
أ  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

وقُل رب زِدني { 
  }علْما

  سورة طـه) ١١٤ (



ب  

 اإلهداء
إلى رفقاء دربنا وصانعي سعادتنا ، إلى من بدعائهم 
تخطينا الصعاب وحققنا النجاح وسرنا إلى طريق 

  .الفالح ، إلى والدينا األعزاء
إلى الشموع التي أنارت الظلمات ، إلى الذين كاتفونا 

ال فترة الدراسة ، إلى مدرسي قسم الصحافة طو
 .واإلعالم في الجامعة اإلسالمية

 .إلى الذين يحبون الكلمة اإلعالمية وفنها وجمالها

إلى الذين يسعون الن تكون العالقات العامة اإلعالمية 
 .صورة لقوة القلم وصدق التعبير

إلى الذين يؤمنون بان الكلمة اإلعالمية رسالة في 
 .ثرة جذابة وقويةالحياة مؤ

إلى الجيل المؤمن الذي استُعمر واستُخلف في األرض 
 .الن يكون جيال بناء داعيا إلى الخير ناهيا عن المنكر

  
  
  



ج  

  شكر وتقدير
نشكر اهللا قبل كل شيء الذي أعاننا ووفقنا وهيأ لنا من 

  أسباب الصحة والعافية والقدرة ما مكننا من أداء هذا البحث

الشكر والتقدير لكل من ساعدنا في كما ونتقدم بكل 

  :إنجاح هذا العمل وإخراجه إلى النور ونخص بالذكر

  نادرة شبير  المشرفة على البحث،/ األستاذة

 منحتنا الكثير من وقتها ولم تبخل علينا بأي مشورة التي

أساتذة قسم ونتقدم بالشكر لجميع  ،  أو استفسار

ونخص .واإلعالم بالجامعة  اإلسالمية  الصحافة

 وائل المناعمه الذي ساهم بشكل األستاذبالذكر 

 النجاز هذا والمشورة المساعدةكبير في تقديم 

  . احترامذ١ذالبحث فله منا كل التقدير وال



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمه

 رب العالمين والصالة والسالم علي اشرف المرسلين سيدنا محمد صـلي اهللا عليـه               الحمد هللا 
  : األمين ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين أما بعدوسلم الصادق 

أصبحت العالقات العامة ضرورة من ضرورات المجتمع الحديث وعلما حديثا بلغ من            
 ما جعله يدرس في الجامعات وتنال فيه اعلي الشهادات والدرجات العلميـة             لالنضج واالكتما 

تدر علي المنظمات والمـشروعات     ولقد أضحت المبالغ التي تم استثمارها في العالقات العامة          
أرباحا مضاعفه بفضل ما تحرزه من تفاهم بين المنظمات وجماهيرها الداخلية والخارجية ولقد             

ألنها تربط المؤسسة   ،   الحديثة اإلدارةأصبح من الثابت أن العالقات دعامة أساسيه من دعامات          
  .أو المنظمة ببيئتها االجتماعية فتحدث التفاعل المطلوب بينهما

 سواء من قبـل     اإلداريةتسهم العالقات العامة الجيدة في حسن تقدير وتفهم المشكالت          
العاملين الذين يكونون علي دراية بحقيقة الموقف وأحوال المنظمة أو من قبل الجمهور الـذي               
يتعامل مع المنظمة وانجازاتها ومشكالتها أو من قبل المجتمع المحلي بصفه عامه حيث يكون              

 تقوم به المنظمة في االقتصاد القومي وفي رفع مستوى هذا المجتمع            ين الدور الذ  علي بينه م  
وبالتالي تحقق العالقات العامة الترابط وجماهيرها من مختلف الفئـات بمـا يكفـل تحقيـق                 

  .األهداف االجتماعية  للعالقات العامة
وتـسليط   الحقوقيـة  بـالمراكز    الموجودة   العامة بالعالقات   أكثروفي ظل ذلك يجب االهتمام      

 منها خصوصا في الظـروف      االستفادة لنا   ي يتستن حتىاتجاهات العاملين نحوها    الضوء علي   
لذلك اخترنا أن تكون اتجاهات نحو       التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من انتهاكات لحقوقه         الصعبة

  .أنشطه العالقات العامة الجمهور في هذه المراكز الخاصة بحقوق اإلنسان
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

 
  أهم الدراسات السابقة

 على مجموعة من الدراسات اإلعالمية التي تتعلق بالعالقات العامة ودروهـا            الطالبتاناطلعت  
 مـن   القريبـة  الدراسـات    أهمواستعرضت الطالبتان   نحوها   واتجاهات الجمهور    تبالمؤسسا

   :موضوع البحث وهي

اإلسـالمية نحـو جمهـور      بحث بعنوان دور دوائر العالقات العامة في الجامعة         )١ (:أوال
  :الطلبة

وتقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية وفي إطارها استخدم الباحث المنهج المـسحي             
وفي إطاره استخدم مسح جمهور وسائل اإلعالم وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقـصاء             

  .أما عينة الدراسة فتمثلت في طالب وطالبات الجامعة اإلسالمية
  :نتائج أهمهادة وتوصل الباحث إلى ع

أوضحت الدراسة أن هناك شبه انعدام في التعامل بين دائرة العالقات العامة وطلبـة               -١
من أفراد العينة أنهم تعاملوا مع دائـرة العالقـات العامـة            % ١٢,٧الجامعة فقد ذكر    

  .لم يتعاملوا مع الدائرة ألي سبب% ٨٧,٣لسبب ما في حين أن 
العامة ال تقوم بإجراء بحـوث ودراسـات لكـي          أظهرت الدراسة أن دائرة العالقات       -٢

تتعرف على مشاكل وهموم وآراء واتجاهات الطلبة فلم يذكر أحد أنها تقوم بهذا سوى              
 وذلك عن طريق االستبانة% ٢,٩نسبة ضعيفة جدا 

أظهرت الدراسة تدني وانخفاض في مستوى ما تقدمه دائرة العالقـات العامـة فـي                -٣
 . بالطلبةالجامعة من أنشطة وخدمات خاصة

دور دوائر العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية في تحسين الصورة الذهنية لدى            )٢ (:ثانيا
   .طالب وطالبات قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمية

وتقع ضمن البحوث الوصفية وفي إطارها استخدمت الباحثة المنهج المسحي وفي إطـاره             
م وكانت أداة الدراسة صحيفة االستقصاء أما عينـة         استخدمت مسح جمهور وسائل اإلعال    

 .الدراسة فتمثلت في طالب وطالبات المستويين الثالث والرابع لقسم الصحافة واإلعالم

  :النتائج كالتاليكانت 

                                                 
  الستكمال للحصول على بحث غير منشور ، دور العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية نحو جمهور الطلبة،رمزي النواجحة         ) (1

  ٢٠٠٢درجة البكالوريوس في الصحافة واإلعالم ، قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية بغزة 
 دور دوائر العالقات العامة في الجامعة  اإلسالمية في تحسين الصورة الذهنية لدى طالب وطالبات  ،        هنادي أبو رمضان)  (2

قسم :  للحصول على درجة البكالوريوس في الصحافة واإلعالمبحث غر منشور ، في الجامعة اإلسالميةمقسم الصحافة واإلعال
  . ٢٠٠٣مية بغزة الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسال



 ٣

يرون أن دائرة العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية تـساهم فـي حـل              % ٤,٩أن   -
نها تساهم في حل مشاكل الطلبـة أحيانـا         مشاكلهم في حين بلغت نسبة الذين يرون أ       

٥٠,٨٣%  
وأوضحت الدراسة أن هناك إجماع من الطلبة حول عدم قيام دائرة العالقات العامـة               -

في الجامعة بدراسات على الطلبة لمعرفة آرائهم ومواقفهم من القضايا والمشاكل التي            
 .يعانون منها

يم وهي نسبة غير كبيرة فـي       من الطلبة أن الدائرة تقوم بدورها السل      % ٢٩,٥٨رأى   -
من الطلبة أو الدائرة تقوم أحيانا بدورها بالشكل الـسليم واتفـق            % ٥٥,٧٩حين يرى   
 .من الطلبة على أنها ال تقوم بدورها بالشكل السليم% ١٩,٦٧

  
بحث تخرج بعنوان دور العالقات العامة في الوزارات الفلسطينية دراسة مسحية            )١ (:ثالثا

  .بع الخدماتيللوزارات ذات الطا

  :         إعداد الطالب كمال حطاب ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
يكشف البحث عن تدني مستوى تخصصات المبحوثين حيث يوضح البحث أن نـسبة              -١

في عينة الدراسة هم من حملة شهادة الصحافة واإلعالم فيما جـاء نـسبة              % ١٢,٨٢
هم مـن   % ٢٨,٢جتماعية واإلدارية ونسبته    هم من حملة شهادة العلوم اال     % ٥٨,٩٧

  .حملة تخصصات أخرى بعيدة عن طبيعة عمل العالقات العامة
توضح الدراسة ضعف المستوى للعاملين في العالقات العامـة فـي الـوزارات ذات               -٢

لـديهم  % ٢٠,١٥الطابع الخدماتي فيما يتعلق بسنوات الخبرة لديهم حيث ذكر نـسبته        
أنهم يعملون في مجال العالقات العامـة       % ٧٩,٤٨بنسبة   سنوات فيما ذكرت     ٨خبرة  

 . سنوات٧ -١بخبرة تتراوح من 

  :ة والدراسات السابقةالفرق بين هذه الدراس
 أن الدراسات التـي سـبق ذكرهـا         الطالبتانبعد استعراض أهم الدراسات السابقة وجدت       

ير الداخلية فـي    تتحدث عن دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية لدى الجماه          
حين أن هذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن اتجاهات الجمهور الداخلي فـي المؤسـسات               
الحقوقية نحو العالقات العامة وتستمد هذه الدراسة أهميتها كونها الدراسـة األولـى مـن               
نوعها التي تبحث اتجاهات الجمهور الداخلي إزاء العالقات العامة بالمؤسـسات األهليـة             

  .ي مجال حقوق اإلنسان الناشطة ف
                                                 

  بحث تخرج بعنوان دور العالقات العامة في الوزارات الفلسطينية  دراسة مسحية للوزارات  ذات الطابع ،طابآمال ح         ) (1
  ٢٠٠٣ بغزه ة الصحافة واإلعالم الجامعة اإلسالمي في الستكمال درجة البكالوريوسبحث  غير منشورالختامي، 



 ٤

  :اإلحساس بالمشكلة

 من مركز الميـزان     ن علي عينه من الموظفي    استطالعيه بعمل دراسة    الطالبتانقامت  
لمركـز   أربعـه     للمركـزين  ثمانيـة وبلغ عدد المبحوثين    .والمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان   

كالتالي اعتمادا علي عدة    للمركز الفلسطيني وكانت نتائج الدراسة االستكشافية        وأربعه الميزان
  : وجهت إليهم وهيأسئلة
  : الهدف التي تسعي العالقات العامة إلي تحقيقها-١

من عدد المبحوثين يرون إن الهدف األساسـي هـو تحـسين            )%٥٠ (: النتائج كالتالي  ت وكان
الـربط   ) %٢٥(في حين يري    ، يرون تحسين نشاطات المؤسسة    ) %٢٥ (،صورة المؤسسة 
  .األخرىالمؤسسات بين المؤسسة و

  : أداء العالقات العامة ومدي رضاهم عنها-٢
 عن أدائها فيما يتعلـق بحقـوق        ارض )%٢٥(، رضا عن العمل   )%٢٥(كانت النسبة كالتالي    

