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"إِن اللَّه كُمرأْمي وا أَندتُؤ ا�َاتا إِلَى الْأَمهلأَه "  

  )٥٨:النساء(

   ...أما�ـــة هلم شكري وألن

 هذا إلمتام والعافية الصحة بنعمة على أمت الذي القدير العلي ا أشكر ودائما أوالً
 ومشريف ألستاذي اجلزيل وشكري تقديري خالص وأقدم ،كما البحث
 يل اخلاصة التوجيهات تقديم  عن أبدا يتوا�ى مل الذي العينني أبو مجعة األستاذ الفاضل
 يف الكرام األساتذة مجيع أشكر أن أ�سى ،وال البحث هذا إعداد فرتة طوال
 املميز الدور هلم كان والذين اإلسالمية اجلامعة يف واإلعالم الصحافة قسم
 التشريعي الس يف العاملني مجيع وأشكر كما ، األفضل، تقديم يف دائما

 ، الطيبة جمهوداهتم و تعاوهنم على مجيعا هبا �عتز اليت  الشاخمة القلعة تلك الفلسطيين
 القيام على إعا�يت يف الفضل له كان ملن االمتنان و الشكر جبزيل أتقدم وأخرياً
 جامعيت واهلدى العلم ومنارة العظيم الصرح إىل موصول ،والشكر البحث هبذا

@Nاإلسالمية اجلامعة احلبيبة @
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ŠèÏ@pbíìna@@
Êì™ì½a áÓ‰@òzÐ–Ûa 

 أ  قرآنية آية

 ب  إهداء

 ج  وتقدير شكر

 د  المحتويات فهرس

 و  الجداول فهرس

 ١  المنهجية اإلجراءات: األول الفصل
 ٢  المقدمة 
 ٣  السابقة الدراسات 
 ٧  بالمشكلة اإلحساس 
 ٧  الدراسة مشكلة تحديد 
 ٨  الدراسة أهمية 
 ٨  الدراسة أهداف 
 ٩ الدراسة ومنهج نوع 
 ٩  الدراسة أداة 
 ١٠  الدراسة وعينة مجتمع 

 ١١  للمبحوثين العامة السمات 

 ١٤  الدراسة تقسيم 

 ١٥ النظري اإلطار: الثاني الفصل

 ١٦ العامة العالقات :األول المبحث 

 ١٦ العامة العالقات مفهوم 

 ١٧ العامة العالقات أهداف 

 ١٨ العامة للعالقات األساسية المبادئ 

 ٢١ العامة العالقات ركائز 
  

  



 
ه 

Êì™ì½a áÓ‰@òzÐ–Ûa
 ٢٣ الفلسطيني التشريعي المجلس :الثاني المبحث

 ٢٣ التشريعي المجلس عن نبذة

 ٢٤ السياسية التشريعي المجلس تركيبة

 ٢٥ التشريعي المجلس مهام

 ٢٩ الحرب بعد التشريعي المجلس في العامة العالقات:الثالث المبحث

 ٣٠ التشريعي المجلس في العامة العالقات دائرة لمهام توصيف

 ٣١باآلخرين التشريعي المجلس في العامة العالقات دائرة عالقة

 في العامة العالقات دائرة تواجه التي والصعوبات التحديات
 التشريعي المجلس

٣١ 

 ٣٢ ومناقشتها الميدانية الدراسة نتائج: الثالث الفصل

 ٣٣ االستقصاء صحيفة تحليل : األول المبحث 

 ٥٩  الدراسة نتائج مناقشة : الثاني المبحث 

 ٦٢ التوصيات  :الثالث المبحث 

 ٦٤ والمراجع المصادر 

 ٦٦ المالحق 
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Þë†¦a áÓ‰@òzÐ–Ûa

 ٢٤ السياسي االنتماء حسب المجلس أعضاء توزيع يوضح جدول )أ (جدول

 ١١ النوع حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح )١ (جدول

 ١١ العمر حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح )٢ (جدول

 ١٢ العلمي المؤهل حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح )٣ (جدول

 ١٣ االجتماعية الحالة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح )٤ (جدول

 ١٣ السكن منطقة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح )٥ (جدول

 )٦ (جدول
 دائرة بوجود المبحوثين علم حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٣٣  التشريعي المجلس في العامة للعالقات

 )٧ (جدول
 دائرة بوجود المبحوثين معرفة كيفية حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٣٤  .التشريعي المجلس في العامة للعالقات

 )٨ (جدول
 دائرة بوجود المبحوثين معرفة وقت حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٣٥  .التشريعي المجلس في العامة للعالقات

 )٩ (جدول
 العامة للعالقات دائرة وجود أهمية حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

 ٣٦ .التشريعي المجلس في

)١٠ (جدول
 العالقات دائرة بتقديم العاملين اعتقاد حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٣٦  .الحرب بعد العاملين تهم التي والخدمات لألنشطة المجلس في العامة

)١١ (جدول
 التي والخدمات األنشطة ماهية حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٣٧ .التشريعي بالمجلس العامة العالقات دائرة تقدمها

)١٢ (جدول
 التي األنشطة من العاملين استفادة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٣٨ .الحرب بعد الدائرة قدمتها
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)١٣ (جدول
 والخدمات األنشطة عن العاملين رضا حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٣٩ .الحرب بعد الدائرة قدمتها التي

)١٤ (جدول
 الدائرة قدمته عما العاملين رضا أسباب حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٤٠ .وأنشطة خدمات من

)١٥ (جدول
 األنشطة عن العاملين رضا نسبة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

 ٤١ .والخدمات

)١٦ (جدول
 للتعرف معينة بإجراءات الدائرة قيام حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٤٢ .نحوها العاملين اتجاهات على

)١٧ (جدول
 على بالتعرف الدائرة قيام كيفية حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٤٢ .نحوها العاملين اتجاهات

)١٨ (جدول
 باتصال العامة العالقات دائرة قيام حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٤٣ .الحرب بعد ما فترة في واآلخرين العامل بين فاعل

)١٩ (جدول
 تتبناها التي الفلسفة في العاملين رأي حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٤٤  .التشريعي المجلس في العامة العالقات دائرة

)٢٠ (جدول
 يراها التي والخلل القصور أوجه حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٤٥  .الحرب بعد أدائها أثناء العامة العالقات دائرة في العاملين

)٢١ (جدول
 به تقوم الذي بالدور العاملين اعتقاد حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٤٦  .الحرب بعد ما فترة في العامة العالقات دائرة

)٢٢ (جدول
 تختص معينة لمشكلة العاملين مواجهة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٤٧  .لحلها العامة للعالقات توجهوا إذا وما المجلس في بالعمل

)٢٣ (جدول
 في العاملون لها يتوجه التي الجهة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٤٨ .العمل أثناء مشكلة واجهتهم ما إذا المجلس

)٢٤ (جدول
 العامة العالقات دائرة اهتمام حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

 ٤٩  .الحرب بعد المجلس في العاملين تواجه التي بالمشكالت
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)٢٥ (جدول
 نشاطات أو لقاءات بعقد الدائرة قيام حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٥٠ .العاملين مشكالت على التعرف خاللها من تستهدف

)٢٦ (جدول
 التي النشاطات أو اللقاءات طبيعة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٥١  .الدائرة تعقدها

)٢٧ (جدول
 مطبوعات من الدائرة عن يصدر ما حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٥٢ .الحرب بعد

)٢٨ (جدول
 اهتمام تنال التي المطبوعات أكثر حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٥٣  .العاملين

)٢٩ (جدول
 التي المطبوعات في العاملين رأي حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٥٤ .الحرب بعد مضمونها حيث من العامة العالقات دائرة عن تصدر

)٣٠ (جدول
 المطبوعات في العاملين رأي حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٥٥ .الحرب بعد وإخراجها شكلها حيث من العامة العالقات دائرة عن الصادرة

)٣١ (جدول
 العاملين واجهت التي المعوقات أهم حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

 ٥٦  .الحرب بعد العامة العالقات دائرة في

)٣٢ (جدول
 دائرة أداء عن العاملين رضا حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٥٧  .الحرب بعد المجلس في العامة العالقات

)٣٣ (جدول
 في العمل لتطوير  المقترحات أهم حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
 ٥٨ .أخرى أزمات أي حدوث حال في العامة العالقات دائرة
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ولعل الشك أن للعالقات العامة دور مهم وكبير في أي مؤسسة كانت صغيرة أم كبيرة، 
األهمية الكبرى تكمن في أن العالقات العامة هي الوجه الحقيقي الذي يبرز المؤسسة  ويبين 
دورها في المجتمع من خالل الفهم المتبادل بينها وبين جماهيرها بما يزيد من التعاون 
  ،المشترك ، ويزيد من الثقة المتبادلة من خالل معرفة احتياجات الجماهير ومحاولة تلبيتها

 ومن ثم ،ما وتمد العالقات العامة المؤسسة بجميع التطورات الحاصلة التي تحدث للرأي العامك
 العالقات أهمية تكمنو ،إمكانية تعديل بعض السياسات واألهداف المرسومة من قبل المؤسسة

 في عمليات البحث والتحليل والتخطيط المستمرة التي تقوم بها دائرة العالقات العامة أيضا
  .ة مما يزيد من أهميتها ودورها الريادي في المؤسسةالعام

 هي األكثر حرصا على العالقات ،وتعتبر المؤسسات الكبرى كالبرلمانات والنقابات والوزارات
  لذلك،العامة للمحافظة على دوام العالقة الطيبة والسمعة الحسنة بينها وبين جماهيرها 

واقع الذي عايشته دائرة العالقات العامة في تجسيد الإلى  في هذه الدراسة ستسعى الطالبة
 من خالل اتجاهات العاملين  على قطاع غزةالحرب الفلسطيني في غزة بعد مجلس التشريعيال

 تعرض للكثير  الفلسطيني في غزةالسيما وأن المجلس التشريعينحو الدائرة في المجلس ، 
بعدها كقصف المجلس من قبل  مامن األزمات والصراعات والتحديات أثناء فترة العدوان و
  .ه وأمور أخرى قوات االحتالل اإلسرائيلي أثناء الحرب واغتيال أحد نواب

تعامل دائرة العالقات العامة في المجلس على كيفية  تعرفوستحاول الطالبة في هذا البحث ال
لفلسطيني في غزة مع الصعوبات التي واجهت الدائرة بشكل خاص، والمؤسسة االتشريعي 

 ،من جوانب القوة وتدعيمها ومعرفة كلكل عام،وذلك من خالل العاملين في المجلس ، بش
ومحاولة الوصول ، لتحقيق الفائدة المرجوة ، ونقاط الضعف ومحاولة تقويمها وتصحيحها

  .لدائرة عالقات عامة تتميز بأدائها وتقوم بدورها المنوط بها بكل سهولة ومرونة 
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   الدراسة  المعنون هذهة  بعض الدراسات واألبحاث ذات الصلة بموضوعوقعت في يد الطالب
في  نحو دائرة العالقات العامة " الفلسطينيفي المجلس التشريعي"ات العاملين  اتجاه"

  :والدراسات هي كالتالي "  بعد الحرب غزة

اتجاهات العاملين نحو دائرة العالقات العامة في الجامعة " بحث تخرج بعنوان .١

  :)١("اإلسالمية

بحث تخرج غير منشور، هدف إلى التعرف على اتجاه العاملين داخل الجامعة اإلسالمية  وهو
  .نحو أداء دائرة العالقات العامة في الجامعة 

تقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية ،واستخدمت الباحثتان منهج المسح وفي إطاره مسح 
، واستعانت   الجامعة اإلسالميةوتمثلت عينة الدراسة في جمهور العاملين في   ،الرأي العام

  . الطالبتان باالستبانة كأداة لجمع المعلومات 

  : أهم نتائج هذه الدراسة

استنتجت الدراسة أن دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية مقصرة في دورها نحو  -١
من عينة الدراسة مترددة في % ٣٨,٨القيام باتصال فاعل بين العامل واآلخرين حيث أن 

من العينة % ٣٢,٦أن دائرة العالقات العامة تقوم باتصال فاعل بين العامل واآلخرين و 
من عينة % ٥,٩يرفضون إمكانية قيام الدائرة بذلك ، و% ١٨,٨ موافقون على ذلك و

الدراسة موافقون على ذلك بشدة ، وأقل نسبة من المبحوثين يرفضون ذلك بشدة وبلغت 
 .مما يتطلب جهوداً أكبر من الدائرة لتفعيل االتصال بين العامل واآلخرين% ٣,٥نسبتهم 

القات العامة ال تهتم بمشكالت العاملين من عينة الدراسة يعتقدون بأن دائرة الع% ٤٥,٩ -٢
من العينة يعتقدون  % ١٨,٨من عينة الدراسة يعتقدون بأنها تهتم أحيانا ونسبة % ٣٤,١و

 .أن الدائرة ال تهتم بمشكالتهم 

كشفت الدراسة أن دائرة العالقات العامة استطاعت إلى حد ما أن تنمي وتعزز صلة  -٣
منهم يذكرون %٢٥,٩من المبحوثين، وما نسبته % ٥٠,٦العامل باآلخرين وذلك بنسبة 

بأن الدائرة استطاعت بأن تحقق ذلك، إال أن نسبة ليست بالقليلة ذكرت بأن الدائرة لم 
 .من المبحوثين % ٢٣,٥تنجح في ذلك وهم ما يمثلون 

                                                            
 مكتبة : غزة(منشور غير بحث ،اإلسالمية الجامعة في العامة العالقات دائرة نحو العاملين اتجاهات، نصار وفاطمة شبير ميسون -1

  )٢٠٠٣اإلسالمية، الجامعة
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اتجاهات العاملين نحو دائرة العالقات العامة في جامعة "بحث تخرج بعنوان  .٢

 .)١("األزهر

وهو بحث تخرج غير منشور، هدف إلى التعرف على اتجاهات العاملين في جامعة 
األزعر ومدى اهتمامات الدائرة بهم وإسهامها في خدمتهم وتلبية حاجاتهم والتعرف على 
مواطن القوة والضعف، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية، استخدم الطالبان منهج 

أي العام، واستعان الطالبان باالستبانة كأداة لجمع الدراسات المسحية وفي إطاره مسح الر
  .المعلومات من المبحوثين 

  :أهم نتائج هذه الدراسة 

من % ١٦من العاملين بالجامعة على علم بوجود دائرة للعالقات العامة ونسبة % ٨٤ .١
 .العاملين بالجامعة ال يعلمون مما يتطلب زيادة في نشاط الدائرة ومضاعفة لجهودها

% ١٤من العاملين يرون أن لدائرة العالقات العامة أهمية بينما % ٧٦كشفت الدراسة أن  .٢
 .من المبحوثين يرون أنه ال أهمية للدائرة على اإلطالق % ١٠إلى حد ما، و

عالقتهم بالدائرة متوسطة ألسباب عدة ذكرها المبحوثون ، %  ٤٦كشفت الدراسة أن نسبة  .٣
وية وتربطهم عالقات شخصية بالعاملين في الدائرة أيضا ، عالقتهم بالدائرة ق % ١٤بينما 

من المبحوثين فعالقتهم ضعيفة جدا بالدائرة وذلك لعدم توافر االتصال % ٦أما ما نسبته 
 .نهائيا بين الطرفين 

من المبحوثين يرون أن العالقات العامة  تقوم بإجراء % ٨٠كشفت الدراسة أن نسبة  .٤
 . يرون أن الدائرة ال تقوم بذلك %٢٠البحوث والدراسات بينما 

من المبحوثين الذين أجريت عليهم االستبانة ال يتوجهون لدائرة العالقات العامة % ٦٨ .٥
لحل مشكالتهم وهذا يدل على عدم ثقة العاملين بمدى قدرة العالقات العامة على حل 

قات العامة من المبحوثين الذين يعتقدون بقدرة العال% ٢٠مشكالتهم ، في حين بلغت نسبة 
  % .١٢ و بلغت نسبة من يتوجهون للعالقات العامة ألجل ذلك - إلى حد ما -على ذلك

اتجاهات العاملين في المؤسسات الخيرية اإلسالمية نحو "بحث تخرج بعنوان  .٣

  .)١(" أنشطة العالقات العامة فيها

                                                            
 مكتبة:غزة(منشور، غير بحث ،األزهر جامعة في العامة العالقات دائرة نحو العاملين اتجاهات ،العمراني ومجدي ميناويال معتصم 1

 )٢٠٠٤، اإلسالمية الجامعة
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وهو بحث تخرج غير منشور ، هدف إلى التعرف على نشاط العالقات العامة في 
المؤسسات الخيرية اإلسالمية واتجاه العاملين في هذه المؤسسات نحو هذه األنشطة للكشف 
عن مواطن القوة وتدعيمها ومواطن الضعف ومحاولة تقويتها ، وتقع هذه الدراسة ضمن 

ثان منهج الدراسات المسحية وتمثلت العينة في جميع البحوث الوصفية حيث استخدم الباح
  .العاملين في هذا الحقل نظرا لقلتهم وقد اختيرت العينة بطريقة المسح الشامل 

  :أهم نتائج هذه الدراسة 

من المبحوثين يرون بأن الخدمات واألعمال التي تقدمها % ٤٧,٥أوضحت الدراسة أن  -١
ة الخيرية متوسطة في حين أظهرت الدراسة أن العالقات العامة في المؤسسات اإلسالمي

من المبحوثين يرون  بأن الخدمات واألنشطة ضعيفة وهذا يوضح ضعف األنشطة % ٤٠
 التي تقدمها العالقات العامة للعاملين في المؤسسات اإلسالمية 

من المبحوثين  موافقون على أن تكون العالقات العامة  هي % ٦٧,٥بينت الدراسة أن  -٢
ال يوافقون على أن % ٢٠المشرفة على األنشطة والخدمات في حين أظهرت الدراسة أن 
موافقون إلى حد ما % ١٢,٥تكون العالقات العامة هي المشرفة على األنشطة والخدمات و

 بأهمية وجود العالقات العامة وضرورة إشرافها على ،وهذا يوضح اقتناع المبحوثين
 .األنشطة والخدمات التي تقوم بها المؤسسة 

