالمجالخصب،أوالتحققمنصدقها،صحتها



 :أنواع وتقسيمات الرأي العام -ثالثاً 
  :التقسيم حسب عمق التأثير والتأثر .1

:لرأيالعامحسبالتأثيروالتأثرحسبالتالييمكنتقسيما

القوم:عام النابه أو القائد أو المسيطرالرأي ال -أ  صفوة من المتعلمين،يتكون وخاصة
الذي،وظيفتهمفيالمجتمعوظيفةالقائد،،وهؤالءيمثلوننسبةقليلةمنالشعبوالمثقفين

ويثقف تتأث،ويوجه،يقود ال الصفوة وهذه الناس، اإلعالمويرشد بوسائل والدعايةر
نماتؤثرفيتلكالوسائلبأفكارهاوآرائهاالمختلفةكالصحافة ويسمىهذاالنوعبالرأي،،وا 

 .أوالمسيطر،أوالرائد،أوالقائد،العامالمستنير
قافاتهمعنالفئةالذينتقلث،يتكونمنأواسطالناسثقافة:الرأي العام القارئ أو المثقف -ب 

الرأيحسبدرجةالتعليمفيالمجتمعلقائدةاألولىا وهورأييؤثر،،ويختلفحجمهذا
ةبدرجاتويتأثربوسائلاإلعالموالدعاي،فيماهوأقلمنهدرجةمنحيثالثقافةوالتعليم

كمايؤثرونفيهذهالوسائلبقدرمحدودبمايصدرعنهم.متفاوتةحسبمستوىنضجه
(.2111:59وب،محج)منآراءومناقشاتونقد

الفئتين: الرأي العام المنقاد -ج  إلى تنتمي ال التي الفئة من المنقاد العام الرأي يتكون
وهورأيالسواداألعظممنالشعبمنغيرالقادرينعلىمواصلةاالطالع،السابقتين
وينقادأصحابهذاالرأيالمنساقلما،ومنغيرالقادرينعلىمتابعةاألحداث،والبحث
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،ثرفيهوسائلاإلعالموالدعايةؤوت،والرأيالعامالقارئ،وجههلهمأفرادالرأيالمستنيري
ويؤمنون،حظًاقلياًلمنالتعليموالثقافةويتشكلمناألكثريةالتينالت،ويتقبلالشائعات

يذاعويعرضفيوسائلاالتصالعامة ما الرأي،بكل الذييسوقه بالقطيع أشبه وهم
.نابهوالقارئالعامال

 (2111:91الهيتي،) :تقسيم الرأي العام وفقًا لعنصر الزمن .0
:التاليحسبعنصرالزمنحسبالعامالرأيتقسيميمكن

ويتكونمنفئةكبيرةمنفئات،إنالرأيالعامالدائمهواألكثررسوخاً: الرأي العام الدائم -أ 
باألشياءالثابتةفي،الناس قويًا ويرتكز،األمةكالدينواألخالقوالتقاليدويتصلاتصااًل

تاريخية أسس األمة،ودينية،وثقافية،على من األعظم السواد فيه ويمتاز،ويشترك
،وهوطويلاألجل،أوالظروفالطارئة،والتؤثرفيهالحوادثالجارية،باالستقراروالثبات

.منالصعبتغييراتجاهاتهوتكوينهو،قديستغرقتكوينهسنين
لجماعة: الرأي العام المؤقت -ب  االنتماء أيديولوجية،حسب ذات منظمة مذهب،أو ،أو

محدد وقت في معينة مسائل المؤثر،وحيال بانتهاء وينتهي تمثله. الذي الرأي وهو
السياسية المعينة،األحزاب واألهداف المحددة البرامج ذات الخاصة وينتهي،والهيئات

.معينفيوقتمعينفأوبتحقيقهذ،أوالهيئاتبانتهاءحياةتلكاألحزاب
اليومية:لبالرأي العام اليومي أو المتق -ج  الصحف عليه باألحداث،تعيش يتأثر حيث

أكثرمنغيره آلخر،اليومية متقلبمنيوم الحال بطبيعة األحداثحي،وهو ثتغذية
.اليوميةالجارية

 : التقسيم الكمي للرأي العام .3
:التاليحسبكمياًحسبالعامرأيالتقسيميمكن
وهوتجميعوتكرار،وهوالرأيالذييمثلرأيمايزيدعلىنصفالجماعة:رأي األغلبية -أ 

.الشخصيألغلبيةالجماعاتالفعالةالرأي

يقلعننصفالجماعة: رأي األقلية -ب  ويعبرعنرأيطائفةمنالناسال،وهورأيما
بها صفوف،يستهان بين يكون فيفقد المؤثرين والمتخصصين بعضاألكفاء األقلية

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

القطاعمنذغزةفيمشكلةالكهرباءالتييعانيمنهاهذاالرأيبوضوحعندسكانقطاع
ويعانونمننو،فجمهورقطاعغزةعلىمختلفمشاربهميحس سنوات11مايقربمن

 .يجادحلجذريلتلكالمشكلةإوهناكرأيعامساحقبضرورة،تفاقمهذهالمشكلة

 (1991:21،سمسم):الرأي العام حسب النطاق الجغرافيتقسيم  .4
:التاليحسبالنطاقالجغرافيحسبالعامالرأيتقسيميمكن

ويقصدبهالرأيالعامالذييسيطرعلىأكثرمنمجتمع:الرأي العام العالمي أو الدولي -أ 
،فهولمفيفترةمعينةنحوقضيةمعينةوهوالرأيالسائدبينأغلبيةشعوبالعا،واحد

التي القضايا ومن الحكومات، رأي ال الشعوب العالميرأي العام الرأي :مثل،تشغل
.قضاياالتلوثالبيئي

والمتجاورة:الرأي العام اإلقليمي -ب  المرتبطة الشعوب من مجموعة بين السائد الرأي وهو
وتمسمصالحها،يحتدمحولهاالجدلوالنقاش،فيفترةمعينةنحوقضيةأوأكثرجغرافياً

مباشراً مسًا اإلنسانية قيمها أو مقومات،المشتركة وله وهورأيالشعوبالالحكومات،
التاريخيعدة كاالرتباط المشتركة،، اللغة،والمصلحة العادات،والثقافة،ووحدة وتقارب

.والرأيالعالمياألفريقي،العربيوالرأيالعام،والتقاليد،مثلالرأيالعامالخليجي
،دالوطنأوالدولةالكائنبهاهوالرأيالعامالذييسو:الرأي العام الوطني أو القومي -ج 

مقوماتالتجانس مثل،وله المشكالتالقومية، التيتثارفيجمهورية:ومعالجة اآلراء
.مصرالعربية

أو،أومدينة،أوقرية،أوشارع،أوسكة،هوالرأيالسائدفيزقاق: الرأي العام المحلي -د 
والية أو منطقة محافظة، ال.أو العام الرأي االجتماعي،مصدريـُعتبر للضبط األول

فهوأشبه.تقدمةأنهالقوةالتييعتمدعليها،ويستندإليهاوخاصةفيالجماعاتالمباعتبار
فهورغبةمبهمةعامةال.ألنوجودهمعنوي؛،ولكناألفراداليحسونبهباإلرادةالعامة

تحديداً أومصدرها ال،مضبوطاًدقيقاًيمكنتحديدنطاقها رغبةلهاصفةالديمومة،وهذه
 .وتحافظعلىالكياناالجتماعيوتدرأمايهددقيمه
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 :عالم في صناعة الرأي العامتأثيرات اإل  -رابعاً 
تحول ظاهرة الكوني المستوى على واالتصال اإلعالم لتقنيات الهائل التطور أفرز

مكانهحضاري،بحيثيتركالعصرالصناعيومجتمعاالس يسمىتهالكتدريجًيا لما مجتمع)ما
االتصال قلعة(. األمريكية المتحدة الواليات من القادم والثقافي اإلعالمي التدفق هذا أثار ولقد

تهديدً الظواهر أخطر من اإلعالمية الظاهرة باعتبار الثقافيعالمية، لألمن واأليديولوجي،ا ،
(2111:151مهدي،حلسو.)والهويةالقوميةداخلاإلقليمالوطنيللدولة،والوحدة

 :تصاليةالعولمة اال  -1
يرتبطاإلعالمبالبيئةالسياسيةالدولية،وبالبيئةاالقتصادية،واالجتماعية،وبالبيئةالثقافية،
لوترىنظريةاإلعالمالتنمويأنوسائلاإلعالمفيأينسقاجتماعيتعدبمثابةالمؤشروالعام

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

فعالماإلعالمفيالوقتالحاضرهوعالمبالدولة،وبالأمة،وبالوطن،ألن،(1999:119
االجوي،وأصبحالفضاءالالمحدودهوالمكانالذيتتحركالحكوماتفقدتالسيطرةعلىفضائه

دولًيا إلىاإلعالمفيضوءالعولمة،نجدأنهاليشكلنظاًما نظرنا ذا فيهالعولمةاإلعالمية،وا 
نشمالالكرةاألرضية،وهذاميوآلياتالتحكمفيهتأت،ومراكزتشغيله،متوازًناألنكلمدخالته

أ الدما الدولديإلىهيمنة فيمقابلتبعية ريجيديزأنعولمةاإلعالموي.ولالمتقدمةعليه
زايد،.)فيمناطقجغرافيةمعتقديممضمونمتشابهكمقدمةلنمطالتوسعالثقافيتوتوسعتامتد

(2111:211عالم،
ومنخاللهذااإلعالمالموجهالذييستخدمالكلماتوالصور،يروجلنمطالحياةالغربية

أ اآلخرينعلى علىتشجيع وتعمل الرأسمالي، المجتمع حياة وهي األمثل، األنموذج ساسأنها
.نموذجلالحتذاءوت قبلهذااأل

 :اإلعالم والثقافة -0
لإلعالماليومسطوةونفوذفيعصرثورةاالتصال،والحقإنمكانةاإلعالمتحملفي

اإلنس لصالح إيجابًيا التأثير يكون ألن فرًصا الوسائلطياتها توظيف أحسن إذا ورقيه، ان
إذاوظفتقوىالهيمنةاإلعالم اإلعالمية،كماتحملفيطياتهامخاطبةأنيكونالتأثيرسلبًيا

.القيمالهابطةوترسيخالستقالبالهوية
ذانظرناإلىعالقةاإلعالمبالثقافة عالقةالنوعبالكل،كماوتحققهذهالعالقةنجدأنهاوا 

وتلعبوسائلاإلعالمدوًراكبيًرافيتشكيلثقافةاإلنسانالمعاصر،،التكاملاالجتماعيمناًنوع
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تهد تمثل وأصبحت ونفوذها، سلطتها فازدادت الصورة ثقافة أمام الحدود زالت يًداحيث
الحالية العالقاتاإلعالميةللخصوصياتالثقافية تنظيم إشكالية فيمعالجة تسهم أن ويمكن ،،

حلس)دةالتوازنفيالعالقات،أوالخصوصياتالحضاريةعيالثقافية،بينالدولعلىقاوبالتال
(.2111:151ومهدي،

العولمة لمفاعيل المشهد هذا عصر،منخالل التييغذيها وفيقلبالتحدياتالراهنة
الثقافي االكتساح بدماء الثقافية والقيم،اإلمبريالية الرموز الث،واحتكار من العربيةقافيتطلب ة

جرائًيا،اًوالمثقفالعربي،مجهود خرمعاقلآللوصولإلىالتغيرالمطلوب،عبرنقدًيا،وميدانًيا،وا 
.(2116:121بلقزيز،)المقاومةالثقافية

 :اإلعالم والسياسة  -3

يؤهلها؛لكيتلعبدوًرا أنوسائلاإلعالمتمتلكمنالقوةوالحريةما لقدأصبحواضًحا
افيرسمالسياساتالمحلية،واإلقليميةوالدولية،كماأصبحتوسائلاإلعالمجزًءامنالعمليةبارزً

.(2112:62،بنسعيد)السياسيةتؤثروتتأثربها

نشًطافيتشكيلالسياسة يلعبدوًرا ما والقيامبخدماتمتعددةووظائف،فاإلعالمغالًبا
بلوبين؛مفيلعبهدوًراوسيًطابينالشعوبوالحكومةونالحظالدورالبارزلإلعال.للرأيالعام

كمايلعبدوًراواضًحافيالتعبئة.قطاعاتمختلفةداخلالحكومةنفسهاوبينالحكوماتاألخرى
الحس السياسيللحكوماتوبعضالقضايا نالحظالدورالفاعلللوالدعم كما خبالسياسيةن اسة،

تصوراتالناس بناء على علىالقادرة بالسيطرة مواقعهم لهم تسمح الذين وهم سلوكهم، مالء وا 
الشعب،المعلومات أراء على ثم الوعي،ومن فيزيادة اإلعالم وسائل السياسيلألفرادوتسهم

،مرجعسابق.)واطالعهموتعريفهمبالقضاياالسياسيةالمثارةمنخاللنشراتهاوبرامجهااإلخبارية
2112:211).

م أصبحت الرئيسحيث المصادر وتزودن السياسي، األفراد وعي تنمية في والمهمة ة
تقدمهمن السياسيمنخاللما النظام عنالتكوينالسياسيأو بصورة األفراد وسائلاإلعالم

(.2111:152حلسومهدي،).واتجاهاتهمعلوماتوتصوراتعنهذاالنظام

التأويرىالباحث المعلوماتناإلدراكالسياسيهوالدرجة الفردفيفهم ييصلإليها
ويمثلاإلداركهكافةعنبالد السياسيةعلىوجهصحيح، بواجباته يقوم صالًحا مواطًنا بصفته

،وتسهموسائلاإلعالمفيااللتفافحداثالسياسيةخارجمجتمعالفردمعرفةاأل"الوعي"السياسي
وتساعد،اإعالمًياتثارفيهالتنميةالسياسيةوتخلقمناخً،الجماهيريحولمشكالتسياسيةبعينها

.عالمفيتكوينرأيعامصائبلحلالمشكالتالسياسيةوسائلاإل



 اإلطار النظري

 

 41 

 الثانيالفصل 

 :خصائص الرأي العام الفلسطيني -خامساً 
مناآلراء الفلسطينيكغيره الرأيالعام التييتمتعبها إلىالخصائصالعامة باإلضافة

:منها،يتصفبمجموعةمنالخصائصاألخرىالعامة،فإنالرأيالعامالفلسطيني
عالية: المرونة العالية -1 بسرعة توجهاته تغيير على قدرته بها، قضايا،والمقصود وحول

منالمعارضةلقضيةمعينةإلىمصيريةوجوهريةفيقضيته،بحيثينتقلبسالسةوسرعة
ك،ومنهاالتحولالكبيرالذيوهناكدالئلعديدةعلىذل.القبولبهاوالدفاععنهاأوالعكس

أبداهالرأيالعامالفلسطينيفينظرتهإلسرائيلوقبولهللسالممعها،وتغييرنظرتهلألراضي
وكذلكماسبقذكرهمن(.إسرائيل)منأراضمحتلةإلىأراضيدولة(م1941)المحتلةعام

وخاللشهرواحدمن(اأوالًغزةأريح)انخفاضالتأييدلمشروعاالتفاقالفلسطينياإلسرائيلي
نتائج)وفقبياناتالمركزالفلسطينيللدراساتالسياسيةوالمسحية(%41)إلى(64.9%)

(.1122:11استطالعالرأي،
أالتناقض في توجهاته -0 أولوياته، تحديد على القدرة عدم و العامفكثيراً. الرأي يختار ما

الكث األساسيةالفلسطينيخياراتتحملفيطياتها .يرمنالتعارضوالتناقضفيتوجهاتها
عندمااختارالشعبالفلسطينيخاللأقلمنعامبرنامجينسياسيينوقدكانذلكواضحاً

واالختالف التناقض من الكثير يحمالن الفلسطيني. العام الرأي من أغلبية اختارت فقد
،(م2115)نتخاباتالرئاسيةالعاملرئاسةالسلطةالوطنيةالفلسطينيةفياال(محمودعباس)

 العام استطالع،(م2116)وفي الرأينتائج من اختارتأغلبية وفياالنتخاباتالتشريعية
للرأيالعاماستطالعالفلسطينيحولاالنتخاباتواتفاقإعالنالمبادئالعامالفلسطينيحركة

 اإلسالمية حماس)المقاومة الفلسطيني( التشريعي للمجلس التناقضومن. للجميع المعلوم
وحركة(فتح)الكبيرفيالبرنامجالسياسيلكلمنالرئيسمحمودعباسوالذييمثلحركة

إلىالمقاومة(حماس) استراتيجًيا، خياًرا إسرائيلواالعترافبها والتفاوضمع السالم فمن ،
(.2111:49،زيدبوأ)وعدماالعترافبإسرائيلواالتفاقياتمعهاخياًرااستراتيجًياآخر

،فقدأظهرتالعديدمناستطالعاتالرأيمعارضةالرأيالسلبية وعدم قدرته على التأثير -3
أنالرأيالعامالفلسطينيبقيإال.العامالفلسطينيللعديدمنالقضاياوخاللفتراتمختلفة

األدواتعاجزاً المجالمنخاللاستخدام الديمقراطيةعنإحداثأيتغييريذكرفيهذا
المختلفة . العام الفلسطينيأجريفي للرأيالعام استطالع أظهر أنغالبية(م1992)فقد

رائيليمنالفلسطينيينترىأنهمنالضروريطرحمشروعاالتفاقالفلسطينياإلس%(11.5)
ر،ولكنومعذلكفقدوقعتالقيادةالفلسطينيةفيمنظمةالتحريالستفتاءالشعبالفلسطيني
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ومع.الفلسطينيةعلىهذااالتفاق،وبدأتفيتطبيقهدونإجراءأياستفتاءبهذاالخصوص
.ذلكلميظهرالرأيالعامالفلسطينيأيمعارضةفاعلةلهذاالنهجفيالحكم

فيهذاالمجال،فقداستطاعالرأيالعامالفلسطينيومنإالأنالسنواتاألخيرةأظهرتتحوالً
أنيعبرعنتوجهاتهوتطلعاته،-والتيتعتبرأهمأدواتالديمقراطية-اتخاللاالنتخاب

السياسيالفلسطيني ويغيرمنموازينالقوىفيالنظام ذلكواضحاً. منخاللوكذلكبدا
كالمسيرات محدود، بشكل األخرى الديمقراطية لألدوات الفلسطيني العام الرأي استخدام

للتعبي مواالحتجاجاتواإلضراب رضاه عدم عن والحاليةر السابقة الحكومة أداء ن ومن.
الفل الديمقراطية الحياة في صحيح لنهج يؤسسذلك أن قوتهاالمأمول من ويعزز سطينية،

(.2111:51،بوزيدأ)وترسخها
 :خاتمة

الفلسطينيوتفاعلهأن هوتفاعلتالرأيالعام العديدمنالقضايا يجابيوواعدفيإجاه
من األاألالكثير تعلق لو سيما وال والحيان، الوطنية والقضايا االحتالل بمواجهة ثوابتمر

عيلهاوالتيقديساهمفيتف،حيانيغلبعليهالعاطفةالجياشةالفلسطينية،ولكنفيكثيرمناأل
،والسيمافيالمسائلالوطنية،،والتيتحرفالكلمعنمواضعهبعضوسائلاالعالمالمسيسة

ذرممايأتيمن،والحلذاوجبالتعقلوالروية؛كثرمماينفعهاأالفلسطينيةيضرالساحةمماقد
الئمطبيعةومتطلباتكلمرحلةتعصفتمورلوعدمالنظربسطحيةللكثيرمناأل،عالموسائلاإل

.بهذاالشعب
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 :المبحث الرابع
 ظاهرة التخابر

 :مقدمة
ال منالمفرمتناولهذا فبحثالعديد التخابر، فيالتعرفكانتداتحولظاهرة البداية
كذلكو،(العميل)اسوسجالمفهوملغًةواصطالحًا،ومن(العميل)الجاسوسعلىمفهوموماهية

ع المسئولة الجهات و الفلسطيني، الفكر في العمالء مفهوم عن عندبعدها العمالء تجنيد ن
في(الشاباك)لعاممناقلدورالموساد،وجهازاألصفاتهم،وسنتطربرزاالحتاللاإلسرائيليوماأ

العمالءفيالمجتمعاتبشكلعامالظروفوالمسبباتالنتشارظاهروكذلك،صناعةالعمالء ،ة
.طرقالحدمنظاهرةالتخابرعلىناتعرفوالمجتمعالفلسطينيبشكلخاص،و

 :(العميل)مفهوم وماهية الجاسوس -أوالً 
 :الًحامعنى التجسس لغًة واصط

معنىالتجسسلغةً  منالج س : مأخوذ ومعناه: الخبر، بحثعنهوفحص،:وهوج س 
ومنفالن فالًنا س س ُت وت ج  وأكثرما: التفتيشعنبواطناألمور، بالجيم س ُس والت ج  بحثتعنه،
،والجاُسوُس س ُساألخبارثميأتيبها،وهوصاحبس :يقالفيالشر  الالعيني ت ج  ش ر،والناموُسر 

الخير،والتجسساصطالًحا ،اتوالمعايب،وكشفماسترهالناسالبحثعنالعور:صاحبسر 
أيعلىبعضكمبعضًا،والتجسسغالبًامايطلقفي"والتجسسوا"(111:4جابنكثير،)وذكر

اب ن ّيا ذه ُبواف ت حس ُسواي ":الشرومنهالجاسوس،وأماالتحسسفيكونغالبًافيالخير،لقولهتعالى
اهلل  ّروح  و ال ت ي أ ُسوام ن  يه  و أ خ  ُيوُسف  ابنكثير،.)وقديستعملكالهمافيالشر(11:يوسف.)"م ن 

(111:4ج
 :(العميل)تعريف الجاسوس 

ليحصلعلىمعلوماتعن؛وتحتشعاركاذبأ،هوالشخصالذييعملفيالخفاء
،يصالهاللعدو،فهميعملونفيوقتالحربوالسلمإلدولةمحاربةبهدفوغيرهايةياتالعسكرالعمل

نشوبحرب حالة في لحسابها، يتجسسون التي الدولة جبهة لتعزيز معلومات على ويحصلون
ليهإوماوصلت،خرىطوراألسلحةالحربيةفيالدولاألجديدةفيالحصولعلىمعلوماتعنت

جلتقويةالصراعالقائمبينالدولعلىالقواعداالستراتيجيةوالسيطرةأومنمنتكنولوجياحديثة،
فلسطين مثلمشكلة العالم، بقاع في االضطراباتالسياسية من واالستفادة النفوذ، علىمناطق
والعراقعنطريقدسالفتنوالمؤامراتالسياسيةلخدمةمصالحهاالسياسيةواالستراتيجية،وع رف
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الشخصالذييعملفيخفية،أوتحتستارمظهركاذب،لجمع:"لدوّليالجاسوسبأنهالقانونا
أومحاولةجمعمعلوماتعنمنطقةاألعمالالحربيةإلحدىالدولالمتحاربةبقصدإيصالهذه

.(1992:12شحادة،)"المعلوماتلدولةالعدو

"بأنهالتجسسيعرفأيضاًو والعلن: اإلجراءاتالسرية التيتؤديإلىجمعمجموعة ية،
ا مخططات في استخدامها أجل من محددة، أهداف عن الحقيقية، السريةالمعلومات لعمليات

(.1992:12،مرجعسابق)"والعلنيةللدولة

أنالتجسس(والترنيكوالي)ويعتبرمديرالمخابراتاأللمانيةفيالحربالعالميةاألولى
ىالسيدالمهذبالمثقف،وقدينطبققولههذاعلىمنيتجسسمهمةاليمارسهاسو(لصالحالبلد)

.لصالحبلده،والينطبقعلىمنيخونبلدهلمصلحةغيره

وينقل،بالشخصالذييطلععلىعوراتالمسلمين:"بالجاسوس(الخرشي)وقدعرف
وهوبذلك،"مسبالطابورالخا“الجواسيس(النوكويبوديل)وعرفالجنرالاألسباني."أخبارهمللعدو

بقواتتتألفمنأربعةطواب علىمدريد أثناءزحفه التعبير هذا حيثأولمنأطلقعليهم ير،
 لكنهداخل"وصفالعمالءداخلالبلد "نفسها(مدريد)بالطابورالخامسالذييعملمعالثوار،

(.1992:12،مرجعسابق)
 :مفهوم العمالء في الفكر الفلسطيني

كانواالذينتمتجندهمسواءًفئةأولئكال":ءفيالفكرالفلسطينييقصدبهإنمفهومالعمال
،مبادرينمتطوعين بالعمللصاإأو،خضاعهمإأوتم األمناإللقناعهم سرائيليةأوأحدحأجهزة

أوتأديةأدوارتخريبيةماديةأومعنوية،جهزةبمعلوماتتطلبهاوأدينوابالقيامبمدتلكاأل،عمالئها
األجهزة تلك تهديداً،لصالح تشكل األمنوخطوالتي على بالمجتمع،رًا والضرر األذى وتلحق

