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  :   المقدمة

 تعتبر العالقات العامة ذات أهمية بارزة للعديد من المنشآت التي تتعامل مع األفـراد                      
 ارتبـاط مباشـر     أو صفة لهـا   والجماعات، وبصفة خاصة تلك المنشآت التي تمارس نشاطا         

القات العامة على المنشأة والعاملين معها، بل وتمتد إلى أولئك الذين           وال تقتصر الع  بالجمهور،  
  .ليس لهم صلة تعامل مباشر ولكن من المحتمل أن تصبح لهم صلة عاجال أم آجال

وتعتبر المنشآت الخدمية ومنشآت الحكومة التي تقدم الخدمات العامة للجمهور أكثر حرصـا              
تلـك  بـادل مـن     ، ألن في دوامها دوام للتفاهم المت      من غيرها على دوام هذه العالقات العامة      

 من أجل تحقيقها السمعة الطيبـة علـى المـدى           ،المنظمات واألفراد وهذه األفراد والجماهير    
  )١(.البعيد

وتعد العالقات العامة حلقة الوصل بين أي منظمة والمجتمع الذي يحيط بهـا ، فهـي                       
ه في هذا الوجود، وبما أن العالقات العامة تقوم على          ظاهرة اجتماعية ترتبط باإلنسان منذ نشأت     

كسب رضا الجمهور وتأييده لتحقيق السمعة الطيبة للمنشأة ، فإن الحاجـة ال تقتـصر علـى                 
المؤسسات التجارية بل تتعداها إلى المؤسسات العامة ، سواء كانت مؤسـسات حكوميـة أو               

  .ة خدماتيةمؤسسات أهلي

مة في وزارة الصحة مهمة جداً كونها تـرتبط بـين المؤسـسات             وتعتبر العالقات العا         
بعضها ، وبين المؤسسات المشابهة ، وتجدر اإلشارة إلى أن وحدة العالقات العامـة         الصحية و 

في وزارة الصحة ومستشفياتها قد تأثرت بشكل سلبي نتيجة الحصار على قطاع غزة ، حيـث      
  .قة من الفقر والمعاناة وصلت األوضاع إلى أسوأ المستويات غير المسبو

 العالقات العامـة فـي وزارة الـصحة         داء المهني لوحدة  وحاولت الباحثتين تجسيد األ          
الفلسطينية خالل فترة الحصار لالطالع على دور العالقات العامة وما قامت به من وظـائف               

 وأساليب لتخطي الصعوبات والحواجزوأنشطة 

                                                            

  .٧ص"١٩٩٨دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،:عمان"١،طمةالعالقات العا،جميل خضر1  

  



 ٣

  :الدراسات السابقة: أوال

لقد وقع تحت يد الطالبتين مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت دوائر العالقات                     
العامة في مؤسسات مختلفة، وذلك كمتطلب تخرج للحصول على درجة البكالوريوس من قسم             

  . الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمية

  :وهيواختارت الطالبتان أقرب هذه الدراسات لموضوع الدراسة 

  : يةدوائر العالقات العامة في الوزارات الفلسطين، )م١٩٩٩(ل الحطاب كما -١
وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية واستخدامه لمنهج المسح وفـي إطـار ذلـك               

وكانت عينة الدراسة المسح الشامل لجميع العـاملين فـي          ،استخدام أساليب الممارسة    
دماتي في محافظة غزة ولقد تـم       دوائر العالقات العامة في الوزارات ذات الطابع الخ       

 .م ١٩٩٩\٤\٣٠م حتى ١٩٩٩\٤\١١إجراء الدراسة في الفترة الواقعة ما بين 
  

  :وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي 

ضعف المستوى العام للعاملين في العالقات العامة فـي الـوزارات ذات الطـابع                -       
 من أفراد عينة البحث لديهم    %٢٠,١٥حيث نسبة   الخبرة لديهم   الخدماتي فيما يتعلق في سنوات      

بخبرة تتراوح مـا بـين       يعملون بمجال العالقات العامة   % ٧٩,٤٨،ونسبة   سنوات ثمان خبرة
  .سنة إلى سبع سنوات

عـدم  من األفراد المبحوثين ذكروا بوجود عراقيـل وان         % ٨٤,٦٣كشفت الدراسة أن     -
 ثم عدم استقاللية الدائرة وقلة       إحدى أهم المشاكل،   ةوجود موازنة لدوائر العالقات العام    

 .اإلمكانيات والعاملين والتداخل في العمل وعدم توفر المتخصصين 

أوضحت الدراسة إن أهم دور للعالقات العامة في الوزارات يتمثل في استقبال الوفـود               -
ة ثم إصـدار    ثم تقديم التسهيالت الالزمة ومتابعة ما ينشر بوسائل اإلعالم من الوزار          ،

  )١(.الوزارة وعقد الندوات والمؤتمراتالدوريات والنشرات وبحث شكاوي العاملين ب

                                                            

أعد كمتطلب خترج  ،حبث غري منشور) دوائر العالقات العامة يف الوزارات الفلسطينية( حبث خترج للطالب كمال احلطاب بعنوان 1
  .١٩٩٩، واإلعالم كلية اآلداب قسم الصحافة ، بغزة اإلسالميةمن اجلامعة 



 ٤

األداء المهني لدوائر العالقات العامـة فـي الـوزارات           ،)م١٩٩٩(مروان أبو زيادة     -١

 :الحكومية ذات الطابع االقتصادي 
وفي ،المسح  واستخدام الباحث منهج    ،وتقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية             

وكانت عينة الدراسة هي الحصر الشامل      ،إطار ذلك استخدام منهج أساليب الممارسة       
  .لجميع العاملين في الوزارات الحكومية ذات الطابع االقتصادي 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

ـ       %) ٧٦,٩(كشفت الدراسة أن نسبة      - وزارات من العاملين بدوائر العالقات العامة في ال
يعتمدون في نوع هيكلهم التنظيمي علـى التمثيـل         ، الحكومية ذات الطابع االقتصادي     

  .الرأسي والذي تتركز فيه السلطة بين المسئول ويتم تجاهل التخصص 
كشفت الدراسة بأن العاملين بالعالقات العامة في الوزارات االقتصادية يعانون من قلـة             -

 )1(.وبة إلنجاز العملوالمطل،اإلمكانيات التقنية لديهم 

األداء المهني لدوائر العالقات العامة في المستشفيات الحكومية        ،)م٢٠٠٣( آمال عطا اهللا     -٣

   :بقطاع غزة

وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية واستخدام الطالبة لمنهج المسح ،ومن ضمنة مسح                   
لجميع القائمين بأعمال العالقات    أساليب الممارسة، وكانت العينة المستخدمة هي المسح الشامل         

  .العامة في مستشفيات محافظات قطاع غزة

  :ما يليوكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

ال يوجد أقسام في إطار عمالها في مقابـل         % ٧١,٤تبين أن غالبية العينة وذلك بنسبة        -
يفـة العالقـات    أشاروا إلى وجود أقسام فهذا يؤكد مدى اإلهمال الواضح لوظ         % ٢٨,٦

العامة وعدم وجود اهتمام من قبل إدارة المؤسسات الصحية بالقطاع الحكومي لعمـل             
  .العالقات العامة

بلغت أعلى نسبة أن أهم العراقيل والمعوقات تتمثل في عدم وجود ميزانية ما نـسبتهم                -
وكذلك تداخل العمل والصالحيات بنفس النسبة،تاله قلـة اإلمكانيـات وعـدم           % ٨٥,٧

                                                            

  )األداء املهين لدوائر العالقات العامة يف الوزارات احلكومية ذات الطابع االقتصادي(ب مروان أبو زيادة بعنوان  حبث خترج للطال1
  .١٩٩٩، واإلعالم كلية اآلداب قسم الصحافة ، بغزة اإلسالمية من اجلامعة أعد كمتطلب خترج ،حبث غري منشور



 ٥

تاله عدم وجود استقاللية فـي العمـل مـا نـسبته            % ٧٨,٦د متخصصين بنسبة    وجو
،فهي مؤشرات سلبية نظرا لتعدد المعوقات التي تشكل خطـرا علـى عمـل              % ٧١,٤

 (1).العالقات العامة في المؤسسات الصحية

  

األداء المهني لدوائر العالقـات العامـة فـي         ،  )م٢٠٠٩(أالء عبيد ،وفاطمة عبد اهللا       -٤

 ما بعد   إلىم  ٢٧/١٢/٢٠٠٨حة في فترة الحرب على قطاع غزة ما بين          وزارة الص 

 :العدوان
وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية واستخدامهما لمنهج المسح، وكانت عينة                  

 .الدراسة هي المسح الشامل لدوائر العالقات العامة في وزارة الصحة ومستشفياتها
  :ما يلي لدراسة  اإليهاكانت أهم النتائج التي توصلت و
من أفراد العينة تخصـصهم األكـاديمي الـصحافة         % ٤١,٦٧كشفت الدراسة أن     -

من المـوظفين   % ٤,١٧تخصصهم العلوم اإلدارية بينما     % ٣٧,٥ ،وأن   واإلعالم
  .تخصصهم علوم واجتماعية

من أفراد العينة أوضـحوا أن مرجعيـة دائـرة          % ٧٥أظهرت نتائج الدراسة أن      -
دير دائرة العالقات العامة ،وهذا يدل على أن المـدراء هـم            العالقات العامة هو م   

 .المسئولين بصورة مباشرة عن الدائرة مما يجعل العمل يسير بسهولة
من أفراد العينة أجمعوا على وجود تعاون بين كافـة          % ١٠٠كشفت الدراسة أن     -

 2)(.دوائر العالقات العامة في الوزارة

  
  
  

                                                            

 حبث غري منشور )هين لدوائر العالقات العامة يف املستشفيات احلكومية بقطاع غزةاألداء امل( حبث خترج للطالبة آمال عطا اهللا بعنوان 1
  .٢٠٠٣داب قسم الصحافة واإلعالم،أعد كمتطلب خترج من اجلامعة اإلسالمية بغزة ،كلية اآل

ة الصحة يف فترة احلرب على قطاع األداء املهين لدوائر العالقات العامة يف وزار( حبث خترج للطالبتني أالء عبيد،فاطمة عبد اهللا بعنوان 2
 بغزة، كلية اآلداب قسم اإلسالمية من اجلامعة أعد كمتطلب خترج،حبث غري منشور ) ما بعد العدوانإىلم ٢٧/١٢/٢٠٠٨غزة ما بني 

 .٢٠٠٩الصحافة واإلعالم،

  



 ٦

  :سة والدراسات السابقةأوجه االتفاق واالختالف بين الدرا
  :وجه االتفاقأ: أوال

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في مجال التخصص، حيث أنها دراسات تبحث              -
في طبيعة عمل العالقات العامة بالمؤسسات وتدرس الجمهـور الـداخلي للمؤسـسة،             

 .وجميعها اعتمد الدراسات المسحية
  .تشفيات موزعة بطريقة عشوائيةالدراسة ميدانية مقارنة لمجموعة من المس -
 )أالء عبيد وفاطمة عبـد اهللا     ( وهي دراسة الطالبتان    الدراسات إحدىاتفقت الدراسة مع     -

 .في الحد المكاني للدراسة وهو وزارة الصحة بغزة
 :وجه االختالفأ: ثانيا 

 فـي الحـد الزمـاني       )أالء عبيد وفاطمة عبد اهللا    (دراسة الطالبتان تختلف الدراسة مع     -
  .اسة وهو فترة حصار غزةللدر

 التعرف على طبيعة الدور الـذي قامـت بـه           إلىتختلف من حيث الهدف فهي تهدف        -
 .العالقات العامة لفترة من حصار غزة

 .اختلفت الدراسة في  حجم عينة البحث مقارنة باألبحاث األخرى -
 .اختلفت الدراسة في تساؤالت وأهداف عينة البحث -

 :اإلحساس بالمشكلة : ثانيا

 العالقـات العامـة فـي وزارة        بوحدة من خالل االحتكاك المباشر      تانالحظت الطالب          
وحتى نهايـة عـام     ٧/٢٠٠٧ما بين   الصحة وخاصة في فترة حصار غزة في الفترة الواقعة          

، ومن خاللهما أحست الطالبتان     )١( ، باإلضافة إلى نتائج المقابلة التي أجرتها الطالبتان          ٢٠٠٩
  . العالقات العامة في وزارة الصحةوحدةي تواجه بالمشكلة الت

 فـي    واإلعـالم   العالقات العامة  لوحدة المهني   األداء لذا ستخصص الدراسة لمحاولة معرفة      
  . للتخفيف من حدة الحصار وتطوير أدائهاوزارة الصحة 

  
                                                            

،الساعة الثانية عشر ٢٠/٤/٢٠١٠فق مقابلة مع أمحد العشي، مدير وحدة العالقات العامة يف وزارة الصحة ،يوم الثالثاء املوا -١
زيادة حجم ضغط العمل للموظفني للقيام باملهام املنوطة م، وخاصة يف الوقت احلايل ويف ظل : والنصف، واليت كان أهم نتائجها

لك بسبب االستنكاف الوظيفي لعدد من املوظفني، إضافة إىل وجود النقص الواضح يف اإلمكانيات الفنية واالحتياجات املادية وذ
  .  احلصار



 ٧

  :مشكلة الدراسة: ثالثا

 في وزارة الصحة بغزة عالم واإل العالقات العامةلوحدةالتعرف على األداء المهني        
                                                      .٢٠٠٧/٢٠٠٩-٧خالل فترة الحصار في الفترة الواقعة من

  :   أهمية الدراسة: رابعا 

  أداءث العلمي يأتي هذا البحث ضمن البحوث التي تحاول التعرف علىعلى صعيد البح      
                                               . خالل أزمة طويلة ومستمرة دوائر العالقات العامة في المؤسسات

  : وزارة الصحة فستتعرف الوزارة على على صعيدأما

  . العالقات العامة في الوزارة والمستشفيات عينة الدراسةوحدةمعرفة الخلل في  -١
 . العالقات العامة في المستشفيات عينة الدراسةوحدةعدد العاملين في  -٢
 للعالقات العامة في مستشفيات قطاع غزة وهل يوجد تنسيق          األساسيةمعرفة الوظائف    -٣

 افيما بينه
 العالقات العامة في تلك     وحدة التقنية والبشرية المؤهلة الالزمة ل     اإلمكانياتمدى توفر    -٤

 .الفترة

 :أهداف الدراسة:خامسا

ة         وحدات ودوائر التعرف على    -١ سطينية في مدين  العالقات العامة في قطاعات الصحة الفل
  .والمهام التي تقوم بها وبرامجها الموضوعة وخططها لتسيير العمل ،غزة

 العالقات العامة في الهيكل التنظيمي بالنـسبة إلدارة وزارة          إدارةلتعرف على موقع    ا -٢
  .الصحة والمستشفيات المتواجدة في مدينة غزة خالل فترة الحصار

 تعرضت  والحواجز التي  العالقات العامة للصعوبات     وحدةالتعرف على كيفية مواجهة      -٣
 .لها خالل فترة الحصار

  :ها نوع الدراسة ومنهج: سادسا

تستهدف تصوير وتحليل وتقويم    " البحوث الوصفية التي     إطارتقع هذه الدراسة في             
  )١(."خصائص مجموعة معينة أو موقف معين وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية
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 ٨

 ، هذا النوع من البحوث سوف تستخدم الطالبتان منهج الدراسات المسحية            إطاروفي        
ميا منظما يساعد على الحصول علـى بيانـات أو معلومـات عـن              والذي يمثل جهدا عل   "

  )١(."الظاهرة موضع الدراسة

  . هذا المنهج سيتم استخدام أسلوب مسح الجمهورإطاروفي 

  :مجتمع وعينة الدراسة: سابعا

 فـي وزارة الـصحة       واإلعـالم   العالقات العامـة   وحدةالعاملين في   : مجتمع الدراسة   
  .محافظة غزةومستشفيات 

 فـي    واإلعـالم   العالقات العامـة   وحدة الموظفين في    جميعحصر شامل ل  : نة الدراسة عي
  الصحة،إضافة إلى العاملين فـي المستـشفيات المتواجـدة فـي محافظـة غـزة               وزارة

الدرة لألطفـال، مستـشفى عبـد    مستشفى  ،   ومستشفى العيون  دار الشفاء، مستشفى  :وهي،
  . طفالالعزيز الرنتيسي لألطفال ،ومستشفى النصر لأل

  :السمات العامة

  :النوع  -١

  )١(جدول رقم 
  العمر

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  ٦٫٧  ١   سنة٢٥ إلى أقل من ١٨من

  ٣٣٫٣  ٥   سنة٣٠ إلى أقل من ٢٥من 

  ٤٠٫٠  ٦   سنة٤٠ إلى أقل من ٣٠من

  ١٣٫٣  ٢   سنة٥٠ إلى أقل من ٤٠من 

  ٦٫٧  ١   سنة فأكثر٥٠من 

  ١٠٠٫٠  ١٥  المجموع

                                                            

  سمير حسين ،المرجع السابق نفسه 1



 ٩

من عينة % ٤٦,٧، و " الذكور"  من عينة الدراسة من  % ٥٣,٣أن ) ١(رقم يبين جدول 
  "اإلناث "الدراسة من 