اتجاهات العاملين نحو دائرة العالقات العامة في الوزارات  "بحث تخرج بعنوان .٤

   .)٢("الحكومية الخدماتية

وهو بحث تخرج غير منشور، يقع ضمن البحوث الوصفية ويهدف إلى التعرف على 
اتجاهات العاملين في الوزارات الخدماتية تجاه دائرة العالقات العامة في هذه الوزارات، 

ن منهج الدراسات المسحية معتمدتان في ذلك على أسلوب مسح أساليب استخدمت الطالبتا
الممارسة الذي يستهدف الجوانب اإلدارية والتنظيمية التي تتبعها األجهزة في المؤسسات 
خالل ممارسة نشاطاتها ،وتمثلت العينة في جمهور العاملين في الوزارات الحكومية 

دمت الطالبتان أسلوب العينة الطبقية العشوائية الفلسطينية ذات الطابع الخدماتي حيث استخ
  .البسيطة ، وكانت أداة الدراسة هي صحيفة االستقصاء المقننة 

                                                                                                                                                                          
 ،فيها العامة العالقات أنشطة نحو اإلسالمية الخيرية المؤسسات في العاملين اتجاهات ،) م٢٠٠٤ (مقداد وحسام قنيطة ممدوح 1

 )٢٠٠٤، اإلسالمية الجامعة مكتبة:غزة (منشور غير بحث
 غير بحث ،  الخدماتية الحكومية الوزارات في العامة العالقات دائرة نحو العاملين اتجاهات ،شعبان ونغم علي الحاج خديجة 2

 )٢٠٠٦، االسالمية الجامعة مكتبة:غزة (منشور



 
6

  : أهم نتائج هذه الدراسة 

أوضحت الدراسة أن نسبة الذين يعلمون بوجود دائرة للعالقات العامة في الوزارات  -١
ال يعلمون وهذا مؤشر ايجابي يتمثل في علم األغلبية في هذه % ١٠ونسبة % ٩٠يقدرون 

 .الوزارات بوجود دوائر العالقات العامة 

داخل الوزارات يؤكدون على ضرورة وجود دائرة للعالقات % ٦٦,٧كشفت الدراسة أن  -٢
يقولون بأنه ال ضرورة لذلك، وهذا يدل على إيمان % ٨,٣العامة لتقوم بمهامها ، و

 .الكثيرين بأهمية الدور الملقى على عاتق العالقات العامة داخل الوزارات

د أن العالقات العامة في الوزارة تقوم من العينة تؤك% ٤٠أوضحت الدراسة أن نسبة  -٣
تقول بأن الدائرة ال تقوم بذلك على اإلطالق، % ٦,٧باألنشطة التي تهم العاملين ،ونسبة

 .وهذا يدل على أهمية وجود الدائرة في الوزارات إلى حد ما 

اتجاه العاملين في جهاز الشرطة بحافظة خان يونس نحو "بحث تخرج بعنوان  .٥

 ).١(" العامةدائرة العالقات 

وهو بحث تخرج غير منشور، هدف إلى التعرف على دور العالقات العامة  وبرامجها 
  .ونشاطاتها ووظائفها واتجاه العاملين في جهاز الشرطة بمحافظة خان يونس نحوها

تقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية التحليلية وفي إطار هذا المنهج استخدم الباحثان منهج 
صحيفة "  مستعينا بذلك بأداة االستبانة  الوصفيةالمسح الذي يندرج تحت البحوث

، كما واستخدم الباحثان أسلوب العينة العشوائية التي اختيرت من " االستقصاء المقنن
  . موظف٦٠٠مجموع العاملين في جهاز الشرطة بمحافظة خان يونس والبالغ عددهم 

  :أهم نتائج هذه الدراسة 

منهم ال % ٣,٣اك مبنى للعالقات عامة ومن المبحوثين يعرفون أن هن% ٨٨,٣هناك  -١
ال يعلمون بوجود مبنى للدائرة ، لذا %  ١١,٦يعلمون بوجود مبنى للعالقات عامة و

يستلزم ذلك أن يتعرف العاملين في الجهاز على هذه الدائرة من أول يوم يدخلون فيه 
 .الجهاز أو قبل دخوله 

                                                            
 منشور غير بحث ،العامة العالقات دائرة نحو يونس خان بحافظة الشرطة جهاز في العاملين اتجاه  ،صقر وإبراهيم حسن محمد - 1
 )م٢٠٠٧ ، اإلسالمية الجامعة مكتبة :غزة(
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كشفت الدراسة أن هناك إدراكا من العاملين بأهمية دور العالقات العامة في الجهاز حيث  -٢
يرون أنها مهمة ولكن ليس % ٤٥من العاملين يدركون األهمية ، بينما % ٣٨,٣أن 

يرون أنها غير مهمة وهذه  الموافقة على األهمية ال ترجع % ١٦,٧بالقدر الكبير ، و
راك العاملين في الجهاز بأن الدائرة يجب أن تحمل على إلى جهود الدائرة بل إلى إد

عاتقها العديد من األمور ،وأن العاملين فيها يمثلون حلقة وصل بينهم وبين الجهات 
 .العليا

• אאאאאא: 

ي للمؤسسة جميع هذه الدراسات استهدفت التعرف على اتجاه فئة معينة من الجمهور الداخل .١
 .نحو دوائر العالقات العامة فيها 

الدراسات التي تم سردها سابقاً والدراسة التي بين أيدينا، جميعها استخدمت منهج  .٢
 أوصاف عن الظاهرةللحصول على بيانات و كمنهج للدراسة وذلك الدراسات المسحية
 .المراد الحديث عنها

 من حيث نوعها ترآز على وصف طبيعة مجتمع جميع الدراسات تعتبر بحوثاَ وصفية .٣
 . فيه تكرارات حدوث الظاهرةمعين، و

 استخدمت صحيفة االستقصاء ذات -بما فيها هذه الدراسة-جميع الدراسات السابقة  .٤
 .األسئلة المقننة والغير مقننة كأداة رئيسة لجمع البيانات من مجتمع البحث 

 أعدت الستكمال متطلبات التخرج من قسم هذه الدراسات هي دراسات لطلبة بكالوريوس .٥
 تخصص عالقات عامة وإعالن في الجامعة اإلسالمية بغزة وجميع -الصحافة واإلعالم

 .هذه الدراسات موجودة في مكتبة الجامعة

אאא: 

ه من خالل احتكاك الطالبة ببعض العاملين في المجلس التشريعي ومعايشتها للواقع الذي تعيش
دائرة العالقات العامة في المجلس من خالل العمل في الدائرة لفترة قصيرة ، شعرت الطالبة 
بأهمية الدور الملقى على الدائرة بالرغم من وجود الكثير من المعوقات القائمة، كضعف 
اإلمكانات الموجودة، وقلة المكاتب الفرعية للدائرة، وعدم التخصص، وضعف الكفاءات 

رية، وضعف أدوات االتصال المتاحة، وضعف التنسيق بين األطراف المختلفة، والموارد البش
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على قطاع غزة وقصف المجلس التشريعي الحرب ومن الواضح أن هذه المشكلة تفاقمت فترة 
  .الكائن في غزة

אא: 

ات العامة في المجلس تكمن المشكلة في التعرف على اتجاهات العاملين نحو أداء دائرة العالق
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨التشريعي في غزة بعد الحرب على قطاع غزة عام 

אא 

تعتقد الطالبة أن هذه الدراسة هي من أوائل الدراسات التي تناولت اتجاهات العاملين نحو 
دائرة العالقات العامة في مؤسسة تشريعية ،في حين تناولت جميع الدراسات السابقة مؤسسات 
من غير هذا النوع ، كما وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة مساعدة دائرة العالقات العامة 
على قياس اتجاهات العاملين نحوها، ومن ثم تقييم عمل الدائرة من قبل العاملين فيها ومحاولة 

  .عمل ما يلزم 

אאא: 
  :ية تحقيق األهداف التاللتهدف الطالبة من خالل هذه الدراسة 

التعرف على اتجاهات العاملين نحو األداء المهني للعالقات العامة في المجلس   •
 .التشريعي في غزة بعد الحرب األخيرة 

 التعرف على طبيعة العالقة التي تربط العاملين بدائرة العالقات العامة في المجلس؟ •

كيف استغلت التعرف على كيفية مواجهة الدائرة لألزمات والصعوبات التي تواجهها و •
 .الحرب لصالح المؤسسة رغم الدمار الذي لحق بها 

التعرف على الوسائل المختلفة التي استخدمتها الدائرة في التواصل مع العالم الخارجي  •
 .والمؤسسات المحلية إلبراز حجم المشكلة

القيام  التي واجهت الدائرة أثناء - حسب رأي العاملين-التعرف على أهم المعوقات  •
 .بالمهام الموكلة إليها
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אא: 

تركز على وصف طبيعة "تقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي : نوع الدراسة
وسمات وخصائص مجتمع معين أو موقف معين أو جماعة أو فرد معين، وتكرارات حدوث 

  .)١(الظاهرة المختلفة
تستخدم الطالبة في هذه الدراسة منهج الدراسات المسحية الذي يعتبر جهداً : منهج الدراسة

علمياً منظماَ للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظاهرات 
  )٢(موضع البحث

يستخدم للتعرف على " هذه المنهج تستخدم الطالبة أسلوب مسح الجمهور والذي وضمن 
  .) ٣("الخصائص األساسية التي يتميز بها الجمهور المستهدف

אאא: 

 متاحة تكن لم التي والمعلومات البيانات على للحصول تستخدم وسيلة "الدراسة أداة تعتبر
 معلومات وتكون األولية، مصادرها من البيانات جمع أي التاريخي، المصدر من للباحث
  :هما أداتين الطالبة استخدمت الدراسة هذه وفي ،)٤("قبل من تجمع ولم تفصيلية

 يسمح ال التي و مسبقا المحددة اإلجراءات و الخطوات ذات المقابلة وهي " المقننة المقابلة -
 كل إلى توجه و مقدما تحدد فاألسئلة، المرسومة الحدود عن بالخروج بلةبالمقا للقائم فيها

 أما المغلقة النهايات ذات األسئلة فيها تستخدم ما عادة و الترتيب و الصياغة بنفس مبحوث
 معرفة أو االستيضاح أجل من فتكون المفتوحة النهايات ذات األسئلة استخدمت إذا

  )٥(.الدوافع و األسباب

 من مباشرة أو أساسية أو أولية بيانات جمع في تستخدم وسيلة وهي  "االستقصاء صحيفة -
 األسئلة من مجموعة توجيه طريق عن المجتمع مفردات جميع من أو المختبرة العينة

 نظر وجهات أو معينة، حقائق على التعرف بهدف وذلك مقدما، والمعدة المحددة

                                                            
 للنشر الثقافة دارو والتوزيع للنشر العلمية الدار:عمان(١،طالعلمي البحث أساليبعطوي، جودت 1

 .٨٥ص)٢٠٠٠والتوزيع،
 .١١٤ص)١٩٧٦الكتب، عالم: القاهرة(١،طوالمبادئ األسس اإلعالم بحوث،حسين سمير2
 للنشر الفالح مكتبة: الكويت( ٢ط ،ومناهجه إجراءاته، مفهومه، العلمي، البحث ، عمر أحمد السيد 3

 ٢٢٧،ص)٢٠٠٢والتوزيع،
 الثقافة، دار و العلمية الدار: عمان ( ١ط ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم في العلمي البحث أساليب ،املغريب كامل ٤

 ١٢٥ص ،)٢٠٠٢
 ٢٠٢ص ،سابق مرجع حسني، مسري ٥
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 سلوكية تصرفات إلى تدفعهم التي والمؤثرات والعوامل الدوافع أو واتجاهاتهم، المبحوثين
  : وتتكون صحيفة االستقصاء من سبع وحدات رئيسية هي .)١("معينة

، االجتماعية الحالة، العلمي المؤهل، العمر، النوع (للمبحوثين العامة السمات: ىاألول وحدةال
  ) .السكن منطقة

  .أسئلة ٤ من الوحدة هذه وتتكون بالدائرة العاملين معرفة :ةالثاني وحدةال

  . أسئلة ٦ من الوحدة هذه وتتكون واألنشطة الخدمات :الثالثة الوحدة

  .أسئلة ٦ من الوحدة هذه وتتكون الدائرة نحو العاملين اتجاهات :الرابعة الوحدة

  .أسئلة ٥ من الوحدة هذه وتتكون العاملين مشاكل حل في الدائرة دور :الخامسة الوحدة

  .أسئلة ٤ من الوحدة هذه وتتكون الدائرة مطبوعات :السادسة الوحدة

  أسئلة ٣ من الوحدة هذه وتتكون التطوير وسبل المعوقات :السابعة الوحدة

אא: 

 موضع يكونون الذين األشياء أو األشخاص أو األفراد جميع" ويعني :الدراسة مجتمع
 البالغ غزة محافظات في التشريعي بالمجلس العاملين فئة الدراسة هذه تتناولو )٢("البحث
    .بغزة الفلسطيني التشريعي المجلس مقر في عامال ٥٤ عددهم

 وطرق قواعد وفق اختيارها يجري التي المجتمع من الجزء ذلك العينة "تعتبر :الدراسة عينة
  )٣("صحيحا تمثيال المجتمع تمثل بحيث علمية

 المفردات من المجموعة تلك وهي "العشوائية العينة أسلوب الطالبة اختارت الدراسة هذه وفي
 المتاحة الفرصة نفس فيه فرد لكل تتيح بطريقة المجتمع مفردات بين من اختيارها تم التي
 هذه في الطالبة تستهدفهم الذين العينة أفراد عدد ويبلغ ، )٤("العينة في عضوا ليصبح ، لغيره

   .الدراسة مجتمع من% ٥٦ يعادل بما التشريعي المجلس في عامالً ٣٠ الدراسة

  

                                                            
 ١٧٨ ص ،سابق مرجع حسني، مسري ١
 .١٣٨ص)٢٠٠٠والتوزيع، للنشر صفاء دار: نعما(١،طالعلمي البحث وأساليب مناهجغنيم، ،عثمان عليان ربحي 2

 ١٣٩ص ، سابق مرجع ،المغربي آامل 3
 ١٤١ ص ،سابق مرجع ،املغريب كامل 4
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  للمبحوثين ةالعام ماتالس : أوالً

  النوع حسب العينة أفراد توزيع -

  )١ (جدول

  النوع حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

 %المئوية النسبة التكرار النوع

 ٨٥,٧ ١٨ ذكر

 ٣ ١٤,٣ أنثى

 ٢١ ١٠٠∗ المجموع

من  % ٨٥,٧ حيث تبين أن ،الجنس حسب اسةيبين توزيع أفراد عينة الدر) ١( رقم جدول
  .اإلناثمن % ١٤,٣وأن ما نسبته ، الذكور

  العمر حسب العينة أفراد توزيع -

  )٢ (جدول

  العمر حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

 %المئوية النسبة التكرار العمر

 ٤,٨ ١ سنة٢٥ إلى اقل من ٢٠ من

 ٣٨,١ ٨ سنة٣٠ إلى اقل من ٢٥ من

 ٣٣,٣ ٧  سنة٣٥ إلى ٣٠ من

 ٢٣,٨ ٥  سنة٣٥ من أكثر

 ١٠٠ ٢١∗ المجموع

                                                            
 ٢٢ أصل من السؤال عن أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
 ٢٢ أصل من السؤال عن أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
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 أعمارهم ما تتراوحمن أفراد عينة الدراسة % ٤,٨أن ) ٢( من النتائج الواردة في جدول تبين
 ،  سنة٣٠ إلى أقل من ٢٥ أعمارهم ما بين تتراوح% ٣٨,١ ، سنة٢٥ إلى أقل من ٢٠بين 
% ٢٣,٨ البالغةبينما النسبة المتبقية و،  سنة٣٥ إلى ٣٠ أعمارهم ما بين تتراوح% ٣٣,٣
  . سنة٣٥ أعمارهم عن تزيد

  العلمي المؤهل حسب العينة أفراد توزيع -

  )٣ (جدول

  العلمي المؤهل حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  

 %المئوية النسبة التكرار العلمي المؤهل

 ٩,٥ ٢ دبلوم

 ٥٧,١ ١٢ بكالوريوس

 ٩,٥ ٢ ماجستير

 ٢٣,٨ ٥ أخرى

 ٢١ ١٠٠∗ المجموع

  

 العلمي ممن أفراد عينة الدراسة مؤهله% ٩,٥أن ) ٣( من النتائج الواردة في جدول تبين
% ٢٣,٨ ،ماجستير العلمي مؤهلهم% ٩,٥ ،بكالوريوس لمي العمؤهلهم% ٥٧,١ دبلوم،

  .  العامة واإلعدادية نوية على مؤهالت علمية غير المذكورة أعاله مثل الثاحاصلين

  

  

                                                            
 ٢٢ أصل من السؤال عن أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
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  االجتماعية الحالة حسب العينة أفراد توزيع -

  )٤ (جدول

  االجتماعية الحالة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

 %المئوية النسبة التكرار االجتماعية الحالة

 ٤,٥ ١ أعزب

 ٩٥,٥ ٢١ متزوج

 ١٠٠ ٢٢ المجموع
  

 جتماعية االحالتهم الدراسة نةمن أفراد عي% ٤,٥أن ) ٤( من النتائج الواردة في جدول تبين
  . االجتماعية متزوج حالتهم% ٩٥,٥ ،أعزب

  السكن منطقة حسب العينة أفراد توزيع -

  )٥ (جدول

  السكن منطقة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

 %المئوية النسبة التكرار السكن منطقة

 ٧٧,٤ ١٧  غزةمحافظة

 ٤,٥ ١  الوسطىمحافظة

 ١٣,٦ ٣  شمال غزةمحافظة

 ٤,٥ ١  خانيونسمحافظة

 ١٠٠ ٢٢ المجموع

،  محافظة غزةمنمن أفراد عينة الدراسة % ٧٧,٤أن ) ٥( من النتائج الواردة في جدول تبين
من محافظة % ٤,٥،  محافظة شمال غزةمن% ١٣,٦ ، محافظة الوسطىمن% ٤,٥
  .ونسخاني
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אא: 