."الفلسطيني
؛فإنالعميلاليقتصرعملهوهدفهوخدماتهعلىجمعالمعلوماتأيًاكاننوعها،وعليه

ربماالتتوفربليتعدىذلكليقومبتنفيذعملياتأمنيةميدانيةتخريبيةماديةونفسية،وهذهالميزة
.اعتهمفيالعديدمنالدولرويتمز،لدىبعضالجواسيسممنيعملونلمصلحةبلدانهم

للوطن الجريمةخيانة ألمنه،وهذه وبقائه،وتهديد وترتكب،وهيتعصفبكيانهووجوده
الج فالعميليقطعهذه بدافعدنيء، ويتبطوارريمة التيتربطهبوطنهودولته، خذالوالءالمقدسة
جزءموقفاً ويصبح وماضيه، ذاكرته من وينسلخ شعبه، من بنيةاًمعاديًا من يتجزأ ال

(.2114:12ضيف،)االحتالل
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 :سرائيلين تجنيد العمالء عند االحتالل اإلالجهات المسئولة ع -ثانياً 
اميوًمامناإلعالنالرسميلقي(12)وقدتأسسهذاالجيشبعد:اإلسرائيليالحتالل جيش ا -1

،وقدقامهذا(م1941مايو26)،بأمرصدرعنرئيسالحكومةالمؤقتةفي(إسرائيل)دولة
التيكانتتعملفيفلسطينقبلقيام المسلحة، الجيشعلىأكتافالمنظماتالصهيونية

ال منظمة وأهمها أيام(الدفاع-هجاناه)دولتهم، السلطاتالبريطانية التيكانتتتعاونمع ،
العا األخريانالحرب الصهيونيتان العسكريتان المنظمتان أما قبلها، وما الثانية :لمية

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

اإل) سرائيليالبرلمان ) خالل(م1916مارس21)في من الجيشوأهدافه، مكانة ترسيخ ،
يوضحخضوعالجيشألوامرالحكومة،والحظرعلىقيامقوةمسلحةبديلة(قانوندستوري)

.(2112:55معمر،)له
: الموساد -0 االستخباراتالخاصة"اللفظاختصارلعبارة معهد وهومنظمة" العبرية، فياللغة

وقد،بواسطةعصابةالهجاناه،(م1921)اتوالخدمةالسريةللصهاينة،أسستسنةالمخابر
اإل الموساد جهاز سرائتمثلتمهام الهجرة تنظيم في البداية وتسهيلها،إيليفي لىفلسطين

والحصولعلىمعلوماتعنالفلسطينيين،وتوزيعهعلىالصهاينةوالحصولعلىالسالح
(.2114:11عباس،)معًاواإلنجليز

ويقععلىعاتقالموسادمهمةالتجسس،وهويتبعالقسمالسياسيفيوزارةالخارجية،ومن
للكيان(خارجًيا)،كماأنهاليدالضاربة(إسرائيل)مهامهالقيامبعملياتاالغتيالوالقتللصالح

تكنولوجيقتصادي ةوالتطو رال،ورصدالنشاطاتاال(2112:56ر،معم)الصهيونيالغاشم
دولهاف لمنع األوسط الشرق منطقة تكنولوجياي أي امتالك من العربي ة الدول وخصوًصا

التفرقةبينالدولالعربي ةواإلسالمي ة متقّدمةتؤّثرعلىميزانالقوىمستقباًل،والعملعلىبث 
(.2114:2الميخائيل،)(إسرائيل)لعدمحشدقواهاضد

العبري(ب-ش)بالشينبيتويدعىأحياناً(: الشاباك)جهاز األمن العام  -3 السمه اختصاًرا ،
لرئيسالحكومة،(شيروتبيتحونكاللي) ،والذييعنيجهازاألمنالعام،ويخضعمباشرة

عملياتهبخصوصالفلسطينيين،وبعض،ومارس(م1949)وقدتأسسهذاالجهازفيسنة
ولم مناليسارواليمينتحتاألرض، اليهود إالسنة ،(م1951)يعرفعننشاطاتهعلًنا

(.2119:1جريدةمصرالحرة،)حيثتمالكشفعننشاطاته
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الحصولعلىكلالمعلوماتالسريةعنالقواتالمسلحة مهماتأمانفعلىرأسها أما
الفلسطينيةبشكلخاص العربية،وكذلكالحصولعلىمعلوماتتتعلقبالمقاومة الشاباك. ويعد

غراألجهزةاالستخبارية،ويتكونمنبضعةآالفمنالعناصر،ويتخصصفيمحاربةمنأص
 ضد والسعيإلحباطعملياتها الفلسطينية، أيضاً(إسرائيل)حركاتالمقاومة مهماته ومن جمع،
وعلىالرغممنأنالشاباك،هو.معلوماتحولاألشخاصالمرشحينلمناصبووظائفحساسة

،إالأنهيعدأكثراألجهزةاألمنيةحضوًراوتأثيًرا،على(إسرائيل)باريةفيأصغراألجهزةاالستخ
عمليةصنعالقرارالسياسيوالعسكريفيالدولة،واليمكنمقارنةتأثيرهالطاغيبتأثيرأيجهاز

 في آخر الكيانأمني إحباطدولة مهمة الفلسطينية االنتفاضة اندالع منذ الشاباك تولى فقد ،
 التصفيةعمليات عمليات شن في توظيفها تم التي االستخبارية، المعلومات وجمع المقاومة،

.(2114:11عباس،)المقاومةاتواالعتقال،بحققادةونشطاءحرك

 :العمالء استدراجالموساد وآليَّة  -ثالثاً 
 تختلفعنباقياألجهزة أنظروفهم الموساد خبراء ألاالستخباراتيةيؤّكد نفيالعالم،

 تتعّرضله ضعف  أو تراخ  أي وأن باستمرار، قائم يتهددهم الذي شأنه(إسرائيل)الخطر من
حيث اإلجرامي ة عملياتهم تنفيذ في واهية يتست رونخلفأعذار فهم لذا بنهايتها، الحكم إصدار

يمان وا  عالية لمهارات تحتاج فني ة عملي ة نظرهم، وجهة من الموساد، في التجنيد راسخيصبح
.هاجميعالتوسعي ةفياألقطارالعربي ة(إسرائيل)بالمسألةالصهيوني ةلتحقيقأهداف

بمبدأ عماًل العمالء تجنيد وسائل استخدام في الموساد تحديداتلدى أو قيود يوجد ال
 غالًبا العميل ويُمّر الوسيلة، ر تبر  بالغاية مراحل لصاعدة تجنيده من الجدوى بدراسة لحتبدأ

الموساد،وذلكوفقأهمي ةالُمرش حوموقعهودرجةتأثيره،ثمبمرحلةالترشيحومنخاللهاتُتّمدراسة
ختيارالعميلا،وخاللمرحلةجميعهاالُمرش حمنالنواحيالنفسي ةواإلجتماعيةوالسياسي ةوالعلمي ة

.االعميللكييتعاونفيهجميعهاوتجنيدهيت بععناصرالموسادالُسبل

 عميلسري"إنكلمة فالعميلالسر يهومنيعمل" بالمعنىالشامل، التعنيجاسوًسا
لحسابدولةمابناًءعلىطلبها،سواءكانموظًفاأومتطّوًعافإنهفينظرهاعميلحتىولوخان

مالتيتفر قدائًمابلدهمنأجلها،الوحيدونالذينيفر قونبينعميلوعميلهمالبريطانيون،فتقاليده
الغريب العميل إلىتسمية إنكليزيدفعتهم إنكليزيوغير هو ما البريطاني«مخبًرا»بين وحده ،

(.1994:29البيومي،)بنظرهميستحقلقبعميل

رالعراقيالذيهرببطائرتهفيتجنيدالطيا(اإلسرائيلي ة)ستخباراتلقدنجحتأجهزةاالو
ميغ)نوع وكذلكنجحتفيتجني(لإسرائي)إلى( العراقيينالمدعوفيالستينيات، العلماء أحد د
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(حليم) حيثحصل النووي ة الصناعة خبراء المعلوماتمنه(اإلسرائيليون)أحد علىالكثيرمن
وعنالعالمالمصرييحيىالمشد،الذيكانمشرًفاعلىالبرنامج،حولالمفاعلالنوويالعراقي

مفرج،)بسببعدمتعاونهمعهم(م1951)قداغتالهالموسادفيفرنسافيالعامو،النوويالعراقي
2115:22.)

 :الظروف المساعدة لتجنيد العمالء

 الرئيساألسبق يعكوفبيري، يقول كتابه في لقتلك"للشاباك ""اآلتي تجنيدإ: عملي ة ن
 يتمت ع التي اإلبداعي ة القدرات أساسعلى بشكل تعتمد المهمة،العمالء هذه على القي مون بها

يتناسبمعحجمالمسوقدرتهمعلىتطوي ولي ةالملقاةعلىعاتقهم،ويصفالعملي ةئرأدائهمبما
.(2119:2تضى،مر.)مفتوحة«حربعقول»بأنها

 :تشكل العمالةالدوافع وراء  -رابعاً 
 :المنتصر يخترق المهزوم -1

نشوبصراعبينكيانين، طرفيالنزاعوفيحاعند علىالطرفالحق قأحد نتصاًرا
فإ اآلخر، ُيبدون الطرفالمهزوم، مواطني وان الطرفالمنتصر، مع للتعاون أسفرستعداًدا ذا ا 

لتجنيد"الظروفالمثالي ة"حتاللأرضالطرفاآلخر،فإنذلكيهّيءاالنزاععننجاحطرففي
.إباناحتاللهالجنوبلبنانمنتجنيدعمالءلها(ائيلإسر)العمالءلصالحالمحتّل،هذامامك ن

 :ضعف الرادع الموضوعي -0

:رضياهللعنه"عثمانبنعفان"العقابالحسيالمباشرفيالدنيا،قال:والمقصودبه
منالمعلومأنهناك.(11/295مجموعفتاوىابنتيمية)"مااليزعبالقرانإناهللليزعبالسلطان"

منفكانالبدمنزجرهمبالعقابالحسي،الناساليؤتيالنصحواإلرشادمعهمُأُكل هنوعيةمن
رهابغيره وا  المسيء ردع حداً)أجل كان إن وتطهيره ليسبدعاً(. الطرح أووهذا الخيال من

الشخصي االجتهاد الكريم. القران في أقره فاإلسالم وسلمونف، عليه اهلل صلى اهلل رسول ،ذه
اص،فالحدود َولَُكْم ":قالتعالى(.2115:5الرابي،)والتعزيرهيعقوباتحسيةشرعية،والقص 

.(119آية،سورةالبقرة)"فِي اْلقَِصاِص َحيَاةٌ يَا أُولِي اْْلَْلبَاِب لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ 

 :الدوافع السيكولوجية -3

األحداثوالمواقفالصادمةتلكالتيتعبرعننزعاتاألفرادوطباعهمأثناءتفاعلهممع
وغيرذلك،حيثيستجيبونويخضعونلتهديدالمخابراتلهمبقتلهم(كالخوفوالجبنوالخضوع)
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أواعتقالذويهممماألجأضعافالنفوس،أواعتقالهم،أوقصفوتدميربيوتهم،أوقتلذويهم
(.2114:26ضيف،)للتعاونمعاالحتالل

 :وطنينتماء الضعف الشعور باال  -4

 شفيت"يربط ،"شفطاي بين السابق، الموساد جهاز العالمارئيس في قطاعات ستعداد
وبينوجوداألنظمةالشمولي ةالقمعي ةفيالعالمالعربي،ويضيففي(إسرائيل)العربيللتعاونمع
هولعربينحكماألنظمةالشمولي ةفيالعالماإ(:م2114)في(اإلسرائيلي)مقابلةمعالتلفزيون

باال فيتقليصالشعور الذيعاملمهم األمر التيتنتهجها، القمع الوطنيبسببسياسة نتماء
 مع للتعاون مستعّدين العربي ة الدول بعضمواطني حكوماتهما(إسرائيل)يجعل على حتجاًجا

(.2114:2الميخائيل،)"وأنظمتهم

 :ضعف أو قوة العامل الديني -5
يقل صاستعدادهمللتعاملمعلدىالعربوالفلسطينيينيمث لدرًعاواقًياإنالعاملالديني

اال (اإلسرائيلي ة)ستخبارات الديني. المعتقد إلى األساس في يعود العامل من،وهذا والموقف
.(إسرائيل)وقضي ةالقدسالتيتختصرجوهرالصراعبينالعربو،الصهيونية

 :الجهل -6 
العقل نعمة اهللاإلنسانبأنحباه كرم لقد مناطالتكليف، وجعله بينال، يساو  جهلولم

؛فالجهل(9:الزمر):ونوالذيناليعلمونقلهليستويالذينيعلم":فقالعزوجل،والعلمالنافع
لعملامنمداخلواسعاًإننقطةالضعفالكبرىالمتمثلةبالجهلمثلتمدخالً.إذًاعكسالمعرفة

وساهمتبفاعليةفيإيقاعالعديدمنالضحايافيأشراكاليهود؛وذلكمنخالل،االستخباراتي
اليهود مع التعامل الشرعيفي البعضبالحكم بأساليب،جهل وجهلهم بتفصيالته، درايتهم وقلة

لسبل،إضافةمنتلكااإليقاعوالترغيبوالترهيبالتييستخدمهااليهود،ومايمكناستخدامهفعالً
(.2115:5الرابي،)إلىضحالةالمعرفةبأساليبالوقايةوالعالجألسبابالسقوط

 :خاتمة
باتمنالواضحان التخابرمعالعلقد صولالصراعالعربيأصلمنأهيدوظاهرة

ة،وهيقضيةممتدلديهساسيةللعملاالستخباراتيمنذبدايةالصراع،وهياللبنةاأل(سرائيلياإل)
م في بمراحل يسبقنا العدو بأن شك وبال االجتماعي، النسيج قلب في بجدورها جالتضرب

االختراق وفنون هذه؛التكنولوجيا، لجدور والفعالة النشطة والمحاربة الشديدة الحذر وجب لذا
جدورهاالظا من لنشتتها اإل،هرة الخضولنحرر من علىنسان ولنحافظ الغاصب، للمحتل وع
.لناالمقاومنجازاتعمإ
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  :المبحث الخامس
 الحملة الوطنية لمكافحة التخابر

 :مقدمة
الحمل ماهية لتعريف المبحث هذا أتطرق التي التخابر لمكافحة الوطنية وزارةة طلقتها

 فيعام فيغزة أسبابانطالقها(م2112)الداخلية وما الحملة، هذه الذياحتوته وما ومن، ،
الجها وما عليها، معهاتالقائمة مدىتجوبالجماهير وما انتشارها؟ الباحثمدى حيثقام ،

لمعرفةدورهذهوالمشاركينفيهتمعالجهاتالقائمةعلىالحملة،بإجراءالعديدمنالمقابال ا،
سهامهافيالتحذيرمنخطورةظاهرةالتخابروتأثيرهاعلىالمجتمعالفلسطيني،الحملةومدىإ

 الحملة المؤسساتالروللتعرفعلىخطة الحملة،ومدىاستجابة هذه مع الرسمية وغير سمية
.التيواجهتهذهالحملةالمعوقاتهموالتعرفعلىأ

 :الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة التخابر -أوالً 
واأل الداخلية أطلقتوزارة الثالثاء يوم الوطنية(م12/2/2112)منالوطنيبغزة الحملة

التخابرمعاالحت والتياستمرتلمدةشهرينحتى(سرائيلياإل)الللمواجهة ،(م12/5/2112)،
،منيةقيفيةالمتعلقةبالنواحياألوشملتالحملةمجموعةمنالنشاطاتوالمحاضراتالتوعويةوالتث

(.12/2/2115،جريدةالرسالة)معالمشاركةلمختلفالنخبوالشرائحفيالمجتمعالفلسطيني

تلفزيونية نشر عبر ،توعية تحمال إطالق الحملة وتضمنت ذاعية إعالنات  وأخرى وا 
 .اإلسرائيلي االحتالل مخابرات مع التعاون اإلعالملمناهضة وسائل في مكتوبة

شإسال وقال هوانم األولى على تمت الحملة إن":  التوبة باب فتح تتضمن مرحلتين،
 جدية ضمانات معمنحهم همأنفس تسليم أجل من (اإلسرائيلية) جهازالمخابرات مع للمتعاونين

 التخابر ظاهرة بخطورةالتوعية وسائل" على ركزت الثانية المرحلة أن وأضاف.عنهم الكامل بالعفو
الثقافة خالل من ،االحتالل لصالح المخابرات أجهزة أساليب من والتحذير ،العامة نشر

."العمالء لتجنيد (اإلسرائيلية)

لمكافحة حملة الفلسطينية الحكومة أطلقت أن وسبق  عام من مايو في التخابر مماثلة
 االحتالل لصالح عميالً(21)نحوبتسليم أهدافها حققت األولى الحملة إن شهوان وقال(.م2111)

.(2116،شهوان)غزة في األمنية لألجهزة
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التيحاولهاجميعإبراهيمصالحرك زتخاللحملةمواجهةالتخابرعلىالفئات.وأكدأ
التخابراالحت وحل في إسقاطها مدار،الل على األمنية لألجهزة عمل محطات وفق وتابعتها

.الساعة

صالح المقاومة":وقال فصائل في األمنية لألجهزة الشكر ل نسج  الحملة هذه في
والتيكانلهادوٌرمتميزبفرزعشراتالُمحاضر ينالذينانطلقوافيعقدمحاضرات،الفلسطينية
المحاضراتالتوعويةاستهدفتكلفئةحسبالوسائلالتي".ةوتوعويةمهمةوهادف وأشارإلىأن 
وطلبة،ومرضى،ومقاومين،وصيادين،وعمال،حتاللمعمختلفالشرائحمنطلبةاستخدمهااال

وغيرهم،الجامعات والنساء التخابر. آفة بمخاطر األمنية التوعوية المحاضرات أن وأوضح
،عددوزارةالداخلية)تهاءحملةمواجهةالتخابرفيالثانيعشرمنمايوالمقبلستتواصلبعدان

(.15/2/2112:خاص

العمالء مالحقة في الداخلية وزارة دور األشقر النائب ،والنظام،وفرضاألمن،وثمن
الفلسطينية حققتوالقانونعلىالساحة األمنية منخاللأجهزتها وأوضحاألشقرأنالداخلية ،
التخابرنتائجكثيرةعلىصعيدمالحق ،وأعربعنأملهفيأنُتسفرةالعمالءومواجهةظاهرة

والم الوطن لصالح إيجابية نتائج عن التخابر لمواجهة الوطنية الحالةالحملة ز يعز  وبما واطن
الحملةاألمنية في الداخلية إلىجانبوزارة وقوفالتشريعي مؤكدًا المجلسالتشري)، عي،موقع
(.نت:2115

 :خطة عمل الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو الصهيوني -ثانياً 
جاء قرار من العليا الجهاتاألمنية الداخلية الموضوعبوزارة هذا إلدارة لجنة ،بتشكيل

عالميالمكتباإل،وعضويةكلمنالتوجيهالسياسي،وتتكونمنضابطمناألمنالداخليرئيساً
.األمنالخاص،األمنالعام،المباحثالعامة،الداخليةلوزارة

الم انعقدتاللجنة ورأتفوكلفةلقد آخذةرصدورالقرارأكثرمنمرة أنتسيرالحملة
:وهي،بعيناالعتبارأربعةجوانب

.الجانبالتعبويالتثقيفي .1
.الجانباألمني .2
.الجانبالنفسياالجتماعي .2
.الجانباإلعالمي .4
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لتعملعلى...اإلعالمية،النفسية،األمنية،التعبوية:كيلاللجانالفرعيةاآلتيةتمتشولقد
اتفق التي العمل استراتيجيات ووفق وضعت، التي السياسات وفق تنفيذية خطة صياغة

(.11/5/2111:الحملةالوطنيةلمواجهةالتخابرمعالعدو.)عليها
 .ع العدو الصهيونيالحملة الوطنية لمواجهة التخابر م: اسم الخطة

 :الغايات -

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

.ضعافهاإمواطنينفيقطاعغزةوالعملعلىالتصديلسبلتخابراالحتاللمعال-2

.لتوبةمنهمتشجيعالعمالءللتوبةواستيعابالمتقدمينل-2

.تأسيسإعالمأمنيقوي-4
 :هي ،ن األهدافأ (0216)ويرى شهوان

زيادةالوعياألمنيلدىالجمهورالفلسطينيبشكلعامللحدمنتجنيدالمخابراتلعمالء-1
.جددفيصفوفه

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

التعرفعلىطرقوآلياتالتخابرالجاريةفيالوقتالراهن-2

.مواجهةسبلوآلياتعملالمخابراتفيقطاعغزة-4

.القيامبخطواتهجوميةمضادةإلفشالالتخابرمعاالحتالل-5

.(اإلسرائيلية)طاألوراقعلىعملالمخابراتخل-6

.منيمعاالحتاللتجفيفمنابعوبؤرالتخابروالتجنيداأل-1

.جراءاتاألمنيةالالزمةتشجيعالمقاومةباتخاذاإل-1

.والمعالجةاألمنيةللتائبينمنالعمالء،تشجيعالعمالءللتوبة-9

.تقييممصداقيةالتائبمنالعمالءوصدقيةاالعترافات-11
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(2116البزم،): هي ،الفئات المستهدفة من الحملة

.بشكلعامالجمهورالفلسطيني-1

.وطالباتالجامعاتبطال-2

.طلبةالمدارسالثانوية-2

.الموظفونالمدنيون-4

.الموظفونالعسكريون-5

.المؤسساتاألهلية-6

.العمالفيالمعابرالحدوديةمعاالحتالل-1

.الصيادون-1

.المرضى-9

.سكانالمناطقالحدودية-11

.العمالء-11
: هي ،ل في الحملةاستراتيجيات العم

متواز ال-1 بشكل منصعيد أكثر على ،عمل الفرعية اللجان قبل حسبهاجميعومن كل
.أولوياته

.وضعبرنامجوخطةتنفيذيةتراعيالتدرجفيالعمل-2
.الحرصعلىتجنبوقوعفيالمحاذيراألمنية-2
.لمشاركةفيهذاالعملذاتالعالقةلكافةالتنسيقمعالجهاتالحركيةوالحكومية-4
بينمافي،ملةلمكافحةالتخابرمعاالحتاللالنزولبالحملةفياإلعالمالمحليعلىأنهاح-5

اإلعالمالفضائيعلىأنهاحملةلمقاومةاتصاالتضباطالمخابراتالراميةلتجنيدعدد
.منالعمالء

والتثق-6 اإلجرائية األمنية الجوانب تتخذ أن يجب ،يفيةالحملة واإلعالميةوكذلك والنفسية
.بشكلمتواز 

1- الفلسطيني المجتمع شرائح لدى األمني التثقيف تجنيدكافة إمكانية من للحد غزة في
(2116الفي،).لمخابراتللمزيدمنأبنائها
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 :المعيقات التي واجهت الحملة الوطنية لمكافحة التخابر -ثالثاً 
اتفيقوىاألمنالداخليبأنهليسهناكمعيقالسابقلمعاالمديراليرىاللواءأبوشرخ
 اللواء اثنى حيث الفلسطينيةأالحملة، المقاومة فصائل دور على شرخ وتجاوبها،بو وتعاونها

ومشاركتهااألجهزةاألمنيةالمختصةفيالوزارةفيملفمكافحةالتخابر،كماشد دعلى،الكبير
نسبةكبيرةمناألهدافال تيرسمتهاالداخليةلتنفيذحملةمواجهةالتخابرتحققتنتيجةدخولأن 

،وزارةالداخلية)داخلوالخارجالحملةلكلبيتفلسطينيفيغزةوانتشارأخبارهاوفعالياتهافيال
(.15/2/2115:عددخاص

،الصعوباتوالعقباتالتيواجهتالحملةكانتمحدودةفيبدايتها(2116شهوان)يرى
:لتيتتلخصفيمايليوا

.سرالفلسطينيةتتأثرنفسيًاعندمعرفةوقوعابنهافيشركالعمالةناألإ-1

مكانياتوالتيلمتساعدعلىزيادةفاعليةالحملةلتصللبيتكلمواطنبالشكلنقصاإل-2
.المرسوم

.حملةرسالهارسائلنصيةتوعويةحولالإركةجوالالتعاملمعالحملةعبررفضش-2

.عدمتعاونشركةاالتصاالتالفلسطينيةبالشكلالالزمفيبداياتالحملة-4

ىجهاتمعينةلطرافالمحسوبةعدارية،كذلكوجودبعضاألودبعضالمعوقاتاإلوج-5
.التيلمتتعاونمعنا

صبحهناكأبواب،فةلكنناعندماطرقناكلاألويضيفشهوانبأنهبرغمكلالمعيقاتاآلن
المستويات مختلف على معنا كبير المس،تفاعل المشكالت من الكثير حل .تعصيةواستطعنا

(.2116شهوان،)

سية،والمعيقاتالمتعلقةبحساداريةبالرغممنوجودبعضالمعيقاتاإلبأنهكمايرىالبزم
الملفمنناحيةاجتماعية، ،سطينيةنهكانهناكتجاوبكبيرمنمختلفالشرائحالفلأالإهذا

المدني،والمؤسساتالرسمية الوطني،و،ومؤسساتالمجتمع العمل وفصائل والمخاتير، الوجهاء
 والجميعكانيدفعباتجاه الحملةإوالجامعاتالفلسطينية، يؤكدحرصمجتمعنا،نجاحهذه وهذا