  . فيما يتعلق بالتنسيق مع نشاطات المؤسسةارض )% ٥٠  (،اإلنسان
  : الوظائف التي تقوم بها العالقات العامة-٣
جمـع معلومـات     )% ١٥(،اسـتقبال وفـود    )% ٢٠(،لمؤسـسة تنسيق نـشاطات ا    )%٢٠

عقد ورش عمـل     )% ٢٠ (،حل مشكالت )% ١٥(،إصدار نشرات ومجالت   )%١٠(،وبيانات
  .ولقاءات

   المعوقات التي تعيق عمل العالقات العامة-٤
عدم وجود متخصصين في     )% ٦٠ (،يؤكدون عدم وجود دائرة عالقات عامه بمسماها      %٤٠

  .العالقات العامة

  :تحديد المشكلة

 اتجاهات المـوظفين فـي مؤسـسات حقـوق          يتتمثل مشكله الدراسة في التعرف عل     
 عن الـدور الحقيقـي      ف نحو عمل نشاط العالقات العامة في مؤسساتهم والكش        األهليةاإلنسان  

  .الذي تمارسه العالقات  العامة في هذه المؤسسات

  

  



 ٥

  : أهمية الدراسة

العالقات العامة  في المؤسسات الحقوقية      ستفيد دوائر   ها  نبع أهميه الدراسة الحالية كون    ت
  :وهي إليها من خالل النتائج التي تم التوصل 

  
  :جمع المعلومات والحقائق المتعلقة بالمؤسسة وجماهيرها: أوال

تولي اإلدارات العالقات العامة هذه العملية عنايـة خاصـة وذلـك الن المعلومـات               
عالقات العامة وأخصائيوها عن المؤسسة وعن جماهيرها سواء        والحقائق التي يجمعها خبراء ال    

  .أو الخارجيةالداخلية 

  :إعالم الجماهير بكل ما يتعلق بالمؤسسة: ثانيا

 الحديثة تطورا كبيرا مما أدي إلي تشعب وتعدد عالقاتهـا سـواء             تتطورت المؤسسا 
  .بالجماهير الداخلية أو الجماهير الخارجية

  :اج اإلعالمي للمؤسسة علي النتفاإلشرا:ثالثا

  . ويتصل بهذا النشاط عدد من األعمال الهامة المتعلقة باإلعالم والنشر

  :أهداف الدراسة وتساؤالتها 

 في المراكز الحقوقية نحو     يتهدف الدراسة إلي التعرف علي اتجاهات الجمهور الداخل       
سـائل واإلمكانيـات    دوائر العالقات العامة فيها والتعرف علي الوظائف التي يقوم بهـا والو           

  .المتاحة والمعوقات التي تعيق عملهم

  :لتساؤالت التاليةعلي ا ه باال جاب أهداف الدراسةتحقيقويمكن 
ما مدي معرفه الجمهور الداخلي في المؤسسات الحقوقية بوجود دائرة عالقات عامـه              -١

  .في المؤسسة
 .ر العالقات العامةما هي اتجاهات الجمهور الداخلي في المؤسسات الحقوقية نحو دوائ -٢

 .ما هي األهداف التي يسعي من يقوم بعمل العالقات العامة بتحقيقها -٣

 .كيف يتم تقييم أداء من يقوم بنشاط العالقات العامة داخل المؤسسة -٤

 .الوظائف التي يقوم بها األفراد المسئولين عن القيام بأعمال دائرة العالقات العامة -٥



 ٦

 .الية التي يستخدمها القائمين علي العالقات العامةما هي اإلمكانيات والوسائل االتص -٦

 .ما مدي رضا الجمهور الداخلي عن نشاط العالقات العامة -٧

ما مدي إسهام دوائر العالقات العامة في حل مشاكل الجمهور الداخلي وتذليل العقبات              -٨
 .التي تواجههم في عملهم

 العالقـات العامـة فـي        المسئولين عن نشاط   دهي النشاطات التي يقوم بها األفرا      ما -٩
 . في المؤسسةواإلدارةالمؤسسة علي صعيد العالقة بين الجمهور الداخلي 

ستوي أداء دوائر   هي الحلول والمقترحات التي يقدمها الجمهور الداخلي لالرتقاء بم         ما -١٠
  .العالقات العامة

  )١ (:نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها

هـو تـصور    " يمكن تعريفها كالتـالي      تدخل الدراسة في إطار البحوث الوصفية التي      
وتحليل وتقويم خصائص مجموعه معينه أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد أو دراسـة               
الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعه من النـاس أو مجموعـه مـن                 

  . األحداث أو مجموعه من األوضاع

  )٢(: منهج الدراسة

تـصوير وتحليـل وتقـويم    " الذي يعـرف بأنـه     المسحينهج   الم الطالبتاناستخدمت  
والذي يعتبر جهدا علميا منظما للحصول علـي        ئص ظاهره أو مجموعه من الظاهرات       خصا

بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة وفي إطاره استخدم مسح الرأي العام الذي يستهدف             
الدوافع والمعتقدات واالنطباعـات    التعرف علي اآلراء واألفكار واالتجاهات والمفاهيم والقيم و       

  .والتأثيرات المختلفة لدي مجموعات معينه من الجماهير تبعا للهدف من إجراء المسح
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مادة مناهج البحث ألقيت على طلبة الصحافة واألعالم في الجامعة اإلسالمية المستوى الرابع   محاضرات في-        ) (1
  مناهج بحث: مرجع سابق        ) (2



 ٧

  :أداتي الدراسة

  صحيفة االستقصاء    : االستبانه : أوال

كاداه للدراسة وهي من أهم األمور في بحوث الرأي العام التي تشمل خبرة الباحـث               
ته وكذلك استشارة أصدقائه والمتخصصين والخبـراء بالمـشكلة واألمـور           الخاصة ومعلوما 

  . المتعلقة بها للتقليل من أسباب الغموض والتحيز

  :المقابلة: ثانيا

 المقابلة غير المقننة وتتمثل طريقه المقابلة في التبادل اللفظي وجها           الطالبتاناستخدمت  
علومـات أو اآلراء التـي تعبـر عـن          لوجه بين المقابل والمستجوب وذلك للحصول علي الم       

  .االتجاهات ووجهات النظر الخاصة التي تشغل بال الرأي العام
  : هيواشتملت االستباته علي مجموعه من الوحدات 

  .السمات العامة للمبحوثين: الوحدة األولي
  .في مؤسساتهم نشاط عالقات عامه معرفه العاملين بوجود:  الوحدة الثانية
  .اتجاهات العاملين نحو األنشطة: الوحدة الثالثة
  . الخدمات واألنشطة:الوحدة الرابعة
   دور األنشطة في حل مشاكل العاملين:الوحدة الخامسة
  .مطبوعات العالقات العامة: الوحدة السادسة

  : الدراسةمجتمع

تعتبر مراكز حقوق اإلنسان غير الحكومية في قطاع غزه مجتمـع الدراسـة             

  )١ (:وتتمثل في
 .يزان لحقوق اإلنسانمركز الم -١

  جمعيه المحامون العرب من لجل حقوق اإلنسان  -٢

 . حسام–جمعيه األسري والمحررين  -٣

 .مركز التجمع للحق الفلسطيني -٤

 .جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين -٥

 .مركز غزه لحقوق والقانون -٦
                                                 

  .٢٠٠٧دليل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة الصادر عن مكتب المنسق العام لألم المتحدة في غزة         ) (1



 ٨

 "مند"  والالعنفللديمقراطيةمركز الشرق األوسط  -٧

 . القانونيةالجمعية الفلسطينية للعلوم -٨

 .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان -٩

 .مؤسسه إنقاذ الطفل -١٠

 ".تمكين"مشروع تعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني  -١١

  .الضمير لحقوق اإلنسان - ١٢
  :عينه الدراسة

  ومركز الميزان لحقوق اإلنسان،  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان الطالبتاناختارت
قات العامة ويسعي لتحقيق أهدافها وأيـضا        يقوم بنشاط العال   كعينه للدراسة وذلك الن بهما من     

  .الن هذه المراكز تعد من اكبر المراكز الموجودة في قطاع غزه علي اإلطالق
 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يصدر شهريا نشره المنطار التي تعتبـر مـن              )١(حيث أن 

من التقارير وينظم ندوات مختلفـة      ويقوم أيضا بإصدار العديد     . ضمن أنشطه العالقات العامة   
  المواضيع

 الميزان مجله دوريه بعنوان ميزان وهي دوريه الصدور إلي جانب العديـد             ز مرك )٢(ويصدر 
  .من الفعاليات واألنشطة والندوات والتقارير

 ٥٠وسيتم استخدام أسلوب الحصر الشامل الن عدد الموظفين في المركز الفلـسطيني             
ومن السهل السيطرة عليه لضمان تحقيق أفـضل        ". ٢" موظف ٢٩ ومركز الميزان "١"موظف  

   .نتائج ممكنه

  

  : تقسيم الدراسة
  .فصول ةيقسم البحث إلي مقدمه  تشمل اإلجراءات المنهجية للدراسة وثالث

  :ويشتمل علي مبحثين: الفصل األول

  .مفهوم العالقات العامة وأهدافها ووظائفها :المبحث األول
  .ور العالقات العامةجمه :المبحث الثاني

                                                 
  .ع غدير العمري مسئولة اإلعالم في المرآز الفلسطيني ممقابلة         ) (1
  .مع محمود أبو رحمة منسق العالقات الدولية في مرآز الميزان غدير العمري مسئولة اإلعالم في المرآز الفلسطيني مقابلة         ) (2



 ٩

  . في المؤسسات الحقوقيةالعامةالعالقات : الفصل الثاني

  . في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان العامةالعالقات : المبحث األول
  . في مركز الميزان لحقوق اإلنسانالعامةالعالقات :  المبحث الثاني

  :ويحتوي علي مبحثين: الفصل الثالث

  . ائج الدراسةيتضمن نت :المبحث األول
  .يتضمن مناقشه النتائج والتوصيات: المبحث الثاني

  ذ



 ١٠

  الفصل األول

  

  العالقات العامة طبيعتها ومفهومها

  

  : مباحثثالثة ويضم

  . وأهميتهانشأة العالقات العامة:  المبحث األول
  .وأهدافها ووظائفهامفهوم العالقات العامة :  المبحث الثاني
  .عالقات العامة ووسائل االتصالجمهور ال:  المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 ١١

  المبحث األول

  وأهميتهانشأة العالقات العامة 

 كنشاط  فإنها مع مطلع القرن العشرين       تالحديثة ظهر بالرغم من أن العالقات العامة      
 بتصرفات معينـة    اإلتيان اقتناء أفكار معينة أو       على  وحث الناس  لإلقناع مبذول وجهد   إعالمي

ويمكن تقسيم التطور التاريخي    دت المجتمعات البدائية وتطورت مع تطور المجتمعات        وج

  )١ (-: قسمين رئيسين إلىللعالقات العامة 

وتشمل النشاطات التي يمكن اعتبارها البذور األولى والتـي         :  العالقات العامة القديمة  . ١
   البدائي حتى القرن التاسع عشر اإلنساننمت منذ وجود 

وهي النشاط والعلم الذي ولد مع مطلع القـرن العـشرين           :  القات العامة الحديثة  الع . ٢
  .اآلن ما هو عليه إلىوتطور 

  -: العالقات العامة القديمة ١

  -:أ العالقات العامة في العصور البدائية 

 للمحافظة على بقائها سواء في الحصول       اإلعالم إلى تالبدائية احتاج  القبائل   أنالشك  
تعين من أجل ذلك حرسا علـى األفـق          والوقوف في وجه األعداء فكانت       الفداء على مصادر 

