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 ا

 مجلة )البحوث العلمية(

 م6102من سنة  ( النصف األول ) األولى السنة  األولالعدد 

 للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةأفريقيا  جامعة)البحوث العلية(  مجلة منشورات

 أسعار المجلة

 الجهات
سعر النسخة داخل 

 ليبيا

سعر النسخة خارج 

 ليبيا

 أمريكي اتدوالر 4 د.ل 3 الطلبة

 أمريكي اتدوالر  6 د.ل 5 المشتركون

 أمريكي ات والرد 6 د.ل 7 األفراد

 الوزارات والهيئات والمؤسسات

 وما في حكمها
 أمريكي اً دوالر 01 د.ل 01

 تنويه

إن تقديم البحوث المنشورة أو تأخيرها في ترتيب الصفحات ال يعني المفاضلة 

لكن متطلبات التنسيق الفني هي التي تتحكم في هذا الترتيب. وإن البحوث 

 رأي المجلة أو الجامعة.المنشورة ال تعبر بالضرورة عن 
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 لمجلةالهيئة االستشارية 

 ية(م)البحوث العل

 للعلوم اإلنسانية والتطبيقية أفريقيا  جامعة

 اح أبوشينةتمف .المبروك:  دالمشرف العام

 أ.د. عابدين الدردير الشريف  :رئيس التحرير  

 :لجنة التحريرأعضاء 

 المقروسعلي  الحميدد.عبد 

 وبيحي خليفة اليعقتد.ف

 محمد النعاس .أشرف م

 بروك خليلمأ.صالح ال

 وميتيدة ميالد المأ.ح

 ونينلرزاق المبروك الكاأ.عبدا
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 قواعد النشر وشروطه

 بمجلة )البحوث العلمية(

 للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةأفريقيا جامعة ب 

 نبذة عن المجلة:

ة أفريقيا للعلوم اإلنسانيسنوية تصدر عن جامعة  نصفمجلة محكمة 

ليبيا باللغتين العربية واإلنجليزية. وتهتم المجلة بنشـر البحوث -طرابلس   -والتطبيقية

والدراسات العلميـة، إلى جانـب عرض ملخصات الكتب والدوريات، والرسائل العلمية 

)الماجستير والدكتوراه(، والتقارير الصادرة عن المؤتمرات والندوات وورش العمل من 

 . داخل ليبيا وخارجها

 أهداف المجلة:

  تفعيل البحث العلمي وإثراؤه في كافة المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات

 العلمية في الجامعة. 

 .االهتمام بقضايا التنمية الشاملة في ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية 

  العلمية من إتاحة الفرصة للباحثين لنشر بحوثهم ودراساتهم العلمية، ونقل أفكارهم

أجل توسعة دائرة المعرفة لدى الباحثين وصانعي القرارات والممارسين في داخل 

 ليبيا وخارجها.  

  خلق حوار علمي بنّاء بين الباحثين والمهتمين بالموضوعات المستجدة في كافة

أفريقيا للعلوم اإلنسانية المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات العلمية 

  .والتطبيقية
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القواعد والشروط  تباعاقواعد النشر: يشترط في الموضوعات المقبولة للنشر بالمجلة 

 التالية:

يشترط في البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة أن البحوث والدراسات:  -0

 تتصف باآلتي:

أصالة أفكار البحث وموضوعه، وكونه لم يسبق نشره أو تقديمه للنشر في   .أ

 زًءا من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه.مجلة أخرى  ولم يكن ج

 سالمة المنهج العلمي المتبع في البحث. .ب

 ج. سالمة لغة البحث ووضوح أفكاره وترابطها.

بأرقام ومراجعه عند التوثيق تتم اإلشارة إلى مصادر البحث اإلشارة إلى المرجع:   -1

والمراجع. وعلى متسلسلة وفقاً لترتيب ورودها فيه، وكذلك األمر في ثبت المصادر 

 -الباحث أن يلتزم باألسلوب التالي:

في حالة الكتب يذكر اسم المؤلف كامالً، عنوان الكتاب، مكان النشر،  (أ)

 سنة النشر، ورقم الصفحة أو الصفحات.

في حالة البحوث أو المقاالت المنشورة في دوريات متخصصة، يذكر   (ب)

ريخ النشر، ورقم الصفحة أو اسم الكاتب كامالً، واسم الدورية، ورقم العدد، وتا

 الصفحات التي يشغلها المقال أو البحث.

 إذا كان النقل غير مباشر، يذكر صاحب المصدر األصلي. (ت)

يقتصر استخدام الهوامش لشرح أو توضيح بعض النقاط الغامضة التي ال الهوامش:   -3

ة بشكل يتسع المجال لتناولها في المتن، أو بهدف تسليط الضوء عليها، وترقم كل صفح

 مستقل، ويظهر الهامش في أسفل الصفحة. 

يراعى في كتابة قائمة المراجع والمصادر كتابة المراجع قائمة المراجع والمصادر:  -4

العربية أوال، ثم األجنبية، على أن تتضمن فقط ما اعتمد عليه الباحث وأشار إليه في 

 و اآلتي:متن البحث، ويرتب كل منها ترتيبا هجائيا، وأن تكتب على النح

 

 أوال: المراجع العربية:

 (.(.1111المهدي غنية "مبادئ التسويق"، )طرابلس: الجامعة المفتوحة ) -

عبد السالم أبوقحف "مقدمة في إدارة األعمال الدولية"، )اإلسكندرية: مطبعة  -  

 (. 0991اإلشعاع الفنية )

طرابلس: مجلة محمد المكي "أهمية المراقبة الداخلية للمراجع الخارجي"، ) -

 . 01 – 5(، ص ص: 0914) 6دراسات في اإلدارة واألعمال المصرفية(، العدد 

 ثانيا: المراجع األجنبية:

- Drury،Colin (2000) ،Management and Cost Accounting ، th5 

edition، (London: Thomson Learning).  
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- Kaplan، Robert (2000)،” Balance without profit”، Financial 

Management، (January)، 23 26. 

 ثالثا: مصادر ومراجع اإلنترنت:

- Andersen، Arthur، (1997)، Learning about professional 

development: Our commitment to training، 

.. Arthurandersen.com/careers/training.asphttp://WWW:  

 لفنية:الشروط العامة وا  -5

أن يكتب الباحث اسمه ودرجته العلمية ووظيفته وجهة عمله في الصفحة األولى  -

من بحثه، مع ضرورة ذكر العنوان الذي تتم مراسلته عليه، ورقم الهاتف 

 والفاكس والبريد اإللكتروني.

أن تكون البحوث والدراسات العلمية مكتوبة باللغة العربية، كما تقبل باللغة  -

 كلمة. 051ط إرفاقها بملخص باللغة العربية ال يتجاوز اإلنجليزية بشر

( صفحة، بما فيها الجـداول والمراجع واألشكال 11 (أال يزيد عدد الصفحات عن -

 التوضيحية من صور ورسومات.

، Microsoft Wordأن تكون البحوث والدراسات العلمية مطبوعة على برنامج  -

 Singleمفردة بين األسطر )( مع ترك مسافة A4وتقدم في شكل ورقي بحجم )

Spaced وعلى وجه واحد، باإلضافة إلى نسخة مخزنة على قرص ليزري ،)

(CD)، .مع إرفاقها بنسخة من السيرة الذاتية للباحث 

(. Simplified Arabicأن تكون كتابة البحوث المكتوبة باللغة العربية بالخط:) -

 Timesط المعروف باسم )أما البحوث المكتوبة باللغة اإلنجليزية فتكتب بالخ

New Roman.) 

 أن يكون حجم الخط على النحو التالي: -

  داكن للعناوين الرئيسة. 01بنط 

  داكن للعناوين الفرعية. 06بنط 

  للمتن. 04بنط 

  للمستخلص بخط مائل. 01بنط 

  للهوامش والحواشي. 01بنط 

 تكون الهوامش على النحو التالي: -

  سم. 1.5أعلى وأسفل 

  سم. 3أيمن 

 سم. 1.5يسر أ 

تخضع المواد العلمية المقدمة للنشر في المجلة للتقييم العلمي واللغوي من قبل  -

أساتذة متخصصين تحددهم هيئة التحرير بشكل سري، يحق للمجلة مطالبة 

صاحب المادة العلمية بإجراء التعديالت الواردة من المقيمين، كما يحق للمجلة 

http://www/
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لب األمر ذلك دون أخذ اإلذن المسبق من إجراء التعديالت الشكلية فقط متى تط

الباحث. كما يجوز لهيئة التحرير االستعانة بأكثر من محكم عند الضرورة. ويبلغ 

 الباحث بقبول البحث من عدمه أو تعديله وفقاً لتقارير المحكمين.

 ال يحق للباحث الذي لم يقبل عمله العلمي للنشر أن يطالب باسترجاعه. -

كتابياً بعدم نشر البحث أو الدراسة بأية وسيلة أخرى إال بعد  على الباحث أن يتعهد -

 مرور سنتين من تاريخ النشر.

جميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها، وال تعبر بالضرورة عن  -

 وجهة نظر المجلة أو الجامعة.

د تلتزم المجلة بإشعار الكاتب بوصول عمله وإحالته إلى هيئة التحرير في موع -

 غايته أسبوعان من تاريخ استالمه.

تُشعر المجلة الكاتب بصالحية عمله للنشر خالل أسبوعين من استالم ردود  -

 المحكمين.

 تعلم المجلة الكاتب في أّي عدد سيتّم نشر بحثه. -

إلى المجلّة عند إعالم صاحب البحث المقبول  هونشرتنتقل حقوق طبع البحث  -

 للنشر بقبوله.

حوث في أعداد المجلة وفقاً العتبارات فنية بحتة وأولوية يتم ترتيب نشر الب -

 تسليمها للمجلة، وال عالقة لها بأهمية البحث أو مكانة الباحث.

 يحصل الباحث على ثالث نسخ من عدد المجلة حيث نشر بحثه أو دراسته.  -

ل وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة ترسالبحوث والدراسات كافة عناوين المراسلة: – 2

 ‘– ةجامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقي ( البحوث العلمية)باسم رئيس تحرير مجلة 

 وذلك على العنوان التالي: .ليبيا -طرابلس 

،  -ةجامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيمجلة  )البحوث العلمية( العنوان:

 ،ليبيا.طرابلس

طرابلس  -بريد شارع الزاوية 06121 وق بريد: صندأو ترسل إلى العنوان البريدي التالي: 

 ليبيا. -

 Info@africanuniversityedu.lyالبريد اإللكتروني: أو ترسل على التالي:

 218217291428+الهاتف:

 218217291428+بريد مصور:

 WWW.africuniversityedu.ly موقع الجامعة على االنترنت:
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 م6102ية(  ممحتويات العدد األول السنة األولى من مجلة )البحوث العل

 رقم الصفحة اسم الكاتب عنوان البحث ر.م

 01 رئيس هيئة التحرير االفتتاحية 1

2 
دراسة تحليل الخطاب الصحفي الليبي 

بصحيفة الرسمية قضايا المواطنة 

 نموذجاً أ

الم موسى د. محمد س

 المنفي
01 

3 
تطوير األداء المهني للعالقات العامة في 

وزارة الصحة أنموذج لبرنامج عمل 

 متكامل

 61 د. خالد سعيد أسبيته

4 
أثر تحديد االحتياجات التدريبية على 

أداء العاملين بالمنظمات )دراسة حالة 

 ليبيا( - بالزاويةمحطة تحليه المياه 

عبد الحميد الطاهر 

 زنبيل
10 

 االتصال السياسي 5
د. ابوبكر مبروك 

 الغزالي
017 
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 االفتتاحية

 مبسم هللا الرحمن الرحي

بتوفيق من هللا وبجهود مخلصة تم االنتهاء من العدد األول من مجلة       

، هذه الجامعة  )البحوث العلمية( بجامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

بإذن هللا وقد كان هذا متطلعة لمستقبل أفضل لها ولطالبها األهلية الواعدة وال

تحدياً كبيراً بالنظر لحجم الضغوط والمسئولية في هذه الظروف الصعبة التي 

وجل أن يفتح ويسهل الطريق أمام أبنائها  عزتمر بها بالدنا والتي نسأل هللا 

 المخلصين .

ما يتناول بين دفتيه من  نتمنى أن يكون هذا العدد من المجلة ومن خالل      

م في إثراء المكتبة هفي ليبيا وأن يس العلميموضوعات رافداً من روافد البحث 

الليبية بخاصة والعربية بعامة وأن يكون عوناً للبحاث والمهتمين وطالب 

وأن يكون حافزاً ألساتذة الجامعة  الدراسات العليا والجامعيين على حد سواء.

ها سواء ولبحثي حول  الموضوعات التي تناولزيد من الجهد املبذل و

 بمراجعتها وتحليليها أو بنقدها أو بإخضاع نتائجها للمزيد من البحث والتدقيق.

وبهذه المناسبة نتوجه بالدعوة إلى كل األساتذة الباحثين والمهتمين بالعلوم       

ة اإلنسانية والتطبيقية في الجامعات ومراكز األبحاث والمؤسسات العلمي

ونود  مية.لالع ثبأبحاثهم ودراساتهم في مجلة البحو لإلسهامالمحلية والعربية 

أننا ال نضع أية شروط أو قواعد مسبقة لقبول إلى أن نشير في هذا المقام 

، إال ما تفرضه متطلبات البحث العلمي الرصين من أصول ونشرهاالبحوث 

 .متفق عليها وقواعد وأساليب منهجية

ن صدورنا أا أن نعلن للسادة القراء من الباحثين والمهتمين كما نود أيض    

 المختلفة مفتوحة لتقبل كل التعليقات والمالحظات واآلراء ووجهات النظر

المحكمة، والذي البد وأن  والنقد البناء بشأن ما ينشر في هذه المجلة العلمية

ل موضوعاته ومناهجه من أج يصب لصالح البحث العلمي ويسهم في تطوير

 .غد علمي عربي أفضل

 تمنياتي للجميع بالتوفيق

 يكملقصد والسالم علوهللا من وراء ا

 

 أ.د. عابدين الدردير الشريف

 المجلةرئيس هيئة تحرير 
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 دراسة تحليل الخطاب الصحفي الليبي بصحيفة الرسمية

 نموذجا  أقضايا المواطنة 

 د. محمد سالم موسى المنفي

 جامعة بنغازي -قسم الصحافة –م عضو هيأة التدريس بكلية اإلعال

تعد المواطنة من أهم المبادئ والقيم التي تعكس فاعلية الفرد والجماعة مقدمة :

في بناء المجتمع ألنها المحدد لجميع أنواع السلوك السياسي واالقتصادي 

والثقافي والتنموي في المجتمع .وفي ظل التطور التكنولوجي الذي عرفته 

الم والذي قام بإلغاء الحدود الفاصلة بين الزمان والمكان وسائل االتصال واإلع

وسمح بالتدفق الالمتناهي للمعلومات تبرز قضية المواطنة ومدى الحاجة إلى 

تعزيزها وترسيخها في المجتمع في ظل كل المتغيرات والعوامل التي أصبحت 

من الممكن أن تؤثر في الفرد بشكل أو بآخر .وعليه فإن خطاب المواطنة 

يكتسب أهمية متزايدة نظراً للدور الذي تلعبه الصحافة في توجيه الرأي العام 

والتأثير به فضالً عن كونه معبراً عن االتجاهات السياسية السائدة في أي دولة 

وقد أثار ذلك تساؤالت لدى الباحث حول األسس المتبعة في معالجة الخطاب 

تي يهدف إليها الصحفي والقضايا التي قام بطرحها والمقاصد ال

واالستراتيجيات التي أتبعها في ظل نقص المعلومات والدراسات التي تتناول 

هذا الموضوع بالدراسة أو التحليل وبالتالي تبلورت فكرة تحليل الخطاب 

 الصحفي بالصحيفة موضع الدراسة والتحليل .

تتحدد مشكلة البحث في تحليل الخطاب الصحفي الليبي المشكلة البحثية: 

حيفة الرسمية في موضوع أو قضية المواطنة بما تتضمنه من التعبير عن لص

وأدوات تحقق انسجام النص واتساقه مع  مقاصد وما تستخدمه من استراتيجيات

القضية المطروحة مع واقعها المعاش وتقوم المشكلة البحثية على تساؤالت 

 محددة دقيقة من أجل الوصول إلى نتائج علمية واقعية.

 البحث تساؤالت

 ما  المؤثرات و القضايا التي تشكل خطاب المواطنة في صحيفة الرسمية ؟ -0

ما  المقاصد )األهداف( التي يهدف إليها خطاب المواطنة في صحيفة  -1

 الرسمية ؟
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ما عناصر االتساق الداخلي التي تحقق انسجام خطاب المواطنة في صحيفة  -3

 الرسمية مع واقعها بالمجتمع؟

ر االتساق الخارجي التي تحقق انسجام خطاب المواطنة في ما عناص -4

 صحيفة الرسمية مع واقعها بالمجتمع؟

يعتمد البحث على منهج تحليل الخطاب وهو من المنهج المستخدم في البحث 

أنسب المناهج العلمية لكشف وفهم االستراتيجيات التي أتبعتها الصحيفة في 

سجام الخطاب بشقيه الداخلي تناولها لخطاب المواطنة ومدى تحقق ان

 والخارجي مع حقيقتها لدى أفراد المجتمع.

يعتمد هذا البحث على وحدة تحليل الخطاب المستخدمة في  وحدة التحليل : 

وحدة تحليل وذلك لتحليل الموضوعات باعتبارها البحث على استخدام الفكرة 

ن خالل ما م تهاوالقضايا والمؤثرات التي تعبر عن فكرة المواطنة وحقيق

معرفة لنشرته صحيفة الرسمية، وكذلك تستخدم الفقرة وحدة تحليل الخطاب ل

والوقوف على مدى اتساق النص بشقه الداخلي والخارجي مع واقع المواطنة 

 في المجتمع.

مجتمع البحث يتكون من صحيفة الرسمية التي تصدر  مجتمع البحث والعينة : 

بواقع عدد كل أسبوع حيث تصدر هذه  عن الهيأة العامة لإلعالم والثقافة

الصحيفة كل يوم أربعاء وبالتالي مجتمع البحث يتمثل في دراسة كل المقاالت 

التي تناولت خطاب المواطنة والتي نشرت في صحيفة الرسمية في الفترة 

 عينة وتمثلت .م1105ديسمبر  9حتى و 1105مارس  01منالزمنية الممتدة 

 9وحتى  1105مارس  01الثالثاء  من ت اعتباراً صدر التي اإلعداد في البحث

حيث  ذكرها سبق كما للبحث المحددة الزمنية الفترة نهاية وهي 1105ديسمبر 

 9مارس تاريخ صدور أول عدد من هذه الصحيفة فيما يمثل  01يمثل تاريخ 

نهاية ستة شهور على صدورها ،وقد بلغت   األعداد الخاضعة  1105ديسمبر 

  التالي:ـ النحو على األعداد هذه داً .وجاءتعد 10للتحليل 
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 رقم العدد عدد المقاالت تاريخ العدد اليوم عدد مسلسل

 0 9 1105مارس  01 الثالثاء 0

 1 4 1105مارس  07 الثالثاء 1

 3 1 1105مارس  14 الثالثاء 3

 4 4 1105مارس  30 الثالثاء 4

 5 0 1105أبريل  7 الثالثاء 5

 6 4 1105يونيو  04 الثالثاء 6

 7 0 1105أبريل  10 الثالثاء 7

 1 1 1105أبريل  11 الثالثاء 1

 9 0 1105مايو  5 الثالثاء 9

 01 1 1105مايو  01 الثالثاء 01

 00 1 1105مايو  09 الثالثاء 00

 01 1 1105مايو  16 الثالثاء 01

 03 1 1105يونيو  1 الثالثاء 03

 04 3 1105يونيو  9 الثالثاء 04

 05 6 1105يونيو  06 الثالثاء 05

 06 6 1105يونيو  13 الثالثاء 06

 07 4 1105يونيو  31 الثالثاء 07

 01 4 1105يوليو  7 الثالثاء 01

 09 4 1105يوليو  04 الثالثاء 09

 11 6 1105يوليو 10 الثالثاء 11

 10 6 1105يوليو  11 الثالثاء 10
 

 مقاالً خضعت جميعها لتحليل الخطاب 69عدداً احتوت على  10المجموع 

 مبررات اختيار العينة :

 صحيفة حديثة العهد في الصدور . .0

 منتظمة من حيث الصدور . .1

 تتناول معظم القضايا الوطنية التي تركز على المواطنة . .3

تتضمن العديد من اآلراء واالتجاهات لمختلف التوجهات السياسية على  .4

 الساحة الليبية .
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الموضوعات من مختلف زواياها من خالل كتابها  تتميز بمعالجة .5

 أصحاب الخبرة الصحفية والخبرة السياسية .

 التعريفات اإلجرائية لمؤشرات تحليل الخطاب 

 -التي يتشكل منها خطاب المواطنة: المؤشرات –أوال 

 -من خالل القضايا التالية : عليهمؤشر الوحدة الوطنية ويتم التعرف  .أ

 الدولة بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية . قضية  دعم بناء -0أ/

أسس الخطابات الصحفية التي تقوم فيها الفكرة األساسية  اآللية هذه وتدرس  

 بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية .على دعم بناء الدولة 

 هذه وتدرس قضية التحذير من خطر التقسيم والجماعات التخريبية :  -6أ/

الصحفية التي تقوم الفكرة األساسية فيها  على التحذير  الخطابات أسس ةاآللي

 من خطر التقسيم والجماعات التخريبية.

وتدرس هذه اآللية قضية استعراض تضحيات الشهداء من أجل الوطن :-6أ/

أسس الخطابات الصحفية التي تقوم الفكرة األساسية فيها على استعراض 

 ن . تضحيات الشهداء من أجل الوط

 اآللية وتدرس هذه تأثير األوضاع في المحيط اإلقليمي والعربي : قضية-4أ/

أسس الخطابات الصحفية التي تقوم الفكرة األساسية فيها على مدى تأثير 

 المحيط اإلقليمي والعربي .في  األوضاع وتأثيرها 

 أسس اآللية هذه وتدرسمؤشر  تدعيم المقدرات والقطاعات االقتصادية : -ب

خطابات الصحفية التي تبنى الفكرة األساسية فيها على دعم القطاعات ال

 والمقدرات االقتصادية.

مؤشر تعميق التماسك االجتماعي والثقافي والتربوي لمكونات المجتمع  -ج

 :هوفئات

الصحفية التي تتجسد فيها فكرة تعميق  الخطابات وتدرس هذه اآللية أسس

 التماسك االجتماعي والتربوي.
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 أسس اآللية هذه :وتدرس المكان وداللة الوطنية الجامعة امؤشر جغرافي –د 

التي تترسخ فيها داللة جغرافيا المكان وارتباطها بفكرة  الصحفية الخطابات

 المواطنة .

إليها الخطاب  ويدرس هذا األساس المقاصد التي يرميمقاصد الخطاب:  -6

 نة وهذه المقاصد هي : الصحفي في صحيفة الرسمية متمثلة في خطاب المواط

ويدرس هذا األساس الخطابات الصحفية التي تهدف معرفية: .أ

 فيها الفكرة األساسية إلى التعريف بقيمة المواطنة وأهميتها .

ويدرس هذا األساس الخطابات الصحفية التي تهدف فيها قيمية : .ب

الفكرة األساسية إلى تأصيل قيم المواطنة في قرار هذه 

 الخطابات .

ويدرس هذا األساس الخطابات الصحفية التي تهدف : سلوكية .ج

فيها الفكرة األساسية إلى إحداث سلوكيات تعزز المواطنة في 

 قرار هذه الخطابات . 

وتدرس هذه االستراتيجيات التي تتضمنها استراتيجيات الخطاب:  .3

الخطابات الصحفية المعالجة على صفحات الصحيفة موضع الدراسة 

  -ذه االستراتيجيات  فيما يلي :تمثل هتوالتحليل ، و

تعتمد هذه اإلستراتيجية على استخدام إستراتيجية اإلقناع  .أ

 األساليب اإلقناعية المتمثلة في:ـ

  :ويدرس هذا األسلوب كيفية عرض الحقائق ضمن عرض الحقائق

الخطاب الصحفي بصورة منطقية لتسهم في تحقيق االتجاهات 

 الخطاب. واألفكار واآلراء التي يتركز عليها

  :أسلوب استخدام الحجج يتضمن عرض  المعلومات استخدام الحجج

والبيانات التي يتناولها الخطاب الصحفي من خالل االستشهاد باألرقام 

واإلحصائيات والسنوات من أجل تحقيق درجة اإلقناع المطلوبة 

 ومخاطبة العقل.

  :نى وهو اعتماد الخطاب الصحفي على البراهين التي تعالبراهين

باستخدام األمثلة الواقعية التي تدعم قيمة الخطاب الفكري.بما يحقق 

 إستراتيجية اإلقناع .

  :وهو أن يتركز الخطاب الصحفي المنشور على صفحات األدلة

الصحيفة موضع الدراسة والتحليل على األدلة الواقعية في معالجة 
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ف الخطاب الصحفي من خالل الحقائق و مصادرها المعلوماتية بهد

 تحقيق اإلقناع.

  :ويقصد بها ما يعتمد عليه الخطاب استخدام المؤكدات اللفظية

مؤكدات اللفظية مثل ) إن ـ لقد ـ نفس ـ كل ـ دون شك، الالصحفي من 

 من المؤكد ، البد( بهدف تحقيق اإلقناع .

  :يقصد به الخطاب الصحفي الذي يعتمد على السرد الحواري الحوار

لخطاب ويركز بشكل مباشر على أسلوب للموضوع الذي يتضمنه ا

 الحوار.

وهو أن يقوم الخطاب الصحفي باستخدام : مإستراتيجية اإلفحا .ب

أسلوب يظهر طغيان على ذات المخاطب دون رضا األخير 

 بمعنى إبراز االهتمام لقيمة الموضوع.

وهو أن يقوم الخطاب الصحفي إستراتيجية االستمالة:   .ج

ه فيستمالة العاطفية والتأثير باستخدام أسلوب يقوم على اال

 وجدانياً.

وهو إيجاد االنسجام النهائي أو انسجام الخطاب الصحفي:  .4

الكامل الذي يتحقق من خالل توافر عنصري االتساق والسياق 

 في الخطاب الصحفي .

هو تماسك األجزاء التي تشكل الخطاب الصحفي وينقسم إلى االتساق:  -أ

 -قسمين هما:ـ

 -اخلي و يتكون من :االتساق الد -أوال 

هو كل قول أو جملة أو فقرة تتخذ مقدمة في خطاب االستهالل:  .أ

 المواطنة و تعبر عن الموضوع مباشرة .

 وتتجسد فيما يأتي:تقنية الربط :  .ب

  :وهو أن يتضمن الخطاب الربط بين المقدمة والجسم والخاتمة

يظهر الصحفي ربطا فكريا ولغويا بين المقدمة والجسم والخاتمة بحيث 

 البناء القوي السليم للخطاب.

  :وهو أن يتضمن الخطاب الصحفي ربطا الربط بين العام والخاص

للفكر العام للخطاب والفكر الخاص بهدف إيجاد التسلسل المنطقي لبناء 

 الخطاب.

  :وهو أن يتضمن الخطاب الصحفي ربطاً الربط بين المنطق والنتيجة

 لنتيجة التي يسعى إليها  .بين المنطق  في العرض واالستهالل وا
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  :وهو أن يتضمن الخطاب الصحفي تكراراً الستخدام المتتمات الزمنية

متتمات زمنية متمثلة في )إضافة إلى ، زيادة على ، مهما ، فضال عن 

 ، وتأسيسا على ذلك ( .

  : وهو أن يتضمن الخطاب الصحفي تكراراً الستخدام الضمائر

حن ، أنت ، أنتم( وضمائر الغائب )هو ، الضمائر الوجودية كـ ) أنا ، ن

هي ،..الخ ( وما ترمز له من دالالت تربط بين أجزاء الخطاب وما 

 يتضمن من أفكار .

  : ويتمثل ذلك في  دور الظرف في تحقيق االتساق ، وأنواع الظرف

  -الظروف هي :

 : وهو أن يتضمن الخطاب الصحفي تكراراً الستخدام ظرف مكان

يرتبط به من دالالت تسهم في تحقيق االتساق ظرف المكان وما 

 الذهني .

 : وهو أن يتضمن الخطاب الصحفي تكراراً الستخدام ظرف زمان

 ظرف الزمان لتحقيق االتساق الذهني للخطاب .

 :وهو أن يتضمن الخطاب الصحفي تكراراً الستخدام  أسماء اإلشارة

االتساق أدوات اإلشارة وما يرتبط به من دالالت تسهم في تحقيق 

 الداخلي للخطاب .

 االتساق الخارجي  -ثانيا  

 -ويتحقق االتساق الخارجي من خالل :

وهو عقد مقارنة بين المواقف واألحداث والوقائع .التي المقارنة:  •

 الصحفي. يتضمنها الخطاب

  -عينة الدراسة -وهو أن يتضمن الخطاب الصحفي االفتراض:  •

 جي من خالل معلومات واقعية ملموسة.افتراضا  لتحقيق االتساق الخار

 مقترنة بالواقع الداخلي  ارتباطيهحقيقة  •

وهو أن يتضمن الخطاب الصحفي عينة الدراسة عرض حقيقة منطقية وربطها 

 بالواقع الداخلي الذي يعكس واقعية الخطاب ومعلوماته .

 -يتحقق السياق من خالل :السياق :  .0
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ت في الخطاب الصحفي تتمثل أنواع المقاالشكل المقال :  .0

 (1)-في :

:يقوم على شرح األخبار واألحداث اليومية  المقال االفتتاحي .أ

بما يكشف عن سياسة الصحيفة تجاه األحداث  هاوتفسير

 والقضايا الجارية في المجتمع .

هو مساحة محدودة من الصحيفة ال تزيد عن العمود الصحفي :  -أ

د كبار ))نهر(( أو عمود تضعه الصحيفة تحت تصرف أح

الكتاب بها يعبر من خالل ما يراه من آراء وأفكار أو خواطر 

القضايا والموضوعات والمشكالت   عن بعضأو انطباعات 

 التي تحدث  .

يقوم على التحليل العميق لألحداث والقضايا  المقال التحليلي:  -ب

 والظواهر التي تمثل الرأي العام .

سير وتحليل هو الذي يقوم على عرض وتفالمقال النقدي:  -ت

 اإلنتاج األدبي والعلمي والفني .

 تماسك تحقيق في العناوين إسهام مدى في ويتمثلالعنوان :  (1

  -(:2من خالل) انسجامه وبالتالي الصحفي الخطاب

 -أنواع العناوين،وتنقسم إلى: .أ

  -عناوين موضوعية : وهي ثالثة أنواع :0أ/

 ساسي للمقاال  تعييناا :وهي العناوين التي تعيّن  الموضوع األ استباقية

 صريحا وتعتمد حالً له ونهاية .

 الادخول  أسااس والكتاباة المجااز تعتماد التاي العنااوين : وهي استعارية

 بيان أهميته. أو الموضوع التعميق إلى المقال و ينتهجه  الكاتب أم

 لعنوان المقال .  مضادة فكرة تحمل التي العناوين :وهيساخرة عناوين 

 يالمتلقااا إخباااار دائمااااً  تهااادف التاااي العنااااوين وهاااي :خبارياااةاإل العنااااوين 1أ/ 

 موضوعا ما .

                                                           
 131-013(،ص  0991) القاهرة : عالم الكتب،  4،طفن الكتابة الصحفية أبوزيد، فاروق (1)

،غير رسالة دكتوراه، 1119-0999نقدية  دراسة السعودية، النسوية المقالةالمهرس، بن نعبد الرحم أمينة(2)

 ( 1119العربية،  ةقسم اللغ –العليا  تكلية الدراسا–منشورة )الرياض: جامعة الملك سعود 
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 العناوان العناوين الوصفية وهي العناوين التي تصف نصوصاً ومن خاالل 3أ/ 

 علااى الوقااوف يمكنااه ال المقااال لكنااه فحااوى معرفااة المتلقااي يسااتطيع الوصاافي

 نتائجه .

للقااارئ  جاذباااً  يغااري لمااا مناساباً  العنااوان يكااون وفيهااا اإلغرائيااة: العنااوين 4أ/

 القارئ . لدى انتظاراً  و تشويقاً  بذلك محدثاً  نصه يناسب لما المفترض ، وينجح

 أو قرآنية آيات الكتاب مع فيها تناص التي العناوين :وهيالتناص عناوين 5أ/ 

 غنائي . مقطع حتى أو وحكم  مثال أو شعرية أبيات أو شريفة أحاديث

 العناوين أشكال .ب

أكثر  العناوين كلمات عدد فيها تزيد التي العناوين :وهيطويلة  ينعناو 0ب/

 كلمات . خمس نم

 العنوان كلمات عدد فيها تزيد ال التي العناوين :وهيمختزلة  عناوين 1ب/

 كلمات . ثالث نأكثر م

 . اإلثارة الشكلية 6

 -وتتحقق اإلثارة الشكلية من خالل :

لخطاب الصحفي داخل ك ونعنى هنا وجود اوشباستخدام أرضيات  .أ

 أرضية .

كان  التحليل موضع الصحفي الخطاب أن استخدام صور الكاتب وهي .ب

 مدعما بصورة  كاتبه  .

 كان ملونا التحليل موضع الصحفي الخطاب أن استخدام األلوان : وهي .ج

، من حيث الصفحة التي نشر بها أو المساحة التي نشر عليها أو صورة 

 الكاتب المصاحبة له .

 اإلطار المعرفي للبحث ويتكون من مبحثين :ر النظري للبحث : اإلطا

يعرف الخطاب على أنه المبحث األول: اإلطار النظري لتحليل الخطاب: 

))الوحدة اللغوية األساسية التي تحمل مضموناً معيناً في شكل جمل متوالية 

موجهة من متكلم إلى متلق بقصد االتصال به وإقناعه بمضمون رسالة أو 
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(.ووفقا لمنظور 1الغه بشيء ما وهو تفاعل مباشر بين طرفي االتصال(()إب

مدرسة فيبنا لتحليل الخطاب  فإن تحليل الخطاب يمر بثالثة مستويات من 

كما تستند  (2التحليل:هي المضمون واالستراتيجيات الجدلية والمالمح اللغوية)

وصف صريح  هذه الدراسة على نظرية تحليل الخطاب التي تهدف إلى إعطاء

ومنظم للوحدات اللغوية  موضوع الدراسة وذلك من خالل بعدين للوصف هما 

 (.3 )-النص والسياق:

: بنية الخطاب الداخلية التي تتألف منها المفردات والتراكيب والجمل  النص -0

. 

النص الداخلية وسياق غير  بنيةب: وفيه نوعان: سياق لغوي يرتبط  السياق -1

سة الخطاب في ضوء الظروف الخارجية والمؤثرات لغوي ويعني بدرا

المباشرة عليه، وظروف إنتاجه ويدخل في ذلك خصائص السياق اإلدراكية 

واالجتماعية والثقافية والمشاركين في الحدث وارتباط الخطاب بالزمان 

 والمكان .