  :العمر -٢

  )٢(جدول رقم 

  العمر

 النسبة المئوية التكرار  العمر

  ٦,٧  ١   سنة٢٥ إلى أقل من ١٨من

  ٣٣,٣  ٥  سنة٣٠ إلى أقل من ٢٥من 

  ٤٠,٠  ٦   سنة٤٠ إلى أقل من ٣٠من

  ١٣,٣  ٢ سنة ٥٠ إلى أقل من ٤٠من 

  ٦,٧  ١   سنة فأكثر٥٠من 

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  

 إلى أقل من ١٨من" من عينة الدراسة عمرهم يتراوح  % ٦,٧أن ) ٢(يبين جدول رقم 
 سنة ٣٠ إلى أقل من ٢٥من " من عينة الدراسة عمرهم يتراوح % ٣٣,٣، و "  سنة ٢٥
، و "  سنة ٤٠أقل من  إلى ٣٠من" من عينة الدراسة عمرهم يتراوح % ٤٠,٠، و " 

من % ٦,٧، و"  سنة ٥٠ إلى أقل من ٤٠من " من عينة الدراسة عمرهم يتراوح % ١٣,٣
  " .  سنة فأكثر ٥٠من " عينة الدراسة عمرهم يتراوح 

  

  

  

  



 ١٠

  :الحالة االجتماعية-٣

   الحالة االجتماعية)٣(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الحالة االجتماعية

  ٢٠,٠  ٣  أعزب

  ٨٠,٠  ١٢  زوجمت

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  ، " من غير المتزوجين "  من عينة الدراسة % ٢٠,٠أن  ) ٣(يبين جدول رقم 

  "المتزوجين " من عينة الدراسة % ٨٠,٠و 

  :المؤهل العلمي-٤

   ألفراد العينةالمؤهل العلمي )٤(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  ٦,٧  ١  ثانوي

  ٢٠,٠  ٣  دبلوم

  ٦٠,٠  ٩  بكالوريوس

  ٦,٧  ١  ماجستير

  ٦,٧  ١  دكتوراه

 ٠,٠  ٠  أخرى

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

% ٢٠,٠، و" ثانوي " من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي %   ٦,٧أن  ) ٤(يبين جدول رقم 
" من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % ٦٠,٠، و" دبلوم " من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي 

من % ٦,٧، و " ماجستير " من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % ٦,٧، و " بكالوريوس 
   " .دكتوراه " عينة الدراسة مؤهلهم العلمي 



 ١١

  :التخصص األكاديمي-٥

  التخصص األكاديمي )٥(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  التخصص األكاديمي

  ٦٠,٠  ٩صحافة وإعالم وعالقات عامة 

  ١٣,٣  ٢  علوم إدارية

  ٠,٠  ٠  علوم اجتماعية

  ٢٦,٧  ٤  أخرى

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  

صحافة وإعالم " من عينة الدراسة تخصصهم العلمي  % ٦٠,٠أن ) ٥(يبين جدول رقم 
، و " علوم إدارية " من عينة الدراسة تخصصهم العلمي % ١٣,٣، و " وعالقات عامة 

  "أخرى " من عينة الدراسة تخصصهم العلمي % ٢٦,٧

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢

   :طبيعة العمل-٦

  

  طبيعة العمل )٦(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  طبيعة العمل

  ١٣,٣  ٢ مسئول اإلعالم

  ٦,٧  ١  رئيس قسم

  ٦,٧  ١ موظف أرشيف

  ٠,٠  ٠ناطق إعالمي  

  ٦,٧  ١  مدير

  ٦٦,٧  ١٠  أخرى

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

، " مسئول اإلعالم " ملهم من عينة الدراسة طبيعة ع% ١٢٣,٣أن  ) ٦(يبين جدول رقم 
من عينة الدراسة طبيعة % ٦,٧، و " رئيس قسم " من عينة الدراسة طبيعة عملهم % ٦,٧و

من % ٦٦,٧، و "مدير " من عينة الدراسة طبيعة عملهم % ٦,٧،و "موظف أرشيف " عملهم 
  ".أخرى " عينة الدراسة طبيعة عملهم 

  

  

  

  

  

  



 ١٣

  :سنوات العمل والخبرة-٧

  سنوات العمل والخبرة )٧(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار  سنوات العمل والخبرة

  ٦,٧  ١  أقل من سنة

  ٢٠,٠  ٣  من سنة إلى أقل من ثالث سنوات

  ٠,٠  ٠من ثالث سنوات إلى أقل من ستة سنوات 

  ٧٣,٣  ١١  ستة سنوات فأكثر

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

، و " أقل من سنة " بلغت خبرتهم من عينة الدراسة  % ٦,٧أن  ) ٧(يبين جدول رقم 
، و " من سنة إلى أقل من ثالث سنوات " من عينة الدراسة بلغت خبرتهم % ٢٠,٠
  "ستة سنوات فأكثر " من عينة الدراسة بلغت خبرتهم % ٧٣,٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤

  :أدوات الدراسة : ثامنا

  ):االستبانة(صحيفة االستقصاء :أوال

 المعلومات والبيانات ،ويتم من خالل توجيه       عفي جم  الرئيسية   األساليبوهي أحد           
مجموعة من األسئلة المعدة سلفا ،وذلك بهدف التعرف على حقائق معينة، أو وجهات نظر              

 تصرفات سلوكية   إلىالمبحوثين واتجاهاتهم ،أو الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدفعهم         
  )١( .معينة

  :  كما يليوحداتوتقسم االستبانه إلى 

 .يتكون من البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة  : لى األووحدةال 

 يتناول األداء المهني لوحدة العالقات العامة واإلعالم في وزارة الصحة  :ية الثانالوحدة 
 :كما يلي محاور خمسةأثناء فترة الحصار على قطاع غزة ،  وتم تقسيمه إلى 

  ةاألساليب اإلدارية والتنظيمي: المحور األول     

  العاملون ووحدة العالقات العامة: المحور الثاني 

  األهداف والوظائف: المحور الثالث 

 التخطيط : المحور الربع 

  وسائل االتصال : المحور الخامس 

 وهم   أساتذة قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية      بعضتم عرض االستبيان على      -
 وذلـك   ة، واألستاذ جمعة أبو العنـين،     الدكتور طلعت عيسى ، والدكتور أيمن أبو نقير       

بغرض تحكيم االستبيان والتأكد من صدقه وثباته ، وقامت الطالبتان بإجراء ما يلزم من              
  .حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده لهذا الغرض
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 ١٥

  :المقابلة الشخصية:ثانيا

 مع رؤساء دوائر العالقات العامة بهدف        الطالبتين ستستخدمهاوهي وسيلة مساعدة            
ـ ي تم جمعها في صحيفة االستقصاء و      استكمال البيانات الت   ـ  ست  المقابلـة   انستخدم الطالبت

 التي ستطرح   )المغلقة والمفتوحة والنصف مغلقة   ( المتنوعة المقننة، والتي يتم إعداد األسئلة    
  )١(.على المبحوثين قبل المقابلة

  :تقسيمات الدراسة 

تنقسم الدراسة إلى ثالثة فصول حيث يتناول الفصل األول اإلجراءات المنهجيـة                     
أما الفصل الثاني فيتضمن العالقات العامة في المؤسسات الحكوميـة والخدميـة            ، للدراسة

 مباحث وهي العالقات العامة المفهوم واألهداف والوظائف ويـشمل          أربعةويحتوي على   
 العالقـات   سأهـداف  العالقات العامة،  وظائفات العامة ،  ثالث متطلبات وهي مفهوم العالق    

العامة ، أما المبحث الثاني فيتناول دور العالقات العامة في المجال الحكومي ويشتمل على              
مطلبين وهي أهداف العالقات العامة الحكومية،واألهداف على مستوى المنظمات الحكومية          

لعالقات العامة في المؤسسات الـصحية      في هذا الفصل فيتضمن دور ا     الثالث  ،أما المبحث   
إضافة إلى دوائر العالقات العامة في وزارة الصحة ومستشفياتها من حيث النشأة ونبـذة              

أما المبحـث األخيـر فيتـضمن مطلبـين         عن دوائر العالقات العامة في وزارة الصحة،      
فيتناول تأثير الحصار على وزارة الصحة قبل الحرب على غزة،أما المطلب الثاني            :األول

  . تأثير الحرب على وزارة الصحة

مل على ثالثة مباحث وهـي      تأما الفصل الثالث فيتناول الدراسة الميدانية والتي تش              
  .وصياتتتحليل االستبانة، مناقشة النتائج، وال

  .وفي نهاية الدراسة المالحق والمراجع التي استخدمت في الدراسة
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 ١٦

  
  الفـــصــل الثاني

امة في المؤسسات الحكومية العالقات الع

  والخدمية
  :ويشتمل على أربعة مباحث

 المفهوم والوظائف واألهداف..العالقات العامة 

 دور العالقات العامة في المجال الحكومي 

 دور العالقات العامة في المؤسسات الصحية 

  الحصار والحرب على غزة وأثرهم على وزارة الصحة 

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧

  المبحث األول

  المفهوم والوظائف واألهداف..العالقات العامة                         

  )١( مفهوم العالقات العامة: المطلب األول

العالقات العامة تعتبر حلقة الوصل بين أي منظمة والمجتمع الذي يحيط بهـا ، فكـل                        
 تقـوم    معين ألفراد المجتمع، والبـد أن      إنتاج أومنظمة في المجتمع تقوم بتقديم خدمة معينة        

 بالخدمة وتستأنس بـآرائهم فـي       وإقناعهم إعالمهم إلىعالقات عامة مع أولئك األفراد تهدف       
تقييم الخدمة وتأييدهم ودعمهم لها وتحترم تلك اآلراء وتهتدي بها، وتسعى المنظمة لكي تكون              

  . هذه العالقة قوية ومتصلة وقائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين

فات كبيرة في التعريفات التي أعطيت لمفهوم العالقات العامة، ويرجع ذلك           وهناك اختال        
 اختالف الخلفيات والفلسفات التي ينطلق منها المفكرون وهـم يعرفـون هـذه الظـاهرة                إلى

  .الجديدة

 أو هيئـة    أو اتحـاد    أونشاط أي صناعة    :عرفتها جمعية العالقات األمريكية بأنها    وقد          
تجة بينها وبين فئة مـن       في بناء وتدعيم عالقات سليمة من      أخرى منشأة   أية أو حكومة   أومهنة  

 الجمهور بوجه عام،والعمـل علـى تكيـف         أو المساهمين   أو الموظفين   أومالء  الجمهور كالع 
  .المؤسسة حسب الظروف البيئية المحيطة، وشرح المؤسسة للمجتمع

 المرسومة  اإلداريةالجهود  "ريطاني فهو أما التعريف الرسمي لمعهد العالقات العامة الب              
وقد توصـلت   )٢(" وتدعيم تفاهم متبادل بين المنظمة وجمهورها      إقامة إلىوالمستمرة التي تهدف    

  :التالي التعريف إلىجمعية العالقات العامة الدولية 

 المستمرة والمخططة والتي تسعى بها المؤسـسات        اإلدارةالعالقات العامة هي وظيفة     "        
لمنظمات الخاصة والعامة لكسب تفاهم وتعاطف وتأييد الجماهير التي تهمها والحفاظ علـى             وا

 استمرار هذا التفاهم والتعاطف والتأييد وذلك من خالل قياس اتجاه الرأي العام لضمان توافقه              
قدر اإلمكان مع سياساتها وأنشطتها وتحقيق المزيد من التعاون الخالق واألداء الفعال للمصالح             

  ".والمخطط المشتركة باستخدام اإلعالم الشامل
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 ١٨

  :وظائف العالقات العامة في المؤسسة أو المنشأة: الثانيالمطلب 

تعريف الجمهور بالمؤسسة أو بالمنشاة وشرح نشاطها وخدماتها وإنتاجها التي تقـوم بـه              . ١
  .المؤسسة بأسلوب واضح وواقعي وبسيط 

ي تعديل بالسياسة بهدف قبولها وكـسب تعـاون         شرح سياسة المؤسسة إلى الجمهور أو أ      . ٢
  .الجمهور معها

مساعدة الجمهور على تكوين رأيه وذلك بمدة بكافة المعلومات ليكون رأيـه مبنيـا علـى                . ٣
  .أساس من الواقع  والحقيقة 

التأكد من أن جميع المعلومات واألخبار التي تنشر على الجمهور بصورة صحيحة وسليمة             . ٤
  .والموضوع من حيث الشكل  

  .مد المؤسسة بكافة التطورات التي تحدث في الرأي العام . ٥
 

  .حماية المؤسسة ضد أي هجوم قد يقع عليها نتيجة نشر معلومات كاذبة أو غير صحيحة . ٦
 

  .تهيئة جو صالح بين المؤسسة واألفراد بعضهم ببعض داخل المؤسسة . ٧
 

  .استها بين فئات الجمهور المختلفةأخبار اإلدارة العليا للمؤسسة برد فعل سي. ٨
 

  .بحث وتحليل جميع المسائل التي تهم اإلدارة العليا ورفعها إليها . ٩

 

  .مساعدة وتشجيع االتصال بين المؤسسات اإلدارية العليا والمستويات الدنيا وبالعكس . ١٠
 

  )١(.التأكد من أن أهداف المؤسسة وأعمالها تلقى االهتمام من الجمهور. ١١
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 ١٩

  )١(:هداف العالقات العامةأ: المطلب الثالث

 والتي  اإلدارية العالقات العامة قد أصبحت في اآلونة األخيرة وظيفة من الوظائف            إن        
 تحقيقهـا   إلـى  في المنظمة وهنالك عدة أهداف تـسعى         اإلداريةتمارس في كافة المستويات     

   :أهمهاالعالقات العامة من 

 تحسين سمعة منتجاتهـا     إلىلمنظمة لدى عمالئها مما يؤدي      تحسين الصورة الذهنية ل    -١
 .وبالتالي زيادة المبيعات

 .تعزيز ثقة العاملين بالمنظمة وزيادة تفهمهم ألهداف المنظمة وأنظمتها -٢
 عالقات جيدة معهم وقبول آرائهـم       إقامةزيادة ثقة المساهمين في المنظمة عن طريق         -٣

 تـسهيل   إلـى ة بشكل دائم مما يؤدي بالتالي       واقتراحاتهم وتزويدهم بالمعلومات الهام   
 .عملية تمويل المنظمة عند طلب زيادة رأس المال

 تـسهيل عمليـة     إلـى زيادة ثقة المؤسسات المالية والبنوك في المنظمة مما يـؤدي            -٤
 .االقتراض منها وقت الحاجة

اكل  المنظمة مما يساهم في استقرار العمالة وتفهمها للمـش         إدارةكسب ثقة العاملين في      -٥
 .اإلدارة التي تقابلها اإلدارية

 الحـصول علـى معاملـة تفـصيلية         إلى عالقات جيدة مع الموردين مما يؤدي        إقامة -٦
 الشروط عند توقيع العقود     أفضل الحصول على    إلى باإلضافةللمنظمة وقت األزمات    

 .مع مصادر الشراء
علق بـآراء   الحصول على تغذية عكسية عن ردود فعل الجمهور على القضايا التي تت            -٧

 .الجمهور واتجاهاته
 . واألفضل للشركةاألنسب باتخاذ التصرفات اإلدارة إرشادنصح أو  -٨
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 ٢٠

  المبحث الثاني

  دور العالقات العامة في المجال الحكومي

  )١( العالقات العامة في الجهات الحكومية: المطلب األول

، وارتباط الفرد بها ارتباطا وثيقا ،       يتسم هذا القرن بالزيادة الهائلة في أعباء الحكومات                
فلقد أصبحت الدولة الحديثة تسمى بدولة الخدمات والرفاهية وصارت مسئولة عـن المـواطن              
منذ تاريخ ميالده وحتى تاريخ وفاته وأصبحت الحكومة هي المالذ الوحيـد لحـل المـشاكل                

  .ي الدول الناميةوالحاجة والفاقة والمرض والجهل في سائر أنحاء العالم وبصفة خاصة ف

  :أهداف العالقات العامة الحكومية

 :التوعية واإلرشاد واإلعالم -١

تهدف العالقات العامة على مستوى الحكومات السياسية إلى إعـالم المـواطن                   
بوجه النشاط الحكومي في كافة الميادين السياسية واالجتماعية والثقافية والدبلوماسـية           

لمواطن الواعي والمشارك والمـساهم برأيـه وتأييـده         والعالمية وذلك بغرض خلق ا    
ورضاه عن نشاط حكومته ال سيما في البرامج التنموية التي تحتاج فيها الـدول إلـى                

  .عون المواطنين ومشاركتهم ومساهمتهم المادية والمعنوية
كما تقوم بشرح وتفسير القوانين ونظم وإجراءات العمـل الجديـدة فـي المجـاالت               

الخدمية واالقتصادية حتى يكون مدركا وملما بالتغييرات التي تحدث في          االجتماعية و 
  .نظم العمل والخدمات،فيسهل عليه انجاز أغراضه وحاجاته دون عناء

  :كسب رضا الجمهور وتأييده للسياسات الحكومية -٢

تستطيع حكومة ما من القيام بأي سياسات قومية كبرى ما لم تهيئ أذهـان                        
 الجمهور وثقته في تلك السياسات القومية       رضاها وما لم تعمل على كسب       المواطنين ل 

،وذلك لشرحها له ومناقشتها معه في اجتماعات سياسية قومية كانت أو إقليمية وفـي              
ندوات إذاعية وتلفزيونية وقد تأخذ هذه السياسات القومية شكل مشاريع اقتـصادية أو             

دة أو دستور عام للبالد ، وهكذا يتهيأ قبول         اتفاقيات دولية أو قوانين ولوائح عمل جدي      
  .الجمهور لتلك السياسات عند صدورها أو تطبيقها
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 ٢١

العام فيما يختص بتقييمه لمستوى األداء العام لخدمات والعمـل علـى            معرفة الرأي    -٣