 وذلـك ال    إفرادها التعاون والتماسك بين     إلىينبئها عن كل ما يستجد فيه وكانت القبيلة بحاجة          
 وكـان    بقوة الرابطة التـي تـربطهم        وإحساسهم عن طريق التفاهم بين هؤالء األفراد        إاليتم  

بأفراد قبيلته للتداول في الشؤون التي تخص القبيلة وكان يتولى مـسؤولية            رئيس القبيلة يجتمع    
 لتلك النشاطات التي يمكـن      األساسي االختالف   أن  في القبيلة ومن الواضح    اإلعالميالتوجيه  

 غرائز  إلى آنذاكاعتبارها النواة األولى للعالقات العامة عن ممارسة النشاط اليوم هو اتجاهها            
عاالته كأسلوب للتأثير عليه بينما تخاطب العالقات العامة الحديثة عقـل الفـرد    انف وإثارةالفرد  
   .ووعيه

  -:ب العالقات العامة في الحضارات القديمة 

لقد تقدمت أساليب ممارسة النشاط تقدما كبيرا لدى القدماء في كل من حـضارة وادي               
ية في الغرب فلقد وجد العلماء      الرافدين ووادي النيل في الشرق والحضارتين اليونانية والرومان       
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 ١٢

  حول ترشيد المزارعين ل قبل الميالد    ١٨٠٠ إلى في العراق نشرة زراعية يعود تاريخها        اآلثار
 بذورهم والتخلص من فئران الحقل وكيفية الحصاد وهي ال تختلف عـن النـشرات               بذركيفية  

  . الزراعي اليوماإلرشادالتي تصدرها الدوائر المسئولة عن 

 هم أول مـن اتبـع النـشرات المـصورة فكـانوا          األشوريين بأن   اآلثاركما  كشفت    
يصورون باأللوان صور األسرى من ملوك األمراء وهذا يشبه الملصقات في اليوم الحاضـر              
أما قدماء المصريين فقد اهتموا بالسيطرة على أفكار الجمهور وتحريك مشاعره واتبعوا فـي              

ن كانوا يسيطرون على عقـولهم وأفكـارهم وكـان          ذلك أساليب عدة منها تقديس الكهنة الذي      
 خاصة في فترات الحروب وتمتاز الحضارة اليونانيـة         اإلعالمالفراعنة ينشطون في ممارسة     

فحكومـة المدينـة    ، وتطويرها ألساليب بلورة الرأي العام والتأثير فيه        باالهتمام بالرأي العام    
  اآلراءذلك تفسح المجال لتبادل اليونانية كانت تستمد سلطاتها من رضا المحكومين ل

 ويدرسـون   عاالقتنـا  وهم عبارة عن أشخاص يحترفـون         )نالسفسطائيي(واستخدم اليونانيين   
قناعية متفوقة بحيث يسهل دحر مـن يقـف         إل والخطابة ويتقنوها اتقانا يجعل قدرتهم ا      الكتابة
  .أمامهم

تصارات الحربيـة    الرومان فبالرغم من أن طموحهم العسكري وسعيهم وراء االن         أما
 فقد تطورت أساليب التأثير في      اإلغريقشغلهم عن االهتمام بتطوير الخطابة والمناقشات مثل        

  ن في التاريخ أمثال سيسرو مارك انطونيو في عصرهم أيضا فظهر خطباء مشهوريالرأي

  )١ (:اإلسالمج العالقات العامة في 

قات العامة بمفهومهـا الفكـري       فساهم مساهمة كبيرة في تطوير العال      اإلسالملقد جاء   
 ال  واإلقنـاع  مبدأ احترام الفرد وتفكيره حيث اتبع أسلوب الحجة          اإلسالمفقد طبق   ، والتطبيقي

   : لقوله تعالىاإلسالمي الدين شورى تكمن في اإلسالمية وأن قوة الدعوة واإلرهابش غال
 }    منَهيى بشُور مهرَأمبأهميـة   اإلسالماطيات اليوم واعترف    التي تعجز عنه كل ديمقر    )٢(*} و 

  . مبادئ العالقات العامةأهمالرأي العام مما يعتبر اليوم من 

 العدالة المطلقة و المساواة في معاملة النـاس والتمـسك بالنزاهـة             إلى دعا   واإلسالم
م  المبادئ األساسية للعالقات العامة اليو     أهمومبادئ األخالق في التعامل التجاري وهذا هو أحد         

  . بقروناإلسالم إليهوالتي سبقها 
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 في تطبيقات العالقات العامة فهي أكثر من أن يتـسع           اإلسالميةأما مساهمة الحضارة    
لم تبلغـه أي وسـيلة       ببالغة تعبيراته وقوة تأثيره واتساعه ما      الكريم   فالقرانلها هذا المجال    

  . عرفها البشرإعالمية

كان وسيلة لنشر الدين ولقد جـاء ذلـك فـي            بل   اإلسالموان الفتح لم يكن الغاية في       
   المقوقس و هرقل ملك الروم والنجاشي ملك الحبشةإلىخطاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ولقد اعتمد الخلفاء المسلمون فيما بعد نفس األسلوب في السعي لتبادل عالقات الفرد وحـسن               
 عناية كبيـرة فـي كتابـة        الميةاإلسالجوار وفي تبادل الرسائل والهدايا كما أدلت الحكومات         

 التأثير على   أساليبالرسائل حيث أنشئت دواوين خاصة لذلك وتعتبر الخطب أسلوب أخر من            
  األفكار

 ديني وتوجيه اجتماعي وسياسي فصالة الجمعة ال تزال اجتماعات          إرشادوكانت عليها   
  شعبية يتعارف فيها المسلمون على بعضهم وليكونوا عالقات فيما بينهم 

 بصورة واضحة في محاولة     اإلعالم شيعا ومذاهب نشطت أساليب      إلىعندما انقسم المسلمون    و
  .إليهكل طرف كسب الناس 

وقد قام الشعر والشعراء أيضا بالدور الكبير في تسجيل االنتصارات التـي تحرزهـا              
  )١( والصحافة في عالم اليوم اإلذاعةالجيوش فكان بذلك يقوم مقام 

  -:الحديثة  العالقات العامة ٢

 في الواليات المتحدة األمريكية فـي بدايـة القـرن           نشأت العالقات العامة الحديثة     إن
 ولدت بين عشية وضحاها فلقد سبقها مقاالت مؤسسية         أنهاالعشرين ولكن هذا ال يعني بالطبع       

لشؤون الصحافة والنشاط االتصالي المرافق للحمالت االنتحابية وحمالت جمع التبرعات ولكن           
مصدر الذي كان له النصيب األكبر في مولد العالقات العامة هـو المؤسـسات الـصناعية                ال

 من القرن التاسع عشر فترة تطور سـريع فـي ميـدان             األخيرةفقد كانت الفترة    ، والتجارية  
 الضخم وصاحب ذلك استغالل للفرد العامل والمستهلك ولقد كانت الـسرية            واإلنتاجالصناعة  

 تؤدي هذه   أنالبد  كان   بالجماهير   فاالستخفاوسميت هذه الفترة بعصر      األعمالفلسفة رجال   
 فقامت الصحف والمجالت بنشر المقاالت      إصالح أعقبه التذمر و االحتجاج الذي      إلىاألوضاع  

 االجتماعي  اإلصالحفي مهاجمة أصحاب األعمال االحتكاريين وبذلك تكون قد اقترنت حركة           
  . مولد العالقات العامةإلىاالقتران إلى وأدى ذلك واالقتصادي بدور الصحافة والنشر 
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 صحفيين محترفين لشرح وجهـة      إلى ذلك الحرج ولجأوا     اإلعمال أصحابولقد أدرك   
 للعالقات  يالحقيقالذي يعتبر المؤسس    )  لي أيفي( الجمهور وفي مقدمتهم     إلى وإيصالهانظرهم  

 فانه سـاهم    ١٩١٩العامة حتى سنة    العامة الحديثة بالغم من أنه لم يستخدم اصطالح العالقات          
 تبتعـد عـن     أنبنصيب كبير في وضع مبادئها من خالل نصحه للمؤسسات التجارية الكبيرة            

السرية وتكشف للجمهور كل ما يتعلق بأعمالها عدا األسرار الصناعية بالغم من أن هذه البداية               
 األزمـة االقتـصادية سـنة       حتى بدايـة   لم تلق االهتمام الكافي      فإنهاالناجحة للعالقات العامة    

 إفهـام م والسنوات التي أعقبتها وبذلك عادت العالقات العامة ثانيا لتلعب دور فعال في              ١٩٢٩
 أثر كبير في تطوير العالقات العامة حيث        الثانيةالجمهور بالتغيرات كما كان للحرب العالمية       

 العالقـات   إلغراضة   الممتاز اإلعفاءاتخصصت الدول التجارية الميزانيات الضخمة وجندت       
  . تقدم أساليبها وتدعيمها كعلم ونشاط دائم للمؤسساتإلىالعامة مما أدى 

أما بالنسبة  للبلدان العربية فقد تطورت فكرة العالقات العامة أيضا وال يزال االهتمام              
بها في تزايد فهي تدرس في معظم الجامعات والمعاهد العربية وعلى مستوى الدراسات  العليا               

 وأقـسام  تنشئ دوائـر ووحـدات       أخذتكما أن معظم المؤسسات والشركات الحديثة        ، اأيض
  )١(. العالقات العامة
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 ١٥

  
  أهميه العالقات العامة

  )١ (-:مقدمة

 متخصـصة وحديثـة فـي معظـم         إداريةلقد تزايدت أهمية العالقات العامة كوظيفة       
يادة أهمية كسب تأييـد      ز إلىويرجع ذلك   ، المشروعات خالل النصف األخير من هذا القرن        

وزيادة شعور  ، الرأي العام سواء على مستوى الوحدة االقتصادية أو على مستوى الدولة ككل             
 بالمسئولية االجتماعية اتجاه المجتمع في وقت تتعرض فيـه المنظمـات للعديـد مـن             اإلدارة

  ....ة الخالضغوط من الحركات والجمعيات النشطة مثل حركات حماية المستهلك وحماية البيئ

 العليا في معظم المنظمات بصفة خاصة في الخارج في اعتناق           اإلدارةبناءا عليه بدأت    
ومـن ثـم    ،  عالقات طيبة وكسب ثقة وتأييد جماهير المنظمة المتصلة بها           إقامةوقبول فكرة   

ودورها في رسم سياسات واسـتراتيجيات المنظمـة وارتفعـت          زادت أهمية العالقات العامة     
 مستوى الشكل المناسب والمكانة المناسبة التي حظيت بها في العديد مـن الـدول               ىإلمكانتها  
 قصور الفهم بالنسبة للمبادئ والمفاهيم التي تقام عليهـا العالقـات            إلىويرجع ذلك   ، المتقدمة  

  . القصور الواضح في ممارستها على الصعيد التطبيقيإلى باإلضافة، العامة 

  -:تعريف العالقات العامة 

 هناك تعريفات مختلفة وضعت للعالقات العامة والتي اختلفت         أند الحظت الباحثتان    لق
   .باختالف المفكرين وتخصصاتهم فكل منهم يعكس مفاهيمه وأفكاره

  -:ومن هذه التعريفات ما يلي 
 التي تتولى تقييم االتجاهات العامـة والتـي         اإلداريةالوظيفة  "عرفت العالقات العامة بأنها      -