 المبحث الثاني : المواطنة في ليبيا : 

وذة في اللغة العربية من تعريف المواطنة لغة " لفظ المواطنة مأخ

(.والمواطنة "هي 4الوطن: المنزل الذي تقيم به وهو موطن اإلنسان ومحله")

التزامات متبادلة بين األشخاص والدولة فالشخص يحصل على حقوقه المدنية 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية نتيجة انتمائه لمجتمع معين وعليه في 

(.وتتعدد صور المواطنة في المجتمع: 5أداءها") الوقت ذاته واجبات يتحتم عليه

فهناك المواطنة السياسية والمواطنة االقتصادية والمواطنة االجتماعية وغيرها 

 (.6يضمن تماسك المجتمع وتحقق التقدم فيه ) متكامالً  لتشكل كالً 

 

                                                           
) القاهرة :  0: دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال ، طلغة الخطاب السياسيمحمود عكاشة ،  (1)

 . 41( ص 1115للجامعات ، دار النشر 

) القاهرة : الدار المصرية  0: اطر نظرية ونماذج تطبيق ، ط تحليل  الخطاب اإلعالميمحمد شومان ،  (2)

 91( ص  1111اللبنانية ، 

 7، ص  مرجع سابقمحمود عكاشة ، ( 3)

 331 ( ص 0993) بيروت : دار إحياء التراث العربي ، 1، ط 05ج لسان العربابن منظور ، (4)
)بدون مكان نشر،   0، ترجمة عادل الهواري سعيد مصلوح ، ط موسوعة العلوم االجتماعيةمان،  ميشيل( 5)

 . 001( ص 0994مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ، 

        .53-51( ص 1100، )عمان: دار كنوز المعرفة، 0، طالمواطنة وإشكالية الدولةيولديب ،  سيد(6)
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  :المواطنة في ليبيا

صاار ر المواطنااة فااي ليبيااا قااديما فااي التاااريخ حيااث تاادل آثااار العدتتجاا

الحجري التي وُجدت في كل من توكرة وطرابلس و فزان وغيرها من المناطق 

األثرية  على وجود أوجه من الشبه بين مواطن تلك الحضارات من جهة وعلى 

مان  فاي مصار  وبين الحضارة التي انتشرت فاي كال قيام اتصال جغرافي بينها

ي ليبياا بعادم (.ويتسام الواقاع المجتمعاي فا1وتونس والمغرب  من جهاة أخارى )

غلبااة أي أقليااة أو مجموعااة عرقيااة علااى األخاارى ماان المجموعااات أو األقليااات 

فااي ليبيااا  وبالتااالي فااإن ساامة الحياااة متقاربااة ومتشااابهة فااي المجتمااع  دةوالموجاا

( .كمااا شااكل التطااور الحضاااري للمجتمااع الليبااي ودخولااه تحاات مظلااة 2 الليباي )

بااوعي الليبيااين بهااويتهم  مهماااً ونااا النظااام السياسااي الااذي تشااكل بعااد اإلسااالم مك

وتفاعلهم مع محيطهم العربي واإلسالمي .غيار أن العامال األبارز فاي انصاهار 

 المجتمع الليبي مع بعضه البعص وظهاور أولاى لبناات االنتمااء والهوياة حساب

الباحااث هااو موقااف الليبيااين الاارافض  لمعاهاادة الصاالح التركيااة االيطاليااة  رأي

والتي مثلت تنازل الدولة العثمانية عن لبيبا وخضوعها المعروفة باسم )اوشي(،

بالتالي للسيادة االيطالية وقد برز موقف هذا الرفض في تشكل المقاومة الوطنية 

في كافة مناطق لبيبا والتي أكادت علاى توحياد حركاة المقاوماة فاي كافاة  أنحااء 

ة وطنياة ، ليبيا ومواصلة حركة العمل بين أقاليمها حتى تم  تشكيل حكومة وحاد

(.ولام تظهار 3 م )0950وقد تكللت تلك الجهود الوطنياة باإعالن االساتقالل عاام 

للمواطنة أو تمكينه حياث عملات تلاك  اً واضح اً السياسات المتبعة في ليبيا مفهوم

السياسات على تعزيز المؤثر القبلي والمناطقي في أجزاء معينة من البالد وذلك 

ب للنظااام القبلااي والمناااطقي تااارة وانتهاااج ماان خااالل اعتماااد التهماايش والتااذوي

سياسة العصا والجزرة مع المكون القبلي والمناطقي تارة أخرى ، وهو ماا أدى 

 07الحقااا مااع تفاااقم المشااكالت السياسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة إلااى ثااورة 

اآلمااال المنتظاارة ماان  (.واألحااداث التااي وقعاات بعاادها أحاابط 4 )1100فبراياار  

األمنياة وهاو ماا أناتج واقعاا  صبحت البالد تعايش حالاة مان الفوضاىالتغيير، وأ

                                                           
 الجامعة طبعة ) بدون مكان نشر : منشورات ،بدونالقديم ليبيا تاريخ في راسات،د عبدالعليم كمال(1)

 9-7ص (0966الليبية،

 لمركز البدائ)القاهرة :  0،طالعربية المنطقة في المجتمعية والمكونات المواطنةحدوق )محرر( ، وليد(2)

 .41( ص1105هيفوس،  منظمة –للدراسات  العربي
 مكان )بدون0 ،ط األول الجزء – ليبيا في المدني المجتمع ومستقبل ياسيالس التاريخعميش، إبراهيم(3)

 .006، 31،41ص ( 1111 النشر، و والترجمة للطباعة برنيق نشر،
)الرياض : مجلة  استراتيجي محكم التغيير : تقدير وماالت اإلصالح واقع األمةمصطفى عالم )محرر (،(4)

 037-035ص (1101البيان،
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 كااـفكر المواطنااة تواجااه التااي التحااديات مرياارا للغايااة ماان جهااة وضااـاعف ماان

ماا  إلاى أسباب تلاك األزماة أبرز إرجــاع ويمكن ومـــمارسة من جهة أخــرى،

 -(:1) يلي

م باه الليبياون سانة عدم استيعاب السياسيين الليبيين للتغيير الحاصل  الذي قاا .0

 م.1100

عدم اتفاق السياسيين والمفكرين الليبياين  علاى مشاروع وطناي يحادد التوجاه .1

 السياسي واالقتصادي واألمني.

 ضعف أداء الحكومات المتعاقبة وهو ما مهد للفوضى واستشراء الفساد ..3

 تدخل دول أجنبية في شؤون ليبيا واتخاذها ساحة لصراعاتها اإلقليمية ..4

وتتخذ األزمة السياسية طابع الصراع السياسي الذي تغذيه  السرديات التاريخية 

كشاااكل لغطااااء الهوياااة وهاااو ماااا أفااارز تصااااعدا للنزاعاااات المحلياااة والجهوياااة 

(.ورغاام 2والفيدراليااة هااذا إضااافة إلااى الواقااع القبلااي فااي مختلااف أرجاااء ليبيااا )

راد بحقاوق المواطناة إال التحديات التي تواجه ليبيا كوطن يتمتاع فياه جمياع األفا

أن هناااك العديااد ماان المؤشاارات وان كاناات ضاائيلة  تاادل علااى اسااتمرار بعااض  

 -الروابط  التي تعزز روح  المواطنة  بين أجزاء ليبيا  من أبرزها :

 (.3عقد العديد من جلسات الحوار لتحقيق المصالحة السياسية في البالد )•

 (.4بية)استمرار النقل الجوي بين المناطق اللي•

(ومصرف ليبيا 5عمل المؤسسات السيادية في البالد كالمؤسسة الوطنية للنفط )•

 (.1المركزي )

                                                           
 –والمستقبلية، " الحوار المجتمعي إلستراتيجيةا للدراسات امركز ليبي –إيبرت ‘– فريدرتش مؤسسة( 1(

 http://festunis.org(،  موقع المؤسسة على اإلنترنت  1106األزمة الليبية،  لفهم السبيل

 .51، ص ،مرجع سابقحدوق )محرر(  وليد(2)

 إمكانية حول شكوك وسط الصخيرات اتفاق على يوقعون الليبي الحوار "أطراف مقنع، لحسن -محمود خالد(3)

، موقع صحيفة الشرق األوسط على 1105ديسمبر   01، 03534العدد  ، األوسطصحيفة الشرق تنفيذه"، 

 http://aawsat.comاالنترنت ،  
،  1104أكتوبر  0 ،64ليبيا  رموقع أخبا"، ةومطار معتق قرمطار األب بين داخلية رحاالت "تسيير(4)

،http://www.akhbarlibya24.net 
مايو  10،  ليبيا عين موقعالمؤسسة"، لتوحيد والمغربي هلل صنع بين النفط: اتفاق "الوطنية)5)

1106http://www.eanlibya.com 

http://www.eanlibya.com/
http://festunis.org/
http://www.akhbarlibya24.net/
http://www.eanlibya.com/
http://aawsat.com/
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 .(2) استمرار المسيرة التعليمية والثقافية في البالد رغم الصعوبات•

يقوم تحليل الخطاب على تحليل القضايا التي شكلت اإلطار التحليلي للبحث": 

 ي  الليبي خطاب المواطنة في الخطاب الصحف

مؤشر تعزيز الوحدة الوطنية وذلك من خالل عدد من القضايا  التي  -أوال

 -تتمثل في اآلتي :

قضاااية دعااام بنااااء الدولاااة بمؤسسااااتها التنفيذياااة والتشاااريعية  .أ

 والقضائية 

يتصدر الخطاب الصحفي الذي يتضمن مؤشر دعم بناء الدولة 

المواطنة إذ يبلغ عدد هذه بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية خطاب 

المواطنة، وربما  مقاال  التي  شكلت  خطا 69ن أصلمقاالً م 09المقاالت 

يرجع السبب في ذلك  إلى طبيعة المرحلة التي تعيشها ليبيا والجهود المبذولة 

لحل األزمة السياسية.وتتمثل أسس تحليل الخطاب الذي تضمن مؤشر دعم بناء 

 الدولة فيما يلي :

 -صد الخطاب :التي تمثلت في اآلتي :مقا -0

وتبرز في مقال أحمد إبراهيم الفقيه المعنون )ليبيا كي ال  * المقاصد المعرفية :

يضيع الوطن( حيث يورد الكاتب في خاتمة مقاله ))وال بد أن ندق ناقوس 

الخطر؛ ألن كل التقارير تقول إن حجم الجريمة يزداد بوتيرة يومية.... اللهم 

 فاشهد(( إني بلغت 

يتمثل المقصد السلوكي للخطاب في مقال أحمد إبراهيم * المقاصد السلوكية: 

الفقيه والذي جاء تحت عنوان ) احتجاج األغلبية الصامتة( والذي دعا فيه إلى 

اعتصام الشعب في بيوتهم لمدة ثالثة أيام كوسيلة لإلعالن عن موقف أفراد 

إنقاذ البالد وهنا يقول الكاتب في  الشعب مما يحصل في البالد ورغبة منهم في

هذا الصدد ))أن يرابط الناس كل الناس في كل أنحاء ليبيا في بيوتهم ويلتزمون 

 فيها ممتنعين عن ممارسة أي عمل لمدة ، لكي يكون لها األثر المطلوب(( 

                                                                                                                                        
يونيو  5الوسط، موقع بوابةالجديدة"،   الدينار طبعة توزيع بشأن توافق إلى تصل «المركزي ليبيا»" إدارة (1)

1106  ،http://www.alwasat.ly 
، 1106يناير  9، الوسط بوابةموقع  ليبيا"،  في لدراسيا العام أزمة الكتاب الرويمض، " نقص طارق(2)

http://www.alwasat.ly/ 

http://www.alwasat.ly/
http://www.alwasat.ly/
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 -استراتيجيات الخطاب: التي تمثلت في اآلتي: -1

دعم بناء الدولة  استخدام الخطاب الصحفي الذي تضمن مؤشر 

 االستراتيجيات التالية :

 -وتم فيها استخدام أساليب اإلقناع التالية : إستراتيجية اإلقناع  -أ

ويتمثل ذلك في مقال أحمد إبراهيم الفقيه الذي جاء تحت * عرض الحقائق:

عنوان )المشهد الليبي وأساليب التفاؤل( حيث يرد في هذا المقال في هذا 

أهم أسباب التفاؤل هو حقيقة وجود اتفاق من حيث المبدأ  المقطع ))ولعل من

على رئاسة حكومة الوفاق الوطني ، وهناك موافقة من البرلمان على النسخة 

الموقع عليها باألحرف األولى من الصيغة النهائية ...واستعمال حقائبها 

 وتقديمها لنيل موافقة البرلمان(( 

لمستندة إلى أرقام وإحصائيات في مقال تم استخدام الحجج ا*  استخدام الحجج:

طارق الجروشي المعنون )) براءة للذمة وتبياناً للحقيقة(( حيث يقول الكاتب 

 67في هذا المقطع من المقال ))عدد من وافق على تشكيل الدولة بالمناصفة 

شهراً وعدد  01وعدد التصويت على عمر الحكومة من سنة إلى  10من 

 (( 76من  66ودة التصويت على كامل المس

تضمن الخطاب الصحفي الخاص بمؤشر دعم بناء الدولة براهين  * البراهين:

مستندة إلى أمثلة واقعية وهو ما يبرز في مقال أحمد إبراهيم الفقيه )) احتجاج 

األغلبية الصامتة (( حيث يورد الكاتب مثاالً واقعياً على فعالية الفكرة التي 

قطع من مقاله )) وذكرني األستاذ شرف الدين يطرحها حيث يقول في هذا الم

بما أن شعباً عربياً هو الشعب اللبناني بما سبق أن استخدم هذه الوسيلة من 

وسائل االحتجاج إلظهار موقفه إلى العالم وإلى الحراك المليشاوي الذي شيد 

 فترة من الفترات(( 

بدعم بناء  تتمثل األدلة التي برزت في الخطاب الصحفي الخاص * األدلة:

الدولة في مقال عمر الكدي وذلك حين استشهد الكاتب بتصريحات إبراهيم 

الدباشي مندوب ليبيا في األمم المتحدة وذلك في هذا المقطع ))ثمة مالحظات 

سبقني إليها مندوب ليبيا في األمم المتحدة إبراهيم الدباشي الذي اقترح أن تكون 

 . قرارات مجلس الدولة ملزمة للحكومة((
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وتمثلت في تكرار استخدام المؤكد اللفظي )لقد( في مقال  * المؤكدات اللفظية:

إبراهيم الهنقاري والمعنون )) ليبيا بين الحوار المستحيل والمستقبل الغامض(( 

وهو ما نراه في هذا المقطع )) ولقد مللنا الحوارات الكاذبة وبين الضحك علينا 

أهل رأي قادرون على حل مشاكلنا بينما هم ال وإيهامنا بان لدينا حقاً سياسيون و

يقدرون على شيء مما أوتوا وتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى(( كما يبرز في هذا 

المقطع )) لقد اختلطت لدينا األوراق حتى لم نعد نفهم ما يريده الالعبون 

 بمصيرنا دوليين كانوا أو محليين(( .

ذي تناول دعم بناء الدولة تحقق في الخطاب الصحفي ال : انسجام الخطاب .3

بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية وذلك من خالل توافر عناصر انسجام 

 -الخطاب الصحفي التي نجملها فيما يلي:

 تحققت عناصر االتساق الداخلي المتمثلة في : االتساق الداخلي :

تمثل استخدام االستهالل في مقدمة مقال طارق الجروشي  * االستهالل:

))بياناً للذمة وبياناً للحقيقة(( حيث ابتدأت المقدمة بذكر آيات من المعنون 

القران الكريم وحديث شريف للرسول )صلى هللا عليه وسلم( حيث يقول الكاتب 

في هذه المقدمة ))انطالقاً من قوله تعالى: )ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 

 عليه وسلم من رأى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر(  ولقوله صلى هللا

منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 

 أضعف اإليمان ((  

 * تقنية الربط :

  :ويبرز ذلك في مقال أحمد إبراهيم الفقيه الربط بين العام والخاص

))المشهد الليبي وأسباب التفاؤل (( حيث يقوم الكاتب بربط الحادثة 

تي تطرق إليها في المقدمة وهي استهداف المظاهرة السلمية في ال

الكيش باألزمة التي تعيشها البالد حيث يقول ))إن ما حدث في بنغازي 

ليس إال جزءاً من المأساة التي تعيشها ليبيا منذ ثورة الشعب على 

 النظام السابق(( 

  : اهيم ويتمثل ذلك في مقال أحمد إبرالربط بين المقدمة والخاتمة

))دعوة لقبول الوثيقة على أن يعقبها عودة للشعب(( حيث  ـالمعنون ب

 يعرض في
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   المقدمة تقديم ليون وثيقة حول الوفاق ثم يسرد في مقاله أسباباً في

جميع فقرات المقال لدعوته للقبول بها إلى أن يصل للخاتمة التي 

حيث يورد الكاتب  يطرح فيها رأيه في الوثيقة التي طرحها في المقدمة

في مقاله ))وأقول ختاماً إن هذا االعتماد على الوثيقة سيكون ناقصاً ما 

لم يتم االتفاق على نقطة أساسية ورئيسية ستكون الفيصل في تصحيح 
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أي حوار في الوثيقة أو إنصاف أي طرف سيكون مظلوماً في هذه 

 المصالحة وهي العودة إلى الشعب(( 

 ويتمثل ذلك في هذا الجزء من مقال  تيجة :الربط بين المنطق والن

عمر الكدي المعنون ))ليون يدق مسمار جحا في جدار المؤتمر 

الوطني(( ))من المهم في هذه المرحلة الدقيقة اختيار حكومة ترأسها 

شخصية سياسية قوية وفي الوقت نفسه تتمتع بكفاءة إدارية عالية 

س اإلصالحات االقتصادية والبدء فوراً في إعادة البناء وعندما تنعك

 إيجابياً على الليبيين سينسون الحرب ويفضلون السالم(( 

  :أسهم استخدام ظرف الزمان ، في هذا الجزء من الظرف كأداة ربط

))الحوار هو الطريق الصحيح لحل  ـمقال أمحمد علي شعيب والمعنون ب

ول المشكلة الوطنية(( في تحقيق اتساق ذهني للمقال المذكور حيث يق

الكاتب في هذا الجزء))نحن خرجنا من مرحلة مظلمة من الديكتاتورية 

تقرب من نصف قرن، وكل ما يحدث اليوم هو في العمق نتاج هذه النواة 

 المظلمة((.

  االتساق الخارجي:

 -تحقق االتساق الخارجي من خالل:

 من األسلوب هذا استخدام الداخلي : وتم بالواقع ارتباطية حقيقة 

 أو الوفاق المعنون ))ليبيا الفقيه إبراهيم ل مقا في إلقناعا أساليب

 هذه أن الطوفان(( حيث يرد هذا األسلوب في هذا  الجزء ))والبد

لم  المأمولة النتيجة إلى المفاوضات بإنهاء تشير التي التصريحات

 بديل ال الذي الحل هذا تحتم حقيقية معطيات من وإنما فراغ تصدر من

  الطوفان(( إال له

: ويبرز ذلك في مقال عمر الكدي والذي جاء تحت عنوان * االفتراض

دق مسمار جحا في جدار المؤتمر الوطني(( حيث يقول  ))ليوني

الكاتب))وفي تقديري إن المسودة الرابعة ستنجح ليسل أنها أتت بحل 

سحري في بالد ال تخلو من السحرة والمشعوذين، ولكن ألن األزمة 

بل الكشف عن مسودة الحوار من خالل انفرجت اجتماعياً ق

المصالحات التي شهدتها المنطقة الغربية، والتي توجت بتبادل 

 المحتجزين والترتيبات األمنية بين المناطق ((.

 السياق 
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  :تنوعت أشكال الخطاب الصحفي ويمثلها مقال ))الحوار شكل الخطاب

ومقال تقريري ويمثله  هو الطريق لحل المشكلة الوطنية((

قال))حكومة الوفاق األبدية(( كما اتخذت شكل المقال العمودي رغم م

عدم تطابق الشروط لعناية العمود عليها حيث ال يوجد عنوان ثابت 

 لهذا العمود.

 تنوعت أنواع العناوين التي حفل بها الخطاب الصحفي وهو  العنوان :

ما عمل على تحقيق نوع من االتساق الخارجي وتبرز العناوين 

باقية في مقال أمحمد علي شعيب الذي كان عنوانه )) الحوار هو االست

الطريق لحل المشكلة الوطنية(( أما العناوين الساخرة فتبرز في عنوان 

مقال  د.عز الدين أبوبكر خريج ))حكومة الوفاق األبدية(( وتتمثل 

العناوين اإلخبارية في عنوان مقال إبراهيم الفقيه ))توافق دولي 

لحكومة (( والعناوين الوصفية في مقال إبراهيم ومحلي حول ا

الهنقاري )) ليبيا بين الحوار المستحيل والمستقبل الغامض(( 

والعناوين اإلغرائية ))ليبيا...كي ال يضيع الوطن(( وعنوان التناحر 

))ليون يدق مسمار جحا في جدار المؤتمر الوطني(( كما تتنوع 

ناوين المختزلة فمثلها ))احتجاج العناوين المختزلة والطويلة فأما الع

عنوان ))دعوة لقبول الوثيقة  فمثلهااألغلبية الصامتة(( وأما الطويلة 

 عودة إلى الشعب((    يهاقتععلى أن 

  :تحققت اإلثارة الشكلية من األلوان والصور اإلثارة الشكلية

واألرضيات في مقاالت عدة من أبرزها:براءة للذمة وتباينا ًللحقيقة، 

هد الليبي وأسباب التفاؤل، وغيرها فيما خلت مقاالت))حكومة المش

الوفاق األبدية(( و))ليبيا بين الحوار المستحيل والمستقبل 

الغامض(())وأخيراً تغلب صوت العقل((من استخدام األلوان في ما تم 

استخدام اإلطار في مقال ))الحوار الليبي هو الطريق لحل المشكلة 

 .الوطنية((

 تحذير من خطر التقسيم والجماعات التخريبيةقضية ال -ب

تبرز أسس تحليل الخطاب الذي تضمن مؤشر التحذير من خطر التقسيم  

 والجماعات التخريبية فيما يلي :

 وقد تضمن المقاصد اآلتية : مقاصد الخطاب:   -0
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 تم دمج المقاصد المعرفية والقيمية في المقاصد المعرفية والقيمية:

ل عارف النايض والمعنون ب ))تغلب على هذا الجزء من مقا

تنظيم داعش في ليبيا خطة للتعافي من الكارثة (( حيث يقول 

الكاتب ))يتعين علينا استحضار ونشر القيم والفضائل المتأصلة في 

 النفس البشرية كالرحمة واإليمان واألمل((.

 :وتتمثل في مقال ))انقطاع األمل(( للكاتب عمر  المقاصد السلوكية

قويري وذلك في هذا الجزء من المقال ))عليكم الوعي جميعاً جيداً ال

لحجم المؤامرة على وطننا ليبيا... ارفعوا معنويات الشعب... 

وانقلوا اإليجابي... وكونوا عوناً ومعول بناء ال معول هدم 

 ...وادخلوا معارككم وأنتم متسلحون بسالح اإليمان وحب الوطن((.

استخدم الخطاب الصحفي الذي تضمن مؤشر استراتيجيات الخطاب: -6

 -التحذير من خطر التقسيم والجماعات التخريبية االستراتيجيات التالية :

 -استخدمت إستراتيجية اإلقناع األساليب اآلتية :  إستراتيجية اإلقناع: -أ

 : يتمثل البرهان في هذا الجزء من مقال محمد األشهب  البراهين

لمتطرفين أوالً(( ))أقرب إلى الفرقاء المعنون ب )) ليبيا عزل ا

الليبيين االهتداء بتجربة شبه مماثلة شملت أشواط المصالحة في مالي 

بعد الضربة الفرنسية فقد تركز الحوار على استبعاد التضحيات 

 المتطرفة ضمن منظور ارتضاه الشركاء كافة (( .
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 :إخوتها أو دعشتها  تبرز األدلة في مقال الكاتب سليمان عبود ))إما األدلة

ال خيار لكم(( حيث يستشهد الكاتب في هذا الجزء من المقال بتقارير 

لجهات أمنية )) ورغم إن تقارير االستخبارات الغربية أكدت في مناسبات 

 عديدة ارتفاع أعداد المتطرفين اإلسالميين المتسللين إلى ليبيا(( .

 :ـالعوج والمعنون بوهو ما يرد في مقال  استخدام المؤكدات اللفظية 

))سالمة الشعب الليبي في سالمة وحدته(( وهو ما يتمثل في هذا الجزء 

))هذا ما يبدو مؤكداً...وهذا ما تآمر عليه دعاة االنفصال واألنانيون 

وساعدهم في ذلك أعداء العرب وأعداء اإلسالم... هذا ما خططوه 

وغرباء في ورسموه لكم منذ زمن بعيد ليجعلوكم عبيداً فوق أرضكم 

 وطنكم وأعداء لبني جلدتكم ( .

   ويبرز ذلك في مقال مفتاح العوج والمعنون ب )) ستراتيجية اإلفحام : ا

سالمة الشعب الليبي في سالمة وحدته(( حيث يفند الكاتب الدعوات 

التقسيمية للبالد وذلك باستخدام أسلوب االستفهام االستنكاري للتأكيد على 

يبرز في هذا الجزء الذي نورده ))كيف نسي هؤالء  وحدة البالد وذلك كما

كل هذه المصاهرة بين من هم في شرق البالد وغربها أو جنوبها .. لن يهدأ 

 ولن تستقيم حياته إال بوحدته وتقاربه أكثر وأكثر... (( 

 :ويتمثل ذلك في مقال خديجة بسيكري المعنون إستراتيجية االستمالة

صف الكاتبة أحوال الوطن في رسالة إلى ))يوسف أيها الحزين (( حيث ت

ولدها يوسف وفي اختيار اسم يوسف داللة على مدى الحب والعاطفة وكلنا 

يعرف مدى قصة نبينا وسيدنا يوسف  ومدى محبة والده له و غدر إخوته به 

وهي ترسم صورة مشابهة لحال الوطن وذلك عبر األسلوب األدبي النثري 

قال وفي هذا الصدد تقول الكاتبة )) يوسف أيها الذي اتبعته الكاتبة في الم

الحزين ما بين جسد الوطن متمرغاً في عبق يشبهه متدثراً سجاد كتلك التي 

مألنها بضجيجنا وفرشنا صفائها بصراخنا سماء احتارت فينا نوجه صوبها 

 أعيرتن وأدعيتنا....(( 

 

ر االنسجام يتسم الخطاب الصحفي بتحقيق لعنصانسجام الخطاب الصحفي:  -6

 من خالل توافر عناصر انسجام الخطاب الصحفي التي تتمثل في :

 االتساق الداخلي: 

يتمثل االستهالل في مقال الكاتب الطاهر بو دوارة الذي جاء  االستهالل:

تحت عنوان))حديث خرافة(( وذلك حين يبدأ الكاتب بالتعريف بشخصية 
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ال الوطن ومخاطر ))خرافة(( ويتقمص دورها للحديث فيما بعد عن ح

 تقسيمه وذلك على أيدي االنتهازيين والطامعين بالسلطة.

 تقنية الربط المتمثلة في: تقنية الربط : -

 تحت حماية الرايات المرعبة(( حيث تقول  بـ مقال سعاد سالم والمعنون((

الكاتبة في مقدمة مقالها ))بعد عام فقط على ثورة فبراير ما عاد الحكم 

لب وال النشيد الوطني وال حتى المنتخب(( لتأتي بعد ذلك شيئاً يحرك الق

الخاتمة ربطاً بالمقدمة ))الحل اآلن ضرورة انتصار الحرية لينضم تحت 

رايتها الجميع... وإال نجونا من داعش فلن ننجو من الذين يريدون الحياة 

 بأي ثمن ولو تحت رايتها(( 

 :زء التالي من مقال والتي يتضمنها الج الربط بين المنطق والنتيجة

))داعش وسقوط الثوار(( بقلم أوسمان بن ساسي ))وحتى ال تسقط 

العاصمة كما سقطت درنة وسرت في يد داعش يجب البدء في حوار 

عسكري واالبتعاد عن محاولة احتكار الجيش إلى مدن ومناطق بعينها(( 

وهنا لتأتي بعد ذلك النتيجة في رأي الكاتب والتي تضمنها هذا الجزء )) 

تكمن أهمية نجاح الحوار العسكري فأهم نتائجه ستكون بفعل جيش موحد 

ووقف االقتتال في المنطقة العربية وحماية الحدود جنوباً، وإضعاف 

التطرف شرقاً  والقضاء عليه بعد ذلك في معارك سرت وبنغازي ودرنة 

 لن تنتهي في ظل التشرذم والتفرقة والتحارب(( 

  :ام الضمائر المتمثلة الدالة على الفاعلين وذلك تكرار استخدالضمائر

للداللة على وحدة المصير الذي يجمع بين أبناء الشعب الواحد ويبرز ذلك 

في جزأين من مقال ))قلم أحمر ((حيث ))قضيتنا تم تدويلها وتحولت ليبيا 

إلى مادة وصفقة تساوم بها الدول وتتقاسم بها مصالحنا (( كما تردنا الدالة 

فاعلين في المقال نفسه وذلك حيث يقول ))من طرق بابنا رحب بنا على ال

 وأكرمناه...(.

 :أسهم ظرف المكان في تحقيق االتساق الذهني في الخطاب ظرف المكان

الصحفي الخاص بالتحذير من خطر التقسيم والذي جاء تحت عنوان ))قلم 

غربها من متعد أو متجاوز إال نفسه في شرق البالد و مأحمر(( ))ال يلو

 وشمالها وجنوبها ... وذلك في جسد واحد ال يقسم وال يقبل المراوغات(( .

 :في تحقيق االتساق  اآلنوقد أسهم استخدام ظرف الزمان ظرف الزمان((

النفسي للخطاب الصحفي ويبرز ذلك في هذا الجزء من مقال سعاد سالم 

تقول  الذي جاء تحت عنوان))يبدأ التطرف حين يختفي دفتر الرسم((حيث
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الكاتبة ))فحتى اآلن منجزهم جثث وأطراف مقطوعة وخرابات وعبودية 

 وأسواق نخاسة وقطع الطريق.((.

 : ويظهر ذلك في هذا الجزء من مقال محمد  التعارض باالستدراك ب لكن

)) التقسيم (( ))بديهي من يتعرض لإلقصاء فيه حقه بـ  األشهب المعنون 

إليجاد موقع له في أي تسوية مرتقبة  أن يبحث في الوسائل المتاحة كافة

لكن من يكون مدعو للمشاركة على قدم المساواة ليس مقبوالً أن يقص أو 

نها أ  يرهن االتفاق النهائي بسقف أعلى من المطالب التي تفهم على

 تعجيزية ((.

 االتساق الخارجي:

من مقال : ويبرز ذلك في الجزء التالي حقيقة واقعية مرتبطة بالواقع الداخلي •

محمااد األشااهب المعنااون ))ليبيااا يحااب عاازل المتطاارفين أوالً(( ))المشااكلة فااي 

خالفات الفصائل والقوى المتناحرة فاي ليبياا إنهاا أكبار مان االختازال فاي فكارة 

إقامااة حلقااة حكوميااة تقااف ال لتصاادع الااراهن عرفاات الاابالد تشااكيل حكومااات 

اع الميدانيااة جااراء واتخاااذ برلمانااات عجاازت جميعاااً عاان الساايطرة عاان األوضاا

 وجود مليشيات وتنظيمات ال تخضع لغير سلطة السالح(( .

 ـ:ويمثل ذلك هذا الجزء من مقال محمد األشهب المعنون بالمقارنة •

))التقسيم(( حيث يقارن الكاتب بين وضع ليبيا والعراق))وما حدث في العراق 

يدخل تنظيم  بخلفية األزمة السياسية التي انفجرت في وجه الجميع قبل أن

لمحاصصة التي مهدت ا داعش على الخط ليس بعيداً عن تكرار مالمحه فا

لالنغالق في الطرق والتمسك بأكثر من حكومة شرعية يهدد بانسداد األفق في 

 ليبيا المشرعة أبوابها على كل االحتماالت(( .

 السياق :

  تنوعت أشكال الخطااب الصاحفي المتضامن مؤشار التحاذير مان خطار

يم والجماعاااات التخريبياااة باااين عماااودي مقاااال)) قلااام أحمااار(( التقسااا

و))سااالمة الشااعب فااي سااالمة وحدتااه(( أمااا المقاااالت التااي اتخااذت 

الشااكل التحليلااي فتمثلاات بمقااال عااارف النااايض ))خطااة للتعااافي ماان 

 الكارثة(( و))انغماسية التبرير(( و)) داعش وأسطورة الثوار((.

 الخطااب الصاحفي الاذي تضامن  تنوعت أنواع العنااوين التاي حفال بهاا

مؤشر التخدير من خطر التقسيم وممارسة الجماعات التخريبية ماا باين 

عناوين استباقية مثل ))ليبيا...عزل المتطرفين أوالً (( واساتعارية مثال 
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))يوسف أيها الحزين (( وإخبارية مثل ))خطة للتعاافي مان الكارثاة (( 

يوحد داعش الليبيين مثال  ووصفية مثل )) قلم أحمر(( وإغرائية )) هل

 توحدوا ضد القذافي(( وقناصيه مثل ))حديث خرافة ((.

 : تنوعاات أساااليب اإلثااارة الشااكلية التااي اسااتخدمتها  اإلثااارة الشااكلية

المقاااالت التااي تشااكل الخطاااب الصااحفي الخاااص بالتحااذير ماان خطاار 

التقسيم ما بين استخدام الصور الخاصة بالكتاب في جميع هذه المقاالت 

وماااا باااين اساااتخدام األلاااوان باساااتثناء )) خطاااة للتعاااافي مااان الكارثاااة، 

انغماساااية التبريااار، داعاااش وأساااطورة الثاااوار(( ، كماااا تااام اساااتخدام 

األرضيات باساتثناء مقاالي ))داعاش وأساطورة الثاوار ، خطاة للتعاافي 

 من الكارثة(( .

