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مقدِّ مة الدرا�سة:
وجدل �إعالم � ٍّ�ي ،منذ �أربعيني ��ات القرن الما�ضي
ظ ّل ��ت الق�ضي ��ة الفل�سطينية موط ��ن ٍ
حديث ٍ
بفر�ض �إ�سرائيل �سيا�سة القوة والأمر الواقع كق ّو ٍة ع�سكري ٍة ،وذلك بم�ساعد ٍة بريطانية ،وفي الوقت
الحال ��ي انتقل ��ت ال�سيا�سة الإ�سرائيلية من الق� � ّوة الع�سكرية �إلى اال�ستراتيجي ��ة الإعالمية م�ستعين ًة
بكاف ��ة الو�سائل الإعالمي ��ة محاول ًة �إثبات ادعاءاته ��ا بالحقِّ في الأر� ��ض الفل�سطينية،عبر �شركات
وو�سائ ��ل �إع�ل�ام قوي ��ة ،تحت �سيطرته ��ا ،والترويج لأفكارها في ه ��ذا الحقّ المزع ��وم ,ومن جانبه
�سع ��ى ال�شع ��ب الفل�سطيني عبر م�ؤ�س�ساته الإعالمية و�إمكاناته المح ��دودة لإثبات حقوقه في �أر�ضه
الم�سلوبة ،وف�ضح ممار�سات االحتالل بحقِّ ال�شعب الفل�سطينيين  ،في حين تعاطى الإعالم العربي
م ��ع الق�ضي ��ة الفل�سطينية بطريق ٍة خبري� � ٍة  ،وذلك بفعل االتفاقي ��ات العربي ��ة الإ�سرائيلية المق ّيدة
لو�سائل الإعالم العربي.
�شحت به الدرا�سات في حدود علم الباحث ،بعد
في هذه ال ّدرا�سة ُب ْع ٌد جدي ٌد يتناوله الباحث ّ
البح ��ث في المكتب ��ات والجامعات ،وهو �إدارة الإعالم المرئي للت�أثير ف ��ي ال ُم�شاهد العربي تعزيز ًا
ِل َو ْع ِي ِه في الق�ضية الفل�سطينية ومحاول ًة لزياة معرفته كخطو ٍة باتجاه القيام بالدور العملي المطلوب
منه م�ستخدم ًا الإمكانات المتاحة  ،واال�ستفادة المثلى للأفراد وفق ر�ؤي ٍة ممنهج ٍة مراعي ًة التوقيت
والفئات المخاطبة ومحتوى الخطاب.
تتم ّثل م�شكلة الدرا�سة في ال�س�ؤال الرئي�س التالي :
م ��ا واق ��ع �إدارة الأفراد في م�ؤ�س�سات الإع�ل�ام المرئي ،ومدى قدرته عل ��ى الت�أثير في تعزيز
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الوعي بالق�ضية الفل�سطينية؟
ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
م ��ا �أثر �إدارة الأفراد من قبل القائمي ��ن على الم�ؤ�س�سات الإعالمية على تعزيز الوعي بق�ضية
فل�سطين لدى الم�شاهد العربي الجامعي ؟
م ��ا المعيقات ،من جانب �إدارة الأفرادالتي تواج ��ه القائمين على الإعالم المرئي في م�سار
تعزيز الوعي بالق�ضية الفل�سطينية؟
ه ��ل للمتابعة والتوا�صل بين الإدارة والأفراد �أث ٌر ف ��ي تعزيز الوعي بالق�ضية الفل�سطينية لدى
ال ُم�شاهد الجامعي؟
تهدف هذه الدرا�سة �إلى :
معرف ��ة م ��دى نج ��اح القائمين على الإع�ل�ام المرئي ف ��ي �إدارة الأفراد به ��دف تعزيز الوعي
بق�ضية فل�سطين.
معرفة المعيقات التي تواجه القائمين على �إدارة الإعالم المرئي ،لأجل تعزيز الوعي بق�ضية
فل�سطين.
معرفة ه العالقة بين �إدارة الأفراد وتعزيز الوعي بق�ضية فل�سطين.
�أهمية الدرا�سة :
ق ��د تلفت الدرا�سة نظر الخب ��راء والمخت�صين والموجهين �إلى أ�ث ��ر الإدارة الج ّيدة للإعالم
بج ِد ِّي َة ِ،لتوظيفها في الم�ؤ�س�سات الإعالمية.
المرئي للبحث ِ
ق ��د ت�ساعد هذه الدرا�سة في عملية �إعداد وتطوير الطرق والأ�ساليب لإدارة و�سائل الإعالم ،
من خالل تقديم ر�ؤي ٍة جديد ٍة للإفادة من ثورة التكنولوجيا الرقمية بما تت�ضمنه من و�سائل مرئية .
قد ي�ستفيد من هذه الدرا�سة العاملون في الحقل الإعالمي بما يعك�س وجهة نظر الجمهور في
البرامج المق َّدمة في الف�ضائيات.
فر�ضيات البحث :
يوجد �أثر لإدارة الأفراد ،ي�سهم في تعزيز الوعي لدى ال ُم�شاهد العربي الجامعي.
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية حول �أثر �إدارة الأفراد في الإعالم المرئي  ،ت�سهم في تعزيز
الوع ��ي بق�ضي ��ة فل�سطين ُتعزى �إلى العوام ��ل الديموغرافية ( الدولة  ,الو�سيل ��ة الإعالمية ,الجن�س
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,الخبرة  ,العمر  ,الم�ؤهل العلمي  ,التخ�ص�ص التعليمي).
م�صطلحات الدار�سة:
 -1الإعالم :
ُيع� � َّرف الإع�ل�ام ب أ� ّنه« :النق ��ل الح ��ر والمو�ضوعي للأخب ��ار ،والمعلوم ��ات ،والوقائع ب�صورة
�صحيح ��ة ب�إح ��دى و�سائل الإعالم م�ستهدف ًا العقل((( ,بينما �أ�شار آ�خ ��ر للإعالم ب�أنه «العملية التي
يتر ّت ��ب عليها ن�شر الأخب ��ار ،والمعلومات الدقيق ��ة التي تر ّكز على ال�ص ��دق وال�صراحة ،ومخاطبة
عق ��ول الجماهير ،وعواطفهم ال�سامية ،واالرتقاء بهم من خ�ل�ال تنويرهم ،وتثقيفهم ال تخديرهم
وخداعهم.
 -2الإعالم المرئي :
يق�صد بو�سائل الإعالم المرئية جميع الو�سائل والأدوات التي تنقل �إلى الجماهير المتلقية ما
يجري من حولها عن طريقة ال�سمع والب�صر(((.
التعري ��ف الإجرائ ��ي للإع�ل�ام المرئي ال ��ذي �سيتعامل معه الباح ��ث  ،هو التبلي ��غ والتوعية
والتوجي ��ه ع ��ن طريق االت�صال بالجماهي ��ر ،ب�شتّى الأوج ��ه والن�شاطات االت�صالي ��ة التي ت�ستهدف
تزوي ��د الجمه ��ور بجميع الحقائق والأخبار ال�صحيحة في الق�ضاي ��ا والم�شكالت  ،ومجريات الأمور
وال�صورة.
ال�صوت ّ
بطريق ٍة مو�ضوعي ٍة ،وبدون تحريف بطريقة تجمع بين ّ
 .3الوعي:
الوعي في اللغة ي�شير �إلى الإدراك ،والإحاطة ،والفطنة ،والحفظ والتقدير والفهم ,بالإ�ضافة
�إلى ال�ضمير �أو ال�شعور.
وذك ��ر مذكور ب� ��أن الوعي هو «اتجاه عقلي يم ّكن الفرد م ��ن �إدراك نف�سه والبيئة المحيطة به
بدرجات متفاوت ٍة من الو�ضوح والتعقيد»(((.
ٍ
ق�ضية فل�سطين:
م ��ن خالل االطالع على تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ،و التعريف ��ات المتع ّلقة بق�ضايا ال�صراع
والم�ش ��كالت المتع ّلق ��ة بي ��ن الدول يع ��رف الباحث ق�ضية فل�سطي ��ن ب�أ ّنها هي ال�ص ��راع الدائر بين
((( م�صطفي �أحمد تركي ،و�سائل الإعالم و �أثرها يف �شخ�صية الفرد ،عامل الفكر ،القاهرة. 1984 ،
((( الزخم�شري ،جاد اهلل �أبي القا�سم ( � :) 1983أ�س�س البالغة ،اجلزء الثاين ،دار الكتاب ،القاهرة.
(( )3مذكور.)1975،
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الفل�سطينيين �أ�صحاب الأر�ض  ،واالحتالل الإ�سرائيلي المحتل للأر�ض بما يحمل من تاريخ ومواقف
�داث جرت وتجري حتى نهاية ال�صراع بعودة فل�سطين للفل�سطينيين  ،ويندرج تحت هذا
م� � ّرت و�أح � ٍ
المو�ض ��وع الالجئون والأ�سرى وحدود فل�سطين الكامل ��ة وال�شهداء والجرحى والمجازر واالغتياالت
واالعت ��داءات وكل �أ�شكال الت�ضييق على الفل�سطينيين من قبل الإ�سرائيليين ،كما يندرج تحت هذا
المفه ��وم الف�صائل المقاومة وعملياتها و�أ�سلحتها وقياداتها  ،كما يندرج تحت هذا المفهوم �سلوك
النا�س و�أعمالهم والآثار والح�ضارة التي عا�شها الفل�سطينيون قديم ًا واليزالون.
الوعي بق�ضية فل�سطين:
م ��ن خالل التعريف ��ات المتعلقة بالوعي والوعي ال�سيا�سي  ،ي ��رى الباحث �أن الوعي بالق�ضية
الفل�سطينية هو مجموعة المعارف والمفاهيم التي ي�ستطيع من خاللها الأفراد ر�ؤية و�إدراك الواقع
الفل�سطين ��ي ،بحي ��ث يتمكن الأفراد من تف�سير وتحليل الت�ص ��ورات التي تنعك�س على �شكل مواقف
و�أعمال .
موقف
هو العلم «معرفة» بكل ما يحيط بالق�ضية الفل�سطينية بنا ًء على التعريف ال�سابق و�أخذ ٍ
�إيجابي تجاهه «موقف» �أو القيام بخطو ٍة �إيجابي ٍة «عمل».
حدود الدرا�سة:
الحد المكاني:
وتم اختيار
ّتم �إجراء الدرا�سة في البلدان الثالثة التالية« :فل�سطين وم�صرو الأردن ولبنان» ّ
هذه البلدان ،لأنها البلدان التي تقع على تما�س مع فل�سطين ،و �إحداث الوعي فيها �سيكون له الأثر
الإيجابي في المرحلة المقبلة.
ت � ّ�م �إج ��راء الدرا�سة على الم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية المرئي ��ة �سواء �أكانت ف�ضائي ��ة �أم محطات
�أر�ضي ��ة فق ��ط؟ و�سيتم االقت�صار على الم�ؤ�س�س ��ات التي قد تكون الق�ضي ��ة الفل�سطينية جزء ًا من
�سيتم ا�ستثناء قنوات التخ�ص�ص مثل  :الأغاني والأفالم
المحتوى البرامجي �أو الإخباري  ،وبالتالي ّ
والريا�ضة وغيرها.
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الحد الزماني :
الف�صل الدرا�سي الثاني من العام الدرا�سي 2013-2012م
خطوات الدرا�سة:
لأجل تحقيق �أهداف الدرا�سة اتبع الباحث الخطوات التالية:
ّ -1
االطالع على الأدب التربوي والدرا�سات ال�سابقة في مجالي الإدارة و الإعالم.
 -2االط�ّل�اّ ع على قنوات البث الف�ضائي  ،ور�صد القن ��وات التي تعر�ض برامج تعنى بالق�ضية
الفل�سطينية.
 -3الإعداد والتن�سيق لتوزيع ااال�ستبانات وتعبئتها في الجامعات العربية المح ّددة.
�	-4إعداد اال�ستبانة الخا�صة بالقائمين على و�سائل الإعالم و الت�أكد من �صدقها و ثباتها.
 -5المعالجة الإح�صائية.
 -6ر�صد النتائج وا�ستخال�ص �أهم التو�صيات والمقترحات.
الدرا�سات ال�سابقة
(((
درا�سة (ثريا )2010,
هدفت هذه الدرا�سة �إلى تع ُّرف على مدى نجاح �إدارة الإعالم المقاوم في ف�ضائية الأق�صى،
زمن الحرب  ،وتك ّونت الدرا�سة من مجتمعين الأول هو جميع العاملين في ف�ضائية الأق�صى البالغ
عدده ��م ( . )310وتتك ��ون العينة م ��ن العاملين في الحرب م ��ن الإدارة العلي ��ا والو�سطى ور�ؤ�ساء
الأق�س ��ام البال ��غ عددهم (� ,)36أما المجتمع الثاني فهو جمي ��ع العاملين في الف�ضائيات والوكاالت
العربية والأجنبية الذين عملوا خالل فترة الحرب  ,وتتك ّون العينة من الإعالميين الذين عملوا فترة
الح ��رب البالغ عددهم .79وا�ستخدم الباحث المنهج الو�صف ��ي التحليلي.وا�ستخدم الباحث ثالث
�أدوات لجم ��ع البيانات  ،وتم ّثلت ف ��ي المقابلة مع الإدارة العليا والو�سطى ,وهدفت �إلى معرفة كيف
�س ��ارت عملية التخطيط ور�سم ال�سيا�سات والأه ��داف و�آليات التنفيذ ,والثانية :ا�ستبانه للعاملين
ف ��ي الف�ضائي ��ة وهدفت لمعرفة مدى قدرة القائمي ��ن على الإعالم المقاوم م ��ن �إدارة الإمكانات
الب�شرية والمادية والثالثة هي ا�ستبانه للإعالميين وقد هدفت �إلى معرفة وجهة نظر الإعالميين
في الم ��ادة المعرو�ضة و�أثرها على ال ُم�شاهد الفل�سطيني والعرب ��ي والدولي والإ�سرائيلي .وخل�صت
الدرا�س ��ة �إلى �أنّ قناة الأق�ص ��ى الف�ضائية ا�ستطاعت تحقيق �أهدافها التي ُخ ّطط لها بن�سب ٍة كبيرة،
((( حممد ثريا� ,إدارة الإعالم املقاوم وقت احلرب  ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ,اجلامعة الإ�سالمية 2010 ,
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و�أو�ص ��ت الدرا�سة بتعزي ��ز العالقة بين الإدارة العليا والو�سطى م ��ع الموظفين وتفعيل البدائل في
ب�شكل
مناطق مختلفة موزعة على قطاع غزة و �ضرورة تفعيل الخطاب الموجه باللغة العبرية للت�أثير ٍ
ب�شكل �أكبر على المجتمع الدولي.
�أكبر على المجتمع الإ�سرائيلي  ،وتفعيل اللغة الإنجليزية للت�أثير ٍ
)Elanie, 2009( -