(.2116البزم،)الفلسطينيعلىتحصيننفسهضدهذهالظاهرةالفاسدة

الفيويرى المعالباأنه محددة ورسالة علىرؤية الحملة اشتمال منعدم بشكللرغم م
استراتيجي بعيداًعلمي الجهود وتوحيد التكليفات نظام على الحملة واعتمدت خطيطالتعن،
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نهكانهناكاعتقادسائدألحملةاتسمتبالسالسةبالرغممن،إالأنااالستراتيجيبمفهومهالعلمي
،لكنماانبدأتبأنالحملةتخصحركةحماسوحدهايظلاالنقساموالسيماف،فيالمجتمع

وال،،فيشقيالوطنداراتكافةبمختلفتوجهاتهاوجهاتواإلالحملةحتىتوحدالجميعمنالت
(.2116الفي،)ومؤسساتالمجتمعالمدني،داراتالجامعاتإسيمافصائلالعملالوطني

 :خاتمة

القيام،وبعدتهامستمرلحيثياالنااطالعو،لحملةمنذبداياتهاحثيثةلمجرياتابعدمتابعة
،نسبيًامقارنةبحجمالحملةبأنهناكمعيقاتكبيرةنرىاتللحملةبالعديدمنالمقابالتوالمتابع

يمااستبانةالدراسةفجئنتا،كماأنويؤكدهالبعض،وهذاماينفيهالعديدمنالقائمينعلىالحملة
يشيرإلىمما،وللكلشرائحالمجتمعنهناكمعيقاتفيمايتعلقبالوصأأكدتعيقاتيتعلقبالم

نالحملةاقتصرنطاقعملهاويعزوالباحثذلكأل.االجانبذمنهلحملةانهناكضعففيأ
،ومشاركةخجولةجدًالمؤسساتالمجتمعذاعاتالرسميةوالمحطاتواإل،سميةعلىالمؤسساتالر

والش بشالمدني، فيغزة للحكومة التابعة عدا والنقاباتما يحسبكنقطةرائح وهذا مباشر، كل
نهاتعالجمشكلةحيويةأالسيما،دائهاأنعلىالحملة،وقصورفيدورهاوتراجعللقائميضعفو

ال المكانة هذه الفلسطينيتحتل الثوري الفكر في علىكبيرة المباشرة وغير المباشرة وتأثيراتها ،
العدوبرمتهالصراع وجب؛مع القضيةنتكونالحمالتبمسألذا الخططأو،توىهذه ننضع

كثرتأثيرًالمعالجةهذهالظاهرةألظاهرة،والبحثعنآلياتجديدةوالرؤىبمايتناسبوحجمهذها
.منجذورها
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 :مقدمة
،السابقةقريبةمنموضوعالدراسةاستطاعالباحثالحصولعلىمجموعةمنالدراسات
ج،ولتوضيحجهوداآلخرينفيهذاوالتيستكونسندًاوعونًالهفيموضوعالدراسةوربطهابالنتائ

المجال،ولتمدهبالتوضيحاتالالزمةآللياتالتعاملالسليممعموضوعبحثه،وليتبينالفروقبين
:لىإوتمتصنيفالدراساتالسابقةدراستهوهذهالدراسات،

.الدراساتالمحلية

 .الدراساتالعربية

.جنبيةالدراساتاأل

 .قةالتعقيبعلىالدراساتالساب

 :الدراسات المحلية -والً أ
مفهوم الذات ومفهوم اآلخر لدى عينة من عمالء : "بعنوان ،(0213) عباس دراسة -1

 ".االحتالل اإلسرائيلي

 الذاتإهدفتالدراسة مفهوم التعرفعلى اآلخر،لى وكذلك،ومفهوم وترتيبأبعادها،
 العالقةالكشفعن اآلخمدى ومفهوم الذات مفهوم أبعاد وابين الدالةر، الفروق لتعرفعلى

وأبعادحصائياًإ والخلقية، واالنفعالية والجسدية والعقلية االجتماعية الذات مفهوم ألبعاد بالنسبة
اآلخر المتمفهوم على المستقلة العمري)غيرات المستوى االجتماعيةا، ،المسكن،المهنة،لحالة

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

الباحثاستبانةمنإعداده مقياس:وتشملمقياسين،وقداستخدم الذات، مقياسلمفهوم
حسابيةواالنحرافاتراراتوالمتوسطاتالالتك:"حصاءالوصفيثماستخدمأسلوباإل،لمفهوماآلخر

المعيارية االستدالليو. الحصاء بيرسون: ارتباط التباين،معامل شفيه،وتحليل "واختبار وقد.
غلبالعمالءكانوامنصغارالشبابتحتبأنأبأنعينةالدراسةتميزتأظهرتنتائجالدراسة

%(14)سنة(22)لذينتتجاوزأعمارهمتبلغنسبةافيحينلم%(25)وذلكبنسبة،(21)سن
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فقط أن إلى إضافة ، منهم أدنىتركزالغالبية أو االبتدائية المرحلة في التعليمي أمي،مستواه
توجدفروق،وكذلكالكانواأعلىمنالمستوىالثانوي(%2)فيحينأن،%(41)وابتدائيبنسبة

لىإمفهومالذاتومفهوماآلخرتعزىوسطبينمت(5.51)ذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة
(.السن،المستوىالتعليمي،الحالةاالجتماعية،الوضعالمعيشي،الحالةالصحية)متغير

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

توجيه في التفاعلية االجتماعية المواقع تدرسدور أنها في الدراسة هذه أهمية تتمحور
السياسيةالرأي المشاركة واقع على تأثيرها ومدى الفلسطيني، العام في، اعتمدتالدراسة وقد

معتمدةً التحليلية الوصفية المنهجية المقاربة على فرضيتها وإثبات االستبيان أداة المقابلةعلى
التاريخي المنهج جانب إلى االجتماعي، المسح أدوات المضمون،كإحدى تحليل ،ومنهج

استعرضتالدراسةمفهومالرأيالعاموخصائصه،وكيفيةقياسهوتوجيهه،وآلياتوطرقالتأثيرو
الفاعلة المواطنة ظل في السياسية المشاركة ماهية وتناولت اإلعالم، وسائل قبل من عليه

وكان،كمااستطلعتالدراسةرأيطلبةجامعاتقطاعغزةكدراسةميدانية،ممارسةالديمقراطيةوال
المواقعاالجتماعيةالتفاعليةبشكلواضحفيالتأثيرعلىتوجهاتالرأيالعاممنأهمالنتائجأن

الفلسطيني كذلكفيالمجتمع الوعيال، فيزيادة التفاعلية االجتماعية المواقع سياسيلدىتؤثر
علىمستوىالمشاركة انعكسإيجابًا أفرادالمجتمع،وتعززمنالمسئوليةاالجتماعيةلديهم،مما

.السياسية
يبه اتجاهات الجمهور نحو وسائل االتصال وأسال:" بعنوان ، ( 0228" ) الدلو " دراسة   -3

  ."المستخدمة في انتفاضة األقصى

يبهالمستخدمةفيجمهورنحووسائلاالتصالوأسالهدفتالدراسةإلىمعرفةاتجاهاتال
األقصى انتفاضة معلوماتهوذ، مصادر أهم بالكشفعن لك تؤديها، التي ،والوظائفواألدوار
عاتالتييحرصعلىمتابعتهاوالموضو،لديهوالوسائلواألساليبالمفضلة،وكيفيةتعرضهلها

فيها فينقلاألحداثوثقتهبهومدىفع، االيتها الباحث،ولومقترحاتهنحوتطويرها، قداستخدام
الوصفي المنهج قوامها عشوائية مسحية طبقية علىعينة ،(511 الفلسطينيفي( الجمهور من
سائلاالتصالمنالجمهوريتابعونو(%16.2)تبينأنهناك:أهمالنتائجومن.محافظاتغزة

باستمرار وأساليبه كما ا، متابعة الجمهور الراديو،لتلفزيونيفضل األصدقاء،ثم فالصحفيليها
مكبراتالصوت،والجيران ال،ثم المساجد،ملصقاتثم وأئمة الدعاة ثم كذلك وقت، وجود عدم

ال لمتابعة وأساليبهمحدد االتصال لوسائل جمهور يفضل الجمهور أن وكذلك المقاومة، أخبار
نأنوسائلاالتصالمنالجمهوريرو(%11.2)حوالي،وأن(اإلسرائيلية)والعمليات،سطينيةالفل
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أهمومن،أكثرمنأساليباالتصالالمباشرويثقبوسائلاالتصالالجماهيرية،تؤديوظيفتها
فساحالمجالللرأيا،حسناختيارالشخصياتالتيتخاطبه:التوصيات .آلخروا 

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

،حيثلماألهليفيالمجتمعالفلسطينيمعرفةدوراإلعالمفيتعزيزالسهدفتالدراسة
لماألهليفي،كماهدفتإلىمعرفةمعوقاتومهدداتالسهذهالدراسةمنالدراساتالوصفيةتعد

الفلسطيني المجتمع ، التحليلي الوصفي المنهج الدراسة قوامهاواستخدمت عينة على معتمدة ،
(211 للجانب( رئيسية كأداة االستبانى واستخدمت ، الفلسطينية الجامعات طلبة من طالب

غيابالسلطةالقضائيةوالقانون،:هي،أنمهدداتالسلماألهلي:ومننتائجالدراسةالتطبيقي،
ال السلطة المناطقضعف على السيطرة في فلسطينية تنازع الرئاسةالفلسطينية، بين السلطة

الديني والعصبية األمنية، األجهزة الصالحياتبين تداخل الفصائل،والحكومة، إعالم أن  كما
عالمحركةفتح،إعالمحماسفيتعزيزالسلماألهلي،وباألخصالفلسطينيةلميهتم ومرافقة،وا 

.الصورةللموضوعات
وعالقته ببعض المتغيرات لدى عمالء االغتراب النفسي : "بعنوان ،(0227)دراسة صباح -5

 ".في محافظات غزة (اإلسرائيلي)االحتالل 

:مثل،لىالعالقةبيناالغترابالنفسيفيأبعادهالمحتملةعلىالتعرفإهدفتالدراسة
لدىعينة،التوحدوبعضالسماتالشخصية،العزلةاالجتماعية،معياريةالالى،معنالال،العجز)

االحتال عمالء من المتغيراتالوع،(اإلسرائيلي)ل ببعض ذلك العمر):مثل،قة المستوى،
لباحثمقياساالغتراب،وقداستخدما(الدخل،المهنة،مكانالسكن،الحالةاالجتماعية،التعليمي

 إالنفسيمن وتحليل الباحثنفسه، احصائيعداد الدراسة بلغتعينة وقد ،(144 منعميالً(
التخاب بتهمة (اإلسرائيلي)رمعاالحتاللأدينوا قةارتباطيةالعدموجودع:الدراسةأظهرت،وقد

ماعدابعدالعجزمعكل،علىأبعادسماتالشخصيةجميعهاأبعادمقياساالغترابالنفسيبين
والعقلية لمقياسالسمات،السماتاألخالقية الكلية كانهناكارتب،والدرجة حصائياًإاطدالوقد

جميعهاأبعادمقياساالغترابالنفسيقةارتباطيةبينالعدموجودع،كذلك(5.51)عندمستوى
دال ارتباط فهناك مستوىالسمات (5.51)عند كذلك ، داللة ذات فروق فيإوجود حصائية

الكلية،والتوحد،المعيارية النتائجللمقياستبعاً،والدرجة كشفت وقد االجتماعية، الحالة لمتغير
فرو المعياريةوجود في لصالح،ق األعزبواألرمل بين الكلية الدرجة المعتديفي مع والتوحد
حصائيةفيإعدموجودفروقذاتداللةظهرت،وأرمللصالحاألرملبينالمتزوجواألاألرمل،و
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االجتماعية المعتديتبعاً،العزلة مع لىوجودإيحينأشارتف،لمتغيرمستوىالدخلوالتوحد
وقدكانتالفروق،المعنىوللمعياريةالوالعجزوال،فيالدرجةالكليةلالغترابحصائياًإةفروقدال

.والدخلالمتدنيلصالحالدخلالمتدني،بينمستوىالدخلالمتوسط
 حمالت مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وعالقتها باتجاهات: "بعنوان( 0226)دراسة جودة  -6  

ى السلع الغذائية في حالة تطبيقية عل) "منتجات المصنعة محلياً طيني نحو الالمستهلك الفلس
 (.محافظات غزة

باتجاهات المنتجاتاإلسرائيلية حمالتمقاطعة التعرفعلىعالقة إلى هدفتالدراسة
محلياً المصنعة المنتجات نحو الفلسطيني مدىوعيالمستهلك التعرفعلى خالل من وذلك ،

 المالمستهلك بمفهوم وحمالتهاالمحلي لتحقيققاطعة خاصة استبانه بتصميم الباحث قام وقد ،
 تم بحيث الدراسة، أهداف المستهلكةاستبان(1111)توزيع من عشوائية طبقية عينة على

استرجاع تم الخمسلإلجابةعليها، استثنيمنهاة،استبان(111)الفلسطينيفيمحافظاتغزة
اكتمالها(25) ل،لعدم الباقية أنوخضعت النتائج أظهرت وقد اإلحصائي، باستخدام لتحليل
(12%) الباحث تعريف مع يتفقون العينة وأن(SPSS)من للمقاطعة، اإلجرائي برنامج
(66.4%) واتفق المقاطعة، بحمالت الجيدة معرفتهم تأثير(%66.6)أكدوا وجود على منهم

نحمالتالمقاطعةأوجدتلديهمأكدواعلىأ(%62)لشعاراتحمالتالمقاطعةعلىمشاعرهم،
 ضعيفة الفعلية المقاطعة وجاءتنسبة للمقاطعة، إراديًا من(%11.6)واتفق(.%56.1)بعدًا

 المنتجات استبدال على المقاطعة(اإلسرائيلية)المقاطعين حمالت أن وتبين محلية، بمنتجات
سلبينحوالمنتجات منالمستهلكيحمل(%15)نإحيث(اإلسرائيلية)عجزتفيبناءاتجاه

منالتوصياتللمنتجة،وخلصالبحثإلىمجموع(اإلسرائيلية)اتجاهاتإيجابيةنحوالمنتجات
وأجهزةاإلعالمالمتنوعة،ومن،ومؤسساتالمجتمعالمدني،والسلطة،والمستهلك،بالدرجةاألولى

ليةإحاللهامكانالمنتجاتأهمهذهالتوصياتالمساهمةفيتطويرالمنتجاتالمحليةليسهلعم
،والبعدعناستغاللمسألةالوطنيةفيترويجالمنتجاتالمحلية،والتركيزفيعملية(اإلسرائيلية)

الترويجتكونفقطعلىمواصفاتالمنتجالجيدة،وكذلكالسعيلزيادةالوعيالقوميوالوطنيلدى
.(اإلسرائيلية)فضالمنتجاتالمستهلكالمحليبأهميةاستهالكالمنتجاتالمحليةور








 الدراسات السابقة

 

 61 

 الثالثالفصل 

 :الدراسات العربية -ثانياً 
دور البرامج الحوارية في تشكيل اتجاهات الرأي العام "بعنوان ( 0212)جليل دراسة حسن و  -1

 ."عالم بالجامعة العراقيةة قسم اإلمن وجهة نظر  طلب

 الدراسة لإهدفت تشكيى في الحوارية البرامج تأثير العاقياس الرأي طلبةل عند م
الجامعات ، الوصفي، الباحث اإلعالمواستخدم قسم طلبة من عشوائية عينة اختيار تم حيث

تقريبًامنمجتمعالبحث%(25)وشكلوانسبة،طالبًاوطالبة(225)بلغقوامها،بالجامعةالعراقية
رةبعدأنفق(11)مستخدمينفيذلكاستبانةاحتوتعلى،طالبوطالبة(1211)البالغعدده

تمالتحققمنصدقهاوثباتها،وقدتوصالمنخاللهاإلىاستنتاجعاممفادهأنالبرامجالحوارية
،سهامًافاعاًلفيتشكيلاتجاهاتالرأيالعامإالقناةالسومريةالفضائيةتسهمالسياسيةالتيتبثها

.وذلكلمالهامنتأثيربارزفيالمجتمعالعراقي
االتصال والميديا في تشكيل واقع الثقافة لدى دور : "بعنوان ،(0212)زاوي دراسة قوى و  -0

 ."الطالب الجزائري

معرفةدوروسائلاالتصالفيتشكيلثقافةالطالبفيالجزائر،وقدىلإهدفتالدراسة
منطلبةقسمالعلوم(661)طالبمنأصل(111)أجريتهذهالدراسةعلىعينةتكونتمن

بج قاصديمرباحالسياسية ومنبينما،امعة أسئلة، مستخدمينفيذلكاستبانةضمتعشرة
%(92.5)توصلتإليههذهالدراسة،أنالتلفزيونالجزائريالزاليحافظعلىنسبةمشاهدةعالية

وأنالقضاياذاتالطابعالوطنيهيالتيتلقىاالهتمام،%(56.51)بينطلبةالجامعةبنسبة
.البالجزائرياألكبرلدىالط

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

مدادالجالياتإفي(الجزيرةوالعربية)العربيةمعرفةأثرالفضائياتىلإهدفتهذهالدراسة
بالمعلوماتالسياسية، ميدانيةمنخاللمنهجىتحليليةوأخرالباحثدراسةىجرحيثأالعربية

ينشرةإخباريةمنقنات(122)تحليلمضمونىالباحثفيالدراسةالتحليليةعلالمسح،واعتمد
 والعربية، (26)الجزيرة من للحصولعلى(4)حلقة الجالياتالعربية أبناء عليها يعتمد برامج

،(م2116ديسمبر21)وحتى(م2116برنوفم1)المعلوماتالسياسية؛وذلكخاللالفترةمن
اعتمد علكما الميدانية الدراسة في ىالباحث قوامها عمدية أبناء(421)عينة من مبحوث

القضاياالتيتناولتهااألخبارعينةالدراسةأنهمنتائجالدراسةمنأالجالياتالعربيةفيمصر،و
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هي الترتيب بحسب الفلسط: والقضية العراقية، فيالقضية الصراع لبنان، في والوضع ينية،
النووي، التسلح والطاقة، النفط أسعار دارفور، أزمة العالم، على األمريكية الهيمنة الصومال،

اولتهاتصدرتالقضيةالفلسطينيةرأسالقضاياالتيتننكمااإلصالحالسياسيفيالوطنالعربي
فيلبنان،وتساوتالقضيةالعراقيةفالوضعخباريةعينةالدراسة،ثمموضوعاتحلقاتالبرامجاإل

.صالحالسياسيفيالوطنالعربي،وحقوقاالنسانبعدذلككلمنقضيتياإل

و دور الصحافة في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نح" :بعنوان(: 0224)دراسة النجار  -4
 .("اإلعالم المعاصر والهوية العربية)  .قضية العولمة والهوية الثقافية

الدراسةإلىرصدوتفسير الدورالذيتقومبهالصحافةالمصريةفيتشكيلهدفتهذه
العولمةوا الثقافية،وهيدراسةوصفية،طبقتعلىاتجاهاتالشبابالجامعينحوقضية لهوية

تعددمصادر:،ومننتائجالدراسةمفردةمنطلبةالجامعاتالمصرية(215)قوامهاةعينةعمدي
 تتعلقاإلعالم التي المعلومات على الحصول في المبحوثون عليها يعتمد التي والمعلومات

باألحداثالجاريةوالقضاياالعامة،وأنالصحفالقوميةتصدرتنوعيةالصحفالتييعتمدعليها
العولمةال تقدمرؤيةمتوازنةوموضوعيةلقضيةمبحوثونفيمتابعةقضايا والهويةالثقافية،ألنها

،كذلكبأنهناكدورقليلنسبيًاللصحافةفيتوجهاتالشبابالجامعيوالهويةالثقافية،مةالعول
.نحوقضاياالعولمةوالهويةالثقافية

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

 نشأةىلإهدفتالدراسة الليبيةمعرفة والثورة الفاتح، ثورة بعد فيليبيا وسائلاالتصال
وصحيفتىي،لتليفزيونالليبلمتبدراسةتحليليةخاصة،وقالسياسةالخارجيةالليبيةوتطورهااتجاها

الزحفاألخضروالشمس،ودراسةميدانيةخاصةبالجمهورالعاموقادةالرأي،حيثأجرىالباحث
اعةالساعةذلتالنشرةاإلخباريةالثالثةالمفشم،منالتليفزيونوالصحفدراسةتحليليةعلىعينة

م والنصف ساء التاسعة من ابتداءًا كاملة برامجية دورة خالل طرابلس إلى(111)بتوقيت
األخضر(م21/9/2111) الزخف صحيفتى من واألخيرة األولى الصفحة لتحليل باإلضافة ،

(411)ةعلىعينةطبقيةعشوائيةذاتتوزيعمتناسبقوامهاوالشمس،كماأجرىدراسةميداني
فوقنسبةاألخبارالخارجيةغيرذاتالصلةتهمنتائجالدراسةومنأمبحوثمنسكانطرابلس،

 بنسبة بليبيا المتعلقة الخارجية األخبار أو المحلية األخبار على واضح بشكل (%15.2)بليبيا
بايانخفضتنسبةاألخبارالخارجيةغيرذاتالصلةبلي،كذلكلألخبارالمحلية(%12.5)مقابل

.(%56.6)منحيثالزمنعماكانتعليهمنحيثالتكرار،إذبلغتنسبتها



 الدراسات السابقة

 

 69 

 الثالثالفصل 

:جنبيةت األالدراسا -ثالثاً   
تأثير مواقع التواصل االجتماعي : "بعنوان، Karpnskey(2010)دراسة أرين كاربنسكي  -1

 ."الجامعات على التحصيل  الدراسي لطلبة

علىالتحصيلالدراسيلدىطلبة"فيسبوك"لىأثراستخدامموقععلتعرفىالإوهدفت
طالبًاجامعيًا،حيثأظهرتالنتائجأنالدرجاتالتي(219)الجامعات،وقدطبقتالدراسةعلـى

طالب عليها اإليحصل شبكة على المـدمنون الجامعات موقع فيسبوك"نترنتوتصفح أكبر"
الا الذين نظراؤهم عليها يحصل التي تلك من بكثير أدنى اإلنترنت على االجتماعية لشبكات

يستخدمونهذاالموقع،كماأظهرتالنتائجأنهكلماازدادالوقتالذييمضيهالطالبالجامعيفي
.تصفحهذاالموقعكلماتدنتدرجاتـهفياالمتحانات

نترنـتيخصصونوقتـًاقضونوقتًاأطولعلىاإلصالذينيكمابينتالنتائجأناألشخا
للدراسة تجذبهاًمشير،أقصر اهتمامات جيل لكل أن للمستخدمإلى يتيح الموقع هـذا وأن ،

بداءرأيهفيكثيرمناألمور"الدردشة" ءجددأوقـدامى،والبحثعنأصدقا،،وحلالفوازير،وا 
بأنإدمانهمعلىمنالطالبالجامعيين%(19)نأوبينتالنتائج الذينشملتهمالدراسةاعترفوا

.ًاعلىتحصيلهمالدراسيسلبأثر "الفيسبوك"موقع

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

لتأثيرالسياسيعلىاإلعالموا،ياسةتناولتالدراسةأثرالتطورالتقنيلإلعالمعلىالس
فيظلالتطورالهائلفيوسائلاإلعالم،وتقومالدراسةبمسـحاالستخداماتالحديثةكافةأشكالهب

.مالديمقراطيةوليسالعكسلوسائلاإلعالم،ومناقشةالقيموالخياراتالتيتدع

 نتائج إلى الدراسة منهاوخلصت عدة اإل: وسـائل على الالتأثير فتلك إماعالم، وسائل
لبعضللسياسيين بينمملوكة وواضحًا متباداًل التأثير يجعل ما عالقة، بمالكيها تربطهم أو ،

تالوسائلاإلعالميةالحديثةالسياسةواإلعالم،خاصةفيأوقاتالصراعواألزمات،كذلكتجاوز
منالممكنتبادلالمعلوماتوأصبح،جميعهاالمحدداتالسابقةلنشروتبادلالصوروالمعلومات

.،بصرفالنظرعنالزمانوالمكانجميعهالغاياتل
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عالم دور وسائل اإل": بعنوان ،Memory Capsules (0227)دراسة مومري كبسيلس  -3
 ".الرقمية في دعم التراث الثقافي

اإلعال وسائط استثمار كيفية على التعرف إلى الدراسة التراثهدفت لخدمة الرقمية م
يالثقافي والذي ، باسم إليه االفتراضي'شار افتراضية،"التراث مشاريع معظم في السائد والنهج

لتفسيراًمنطقياًوتقترحالدراسةنهج،ةرقميةالتراثهووصفالمظهرالخارجيللتراثفيصور
األ التيتمكنالنشاطمعالقضايا بالتراثاالتراثفيالبيئاتالرقمية المتعلقة بمالثقافيساسية ،