 ، أما دراسة اإلجراءات المنهجية لل األولالفصل الدراسة إلى ثالثة فصول حيث يتناول تنقسم
 ، العالقات العامة مفهوم ويشمل  األولالمبحث، مباحث وهي ثة ثاليتضمن  الثانيالفصل
 المبحث ، الرئيسية لهاوالركائز  ،مة العامة ، وأهداف العالقات العاللعالقات األساسية المبادئ

 دائرة ناول فيتثالث الالمبحث أما ،  المجلس التشريعي الفلسطينيعن نبذة  يتناولثانيال
  . المجلس التشريعي الفلسطينيفي العالقات العامة

:  هذا الفصل ثالثة مباحث وهييشمل فيتضمن الدراسة الميدانية  و الثالثللفصل بالنسبة أما
 ، النتائج مناقشة يتناول  الثانيالمبحث ،  االستقصاءصحيفة تحليل يتناول  األولالمبحث
 استخدمت التي المراجع والمالحق هذه الدراسة نهايةوفي  . التوصيات يتناول  الثالثوالمبحث
   .اسةخدمت في الدر الدراسة ، ثم عرض للمصادر والمراجع والمالحق التي استأثناء هذه
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ovf¹]<Ùæù]@ @

@واألهداف المفهوم@Lالعامة العالقات @
 

אא)١:( 

 المختلفة، السياسية األنظمة ذات الدول في العامة العالقات مفهوم حول الجدل يثار ما كثيرا
 في مفهومها عن يختلف الرأسمالي النظام في العامة العالقات مفهوم أن البعض يتصور فقد

 المتقدمة، الدول في مفهومها عن يختلف النامية الدول في مفهومها أن أو االشتراكي، النظام
 االقتصادية أو السياسية األنظمة باختالف يختلف ال ثابت العامة العالقات مفهوم أن والحقيقة

 أساسية مراحل أربع من تتكون مستمرة كعملية العامة العالقات طبيعة أن كما االجتماعية، أو
 أو األنظمة باختالف االختالف تحتمل ال والتقويم البرامج وتنفيذ والتخطيط البحوث هي

  .المؤسسات

 عنه، تعبر الذي النظام فلسفة األهداف تعكس حينما العملي الواقع في االختالف ويحدث
 األهداف عن تختلف الربح إلى تسعى مؤسسة في عامة عالقات إدارة تحددها التي فاألهداف

 وجود من الرغم على الربح، إلى تسعى ال أخرى مؤسسة في عامة عالقات إدارة تحددها التي
 بعض في السياسية األنظمة الختالف بالنسبة الحال كذلك بينهما، المشتركة األهداف بعض
  .تلك أو الدول هذه في العامة العالقات أهداف طبيعة على بدوره ينعكس الذي الدول

  -:هي وعراقة ثقة واكتسبت ،عليها االعتماد يمكن التي العامة العالقات تعريفات زبرأ ومن

  :العربية التعريفات

 إمام إبراهيم:الدكتور  -أ 

 التأييد وكسب المشاعر تعبئة بغاية المختلفة اإلعالم بوسائل الجماهير في التأثير  فن هي"
  ).١"(مؤسسة أو قضية أو شخصية لصالح

                                                            
   .١٤،١٥ص) ٢٠٠١الكتب، عالم:القاهرة(١ط ،والتطبيق النظرية بين العامة العالقات، عجوة علي 1
 



 
17

 الجوهري محمود:الدكتور  -ب 

 رضا على للحصول الطريق يرسم الذي الفن أو رضائه وكسب الجمهور معاملة فن هي" 
  ).٢"(العامة المصلحة وتحقيق الجماهير

 وتجويد تصرف وحسن مهارة إلى يحتاج فن العامة العالقات أن على التعريف هذا وركز
   مرسومة لسياسة وفقاً ذلك يتم أن على الثقة كسب وتحقيق الجمهور مع تعاملها في مستمر

  .الجانبين مصلحة تحقيق إلى والوصول الثقة تلك على للحصول ومخططة

  :األجنبية التعريفات

 المستمرة اإلدارة وظيفة هي العامة العالقات (الدولية العامة العالقات جمعية تعريف  - أ
 وتعاطف تفاهم لكسب والعامة الخاصة والمنظمات المؤسسات بها تسعى والتي والمخططة

 وذلك والتأييد والتعاطف التفاهم هذا استمرار على والحفاظ تهمها، التي الجماهير وتأييد
 وأنشطتها، سياستها مع اإلمكان قدر توافقه لضمان العام الرأي اتجاه قياس: خالل من

 اإلعالم باستخدام المشتركة للمصالح الفعال واألداء الخالق التعاون من المزيد وتحقيق
  .)٣()المخطط الشامل

 أو مهنة أو هيئة أو اتحاد أو صناعة أي نشاط (األمريكية العامة العالقات جمعية تعريف  - ب
 من فئة وبين بينها ومنتجة سليمة عالقات وتدعيم بناء في أخرى منشأة أي أو حكومة
  .)٤()الجمهور

אאא)٥(  

 في تمارس والتي اإلدارية الوظائف من وظيفة األخيرة اآلونة في العامة العالقات أصبحت 
 العامة العالقات تحقيقها إلى تسعى أهداف عدة وهنالك المنظمة في اإلدارية المستويات كافة
 :أهمها من

                                                                                                                                                                          
 )م١٩٦٨، المصرية االنجلو مكتبة: القاهرة(،٢ط واإلعالم، العامة العالقات فن، إمام إبراهيم  1
 ).م١٩٦٤والنشر، للطباعة القومية لدار:، القاهرة (،١ط، والشرآات للمؤسسات العامة العالقات دليل الجوهري، محمد محمود   2
 ٢٣ص سابق، مرجع العامة، للعالقات العلمية األسس عجوة، علي ٢
 ٣٨ص ،)والتوزيع للنشر الفالح مكتبة: عمان (العامة، العالقات إلى مدخل ليري، صالح ٣
ود ٤ د محم وهري، محم ل الج ات دلي ة العالق سات العام شرآات للمؤس اهرة (،١ط، وال دار:، الق ة ل ة القومي  للطباع

 ).م١٩٦٤والنشر،
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  والخدمات السلع من ومنتجاتها وسياساتها بأهدافها المنظمة جماهير تعريف -١
   وآرائها المنظمة جماهير اتجاهات عن لإلدارة فكرة إعطاء -٢
 فيها العمل عرقلة الى تؤدي والتي المنظمة في الداخلية المشاكل على القضاء في المساهمة -٣

   ) الداخلية الجماهير مع العالقات تحسين بهدف العامة للعالقات برامج وضع خالل من( 
   وخدماتها ومنتجاتها المنظمة نشاطات عن ورضاها الجماهير تأييد على الحصول -٤
  .السليمة السياسات ووضع المناسبة القرارات اتخاذ في اإلدارة إرشاد أو نصح -٥

  
א١(א(:− 
 لها يكون أن يجب المضمون بهذا فهي . لإلدارة اجتماعية فلسفة العامة  العالقات أصبحت
  الفرد ذهن إلى موجه نشاط التطبيقي مجالها في وهي . واتجاهاتها إطارها تحدد  مبادئ
 ماليين إلى التوجه العامة للعالقات يتيح الحديثة اإلعالم وسائل واستخدام .عليه التأثير لغرض
 كل  . الثانية من جزء إلى تصل حتى تتضاءل قد زمنية فترة وخالل واحد وقت في األفراد
 وضع الضروري من سلطة فيها العاملين ويعطي قوة العامة العالقات نشاط من يجعل ذلك

 إلي وتؤدي واضحة اآلراء على التأثير قوة استعمال إساءة أخطار الن ذلك عليها الضوابط
.تماما العامة العالقات نشاط ممارسة من المطلوب عكس 
 لممارسة المالئم المناخ توفير إلى بها االلتزام يؤدي التي والمبادئ األسس استخالص ويمكن
  :العامة العالقات أنشطة

 ١-   المسؤولية االجتماعية للمؤسسات  :

 لذلك . حولها المجتمع من ونجاحها وجودها أسباب تستمد المؤسسة بأن العامة العالقات تؤمن
 يجعل هذه بمسؤوليتها المؤسسة وتنهض المجتمع ذلك رفاهية في المساهمة مسؤولية عليها تقع

 والمؤسسة . الخاصة مصالحها على العامة المصلحة وتقديم لها أساسيا هدفا المجتمع خدمة
 وبما ممكن مستوى بأفضل خدمة أو سلعة توفير وهو لعملها أدائها طريق عن المجتمع تخدم
 في ممكنة وسيلة بكل المساهمة ذلك إلى وإضافة وعليها جمهورها وأذواق وحاجات يتالءم
 بالدراسات والقيام واإلعانات الدراسية  المنح كتقديم المجتمع ألفرد الحياتي المستوى رفع

 تثقيف إلى تهدف أن يجب اإلعالمية برامجها أن كما  المجتمع مشاكل لمعالجة واألبحاث

                                                            
  ٦٧ص) ١٩٨٠ ، بغداد ( ،العامة العالقات ، زلزلة فضيلة سلمان فخري  الشيخلي الرزاق عبد 1
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 واإليمان . لها تأييده وكسب بالمؤسسة تعريفه على تقتصر وال عامة بصورة المجتمع
 ما فكثير السهل باألمر ليس الجمهور فئات جميع مراعاة يتضمن االجتماعية بالمسئولية
 مصالح بين التوازن يحفظ واقعي حل إلى والوصول بينها المشتركة المصالح تلك تتضارب
 المختلفة المجتمع فئات بين والتكامل االنسجام تحقيق في تساهم بذلك وهي المعينة األطراف

  .واإلقناع التفاهم طريق عن

 ٢- احترام رأي الفرد واإليمان بقوة الرأي العام :

 التعبير في األفراد بحق الكامل واالعتراف الفرد رأي احترام على تقوم العامة العالقات إن
 اآلراء لعرض المالئمة الشروط وتهيئة الفنية اإلمكانيات لتوفير تسعى أنها كما . آرائهم عن

 لنشاط الرئيسة األهداف أحد  إن . عام رأي تكوين إلى تؤدي التي الحرة والمناقشة المختلفة
 تحقيق من تتمكن ولكي . جماهيرها لرغبات وفقا تعمل المؤسسة جعل هو العامة العالقات

 الرغبات تلك تتبلور حتى ساكنة تقف ال وهي . الجمهور رغبات هي ما تعرف أن عليها ذلك
 رغباتهم عن اإلفصاح على وحثهم األفراد تشجيع إلي وتسعى بل ملحة مطالب بشكل

 المكونة الجماعات ريدهت عما االستجابة تضمن التي سياساتها ضوئها على لترسم وحاجاتهم
  لجمهورها

 ٣- االبتعاد عن التكتم وإتباع سياسة كشف المعلومات للجمهور:

  الماضي القرن في التقليدية اإلدارة أسلوب  هو المعلومات وحجب بالسرية التمسك كان لقد
 بداخله عما يكشف الذي الزجاج من المصنوع كالبيت المؤسسة تعتبر فإنها الحديثة اإلدارة أما.

 إال نشاطها عن معلومات أي تخفي وال النور في تعمل العصرية فالمؤسسة .ناظر لكل
 األقمار لوجود سرا به االحتفاظ السهل من يعد لم هذا وحتى باإلنتاج المتعلقة األسرار
 الدقة من بدرجة األرض سطح على أشياء الفضاء في وهي تصور أن بإمكانها التي الصناعية
 المؤسسة في الثقة على تحمل ذاتها بحد والصراحة   . منها فقط أقدام بضعة بعد على وكأنها
 على ساعد الذي المبدأ وهذا  . المؤسسة حول من والشك الريبة إثارة إلى التكتم يدعو بينما
 علي الحصول في لفردا حقوق من أساسي لحق استجابة الحقيقة في هو المؤسسة مكانة تعزيز

    المعلومات
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 ٤- االلتزام بمبادئ األخالق السليمة: 

 في لها إنسانية صفات بتثبيت شخصية المؤسسة إعطاء هو العامة العالقات نشاط مبادئ أحد
 األخالق بمبادئ االلتزام إلى المؤسسة العامة العالقات فلسفة تدعو كذلك . الجمهور أذهان

 ثقته كسب إلي تسعى بل تغشه وال الجمهور تخدع ال فهي وهكذا والعدالة والصدق كالنزاهة
 السلوكي فالجانب . وإعالم سلوك هي العامة فالعالقات . فقط باألقوال وليس الحسنة بالقدوة
 والعمل سمعتها يشين مما كل المؤسسة تجنيب في السامية واألخالق بالمثل االلتزام في يمتثل
 أيضا الخاصة حياتهم وفي الجمهور مع معامالتهم في أيضا لك موظفيها جميع يعكس أن على

 المؤسسة نشاط وتفسير لتوضيح واالتصال اإلعالم وسائل كافة استخدام هو اإلعالمي والجانب
  .نحوها الجماهير فعل رد وتحليل

 ٥- العالقات العامة تبدأ من الداخل إلى الخارج:

 وثقة رضي تضمن أن أوال عليها وثقته الجمهور رضا على الحصول إلي ترمي فالمؤسسة
 فإنهم المؤسسة مع عملهم في سعداء كانوا إذا هؤالء ألن وموظفين عمال من فيها العاملين
 في وكذلك عملهم أثناء في للناس معاملتهم طريق عن حولهم من لها طيبا أثرا يعكسون
 عن يأتي عملهم في ورضاهم العاملين سعادة وتحقيق الشخصية عالقاتهم في عنها أحاديثهم
 واإلجازات والتنقالت والتدريب والترفيع للتوظيف عادلة سياسات المؤسسة إتباع طريق

 للجمهور المؤسسة عن الصحيحة المعلومات إعطاء على قادرين جعلهم إلى باإلضافة
.الخارجي  

 ٦- إتباع األسلوب العلمي :

 في العلمية باألساليب  والتزامها وهنة كعلم العامة العالقات أسس تثبيت المبدأ هذا ويعني
 في العامة العالقات مادة تدريس لتطوير المستمر السعي ذلك ويتطلب . نشاطها ممارسة
 . أعمالها على والتدريب تطبيقها مجاالت وتوسيع فيها العلمية الشهادات ومنح الجامعات
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 الدراسية المؤهالت حيث من العامة العالقات حقل في للمشتغلين مقاييس تحديد وكذلك
 ممارسين أعضاء يكونوا الن يؤهلهم مهنيا امتحانا اجتيازهم ذلك في بما الشخصية والقابليات

  . المتقدمة الدول من عدد في متبع هو كما

 يكون والتأثير به والتأثر الفرد على التأثير : اتجاهين في يمارس العامة العالقات نشاط كذلك
 التخطيط فان لذلك فعله وردود رأيه استالم طريق عن والتأثر اإلعالمية البرامج طريق عن

 والوسائل الطرق أحدث باستخدام ويجري حديثة علمية أسس على يبنى أن يجب للبرامج
  . المؤسسة سياسات توجيه في عليها االعتماد يمكن دقيقة النتائج تجعل بموجبها التي العلمية

 

 ٧- العالقات العامة وظيفة استشارية :

 اتخاذ على وتشجيعها اإلدارة بنصح يقومون فريقه إلي باإلضافة العامة العالقات مدير
 ال التي السياسات اتخاذ من ويحذرها الجمهور من القبول تالقي التي والقرارات السياسات
 في اإلدارة الن يقترحه ما بتنفيذ العليا اإلدارة إلزام من يتمكن ال ولكنه الجمهور عنها يرضى
 وحدة أن يعني ال وهذا المؤسسة وإدارة سياسة حول بالتوصيات األخذ تقرر من هي النهاية

 يضع فهو وحدته داخل تنفيذ صالحيات له العالقات مدير الن منتجة غير العامة العالقات
  .العليا اإلدارة تضعها التي والميزانيات السياسات حدود في وينفذها اإلعالمية البرامج

אא:− 
 األرض على اإلنسان وجد أن منذ جذورها ،امتدت اجتماعية ظاهرة العامة العالقات تعتبر
 العالقات بينها نشأت وجدت أينما البشرية المجتمعات أن فيه الشك ،ومما

  ).١( الحياة متطلبات تواجه أن التجمعات هذه تستطيع حتى واالتصاالت،والمعامالت

 من مجموعة على تقوم أصبحت التطبيقية االجتماعية العلوم إحدى باعتبارها العامة والعالقات
  -:يلي قيما تحديدها يمكن العلمية والركائز األسس

 الجماهير وبين بها القائمين بين التفاعل وقوة والحيوية الديناميكية على اإلعالم يرتكز  -١
 يمكنها حتى وااليجابية بالفاعلية والهيئات المؤسسات تتصف أن يجب ولذا المتنوعة

                                                            
 ).م١٩٦٢القاهرة، جامعة:القاهرة(العامة، العالقات أصول، القادر عبد حسين 1
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 اإلعالم وأدوات االتصال لوسائل استخدامها أثناء تواجهها التي المعوقات على التغلب
 .الجماهير في التأثير أجل من

 المجاالت من العديد في عملت متسع نشاط ذات اجتماعية ظاهرة العامة العالقات -٢
 المتقدمة المجتمعات في توجد أنها إلى ،باإلضافة واالقتصادية والصناعية االجتماعية
 جميع مع تتعامل ،فهي المنتجات هذه جماهير فئات جميع وبين سواء حد على والنامية
 .االجتماعية وحالتهم اتجاهاتهم أو وثقافتهم جنسهم عن النظر بغض الجماهير

 على تقوم التي األخالقية والقيم المبادئ من مجموعة على العامة العالقات ترتكز -٣
 فهي والجماهير،وبالتالي الهيئة أو المؤسسة من كل بين المتبادل واالحترام الثقة أساس

 .والخداع والتدليس الغش أساليب تستخدم ال

 جماهير تدريب خالل من ،وذلك اجتماعية ركائز على العامة العالقات ترتكز -٤
 بإمكانيات تبصيرهم بعد وذلك االجتماعية المسئولية تحمل على والهيئات المؤسسات