هدفت هذه الدرا�سة �إلى معرفة �أثر طرق الإدارة في غرف الأخبار وعالقتها بكفاءات العاملين
في جنوب �أفريقيا �،أُجريت الدرا�سة على الم�ؤ�س�سات الإعالمية في جنوب �أفريقيا ،واختار الباحث
عينة الدرا�سة من الم�ؤ�س�سات الإعالمية الرئي�سية ،لمعرفة قدرات وكفاءات العاملين  ،و�أثر �إدارتهم
إعالم قاد ٍر على الت�أثير االجتماعي وا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أدا ٍة لجمع المعلومات
عل ��ى �إنتاج � ٍ
و�أظه ��رت النتائج الحاجة �إلى تح�سين مهارات مديري الأخبار و�ضرورة عمل ا�ستراتيجية لمواءمة
�أف�ضل الم�ؤ�س�سات الإعالمية مع التغيرات و�أظهرت الدرا�سة العالقة بين م�ستوى الكفاءة والمهارة
لدى المديرين في غرفة االخبار وقدرتهم على الإدارة بطريق ٍة ناجح ٍة وتحقيق الأثر و�أي�ض ًا �أظهرت
الدرا�س ��ة �أن هنال ��ك من العاملين من يق ّدم ��ون م�صلحتهم على العمل و�أو�ص ��ت الدرا�سة ب�ضرورة
دورات تدريبي ٍة عاجل ٍة ،و�ضرورة عمل ا�ستراتيجي ٍة �إعالمي ٍة للم�ؤ�س�سات الإعالمية ،في جنوب
عم ��ل ٍ
�أفريقي ��ا و�ضرورة �إ�شراك موظفين متح ّم�سين ومخل�صين للم�ؤ�س�سات الإعالمية الرئي�سية ،والذين
�سيكون لهم الأثر في تح�سين الناتج الإعالمي.
)Ognyanova,2008( -

هدف ��ت هده الدرا�س ��ة �إلى معرفة �أثر �إدارة و�سائل الإعالم ف ��ي رو�سيا بوتين على المحتوى،
عب ��ر الإنترن ��ت ،وا�ستعر�ضت الدرا�س ��ة القوانين التي ت � ّ�م و�ضعها من قبل الحكوم ��ة الرو�سية على
المت�ص ّفحي ��ن والمجاالت التي من ال�ضروري اجتنابها .وا�ستعر� ��ض الباحث عينة من المواقع التي
مثل ��ت عين ��ة درا�سته  ،وك�شف ��ت �أنّ المواقع تكث ��ر من المطالب ��ة ب�إظهار الفرق الأخ ��رى والجوانب
الأخرى للمعار�ضة و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �شا�شات التلفزة الرو�سية الحكومية ،ال تعك�س �إ ّال ر�ؤية
وتم �إجراء ا�ستبانة على عينة من القائمين على مواقع الإنترنت ،عن
الرئي�س وال تعك�س �إال برامجه ّ
�أث ��ر و�سائل الإعالم عليهم ف�أظهرت النتائج �أن غير الراغبين في ما يعر�ض على القنوات الر�سمية
ب�شكل
يج ��دون مطالبهم عبر االنترنت و�أظهرت النتائج �أن الحكومة �أي�ض ًا لديها القدرة ولكن لي�س ٍ
كبير لل�سيطرة على مواقع االنترنت و�أظهرت الدرا�سة عالقة طردية بين عدم ر�ضا الم�شاهدين عن
ٍ
الأداء الإعالم ��ي الحكوم ��ي وارتياد االنترنت كلما زاد عدم الر�ضا ع ��ن الأداء الإعالمي الحكومي،
كلم ��ا زاد اللجوء �إلى االنترنت ,و�أو�ص ��ت الدرا�سة ب�ضرورة عمل �أبحاث تدر�س حالة ر�ضا الجمهور
ع ��ن الإع�ل�ام الحكومي ،و�أو�صت الدرا�س ��ة ب�ضروة عمل درا�سات لمعرفة أ�ث ��ر قنوات الإعالم على
المواطن.
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درا�سة ( ال�شميري )2006 ,
هدف ��ت ه ��ذه الدرا�سة للتع� � ُّرف على واقع عملي ��ة التخطيط الإعالمي  ،ف ��ي �أجهزة الإعالم
اليمني ��ة ،من خالل درا�سة واقع تخطي ��ط البرامج لإذاعة البرنامج العام  ،ومدى معالجة البرامج
لأهداف التخطيط الإذاع ��ي ،بالإ�ضافة �إلى قيا�س ر�ؤية القائم بالتخطيط لعملية تخطيط البرامج
يتم تخطيط البرامج وفق� � ًا لها  ،و�إبراز �أهم الم�شكالت والعوائق
الإذاعي ��ة  ،وماهية المعايير التي ّ
الت ��ى تعوق القي ��ام بتخطيط برامج ��ي �سليم.وا�ستخدم الباح ��ث منهج الم�س ��ح « »Surveyلعينة
عمدي ��ة م ��ن القائمي ��ن باالت�صال ف ��ى �إذاعة �صنع ��اء وفق �أ�سل ��وب الح�صر ال�شام ��ل بلغت ()107
مف ��ردات ولعينة ع�شوائية منتظمة م ��ن البرامج الإذاعية بطريقة الأ�سب ��وع ال�صناعي بلغت مدتها
(� )384ساع ��ة �إذاعي ��ة خ�ل�ال دورة �إذاعية كاملة ،امتدت من مايو حت ��ى �أغ�سط�س من عام 2004
وقد ا�ستخدمت الدرا�سة �أداة اال�ستق�صاء لدرا�سة القائم باالت�صال  ،و�أداة تحليل المحتوى لدرا�سة
لعدد من العاملين فى مح ��ل الدرا�سة.وكانت �أهم
البرام ��ج ،بالإ�ضاف ��ة �إلى �أداة المقابلة المق ّنن ��ة ٍ
النتائ ��ج الت ��ي تو�صل ��ت �إليه ��ا الدرا�سة هي �أن م�ست ��وى جودة التخطي ��ط البرامج ��ي دون الم�ستوى
ن�شاط تخطيط ��ي لعدم وجودها فى
المطل ��وب ل ��دى المبحوثي ��ن .و�أنّ لجنة التخطيط ال تق ��وم ب� ّأي ٍ
الواقع .و�أن الم�شكالت الإداري ��ة تت�ص ّدر قائمة الم�شكالت الم�ؤثرة على �أداء التخطيط البرامجي.
و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة ت�شكيل لجن ٍة تتولى التخطيط البرامجي  ،تتك ّون هذه اللجنة من الخبراء
والمخت�صي ��ن  ،كما �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة تطوير الكادر ذي العالقة المبا�شرة مع البرامج على
منهجية التخطيط الواعي وال�سليم للبرامج.
(((
درا�سة (عي�سى)2005,
هدف ��ت هذه الدرا�سة �إلى معرفة مدى ت�أثر التخطيط الإعالمي بعوامل خارجية  ,وقد كانت
الدرا�سة قد ح ّددت فئتها من القيادات الإعالمية الن�سائية�,أجرى الباحث درا�س ًة تحليلي ًة م�ستخدم ًا
منه ��ج الم�سح عل ��ى عين ٍة ع�شوائي ٍة طبقي ٍة متنا�سبة قوامها ( )115مف ��رد ًة و�أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن ( )%96م ��ن مفردات العينة اخترن العمل فى المج ��ال الإعالمى ،لأ ّنه يتالءم مع مواهبهن وهو
م�ؤ�شر �أن العمل الإعالمي من المهن غير الروتينية.
و�أظه ��رت نتائج الدرا�سة �أن عمق الخبرة في العمل القي ��ادي في اتحاد الإذاعة والتليفزيون،
أهم العوامل التى كان ��ت �سبب ًا وراء و�صول القي ��ادات الإعالمية الن�سائي ��ة للمن�صب القيادي،
م ��ن � ّ
(((