ودراسةالحالةالتيهدفتإلى،ونظرةأوسععنأهميةومعنىالتراث،يساهمفيعمليةفهمأعمق
هاالدراسةإلىوترجمةالقراراتالتياتخذت،تسليطالضوءعلىاإلطارالنظريوالبحوثأواألسئلة

فعلية حالة ،راسةألهاليهونجكونجإلظهارالدوفيالنهاية،؛الستكشافاآلثارلتنفيذهادراسة
لدىالشبابتأثرآخروبشكل علىالقيم العربية فيالقنواتالفضائية  المسلسالتالمدبلجة
أنتفاعلالجمهورمعالتراثالثقافيليس :راسةمنتائجالد،ومنأهجماعيفعليللمجتمع(371)

لتطويرأشكالجديدةفرصاًوالتكنولوجيـاتالرقميةيمكنأنتوفر،منالضروريأنتكونسـلبية
أنالمشاركةالنشطةمن .والتفـاهموالتعاونبشأنالقضاياذاتالصلة،للتعبيرعـنالتـراثالثقـافي

ومعذلكوجدأنهناكمن،قبلنصفالمشاركينوتشجيعهمكانمنالضروريأنتكونفعالة
التي األساسية التنفيذالعوامل عملية على تؤثر أن ميمكن إلىس:ثـل، والحاجة الوصول هولة

.،والتمويلاإلدارة،االعتدال
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 :التعقيب على الدراسات السابقة -رابعاً 
حثينلدراسةنهناكجهودًاعلميةبذلتمنقبلالباأمنخاللالدراساتالسابقةيتضح

قنهناكأوجهاتفاأخاللاستعراضهذهالدراساتتبينمن،عالمواالتصالواقعتأثيروسائلاإل
وجهاالتفاقمنهذهالدراساتومايميزهذهأووجهاالختالفأقامالباحثبعرض،وأوجهاختالف

.الدراسات
 :أوجه االتفاق: والً أ

وهمطلبة،اتفقتهذهالدراسةمعبعضالدراساتالسابقةفيمجتمعالدراسةالمستهدف
الدراسةمعبعضالد،الجامعات اتفقتهذه ودراسة،(2112)راساتالسابقةكدراسةبلحاجكما
،عالمالمختلفةعلىالجمهورفيقياستأثيروسائلاإل(2111)دودراسةسي،(2114)النجار

دراسة،(2111)وجليلحسن،ودراسة(2111)سيد،ودراسة(2111)وزاوي،قوىكذلكدراسة
.الجمهورفيوسائلالتأثيراالعالميعلى(2111)كاربنسكيأرين
 :أوجه االختالف: ثانياً 

نهناكبعضاالختالففيالدراساتفيمابينهاألىالدراساتالسابقةوجدالباحثبعداالطالعع
:تتمثلفيمايلي

- بلحاج كدراسة الدراسة عينة في السابقة بعضالدراسة مع الحالية (2112)تختلفالدراسة
 ).2111)ودراسةسيد(2111)ودراسةقويوزاوي

معالدراساتالسابقة- الحالية الزمنيجميعهااختلفتالدراسة ،فيحدها فيإحيثتم جراؤها
.(م2115)الفصلالثانيمنالعامالدراسي

الحاليةمع- الحاليةجميعهاالدراساتالسابقةاختلفتالدراسة المكانيحيثالدراسة فيحدها
.طبقتفيمحافظاتغزة

الدراسة- فاختلفت السابقة الدراسات الحمالتاإلعن موضوع تتناول كونها لقضيةي عالمية
.التخابرمعالعدو

 :االستفادة من هذه الدراسات
.االستفادةمنالدراسةالسابقةفيكتابةاإلطارالنظري-1
.حصائيةساليباإللىبعضالمتغيراتواألعالتعرف-2
.اختيارالمنهجالمالئملدراسةالبحث-2
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.داةالدراسةأالدراساتالسابقةفيكيفيةبناءتمتاالستفادةمنهذه-4
.واالستفادةمنهاعندتحليلنتائجالدراسةالحالية،لىنتائجالدراساتالسابقةإالتعرف-5

 

 مصفوفة الفجوة البحثية
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية نتائج الدراسة السابقة

تن- السابقة الدراسات اولتأغلب
العام الرأي تعريف قضية
الحمالت تناولت او ووظائفه،

الترويجيةاإل أو وكانعالنية ،
 في ندرة التيهناك الدراسات

اإل الحمالت عالميةتتناول
مفصل بشكل عن، ناهيك

الرأي في تأثيرها مدى معرفة
.العامبخصوصقضيةالتخابر

السابقة- الدراسات تركز علىلم
تأثير بين الحمالتالربط

فياإل العام الرأي على عالمية
.قضيةالتخابر

- السابقة الدراسات تركز ىلعلم
اإل الحمالت تأثير عالميةقياس

.ووسائلاالتصالبالرأيالعام

ربطىلعلمتركزالدراساتالسابقة-
وا التأثير التبادليةمستوى لعالقة
اإل الحمالت والرأيبين عالمية

.العام

الد- معاتركز على الحالية ييرراسة
للحمالت المختلفة اإلدارة

.عالميةاإل

اليةعلىوظائفتركزالدراسةالح-
اإل الحمالت عالميةإدارة

.وعملياتها

تركزالدراسةعلىمراكزالحمالت-
االعالميةوتأثيرهافيالرأيالعام

.بمحافظاتغزة

ربط- على الحالية الدراسة تركز
مع اإلدارة الدافعيةمستوى

.لإلنجاز



 اإلطار العام للدراسة

 

 

 الثانيالفصل 

 
 

 الفصل الرابع
  منهج وإجراءات الدراسة

 

 .منهج الدراسة :أوالً 

 .مجتمع الدراسة :ثانياً 

 .عينة الدراسة: ثالثاً 

 . أدوات الدراسة :رابعاً 

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :خامساً 
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 فصل الرابعال
جراءات الدراسة    منهج وا 

المجتمعاألصلي،العينة ووصف الدراسةالحالية، في بيانالمنهجالمتبع الفصلهذا يتناول
استخدامها، منه، اختيرت التي تم التي الالزمة األدوات صدقها، دالالت من للتحقق والخطوات

.وتفسيرها مناقشتها،و النتائج واستخالص البيانات، المناسبةلتحليل اإلحصائية والمعالجات وثباتها،

  :منهج الدراسة -أوالً 
 ألنه ؛وتساؤالتها،ألهدافهاصياغة  ؛وذلكةالوصفيالىالدراساتالحالية الدراسةتنسب

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

 توثيقالظاهرة،وحجمها،ووجود مقدار رقمي،ويوضح وصف إعطاء خالل وكيفيًامن كميًا، تعبيراً

وفيأطارالنوعالسابقمنالبحوثأعتمدالباحثوتفسيرها، األخرى،وتحليلها بالظواهر ارتباطها
.علىمنهجالدراساتالمسحيةوبأسلوبمسحجمهوروسائلاالعالم

  :مجتمع الدراسة -ثانياً 
صليللدراسةحيثطبقفيقطاعغزةهمالمجتمعاالطالبالجامعاتالفلسطينيةيعتبر

االسالمية،القدسالمفتوحة،االزهرالباحثدراسةعلىطلبةجامعةاالقصى ويمثلالجدول، ،
.للمستويينالثالثوالرابعجتماعياإلالنوعحسباًالتاليمجتمعالدراسةمصنف

 لجامعةوا نوع االجتماعييوضح مجتمع الدراسة للمستويين الثالث والرابع حسب ال: (1)جدول 

 الجامعة البيان
 إناث ذكور

 المجموع
 الرابع الثالث الرابع الثالث

 6213 2024 1384 1621 1184 األزهرجامعة
 6710 2091 2254 1180 1185 سالميةاإلالجامعة
 7063 2511 2525 1011 1016 األقصىجامعة
 4293 1105 1202 989 997 المفتوحةالقدسجامعة
 24279 7731 7365 4801 4382 المجموع

 :ويرجع اختيار االباحث لتلك الجامعات لسبين

 الجامعاتالرئيسيةفيقطاعغزة االكثركثافةتعد الجامعاتالنها اختيارهذه وتم
 .طالبيةفيقطاعغزة،والنطلبةالجامعاتاالكثروعياً

 يوجداكبرنسبةعددمنالطلبةبها.
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   :عينة الدراسة -ثالثاً 
تقريبًاهيم وتكونخواصها الدراسياألصليلدراستها؛ المجتمع من تؤخذ أفراد جموعة

منطلبةالجامعاتفيغزةللعام(083)نفسخواصالمجتمعاألصلي،تكونتعينةالدراسةمن
:،تماختيارهمحسبالقانونالتالي(1322/1322)

باستخداممعادلةالعينةالعشوائية

2

2

0
e

pqz
n 

.(1.15)عندمستوىداللة(1.96)قيمةالتوزيعالطبيعيالمعياريوتساويzحيث

 ( p .هينسبةالنجاحفيالتجربةالعشوائية(

 (q pq)هينسبةالفشلفيالتجربةالعشوائية،حيث( 1).

(e)هيمقدارالخطأفيالتقدير.

غيرمعروففيأيمنالدراساتاالستبانةعلىفقراتالطالبناحتمالموافقةإحيث
 قيمة نفترضأن فإننا (p)السابقة، (1.5)تساوي قيمة تكون ))وبالتالي q .(1.5)تساوي

يساويوباعتبا فيالتقدير الخطأ أنمقدار يحسب(1.15)ر العينة المبدئيلحجم التقدير فإن
:كالتالي

380
)05.0(

)5.0)(5.0()96.1(
2

2

0 n

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

 الكلي االناث ذكور الجامعة
 98 53 45 االزهرجامعة 
 105 68 37 سالميةاإلالجامعة 
 110 78 32 االقصىجامعة 

 67 36 31 المفتوحة القدسجامعة 
 380 235 145 الكلي
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 :البيانات الديمغرافية لعينة الدراسة

دولالتالييبين،والج%(51.2)وأننسبةاإلناث،%(41.1)نسبةالذكوريتضحأن:النوع -1
:ذلك

 جنسالعينة حسب التوزيع : (3)جدول 

 النسبة المئوية التكرار النوع
15941.1 ذكر
 22151.2 أنثى

%211111 المجموع

 

"21-21"وأننسبةالمبحوثين،%(21.2)"21أقلمن"نسبةالمبحوثينيتضحأن:العمر -2
:والجدولالتالييبينذلك،%(19.1)

 حسب العمر العينةوزيع ت: (4)جدول 

 النسبة المئوية التكرار العمر
211121.2أقلمن
21-2121219.1 

%211111 المجموع

 

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



 حسب السكن العينةتوزيع : (5)جدول 

 النسبة المئوية التكرار السكن
24664.1مدينة
11421مخيم
 215.2قرية

%211111 المجموع
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"رابع"وأننسبةالمبحوثين،%(61.2)"ثالث"نسبةالمبحوثينيتضحأن:المستوى الدراسي -4
 :والجدولالتالييبينذلك،%(21.1)

 المستوى الدراسي حسب العينةتوزيع : (6)جدول 

 النسبة المئوية التكرار المستوى الدراسي
25961.2 ثالث
 12121.1 رابع

%211111 المجموع
 

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

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

 النسبة المئوية التكرار الجامعة
11521.6 الجامعة اإلسالمية
9125.5 جامعة األزهر
11129.2 جامعة األقصى

 6111.1 جامعة القدس المفتوحة
%211111 المجموع

 

"حماس"وأننسبةالمبحوثين،%(25.1)"فتح"نسبةالمبحوثينيتضحأن:التأييد السياسي -6
(22.1)% ، المبحوثين نسبة الشعبية"وأن )الجبهة "5.2)% المبحوثين نسبة وأن الجهاد"،

:والجدولالتالييبينذلك،%(44.5")مستقل"،وأننسبةالمبحوثين%(2.4")اإلسالمي
 حسب الجامعة العينةتوزيع  :(8)جدول 

 النسبة المئوية التكرار التأييد السياسي
9125.1 فتح
1422.1 حماس

215.2 الجبهة الشعبية 
92.4 الجهاد اإلسالمي

 16944.5 مستقل
%211111 المجموع
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 :ادوات الدراسة  -رابعاً 
 :لة وكانت على النحو التالياستخدم الباحث في هذه الدراسة اداتين وهما االستبانة والمقاب

 :االستبانة–اوال 

 :تصميم استمارة االستبيان 

:مرتخطواتتصميمصحيفةاالستبيانبمجموعهمنالخطواتكانتكالتالى

 : تحديد البيانات المطلوبة ونوع االستبيان

لبياناتوالمعلوماتالضرورية،وتمتضمينابجمعقامالباحثفيضوءتساؤالتالدراسة
:االستمارةجميعالمتغيراتالمطلوبقياسها،حيثاشتملتعلىالخطواتالتالية

:إعداد االستبيان في صورته األولية
الذي بالشكل وصياغتها نوعاألسئلة تحديد جاءتمرحلة البياناتالمطلوبة، تحديد بعد

 استجابات ذات أخرى وأسئلة مغلقة، أسئلة بين تراوحت وقد بالغرضمنها، لتتيحيفي حرة؛
. للمبحوثإضافةمايراهالزمامنوجهةنظره

 :صدق االستبانة 
 : صدق المقياس

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

هريللمحتوى،حيثقامالباحثبعرضصحيفةاالستبيانعلىمجموعةمنالسادةالصدقالظا
تمتإعادة ومنثم إليها، التيأشاروا التعديالتالالزمة إجراء تم لتوجيهاتهم ووفقا المحكمين،

.صياغةبعضأسئلةاستمارةاالستبيان

 :صدق االتساق الداخلي 

معامــلارتبــاطبيرســونبــينكــلفقــرةمــنفقــراتتــمالتحقــقمــنصــدقاالتســاقمــنخــاللحســاب
:لبعضالجداولالوصفيةفياالستبانة(SPSS)المجالوالدرجةالكليةللمجالبواسطةبرنامج
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 صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة: (9)جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

1.11دالةعندمستوى** 1.11قنواتفضائية1

1.11دالةعندمستوى** 1.11مواقعإنترنت2

1.11دالةعندمستوى* 1.11محطاتإذاعية2

1.11دالةعندمستوى** 1.69صحفومجالت4

1.11دالةعندمستوى**1.11شبكاتالتواصلاالجتماعي5

1.11دالةعندمستوى**1.19اتصالشخصي6

بـينكـلفقـرةوالدرجـة0.0.دعالقةطرديةقويـةعنـدمسـتوىداللـةيتضحمنالجدولالسابقوجو
.الكلية

هذه طر لمخا توعيتكفي  األهداف اآلتيةحققت  الوطنية لمكافحة التخابر قدهل ترى أن الحملة 
 (.يمكنك اختيار أكثر من إجابة) ظاهرة مع العدو؟

 صدق االتساق الداخلي للمحور األول: (11)جدول 

 مستوى الداللة ل االرتباطمعام الفقرة م

الفلسطيني1 الجمهور لدى األمني الوعي بشكل زيادة
1.11دالةعندمستوى** 1.11 عامللحدمنظاهرةالعمالء

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

 (الطالب
1.11دالةعندمستوى** 1.19

الوقت التعرفعلىطرقوآلياتالتخابرالجاريةفي2
1.11دالةعندمستوى** 1.14 .الراهن

مع4 األمني والتجنيد التخابر وبؤر منابع تجفيف
1.11دالةعندمستوى** 1.64.االحتالل

1.11دالةعندمستوى**1.11.تشجيعالمقاومةباتخاذاإلجراءاتاألمنيةالالزمة5

منتشجيع6 للتائبين األمنية والمعالجة للتوبة العمالء
1.11دالةعندمستوى**1.11.العمالء
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بـينكـلفقـرةوالدرجـة0.0.يتضحمنالجدولالسابقوجودعالقةطرديةقويـةعنـدمسـتوىداللـة
.الكلية

 الى أية درجة تتفق أو تختلف مع العبارات اآلتية ؟ -
 ي للمحور الثانيصدق االتساق الداخل: (11)جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م
0.0.دالةعندمستوى** 0.0..زيادةظاهرةالعمالءمرتبطةبقلةالوعيعنها0
0.0.دالةعندمستوى** 0.0..تسليطوسائلاالعالمعلىظاهرةالعمالءيحدمنانتشارها0
3 ظاهرة خطورة إلى نبهتني الوطنية فيالحملة العمالء

.المجتمعالفلسطيني
0.0.دالةعندمستوى** 000.

من4 العمالء ظاهرة عن المختلفة بالجوانب  معرفتي زادت
.خاللالحملةالوطنية

0.0.دالةعندمستوى** 000.

أناصرالقائمينعلىالحملةفيسعيهمللقضاءعلىظاهرة5
.العمالء

0.0.دالةعندمستوى**000.

أطالبمالحقةكلمنلميسلمنفسهمنالعمالءبعدالمدة.
.المحددةللحملة

0.0.دالةعندمستوى**0.0.

0.0.دالةعندمستوى**0.4..متابعةالذينيسلمونأنفسهمعلىأنيتمتأهيلهم0
لوكانليدورفيمكافحةظاهرةالعمالةلناترددفيالقيام.

.به
0.0.مستوىدالةعند** .00.

الحملة0 انجاح في يساعد مشروع أي في للمساهمة مستعد
.الوطنية

0.0.دالةعندمستوى** 0.0.

0.0.دالةعندمستوى** 004..يجبأنتعززالحملةبوسائلأخرىتليهالتحققأهدافها.0

فقـرةبـينكـل0.0.يتضحمنالجدولالسابقوجودعالقةطرديةقويـةعنـدمسـتوىداللـة
.والدرجةالكلية
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 ثبات المقياس 

 :تم حساب الثبات لالستبانة بطريقتين 

 Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ  . أ
Cronbach Alphaتــمحســابالثبــاتالكلــيلالســتبانةعــنطريــقحســابمعامــلألفــاكرونبــاخ

  :كماهوموضحبالجدولالتاليspssعنطريقبرنامجالحاسوب

 معامل الثبات ألفا كرونباخ لالستبانة :(12)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ المجال 

0.0.الدرجةالكلية

وهـومعامـلثبـاتمرتفـعودالإحصـائياعنـد(0.0.)يتضحمنالجدولالسـابقللمقيـاسككـل
 .0.5.مستوىداللة

 التجزئة النصفية . ب

األسـئلةالفرديـةوالزوجيـةباطبيرسونبينبالتحققمنثباتاالختباربإيجادمعاملارتقامالباحث 
لالختبــارلكــلمحــوروقــدتــمتصــحيحمعــامالتاالرتبــاطباســتخداممعامــلارتبــاطســبيرمانبــراون

معامالتثباتاالختبارباستخدامطريقةالتجزئةالنصفيةالتاليويبينالجدولللتصحيح

 ئة النصفيةمعامالت االرتباط لالستبانة بطريقة التجز : (13)جدول 

 معامل الثبات مجال  التعديل  معامل االرتباط قبل  التعديل المجال 

 0.89..0.االستبانةككل

ومعامـلالثبـاتالمعـدل(..0.)ويتضحمنالجـدولالسـابقأنمعامـلالثبـاتلالسـتبانة
.0.5.،وهومعاملثباتمرتفعودالإحصائياعندمستوىداللة(0.0.)
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  :الستبيان في صورته النهائيةإعداد ا
بعداالنتهاءمنمالحظاتالسادةالمحكمين،وعملاالختبارالقبلي،تمإعداداالستبيان

 .وصياغتهفيشكلهالنهائي
 : ثبات المقياس

عادته،وذلكمنخاللبخطواتقامالباحثثباتالمقياسلتحقيق لتحقيقذلكاالختباروا 
تطبيقالمقياسعلىعينةقو منعينةالدراسة،وبعدمرورأسبوعينمنإجابتهمعلى%2امها

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

:معادلةهولستي
 

(cr)حيث أن حين في الثبات، معامل (mهو عليها( اتفق التي اإلجابات عدد هي
المبحوثفيالمرتين . n1)أما فيحينتعني( اإلجاباتفياإلعادة، n2))فهيإجماليعدد

.إجماليعدداإلجاباتفيالتطبيقلالستمارةالفعلي

علىثباتالمقياس،،وهيقيمةتدل%(92.1)وقدبلغتقيمةمعاملالثباتاإلجمالية
 .وصالحيتهللتطبيق

 : تجهيز البيانات

تمتمراجعةصحائفاالستبيانمكتبياللتأكدمناستكمالاإلجابات،ومنثمإدخالهاإلى
 .برنامجتحليلالبيانات

 : أساليب قياس المتغيرات

الباحثفيقياسالمتغيراتعلىطرحمجموعةمناألسئلةعلىالمبحوثينل كلاعتمد
الثالثي،”ليكرت”متغيرعلىحدة،وقدطلبمنالمبحوثيناإلجابةعلىهذهاألسئلةوفقمقياس

وفىضوءاإلجابةعلياألسئلةالمتعلقةبكلمقياسأعيدتصنيفالمبحوثينوفقالدرجاتالتي
ها،وهناكمتغيراالتجاهاتتمفي(منخفض،متوسط،مرتفع)حصلواعليهاعلىثالثةمستويات

(.إيجابي،محايد،سلبي)وصنفالمبحوثينإلىثالثمستويات”ليكرت”استخدمتمقياس

:فمقياسليكرتيقسمالمستوياتكالتالي
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منخفض%41حتى21%

متوسط%11حتى41%

فأعلىمرتفع11%
 : العينةختبار ا

 من عينة على البيانات جمع في البدء قبل قبلي اختبار إجراء بنسبةتم
.؛وذلكللتأكدمنوضوحاألسئلة%(11)

 :المقابلة–ثانيا 

 :وتكونت اسئلة المقابلة من عدة محاور 

 :الجانب االداري للحملة -المحور االول 

والرسالة والرؤية الحملة خطة عن الحملة عن المسئولين على االسئلة طرح تم  حيث
.شاركينبهاواهدافالحملةوكيفتمالتنسيقمعالقائمينعلىالحملةوالم

 :الجانب االعالمي -المحور الثاني 

ساليبالوصوللكلشرائحالمجتمعلكيأحيتسؤالالمسئولينعنالوسائلاالعالميةو
.تحققالحملةاهدافها

 :االمنيالجانب -المحور الثالث 

وكانتاالشئلةفيهذاالجانبمحدودةفياطارمخرجاتالحملةوتأثيرهااالعالميعلى
 .جاتاالحملةمنالناحيةاالمنيةمخر

 المسئولينوقد مع المقابلة اجراء التخابرعلىالمستوىتم لمكافحة الوطنية عنالحملة
:االدارياالعالميواالمنيفيوزارةالداخليةممنشاركوابالحملةوهم

 .مراقبعاموزارةالداخلية،والمديرالسابقلجهازاالمنالداخليومسئولالحملة .1
.الناطقالسابقباسموزارةالداخلية .2
 مسئولاداريبالحملةوالناطقباسموزارةالداخلية .2









جراءات الدراسة  منهج وا 

 

 14 

 الرابعالفصل 

 :اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاألساليب -خامسا 
استخدمالباحثعددالتكراراتوالنسبالمئويةلتحديدترتيبالفئاتالرئيسةوالفرعية،إذ

كانتكافيةلتقديرأهميةكلفئةمقارنةبالفئاتاألخرى،كماإنأعدادالتكراراتوالنسبالمتحققة
للمجموعاتالمستقلة،لدراسة(ت)اختبار:واستخدمالباحثالمعامالتاإلحصائيةالمختلفةومنها

الداللةاإلحصائيةللفروقبينمتوسطينحسابيينلمجموعتينمنالمبحوثينفيأحدالمتغيراتمن
لدراسة(Paired Samples T-Test)للمجموعاتالمرتبطة(ت)ة،اختبارنوعالمسافةأوالنسب

للفروقبينمتوسطينحسابيينلمجموعتينمرتبطتينمنالمبحوثينفيأحد اإلحصائية الداللة
.المتغيراتمننوعالمسافةأوالنسبة



 اإلطار العام للدراسة
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 الفصل الخامس
 عرض النتائج ومناقشتها

  :مقدمة
إلى الحالية الحمالتاإلتسعىالدراسة إدارة فيتوجيهوةعالميالكشفعنواقع دورها

،ولتحقيقاألهدافقامالباحثبمجموعةمناإلجراءاتالتخابرمعالعدوالرأيالعامتجاهقضية
الخامسبع الفصل ويهتم الميدانيةالميدانية، اإلجراءات حيثرضنتائج الباحث، بها قام التي

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

 :وتفسيرهاالدراسة تساؤالت نتائج  -أوالً 
أوقاتهم  في المختلفة االتصالية للوسائل المبحوثين متابعة هل اختلفت: تساؤل األولنتائج ال
 لحملة الوطنية لمكافحة التخابر؟عن متابعتهم ل  العادية

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

االنحراف  المتوسط المقياس
 المعياري

الوزن 
 مستوى "ت"مة قي النسبي

 الترتيب الداللة

 2 3.33 1.22 82 3.2 1.28 مواقع إنترنت

 1 3.33 6.22 80.0 3.28 1.2 شبكات التواصل االجتماعي

 0 3.33 0.28 02.0 3.01 1.08 اتصال شخصي

 6 3.33 0.22 01.6 3.22 1.20 قنوات فضائية

 2 3.33 1.00 21.1 3.02 2.80 محطات إذاعية

 2 3.01 2.11 22.1 3.22 2.28 صحف ومجالت

  3.33 6.11 00.1 3.28 1.1 الدرجة الكلية 

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

 اليومية أنمتوسطمتابعةوسائلاالتصالفيالحياة 1.1)أشارتنتائجالدراسة بوزن(
نسب ،%(00.1)ي نسبته ما الباحث حدد حيث مرتفع، نسبي متوسط كمستوى(%23)وهو