وتخطط وتنفذ البـرامج    ،  لفرد أو منظمة اتجاه االهتمامات العامة        واإلجراءاتسياسات  تحدد ال 
  )٢("التي تستهدف زيادة الفهم والقبول العام 

 المؤسسة للفـوز    إدارةعملية مستمرة تقوم بها     أن العالقات العامة    "تعريف سيدل يقول فيه      -
وتـتم هـذه    ذلك للتفاهم معهم جميعا     و، بثقة مستخدميها لمستهلكي منتجاتها والجمهور عموما       

  -:العملية عن طريقتين 
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 ١٦

  .هو النشاط الداخلي القائم على النقد الذاتي لتصحيح األوضاع: األول 
  )١("هو النشاط الخارجي الذي يشتغل جميع وسائل التعبير والنشر الممكنة  :الثاني 

 هذه الصالت بمـا     وإدامة  صالت طيبة بين المنظمة وبين جمهورها      إقامةالعالقات العامة هي    
  )٢(يضمن تحقيق الرضا والتفاهم والثقة المتبادلة بينهما

 والمخططة والمستمرة لبناء وصيانة وتدعيم      اإلداريةولقد عرفها المعهد البريطاني هي الجهود       
  )٣(التفاهم المتبادل بين مؤسسة ما وجمهورها 

 التفاهم المتبادل بين    إيجاد"امة هي   وتوصل المعهد البريطاني في تعريف أخر أن العالقات الع        
  )٤( وعالقة مستمرة طيبة سمعة إقامةالمنظمة وأفرادها وأي مجموعة من 

  :خالصة التعريفات
من خالل التعريفات الكثيرة للعالقات العامة فتبين للباحثتان أن العالقـات العامـة هـي فـن                 

لمؤسـسة أو أيـة منظمـة       االتصال اإلنساني الذي يسعى إلى صناعة عالقات متميزة بـين ا          
  وجمهورها بحيث تقوم على الثقة واالحترام والتقدير والمصالح المتبادلة 

  :أهمية العالقات العامة

 برامج العالقات العامة على أثر التغيير الكبير الذي حـدث فـي             إلىاتضحت الحاجة   
نه وطبيعته من   فقد تميز المجتمع الحديث بتغيرات واسعة في شكله وتكوي        ، المجتمعات الحديثة   

النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية ولعل أهم التغيرات التي طرأت عليه تبدو فيما يلي             
:- )٥(  

 كبير في قوة ونفوذ الرأي العام وخاصة في المجتمعات الديمقراطيـة وهـذا              دازديا - :أوال
  .التطور في تزايد مستمر من يوم ألخر

  . التنافس بينهادوازدياعية والتجارية  كبر حجم المؤسسات الصنا-:ثانيا 
 إلـى التحول الذي حدث في المجتمعات من اعتمادها في االقتصاد على الزراعـة              -:ثالثا  

 إلى يحتاج   أصبح الحضر والذي    إلىاالعتماد على الصناعة صاحبة تحول السكان من الريف         
  . ضخمة لمواجهة التغيير االجتماعيإعالميةجهود 

                                                 
  ٣ص ) م١٩٨٠مكتبة األنجلو المصرية، : القاهرة( ، فن العالقات العامة واإلعالمإمام، إبراهيم          ) (1
  ١١ص ) ١٩٩٠دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، : عمان( ، ١، ط العالقات العامةجميل أحمد خضر،          ) (2

) م٢٠٠١ عمان ، -دار اليازوري للنشر والتوزيع: األردن(١، طالعالقات العامة المبادئ واألسس العلميةلبنان هاتف الشامي،          ) (3
  ١٦ص 

-٢١ص ) م١٩٩٦الدار الجامعية للنشر والطباعة، : اإلسكندرية (١، طالعالقات العامة المبادئ والتطبيق، نمحمد زيد الصح         ) (4
٢٢  

  ٤٣ص ) م٢٠٠١المكتب الجامعي الحديث، : سكندريةاإل( ، العالقات العامة والخدمات االجتماعيةهناء حافظ بدوي،          ) (5



 ١٧

 منهـا   إيمانـا  العام نحوها وذلـك      الرأي مختلفة تحاول كل منها جذب       ظهور قوى  -:رابعا  
  .بأهمية الرأي وقوة تأثيره

فهناك تقدم فني كبير في     ،  نتيجة للتقدم الفكري والفني الكبير     اإلعالمتطور وسائل    -:خامسا
  .اإلعالم في كافة وسائل واإلخراجالطباعة 

العامـة وتطـورت أهميتهـا لكـل        ونتيجة لهذه المتغيرات السابقة ظهرت العالقات       
  .المجتمعات

 لإلنـسان ويمكن أن تتضح أهمية برامج العالقات العامة في بيان بعض ما يمكن أن تحققه        
  )١( -:والمجتمع والمنظمات والهيئات في النواحي التالية 

 جمهـور يؤيـد ويـساند الهيئـات         وإيجادتهيئة الرأي العام لتقبل أفكار وأراء جديدة         -١
والمؤسسات بما يقوي الروابط بين هذه الهيئات والجماهير ويوفر تعـاون           والتنظيمات  

  يساعد على تماسك المجتمع
توضح بحوث العالقات العامة للهيئات والتنظيمات والمؤسسات االتجاهـات الحقيقيـة            -٢

وهذا التوضيح يساعد هـذه الهيئـات علـى         ، للجماهير وكذلك رغباتهم واحتياجاتهم     
  سياستها وخطط عملهايفمناسبة  تعديالت أحداث

 بين األجهزة والهيئات وبين الجمـاهير       مالالز اإلنسانيتحقق العالقات العامة التكيف      -٣
 .مجتمعاتنا الحديثة المعقدةوهذا التكيف أصبح من ضروريات 

 متنوعة بما يعود علـيهم      إنسانيةتحقق العالقات العامة لجمهور الهيئات الداخلي خدمة         -٤
تحقيق الرعاية االجتماعية والعادلة التامة ويهيئ أسـباب الحيـاة          بالنفع وبما يكفل لهم     

  .الكريمة للعاملين بالهيئات
وهـذا  ،  االجتماعية بين الجمـاهير      المسئوليةتعمل العالقات لعامة على غرس ودعم        -٥

والتنظيمات على التغلب على العقبات التي تواجههـا ألن المـشاركة           يعاون المجتمع   
 .ه الهيئات في عزلة عن الجماهيرالجماهيرية ال تجعل هذ

 االتجاه السائد حاليا يؤمن بأن العالقات العامة تؤدي وظيفة هامـة      أنومن ذلك يتضح    
 أو  إهمالهـا وحيوية في كافة المؤسسات والتنظيمات التي تمارس فيها ولم يعد من الممكن             

  . كنشاط ثانوي أو فرعيإليهاالنظر 
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 ١٨

  
  الثانيالمبحث 

  امة وأهدافها ووظائفهامفهوم العالقات الع

  )١( :العامة أهداف كثيرة متنوعة ومنهاوللعالقات 
   إليها الوصول تبغي المواطنين بالسياسة العامة التي إعالم -١
  العليا في المنظمةاإلدارة إلى رغبات مطالبات المواطنين إيصال -٢

االهتمام برغبات وحاجات العاملين في المنظمـة مـن الناحيـة الثقافيـة والـصحية                -٣
 والترويجية 

 االهتمام والتأكيد على االتصال بين المنظمة والمنظمات األخرى -٤

  )٢( -:وكذلك هناك أهداف أكثر شيوعا في معظم المجتمعات وهي 

تحقيق السمعة الطيبة للمنظمة وتدعيم صورتها الذهنية حيث تهدف أنشطة العالقـات            
 الـدعائم األساسـية     إحدى هي    توطيد سمعة المنظمة باعتبار أن السمعة الطيبة       إلىالعامة  

  .التي يقوم عليها كيان المنظمة
المساعدة في ترويج المبيعات حيث تلعب العالقات العامة دورا مساعدا لنشاط التسويق             -١

 . الشركة سواء الحالية أو الجديدةفي الترويج عن منتجات

 يكـون   كسب تأييد الجمهور الداخلي فالعالقات العامة تبدأ من داخل المنظمـة أي أن             -٢
 العاملين بأهميتهم وتقـدير عملهـم       وإشعارهناك تفاهم متبادل بين الجماهير الداخلية       

  .وتحقيق الذات لهم

كسب ثقة الجمهور الخارجي ويعتبر هذا الهدف من أهم األهداف في أنشطة العالقات              -٣
العامة داخل أي منظمة فعلى المنظمة أن تقوم بتحديد أهم الجمـاهير المتـصلة بهـا                

 . تدعيم عالقتها معهاإلى وتسعى

  )٣(:  ويرى محفوظ جودة أن أهداف العالقات العامة تتمثل في
  .تعريف جماهير المنظمة بأهدافها وسياساتها ومنتجاتها من السلع والخدمات -١
 .اتجاهات جماهير المنظمة و أرائها عن لإلدارة فكرة إعطاء -٢
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 ١٩

 عرقلـة   إلىظمة والتي تؤدي    المساهمة في القضاء على المشاكل الداخلية في المن       تلك   -٣
من خالل وضع برامج للعالقات العامة بهـدف تحـسين العالقـات مـع              (العمل فيها   

 .)الجماهير الداخلية 

 .اطات المنظمة ومنتجاتها وخدماتهاالحصول على تأييد الجماهير ورضاها عن نش -٤

  . في اتخاذ القرارات المناسبة ووضع السياسات السليمةاإلدارة إرشادنصح أو  -٥

  :وظائف العالقات  العامة

 أن هناك خمسة وظائف أساسية للعالقات العامـة وهـي           إلىيذهب العديد من الكتاب     
  . والتنسيق والتقويمواالتصالالبحث والتخطيط 

  :البحث أوال 

ـ   ويقصد بالبحث تلك الدراسات المتعلقة بقياس اتجاهات الـرأي            جمـاهير   نالعـام م
 ووسائلها  اإلعالمية وتقدير مدى نجاح الحمالت والبرامج       المنظمة سواء في الداخل أو الخارج     

  . دقيقةإحصائيةالمختلفة بمقاييس 

  : التخطيطثانيا 

ويقصد به تخطيط ورسم سياسة العالقات العامة بالنسبة للمنظمة وذلك بتحديد الهـدف             
يـة   وتوزيع االختصاصات وتحديـد الميزان     اإلعالميةوالجماهير المستهدفة وتصميم البرامج     

  . على األنشطةاوتعوزيه

  :ثالثا  االتصال

ويقصد به القيام بتنفيذ الخطط المختلفة واالتصال بالجماهير المستهدفة وتحديد الوسائل           
 المختلفة والمناسبة لكل جمهور واالتصال بالهيئات واألفراد في الخارج وقادة الرأي            اإلعالمية

  .ومراكز المعلومات المختلفة

  :التنسيقرابعا 

 األخرى في المنـشأة     اإلدارات العالقات العامة بالتنسيق بين أقسامها وبين        إدارةقوم  ت   
 إلـى  بحيث تؤدي في النهاية      اإلداراتوذلك فيما يختص باألنشطة التي تقوم بها وترتبط بهذه          

  .فاعلية القيام بالنشاط



 ٢٠

  :التقويمخامسا 

 بـاإلجراءات عامـة والقيـام     قياس النتائج الفعلية لبرامج العالقات ال      ويقصد بالتقويم   
  )١(التصحيحية لضمان فعالية البرامج وتحقيقها ألهدافها 
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 ٢١

  الثالثالمبحث 

  العامة وسائل االتصال في العالقات جمهور العالقات العامة

تتعامل إدارات العالقات العامة مع جماهير مختلفة ومتباينة للنشاط التـي تقـوم بـه               
ير إلى جماهير أصفر وأكثر تجانسا بحيث يسهل تعامل إدارة          المؤسسة ويتم تقسيم هذه الجماه    