((( جميب �أحمد حازم ال�شمريي ,تخطيط الربامج يف الإذاعة اليمنية ـ درا�سة تطبيقية على �إذاعة الربنامج العام �إذاعة
�صنعاء  ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,جامعة �صنعاء2006,
((( رغدة حممد عي�سى «العوامل امل�ؤثرة على القيادات الإعالمية الن�سائية باحتاد االذاعة والتليفزيون امل�صري وانعكا�سها
على التخطيط االعالمى «ر�سالة ماج�ستري .كلية االعالم جامعة القاهرة)2005 ،
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وجاء التدريب الم�ستمر فى المرتبة الثانية ( )%87ثم الخبرة فى العمل ( 9و )%67و�أي�ض ًا ()%83
ال ي�شع� � ْرنَ بالر�ض ��ا في الأداء فى العم ��ل بينما ( 7و )%25من المبحوث ��ات  ،ال ي�شعرن بالر�ضا عن
�أدائهن للعمل.
و�أو�ص ��ت الدرا�س ��ة ب�ضرورة �إعطاء الم ��ر�أة العاملة في الم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية فر�صتها حيث
�أثبت ��ت جدارتها ف ��ي الم�ؤ�س�سات الأخرى  ،وتفعي ��ل الدرا�سات التي تبحث ف ��ي �سبب حاالت الر�ضا
وعدمه للوقوف في مجال عمل المر�أة  ،وتفادي هذه الجوانب ال�سلبية.
الإطار النظري
ال �ش � ّ�ك �أنّ العن�صر الب�ش ��ري هو الأ�صل في نجاح الم�ؤ�س�سة  ،ما يوج ��ب على �إدارة الم�ؤ�س�سة
�إع ��ادة ت�أهيله بما يتنا�سب مع الم�ؤ�س�سة و�سيا�ستها ،لي�ستطيع �أن يع ّبر عنها في المحتوى الإعالمي
الذي يعده �أو ينفذه ،ولتنمية مهاراته الإعالمية لتكون الر�سالة الإعالمية ذات ِ�س َم ٍة وق ّوة.
بتطورات هائل ٍة  ،كان له ��ا انعكا�سها على �إدارة الموارد الب�شرية،
اتّ�سم ��ت ال�سنوات الما�ضية
ٍ
متزايد من العام (1980م) من قبل المهنيين والأكاديميين
باهتمام
حيث بد�أ هذا الم�سمى يحظى
ٍ
ٍ
والممار�سي ��ن لهذا المفه ��وم ،ونتيج ًة للمتغ ّيرات االقت�صادية واالجتماعي ��ة والتكنولوجية في الدول
المتق ّدمة ّ ،تم ا�ستبدال مفهوم �إدارة الأفراد بمفهوم �إدارة الموارد الب�شرية ،حين �أدركت ال�شركات
�أن العن�صري الب�شري هو الأهم في عمليات الإنتاج ،وهو ال�سبيل الوحيد للمناف�سة وتحقيق الأهداف،
من هذا المنطلق� ،أ�صبح ينظر �إلى �إدارة الموارد الب�شرية باعتبارها من الإدارات المهمة للمن�ش�آت
ووظيفة مثلها مثل باقي الوظائف الأخرى(((.
�إدارة الم ��وارد الب�شري ��ة ،هي �إجراءات اال�ستفادة الق�صوى م ��ن العن�صر الب�شري الذي ُي َع ّد
�أثمن الموارد المتاحة للم�ؤ�س�سات  ،وكيفية االنتفاع واال�ستفادة من هذه الموارد الب�شرية ،و�إدارتها
على الوجه ال�صحيح(((.
وفي درا�ستنا لإدارة الأفراد العاملين في المجال الإعالمي المرئي ،نجد �أنف�سنا �أمام تعريف
العن�ص ��ر العام ��ل ،وتنمية قدراته والآلي ��ات التي يمكن من خاللها التعامل م ��ع العاملين في الحقل
الإعالمي(((.
وتعرف �إدارة الأفراد ب�إدارة �ش�ؤون العاملين  ،حيث ي�سمى هذا الم�سمى فل�سفة ور�ؤية الإدارة
((( م�صطفى �شاوي�ش �إدارة املوارد الب�شرية �إدارة الأفراد ،دار ال�شروق�،2005،ص15
((( عبد احلميد املغربي ،دليل الإدارة الذكية لتنمية املوارد الب�شرية ،دار املكتبة الع�صرية للن�شر والتوزيع ،ط ،1املن�صورة،2007 ،
�ص..7
((( عبد الباري درة ،زهري ال�صباغ �إدارة املوارد الب�شرية يف القرن احلادي والع�شرين ،دار وائل للن�شر والتوزيع ،عمان� 2008 ،ص.72
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ل ��دور الم ��ورد الب�شري و مهاراته و قدراته في �إنجاز الأعمال المك ّلف القيام بها �إال �أن مع التطورات
التكنولوجي ��ة ونظريات و عل ��وم الإدارة �أ�صبح النظر �إلى العاملين داخل الم�ؤ�س�سات الإعالمية على
أهم الموارد في �أ�صول الم�ؤ�س�سة و كان ذلك نتيجة دور
�أنه ��م م ��ور ٌد من موارد الم�ؤ�س�سة بل هم من � ّ
المب ��ادرات الفكري ��ة التي يبادر بها العامل ��ون لتعديل في ال�سيا�سات �أو تقدي ��م اقتراحات و �أبحاث
ت�ؤث ��ر و ب�ش ��دة في قدرة الم�ؤ�س�سة على تحقيق �أهدافها ،و من هنا بات النظر �إلى �أهمية وجود �إدار ٍة
تهت ��م و تخت�ص بتنمية الموارد الب�شرية على �أن يكون واحد ًا من �أدوار تلك الإدارة هي عملية �ش�ؤون
العاملين.
مفهوم �إدارة الأفراد:
ُتعتب ��ر �إدارة الموارد الب�شرية عملي ًة متكاملة ،بحيث تتك� � ّون من وظائف متخ�ص�صة مرتبطة
ببع�ضه ��ا  ،و�أن كل وظيف ��ة منها يرتبط نجاحه ��ا بالأخرى و�إلى الت�صاقه ��ا وتداخلها ،ويعتبر تقييم
الأداء العملية النهائية في �إدارة الموارد الب�شرية  ،حيث هو بمثابة مراجعة ومتابعة لبقية �سيا�سات
الأف ��راد ،فت�ستطي ��ع الحك ��م من خ�ل�ال التقييم على نج ��اح � ،أو ف�ش ��ل �سيا�سة االختي ��ار للأفراد،
والإف�ص ��اح عن مكنون ك ّل �شخ� ��ص وقدراته وكفاءته ،وم�ستوى طموح ��ه  ،فيتحدد �سالمة االختيار
بظهور قدراتهم.
وت�سعى �إدارة الأفراد كذلك لتحديد احتياجات الأفراد للتدريب ،و�إمكانية كفاية هذه البرامج
لتنمي ��ة مهارات ه�ؤالء الموظفين و�صق ��ل مواهبهم وقدراتهم ،وخلق الع ��ادات المنا�سبة للوظائف
الت ��ي ي�ؤدونه ��ا وتقوية العالق ��ات بينهم وبين الموظفي ��ن الآخرين  ،كما ت�ست ��دل �إدارة الموارد على
قدرات الم�شرفين ور�ؤ�ساء الأق�سام على قيادة مر�ؤو�سيهم ،ومدى فاعلية الأ�ساليب الم�ستخدمة في
�إدارتهم(((.
مورد ذي قيمة ف ��ي منظومة العمل .ف�إذا
أهم ٍ
فالب�ش ��ر ه ��م �أ�سا� ��س � ّأي ٍ
عمل  ،و هم ي�ش ّكل ��ون � ّ
كان لدى الم�ؤ�س�سة عاملون محفزون ذوو قدرات فعالة يدرك كل منهم دوره و م�س�ؤولياته ،فهذا هو
الأ�سا� ��س لإنج ��اح �أي عمل� .ضمان تحقيق هذا الم�ستوى م ��ن �أداء الأفراد العاملين داخل الم�ؤ�س�سة
ي�أت ��ي بالإدارة الجيدة للموارد الب�شرية .تبد�أ الإدارة العليا دورها في �صياغة مجموعة الم�شروعات
مت�ضمن� � ًة النظ ��م و الإج ��راءات الت ��ي ت�ساع ��د على تحقي ��ق تلك الأه ��داف و التموي ��ل المطلوب و
االحتياج ��ات الوظيفي ��ة لت�شغيل تل ��ك البرامج والم�شروع ��ات ،يتم ترتي ��ب الإدارات المختلفة ،في
هيكل تنظيمي للم�ؤ�س�سة ي�ضمن �سهولة االت�صال بي ��ن الإدارات المختلفة و يعمل على تحقيق
�ش ��كل ٍ
((( عبد الرحمن توفيق ،الأداء الب�شري الفعال للخدمة ،مركز اخلربات املهنية للإدارة2000 ،م� ،ص.59
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�أغرا� ��ض الرقابة الداخلية ،كما يعمل الهيكل التنظيمي عل ��ى تو�ضيح العالقة بين مختلف الأن�شطة
ت�ضارب في االخت�صا�صات �أو الم�س�ؤوليات �أو
ان�سجام بدون
وكيفي ��ة االت�ص ��ال بينها  ،لتعمل مع ًا في
ٍ
ٍ
الم�صالح  ،لذلك ال ُب ّد من التمييز في عملية االختيار.
�أهم ّية �إدارة الأفراد:
تكم ��ن �أهمي ��ة �إدارة الأفراد في �أنها مح ��ور فاعلية كافة الأن�شطة ف ��ي الم�ؤ�س�سات الإعالمية
المرئي ��ة ،وتق ��وم بتعيين تكلفة الم ��وارد الب�شرية التي هي �أغل ��ى عنا�صر التكلفة ،حي ��ث �إنَّ كفاءة
الأف ��راد ُتع ّو�ض ندرة الم ��وارد ،وبذلك يتعين على الإدارة اختيار �أف�ضل الأفراد والعناية بهم وذلك
به ��دف م�ساعدة الم�ؤ�س�س ��ة الإعالمية  ،لتحقيق النجاح من خالل الأفراد العاملين وزيادة الفعالية
والكفاءة ،والتجان�س ،واال�ستقرار ،وتطوير وتنمية المهارات لدى العاملين  ،وكذلك تحقيق االنتماء.
وتنب ��ع �أهمي ��ة �إدارة الأفراد في كونها ت� ��ؤدي دور ًا رئي�سي ًا في و�ضع وتنفي ��ذ الخطط اال�ستراتيجية،
حي ��ث يج ��ب �أن تتكام ��ل ا�ستراتيجية الم ��وارد الب�شرية مع كل م ��ن اال�ستراتيجية الكلي ��ة للم�ؤ�س�سة
الإعالمي ��ة والوظائف الأخ ��رى ،حيث �إنًّ ا�ستراتيجية �إدارة الأفراد تلع ��ب دور ًا �أ�سا�س ًا في تح�سين
�أداء الم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية من خ�ل�ال تح�سين نوعية المنتج وانخفا�ض تكالي ��ف الإنتاج  ،وتح�سن
خدمة العمالء والزبائن وارتفاع معدل ر�ضا الم�شاهد ,وارتفاع معدل الإنتاجية(((.
وظائف �إدارة الأفراد:
وق ��د تتع ّدد وظائف �إدارة الأفراد داخ ��ل الم�ؤ�س�سات الإعالمية ،وتتط ّور تبع ًا للتغيرات البيئية
الداخلية والخارجية التي تواجه كافة الم�ؤ�س�سات ،ويمكن �إيجاز هذه الوظائف فيما يلي:
التجهي ��ز :هي العملية التي من خالله ��ا ت�ؤ ّمن الم�ؤ�س�سة الإعالمية احتياجاتها من الموظفين
ذوي المه ��ارات المالئمة في الوقت المنا�سب  ،و ت�شمل تحليل الوظيفة ،و التخطيط  ،واال�ستقطاب
واالختيار .
التطوير :هي وظيفة ت�شمل التد ّرب والتطوير ،تخطيط الم�سار المهني ،تطوير الم�ؤ�س�سة وفق
االحتياج ��ات ومواطن النق�ص� ،أو زيادة التعزيز بما يعود بالنفع �إلى جودة المنتج المرئي و�إي�صال
الفكرة.
التعوي�ض ��ات والمنافع  :ت�شمل التعوي�ضات المالية وغير المالية التي يح�صل عليها الموظف ،
�سواء كانت مبا�شرة �أم غير مبا�شرة ،بما ُي�شعر الموظف بحالة من اال�ستقرار والأمن الوظيفي.
((( درة وال�صباغ � 2008ص114
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ال�سالم ��ة وال�صحة :تعني هذه الوظيف ��ة بحماية الموظفين من حوادث و�إ�صابات العمل �سواء
�أكان ��ت ناتج ��ة من �أخطاء �إداري ��ة�أم �أخطاء الموظفي ��ن �أو نق�ص في إ�ج ��راءات ال�سالمة �أو ب�سبب
عمل �صحي ��ة تحافظ على �صح ��ة وعافية
ح ��وادث العن ��ف وغيرها  ،وكذل ��ك ت�شمل توفير ظ ��روف ٍ
الموظ ��ف  ،وتوفر ل ��ه بيئة تم ّكنه من الإنتاج ب�شكل �أف�ضل ،وتعمل عل ��ى الت�أكد من خل ِّو الموظف من
الأمرا�ض الفيزيائية والعاطفية وغيرها .
العالق ��ات  :ت�شم ��ل �أن�شطة �إدارة العالق ��ات بين الموظفين من جه ��ة ,،والم�س�ؤولين من جه ٍة
�أخرى بين الموظفين والمجتمع ،ما ي�سهم في حالة الر�ضا وتحقيق الذات.
التخطيط لإدارة الأفراد:
عمل ّ
وناجح ،ف�أي م�ؤ�س�س ٍة بال
منظ ٍم
ُيعتبر التخطيط لإدارة الأفراد وظيف ًة �إداري ًة حتمي ًة ل ّأي ٍ
ٍ
تخطيط للأفراد� ،ستنتج عم ًال مرتج ًال ونتائجه غير مح ّددة وغير دقيقة ،ولهذا ي�صبح التخطيط
ف ��ي الوظيف ��ة الإدارية الأولى وهي التي اهت ��م بها الإداريون في الم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية ،على مدار
تطوي ��ر العملي ��ة الإدارية لإدارة �أداء الأف ��راد وتكليفهم والتخطيط عملية من ع ��دة عنا�صر تتوافق
جميعها لو�ضوح الأداء وتطويره وتنميته ،فالتخطيط من �أولى وظائف الإدارة وهو «الإعداد للأفراد
والعاملي ��ن بالحق ��ل الإعالمي ،لمواجهة تحديات �إنجاز العمل ف ��ي الم�ستقبل ،بحيث ال يترك تحت
رحم ��ة المفاج�آت ،بل ن�أخذ في االعتب ��ار توقعات الم�ستقبل والإمكاني ��ات المتاحة حا ًال وم�ستقب ًال،
ومواجه ��ة �أية تحديات واحتماالت م�ستقبلية في �سائر مجاالت العمل(((» ،وتوفير كامل االحتياجات
التدريبي ��ة والتطويرية التي تعي ��ن الأفراد للو�ص ��ول بالم�ؤ�س�سة �إلى �أهدافها وتع ��ود بالنفع وتحقيق
كثير من �أوقات عملهم.
الذات والر�ضا للعاملين الذين يعملون دائم ًا في ظروف ال�ضغط وال�شد في ٍ
وتكمن �أهمية التخطيط في �أنه مدخل لتنفيذ كافة وظائف الإدارة وهو ي�ساعد الم�ؤ�س�سة على
مواجه ��ة المناف�سة بزيادة التفاهم والتعاون بين الأفراد واال�ستخ ��دام الأمثل للموارد وتقليل تكلفة
الإنت ��اج ورفع جودة المحتوى الإعالمي لحماية الم�ؤ�س�سة م ��ن � ّأي مفاج�آت تواجهها في الم�ستقبل،
(((
من ناحية تقلب الجماهير
كما يجب �أن تربط �إدارة الأفراد خططها مع الخطة اال�ستراتيجية الكلية للم�ؤ�س�سة الإعالمية،