 ينتظر وما رسالتها تحيق في أمامها تقف التي والعوائق مجهوداتها و المؤسسات هذه
 وتحقيق رسائلها تأدية في المؤسسات لمعاونة مسئولية وتحمل تأييد من الجماهير
 والخارجية الداخلية المنظمة جماهير بين التماسك عنصر يظهر هنا ومن أهدافها
 برامج طريق عن تحقيقها يمكن اجتماعية أهداف العامة للعالقات تكون ،وبهذا

 .العامة العالقات

  خالل من ،وذلك الجماهير احترام مؤداها واضحة فلسفة على العامة العالقات ترتكز -٥
 لعادات  وفقاً للجماهير العام الرأي إطار في العامة العالقات برامج وتخطيط تصميم
 .وبرامجها للمؤسسة ومساندتهم تأييدهم لضمان المجتمع وتقاليد

 أجل من المجتمع ظروف مع برامجها توافق هو هام مبدأ على العامة العالقات ترتكز -٦
 المستمر بالتجديد تمتاز أن يجب العامة العالقات برامج فإن ولذا أبنائه حاجات إشباع

 على القائم التأييد واكتساب االنتباه التشويق،وجذب عنصر خلق أجل من واالبتكار
 .اإلقناع
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  الفلسطيني التشريعي المجلس

א١(א.(  

 التشريعي للمجلس انتخابات أول جرت ١٩٩٦ يناير / ثاني كانون شهر من العشرين في
 المحتلة، والقدس غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطيني شعبنا أبناء توجه حيث الفلسطيني،

 عامة انتخابات في بأصواتهم لإلدالء االقتراع صناديق إلى ديث،الح تاريخهم في مرة ألول
 في ممثليهم واختيار الفلسطينية، الوطنية للسلطة رئيسهم الختيار ومباشرة حرة ديمقراطية
  .الفلسطيني التشريعي المجلس

 وتم التشريعي، للمجلس التشريعي االنتخابات جرت ٢٠٠٦ يناير /ثاني كانون ٢٥ وفي
 األحزاب كافة االنتخابات هذه في شاركت ،٢٠٠٦ فبراير/ شباط من عشر الثامن في تنصيبه

 االنتخابات قانون أساس على جرت التي) اإلسالمي الجهاد حركة عدا ما (الفلسطينية والفصائل
 لعدد مناصفة المختلط االنتخابي النظام أساس على القائم ،٢٠٠٥ لسنة ١٣ رقم قانون ، الجديد
 والنظام) المتعددة الدوائر ذي (األغلبية نظام بين%) ٥٠ -% ٥٠ (التشريعي المجلس مقاعد
 انتخاب يتم بحيث واحدة، انتخابية دائرة الفلسطينية األراضي باعتبار) القوائم نظام أو (النسبي
 عشرة الست االنتخابية الدوائر على موزعين) الدوائر عددت( نظام أساس على نائباً وستين ستة

 يتم نائباً وستون وستة. دائرة لكل واحد مقعد عن يقل ال وبما دائرة كل في السكان عدد حسب
   ).القوائم (النسبي التمثيل نظام ساسأ على انتخابهم

 والفصائل والحركات األحزاب فيها شاركت التي- الثانية التشريعية االنتخابات أجريت
 يناير من والعشرين الخامس في -اإلسالمي الجهاد حركة باستثناء كافة الفلسطينية السياسية
 فازت فقد، الفلسطيني السياسي النظام لمؤسسات السياسية التركيبة في تحوالً لتحدث، م٢٠٠٦
 المجلس مقاعد بأغلبية" حماس "اإلسالمية المقاومة لحركة الممثلة واإلصالح التغيير كتلة

                                                            
 ٢٠١٠ ، غزة في الفلسطيني التشريعي المجلس عن صادرة الحصار رغم العطاء من سنوات أربع نشرة 1
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 وخرجت، مقعداً ٤٥ على فتح حركة وحصلت، )مقعداً ١٣٢ أصل من مقعداً ٧٤ (التشريعي
 تشكيل في الحق حماس حركة منح مما، مقعداً عشر بثالثة والمستقلون األخرى القوى

 المجلس في الممثلة غير األحزاب أو البرلمانية الكتل من أي مشاركة دون العاشرة الحكومة
  .المشاركة عن زوفهمع بسبب التشريعي،

 أعضاء انتخاب جرى حيث ،"الجديد "التشريعي المجلس تنصيب تم م18/2/2006 وبتاريخ
 األولى العادية دورته بدء في لينطلق الدستورية، اليمين أعضاؤه أدى كما المكتب، رئاسة هيئة

 األساسي القانون في المبين الوجه على والرقابية التشريعية مهامه ممارساً م6/3/2006 بتاريخ
  .التشريعي للمجلس الداخلي والنظام

אא١(א(.  

 المجلس مقاعد من األكبر النصيب على حماس حركة حصلت االنتخابات لنتائج وفقا
 والثالثين واالثنين المائة المجلس مقاعد من مقعداً ٧٤ على أعضاؤها حصل إذ، التشريعي

  %).٣٤ أي (مقعداً ٤٥ على فتح حركة وحصلت%). ٥٦ أي(

 والطريق الوطنية والمبادرة البديل وتحالف الشعبية الجبهة (االنتخابية القوائم بقية وحصلت 
  %).٧ (مقاعد تسعة على) الثالث

 الجدول أنظر، %)٣ أي (مقاعد أربعة على) حماس حركة مع المتحالفون (المستقلون وحصل 
  :التالي

 % العدد السياسي االنتماء

 ٥٦٫١ ٧٤ حماس

 ٣٤٫١ ٤٥ فتح

 ٢٫٣ ٣ الشعبية الجبهة

 ١٫٥ ٢ )وفدا الشعب وحزب الديمقراطية الجبهة (البديل تحالف

 ١٫٥ ٢ الثالث الطريق

 ١٫٥ ٢ الوطنية المبادرة

                                                            
 سابق مرجع، الحصار رغم العطاء من سنوات أربع نشرة 1 
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 ٣٫٠ ٤ المستقلون

 ١٠٠ ١٣٢ المجموع

 السياسي االنتماء حسب المجلس أعضاء توزيع يوضح) أ( جدول

  

  
  

א١( א(.  

  :القوانين مشاريع اقتراح

 وإنشائه تكوينه في اٍألساسي العامل وهو، القانون عمر في األولى المرحلة المبادرة حق يمثل
 لعرض دستورياً الحق لهم من به يقوم َأولَي إجراء فهو، قائماً يكن لم أن بعد عامة بصفة

 سيصبح لما األول التصور "األولي للتصويت البرلمان على القانونية النصوص من مجموعة
  ".ساد القانون اقترح من أن المفكرين بعض أكد األساس هذا وعلى، قانوناً

 مجلس من إما القوانين مشاريع يتلقي التشريعي المجلس أن األساسي القانون أوضح وقد
 المادة (ألحكام وفقاً التشريعي المجلس أعضاء أحد من أو، )٧٠ المادة (كامألح وفقاً الوزراء

 لجان من لجنة وأية الوزراء مجلس من كل حق للمجلس الداخلي النظام يبين كما، )٥٦
    التشريعي المجلس إلى قوانين مشروعات بتقديم السواء على والنواب المجلس

  :القوانين مشاريع إقرار

                                                            
 سابق مرجع ، الحصار رغم العطاء من سنوات أربع نشرة  1
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 الداخلي النظام في مفصلة -القرارات أو اإلجراءات من مجموعة على المرحلة هذه تشتمل
 مشاريع علي تعديالت إجراء في مطلقاً حقاً المجلس يمنح ما -)٧٢-٦٥ المواد (للمجلس
 والقراءة األولى والقراءة العامة المناقشة وهي، القوانين إلقرار  المختلفة المراحل في القوانين
 أو الوزراء مجلس من مسبب كتابي طلب تقديم حالة في تجري التي الثالثة والقراءة الثانية
 إحالة قبل ذلك يتم أن على القانون مشروع على تعديالت إلدخال المجلس أعضاء عدد ربع

  . إلصداره السلطة رئيس إلى القانون مشروع

  :السلطة رئيس عن الصادرة بالقوانين القرارات مراجعة

، السلطة رئيس يصدرها التي قوانينالب القرارات في والمراجعة النظر حق التشريعي للمجلس
 الضرورة حاالت في الوطنية السلطة لرئيس: "األساسي القانون من) ٤٣ المادة (ألحكام وفقاً
 قوة لها قرارات إصدار التشريعي المجلس انعقاد أدوار غير في التأخير تحتمل ال التي

 هذه صدور بعد يعقدها جلسة أول في التشريعي المجلس على عرضها ويجب، القانون
 على التشريعي المجلس على عرضت إذا أما القانون، قوة من لها كان ما زال وإال القرارات،

  ".القانون قوة من لها يكون ما زال يقرها ولم السابق النحو

 يصدرها التي بقوانين القرارات رفض أو بإقرار الدستورية الصالحيات يمتلك المجلس فإن لذا
  .  القرارات هذه صدور عقب يعقدها له جلسة أول في كافة إقرارها أو كافة السلطة رئيس

  :للمجلس الرقابي األداء

 الوظيفة جانب إلى الوظائف أهم من النيابية المجالس بها تتمتع التي الرقابة وظيفة تعد
 يمكن خاللها فمن، الحكومي واألداء السياسي النظام في تأثيرها أهمية تبرز فهي، التشريعية
 التي الرقابة هذه أن كما، واالجتماعي السياسي الواقعين في يجري ما على المجتمع إطالع
 السلطة شؤون في التصرف مراقبة جوهرها في تمثل التنفيذية السلطة على البرلمان يمارسها
 فقط التشريعي دوره في تكمن ال البرلمان وأهمية. الوطنية المجموعة تطلعات توافق لجعلها

  . العام الرأي إرادة إطار في الحكومة نشاط ورقابة التوجيه على قدرته في أيضاً بل

 والتحقق، والمراجعة والتفتيش والفحص اإلشراف الصدد هذا في تعني) رقابة (وعبارة
 السلطة أعمال عن الحقائق تقصي سلطة هي "التنفيذية السلطة أعمال على السياسية فالرقابة
 ذلك عن المسئول وتقديم السلطة في العامة للقواعد السليم التنفيذ عدم عن للكشف التنفيذية
  ".الوزراء أحد أو بأسرها الحكومة كان سواء للمساءلة

 والنظام التشريعي المجلس أعضاء وحقوق واجبات وقانون المعدل األساسي القانون خول وقد
 القيام بهدف المجلس ألعضاء الرقابية الوسائل من دالعدي الفلسطيني التشريعي للمجلس الداخلي
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 العالقة تعقيدات جميع التنفيذية السلطة على البرلمانية الرقابة مسألة وتطرح، الرقابة بمهمة
 منها كبير جزء في تنتج السلطة سياسة كانت فإذا، والحكومة البرلمان خاصة السلطات بين
 المشاركة من أبعد إلى تذهب البرلمانية الرقابة فكرة فإن، والمالي التشريعي العمل طريق عن
 وإنهائها الحكومة مهام قطع إلى األمر اقتضى وإذا النقد في الحق إلى القانون وضع في الفنية
  .التشريعي المجلس يمثلها التي األمة ورغبات تتماشى تعد لم إذا

  

  :البرلمانية األسئلة

، الحكومة سياسة عن واإلخبار لإلعالم التشريعي المجلس أعضاء يستعملها وسيلة األسئلة تعد
، شفوية أم كتابية أكانت سواء البرلمان أعضاء بها يقوم وتفسيرات إرشادات طلب وتعني
 عن معينة حقيقة لمعرفة والسعي التحري بمعنى الحقيقة تقصي على ينصب السؤال وجوهر

 يهدف ال التشريعي المجلس عضو أن إذ ككل، الحكومة أو الوزارة بأعمال خاص معين أمر
 عن الكشف إلى أيضاً يهدف بل اإليضاح طلب أو االستفسار مجرد إلى السؤال وراء من فقط
  . معين أمر حقيقة

  :االستجواب

 مقدم–) أكثر أو (نائب يحركها مناقشة صورة في يجري استقصاء هو االستجواب
 المنضمين أو االستجواب بموضوع المهتمين األعضاء بعض ذلك في يساعده –االستجواب

 في معينة بأوضاع تتعلق معينة حقائق أو حقيقة تقصي إجراءات من إجراء "فهو العضو، إلى
 بعض أو االستجواب مقدم من األسئلة تبادل أساس علي يجري التنفيذية، األجهزة أحد

 المسؤولية تحريك ويستهدف األسئلة، عن الحكومة رئيس أو الوزير إجابة تقابله األعضاء
  .الوزراء أحد أو الحكومة مواجهة في السياسية

  الثقة سحب

 الثقة لحجب بطلب التقدم نواب لعشرة يجوز أنه:المعدل األساسي القانون من ٥٧ المادة تؤكد
 أداة وتعتبر. الداخلي النظام من ٨٠/٤ المادة نصت وهكذا الحكومة، أو الوزراء أحد عن

 اإلطالق على الحكومة مواجهة في المجلس يمتلكها التي الرقابية األدوات أقوى من الثقة حجب
  .الحكومي األداء على الجذرية المحاسبة على جوهرها في قائمة وهي

  :الحقائق تقصي لجان
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 التنفيذية، السلطة أجهزة في معين وضع عن الحقائق تقصي عمليات من عملية "التحقيق
 أو مخالفة عن للكشف التشريعي المجلس أعضاء من معين عدد من مؤلفة لجنة تمارسه
 أو الضرر إصالح أو السياسية المسؤولية كتحريك (معينة اقتراحات بوضع سياسية مخالفات
  ".تقرير صورة في التشريعي المجلس على أعمالها وتعرض ،)معينة أخطاء تالفي

  

  

  :العامة الموازنة على الرقابة

 التحقق بغية التشريعي المجلس بها يقوم التي األساسية الوظائف إحدى البرلمانية الرقابة تعد
، المقررة والقاعدة الصادرة والتعليمات المرسومة للخطة وفقاً يسير شيء كل كان إذا مما

 تحدد حسبما اإلداري، التنظيم أهداف مع يتفق بما العام المال استعمال حسن من والتأكد
 على وحفاظاً مالياً، الحكومية اإلدارة سير حسن على وحفاظاً إخالل، دون العامة، الموازنة
 الحكومة خروج عدم ضمان إلى العامة الموازنة تنفيذ على الرقابة تهدف كما، العامة األموال

 الموازنة لبنود واعتمادها موافقتها حسب التشريعية السلطة لها رسمتها التي الحدود عن
  .العامة
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ovf¹]<Ö]oÖ^n@ @

  التشريعي المجلس في العامة عالقاتال
 الفلسطيني التشريعي المجلس في والترجمة والبروتوكول واإلعالم العامة العالقات دائرة تتبع
 تتبع وال البرلمانية، والكتل العامة والعالقات لإلعالم المساعدة العامة األمانة إلى  غزة في

 عدد يبلغ و التشريعي، المجلس رئيس أو ، التشريعي للمجلس العام األمين إلى مباشرة
 الدائرة مدير ، العامة اإلدارة عام مدير : وهم ستة الدائرة في حاليا المتواجدين الموظفين
 ، البرتوكول، مدير ، صحفي مصور ،٢ عدد عامة وعالقات إعالم موظف اإلعالمية،

  )١ (توكولوبرال موظفو

   :فعليا مطبقة غير لكنها المجلس إدارة قبل من المعتمدة اإلدارية للهيكلية وصف يلي وفيما

  

                                                            
 ،بتاريخ التشريعي المجلس في والترجمة والبروتوآول واإلعالم العامة العالقات دائرة في موظف ، مقننة  مقابلة عبده، إسالم 1
  م٢٠١٠مايو٨
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אאאא١ (:א(  

 للمهام تفصيٌل يلي وفيما عديدة بوظائف التشريعي المجلس في العامة العالقات دائرة تقوم  

   :بها تقوم التي

 وأرشفة الصور، هذه عن بنسخ اإلعالمية الدائرة وتزويد المختلفة المجلس أنشطة تصوير -
 عليها، والمحافظة معها التعامل  يسهل بطريقة متحركة أو ثابتة كانت سواء الصور ههذ

  .األصول حسب الطلب عند منها بأي العالقة ذوي وتزويد
 فيها بما المجلس عن الصادرة الدورية، وغير الدورية النشرات إعداد في المشاركة -

  .البرلمان صحيفة
  .إعالميا لتغطيتها والخارجية، الداخلية المجلس فعاليات متابعة -
  .إعالميا المجلس لجان فعاليات تغطية -
 من ، وفود استقبال من بالمجلس، المتعلقة األنشطة كافة بمجريات صحفية تقارير كتابة -

 .الخ... زيارات من جلسات،
  .مظهر أبهى في المجلس أخبار ونشر تحرير -
 والمحافظة ألرشفتها األخبار عن الكترونية بنسخة المعلومات تكنولوجيا دائرة تزويد -

  .عليها
 وجهة تبني إلى يهدف الذي الدائرة، بعمل لالرتقاء للتطبيق، قابلة عملية مقترحات تقديم -

 المتعلقة وخصوصا صورة، بأفضل نشرها على والعمل عنها والدفاع سالمجل نظر
 .الساخنة واألمور بالقضايا

 يةوبالقض التشريعي بالمجلس معرفة مختلفة وإصدارات نشرات إعداد في المساعدة -
 .الفلسطينية

 لتبادل بها المجلس رئاسة لتزويد ،واألجنبية المحلية االعتبارية الشخصيات أخبار متابعة -
 .التهاني

 حسب كل بها المجلس رئاسة وتذكير دولة، بكل الخاصة المختلفة المناسبات تواريخ تدوين -
 .بمراسلته الموقر المجلس يرغب من لمراسلة وقته

 . الالزم اإلذن إعطائها متابعة بعد الشعبية الزيارات توثيق -
                                                            

 سابق رجعم ، مقننة مقابلة ، عبده اسالم 1
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 .الموظفين كذا و النوابب  الخاصة االجتماعية األمور متابعة -
   النواب تستهدف أكانت سواء المجلس بها يقوم التي الترفيهية األنشطة إنجاح في المساعدة -

 .كالهما أو الموظفين، أو
 .SMS رسائل خالل من المجلس أخبار من جديد هو ما بكل والموظفين النواب  تبليغ -
 .باالختصاص عالقة ذات أمور وأي للمجلس الزائرة الوفود استقبال في المشاركة -

