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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ي خَيِراّ
يُؤِتِيالِحِكِمَةََم ِنَيشَاءُ وَمَ ِنيُؤِتَالِحِكِمََةفََق ِدأُوتِ َ
لَأُولُوالِأَلِبَابِ  ..
رإِ َّ
كَثِرياّ وَمَايَ َّذَكََّ ُ
(البقرة)269:

أ

اإلىضاء
ػنضٍب بضأث أمخب اإلىضاء حؼثغ اىقيٌ ً ,حأججج ادلشبػغً ,طبعث بِ اىظمغّبث ئىل فضبء ٍِ ٍضٌا ،ممِ ّرتبؼٌُ يف ؿٌّضاء قيٌبنب.
ئىل اىظِّ قضَ اهلل أُ ّخؼبض ئىْو ببإلدـبُ ئىْيَب...
ئىل عًح ًاىضَُّ احلبْبني ،أىب ئىْيَب أجغ ىظا اىؼَو ؿبئالً ادلٌىل ػؼ ًجو أُ جيؼو ٍب مبُ ٍِ عضبمهب اىضائٌ ػيِّ دبصَُّ ئىل اخلري ًاحلق.

ئىل عًضت احلبًٍ ،ضعؿت اجليبصً ،جبٍؼت اىٌفبء
محبؽ ،اىيت غَغحنب ٌٍصة ًعمحت ،فـننخنب ًؿننبىب
أدبـل دبـبً ال قـْـبؽ ىـقـضعه *** فقضعك أػيـَ أُ ّقـبؽ ًجيَؼـب
ئىل اىظِّ ىٌ أشقبء أّفـنب ،ئىل شيضاء ٍضٌا يف اخلبىضِّ ،مجؼنب حتج ظالذلٌ دب اىضػٌة ًىظة اىؼَو يف ؿبْو اهلل.
ئىل اىبذغ اىظُ ال دضًص ىوً ،ال أفق ىؼطبئو شْز األٍت اإلٍبً أمحض ّبؿني.
ئىل ادلٌج اذلبصع ببحلق اىيني ٍغ ئسٌاّو اىضمخٌع ػبض اىؼؼّؼ اىغّخْـِ.
ئىل اىنٌع ادلنبؼث يف مسبء اىضػٌةً ،اىشَؼت ادلخٌقضة اىشْز زلَض مشؼت.
ئىل اىقيب اىظُ ّـنننب ًاىغًح اىيت ديج فْنب ،اىشْز صالح شذبصة.
ئىل االبخـبٍت اذلبصئتً ،اىبيـٌ اىشبيف ادلينضؽ ئمسبػْو أبٌ شنب.
ئىل اىؼبمل اىؼاىضً ،ادلفنغ اىغاشض ،اىضمخٌع ئبغاىٌْ ادلقبصٍت.
ئىل اىؼبطفت األبٌّتً ،هنغ احلب ،اجلبع ببجلنب ،اىشْز ّؼاع عّبُ.
ئىل احلنٌْ اىغصني ،اىقٌُ األٍني اىشْز ؿؼْض صْبً
ئىل اىطري األبببْوً ،دجبعة اىـجّْو ،اىٌيف اىظُ طىبج أعًادنب ٍؼو ،احلبْب أمحض اجلؼربُ.
ًأسرياً ئىل اجلـض اىصغري اىطغُ اىظُ ؿننخو ٍئبث اىشظبّب ،طفييت ئّنبؽ.
ئىل مو ىإالء اىظِّ ٍضٌاًٍ ،نيٌ ٍِ ّنخظغ ،دببً ًًفبءً ًاّخَبء.

ب

شنغ ًحقضّغ
اّطالقب ٍِ قٌه اهلل ػؼ ًجو { وَمَن شَكَرَفَإِنَّمَايَشِكُرُلِنَفِسِهِ }ً،قٌه عؿٌىنب صيَ اهلل ػيْو ًؿيٌ" ،ىَب َّشْنُغُ اىيَّوَ ٍَِْ ىَب َّشْنُغُ
اىنَّبؽَ" ،أحقضً جبؼّو شنغُ ًاٍخنبِّ ألؿخبطُ ًٍشغيف األر اىضمخٌع دـِ زلَض أبٌ دشْش ػيَ ػظٌْ جيضه ًئعشبصه ًٍب أؿضٍ ئيلَّ
ٍِ ّصخً ،ىؼضٌُ جلنت ادلنبقشت :أؿخبطُ ًشْشِ األر اىنبري أبٌ زلَض ص .أمحض زلَض اىـبػبحِ ،اىظُ مبّج أًه ٍؼغفيت بو ًٌّ منج
فخًَ مل أجتبًػ ؿخت ػشغ ػبٍب ،يف ؿجِ اىنقب اىصذغاًُ ،ئط مبُ ٍؼخقالً ىرتؤؿو أًه ٍنخب ئػالٍِ حلغمت محبؽ يف قطبع غؼةً ،منج
آّظاك أصغغ ادلؼخقيني ؿنبً ىؼضٌّيت يف ّفؾ اجليبػً ،ىب أّب طا أحشغف بو اىًٌْ ٍنبقشبًً ،أٍثبه أبِ زلَض ّخشغف ادلغء ببىخؼغف ػيْيٌ
ًاىؼَو ٍؼيًٌ ،األر اىضمخٌع طيؼج ػْـَ ،اؿخبط اإلػالً ادلـبػض يف اجلبٍؼت اإلؿالٍْت ،ىخفضييَب بقبٌه ادلنبقشت.
مَب أحقضً ببىشنغ اجلؼّو ىؼًجيت اىغبىْت أً أّؾ ،اىيت مبّج ػضضاً يل يف مجْغ ٍغادو دْبحًٍِ ،ب ػغفخيب ٌٍّبً ئال ٍقضاٍت صببغة
صبٍضة رلبىضة جبٍؼتً ىنو سريً ،مبُ حلثيب ًحشجْؼيب اىضائٌ اىضًع اىغئْؾ يف ئجنبػ ىظه اىضعاؿت؛ فجؼاىب اهلل مو سري.
ًأسص بشنغُ ًاٍخنبِّ اىظِّ ًضؼٌا بصَبهتٌ يف دْبحِ:
* أؿخبطُ ًشْشِ ًأسِ احلبْب األؿخبط فخذِ أمحض محبص ،أبٌ ٍصؼبً ،ػّغ اىضاسيْت ًاألٍِ اىٌطين ،اىظُ صبغ بخٌجْيو
ًحشجْؼو زلطبث عئْـتً ٍِ دْبحِ.
*ًأسِ اىنبري احلبْب اىضمخٌع أبٌ ٍصؼب ،ؿؼْض ػْـَ صالح ،اىظُ مبُ يل مبقبً اىٌاىض ،بنو ٍب ىينيَت ٍِ ٍؼنَ
* ًأسِ اىشْز اجليْو ،أبٌ ػبضاهلل ،ػمغّب طو شذبصة ،اىؼبمل اىخقِ احلنٌْ اىؼاىض ،ادلغابط يف ثغغ احلق.
ًأجؼه اىشنغ ىنو أدببئِ اىظِّ مبُ ذلٌ صًع ٍيٌ ببدلـبػضة يف ئجنبػ بؼض ٍغادو ىظه اىضعاؿت ًأسص ٍنيٌ:
األر ئّبص ٍؼني اىبؼً ٍضّغ ادلنخب اإلػالٍِ بٌػاعة اىضاسيْت ًاألٍِ اىٌطينً ،األر زلَض ٍصطفَ مبيلً ،األر جيبص عببح ىبضً ،األر
عٍؼُ زلٌَص أبٌ اىقَصبًُ ،األر صالح سضغ زلجؼً ،األر زلَض حتـني اذلغببًًُ ،األر زلَض أمحض جربً ،األر ػبض اذلبصُ
ؿؼْض أبٌ مشيتً ،األر أمحض ئمسبػْو شؼببُ ًاألر أمحض زلَض مسغة ،فييٌ ٍين مو احلب ًاالدرتاً

اىببدث
ئبغاىٌْ ػْـَ صالح
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ممخص الدراسة بالمغة العربية
عنوان الدراسة" :واقع إدارة اإلعالم في حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) بقطاع غزة"(.)2013-1987
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع إدارة اإلعالـ لحركة حماس في قطاع غزة ،ككذلؾ التعرؼ عمى مدػ تطبيق مجاالت
إدارة اإلعالـ في اإلدارة اإلعالمية كالمؤسسات اإلعالمية ،واستخدم الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ولتحقيق أىداف
الدراسة تـ تطبيق االستبانة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة ،حيث قاـ الباحث باستخداـ أسمكب الحصر الشامل ،كقد
بمغت عينة الدراسة النيائية ( )091استبانة ،بعد استبعاد االستبانات غير الصحيحة كالمفقكدة ،وقد تم استخدام أدوات
الدراسة منيا االستبانة كالمقابالت ،كقاـ الباحث بتصميـ استبانة تتعمق بمجاالت إدارة اإلعالـ لدػ أعضاء اإلدارة
اإلعالمية ،كقد حصمت ىذا االستبانة عمى درجات ثبات كصدؽ مرتفعة ،كما قاـ الباحث بتصميـ استبانة تتعمق بمجاالت

إدارة اإلعالـ لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية ،كقد حصمت ىذا االستبانة عمى درجات ثبات كصدؽ مرتفعة ،كقاـ

الباحث بتصميـ استبانة خاصة بالمقابالت؛ لكي يجيب عمى أسئمة الدراسة النكعية ،كبعد ذلؾ حصل الباحث عمى نتائج
الدراسة كمف أىميا:

أىم نتائج الدراسة:
ظير وجود فروق جوىرية ذات داللة إحصائية في مجاالت إدارة اإلعالم الخمس بالنسبة إلى متغير النوع (أعضاء اإلدارة اإلعالمية ،أعضاء
المؤسسات اإلعالمية) ،في حركة حماس بقطاع غزة ،والفروق جميعيا كانت لصالح أعضاء المؤسسات اإلعالمية كاآلتي:
 يتـ تطبيق الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية بدرجة مقبكلة  ،%7.25كفي المؤسسات اإلعالمية بدرجة جيدة 2%292.
 يتـ تطبيق التخطيط في اإلدارة اإلعالمية بدرجة مقبكلة  ،%7220كفي المؤسسات اإلعالمية بدرجة جيدة 2%5027.
 يتـ تطبيق تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت في اإلدا ةر اإلعالمية بدرجة مقبكلة  ،%7.20كفي المؤسسات اإلعالمية بدرجة جيدة 2%292.
 يتـ تطبيق فاعمية اإلدارة في اإلدارة اإلعالمية بدرجة مقبكلة  ،%2.20كفي المؤسسات اإلعالمية بدرجة جيدة 2%5.2.
 يتـ تطبيق التدريب كالتطكير في اإلدارة اإلعالمية بدرجة ضعيفة  ،%.029كفي المؤسسات اإلعالمية بدرجة مقبكلة 2%7.2.

أىم توصيات الدراسة:
 إعادة ىيكمة اإلدارة اإلعالمية بما يكاكب تطكر تكنكلكجيا اإلعالـ ،كبما يسمح بدكر محكرؼ لممؤسسات اإلعالمية ،كاعادة تكزيع
الممفات كفقاً ألنكاع كسائل اإلعالـ ،كتفعيل كظائف اإلدارة (التخطيط ،التنظيـ ،التكجيو ،السيطرة ،المتابعة)2
 استحداث مجمس تنفيذؼ يركز عمى الطاقات الشابة ،كيتبع لرئيس اإلدارة اإلعالمية أك أحد أعضائيا إلدارة الممفات اإلعالمية
ذات البعد الفني كالتنفيذؼ التي تقرىا الدائرة ،كيككف مف ميامو تنفيذ الفعاليات كاألنشطة الالزمة إلدارة الممفات كتطكيرىا2
 جسر الفجكة في كافة مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكل التنظيمي ،التخطيط ،تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت ،فاعمية اإلدارة ،التدريب
كالتطكير) بيف اإلدارة اإلعالمية كالمؤسسات اإلعالمية ،كالتي أظيرت النتائج تفكقيا لصالح المؤسسات اإلعالمية في كل المجاالت2
 منح مزيد مف التفكيض لمفئات الشابة (.7-.1سنة)؛ كىذا مف شأنو أف يفجر طاقات مكنكنة ،كيكشف عف عناصر قيادية جديدة2
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Abstract
"Media Administration Conditions for the Islamic Resistance Movement Hamas
in Gaza Strip" (1987-2013)
The study aims at identifying the conditions of administrating media for Hamas
movement in Gaza Strip; in addition to recognizing applying fields of media
administration at the media sections and associations. The Researcher used the analytical
descriptive approach; and to reach study aims, questionnaire is applied to all of the interested
society. Thus, the researcher used the method of comprehensive inventory; 190 questionnaires
were the sample study , after excluding incorrect and lost questionnaires. Questionnaires and
interviews were used as tools of study in relation to administrating media members and Media
Directory. Stability and validity are achieved at the questionnaires. Moreover, questionnaires for
interviews are designed to answer questions related to qualitative study.

Study Results
There are essential differences with statistically significance in the fifth fields of media
administration for the variable type (members of media office, and the members of media
associations), of Hamas movement in the Gaza Strip, and all differences were all in favor of
media associations members; this is clear in:
 Applying the organizational structure at the media office (52.7% -means fairly good), and the
media associations ( 69.2%- means good).
 Applying planning at the media office (56.1%) and the media associations (71.52% - means
good).
 The availability of information and communication systems are applied at the media office
(54.1%), and the media associations are applied (69.2%).
 The administration activeness is applied at the media office (62.1%), and the media associations
(73.4%)
 Training and development are applied at the media office (41.9%- means weak), and the media
associations (54.4%).

Main Study Suggestions:
 Reorganizing the media 0ffice to keep pace with the technological development to let media
associations have their role; and to distribute the jobs according to the types of media; as well as
activating administration work (planning, organizing, guidance, control, follow-up).
 Forming an Executive Board focuses on young people following the head of the media office or
any related members to manage the media activities such as technical and executive to conduct
the events which required an administration and development.
 Bridging the gap among media administrations (organizational structure, planning, availability
of information and communication system, activeness of administration, and training and
development) the media office and media associations that showed excellency for media
associations in all aspects
 Granting more authority for young people (20-35 years), and this would create new leaders.
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انفصم األول

اإلطبر انؼبو نهذراصت
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 .6حذود انذراصت
 .7مصطهحبث انذراصت
 .8متغٍراث انذراصت
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 المقدمة:

ال شؾ أف عالقة اإلنساف المعاصر باإلدارة تبدأ مع الطفكلة ،كاإلنساف اليكـ تبدأ حياتو بعممية

إدارية ىي شيادة الميالد ،كتنتيي بعممية إدارية ىي شيادة الكفاة(2الصيرفي2)9 : .11. ،

كتعتبر اإلدارة المحرؾ األساسي الذؼ يعمل عمى تشغيل الطاقات كالقكػ المتاحة لممجتمع ،كىي القكة

الدافعة لتنظيـ ىذه الطاقات ،فاإلدارة تعتبر المسئكؿ عف إنجاز أىداؼ األفراد كالمنشآت كالدكؿ ،كىي التي
تستطيع عمل التغيير في المجتمعات إلى األفضل ،كىي التي تحقق الرفاه االقتصادؼ كاالجتماعي

لمشعكب ،كمف ىنا يجب عمى رجاؿ اإلدارة في الدكؿ النامية االىتماـ بيذا العمـ؛ ألنو ىك الكحيد الذؼ
يستطيع أف يخرجيا مف الفقر كالجيل كالمرض ،كالذؼ ينقميا مف مرحمة النمك إلى النمك السريع كالتقدـ

(السعيد كآخركف)21 :.11. ،

كاف العممية اإلدارية في المؤسسات اإلعالمية ليست مجرد تسمح بقكاعد العمـ اإلدارؼ فحسب بل

إنيا عالكة عمى ذلؾ تحتاج إلى ميارة خاصة في إدراؾ طبيعة الرسالة اإلعالمية كنشرىا كتسكيقيا

(الحديثي ،.10. ،مقاؿ)2

أساسا إلى المعمكمات
إف إدارة المؤسسات اإلعالمية عممية معقدة إلى حد كبير ،كىي تستند
ً
المطمكب دائماً ضماف حرية تدفقيا ،كانسيابيا (شكرؼ2)07. :.119 ،
كتعتبر عممية التطكر محكر اىتماـ المسئكليف كالقادة ،كبخاصة اإلدارة العميا في جميع

المنظمات ،كعميو فإف عممية التطكر يجب أف تككف مستمرة كقائمة ،حتى تتماشى المنظمات مع كل

جديد ،كأف تككف قادرة عمى البقاء كتنافس في ظل بيئة متحركة ،كلقد أصبحت المنظمات دليالً كاضحاً

عمى قدرة اإلنساف عمى اإلبداع (السالـ2).07 :.11. ،

كلقد مثل الحضكر االجتماعي كاإلعالمي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس قناة اتصاؿ ساخنة

مع الجماىير ،أثرت تأثي اًر إيجابيا في كسب القاعدة الجماىيرية العريضة ليا كما قدمت الحركة مثاالً حيا
في ترجمة الفكر إلى كعي كعمل ممتزـ ،اخترقت بو المجتمع كأثرت في أعرض قطاعاتو2

(البابا2)01 :.101 ،

كبعد أكثر مف ربع قرف عمى انطالقة حماس يرػ الباحث مف األىمية بمكاف الكقكؼ عمى كاقع

إدارة اإلعالـ في حركة المقاكمة اإلسالمية حماس بقطاع غزة ،كدراستو دراسة مستفيضة مف كافة جكانبو،
كحصر المعكقات التي تقف دكف إطالؽ يد الكفاءة كالمينية كالتخصص2

2

أوالً :أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في النقاط اآلتية:
 -0أىمية اإلعالـ في الحياة السياسية كدكره كأثره في التنظيمات كاألحزاب كحضكرىا2

 -.قكة تنظيـ حركة المقاكمة اإلسالمية حماس كمتانتو ،ككنيا حركة مقاكمة فاعمة كمؤثرة في الشارع
الفمسطيني كالعربي كاإلسالمي كالدكلي2

 -.ند ةر الدراسات التي تناكلت إدا ةر إعالـ التنظيمات الفمسطينية بشكل عاـ كاعالـ حركة حماس بشكل خاص2
 -.حداثة كجرأة الدراسة بمضمكنيا كمحتكياتيا كشكميا كعنكانيا2

 -7تكثق الدراسة مراحل ميمة مف إعالـ حركة حماس ،كخصكصاً مرحمة التأسيس اإلعالمي2

 -2تعتبر الدراسة مرجعاً ألعضاء الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية في حركة حماس؛ لككنيا تضعيـ
أماـ نقاط القكة كالضعف في إدارة اإلعالـ بالدائرة كالمؤسسات اإلعالمية2

 -5يستفيد منيا الباحثكف ،كالمختصكف ،كاإلعالميكف ،كل في مجاؿ تخصصو2

ثانياً :أىداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى تحقيق اآلتي:
 -0معرفة كاقع المؤسسات اإلعالمية لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس ،في قطاع غزة2

 -.التعرؼ عمى درجة تكافر تطبيق الييكل التنظيمي في إدارة اإلعالـ لدػ حركة حماس بقطاع غزة2
 -.التعرؼ عمى مدػ تكفر تطبيق التخطيط في إدارة اإلعالـ لدػ حركة حماس بقطاع غزة2

 -.معرفة نسبة تكافر تطبيق نظاـ المعمكمات كنظاـ االتصاالت في إدارة اإلعالـ لدػ حركة حماس
في قطاع غزة2

 -7معرفة درجة تطبيق فاعمية اإلدارة في الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية لحركة حماس بقطاع غزة
 -2التعرؼ عمى مدػ تكفر التدريب كالتطكير في إدارة اإلعالـ لدػ حركة حماس بقطاع غزة2
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ثالث ًا :مشكمة الدراسة:

انبعثت مشكمة الدراسة مف ادراؾ الباحث بأىمية تشخيص كاقع إدارة اإلعالـ في حركة المقاكمة

اإلسالمية حماس بقطاع غزة؛ لشعكر الباحث بكجكد فارؽ ليس بالقميل بيف إدارة اإلعالـ كدكر حركة

حماس كمكانتيا كقكتيا كتأثيرىا داخمياً كخارجياً ،كعدـ االستثمار األمثل لنفكذ كامكانيات كقدرات كعالقات

الحركة ،نحك إعالـ أكثر حضك اًر كتنظيماً كانتشا اًر بكافة أنكاعو (المرئية ،كالسمعية ،كاإللكتركنية،
يمتمؾ اإلعالـ اليكـ مف قكة تأثير كتغيير في الحياة
كالمطبكعة ،كمكاقع التكاصل االجتماعي) ،كذلؾ لما
ُ
كالسياسية كاالقتصادية كالتنظيمية كالعسكرية ،كلشعكر الباحث كمف كاقع عممة في اإلدارة اإلعالمية

كالعديد مف المؤسسات اإلعالمية في الحركة كالحككمة الفمسطينية ،أف أكثر الكسائل اإلعالمية لحركة

حماس في قطاع غزة قد انطمقت في بداياتيا بقكة المبادرات الفردية كلـ تكف ذات قرٍار مؤسسي2
وتكمن مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

ما واقع إدارة اإلعالم في حركة المقاومة اإلسالمية حماس بقطاع غزة ؟
كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية األتية:

رابعاً :أسئمة الدراسة:

 -0ما ىي المؤسسات اإلعالمية لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس ،في قطاع غزة ؟2

 -.ما درجة تكافر تطبيق الييكل التنظيمي في الدائ ةر كالمؤسسات اإلعالمية لدػ حركة حماس في قطاع غ ةز ؟

 -.ما مدػ تكافر تطبيق التخطيط فيالدائرة كالمؤسسات اإلعالمية لدػ حركة حماس في قطاع غزة ؟
 -.ما نسبة تكافر تطبيق نظاـ المعمكمات كاالتصاالت في الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية لدػ حركة
حماس في قطاع غزة ؟

-7ما درجة تطبيق فاعمية اإلدارة في الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية لدػ حركة حماس في قطاع غزة ؟

-2ما مدػ تكافر التدريب كالتطكير في الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية لدػ حركة حماس في قطاع غزة ؟
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خامساً :فرضيات الدراسة:

-0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )05،α ≤ 0في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ
لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزػ إلى المتغيرات الديمكغرافية

(المؤىل العممي ،التخصص العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخبرة ،العمر)2

 -.ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )05،α ≤ 0في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ لدػ
أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزػ إلى المتغيرات الديمكغرافية

(المؤىل العممي ،التخصص العممي ،سنكات الخبرة ،المسمى الكظيفي ،العمر ،نكع المؤسسة)2

-.ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ ( )05،α ≤ 0في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ لدػ
أعضاء اإلدارة اإلعالمية كأعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة2

سادساً :حدود الدراسة:

الحد الموضوعي :تقتصر ىذه الدراسة عمى اإلدارات العميا كالكسطى(:أعضاء مجالس اإلدارة ،أعضاء
المجالس التنفيذية ،مدراء الدكائر ،رؤساء األقساـ) في اإلدارة اإلعالمية ،كالمؤسسات اإلعالمية ،التي
تديرىا حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في قطاع غزة2

الحد الزماني :تمتد حدكد الدراسة منذ انطالقة حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في عاـ 0915ـ كحتى
إعداد ىذا البحث عاـ .10.ـ

الحد المكاني :محافظات قطاع غزة في فمسطيف2

سابعاً :مصطمحات الدراسة:
اإلدارة لغ ًة :

ىي مصدر أدار يدير إدارة ،تقكؿ العرب أدرت الشيء أديره إدارة ،كأدار الشيء يديره إدارة ،كيريدكف مف

أيضا ،فيقاؿ دار
ذلؾ التعدؼ كالتدكير لمشيء دكراناً ذات اليميف كذات الشماؿ ،كيستعمل الفعل الزماً ً
الشيء يدكر دكراناً( 2لساف العرب .97/. ،القامكس  ../.تاج العركس )../00
اإلدارة اصطالحاً :

مجمكعة متشابكة مف الكظائف أك العمميات (تخطيط ،تنظيـ ،تكجيو ،قيادة ،متابعة ،رقابة) تسعى لتحقيق
أىداؼ معينة عف طريق االستخداـ األمثل لممكارد المتاحة( 2مصطفى)5: .117 ،
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اإلعالم لغة :
اإلعالـ مادتيا المغكية "عمـ" مف صفات هللا عز كجل ،العميـ كالعالـ كالعالـ "كىك الخالؽ العميـ"

(سكرة الحجر ،اآلية  )12كجاء أيضاً عمـ عمماً الرجل :حصمت لو حقيقة العمـ ،كعمـ الشيء عرفو كتيقنو،
كأعممو األمر ،كباألمر أطمعو عميو( 2ابف منظكر0009 ،ـ ).11.:

اصطالحا:
اإلعالم
ً

ىك التعريف بقضايا العصر كبمشاكمو ،ككيفية معالجة ىذه القضايا في ضكء النظريات كالمبادغ التي

كخارجيا ،كباألساليب المشركعة( 2رضا،
داخميا
اعتمدت لدػ كل نظاـ مف خالؿ كسائل اإلعالـ المتاحة
ً
ً
العبد.119 ،ـ ).10:
حركة المقاومة اإلسالمية حماس:
حركة المقاكمة اإلسالمية جناح مف أجنحة اإلخكاف المسمميف بفمسطيف 2كحركة اإلخكاف المسمميف تنظيـ

عالمي ،كىي كبرػ الحركات اإلسالمية في العصر الحديث ،كتمتاز بالفيـ العميق ،كالتصكر الدقيق
كالشمكلية التامة لكل المفاىيـ اإلسالمية في شتى مجاالت الحياة :في التصكر كاالعتقاد ،في السياسة
كاالقتصاد ،في التربية كاالجتماع ،في القضاء كالحكـ ،في الدعكة كالتعميـ ،في الفف كاإلعالـ ،في الغيب

كالشيادة كفي باقي مجاالت الحياة( 2ميثاؽ حماس ،مادة 0911 :.ـ)
اإلدارة اإلعالمية:

قصد الباحث باإلدارة اإلعالمية في ىذه الدارسة ىي اإلدارة العميا إلعالـ حركة حماس في قطاع غزة كتشمل

(أعضاء الدائرة اإلعالمية السابقيف كالحالييف ،رؤساء مجالس إدارة المؤسسات اإلعالمية السابقيف كالحالييف،
رؤساء المجالس التنفيذية لممؤسسات اإلعالمية ،المكظفيف في كظائف اشرافية في مكتب الدائرة اإلعالمية)2
الدائرة اإلعالمية:
ىي الجية التي تكمفيا قيادة حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في قطاع غزة باإلدارة كاإلشراؼ عمى العمل
اإلعالمي لمحركة بكافة ممفاتو (المؤسسات اإلعالمية ،الناطقيف اإلعالمييف ،الممفات اإلعالمية المركزية)

كيتراكح عدد أعضائيا مف  07-00عضكاً ،كفقاً لمممفات اإلعالمية المنكطة بيـ( 2الساعاتي ،.10. ،مقابمة)
المؤسسات اإلعالمية:
قصد الباحث بالمؤسسات اإلعالمية في ىذه الدارسة ىي كسائل حماس اإلعالمية في قطاع غزة كىي:
( فضائية األقصى ،مرئية األقصى ،إذاعة األقصى ،إذاعة األقصى مباشر ،ككالة فمسطيف اآلف ،ككالة

شياب ،ككالة صفا ،اإلعالـ العسكرؼ ،صحيفة فمسطيف ،صحيفة الرسالة ،صحيفة الشباب ،صحيفة نساء
مف أجل فمسطيف ،مجمة السعادة)2
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ثامن ًا :متغيرات الدراسة

المتغيرات الضابطة

المتغيرات المستقلة

الييكل التنظيمي

المتغير التابع

العمر

(إدارة اإلعالـ في

توافر نظام االتصاالت

حركة المقاكمة اإلسالمية
حماس ،بقطاع غزة)

المؤىل العممي



فاعمية اإلدارة

التخصص

درجة التخطيط

سنوات الخبرة
المسمى الوظيفي

التدريب والتطوير

المؤسسة اإلعالمية
والتطوير

شكل رقم ( )1يوضح متغيرات الدراسة
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الفصل الثاني

اإلطبر اننظري نهذراصت (اإلدارة اإلػالمٍت نحركت حمبس)
انمبحث األول :مفهىو اإلدارة وأهمٍتهب
انمبحث انثبنً :مفهىو اإلػالو وأهمٍته
انمبحث انثبنث :لٍبدة وإدارة انمؤصضبث اإلػالمٍت
انمبحث انرابغ :وصبئم إػالو حركت حمبس فً لطبع غزة
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المبحث األول :مفيوم اإلدارة وأىميتيا
 مقدمة
 .1تعريف اإلدارة لغ ًة واصطالحاً
 .2أىمية اإلدارة
 .3وظائف اإلدارة
 .4خصائص اإلدارة
 .5عناصر اإلدارة
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 مقدمة:

إف نجاح أك فشل المنظمات في تمبية حاجات كمتطمبات األفراد كالمجتمعات المتنكعة يتكقف إلى حد

كبير عمى كيفية إدارة تمؾ المنظمات ،ال بل إف تقدـ أؼ مجتمع أك تخمفو أصبح يعتمد عمى نمط إدارتو،

فاإلدارة الناجحة الفعالة ىي مفتاح نجاح أؼ منظمة كأساس بناء أؼ مجتمع كمفتاح تقدمو كتطكره ،كيتركز
دكر اإلدارة في تحقيق االستخداـ األمثل لممكارد المتاحة ،كال سيما المكارد البشرية كبما يضمف تحقيق أعمى

مستكػ الجكدة بالنسبة لحاجات كمتطمبات كرغبات المجتمع المختمفة ،كيعني االستخداـ األمثل لممكارد حشد
الجيكد البشرية كالمكارد كتكجيييا كتنسيقيا بما ال يسمح بأؼ تبذير أك إسراؼ أك ىدر أك ازدكاجية أك تداخل،

مف أجل تحقيق أىداؼ المنظمة بنجاح(2حريـ.101 ،ـ 2)07:

كال شؾ أف عالقة اإلنساف المعاصر باإلدارة تبدأ مع الطفكلة فاإلنساف ال يستطيع أف َيبدأ حياتو
أيضا إال بكرقة إدارية
رسمياً إال بكرقة إدارية ىي شيادة الميالد كما أنو ال يمكف أف ُي ْث َبت انتياء حياتو ً
أيضا عمى
ىي شيادة الكفاة ،كاذا كاف ىك حاؿ اإلنساف "سيد ىذا الككف" فإنو يمكننا تطبيق ذلؾ القكؿ ً

المنظمات أي ا كاف نكع النشاط الذؼ تمارسو أك المكاف الذؼ تزاكؿ فيو نشاطيا كال سيما إذا ما أدركنا أف

المنظمات الحديثة يمكف التفكير فييا كنظاـ ككائف حي في آف كاحد فيي تتألف مف اإللكتركنيات

كاألفراد(2الصيرفي.11. ،ـ 2)9 :

أوالً :تعريف اإلدارة لغ ًة واصطالحاً:
تعريف اإلدارة لغ ًة :كىي مصدر أدار يدير إدارة ،تقكؿ العرب ،أدرت الشيء أدريو إدارة ،كأدار الشيء يديره

إدارة ،كيريدكف مف ذلؾ التعدؼ لمشيء دكراناً ذات اليميف كذات الشماؿ ،كيستعمل الفعل الزماً أيضاً ،فيقاؿ

دار الشيء يدكر دكراناً( 2لساف العرب ،.97/. ،القامكس  ،../.تاج العركس 2)..0/00

إف األصل الالتيني لكمة ) (Administrationكممتاف ،كىي )ad( :كتعني  :toك( )ministerكتعني

 ،serveحيث أف معناىا الالتيني ( )to serveأؼ يخدـ (الشيراني.117 ،ـ )0.:

ٍ
متخصص كباحث2
تعريف اإلدارة اصطالحاً :مف الصعكبة تحديد تعريف كاحد لإلدارة يتفق عميو كل

(المركز القكمي لمتخطيط0991 ،ـ 2)2 :

اإلدارة تعني المعرفة الصحيحة لما يراد أف يقكـ بو العاممكف ثـ التأكد مف أنيـ يفعمكف ذلؾ بأحسف طريقة
كأرخصيا( 2سيف0957 ،ـ )50:

ٍ
محدكدة أك تحقيق ىدؼ معمكـ
ىي التحفيز كالتكجيو كالتنسيق كالرقابة لعدد مف األشخاص إلنجاز عممية

(بكسترنج0952 ،ـ )9:
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كعرفيا (مصطفى) بأنيا :ىي مجمكعة متشابكة مف الكظائف أك العمميات (تخطيط ،تنظيـ ،تكجيو ،قيادة،

متابعة ،رقابة) تسعى إلى تحقيق أىداؼ معينة عف طريق االستخداـ األمثل لممكارد المتاحة( 2مصطفى،

.117ـ )5:

كعرفيا (دياب) بأني ا جممة الكظائف أك العمميات مف تخطيط كتنظيـ ،كمتابعة كتكجيو كرقابة2222إلخ التي
يقكـ بيا المدير بغرض تحقيق أىداؼ المنظمة بأفضل نتيجة ممكنة( 2دياب.110 ،ـ )95 :

كما عرفيا (دافت) بأنيا :إنجاز أىداؼ المنظمة بأسمكب يتميز بالكفاءة كالفاعمية مف خالؿ التخطيط
كالتنظيـ كالقيادة كالرقابة لممكارد التنظيمية( 2دافت0990 ،ـ )09:

كمف التعريفات السابقة يجد الباحث أف جميع عمماء اإلدارة ركزكا في تعريف اإلدارة عمى دكر ميـ

لمتخطيط كالتنظيـ كالمتابعة كالتكجيو كالرقابة لتحقيق أىداؼ المنظمات باإلمكانيات المتكفرة كأقل التكاليف2
ثانياً :أىمية اإلدارة

لقد أطمق عمى عصرنا الحاضر أكصاؼ كمسميات عديدة ،كمف بينيا :عصر الفضاء كعصر العكلمة،

كعصر االتصاالت ،كعصر الثكرة المعرفية ،كعصر التغيير ،كاذا ما نظرنا ممياً حكلنا ،لكجدنا بأنو مف
األجدر كاألصكب أف يطمق عمى ىذه العصر "عصر المنظمات كاإلدارة" فالمنظمات ىي الشكل

المؤسسي السائد في المجتمعات المعاصرة ،كىي تحيط باإلنساف مف كل جانب كتالزمو منذ كالدتو إلى
حيف كفاتو ،كيستحيل تجنبيا أك الفرار منيا( 2حريـ.101 ،ـ )07:
ثالثاً :وظائف اإلدارة

يذكر الدكتكر دمحم سمطاف في كتابو إدارة المؤسسات اإلعالمية أنماط كأساليب القيادة كمككنات العممية

اإلدارية في العناصر اآلتية:

 .1التخطيط :يحتل التخطيط المرتبة األكلى بيف عناصر العممية اإلدارية ،بحكـ مفيكمو كمضمكنو لذا يعد

التخطيط كظيفة أساسية مف كظائف المدير تعينو عمى كيفية استخداـ المكارد المتاحة بأفضل ٍ
شكل بغرض
ٍ
زمنية معينة ،كالتخطيط عممية ذىنية منظمة رشيدة تسبق تنفيذ أؼ عمل ،كينصب
تحقيق أىداؼ المنظمة لفترة

التفكير فييا عمى المستقبل كالتنبؤ باالحتياجات كاإلمكانيات كاالحتماالت ،في الكقت نفسو استسقاء حكادث
الماضي كمالحظة في كضع الحاضر ،كالعمل عمى رسـ خطك ٍ
ات تتماشى مع التنبؤات كمع طبيعة المنظمة
كامكانيتيا2

 .2التنظيم :يعد التنظيـ ركناً ميماً مف أركاف العممية اإلدارية ،حيث إف العمل اإلدارؼ الجيد يتطمب

التنظيـ

بغية تحقيق استخداـ أفضل المكارد البشرية كالمادية المتاحة فالخطط التي أفرزتيا عممية

التخطيط يتطمب تنفيذىا بشكل سميـ جياز إدارة فعاؿ ،تحدد فيو أكجو النشاط الالزـ ،كتجمع األنشطة

المتشابية في مجمع كاحد تحت مسمى معيف (إدارة أك قسـ أك شعبة أك مديرية2222إلخ) ثـ تحدد
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مع ،كيستتبع ذلؾ الدخكؿ في تحديد المسئكلية كنكع الصالحية
االختصاصات التي يمارسيا كل َم ْج ْ
كتحديد اإلشراؼ (تحديد درجة التفكيض) كيمكف القكؿ إف التنظيـ ىك لتحكيل عمميات التخطيط إلى كاقع

ترتبط فيو منطقياً عف طريق تشكيل ىيكل المنظمة كتفعيل العالقات بيف مختمف األنشطة ،كتحديد القكػ
العاممة الالزمة لمكظائف المختمفة كما يتبعو.

 .3التوجيو :التكجيو كظيفو إدارية أساسية تتناكؿ التعامل مع العنصر البشرؼ كارشاده بالشكل الذؼ يحقق
أىداؼ المنظمة ،كتنبع أىميتو مف أف المديريف يقكمكف بإتماـ األعماؿ مع اآلخريف لذا يتطمب األمر

إرشادىـ إلى كيفية إتماـ األعماؿ برفع ركحيـ المعنكية كترغيبيـ لمعمل كي يصمكا إلى األداء المطمكب،

أؼ أداء األعماؿ بفاعمية كأقل تكمفة ممكنة ،كال بد مف اإلشارة إلي العالقة الكثيقة بيف التكجيو باعتباره

عنصر أساسياً مف عناصر العممية اإلدارية كبيف كظيفتي التخطيط كالتنظيـ ،إذ إف سالمة التخطيط
اً
كالتنظيـ ستسيل ممارسة عممية التكجيو2

 .4الرقابة :تزايد االىتماـ مف جانب المختصيف كممارسي اإلدارة بمكضكع الرقابة ،كأضحى ليذا
عنصر أساسياً مف عناصر العممية اإلدارية ككظيفة
المكضكع مكانة بارزة في أدبيات اإلدارة باعتباره
اً

حيكية لممدير ،كذلؾ الرتباط الرقابة ارتباطاً كثيقاً بالتخطيط كاعتبارىا جانباً مكمالً كحيكياً في تنفيذ األكامر
كالتعميمات التي يصدرىا المدير ،فالرقابة ىي الكسيمة التي يمكف عف طريقيا التأكد مف أف سير العمل يتـ

في اإلطار السميـ ،كلما كانت غاية العممية اإلدارية الكصكؿ إلى اليدؼ بأحسف الكسائل كأقل التكاليف
كفي حدكد المكاد كالتسييالت المتاحة كبحسف استخداميا؛ لذا فعممية الرقابة عممية مستمرة كضركرية

لمػتأكد مف تنفيذ األىداؼ المرسكمة كالخطط كالسياسات كاإلجراءات2

 .5السيطرة :تتضمف النشاطات التي ينفذىا المديركف لتأكيد المخرجات العممية كمدػ تجاكبيا مع
المخرجات التخطيطية ،كالظركؼ األساسية الثالثة الكاجب تكافرىا إلنجاح السيطرة ،كىي (سمطاف،
.100ـ :).9-..:

أ -المقاييس النمكذجية المستمدة مف التخطيط كالتنظيـ

ب-المعمكمات عف المخرجات العممية كالمخططة التي يجيب أف تتكفر2

أيضا ،فبدكف إمكاف اتخاذ خطكة تصحيحية فإف السيطرة
ت-األعماؿ التصحيحية يجب أف تتكفر ً
ال تعطي نتائجيا المرجكة2
ٍ
مكقع ال بد أف تصاحبيا ىذه المككنات مع بعض
مؤسسة أك
كيرػ الباحث أف أؼ عممية إدارية في أؼ
ٍ

االختالفات البسيطة في التسميات ،كلكف مع المحافظة عمى الجكىر2
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رابعاً :خصائص اإلدارة:

أكرد (المسممي) خصائص اإلدارة في النقاط اآلتية (المسممي.115 ،ـ :)70:
 20نشاط إنساني ىادؼ كغير مممكس2
 2.تقكـ عمى استخداـ المكارد المتاحة كتكجيييا نحك تحقيق األىداؼ المنشكدة2
 2.عممية ديناميكية (متحركة) كليست ساكنة2
 2.نشاط ذىني2

 27عمـ كفف معاً2

 22تتسـ بتكامل كظائفيا كأنشطتيا2
 25التكجيو المستقبمي2
 21الشمكلية2

كأضاؼ (حنفي) بعضاً مف الخصائص الجديدة عمى ما ىك مذككر أعاله كىي (حنفي ب2ت):
 20أف اإلدارة ليست تنفيذاً لألعماؿ ،بل األعماؿ يتـ تنفيذىا بكاسطة اآلخريف ،كأف مجرد ككف أحد
األفراد يرأس عدداً مف المرؤكسيف ال يجعل منو مدي اًر ،كما أف كجكد إمبراطكرية مف األتباع
المخمصيف ال يعني بالضركرة كجكد اإلدارة ،فاإلدارة بالضركرة تنطكؼ عمى تحديد األىداؼ
كتحقيقيا بكاسطة جيكد المرؤكسيف2

 2.إف اإلدارة عممية مستمرة ،كمصدر استم ارريتيا ىك استم اررية بقاء منظمة خدمة البيئة المحيطة
كالتي تسعى إلشباع المجتمع مف السمع كالخدمات بأنكاعيا المختمفة ،فيي األداة التي تساعد ىذه

المنظمات عمى بمكغ أىدافيا كاضطالعيا بمسئكلياتيا تجاه المجتمع ،خاصة أف حاجات اإلنساف

دائماً مستمرة كمتجددة كأف إشباعو لحاجة معينة (إف أمكف) يجعمو يسعى إلشباع حاجة أخرػ،

فضالً عف تعدد حاجاتو كطمكحاتو في المستقبل2

 2.إف اإلدارة عممية تنطكؼ عمى العديد مف التصرفات أك المياـ التي يقكـ بيا المدير ،كىذه المياـ
أك الكظائف ىي التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالتحفيز كالرقابة كاتخاذ الق اررات ،كاذا ما تـ قبكؿ
الرأؼ القائل بأف جميع المديريف بغض النظر عف جنسياتيـ أك اختالؼ كتبايف أنشطة المنظمات

التي يعممكف فييا أك يقكمكف بممارسة المياـ كالكظائف المشار إلييا -فإف ىذا يضيف خاصية

أخرػ كىي خاصية (العمكمية)2

 2.إف اإلدارة نشاط إنساني ىادؼ ،فيي تتعامل عند تطبيقيا مع الجماعة كبما ينطكؼ عمى ىذا
التعامل مف عالقات ،كتسعى في الكقت نفسو إلى تحقيق أىداؼ المنظمة مف خالؿ إنجاز عدد
مف الكظائف أك المياـ أك األدكار في ضكء قكاعد كأعراؼ معينة2
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 27تتصف اإلدارة أيضاً بالتغيير ،فبيئة األعماؿ متغيرة ،كالعنصر البشرؼ متغير بطبيعة الحاؿ،
كحاجاتو كطمكحاتو أكثر تغيي اًر ،كما أف التطكر التكنكلكجي في مجاالت مختمفة يتطمب مف

اإلدارة ضركرة مكاكبتو2

 22إف اإلدارة الفعالة تستمزـ دائماً استخداـ أنكاع معينة مف المعرفة كالميارة كاإلجراءات ،كما أف
ىناؾ فرقاً شاسعاً بيف إنتاج المنتجات كبيف معرفة التفاصيل الخاصة بكيفية أداء األعماؿ اإلدارية

المختمفة ،كاذا كانت الميارة الفنية ميمة جداً لتنفيذ عمل معيف ،فإف دكرة المدير ال يستمزـ

كثير مف المديريف كانكا خبراء فنييف أك أخصائييف
بالضركرة خبرة فنية متخصصة ،صحيح أف
اً
قبل دخكليـ حقل العمل اإلدارؼ ،كىذا متكقع ،كما أف الخبرة كالميارة الفنية تضيف الكثير إلي

قدرة المدير؛ إال أف دخكؿ ميداف العمل اإلدارؼ يستمزـ مف الفرد تخصصاً آخر ،كىك اإلدارة
بفاعمية ،فالميارة التشغيمية الضركرية ألداء العمل (التشغيل المتخصص) ال تعتبر كافية لعمل

اإلدارة( 2حنفي،ب،ت)
خامساً :عناصر اإلدارة

ىناؾ مجمكعة مف العناصر األساسية لإلدارة التي يمكف عف طريقيا تحقيق أىداؼ المنظمة بأقصى

تككف الكياف العضكؼ لإلدارة ،كىي:
كفاءة ،كىذه العناصر ال بد مف كجكدىا في أؼ إدارة ،حيث ّ
 .1عناصر القيادة :ىي المختصة بكضع الخطط كرسـ السياسات كالمتابعة الشاممة (إدارة الخطة –
إدارة رسـ السياسات – إدارة المتابعة) كعمى عناصر القيادة  -التي تضع برامج العمل كتشرؼ عمييا
كتنفذىا-أف تنزؿ إلى عناصر التنفيذ2

 .2عناصر التنفيذ :كىي المختصة بتنفيذ الخطط كالبرامج التي تضعيا عناصر القيادة ،كيجب أف يتـ
التنفيذ بأعمى كفاءة ممكنة لتحقيق أىداؼ المؤسسة2

 .3عناصر المشورة :كىي بمثابة ىيئة أبحاث لممؤسسة تتكلى:
 oأخذ مجمكعة المداخالت ،كدراستيا ،كتحميميا ،كرفع مقترحات لعناصر القيادة ،كذلؾ في شكل
خطط بديمة تختار منيا القيادة ،كتنزؿ بيا إلى عناصر التنفيذ2
o

تقييـ المتحقق مف العمل التنفيذؼ تبعاً لمخطط المكضكعة – أؼ بالمقارنة إلييا – كييدؼ ىذا

التقييـ إلى إفادة عناصر التنفيذ إلصالح الخطأ في المسار التنفيذؼ2

 oتقييـ نشاط المؤسسة كتعديل الخطط ككضع الخطط البديمة( 2رضا ،العبد.119،ـ ).1:
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المبحث الثاني :مفيوم اإلعالم وأىميتو
 مقدمة
 .1مفيوم اإلعالم
 .2تعريف اإلعالم لغ ًة واصطالحاً
 .3أىمية اإلعالم
 .4وظائف اإلعالم
 .5أنواع وسائل اإلعالم
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 مقدمة

يرػ بعض الباحثيف أف عمـ االتصاؿ ال يزاؿ في طكر النمك ،كىذه سم ٌة ألغمب العمكـ اإلنسانية،

ككما ىك الحاؿ بالنسبة لكثير مف المصطمحات المستحدثة لمعمكـ االجتماعية كاإلنسانية كالمستمدة أساساً مف

العمكـ الطبيعية؛ فإف العمماء لـ يتفقكا حتى اآلف عمى نسق كاحد لمكممة ،لذا فقد يكفي ىنا أف نقكؿ" :االتصاؿ"
ىك العممية التي يتـ بمقتضاىا تككيف العالقات بيف أعضاء المجتمع  -بصرؼ النظر عف حجـ ىذا المجتمع

كطبيعة تككينو -كتبادؿ المعمكمات كاألفكار كالتجارب فيما بينيـ (الدليمي.100،ـ )0.:

فاإلعالـ اليكـ ال يأتي بالمعرفة فقط بل يزرع فك اًر ،كينمي ثقاف ًة ،كيصنع جيالً كقكة صراع بيف
الحضارات ،فيك اليكـ لو دكائر متخصصة لصناعة الرأؼ ،كأصبح ىناؾ مدارس إلدارة اإلعالـ ،فأصبح

اإلعالـ الخبز اليكمي ،كلعل ظيكر الفضائيات جعل العالـ كقرية صغيرة ،كنرػ األحداث مباشرة في أؼ

مكاف عمى كجو األرض ،كلـ نعد نرػ اليكـ إعالماً لممؾ ىنا كر ٍ
ئيس ىناؾ يتكمـ عف الحاشية اإلعالمية،
فاليكـ تصرؼ المالييف عمى اإلمبراطكريات اإلعالمية التي تقارب مكازناتيا مكازنة التسميح إف لـ يكف

أكثر ،لذا يقكؿ أحد المنظريف الصينيف الحرب اإلعالمية فف انتصار الحركب( 2العمكجي.101 ،ـ )22:

دكر بالغ األىمية في أؼ منظمة أك مؤسسة ،سكاء أكانت ىذه المنظمة
كيرػ الباحث أف لإلعالـ اً

سياسية أـ اقتصادية أـ اجتماعية أـ حككمية ،2222إلبراز دكرىا كتكضيح مكاقفيا كتسكيق أعماليا كجمب
المؤيديف لق ارراتيا2
أوالً :مفيوم اإلعالم :
اختمف المفكركف في كضع تعريف شامل لمفيكـ اإلعالـ ،كما اختمفت الدكؿ -حسب أنظمة الحكـ

القائمة بيا – في فيـ اإلعالـ كتفسيره طبقاً لفمسفة المجتمع كنظرتو لمختمف الشئكف االقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية ،كعمكماً يمكننا القكؿ :إف اإلعالـ يعني تزكيد الناس باألخبار الصحيحة كالحقائق الثابتة
كالمعمكمات السممية التي تساعد عمى تككيف رأؼ صائب في كاقعة مف الكقائع أك مشكمة مف المشكالت،

بحيث يعبر ىذا الرأؼ تعبي ًار مكضكعياً عف عقمية الجماىير كاتجاىاتيـ كميكليـ ،كمعنى ذلؾ أف الغاية مف

اإلعالـ ىي اإلقناع عف طريق المعمكمات كالحقائق كاألرقاـ كاالحصاءات( 2الحمداني.101 ،ـ )0.:

كيرػ (الياسيف) أف مفيكـ اإلعالـ يعبر عف نشاط اتصالي بالجماىير ،يجب أف تتكفر فيو

المكضكعية كالصدؽ في ما ينقمو مف أخبار كحقائق كمعمكمات ،كلكف مسألة المكضكعية كالصدؽ تثير

جدالً كبي اًر بيف نظرة النظـ السياسية لإلعالـ ،بجانب نظرة الخبراء كالباحثيف كالدارسيف ،فما يعتبر إعالماً

مكضكعياً صادقاً فيما كاف يعرؼ باالتحاد السكفيتي ال يعتبر كذلؾ في الكاليات المتحدة األمريكية مثالً،

كلقد أضحى اإلعالـ جزءاً ميما مف المنظكمة اإلدارية ،كسم ًة بارزًة في عالمنا المعاصر ،كقد احتل مكان ًة
كعنصر حاسماً في التعبير عف االتجاىات الثقافية ،كركناً أساسياً في صياغة
مرمكقة في ىياكل الدكؿ
اً
الفكر االمني( 2الياسيف.11. ،ـ )75:
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ثانياً :تعريف اإلعالم لغ ًة واصطالحاً:

تعريف اإلعالم لغةً :مادتيا المغكية (عمـ) مف صفات هللا عز كجل ،العميـ كالعالـ كالعالـ كىك "الخالؽ

العميـ" ،كجاء أيضاً عّمـ عمماً الرجل :حصمت لو حقيقة العمـ ،كعّمـ الشيء عرفو كتيقنو ،كأعممو األمر،
كباألمر أطمعو عميو(2ابف منظكر0009 ،ـ ).11.:

كالعمـ :نقيض الجيل ،كيقاؿ :عممت الشيء أعممو عمماً أؼ :عرفتو ،كما يقاؿ عالّـ كعالّمة مف باب

المبالغة في الكصف بالعمـ فالياء فييا المبالغة( 2الكفكؼ ،ص)200:

تعريف اإلعالم اصطالحاً :ىك فف استخداـ الفكر بالكسائل اإلعالمية المختمفة لخدمة أىداؼ األمة2

(الياسيف.11. ،ـ )2.:

كىك تزكيد الناس باألخبار الصحيحة كالسميمة التي تساعدىـ عمى تككيف رأؼ صائب في كاقعة مف

يعبر ىذا الرأؼ تعبي اًر مكضكعياً عف عقمية الجماىير كاتجاىاتيـ
الكقائع أك مشكمة مف المشكالت ،بحيث ّ
كميكليـ (الدليمي.11. ،ـ )01 :
ىك العمـ الذؼ يدرس اتصاؿ الناس اتصاالً كاسعاً بأبناء جنسيـ ،اتصاؿ كعي كادراؾ كما يترتب عمى
عممية االتصاؿ ىذه مف أثر كرد فعل كما يرتبط بيذا االتصاؿ مف ظركؼ ،زمنية ،كمكانية ،ككمية

كنكعية ،كما شابو ذلؾ( 2دمحم091. ،ـ )00:

كعرؼ مير از اإلعالـ بأنو :القياـ بنشر معمكمات الغاية منيا إفادة المتطمعيف عمييا كايقافيـ عمى معارؼ
ّ
أك حقائق أك مكاقف( 2ميرزا.117 ،ـ )0.:

ثالثاً :أىمية اإلعالم:

يمثل اإلعالـ المحمي بكافة كسائمو البسيطة كالمركبة المباشرة كغير المباشرة أداًة أساسية في
الكصكؿ لممجتمعات المحمية ذات األكضاع الخاصة ،كالتي تختمف عف غيرىا مف المجتمعات داخل

الدكلة الكاحدة ،كنظ اًر لمقرب بيف أطراؼ العممية االتصالية ،تبرز أىمية ىذا المستكػ مف االتصاؿ في

خدمة قضايا التنمية كالتطكير( 2الحديدؼ ،عمي.11. ،ـ )079:

كما أف اإلعالـ يؤدؼ دك اًر كبي اًر لنقل المعمكمة كنشرىا ككصف األحداث كتشكيل الرأؼ العاـ ،كقد
تنامي ىذا الدكر مع تقدـ العمـ كتشابؾ مصالحو ،كبصفة عامة يكجد طرؽ نمطية تزيد مف أىمية دكر

اإلعالـ في المجتمع ،كتستطيع كسائل اإلعالـ مف خالليا تزكيد أفراد المجتمع بالمعمكمات التي ربما
تصبح مادة الرأؼ العاـ (الشعالف0999 ،ـ )097:

رابعاً :وظائف اإلعالم:

عرفت المجتمعات البشرية خالؿ القركف الماضية أنكاعاً كثيرة مف كسائل اإلعالـ ،حيث كانت

تستيدؼ كعي اإلنساف كعقمو كعاطفتو ،حيث إف اإلنساف قبل بزكغ ثكرة التكنكلكجيا كاف يستعمل بصره
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كسمعو ثـ عقمو ،كنتيجة لبركز العالقات االقتصادية كالتجارية كالعالقات الدكلية بيف البشر تحت تأثير

الفكر الديني كالسياسي؛ فإف الخبراء اإلعالمييف كأساتذة الجامعات كضعكا جممة مف األىداؼ كالمحاكر،
كمف أبرز الكظائف التي يقكـ بيا اإلعالـ
 .1التوجيو وتكوين المواقف واالتجاىات:
تنطمق كظيفة كسائل اإلعالـ في تشكيل المكاقف كاالتجاىات مف خالؿ إكساب الجماىير

اتجاىات كمكاقف جديدة أك العمل عمى تعديل ىذه المكاقف كاالتجاىات القديمة ،كأحياناً إبداليا

بمكاقف جديدة أك تثبيت المكاقف القديمة2

 .2الدعوة والتبشير:

كىي مف أىـ كظائف اإلعالـ ،تبدأ عندما تقكـ المؤسسات األىمية كالحككمية كشبو الحككمية
بتكظيف كسائل اإلعالـ مف أجل التركيج لعقيدة أك فمسفة ما ،سكاء أتعمقت بنظرية سياسية أـ

ايدلكجيا سياسية كدينية كفكرية ،كىنا يالحع في األنظمة الشمكلية التي تمتمؾ كسائل إعالـ
ينحصر دكرىا في ىذه الكظيفة بالذات ،أؼ التركيج أليدكلكجيتيا السياسية الشمكلية ،كال يسمح

ألؼ كسيمة إعالـ أف تركج لعقيدة أخرػ2

 .3التثقيف العام:

أؼ قياـ كسائل اإلعالـ بتثقيف الفرد كالمجتمع معاً ،ليس باألسمكب التقميدؼ بل بأسمكب الحكار
الذؼ يقكـ عمى التثقيف العفكؼ كالتثقيف المختمط2

 .4االتصال االجتماعي

يعرؼ االتصاؿ االجتماعي باالحتكاؾ المتبادؿ بيف األفراد بعضيـ ببعض ،كىذا االحتكاؾ ىك

نكع مف التعارؼ االجتماعي يتـ عف طريق كسائل اإلعالـ التي تتكلى تعميق الصالت

االجتماعية كتنميتيا ،كمف جية أخرػ فإف ما تقكـ بو كسائل اإلعالـ مف تعريف الناس

بالشخصيات البارزة ،كالذيف نطمق عمييـ النخب ،سكاء أكانكا في مجاؿ اإلعالـ أـ السياسة أـ
الفف أـ الرياضة أـ االقتصاد ،كىذا التعارؼ يقرب ىؤالء الناس مف بعضيـ البعض ،حتى يكاد

البعض أف يصبح جزءاً مف حياة قارغ المجمة أك مف حياة مستمع إذاعة أك مشاىد تمفزيكف2
 .5الترفيو عن النفس والتسمية

تمعب كسائل اإلعالـ دك اًر كبي اًر في الترفيو عف الجميكر في أكقات الفراغ بما ىك ٍ
مسل كمرفو،
كىذا يتحقق بكاسطة األبكاب المسمية في الصحف كالبرامج المضحكة كالمسمسالت ،لكف القائميف

عمى اإلعالـ عمييـ أف يختاركا المنتج اإلعالمي الترفييي الجاد الذؼ يبتعد عف السطحية ،بل

الترفيو مف أجل التأثير كليس لمميء الفراغ ،حتى ال تفقد ىذه الكسائل جماىريتيا(2المشابقة،
.101ـ ).9-.7:
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بينما يرى ليزلي مويمر أن لإلعالم تسع وظائف ىي (مكيمر:).117 ،

أ 2كظيفة اإلخبار كالتزكد بالمعمكمات كرقابة البيئة2

ب 2الربط كالتفسير :كاليدؼ منو تحسيف نكعية فائدة لممعمكمات كتكجيو الناس لما يفكركف بو كما يعممكنو2
ت2الترفيو :كىدفو تحرير الناس مف التكتر كالضغط كالمصائب2

ث2التنشئة االجتماعية :كىدفيا المساعدة في تكحيد المجتمع مف خالؿ تكفير قاعدة مشتركة
لممعايير كالقيـ كالخبرة االجتماعية2

ج 2التسكيق2

ح 2المبادرة في التغيير االجتماعي في المجتمع2

خ 2خمق النمط االجتماعي :كىدفو كضع النمط لممجتمع ،كذلؾ بتكفير المثاؿ في الشئكف العامة
كاآلداب كالثقافة كنمط الحياة2

د 2الرقابة (الحارس العمكمي)2

خامساً :أنواع وسائل اإلعالم

 .1الصحافة:

كىي كل مطبكع يصدر بصفة دكرية سكاء أكاف بصكرة منتظمة أـ غير منتظمة تحت اسـ معيف
ثابت يؤثر في تشكيل الرأؼ العاـ (العدكؼ.101 ،ـ 2)91:

كىي المادة اإلعالمية التي تنشرىا الصحيفة كاألخبار ،كاألحاديث كالتحقيقات الصحفية كغيرىا

مف المكاد الصحفية( 2زيد0915،ـ 2).1:

شيد القرف الخامس عشر ثكرة عظيمة في كسائل نشر المعمكمات كتداكليا ال سيما بعد تكصل العالـ

األلماني جكنتبرج في منتصف القرف الخامس عشر عاـ  0.72إلى اختراع المطبعة ،كما تالىا مف
تطكر كانتشار لمصحافة العالمية ،مما أسدػ بعطائو عمى الصحافة العربية ،رغـ أف انتقاؿ الطباعة

كالمطبعة إلى عالمنا العربي جاء بعد قرنيف مف اختراع جكنتبيرج لممطبعة( 2أبك ثريا.101 ،ـ ).2:

فالصحافة العربية لـ َتر النكر إال في نياية القرف الثامف عشر ،كتعبر مصر أكؿ بمد عربي عرؼ
الصحافة ،ككاف ذلؾ بعد أف استكلى الفرنسيكف عمييا ،حيث أصدركا صحيفة (كركيية ديمجبت)
بالفرنسية عاـ 0591ـ (تكرباف.115 ،ـ)2

 .2اإلذاعة:

اإلذاعة تعد أىـ الكسائل الصكتية المسمكعة ،كانت ليا الصدارة بيف كسائل اإلعالـ قبل انتشار
التمفزيكف ،الذؼ أزاحيا إلى المرتبة الثانية ،ثـ جاء اإلنترنت فأرجعيا إلى المرتبة الثالثة ،لكنيا لـ
تزؿ إحدػ الكسائل اليامة كاسعة االنتشار كىي تيدؼ بشكل أساس إلى مخاطبة الجميكر الكاسع

المتبايف في ثقافتو كمستكياتو التعميمية كأعماره2
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كتتعدد أنكاعيا :فأغمبيا حككمي تابع لمدكلة ،كمنيا األىمي ،كمنيا الحزبي التابع لحزب ما أك

فكر معيف ،كمنيا الفني أيضاً ،كلكف اإلسالمي منيا نادر جداً ،كعند كجكده يككف ضعيفاً" ،ال
يستطيع منافسة اإلذاعات العالمية ،كمف مميزات اإلذاعة:

أ 2سعة االنتشار كالسرعة الفائقة التي تنقل بو الكالـ مف جياز اإلرساؿ إلى جياز االستقباؿ2

ب2صغر حجـ الجياز (الراديك) كسيكلة حممو كنقمو2

ت2قدرة اإلذاعة عمى مخاطبة جميع المستكيات في الجماعات البشرية2
ث2ال تحتاج إلى التركيز أك الجيد المطمكب مف المستمع2
ج 2عدـ تفرغ المستقبل ليا2
ح 2قمة التكاليف المالية2

خ 2االختيار الكقتي لمبرامج2
د 2كسيمة مناسبة في البالد النامية شاسعة المسافة( 2العدكؼ.101 ،ـ 2)1.-1.:
 .3التمفاز:

لقد غير التمفزيكف العالـ :غير طرؽ الحكـ ،غير طرؽ التكجيو كاإلرشاد الديني ،غير طرؽ

التدريس المتبع في المساجد ،لقد أثر في كل شيء في حياتنا :في الممبس ،كالمأكل ،حتى الطريقة

التي نرتب بيا األثاث في المنزؿ ،فضالً عف أنو يثير الكثير مف الجدؿ حكؿ مستقبمو كعالقتو
بجميكره كمدػ تأثره بالتقدـ التكنكلكجي الكبير كالمتتالي( 2دمحم.119،ـ 2)0.7:

كيشكل البث الفضائي اليكـ عصب االتصاالت الدكلية ،فمقد ألغيت المسافات ،كغدا اإلعالـ
يشكل قضية سياسية في عصر تكنكلكجيا االتصاؿ ،حيث أتاحت االتصالية المتطكرة اليكـ

االتصاؿ السريع كالمباشر كمعايشة األحداث أكالً بأكؿ ،كقد أصبحت القنكات الفضائية مف
المكضكعات التي تشغل اىتماـ صناع القرار كالرأؼ العاـ كالقادة ،ككنيا كسيمة مف أنجح الكسائل

كأضمنيا كأكثرىا تأثي اًر لتحقيق االتصاؿ المطمكب( 2الربعي.115 ،ـ 2)..:
 .4الشبكة العنكبوتية:

في عاـ 099.ـ قامت " "tim benners-leeبإنشاء الشبكة العالمية أك ما يسمى بخدمة
الكيب ،كىي عبارة عف قاعدة بيانات عالمية متاحة أماـ جميع مستخدمي اإلنترنت ،كقد ساعدت
سيكلة التعامل مع الشبكة كالشكل األنيق التي تقدمو الصفحات لممستثمر عمى انتشار ىذه

الخدمة بسرعة مذىمة ،كقد فاؽ تطكر خدمة الشبكة العالمية كسرعة نمكىا التقنيات األخرػ،
كيمكف القكؿ إف خدمة الشبكة العالمية كانت كراء انتشار اإلنترنت عمى ىذا النحك

اليائل(2سميماف كأخركف ،ص).2:
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 .5وكاالت األنباء:
ككاالت األنباء ىي منظمات كمؤسسات كىيئات كميمتيا جمع األخبار كالصكر كالمكضكعات الصحفية
مف مختمف مناطق العالـ كصياغتيا كبيعيا لكسائل االتصاؿ أك كسائل اإلعالـ الجماىيرية مثل:

الصحف ،المجالت ،كالسينما ،الراديك ،التمفزيكف( 2حمكدة.111 ،ـ 2)050:

ككالة األنباء ىي مؤسسة تقدـ خدمة إخبارية ،حيث تعنى بتجميع األخبار كتغطية األحداث بالصكرة

كالكممة كالصكت ،كتقكـ بتكفير خدماتيا اإلخبارية إلى مختمف المؤسسات اإلعالمية كاإلذاعة كالتمفزيكف

كالصحف كالشبكة العنكبكتية ،كقد تأسست أكؿ ككالة أبناء في العالـ في باريس سنة 09.7ـ كأطمق

عمييا "ىافاس" نسبة إلى مؤسسيا "شارؿ لكيس ىافاس" ،كالتي أصبحت فيما بعد فرانس برس "ككالة
األنباء الفرنسية" التي تعد حالياً كاحدة مف أىـ الككاالت العالمية(2المكسكعة الحرة.10. ،ـ)
 .6اإلعالم الجديد:
ىك إعالـ متعدد الكسائط ،كىذا يعني أف المعمكمات يتـ عرضيا في شكل شرائح ،مزيج مف النص

كالصكرة كالفيديك ،مما يجعل المعمكمة أكثر قكة كتأثي اًر ،ىذه المعمكمات ىي معمكمات رقمية يتـ
إعدادىا كتخزينيا كتعديميا كنقميا بشكل إلكتركني ،كما يتميز اإلعالـ الجديد أيضاً بتنكع كسائمو

كسيكلة استخداميا( 2شيخاني.101 ،ـ 2)...:

كىك مصطمح حديث يتضاد مع اإلعالـ التقميدؼ ،ككف اإلعالـ الجديد لـ يعد فيو نخبة متحكمة أك قادة
إعالمييف ،بل أصبح متاحاً لجميع شرائح المجتمع كأفراده الدخكؿ فيو كاستخدامو كاالستفادة منو طالما
تمكنكا كأجادكا أدكاتو ،كال يكجد تعريفاً عممياً محدداً حتى حينو يحدد مفيكـ اإلعالـ الجديد بدقة إال أف

لإلعالـ الجديد مرادفات عدة منيا :اإلعالـ البديل ،اإلعالـ االجتماعي ،صحافة المكاطف ،مكاقع التكاصل
االجتماعي ،كاإلعالـ الجديد لو أدكات ضركرية مف خالليا يتـ الكلكج إلى عالمو كتكفير الجياز

اإللكتركني (حاسب آلي ،ىاتف ذكي ،جياز لكحي) ،تكفر اإلنترنت ،االشتراؾ أك االنضماـ إلحدػ مكاقع
التكاصل االجتماعي مثل  ،Facebookك ،Youtube ،Twitterالمدكنات كغيرىا مف المكاقع
االجتماعية اإللكتركنية النشطة كالتي تشكل ثقالً في العالـ االفتراضي( 2المكسكعة الحرة.10. ،ـ)

أشكال تكنولوجيا اإلعالم الجديد:

أ 2تكنكلكجيا الحكاسب2
ب2تكنكلكجيا االتصاؿ الكابمي2

ت2تكنكلكجيا األقمار الصناعية2
ث2تكنكلكجيا الميكرككيف2

ج2تكنكلكجيا األلياؼ الضكئية2

ح2تكنكلكجيا االتصاالت الرقمية( 2مجمة جامعة دمشق.101 ،ـ ،عدد ).2
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المبحث الثالث :قيادة وادارة المؤسسات اإلعالمية
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 .2تعريف القيادة لغ ًة واصطالحاً
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 المقدمة:

القيادة ىي عمـ كفف ،شأنيا في ذلؾ شأف اإلدارة ،كانو ما مف شؾ في أف نجاح رسـ الخطط

كصناعة السياسات اإلدارية ككضعيا في مكضع التنفيذ؛ ال يمكف أف يككف إال بتكجيو القيادات اإلدارية

انتياء بالدكلة ،كتعتبر القيادة
الحكيمة كرقابتيا ،فالقيادة الناجحة أساس ضركرؼ ألؼ تنظيـ
ابتداء باألسرة ك ً
ً
مف أىـ ظكاىر التفاعل االجتماعي؛ ألف القادة يقكمكف بدكر رئيس فيو ،إذ يؤثركف في تكجيو نشاط
الجماعة كفي مدػ إنتاجيا كالركح السائدة بيف أفرادىا( 2حسف.11. ،ـ 2)05:

إف مكضكع القيادة مف أكثر المكاضيع إثارة لمفكر اإلنساني ،كىي مف أكثر المكاضيع جذباً لفطرة

اإلنساف؛ ليستزيد مف إطالع في ىذا المجاؿ العممي 2كالقيادة ىي قدرة المشرؼ عمى فيـ السمكؾ اإلنساني
لمرؤكسيو لغرض تكجيو ذلؾ السمكؾ تكجيياً يؤدؼ إلى قياـ أكلئؾ المرؤكسيف إلى أداء أعماليـ المككمة
إلييـ كصكال لتحقيق أىداؼ منشكدة(2دحالف099. ،ـ 2)0.:

كتعكد أىمية القيادة إلى العنصر البشرؼ الذؼ أخذ يحتل المكانة األكلى بيف مختمف العناصر

اإلنتاجية األخرػ التي تساىـ في تحقيق األىداؼ المنشكدة ،كقد أصبحت القيادة المعيار الذؼ يحدد في
ضكئو نجاح أؼ تنظيـ إدارؼ(2حسف.11.،ـ2)05:

كيرػ الباحث :أف النجاح كالتطكر كاالزدىار يككف خمفو قادة مخمصكف أمناء2

أوالً :مفيوم القيادة:

القيادة ليست مجاالً مقتص اًر عمى المكظف اإلدارؼ الكبير أك الجنراؿ في الجيش ،إذ إ ّف كالً منا
كضع في المكقع الذؼ يفرض عميو أف يقكد شيئاً ما في كقت ما ،فنحف نقكد أسرتنا ،أك مجمكعة
مف األصدقاء أك الفريق في العمل ،أك النقابة المتعددة الجنسيات ،كتعتبر القيادة في عالمنا مف
الفرص المتعاظمة كالمتطمبات األكبر كاألكبر أك المبادرة الشخصية ،كما تعتبر القيادة ميارة

حياتية نحتاج جميعاً إلى تطكيرىا إذا كنا راغبيف في تحقيق إمكانياتنا ،كما أنيا نشاط إبداعي إلى
ٍ
حد كبير ،فالقادة الناجحكف ماىركف في تشجيع المبادرة كاإلبداع لدػ األشخاص الذؼ يشكمكف
منظمتيـ ،كال يمكف لقائد البقاء لكقت طكيل دكف أف يستنبط بذاتو أفكا اًر عديدة جيدة( 2ماكس
الندزبيرغ.11.،ـ 2)01-9:

ثاني ًا :تعريف القيادة لغ ًة واصطالحاً :
تعريف القيادة لغة :مصدر القائد ككذلؾ القكد ،كالقكد نقيض الس ْكؽ :أؼ القكد مف األماـ كالسكؽ
مف الخمف كالقائد كاحد القكاد كالقادة ،كيقاؿ :القائد مف اإلبل :أؼ التي تقدـ اإلبل كتألفيا ،كالقائد
مف الجمل أؼ :أنفو ،كاألقكد مف الناس :أؼ الذؼ إذا أقبل عمى الشيء بكجيو لـ يكف يصرؼ
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كجيو عنو ،كقاد الجيش قيادة :رأسو كدبر أمره كاالنقياد :الخضكع تقكؿ :قدتو فانقاد كاستقاد لي2

(ابف منظكر0111 ،ـ 2).51:

كيقكؿ كنعاف في المغة العربية القيادة مشتقة مف الفعل (قاد) أؼ قاـ بعمل لمكصكؿ بالجماعة إلى
اليدؼ المنشكد ،كبذلؾ فإف القيادة ىي عالقة بيف قائد كمقكديف ،فالقائد ىك الذؼ يصدر األكامر

كالمقكديف ىـ الذيف ينفذكف أمر قائدىـ بالعمل الذؼ يكصميـ لتحقيق األىداؼ التي يسعكف إلييا2
(كنعاف099. ،ـ 2)12:
تعريف القيادة اصطالحاً :ىي سمكؾ مف جانب القائد يؤثر عمى الجماعة ،بحيث يحقق لو
الطاعة كالقبكؿ كالتضحية كالبذؿ كالعطاء كعدـ التردد مف قبميـ (ديماس.111 ،ـ 2)0.:

كىي قدرة تأثير شخص ما عمى اآلخريف ،بحيث يجعميـ يقبمكف قيادتو طكاع ًة دكنما إلزاـ قانكني،
كذلؾ العترافيـ التمقائي بقيمة القائد في تحقيق أىدافيـ ،كككنو معب اًر عف آماليـ كطمكحاتيـ ،مما

يتيح لو القدرة عمى قيادة الجماعة ككسب تعاكف العامميف معو كتحقيق التجانس فيما بينيـ،

كاقناعيـ بأف تحقيقيـ ألىداؼ التنظيـ يعد نجاحاً شخصياً ليـ كتحقيقاً ألىدافيـ(الخطيب كأخركف،

0991ـ )0.:

ثالثاً :الفرق بين القيادة واإلدارة:

يمكف تكضيح الفرؽ بيف اإلدارة كالقيادة في اآلتي:
 تشير مصطمحات اإلدارة إلى أنيا تعني السياسات كاإلجراءات كالبناء التنظيمي ،في حيف أف القيادةتعني بالعالقات الشخصية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف2

 -تختص اإلدارة بالجكانب الفنية ،كتختص القيادة بالجكانب اإلنسانية2

 تشير اإلدارة إلى عممية تكجيو األشخاص كاستخداـ اإلمكانات المتاحة إلنجاز أىداؼ المنظمة ،فيحيف أف القيادة تقتصر عمى عممية تكجيو الناس مف خالؿ أساليب معينة لتحقيق ىذه األىداؼ2

 المدير ىك الشخص الذؼ يشغل مرك اًز مرمكقاً مف مراكز المسئكلية في التنظيـ كيسعى إلى تحقيقاألىداؼ عف طريق مرؤكسيو ،أما القائد فيك الشخص الذؼ يشغل أك ال يشغل مرك اًز مف مراكز
المسئكلية ،كلكنو تتكفر فيو المقدرة عمى التأثير في سمكؾ الغير كقيادتيـ نحك األىداؼ المشتركة2

 اإلدارة ىي تحديد األىداؼ كالسياسات العميا ،أما القيادة فيي اإلشراؼ عمى مف يقكمكف بتنفيذ ىذهاألىداؼ كالسياسات2

 يعتمد المدير في عممو عمى العمـ كتخطيط اإلجراءات كتحديد اليدؼ كرسـ السياسات التي يسيرعمييا العاممكف ،أما القائد فيعتمد في عممو عمى قدرة التأثير عمى مرؤكسيو كتحفيزىـ عمى القياـ
بأعماليـ كىـ راضكف عنيا ،فيقكمكف بتنفيذ أكامره بدكف تردد2
24

 يستمد المدير سمطاتو مف المكائح كالقكانيف المنظمة لمعمل ،بينما يعتمد القائد في قكة تأثيره عمىالمرؤكسيف عمى قكة شخصيتو كاقتناعيـ بو كحبيـ لو2

 تنبع القيادة مف الجماعة كيشعر األعضاء بالحاجة إلييا ،أما اإلدارة فيي تستمد سمطاتيا مف خارجالجماعة ألنيا تتـ بكاسطة التعييف2

 ال تكجد مشاعر كأحاسيس بيف المدير كالمرؤكسيف في النمط اإلدارؼ ،حيث يؤدؼ المرؤكسكفأعماليـ تحت سيف المكائح كالقكانيف الصارمة ،كال يستطيعكف المخالفة خكفاً مف العقاب ،بينما في
النمط القيادؼ يتبادؿ القادة كالمرؤكسيف مشاعر الحب كالكالء ،كيؤدكف أعماليـ دكف خكؼ مف عقاب
بل عف قناعة كرضى2

 ييتـ المدير بتحقيق أىداؼ المنظمة دكف النظر إلى المصالح الشخصية لمرؤكسيو ،حيث يتحكـ فييـحسب رغباتو كمصمحتو الشخصية ،أما القائد فيك ال يسعى إلى تحقيق رغباتو الخاصة أك التحكـ في

مصالحيـ ،بل يحثيـ كيساعدىـ عمى تحقيق أىدافيـ المشتركة ،كما يمتزـ القائد بالقيـ كالمعايير
اإلنسانية في تعاممو معيـ

 في النمط القيادؼ يشترؾ المرؤكسكف مع القائد في صنع القرار ،أما المدير فيك ال يشرؾ مرؤكسيوكيصدر أكامره كتعميماتو بدكف تفكيض لمسمطة ،فيك ال يثق بمرؤكسيو ،دائـ الشؾ فييـ

 في النمط القيادؼ يشعر المرؤكسكف بأىميتيـ لنجاح العمل كباآلتي تحقيق األىداؼ ،أما في النمطاإلدارؼ ال يمقي المدير لممرؤكسيف باالً ككأنيـ غير ميميف لمتطمبات العمل2

 في النمط القيادؼ ييتـ القائد بتحقيق أىداؼ العمل كالعامميف عمى حد سكاء ،أما في النمط اإلدارؼفالمدير ييمو تحقيق أىداؼ العمل ،كلك عمى حساب أىداؼ العامميف ،التي تعتبر أىداؼ ثانكية
بالنسبة ليـ

 في النمط القيادؼ يككف المرؤكسكف مقتنعيف باألسمكب الذؼ ينتيجو القائد ،أما في النمط اإلدارؼ فقدال يرضى المرؤكسكف عف أسمكب إدارة المدير ليـ ،كانما ينفذكف أكامره خكفاً مف سمطاتو (المكقع

اإللكتركني بكابة تداكؿ األسيـ.115/0./0. ،ـ ،مقاؿ)2

رابعاً :التخطيط اإلعالمي:

التخطيط اإلعالمي :يعني كضع سياسة إعالمية تقكـ عمى أساسيا خطط تنفيذ برامج مرحمية يتـ فييا
حشد كل الطاقات اإلعالمية البشرية كالمادية في كافة المؤسسات اإلعالمية بدءاً مف النشرات

الصغيرة ،كالممصقات كالشعارات إلى المؤسسات الصحفية الكبرػ ،كالصحافة القكمية كالحزبية
كالمستقمة كالخاصة كمف اإلذاعات المحمية الصغيرة ،إلى الشبكات اإلذاعية كالتمفزيكنية الكبرػ
بإرساليا األرضي كالفضائي كالرقمي ،ككسائل االتصاؿ اإللكتركنية ،كمف الفف الشعبي البسيط إلى

دكرة المسرح كالمكسيقى كالغناء كاألكب ار ،كيدخل في كل ذلؾ مسرح الطفل كمسرح العرائس كخياؿ
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الظل كفرؽ الفنكف الشعبية كمعارض الفنكف التشكيمية كصحف الحائط ،كيدخل في كل ذلؾ

المحاضرات كالندكات كالمساجالت كاتصاالت قادة الرأؼ المحمييف كالقيادات الشعبية كرجاؿ الديف

كالمرشديف كالصحفييف بل كاالتصاؿ الشخصي كالفردؼ كالجمعي 2222إنو حشد جميع أشكاؿ فنكف

االتصاؿ كتكجيييا مف أجل تحقيق أىداؼ المجتمع كمف أجل تطكيره كانجاح خطط التنمية بمختمف
صكرىا كعمى رأسيا التنمية البشرية 222كالتصدؼ لألزمات المحمية كالداخمية كالخارجية بل االعتماد
عمى فيـ صحيح لمكاقع القائـ كالعمل عمى حشد الجماىير كحثيـ عمى التحكؿ مف السمبية إلى

اإليجابية بأف تعرض عمييـ الحقائق ال جزًء منيا كاالنفتاح عمى العالـ بفكر مفتكح بعيداً عف التمكيو
كالتزييف كالتظميل( 2شكرؼ.119 ،ـ )..:

خامساً :خطوات التخطيط اإلعالمي:

قد أكرد (الدليمي) تسع خطكات ميمة في التخطيط اإلعالمي ،يرػ الباحث أنيا شاممة ككافية لمديرؼ

المؤسسات اإلعالمية في اتباع التخطيط كالمراحل التي يجب أف يمر بيا التخطيط اإلعالمي2
 .1جمع المعمومات والبيانات واإلحصاءات:

كىي الخطكة الحيكية األكلى في التخطيط؛ ألف تكفير المعمكمات المطمكبة كالصحيحة عف كل

عنصر مف عناصر البرامج اإلعالمية سيسيـ في كضع الخطة كصياغتيا عمى نحك محكـ مع مالحظة
تحديد طبيعة المعمكمات المطمكبة كمعرفة مصادرىا كمعرفة أساليب جمعيا حتى يتـ تحميميا كتحديد

العالقات بينيا كجدكلتيا كتفسيرىا بدقة ،األمر الذؼ يساعد المخطط في كشف العالقة بيف المعمكمات التي
تتعمق بمجاؿ التخطيط اإلعالمي في المؤسسة المعنية كبيف المتغيرات البيئية االجتماعية كاالقتصادية
كالقانكنية التي تحكـ العمل في البمد ،كتبيف حدكد عمميا كاألنظمة المتصمة بيا ،ككذلؾ جمع المعمكمات مف

الجميكر كالكسائل المتاحة ككل ما يمكف أف يساعد في تحقيق األىداؼ التي تتكخاىا2
 .2تحديد الموقف:

حيث يقكـ المخططكف بدراسة المكقف الراىف مف جميع الجكانب بشكل ٍ
متأف كتحميل جميع العكامل

ذات الصمة بصكرة كاضحة ،كفي المقدمة منيا دراسة المؤسسة كنشأتيا كتطكرىا كأىدافيا كسالمة مبادئيا

ككضكحيا ،كدراسة كفاءة مكظفييا ،كنظاميا اإلدارؼ كالمالي كالقانكني ،كنظرة الجميكر إلييا ،كمدػ أىمية

الخدمات التي تقدميا ،كأثرىا في مجتمعيا ،كدراسة الجيكد السابقة ،كالسياسات في البمد ،كتأثير عمل
المؤسسات المنافسة ،كالمعرفة التي بنيت عمييا ،كالنتائج التي تكصمت إلييا ،كدراسة تأثير العكامل الداخمية
كالخارجية ،ألف أؼ خمل في ىذه العناصر سيأثر سمباً في الخطط اإلعالمية2
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 .3تحديد األىداف:

تأتي عممية تحديد األىداؼ اإلعالمية كخطكة ثابتة ،كقد تككف (طكيمة المدػ) أك( قصيرة

المدػ) ،كبكل األحكاؿ فإف ثمة أىدافاً ال بد كأف تكضع في أكلكيات المخططيف اإلعالمييف ،ألنيا أىداؼ
استراتيجية دائمة مثل :التعريف الدائـ بالمؤسسة كأعماليا كالخدمات التي تقدميا2

 .4دراسة البرامج:

ييدؼ المخطط لدراسة مزايا معينة لممؤسسة أك إلى تسكيق برنامج محدكد ،كالبرامج اإلعالمية عادة

ما تككف إما برامج ذات طبيعة تعريفية تستيدؼ تقديـ المعمكمة أك برامج تركج لممؤسسة ،كىذه تحتاج إلى جيد
إعالمي أكبر لمكصكؿ إلى اإلقناع المطمكب ،كىنا ال بد مف مخطط مف القياـ بعممية تحميل كدراسة لمبرنامج،

فيتعرؼ عمى جميع تفاصيمو كخصائصو ،كقد يخرج بأفكار إعالمية جديدة أكثر فاعمية ،كقد يجد مكاقع
جغرافية لتسكيقو ،أك يحدد فئات معينة مف الجماىير ،كما أنو يحسف التدقيق في اسـ المشركع كمالئمتو

لمجميكر كطكلو كقصره ،ككذا التركيز عمى ربطو بخمفيات الجميكر العقائدية كالنفسية كبرغباتو كي يتفاعمكا
معيا ،كيتـ ذلؾ عبر عدة مراحل :أكليا التعريف أك التقديـ ،ثـ النمك ،فالنضج ،ثـ مرحمة التدىكر 2كلكل

مرحمة مف ىذه المراحل مدة زمنية تطكؿ كتقصر حسب تقدير المخططيف2
 .5دراسة الجميور:

تعتبر عممية تحديد الجميكر كدراسة خصائصو أبزر العناصر الميمة قبل كأثناء إنجاز التخطيط؛
ألف معرفة الجميكر بشكل دقيق سيكفر الجيد كالماؿ ،كما يساعد عمى اختيار الكسيمة المناسبة كالصياغة

المالئمة ،كينبغي أف يعمـ المخطط أنو ليس ىناؾ برنامج أك مشركع يتكقع أف يتبناه كل الناس؛ لذلؾ

عمينا أف نبحث عف جميكر متفاعل مع برنامجنا كالذؼ يمكف أف يقدـ لو شيئاً بعد اقتناعو بو ،كعمى

المخططيف ىنا تحديد طبيعة الجميكر المستيدؼ ،مف ىك الجميكر؟ ككيف يتخذ ق ارراتو؟ كبمف يتأثر؟
كما الكسائل التي يتعرض ليا؟ كما ىي خصائصو الجغرافية؟ ثـ يجب تحديد خصائص الجميكر المالية

كنكعية الجميكر مف حيث :الجنس ،كالعمر ،كالمستكػ التعميمي ،كاختيار الكسائل المناسبة كاألكقات

المالئمة2

 .6اختيار الوسائل:
لغرض إنجاح الخطط اإلعالمية ال بد مف اختيار الكسائل التي تتالءـ مع الظركؼ المحيطة بكل
عناصر العممية االتصالية ،كعمى المخطط اإلعالمي الناجح اتباع األسس العممية عند اختياره الكسائل

مثل اختيار الكسائل التي تصل إلى الجميكر المستيدؼ ،كالتي تناسب األىداؼ المرسكمة كالمالئمة
إلمكانات المؤسسة المتكفرة في مكقعو الجغرافي2

 .7تحديد الوقت والجدولة:

بناء عمى مراجعة جميع عناصر تخطيطو السابقة – أف يحدد متى يبدأ تنفيذ
ينبغي لممخطط ىنا – ً
خططو؟ كمتى تنتيى؟ كيحدد كقت كل برنامج منيا بدقة كأف يككف ذاؾ التكقيت مناسباً لمكضع العاـ كاألحداث
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االجتماعية كالدينية كنحكىا ،ألف اختيار التكقيت غير المناسب يفسد كثي اًر مف الجيكد اإلعالمية حتى كلك

كانت مخططة كمتقنة ،ثـ تأتي مرحمة الجدكلة ،كىي تضع الجداكؿ التنفيذية اإلعالمية كاممة ،كالتي سكؼ
تنشر أك تعرض أك تذاع خالؿ الفترة التي تـ تحديدىا لتنفيذ الخطة ،كال يصل المخطط إلى ىذه الخطكة إال

بعد تحديد التكميف كاختيار األكقات كالمساحات كتحديد منيجية التخطيط2
 .8تحديد المي ازنية:

تتكقف الميزانية اإلعالمية عمى األىداؼ التي تكد المؤسسة تحقيقيا كحجـ األعماؿ التي ستنفذىا
كبأؼ الكسائل ،كغالباً ما يكضع أماـ الخطط الحد األدنى كالحد األعمى لمميزانية ،لكف يجب عمى مدراء

المؤسسات النظر إلى البعد المستقبمي لكل الجيد اإلعالمي ،كال سيما إذا كانت المؤسسة حديثة التككيف2
 .9المتابعة والتقويم:

إف المتابعة كالتقكيـ خطكة ىامة في العمل اإلعالمي لمتأكد مف السير في الطريق الصحيح

لتالفي أؼ قصكر كمعالجتو في الحاؿ ،فقد يتضح مف التقكيـ أف األىداؼ طمكحة ،أك أف المعمكمات

الكاردة خطأ ،أك أف الكسائل غير مناسبة ،أك غير ذلؾ مما يمزـ تعديالً في االختصاصات ،أك تغي اًر في

الكظائف ،كما تظير أىمية التقكيـ في التخطيط بعيد المدػ؛ ألنو ال يمكف التنبؤ بما يحدث مف تطكرات
أثناء تنفيذ العمل اإلعالمي الذؼ تـ تخطيطو قبل عدة أشير( 2الدليمي.101،ـ 2)2.-7.:

سادساً :خصائص قادة المؤسسة اإلعالمية:

 .1أف تتكفر لدييـ القدرة اإلدارية ،أؼ القدرة عمى اإلشراؼ عمى نشاطات إدارة العمل اإلعالمي
كتكجيو أدكاتو2

 .2القدرة عمى رسـ الخطط الكفيمة بتحقيق مستكػ أداء أعمى لمعمل اإلعالمي2

 .3القدرة عمى اختيار الكسائل األفضل في الكصكؿ إلى الجميكر كاختيار الزمف األنسب لتحقيق اليدؼ2
 .4قكة الشخصية كالشجاعة األدبية التي تمكنيـ مف عرض آرائيـ كمقترحاتيـ بصراحة كقكة2

 .5أىمية أف تتكفر لدييـ القدرة التحميمية ككذلؾ القدرة عمى التصكر كاإلبداع لما يمكنيـ اإلشراؼ

عمى إعداد األبحاث كالبرامج كالدراسات الخاصة بنشاط العمل اإلعالمي ككيفية

تطكيره(2سمطاف.100،ـ.)9.-90 ،

سابعاً :مواصفات المدير اإلعالمي الناجح:

إف فيـ المدير في المؤسسة اإلعالمية لطبيعة دكره القيادؼ كنمط قيادتو سكؼ يسيل عميو تنمية

كفاءتو اإلدارية كاصالح ما يكاجيو مف خمل نتيجة انتياجو خطأ قيادياً ما كىناؾ خمس ميارات يجب أف
يتحمى بيا المدير اإلعالمي الناجح ،كىي :
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 20أف يحتفع باإلبقاء عمى خطكط متعددة لممعمكمات مفتكحة؛ ألف ذلؾ يزكده بكجيات نظر متعددة
حكؿ أؼ مكضكع2

 2.أف يركز عمى عدد محدكد مف المكضكعات اليامة ،ذلؾ أف المدير الماىر يجب أف يركز طاقتو
كمكاىبو عمى مياـ محدكدة ،كاال فإنو سيجد نفسو أسي اًر لمشاكل صغيرة كثيرة كيضيع كقتو فييا
مما قد يؤثر عمى تحقيق استراتيجية مؤسستو2

 2.أف يستخدـ سمطاتو في الكقت المناسب ،كيعرؼ مكاطف القكة في مؤسستو ،كمف ثـ فيك يدرؾ
كيف يترؾ المنافذ لألفكار التي تأتيو مف رجاؿ في مكاقع مختمفة في مؤسستو2

 2.أف يعطي مؤسستو اإلحساس بالتكجيو ألىداؼ مفتكحة ،كذلؾ مف خالؿ أنو يعرؼ كيف يقنع

مؤسستو بأنيا تمتمؾ اإلحساس بالتكجيو ،كذلؾ مف غير أف يمزـ نفسو عمناً بمجمكعة محددة مف
األىداؼ ،كىذا ال يعني بأنو ليس لديو أىداؼ طكيمة المدػ أك قصيرة المدػ ،كلكنيا إرشادات
ىامة لتفكيره ،كىك يستطيع تعديميا باستمرار كمما شعر بفيـ أفضل لممكارد المتاحة كالتنافس،

كطمبات السكؽ المتغيرة كذلؾ لمالحظة التغييرات السريعة التي تدكر مف حكلو2

 27أف يتجنب المناقشات حكؿ المبادغ ،كأف يجرب أف يكحد األجزاء التي يمكف أف تظير
أنيا مرضية في البرنامج المزمع تنفيذه ،كعميو أف يعرؼ أكثر عف مكضكعو؛

حتى تككف لديو القدرة عمى اكتشاؼ العالقات بيف األجزاء بما يحقق حسف اتخاذ القرار
المناسب(2رضا ،العبد.112 ،ـ 2)5. :

ثامن ًا :مسئوليات رئيس مجمس إدارة المؤسسة اإلعالمية:

تقكـ مجالس إدارات المؤسسات اإلعالمية باإلشراؼ عمى الجكانب اإلدارية كالتنظيمية ككضع

سياساتيا كتصريف أمكرىا كأنشطتيا ،كيختص رئيس مجمس إدارة المؤسسة بما يأتي:
 20سمطة اإلشراؼ عمى جميع أكجو النشاط الذؼ تقكـ بو المؤسسة2

 2.يككف لو حق التفاكض باسـ المؤسسة ،كيككل مف يراه مناسباً لينكب عنو في رفع الدعكة
كالحضكر أماـ الجيات القضائية كأؼ جية أخرػ2

 2.يختص باألمكر العاجمة التي تعرض عميو مف رئيس التحرير أك مجمس التحرير ،كيصدر كافة
الق اررات كالتنظيمات التي يراىا الزمة لحسف سير العمل ،عمى أف تعرض بعد ذلؾ عمى مجمس
اإلدارة في أكؿ اجتماع لو2

 2.يككف لرئيس مجمس اإلدارة الحق في تعييف أؼ عدد مف المستشاريف لمعاكنتو عمى أف يحدد
األعماؿ التي تعرض عمييـ إلبداء الرأؼ فييا2
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 27لرئيس المجمس أف يدعك لحضكر بعض جمساتو مف يرػ االستعانة بمعمكماتيـ أك بخبراتيـ دكف
أف يككف ليـ حق التصكيت2

 22لو الحق في دعكة مجمس إدارة أؼ شركة أك دائرة أك قسـ مف الشركات كالدكائر كاألقساـ التابعة

لممؤسسة لالجتماع كمما كجد ضركرة تدعك لذلؾ كادراج أؼ مسألة تدخل في جدكؿ
اختصاصاتيا2

 25إعداد تقرير سنكؼ عف نشاط المؤسسة كأعماليا كأعماؿ الكحدات كالشركات التابعة ليا مرفقة
بتقرير مراقب الحسابات( 2الحديثي.119 ،ـ ،مكقع انترنت)2

تاسعاً :العوامل المؤثرة عمى أداء المؤسسة اإلعالمية

إف المؤسسات اإلعالمية تخضع في أحكاؿ كثيرة إلى قيكد كضكابط كضغكط تمارس عمييا مف

مؤسسات أخرػ :سياسية كالدكلة ،كاجتماعية كالمجتمع ،كاقتصادية كالشركات 2كيكمف السبب في كضع
ىذه الضغكط عمى إدارة المؤسسات اإلعالمية في ادراؾ الجيات الضاغطة ألىمية الدكر الذؼ تمارسو

كسائل اإلعالـ كتأثيرىا الخطير عمى المجتمع ،كقد تختمف درجة السيطرة كشكميا كأسمكبيا ،إال أنيا تمتقي
جميعاً عمى ضركرة كضع بعض القيكد كالضكابط كممارسة الضغكط عمى المؤسسات اإلعالمية ،كفي ما

يأتي أبرز أشكاؿ السيطرة كالضغط التي تمارس عمى أداء المؤسسات اإلعالمية2
 .1حق الدولة في منح الترخيص وسحبو واإلشراف المباشر:

تمتمؾ الدكلة في جميع األقطار العربية حقيا في منع الترخيص كسحبو مف المؤسسات اإلعالمية،

كتشترط ضركرة الحصكؿ عمى ترخيص مف الجية المختصة إلصدار صحيفة أك إنشاء محطة فضائية أك

مؤسسة إعالمية ،ففي بعض الدكؿ ينص القانكف بشأف سمطة الصحافة عمى ضركرة الحصكؿ عمى
كثير مف الق اررات التي تتخذىا إدارة
ترخيص إلصدار الصحف مف الجيات الرسمية ،كمف ثـ فإف
اً

المؤسسات اإلعالمية كبخاصة ما يتعمق بالنشر تتخذ في عيف أصحابيا قكة سحب الترخيص التي يمكف
أف تيدد المؤسسة2

 .2السيطرة االقتصادية من خالل اإلعالن وامتالك وسائل اإلعالم:
إف مالكي كسائل اإلعالـ سكاء أكاف المالؾ حككمياً أـ قطاعاً خاصاً ليـ تأثيرىـ عمى ما يقرأه
الناس كما يسمعكنو أك ما يشاىدكنو باإلضافة إلى سيطرتيـ عمى مضمكف الكسائل اإلعالمية كينعكس
ىذا التأثير عمى المؤسسة اإلعالمية كادارتيا مف خالؿ عدة أشكاؿ ،أىميا ما يأتي:

أ 2يقرر مالؾ المؤسسة اإلعالمية سياستيا كأىدافيا كيقكـ بتكجيييا ،سكاء أكاف ىك مديرىا أـ ال2

ب2يقكـ مالؾ المؤسسة اإلعالمية باإلشراؼ عمى تعييف المكظفيف كتحديد مسئكلياتيـ بغض النظر
عف أىميتيـ بتحمل المسئكلية أـ ال ،كالمقياس ىك الكالء لمكفاءة2
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ت2يتدخل مالؾ المؤسسة اإلعالمية – حتى لك لـ يكف ىك المدير التنفيذؼ -في إصدار الق اررات
التي قد تتعارض مع ق اررات المدير التنفيذؼ لممؤسسة اإلعالمية2

ث 2يحدد مالؾ المؤسسة اإلعالمية ميزانيتيا مما يؤثر عمى نشاطيا كفاعمية إدارتيا بكجيييا التحريرؼ كاإلدارؼ2
 .3القوانين والموائح المنظمة لإلعالم:
تختمف أشكاؿ القكانيف كالمكائح المنظمة لإلعالـ مف بمد عربي إلى آخر ،كبينما تكاد تجمع الدكؿ
العربية عمى تشريع قكانيف خاصة بالصحافة ،كأف مفيكميا يشمل أحياناً اإلذاعة المسمكعة كالمرئية كجميع
أشكاؿ النشر مف مسمكع كمطبكع إال أف ىذه المكائح ال تكاد تنطبق عمى اإلذاعة كالتمفزيكف كككاالت
األنباء المحمية ،كذلؾ لمسيطرة الحككمية المباشرة عمييا2
 .4الضغوط االجتماعية:
إف تأثير العكامل االجتماعية عمى العممية ىك أكثر العكامل المؤثرة في اإلدارة مراكغة ،إذ إنو

يتراكح بيف قيـ اجتماعية تكمف في أذىاف اإلعالمييف يمتزمكف بيا -حتى كاف كانكا ال يؤمنكف بيا -إلى
أنكع مف الضغكط االجتماعية المباشرة المرتبطة بطبيعة النظاـ ذاتو الذؼ يقبل عمى سبيل المثاؿ منطق

المجامالت كالمحسكبية عمى حساب العمل ،كمثل ىذا يككف كاضحاً في عمميات التكظيف ،ككذلؾ في

عمميات النشر أيضاً2

 .5الضغوط السياسية الخارجية:

عالكة عمى الضغكط السياسية التي يمكف أف تمارس مف داخل الدكلة عمى إدارة المؤسسات

اإلعالمية؛ إال أنو يمكف أف تمارس أيضا عمى المؤسسات اإلعالمية ضغكطاً متنكعة مف قبل دكؿ
أجنبية ،كفي الغالب تككف ىذه الضغكط غير مباشرة كعبر ك ازرة الخارجية مف خالؿ احتج ٍ
اجات رسمية،
أك مف خالؿ رسائل تكجو إلى رئيس التحرير ،أك المدير التنفيذؼ لمقناة ،كتنعكس الضغكط مف خالؿ

التنبيو كالمكـ ،كأحياناً تصل إلى حد إيقاؼ الصحيفة أك القناة أك غمقيا مف قبل دكلتيا2
 .6جماعات الضغط المحمية:

تأخذ جماعات الضغط المحمية أشكاالً متعددة منيا :منتديات فكرية تنظيمات ،سياسية ،جماعات

دينية222إلخ كتمارس ضغطيا مف خالؿ عدة قنكات كاحدة منيا كسائل اإلعالـ المنافسة مف خالؿ طرح
كجيات نظرىا أك ممكيتيا لكسائل اإلعالـ
 .7ضغوط من داخل المؤسسة اإلعالمية ذاتيا:

تكمف الضغكط التي تمارس عمى عممية اإلدارة ،كالتي يككف ليا تأثيرىا عمى طبيعة أداء العمل كعمى

نكعية الرسالة اإلعالمية مف خالؿ بيئة المؤسسة كطبيعة العمل اإلعالمي(2مصطفى.10.،ـ :ص2)51-5.
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المبحث الرابع

وسائل إعالم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في قطاع غزة.
 مقدمة
 .1الدائرة اإلعالمية
 .2مؤسسات حماس اإلعالمية في قطاع غزة
 .3وسائل حماس اإلعالمية عمى الشبكة العنكبوتية
 .4اإلعالم المطبوع
 .5مؤسسو المؤسسات اإلعالمية
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 مقدمة:

في البداية كاف إعالـ حركة المقاكمة اإلسالمية حماس منحص اًر في :مكاجية االحتالؿ ،كتحريض

الجماىير ،كتعبئة ال أرؼ العاـ الفمسطيني ،كتعزيز قكة المكاجية كالتحريض عمييا مع االحتالؿ ،لكنو كاف
يفتقد في ذلؾ الكقت لرؤية سياسية ،بعد ذلؾ تطكر اإلعالـ ليصبح أكثر شمكلية كأكثر اتساعاً ،كبدأ

يدخل إليو الخطاب السياسي ،بحيث أصبحت حماس تحدد مكقفيا مف بعض القضايا مثل :صراعيا مع

االحتالؿ ،كعالقتيا مع منظمة التحرير ،العالقة مع القكػ السياسية في المنطقة ،رؤية حماس كمكقفيا مف

الغرب ،ثـ تطكر اإلعالـ كتـ ابراز شخصيات يعممكف ناطقيف إعالمييف باسـ حماس ،كأيضا تـ تأسيس
مؤسسات إعالمية قكية (حمد.10. ،ـ ،مقابمة)

لقد كانت البدايات األكلى إلعالـ حماس منذ نشأتيا في عيد اإلماـ الشيخ أحمد ياسيف ،الذؼ

إعالميا كاف عمى رأسو ،يعاكنو فيو عدد مف اإلخكة ،ثـ ترأسو الشييد الدكتكر عبد العزيز
مكتبا
ً
شكل ً
الرنتيسي ،كالذؼ شيدت مرحمتو تطك اًر في الييكمية اإلدارية إلى أف أصبح لمحركة مؤسساتيا اإلعالمية
(المقركء كالمسمكع كالمرئي كاإللكتركني) كأصبح لكل كسيمة مؤسسة إعالمية كمجمس إدارة ،يعممكف كفق
كطنيا ثـ انتقل إلى
سياسات عميا تضعيا الدائرة اإلعالمية ،كقد بدأ إعالـ حماس حز ًبيا ثـ أضحى
ً
العالمية ،كتميز إعالـ حماس بالكضكح كالمينية كالمكضكعية( 2الساعاتي.10. ،ـ ،مقابمة)
كمنذ بداية التسعينيات فكرت حركة حماس في أف يككف ليا منظكمة إعالمية تكاكب كل مجريات

األحداث المحمية كاالقميمية كالدكلية ،فبدأت تتشكل أكؿ نكاة إعالمية في أكائل التسعينيات ككاف عمى

رأسيا قيادات كازنة في الحركة مثل الشيخ أحمد ياسيف ك الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي كالدكتكر أحمد

الساعاتي ك األستاذ إسماعيل ىنية ،كقد مثمت عممية إبعاد  .05مجاىداً مف قيادات حماس كالجياد
االسالمي إلى مرج الزىكر انطالقة إعالمية جديدة ،كتـ تكميف الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي ليككف أكؿ
ناطق باسـ المبعديف ،كىناؾ تشكمت لجنة اعالمية لممبعديف( 2برىكـ.10. ،ـ ،مقابمة)
كلقد ارتقى العمل اإلعالمي في حركة حماس مف خالؿ إصدار بيانات رسمية ارتقت لتمثل األداء
الدكلي في العالقات بيف الدكؿ حيف أصدرت الحركة مكقفيا مف حرب الخميج كاحتالؿ العراؽ لمككيت ،كالذؼ
يعتبر كثيقة أكلى ىامة في العالقات الدكلية لحركة حماس( 2الساعاتي.10. ،ـ ،مقابمة)
نبذة عن إعالم حماس

يقكؿ أ 2فتحي حماد أحد مؤسسي العمل اإلعالمي في حركة حماس ،كمؤسس العديد مف الكسائل
اإلعالمية في الحركة :إف إعالـ حركة حماس بدأ بشكل متدرج ،كميزت كل مرحمة قفزة صاحبت التطكر
في حياة المقاكمة ،كيمكف تمخيص ذلؾ في النقاط اآلتية:
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 -0مرحمة البداية :كتمخصت في إصدار البيانات ،ككانت في الثمانينيات كبداية االنتفاضة األكلى2
 -.مرحمة تصكير المسيرات كاألعماؿ الجيادية في أكاخر الثمانينيات كأكائل التسعينيات2
 -.مرحمة العمل الصحفي في البداية كتنقسـ إلى قسميف:

أ -المشاركة في بعض الصحف مثل :النيار ،كالصحف الخاصة البسيطة2

ب -افتتاح الصحف :كأكؿ صحيفة تـ افتتاحيا ىي صحيفة الكطف عاـ 0997ـ ككاف مقرىا غزة2
-.

مرحمة انشاء إذاعة األقصى :ككاف ذلؾ في عاـ .11.ـ؛ ثـ تطكر بشكل سريع لتنشأ مرئية ثـ

-7

في بداية االنتفاضة الثانية تـ انشاء المكتب اإلعالمي لكتائب القساـ ،كتطكر ىذا المكتب بشكل

فضائية ثـ إذاعة أخرػ (األقصى مباشر) ثـ أصبحت شبكة األقصى اإلعالمية2

سريع ،كىك أكؿ مكتب إعالمي عسكرؼ مقاكـ في فمسطيف ،ثـ لحق ذلؾ إقامة دائرة الناطقيف باسـ
حماس(2حماد.10.،ـ،مقابمة)2
مميزات إعالم حماس

(حماد) أف الذؼ ميز إعالـ حماس ىك الذؼ ميز حماس كىك اآلتي:
يرػ ّ
 -إعالـ إسالمي ىادؼ ،يرفض التنازؿ عف ذرة تراب مف فمسطيف2

 إعالـ جيادؼ مقاكـ ،يحشد طاقات الشعب الفمسطيني كطاقات األمة2 -إعالـ شامل مف حيث المنيج ،دعكؼ ،سياسي ،تعميمي ،جيادؼ2

 -إعالـ شامل مف حيث النكع مرئي ،مسمكع ،مطبكع ،إلكتركني ،إعالـ جديد2

 -إعالـ مرتبط بتنظيـ عالمي كىي جماعة اإلخكاف المسمميف ،كمرتبط بعقيدة األمة ،كمرتبط

بقضية فمسطيف التي تعتبر قضية مركزية لألمتيف العربية كاإلسالمية2

 إعالـ حماس لديو مقدرة عمى الدافعية ألنو يستند إلى تنظيـ يربي أبناءه عمى الدعكة كالعمـ كالجياد2 قدرة إعالـ حماس عمى السبق مف حيث المعمكمات كالمؤتمرات الصحفية2 -إعالـ حماس يتـ اآلف تطكيره إدارياً في الداخل كالخارج2

 -دخل إعالـ حماس حديثا إلى دائرة اإلعالـ الدرامي(أفالـ ،مسمسالت)(2حماد.10. ،ـ،مقابمة)

فيما يرػ الباحث بصفتو عمل في جياز اإلعالـ في حركة المقاكمة اإلسالمية حماس منذ عاـ 0991ـ

أف انطالؽ العمل اإلعالمي كاف مرادفاً النطالقة الحركة ،كاستخدمت فيو الحركة كسائل االتصاؿ البدائية ،مثل:

البيانات ،النشرات ،الكتابة اليدكية عمى الكرؽ الكبير عمى لكحات المساجد بحجـ 011*51سـ ،ككانت تصدر

مجمة حائط باسـ صكت الحق كالقكة كالحرية ،كالصاؽ مقتطفات الصحف ذات العالقة ،اإلعالف عبر مكبرات
الصكت في المساجد ،الكتابة عمى الجدراف ،النشرات الطالبية المتنكعة 222 ،إلخ ،ككانت ىذه الكسائل رغـ

بدائيتيا ،إال أنيا مؤثرة كفاعمة في كقتيا ،فيما يرػ الباحث أف حماس بدأت مأسسة العمل اإلعالمي بشكل فعمي

مع انطالؽ صحيفة الكطف عاـ 0997ـ كالتي تحكلت إلى صحيفة الرسالة فيما بعد2
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أوالً :المسميات التي مر بيا إعالم حركة حماس:
 .1الجياز اإلعالمي:

كىك أكؿ مسمى إعالمي لحركة حماس بعد انطالقتيا ،كيقصد بو كل منظكمة اإلعالـ في حركة

حماس ،ككاف يرأس الجياز أحد أعضاء قيادة الحركة ،ثـ انطمقت منو المسميات اإلعالمية األخرػ

لمحركة في قطاع غزة كالضفة الغربية كالخارج الفمسطيني( 2الساعاتي.10. ،ـ ،مقابمة)

 .2المجنة اإلعالمية:

جاءت تسمية المجنة اإلعالمية في بدايات انتفاضة األقصى عاـ .110ـ ،كقد سبقيا تسمية

المكتب اإلعالمي ،ككاف يرأسيا عضك القيادة السياسية األستاذ عزت الرشق ،ثـ سرعاف ما أف أعيدت

التسمية باسـ المكتب اإلعالمي مرة أخرػ (2أبك حشيش.10. ،ـ ،مقابمة)
 .3المكتب اإلعالمي:

كالمكتب اإلعالمي ىك الجياز المسئكؿ عف العمل اإلعالمي في حركة حماس كيتككف مف

الدكائر اإلعالمية لمحركة في األقاليـ الثالث (غزة ،الضفة الغربية ،الخارج الفمسطيني) كيرأسو عضك مف
القيادة السياسية ،كقد ترأسو األستاذ عزت الرشق في الفترة مف .11.ـ حتى .10.ـ ،كترأسو الدكتكر

مكسى أبك مرزكؽ مف ابريل  .10.حتى إعداد ىذه الدراسة ،كفي قطاع غزة ترأس د 2أحمد الساعاتي
المكتب اإلعالمي في الفترة مف 0919ـ حتى 0990ـ ،كفي ىذه الفترة كاف األستاذ محمكد مصمح مف

الضفة الغربية عمى يرأس المكتب اإلعالمي لمحركة في الداخل ( 2أبك حشيش.10. ،ـ ،مقابمة)
 .4الدوائر اإلعالمية:

يسمى العمل اإلعالمي في كل الضفة الغربية كقطاع غزة كالخارج الفمسطيني ،دائرة إعالمية لكل

اقميـ مف ىذه األقاليـ ،كرؤساء ىذه الدكائر مع بعض الخبراء كالمختصيف يشكمكف المكتب اإلعالمي العاـ

لحركة حماس في فمسطيف( 2الساعاتي.10. ،ـ ،مقابمة)

ثانياً :الدائرة اإلعالمية في قطاع غزة:

تعتبر الدائرة اإلعالمية في حركة المقاكمة اإلسالمية حماس مف أىـ الدكائر ،كقد تـ تشكيميا عاـ

.11.ـ إال أف جذكرىا تمتد إلى عاـ 0919ـ فيما يعرؼ بالجياز اإلعالمي لحركة حماس آنذاؾ2
كجاءت تسمية الدائرة اإلعالمية ،لتككف مرجعاً لممؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة في

إطار التنظيـ الداخمي لمحركة قبل أكثر مف عشر سنكات ،حيث يرأسيا أحد أعضاء القيادة السياسية في

الحركة الذؼ يتابع الممف اإلعالمي2
ميام الدائرة:

 20تتابع كتشرؼ عمى الخطاب اإلعالمي لمحركة كتضع محتكياتو2
 2.تشرؼ كتدير المؤسسات اإلعالمية التابعة لحركة حماس2
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 2.إنشاء مؤسسات إعالمية جديدة كتحديد سياستيا2

 2.متابعة الشأف اإلعالمي العاـ فمسطينياً كعربياً كدكلياً كما يخص القضية الفمسطينية كحركة حماس
عمى كجو الخصكص2

 27نسج عالقات إعالمية قكية بيف الحركة اإلعالمية الفمسطينية كالحركة اإلعالمية العربية كالدكلية
مف أجل تككيف صكرة ذىنية قكية عف الحركة كمف أجل صناعة عالقات إيجابية تخدـ الحركة

كأفكارىا كنشاطاتيا2

 22تركيج كتسكيق مكاقف كتاريخ الحركة( 2أبك حشيش.10. ،ـ ،مقابمة)2
المراحل التي مرت بيا الدائرة اإلعالمية:
كحكؿ المراحل التي مرت بيا الدائرة يقكؿ (أبك حشيش) :إنيا خمس مراحل جميعيا في العقد
األخير باستثناء المرحمة األكلى ىي اآلتية:

 20مرحمة التأسيس ككانت تحمل اسـ الجياز اإلعالمي عاـ 0919ـ
 2.مرحمة االنتشار كمأسسة العمل2

 2.مرحمة إنشاء المؤسسات اإلعالمية2

 2.مرحمة التطكر التكنكلكجي كاالعتماد عمى اإلعالـ الجديد بشكل أكثر انتشا اًر2
 27مرحمة التطكير كالتدريب كالتأىيل( 2أبك حشيش.10.،ـ ،مقابمة)
توافر دورات التدريب:
كعف الدكرات التدريبية التي تكفرىا الدائرة لممؤسسات اإلعالمية كعدد الذيف استفادكا مف ىذه الدكرات

أفاد برىكـ أف كل مؤسسة إعالمية ليا مركز تدريب ،كتدرب أفرادىا كطكاقميا بشكل مستمر ،كأنو يكجد عمى

سمـ أكلكيات الدائرة البدء بتطكير الكادر البشرؼ بكل ما ىك جديد ،كجارؼ إعداد مسح ميداني باالحتياجات

التدريبية لممكظفيف كفق التخصصات كاالحتياجات المطمكبة لكل مؤسسة( 2برىكـ.10. ،ـ ،مقابمة)
طبيعة العالقة بين الدائرة اإلعالمية والمؤسسات اإلعالمية في الحركة

كحكؿ طبيعة العالقة بيف الدائرة اإلعالمية كالمؤسسات اإلعالمية لحركة حماس يقكؿ (البزـ)

مدير المكتب اإلعالمي السابق في الدائرة اإلعالمية :إف العالقة في الفترة التي قضاىا في الدائرة منذ
منتصف عاـ  .119حتى نياية عاـ  .10.يمكف حصرىا في اآلتي:

 -0عالقة تكجييية في السياسة العامة2

 -.ال يكجد سمطة فعمية لمدائرة عمى المؤسسات اإلعالمية ،ككل مؤسسة تسير كفق خطتيا التي تعدىا لنفسيا.
 -.ال تشعر المؤسسات اإلعالمية بارتباطيا بالدائرة اإلعالمية لعدـ تقديـ الدائرة أؼ امتيا ازت تساعد
المؤسسات في تطكير أدائيا( 2البزـ.10.،ـ ،مقابمة)
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المعوقات اإلدارية في الدائرة اإلعالمية:
يضيف أ 2إياد البزـ إف أكثر المعكقات اإلدارية في عمل الدائرة تكمف في اآلتي:

 -1عدـ متابعة تنفيذ ما يتـ إق ارره في محاضر اجتماعات الدائرة2

 -.عدـ كجكد طاقـ مف المكظفيف قادر عمى تنفيذ المياـ المطمكبة2
 -.بطء في إقرار المشركعات اإلعالمية المقدمة لمدائرة؛ مما يؤخر تنفيذىا أحياناً أك تتكقف كمية2
 -.عدـ تكفير األساسيات الرئيسية لنجاح المشاريع المقدمة(.بزـ.10. ،ـ ،مقابمة)

كمما سبق يرػ الباحث أىمية تفعيل الدائرة اإلعالمية بشكل أكبر كتزكيدىا باإلمكانيات كالخبرات

كالدكرات الالزمة لمنيكض بيا ،كضركرة أف تشكل الدائرة اإلعالمية مرجعية حقيقية لممؤسسات اإلعالمية

في الحركة مف خالؿ المتابعة كالرعاية كتممس حاجاتيـ ،كأف تعاد ىيكمية الدائرة بما يضمف مشاركة جميع
المؤسسات اإلعالمية في صناعة الق ارر اإلعالمي بطريقة مباشرة كغير مباشرة2
رؤساء الدائرة اإلعالمية منذ تأسيسيا عام 2003م وفق الفترة الزمنية:
لقد تـ تشكيل الدائرة اإلعالمية لحركة حماس عاـ .11.ـ ككاف الشييد الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي أكؿ
رئيس لمدائرة ،كفيما يأتي جدكؿ أعده الباحث حكؿ أسماء رؤساء الدائرة اإلعالمية كالفترة الزمنية التي

قضكىا عمى رأس الدائرة2

جدول رقم ( )1يوضح رؤساء الدائرة اإلعالمية منذ تأسيسييا عام 2003م وفق الفترة الزمنية:

م

الفترة الزمنية

رئيس اإلدارة اإلعالمية

20

د 2عبد العزيز الرنتيسي

.11.-.11.ـ

2.

أ 2اسماعيل ىنية *

.112-.11.ـ

2.

أ 2مصطفى الصكاؼ

.111-.115ـ

2.

د 2صالح البردكيل

.10.-.111ـ

27

ـ 2عماد العممي **

.10.-.10.ـ

22

أ 2ياسر مكسى

.10.ـ -حتى إعداد الدراسة2

جدكؿ مف إعداد الباحث المصدر :أ 2مصطفى الصكاؼ ،د 2أحمد الساعاتي ،د 2حسف أبك حشيش

* قد أناب األستاذ إسماعيل ىنية عنو الدكتكر أحمد الساعاتي إلدارة الدائرة اإلعالمية النشغالو برئاسة
الحركة في قطاع غزة2

** قبل اعتقالو كابعاده عاـ 0990ـ كاف ـ 2عماد العممي مسئكالً عف الممف اإلعالمي كالسياسي
لمحركة في قطاع عزة2
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مالحظات الباحث عمى الجدول السابق:
لقد أكلت القيادة السياسية في حركة حماس بقطاع غزة ممف اإلعالـ أىمية بالغة ،كتكمف ىذه

األىمية في النقاط اآلتية كما يراىا الباحث:

 -0ترأس رئيس القيادة السياسية الدائرة اإلعالمية منذ نشأتيا كاستمر لفترة طكيمة ،حيث كاف الشييد
الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي ،ثـ األستاذ إسماعيل ىنية ،الذؼ أناب عنو د 2أحمد الساعاتي إلدارة ممف
الدائرة النشغالو برئاسة الحركة2

 -.كفرت الحركة أكثر مف  511كظيفة لمعامميف في المؤسسات اإلعالمية لمحركة ،كىك ما يمثل أكثر مف

 %20مف عدد المكظفيف في دائرة شئكف المكظفيف بالحركة( 2دائرة شئكف المكظفيف في حركة حماس)

 -.يتغير رؤساء الدائرة اإلعالمية كفق التغيرات التي تجرؼ داخل القيادة السياسية في حركة حماس في
قطاع غزة بسبب االنتخابات الداخمية كتكزيع الممفات بيف القيادات المنتخبة2
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الشئون اإلدارية

والمالية

اإلعالم السياسي

نائب رئيس الدائرة اإلعالمية

العالقات اإلعالمية

التخطيط والتطوير
والتدريب

ىيكمية الدائرة اإلعالمية

رئيس الدائرة اإلعالمية

إعالم المناطق

المجمس التنفيذي
لممؤسسات اإلعالمية

شكل رقم ( )2يوضح ىيكمية الدائرة اإلعالمية

أمين سر الدائرة اإلعالمية

اإلعالم الجديد

اإلعالم األجنبي

الشئون الفنية

ثالثاً :مؤسسات حماس اإلعالمية في قطاع غزة:
تمتمؾ حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في قطاع غزة العديد مف الكسائل اإلعالمية بأنكاعيا
المختمفة (المرئي ،المسمكع ،المطبكع ،االلكتركني ،مكاقع التكاصل االجتماعي) ،كتتشكل بيف ىذه الكسائل
مؤسسات حماس اإلعالمية في قطاع غزة ،كمعظـ ىذه الكسائل لدييا مكاقع الكتركنية كمكاقع تكاصل
اجتماعي ( )Youtube ،Twitter ،Facebookكىي عمى النحك اآلتي:
 اإلعالـ المرئي( :فضائية األقصى ،مرئية األقصى ،ككالة شياب)2 -اإلعالـ المسمكع ( :إذاعة صكت األقصى ،إذاعة األقصى مباشر)2

 -اإلعالـ االلكتركني ( :اإلعالـ العسكرؼ ،ككالة صفا ،ككالة فمسطيف اآلف ،ككالة شياب)2

 اإلعالـ المطبكع ( :صحيفة فمسطيف ،صحيفة الرسالة ،صحيفة الشباب ،مجمة السعادة،صحيفة نساء مف أجل فمسطيف)2

 اإلعالـ الجديد ( :صفحات  ،Facebookمكاقع  ،Twitterقنكات  ،)Youtubeكمعظـالكسائل السابقة تمتمؾ أسماً عمى المكاقع السابقة ،كما سيأتي تكضيحو الحقاً2

 .1اإلعالم المرئي:

فضائية ومرئية األقصى:

تـ إنشاء قناة األقصى الفضائية في العشريف مف نكفمبر مف عاـ .112ـ لتضع نفسيا بيف

كبريات الفضائيات العالمية عمى األقمار الصناعية متبني ًة المقاكمة كالدفاع عف الحقكؽ الفمسطينية
كالعربية ضد الصييكنية ،تشق طريقيا برسالة سامية كاضحة سعياً كراء تكريس كنشر القيـ السامية كالنبيمة
عمى مستكػ العالـ كنشر الكعي كتكضيح الكاقع عمى الساحة بصكرتيا الصحيحة ،كتسعى فضائية

األقصى إلى أف تككف في صدارة الفضائيات في نصرة مشركع تحرير فمسطيف ،كأف تقدـ الصكرة
اإلعالمية النقية الشاممة لإلسالـ مف خالؿ برامجيا اإلعالمية بكافة أشكاليا ،كمف خالؿ تكفير كتأىيل
اإلمكانيات البشرية كالمادية كالتكنكلكجية القادرة عمى إيصاؿ الرسالة اإلعالمية ،كذلؾ باحتراـ مبادغ

كأخالقيات الصحافة كتعاليـ اإلسالـ كأعراؼ المجتمع الفمسطيني( المكقع االلكتركني لفضائية األقصى،
.10.ـ)2
مرئية األقصى

مف الجدير ذكره أف قناة األقصى الفضائية اعتمدت في تشكيميا بشكل أساسي عمى مرئية

األقصى التي تشكمت في عاـ .11.ـ لتصبح ألحقاً فضائية األقصى ،كظمت المرئية لمدة عاـ تنقل عف

شاشة الفضائية كتصل حدكد تغطيتيا كامل محافظات قطاع غزة ،كجزء مف محافظة الخميل ،كما كانت

تصل إلى بعض السجكف في األراضي المحتمة عاـ 09.1ـ كىك ما حافع عمى استمرار بثيا لتصل
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رسالتيا إلى داخل السجكف ،بناء عمى طمب المجاىديف المعتقميف في سجكف االحتالؿ ،أما اليكـ فتبث
المرئية المباريات الرياضية ،كتتابع الجانب الرياضي بشكل عاـ

األىداف العامة لمفضائية:
 20كسب ثقة كتعاطف الجميكر الفمسطيني2

 2.حشد تأييد الشعكب العربية كاإلسالمية كدعميا لمقضية الفمسطينية2

 2.تعزيز القيـ اإليمانية كاألخالقية في المجتمع كمحاربة الفساد كصكره2
 2.دعـ صمكد الشعب الفمسطيني كحقكقو في الكطف كالشتات إعالمياً2
 27دعـ خيار المقاكمة كمشركع التحرر إعالمياً2

 22تبادؿ الخبرات اإلعالمية محمياً كدكلياً(2النشرة التعريفية بالفضائية.10. ،ـ)
القيم التي تقوم عمييا الفضائية:
كتسعى الفضائية إلى تحقيق أىدافيا كرؤيتيا مف خالؿ مجمكعة مف المبادؼ كالقيـ اآلتية:
 20إعالـ مقاكـ إسالمي ىادؼ2
 2.المصداقية كالمكضكعية2
 2.نبذ التعصب كالحزبية2
 2.الكسطية كاالعتداؿ2

 27االنتشار كالتكسع عمى المستكػ المحمي كاإلقميمي كالدكلي2

 22التكحد كالتجمع خمف مقاكمة االحتالؿ االسرائيمي( 2المكقع االلكتركني لفضائية األقصى.10.،ـ)
المعوقات اإلدارية التي واجيت الفضائية:
في مقابمة مع مدير عاـ قناة فضائية األقصى دمحم ثريا قاؿ :إ ّف فضائية األقصى تقدـ خدمات
األخبار كالبرامج السياسية بنسبة  %7.فيما ما تقدـ البرامج المنكعة بنسبة  ،%.5كقد تجاكزت فضائية
األقصى العديد مف المعكقات التي كاجيت مسيرتيا كمف أىـ ىذه المعكقات:

 20تدمير مقر القناة خالؿ الحرب عمى غزة في الثامف كالعشريف مف ديسمبر عاـ .111ـ

 2.قرار فرنسا بمنع بث قناة األقصى عمى القمر "يكتمسات" كىك القمر الرئيسي الذؼ يغذؼ قمر
"النايمسات" كاألقمار التي تحيطو كذلؾ بتاريخ .101/2/0.ـ

 2.استشياد أربعة مف مكظفييا خالؿ حربي الفرقاف كحجارة السجيل2
 2.قرار الككنجرس األميركي باعتبار الفضائية منظمة إرىابية في عاـ .101ـ

 27قرار ك ازرة الخزانة األميركية بتجميد أرصدة قناة األقصى في.101/./01ـ(ثريا.10. ،ـ ،مقابمة)2
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ىيكمية قناة األقصى الفضائية
مدير عام قناة األقصى الفضائية

دائرة اليندسة

سكرتير مجمس اإلدارة

دائرة البرامج العامة

ىندسة األستوديو

اإلضاءة والتصوير

ىندسة النقل الخارجي

الشبكات والحاسوب

دائرة األخبار والبرامج السياسية

إعداد البرامج العامة

قسم التنسيق

اإلخراج

المذيعين

البرامج السياسية والموقع

التحرير

المراسمين والضفة

المونتاج اإلخباري

الشئون الصييونية

شكل رقم ( )3يوضح ىيكمية فضائية األقصى

نائب المدير

دائرة اإلنتاج
الجرافيك

دائرة الشئون اإلدارية
شعبة الخدمات

الرصد الفضائي

الصيانة واإلنشاءات

األمن والحماية

شعبة السائقين

النشيد والفنون
قائم بأعمال المونتاج

التصوير
األخوات

 2.اإلعالم المسموع:

إذاعة صوت األقصى:
إذاعة صكت األقصى إذاعة إسالمية اليكية ،جماىيرية ،كاقعية الحدث ،تيتـ بقضايا الشعب الفمسطيني

بشكل خاص كبقضايا األمة اإلسالمية بشكل عاـ ،كىي ليست قاصرة عمى لكف معيف فيي إذاعة دينية،
إخبارية ،سياسية ،اجتماعية ،تربكية ،ثقافية222إلخ( 2النشرة التعريفية إلذاعة صكت األقصى.101 ،ـ)
السياسة العامة لصوت األقصى:

 20إذاعة صكت األقصى إذاعة إسالمية جماىيرية لكل أبناء الشعب الفمسطيني :تيتـ بقضاياه الشاممة،
كىي ليست قاصرة عمى لكف معيف ،فيي إذاعة دينية كسياسية كاجتماعية كتربكية كثقافية2

 2.تمتزـ إذاعة صكت األقصى ،باإلسالـ عقيدة كشريعة كعبادة كسياسة كمنيج حياة2

 2.تعتمد إذاعة األقصى المصطمحات السياسية اإلسالمية التي تبرز عقيدة األمة كقضاياىا ،كأىميا
قضية فمسطيف ،كالتزاـ شريعتيا في كل القضايا التي تطرحيا2

 2.تعمل إذاعة صكت األقصى عمى تقريب كجيات نظر العامميف في القضايا اإلسالمية كالقضية

الفمسطينية خاصة كفق المبادغ اإلسالمية ،كتقف إذاعة صكت األقصى سداً منيعاً في كجو الحرب

النفسية التي يشنيا اإلعالـ الصييكني عمى شعبنا الفمسطيني2

 27تعتمد إذاعة صكت األقصى األمانة اإلعالمية ،كالصراحة كالجرأة في نقل األخبار ،كطرح القضايا
كاآلراء التي تيـ األمة اإلسالمية كالشعب الفمسطيني2