وذلك حتى ت�ؤدي مهامها في ات�ساق مع �أهداف هذه الخطة الكلية ،فتقوم بما يلي:
 .1التخطيط للأفراد :عدد ًا ونوع ًا  ،وتخطيط الم�سار المهني للعاملين .
((( حمدي �أمني عبد الهادي ،الفكر الإداري الإ�سالمي واملقارن ،ط ،1القاهرة ،دار الفكر العربي1976 ،م� ،ص.161
((( دروي�ش ،وتكال مرجع �سبق ذكره� .ص.54
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 .2و�ضع الأ�س�س المالئمة الختيار الأفراد  :من حيث الم�ؤهل والخبرات والدافعية والطموح .
 .3اختي ��ار المزيج المنا�سب من العاملين ،ف�إذا كانت الم�ؤ�س�سة مث ًال تعمل على م�ستوى دولي
ف� ��إن معايي ��ر االختيار يجب �أن تقابل ذلك ك�إتقان اللغات الأجنبي ��ة ،ومهارة التعامل مع الجن�سيات
المختلف ��ة ،والتعاي� ��ش مع الثقاف ��ات الأجنبية ،والإلم ��ام بالقوانين الدولية وذلك م ��ن �أجل �سهولة
الت�أثي ��ر في المجتمع المنوط الت�أثير فيه من خالل معرفة ظروف ��ه المعي�شية و�أو�ضاعه االجتماعية
وما يعنيه من محتوى �إعالمي ي�ؤثر في �سلوكه.
 .4التدريب المالئم والم�ستمر :لتنمية المهارات الالزمة لتحقيق الإنجازات المطلوبة  ،تلك
المهارات التي تتغ ّير بتغ ّير المهام والأعباء التي يقوم بها الأفراد لهذه الإنجازات .
مراحل التخطيط في �إدارة الأفراد:
مرحل ��ة الإع ��داد :هي فترة تكوي ��ن الخطة لإدارة الأف ��راد ،وتعتمد على ثالث ��ة عنا�صر تبد أ�
بتع� � ُّرف على الحالة و�أهميتها  ،ومعرف ��ة واقعيتها ثم جمع المعلومات ال�ضرورية عن الحالة بد ّق ٍة ،
للم�ساعدة في �إعداد الخطة  ،وتنتهي بالدرا�سة والتحليل لإقرار الخطة بفح�ص الحالة وتع ُّرف على
م�سبباته ��ا واالطالع على التقارير الخا�صة بالم�شكلة ودرا�ستها بد ّق ٍة و�أخذ ال�شواهد لال�ستفادة من
الأحداث الجارية والتجارب ال�سابقة و�إقرار الخطة(((.
مرحل ��ة التنفيذ :وهذه المرحلة ُتعتبر الجانب التطبيقي ّ
للخط ��ة من خالل قوانين الم�ؤ�س�سة
تو�صلت �إليه ��ا �إدارة الأفراد حيث ّ
تنظمها مجموعة م ��ن التعليمات والن�صائح التي
و�أنظمته ��ا التي ّ
يوجهه ��ا المدير با�ستمرا ٍر �إلى فريق عمله ،في جه ��ازه الإداري ل�ضمان التنفيذ الجيد وب�أعلى قد ٍر
ّ
من النجاح(((.
مرحل ��ة المتابع ��ة والتقييم :يق�صد بها فح� ��ص العملية الإدارية لمعرفة م ��ا �إذا ت ّمت بطريق ٍة
�صحيح ٍة �أوغير �صحيح ٍة  ،وهي ال تظهر �إال بعد متابعة الإداري ومعاونيه لجميع الممار�سات الإدارية
التي قام بها الجهاز الإداري والمق َّرة في الخطة ،للت�أكد من �سيرها وفق ًا لما ر�سمت له ،بحيث تت ُّم
مقارن ��ة الأهداف التي تحققت بالأهداف المو�ضوعة م�سبق ًا ف ��ي الخطة ،للت�أكد من و�صول الخطة
للأغرا�ض المتفق عليها عبر و�سائل التقييم المختلفة(((.
ويرى الباحث �أنّ لإدارة الأفراد الإ�سهام المبا�شر في زيادة الوعي لدى الجماهير ،من خالل
((( �أحمد الأ�شعري ،مقدمة يف الإدارة الإ�سالمية ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط� ،2000 ،1ص.163
((( د:طلق ال�سواط د:طلعت �سندى د:طالل ال�شريف الإدارة العامة املفاهيم -الوظائف -الأن�شطة
((( �أحمد الأ�شعري ،مرجع �سبق ذكره �ص.165-164
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تفهم العاملين للمطلوب بدقة �أدائهم في الم�ؤ�س�سات الإعالمية  ،وبطريق ٍة غير مبا�شرة من خالل
تطوير الإدارة للأفراد في التدريب والتحفيز والتي ت�سهم خالل ذلك في زيادة الفاعلية والإنتاجية
لدى الأفراد.
بالإ�ضاف ��ة �إلى �أن �إدارة الأفراد ،بهدف تعزيز الوعي بق�ضية فل�سطين تتطلب اال�ستغناء عن
الأعمال الروتينية:والتي يمكن �إحالل الآالت فيها محل الأيدي العاملة بهدف توفير الجهد والطاقة
الذهني ��ة للمحت ��وى والإبداع فيه .عالو ًة على �شيءٍ مهم ف ��ي الم�ؤ�س�سات الإعالمية  ،وهو التدوير �أو
التن ��اوب الوظيفي المدرو�س ،حتى تتع ّم ��ق خبراتهم  ،ويت�سع منظوره ��م لم�شكالت العمل ومداخل
مجال
حلها ،وكي ال يظل الفرد في وظيف ٍة واحد ٍة لفتر ٍة طويل ٍة ،فتتك ّرر �أخطا�ؤه وتتقوقع خبراته في ٍ
�ض ّي ٍق بالإ�ضافة �إلى الإثراء الوظيفي الذي يعني �إ�ضافة م�س�ؤوليات جديدة  ،و�أعباء متنوعة في عمل
الموظ ��ف ،وذلك لإذابة الملل و�إث ��ارة االهتمام بالأعباء المتجددة وك ��ذا لتعميق الخبرات و�صقل
المه ��ارات ،و�أي�ض ًا تطعيم الم�ؤ�س�سة بكفاءات جديدة تحمل مواهب جديدة وعقليات متطورة وذلك
وفهم لأبعاد
م ��ن � ٍآن �إلى �آخر� ،إم ��ا بالتوظيف الدائم �أو الم�ؤقت والمو�سمي كل ذل ��ك مع وجود ٍ
وعي ٍ
ق�ضية فل�سطين و�أهميتها وو�ضوح الأهداف المراد الو�صول �إليها �سينعك�س بال�ضرورة �إيجابي ًا على
الوعي بق�ضية فل�سطين .
متابعة الأفراد:
�إنَّ المتابعة للأفراد جه ٌد ّ
منظ ٌم  ،يقوم به الم�س�ؤولون في الم�ؤ�س�سات الإعالمية لمقارنة الأداء
الفعل ��ي للأف ��راد بما هو مخطط له وبما يخ ��دم ال�سيا�سة العامة المعمول بها ف ��ي هذه الم�ؤ�س�سات
و�أث ��ر فاعلية الموظ ��ف على زيادة الوعي بالمحتوى البرامجي لدى الجماهير حيث ي�ساعد ذلك في
بن ��اء الأفراد ،ومعالجة الخلل ،ودعم ال�صواب  ،وا�ستغ�ل�ال القدرات المتاحة بما يحقق الأهداف
المو�ضوع ��ة ,مع مالحظة �أن المتابعة تكون عل ��ى الإنجاز  ،ولي�س الو�سائل والأن�شطة(بمعنى مردود
الو�سائ ��ل على الأفراد) ،والمتابعة �إحدى وظائف المدير في الم�ؤ�س�سات الإعالمية والتي تقف على
ن�شاطه ��ا ونجاحه ��ا ،من خالل ا�ستغالل قدرات الأف ��راد لتحقيق الأه ��داف المو�ضوعة عبر ت�أكيد
مفهوم العمل الم�ؤ�س�سي  ،وتقوية العالقة بين الأفراد وم�ساعدتهم حيث �إنًّ المحتوى الإعالمي ل ّأي
م�ؤ�س�س� � ٍة ينظر �إليه من خ�ل�ال الأفراد العاملين وقدرتهم على زيادة الوعي لدى الجماهير بمحتوى
هذه الر�سالة ،ولن يكون الفرد قادر ًا على الت�أثير بالآخرين ،دون متابعة وتوجيه وا�ستخدام معايير
وطرق جديدة في الأداء.
تح ّقق ُن ُظم المتابعة الإدارية للأفراد ،وتقييم الأداء نظام الحوافز ،والعقوبات والتي بدورها
ُ
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تهدف �إلى تحقيق ما يلي:
زيادة في العوائد المتحققة للم�ؤ�س�سة ،من خالل رفع الكفاءة الإنتاجية للأفراد العاملين في
االختيار ال�صحيح للحافز المادي �أو المعنوي .
دفع العاملين �إلى زيادة الأداء  ،وت�ساهم نظم الحوافز والعقوبات ،في تفعيل قدرات العاملين
وطاقاتهم ،وا�ستخدامها �أف�ضل ا�ستخدام.
تقلي�ص حجم قوة العمل المطلوبة من قبل �إدارة الم�ؤ�س�سة ،وهذا ي�ؤدي �إلى تقليل التكاليف.
توجي ��ه الطاق ��ات الب�شرية الفائ�ضة �إل ��ى م�ؤ�س�سات �أخرى تعاني نق�ص� � ًا في حجم قوة العمل،
وتح�سين الو�ضع المادي والنف�سي واالجتماعي للفرد .
تحقيق عملية ربط للم�صالح الذاتية للفرد ،مع م�صالح م�ؤ�س�سته ،وكذلك تقلل كلفة الإنتاج
نتيجة لما تحققه نظم الحوافز والعقوبات المطبقة مع دفع الأفراد العاملين باتجاه ابتكار وتطوير
واعتماد �أ�ساليب عمل حديثة من �ش�أنها �أن تقل�ص في الوقت والمواد الأولية الم�صروفة في الإنتاج .
تحق ��ق حالة من الر�ض ��ا لدى الأفراد العاملي ��ن  ،لما يح�صلون عليه م ��ن حوافزَ وهذا بدوره
ي�ساع ��د عل ��ى حل الكثير م ��ن الم�شاكل الت ��ي تواجهه ��ا الإدارة ،كانخفا�ض قدرات الإنت ��اج وارتفاع
معدالت التكاليف وغيرها.
توجيه الأفراد:
�إنًّ التوجيه للأفراد هو العملية التي ت�سهم في م�ساعدة الأفراد على اختيار الو�سائل المنا�سبة
والإمكاني ��ات المتاح ��ة التي تمكنه م ��ن الرقي حيث يقوم بمهام تكون مح ��ور االهتمام وتطور ورقي
الم�ؤ�س�س ��ة ،وبذلك وم ��ن خالل م�ساعدة الفرد العام ��ل بالم�ؤ�س�سة يبحث ع ��ن �أ�ساليب التكيف مع
العم ��ل ،بحي ��ث يكون مثيرا» ويلب ��ي حاجات الم�ؤ�س�س ��ة الإعالمية و�أهدافها .وتب ��رز �أهمية التوجيه
لزي ��ادة الوعي لدى الجماهير ،من خالل توجيه الموظفين �إلى العمل في �إطار ال�سيا�سات المعمول
به ��ا والأ�سا�سي ��ة في الم�ؤ�س�سة ،وتو�سيع �آفاق الفرد بما يتعلق بها ما ي�ساعده على القدرة في �صياغة
المحت ��وى البرامج ��ي ،من خالل �إدراك العمل الذي يقوم به ،عب ��ر تلبية حاجاته من خالل متابعة
ب�شكل دوري وبما ينا�سب الفرد من خالل توجيهه و�إجراء البحوث ،عليه لتالئم خدماته
المدي ��ر له ٍ
�سلوك الم�ؤ�س�سة وي�ساهم ذلك في رفعة �أدائها ودقة محتواها.
وت�أت ��ي عملية التوجيه في وظائف الإدارة بمجرد االنتهاء م ��ن �صياغة خطط الم�ؤ�س�سة وبناء
هيكله ��ا التنظيمي ،وتوظيف العاملين فيها ،تكون الخطوة التالية ف ��ي العملية الإدارية  ،هي توجيه
الأفراد العاملين باتجاه تحقيق الأهداف العامة للم�ؤ�س�سة في هذه الوظيفة الإدارية يكون من واجب
المدير تحقيق �أهداف الم�ؤ�س�سة من خالل �إر�شاد المر�ؤو�سين وتحفيزهم.
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م�ستمر ت�ساعد الإدارة في الم�ؤ�س�سات الإعالمية على تدارك
ب�شكل
وال �شك �أن عملية التوجيه ٍ
ٍ
الوقوع بالأخطاء في �صياغة المحتويات البرامجية وذلك من خالل الإر�شاد الوظيفي والتدريب على
مكام ��ن الأخط ��اء الناتجة عن غياب الهدف �أو التردد .والتعبي ��ر عن م�شاعر قلق حيال الطموحات
(((
المرتفعة �أو عدم الواقعية في �صياغة المحتوى �أو �صراع بين خيارات منا�سبة ومتماثلة
�إنّ �أه ��داف التوجي ��ه تو�ضع عملي ًا بنا ًء عل ��ى الم�شكلة التي يتم تحديده ��ا وغالب ًا ما يعبر عن
ذل ��ك ب�إزالة الم�شكلة ولكن في الم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية تكون وظيفة التوجيه م�سبقة للم�شكلة  ،حيث
�إنًّ هناك �سيا�سة �إعالمية يعمل من خاللها الموظفون وبالتالي تكون عبر الخطة العامة وال�سيا�سة
العام ��ة لإدارة المحتوى البرامجي الذي بطبيعته ي�ساهم في زيادة الوعي بق�ضية ذات اهتمام لدى
الم�ؤ�س�سة.
تنظيم الأفراد:
التنظي ��م هو عملية بناء ال�شكل الذي تتفرغ فيه الجه ��ود الإن�سانية لأجل تحقيق الأهداف ،
ويعرف �أي�ض ًا ب�أنه تحديد الأعمال الالزمة لتحقيق الأهداف وتنظيمها في �إدارات و�أق�سام ووحدات
وم�ستوي ��ات ،في �ضوء تحديد العالقات التي يمكن �أن تن� أش� بين الأعمال والقائمين عليها على كافة
الم�ستويات ،وفي كافة االتجاهات((( ،وقال �آخر ب�أن التنظيم هو عملية تن�سيق الجهود الب�شرية في
� ّأي منظم ٍة ،لإمكان تنفيذ ال�سيا�سات المر�سومة ب�أق ّل تكلفة ممكنة(((.
�إن تنظيم الأفراد و�ضبطهم ،يكت�سب �أهمي ًة خا�ص ًة  ،في ع�صر المعلومات وللأ�سباب التالية:
 .1التغي ��ر ال�سريع في التقنيات ال�صناعية والإدارية ،الأمر الذي يتطلب تحديد ًا �آني ًا لعمليات
برامج حا�سوبية كفوءة لتحديد المطلوب.
�إعادة الت�أهيل والت�أهيل كم ًا ونوع ًا الأمر الذي يتطلب
َ
� . 2إنّ ع�ص ��ر المعلوم ��ات ارتبط بع�صر العولمة ،الذي يعن ��ي �سعة انت�شار المعلومات و�سهولة
تنق ��ل الأ�شخا�ص ،و�أ�صبحت مواردن ��ا الب�شرية� ،ضمن مجال الخطر ،لذا ال ُب ّد من تنظيمها ،بهدف
حمايتها وت�أمين العمل الالزم لها.
تت�ضم ��ن عملية التنظيم الر�سمي لإدارة الأفراد  ،تحديد الم�س�ؤوليات وال�صالحيات ،و�أ�س�س
الم�ساءلة ،من خالل الربط بين الوظائف والأفراد والعوامل المادية ،وكذلك تحديد العالقة بين
�إدارة الأف ��راد ،وبقية �أج ��زاء التنظيم داخل الدائرة  ،من خالل تحديد طبيعة الدور المطلوب من
هذه الإدارة�أن ت�ؤديه.
(((