 

אא) ١ :(  
 المجلس في والبروتوكول والترجمة واإلعالم العامة العالقات دائرة بين وثيقة عالقة هناك

 على تقوم العالقة إن حيث ، المجلس في األخرى الدوائر وبين الفلسطيني التشريعي
   .للمؤسسة العامة للمصلحة واالحتكام المشترك التعاون

  
אאאאאאאא
א:)٢( 

 التشريعي المجلس في العامة العالقات تواجه التي والصعوبات التحديات أكثر من
 إن حيث ، غزة قطاع على المفروض الحصار ، الحرب وبعد قبل غزة في الفلسطيني
 المؤسسات في الخارجية الخبرات من لتستفيد مستمرة بعثات لها يكون أن تتمنى الدائرة

 من أيا إبتعاث غزة في التشريعي المجلس يستطيع ال إذ ، األخرى الدولية والمجالس
  .رفح معبر إغالق استمرار بفعل الخارج إلى العامة العالقات إطار في موظفيه

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 بتاريخ ، التشريعي المجلس في والبروتوآول والترجمة واإلعالم العامة العالقات عام مدير ، مقننة مقابلةبسيسو، مؤمن 1

 ٢٠١٠مايو٢٢
 نفسه السابق المرجع 2
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  االستقصاء صحيفة تحليل

  :تنويه

 تم حيث ،غزة في الفلسطيني التشريعي المجلس في العاملين في الدراسة مجتمع يتمثل .١
 استرداد بنسبة ،إستبانة ٢٢ على الحصول وتم ، الدراسة عينة على إستبانة ٣٠ توزيع
 بموضوع واهتمامهم يبين،المستج تعاون على تدل مقبولة نسبة تعتبر وهي ، %٧٣,٣
   .الدراسة

 عن اإلجابة يتم لم أنه المبحوثين على وزعت التي االستبانات نماذج بعض في يالحظ .٢
 النتائج مع الطالبة تعاملت النتائج مناقشة عند ولكن االستقصاء، صحيفة أسئلة جميع

  .فقط لديها الموجودة

 الصحيفة، وحدات من الثانية الوحدة من االستقصاء صحيفة تحليل في الطالبة تبدأ .٣
 عينة إطار في تقع للمبحوثين العامة بالسمات الخاصة األولى الوحدة أن اعتبار على

  .للدراسة المنهجية باإلجراءات الخاص األول الفصل في الموجودة الدراسة

  بالدائرة العاملين معرفة : ثانياً

  )٦ (جدول
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 في العامة للعالقات دائرة بوجود المبحوثين علم حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  التشريعي المجلس

 المجلس في العامة للعالقات دائرة بوجود علم على أنت هل

 ؟ التشريعي
 %المئوية النسبة التكرار

 ١٠٠ ٢٢ نعم

 ١٠٠ ٢٢ المجموع

  

 دائرة بوجود علم على عينة الدراسة أفراد جميعأن ) ٦( من النتائج الواردة في جدول تبين
  .للعالقات العامة في المجلس التشريعي 

  )٧ (جدول

 للعالقات دائرة بوجود المبحوثين معرفة كيفية حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  التشريعي المجلس في العامة

 المجلس في العامة للعالقات دائرة بوجود علمت كيف

 ؟ التشريعي
 %المئوية النسبة التكرار

 ٩,٥ ٢  طريق العاملين في الدوائر األخرىعن

 ٥٢,٤ ١١ ة بالدائرشخصي خالل تواصلك المن

 ٣٣,٣ ٧ خالل األنشطة والخدمات التي تقدمها الدائرة للعاملينمن

 ٤,٨ ١ أخرى

 ٢١ ١٠٠∗ المجموع

  

                                                            
  ٢٢ أصل من السؤال عن أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
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 دائرة  بوجودعرفوا عينة الدراسة فرادمن أ% ٩,٥أن ) ٧( جدول ي من النتائج الواردة فتبين
 عرفوا% ٥٢,٤،  في الدوائر األخرىالعاملين  من خالليعيللعالقات العامة في المجلس التشر

،  الشخصي بالدائرةتواصلهم  من خالل للعالقات العامة في المجلس التشريعية دائربوجود
 األنشطة خالل  من دائرة للعالقات العامة في المجلس التشريعي بوجودعرفوا% ٣٣,٣

  بوجودعرفوا% ٤,٨بينما النسبة المتبقية والبالغة ، والخدمات التي تقدمها الدائرة للعاملين
 أعاله تمثلت ورة من خالل أمور أخرى غير المذكت العامة في المجلس التشريعيدائرة للعالقا

 من خالل هيكلية  دائرة للعالقات العامة في المجلس التشريعي المبحوثين بوجودفة معرفي
  .المجلس التشريعي 

  

  

  )٨ (جدول

 للعالقات دائرة بوجود المبحوثين معرفة وقت حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  التشريعي المجلس في العامة

 %المئوية النسبة التكرار ؟ المجلس في العامة للعالقات دائرة بوجود علمت متى

 ٣١,٨ ٧  التحاقك للعمل في المجلسقبل

 ٣١,٨ ٧  التحاقك للعمل في المجلس مباشرةبعد

 ٣٦,٤ ٨  التحاقك للعمل في المجلس بفترة قصيرةبعد

 ٢١ ١٠٠∗ المجموع

  

  بوجودعرفوامن أفراد عينة الدراسة % ٣١,٨أن ) ٨( من النتائج الواردة في جدول تبين
 عرفوا% ٣١,٨،  التحاقهم للعمل في المجلسقبل  التشريعيجلسدائرة للعالقات العامة في الم

،  للعمل في المجلس مباشرةم التحاقهبعد  دائرة للعالقات العامة في المجلس التشريعيبوجود

                                                            
  ٢٢ أصل من األسئلة عن أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
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 التحاقهم للعمل في بعد  دائرة للعالقات العامة في المجلس التشريعي بوجودعرفوا% ٣٦,٤
  .المجلس بفترة قصيرة 

  

  

  

  

  

  

  

  )٩ (جدول

 المجلس في العامة للعالقات دائرة وجود أهمية حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .التشريعي

 المجلس في العامة للعالقات دائرة وجود أن تعتقد هل

 للمجلس بالنسبة أهمية وله ضروري أمر التشريعي
 %المئوية النسبة التكرار

 ١٠٠ ٢٢ نعم

 ١٠٠ ٢٢ المجموع

  

 وجود دائرة  بأنيرون عينة الدراسة أفراد جميعأن ) ٩( من النتائج الواردة في جدول تبين
   . للعالقات العامة في المجلس التشريعي أمر ضروري وله أهمية بالنسبة للمجلس

  :واألنشطة الخدمات : ثالثا

  )١٠ (جدول
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 في العامة العالقات دائرة بتقديم العاملين اعتقاد حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

   .الحرب بعد العاملين تهم التي والخدمات لألنشطة المجلس

 المجلس في العامة العالقات دائرة قامت هل اعتقادك حسب

 الحرب؟ بعد العاملين تهم التي والخدمات األنشطة بتقديم
 %المئوية النسبة التكرار

 ١٥ ٦٨,٢ نعم

 ٢٢,٧ ٥ ال

 ٩,١ ٢  أعرفال

 ١٠٠ ٢٢ المجموع

  

 دائرة  بأنيرون عينة الدراسة أفرادمن % ٦٨,٢أن ) ١٠( من النتائج الواردة في جدول تبين
،  بعد الحرباملين العامة في المجلس قامت بتقديم األنشطة والخدمات التي تهم العقاتالعال
 األنشطة والخدمات التي بتقديم تقم لم المجلس في العالقات العامة دائرة  بأنيرون %٢٢,٧

 قد  العالقات العامة في المجلسدائرةكانت  إذا ما يعرفون ال %٩,١، تهم العاملين بعد الحرب
   . األنشطة والخدمات التي تهم العاملين بعد الحرببتقديم لم تقم أو قامت 

  

  )١١ (جدول

 دائرة تقدمها التي والخدمات األنشطة ماهية حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .التشريعي بالمجلس العامة العالقات

 بالمجلس العامة العالقات دائرة تقدمها التي والخدمات األنشطة هي ما

 ؟ التشريعي
%المئوية النسبة التكرار

 ١٥,٩ ١٠  ونشر أخبار المجلستحرير

 ١٥,٩ ١٠  فعاليات لجان المجلس إعالمياتغطية
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 ١٥,٩ ١٠  تقارير صحفية بمجريات األنشطة المتعلقة بالمجلسكتابة

 ١٧,٥ ١١  األمور االجتماعية الخاصة بالنواب والموظفينمتابعة

 ١٢,٧ ٨  النواب والموظفين بكل ما هو جديد من أخبار المجلستبليغ

 ٢٠,٦ ١٣  في استقبال الوفود الزائرة للمجلسالمشاركة

 ١,٦ ١ أخرى

 ١٠٠ ٦٣∗ المجموع

  

 تحرير  بأنيرون عينة الدراسة أفرادمن % ١٥,٩أن ) ١١( من النتائج الواردة في جدول تبين
 والخدمات التي تقدمها دائرة العالقات العامة بالمجلس األنشطة ونشر أخبار المجلس من

 والخدمات األنشطة  إعالميا منلمجلس فعاليات لجان اتغطية  بأنيرون% ١٥,٩، التشريعي
 تقارير كتابة يرون بأن% ١٥,٩، يالتي تقدمها دائرة العالقات العامة بالمجلس التشريع

 والخدمات التي تقدمها دائرة نشطةاأل  بالمجلس منلقةصحفية بمجريات األنشطة المتع
 االجتماعية الخاصة ر األمومتابعة  بأنيرون %١٧,٥، يالتشريع العامة بالمجلس العالقات

 دائرة قدمها والخدمات التي تاألنشطة  من األنشطة المتعلقة بالمجلس منبالنواب والموظفين
 النواب والموظفين بكل ما هو تبليغ  بأنيرون %١٢,٧، ي بالمجلس التشريعامةالعالقات الع

 والخدمات التي تقدمها األنشطة  بالمجلس منلقة من األنشطة المتعمجلسجديد من أخبار ال
 في استقبال الوفود المشاركة يرون بأن% ٢٠,٦، يدائرة العالقات العامة بالمجلس التشريع

تي تقدمها دائرة  والخدمات الاألنشطة  منجلس من األنشطة المتعلقة بالمالزائرة للمجلس
 تقدمها أنشطة وفعاليات أخرى هناكيرون بأن % ١,٦، يالعالقات العامة بالمجلس التشريع

  .يدائرة العالقات العامة بالمجلس التشريع

  )١٢ (جدول

 الدائرة قدمتها التي األنشطة من العاملين استفادة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .الحرب بعد

                                                            
  .السؤال على إجابة من أآثر اختيار يمكن حيث السؤال يتيحها التي  المفتوحة الخيارات بسبب ٢٢ من أآثر التكرارات عدد ∗
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 بعد الدائرة قدمتها التي األنشطة من استفدت هل

 الحرب؟
 %المئوية النسبة التكرار

 ٨٦,٧ ١٣ نعم

 ١٣,٣ ٢  حد ماإلى

 ١٠٠ ١٥∗ المجموع

  

 من استفادوا قد عينة الدراسة أفرادمن % ٨٦,٧أن ) ١٢ (ول من النتائج الواردة في جدتبين
قد استفادوا إلى حد ما من األنشطة التي % ١٣,٣، األنشطة التي قدمتها الدائرة بعد الحرب

  . قدمتها الدائرة بعد الحرب

  

  )١٣ (جدول

 قدمتها التي والخدمات األنشطة عن العاملين رضا حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .الحرب بعد الدائرة

 والخدمات األنشطة عن راض أنت هل

 الحرب؟ بعد الدائرة قدمتها التي
 %المئوية النسبة التكرار

 ٩ ٦٠ نعم

 ١٣,٣ ٢ ال

 ٢٦,٧ ٤  حد ماإلى

 ١٠٠ ١٥∗ المجموع
  

                                                            
  .للعاملين والخدمات باألنشطة تقوم الدائرة بأن أجابوا ممن ١٥ أصل من السؤال على أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
  .للعاملين والخدمات باألنشطة تقوم الدائرة بأن أجابوا ممن ١٥ أصل من السؤال على أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
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 عن راضين عينة الدراسة أفرادمن % ٦٠أن ) ١٣( من النتائج الواردة في جدول تبين
 نشطة عن األراضينغير % ١٣,٣،  والخدمات التي قدمتها الدائرة بعد الحرباألنشطة

راضين إلى % ٢٦,٧بينما النسبة المتبقية والبالغة ، والخدمات التي قدمتها الدائرة بعد الحرب
  . األنشطة والخدمات التي قدمتها الدائرة بعد الحرب عنحد ما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٤ (جدول

 خدمات من الدائرة قدمته عما العاملين رضا أسباب حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .وأنشطة

%المئوية النسبة التكرار وأنشطة خدمات من الدائرة قدمته عما المبحوثين رضا أسباب ما

 ٢٥,٩ ٧  حاجاتك وتزودك بالمعلومات الالزمةتلبي

 ٢٩,٦ ٨  على تواصلك المستمر مع العاملينتعمل

 ١٤,٨ ٤  على تواصلك الدائم مع الجماهير الخارجيةتعمل

 ٢٥,٩ ٧  ميولك واتجاهاتكتوافق

 ٣,٧ ١ أخرى
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 ١٠٠ ٢٧∗ المجموع

  

  عماراضين لدراسة عينة اأفرادمن % ٢٥,٩أن ) ١٤( من النتائج الواردة في جدول تبين
% ٢٩,٦،  وتزودهم بالمعلومات الالزمةحاجاتهم  كونها تلبيقدمته الدائرة من خدمات وأنشطة

 كونها تعمل على التواصل المستمر بين  الدائرة من خدمات وأنشطةه قدمتراضين عما
 كونها تعمل على التواصل  وأنشطةت قدمته الدائرة من خدما عماراضين %١٤,٨، العاملين

  قدمته الدائرة من خدمات وأنشطة عماراضين %٢٥,٩، المستمر مع الجماهير الخارجية
ائرة من خدمات  قدمته الد عماراضين %٣,٧، كونها توافق ميول واتجاهات العاملين فيها

  . ألسباب أخرى غير  لمذكورة أعاله وأنشطة

  

  

  

  

  )١٥ (جدول

  .والخدمات األنشطة عن العاملين رضا نسبة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

%المئوية النسبة التكرار والخدمات؟ األنشطة عن رضاك نسبة هي ما

 ١٣,٣ ٢  جداعالية

 ٣٣,٣ ٥ عالية

 ٤٦,٧ ٧ متوسطة

 ٦,٧ ١ منخفضة

 ١٠٠ ١٥∗ المجموع

                                                            
  .السؤال عل إجابة من أآثر اختيار يمكن حيث السؤال يتيحها التي المفتوحة الخيارات بسبب ٢٢ من أآثر التكرارات عدد ∗
 .للعاملين والخدمات باألنشطة تقوم الدائرة بأن أجابوا ممن ١٥ أصل من السؤال على أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
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  عماراضين الدراسة نة عيأفرادمن % ١٣,٣أن ) ١٥( الواردة في جدول ائج من النتتبين
 قدمته الدائرة من راضين عما% ٣٣,٣، جدا بنسبة عالية قدمته الدائرة من خدمات وأنشطة

 بنسبة  قدمته الدائرة من خدمات وأنشطة عماراضين %٤٦,٧،  بنسبة عاليةخدمات وأنشطة
  . بنسبة منخفضة طة قدمته الدائرة من خدمات وأنش عماراضين %٦,٧، متوسطة
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  :الدائرة نحو العاملين جاهاتات : رابعا

  )١٦ (جدول

 اتجاهات على للتعرف معينة بإجراءات الدائرة قيام حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .نحوها العاملين

%المئوية النسبة التكرار نحوها؟ اتجاهاتك على للتعرف معينة بإجراءات الدائرة تقوم هل

 ٢٢,٧ ٥ نعم

 ٧٧,٣ ١٧ ال

 ١٠٠ ٢٢ المجموع

  

 بأن الدائرة  يرون عينة الدراسةأفرادمن % ٢٢,٧أن ) ١٦( من النتائج الواردة في جدول تبين
 بأن الدائرة ال تقوم يرون% ٧٧,٣، تقوم بإجراءات معينة للتعرف على اتجاهاتهم نحوها

   .بإجراءات معينة للتعرف على اتجاهاتهم نحوها
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  )١٧ (جدول

 العاملين اتجاهات على بالتعرف الدائرة قيام كيفية حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .نحوها

%المئوية النسبة التكرار بذلك؟ الدائرة تقوم كيف

 ٣٣,٣ ١ االستبيانات

 ٣٣,٣ ١  الشخصيةالمقابالت

 ٣٣,٣ ١  الدورية وغير الدوريةاالجتماعات

 ١٠٠ ٣∗ المجموع

  

 بأن الدائرة  يرون عينة الدراسةأفرادمن % ٣٣,٣أن ) ١٧( من النتائج الواردة في جدول تبين
 يرون% ٣٣,٣،  من خالل االستبياناتتقوم بإجراءات معينة للتعرف على اتجاهاتهم نحوها

 المقابالت  من خاللبأن الدائرة تقوم بإجراءات معينة للتعرف على اتجاهاتهم نحوها
 من  بأن الدائرة تقوم بإجراءات معينة للتعرف على اتجاهاتهم نحوهايرون %٣٣,٣، الشخصية

  . الدورية وغير الدوريةاالجتماعات خالل

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 للتعرف بإجراءات تقوم الدائرة بأن أجابوا ممن – السؤال هذا  عينة - عاملين ٥ أصل من السؤال على أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗

  .نحوها العاملين اتجاهات على
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  )١٨ (جدول

 العامل بين فاعل باتصال العامة العالقات دائرة قيام حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .الحرب بعد ما فترة في واآلخرين