 قضية استعراض دماء الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن  -ج

الخطاب الصحفي الذي يستعرض دماء الشهداء وتضحياتهم عند تحليل  

 -ن هذا الخطاب يستند إلى ما يلي:أمن أجل الوطن يتضح 

 

 مقاصد الخطاب  .0

: وذلااك عباار التطاارق إلااى دماااء الشااهداء وتضااحياتهم   مقاصااد معرفيااة

ودور تلك التضحيات في إنقاذ الاوطن ويبارز ذلاك خاتماة مقاال طاارق 

باااين الحاااق والباطااال يغيااار مفهاااوم المفتاااى الخاااراز المعناااون ))الفااارق 

المقال(( ))وفي النهاية البد مان التضاحية الستئصاال الاورم الاذي كاان 

ينتشر في جسد الوطن، فتحية لمن مات فاي سابيل ديناه ووطناه وشاعبه 

 والخزي والعار لمن باع وتاجر في الدين ((

يماة بمان خاالل ق الخطاأوتمثل المقاصد القيمياة فاي هاذا  مقاصد قيمية: 

 الوفاء للشهداء والتي تبرز في مقال أنيس العرقاوبي المعناون ))كسارتم

رثا فياه الشاهيدة انتصاار  الذيالقوارير!!(( حيث يقول في خاتمة مقاله 

الحصائري ))رحلت تلك الفتاة الخجولة مصحوبة بزغارياد تصام أذناي 

لصااوص األرواح الشااريفة المختبااح فااي جحاار العااار والخطيئااة المظلاام 

 مته واآلخر أحمق((.ووسط ص

استخدم الخطاب الصحفي الذي يستعرض دماء إستراتيجيات الخطاب :  -6

 الشهداء وتضحياتهم عدداً من األساليب اإلقناعية التي تتمثل فيما يلي :
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 : وقد برزت في مقال طارق الخراز المعنون بين  استخدام الحجج

))مدينة بنغازي الحق والباطل يغير مفهوم المفتى المقال يقول الكاتب 

ولو حادثة اغتيال واحدة بعد سيطرة  1105التي لم تسجل خالل عام 

 من المدينة ((  % 15الجيش الليبي والشرطة والشباب المساند على 

 : تتمثل في استعانة الكاتب أنيس العرقوبي  في مقاله ))كسرتم األدلة 

ي القوارير !!(( وذلك في معرض رثائه للشهيدة انتصار الحصائر

بحديث شريف للرسول )صلى هللا عليه وسلم( حيث يقول الكاتب في 

هذا الجزء من المقال ))ذات األحمق واألبله هو الذي نال من بوزيد 

وأبو قعيقيص ترصد النتصار الحصائري في الظلمات دون شفقه أو 

أن يُعير ُسمعاً آلخر وصايا الرسول )صلى هللا عليه وسلم( أن رفقاً 

 بالقوارير((
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يتمثل في الحوار االفتراضي الذي أجراه الكاتب الصديق بودوارة الحوار:  -6

 مع الشهيد مفتاح بوزيد ويرثيه فيه .   
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ستراتيجية االستمالة من خالل مخاطبة المشاعر اتبرز ستراتيجية االستمالة: ا

الوجدانية للقارئ والتي اعتمدها الخطاب الصحفي والذي يستعرض دماء 

قال ))إليك قبل أن تموت معاً من جديد والتي جاءت على هيئة الشهداء في م

بطالً من  هحوار عدد فيها الكاتب مناقب الشهيد مفتاح بوزيد التي تجعل من

وجهة نظر الكاتب حيث يقول في هذا المقطع )) وأنت اآلن هناك ... سعيداً 

لغيم في ملء السمع والبصر، بطالً يتمتم باسمه السحاب وأسطورة يتغرغر بها ا

 زمن الجفاف(( 

توافرت العديد من عناصر في تحقيق انسجام الخطاب الصحفي االنسجام: 

وذلك من خالل تحقيق عنصري االتساق والسياق وتتمثل عناصر االتساق فيما 

 يلي : 

 القوارير  : ويبرز ذلك في مقال أنيس العرقوبي ))كسرتماالستهالل

 قائالً فهوم الفروسية !!(( حيث يفتح الكاتب مقاله باستعراض م

))علمتنا السير والحكاوي إن الفارس ال يقتل من يدير له ظهره وال 

يجهز على األعزل، اشتداد على األعداء ، لينين على الضعفاء ، 

 هكذا هي الفروسية والبطولة والنبل والقوة((  

 تحققت تقنية الربط من خالل ما يلي ::  تقنية الربط

 وتتمثل في مقال)إليك قبل أن  اتمة :الربط بين المقدمة والخ

تموت معاً من جديد (( للكاتب الصديق بو دوارة من خالل تكرار 

المقدمة نفسها في الخاتمة والمتمثلة في هذا المقطع )) هل 

وصلت الفكرة ؟ ال زلنا بحاجة إلى المزيد من النقاش التي كانت 

مناقبية هي المقدمة وتكررت في الخاتمة وهو ما يدل على تأكيد 

 ومآثر الشهيد مفتاح بوزيد . 

 :تم استخدام الضمائر بنوعيها الوجودية وتلك التي تدل الضمائر

على الغائب في الخطاب الصحفي الذي يستعرض دماء الشهداء 

 :فيما يلي

 المتمثلة في أنت ونحن في مقال إليك قبل  تكرار الضمائر الوجودية

حيث يقول ))أنت اآلن  أن نموت من جديد للكاتب الصديق بو دوارة

هناك رمزاً يتكلم فيما نصمت نحن(( وهنا جمع للضمائر الوجودية 

 مع أفعال متضادة في المعنى )يتكلم ، نصمت(  وهو داللة .
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 وتبرز في مقال أنيس العرقوبي ))كسرتم ضمائر الغائب : 

قوارير!!((  حيث يورد ضمير الغائب ))هؤالء(( وذلك لإلشارة ال

بعملية االغتيال وصفاتهم كما يتمثل في هذا المقطع  إلى من يقومون

من المقال )) فرسان الخشب هؤالء يسرقون السمع ويحيون في 

حلكة الظالم وسط نواقيس ال يعلمها إال من به هوس أو فوبيا من 

 الحياة ووضوح الصورة(( 

 تم استخدام ظرف المكان والزمان في هذا ظروف المكان والزمان :

قبل أن تموت من جديد(())لكن كاآلن هناك  ل ))إليكالمقطع من مقا

ونحن اآلن هنا(( وذلك لإلشارة إلى مكانة الشهيد ومقارنة بأحوال 

 البشر وهو حقق انسجاما ذهنيا ًونفسياً .

 تم استخدام االسم الموصول )الذي( للداللة على إن االسم الموصول :

لفت أسماء ضحاياهم القتلة الذين قتلوا الشهداء هم فئة واحدة وان اخت

 وهو ما يتضح في هذا الجزء من مقال أنيس العرقوبي))كسرتم

بو زيد وأبو قعيقيص  من نال القوارير!!(( ))ذات األحمق األبله الذي

 ترصد النتصار الحصائري((  

 االتساق الخارجي:

 تحقق االتساق الخارجي من خالل استخدام : 

 الحاق باين المعنون )) الفارق الخراز طارق مقال في استخدامها وتمالمقارنة: -

 فاي بنغاازي مديناة وضاع باين قاارن المقال(( حيث المفتي مبغير مفهو والباطل

ووضع مدينة بنغازي بعد سيطرة الجيش  1104 موديسمبر عا أغسطس شهري

عليها واستخدم في هذه المقارنة عدداً من المتمات الزمنية كأدوات رباط إضاافة 

الياوم ( ويبارز اساتخدام هاذه  –اآلن  –ان وهي)حينهااإلى عدد من ظروف الزم

الااروابط فااي هااذا الجاازء ))حينهااا كاناات حصاايلة قتلااى الغاادر مماان قضااوا فااي 

اغتياالت ممنهجه للعسكريين بالجيش والشرطة واإلعالميين والناشاطين وأئماة 

ضحية خالل شاهر سابتمبر فقاط (( أماا اساتخدام ظارف  11المساجد قد وصلت 

في هذه المقارنة فتتمثل في هذا الجزء ))اليوم نرد بصاوت عاال  الزمان )اليوم(

على شيخ السياسة ونوجه رسالة لمؤيدياه ومان صادقه نقولاه:انظروا إلاى مديناة 

 ولو حادثة اغتيال واحدة(. 1105بنغازي التي لم تسجل خالل عام 
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 السياق:

تاحية : تنوعت أشكال المقال وحتى وإن لم تلتزم ما بين افت شكل المقال 

مقال طارق الخراز ومقال افتتاحي ومقال عمودي ))إليك قبل أن تموت معاً من 

القاوارير !!((  وماا يالحاظ عليهاا عادم تطبيقهاا  جديد(( ومقال تحليلي ))كسرتم

للخصائص العلمية العامة التي تميز أنواع المقاالت ضمن المعاروف إن المقاال 

اسم كاتب المقال في االفتتاحية أيضاا  االفتتاحي ال يذكر اسم المحرر فما تم ذكر

 تكرار األمر مع المقال العمودي الذي افتقد للعنوان الثابت .

انحصرت في ثالثة أنواع هي: أغرائي ويتمثل في عنوان أنواع العناوين: 

تموت معا من جديد(( وعنوان وصفي ))الفرق بين الحق  أن ))إليك قبل

 القوارير!!((. وتناصي مثل ))كسرتموالباطل بغير مفهوم المعنى المقال(( 

:كما تنوعت أشكال العناوين حيث برزت العناوين القصيرة في شكل العنوان

))كسرت مال قوارير !!(( كما ظهرت العناوين الطويلة في مقال طارق 

 الخراز))الفرق بين الحق والباطل بغير مفهوم المعنى المقال((

بوضع صورة للكاتب عليها واستخدام التزم تجميع المقاالت اإلثارة الشكلية:

القوارير!!(( للكاتب أنيس العرقوبي الذي انفرد  األلوان باستثناء مقال))كسرتم

بوضع صورتين أحدهما للكاتب واألخرى للشهيدة انتصار الحصائري إضافة 

إلى عدم استخدامه لأللوان وفيما انفرد مقال الكاتب طارق الخراز بوضع 

 لصديق بو دوارة باستخدامه لألرضية.اإلطار انفردت مقال ا

 قضية تأثيرات األوضاع في المحيط اإلقليمي والعربي  .د

عند تحليل الخطاب الصحفي الذي يتناول تأثيرات األوضاع في 

المحيط اإلقليمي والعربي وجد الباحث أن المقاالت التي تناولت ذلك 

 المؤشر اتبعت األسس التالية في:

اصد التي تضمنها الخطاب الصحفي الذي : تنوعت المقمقاصد الخطاب .0

 تناول هذا المؤشر والتي يمكن أن نجملها في ما يلي : 

 ويتبين ذلك فاي مقاال عمار أباو القاسام الككلاي الاذي المقاصد المعرفية:

جاء تحت عنوان األنظمة العشوائية حيث يقول الكاتب في خاتمة مقالاه 

ت باألنظماااة )هاااذا ماااا ينطباااق وبشاااكل ماااا علاااى الثاااورات التاااي أطاحااا

العشوائية ليبيا نموذجاً فبسبب غياب قيادة سياسية مستنيرة موحدة على 
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مسااتوى الااوطن وبساابب غياااب خطااة إلرساااء نظااام بااديل منشااور ُدماار 

 البيت األول ومازالت المخاطر محدقة بالبيت الثاني(( .
 ي : ويبرز ذلك في الدعوة التي أطلقها الكاتب خالد السحاتي ف المقاصد السلوكية

ختام مقاله المعنون )) الثورات العربية ووعود التغير (( والتي يدعو فيها إلى 

القيام بمراجعات نقدية لمسار هذه الثورات وهو ما يتضمنه هذا الجزء من المقال 

المشار إليه )) كما أن األمر يتطلب مراجعة نقدية موضوعية لكثير من التوجهات 

 بيل التأمل وإعادة قراءة األمور بنظرة متروية والمفاهيم الفكرية والسياسية على س
 

 االخطاء ثابتة تستهدف تصحيح
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 إن وجدت واإلشادة باإلنجازات الجيدة (( . 

 

الخطاب الصحفي والذي يتناول مؤشر ))  استخدمالخطاب :  إستراتيجية -6

عدداً من  ستراتيجية اإلقناع التي تضمنتاالثورات العربية ووعود التغير(( 

 ليب اإلقناعية .  األسا
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  :ويبرز ذلك في استعانة الكاتب عمر أبو القاسم الككلي في مقالاه األدلة

)) األنظمة العشوائية (( بتصريح للرئيس جماال عباد الناصار وهاو ماا 

يبرز في هذا المقطع من المقال )) لقد عبر جمال عبد الناصر عان هاذا 

مااا نبحااث عاان التوجااه )) نحاان ال نبحااث عاان حياتنااا فااي النظريااات وإن

النظريااات فااي  حياتنااا أو بعااض قريااب ماان هااذا(( إضااافة إلااى اسااتعانة 

الكاتااب خالااد السااحاتي فااي مقالااه ))الثااورات العربيااة ووعااود التغياار(( 

بنص من كتاب بيان في الثورة للمفكر المغربي مصطفى محسان حياث 

يقول الكاتب في هذا المقطع من المقال )) ويطارح الكاتاب ساؤاالً مهمااً 

كيف يمكن االستفادة من فرص وآفاق هذا المناخ الثوري الجديد في  هو

إعادة النظار الفكاري والسياساي فاي مساتقبل النهاوض العرباي ورافعاة 

 لإلمكانات وتحقيق مقاصده التنموية والتحديثية المتكاملة((

  المؤكدات اللفظية: ويبرز ذلك تكرار استخدام المؤكد اللفظي )لقد( من

 لعشوائية((مقال))األنظمة ا

تحقق انسجام الخطاب من خالل توافر عدد من انسجام الخطاب   .3

 عناصر االتساق والسياق التي نجملها فيما يلي :

 -تمثل االتساق الداخلي من خالل توافر العناصر التالية :االتساق الداخلي: 

 و فياه تعرياف  الكاتاب  مقالاه في التقديم الذي بدأ باه : ويتمثلاالستهالل

وهاو ماا  ))علاى جنااح التريازي وتابعاه قفاه((على الذي ورد فيه تعليق للسياق 

يتضااح فااي هااذا الجاازء ماان المقااال )) فااي العاارض المساارحي الكااويتي لرائعااة 

الكاتااب المساارحي المصااري الفريااد فاارج (( علااى جناااح التبرياازي وتابعااه قفااة 

من حكايات ألف ليلة وليلة أضاف المخرج علاى العارض  المأخوذ عن حكايتي 

صاابغة شااعبية كويتيااة فااي تعليقااات المجاااميع علااى أحااداث المساارحية مااا لفاات 

 :نظااري تعليااق مااازال راسااخاً فااي ذاكرتااي منااذ أكثاار ماان ثالثااين ساانة يقااول

 ثاني (( بيت لها ماشر والتبريزي باع بيته

 : تتمثل تقنية الربط في هذا الخطاب فيما يلي : تقنية الربط 

 :ل ذلاك مقاال الكاتاب خالاد الساحاتي ويمثا الربط بين المقدمة والخاتمة

)) الثورات العربية ووعود التغير(( حيث يقول الكاتب في مقدمة مقاله 

)إذا كاناات الثااورة فااي زماان االسااتبداد والطغيااان مجاارد حلاام عااابر فااإن 

تحقيق التغير بعد نجاح الثاورة حلام كبيار باتسااع الكاون كلاه( ثام يعاود 

))كماا إن األمار يتطلاب مراجعاة  ليربط هذه المقدمة بالخاتمة عبر قوله

نقدياااة... ومعالجاااة كااال العقباااات التاااي قاااد تحاااول دون إحاااداث التغييااار 
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اإليجابي فيها فكل الشعوب بانتظار أن تجني ثمار الثاورات وأن تلماس 

 التغير واقعاً معاش اإًلشعارات براقة(( 

 تحقق االتساق الخارجي من خالل توفر عنصر المقارنة االتساق الخارجي  

بين  : وتبرز المقارنة في مقارنة الكاتب في مقال))األنظمة العشوائية((المقارنة

حال بطل مسرحية على صباح التبريزي وبين حال األنظمة حيث يقول في هذا 

الجزء من المقال ))لقد كان على صباح التريزي يوهم ذاتيته بأن له قافلة كبيارة 

ذا الااوهم كااان يسااتزيد ماان فيهااا كاال نفاايس وإنااه يساارد لااه مااوي وفهاام وتحاات هاا

 االستدانة فهم إلى أن أنفضح أمر هو كذلك كان حال هذه  األنظمة ((.

 :السياق

 الاذي تنااول مؤشار تاأثيرات األوضااع فاي  المقال: اتخذ  شكل الخطاب

المحاايط اإلقليمااي والعربااي شااكلين فقااط ماان أشااكال الخطاااب أحاادهما 

فاي األخار عماودي  تحليلي وتمثال ذلاك فاي مقاال )األنظماة العشاوائية(

 وتمثل ذلك في ))الثورات العربية ووعود التغير((.

 تندرج أنواع العناوين التي تشكل منهاا الخطااب الاذي  أنواع العناوين :

تناااول مؤشاار تااأثيرات األوضاااع فااي المحاايط اإلقليمااي والعربااي تحاات 

 نوع وشكل واحد وهو أنها وصفية مختزلة .

 فاي اساتخدام عناصار اإلثاارة الشاكلية  المقااالت:  تباين اإلثارة الشكلية

المسااتخدمة حيااث اسااتخدم مقااال )) الثااورات العربيااة ووعااود التغياار(( 

جميع عناصر اإلثارة الشكلية من أرضية وألوان وصورة لكاتب المقال 

أماااا مقال))األنظماااة العشاااوائية(( لااام يساااتخدم إال عنصاااراً واحاااداً مااان 

   عناصر اإلثارة الشكلية هو صورة الكاتب . 

 

                       

 مؤشر تدعيم المقدرات والقطاعات االقتصادية للدولة:ـ  -تأنيا

يهدف الخطاب الصحفي الخاص تدعيم المقدرات مقاصد الخطاب:  -0

 -والقطاعات االقتصادية للدولة إلى تحقيق عدة مقاصد هي :

 : المقدرات  بدعميهدف الخطاب الصحفي الخاص  مقاصد معرفية

دية إلى تحقيق مقاصد معرفية ويتمثل ذلك في افتتاحية رئيس االقتصا
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ديوان المحاسبة والمعنون ب ))مالنا العام ودور ديوان المحاسبة في 

الرقابة عليه(( والذي استعرض فيه إنجازات ديوان المحاسبة الماضية 

الذي استعرض فيه الجزء األول والمستقبلية وهو ما يتمثل فيما يلي:

لية ))وسيقوم ديوان المحاسبة بتقديم تقريره السنوي عن إنجازات مستقب

أداء الحكومة وسيكون الشعب على اطالع تام بهذا التقرير لمعرفة تقديم 

والذي تطرق أما الجزء الثاني األداء لهذه الحكومة والجهات التابعة لها 

إلى إنجازات سابقة   )) كما ساهم الديوان في حث الجهات التابعة له او 

ي لها عالقة بحياة المواطن مباشرة وخاصة فما يتعلق باألدوية الت

 والمعدات الفنية .... الخ ((

 :األريل سعد الكاتب دعوة في السلوكية المقاصد تتمثل مقاصد سلوكية 

الميزانية من قبل  عجز لمواجهة اقتصادية سياسات عدة انتهاج إلى

ن ))هل نحن دولة حكومة موحدة وذلك في هذا المقطع من المقال المعنو

على شفا اإلفالس(( ))يمكن للحكومة أن تواجه هذا العجز دون االختالط 

النقدي لدى المصارف بعدة سياسات مالية ونقدية هي كالتالي: رفع سعر 

الفائدة...قفل السفارات في الخارج واقتصارها على الدول الالعبة في 

 العالم ألن نفقاتها عالية جداً ... الخ ((.

اتسم الخطاب الصحفي باستخدام إستراتيجية  تيجيات الخطاب : استرا .1

واحدة هي إستراتيجية اإلقناع وتعدد أساليب اإلقناع التي استخدمها 

 ذلك الخطاب والتي نجملها فيما يلي : 

 :وتبرز في مقال سعد األريل المعنون ب  حقائق ارتباطية بالواقع

ث يورد الكاتب عدد ))انهيار الدينار الليبي في سوق المشمش(( حي

من الحقائق والتي اتبعها مصرف ليبيا المركزي والتي أدت بحسب 

رأي الكاتب إلى سعر صرف الدينار الليبي ويبرز ذلك في هذا 

المقطع )) ولكم هذه الظواهر التي سادت من قبل مصرف ليبيا 

المركزي التجار يضعون االعتماد لدى مصرف ليبيا المركزي 

إلى السوق الليبي ويبيعون الدينار بأضعاف  ويحولون الدوالرات

 ما هو مقرر رسميا((ً.

 :الحالة البنغازية ويبرز ذلك مقال سعد األريل ))استخدام الحجج

حيث يورد الكاتب إحصائيات تتعلق  ياكمون(( عشب المدن

بوضع مدينة بنغازي االقتصادي وذلك في هذا الجزء من مقاله 

تحت القصف والدمار وهناك من أقسام المدينة ظلت  %31))إن 

ألف من سكان المدينة نزحت عن المدينة ووصلت  31نحو 
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مما  %011معدالت التضخم"أي ارتفاع األسعار" إلى أكثر من 

 شكل عبئاً على المستهلك المحلي في المدينة .

 :وتتمثل في مقال الكاتب محمد األشهب ))حوارات البراهين

اقعيا للكيفية التعامل أزمة مهدورة(( حيث يورد الكاتب مقال أو و

تراجع أسعار النفط حيث يقول في هذا الجزء )) من األمثلة التي 

أقرب إلى ضغوط شح الموارد النفطية ذات البعد الواحد إن الدولة 

كالجزائر اضطرت لمواجهة الموقف بإلغاء أجندة التوظيف في 

 ((. القطاع العام خالل السنة الجديدة تحت تأثير تراجع المداخيل

تحقق انسجام الخطاب الخاص بدعم الموارد انسجام الخطاب:  .3

 االقتصادية للدولة وذلك من خالل توافر العناصر التالية :
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االتساق الداخلي: تحقق االتساق الداخلي من خالل استخدام العناصر التالية 

:-  

  : وهو ما يبرز في مقدمة مقال ))مالنا العام ودور ديوان االستهالل

حاسبة في الرقابة عليه(( والتي بدأها الكاتب بالتأكيد على دور الرقابة الم

حيث يقول في هذه المقدمة ))إن الرقابة بمختلف أنواعها وأشكالها يجب 

أن تكون موجودة أينما وجد المال العام فتلجأ الدولة إلى أساليب الرقابة 

ارية...التي المتنوعة... من جهات رقابية متنوعة  من داخل الجهات اإلد

 .تلحق الضرر بالمال العام((

  :تتمثل تقنية الربط المستخدمة في الخطاب الصحفي تقنية الربط

 الخاص بدعم المقدرات االقتصادية للدولة فيما يلي:

  :وتتمثل في التساؤالت التي طرحها الربط بين المقدمة والخاتمة

ة في بالدنا(( الكاتب في مقدمة مقاله المعنون )) هل هناك مكان للتنمي

))هل لدينا القدرة على الولوج إلى عصر الحداثة والتقدم وطرح رواد 

التخلف الذي عشنا فيه قروناً وليس عقوداً( ثم يأتي بعد ذلك باإلجابة 

في خاتمة مقاله )إن ركيزة التنمية هي المعرفة وهذا ال يتأتى إال 

رية إلى التطبيق بتطوير البنية التعليمية في بالدنا وانتشالها من النظ

 العلمي(( 

 :))أسهم تكرار استخدام ظرف تكرار استخدام ظرف الزمان ))اليوم

الزمان )اليوم(  في تحقيق اتساق ذهني للخطاب الصحفي وهو ما يبرز 

في مقال هذا الجزء من مقال الكاتب سعد األريل )) انهيار الدينار 

ءات هشة أطبق الليبي في سوق المشمش(( )) نحن اليوم دولة ذات بنا

عليها الجهل والجاهلون بأمور الحكم ... ولم يؤمنأ حدب حكمة أدم 

سميث ))أعطي الخبز لخبازه... واليوم  مصر فليبيا هو بؤرة الفساد 

 واإلفساد المالي((.

 بين  ليبياويتمثل ذلك في الجزء التالي من مقال ))لكن:  ـاالستدراك ب

)خصائص الثورات التي تأكل النفط والمليشيات(( حيث يقول الكاتب )

جديدة وتخضع عادة لم يولو تباينات المواقف إزاء  أليستئها أبنا

المشروعات المجتمعية التي يراد فرضها لكن عندما يتعلق األمر 

 بسقف المصالح الكبرى ترنو إلى منطق الوفاق والتفاهمات((.
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 السياق: 

 تتاحية والتحليلي شكل  المقال العمودي واالف أخذتوالتي :شكل المقال

المثال مقال  سبيلويالحظ عليها الخلط بين القواعد التحليلية واإلخراجية فعل 

وزارة الصحة ومحاولة الحد من الفساد يأخذ الطابع التقريري للمقال فيما تقدمة 

الصحيفة على أنه مقال افتتاحي، كما يالحظ عدم التزام العمود الصحفي 

ة من حيث وجود عنوان ثابت لهذا الفن باألسس اإلخراجية و التحريري

 التحريري .

 تنوعت أنواع العناوين بين عناوين إخبارية تتمثال فاي نيواأنواع العن :

))مالنااا العااام ودور ديااوان المحاساابة فااي الرقابااة عليااه(( ووصاافية 

))الحالاااة وتمثلااه ))ليبياااا باااين الااانفط والمليشااايات(( وسااااخرة مثااال 

و))انهيار الدينار الليبي في سوق  (ياكمون( ندبالم عشبالبنغازية 

المشمش (( وإغرائية مثل ))ما وراء السوق السوداء للنقد األجنباي 

 في بالدنا((.

 غلبااات العنااااوين الطويلاااة علاااى الخطااااب الصاااحفي أشاااكال العناااوان :

الخاص بماؤثر دعام المقادرات االقتصاادية باساتثناء عناوان قصاير 

  (.واحد وهو))ليبيا بين النفط والمليشيات(

 تنوعت أساليب اإلثارة الشكلية حيث تباين استخدام اإلثارة الشكلية:

األلوان واألرضيات في المقاالت التي تشكل الخطاب الصحفي في 

ما يالحظ استخدام اإلطارات في مقالين اثنين هما: ))مالنا العام 

ودور ديوان المحاسبة في الحفاظ عليه(( و))وزارة الصحة 

اع والحد من الفساد(( حيث صاحبت جميع ومحاوالت إنعاش القط

 هذه المقاالت صوراً شخصية لكاتبها .

 

 

 

مؤشر  تعزيز التماسك االجتماعي والثقافي والترباوي لجمياع مكوناات   -ثالثا 

 المجتمع وفئاته

تبااارز أساااس تحليااال الخطااااب لمؤشااار تعزياااز التماساااك االجتمااااعي والثقاااافي 

 -:فيما يلي والتربوي لجميع مكونات المجتمع وفئاته
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تتمثل مقاصد الخطاب الخاصة بهذا المؤشر مقاصد الخطاب:  .0

  -فيما يلي :

 ويتمثل ذلك فاي خاتماة مقاال مان حابن حمياد والمعناون مقاصد معرفية :

))التعلاايم والضاامير االجتماااعي(( حيااث تقااول الكاتبااة فااي هااذه الخاتمااة 

ماة فاي وصل إليه التعلايم الياوم لايس بسابب نتيجاة الحارب القائ ما ))إن

الاابالد ولكاان بساابب غياااب الضاامير والااوعي االجتماااعي والااذي كااان 

 إعادة بناء البالد(( دورا فيسيلعب 

 وتبرز المقاصد السلوكية في خاتمة مقال ))القراءة فن مقاصد سلوكية :

الحياة الرائع(( للكاتب خالد السحاتي))كل هذا يا صاديقي بفعال القاراءة 

عرفاة واإلباداع فلنقبال عليهاا فاي كال التي هي بالعقال طرياق العلام والم

لحياتنا(( كما تبرز هذه المقاصد في مقال سعاد سالم  اً وقت ولنجعلها دين

الذي جاء بعناوان ))المختبئاات(( حياث تقاول الكاتباة فاي خاتماة مقالهاا  

))مؤسف أن نسلم لهم اليوم ما أخذته مناضالت قطعن شوطاً في األلف 

و أوقفي كال هاذا  ناقوس الحياة، قفي،ميل ونجعلهم يعطلوننا ويعطلون 

 الهراء، فلن ينجو المستقبل بدونك.(( 

تبرز استراتيجيات الخطاب المتبعاة فاي استراتيجيات الخطاب:  .1

الخطااااب الصاااحفي الاااذي تنااااول تعمياااق التماساااك االجتمااااعي 

والثقااااافي والتربااااوي لجميااااع مكونااااات المجتمااااع وفئاتااااه فااااي 

 ألساليب اآلتية :  إستراتيجية اإلقناع التي استخدمت ا

 ويتضااح ذلااك ماان خااالل تكاارار اسااتخدام المؤكاادات اللفظيااة :

مارات  3)لقد( الذي بلاغ تكاراره  فيالمؤكدات اللفظية ممثلة 

وذلااك فااي مقااال ))رساابنا فااي جميااع المااواد(( للكاتااب فااوزي 

 .عبد الحفيظ 

 :وقد تم استخدام الحاوار فاي مقاال الكاتاب خالاد الساحاتي ))القاراءة   الحوار

فن الحياة الرائ((حيث قام الباحث بإجراء حوار مفترض بينه وبين صديقه 

 الذي ال يقرأ وقام من خالل هذا الحوار بسرد لفوائد القراءة .

توفر االنسجام في الخطاب الصحفي الذي انسجام الخطاب:  .3

يتناول تعزيز التماسك االجتماعي والثقافي لمكونات المجتمع 

 -فر عناصر االتساق المتمثلة في : توا-وفئاته وذلك من خالل:

 تحقق االتساق الداخلي من خالل توفر  االتساق الداخلي :

 -العناصر التالية:
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 بااااـ : ويتمثاااال فااااي مقااااال سااااعاد سااااالم المعنااااوناالسااااتهالل 

)المختبئاااات( والاااذي يااادعو إلاااى الااادفاع عااان حقاااوق المااارأة 

المكتسبة ويبرز ذلك في هذا الجازء مان المقاال الاذي تقاوم فياه 

تعريف النصر من وجهة نظرها تقاول الكاتباة فاي مقدماة هاذا ب

المقال ))النصار هاو التازام ينتهاي باالفوز، الفعالر النصار،رد 

 انتزاعه مني(( . الفعل ر ال يمكنك
 تمثلت تقنية الربط في استخدام أدوات الربط التالية :تقنية الربط : 

 لااايم : ويبااارز ذلاااك فاااي مقاااال التع الاااربط باااين المقدماااة و الخاتماااة

والضاامير االجتماااعي حيااث تقااوم الكاتبااة بعاارض ألهميااة الضاامير 

االجتماعي في التنمياة وتعرفاه حياث تقاول الكاتباة فاي هاذه المقدماة 

))إن التنميااة والتقاادم البشااري يقومااان علااى المسااؤولية االجتماعيااة 

فتقاس قيمة الفرد فاي مجتمعاه بمادى   تحملاه المساؤولية تجااه نفساه 

مير االجتماعي يتمثل في كيفية تاأثير الضامير وتجاه اآلخرين والض

المشترك المتماسك لمجموع من الناس على باقي المجتمع(( ثم تقوم 

الكاتبة بعد ذلك بالربط بين التعليم والضمير االجتماعي فاي الخاتماة 

مااا وصاال إليااه التعلاايم اليااوم لاايس بساابب نتيجااة الحاارب  بقولهاا ))إن

ب الضامير والاوعي االجتمااعي القائمة فاي الابالد ولكان بسابب غياا

 الذي كان سيلعب دوراً في إعادة بناء البالد((

 ويتمثال ذلاك فاي اساتخدام ظارف الزماان )اليااوم(في ظارف الزماان :

المقال المعنون )تعامل األهل مع األطفال فاي أوقاات األزماات( فاي 

ماا يشاهده أطفالنااا فاي ليبياا منظار ومروعاة سااوف  هاذا الجازء ))إن

سااى قااد تااؤثر علااى صااحتهم النفسااية... الااخ( كمااا تن التتاارك صااور 

تكرر استخدام هذا الظرف في مقال )التعلايم والضامير االجتمااعي( 

 لإلشارة إلى مستوى التعليم .
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 : السياق 

 غلااب شااكل المقااال بااين التحليلااي فااي المؤشاار الخاااص شااكل المقااال :

مثال بتعزيز التماسك االجتماعي والثقافي لمكونات المجتمع وفئاتاه و يت

ذلك في مقاال ))التعلايم والضامير االجتمااعي(( و)) القاراءة فان الحيااة 

الرائاع(( و))رسابنا فااي جميعاا لمااواد(( اماا المقاال العمااودي فتمثال فااي 
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األطفاال فاي أوقاات األزماات((  مقالين فقط هما  في))تعامل األهال ماع

 و))المختبئات((

 الخاصاة بمؤشار غلب العناوين الوصفية على المقااالتت: العناوين نوع 

تعزيز التماسك االجتمااعي والثقاافي لمكوناات المجتماع وفئاتاه ويتمثال 

ذلك في )القراءة فن الحياة الرائع ( و ))المختبئات(( و)رسبنا في جميع 

تمثال فاي ))تعامال األهال ماع األطفاال تالمواد( أما العناوين اإلخبارية ف

 (.في أوقات األزمات(( و)التعليم والضمير االجتماعي

 صااااحبت صاااور الكتااااب جمياااع المقااااالت الخاصاااة اإلثاااارة الشاااكلية :

باستثناء مقال ))التعليم والضمير االجتماعي(( ، كما لم تستخدم األلوان 

واألرضيات في جميع المقاالت التي تناولت هذا المؤشر باستثناء مقاال 

 ))المختبئات((.

 معة مؤشر:  جغرافيا المكان ودالالته الوطنية الجا –رابعا 

يعد االنتماء إلى جغرافيا المكان من أهم مؤشرات انتماء الفرد إلى  

وطنه وذلك لما يمثله المكان من دالالت ومعان ترتبط بنشأة اإلنسان ونمط 

 : اآلتيحياته، وتتمثل أسس تحليل الخطاب لهذا المؤشر 

 مقاصد الخطاب  -0

 : تتمثل هذه المقاصد في قيمة االشتياقالمقاصد القيمية 

والحنين إلى الوطن ممثالً في مدينة بنغازي كنموذج يمثل 

الوطن كله وتبرز تلك القيمة في هذا المقطع من مقال)) رسالة 

سكني منذ طفولتي ...  كي إلى بنغازي(( ))شيء غريب من

كلمات أملت اسمك ... شعرت بلذة غامضة ال أدري ما هو 

وشوق  مصدرها ... شيء غريب يصعب تحديده ... حنين قاتل

 مستمر إلى شيء مجهول(( .

  :ويبرز هذا المقصد من خالل دعوة كاتب المقاصد السلوكية

المقال أهالي مدينة بنغازي الصبر واستغالل مواهبهم للتغلب 

على األزمة وهو ما يتمثل في هذا الجزء من المقال 

المعنون))بنغازي الصابرة(( ))استطعنا المضي قدماً وأن 

اآلالم والمصاعب والخيبات وإذا تمكننا  نعيش حياتنا حبا في

من استخدام جميع مواهبنا وكل شجاعتنا في مواجهة أحوال 

 هذه الحرب إنجاز ذو شأن كبير يضاف إلى الخير العام ...((.
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ويتمثل ذلك في اإلستراتيجية التالية التي اتبعها ستراتيجيات الخطاب  ا -6

 الخطاب :

 دام األساليب اإلقناعية التالية :إستراتيجية اإلقناع: وقد تم استخ- 
 

 :ويبرز ذلك في هذا الجزء من مقال )رسالة إلى  عرض  الحقائق

بنغازي( ) بنغازي قصر المنار وميدان الفندق الذي تحدث من شرفته 

السيد الزعيم محمد إدريس السنوسي معلناً ميالد واستقالل دولة األمة 

 ( 0950الليبية الفتية في ديسمبر 

 تم استخدام األمثلة الواقعية التي تمثل البراهين  وذلك  ن:البراهي

ضمن أساليب اإلقناع حيث يقول الكاتب في هذا الجزء من 

مقال ِ))بنغازي الصابرة(( )) شاهدتكم يا أهل بنغازي تعيشون يومكم 

لما يأتيه سواء كان مليئاً بالحزن أم الفرح أم باليأس أم بالمفاجأة 

قيق نصر كبير تتمتعون باألشياء الصغيرة... وعندما ال تستطيعون تح

ما أروع كفاحكم وصبركم يا أهل بنغازي تملكون نوعاً من القدرة 

 على الحياة وجموحاً لالستفادة منها حتى الثمالة((. 
  

 :تتمثل إستراتيجية االستمالة من خالل ذكر إستراتيجية االستمالة

للداللة على القرب في استخدام التشبيه  المشاعر اإلنسانية الذاتية و

ويتمثل  دالالته الخطاب الصحفي الذي يتناول مؤشراً جغرافيا المكان و

الكتابة هذا المساء ويشتد بي  تشتد بيذلك في هذا الجزء ))بنغازي 

الحنين إلى مدينة متجذرة في العروق كما الدماء، تشببت في القلب كما 

بين النبض والنبض  وتتمركز عبين الضلوالنبض ... إلى مدينة تندس 

 وترفلها العين، ويرتمي في أحضانك العبر الغريب ((.
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اتسم هذا الخطاب وذلك من خالل تحقيقه انسجام الخطاب الصحفي: -6

 الداخلي والخارجي والمتمثلة في: ئيهلعناصر االتساق بجز

 :االتساق الداخلي 

  : والتي  ويبرز ذلك في مقدمة مقال ))بنغازي الصابرة(( االستهالل

مثلت إشادة بكفاح وصبر أهل مدينة بنغازي كنموذج لكفاح الوطن ككل 

تقول تلك المقدمة ))ما أروع كفاحكم يا أهل بنغازي ... كفاحكم أصبح 

مثل تدفق ينبوع ... وإذا استمررتم على هذا  عبيدةقوة أبعد من الرجاء ... 