 22تحاكؿ اإلذاعة التزاـ المغة العربية الفصحى كسيمة خطاب ،كتشجع الناس عمى التخاطب بيا2

 25تركز عمى المفاىيـ اإلسالمية ،كالتي يجب تجميتيا كتعميميا كتعميقيا في المجاؿ الفكرؼ كالثقافي
كاالجتماعي(2المكقع االلكتركني إلذاعة صكت األقصى.10. ،ـ)

أىداف إذاعة األقصى:

 20الدعكة إلى هللا سبحانو كتعالى كنشر مبادغ الديف اإلسالمي2
 2.اإلعالـ كاألخبار كايصاؿ الرسالة اإلعالمية الصحيحة لمجميكر2
 2.التثقيف العاـ الممتزـ بركح الشريعة اإلسالمية2
 2.التكجيو كاإلرشاد التربكؼ لألسرة كالمجتمع2

 27مساندة التعميـ الفمسطيني بكل مراحمو كتكسيع آفاقو2

 22نشر الفكر كالكعي اإلسالمي بيف أفراد األمة كالشعب الفمسطيني خاصة2
 25نشر المصطمحات السياسية كاإلسالمية2
 21التقريب بيف كجيات النظر2

 29اإلعالف اإلذاعي المتميز ك الممتزـ بالشريعة اإلسالمية2

 201تنمية االنتماء الكطني لدػ أبناء الشعب الفمسطيني( 2النشرة التعريفية إلذاعة األقصى.101 ،ـ)
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مراحل إذاعة األقصى:
يقكؿ (ظاىر) :إف اإلذاعة التي أسسيا األستاذ فتحي أحمد حماد قد مرت بمراحل ،ىي:

 -0مرحمة التأسيس كالبداية عاـ .11.ـ

 -.مرحمة المالحقة :مصادرة جياز البث مف قبل السمطة عاـ .11.ـ
 -.مرحمة قصف اإلذاعة مف طائرات االحتالؿ عاـ .11.ـ
 -.مرحمة قطع البث2

 -7مرحمة التطكير ،كفييا ت ّـ إنشاء إذاعة األقصى مباشر2
معوقات اإلذاعة:
في مقابمة مع مدير عاـ إذاعة األقصى (ظاىر) أبرز المعكقات التي تكاجو مجمس اإلدارة كىي:

 -0المعكؽ المالي ،كضعف االمكانيات المادية2

 -.عدـ كجكد دكرات متخصصة لمعامميف( 2ظاىر.10. ،ـ،مقابمة)2
إذاعة األقصى مباشر:
انشئت إذاعة صكت األقصى مباشر عاـ .100ـ كىي دائرة مف دكائر إذاعة صكت األقصى،

كيعكد السبب في إنشائيا لضيق برامج اإلذاعة كعدـ كجكد المساحة الكافية لنقل كافة الفعاليات
كاألنشطة لحظة حدكثيا ،كحاجة جميكر اإلذاعة ،بفئاتو المختمفة إلى االستماع إلى الندكات كالمقاءات

كالبرامج كالفعاليات أكالً بأكؿ( 2ظاىر.10. ،ـ ،مقابمة)
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رئيس قسـ

خدمات

سائقيف

عالقات عامة

كالخدمات

كالسائقيف

العالقات العامة

دائرة الشئون اإلدارية والمالية

رئيس قسـ

كالمالية

الشئكف اإلدارية

إدارؼ

مساعد

محاسب

صيانة

أرشيف

األمف

كالحماية

األمن

دائرة البرامج

قسـ

رئيس
المذيعيف

المذيعيف

قسـ

رئيس
اإلعداد

اإلعداد

األقصى

دائرة األخبار

رئيس قسـ
اإلنترنت

المراسميف

المراسميف

قسـ

رئيس

مدير إذاعت صىث

هيكليت إذاعت صىث األقصى

رئيس
قسـ
التحرير

المحرريف

الفنيكف
المحرريف

شكل رقم ( )4يوضح ىيكمية إذاعة األقصى

رئيس

دائرة اإلنتاج

رئيس قسـ

قسـ
اإلخراج

المخرجيف

اليندسة

اإلذاعية

الميندسيف

رئيس
قسـ
المكنتاج

المنتجيف

المذيعيف

مدير إذاعة األقصى مباشر

رئيس قسـ
اليندسة
اإلذاعية

الميندسيف

العالقات
العامة

 .3اإلعالم اإللكتروني:
أ .وكالة فمسطين اآلن:

ككالة "فمسطيف اآلف" مف الككاالت اإلخبارية األكلى عمى مستكػ فمسطيف ،التي تيتـ بتغطية

جميع األحداث عمى امتداد كطننا الحبيب ،إضافة إلى أىـ األحداث العربية كالدكلية ،مراعي ًة الدقة
كالمصداقية كالمكضكعية ،كتحكز عمى متابعة محمية كعربية كدكلية كبيرة كمتزايدة ،كتتخذ الككالة مف
مدينة غزة مق اًر ليا ،كقد تأسست في األكؿ مف يكنيك عاـ .112ـ

تعتمد ككالة "فمسطيف اآلف" في تغطيتيا اإلخبارية عمى طاقـ متميز مككف مف عشرات المحرريف

كالمراسميف مكزعيف عمى أنحاء قطاع غزة كالضفة الغربية كاألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 09.1ـ

لتمكيف متابعينا األعزاء مف التمتع بتغطية متكاممة شاممة2

تحتل الككالة مكانة متقدمة بيف الككاالت اإلخبارية الفمسطينية ،حيث يزيد متكسط عدد متابعي

الككالة في اليكـ الكاحد عف ( ).7111متابع ،لػيصل إلى أكثر مف ( )71111متابع كقت التطكرات
الميمة عمى الساحة الفمسطينية2

تعد الككالة مف أكائل الككاالت الفمسطينية كالعربية التي تـ تصميـ شكميا العاـ ،كمحتكاىا بشكل

ميني محترؼ ،كيريح عيف القارغ 2كما تعد الككالة مف أكائل المكاقع كذلؾ التي تيتـ بصياغة األخبار
كتحريرىا بشكل يراعي خصائص اإلنترنت المختمفة عف الصحافة المطبكعة (2المكقع االلكتركني لفمسطيف

اآلف.10.،ـ)
أىداف وكالة فمسطين اآلن:
 -0تقديـ خدمة إخبارية تتميز بالسرعة كالمصداقية عمى مدار الساعة2
 -.تسميط الضكء عمى قضايا الشعب الفمسطيني السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية2

 -.فضح ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي بحق أبناء الشعب الفمسطيني ،كمناىضة التيارات اليدامة التي
تحاكؿ النيل مف صكرتو المشرقة2

 -.الحفاظ عمى الثكابت الكطنية الفمسطينية ،كترسيخيا في عقكؿ القراء كالمتابعيف2

 -7إبراز دكر المقاكمة الكطنية الفمسطينية في تحرير األرض ،كالتفاؼ الشعب الفمسطيني حكليا( 2النشرة
التعريفية لككالة فمسطيف اآلف.10. ،ـ)
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المراحل التي مرت بيا فمسطين اآلن:
المرحل التي مرت ككالة فمسطيف اآلف ،قاؿ مدير الككالة دمحم زغرة :إنيا مرت بثالثة
كحكؿ ا

مراحل ،ىي:

 -0مرحمة الدعاية المكجية كنشر األخبار ذات المكف الكاحد .112ـ.111 -ـ
 -.مرحمة االىتماـ بأخبار الشأف الفمسطيني .119ـ.101 -ـ

 -.مرحمة التطكر كاالرتقاء كالمينية .100ـ -حتى اآلف( 2زغرة.10. ،ـ ،مقابمة)
كيرػ الباحث بصفتو مؤسساً لككالة فمسطيف اآلف في .112/2/0ـ ،أف تأسيس مكقع فمسطيف

اآلف كاف ضركرة ممحة لمتعامل مع مرحمة بالغة الحرج مف االنفالت األمني كحرب الشائعات

كاألكاذيب اليكمية اليائمة التي كانت تستيدؼ المقاكمة كالقيـ كتعمل عمى تشكيو كل نبيل في الكطف،

كلقد انفردت فمسطيف اآلف ،بنشر كـ كبير مف الكثائق الخطيرة التي سيطرت عمييا المقاكمة عقب

الحسـ العسكرؼ في يكنيك .112ـ ككاف لفمسطيف اآلف دكر مشيكد في فضح جرائـ الفمتاف كشكل
المكقع حاضنة قكية لممقاكمة الفمسطينية ككتائب القساـ عمى كجو الخصكص2
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هيكليت وكالت فلسطني اآلن

شكل رقم ( )5يوضح ىيكمية وكالة فمسطين اآلن

ب .وكالة صفا

"المقربة"

:

ككالة الصحافة الفمسطينية (صفا) ىي كاحدة مف أىـ ككاالت األنباء الفمسطينية العاممة عمى تغطية الخبر

الفمسطيني كتطكراتو في كافة محافظات الكطف الفمسطيني عمى امتداده مف الناقكرة شماال كحتى أـ

الرشراش جنكبا222

كتيدؼ ككالة صفا إلى فضح جرائـ االحتالؿ بحق الشعب الفمسطيني كأكلكية كطنية كاعالمية2

كتقكـ تغطية الككالة أيضا عمى إبراز الجكانب المضيئة مف حياة الشعب الفمسطيني ،كعكس تعدديتو
البناءة مف خالؿ تغطية تحترـ كافة اآلراء كالمكاقف ،كتبتعد عف تجريح األفراد كالييئات كالمؤسسات،
كترسخ معاني الكحدة الكطنية كالحكار كاالحتراـ المتبادؿ كتنظيـ أدب الخالؼ ،كاالعتماد عمى األدلة
كالبراىيف كالكثائق ،كعدـ االتياـ الجزافي كغير المكثكؽ ،إلى جانب االلتزاـ بالتقاليد الفمسطينية كالعربية

األصيمة ،كااللتزاـ بقكانيف الصحافة الفمسطينية المرعية المعمكؿ بيا2

كمينيا ،تعمل الككالة عمى تكفير الخدمات الصحفية الفكرية المكتكبة كالمصكرة عف آخر

المستجدات عمى الساحة الفمسطينية لمقارغ كالميتـ الفمسطيني كالعربي خاصة ،بعد التحقق منيا كتحرؼ

الدقة كالمكضكعية في نقميا( 2المكقع االلكتركني لككالة صفا.10. ،ـ)
المعوقات التي تواجو وكالة صفا:

 -0قمة اإلمكانيات المالية2
 -.اإلشكاليات اإلدارية الناتجة عف عدـ كضكح الرؤية لدػ مجمس اإلدارة2

 -.مضاعفة كضغط العمل بسبب قمة الكادر كنقص المعمكمة في بعض االكقات كعدـ الكصكؿ ليا
بسيكلة2

 -.عدـ اىتماـ القائميف عمى العمل اإلعالمي في الحركة بأىمية العمل اإللكتركني لصالح العمل التمفزيكني2

 -7العالقة بيف المؤسسة كالدائرة اإلعالمية ىي عالقة ركتينية جامدة ليس فييا مف الحيكية كالتفاعل المطمكب2
 -2عدـ قياـ الدائرة بتكفر الدكرات التخصصية الالزمة لمعامميف2

 -5المتابعة كاإلشراؼ مف اإلدارة اإلعالمية غير كافييف لتطكير العمل( 2أبك ىيف.10. ،ـ ،مقابمة)
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مسؤول

المحررين

(التحرير )2

ديسك

التحرير

(المحررين)

الرصد

والمتابعة

هيكليت وكالت صفا

قسم المغة
اإلنجميزية

قسم
التصوير

جملس اإلدارة

قسم
التدريب

"شاغر"

الصيانة

والتطوير

رئيس التحرير

وتكنولوجيا

القسم الفني

قسم الرياضة

قسم المراسمين

السكرتارية

مدخل

البيانات

قسم اإلدارة

شكل رقم ( )6يوضح ىيكمية وكالة صفا

املدير اإلداري
واملايل

المحاسبة

التسويق
والعالقات
العامة

ت .وكالة شياب :

لمتعرؼ عمى ككالة شياب اإلخبارية نستسقي معمكماتنا مف مكقع شياب اإللكتركني الذؼ يعرؼ

فمسطينية إخبارية أنشئت في األكؿ مف يناير
الككالة كطبيعة عمميا كرسالتيا ،فيكرد اآلتي :ككالة أنباء
ّ
لمعاـ .115ـ تعمل عمى مدار الساعة لننقل الصكرة الحقيقية لألحداث المتسارعة في الساحة الفمسطينية
الحر لترتقي بو إلى مستكيات متميزة2
 ،كلترسيخ مبادغ اإلعالـ الميني ّ
تحرص ككالة شياب لألنباء مف خالؿ سياساتيا عمى الحفاظ عمى حقكؽ الشعب الفمسطيني ك
دعميا بكل الكسائل  ،كما تسعى مف خالؿ أدكاتيا المختمفة إلى إظيار صكر معاناة الشعب الفمسطيني
الناجمة عف ممارسات االحتالؿ الصييكني بحّقو في مختمف المجاالت2

الشاممة  ،حيث نعمل عمى تكثيق الحقائق
تسعى لتقديـ رسالتنا مف خالؿ التغطية اإلعالمية ّ

بالصكت كالصكرة لتصل لمعالـ أجمع عبر قنكات ك كسائل االتصاؿ الكاسعة التي نتمتع بيا2

المتخصصة في مجاؿ الخدمات اإلعالمية المتكاممة إلى جانب
ما يميزىا ىي الككادر اإلعالمية
ّ
تعاممنا بأحدث التقنيات االلكتركنية2

الصكر التي تنفرد بيا شياب
تمتّع زبائف الككالة بميزة ّ
الصحفي ك حصرّية األخبار ك ّ
السبق ّ
دائماً( 2المكقع االلكتركني لككالة شياب.10. ،ـ)
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شكل رقم ( )7يوضح

هيكليت وكالت شهاب

ث .اإلعالم العسكري -المكتب اإلعالمي لمقسام:

المكتب اإلعالمي:

المخكلة بالعمل اإلعالمي الخاص بكتائب الشييد
المكتب اإلعالمي ىك الجية اإلعالمية المقاكمة
ّ
عز الديف القساـ ،لنقل الصكرة الحقيقية لممقاكمة الفمسطينية ،كتنفيذ مياـ إعالمية تحقق أىداؼ كغايات

المقاكمة ،كنقميا إلى العالـ بصكرتيا النقية الطاىرة2

النشأة

كانت البداية عاـ .110ـ حيث انطمقت النكاة األكلى لعمل المكتب اإلعالمي لكتائب الشييد عز

الديف القساـ ،فقد كجد المجمس العسكرؼ األعمى لمكتائب بقيادة القائد العاـ األكؿ لكتائب الشييد عز الديف

القساـ الشيخ المجاىد صالح شحادة مع تصاعد كتيرة العمل العسكرؼ المقاكـ في انتفاضة األقصى
ضركرة تشكيل مجمكعة تقكـ بتنفيذ المياـ اإلعالمية ،كذلؾ إيماناً منيـ بضركرة تنظيـ عمل اإلعالـ

العسكرؼ2

كبتاريخ .11.-.-1ـ تـ إطالؽ مسمى المكتب اإلعالمي لكتائب الشييد عز الديف القساـ،

كذلؾ ضمف الجيد المبذكؿ لتطكير عمل كأداء اإلعالـ العسكرؼ لكتائب القساـ كالمساىمة في مقاكمة

االحتالؿ الصييكني بكافة الطرؽ المشركعة(2نشرة تعريفية.11. ،ـ)
األىداف والغايات

ينتيج المكتب اإلعالمي خطة عمل استراتيجية شاممة ،تتضمف رؤية كاضحة المعالـ ،كرسالة

محددة ،كغايات كاستراتيجيات عممية ،كقيـ سامية 2لضماف تسخير الجيد كالمكارد بما يحقق الخطة
االستراتيجية لمجياز العسكرؼ ،التي بدكرىا تنبثق عف استراتيجية حركة حماس .كمف أىداؼ كأدكار

المكتب اإلعالمي:

 -0بث الصكرة الحقيقية لممقاكمة الفمسطينية كتصدييا لجرائـ االحتالؿ عبر جياز إعالمي متكامل2
 -2إبراز الكجو الحقيقي لممقاكمة كدكرىا في حسـ الصراع مع االحتالؿ الصييكني2

 -3تحقيق رؤية المكتب اإلعالمي كرسالتو مف خالؿ عدد مف الغايات التي ينبثق عف كل منيا
استراتيجيات عمل تحدد الخطكط العريضة لمعمل(2نشرة تعريفية.11. ،ـ)

ميام المكتب اإلعالمي:

 20إصدار البيانات كالبالغات العسكرية كعقد المؤتمرات الصحفية2
 2.متابعة كرصد أخبار كتائب القساـ كنقميا إلى العالـ

 2.التكاصل بيف الجياز العسكرؼ كالصحافة ككسائل اإلعالـ بشكل عاـ
 2.تصكير الميمات كالعمميات الجيادية الخاصة بالجياز العسكرؼ2
 27تصكير كصايا الشيداء كارساليا إلى كسائل اإلعالـ
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 22متابعة المكقع اإللكتركني الخاص بالجياز العسكرؼ كتغذيتو بالتقارير اإلخبارية كالبيانات2

 25انتاج األفالـ الكثائقية كاألناشيد الجيادية المرئية كالتي تكثق إنجازات كمراحل العمل الجيادؼ2
 21إصدار اإلحصائيات الخاصة بشيداء القساـ كاألعماؿ الجيادية لمكتائب كغيرىا2

 29باإلضافة إلى العديد مف المياـ االخرػ( 2مدير المكتب اإلعالمي.10. ،ـ ،مقابمة)2
موقع القسام عمى اإلنترنت:

أسس مكقع القساـ عمى الشبكة العنكبكتية في منتصف عاـ .110ـ بعد أشير مف انطالؽ انتفاضة
االقصى المباركة ،ككاف مف المؤسسيف :الشييد الميندس رامي سعد ،كالشييد ميدؼ مشتيى ،كذلؾ بعد عرض

الفكرة عمى القائد العاـ صالح شحادة رحمو هللا ،ك تمت المكافقة عمى العمل بالمكقع كقد حمل اسـ قساميكف
( ،)www.qassamioon.comكقد شيد المكقع انتشا اًر كاسعاً بيف طبقات المجتمع مف طمبو جامعييف كمثقفيف
كأدباء ،ليستمر العمل كالعطاء كبإرادة يحيطيا العزـ كاالصرار عمى بث الحقيقة ،كأف يككف ىذا المكقع ناطقاً
باسـ كتائب القساـ ،كليككف ىذا المكقع ىك أكؿ مكقع إلكتركني مقاكـ عمى مستكػ فمسطيف2

كبعد فترة كجيزة تـ اغالؽ المكقع بضغط مف الصياينة عمى الشركة المستضيفة لممكقع ،لكف لـ تنل ىذه

الخطكة مف عزيمة كارداه األخكة القائميف عمى المكقع بل زادتيـ إص ار اًر كعزيمة ،ليعكد كينطمق مف جديد بعد

شيريف مف إيقافو  ،كقد تكررت ىذه الحمالت المسعكرة ،كتـ اغالؽ المكقع نحك  01مرات ،ككاف األخكة في

ىندسة المكقع في كل مرة يضعكف الحمكؿ المناسبة لضماف استم اررية المكقع2

كقد شيدت الفترة السابقة تطك اًر مستم ًار في المكقع كطرؽ التحكـ بو ،كشكمت مجمكعة مف الشباب

تشرؼ عمى ىذا المكقع بإشراؼ مف المكتب اإلعالمي لكتائب القساـ

كقد تعرض مكقع القساـ لمكثير مف محاكالت التشكيش كاالختراؽ كالضغط عمى الشركات المستضيفة

مف قبل العصابات الصييكنية كأعكنيـ حتى يكمينا ىذا2

كتطكر العمل في المكقع كفي اقسامو ليشمل اآلف بيف جكانبو العديد مف األقساـ منيا :التعريف بكتائب

القساـ كاىدافيا ،باإلضافة إلى البيانات كالبالغات العسكرية ،كالمؤتمرات الصحفية ،إلى جانب قسـ الشيداء؛
لنشر صكر كسير شيداء القساـ الذيف قدمكا أركاحيـ رخيصة في سبيل هللا ،كما كيحتكؼ المكقع عمى قسـ أسرػ

القساـ كقسـ الحكارات مع القيادات العسكرية كالسياسية في الحركة ،باإلضافة إلى زاكية لكتب كمؤلفات داعمة

لممقاكمة كفكرىا2

كتـ تطكير العمل في قسـ الفيديك ليحتكؼ بداخمو عمى تصنيفات متخصصة؛ لسيكلة الحصكؿ عمى ما

يريده المتصفح لممكقع2

كاصبح المكقع اليكـ يتابع مجريات األحداث اليكمية عمى أرض الرباط ليشمل آخر األخبار الميمة

كالتقارير اإلخبارية المميزة كالراصدة ألعماؿ المقاكمة الفمسطينية التي يستقييا مف مراسميو العسكريف المنتشريف
في ربكع الكطف(2مدير مكقع القساـ االلكتركني.10. ،ـ ،مقابمة)
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تطور اإلعالم العسكري:
في مقابمة مع أبي عبيدة المتحدث الرسمي باسـ كتائب الشييد عز الديف القساـ قاؿ :إف اإلعالـ

العسكرؼ كاف دائماً في الطميعة ،ككاف إعالماً متطك اًر ،كمف مشاىد ىذا التطكر:

 -0أكؿ إعالـ لفصيل مقاكـ

 -.أكؿ مف أطمق اسـ المكتب اإلعالمي2

 -.أكؿ مف صكر ميمة جيادية بالفيديك كالفكتك2
 -.أكؿ مكقع إلكتركني مقاكـ عمى شبكة اإلنترنت بالمغة العربية كاإلنجميزية2
 -7أكؿ مف أنشأ ممتقى مقاكماً عمى اإلنترنت2
 -2أكؿ ناطق إعالمي عسكرؼ بالمغة العربية2

 -5أكؿ ناطق إعالمي عسكرؼ بالمغة اإلنجميزية2
 -1أكؿ مؤتمر صحفي لممقاكمة العسكرية2

 -9أكؿ مف كجو رسالة مرئية إلى الصياينة مف فصائل المقاكمة2

 -01أكؿ شعار لجناح عسكرؼ يظير عبر كسائل اإلعالـ العالمية2

 -00أكؿ مف قدـ خدمة األخبار العاجمة عبر رسائل الجكاؿ 2 SMS

 -0.أكؿ فصيل مقاكـ أخرج أعماالً فنية لممقاكمة (أفالـ ،أناشيد ،كصالت 22إلخ)2
 -0.أكؿ فصيل مقاكـ يطمق اسماً عمى عممياتو العسكرية2

 -0.أكؿ فصيل م قاكـ يكثق كيحصي كيحفع كيؤرخ كل أعماؿ كىمسات المقاكمة( 2أبك عبيدة المتحدث
باسـ القساـ.10. ،ـ ،مقابمة)2

كمف خالؿ إطالع الباحث في عمق اإلعالـ العسكرؼ فإنو يرػ أف اإلعالـ العسكرؼ يمتمؾ

ىيكمية تنظيمية المركزية مرنة ،كقد كاكب اإلعالـ العسكرؼ كل مراحل التطكر التكنكلكجي ،كمارس
التدريب في كافة مجاالت التخصصات اإلعالمية ،كخرج ما بيف  0111-511إعالمي متميز حصمكا

عمى أفضل الدكرات ،كمعظميـ حصل عمى  7-.دكرات ،كقد أرفد اإلعالـ العسكرؼ معظـ المؤسسات

اإلعالمية في الحركة بخبرات متدربة في معظـ التخصصات2
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 .4اإلعالم المطبوع:
أ .صحيفة الرسالة:
الرسالة ىي صحيفة يكمية تصدر نصف أسبكعي مؤقتًا ،حيث تأسست في العاـ 0995ـ بقرار
مف حزب الخالص الكطني اإلسالمي لحمل اليـ الكطني اإلسالمي كاطالع المكاطف الفمسطيني عمى
الحقائق كمساعدتو في تككيف رأؼ عاـ صائب  ،خالؿ المرحمة الطكيمة مف عمر الصحيفة كضع كتاب
خالدكف في ذاكرة الشعب الفمسطيني كتاريخو بصماتيـ عمى صفحاتيا أمثاؿ الدكتكر عبد العزيز الرنتيسي
كالدكتكر إبراىيـ المقادمة كالميندس إسماعيل أبك شنب2
تعرضت الصحيفة إلى مسمسل متكاصل مف المعيقات ،فبعد ستة أشير فقط مف بداية صدكر

العدد األكؿ جاء قرار الشرطة الفمسطينية بإغالؽ الصحيفة ألجل غػير مسمى ،كبدكف تقديـ أؼ مبرر

قضائي بإجراءات تنافت كالقانكف  ،كاستمر اإلغالؽ لمدة ثالثة أشير2

كلـ يكف يمر عاـ بدكف معيقات إلى أف جرػ إغالؽ الصحيفة في العاـ 0999ـ أثناء انعقاد

المجمس المركزؼ  ،كلـ يطل اإلغالؽ بعد تدخل جيات عديدة  ،كفي خالؿ السنكات اآلتية تكسعت

الصحيفة كازداد عدد قرائيا إلى عشرات اآلالؼ2

كخالؿ فترة االنتفاضة الفمسطينية الثانية كالتي اندلعت في أيمكؿ مف العاـ .111ـ لعبت الرسالة

دك ار بار از في إسناد مقاكمة كصمكد الشعب الفمسطيني ،فقد تابعت المستجدات المتالحقة عبر التقارير

كالتحقيقات التي طالت شتى مجاالت الحياة  ،كبالذات الكضع السياسي كما تعرض لو المكاطنكف مف

عمميات تنكيل كتعذيب2

كما ركزت عمى رصد حياة الشيداء كالمعتقميف الذيف تقدمكا صفكؼ الجياد كالمقاكمة  ،كتعرضت

بشكل مفصل إلى تطكر المقاكمة الفمسطينية كقدراتيا كرصدت عممياتيا النكعية بتفصيل جيد كرائع مما

منح الصحيفة تمي از كاضحا في ىذا المجاؿ( 2المكقع االلكتركني لصحيفة الرسالة.10. ،ـ)2
المعوقات التي واجيت التأسيس:

يرػ (حمد) أف أىـ المعكقات التي كاجيت صحيفة الرسالة كانت عمى النحك اآلتي:

 -0كجكد االحتالؿ الذؼ كاف يستيدؼ أؼ عمل إعالمي ككصل حد استيداؼ المقر كاعتقاؿ العامميف2
 -.كجكد السمطة التي كانت تشكل عامل ضغط كتحجيـ كتقييد لمعمل اإلعالمي2
 -.ضعف اإلمكانيات المادية كنقص الدعـ اإلعالمي2

 -.قمة الكفاءات اإلعالمية كالتخصصية( 2حمد.10. ،ـ ،مقابمة)2
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المراحل التي مرت بيا صحيفة الرسالة:
في مقابمة مع مدير صحيفة الرسالة كساـ عفيفة حكؿ المراحل التي مرت بيا الصحيفة ،قاؿ :إنيا

كانت عمى النحك اآلتي:

 -0مرحمة البداية كالتأسيس :كتعرضت في ىذه المرحمة لمتضيق كالمالحقة2

 -.مرحمة اإلغالؽ :حيث جاء قرار مف الشرطة الفمسطينية في السمطة بإغالؽ الصحيفة ألجل غير
مسمى دكف أؼ مبرر قانكني أك قضائي ،كاستمر اإلغالؽ لثالثة أشير ،كما جرػ إغالؽ الصحيفة مرة

اخرػ عاـ 0999ـ كلـ يطل اإلغالؽ في المرة الثانية2

 -.مرحمة المنع في الضفة الغربية :حيث منعت صحيفة الرسالة بعد االنقساـ منتصف عاـ .115ـ مف
الصدكر في الضفة الغربية2

 -.مرحمة التطكر كاالرتقاء :حيث تـ تطكير أداء الصحيفة لترتقي لمؤسسة إعالمية مف خالؿ كضع
خطة لتطكير المكقع االلكتركني كافتتاح إذاعة عبر اإلنترنت (2عفيفة.10. ،ـ ،مقابمة)

دكر غاية في األىمية في فترة إنشائيا ،كأف الجميكر
كيرػ الباحث أف صحيفة الرسالة أدت اً

اإلسالمي بشكل خاص كاف ينتظر صدكرىا بتميف صباح كل خميس أسبكعياً ،كأنيا تحممت ظمـ السمطة
كمالحقتيا كتكغميا الذؼ كصل حد إغالقيا أكثر مف مرة ،كاعتقاؿ القائميف عمييا2
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هيكليت صحيفت الرسالت

شكل رقم ( )8يوضح ىيكمية صحيفة الرسالة

ب .صحيفة فمسطين –المقربة:

تصدر صحيفة فمسطيف ،اليكمية السياسية الشاممة ،في مدينة غزة عف شركة الكسط لإلعالـ

كالنشر المساىمة المحدكدة الربحية 2كحصمت الصحيفة عمى ترخيص صدكر مف ك ازرة اإلعالـ بتاريخ

.112-9-02ـ تحت رقـ /9/10ج ،كقد صدر العدد األكؿ مف صحيفة "فمسطيف" يكـ الثالث مف مايك
أيار .115ـ (النشرة التعريفية لصحيفة فمسطيف.111 ،ـ)
أىداف ومحددات صحيفة فمسطين:
 -0تكفير الخدمات الصحفية ألكؿ مرة في قطاع غزة الذؼ خال تاريخيا مف كجكد صحف يكمية تصدر مف
داخمو2

 -.المساىمة في رفع مستكػ التفكير كالمعرفة لدػ أبناء الشعب الفمسطيني مف خالؿ دراسة الكضع
الفمسطيني بصكرة عممية ككاعية كالتعمق في معرفة تكجياتو كالقضايا التي تشكل لو محك اًر مركزياً2

 -.احتراـ الرأؼ كالرأؼ اآلخر كالبعد عف تجريح األفراد كالييئات كالمؤسسات2

 -.االعتماد عمى األدلة كالبراىيف كالكثائق ،كعدـ االتياـ الجزافي كغير المكثق2
 -7مراعاة أصكؿ كأخالقيات كقكاعد العمل الصحفي كقكانيف الصحافة الفمسطينية المرعية كالمعمكؿ بيا2
 -2ترسيخ معاني الكحدة الكطنية الفمسطينية كالحكار كاالحتراـ المتبادؿ  ،كتنظيـ أدب الخالؼ2

 -5الدفاع عف الحقكؽ الشرعية لمشعب الفمسطيني كالثكابت الكطنية كالمساىمة في الحفاظ عمييا( 2المكقع
االلكتركني لصحيفة فمسطيف.10. ،ـ)
المراحل التي مرت بيا الصحيفة:

في مقابمة مع أ 2إياد الق ار مدير عاـ صحيفة فمسطيف ،حدد المراحل التي مرت بيا الصحيفة
في المراحل اآلتية:

 -0مرحمة البداية كالتأسيس :حيث افتتحت الصحيفة عاـ .115ـ بإمكانيات قميمة كطاقـ محدكد كفي
كقت كاف يمر فيو قطاع غزة بظركؼ الفمتاف األمني ،كفقدت الصحيفة اثنيف مف طاقميا ىما الصحفي

دمحم عبدك كسميماف العشي ،الذيف تـ اعداميما بالشارع لككنيما يعمالف في الصحيفة2

 -.مرحمة كقف النشر :حيث منعت السمطة الفمسطينية المطابع في الضفة الغربية مف طباعة الصحيفة
كتكزيعا ،مما جعل الصحيفة تكتفي بالنشر االلكتركني في الضفة الغربية ،كما تكقفت أيضاً في غزة طيمة

حرب الفرقاف عاـ .111ـ – .119ـ

 -.مرحمة التطكر كاالرتقاء :كبدأت ىذه المرحمة منذ عاـ .119ـ حيث زيادة عدد المكظفيف كاعادة
تبكيب الصحيفة كاالنفتاح عمى المؤسسات اإلعالمية ،كاصدار مالحق لمصحيفة ،كمركز تدريب( 2المكقع

اإللكتركني لصحيفة فمسطيف.10. ،ـ)
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هيكليت صحيفت فلسطني

شكل رقم ( )9يوضح ىيكمية صحيفة فمسطين

ت .نساء من أجل فمسطين:

مؤسسة نسكية إعالمية ،تعمل في قطاع غزة ،كتيتـ بالتعريف بالقضية الفمسطينية ،كبالذات ما يختص بالمرأة

أيضا بالتكاصل مع
الفمسطينية مف حيث التعريف بمعاناتيا ،كعرض صكر صمكدىا كنضاليا ،كما تيتـ المؤسسة ً
الناشطات مف أجل فمسطيف حكؿ العالـ ،كعرض نشاطاتيف مف خالؿ مكقع المؤسسة كصفحاتيا عمى

 ،Facebookكتصدر صحيفة شيرية مطبكعة تختص بشئكف المرآة(2مكقع الثريا اإللكتركني.10. ،ـ)

ث .صحيفة الشباب:

ىي صحيفة طالبية تشرؼ عمييا الكتمة اإلسالمية ،كتكزعيا مجاناً في الجامعات كالمعاىد

كالكميات في محافظات قطاع غزة ،كجاءت صحيفة الشباب التي صدر العدد األكؿ منيا في شير
مايك.100ـ استكماالً لصحيفة الصحكة التي كانت تصدرىا الكتمة اإلسالمية في الجامعات كالمعاىد
كالكميات في قطاع غزة ،منذ عاـ .11.ـ كاستمرت حتى عاـ .111ـ ثـ تكقفت ،قبل أف يتـ إعادة

إخراجيا بشكل جديد باسـ صحيفة الشباب2

كالصحيفة ىي صحيفة طالبية شبابية تغطي أنشطة الشباب كفعالياتيـ ،كتنشر ما يتطمعكف إليو

كما يرغبكف في قراءتو ،كتشتمل جريدة الشباب عمى المكاضيع التي تحاكي كاقع الشباب في قطاع غزة
مثل :البطالة كالتطكع كالتدريب ،كأىـ المشاريع الشبابية الناجحة 22إلخ2

كما تشتمل الجريدة عمى أبرز المشاريع كاألنشطة كالخدمات الطالبية المميزة التي تنظميا الكتمة

اإلسالمية اإلطار الطالبي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس خدمة لمطمبة في جامعات ككميات كمدارس

القطاع( 2مقبل.10./00/.. ،ـ ،مياتفة)2

ج .مجمة السعادة:

تعتبر مجمة السعادة المجمة االجتماعية األسرية األكلى في قطاع غزة كالتي تتناكؿ في مضمكنيا

مختمف القضايا االجتماعية كاألسرية2

تحتكؼ المجمة العديد مف المقاالت كالمكاضيع التربكية كالزكايا االجتماعية كالثقافية التي تيـ األسرة

كتساىـ في خدمة المجتمع ،كتقع صفحاتيا في  21صفحة مف الحجـ العادؼ كتطبع شيرياً  .111عدد2

بدأت مجمة السعادة إصدارىا األكؿ في نكفمبر .11.ـ ككانت كال زالت المجمة االجتماعية

األكلى بفمسطيف ،كقد أسسيا كل مف الصحفي فالح سالمة الصفدؼ ،كالصحفية اعتداؿ قنيطة2

كانطمقت مجمة السعادة مف حاجة المجتمع الفمسطيني لصحافة أسرية متخصصة تيتـ باألسرة

بشكل عاـ كالمرأة بشكل خاص2

كما تعمل مجمة السعادة عمى تصحيح المفاىيـ كالسمككيات داخل األسرة كتؤدؼ دكر تثقيفي

لجميع أفراد األسرة (مكقع ثريا اإللكتركني.10.،ـ)
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إصدارات اإلعالم المطبوع
يتنكع اإلعالـ المطبكع لحركة حماس في قطاع غزة مف حيث زمف الصدكر ( يكمي ،نصف

أسبكعي ،شيرؼ) كمف حيث الفئة ( إخبارية ،شبابية ،نسكية ،مجتمعية) كتتكامل الكسائل المطبكعة مع
بعضيا البعض ،كالجدكؿ اآلتي يكضح طبيعة ىذه اإلصدارات2
إصدارت اإلعالم المطبوع في حركة حماس
ا
جدول رقم ( )2يوضح طبيعة

عدد

حجم

عدد اإلصدار

عدد مرات

عدد إجمالي

الصفحات

الصفحة/سم

الواحد

الصدور سنويا

اإلصدارات سنويا

35×27

4800

365

1.752.000

3000

104

312.000

12

96.000
36.000
24.000

الصحيفة

النوع

صحيفة فمسطيف

يكمية

32

صحيفة الرسالة

نصف أسبوعية

24

35×27

صحيفة الشباب

شيرية

16

35×27

8000

نساء من أجل فمسطين

شيرية

16

35×27

3000

12

مجمة السعادة

شيرية

68

21×29

2000

12

الجدكؿ مف إعداد الباحث ،المصدر :مدراء المؤسسات اإلعالمية (إياد القرا ،كساـ عفيفة ،ىاني مقبل ،سكزاف زيادة ،ابتساـ صايمة)

ومن الجدول رقم ( )2يستنتج الباحث المالحظات اآلتية:
 -0امتمكت الحركة في اإلعالـ المكتكب صحفاً متنكعة راعت الزمف (اليكـ ،األسبكع ،الشير) كراعت
النكعية ( السياسية ،االجتماعية ،الشبابية ،الطالبية)2

 -.األعداد التي تطبعيا كتبيعيا جريدتا فمسطيف كالرسالة كبيرة مقارن ًة بمثيالتيا في الضفة الغربية،
كخصكصاً في ظل اعتماد المتابعيف كالقراء اليكـ عمى المكاقع االلكتركنية كمكاقع التكاصل االجتماعي
التي تعتبر األسرع في إيصاؿ المعمكمة كاألكثر انتشا اًر كاألقل تكمف ًة2
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رابعاً .الوسائل اإلعالمية لحركة حماس عمى الشبكة العنكبوتية:
تمتمؾ حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في قطاع غزة العديد مف الكسائل اإلعالمية المتنكعة

عمى الشبكة العنكبكتية منيا المكاقع اإللكتركنية كمكاقع التكاصل االجتماعي( صفحات ،Facebook

مكاقع  ،Twitterقنكات  ،)Youtubeكالجدكؿ اآلتي يكضح تكاجد ىذه المكاقع عمى الشبكة العنكبكتية:
الجدول رقم ( )3يوضح تواجد الوسائل اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة عمى الشبكة العنكبوتية
موقع

صفحة

صفحة

قناة

إلكتروني

Facebook

Twitter

Youtube












المؤسسة اإلعالمية

نوع اإلعالم

فضائية األقصى

مرئي (فضائية -أرضية)



إذاعة األقصى

مسمكع (إذاعة -مباشر)





ككالة فمسطيف اآلف

إلكتركني







ككالة صفا

إلكتركني









ككالة شياب

إلكتركني









اإلعالـ العسكرؼ

إلكتركني









صحيفة فمسطيف

مطبكع (جريدة يكمية)









صحيفة الرسالة

مطبكع(جريدة نصف أسبكعية)









نساء مف أجل فمسطيف

مطبكع









مجمة السعادة

مطبكع









صحيفة الشباب

مطبكع

ضمن الموقع اإللكتروني وصفحة  Facebookلمكتمة اإلسالمية

المصدر :مدراء المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة

 .1المواقع اإل لكترونية:
تمتمؾ حركة حماس العديد مف المكاقع االلكتركنية ،كالتي تعتبر اليكـ مف أىـ الكسائل اإلعالمية

في سرعة نشر كايصاؿ المعمكمة ،كالجدكؿ اآلتي يكضح ترتيب ىذه المكاقع عمى مكقع  Alexaفمسطينياً،
كىك مكقع يحدد ترتيب المكاقع االلكتركنية عالمياً كمحمياً2
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جدول رقم ( )4يوضح ترتيب المواقع اإللكترونية (اإلنترنت) عمى موقع  Alexaفمسطينياً

العنوان

اسم الموقع

ترتيب الموقع فمسطينياً

http://www.paltimes.net/

07

http://www.safa.ps/

1.

صحيفة الرسالة

http://www.alresalah.ps/ar/

.07

صحيفة فمسطيف

http://www.felesteen.ps/

..5

كتائب القساـ

http://www.alqassam.ps/arabic/

.17

إذاعة األقصى

http://www.alaqsavoice.ps/arabic/

..0

ككالة شياب

http://www.shehab.ps/ar/

.5.

قناة األقصى الفضائية

http://www.aqsatv.ps/
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نساء مف أجل فمسطيف

http://www.womenpal.com/

ككالة فمسطيف اآلف
ككالة صفا

غير مذككر عمى خارطة المكقع

المصدر مكقع  :Alexaإعداد دمحم أبك صفية ،مدير دائرة اإلعالـ كاالتصاؿ في المكتب اإلعالمي لك ازرة الداخمية كاألمف الكطني.10./00/.1 ،ـ

ومن الجدول السابق يستنتج الباحث المالحظات اآلتية:
 -0باستثناء المكقع اإللكتركني لككالة فمسطيف اآلف ،الذؼ احتل المكقع الخامس عشر فمسطينياً ،جاءت
المكاقع األخرػ في مراتب بعيدة كمتأخرة2
 -.إذا كجد مبرر لمترتيب المتأخر لفضائية كاذاعة األقصى ككنيما كسيمتيف مسمكعة كمرئية ،فيذا ليس

مبر اًر مقبكالً لباقي المكاقع اإلخبارية كخصكصاً ككالة شياب ،كمكقع القساـ ،كصحيفة فمسطيف كصحيفة

الرسالة2

 -.ىذا الترتيب المتأخر يدؽ ناقكس خطر لدػ إدارة ىذه المكاقع االلكتركنية لمكقكؼ عمى أسباب التراجع
كمعالجتيا2
 .2صفحات :Facebook

تعتبر صفحات  Facebookضمف مكاقع التكاصل االجتماعي النشطة ،كتمتاز ىذه
الصفحات بكثرة المشتركيف فييا لسيكلة استخداميا كحداثتيا ،كمجانية حسابيا ،كالجدكؿ اآلتي يكضح
أعداد المعجبيف كالمتفاعميف كنسبة التفاعل عمى ىذه الصفحات ،ك طبيعة المنشكرات كالتحديث2
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جدول رقم ( )5يوضح االشتراك والتفاعل عمى صفحات Facebook

المؤسسة اإلعالمية
صحيفة فمسطيف

عدد

المعجبين

عدد

نسبة

المتفاعمين التفاعل%

طبيعة التحديث
عبر الصفحة

طبيعة المنشورات

152,212 310,895

48.96

تحديث دائـ

صفحة إخبارية

ككالة صفا

202,271

65,050

32.16

تحديث دائـ

صفحة إخبارية

ككالة فمسطيف اآلف

47,086

2,562

5.44

تحديث شبو دائـ

صفحة إخبارية

صحيفة الرسالة

39,872

2,046

5.13

تحديث شبو دائـ

صفحة إخبارية

ككالة شياب

27,579

2,145

7.78

تحديث دائـ

صفحة إخبارية

القساـ -أبك عبيدة

18.918

339

1.80

تحديث مرتبط باألحداث

منشكرات تتعمق بالتصريحات

مجمة السعادة

7,.1.

4,339

82.11

تحديث شبو يكمي

نشر مكاد المجمة كالتركيج ليا

فضائية األقصى

12,504

844

6.75

تحديث شبو يكمي

نشر المكاد المرئية لمفضائية

إذاعة صكت األقصى

5,621

811

14.43

تحديث شبو يكمي

تغطيات عاجمة ونشر ممفات صوتية

نساء مف أجل فمسطيف

2,581

92

3.56

تحديث شبو دائـ

متخصصة بقضايا المرأة

المصدر :م أحمد سمرة مدير دائرة المتابعة اإلعالمية في المكتب اإلعالمي لوزارة الداخمية واألمن الوطني2013/11/20 ،م

ومن الجدول رقم ( )5يستنتج الباحث المالحظات اآلتية:
 -0تتصدر صفحة صحيفة فمسطيف باقي الصفحات ضمف عينة الدراسة  ،إضافة إلى احتالليا مكانة متقدمة

بيف الصفحات الفمسطينية اإلخبارية كاألكثر متابعة بيف المكاطنيف ،كذلؾ بعدد المعجبيف بصفحتيا التي بمغت

تقريباً  .00ألف معجب ،كاقتراب عدد المتفاعميف عمى الصفحة  %.9مف المعجبيف ،كىك فارؽ كبير بينيا
كبيف باقي الصفحات مف حيث عدد المعجبيف كنسبة المتفاعميف عمى الصفحة2

 -.تحتل ككالة صفا المرتبة الثانية بتجاكز عدد المعجبيف بصفحتيا  .1.ألف معجب ،كنسبة المتفاعميف
منيـ تقترب مف الثمث كىي نسبة متقدمة بيف مثيالتيا2

 -.ككالتا فمسطيف اآلف كشياب حضكرىما ضعيف عمى صفحات  Facebookمف حيث عدد
المشتركيف كنسبة المتفاعميف ،كىك ما يحتاج إلى تفعيل كاىتماـ

-.إعالـ القساـ حضكره ضعيف في صفحات  Facebookنتيجة سياسة  Facebookالتي تمغي أؼ
صفحة يثبت صمتيا بعنكاف كتائب القساـ ،كقد تـ إلغاء صفحات القساـ .

مرات2

 -7الرقـ التفاعمي عمى صفحة كتائب القساـ ال يعكس كاقع الصفحة ،حيث تخطت منشكرات الصفحة بتفاعل

كاسع جداً ،كلكف عدـ النشر اليكمي أدػ إلى ىذا العدد المنخفض2
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 .3مواقع :Twitter
جدول رقم ( )6يوضح اعداد المتابعين عمى موقع Twitter

عدد المتابعيف

طبيعة التحديث لمتغريدات

المؤسسة اإلعالمية
القساـ -إنجميزؼ

.12.19

تغطية مستقمة بشكل شبو يكمي

فضائية األقصى

33,819

مرتبطة تمقائياً بالمكقع

ككالة صفا

15,007

مرتبطة تمقائياً بالمكقع

إعالـ القساـ

1.,566

الناطق باسـ القساـ "أبك عبيدة"

ككالة فمسطيف اآلف

11,736

مرتبطة تمقائياً بالصفحة

صحيفة فمسطيف

9,818

مرتبطة تمقائياً بالمكقع

القساـ -عربي

8.133

متابعة يكمية

إذاعة صكت األقصى

5,830

ككالة شياب

4,958

مرتبطة تمقائياً بالمكقع
مرتبطة تمقائياً بالمكقع

صحيفة الرسالة

2,277

يتـ تحديثيا مباشرة

القساـ  -عبرؼ

909

متابعة متقطعة كضعيفة

مجمة السعادة

118

مرتبطة تمقائياً بالصفحة

نساء مف أجل فمسطيف

98

مرتبطة تمقائياً بالمكقع كالصفحة

المصدر :ـ أحمد سمرة مدير دائرة المتابعة اإلعالمية في المكتب اإلعالمي لك ازرة الداخمية كاألمف الكطني.10./00/.1 ،ـ

ومن الجدول السابق يستنتج الباحث المالحظات اآلتية:

 -0يمتاز متصفحك  Twitterبشكل عاـ بأنيـ أكثر ثقافة كادراكاً سياسياً مف متصفحي ،Facebook
لذا تجد أف معظـ المشتركيف ىـ مف أصحاب الثقافة العالية كالرأؼ الكازف2
-.تنكع لغات اإلعالـ العسكرؼ عمى  ،Twitterكما أنو مف أنشط مكاقع الحركة كأكثرىا تفاعالً2

 -.يالحع عدـ كجكد سياسة نشر مستقمة عمى مكقع  Twitterحيث تكتفي الككاالت بربط حسابيا عمى
مكقع  Twitterبشكل تمقائي مع المكقع االلكتركني الرسمي2

 -.ضعف عاـ كممحكظ في كجكد المؤسسات اإلعالمية عينة الدراسة عمى مكقع  Twitterكالذؼ يتميز
بانتشاره عمى المستكػ الخارجي2
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 .4قناة :Youtube
تشترؾ بعض الكسائل اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة ،في مكقع  Youtubeكفق الجدكؿ اآلتي:
جدول رقم ( )7يوضح أعداد االشتراك والمشاىدات عمى قناة Youtube

المؤسسة اإلعالمية

عدد

عدد المقاطع

المشتركيف التي تـ نشرىا

إجمالي المشاىدات متكسط المشاىدات معدؿ النشر اليكمي
لكافة المقاطع

لممقطع الكاحد

(مقطع/يكـ)

األقصى الفضائية

7,559

1,130

396,162

351

1.57

صحيفة الرسالة

1,689

305

2,138,807

7,012

2.00

ككالة صفا

1,048

139

442,985

3,187

1.71

ككالة فمسطيف اآلف

983

242

1,078,934

4,458

1.20

ككالة شياب

380

261

602,897

2,310

0.77

المصدر :ـ أحمد سمرة مدير دائرة المتابعة اإلعالمية في المكتب اإلعالمي لك ازرة الداخمية كاألمف الكطني.10./00/.1 ،ـ

ومن الجدول السابق يستنتج الباحث المالحظات اآلتية:

 -0تكاجد المؤسسات اإلعالمية عينة الدراسة عمى مكقع  Youtubeضعيف جداً مقارنة مع قنكات
الككاالت االخبارية األخرػ ،حيث تتصدر صحيفة الرسالة القائمة بشكل نسبي ،تمييا فمسطيف اآلف2
 -.إعالـ القساـ يفتقر لمكجكد في عالـ  Youtubeنتيجة سياسة المكقع التي تمغي أؼ صفحة يثبت
صمتيا بأؼ عنكاف لكتائب الشييد عز الديف القساـ 2
 -.ضعف شديد لممشتركيف كالمكاضيع المنشكرة عمى مكقع ككالة شياب رغـ أنيا ككالة أنباء مرئية
كالكتركنية ،كىك ما يضع عالمات استفياـ حكؿ حاجة المكقع إلى معالجة عاجمة2

 -.الفرؽ الكاضح بيف عدد المشاىدات لممقطع كعدد المشتركيف في القناة يثبت أف نسبة كبيرة ممف
يشاىد مقاطع القناة غير معني باالشتراؾ منيا ،كىذا راجع لضعف عاـ في عدد مستخدمي Youtube

بشكل رسمي عمى المستكػ المحمي2

خامساً :مؤسسو المؤسسات اإلعالمية:

لقد كاف لكجكد المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس دكر بالغ األىمية في إيصاؿ رسالة الحركة

كعالميا كالجدكؿ أدناه يكثق أسماء إخكة كاف ليـ الدكر األبرز في تأسيس المؤسسات اإلعالمية
محمياً
ً
لحركة حماس كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ2
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الجدول رقم ( )8يوضح مؤسسي المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة

سنة

أول رئيس

أول رئيس تحرير

مجمس إدارة

/مجمس تنفيذي

سيد أبك مسامح

صالح البردكيل

غازؼ حمد

إبراىيـ صالح

الشييد/رامي سعد

فالح الصفدؼ

اعتداؿ قنيطة

إبراىيـ صالح

منير أبك راس/كائل راشد

رائد أبك داير

ـ

اسم المؤسسة

20

صحفية الرسالة

0995ـ

2.

اإلعالـ العسكرؼ

.110ـ

إبراىيـ صالح

2.

مجمة السعادة

.110ـ

اعتداؿ قنيطة

2.

*صحيفة الصحكة /الشباب

.11.ـ

إبراىيـ صالح

27

إذاعة األقصى

.11.ـ

فتحي حماد

فتحي حماد

22

مرئية األقصى

.11.ـ

فتحي حماد

فتحي حماد

رائد أبك داير

25

ككالة فمسطيف اآلف

.112ـ

إبراىيـ صالح

إبراىيـ صالح

شرحبيل الغريب

21

فضائية األقصى

.112ـ

فتحي حماد

فتحي حماد

رائد ابك داير

29

ككالة شياب

.115ـ

فتحي حماد

فتحي حماد

حازـ الشعراكؼ

201

صحيفة فمسطيف

.115ـ

أحمد الساعاتي

أحمد الساعاتي

مصطفى الصكاؼ

200

ككالة صفا

.119ـ

عماد اإلفرنجي

عماد اإلفرنجي

ياسر أبك ىيف

.119ـ

ابتساـ صايمة

ابتساـ صايمة

ابتساـ صايمة

 20.صحيفة نساء مف أجل فمسطيف

المؤسس

التأسيس

فالح الصفدؼ

عماد اإلفرنجي كآخركف

* انطمقت صحيفة الصحكة الطالبية الشيرية عاـ .11.ـ كاستمرت لعاـ .111ـ ثـ عادت بثكب كاسـ جديد في .100ـ باسـ صحيفة الشباب

الجدكؿ مف إعداد الباحث ،المصدر :مدراء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس بقطاع غزة

ومن الجدول السابق يستنتج الباحث ما يأتي:

 -0صحيفة الرسالة كانت أكؿ المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة ،كقد تعرضت لتضييق
شديد مف قبل السمطة الفمسطينية منذ تأسيسيا حتى انتفاضة األقصى2

 -.يعتبر األستاذ فتحي أحمد حماد ،رائد إعالـ حركة حماس في قطاع غزة كمفجر طاقات الشباب
اإلعالمييف ،حيث كاف لو فضل التأسيس ألربعة مؤسسات إعالمية ىي اليكـ مف أكبر المؤسسات
اإلعالمية في قطاع غزة ،يزيد عمى ذلؾ أف ظركؼ التأسيس كانت في مراحل بالغة الصعكبة كاألىمية2

 -.يرػ الباحث أف معظـ المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس كانت كليدة ظركفيا كزمانيا ،كأنيا كانت
بمبادرات فردية ،كلـ تكف بقرار قيادة الحركة أك اإلدارة اإلعالمية ،فإف نجحت كتب ليا االستمرار كتبنتيا

الحركة ،كاف فشمت فقد انتيى أمرىا كما انتيى أمر كثير مف الكسائل التي لـ يعد يتذكرىا أحد2
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 -.تنكعت المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس ،في قطاع غزة بيف المسمكع كالمرئي ،كاإللكتركني،
كالمطبكع ،كجميعيا تقدـ خدمات الكتركنية2

الموظفون في المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس بقطاع غزة:

يمثل الجدكؿ رقـ ( )9أعداد المكظفيف في المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة ،كقد أعتمد

الباحث في ىذه األرقاـ عمى ما زكدتو بو دائرة شئكف المكظفيف في حركة حماس ،بقطاع غزة2
جدول رقم ( )9يوضح أعداد الموظفين في المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة

م

المؤسسة اإلعالمية

أعداد الموظفين

نسبة الموظفين

20

فضائية األقصى

.22

%.52.

2.

إذاعة األقصى

9.

%0.29

2.

مرئية األقصى

0.

%.

2.

صحيفة فمسطيف

019

%072.

27

صحفية الرسالة

2.

%121

22

ككالة صفا

.1

%.29

25

ككالة شياب

..

%.2.

21

مجمة السعادة ك نساء مف أجل فمسطيف

9

%02.

29

ككالة فمسطيف اآلف

..

%.2.

201

اإلعالـ العسكرؼ

2.

%125

200

مكتب اإلدارة اإلعالمية

..

%.2.