و(متوسطمرتفع)حسبمقياسلييكرت%23النافتراضي رتنتائجتحليلالجدولأعالهأشا،
:إلى
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 اإل"أن نترنتمواقع جاءت" نسبي بمتوسط األولى المرتبة %(82)في ، شبكات"ويليه
االجتماعي التواصل بمتوسط" %(80.0)نسبي ويليه شخصي"، اتصال نسبي" بمتوسط

(02.0)% ويليه فضائية"، قنوات " نسبي %(01.6)بمتوسط ويليه إذاعية"، محطات بمتوسط"
%(.22.1)بمتوسطنسبي"صحفومجالت"،ويليه%(21.1)نسبي

عالمفيتشكيلعلىدوروسائلاإلالتيأكدت(1330)مفتاحمركزوهذايتفقمعدراسة
(%02.0)لىأن،التيتوصلتإ(1338)الدلو،كذلكدراسةنتنتر،والسيمامواقعاإلالرأيالعام

وأساليبهاالتصالوسائليتابعونالجمهورمن جودة دراسة وكذلك (1332)باستمرار، والتي،
نتتساهمنترومواقعاإلالسياسيةالحواريةالبرامجأنيتفقونالعينةمن(%80)أنالنتائجأظهرت

.فيتشكيلالوعي
تتميزويعزو الباحث وسائلاالتصالاإللكترونيةتلكالنتائجالىما ، والسيما مواقع"

نترنتاإل  هذه" األفعالالمختلفةتجاه لردود معرصد علىنقلاألحداثفوروقوعها، منقدرة
صد انتظار يجب التي المطبوعة الوسائل إليه تفتقر ما وهذا التالياألحداث، اليوم في ،ورها

االتصالحتىونه،والتنقلصورةشاملةحوله،والفضائيةالتيقدتفرغالحدثمنمضمنواتوالق
.خبارالشخصي،فليسكلمحيطاإلنسانهممنالمهتمينبمتابعةاأل

 ة لمكافحة عن الحملة الوطني طلبةيوضح درجة معرفة ال: (15)جدول 
 عالمية المختلفةإلالوسائل ا من خاللالتخابر 

 الترتيب النسبة المئوية راالتكر  المجال
 1 53.9 205 القنوات الفضائية

2 19.8 199 شبكات التواصل االجتماعي
2 14.9 150 لكترونيةالمواقع اإل 

4 12 121 المحطات اإلذاعية
5 11.7 118 عالناتهم على الطرقاتإ

6 9.93 100 الندوات والمؤتمرات
1 8.24 83 اجدخطباء المس

1 3.08 31 المحلية  فالصح
المعلوم مصادر أكثر أن السابق الجدول من للتخابريتبين الوطنية الحملة عن ات

الفضائية" القنوات " تكرار أعلى (132)حصلتعلى ، مئوية %(13.6)بنسبة ويليها شبكات"،
االجتماعي التواصل " 222)بتكرار ) المئوية  وي،%(22.8)ونسبتها اإل"ليها "لكترونيةالمواقع

المئوية(223)بتكرار  ،%(26.2)ونسبتها المحطاتاإلذاعية"ويليها ونسبتها(212)بتكرار"
 (%21)المئوية الطرقات"،ويليها االعالناتعلى " 228)بتكرار ) المئوية  ،%(22.0)ونسبتها
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وي الندواتوالمؤتمرات"ليها المئوية(233)بتكرار" "خطباءالمساجد"،ويليها%(2.20)ونسبتها
%(.8.16)وبنسبتهاالمئوية(80)بتكرار

ي الدلودراسةتقمعفوهذا متابعةنالجمهوريفضللتيتوصلتإلىأا،(1338)
قوىئمةالمساجد،وكذلكدراسةت،وأخيرًاأ،ثمالملصقاثمالصحفوالمجالتالراديوثمالتلفزيون

إلىهذهوصلتتحيث،(1323)زاويو نسبةعلىيحافظالزالالجزائريالتلفزيونأنالدراسة
.كبربالمتابعةاألىوهويحظ،%(21.2)عاليةمشاهدة

القنواتالمحليةفيقطاعأنلىويعزوالباحثتلكالنتيجةإ القنواتالفضائيةوالسيما
غزة تتعملأ، الحكوميو تعملكوسائللإلعالم وكاد ولألنشطة علياتللوزاراتفيحكومةالفا،

ولالموضوعالمطروحمنكلجوانبه،وتحاورالقائمينعلىالحمالت،لىأنهاتتناغزة،إضافةإ
يةلدىكثرتأثيرًاوجاذبويعتبرنقلاألحداثبالصوتوالصورةأ،وفعاليتهابشكلمنتظمومستمر

ثيرخطباء،وجاءتأمرتبةالثانيةبكاتالتواصلفيال،وهذاماجعلشالمشاهدمنالخبرالمقروء
تبعونبشكلمباشرلوزارةنخطباءالمساجدفيقطاعغزةيالمساجدفيالمرحلةاألخيرةنظرًاأل

التنسيقمععالميةعدماألوقاف،ولعلمنأبرزعواملالنقصوالقصورفيأداءالحمالتاإل
يخضعونلرقابةوزارةاألوقافلذاغالباًسلفنابأنالخطباءالوزاراتبشكلمستمر،والسيماكماأ

منقبلالقائمينعلىالحملةليكو الوزارة دورًاوجبالتنسيقمعهذه والدعاة نلخطباءالمساجد
،كذلكالصحفوالمجالتفهيقليلةالتدوالبينكثرحيويةوفعاليةفيمحاربةهذهاآلفةالخطيرةأ

.فئاتالشباب
 الفضائيةمتابعة المبحوثين للقنوات 

 المبحوثين عليها  لنسبة المئوية للقنوات التي تابعالتوزيع التكرار وا: (16)جدول 
 الحملة الوطنية لمكافحة التخابر 

 الترتيب النسبة المئوية راالتكر  المجال
 2 34.7 175 فضائية األقصى

 1 25.6 129 فضائية معاً 

 0 19.2 97 فضائية القدس

 6 9.7 49 قناة فلسطين 

 2 7.14 36 ضائية فلسطين اليومف

 2 3.57 18 فضائية العودة
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يتبينمنالجدولالسابقأنأكثرالقنواتالتيتابعهاالجهورعنالحملةالوطنيةللتخابر
فضائية"،ويليها%(06.0)بنسبةمئوية(202)حصلتعلىأعلىتكرار"فضائيةاألقصى"

معاً " 212)بتكرار المئوي(  ونسبتها %(06.0)ة ،ويليها القدس" فضائية " 20)بتكرار ونسبتها(
فضائية"ويليها،%(2.0)ونسبتهاالمئوية(62)بتكرار"قناةفلسطين"ويليها،%(22.1)المئوية

اليوم فلسطين " 02)بتكرار ) المئوية  ،%(0.26)ونسبتها العودة"ويليها فضائية " (28)بتكرار
%(.0.20)ونسبتهاالمئوية

التلفزيونأنالدراسةإلىهذهتوصلتحيث،(1323)وزاويقوىدراسةمعقفيتوهذا
األالجزائري فضائية كما الرسمي أي غزة؛ في عاليةمشاهدةنسبةعلىيحافظالزالقصى

.كبراألبالمتابعةىيحظوهو%(21.2)

األ الحكوميةقصىتعتبرالقويعزوالباحثتلكالنتيجةألنقناة والتيناة فيقطاعغزة،
وأ أخبار إذاعة الدوام على تتولى الوزارات بهانشطة تقوم التي المختلفة سيما،؟والحمالت وال
،فردالقناةغالبًابأخبارالحملة،وتنفردحصريًابمعظماللقاءات،وتنالحمالتالوطنيةلمكافحةالتخابر

لحملة،وكلفعالياتارواللقاءات،والندوات،أوغيرالمباشكثيرةمنالبثالمباشراًوتخصصأوقات
خيرةاءتفضائيةالعودةفيالمرحلةاألولىلمتابعةالجمهورللحملة،وجمماجعلهاتحتلالمرتبةاأل

نسبياً حديثة فضائية بأنها للزخ،خصوصًا المشاهدينوتفتقر عدد حيث من والشعبية وتتبنىم ،
نطابالحادالذييعيشهاالفلسطينيويمافيظلحالةاالستقوالس،شعاراتالتبدوواضحةللكثيرين

،حيثأنفضائيةاالقصى،واذاعةصوتاألقصىبالرغممنتبعيتهمالحزبيةفيظلحالاالنقسام
كقضية حساسة بأمور االمر يتعلق عندما وفاعلية مصداقية لديهم فعليًا لكنهما حماس، لحركة

.لجذبالمواطنينفيتلكالقضاياالتخابر،لذااصبحتامناهموسائ
 ليةحمتابعة المبحوثين للصحف الم

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

 الترتيب النسبة المئوية راالتكر  المجال
 2 26 91 صحيفة فلسطين

 1 25.7 90 صحيفة القدس

 0 23.4 82 حيفة الرسالةص

 6 11.4 40 صحيفة األيام

 2 7.14 25 صحيفة االستقالل

 2 6.29 22 صحيفة الحياة
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الحملة عن الجهور تابعها التي الصحف أكثر أن السابق الجدول من الوطنيةيتبين
صحيفة"،ويليها%(12)ئويةبنسبةم(22)حصلتعلىأعلىتكرار"صحيفةفلسطين"للتخابر
القدس المئوية(23)بتكرار"  ،%(12.0)ونسبتها ونسبتها(81)بتكرار"صحيفةالرسالة"ويليها

 ،%(10.6)المئوية األيامصح"ويليها يفة " 63)بتكرار ونسبتها( ويليها،%(22.6)المئوية
(11)بتكرار"صحيفةالحياة"ويليها،%(0.26)ونسبتهاالمئوية(12)بتكرار"صحيفةاالستقالل"

%(.2.12)ونسبتهاالمئوية

كماهوالحالالقوميةالصحفالتيتوصلتبأن،(1336)النجاروهذايتفقمعدراسة
قضاياهممتابعةفيالمبحوثونعليهايعتمدالتيالصحفنوعيةبغزةتصدرتفلسطينصحيفةمع

.المصيريةوالمهمة

،فيقطاعغزةمنالصحفالفاعلةنصحيفةفلسطينويعزوالباحثتلكالنتيجةإلىأ
صحالتعبيرنالفلسطيني،إضافةلكونهاالصحيفةالرسميةإالقارئدورومكانةمرموقةغيرولها

حيفةالنشرحولموضوعنشطةالوزراتبحكومةغزة،ولقدباشرتالصعنتوجهاتوفاعلياتوأ
ببعالميةلمكافحةاالحمالتاإل حداثدئهاوتنفيذها،ومارافقهامنألتخابرمنذكانتفكرةمرورًا

المسئوتطورات وتفاعل وا، لنتائجهاولين وصواًل الفلسطينيمعها، الحياةلشارع وجاءتصحيفة ،
نسبة إنظراً؛بأقل الحملة موضوع تتناول لم ثانويألنها كموضوع التغطياتال هامش وعلى ،
.الصحفية

 متابعة االذاعات المحلية
  المبحوثين التي تابع عليهاالمحلية تكرار والنسبة المئوية لإلذاعات الالتوزيع : (18)جدول 

 الحملة الوطنية لمكافحة التخابر





الوطنية الحملة عن الجهور تابعها التي اإلذاعات أكثر أن السابق الجدول من يتبين
،ويليها%(01.0)بنسبةمئوية(282)حصلتعلىأعلىتكرار"إذاعةصوتاألقصى"للتخابر

 الترتيب النسبة المئوية راالتكر  المجال
1 32.7 189إذاعةصوتاألقصى
2 18.7 108إذاعةصوتالشعب
2 16.8 97إذاعةصوتالقدس

4 14.7 85إذاعةصوتفلسطين
5 9 52صوتالبراقإذاعة

6 284.84إذاعةصوتأجيال
1 3.29 19إذاعةصوتالرأي
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عبإذاعةصوتالش" المئوية(238)بتكرار"  ،%(28.0)ونسبتها "إذاعةصوتالقدس"ويليها
 20)بتكرار ) المئوية  ،%(22.8)ونسبتها إذاعةصوتفلسطين"ويليها " 82)بتكرار ونسبتها(
 ويليه،%(26.0)المئوية البراق"ا صوت إذاعة " 21)بتكرار ) المئوية  ويليها،%(2)ونسبتها

%(.6.86)ونسبتهاالمئوية(18)بتكرار"إذاعةصوتأجيال"

،مناالذاعاتالقديمةفيقطاعغزةقصىإذاعةاألنويعزوالباحثتلكالنتيجةإلىأ
نالمصداقيةضافةإلظهارهانوعًامثيرةجدًاعبرعقدونيفمنالزمن،إوالتيشهدتتطوراتك
عة،وحرصهاعلىمتابالقضاياالوطنيةوالفعالبمختلف،واهتمامهاالمباشرالعاليةلدىالجمهور

كلمايخدمشعبغزةومقاومتها؛لذاركزتإذاعةاألقصىمنذاللحظةاألولىالنطالقالحملة
أ على وفائدة وأهمية الحملة، هذه العوفاعلية والمناقشاتجرت اللقاءات، من والحواراتديد ،

ةهذهاآلفةالخطيرةاجتماعيًاوأخالقيًايمكافحهميتهافعلىالهواءمباشرًةحولالحملةوأالمفتوحة
تابعتهاقليلة،ونسبةمعلىالمرتبةاألخيرةكونهاإذاعةحديثةنسبياً"يالذاعةأجإ"ودينيًا،وحصلت

عالنيةوالتسويقيةألنهالتركيزهاعلىالبرامجالترفيهية،والحمالتاإلضافةإ،لدىالجمهورالغزي
.محطةربحية

في تغطيتها للحملة الوطنية  الصفات التي التزمت بها الوسائل االعالميةما : نيالثاالتساؤل 
 لمكافحة التخابر؟

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

 المجال
 الجدية العمق الوضوح الشمولية التركيز الجرأة

رة اإلثا
 والتشويق

رار
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

 

 11.3 80 12.7 90 7.61 54 14.8 105 16.8 119 14.2 101 22.7 161 الفضائيات

 الصحف
 والمجاللت

47 12.3 68 17.8 77 20.1 69 18 37 9.66 46 12 39 10.2 

شبكات التواصل 
 االجتماعي

130 20.7 76 12.1 80 12.7 97 15.4 66 10.5 62 9.86 118 18.8 

 القنوات
 اإلذاعية 

95 16.2 101 17.2 80 13.6 93 15.8 73 12.4 79 13.4 67 11.4 

الندوات 
 والمؤتمرات

79 17.4 82 18.1 66 14.6 92 20.3 52 11.5 54 11.9 28 6.18 
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وبنسبة(222)رالتزمتبأكثرصفةالجرأةبتكرا"الفضائيات"لسابقأنيتبينمنالجدولا
(60)بتكرار"الجرأة""الصحفوالمجالت"كثرالصفاتالتيالتزمتبها،وأنأ%(11.1)مئوية

"الجرأة""شبكاتالتواصلاالجتماعي"وأنأكثرالصفاتالتيالتزمتبها،%(21.0)ونسبةمئوية
 203)بتكرار ونسب( مئوية أ%(13.0)ة وأن ، التزمتبها الصفاتالتي "القنواتاإلذاعية"كثر

التركيز" " 232)بتكرار ) مئوية أ%(20.1)بنسبة وأن ، التزمتبها التي الصفات الندوات"كثر
%(.13.0)بنسبةمئوية(21)بتكرار"الوضوح""والمؤتمرات

دراسة مع يتفق 1338)الدلووهذا أ( إلى توصلت %03)نوالتي الدراسة( عينة من
.خرى،وسبقهافيإظهارالحقيقةللجمهورأكثرمنالوسائلاألوابجرأةووطنيةالفضائياتأشار

،والفضائياتالفلسطينيةنالفضائياتالعربيةبشكلعامويعزوالباحثتلكالنتيجةإلىأ
منالحرية،ومجالاتالربيعالعربيحصلتعلىدرجةأعلى،بدأتمعمرحلةثوربشكلخاص

لجديوحقيقيمعالقضايامابالنسبةللفضائياتالفلسطينيةفهيتتفاعلبشكأكثرمنالمرونة،أ
الحمالالوطنية موضوع في سيما وال الظاهرة، هذه لخطورة نظرًا التخابر، لمكافحة الوطنية ت

أ كما وألننا مكافحتها، تأثيراًوأهمية والصوت للصورة بأن سابقًا منسلفنا أكثر  المتلقي على
ويحخطورةهذهالظاهرةدونمواربة،أتوضلذاحرصالقائمينعلىالفضائيات،الوسائلاألخرى

طرحموضوعظاهرةالتخابر،وجاءتدرجةالجرأةفيودونتزويقتخفيفلتعكسالواقعكماه
 والمؤتمرات"خالل الندوات األخيرة" المرتبة ألفي نظرًا طبيعة؛ تكونالمن والندوات ؤتمرات
معينة،إضافةألنأغلبالمؤتمرات،وتفتقرللتحليلالواقعيوالعميقعندمقتضبة دراسةظاهرة

.لتجاذباتالوالءاتبينهناوهناك،وتخضعهاصحابتعكسرؤىوتوجهاتأ


حوثين واراء المب التخابر لمكافحة الوطنية الحملة أهداف ورسالة وضوح مدى ما: ثالثالتساؤل ال

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

 النسبة المئوية راالتكر  المجال
12922.9 ممتازة
14221.4 جيدة
1219.2 مقبولة
112.9 سيئة

 256.6 ال رأي لي
%211111 المجموع
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يتبين أن السابق الجدول 261)من ) جيدة"أجابوا " 61)بنسبة )% 212)أن من(
،وأن%(22.1)بنسبة"مقبولة"أجابوا(00)،وأن%(00.2)بنسبة"ةممتاز"المبحوثينأجابوا

.%(1.2)بنسبة"سيئة"أجابوا(22)،وأن%(2.2)بنسبة"الأدري"أجابوا(12)
 رسالة الحملة لوضوح بة المئوية التوزيع التكرار والنس: (21)جدول 

 من وجهة نظر المبحوثين الوطنية لمكافحة التخابر

 النسبة المئوية التكرر المجال
 22.8 122 نعم

 22.2 20 ال

 12.2 232 ال أعرف

 %233 083 المجموع

أجابوا(20)،وأن%(22.8)بنسبةمئوية"نعم"أجابوا(122)يتبينمنالجدولالسابقأن
%(.12.2)بنسبةمئوية"الأعرف"أجابوا(232)،وأن%(22.2)بنسبةمئوية"ال"

الجمهورمن(%08.0)لىأنحواليالتيتوصلتإ،(1338)الدلومعدراسةوهذايتفق
فيمحاربةالكثيرمنالظواهروظيفتهاالتيتقومبهاتؤديوالحمالتاالتصالوسائلأنيرون

حملةالوطنيةالالتيتوصلتإلىأن(1332)جودةدراسةارضذلكمعويتع،السلبيةفيالمجتمع
.فقط(%22)سرائيليةفيقطاعغزةجاءتضعيفةلدىالمبحوثينبنسبةلمكافحةالبضائعاإل

واضحينوصادقينمعنالموضوعيةتقتضيمنااننكونويعزوالباحثتلكالنتيجةبأ
فالحملةبالكادنستطيعأننقول فقطهممنالمستطلعةآراؤ(%22.8)فنسبة،نهانجحتأأنفسنا

أ برغم النسبة فهذه واضحة، الحملة رسالة بأن رأوا ال تجاوزت (%23)نها دالة غير لكنها
.الضعفوالقصورالتيانتابتهذهالحملةة،وتثبتبشكلكبيرحالإحصائياً
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 ة التخابر لألهدافيوضح درجة تحقيق الحملة الوطنية لمكافح: (22)جدول 
 اآلتية من وجهة نظر المبحوثين 

االنحراف  المتوسط المقياس
 المعياري

المتوسط 
 الترتيب "ت"قيمة  النسبي

زيادةالوعياألمنيلدىالجمهورالفلسطينيبشكلعام
.للحدمنظاهرةالعمالء

2.52 0.59 84.1 6.11 1

2 6.21 82.5 0.65 2.47.مةتشجيعالمقاومةباتخاذاإلجراءاتاألمنيةالالز
الوقت في الجارية التخابر وآليات طرق التعرفعلى

.الراهن
2.27 0.69 75.6 5.22 2

من للتائبين األمنية والمعالجة للتوبة العمالء تشجيع
.العمالء

2.19 0.73 72.9 4.52 4

 الخاصة الفئات لدى األمني الصيادين،)التثقيف
الم الحدود، سكان العسكريودنيونالمرضى، ن،،

(الطالب
2.18 0.63 72.7 4.61 5

مع األمني والتجنيد التخابر وبؤر منابع تجفيف
.االحتالل

2.02 0.71 67.4 2.21 6

  5.11 75.9 0.67 2.28 الدرجة الكلية
(.2.28=3.32)الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى"ت"قيمة
(.1.22=3.32)الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى"ت"قيمة

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

1332)جودةدراسةمعذلكويتعارض لمكافحةالوطنيةالحملةنالتيتوصلتإلىأ(
.فقط(%22)بنسبةالمبحوثينلدىضعيفةجاءتغزةقطاعفيسرائيليةاإلالبضائع

 يرونبأنالحملةقدحققتويعزوالباحثتلكالنتيجةبأنمناطلعواعلىالحملةفعليًا
،ويرجعذلكبأنظاهرةالتخابرمعالعدوظاهرةقديمةحديثةفيآنواحد،والسيمابأنأهدافها

،وألنناظاهرةمنذالصراعمعاالحتاللاإلسرائيليتبعاتومخاطرتلكالالشعبالفلسطينييعيش
رائحالمجتمعبخطورةدراكعاملدىمختلففئاتوشنكونشعبًامسيسًابالفطرة،فهناكإكدناأن

الظاهرة الوطنيتلك الحملة جاءت عينة، تفاعالت جاءت لذا المؤكد؛ لتؤكد التخابر لمكافحة ة
إ الظاهرةنظ؛يجابيةالدراسة تلك بخطورة إلحساسهم يحاولرًا عمل أي في التفاعل وضرورة ،

.مكافحتهاومواجهتها
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 طريقة مشاركة المبحوثين في الحملة الوطنية لمكافحة التخابر              
 مشاركة المبحوثين التوزيع التكرار والنسبة المئوية لطريقة : (23)جدول 

 خابرفي الحملة الوطنية لمكافحة الت

 النسبة المئوية التكرر المجال
 64.4 278واالنترنتتحدثمعأصدقائيأ

 8.1 35اتصلتببرنامجتلفزيوني

 7.41 32تحدثتببرنامجإذاعي

 6.25 27شاركتبمقالصحفي

 13.9 60علقتعلىماوردفيصحيفة

 الوطنية فيالحملة للمشاركة التخابريتبينمنالجدولالسابقأنأكثرطريقة لمكافحة
علقتعلىما"،ويليها%(26.6)ونسبةمئوية(108)بتكرار"واالنترنتالتحدثمعاألصدقاء"

وردفيصحيفة 23)بتكرار"  %(20.2)ونسبةمئوية( ويليها اتصلتببرنامجإذاعي"، بتكرار"
(02 ) مئوية %(8.2)وبنسبة ويليها إذاعي"، ببرنامج تحدثت " 01)بتكرار مئويةبنس( بة
%(.2.02)ونسبةمئوية(00)بتكرار"شاركتبمقالصحفي"،ويليها%(0.62)

ميةلعمومحاديثاليويةهيمتناولاألحاديثالسياس،ألناألويعزوالباحثتلكالنتيجة
جاءتطرالمواطنينفيقطاعغزة؛ لذا الوطنية الحملة التفاعلمع "التحدثمعاألصدقاء"يقة

ا،ونظرًاللوعيالجماهيريشبهالعامبخطورةهذهالظاهرةوسلبياتها،وانعكاساتهاعالًأكثرطريقةتف
؛فيالمرحلةاألخيرة"شاركتبمقالصحفي"ماجاءتطريقةعلىالشعبالفلسطينيومقاومته،بين

ألن المقاالتالصنظرًا علىصياغة الشعبقادرة قليلةمنعموم عنوجهةنسبة المعبرة حفية
إنظره تلكالظاهرةكاملة، بأنهلنفسيشع،ضافةلوجودوعيعامبخطورة رمنسيضيفمقااًل

.ويثريالقراءبشيءجديدحولتلكالظاهرةومخاطرهايضيفأ
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استخدام القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر للجوانب درجة ما : الرابعالتساؤل 
 ن وجهة نظر المبحوثين؟الوجدانية والمعرفية والسلوكية م

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

 لعينة واحدة للجانب المعرفي" ت"وقيمة واالنحراف المعياري  المتوسط الحسابي: (24)جدول 