ه الحروب الكفاح وهذا الصبر أمكننا جميعاً أن نتعلم كيف نتخطى هذ

 القذرة ونخرج ببالدنا إلى بر األمان(( 

 : تتمثل أدوات الربط التي أسهمت في تحقيق اتساق النص  تقنية الربط

 فيما يلي :

 : ويتمثل ذلك في هذا الجزء من المقال المعنون  ربط الخاص بالعام

))نزيف الروح(( حيث ربطت الكاتبة انطباعاتها الشخصية  ـب

لعدد ))ال أريد أن أبيع ذاكرتي لك دفعة بالوطن تقول في هذا ا

واحدة وال أريد أن أفتح كل خزائن الروح وال أريد قراءة محطات 

االنتظار الممتدة عبر العمر وأريد أن أقبض بالكالم عن حضورك 

الذي يمأل مكاني وزماني ويرمي بك عند حدود وطن كان عامراً 

الضمير المتصل أعطى تكرار استخدام : بالياسمين والشيح والعنبر

)ياء المتكلم( مع ظرف المكان داللة على مدى قوة المشاعر 

الشخصية التي تمر بها الكاتبة في مقال ))رسالة إلى بنغازي(( 

تجاه مدينتها بنغازي ويتمثل ذلك في هذا الجزء) اكتب إليك أنيني 

وأمسي إليك حنيني و أتلو أمامك رسائل عشقي القديمة وأسكب 

أزقتك الخلفية...يصعب علّي تحديد مالمح حبك  تاريخ حبي أمام

 بنغازي وانكساري أمامك وأمام عظمتك(.

  :)أسهم استخدام ظرف الزمان استخدام ظرف الزمان ))اليوم

في تحقيق االتساق النفسي للخطاب وذلك في خاتمة المقال 

المعنون ))لعنة باب العزيزية((حيث تتساءل الكاتبة سعاد سالم 

))ترى من يملك اليوم مفاتيح أقفال باب العزيزية  في تلك الخاتمة

بعدما اختطفت طرابلس من جديد(( كما يرد استخدام هذا الظرف 

 للداللة على طبيعة هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا اآلن .
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 : ويتمثل في استخدام ما يلي :االتساق الخارجي- 

  سالم في مقالها وتتمثل المقارنة التي أوردتها الكاتبة سعاد المقارنة

))في هذا الوقت  ))لعنة باب العزيزية(( حيث تقول بـ المعنون

توسعت المساحات التي بدأت تسوء الشاطح في طريق الشط 

فطرابلس كانت  دخل ... بال محدودي الدخل والذين سالنا متنفس

إلى مكان أخر ال يخصنا  المشاريع لحلتتحول رويداً رويداً ووقفاً 

 .لك في مدن أخرى ((وبالتأكيد حدث ذ

  :السياق 

 :اتخذت جميع المقاالت شكل العمود الصحفي باستثناء  شكل المقال

 مقال ))نزيف الروح(( الذي اتخذ شكل المقال التحليلي .

   اتسمت العناوين بالتنوع وأسهمت في تحقيق انسجام نوع العنوان

إلى  ويبرز هذا التنوع في العناوين االستباقية مثل ))رسالة ، النص

بنغازي(( والعناوين االستعارية مثل ))نزيف الروح(( والعناوين 

الساخرة مثل ))لعنة باب العزيزية(( والعناوين الوصفية مثل 

 ))بنغازي الصابرة(( وهو ما ينسجم مع موضوعات مقاالتها .

 أخذت جميع العناوين شكل العناوين المختزلة ويتمثل  :شكل العنوان

غازي (( و ))لعنة باب العزيزية (( و))بنغازي ذلك في ))رسالة إلى بن

 الروح(( . الصابرة(( و)) نزيف

 :استخدمت المقاالت جميع عناصر اإلثارة الشكلية اإلثارة الشكلية

المتمثلة في صورة الكاتب باستثناء مقالي))رسالة إلى بنغازي(( 

))نزيف الروح(( للكاتبة خيرية عبد الجليل، كما استخدم تجميع 

 ت األلوان واألرضيات باستثناء مقال ))نزيف الروح((.المقاال

 

 النتائج:
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 تطوير األداء المهني للعالقات العامة في وزارة الصحة

 أنموذج لبرنامج عمل متكامل
 جامعة بنغازي  -كلية اإلعالم  -عضو هيئة تدريس  - د. خالد سعيد أسبيته

 :ملخص البحـث

يهدف هذا البحث إلى معالجة واحدة من أهم المشكالت التي تواجه 

الحكومية األخرى، وهي تدني وزارة الصحة في ليبيا، بل وكل القطاعات 

مستوى ثقة المواطن في أدائها وعدم مقدرتها على اكتساب سمعه حسنة في 

مت عبر سنوات طويلة في هسأالمجتمع لما تعانيه من صورة ذهنية سلبية 

تكريس ضعف التواصل بينها وبين المستفيدين منها مما ضيع عليها فرص 

يه اآلن. وهذا البحث يعرض مهمة لخدمة المواطن بشكل أفضل مما هو عل

برنامجاً متكامالً للعمل يقدم اقتراحات علمية لحل هذه المشكالت وذلك بالتركيز 

أوالً على تشخيص الوضع الراهن ثم االنطالق منه لوضع آلية عمل تتكون من 

مجموعة من اإلجراءات التي تبدأ من وضع هيكل إداري لمهنة العالقات العامة 

 تهاوصوردريبي ووضع إرشادات لتحسين سمعة الوزارة ثم اقتراح برنامج ت

 وزيادة قدرتها على التعامل مع وسائل اإلعالم.

 مقدمة

يُقدم هذا البحث تصوراً ألنموذج عمل متكامل لتطوير مهنة العالقات 

العامة بوزارة الصحة في ليبيا، وذلك في إطار التأسيس لهذه المهنة بأسلوب 

ذه الوزارة المهمة في إدارة األزمات التي تمر علمي يسهم في معالجة أداء ه

ستراتيجية ألداء هذه الوزارة مستقبالً وهذا بالطبع ابها، وهو أيضاً يضع رؤية 

 مطلب واستحقاق مهم على الوزارة التعامل معه بحكم طبيعة المهام المنوطة بها

ن حيث ، وينبغي اإلشارة إلى أن هذا قطاع ال يمثل حالة استثنائية متهاوحساسي

المشكالت التي يتعرض لها، فحاله حال باقي قطاعات الدولة تتعرض لجملة من 

األزمات والتحديات الحقيقة التي تقف حجر عثرة أمام قدرتها على إنجاز 

أعمالها بكفاءة وفاعلية، وهذه الورقة البحثية تعالج هذا الموضوع انطالقاً من 

 لية اإلصالح العام في هذه المرحلة.نهج عالقات عامة نعتبره مدخالً مناسباً لعم
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 أوال : اإلجراءات المنهجية 

يمكن رصد جملة من المالحظات حول أداء وزارة الصحة من حيث : اإلشكالية

قدرتها واستعدادها على خلق قنوات للتواصل مع المتعاملين معها والمنتفعين 

أدائها في  من خدماتها وهي في جملتها مالحظات ترتبط بشكل كبير بقصور في

هذا الجانب، إذ تعاني وزارة الصحة من عدم القدرة على التعامل مع القضايا 

اإلنسانية والطارئة التي تفرضها طبيعة المرحلة التي تمر بها ليبيا، ولعل أبرز 

هذه القضايا قضية الجرحى وما ارتبط بها من مشكالت هزت الثقة لدي 

ضاً مشكلة لها جذورها العميقة في المواطن الليبي في الوزارة.كما نالحظ أي

المواطن وما يحيط بهذه  ىتاريخ معاناة هذه الوزارة تتعلق بصورتها الذهنية لد

الصورة من جوانب سلبية هزت ثقتها ونظرة المجتمع لها، وليس هذا فحسب بل 

تتضاعف هذه المشكالت في ظل عدم وجود كيان إداري يخدم النسيج التنظيمي 

دراً على التأسيس لعالقات متينة مع مجتمعها وفق قواعد للوزارة ويكون قا

مهنية وعلمية رصينة لمعالجة األمور سالفة الذكر، وهذا بالطبع يمهد الطريق 

يشير إلى عمق  ولتبني فكرة التخطيط االستراتيجي في التأسيس للمستقبل، وه

خطوة المشكلة ويبين درجات تعقيدها إن جاز التعبير، ولعل هذا البحث يمثل 

عملية تقدم اقتراحات ترفع من كفاءة هذا القطاع المهم الذي يقدم فوائد عظيمة 

للمواطن الليبي بناًء على رؤية تستند إلى منهج علمي وأرضية معرفية تقلل 

األخطاء وتوفر الجهد والوقت والمال، وفي هذا السياق يمكن تقديم تعريف 

ة على مجموعة الترتيبات المنهجية دالل لمفهوم برامج العالقات العامة على أنها

التي يتم تنظيم المعلومات الخاصة  –العامة والتفصيلية –والموضوعية والشكلية

بموضوع البرنامج, أي برنامج, على أساسها بحيث تصبح المعلومات في 

صورتها النهائية قادرة على تحديد مجموعة من األساسيات التي يتكون منها 

تلقائية ومنظمة كلما طلب ذلك ومن هذه األساسيات  البرنامج وتقدمها بصورة

 (0)وتنفيذه وتقييمه. هوإعدادتحديد األهداف وتصميم البرنامج 

يهدف هذا البحث إلى تقديم برنامجاً متكامالً لجهاز العالقات : هدف البحث

العامة بوزارة الصحة يمثل نموذجاً علمياً ومهنياً يضع الحلول العلمية لكثير من 

وذلك  هاوتطويرليات التي تواجه تأسيس مهنة العالقات العامة بالوزارة اإلشكا

كمدخل لتقديم هذه الوزارة للمجتمع الليبي من خالل هذه المهنة، وعلى هذا 

 األساس يمكن تقسيم الهدف العام إلى األهداف الفرعية التالية :
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  تشخيص الحالة الراهنة للعالقات العامة بوزارة الصحة كخطوة مهمة

 وضرورية إليجاد الحلول للمشكالت.

 .تقديم هيكلية إدارية لمهنة العالقات العامة بوزارة الصحة 

  مساعدة الوزارة على وضع خطط لمعالجة األحداث والقضايا الطارئة

 واالستثنائية.

  التعرف على مالمح الصورة الذهنية للوزارة ومعالجتها وفقاً للصورة

 في ذهن المواطن الليبي. المرغوبة التي يراد لها أن تستقر

  الوصول إلى صياغة رؤية متكاملة للعمل االستراتيجي لمهنة العالقات

 العامة في وزارة الصحة.

من أهداف البحث يمكننا إدراك أهمية تقديم برنامج علمي يؤسس : أهمية البحث

 لعالقات عامة تخدم وزارة الصحة، حيث تبرز أهمية هذا البرنامج في اآلتي : 

  وزارة الصحة إلى مهنة العالقات العامة ال يمكن الوصول إليها دون حاجة

إدخال هذه المهنة ضمن النسيج التنظيمي للوزارة بصورة تعبر عن الروح 

العلمية والمهنية لهذا التخصص وتلبي المتطلبات القائمة حتى تتحقق الفائدة 

 المرجوة بشكل علمي.

 زيز ثقة المواطن بوزارة الصحة يمكن أن يسهم هذا البرنامج في بناء أو تع

بل بقطاع الصحة بالكامل ليعيد ثقة المواطن في الطبيب الليبي والخدمات 

 الطبية على المستوي المحلي والحفاظ على هذه الثقة باستمرار.

  تهوسمعترسيخ مفهوم التخطيط االستراتيجي في معالجة صورة هذا القطاع 

حلول للمشكالت قبل وقوعها على المدى البعيد وتعميق مفهوم توقع ال

 كإجراء وقائي يوفر الكثير للوزارة.

  الرقي في تعريف المواطن الليبي بالخدمات الطبية باالستناد إلى ترسيخ

مفهوم أن صحة وراحة وسالمة المواطن هو المرشد في تطوير القطاع 

وهذا بالطبع يؤسس لمفهوم أشمل لالهتمام باإلنسان باعتباره محور كل 

 نشاط.

يعتمد البحث على رؤية تنطلق من هدف البرنامج نفسه لتلبية : نهجية البحثم

احتياجات ومتطلبات العجز القائم على أرض الواقع في قطاع الصحة، هو إذاً 

يستند إلى الواقع كخطوة مبدئية لالنطالق إلى التأسيس العلمي للمستقبل 

ا البرنامج من والنهوض بهذه المهنة في وزارة الصحة. وتتكون منهجية هذ

 النقاط التالية :
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 .االعتماد على أرضية معرفية يتم طرحها في الجزء النظري من هذا البحث 

  دراسة استطالعية لواقع الوزارة ورصد أهم المشكالت التي تعاني منها من

ولين في الوزارة أو مع ؤخالل إجراء المقابالت الشخصية مع بعض المس

 حة.خبراء بواقع العمل في مجال الص

  استخدام الخطوات العلمية المتعارف عليها في صياغة برامج العالقات

العامة )من جمع المعلومات، وتحديد األهداف، اإلمكانات المادية والوسائل 

والجمهور...الخ( باعتبارها األساس في الوصول إلى صياغة برنامج أكثر 

 فاعلية وكفاءة ومالئمة لمتطلبات الوزارة في هذا الجانب.

 رض الجوانب التي يتكون منها البرنامج، حيث يتم المزج بين الوصف ع

النظري لبعض مكونات البرنامج في بعض األحيان والتطبيقات العلمية 

لبعض جوانب البرنامج في أحيان أخرى، وذلك حسب طبيعة المادة وما 

 تتطلبه من أسلوب في الصياغة.

 ثانيا : اإلطار النظري

العالقات العامة بوزارة الصحة كان يمارس إن أقرب نشاط إلى مهنة 

من قبل مكتب التوعية والتثقيف الصحي واالجتماعي التابع إلدارة الرعاية 

الصحية األولية وصحة المجتمع التابع )ألمانة الصحة سابقاً(، وهو يمارس 

 نشاطه ضمن البرنامج الوطني للتربية والتثقيف الصحي والذي يهدف إلى :

 هاوتأهيل هاوتدريب لبشرية في مجال التثقيف الصحيإعداد العناصر ا. 

  واإلشراف عليها. هاوبرامجإعداد خطط التوعية الصحية 

 .توصيل المعلومة الصحية للمواطن وترسيخ السلوك الصحي القويم 

 هاوتنفيذ دعوة الجميع للمشاركة في تخطيط البرامج الصحية. 

 1المجتمع. إجراء البحوث والدراسات حول المشكالت الصحية في 

بالرغم من حرص قطاع الصحة على مسالة التثقيف الصحي الموجه 

للمجتمع إال أن هذا النشاط لم يأت في إطار مهنة العالقات العامة بل كان 

التركيز فيه يعتمد على استخدام وسائل اإلعالم دون وجود خطة حقيقية تتبناها 

وتوطد السمعة الحسنة  العالقات العامة بالقطاع تؤسس لصورة ذهنية إيجابية

وتزيد درجة الثقة لدى المواطن المستفيد من هذا القطاع، لذا فهي جهود، وإن 

كانت محمودة، إال أنها لم تخدم أهداف العالقات العامة في القطاع بشكل مباشر، 

ومن الجدير بالذكر أن )أمانة الصحة سابقاً( كانت تمارس بعض أنشطة 

بغرض  هاوتوزيعلملصقات والنشرات والمطويات العالقات العامة مثل إصدار ا

 توعية المواطن.

كما كان لها بعض التواصل مع جهات داخلية وخارجية مثل الكشافة 

وشبيبة الهالل األحمر واالستشاريين في تخصصات مختلفة. كما يقوم مكتب 
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التوعية الصحية بالتواصل مع بعض الجهات الخارجية وذلك بغرض تزويدها 

والنشرات الصحية و المطويات والكتب خاصة في األيام واألسابيع بالملصقات 

 3اإلقليمية والعالمية. 

أن  4وتشير البحوث التي أجريت على العالقات العامة بوزارة الصحة،

العالقات العامة تتبع للشؤون اإلدارية بمسمى مختلف وتتركز أنشطتها في 

البحث والتخطيط والتقويم،  أعمال التسهيالت وال تمارس وظائفها الحقيقة مثل

كما تواجه ضعف الميزانية المرصودة لها وذلك بسبب عدم فهم اإلدارة العليا 

لمفهوم وأهمية العالقات العامة األمر الذي قد يصل إلى عدم االقتناع بها من 

األساس، وكذلك عدم وجود موظفين مؤهلين في مهنة العالقات العامة، 

العليا تعتمد على إدارات أخري في تكوين واألخطر من ذلك أن اإلدارة 

انطباعات عنها وعن القطاع في أذهان المتعاملين معها وهذه اإلدارات منها 

 إدارة الشؤون اإلدارية والرعاية الصحية.

كما تشير دراسة )هشام بوشعالة( إلى تعرض المؤسسات العامة 

عالقات العامة لحمالت تشويه تطال صورتها الذهنية، حيث قدم برنامج عمل لل

تستطيع من خالله هذه المؤسسات تصحيح صورتها الذهنية ركز فيه على جملة 

من األنشطة في مجاالت مختلفة منها اإلعالمية والثقافية والتعليمية واألكاديمية 

وأخيراً مجاالت النشر والرصد والتحليل لما ينشر عن المؤسسات في وسائل 

مج في تنظيم عمل العالقات العامة وجعله وتتمثل فائدة هذه البرا 5اإلعالم.

مترابطاً ومرضياً وذلك باعتبار أن برنامج العالقات العامة تعد بمثابة 

اإلستراتيجية التي تحدد نشاطها وتعبر عن رؤيتها من خالل مجموعة من 

 6األدوار والوظائف الواجب القيام بها في كل خطوات البرنامج. 

ط لبرنامج عالقات عامة لوزارة الصحة إن هذا البحث يعتمد في التخطي

على مراعاة االعتبارات التي حددها ) فيليب هينسلو( أثناء تنفيذ البرنامج 

 المقترح والمتمثلة في النقاط التالية:

 التعامل مع األمور غير المتوقعة والتي تعد مشكالت ترتبط بالعمل اليومي. -

 تظم.المرونة وإجراء المراجعات للبرنامج بشكل من -

 ترتيب األولويات من االحتياج للموارد البشرية والمالية والخدمات. -

المتابعة الدورية للبرنامج من خالل معرفة حجم الوقت والموارد البشرية التي  -

سيتم استخدامها والتحكم في التكاليف من خالل مراجعة الفواتير والطلبات 

 7المتعلقة بها. 

هذه البرامج يحتاج إلى زيادة االهتمام وينبغي التنويه أن تنفيذ مثل 

بتقييم نجاحها ألن هذا سيساعد في تحديد ما إذا كانت الميزانية المخصصة قد تم 

توجيهها على النحو المالئم وما إذا كان من الممكن االعتماد على البرنامج في 
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عملية صنع القرار وما إذا كان البرنامج يرتبط باألهداف اإلستراتيجية التي 

 1ضعها المنظمة.ت

النظر لتخطيط برامج العالقات العامة باعتباره جزًء من التخطيط  إن

اإلستراتيجي هو صميم عمل حمالت العالقات العامة القائمة على وضع 

ستراتيجية القابلة للقياس والتي تخدم غرضين أساسيين هما: األهداف اال

تبرير برنامج العالقات  والتي تفيد في ستراتيجيةاالختيار الرشيد لألهداف اال

 9على نجاحها. قابلة للتقويم والتدليل الموضوعيالعامة و جعل هذه البرامج 

ولية األساسية في عملية التخطيط اإلستراتيجي تقع على ؤوبالرغم من أن المس

كاهل مدير العالقات العامة، إال أنها تحتاج إلى كثير من المعارف العلمية 

  01كبير من األفراد حتى يتحقق النجاح. والعملية وإلى خبرات عدد

 ثالثا : البرنامج المقترح لتطوير أداء مهنة العالقات العامة بوزارة الصحة 

  :مبادئ صياغة البرنامج

االطالع على الواقع الفعلي للوزارة وما تعانيه من مشكالت تتصل بمهنة  -

 العالقات العامة.

 ا عرض في منهجية البحث.توظيف منهج علمي في صياغة البرنامج كم -

اشتمال البرنامج على قسم عالجي وآخر وقائي في التخطيط للتعامل مع  -

 المشكالت.

اهتمام البرنامج بتقديم حلول للمشكالت األكثر أهمية وحساسية أما باقي  -

المشكالت يمكن االستفادة من هذا البرنامج للقياس عليه مستقبالً خاصة بعد 

ت العامة تستطيع تحوير البرنامج الحالي ليالئم طبيعة إنشاء إدارة للعالقا

 المشكالت األخرى.

يتضمن البرنامج مجموعة من المكونات تقسم إلى جزئين : : مكونات البرنامج

الجزء الثاني تحديد ما واألول يهتم برصد ما هو موجود للوصول إلى صياغة 

 يجب أن يكون.
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رة الصحة "المشكالت الناتجة عن تشخيص الحالة الراهنة لوزا :الجزء األول

 الفراغ التنظيمي لمهنة العالقات العامة"

وزارة  فييهدف هذا الجزء إلى توضيح المتغيرات والمخاطر التي تؤثر  

الصحة في ظل غياب ممارسات مهنية محترفة لوظيفة العالقات العامة حيث 

المواطن على سمعة  سلبي يتوقع أن يؤدي ترك هذا األمر إلى إحداث تأثير

ها، وفي هذا الشأن يمكن رصد جملة من المالحظات في ته بثق ته وكذلكونظر

واقع الوزارة استناداً إلى مالحظاتنا المقصودة لواقع الوزارة ومن خالل 

الزيارات المتكررة لها وأيضاً من خالل مقابلة بعض المسئولين في الوزارة 

وزارة الصحة والتي جعلتها  والتي تشير إلى حالة األزمة التي مرت وتمر بها

تواجه العديد من المشكالت وتتعرض للكثير من االنتقادات الموجهة من الرأي 

 العام الليبي، ويمكن حصرها في اآلتي :

 ةصعوبة التفات صناع القرار في وزارة الصحة لبنائها تنظيماً وإدار -

مة، وهي ولالنشغال بمعالجة الكثير من المشكالت التي فرضتها ظروف األز

وإن كانت حالة تطال كل قطاعات الدولة إال أن مطالبة الوزارة برعاية 

سهم في تشويه صورتها أالجرحى وما ترتب على ذلك من فساد إداري, 

واهتزاز ثقتها لدى المواطن الذي لم يثق في أداء الوزارة بالشكل المطلوب 

 00سواء من قبل أو حالياً.

طائلة على  ة الصحيحة حيث أنفقت أمواالً ـ لم تتوجه جهود الوزارة الوجه

العالج في الخارج دون االستفادة من هذه األموال في تحسين البنية التحتية 

وبذلك فهي فوتت على نفسها فرصة  01والكوادر الطبية في الوزارة بالداخل،

دعم سمعتها المهنية وزيادة ثقة المواطن بها من خالل توفير أسباب تكوين 

نمطية  ةوبة، ولعل هذا ما جعل المواطن الليبي يكّون صورصورتها المرغ

حول أداء هذه الوزارة توصف فيها بالمحسوبية والفوضى وتدني األداء 

واإلهمال إلخ..وهذا بالطبع سيكون عامالً مرهقاً لجهود العالقات العامة 

 بالوزارة مستقبالً.

وزارة الصحة يرجع  ـ إن عدم تفهم المواطن الليبي للمشكالت التي تعاني منها

في جزء كبير منه إلى إهمال الوزارة تكوين سمعة طيبة عبر تراكم عملها، 

 ففتحت بذلك الباب أمام تكريس أرضية تدعم الفهم المشوه للوزارة.
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ـ اإلحساس العارم من المواطن بعدم استفادته من قطاع الصحة بوجه عام 

مهدد في أي وقت بالسفر  وشعوره بعدم األمان الصحي يعد حالة مستمرة ألنه

 إلى الدول المجاورة لالستفادة من خدماتها الطبية إذا ما تعرض لوعكة صحية .

ـ عدم مقدرة الوزارة على التعريف بالكوادر الجيدة والخدمات الممتازة 

والمميزات المهمة التي يمكن أن يستفيد منها المواطن حتى وإن كان وجود هذه 

 (03)الخدمات نسبياً.

م فاعلية قنوات التواصل بين الوزارة وجمهورها والذي يتضح من خالل ـ عد

عدم قدرتها على التعريف بالجوانب الجيدة لديها، كما سبق الذكر، وافتقارها 

آللية واضحة لمعرفة الشكاوى واالقتراحات واالنتقادات والتعامل معها 

 أي العام.وترتب على ذلك غموض في موقفها بشكل عام لدى الر (04)بكفاءة،

ـ عدم مقدرة أعضاء فريق األزمة على التعامل مع الوسائل اإلعالم و اتخاذهم 

ولين على ؤموقفاً يتصف بالتحامل على وسائل اإلعالم المحلية واعتبار المس

إدارة األزمة الصحية أنها وسائل هجومية تعمل على تشويه صورتهم مما 

 (05)لتوضيح الكثير من األمور.أضعف فرصتهم في االستفادة من وسائل اإلعالم 

ـ ضعف وسيلة مهمة من وسائل التواصل الحديث واألكثر تداوالً بين األوساط 

المستفيدة من خدمات الوزارة وهي اإلنترنت، حيث ال يوجد موقع إلكتروني 

فعال ينشر مادة تتعلق بأخبار الوزارة للرأي العام، وبهذا أصبحت كل قرارات 

، وزاد من تعقيد المشكلة  تهاوأنشط هاأعمالكدا و ب فقطالوزارة حبيسة المكات

عدم مقدرتهم على تحديث الموقع القديم )التابع ألمانة الصحة سابقاً ( سواء 

 (06)بإضافة مواد أو بإدارة الموقع بصفة عامة.

 .الجزء الثاني : آليات عمل البرنامج

ور تأخذ في يمكن تقسيم آلية عمل البرنامج إلى مجموعة من المحا      

 اعتبارها البعدين األساسين للتخطيط وهما: )التخطيط الوقائي والعالجي(.

 المحور األول : البناء التنظيمي إلدارة العالقات العامة داخل الوزارة.

مهمة العالقات العامة وتعالج  ىيهدف هذا المحور إلى تأسيس إدارة تتول 

ة داخل الوزارة، وإقناع اإلدارة األمور المستعجلة والتوعية بأهمية هذه المهن
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العليا بضرورتها و قيامها بأداء األعمال وتراكمها بالشكل الذي يكّون سمعة 

 مدى البعيد.الوصورة إيجابية للوزارة على 

 اإلجراءات العملية:

ـ إصدار قرار بتأسيس إدارة للعالقات العامة بوزارة الصحة وإدارات للعالقات 

 بعة للوزارة.لمؤسسات التااالعامة في 

ـ وضع هيكل إداري لهذه اإلدارة يُبنى على أساس حصر األنشطة والخدمات 

 التي يمكن أن تضطلع بها إدارة العالقات العامة، ويمكن اقتراح الهيكلية التالية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ويكمن تحديد اختصاصات األقسام على النحو التالي :

 قات العامة مدير إدارة العال

 ستراتيجية للوزارة.وضع أهداف اإلدارة بشكل ينسجم مع األهداف العامة واال -

القيام بأعمال التخطيط ومتابعتها واإلشراف على تنفيذ البرامج التي يتم  -

 إعدادها.

ولين في اإلدارات األخرى بما يسهم في ؤتقديم استشارات للوزير وكل المس -

 الوزارة مع محيطها. الوصول إلى األهداف وتحقيق تكيف

 اإلدارة العليا

 باقي إدارات الوزارة العالقات العامة إدارة مدير

قسم الموقع االلكتروني 

 ومعالجة الشكاوي

قسم النشر والمطبوعات 

 والتوعية الصحية

قسم التواصل مع وسائل 

 اإلعالم

قسم التواصل مع المجتمع 

 المحلي

قسم بحوث الرأي 

 العام

الصورة 

 الوزارة

قسم التدريب و التأهيل 

 والتطوير 

 

قسم التواصل مع الجهات 

 الحكومية 

قسم التنسيق مع الجهات 

 الخارجية 
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تحمل مسؤولية إدارة اتصاالت األزمة والتواصل مع وسائل اإلعالم  -

واإلشراف على تدريب الكوادر القادرة على معالجة المشكالت التي تواجه 

 الوزارة.

 قسم الموقع اإللكتروني ومعالجة الشكاوى واالقتراحات 

 افة المعلومات عليهإدارة الموقع اإللكتروني للوزارة على االنترنت بإض -

 .هاوتحديث

التعريف بالوزارة من خالل نشر أخبارها وقراراتها وتقاريرها وفتح مساحة  -

 لنشر آراء الجمهور.

توفير وسائل وآليات لجمع الشكاوى واالقتراحات من كل المتعاملين مع  -

 الوزارة ودراستها ورفع تقارير بشأن ما ينبغي فعله بشأنها.

عن الوزارة في وسائل اإلعالم وتجهيز الردود عليه بالتنسيق  متابعة ما ينشر -

 مع اإلدارات المختصة داخل الوزارة.

 فتح صفحات على وسائل التواصل االجتماعي.  -

 قسم النشر والمطبوعات والتوعية الصحية

 إصدار مطويات توعوية وتثقيفية. -

 إصدار كتيبات إرشادية للرأي العام داخل وخارج الوزارة. -

 إصدار صحيفة أو نشرة تهتم بما يستجد داخل الوزارة. -

إصدار مجلة علمية مختصة بنشر الوعي الصحي و األبحاث العلمية في  -

 مجال الصحة.

اإلشراف على كل أنواع اإلعالنات والملصقات المطبوعة وتحديد أساليب  -

 توزيعها ونشرها.

 قسم التواصل مع وسائل اإلعالم 

 عالم بأخبار الوزارة.تزويد وسائل اإل -

 االتصال بالمكاتب الصحية التابعة للوزارة و التنسيق معها في مسألة النشر. -

التنسيق مع وسائل اإلعالم و اإلعالميين في كل ما يتعلق بنشر معلومات عن  -

 الوزارة.
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اإلعداد للبرامج التلفزيونية و اإلذاعية الخاصة بموضوعات تتعلق بالوزارة  -

 تعلق بالصحة.أو بأمور ت

تدريب متحدث رسمي ناطق باسم الوزارة للتعامل مع وسائل اإلعالم في  -

 األوقات العادية و أوقات األزمات.

 قسم التواصل مع المجتمع المحلي 

اإلشراف على تنظيم المؤتمرات واالجتماعات واللقاءات والزيارات  -

 واألنشطة الخاصة بالوزارة والدعوة لها.

 ل فئات المجتمع التي ترتبط بالوزارة وتستفيد من خدماتها.التواصل مع ك -

التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق معها في مجال الرفع من  -

 مستوى الوعي الصحي.

 

 قسم بحوث الرأي العام والصورة الذهنية 

إجراء قياسات منتظمة لجمهور الوزارة ورفع التوصيات الالزمة بشأن  -

 رأي العام ومراقبة الظواهر المتكونة فيه.التعامل مع ال

تتبع الشائعات التي تثار عن الوزارة وإدارتها وتحديد أساليب التعامل معها  -

 بشكل علمي.

دراسة كل جزء من األجزاء التي تكون الصورة الذهنية للوزارة وتحديد  -

 األساليب الالزمة لتقييمها ودراسة تأثيرها في عمل الوزارة.

 نجاز خطة إدارة العالقات العامة و متابعتها.إعلومات التي تساعد في جمع الم -

تحديد سبل تكوين صورة ذهنية إيجابية لدى المواطن عن الوزارة بما يدعم  -

 بعيد.السمعتها وثقة المواطنين فيها على المدى 

 قسم التدريب والتأهيل والتطوير 

اء العاملين في إدارة إجراء دورات تدريبية للموظفين داخل الوزارة سو -

العالقات العامة أو في باقي اإلدارات بغرض تحسين أدائهم المهني المتصل 

 بعمل اإلدارة.
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 إجراء دورات تدريبية للموظفين في مكاتب التوعية الصحية بالمدن الليبية. -

متابعة كل جديد في مجال المهنة والتنسيق مع الجهات المناظرة والبحث في  -

 ك. سبل تحقيق ذل

األداء المهني للعاملين بإدارة  ىتطوير برامج مستقبلية للرفع من مستو -

 العالقات العامة.

المحور الثاني : التكوين المهني والعلمي للمتخصصين في العالقات العامة 

 بالوزارة

يهدف هذا المحور إلى التدريب والتأهيل الداخلي للعاملين في الوزارة 

 العمل في اتجاهين أساسين هما: وذلك من خالل االعتماد على

 .تدريب العاملين في إدارة العالقات العامة 

 .تدريب العاملين في باقي اإلدارات داخل الوزارة 

ويهدف هذا المحور إلى توحيد الجهود بين إدارة العالقات العامة وكل 

إدارات الوزارة حتى نضمن رؤية متكاملة لبرنامج العمل، ولضمان اتجاه 

 العاملين داخل الوزارة نحو دعم أهداف العالقات العامة سلوكيات كل

 .هاوبرنامج

وهنا يمكن أن نقترح التصور التدريبي التالي كخطوة مبدئية إلنجاز 

 البرنامج العام : 

تعريف الموظفين بقطاع الصحة إلى يهدف البرنامج : هدف البرنامج التدريبي

يتها في تحقيق غايات القطاع بمهنة العالقات العامة كمدخل أساسي إلدراك أهم

وتسهيل تواصلهم مع الرأي العام الذي يستفيد من خدماتهم, ومن ثم البدء في 

تنمية بعض المهارات األساسية لدى المتدربين لممارسة هذه المهنة بشكل أكثر 

 فاعلية.

 القواعد المعتمدة في تنفيذ البرنامج التدريبي

  واالستعانة في أداء هذه المهمة بأمثلة  تهاوأهميالتعريف بمفهوم العالقات العامة

واقعية, وذلك حتى يستطيع المتدرب استيعاب المعلومة استيعاباً مثالياً قدر 

 اإلمكان.
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  االعتماد على تزويد المتدربين بأساس نظري عن كل مهارة قبل البدء في التدرب

 عليها.

 ك بتطبيقها أو ضرورة ممارسة المتدرب للمهارة التي تلقاها في البرنامج وذل

التعرف على تطبيقاتها بصورة ميدانية ومناقشة الخبرة التي تكونت من هذه 

 الممارسة الميدانية في بداية كل يوم تدريبي.

  دفع المتدربين لعرض أفكارهم وانطباعاتهم بكل حرية بغض النظر عن صحتها

 من عدمها.

 ي تليها.التدرج في تعليم المهارة بحيث تقود كل مهارة للمهارة الت 

 .مناسبة األنشطة المقدمة في كل درس مع الزمن المقترح لهذا الدرس 

  ضرورة التزام المتدربين بأداء األعمال واألنشطة التي تطلب منهم في وقتها

 المحدد.

 عناصر البرنامج التدريبي

إن تنمية مهارات المتدرب على ممارسة مهنة العالقات العامة بشيء من 

ة متقدمة ينبغي أن تكون مسبوقة بتزويد المتدرب بحصيلة االحترافية تعد مرحل

معرفية عن هذه المهارات وأيضا باستعداد المتدرب لالجتهاد الشخصي النجاز 

هذه المهمة, وعلى هذا األساس فان هذا البرنامج يتضمن في محتواه أهداف عامة 

يتوقع حدوثها  توزع على مستويين, مبتدئ ومتقدم, وهما يمثالن التغيرات التي

 لدى المتدربين بعد تطبيق البرنامج, ويمكن تحديد هذه األهداف العامة فيما يلي :

  :المستوى األول

  تهاوأهمي هاووظائف هاوأهدافالعالقات العامة التعريف بمفهوم. 