713

%100

المجموع

الجدكؿ مف إعداد الباحث ،المصدر :دائرة شئكف المكظفيف في حركة حماس ،مدراء المؤسسات اإلعالمية

ومن الجدول السابق يستنتج الباحث المالحظات اآلتية:
 -0احتمت فضائية األقصى الكـ األكبر مف عدد المكظفيف كىك  .22مكظفاً كىك ما نسبتو  %.52.مف
نسبة المكظفيف اإلعالمييف2

 -.تشكل نسبة المكظفيف في المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس  %20مف إجمالي المكظفيف في دائرة
شئكف المكظفيف بالحركة ،كىي نسبة عالية كمرتفعة ،عمماً بأف المكظفيف العسكرييف كاألمنييف في الحركة
ليسكا ضمف أعداد المكظفيف في دائرة شئكف المكظفيف2

 -.الحركة تكلي ممف اإلعالـ أىمية كبيرة كبالغة كتعمل ما استطاعت عمى تكفير احتياجاتو2

 -.إف العمل اإلعالمي يحتاج إلى ككادر إعالمية كعامميف كثر ،إذ إف دكائره كأقسامو متعددة ،كىك ما
يتطمب كجكد عدد كبير مف المكظفيف2
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انفصم انثبنث

انذراصبث انضببمت

 ممذمت
 .1دراصبث فهضطٍنٍت
 .2دراصبث ػربٍت
 .3دراصبث أجنبٍت
 .4انتؼهٍك ػهى انذراصبث انضببمت
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 مقدمة:

أساسيا مف ركافد المعرفة النظرية كالعممية ،ككذلؾ خبرات كتجارب
افدا
تمثل الدراسات السابقة ر ً
ً
الباحثيف السابقيف كاالطالع عمى أىـ إنجازاتيـ كالنتائج كالتكصيات التي خمصت إلييا دراساتيـ كبحكثيـ،
كالتي ليا األثر الكبير في إثراء معرفة كمعمكمات الباحث ،مما يساعده في تككيف خمفية جيدة عف مكضكع

دراستو كمما يسيل أمر إنجازىا بشكل أفضل كأكثر عمقاً كشمكالً ،ككذلؾ تجنب األخطاء كاليفكات التي
كقع فييا الباحثكف السابقكف ،كقد استعرض الباحث أىـ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكعات اإلدارة
كمكضكعات ذات عالقة بمكضكع الدراسة ،سكاء أكانت بشكل مباشر أـ غير مباشر ،حيث قاـ الباحث

بتقسيميا إلى ثالثة أقساـ  :دراسات محمية ،كدراسات عربية ،كدراسات أجنبية ،ككذلؾ تـ ترتيبيا مف

األحدث إلى األقدـ حسب تاريخيا.
أوالً :الدراسات الفمسطينية:
 )1دراسة الغصين (2012م)

بعنوان :واقع اإلعالم األمني وأثره في تحفيز أداء العاممين في األجيزة األمنية التابعة لوزارة

الداخمية في قطاع غزة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع اإلعالـ األمني كأثره في تحفيز أداء العامميف في األجيزة األمنية

التابعة لك ازرة الداخمية في قطاع غزة2

أداة رئيسية في جمع
كلتحقيق األىداؼ اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ االستبانة ً
البيانات ،كطبقت بطريقة الحصر الشامل عمى أفراد العينة كالمككنة مف  0.5شخصاً يمثمكف مجتمع
كعينة الدراسة2

خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0يكجد أثر لإلعالـ األمني عمى أداء العامميف في األجيزة األمنية العاممة في قطاع غزة2

 -.السياسة اإلعالمية األمنية غير كاضحة ،كال تشمل كافة القضايا األمنية ،كغير متضمنة سياسات
الك ازرة ،كيكجد تأثير ليا عمى أداء العامميف في األجيزة االمنية بدرجة قميمة2

 -.العاممكف في اإلعالـ األمني جزء أساسي مف مككنات الك ازرة ،كىـ بحاجة لتطكير قدراتيـ المينية
كزيادة التنسيق مع األجيزة ،كيكجد أثر كبير لمينية العامميف في اإلعالـ األمني عمى أداء

العامميف في األجيزة األمنية2
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 )2دراسة األشقر(2012م)
بعنوان :مدى فاعمية االتصال في إدارة األزمات
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المعكقات التي تقف حائالً دكف إتماـ فاعمية االتصاؿ خالؿ إدارة

األزمات استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ أسمكب الحصر الشامل لضماف الحصكؿ
أداة لجمع
فردا ،كاستخدـ االستبانة ً
عمى نتائج تمثل المجمكع الكمي ألفراد مجتمع الدراسة كالبالغ (ً )025
البيانات2
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0أف ىنالؾ مستكػ فاعمية جيد في االتصاالت ،ككذلؾ أف مف أىـ أنكاع االتصاؿ المستخدمة ىي
االتصاالت الرسمية ،كأىـ أنكاع اتصاالت ىي االتصاؿ الشفيي2
 -.أف مف أكثر كسائل االتصاؿ المستخدمة في اتصاالت األزمة ىي الياتف المحمكؿ2
 )3دراسة زيادة (2012م)
بعنوان :أثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ أىمية تنمية المكارد البشرية ( التخطيط– القدرة عمى تككيف
كاستخداـ نظـ االتصاالت الفاعمة– الميارات القيادية– القدرة عمى تككيف فريق عمل عمى قدر مف

الكفاءة) كأثر ذلؾ عمى تحسيف مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة بغزة ،اتبع الباحث المنيج الكصفي
التحميمي ،كاألداة البحثية االستبانة كتكزيعيا عمي المجتمع المككف مف ( ).5مؤسسة دكلية كتـ اختيار
عينة الدراسة بطريقة عشكائية كعددىا ( ).5مؤسسة دكلية عاممة في غزة2
وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج والتوصيات اآلتية:
 -0تنمية ميارات التخطيط كاالتصاالت كتعزيز ميارات القيادة كميارات فريق العمل ليا أثر مباشر عمى
مقدرة ككفاءة المؤسسات العاممة بقطاع غزة2
 -.كجكد كحدة متخصصة في المؤسسة إلعداد الخطط كتكفير برامج تدريب2
 )4دراسة الرضيع (2011م)
بعنوان :مدى الجاىزية إلدارة األزمات والكوارث دراسة مسحية عمى ضباط جياز الدفاع المدني في قطاع غزة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ جاىزية الدفاع المدني في قطاع غزة لمكاجية األزمات

كالككارث ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاألداة البحثية االستبانة كبأسمكب الحصر الشامل

فردا ككزعت االستبانة عمى األفراد بنسبة 2%011
لجميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ ً 0.9
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وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج والتوصيات اآلتية:
 -0كجكد أثر مباشر لكل مف ( تكافر التخطيط – تكافر المعمكمات – أىمية التدريب – كالميارات القيادية
– أىمية تككيف فريق العمل إلدارة األزمة )عمى عممية إدارة األزمات كالككارث في جياز الدفاع المدني2

 -.ضركرة إنشاء كحدة إدارية مستقمة إلدارة األزمات كالككارث مع كجكد غرفة عمميات مجيزة بما يمزـ
مف تجييزات ،مع االىتماـ بالتخطيط كالتدريب2
 )5دراسة أبو عزيز(2010م)
بعنوان  :معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفمسطينية في ظل الحصار دراسة حالة قطاع غزة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ المعكقات كالصعاب التي كاجيت ك ازرة الصحة خالؿ إدارتيا
لألزمات في قطاع غزة في ظل الحصار كمدػ تأثير ىذه المعكقات عمى جاىزية ك ازرة الصحة لمتعامل
مع األزمات كالكشف عف الثغرات كنقاط الضعف لدػ الك ازرة في ىذا المجاؿ ،لتحقيق ىذه األىداؼ

استخدـ الباحث المنيج الكصفي كاألداة البحثية االستبانة كتطبيقيا عمى عينة تـ اختيارىا بطريقة العينة
العشكائية البسيطة كمقدراىا  ..1فردا مف مجتمع دراسة مككف مف  9.1فرداً2
وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0يتكفر لدػ ك ازرة الصحة التخطيط كدرجة مقبكلة مف المعمكمات إلدارة األزمات في ظل الحصار2
 -.كاجيت ك ازرة الصحة خالؿ إدارتيا لألزمات في قطاع غزة في ظل الحصار معكقات تنظيمية أىميا

ازدكاجية الكالء الكظيفي ،معكقات مادية تمثمت في عدـ تكفر مخصصات مالية خاصة باألزمات2
جدا2
 -.يتكفر لدػ ك ازرة الصحة ىيكل تنظيمي بدرجة تتجاكز الحد المطمكب بنسبة قميمة ً
 )6دراسة ثريا (2010م)
بعنوان :إدارة اإلعالم المقاوم زمن الحرب (فضائية األقصى حالة عممية)

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ نجاح إدارة اإلعالـ المقاكـ في فضائية األقصى زمف

الحرب في الفترة مف .111/0./.5ـ حتى .119/0/01ـ كتتككف الدراسة مف مجتمعيف :األكؿ
جميع العامميف في فضائية األقصى كالبالغ عددىـ ( ،).01كالمجتمع الثاني كىـ العاممكف في

الفضائيات كالككاالت العربية كاألجنبية الذيف عممكا خالؿ فترة الحرب2

كقد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ المقابمة كاالستبانة أداة بحثية2
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خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0إدارة قناة األقصى الفضائية استطاعت تحقيق أىدافيا التي ُخطط ليا بنسبة كبيرة2
 -.نجحت إدارة القناة في إدارة اإلمكانيات البشرية كالمادية بطريقة جيدة خالؿ فترة الحرب2
 -.حققت الفضائية أىدافيا المختمفة المتعمقة بتعزيز الصمكد كالثبات لممشاىد العربي بنسبة جيدة2
 )7دراسة البابا (2010م)
بعنوان :جيود حركة المقاومة اإلسالمية حماس في االنتفاضة الفمسطينية (1987م1994-م).
ىدفت الدراسة إلى التكثيق لمرحمة ميمة مف التاريخ الفمسطيني المعاصر ،كالتكثيق لمعمل المقاكـ في
فمسطيف خالؿ االنتفاضة الفمسطينية (0915ـ099.-ـ) ككانت الدراسة في (غزة)2
كلتحقيق ىذه األىداؼ اعتمد الباحث المنيج التاريخي كاستخدـ الباحث المقابمة كالكثائق أداة بحثية2
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0مثل الحضكر االجتماعي كاإلعالمي الفاعل لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس قناة اتصاؿ ساخنة
مع الجماىير ،أثرت تأثي اًر إيجابيا في كسب القاعدة الجماىيرية العريضة ليا2

 -.قدمت حركة المقاكمة اإلسالمية حماس مثاالً حياً في ترجمة الفكر إلى كعي كعمل ممتزـ،
اخترقت بو المجتمع كأثرت في أعرض قطاعاتو2

 -.صدرت لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس رؤية سياسية اتسمت بالفضفاضة في سنكاتيا األكلى،
كذلؾ عبر ميثاقيا ،لكنيا سرعاف ما قدمت رؤية اعتمدت الثكابت كاالستراتيجيات مع مركنة في

الكسائل2

 )8دراسة الشيخ خميل2009(،م)
بعنوان( :البناء الداخمي لحركة اإلخوان المسممين في قطاع غزة 1967م1987-م)
ىدفت الدراسة إلى مناقشة مكضكع البناء الداخمي لحركة اإلخكاف المسمميف في قطاع غزة ،كالتعرض

لممككنات الرئيسة لمحركة ،كتكضيح البناء اليرمي لمحركة ،كأىـ التطكرات التي طرأت عميو ،كالكشف عف

أىـ الق اررات التي اتخذتيا الحركة في فترة الدراسة ،كطبيعة العالقة بيف القيادة كالقاعدة ،كطريقة اختيار

األعضاء كتربيتيـ كارتقائيـ في إطار الحركة ،كاستخدمت الدراسة منيج البحث التاريخي ،كاستخدمت
المقابمة كالكثائق أداة لمدراسة2
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وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0بدأت إعادة التنظيـ عمى يد شباب في جيل متقارب ال يتمايزكف ،كىذا جعل الحركة أكثر ميالً لمتشاكر في

اتخاذ الق اررات ،كاالعتماد عمى المجاف ،كبناء التنظيـ بشكل متدرج اكتمل مع نياية سنة 0915ـ

 -.اتسـ التنظيـ بالتقاء الناس عمى الفكرة كاعتمادىـ عمى المؤسسات ،كالمجاف كاليياكل المتعددة ،كليس
االلتقاء عمى الزعيـ المؤسس أك الشخصية االعتبارية أك الجيل الرائد2

 -.اتخاذ الق اررات كاف في الغالب يعتمد عمى المبادرة ،كالشكرػ بمفيكميا البسيط كالمباشر ،إضافة إلى
مدػ تكفر اإلمكانات لمعمل المراد اتخاذ قرار بشأنو ،لكف قرار العمل العسكرؼ احتاج إلى تشاكر أكسع

شمل الداخل كالخارج2

 )9دراسة عودة (2008م)
بعنوان :واقع اإلدارة في مؤسسات التعميم العالي بقطاع غزة دراسة تطبيقية عمى الجامعة اإلسالمية.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دراسة كاقع اإلدارة في مؤسسات التعميـ العالي ،استخدمت الباحثة

في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي حيث استخدمت األداة البحثية االستبانة كعممت عمى اختيار
عينة عشكائية طبقية بنسبة .7 %مف العامميف في الجامعة مف فئة األكاديمييف كالمكظفيف اإلدارييف في

كافة المستكيات اإلدارية كالبالغ عددىـ اإلجمالي(  )051مكظف كمكظفة2
وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0كاف الكزف النسبي لفقرات المجاؿ األكؿ(عممية التخطيط) يساكؼ 55207%

 -.كاف الكزف النسبي لفقرات المجاؿ الثاني (عممية اتخاذ القرار) يساكؼ 25520.%
 -.كاف الكزف النسبي لفقرات المجاؿ الثالث ( عممية االتصاؿ) يساكؼ 2 59212%

 -.كاف الكزف النسبي لفقرات المجاؿ الرابع (أىمية المعمكمات) يساكؼ 2 52215%
 -7كالكزف النسبي لممجاؿ الخامس ( االمكانيات المادية كالبشرية) يساكؼ25. %
 )10دراسة السر(2008م)
بعنوان :واقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في وزارة الداخمية واألمن الوطني
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية(اليندرة) في ك ازرة
الداخمية كاألمف الكطني في قطاع غزة ،كمحاكلة التعرؼ عمى فركؽ دراسة ذلؾ الكاقع كفًقا لمتغيرات:
"الجنس ،كالعمر ،كالمؤىل العممي ،كطبيعة العمل ،كمكاف العمل ،كالمسمى الكظيفي ،كعدد الدكرات
التدريبية ،كسنكات الخدمة" 2ككاف مجتمع الدراسة يتككف مف( ( .1.مكظفاً ،ك تـ أَخذ عينة تتككف مف(
 ) .11مكظف ،تتراكح درجاتيـ ما بيف ككيل مساعد كمدير دائرة  ،كذلؾ في األجيزة األمنية كاإلدارات
العامة ،كقد جمع الباحث(  ) .51استبانة2
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وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0غياب التخطيط االستراتيجي في بعض األجيزة األمنية كاإلدارات العامة في ك ازرة الداخمية2
جدا 2
 -.يتـ تدريب كتنمية ميارات المكظفيف في ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني بصكرة بطيئة ً

-.غياب اليياكل التنظيمية لبعض األجيزة األمنية كعدـ كضكح اليياكل التنظيمية المكجكدة مسبًقا2
 )11دراسة شبير (2007م)
بعنوان :أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية عمى االستعداد لمواجية األزمات في مستشفى ناصر
ىدفت الدراسة إلى إبراز أثر بعض عناصر الثقافة التنظيمية عمى االستعداد إلدارة األزمات في

مستشفى ناصر؛ في محاكلة لتحميل ذلؾ الكاقع كتحديد مسبباتو ،لمكصكؿ إلى جكانب القصكر فيو ،بيدؼ
كضع أساليب لمسيطرة عميو ،كالعمل عمى رفع مستكػ الخدمات المقدمة

لممرضى؛ كايجاد الحمكؿ

المناسبة التي تساعد عمى زيادة كفاءة المستشفى ،كلتحقيق ىذه األىداؼ اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة
المنيج الكصفي التحميمي 2كقد استخدمت الباحثة االستبانة أداة أساسية في جمع البيانات األكلية ،حيث
مكظفا مف كافة العامميف في مستشفى
طبقت عمى عينة عشكائية طبقية نسبية مككنة مف ( ) .01
ً
ناصر ،كاستجاب منيـ (  ) .1.أؼ بنسبة ( ) 9.25 %مف عينة الدراسة2
وخمصت الدراسة إلى اىم النتائج اآلتية:
 -0عدـ كجكد استعداد لمكاجية األزمات ،كعدـ كجكد خطط طكارغ لمكاجية األزمات2
 -.لـ يتـ تييئة طاقـ العمل لمكاجية األزمات2
 )12دراسة اسميم (2007م)
بعنوان :سمات اإلدارة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية دراسة ميدانية عمى وزارة المالية في غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى سمات اإلدارة في المؤسسات الحككمية الفمسطينية كذلؾ مف
خالؿ إجراء دراسة ميدانية عمى ك ازرة المالية الفمسطينية بغزة كذلؾ كصكالً إلى دراسة ىذه السمات

المتكقعة ،كلتحقيق ىذا اليدؼ اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ األداة البحثية االستبانة كتـ
تطبيقيا عمى مجتمع الدراسة المككف مف  09.مكظفاً يعممكف في الكظائف اإلشرافية ،كاستخدـ الباحث

أسمكب الحصر الشامل في تكزيع االستبانة2
وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0إف معظـ مجاالت الدراسة حصمت عمى أكزاف نسبية تعدت في قيمتيا الكزف النسبي المحايد2
 -.حصمت جميع فقرات مجاؿ المعمكمات كدكرىا في اإلدارة) عمى (2)22251%
 -.حصمت جميع فقرات(مجاؿ نظاـ االتصاالت )عمى ()27211%
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 )13دراسة عايش (2007م)

بعنوان( :اإلعالم اإلسالمي ضوابطو وأحكامو الشرعية)

ىدفت الدراسة إلى االرتقاء باإلعالـ اإلسالمي مف خالؿ دراسة ضكابطو كأحكامو الشرعية ،كلتحقيق ىذا
اليدؼ اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي المقارف ،كاستخدـ الباحث االستبانة أداة بحثية2
وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0اإلعالـ أحد أىـ أسباب القكة التي ينبغي االىتماـ بيا كاعطاؤىا أىمية كبيرة2
 -.أىمية أنظمة المعمكمات في إدارة إؼ كسيمة إعالمية2
 -.أىمية رقابة الدكلة عمى اإلعالـ كضبط المتجاكزيف2

 )14دراسة زيارة (2007م)

بعنوان( :اتجاىات الصحفيين الفمسطينيين في قطاع غزة نحو اإلعالم األمريكي)

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف في قطاع غزة نحك اإلعالـ األمريكي منذ بداية

عاـ 099.ـ كحتى .112ـ كلتحقيق األىداؼ اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ االستبانة

أداة بحثية2

وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0ال يزيد مستكػ االتجاه العاـ نحك اإلعالـ األمريكي لدػ الصحفييف الفمسطينييف بقطاع غزة

عف ( )%51كحد افتراضي2

 -.بعد المعرفة باإلعالـ االمريكي عند الصحفييف الفمسطينييف بقطاع غزة يعادؿ(2)%51

 )15دراسة مرزوق (2006م)

بعنوان :فاعمية متطمبات التطوير التنظيمي وادارة التغيير لدى المؤسسات غير الحكومية الفمسطينية

ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى مجاالت إدارة التغيير كالتطكير التنظيمي ،كتبني تكجييات خاصة

تساعد في إحداث التغيير المطمكب كالتطكير التنظيمي2

خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0كجكد عالقة طردية إيجابية بيف اتباع أسمكب التخطيط االستراتيجي ،كقدرة المؤسسة عمى إدارة
عممية التغيير كالتطكير التنظيمي ،ككذلؾ بيف قدرة المنظمة عمى إدارة التغيير كتنمية كتطكير
ميارات العامميف فييا ،ككذلؾ بيف األنظمة كالسياسات اإلدارية المتبعة كمما كانت كاضحة
كمفيكمة ،كمما أصبحت المؤسسة لدييا القدرة عمى إحداث التغيير كالتطكير2

 -2ىناؾ عالقة طردية بيف إدارة التغيير كاحداث التطكير التنظيمي كمراعاة تحميل الظركؼ البيئية
الداخمية كالخارجية في المؤسسة ،ككذلؾ إف مناسبة كمالئمة الييكل التنظيمي أحد متطمبات إدارة
التغيير كالتطكير التنظيمي ،كاف المؤسسة تعتبر ذات فاعمية إذا راعت مالئمة الييكل التنظيمي
كمراعاة تعديمو كتغييره كتقييمو بشكل دكرؼ بما يتالءـ مع احتياجات المنظمة2
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 )16دراسة الجديمي (2006م)
بعنوان  :واقع استخدام أساليب اإلدارة في المستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع غزة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات العامميف نحك مدػ تكفر فاعمية اإلدارة في
المستشفيات الحككمية الكبرػ في قطاع غزة (دار الشفاء ،ناصر ،األكركبي) ،كذلؾ كصكالً لتحديد مدػ
االستعداد كالجاىزية التي تتمتع بيا ىذه المستشفيات في التعامل اإلدارؼ ،كلخدمة أىداؼ الدراسة فقد اتبع
الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتـ عمل استبانة كتكزيعيا عمى عينة عشكائية طبقية مف المستشفيات
المذككرة قدرىا()211

مكظف بكاقع ( ).11مكظف لكل مستشفى ،كقد بمغت االستبانة المستردة

كالصالحة لمتحميل ( ).79استبانة2
وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج والتوصيات اآلتية:
 -0يكجد ضعف شديد في نظاـ فاعمية اإلدارة في المستشفيات2

 -.ضركرة تكفير عناصر إدارية ناجحة تستطيع أف تنيض بالكاقع اإلدارؼ2

 )17دراسة أبو حشيش (2005م)

بعنوان :خصائص الخطاب اإلعالمي لمشيخ أحمد ياسين دراسة تحميمية لمقابالت الشيخ الصحفية
في انتفاضة األقصى.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مالمح السمكؾ اإلعالمي عند الشيخ أحمد ياسيف كأىـ خصائص
الخطاب اإلعالمي لمشيخ أحمد ياسيف ،كقد استخدمت الدراسة المنيج المسحي في إطار تحميل
المضمكف ،كما استخدمت المالحظة بالمعايشة كتحميل المضمكف الكيفي ،فيما كاف مجتمع الدراسة
ىك مجمكعة مقابالت الشيخ الشييد أحمد ياسيف الصحفية ،كتككنت عينة الدراسة مف عينة عمدية مف
المقابالت التي كجدىا الباحث فيما يشير إلى الخصائص التي حددىا في الدراسة2
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0خطاب الشيخ الشييد أحمد ياسيف خطاب فكرؼ ،مركز ،كاضح ،كقكؼ2
 -.تعبر خطابات الشيخ الشييد أحمد ياسيف عف تطمعات كآماؿ كطمكح الجماىير2
 -.امتاز خطاب الشيخ الشييد أحمد ياسيف بالرصانة كالمباشرة2
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كما أوصت الدراسة باآلتي:
 -0أىمية دراسة خطاب الشيخ الشييد أحمد ياسيف مف قبل القيادات السياسية كخاصة قيادات حركة حماس2
 -.أف تيتـ قيادة حماس بدرجة أكبر باإلعالـ كاإلعالمييف ،كأف تعمل عمى إيجاد عالقة قكية مع
الجسـ الصحفي ،كتزيد مف اىتماميا كتقديرىا لكسائل اإلعالـ ،كصياغة عالقة متبادلة معيا2
 -.العمل عمى تأصيل خطاب الشيخ الشييد أحمد ياسيف ،ليصبح معتمداً عمى قاعدتي العمـ كالتجربة2
 )18دراسة أبو جبل (2005م)
بعنوان :أنماط القيادة السائدة في مدارس التعميم األساسي العميا الحكومية في قطاع غزة ،وانعكاساتيا
عمى أداء العاممين
ىدفت إلى معرفة األنماط القيادية السائدة في مدارس التعميـ األساسي العميا الحككمية في
محافظة غزة ،كانعكاساتيا عمى أداء المعمميف  2كقد تـ اختيار عينة قصدية مككنة مف  %71مف مديرؼ
كمديرات المدارس األساسية العميا الحككمية في محافظة غزة ،كالبالغ عددىا ( )72مدرسة ،كعينة عشكائية
مككنة مف ( )%71مف معممي كمعممات تمؾ المدارس البالغ عددىـ ( )17.معمماً كمعممة2
وخمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 20شيكع النمط الديمكقراطي ،يميو النمط الترسمي ثـ األكتكقراطي2
 2.كجكد عالقة بيف النمط القيادؼ الذؼ يمارسو مدير المدرسة كأداء المعمميف2
 )19دراسة البرنية (2005م)
بعنوان :استخدامات الشباب الجامعي الفمسطيني في قطاع غزة لمقنوات اإلخبارية الفضائية العربية
وعالقتيا بمستوى المعرفة بالقضايا العربية

ىدفت الدراسة إلى معرفة اىتمامات الشباب الجامعي الفمسطيني في القضايا العربية كالقضية

الفمسطينية كمتابعة األخبار عبر القنكات الفضائية كالعربية كاألجنبية ،كينتمكف إلى الجامعة اإلسالمية
كجامعة األزىر كجامعة األقصى2
خمصت الدراسة إلى النتيجة اآلتية:
إف المكضكعات السياسية كالدينية كالثقافية تشكل أىـ المكضكعات المفضمة لممشاىدة لدػ ىؤالء الشباب ،كمف
ىؤالء الشباب الجامعيف يكجد مف ىـ عمى مستكػ متكسط مف المعرفة بالقضايا العربية المثارة2
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كما أوصت الدراسة باآلتي:
 -0تكثيف البرامج السياسية كالثقافية كالدينية بالفضائيات اإلخبارية العربية ،كالقاء الضكء عمى المشاكل
الحقيقية التي تكاجو الشباب العربي2

 -.ضركرة إطالؽ فضائيات إخبارية عربية ناطقة بمغات أجنبية لتعكس الصكرة الحقيقية عف العرب

كالمسمميف ،كتقدـ الحقائق التي تخفييا الكثير مف القنكات األجنبية لمرأؼ العاـ العالمي كخاصة فيما
يتعمق بأحداث العراؽ كفمسطيف2

 -.إيجاد سياسة إعالمية كاضحة تجمع القنكات اإلخبارية العربية ،بيدؼ إيجاد نكع مف االتفاؽ عمى
صياغة كطريقة معالجة األحداث كالقضايا بعيداً عف الخالفات السياسية بيف الدكؿ العربية2

 )20دراسة نجم (2005م)
بعنوان :الدور التربوي لوسائل اإلعالم اإلسالمي وسبل تطويره من وجية نظر طمبة الجامعات

الفمسطينية في قطاع غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر التربكؼ لكسائل اإلعالـ اإلسالمي المحمي ،كسبل تطكيره مف

كجية نظر طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،كالكشف عف االختالؼ في ىذا الدكر تبعاً
لمتغيرات الدراسة ،كقد اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدمت االستبانة أداة بحثية ،كيتككف

مجتمع الدراسة مف طمبة المستكػ الرابع في جامعتي اإلسالمية كاألزىر لمعاـ الدراسي (.11.ـ.117-ـ)

كالذيف بمغ عددىـ ( ).0.1طالباً كطالب ًة ،كطبقت أداة الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية مككنة مف
( )1.2طالباً كطالبة2
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0كجكد ككادر إعالمية تربكية مدربة تدريباً جيداً عمى حسف صياغة المضاميف التربكية2
 -.قياـ كسائل اإلعالـ بالدكر التربكؼ المناط بيا في المجتمع الفمسطيني بنسبة (2)%572.
 -.درجة تعرض المجتمع الفمسطيني لكسائل اإلعالـ اإلسالمي جاءت بنسبة (2)%7927
 )21دراسة محيسن2004( ،م)
بعنوان :مدى رضا الموظفين العاممين في مؤسسات وكالة الغوث بقطاع غزة عن أنظمة التعويض والحوافز
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكيات الرضا الكظيفي لدػ العامميف في الككالة في ظل

استخداـ أنظمة التعكيض كالحكافز المتعددة كعمى العكامل الفاعمة في تحديد ىذه المستكيات ،سكاء أكانت
المرتبطة بالخصائص الشخصية لممكظف أـ بنكعية الحكافز2
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خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0التدني البارز في مستكػ الرضا الكظيفي العاـ عف التعكيضات كالحكافز لدػ مكظفي ككالة
الغكث بقطاع غزة ،حيث بمغت ىذه النسبة ( ،)7121.األمر الذؼ يؤدؼ بالمكظفيف إلى حالة مف

الصراعات كالنزاعات داخل المنظمة سكاء أبيف المكظفيف أنفسيـ ،أـ بيف المكظفيف كاإلدارة ،كذلؾ

إلى انخفاض درجة الكالء لممنظمة كالعمل كاألداء2

 -.التدني البارز في مستكػ الرضا الكظيفي ،عف ُبعد نظاـ الترقية ،حيث كصمت نسبة الرضا عف ىذا
البعد ( 2)772.2إذ يتطمب ترقي المكظف اجتيا اًز المتحانات اختبارات تحددىا الككالة ،كمعاممة
المكظف الداخمي معاممة المكظف الخارجي ،متجاىمة خبرة المكظف داخل الككالة2

 -.انخفاض كاضح في مستكػ الرضا الكظيفي ،عف ُبعد الراتب كزيادتو ،حيث بمغت النسبة 2%72272
 )22دراسة الخطيب2003( ،م)
"النمط القيادي السائد لدى المدراء في المنظمات الحكومية في محافظات غزة"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى النمط القيادؼ السائد لدػ المدير في المنظمات الحككمية
الفمسطينية في محافظات غزة ،ككذلؾ التعرؼ عمى درجة االختالؼ في األنماط القيادية باختالؼ
متغيرات الدراسة :الجنس ،الخبرة ،المؤىل العممي ،المسمى الكظيفي ،كعدد المرؤكسيف 2كذلؾ التعرؼ

عمى أىـ سمات اإلدارة الفمسطينية2
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0ت ّفكؽ النمط القيادؼ الديمقراطي عمى باقي األنماط القيادية لدػ مديرؼ كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية السابقة2

-.كجكد اختالؼ إيجابي في بعض الممارسات اإلدارية لصالح الذككر ،كألصحاب الخبرة العالية2

 -.كجكد عالقة إيجابية بيف النمط الديمقراطي كبعض الممارسات اإلدارية2
 (23دراسة الدواوسة (2002م)

بعنوان :استخدامات الجميور الفمسطيني لمقنوات الفضائية العربية واالشباعات المتحققة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى استخدامات الجميكر الفمسطيني في قطاع غزة لمقنكات الفضائية

العربية كما تحققو مف اشباع ،كقد أجريت الدراسة عمى الكسائل اإلعالمية اآلتية (التمفزيكف ،قنكات
فضائية ،راديك ،صحافة) كاختارت عينة ممثمة مف الجميكر في قطاع غزة مف شرائح مختمفة2
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خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0ارتفاع مستكػ المعمكمات السياسية لإلناث عف الذككر ،كيرجع ذلؾ إلى مستكػ ثقافة اإلناث2
 -.ىناؾ عالقة ارتباطية بيف المعرفة كالكعي السياسي كارتفاع ثقافة الفرد2

 -.التمفزيكف باعتباره كسيمة اتصاؿ يمعب دك ًار كبي اًر في تنمية الكعي الثقافي كالمعمكمات السياسية
لممراىقيف بنسبة ( )..22كاإلذاعة بنسبة ( )..2.كأخي اًر الصحافة بنسبة ( )..20في تنمية

الكعي كالمعارؼ السياسية2

 )24دراسة الييئة العامة لالستعالمات (2000م)
بعنوان دور وسائل اإلعالم في إبراز انتفاضة األقصى

أجرت الييئة العامة لالستعالمات استطالعاً لمرأؼ العاـ في  7نكفمبر .111ـ كشمل عينة عشكائية
مككنة مف  01.1مبحكثاً ،يتكزعكف حسب اآلتي  .11مبحكث في محافظات غزة 2.1 ،في محافظات

الضفة الغربية ،بيدؼ معرفة دكر كسائل اإلعالـ المحمية كالعربية في تغطية انتفاضة األقصى2
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0حظي التمفزيكف الفمسطيني بأكبر نسبة عرض2

 -.جاءت قناة الجزيرة العربية في المرتبة األكلى باعتبارىا أفضل محطة فضائية تتابع مف خالليا نشرات
األخبار2

 -.يشاىد الفمسطينيكف الفضائيات العربية أكثر مف محطات التمفزة المحمية2
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ثانياً :الدراسات العربية:

 .1دراسة العتيبي (2007م)

بعنوان :مصداقية األخبار التمفزيونية لدى طالب وطالبات جامعة الممك سعود ،دراسة مقارنة بين

القنوات التمفزيونية الحكومية والخاصة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة رأؼ شريحة مف المجتمع السعكدؼ -كىـ طالب كطالبات جامعة
الممؾ سعكد -في مصداقية األخبار التمفزيكنية كترتيب ىذه العناصر لدػ طالب كطالبات جامعة الممؾ

سعكد طبقاً ألىمية كل عنصر ،كمقارنة المصداقية التي تحظى بيا األخبار التمفزيكنية في القنكات

الخاصة لدػ طالب كطالبات جامعة الممؾ سعكد2

كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج المسحي ،كما استخدـ أيضا المنيج المقارف كالذؼ

يتيح عقد المقارنات بجكانب االتفاؽ كاالختالؼ بيف كسائل اإلعالـ ،كذلؾ لمقارنة المصداقية التي تحظى
بيا األخبار في القنكات التمفزيكنية الحككمية بنظيرتيا في القنكات الخاصة2
كقد قاـ الباحث بتصميـ استبانة مف ستة أجزاء ،يقيس مف خالليا مصداقية األخبار التمفزيكنية

طبقا ألىداؼ البحث ،كقاـ بتكزيعيا عمى مجتمع الدراسة كىـ طالب كطالبات جامعة الممؾ سعكد
المنتظمكف في مرحمة البكالكريكس في الفصل الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 0..1 20..5ىػ ،كقد

تـ اختيار العينة باستخداـ أسمكب العينة العشكائية العنقكدية مف طمبة كطالبات الجامعة الذيف يدرسكف

مكاد اإلعالـ العاـ (مادة الثقافة اإلسالمية)
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0األخبار الرياضية كاألخبار العممية ىي أكثر األخبار مصداقية ،بينما جاءت األخبار السياسية
كاألمنية كالعسكرية أقل األخبار مصداقية2

 -.شيرة القناة تجعل أخبارىا ذات مصداقية عالية2

 -.األخبار التمفزيكنية المكجية لممجتمع المحمي تككف في الغالب أكثر مصداقية مف األخبار المكجية
لممجتمع الخارجي2

كما أوصت الدراسة باآلتي:

 -0أف تككف نتائج الدراسة دافعاً لمقنكات الحككمية في العمل بشكل احترافي يراعي مينية العمل2

كتطكير البرامج اإلخبارية في القنكات المحمية ،كاعطاء أكلكية أكبر لتكقيت بث الخبر العاجل،
كمكاكبة األخبار ،ألف الدراسة دلت عمى أف الممتقى ييتـ بالمعرفة عمى حساب المحاكر األخرػ2

 -.االىتماـ بأخبار المناطق كتطكير شكميا كمحتكاىا مف خالؿ قنكات التمفزيكف األكلى ،كالثانية ،كاإلخبارية ،كالرياضية2

 -.تطكير محطات التمفزيكف بالمناطق كدعميا بالكفاءات المؤىمة ،كاعطاء مساحة أكبر لما تحتاجو
ىذه المحطات مف رسائل كريبكرتاجات تتعمق بقضايا المنطقة ،أك تغطي فعالياتيا2
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 .2دراسة (القحطاني 2006م)

بعنوان :اإلعالم التربوي ودوره في تفعيل مجاالت العمل المدرسي في المممكة العربية السعودية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر الفعمي لإلعالـ التربكؼ بإدارات التربية كالتعميـ في المممكة

العربية السعكدية في تفعيل مجاالت العمل المدرسي ،كمعكقات أداء ىذا الدكر ،كالتعرؼ عمى الدكر المأمكؿ

منيا كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي المعتمد عمى االستبانة أداة لمدراسة ،حيث جرػ تطبيق ىذه
األداة بعد تجاكزىا الختبارات الصدؽ كالثبات عمى مسئكلي اإلعالـ التربكؼ في المممكة العربية السعكدية

كعينة مف مديرؼ مدراس التعميـ العاـ الحككمية النيارية كمديراتيا داخل مدف سعكدية :الرياض ،جدة،

الدماـ ،أبيا ،عرعر ،كذلؾ خالؿ الفصل الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 0..7ق0..2-2ىػ 2حيث بمغ
اإلجمالي ألفراد الدراسة  ..5فرداً ( 0.5مسئكالً كمسئكلة .0. /مدي اًر كمديرة)2
 .3دراسة كاكتال (2005م)

بعنوان " :دور وسائل اإلعالم في تنمية عالقات الجميور بالمؤسسة األمنية "

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر إدارة اإلعالـ كالعالقات العامة برئاسة قكات الشرطة بالسكداف
في تحسيف عالقات الشرطة بالجميكر ،كالتعريف بأىمية العمل الشرطي كأىدافو ككاجباتو ،نشأتو كتطكره2

كالتعريف بدكر كسائل اإلعالـ في التنمية كتحسيف العالقات بيف الشرطة كالجميكر2

خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0اإلذاعة السكدانية ىي أفضل الكسائل اإلعالمية إليصاؿ الرسالة الشرطية لمجميكر الخارجي
يمييا التمفزيكف القكمي ثـ الصحف كاإلصدارات اليكمية2

 -.الدراما ىي الشكل البرامجي األمثل لتقديـ برامج الشرطة في اإلذاعة يمييا الحكار2
 -.قياس اتجاىات الرأؼ العاـ ىي أفضل الطرؽ لتقكيـ أعماؿ إدارة اإلعالـ كالعالقات العامة تمييا
البحكث العممية ثـ تكفير اإلمكانات الالزمة2

 .4دراسة عبده (2004م)

بعنوان :اإلعالم السياسي في الصحف المصرية ودوره في تشكيل الرأي العام ،دراسة مقارنة بين قائمة

اىتمامات الصحف وقائمة اىتمامات الجميور

ىدفت الدراسة إلى معرفة القضايا كالمكضكعات السياسية التي تشكل محكر اىتماـ القارغ ،كلمعرفة ىل ىناؾ

مصادر إعالمية أخرػ تتدخل في تشكيل الكعي لدػ الجميكر ،كلمعرفة عمق المعرفة كالكعي السياسي لدػ الجميكر

المتمقي ،كلمعرفة حجـ االقباؿ عمى ىذه الصحف ،كالعالقة بينيا كبيف الكعي السياسي لدػ الجميكر المتمقي2

كاستخدمت ىذه الدراسة منيج المسحي كأداة تحميل المضمكف ،كمنيج المسح االجتماعي كأداة صحيفة كاالستبياف

كتـ اختيار عينة قكاميا ( )...مفردة مف أعضاء النقابات المينية كالعمالية في مصر2
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خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0القضايا كالمكضكعات السياسية عمى الصعيد اإلقميمي العربي ،قد شغمت الجزء األكثر مف
المساحة الكمية لإلعالـ السياسي في قائمة االىتمامات بالصحف المصرية2

 -.ىناؾ تطابق كتقارب كتكافق شديد بيف الصحف المصرية كبيف اىتمامات الجميكر2
 .5دراسة الضويحي (2004م)

بعنوان :التخطيط اإلعالمي ودوره في مواجية الكوارث واألزمات
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد اآلثار اإليجابية لمتخطيط اإلعالمي في مكاجية األزمات كالككارث مف

خالؿ إعداد خطط إعالمية فعالة تساند عمميات مقاكمة كازالة أثاره السمبية ،ككذلؾ دراسة األزمات

كالككارث لتطكير الخطط بما يكفل فاعمية مكاجياتيا ،كاحباط أثارىا مستقبالً ،كقد تـ استخداـ المنيج
الكصفي التحميمي عف طريق المسح االجتماعي في استخداـ االستبانة أداة لجمع البيانات ،كتككف مجتمع
الدراسة مف العامميف بالمديرية العامة لمدفاع المدني بمدينة الرياض كعددىـ ( ).2.مفردة ،كالعامميف في

ك ازرة الثقافة كاإلعالـ كعددىـ ( ).11مفردة ،كقد اختار الباحث عينة عشكائية قكاميا ( )%.1مف
العامميف في المديرية العامة لمدفاع المدني كنفس النسبة مف العامميف في ك ازرة الثقافة كاإلعالـ ،كبذلؾ بمغ

إجمالي عدد أفراد العينة ( )..1مفردة كتـ تكزيع االستبيانات عمييـ ،كعند استردادىا كانت جميعيا
صالحة لمتحميل اإلحصائي2
 .6دراسة المالكي (2003م)

بعنوان :األبعاد اإلدارية واألمنية ليندرة العمميات اإلدارية وعالقتيا باألداء الوظيفي – دراسة ميدانية

عمى وكالة اآلثار والمتاحف بالمممكة العربية السعودية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األبعاد اإلدارية كاألمنية ليندرة العمميات اإلدارية كعالقتيا باألداء

الكظيفي في ككالة اآلثار كالمتاحف ،كمدػ مالئمة ىذه األبعاد سكاء اإلدارية منيا أك األىمية ألحداث

التغيير كالتطكير الجكىرؼ ألساليب كاجراءات العمل كالحكـ عمى فاعمية تمؾ األبعاد كتقييميا كما عالقة
ذلؾ باألداء كبتحقيق ذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى التساؤالت التي تطرحيا ىذه الدراسة2
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0كجكد مركزية في اتخاذ القرار كعدـ تفكيض السمطة ،كعدـ كضكح النماذج المستخدمة ،كبيركقراطية اإلجراءات2
 -.الحاجة إلى إعادة تأىيل المكظفيف كتدريبيـ لرفع مستكػ كفاءة األداء2

 -.تمتع المكظفيف ببعض الثقة التنظيمية اإليجابية الداعمة لجيكد التغيير2
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 .7دراسة الصفيان (2003م)

بعنوان :عالقة التطوير التنظيمي بفاعمية الق اررات اإلدارية دراسة تطبيقية عمى جوازات منطقة الرياض

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األسس التي يستند عمييا التطكير التنظيمي لتككف الق اررات

اإلدارية فعالة في الجياز ،كتكضيح دكر التطكير التنظيمي في تكجيو متخذؼ الق اررات اإلدارية التخاذ

ق اررات إدارية فعالة ،كتحديد كذلؾ أىـ الصعكبات التي تكاجو التطكير التنظيمي كتحكؿ دكف اتخاذ

الق اررات اإلدارية الفعالة في الجياز2

خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0التطكير التنظيمي بجياز جكازات منطقة الرياض يستند بدرجة متكسطة عمى األسس التي تفعل
الق اررات اإلدارية ،كما لو دكر متكسط في تكجيو متخذؼ الق اررات2

 -.يكاجو التطكير بعض الصعكبات التي تعيق اتخاذ ق اررات إدارية فعالة2
 .8دراسة عبيدات (2001م)

بعنوان :القيادة واإلدارة التربوية في اإلسالم

ىدفت الدراسة إلى تحميل كتقكيـ القيادة اإلدارية كالتربكية في األردف في ضكء الفكر اإلسالمي

القرف الكريـ كالسنة النبكية2
لمقيادة اإلدارية ،كما ىي مستقاه مف آ

كاعتمدت الدراسة عمى المنيج االستنباطي لضبط النصكص كتحمييا مف أجل استخالص المبادغ

التربكية ،ثـ قاـ الباحث بتبكيبيا إلى ثالثة مجاالت ىي ميمات القيادة اإلدارية التربكية ،كعكامل نجاح

القيادة اإلدارية التربكية اإلسالمية ،كصفات القائد اإلدارؼ التربكؼ المسمـ ككصمت إلى ( )01.مبدأ تربكؼ
كلتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتكزيع استبانة عمى ( )019أفراد مف أفراد القيادة اإلدارية العميا ك

( ).57فردا مف أفراد القيادة الكسطى تـ اختيارىـ عف طريق العينة القصدية ،كاستخدـ الباحث األساليب
اإلحصائية (المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية) كأسمكب تحميل التبايف األحادؼ كأسمكب تككي
لممقارنات البعدية كذلؾ لمعرفة مصادر داللة الفركؽ في أؼ قيمة ذات داللة إحصائية2

خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0ىناؾ ( )71ميم ًة كعامالً كصفة تمس القيادة اإلدارية التربكية بشكل مباشر استخمصت مف
القرآف الكريـ كالسنة النبكية التشريفية قسمت إلى ثالثة مجاالت ،ىي:
أ -مجاؿ ميمات القيادة اإلدارية التربكية ،كقد تتضمف سبع عشرة فقرة ،منيا :اإليماف باهلل
كحب الكطف كالدفاع عنو ،كتربية الشباب عمى االعتداؿ2

ب -مجاؿ عكامل نجاح القيادة اإلدارية التربكية ،كقد تتضمف ست عشرة فقرة منيا :التككل
عمى هللا ،كالتثبت مف األخبار ،إتقاف ميارة االتصاؿ كالتكاصل ،العمل بالشكرػ2
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ت -مجاؿ صفات القائد اإلدارؼ التربكؼ المسمـ ،كقد تتضمف سبع عشرة فقرة منيا :أف يككف
مف أبناء المجتمع المسمـ ،التأني في اتخاذ القرار ،المحافظة عمى أسرار المؤسسة التربكية،

االقتداء بالرسكؿ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص في أفعالو كسمككياتو 22الخ2

 -.ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أداء أفراد القيادة العميا ،كمتكسطات أداء أفراد
القيادة الكسطى ،في اإلجابة عمى أىمية الفقرات اإليجابية التي نالت رضا أف ارد العينة2

 .9دراسة الفقيو(2000م)

بعنوان( :الدور السياسي لمتمفزيون في اليمن ،دراسة مسحية وميدانية)

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الدكر السياسي الذؼ يقكـ بو التمفزيكف اليمني ،كمدػ تأثير المادة

اإلخبارية كالسياسية عمى معارؼ الشباب ،مف خالؿ تطبيق نظرية كضع األكلكيات ،كالتي تفترض أف

كسائل اإلعالـ تمعب دك اًر ميماً في تنمية كنشر المعمكمات ،كالمعارؼ الداخمية كالخارجية ،كالتي تعمل

عمى تدعيـ اتجاىات الفرد كانطباعاتو كتعمل عمى تكجيو تصرفاتو تجاه القضايا المختمفة2

كقد اختار الباحث نكعيف مف العينات ،عينة تحميمية لممضمكف االخبارؼ كالسياسي ،كعينة تمثل

الشباب اليمني العينتيف ( ).11مفردة ،كاستخدـ الباحث استمارة تحميل المضمكف الستبانة الدراسة2

كتكصمت الدراسة إلى بركز القضايا السياسية اليمنية كالدكلية في التغطية اإلخبارية لمتمفزيكف

اليمني كارتفاع نسبة مشاىدؼ التمفزيكف اليمني بنسبة ( )1.2.كعزكؼ نسبة  %02مف مشاىدة التمفزيكف
اليمني ،كارتفاع نسبة التعرض لنشرات األخبار بنسبة ( )%95لمتمفزيكف اليمني2

خمصت الدراسة إلى النتيجة اآلتية:
النقاش بيف األصدقاء كاألىل كزمالء العمل حكؿ القضايا التي يطرحيا التمفزيكف تسيـ بشكل أساسي في
تنمية الكعي كالبصيرة السياسية لمجميكر اليمني2
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ثالثاً :دراسات أجنبية:
 )1دراسة 2005( Plowmanم)

بعنوان :الصراع واإلدارة االستراتيجية والعالقات العامة
ىدفت الدراسة إلى تحديد مساىمة العالقات العامة في اإلدارة االستراتيجية بالكاليات المتحدة األمريكية2

خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0العالقات العامة تعتبر عامالً مساىماً لإلدارة االستراتيجية حيث تضمف ىذا النمكذج االحتكاء
كالتجنب كالمساكمة كالتعاكف بشكل إيجابي2

 -.ىناؾ أىمية لإلدارة العميا في اإلدارة اعتمادًا عمى الخبرة كالتخطيط االستراتيجي لحل مشكمة المنظمة2

 )2دراسة 2004( Zaleznikم)

بعنوان :المديرون والقيادة ،ىل من اختالف؟.
ىدفت الدراسة إلى تحديد االختالؼ بيف المديريف كالقيادة في إدارة المنظمات ،بالكاليات المتحدة

األمريكية مف خالؿ فحص النماذج المستخدمة مف قبل الباحث2
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0ىناؾ أناس ييتمكف بالقيادة الجماعية كال ييتمكف بالقيادة الفردية التي ال تصمح في المنظمات
البيركقراطية الكبيرة2

 -.اإلدارة بحاجة لقادة كمديريف متميزيف2
 -.في حاؿ عدـ كجكد الثقافة التعاكنية المنتجة يصعب عمى المنظمة االستمرار كالتطكر2

 )3دراسة 2004( Eriksson, & Villevalم)

بعنوان :دور الحوافز في رفع المؤشرات واألداء

ىدفت الدراسة إلى إيضاح النتائج التجريبية لقياس التحفيز كالتأثيرات األسمكبية لدفع األداء ،كأيضاً
قياس مدػ تأثير العكامل األخرػ عمى األداء مف حيث تبادلية االمتيازات المقررة2

خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 20ىناؾ تركيز عمى المكظفيف ذكؼ الميارة في المؤسسات التي تدفع بناء عمى األداء2
 2.األجر المجدؼ كالفعاؿ يتسق مع التبادلية التي تقمل مف الجذب نحك األداء المرتبط بالدفع بالرغـ مف

التداخالت2
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 )4دراسة 2003( Wahم)

بعنوان :العالقة بين التفكير العاطفي وتطوير القيادة في المنظمة
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التغيرات العاطفية عمى سمكؾ المدير كمستكػ أدائو ،حيث أجريت

مدير في الكاليات المتحدة األمريكية لمعرفة أثر التفكير أك الجانب العاطفي كالسمات
ىذه الدراسة عمى 71
اً
الشخصية لممدير عمى مستكػ األداء 2تـ تحديد متغيرات السمكؾ الشخصي مف خالؿ نمكذج ليكنارد الذؼ

طكر مف قبل بركفيسكر ليكنارد في العاـ 0999ـ مثل الشفافية ،الحياد ،النسبية ،الصرامة كالتحميل  222كتـ
تحديد متغيرات الجانب العاطفي مف خالؿ مخزكف القدرات العاطفية الذؼ طكر مف قبل جكلماف في العاـ

0991ـ مثل التحفيز ،التعاطف ،الرقابة الذاتية ،اإلبداع ،كالثقة2
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0أف ىناؾ عالقة طردية بيف مستكػ التفكير العاطفي كمستكػ األداء لدػ المديريف2
 -.ضركرة تطكير ركح القيادة كتنمية الجكانب العاطفية لدػ المديريف2
 )5دراسة 2002( Jamesم)

بعنوان :تأثير وسائل االتصال عمى اتجاىات المراىق وسموكو السياسي
ىدفت ىذه الرسالة إلى معرفة مدػ تأثير كسائل االتصاؿ عمى اتجاىات المراىق كسمككو

السياسي ،كقد انطمقت ىذه الدراسة مف فرض أساسي مؤداه أف كسائل االتصاؿ ليا تأثير قعاؿ عمى

تأثير عمى السمكؾ السياسي2
االتجاىات السياسية ،كعمى المعرفة كاالحاطة السياسية باألحداث ،كما أف ليا اً
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
-0

زيادة التعرض لكسائل اإلعالـ تزيد مف الدافعية السياسية لدػ متمقييا2

-.

التعرض لكسائل اإلعالـ يزيد مف المشاركة السياسية كيزيد مف االىتماـ السياسي لدػ متمقييا2

 )6دراسة 2002( Ardichvili & Kuchinkeم)

بعنوان :األنماط القيادية السائدة والقيم الثقافية لدى المدراء والمرؤوسين
ىي دراسة مقارنة ألربعة دكؿ مف دكؿ االتحاد السكفيتي السابق كألمانيا كأمريكا ،كقد ىدفت

الدراسة إلى بياف أثر الثقافة االجتماعية عمى األنماط القيادية تبعاً لمنمكذج الذؼ حدده ىكفستيد

(2)Hofsted,1997

تـ تطبيق الدراسة عمى  .1111مدير كمرؤكس في أربعة دكؿ مف دكؿ االتحاد السكفيتي السابق

(القكقاز ،كازاخستاف ،ركسيا ،جكرجيا) كألمانيا كأمريكا2
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خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -0نمط القيادة الحرة كالقيادة باالستثناء تأتي في المقدمة في دكؿ االتحاد السكفيتي السابق قبل
أمريكا كالمانيا2

 -.تختمف الثقافات ليس فقط بيف دكلتيف ،بل كىناؾ اختالؼ في الدكلة الكاحدة2

 )7دراسة 2002( Fieldم)

بعنوان :تعريف القيادة مقارنة بين القيادة واإلدارة عبر اإلنترنت
ىدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة بيف القيادة كاإلدارة عبر اإلنترنت مف كجية نظر ثقافات مختمفة مف

عدة دكؿ ،كاستخدـ الباحث محرؾ البحث  googleمف أجل إنشاء صكر بحث عف القيادة كاإلدارة ،فكل
بحث أنتج آالؼ المالحظات كتـ اختيار أكؿ  .11صكرة لكل بحث عف كل مف القيادة كاإلدارة2
كقد تـ مشاركة أشخاص مف دكؿ مختمفة كتـ ترجمة الكممات الخاصة بيـ
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0تحديد شامل لتعريف القيادة كاإلدارة مف كجية نظر الثقافات األخرػ2
 -.تعريف القيادة كاإلدارة كاف في غاية المكضكعية ألف المعمكمات لـ تؤخذ مف خالؿ االتصاؿ المباشر2

 -.اتفقت الدراسة مع ما يراه عامة الناس كما ىك مكجكد في األدب األكاديمي في أف ىناؾ اختالفا
بيف اإلدارة كالقيادة2

كما أوصت الدراسة بـ

ضركرة تطكير كتعزيز السمكؾ القيادؼ لدػ المدراء ،كذلؾ مف أجل رفع مستكػ األداء اإلدارؼ في المنظمة2

 )8دراسة 2000( Ebyم)

الفعال :اختبار جزئي لنموذج نظري تكاممي
بعنوان :أسس الحوافز وأثرىا عمى االلتزام التنظيمي ّ
ىدفت الدراسة لتحديد أىـ دعائـ االلتزاـ التنظيمي كعكائقو2

خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0كجكد عكامل شخصية تدعـ االلتزاـ التنظيمي (اإلحساس القكؼ بالمسئكلية نحك العمل كالرغبة في
تحقيق الذات)2

 -.كجكد عكامل تنظيمية تدعـ االلتزاـ التنظيمي (الثقة التي يمنحيا المشرفكف ،كجكدة االتصاؿ بينيـ
كبيف مرؤكسييـ)2

المرتبات ،قصكر القيادات االدارية في تحديد المياـ،
 -.تمثمت عكائق االلتزاـ التنظيمي في انخفاض ُ
كالتفرقة في المعاممة بيف األفراد2
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 )9دراسة 1999) VINCENT MICHEALم)

بعنوان :إشباع األخبار واستخدام وسائل اإلعالم في معرفة األحداث الجارية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عادات كأنماط مشاىدة طمبة الجامعات لألخبار ،كدكافعيـ مف

متابعة األخبار عبر كسائل االتصاؿ المختمفة ،كالعالقة بيف كظائف األخبار التقميدية كأجرػ الباحثكف ىذه

الدراسة عمى عينة عشكائية مف طمبة الجامعات قكاميا  ..9طالباً كطالبة %7. ،ك  %.2مف الذككر
مف سف  01عاماً مف الدارسيف في الجامعات الحككمية الكبرػ في الشرؽ ،كالغرب2
خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:
 -1دكر المجالت األمنية في التكعية اإلعالمية لمحد مف الجريمة2

 -2أىمية تناكؿ المجالت األمنية لبعد الكقاية مف الجريمة ،كالكقكؼ عمى سبل معالجة المجالت
األمنية لمقضايا التي تخدـ أىدافيا2

 -3مكاكبة المجالت األمنية لمتطكر الذؼ تشيده كسائل اإلعالـ األخرػ مف الناحية الفنية2

 )10دراسة 1997( Ottoم)

"العالقة بين القيادة التحويمية ووالء الموظف :االلتزام التنظيمي وادراك الموظف لمعدالة التنظيمية"
ىدفت إلى معرفة العالقة بيف السمكؾ القيادؼ ككل مف كالء المكظفيف كالتزاميـ التنظيمي كاحساسيـ
بالعدالة التنظيمية 2كقد شممت الدراسة منظمتيف مف قطاع األعماؿ في كالية (ميتسجاف) األمريكية2

خمصت الدراسة إلى أىم النتائج اآلتية:

 -0كجكد عالقة ذات داللة إحصائية إيجابية بيف السمكؾ القيادؼ لممدير مف جية كبيف كل مف كالء
المكظفيف كاحساسيـ بعدالة التكزيع كعدالة التعامالت مف جية أخرػ2

 -.كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في العالقات بيف السمكؾ القيادؼ ككل مف اإلحساس بالعدالة
التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي2
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رابعاً :التعميق عمى الدراسات السابقة:
استعرض الباحث فيما سبق ..مف الدراسات المحمية كالعربية كاألجنبية ذات العالقة المباشرة
كغير المباشرة بمكضكع الدراسة ،كمف خالؿ العرض السابق لمدراسات السابقة يرػ الباحث أنيا تنقسـ إلى
ثالثة اتجاىات ،ىي{:دراسات فمسطينية عدد ( ..دراسة) – دراسات عربية ،عدد ( 9دراسات)  -دراسات
أجنبية عدد ( 01دراسات) }2
الدراسات الفمسطينية :دراسة (الغصيف ،).10.،دراسة (األشقر ،).10. ،دراسة (زيادة،).10. ،
دراسة (الرضيع ،).100 ،دراسة (أبك عزيز،).101 ،

دراسة (ثريا ،).101،دراسة (البابا،).101،

دراسة (الشيخ خميل ،).119 ،دراسة (عكدة ،).111 ،دراسة (السر ،).111 ،دراسة (شبير،).115 ،

دراسة (اسميـ ).111 ،دراسة (عايش ،).115 ،دراسة (زيارة ،).115 ،دراسة (مرزكؽ ،).112 ،دراسة
(الجديمي ،).112 ،دراسة (أبك حشيش ،).117 ،دراسة (أبك جبل ،).117 ،دراسة (البرنية،).117 ،
دراسة (نجـ ،).117،دراسة (محيسف ).11. ،دراسة (الخطيب ،).11.،دراسة (الدككاكسة،).11.،
دراسة (الييئة العامة لالستعالمات2).111،

الدراسات العربية :دراسة(العتيبي ،).115،دراسة (القحطاني ،).112 ،دراسة (كاكتال ،).117 ،دراسة
(عبدك ،).11.،دراسة (الضكيحي ،).11. ،دراسة (المالكي ،).11.،دراسة (الصفياف ،).11.،
دراسة (عبيدات ،).110 ،دراسة (الفقيو2).111 ،

الدراسات األجنبية :دراسة (  ).117،plowmanدراسة ( ).11.،zaleznikدراسة ( & Eriksson
 ).11. ،villevalدراسة ( ).11.،wahدراسة ( ).11.،jamesدراسة ( ardichvill &kuchinke
 ).11.،دراسة ( ).11. ،fieldدراسة ( ).111،ebyدراسة ( )0999 ،Vincent michealدراسة
()0995،otto

أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة:
 -1من حيث المنيج المستخدم:
اتفقت جميع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي التحميمي باسػتثناء د ارسػة البابػا كالشػيخ

خمي ػػل اس ػػتخدمت الم ػػنيج الت ػػاريخي ،كالعتيب ػػي اس ػػتخدمت الم ػػنيج المس ػػحي المق ػػارف‘ كأب ػػك حش ػػيش كالفقي ػػو
استخدـ تحميل المضمكف 2
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 -2من حيث أداة الدراسة:
اتفقت جميع الدراسات السابقة الفمسطينية كالعربية كالدراسة األجنبية باستخداـ االستبانة أداة لمدراسة
كأضافت بعضيا المقابمة مع االستبانة ،باستثناء البابا ،الشيخ خميل ،أبك حشيش ،استخدمت المقابمة فقط
أداة لمدراسة2
 -3كما اتفقت من حيث تقسيم مجتمع الدراسة إلى:

 مجتمع فمسطيني :جميع الدراسات الفمسطينية2 -مجتمع عربي :جميع الدراسات العربية2

 مجتمع أجنبي :جميع الدراسات األجنبية2 -4من حيث عينة الدراسة:

استخدام موظفي الفئة االشراقية وكالء ومدراء عامين ومدراء ورؤساء دوائر وضباط،
دراسة (الغصيف ).10.،دراسة(،األشقر ،).10. ،دراسة (زيادة ،).10. ،دراسة (الرضيع،).100 ،

دراسة (السر).111 ،دراسة (اسميـ ،).111 ،دراسة (عايش،).115 ،دراسة (مرزكؽ ،).112 ،دراسة

(أبك جبل ،).117 ،دراسة (الخطيب ،).11.،دراسة (القحطاني ،).112 ،دراسة (كاكتال،).117 ،

دراسة (عبدك ،).11.،دراسة (المالكي ،).11.،دراسة (الصفياف ،).11.،دراسة (عبيدات).110 ،

دراسة (  ).117،plowmanدراسة ( ).11.،zaleznikدراسة ().11. ،Eriksson & villeval
دراسة ( ،).11.،wahدراسة (،).111،ebyدراسة ()0995،otto
استخدام العاممين والجميور :دراسة (أبك عزيز،).101 ،

دراسة (ثريا ،).101 ،دراسة (البابا،

 ،).101دراسة (الشيخ خميل ،).119 ،دراسة (البرنية( ،).111 ،عكدة ، ،).111 ،دراسة (شبير،
،).115

دراسة (زيارة ،).115 ،دراسة (الجديمي).112 ،دراسة ( حشيش،).117 ،

(نجـ،).117،

دراسة

(الدككاكسة،).11.،

دراسة

(الييئة

العامة

دراسة

لالستعالمات2).111،

دراسة(العتيبي ،).115،دراسة (الفقيو 2).111 ،دراسة (دراسة ( ).11.،jamesدراسة ( ardichvill
 ).11.،&kuchinkeدراسة ( ).11. ،fieldدراسة ()0999 ،Vincent micheal
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أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تعتبر ىذه الدراسة مختمفة عف الدراسات السابقة حيث لـ يسبق أف تـ إجراء دراسة محمية في
مجاؿ إدارة اإلعالـ تختص بحركة المقاكمة اإلسالمية حماس في قطاع غزة  ،كىي تختمف عف طبيعة
الدراسات السابقة التي أجريت بمجتمعات عربية كأجنبية ،حيث تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة مكضكع
كاقع إدارة اإلعالـ في حركة المقاكمة اإلسالمية حماس بقطاع غزة ،مف عدة اتجاىات مختمفة في مجاؿ
اإلدارة مف حيث درجة

التخطيط ،كتكافر نظاـ المعمكمات كاالتصاالت  ،كأىمية التدريب كالتطكير

كفاعمية الييكل التنظيمي عمى إدارة اإلعالـ في حركة حماس بقطاع غزة ،كحسب عمـ الباحث أف جميع
الدراسات السابقة لـ تتطرؽ إلى ىذا المكضكع2
أوجو استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 -0تحديد منيج الدراسة المستخدـ
 -.تحديد أداة الدراسة2

 -.تحديد متغيرات الدراسة2
 -.صياغة أسئمة الدراسة

 -7صياغة فرضيات الدراسة2

 -2تكصمت الدراسات السابقة إلي مجمكعة مف النتائج التي أعانت الباحث في إثراء بحثو ،كاستعاف
بالمعمكمات المكجكدة فييا خالؿ إعداده لإلطار النظرؼ لمدراسة2

 -5أكدت معظـ الدراسات عمى ضركرة أىمية كفاعمية اإلدارة كالتخطيط.

 -1أكدت معظـ الد ارسات السابقة عمى أىمية دكر إدارة اإلعالـ في صناعة إعالـ قكؼ كمتميز كمتحدد2
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الفصل الرابع

منيجية الدراســــة واجـــــــراءاتيا
 ممذمت
 .1منهــــج انذراصــــــــــــت
 .2مجتمـغ وػٍنت انذراصــت
 .3أدواث انذراصـــــــــــت
 .4صذق و ثببث االصتببنت
 .5األصبنٍب اإلحصبئٍت
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 مقدمة :

يعػػرض ىػذا الفصػل اإلج ػراءات كالخطػكات المنيجيػػة التي تمت في مجػاؿ الدراسة الميدانية ،حيث

يتناكؿ منيػج الد ارسػة ،كمجتمػع الد ارسػػة ،كالعينػة التي طبقت عمييػا الد ارسػة ،إضػافػ ًة إلى تكضيػح األدكات
المستخدمػة في الد ارسػة كخطكاتيػا ،كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحميػل البيانػات لمتكصػل إلى

النتائج كمف ثـ تحقيق أىداؼ الدراسة 2كفيما يأتي تفاصيػل مػا تقػدـ

أوالً :منيــج الدراســـة:
اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كالذؼ يعرؼ بأنو  :طريقة في البحث تتناكؿ أحداث كظكاىر

كممارسات مكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس ،كما ىي دكف تدخل الباحث في مجرياتيا ،كيستطيع الباحث أف

يتفاعل معيا فيصفيا كيحمميا (مقداد،الفرا.115،ـ) 2كقد تـ الحصكؿ عمى البيانات الالزمة مف خالؿ:

 -0المصادر الثانوية :المتمثمة في الكتب كالمراجع العممية كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع

الدراسة كالدكريات كالمجالت العممية كالمينية المتخصصة ،كيرػ الباحث أنيا أسيمت في إثراء
الدراسة بشكل عممي ،مف خالؿ المجكء إلى المصادر الثانكية في الدراسة ،تـ التعرؼ عمى

األسس كالطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات ،ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات

التي حدثت كتحدث في مجاؿ الدراسة2

 -.المصادر األولية :تـ الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات األكلية عف طريق االستبانة التي تعتبر أداة
رئيسية لمدراسة كالتي تـ تصميميا خصيصًا ليذا الغرض كقد تـ تحميميا باستخداـ برنامج 2 SPSS

حيث قام الباحث بكصف المعكقات التي تكاجو كما ىي في الكاقع دكف تدخل منو ،ثـ بعد ذلؾ

تحميل ىذه الظاىرة باستخداـ أدكات الدراسة لمتكصل إلى كاقع إدارة اإلعالـ في حركة المقاكمة

اإلسالمية حماس بقطاع غزة2
ثانياً :مجتمــع وعينة الدراسـة:
* مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة في اإلدارات العميا كالكسطى في اإلدارة اإلعالمية ،كالمؤسسات اإلعالمية،

التي تديرىا حركة المقاكمة اإلسالمية حماس في قطاع غزة ،كىي حسب الجدكؿ اآلتي:
جدول ( )10يوضح عدد أفراد مجتمع الدراسة

العينة

أعضاء اإلدارة

مدراء المؤسسات

أعضاء مجالس

مدراء

الدوائر

األقسام

االستبانات الموزعة

0.

01

21

..

52

.00

االستبانات المرجعة

00

9

2.