العالقات العامة معها من حيث استخدام الوسيلة المناسبة وإعداد الرسالة المالئمـة وتقـديمها              
  .باألسلوب المالئم

  )١(حيث أن مجالي العالقات العامة هما مجال داخلي وأخر خارجي 
قات العامة مع موظفي المؤسسة التـي ينتمـون         وفي المجال الداخلي يتعامل اختصاصيو العال     

ويعملون على زيـادة    ، ويحرصون على زرع بذور الثقة بين المستخدمين ورؤسائهم          ، إليها
والقيام ، عنها  وذلك يتم بتزويدهم بالمعلومات الصحيحة      ، انتماء هؤالء المستخدمين بمؤسستهم     

 االحتفـال   األنـشطة ومن هذه   ، ينهم   تساعدهم على توثيق الصالت االجتماعية فيما ب       بأنشطة
 الحفالت والرحالت والمباريات الترفيهية وكذلك      وإقامة، باألعياد والمناسبات الدينية والوطنية     

  . ندوات ومحاضرات تثقيفية وتعريفية بسياسة المؤسسةإقامة

  :الجمهور الداخلي للعالقات العامة 

تشكل عنصرا هاما لنجاحها وليست      البيئة الصحية للعالقات العامة داخل المؤسسة        إن
 وانجازها  أدائها تتقدم في    أنوبدون  ،  جيدا   أداؤهاهناك مؤسسة يمكنها أن تنجح دون أن يكون         

 كان العاملون ال يتمتعـون      إذا المؤسسة في العمل بكفاءة وبتحقيق أهدافها        إدارةوسوف تفشل   
المؤسسة عامال هاما من العوامـل  ولهذا كانت الحوافز في     ، إليهابوالء للمؤسسة التي ينتمون     

والء التي تساعدها في توفير ظروف مالئمة لعمل العالقات العامة داخل المؤسسة لرفع درجة              
 ، باألمـان  واإلحـساس ،  بتحقيق الذات والثقة في النفس       وإحساسهم، المستخدمين وانتمائهم   
   .وتلبية الحاجات البدنية

في توفير ظروف مالئمـة لخدمـة الحاجـات         ولعل العالقات العامة تلعب دورا هاما       
 في مجـال تحقيـق الحـوافز        اإلدارةوذلك بقيامها بدور هام يخدم      ،  داخل المؤسسة    اإلنسانية

يـستطيع تعزيـز    ، فالعالقات العامة تقوم بدور اتصالي هام       ، والرضا الوظيفي في المؤسسة     
  . حاجاتهموإشباع لها  المؤسسةأفرادالعالقات وتنظيم الخدمات التي تساعد في انتماء 
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 ٢٢

ويشمل الجمهور الخارجي للمؤسسة كل من سيتلقى الرسائل التي توجهها المؤسسة خارج            
  . الخارجيوهذا يعني أننا سنجد أن هناك نوعين من الجمهور التنظيمي إطارها
 أخـصائي وهو المستهدف من الرسالة التـي يقـوم بهـا           الجمهور الخارجي المباشر      - أ

وهذا النوع من الجمهور معني مباشرة بالرسالة فهـو          ، إليهيهها  العالقات العامة بتوج  
 .أو الذي سيستهلك المنتج ، الزبون الذي سيتلقى الخدمة 

الجمهور الخارجي غير المباشر وهو الجمهور الذي نتوقع أن يـؤثر فـي الجمهـور                - ب
لمباشـر الـذي    الخارجي المباشر للمؤسسة أو يمكن أن يصبح فيما بعد من الجمهور ا           

 .تعامل معه المؤسسةت

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣

  وسائل االتصال في العالقات العامة

اإلنساني والعملية االجتماعية فهـو الـذي يجعـل         لوجود  ل أساسيةاالتصال هو حقيقة    
التفاعل بين أفراد المجتمع مكنا من خالل نقل وتبادل المعلومات بين أفراد ذلك المجتمع الـذي   

  .فق المفاهيمأساسها يتوحد الفكر وت

 واإلعالم الركيزة األساس في نشاط العالقـات العامـة   لمن ذلك تعتبر وسائل االتصا 
ووظيفتها  فبدون هذه الوسائل ال يمكن أن يكون هناك نشاط للعالقات العامة الن هذا النـشاط                 
هو أصال عبارة عن عملية اتصال مع الجماهير وتبادل المعلومات واآلراء معه بهدف توثيـق               

الطيبة وخلق سمعه جيده للمؤسسة في أذهان تلك الجمـاهير مـن خـالل الوسـائل               عالقاتال
   .االعالميه المتاحة

  )١ (:ويتجسد االتصال من خالل 
 الشخصي مثل البريد والهاتف والمقابالت والندوات وهو قريب من االتصال           لاالتصا -١

  . المباشرأوالواجهي 
حف  اإلذاعة والتليفزيون ويسمي أيـضا       االتصال عبر الوسائل الجماهيرية مثل الص      -٢

 .االتصال غير المباشر

 .االتصال عبر طريق الزيارات كما في السياحة والتمثيل الدبلوماسي -٣

  .المواصالت كما في السكك الحديد والنقل الجوي والبري والمائي -٤

  : ثالثة مجموعات هي إلي عمليه االتصال وتقسم وسائل االتصال أطراف

 المطلوب في سلوك المستلم من خالل عدة        التأثيرهي التي تحقق    و:  طباعيهوسائل   -١
  .وسائل كالمجالت والصحف والنشرات

عن طريـق حاسـة     اإلعالمية   للرسالةوهي التي توثر في المستلم      :  ةوسائل سمعي  -٢
 الـشخص   إلقـاء  يكون   أن وغيرها  وهذا يتطلب      والمحاضراتالسمع كالمذياع والخطب    

 . يكون الشخص نفسه صادق االنفعال ومقتنعا بما يقولهالمتحدث واضحا ومفهوما وان

وتشمل هذه  الوسائل التماثيل والرسوم والمعارض والمتاحف  حيث          : وسائل مرئية  -٣
أنها وسائل صامته وان تأثيرها يأتي عن طريق القدرة علي تصميمها ثـم وضـعها فـي             

 .المكان المناسب لتحيق الهدف من استخدامها
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 ٢٤

  

  الفصل الثاني

  : مبحثانويشمل
  

  .مركز الميزان لحقوق اإلنسان: لمبحث األولا
  

  .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان:   المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٢٥

  )١ (:هيكلية مركز الميزان لحقوق اإلنسان 

إضـافة إلـى    ، يعمل المركز على تنفيذ تلك األنشطة من خالل أربع وحدات رئيسية            
  .مل على دعم تنفيذ و تنسيق أنشطة الوحداتإدارة المركز التي تع

  :وفيما يلي وصف موجز لهذه الوحدات وأهدافها 

  :الوحدة اإلدارية 
  :ثل مهام الوحدة اإلدارية بالتاليتتم

  . اإلدارة والمتابعة والتقييم-١
  .العالقات العامة والتشبيك-٢
  .تجنيد التمويل و التنسيق مع الشركاء-٣
  .انات العامةإصدار التقارير والبي-٤
  . إتاحة الدعم اللوجستي لوحدات المركز المختلفة-٥

  :وحدة البحث الميداني 

تهدف وحدة البحث الميداني إلى الرصد و توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل منتظم             
. من خالل مجموعة من آليات و أدوات الرصد و التوثيق الميداني الموثقـة              ، في قطاع غزة    

، تزويد جهات االختصاص بالمعلومات الالزمة للدفاع عن حقوق اإلنـسان           تسعى الوحدة إلى    
  .اإلقليمية أو الدولية، سواء للمحلية 

  : و بشكل خاص تهدف الوحدة إلى 
وإحالة الضحايا إلى جهات االختـصاص      ، رصد و توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان اليومية        . ١
.  
و تحديث قاعدة بيانات شخصية بمعلومـات        ، أرشفة المعلومات والبيانات حول االنتهاكات    . ٢

  .مستوفاة عن انتهاكات حقوق اإلنسان 
إعداد التقارير حول انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي من ناحية             . ٣
قتـصادية  مع التركيـز علـى الحقـوق اال       ، والسلطة الوطنية الفلسطينية من ناحية أخرى       ، 

  .فيةواالجتماعية و الثقا
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 ٢٦

  )١ (:وحدة التدريب واالتصال المجتمعي

وإتاحـة الفرصـة أمـام      ، تعمل هذه الوحدة على تعميم و نشر ثقافة حقوق اإلنسان           
  :وهي تهدف إلي، يات ولقاءات خاصة المواطنين للدفاع عن حقوقهم من خالل منتد

قتـصادية  سـيما الحقـوق اال    ،  بحقوق اإلنسان    نرفع مستوى وعي المواطنين الفلسطينيي    . ١
  .وإتاحة خدمات المكتبة أمام الجمهور ، والديمقراطية وسيادة القانون ، واالجتماعية والثقافية 

حلـي  من خالل تمكين المجتمع الم    ، إشراك المواطنين الفلسطينيين في عملية صنع القرار        . ٢
  .وإتاحة فرص للمسائلة العامة

ونشر التقارير والمقـاالت  ،  األعالم تعزيز االتصال مع المؤسسات الغير حكومية ووسائل . ٣
  .باللغتين العربية واإلنجليزية، والدراسات التي تصدر حول حقوق اإلنسان 

  :وحدة المساعدة القانونية 

  :وتهدف إلى 
بتركيز بشكل خاص على مساعدة     ، تقديم المساعدة القانونية واإلرشاد لضحايا االنتهاكات       . ١

  .ية واالجتماعية و الثقافيةقتصادضحايا انتهاكات الحقوق اال
وتقـديم المالحظـات    ، متابعة مشروعات القوانين الصادرة عـن المجلـس التـشريعي           . ٢

  .وليا لحقوق اإلنسانلضمان انسجامها مع المعايير المقبولة د، واالقتراحات 
نشر الوعي القانوني في أوساط فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني من خـالل ورشـات               . ٣

  .والدراسات القانونية المبسطة، ي والتدريب القانون، لمتخصصة العمل ا

  :وحدة المساعد الفنية والتحشيد 

وإعمال القانون الدولي   ، تهدف هذه الوحدة إلى توفير المساعدة الفنية للجهات المهنية          
  :وذلك من خالل، ماعية والثقافية المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجت

، لتقارير التحليلية لألوضاع االقتصادية واالجتماعية في قطـاع غـزة           إعداد األبحاث و ا   . ١
ووضع التوصـيات أمـام     ، والعمل باستمرار على تحليل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية         

  .اص المختلفة على المستوى الوطنيجهات االختص
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 ٢٧

حول حالة الحقوق    ، إتاحة المعلومات ونتائج األبحاث للمنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية       . ٢
والعمل على حـشد الـدعم الـدولي        ، االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األراضي المحتلة       

  .ظة على التواصل مع تلك المنظماتوالمحاف
، رفع مستوى الوعي في المجتمع المحلي بالحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              . ٣

ـ  ، ة الفلسطينية في وضع الميزانية      وبالسياسات التي تتبعها السلطة الوطني     د علـى   كأداة للتأكي
  .تمتع المواطن بتلك الحقوق

  )١ (:أعضاء مجلس اإلدارة
، رئيس مجلس اإلدارة، عضو سابق في المجلس التـشريعي،          كمال الشرافي :  السيد الدكتور 