(1) Osipow, 1983

((( �أحمد ر�شيد ،نظرية الإدارة العامة ،ط ،5القاهرة ،دار املعارف1981 ،م� ،ص 309
((( نف�س املرجع ال�سابق 309
((( ح�سن �أحمد توفيق ،الإدارة العامة ،القاهرة ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون املطابع الأمريية1980 ،م � ،ص.15
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يت�ضم ��ن التنظي ��م الر�سم ��ي لإدارة الأف ��راد تحدي ��د الأه ��داف المتوخ ��اة ،والم�س�ؤولي ��ات
وال�صالحيات الالزمة لإنجازها ،وت�صنيف هذه الم�س�ؤوليات وفق مبد أ� التخ�ص�ص وتق�سيم العمل،
وبيان �أ�ساليب التن�سيق بين الوحدات الناتجة عن هذا الت�صنيف.
على الرغم من �أن التنظيم مع الأفراد جز ٌء من الإدارة الكلية للم�ؤ�س�سة ،ف�إنه يتع ّين تحديدها
ب�صف ٍة م�ستقلة  ،لكي يعرف القائمون على �إدارة الأفراد الغايات التي ي�سعون لتحقيقها ،ولكي يتوفر
لهم مقيا�س يعتمدون عليه في تحديد درجة نجاحهم� ،أو �إخفاقهم في �إنجاز تلك العمليات ،وي�سعى
القائم ��ون عل ��ى �إدارة الأف ��راد  ،م ��ن خالل التنظي ��م� ،إلى ال�صالحي ��ات � ،إذا لزم الأم ��ر ومراقبة
ليتم من خالل ذلك الو�صول �إلى تحقيق �أهداف الإدارة الكلية والتي
العملي ��ة الإدارية بين الأفرادّ ،
مبا�شر عل ��ى العمل و جودته ومحت ��وى الر�سالة الإعالمية م ��ن خالل توفير
�كل غير
�سينعك� ��س ب�ش � ٍ
ٍ
العن�ص ��ر الب�ش ��ري الالزم والقادر عل ��ى �إنجاز الخطط والبرام ��ج المعتمدة ،واال�ستخ ��دام الف ّعال
للعن�ص ��ر الب�شري وتحديد التوافق بين �أه ��داف الفرد و�أهداف الم�ؤ�س�سة الإعالمية من خالل فهم
احتياجات ِكال الطرفين ،و تقديم فر�ص التقدم للأفراد وتنمية م�شاعر الوالء واالنتماء بما يح ّقق
التعاون واالحترام المتبادل بين الإدارة وبين العاملين من خالل دعم العالقة وتوفير الم�شاركة في
اتخاذ القرارات الأمر الذي يدفع باالحترام الى ت�شريعات العمل بما تت�ضمنه من حقوق والتزامات
بما يكفل زيادة كفاءة المحتوى الإعالمي وزيادة الوعي بالأهداف لدى الجماهير(((.
كما �أنه ما يتطلب لإنجاز الأهداف المح ّددة لإدارة الأفراد بيان الم�س�ؤوليات الالزمة للنهو�ض
بها ،وكذلك ال�صالحيات الواجب منحها لك ّل من يتح ّمل تلك الم�س�ؤوليات وتتمثل هذه الم�س�ؤوليات
ف ��ي واجب ��ات يتع ّين االطالع عليه ��ا لإنجاز وظائ ��ف �إدارة الأف ��راد  ،في حين تتمث ��ل ال�صالحيات
ف ��ي �سلط ��ات تت�ضمن تحديد م ��ا ينبغي عمله لإنج ��از الواجبات ويتن ��ازع توزيع تل ��ك ال�صالحيات
ف ��ي اتجاهي ��ن :المركزي والالمركزي ف ��ي اتخاذ الق ��رارات المتعلقة بالأفراد ،ويت ��م ترجيح �أحد
االتجاهي ��ن في �ضوء الظ ��روف الخا�صة بكل م�ؤ�س�سة ،فحيث ت�سود منازع ��ات العمل حين ال يتوفر
�أفراد ذوو خبرة في �إدارة �ش�ؤون العاملين ،وتف�ضل مركزية ال�صالحيات مع �إمكانية تفوي�ض بع�ضها
عند ال�ضرورة ومراقبة ا�ستخدامها و�سحب التفوي�ض �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.
تقييم الأفراد:
�إن تقيي ��م الأف ��راد ه ��و تحلي ��ل �أداء الأف ��راد لعمله ��م و�سلوكه ��م وت�صرفاته ��م وقيا�س مدى
�صالحياته ��م وكفاءتهم في القيام ب�أعباء �أعماله ��م الحالية ،وتحملهم الم�س�ؤوليات على م�ستويات
((( نف�س املرجع ال�سابق
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عالي ��ة((( ،وهو الحكم المو�ضوع ��ي على مدى م�ساهمة الأفراد في �إنج ��از الأعمال التي توكل �إليهم
وعل ��ى �سلوكه ��م وت�صرفاتهم �أثناء العمل ،وعلى مقدار التح�سين الذي يطر�أ على �أ�سلوبهم في �أداء
العم ��ل و�أخير ًا على معاملة زمالئهم ومر�ؤو�سيهم وقيا�س كفاية الفرد ،هو تقييم عمله الذي �أنجزه
خ�ل�ال فتر ٍة زمني ��ة محددة وت�صرفاته م ��ع من يعمل مع ��ه»((( ،كما يعرف تقيي ��م الأداء ب�أنه نظام
ر�سمي لقيا�س وتقييم الت�أثير في خ�صائ�ص الفرد الأدائية وال�سلوكية ومحاولة تع ُّرف على احتمالية
تكرار نف�س الأداء وال�سلوك في الم�ستقبل لإفادة الفرد والمنظمة المجتمع(((.
وتتمي ��ز عملية تقيي ��م الأفراد ب�أنها منتظم ��ة وم�ستمرة للتعرف على ق ��درة الأفراد وتنميتهم
الم�ستقبلي ��ة ومعرفة جوانب �ضعفهم وقوتهم في ن�شاطهم الفردي بهدف تح�سين الأداء حيث يبنى
على عملية تقييم الأفراد قرارات وظيفية ،تعنى بم�ستقبل الفرد والم�ؤ�س�سة.
وي ��رى الباحث �أن عملية تقييم الأفراد لها الأثر و�إن كان غير مبا�شر على وعي الجمهور تجاه
ق�ضي ��ة ما ,حيث �إنًّ عملية التقييم للأفراد تهدف �إلى تحقق فوائد عدة من �أهمها �أن عملية تطوير
ب�شكل �أ�سا�سي بتطوير عملية التقييم حيث يتناول جوانب تتعلق ب�إجراءات العمل
�أداء الأفراد يت�أثر ٍ
والعاملي ��ن و�سماتهم وفكرهم وقدرتهم على الت�أثير في المحت ��وى البرامجي الذي ي ؤ� ّثر بدوره على
وعي الجماهير بالإ�ضافة �إلى �أن التقييم ي�سهم في الك�شف عن القدرات الكامنة لدى الأفراد حيث
ي�ساع ��د المديرين على تق�سيم العمل دون م�ش ��اكل �أو ت�أثير على محتوى البرامج كما ي�سهم التقييم
(((
في تح�سين وتطوير �أداء الأفراد وك�شف جوانب ال�ضعف والقوة والكفاءة
وكم ��ا �أ�ش ��ار (الم�سكيني �:((()1997إل ��ى �أنّ تقييم الأف ��راد يحقق فوائد عل ��ى م�ستوى الأداء
للأفراد وبالتالي على المنتج الإعالمي منها:
تت ّب ��ع ومراقب ��ة �أداء الموظف على وج ��ه الدوام حيث يمكن ا�ستخ ��دام التقارير ك�أداة للرقابة
والإ�شراف.
دفع العاملين لالجتهاد في العمل.
تحديد �إمكانية تثبيت الموظف الجديد من عدمها.
النهو�ض بالم�ستوى المنتج المقدم وذلك بمعالجة نقاط ال�ضعف وتعزيز نقاط القوة.
((( م�صطفى �شاوي�ش مرجع �سبق ذكره� ،ص86
((( نف�س املرجع ال�سابق �ص.86
((( خالد عبد الرحيم الهيتي �إدارة املوارد الب�شرية -مدخل �إ�سرتاتيجي ،دار وائل للن�شر والتوزيع ،ط 2عمان � ،2005ص199
((( حممد ال�شريف� ،إدارة املوارد الب�شرية – �إدارة الأفراد ،دار النه�ضة العربية للن�شر والتوزيع ،القاهرة2004،م� ،ص.178
((( علي امل�سكيني� ،إدارة املوارد الب�شرية ،الدار اجلامعية للن�شر والتوزيع ،ط ،2الإ�سكندرية1997 ،م� ،ص87
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القدرة على توزيع و�إدارة ال�صالحيات.
ك�شف الم�شاكل الإدارية ومعالجتها ب�صورة دورية.
ويرى الباحث �أن ث ّمة
خطوات ال ُب ّد من الأخذ بها في م�س�ألة التقييم للأفراد في الم�ؤ�س�سة
ٍ
الإعالمية تكون هذه الخطوات متدرج ًة و�صو ًال �إلى ت�أثيره على المتلقي تعزيز ًا �أو زياد ًة للوعي ،وفي
درا�ستن ��ا هذه ،الوعي ين�صرف �إل ��ى الوعي بالق�ضية الفل�سطينية  ,الخط ��وات الالزمة لعمل تقييم
للأفراد فاعل ي�سهم بتعزيز الوعي.
الخط ��وة الأولى :الب ّد �أن يك ��ون وا�ضح ًا لدى الأفراد ذلك اله ��دف المتعلق بالق�ضية المرادة
فرد و الحد الأدنى لجودة عمله .
الوعي بق�ضية فل�سطين ،ووا�ضح المهمة المنوطة بك ّل ٍ
الخط ��وة الثانية :الب ّد من تحليل خلفية العاملين في الم�ؤ�س�سة الإعالمية (الثقافة الم�ؤ�س�سية
اهتمامات الموظفين و�أ�سل ��وب تفكيرهم ،عند هذه المرحلة قد
بو�ضوح
ال�سائ ��دة) يجب �أن نعرف
ِ
ٍ
يكون من المفيد �أن تجري درا�سات ما الذي ي�سعدهم و ُير�ضيهم الذي ي�ؤرقهم وي�ضايقهم .وكذلك
يلزم معرفة المنتج النهائي الإعالمي الذي نريده و�شكل �إخراجه وتكلفته المتوقعة .
الخط ��وة الثالثة:البد من و�ض ��وح ر�ؤية ،ونحن نق ّيم ما الذي نح ��اول تحقيقه وما هي النتائج
الت ��ي نتوقعه ��ا؟ ما هي الم�شكالت التي نح ��اول ح ّلها؟ هذه الخطوة مهمة للغاي ��ة في عملية التقييم
التي تهدف للو�صول �إلى هدف  ،فيجب �أن نكون وا�ضحين تمام ًا ب�ش�أن ما نحاول تحقيقه  ،من خالل
ا�ستخدام هذه الخطوات  ,على �سبيل المثال ،ربما يكون الهدف زيادة الدافع لدى العاملين ب�صف ٍة
عام ��ة � ،أو قد يكون الهدف زيادة �إنتاجية البرامج �أو تح�سين جودة المادة الإعالمية الم ؤ� ّثرة لهذا
ال ُب ّد �أن يكون المقيم محدد ًا ودقيق ًا بقدر الإمكان في هذه المرحلة.
الخطوة الرابعة  :البد من تحديد الم�ستهدفين من التقييم و معايير قيا�س الأداء لك ّل وظيف ٍة
بالإ�ضاف ��ة �إلى �أهمي ��ة تحديد معايير قيا� ��س الأداء بالن�سبة لكل م�ستوى م ��ن الم�ستويات الوظيفية
و بن ��ا ًء عل ��ى الو�صف الوظيفي ل ��ك ّل وظيفة و الإنتاجي ��ة المتوقعة من كل تل ��ك الوظائف والتي على
�أ�سا�سها يمكن و�ضع نظام حافز �أو مكاف�آت و�ضوابط على الأعمال.
الخط ��وة الخام�سة  :اختيار �آلية الحوافز و ال�ضوابط  :وفيها يتم و�ضع برنامج الحوافز الذي
يق ��وم بعمل ��ه كما يجب �أو الذي يقوم بعم ��ل فكرة �إبداعية� ،أو الذي يقوم بعم ��ل مبادرة وهكذا وفق
ر�ؤي ٍة معلن ٍة ووا�ضح ٍة يعرفها كل العاملين في الم�ؤ�س�سة ويعرف �أن هذه الأ�شياء الإبداعية والإنتاجية
للمق�صر �أو الك�سول �أو من ال
مال �أو رحلة �أو عالوة �أو من�صب ،وكذلك البد
في ر�صيده �ستتحول �إلى ٍ
ّ
خطوات جاد ٍة ترغيب ًا ثم �ضبط ًا ثم تعزير ًا ثم عقاب ًا بهدف الو�صول
يق ��وم بعمل ��ه كما يجب البد من
ٍ
�إلى �إنتاجية �أف�ضل ما عنده.
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منهجية الدرا�سة ونتائجها
يتن ��اول هذا الجزء م ��ن البحث و�صف ًا لمنه ��ج الدرا�سة ،و�أفراد ومجتم ��ع الدرا�سة وعينتها،
لج ��راءات التي قام بها
وكذل ��ك �أدوات الدرا�س ��ة الم�ستخدم ��ة ،كما يت�ضمن ه ��ذا الف�صل و�صف ًا ل إ
الباحث في تقنين �أدوات الدرا�سة وتطبيقها ،وطرق �إعدادها ،و�صدقها وثباتها ،و�أخير ًا المعالجات
الإح�صائية التي اعتمد عليها في تحليل الدرا�سة.
�أو ًال:منهج الدرا�سة:

ا�ستخ ��دم الباح ��ث المنه ��ج الو�صفي الذي يع ��رف ب أ� ّنه �أ�سلوب يعتمد عل ��ى درا�سة الواقع �أو
الظاه ��رة كما هي ف ��ي الواقع ،ويهتم بو�صفها و�صف ًا دقيق ًا ويع ّبر عنها تعبير ًا كيفي ًا وكمي ًا ،فالتعبير
الكيفي ي�صف الظاهرة �أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى فهو ال يقت�صر
عل ��ى و�صف الظاه ��رة  ،بل يتع ّداه �إلى التف�سير والتحليل للو�صول إ�ل ��ى حقائقَ عن الظروف القائمة
من �أجل تطويرها وتح�سينها ( .عبيدات ،و�آخرون)2003 ،
ثاني ًا :م�صادر جمع البيانات:

أ�سا�س ّي ْين للمعلومات:
قد ا�ستخدم الباحث َم ْ�ص َد َر ْين � ِ
 .1الم�ص ��ادر الأولي ��ة :لمعالج ��ة الجوانب التحليلية لمو�ض ��وع البحث لج� ��أ الباحث �إلى جمع
البيانات الأولية من خالل اال�ستبانة ك�أداة رئي�سية للبحث� ،صممت خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض ،ووزعت
على القائمين على �إدارة الم�ؤ�س�سات الإعالمية التي تعمل في مجال الإعالم المرئي وقد بلغ عددهم
( )73م�ؤ�س�سة ،وتم اختيار �شخ�ص في موطن الم�س�ؤولية من كل م�ؤ�س�سة.
 .2الم�ص ��ادر الثانوي ��ة :حيث اتجه الباح ��ث في معالجة الإطار النظ ��ري للبحث �إلى م�صادر
البيان ��ات الثانوي ��ة ،والتي تتم ّثل في الكتب والمراج ��ع العربية والأجنبي ��ة ذات العالقة ،والدوريات
والمق ��االت والتقاري ��ر ،والأبح ��اث والدرا�سات ال�سابق ��ة التي تناول ��ت مو�ضوع الدرا�س ��ة ،والبحث
والمطالعة في مواقع ال�شبكة العنكبوتية المختلفة.
ثالث ًا�:أدوات الدرا�سة:

ق ��ام الباحث با�ستخدام �أداة من �أهم الأدوات في البحث الإح�صائي (�إ�ضافة مقولة لم�ؤلف
حول �أهمية اال�ستبانة وا�ستخدامها) لتكون دقيقة في التحليل  ،وا�ستخال�ص النتائج .ولقد ا�ستخدم
الباح ��ث ا�ستبانة لمعرفة واق ��ع �إدارة الإعالم في الم�ؤ�س�سات الإعالمية وق ��د ق�سم الباحث مفهوم
الإدارة �إلى ثالثة مجاالت رئي�سة  :هي مجال التخطيط وال�سيا�سات  ،ومجال �إدارة المحتوى ومجال
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�إدارة الأف ��راد والإمكانات  ،و�سيت ��م توزيع اال�ستبانة على القائمين عل ��ى الم�ؤ�س�سات الإعالمية في
الدول محل الدرا�سة (م�صر الأردن لبنان وفل�سطين)
اال�ستبانة الخا�صة بالقائمين على الإعالم
بع ��د درا�سة لبع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،حول �إدارة الإعالمّ ،تم �صياغة ا�ستبانة ك�أداة لجمع
البيان ��ات حول كيفي ��ة �إدارة الإعالم بكافة مجاالته ال�سيا�سات والتخطي ��ط  ،و�إدارة المحتوى وكذا
الإمكانات والأفراد .
ت � ّ�م تخ�صي� ��ص هذه اال�ستبان ��ة للقائمين عل ��ى الم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية  ،لقيا� ��س واقع �إدارة
المحتوى البرامجي في الإعالم المرئي لدى الم�ؤ�س�سات.
�أ.مجتمع الدار�سة

يتم ّثل مجتمع الدار�سة من القائمين على الم�ؤ�س�سات الإعالمية «الإعالم المرئي» التلفزيون
و الف�ضائي ��ات ،العامل ��ة في البلد مح ��ل الدرا�سة الم�سجلي ��ن لدى وزارة الإع�ل�ام � ،أو نقابة
ال�صحافيين ,ولقد بلغ عدد الف�ضائيات والمحطات الأر�ضية العاملة في البالد محل الدرا�سة هو
َّ
( ,)213انظر ملحق (.)5
وتم اختيار هده البلدان ،لأ ّنها البلدان التي تقع على تما�س مع فل�سطين و �إحداث الوعي فيها
�سيكون له الأثر الإيجابي في المرحلة المقبلة لقد ّتم اختيار فئة ال�شباب الجامعي الذي يمثل عقول
بلد ف ��ي مرحل ٍة قادمة وبالتالي محاولة الت�أثير و�إع ��ادة النظر في الإعالم ليكون �أكثر
و�سواع ��د � ّأي ٍ
فاعلية باتجاه هذه الفئة �سيكون له الأثر الإيجابي على الق�ضية الفل�سطينية  ،بعد عدة �سنين بحيث
يكون هذا الجيل قد بد�أ ي�أخذ مواطنه في الدولة.
ت � ّ�م اختي ��ار عين ��ة القائمي ��ن عل ��ى الم�ؤ�س�سات الإعالمي ��ة  ،بطريق ��ة ق�صدي ��ة للم�ؤ�س�سات
الإعالمي ��ة ال�شامل ��ة ،ولي�ست التخ�ص�صية كقنوات الأفالم �أو الغن ��اء وال�ساحة  ،وهكذا وكذلك ّتم
ترجيح الأكثر رواج ًا في البلد وفق �آخر الإح�صائيات لعدد الم�شاهدين  ،مع مراعاة التوزيع الن�سبي
للذك ��ور والإن ��اث والوزن الن�سبي لن�سبة كل بلد من عينة الدرا�س ��ة تبع ًا للوزن الكلي  ،حيث ّتم توزيع
( )31ا�ستبانة في م�صر و(  ) 8ا�ستبانات في الأردن (  )12ا�ستبانة في لبنان� ,أما فل�سطين فكان
عدد اال�ستبانات ( )22ا�ستبانة .
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خ�صائ�ص و�سمات العينة

جدول رقم () 1
توزيع �أفراد عينة القائمين على الم�ؤ�س�سات ح�سب الجن�س
العدد

النسبة

الجنس
ذكور القائمين على المؤسسات

32

2.31

إناث القائمين على المؤسسات

41

2.96

جدول ( )2
الجامعة
مصر
األردن
لبنان
فلسطين
المجموع

النسبة
42.47
6.85
16.44
34.25
10.00

العدد
31
5
12
25
73

وقد تم ا�ستخدام مقيا�س ليكرت لقيا�س اال�ستبانة في الأولى والثانية ح�سب الجدول التالي:
جدول رقم()3
االستجابة

موافق بشدة

موافق

متوسط

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

اخت ��ار الباحث الدرج ��ة ( )1لال�ستجابة «غير موافق ب�شدة» وبذل ��ك يكون الوزن الن�سبي في
هذه الحالة هو ( )%20وهو يتنا�سب مع هذه اال�ستجابة.
رابع� � ًا� :ص ��دق اال�ستبانة:يق�صد ب�ص ��دق اال�ستبانة �أن تقي� ��س �أ�سئلة ا�ستبانة م ��ا قد و�صلت
لقيا�سه ،وقد قام الباحث بالت�أكد من �صدق اال�ستبانة بطريقتين:
المحكمون:

فق ��د ت � ّ�م عر�ض اال�ستبانة على ( )10من المحكمين ف ��ي مجال الإدارة في الإعالم انظر:
ملح ��ق(  )2وقد ا�ستجاب الباحث لآراء المحكمين وق ��ام بالتعديل والحذف في �ضوء المقترحات
المقدمة من طرفهم بعد مناق�شة الم�شرف.
وبنا ًء على التحكيم قام الباحث بحذف ( )3فقرات غير مترابطة مع الدار�سة .
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خام�س ًا�:صدق المقيا�س:
 -1االت�ساق الداخلي :Internal Validity
يق�ص ��د ب�صدق االت�س ��اق الداخلي مدى ات�س ��اق ك ّل فقر ٍة من فقرات اال�ستبان ��ة  ،مع المجال
الذي تنتمي �إليه هذه الفقرة ،وقد قام الباحث بح�ساب االت�ساق الداخلي ِل ِكلتا اال�ستبانتين  ،وذلك
م ��ن خالل ح�ساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اال�ستبانة ،والدرجة الكلية
للمجال نف�سه.
 -2ثبات اال�ستبانة :Reliability
يق�ص ��د بثب ��ات اال�ستبانة �أن تعط ��ي النتيجة نف�سها لو ّتم �إعادة توزيعه ��ا �أكثر من مرة تحت
الظ ��روف نف�سها وال�ش ��روط نف�سها � ،أو بعبارة �أخرى�إنَّ ثبات اال�ستبان ��ة يعني،اال�ستقرار في نتائج
اال�ستبانة وعدم تغييرها ب�شكل كبير فيما لو تمت �إعادة توزيعها على �أفراد العينة ع ّدة مرات خالل
فترات زمنية معينة.
�أو ًال :نتائج االت�ساق الداخلي:

يو�ضح جدول رقم ( ) 4معامل االرتباط بين ك ّل فقرة من فقرات الفر�ضية  ،والدرجة الكلية
للفر�ضي ��ة ،والذي يبين �أن معامالت االرتباط المبين ��ة دا ّلة عند م�ستوى معنوي  α= 0.05وبذلك
يعتبر المجال �صادق ًا لما و�ضع لقيا�سه.

الجنان

118

Al JINAN

جدول رقم ()4
معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لال�ستبانة
لالرتباط

معامل سبيرمان

1

أعتقد أن توجيهنا المباشر لفريق العمل انعكس على المشاهد
زيادة في مشاهدة القناة

القيمة االحتمالية
().Sig

م

الفقرة

0.777

0.000

2

أعتقد أن تواصلنا الدائم مع الموظفين انعكس على
المحتوى بشكل إيجابي

0.642

0.002

3

أعتقد أن متابعتنا للمشكالت بطريقة فورية قلل من األثر
السلبي على المؤسسة.

0.534

0.015

4

أعتقد أن أسلوب النقاش والحوار بين اإلدارة والموظفين،
والذي تحرص عليه المؤسسة انعكس على منتج المؤسسة،
وبالتالي على وعي المشاهد

0.585

0.007

5

أعتقد أن مراعاتنا جودة األدوات واألجهزة  ،كان سببا” في
بقاء المشاهد في حالة تشويق ومتابعة لبرامجنا.

0.499

0.025

6

أعتقد أن جودة الصورة والشكل الفني الخاص بنا ساهم
في زيادة متابعة المشاهد ،وبالتالي زيادة وعيه بالقضايا
المطروحة.

0.818

0.000

7

أعتقد أن استخدامنا لألجهزة ذات الجودة العالية بشكل جيد
انعكس على زيادة متابعة المشاهد وزيادة وعيه.

0.755

0.000

8

أعتقد أن سياسة « الشخص األكثر خبرة وتجربة في
المؤسسة اإلعالمية مقدم على صاحب الشهادة العليا
حديث التجربة سياسة نجحت في مؤسستنا.

0.916

0.000

9

أعتقد أن تدريبنا لفرق العمل بشكل دوري أسهم في أداء
أكثر جودة انعكس على أداء المؤسسة.

0.637

0.003

10

أعتقد أن استخدامنا للتقنيات الجديدة
 …facebock,twiterفي اإلعالم أعطى مساحة للتفاعل
ومشاركة الجمهور مع المؤسسة.