 في اآلخرين وبين بينك فاعل باتصال العامة العالقات دائرة قامت هل

 الحرب؟ بعد ما فترة
%المئوية النسبة التكرار

 ٤,٨ ١ بشدة أوافق

 ٤٢,٩ ٩ أوافق

 ٩,٥ ٢ متردد

 ١٩ ٤ أرفض

 ٢٣,٨ ٥  بشدةأرفض

 ١٠٠ ٢١∗ المجموع
  

 يوافقون بشدة على  عينة الدراسةأفرادمن % ٤,٨أن ) ١٨( من النتائج الواردة في جدول تبين
،  العامة قامت باتصال فاعل بينهم وبين اآلخرين في فترة ما بعد الحربالعالقات دائرةأن 

 العالقات العامة قامت باتصال فاعل بينهم وبين اآلخرين في دائرة على أن يوافقون% ٤٢,٩
 دائرة على أن يرفضون %١٩، المسألة فيما يتعلق بتلك مترددين %٩,٥، فترة ما بعد الحرب

% ٢٣,٨،  بينهم وبين اآلخرين في فترة ما بعد الحربفاعل العامة قامت باتصال قاتالعال
 في آلخرين ابين العالقات العامة قامت باتصال فاعل بينهم ودائرة بشدة على أن يرفضون

  .فترة ما بعد الحرب

  

  

  

  
                                                            

 ٢٢ أصل من السؤال عن أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
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  )١٩ (جدول

 دائرة تتبناها التي الفلسفة في العاملين رأي حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

   .التشريعي المجلس في العامة العالقات

 المجلس في العامة العالقات دائرة تتبناها التي الفلسفة في رأيك ما

 ؟ التشريعي
%المئوية النسبة التكرار

 ١٤,٣ ٣ ممتازة

 ٤,٨ ١ ا جدجيد

 ٣٣,٣ ٧ جيدة

 ٤٧,٦ ١٠ مقبولة

 ١٠٠ ٢١∗ المجموع
  

 يرون بأن  عينة الدراسةأفرادمن % ١٤,٣أن ) ١٩( من النتائج الواردة في جدول تبين
 بأن يرون% ٤,٨، الفلسفة التي تتبناها دائرة العالقات العامة في المجلس التشريعي ممتازة
 بأن يرون %٣٣,٣، الفلسفة التي تتبناها دائرة العالقات العامة في المجلس التشريعي جيدة جدا

 بأن روني %٤٧,٦، يدة التي تتبناها دائرة العالقات العامة في المجلس التشريعي جفلسفةال
  .الفلسفة التي تتبناها دائرة العالقات العامة في المجلس التشريعي مقبولة 

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ٢٢ أصل من السؤال عن أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
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  )٢٠ (جدول

 دائرة في العاملين يراها التي والخلل القصور أوجه حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

   .الحرب بعد أدائها أثناء العامة العالقات

 العامة العالقات دائرة في تراها التي والخلل القصور أوجه ما رأيك في

 ؟ الحرب بعد أدائها أثناء
%المئوية النسبة التكرار

 ١٠,٣ ٣  باألنشطة والخدمات المناسبةقوم تال

 ٣٧,٩ ١١  العاملين كثيراة تهتم بفئال

 ١٧,٢ ٥  تعتمد على خطط وأساليب علمية صحيحة في العملال

 ١٠,٣ ٣  تخصص العاملين في الدائرةعدم

 ١٧,٢ ٥  أدريال

 ٦,٩ ٢  أخرىأوجه

 ١٠٠ ٢٩∗ المجموع

  

 من أن يرون ب عينة الدراسةأفرادمن % ١٠,٣أن ) ٢٠( من النتائج الواردة في جدول تبين
 عدم هو  القصور والخلل التي يرونها في دائرة العالقات العامة أثناء أدائها بعد الحربأوجه
 عدم هو القصور والخلل أوجه بأن من يرون% ٣٧,٩،  باألنشطة والخدمات المناسبةقيامها

 عدم اعتمادها هو والخلل القصور أوجهن  بأن ميرون %١٧,٢، اهتمامها بفئة العاملين كثيرا
 القصور والخلل أوجه بأن من يرون %١٠,٣، عملعلى خطط وأساليب علمية صحيحة في ال

 في للال يدرون ما هي أوجه القصور و الخ% ١٧,٢،  عدم تخصص العاملين في الدائرةهو
يرون بأن % ٦,٩بينما النسبة المتبقية و البالغة ، دائرة العالقات العامة أثناء أدائها بعد الحرب

هناك أوجه أخرى تمثلت في تغطية أخبار الرئاسة دون النظر إلى باقي النشاطات سواء اللجان 
  . وفئة أخرى ترى عدم وجود قصور،وكذلك عدم وضوح مهام الدوائر، أو الدوائر

    
                                                            

 السؤال عل إجابة من أآثر اختيار يمكن حيث السؤال يتيحها التي  المفتوحة الخيارات بسبب ٢٢ من أآثر التكرارات عدد ∗
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  )٢١ (جدول

 العامة العالقات دائرة به تقوم الذي بالدور العاملين اعتقاد حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

   .الحرب بعد ما فترة في

 بعد ما فترة في العامة العالقات دائرة به تقوم التي الدور اعتقادك حسب

 ؟ في يتمحور الحرب
%المئوية النسبة التكرار

 ١٨,٩ ١٧  بالمجلسة الضيوف وإطالعهم على أوجه النشاط المختلفاستقبال

 ١٤,٤ ١٣ جلس بتصوير النشاطات واالحتفاالت الخاصة بالمالقيام

 ١١,١ ١٠  الزيارات من وإلى المجلستنظيم

 ٧,٨ ٧  عليهاإلشراف واا الندوات واللقاءات وتنظيمهعقد

 وسائل اإلعالم باألخبار والتقارير واإلعالنات المتعلقة بآلية عمل تزويد
 .المجلس بعد الحرب

٨,٩ ٨ 

 عن المجلس وقصفه والتحديات التي رات المطبوعات والنشإصدار
 يواجهها

١١,١ ١٠ 

 ٦,٧ ٦  فلسفة المجلس للجماهير والعمل على تحقيق أهداف المجلسإيصال

 ٣,٣ ٣  المجلس بالمجالس الدولية األخرىربط

 ٨,٩ ٨  صورة المجلس لدى الجماهير المحلية والدوليةتحسين

 وحل حهم لتحقيق مصالالسعي العاملين وجميع جماهير المجلس وخدمة
 مشكالتهم

٨,٩ ٨ 

 ١٠٠ ٩٠∗ المجموع

  

                                                            
 السؤال عل إجابة من أآثر اختيار يمكن حيث السؤال يتيحها التي  المفتوحة الخيارات بسبب ٢٢ من أآثر التكرارات عدد ∗
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 يرون أن دور  الدراسةة عينأفرادمن % ١٨,٩أن ) ٢١( الواردة في جدول لنتائج من اتبين
 وإطالعهم على أوجه النشاط المختلفة ضيوف استقبال الالعالقات العامة يتمحور حول في

 القيام بتصوير النشاطات  أن دور العالقات العامة يتمحور حوليرون% ١٤,٤، بالمجلس
 تنظيم  العالقات العامة يتمحور حولدور أن يرون %١١,١، واالحتفاالت الخاصة بالمجلس
 عقد الندوات  أن دور العالقات العامة يتمحور حوليرون %٧,٨، الزيارات من وإلى المجلس

  يتمحور حولالعامة قاتيرون أن دور العال% ٨,٩، واللقاءات وتنظيمها واإلشراف عليها
 ، عمل المجلس بعد الحربآلية باألخبار والتقارير واإلعالنات المتعلقة بمتزويد وسائل اإلعال

 والنشرات عن طبوعات إصدار المل يتمحور حوعامة أن دور العالقات اليرون% ١١,١
  العامة يتمحور حولعالقاتيرون أن دور ال% ٦,٧، المجلس وقصفه والتحديات التي يواجهها

 أن دور يرون %٣,٣،  المجلسأهدافإيصال فلسفة المجلس للجماهير والعمل على تحقيق 
 أن دور يرون %٨,٩،  ربط المجلس بالمجالس الدولية األخرىالعالقات العامة يتمحور حول
 %٨,٩، لدولية تحسين صورة المجلس لدى الجماهير المحلية واالعالقات العامة يتمحور حول

 خدمة العاملين وجميع جماهير المجلس والسعي  العامة يتمحور حولالقات دور العأن يرون
   .لتحقيق مصالحهم وحل مشكالتهم

   :العاملين مشاكل حل في الدائرة دور : خامسا

  )٢٢ (جدول

 في بالعمل تختص معينة لمشكلة العاملين مواجهة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

   .لحلها العامة للعالقات توجهوا إذا وما المجلس

 للعالقات وتوجهت المجلس في بعملك تختص معينة مشكلة واجهتك هل

 ؟ لحلها العامة
%المئوية النسبة التكرار

 ٩,٥ ٢ نعم

 ٩٠,٥ ١٩ ال

 ١٠٠ ٢١∗ المجموع

  

                                                            
 ٢٢ أصل من السؤال عن أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗



 
50

 مشكلة واجهتهم  عينة الدراسةأفرادمن % ٩,٥أن ) ٢٢( الواردة في جدول النتائج من تبين
 تواجههم مشكلة لم% ٧٧,٣،  وتوجهوا للعالقات العامة لحلهالس تختص بعملهم في المجعينةم

   .معينة تختص بعملهم في المجلس تستدعي التوجه للعالقات العامة لحلها

  )٢٣ (جدول

 ما إذا المجلس في العاملون لها يتوجه التي الجهة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .العمل أثناء مشكلة واجهتهم

%المئوية النسبة التكرار ؟ لحلها تتوجه من إلى العمل أثناء المجلس في مشكلة واجهتك إذا

 ١٥ ٣  بحلها بنفسيأقوم

 ٥ ١  لدائرة العالقات العامةأتوجه

 ٥ ١  لرئاسة المجلس مباشرةأتوجه

 ٧٠ ١٤  بالمشكلة مباشرةبطة للجهة المرتأتوجه

 ٥ ١ أخرى

 ١٠٠ ٢٠∗ المجموع

  

 يقومون بحل الدراسة عينة أفرادمن % ١٥أن ) ٢٣( من النتائج الواردة في جدول تبين
 المشاكل التي  لحل العالقات العامةلدائرةيتوجهون % ٥،  بأنفسهمههمالمشاكل التي تواج
 المشاكل التي تواجههم أثناء لحل المجلس مباشرة  لرئاسة يتوجهون% ٥، تواجههم أثناء العمل

% ٥بينما النسبة المتبقية والبالغة ،  المرتبطة بالمشكلة مباشرةللجهة يتوجهون %٧٠، العمل
  . لجهات أخرى غير المذكورة أعاله لحل المشاكل التي يواجهونهاجهونيتو

  

  

  
                                                            

 ٢٢ أصل من السؤال عن أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
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  )٢٤ (جدول

 تواجه التي بالمشكالت العامة العالقات دائرة اهتمام حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

   .الحرب بعد المجلس في العاملين

 في العاملين تواجه التي بالمشكالت العامة العالقات دائرة تهتم هل

 ؟ الحرب بعد المجلس
%المئوية النسبة التكرار

 ٢٢,٧ ٥ نعم

 ٥٤,٦ ١٢ ال

 ٢٢,٧ ٥  حد ماإلى

 ١٠٠ ٢٢ المجموع
  

 بأن دائرة  يرون عينة الدراسةأفرادمن % ٢٢,٧أن ) ٢٤( من النتائج الواردة في جدول تبين
 يرون% ٥٤,٦ ، لحرب العاملين في المجلس بعد اه تواجيالعالقات العامة تهتم بالمشكالت الت

، بأن دائرة العالقات العامة ال تهتم بالمشكالت التي تواجه العاملين في المجلس بعد الحرب
 بأن دائرة العالقات العامة تهتم إلى حد ما بالمشكالت التي تواجه العاملين في يرون% ٢٢,٧

    .المجلس بعد الحرب
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  )٢٥ (جدول

 من تستهدف نشاطات أو لقاءات بعقد الدائرة قيام حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .العاملين مشكالت على التعرف خاللها

 خاللها من تستهدف نشاطات أو لقاءات بعقد الدائرة تقوم هل

 ؟ العاملين مشكالت على التعرف
%المئوية النسبة التكرار

 ٩,١ ٢ نعم

 ٧٧,٣ ١٧ ال

 ١٣,٦ ٣ أحيانا

 ١٠٠ ٢٢ المجموع

  

 بأن دائرة  يرون عينة الدراسةأفرادمن % ٩,١ أن) ٢٥( في جدول واردة من النتائج التبين
 التعرف على مشكالت ها تستهدف من خاللاطات تقوم بعقد لقاءات أو نشالعالقات العامة

 بعقد لقاءات أو نشاطات تستهدف تقوم بأن دائرة العالقات العامة ال يرون% ٧٧,٣، العاملين
 تقوم بأن دائرة العالقات العامة يرون% ٢٢,٧، من خاللها التعرف على مشكالت العاملين

   .تستهدف من خاللها التعرف على مشكالت العاملين بعقد لقاءات أو نشاطات حياناأ
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  )٢٦ (جدول

   .الدائرة تعقدها التي النشاطات أو اللقاءات طبيعة حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

%المئوية النسبة التكرار ؟ الدائرة تعقدها التي النشاطات أو اللقاءات هذه طبيعة ما

 ٣٠ ٣  وغير دوريةرية دواجتماعات

 ٦٠ ٦ رحالت

 ١٠ ١ أخرى

 ١٠٠ ١٠∗ المجموع

  

 اللقاءات بأن  يرون عينة الدراسةأفرادمن % ٣٠أن ) ٢٦( النتائج الواردة في جدول ن متبين
 يرون% ٦٠، الدورية وغير دوريةال جتماعاتالا  تتمثل فيأو النشاطات التي تعقدها الدائرة

 اللقاءات بأن يرون% ١٠، الرحالت  تتمثل في أو النشاطات التي تعقدها الدائرةاللقاءاتبأن 
  . أخرى غير المذكورة أعاله نشاطات  تتمثل فيأو النشاطات التي تعقدها الدائرة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 السؤال لهم ويتيح العاملين، مشكالت على للتعرف بإجراءات الدائرة تقوم أحيانا أو بنعم أجابوا ممن عاملين ٥ هم السؤال عينة ∗

 .اجابة من أآثر اختيار
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     :الدائرة مطبوعات : سادساً

  )٢٧ (جدول

  .الحرب بعد  مطبوعات من الدائرة عن يصدر ما حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

%المئوية النسبة التكرار الحرب؟ بعد  مطبوعات من الدائرة عن يصدر ما تتابع أو تقرأ هل

 ٥٠ ١١ نعم

 ٣٦,٤ ٨ ال

 ١٣,٦ ٣ أحيانا

 ١٠٠ ٢٢ المجموع

  

 يتابعون ما يصدر  عينة الدراسةأفرادمن % ٥٠أن ) ٢٧( من النتائج الواردة في جدول تبين
 ما يصدر عن الدائرة من يتابعونال % ٣٦,٤، عن الدائرة من مطبوعات بعد الحرب

 يتابعون ما يصدر عن الدائرة من مطبوعات بعد  ماأحيانا% ١٣,٦، مطبوعات بعد الحرب
  .الحرب 
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  )٢٨ (جدول

   .العاملين اهتمام تنال التي المطبوعات أآثر حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

%المئوية النسبة التكرار ؟ وإعجابك اهتمامك تنال التي المطبوعات أآثر هي ما

 ٢١,٤ ٣ الملصقات

 ٢٨,٦ ٤ الدوريات

 ٢٨,٦ ٤ النشرات

 ٢١,٤ ٣ المطويات

 ١٠٠ ١٤∗ المجموع

  

  أنيرون يتابعون  عينة الدراسةأفرادمن % ٢١,٤أن ) ٢٨( من النتائج الواردة في جدول تبين
 الدوريات يرون أن% ٢٨,٦،  المطبوعات التي تنال اهتمامهم وإعجابهمأكثر من الملصقات

 أكثر من النشرات  أنيرون% ٢٨,٦،  المطبوعات التي تنال اهتمامهم وإعجابهمأكثرمن 
 المطبوعات أكثر من المطويات  أنيرون %٢١,٤، المطبوعات التي تنال اهتمامهم وإعجابهم

   . وإعجابهممامهمالتي تنال اهت

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  إجابة من أآثر اختيار السؤال يتيح ∗
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  )٢٩ (جدول

 دائرة عن تصدر التي المطبوعات في العاملين رأي حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح
  .الحرب بعد مضمونها حيث من العامة العالقات

 التي المطبوعات في رأيك ما
 العالقات دائرة عن تصدر
 بعد مضمونها حيث من العامة

 ؟ الحرب

 منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة عالية بدرجة

  

 عدد 
التكرارات

 عدد %
التكرارات

 عدد %
 التكرارات

% 
 مجموع
 التكرارات

 

% 

 ١٠٠ ١٣ ٧,٧ ٤٦,٢١ ٦ ٤٦,٢ ٦  المطالبتلبي

 ١٨,٢١١ ١٠٠ ٢٧,٣٢ ٣ ٥٤,٥ ٦  قويمضمونها

 ١٢ ١٠٠ ٨,٣ ٤١,٧١ ٥ ٥٠ ٦  مفيدمضمونها
  

  أنيرون  عينة الدراسةأفرادمن % ٤٦,٢أن ) ٢٩( في جدول ردة من النتائج الواتبين
 دائرة العالقات العامة تلبي المطالب بدرجة عالية من حيث عن التي تصدر المطبوعات

 التي تصدر عن دائرة العالقات العامة المطبوعات يرون أن% ٤٦,٢، مضمونها بعد الحرب
 المطبوعات  أنيرون% ٧,٧،  حيث مضمونها بعد الحرب بدرجة متوسطة منالبتلبي المط

 مضمونها بعد ث حيمن  بدرجة منخفضة تصدر عن دائرة العالقات العامة تلبي المطالبالتي
   .الحرب

 بدرجة  قويمضمونها التي تصدر عن دائرة العالقات العامة المطبوعات يرون أن% ٥٤,٥
 قوي مضمونها التي تصدر عن دائرة العالقات العامة المطبوعات يرون أن% ٢٧,٣، عالية