 :تلبية رغباته 

 فالحكومة يهمها أن تعرف رأي الناس عن أداء مؤسساتها السياسية كالجهـاز                   
الناس عن   يذي المكون من مجلس الوزراء تماما كما يهمها أن تعرف مدى رضا           التنف

الخدمات الضرورية التي تقدمها لهم الوزارات والمصالح الحكومية كخدمة الكهربـاء           
ومياه الشرب والبريد والبرق والمواصالت والضمان االجتماعي إلى غير ذلـك مـن             

  .الخدمات الضرورية المتعددة
  

 :الشائعات والحمالت المغرضة بإبراز الحقائق والمكاشفةالعمل على دحض  -٤

وتتصدى نشاطات العالقات العامة القومية للحكومة إلى الحمـالت الدعائيـة                    
الجائرة الواردة في العالم الخارجي أو الشائعات من بعض الجماعات الداخليـة،وذلك            

إعالمهم بالموقف الصحيح   بذكر الحقائق المجردة والصادقة بغرض توعية المواطنين و       
  .واألخبار الصادقة حتى ال يصبح المواطن مطية لتلك الشائعات والحمالت الكيدية

  :اهتمام الحكومة بشئون موظفيها -٥

بأن تهيئ لهم الظروف الطبيعية والصحية للعمل، وأن تدفع لهـم أجـورهم                      
  .جتماعيةواالورواتبهم التي تتالءم مع الظروف االقتصادية والمعيشية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢

  )١(:أهداف العالقات العامة على مستوى المنظمات الحكومية : المطلب الثاني

  

تهدف العالقات العامة في أية منظمة من المنظمات الحكومية علـى وجـه                       
  :ما يليالخصوص على تحقيق 

ا على بينة من     كي يكونو  إليها الوصول   تبغاالتي  :إعالم المواطنين بالسياسة العامة    -١
 .هذه السياسة ليسهل توثيق التعاون المثمر بين المنظمة والمواطنين

 

بحيث يـساعد   : إيصال رغبات وطلبات المواطنين إلى اإلدارة العليا في المنظمة         -٢
 .وصول هذه الرغبات والطلبات إلى تلبيتها قدر اإلمكان

 

منظمة مـن الناحيـة     في ال ) الموظفين والعمال (االهتمام برغبات وحاجات العاملين    -٣
الثقافية والصحية والترويحية،وذلك بدفع األجور المناسبة ووضع أنظمة الترقيـة          
موضع التنفيذ وعلى قدم المساواة بين الجميع بحيث تساعد هذه األنظمـة علـى              

 .توثيق عرى الصالت بين اإلدارة والعاملين
  
سواء تلك التـي  : رىاالهتمام والتأكيد على االتصال بين المنظمة والمنظمات األخ   -٤

تتشابه معها في اإلنتاج والخدمات األخرى أو التي تختلف عنها في ذلك بواسـطة              
المطبوعات والنشرات والكراسات واالتصاالت التلفزيونية وغيرها مـن وسـائل          

 .االتصال األخرى 
الن توثيق هذه االتصاالت يؤدي إلى تقوية العالقة بين هـذه المنظمـة والمنظمـات               

   .واء كانت في البلد الواحد أو في البلدان المختلفةاألخرى س
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 ٢٣

  المبحث الثالث

  ةعالقات العامة في المؤسسات الصحيال

  

  )١( العالقات العامة في المستشفيات أو المؤسسات الصحية: المطلب األول

المستشفى كغيره من المؤسسات التي تقدم الخـدمات للمـواطنين يحتـاج إلجـراء                        
صاالت مع الجمهور من أجل إعالمه عن أهداف ومنجزات أنظمة المستـشفى ومراعـاة              االت

  .شئون المرضى والمراجعين والمحافظة على ممتلكات المستشفى

ونظرا لنمو الوعي الصحي لدى معظم فئات المجتمـع المعاصـر، واإلقـدام علـى                        
حت إدارات العالقـات العامـة      مراجعة المؤسسات الصحية طلبا للرعاية أو العالج، فقد أصب        

  .تلعب دورا مهما في هذا المجال

  :ما يليومن أهم ما يمكن أن تقوم به إدارة العالقات العامة في المستشفيات 

تنظيم البرامج اإلعالمية عن الخدمات والتسهيالت التي تقدمها المنظمـات الـصحية             -١
 .التابعة لها، وتعريفهم بها

عالمية في حاالت األزمات واألوبئـة أو تفـشي بعـض           تقديم البرامج التوجيهية واإل    -٢
 .األمراض السارية

تتلقى إدارات العالقات العامة شكاوي وتظلمات وتمنيات الجماهير وتقـوم بجمعهـا،             -٣
والوقوف على المشكالت التي يعانوا منها في عالقاتهم مع المنظمات الصحية والعمل            

 .على تالفي السلبيات
 تنمية الوعي الوطني، وبث روح الخدمـة فـي صـفوف            تعمل العالقات العامة على    -٤

ادرايـين ومـساعدين    العاملين في منظمات الخدمات الصحية من أطباء وممرضين و 
 .الخ..وفنين ومستخدمين

تعمل العالقات العامة على نشر الالفتات واإلرشـادات للمـواطنين لتنظـيم طريقـة               -٥
المرضـى   لسالمتهم وسالمة    مراجعاتهم، وزياراتهم للمنظمات الصحية، وذلك ضمانا     

 .اآلخرين في هذه المنظمات
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 ٢٤

تعمل العالقات العامة على تمتين العالقات الداخلية بين كافـة العـاملين فـي هـذه                 -٦
 المنظمات بما ينعكس ايجابية على الخدمة الصحية، وتقدم المنظمات المعنية بها

  
  :ما يليامة ومن بين األمور التي يجب أن تتطرق لها في برنامج العالقات الع

 .إتباع النظام العام وإرشادات المستشفى -١
 .احترام أوقات الزيارة -٢
 .التقيد بالتعليمات الخاصة بتحديد مواقف السيارات -٣
 .المحافظة على ممتلكات المستشفى -٤
 .المحافظة على النظافة العامة -٥
 .عدم إحضار الطعام إلى المستشفى -٦
 .التبرع بالدم -٧
 .تحديد المواعيد -٨
 .اعات الطوارئعدم التجمع في ق -٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥

  : ومستشفيات محافظة غزةنبذة عن وزارة الصحة: المطلب الثاني

 تجسد وزارة الصحة الفلسطينية الهيكل الوقائي الرئيس لإلنسان الفلسطيني إدراكا منها       

 يزال شامخا علـى أرضـه، وإن   بحجم األمانة والمسئولية وبمدى التضحيات التي قدمها وما

 هي إال أحد سبل الثبات وجزء أصيل من حاضر ومستقبل أبناء شـعبنا الـصابر   وزارة ماال

 وإيمانا من وزارة الصحة الفلسطينية بدورها الريادي المتمثل في تطوير الواقـع الـصحي  .

الفلسطيني وصوال إلى مستويات تحاكي الركب الحضاري ، وتبذل ألجل ذلك جهودا جبـارة              
 وزارة الصحة الفلسطينية حولت تلـك العقبـات إلـى    أنلسبل إال العقبات التي شوهت ا رغم
كشفت عن براعة الكادر الطبي الفلسطيني المؤمن برسالته اإلنـسانية وقدرتـه علـى     أسباب
   )١(.واالرتقاء ليسجل بصفحات من نور انجازات وكأنه يعمل في ظروف عادية االنجاز

ديم الخدمات واإلشراف ومساندة المؤسسات     تقوم وزارة الصحة بالنصيب األكبر من تق              
المؤسسات غير الحكومية، ووكالـة الغـوث لالجئـين والقطـاع           (والقطاعات األخرى مثل    

  )٢().الخاص

يمثل القطاع الصحي الحكومي العنصر األول في القطاع الصحي، حيث تـشغل وزارة                    
من أصل ) ضفة الغربية مستشفى في ال   ١٢ مستشفى في قطاع غزة و     ١٣( مستشفى   ٢٥الصحة  

مستشفى واحد لوكالة غوث وتشغيل الالجئـين       ( مستشفى في الضفة الغربية وقطاع غزة        ٧٩
 ٢ مستـشفيات قطـاع غـزة خـاص و         ٢٣ مستشفى للمنظمات األهلية،     ٢٨بالضفة الغربية،   

  ).مستشفى للخدمات العسكرية

املة في فلسطين حكومية    أما عن القوى العاملة فهي موزعة على القطاعات الصحية الع                
وغير حكومية حيث يتعذر حصر العاملين في المهن الصحية في القطـاع غيـر الحكـومي                

باإلضافة إلى عمل عـد     . والقطاع الخاص بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص        
  .كبير منهم بالوزارة بصورة أساسية

مـن إجمـالي النـاتج      % ٩والي  وعن اإلنفاق الصحي فيقدر اإلنفاق على الصحة بح               
 أن اإلنفاق الصحي قد وصـل       ٢٠٠٧المحلي في فلسطين، وتبين النتائج اإلحصائيات في عام         

  . دوالر أمريكي للفرد في فلسطين١٣٥إلى 
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 ٢٦

  )١(:نبذة عن المستشفيات المتواجدة في محافظة غزة

  :مجمع الشفاء الطبي

مدينة غزة ، على مفترق تقاطع شـارع        يقع المجمع في المنطقة الغربية الوسطى من                
 علـى   ١٩٤٦عز الدين القسام على شارع الوحدة ، وقد أنشئ مستشفى دار الشفاء  في العام                

  ، ويخدم منطقة التغطية الخاصة بمحافظة غزة والبالغ عـدد سـكانها              ٢  م    ٤٢٠٠٠مساحة  
 بكافـة     نسمة بشكل خاص ، وقطاع غزة بشكل عام ويبلغ عدد موظفي المجمـع              ٤٩٦٤١١

  .  موظف ١٢٠١تخصصاتهم ما مجموعه 

مستشفى الجراحة و مستشفى الباطنة و      :  طبي يضم ثالث مستشفيات هي       عوهو مجم         
  . سرير ٥٠٠مستشفى النساء و التوليد و تبلغ  القدرة السريرية اإلجمالية له 

العمليـات   مجموعة من االنجازات على صـعيد        ٢٠٠٩شهد مجمع الشفاء الطبي خالل العام       
 و.حاالت  جراحة في الفقرات الصدرية والعنقية      ) ٦ (و.جراحة قلب مفتوح   النوعية في مجال  

ـ  ) ٢٠ (و.حالة استئصال أورام في الدماغ والجمجمة     ) ٣٠(  خطيـرة   إلصـابات  ةحالة جراح
  .باإلضافة إلى العديد من العمليات التي تجرى يومياً  .بالرأس

 التعليمي والتدريبي في برنامج البورد الفلـسطيني فـي          كما وشهد تطورا في الجانب            
باطنـة عامـة، جراحة عامة، تخدير وعناية مركزة، نـساء وتوليـد،           (التخصصات المختلفة   

متقـدم  ) ٣٣(وفي مختلف المستويات الدراسية، وقد اجتاز امتحان الترفيـع         ) أشعة تشخيصية 
  .في مختلف التخصصات) ٤٢(من 

 جامعة األزهر في مختلف المستويات الدراسـية، فـي          – طالب الطب    كما وتم تدريب         
 إلى  ةباإلضاف. أقسام مجمـع الشفاء الطبي  بإشراف استشاريين أكفاء ورؤساء أقسام مؤهلين          

تدريب أطباء االمتياز وفقاً لبرنامج تدريبي حسب النظام الخاص بأطباء االمتياز فـي تنميـة               
  .القوى البشرية
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 ٢٧

  :ألطفالمستشفى النصر ل

السريرية اإلجماليـة للمستـشفى     مستشفى يقدم  خدمات طب األطفال ، وتبلغ القدرة                    
 أنـشئ  سرير ، يقع في حي النصر غرب تقاطع شارع العيون  مع شارع النصر ، وقد                  ١٥١

ويخدم منطقة التغطية الخاصة بمحافظة غزة مـن وادي          . ٢ م ٤٤٠٠ بمساحة   ١٩٦٢في العام   
 نسمة، ويبلغ عدد    ٤٩٦٤١١حتى حي الشيخ رضوان شماال ، والبالغ عدد سكانها          غزة جنوبا ،  
  . موظف ٢٢٤تشفى  بكافة تخصصاتهم ما مجموعه موظفي المس

ونقل وتطوير قسم   ، أعمال التطوير شملت ترميم مبنى المستشفى من الداخل والخارج                  
وتوسـيع قـسم العنايـة      ، صحي  الحضانة بتمويل من اليونيسيف وتوسيع وتنظيم األرشيف ال       

  .المركزة وإنشاء قسم للتعليم المستمر 

  :مستشفى الشهيد محمد الدرة

،  ٧٢مستشفى يقدم  خدمات طب األطفال العام  ، وتبلغ القدرة السريرية للمستـشفى          
 على مساحة     ٢٠٠٠ي العام     ويقع في غزة  شارع الدين خلف مصنع السفن أب ، وقد أنشى ف             

. وحي الزيتون وحي التفاح     .   ، ليخدم مناطق الشجاعية ، والشعف ، وحي الدرج            ٢ م١٦٠٠
 .  موظف ١٧٦ويبلغ عدد موظفي المستشفى  بكافة تخصصاتهم ما مجموعه  

 تخصيص قطعة ارض وتركيب مولـد كهربـائي         ٢٠٠٩شهد المستشفى خالل العام             
ر جهاز لفحص حـاالت الحمـى الـشوكية     وافتتاح قسم العالج الطبيعي وتوفي itألوتطوير 

وصيانة جهاز األشعة وتوفير جهاز التراساوند متنقل وإعادة تجهيز العناية المركزة وتجهيزها            
  .باألجهزة الالزمة 

  :مستشفى العيون

مستشفى متخصص بتقديم خدمات طب وجراحة العيون ، و تبلغ  القـدرة الـسريرية                       
 في حي النصر غرب تقاطع شارع العيون مع شارع النـصر ،              سرير ، يقع    ٤٠اإلجمالية له   

 ،  و هو المستشفى المرجعي و  الوحيد          ٢ م ٣٦٠٠  على مساحة       ١٩٦٥وقد أنشئ في العام     
   .لطب و جراحة العيون فلسطين 

ويبلـغ عـدد مـوظفي       .  ١٤١٦٥٤٣ويخدم جميع مناطق قطاع غزة البالغ سكانه                 
   .٩٠ ما مجموعه المستشفى  بكافة تخصصاتهم

  



 ٢٨

  :مستشفى الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي لألطفال

مستشفى  أطفال تخصصي يعمل على  تقديم  خدمات طبية متخصصة لألطفال ، وتبلغ                      
 سرير ، يقع في حي النصر غرب        ٤٩القدرة السريرية في مرحلة التشغيل الحالية  للمستشفى         

يعمل المستـشفى    .٢٠٠٨نصر ، وقد بدء بتشغيله في العام  تقاطع شارع العيون  مع شارع ال      
بنظام التحويل بين المستشفيات و يضم تخصصات فرعية في طب األطفال منها تخصص قلب              
أطفال و أمراض كلى أطفال و إمراض الجهاز العصبي و أمراض الدم و األورام و الجهـاز                 

  ١٢٠تخصـصاتهم مـا مجموعـه         يبلغ عدد موظفي المستشفى  بكافة       . الهضمي و المناظير  
 .موظف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩

  )١(  في وزارة الصحة واإلعالم العالقات العامةوحدة: المطلب الثالث

عبارة عن ساعد بناء في سبيل الرقي بوزارة الصحة بشكل خاص، وبالـشعب             هي            
 خلـق   الفلسطيني بشكل عام ، حيث أنها من أهم دوائر وزارة الصحة وتلعب دور مهـم فـي                

حضور للوزارة وانجازاتها ، وهي المسئولة عن تكوين سمعه طيبة وصورة ذهنية حسنه لدى              
مختلف فئات العاملين معها عل أساس المعلومات الصادقة والحقائق ، كما أن هدفها في المقام               
األول هو تنمية العالقات الطيبة بين جماهير العاملين بعضهم البعض من جهة وبيـنهم وبـين                

رة العليا من جهة أخرى ، مما يؤدي إلى إيجاد روح االنتماء والـوالء لـدى العـاملين                  اإلدا
ومن جهة  . الحيوية، ومعالجة سريعة للمشكالت القائمة للعاملين        بوزارة الصحة وبقية مرافقها   

أخرى التركيز على إيجاد صالت وعالقات قوية بين وزارة الـصحة والجمـاهير الداخليـة               
الوصول إلى أقصى درجه من الفهم المتبادل والمعرفـة المتكاملـة بـين             والخارجية ، بهدف    

الطرفين مما يؤدي في النهاية إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين ورفع وارتقاء السمعة الجيدة              
لوزارة الصحة ومكانتها المتميزة بين الجمهور الخارجي كناتج نهائي لنشاط العالقات العامـة             

باإلضافة إلى ذلك من أهداف هذه الدائرة تحسين         وجمهور العاملين معها ،   مع البيئة والمجتمع    
صورة الوزارة وتوعية المجتمع بخدمات الوزارة وتقوية عالقاتها بالمؤسسات األخـرى مـن             
خالل التواصل اإلعالمي مع مؤسسات المجتمع وحقوق اإلنسان ، ووضع آليـات لالرتقـاء              

 الوزارة ، ووضع آليات التواصل فضح الممارسـات         والتطوير وتوحيد الخطاب اإلعالمي في    
اإلسرائيلية التي تهدف إلى تدمير الواقع الصحي الفلسطيني والترتيـب والتنـسيق لألنـشطة              