االنحراف  المتوسط جانب المعرفيال
 المعياري

 وزنال
 الترتيب "ت"قيمة  بيالنس

عالمعلىظاهرةالعمالءيحدوسائلاإلتركيز
.منانتشارها

2.54 0.65 84.6 0.22 2 

 1 0.22 83.3 0.76 2.51.زيادةظاهرةالعمالءمرتبطةبقلةالوعيعنها

ظاهرة عن المختلفة بالجوانب معرفتي زادت
.العمالءمنخاللالحملةالوطنية

2.5 0.76 83.2 6.28 0 

ظاهرة خطورة إلى نبهتني الوطنية الحملة
.العمالءفيالمجتمعالفلسطيني

2.49 0.71 83 6.20 6 

  6.08 85.4 0.64 2.56الجانبالمعرفي

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

أنمتوسطالجانبالمعرفيلدىالمبحوثينفياطالعهمعلىإلىسةأشارتنتائجالدرا
للتخابر الوطنية 1.22)الحملة  حيثحدد،%(82.6)بوزننسبي( وهومتوسطنسبيمرتفع،

.كمستوىافتراضي(%23)الباحثمانسبته

والثقافة المعارف يشمل المعرفي الجانب بأن ذلك الباحث بتلواإلويعزو الفكرية كحاطة
هناكرغبةأن،وألنهاظاهرةقديمةحديثةنجدونتائجهاوانعكاسهاعلىالمجتمعالظاهرةومسبباتها

الظاهرةوتطورهالدىالجمهورفياالستزادةفي فيالمجتمع،ومدالمعرفةحولهذه ىانتشارها
إ،ورغبةفيمالفلسطيني مجابهتها،معدارةالحملةلمواجهتهاوعرفةطبيعةالخطواتالتيتتبعها

.االستعدادالجماهيريللتفاعلبإيجابيةمنمختلفالشرائحمعهذاالحملةومثيالتها
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 الوجداني من للجانب التخابر لمكافحة الوطنية الحملة على القائمين استخدام درجة ما - ب
 المبحوثين؟ نظر وجهة
 واحدة للجانب الوجدانيلعينة " ت"وقيمة واالنحراف المعياري  المتوسط الحسابي: (25)جدول 

االنحراف  المتوسط الجانب الوجدانب
 المعياري

المتوسط 
 الترتيب "ت"قيمة  النسبي

للقضاء سعيهم في الحملة على القائمين أناصر
.علىظاهرةالعمالء

2.81 0.48 93.5 2.61 1

أطالبمالحقةكلمنلميسلمنفسهمنالعمالء
.بعدالمدةالمحددةللحملة

2.68 0.55 89.4 5.66 2

2 4.99 87.5 0.64 2.63.متابعةالذينيسلمونأنفسهمعلىأنيتمتأهيلهم
 2.11 90.1 0.56 2.7الجانبالوجداني

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

أن الدراسة نتائج علىأشارت اطالعهم في المبحوثين لدى الوجداني الجانب متوسط
 للتخابر الوطنية 1.0)الحملة  ) نسبي حيثحدد،%(23.2)بوزن مرتفع، نسبي متوسط وهو

.كمستوىافتراضي(%23)الباحثمانسبته
،وتعتبرالنتيجةبأنناشعبعاطفيبالفطرة،ولديناأولوياتفيالعاطفةويعزوالباحثتلك

لذانجدمتوسطالجانبتالعاطفيةلدىالشعبالفلسطيني؛ضاياالوطنيةعلىرأسسلماألولوياالق
مرتفع الدراسة عينة لدى الجماًالوجداني جموع تمسك عن صادق تعبير فذلك وجدانيًا، اهير

ومكافحةومقاومةكلاآلفاتالتيقبالخياراتالوطنية بشكلخاص، الوطنية تضربالقضايا ،د
.ضيةالفلسطينيةبشكلعاموالق

 السلوكي من للجانب التخابر لمكافحة الوطنية الحملة على القائمين استخدام درجة ما - ج
 المبحوثين؟ نظر وجهة
 لعينة واحدة للجانب السلوكي" ت"وقيمة واالنحراف المعياري  المتوسط الحسابي: (26)جدول 

االنحراف  المتوسط لجانب السلوكيا
 المعياري

المتوسط 
 الترتيب "ت"قيمة  لنسبيا

 2 2.22 90.6 0.56 2.72.لوكانليدورفيمكافحةظاهرةالعمالةلنأترددفيالقيامبه

 1 6.22 89.3 0.55 2.68.مستعدللمساهمةفيأيمشروعيساعدفيانجاحالحملةالوطنية

 0 6.11 88.4 0.65 2.65.يجبأنتعززالحملةبوسائلأخرىتليهالتحققأهدافها

  6.20 89.4 0.59 2.68الجانبالسلوكي

(.2.28=3.32)الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى"ت"قيمة
(.1.22=3.32)الجدوليةلعينةواحدةعندمستوى"ت"قيمة
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أنمتوسطالجانبالسلوكيلدىالمبحوثينفياطالعهمعلىإلىأشارتنتائجالدراسة
للتخابر الوطنية 1.28)الحملة  حيثحدد،%(82.6)بوزننسبي( وهومتوسطنسبيمرتفع،

.كمستوىافتراضي(%23)الباحثمانسبته
حصلةالجانبالمعرفيوالوجدانينالجانبالسلوكيهوفيمويعزوالباحثتلكالنتيجةإلىأ

دراكفكريتجاهقضيةالتخابرمعالعدو العاطفيووجداني،واتص؛لذاطالماهناكتغديةمعلوماتية،وا 
.خرىسلوكيفعااًلومكماًلللجوانباألوجبأنيكونالجانبال،بمخاطرظاهرةالتخابر

ثقتهم مدى و ، سبب اهتمام المبحوثين بالحملة الوطنية لمكافحة التخابرما : الخامسالتساؤل 
 ؟بالقائمين عليها

 بحوثين بالحملة الوطنية لمكافحة التخابرلسبب اهتمام المالتوزيع التكرار والنسبة المئوية : (27)جدول 

 النسبة المئوية راالتكر  المجال
 15.3 159.عالمياًملمعقضيةالتخابربهذاالوضوحإأولمرةيتمالتعا

 24.7 257.قضيةوطنيةحساسةلهاأهميةخاصة
 16.1 167.لهاتأثيرعلىالنسيجاالجتماعي

 22.4 233.للمجتمعالفلسطينيةلخطورةالظاهرةوتمساألمنالقومي
 7.69 80.كلالقضاياالتيتهمالمجتمعفيوسائلاإلعالمأتابعدائماً

 13.8 144.ألنهااستخدمتشبكاتالتواصلاالجتماعيوأنامتابعجيدلها

 السابق الجدول من التخابريتبين حس"أنقضية وطنية خاصةقضية أهمية لها "اسة
الظاهرةوتمس"،ويليها%(16.0)بنسبةمئوية(120)ارحصلتعلىأعلىتكر األمنلخطورة

الفلسطينية القوميللمجتمع " 100)بتكرار ) المئوية  %(11.6)ونسبتها ويليها تأثيرعلى"، لها
النسيجاالجتماعي المئوية(220)بتكرار"  ،ويلي%(22.2)ونسبتها التعا"ها يتم ملمعأولمرة
بهذ التخابر إقضية الوضوح عالمياًا " 222)بتكرار ) المئوية  %(22.0)ونسبتها ويليها ألنها"،

التوا شبكات لهااستخدمت جيد متابع وأنا االجتماعي صل " 266)بتكرار المئويةون(  سبتها
(20.8)% ويليها المجتم"، التيتهم القضايا كل دائما فيوسائلاإلعالمأتابع ع " (83)بتكرار

%(.0.22)ةونسبتهاالمئوي

إ الباحثتلكالنتيجة القضويعزو تعتبرمن التخابر وذاتالمحوريةايالىأنقضية ،
 ،كبيرةحساسية النسيج فيأعماق وألوالتيتضرببجدورها الفلسطيني، ناالجتماعيوالوطني

الظاهرةلضربالنسيجالوطنيف يؤديلتفككهوتشرذمهالعدويستغلهذه ،ويظهريالعمقمما
الدراسةالمتعاونينوالمحرضينعلىبعضهم؛شعبالفلسطينيبشكلال عينة كانتاستجابة لذا
كدبشكلقاطعوجازمعلىعلىالنسبهومايؤمنأ"طنيةحساسةولهاأهميةخاصةقضيةو"
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،وهذاماجتماعيةلذويوعائالتالمتعاونينهميةتلكالظاهرة،ومايصاحبهامننظرةاحساسيةوأ
.التعاملبحرصوحكمةيقتضي

 

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

 النسبة المئوية راالتكر  المجال
 34.2 130ثقةعالية

 53.7 204ثقةمتوسطة

 12.1 46الأثق

 %111 381 المجموع

ئويةبنسبةم(136)حصلتعلىأعلىتكرار"ثقةمتوسطة"أنبقيتبينمنالجدولالسا
(20.0)% ثقةعالية"،ويليها ،%(06.1)المئويةونسبتها(203)بتكرار" الأثق"ويليها بتكرار"
%(.21.2)ونسبتهاالمئوية(62)

أ التي الحمالت طبيعة ألن ذلك الباحث لويعزو الداخلية وزارة التخابرعدتها موضوع
،ناهيكعنمنعينةالدراسة(%23)وأقلمن"الثقةمتوسطة"،لذاجاءتوبهابعضالقصوريش

سيمابأنالقائمينعلىالو،نيبفعلاالنقسامبينشطريالوطنعواملالتشرذمفيالمجتمعالفلسطي
اننهكإ:،مناالنصافبأننقول(المحسوبةعلىحركةحماس)ةبغزةالحملةهيوزارةالداخلي

الحملة يكنهناكتفاعلحقيقيمنمختلفاألحزابوالتنظيماتمع لم لكنليسبمستوىلو ،
.هناكانقسام

تعاون بين القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر ومؤسسات الما مدى : السادس التساؤل
  ؟المدني المجتمع

 قائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر التكرار والنسبة المئوية لتعاون الودرجة التوزيع (: 29)جدول 
 من وجهة نظر المبحوثينومؤسسات المجتمع المدني 

 النسبة المئوية راالتكر  المجال
 27.9 106نعم

 34.7 132ال

 37.4 142الأعرف

 %233 083 المجموع
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بنسبةمئوية(261)حصلتعلىأعلىتكرار"عرفالأ"أنيتبينمنالجدولالسابق
(00.6)% ويليها ال"، " 201)بتكرار ) المئوية  ،%(06.0)ونسبتها نعم"ويليها " (232)بتكرار

%(.10.2)ونسبتهاالمئوية

الباحث آراؤويعزو المستطلعة معرفة بمؤسساتعدم بالحملة القائمين عالقة عن هم
المدنيبس فيحببعضبالمجتمع والسيما فيكثيرمنجوانبالحملة، الدعايةالقصور جم

فاعلةمعهافيالترويجالجهاتالمساندةوالمتللحملة،والتيلمتوضحبشكلجليعالنالمرافقواإل
إ الشعبيلطبيعةعملمؤسساتالمجتمعاللحملة، والخلطضافةللقصورالعامفيالفهم لمدني،

.حيانزابوعملالنقاباتفيكثيرمناألحبينعملهاوعملاأل
 

التخابر من وجهة نظر  لمكافحة الوطنية الحملة معوقات واقتراحات أهم ما: بعالساالتساؤل 
 المبحوثين؟

 المبحوثينالتوزيع التكرار والنسبة المئوية لمعوقات الحملة من وجهة نظر : (31)جدول 

 النسبة المئوية راالتكر  المجال
 20 267.شرائحالمجتمعوصولهالألياتضعف

7.7 103.لاإلعالموسائقصورفياستخدامهال
 6.7 90.خرىتركيزهاعلىوسائلإعالمدوناأل

 15.2 204.قلةانتشارهاعلىمواقعالتواصلاالجتماعي
 10.1 135.عدماالستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي

 8.4 113.وسائلهاللجمهورعدماستمرارية
 9.8 131.االقتصارعلىوسائلإعالمحزبية

 10.8 145.لكترونيمحددلهاموقعإليس
 10.9 146.عدماالستعانةبخبراءفياإلعالم

ئحشراضعفوصولهال"معيقاتالحملةالوطنيةللتخابريتبينمنالجدولالسابقأنأكثر
قلةانتشارهاعلىمواقعالتواصل"ويليها،%(13)ونسبتهاالمئوية(120)بتكرار"المجتمعكافة

ياالجتماع عدماالستعانة"،ويليها%(22.1)بنسبةمئوية(136)ارحصلتعلىأعلىتكر"
بخبراءفياإلعالم المئوية(262)بتكرار"  ،%(23.2)ونسبتها موقعإ"ويليها ترونيلكليسلها

محدد " 262)بتكرار ) المئوية ،%(23.8)ونسبتها االستعان"ويليها التخطيطعدم في بخبراء ة
ياالستراتيج " 202)بتكرار ) المئوية ،%(23.2)ونسبتها إعالم"ويليها وسائل على االقتصار

حزبية " 202)بتكرار ) المئوية ،%(2.8)ونسبتها للجمهو"ويليها رضعفتكراروسائلها بتكرار"
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(220 ) المئوية  %(8.6)ونسبتها ويليها ف"، كافةقصور اإلعالم لوسائل استخدامها ي ربتكرا"
(23)بتكرار"يزهاعلىوسائلإعالمدوناألخرىترك"ويليها،%(0.0)هاالمئويةونسبت(230)

%(.2.0)ونسبتهاالمئوية

سميةوالمحطاتنالحملةاقتصرنطاقعملهاعلىالمؤسساتالرويعزوالباحثذلكأل
لمؤسساتالمجتمعالمدني،والشرائحوالنقاباتواإلذاعاتالرسمية عدا،ومشاركةخجولةجدًا ما

ضعف يحسبكنقطة وهذا مباشر، بشكل فيغزة للحكومة علىالتابعة للقائمين تراجع وحال
.الحملة،وقصورفيدورهاوأدائها

 ؟طوير الحمالت اإلعالمية القادمةلتاالقتراحات ما 

 مةلتطوير الحالت اإلعالمية القادالمبحوثين التوزيع التكرار والنسبة المئوية القتراح: (31)جدول 

 النسبة المئوية راالتكر  المجال
 14.7 249.شرائحالمجتمعتطويرهالضمانوصولهالكافة

 10.2 173.كافةاستخداموسائلاإلعالم

 12.7 215.للجمهوروسائلهاضماناستمرار

 11.5 195.االستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي

 11.7 198.التعاونمعمؤسساتالمجتمعالمدني

 10.5 177.لكترونيلمثلهذهالحمالتعإإنشاءموق

 9.76 165.التركيزعلىمواقعالتواصلاالجتماعي

 9.82 166.التعاونمعالمؤسساتاألكاديمية

 8.99 152.االستعانةبخبراءفياإلعالم

التوسع"القادمةيتبينمنالجدولالسابقأنأكثراالقتراحاتلتطويرالحمالتاإلعالمية
،ويليها%(26.0)بنسبةمئوية(162)حصلتعلىأعلىتكرار"لوصولهالشرائحالمجتمعكافة

لتعاونمعمؤسساتا"ويليها،%(23.1)ونسبتهاالمئوية(200)بتكرار"تكراروسائلهاللجمهور"
براءفيالتخطيطةبخاالستعان"ويليها،%(22.0)ونسبتهاالمئوية(228)بتكرار"المجتمعالمدني

ءموقعإلكترونيلمثلهذهإنشا"ويليها،%(22.2)ونسبتهاالمئوية(222)بتكرار"االستراتيجي
بتكرار"استخداموسائلاإلعالمكافة"ويليها،%(23.2)ونسبتهاالمئوية(200)بتكرار"الحمالت

(200 ) المئوية  ،%(23.1)ونسبتها "ويليها المؤسسات مع األكاديميةالتعاون " (222)بتكرار
 المئوية  ،%(2.81)ونسبتها االجتماعيالتر"ويليها التواصل مواقع على كيز " (222)بتكرار
ونسبتهاالمئوية(221)بتكرار"االستعانةبخبراءفياإلعالم"ليهاوي،%(2.02)ونسبتهاالمئوية

(8.22.)%
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عيلشديدمنعينةالدراساتبضرورةتفلكيدةوالحرصاويعزوالباحثذلكإلىالرغبةاأل
زخم لتأخذ لتصلاًالحمالتالقادمة وفاعلية انتشارًا أكثر وتكون المجتمعأكبر، لمختلفشرائح

الفلسطيني وعلى كافة، وحساالمستويات أهمية عن بصدق لتعبر حيث، من الظاهرة هذه سية
عليها، المترتبة والنتائج أومسبباتها، بد زخال يصاحب كلمن على كبيرة إعالمية وضجة ًا

.هدافهااألصعدة،ويجبأنيتفاعلمعهاالجميعلتحققأ

 ؟خرى تقوم بها وزارة الداخليةإعالمية أحمالت المبحوثين  لتأييد ما مدى : الثامنالتساؤل 
 ية حمالت إعالمية أخرى تقوم بها وزارة الداخلتأييد التوزيع التكرار والنسبة المئوية ل: (32)جدول 

 النسبة المئوية راالتكر  المجال
 82 010 نعم

 22 20 ال

 %233 083 المجموع

 السابق الجدول من "أنيتبين نعم " تكرار أعلى على 010)حصلت  مئوية( بنسبة
%(.22)ونسبتهاالمئوية(20)بتكرار"ال"،ويليها%(82)

ةفيتكرارحمالتمشابهةكبيرتعكسرغبةجماهيريةإلىأنهاويعزوالباحثتلكالنتيجة
لسببين لل،ولالسبباأل: فيبعضمناحيالحمالتالتيأيرجع جريتقصور ،والسببالثاني،

الظاهرة تلك وخطورة وحساسية ألهمية الفلسطينينظرًا االجتماعي النسيج قضاياهعلى وعلى ،
لقرارباالجتهادللقيامبحمالتالصانعييعطيحافزاًمماالوطنيةومقاومتهومستقبلالقضيةبرمتها

يتم؛بلتكادتعصفبهلولموتؤرقالمجتمعالفلسطيني،حساسةاًمورمشابهةتناقشأإعالمية
.متابعتهابشكلجديومتقدم
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 :نتائج الدراسة: ثانياً 
:أنإلىأشارتنتائجالدراسة

 .%(00.1)وزننسبيب(1.1)متوسطمتابعةوسائلاالتصالفيالحياةاليومية-2

 .%(82)تأتيفيالمرتبةاألولىمنحيثالمتابعةبمتوسطنسبي"نترنتمواقعاإل"-1

حصلتعلىأعلى"الفضائيةالقنوات"أكثرمصادرالمعلوماتعنالحملةالوطنيةللتخابر-0
 %(.28)بنسبة"شبكاتالتواصلاالجتماعي"،ويليها%(13.6)بنسبةمئويةتكرار

الج-6 تابعها القنواتالتي مأكثر  للتخابر الوطنية الحملة عن األ"هور والتي،"قصىفضائية
 ."فضائيةمعا"،ويليها%(06.0)ةحصلتعلىأعلىتكراربنسبةمئوي

الج-2 فةفلسطينصحي"هورعنالحملةالوطنيةللتخابرمأكثرالصحفالتيتابعها حصلت"
 ."صحيفةالقدس"،ويليها%(12)يةعلىأعلىتكراربنسبةمئو

الج-2 اإلذاعاتالتيتابعها مأكثر  للتخابر الوطنية الحملة "إذاعةصوتاألقصى"هورعن
 .%(01.0)بنسبةمئوية(282)حصلتعلىأعلىتكرار

منأكثرالصفاتالتيا-0 الجرأة تعدصفة تميزتأكثرصفة (222)ربتكراالفضائيات"بها
 مئوية %(11.1)وبنسبة ، كما الصحفوالمجالت"التزمتبها 60)بتكرار مئوية( ونسبة

(21.0)%. 

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

%(22.2)و"نعم"أجابوا،%(22.8)جاءتبنسبةوضوحرسالةالحملةحولالمبحوثينآراء-2
 ".ال"أجابوا

 .%(02.2)بوزننسبيجاءتمتوسطتحقيقأهدافالحملةالوطنيةللتخابر23

22- التخابر لمكافحة الوطنية الحملة في للمشاركة طريقة األصدقاء"أكثر التحدثمع بنسبة"
 .%(26.6)مئوية

،للتخابرمرتفعاًمتوسطالجانبالمعرفيلدىالمبحوثينفياطالعهمعلىالحملةالوطنية-21
 .%(82.6)بوزننسبي

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

 .%(11.6)مئويةبنسبة"

بنسبةو،بأعلىتكرار"ثقةمتوسطة"درجةثقةالمبحوثينفيالقائمينعلىالحملةحصلت-22
 .%(20.0)مئوية

المجتمعالتخابرومؤسساتفيمجالالتعاونبينالقائمينعلىالحملةالوطنيةلمكافحة-22
إ جاءت المدني المبحوثين أعرف"جابات ال تكرار" أعلى على حصلت مئوية بنسبة

%(.10.2)ونسبتهاالمئوية"نعم"،ويليها%(06.0)هاالمئويةونسبت"ال"،ويليها%(00.6)

المئويةونسبتها"كافةشرائحالمجتمعضعفوصولهال"طنيةللتخابرأكثرمعيقاتالحملةالو-20
(13)%. 

"كافةشرائحالمجتمعالتوسعلوصولهال"ويرالحمالتاإلعالميةالقادمةأكثراالقتراحاتلتط-28
 .%(26.0)بنسبةمئويةحصلتعلىأعلىتكرار

فكانتفي-22 الداخلية وزارة بها أخرىتقوم لحمالتإعالمية المبحوثيين يتعلقبمدىتأييد ما
%(.82)بنسبةمئوية(010)تكرارحصلتعلىأعلى"نعم"اإلجابة

للتخابرالوطنيةالحملةمعيقاتأكثر-13 كافةالمجتمعشرائحلوصولهاضعف" ونسبتها"
.%(13)المئوية
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 نموذج اعداد وتنظيم حملة اعالمية ناجحة

حة تم اعداد هدا النمودج وفق قراءات الباحث حول الموضوع ومتابعته للحملة الوطمية لمكاف
 :التخابروباالستعانة ببعض المراجع حول الموضوع وهي كالتالي

بينالمشتركالمشروعترجمة.السكانياالتصالبرامجتقييمدليل(.1911.)جلسبي،روبرت -
 .باريس.واليونسكوالعربيةالدولإذاعاتاتحاد

أحمدمحفوظجودة، - ( .1999 العامةالعالقات(. وممارساتيمهمفا: ٣ط. رانهوارد.
 .عمان.والتوزيعللنشر

.الشروقدار.العام واإلطار يمھالمفا: اإلعالمي التخطيط(.1991.)جاعدحميدالدليمي، -
- https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1112887.