 التي تصدر المطبوعات  أنيرون% ١٨,٢، ب حيث مضمونها بعد الحربدرجة متوسطة من
   .. حيث مضمونها بعد الحربمن  قوي بدرجة منخفضةمضمونهاعن دائرة العالقات العامة 

 بدرجة  مفيدمضمونها العامة لعالقات التي تصدر عن دائرة االمطبوعات يرون أن% ٥٠
 مفيد مضمونهادائرة العالقات العامة  التي تصدر عن المطبوعات يرون أن% ٤١,٧، عالية

 التي تصدر المطبوعات  أنيرون% ٨,٣،  حيث مضمونها بعد الحرببدرجة متوسطة من
   . حيث مضمونها بعد الحربمن  مفيد بدرجة منخفضةمضمونهاعن دائرة العالقات العامة 
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  )٣٠ (جدول

 دائرة عن الصادرة المطبوعات في العاملين رأي حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .الحرب بعد وإخراجها شكلها حيث من العامة العالقات

 حيث من العامة العالقات دائرة عن الصادرة المطبوعات في رأيك ما

 الحرب؟ بعد وإخراجها شكلها
%المئوية النسبة التكرار

 ٣٠,٨ ٤ ممتازة

 ٢٣,١ ٣  جداجيد

 ٣٠,٨ ٤ جيدة

 ١٥,٤ ٢ مقبولة

 ١٠٠ ٢٢ المجموع

  

 يرون بأن  عينة الدراسةأفرادمن % ٣٠,٨أن ) ٣٠( من النتائج الواردة في جدول تبين
،  من حيث شكلها وإخراجها بعد الحربممتازة الصادرة عن دائرة العالقات العامة المطبوعات

 حيث شكلها من جدا جيدة الصادرة عن دائرة العالقات العامة المطبوعات بأن يرون% ٢٣,١
 الصادرة عن دائرة العالقات العامة المطبوعات بأن يرون %٣٠,٨، وإخراجها بعد الحرب

 الصادرة عن المطبوعات بأن يرون %١٥,٤،  حيث شكلها وإخراجها بعد الحربمن جيدة
   . حيث شكلها وإخراجها بعد الحربمن مقبولةدائرة العالقات العامة 
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   :التطوير وسبل المعوقات : سابعا

  )٣١ (جدول

 دائرة في العاملين واجهت التي المعوقات أهم حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  الحرب بعد العامة العالقات

 العالقات دائرة في العاملين واجهت التي المعوقات أهم هي ما برأيك

 ؟ الحرب بعد العامة
%المئوية النسبة التكرار

 ٢٦ ١٣  المستندات واألوراق المحفوظة نتيجة القصفضياع

 ١٨ ٩  وجود المكان المناسب للعمل بعد القصفعدم

 ٨ ٤  التواصل مع جميع العاملين بالشكل المطلوبى القدرة علعدم

 ١٨ ٩  عمل الدائرةى تشكيل فريق إلدارة األزمة وبالتالي انعكس علعدم

 ٢٦ ١٣  اإلمكانات المادية المناسبة كالحواسيب والمكاتب وغيرهاوجود عدم

 ٤ ٢ أخرى

 ١٠٠ ٥٠∗ المجموع

  

 ضياع يرون بأن  عينة الدراسةأفرادمن % ٢٦أن ) ٣١( من النتائج الواردة في جدول تبين
 من أهم المعوقات التي واجهت العاملين في  القصفتيجةالمستندات واألوراق المحفوظة ن

 وجود المكان المناسب للعمل بعد عدميرون بأن % ١٨،  بعد الحربعامةدائرة العالقات ال
% ٨،  من أهم المعوقات التي واجهت العاملين في دائرة العالقات العامة بعد الحربالقصف

 من أهم المعوقات  القدرة على التواصل مع جميع العاملين بالشكل المطلوبعدم بأن روني
 تشكيل عدم بأن يرون %١٨، التي واجهت العاملين في دائرة العالقات العامة بعد الحرب

 المعوقات التي واجهت العاملين هم من أفريق إلدارة األزمة وبالتالي انعكس على عمل الدائرة
 وجود اإلمكانات المادية المناسبة عدم بأن يرون %٢٦، في دائرة العالقات العامة بعد الحرب

 دائرة العالقات في من أهم المعوقات التي واجهت العاملين كالحواسيب والمكاتب وغيرها
                                                            

  إجابة من أآثر اختيار  السؤال يتيح ∗
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 ت في دائرة العالقا العاملينواجهت بان هناك معوقات أخرى يرون %٤، العامة بعد الحرب
   .العامة بعد الحرب

  )٣٢ (جدول

 في العامة العالقات دائرة أداء عن العاملين رضا حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .الحرب بعد المجلس

%المئوية النسبة التكرار ؟ الحرب بعد المجلس في العامة العالقات دائرة أداء عن راض أنت هل

 ٣٣,٣ ٧ نعم

 ١٩ ٤ ال

 ٤٧,٧ ١٠  حد ماإلى

 ١٠٠ ٢١∗ المجموع

  

 أداء عن راضين  عينة الدراسةأفرادمن % ٣٣,٣أن ) ٣٢( جدول في من النتائج الواردة تبين
 أداء دائرة العالقات غير راضين عن% ١٩، حرب العامة في المجلس بعد الاتدائرة العالق

 أداء دائرة العالقات العامة  إلى حد ما عنراضين% ٤٧,٧، العامة في المجلس بعد الحرب
   .في المجلس بعد الحرب

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ٢٢ أصل من السؤال على أجابوا الذين المبحوثين عدد ∗
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  )٣٣ (جدول

 العالقات دائرة في العمل لتطوير  المقترحات أهم حسب المئوية والنسب التكرارات يوضح

  .أخرى أزمات أي حدوث حال في العامة

 حال في العامة العالقات دائرة في العمل لتطوير  وآراؤك مقترحاتك ما

 أخرى؟ أزمات أي حدوث
%المئوية النسبة التكرار

 ٢٨,٦ ١٤  تدريبية للعاملين في دائرة العالقات العامةورات دعقد

 ١٢,٢ ٦  عدد العاملين في دائرة العالقات العامةزيادة

 ٢٦,٥ ١٣ جلس و والعاملين في المدائرة اللقاءات التواصلية بين الزيادة

 ٣٠,٦ ١٥  اإلمكانات المادية والمعدات الالزمة لعمل الدائرةتحسين

 ٢ ١ أخرى

 ١٠٠ ٤٩∗ المجموع

  

 عقد  يرون بأن عينة الدراسةأفرادمن % ٢٨,٦أن ) ٣٣( في جدول واردة من النتائج التبين
 العمل في دائرة لتطوير من المقترحات دورات تدريبية للعاملين في دائرة العالقات العامة
 عدد العاملين في زيادةيرون بأن % ١٢,٢، العالقات العامة في حال حدوث أي أزمات أخرى

 لتطوير العمل في دائرة العالقات العامة في حال حدوث  المقترحاتمن دائرة العالقات العامة
 وظفي والنواب وملدائرة اللقاءات التواصلية بين ازيادةيرون بأن % ٢٦,٥، أي أزمات أخرى

 حال حدوث أي أزمات في العامة  لتطوير العمل في دائرة العالقات من المقترحاتالمجلس
 من  اإلمكانات المادية والمعدات الالزمة لعمل الدائرةتحسين بأن يرون% ٣٠,٦، أخرى

 %٢،  في دائرة العالقات العامة في حال حدوث أي أزمات أخرىلعمل لتطوير االمقترحات
 العمل في دائرة العالقات العامة لتطوير ذكرها وذلك بدون  بأن هناك مقترحات أخرىيرون

   في حال حدوث أي أزمات أخرى

                                                            
  إجابة من أآثر اختيار السؤال يتيح ∗
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< <

ovf¹]<Ö]êÞ^n< <

  دراسةال نتائج مناقشة
 دائرة للعالقات جود أن جميع أفراد العينة هم على علم تام بودراسة ال نتائجأظهرت .١

 على مدى الجهد الذي  في غزة، وهذا يدللسطيني في المجلس التشريعي الفلةالعام
 في الدوائر األخرى في لين بين العامالدائرة للتعريف بالدائرة في العاملون بذلهي

من أفراد العينة عرفوا بوجود دائرة % ٩,٥ نتائج الدراسة أن أظهرت كماالمجلس، 
و ، للعالقات العامة في المجلس التشريعي من خالل العاملين في الدوائر األخرى

وا بوجود الدائرة من خالل تواصلهم وهي النسبة الغالبة في العينة عرف% ٥٢,٤
عرفوا بوجود الدائرة من خالل األنشطة والخدمات التي % ٣٣,٣و، الشخصي بالدائرة

عرفوا بطرق أخرى ، % ٤,٨بينما النسبة المتبقية والبالغة ، تقدمها الدائرة للعاملين
في  على تواصل دائم مع غالبية العاملين ةمما يدلل على أن العاملين في الدائر

المجلس، سواء عن طريق العالقات الشخصية مع  العاملين ،أو عن طريق األنشطة 
 . التي تقوم بها الدائرة للجمهور، أو بطرق أخرى 

من أفراد عينة الدراسة عرفوا بوجود دائرة للعالقات % ٣١,٨ أن  الدراسةأظهرت .٢
ل على تقصير  وهذا يد،العامة في المجلس التشريعي قبل التحاقهم للعمل في المجلس

الدائرة عن التعريف بنفسها والنشاطات واإلنجازات التي تقوم بها على صعيد 
 بعد التحاقهم دائرةالعرفوا بوجود % ٣١,٨ أظهرت الدراسة و الجمهور الخارجي ،

 للعمل في هم بعد التحاقدائرةالعرفوا بوجود % ٣٦,٤و، للعمل في المجلس مباشرة
المجلس بفترة قصيرة ، مما يوضح ويعزز النتائج التي سبق توضيحها وأن الدائرة 

 .تهتم بالجمهور الخاص بالمؤسسة سواء كان جمهورا داخليا أم خارجيا

 امة الدراسة أن جميع أفراد عينة الدراسة يرون بأن وجود دائرة للعالقات العكشفت .٣
 مؤشر واضح وهذا بالنسبة للمجلس، هميةأفي المجلس التشريعي أمر ضروري وله 

 وإدراكهم لمدى أهمية وجود الدائرة لعاملين لدى ا العميقيمانعلى الثقافة الواسعة واإل
  . وتؤديه لخدمة الجماهير الداخلية والخارجية للمجلسله، والدور الذي يجب أن تحم
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 العالقات العامة دائرة  أنيؤيدون عينة الدراسة أفرادمن % ٦٨,٢ أن  الدراسةبينت .٤
 %٢٢,٧ و ،في المجلس قامت بتقديم األنشطة والخدمات التي تهم العاملين بعد الحرب

وهذه نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بنسبة المؤيدين حيث تمثل نسبة ،  ذلكيعارضون
المؤيدين األغلبية العظمى في العينة وهي مؤشر واضح على نشاط الدائرة وفاعليتها 

 .الحرببعد 

 قد استفادوا ، أفراد عينة الدراسةمن النسبة األكثر وهي% ٨٦,٧ أن الدراسة أظهرت .٥
 وتدل هذه النتيجة على أن األنشطة التي ،من األنشطة التي قدمتها الدائرة بعد الحرب

قدمتها الدائرة بعد الحرب، تهم فئة العاملين في المجلس، وتحاول تلبية حاجاتهم 
 .ل أساسيورغباتهم، وتهدف إلى إرضائهم بشك

من أفراد عينة الدراسة يرون بأن الدائرة تقوم بإجراءات % ٢٢,٧ أن الدراسة بينت .٦
 بذلك ، وهذه تقوميرون بأن الدائرة ال % ٧٧,٣، معينة للتعرف على اتجاهاتهم نحوها

 تقييم النسبة تدل على تقصير الدائرة في قيامها باإلجراءات التي تحاول من خاللها
 خطوة ،السيما وهي ورية واللقاءات الدالجتماعاتأدائها كاستطالعات الرأي وا
  .ضرورية لسير العمل ونجاحه 

من أفراد عينة الدراسة يرون بأن الفلسفة التي تتبناها % ١٤,٣ أن الدراسة أظهرت .٧
 ، جيدة جداهايرون بأن% ٤,٨ و ، في المجلس التشريعي ممتازةعامةدائرة العالقات ال

 وهي النسبة األكثر بين  مقبولةبأنهايرون % ٤٧,٦  و، جيدةبأنهايرون % ٣٣,٣ و
النسب مما يدلل على أن الدائرة تتبنى فلسفة ال توافق غالبية العاملين بشكل تام، وهذا 
ناتج عن عدم قيام الدائرة بإجراءات تستهدف اتجاهات العاملين نحو الدائرة والتعرف 

   .مرائهعلى وجهات نظرهم وآ

 واجههميتوجهون لدائرة العالقات العامة لحل المشاكل التي ت% ٥ أن  الدراسةبينت .٨
 وهذا يعود لعدم قدرة الدائرة على إقناع العاملين بقدرتها على حل ،أثناء العمل

مشاكلهم الخاصة بالعمل كونها مسئول مباشر عن توفير الظروف المناخية المالئمة 
 أو عدم ثقة العاملين بقدرة العالقات العامة على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم للعمل،

. 

من أفراد عينة الدراسة يرون بأن دائرة العالقات العامة % ٢٢,٧  الدراسة أنأظهرت .٩
  وأن ما نسبتهم، العاملين في المجلس بعد الحرب هتهتم بالمشكالت التي تواج
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 الدائرة ال تهتم بذلك ، وهي مؤشر على أن الدائرة ال تعطي بأنيرون % ٥٤,٦
 معينة للتعرف على مشاكل جراءاتاالهتمام الكافي للعاملين في المجلس وال تقوم بإ

 . التي تواجههم أثناء العمل وتحاول إيجاد الحلول المناسبة لهاعاملينال

در عن من أفراد عينة الدراسة يتابعون ما يص% ٥٠ الدراسة أن أظهرت .١٠
 المطبوعات التي تصدرها يتابعونال % ٣٦,٤و، الدائرة من مطبوعات بعد الحرب

الدائرة ، وهذا يعود إلى أسباب عديدة؛ قد تكمن في عدم رغبتهم بمتابعة ما يصدر من 
 ، أو عدم اهتمامهم بما يصدر عن الدائرة الالمطبوعات ، أو عدم وصولها إليهم أص

نتمي للمجلس، ويعلمون ما تتضمنه هذه المطبوعات كونهم جزء من الدوائر التي ت
  . االلكتروني، أو الموقع االلكتروني للمجلس، أو ما شابهالبريدبطرق أخرى؛ ك

 نمن أفراد عينة الدراسة والذين يتابعون ما يصدر م% ٤٦,٢ الدراسة أن أظهرت .١١
 عالية من حيث رجة تلبي المطالب بدمطبوعاتمطبوعات بعد الحرب، يرون أن ال

 تلبي المطالب بدرجة متوسطة ، كما وتشير الدراسة إلى نهايرون أ% ٤٦,٢و ، مضمونها
 النتيجة وتشير أن هذه المطبوعات مضمونها قوي ومفيد أيضا،  العاملين يرونغالبيةأن 

 عند قيامها بإصدار اتهم الدائرة تأخذ في االعتبار مطالب العاملين واهتمامإلى أن
 ، وتقوم بإصدار المطبوعات التي تتضمن مادة قوية وتحقق الفائدة للعاملين المطبوعات

 .في المجلس 

 عن أداء دائرة العالقات نراضومن أفراد عينة الدراسة % ٣٣,٣ الدراسة أن كشفت .١٢
 ،  إلى حد مانراضو% ٤٧,٧و، غير راضين% ١٩، العامة في المجلس بعد الحرب

ة في معرفة مطالب وحقوق العاملين في المجلس،  الدائرقصوروتشير هذه النتيجة إلى 
ومحاولة رفعها وإيصالها إلى اإلدارة العليا، للعمل على حلها وتحقيق رضا العاملين في 

  .المجلس عن أداء الدائرة 
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  التوصيات
 المجلس العالقات العامة في دائرة في العاملين الدراسة بزيادة اهتمام اإلدارة العليا بتوصي .١

 في عمل روريالتشريعي من خالل التواصل الدائم معهم بالطرق المختلفة ، حيث من الض
 .العالقات العامة ربط دائرة العالقات العامة باإلدارة العليا للمؤسسة بشكل مباشر 

ريعي  الدراسة بزيادة الكادر البشري في دائرة العالقات العامة في المجلس التشتوصي .٢
 في العالقات العامة ، متخصصينحيث يداوم حاليا سبعة موظفين فقط غالبيتهم غير 

 مع األخذ بعين ،ويتغيب آخرون نظرا لظروف الخالف الحادث بين الكتل البرلمانية
 في عملية التوظيف لتحقيق كفاءة أكبر عند الالزمةاالعتبار مسألة التخصصات والخبرات 

 . العمل

عادة النظر في هيكلية دائرة العالقات العامة حيث هناك اختالف بين  الدراسة بإتوصي .٣
 . اإلداري للمجلس، وبين ما هو واقع فعليا مالهيكلية األساسية للدائرة في النظا

 العالقات العامة ،تستهدف ئرة الدراسة بعمل استطالعات رأي دورية تقوم بها داتوصي .٤
 ة المجلس نحو أداء الدائرة ،وذلك لمعرفمن خاللها التعرف على اتجاهات العاملين في
 .نقاط الضعف وتحسينها ، ونقاط القوة لتدعيمها 

 الدراسة بزيادة األنشطة والخدمات التي تقدمها الدائرة للعاملين بناء على حاجات توصي .٥
 .ورغبات العاملين في المجلس ، وذلك لزيادة أواصر الثقة والعالقة بين الدائرة والعاملين 

 بزيادة عدد المطبوعات التي تصدر عن الدائرة ، والعمل على تنويعها اسة الدرتوصي .٦
 .وعدم حصرها في شكل معين، لتجنب الرتابة والملل 

 الدراسة بتعزيز العالقات الشخصية الودية بين العاملين في الدائرة والعاملين في توصي .٧
د تام لحل مشاكلهم الخاصة  على استعداة ، إلقناعهم بأن الدائرلسبقية الدوائر في المج