  على البناء التنظيمي إلدارة العالقات  تهماوقدرتنمية مهارة المتدربين

 العامة.

 المتدربين في التعرف على الصورة الذهنية للوزارة  تحسين مستوى أداء

 واستشعار ذلك والعمل على غرس الصور المرغوبة.

 .تنمية مهارات االتصال واإلقناع لدى المتدربين 

  العلمية الخاصة بالعالقات العامةتنمية مهارة المتدربين في إجراء البحوث 

 :المستوى الثاني

 مع وسائل اإلعالم المختلفة. تطوير مقدرة المتدربين على التواصل 
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 خطة عالقات عامة

مناقشة الخطط 

المعدة  ونقدها 

 وتعديلها

4 

صورة المؤسسة 

الصحية في أذهان 

 جماهيرها

0 0 1 0 

مسح ودراسة بعض 

الصور الذهنية 

 ارة لمؤسسات مخت

مناقشة األعمال 

 المنجزة
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5 

مهارات االتصال اإلقناع و 

التأثير الالزمة للعاملين في 

 قطاع الصحة

0 0 1 1 

إعداد ورقة عمل 

حول مالحظات 

جمعها المتدربين 

عن مهارات 

 االتصال

مساعدة 

المتدربين على 

تحديد 

المهارات 

المناسبة 

لالتصال 

 ببعض الفئات

6 

بحوث العالقات العامة دور 

في حل مشكالت المؤسسات 

 الصحية

0 0 1 1 

إعداد وتطبيق 

استمارة بحث 

 ميداني

التدرب على 

إعداد خطة و 

 استمارة بحت

7 
كيفية التعامل مع وسائل 

 اإلعالم
0 0 1 1 

زيارة مؤسسات 

إعالمية لتحديد 

خصائصها التي 

ستساعد في  تحديد 

 كيفية التعامل معها

اد خطة إعد

للتواصل مع 

وسيلة و في 

 ظروف مختلفة

1 
فنون الكتابة لمواد للعالقات 

 العامة
0 0 1 1 

جمع مواد تنسب 

الختصاص 

 العالقات العامة

تدريبهم على 

كتابة بعض 

المواد و دراسة 

نقدية للمواد  

التي قاموا 

 بجمعها

9 
تعامل العالقات العامة مع 

 األزمات
0 0 1 0 

دراسة خطط 

الوزارة للتعامل مع 

 األزمات

إعداد خطة 

للتعامل مع  

األزمة  التي  

تمر بها 

 الوزارة
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01 
المراسم  -العالقات العامة الدولية

 والبروتوكوالت
0 0 1 0 

جمع مالحظات و 

مواد تشير إلى 

ممارسات في 

 المجال الدولي

تقديم تصور 

لنظام يراعي  

قاليد المحلية الت

والدولية في 

تعامالت 

المسئولين 

 داخل الوزارة

 1 1 0 0 مهارات التفاوض 00

تكليف كل متدرب 

في العالقات العامة 

على التفاوض في 

 قضية يتم اختيارها

مناقشة الكاسب 

المتحققة من 

 عملية التفاوض

 

 

 .تنمية مهارات الكتابة لمواد العالقات العامة 

 تدربين باألسس العلمية المطلوبة في التخطيط إلدارة األزمات تعريف الم

 حداث الطارئة.واأل

 .تعريفهم بأصول العالقات العامة الدولية وفنون المراسم والبروتوكوالت 

 .تنمية مهارات التفاوض في إطار عمل الوزارة 

 برنامج التدريبي :ال

 

لتدريبي وعدد يوضح الجدول أدناه المحاضرات التي يتضمنها البرنامج ا

 المحاضرات وورش العمل والوقت الالزم لكل محاضرة أو ورشة عمل.

 

: يمكن تعديل البرنامج من حيث الوقت والموضوعات لتتناسب مع حجم  مالحظة

 الجرعة التدريبية المطلوبة.

المحور الثالث: العمل على تكوين صورة ذهنية إيجابية للوزارة في أذهان 

 المواطنين
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محور إلى رسم معالم صورة جديدة لوزارة الصحة كقطاع يهدف هذا ال

حيوي في الدولة الليبية, وهذا بالطبع سيدعم على المدى البعيد وعبر تراكم 

العمل تكوين سمعة طيبة وثقة عالية لقطاع الصحة لدى المواطن، ويمكن 

الوصول إلى هذا الهدف من خالل مجموعة من الخطوات التي نقترحها حسب 

 لتالي:الترتيب ا

/ البحث عن الجوانب السلبية لصورة قطاع الصحة في ذهن الخطوة األولى

 المواطن 

وهو معرفة الصورة الحقيقية للوزارة  اً مهم اً يمكن أن تحقق هذه الخطوة هدف

في المجتمع وهذا يمثل الخطوة األولى لتصحيحها وإيجاد جوانب القصور التي 

كن أن ننطلق منها في عالج هذا تطالها ووضع القواعد الموضوعية التي يم

األمر وفي بناء الصورة المرغوبة، ويمكن االعتماد على اإلجراءات التالية 

 إلنجاز هذه المهمة :

  همواتجاهاتإجراء مجموعه من البحوث للتعرف على أداء المواطنين 

عن الوزارة, ومن المفيد أن تتناول هذه البحوث بعض  همنطباعاتال

 الموضوعات مثل :

 رة الطبيب الليبي في ذهن المواطن.صو 

 .صورة الخدمات التي تقدمها الوزارة 

 .صورة المرافق الصحية القائمة 

  صورة التعامالت واإلجراءات المتبعة في انجاز العمل داخل الوزارة

 وقطاع الصحة.

 .صورة العمالة الوافدة وطرق االستفادة منها 

 .صورة القيادات المسؤولة عن تسيير هذا القطاع 

  النقاش الداخلي المكثف مع كل األطراف داخل الوزارة والقطاع للتعرف

األداء وكل ما من شأنه أن  فيعلى نواحي القصور والمشكالت التي تؤثر 

 يكون مسؤوالً عن إنتاج وتكوين الصورة الحالية.

التهيئة الداخلية وإطالع المنتمين للقطاع على برنامج العمل و  الخطوة الثانية/

، وهنا يجب التأكد من بعض األمور  هاوأهداف ية العالقات العامةعلى رؤ

 المهمة  

 .فهم العاملين في القطاع لألهداف التي تسعى العالقات العامة إلى تحقيقها 
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 والتعاون في تحقيق  لإلسهام تهموجدي معرفة مدى استعداد العاملين بالقطاع

 األهداف.

  قات العامة توضح لكل ستراتيجية واضحة من قبل إدارة العالاوضع

اإلدارات والعاملين داخل القطاع كيفية التعامل مع الجمهور بشكل ينسجم 

 مع بناء الصورة المرغوبة للوزارة.

 

 

 تبني اإلدارات العليا لبرنامج العالقات العامة  الخطوة الثالثة /

وهنا يجب أن تكون اإلدارة العليا في القطاع مقتنعة بضرورة إحداث 

من خالل جهود العالقات العامة، لذا يتوجب أن  ئهاوأداورة الوزارة نقلة في ص

تقرب إدارة العالقات العامة من اإلدارة العليا وأن تعكس االستشارات التي 

 تقدمها العالقات العامة في القرارات التنفيذية التي تتخذها.

طاع تحديد معالم الصورة اإليجابية المرغوبة والجديدة لق الخطوة الرابعة/

 . الصحة

وهنا البد من تحديد الممارسات المراد تعديلها من خالل الدراسة الشاملة  

داخل الوزارة والقطاع ورسم معالم تعامالت جديدة وقيم عمل بديلة يتم تضمينها 

 تأدية خدماتها. على دليالً في الرسالة التي تحملها الوزارة 

 اإلعالم المحلية والوطنيةتحديد آلية للتواصل مع وسائل الخطوة الخامسة / 

 بقات صحفية تتضمن أخبار الوزارة وتعميمها على وسائل اإعداد مس

 اإلعالم بشكل دوري.

  دعوة الوسائل اإلعالمية لحضور مناسبات الوزارة وتنظيم زيارات

 دورية لها.

 .التنسيق مع وسائل اإلعالم في إعداد برامج توعوية 

  باألخبار في أوقات األزمات تنظيم إجراءات لتزويد وسائل اإلعالم

 التي تتوقع الوزارة أن تتعرض لها مستقبالً.

 

 



 )البحوث العلمية(من مجلة م 6102 األولىالسنة  العدد األول

_____________________________________________________________
78 

 

 الخـالصـة ..

في النهاية يبقي أن نشير إلى أن هذا البرنامج يحتوي في طياته على 

بعدين أساسين في التخطيط للعالقات العامة هما : البعد العالجي والبعد الوقائي، 

لهما إال أنه يسهل استنباط ذلك من  وبالرغم من عدم تخصيص عناوين مستقلة

المادة المكتوبة حيث ذكرنا هذين البعدين بشكل غير مباشر وفق عناوين مستقلة 

بل تركنا مهمة استشفاف ذلك للقارئ الذي سيكتشف كل بعد كلما دعت ضرورة 

تسلسل المادة وطريقة عرضها ذلك، وكان هذا الدمج لصالح السالسة في طرح 

 بشكل أكثر وضوحاً.الموضوع وتنظيمه 

إن إثارة موضوعات من هذا النوع لم يكن لها أن تثار من قبل وذلك 

لتحكم األيدلوجيات التي غالباً ما ترفض البحث العلمي وتضعه في زاوية ضيقة 

جداً، ولعل األهم من ذلك هو أن هذا البحث يعد بمثابة االنطالقة لعالج 

ية بأسلوب علمي موضوعي يبتعد المشكالت التي تطال سمعة مؤسساتنا الحكوم

عن المجاملة واالرتجالية والتعامالت االنفعالية والعاطفية في حل المشكالت، 

ونحن نقدم هذا الجهد ونزعم أنه باإلمكان األخذ به كمرشد أولي عند التخطيط 

المهني للعالقات العامة في وزارة الصحة ومن ثم يمكن االتكاء عليه في تطوير 

 ومن ثم تطوير المهنة داخل قطاع الصحة وغيرها من القطاعات.برامج مماثلة 

 الهوامش 

، ص 1100، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،0فهمي محمد العدوي، مفاهيم جديدة في العالقات العامة،ط .0

141-145. 

الجتماعي، الخطة الوطنية للتوعية والتثقيف الصحي واالجتماعي، اللجنة الوطنية للتوعية والتثقيف الصحي وا .1

 (.0997)ليبيا، اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي، 

هدى صبري الشريف، دور اإلذاعة المرئية في نشر الوعي الصحي: دراسة وصفية تجريبية على عينة من  .3

، 1110طالب كلية اآلداب جامعة قاريونس ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم جامعة قار يونس، 

 .59ص

 انظر : .4

سالم على الطالب، مدى إدراك اإلدارة العليا لوظيفة العالقات العامة : دراسة ميدانية لمؤسسات قطاعي   -

 .1116الصحة والصناعة بمنطقة بنغازي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم جامعة قار يونس، 

نية على إدارة المستشفيات والمراكز الصحية عبير فايز زهري، العالقات العامة في قطاع الصحة : دراسة ميدا -

 .1110التخصصية في مدينة بنغازي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم جامعة قار يونس، 

هشام فتحي بوشعالة، برنامج عالقات عامة لتحسين الصورة الذهنية لكلية الفنون واإلعالم جامعة الفاتح، مجلة  .5

 .30-16، ص 1101لث ابريل العالقات العامة، العدد الثا

 .003، ص 1116، دار الفاروق، 1فيليب هينسلو، العالقات العامة، ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق، ط .6

 .005-033نفس المرجع السابق، ص  .7

، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، 0جون كلير، كيف تتعامل مع وسائل اإلعالم، ترجمة خالد العامري، ط .1

 .194، ص 1116
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9. Baskin, O. et al, Public Relations: The Profession and the Pratice, Boston: McGraw, 

، 1في راسم محمد الجمال و خيرت معوض عياد، إدارة العالقات العامة : المدخل اإلستراتيجي، ط ,1997

 .075، ص 1115الدار المصرية اللبنانية، 

 .076المرجع السابق، ص  راسم محمد الجمال و خيرت معوض عياد، نفس .01

صباحا،  9:11، الساعة  9/01/1100سعد عقوب، نائب مساعد رئيس دائرة الصحة بالمكتب التنفيذي ، .00

 بنغازي.

 سعد عقوب، نفس المرجع السابق. .01

صباحاً،  00:11، الساعة 9/01/1100شريفة الحاسي ،مديرة مكتب رئيس دائرة الصحة بالمكتب التنفيذي ، .03

 بنغازي .

صباحاً،  01:11, الساعة 9/01/1100ريبي ، سكرتيرة وكيل إدارة الشؤون الصحية لمكتب التنفيذي، هاجر الع .04

 بنغازي.

ظهراً،  01:11، 30/01/1100صالح جابر، رئيس فريق األزمة بدائرة الشؤون الصحية بالمكتب التنفيذي ،  .05

 بنغازي.

 ، بنغازي .01:11، 31/01/1100عالء بن إسماعيل ، منسق المعلومات والتوثيق ، .06

 

 

 

 :قائمة المراجع

 :الكتب

، دار الفاروق للنشر والتوزياع، القااهرة، 0جون كلير، كيف تتعامل مع وسائل اإلعالم، ترجمة خالد العامري، ط -

1116. 

، الادار المصارية 1راسم محمد الجمال و خيرت معوض عياد، إدارة العالقات العامة : المادخل اإلساتراتيجي، ط -

 .1115اللبنانية، 

 .1100، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 0فهمي محمد العدوي، مفاهيم جديدة في العالقات العامة،ط -

 .1116، دار الفاروق، 1فيليب هينسلو، العالقات العامة، ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق، ط -

- Baskin, O. et al, Public Relations: The Profession and the Pratice, Boston: McGraw, 

 .075, ص 1115راسم محمد الجمال و خيرت معوض عياد, في  ,1997

 :البحوث والدراسات

سالم على الطالب، مدى إدراك اإلدارة العليا لوظيفة العالقات العامة : دراسة ميدانية لمؤسسات قطاعي الصحة  -

 .1116يونس، والصناعة بمنطقة بنغازي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم جامعة قار 

عبير فايز زهري، العالقات العامة في قطاع الصحة : دراسة ميدانية على إدارة المستشفيات والمراكز الصحية  -

 .1110التخصصية في مدينة بنغازي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم جامعة قار يونس، 

راسة وصفية تجريبية على عينة من هدى صبري الشريف، دور اإلذاعة المرئية في نشر الوعي الصحي: د -

طالب كلية اآلداب جامعة قاريونس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم جامعة قار يونس، 

1110. 

هشام فتحي بوشعالة، برنامج عالقات عامة لتحسين الصورة الذهنية لكلية الفنون واإلعالم جامعة الفاتح، مجلة  -

 .1101بريل العالقات العامة، العدد الثالث ا
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 :المقابالت الشخصية

صباحا،  9:11، الساعة  9/01/1100سعد عقوب، نائب مساعد رئيس دائرة الصحة بالمكتب التنفيذي ، -

 بنغازي.

صباحاً،  00:11، الساعة 9/01/1100شريفه الحاسي ،مديرة مكتب رئيس دائرة الصحة بالمكتب التنفيذي ، -

 بنغازي.

ظهراً،  01:11، 30/01/1100دائرة الشؤون الصحية بالمكتب التنفيذي ، صالح جابر، رئيس فريق األزمة ب -

 بنغازي.

 ، بنغازي.01:11، 31/01/1100عالء بن إسماعيل ، منسق المعلومات والتوثيق ، -

صباحاً،  01:11, الساعة 9/01/1100هاجر العريبي ، سكرتيرة وكيل إدارة الشؤون الصحية لمكتب التنفيذي،  -

 بنغازي.

 التقارير

لخطة الوطنية للتوعية والتثقيف الصحي واالجتماعي، اللجنة الوطنية للتوعية والتثقيف الصحي ا -

 (.0997واالجتماعي، ) ليبيا، اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان االجتماعي، 
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أداء العاملين  فيأثر تحديد االحتياجات التدريبية 

 ليبيا(  -بالزاويةلمياه ا تحليه)دراسة حالة محطة :بالمنظمات
 المعهد العالي للمهن الشاملة الزاوية  -عبد الحميد الطاهر زنبيل محاضر 

 

 مستخلص الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في وجود قصور في قدرة إدارة المحطة على تطبيق 

المفهوم العلمي لعملية تحديد االحتياجات التدريبية واالستفادة من نتائجها، األمر 

العاملين . تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على  أداءكفاءة  فيأثر سلباً  الذي

األساليب العلمية الحديثة المستخدمة في تحديد االحتياجات التدريبية, والوقوف 

هم الصعوبات التي تواجه المحطة في عملية تحديد االحتياجات التدريبية أعلى 

 ء العاملين بالمنظمة، واستندتادا ءةووضع الحلول المناسبة لها للرفع من كفا

 هـذه الدراسـة علـى الفرضيـات التاليـة:

 القائمين بعملية تحديد االحتياجات التدريبية المهارات الكافية يؤثر  عدم امتالك

 الرفع من مستوى األداء. فيسلباً 

  ندرة المعلومات الخاصة بتحليل العمل يؤدي إلى عدم تقدير االحتياجات

 صحيحة . التدريبية بصورة

  القصور في تحديد االحتياجات التدريبية يؤدي إلى انخفاض نتائج البرامج

 التدريبية الالزمة لرفع كفاءة األداء.

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الظاهرة, وذلك   

أداة لجمع البيانات, ثم إخضاع البيانات المتحصل  االسبانةباستخدام استمارة 

(,وذلك الختبار الفرضيات التي تمت صياغتها. (spssللتحليل اإلحصائيعليها 

 إطارعام ، مدخل نظري،  إطارفصول رئيسة  ) ةثالث إلىوقسمت الدراسة 

 : أهمهاعدة نتائج  إلى. وتوصلت الدراسة عملي( 

قبول الفرضية األولى وذلك لوجود قصور في المهارات الضرورية  -1

 وقوف على االحتياجات التدريبية .سس العلمية للألاوالمؤشرات و

ندرة المعلومات الخاصة بتحليل العمل بالمنظمة  ألنقبول الفرضية الثانية  -2

إلى ضعف تقدير االحتياجات التدريبية, وذلك لعدم وجود  أدىقيد الدراسة 

 البيانات والمعلومات الخاصة بتحليل العمل.

ت التدريبية يؤدي إلى قبول الفرضية الثالثة القصور في تحديد االحتياجا  -3

األداء وهو راجع لعدة  ءةانخفاض نتائج البرامج التدريبية الالزمة لرفع كفا

 تداخل االختصاصات. أهمها أسباب

 الكفاية - األداء  -االحتياجات التدريبية  -عملية التدريـب احية: تفتإكلمات 
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Abstract: 

The study determined the problem in the presence of deficiencies 

in the management of the station's ability   to implement the 

scientific concept of the process of identifying training needs, and 

take advantage of their results, which     had a negative impact on 

the efficiency of the performance of employees. This study aims 

to identify the modern       scientific methods used in the 

identification of training needs, and to stand on the most important 

difficulties faced by the station in the process of identifying 

training needs, and to develop appropriate solutions for the lifting 

of the adequacy of the performance of WHO staff, and based on 

this study on the following assumptions:                                                                                              

 • Do not those who possess sufficient skills the process of 

identifying the training needs of a negative impact on increasing 

the level of performance. 

 •  scarcity of information for analyzing work leads to lack of 

appreciation of the training needs properly. 

 •  shortcomings in the identification of training needs leads to a 

reduction necessary to raise the performance efficiency of the 

results of the training programs . Researcher adopted the 

descriptive analytical method to study the phenomenon, using a 

questionnaire as a tool to collect data, and then subjecting data 

obtained for statistical analysis spss)), in order to test the 

hypotheses that were formulated. The study was divided into 

three main classes (general framework, my entrance, part of my 

job). 

The study found several results including   : 

0  - accept the first hypothesis because there is a lack of the 

necessary skills and scientific foundations indicators to 

determine the training needs. 

  - 1  accept the second hypothesis because the scarcity of 

information for analyzing the work of the Organization under 

study led to the weakness of the training needs assessment, and 

that the lack of data and information analysis work. 
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3  - The third hypothesis to accept shortcomings in the 

identification of training needs leads to a reduction necessary to    

raise the performance of the adequacy of the training programs, 

which see the results for several reasons, the most important of 

overlapping jurisdictions .     Keywords: training - the training 

needs of the process - Performance - enough 

 ألنهالمختلفة،  األعمالمنظمات  أولوياتمن  األداءتعد مسألة تقييم  -ـة :مالمقد

مستوى نجاحها في وكيان المنظمات  فييترتب عليها عدة نتائج تؤثر بقوة 

واستراتيجياتها وخططها.  ولهذا تعتبر عملية تحديد االحتياجات  أهدافهاتحقيق 

وسبل تطويره لسد ثغرات القصور في  األداءمحددات كفاية  أهمالتدريبية من 

اداء العاملين واالرتقاء بمهاراتهم, وسلوكهم, واتجاهاتهم إلى االتجاه الذي يخدم 

 الفرد العامل والمنظمة والمجتمع . أهداف

تعد معظم المنظمات برامج تدريبية وفق احتياجاتها التدريبية، -مشكـة الدراسة:

التي قام بها الباحث للمنظمة قيد اال انه من خالل الزيارات الميدانية 

الدراسة, وبتقصي إدارة المحطة تبين وجود قصور في قدرة إدارة المنظمة 

على تطبيق المفهوم العلمي لعملية تحديد االحتياجات التدريبية, ووضع 

البرامج التدريبية المالئمة واالستفادة من نتائجها األمر الذي أثر على كفاية 

  العاملين. أداء

 : أهمهاسبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة في عدة تساؤالت  مما
والكفاءات الالزمة للقيام بعملية  الخبرات البشريةهل تمتلك المحطة  .0

 تحديد االحتياجات التدريبية ؟

عملية تحديد االحتياجات ءة م نظام المعلومات للرفع من كفااسهمدى إما  .6

 التدريبية وعملية التدريب بالكامل؟

في تحديد االحتياجات التدريبية بالمحطة قيد الدراسة يؤثر هل القصور  .6

 سلباً على كفاءة وكفاية األداء؟

 افترض الباحث كحل للمشكلة الفرضيات التالية : -فرضيـات الدراسـة:

القائمين على عملية تحديد االحتياجات التدريبية المهارات  عدم امتالك .0

 الكافية يؤثر سلباً على مستوى األداء.

ة المعلومات الخاصة بتحليل العمل يؤدي إلى عدم تقدير االحتياجات ندر  .1

 التدريبية بصورة صحيحة. 

القصور في تحديد االحتياجات التدريبية يؤدي إلى انخفاض نتائج البرامج  .3

 األداء. ءةالتدريبية الالزمة لرفع كفا
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 تسعـى الدراســـة لتحقيـق األهـــداف اآلتيـــة: -أهـداف الدراسة:

لتعرف على األساليب العلمية  المستخدمة في تحديد االحتياجات التدريبية ا -أ

 في المنظمة محل الدراسة . 

تحديد  أثناءالمنظمة  إلدارةمعرفة مدى توافر  البيانات والمعلومات  -ب

االحتياجات التدريبية ووضع البرامج التدريبية المالئمة  لرفع كفاءة األداء 

 للعاملين .

والتوصيات التي تساعد في تطوير معايير وأسس  صياغة المقترحات -ج

تحديد االحتياجات التدريبية بما يحسن كفاية نشاط التدريب, ورفع كفاءة 

 أداء العاملين بالمحطة قيد الدراسة.

 -أهميـة الدراسـة:

 : أهمهاتكمن أهمية هذه الدراسة في عدة جوانب    

المنظمة اثر التحديد  همية عملية التدريب, والفائدة التي تجنيهاأبيان  -أ

 السليم لالحتياجات التدريبية .

ساس نظري للتعريف بعملية التدريب واهم المعوقات التي نواجه اطرح  -ب

 المنظمات في البيئة الليبية .

توضيح اهمية تطبيق المفهوم العلمي لعملية تحديد االحتياجات التدريبية,  -ت

تبة على العاملين ونوع واالستفادة من نتائجها والوقوف على اآلثار المتر

 للمنظمة قيد الدراسة. هوحجم اإلنتاج

 -حـدود الدراسة:

تتحدد هذه الدراسة بحدود الموضوع  دراسة عملية تحديد االحتياجات التدريبية 

تقتصر على محطة ف الحدود المكانية ومعرفة دورها في رفع كفاءة األداء اما 

بدراسة   الحدودفيما تتحدد في ليبيا، مياه البحر بمدينة الزاوية  لتحليهالزاوية 

 م . 1105م وسنة  1103سلسلة زمنية للفترة بين سنة 

 -منهجيـة الدراسة:

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل     

االطالع على الكتب والمراجع والبحوث والمقاالت, والدوريات العلمية, وشبكة 

لتعريف بمتغيرات الدراسة )المتغير المستقل: االحتياجات لة المعلومات الدولي

 إجراءالنظري، ثم  اإلطارالمتغير التابــع: أداء العامليــن( من خالل  -التدريبية

للحصول على البيانات,  االستبانةباستخدام صحيفة  الميدانيةالدراسة 

للتحقق من والمعلومات الالزمة من عينة عشوائية من مجتمع الدراسة, وذلك 

 التساؤالت المطروحة . عن واإلجابةصحة الفرضيات 

 

 



 )البحوث العلمية(من مجلة م 6102 األولىالسنة  العدد األول

_____________________________________________________________
85 

 

 

 احية:تفتإكلمات 

    :الوسيلة الرئيسية لتقليص الفجوة بين األداء الفعلي للموظفين وبين  التدريـب

ما هو مطلوب منهم من واجبات ومسؤوليات وظيفية وبالتالي أداء واجباتهم 

 . 20بأسلوب فعال  وزيادة قدرتهم على استخدام أفضل الوسائل

 حداثها في إ: مجموع  التغيرات أو اإلضافات المطلوب االحتياجات التدريبية

معرفة مهارات أو اتجاهات أو سلوك العاملين لتغلب على المشاكل التي 

تعارض سير العمل واإلنتاج، أو تعرقل السياسة العامة للمنظمة أو تحول دون 

 .  21تحقيق أهدافها " 

 وهو يعكس الكيفية هاوإتمام قيق المهام المكونة لوظيفة الفرد: درجة تحاألداء ,

التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة, ويقاس األداء على أساس 

 .22النتائج التي حققها الفرد

 مدي مطابقة نتائج العمل مع األهداف المحددة،أي مقارنة النتائج بما الكفاية :

ناسبة, والتي تخص العامل الكفء من نقل يجب تحقيقه التخاذ القرارات الم

 .23وترقية وحوافز

ـةساإلطار النظري للدرا  

تعـددت التعـاريف التـي تناولــت مفهـوم وأهدافه : وأهميتهمفهوم التدريب 

"الوسيلة الرئيسية لتقليص الفجوة التدريب, فعرفها بعض علمـاء اإلدارة: بأنهــا

هو مطلوب منهم من واجبات, ومسؤوليات بين األداء الفعلي للموظفين وبين ما 

وظيفية, وبالتالي أداء واجباتهم وزيادة قدرتهم على استخدام أفضل الوسائل 

ْف بأنه "الخبرات المنظمة التي تستخدم . (24)الجديدة والحديثة بأسلوب فعال" وُعرِّ

المعارف, و لنقل أو تعديل, أو صقل كل أو بعض المعلومات والمهارات 

 إن من كل ما سبق يمكن القول (25)الخاصة باألفراد في المنظمة"واالتجاهات 

عملية شاملة ومستمرة من شأنها تمكين المنظمة من تحديد وتوقع أي  التدريب

                                                           
إدارة العملية التدريبية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود كلية االقتصاد والعلوم ، عطا هللا محمد تيسير الشرعة -20

 .  24 , ص 4102اإلدارية ،
، 4112ري، دار الناهج للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، محمد عبد الفتاح الصيرفي،التدريب اإلدا -21
 .414ص
 .402، ص 4112راوية محمد حسن . إدارة الموارد البشرية،الدار الجامعية، اإلسكندرية، -22
فريد راغب النجار، نظريات ونموذج العلوم السلوكية لتطوير اإلداري تحسين األداء، وكالة المطبوعات،  -23

 .072،ص0211الكويت،سنة
 74ص  عطا هللا محمد تيسير الشرعة .إدارة العملية التدريبية "النظرية والتطبيق" ،مصدر سبق ذكره. -24
كامل برير،إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي, دار المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر  -25

 .020،ص4111والتوزيع, بيروت, 
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تغييرات محتملة في أداء العاملين، تمكنها من تحديد االحتياجات التدريبية بشكل 

 وفاعلية. ءةعلمي دقيق, وتساعدها على تحقيق أهدافها بكفا

 أهمية عملية التدريـب: 
التدريب يحسن أداء العامل مما ينعكس على إالنتاج وجودته بأدنى  .0

 تكلفة واقل جهد وفي أقصر وقت. 

التدريب يمكن المنظمة من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة  .6

 والتنظيمية المستجدة.

ما  يقلل التدريب الحاجة إلى اإلشراف فالعامل المتدرب الذي يعي .6

طلبه عمله يستطيع انجاز العمل دون الحاجة إلى توجيه, أو مراقبة يت

 مستمرة من مرؤوسه. 

على صورة  يحسن التدريب خدمات المنظمة مما ينعكس إيجابي .4

 المنظمة, وعالقاتها مع عمالئها.

ن حوادث العمال إيخفض التدريب حوادث وإصابات العمل، حيث  .5

 (26)المدربين جيداً اقل من غير المدربين 

 -أهداف عملية التدريب:

المهارات  األفرادالتدريب في إكساب لعملية  األساسييتمثل الهدف 

واالتجاهات والسلوكيات المرغوبة والمطلوبة لزيادة أدائهم وكفاءتهم لتحقيق 

ضمان أهمهافرعية للتدريب،  اً إال أن هناك أهدافاألهداف الرئيسة للمنظمة . 

الموجودة بين معايير األداء المطلوبة, وبين  أداء العمل بفاعلية وسد الفجوات

األداء الفعلي للعاملين، وتنمية وزيادة والء وانتماء العاملين للمنظمة, وزيادة 

رغبتهم للعمل ورفع الروح المعنوية لديهم، ومساعدة العاملين في المنظمة 

ية على تأدية الواجبات المطلوبة منهم بأفضل الطرق والفاعلية المطلوبة، وحما

العاملين في المنظمة من الوقوع في األخطاء أثناء تأديتهم ألعمالهم اليومية, 

 وتقليل حوادث العمل.

 -مفهوم االحتياجات التدريبية وأهميتها وعناصرها :

علمي دقيق  أساسلتحديد الحاجة إلى التدريب يجب أن تستند المنظمات على     

، وهو يرجع إلى سببين ألفراداالذي يعاني منه  األداءقصور  أسبابلتحديد 

، وهذا ما يعرف بقصور أداءأعمالهمو فهم األفراد لطريقة أعدم معرفة األول: 

بالرغم  ألعمالهموجود ما يعوق األفراد  الثاني:المهارات، ويعالج بالتدريب. و

من معرفتهم بطريقة األداء، ويسمى بقصور إمكانات األداء . وقد عرف بعض 

                                                           
 72دارة العملية التدريبية "النظرية والتطبيق"، مرجع سبق ذكره ،صعطا هللا محمد تيسير الشرعة . إ - (26)
. 
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"مجموع التغيرات أو اإلضافات  بأنهاياجات التدريبية كتاب اإلدارة االحت

المطلوب أحداثها في مهارات أو اتجاهات أو سلوك العاملين للتغلب على 

المشاكل التي تعترض سير العمل واإلنتاج، أو تعرقل وتحول المنظمة دون 

.كما عرفت بأنها "مجموعة من المهارات, والمعارف, (27)تحقيق أهدافها"

المحددة التي يحتاجها الفرد في منظمة معينة أو وظيفة معينة من واالتجاهات 

لذلك كثيراً ما يطلق  .(28)جل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة, وفاعلية " أ

على مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية مرحلة التشخيص لتحديد أهداف 

لواقعها قبل تصميم التدريب، فتشخيص حالة المنظمة تتطلب الدراسة الممعمقة 

ن نجاح التدريب يتوقف على التشخيص إ. عليه ف(29)برامج التدريب المناسبة 

جل أته وواقعيته، ألن االحتياجات هي األهداف التي يوجه التدريب من قومدي د

يجب أن تكون محددة باتجاه نتائج معينة تستدعي  أألهدافتحقيقها, وإن فاعلية 

الختيار الوسائل التدريبية المناسبة التي يمكن  تحديد تلك الحاجات بشكل دقيق

 توضيحها من خالل الشكل التالي :

 

 

 

 
 ( إجراءات تحديد  االحتياجات التدريبية0الشكل رقم )

 

 أهمية تحديد االحتياجات التدريبية :

يحقق  تحديد االحتياجات التدريبية مجموعة الفوائد لكل من األفراد والمنظمات 

 :30منها التالي

توفر بيانات ومعلومات ضرورية يتم على أساسها وضع الخطط  -0

 التدريبية.

تساعد على التحديد الدقيق ألهداف التدريب, باإلضافة إلى تصميم  -6

 برامج التدريب الفاعلة.

 ن بالتدريب, ونوعية التدريب المطلوبة لهم .يتحديد المستهدف -6

                                                           
 .414محمد عبد الفتاح الصيرفي،التدريب اإلداري، مصدر سبق ذكره, ص -27
 .242-221ص 4112أحمد ماهر . إدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية، - 28
علمية ربع سنوية،جامعة المنوفية، مصر، أعداد مجموعة من الخبراء التنمية البشرية والتدريب، مجلة  -29

 .116ص  1995، 4العدد 
 .424تنمية الموارد البشرية ،دار الكتب الحديثة لنشر والتوزيع، عمان، األردن،صنعيم إبراهيم الطاهر،  -30

ماهي المهارات 
والمعارف التي يملكها 

 الفرد حاليا

ما هي المعارف والخبرات  فجوة القدرات 
التجاهات المطلوبة وا

 للوظيفة 
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ت المتدربين تساعد المدربين على تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجا -4

 بدقة. 

 تحديد الصعوبات ومشاكل األداء، التي يعانيها العاملون بالمنظمة. -5

تحديد االحتياجات التدريبية تزيد من مشاركة العاملين في مناقشة  -2

 األمور المتعلقة بالعمل.

 عناصر  تحديد االحتياجات التدريبية :

 أهم عناصر مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية:

المستهدفين معارف ومهارات ال يملكونها حالياً، وهو ما  إكساب:المعلومـات -0

تحتاجه المنظمات التي حصل تطوير جدري في أعمالها, بحيث تحتاج إلى 

 متطلبات وظائفهم.   ألداءتزويد العاملين بمعارف جديدة أصبحوا يحتاجونها 

ويقصد بها إكساب الفرد سلوكيات  -االتجاهات للسلوك بشكل معين : -6

فات جديدة, وهذا يتطلب إلغاء القيم واالتجاهات القديمة و تثبيت وتصر

 اتجاهات جديدة تتحقق بالعملية التدريبية المبنية على المشاركة االيجابية 

يتطلب اكتساب خبرات ومهارات جديدة، تصميم برنامج تدريب المهــارات:  -6

فعال وليس مجرد تزويدهم بمعلومات ومعارف، وهذا مطلب التدريب 

 .31لعملي التطبيقيا

 أساليب تحديد االحتياجات التدريبية: 

 الوسائل التالية : بأحديمكن  تحديد االحتياجات التدريبية 

قوف على نقاط  ، للو هاوتحليل دراسة تقارير الكفاءة الدورية للعاملين -1

 الضعف والقوة في األداء.