  .الخاصة بالوزارة والتواصل والحضور في وسائل اإلعالم

  :من أعمال الوحدة
 

لى جميع وسائل اإلعالم     تقوم الدائرة بإصدار بيانات بشكل شبه يومي وتوزع ع         :البيانات -١
المرئية والمسموعة والمقروءة وتتناول كل خبر أو تعليق أو استنكار يصدر عن الوزارة ، كما               
تقوم برصد األحداث ذات صلة ومتابعة األخبار والتواصـل بـشأنها مـع وسـائل اإلعـالم                 

 .ليةوالمؤسسات الحقوقية والصحية والصليب األحمر وشخصيات إعالمية محلية وعربية ودو         
 
 تقوم الدائرة وبشكل يومي بتحليل البيانات الواردة إليها من جـل المؤسـسات              :التقاريـر  -٢

الصحية وصياغتها بشكل إحصائي يبرز عدد الضحايا من الشهداء أو الجرحى وعدد األجهزة             
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 ٣٠

الطبية المعطلة ،واستهداف األطفال في الغارات اإلسرائيلية ،ويتم إرسال نسخ من هذه التقارير             
عالمية عبر االيميالت بشكل    إلى المجلس التشريعي ومنظمات حقوق اإلنسان ومنظمة الصحة ال        

 .دوري
 تقوم الدائرة بتغذية الموقع االلكتروني لوزارة الـصحة أوال          :الموقع االلكتروني للوزارة   -٣

بأول بكافة المستجدات الحاصلة في الحقل الصحي داخل القطاع ،من خالل إصدار البيانـات              
  .لتقارير باللغتين العربية واالنجليزية وا

 

يتم التواصل الدائم مع الناطق اإلعالمـي باسـم         :التواصل مع اللجنة الشعبية لفك الحصار     -٤
اللجنة الشعبية لفك الحصار واطالعه على عدد الحاالت المرضية والممنوعـة مـن الـسفر،               

مـؤتمرات صـحفية للجنـة      وعلى أسماء شهداء الحصار وأعدادهم، باإلضافة إلى التحضير ل        
  .تسجيلية أو حية داخل المؤسسات الصحية

عقد المؤتمرات الصحفية لمعالي وزير الصحة في مناسـبات         :عقد المؤتمرات الصحفية     -٥
وبـالطبع ، فالـدور     ...) مستشفى الشفاء، صالة الفيديو كـونفرنس     ( مختلفة في أماكن عديدة     

  ... دائـرة العالقـات العامـة واإلعـالم،         يقع على كاهـل    –الكبير لنجاح هذه المؤتمرات     
وذو صله   ثم تستخلص من بينها ما هو مهم وضروري       التي تجمع المعلومات ثم تحللها ،     فهي  

بموضوع المؤتمر ثم تقوم باالتصال على جميع وسائل اإلعالم في القطاع إلعالمهم بموعـد              
 .توزع على الـصحفيين   و  تصوير نسخ عديدة من كلمة الوزير      ومكان عقد المؤتمر وأيضا يتم    

وفي بعض المؤتمرات الصحافية يتم إعداد فيلم وثائقي قصير وعرضه على شاشـة العـرض     
  . والصورة خالل المؤتمربالصوت

  )١( :أنشطة الوحدة خاصة بعد الحرب فيما يلي

إقامة خيمة ومعرض المحرقة في مجمع الشفاء الطبي حيث عرضت بقايا وشظايا األسلحة              •
 .  الحرب مع إبراز صور الشهداء والجرحىالتي استخدمت في

تنفيذ سلسلة من البرامج الحوارية عبر الفضائيات ومختلف وسائل اإلعالم عن دور وزارة              •
 . الصحة أثناء الحرب

تنظيم زيارات ميدانية للوفود الطبية واألجنبية والعربية ومرافقتها إلى أماكن االسـتهداف             •
 .الصهيوني واطالعهم على صورة الواقع
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 ٣١

ترصد مؤشرات وأرقام حول مدينة غـزة والخـسائر         ) غزة لن تموت    ( إصدار مطوية    •
 . المادية والبشرية

 . استقبال الوفود والقوافل الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وتغطية نشاطاتها •

إقامة مهرجان تكريم األيادي البيضاء والذين واصلوا الليل بالنهار خالل العدوان للتخفيف             •
 . ة الجرحىمن معانا

بالتعاون مع فضائية األقصى وهو يتحدث عن دور وزارة الصحة          " وتبقى غزة "إنتاج فيلم    •
 . خالل فترة الحرب

توثيق الجرائم الصهيونية بحق الشهداء والجرحى بالصور والبيانـات، وتزويـد وسـائل              •
 . اإلعالم بها

 .تنظيم مسيرة لسيارات اإلسعاف تنديدا الستهدافهم •
 .لطواقم الطبية احتجاجا على استهداف القطاع الصحي وطواقمهتنظيم مسيرة ل •
 . توثيق أعداد شهداء الحصار وإصدار البيانات الخاصة بها ونشرها إعالميا •

اطالع وسائل اإلعالم والمؤسسات الحقوقية على العجز الدوائي في مخازن الوزارة ومدى             •
 . تهديدها لحياة المرضى

حكومية والشعبية والرسمية التي خرجـت ضـد الحـرب          المشاركة في جميع الفعاليات ال     •
 .والحصار

تغطية كافة أنشطة الوزارة والفعاليات في كافة مرافقها ونشرها على موقع الوزارة وعبر              •
 .وسائل اإلعالم

 .تطوير الموقع اإللكتروني للوزارة بإضفاء زوايا جديدة وإطالقه بحلته الجديدة •
 لتشكيل غرفة مركزية لإلعالم حـال وقـوع أي          إعداد خطة طوارئ وانتهاء التجهيزات     •

 .طارئ
 .إصدار دليل هواتف الوزارة لكافة اإلدارات والمستشفيات والمراكز الصحية •
 .استقبال قافلة أميال من االبتسامات وتوزيع أفالم وبروشورات على المشاركين •
نسانية ووسـائل   إصدار األخبار والتقارير والبيانات يوميا وإرسالها للمراكز الحقوقية واإل         •

 .اإلعالم
إصدار نشرة إخبارية يومية للسيد الوزير تتعلق بأخبار الصحة المحلية وبعـض األخبـار               •

 .العالمية
 .التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلية لبحث سبل التعاون المشترك •
االجتماع مع مختلف وسائل اإلعالم لتوجيههم لعمل تقارير إعالمية عن نشاطات ومهـام              •

 .الوزارة
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 . الترتيب لوسائل اإلعالم لتغطية أنشطة الوزارة في كافة الجوانب •

 . عيادات في قطاع غزة٨إصدار كتيب عن تأهيل وترميم  •
 .عقد مؤتمر صحفي حول أنفلونزا الخنازير •
إصدار وإرسال نشرات توعوية وإرشادية وبثها عبر وسائل اإلعالم المرئية والمـسموعة             •

 .والمقروءة
 عبر وسائل اإلعالم واستضافة شخصية من الوزارة للحديث عن          تخصيص مساحة يومية   •

 .أنفلونزا الخنازير
تغطية كافة األنشطة والمناسبات االجتماعية الخاصة بكافة العاملين فـي وزارة الـصحة              •

 . ونشرها عبر موقع الوزارة

 .زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات المحلية •
 .حصار على القطاع الصحيإصدار التقارير الدورية حول تداعيات ال •
ترتيب العمل اإلداري داخل الوحدة وعقد اجتماعات دورية لبحث سبل الرقـي بأنـشطة               •

الوحدة فيما يغطي حضور الوزارة في مختلـف المؤسـسات اإلعالميـة وغيرهـا مـن                
 .المؤسسات المدنية

زاويـة  -هزاوية اإلرشاد والتوجي  (تفعيل الموقع االلكتروني للوزارة وإضافة زوايا جديدة         •
 .)إعالنات وعطاءات-التصويت-االجتماعيات

 .٢٠٠٨تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين في الثانوية العامة عام  •
  ".محرقة غزة"إنتاج فيلم يبين دور وزارة الصحة أثناء الحرب بعنوان  •
 .٢٠٠٨تنظيم مسيرة لإلسعاف لنقص الوقود سنة  •
 .إنتاج صور مصابين وجرحى بإصدارين مختلفين •
المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى األولى للعدوان على غزة التي أقامتها الحكومة فـي               •

 .غزة
 .  لذكرى العدوان الصهيوني على غزة، تخلله سلسلة فعالياتإحياءإقامة فعالية منفصلة  •

 في مجمع الشفاء يبـين صـور متنوعـة للـشهداء            LCDإقامة معرض صور وعرض      •
ف األسلحة المحرمة دوليا والتي أحدثت حاالت حروق وبتر         والجرحى الذين أصيبوا بمختل   
 .في األطراف وتشوهات خلقية

متابعة ميدانية للشكاوى تجاه الوزارة ومتابعتها مع الجهات المختـصة وكتابـة تقـارير               •
 .توضيحية حول مالبسات تلك الشكاوى

تنشر في متابعـة    الرد على كافة اإلساءات واالفتراءات تجاه للوزارة والدفاع عنها والتي            •
 .الصحف المحلية والمواقع اإللكترونية



 ٣٣

إنشاء قاعدة بيانات بكافة المؤسسات اإلعالمية والوزارات والـدفاع المـدني والمخـابز              •
 .وشركات البترول ومحطات الوقود وغيرها من المؤسسات المختلفة

يني والخلقـي   تفعيل دور اإلرشاد والتوجيه وإصدار العديد من النشرات لتعزيز الوازع الد           •
 .لموظفي الوزارة

عمل تقارير شهرية عن أنشطة المستشفيات وتحميلها على موقع الوزارة ونشرها شـهريا              •
 . عبر وسائل اإلعالم

 .تجهيز كتيب خاص بأخبار الصحة في الصحف المحلية •
تسهيل مهام وسائل اإلعالم لعمل تقارير صحفية  في مؤسسات الوزارة والحصول علـى               •

 .التقارير وتوثيقهانسخة من تلك 
تغطية جوالت السيد الوزير ومرافقته خالل زيارته الميدانية لمختلـف مؤسـسات وزارة              •

 .الصحة والمؤسسات األهلية ونشرها عبر وسائل اإلعالم
 . إعداد تقارير دورية عن أنشطة الوزارة  بشكل دوري وإرسالها لصحيفة الرأي الحكومية •

 .٢٠٠٩ تجهيز دليل انجازات الوزارة لسنة •
 .تغطية األيام العلمية التي يقيمها مجمع ناصر الطبي بشكل دوري •
 .نشر كافة العمليات الجراحية المعقدة والنادرة وعمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية •
تصوير كافة االنجازات التي تمت داخل كافة مرافـق الـوزارة  مـن عمليـات تـرميم                   •

 .واستقبال الوفود المحلية واألجنبيةمتواصلة، وضخ مئات األجهزة الطبية، 
المشاركة في تجهيز سيناريو عن وزارة الصحة وإنجازاتها فـي الفـيلم الـذي سـتنتجه                 •

 .الحكومة الفلسطينية في غزة والذي تشرف على إخراجه وزارة الداخلية
 )١(.إصدار نشرة حول المسجد األقصى وكنيس الخراب الذي تنوي إسرائيل إقامته •

 

  .٢٠٠٩ إعالمي إلنجازات الوزارة لسنة إعداد تقرير •

 .إعداد إرشادات للجمهور لكيفية التصرف في حال الطوارئ •
 .تجهيز مركز إعالمي للطوارئ •
 .تنفيذ الفعاليات في المناسبات الصحية السنوية •
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  :إقامة عدة مؤتمرات صحفية حول

طـاع بعـد    تنظيم مؤتمرات صحفية لمعالي وزير الصحة حول أوضاع الصحية في الق           -
  . الحرب

 .نقص األدوية والمهمات الطبية -
  . الخنازيرأنفلونزاجائحة  -
  .نتائج الدراسة تثبت استخدام االحتالل ألسلحة تسبب العقم والتشوهات السرطانات -

نتائج دراسة لعينات بيولوجية توضح وجود حاالت لديها عنصر اليورانيوم ومعـادن سـامة              
  .ومسرطنة 
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  الرابعالمبحث 

   وأثرهم على وزارة الصحة على غزةوالحربالحصار 

الحرب علـى   الحصار الصهيوني واالجتياحات على الوضع الصحي قبل        تأثير  : المطلب األول 

  )١( غزة

لقد فرضت قوات االحتالل الصهيوني حصارا محكما علـى األراضـي الفلـسطينية                     
، وقامت بتشديد هذا الحصار الظـالم علـى         ٢٠٠٦المحتلة منذ االنتخابات البرلمانية في يناير       

  .٢٠٠٧قطاع غزة بعد يونيو 

 قرارا باعتبـار قطـاع      ١٩/٩/٢٠٠٧أصدرت حكومة االحتالل اإلسرائيلي قرارا بتاريخ        -
 ٢٠/٩/٢٠٠٧غزة كيانا معاديا مما حذا باللجنة الدولية للصليب األحمر بان تعلن بتـاريخ              

 قام االحـتالل    ٢٠٠٨ جدا ومنذ شهر يناير      بأن قطاع غزة يعيش في وضع إنساني حرج       
اإلسرائيلي بتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث وصلت األوضاع إلى أسـوأ             

 .المستويات غير المسبوقة من الفقر والمعاناة واإلحباط 

وتجدر اإلشارة إلى أن نواحي عديدة من الحياة قد تأثرت بشكل سـلبي نتيجـة اإلغـالق                  -
 .صار الخانق على قطاع غزةواالجتياحات والح

 
  .نقص إمدادات الوقود والكهرباء في قطاع غزة: أوال

عن مكتب األمم المتحدة لتنـسيق الـشئون اإلنـسانية فـي            ر  دحيث بين تقرير صا    
 بأن معظم العائالت والمؤسسات الصحية في قطاع غـزة تعـاني مـن              ٨/٢/٢٠٠٧

  . ساعة يوميا١٢-٨انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من 
  :تأثير نقص الوقود والكهرباء على الوضع الصحي في قطاع غزة -

إن نقص كميات الوقود والكهرباء التي تحصل عليها وزارة الصحة بسبب الحـصار             
  :واإلغالق واإلجراءات اإلسرائيلية قد أدت إلى

توقف العديد من العمليات الجراحية بالمستشفيات ،حيث أصبحت تقتصر فقط على            
 .ئ والعمليات الهامةحاالت الطوار
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توقف عمل بعض محطات األكسجين ألنها بحاجة لتيار كهربائي قوي ال تـوفره              
 .المولدات الكهربائية الصغيرة

 .من طاقتها%٥٠تعمل أقسام األشعة بنسبة  

ازدياد معاناة مرضى الفشل الكلوي نتيجة تعطل ووقف عمل وحدات غسيل الكلى             
 .بسبب انخفاض التيار الكهربائي

ل عمل المكيفات المركزية في المستشفيات، ولهذا أثر سلبا على العمل خاصة            تعط 
 .في األماكن المغلقة مثل غرف العمليات والعناية المركزة لحديثي الوالدة

 .التأثير على اللوحات االلكترونية لكثير من أجهزة المستشفيات الرقمية 

األولية وأيـضا فـي     تلف التطعيمات الخاصة باألطفال في بعض مراكز الرعاية          
 .الرئيسيةالمخازن 

 
  : منع مرضى قطاع غزة من السفر للعالج في الخارج:ثانيا

 تقارير حقوقية ودولية بتفاقم صعوبة حركـة المـواطنين مـن والـى              أظهرتوقد   
 شبه دائم للمعابر ألكثـر      إغالق الفلسطينية وخاصة بقطاع غزة، من خالل        األراضي

ر ومنع الكثير من المرضى للسفر للعالج بالخـارج،         من عامين والذي انعكس في تأخ     
  . العديد من الوفياتإلى الذي فاقم من أحوالهم الصحية وأدى األمر

 أكثر من   إلى معبر رفح شبه الدائم      وإغالقحيث بلغ عدد حاالت الوفاة بسبب الحصار        
، ٢٠٠٩ وحتـى أغـسطس    ٢٠٠٧ حالة كانت تنتظر العالج بالخارج منذ العام         ٣٥٠
  .ت المشكلة قائمة حتى تاريخهوالزال

  
قبل العدوان الشامل   ( نقص األدوية والمستلزمات الطبية في األراضي الفلسطينية المحتلة          :ثالثا

  ):على قطاع غزة
 الحصار قد أثر بشكل مدمر على جميع نواحي الحياة في األراضي المحتلة بما فيها               إن

حي للمواطنين وعلى الخدمات    قطاع غزة والضفة الغربية وال سيما على الجانب الص        
 في وزارة الصحة لم يسلم مـن هـذا          األدوية مخزون   أنالصحية المقدمة لهم، حيث     

  :الحصار الخانق، الذي تمثل في
 في قطاع غـزة ،حيـث أصـبح         األساسيةمن األدوية   %٢٥فاذ ما يزيد عن     ن 

 .رصيد بمخازن الوزارة صفر

أحـسن    شهرين فـي     إلى بين كميات تكفي لمدة شهر       األدويةتراوح مخزون    
  .كمياتها مع نفاذ المخزون االستراتيجي لألدوية نظرا لذلك
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  :المختبرات وبنوك الدم: رابعا

إن العديد من األجهزة الخاصة بالمختبرات وبنوك الدم ال تعمل بسبب عدم توفر قطـع                      
  .الغيار وذلك بسبب الحصار واإلغالق المحكم للمعابر

  :األجهزة الطبية: خامسا

لقد تعطلت العديد من األجهزة الطبية الضرورية للتشخيص وعالج المرضى في كافـة                   
مستشفيات القطاع، مما أدى إلى تراجع في نوعية الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المـشافي         