.9

29

091

اإلعالمية

اإلعالمية

اإلدارة

رؤساء

المصدر :مدراء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس ،غزة أكتكبر .10.ـ
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المجموع

النسبة%
%011
%91

* عينة الدراسة:
نظ اًر لصغر مجتمع الدراسة فقد طبق الباحث أسمكب الحصر الشامل لجميع مجتمع الدراسة ،كقاـ
الباحث بتكزيع االستبانات عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة ،كالبالغ عددىـ ( ).00فرداً ،كقد تـ استرجاع
( )091استبانة بما يعادؿ ما نسبتو ( ،)%91كىي نسبة مالئمة لإلجابة عف أىداؼ كفرضيات الدراسة،
حيث إننا عرضنا الخصائص الديمكغرافية ألفراد العينة حسب الجدكؿ السابق2
الخصائص الديموغرافية لعينة اإلدارة اإلعالمية – عينة المؤسسات اإلعالمية:
 توزيع أفراد العينة حسب نوع المؤىل العممي:

أظيرت النتائج أف  %5.20مف أفراد العينتيف حاصمكف عمى الشيادة الجامعية ،بينما %0.20

حاصمكف عمى درجة الماجستير ،ك %.2.حاصمكف عمى درجة الدكتكراه ،ك %129حاصميف عمى درجة
الدبمكـ ،ك %.25حاصميف عمى الثانكية العامة ،كالنتائج تتضح لكل عينة عمى حدة ،مف خالؿ الجدكؿ
اآلتي:
جدكؿ ( )00تكزيع أفراد العينة حسب نكع المؤىل العممي لكل عينة عمى حده
المؤىل العممي

عينة اإلدارة

عينة المؤسسات

إجمالي العينتين

N

%

N

%

N

%

دكتو اره

6

17.1

0

0.0

6

3.2

ماجستير

7

20.0

16

10.3

23

12.1

بكالوريوس

22

62.9

115

74.2

137

72.1

دبموم

0

0.0

17

11.0

17

8.9

ثانوية عامة

0

0.0

7

4.5

7

3.2

المجموع

35

100.0

155

100.0

190

100.0
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توزيع أفراد العينة حسب نوع التخصص:
تبيف مف خالؿ النتائج أف  %53.7مف أفراد العينتيف تخصصيـ العممي ىك في مجاؿ اإلعالـ ،بينما
 %8.5إدارة ،ك %524ىندسة ،ك %.22عمكـ شرعية ،ك %221لغة عربية ،ك %.0تخصصات أخرػ،
كالنتائج تتضح لكل عينة عمى حدة ،مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
جدكؿ ( )0.تكزيع أفراد العينة حسب نكع التخصص لكل عينة عمى حدة
نوع التخصص

عينة اإلدارة

عينة المؤسسات

إجمالي العينتين

N

%

N

%

N

%

إعالم

13

37.1

89

57.4

102

53.7

إدارة

4

11.4

12

7.7

16

8.5

ىندسة

2

5.7

12

7.7

14

7.4

عموم شرعية

1

2.9

4

2.6

5

2.6

لغة عربية

3

8.6

10

6.5

13

6.8

غير دلك

12

34.3

28

18.1

40

21

المجموع

35

100.0

155

100.0

190

100.0

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة:
تبيف مف خالؿ النتائج أف  %0.25مف أفراد العينة لدييـ خبرة  01سنكات فأكثر ،ك %70تتراكح
سنكات خبرتيـ مف  01-7سنكات ،ك %.122تتراكح سنكات خبرتيـ مف  7-.سنكات ،ك%0.25
خبرتيـ أقل مف  .سنكات ،كالنتائج تتضح لكل عينة عمى حدة ،مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
جدكؿ ( )0.تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخبرة لكل عينة عمى حدة
عينة المؤسسات

إجمالي العينتين

N

%

N

%

N

%

 3سنوات فاقل

1

2.9

25

16.1

26

13.7

سنوات 3-5

5

14.3

34

21.9

39

20.6

سنوات 5-10

18

51.4

79

51.0

97

51

أكثر من  10سنوات

11

31.4

17

11.0

28

14.7

المجموع

35

100.0

155

100.0

190

100.0

سنوات الخبرة

عينة اإلدارة
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 توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية:
تبيف مف خالؿ نتائج العينتيف أف  %2127تتراكح أعمارىـ ما بيف ( ).1-.1سنة %.927 ،تتراكح
أعمارىـ ما بيف ( ).1-.0سنة ،ك %721تتراكح أعمارىـ ما بيف( )71-.0سنة ،ك  %.2.أعمارىـ
فكؽ  70سنة ،كالنتائج تتضح لكل عينة عمى حدة ،مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
جدكؿ ( )0.تكزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية لكل عينة عمى حدة

الفئات العمرية

عينة اإلدارة

عينة المؤسسات

إجمالي العينتين

N

%

N

%

N

%

)(20-30سنة

9

25.7

106

68.4

115

60.5

) (31-40سنة

15

42.9

41

26.5

56

29.5

) (41-50سنة
 51فما فوق

4

11.4

7

4.5

11

5.8

7

20.0

1

0.6

8

4.2

المجموع

35

100.0

155

100.0

190

100.0

 توزيع أفراد العينة حسب نوع المحافظة:
تبيف مف خالؿ نتائج العينتيف أف  %7.2.مف أفراد العينة مف محافظة غزة ،ك  %.1مف محافظة
الشماؿ ،ك %0.2.مف محافظة الكسطى ،ك %529مف محافظة خانيكنس ،كما تبيف أف  %.25مف
محافظة رفح ،كالنتائج تتضح لكل عينة عمى حدة ،مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
جدكؿ ( )07تكزيع أفراد العينة حسب نكع المحافظة
عينة المؤسسات

إجمالي العينتين

N

%

N

%

N

%

محافظة الشمال

8

22.9

30

19.4

38

20

محافظة غزة

20

57.1

81

52.3

101

53.2

محافظة الوسطى

2

5.7

25

16.1

27

14.2

محافظة خانيونس

2

5.7

13

8.4

15

7.9

محافظة رفح

3

8.6

6

3.9

9

4.7

المجموع

35

100.0

155

100.0

190

100.0

نوع المحافظة

عينة اإلدارة
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 توزيع أفراد عينة اإلدارة اإلعالمية حسب نوع المسمى الوظيفي:
تبيف مف خالؿ النتائج أف  %.02.مسماىـ الكظيفي عضك في الدائرة اإلعالمية ،ك  %0.2.رئيس
مجمس إدارة في المؤسسة اإلعالمية ،ك %.725رئيس مجمس تنفيذؼ ،ك %.122مكظف ،كالنتائج تتضح
مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
جدكؿ ( )02تكزيع أفراد العينة حسب نكع المسمى الكظيفي
نوع المسمى الوظيفي

عينة اإلدارة
N

%

عضو الدائرة اإلعالمية

11

31.4

رئيس مجمس إدارة مؤسسة اعالمية

5

14.3

رئيس مجمس تنفيذي مؤسسة اعالمية

9

25.7

موظف في مكتب الدائرة اإلعالمية

10

28.6

المجموع

35

100.0

 توزيع أفراد عينة المؤسسات اإلعالمية حسب نوع المؤسسة اإلعالمية:
تبيف مف خالؿ النتائج أف  %.02.مسماىـ الكظيفي عضك في الدائرة اإلعالمية ،ك  %0.2.رئيس
مجمس إدارة في المؤسسة اإلعالمية ،ك %.725رئيس مجمس تنفيذؼ ،ك %.122مكظف ،كالنتائج تتضح
مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
جدكؿ ( )05تكزيع أفراد العينة حسب نكع المؤسسة اإلعالمية
عينة المؤسسات

نوع المؤسسة اإلعالمية

N

%

صحيفة فمسطين

20

13.0

صحيفة الرسالة

اإلعالم العسكري

17

11.0

21

13.6

موقع فمسطين اآلن

11

7.1

فضائية األقصى

56

36.4

إذاعة األقصى

30

18.8

المجموع

155

100.0
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ثالث ًا :أداة الدراســــة:

طريقة تصميم االستبانة:
ق أر الباحث مجمكعة مف الكتب المتخصصة في إدارة اإلعالـ كبتحديد أىـ العكامل المؤثرة عمى إدارة

اإلعالـ ،ثـ اطمع الباحث عمى العديد مف الدراسات السابقة المحمية كالعربية المتعمقة بإدارة اإلعالـ ،كاتبع
الباحث ارشادات المشرؼ؛ كبيذا اكتممت الصكرة كالفكرة أماـ الباحث ،ثـ قاـ الباحث بإعداد استبانة أكلية مف
أجل استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات ،كعرضيا عمى المشرؼ الختبار مدػ مالئمتيا كتغطيتيا
لجكانب مكضكع الدراسة ،كتـ تعديل االستبانة بشكل أكلي حسب ما رآه المشرؼ.
ثـ عرضت االستبانتيف عمى مجمكعة مف المحكميف ،كالذيف قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد كتعديل
كحذؼ ما يمزـ مف فقرات االستبانة ،كتـ عرض ىذه اإلرشادات كالتعديالت عمى المشرؼ الذؼ بدكره كجو
الباحث إلى االتجاه الصحيح في طريقة التعديل عمى فقرات االستبانة ،حتى خرجت االستبانة في صكرتيا
النيائية2
تـ إجراء دراسة أكلية لالستبانة مف خالؿ تكزيع استبانة المؤسسات اإلعالمية ،عمى عينة
استطالعية مقدارىا ( ).7فرداً

مف مجتمع الدراسة ،مف خالؿ نتائجيا تـ القياـ ببعض التعديالت

المناسبة عمى بعض الفقرات حسب ما كرد مف خالؿ نتائج الصدؽ كالثبات لالستبانة2
كتـ تكزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة ،كقد تـ تقسيـ االستبانة إلى
قسميف حسب اآلتي:
القسـ األكؿ :كىك عبارة عف العكامل الديمكغرافية لممستجيب (المؤىل العممي ،التخصص ،سنكات
الخبرة ،المسمى الكظيفي ،الفئات العمرية ،المحافظة)2
القسـ الثاني :يتككف مف خمسة مجاالت تتناكؿ "كاقع إدارة اإلعالـ لحركة حماس في قطاع غزة مف
كجية نظر اإلعالمييف ،كالمؤسسات اإلعالمية"
المجاؿ األكؿ :حكؿ الييكل التنظيمي كيتككف مف  2فقرات2
المجاؿ الثاني :حكؿ التخطيط كيتككف مف  5فقرات2
المجاؿ الثالث :حكؿ تكافر المعمكمات كادارة االتصاؿ كيتككف مف  2فقرات2
المجاؿ الرابع :حكؿ فاعمية اإلدارة كيتككف مف  .5فقرة2
المجاؿ الخامس :حكؿ التدريب كالتطكير كيتككف مف  7فقرات2
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طريقة تصحيح االستبانة:
اعتمد الباحث في تصحيح فقرات االستبانة عمى مقياس عشرؼ :0( ،أقل درجة مكافقة ،ك:01
أعمى درجة مكافقة)2

رابعاً :صدق االستبانة وثباتيا:

تـ تكزيع استبانة المؤسسات اإلعالمية عمى عينة استطالعية بمغ حجميا  ،.7كما تـ تكزيع

استبانة اإلدارة اإلعالمية عمى عينة استطالعية بمغ حجميا  ،01كلمتحقق مف صدؽ االستبانة قاـ الباحث
بحساب الصدؽ بطريقتيف كىي صدؽ المحكميف ك صدؽ االتساؽ الداخمي ،كما تـ حساب الثبات عف
طريق حساب معامالت ألفا كركنباخ كمعامالت التجزئة النصفية لالستبانة ،كقد تـ ذلؾ كما يأتي:
* صدق االستبانة:

 .1صدق المحكمين:
عرض الباحث االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة

اإلسالمية ،كعمى مختصيف في العمكـ اإلحصائية كالبحث العممي ،كاإلدارة اإلعالمية ،انظر ممحق(،)0
كقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكميف ،كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديل في ضكء مقترحاتيـ

بعد تسجيميا في نمكذج تـ إعداده ،كبذلؾ خرجت االستبانة في صكرتيا النيائية ليتـ تطبيقيا عمى العينة
االستطالعية ،في صكرتيا قبل النيائية ،انظر ممحق رقـ( 2). ،0
 .2صدق االتساق الداخمي Internal consistency
تـ حساب معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات كل مجاؿ عمى حده كالدرجة الكمية لكل مجاؿ عمى

حده ،كما تـ حساب معامالت االرتباط لبيرسكف بيف درجة كل مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية
لالستبانة؛ كذلؾ لمعرفة مدػ ارتباط كل فقرة بالدرجة الكمية لكل مجاؿ عمى حده ،ككذلؾ لمعرفة مدػ

ارتباط المجاالت بالدرجة الكمية لالستبانة 2كيكضح الجدكؿ ( :)01مدػ ارتباط مجاالت االستبانة الخمسة

بالدرجة الكمية لالستبانة:

ممحوظة ميمة :لمنع التكرار في الجداكؿ اعتمد الباحث فقرات استبانة اإلدارة اإلعالمية ،كىي نفس
فقرات استبانة المؤسسات اإلعالمية مع تغيير كممة اإلدارة اإلعالمية بالمؤسسات اإلعالمية في فقرات
االستبانة ،كلمزيد مف التكضيح باستطاعة القارغ االطالع عمى نمكذج استبانة المؤسسات اإلعالمية مرفق
رقـ ( ).في نياية البحث2
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جدكؿ ( :)01معامالت االرتباط بيف المجاالت كالدرجة الكمية لالستبانة لكل مف استبانة اإلدارة اإلعالمية ،كاستبانة
المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة
استبانة اإلدارة اإلعالمية

رقم

مجاالت اإلدارة

الفقرة
1

الييكل التنظيمي

2

التخطيط

معامالت االرتباط

القيمة االحتمالية

**.906

0.001

استبانة المؤسسات اإلعالمية
معامالت

القيمة

االرتباط

االحتمالية

**.833

**.947

0.001

3

توافر المعمومات ونظام االتصاالت

.845

0.001

.829

4

فاعمية اإلدارة

.981

0.001

.987

5

التدريب والتطوير

**
**

**.838

0.001

0.001

**.921

0.001
0.001
0.001

**
**

**.721

0.001

** دالة إحصائياً عند  * 0.01دالة إحصائياً عند  \\ 0.05غير دالة إحصائي ًا

يتبيف مف الجدكؿ ( )01ما يأتي:

استبانة اإلدارة اإلعالمية :تبيف بأف مجاالت استبانة اإلدارة اإلعالمية تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة
إحصائياً ،حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( ،)0.98 – 0.83كىذا يدؿ عمى أف مجاالت االستبانة
تتمتع بدرجة جيدة مف الصدؽ تجعل الباحث مطمئناً إلى صالحية تطبيق االستبانة عمى عينة الدراسة2

استبانة المؤسسات اإلعالمية :تبيف بأف مجاالت استبانة المؤسسة اإلعالمية تتمتع بمعامالت ارتباط
قكية كدالة إحصائياً ،حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( ،)0.98 – 0.72كىذا يدؿ عمى أف مجاالت
االستبانة تتمتع بدرجة جيدة مف الصدؽ تجعل الباحث مطمئناً إلى صالحية تطبيق االستبانة عمى عينة
الدراسة2
كبما أف االستبانتيف ليما خمسة مجاالت ،فقد تـ إجراء معامالت االرتباط بيف فقرات كل مجاؿ مف
المجاالت كالدرجة الكمية لكل مجاؿ عمى حده ،كذلؾ لكل استبانة عمى حده كيتضح ذلؾ مف خالؿ
الجداكؿ اآلتية:
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جدكؿ ( )09معامالت االرتباط بيف فقرات مجاؿ الييكل التنظيمي كالدرجة الكمية لممجاؿ
استبانة اإلدارة
رقم

اإلعالمية

فقرات مجال الييكل التنظيمي

الفقرة

2
3

4

5

6

يمتاز الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية

بالوضوح والالمركزية.

يوجد في اإلدارة اإلعالمية وصف وظيفي لمعاممين
يتوافق والييكل التنظيمي.

يتسم الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية
بمرونة كافية تساعد في سيولة اإلدارة.
يسمح الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية

لجميع المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس

معامالت

االحتمالية

االرتباط

**.772

0.001

**.850

0.001

**.904

0.001

**.853

0.001

**.901

0.001

**.774

0.001

**

0.001

**

0.001

.909

بقدر كاف من المشاركة في إدارتيا.

يتيح الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية

تفويض الصالحيات لصناعة قيادات إعالمية

**

.934

جديدة.

يجد الييكل التنظيمي الحالي في اإلدارة اإلعالمية

الرضى والقبول من أعضاء الدائرة ورؤساء

**

المؤسسات اإلعالمية في الحركة.
** دالة إحصائياً عند 0.01

اإلعالمية

القيمة

االرتباط

1

استبانة المؤسسات

.736

* دالة إحصائياً عند 0.05

0.001

0.001

معامالت

القيمة

.862

**

.789

**

.868

االحتمالية

0.001

0.001

\\ غير دالة إحصائياً

يتبين من خالل الجدول ( )19ما يأتي:
استبانة اإلدارة اإلعالمية :أف فقرات المجاؿ األكؿ (الييكل التنظيمي) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة

إحصائياً عند مستكػ داللة أقل مف  ، 1210حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( )0.93 –125.كىذا
يدؿ عمى أف المجاؿ األكؿ كفقراتو يتمتع بمعامل صدؽ عالي2

استبانة المؤسسات اإلعالمية :أف فقرات المجاؿ األكؿ (الييكل التنظيمي) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية

كدالة إحصائياً عند مستكػ داللة أقل مف  ، 1210حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ()0.86 –0.77
كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ األكؿ كفقراتو يتمتع بمعامل صدؽ ٍ
عاؿ2
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جدول ( )21يوضح معامالت االرتباط بين فقرات مجال التخطيط والدرجة الكلية للمجال
استبانة المؤسسات
استبانة اإلدارة
رقم

اإلعالمية

فقرات مجال التخطيط

الفقرة

معامالت

القيمة

**.857

0.001

.916

0.001

االرتباط

7
8
9
10
11
12
13

يكجد لدػ اإلدارة اإلعالمية خطط دكرية معدة مسبقاً2

تمتزـ اإلدارة اإلعالمية بالتخطيط المستمر لتطكير أدائيا2
يشارؾ رؤساء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في
عمميات التخطيط كاعداد الخطط التنفيذية2
تشرؼ اإلدارة اإلعالمية عمى الخطط التي تعدىا
المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس2
يكجد في اإلدارة اإلعالمية خطط بديمة لمتعامل مع
السيناريكىات المختمفة كقت الحركب كالطكارغ2
تقكـ اإلدارة اإلعالمية بتقييـ الخطط السابقة بقصد تطكيرىا
كتحسينيا2
تتسـ الخطط التي تعدىا اإلدارة اإلعالمية بالكاقعية كالقابمية
لمتطبيق كفق الظركؼ التي أعدت ليا2
** دالة إحصائياً عند 0.01

اإلعالمية

االحتمالية

معامالت
االرتباط

**

القيمة

االحتمالية

.790

0.001

.845

0.001

**.902

0.001

**.756

0.001

**.804

0.001

**.823

0.001

**.870

0.001

**.818

0.001

**.905

0.001

**.794

0.001

**.842

0.001

**.822

0.001

**

* دالة إحصائياً عند 0.05

**

\\ غير دالة إحصائي ًا

يتبين من الجدول ( )20ما يأتي:
استبانة اإلدارة اإلعالمية :فقرات المجاؿ الثاني (التخطيط) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائياً
عند مستكػ داللة أقل مف  ، 1210حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( ،)1290 -1211كىذا يدؿ
عمى أف فقرات المجاؿ الثاني تتمتع بمعامل صدؽ عاؿ2
استبانة المؤسسات اإلعالمية :فقرات المجاؿ الثاني (التخطيط) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة
إحصائياً عند مستكػ داللة أقل مف  ، 1210حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (،)0.84 -0.75
كىذا يدؿ عمى أف فقرات المجاؿ الثاني تتمتع بمعامل صدؽ ٍ
عاؿ2
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جدول ( )21يوضح معامالت االرتباط بين فقرات مجال توافر نظام المعلومات ونظام االتصاالت والدرجة الكلية للمجال

استبانة اإلدارة
رقم

الفقرة

فقرات مجال توافر نظام المعمومات ونظام
االتصاالت

اإلعالمية

14
15

لممؤسسات اإلعالمية المحمية والعالمية والحركية.

تقوم اإلدارة اإلعالمية بتحديث وتطوير قواعد
البيانات اإلعالمية بانتظام

تستخدم اإلدارة اإلعالمية التقنيات والبرامج
16

17
18
19

الحديثة في التواصل مع مؤسساتيا اإلعالمية،

ووسائل اإلعالم المحمية والدولية.

نظام المعمومات الحالي يوفر البيانات اإلعالمية
الالزمة أوقات الحاجة لغرض صنع القرار.

يتوفر في اإلدارة اإلعالمية نظام اتصال فعال يسيل
التفاعل مع المعمومة في كل األوقات والظروف.

يتوفر في اإلدارة اإلعالمية قسم متخصص في
الترجمة والمغات.

** دالة إحصائياً عند 0.01

اإلعالمية

معامالت

القيمة

االحتمالية

االرتباط

**.886

0.001

**.785

0.001

**.910

0.001

**.752

0.001

االرتباط

توفر اإلدارة اإلعالمية قاعدة بيانات إعالمية شاممة

استبانة المؤسسات
معامالت

القيمة

االحتمالية

**.928

0.001

**.877

0.001

**.954

0.001

**.920

0.001

**.886

0.001

**.762

0.001

**.769

0.001

**.437

0.001

* دالة إحصائياً عند 0.05

\\ غير دالة إحصائياً

يتبين من الجدول ( )21ما يأتي:

استبانة اإلدارة اإلعالمية :فقرات المجػاؿ الثالػث (توافر نظاو انفلمعلامو ننظاو انفصتالو ص ) يتمتػع بمعػامالت
ارتبػػاط قكيػػة كدالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتكػ داللػػة أقػػل مػػف  ،1210حيػػث تراكحػػت معػػامالت االرتبػػاط بػػيف

( ،)1297 -1252كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الثالث كفقراتو يتمتعاف بمعامل صدؽ عاؿ2

اســتبانة المؤسســات اإلعالميــة :أف فق ػرات المجػػاؿ الثالػػث (تووافر نظا و انفلمعلام و ننظا و انفصتال و ص ) يتمتػػع
بمعامالت ارتباط قكية كدالة إحصائياً عند مستكػ داللة أقل مف  ،1210حيث تراكحػت معػامالت االرتبػاط
بيف ( ،)0.92 -0.43كىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الثالث كفقراتو يتمتعاف بمعامل صدؽ ٍ
عاؿ2
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جذول (ٌ )22ىضح مؼبمالث االرتببط بٍن فمراث مجبل فبػهٍت اإلدارة وانذرجت انكهٍت نهمجبل
استبانة المؤسسات
استبانة اإلدارة
رقم

اإلعالمية

فقرات مجال فاعمية اإلدارة

معامالت

 20تجتمع اإلدارة اإلعالمية بشكل دوري كل أسبوعين عمى األقل ،وفي أوقات الطوارئ.
 21ق اررات االجتماعات تعبر عن قوة اإلدارة اإلعالمية وحيويتيا.
 22يتم متابعة وتنفيذ كل ما يصدر عن االجتماعات من ق اررات.
 23تشعر المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس بالرضى عن أداء اإلدارة اإلعالمية وادارتيا.
24

يجد أعضاء اإلدارة اإلعالمية الوقت الكافي لمقيام باالجتماعات والميام
والتكاليف المنوطة بيم

 25تعتبر المؤسسات اإلعالمية أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى قدرة من الكفاءة والمينية.
 26تشكل اإلدارة اإلعالمية مرجعية واضحة لممؤسسات اإلعالمية في الحركة.

االرتباط
.264

القيمة

االحتمالية

اإلعالمية

معامالت
االرتباط

.746** 0.126//

القيمة

االحتمالية
0.001

**.874

0.001

**.784

0.001

.852

0.001

.804

0.001

**

**

**.876

0.001

**.816

0.001

**.737

**.829

0.001

**.833

**.824

0.001

**.750

0.001
0.001
0.001

**.700

0.001

**.635

0.001

**.493

0.001

**.649

**.768

0.001

**.807

0.001

**.705

0.001

**.721

0.001

**.821

0.001

**.830

0.001

**.853

0.001

**.702

0.001

**.487

0.001

**.617

0.001

 34توفر قيادة الحركة المتطمبات البشرية والمالية الالزمة إلتمام العمل عمى وجيو األكمل.

**.724

0.001

**.717

0.001

 36تراعي اإلدارة اإلعالمية الحاجات النفسية في تعامميا مع الموظفين.

**.838

 27تطمب اإلدارة اإلعالمية تقارير دورية وطارئة من المؤسسات اإلعالمية في الحركة.
28

تقدم اإلدارة اإلعالمية لممؤسسات اإلعالمية في الحركة محددات إعالمية في كل
األحداث والمستجدات عمى الساحتين المحمية والدولية.

 29تعمل اإلدارة اإلعالمية عمى تطور وارتقاء المؤسسات اإلعالمية لمحركة.
30
31
32
33

تقوم المؤسسات اإلعالمية في الحركة بتنفيذ الميام والتكاليف التي توكميا
إلييما اإلدارة اإلعالمية ،عمى أكمل وجو.

توفر اإلدارة اإلعالمية المتطمبات البشرية والمالية والتدريبية لممؤسسات
اإلعالمية في الحركة.

تتسم العالقة القائمة بين اإلدارة اإلعالمية والمؤسسات اإلعالمية لمحركة

بالحيوية والتوافقية.

يشعر أعضاء اإلدارة اإلعالمية ورؤساء المؤسسات اإلعالمية أن قيادة الحركة
تولي الممف اإلعالمي أىمية خاصة.

 35يشعر الموظفون في اإلدارة اإلعالمية بالرضى الوظيفي.
 37تعمل اإلدارة اإلعالمية كفريق عمل واحد.

**.841
**.846

0.001
0.001
0.001

**.734

0.001
0.001

**.706
**.686
**.776

0.001
0.001
0.001

**.794

0.001

**.883

0.001

**.827

 40توفر اإلدارة اإلعالمية وسائل النقل الالزمة لمعاممين إلنجاز العمل في وقتو دون تأخير.

**.792

0.001

**.798

0.001

 41يتم تطوير وتجديد األجيزة والمعدات وفق التطور التكنولوجي في مجال اإلعالم واالتصال.

.873

0.001

.767

0.001

 38لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية القدرة عمى العمل تحت ضغط العمل.
39

توفر اإلدارة اإلعالمية األجيزة والمعدات الالزمة لمعاممين إلنجاز الميمات
اإلعالمية في كل الظروف والمناخات.
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**

**.874

0.001
0.001

**

42

تقوم اإلدارة اإلعالمية بتفقد وصيانة األجيزة والمعدات اإلعالمية بشكل دوري
وشامل لالطمئنان عمى سالمة األجيزة فنياً وأمنياً.

 43عدد الموظفين في مكتب الدائرة يكفي إلنجاز ومتابعة العمل.

**.621

0.001

**.635

0.001

**.886

عال من الكفاءة والمينية بما يضمن جودة األداء.
 44الموظفون عمى قدر ٍ

**.771

 45تخصصات الموظفين تتناسب وطبيعة عمميم

**.754

 46بيئة العمل المينية والنفسية والموجستية تساعد عمى اإلنجاز.
** دالة إحصائياً عند 0.01

**.773

0.001

**.729

0.001

* دالة إحصائياً عند 0.05

0.001
0.001
0.001

**.642
**.671
**.778

0.001
0.001
0.001

\\ غير دالة إحصائي ًا

يتبين من الجدول ( )22ما يأتي:
استبانة اإلدارة اإلعالمية :فقرات المجاؿ الرابع (فاعمية اإلدارة) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة
إحصائياً عند مستكػ داللة أقل مف  ،1210حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( ،)1211 -12.1كىذا
يدؿ عمى أف فقرات المجاؿ الرابع تتمتع بمعامل صدؽ عاؿ 2ما عدا الفقرة رقـ  .1فيي غير دالة فمذلؾ
كجب حذفيا مف المجاؿ2
استبانة المؤسسات اإلعالمية :فقرات المجاؿ الرابع (فاعمية اإلدارة) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة
إحصائياً عند مستكػ داللة أقل مف  ،1210حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( ،)0.87 -0.61كىذا
يدؿ عمى أف فقرات المجاؿ ال اربع تتمتع بمعامل صدؽ ٍ
عاؿ2

جدكؿ ( )..يكضح معامالت االرتباط بيف فقرات مجاؿ التدريب كالتطكير كالدرجة الكمية لممجاؿ
رقـ
الفقرة
47
48
49
50
51

فقرات مجاؿ التدريب كالتطكير

يكجد في اإلدارة اإلعالمية قسـ لمتدريب كالتطكير2
تقدـ اإلدارة اإلعالمية دكرات إعالمية كادارية مستمرة

تراعي الثكرة التكنكلكجية كترتقي بتخصص العامميف في

المؤسسات اإلعالمية2

تقكـ اإلدارة اإلعالمية عمى عمل استبياف سنكؼ
لمعرفة حاجات العامميف فييا مف دكرات تخصصية2

األساليب المستخدمة في العممية التدريبية كافية لرفع
كفاءة العامميف في الدائرة2
تكفر الدائرة المكارد المالية الالزمة لألنشطة
كالفعاليات اإلعالمية بشكل مناسب2
** دالة إحصائياً عند 0.01

استبانة اإلدارة

استبانة المؤسسات

اإلعالمية

اإلعالمية

معامالت

القيمة

معامالت

القيمة

االرتباط

االحتمالية

االرتباط

االحتمالية

0.001

.865

0.001

**.800
**.931

0.001

**.869

0.001

**.872

0.001

**.890

0.001

**.949

0.001

**.874

0.001

**.899

0.001

**.734

0.001

* دالة إحصائياً عند 0.05
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**

\\ غير دالة إحصائياً

يتبين من الجدول ( )23ما يأتي:
استبانة اإلدارة اإلعالمية :فقرات المجاؿ الخامس (التدريب كالتطكير) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كدالة
إحصائياً عند مستكػ داللة أقل مف  ،1210حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف ( ،)0.94 -0.80كىذا
يدؿ عمى أف فقرات المجاؿ الخامس تتمتع بمعامل صدؽ ٍ
عاؿ.

استبانة المؤسسات اإلعالمية :فقرات المجاؿ الخامس (التدريب كالتطكير) تتمتع بمعامالت ارتباط قكية
كدالة إحصائياً عند مستكػ داللة أقل مف  ،1210حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (،)1251 -1277
كىذا يدؿ عمى أف فقرات المجاؿ الخامس تتمتع بمعامل صدؽ ٍ
عاؿ.

الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:
اســتبانة اإلدارة اإلعالميــة :تػػـ تطبيػػق اسػػتبانة عمػػى عينػػة اسػػتطالعية قكاميػػا ( )01فػػي قطػػاع غػزة ،كبعػػد
تطبيق المقياس تـ احتساب معامل ألفا كركنباخ لقياس الثبات ،حيث كجد أف قيمػة ألفػا كركنبػاخ لالسػتبانة
الكميػػة يسػػاكؼ  1291كبمػػا أف االسػػتبانة لػػدييا خمسػػة مجػػاالت ،فقػػد تراكحػػت معػػامالت الثبػػات لمجػػاالت
استبانة اإلدارة اإلعالمية بيف (  ،)1295 -129.كىػذا دليػل ك ٍ
ػاؼ عمػى أف االسػتبانة تتمتػع بمعامػل ثبػات
مرتفع2
اســتبانة المؤسســات اإلعالميــة :تػػـ تطبيػػق اسػػتبانة عمػػى عينػػة اسػػتطالعية قكاميػػا ( ).7فػػي قطػػاع غ ػزة،
كبعػػد تطبيػػق المقيػػاس تػػـ احتسػػاب معامػػل ألفػػا كركنبػػاخ لقيػػاس الثبػػات ،حيػػث كجػػد أف قيمػػة ألفػػا كركنبػػاخ
الس ػػتبانة الكمي ػػة يس ػػاكؼ  0.97كبم ػػا أف االس ػػتبانة ل ػػدييا خمس ػػة مج ػػاالت ،فق ػػد تراكح ػػت مع ػػامالت الثب ػػات
لمجاالت استبانة المؤسسات اإلعالمية بػيف (  ،)0.96 -0.81كىػذا دليػل ك ٍ
ػاؼ عمػى أف االسػتبانة تتمتػع
بمعامل ثبات مرتفع 2كما ىك مكضح في الجدكؿ (:)..
جدول ( :)24معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ الستبانة اإلدارة اإلعالمية واستبانة المؤسسات اإلعالمية في قطاع غزة

المجاالت

استبانة اإلدارة اإلعالمية

استبانة المؤسسات اإلعالمية

عدد الفقرات

معامل الثبات

عدد الفقرات

معامل الثبات

الييكل التنظيمي

6

.930

6

0.91

التخطيط

7

.946

7

0.90

توافر المعمومات ونظام االتصاالت

6

0.94

6

0.81

فاعمية اإلدارة

26

.973

27

0.96

التدريب والتطوير

5

.926

5

0.89

االستبانة الكمية

50

.985

51

0.97
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الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split half methods

اســتبانة اإلدارة اإلعالميــة :تػػـ تطبيػػق اسػػتبانة اإلدارة اإلعالميػػة عمػػى عينػػة اسػػتطالعية قكاميػػا ( )01أفػػرد
فػػي قطػػاع غ ػزة ،كبعػػد تطبيػػق االسػػتبانة تػػـ حسػػاب الثبػػات بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية ،حيػػث تػػـ قسػػمة بنػػكد
االسػػتبانة إلػػى نصػػفيف ككػػذلؾ بنػػكد كػػل مجػػاؿ إلػػى قسػػميف ،حيػػث تػػـ حسػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيف مجمػػكع
فقرات النصف األكؿ كمجمكع فقرات النصف الثاني لالستبانة ككذلؾ لكل مجاؿ عمى حده ،فقد بمغ معامل

ارتباط بيرسػكف لالسػتبانة الكميػة  ،1215كمجػاؿ اسػتخداـ معادلػة سػبيرماف  -بػراكف المعدلػة أصػبح معامػل

الثبات ( ، )129.حيث تراكحت معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمجاالت االسػتبانة بػيف (1212
–  ،)129.ممػػا سػػبق يتبػػيف أف االسػػتبانة بفقراتيػػا تتمتػػع بمعامػػل ثبػػات عػ ٍ
ػاؿ ،كمػػا فػػي الجػػدكؿ ( ،).7ممػػا

أداة لجمػع
يشير إلى صالحية المقياس لقياس المجاالت المذككرة اعاله ،كبذلؾ اعتمد الباحث ىذا المقيػاس ً
البيانات ك لإلجابة عمى فركض كتساؤالت الدراسة2

استبانة المؤسسات اإلعالمية :تـ تطبيق استبانة المؤسسة اإلعالمية عمى عينة استطالعية قكاميػا ().7
فرداً في قطاع غزة ،كبعد تطبيق االستبانة تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،حيث تػـ قسػمة بنػكد
االسػػتبانة إلػػى نصػػفيف ككػػذلؾ بنػػكد كػػل مجػػاؿ إلػػى قسػػميف ،حيػػث تػػـ حسػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيف مجمػػكع
فقرات النصف األكؿ كمجمكع فقرات النصف الثاني لالستبانة ككذلؾ لكل مجاؿ عمى حده ،فقد بمغ معامل

ارتباط بيرسػكف لالسػتبانة الكميػة  ،1215كمجػاؿ اسػتخداـ معادلػة سػبيرماف  -بػراكف المعدلػة أصػبح معامػل
الثبػ ػػات ( ، )129.حيػ ػػث تراكحػػػت معػ ػػامالت الثبػ ػػات بطريقػ ػػة التجزئ ػ ػة النصػ ػػفية لمجػػػاالت االسػ ػػتبانة بػ ػػيف

( ،)0.95 –0.82مما سبق يتبيف أف االستبانة بفقراتيا تتمتع بمعامل ثبات عاؿ ،كما فػي الجػدكؿ (،).7
أداة
مما يشير إلى صالحية المقيػاس لقيػاس المجػاالت المػذككرة أعػاله ،كبػذلؾ اعتمػد الباحػث ىػذا المقيػاس ً
لجمع البيانات كلإلجابة عمى فركض الدراسة كتساؤالتيا2
جدكؿ ( :).7معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية الستبانة اإلدارة اإلعالمية كاستبانة المؤسسات اإلعالمية
استبانة اإلدارة اإلعالمية
المجاالت

معامل ارتباط
بيرسون

معامل الثبات

بطريقة سبيرمان
براون المعدلة

استبانة المؤسسات اإلعالمية
معامل ارتباط
بيرسون

معامل الثبات

بطريقة سبيرمان
براون المعدلة

الييكل التنظيمي

.802

.890

0.81

0.89

التخطيط

.841

.914

0.79

0.88

توافر المعمومات ونظام االتصاالت

.858

.924

0.69

0.82

فاعمية اإلدارة

.756

.861

0.91

0.95

التدريب والتطوير

.899

.947

0.74

0.85

االستبانة الكمية

.875

.933

0.88

0.93
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خامساً :األســاليـب اإلحصائية:

ق ػػاـ الباح ػػث بتفري ػػغ االس ػػتبانة كتحميمي ػػا م ػػف خ ػػالؿ برن ػػامج التحمي ػػل اإلحص ػػائي

Statistical

 ، (SPSS 20.0) Package for the Social Sciencesكقػد تػـ اسػتخداـ األسػاليب اإلحصػائية

اآلتية:

 -0إحصاءات وصفية منيا :النسبة المئكية كالمتكسط الحسابي

 -.المتوسط الحسابي النسبي (الوزن النسبي) :كيفيد في معرفة مقدار النسبة المئكية لكل مجاؿ مف
المجاالت2

 -.معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة 2كاالنحراؼ المعيارؼ
يستخدـ ىذا األمر بشكل أساسي بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما كيفيد الباحث في كصف متغيرات

الدراسة 2

 -.معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

) :(Split half methodsكيستعمل لمتأكد مف أف

االستبانة لدييا درجات ثبات مرتفعة2

 -7معامل ارتباط بيرسون ( :)Person Correlation Coefficientلمتحقق مف صدؽ االتساؽ
الداخمي بيف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لالستبانة ك لقياس درجة االرتباط2

 -2اختبارات ( )T- Testلعينتين مستقمتين :لبياف داللة الفركؽ ببف متكسطات عينتيف مستقمتيف :كذلؾ
لمتعرؼ عمى مدػ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ إلى متغير النكع2

 -5تحميل التباين األحادي (  :)One-Way ANOVAلبياف داللة الفركؽ ببف متكسطات ثالث
عينات فأكثر ،لمتعرؼ عمى مدػ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ لممتغيرات الديمكغرافية2

 -1اختبار شيفيو :لمعرفة اتجاه الفركؽ ك داللتيا بيف فئات كل متغير مف متغيرات العكامل الديمكغرافية
ك تأثيرىا عمى مجاالت االستبانة2
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيراتيا
 ممذمت
 .1نتبئج تضبؤالثانذراصت



 .2نتبئج اختببر فروض انذراصت
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مقدمة:

فيما يأتي عرض لمنتائج التي تـ الحصكؿ عمييا باستخداـ أدكات الدراسة كالمعالجات اإلحصائية

كفقاً ألسئمة الدراسة كفرضياتيا ،كفيو عرض لمنتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة ثـ عرض النتائج الخاصة
بفرضيات الدراسة ،حيث إف الباحث اعتمد في تصنيف المجاالت المعيار اآلتي:
جدكؿ ( ).2يكضح معيار التصنيف لمجاالت الدراسة
#

التصنيف

النسبة %

1

ممتازة

85 -100

2

جيدة جداً

75-84

3

جيدة

65-74

4

مقبولة

50-64

5

ضعيفة

أقل من 50

المصدر :تم اعتماد ىذا المعيار بناء عمى الواقع اإلعالمي العام ووفق ما توافق عميو الباحث مع عدد من أعضاء الدائرة
اإلعالمية ،ومديرىا السابق وىم (د .حسن أبو حشيش ،أ .فوزي برىوم ،إياد البزم)

أوالً :تساؤالت الدراسة:

التساؤل األول :ما مدى توافر تطبيق الييكل التنظيمي في الدائرة والمؤسسات اإلعالمية في حركة

حماس في قطاع غزة؟

لمعرفة مدػ تكافر تطبيق الييكل التنظيمي لدػ الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية في حركة حماس
في قطاع غزة مف كجية نظر أعضاء اإلدارة اإلعالمية كمف كجية نظر أعضاء المؤسسات اإلعالمية،

قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكل فقرة في مجاؿ الييكل التنظيمي

كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالنتائج المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ اآلتي:
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جدكؿ ( ).5يكضح التك اررات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لممجاؿ األكؿ (الييكل التنظيمي) كفقراتو حسب أعضاء
اإلدارة اإلعالمية ك أعضاء المؤسسات اإلعالمية

استبانة اإلدارة اإلعالمية
المتوسط

المعياري

النسبي%
االنحراف

الوزن

الترتيب

المعياري

المتوسط

النسبي%
االنحراف

الوزن

الترتيب

المتوسط

لمعاممين يتوافق والييكل التنظيمي.

5.3

2

52.6

3

7.3

2.4

72.7

1

6.9

2.5

69.0

1

المعياري

يوجد في اإلدارة اإلعالمية وصف وظيفي

النسبي%
االنحراف

2

اإلعالمية بالوضوح والالمركزية.

الوزن

1

يمتاز الييكل التنظيمي في اإلدارة

5.7

2

57.1

1

7

2.1

70.1

4

6.8

2.1

67.7

3

الترتيب

فقرات مجال الييكل التنظيمي

استبانة المؤسسات اإلعالمية

النتيجة الكمية إلعالم حركة حماس

يتسم الييكل التنظيمي في اإلدارة
3

4

5

اإلعالمية بمرونة كافية تساعد في

سيولة اإلدارة.

يسمح الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية
لجميع المؤسسات اإلعالمية في حركة

حماس بقدر كاف من المشاركة في إدارتيا.

يتيح الييكل التنظيمي في اإلدارة

اإلعالمية تفويض الصالحيات لصناعة

5.6

5.3

4.6

2

3

3

2

56.3

4

52.6

6

45.7

7

6.8

6.3

2.3

2.4

2.3

70.5

67.9

62.8

3

5

6

6.8

6.5

6.0

2.3

2.5

2.4

67.8

65.1

59.6

2

5

6

قيادات إعالمية جديدة.
يجد الييكل التنظيمي الحالي في اإلدارة
6

اإلعالمية الرضى والقبول من أعضاء الدائرة

5.2

2

52

الدرجة الكمية لممجال

5.3

2

52.7

ورؤساء المؤسسات اإلعالمية في الحركة.

5

7.1

2.3

71.3

6.9

1.9

69.2

2

67.7

6.8

2.3

39.7

66.2 12.1

النتائج الكمية إلعالم حركة حماس
ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ (الييكل التنظيمي) يساكؼ ،% 222.
بمتكسط حسابي  .925درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  0.20درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء اإلدارة
اإلعالمية كأعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق الييكل التنظيمي بدرجة

جيدة 2% 222.

كيعزك الباحث ىذه النتيجة لعدـ االىتماـ الكافي مف قبل اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في

تطكير اليياكل التنظيمية كفقاً لحاجات العمل كتخصصات كرغبات المكظفيف ،كعدـ اشراؾ الشباب

كالمتخصصيف في بعض المؤسسات اإلعالمية في رسـ كصناعة اليياكل التنظيمية في الدائرة اإلعالمية

كالمؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة2
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4

النتائج المتعمقة بأعضاء اإلدارة اإلعالمية:
 -ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ (الييكل التنظيمي) يساكؼ ،% 7.25

بمتكسط حسابي  72.درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  029درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء اإلدارة اإلعالمية
في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية بدرجة مقبكلة  2% 7.25كىذا
بناء عمى معيار التصنيف الذؼ اعتمده الباحث2

 -أما الفقرة رقـ ( )0القائمة بأف "يمتاز الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية بالكضكح كالالمركزية"

حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى مف حيث التطبيق بكزف نسبي) ، (%57.1كىذا يشير إلى أنو
ىناؾ مكافقة بدرجة مقبكلة مف قبل أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2

 أما الفقرة رقـ ( )7القائمة بأف "يتيح الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية تفكيض الصالحيات لصناعةقيادات إعالمية جديدة "2حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة السادسة كاألخيرة مف حيث التطبيق بكزف نسبي

) ،(%45.7كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة ضعيفة مف قبل أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى ىذه
الفقرة2

النتائج المتعمقة بأعضاء المؤسسات اإلعالمية:
 -ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ (الييكل التنظيمي) يساكؼ ،% 292.

بمتكسط حسابي  229درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  029درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء المؤسسات

اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ ىيكل تنظيمي بدرجة جيدة  2% 292.كىذا بناء عمى معيار
التصنيف الذؼ اعتمده الباحث2

 -أما الفقرة رقـ ( ).القائمة بأف "يكجد في المؤسسات اإلعالمية كصف كظيفي لمعامميف يتكافق كالييكل

التنظيمي "2حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى مف حيث التطبيق بكزف نسبي) ، (%72.7كىذا يشير
إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة جيدة مف قبل أعضاء المؤسسات اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2

 أما الفقرة رقـ ( )7القائمة بأف " يتيح الييكل التنظيمي في المؤسسات اإلعالمية تفكيض الصالحياتلصناعة قيادات إعالمية جديدة" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة السادسة كاألخيرة مف حيث التطبيق بكزف

نسبي ) ، (%62.8كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة جيدة مف قبل أعضاء المؤسسات اإلعالمية

عمى ىذه الفقرة2
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اعضاءالدائرةاإلعالمية

شكل ( )10يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الييكل التنظيمي لكل من أعضاء اإلدارة
اإلعالمية وأعضاء المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة
كيفسر الباحث ىذه النتيجة كاتفاقيا مع الدراسات السابقة اآلتية :دراسة (الغصيف.10. ،ـ)،
كدراسة (مرزكؽ.112،ـ) بأف تطبيق اليياكل التنظيمية أقرب إلى المتكسطة ،كأف السياسات اإلعالمية
غير كاضحة كال تشمل كافة القضايا ،كغير متضمنة لمسياسة العامة ،كأف مناسبة كمالئمة الييكل
التنظيمي ىك أحد متطمبات التغيير كالتطكير التنظيمي ،كأف المؤسسة تعتبر ذات فاعمية إذا راعت مالئمة
الييكل التنظيمي ،كمراعاة تعديمو كتغييره كتقييمو بشكل دكرؼ بما يتالءـ كاحتياجات المؤسسة2
كاختمفت مع الدراسات السابقة اآلتية :دراسة(2002،Ardichvili & Kuchink,ـ) كدراسة
(عبيدات.110،ـ) كالتي كاف فييا تطبيق اليياكل اإلدارية يصل إلى نتائج جيدة جداً ،كأف الكضكح في
اليياكل التنظيمية يؤدؼ إلى الراحة النفسية ،كانجاز العمل كالميمات ،كاختصار الكقت2
كيرػ الباحث أف ذلؾ يعكد إلى العديد مف األسباب أىميا أف الدائرة اإلعالمية ال تمثل مرجعية أساسية
عند الكثير مف المؤسسات اإلعالمية في الحركة ،كما كتبدك مرجعية الدائرة شكمية عند أكثر المؤسسات ،كما أف
المؤسسات اإلعالمية جميعيا ليا مجالس إدارة مستقمة بذاتيا ،كىذا كاضح مف االطالع عمى ىيكمية الدائرة
اإلعالمية التي ال يكجد فييا ترابط كثيق مع مؤسسات الحركة اإلعالمية ،كيتفق مع ىذا ما ذكره مدير إذاعة
األقصى أ 2إبراىيـ ظاىر ،مف أف الدائرة اإلعالمية ال تمتقي بيـ ،كال تشكل ليـ مرجعية كاضحة ،كال يصميـ منيا
إال بعض محددات الخطاب اإلعالمي ،كيتفق معو في ذلؾ كل مف مدير مؤسسة الرسالة أ 2كساـ عفيفة كمدير
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ككالة صفا أ 2ياسر أبك ىيف 2كما يعزز ذلؾ أف النتيجة عمى نفس التساؤؿ في المؤسسات اإلعالمية كانت
دكر في
جيدة ،كيعكد ذلؾ إلى ككف المؤسسات اإلعالمية مستقمة في إدارتيا ،كما أف لرؤساء الدكائر كاألقساـ اً
إعداد كاعتماد الييكمية بما يتناسب كمراعاة تعديميا كتغييرىا بشكل دكرؼ كبما يتالءـ كحاجات المؤسسة2
التساؤل الثاني :ما مدى توفر تطبيق التخطيط في إدارة اإلعالم في حركة حماس في قطاع غزة؟
لمعرفة مدػ تكفر تطبيق التخطيط في إدارة اإلعالـ بحركة حماس في قطاع غزة مف كجية نظر
أعضاء اإلدارة اإلعالمية كمف كجية نظر أعضاء المؤسسات اإلعالمية ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات

كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكل فقرة في مجاؿ التخطيط كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالنتائج المتعمقة

بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ اآلتي:

جدول ( )28يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن النسبي لممجال الثاني (التخطيط) وفقراتو حسب أعضاء
اإلدارة اإلعالمية وأعضاء المؤسسات اإلعالمية

استبانة اإلدارة اإلعالمية
المتوسط

المعياري

النسبي%
االنحراف

الوزن

الترتيب

المتوسط

 10الخطط التي تعدىا المؤسسات

5.6

2

55.7

3

6.9

المعياري

تشرف

اإلدارة

اإلعالمية

عمى

النسبي%
االنحراف

التخطيط واعداد الخطط التنفيذية.

5.4

2

54

5

6.8

2.4

2.5

الوزن

في حركة حماس في عمميات

الترتيب

يشارك رؤساء المؤسسات اإلعالمية

المتوسط

المستمر لتطوير أدائيا.

5.3

2

52.6

6

7.3

2.3

73

3

6.9

2.4

69.3

3

67.7

68.9

7

6

6.5

6.6

المعياري

9

تمتزم اإلدارة اإلعالمية بالتخطيط

النسبي%
االنحراف

8

دورية معدة مسبقاً.

2.4

2.5

الوزن

7

يوجد لدى اإلدارة اإلعالمية خطط

5.4

2

54.3

4

7.3

2.3

73.4

2

7.0

2.4

69.9

2

65.2

66.5

الترتيب

الفقرات

استبانة المؤسسات اإلعالمية

اننتبئج انكهٍت إلػالو حركت حمبس

7

5

اإلعالمية في حركة حماس.
يوجد في اإلدارة اإلعالمية خطط
 11بديمة لمتعامل مع السيناريوىات
المختمفة وقت الحروب والطوارئ.

12

تقوم اإلدارة اإلعالمية بتقييم الخطط
السابقة بقصد تطويرىا وتحسينيا.

تتسم الخطط التي تعدىا اإلدارة

 13اإلعالمية بالواقعية والقابمة لمتطبيق
وفق الظروف التي أعدت ليا.
الدرجة الكمية لممجال

6.3

2

62.9

2

7.7

2.2

77.4

1

7.5

2.3

74.7

1

5.1

2

50.6

7

7

2.3

70

5

6.6

2.4

66.4

6

6.3

2

62.9

5.6

2

56.1

1
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4

6.9

2.1
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النتائج الكمية إلعالم حركة حماس
ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ (التخطيط) يساكؼ  ،% 2125بمتكسط

حسابي  .120درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  0.2.درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء حركة حماس يتكفر
لدييـ تطبيق التخطيط بدرجة جيدة 2% 2125

كيرػ الباحث أف الفارؽ بيف اإلدارة اإلعالمية كالمؤسسات اإلعالمية  %0.22يعكد الىتماـ

المؤسسات اإلعالمية بالتخطيط كالتجديد أكثر مف اإلدارة اإلعالمية التي ككف معظـ أعضائيا غير
متفرغيف تفرغاً كظيفياً كامالً لممتابعة كاإلشراؼ غير المؤسسات اإلعالمية التي يككف عمى رأسيا غالباً فئة
الشباب التي تسعى دكماً لمتخطيط كالمتابعة أكثر مف غيرىا2
النتائج المتعمقة بأعضاء اإلدارة اإلعالمية:
 -ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ (التخطيط) يساكؼ  ،% 7220بمتكسط

حسابي  722درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  .21درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة

حماس يتكفر لدييـ تطبيق التخطيط في اإلدارة اإلعالمية بدرجة مقبكلة  2% 7220كىذا بناء عمى معيار
التصنيف الذؼ اعتمده الباحث2

 أما الفقرة رقـ ( )0.القائمة بأف " تتسـ الخطط التي تعدىا اإلدارة اإلعالمية بالكاقعية كالقابمة لمتطبيقكفق الظركؼ التي أعدت ليا" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى مف حيث التطبيق بكزف نسبي

) ،(%62.9كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة مقبكلة مف قبل أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى ىذه
الفقرة2

 أما الفقرة رقـ ( )0.القائمة بأف " تقكـ اإلدارة اإلعالمية بتقييـ الخطط السابقة بقصد تطكيرىا كتحسينيا" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة السادسة كاألخيرة مف حيث التطبيق بكزف نسبي) ، (%50.6كىذا يشير

إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة مقبكلة كأقرب إلى الضعيفة مف قبل أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2
النتائج المتعمقة بأعضاء المؤسسات اإلعالمية:

 -ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ ( التخطيط ) يساكؼ ،% 5027

بمتكسط حسابي  520درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  029درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء المؤسسات

اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق التخطيط بدرجة جيدة  2% 5027كىذا بناء عمى معيار
التصنيف الذؼ اعتمده الباحث2

 -أما الفقرة رقـ ( )00القائمة بأف " يكجد في المؤسسة اإلعالمية خطط بديمة لمتعامل مع السيناريكىات

المختمفة كقت الحركب كالطكارغ" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى مف حيث التطبيق بكزف نسبي
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) ،(%77.4كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة جيدة مف قبل أعضاء المؤسسات اإلعالمية عمى ىذه
الفقرة2

أما الفقرة رقـ ( )9القائمة بأف " يشارؾ رؤساء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في عمميات

التخطيط كاعداد الخطط التنفيذية "2حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األخيرة مف حيث التطبيق بكزف نسبي

) ،(%67.7كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة جيدة مف قبل أعضاء المؤسسات اإلعالمية عمى ىذه
الفقرة2
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شكل ( )11يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التخطيط لكل من أعضاء اإلدارة
اإلعالمية وأعضاء المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة

كي ػػرػ الباحػػػث أف ىػػػذه النتيجػػػة قػػػد اتفقػػػت مػ ػػع الد ارسػ ػػات السػػػابقة اآلتيػػػة ( :مػ ػػرزكؽ.112 ،ـ) كد ارسػػػة
(الضػػكيحي.11. ،ـ) كد ارسػػة (.111 Ebyـ) كالتػػي كػػاف فييػػا درجػػة التخطػػيط بػػيف المقبػػكؿ كالمتكسػػط،
كأف األزمات كالطكارغ تحد مف التخطػيط اإلعالمػي الفعػاؿ كالمنػتج ،كأف ىنػاؾ عالقػة طرديػة إيجابيػة بػيف
أس ػػمكب التخط ػػيط االس ػػتراتيجي كق ػػدرة المؤسس ػػة عم ػػى اإلدارة كالتمي ػػة كالتط ػػكير كأف التخط ػػيط ال ػػذؼ يتس ػػـ
بالكاقعي ػػة يك ػػكف أداؤه مقبػ ػكالً ف ػػي أكق ػػات األزم ػػات ،كأف االلتػ ػ ازـ التنظيم ػػي ب ػػالتخطيط يم ػػنح الق ػػائميف عمي ػػو
المسئكلية كالرغبة في اثبات الذات2
كق ػػد اختمف ػػت م ػػع د ارس ػػة (2005،Plowmanـ) ال ػػذؼ ج ػػاء فيي ػػا مج ػػاؿ التخط ػػيط مرتفعػ ػاً ،كأف
التخط ػػيط االس ػػتراتيجي الق ػػائـ عم ػػى الخبػ ػرة ى ػػك م ػػف يس ػػتطيع أف يجن ػػب المنظم ػػات كالمؤسس ػػات المش ػػاكل
المستقبمية2
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كيػػرػ الباحػػث أف درجػػة القبػػكؿ المتكسػػطة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ فػػي اإلدارة اإلعالميػػة كالجيػػدة فػػي
المؤسسات اإلعالمية يعكد إلى دكر مجالس اإلدارة في التفاعل كاالىتماـ بإعداد الخطط الفصمية كالسنكية
كالطارئػػة ،كىػػك مػػا يتفػػق عميػػو معظػػـ مػػف قػػابميـ الباحػػث مػػف مػػدراء المؤسسػػات اإلعالميػػة ،حيػػث يقػػكؿ أ2
كساـ عفيفة مدير مؤسسة الرسالة :إف ىناؾ خططاً سنكية كاستراتيجية كأف معظـ الخطػط تخضػع لمتنفيػذ،
كأف الخطط السنكية يشكبيا الكثير مف العيكب الرتباطيا بالمكازنػة كطػكؿ الفتػرة الزمنيػة ،كأف نسػبة مػا يػتـ
تنفيذه مف ىذه الخطط ىك  ،%21ك يتفق معو أ 2ياسر أبك ىيف مدير ككالة صفا ،في حػيف يقػدر أ 2إيػاد
الق ار مدير صحيفة فمسػطيف أف نسػبة مػا يػتـ تنفيػذ مػف ىػذه الخطػط يقتػرب مػف  ،%11فػي حػيف يقػدرىا أ2
دمحم زغرة مدير ككالة فمسطيف اآلف أنيا تصل إلى 2%51
كيرػ الباحث أف نتيجة المقابالت تتفق مع ما جػاء فػي نتػائج االسػتبانة مػف تقػارب النسػبة مػا بػيف
 %7220في اإلدارة اإلعالمية ك %5027في المؤسسات اإلعالمية2
التساؤل الثالث :ما مدى توافر تطبيق نظام المعمومات ونظام االتصاالت لدى الدائرة والمؤسسات
اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة؟
لمعرفة مدػ تكافر تطبيق نظاـ المعمكمات كنظاـ االتصاالت لدػ اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس
في قطاع غزة مف كجية نظر أعضاء اإلدارة اإلعالمية كمف كجية نظر أعضاء المؤسسات اإلعالمية،
قاـ الباحث بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكل فقرة في مجاؿ تكافر المعمكمات
كنظاـ االتصاالت كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالنتائج المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( )29يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن النسبي لممجال الثالث (توافر المعمومات ونظام االتصاالت) وفقراتو
حسب أعضاء اإلدارة اإلعالمية و أعضاء المؤسسات اإلعالمية

استبانة اإلدارة اإلعالمية
المتوسط

المعياري

النسبي%
االنحراف

الوزن

الترتيب

المتوسط

المعياري

النسبي%
االنحراف

الوزن

الترتيب

المتوسط

المعياري

النسبي%
االنحراف

شاممة لممؤسسات اإلعالمية المحمية

6.1

3

61.4

1

7.3

2.1

73.4

1

7.1

2.2

الوزن

14

توفر اإلدارة اإلعالمية قاعدة بيانات إعالمية

71.2

الترتيب

الفقرات

استبانة المؤسسات اإلعالمية

اننتبئج انكهٍت إلػالو حركت حمبس

1

والعالمية والحركية.
15

تقوم اإلدارة اإلعالمية بتحديث وتطوير
قواعد البيانات اإلعالمية بانتظام.

5.9

3

59.4

2

6.9

2.2

68.6

4

6.7

2.3

66.9

4

تستخدم اإلدارة اإلعالمية التقنيات
16

والبرامج الحديثة في التواصل مع

مؤسساتيا اإلعالمية ،ووسائل اإلعالم

5.7

3

57.4

3

7.2

2.1

71.9

2

6.9

2.3

69.2

2

المحمية والدولية.

17

نظام المعمومات الحالي يوفر البيانات
اإلعالمية الالزمة أوقات الحاجة لغرض

5.5

2

54.6

4

6.8

2

67.6

5

6.5

2.2

65.2

5

صنع القرار.
يتوفر في اإلدارة اإلعالمية نظام اتصال فعال
18

19

يسيل التفاعل مع المعمومة في كل األوقات

والظروف.

يتوفر في اإلدارة اإلعالمية قسم
متخصص في الترجمة والمغات.
الدرجة الكمية لممجال

5.3

2

52.9

5

7.2

2.1

71.6

3

6.8

2.2

68.2

3

3.9

3

39.1

6

5.3

3.4

53.2

6

5.1

3.3

50.6

6

5.4

2

54.1

6.8

1.8

67.7

65.2 11.5 39.1



النتائج الكمية إلعالم حركة حماس:
ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ (توافر المعمومات ونظام االتصاالت) يساكؼ
 ،% 272.بمتكسط حسابي  .920درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  0027درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء في
حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق توافر المعمومات ونظام االتصاالت بدرجة جيدة 2% 272.
كيرػ الباحث أف ىذه النتيجة كاقعية بسبب منع دخكؿ كثير مف أجيزة االتصاالت المناسبة إلى قطاع
غزة ،كأف جزء كبير منيا يدخل تيريباً ،كما أف ارتفاع ثمنيا يحد مف تكاجدىا ،كرغـ ذلؾ يممس الباحث أف
ىناؾ فرقاً بػ %0.22لصالح المؤسسات اإلعالمية كىك ما يعزكه الباحث إلى تكافر عنصرؼ التخصص
كالفئة العمرية الشابة التي تبحث كتعمل عمى تكفير ىذه األجيزة الالزمة لمعمل اإلعالمي2
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النتائج المتعمقة بأعضاء اإلدارة اإلعالمية:
 -ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ (توافر المعمومات ونظام االتصاالت) يساكؼ

 ،% 7.20بمتكسط حسابي  72.درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  .2.درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء اإلدارة

اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق توافر المعمومات ونظام االتصاالت في اإلدارة اإلعالمية
بدرجة مقبكلة  2% 7.20كىذا بناء عمى معيار التصنيف الذؼ اعتمده الباحث2
 -أما الفقرة رقـ ( )0.القائمة بأف "تكفر اإلدارة اإلعالمية قاعدة بيانات إعالمية شاممة لممؤسسات اإلعالمية

المحمية كالعالمية كالحركية" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى مف حيث التطبيق بكزف نسبي)، (%61.4
كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة مقبكلة مف قبل أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2

 -أما الفقرة رقـ ( )09القائمة بأف "يتكفر في اإلدارة اإلعالمية قسـ متخصص في الترجمة كالمغات" حيث

احتمت ىذه الفقرة المرتبة السادسة كاألخيرة مف حيث التطبيق بكزف نسبي) ، (%39.1كىذا يشير إلى أنو
ىناؾ مكافقة بدرجة ضعيفة مف قبل أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2
النتائج المتعمقة بأعضاء المؤسسات اإلعالمية:

 -ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ (توافر المعمومات ونظام االتصاالت)

يساكؼ  ،% 292.بمتكسط حسابي  229درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  029درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء

المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ توافر المعمومات ونظام االتصاالت بدرجة جيدة
 2% 292.كىذا بناء عمى معيار التصنيف الذؼ اعتمده الباحث2
 -أما الفقرة رقـ ( )0.القائمة بأف " تكفر المؤسسات اإلعالمية قاعدة بيانات إعالمية شاممة لممؤسسات

اإلعالمية المحمية كالعالمية كالحركية" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى مف حيث التطبيق بكزف

نسبي) ،(%73.4كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة جيدة مف قبل أعضاء المؤسسات اإلعالمية عمى

ىذه الفقرة2

 أما الفقرة رقـ ( )09القائمة بأف " يتكفر في المؤسسات اإلعالمية قسـ متخصص في الترجمة كالمغات "حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األخيرة مف حيث التطبيق بكزف نسبي) ، (%53.2كىذا يشير إلى أنو

ىناؾ مكافقة بدرجة مقبكلة مف قبل أعضاء المؤسسات اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2
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ن

شكل ( )12يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال توافر المعمومات ونظام االتصاالت لكل
من أعضاء اإلدارة اإلعالمية وأعضاء المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة

ي ػرػ الباحػػث أف ىػػذه النتيجػػة اتفقػػت مػػع الد ارسػػات السػػابقة اآلتيػػة :د ارسػػة (الجرجػػرؼ.112 ،ـ) كد ارسػػة
(1997،Ottoـ) م ػػف أف درج ػػة تػ ػكافر المعمكم ػػات كنظ ػػاـ االتص ػػاالت ذك نتيج ػػة جي ػػدة ف ػػي قط ػػاع رج ػػاؿ
األعم ػػاؿ ،كيمتق ػػي كتن ػػامي ثقاف ػػة المعمكم ػػات كاالتص ػػاالت بش ػػكل كاس ػػع كخصكصػ ػاً بع ػػد ث ػػكرة المعمكم ػػات
كاالتص ػػاالت عم ػػى النح ػػك ال ػػذؼ ي ػػتـ في ػػو التركي ػػز عم ػػى المي ػػارات كالق ػػدرات الت ػػي تس ػػتثمر ف ػػي ى ػػذه البيئ ػػة
أف مسئكلي األقساـ كالكحدات يمعبكف دك اًر ميماً في تكجيو العامميف كدفعيـ إلػى اسػتخداـ ثقافػة
المتغيرة ،ك ّ

المعمكمػػات كاالتصػػاالت ،كمتابعػػة تطكرىػػا كمسػػاىمتيا فػػي صػػناعة القػ اررات ،كمػػا يتفػػق عمػػى كجػػكد عالقػػة

ارتباط بيف تكافر المعمكمات كاالتصاالت كالمزايا التنافسية بداللة مككنات كأبعاد كل منيا2
كيػػرػ الباحػػث أف النتيجػػة بدرجػػة جيػػدة فػػي مجػػاؿ تػكافر المعمكمػػات كنظػػاـ االتصػػاالت فػػي اإلدارة
اإلعالمي ػػة كالمؤسسػ ػػات اإلعالميػ ػػة يعػػػكد إلػ ػػى زيػ ػػادة الثقاف ػػة فػػػي مجػ ػػاؿ المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت كالثػػػكرة
التكنكلكجيػػا السػػائدة اليػػكـ كخصكصػاً عنػػد جيػػل الشػػباب ،كالػػذيف بػػدا أنيػػـ أكثػػر الفئػػات التػػي تػػرػ فيمػػا ىػػك
متكافر مف المعمكمات كنظاـ اتصاالت غير كاؼ ،كيطالبكف بالمزيد ،كما أف الظركؼ التي يعيشيا قطاع
غ ػزة مػػف حصػػار كمنػػع دخػػكؿ أجي ػزة االتصػػاالت كادخاليػػا بطػػرؽ التيريػػب يحػػد مػػف الكصػػكؿ إلػػى نتيجػػة
أفضل يرغب بيا الجميع ،كىك ما أكده أ 2دمحم ثريا فػي مقابمػة ،مػع الباحػث كقػد كافقػو عػدد أخػر مػف مػدراء
المؤسسات اإلعالمية في ذلؾ2
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كيرػ الباحث أف تفكؽ المؤسسات اإلعالمية عمى اإلدارة اإلعالمية في ىذا المجػاؿ يعػكد لعنصػر
الشباب الذؼ يتكافر بدرجة أكبر في المؤسسات اإلعالمية منو في اإلدارة اإلعالمية ،كيتفق مػع ىػذا الػرأؼ
أبػػك عبيػػدة النػػاطق باسػػـ كتائػػب القسػػاـ ،كيقػػكؿ :إف أىميػػة ت ػكافر المعمكمػػات كاالتصػػاالت فػػي المؤسسػػات
اإلعالمية أساس النجاح كالتقدـ الذؼ بدكنو تصبح المؤسسة مترىمة كغير منتجة2
التساؤل الرابع :ما مدى فاعمية تطبيق إدارة اإلعالم في حركة حماس في قطاع غزة؟
لمعرفة مدػ تكفر تطبيق إدارة اإلعالـ لدػ حركة حماس في قطاع غزة مف كجية نظر أعضاء
اإلدارة اإلعالمية كمف كجية نظر أعضاء المؤسسات اإلعالمية ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات
كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكل فقرة في مجاؿ إدارة اإلعالـ كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالنتائج
المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( )30يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن النسبي لممجال الرابع (فاعمية اإلدارة) وفقراتو حسب أعضاء
اإلدارة اإلعالمية وأعضاء المؤسسات اإلعالمية

22
23
24
25
26

ق ار ارت االجتماعات تعبر عن قوة اإلدارة
اإلعالمية وحيويتيا.

يتم متابعة وتنفيذ كل ما يصدر عن

االجتماعات من ق اررات.

تشعر المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس
بالرضى عن أداء وادارة اإلدارة اإلعالمية.
يجد أعضاء اإلدارة اإلعالمية الوقت الكافي لمقيام
باالجتماعات والميام والتكاليف المنوطة بيم.
تعتبر المؤسسات اإلعالمية أعضاء اإلدارة
اإلعالمية عمى قدرة من الكفاءة والمينية.

تشكل اإلدارة اإلعالمية مرجعية واضحة
لممؤسسات اإلعالمية في الحركة.

المتوسط

االنحراف

المعياري
الوزن

النسبي%

الترتيب

2.3

69.8

18

6.8

2.3

67.8

15

64.1

26

6.2

2.5

62.5

25

24

6.5

2.3

65.4

24

6.7

2.2

66.7

21

7.0

2.3

69.6

10

المعياري
الوزن

7

2.3

70.1

17

6.9

2.3

68.9

13

8.6

2

86

6.4

2

63.7

7

5.9

2

59.1

10

7

5.5

2

55.4

17

6.4

2.5

5.9

2

58.6

13

6.7

2.3

67

5.9

2

59.1

11

6.8

2.2

68.5

21

6.5

3

64.6

5

7.1

2.2

70.8

12

المعياري
الوزن

المتوسط

االنحراف

النسبي%

االنحراف

النسبي%

الترتيب

21

أسبوعين عمى األقل ،وفي أوقات الطوارئ.

المتوسط

20

تجتمع اإلدارة اإلعالمية بشكل دوري كل

7.2

2.5

72.1

7

7.5

2.4

74.6

3

الترتيب

استبانة اإلدارة اإلعالمية
الفقرات

استبانة المؤسسات اإلعالمية

اننتبئج انكهٍت إلػالو حركت حمبس

تطمب اإلدارة اإلعالمية تقارير دورية
27

وطارئة من المؤسسات اإلعالمية في

الحركة.

6.6

2

65.7

4

7

2.3

70.5

14

7.0

2.3

69.6

11

تقدم اإلدارة اإلعالمية لممؤسسات اإلعالمية
28

29

في الحركة محددات إعالمية في كل األحداث

والمستجدات عمى الساحتين المحمية والدولية.

تعمل اإلدارة اإلعالمية عمى تطور وارتقاء
المؤسسات اإلعالمية لمحركة.

7.8

2

78.3

1

7.2

2.2

72.1

8

7.3

2.2

73.2

4

5.9

3

58.6

14

7.2

2.3

71.5

9

6.9

2.4

69.2

12

تقوم المؤسسات اإلعالمية في الحركة
30

31
32

33

بتنفيذ الميام والتكاليف التي توكميا إلييم

اإلدارة اإلعالمية ،عمى أكمل وجو.