مراجعة الوصف الوظيفي للوقوف على واجبات ومسؤوليات الوظائف  -2

 وشاغلي تلك الوظائف.

إجراء مراجعة تفصيلية وتحليل لواقع المنظمات لتحديد مدي فاعلية  -3

 المنظمات لتحقيق اهدافها . ءةوكفا

والمشاكل  همالعاملة بالمنظمة لمعرفة اتجاهات ىإجراء مسح للقو -4

والصعوبات التي تواجههم أثناء عملهم ومايقترحونه من حلول مناسبة 

 : ( يوضح اهم الوسائل0). الجدول رقم 32لعالجها

 

 

 

                                                           
 .241،ص4117معاد نائف برتوطي . إدارة الموارد البشرية ،إدارة األفراد ، دار النشر الطبعة الثالثة ، -31
 21 - 27صص  ،4101صالح صالح معمار . التدريب األسس والمبادئ ،   -32
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 ( : يوضح  وسائل وأدوات تقييم االحتياجات التدريبية0جدول رقم )

 

 العيوب المزايـــــــا الوسيلة

المالحظة 

 المباشرة

  تعطي بيانات واقعية عن األداء

 الحالي.

 .اختيار غير مكلف 

  تلقي الضوء على المتغيرات

 األداء. فيالخارجية التي تؤثر 

 م قوائم مرجعية يمكن استخدا

 للمالحظة الموجهة .

    تستهلك وقتا  كبيرا 

  تشعر الذين تحت المالحظة بعدم

 ارتياح

   تؤدي بولئك الذين تحت المالحظة

 إلى  القام بأداء معين.

عقد لقاءات 

فردية مع 

 األفراد المعنيين 

أو مع بعض 

أعضاء 

الجمهور 

 المستهدف

 تعطي الفرصة لالستكشاف وطرح

 أسئلة.

 خطط لها للوصول لبيانات أو غير م

 أفكار معينة.

  يمكن أن تؤدي للحصول على

 معلومات لم تتوقع .

   تستهلك وقتا  كبيرا 

  تتمد على توفر الوقت لدى من

يجري مم المقابالت 

واستعدادهم  إلعطاء 

 المعلومات.

  يمكن أن تكون هذه الوسيلة غير

 محددة. 

بحوث ميدانية 

يستخدم فيها 

  ةنماذج االستبان

 واستفتاء الرأي

  محددة الهيكل وبالتالي تعطي بيانات

 مماثلة للتحليل .

  تعطي إجابات يسهل وضعها في

 صورة جداول وتحليلها .

 من  أكبير ا  يمكن إن تضم عدد

المشاركين قد ال يمكن عقد 

مقابالت معهم أو مالحظتهم جميعا 

. 

   ي بعض األحيان كون اإلستبيانات

 صعبة الفهم.

  بنود غير  واضحة قد تحتوي على

 تؤدي إلى سوء فهم المشار.

  أحيانا  تكون صعبة التجميع من

 المشاركين

 

عقد لقاءات مع 

المجموعات 

 المركزة 

أو البؤرية 

لتحديد وتنقيح 

 االحتياجات

  تعطي الفرصة لمقابلة عينية تمثل

تعطي الفرصة لمقابلة عينية تمتل 

الفئة المستهدفة والجهات المعنية 

ها والتي تطرح أفكارها بتحسين أدائ

 الخاصة باالحتياجات .

  تعطي المشاركين الشعور بأنهم جزء

 من عملية تخطيط التدريب .

  يكون من الصعب في بعض

األحيان إيجاد الوقت المالئم 

الجتماع جميع أفراد المجموعة 

إذأ يكن اللقاء منظما  تنظيما  

ً  قد يؤدي ذلك إلى خروج  جيدا 

المناقشة عن موضوعها 

 لرئيس.ا
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 .161،صالمصدر:نعيم إبراهيم الطاهر .مرجع سبق ذكره 

 

 -مفهـوم األداء وأبعاده ومحدداته:

ستراتيجياً مهماً بالنسبة إلى منظمات األعمال, ويكاد أن ايُعد األداء مفهوماً      

, وقد سعى هاوحقول يمثل الظاهرة الشمولية لمجمل فروع المعرفة اإلدارية

 العديد من الباحثين في الفكر اإلداري إلى محاولة التوصل إلى مفهوم محدد

ألداء العاملين من خالل دراساتهم وأبحاثهم فُعرف بأنه "المخرجات واألهداف 

.وكذلك بأنه: "درجة تحقيق وإتمام المهام 33التي يسعي النظام إلى تحقيقها"

المكونة لوظيفة الفرد, وهو يعكس الكيفية التي يحقق بها الفرد متطلبات الوظيفة 

"  :.وعرفه آخرون بأنه34الفرد" ويقاس األداء على أساس النتائج التي حققها

األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو المهام، و ينظر 

إليه على أنه نتاج للعالقة المتداخلة بين الجهد والقدرات والمهام )إدراك 

ن أداء األفراد يعتبر الركيزة األساس لألداء الفعال للمنظمة ككل إ. (35)الدور("

ض عليها حتمية تحفيز األفراد وتشجيعهم, ورفع قدراتهم وإمكاناتهم، مما يفر

                                                           
 .22،ص0272توفيق محمد عبد المحسن .تقييم األداء ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،سنة  - 33
 .402صدر سبق ذكره ، صمراوية محمد حسن . إدارة الموارد البشرية،  -34
 .402ص ،سبق اإلشارة إليهراوية محمد حسن . مرجع  -35

 االختبارات

  تعطي معلومات دقيقة خاصة

بمستوي محدد من المعرفة أو 

المهارات أو االتجاهات لدي 

 المشاركين المستهدفين .

  قد يؤدي إلى شعور المتدربين

 على االختبار

   بعدم االرتياح ويحولهم ضد

 التدريب .

 مراجعة الوثائق

  تعطي صورة لألداء الحالي من خالل

 مختلفة .وثائق ومصادر 

  ذات أهمية كبيرة للقائم بالتقييم

في  موجودوالتحليل إذا ما كان غير 

المراد عمل تقييم له أو نفسه المكان 

 لتحسين األداء فيه .

  قد ال تتوافر الوثائق أو يكون من

 الصعب 

 . الوصول إليها 

  قد تكون الوثائق غير حديثة

 وبالتالي

  . ال تعبر عن الوقت الحاضر 

 ختيارها بطريقة سليمة قد ال يتم ا 

  وبالتالي تعطي صورة محددة

 وغير 

 .سليمة لألداء 

تحليل عمل 

وإنتاج الفئات 

 المستهدفة

  تعطي بيانات عملية خاصة

 بالمخرجات واألداء .

  قد يتم إعطاء نماذج نمطية تعطي

 صورة

  . أعلى لألداء عن األداء الحقيقي 
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بما يكفل أداء العمل بفاعلية للوصول إلى أعلى مستويات األداء المتضمن أساساً 

األداء ر الرغبة* القدرة  -عنصرين هامين هما الرغبة, والقدرة، حيث إن:
مفهوم الواسع فيأخذ خاصية .وتعتبر  الكفاءة هي المفهوم المحدد لألداء، أما ال(36)

الفاعلية, والمتمثل في تحقيق األهداف, والوصول للنتائج طبقا لمعايير معينة 

ن: األداء ر الكفاءة + الفاعلية. واستنادا على هذا المفهوم تنصب الفاعلية إحيث 

على النتائج المحصلة, بينما الكفاءة تتعلق بالوسائل المستخدمة لتحقيقها, لذا 

المهارة,  ىاء الفعال مباشرة بثالثة عوامل رئيسة هي: مستويتصل األد

 . (37)ومستوي الدوافع, والجو التنظيمي

 :(38)لألداء ثالثة أبعـاد أساسية هي -ساسية لألداء :بعاد االاأل

وهو مقدار الطاقة الجسمية, أو العقلية التي يبذلها الفرد  كمية الجهد المبذول: -0

ة، وكثيراً ما تكون نوعية وجودة الجهد في العمل خالل فترة زمنية معين

 المبذول أهم من كمية وسرعة األداء .

ويتضمن معيار نوعية الجهد مقياساً لدرجة مطابقة األداء نوعية الجهد:  -6

صفات المعيارية, أي درجة خلو األداء من األخطاء إضافة لقياسها اللمو

 لدرجة االبتكار  واإلبداع في األداء .

ل الطريقة التي يؤدى بها العمل كالترتيب الذي تستقي منه ويمثنمط األداء:  -6

معايير, ومقاييس فعالية األداء وفقاً لطبيعة العمل, وحسب درجة فاعلية 

 اإلبعاد .

بعاد الثالثة, في المزج بين أكثر من بعدين تتحدد أهمية كل بعد من األ 

 كمعيار لفاعلية األداء .

لمفهوم كفاءة األداء البد أن نوضح الفرق  قبل التطرق مفهوم الكفاءة والكفاية:

منهما كمرادفين للداللة على مفهوم  اءة, والكفاية, وعادة يستخدم كلبين الكف

واحد, ولكن في الواقع لكل منهما معنى يختلف عن اآلخر, فكلمة كفاءة تعني 

قدرة, أو استطاعة الفرد على أداء العمل الموكل إليه كمياً, وبالدرجة المطلوبة 

من الجدارة واإلتقان, وهي بذلك تعني نسبة العمل المنجز كماً ونوعاً معبراً عنه 

بشتى الوحدات. بينما تشير الكفاية إلى مفهوم االكتفاء بمقادير أو كميات معينة 

وهي تركز أساساً على الحجم أو الطاقة أو الكمية . كما تشير الكفاءة أو كفاية 

منجز وما يجب انجازه بصورة اقتصادية في األداء إلى العالقة بين العمل ال

 حدود ومن تم استخدامه من موارد .

                                                           
 .222زكي محمود هاشم . إدارة الموارد البشرية ، مرجع سبق ذكره،ص  -36
علي محمد عبد الوهاب . اإلنتاجية دراسة العنصر اإلنساني في اإلدارة )القاهرة ، مكتبة عينشمس  - 37

 . 04، ص0212
 .22_24" ص ص 0212احمد صقر عاشور. إدارة القوي العاملة "بيروت ،دار النهضة العربية، -38
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 أهمية وأثر قياس كفاءة األداء في المنظمة:

كفاءة العامل عند أدائه لعمله,  ىتسعي الكثير من المنظمات إلى معرفة مد       

جع ن له أهمية بالغة سواء بالنسبة للعاملين, او المنظمة أو  المجتمع.  وترأل

 -هذه األهمية إلى عدة أسباب أهمها :

  وعالج بعض سلوكيات هوتطوير تحسين, أداء الموظف في عمله ,

 العمل السلبية .

   معرفة االحتياجات التدريبية الالزمة للموظف أثناء العمل, وأوجه

 القصور في األداء لعالجها .

 طبيق تطبيق نظام االختيار, والتعيين بشكل سليم, والنظم العملية لت

سياسات النقل, والترقية, والفصل, وتحديد المستحقين للمكافأة, 

 .(39)والعالوات التشجيعية, والدورية

     زيادة  الدخل القومي, وتعظيم أرباح المشروعات, من خالل توسيع

 مجاالت االدخار ومن ثم االستثمار.

  . تخفيض تكاليف اإلنتاج, وتوفير مدخالت الموارد النادرة 

  لدخول الشخصية ورفع مستوي المعيشة.زيادة ا 

 نفاق على البحوث العلمية نظراً الزدياد األرباح المحتجزة, زيادة اإل

 .(40)وزيادة قدرتها على تمويل تلك البحوث

 عوامل رفع كفاءة أداء األفراد في المنظمة:

بعملية تقييم األداء, اذ ال يمكن رفع  اإلدارةقيام إدارة الموارد البشرية:  .0

األداء بدون وجود تقييم شامل, وموضوعي وفق أسس ومعايير  كفاءة

 .(41)علمية سليمة، لزيادة وتنمية مهارات, وقدرات األفراد ألداء العمل

اإلدارة أن ترفع من كفاءة أداء  توفر المعلومات والتكنولوجيا: تستطيع .6

أفرادها إذا ما توفرت المعلومات الالزمة والكافية والتكنولوجيا بما يخدم 

 .(42)مصلحة المنظمة لتهيئة مناخ العمل المناسب, والمالئم للفرد للعمل

                                                           
غير منشورة كلية التجارة جامعة  رتطوير نظام قياس كفاءة العاملين ، رسالة ماجستيمحمد منير السيد،  -39

 .27-22، ص 0221الزقازيق 
صالح الدين عبد الجواد، نموذج متكامل لتطوير جودة األجهزة المركزية للخدمة المدنية لرفع كفاءة أداء  -40
 .42، ص4114رة، جامعة عين شمس  ، رسالة دكتوراه غير منشواملينالع
فردوس التميمي. تقييم أداء العاملين في بلدية دبي وأثره على تحقيق الرضا الوظيفي وتحسين األداء،  -41

 72،ص0222رسالة لنيل العضوية في العلوم اإلدارية بأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ،مصر,سنة 
داء من التقييم إلي التحسين،مكتبة الساعي للنشر ، الريا  ، عبد الكريم احمد الخزامي. تكنولوجيا األ -42

 .400،ص4111السعودية ,سنة 
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تحديد واختيار الكفاءات البشرية الالزمة ألداء تخطيـــط القــوى العاملة :  .6

العمل المطلوب  ىاألعمال, ودراسة قوة العمل الحالية ومقارنتها بقو

 .(43)ضتوفرها مستقبالً, والعمل على سد النقص أو التخلص من الفائ

ن هدف القيادة الحقيقي هو خلق الدافع لدى العامل إاألشـراف والقيــادة:  .4

لتحسين أدائه, ونشر األفكار العلمية السليمة عن أساليب القيادة الفعالة, 

 .(44)وإعداد برامج تدريب المشرفين على العالقات اإلنسانية

إلى أداء  توفر ظروف العمل المناسبة يؤديتهيئة ظروف العمل المناسبة:  .5

م في رفع هن بالمنظمة على أكمل وجه, بما يسالمهام الموكلة إلى العاملي

 .45كفاءة أداء الفرد اإلنتاجية

الهدف األساسي من عملية تحديد األجور والمرتبات  تحديد هيكل األجور: .2

هو تعويض األفراد عن الخدمات التي يقدمونها للمشروع, وحفزهم على 

 العمل واإلنتاج .

تلعب االتصاالت دورا أساسيا في تسهيل, أو تعقيد أداء الفرد االت: االتصـ .7

، وهدف االتصاالت  ئهموأدا لعمله من خالل تأثيرها على رغبات العاملين

  .(46)هو تحقيق التفاهم المشترك بين أفراد المشروع, وإدارته،

في أداء واجبات العمل  تهاوتنمييمكن زيادة مهارات العاملين التدريـب:  .0

ستخدام أساليب التدريب الحديثة, والذي من شأنه أن يزيد من مقدرة با

 العاملين بالمنشأة على رفع الكفاءة اإلنتاجية .

تعد الحوافز من أهم المؤثرات التي تستخدم لرفع كفاءة األداء, الحوافـز: .9

لزيادة إنتاجية العاملين لتحريك قدراتهم بالشكل الذي يحقق حاجاتهم 

 .(47)هم وبما يحقق أيضا أهداف المنظمةوأهدافهم, ورغبات

ان رسم سياسات األفراد واتخاذ القرارات السليمة ال يمكن البحوث:  .01

الحصول عليها إال بالدراسة والبحث، خاصة عند إدخال تغيرات على نظم 

العاملين, أو وسائل رفع  فيذلك  تأثيرالعمل, والرغبة في التعرف على 

 . (48)الروح المعنوية للعاملين

 -المعوقات التي تحد من كفاءة أداء العاملين: 

                                                           
 .24على السلمي. إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية ، مرجع سبق ذكره،ص -43
 .21صالح الدين عبد الجواد. رسالة دكتوراه ، مرجع سبق ذكره ، ص -44
 .24نتاجية ، مرجع سبق ذكره، صعلى السلمي. إدارة األفراد والكفاءة اإل -45
 .422،ص0222عمر وصفي عقيل. إدارة القوي العاملة ، دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان،األردن، -46
سنة -(يوليو42محمود فؤاد جاد هللا. اثر الحوافز في رفع كفاءة العاملين ، مجلة التنمية اإلدارية ، العدد ) -47

 .47-24،ص0224
،ص 0222سين علي. إدارة الموارد البشرية ، دار وائل للطباعة والنشر ،سنة علي ح، سهيلة عباس  -48

072. 



 )البحوث العلمية(من مجلة م 6102 األولىالسنة  العدد األول

_____________________________________________________________
94 

 

 المساواة بين العاملين بصرف النظر عن مستوى أدائهم . -0

األعمال التي يقوم بها الفرد ال تتناسب مع تعليمه، أو مع خبرته، ومؤهالته  -6

 مستوي أدائه سلباً . فيمما يؤثر 

بعدم الرغبة سوء العالقة اإلنسانية بين الزمالء, والرؤساء يشعر العاملين  -6

 في العمل ورفع األداء .

العاملين, وعدم وضعهم في المكان   أمامالفرص  ؤالشعور بالظلم, وعدم تكاف -4

 المناسب تبعا لمؤهالتهم, وخبراتهم 

تعدد قوانين التسويات, وقوانين األجور, وما تحدثه من مفارقات تؤدي إلى  -5

لظروف األداء، وعدم تناسب األجور, والحوافز مع ا ىضعف مستو

 االقتصادية للعاملين.

برامج التدريب قد ال تراعي احتياجات الفرد الفعلية المطلوبة للعمل الذي  -2

يمارسه, والترشيح لبرنامج التدريب في أغلب المنظمات يكون على أساس 

 مستوي األداء. فيشخصي مما يؤثر 

عدم مالئمة مكان العمل وبيئته، وإهمال نواحي الرعاية الصحية,  -7

ماعية للعاملين يؤثر سلباً على أداء الفرد . عدم موضوعية تقارير تقييم واالجت

أداء العاملين, وغياب أسس التقييم الفعال، يشعر العاملين بعدم الرضا, 

 .(49)واإلحباط مما يؤثر على مستوي أدائهم

 العملي للدراسة اإلطار

 :مقدمـة

مياه  ةة الزاوية لتحلينظراً للحاجة الماسة لمياه الشرب بالمنطقة إنشئت محط  

تتمثل مكونات,  .(50)/ يوم(6م, 80,000), بطاقة إنتاجية تبلغ 1116البحر سنة 

( 5عــــدد)وملحقات محطة الزاوية لتحلية مياه البحر في مضخات مياه البحر 

طن/ 062( غاليــة 4)عــددو لكل مضخة، الغاليات طن/ساعة 4072مضخــات

المبخرات بسعة إجمالية و أو الغاز الطبيعي.لكل غالية تعمل بالوقود,  ساعة

منظومة التشغيل و ، تعمل بتقنية التبخير متعدد التأثير،/ يوم6م 01.111

 منظومة التشغيل بالغاز الطبيعي, وملحقاته،، وبالوقود السائل, وملحقاته

 محطة ضخ مياه للشبكةو خزانات المياه المنتجة،و خزانات الحجر الجيري،و

إدارة كل التنظيمي لمحطة الزاوية لتحلية مياه البحر من يتكون الهي.51.
                                                           

درويش مرعي. بحث بعنوان درسه الرضا عن العمل وإثرها علي كفاءة أداء المشروعات بالتطبيق على -49

 .404،402صص  ،0221بع  أجهزة الخدمات ، جامعة األزهر،مصر
 (. 4112/ 2ليل المياه, رقم صورة من عقد أنشاء محطة الزاوية لتح - 50
ف الساعة العاشرة  4104/ 0/4المقابلة الشخصية مع مدير محطة الزاوية لتحلية مياه البحر بتاريخ   - 51

 صباحاً.
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مكتب األمن  - )مكتب الشؤون اإلدارية المحطــة, والمكاتــب التابعـــة لهــا

قسم الكيمياء, ويضم وحدة المعالجة, ووحدة المعامل. واألقسام هي:  والسالمة(

قسم التشغيل, قسم الصيانة, ويضم وحدة األجهزة, والميكانيكا, والكهرباء .  

ويضم: الورديات .قسم الشؤون الفنية, ويضم وحدة الوقود, والكفاءة, والتخطيط 
3  . 

 4على قسمين رئيسين: القسم األول يتضمـن  االستبانةاشتملت صحيفة  

أسئلـة حول الخصائص العامة لمفردات العينة)الجنس, العمر, المستوى 

( فقرة تتعلق 17من االستبيان يتضمن ) التعليمي, سنوات الخبرة (. القسم الثاني:

المعلومات الخاصة بتحليل ب -)بكفاءة القائمين بعملية تحديد االحتياجات التدريبية

بمستوى كفاءة األداء( . تم توزيع فقرات متعلقة  -باالحتياجات التدريبية  -العمل

( 11( استمارة على عينة الدراسة من العاملين، وكان المستقبل منها )31)

( من هذه االستمارات, وبعد تفريغ البيانات منها %66.66استمارة أي بنسبة )

( وذلك لعدم استيفائها لشروط %0( استمارات أي بنسبة )1عدد )تم إهمال 

( استمارة 01، وبذلك يكون عدد االستمارات الداخلة في التحليل )ةاالستبان

 من االستمارات المستلمة.  (%91بنسبة)

 توزيع مفردات العينة حسب العمر :وضح الجدول رقم ي   

 
 توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات العينةبحسب العمرال(6جدول رقم )

 

 

ردات العينة تتراوح أعمارهم  (, نالحظ أن معظم مف1خالل الجدول رقم ) من

(، وهذا يدل  %77.1سنة(  حيث شكلت نسبة )  41سنة إلى أقل من  31من) 

سنة  41على أن أغلب عينة البحث من الفئة العمرية الشبابية، فيما بلغت فئة من 

(, األمر الذي يدل على أن إدارة المحطة %11.1سنة نسبة ) 51إلى اقل من 

 جيل آخر على درجة عالية من الخبرة, والكفاءة.تتبنى كوادر شابة لخلق 

 توزيع مفردات العينةحسب المستوى التعليمي .يبين  (3رقم ) الجدول

 النسبة المئوية التكرار العمر ) سنة (

 77.0 04 41اقل من  -61من

 66.6 4 51اقل من  -41من 

 011 00 المجمــــوع
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بحسب المستوى  توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات العينةال (6رقم ) الجدول

 التعليمي

 النسبة المئوية% التكرار المؤهل العلمي

 1 1 ما دون الثانوية

 5.2 0 ية وما يعادلهاالثانو

 1 1 دبلوم متوسط

 44.4 0 دبلوم عالي

 44.4 0 شهادة جامعية

 5.2 0 ما فوق الجامعي

 011 00 المجمـــوع

 

( نالحظ أن معظم مفردات العينة من الحاصلين علي درجة  3من الجدول رقم) 

ة,  من جميع مفردات العين %44.4البكالوريس, والدبلوم العالي,  ويمثل نسبه 

من جميع مفردات  %31ثم يليه من الحاصلين على دبلوم عالي, ويمثل نسبه 

 %5.6العينة,  ثم يليه من الحاصلين على ما فوق التعليم الجامعي, ويمثل نسبة 

من جميع مفردات العينة,  وكذلك الحاصلين على ما دون الثانوية العامة,  

أهيل مناسب للقيام من جميع مفردات العينة، وهو ت %5.64ويمثل نسبة 

باألعمال بشكل تقني, وفني عالي المستوى, أي أن أغلبية عينة البحث يمكن 

ن في ياالعتماد على إجاباتهم من الناحية العلمية األمر الذي يساعد الباحث

 الحصول على المعلومات التي تخدم أهداف الدراسة. 

 سنوات الخبرة في العمل:توزيع مفردات العينة بحسب 

 

 ( يبين التوزيع النسبي لمفردات العينة حسب سنوات الخبرة,6ل رقم )الشك

 

 

 

 

 

 

 

 

( التمثيل البياني للتوزيع النسبي لمفردات العينة حسب سنوات 6شكل رقم )

 5نالحظ أن معظم مفردات العينة خبرتهم العملية من الخبرة العملية , ومنه 
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من جميع مفردات  %66.7سنوات إلى أقل من عشرة سنوات, ويمثل نسبة 

سنة وتمثل نسبة  05إلي أقل من 01العينة ثم يليه من تتراوح خبرتهم من 

سنة  05من جميع مفردات العينة,  ثم يليه من تتراوح خبرتهم من  11.1%

من جميع مفردات العينة,  وأخيرا من تتراوح  %00.0فأكثر,  ويمثل نسبة 

 سنوات . 5خبرتهم العملية أقل من 

 -:نـات واختبـار الفرضياتتحليـل البيا

تم وضع خمسة مستويات لإلجابة موزعة على فقرات االستبيان, ويمثل كل مستوى 

و بعد تجميع  (, وذلك لغرض التحليل اإلحصائي،5-0وزناً معيناً لإلجابة تتدرج من )

استخدم الباحث الطريقة الرقمية في ترميز اإلجابات حيث تم ترميز  االستمارات

وقد تم تحديد درجة التأثير للفقرات  تعلقة بمقياس لكارت الخماسي اإلجابات الم

الواردة بنموذج االستبيان من خالل متوسط إجابات الفقرات ,ونسب االستخدام .  

وقد تم مثالً اعتبار كافة اإلجابات التي تقع بين الفئات األولى, والثانية على أنها 

العالقة بين المتغيرات في مؤشرات على وجود ضعف في التأثير على طبيعة 

 . تلك النقاط

ومن أجل الوقوف على تحديد االحتياجات التدريبية, وأثرها في رفع كفاءة    

 -األداء فقد تم وضع الفرضيات التالية:

: انخفاض كفاءة القائمين بعملية تحديد الفرضية الرئيسة األولـــى-أوال :

من كفاءة األداء.  لغرض اختبار االحتياجات التدريبية يؤثر سلباً على الرفع 

( يوضح نتائج 4( والجدول رقم )5إلى0الفرضية فقد وضع الباحث األسئلة )من

 -هذه األسئلة كما يلي: عنالتحليل اإلحصائي إلجابات العينة 
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 ( 5 -0(نتائــــج التحليـل اإلحصائـي لالستبيان الفقرات ) 4الجدول رقم )

 

 رقم
 ـــــراتالفقـــــــ

الوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحرا

ف 

 المعياري

األهمية 

 الترتيبية

 للفقرات 

تقوم اإلدارة بتحليل تقارير الكفاءة السنوية  -0

 للعاملين للوقوف على اوجه الضعف والقوة. 
3.5 70 1.382 0 

تطبق اإلدارة األساليب العلمية عند تحديد  -6

 6 1.495 60 3 االحتياجات التدريبية.

تقوم اإلدارة  بتخصيص ميزانية خاصة  -6

 لتنفيذ برامج االحتياجات التدريبية.
2.83 56.66 1.248 4 

تقوم اإلدارة بمتابعة, وتقييم برامج  -4

 التدريب باستمرار.
2.38 47.77 1.243 5 

يستوجب  ا  تضع إدارة المحطة شروط -5

 توافرها في الشخص المرشح للتدريب.
3.11 62.22 1.567 6 

  1.174 59.33 2.96 متوسط إجمالي الفقرات
 

 

 

(، يمكن استنتاج ما يلي: لقد 4ومن نتائج التحليل اإلحصائي للجدول رقم )

تتعلق بكفاءة  التي( على أهمية ترتيبية في المجموعة 0تحصلت الفقرة رقم )

حسابي القائمين بعملية تحديد االحتياجات التدريبية على الترتيب األول, وبوسط 

( مما يدل على أن اإلدارة تقوم بتحليل تقارير %71( وبنسبة مئوية )3.5)

السنوية للعاملين, وذلك للوقوف على نقاط الضعف والقوة في أداء  ءاتالكفا

يجب توفرها في الشخص المرشح  اً العاملين وان إدارة المحطة تضع شروط

(, وبذلك %61.11)(, وبنسبة 3.00للتدريب, حيث بلغ الوسط الحسابي لها )

تكون في الترتيب الثاني في هذه المجموعة.  بينما أشارت النتائج السابقة إلى أن 

, حيث بلغ الوسط هاوتقييم اإلدارة ال تقوم بمتابعة, برامج التدريب باستمرار

(. كما أن المتوسط الحسابي العام لهذه %47.77( ,وبنسبته )1.31الحسابي )

 1.174)(, وبانحراف معياري قدره )59.33بته )(, وبنس1.96المجموع بلغ )

مما يدل على تجانس جيد في إجابات عينة البحث المتمركزة حول الوسط 

المزدوج علي متوسطات إجابات  Tالحسابي ، كما تم استخدام وتطبيق اختبار 

العينة حول فقرة االستبيان الخاصة بالفرضية األولي المتعلقة بتحديد 

كما في  Tية وبين مستوى كفاءة األداء، وكانت نتائج اختبار االحتياجات التدريب

 (:5الجدول رقم )
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 للفرضية األولى T( نتائج اختبار 5الجدول رقم )
 

مستوي 

 المعنوية
T 

درجة 

الحرية

DF 

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي
 الفرضية األولي حجم العينة

1.066 0.500 07 0.074 6.92 00 
مجموع الفقرات 

 5-0سئلة مناأل
 

 

المئوية  Tتشير إلي أن قيمة  T( لنتائج اختبار5ومن الجدول السابق رقم )

 %5الجدولية عند مستوي دالله معنوية  T( أصغر من قيمة 0.510والبالغة )

وهذا يعني أن الفرضية الصفرية ) تساوي متوسط إجابات العينة( يجب قبوله 

جابات العينة(.  ومن خالل ذلك ورفض الفرضية البديلة )عدم تساوي متوسط إ

يمكن التأكيد على ضرورة تحديد االحتياجات التدريبية مما يعود بالنفع على 

، وبذلك يمكن قبول الفرض القائل : انخفاض كفاءة تهوكفاء مستوى األداء

القائمين بعملية تحديد االحتياجات التدريبية يؤثر سلباً على الرفع من كفاءة 

 األداء.

: ندرة المعلومات الخاصة بتحليل العمل فرضية الرئيسة الثانيةال-ثانيا :

بالمحطة قيد الدراسة يؤدي إلى ضعف تقدير االحتياجات التدريبية. ولغرض 

 -6اختبار هذه الفرضية تم صياغة مجموعة من األسئلة تضمنتها الفقرات من ) 

لمتعلقة ( يوضح نتائج التحليل اإلحصائي لألسئلة ا6(.   والجدول رقم ) 00

 -بهذه الفرضية كالتالي:

 
 ( 00 -2( نتائج التحليل اإلحصائي لالستبيان الفقرات ) 2جدول رقم )

 

 رقم
 الفقــــــــرات

الوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

الترتيبية 

 للفقرات

0 

توجد بالمحطة آلية متبعة 

لتحديد االحتياجات 

 التدريبية.

3.22 64.44 1.395 6 

6 

المحطة بتخطيط إدارة تقوم 

القوى العاملة من حيث 

العدد ومستويات المهارة, 

والكفاءة لتلبية االحتجاجات 

 التدريبية.

2.77 55.55 1.437136 4 
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6 

تقوم إدارة المحطة بتجميع 

البيانات, والمعلومات عن 

واجبات, والمهام 

والمسؤوليات المترتبة على 

 شاغل الوظيفة 

3.11 62.22 1.278 3 

4 

عند تحديد االحتياجات 

التدريبية تقوم اإلدارة 

بتجميع المعلومات عن 

مواصفات الفرد التي تمكنه 

من أداء وظيفته الحالية, 

 والمستقبلية.

3.11 62.22 1.323 6 

5 

يوجد بالمحطة هيكل تنظيمي 

معتمد يبين جميع 

 االختصاصات .

3.61 72.22 1.195 0 

2 

طة تستخدم إدارة المح

سجالت, وتقارير خاصة 

بتحليل الوظائف الحالية, 

 والمتوقعة.

3.11 62.22 1.182 3 

  1.067 63.14 3.15 جمالي الفقراتإمتوسط 

 

( 6،01الفقرتين ) عنن إجابة العينة أ( يمكن استنتاج 6من الجدول رقم )

وجد هيكل تنظيمي معتمد يبين جميع احتلت أعلى ترتيب من حيث 

حيث بلغ د بالمحطة آلية متبعة لتحديد االحتياجات التدريبية االختصاصات وتوج

( على التوالي وهذا يعني أن نسبة كبيرة من 3.11(، )3.60المتوسط الحسابي )

العينة توافق إلى حد ما على أن المحطة تهتم بالهيكل التنظيمي من حيث توزيع 

أن قيمة المسؤوليات واالختصاصات, وتحديد االحتياجات التدريبية، كما 

( تدل علي تجانس في 1.395(، )0.095االنحراف المعياري للفئتين البالغ )

، 1الفقرات ) عنإجابات العينة حول هاتين الفقرتين . كما احتلت إجابات العينة 

ن إدارة المحطة تقوم بتجميع إ(على الترتيب الثالث مكرر من حيث 9،00

ة، وان إدارة المحطة تستخدم البيانات عن مهام الوظيفة, وكذلك شاغل الوظيف

السجالت والتقارير الخاصة بتحليل الوظائف، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

( على الترتيب 7(, واحتلت إجابات العينة على الفقرة ) 3.11للفقرات السابقة )

الرابع حيث أن إدارة المحطة ال تقوم بعملية تخطيط للقوى العاملة من حيث 
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حديد االحتياجات التدريبية. وبلغ المتوسط الحسابي المهارة, والكفاءة في ت

(,وهي %63.04( بنسبه )3.05اإلجمالي للفقرات المكونة ألسئلة المجموعة )

(, وهذا يدل على 0.167تقع في الدرجة الجيدة، وبانحراف معياري قدرة )

الخاص بالفرضية الثانية. كما تم  ةتجانس في إجابات العينة على فقرات االستبان

فقرات  عنالختبار تجانس متوسطات إجابات العينة T تخدام وتطبيق اختبار اس

الخاص بالفرضية الثانية المتعلقة بتحليل العمل, وبين مستوى كفاءة  ةاالستبان

 (:7كما في الجدول رقم) Tاألداء,  وكانت نتائج اختبار 

 
 (T( اختبار الفرضية الثانية باستخدام اختبار )7جدول رقم )

 

مستوي 

 المئوي
T 

درجة 

الحرية

DF 

االنحراف 

 المعياري
 الفرضية الثانية حجم العينة الوسط الحسابي

1.414 1.055 07 0.127 6.05 00 
مجموع األسئلة 

 (00-2من)

 

 T( يالحظ أن قيمة T( نتائج اختبار )7ومن الجدول السابق رقم )

ل على , وهذا يد%5الجدولية عن مستوى معنوية  Tالمحسوبة أصغر من قيمة 

(, 00 -6عدم معنوية نتائج اختبار إجابات العينة حول مجموعة األسئلة من )

والمتعلقة بالفرضية الثانية، مما يؤكد بأن عناصر تحليل العمل ليست ذات 

, وعليه يمكن القول بأن ندرة ئتهوكفا مستوى عالقة إحصائية مع األداء

ة يؤدي إلى ضعف تقدير المعلومات الخاصة بتحليل العمل بالمحطة قيد الدراس

 االحتياجات التدريبية.

: القصور في تحديد االحتياجات التدريبية يؤدي الفرضية الرئيسة الثالثة-ثالثا :

إلى القصور في إعداد البرامج التدريبية الالزمة لرفع كفاءة األداء . ولغــرض 

ت من ) اختبــــار هذه الفرضية تم صياغة مجموعة من األسئلة تضمنتها الفقرا

( يوضح نتائج التحليل اإلحصائي لألسئلة 1(. والجدول التالي رقم )01-07

 -المتعلقة بهذه الفرضية كما يلي:

 

 

 

 

 



 )البحوث العلمية(من مجلة م 6102 األولىالسنة  العدد األول

_____________________________________________________________
112 

 

 ( 07-06(نتائج تحليل االستبيان للفقرات ) 0الجدول رقم)
 

 رقم
 الفقــــــــرات

الوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 الترتيبية

 اتللفقر 

0 

يوجد تداخل في مهام الوحدة 

اإلدارية المتخصصة بتحديد 

 االحتياجات التدريبية الالزمة.