  . جهازا طبيا توقفا تاما عن العمل٩٤للمرضى، حيث توقف 

  :المباني الصحية والبنية التحتية:سادسا

إن البنية التحتية للخدمات الصحية من مباني ومعدات ضرورية لهـا أصـبحت تنهـار                     
بشكل ينذر بالخطر ويتعذر معه إصالحها أو صيانتها،نتيجة لعدم توفر قطع الغيار ومنع دخول              

  .مواد البناء واالسمنت والحديد والطالء وغيرها

ع لبناء وتوسيع أقـسام جديـدة فـي          مشاري ٤حيث تفيد دائرة الهندسة والصيانة بتوقف             
المستشفيات منها أقسام الجراحة والعناية المركزة في مستشفيات القطـاع ال سـيما مستـشفى              

  .بخانيونسالشفاء بغزة ومستشفى ناصر 

  )٢٠٠٩-١-٢٣ وحتى ٢٠٠٨-١٢-٢٧من تاريخ  (الحرب على غزة: المطلب الثاني

 :اللاآلثار الصحية للمذبحة التي ارتكبها جيش االحت -

قامت القوات الصهيونية المحتلة بضربة جوية مباغتة لقطاع غزة لم يسبق لها مثيل                   
منذ الحرب العالمية الثانية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من يوم الـسبت               

  .م٢٠٠٨-١٢-٢٧الموافق 

رطة وقد استهدفت أكثر من ستين طائرة حربية في لحظة واحدة جميع مقـرات الـش                   
الفلسطينية ومقرات متعددة على طول قطاع غزة مما أسفر عن حدوث تدمير هائـل فـي                

  . جريحا خالل اليوم األول من المجزرة٥٥٠ شهيدا و٢٣٠المباني وسقوط أكثر من 

 شخـصا ، وعـدد     ١٤٥٥وخالل جرائم الحرب الصهيونية وصل عدد الشهداء إلى               
  . شخص٥٣٠٣اإلصابات إلى 
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 سيارة من سيارات اإلسعاف والدفاع المدني، كما تم         ١٥م استهداف وتدمير    كما ت         
 عيـادة تابعـة     ٣٣ مستشفيات أهلية وغير حكومية و     ٣ مستشفيات حكومية و   ٥استهداف  

 عيادات تتبع لوكالـة     ٥لوزارة الصحة وعيادتان تتبعان لمنظمات أهلية وغير حكومية، و        
 .الغوث وتشغيل الالجئين

الفترة تعذر وصول اإلمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى ما يحتاجونهـا،           وخالل هذه         
حيث كان هناك حاجة ماسة لإلمدادات الطبية لعالج المصابين واالسـتمرار فـي تقـديم               

  .الخدمات الصحية بسبب النقص الحاد جراء الحصار
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  الثالثـصـل الف

  الدراسة الميدانية
  

 ستبيانتحليل اال: المبحث األول 

 مناقشة النتائج : المبحث الثاني 

  التوصيات: المبحث الثالث 
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  المبحث األول

  تحليل صحيفة االستبيان

  : مجتمع وعينة الدراسة 

 ، وقد بلغ     ومستشفيات محافظة غزة   يتكون مجتمع الدراسة من موظفي وزارة الصحة               
على جميع أفراد عينة الدراسة ، وتم        شخص ، وقد تم توزيع االستبانة        ١٥حجم عينة الدراسة    

 لم يستبعد أي منها  نظرا لتحقق الشروط         االستبيانات ، وبعد تفحص     االستبياناتاسترداد جميع   
  .استبانه ١٥ الخاضعة للدراسة االستبياناتالمطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد 

  األساليب اإلدارية والتنظيمية
  

  :عالقات العامةالمسمى اإلداري لل-٨

  ) ٨(جدول رقم 

  المسمى اإلداري للعالقات العامة

  النسبة المئوية  التكرار  المسمى اإلداري للعالقات العامة

  ٦,٧  ١  إدارة

  ٤٠,٠  ٦  قسم

  ٠,٠  ٠  دائرة

  ٥٣,٣  ٨  وحدة

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع
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  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

سة يعتقدون أن المـسمى اإلداري للعالقـات        من عينة الدرا  % ٦,٧أن    ) ٨(يبين جدول رقم    
" من عينة الدراسة يعتقدون أن المسمى اإلداري للعالقات العامة          % ٤٠,٠، و   " إدارة  " العامة  

  " . وحدة " من عينة الدراسة يعتقدون أن المسمى اإلداري للعالقات العامة % ٥٣,٣، و " قسم 

  :وجود تخصصات مختلفة -٩

  )٩(جدول رقم 

  ات مختلفةوجود تخصص

 هل يوجد تخصصات مختلفة في

   العالقات العامة في الوزارة؟

 النسبة المئوية التكرار

  ٨٦,٧  ١٣  نعم

  ١٣,٣  ٢  ال

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع
  



 ٤٢

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
 من عينة الدراسة يعتقدون بوجود تخصصات مختلفة فـي        % ٨٦,٧أن      ) ٩(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة يعتقدون بعدم وجـود تخصـصات         % ١٣,٣زارة و   العالقات العامة في الو   
  .  مختلفة في العالقات العامة في الوزارة

  :التخصصات-١٠

  )١٠(جدول رقم 

  التخصصات

  النسبة المئوية  التكرار  التخصصات

 25.00 11  إعالم

 13.64 6  بحوث وتوثيق

 18.18 8  أنشطة

 22.73 10  تصوير

 20.45 9  أخرى

 100.00 144  المجموع
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 ٤٣

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
، و  " إعـالم   " من تخصـصات العالقـات العامـة         % ٢٥,٠أن  ) ١٠(يبين جدول رقم    

مـن  % ١٨,١٨، و " بحـوث وتوثيـق     " من تخصصات العالقـات العامـة       %  ١٣,٦٤
" من تخصصات العالقات العامـة      % ٢٢,٧٣، و   " أنشطة  " تخصصات العالقات العامة    

  " .أخرى " من تخصصات العالقات العامة % ٢٠,٤٥، و " تصوير 

  :مرجعية العالقات العامة -١١

  )١١(جدول رقم 

  مرجعية العالقات العامة 

 النسبة المئوية التكرار من هو مرجعية العالقات العامة لديكم؟

  ٤٦,٧  ٧  الوزير

  ٦,٧  ١  وكيل الوزارة

  ٢٦,٧  ٤  مدير وحدة العالقات العامة

  ٢٠,٠  ٣  مدير المستشفى

 ٠,٠  ٠  ال أعرف

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  



 ٤٤

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

" من عينة الدراسة من مرجعيـة العالقـات العامـة           %  ٤٦,٧أن  ) ١١(يبين جدول رقم    
، و  " وكيل الوزارة   " من عينة الدراسة من مرجعية العالقات العامة        % ٦,٧، و   " الوزير  
، " مدير وحدة العالقات العامـة      " العامة  من عينة الدراسة من مرجعية العالقات       % ٢٦,٧

  " .مدير المستشفى " من عينة الدراسة من مرجعية العالقات العامة % ٢٠,٠و 

  :حجم المهام والصالحيات الموكلة للعالقات العامة  -١٢

  )١٢(جدول رقم 

  حجم المهام والصالحيات الموكلة للعالقات العامة

 النسبة المئوية التكرار العامةحجم المهام والصالحيات الموكلة للعالقات 

  ٤٠,٠  ٦  كبيرة

  ٤٦,٧  ٧  متوسطة

  ١٣,٣  ٢  صغيرة

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  

  



 ٤٥

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

  
من حجم المهام والصالحيات الموكلـة للعالقـات        %  % ٤٠,٠أن  ) ١٢(يبين جدول رقم    

لعالقـات العامـة    من حجم المهام والـصالحيات الموكلـة ل       % ٤٦,٧، و   " كبيرة" العامة  
  ".صغيرة" من حجم المهام والصالحيات الموكلة للعالقات العامة % ١٣,٣، و " متوسطة "

  العاملون ووحدة العالقات العامة

  :عدد العاملين في وحدة العالقات العامة   -١٣

  )١٣(جدول رقم 

  عدد العاملين في وحدة العالقات العامة

 النسبة المئوية كرارالت عدد العاملين في وحدة العالقات العامة

  ٤٠,٠  ٦   عاملين فاقل ١٠

  ٦٠,٠  ٩   عاملين١٠أكثر من 

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  



 ٤٦

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

 عـاملين   ١٠" من العاملين في وحدة العالقات العامة        % ٤٠,٠أن) ١٣(يبين جدول رقم    
  " عاملين ١٠ أكثر من" من العاملين في وحدة العالقات العامة % ٦٠,٠، و " فاقل 

  : بين العاملين في الوحدةطبيعة العالقة  -١٤

  )١٤(جدول رقم 

   بين العاملين في الوحدةالعالقةطبيعة 

 النسبة المئوية التكرار طبيعة العالقات العامة بين العاملين في الوحدة

  ٣٣,٣  ٥  قوية جدا

  ٤٦,٧  ٧  قوية

  ١٣,٣  ٢  متوسطة

  ٠,٠  ٠  ضعيفة

  ٦,٧  ١  ضعيفة جدا

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  



 ٤٧

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

من عينة الدراسة يعتقدون أن طبيعة العالقات العامة بين           % ٣٣,٣أن) ١٤(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسة يعتقدون أن طبيعة العالقـات        % ٤٦,٧، و   " قوية جدا   " العاملين في الوحدة    

عينة الدراسة يعتقـدون أن طبيعـة       من  % ١٣,٣، و   " قوية  " العامة بين العاملين في الوحدة      
من عينة الدراسة يعتقدون أن     % ٦,٧، و   " متوسطة  " العالقات العامة بين العاملين في الوحدة       

  " . ضعيفة جدا " طبيعة العالقات العامة بين العاملين في الوحدة 

  :طبيعة عالقة العاملين بالمدير -١٥

  )١٥(جدول رقم 

  طبيعة عالقة العاملين بالمدير

 النسبة المئوية التكرار بيعة عالقة العاملين بالمديرط

  ٢٦,٧  ٤  قوية جدا

  ٣٣,٣  ٥  قوية

  ٣٣,٣  ٥  متوسطة

  ٦,٧  ١  ضعيفة

 ٠,٠  ٠  ضعيفة جدا

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع



 ٤٨

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

من عينة الدراسة يعتقدون بان طبيعة عالقـة العـاملين           % ٢٦,٧أن  ) ١٥(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسة يعتقدون بان طبيعـة عالقـة العـاملين           % ٣٣,٣، و   " قوية جدا   " ر  بالمدي

" من عينة الدراسة يعتقدون بان طبيعة عالقة العاملين بالمـدير           % ٣٣,٣، و   " قوية  " بالمدير  
  ". ضعيفة" من عينة الدراسة يعتقدون بان طبيعة عالقة العاملين بالمدير % ٦,٧، و " متوسطة 

  :ن وحدة العالقات العامة والوحدات األخرىالتعاون بي -١٦

  )١٦(جدول رقم 

  التعاون بين وحدة العالقات العامة والوحدات األخرى 

 هل يوجد تعاون بين وحدة العالقات

   العامة والوحدات األخرى لديكم؟

 النسبة المئوية التكرار

  ٩٣,٣  ١٤  نعم

  ٦,٧  ١  ال

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  



 ٤٩

  :كوالشكل التالي يوضح ذل

  
من عينة الدراسة يعتقدون بوجـود تعـاون بـين وحـدة            % ٩٣,٣أن  ) ١٦(يبين جدول رقم    

  .ال يعتقدون ذلك% ٦,٧العالقات العامة والوحدات األخرى ، 

  :مدى االنتماء لوحدة العالقات العامة-١٧

  )١٧(جدول رقم 

  مدى االنتماء لوحدة العالقات العامة

 النسبة المئوية التكرار ة؟ما مدى انتماءك لوحدة العالقات العام

  ٦٠,٠  ٩  قوي جدا

  ٤٠,٠  ٦  قوي

 ٠,٠  ٠  ضعيف

  ٠,٠  ٠  ضعيف جدا

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  

  



 ٥٠

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

من عينة الدراسة ينتمون لوحـدة العالقـات العامـة          % ٦٠,٠أن    ) ١٧(يبين جدول رقم    
 لوحـدة العالقـات العامـة       من عينة الدراسة ينتمون   % ٤٠,٠، و   " قوية جدا   " بصورة  
   ." قوية " بصورة 

  : الشروط المطلوبة التي يتم على ضوءها اختيار موظف العالقات العامة-١٨

   )١٨(جدول رقم 

  الشروط المطلوبة التي يتم على ضوءها اختيار موظف العالقات العامة

  الشروط المطلوبة التي يتم على ضوءها 

  اختيار موظف العالقات العامة

 النسبة المئوية ارالتكر

 16.92 11  التخصص

 20.00 13  الخبرة

 13.85 9  إتقان اللغات المختلفة

 15.38 10  اللياقة وحسن المظهر

 15.38 10  العالقات الشخصية والمعارف

 15.38 10  سرعة البديهة والذكاء

 3.08 2  أخرى

 100.00 65  المجموع



 ٥١

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

 من عينة الدراسة يعتقدون بان الشروط المطلوبة التي         ١٦,٩٢أن    ) ١٨(يبين جدول رقم    
من عينة  % ٢٠,٠، و   " التخصص  " يتم على ضوءها اختيار موظف العالقات العامة هي         

الدراسة يعتقدون بان الشروط المطلوبة التي يتم على ضوءها اختيار موظـف العالقـات              
سة يعتقدون بان الشروط المطلوبة التي      من عينة الدرا  % ١٣,٨٥، و   " الخبرة  " العامة هي   

، و  " إتقـان اللغـات المختلفـة       " يتم على ضوءها اختيار موظف العالقات العامة هـي          
من عينة الدراسة يعتقدون بان الشروط المطلوبة التي يتم على ضوءها اختيار            % ١٥,٣٨

لدراسـة  من عينـة ا % ١٥,٣٨، و " اللياقة وحسن المظهر " موظف العالقات العامة هي   
" يعتقدون بان الشروط المطلوبة التي يتم على ضوءها اختيار موظف العالقات العامة هي              

من عينة الدراسة يعتقدون بـان الـشروط        % ١٥,٣، و   " العالقات الشخصية والمعارف    
سـرعة البديهـة    " المطلوبة التي يتم على ضوءها اختيار موظف العالقات العامة هـي            

 عينة الدراسة يعتقدون بان الشروط المطلوبة التي يـتم علـى            من% ٣,٠٨، و   " والذكاء  
  " .أخرى " ضوءها اختيار موظف العالقات العامة هي 

  

  

  

  

  

  



 ٥٢

  :االهتمام بتدريب العاملين-١٩

  )١٩(جدول رقم 

  االهتمام بتدريب العاملين في الوحدة 

 هل يوجد اهتمام بتدريب العاملين في

   الوحدة لرفع مستواهم المهني؟

 النسبة المئوية ارالتكر

  ٥٣,٣  ٨  نعم

  ٤٦,٧  ٧  ال

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

  

من عينة الدراسة يعتقدون بوجـود اهتمـام بتـدريب          %  % ٥٣,٣أن  ) ١٩(يبين جدول رقم    
  .ال يعتقدون ذلك% ٤٦,٧العاملين في الوحدة لرفع مستواهم المهني بينما 

  

  

  



 ٥٣

  :عاملين التشجيع والحوافز لل-٢٠

  )٢٠(جدول رقم 

  التشجيع والحوافز للعاملين

 النسبة المئوية التكرار هل يوجد تشجيع وحوافز للعاملين؟

  ٢٠,٠  ٣  نعم

  ٨٠,٠  ١٢  ال

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
  

من عينة الدراسة يعتقدون بوجود تشجيع وحوافز       % % ٢٠,٠أن    ) ٢٠(يبين جدول رقم    
  .من عينة الدراسة  ال يعتقدون بوجود تشجيع وحوافز للعاملين% ٨٠,٠بينما للعاملين 

  

  

  



 ٥٤

  : مدى كفاية الحوافز-٢١

  )٢١(جدول رقم 

  مدى كفاية الحوافز

 النسبة المئوية التكرار هل الحوافز كافية ومجدية؟

  ٢٠,٠  ٣  نعم

  ٨٠,٠  ١٢  ال

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
  

من عينة الدراسة يعتقدون بان الحوافز كافية ومجدية        % ٢٠,٠أن    ) ٢١(رقم  يبين جدول   
  .ةمن عينة الدراسة يعتقدون بان الحوافز غير كافية و غير مجدي% ٨٠,٠بينما 

  

  

  

  



 ٥٥

  : أنواع الحوافز-٢٢

  أنواع الحوافز )٢٢(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار ما أنواع الحوافز؟

  ٠,٠  ٠  مالية

  ٠,٠  ٠  هدايا

  ٦٦,٧  ٢  ترقيات

  ٠,٠  ٠  إجازة سنوية

  ٣٣,٣  ١  أخرى

  ١٠٠,٠  ٣  المجموع

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
" من عينة الدراسة يعتقدون بان الحوافز عبارة عن         % % ٦٦,٧أن  ) ٢٢(يبين جدول رقم    

  "أخرى " من عينة الدراسة يعتقدون بان الحوافز عبارة عن % ٣٣,٣، و " ترقيات 

  

  

  



 ٥٦

  :في الكادر البشري العجز -٢٣

  )٢٣(جدول رقم 

  العجز في الكادر البشري

 النسبة المئوية التكرار هل تواجه الوحدة عجز في الكادر البشري؟

  ٨٦,٧  ١٣  نعم

  ١٣,٣  ٢  ال

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
 عجز فـي    من عينة الدراسة يعتقدون بان الوحدة تواجه        % ٨٦,٧ أن) ٢٣(يبين جدول رقم    