  .وزير الصحة سابقا/ ممثل منطقة الشمال في غزة
  .راطية لحقوق العاملين، في غزة، عضو مجلس إدارةمدير مركز الديمق: السيد محمد دهمان
  .محامي عضو مجلس إدارة: السيد نافذ المدهون
المدير العام، ماجستير في نظرية وممارسة حقـوق اإلنـسان، جامعـة            : السيد عصام يونس  

  .اسسكس، المملكة المتحدة بكالوريوس في علم االجتماع، جامعة بير زيت، فلسطين

  :برامج المركز
  :راقبة و توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان م.  ١

من خالل طاقم مـن البـاحثين       ، تقوم وحدة البحث الميداني في المركز بهذه المهمة         
يقومون برصد و توثيق حالة حقوق      ، الميدانيين الموزعين على مناطق مختلفة في قطاع غزة         

راضـي الفلـسطينية    اإلنسان و جمع المعلومات الالزمة حول انتهاكات حقوق اإلنسان في األ          
التي ترتكبها قـوات االحـتالل      ، ال سيما الحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية        ، المحتلة  

قامت ، وعلى سبيل المثال    . اإلسرائيلي من ناحية و جهات فلسطينية مسئولة من ناحية أخرى           
لحقـوق    حالـة انتهـاك       ٣,٨٦٥ توثيـق  برصد و    ٢٠٠٣وحدة البحث الميداني خالل العام      

  .اإلنسان

، و توظف الوحدة هذه المعلومات الموثقة في الدفاع عن حقوق اإلنسان بطرق مختلفة              
و نشر التقـارير    ، سواء داخل أو خارج المركز      ، مثل إحالة الضحايا إلى جهات االختصاص       

لة ة العام وإتاحة المعلومات للمنظمات األهلية والدولي    ، الدورية لفضح انتهاكات حقوق اإلنسان      
  .في مجال حقوق اإلنسان
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 ٢٨

  )١ (:التوعية  و بناء القدرات .  ٢

يسعى المركز إلى نشر الوعي بحقوق اإلنسان و بناء قدرات المجتمـع مـن خـالل                 
برامجهـا  وذلك من خالل    ، وحدتي التدريب و االتصال المجتمعي ووحدة المساعدة القانونية         

  :وهي كالتالي، المختلفة 
تشمل العاملين في مجاالت    ،   التي تستهدف فئات مختلفة من المجتمع          : الدورات التدريبية    -

  .و الالجئين، و النساء ، نسان ونشطاء حقوق اإل، و الطلبة ، والتأهيل ، التعليم والصحة 
وهو عبارة عن برنامج يتضمن عقد سلسلة لقاءات يتم فيهـا             : "واجه الجمهور   "  برنامج   -

، ن عن السلطة الوطنية الفلسطينية و والمجلس التـشريعي          وممثلي، استضافة شخصيات عامة    
و ، و غيرهـا    ، ومؤسسات األمم المتحدة و المنظمات  غير الحكومية         ، والحكومات المحلية   

، دعوة فئات محددة من الجمهور من اجل طرح قضايا مجتمعيـة تتعلـق بحقـوق اإلنـسان            
  .و يشمل البرنامج آليات. ونقاشها بشكل مباشر 

و كذلك نشر وتعمـيم التجربـة فـي         ،   لمتابعة القضايا المطروحة والعمل على حلها         محددة
و يشكل هذا البرنامج مبادرة هامة لكونه يشجع المشاركة الـشعبية           . أوساط المجتمع المختلفة    

  .و المساءلة و المحاسبة، القرار في صنع 
و بموجبه تقوم   ، لجامعات   وهو برنامج صمم خصيصا لتثقيف طلبة ا       :برنامج تعليم األقران    -

مجموعات من طالب الجامعات المتطوعين بنشر الوعي بحقوق اإلنسان والديمقراطية داخـل            
يقوم الطالب المتطوعون بتنفيـذ     ، بعد أن يتم تجنيدهم و تدريبهم للقيام بهذا الدور          ، جامعاتهم  

فيها مئات الطلبة في    ارك  يش، دورات تثقيفية تعتمد على أسلوب النقاش والحوار في الجامعات          
  .كل عام

 وهي نشاطات يتم فيها تثقيف مجموعات مختلفة حول قـضايا           : ورشات العمل و الندوات      -
كما يشمل برنامج   . وغيرهم  ، والصحفيين  ، والمعلمين  ، مثل أولياء األمور     ، اإلنسانحقوق  

، ية بشكل متعمـق     ورشات العمل طرح قضايا تتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف        
  .ة ليتم متابعتها مع صناع القراروالخروج بتوصيات محدد

كما يشمل برنامج التوعية و بناء القدرات في المركز على مؤتمر سنوي حول موازنة              
السلطة الوطنية الفلسطينية يهدف إلى تمهيد الطريق لتعزيز آليات أكثر شـفافية فـي وضـع                

هـذا و قـد أصـبح هـذا         . اجات المجتمعية في كل قطاع      بناء على االحتي  ، الموازنة العامة   
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 ٢٩

تقوم على تنفيذه وحدة المـساعدة      ،   أحد المشاريع األساسية للمركز       ٢٠٠٣المشروع في عام    
  . وبالتعاون مع الوحدات المختلفة،الفنية والتحشيد 

ل شكاوى  باستقبا، من خالل وحدة المساعدة القانونية      ،   يقوم المركز     :المساعدة القانونية    -
و تمثيل المعتقلين في السجون اإلسرائيلية و سجون السلطة         ، ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان     

والمنع مـن   ، وتدمير المنازل   ، والدفاع عن ضحايا مصادرة األراضي      ، الوطنية الفلسطينية   
، والسكن  ، باإلضافة إلي قضايا و شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق أساسية مثل العمل            ، السفر  

قامـت وحـدة    ، وغيرها من انتهاكات الحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         ، التعليم والصحة   
طوي علـى انتهاكـات     المساعدة القانونية خالل األعوام الماضية بمتابعة مئات القضايا التي تن         

  )١ (.لحقوق اإلنسان
، عدة القانونيـة     من المهام الرئيسية األخرى التي تقوم بها وحدة المسا         :المراجعة القانونية  -

و تعزيـز  ، للتأكد من مراعاتها لمعايير حقوق اإلنسان     ، مراجعة مسودات القوانين الفلسطينية     
وذلك من خالل العمل مع المجلس التشريعي       ، سيادة القانون في األراضي الفلسطينية المحتلة       

  .ئل أثناء سير العملية التشريعيةالفلسطيني و تقديم اقتراحات و بدا
يقوم المركز بتنفيذ نشاطات الرصد وإعداد األبحاث والتقارير التحليليـة           : ث والتحليل البح -

من خالل وحدة المساعدة الفنيـة      ، لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية في قطاع غزة        
ووضـع  ، باإلضافة إلى العمل على تحليل موازنة السلطة الوطنيـة الفلـسطينية            ، والتحشيد  

كما تعمل على رفع مستوى الوعي فـي المجتمـع          . هات المعنية بصنع القرار     التوصيات للج 
وتحليلها و نـشر    ، المحلي بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في األراضي المحتلة           

وحشد الدعم المحلي والدولي و المحافظة على التواصل المـستمر          ، دراسات و تقارير حولها     
  .جل ضمان حماية أفضل لهذه الحقوقمن ا، ات العالقة مع المنظمات و األجسام ذ

يشمل ذلك إصدار مواد قانونية مبسطة تشمل على سلسلة الـدليل   :  التقارير و المطبوعات   -
تهدف إلى تزويـد المـواطن العـادي        ، وهي عبارة عن دراسات مبسطة للقوانين الوطنية        ، 

التي تتضمنها والتقارير التوثيقيـة حـول   بالمعرفة األساسية والمبسطة حول القوانين والحقوق   
و نشر األبحاث و الدراسات التحليلية باإلضافة إلى اإلصدار حول وقائع           ، حالة حقوق اإلنسان    

والتي تهدف إلـى توثيـق      ، الدورات التدريبية و ورشات العمل المتنوعة التي ينفذها المركز          
وتقارير توثيقية  ،  مع مؤسسات زميلة     ويقوم المركز بإعداد بيانات مشتركة    . وتعميم التجارب   

  .حفية حول انتهاكات حقوق اإلنسانو بيانات ص، وتقارير خاصة ، 
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 ٣٠

مكتبة تضم أالف الكتـب     ،  لالجئين   اجبا لي في مقره في مخيم     ،   أنشأ المركز  )١( : لمكتبةا -
، والجنـدر   ، والتنميـة   ، والمراجع والمصادر و أوعية معلومات تتعلق بحقـوق اإلنـسان           

وتتاح خدمات المكتبة لجميع سكان منطقة      . وغيرها من الموضوعات ذات الصلة      ، والسياسة  
و ينتظر من هذه المكتبة أن تسهم في نـشر          ، والمهتمين  ، وغيرهم من الباحثين    ، شمال غزة   

  .التي تفتقر إلى خدمات المكتبة، الوعي و الثقافة بحقوق اإلنسان في هذه المنطقة 

 كالنـساء   المهشمةان جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات         يستهدف مركز الميز  
 الخاصة، والعاطلين عن العمل،من خـالل سلـسلة         تاالحتياجاواألطفال وكبار السن، وذوي     

 ومنقحة من ندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، والمناقشات المفتوحة حول حقوق           منتقاة
صائح قانونيـة لجميـع أفـراد المجتمـع، أفـرادا           ، كما يوفر استشارات ون    األساسيةاإلنسان  

 من معرفة واألدوات الضرورية،     نالفلسطينييوجماعات، ويرمى المركز إلى تزويد المواطنين       
 ديمقراطـي ليصحبوا قادرين عن الدفاع عن حقوقهم األساسية من المساهمة في بناء مجتمـع              

من المؤسسات الغيـر حكوميـة،       مع العديد    الميزانفلسطيني تحترم فيه حرياتهم، كما يعمل       
من أجل حماية حقوق    من أجل تشجيع وتوسيع دائرة التعاون       ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية،     

  .اإلنسان
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 ٣١

  )١ (:المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

  

  :أوال تعريفه

يتمتع بصفة استشارية خاصة    ، مركز حقوق إنسان فلسطيني مستقل مقره مدينة غزة         
-عضو لجنة الحقـوقيين الدوليـة     ، صادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة      لدى المجلس االقت  

عضو الشبكة األوروبية المتوسطية    ، باريس  -عضو الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان    ، جنيف  
  .١٩٩٦وحائز على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق اإلنسان لعام ، لحقوق اإلنسان 

  : نشأتهثانيا 

 من قبل مجموعة من المحامين وناشطي حقـوق اإلنـسان           ١٩٩٥تأسس المركز عام    
 أصبح التركيز على أجندة االنتهاكات اإلسرائيلية       ١٩٩٥الفلسطينيين بعد نشأة المركز في العام       

وانتهاكات السلطة الفلسطينية التي جاءت بعد اتفاقية أوسلو والتي خلص المركز إلى إن اتفاقية              
لي لعقد االتفاقات وذلك لعدم ارتكاز أوسلو على مبادئ حقوق          أوسلو تخالف مبادئ القانون الدو    

إلى ذلك فان الضوابط و المحددات التي وضعتها االتفاقية على السلطة           ، اإلنسان المقرة دوليا    
ستؤدي إلى عمل السلطة على خرق حقوق اإلنسان وبالتالي يضاف إلى مهام المركز أجنـدة               

  .إلى خروقات االحتالل اإلسرائيلية وبند جديد وهو خروقات على أيدي السلط

  : أهدافهثالثا 
  . دوليا و دعم مبدأ سيادة القانون المقرة حماية و احترام حقوق اإلنسان طبقا للمعايير -١
ديمقراطية في   العمل على تنمية مؤسسات ديمقراطية ومجتمع مدني فعال و تعزيز الثقافة ال            -٢