2.88 57.77 1.367 4 

6 
توجد بالمحطة آلية متبعة 

 لتحديد االحتياجات التدريبية.
2.72 54.44 1.319 2 

6 

تستخدم المحطة مؤشرات, 

وأسس متبعة لمعرفة  

 االحتياجات التدريبية.

2.77 55.55 1.262 5 

4 

يتم األخذ في االعتبار أراء, 

عند   همورغباتالعاملين 

 تحديد االحتياجات التدريبية.

3.55 71.11 1.338 6 

5 

المدة الزمنية المحددة لكل 

برنامج تدريبي يتم تحديدها 

وفقا  لالحتياجات التدريبية 

 المطلوبة.

3.61 72.22 1.289 0 

2 

هناك توافق بين االحتياجات 

يبية المطلوب تغطيتها, التدر

 واإلمكانات المتاحة.

3.22 64.44 1.308 6 

  1.146 62.59 3.12 متوسط العام الفقرات

 

( احتلت الترتيب االول، 06ن الفقرة رقم )إ( يمكن استنتاج 1من الجدول رقم ) 

المدة الزمنية المحددة لكل برنامج تدريبي يتم تحديدها وفقاً لالحتياجات ن إحيث 

يعتقد عدد كبير من إجابات العينة أنهم موافقون إلى حد ما و بية المطلوبةالتدري

بانحراف معياري قدرة  ( و3.60وقد بلغ المتوسط الحسابي إلجابات العينة )

( مما يدل على تجانس إجابات العينة حول هذه الفقرة, وبنسبة 0.119)

راء آر يتم األخذ في االعتبا( على أن 3.55ووسط حسابي يقدر) 70.00%

وكان االنحراف المعياري عند تحديد االحتياجات التدريبية,  همورغباتالعاملين 
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, 64.44( مما يدل على تجانس اإلجابات, وبنسبة 0.331إلجابات العينة )

على أن هناك توافق بين االحتياجات 3.12وبوسط حسابي قدره 

 1.146بات العينة التدريبية,واإلمكانات المتاحة, وكان االنحراف المعياري إلجا

مما يدل على تجانس اإلجابات إال أن إجابات العينة حول الفقرات 

( تحصلت على الترتيب الرابع, والخامس والسادس ,وبنسبة مئوية 01،03،04)

( على التوالي, وهذا يعني انه  يوجد تداخل في مهام 55.55،  54.44، 57.77)

التدريبية, وان المحطة ال تتبع  الوحدة اإلدارية المتخصصة بتحديد االحتياجات

ومؤشرات علمية عند  اً ال تستخدم أسسوآلية محددة لالحتياجات التدريبية, 

(, وهي تقع في 62.59( بنسبة )3,12تحديدها وبلغ المتوسط العام للفقرات )

( وهذا يدل على تجانس في إجابات 1.146الدرجة الجيدة, وبانحراف معياري )

 ىعلTالخاص بالفرضية الثالثة. ومن خالل اختبار ةتبانالعينة على فقرات االس

الخاصة بالفرضية التالية , وكانت نتائج  ةإجابات العينة حول فقرات االستبان

 (:9كما في الجدول رقم ) Tاختبار 
 

 (T( اختبار الفرضية الثالثة باستخدام اختبار )9جدول رقم )

 

 الفرضية الثانية
حجم 

 العينة

درجة 

الحرية 

DF 

نحراف اال

 المعياري

الوسط 

 الحسابي
T 

 مستوي

 المعنوي

 مجموع الفقرات

 1.616 0.126 6.06 1.146 17 00 07-06األسئلة من 

 

 

المجموعة أصغر من  tأن قيمة  T(  يشير اختبار 9ومن الجدول السابق رقم )

، وهذا يدل على عدم معنوية نتائج %5معنوية  ىالجدولية عند مستو tقيمة 

ات العينة, وإن هذه األسباب ذات تأثير ملموس على ضعف اختبار إجاب

االحتياجات التدريبية، وبذلك يمكن القول بأن القصور في تحديد االحتياجات 

التدريبية يؤدي إلى القصور في إعداد البرامج التدريبية الالزمة لرفع كفاءة 

مستوى األداء. عرض وتحليل الفقرات المتعلقة بالمتغير التابع والذي يمثل 

 كفاءة األداء والجدول التالي يوضح نتائج التحليل اإلحصائي لهذه الفقرات:
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 ( 67-00( نتائج تحليل االستبيان للفقرات ) 01جدول رقم)

 

الوسط  الفقــــــــرات الرقم

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

الترتيبية 

 للفقرات

0 
قدرة على التكيف مع ن بالمحطة لديهم الوالعامل

 ظروف العمل.
4.16 83.33 0.857 0 

6 
ن بالمحطة لديهم معلومات معرفية, وفنية والعامل

 في مجال األعمال المكلفين بها.
3.94 78.88 1.304 6 

6 
كمية المخرجات المحققة تتوافق مع المستهدف 

 منها. 
2.77 55.55 1.165 7 

4 
وانين العاملين بالمحطة لديهم معرفة جيدة بق

 العمل, والصالحيات, والمسؤوليات الوظيفية.
3.83 76.66 1.294 6 

5 
تتوافق المؤهالت العلمية والفنية للعاملين مع 

 متطلبات العمل بالمحطة .
3.83 76.66 1.150 6 

2 
جودة المخرجات المحققة تتوافق مع المستهدف 

 منها 
3.11 62.22 1.323 2 

7 
ة, واألداء الجيد بالمحطة لديهم الخبرن والعامل

 في مواجهة المشاكل والصعوبات.
3.77 75.55 1.215 4 

0 
بالمحطة لديهم القدرة على استخدام ن والعامل

 األدوات, واألساليب, والتكنولوجيا الحديثة.
3.22 64.44 1.060 5 

 0 1.377 52.22 2.61 تقوم اإلدارة بمكافأة المتميزين في أداء العمل. 9

01 
المحطة معايير واضحة, ودقيقة تستخدم إدارة 

 لقياس أداء العاملين.
2.44 48.88 1.293 9 

  0.887 67.44 3.37 متوسط العام الفقراتال

 

 

( احتلت الترتيب االول بأن 01من الجدول السابق يتضح أن الفقرة رقم )

وقد بلغ المتوسط العاملين بالمحطة لديهم القدرة على التكيف مع ظروف العمل 

( مما يدل 1.157(, وبانحراف معياري قدرة )4.06إلجابات العينة )الحسابي 

 على تجانس إجابات العينة حول هذه الفقرة.

 -:النتائج والتوصيـات

 النتائج:

 -توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائـــج أهمها:

أثبتت نتائج اختبار الفرضيات صحة الفرضية األولى: انخفاض كفاءة  .0

 فيديد االحتياجات التدريبية بالمحطة يؤثر سلباً القائمين بعملية تح

الرفع من كفاءة األداء, لعدم استخدام أسس علمية سليمة للوقوف على 

 هذه االحتياجات.
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أثبتت نتائج اختبار الفرضيات صحة الفرضية الثانية: ندرة المعلومات  .1

الخاصة بتحليل العمل بالمحطة يؤدي إلى ضعف تقدير االحتياجات 

 هاوتحليل ة, ذلك لعدم وجود نظام جمع البيانات والمعلوماتالتدريبي

 .هاوتوثيق

أثبتت نتائج اختبار الفرضيات صحة الفرضية الثالثة: القصور في  .3

تحديد االحتياجات التدريبية يؤدي إلى ضعف نتائج البرامج التدريبية 

 الالزمة لرفع كفاءة األداء, بالمحطة قيد الدراسة.

وبصورة  هاوتقييمحطة بمتابعة برامج التدريب عدم اهتمام إدارة الم .4

 مستمرة,  كما أنها ال تعتمد على معايير دقيقة لقياس أداء العاملين.

ال تقوم اإلدارة بتخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ برامج االحتياجات  .5

التدريبية نتيجة لقلة االهتمام بتخطيط القوى العاملة من حيث العدد 

 ومستوى المهارة.

 سياسة واضحة وعادلة لنظام الحوافز بالمحطة .عدم وجود  .6

 

 التوصيـات :
بناًء على مجموعة النتائج التي خلصت إليها الدراسة يمكان تقاديم التوصايات     

 اآلتية:

بصورة مساتمرة لماا  هاوتقييمضرورة االهتمام بمتابعة برامج التدريب  .0

د بالمحطاااة قيااا هوتعزيااازلاااه مااان دور إيجاااابي فاااي رفاااع أداء العااااملين 

 الدراسة.

اسااتحداث نظااام للمعلومااات لمااا لااه ماان تااأثير فااي زيااادة فاعليااة الرقابااة,  .1

والتقياايم,  وتااوفير المعلومااات المهمااة للماادراء حتااى  يتمكنااوا ماان اتخاااذ 

 القرارات المناسبة في اوقاتها .

ضااارورة إنشااااء إدارة خاصاااة باااالموارد البشااارية لمناااع االزدواجياااة,  .3

ارياة, وتطاوير القاوى العاملاة مان أجال والتداخل فاي مهاام الشاؤون اإلد

الحصول على أفكارهم المعرفياة, للقياام بتحليال العمال وتخطايط القاوى 

 العاملة.

ضرورة تخصيص ميزانياة خاصاة تتعلاق باالبرامج التدريبياة لمواجهاة  .4

 متطلبات العمل .

جل أالسعي إلى وضع, وتطبيق سياسة حوافز تمتاز  بالعدالة, من  .5

 ين بالمحطة المحافظة على العامل
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 قائمـة المراجــع والمصادر

 

 , )دار النهضة العربية, بيروت , لبنان(. إدارة القوي العاملةم,  0913احمد صقر عاشور, -0

 ، )الدار الجامعية, اإلسكندرية, مصر(.إدارة الموارد البشريةم,  1114أحمد ماهر، -6

، )دار النهضة العربية, لم جديدتقييم األداء ،مدخل جديد لعام,  0979توفيق محمد عبد المحسن, -6

 القاهرة, مصر(.

 ، )الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر(.إدارة الموارد البشريةم,  1113راوية محمد حسن, -4

 ، ) ذات السالسل للنشر والتوزيع، الكويت (.إدارة الموارد البشريةم,  0919زكي محمود هاشم، -5

، )دار وائل للطباعة والنشر ،عمان,  بشريةإدارة الموارد السهيلة عباس, و علي حسين علي,  -2

 (.األردن

 )بدون دار نشر( التدريب األسس و,المبادئم ,  1101صالح صالح معمار، -7

" ،) كلية إدارة العملية التدريبية "النظرية والتطبيقم,  1104عطا هللا محمد تيسير الشرعة,  -0

 سالمية(.االقتصاد والعلوم اإلدارية, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل

 , )مكتبة غريب،القاهرة ،مصر(.واإلدارة اإلنتاجية إدارةاألفرادم,  0990علي السلمي, -9

، مكتبة الساعي تكنولوجيا األداء من التقييم إلي التحسينم, 1111عبد الكريم احمد الخزامي, -01

 ، السعودية.ضللنشر الريا

 ر والتوزيع، عمان، األردن(.، )دار زهران للنشإدارة القوي العاملةم,  0996عمر وصفي عقيلي، -00

، مكتبة  اإلنتاجية دراســـة العنصـــر اإلنسانــــي فـــــي اإلدارةم, 0919علي محمد عبد الوهاب، -06

 عين شمس, القاهرة, مصر .

 نظريات, ونموذج العلوم السلوكية لتطوير اإلداري تحسين األداءم,  0911فريد راغب النجار، -06

 ,وكالة المطبوعات، الكويت .

, دار المؤسسة الجامعة للدراسات إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميم, 1111امل برير,ك -04

 لبنان(. -والنشر والتوزيع, بيروت 

)، دار الناهج للنشر والتوزيع، عمان،  التدريب اإلداريم,  1119محمد عبد الفتاح الصيرفي، -05

 األردن(.

 ()بدون دار نشر(3، )ط البشرية، إدارة األفرادإدارة الموارد م,  1117معاد نائف برتوطي، -02

 ،) دار الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، عمان، األردن(. تنمية الموارد البشريةنعيم إبراهيم الطاهر،  -07

،مجلة جامعة آفــــــــاق جديــــــــدة في التنمية البشرية, والتدريبم, 0995مجموعة من الخبراء,  -00

 صر(.، م 4 -1المنوفية, العدد 

، )مجلة التنمية اإلدارية، العدد اثر الحوافز في رفع كفاءة العاملينم,  0991محمود فؤاد جاد هللا, -09

56.) 

, جامعة المشروعات أداءعلى كفاءة  أثرهاالرضا عن العمل و  دراسةم, 0991درويش مرعي,  -61

 األزهر، القاهرة, مصر(.

ر جودة األجهزة المركزية للخدمة المدنية نموذج متكامل لتطويم ,  0991صالح الدين عبد الجواد،  -60

 ، )رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة,  جامعة عين شمس, مصر(.لرفع كفاءة أداء العاملين

تقييم أداء العاملين في بلدية دبي, وأثره على تحقيق الرضا الوظيفي, م , 0999فردوس التميمي,  -66

لعلوم اإلدارية ,أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ، ,) رسالة لنيل العضوية في ا وتحسين األداء

 مصر(.

,) رسالة  تطوير نظام قياس كفاءة العاملين بالجهاز الحكومي بالسودانم,  0991محمد منير السيد, -66

 ماجستير غير منشورة في إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر(.

 المحطة . إنشاءعقد  -64

 محطة .الهيكل التنظيمي لل -65
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 االتصال السياسي

 جامعة بنغازي –عميد كلية اإلعالم –د. ابوبكر مبروك الغزالي 

ترجاااع بااادايات االتصاااال السياساااي إلاااي الوالياااات المتحااادة األمريكياااة 

وذلاااك عنااادما قااارر الجمهورياااون اللجاااوء لوكالاااة متخصصاااة فاااي العالقاااات 

 ( و(BBDOالعامااااة كااااي تتااااولى ترشاااايح الجناااارال ايزنهاااااور وهااااي وكالااااة 

ون االتصاااااال ؤألول مااااارة قااااارر الحااااازب تخصااااايص ميزانياااااة خاصاااااة لشااااا

وألول ماااارة يسااااتخدم السياساااايون األمريكيااااون التليفزيااااون كااااي  (52)السياسااااي

يبثااون ماان خاللااه صااورهم الذهنيااة  اً يتقربااوا ماان الناااخبين ويسااتخدمونه بوقاا

مااان  John Kennedyالتاااي يريااادون الظهاااور بهاااا، ويعتبااار جاااون كنيااادي 

لمكاتاااب العالقاااات العاماااة تقربااااً مااان  لجئاااوااألماااريكيين الاااذين  أكثااار الرؤسااااء

الشااعب لياانعم بالشااعبية التااي تمكنااه ماان الفااوز علااي منافساايه، فكااان يكثاار ماان 

الهزيماااة  إلحااااقالظهااور علاااي شاشاااات التليفزياااون الاااذي اساااتطاع مااان خاللاااه 

بمثاباااااة  0961، ولاااااذلك فاااااأن الكثيااااارين يعتبااااارون عاااااام Nixonون سااااابنيك

فقاااد تااام التوصااال إلاااي  0976قاااات العاماااة السياساااية، أماااا فاااي عاااام مااايالد للعال

الاااذي وضاااع التليفزياااون فاااي  الشاااكل النهاااائي لالتصاااال السياساااي المتلفاااز و

مكانااااه عاليااااة، فقااااد واجااااه المرشااااح لرئاسااااة الواليااااات المتحاااادة األمريكيااااة 

جيماااااي كاااااارتر المرشاااااح المناااااافس لاااااه جيرالاااااد فاااااورد مااااان خاااااالل ثاااااالث 

كاااااذا فقاااااد نضاااااجت تجرباااااة االتصاااااال السياساااااي مواجهاااااات تلفزيونيةاااااـ وه

 األمريكاااااي مااااان خاااااالل عملياااااة تساااااويقية متكاملاااااة العناصااااار فيهاااااا شاااااريكا

 .(53)أساسي

جهااااااود الباااااااحثين والعلماااااااء والمهتمااااااين باالتصااااااال  أساااااافرتوقااااااد 

السياساااااي عااااان عااااادة تعريفاااااات لمفهاااااوم االتصاااااال السياساااااي، فقاااااد عااااارف 

ملياااة اتصاااالية يقاااوم الااادكتور عصاااام الااادين فااارج االتصاااال السياساااي بأناااه "ع

بهااااا السياساااايون واإلعالميااااون والزعماااااء ماااان خااااالل نقاااال رسااااالة اتصااااالية 

ذات مغااااازى سياساااااي إلاااااي الجمهاااااور  وأفكااااااراتتضااااامن رماااااوزاً ومعااااااني 

 المساااااااتهدف مااااااان عاماااااااة الشاااااااعب والقواعاااااااد الجماهيرياااااااة والحزبياااااااة و

اإلعالميااااين ماااان خااااالل االتصااااال المباشاااار ووسااااائل االتصااااال الجماااااهيري 
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، ويعااارف (3)اث تاااأثير فاااي السااالوك السياساااي واألفكاااار السياسااايةبهااادف أحاااد

الااااادكتور صااااافوت العاااااالم االتصاااااال السياساااااي "بأناااااه مجموعاااااة األنشاااااطة 

، ناشاااط سياساااي إعالماااياالتصااالية التاااي يقاااوم بهاااا مصااادر )حااازب، مرشاااح، 

آخااارين )جمهاااور، نااااخبين، سياسااايين. الاااخ( بمعلوماااات  إماااداد..الاااخ( بهااادف 

مج سياساااية، ومحاولاااة التاااأثير فااايهم باساااتخدام وآراء عااان موضاااوعات وبااارا

 وأشاااااكالالوساااااائل واألسااااااليب واإلمكاناااااات المتاااااوفرة مااااان خاااااالل قناااااوات 

 و أصااااواتهماالتصاااال المختلفااااة بهااادف إقناااااعهم للحصاااول علااااي تأييااادهم أو 

محماااااد المصاااااالحة  د. ". كماااااا عااااارف (4)تحقياااااق الفاااااوز فاااااي االنتخاباااااات

 ياااادرس مجموعااااة األنشااااطة و"ذلااااك العلاااام الااااذي  بأنااااهاالتصااااال السياسااااي 

الفعاليااااات التااااي يزاولهااااا القااااائمون بالعمليااااة االتصااااالية ماااان أجاااال تحقيااااق 

 سياسااااية تهااااتم علااااي المساااتوى الااااذاتي، مثاااال الزعماااااء السياساااايين و أهاااداف

القااااادة الحاااازبين والبرلمااااانيين، وينصااااب جااااوهر االتصااااال السياسااااي علااااي 

ور المتلقاااي باتجااااه التاااأثير وتغييااار األوامااار والقناعاااات لااادي الجمهااا إحاااداث

 محدد هو ما يريده القائم بالعملية االتصالية ـ وهذا التعريف يوضح:

ي لااااه أسااااس وقواعااااد تتضاااامن مجموعااااة أأن االتصااااال السياسااااي علاااام،  -0

 األنشطة والفعاليات.

أن االتصاااال السياساااي متعلاااق بممارساااة االتصاااال بواساااطة قاااائم باااه وهااام -1

 البرلمان. أعضاءـ  األحزابن ـ قادة والزعماء السياسي

سياسااااية يرغااااب فااااي  أهاااادافأن االتصااااال السياسااااي يسااااتهدف تحقيااااق  -3

 القائم باالتصال. إحداثها

أن جاااوهر االتصاااال السياساااي أي محصااالة دوره وتاااأثيره المساااتهدف هاااو -4

. ويااارى ساااتيفن شاااافيه (5)تغييااار اآلراء وماااا يقتناااع باااه الجمهاااور المساااتهدف

بالجامعاااااات األمريكياااااة "أن االتصاااااال السياساااااي  أسااااااتذةبااااارز أوهاااااو مااااان 

" (6)االتصااااال السياسااااي هااااو الرسااااائل ذات التااااأثير فااااي العمليااااة السياسااااية

ويعااارف محماااد بااان ساااعود االتصاااال السياساااي بأناااه "االتصاااال الموجاااه الاااذي 

الشااااعب، والااااذي يعكااااس  أفااااراديقااااوم بااااه الساسااااة أو اإلعالميااااون أو عامااااة 

فااااي الحكومااااة أو سياسااااية محااااددة تتعلااااق بقضااااايا السياسااااة وتااااؤثر  أهاااادافا

الحياااااة الخاصااااة لألفاااااراد والشااااعوب ماااان خااااالل وساااااائل  أوالاااارأي العااااام 

يقااااوم عليهااااا  أساساااايةاالتصااااال المتعااااددة، فهااااذا التعريااااف يتضاااامن عناصاااار 

 االتصال السياسي وهي: 
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 وهو مضمون العملية االتصالية السياسية. النشاط السياسي:-0

 مة أفراد الشعب.ان أو عوهو الساسة أو اإلعالميو القائم باالتصال: -6

هااااو الااااذي يتضاااامن األثاااار المقصااااود ماااان الرسااااالة سااااواء أكااااان  الهاااادف:-6

 متعلقاً بوظيفة التأثير في الرأي العام أو في عملية التنشئة السياسية.

وهااااي كاااال وساااايلة اتصااااالية تجسااااد النشاااااط السياسااااي الااااذي  الوساااايلة: -4

 .(7)تمارسه الحكومة أو اإلعالميون أو أفراد الشعب

فاااااروق يوسااااف االتصااااال السياسااااي بأنااااه "اسااااتخدام  د.مااااا عاااارف ك

الرماااااوز لنقااااال المعااااااني واألفكاااااار والمشااااااعر والمعلوماااااات واألوامااااار ذات 

المغاااازى السياسااااي بااااين األفااااراد والجماعااااات داخاااال النظااااام السياسااااي ومااااا 

يترتااااب علااااي ذلااااك ايضاااااً ماااان انتقااااال للقاااايم االجتماعيااااة وقواعااااد الساااالوك 

اء تااام ذلاااك االنتقاااال عااان طرياااق عالقاااات المواجهاااة والااانظم االجتماعياااة، ساااو

و األسااااليب األخااارى غيااار المباشااارة، وهاااذا التعرياااف يعتماااد علاااي العناصااار أ

 التالية:

: تتضااامن رماااوزاً تعبااار عااان معااااني وأفكاااار ومشااااعر رساااالة اتصاااالية -0

 ومعلومات وأوامر.

 أن هدف الرسالة هدف سياسي. -6

 ات داخل النظام السياسي.األفراد والجماع الجهود المستهدف: -6

: انتقاااااال للقااااايم االجتماعياااااة وقواعاااااد السااااالوك والااااانظم تاااااأثير االتصاااااال -4

 ي تغيير في السلوك واألفكار.أاالجتماعية، 

: اتصااااال مباشاااار وجهاااااً لوجه،ااااـ اتصااااال جماااااهيري أساااااليب االتصااااال -5

 .(1)باستخدام وسائل االتصال الجماهيري

م االتصاااال السياساااي يمكااان مااان دراساااة التعااااريف التاااي قااادمت لمفهاااو

ناااه يشااامل كااال أناااواع ومساااتويات االتصاااال التاااي يساااتخدمها رجاااال إالقاااول 

 و أنااااواعالسياسااااة بهاااادف الوصااااول إلااااي غايااااات محااااددة، كمااااا يشاااامل كاااال 

إلااااي رجااااال السياسااااة ماااان جانااااب  امسااااتويات االتصااااال التااااي يااااتم توجيههاااا
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 الناااااااخبين أو اإلعالميااااااين أو غياااااارهم، وأن موضااااااوعاته تتعلااااااق وتاااااارتبط

بالسياسااااة ورجالهااااا وغياااارهم مماااان تنطبااااق علاااايهم هااااذه الصاااافة بطريقااااة 

قباااااول سياساااااة ماااااا أو  فاااااي  أعماااااالهممباشااااارة او غيااااار مباشااااارة، أو تاااااؤثر 

رفضاااااها، كماااااا يشااااامل االتصاااااال السياساااااي العناصااااار األساساااااية لعملياااااة 

االتصااااال وهااااي القااااائم باالتصااااال والرسااااالة والوساااايلة والجمهااااور والهاااادف 

حااادث مااان تشاااويش فاااي إطاااار البيئاااة السياساااية التاااي واألثااار، وماااا يمكااان أن ي

يااتم فيهااا تبااادل رسااائل تتصاال بالحياااة السياسااية  فااي المجتمااع، واسااتناداً إلااي 

ماااا سااابق فاااإن االتصاااال السياساااي هاااو العملياااة االتصاااالية الموجهاااة الهادفاااة 

ن أو غيااارهم مااان أفاااراد الشاااعب بتقاااديم والتاااي يقاااوم فيهاااا الساساااة أو اإلعالميااا

موناً يتعلاااق بقضاااايا البيئاااة السياساااية أو القضاااايا الماااؤثرة رساااائل تحمااال مضااا

فيهاااااا بقصاااااد التاااااأثير فاااااي الحيااااااة السياساااااية وباساااااتخدام وساااااائل وقناااااوات 

شااااكل ملااااوس  أكثااااراالتصااااال سااااواء الجماهيريااااة أو الشخصااااية المباشاااارة، ,

مااان أشاااكال االتصاااال السياساااي هاااو ذلاااك الاااذي يحااادث فاااي البيئاااة السياساااية 

االنتخاباااااات، حياااااث يقاااااوم المرشاااااحون لشاااااغل  ألي مجتماااااع أثنااااااء فتااااارات

المناصاااااب والمراكاااااز السياساااااية ساااااواء أكاااااانوا منتماااااين إلاااااي أحااااازاب أو 

جماعااااات سياسااااية او مسااااتقلين بأنشااااطة سياسااااية تهاااادف إلااااي التااااأثير علااااي 

 .أصواتهمالناخبين وكسب 

االتصاااااال السياساااااي خاااااالل فتااااارات االنتخاباااااات   شااااااطنولماااااا كاااااان 

تصااال السياسااي بشااكل عااام يااتم بغاارض تحقيااق اتصاااالً هادفااا، ولمااا كااان اال

أهاااداف معينااااة، فااااأن هااااذه الصاااافة فاااي االتصااااال السياسااااي صاااافة أصاااالية ال 

هااااادف، أي أنااااه ياااارتبط  اتصااااال،يمكاااان فصاااالها عنااااه، فاالتصااااال السياسااااي 

مقصاااودة. فالمرشاااح الاااذي يتحااادث غلاااي  وأهااادافبتحقياااق غاياااات مرساااومة 

 إيصاااالمباشااار يهااادف إلاااي ال أوالنااااخبين عبااار قناااوات االتصاااال الجمااااهيري 

رساااائل محاااددة بهااادف إقنااااعهم ببرنامجاااه االنتخاااابي، وبأناااه المرشاااح الاااذي 

يساااتحق تأييااادهم فاااي االنتخاباااات، ويمكااان أن ياااتم ذلاااك مااان خاااالل االتصاااال 

الشخصاااااااي والماااااااؤتمرات االنتخابياااااااة والنااااااادوات واالجتماعاااااااات لشااااااارح 

مشااااكالت باااارامجهم االنتخابيااااة وتقااااديم وعااااودهم فيمااااا يتصاااال بالقضااااايا وال

دوائاااارهم  أواالقتصااااادية واالجتماعيااااة والسياسااااية التااااي تواجااااه مجتمعاااااتهم 

 االنتخابية، كما يمكن أن يتم من خالل استخدام وسائل اإلعالم.

وقااااد انتشاااار تاااادريس االتصااااال السياسااااي فااااي الجامعااااات فااااي جميااااع 

 أكااااديمينحااااء العاااالم، ولااام تقتصااار مقاااررات االتصاااال السياساااي علاااي قسااام أ
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ماااا انتشااارت فاااي مقاااررات االقساااام العلمياااة المختلفاااة مثااال أقساااام بعيناااه، وإن

االتصاااااااال الجماااااااااهيري، والعالقااااااااات العامااااااااة، والصااااااااحافة واالتصااااااااال 

الخطااااابي، كمااااا اكتسااااب تخصااااص االتصااااال السياسااااي اعتااااراف الهيئااااات 

العلمياااة والمهنياااة، حياااث قامااات هاااذه الهيئاااات بتنظااايم الماااؤتمرات واللقااااءات 

ساااااين والمهتمااااين باالتصاااااال السياسااااي، كماااااا وورش العماااال للعلماااااء والدار

خصصااات الجمعياااة الدولياااة لالتصاااال والرابطاااة الشااارقية لالتصاااال محااااور 

 .(9)لدراسات االتصال السياسي في مؤتمراتها السنوية

 التسويق السياسي:

علااااااي الاااااارغم ماااااان أن مفهااااااوم التسااااااويق السياسااااااي أصاااااابح أحااااااد 

الغربيااااة منااااذ مااااا  المصااااطلحات الشااااائعة فااااي األوساااااط العلميااااة فااااي الثقافااااة

العلميااااة  وأطروحاتااااهيقاااارب ماااان عقاااادين ماااان الاااازمن، إال أن هااااذا المفهااااوم 

وتطبيقاتااااه البحثيااااة ال ياااازال ماااان المفاااااهيم الشااااائكة والمثياااارة للجاااادل فااااي 

األوسااااط العربياااة، ورغااام تعااادد المفااااهيم، فاااإن مصاااطلح التساااويق السياساااي 

جماااااهيري ينطااااوي علااااي أساااااليب تخطاااايط وتنفيااااذ بناااااء الاااادعم والتأييااااد ال

لمؤسسااة سياسااية أو مرشاااح سياسااي والمحافظاااة علااي هااذا التأيياااد ماان خاااالل 

تحقياااق مزاياااا تنافساااية لهاااذا الحااازب أو المرشاااح السياساااي، باساااتخدام خطاااط 

، تعتماااااد علااااي وساااااائل االتصااااال الجماهيرياااااة والمباشاااارة فاااااي إسااااتراتيجية

، ويعتبااااار (10)األشاااااخاصالتاااااأثير المرغاااااوب لتساااااويق األفكاااااار أو  حاااااداثإ

كأحاااااااد أنشاااااااطة االتصاااااااال  PoliticalMarketingساااااااويق السياساااااااي الت

السياسااااي الااااذي يعنااااي باسااااتخدام التسااااويق فااااي العمليااااة السياسااااية، وذلااااك 

والمرشاااحين للنااااخبين، وتعناااي االنتخاباااات عملياااة اختياااار  األحااازابلتساااويق 

المرشاااحين مااان جاناااب جمهاااور النااااخبين، والاااذين  أشاااخاصومفاضااالة باااين 

ت متعااددة ومتباينااة فااي عمليااة االختبااار، وهااو مااا تحكمهاام عواماال واعتبااارا

يطلاااق علياااه مبااادأ سااايادة الناخاااب، ويقصاااد باااذلك أن رغباااات النااااخبين هاااي 

التاااي تحااادد مااان يفاااوز فاااي االنتخاباااات وتحااادد الحااازب الحااااكم الاااذي يتاااولى 

 تنفيذ سياساته وبرامجه طوال فترة استمراريته في السلطة والحكم.

أمريكياااااً فااااي األساااااس، ويعكااااس  ويعااااد التسااااويق السياسااااي ابتكاااااراً 

كثيااااراً ماااان خصااااائص النظااااام السياسااااي األمريكااااي، وأصاااابحت الخاااادمات 

االستشااااارية السياسااااي فااااي الواليااااات المتحاااادة األمريكيااااة، وقااااد أخااااذت هااااذه 

الصاااناعة تنتشااار عالميااااً، خاصاااة فاااي اوروباااا وأن كاااان أداؤهاااا ماااازال أقااال 

 .(00)من أداء هذه الصناعة في الواليات المتحدة
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األوروبيااااة فااااي اسااااتخدام التسااااويق السياسااااي  األحاااازابقااااد باااادأت و

هااااا منااااذ نهايااااة عقااااد الثمانينيااااات ماااان تلتسااااويق عروضااااها السياسااااية وقيادا

القااارن الماضاااي، فقاااد اساااتخدم حااازب المحاااافظين البريطااااني خااادمات وكالاااة 

البريطانياااة فاااي عقاااد الثمانينياااات،  Saarch & Saarchسااااتش وسااااتش 

أساااااليب التسااااويق السياسااااي للفااااوز برئاسااااة واسااااتخدمت ماااااري روبنسااااون 

وزارة ايرلناااادا فااااي عقااااد التسااااعينيات، واسااااتخدمها جيرهااااارد شاااارود، كمااااا 

 (01) استخدمها توني بلير بكفاءة في االنتخابات البريطانية مرات متتالية

وعلااااي الاااارغم ماااان ازدياااااد االعتماااااد علااااي التسااااويق السياسااااي فااااي 

ا، فماااااا زال اساااااتخدامه دون الحماااااالت السياساااااية واالنتخابياااااة فاااااي أوروبااااا

االساااتخدام األمريكاااي، ويفسااار بعاااض البااااحثين ذلاااك باااأن التساااويق السياساااي 

هاااو ابتكاااار أمريكاااي يعكاااس خصاااائص النظاااام السياساااي األمريكاااي واعتمااااد 

المرشااااحين علااااي حمالتهاااام االنتخابيااااة والااااذي خلااااق باااادوره مجاااااالً سياسااااياً 

ية الحمااااالت علااااي للبااااائعين، وتتركااااز القاااارارات األساسااااية فااااي اسااااتراتيج

كيفياااة بياااع المرشاااح لجمهاااور النااااخبين، وبالتاااالي تركااازت بحاااوث التساااويق 

السياسااااي فااااي الواليااااات المتحاااادة األمريكيااااة علااااي اسااااتخدام التكنولوجيااااات 

الجديااادة، وأسااااليب التساااويق السياساااي، أماااا فاااي أوروباااا وفاااي بريطانياااا علاااي 

سااويق السياساااي شاااارك األحاازاب ذاتهاااا فااي اتخاااذ قااارارات التمساابيل المثااال 

 (03)وتحديد خطوط ومالمح الحمالت االنتخابية

وساااواء تااام اتخااااذ القااارارات األساساااية فاااي التساااويق السياساااي علااااي 

مسااتوى الحاازب أو توالهااا المرشااح نفساااه، فااإن التسااويق السياسااي لاايس فاااي 

مقااادوره وحاااده أن يساااوق سااالعة رديئاااة ساااواء كانااات هاااذه السااالعة مؤسساااة 

و مرشااااحاً سياسااااياً، وال يمكاااان أن يكااااون عالجاااااً سياسااااية أو حزباااااً سياسااااياً أ

ناجحاااً لألمااراض السياسااية فااي مجتمااع مااا، وياادعم هااذا الاارأي إقاارار علماااء 

السياساااة البريطانياااة باااأن حماااالت العالقاااات العاماااة السياساااية لااان تفياااد فاااي 

اسااااتعادة ثقااااة المااااواطن البريطاااااني بالحياااااة السياسااااية البريطانيااااة وأحزابهااااا 

ه الثقاااة يمكااان أن تساااتعاد فقاااط عنااادما يطااارح السياسااايون وقياداتهاااا، وأن هاااذ

علااااي الماااااواطنين البريطاااااانيين قياااااادات ووجوهاااااً أفضااااال، وعنااااادما يااااادرك 

السياسااايون أن مشاااروع الفاااوز فاااي االنتخاباااات والحصاااول علاااي السااالطة هاااو 

ماااان أجااااال إدارة الخااااادمات العاماااااة للمااااواطن العاااااادي علاااااي نحاااااو أفضااااال، 

ين األوضااااع المعيشاااية ألولئاااك الاااذين وتاااوفير قياااادات أفضااال للااابالد، وتحسااا

 . (04)يحكمونهم خاصة أولئك الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية سيئة
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لقاااد قااادمت تعريفاااات عديااادة للتساااويق السياساااي، حياااث عرفاااه الااابعض 

و أنشاااطة الهااادف منهاااا تجمياااع مؤيااادين ومناصااارين لحااااكم أو أ"نشااااط  بأناااه

وسااااائل اإلعااااالم  حزبيااااة سياسااااية بااااين الناااااس عباااار أفكااااارزعاااايم، او نشاااار 

معظااام األفكاااار والمعتقااادات والبااارامج السياساااية  إيصااااليساااتطيع مااان خاللهاااا 

إلااااي غالبيااااة الجماااااهير، كمااااا أن التسااااويق السياسااااي هااااو اإلدارة العقالنيااااة 

وفااااي  (05)الموضااااوعية تحاااات تصاااارف مرشااااح لالنتخابااااات األدواتلاااابعض 

عااااة تعريااااف آخاااار يعاااارف التسااااويق السياسااااي بأنااااه "ذلااااك النشاااااط أو مجمو

األنشااااطة التااااي تسااااتهدف تنظاااايم عاااادد ماااان المؤياااادين لمرشااااح سياسااااي أو 

برناااامج معاااين بماااا فاااي ذلاااك الااادعم الماااادي والجمااااهيري  آولحااازب معاااين 

، كمااااا (54)ضاااارورية ىوأي وسااااائل أخاااار اإلعااااالمباسااااتخدام كافااااة وسااااائل 

"عملياااااة التباااااادل التاااااي تاااااتم فاااااي فتااااارة  بأناااااهيعااااارف التساااااويق السياساااااي 

ى السياسااايون مااان أجااال الفاااوز فاااي االنتخاباااات إلاااي االنتخاباااات عنااادما يساااع

 .(06)تسويق أنفسهم من خالل تحقيق األنشطة الترويجية المباشرة

يتضاااح أن التساااويق السياساااي ياااؤدي وظيفاااة ذات  ،مااان خاااالل ماااا سااابق

معرفياااااً ويشاااارح ويحاااادد خطااااوط  أطبيعااااة وصاااافة توجيهيااااة ألنااااه يقاااادم نباااا

 إيجااادنتخابيااة ويطاارح إمكانيااة التبااادل الااذي يااتم فااي الحمااالت السياسااية واال

تفساااايرات بديلااااة للعمليااااة االنتخابيااااة ولكاااان تااااوجيهي أيضاااااً ألن كثيااااراً ماااان 

الاااذين يتبناااون مفهاااوم التساااويق السياساااي يااارون أن ثماااة أشاااياء  األكااااديميين

 أرادواالسياسااااية والمرشااااحين القيااااام بهااااا إذا  األحاااازابتعااااين علااااي يمهمااااة 

 التسااااااويق السياسااااااي سااااااتراتيجيةبإالفااااااوز فااااااي االنتخابااااااات، واالسااااااتعانة 

، فقاااااد يكاااااون علااااايهم أن يعااااادلوا بااااارامجهم السياساااااية وهااااايكلهم  هوأسااااااليب

 إعااادةالحزبااي وتقااديم قيااادات ووجااوه جدياادة للناااخبين أو قااد يضااطرون إلااي 

 صياغة مبادئهم وأهدافهم. 