توفر اإلدارة اإلعالمية المتطمبات البشرية والمالية
والتدريبية لممؤسسات اإلعالمية في الحركة.
تتسم العالقة القائمة بين اإلدارة اإلعالمية
والمؤسسات اإلعالمية لمحركة بالحيوية والتوافقية.
يشعر أعضاء اإلدارة اإلعالمية ورؤساء
المؤسسات اإلعالمية أن قيادة الحركة تولي

6.6

2

66

3

7.8

2

77.8

2

7.6

2.1

75.6

2

5.3

3

53.4

18

6.9

2.2

69.2

20

6.6

2.4

66.3

22

5.6

2

55.7

16

7.1

2

71.3

11

6.8

2.2

68.4

14

6.5

2

64.6

6

7.1

2.3

71.4

10

7.0

2.2

70.1

9

67.7

16

الممف اإلعالمي أىمية خاصة.
34

توفر قيادة الحركة المتطمبات البشرية والمالية
الالزمة إلتمام العمل عمى وجيو األكمل.

5.9

2

58.9

12

125

7

2.1

69.7

19

6.8

2.1

35
36
37
38

يشعر الموظفون في اإلدارة اإلعالمية
بالرضى الوظيفي.
تراعي اإلدارة اإلعالمية الحاجات النفسية
في تعامميا مع الموظفين.
تعمل اإلدارة اإلعالمية كفريق عمل واحد.
لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية القدرة عمى
العمل تحت ضغط العمل.

5.2

3

52

25

6.4

2.4

64.3

25

6.2

2.5

62.1

26

5.3

2

52.6

22

6.4

2.4

63.5

27

6.2

2.4

61.5

27

6.1

2

60.9

8

6.8

2.3

68.2

23

6.7

2.3

66.8

6.8

2

68

2

7.3

2.2

73.4

5

7.2

2.2

72.4

20
5

توفر اإلدارة اإلعالمية األجيزة والمعدات
39

الالزمة لمعاممين إلنجاز الميمات اإلعالمية

5.8

3

58.3

15

7.3

2

72.7

6

7.0

2.2

70.1

في كل الظروف والمناخات.

8

توفر اإلدارة اإلعالمية وسائل النقل الالزمة

40

لمعاممين إلنجاز العمل في وقتو دون

5.3

3

53.1

20

7

2.4

70.5

15

6.7

2.5

67.3

تأخير.

18

يتم تطوير وتجديد األجيزة والمعدات وفق
41

التطور

واالتصال.

التكنولوجي

في

مجال

اإلعالم

5.3

2

53.4

19

6.8

2.3

68.3

22

6.6

2.4

65.6

23

تقوم اإلدارة اإلعالمية بتفقد وصيانة

42

األجيزة والمعدات اإلعالمية بشكل دوري

وشامل لالطمئنان عمى سالمة األجيزة فنياً

5.3

3

52.9

21

7.1

2.1

70.6

13

6.7

2.3

67.4

وأمنياً.
43
44
45
46

عدد الموظفين في مكتب الدائرة يكفي

إلنجاز ومتابعة العمل.

عال من الكفاءة
الموظفون عمى قدر
ٍ
والمينية بما يضمن جودة األداء.

تخصصات الموظفين تتناسب وطبيعة عمميم.
بيئة العمل المينية والنفسية والموجستية

تساعد عمى االنجاز.

الدرجة الكمية لممجال

17

6.1

2

60.6

9

8

2.1

80.3

1

7.7

2.3

76.6

1

5.2

2

52.3

23

7.7

1.7

76.6

3

7.2

2.0

72.1

6

5.1

2

51.4

26

7.5

1.9

74.6

4

7.0

2.2

70.4

5.2

3

52.3

24

7

2.3

70.2

16

6.7

2.5

66.9

6.2

2

62.1

7.3

1.7

73.4
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النتائج الكمية إلعالم حركة حماس:
ظيػػر مػػف النتػػائج ب ػأف الػػكزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ (فعاليػػة اإلدارة) يسػػاكؼ  ،% 2121بمتكسػػط
حسػابي  01.21درجػة ،كبػانحراؼ معيػارؼ  .521درجػة ،كىػذا يشػير إلػى أف أعضػاء حركػة حمػاس يتػكفر
لدييـ تطبيق فعالية اإلدارة بدرجة جيدة 2% 2121
كيرػ الباحث أف أىمية كفعالية اإلدارة يتطمق مف قكة كقدرة القائميف عمييا كاستخداميا بما يحقق مصالح
اإلعالـ كاإلعالمييف ،كيعزك الباحث أف الفارؽ الذؼ كاف لصالح المؤسسات اإلعالميػة ب ػ  %002.يعػكد
126

7
19

لحيكيػػة الشػػباب كتفػػاعميـ كتفػػرغيـ الكامػػل لمعمػػل اإلعالمػػي ،أكثػػر منػػو فػػي اإلدارة اإلعالميػػة التػػي يغمػػب
عمييا الفئة العمرية الكبيرة ،ككذلؾ انشغاؿ معظميـ بممفات أخرػ غير اإلعالـ2
النتائج المتعمقة بأعضاء اإلدارة اإلعالمية:
 -ظير مف النتائج أف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ (فاعمية اإلدارة) يساكؼ  ،% 2.20بمتكسط

حسابي  22.درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  021درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة

حماس يتكفر لدييـ تطبيق فاعمية اإلدارة في اإلدارة اإلعالمية بدرجة مقبكلة  2% 2.20كىذا بناء عمى
معيار التصنيف الذؼ اعتمده الباحث2

 -أما الفقرة رقـ ( )28القائمة بأف " تقدـ اإلدارة اإلعالمية لممؤسسات اإلعالمية في الحركة محددات

إعالمية في كل األحداث كالمستجدات عمى الساحتيف المحمية كالدكلية " حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة

األكلى مف حيث التطبيق بكزف نسبي) ، (%78.3كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة جيدة جداً مف

قبل أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2

 -أما الفقرة رقـ ( )45القائمة بأف " تخصصات المكظفيف تتناسب كطبيعة عمميـ" حيث احتمت ىذه الفقرة

المرتبة األخيرة مف حيث التطبيق بكزف نسبي) ، (%51.5كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة مقبكلة
مف قبل أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2

النتائج المتعمقة بأعضاء المؤسسات اإلعالمية:
 -ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ (فاعمية اإلدارة ) يساكؼ  ،% 5.2.بمتكسط

حسابي  52.درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  025درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء المؤسسات اإلعالمية في
حركة حماس يتكفر لدييـ بدرجة جيدة  2% 5.2.كىذا بناء عمى معيار التصنيف الذؼ اعتمده الباحث2

-أما الفقرة رقـ ( )43القائمة بأف " عدد المكظفيف في المؤسسة يكفي إلنجاز كمتابعة العمل " حيث احتمت

ىذه الفقرة المرتبة األكلى مف حيث التطبيق بكزف نسبي) ، (%80.3كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة

بدرجة جيدة جداً مف قبل أعضاء المؤسسات اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2

أما الفقرة رقـ ( ).2القائمة بأف " تراعي المؤسسػة اإلعالميػة الحاجػات النفسػية فػي تعامميػا مػع المػكظفيف "
حيػث احتمػت ىػذه الفقػرة المرتبػة األخيػرة مػف حيػث التطبيػق بػكزف نسػبي ) ، (%63.5كىػذا يشػير إلػى أنػو
ىناؾ مكافقة بدرجة مقبكلة مف قبل أعضاء المؤسسات اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2
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المتوسط

الوزنالنسبي%
أعضاءالمؤسساتاإلعالمية

اعضاءالدائرةاإلعالمية

شكل ( )13يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال فاعمية اإلدارة لكل من أعضاء اإلدارة
اإلعالمية وأعضاء المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة

يرػ الباحث أف ىذه النتيجة اتفقت مع الدراسات السابقة اآلتية :دراسة (محسف.11. ،ـ) كدراسة
(الخطيب.11. ،ـ) كدراسة (دراسة كاكتال .117ـ) كدراسة (Eriksson, & Villeval, 2004ـ)
بدرجة تقترب مف الجيدة كالجيدة جداً ،حيث أف التدني البارز في الرضا الكظيفي يؤدؼ إلى حالة مف
انخفاض فاعمية اإلدارة ،كأف انخفاض فاعمية اإلدارة يؤدؼ إلى انخفاض مستكػ الرضى الكظيفي كدرجة
الكالء لممنظمة ،كأف تفكؽ النمط الديمكقراطي في المؤسسات يؤدؼ إلى عالقة إيجابية تجاه الفاعمية
اإلدارية ،كما أف أفضل الطرؽ لفاعمية أعماؿ إدارة اإلعالـ كالعالقات العامة يككف مف خالؿ قياس
اتجاىات الرأؼ العاـ داخل المؤسسة مع تكفير اإلمكانيات الالزمة لذلؾ ،كأف تركيز العامميف ذكؼ الميارة
في المؤسسات تدفع إلى فاعمية اإلدارة ،كأف األجر المجدؼ كالفعاؿ يتسق مع التبادلية التي تقمل مف
الجذب نحك األداء المرتبط

بالتدخالت( ،كأف عكائق االلتزاـ التنظيمي الفعاؿ مثل االلتزاـ القكؼ

بالمسؤكلية نحك العمل كاإلنجاز كالرغبة في تحقيق الذات تحكؿ دكف فاعمية اإلدارة)2
كاختمفت مع دراسة (الصفياف.11. ،ـ) التي كانت فييا نتيجة اإلدارة تقترب مف الضعيفة ،كأف فاعمية
اإلدارة في المؤسسة التنظيمية ىي نتيجة مرتبطة بالصعكبات كالمعكقات المرتبطة بمتخذؼ الق اررات2
كيرػ الباحث أف الفركؽ في مدؼ فاعمية تطبيق إدارة اإلعالـ بيف اإلدارة اإلعالمية %2.20
كىي درجة أقرب إلى الجيدة ،كالمؤسسات اإلعالمية  %5.20كىي درجة تقترب إلى الجيدة جداً ،يعكد
ألسباب عدة منيا :أف معظـ مجالس اإلدارة في المؤسسات اإلعالمية مف الفئات الشابة أكثر منيا في
128

اإلدارة اإلعالمية ،كىذا يجعل لدييـ القدرة كالطاقة كالتجديد أكثر منو في الدائرة اإلعالمية ،كما يؤكد
مدؼ فاعمية اإلدارة في الدائرة اإلعالمية يقكؿ أ 2فكزؼ برىكـ أميف سر الدائرة اإلعالمية :إف الشباب
يشكمكف ما نسبتو  %.1مف أعضاء الدائرة ،كانو كفي ظل المتغيرات المتالحقة تحتاج الدائرة إلى ضخ
دماء جديدة ،كانو يكجد رضى نسبي عف مدؼ فاعمية اإلدارة في الدائرة اإلعالمية ،كانيـ يطمحكف إلى
األفضل ،في حيف يرؼ جميع مدراء المؤسسات اإلعالمية الذيف قابميـ الباحث أف نسبة الشباب في
مجالس إدارة المؤسسات اإلعالمية يتجاكز  ،%51كحكؿ مدػ فاعمية تطبيق اإلدارة في المؤسسات
اإلعالمية يقكؿ أ 2دمحم زغرة مدير ككالة فمسطيف اآلف :إنو يتـ تطبيق ذلؾ بدرجة كبيرة في مؤسستيـ
كانيـ يقدمكف لمعامميف كل ما يستطيعكف مف كسائل تسيل العمل كاإلنتاج ،كاف أعضاء مجمس اإلدارة
لدييـ القدرة عمى العمل تحت الظركؼ الصعبة كانيـ يتابعكف مخرجات ق ارراتيـ أكالً بأكؿ كاف نسبة ما
يطبق مف ق ارراتيـ يتجاكز  ،%91كيتفق معو أبك عبيدة المتحدث الرسمي باسـ كتائب الشييد عز الديف
القساـ
التساؤل الخامس :ما مدى توفر التدريب والتطوير في إدارة اإلعالم لحركة حماس في قطاع غزة؟
لمعرفة مدػ تكفر التدريب لدػ التدريب كالتطكير في إدارة اإلعالـ لحركة حماس في قطاع غزة
مف كجية نظر أعضاء اإلدارة اإلعالمية كمف كجية نظر أعضاء المؤسسات اإلعالمية؛ قاـ الباحث
بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكل فقرة في مجاؿ التدريب كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالنتائج المتعمقة بيذا التساؤؿ مكضحة في الجدكؿ
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اآلتي :

جدول ( )31يوضح التك اررات والنسب المئوية والوزن النسبي لممجال الخامس (التدريب) وفقراتو حسب أعضاء
اإلدارة اإلعالمية و أعضاء المؤسسات اإلعالمية
استبانة اإلدارة اإلعالمية
المتوسط

المعياري

النسبي%
االنحراف

الوزن

الترتيب

المتوسط

المعياري

النسبي%
االنحراف

الوزن

الترتيب

المتوسط

المعياري

النسبي%
االنحراف

والتطوير.

الوزن

47

يوجد في اإلدارة اإلعالمية قسم لمتدريب

4.7

3.4

46.9

2

5.5

3.6

55.3

3

5.4

3.5

53.7

الترتيب

الفقرات

استبانة المؤسسات اإلعالمية

النتائج الكمية إلعالم حركة حماس

2

تقدم اإلدارة اإلعالمية دورات إعالمية
48

وادارية مستمرة تراعي الثورة

التكنولوجية وترتقي بتخصص العاممين

4

2.7

39.7

3

5.6

2.8

56.1

2

5.3

2.8

53.1

3

في المؤسسات اإلعالمية.

تقوم اإلدارة اإلعالمية عمى عمل

49

استبيان سنوي لمعرفة حاجات العاممين
فييا من دورات تخصصية.

األساليب المستخدمة في العممية
50

التدريبية كافية لرفع كفاءة العاممين في

الدائرة.

3.5

3.9

2.8

2.8

35.1

39.4
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لألنشطة والفعاليات اإلعالمية بشكل

مناسب.

الدرجة الكمية لممجال

4.9
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2.5
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النتائج الكمية إلعالم حركة حماس:
 -ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ (التدريب كالتطكير) يساكؼ ،% 7.20

بمتكسط حسابي  .221درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  0.25درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء حركة حماس
يتكفر لدييـ تطبيق التدريب كالتطكير في الدائرة اإلعالمية بدرجة مقبكلة 2% 7.20

كيرػ الباحث اف ىذه النتيجة المقبكلة كالقريبة إلى الضعيفة تعكد لعدـ كضع التدريب أكلكية في اإلدارة

كالمؤسسات اإلعالمية لحركة حماس ،كما أف النتيجة تقترب مف النتائج السابقة في ككنيا لصالح

المؤسسات اإلعالمية بفارؽ  ،% 012.كىك ما يؤكد ما ذىبت إليو كل النتائج السابقة بأف حيكية كفعالية
الفئة العمرية الشابة في المؤسسات اإلعالمية كانت تعطي نتائج إيجابية في كل مجاالت الدراسة2
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1

النتائج المتعمقة بأعضاء اإلدارة اإلعالمية:
 -ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ (التدريب كالتطكير) يساكؼ ،% .029

بمتكسط حسابي  .2.درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  .27درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء اإلدارة اإلعالمية
في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق التدريب كالتطكير في اإلدارة اإلعالمية بدرجة ضعيفة 2% .029
كىذا بناء عمى معيار التصنيف الذؼ اعتمده الباحث2

 أما الفقرة رقـ ( )70القائمة بأف "تكفر الدائرة المكارد المالية الالزمة لألنشطة كالفعاليات اإلعالميةبشكل مناسب" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى مف حيث التطبيق بكزف نسبي) ، (%48.6كىذا
يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة ضعيفة مف قبل أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2

 أما الفقرة رقـ ( ).9القائمة بأف "تقكـ اإلدارة اإلعالمية عمى عمل استبياف سنكؼ لمعرفة حاجاتالعامميف فييا مف دكرات تخصصية" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األخيرة مف حيث التطبيق بكزف نسبي

) ،(%35.1كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة ضعيفة مف قبل أعضاء اإلدارة اإلعالمية عمى ىذه
الفقرة2

النتائج المتعمقة بأعضاء المؤسسات اإلعالمية:
 -ظير مف النتائج بأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ (التدريب كالتطكير) يساكؼ ،% 54.4

بمتكسط حسابي  5.4درجة ،كبانحراؼ معيارؼ  2.5درجة ،كىذا يشير إلى أف أعضاء المؤسسات

اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تدريب كتطكير بدرجة مقبكلة  2% 54.4كىذا بناء عمى معيار
التصنيف الذؼ اعتمده الباحث2

 أما الفقرة رقـ ( )70القائمة بأف "تكفر المؤسسة المكارد المالية الالزمة لألنشطة كالفعاليات اإلعالميةبشكل مناسب" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة األكلى مف حيث التطبيق بكزف نسبي) ، (%61.2كىذا
يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة مقبكلة مف قبل أعضاء المؤسسات اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2

 أما الفقرة رقـ ( ).9القائمة بأف "تقكـ المؤسسة اإلعالمية عمى عمل استبياف سنكؼ لمعرفة حاجاتالعامميف فييا مف دكرات تخصصية" حيث احتمت ىذه الفقرة المرتبة السادسة كاألخيرة مف حيث التطبيق

بكزف نسبي ، (%47.8كىذا يشير إلى أنو ىناؾ مكافقة بدرجة ضعيفة مف قبل أعضاء المؤسسة

اإلعالمية عمى ىذه الفقرة2
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شكل ( )14يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التدريب والتطوير لكل من أعضاء اإلدارة اإلعالمية
وأعضاء المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة
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يرػ الباحث أف ىذه النتيجة تتفق مع الدراسات السابقة اآلتية :دراسة(السر.111،ـ) دراسة (الجديمي،
.112ـ) دراسة(الضكيحي.11. ،ـ) مف حيث أف نسبة التدريب كانت ضعيفة جداً ،كقد أظيرت
الدراسات أنو يتـ تدريب كتنمية ميارات المكظفيف في الدراسة تتـ بصكرة بطيئة ،ككما ظير ضعف شديد
في نظاـ اإلدارة ،كعدـ كجكد استعداد كاؼ إلدارة المستشفيات ككما لـ يتـ تييئة طكاقـ العمل في
مستشفى ناصر ،كاتفقت بضعف التدريب عمى تطبيق الخطة مما يحد مف قدرة الفريق عمى إدارة األزمة
إعالميا2
ً

كاختمفت مع نتائج دراسة (شبير.115،ـ) كدراسة (الرضيع.100،ـ) التي جاءت نتيجتيا جيدة

كأظيرت تكافر التدريب عمى إدارة االزمات كالككارث في جياز الدفاع المدني بنسبة 2%212.5
كيرػ الباحث تقارب نتيجة استجابات مجاؿ التدريب كالتطكير لدػ اإلدارة اإلعالمية %.029 ،كىي
نتيجة ضعيفة مع كالمؤسسات اإلعالمية  ،%7.2.كىي نتيجة مقبكلة إلى حد ما ،كيرجع ذلؾ إلى عدـ
إيالء التدريب كالتطكير أكلكية في عمل اإلدارة اإلعالمية كالمؤسسات اإلعالمية ،كيعزك الباحث ىذه
النتيجة بأف تكافر التدريب في الدائرة كالمؤسسات ليس بالشكل المطمكب أك المتميز حتى يحظى بدرجة
استجابة عالية ،مما يجعمو عائقاً أماـ إدارة اإلعالـ في الدائرة كالمؤسسات2
كيتفق مع النتيجة معظـ مدراء اإلعالـ في المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في مقابمتيـ مع
الباحث ،يقكؿ أ 2ياسر أبك ىيف مدير ككالة صفا :إف ما يتـ تكفيره مف دكرات تدريبية ىي قميمة جداً كاف
الدائرة لـ تكفر ليـ سكػ  7دكرات خالؿ العاـ ،كىك ما يقكؿ مثمو تماماً أ 2كساـ عفيفة مدير مؤسسة
الرسالة ،كيزيد عميو أ 2إبراىيـ ظاىر :إف الدائرة اإلعالمية ال تكفر ليـ أكثر مف  %.1مف احتياجاتيـ
التدريبية ،كيختمف مع ىذه النتيجة كل مف :أ 2دمحم زغرة مدير ككالة فمسطيف اآلف في أف مجمس اإلدارة
في مؤسستيـ كفر دكرات تدريبية لنحك  %.1-%.1مف العامميف ،كأ 2دمحم ثريا مدير عاـ فضائية
األقصى الذؼ يقكؿ :إف ىناؾ دكرات كافية ،كىك نفس ما اتفق معو فيو أ 2إياد الق ار الذؼ أجاب إف نحك
 %51مف المكظفيف استفادكا مف دكرات متخصصة نفذىا مجمس إدارة المؤسسة كاإلدارة اإلعالمية2
كثير مف الدكرات القائمة كاف نفذت إال أّنيا ال تمبي طمكح العامميف كتطمعيـ في
كيرػ الباحث أف اً

الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية ،كأف بعض المؤسسات اإلعالمية تنفذ دكرات تدريبية مف حيث العدد كليس
مف حيث النكع كالكيف ،كىذا ما يمزـ الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية الكقكؼ عميو بجدي ٍة2
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ثاني ًا :فرضيات الدراسة:

الفرض األول :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1،17 ≤ αفي درجات مجاالت إدارة

اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية
(المؤىل العممي ،التخصص العممي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،العمر).

كلمتحقق مف ىذا الفرض سيتـ اإلجابة عميو مف خالؿ عدة فرضيات منفصمة لكل متغير عمى حده،
كالنتائج الخاصة بيذا الفرض سكؼ يتـ عرضيا مف خالؿ النتائج اآلتية:

الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1،17 ≤ αفي درجات مجاالت إدارة

اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير المؤىل العممي.

لإلجابة عف ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميل التبايف األحادؼ ( )One -Way ANOVAلدراسة
الفركقات في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة
تعزػ إلى متغير المؤىل العممي (دكتكراه ،ماجستير ،بكالكريكس ،دبمكـ) ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية
مكضحة مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:

جدول ( )32يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة
اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير المؤىل العممي
المجاالت

الييكل التنظيمي

التخطيط

توافر المعمومات
ونظام االتصال

فاعمية اإلدارة

التدريب والتطوير

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

375.7

2

187.8

داخل المجموعات

3922.5

32

122.6

المجموع

4298.2

34

بين المجموعات

880.0

2

440.0

داخل المجموعات

5777.1

32

180.5

المجموع

6657.1

34

بين المجموعات

887.4

2

443.7

داخل المجموعات

5005.4

32

156.4

المجموع

5892.7

34

بين المجموعات

11353.0

2

5676.5

داخل المجموعات

64204.9

32

2006.4

المجموع

75557.9

34

بين المجموعات

349.1

2

174.5

داخل المجموعات

4819.9

32

150.6

المجموع

5169.0

34

مصدر التباين
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F
1.5

2.4

2.8

2.8

1.2

مستوى
الداللة
//.23

//.10

//.07

//.07

//.33

تبػػيف مػػف خػػالؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية ( )P-value>0.05فػػي
درجػات مجػاالت إدارة اإلعػالـ (الييكػل التنظيمػي ،التخطػيط ،تػكافر المعمكمػات كنظػاـ االتصػاالت ،فاعميػة
اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير المؤىل العممػي (دكتػكراه ،ماجسػتير ،بكػالكريكس ،دبمػكـ) لػدػ
أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،كبالتػالي يقبػل الباحػث الفرضػية ،كىػذا يعنػي أف
أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة بػػاختالؼ مػػؤىالتيـ العمميػػة لػػدييـ نفػػس االسػػتجابات حػػكؿ تطبيػػق مجػػاالت إدارة
اإلعالـ الخمسة في اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع

غزة 2

ي ػػرػ الباح ػػث أف ى ػػذه النتيج ػػة اتفق ػػت م ػػع الد ارس ػػات الس ػػابقة اآلتي ػػة(:الرض ػػيع.100 ،ـ) كد ارس ػػة
(الخطيب.11. ،ـ) كدراسة (العتيبي.115،ـ) ،كدراسة(كريـ.117 ،ـ) ،كالتي أظيرت عدـ كجػكد فػركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ الجاىزيػة إلدارة األزمػات تعػزػ إلػى متغيػر
المؤىل العممي ،كذلؾ لكل مجاؿ مف مجاالت الدراسة مجتمعة ،كعدـ كجػكد فػركؽ جكىريػة فػي آراء العينػة
في د ارسػة الػنمط اإلدارؼ السػائد لػدػ المػدراء فػي المنظمػات الحككميػة فػي قطػاع غػزة ،تعػزػ إلػى المؤىػل
العممي ،كأظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ إلى المؤىل العممي2
كاختمفت مع دراسة(عكدة.111 ،ـ) كالتػي أظيػرت كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف إجابػات
المبحكثيف حكؿ إدارة األزمات تعزػ إلى المؤىل العممي2
كيرػ الباحث أف أصحاب المستكيات العممية العميا أكثر إدراكاً ألىمية إدارة اإلعالـ ،كىـ يعممػكف
أىمية دكر كأثر اإلدارة الفاعمة كتكافر اليياكل التنظيمية كالمعمكمػات كنظػاـ االتصػاؿ ك الخطػط عمػى إدارة
اإلعالـ ،بسبب نضجيـ السياسي كالثقافي كالتنظيمي2
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الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات مجاالت
إدارة اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير التخصص
العممي.
لإلجابػة عػف ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػل التبػايف األحػادؼ ()One -Way ANOVA
لد ارسػػة الفركقػػات فػػي درجػػات مجػػاالت إدارة اإلعػػالـ لػػدػ أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي

قطػػاع غ ػزة تعػػزػ إلػػى متغيػػر التخصػػص العممػػي (إعػػالـ ،إدارة ،ىندسػػة ،لغػػة عربيػػة ،غيػػر ذلػػؾ) ،كالنتػػائج
المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
جدول ( )33يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة
اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير التخصص العممي

المجاالت

التنظيمي

التخطيط

توافر المعمومات
ونظام االتصال

فاعمية اإلدارة

والتطوير

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

635.7

4

158.9

داخل المجموعات

3662.5

30

122.1

المجموع

4298.2

34

بين المجموعات

961.5

4

240.4

داخل المجموعات

5695.7

30

189.9

المجموع

6657.1

34

بين المجموعات

892.8

4

223.2

داخل المجموعات

4999.9

30

166.7

المجموع

5892.7

34

بين المجموعات

10593.8

4

2648.5

داخل المجموعات

64964.0

30

2165.5

المجموع

75557.9

34

بين المجموعات

530.7

4

132.7

داخل المجموعات

4638.2

30

154.6

المجموع

5169.0

34

مصدر التباين

الييكل

التدريب

مجموع

درجات

متوسط

** دالة إحصائياً عند 1210

* دالة إحصائياً عند 1217
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F
1.3

1.3

1.3

1.2

0.9

\\ غير دالة إحصائياً

مستوى
الداللة
//.29

//.31

//.28

//.32

//.50

تبػػيف مػػف خػػالؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية ( )P-value>0.05فػػي
درجػات مجػاالت إدارة اإلعػالـ (الييكػل التنظيمػي ،التخطػيط ،تػكافر المعمكمػات كنظػاـ االتصػاالت ،فاعميػة
اإلدارة ،التدريب كالتطػكير) تعػزػ إلػى متغيػر التخصػص العممػي (إعػالـ ،إدارة ،ىندسػة ،لغػة عربيػة ،غيػر
ذلؾ) لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،كبالتالي يقبل الباحث الفرضية ،كىذا
يعنػػي أف أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة بػػاختالؼ تخصصػػاتيـ العمميػػة لػػدييـ نفػػس االسػػتجابات حػػكؿ تطبيػػق
مجاالت إدارة اإلعالـ الخمسة في اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة2
ي ػػرػ الباح ػػث أف ى ػػذا النتيج ػػة اتفق ػػت م ػػع بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة اآلتي ػػة :د ارس ػػة (القحطػػػاني،
.112ـ) دراسة(عبيدات.110 ،ـ) دراسة(.111 ،Ebyـ) كالتػي أظيػرت عػدـ كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات
داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة د ارسػػة اإلعػػالـ التربػػكؼ كدكره فػػي فاعميػػة اإلدارة المدرسػػية
تعػػزػ إلػػى متغيػػر التخصػػص العممػػي كذلػػؾ لكػػل مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الد ارسػػة مجتمعػػة ،كاتفقػػت بعػػدـ كجػػكد
فركؽ جكىرية في آراء العينة في دكر القيادة اإلدارية كالتربكيػة فػي اإلسػالـ تعػزػ إلػى التخصػص العممػي،
كم ػػا أظي ػػرت الد ارس ػػة بع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف أس ػػس الحػ ػكافز كأثرى ػػا عم ػػى االلتػ ػزاـ
التنظيمي الفعاؿ تعزػ إلى متغير التخصص العممي2
كيػػرػ الباحػػث أف ت ػراكـ الخب ػرات اإلعالميػػة ،كالثقافػػة السياسػػية كبعػػض الػػدكرات التخصصػػية التػػي
س ػػاىمت بش ػػكل كبي ػػر ف ػػي ع ػػدـ كج ػػكد أث ػػر لمتخصص ػػات العممي ػػة ،بمعن ػػى آخ ػػر ف ػػإف الخبػ ػرات اإلعالمي ػػة
المتراكمة أثرت بشكل كبير في إزالة الفكارؽ بيف التخصصات العممية2
الفرضـية الثالثـة :ال توجــد فـروق ذات داللــة إحصـائية عنــد مسـتوى ( )0،05 ≤ αفــي درجـات مجــاالت
إدارة اإلعـالم لـدى أعضـاء اإلدارة اإلعالميـة فـي حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة تعـزى إلـى متغيـر سـنوات
الخبرة.
لإلجابػة عػف ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػل التبػايف األحػادؼ ()One -Way ANOVA
لد ارسػػة الفركقػػات فػػي درجػػات مجػػاالت إدارة اإلعػػالـ لػػدػ أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي
قطاع غزة تعزػ إلى متغير سنكات الخبػرة ( 7سػنكات فأقػل 01-2 ،سػنكات 01 ،سػنكات فػأكثر) ،كالنتػائج
المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( )34يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة
اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير سنوات الخبرة
المجاالت

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

213.7

2

106.8

داخل المجموعات

4084.5

32

127.6

المجموع

4298.2

34

بين المجموعات

404.5

2

202.3

داخل المجموعات

6252.6

32

195.4

المجموع

6657.1

34

بين المجموعات

2.7

2

1.3

داخل المجموعات

5890.1

32

184.1

المجموع

5892.7

34

بين المجموعات

3814.8

2

1907.4

داخل المجموعات

71743.1

32

2242.0

المجموع

75557.9

34

بين المجموعات

481.1

2

240.5

داخل المجموعات

4687.9

32

146.5

المجموع

5169.0

34

مصدر التباين

الييكل التنظيمي

التخطيط

توافر المعمومات ونظام
االتصال

فاعمية اإلدارة

التدريب والتطوير

** دالة إحصائياً عند 1210

مجموع

* دالة إحصائياً عند 1217

F

المربعات

0.8

1.0

0.0

0.9

1.6

مستوى
الداللة

//.44

//.37

//.99

//.44

//.21

\\ غير دالة إحصائياً

تبيف مف خالؿ النتائج عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية ( )P-value>0.05في
درجات مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكل التنظيمي ،التخطيط ،تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت ،فاعمية
اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير سنكات الخبرة ( 7سنكات فأقل 01-2 ،سنكات 01 ،سنكات
فأكثر) لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،كبالتالي يقبل الباحث الفرضية ،كىذا
يعني أف أعضاء اإلدارة اإلعالمية باختالؼ سنكات خبراتيـ العممية لدييـ نفس االستجابات حكؿ تطبيق
مجاالت إدارة اإلعالـ الخمسة في اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة2
كيرػ الباحث أف ىذه النتيجة اتفقت مع الدراسات السابقة اآلتية :دراسة (البرنية.111 ،ـ) دراسة

(األشقر.10.،ـ) كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة

الدراسة حكؿ استخدامات الشباب الجامعي الفمسطيني في قطاع غزة لمقنكات اإلخبارية الفضائية العربية
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لكل مجاؿ مف مجاالت الدراسة مجتمعة تعزػ إلى متغير سنكات الخبرة ،كما أظيرت الدراسة عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية في(تكافر البيانات كنظاـ االتصاؿ ،التخطيط ،كالييكل التنظيمي) كادارة
األزمات تعزػ إلى متغير سنكات الخبرة2

كاختمفت الدراسة مع دراسة (الرضيع.100،ـ) دراسة (كريـ.117 ،ـ) كالتي أظيرت كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ (مدػ تكفر التخطيط – مدػ تكافر
البيانات– مدػ تكافر برامج التدريب) ،كادارة األزمات تعزػ إلى متغير سنكات الخبرة ،ككذلؾ عدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات المبحكثيف تعزػ إلى متغير الخبرة في محكر اإلدارة2

كيرػ الباحث أف ككادر اإلعالـ كمديريو في حركة حماس معظميـ يتمتعكف بخبرات عممية
سابقة تعكد لممارستيـ المياـ اإلعالمية كاإلدارية داخل المساجد أك العمل الطالبي في الكتمة اإلسالمية

أك في مناطقيـ ،كأنو يكجد لدييـ نفس الرأؼ حكؿ دكر إدارة اإلعالـ في المجاالت اآلتية (الييكل

التنظيمي ،التخطيط ،تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) بسبب أف
لدييـ نفس االنتماء السياسي الذؼ أثر بشكل مباشر عمى دكرىـ في إدارة اإلعالـ بمجالتو2
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات مجاالت

إدارة اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير المسمى
الوظيفي.
لإلجابػة عػف ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػل التبػايف األحػادؼ ()One -Way ANOVA
لد ارسػػة الفركقػػات فػػي درجػػات مجػػاالت إدارة اإلعػػالـ لػػدػ أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي
قطاع غزة تعزػ إلى متغير المسمى الكظيفي (عضك اإلدارة اإلعالمية (سابق ،حالي) ،رئيس مجمس إدارة
مؤسسػ ػػة إعالمية(سػ ػػابق ،حػ ػػالي) ،رئػ ػػيس مجمػ ػػس تنفيػ ػػذؼ لمؤسسػ ػػة إعالميػ ػػة ،مكظػ ػػف فػ ػػي مكتػ ػػب اإلدارة
اإلعالمية) ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( )35يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة
اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي

المجاالت

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

1081.5

3

360.5

داخل المجموعات

3216.6

31

103.8

المجموع

4298.2

34

بين المجموعات

1255.4

3

418.5

داخل المجموعات

5401.7

31

174.2

المجموع

6657.1

34

بين المجموعات

314.1

3

104.7

داخل المجموعات

5578.7

31

180.0

المجموع

5892.7

34

بين المجموعات

20815.7

3

6938.6

داخل المجموعات

54742.1

31

1765.9

المجموع

75557.9

34

بين المجموعات

1180.9

3

393.6

داخل المجموعات

3988.1

31

128.6

المجموع

5169.0

34

مصدر التباين

الييكل التنظيمي

التخطيط

توافر المعمومات ونظام
االتصال

فاعمية اإلدارة

التدريب والتطوير

** دالة إحصائياً عند 1210

مجموع

* دالة إحصائياً عند 1217

F

المربعات

3.5

2.4

0.6

3.9

3.1

مستوى
الداللة
*.03

//.09

//.63

*.02

*.04

\\ غير دالة إحصائياً

تبين من خالل النتائج ما يأتي:
 بالنسػػبة لممجػػاؿ األكؿ "الييكػػل التنظيمػػي"  :لػػكحع كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
درج ػػات مج ػػاؿ الييك ػػل التنظيم ػػي تع ػػزػ إل ػػى متغي ػػر المس ػػمى ال ػػكظيفي (عض ػػك ال ػػدائرة اإلعالمي ػػة
(سابق ،حالي) ،رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق ،حالي) ،رئيس مجمس تنفيذؼ لمؤسسػة
إعالمية ،مكظف في مكتب الدائرة اإلعالمية) لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية فػي حركػة حمػاس فػي
قط ػ ػػاع غػ ػ ػزة ،)P-value=0.03،F-value=3.5(،كلمعرف ػ ػػة الف ػ ػػركؽ ب ػ ػػيف المس ػ ػػميات الكظيفي ػ ػػة
المختمف ػػة ،ق ػػاـ الباح ػػث بإيج ػػاد اختب ػػار ش ػػيفو لممقارن ػػات البعدي ػػة لتج ػػانس التب ػػايف ،فق ػػد ظي ػػر ب ػػأف
المكظفيف في مكتب اإلدارة اإلعالمية يركف بأنو يتـ تطبيق الييكل التنظيمي فػي اإلدارة اإلعالميػة
بشػػكل أقػػل مػػف األف ػراد اآلتي ػيف (عضػػك الػػدائرة اإلعالميػػة (سػػابق ،حػػالي) ،رئػػيس مجمػػس تنفيػػذؼ
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لمؤسسػػة إعالميػػة) ،كىػػذه الفػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ تالحػػع أؼ فػػركؽ ذات داللػػة
إحصائية بيف المسميات األخرػ2
كيػػرػ الباحػػث أف ىػػذه الفػػركؽ تعػػكد لشػػعكر المػػكظفيف فػػي مكتػػب الػػدائرة اإلعالميػػة بالتػػذمر
الكظيفي كعدـ رضاىـ عف إدارة المكتػب كعػدـ كجػكد انسػجاـ كانصػيار فػي العمػل ،كىػك مػا يؤكػده أ2
إي ػػاد الب ػػزـ م ػػدير المكت ػػب اإلعالمػ ػي الس ػػابق لم ػػدائرة م ػػف أف الم ػػكظفيف غي ػػر ارض ػػيف ع ػػف كص ػػفيـ
الكظيفي ،كبالتالي رفض الييكل التنظيمي لمدائرة ،كما أف ىذا الشعكر نػابع مػف اعتقػادىـ عػدـ اىتمػاـ
الدائرة اإلعالمية بيـ ،كعدـ التعرؼ عمى مشاكميـ كدراسة احتياجاتيـ
 بالنسػبة لممجػاؿ األكؿ "فاعميػة اإلدارة"  :لػكحع كجػكد فػػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية فػي درجػػات
مجػػاؿ إدارة اإلعػػالـ تعػػزػ إلػػى متغيػػر المسػػمى الػػكظيفي (عضػػك الػػدائرة اإلعالميػػة (سػػابق ،حػػالي)،
رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق ،حػالي) ،رئػيس مجمػس تنفيػذؼ لمؤسسػة إعالميػة ،مكظػف
فػػي مكتػػب الػػدائرة اإلعالميػػة) لػػدػ أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غ ػزةF-(،
 ،)P-value=0.02،value=3.9كلمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف المسػػميات الكظيفيػػة المختمفػػة ،قػػاـ الباحػػث
بإيجػػاد اختبػػار شػػيفو لممقارنػػات البعديػػة لتجػػانس التبػػايف ،فقػػد ظيػػر بػػأف المػػكظفيف فػػي مكتػػب اإلدارة
اإلعالميػػة يػػركف بأنػػو يػػتـ تطبيػػق فاعميػػة اإلدارة فػػي اإلدارة اإلعالميػػة بشػػكل أقػػل مػػف األف ػراد اآلتي ػيف
(عضك الدائرة اإلعالمية (سابق ،حالي) ،رئيس مجمػس إدارة مؤسسػة إعالميػة (سػابق ،حػالي) ،رئػيس
مجمس تنفيػذؼ لمؤسسػة إعالميػة) ،كىػذه الفػركؽ ذات داللػة إحصػائية ،فػي حػيف لػـ تالحػع أؼ فػركؽ
ذات داللة إحصائية بيف المسميات األخرػ2
كيرػ الباحث أف نتيجة ىذه الفركؽ تعكد لعدـ رضى المكظفيف في مكتػب الػدائرة اإلعالميػة
عػػف كصػػفيـ الػػكظيفي كطبيعػػة عمميػػـ الحػػالي ،كشػػعكرىـ بعػػدـ االنسػػجاـ اليػػكمي فػػي العمػػل ممػػا يكلػػد
لدييـ شعك اًر سمبياً تجاه الدائرة اإلعالميػة كمػا ينػتج عنيػا مػف تكػاليف ،كىػك أمػر يػرػ الباحػث ضػركرة
الكقػػكؼ عميػػو كمعالجتػػو كعػػدـ السػػماح بتفاقمػػو ،كد ارسػػة كػػل حالػػة عمػػى حػػدة ،كتفكيػػؾ المشػػكمة مػػف
خالؿ التدريب كاالىتماـ ،كتمبية الحاجات النفسية ،كتكفير مستمزمات العمل2
 بالنسػػبة لمجػػاؿ "التػػدريب كالتطػػكير" :لػػكحع كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات
مجػػاؿ التػػدريب كالتطػػكير تعػػزػ إلػػى متغيػػر المسػػمى الػػكظيفي (عضػػك الػػدائرة اإلعالميػػة (سػػابق،
حػ ػػالي) ،رئػ ػػيس مجمػ ػػس إدارة مؤسسػ ػػة إعالميػ ػػة (سػ ػػابق ،حػ ػػالي) ،رئػػػيس مجمػ ػػس تنفيػػػذؼ لمؤسسػ ػػة
إعالمية ،مكظف في مكتب الدائرة اإلعالمية) لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية فػي حركػة حمػاس فػي
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قطػ ػػاع غ ػ ػزة ،)P-value=0.04،F-value=3.1( ،كلمعرفػ ػػة الفػ ػػركؽ بػ ػػيف المسػ ػػميات الكظيفيػ ػػة
المختمف ػػة ،ق ػػاـ الباح ػػث بإيج ػػاد اختب ػػار ش ػػيفو لممقارن ػػات البعدي ػػة لتج ػػانس التب ػػايف ،فق ػػد ظي ػػر ب ػػأف
المكظفيف في مكتب الدائرة اإلعالمية يركف بأنو يتـ تطبيق التدريب كالتطكير في اإلدارة اإلعالمية
بشكل أقل مف األفراد اآلتييف (عضك الدائرة اإلعالمية (سابق ،حػالي) ،رئػيس مجمػس إدارة مؤسسػة
إعالميػ ػػة (سػ ػػابق ،حػ ػػالي) ،رئػ ػػيس مجمػ ػػس تنفيػ ػػذؼ لمؤسسػ ػػة إعالميػ ػػة) ،كىػ ػػذه الفػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة
إحصائية ،في حيف لـ تالحع أؼ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المسميات األخرػ2
كيػرػ الباحػػث أف ىػػذه النتيجػة ىػػي تراكميػػة لمػػا سػبق ذكػره مػػف أسػباب تتعمػػق بمػػكظفي الػػدائرة،
فضالً عف عدـ تمقييـ دكرات ترفع مف مستكاىـ المينػي ،كعػدـ شػعكرىـ بأىميػة الكظيفػة التػي يشػغمكنيا،
كعػػدـ الرضػػى النفسػػي ،كعػػدـ شػػعكرىـ باإلنجػػاز فػػي أعمػػاليـ ،كى ػذا يتكافػػق مػػع مػػا ذكػػر المػػدير السػػابق
لمكتب الدائرة اإلعالمية أ 2إياد البزـ
 ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ جكىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ( )P-value>0.05ف ػػي درج ػػات مج ػػاالت إدارة
اإلع ػػالـ (التخط ػػيط ،تػ ػكافر المعمكم ػػات كنظ ػػاـ االتص ػػاالت) تع ػػزػ إل ػػى متغي ػػر المس ػػمى ال ػػكظيفي
(عضك الدائرة اإلعالمية (سابق ،حالي) ،رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية(سابق ،حالي) ،رئيس
مجمػ ػػس تنفيػ ػػذؼ لمؤسسػ ػػة إعالميػ ػػة ،مكظػ ػػف فػ ػػي مكتػ ػػب الػ ػػدائرة اإلعالميػ ػػة) لػ ػػدػ أعضػ ػػاء اإلدارة
اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غ ػزة ،كىػػذا يعنػػي أف أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة بػػاختالؼ
مس ػػمياتيـ الكظيفي ػػة ل ػػدييـ نف ػػس االس ػػتجابات ح ػػكؿ تطبي ػػق مج ػػاؿ التخط ػػيط كك ػػذلؾ مج ػػاؿ تػ ػكافر
المعمكمات كنظاـ االتصاالت في اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة2
كيفسر ذلؾ دراسة ( الضكيحي.11. ،ـ) بعدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية
في درجات مجاالت إدارة الخطط اإلعالمية (تكافر البيانات ،كنظاـ االتصاالت) تعزػ إلى متغير
المسمى الكظيفي2
كيرػ الباحث أف السبب في ىذه النتيجة يعكد إلى الدكر الذؼ تكليو الدائرة كالمؤسسات
اإلعالمية في حركة حماس لمتخيط السنكؼ كالتخطيط الفصمي ،كالخطط اإلجرائية كخطط الطكارغ ،كذلؾ
بفعل عدكاف االحتالؿ الدائـ عمى القطاع كاستعدادات فصائل المقاكمة لمرد عمى ىذا العدكاف ،كككف
المعمكمات كاالتصاالت الحاضر األكؿ المرتبط بالخطط التي تعدىا الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية2
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كما يرػ الباحث أف اإلدارة كالمؤسسات اإلعالمية حريصة عمى التخطيط كتكافر المعمكمات،
كىذا ما يتكافق مع ما يراه أبك عبيدة الناطق باسـ كتائب القساـ في مقابمة مع الباحث حيث يقكؿ :إف
القساـ لديو أنظمة اتصاالت مصحكبة بالتخطيط المستمر لمكاجية أؼ عدكاف ،كىك ما اكده أ 2إبراىيـ
ظاىر مدير إذاعة صكت األقصى ك أ 2دمحم ثريا مدير عاـ فضائية األقصى2
جدول ( )36نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمتعرف إلى اتجاه الفروق في مجال الييكل التنظيمي ،توافر
المعمومات ونظام االتصاالت ،فاعمية اإلدارة  ،التدريب والتطوير) لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع
غزة وداللتيا تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي
المجاالت

المسمى الكظيفي

الييكل التنظيمي

فاعمية اإلدارة

التدريب كالتطكير

المتكسط

0

.

.

.

 -1عضو اإلدارة اإلعالمية (سابق ،حالي)

35.6

1

1250

129.

**12110

 -2رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق ،حالي)

33.6

-

1

1252

1212

 -3رئيس مجمس تنفيذي لمؤسسة إعالمية

35.3

-

-

1

**1210

 -4موظف في مكتب اإلدارة اإلعالمية

22.9

-

-

-

0

 -1عضو اإلدارة اإلعالمية (سابق ،حالي)

167.5

1

1295

129.

**12115

 -2رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق ،حالي)

168.2

-

1

1297

*121.

 -3رئيس مجمس تنفيذي لمؤسسة إعالمية

169.4

-

-

1

**12111

 -4موظف في مكتب اإلدارة اإلعالمية

114.4

-

-

-

0

 -1عضو اإلدارة اإلعالمية (سابق ،حالي)

22.9

1

1222

127.

*121.

 -2رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق ،حالي)

25.6

-

1

1297

*121.

 -3رئيس مجمس تنفيذي لمؤسسة إعالمية

26.0

-

-

1

**1210

-

0

12.0
 -4موظف في مكتب اإلدارة اإلعالمية
**دالةإحصائياعند*1011دالةإحصائياعند\\1015غيردالةإحصائيا

الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات مجاالت إدارة
اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير الفئات العمرية.

لإلجابػة عػف ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػل التبػايف األحػادؼ ()One -Way ANOVA
لد ارسػػة الفركقػػات فػػي درجػػات مجػػاالت إدارة اإلعػػالـ لػػدػ أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي
قطػػاع غػزة تعػػزػ إلػػى متغيػػر الفئػػات العمريػػة ( ).1 -.1سػػنة ).1 -.0( ،سػػنة )71 -.0( ،سػػنة70 ،
سنة فأكثر) ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( )37يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة
اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير الفئات العمرية
المجاالت

الييكل التنظيمي

التخطيط

توافر المعمومات ونظام
االتصال

فاعمية اإلدارة

التدريب والتطوير

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

1140.6

3

380.2

داخل المجموعات

3157.6

31

101.9

المجموع

4298.2

34

بين المجموعات

1459.1

3

486.4

داخل المجموعات

5198.0

31

167.7

المجموع

6657.1

34

بين المجموعات

1401.0

3

467.0

داخل المجموعات

4491.7

31

144.9

المجموع

5892.7

34

بين المجموعات

16541.9

3

5514.0

داخل المجموعات

59015.9

31

1903.7

المجموع

75557.9

34

بين المجموعات

473.7

3

157.9

داخل المجموعات

4695.2

31

151.5

المجموع

5169.0

34

مصدر التباين

** دالة إحصائيًا عند 1210

* دالة إحصائيًا عند 1217

F
3.7

2.9

3.2

2.9

1.0

مستوى
الداللة
*0.02

*0.05

*0.04

*0.05

//.39

\\ غير دالة إحصائيًا

تبين من خالل النتائج ما يأتي:
 بالنس ػػبة لممج ػػاؿ األكؿ "الييك ػػل التنظيم ػػي "ل ػػكحع كج ػػكد ف ػػركؽ جكىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي
درجػػات مجػػاؿ الييكػػل التنظيمػػي تعػػزػ إلػػى متغيػػر الفئػػات العمريػػة ( ).1 -.1سػػنة).1 -.0( ،
سنة )71 -.0( ،سنة 70 ،سنة فأكثر) لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع
غػ ػزة ،)P-value=0.02،F-value=3.7(،كلمعرف ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف الفئ ػػات العمري ػػة ،ق ػػاـ الباح ػػث
بإيجاد اختبار شيفو لممقارنات البعدية لتجانس التبايف ،فقد ظير بأف األفراد الذيف أعمارىـ  70سنة
فػػأكثر يػػركف بأنػػو يػػتـ تطبيػػق مجػػاؿ الييكػػل التنظيمػػي فػػي اإلدارة اإلعالميػػة أكثػػر مػػف األفػراد الػػذيف
أعمارىـ تتراكح بيف (  .1-.1سنة .1-.0 ،سنة) ،كىذه الفػركؽ ذات داللػة إحصػائية ،فػي حػيف
لـ تالحع أؼ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الفئات العمرية األخرػ2

144

يرػ الباحث أف ىذه النتيجة اتفقت مػع الد ارسػات السػابقة د ارسػة(:ثريػا.101 ،ـ) كد ارسػة
(أب ػػك جب ػػل.117 ،ـ) ف ػػي كج ػػكد ف ػػركؽ جكىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي درج ػػات مج ػػاالت إدارة
اإلعػػالـ المقػػاكـ زمػػف الحػػرب (الييكػػل التنظيمػػي) تعػػزػ إلػػى متغيػػر الفئػػات العمريػػة ،كتكافقػػت فػػي
كج ػػكد ف ػػركؽ جكىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي درج ػػات مج ػػاالت أنم ػػاط القي ػػادة اإلداري ػػة (الييك ػػل
التنظيمي) تعزػ إلى متغير الفئات العمرية2
كي ػػرػ الباح ػػث أف س ػػبب النتيج ػػة ف ػػي ى ػػذه الفئ ػػة العمري ػػة ى ػػك ع ػػدـ إشػ ػراؾ األفػ ػراد ال ػػذيف تتػ ػراكح
أعمارىـ بيف (  .1-.1سنة .1-.0 ،سنة) بشكل كاؼ في كضع الييكميػات التػي يكػكف أكثػر كاضػعييا
ممف تزيد أعمارىـ عف ( 71سنة) ،كما أف الفئػة العمريػة التػي تزيػد أعمػارىـ عػف ( 71سػنة) يككنػكف غالبػاً
في مكاقع متقدمة في الييكل التنظيمي تجعل درجة رضاىـ تفكؽ مف ىـ دكنيـ عم اًر2
 بالنسػػبة لممجػػاؿ الثػػاني "التخطػػيط"  :لػػكحع كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات
مج ػػاؿ الييك ػػل التنظيم ػػي تع ػػزػ إل ػػى متغي ػػر الفئ ػػات العمري ػػة ( ).1 -.1س ػػنة ).1 -.0( ،س ػػنة،
( )71 -.0سػػنة 70 ،سػػنة فػػأكثر) لػػدػ أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع
غػ ػزة ،)P-value=0.05،F-value=2.9(،كلمعرف ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف الفئ ػػات العمري ػػة ،ق ػػاـ الباح ػػث
بإيجاد اختبار شيفو لممقارنات البعدية لتجانس التبايف ،فقد ظير بأف األفراد الذيف أعمارىـ  70سنة
فأكثر يركف بأنػو يػتـ تطبيػق مجػاؿ التخطػيط فػي اإلدارة اإلعالميػة أكثػر مػف األفػراد الػذيف أعمػارىـ
تتراكح بيف (  .1-.1سنة .1-.0 ،سنة) ،كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية ،في حيف لـ تالحع
أؼ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الفئات العمرية األخرػ2
يػرػ الباحػث أف ىػذه النتيجػػة اتفقػت مػع الد ارسػات السػػابقة ،د ارسػة (الضػكيحي.11. ،ـ) كد ارسػػة
(2002،Fieldـ) مػػف حيػػث كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات مجػػاالت إدارة الخطػػط
اإلعالميػػة (التخطػػيط) تع ػػزػ إلػػى متغيػػر الفئ ػػات العمريػػة ،كتكافق ػػت فػػي كجػػكد ف ػػركؽ جكىريػػة ذات دالل ػػة
إحصائية في درجات مجاالت القيادة اإلدارية (التخطيط) تعزػ إلى متغير الفئات العمرية2
كيرػ الباحث أف سبب ىذه النتيجػة ىػك عػدـ مشػاركة األفػراد الػذيف تتػراكح أعمػارىـ بػيف (.1-.1
س ػػنة .1-.0 ،س ػػنة) ف ػػي كض ػػع الخط ػػط اإلداري ػػة الت ػػي يك ػػكف أكث ػػر كاض ػػعييا مم ػػف تزي ػػد أعم ػػارىـ ع ػػف
( 71سػػنة) ،كمػػا أف الفئػػة العمريػػة التػػي تزيػػد أعمػػارىـ عػػف ( 71سػػنة) غالب ػاً مػػا يككنػػكف فػػي مكاقػػع قياديػػة
متقدمة عف غيرىـ تجعل منيـ مف يضع الخطط2
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كما يػرػ الباحػث أف عػدـ مشػاركة مجػالس اإلدارات اإلعالميػة لمقيػادات الكسػطى فػي كضػع الخطػط
يجعل درجة قبكليـ أقل2
 بالنسبة لممجاؿ الثالث "تكافر المعمكمات كنظػاـ االتصػاالت"  :لػكحع كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة
إحصػػائية فػػي درجػػات مجػػاؿ الييكػػل التنظيمػػي تعػػزػ إلػػى متغيػػر الفئػػات العمريػػة ( ).1 -.1سػػنة،
( ).1 -.0س ػػنة )71 -.0( ،س ػػنة 70 ،س ػػنة ف ػػأكثر) ل ػػدػ أعض ػػاء اإلدارة اإلعالمي ػػة ف ػػي حرك ػػة
حماس في قطػاع غػزة ،)P-value=0.04،F-value=3.2(،كلمعرفػة الفػركؽ بػيف الفئػات العمريػة،
ق ػػاـ الباح ػػث بإيج ػػاد اختب ػػار ش ػػيفو لممقارن ػػات البعدي ػػة لتج ػػانس التب ػػايف ،فق ػػد ظي ػػر ب ػػأف األفػ ػراد ال ػػذيف
أعمارىـ  70سنة فػأكثر يػركف بأنػو يػتـ تطبيػق مجػاؿ تػكافر المعمكمػات كنظػاـ االتصػاالت فػي اإلدارة
اإلعالمي ػػة أكث ػػر م ػػف األفػ ػراد ال ػػذيف أعم ػػارىـ تتػ ػراكح ب ػػيف ( .1-.0س ػػنة) ،كى ػػذه الف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصائية ،في حيف لـ تالحع أؼ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الفئات العمرية األخرػ2
ي ػرػ الباحػػث أف ىػػذه النتيجػػة اتفقػػت مػػع د ارسػػة (المػػالكي.11. ،ـ) فػػي حيػػث عػػدـ كجػػكد
فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات مجػػاالت األبعػػاد اإلداريػػة كاألمنيػػة لينػػدرة العمميػػات
(الييكل التنظيمي) تعزػ إلى متغير الفئات العمرية2
كيػػرػ الباحػػث أف سػػبب ىػػذه النتيجػػة ،أف األفػراد الػػذيف تتػراكح أعمػػارىـ بػػيف ( .1-.0سػػنة)
ىػ ػػـ أكثػ ػػر األف ػ ػراد اطالعػ ػػا كد ارس ػ ػ ًة كتخصص ػ ػاً فػ ػػي ىػ ػػذا المجػ ػػاؿ كأنيػ ػػـ يكاكبػ ػػكف الثػ ػػكرة المعمكماتيػ ػػة
كالتكنكلكجية التي تتناسب مع ىذه الفئة العمرية مف حيث طبيعة األعماؿ كالكصف الكظيفي2
 بالنسػبة لممجػاؿ ال اربػػع "فاعميػة اإلدارة"  :لػكحع كجػػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػػة إحصػائية فػي درجػػات
مجاؿ الييكل التنظيمي تعزػ إلى متغير الفئات العمريػة ( ).1 -.1سػنة ).1 -.0( ،سػنة-.0( ،
 )71سػػنة 70 ،سػػنة فػػأكثر) لػػدػ أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غ ػزةF-(،
 ،)P-value=0.05،value=2.9كلمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف الفئػػات العمريػػة ،قػػاـ الباحػػث بإيجػػاد اختبػػار
شػػيفو لممقارنػػات البعديػػة لتجػػانس التبػػايف ،فقػػد ظيػػر بػػأف األفػراد الػػذيف أعمػػارىـ  70سػػنة فػػأكثر يػػركف
بأنو يتـ تطبيق مجاؿ فاعمية اإلدارة فػي اإلدارة اإلعالميػة أكثػر مػف األفػراد الػذيف أعمػارىـ تتػراكح بػيف
( .1-.0س ػػنة) ،كى ػػذه الف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ،ف ػػي ح ػػيف ل ػػـ تالح ػػع أؼ ف ػػركؽ ذات داللػ ػػة
إحصائية بيف الفئات العمرية األخرػ2
يػ ػرػ الباح ػػث أف النتيج ػػة اتفق ػػت م ػػع الد ارس ػػات الس ػػابقة اآلتي ػػة :د ارس ػػة (الخطي ػػب.11.،ـ)
كدراسة ( 2002،Fieldـ) في كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في درجػات مجػاالت الػنمط
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القيػادؼ السػائد لػدػ المػديريف فػي المنظمػات الحككميػة فػي محافظػات غػزة (فاعميػة اإلدارة) تعػزػ إلػى
متغيػػر الفئػػات العمريػػة ،كتكافقػػت فػػي كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات مجػػاالت
القيادة اإلدارية (اإلنجاز) تعزػ إلى متغير الفئات العمرية2


كيعػػزك الباحػػث سػػبب النتيجػػة إلػػى عػػدـ التكاجػػد الكػػافي ليػػذه الفئػػة العمريػػة فػػي داخػػل اإلدارة

اإلعالمي ػػة ( .1-.0س ػػنة) ككف ػػق م ػػا يقكل ػػو أ 2ف ػػكزؼ برى ػػكـ أم ػػيف س ػػر ال ػػدائرة اإلعالمي ػػة ف ػػإف ع ػػدد
الشػػباب مػػف ىػػذه الفئػػة ىػػك  .أفػراد مػػف أصػػل  0.فػػرداً ،كىػػك يعنػػي أنيػػـ يشػػكمكف  %..مػػف أعضػػاء
الدائرة ،كما أف ىذه الفئة لدييا رغبة أكبر في النجاح كاثبات الذات كالتجديد كالتغيير أكثػر مػف الفئػات
العمرية األخرػ ،كىك ما يتكافق كنتيجة ىذه الفقرة2


ل ػػكحع ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ جكىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ( )P-value>0.05ف ػػي درج ػػات مجػػػاؿ
الت ػػدريب كالتط ػػكير تع ػػزػ إل ػػى متغي ػػر الفئ ػػات العمري ػػة (( ).1 -.1س ػػنة ).1 -.0( ،س ػػنة-.0( ،
 )71سػػنة 70 ،سػػنة فػػأكثر) لػػدػ أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غ ػزة ،كىػػذا
يعنػػي أف أعضػػاء اإلدارة اإلعالميػػة بػػاختالؼ فئػػاتيـ العمريػػة لػػدييـ نفػػس االسػػتجابات حػػكؿ تطبيػػق
مجاؿ التدريب كالتطكير في اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة2
كيرػ الباحث أف ىذه النتيجة اتفقت مع دراسة (السر.111،ـ) في جكد فركؽ جكىرية
ذات داللة إحصائية في درجات كاقع ىندسة العمميات اإلدارية في ك ازرة الداخمية كاألمف الكطني
(التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير الفئات العمرية2
كيرػ الباحث أف السبب في ىذه النتيجة يرجع لعدـ كجكد مركز تدريب كتطكير لمدائرة اإلعالمية،

كعدـ كجكد قسـ في ىيكمية الدائرة لمتدريب كالتطكير سابقاً ،حيث تـ استحداثو حديثاً كمازاؿ غير فاعل كال
يشعر اإلعالميكف في الدائرة أك المؤسسات بكجكده بعد ،كىذا يتفق مع ما ذكره أ 2ياسر أبك ىيف مف أف
الدائرة اإلعالمية ال تقدـ ليـ الدكرات التدريبة الكافية ،كىك ما تكافق معو عميو ،أ 2دمحم زغرة مدير ككالة
صفا ،كاألستاذ إبراىيـ ظاىر مدير إذاعة األقصى ،أ 2كساـ عفيفة مدير مؤسسة الرسالة2
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جدول ( )38نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمتعرف إلى اتجاه الفروق في مجال الييكل التنظيمي،
التخطيط ،توافر المعمومات ونظام االتصاالت ،فاعمية اإلدارة ) لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في
قطاع غزة وداللتيا تعزى إلى متغير الفئات العمرية
الفئات العمرية

المتوسط

1

2

3

4

المجاالت

20-30سنة

30.4

1

.37

.31

*.04

31-40سنة

26.5

-

1

.08

**.000

41-50سنة

36.8

-

-

1

.49

 70سنة فاكثر

41.1

-

-

-

1

20-30سنة

36.6

1

.73

.55

*.03

31-40سنة

34.7

-

1

.37

**.01

41-50سنة

41.3

-

-

1

.21

 70سنة فاكثر

51.6

-

-

-

1

20-30سنة

33.6

1

.18

.86

.10

توافر المعمومات ونظام

31-40سنة

26.7

-

1

.42

**.000

االتصاالت

41-50سنة

32.3

-

-

1

.14

 70سنة فاكثر

43.7

-

-

-

1

20-30سنة

150.1

1

.37

.52

.08

31-40سنة

133.3

-

1

.18

**.01

41-50سنة

167.0

-

-

1

.40

 70سنة فاكثر

190.6

-

-

-

1

الييكل التنظيمي

التخطيط

فاعمية اإلدارة

**دالةإحصائياعند*1011دالةإحصائياعند\\1015غيردالةإحصائيا

الفرض الثاني :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات مجاالت إدارة
اإلعالم لدى أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى لمتغيرات الديموغرافية
(المؤىل العممي ،التخصص العممي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي ،العمر ،نوع المؤسسة).
كلمتحقق مف ىذا الفرض ،سكؼ يتـ االجابة عميو مف خالؿ عدة فرضيات منفصمة لكل متغير
عمى حده ،كالنتائج الخاصة بيذا الفرض ،سكؼ يتـ عرضيا مف خالؿ النتائج اآلتية:
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الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات مجاالت
إدارة اإلعالم لدى أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير المؤىل
العممي.
لإلجابة عف ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميل التبايف األحادؼ ()One -Way ANOVA
لدراسة الفركقات في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس
في قطاع غزة تعزػ إلى متغير المؤىل العممي (دكتكراه ،ماجستير ،بكالكريكس ،دبمكـ ،ثانكية عامة)،
كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
جدول ( )39يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة
اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير المؤىل العممي
المجاالت