0.713

0.000
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* االرتباط دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة . α=0.05
 ثبات اال�ستبانة :Reliability معامل �ألفا كرونباخ :Cronbach›s Alpha Coefficientا�ستخ ��دم الباحث طريقة �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات ال�ستبان ��ة ،وكانت النتائج كما هي مبينة
في الجدول التالي:
جدول ()5
معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات اال�ستبانة الأولى
الرقم

الفرضية

معامل ألفا
كرونباخ

الثبات*

1

يوجد أثر إلدارة اإلعالم المرئي على تعزيز الوعي
بقضية فلسطين

0.958

0.979

*الثبات= الجذر التربيعي الموجب لمعامل �ألفا كرونباخ
يظه ��ر م ��ن النتائ ��ج المو�ضحة في جدول رق ��م ( � ) 5أنّ قيم ��ة معامل �ألف ��ا كرونباخ ،كانت
مرتفعة للفر�ضية وكانت ( )0.958وكذلك قيمة الثبات كانت مرتفعة للفر�ضية ( .) 0.979وهذا
يعن ��ي �أنّ معامل الثب ��ات مرتفعة وتكون اال�ستبانة �صورتها النهائية كم ��ا هي في الملحق رقم ( ) 1
قابل ��ة للتوزيع وبذل ��ك الباحث قد ت�أكد من �صدق وثبات ا�ستبانة الدار�س ��ة ما يجعله على ثقة تا ّمة
ب�صحة اال�ستبانة و�صالحيتها ،لتحليل النتائج والإجابة عن �أ�سئلتها واختبار فر�ضياتها.
اختبار الفر�ضية
«يوجد �أثر لإدارة الأفراد  ،ي�سهم في تعزيز الوعي بق�ضية فل�سطين»
ت � ّ�م اختب ��ار ه ��ذه الفر�ضية  ،من خالل فقرات مج ��ال « �أثر �إدارة الأف ��راد والإمكانات على
تعزيز الوعي»
با�ستخ ��دام اختب ��ار الإ�شارة لمعرفة ما �إذا كان متو�سط درجة اال�ستجابة قد و�صل �إلى درجة
الحي ��اد ( الدرج ��ة المتو�سطة) وهي � 3أم تختلف عنها( �أكبر �أو �أقل من الدرجة المتو�سطة) كذلك
ت ��م ا�ستخ ��دام معامل �سبيرم ��ان لمعرفة ما �إذا كان هن ��اك عالقة ذات دالل ��ة �إح�صائية بين �إدارة
الأفراد والإمكانات و تعزيز الوعي بق�ضية فل�سطين»
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جدول( ) 21
المتو�س ��ط الح�سابي والقيمة االحتمالية  sigلكل فقرة من فقرات الفر�ضية الثالثة يوجد �أثر
لإدارة الأفراد والإمكانات ي�سهم في تعزيز الوعي بق�ضية فل�سطين
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي
النسبي

Sig

الرقـم

أعتقد أن توجيهنا المباشر لفريق العمل انعكس على المشاهد
زيادة في مشاهدة القناة .

2.98

75.34

0.901

أعتقد أن تواصلنا الدائم مع الموظفين انعكس على المحتوى
بشكل إيجابي

3.003

78.26

0.241

أعتقد أن متابعتنا للمشكالت بطريقة فورية قللت من األثر السلبي 2.671
على المؤسسة.

66.78

0.003

أعتقد أن أسلوب النقاش والحوار بين اإلدارة والموظفين والذي
تحرص عليه المؤسسة انعكس على منتج المؤسسة وبالتالي على 2.53
وعي المشاهد

60.41

0.000

أعتقد أن مراعاتنا جودة األدوات واألجهزة كان سبباً في بقاء
المشاهد في حالة تشويق ومتابعة لبرامجنا.

2.47

59.38

0.000

أعتقد أن جودة الصورة والشكل الفني الخاص بنا ساهم في زيادة
متابعة المشاهد وبالتالي زيادة وعيه بالقضايا المطروحة.

2.603

75.07

0.003

أعتقد أن استخدامنا لألجهزة ذات الجودة العالية بشكل جيد
انعكس علي زيادة متابعة المشاهد وزيادة وعيه.

2.712

69.81

0.045

أعتقد أن سياسة « الشخص األكثر خبرة وتجربة في المؤسسة
اإلعالمية مقدم على صاحب الشهادة العليا حديث التجربة
سياسة نجحت في مؤسستنا .

3.094

82.95

0.511

أعتقد أن تدريبنا لفرق العمل بشكل دوري أسهم في أداء أكثر
جودة انعكس على أداء المؤسسة.

3.464

84.11

0.198

أعتقد أن استخدامنا للتقنيات الجديدة «”…facebock,twiter
في اإلعالم أعطى مساحة للتفاعل ومشاركة الجمهور مع
المؤسسة.

2.014

50.34

0.000

الفقــــرة

المجمــوع

0.000 70.245 2.7241

* المتو�سط الح�سابي دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة . α =0.05
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من جدول رقم (  ) 21يمكن ا�ستخال�ص ما يلي:
 المتو�س ��ط الح�ساب ��ي للفقرة رقم (�« )9أعتقد �أنّ تدريبنا لف ��رق العمل ب�شكل دوري� ،أ�سهمف ��ي �أداء �أكثر ج ��ودة انعك�س على �أداء الم�ؤ�س�سة ه ��و( )3.464و�أن المتو�سط الح�سابي الن�سبي هو
()%84.11و�أن القيم ��ة االحتمالي ��ة ( )Sigت�ساوي .0.00لذلك تعتبر هذه الفق ��رة دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة  α = 0.05وعليه يمكن القول �إن َّ متو�سط درجة اال�ستجابة للفقرة زاد عن درجة
الحي ��اد (الدرج ��ة المتو�سطة . )%60وهذا يعني �أن مفردات العين ��ة  ،وافقوا بدرجة كبيرة على �أن
«تدريب لفرق العمل ب�شكل دوري �أ�سهم في �أداء �أكثر جودة انعك�س على �أداء الم�ؤ�س�سة».
وي ��رى الباح ��ث �أن هذه النتيجة تتوافق م ��ع درا�سة (المر ) 2005,الت ��ي عك�ست �أن التدريب
للك ��وادر الإعالمي ��ة وتطويره ��ا ،ي�سهم في رفع كف ��اءة الم�ؤ�س�سة وجودة برامجه ��ا  ،كما تتوافق مع
درا�سة( ال�سيد) 2002,التي تفيد �أن التدريب الفردي والجماعي في الم�ؤ�س�سات هو العامل المهم
وا�ضح عل ��ى كل من له عالقة
ال ��ذي ي�ساع ��د عل ��ى تطوير الم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية وقد يظهر ب�ش � ٍ
�كل ٍ
ب�شا�شة كالمذيع والمقدم والمونتاج والجرافيك ,ويرى الباحث �أن تدريب العالمين على التعاطي مع
الق�ضي ��ة الفل�سطينية من حيث فهم ال�صورة الم�ؤثرة وا�ستخدام الم�ؤثر ال�صوتي المنا�سب و�صياغة
الأوبري ��ت الم�ؤثرة وتطوير �أداء المذي ��ع والمقدم بحيث ي�ضحي قادر ًا كله مهارات وقدرات لو �أمكن
تطويره ��ا �سيعن ��ي قدرة الت�أثير عل ��ى الم�شاهد �أعلى ...كم ��ا �أن التدريب حري ب ��ه �أن يكون ب�شكل
م�ستم ��ر .فالبرام ��ج والأدوات الجدي ��دة ت�سهم في توفي ��ر الجهد والقيام بالمنتج بج ��ودة �أعلى كما
ي ��رى الباحث ع�ل�اوة على ما �سبق �أن �سوق الإع�ل�ام التناف�سي عر�ض على القن ��وات تطوير قدرات
عامليه ��ا لأن ذل ��ك يرعى �صع ��ود قنوات وهبوط �أخ ��رى ،وهنالك قنوات مرتفعة بر�ص ��د مذيعها �أو
بع�ض برامجها.
المتو�س ��ط الح�سابي للفق ��رة (�« )5أعتق ��د �أن مراعاتنا لجودة الأدوات والأجه ��زة كان �سبب ًا
في بق ��اء الم�شاهد في حالة ت�شويق ومتابعة لبرامجنا ه ��و ( )1.575والمتو�سط الح�سابي الن�سبي
ه ��و( ، %)39.38و�أن القيم ��ة االحتمالي ��ة ( )Sigت�س ��اوي ( .)0.00لذلك تعتبر ه ��ذه الفقرة دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة  α = 0.05وعليه يمكن القول �إنَّ متو�سط درجة اال�ستجابة للفقرة لم
ي ��زد ع ��ن درجة الحياد (الدرج ��ة المتو�سطة  . )3وهذا يعني �أن مف ��ردات العينة لم توافق بدرجة
كبي ��رة عل ��ى �أن « مراعاة ج ��ودة الأدوات والأجهزة كانت �سببا» في بق ��اء الم�شاهد في حالة ت�شويق
ومتابعة لبرامجنا  .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إلى �أن الأدوات والأجهزة و�إن كانت مهمة لكن هذه
الأهمي ��ة قليلة بالمقارن ��ة بالعنا�صر الأخرى التي تعتبر �أكثر �أهمية وه ��ي اختيار المو�ضوع و�أهميته
وطريق ��ة عر�ضه وال�شخ�صيات التي تت ُّم ا�ست�ضافتها وقدرتها على الت�أثير ومالم�سة الق�صد لحاجة
واهتم ��ام النا� ��س ومن خالل حدي ��ث مجموع النقا� ��ش خلف الباح ��ث �أي�ض� � ًا � ،إال �أنّ القائمين على
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القنوات يرون �أن ق�ضية فل�سطين ب�أي �أداة �أو و�سيلة يتم عر�ضها تكون مجال متابعة حال كونها تم�س
الجان ��ب الإن�ساني� ،أو البعد الحياتي وتلتقي هذه النتيجة مع درا�سات �سابقة التي �أظهرت �أن جودة
الأجه ��زة مح ��دد �أ�سا�سي في متابعة الجمهور للبرامج عالوة على �أن هذه النتيجة تثبت معلومة و�إن
كانت الأجهزة ذات �أهمية �إال �أن المو�ضوع ومالم�سته لقلوب وعقول الم�شاهدين هو العامل الأقوى .
 المتو�س ��ط الح�ساب ��ي للفق ��رة رقم (�« )4أعتق ��د �أن �أ�سل ��وب النقا�ش والحوار بي ��ن الإدارةوالموظفين ،والذي تحر�ص عليه الم�ؤ�س�سة ينعك�س على فتح الم�ؤ�س�سة  ،وبالتالي على وعي الم�شاهد
كان (  )1.616والمتو�س ��ط الح�ساب ��ي الن�سبي ه ��و ( ،% )%10.41و�أن القيم ��ة االحتمالية ()Sig
ت�س ��اوي ( .)0.00لذل ��ك تعتب ��ر هذه الفقرة دال ��ة �إح�صائي ًا عند م�ستوى دالل ��ة  α = 0.05وعليه
يمك ��ن القول �إنَّ متو�سط درجة اال�ستجابة للفقرة لم يزد عن درجة الحياد (الدرجة المتو�سطة )3
وه ��ذا يعني �أن مف ��ردات العينة لمتوافق بدرجة كبيرة على �أن �أ�سلوب النقا�ش والحوار بين الإدارة
والموظفين والذي تحر�ص عليه الم�ؤ�س�سة ينعك�س على فتح الم�ؤ�س�سة وبالتالي على وعي الم�شاهد»
وي ��رى الباح ��ث من خ�ل�ال احتكاكه بالقن ��وات الإعالمية وك ��ذا الم�ؤ�س�سات ف ��ي الدول محل
الدرا�س ��ة �أن م�س�أل ��ة �أ�سل ��وب الحوار والتفكي ��ر الجمعي غير معم ��ول به في الم�ؤ�س�س ��ات الإعالمية
والطريق ��ة التي يتم التعامل بها هو قرار وتنفيذ بع�ض القنوات ي�سهم فيها لالقتراحات والتداوالت
ف ��ي حدود �ضيقة وبي ��ن م�ستويات متكافئة ولي�س ح ��داد ر�أ�س موظفين و�سنوليه ��م هذا طبق ًا تجده
وا�ضح ًا في الم�ؤ�س�سات الإعالمية التابعة للحكومات في الإدارة عبر قرارات ولي�س حوار وتجده في
القن ��وات الأخرى ولكن بطريقة �أخرى وكل م�ؤ�س�سة لها مبرراتها الرئي�سية �أو ًال الحفاظ على ر�ؤيتها
مهامها ال�سيا�سية ثاني ًا عدم العودة بال�ضرر �أي ًا كان مادي ًا �أو معنوي ًا �أو م�ساءلة قانونية وتتوافق هذه
النتيجة مع (علي  )2006,الذي ذكر �أن الم�ؤ�س�سات في الدول العربية وعلى ر�أ�سها الإعالم تمار�س
عليه ��ا حالة من الرقاب ��ة والإدارة التي ال تعطي مجا ًال للتفكير وال الإب ��داع و�أي�ض ًا تتوافق مع درا�سة
(المن ��ذري ) 2003,الت ��ي ذكر فيه ��ا �أن الموظفين ف ��ي الم�ؤ�س�سات ت�صل م�شكالته ��م التي �سببها
المبا�شر عدم الر�ضا بالجو النف�سي الذي ت�سببه له الإدارة العليا ت�صل هذه الن�سبة الى (.)%36
ويرى الباحث �أي�ض ًا عالوة على ما �سبق �أن م�س�ألة الحوار بين الإدارة والموظف لو تمت يمكن
�أن يك ��ون مردودها واقعا» على المنتج المتعلق بالق�ضي ��ة الفل�سطينية فالموظف حين يكون مرتاح ًا
ويعم ��ل بحالة ر�ضا يبدع ف ��ي اختيار ال�صورة و�إ�سقاط ال�صوت و�شكل الإخ ��راج و�إال فالعمل �سيكون
ي ��كاد �أن ي ��رق �إال �إذا كان مقبو ًال كما �أن الحوار يتم �إبداع ًا ف ��ي الفكرة والمحتوى وطريقة العر�ض
وتداول الأفكار يثري برنامج ًا �أو فا�ص ًال �أو ن�شيد ًا وبالتالي كل ذلك يح�صده الم�شاهد الذي �سيتلقى
ق�ضية فل�سطين عبر �صورة و�صوت.
وب�ش ��كل ع ��ام  ،يمكن القول �إن المتو�سط الح�سابي لجميع فقرات الفر�ضية «يوجد �أثر لإدارة
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الأف ��راد والإمكانات ت�سهم في تعزيز الوعي بق�ضي ��ة فل�سطين» ي�ساوي ( � )2.518أي �أن المتو�سط
الح�سابي الن�سبي ي�ساوي ( %) 62.95و�أن القيمة االحتمالية ( )Sigت�ساوي  α=0.00لذلك تعتبر
دال ��ة �إح�صائي� � ًا عند م�ستوى داللة  α =0.05ما يدلل على �أن هناك ا�ستجابة فوق درجة المتو�سط
( )%60درج ��ة الحي ��اد له �أن يوجد �أث ��ر لإدارة الأفراد والإمكانات ت�سهم ف ��ي تعزيز الوعي بق�ضية
فل�سطين لدى الم�شاهد الجامعي.
لق ��د عك�ست النتيجة وج ��ود لإدارة الأف ��راد والإمكانات �شكل هذا الأثر الأق ��ل مقارنة ب�إدارة
المحت ��وى و�إدارة ال�سيا�س ��ات والتخطيط ،وال �ش ��ك �أن التدريب للأفراد والتوجي ��ه المبا�شر وو�ضع
ال�شخ� ��ص ذي الخب ��رة ،ت�ص ��درت جان ��ب الت�أثير ,و يعتب ��ر الت�أثي ��ر الب�شري قد ف ��اق بوجهه نظر
القائمي ��ن على االت�صال �أثره عن الأجهزة والأدوات التي �أت ��ت كم�ستوى �أقل من ا�ستخدام الأجهزة
والأدوات الجي ��دة وا�ستخدام التقيات الحديثة  ,ويعلل الباحث ذلك ب�أن المجتمع الجامعي و�إن كان
يهمه جودة �صورة و�أداء �إال �أن نوعية المو�ضوع ومدى مالم�سته و�أهميته للمتلقي و�أثره العام ت�ستطيع
�أن تحدث الأثر فمث ًال حرب قطاع غزة مو�ضوع جدير باالهتمام حتى ولو بثّ بطريقة �صورة �سيئة.
الفر�ضية الثانية:
هن ��اك ف ��روق ذات داللة �إح�صائية ح ��ول �أثر �إدارة الإعالم المرئي ف ��ي تعزيز الوعي بق�ضية
فل�سطين ُتعزى �إلى العوامل الديموغرافية ( الدولة  ,الو�سيلة الإعالمية ,الجن�س ,الخبرة  ,العمر ,
الم�ؤهل العلمي  ,التخ�ص�ص التعليمي).
جدول (  :)22نتائج الفر�ضية الرئي�سية الثانية متغير الدولة
قيمة االختبار