 .بالعمل وأن الدائرة تعمل على تطوير وتحسين األداء المهني لجميع العاملين 
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 الدراسة بتحسين اإلمكانات المادية والفنية المتاحة للعاملين في دائرة العالقات توصي .٨
 .ة  الحديثتكنولوجياالعامة في المجلس وتطويرها وتزويدهم بأجهزة فنية حديثة مواكبة لل

 الدراسة بعقد دورات تدريبية للعاملين في الدائرة لزيادة مهاراتهم وقدراتهم المتعلقة توصي .٩
 األزمات واللغات األجنبية وفن إدارةبالعمل، خصوصا دورات مستمرة  في كيفية 

 . المهمة للوصول إلى رجل عالقات عامة محترف ات وغيرها من الدوراإلتيكيت

 للعاملين في جميع الدوائر في وىالقتراحات والشكا الدراسة بعمل صندوق لتوصي .١٠
المجلس لتقديم مقترحاتهم و توصياتهم و شكاويهم التي تصب في صالح العمل ومن ثم 

 . للمجلس عن طريق دائرة العالقات العامة علياتقديمها إلى اإلدارة ال

 العامة ، ألن  الدراسة بزيادة العاملين في مجال الترجمة التابعة إلدارة العالقاتتوصي .١١
المجلس يعتبر من أكبر وأهم المؤسسات الفلسطينية التي تعبر عن واقع الشعب الفلسطيني 

 . ومؤسسات دولية أخرى  لس ولديه عالقات بمجاللغات،بمختلف ا

 الدراسة بتطوير وتحسين الموقع االلكتروني للمجلس، وتفعيل بعض األيقونات توصي .١٢
 بعيدا عن نأوال بأول ، وجعله موقعا لكل الفلسطينييالخاملة فيه ، وتحديث المعلومات 

 .الحزبية والفئوية 

 الدراسة بوضع خطط وقائية للعالقات العامة، لتجنب حدوث مضاعفات في توصي .١٣
 . كأزمة الحرب وغيرها سحال حدوث أي أزمات أخرى يمر بها المجل

 عملية في الدراسة بتشكيل فريق إلدارة األزمة ، لتجنب حدوث عجز وبطء توصي .١٤
 . إلى الوضع الطبيعي للمؤسسة بشكل أسرع ودةإدارة األزمة ، والع

 الدراسة العاملين في العالقات العامة بالعمل على تحقيق التواصل الدائم بين توصي .١٥
 . المجلس وغيرهم من الفئات داخل المجلس يالعاملين في جميع الدوائر ف

مجتمع المحلي عن طريق الزيارات  بتدعيم عالقة المجلس بمؤسسات الالدراسة توصي .١٦
 المحلية لتعزيز ت تنظمها العالقات العامة مع المؤسساالتيالتبادلية واللقاءات التواصلية 

 .الصلة بينها 
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:אא.  
:אא:− 
 دارو والتوزيع للنشر العلمية الدار:عمان(١،طالعلمي البحث أساليبعطوي، جودت .١

  )٢٠٠٠والتوزيع، للنشر الثقافة

  .)١٩٧٦الكتب، عالم: القاهرة(١،طوالمبادئ األسس اإلعالم بحوث،حسين سمير .٢

: الكويت( ٢ط ،ومناهجه إجراءاته، مفهومه، العلمي، البحث ، عمر أحمد السيد .٣
 ،)٢٠٠٢والتوزيع، للنشر الفالح مكتبة

: عمان ( ١ط ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم في العلمي البحث أساليب ،المغربي كامل .٤
   ،)٢٠٠٢ الثقافة، دار و العلمية الدار

 صفاء دار: نعما(١،طالعلمي البحث وأساليب مناهجغنيم، ،عثمان عليان ربحي .٥
  .)٢٠٠٠والتوزيع، للنشر

 المصرية االنجلو القاهرة،مكتبة(،١ط واإلعالم، العامة العالقات فن، إمام إبراهيم .٦
  .)م١٩٦٨،
 ،الدار القاهرة( ، والشركات للمؤسسات العامة العالقات دليل الجوهري، محمد محمود .٧

  .)م١٩٦٤والنشر، للطباعة القومية
  )والتوزيع للنشر الفالح مكتبة: عمان (العامة، العالقات إلى مدخل ليري، صالح .٨
 .)م١٩٧٨ الكتب عالم:القاهرة(،١ط العامة، للعالقات العلمية األسس، عجوة علي .٩
 دار عمان، ( ٤ط ، وممارسات مفاهيم العامة العالقات ، جودة حفوظم .١٠

  ٢٦ ، ٢٥ ص ) ٢٠٠٢، والتوزيع للنشر زهران
 القاهرة ،مكتبة القاهرة(، وتطبيقاتها العامة،مبادئها العالقاتعيسى، طلعت محمد .١١

  . )م١٩٩٠:الحديثة
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 ،مكتبة القاهرة(، واإلعالم اإلدارة بين العامة العالقاتالجوهري، محمد محمود .١٢
  .)م١٩٦٨المصرية، االنجلو

 شباب مؤسسة، اإلسكندرية (، العامة العالقات،)١٩٨٥(، المصري محمد أحمد .١٣
  .)والنشر طباعةلل الجامعة

  .)م١٩٦٢القاهرة، القاهرة،جامعة(العامة، العالقات أصول، القادر عبد حسين .١٤
 التشريعي المجلس:غزة(،الحصار رغم العطاء من سنوات أربع نشرة .١٥

 )٢٠١٠الفلسطيني
:א:− 
 والبروتوكول واإلعالم العامة العالقات دائرة في موظف ، مقننة  مقابلة ،عبده إسالم .١

  م٢٠١٠مايو٨ ،بتاريخ التشريعي المجلس في والترجمة
 والترجمة عالمواإل العامة العالقات عام مدير ، مقننة مقابلةبسيسو، مؤمن .٢

  ٢٠١٠مايو٢٢ بتاريخ ، التشريعي المجلس في والبروتوكول
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  بسم ا الرمحن الرحيم 

 
 

 
   غزة-الجامعة اإلسالمية

  اآلداب: آلية 
  الصحافة واإلعالم: قسم 

  عالقات عامة : تخصص

 

  

  صحيفة استقصاء
  
  

א/א א ...א

اتجاهات االعاملين في المجلس التشريعي في غزة "بين يديك استبيان يهدف للتعرف على 

، لالستعانة به في عمل بحث " نحو دائرة العالقات العامة واإلعالم في المجلس بعد الحرب

التخرج لنيل درجة البكالوريوس في الصحافة واإلعالم، تخصص العالقات العامة واإلعالن ، 

لذلك أرجو من حضرتكم تحري الدقة والموضوعية في اإلجابة ، وأؤكد على أن المعلومات 

  .لن تستخدم إال بغرض البحث العلمي  

  
  

  تقدير ا بقبول فائق االحرتام والوتفضلو
  
  
  
  
  
  

  :الطالبة 
  آية صبري أبو طاقية



א: א
 النوع  .١

  أنثى(  )         ذآر                                                (  )      
  
  العمر  .٢

  ٣٠ إلى أقل من ٢٥من (  )                                   ٢٥ إلى أقل من ٢٠من (  ) 
    ٣٥ أآثر من(  )                                            ٣٥ إلى ٣٠من (  )       
  
  المؤهل العلمي  .٣

  بكالوريوس (  ) دبلوم                                                        (  ) 
  دآتوراه (  )                                               ماجستير(  ) 

  ......................أخرى حدد
  
 جتماعيةالحالة اال .٤

         تزوجم(  )                                       أعزب(  )  
  ..................ي /أخرى حدد

  
 منطقة السكن  .٥

  محافظة الوسطى (  )                            محافظة غزة                   (  )  
  محافظات رفح(  )                                       زةمحافظة شمال غ(  )  
  محافظة خان يونس(  )  

  

א: א
  نت على علم بوجود دائرة للعالقات العامة في المجلس التشريعي؟هل أ .٦

  ال(  )                                                              نعم (  ) 
  إذا آانت إجابتك بال فتوقف عن اإلجابة

  
 آيف علمت بوجود دائرة العالقات العامة في المجلس التشريعي ؟ .٧

  عن طريق العاملين في الدوائر األخرى (  ) 
  من خاللك تواصلك الشخصي بالدائرة (  ) 
  من خالل األنشطة والخدمات التي تقدمها الدائرة للعاملين(  ) 
  .......................................................... ........أخرى حدد (  ) 

  
  متى علمت بوجود دائرة للعالقات العامة في المجلس ؟ .٨

  .قبل التحاقك للعمل في المجلس(  ) 
  .بعد التحاقك للعمل في المجلس مباشرة(  ) 
  .بعد التحاقك للعمل في المجلس بفترة قصيرة(  ) 
  . المجلس بفترة طويلة  بعد التحاقك للعمل في(  ) 

  
  

هل تعتقد أن وجود دائرة العالقات العامة في المجلس التشريعي أمٌر ضروري، وله  .٩
 أهمية بالنسبة للمجلس ؟

  إلى حد ما (  ) ال                            (  )  نعم                           (  ) 
  



א: א
حسب اعتقادك هل قامت دائرة العالقات العامة في المجلس بتقديم األنشطة والخدمات  .١٠

   بعد الحرب ؟عاملينالتي تهّم ال
  ال أعرف (  ) ال                                 (  ) نعم                              (  ) 

  ١٦إذا آانت اإلجابة بال أوال أعرف فانتقل إلى السؤال 
  
 قدمها الدائرة ؟م فما هي األنشطة والخدمات التي تآانت اإلجابة بنعإذا  .١١

  ) يمكنك اختيار أآثر من إجابة(
  .تحرير ونشر أخبار المجلس(  ) 
  .تغطية فعاليات لجان المجلس إعالميا(  ) 
  .آتابة تقارير صحفية بمجريات األنشطة المتعلقة بالمجلس(  ) 
  .متابعة األمور االجتماعية الخاصة  بالنواب والموظفين(  ) 
 . بكل ما هو جديد من أخبار المجلسعاملينتبليغ  ال(  ) 
  .المشارآة في استقبال الوفود الزائرة للمجلس(  ) 

 ....................................................................ي /أخرى حدد
 
 هل استفدت من األنشطة التي قدمتها الدائرة بعد الحرب ؟ .١٢

  إلى حد ما                  (  )    ال              (  )                     نعم      (  ) 
  
 هل أنت راض عن األنشطة والخدمات التي قدمتها الدائرة بعد الحرب ؟  .١٣

  إلى حد ما           (  )                   ال      (  ) نعم                          (  ) 
  

إذا آانت اإلجابة بنعم أو إلى حد ما، فما أسباب رضاك عما قدمته الدائرة من خدمات  .١٤
  )يمكنك اختيار أآثر من إجابة(وأنشطة ؟ 

  تلبي حاجاتك وتزودك بالمعلومات الالزمة (  ) 
  عاملينتعمل على تواصلك المستمر مع ال(  ) 
  على تواصلك الدائم مع الجماهير الخارجية تعمل (  ) 
  توافق ميولك واتجاهاتك (  ) 
  ......................ي /أخرى حدد(  ) 

  
  ما هي نسبة رضاك عن األنشطة والخدمات  ؟ .١٥

  منخفضة جدا   (  )  منخفضة  (  )  متوسطة  (  )  عالية   (  )  عالية جدا   (  ) 
  
א:א א א א
  

 هل تقوم الدائرة بإجراءات معينة للتعرف على اتجاهاتك نحوها ؟ .١٦
    ال     (  )       نعم                            (  ) 

  
  إذا آانت اإلجابة بنعم آيف تقوم الدائرة بذلك ؟ .١٧

  اإلستبانات(  ) 
  المقابالت الشخصية (  ) 
  االجتماعات الدورية وغير الدورية (  ) 
  .......................................ي /أخرى حدد(  ) 



  
بعد   دائرة العالقات العامة باتصال فاعل بينك وبين اآلخرين في فترة ماقامتهل  .١٨

  ؟الحرب
  متردد(  ) أوافق                (  ) أوافق بشدة                     (  ) 
  أرفض بشدة (  ) أرفض                          (  ) 

 
 ما رأيك في الفلسفة التي تتبناها دائرة العالقات العامة في المجلس التشريعي ؟ .١٩

  سيئة(  ) مقبولة       (  ) جيدة         (  ) جيد جدا           (  ) ممتازة        (  ) 
  

أثناء أدائها بعد  في رأيك ما أوجه القصور والخلل التي تراها في دائرة العالقات العامة .٢٠
  ) يمكنك اختيار أآثر من إجابة(الحرب  ؟ 

  ال تقوم باألنشطة والخدمات المناسبة (  ) 
   آثيراعاملينال تهتم بفئة ال(  ) 
  ال تعتمد على خطط وأساليب علمية صحيحة في العمل (  ) 
  عدم تخصص العاملين في الدائرة (  ) 
  ال أدري (  ) 
  .....................................ي /أوجه أخرى حدد(  ) 

  
الحرب  حسب اعتقادك الدور الذي تقوم به دائرة العالقات العامة في فترة ما بعد .٢١

  )يمكنك اختيار أآثر من إجابة( :يتمحور في 
  . أوجه النشاط المختلفة بالمجلس استقبال الضيوف وإطالعهم على(  ) 
  القيام بتصوير النشاطات واالحتفاالت الخاصة بالمجلس (  ) 
  تنظيم الزيارات من وإلى المجلس (  ) 
  عقد الندوات واللقاءات وتنظيمها واإلشراف عليها (  ) 
 بعد تزويد وسائل اإلعالم باألخبار والتقارير واإلعالنات المتعلقة بآلية عمل المجلس(  ) 

  .الحرب
  .إصدار المطبوعات والنشرات عن المجلس وقصفه والتحديات التي يواجهها (  ) 
  إيصال فلسفة المجلس للجماهير والعمل على تحقيق أهداف المجلس (  ) 
  ربط المجلس بالمجالس الدولية األخرى(  ) 
  تحسين صورة المجلس لدى الجماهير المحلية والدولية (  ) 
  وجميع جماهير المجلس والسعي لتحقيق مصالحهم وحل مشكالتهم لين العامخدمة (  ) 

  .....................................................................ي /أخرى حدد
  

א: א א

  ؟هل واجهتك مشكلة معينة تختص بعملك في المجلس وتوجهت للعالقات العامة لحلها  .٢٢
  ال (  ) نعم                        (  ) 

  
 إذا واجهتك مشكلة في المجلس أثناء العمل إلى من تتوجه لحلها ؟ .٢٣

  أقوم بحلها بنفسي (  ) 
  أتوجه لدائرة العالقات العامة (  ) 
  لس مباشرة  أتوجه لرئاسة المج(  ) 
  أتوجه للجهة المرتبطة بالمشكلة مباشرة (  ) 

  ...................................ي /أخرى حدد



 
 في المجلس بعد الحرب العاملينهل تهتم دائرة العالقات العامة بالمشكالت التي تواجه  .٢٤
 ؟

    إلى حد ما            (  ) ال               (  ) نعم                         (  ) 
  
هل تقوم الدائرة بعقد لقاءات أو نشاطات تستهدف من خاللها التعرف على مشكالت  .٢٥

   ؟العاملين
  أحيانا (  ) ال                                (  )  نعم                     (  ) 

  
 ما طبيعة هذه اللقاءات أو النشاطات التي تعقدها الدائرة ؟ .٢٦

  رحالت (  )    محاضرات علمية (  )  ندوات   (  )  اجتماعات دورية وغير دورية(  )
  ...............................................................ي /أخرى حدد

  
א: א

  
 هل تقرأ أو تتابع ما يصدر عن الدائرة من مطبوعات  بعد الحرب؟ .٢٧

  أحيانا (  )  ال                                   (  )     نعم                          (  ) 
  .إذا آانت اإلجابة بال، من فضلك توقف عن اإلجابة

  
  تنال اهتمامك وإعجابك ؟المطبوعات التيإذا آانت إجابتك بنعم أو أحيانا، ما هي أآثر  .٢٨

  المطويات (  ) النشرات         (  ) الدوريات           (  ) الملصقات        (  ) 
  ....................................................................ي /أخرى حدد

  
مضمونها  ما رأيك في المطبوعات التي تصدر عن دائرة العالقات العامة من حيث .٢٩

  ) يمكنك اختيار أآثر من إجابة(بعد الحرب ؟ 
  

  
وإخراجها  ما رأيك في المطبوعات الصادرة عن دائرة العالقات العامة من حيث شكلها .٣٠

  بعد الحرب ؟
  سيئة(  ) مقبولة        (  )         جيدة (  )      جيد جدا (  )         ممتازة (  ) 

   

 ال منخفضة متوسطة بدرجة عالية 
     تلبي المطالب
     مضمونها قوي
     مضمونها مفيد



א: א
  
برأيك ما هي أهم المعوقات التي واجهت العاملين في دائرة العالقات العامة بعد الحرب  .٣١
 ؟

  .ضياع المستندات واألوراق المحفوظة نتيجة القصف(  ) 
  .عدم وجود المكان المناسب للعمل بعد القصف(  ) 

  . بالشكل المطلوبعاملينعدم القدرة على التواصل مع جميع ال) (  
  .عدم تشكيل فريق إلدارة األزمة وبالتالي انعكس على عمل الدائرة(  ) 
  .عدم وجود اإلمكانات المادية المناسبة آالحواسيب والمكاتب وغيرها(  ) 

  .......................................ي /أخرى حدد
  
  هل أنت راض عن أداء دائرة العالقات العامة في المجلس بعد الحرب ؟ .٣٢

  إلى حد ما(  ) ال                        (  ) نعم                             (  ) 
  
ما مقترحاتك وآراؤك  لتطوير العمل في دائرة العالقات العامة في حال حدوث أي  .٣٣

  أزمات أخرى ؟
  .للعاملين في دائرة العالقات العامةعقد دورات تدريبية (  ) 
  .زيادة عدد العاملين في دائرة العالقات العامة (  ) 
  .زيادة اللقاءات التواصلية بين الدائرة والنواب وموظفي المجلس(  ) 
  .تحسين اإلمكانات المادية والمعدات الالزمة لعمل الدائرة (  ) 

  ........................................................................ي /أخرى حدد
  

  
  

  لكم مني جزيل الشكر على تعاونكم
  

  الطالبة   
  آية صبري أبو طاقية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