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

490.9

3

163.64

داخل المجموعات

20055.8

151

132.82

المجموع

20546.7

154

بين المجموعات

659.7

3

219.90

داخل المجموعات

27613.0

151

182.87

المجموع

28272.7

154

بين المجموعات

653.9

3

217.96

داخل المجموعات

16756.7

151

110.97

المجموع

17410.5

154

بين المجموعات

5076.8

3

1692.28

داخل المجموعات

291728.7

151

1931.98

المجموع

296805.5

154

بين المجموعات

127.3

3

42.44

داخل المجموعات

23994.2

151

158.90

المجموع

24121.6

154

مصدر التباين

الييكل التنظيمي

التخطيط

توافر المعمومات ونظام
االتصال

فاعمية اإلدارة

التدريب والتطوير

** دالة إحصائياً عند 1210

* دالة إحصائياً عند 1217

F
1.23

1.20

1.96

0.88

0.27

مستوى
الداللة
//.30

//.31

//.12

//.46

//.85

\\ غير دالة إحصائياً

تبػػيف مػػف خػػالؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية ( )P-value>0.05فػػي
درجػػات مجػػاالت إدارة اإلعػػالـ (الييكػػل التنظيمػػي ،التخطػػيط ،ت ػكافر المعمكمػػات كنظػػاـ االتصػػاؿ ،فاعميػػة
اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير المؤىل العممػي (دكتػكراه ،ماجسػتير ،بكػالكريكس ،دبمػكـ) لػدػ
أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،كبالتالي يقبل الباحث الفرضية ،كىذا يعنػي
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أف أعضاء المؤسسات اإلعالمية باختالؼ مؤىالتيـ العممية لدييـ نفس االستجابات حكؿ تطبيق مجػاالت
إدارة اإلعالـ الخمسة في اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة2
كي ػرػ الباحػػث أف ىػػذه النتيجػػة اتفقػػت مػػع الد ارسػػات السػػابقة اآلتيػػة :د ارسػػة ( األش ػػقر.10. ،ـ)
د ارسػػة( الرضػػيع.101 ،ـ) د ارسػػة (صػػياـ.100،ـ) كد ارسػػة ( العتيبػػي.115 ،ـ) كالتػػي أكػػدت عػػدـ كجػػكد
فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت اإلدارة تعزػ إلى متغير المؤىل العممي2
كاختمف ػػت م ػػع الد ارس ػػة الس ػػابقة اآلتي ػػة :د ارس ػػة ( ع ػػكدة.111 ،ـ) كالت ػػي أظي ػػرت كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصائية تعزػ إلى متغير المؤىل العممي2
كيػ ػػرػ الباحػ ػػث أف مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة مػ ػػف اإلدارة اإلعالميػ ػػة كالمؤسسػ ػػات اإلعالميػ ػػة مػ ػػف القيػ ػػادات العميػ ػػا
كالكسطى ،كىك ما يجعميـ أكثر إدراكاً ألىمية إدارة اإلعالـ
كما يرػ الباحث أف المديريف كرؤسػاء األقسػاـ فػي اإلدارة اإلعالميػة ،كالمؤسسػات اإلعالميػة ىػـ ذك خبػرة
كاختصاصات متعددة كمعظميـ يشترككف في إدراؾ أىمية طبيعة مياميـ اإلعالمية كفيميا2
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات مجاالت إدارة
اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير التخصص العممي.
لإلجابة عف ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميل التبايف األحادؼ ()One -Way ANOVA
لدراسة الفركقات في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في
قطاع غزة تعزػ إلى متغير التخصص العممي (إعالـ ،إدارة ،ىندسة ،عمكـ شرعية ،لغة عربية ،غير
ذلؾ) ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( )40يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى أعضاء
المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير التخصص العممي
المجاالت

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

706.5

5

141.3

داخل المجموعات

19840.3

149

133.2

المجموع

20546.7

154

بين المجموعات

829.2

5

165.8

داخل المجموعات

27443.5

149

184.2

المجموع

28272.7

154

بين المجموعات

491.1

5

98.2

داخل المجموعات

16919.4

149

113.6

المجموع

17410.5

154

بين المجموعات

13344.7

5

2668.9

داخل المجموعات

283460.9

149

1902.4

المجموع

296805.5

154

بين المجموعات

1422.9

5

284.6

داخل المجموعات

22698.7

149

152.3

المجموع

24121.6
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مصدر التباين

الييكل التنظيمي

التخطيط

توافر المعمومات ونظام
االتصال

فاعمية اإلدارة

التدريب والتطوير

** دالة إحصائياً عند 1210

* دالة إحصائياً عند 1217

F
1.1

0.9

0.9

1.4

1.9

مستوى
الداللة
//.38

//.48

//.51

//.23

//.10

\\ غير دالة إحصائياً

تبػػيف مػػف خػػالؿ النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية ( )P-value>0.05فػػي
درجػػات مجػػاالت إدارة اإلعػػالـ (الييكػػل التنظيمػػي ،التخطػػيط ،ت ػكافر المعمكمػػات كنظػػاـ االتصػػاؿ ،فاعميػػة
اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير التخصص العممي (إعػالـ ،إدارة ،ىندسػة ،عمػكـ شػرعية ،لغػة
عربية ،غير ذلؾ) لدػ أعضاء المؤسسػات اإلعالميػة فػي حركػة حمػاس فػي قطػاع غػزة ،كبالتػالي يقبػل الباحػث
الفرضػية ،كىػذا يعنػػي أف أعضػاء المؤسسػات اإلعالميػػة بػاختالؼ تخصصػاتيـ العمميػػة لػدييـ نفػس االسػػتجابات
حكؿ تطبيق مجاالت إدارة اإلعالـ الخمسة في اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة2
كيرػ الباحث أف ىذه النتيجة اتفقت مع الدراسات السابقة اآلتية :دراسة (أيكب.10. ،ـ) دراسة
(فكارعة.100 ،ـ) دراسة (قطاكؼ.101 ،ـ) دراسة (سميـ ،رياف.115 ،ـ) كدراسة (الشافعي.111 ،ـ)
كالتي أكدت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت اإلدارة تعزػ إلى متغير التخصص2
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كاختمفػػت مػػع الد ارسػػات السػػابقة اآلتيػػة :د ارسػػة (الكػػرد.119 ،ـ) د ارسػػة (بركػػات.112 ،ـ) د ارسػػة
(العزة.117 ،ـ) كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ إلى متغير التخصص2
كيػرػ الباحػث أف السػبب فػي عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزػ لمتخصػص ،يعػكد لفيػـ
دكر اإلعالـ كأىميتو لدػ معظـ التخصصات2
كيرػ الباحث أف إدارة اإلعالـ بحاجة إلى التخصصات األخرػ بجكارىا في العمل اإلعالمي ،فال
إعالـ بال ىندسة صكت كىندسة ديككر كىندسة الكتركنيات ،كلغة عربية لمتػدقيق ،كلغػات أجنبيػة لمترجمػة،
كمحاسبيف كادارييف  222إلخ ،كىنا يجد الباحث أف كل التخصصات تشترؾ جنباً إلى جنب فػي إدارة الػدائرة
كالمؤسسات اإلعالمية2
كمػػف خػػالؿ إطػػالع الباحػػث يجػػد أف جميػػع المتحػػدثيف باسػػـ حركػػة حمػػاس كحككمتيػػا فػػي غ ػزة ،ال
يحمم ػػكف تخصصػ ػاً إعالميػ ػاً ،مث ػػل د 2ص ػػالح البردكي ػػل ،د 2س ػػامي أب ػػك زى ػػرؼ ،أ 2ف ػػكزؼ برى ػػكـ ،أ 2مش ػػير
المصرؼ ،ـ إيياب الغصيف ،د 2غازؼ حمد ،د 2إسالـ شيكاف ،أ 2حماد الرقػب ،باسػتثناء أ 2طػاىر النكنػك،
كىك ما استنتجتو الدراسة2

الفرضــية الثالثــة :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ( )0،05 ≤ αفــي درجــات مجــاالت إدارة
اإلعالم لدى أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.
لإلجابػة عػف ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػل التبػايف األحػادؼ ()One -Way ANOVA
لد ارسػة الفركقػػات فػػي درجػػات مجػػاالت إدارة اإلعػػالـ لػػدػ أعضػػاء المؤسسػػات اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس
فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزػ إلػػى متغيػػر سػػنكات الخب ػرة ( 7سػػنكات فأقػػل 01-2 ،سػػنكات 01 ،سػػنكات فػػأكثر)،
كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( )41يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى أعضاء
المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير سنوات الخبرة
المجاالت

الييكل التنظيمي

التخطيط

توافر المعمومات ونظام
االتصال

فاعمية اإلدارة

التدريب والتطوير

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

298.6

3

99.5

داخل المجموعات

20248.1

151

134.1

المجموع

20546.7

154

بين المجموعات

424.1

3

141.4

داخل المجموعات

27848.6

151

184.4

المجموع

28272.7

154

بين المجموعات

161.9

3

54.0

داخل المجموعات

17248.6

151

114.2

المجموع

17410.5

154

بين المجموعات

6355.9

3

2118.6

داخل المجموعات

290449.7

151

1923.5

المجموع

296805.5

154

بين المجموعات

430.2

3

143.4

داخل المجموعات

23691.3

151

156.9

المجموع

24121.6

154

مصدر التباين

** دالة إحصائيًا عند 1210

* دالة إحصائيًا عند 1217

F

0.7

0.8

0.5

1.1

0.9

مستوى
الداللة
//.53

//.51

//.70

//.35

//.44

\\ غير دالة إحصائيًا

تب ػػيف م ػػف خ ػػالؿ النت ػػائج ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ جكىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ( )P-value>0.05ف ػػي
درجات مجاالت إدارة اإلعػالـ (الييكػل التنظيمػي ،التخطػيط ،تػكافر المعمكمػات كنظػاـ االتصػاؿ ،فاعميػة اإلدارة،
التػدريب كالتطػكير) تعػزػ إلػػى متغيػر سػنكات الخبػرة ( 7سػنكات فأقػل 01-2 ،سػػنكات 01 ،سػنكات فػأكثر) لػػدػ
أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس فػي قطػاع غػزة ،كبالتػالي يقبػل الباحػث الفرضػية ،كىػذا يعنػي أف
أعضػػاء المؤسسػػات اإلعالميػػة بػػاختالؼ سػػنكات الخب ػرة العمميػػة لػػدييـ نفػػس االسػػتجابات حػػكؿ تطبيػػق مجػػاالت
إدارة اإلعالـ الخمسة في اإلدارة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة2
كيرػ الباحث أف ىذه النتيجة اتفقت مع الدراسات السابقة اآلتية :دراسة (أبك عزيز.10. ،ـ)
دراسة (الغصيف.10. ،ـ) دراسة (السر.112 ،ـ) كالتي أكدت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
مجاالت اإلدارة تعزػ إلى متغير سنكات الخبرة2
كاختمفت مع الدراسات السابقة اآلتية :دراسة (الرضيع.100 ،ـ) دراسة (كريـ.117 ،ـ) كالتي
أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ إلى متغير التخصص2
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كيرػ الباحث أف السبب في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ إلى سنكات الخبرة يعكد إلى
أف معظـ الذيف يعممكف في مجاؿ اإلعالـ يأتكف مف بيئة سياسية كاحدة ،كقد مارسكا الخبرة اإلعالمية كاإلدارية
كالجماىيرية مف خالؿ نشاطيـ في مساجدىـ كمناطقيـ ،كمف خالؿ العمل الطالبي في الكتمة اإلسالمية
كالعمل الجماىيرؼ ،ككل ىذه النشاطات تمنحيـ خبرة مسبقة ،تالشت فييا فركقات سنكات الخبرة2
كما يرػ الباحث أف انتشار كسائل التكنكلكجيا كاالتصاؿ كسيكلة استخداميا كتكفرىا كاف سبباً
مساعداً في زيادة الخبرة2
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات مجاالت إدارة
اإلعالم لدى أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير الفئات العمرية.
لإلجابة عف ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميل التبايف األحادؼ ()One -Way ANOVA

لدراسة الفركقات في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في

قطاع غزة تعزػ إلى متغير الفئات العمرية ( ).1 -.1سنة ).1 -.0( ،سنة )71 -.0( ،سنة70 ،
سنة فأكثر) ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( )42يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة
اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير الفئات العمرية

المجاالت

التخطيط

تكافر المعمكمات كنظاـ

فاعمية اإلدارة

التدريب كالتطكير

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

223.6

2

111.8

داخل المجمكعات

20323.1

152

133.7

المجمكع

20546.7

154

بيف المجمكعات

150.3

2

75.1

داخل المجمكعات

28122.4

152

185.0

المجمكع

28272.7

154

بيف المجمكعات

665.0

2

332.5

داخل المجمكعات

16745.6

152

110.2

المجمكع

17410.5

154

بيف المجمكعات

977.6

2

488.8

داخل المجمكعات

295827.9

152

1946.2

المجمكع

296805.5

154

بيف المجمكعات

93.2

2

46.6

داخل المجمكعات

24028.4

152

158.1

المجمكع

24121.6

154

مصدر التبايف

الييكل التنظيمي

االتصاؿ

مجمكع

درجات

متكسط

F
0.84

0.41

3.02

0.25

0.29

مستكػ
الداللة
//.44

//.67

*.05

//.78

//.75

**دالةإحصائياعند*1011دالةإحصائياعند\\1015غيردالةإحصائيا

تبين من خالل النتائج ما يأتي:
 بالنسػػبة لممجػػاؿ الثالػػث "ت ػكافر المعمكمػػات كنظػػاـ االتصػػاالت"  :لػػكحع كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات
داللػة إحصػػائية فػػي درجػات مجػػاؿ الييكػػل التنظيمػي تعػػزػ إلػػى متغيػر الفئػػات العمريػػة ().1 -.1
سنة ).1 -.0( ،سنة )71 -.0( ،سنة) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في
قط ػػاع غػ ػزة ،)P-value=0.05،F-value=3.02(،كلمعرف ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف الفئ ػػات العمري ػػة ،ق ػػاـ
الباحث بإيجاد اختبار شيفو لممقارنات البعدية لتجانس التبايف ،فقد ظير بػأف األفػراد الػذيف أعمػارىـ
 .1 -.1سػ ػػنة يػ ػػركف بأنػ ػػو يػ ػػتـ تطبيػ ػػق مجػ ػػاؿ ت ػ ػكافر المعمكمػ ػػات كنظػ ػػاـ االتصػ ػػاالت فػ ػػي اإلدارة
اإلعالميػػة بدرجػػة أقػػل مػػف األف ػراد الػػذيف أعمػػارىـ تت ػراكح بػػيف ( .1-.0سػػنة) ،كىػػذه الفػػركؽ ذات
داللة إحصائية ،في حيف لـ تالحع أؼ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الفئات العمرية األخرػ2
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لػػكحع عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية ( )P-value>0.05فػػي درجػػات مجػػاالت
إدارة اإلعالـ ( الييكل التنظيمي ،التخطيط ،فاعمية اإلدارة ،التػدريب كالتطػكير ) تعػزػ إلػى متغيػر
الفئ ػػات العمري ػػة  ).1 -.1س ػػنة ).1 -.0( ،س ػػنة )71 -.0( ،س ػػنة) ل ػػدػ أعض ػػاء المؤسس ػػات
اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،كىذا يعنػي أف أعضػاء المؤسسػات اإلعالميػة بػاختالؼ
فئػػاتيـ العمريػػة لػػدييـ نفػػس االسػػتجابات حػػكؿ تطبيػػق مجػػاؿ التػػدريب فػػي اإلدارة اإلعالميػػة لحركػػة
حماس في قطاع غزة2
كيرػ الباحث أف ىذه النتيجة اتفقت مع الدراسات السابقة اآلتية :دراسة (أيكب.100 ،ـ) دراسة

(عكدة.111 ،ـ) دراسة (الجديمي.112،ـ) دراسة (كريـ.117،ـ) كدراسة (الضكيحي.11. ،ـ) كالتي
أكدت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت اإلدارة تعزػ إلى متغير العمر2
كاختمفت مع الدراسة السابقة :دراسة (العتيبي.115،ـ) كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تعزػ إلى متغير العمر
كيرػ الباحث أف مؤشر العمر لـ يؤثر في مجتمع الدراسة ،كيعزك السبب في ذلؾ إلى اقتناع جميع
الفئات العمرية بدكر كأىميو التدريب في إدارة المؤسسات اإلعالمية كتعطش جميع المؤسسات لدكرات تدريبية
كتخصصية2
جدول ( )43نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمتعرف إلى اتجاه الفروق في مجال توافر المعمومات ونظام
االتصاالت لدى أعضاء المؤسسة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة وداللتيا تعزى إلى متغير الفئات العمرية
المجال
توافر المعمومات

الفئات العمرية

المتوسط

1

2

3

20-30سنة

39.4

1

**0.01

0.24

31-40سنة

44.1

-

1

0.99

ونظام االتصاالت
39.4
41-50سنة
**دالةإحصائياعند*1011دالةإحصائياعند\\1015غيردالةإحصائيا
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1

الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات مجاالت
إدارة اإلعالم لدى أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير
المسمى الوظيفي.
لإلجابة عف ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميل التبايف األحادؼ ()One -Way ANOVA
لدراسة الفركقات في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس

في قطاع غزة تعزػ إلى متغير المسمى الكظيفي (عضك مجمس إدارة ،رئيس مجمس تنفيذؼ ،مدير دائرة،
رئيس قسـ ،رئيس شعبة ،غير ذلؾ) ،كالنتائج المتعمقة بيذه الفرضية مكضحة مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
جدول ( )44يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى

أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي
المجاالت

التخطيط

توافر المعمومات ونظام

فاعمية اإلدارة

التدريب والتطوير

الحرية

بين المجموعات

1287.1

5

257.4

داخل المجموعات

19259.7

149

129.3

المجموع

20546.7

154

بين المجموعات

1184.9

5

237.0

داخل المجموعات

27087.8

149

181.8

المجموع

28272.7

154

بين المجموعات

1964.7

5

392.9

داخل المجموعات

15445.9

149

103.7

المجموع

17410.5

154

بين المجموعات

14204.1

5

2840.8

داخل المجموعات

282601.5

149

1896.7

المجموع

296805.5

154

بين المجموعات

1190.6

5

238.1

داخل المجموعات

22930.9

149

153.9

المجموع

24121.6

154

مصدر التباين

الييكل التنظيمي

االتصال

المربعات

درجات

متوسط

** دالة إحصائي ًا عند 1210

مجموع

* دالة إحصائياً عند 1217
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F

المربعات

2.0

1.3

3.8

1.5

1.5

\\ غير دالة إحصائي ًا

مستوى
الداللة

//.083

//.265

**.003

//.194

//.179

تبين من خالل الجدول السابق ما يأتي:
 بالنسبة لممجاؿ الثالث "تكافر المعمكمات كنظػاـ االتصػاالت"  :لػكحع كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة
إحصائية فػي درجػات مجػاؿ تػكافر المعمكمػات كنظػاـ االتصػاالت تعػزػ إلػى متغيػر المسػمى الػكظيفي
(عضػػك مجمػػس إدارة ،رئػػيس مجمػػس تنفيػػذؼ ،مػػدير دائػرة ،رئػػيس قسػػـ ،رئػػيس شػػعبة ،غيػػر ذلػػؾ) لػػدػ
أعضػػ ػ ػػاء المؤسسػػ ػ ػػات اإلعالميػػ ػ ػػة فػػ ػ ػػي حركػػ ػ ػػة حمػػ ػ ػػاس ف ػ ػ ػػي قط ػ ػ ػػاع غ ػ ػ ػ ػزةP-،F-value=3.8(،
 ،)value=0.05كلمعرفة الفركؽ بيف المسميات الكظيفية قاـ الباحث بإيجػاد اختبػار شػيفو لممقارنػات
البعدية لتجانس التبايف ،فقد ظير بأف األفراد الذيف يعممكف في مسمى كظيفي رئيس شعبة يركف بأنػو
يتـ تطبيق مجاؿ تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت في المؤسسات اإلعالمية بدرجة أقل مف األفػراد
الذيف مسمياتيـ الكظيفية اآلتية (عضك مجمس إدارة ،رئػيس مجمػس تنفيػذؼ ،مػدير دائػرة ،رئػيس قسػـ،
كغيػػر ذلػػؾ) ،كىػػذه الفػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ تالحػػع أؼ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية
بيف المسميات الكظيفية األخرػ2
كيػػرػ الباحػػث أف السػػبب فػػي ىػػذه النتيجػػة أف رؤسػػاء األقسػػاـ ىػػـ األكثػػر مينيػػة كعممػاً بيػػذا
المجػػاؿ مػػف غيػػرىـ لكػػكنيـ غالي ػاً ىػػـ أصػػحاب التخصػػص الػػكظيفي ،كىػػـ مػػف تسػػند إلػػييـ الكظػػائف
الفنية ،كمنيا نظاـ االتصاالت كتكافر المعمكمات2
كم ػػا ي ػػرػ الباحػ ػث أف رؤس ػػاء مج ػػالس اإلدارة كرؤس ػػاء المج ػػالس التنفيذي ػػة غالبػ ػاً م ػػا تك ػػكف
تخصصاتيـ إدارية أك ىندسية أك غيرىا ،كليست ذات تخصص الكتركني2


لػكحع عػدـ كجػكد فػػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػػائية ( )P-value>0.05فػي درجػات مجػػاالت إدارة
اإلعػػالـ ( الييكػػل التنظيمػػي ،التخطػػيط ،فاعميػػة اإلدارة ،التػػدريب كالتطػػكير) تعػػزػ إلػػى متغيػػر المسػػمى
الكظيفي (عضك مجمس إدارة ،رئيس مجمس تنفيػذؼ ،مػدير دائػرة ،رئػيس قسػـ ،رئػيس شػعبة ،غيػر ذلػؾ)
لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطػاع غػزة ،كىػذا يعنػي أف أعضػاء المؤسسػات
اإلعالمية بػاختالؼ مسػمياتيـ الكظيفيػة لػدييـ نفػس االسػتجابات حػكؿ تطبيػق المجػاالت اآلتيػة (الييكػل
التنظيمي ،التخطيط ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) في الدائرة2
كي ػ ػرػ الباحػػػث أف ىػػػذه النتيجػ ػػة اتفقػػػت مػ ػػع الد ارسػػػات السػػػابقة اآلتيػػػة :د ارسػػػة (األشػ ػػقر،
.10.ـ) دراسة(كريـ.117 ،ـ) ،كالتي أكدت عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مجػاالت
إدارة اإلعالـ تعزػ إلى متغير المسمى الكظيفي2
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كاختمفػ ػػت مػ ػػع الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة اآلتيػ ػػة :د ارسػ ػػة (الرضػ ػػيع.100 ،ـ) د ارسػ ػػة (العتيبػ ػػي،
.115ـ) ،كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزػ إلى متغير المسمى الكظيفي2
كيػػرػ الباحػػث أف السػػبب فػػي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزػ إلػػى المسػػمى
الكظيفي ،في المجاالت اآلتية (الييكل التنظيمي ،التخطيط ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطػكير) فػي
إدارة اإلعالـ ،ىك كجكد االىتماـ كالحرص بالمجاالت المذككرة عند جميع المسميات الكظيفية2

جدول ( )45نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمتعرف إلى اتجاه الفروق في مجال توافر المعمومات ونظام االتصاالت
لدى أعضاء المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة وداللتيا تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي
المجال

توافر المعمومات

ونظام االتصاالت

المسمى الوظيفي

المتوسط

1

2

3

4

5

6

عضو مجمس إدارة

51.0

1

.93

.55

.15

*.02

.19

رئيس مجمس تنفيذي

50.3

1

.53

.07

**.001

.09

مدير دائرة

45.8

1

.31

*.02

.41

رئيس قسم

40.2

1

*.02

.55

رئيس شعبة

32.9

1

41.5
غير دلك

إحصائيا
**دالةإحصائياعند*1011دالةإحصائياعند\\1015غيردالة

**.00
1
1

الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات مجاالت

إدارة اإلعالم لدى أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير نوع
المؤسسة.
لإلجابػة عػف ىػذه الفرضػية تػـ إيجػاد اختبػار تحميػل التبػايف األحػادؼ ()One -Way ANOVA
لد ارسػة الفركقػػات فػػي درجػػات مجػػاالت إدارة اإلعػػالـ لػػدػ أعضػػاء المؤسسػػات اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس

فػػي قطػػاع غػزة تعػػزػ إلػػى متغيػػر نػػكع المؤسسػػة ( صػػحيفة فمسػػطيف ،صػػحيفة الرسػػالة ،اإلعػػالـ العسػػكرؼ،
مكقػػع فمسػػطيف اآلف ،فضػػائية األقصػػى ،إذاعػػة األقصػػى)  ،كالنتػػائج المتعمقػػة بيػػذه الفرضػػية مكضػػحة مػػف
خالؿ الجدكؿ اآلتي:
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جدول ( )46يوضح نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات مجاالت إدارة اإلعالم لدى أعضاء
المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة تعزى إلى متغير نوع المؤسسة

المجاالت

التخطيط

توافر المعمومات ونظام

فاعمية اإلدارة

التدريب والتطوير

الحرية

بين المجموعات

1570.4

5

314.1

داخل المجموعات

18976.3

149

127.4

المجموع

20546.7

154

بين المجموعات

2033.5

5

406.7

داخل المجموعات

26239.2

149

176.1

المجموع

28272.7

154

بين المجموعات

1416.3

5

283.3

داخل المجموعات

15994.2

149

107.3

المجموع

17410.5

154

بين المجموعات

40976.5

5

8195.3

داخل المجموعات

255829.0

149

1717.0

المجموع

296805.5

154

بين المجموعات

5839.6

5

1167.9

داخل المجموعات

18282.0

149

122.7

المجموع

24121.6

154

مصدر التباين

الييكل التنظيمي

االتصال

المربعات

درجات

متوسط

** دالة إحصائي ًا عند 1210

مجموع

* دالة إحصائياً عند 1217

F

المربعات

2.5

2.3

2.6

4.8

9.5

مستوى
الداللة

*.035

*.047

*.026

**.0001

**.0001

\\ غير دالة إحصائي ًا

 بالنسػػبة لممجػػاؿ األكؿ "الييكػػل التنظيمػػي"  :لػػكحع كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي
درج ػػات مج ػػاؿ الييك ػػل التنظيم ػػي تع ػػزػ إل ػػى متغي ػػر ن ػػكع المؤسس ػػة ( ص ػػحيفة فمس ػػطيف ،ص ػػحيفة

الرسالة ،اإلعالـ العسكرؼ ،مكقػع فمسػطيف اآلف ،فضػائية األقصػى ،إذاعػة األقصػى) لػدػ أعضػاء

المؤسسػػات اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غ ػزة،)P-value=0.035،F-value=2.5(،
كلمعرفة الفركؽ بػيف أنػكاع المؤسسػات ،قػاـ الباحػث بإيجػاد اختبػار شػيفو لممقارنػات البعديػة لتجػانس
التبايف ،فقد ظير بػأف األفػراد الػذيف يعممػكف فػي صػحيفة الرسػالة كفضػائية األقصػى يػركف بأنػو يػتـ

تطبيػػق مجػػاؿ الييكػػل التنظيمػػي فػػي مؤسسػػتيـ اإلعالميػػة بدرجػػة أقػػل مػػف األفػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي

إذاعػػة األقصػػى ،فػػي حػػيف لػػكحع بػػأف األف ػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي فضػػائية األقصػػى يػػركف بأنػػو يػػتـ

تطبيػػق مجػػاؿ الييكػػل التنظيمػػي فػػي مؤسسػػتيـ اإلعالميػػة بدرجػػة أقػػل مػػف األفػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي

مكقػػع فمسػػطيف اآلف ،كىػػذه الفػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ تالحػػع أؼ فػػركؽ ذات داللػػة

إحصائية بيف المؤسسات األخرػ2
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كي ػػرػ الباح ػػث أف مكق ػػع فمس ػػطيف اآلف يمت ػػاز بخصكص ػػية خاص ػػة م ػػف حي ػػث أن ػػو يمتم ػػؾ

اسػػتقاللية فػػي قػ ارراه بشػػكل أكبػػر مػػف أؼ مؤسسػػة إعالميػػة أخػػرػ مػػف مؤسسػػات الحركػػة اإلعالميػػة،
كما أف القائميف عمى ككالػة فمسػطيف اآلف مػف الشػباب الػذيف تقػل أعمػارىـ جميعػاً عػف ( .1سػنة)،

كبير كاذا ما شػعركا بحػاجتيـ لتعػديل أك تغييػر الييكميػة كفػق احتجاجػات
كما أف لدييـ تكافقاً داخمياً اً
العمػل كالمػكظفيف فسػيتخذكف القػرار بشػػكل أسػرع مػف غيػرىـ ،كمػػا أف أعػداد المػكظفيف العػامميف فػػي
فمسطيف اآلف ( ..مكظفاً) يسمح ليـ بإدارة ىيكميتيـ أكثر مف غيرىـ
 بالنسبة لممجاؿ الثػاني " التخطػيط "  :لػكحع كجػكد فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحصػائية فػي درجػات

مج ػػاؿ التخط ػػيط تع ػػزػ إل ػػى متغي ػػر ن ػػكع المؤسس ػػة (ص ػػحيفة فمس ػػطيف ،ص ػػحيفة الرس ػػالة ،اإلع ػػالـ
العس ػػكرؼ ،مكقػ ػػع فمس ػػطيف اآلف ،فضػ ػػائية األقص ػػى ،إذاعػػػة األقص ػػى) لػ ػػدػ أعض ػػاء المؤسسػػػات
اإلعالمي ػػة ف ػػي حرك ػػة حم ػػاس ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ،)P-value=0.047،F-value=2.3(،كلمعرف ػػة

الفركؽ بيف أنكاع المؤسسات قاـ الباحث بإيجاد اختبار شيفو لممقارنات البعدية لتجانس التبايف ،فقد
ظيػػر بػػأف األف ػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي صػػحيفة الرسػػالة يػػركف بأنػػو يػػتـ تطبيػػق مجػػاؿ التخطػػيط فػػي

مؤسستيـ اإلعالمية بدرجة أقل مف األفراد الذيف يعممكف في (اإلعالـ العسكرؼ ،فضائية األقصى،

إذاعػػة األقص ػػى) ،كى ػػذه الف ػػركؽ ذات داللػػة إحص ػػائية ،ف ػػي ح ػػيف لػػـ تالح ػػع أؼ ف ػػركؽ ذات دالل ػػة
إحصائية بيف المؤسسات األخرػ2

كيرػ الباحث أف فضائية األقصػى كاذاعػة األقصػى ،كاإلعػالـ العسػكرؼ ،ىػـ أكثػر كسػائل

دكر
اإلعالـ التي تستيدؼ مف العدك في أؼ عدكاف صػييكني عمػى القطػاع ،كىػك مػا يجعػل عمػييـ اً
أكبػر دكمػاً ،كأف يككنػكا عمػى أىبػػة االسػتعداد ،كتكػػكف خططيػـ أكثػر جيكزيػػة مػف غيػػرىـ ،كىػك أمػػر
منطقي في الظركؼ التي يتعرض ليا قطاع عزة2

 بالنسػػبة لممجػػاؿ الثالػػث " تػكافر المعمكمػػات كنظػػاـ االتصػػاالت "  :لػػكحع كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات
دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي درج ػػات مج ػػاؿ تػ ػكافر المعمكم ػػات كنظ ػػاـ االتص ػػاالت تع ػػزػ إل ػػى متغي ػػر ن ػػكع
المؤسسػػة ( صػػحيفة فمسػػطيف ،صػػحيفة الرسػػالة ،اإلعػػالـ العسػػكرؼ ،مكقػػع فمسػػطيف اآلف ،فضػػائية
األقص ػػى ،إذاع ػػة األقصػ ػػى) ل ػػدػ أعضػ ػػاء المؤسس ػػات اإلعالمي ػػة فػ ػػي حرك ػػة حمػ ػػاس ف ػػي قطػػػاع
غػزة ،)P-value=0.026،F-value=2.6(،كلمعرفػػة الفػػركؽ بػػيف أنػكاع المؤسسػػات ،قػػاـ الباحػػث

بإيجػػاد اختبػػار شػػيفو لممقارنػػات البعديػػة لتجػػانس التبػػايف ،فقػػد ظيػػر بػػأف األف ػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي

صػػحيفة فمسػػطيف يػػركف بأنػػو يػػتـ تطبيػػق مجػػاؿ تػكافر المعمكمػػات كنظػػاـ االتصػػاالت فػػي مؤسسػػتيـ

اإلعالمي ػػة بدرج ػػة أق ػػل م ػػف األفػ ػراد ال ػػذيف يعمم ػػكف ف ػػي (اإلع ػػالـ العس ػػكرؼ ،ككال ػػة فمس ػػطيف اآلف،
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فضػػائية األقصػػى) ،كىػػذه الفػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ تالحػػع أؼ فػػركؽ ذات داللػػة
إحصائية بيف المؤسسات األخرػ2

كي ػػرػ الباح ػػث أف س ػػبب النتيج ػػة يع ػػكد لك ػػكف (اإلع ػػالـ العس ػػكرؼ ،ككال ػػة فمس ػػطيف اآلف،

فضػػائية األقصػػى) مػػف الكسػػائل األكثػػر اسػػتيدافاً مػػف العػػدك فػػي أؼ عػػدكاف صػػييكني ،كأف ت ػكافر

المعمكمات كنظاـ االتصاالت مف أكلى أكلكيات ىذه الكسائل2

 بالنس ػػبة لممج ػػاؿ ال ارب ػػع " فاعمي ػػة اإلدارة "  :ل ػػكحع كج ػػكد ف ػػركؽ جكىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي
درجات مجاؿ فاعمية اإلدارة تعػزػ إلػى متغيػر نػكع المؤسسػة ( صػحيفة فمسػطيف ،صػحيفة الرسػالة،

اإلع ػ ػػالـ العس ػ ػػكرؼ ،مكق ػ ػػع فمس ػ ػػطيف اآلف ،فض ػ ػػائية األقص ػ ػػى ،إذاع ػ ػػة األقص ػ ػػى) ل ػ ػػدػ أعض ػ ػػاء

المؤسسػػات اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غ ػزة،)P-value=0.001،F-value=4.8(،
كلمعرفة الفركؽ بػيف أنػكاع المؤسسػات ،قػاـ الباحػث بإيجػاد اختبػار شػيفو لممقارنػات البعديػة لتجػانس
التبايف ،فقد ظير بأف األفراد الذيف يعممكف في صحيفة الرسالة يركف بأنو يتـ تطبيق مجػاؿ فاعميػة

اإلدارة في مؤسستيـ اإلعالمية بدرجة أقل مف األفراد الذيف يعممكف في (صحيفة فمسطيف ،اإلعػالـ
العسػػكرؼ ،مكقػػع فمسػػطيف اآلف ،فضػػائية األقصػػى ،إذاعػػة األقصػػى) ،فػػي حػػيف لػػكحع بػػأف األف ػراد

الػػذيف يعممػػكف فػػي فضػػائية األقصػػى يػػركف بأنػػو يػػتـ تطبيػػق مجػػاؿ اإلدارة فػػي مؤسسػػتيـ اإلعالميػػة
بدرجػػة أقػػل مػػف األفػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي اإلعػػالـ العسػػكرؼ ،مكقػػع فمسػػطيف اآلف كاذاعػػة األقصػػى،

كىػ ػػذه الفػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية ،فػ ػػي حػ ػػيف لػ ػػـ تالحػ ػػع أؼ فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف

المؤسسات األخرػ2

كيرػ الباحث أف السبب في ىذه النتيجة ىك أف بعض المؤسسات تكلي اىتمامػاً أكثػر مػف

أخرػ كيعتقد الباحث أف السبب يعكد غالباً لرئيس مجمس اإلدارة كالمدير التنفيذؼ ،كىك مف يتحمل
مسئكلية أؼ تراجع في فاعمية اإلدارة2

 بالنسػػبة لممجػػاؿ الخػػامس " التػػدريب كالتطػػكير "  :لػػكحع كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية
ف ػػي درج ػػات مج ػػاؿ فاعمي ػػة اإلدارة تع ػػزػ إل ػػى متغي ػػر ن ػػكع المؤسس ػػة ( ص ػػحيفة فمس ػػطيف ،ص ػػحيفة

الرسالة ،اإلعالـ العسكرؼ ،مكقػع فمسػطيف اآلف ،فضػائية األقصػى ،إذاعػة األقصػى) لػدػ أعضػاء

المؤسسػػات اإلعالميػػة فػػي حركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غ ػزة،)P-value=0.001،F-value=9.5(،
كلمعرفة الفركؽ بػيف أنػكاع المؤسسػات ،قػاـ الباحػث بإيجػاد اختبػار شػيفو لممقارنػات البعديػة لتجػانس

التبػػايف ،فقػػد ظيػػر بػػأف األف ػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي صػػحيفة فمسػػطيف يػػركف بأنػػو ي ػتـ تطبيػػق مجػػاؿ

التػػدريب كالتطػػكير فػػي مؤسسػػتيـ اإلعالميػػة بدرجػػة أكبػػر مػػف األف ػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي (صػػحيفة
الرسالة ،فضائية األقصى ،إذاعة األقصى) ،في حيف لػكحع بػأف األفػراد الػذيف يعممػكف فػي صػحيفة
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الرسػػالة يػػركف بأنػػو ي ػتـ تطبيػػق مجػػاؿ التػػدريب كالتطػػكير فػػي مؤسسػػتيـ اإلعالميػػة بدرجػػة أقػػل مػػف
األف ػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي اإلعػػالـ العسػػكرؼ كمكقػػع فمسػػطيف اآلف ،كمػػا لػػكحع بػػأف األف ػراد الػػذيف
يعممػػكف فػػي فضػػائية األقصػػى كاذاعػػة األقصػػى يػػركف بأنػػو يػػتـ تطبيػػق مجػػاؿ التػػدريب كالتطػػكير فػػي

مؤسسػػتيـ اإلعالميػػة بدرجػػة أقػػل مػػف األف ػراد الػػذيف يعممػػكف فػػي اإلعػػالـ العسػػكرؼ ،مكقػػع فمسػػطيف

اآلف ،كىػػذه الفػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ تالحػػع أؼ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
المؤسسات األخرػ2

يػػرػ الباحػػث أف مكقػػع فمسػػطيف اآلف ،كصػػحيفة فمسػػطيف ،كاإلعػػالـ العسػػكرؼ فػػي معظػػـ

المجاالت كانت نتيجتيـ تتفكؽ عمى غيرىـ في المؤسسات ،كيرػ الباحث أف ذلؾ يعػكد لقيػادة ىػذه

المؤسسػػات اإلعالميػػة ،كالتكافػػق الػػداخمي ،ككجػػكد مركػػز تػػدريب إعالمػػي كىػػك مػػا أكػػده أ 2دمحم زغ ػرة
مػػدير ككالػػة فمسػػطيف اآلف مػػف كجػػكد مركػػز تػػدريب ل ػدييـ ،كمػػا أكػػد عميػػو أبػػك عبيػػدة النػػاطق باسػػـ

القساـ
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جدول ( )47نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمتعرف إلـى اتجـاه الفـروق فـي مجـاالت اإلدارة الخمسـة لـدى
أعضاء المؤسسات اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة وداللتيا تعزى إلى متغير نوع المؤسسة

مجاالت
اإلدارة

الييكل
التنظيمي

التخطيط

نوع المؤسسة

المتوسط

-1صحيفة فمسطين

41.4

 -2صحيفة الرسالة

38.9

 -3اإلعالم العسكري

44.0

 -4موقع فمسطين اآلن

45.8

 -5فضائية األقصى

38.4

 -6إذاعة األقصى

45.9

-1صحيفة فمسطين

47.9

 -2صحيفة الرسالة

41.9

 -3اإلعالم العسكري

51.9

 -4موقع فمسطين اآلن

50.5

 -5فضائية األقصى

49.9

 -6إذاعة األقصى

55.1

-1صحيفة فمسطين

35.2

توافر

 -2صحيفة الرسالة

38.6

ونظام

 -4موقع فمسطين اآلن

المعمومات  -3اإلعالم العسكري
االتصاالت  -5فضائية األقصى
 -6إذاعة األقصى

فاعمية
اإلدارة

التدريب

والتطوير

المقارنات البعدية
1

2

3

4

5

6

1

.51

.46

.29

.31

.16

1

.17

.11

.87

*.04

1

.66

.06

.54

1

*.05

.98

1

**.001
1

1

.17

.34

.59

.55

.06

1

*.02

.09

*.03

**.001

1

.79

.57

.40

1

.89

.34

1

.09
1

1

.32

**.001

**.01

**.01

.24

1

.09

.09

.27

.97

1

.79

.32

.06

1

.28

.07

1

.19

44.4
45.5
41.8
38.7

-1صحيفة فمسطين

200.5

 -2صحيفة الرسالة

157.4

 -3اإلعالم العسكري

205.8

 -4موقع فمسطين اآلن

218.1

 -5فضائية األقصى

181.9

 -6إذاعة األقصى

200.5

-1صحيفة فمسطين

33.2

 -2صحيفة الرسالة

19.1

 -3اإلعالم العسكري

38.9

 -4موقع فمسطين اآلن

31.5

 -5فضائية األقصى

23.4

 -6إذاعة األقصى

25.1

** دالة إحصائيًا عند 1210

1
1

**.001
1

.68

.09

1.00

.26

*.03

**.001

.43

*.03

.66

1

**.01

.23

1

*.05

**.001 **.001
1

1
1

**.001
1

.10

.68

**.001 **.001
1

.07
1

**.001

**.01

.16

.08

**.001 **.001
*.03

.11

1

.49
1

* دالة إحصائيًا عند 1217
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\\ غير دالة إحصائيًا

الفرض الثالث :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات مجاالت إدارة
اإلعالم لدى أعضاء اإلدارة اإلعالمية وأعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة.
لمتحقق مف صحة ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفركقات في
درجات مجاالت اإلدارة الخمسة لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية وأعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة
حماس في قطاع غزة ،والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة من خالل الجدول اآلتي:
جدول ( :)48نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق في مجاالت اإلدارة الخمسة لدى أعضاء الدائرة اإلعالمية وأعضاء
المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة

المؤسسات اإلعالمية

اإلدارة اإلعالمية
(ن=)35

األبعاد

ن=)155

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

المعياري

قيمة "ت"

المعياري

مستوى
الداللة

الييكل التنظيمي

31.6

11.2

41.5

11.6

-4.596

**.000

التخطيط

39.3

14.0

50.0

13.5

-4.218

**.000

تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت

32.5

13.2

40.6

10.6

-3.904

**.000

152.9

47.1

190.9

43.9

-4.558

**.000

21.0

12.3

27.2

12.5

-2.661

**.008

فاعمية اإلدارة
التدريب كالتطكير

**دالةإحصائياعند*1210دالةإحصائياعند\\1217غيردالةإحصائيا 


تبيف مف خالؿ النتائج كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في مجاالت اإلدارة الخمسة
بالنسبة إلى متغير النكع (أعضاء اإلدارة اإلعالمية ،أعضاء المؤسسات اإلعالمية) لدػ حركة حماس في
قطاع غزة ،كالفركؽ كانت لصالح أعضاء المؤسسات اإلعالمية ،كىذا يدؿ عمى أف أعضاء المؤسسات
اإلعالمية يركف بأنو تتكفر في مؤسساتيـ تطبيق مجاالت اإلدارة الخمسة أكثر مف أعضاء اإلدارة
اإلعالمية2
كيرػ الباحث أف السبب في كجكد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في مجاالت اإلدارة محل
الدراسة بيف أعضاء اإلدارة اإلعالمية كأعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس بقطاع غزة لصالح
أعضاء المؤسسات اإلعالمية يعكد إلى العديد مف األسباب منيا2
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 انشغاؿ معظـ أعضاء الدائرة اإلعالمية في أعماؿ أخرػ ،بينما أف أعضاء المؤسسات األخرػ متفرغكفلمتابعة كسائميـ اإلعالمية2
-

اعتماد المؤسسات اإلعالمية عمى العنصر الشبابي ،الذؼ يمتمؾ التجديد كالتغيير كاالبتكار أكثر منو
بكثير في الدائرة اإلعالمية2

 عدـ كجكد تجديد ِكاؼ يتالءـ مع متطمبات اإلدارة كاإلعالـ في الدائرة اإلعالمية ،عمى عكس ما يتـ في
المؤسسات اإلعالمية2
 انشغاؿ أعضاء الدائرة اإلعالمية فيما يتبقى مف كقت لدييـ في التحميل السياسي كالمناقشات عمى حساباإلدارة كمجاالتيا كاحتياجاتيا2
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الفصل السادس

النتائج والتوصيات

 .1اننتبئج



 .2انتىصٍبث
 .3انممترحبث
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أوالً :النتائج:
النكع

ظير كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في مجاالت اإلدارة الخمسة بالنسبة إلى متغير

(أعضاء اإلدارة اإلعالمية ،أعضاء المؤسسات اإلعالمية) في حركة حماس في قطاع غزة،

كالفركؽ كانت لصالح أعضاء المؤسسات اإلعالمية ،كىذا يدؿ عمى أف أعضاء المؤسسات اإلعالمية

بأنو تتكفر في مؤسساتيـ تطبيق مجاالت اإلدارة الخمسة أكثر مف أعضاء اإلدارة اإلعالمية2
يركف ّ
 .1نتائج اإلدارة اإلعالمية:

 -أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية

بدرجة مقبكلة 2% 7.25

 -أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق التخطيط في اإلدارة اإلعالمية بدرجة

مقبكلة 2% 7220

 -أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت في

اإلدارة اإلعالمية بدرجة مقبكلة 2% 7.20

 -أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق فاعمية اإلدارة اإلعالمية في اإلدارة

اإلعالمية بدرجة مقبكلة2% 2.20

 -أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق التدريب كالتطكير في اإلدارة اإلعالمية

بدرجة ضعيفة 2% .029

 ال تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكل التنظيمي،التخطيط ،تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير

المؤىل العممي (دكتكراه ،ماجستير ،بكالكريكس ،دبمكـ) لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في

قطاع غزة2

 -ال تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكل التنظيمي،

التخطيط ،تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير
التخصص العممي (إعالـ ،إدارة ،ىندسة ،لغة عربية ،غير ذلؾ) لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة

حماس في قطاع غزة2

 ال تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكل التنظيمي،التخطيط ،تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير

سنكات الخبرة ( 7سنكات فأقل 01-2 ،سنكات 01 ،سنكات فأكثر) لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في
حركة حماس في قطاع غزة2
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 -لكحع كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ الييكل التنظيمي تعزػ إلى متغير

المسمى الكظيفي (عضك الدائرة اإلعالمية (سابق ،حالي) ،رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق،
حالي) ،رئيس مجمس تنفيذؼ لمؤسسة إعالمية ،مكظف في مكتب الدائرة اإلعالمية) لدػ أعضاء اإلدارة

اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف المكظفيف في مكتب الدائرة اإلعالمية يركف بأنو
يتـ تطبيق الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية بشكل أقل مف األفراد اآلتييف (عضك الدائرة اإلعالمية

(سابق ،حالي) ،رئيس مجمس تنفيذؼ لمؤسسة إعالمية)2

 لكحع كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ فاعمية اإلدارة تعزػ إلى متغيرالمسمى الكظيفي (عضك الدائرة اإلعالمية (سابق ،حالي) ،رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق،
حالي) ،رئيس مجمس تنفيذؼ لمؤسسة إعالمية ،مكظف في مكتب الدائرة اإلعالمية) لدػ أعضاء اإلدارة

اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف المكظفيف في مكتب الدائرة اإلعالمية يركف بأنو
يتـ تطبيق فاعمية اإلدارة في اإلدارة اإلعالمية بشكل أقل مف األفراد اآلتييف (عضك الدائرة اإلعالمية

(سابق ،حالي) ،رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق ،حالي) ،رئيس مجمس تنفيذؼ لمؤسسة
إعالمية)2

 لكحع كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ التدريب كالتطكير تعزػ إلى متغيرالمسمى الكظيفي (عضك الدائرة اإلعالمية (سابق ،حالي) ،رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق،
حالي) ،رئيس مجمس تنفيذؼ لمؤسسة إعالمية ،مكظف في مكتب الدائرة اإلعالمية) لدػ أعضاء اإلدارة

اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة  ،فقد ظير بأف المكظفيف في مكتب الدائرة اإلعالمية يركف
بأنو يتـ تطبيق التدريب كالتطكير في اإلدارة اإلعالمية بشكل أقل مف األفراد اآلتييف (عضك الدائرة

اإلعالمية (سابق ،حالي) ،رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق ،حالي) ،رئيس مجمس تنفيذؼ

لمؤسسة إعالمية)2

 -ال تكجد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ (التخطيط ،تكافر

المعمكمات كنظاـ االتصاالت) تعزػ إلى متغير المسمى الكظيفي (عضك الدائرة اإلعالمية (سابق،

حالي) ،رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية(سابق ،حالي) ،رئيس مجمس تنفيذؼ لمؤسسة إعالمية ،مكظف

في مكتب الدائرة اإلعالمية) لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة2

 -لكحع كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ الييكل التنظيمي تعزػ إلى متغير

الفئات العمرية ( ).1 -.1سنة ).1 -.0( ،سنة )71 -.0( ،سنة 70 ،سنة فأكثر) لدػ أعضاء
اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف األفراد الذيف أعمارىـ  70سنة فأكثر

يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية أكثر مف األفراد الذيف أعمارىـ تتراكح
بيف (  .1-.1سنة .1-.0 ،سنة)2
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 -لكحع كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ التخطيط تعزػ إلى متغير الفئات

العمرية ( ).1 -.1سنة ).1 -.0( ،سنة )71 -.0( ،سنة 70 ،سنة فأكثر) لدػ أعضاء اإلدارة

اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف األفراد الذيف أعمارىـ  70سنة فأكثر يركف بأنو
يتـ تطبيق مجاؿ التخطيط في اإلدارة اإلعالمية أكثر مف األفراد الذيف أعمارىـ تتراكح بيف ( .1-.1سنة،

 .1-.0سنة)2
-

لكحع كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ تكافر المعمكمات كنظاـ

االتصاالت تعزػ إلى متغير الفئات العمرية ( ).1 -.1سنة ).1 -.0( ،سنة )71 -.0( ،سنة70 ،
سنة فأكثر) لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف األفراد الذيف

أعمارىـ  70سنة فأكثر يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت في اإلدارة
اإلعالمية أكثر مف األفراد الذيف أعمارىـ تتراكح بيف ( .1-.0سنة)2

 -لكحع كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ فاعمية اإلدارة تعزػ إلى متغير

الفئات العمرية ( ).1 -.1سنة ).1 -.0( ،سنة )71 -.0( ،سنة 70 ،سنة فأكثر) لدػ أعضاء
اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف األفراد الذيف أعمارىـ  70سنة فأكثر

يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ فاعمية اإلدارة في اإلدارة اإلعالمية أكثر مف األفراد الذيف أعمارىـ تتراكح بيف

( .1-.0سنة) ،كىذه الفركؽ ذات داللة إحصائية2

 -لكحع عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ التدريب كالتطكير تعزػ إلى

متغير الفئات العمرية (( ).1 -.1سنة ).1 -.0( ،سنة )71 -.0( ،سنة 70 ،سنة فأكثر) لدػ
أعضاء اإلدارة اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة2
 .2نتائج المؤسسات اإلعالمية:

 -أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ ىيكل تنظيمي بدرجة جيدة 2% 292.

 -أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تطبيق التخطيط بدرجة جيدة 2% 5027.

 -أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت بدرجة

جيدة 2% 292.

 -أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ فاعمية اإلدارة بدرجة جيدة 2% 5.2.

 -أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس يتكفر لدييـ تدريب كتطكير بدرجة مقبكلة 2% 54.4

 ال تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكل التنظيمي،التخطيط ،تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاؿ ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير المؤىل
العممي (دكتكراه ،ماجستير ،بكالكريكس ،دبمكـ) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في

قطاع غزة2
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 ال تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكل التنظيمي،التخطيط ،تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاؿ ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير

التخصص العممي (إعالـ ،إدارة ،ىندسة ،عمكـ شرعية ،لغة عربية ،غير ذلؾ) لدػ أعضاء المؤسسات

اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة2

 ال تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكل التنظيمي،التخطيط ،تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاؿ ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير سنكات

الخبرة ( 7سنكات فأقل 01-2 ،سنكات 01 ،سنكات فأكثر) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة
حماس في قطاع غزة2

 -كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ الييكل التنظيمي تعزػ إلى متغير الفئات

العمرية ( ).1 -.1سنة ).1 -.0( ،سنة )71 -.0( ،سنة) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في
حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف األفراد الذيف أعمارىـ  .1 -.1سنة يركف بأنو يتـ تطبيق

مجاؿ الييكل التنظيمي في المؤسسات اإلعالمية بدرجة أقل مف األفراد الذيف أعمارىـ تتراكح بيف (-.0
 .1سنة)2

 ظير عدـ كجكد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكلالتنظيمي ،التخطيط ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير الفئات العمرية

( ).1 -.1سنة ).1 -.0( ،سنة )71 -.0( ،سنة) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة
حماس في قطاع غزة2

 -تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت تعزػ

إلى متغير المسمى الكظيفي (عضك مجمس إدارة ،رئيس مجمس تنفيذؼ ،مدير دائرة ،رئيس قسـ ،رئيس
شعبة ،غير ذلؾ) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف

األفراد الذيف يعممكف في مسمى كظيفي رئيس شعبة يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ تكافر المعمكمات كنظاـ

االتصاالت في المؤسسات اإلعالمية بدرجة أقل مف األفراد الذيف مسمياتيـ الكظيفية (عضك مجمس إدارة،

رئيس مجمس تنفيذؼ ،مدير دائرة ،رئيس قسـ ،كغير ذلؾ)2

 -ال تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكل التنظيمي،

التخطيط ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) تعزػ إلى متغير المسمى الكظيفي (عضك مجمس إدارة،
رئيس مجمس تنفيذؼ ،مدير دائرة ،رئيس قسـ ،رئيس شعبة ،غير ذلؾ) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية

في حركة حماس في قطاع غزة2

 -تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ الييكل التنظيمي تعزػ إلى متغير نكع

المؤسسة (صحيفة فمسطيف ،صحيفة الرسالة ،اإلعالـ العسكرؼ ،مكقع فمسطيف اآلف ،فضائية األقصى،
إذاعة األقصى) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد
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ظير بأف األفراد الذيف يعممكف في صحيفة الرسالة كفضائية األقصى يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ الييكل

التنظيمي في المؤسسة اإلعالمية بدرجة أقل مف األفراد الذيف يعممكف في إذاعة األقصى،

في حيف لكحع بأف األفراد الذيف يعممكف في فضائية األقصى يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ الييكل

التنظيمي في المؤسسة اإلعالمية بدرجة أقل مف األفراد الذيف يعممكف في مكقع فمسطيف اآلف2

 تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ التخطيط تعزػ إلى متغير نكع المؤسسة(صحيفة فمسطيف ،صحيفة الرسالة ،اإلعالـ العسكرؼ ،مكقع فمسطيف اآلف ،فضائية األقصى ،إذاعة

األقصى) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف األفراد الذيف

يعممكف في صحيفة الرسالة يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ التخطيط في المؤسسة اإلعالمية بدرجة أقل مف

األفراد الذيف يعممكف في (اإلعالـ العسكرؼ ،فضائية األقصى ،إذاعة األقصى)2

 -تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ تكافر المعمكمات كنظاـ االتصاالت تعزػ

إلى متغير نكع المؤسسة ( صحيفة فمسطيف ،صحيفة الرسالة ،اإلعالـ العسكرؼ ،مكقع فمسطيف اآلف،
فضائية األقصى ،إذاعة األقصى) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة،

فقد ظير بأف األفراد الذيف يعممكف في صحيفة فمسطيف يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ تكافر المعمكمات

كنظاـ االتصاالت في المؤسسة اإلعالمية بدرجة أقل مف األفراد الذيف يعممكف في (اإلعالـ العسكرؼ،

مكقع فمسطيف اآلف ،فضائية األقصى) 2

 -تكجد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية في درجات مجاؿ فاعمية اإلدارة تعزػ إلى متغير نكع المؤسسة

(صحيفة فمسطيف ،صحيفة الرسالة ،اإلعالـ العسكرؼ ،مكقع فمسطيف اآلف ،فضائية األقصى ،إذاعة
األقصى) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف األفراد الذيف
يعممكف في صحيفة الرسالة يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ فاعمية اإلدارة في المؤسسة اإلعالمية بدرجة أقل

مف األفراد الذيف يعممكف في (صحيفة فمسطيف ،اإلعالـ العسكرؼ ،مكقع فمسطيف اآلف ،فضائية األقصى،

إذاعة األقصى) ،في حيف لكحع بأف األفراد الذيف يعممكف في فضائية األقصى يركف بأنو يتـ تطبيق

مجاؿ فاعمية اإلدارة في مؤسستيـ اإلعالمية بدرجة أقل مف األفراد الذيف يعممكف في اإلعالـ العسكرؼ،
مكقع فمسطيف اآلف كاذاعة األقصى2
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 -تكجد فركؽ جكىرية ذات دالالت إحصائية في درجات مجاؿ فاعمية اإلدارة تعزػ إلى متغير نكع

المؤسسة (صحيفة فمسطيف ،صحيفة الرسالة ،اإلعالـ العسكرؼ ،مكقع فمسطيف اآلف ،فضائية األقصى،
إذاعة األقصى) لدػ أعضاء المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس في قطاع غزة ،فقد ظير بأف األفراد

الذيف يعممكف في صحيفة فمسطيف يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ فاعمية اإلدارة في المؤسسة اإلعالمية
بدرجة أكبر مف األفراد الذيف يعممكف في (صحيفة الرسالة ،فضائية األقصى ،إذاعة األقصى) ،في حيف

أف األفراد الذيف يعممكف في صحيفة الرسالة يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ فاعمية اإلدارة في المؤسسة
لكحع ّ
أف
اإلعالمية بدرجة أقل مف األفراد الذيف يعممكف في اإلعالـ العسكرؼ ،مكقع فمسطيف اآلف ،كما لكحع ّ
األفراد الذيف يعممكف في فضائية االقصى كاذاعة األقصى يركف بأنو يتـ تطبيق مجاؿ فاعمية اإلدارة في

المؤسسة اإلعالمية بدرجة أقل مف األفراد الذيف يعممكف في اإلعالـ العسكرؼ ،مكقع فمسطيف اآلف2
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ثاني ًا :التوصيات:

 -0إعادة ىيكمة الدائرة اإلعالمية بما يكاكب تطكر تكنكلكجيا اإلعالـ ،كبما يسمح بدكر محكرؼ
لممؤسسات اإلعالمية ،كاعادة تكزيع الممفات كفقاً ألنكاع كسائل اإلعالـ ،كتفعيل كظائف اإلدارة (التخطيط،
التنظيـ ،التكجيو ،السيطرة ،المتابعة)2

 -.استحداث مجمس تنفيذؼ يركز عمى الطاقات الشابة ،يتبع لرئيس الدائرة اإلعالمية أك أحد أعضائيا

إلدارة الممفات اإلعالمية ذات البعد الفني كالتنفيذؼ التي تقرىا الدائرة ،كيككف مف ميامو تنفيذ الفعاليات
كاألنشطة الالزمة إلدارة الممفات كتطكيرىا2

 -.جسر الفجكة في كافة مجاالت إدارة اإلعالـ (الييكل التنظيمي ،التخطيط ،تكافر المعمكمات كنظاـ
االتصاالت ،فاعمية اإلدارة ،التدريب كالتطكير) بيف اإلدارة اإلعالمية كالمؤسسات اإلعالمية ،كالتي
أظيرت النتائج تفكقيا لصالح المؤسسات اإلعالمية في كل المجاالت2

 -.منح مزيد مف التفكيض لمفئات الشابة (.7-.1سنة) ،كىذا مف شأنو أف يفجر طاقات مكنكنة،
كيكشف عف عناصر قيادية جديدة2

 -7تطكير نظاـ المعمكمات كاالتصاالت في اإلدارة اإلعالمية ،كتكفير اإلمكانيات الالزمة لذلؾ ،كزيادة
فاعمية اإلدارة اإلعالمية2

 -2االىتماـ بمجاؿ التدريب كالتطكير في الدائرة ك المؤسسات اإلعالمية كرفع مستكػ كفاءة المكظفيف
كالككادر العاممة في الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية2

 -5إعادة تشكيل مكتب الدائرة اإلعالمية ،كزيادة عدد الككادر العاممة فيو ،كالعمل عمى رفع كفاءة

المكظفيف الحالييف كدمجيـ بالعمل ،كرفد المكتب باإلمكانيات الالزمة ،كجسر الفجكة بيف مكظفي مكتب

الدائرة كأعضاء مجمسيا2

 -1إعادة تنظيـ الييكل التنظيمي لكل مف قناة األقصى كجريدة الرسالة ،عمى أف يسبق ذلؾ جمسات مع الدكائر

كاألقساـ كالشعب ،كالمكظفيف العامميف فييا لمعرفة مالحظاتيـ عمى الييكل الحالي ،كمقترحاتيـ لمييكل المقترح2

 -9إعادة النظر في مدػ تطبيق التخطيط في صحيفة الرسالة ،كعقد كرشة عمل تشمل أعضاء مجمس
اإلدارة كمدراء الدكائر كاألقساـ كالشعب ،مع الخبراء كالمختصيف في ىذا المجاؿ2

-01تطكير نظاـ المعمكمات كاالتصاالت لدػ صحيفة فمسطيف ،حيث أنيا صحيفة يكمية ،كليا كسائل الكتركنية
نشطة في مجاؿ اإلنترنت كصفحات التكاصل االجتماعي ،كيمزميا سرعة ايصاؿ المعمكمة2

 -00تفعيل اإلدارة في قناة األقصى كجريدة الرسالة ،كاعطاء مساحة اكسع لمدراء الدكائر كاألقساـ في
إدارة دكائرىـ كأقساميـ

 -0.متابعة الحاجات النفسية لدػ المكظفيف في الدائرة كالمؤسسات اإلعالمية ،كالعمل عمى معالجتيا أكالً
بأكؿ كعدـ السماح بتفاقميا2
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ثالث ًا :المقترحات:

 -1المشروعات المقترحة:

 إنشاء مركز تدريب إعالمي ذؼ مكاصفات :عممية ،كمينية ،كتدريبية ،عالية؛ ليككف منبعاً لكلالخبرات كالتخصصات كالككادر اإلعالمية ،كفتح آفاؽ التعاكف كالتكاصل مع نظرائو مف المراكز

الداخمية كالخارجية2

 -إنشاء إدارة شبابية خاصة باإلعالـ الجديد بكافة أدكاتو لمكاكبة التطكر في ىذا الميداف2

 -إنشاء مركز معمكمات (بنؾ معمكمات) يكثق المعمكمات اإلعالمية كيكفرىا كقت الحاجة ،األمر

الذؼ يساىـ في تحسيف األداء اإلعالمي في اإلقناع كتأكيد المصداقية2

 -إنشاء إذاعة محمية ،كقناة فضائية تحمل طابعاً مستقالً كحيادياً ككحدكياً لمكصكؿ إلى كافة

المكاطنيف ،باختالؼ أطيافيـ

 -إنشاء مكقع إلكتركني إخبارؼ منكع ال يحمل طابعًا حزبياً كيراعي كافة الثقافات2

 -إنشاء مكسكعة إلكتركنية تكثيقية لحركة حماس يضـ تاريخيا كشيداءىا كنشاطاتيا ،األمر الذؼ

يساعد الباحثيف كالراغبيف في الحصكؿ عمى المعمكمات بسيكلة2

 .2الدراسات المقترحة:

 كاقع إدارة الدائرة اإلعالمية لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس2 كاقع إدارة المؤسسات اإلعالمية في حركة حماس2 -إعالـ حماس داخمياً كخارجياً الكاقع كالطمكح2

 -تأثير إعالـ حماس عمى أداء المؤسسات اإلعالمية2

 -دكر إعالـ حركة حماس في صناعة القرار السياسي2
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المصادر والمراجع
 المصادر:

 القرآف الكريـ

 الكتب:

 ابف منظكر ،جماؿ بف دمحم0009( 2ـ) 2لسان العرب .لبناف :دار المعارؼ2
 أبك زيد ،فاركؽ0912( 2ـ) 2مدخل عمم الصحافة .القاىرة :عالـ الكتب2

 أبك زيد ،فاركؽ.101( 2ـ) 2اإلعالم والديموقراطية .مصر :عالـ الكتب2

 تكفيػػق ،عبػػد الػػرحمف.111 ( 2ـ) 2القائـــد والمـــدير فـــي عصـــر العولمـــة والتغييـــر 2مصػػر :مركػػز
الخبرات المينية لإلدارة "بميؾ"2

 تكفيػ ػ ػػق ،عبػػ ػػد الػ ػ ػػرحمف.111( 2ـ) 2الشخصػ ػ ػػية القياديػ ػ ػػة فك ػ ػ ػ اًر كفع ػ ػ ػالً 2مصػ ػ ػػر :مركػ ػ ػػز الخب ػ ػ ػرات
المينية لإلدارة "بميؾ"2

 تكفيػػق ،عبػػد الػػرحمف.119( 2ـ) 2دبموماســـية القيـــادة بالـــذكاء العـــاطفي .مصػػر :مركػػز الخب ػرات
المينية لإلدارة "بميؾ"2

 تكفيػػق ،عبػػد الػػرحمف؛ القرشػػي ،ليمػػى؛ (.112ـ) 2كمنــا مبــدعون ..ولكــن .مصػػر :مركػػز الخب ػرات
المينية لإلدارة "بميؾ"2

 الحديدؼ ،منى؛ عمي ،إماـ؛ (.11.ـ) 2اإلعالم والمجتمع .القاىرة :الدار المصرية المبنانية2
 حريـ ،حسيف.101( 2ـ) 2مبادئ اإلدارة الحديثة .عماف :دار الحامد2

 حسف ،ماىر.11.( 2ـ) 2القيادة أساسيات ونظريات ومفاىيم األردف :دار الكنارؼ2

 حمادة ،بسػيكني099.( 2ـ) .دور وسائل االتصال فـي صـع القـ اررات فـي الـوطن العربـي .بيػركت:
مركز دراسات الكحدة العربية2

 الحمداني ،حازـ (.101ـ) 2اإلعالم الحربي والعسكري .عماف :دار أسامة2
 حمكدة ،خضير.111( 2ـ) 2السموك التنظيمي .األردف :دار الصفاء2

 حنفي ،عبد الغفار(2ب2ت) 2أساسيات إدارة المنظمات .مصر :المكتب العربي الحديث2

 الػػدليمي ،عبػػد ال ػرازؽ.11.( 2ـ) 2إشــكاالت اإلعــالم واالتصــال فــي العــالم الثالــث .عمػػاف :مكتبػػة
الرائد العممية2

 الدليمي ،عبد الرازؽ.101( 2ـ) 2اشكاليات التخطيط والممارسة .عماف :دار جرير2

 الدليمي ،عبد الرازؽ.100( 2ـ) 2المدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال 2عماف :دار الثقافة2
 الدليمي ،عبد الرازؽ.10.( ،ـ) 2اإلعالم وادارة األزمات .عماف :دار الميسرة2
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 دياب ،اسماعيل.110( 2ـ) 2اإلدارة المدرسية .مصر :دار الجامعة الجديدة2
 ديماس ،دمحم.111( 2ـ) 2فنون القيادة المتميزة .لبناف :دار ابف حزـ

 رضا ،عدلي؛ العبد ،عاطف؛ (.119ـ) 2إدارة المؤسسات اإلعالمية 2مصر :دار الفكر العربي2
 السعيد ،عمر؛ كأخركف.11.( 2ـ) 2مبادئ اإلدارة الحديثة.