 لم تواجه عجز في الكادر      من عينة الدراسة يعتقدون بان الوحدة       % ١٣,٣الكادر البشري ، و     
   .البشري 

  

  

  

  



 ٥٧

  إذا كانت اإلجابة نعم، كيف تم التغلب على هذا العجز؟-٢٤

  )٢٤(جدول رقم 

  التغلب على العجز

 النسبة المئوية التكرار  كيف تم التغلب على هذا العجز؟

 15.38 2  يجي الجامعاتاالستعانة بخر

 69.23 9 االستعانة بالمنتفعين من نظام البطالة

 0.00 0االستعانة بعاملين في وزارات أخرى 

 15.38 2  أخرى

 100.00 13  المجموع

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
  

من عينة الدراسة يعتقدون بان الوحدة تتغلب عن العجز         % ١٥,٣٨أن    ) ٢٤(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسة يعتقدون بان الوحدة      % ٦٩,٢٣، و   " االستعانة بخريجي الجامعات    " ريقة  بط

مـن عينـة    % ١٥,٣٨، و " االستعانة بالمنتفعين من نظام البطالة      " تتغلب عن العجز بطريقة     
  " . طرق أخرى " الدراسة يعتقدون بان الوحدة تتغلب عن العجز بطريقة 

  



 ٥٨

  األهداف والوظائف
  

  :ة والوظائف  األنشط-٢٥

  األنشطة والوظائف ) ٢٥(جدول رقم 

  

 النسبة المئوية التكرار ما أهم األنشطة والوظائف التي تقوم بها وحدتكم؟
  

 13.16 10  إصدار كتيبات ونشرات إعالمية    

 7.89 6  إصدارات دوريات

 15.79 12  عقد الندوات والمحاضرات

 15.79 12  أرشفة ما ينشر بوسائل اإلعالم عن الوزارة

 18.42 14  استقبال الوفود الزائرة

 9.21 7  بحث مشاكل العاملين

 18.42 14  تسهيل مهام للجمهور الداخلي والخارجي

 1.32 1  أخرى

 100.00 76  المجموع

  

  

  

  

  

  



 ٥٩

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

  
  

تيبـات  إصدار ك" من األنشطة والوظائف التي تقوم بها الوحدة        % أن    ) ٢٥(يبين جدول رقم    
عقـد النـدوات    % " ١٥,٧٩، و   " إصدارات دوريـات    % " ٧,٨٩، و   " ونشرات إعالمية   

، و " أرشفة ما ينـشر بوسـائل اإلعـالم عـن الـوزارة      % " ١٥,٧٩، و " والمحاضرات  
 %" ١٨,٤٢،و"بحـث مـشاكل العـاملين      %" ٩,٢١،  " استقبال الوفود الزائرة    % " ١٨,٤٢

  ".أخرى  %" ١,٣٢، و " رجي تسهيل مهام للجمهور الداخلي والخا

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٠

  :وجود مهام محددة للوحدة-٢٦

  )٢٦(جدول رقم 

  وجود مهام محددة للوحدة

 النسبة المئوية التكرار هل توجد مهام محددة لوحدتكم؟

  ٤٦,٧  ٧  نعم

  ٢٠,٠  ٣  ال

  ٣٣,٣  ٥  ال أدري

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
  

من عينة الدراسة يعتقدون بوجود مهام محددة لوحدتهم ،          % ٤٦,٧أن  ) ٢٦(يبين جدول رقم    
لـيس  % ٣٣,٣من عينة الدراسة ال يعتقدون بوجود مهام محـددة لوحـدتهم ، و              % ٢٠,٠و  

  . عندهم رأي

  

  



 ٦١

  : األهداف التي تسعى وحدة العالقات العامة واإلعالم لتحقيقها-٢٧

  )٢٧(جدول رقم 

  لعامة واإلعالم  لتحقيقها األهداف التي تسعى وحدة العالقات ا

 النسبة المئوية التكرار ما األهداف التي تسعى وحدة العالقات العامة واإلعالم  لتحقيقها؟

 15.87 10  تزويد العاملين بالمعلومات والبيانات    

 19.05 12  التواصل مع وسائل اإلعالم

 14.29 9  تنمية الروح المعنوية للعاملين

 19.05 12   للمؤسسةتحقيق صورة ذهنية حسنة

 7.94 5  تقديم خدمات للعاملين

 9.52 6  تنمية روح التفاؤل بين اإلدارة والعاملين

 12.70 8  تحقيق االنتماء والوالء للمؤسسة

 1.59 1  أخرى

 100.00 63  المجموع

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  



 ٦٢

داف التي تسعى وحـدة     من عينة الدراسة يعتقدون بان األه     % ١٥,٨٧أن    ) ٢٧(يبين جدول رقم    
مـن  % ١٩,٠٥، و " تزويد العاملين بالمعلومات والبيانـات  " العالقات العامة واإلعالم  لتحقيقها    

" عينة الدراسة يعتقدون بان األهداف التي تسعى وحدة العالقـات العامـة واإلعـالم  لتحقيقهـا                  
ن األهداف التي تـسعى     من عينة الدراسة يتقدون با    % ١٤,٢٩، و   " التواصل مع وسائل اإلعالم     

مـن  % ١٩,٠٥، و   " تنمية الروح المعنوية للعـاملين      " وحدة العالقات العامة واإلعالم  لتحقيقها       
تحقيـق  " عينة الدراسة يتقدون بان األهداف التي تسعى وحدة العالقات العامة واإلعالم  لتحقيقها              

ن بان األهداف التي تـسعى  من عينة الدراسة يعتقدو% ٧,٩٤، و " صورة ذهنية حسنة للمؤسسة     
من عينة الدراسـة    % ٩,٥٢، و " تقديم خدمات للعاملين    " وحدة العالقات العامة واإلعالم لتحقيقها      

تنمية روح التفاؤل بين    " يتقدون بان األهداف التي تسعى وحدة العالقات العامة واإلعالم  لتحقيقها            
دون بان األهداف التـي تـسعى وحـدة         من عينة الدراسة يعتق   % ١٢,٧٠، و " اإلدارة والعاملين   

مـن عينـة    % ١,٥٩، و   " تحقيق االنتماء والوالء للمؤسسة     " العالقات العامة واإلعالم  لتحقيقها      
  " .أخرى " الدراسة يعتقدون بان األهداف التي تسعى وحدة العالقات العامة واإلعالم  لتحقيقها 

  :الجهة المسئولة عن تحديد أهداف وزارة الصحة-٢٨

  )٢٨(ول رقم جد

   الجهة المسئولة عن تحديد أهداف وزارة الصحة

 النسبة المئوية التكرار ما الجهة المسئولة عن تحديد أهداف وزارة الصحة؟

  ٧٣,٣  ١١  الوزير

  ٠,٠  ٠  وكيل الوزارة

  ٦,٧  ١  مدير عام الوزارة

  ٦,٧  ١  مدير عالقات عامة

  ١٣,٣  ٢  ال أدري

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  



 ٦٣

  :الي يوضح ذلكوالشكل الت

  

من عينة الدراسة يعتقدون بان الجهة المسئولة عـن         % % ٧٣,٣أن      ) ٢٨(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسة يعتقدون بان الجهـة  % ٦,٧، و " الوزير " تحديد أهداف وزارة الصحة هي    

مـن عينـة    % ٦,٧، و   " مدير عام الوزارة    " المسئولة عن تحديد أهداف وزارة الصحة هي        
مـدير عالقـات    " اسة يعتقدون بان الجهة المسئولة عن تحديد أهداف وزارة الصحة هي            الدر

  . عينة الدراسة ليس لديهم معرفة من% ١٣,٣و " عامة 

  التخطيط

  :وجود خطة عالقات عامة تسير عليها الوحدة-٢٩

  )٢٩(جدول رقم 

  وجود خطة عالقات عامة تسير عليها الوحدة

 هل يوجد خطة عالقات عامة

   عليها الوحدة؟تسير
 النسبة المئوية التكرار

  ٩٣,٣  ١٤  نعم

  ٦,٧  ١  ال

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع
  



 ٦٤

  :يوضح ذلكوالشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

من عينة الدراسة يعتقدون بوجود خطة عالقـات عامـة           % ٩٣,٣أن  ) ٢٩(يبين جدول رقم    
  .من عينة الدراسة يعارضون ذلك الرأي% ٦,٧تسير عليها الوحدة ، بينما 

  :مدة الخطة-٣٠

  )٣٠(جدول رقم 

   مدة الخطة

 النسبة المئوية التكرار  ما مدة الخطة؟

  ٥٣,٣  ٨  أقل من عام"قصيرة المدى 

  ٣٣,٣  ٥ أعوام٣عام إلى "متوسطة المدى 

  ١٣,٣  ٢  "أعوام٣أكثر من "طويلة المدة 

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  

  

  



 ٦٥

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

قـصيرة  " من عينة الدراسة يعتقدون بان مدة الخطة        % ٥٣,٣أن      ) ٣٠(يبين جدول رقم    
" من عينة الدراسة يعتقـدون بـان مـدة الخطـة            % % ٣٣,٣، و   " أقل من عام    "المدى  

من عينة الدراسة يعتقدون بان مـدة       % % ١٣,٣، و   " أعوام  ٣عام إلى   "متوسطة المدى   
  " .أعوام ٣أكثر من "طويلة المدة " الخطة 

  :لخطط الموضوعة مدى االلتزام با-٣١

  )٣١(جدول رقم 

  مدى االلتزام بالخطط الموضوعة

 النسبة المئوية التكرار ما مدى االلتزام بالخطط الموضوعة؟

  ٠,٠  ٠  قوي جدا

  ٥٣,٣  ٨  قوي

  ٢٦,٧  ٤  متوسط

  ٦,٧  ١  ضعيف

  ١٣,٣  ٢  ضعيف جدا

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع
  

  



 ٦٦

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

من عينة الدراسة يعتقدون بالتزام الوحـدة بـالخطط          % ٥٣,٣أن  ) ٣١(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسة يعتقـدون بـالتزام الوحـدة         % ٢٦,٧، و   " قوية  " الموضوعة بصورة   

من عينة الدراسة يعتقـدون بـالتزام   % ٦,٧، و " متوسطة " بالخطط الموضوعة بصورة    
راسـة يعتقـدون    من عينة الد  % ١٣,٣، و " ضعيفة  "الوحدة بالخطط الموضوعة بصورة     

  " .ضعيفة جدا " بالتزام الوحدة بالخطط الموضوعة بصورة 

  : وضع خطة عمل للعالقات العامة أثناء فترة الحصار-٣٢

  )٣٢(جدول رقم 

  وضع خطة عمل للعالقات العامة أثناء فترة الحصار

 النسبة المئوية التكرار هل تم وضع خطة عمل للعالقات العامة أثناء فترة الحصار؟

  ٧٣,٣  ١١  منع

  ٢٠,٠  ٣  ال

  ٦,٧  ١  ال أدري

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع
  

  

  



 ٦٧

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
  

من عينة الدراسة يعتقدون  بوضع خطـة عمـل          %  % ٧٣,٣أن    ) ٣٢(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسة  ال يعتقدون  بوضـع         % ٢٠,٠للعالقات العامة أثناء فترة الحصار بينما       

من عينـة الدراسـة يعتقـدون        % ٦,٧امة أثناء فترة الحصار، و      خطة عمل للعالقات الع   
  ".ليس لديهم معرفة" بوضع خطة عمل للعالقات العامة أثناء فترة الحصار 

  :الشعور بالرضا عن الخطة-٣٣

  )٣٣(جدول رقم 

  الشعور بالرضا عن الخطة التي تم وضعها

 هل شعرت بالرضا عن

 الخطة التي تم وضعها؟
 مئويةالنسبة ال التكرار

  ٧٢,٧  ٨  نعم

  ٢٧,٣  ٣  ال

  ١٠٠,٠  ١١  المجموع

  



 ٦٨

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

من عينة الدراسة يشعرون بالرضا عن الخطة التـي          % ٧٢,٧أن  ) ٣٣(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسة ال يشعرون بالرضا عـن الخطـة التـي تـم      % ٢٧,٣تم وضعها بينما    

  .وضعها

  :ا العمل في فترة الحرب وبعده-٣٤

  العمل في فترة الحرب وبعدها )٣٤(جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار كيف كان العمل في فترة الحرب وبعدها؟

  ٢٦,٧  ٤  منتظم

  ٦٦,٧  ١٠  غير منتظم

  ٦,٧  ١  منقطع

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  

  

  



 ٦٩

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

العمل في فترة الحرب    من عينة الدراسة يعتقدون بان       % ٢٦,٧أن  ) ٣٤(يبين جدول رقم    
من عينة الدراسة يعتقدون بان العمل في فترة الحرب         % ٦٦,٧، و   " منتظم  " وبعدها كان   
ـ         % ٦,٧، و   " غير منتظم   " وبعدها كان    رة من عينة الدراسة يعتقدون بان العمل فـي فت

  " .منقطع " الحرب وبعدها كان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٠

  وسائل االتصال

  :مها الوحدة في االتصال بالجمهور الداخليوسائل االتصال التي تستخد-٣٥

  )٣٥(جدول رقم 

   وسائل االتصال التي تستخدمها الوحدة في االتصال بالجمهور الداخلي
  

ما وسائل االتصال التي تستخدمها الوحدة في االتـصال بـالجمهور           
  الداخلي؟

ــسبة  التكرار النــ
  المئوية

 18.52 10  لوحة إعالنات

 14.81 8  ندوات

 9.26 5  ونشراتمطبوعات 

 16.67 9  ملصقات

 20.37 11  اتصال مباشر

 14.81 8  اجتماعات

 5.56 3  أخرى

 100.00 54  المجموع

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  



 ٧١

من عينة الدراسة يعتقدون بان وسائل االتـصال التـي           % ١٨,٥٢أن  ) ٣٥(يبين جدول رقم    
مـن  % ١٤,٨١، و   " وحة إعالنـات    ل" تستخدمها الوحدة في االتصال بالجمهور الداخلي هي        

عينة الدراسة يعتقدون بان وسائل االتصال التي تستخدمها الوحدة فـي االتـصال بـالجمهور               
من عينة الدراسة يعتقدون بان وسـائل االتـصال التـي           % ٩,٢٦، و   " ندوات  " الداخلي هي   

% ١٦,٦٧، و   " مطبوعات ونـشرات    " تستخدمها الوحدة في االتصال بالجمهور الداخلي هي        
من عينة الدراسة يعتقدون بان وسائل االتصال التي تستخدمها الوحدة في االتصال بـالجمهور              

من عينة الدراسة يعتقدون بان وسائل االتصال التـي         % ٢٠,٣٧، و   " ملصقات  " الداخلي هي   
مـن  % ١٤,٨١، و   " اتصال مباشـر    " تستخدمها الوحدة في االتصال بالجمهور الداخلي هي        

اسة يعتقدون بان وسائل االتصال التي تستخدمها الوحدة فـي االتـصال بـالجمهور              عينة الدر 
من عينة الدراسة يعتقدون بان وسائل االتصال التـي         % ٥,٥٦، و   " اجتماعات  " الداخلي هي   

  " .أخرى " تستخدمها الوحدة في االتصال بالجمهور الداخلي هي 

  :ة واإلعالم أثناء فترة الحصار الوسائل التي استخدمتها وحدة العالقات العام-٣٦

  )٣٦(جدول رقم 

   الوسائل التي استخدمتها وحدة العالقات العامة واإلعالم أثناء فترة الحصار

ما الوسائل التي استخدمتها وحدة العالقات العامة واإلعالم أثناء فتـرة           
  الحصار؟

  النسبة المئوية التكرار

 17.07 14  بيانات ومؤتمرات صحفية

 15.85 13  اعية وتلفزيونيةلقاءات إذ

 15.85 13  مسيرات واعتصام

 13.41 11  مهرجانات ولقاءات

 12.20 10  زيارات ميدانية

 13.41 11  أفالم وتقارير تسجيلية

 12.20 10  معارض وندوات

 100.00 82  المجموع



 ٧٢

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

ها وحـدة العالقـات العامـة       من الوسائل التي استخدمت    % ١٧,٠٧أن  ) ٣٦(يبين جدول رقم    
من الوسائل هي   % ١٥,٨٥، و   " بيانات ومؤتمرات صحفية    " واإلعالم أثناء فترة الحصار هي      

، " مـسيرات واعتـصام     " مـن الوسـائل هـي       % ١٥,٨٥، و   " لقاءات إذاعية وتلفزيونية    " 
 زيارات" من الوسائل هي    % ١٢,٢٠، و   " مهرجانات ولقاءات   " من الوسائل هي    % ١٣,٤١و

من الوسائل  % ١٢,٢٠، و   " أفالم وتقارير تسجيلية    " من الوسائل هي    % ١٣,٤١، و   " ميدانية  
  " .معارض وندوات " هي 

  :وجود دور للعالقات العامة في استقبال الوفود الطبية الزائرة أثناء الحصار-٣٧

  )٣٧(جدول رقم 

  اء الحصاروجود دور للعالقات العامة في استقبال الوفود الطبية الزائرة أثن

 هل كان للعالقات العامة دور في استقبال

   الوفود الطبية الزائرة أثناء الحصار؟

 النسبة المئوية التكرار

  ٩٣,٣  ١٤  نعم

  ٦,٧  ١  ال

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  



 ٧٣

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
  

ر من عينة الدراسة يعتقدون بان للعالقات العامة دو       % % ٩٣,٣أن  ) ٣٧(يبين جدول رقم    
  .ال يعتقدون ذلك% ٦,٧في استقبال الوفود الطبية الزائرة أثناء الحصار بينما 