  .المجتمع الفلسطيني
، الجهود من أجل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقريـر المـصير    يساند المركز كل  -٣

  .واالستقالل وفقا لقراءات الشرعية الدولية
وتقديم ،  يتمحور عمل المركز في متابعة و توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها              -٤

اسـات المتعلقـة    وإعداد األبحاث و الدر   ، االستشارة والمساعدة القانونية لألفراد و الجماعات       
كما يقوم المركز بالتعليق    . وأوضاع حقوق اإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة        ، بسيادة القانون   

ويشجع تبني تشريعات تتماثل والمعايير الدوليـة لحقـوق         ، على مشاريع القوانين الفلسطينية     
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ض طـاقم مـن     وقد جند المركز لهذا الغر    ، وتهتدي بالمبادئ األساسية للديمقراطية     ، اإلنسان  
  .والناشطين في مجال حقوق اإلنسانالعاملين الملتزمين 

  )١ (:فلسفة عمله: رابعا 

، بعد قراءة قانونية لالتفاقات لموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل            
فقد تم إعادة موضـع     ، خلص المركز إلى أن االحتالل ما زال قائما بشكليه المادي والمعنوي            

وبقيت المستوطنات وبعض المنشات العسكرية اإلسـرائيلية       ، اإلسرائيلية داخل القطاع    القوات  
كمـا بقيـت الجوانـب القانونيـة      ، حالها محتلة جزءا ال يستهان به من األراضي الفلسطينية          

فاألوامر العسكرية اإلسرائيلية لم تلغ و بقيت       ، لالحتالل اإلسرائيلي  على حالها إلى حد كبير         
ومـا يـزال أالف     ، وما تزال المحاكم اإلسرائيلية قائمـة       ، فعول بموجب االتفاقات    سارية الم 

وقـضية  ، ئـين الفلـسطينيين     وحق العودة لالج  ، الفلسطينيين أسرى في السجون اإلسرائيلية      
  .القدس

لهذا توجب علينـا فـي      ، إن جميع هذه القضايا هي حقوق أساسية للشعب الفلسطيني          
نـسان  اإلنسان االستمرار في العمـل علـى انتهاكـات حقـوق اإل           المركز الفلسطيني لحقوق    

  .الفلسطيني من جانب إسرائيل

من ناحية أخرى خلقت عملية السالم والتحوالت السياسية التي تلتها وقيام مؤسـسات             
السلطة الوطنية الفلسطينية على أجزاء من األراضي الفلسطينية دورا نشطا للمركز من أجـل              

ومؤسـسات  ، ة والسياسية والعمل على تنمية وتعزيز بناء الديمقراطيـة          حماية الحقوق المدني  
  .نظام قانوني ديمقراطي في فلسطينالمجتمع الفلسطيني والسعي لتطوير 

  : وحداتهخامسا 

يتكون المركز من عدد من الوحدات المتخصصة التي تباشر مهامها بقدر كبيـر مـن             
  : ملها، وهيكنها تكمل بعضها البعض في عالتسيير الذاتي ول

  : وحدات البحث الميداني -١

يعتبر البحث الميداني العمود الفقري في عمل المركز للحصول على معلومات دقيقة و             
يقوم بهذه المهمة فريق من الباحثين الميـدانيين        ، موثقة قانونيا حول انتهاكات حقوق اإلنسان       
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، هاكات حقوق اإلنسان أوال بأول      المدربين يعملون في كافة مناطق القطاع لمتابعة وتوثيق انت        
  .ضحايا أو شهود العيان بشكل دقيقمن خالل جمع اإلفادات من ال

يقوم منسق وحدة البحث الميـداني وبـاحثو المركـز          ، وللمحافظة على دقة التوثيق     
ومن خالل تواجد الباحثين الميدانيين بصورة مستمرة       ، بمراجعة ما يجمعه الباحثون الميدانيون      

وبهذا يمكن للمجتمع   ، هور فان المركز يحافظ على عالقات وثيقة مع البيئة المحيطة           بين الجم 
علـى احتياجـات واهتمامـات      كما يتمكن المركز من الوقـوف       ، التأثير على عمل المركز     

  .المجتمع

  )١ (: الوحدة القانونية-٢

لقانونيـة  تضم هذه الوحدة فريقا من المحامين لتقديم اإلرشاد والمساعدة واالستشارة ا          
، كذلك تقوم الوحدة بالمداخلة القانونية مـع الجهـات المختـصة            ، لألفراد والجماعات مجانا    

خـصوصا ذات الطـابع     ، باإلضافة إلى التمثيل القانوني أمام المحاكم في بعـض القـضايا            
كما تشجع الوحدة في عملها استقالل القـضاء  ، الجماعي أو التي تعود نتائجها بالنفع الجماعي      

  . تدعم مبدأ سيادة القانونو

   : وحدة تطوير الديمقراطية-٣

وتنميـة المجتمـع المـدني      ، تختص هذه الوحدة بالعمل على تعزيـز الديمقراطيـة          
من أجل طاقم العمل في الوحدة بإعـداد األبحـاث          . وترسيخ مبدأ سيادة القانون     ، الفلسطيني  

كما يقوم  ، اطية وتعزيز ممارستها    وتنظيم ندوات تتناول موضوعات حقوق اإلنسان و الديمقر       
الطاقم كذلك بإعداد المراجعات والدراسات للقوانين و مشاريع القوانين الصادرة عن الـسلطة             

طيـة  الوطنية الفلسطينية للمساهمة في تبني تشريعات فلسطينية تدعم التوجـه نحـو الديمقرا            
  .واحترام حقوق اإلنسان

  :ةالحقوق االقتصادية و االجتماعي وحدة -٤

تسعى هذه الوحدة إلى التأكد على أهمية الحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة وايالئهـا        
االهتمام الالئق بها بالبحث و الدراسة و ال سيما في ظل عدم التناول الكافي فلسطينيا لها حتى                 

ومن أجل ذلك تقوم الوحدة من خالل الباحثين العاملين بها إعداد الدراسات واألبحـاث               . اآلن
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ش العمل والندوات التي تتناول واقع هذه الحقوق في الضفة الغربية و قطاع غـزة كمـا                 وور
 تطوير توصيات ومعايير خاصة لكل من تلك الحقوق للوفاء بها في الحالـة              إلىتسعى الوحدة   

وتقوم الوحدة بمراجعة التشريعات ومشاريع القـوانين الـصادرة عـن الـسلطة             . الفلسطينية  
ي والمعايير  عالقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية لضمان تشريعات تتماش      الفلسطينية و ذات ال   
  .الدولية للوفاء بها

كما أن الوحدة تسعى إلى توفير قاعدة تدريبية ومعلوماتية لألفراد المكلفـين بوضـع              
الخطط وتطبيق البرامج والسياسات الخاصة بتلك الحقوق بما يتماشى والمقبول دوليا لـضمان             

  .من الوفاء بتلك الحقوققصى درجة أ

  )١ (:  وحدة حقوق المرأة -٥

وجاء استحداث هذه الوحدة بعد دراسة شاملة لوضـع          ، ١٩٩٧بدأت في مطلع مايو     
وتهـدف الوحـدة إلـى تقـديم        ، المرأة الفلسطينية ولعمل المؤسسات النسوية في قطاع غزة         

بما في ذلك التوجـه للمحـاكم       ، المساعدة القانونية للمؤسسات النسوية وللنساء على حد سواء         
باإلضافة إلى ذلك تعمـل     ، الشرعية في قضايا تتعلق على وجه الخصوص بالحضانة والنفقة          

الوحدة على توعية المرأة  الفلسطينية وتعريفها بحقوقها التي تكفلها مواثيق حقـوق اإلنـسان               
داد دليل قانوني للمـرأة     ذات العالقة من خالل إع    ، وكذلك توعيتها بالقوانين المحلية     ، الدولية  

وكـذلك  ، وتهدف الوحدة أيضا إلى إعداد الدراسات واألبحاث المتعلقة بـالمرآة الفلـسطينية             
ق المرأة وتنطوي علـى     مساندة كل الجهود الرامية إلى تغيير القوانين المحلية التي تجحف بح          

  .تمييز ضدها

  : وحدة التدريب-٦

ية ومتقدمة ألفراد ينتمون إلـى فئـات و         تختص هذه الوحدة بعقد دورات تدريبية عاد      
، وطلبة الجامعـات    ، كالعاملين في المنظمات األهلية ونشطاء حقوق اإلنسان        ، شرائح مختلفة   

  .ديمقراطية في المجتمع الفلسطينيوذلك للتوعية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وال

محددة تهدف إلى   ويعتبر برنامج التدريب الذي يقوم المركز بتنفيذه ذا أهداف تدريبية           
شرح مفهوم الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية ومفهوم فصل السلطات في المجتمعات           

، الديمقراطية ويشرف على برنامج التدريب طاقما محليا من أعضاء المركز العـاملين منـه               
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 ٣٥

التوثيق ووحدة  ، وحدة المساعدة القانونية    ، ويشارك فيه مدربون من وحدة تطوير الديمقراطية        
  . في ميدان حقوق اإلنسان والقانونإضافة إلى االستعانة بعدد من الناشطين، والبحث الميداني 

  )١ (: المكتبة-٧

أسس المركز مكتبة قانونية في القانون المحلي والدولي وحقوق اإلنسان والديمقراطية           
، اإلنجليزيـة   تحتوي المكتبة على مراجع ومجالت وإصدارات متنوعة باللغتين العربيـة و          ، 

وكـذلك بعـض    ، باإلضافة إلى القوانين الفلسطينية ونصوص األوامر العسكرية اإلسرائيلية         
  . والتشريعات من البلدان العربيةالقوانين

 –كذلك توفر المكتبة العديد من المواد والدراسات الفلـسطينية والـصراع العربـي              
م  مكتبته وهـي مفتوحـة السـتخدا       ع غناء و توسي   ويسعى المركز باستمرار ال   ، اإلسرائيلي  

  .واألكاديميين والمهتمين مجانا

  :أنشطة الوحدات : سادسا 

  :أنشطة وحدة البحث الميداني ) ١

  تصنيف المعلومات وتبويبها وإنشاء جداول و بيانات مفصلة الستخدامات جميع الوحدات             -١
بمن فيهم  ، محليا و دوليا    في المركز وكذلك لتلبية حاجة المؤسسات والمعنيين بهذه المعلومات          

  . الصحافيون ووسائل األعالماإلنسانمنظمات حقوق 
 يقوم الباحثون الميدانيون بمرافقة صحافيين ووفود دولية في جوالتهم الميدانية في جميـع              -٢

  .اأنحاء محافظات غزة للتعرف على أوضاع حقوق اإلنسان فيه

  :ة الوحدة القانونية و مطبوعاتهاأنشط)  ٢

  .ستشارة و المساعدة القانونية   اال-
  .ندتين الفلسطينية و اإلسرائيلية  التوثيق القانوني النتهاكات حقوق اإلنسان على األج-
  .عقد و تنظيم ورش العمل والندوات -
  .ريب و التوعية على حقوق اإلنسان المشاركة في التد-
 .إعداد الدراسات و التقارير -
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  :طية و مطبوعاتها تطوير الديمقراأنشطة وحدة)  ٣