 سمطاف ،دمحم.100( 2ـ) 2إدارة المؤسسات اإلعالمية أنماط وأساليب القيادة .عماف :دار الميسرة2
 سميماف ،ماىر؛ كأخركف.111( 2ـ) 2أساسيات اإلنترنت .دمشق :دار الرضا2

 شريف ،طارؽ.111( 2ـ) 2إدارة العالقات العامة مفاىيـ كمبادغ كسياسات 2عماف :إثراء لمنشر كالتكزيع2
 شكرؼ ،عبد المجيد.119( 2ـ) التخطيط اإلعالمي أسسو نظرياتو تطبيقاتو 2مصر :دار الفكر العربي2
 الشيابي ،غادة.11.( 2ـ) 2أدوات القيادة الرؤية المبادرة الزخم السعكدية :العبيكاف2

 الشيراني ،سعيد.117( 2ـ) 2إدا ةر عمميات األزمات األمنية 2الرياض :جامعة نايف العربية لمعمكـ األمنية2


شيخاني ،سميرة.101( 2ـ) 2مجمة جامعة دمشق ،المجمد  .2العدد األكؿ كالثاني ،اإلعالـ الجديد2

 الصريفي ،دمحم.11.( 2ـ) 2اإلدارة الرائدة .عماف :دار الصفاء2

 العدكاف ،ىاني.100( 2ـ) 2إدارة المؤسسات اإلعالمية .عماف :دار الراية2
 العدكؼ ،فيمي.101( 2ـ) 2إدارة اإلعالم عماف :دار أسامة 2

 عزت ،دمحم099.( 2ـ) 2إدارة المؤسسات اإلعالمية .مصر :العربي2
 كنعاف ،نكاؼ099.( 2ـ) 2القيادة اإلدارية .عماف :دار الثقافة2

 كنعاف ،نكاؼ.11.( 2ـ) 2اتخاذ الق اررات اإلدارية بين النظرية والتطبيق .عماف :دار الثقافة2
 الككفي ،أبك البقاء021.( 2ـ) 2معجم مصطمحات الفروق المغوية .مؤسسة الرسالة2

 دمحم ،سيد دمحم.119( 2ـ) كسائل اإلعالـ مف المنادؼ إلى اإلنترنت 2القاىرة :دار الفكر العربي2
 المسممي ،إبراىيـ (.115ـ) 2إدارة المؤسسات الصحفية .مصر :دار القطر العربي2
 المشاقبة ،بساـ (.100ـ) 2اإلعالم المقاوم بين الواقع والطموح .عماف :دار أسامة2
 مصطفى ،سميح.10.( 2ـ) 2األسس اإلعالمية المينية .عماف :دار البداية2

 مصطفى ،يكسف.117( 2ـ) 2اإلدارة التربوية مداخل جديدة لعالم جديد .القاىرة :دار الفكر العربي2
 ميثاؽ ،حماس0991( .ـ) 2فمسطيف2

 الياشمي ،مجد.112( 2ـ) 2اإلعالم المعاصر وتقنياتو الحديثة .عماف :دار المناىج2

 اليكارؼ ،سيد.11.( 2ـ) 2اإلدارة المالية االستثمار والتمويل طويل األجل .مصر :مكتبة عيف شمس2
 الييئة العامة لالستعالمات.111( 2ـ) 2وسائل اإلعالم في إبراز انتفاضة األقصى.
 الياسيف ،أبك بكر.11.( 2ـ) 2األمن واإلعالم الرياض :دار طكيق2
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 الرسائل العممية:

 أبك جبل ،مطيع.117( 2ـ) 2أنماط القيادة التربويـة السـائدة فـي مـدارس التعمـيم األساسـي العميـا
الحكومية في قطـاع غـزة وانعكاسـاتيا عمـى أداء العـاممين .رسػالة ماجسػتير ،كميػة التربيػة ،جامعػة
األزىر :فمسطيف2
 البابػا ،دمحم.101( 2ـ) 2جيود حركة المقاومة اإلسالمية حماس فـي االنتفاضـة الفمسـطينية .قسػـ
التاريخ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية :فمسطيف2
 البرني ػػة ،إي ػػاد.117( 2ـ) 2اســـتخدامات الشـــباب الجـــامعي الفمســـطيني فـــي قطـــاع غـــزة لمقنـــوات
اإلخبارية الفضائية العربية وعالقتيا بمستوى المعرفة بالقضايا العربيـة .رسػالة ماجسػتير ،جامعػة
األقصى :فمسطيف
 البكرؼ ،طارؽ0999( 2ـ) مجالت األطفاؿ كدكرىػا فػي بنػاء الشخصػية اإلسػالمية 2رسػالة دكتػكراه:
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قطاع غزة .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية :فمسطيف2
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 الدكاكس ػػة ،ص ػػالح.11.( 2ـ) 2اســــتخدامات الجميــــور الفمســـطيني لمقنــــوات الفضــــائية العربيــــة
واالشباعات المتحققة 2رسالة ماجستير الجامعة اإلسالمية :فمسطيف2
 الربع ػػي ،دمحم.115( 2ـ) 2ال ػػدكر الثن ػػائي لمقنػ ػكات الفض ػػائية العربي ػػة المض ػػاميف كاألش ػػكاؿ كالتمق ػػي2
األكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾ  -رسالة ماجستير2
 الصػػفياف ،فيػػد.11.( 2ـ) 2عالقــة التطــور التنظيمــي بفاعميــة الق ـ اررات اإلداريــة .د ارسػػة تطبيقيػػة
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 الضػػكيحي ،عبػػد العزيػػز.11.( 2ـ) 2التخطــيط اإلعالم ـي ودوره فــي مواجيــة الك ـوارث واألزمــان .رسػػالة
ماجستير ،قسـ العمكـ اإلدارية ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايف لمعمكـ األمنية :السعكدية2
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 عػػايش ،حسػػاـ (.115ـ) 2اإلعــالم اإلســالمي ض ـوابطو وأحكامــو الشــرعية .رسػػالة ماجسػػتير ،قسػػـ
الفقو المقارف ،كمية الشريعة كالقانكف ،الجامعة اإلسالمية :فمسطيف2
 عبيدات ،زىاء الديف.110( 2ـ) 2القيادة واإلدارة التربوية في اإلسالم دار البيارؽ :األردف2
 العتيبػػي ،نػػائف.115( 2ـ) 2مصــداقية األخبــار التمفزيونيــة لــدى طــالب وطالبــات جامعــة الممــك
سعود .قسـ اإلعالـ ،كمية اآلداب ،جامعة الممؾ سعكد :السعكدية2
 الغصػػيف ،إييػػاب.10.( 2ـ) 2أثــر اإلعــالم األمنــي عمــى أداء العــاممين فــي األجيــزة األمنيــة فــي
قطاع غزة .رسالة ماجستير ،قسـ إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :فمسطيف2
 الفقيػػو ،دمحم.111( 2ـ) 2الــدور السياســي لمتمفزيــون فــي الــيمن .د ارسػػة مسػػحية كبيانيػػة ،مصػػر:
مكتبة مدبكلي2
 القحطػػاني ،نػػكؼ.112( 2ـ) 2اإلعــالم التربــوي ودوره فــي تفعيــل مجــاالت العمــل المدرســي فــي
المممكة العربية السعودية .رسالة ماجستير :السعكدية2
 المػػكيح ،عبػػد الػػرحمف.111( 2ـ) 2دور اإلعـــالم االمنـــي فـــي فاعميـــة بـــرامج الوقايـــة مـــن اضـــرار
المخدرات في المدارس والمعاىد التعميمية .جامعة نايف العربية لمعمكـ العممية :السعكدية2
 المالكي ،سػاعد.11.( 2ـ) 2األبعاد اإلدارية واألمنيـة لينـدرة العمميـات اإلداريـة وعالقاتيـا بـاألداء
الـــوظيفي .رســـالة ماجســـتير ،قسػػـ العمػػكـ اإلداريػػة ،كميػػة الد ارسػػات العميػػا ،أكاديميػػة نػػايف لمعمػػكـ
األمنية :السعكدية2
 محسػيف ،كجػدؼ.11.( 2ـ) 2مــدى رضــا المــوظفين العــاممين فـي مؤسســات وكالــة الغــوث بقطــاع
غزة عن أنظمة التعويض والحوافز .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية :فمسطيف2
 مػػرزكؽ ،ابتسػػاـ (.112ـ) 2فاعميــة متطمبــات التطــوير التنظيمــي وادارة التغييــر لــدى المؤسســات
غيــــر الحكوميــــة الفمســــطينية .رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير ،قسػ ػػـ إدارة األعمػ ػػاؿ ،كميػ ػػة التجاريػ ػػة ،الجامعػ ػػة
اإلسالمية :فمسطيف2
 ميرزا ،باسـ خميل.112( 2ـ) 2اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق .مصر :مركز الكتاب لمنشر2
منكر.117( 2ـ) 2الدور التربوي لوسائل اإلعالم اإلسالمي من وجية نظر طمبـة الجامعـات
 نجـّ ،
الفمسطينية في قطاع غزة .كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية :فمسطيف2
 أبوعزيز ،سػامي.101(2ـ)2معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفمسطينية في ظل الحصـار
دراسة حالة قطاع غزة 2رسالة ماجستير 2كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة2
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 اسػميـ ،كسػػاـ(.115ـ)2إدارة األزمــات فــي المؤسســات الحكوميــة الفمســطينية :د ارسػػة ميدانيػػة عمػػى
ك ازرة المالية في غزة 2رسالة ماجستير 2كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة2
 األشػػقر ،صػػالح.10.(2ـ) 2مـــدى فاعميـــة االتصـــال فـــي إدارة األزمـــات 2رسػػالة ماجسػػتير 2كمي ػػة
التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة2
 الجديمي ،ربحي.112(2ـ)2واقـع اسـتخدام أسـاليب اإلدارة فـي المستشـفيات الحكوميـة الكبـرى فـي
قطاع غزة 2رسالة ماجستير 2كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة2
 الرضػػيع ،خالػػد.100(2ـ)2مــدى الجاىزيــة إلدارة األزمــات و الكـوارث دراســة مســحية عمــى ضــباط
جياز الدفاع المدني في قطاع غزة .رسالة ماجستير 2كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة2
 السر ،أيمف.111(2ـ) 2واقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في وزارة الداخميـة و األمـن الـوطني
في قطاع غزة .رسالة ماجستير 2كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة2
 شبير ،ابتياؿ.115(2ـ)2أثر بعـض عناصـر الثقافـة التنظيميـة عمـى االسـتعداد لمواجيـة األزمـات
في مستشفى ناصر 2رسالة ماجستير 2كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة2
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 20إبراىيـ دمحم ظاىر ،مدير إذاعة صكت األقصى (.10./00/05ـ)2

 2.أبك عبيدة المتحدث الرسمي باسـ كتائب الشييد عز الديف القساـ (.10./00/02ـ)2

 2.أحمد دمحم الساعاتي ،عضك الدائرة اإلعالمية ،كأحد مؤسسي المكتب اإلعالمي لحركة حماس
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 2.إياد ابراىيـ القرا ،مدير عاـ صحيفة فمسطيف اليكمية (.10./00/.2ـ)2
 27إياد معيف البزـ ،مدير المكتب اإلعالمي بك ازرة الداخمية كمدير المكتب اإلعالمي السابق
لحركة حماس بقطاع غزة (.10./00/..ـ)2

 22حسف دمحم أبك حشيش ،عضك الدائرة اإلعالمية كرئيس تحرير صحيفة فمسطيف كرئيس المكتب
اإلعالمي الحككمي سابقاً (.10./00/01ـ)2

 25غازؼ أحمد حمد ،ككيل ك ازرة الخارجية ،كالناطق السابق باسـ الحككمة ،كرئيس تحرير
صحيفة الرسالة األسبق (.10./00/09ـ)2
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(.10./00/..ـ)2

 201دمحم سعيد ثريا ،مدير عاـ فضائية األقصى (.10./00/.1ـ)2
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ممحق رقم ()1
قائمة بأسماء محكمي االستبانتين
م

الوصف الوظيفي

االسم

20

د 2أحمد العبد أحمد أبك السعيد أستاذ اإلعالـ المشارؾ بالجامعة اإلسالمية

2.

د 2حسف دمحم أبك حشيش

أستاذ اإلعالـ المساعد بالجامعة اإلسالمية

2.

د 2أحمد دمحم الساعاتي

أستاذ التاريخ المساعد بالجامعة اإلسالمية

2.

د 2خضر مصطفى الجمالي

استاذ اإلعالـ المساعد بالكمية الجامعية

27

د" 2أحمد عرابي" حسيف الترؾ

أستاذ اإلعالـ المساعد بالجامعة اإلسالمية

22

أ 2خميل عبد الكريـ مقداد

باحث إحصائي

25

أ 2فكزؼ جماؿ برىكـ

أميف سر الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في قطاع غزة

21

أ 2إياد معيف البزـ

مدير مكتب الدائرة اإلعالمية السابق لحركة حماس
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ممحق رقم ()2
استبانة اإلدارة اإلعالمية

استبانت اإلدارة اإلعالميت
واقع إدارة اإلعالم يف حركت املقاومت اإلسالميت محاس
بقطاع غزة
األخ/ت الكريم/ـة
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته،
ًشجى التكشم ببإلجببة على أصئلة االصتببًة بكل دقة وهىضوىعةة علووب بأًهوب هىجهوة لوةوى
واألةىات:
 -1أعضبء الذائش اإلعالهةة (الضببقةي والحبلةةي).
 -2سؤصبء هجبلش ئداس الوإصضبت اإلعالهةة (الضببقةي والحبلةةي).
 -3سؤصبء الوجبلش التٌفةزية للوإصضبت اإلعالهةة.
 -4الوىظفةي في وظبئف ئششافةة في الذائش اإلعالهةة لحشكة حوبس (هكتب الذائش ).
ويجذس بٌب في هزا الوقبم أى ًزكشكن أى البةبًبت الىاسد في هزٍ االصتببًة صتضتخذم لغشض البحو
العلوي ،ورلك لوحبولة التعشف على واقع ئداس اإلعالم في اإلداس اإلعالهةوة لحشكوة حووبس فوي ق وب
غز .

شاكرين لكن حسن تعاونكن هعنا
الباحث/
إبراىيم عيسى صالح
2013م
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أوال :املعلىماث العامت/
 -1المؤىل العممي:
ماجستير

دكتكراه

دبمكـ

بكالكريكس

ثانكية عامة

ما دكف

 -2التخصص:
إعالـ

ىندسة

إدارة

عمكـ شرعية

لغة عربية

غير ذلؾ

 -3سنوات الخبرة (في العمل اإلعالمي) :
 .سنكات فأقل

 7-.سنكات

 01-7سنة

أكثر مف  01سنكات

 -4المسمى الوظيفي:
عضك الدائرة اإلعالمية (سابق-حالي)
رئيس مجمس تنفيذؼ مؤسسة إعالمية

رئيس مجمس إدارة مؤسسة إعالمية (سابق-حاؿ

مكظف في مكتب الدائرة اإلعالمية

 -5المحافظة:
شماؿ غزة

غزة

الكسطى

خانيكنس

 -6العمر:
 .1-.1سنة

 .1-.0سنة

 71-.0سنة
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 70سنة فأكثر

رفح

ثبنٍبً :فمراث االصتببنت

فيمػا يػػأتي عػػدد مػػف العبػارات التػػي تحػػدد كاقػػع إدارة اإلعػالـ لحركػػة حمػػاس فػػي قطػاع غػزة ،برجــاء

وضع درجة من  10-1لتعبر عن درجة الموافقة عن كل عبارة ،عممـاً بـأن درجـة  10ىـي أعمـى درجـة

لمموافقة ودرجة  1أقل درجة.

فلفق ة ن

ان
 انمجبل األول :انهٍكم انتنظٍمً
20

 يمتاز الييكل التنظيمي في اإلدارة اإلعالمية بالكضكح كالالمركزية2

2.

 يكجد في اإلدارة اإلعالمية كصف كظيفي لمعامميف يتكافق كالييكل التنظيمي2

2.

 يتسـ الييكل التنظيمي في اإلدا ةر اإلعالمية بمركنة كافية تساعد في سيكلة اإلدا ةر2

2.
27
22

 يسػ ػ ػػمح الييكػ ػ ػػل التنظيمػ ػ ػػي فػ ػ ػػي اإلدارة اإلعالميػ ػ ػػة لجميػ ػ ػػع المؤسسػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػػة
في حركة حماس بقدر كاؼ مف المشاركة في إدارتيا2

 يتػ ػ ػػيح الييكػ ػ ػػل التنظيمػ ػ ػػي فػ ػ ػػي اإلدارة اإلعالميػ ػ ػػة تفػ ػ ػػكيض الصػ ػ ػػالحيات لصػ ػ ػػناعة
قيادات إعالمية جديدة2

 يجػ ػ ػػد الييكػ ػ ػػل التنظيمػ ػ ػػي الحػ ػ ػػالي فػ ػ ػػي اإلدارة اإلعالميػ ػ ػػة الرضػ ػ ػػى كالقبػ ػ ػػكؿ مػ ػ ػػف
أعضاء الدائرة كرؤساء المؤسسات اإلعالمية في الحركة2

 انمجبل انثبنً :انتخطٍط
25
21

 يكجد لدػ اإلدارة اإلعالمية خطط دكرية معدة مسبقاً2

 تمتزـ اإلدارة اإلعالمية بالتخطيط المستمر لتطكير أدائيا2

29

 يشػ ػػارؾ رؤسػ ػػاء المؤسسػ ػػات اإلعالميػ ػػة فػ ػػي حركػ ػػة حمػ ػػاس فػ ػػي عمميػ ػػات التخطػ ػػيط

201

 تش ػ ػػرؼ اإلدارة اإلعالمي ػ ػػة عم ػ ػػى الخط ػ ػػط الت ػ ػػي تع ػ ػػدىا المؤسس ػ ػػات اإلعالمي ػ ػػة ف ػ ػػي

200

 يكج ػ ػػد ف ػ ػػي اإلدارة اإلعالمي ػ ػػة خط ػ ػػط بديم ػ ػػة لمتعام ػ ػػل م ػ ػػع الس ػ ػػيناريكىات المختمف ػ ػػة

20.

 تقكـ اإلدارة اإلعالمية بتقييـ الخطط السابقة بقصد تطكيرىا كتحسينيا2

20.

 تتس ػ ػػـ الخط ػ ػػط الت ػ ػػي تع ػ ػػدىا اإلدارة اإلعالمي ػ ػػة بالكاقعي ػ ػػة كالقابميػ ػ ػة لمتطبي ػ ػػق كف ػ ػػق

كاعداد الخطط التنفيذية2

حركة حماس2

كقت الحركب كالطكارغ2

الظركؼ التي أعدت ليا2

188

درجةن
فلمافرقة ن

 انمجبل انثبنث :تىافر انمؼهىمبث ونظبو االتصبالث
20.

 تػ ػ ػػكفر اإلدارة اإلعالميػ ػ ػػة قاعػ ػ ػػدة بيانػ ػ ػػات إعالميػ ػ ػػة شػ ػ ػػاممة لممؤسسػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػػة

207

 تقكـ اإلدارة اإلعالمية بتحديث كتطكير قكاعد البيانات اإلعالمية بانتظاـ

202

 تس ػ ػ ػ ػػتخدـ اإلدارة اإلعالمي ػ ػ ػ ػػة التقني ػ ػ ػ ػػات كالبػ ػ ػ ػ ػرامج الحديث ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي التكاص ػ ػ ػ ػػل م ػ ػ ػ ػػع

المحمية كالعالمية كالحركية2

مؤسساتيا اإلعالمية ،ككسائل اإلعالـ المحمية كالدكلية2
205

 نظػ ػ ػػاـ المعمكمػ ػ ػػات الحػ ػ ػػالي يػ ػ ػػكفر البيانػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػػة الالزمػ ػ ػػة أكقػ ػ ػػات الحاجػ ػ ػػة

201

 يتػ ػػكفر ف ػ ػػي اإلدارة اإلعالمي ػ ػػة نظػ ػػاـ اتص ػ ػػاؿ فع ػ ػػاؿ يسػ ػػيل التفاع ػ ػػل م ػ ػػع المعمكم ػ ػػة

209

 يتكفر في اإلدارة اإلعالمية قسـ متخصص في الترجمة كالمغات2

لغرض صنع القرار2

في كل األكقات كالظركؼ2

 انمجبل انرابغ :فبػهٍت اإلدارة
\

2.1

 تجتمع اإلدا ةر اإلعالمية بشكل دكرؼ كل أسبكعيف عمى األقل ،كفي أكقات الطكارغ2

2.0

 ق اررات االجتماعات تعبر عف قكة اإلدارة اإلعالمية كحيكيتيا2

2..

 يتـ متابعة كتنفيذ كل ما يصدر عف االجتماعات مف ق اررات2

2..

 تشػ ػ ػ ػػعر المؤسسػ ػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي حركػ ػ ػ ػػة حمػ ػ ػ ػػاس بالرضػ ػ ػ ػػى عػ ػ ػ ػػف أداء كادارة
اإلدارة اإلعالمية2

2..

 يج ػ ػ ػػد أعض ػ ػ ػػاء اإلدارة اإلعالمي ػ ػ ػػة الكق ػ ػ ػػت الك ػ ػ ػػافي لمقي ػ ػ ػػاـ باالجتماع ػ ػ ػػات كالمي ػ ػ ػػاـ
كالتكاليف المنكطة بيـ

2.7

 تعتبػ ػػر المؤسس ػ ػػات اإلعالمي ػ ػػة أعض ػ ػػاء اإلدارة اإلعالمي ػ ػػة عم ػ ػػى ق ػ ػػدر م ػ ػػف الكف ػ ػػاءة
كالمينية2

2.2

 تشكل اإلدارة اإلعالمية مرجعية كاضحة لممؤسسات اإلعالمية في الحركة2

2.5

 تطم ػ ػ ػػب اإلدارة اإلعالمي ػ ػ ػػة تق ػ ػ ػػارير دكري ػ ػ ػػة كطارئ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف المؤسس ػ ػ ػػات اإلعالمي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي

2.1

 تقػ ػ ػػدـ اإلدارة اإلعالميػ ػ ػػة لممؤسسػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الحركػ ػ ػػة محػ ػ ػػددات إعالميػ ػ ػػة

2.9

 تعمل اإلدارة اإلعالمية عمى تطكر كارتقاء المؤسسات اإلعالمية لمحركة2

2.1

 تق ػ ػػكـ المؤسس ػ ػػات اإلعالمي ػ ػػة ف ػ ػػي الحرك ػ ػػة بتنفي ػ ػػذ المي ػ ػػاـ كالتك ػ ػػاليف الت ػ ػػي تككمي ػ ػػا

الحركة

في كل األحداث كالمستجدات عمى الساحتيف المحمية كالدكلية2
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إلييا اإلدارة اإلعالمية ،عمى أكمل كجو2
2.0

 تػ ػ ػ ػػكفر اإلدارة اإلعالميػ ػ ػ ػػة المتطمبػ ػ ػ ػػات البش ػ ػ ػ ػرية كالماليػ ػ ػ ػػة كالتدريبيػ ػ ػ ػػة لممؤسسػ ػ ػ ػػات

2..

 تتسػ ػ ػػـ العالقػ ػ ػػة القائمػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف اإلدارة اإلعالميػ ػ ػػة كالمؤسس ػ ػ ػات اإلعالميػ ػ ػػة لمحركػ ػ ػػة

2..

 يشػ ػ ػ ػػعر أعضػ ػ ػ ػػاء اإلدارة اإلعالميػ ػ ػ ػػة كرؤسػ ػ ػ ػػاء المؤسسػ ػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػ ػػة أف قيػ ػ ػ ػػادة

اإلعالمية في الحركة2
بالحيكية كالتكافقية2

الحركة تكلي الممف اإلعالمي أىمية خاصة2
2..

 ت ػ ػػكفر قي ػ ػػادة الحرك ػ ػػة المتطمب ػ ػػات البشػ ػ ػرية كالمالي ػ ػػة الالزم ػ ػػة إلتم ػ ػػاـ العم ػ ػػل عمػػ ػػى
كجيو األكمل2

2.7

 يشعر المكظفكف في اإلدارة اإلعالمية بالرضى الكظيفي2

2.2

 تراعي اإلدارة اإلعالمية الحاجات النفسية في تعامميا مع المكظفيف2

2.5

 تعمل اإلدارة اإلعالمية كفريق عمل كاحد2

2.1

 لدػ أعضاء اإلدارة اإلعالمية القدرة عمى العمل تحت ضغط العمل2

2.9

 ت ػ ػػكفر اإلدارة اإلعالمي ػ ػػة األجيػ ػ ػزة كالمع ػ ػػدات الالزم ػ ػػة لمع ػ ػػامميف إلنج ػ ػػاز الميم ػ ػػات

2.1

 تػ ػػكفر اإلدارة اإلعالميػ ػػة كسػ ػػائل النقػ ػػل الالزمػ ػػة لمعػ ػػامميف إلنجػ ػػاز العمػ ػػل فػ ػػي كقتػ ػػو

2.0

 يػػ ػػتـ تطػػ ػػكير كتجديػػ ػػد األجي ػ ػ ػزة كالمعػػ ػػدات كفػ ػ ػػق التط ػ ػػكر التكنكل ػ ػػكجي ف ػ ػػي مجػ ػ ػػاؿ

2..

 تق ػ ػ ػػكـ اإلدارة اإلعالمي ػ ػ ػػة بتفق ػ ػ ػػد كص ػ ػ ػػيانة األجيػ ػ ػ ػزة كالمع ػ ػ ػػدات اإلعالمي ػ ػ ػػة بش ػ ػ ػػكل

2..

 عدد المكظفيف في مكتب الدائرة يكفي إلنجاز كمتابعة العمل2

اإلعالمية في كل الظركؼ كالمناخات2

دكف تأخير2

اإلعالـ كاالتصاؿ2

دكرؼ كشامل لالطمئناف عمى سالمة األجيزة فنياً كأمنياً2

2..

 المكظفكف عمى قدر ٍ
عاؿ مف الكفاءة كالمينية بما يضمف جكدة األداء2

2.7

 تخصصات المكظفيف تتناسب كطبيعة عمميـ

2.2

 بيئة العمل المينية كالنفسية كالمكجستية تساعد عمى اإلنجاز2
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 انمجبل انخبمش :انتذرٌب وانتطىٌر
2.5

 يكجد في اإلدارة اإلعالمية قسـ لمتدريب كالتطكير2

2.1

 تقػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ اإلدارة اإلعالميػ ػ ػ ػ ػ ػػة دكرات إعالميػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاداريػ ػ ػ ػ ػ ػػة مسػ ػ ػ ػ ػ ػػتمرة ت ارعػ ػ ػ ػ ػ ػػي الثػ ػ ػ ػ ػ ػػكرة
التكنكلكجية كترتقي بتخصص العامميف في المؤسسات اإلعالمية2

2.9

 تقػػ ػػكـ اإلدارة اإلعالميػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى عمػ ػ ػػل اسػ ػ ػػتبياف سػ ػ ػػنكؼ لمعرفػ ػ ػػة حاجػ ػ ػػات العػ ػ ػػامميف
فييا مف دكرات تخصصية2

271

 األس ػ ػػاليب المس ػ ػػتخدمة ف ػ ػػي العممي ػ ػػة التدريبي ػ ػػة كافي ػ ػػة لرف ػ ػػع كف ػ ػػاءة الع ػ ػػامميف ف ػ ػػي
الدائرة2

270

 تػ ػ ػػكفر الػ ػ ػػدائرة الم ػ ػ ػكارد الماليػ ػ ػػة الالزمػ ػ ػػة لألنشػ ػ ػػطة كالفعاليػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػػة بشػ ػ ػػكل
مناسب2

شاكرين وهقدرين حسن تعاونكن،،
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ممحق رقم ()3
استبانة المؤسسات اإلعالمية

استبانت املؤسساث اإلعالميت
واقع إدارة اإلعالم يف حركت املقاومت اإلسالميت محاس
بقطاع غزة
األخ/ت الكريم/ـة
السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته،
ًشجى التكشم ببإلجببة على أصئلة االصتببًة بكل دقة وهىضوىعةة علووب بأًهوب هىجهوة لوةوى
واألةىات العبهلةي في الوإصضبت اإلعالهةة التي تتبع ئداستهب لحشكة حوبس في ق ب غز  ،ويجذس بٌب
في هزا الوقبم أى ًزكشكن أى البةبًبت الىاسد في هزٍ االصتببًة صتضوتخذم لغوشض البحو العلووي،
ورلك لوحبولة التعشف على واقع ئداس اإلعوالم فوي الوإصضوبت اإلعالهةوة التوي تتبوع ئداستهوب لحشكوة
حوبس في ق ب غز .

شاكرين لكن حسن تعاونكن هعنا
الباحث/
إبراىيم عيسى صالح
2013م
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أوال :المعمومات العامة/
 -1المؤىل العممي:
دكتكراه

ماجستير

دبمكـ

بكالكريكس

ثانكية عامة

ما دكف

 -2التخصص:
إعالـ

ىندسة

إدارة

عمكـ شرعية

لغة عربية

غير ذلؾ

 -3سنوات الخبرة (في العمل اإلعالمي) :
 .سنكات فأقل

 7-.سنكات

 01-7سنة

أكثر مف  01سنكات

 -4المسمى الوظيفي:
عضك مجمس تنفيذؼ

عضك مجمس إدارة

رئيس شعبة

رئيس قسـ

مدير دائرة
غير ذلؾ

 -5المحافظة:
شماؿ غزة

الكسطى

غزة

خانيكنس

 -6العمر:
 .1-.1سنة

 .1-.0سنة

 71-.0سنة

 -7المؤسسة اإلعالمية:
صحيفة فمسطيف

مكقع فمسطيف اآلف

ككالة صفا

صحيفة الرسالة

فضائية األقصى
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 70سنة فأكثر

اإلعالـ العسكرؼ

إذاعة األقصى

رفح

ثبنٍبً :فمراث االصتببنت

فيمػا يػػأتي عػػدد مػػف العبػارات التػػي تحػػدد كاقػػع إدارة اإلعػالـ لحركػػة حمػػاس فػػي قطػاع غػزة ،برجــاء

وضع درجة من  10-1لتعبر عن درجة الموافقة عن كل عبارة ،عممـاً بـأن درجـة  10ىـي أعمـى درجـة

لمموافقة ودرجة  1أقل درجة.

فلفق ة ن

ان
 انمجبل األول :انهٍكم انتنظٍمً
20

 يمتاز الييكل التنظيمي في مؤسستكـ اإلعالمية بالكضكح كالالمركزية2

2.

 يكجد في مؤسستكـ اإلعالمية كصف كظيفي لمعامميف يتكافق كالييكل التنظيمي2

2.
2.
27
22

 يتس ػ ػػـ الييك ػ ػػل التنظيم ػ ػػي ف ػ ػػي مؤسس ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػػة بمركن ػ ػػة كافي ػ ػػة تس ػ ػػاعد ف ػ ػػي
سيكلة اإلدارة2
 يس ػ ػ ػػمح الييك ػ ػ ػػل التنظيم ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي مؤسس ػ ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػ ػػة لجمي ػ ػ ػػع أعض ػ ػ ػػاء مجم ػ ػ ػػس
اإلدارة بقدر ٍ
كاؼ مف المشاركة في إدارتيا2
 يت ػ ػ ػ ػػيح الييك ػ ػ ػ ػػل التنظيم ػ ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػ ػػي مؤسس ػ ػ ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػ ػ ػػة تف ػ ػ ػ ػػكيض الص ػ ػ ػ ػػالحيات
لصناعة قيادات إعالمية جديدة2
 يجػ ػػد الييكػ ػػل التنظيمػ ػػي الحػ ػػالي فػ ػػي مؤسسػ ػػتكـ اإلعالميػ ػػة الرضػ ػػى كالقبػ ػػكؿ مػ ػػف
أعضاء مجمس اإلدارة2

 انمجبل انثبنً :انتخطٍط
25
21

 يكجد لدػ مؤسستكـ اإلعالمية خطط دكرية معدة مسبقاً2

 تمتزـ مؤسستكـ اإلعالمية بالتخطيط المستمر لتطكير أدائيا2

29

 يشػ ػ ػػارؾ أعض ػ ػ ػػاء مجم ػ ػ ػػس اإلدارة ف ػ ػ ػػي مؤسسػ ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػ ػػة بعممي ػ ػ ػػات التخط ػ ػ ػػيط

201

 يشػ ػػرؼ مجمػ ػػس اإلدارة عمػ ػػى الخطػ ػػط التػ ػػي يعػ ػػدىا رؤسػ ػػاء الػ ػػدكائر فػ ػػي مؤسسػ ػػتكـ

200

 يكجػ ػ ػ ػػد فػ ػ ػ ػػي مؤسسػ ػ ػ ػػتكـ اإلعالميػ ػ ػ ػػة خطػ ػ ػ ػػط بديمػ ػ ػ ػػة لمتعامػ ػ ػ ػػل مػ ػ ػ ػػع السػ ػ ػ ػػيناريكىات

20.

 تقكـ مؤسستكـ اإلعالمية بتقييـ الخطط السابقة بقصد تطكيرىا كتحسينيا2

20.

 تتس ػ ػ ػػـ الخط ػ ػ ػػط الت ػ ػ ػػي يع ػ ػ ػػدىا مجم ػ ػ ػػس اإلدارة بالكاقعي ػ ػ ػػة كالقابميػ ػ ػ ػة لمتطبي ػ ػ ػػق كف ػ ػ ػػق

كاعداد الخطط التنفيذية2

اإلعالمية2

المختمفة كقت الحركب كالطكارغ2

الظركؼ التي أعدت ليا2
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درجةن
فلمافرقة ن

 انمجبل انثبنث :تىافر انمؼهىمبث ونظبو االتصبالث
20.

 يت ػ ػ ػػكفر ف ػ ػ ػػي مؤسس ػ ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػ ػػة قاع ػ ػ ػػدة بيان ػ ػ ػػات إعالمي ػ ػ ػػة ش ػ ػ ػػاممة لممؤسس ػ ػ ػػات

207

 تقكـ مؤسستكـ اإلعالمية بتحديث كتطكير قكاعد البيانات اإلعالمية بانتظاـ

202

 تسػ ػ ػػتخدـ مؤسس ػ ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػ ػػة التقني ػ ػ ػػات كالب ػ ػ ػرامج الحديث ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي التكاص ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػع

اإلعالمية المحمية كالعالمية كالحركية2

كسائل اإلعالـ المحمية كالدكلية2
205

 نظػ ػ ػػاـ المعمكمػ ػ ػػات الحػ ػ ػػالي يػ ػ ػػكفر البيانػ ػ ػػات اإلعالميػ ػ ػػة الالزمػ ػ ػػة أكقػ ػ ػػات الحاجػ ػ ػػة
لغرض صنع القرار2

201

 يت ػ ػ ػػكفر ف ػ ػ ػػي مؤسس ػ ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػ ػػة نظ ػ ػ ػػاـ اتص ػ ػ ػػاؿ فع ػ ػ ػػاؿ يس ػ ػ ػػيل التفاع ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػع

209

 يتكفر في مؤسستكـ اإلعالمية قسـ متخصص في الترجمة كالمغات2

المعمكمة في كل األكقات كالظركؼ2

 انمجبل انرابغ :فبػهٍت اإلدارة
2.1

 يجتم ػ ػػع مجم ػ ػػس إدارة مؤسس ػ ػػتكـ بش ػ ػػكل دكرؼ ك ػ ػػل أس ػ ػػبكعيف عم ػ ػػى األق ػ ػػل ،كف ػ ػػي

2.0

 ق اررات االجتماعات تعبر عف قكة مجمس اإلدارة كحيكيتو2

2..

 يتـ متابعة كتنفيذ كل ما يصدر عف االجتماعات مف ق اررات2

أكقات الطكارغ2

2..

 يش ػ ػ ػػعر الع ػ ػ ػػاممكف ف ػ ػ ػػي مؤسسػ ػ ػ ػتكـ اإلعالمي ػ ػ ػػة بالرض ػ ػ ػػى ع ػ ػ ػػف أداء كادارة مجم ػ ػ ػػس

2..

 يجػ ػ ػػد أعضػ ػ ػػاء مجمػ ػ ػػس اإلدارة فػ ػ ػػي مؤسسػ ػ ػػتكـ اإلعالميػ ػ ػػة الكقػ ػ ػػت الكػ ػ ػػافي لمقيػ ػ ػػاـ

2.7

 يعتبػ ػ ػػر العػ ػ ػػاممكف فػ ػ ػػي مؤسسػ ػ ػػتكـ اإلعالميػ ػ ػػة أعضػ ػ ػػاء مجمػ ػ ػػس اإلدارة عمػ ػ ػػى قػ ػ ػػدر

2.2

 تشكل اإلدارة اإلعالمية مرجعية كاضحة لممؤسسات اإلعالمية في الحركة2

2.5

 يطمب مجمس اإلدارة تقارير دكرية كطارئة مف دكائر مؤسستكـ اإلعالمية2

2.1

 يقػ ػػدـ مجمػ ػػس اإلدارة فػ ػػي مؤسسػ ػػتكـ اإلعالميػ ػػة محػ ػػددات إعالميػ ػػة لمػ ػػدراء الػ ػػدكائر

2.9

 يعمل مجمس اإلدارة عمى تطكر كارتقاء مؤسستكـ اإلعالمية2

2.1

 تق ػ ػػكـ دكائ ػ ػػر مؤسس ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػػة بتنفي ػ ػػذ المي ػ ػػاـ كالتك ػ ػػاليف الت ػ ػػي يككمي ػ ػػا إليي ػ ػػا

اإلدارة2

باالجتماعات كالمياـ كالتكاليف المنكطة بيـ

مف الكفاءة كالمينية2

في كل األحداث كالمستجدات عمى الساحتيف المحمية كالدكلية2
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مجمس اإلدارة ،عمى أكمل كجو2
2.0

 يكفر مجمس اإلدارة المتطمبات البشرية كالمالية كالتدريبية لمؤسستكـ اإلعالمية2

2..

 تتسـ العالقة القائمة بيف مجمس اإلدارة كمدراء الدكائر بالحيكية كالتكافقية2

2..

 يش ػ ػ ػػعر الع ػ ػ ػػاممكف ف ػ ػ ػػي مؤسس ػ ػ ػػتكـ اإلعالميػػ ػ ػػة أف قي ػ ػ ػػادة الحرك ػ ػ ػػة ت ػ ػ ػػكلي الممػػ ػ ػػف

2..

 ت ػ ػػكفر قي ػ ػػادة الحرك ػ ػػة المتطمب ػ ػػات البشػ ػ ػرية كالمالي ػ ػػة الالزم ػ ػػة إلتم ػ ػػاـ العم ػ ػػل عمػػ ػػى

2.7

 يشعر المكظفكف في مؤسستكـ اإلعالمية بالرضى الكظيفي2

2.2

 تراعي مؤسستكـ اإلعالمية الحاجات النفسية في تعامميا مع المكظفيف2

2.5

 يعمل مجمس اإلدارة كفريق عمل كاحد2

2.1

 لػ ػػدػ أعضػ ػػاء مجمػ ػػس اإلدارة فػ ػػي مؤسسػ ػػتكـ اإلعالميػ ػػة القػ ػػدرة عمػ ػػى العمػ ػػل تحػ ػػت

اإلعالمي أىمية خاصة2
كجيو األكمل2

ضغط العمل2
2.9

 ي ػ ػ ػ ػكفر مجمػ ػ ػ ػػس اإلدارة فػ ػ ػ ػػي مؤسسػ ػ ػ ػػتكـ اإلعالميػ ػ ػ ػػة األجي ػ ػ ػ ػزة كالمعػ ػ ػ ػػدات الالزمػ ػ ػ ػػة
لمعامميف إلنجاز الميمات اإلعالمية في كل الظركؼ كالمناخات2

2.1

 يػ ػ ػكفر مجم ػ ػػس اإلدارة ف ػ ػػي مؤسس ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػػة كس ػ ػػائل النق ػ ػػل الالزم ػ ػػة لمع ػ ػػامميف

2.0

 يػػ ػػتـ تطػػ ػػكير كتجديػػ ػػد األجي ػ ػ ػزة كالمعػػ ػػدات كفػ ػ ػػق التط ػ ػػكر التكنكل ػ ػػكجي ف ػ ػػي مجػ ػ ػػاؿ

إلنجاز العمل في كقتو دكف تأخير2

اإلعالـ كاالتصاؿ2
2..

 تق ػ ػػكـ مؤسس ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػػة بتفق ػ ػػد كص ػ ػػيانة األجيػ ػ ػزة كالمع ػ ػػدات اإلعالمي ػ ػػة بش ػ ػػكل

2..

 عدد المكظفيف في مؤسستكـ اإلعالمية يكفي إلنجاز كمتابعة العمل2

دكرؼ كشامل لالطمئناف عمى سالمة األجيزة فنياً كأمنياً2

2..

 المكظفكف عمى قدر ٍ
عاؿ مف الكفاءة كالمينية بما يضمف جكدة األداء2

2.7

 تخصصات المكظفيف تتناسب كطبيعة عمميـ

2.2

 بيئة العمل المينية كالنفسية كالمكجستية تساعد عمى اإلنجاز2
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 انمجبل انخبمش :انتذرٌب وانتطىٌر
2.5

 يكجد في مؤسستكـ اإلعالمية قسـ لمتدريب كالتطكير2

2.1

 يق ػ ػػدـ مجم ػ ػػس اإلدارة فػػ ػػي مؤسس ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػػة دكرات إعالميػ ػ ػػة كاداري ػ ػػة مسػ ػ ػػتمرة
تراعي الثكرة التكنكلكجية كترتقي بتخصص العامميف2

2.9

 يق ػ ػ ػػكـ مجم ػ ػ ػػس اإلدارة ف ػ ػ ػػي مؤسس ػ ػ ػػتكـ اإلعالمي ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى عم ػ ػ ػػل اس ػ ػ ػػتبياف س ػ ػ ػػنكؼ
لمعرفة حاجات العامميف فييا مف دكرات تخصصية2
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 األس ػ ػػاليب المس ػ ػػتخدمة ف ػ ػػي العممي ػ ػػة التدريبي ػ ػػة كافي ػ ػػة لرف ػ ػػع كف ػ ػػاءة الع ػ ػػامميف ف ػ ػػي
مؤسستكـ اإلعالمية2

270

 ي ػ ػ ػ ػ ػكفر مجمػ ػ ػ ػ ػػس اإلدارة فػ ػ ػ ػ ػػي مؤسسػ ػ ػ ػ ػػتكـ اإلعالميػ ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػ ػكارد الماليػ ػ ػ ػ ػػة الالزمػ ػ ػ ػ ػػة
لألنشطة كالفعاليات اإلعالمية بشكل مناسب2

شاكرين وهقدرين لكن حسن تعاونكن،،
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ممحق رقم ()4
أسئمة المقابالت

 .1أسئمة مقابالت أعضاء الدائرة اإلعالمية والمؤسسين اإلعالميين في حركة حماس:
 -0االسـ ،المؤىل العممي ،المسمى الكظيفي2
 -.نبذة عف إعالـ حركة حماس ،كالمرحمة التي عممتـ بيا في تأسيس إعالـ الحركة2
 -.أىدافو ،ظركؼ تأسيسو2
 -.ما الذؼ ميز إعالـ حماس عف غيره؟
 -7ماىي المراحل كالظركؼ التي مر بيا أعالـ الحركة؟
 -2كيف أدرتـ اإلعالـ في أكقات األزمات كالحركب ،كىل كاف لديكـ خطة خاصة بذلؾ؟
 -5كصف تاريخي لمييكل اإلدارؼ إلعالـ الحركة كفق المراحل التي مر بيا2
 -1أكبر النجاحات كاإلنجازات خالؿ إدارتكـ إعالـ الحركة2
 -9ما ىي الكسائل التي بدأتـ بيا اإلعالـ في حركة حماس ككيف تطكرت كتدرجت تمؾ الكسائل؟
 -01ما ىي أىـ المعكقات التي كاجيتكـ أثناء التأسيس؟
 -00ما ىي الطرؽ كالكسائل التي عممتـ بيا لتجاكز ىذه المعكقات؟
 -0.ىل خرجتـ قيادات إعالمية ناجحة مع ذكر نماذج عمى ذلؾ؟
 -0.ىل كنتـ تكفركف الدكرات التدريبية لمعامميف ككـ كاف حجـ ىذه الدكرات؟
 -0.ىل كاجيتكـ مشكمة قمة التخصصات اإلعالمية في بداية مسيرتكـ؟ ككيف كاجيتـ ذلؾ؟
 -07ىل تشعر بالرضى كالقبكؿ لكاقع إدارة اإلعالـ اليكـ ،كما مالحظاتكـ عميو؟2
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 .2أسئمة مقابمة مدراء المؤسسات اإلعالمية
 -0االسـ ،المؤىل العممي ،المسمى الكظيفي ،المؤسسة اإلعالمية
 -.نبذة عف المؤسسة اإلعالمية ،متى ككيف تأسست ،مؤسسيا أك مؤسسييا،
 -.أىداؼ المؤسسة ،سبب تأسيسيا ،عدد العامميف فييا؟
 -.ما الذؼ يميز مؤسستكـ اإلعالمية عف المؤسسات األخرػ؟
 -7ماىي المراحل التي مرت بيا مؤسستكـ اإلعالمية؟
 -2كيف تديركف المؤسسة في أكقات األزمات كالحركب ،كىل لديكـ خطة خاصة بذلؾ؟
 -5كصف لمييكل اإلدارؼ2
 -1ىل لدبكـ مكقع الكتركني ،صفحة  ،Facebookصفحة  ،Twitterكعدد الزائريف شيرياُ لألكؿ ،كعدد المعجبيف
بالثاني كالثالث2
 -9ما ىي أكبر النجاحات كاإلنجازات التي حققتيا مؤسستكـ
 -01إلى أؼ درجة تعتقد أف الق اررات كالتي يتخذىا مجمس اإلدارة كالمجمس التنفيذؼ تكاكب الحدث كالكاقع كالطمكح؟
 -00ما ىي أىـ المعكقات التي تكاجو مجمس اإلدارة؟
 -0.ماىي أىـ المشاكل التي تكاجو المكظفيف؟
 -0.ىل تعمل الدائرة اإلعالمية عمى مساعدة مجمس اإلدارة في مؤسستكـ عمى تجاكز المعكقات كماىي درجة
الرضى لديكـ عف ذلؾ؟
 -0.ما طبيعة العالقة اإلدارية بينكـ كبيف الدائرة اإلعالمية في حركة حماس؟ كما ىك تقيمكـ لطبيعة ىذه العالقة؟
 -07ىل تكفر لكـ الدائرة دكرات تدريبية في مجاؿ تخصصكـ؟ ككـ عدد الذيف استفادكا مف ىذه الدكرات خالؿ
العامييف الماضييف؟
 -02ىل يكفر مجمس اإلدارة دكرات تدريبية كفق احتياجات المؤسسة؟ ككـ عدد الذيف استفادكا مف ىذه الدكرات خالؿ
العامييف الماضييف؟
 -05ىل يكجد متابعة كاشراؼ مف مجمس اإلدارة كالدائرة لمق اررات التي يتخذكنيا2
 -01ىل تشعر بالرضى كالقبكؿ عف الكاقع اإلعالمي في مؤسستكـ؟ كما ىي درجة الرضى لديكـ؟2
 -09ىل تسعى مؤسستكـ لتكفير المتطمبات المالية مف خالؿ االعتماد عمى انتاجيا ،ككـ نسبة االعتماد عمى انتاج
مؤسستكـ مف حجـ احتياجاتكـ المالية؟2
 -.1ىل التخصصات اإلعالمية لمعامميف لديكـ تتناسب كاحتياجات المؤسسة؟
 -.0ىل لدػ مؤسستكـ خطط معدة مسبقاً ( سنكياً ،كأكقات الطكارغ) كما ىي نسبة ما ينفذ مف ىذه الخطط؟
 -..ما ىي كسائل كأساليب اكتشاؼ الطاقات كالقيادات لديكـ؟
مرفقات تخص المؤسسة:
الييكل التنظيمي لممؤسسة /الوصف الوظيفي  /نشرات
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ممحق رقم ()5

ممخص المقابالت
 أ .فتحي أحمد حماد ،وزيـر الداخميـة واألمـن الـوطني ،عضـو القيـادة السياسـية فـي حركـة حمـاس ،وعضـو
الدائرة اإلعالمية السابق ،أحد مؤسسي إعالم حركة حماس ،ومؤسس عدة وسائل إعالمية.

إعالـ حماس مر بمراحل ،مرحمة البداية كتمخصت في البيانات في الثمانينيات كبداية االنتفاضة األكلى،
مرحمة تصكير المسيرات كاألعماؿ الجيادية في أكاخر الثمانينيات كأكائل التسعينيات ،مرحمة العمل الصحفي،

مرحمة انشاء اإلذاعة ،ككاف ذلؾ في عاـ .11.ـ ،ثـ تطػكر بشػكل سػريع لتنشػأ مرئيػة ثػـ فضػائية ثػـ إذاعػة أخػرػ

األقصػػى مباشػػر ،فأصػػبحت شػػبكة األقصػػى ،مػػف بدايػػة االنتفاضػػة الثانيػػة تػػـ انشػػاء المكتػػب اإلعالم ػي لمكتائػػب،
تطػػكر ىػػذا المكتػػب بشػػكل سػريع ،كىػػك أكؿ مكتػػب إعالمػػي عسػػكرؼ مقػػاكـ فػػي فمسػػطيف ،ثػػـ لحػػق ذلػػؾ إقامػػة دائػرة

الناطقيف باسـ حماس2

كحػػكؿ مػػا الػػذؼ ميػػز إعػػالـ حمػػاس يقػػكؿ :إعػػالـ إسػػالمي ىػػادؼ ،إعػػالـ ي ػرفض التنػػازؿ عػػف ذرة ت ػراب مػػف

فمسػػطيني ،إعػػالـ جيػػادؼ مقػػاكـ ،إعػػالـ يحشػػد طاقػػات الشػػعب الفمسػػطيني كطاقػػات األمػػة ،إعػػالـ شػػامل مػػف حيػػث

المنيج دعكؼ سياسي تعميمي جيادؼ ،إعالـ شامل مف حيػث النػكع مرئػي مسػمكع مطبػكع إلكتركنػي إعػالـ جديػد،

إعالـ مرتبط بتنظيـ عالمي كىػي جماعػة اإلخػكاف المسػمميف كمػرتبط بعقيػدة األمػة كمػرتبط بقضػية فمسػطيف ،إعػالـ
حماس لديو مقدرة عمى الدافعية ألنو يسػتند إلػى تنظػيـ يربػي أبنػاءه عمػى الػدعكة كالعمػـ كالجيػاد ،قػدرة إعػالـ حمػاس
عمى السبق مف حيث المعمكمات كالمؤتمرات الصحفية2
 د .أحمد دمحم الساعاتي ،عضو الدائرة اإلعالمية ،وأحد مؤسسي العمل اإلعالمي في حركة حماس
يتميز إعالـ حركة حماس بالكضكح كالمينية كالمكضكعية ،حيث كانت البداية في عيد الشيخ
المؤسس أحمد ياسيف الذؼ كاف عمى رأسو كيعاكنو عدد مف اإلخكة ،إلى أف أصبح لمحركة مؤسساتيا

اإلعالمية المقركءة كالمسمكعة كالمرئية2

يكجد ىناؾ تنسيق بيف أجيزة العمل الحركي في كافة المراحل2

كمف المعكقات (ضعف اإلمكانات المادية كقمة ،كجكد الككادر اإلعالمية ،كمحاربة االحتالؿ

بكجكد إعالمو المضاد ،ككجكد اإلعالـ المنافس مف الفصائل ،كعدـ إعطاء اإلعالـ أكلكية حركية؛ تـ
تجاكز تمؾ العقبات بانضماـ بعض االخكة لتخصصات إعالمية كانتداب عدد مف االخكة خارج البالد

الستكماؿ دراستيـ العميا كعقد عدة دكرات متخصصة محمياً كدكلياً كبناء مؤسسات إعالمية
متخصصة خاصة بالحركة كتخصيص ميزانيات لتغطية احتياجات العمل اإلعالمي2
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النجاح في العمل اإلعالمي لمحركة تَمثل في أنو مؤسسة أك دائرة ،ىك تراكمي جماعي كال ينسب لفرد
دكف غيره ،كمف أسباب النجاح التكامل في العمل رغـ كجكد التخصص ،كالعمل بركح الفريق الكاحد،
حيث لـ يعتبر االخكة العمل كظيفة مع تقاضي بعضيـ ركاتباً ،كانما ىـ أصحاب مشركع ،كىذا مف

أسرار النجاح2

يكجد إلعالـ الحركة خطة تشغيمية تتضمف األىداؼ االستراتيجية كالمرحمية كالكسائل كالبرامج

ككذلؾ خطة تطكيرية كخطة طكارغ كأزمات2

 أ .إبراىيم دمحم إبراىيم ظاىر ،مدير إذاعة صوت األقصى
الماؿ كعدـ كجكد مقر مف أبرز المعكقات ،كىناؾ تقصير كبير في العالقة بيننا كبيف الدائرة

اإلعالمية ،كال تتجاكز نسبة المقاءات  ،%.1نعمل عمى اقامة دكرات بشكل مستمر بما يكاكب
األحداث ،يكجد متابعة لق اررات اإلذاعة ،أما اإلدارة اإلعالمية فتتكاصل مع مجمس اإلدارة كالتكاصل

أمكر
مع اإلذاعة قميل جداً ،أشعر بالرضي بشكل كبير عف اإلذاعة ككاقعيا اإلعالمي ،لكف ىناؾ
اً
تقنية نأمل اف تحل ،ىناؾ خطط سنكية كنصف سنكية كطارئة %11،مف الخطة نصف السنكية

تستطيع اإلذاعة تنفيذىا2
 أ .وسام إبراىيم عفيفة ،مؤسسة الرسالة لإلعالم

مف المعكقات المعكؽ المالي ،كعدـ كجكد التخصصات الكافية ،عدـ كضكح ٍ
كاؼ لمقكاعد

كاألساليب اإلدارية لدػ المجمس ،كتكاصل الدائرة عف طريق مجمس اإلدارة باإلضافة لمتكاصل بشكل
مباشر مع مدراء المؤسسات ،الدائرة تتعطل لفترات طكيمة كغير مستمرة ،في حاؿ اقتراح المجمس

التنفيذؼ لمدكرات يستجيب بشكل كبير ليذه الطمبات كيكافق عمى تنظيـ دكرات لكف ضمف إمكانياتو،
يكجد متابعة بشكل مستمر  ،كىناؾ رضى لحد ما عف العمل بنسبة  ،%71نسبة اإلنتاج المالي

الداخمي قميل ،كتكفر المؤسسة أقل مف  %71مف مصاريفيا ،ىناؾ خطط كنسبة تنفذىا 2%21
 أ .إياد إبراىيم القرا ،صحيفة فمسطين

معكقات العمل االمكانيات المادية ،كتضارب بيف ق اررات مجمس اإلدارة كاإلدارة العامة ،كعدـ التزاـ

المكظفيف باألنظمة االدارية ،أما عف طبيعة العالقة بيف المؤسسة كالدائرة اإلعالمية ىناؾ قصكر ،تتكفر
دكرات بشكل دكرؼ كاستفاد منيا  ، %91ىناؾ متابعة عف قرب مف قبل مجمس اإلدارة ،أما عف الدائرة

اإلعالمية فتكاصميا مع مجمس اإلدارة ،ىناؾ رضى بنسبة  %17عف العمل ،الصحيفة تكفر  % .1مف
الميزانية كىناؾ خطط لتكفير المكرد المالي داخمياً ،ىناؾ خطط سنكية2
أ .فوزي جمال برىوم ،أمين سر الدائرة اإلعالمية والناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة
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معكقات العمل نقص اإلمكانيات كالمكارد المالية كالكادر البشرؼ في نقص ،الدائرة اإلعالمية ىي جزء

مف مؤسسات الحركة ،التكاصل مستمر مع قيادة الحركة ،كعالقة جيدة ،ىناؾ دكرات مف خالؿ مركز
التدريب كالتطكير التابع لمدائرة ،بدأ ىذا مف ثالثة شيكر لتطكير الكادر البشرؼ ،كما يكجد إشراؼ كمتابعة
بشكل مستمر ،ال أحد يقكؿ أننا بمغنا كل الطمكحات كاألىداؼ ،لكف نسعى إلى ايجاد منظكمة اعالمية

قكية فاعمة ،كالرضى نسبي ،المكازنة تعتمد عمى الحركة2

 د .حسن دمحم أبو حشيش ،عضو الدائرة اإلعالمية ورئيس تحرير صـحيفة فمسـطين ورئـيس المكتـب
اإلعالمي الحكومي سابقاً.

العبء المالي كانسياب المعمكمات كتذبذب المكاقف السياسية مف معكقات العمل ،العالقة مع قيػادة الحركػة

مرجعية ،يػرأس الػدائرة عضػك قيػادة سياسػية ،كالعالقػة متذبذبػة مػع القيػادة ،العشػرات مػف الكػكادر اإلعالميػة
اس ػػتفادكا م ػػف دكرات مختمف ػػة سػ ػكاء ف ػػي ال ػػداخل أـ الخ ػػارج ،كىن ػػاؾ لجن ػػة الت ػػدريب كالتط ػػكير تش ػػكمت ع ػػاـ

.10.ـ ،يكجد متابعة كاشراؼ مف الدائرة ،اإلعالـ زئبقي كأداؤه ليس مستق اًر ،كنسبة الرضى  ،%51نسػبة
االعتماد عمى اإلنتاج قميمة ،كلـ تستقل بعد بالكمية ،ليككف اإلعالـ اكثر دافعية ،ىناؾ خطط سنكية كنسبة

ما ينفذ مف الخطط يتراكح ما بيف .%40-%50
 د .غازي أحمد حمد ،وكيل وزارة الخارجية ،والناطق السابق باسم الحكومة ،ورئـيس تحريـر صـحيفة
الرسالة األسبق

كاف االحتالؿ كمالحقات السمطة مف أىـ المعكقات ،كذلؾ ضعف اإلمكانات الماليػة ،نػكفر دكرات

تدريبيػػة مػػا اسػػتطعنا الػػى ذلػػؾ سػػبيال ،الرضػػى بشػػكل عػػاـ جيػػد ،كأحػػد االشػػكاليات أف اإلعػػالـ ال زاؿ

منحصر في اطار اإلعالـ الحزبي ،كيككف في بعض االكقات متناقضا2
اً
 أ .دمحم عيسى زغرة ،مدير عام وكالة فمسطين اآلن

نقص االمكانات ،كالتدخل الخارجي ،كعدـ االستقرار السياسي مف أىـ المعكقات التي تكاجينا ،عالقتنا

مع اإلدارة اإلعالمية ركتينية تتمثػل باسػتالمنا لمكاقػف حركػة حمػاس ،ىنػاؾ دكرات تدريبيػة اسػتفاد منيػا مػا
ارت ،أشػعر بالرضػى عػف الكضػع اإلعالمػي لممؤسسػة
يقارب  ،%.1كيكجد متابعة مػف مجمػس اإلدارة لمقػر ا
بنسبة  ،%91كنسعى حاليا لتكفير المتطمبات المالية ،كنضع خططاً ينفذ ما يقارب  %51منيا2
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 أ .ياسر حسن حسين أبو ىين ،رئيس تحرير وكالة صفا.
ىناؾ معكقات منيا االمكانيات المالية كعدـ كضكح الرؤية كتبعية مجمس اإلدارة ،طبيعة العالقة مع

دائرة الحركة تككف حسب المياـ ،كالدكرات التدريبية قميمة جدا ،كال يتـ تكفيرىا مف قبل مجمس اإلدارة،
يكجد متابعة مف خالؿ طمب تقارير مالية كانجازات،كما أشعر بالرضى كبنسبة  ،%57نعمل عمى تطكير

اإلنتاج المالي ،كنغطي  %.1منو ،نعمل مف خالؿ خطط سنكية كألكقات األزمات كالحركب  %21يرجع

لألحداث2

 أ .دمحم سعيد ثريا ،مدير عام قناة األقصى الفضائية
أىـ ىذه المعكقات تدمير مقر القناة خالؿ الحرب كمنع بث قناة األقصى عمى القمر "يكتمسات"
كالمعيقات المالية ،كتربطنا بالدائرة اإلعالمية عالقة تكامل كحكار ،كما نساىـ في تكفير دكرات كنشرؼ

حافز لألفضل ،يكجد
كنتابع مع مجمس اإلدارة عمى الق اررات ،الرضا عف الذات محل قصكر ،لكف ىناؾ
اً

خطط دائما ،كنسعى لالعتماد عمى الذات.

 أ .إياد معين البزم ،مدير المكتـب اإلعالمـي فـي وزارة الداخميـة واألمـن الـوطني ،مـدير مكتـب الـدائرة
اإلعالمية سابقاً عن الفترة من 2012-2009م.

طبيعة العالقة بيف الدارة اإلعالمية كالمؤسسات اإلعالمية لحركة حماس عالقة تكجييية في السياسة

العامة ،كال يكجد سمطة فعمية لمدائرة اإلعالمية عمى المؤسسات اإلعالمية ،ككل مؤسسة تسير كفق خطتيا
التي تعدىا لنفسيا2

ال تشعر المؤسسات اإلعالمية بارتباطيا بالدائرة اإلعالمية لعدـ تقديـ األخيرة أؼ امتيازات تساعد

المؤسسات في تطكير أدائيا2

أكثر المعكقات االدارية في عمل الدائرة اإلعالمية ىك عدـ متابعة تنفيذ ما يتـ إق ارره في محاضر

اجتماعات الدائرة كعدـ كجكد طاقـ مف المكظفيف قادر عمى تنفيذ المياـ المطمكبة ،كبطء في إقرار

المشركعات اإلعالمية المقدمة لمدائرة؛ مما يؤخر تنفيذىا أحيانا أك تتكقف كمية ،ككذلؾ عدـ تكفير
األساسيات لنجاح تمؾ المشاريع2
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