درجات الحرية

يوجد فروق ذات داللة حول أثر إدارة اإلعالم المرئي في تعزيز الوعي
بقضية فلسطين تعزى لمتغير الدولة

2.993

3

القيمة االحتمالية
().Sig

الفرضية

0.393

يو�ض ��ح الجدول رقم (� )22أنه با�ستخدام (كرو�سكال -واال� ��س) تبين �أن القيمة االحتمالية
( ).Sigلمج ��االت الدرا�س ��ة كانت �أكبر من م�ستوى الداللة  α =0.05ومن ثم ف�إنه لي�س ثمة فروق
ذات داللة �إح�صائية في ا�ستجابة تعزى �إلى الدولة.
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جدول ( :) 23نتائج الفر�ضية الرئي�سية الثانية متغير الو�سيلة الإعالمية
قيمة االختبار

درجات الحرية

يوجد فروق ذات داللة حول أثر إدارة اإلعالم المرئي في تعزيز الوعي
بقضية فلسطين تُعزى لمتغير الوسيلة اإلعالمية.

3.213

2

القيمة االحتمالية
().Sig

الفرضية

0.201

يو�ض ��ح الج ��دول رقم (� ) 23أن ��ه با�ستخدام كرو�سكال واال�س» تبي ��ن �أن القيمة االحتمالية
( ).Sigلمج ��االت الدرا�س ��ة كان ��ت �أكبر من م�ست ��وى الداللة  α =0.05ومن ث ��م ف�إنه لي�س هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية في ا�ستجابة حول تعزى �إلى الو�سيلة الإعالمية.
جدول (  :)24نتائج الفر�ضية الرئي�سية الثانية متغير الجن�س

الفرضية

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ().Sig

يوجد فروق ذات داللة حول أثر إدارة اإلعالم المرئي في تعزيز الوعي بقضية
فلسطين تُعزى لمتغير الجنس

522.00

0.136

يو�ض ��ح الجدول رق ��م (� ) 24أنه با�ستخدام اختبار «مان  -وتن ��ي» تبين �أن القيمة االحتمالية
( ).Sigلمج ��االت الدرا�سة كانت �أكبر من م�ست ��وى الداللة  α =0.05ومن ثم ف�إنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية في ا�ستجابة ُتعزى �إلى الجن�س.
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جدول ( :) 25نتائج الفر�ضية الرئي�سية الثانية متغير الخبرة
الفرضية

قيمة االختبار

درجات الحرية

القيمة االحتمالية
().Sig

يوجد فروق ذات داللة حول أثر إدارة اإلعالم المرئي في تعزيز الوعي
بقضية فلسطين تُعزى لمتغير الخبرة

0.937

2

0.626

يو�ض ��ح الجدول رقم ( � )25أنه با�ستخ ��دام (كرو�سكال -واال�س) تبين �أن القيمة االحتمالية
( ).Sigلمج ��االت الدرا�سة كانت �أكبر من م�ست ��وى الداللة  α =0.05ومن ثم ف�إنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية في ا�ستجابة ُتعزى �إلى متغير الخبرة.
جدول (  :) 28نتائج الفر�ضية الرئي�سية الثانية متغير الم�ؤهل العلمي
الفرضية

قيمة االختبار

درجات الحرية

القيمة االحتمالية
().Sig

يوجد فروق ذات داللة حول أثر إدارة اإلعالم المرئي في تعزيز الوعي
بقضية فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

4.812

2

0.090

يو�ض ��ح الج ��دول رق ��م ( � )28أن ��ه با�ستخدام (كرو�س ��كال -واال�س) تبين �أن القيم ��ة االحتمالية
( ).Sigلمج ��االت الدرا�سة كانت �أكبر من م�ست ��وى الداللة  α =0.05ومن ثم ف�إنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية في ا�ستجابة ُتعزى �إلى الم�ؤهل العلمي.
جدول ( :)29نتائج الفر�ضية الرئي�سية الثانية متغير التخ�ص�ص التعليمي

الفرضية

قيمة االختبار

درجات الحرية

القيمة االحتمالية ().Sig

يوجد فروق ذات داللة حول أثر إدارة اإلعالم المرئي في تعزيز الوعي
بقضية فلسطين تُعزى لمتغير التخصص التعليمي

0.769

2

0.681

يو�ض ��ح الجدول رقم (� )29أن ��ه با�ستخدام كرو�سكال -واال�س» تبي ��ن �أن القيمة االحتمالية
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( ).Sigلمج ��االت الدرا�سة كانت �أكبر من م�ست ��وى الداللة  α =0.05ومن ثم ف�إنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية في ا�ستجابة ُتعزى �إلى التخ�ص�ص التعليمي.
�إجابة ت�سا�ؤالت الدرا�سة:
ما �أثر �إدارة الأفراد والأدوات من قبل القائمين على الم�ؤ�س�سات الإعالمية على تعزيز الوعي
بق�ضية فل�سطين؟
لق ��د �أظهرت النتائج وجود �أث ��ر لإدارة الأفراد والإمكانات تمثل ذلك ف ��ي النتيجة الإجمالية
للمج ��ال و التي تجاوزت حد الحياد ( )62.95كمتو�سط ح�ساب ��ي ن�سبي .ويعتبر هذا المجال الأقل
ت�أثي ��ر ًا م ��ن المجاالت الأخ ��رى التي �سبق ��ت درا�ستها ( ال�شع ��راوي  )2012المحت ��وى ،ال�سيا�سات
والتخطيط ,وقد كان ت�أثير �إدارة المحتوى البرامجي هي ( ) % 73,75بينما تلته في الترتيب �إدارة
ال�سيا�سات والتخطيط وكانت عك�س نتيجة (% ) 72.13
ولق ��د �أظهرت النتيجة ف ��ي تفا�صيلها ما هو مهم حيث �أظه ��رت �أن هنالك فقرات كانت دون
الحي ��اد وبمراجعة القائمين عل ��ى الم�ؤ�س�سات الإعالمية والتوا�صل والمقابل ��ة لال�ستف�سار عن هذا
التدن ��ي ف ��ي هذه الفقرات ج ��ودة الأدوات وتعامل االفراد معها و�أ�سلوب الح ��وار مع الموظفين التي
كان ��ت  %58و  %49فكان ��ت الأ�سباب مادية حيث �إنَّ �صورة الأجهزة والأدوات تحتاج �إلى �أموال وهذا
ما تعزز على معظم القنوات في دائرة بحثننا بالإ�ضافة �إلى �أ�سلوب الحوار الذي اجمعت فيه �إدارة
القن ��وات �أن هنال ��ك �سيا�سة عامة للقناة وكذلك قدر معين من المال ال بد �أن يتم ت�سيير الأمور فيه
وبذلك تكون عملية الحوار والنقا�ش في مجال وجهات النظر في المحتوى والتقديم والت�أخير غير
�أن الم�ش ��كالت المتعلقة بال�سيا�سات ومن يظهر على التلفاز وطبيعة المحتوى هي منوطة بر�ؤية يتم
و�ضعه ��ا وعل ��ى العاملي ��ن �أن يلتزموا القيام بها كم ��ا �أظهرت النتائج �أن هنال ��ك ق�ضايا م�ؤثرة مثل
التدري ��ب للفريق وجود ال�شخ�ص المنا�س ��ب والخبرة في المكان المنا�س ��ب بالإ�ضافة �إلى التوا�صل
الدائم مع الموظفين والتوجيه المبا�شر لفريق العمل كلما زادت على  %72وو�صلت �إلى ( )%79و�أما
مجاالت جودة ال�صورة و البعد التقني ومتابعة الم�شكلة فوري ًا كانت �أقل من �سابقاتها حيث تراوحت
ما بين (� )%65إلى (.)%67
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النموذج التالي يلخ�ص العالقة بين �إدارة الأفراد والإمكانات وبين الوعي:
إدارة األفراد واإلمكانات
عوامل داخلية

مستوى أول%79-%72:
-تدريب الفريق

زيادة في الوعي

-ذو الخبرة يقدم في العمل

المتلقي

تواصل دائم مع الموظفين وتوجبهثان %67-%65:
مستوى ٍ

عوامل خارجية

 استخدام أجهزة ذلة صورةالشكل والبرامج الحديثة-متابعة المشكالت فوراً

مستوي ثالث%50-%39:
مراعاة جودة األدوات-اسلوب النقاش والحوار في قضايا متعلقة بالعمل

تو�صيات الدرا�سة:
زي ��ادة التدريب لجميع العاملين في الم�ؤ�س�سات الإعالمي ��ة ،فهذا بالإ�ضافة �أنه ي�شكل رافعة
مهني ��ة له ��م �إال �أنه يمثل حالة من تقدير الذات والتروي ��ح  ،حين يتم االطالع على علم جديد ولقاء
مدربين جدد و�أماكن مختلفة جديدة.
 التركي ��ز ف ��ي حال ��ة الر�ض ��ا الوظيفي قدر الإم ��كان ،ف�إذا تع ��ذر بالم ��ال فبالكلمة الطيبةوالإ�شادة والتعزيز المعنوي.
 الإكثار من اللقاءات التي تجمع بين الموظفين والإدارة العليا التي من �ش�أنها �أن تمثل حالةحفز وتوا�صل �إيجابي  .وي�ستطيع الموظف التعبير عن نف�سه والمدير تو�صيل مق�صوده و�أهدافه
 التركي ��ز في العاملين في الحقل الإعالمي على مفردات الق�ضية الفل�سطينية حق الأر�ض،حق الالجئين ،و تاريخ االحتالل الذي من �ش�أنه �أن يعيد �صياغة مواقف الكثير من الطلبة الجامعيين
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تجاه مفردات الق�ضية الفل�سطينية ،حتى يتبعوها وينقلوها للأجيال القادمة.
ثالث ًا :الدرا�سات المقترحة:
درا�س ��ة �أث ��ر التغي ��رات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية ف ��ي البالد العربي ��ة عل ��ى �إدارة الأفراد في
الف�ضائيات .
�أثر �إدارة الأفراد في الإعالم الفل�سطيني وت�أثيره على الم�شاهد الأوروبي.
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