 أهداف التسويق السياسي:

 (07) :يهدف التسويق السياسي إلي تحقيق عدة أهداف هي

 يف الناس باألفكار التي تحملها الخطة السياسية.ـ تثق0

تغيياااااار االتجاهااااااات السياسااااااية المعاكسااااااة أو المضااااااادة فااااااي السااااااوق  -1

 السياسي، وكسب االتجاهات السياسية المحايدة.
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مسااااااعدة الطاااااامحين السياساااااايين للوصاااااول إلاااااي أكباااااار شاااااريحة ماااااان  -3

 ودفعها إلي تأييدهم. فيهاالمجتمع، بهدف التأثير 

مناصاارة الحكااام  ىعلاا وإرغامااهالجمهااور ماان أجاال تخويفااه  فااير التااأثي- 4

أو الزعمااااااء السياسااااايين وخاصاااااة عناااااد اشاااااتداد المنافساااااة السياساااااية باااااين 

 الزعماء والحكام.

 دراسة بيئة االتصال:

االنتخابياااااة باااااين مجموعاااااة مااااان  تاااااهيااااازاول المرشاااااح السياساااااي حمل

دائرة النااااااخبين الاااااذين يتواجااااادون علاااااي رقعاااااة جغرافياااااة يطلاااااق عليهاااااا الااااا

االنتخابياااة، وتتمثااال نقطاااة البداياااة الصاااحيحة فاااي تطبياااق مفااااهيم العالقاااات 

العلميااااة لخدمااااة المرشااااح السياسااااي فااااي االسااااام بكاااام ماااان  وأسسااااهاالعامااااة 

المجتمااااع المحلااااي الااااذي يمثاااال دائرتااااه االنتخابيااااة  أحااااوالالمعلومااااات عاااان 

 .وهذه المعلومات هي التي تمكنه من تحديد أهدافها التي تتضمنها خطته

أهميااااة عمليااااة البحااااث وجمااااع  ىوينفااااق رجااااال العالقااااات العامااااة علاااا

تبناااي علياااه ممارساااة العالقاااات العاماااة، حياااث  أساسااايالمعلوماااات كمرتكاااز 

يعااااد وظيفااااة هامااااة فااااي عماااال العالقااااات العامااااة ماااان خاللااااه تحصاااال علااااي 

معلومااااات تعتمااااد عليهااااا فااااي عمليااااة التخطاااايط فالعالقااااات العامااااة وظيفااااة ال 

والخباااارة الماضااااية ألن عملهااااا يتطلااااب حقااااائق تعتمااااد فقااااط علااااي الحاااادس 

ولااايس تخمينااااً ، ومفهاااوم البحاااث ال يقتصااار علاااي دراساااة الجمااااهير، ولكناااه 

يمتاااد ليشااامل البيئاااة المحيطاااة بماااا تشاااتمل علياااه مااان نظاااام سياساااي وجماعاااات 

وتنظيماااااات سياساااااية واجتماعياااااة واقتصاااااادية وتجارياااااة، وفيماااااا يلاااااي أهااااام 

طيهاااا البحاااث الاااذي يساااخر لخدماااة الجواناااب والمتغيااارات التاااي يجاااب أن يغ

 المرشح السياسي:

 أوال : دراسة مشكالت المجتمع المحلي واهتماماته:

يسااااتطيع المرشااااح السياسااااي تقااااديم برنااااامج انتخااااابي يسااااتقطب  يلكاااا

اهتمااااام الناااااخبين فإنااااه ينبغااااي أن يكااااون علااااي وعااااي بمشااااكالت المجتمااااع 

وسااااائل  واهتماماتااااه، مثاااال الحاجااااة إلااااي المساااااكن أو الرغبااااة فااااي تااااوفير

المواصااااااالت أو تااااااوفير المياااااااه أو مواجهااااااة التلااااااوث، أمااااااا فيمااااااا يتعلااااااق 

باهتماماااات المجتماااع فهاااي تختلاااف مااان مجتماااع آلخااار فمجتماااع قاااد يكاااون لاااه 

اهتماماااات رياضاااية، وآخااار باااالفنون وهكاااذا، ومااان يملاااك القاااوة السياساااية هااال 
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ومااااان أقواهاااااا ومااااان يمتلاااااك القاااااوة  أحااااازابهاااااو حااااازب واحاااااد أم عااااادة 

بضااااااارورة  Mooreوماااااااور  canfieldنصاااااااح كانفلياااااااد االقتصاااااااادية، وي

دراساااة مشااااكل المجتماااع االقتصاااادية والسياساااية واالجتماعياااة والتشاااريعات 

تكااااليف  فااايالمعماااول بهاااا ونظااام الضااارائب وقواعااادها والعوامااال الماااؤثرة 

 .(01)اإلنتاج

 

 ثانيا : التعرف علي قادة الرأي:

فاااااي علاااااي المرشاااااح السياساااااي أن يااااادرك أن هنااااااك بعاااااض األفاااااراد 

المجتماااع وهااام  أفااارادبقياااة  فااايالمجتماااع المحلاااي الاااذين بمقااادورهم أن ياااؤثروا 

الاااذين يلجاااأ إلااايهم أفاااراد  األشاااخاصماااا نساااميهم بقاااادة الااارأي وهااام أولئاااك 

آخاااارون فااااي المجتمااااع لطلااااب المعلومااااات او النصااااائح، ويمااااارس هااااؤالء 

خااارين أماااا بحكااام وظاااائفهم الرسااامية أو نتيجاااة لثقاااة اآلالقاااادة تاااأثيرهم علاااي 

آلخاااارين بهاااام وتمااااتعهم بمصااااداقية عاليااااة وأن أي برنااااامج اتصااااالي موجااااه ا

عااادد قليااال مااان النااااس يوجااادون فاااي  نللمجتماااع المحلاااي يجاااب أن يبحاااث عااا

المجتماااع المحلاااي ويضاااعون قراراتاااه الحاسااامة وهاااؤالء إذا تااام إقنااااعهم فهااام 

 .(09)إتباعهممفاتيح إقناع غيرهم من 

 فاااييزاولاااون تاااأثيرهم وهنااااك نوعياااات عديااادة مااان قاااادة الااارأي الاااذين 

الجماااااااهير، وقااااااد يتمثلااااااون فااااااي كبااااااار الساااااان والمشااااااايخ والرياضاااااايين 

 .(11)وغيرهم واإلعالميين

 دة علي صعيد المجتمع المحلي:وثالثا : معرفة جماعات المصالح الموج

تعااارف جماعاااة المصااالحة علاااي أنهاااا "جماعاااات مااان الماااواطنين الاااذين 

ماااات مشاااتركة، وقاااد تكاااون يعيشاااون فاااي حااادود دولاااة واحااادة، وتاااربطهم اهتما

لهاااا صااافة الااادوام، وقاااد تكاااون مؤقتاااة، وقاااد يتاااوافر لااابعض هاااذه الجماعاااات 

تنظااايم رسااامي، وقاااد ال يتاااوافر هاااذا التنظااايم لجماعاااات أخاااري، ومااان أمثلاااة 

، (10)ورجاااال الااادين األعماااالن واألطبااااء والصاااحفيين ورجاااال وذلاااك المحاااام

حااادات التااي تسااعى ويعرفهااا كمااال المنااوفي علااي أنهااا كاال الجماعااات أو االت

إلااي التااأثير علااي السياسااة العامااة بطريقتهااا الخاصااة فااي الوقاات الااذي تحجاام 

ولية مباشااارة فاااي حكااام الدولاااة، وهاااو يااارى أن هنااااك ؤفياااه عااان تحمااال مسااا

 :(11)ثالثة عناصر رئيسة البد من توافرها في جماعة المصلحة وهي
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 ـ تجمع يضم أكثر من شخصين.0

 ـ ال يسعى للوصول إلي السلطة.1

 السياسة العامة. فيالتأثير  ىـ يسعى إل3

ولااااذا فماااان الضااااروري بالنساااابة للمرشااااح السياسااااي أن يتعاااارف علااااي 

 تلاااااك النوعياااااات مااااان جماعاااااات المصاااااالح وأن يااااادرك عناصااااار قوتهاااااا و

 .أعضائهايظفر بتأييد  همصادر تأثيرها فقد يقترب من بعضها لعل

  السياسية األحزابرابعا : معرفة 

علاااي أناااه تنظااايم سياساااي لاااه مباااادئ معيناااة  يعااارف الحااازب السياساااي

ويهاادف إلااي الوصااول إلااي الحكاام، أو علااي األقاال المشاااركة فيااه عاان طريقااة 

الشااارعية القائماااة لتطبياااق تلاااك المباااادئ التاااي  إطااااراالنتخااااب العاماااة، فاااي 

، وعلااااي المرشااااح السياسااااي (13)ياااارى أنهااااا تحقااااق الصااااالح العااااام للمجتمااااع

سياسااي معااين أن يلاام بمعلومااات معينااة  سااواء كااان مسااتقالً أو منتمياااً لحاازب

 :(14)ابه

 ـ تاريخ الحزب الذي ينتمي إليه.0

 المنافسة. األحزاب وإيديولوجياتالحزب  إيديولوجيةـ 1

 ـ البرنامج االنتخابي للحزب.3

 ـ البرنامج االنتخابي الخاص به إذا كان مستقالً. 4

 ـ ابرز منافسيه.5

طعهاااا علاااي نفساااه فاااي االنتخاباااات ـااا مااادى وفااااء الحااازب بالتزاماتاااه التاااي ق6

 السابقة.

 برز قادة الرأي الذين يحظى المرشح بتأييدهم.أـ من أهم 7

اإلمكانااااااات التااااااي يوفرهااااااا الحاااااازب لمرشااااااحيه فااااااي مجااااااال الدعايااااااة  -1

 االنتخابية.
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ـااا اإلمكاناااات الخاصاااة بالمرشاااح التاااي يساااتطيع أن يضاااعها فاااي خدماااة نفساااه 9

 كان منتمياً لحزب سياسي.إذا كان مستقالً، وفي خدمة الحزب إذا 

 خامسا : دراسة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية االنتخابية:

وتغطاااي هاااذه القواعاااد والضاااوابط فاااي مجموعهاااا عااادة جواناااب تسااااعد 

 (15) :المرشح السياسي علي االلمام بما يلي

مل عليهاااا طلاااب الترشااايح الاااذي تشااايـااا نوعياااة المساااتندات والوثاااائق التاااي 0

للجهااااات المتخصصااااة والموعااااد المناسااااب لتقااااديم هااااذا يتقاااادم بااااه المرشااااح 

 الطلب.

 ؟ـ متى يتاح للمرشح إن يبدأ حملته االنتخابية1

 ـ الميزانية التي يجب أن يلتزم بها لإلنفاق علي حملته االنتخابية.3

مسااارحها، واألمااااكن  ىـ ماااا هاااي األمااااكن المساااموح بمزاولاااة الدعاياااة علااا 4

 لها.غير المسموح بمزاولة الدعاية من خال

ـااا ماااا هاااي الخصاااائص والسااامات التاااي ينبغاااي توفرهاااا فاااي المنااادوبين الاااذين 5

اللجااااااان االنتخابيااااااة لضاااااامان موافقااااااة الجهااااااات  أماااااااميمثلااااااون المرشااااااح 

 ؟المتخصصة

المتبعااااة للحصااااول علااااي تاااارخيص لعقااااد مااااؤتمر  اإلجااااراءاتمااااا هااااي  -6

 ؟انتخابي جماهيري

 ؟االنتخابات المتبعة لتقديم الطعون في نتائج اإلجراءاتـ ما هي 7

ـاااا األنشااااطة الدعائيااااة المسااااموح لااااه القيااااام بهااااا، وتلااااك التااااي ال يساااامح لااااه 1

 بمزاولتها.

 أهداف البرامج االتصالية للمرشح السياسي:ـ

ن اتصاااااال العالقاااااات العاماااااة اتصااااااالً هادفااااااً حياااااث مااااان الصاااااعوبة إ

بمكاااان تبناااي خطاااة لموضاااوع غيااار واضاااح وال محااادد، ومااان هناااا فتحديااااد 

ة األساسااااية للتخطاااايط ألنهااااا تحاااادد الخطااااوات العامااااة األهااااداف هااااي الخطااااو

لنشااااط العالقاااات العاماااة خاااالل فتااارة زمنياااة وتسااااعد علاااي حصااار الماااوارد 
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أناااه إذا لااام ياااذكر  Nolte، ويااارى نولااات (16)األهااادافالمتاااوفرة لتحقياااق تلاااك 

ن العمااال بااادون هااادف إالهااادف بوضاااوح فليسااات هنااااك حاجاااة للعمااال، حياااث 

، واالتصااااااال المسااااااخر لخدمااااااة المرشااااااح (17)ال يحقااااااق النتيجااااااة المطلوبااااااة

السياسااااي شااااأنه أي اتصااااال تمارسااااه العالقااااات العامااااة ينبغااااي أن تكااااون لااااه 

الخباااااااراء  وأذهاااااااانأهاااااااداف واضاااااااحة فاااااااي ذهااااااان المرشاااااااح السياساااااااي 

ن كسااااب تأييااااد إوالمتخصصااااين الااااذين يعملااااون لخدمتااااه، وباإلمكااااان القااااول 

درج تحتااااه هاااو الهااادف العااااام الاااذي تنااا تااااهوجماعاتأفاااراد المجتماااع المحلاااي 

مجموعااااة ماااان اهااااداف باااارامج العالقااااات العامااااة. وأن هناااااك العديااااد ماااان 

األهااداف التااي يمكاان أن تصاال بالمرشااح السياسااي إلااي تحقيااق هدفااه المتمثاال 

 ويتمثل أهمها فيما يلي: هفي تأييد الجماهير له وتصويتها لصالح

 ـ تكوين صورة ايجابية للمرشح في أذهان الناخبين:0

ة تساااتطيع أن تاااؤدي دوراً هامااااً فاااي بنااااء الصاااورة ن العالقاااات العاماااإ

، فهاااي تقاااوم بااانفس الااادور  هااااوتطوير العاماااة للهيئاااات والمنظماااات المختلفاااة

بالنسااابة للشخصااايات العاماااة والقياااادات السياساااية فاااي المجتمعاااات المختلفاااة، 

وماااان هنااااا كااااان علااااي المرشااااح أن يحاااااول تقااااديم نفسااااه إلااااي الناااااخبين فااااي 

لكااي يحقااق هااذا الهاادف أن يلقااي األضااواء علااي  صااورة طيبااة، ويتعااين عليااه

بعااااض الجوانااااب الكفيلااااة بجعاااال الجماااااهير يقرنااااون شخصاااايته بالعديااااد ماااان 

  :(11)المالمح االيجابية ومن هذه الجوانب

 الخيرية. األعمالالسابقة في بعض  إسهاماتهأـ 

 الفعلي في حل مشاكل الجماهير. اإلسهامب ـ 

 ماهير.ج ـ تبنيه قضايا تتعلق بمصالح الج

داااـ االنتمااااء العاااائلي ومااادى ماااا يعكساااه مااان مالماااح إيجابياااة فهنااااك عاااائالت 

 تتميز بالمالمح اإليجابية التالية:

وجاااود عااادد مااان أفرادهاااا حاااازوا شاااهرة فاااي مجاااال الااادين والعلااام واألدب  -

 وحازوا رموزاً علي مستوى المجتمع.

ضاااحيات احتفااااظ العائلاااة بساااجل نضاااالي فاااي مكافحتاااه المساااتعمر أو تقاااديم ت-

 وطنية معلومة للمجتمع.
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اكتسااااب العائلاااة لشاااهرة معيناااة فاااي محااايط المجتماااع المحلاااي قوامهاااا كااارم -

 االخالق  وطهارة اليد وعفة اللسان وتقديم العون والمساعدة لآلخرين.

 أذهااااانوعناااادما تنطبااااع هااااذه الصااااورة اإليجابيااااة عاااان المرشااااح فااااي 

لصاااالحه أخاااذاً فاااي  الجمااااهير فإنهاااا باااال شاااك تااادفعهم إلاااي تأيياااده والتصاااويت

االعتبااااار أن للصااااورة الذهنيااااة دوراً كبيااااراً فااااي تكااااوين الاااارأي العااااام، ذلااااك 

ألنهاااا اللبناااات األولاااي التاااي يتكاااون منهاااا الااارأي باعتباااار تأثيرهاااا فاااي آراء 

 .(19)الناس ومواقفهم وسلوكهم

 ـ كسب تأييد قادة الرأي:6

ادة مااان الضاااروري أن ينطلاااق المرشاااح السياساااي فاااي اتجااااه هاااؤالء القااا

سااااواء كااااانوا ماااان كبااااار الساااان أو زعماااااء بعااااض العااااائالت أو المشااااايخ أو 

جانبااه، ويمكاان أن يااتم ذلااك  ىأو غياارهم بقصااد كسااب تأيياادهم إلاا اإلعالميااين

 من خالل الجهود التالية:

المناقشااااات معهاااام يمكاااان أن يكااااون أحااااد  وإجااااراءـاااا أن معرفااااة قااااادة الاااارأي 

ي وماااان المفتاااارض أن الطاااارق الهامااااة لمعرفااااة احتياجااااات المجتمااااع المحلاااا

يحااااااول المرشاااااح السياساااااي أن يلااااام بهاااااا ويتجااااااوب معهاااااا فاااااي برنامجاااااه 

 .(31)االنتخابي بشكل يؤدي إلي كسب رضا القادة والجماهير

ـاااا أن الحااااديث مااااع قااااادة الاااارأي بقصااااد اسااااتطالع رأيهاااام يشااااعرهم بالتقاااادير 

واالحتااارام وهاااو ماااا يااانعكس علاااي مشااااعرهم الودياااة تجااااه المرشاااح الاااذي 

رهم وأهااتم بااآرائهم بشااكل يااؤدي إلااي رضاااهم عنااه وتأيياادهم لااه، سااعى لتقاادي

الاااارأي تعطااااي الجمهااااور فرصااااة ألن يكااااون مسااااموعاً  أبحاااااثوإذا كاناااات 

ومعبااراً عاان رضاااه أو عاادم رضاااه، فإنهااا ترضااي رغبااة الناااس فااي التعبياار 

عااان وجهاااات نظااارهم، وتشاااعرهم بقيماااتهم وباااأن لهااام صاااوتاً مساااموعاً فاااي 

 .(30)صنع السياسات

عاااد فاااي البرلماااان، فاااإن قكاااان المرشاااح السياساااي قاااد سااابق لاااه الفاااوز بمـااا إذا 

عليااه أن يطلااع قااادة الاارأي علااي أهاام المنجاازات التااي حققهااا خااالل عضااويته 

الساااابقة بشاااكل يبااارهن باااه للقاااادة علاااي مااادى فاعليتاااه وحرصاااه علاااي خدماااة 

 دائرته. أبناء
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ايا ـااا اطاااالع القاااادة علاااي برنامجاااه االنتخاااابي وماااا يحتوياااه مااان جواناااب وقضااا

وموضاااوعات تااادل علاااي وعياااه باااأحوال مجتمعاااه المحلاااي. كماااا أن علياااه أن 

 وأولوياااااتيعاااارض علااااي القااااادة القضااااايا والموضااااوعات بحسااااب أهميتهااااا 

 اهتمامه به.

ماااا لـااا وفاااي حاااال اقتنااااع قاااادة الااارأي بالمرشاااح فاااإن هاااذا يترتاااب علياااه وفقااااً 

 تشير إليه الدراسات أن يقوم القائد بما يلي:

ن قائااااد الاااارأي قااااائم إي مؤيااااد للمرشااااح السياسااااي، حيااااث داء دور اتصااااالأـاااا 

باالتصااااال علااااي درجااااة عاليااااة ماااان األهميااااة، ويمكاااان أن يوصاااال ألعضاااااء 

اتجاهااااتهم وتشاااكل الااارأي العاااام بيااانهم،  فااايالجماعاااة معلوماااات معيناااة تاااؤثر 

قتنااااع بفكاااارة يمكاااان أن يفعاااال الكثياااار فااااي زيااااادة فاعليااااة ا إن فقائااااد الاااارأي

 . (31)د لصالح هذه الفكرةاالتصال المثمر بين األفرا

ن النااااس إللقائاااد علاااي بقياااة أفاااراد الجماعاااة، حياااث  إقنااااعيـااا وجاااود تاااأثير 

أنااه شااخص يمثاال القاادوة والمثاليااة فيمااا يقااوم بااه  ىتنظاار إلااي قائااد الاارأي علاا

 وما يعتنقه من أفكار. أعمالمن 

تفتااااارض  TheoryLeaderأن نظرياااااة القائاااااد  Nolteنولااااات  ويااااارى

رفعهااام منزلاااه ويقلدوناااه وإذا ماااا تااام إقنااااع أساااائهم وأن النااااس يحترماااون رؤ

 . (33)القادة فإن بقية أفراد الجمهور يتبعونهم

 الجماهير به: وإقناعـ شرح البرنامج االنتخابي 6

التاااي ينبغاااي أن يعمااال علاااي تحقيقهاااا المرشاااح السياساااي  األهااادافمااان 

 أن يعااارض برنامجاااه االنتخاااابي علااايهم وأن يشااارحه لهااام، ومااان األماااور التاااي

الجواناااااب  باااارازإينبغااااي التركيااااز عليهااااا عنااااد تقااااديم البرنااااامج للجماااااهير 

 (34)التالية

أاااـ إعاااالم الجمااااهير أن هاااذا البرناااامج قاااد تااام وضاااعه وصاااياغته علاااي ضاااوء 

اسااااتطالع آراء قااااادة الاااارأي الموجااااودين فااااي المجتمااااع المحلااااي، وقااااد تماااات 

رناااامج االساااتجابة آلرائهااام وتوجيهااااتهم وتعليقااااتهم ومالحظااااتهم وعكاااس الب

 وعياً واضحاً بها.

البرناااامج انطلاااق مااان دراساااة علمياااة أخاااذت  إعااادادب ـ إشاااعار الجمااااهير أن 

 في االعتبار مشاكل المجتمع واهتماماته وقضاياه.
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ن البرناااامج عكاااس اهتمامااااً بحاجاااات الجمهاااور أو الجماعاااة المساااتهدفة إـ  ج

والعماااال  واألمااااانإلشااااباع حاجااااات محااااددة مثاااال الخياااار والسااااالم  ىوسااااع

 الحرية. الخ.و

الواضااااحة والمعاااااني والعبااااارات السااااهلة التااااي يمكاااان  األلفاااااظدااااـ اسااااتخدام 

 فهمها.

 ـ تقديم الشعار السياسي للمرشح إلي الجماهير: 4

المااااؤثرة فااااي االتصااااال السياسااااي  األدوات أهاااامتعااااد الشااااعارات ماااان 

لجماااااهير الناااااخبين باااااختالف ثقافاااااتهم ومسااااتوى تعلاااايمهم، وتباااارز أهميااااة 

ي أنهااااا صاااايغة مباشاااارة وبساااايطة يسااااهل ادراكهااااا وحفظهااااا الشااااعارات فاااا

ن الشااعار يقاادم للجمهااور الفكاارة إبالنساابة للفاارد العااادي ماان الناااخبين، حيااث 

 اإليحاااااءبصااااورة مختصاااارة، وتباااارز الداللااااة اللغويااااة لكلمااااات الشااااعار فااااي 

للجمهاااور بإمكاااان حااال جمياااع المشااااكل باتبااااع الطرياااق الاااذي يساااتهدفه القاااائم 

لشاااعار يعااارف بأناااه "تعبيااار مباشااار وماااوجز يلخاااص اهاااداف ، وا(35)بالدعاياااة

الدعاياااة ويمكااان تكاااراره بيسااار وساااهوله فاااي جمياااع الوساااائل وبكااال الطااارق 

المساااااتخدمة حتاااااى يصااااابح أداة تميياااااز للجماعاااااة السياساااااية أو الحااااازب أو 

، ولاااذا كاااان مااان الضاااروري أن تتضااامن اهاااداف عملياااة (36)الااازعيم السياساااي

دفاً يعناااي بعااارض الشاااعار السياساااي االتصاااال السياساااي لخدماااة المرشاااح هااا

للمرشااااح والتعبياااار عنااااه فااااي الوسااااائل المختلفااااة وتلقينااااه للجماااااهير وتكاااارار 

تقديماااه حتاااى ياااتم التعلاااق باااه وتردياااده وتاااذكرة.ومن الشاااعارات التاااي تااارتبط 

مااان أجاااال  إساااارائيل.كفااااح (37)بالصاااهيونية وتتكااارر فااااي المناسااابات العدياااادة

 في الوجود إسرائيلحق  - العيش

الشاااعار السياساااي الاااذي كاااان يثيااار العواطاااف "تحياااا ألمانياااا" وكاااذلك 

الصاااليب  رأيوالاااذي كاااان يكتاااب تحااات صاااورة الااازعيم هتلااار وهاااو يحمااال 

المعقااااوف وماااان خلفااااه جماااااهير الشااااعب األلماااااني تااااؤازره وتؤيااااده، كااااذلك 

الشااعارات األخاارى التااي رفعهاااا هتلاار وحاارض نجوبااال وزياار الدعايااة علاااي 

زعاااايم  ،:شااااعب واحااااد ـ تاااااريخ واحاااادوتأكياااادها باسااااتمرار مثل برازهاااااإ

  .(31)واحد
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  ـ التصدي للشائعات:5

الشااااائعة هااااي التاااارويج لخباااار مختلااااف ال أساااااس لااااه ماااان الواقااااع، أو 

تعمااد المبالغااة أو التهوياال أو التشااويه فااي ساارد خباار فيااه جانااب ماان الحقيقااة 

أو إضاااافة معلوماااة كاذباااة أو مشاااوهه لخبااار معظماااه صاااحيح، أو تفساااير خبااار 

ليااااق عليااااه بأساااالوب مغاااااير للواقااااع والحقيقااااة، وذلااااك بهاااادف صااااحيح والتع

أو العااااالمي تحقيقاااااً  اإلقليماااايالتااااأثير النفسااااي فااااي الاااارأي العااااام المحلااااي أو 

نطااااق دولاااة واحااادة أو عااادة  ىو اقتصاااادية أو عساااكرية علاااأألهاااداف سياساااية 

 .(39()النطاق العالمي بأجمعه آودول 

ة، وخاصااااة أثناااااء وتقااااوم الشااااائعات باااادور هااااام فااااي الحياااااة السياسااااي

السياساااية، وفاااي الفتااارات التاااي  واألحااازابالحماااالت االنتخابياااة للمرشاااحين 

و أن كفاااة هاااذا الحااازب إجاااراء االنتخاباااات مباشااارة، فاااالقول إتسااابق عملياااة 

هاااذه القائماااة مااان المرشاااحين أكثااار ترجيحااااً فاااي الفاااوز باالنتخاباااات تجعااال 

تون لصااااالح نساااابة كبياااارة ماااان المشااااتغلين أو المتاااارددين والمحاياااادين يصااااو

أن احاااد  ،ن القاااولإالحااازب أو مرشاااحي هاااذه القائماااة فاااي االنتخاباااات، كماااا 

شااعبية هااذا  فاايزعماااء حاازب سياسااي معااين قااد اسااتقال ماان الحاازب قااد يااؤثر 

 .(41)الحزب ومدى تأييد مرشحيه في االنتخابات

ولذذذذذا كذذذذان مذذذذن الضذذذذروري أن يخصذذذذص المرشذذذذح السياسذذذذي جذذذذزءاً 
ع هذذذذذه الشذذذذائعات بهذذذذدف دحضذذذذها مذذذذن مضذذذذامينه االتصذذذذالية للتعامذذذذل مذذذذ

 اإلعذذذذالموالقضذذذذاء عليهذذذذا، فطالمذذذذا أن الشذذذذائعات تنتشذذذذر وتذذذذزاد فذذذذي غيبذذذذة 
والبيانذذذات الموثذذذوق فيهذذذا، فانذذذه يمكذذذن القضذذذاء علذذذي الشذذذائعات بالمعلومذذذات، 
ألن تذذذذدفق المعلومذذذذذات والحقذذذذذائق وتوفيرهذذذذذا مذذذذع تكرارهذذذذذا بصذذذذذفة دائمذذذذذة 

أن الصذذذذذذراحة ومنتظمذذذذذذة هذذذذذذو السذذذذذذبيل للقضذذذذذذاء علذذذذذذي الشذذذذذذائعات، كمذذذذذذا 
والوضذذذذوح وعذذذذدم ال مذذذذو  إلذذذذي جانذذذذب تقذذذذديم الحقيقذذذذة كفيذذذذل باستئصذذذذال 
الشذذذائعات، ولذذذذا كذذذان مذذذن الضذذذروري أن نقذذذف إلذذذي أهميذذذة هذذذذه العبذذذارة: 

 . (41)الحقائق توقف الشائعات كما أن الماء يطفئ النار

نجاااح  سيعتباار أساااالسياسااي  االتصااالبااأن  ،وفااي النهايااة يمكاان القااول

ارها، اذ أن انعاادام االتصااال السياسااي والثقااافي للمااواطنين المجتمعااات واسااتقر

ياادعم  اإلعااالميهاادد بناااء المجتمااع الااديمقراطي، وإن االسااتخدام األمثاال لوسااائل 

التوعية السياسية وذلك من خالل تهيئة المناخ المالئم للتوعياة السياساية وتأهيال 
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القرارات والتعبير  الجمهور بالشكل المالئم للمشاركة السياسية وفي عملية اتخاذ

 السياسي .

إن ليبيااا اليااوم بااأمس الحاجااة إلااى وجااود وعااي ثقااافي وسياسااي شااامل 

وواسع، يسعى إلى التعريف بقضاياه األساسية، ويبين حجم المأساة والظلم الاذي 

وقااع علااى شااعبه جااراء تعاقااب الحكومااات السااابقة ، لااذا فماان الضااروري تبنااي 

ور اإلعااالم لتوعيااة الجماااهير توعيااة سياسااة إعالميااة محكمااة تخااتص بتفعياال د

سياسية تسهم في بناء جيل قوي مؤهال لخدماة بلاده والادفاع عناه بشاتى الوساائل 

 الممكنة .

فاالتصال والتسويق السياسي وظيفة ذات طبيعة توجيهية تعمل على بنااء 

المعرفااة وشاارح األفكااار والمعلومااات المتبادلااة التااي تسااتخدم أثناااء الحمااالت 

، إضااافة إلااى إنااه يقااوم بإيجاااد تفساايرات بديلااة  هاوتحدياادالسياسااية االنتخابيااة و

للعمليات االنتخابية قد تساعد على تعديل برامجهم وأنشطتهم السياساية وهايكلهم 

الحزبااي وإعااادة صااياغة مبااادئهم وأهاادافهم ماان خااالل إظهااار قيااادات جدياادة 

أن ياارتبط للناااخبين فااي الحمااالت السياسااية أو االنتخابيااة .لااذا ماان الضااروري 

االتصال والتسويق السياسي بأهاداف وغاياات مرساومة ومقصاودة عبار قناوات 

االتصااال المباشاار أو غيااار المباشاار إليصاااال وسااائل محاااددة وإقناااع النااااخبين 

بالبرامج االنتخابية المعدة ، وذلك من خالل المؤتمرات والندوات واالجتماعاات 

رها لشرح القضايا المشكالت والمطويات والدعايات االنتخابية والملصقات وغي

االقتصااادية والسياسااية واالجتماعيااة التااي تواجااه المجتمااع ومواجهااة الشااائعات 

والقضاء عليها بتوفير المعلومات والحقائق بصاراحة ووضاوح وتكرارهاا عبار 

وباين النااخبين وإظهاار  وسائل االتصاال بشاكل دائام ومانظم لتعزياز الثقاة بيانهم

 .الصورة المسنة في أذهانهم 

هام مفاإن العالقاات العاماة تساتطيع أن تقاوم بادور  ،وتأسيساً على ما سبق

فاي المجتماع مان خاالل هاذا هاا وتطويرفي بناء الشخصيات والقيادات السياسية 

االتصال والتسويق السياسي وإظهار المالمح اإليجابية لهم والعمل علاى اختياار 

اخااتالف وور الناااخبين جمهاا فاايالقنااوات والباارامج المناساابة واألدوات المااؤثرة 

ثقاااافتهم ومساااتوى تعلااايمهم بهااادف إقنااااعهم وتأييااادهم فاااي الحماااالت االنتخابياااة 

 .    والسياسية

 :الهوامش

محماااد حماااادان المصاااالحة، االتصااااال السياساااي: مقتاااارب نظاااري، )عمااااان: دار وائاااال  -0

 .37(،  ص 1111للنشر، 
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