 .اإلعالمية تللحمال التخطيط :أوالً 

 :مقدمة

الواإلعالماآلخرين،أمامجميلبشكلللظهوروسيلةمجردالكثيريظنكماليساإلعالم
:باآلتينجملهاكثيرة،عامةأهدافتخدمبلنظركبوجهةالناسإلقناعفقطيهدف

.قضيتكوعدالةنظركبوجهةالمحايدينالناسإقناع-1
.معنوياتهممنوالرفعوالتحركللعملمودفعهاألنصاروتعبئةحشد-2
بالحربيعرفماوهوله،المؤيديناستمالةأوصفوفهشقأوالعدومعنوياتوكسرتثبيط-2

.النفسية
.المستجدةالقضايامنبموقفكالناسإعالم-4
 :اإلعالمية تعريف الحملة -

أوالمؤيدينإلىرسائلالإيصإلىتهدفالتيوالفعالياتالنشاطاتمنسلسلةعنعبارةهي
.ومحددةمعينةقضيةتجاهمواقفهمعلىوالتأثيرالمحايدين،أوالمخالفين

 دور التخطيط الجيد إلنجاح الحملة االعالمية -

سنتناولوهناللفشل،التخطيطهوالتخطيطوعدمالنجاح،نحوالطريقنصفهوالجيدالتخطيط
التأكيدمنبدوالالنجاح،يضمنسليمبشكلالتخطيطلأجمناتباعهايجبالذيالخطواتأهم
:كاننشاطأليالتخطيطفيعامةقواعدعلى

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1112887
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.للتنفيذوقابلةواقعيةتكونأنيجباألهداف-1

.فيهلبسالبشكلومحددةواضحةوالمسؤولياتوالوسائلاألهدافتكونأنيجب-2

.التنفيذعلىالقادرالبشريالكادروفرتويجبللتنفيذ،الكافيةالميزانيةتوفريجب-2
 :اإلعالمية للحمالت للتخطيط األساسية القواعد -

 .الحملة من الغاية حدد  -أ

الحملة؟هذهمنتحقيقهنريدالذيما:أنفسنانسألأنهونفعلهأنيجبشيءأهم

بنا؟صلتهموتعزيزمؤيدينامعالتواصلنريدهل

دة؟جديبسياسةإقناعهمنريدأم

مواجهة؟دخولأوخطةلتنفيذالسواعدتشميرعلىحثهمنريدأم

بتأيدنا؟المحايدينالناساقناعنريدهلأم

خصومنا؟تأييدوعدمالحيادعلىبالوقوفاقناعهمنريدأم

للهرب؟ودفعهمخصومناإخافةنريدهلأم

مواجهتنا؟وعدمباالستسالمخصومنااقناعنريدأم

جديدة؟صفحةوفتحمعهمالتصالحنريدأنناهماقناعنريدأم

 .األولى الخطوة في رسمتها التي الغاية تحقق التي الحملة، أهداف حدد -ب

 : الجيدة األهداف مواصفات

.والعامةالفضفاضةاألهدافعنوابتعدومحددة،واضحةتكونأن-1

.للقياسقابلةتكونأن-2

.معهاتعملالتيالجماعةأوللمؤسسةيةاالستراتيجاألهدافضمنتكونأن-2

.للتطبيقوقابلةواقعيةتكونأن-4
 :الزمني الجدول في اآلتي توضيح على وأحرص ستنفذها، التي للنشاطات زمنًيا جدواًل  ضع -ج

.منهالمطلوبةواألهدافالنشاط،اسم-1

.بالتنفيذالمكلفيناألشخاص-2
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.المستخدمةوالوسائلاألساليب-2

.المخصصةالميزانية-4

.النشاطهذالتنفيذالمخصصالوقت-5

.النشاطهذاإدارةعنالمسؤولالشخص-6

هناالهدفتركأوبوضوحالهدفذكر -1 ،السؤال ضمني منالهدفاالتصالييشرحله:
 الرسالة؟منالهدفعناءاستخالصللمتلقييتركأمبوضوحالرسالة

.أهدافهاتحققالحملةأنمنللتأكدلتقييم،واللمراجعةمواعيدحدد-1

 الرسالة :ثانًيا

الغرضالرسالةتجعلالتاليةوالشروطالواقعتعكسالتيهيالناجحةاالتصاليةالرسالة تحقق
:منها

.الجمهورأوللمتلقيبالنسبةاالتصالمضمونأوالرسالة،جاذبية.1

المرسلبينمشتركةلغةاإلعالممضمونأوالة،الرستستخدمأنينبغيإذالمشتركة،اللغة.2
.والمستقبل

.هذهالحاجاتإلشباعاتباعهاالواجبالطرقوتوضيحالشخصية،الحواجزإثارة.2

إليهاينتميالتيالجماعةلموقفمناسبةالحاجاتهذهإلشباعالمقترحةالموادتكونأنيجب.4
(.م1991الدليمي،)والمرونةالستجابةانحوفيهيتحركالذيالوقتفيالمتلقي،

 .سنخاطبه الذي الجمهور اختيار: ثالثًا
يترتبألنهاألهمية،فيغايةخطوةوهذهستخاطبهالحملة،الذيالجمهورالختيارأهميةهناك
.المستخدمةواللغةاإلعالميةالرسائلصياغةوطريقةسنختارهاالتيالوسائلاختيارذلكعلى

 :الصديقالجمهور  -1

مامعنوياته،منترفعأنهاإمارسائللهتوجهعادةالصديقالجمهور اإلقدامعلىتحثهمأنهاوا 
.مامجالفيالمساعدةوتقديم
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 :الجمهور المحايد -0

.يدعموكلكيتدعوهمالتياألسبابعنبالشرحوتوسعمبرراتكعنالجمهورلهذاأكثرتكلما
 :الخصم -3

حريصمباشرة،فأنتبطريقةيؤيدكلكيتدعوهالتيباألسبابتخاطبهأنجدًيامفليسالخصمأما
تنهار،ولنصلبوأنكوخيمة،العاقبةفستكونيخضعأويستسلملمإنوأنهخصمك،إخافةعلى
.ضرًراأقلبهالنازلالعقابفسيكوناستسلملووأنه

 :اإلعالمية الحملة ستتخذه الذي الشكل تحديد

 :التالية األشكال أحد اإلعالمية ملةالح وتتخذ

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

 .واالنتشار التكرارحيث من عليه تستقر معين حد

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

 امتداد على اعةالمذ أو المعروضة أو المطبوعة اإلعالمية المادة كمية فيه وتتساوى: التوازن .ج
 .الزمنية الفترة

 تتناقض ثم قوية بداية االتصالية الحملة تبدأ الشكل هذا وفي: االتصالي األثر خلق في التبادل .د
 .وهكذا وتتناقص أخرى، مرة تقوى ثم
 مساحتها أو اإلعالمية المادة حجم تحديد يجب االتصالية، الحملة شكل عن النظر وبغض

(.٩١١١ جود،) ارهاتكر مرات وعدد وأوقاتها،

 .اإلعالمية الحمالت في المستخدمة الوسائل  :رابًعا
،الجمهورإلىالوصولعلىالقادرةاإلعالميةالوسائلاختياريجبإعالميةحملةتنظيمعند

:اإلعالميةواألدواتالوسائلهذهأبرزيليفيماونستعرض
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 : الصحفية البيانات -1

المستقبليةنواياكأونظركوجهةبنقلتقوموالتيالمختلفةاإلعالموسائلالبياناتهذهوتخاطب
الوسيلةهذهوميزاتالوسائل،هذهمتابعيإلى واسعجمهورإلىللوصولفرصةلكتقدمأنها:

.للغايةمنخفضةالماديةوتكلفتهاومتنوع،
 : المطبوعة البيانات -0

لكنهاالجميع،إلىوتصلالموجهاإلعالميودلقتخضعالمحددحيثجمهورإلىللتوجهوتستخدم
.عريضلجمهورالتوجهتريدونعندماوخصوًصامكلفة

 :المقاالت -3

أفكارإيصالأجلمناإللكترونيةوالمواقعوالمجالتالصحففيالرأيمقاالتاستخداميمكن
.الفكريالتأطيرمعتقديمهاأومعينةلفكرةالتنظيرأومحددة

 :الصحف في اتاإلعالن -4

تستخدمأيًضالكنالمختلفة،النشاطاتوأماكنبمواعيدالمناصرينإعالمأجلمنعادةوتستخدم
عالميةسياسيةرسائلإيصالأجلمن .شابهومااالنتخابيةللدعايةوتستخدممتنوعة،وا 
 :التلفزيونية اإلعالنات -5

الصحافةومثلالجمهور،وتنوعمتابعينالعددحيثمناألولىاإلعالموسيلةالتلفزيونيعتبر
أنإالموجهة،أخبارأوأخبارشكلعلىإعالناتأومباشرةبإعالناتالتوجهيمكنالمكتوبة

وتلخيًصاتكثيًفايتطلبمماعادةًمحدودلإلعالنالمتاحوالوقتتكلفةأكثرالتلفزيونيةاإلعالنات
.للفكرة

 :التكاليف منخفضة الفيديوهات -6

ويمكنالفضائيات،علىالبثتكلفةيملكاللمنالتكلفةرخيصمنبًراوالفيسبوكاليوتيوبفريو
الجواالتكاميراتحتىبل)التكلفةمنخفضةوبكاميراتالمونتاجببرامجباالستعانةاليوم إنتاج(

.الفيسبوكأواليوتيوبعلىونشرهاقصيرةوتمثيليةدعائيةمقاطع

أفالمأوبصريةرسائلمعغنائًيافاصاًلتكونأنممكنأومباشربشكلائلالرستكونأنيمكن
.المختلفةاألشكالمنوغيرهامحاضراتأوقصيرةروائية
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 :االجتماعي التواصل مواقع -7

ثم،(بسيطةشخصيةمواقععنعبارةوهي)المدوناتمعبدأتالمواقعهذهمنأجيالعدةهنالك
أيًضاأصبحوابلوالمتابعةبالقراءةالجمهوريكتفييعدلمحيثالحواريةتالمنتدياإلىانتقلت
.تفاعلًياطابًعاأعطاهامماويستفسرونويتساءلونيناقشون

الصورةعلىوتركزاإليقاع،سريعةتواصلوسائلبوصفهاوالتويترالفيسبوكإلىبعدهاوانتقلنا
الفيسبوكحالةفي) وسهولةبانتشارهاتتميزكما،(التويترحالةفي)جًداالمختصرةوالجمل(

ويمكن(إعالمكوسائلفقطوليس)تواصلكوسائلالمواقعهذهتستخدملذلكباإلضافةاالستخدام،
.اإلعالميةللحمالتوترتيبتنسيقكوسيلةاستخدامها

 :والمواعظ المحاضرات -8

ميزاتومنذلك،غيرأوالدراسيةتالقاعافيأوالمساجدفيمحاضراتأومواعظكانتسواء
نقاشإدارةعلىوالقدرةوالمتلقين،الرسالةيوصلمنبينالمباشرالتفاعلهواألسلوبهذا

.تفاعلي

 :الصحفية المؤتمرات- 9

يعطيهمممااإلعالميينالناطقينمعالصحافيينبتفاعلتتميزأنهاإالالصحفيةالبياناتتشبه
الشبهاتعلىوالردالحملةمنالواضحةغيرالجوانبلتوضيحرصةوفأوسع،تغطيةمساحة

.بالحملةالمتعلقةواإلشكاليات
 :الشخصي التواصل -11

األدنى،بالحدشخصيتواصلواإلعالموبدونالدعايةأساليبأنجعمنالشخصيالتواصليعتبر
.تنجحأناإلعالميةللحملةيمكنفال

 .االتصال تأثير دراسة: خامسا 
علىآثارهاالمضامينتركتله:هناالطبيعيالسؤالالذكر،السابقةالخطواتمناالنتهاءوبعد

بسهولة؛النتائجبعضقياسيمكن؟(منهاالمرجوةاألهدافاالتصاليةالحملةحققتله)الجمهور
يكونبتطعيمأطفالهمالناسإقناعحمالتنتائجقياسمثاًل،.بصعوبةفيقاساآلخرالبعضأما

بسبب التطعيممراكزإلىالناسمنكبيرةأعدادحضورعدمأوحضورسهال الصعبة،. أما
هذهالحمالتمثل.معينةظاهرةمنالناسمواقفتغييرتحاولالتيالحمالتقياسفيفتتمثل
اسالنقياسمواقفذلكوبعدالحملة،إجراءثماإلعالمية،الحملةقبلالناسمواقفلقياستحتاج
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الحملةمدىعلىللتعرفوالثانيةاألولىاالستبانةبينالنتائجومقارنةأخرى،مرة علىتأثير
.واتجاهاتهمالناسمواقف

برنامجمقيمعلىيتوجبكذلك.البرنامجحولدوريةتقاريركتابةضرورةعلىهناالتأكيديجب
علىواآلخرينلتحفيزهمومكافأتهمبمهارةعملهمينجزونالذينالعاملينعلىالتعرفاالتصال

.والعطاءاالنتماءمنمزيد

مالحظاتهماالتصالميدانفيالعاملينعلىكذلك وتحليلهابأولأوالًالبرنامجحولتجميع
الكلفةمقياسخاللمنوخاصةالمستقبلية،فيالبرامجالمالحظاتهذهمناالستفادةكيفيةودراسة

التيالمناطقمنيكونواأنفيفضلاالتصال،اختيارعامليعندذلك،ىإلباإلضافة.الجدوى–
االجتماعيةوالحالةالعمرحيثمن)مماثلينيكونواوأنفيها،يعملون الذيناألشخاصمع(
(.م1911جلسبي،)المعلوماتلهميقدمون

 :نهاأساليب م عدة اتباع خالل من وتعديله العام الرأي على التأثير زيادة ويمكن

هواألسلوبفهذا.الصادقةبالمعلوماتالجماهيرمخاطبتهعلىويعتمدالحقائق،تبنيأسلوب.1
.القضايامعللتعاملاألفضل

2 التضخيمأسلوب. إقناعوتهويلهااألحداثتضخيمعلىيعتمدالذياألسلوبوهو: بهدف
.آراءهملتغييرالجماهير

2 جالبرامفيالمستمرالتغييرأسلوب. البرامجفيالمستمرالتغييراألسلوبذاهويستخدم:
.وتنويعها

وينجحهذا.الجمهورمخاطبةعندالعاطفةعلىيعتمدالذياألسلوبوهو:العاطفياألسلوب.4
.العاطفيةالمجتمعاتفيخاصبشكلاألسلوب

(.م1999 جود،)متكرربشكلوتناولهاقليلةبموضوعاتاالهتمامأي:التكرارأسلوب.5

 .األداء وتقييم اإلعالمية المتابعة: سادسا 
.الموضوعةبالخطةااللتزاماإلعالميةالحملةأركانأهممن

 :التقييم

كلأوأسبوع،كلمرة:دوريةجلساتعقديجبصحيحبشكلاإلعالميةالحملةتقييمأجلمن
فيجبالفترةتقييمأجلمنعام،كلأوشهر، مؤشراالسابقة، الحملةنجاحلقياستوضع

آراءواستفتاءاإلعالمية،الرسالةشاهدواالذينعدد:مثلبفحصها،دوريبشكلونقوماإلعالمية
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البرامجعددوازديادالمقاطعة،بحملةالتزامهاأعلنتالتيالمحالتوعدداإلعالمية،بالحملةالناس
التياألصواتعددوازديادظرنا،نوجهةمناإلعالميةالحملةموضوعتناقشالتياإلخبارية
.ذلكوغيراالنتخابات،فيعليهانحصل
 :البديلة الخطط

.ذاتيةأوموضوعيةظروف:تكونإماوالتيمتوقعةغيرظروفتطرأقداإلعالميةالحملةخالل

البضائعلمقاطعةاإلعالميةالحملةخالل:مثالالعامة،بالظروفتتعلقموضوعيةظروف-1
بماالعملوخططالزمنيالجدولتغييريجبعندهاغزة،ضدصهيونيةحربتندلعنيةالصهيو
دخالالجديد،الوضعمعيتالءم لالستفادةالرسائلتكثيفوربمااإلعالمية،الرسائلفيالحربوا 
.الجديدالظرفمن

مونتاجنعالمسؤولالشخصيعتقلقد:مثالعليها،والقائمينبالحملةتتعلقذاتيةظروف-2
لىعنه،بديلشخصعنوقتهاالبحثفيجبالفيديو، الجدوللتغييرنضطرقدالحينذلكوا 
.المونتاجرجلعنالبديلنجدأنإلىاآلخر،البعضونؤخرالرسائلبعضونقدمالزمني
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 :التوصيات: ثالثاً                                   
الدراسبناءً نتائج المهمةةعلى التوصيات من بعدد يأخرجنا والتي من، الباحث مل

:تي،وهيكاآلهافيعيناالعتبارالجهاتالمعنيةبأخذ

فوجبعلى-2 اليومية، بحياتنا وسائلاالتصال وفاعلية أهمية فيعيناالعتبار يجباالخذ
المجتمعمنخاللتلكالوسائلومحارب العملعلىتعزيزقيم الثقافاتالوافدةالجهاتالمعنية ة

.التيالتعبرعنهويتنا

تلقىقبولجيدبينفئاتالمجتمعبما-1 بأنها فاعليةالقنواتالفضائيةالمحليةوالسيما زيادة
 .يضمنتحقيقأهدافالمجتمع،والحفاظعلىأمنه

ع-0 سيكشفوبقوة لدىالفضائياتمما والواقعية علىتعزيزصفاتالجرأة العمل نضرورة
والتغلب مواجهتها يمكن حتى الحساسة القضايا في سيما وال المجتمع، بها يمر التي السلبيات

 .عليها

ضرروةتفعيلحمالتإعالميةمكملةللحملةالحالية،لتعزيزالوعيبخطورةظاهرةالتخابر،-6
 .تشاركفيهاجميعشرائحالمجتمع،وتتالفىعيوبهذهالحملة

دشينحمالتجديدةفيمختلفالقطاعات،وتعالجكلالقضاياالسلبيةالعملالجادعلىت-2
.التييعانيمنهاالمجتمع

عدتسااعتمادالتربيةاألمنيةكأحدالمتطلباتالدراسية،وتضمينالمنهاجالفلسطينيبمفردات-2
.منظومةدراسيةمتكاملةوفقاًفيالوقايةمناالختراق،

.أماممخططاتالعدوفياختراقالمجتمععدمالتهاونأوالتقاعس-0

كافة،الوسائلالمتاحة،وعبرجميعهاوترسيخهافيمناحيالحياة،السمحةاعتمادقيماإلسالم-8
.،كذلكمواقعالتواصلاالجتماعيوالمسموعةوالمرئيةةعالمالمقروءوالسيماوسائلاإل

2- دور المعنيةتفعيل الوزارات ، المجتمع ومؤسسات الهجمةالمدني مواجهة في دورها باتخاذ
.اإلسرائيلية

في-23 االحتالل يساعد عما والبعد الفلسطينية، القضية يخدم بما اإلعالم وسائل أداء ترشيد
.مخططاتهإنجاح
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22- الفلسطيني االنقسام حالة علىسقفالمشتركاتالعلياإنهاء بناءًا ظاهرة، خطر لمواجهة
ا تتضافر لكي االتخابر مع الفلسطيني الكل ويتعاطى االعالميةلجهود، الوطنية لحمالت

.تمساألمنالقوميللمجتمعحساسةتعالجقضاياالقادمة،والتي

.لمكافحةظاهرةاإلسقاطوالوقايةمنهابإطارمنهجيوزمنيوضعخطةوطنيةشاملة،-21

للمناطقا-20 موضوالحدوديةكالمناطق،المهمشةلوصول خطة ضمنوفق ومنظمة عة
القادمة ألالحمالت تل؛ ون وأقل استهدافًا األكثر هي المناطق التربيةعياًك في سيما وال ،

 .منيةاأل

،وخبراءعالميةوالحمالتاإلموخبراءفياإلعال،االستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي-26
 .التخابرةلمكافحعالميةعلىغرارالحملةالوطنيةبحمالتإممنعندالقيافياأل

بشكلدوريلصانعيبحاثهااألمني،وترفعنتائجأباالعالمصةتعنىبحاثخاإنشاءمراكزأ-22
.منمختصينوأكاديميينةهالمراكزمكونالقرار،وتكونهذ

العملعلىاجراءدراساتمستفيضةومعمقةتنطلقمنحيثانتهىإليهالباحث،وتفتحآفاق-22
.وعالدراسة،وتبنىعلىماقدتمالتوصلإليهجديدةحولموض
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مصفوفة الربط بين أهم النتائج والتوصيات وجهات االختصاص



 جهة االختصاص التوصيات م
 (%7332) نسبي بوزن المتنوعة االتصال وسائل مع الفلسطيني العام للرأي تفاعل يوجد :ولىالنتيجة األ 

ئلاالتصالالمختلفةبخطورةظاهرةالتخابرمعضرورةنشرالوعيعبروسا2
.العدو

وزارةالداخلية
عالمالحكومياإل

وسلبياتظاهرة،عالميعبروسائلاالتصالوالتعريفبماهيةتوحيدالخطاباإل1
.التخابر

وزارةالداخلية
عالمالحكوميال

للوصوللنتائجمعوسائلاالتصالاالستفادةمنتفاعلالرأيالعامالفلسطيني0
.خرىظاهرة،وكذلكالظواهرالسلبيةاأليجابيةفيالقضاءعلىهذهالإ

عالمالحكومياإل
مؤسساتالمجتمعالمدني

عالميةشاملةتعملتحتمظلتهااألطراإلعالميةمنهجيةإوطنيةخطةوضع6
.،وسبلمكافحتهاورةهذهالظاهرةلتوصيلالرسالةكاملةحولخط

سميةالجهاتالر
حزاباأل

مؤسساتالمجتمعالمدني

 %(7539) نسبي بوزن  المبحوثين نظر وجهة من أهدافها التخابر لمكافحة الوطنية الحملة حققت: النتيجة الثانية

1 
الفلسطينيالمنهاجوتضمينالدراسية،المتطلباتكأحداألمنيةالتربيةاعتماد

لتحقيقمتكاملةدراسيةلمنظومةوفقاًاالختراق،منالوقايةفيتساعدبمفردات
.أهدافالحمالتاإلعالميةلمكافحةالظواهرالسلبية

وزارةالتربيةوالتعليم
وزارةالداخلية

لمستخدمةلتحقيقأعلىساليباراألخرىمشابهةوتطويالعملعلىإعدادحمالتأ 2
.هدافالمنشودةدرجةمناأل

وزارةالداخلية
مؤسساتالمجتمعالمدني

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

 .المبحوثين نظر وجهة من

منيةجديدةريوروحاالنتماءلترسيخمفاهيمأالعملعلىاستغاللالتعاطفالجماهي 1
.لمحاربةآفةالتخابر

لداخليةوزارةا
وقافوزارةاأل

وزارةالتعليم

2 

التوعويمالتاإلعالميةعبرمنظومةالعملالعملعلىتفعيلدورالشبابفيالح
،والسيماوهماألكثراستهدافًامختلفشرائحالمجتمعلقدرةالشبابعلىالوصولل

.منقبلالعدو


وزارةالتربيةوالتعليم
وزارةالشبابوالرياضة

داخليةوزارةال
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 جهة االختصاص التوصيات م
من أهمها ضعف  المبحوثين نظر وجهة من التخابر لمكافحة الوطنية أمام الحملة هناك معيقات: النتيجة الرابعة

 %(21)بوزن نسبي  كافة شرائح المجتمعالوصول ل

،فيمختلفمناطقكافةشرائحالمجتمععلىوصولالحمالتالقادمةلالعمل 1
تواجده

االعالمالحكومي
يةوزارةالداخل

ةكالمدارسوالجامعاتوالشركاتوالمستشفياتسالتركيزعلىالتجمعاتالرئي 2
.وغيرهالنشرالوعيبخطورةهذهالظاهرة

وزارةالتربيةوالتعليم
وزارةالصحة
وزارةاالقتصاد

3 
عةومنظمةضمنالحدوديةوفقخطةموضوكالمناطقالمهمشةالوصولللمناطق

لواعيًا،والسيمافيقافًاوأكثراستهدلكالمناطقهياألالحمالتالقادمة؛ألنت
 .منيةالتربيةاأل

وزارةالداخلية
وزارةالتربيةوالتعليم

عالمالحكومياإل

4 
والحمالت،موخبراءفياإلعال،ستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجياال

رارالحملةالوطنيةعالميةعلىغبحمالتإممنعندالقيااإلعالميةوخبراءفياأل
.التخابرةلمكافح

وزارةالداخلية
عالمالحكومياإل

5 
بحاثهاوترفعنتائجأ،األمنيعالمالتركيزعلىإنشاءمراكزأبحاثخاصةتعنىباال

.كاديميينمنمختصينوأةهالمراكزمكونوتكونهذ،بشكلدوريلصانعيالقرار
وزارةالداخلية

 %(85)خرى مشابهة بوزن نسبي للقيام بحمالت أتأييد من قبل المبحوثين هناك : النتيجة الخامسة

1 
 .خرىمشابهةلنفسالموضوعتتالفىعيوبهذهالحملةالقيامبحمالتأ

نهاناقشتموضوعالحملةلىهذهالدراسةمنالمختصين،حيثإععطالبعداال
.منجميعالجوانب

وزارةالداخلية
مؤسساتالمجتمعالمدني

وزارةالداخلية.يتعرضلهاالمجتمعالفلسطينيامبحمالتتعالجظواهرسلبيةأخرىالقي 2

حزابعلىسميةومؤسساتالمجتمعالمدنيواألطرالرالتكاتفوالتوحدعبراأل 3
.خرىهذهالظاهرةوالظواهرالسلبيةاألرؤيةموحدةلمواجهة

وزارةالداخلية
جميعهاالوزارات

الباحث،إليهانتهىحيثمنتنطلقومعمقةمستفيضةدراساتاجراءعلىالعمل 4
إليهالتوصلتمقدماعلىوتبنىالدراسة،موضوعحولجديدةآفاقوتفتح

وزارةالتربيةوالتعليمالعالي
الجامعاتالفلسطينية
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 :دراسات وبحوث مستقبلية: رابعاً 

 .الرأيالعامالفلسطينيودورهفيصناعةالقرار .2

 .دورالحملةالوطنيةلمكافحةالترامالفيالحدمناالننشارفيمحافظاتغزة .1

 .دوراالعالمالفلسطينيةفيالحدمنمشكلةالعمالءفيمحافظاتغزة .0

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

 .الحدمنالظواهرالسلبيةفيالمجتمعالتسويقاالجتماعيودورهفي .2



  



 اإلطار العام للدراسة

 

 

 الثانيالفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـمـصــادر والـمـراجـع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 119 

مالحق 

 دراسةال

 المراجعالمصادر و

 القرآن الكريم: أوالً 

 الكتب: ثانياً 

 .القاهرة–،مكتبةدارالتراث1ج.”تفسيرالقرآنالكريم“(114)،الحافظ(الدمشقي)ابنكثير -
دارالسالم:،القاهرة”تجسس وأحكامه في الشريعة اإلسالميةال“(1915)الدغمي،محمد

.للطباعةوالنشر

دار:،عمان2،ط"االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة" (2115.)أبواصبع،صالح -
مجدالويللنشر،

دار:،عمان1،ط"االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة."(2114.)أبوأصبع،صالح -
.نشرمجدالويلل

محمدسعد - )ابوعامود، .2111 " االسكندرية1،ط"الرأي العام والتحول الديمقراطي(: ،:
.دارالفكرالجامعي

.(11)،مجلةآدابالفراهيديالعدداالعالم وصناعة الرأي العام(.2112)أسعدسالم، -

.ئلداروا:،عمان1،ط"قضايا إدارية معاصرة  "(2111)اسماعيل،أحمدوآخرون -

مكي - ذكي 2119.)اسماعيل، ط"اصول اإلدارة والتنظيم " (: السودان2، ، مطابع: شركة
.السودانللعملةالمحدودة

،1،ط"التسويق االجتماعي وتخطيط الحمالت االعالمية" (2111.)البكري،فؤادعبدالمنعم -
.عالمالكتب:القاهرة

اإلله - عبد )بلقزيز، .2116) الرباط،"العولمة والممانعة " ، الثقافية، دراساتفيالمسألة ،
2116.