  

  : التنسيق والتعاون بين وحدة العالقات العامة في المستشفيات أثناء الحصار-٣٨

  )٣٨(جدول رقم 

  التنسيق والتعاون بين وحدة العالقات العامة في المستشفيات أثناء الحصار

  ن بينهل كان هناك تنسيق وتعاو

 وحدة العالقات العامة في المستشفيات أثناء الحصار؟
 النسبة المئوية التكرار

  ٧٣,٣  ١١  نعم

  ٢٦,٧  ٤  ال

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع

  

  

  



 ٧٤

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  

  من عينة الدراسة يعتقدون بوجود تنسيق وتعاون بين % ٧٣,٣أن  ) ٣٨(يبين جدول رقم 

ال يعتقدون بوجود تنسيق    % ٢٦,٧تشفيات أثناء الحصار ، بينما      وحدة العالقات العامة في المس    
  . وتعاون بين وحدة العالقات العامة في المستشفيات أثناء الحصار

 مدى مشاركة وحدة العالقات العامة واإلعالم في وضع البـرامج الحكوميـة لتفعيـل            -٣٩

  :قضية الحصار 

  )٣٩(جدول رقم 

  اإلعالم في وضع البرامج الحكومية لتفعيل قضية الحصار  مدى مشاركة وحدة العالقات العامة و

  ما مدى مشاركة وحدة العالقات العامة 

 واإلعالم في وضع البرامج الحكومية لتفعيل قضية الحصار ؟
 النسبة المئوية التكرار

  ٦٠,٠  ٩  فعالة

  ٢٦,٧  ٤  غير فعالة

  ١٣,٣  ٢  ضعيفة

 ٠,٠  ٠  ال توجد

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع
  



 ٧٥

  :تالي يوضح ذلكوالشكل ال

  

من عينة الدراسة يعتقدون بمشاركة وحدة العالقات العامة  % ٦٠,٠أن    ) ٣٩(يبين جدول رقم    
% ٢٦,٧، و   " فعالـة " واإلعالم في وضع البرامج الحكومية لتفعيل قضية الحصار مشاركة          

  " .ضعيفة " مشاركة % ١٣,٣، و "  غير فعالة "مشاركة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٦

  سبل التطويرالمشاكل والعقبات و

  : العقبات التي تواجهها الوحدة -٤٠

  العقبات التي تواجهها الوحدة) / ٤٠(جدول رقم 

ما هي العقبات التي تواجهها 
  وحدتكم؟

النسبة   التكرار
  المئوية

 8.00 4  عدم استقاللية الدائرة

 22.00 11  عدم وجود موازنة

 12.00 6  عدم توفر متخصصين

 4.00 2  تداخل في العمل

 26.00 13  ة العاملينقل

 28.00 14  قلة اإلمكانات

 0.00   أخرى

 100.00 50  المجموع

  :والشكل التالي يوضح ذلك 

  

، " عدم استقاللية الدائرة    " من العقبات التي تواجه والوحدة      %  ٨,٠أن    ) ٤٠(يبين جدول رقم    
من العقبـات   % ١٢,٠، و   " عدم وجود موازنة    " من العقبات التي تواجه والوحدة      % ٢٢,٠و  

" من العقبات التي تواجه والوحـدة       % ٤,٠، و   " عدم توفر متخصصين    " التي تواجه والوحدة    
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% ٢٨,٠، و   " قلة العـاملين    " من العقبات التي تواجه والوحدة      % ٢٦,٠ ، و " تداخل في العمل    
   ."قلة اإلمكانات " من العقبات التي تواجه والوحدة 

  :قبل المسئولين أثناء فترة الحصارصعوبات من ل مواجهة الوحدة-٤١

  )٤١(جدول رقم 

  قبل المسئولين أثناء فترة الحصارصعوبات من ل مواجهة الوحدة

 هل تواجه وحدتكم صعوبات من قبل

   المسئولين أثناء فترة الحصار؟

 النسبة المئوية التكرار

  ٤٠,٠  ٦  نعم

  ٦٠,٠  ٩  ال

  ١٠٠,٠  ١٥  المجموع
  

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
  

من عينة الدراسة يعتقدون بان الوحدة صعوبات من قبل          % ٤٠,٠أن    ) ٤١(يبين جدول رقم    
ال يعتقدون بان الوحـدة صـعوبات مـن قبـل           % ٤٠,٠المسئولين أثناء فترة الحصار بينما      

  .المسئولين أثناء فترة الحصار
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  ):٢٠٠٩-٧/٢٠٠٧( أهم المعوقات التي واجهت الوحدة في فترة الحصار-٤٢

  )٤٢(قم جدول ر

  )٢٠٠٩-٧/٢٠٠٧(أهم المعوقات التي واجهت الوحدة في فترة الحصار

  ما هي أهم المعوقات التي واجهت الوحدة

  ؟)٢٠٠٩-٧/٢٠٠٧( في فترة الحصار 
 النسبة المئوية التكرار

 20.37 11  االستنكاف الوظيفي

 11.11 6  صعوبة االتصال والتواصل

 9.26 5  لتقسيم القطاع إلى أجزاء من قبل االحتال

 9.26 5  صعوبة الوصول إلى أماكن العمل

 24.07 13  قلة اإلمكانيات المادية

 25.93 14 نقص الكادر البشري العامل في العالقات العامة

 100.00 54  المجموع 

  :والشكل التالي يوضح ذلك

  
) ٢٠٠٩-٧/٢٠٠٧(المعوقات التي واجهت الوحدة  في فترة الحـصار          % أن    ) ٤٢(يبين جدول رقم    

تقسيم القطـاع   % " ٩,٢٦و  " صعوبة االتصال والتواصل    % " ١١,١١، و   " االستنكاف الوظيفي   " هي  
قلة % " ٢٤,٠٧، و   " صعوبة الوصول إلى أماكن العمل      % " ٩,٢٦، و   " إلى أجزاء من قبل االحتالل      

  . "نقص الكادر البشري العامل في العالقات العامة % " ٢٥,٩٣" اإلمكانيات المادية 



 ٧٩

  المبحث الثاني 

  مناقشة النتائج

من عينة الدراسة تخصصهم العلمي صحافة وإعالم وعالقات %٦٠,٠أوضحت الدراسة أن -١
من تخصصات أخرى وهذه النسبة تشير إلى % ٢٦,٧ نعلوم إدارية، وا%١٣,٣ نعامة، وا

  .أهمية شرط التخصص في مجال عمل العالقات العامة

 بان هناك أقسام في وحدة العالقات ان إفراد العينة أشاروم%٨٧ كشفت نتائج الدراسة أن -٢
من الذين اشارو % ٨٧تبين أن ) ١٠( ذلك وبالمقارنة مع جدولانفو% ١٣العامة، وان نسبة
قسم البحوث %١٣قسم التصوير،%٢٢منهم أشار بوجود قسم اإلعالم ،%٢٥بوجود أقسام،

عالقات العامة ، فالعالقات العامة تحتاج والتوثيق،وتدل هذه النسب على قلة األقسام في وحدة ال
لوجود عدة أقسام كقسم التخطيط والعالقات الداخلية والخارجية وغير ذلك من األقسام التي 

  .تحتاج لها الوزارة النجاز مهامها وأنشطتها على الوجه الصحيح

قات من عينة الدراسة أشار إلى أن مرجعية وحدة العال% ٤٦,٧أوضحت نتائج الدراسة أن -٣
 ويشير ى المستشفرمدي% ٢٠مدير وحدة العالقات العامة ، و% ٦,٧العامة هو الوزير،وان

لة عن تحديد أهداف وزارة الصحة هو  الجهة المسئويرون أن% ٧٣,٣إلى أن )٢٨(جدول رقم
أيضا الوزير  وهذا يدل على أن وحدة العالقات العامة ترتبط تنظيميا بأعلى المستويات في 

  .الوزارة

من حجم المهام والصالحيات الموكلة للعالقات العامة % ٤٦شفت نتائج الدراسة أن ك-٤
صغيرة وتشير هذه النتيجة إلى أن اإلدارة العليا تتفهم طبيعة %١٣كبيرة و%٤٠متوسطة وان 

عمل العالقات العامة وهذا ينبع من الثقة المتبادلة بين إدارة العالقات العامة واإلدارة العليا 
  .يعزز من انتماء العاملين للمؤسسةللمؤسسة و

من أفراد العينة أجمع على وجود تعاون بين كافة % ٩٣أوضحت نتائج الدراسة أن -٥
وحدات العالقات العامة في الوزارة، وتدل هذه النسبة على مدى إدراك العاملين  ألهمية 

 شمولية العمل التعاون في وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة ومستشفياتها وهذا يحقق
  .والوصول إلى األهداف األساسية
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من عينة الدراسة أفادوا بوجود تشجيع وحوافز للعاملين،وهي %٢٠,٠أوضحت الدراسة أن -٦
بوجود تشجيع وحوافز وان وجدت فهي %٨٠يعتقد  تعتبر أن الحوافز كافية ومجدية،بينما ال

أن الحوافز عبارة عن يرون ب% ٦٦,٧تبين أن )٢٢(غير كافية وبالرجوع إلى جدول 
ترقيات،وهذه النتيجة تبين التقصير الكبير من إدارة المؤسسة وإدارة العالقات العامة تجاه 

  .العاملين في العالقات العامة، فالحوافز دائما تشجع العاملين على زيادة اإلنتاج واإلبداع

ي الكادر البشري من أفراد العينة أشاروا بوجود عجز ف% ٨٦,٧أظهرت نتائج الدراسة أن -٧
إثناء فترة الحصار،وقد تم التغلب علية من خالل االستعانة بالمنتفعين من نظام البطالة 

إلى عدم % ٨٦,٧،وتشير نسبة %١٥,٣٨،واالستعانة بخريجي الجامعات بنسبة %٦٩,٢٣بنسبة
وجود كوادر بشرية كافية للعمل وقت األزمات،لكنها بالرغم من ذلك فهي استطاعت التغلب 

  .لى هذا العجز،مما يدلل على قدرتها على إدارة األزمة والوصول إلى الحلول رغم المعيقاتع

من أفراد العينة أشار بان هناك أهداف محددة لوحدة % ٤٦,٧ أشارت الدراسة أن -٨
يرون بان تحقيق % ١٩,٥العالقات العامة في الوزارة يسعون لتنفيذها،وكشفت الدراسة أن 

سسة والتواصل مع وسائل اإلعالم هي من أهم األهداف التي يجب أن الصورة الذهنية للمؤ
، تليه تنمية الروح المعنوية %١٥,٨٧تحقق ويليه تزويد العاملين بالمعلومات والبيانات بنسبة 

وأخيرا تقديم % ١٢,٧٠،تليه تحقيق االنتماء والوالء للمؤسسة بنسبة % ١٤,٢٩للعاملين بنسبة 
وهذه النتيجة تشير إلى أن العالقات العامة في وزارة الصحة % ٧,٩٤خدمات للعاملين بنسبة 

تبدأ من الداخل إلى الخارج،و مما يدلل  على ذلك اهتمام وحدة العالقات العامة على تحقيق 
األهداف العامة للمؤسسة أكثر من اهتمامها بتقديم الخدمات للعاملين فيها األمر الذي ينعكس 

  .سلبا على أداء العاملين

كشفت الدراسة أن من أكثر الوسائل التي استخدمتها وحدة العالقات العامة أثناء الحصار  -٩
تليها مسيرات واعتصام % ١٧,٧البيانات والمؤتمرات الصحفية حيث تمثلت بنسبة  هو

تليها المهرجانات واللقاءات،وأفالم وتقارير % ١٥,٨٥ولقاءات إذاعية وتلفزيونية بنفس النسبة 
وهذه % ١٢,٢واقلها استخداما الزيارات الميدانية بنسبة % ١٣,٤١لنسبة تسجيلية بنفس ا

  .النسب توضح أن وحدة العالقات العامة استخدمت الوسائل األكثر فعالية وتأثيرا

من أفراد العينة أشار إلى  الدور الذي قامت به وحدة % ٩٣,٣أوضحت الدراسة أن -١٠
الزائرة أثناء الحصار،مما يدلل على أهمية الدور العالقات العامة من استقبال للوفود الطبية 

  .الذي لعبته وحدة العالقات العامة من تقديم الصورة الطيبة لها أمام الوفود الطبية
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من أفراد العينة يرون بان هناك خطة وضعت لتسيير العمل في %٩٣ تبين الدراسة أن -١١
تزام بالخطط الموضوعة يعارضون الرأي،وعن مدى االل% ٦,٧وحدة العالقات العامة،و

يرون أن %٢٦,٣من أفراد العينة بان االلتزام بالخطط كان قويا،وأن %٥٣,٣للوحدة افاد
كان ضعيف جدا وهذه النتيجة تدل على ضرورة % ١٣,٣االلتزام بالخطط كان متوسطا،وان 

  .أن تحفز اإلدارة العاملين على االلتزام بالخطة الموضوعة

من عينة الدراسة يعتقدون بوضع خطة عمل العالقات %٧٣,٣ن  أظهرت نتائج الدراسة أ-١٢
العامة أثناء فترة الحصار،وعن مدى الشعور بالرضا عن الخطة التي وضعت،فقد شعر 

أن الخطة % ٧٣,٧ بعدم الرضا،وتدل نسبة اشعرو% ٢٧,٣ نبالرضا عن الخطة، وا% ٧٢,٧
بة،وعندما يشعر العاملون بالرضا كانت مالئمة للعاملين،وان النتائج التي حققتها كانت مناس

  .عن الخطة فهذا يدل على أنهم تعاطوا مع العمل بفعالية

وانه % ٦٦,٧ كشفت الدراسة أن العمل في فترة الحرب وبعدها كان غير منتظم بنسبة -١٣
يرون انه كان متقطعا،لذلك يجب على وحدة العالقات % ٦,٧، و%٢٦,٧كان منتظما بنسبة 
  .مل وفق خطة طوارئ بشكل منتظم لتالفي الوقوع في األخطاءالعامة أن تنظم الع

شكلت فعالية مشاركة وحدة العالقات العامة % ٦٠أوضحت عينة الدراسة أن نسبة -١٤
غير فعال  وهذه % ٢٦,٧واإلعالم في وضع البرامج الحكومية لتفعيل قضية الحصار، وأن 

ر المطلوب منها في التواصل مع النتيجة تدل على أن وحدة العالقات العامة تقوم بالدو
المؤسسات الحكومية األخرى من اجل تحقيق أفضل النتائج وهذا من ضمن عمل العالقات 

  .العامة

من عينة الدراسة يرون أن أهم العقبات التي واجهت وحدة % ٢٨ كشفت الدراسة أن -١٥
،تليها قلة %٢٦ بنسبة العالقات العامة هي قلة اإلمكانات المادية والفنية،تليها قلة العاملين

وهدا يرجع إلى الظروف % ١٢تليها عدم توفر متخصصين بنسبة % ٢٢الميزانية بنسبة 
االقتصادية و السياسية التي يعيشها القطاع باإلضافة إلى قصور اإلدارة العليا لفهم متطلبات 

  .العالقات العامة

أهم المعيقات التي من عينة الدراسة يرون بان % ٢٥,٩٣كشفت نتائج الدراسة أن -١٦
واجهت وحدة العالقات العامة أثناء الحصار هي نقص الكادر البشري، يليه قلة اإلمكانات 

يليه صعوبة االتصال % ٢٠,٣٧يليه االستنكاف الوظيفي بنسبة % ٢٤,٧المادية بنسبة 
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يليه تقسيم القطاع إلى أجزاء من قبل االحتالل وصعوبة الوصول إلى % ١١والتواصل بنسبة 
  .% ٩ماكن العمل بنفس النسبة أ

 أنه كان وتشير هذه النتيجة على انه بالرغم من الصعوبات التي واجهت العالقات العامة ، إال
يجب على العالقات العامة تجنب وتقليل هذه المعوقات من خالل زيادة عدد الكادر البشري 

  .حتى تكون هناك استمرارية في العمل

ة إلى أن أهم األنشطة والوظائف التي تقوم بها وحدة عينة الدراس نتائج  أوضحت-١٧
بنفس  العالقات العامة هي تسهيل مهام الجمهور الداخلي والخارجي واستقبال الوفود الزائرة

ينشر بوسائل اإلعالم عن  يليه  عقد الندوات والمحاضرات،وأرشفة ما% ١٨,٤٢النسبة 
يليه بحث % ١٣,١٦عالمية بنسبة يليه إصدار كتيبات ونشرات إ% ١٥,٧٩الوزارة بنسبة 

وتفيد هده النسب % ٧,٨٩وأخيرا إصدار الدوريات بنسبة % ٩،٢١مشاكل العاملين بنسبة 
  .بوجود توازن بين المهام التي تقوم بها وحدة العالقات العامة

من عينة الدراسة يستخدمون االتصال المباشر % ٢٠,٣٧أشارت الدراسة إلى أن -١٨
% ١٦,٦٧يستخدمون لوحة اإلعالنات،يليه الملصقات بنسبة % ١٨,٥٢ن بالجمهور الداخلي،وا

وكان % ٩,٢٦،يليه مطبوعات ونشرات بنسبة %١٤,٨١يليه الندوات واجتماعات بنفس النسبة 
  .بإمكان وحدة العالقات العامة أن تستخدم أكثر من تلك الوسائل لالتصال بالجمهور الداخلي