،مجلةقوة الوصف، دراسة في لغة االتصال السياسي ورموزه  (.2112)بنسعيد،احمد -
.1عالمالفكر،العدد
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الفن - "(2112.)توفلر، طرابلس"تحول السلطة . ونبيلعثمان، فتحيبنشتوان، ترجمة ،:
.الدارالجماهيرية

دارالنهضة:،بيروت1،ط(مدخلوظيفي)،"إدارة األعمال " (2116.)توفيق،جميلاحمد -
.العربية

.دارالهالل:،القاهرة"مفاهيم وممارسات: العالقات العامة"(1996.)جودة،محفوظأحمد -

.مطبعةالروضة:،سوريا1،ط"إدارة المؤسسات االعالمية(" 2119.)حالق،بطرس -

بسيوني - 2111.)حمادة، ،2ط، "في االعالم وتكنولوجيا االتصال والرأي العامدراسات " (
.عالمالكتب:القاهر

علي - الكريم عبد )الدبيسي، .2111" ،1ط، "عوامل تكوينه وطرق قياسه: الرأي العام(:
.دارالمسيرةللنشروالتوزيعوالطباعة:عمان

،المستقبللجديدالبعد الثقافي واالتصالي في ضوء النظام العالمي ا(.2111.)دجاني،نبيل -
.،بيروت161العربي،عدد

حميد - 2119.)الدليمي، ط:التخطيط االعالمي والسياسية االعالمية "( ،بغداد1، دار:
 .النهرينللتوزيعوالنشرواالعالن

.الشروقدار.العام واإلطار يمھالمفا: اإلعالمي التخطيط(.1991.)جاعدحميدالدليمي، -
فضيل - 2112.)دليو، ط"نظرياته، وسائله  -تصال مفاهيمهاال " ( عمان1، ، الفجر: دار

.للنشروالتوزيع

.،دارالجامعةالجديدةللنشر،اإلسكندريةاإلدارة العامة،(2111)دياب،إسماعيلمحمد، -

بدوندارنشر:2115،فلسطين،"السقوط األمني دوافُع وآثار ."(2115.)رابي،عدنان -
.والطبعة

،دوندار2111:،بغداد"سيكولوجية الرأي العام وطرق قياسه " (2111).رسول،خليل -
.نشر
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حسين - )رشوان، .1991 االسكندرية2ط، "صناعة الرأي العام اإلجتماعي" ( ،  المكتب:
.الجامعي

عالمة - اعتماد أحمد، )زايد .2111 ط"التغيير االجتماعي " ( القاهرة1، ، اإلنجلو: مكتبة
 .المصرية

 .الكتبعالم:القاهرة،1ط،والمبادئ األسس: اإلعالم بحوث،(1916)،رحسين،سمي -

على - )السلمي، .2115 ط"السياسات اإلدارية في عصر المعلومات " ( القاهرة1، ، دار:
.غريبللطباعةوالنشروالتوزيع

.دارالشؤونالثقافية:،بغداد1،ط"نظرية الرأي العام " (:2111.)سميسم،حميدة -

.الدارالجامعية:،القاهرة"إدارة المنظمات العامة " (1911)عليشريف، -

بدون:جدة:1،ط"أساسيات اإلدارة الحديثة ("  2112.)الصباب،أحمدعبداهلل،وآخرون -
.دارنشر

الرحمن - عبد 1991).الصباح، عمان"مبادئ الرقابة اإلدارية " ( ، للنشر: الزهران دار
.والتوزيع

:،عمان1،ط"إدارة المؤسسات منهجيتان في النجاح والفشل ".(2114.)الصفار،فاضل -
.داراليازوريللطباعةوالنشر

محمد - الحميد، "(2114).عبد القاهرة2ط، "نظريات االعالم واتجاهات التأثير. ، عالم:
.الكتب

سيلة اإلعالم الجديد، تطور في األداء والو " .(2111.)عبدالرازق،انتصار،والساموك،صفد -
.الدارالجامعيةللطباعةوالنشروالترجمة:،بغداد1،ط"والوظيفة 

عواطف - الرحمن، ط"قضايا إعالمية معاصرة "  .(2111.)عبد القاهرة1، ، الفكر: دار
.العربي

دار:،االردن2ط"الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة (:"2116.)عبدالقادر،حسنين -
.راليازوريللطباعةوالنش
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عاطف - "2111).العبد، ،"األسس النظرية والنماذج التطبيقية: التخطيط اإلعالمي(
.دارالهاني:،القاهرة1ط

)العبد،عاطف،وعدلي،رضا - القاهرة1،ط"دارة المؤسسات اإلعالمية إ" (2111. ، دار:
.الفكرالعربي

.روت،بي161،المستقبلالعربي،عددالعولمة والعرب(.2111.)عبيد،علي -

.دارالفكرالعربي:،القاهرة1،ط"اإلدارة المدرسية "(2112)العجمي،محمدحسنين، -

-  عباسعبد، ومهدي، بالقاسم اهلل عبد العرفي، (2116 ،"مدخل إلى اإلدارة التربوية "(
.جامعةقانيونس،بنغازي

ركزالشرقالعربيم، "الحمالت االعالمية فن مخاطبة الجمهور " (2112.)العزاوي،مهند -
24ص:42العدد:للدراساتالحضاريةواالستراتيجية،لندن

.مطبعةلطفى:،القاهرة1،ط"أصول اإلدارة " (2112)عساف،محمود -

،1،ط("مفاهيمها وتطبيقاتها العملية)اإلدارة المدرسية الحديثة(" 2111)عطيوي،جودت، -
.الدارالعلمية:عمان

تع - محمود، الدين، حامدعلم حسن ورقة قيب ( .1999 االختراق في مجال األخبار (.
،ندوةاالختراقاإلعالميللوطنالعربي،المنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلوم،والمعلومات

2ط

.المكتبةالعصرية:،القاهرة2ط، "مبادئ اإلدارة " .(2112.)غنيم،أحمد -

،منظمةاألممالمتحدة،المكتبوبرامج االتصالتخطيط استراتيجيات (.2116.)فرج،الكامل -
.االقليميللشرق،األوسطوافريقيا

سعد - بغداد"دراسات في العمل التلفزيوني العربي " .(1914.)لبيب، ، التوثيق: مركز
.اإلعالمي

محمد - )محجوب، القاهرة1ط،"االتصال الفعال للعالقات العامة" .(2111. ، الفجر: دار
.للنشروالتوزيع
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محمد - "(2111).محجوب، القاهرة1ط، "االتصال الفعال للعالقات العامة. ، الفجر: دار
.للنشروالتوزيع

المؤسسات اإلعالمية في عصر تكنولوجيا المعلومات ."(2115).المخالفي،فيصلعلي -
.المكتبالجامعيالحديث:القاهرة،1ط، "مع دراسة لواقع المؤسسات الصحفية اليمنية

،مبادئ االدارة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر،(2119).ى،صالحعبدالحميدمصطف -
.دارالمريخ:،الرياض1ط

داروائل:،عماناإلدارة العامة الحديثة(2111).المعاني،أيمن -

.،بيروت1،ط"،نوبيليس"موسوعة عالم المخابرات("2115).مفرج،أسعد -

.دارالفرقان:عمان،2،ط"إلدارة واإلشراف المهني ا(" 2119).نشوان،يعقوبحسين -

وآخرون - محمد بن سعود 2116).النمر، ط"األسس والوظائف : اإلدارة العامة" ( ،6،
.مطابعالفرزدقالتجارية:الرياض

.دارالشؤونالثقافية:،بغداد1،ط"التخطيط والتخطيط االعالمي" (2111.)الهاللي،عماد -

:،بغداد1،ط"التخطيط اإلعالمي للسياسة الخارجية في العراق" (2112).الهاللي،عماد -
.دارالشؤونالعامة

هادي - )الهيتي، .2119 ط"الرأي العام بين التحاليل والتنظير" ( عمان1، ،  اسامة: دار
.للنشر

 .داروائل:،عمان1،ط"مبادئ اإلدارة العامة "(2111)ياغي،محمد -

المشتركالمشروعترجمة.السكاني االتصال برامج تقييم دليل(.1911.)جلسبي،روبرت -
.باريس.واليونسكوالعربيةالدولإذاعاتاتحادبين

انهرزدار،2ط.وممارسات يمھمفا: العامة العالقات(.1999.)أحمدمحفوظجودة، -
 .عمان.والتوزيعللنشر
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 الدراسات والدوريات: ثالثاً 

حسن - زيد، 2111.)أبو دور المواقع االجتماعية التفاعلية في توجيه الرأي العام (.
غزة.جامعةاالزهر.،رسالةماجستيرغيرمنشورةالفلسطيني واثر على المشاركة السياسية

دور القائم باالتصال في مؤسسات اإلعالم الفلسطيني في  (.2111)أبوشنب،حسين، -
مللمؤتمرالعلميالثانيلقسمالدراساتاإلعالمية،،بحثمقدمواجهة متغيرات األلفية الثالثة

.معهدالبحوثوالدراساتاإلعالميةبالقاهرة،جامعةالدولالعربية

عبداهللصالح - غيدا 2111)أبوعيشة، مشكالت التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات (
.نابلس:النجاح،رسالةماجستيرغيرمنشورةجامعةالمدارس الحكومية الثانوية في فلسطين

تصور مقترح لمعالجة مشكالت اإلدارة العامة  في محافظة (.2112)بسيسو،نادرةغازي، -
.،رسالةدكتوراةغيرمنشورة،كليةالبنات،جامعةعينشمس،القاهرةغزة

12/2/2115جريدةالرسالة -

جتماعي دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي اال(.2111.)حلس،موسى،ومهدي،ناصر -
األزهر)لدى الشباب الفلسطيني اآلدابجامعة منطالبكلية علىعينه ميدانية ،(دراسة
.2،العدد12،المجلد2111سلسلةالعلوماإلنسانية

علي - )ضيف، .2114 الخضوع والتوحد مع المعتدي لدى عمالء االحتالل اإلسرائيلي (.
يرغيرمنشورةالماجستيرفيقسم،رسالةماجستبمحافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات

.اإلرشادالنفسيوالتوجيهالتربويبكليةالتربيةفيالجامعةاالسالمية،غزة

احمد - السعيد، وأبو زهير، )عابد، وظيفة وسائل اإلعالم في نشر ثقافة الحب (. 2111.
)والكراهية في المجتمع الفلسطيني تحليلية وصفية المؤ(دراسة إلى  مقدم بحث  تمر،

أكتوبر21–26ثقافةالحبوالكراهيةفيالفترة:جامعةفالدليفيابعنوان–الدولي
2111

واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير اإلدارة (2115.)عساف،محمود -
بالجامعةاالستراتيجية التربية بكلية التربية أصول في منشورة غير ماجستير رسالة ،

سالمية،غزةاإل
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.،تونس"تأثير االعالم البديل على الرأي العام(" 2119.)عواد،منير -

حياة - )قزادري، .2115 الدراساتالمراحل العلمية إلعداد حملة إعالمية" ( في الوسيط ،
.دارهومة:،الجزءالعاشر،الجزائر"الجامعية

،مجلةالجيشالء والجواسيسالموساد اإلسرائيلي وتجنيد العم(.2114.)المخائيل،جورج -
.11اللبناني،العدد

،مجلةالجيش،الجاسوسيَّة الصهيونية في حيثياتها ومخاطرها"(.2119.)مرتضى،إحسان -
.،تشريناألول292العدد

،رسالةدكتوراهغيرمنشورة،تخطيط حمالت التسويق االجتماعي(.2111.)مريدن،بوروان -
.كليةاإلعالم،جامعةالقاهرة

-  حمدي، (2112)معمر، التربية األمنية اإلسالمية وحاجة المجتمع الفلسطيني إليها في ،
المجلد(سلسلةالعلوماإلنسانية)،مجلةجامعةاألقصى(اإلسرائيلي)مواجهة االختراق األمني 
.السابععشر،العدداألول

الرئيسي - التيار مكرم، رانيا مكرم، ورات بين النظرية الرأي العام في مراحل ما بعد الث:
األهراموالتطبيق مركز الدولية، السياسة مجلة ملحق ، : ،العدد  القاهرة يناير(111) ،
م2112

رائد - )نعيرات، .2119 الرأي العام الفلسطيني وأثره على تحديد التوجهات السياسية  -(.
دراسة( 1993-0226) لصناع القرار وعملية صنع القرار السياسي الفلسطيني  ،

.ماجستيرغيرمنشورةبجامعةالنجاحبنابلس

التخابر، - لمكافحة الوطنية الحملة خاص، عدد بغزة، الوطني واالمن الداخلية وزارة
15/2/2115

 المقابالت: رابعاً 

.26/1/2116.الداخليةوزارةباسمالسابقالناطقمقابلةمعاسالمشهوان-

.11/1/2116الداخليةوزارةباسموالناطقملةباتلحاداريمسئولمقابلةمعإيادالبزم-
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الداخلياالمنلجهازالسابق،والمديرالداخليةوزارةعاممراقبمحمدالفي/مقابلةمعالعميد-
.26/1/2116.الحملةومسئول

 المراجع األجنبية : خامساً 

- Anthony Ralston and Other, Encyclopedia of Computer Science, 

Nature of workplace studies, British Journal of Sociology, Vol. No. 51, 

Issue No.1, June 1333 ، pp. 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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 الدراسة

 (: 1)ملحق 
 التحكيمخطاب

 غزة -والسياسة للدراسات العليا  اإلدارة أكاديمية     
 غزة  األقصى امعةمع ج المشترك البرنامج    

 إدارة الدولة والحكم الرشيد تخصص   

 

 ةاستبانتحكيم 

المحترمة،،،/المحترم...................................................:ة/السيدحضرة
.........................................................................:الدرجةالعلمية

.............................................................................:التخصص
...........................................................................:مكانالعمل

:تحيةطيبةوبعد
 :بإجراءدراسةبعنوانالباحثيقوم

العامإدارة احلمالت اإلعالمية ودورها يف توجيه الرأي   
(" منوذجا  " احلملة الوطنية ملكافحة التخابر  )  

واإلدارةوذلكللحصولعلى فيالقيادة الماجستير والسياسة،درجة اإلدارة أكاديمية من
.للدراساتالعليابغزة

العلم ومنفعة فيموضوعالبحثالعلمي، واسعة ودراية منخبرة تتمتعونبه لما ونظرًا
يحكمعذرًابأنتتفضلواعلينابجزءمنوقتكمالثمين،وتقدموالناالتوجيهاتوالمتعلمين،فإننيأستم

ماترونهمناسبًا،وتوضيحمدىانتماءالفقرةواإلرشاداتمنأجلتعديل،أوحذف،أوإضافة
،لتكونأداةجيدة،وتقيسمااللغويةالصياغةسالمة،وتحكيمهامنحيث(أولمجالها)لمحورها

.هوضعتلقياس
شاكرينلسيادتكمتفضلكمبتقديمالمساعدة،وتحسينوتطويرالبحثالعلمي،وتزويدالطلبةبالعلم،

.والكفاياتالالزمةإلعدادالكوادرالبشريةبكفاءاتوشهاداتعالية،لخدمةالمجتمعوتنميته

 ،،، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير
 الباحث
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 :(0)ملحق 
 أسماء المحكمين

  

 الجامعة حكماسم الم م

االسالميةالجامعةإبراهيمأبوشبيكة.د .1

الجامعةاالسالميةأحمدالترك.د .2

أكاديميةاإلدارةوالسياسةأحمدالوادية.د .2

جامعةاألقصىأحمدحماد.د .4

الجامعةاإلسالميةأيمنأبونقيرة.د .1
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 :(3)ملحق 
 االستبانة 

 غزة -والسياسة للدراسات العليا  اإلدارة أكاديمية     
 غزة  األقصى مع جامعة المشترك البرنامج    

 إدارة الدولة والحكم الرشيد تخصص   

 

 ،،،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،، المحترم                  أختي الطالبة/ أخي الطالب  

 االستبيان

 :بعنوان في إطار بحث ماجستير يقوم الباحث بدراسة 

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

.درجةالماجستيرفيإدارةالدولةوالحكمالرشيدوذلكاستكمااًللمتطلباتالحصولعلى

نظرًاألهميةالحمالتاالعالميةودورهافيتوجيهالرأيالعاملمالهامنانعكاساتعلى
 .تغييرالسلوكلدىطلبةالجامعاتالفلسطينيةكشريحةمهمةفيالمجتمعالفلسطيني

وموضوعيةسيؤديإلىتقييمأفضللذىفإنحرصكمعلىتقديمالمعلوماتالكافيةبدقة
البناء أجل الفلسطينيمن للمجتمع مصلحة فيه لما والخير بالنفع سيعود مما الدراسة لموضوع

.والتطويروالتحسين

شاكرينلكمحسنتعاونكم،،،،لذانأملمنحضرتكمالتكرمبتعبئةاالستبانةبكلدقةوعناية
حثالعلميفقطأعدتهذهاالستبانةلغرضالب/مالحظة

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

  الباحث
 محمود أحمد حسين
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 :بيانات أساسية: القسم األول

 الجنس :   ذكرأنثى 

 العمر:______ 

 السكن:مدينة      مخيمقرية 

 المستوىالدراسي: الثالثالرابع 

 لجامعةا:اإلسالميةاألزهراألقصى القدسالمفتوحة 

 التأييد السياسي  : فتححماسالجبهةالشعبية 

                   الجهاداالسالميمستقلدغيرهاحد..............
 
 (يمكنك اختيار أكثر من وسيلة)صالية التالية في حياتك اليومية؟إلى أية درجة تتابع الوسائل االت -1

 ال استخدمها مطلقاً  استخدمها بشكل متوسط استخدامها دائماً  المجال

قنواتفضائية

مواقعإنترنت

محطاتإذاعية

صحفومجالت

شبكاتالتواصلاالجتماعي

اتصالشخصي

 

 (.يمكنك اختيار أكثر من إجابة)ن الحملة الوطنية لمكافحة التخابر؟ما مصادر معلوماتك ع -0

القنواتالفضائيةالصحفالمحليةإعالناتهاعلىالطرقات

المحطاتاإلذاعيةالندواتوالمؤتمرات   المواقعااللكترونية

تماعيشبكاتالتواصلاالجخطباءالمساجدأخرىحدد................
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يمكنك اختيار أكثر من ) ؟ما القناة التي تابعت عليها الحملة الوطنية لمكافحة التخابر -3
 (.إجابة

فلسطينفضائيةمعافضائية        فضائيةاألقصىأخرى..... 
فضائيةالقدس        يةفلسطيناليومفضائفضائيةالعودة 
يمكنك اختيار أكثر ) ؟ما الصحيفة التي تابعت من خاللها الحملة الوطنية لمكافحة التخابر -4

 (.من إجابة

 ةالحيا صحيفةصحيفةفلسطينصحيفةاأليامأخرى..........       

 الرسالةصحيفة صحيفةاالستقاللصحيفةالقدس

يمكنك اختيار اكثر من ) ؟ما اإلذاعة التي تابعت من خاللها الحملة الوطنية لمكافحة التخابر -5
 (.اجابة

 فلسطينإذاعة صوت  البراقإذاعة صوتإذاعة صوت الشعب 

  اجيالإذاعة صوتإذاعة صوت االقصىإذاعة صوت القدس

إذاعة صوت الراي  يرجىذكرهاأخرى............................

 

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

االثارةالجديةالعمقالوضوحالشموليةالتركيزالجرأة وسيلة االعالميةال
والتشويق

الفضائيات

الصحفومجالت

شبكاتالتواصلاالجتماعي

القنواتاإلذاعية

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

 ممتازة جيدةمقبولة           سيئة        الرأيلي
 مكافحة التخابر واضحة؟ل الحملة الوطنيةهل كانت رسالة  -8

نعمالالأعرف

طر لمخا توعيتكفي  األهداف اآلتيةحققت  الوطنية لمكافحة التخابر قدهل ترى أن الحملة  -9
 (.يمكنك اختيار أكثر من إجابة) ة مع العدو؟ظاهر هذه 

 بدرجة ضعيفه بدرجة متوسطة بدرجة عالية االهداف

بشكل زيادةالوعياألمنيلدىالجمهورالفلسطيني
 عامللحدمنظاهرةالعمالء

   

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

 (الطالب

   

في الجارية التخابر وآليات طرق على  التعرف
 .الوقتالراهن

   

مع األمني والتجنيد التخابر وبؤر منابع تجفيف
.االحتالل

   

   .تشجيعالمقاومةباتخاذاإلجراءاتاألمنيةالالزمة

تشجيعالعمالءللتوبةوالمعالجةاألمنيةللتائبينمن
.العمالء

   

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

أتحدثمعاصدقائي اتصلتببرنامجتلفزيونيتحدثتببرنامج

شاركتبمقالصحفيإذاعيعلقتعلىماوردفيصحيفةأخرىحدد............
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 رات اآلتية ؟الى أية درجة تتفق أو تختلف مع العبا -11

 ال اتفق  محايد اتفق  الجانب المعرفي

.زيادةظاهرةالعمالءمرتبطةبقلةالوعيعنها

.تسليطوسائلاالعالمعلىظاهرةالعمالءيحدمنانتشارها

.الحملةالوطنيةنبهتنيإلىخطورةظاهرةالعمالءفيالمجتمعالفلسطيني

.لفةعنظاهرةالعمالءمنخاللالحملةالوطنيةزادتمعرفتيبالجوانبالمخت

 ال اتفق  محايد اتفق  الجانب الوجداني

.أناصرالقائمينعلىالحملةفيسعيهمللقضاءعلىظاهرةالعمالء

.أطالبمالحقةكلمنلميسلمنفسهمنالعمالءبعدالمدةالمحددةللحملة

.أنيتمتأهيلهممتابعةالذينيسلمونأنفسهمعلى

 ال اتفق محايداتفقالجانبالسلوكي

.لوكانليدورفيمكافحةظاهرةالعمالةلناترددفيالقيامبه

.مستعدللمساهمةفيأيمشروعيساعدفيانجاحالحملةالوطنية

.يجبأنتعززالحملةبوسائلأخرىتليهالتحققأهدافها

 (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)ك بالحملة الوطنية لمكافحة التخابر ؟ما سبب اهتمام -10





  المجال
.اولمرةيتمالتعاملمعقضيةالتخابربهذاالوضوحاعالميا

.قضيةوطنيةحساسةلهاأهميةخاصة
.لهاتأثيرعلىالنسيجاالجتماعي

.لخطورةالظاهرةوتمساألمنالقوميللمجتمعالفلسطيني
.تابعدائماكلالقضاياالتيتهمالمجتمعفيوسائلاإلعالمأ

.ألنهااستخدمتشبكاتالتواصلاالجتماعيوانامتابعجيدلها
...............................اخرىيرجىذكرها
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 ما مدى ثقتك بالقائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر؟ -13

 ثقةعاليةةمتوسطةثق الأثق
هل لمست تعاون بين القائمين على الحملة الوطنية لمكافحة التخابر ومؤسسات المجتمع -14

 المدني؟

 نعم    ال    ال أعرف 

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

ضعفوصولهالكافةشرائحالمجتمع.وسائلهاللجمهورضعفتكرار 

قصورفياستخدامهالكافةوسائلاالعالم.االقتصارعلىوسائلإعالمحزبية 

تركيزهاعلىوسائلإعالمدونأخرى.ليسلهاموقعالكترونيمحدد. 

قلةانتشارهاعلىمواقعالتواصلاالجتماعي.ياإلعالمعدماالستعانةبخبراءف

عدماالستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي. اخرىحدد.................
 (يمكنك اختيار أكثر من إجابة)ما اقتراحاتك لتطوير الحمالت اإلعالمية القادمة؟  -16

التوسعلوصولهالكافةشرائحالمجتمع. التانشاءموقعالكترونيلمثلهذهالحم. 

استخدامكافةوسائلاالعالم.التركيزعلىمواقعالتواصلاالجتماعي

تكراررسائلهاللجمهور.التعاونمعالمؤسساتاألكاديمية. 

االستعانةبخبراءفيالتخطيطاالستراتيجي.ياإلعالماالستعانةبخبراءف.

التعاونمعمؤسساتالمجتمعالمدني. أخرىحدد.............. 
 أخرى تقوم بها وزارة الداخلية ؟إعالمية هل تؤيد حمالت  -17

نعمال
 