 الدراسة أشاروا أن العالقة بين العاملين في الوحدة من عينة% ٣٣،٣ كشفت الدراسة أن -١٩
والذي يشير ) ١٥(متوسطة وبالرجوع إلى جدول رقم% ١٣،٣قوية  % ٤٦،٧قوية جدا وان 

وان ،من عينة الدراسة متوسطة وقوية% ٣٣،٣إلى طبيعة عالقة العاملين بالمدير،تبين أن 
قة العاملين بالمدير تميل إلى ضعيفة، وهذا يدل على أن طبيعة عال%٦،٧قوية جدا و% ٢٦،٧

  .الرسمية والتحفظ في حين أن عالقة العاملين ببعضهم تنبع من نفس المستوى
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  المبحث الثالث

   التوصيات

بعد مناقشة نتائج الدراسة سالفة الذكر خرجت الطالبتان بمجموعة من التوصيات التي       
حدة العالقات العامة في وزارة الصحة نأمل أن تؤخذ بعين االعتبار لدى القائمين على و
  :ومستشفيات محافظة غزة وهذه التوصيات هي 

وضع شرط التخصص العلمي من أولويات اختيار العاملين في العالقات ب توصي الدراسة-١
  .العامة لضمان نجاح العمل

 لألزمات،فالخطة الوقائيةوضع خطط وقائية وعالجية حتى تكون متهيئة  توصي الدراسة ب-٢
  .آثار األزمةتقلل من 

زيادة الكادر البشري في وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة بشكل ب توصي الدراسة -٣
  .عام وفي مستشفيات محافظة غزة بشكل خاص

توفير الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في العالقات العامة ،إلشعارهم ب توصي الدراسة -٤
  .م للمؤسسة بهم وتنمية انتمائهمباالهتما

توفير أقسام عديدة في وحدات العالقات العامة في المستشفيات والوزارة ب توصي الدراسة-٥
  .بما يتالءم مع حجم نشاطها وذلك النجاز مهامها وأنشطتها بفعالية

 وزارة الصحة أن توفر خيارات أكثر وإمكانيات أكبر للتغلب على توصي الدراسة -٦
  .جه وحدة العالقات العامة في حال وجود األزماتالمعوقات والصعوبات التي توا

تعدد وسائل االتصال بالجمهور الداخلي حسب األزمة لمواصلة ب توصي الدراسة -٧
  .واستمرارية العمل والتواصل مع العاملين

 توصي الدراسة بزيادة المرونة في حجم الصالحيات والمهام الموكلة لموظفي العالقات -٨
  .العامة 

 اإلدارة العليا أن تحث العاملين في العالقات العامة على ضرورة االلتزام راسةتوصي الد -٩
  . بالخطط الموضوعة وذلك لرفع الكفاءة وزيادة اإلنتاج
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 توصي الدراسة بضرورة وضع ميزانية خاصة للعالقات العامة لتغطي كافة احتياجات -١٠
  .اإلدارة وليكون عملها مستقر ومنظم
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  صحيفة استبيان

  ...ظفةأختي المو/ظفأخي المو

أتي في إطار ودراسة                نهديكم   تبانة التي ت ذه االس أطيب التحيات ونأمل مساعدتكم وذلك بتعبئة ه
ش  ة لم ة    أآاديمي ة العلمي ى الدرج صول عل تكمال الح رج الس ث تخ الوريوس"روع بح ي " البك ف

  وتهدف هذه االستبانة للتعرف على.الصحافة واإلعالم تخصص عالقات عامة وإعالن

ي وزارة الصحة أثناء فترة الحصار على قطاع     ف  واإلعالم  العالقات العامة  وحدةاألداء المهني ل  
  .غزة

ن                 لذا نرجو تحري الدقة والموضوع     ا ل دلون به ية في اإلجابة ، ونؤآد على أن المعلومات التي ت
  .تستخدم إال بغرض البحث العلمي

  وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير
  :الطالبتان

  ابتسام أبو شمالة    

 براء الجبور     

 

א –א

א א

מ:מ א א

:  



 ٨٧

א א

  :النوع  -١
  أنثى(  ) ذكر                                 (  ) 

  : العمر-٢

   ٣٠ إلى أقل من ٢٥من                (  ) ٢٥ إلى أقل من ١٨من(  )

   ٥٠ إلى أقل من ٤٠من                (  ) ٤٠ إلى أقل من ٣٠من(  )

   فأكثر ٥٠من (  )

  :الحالة االجتماعية-٣

  متزوج(  )أعزب                                (  )

  لأرم(  )مطلق                                 (  )

  :المؤهل العلمي-٤

  دبلوم(  )ثانوي                                 (  )

  ماجستير(  )بكالوريوس                            (  )

  ...................أخرى حدد(  )دكتوراه                               (  )

  :التخصص األكاديمي-٥

  علوم إدارية  ) (صحافة وإعالم وعالقات عامة       (  ) 

  ..................أخرى حدد(  ) علوم اجتماعية                        (  )

  :طبيعة العمل-٦

  رئيس قسم (  )مسئول اإلعالم                        (  )

  ناطق إعالمي    (  )موظف أرشيف                        (  )

  ...................أخرى حدد   (  )مدير                               (  )

  ............................ المكان الذي تعمل به-٧

  

  



 ٨٨

  :سنوات العمل والخبرة-٨

  من سنة إلى أقل من ثالث سنوات (  ) أقل من سنة                                  (  ) 

  كثرستة سنوات فأ(  ) من ثالث سنوات إلى أقل من ستة سنوات     (  ) 

א א א א

  ما المسمى اإلداري للعالقات العامة عندكم؟-٩

قسم                               (  ) إدارة                                        (  ) 
  وحدة(  ) دائرة                                        (  ) 

  القات العامة في الوزارة؟هل يوجد تخصصات مختلفة في الع-١٠

  ال(  ) نعم                               (  ) 

  ما هي هذه التخصصات ؟-١١

  بحوث وتوثيق(  )إعالم                         (  )

  تصوير(  )أنشطة                        (  )

  ...............أخرى حدد(  )

  من هو مرجعية العالقات العامة لديكم؟-١٢

  وكيل الوزارة (  )الوزير                        (  )

  مدير المستشفى (  )مدير وحدة العالقات العامة    (  )

  ال أعرف(  )

  ما حجم المهام والصالحيات الموكلة للعالقات العامة لديكم؟-١٣

  صغيرة(  ) متوسطة              (  ) كبيرة             (  ) 

  

  

  

  

  



 ٨٩

אאא

  كم يبلغ عدد العاملين في وحدة العالقات العامة لديكم؟-١٤

..................................................  

  ما طبيعة العالقات العامة بين العاملين في الوحدة؟-١٥

  قوية(  ) قوية جدا                     (  )

  ضعيفة جدا              (  )ضعيفة(  ) متوسطة                     (  )

  ما طبيعة عالقة العاملين بالمدير؟-١٦

  قوية (  )قوية جدا                     (  ) 

           ضعيفة جدا     (  ) ضعيفة         (  )متوسطة                          (  ) 

  هل يوجد تعاون بين وحدة العالقات العامة والوحدات األخرى لديكم؟-١٧

  ال(  )نعم                            (  )

  ما مدى انتماءك لوحدة العالقات العامة؟-١٨

  قوي   (  ) قوي جدا                       (  )

  ضعيف جدا(  ) ضعيف                        (  ) 

باعتقادك ما الشروط المطلوبة التي يتم على ضوءها اختيار موظف العالقات -١٩
  العامة؟

  "يمكن اختيار أكثر من إجابة"

  الخبرة(  )التخصص                       (  )

  اللياقة وحسن المظهر(  )إتقان اللغات المختلفة            (  )

  سرعة البديهة والذكاء (  )العالقات الشخصية والمعارف   (  )

  ...........................أخرى حدد(  )

  العاملين في الوحدة لرفع مستواهم المهني؟هل يوجد اهتمام بتدريب -٢٠

  ال(  )نعم                             (  )

  



 ٩٠

  هل يوجد تشجيع وحوافز للعاملين؟-٢١

  ال(  )نعم                             (  )

  هل الحوافز كافية ومجدية؟-٢٢

  ال(  )نعم                             (  )

  ما أنواع الحوافز؟-٢٣

  هدايا(  )مالية                           )(  

  إجازة سنوية(  )ترقيات                         (  )

  .........................أخرى حدد(  )

  هل تواجه الوحدة عجز في الكادر البشري؟-٢٤

  ال(  )نعم                          (  )

  هذا العجز؟إذا كانت اإلجابة نعم، كيف تم التغلب على -٢٥

  "يمكن اختيار أكثر من إجابة"

  االستعانة بخريجي الجامعات             (  )

  االستعانة بالمنتفعين من نظام البطالة(  )

  االستعانة بعاملين في وزارات أخرى     (  )

  ............................أخرى حدد(  )

א א א

  قوم بها وحدتكم؟ما أهم األنشطة والوظائف التي ت-٢٦

  "يمكن اختيار أكثر من إجابة"

     إصدارات دوريات           (  )إصدار كتيبات ونشرات إعالمية (  )

  أرشفة ما ينشر بوسائل اإلعالم عن الوزارة    (  ) عقد الندوات والمحاضرات     (  ) 

                  لينبحث مشاكل العام                  (  )استقبال الوفود الزائرة   (  )

  .......................أخرى حدد (  )تسهيل مهام للجمهور الداخلي والخارجي (  )

  



 ٩١

  هل توجد مهام محددة لوحدتكم؟-٢٧

  ال أدري(  )ال                     (  )نعم                           (  )

   لتحقيقها؟ما األهداف التي تسعى وحدة العالقات العامة واإلعالم -٢٨

  "يمكن اختيار أكثر من إجابة"

    التواصل مع وسائل اإلعالم  (  ) تزويد العاملين بالمعلومات والبيانات  (  ) 

        تحقيق صورة ذهنية حسنة للمؤسسة      (  ) تنمية الروح المعنوية للعاملين    (  )  

           وح التفاؤل بين اإلدارة والعاملين تنمية ر        (  ) تقديم خدمات للعاملين         (  )  

  ..........................أخرى حدد   (  ) تحقيق االنتماء والوالء للمؤسسة   (  )  

  ما الجهة المسئولة عن تحديد أهداف وزارة الصحة؟-٢٩

  وكيل الوزارة (  ) الوزير                         (  ) 

  ال أدري(  ) مدير عالقات عامة               (  ) مدير عام الوزارة      (  ) 

א

  هل يوجد خطة عالقات عامة تسير عليها الوحدة؟-٣٠

  ال( )نعم                            (  )

  ما مدة الخطة؟-٣١

  "أقل من عام"قصيرة المدى (  )

  "أعوام٣عام إلى "متوسطة المدى (  )

  "امأعو٣أكثر من "طويلة المدة (  )

  ما مدى االلتزام بالخطط الموضوعة؟-٣٢

  قوي(  )قوي جدا                     (  )

  ضعيف            (  )متوسط                       (  )

  ضعيف جدا    (  )

  

  



 ٩٢

  هل تم وضع خطة عمل للعالقات العامة أثناء فترة الحصار؟-٣٣

  ال أدري              (  )ال        (  )نعم                           (  )

  ٣٥إذا كانت إجابتك بنعم فتابع، وإال فانتقل للسؤال رقم

  هل شعرت بالرضا عن الخطة التي تم وضعها؟-٣٤

  ال(  )نعم                           (  )

  كيف كان العمل في فترة الحرب وبعدها؟-٣٥

  منقطع     (  )غير منتظم         (  )منتظم                        (  )

א

  ما وسائل االتصال التي تستخدمها الوحدة في االتصال بالجمهور الداخلي؟-٣٦

  "يمكن اختيار أكثر من إجابة"

  ندوات (  )لوحة إعالنات                (  )

  ملصقات (  )مطبوعات ونشرات           (  )

  اجتماعات(  )اتصال مباشر                 (  )

  .............................أخرى حدد

   ما الوسائل التي استخدمتها وحدة العالقات العامة واإلعالم أثناء فترة الحصار؟-٣٧

  لقاءات إذاعية وتلفزيونية            (  ) بيانات ومؤتمرات صحفية(  ) 

  مهرجانات ولقاءات                  (  ) مسيرات واعتصام(  )     

  أفالم وتقارير تسجيلية                     (  ) زيارات ميدانية (  )    

  معارض وندوات(  )    

  هل كان للعالقات العامة دور في استقبال الوفود الطبية الزائرة أثناء الحصار؟-٣٨

  ال                         (  )نعم  (  )

ي المستشفيات أثناء هل كان هناك تنسيق وتعاون بين وحدة العالقات العامة ف-٣٩
  الحصار؟

  ال(  )نعم                            (  )



 ٩٣

ما مدى مشاركة وحدة العالقات العامة واإلعالم في وضع البرامج الحكومية لتفعيل -٤٠
  قضية الحصار ؟

  ال توجد(  ) ضعيفة   (  ) غير فعالة    (  ) فعالة(  ) 

א א א

  لعقبات التي تواجهها وحدتكم؟هي ا ما-٤١

  عدم وجود موازنة(  )عدم استقاللية الدائرة           (  )

  تداخل في العمل (  )عدم توفر متخصصين          (  )

  قلة اإلمكانات (  )قلة العاملين                    (  )

  ...........................أخرى حدد(  )

  ن قبل المسئولين أثناء فترة الحصار؟هل تواجه وحدتكم صعوبات م-٤٢

  ال(  )نعم                           (  )

  إذا كانت اإلجابة بنعم حدد هذه الصعوبات

..............................................................................  

.............................................................................  

  ؟)٢٠٠٩-٧/٢٠٠٧(ما هي أهم المعوقات التي واجهت الوحدة في فترة الحصار-٤٣

  "يمكن اختيار أكثر من إجابة"

  االستنكاف الوظيفي(  )

  صعوبة االتصال والتواصل(  )

  تقسيم القطاع إلى أجزاء من قبل االحتالل (  )

  صعوبة الوصول إلى أماكن العمل(  )

  ت الماديةقلة اإلمكانيا(  )

  نقص الكادر البشري العامل في العالقات العامة (  )

  

  



 ٩٤

   ما اإلجراءات التي اتخذتها وحدة العالقات العامة واإلعالم لتجاوز تلك العقبات ؟-٤٤

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

 العامة أثناء حسب وجهة نظرك كيف يمكن رفع كفاءة العمل في وحدة العالقات-٤٥
  األزمات المماثلة للحصار؟

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

  

  

  

  

  ر ـل الشكــا جزيـم منــلك

:א

  ابتسام أبو شمالة                               

       براء الجبور                                                                    

  

  

  

  

  



 ٩٥

  المراجع

  :القرآن الكريم: أوال

  ١١آية ، سورة المجادلة

  :لبحوث غير المنشورةا:    ثانيا

شور      -١ سطينية ،                 (بحث غير من وزارات الفل ة في ال ات العام ر العالق ال الحطاب، دوائ آم
  )م١٩٩٩

شور  -٢ ر من ث غي ي   (بح ة ف ات العام دوائر العالق ي ل ادة، األداء المهن و زي روان أب م
 )م١٩٩٩الوزارات الحكومية ذات الطابع االقتصادي ، 

شور -٣ ر من ث غي ا اهللا ، األ( بح ال عط ي آم ة ف ات العام دوائر العالق ي ل داء المهن
 )م٢٠٠٣المستشفيات الحكومية بقطاع غزة ، 

أالء عبيد، فاطمة عبد اهللا ، األداء المهني لدوائر العالقات العامة في             ( بحث غير منشور   -٤
ين  ا ب ى قطاع غزة م رة الحرب عل ي فت د ٢٧/١٢/٢٠٠٨وزارة الصحة ف ا بع ى م م إل

 ).م٢٠٠٩العدوان ، 
 

  :كتب ال: ثالثا

اهرة           بحوث اإلعالم األسس والمبادئ   حسين، سمير،    -١ ب، الق الم الكت  ، الطبعة األولى ، ع
  .م١٩٧٦، 

ل ،  -٢ ضر، جمي ةخ ات العام ع   العالق شر والتوزي سيرة للن ى ، دار الم ة األول  ، الطبع
 م١٩٩٨والطباعة، عمان ، 

 م١٩٩٦  ، دار الهالل ، عمان ،العالقات العامة مفاهيم وممارساتجودة، محفوظ ،  -٣
ان ،   -٤ شامي ، لبن ة   ال ادئ واألسس العلمي ة المب ات العام ى ، دار  العالق ة األول  ، الطبع

 م٢٠٠١اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، 
ور ،              -٥ د الغف سالم عب د ال ة     الشرمان زياد ، وعب ات العام ادئ العالق ى ،       مب ة األول  ، الطبع

 م٢٠٠١دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،
  

  : المقابالت:رابعا

اء،                وم الثالث زة ،ي مقابلة مع أحمد العشي ، مدير وحدة العالقات العامة في وزارة الصحة بغ
  .م ، الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا٢٠/٤/٢٠١٠بتاريخ 

  

  



 ٩٦

  :المواقع االلكترونية: خامسا

 ps.vgo.moh.wwwموقع وزارة الصحة على االنترنت  -١
  

  :التقارير والنشرات: اسادس

ن وزارة      -١ ادر م صحي، ص ى الوضع ال صهيونية عل زرة ال صار والمج ار الح ر آث تقري
 .م٢٠٠٩الصحة، أغسطس 

 .م٢٠٠٩التقرير اإلعالمي لوزارة الصحة، صادر من وزارة الصحة للعام  -٢
 .وزارة الصحة: المكتبة االلكترونية ،المصدر -٣
  

  

 

  