  .  إصدار البيانات الصحفية-
  ."المنطار"  إصدار النشرة اإلعالمية للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  -
  .ة و الدراسات إصدار التقارير األسبوعية و التقارير المتخصص-
  .والتوعية على حقوق اإلنسان المشاركة في أنشطة ذات عالقة بالتدريب -
  .استقبال الوفود الزائرةلعمل و  عقد ورش ا-

  )١ (:تصادية واالجتماعية و مطبوعاتهاأنشطة وحدة الحقوق االق)  ٤

  . إعداد األبحاث والدراسات و التقارير-
  .قتصادية واالجتماعية والثقافية البحث الميداني في مجال الحقوق اال-

  :دريبأنشطة وحدة الت)  ٥

  .اطية و حقوق اإلنساندان الديمقر تنظيم الدورات التدريبية في مي-
  .المشاركة في ورش العمل المتخصصة التنظيم و -

  :  أنشطة وحدة المرأة ومطبوعاتها)٦

  .شارات القانونية لمساعدة النساء تقديم االست-
  .أمام المحاكم الشرعية و المدنية تمثيل النساء -
  . للنساء السجينات تقديم المساعدة القانونية-
  .انونية للمؤسسات النسويةدات الق تقديم المساع-
  .ون مع مؤسسات نسوية في قطاع غزة تنظيم محاضرات التوعية القانونية بالتعا-
  . العالقة بحقوق المرأة  و الطفل عقد المحاضرات و ورش العمل ذات-
  .برامج التلفزيونية و ورش العمل المشاركة في ال-
  .تقارير و الدراسات إعداد ال-

  )٢ (:تمويلاإلدارة و ال: سابعا 

يتلقى المركز تمويله من عدد من المنظمات و المؤسسات الدوليـة غيـر الحكوميـة               
المهتمة بقضايا حقوق اإلنسان و الديمقراطية و العدالة االجتماعية و من بعـض الحكومـات               

  .والمؤسسات الداعمة للمركزيوضح كافة المنظمات )  ١(أنظر ، الصديقة للشعب الفلسطيني 
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 ٣٧

  :وهو مكون من اإلستراتيجيةمجلس أمناء يتابع شئونه يوجد للمركز 
  .أنس فوزي قاسم.  د -
  .حنان عشراوي.  د-
  .خليل الشقاقي.  د-
  .محمد جودة.  د-
  

  )١ (:يوجد للمركز مجلس إدارة مكون منكما 

  . راجي الصوراني-
  . أياد العلمي-
  . حمدي شقورة-

  :و مدير المركز
  .راجي الصوراني

دي واالجتماعي في األمـم     استشاريا لدى المجلس االقتصا   منح المركز وضعا    

  :المتحدة

 لحقوق اإلنسان تمثل بحصوله علـى       ي   إنجازا هاما للمركز الفلسطين      ٢٠٠٠سجل العام   
و يعبر هذا اإلنجـاز عـن       ، المكانة االستشارية الخاصة في المجلس االقتصادي واالجتماعي        

ا المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمـم       و خصوص ، اعتراف و تقدير المنظمات الدولية      
في مجال الدفاع عن حقـوق      بالجهود التي بذلها المركز على مدار األعوام الماضية         ، المتحدة  
  .اإلنسان

  مـنح المركـز      ٢٠٠٠وكان المجلس قد قرر في جلسته المنتظمة المنعقدة فـي يوليـو             
 يصبح بمقـدور المركـز تعيـين        وبموجب ذلك ، الفلسطيني المكانة االستشارية الخاصة فيه      

وفي المكاتـب الخاصـة لألمـم       ، ممثلين عنه في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك          
كما تضمن تلك المكانة تواجـد منـتظم للمركـز فـي المجلـس              ، المتحدة في جنيف و فينا      
ركـز  وهو األمر الذي سيلعب دورا هاما في مساعدة ومـساندة الم          ، االقتصادي واالجتماعي   

  . و بين المجلس بشكل أكثر فعاليةعلى تنفيذ وتطبيق مهام و شروط عالقة الشراكة بينه
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 ٣٨

يصبح بمقدور المركز استخدام الصيغة التاليـة فـي         ، و بموجب المكانة الجديدة     ، كذلك    
منظمة غير حكومية ذات    : " جميع المراسالت الخاصة بينه وبين المؤسسات والهيئات الدولية         

  .صادي واالجتماعي لألمم المتحدةرية خاصة لدى المجلس االقتمكانة استشا

  )١ (:خدماته: ثامنا 

عبر الوحدات المختلفة يمكن تقدير النشاطات التي يقوم بها المركز في تقديم المـساعدات              
تعرضـت  ( القانونية لألسرى والمعتقلين وكافة ضحايا االنتهاكات مـن االحـتالل كالـذين             

والعمل على  ) واالستيالء على الممتلكات    ، وهدم البيوت   ، غتياالت  واال، أراضيهم للتجريف   
تحميل إسرائيل كقوة محتلة مسئولية هذه األعمال وفق اتفاقية جنيف الرابعة التي هي المرجع              
القانوني في قانون حقوق اإلنسان من خالل تحديد واجبات سـلطة االحـتالل  إزاء منـاطق                 

وكـل  ، ) أمالكهم وأماكن العبادة    ( ماكن الخاصة بهم مثل     المحتلة  ومن خالل السكان أو األ      
هذه الخدمات هي خدمات مجانية باإلضافة إلي مجال المرأة والعمل على نشر ثقافـة حقـوق                

 بناء المجتمـع    أوومتابعة بناء دولة المؤسسات      ، بالمرأةاإلنسان من خالل الدورات الخاصة      
يمقراطية لمتابعة أراء المجلس التشريعي في كافـة     وهناك وحدة تطوير الد   ، المدني الفلسطيني   

  .مجاالته المختلفة و يتم إصدار كل هذه النشاطات من خالل تقارير و دوريات خاصة بالمركز

  : نشاطاتهتاسعا 

  :للمركز نشاطات كثيرة من أهمها

  الدورات التدريبية و مسئولة عنها وحدة التدريب وهي تركز على فئـات مختلفـة مثـل               -١
 لتـوعيهم   ،والفئات السكانية المتضررة    ، المعلمون  ، المحامون  ، طالب الجامعات   ، باب  الش

  .توعية قانونية بحقوقهم
  أعمـدة سياسـية  ثالثة نشر ثقافة حقوق اإلنسان ألن أي مجتمع مدني حضاري يقوم على  -٢

  .وهي
  .  استقالل القضاء-
  . تعزيز الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات-
  .قوق اإلنسان احترام ح-

وهذه األسس الثالثة هي التي ننطلق منها في فهم واجبنا في العمل علـى تجميـع مـدني                  
  .فلسطيني
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 ٣٩

  )١ (:طبيعة مهامه: عاشرا 

  :تتمثل أهم مهامه في

  . رصد االنتهاكات سوءا كانت انتهاكات إسرائيلية أو انتهاكات فلسطينية-١
  . توثيق االنتهاكات-٢
نية التي من خاللها نطالب بتحديد المسئولية القانونية والـسياسية           أعداد الملفات القانو   -٣

  .عن الجرائم و جبر الضرر
  . إعداد الملفات لمالحقة مجرمي الحرب في الساحة الدولية-٤
 إعداد الدراسات وورش العمل والمناظرات والمؤتمرات الخاصة برصد أداء الـسلطة            -٥

  .كأساس ال غني عنه لبناء المجتمعوضرورة احترام حقوق اإلنسان 
 إعداد مداخالت خاصة بالمركز و تقديمها للمفوضية السامية لحقوق اإلنـسان والتـي              -٦

  . المشاركة في المؤتمرات الدوليةتعقد في جنيف كل عام و
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 ٤٠

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نتائج الدراسة 

  الميدانية ومناقشتها



 ٤١

  نتائج الدراسة الميدانية: المبحث األول
  

  تحليل إحصائي لفقرات االستبيان
  

  
مـن  % ٤٣,٤من عينة الدراسة من المركز الفلسطيني، و        % ٥٦,٦أن  ) ١(يبين جدول رقم    
  .مركز الميزان

  

  )١(جدول رقم 

  المركز 

 النسبة المئوية التكرار  المركز

  ٥٦,٦  ٣٠ المركز الفلسطيني
  ٤٣,٤  ٢٣  مركز الميزان

  ١٠٠,٠  ٥٣  المجموع

  



 ٤٢

  )السمات العامة( لي الوحدة األو

  )٢(جدول رقم 

  الجنس

  المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني
  الجنس

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

  ٤٩,١  ٢٦  ٥٢,٢  ١٢  ٤٦,٧  ١٤  ذكر
  ٥٠,٩  ٢٧  ٤٧,٨  ١١  ٥٣,٣  ١٦  أنثي

  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠ المجموع

من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني من الذكور بينمـا          % ٤٦,٧) ٢(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان من الذكور بينمـا          % ٥٢,٢من اإلناث، و    % ٥٣,٣

واإلنـاث  % ٤٩,١من اإلناث، وبصفة عامة بلغت نسبة الـذكور لعينـة الدراسـة             % ٤٧,٨

٥٠,٩%  

  )٣(جدول رقم 

   مرالع

  المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

  العمر
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

 إلى أقـل مـن      ٢٠
  ٤٣,٤  ٢٣  ٤٣,٥  ١٠  ٤٣,٣  ١٣  عام  ٣٠

 ٤٠ إلى أقل من     ٣٠
  ٤١,٥  ٢٢  ٣٩,١  ٩  ٤٣,٣  ١٣  عام 

  ١٥,١  ٨  ١٧,٤  ٤  ١٣,٣  ٤   فما فوق٤٠
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  وعالمجم



 ٤٣

من عينة الدراسة الخاصـة بـالمركز       % ٤٣,٣أن  ) ٣(يبين جدول رقم  : المركز الفلسطيني . أ

تتراوح أعمارهم بين   %  ٤٣,٣ عام ، و     ٣٠ إلى اقل من     ٢٠الفلسطيني تتراوح أعمارهم بين     

  . عام فأكثر٤٠بلغت أعمارهم % ١٣,٣ عام، و ٤٠ إلى اقل من ٣٠

من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان      % ٤٣,٥أن  ) ٣(يبين جدول رقم  :  الميزان مركز. ب

 إلـى   ٣٠تتراوح أعمارهم بين    %  ٣٩,١ عام ، و     ٣٠ إلى اقل من     ٢٠تتراوح أعمارهم بين    

  . عام فأكثر٤٠بلغت أعمارهم % ١٧,٤ عام، و ٤٠اقل من 

 إلى  ٢٠اوح أعمارهم بين    من عينة الدراسة تتر   % ٤٣,٤أن  ) ٣(وبصفة عامة يبين جدول رقم    

% ١٥,١ عـام، و     ٤٠ إلى اقل من     ٣٠تتراوح أعمارهم بين    %  ٤١,٥ عام ، و     ٣٠اقل من   

  . عام فأكثر٤٠بلغت أعمارهم 

  )٤(جدول رقم 

  الحالة االجتماعية

  المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني
الحالة 

 التكرار  االجتماعية
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٣٢,١  ١٧  ٢٦,٠  ٦  ٣٦,٧  ١١  أعزب  

  ٦٢,٣  ٣٣  ٦٥,٢  ١٥  ٦٠,٠  ١٨  ة   /متزوج

  ٣,٨  ٢  ٨,٧  ٢  ٠  ٠  مطلق   

  ١,٩  ١  ٠,٠  ٠  ٣,٣  ١  ة  /أرمل

  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

اصـة  من عينـة الدراسـة الخ     % ٢٦,٧أن  ) ٤(يبين جدول رقم    : المركز الفلسطيني     .  أ
مطلقـين، و   % ٣,٣متـزوجين، و    % ٦٠,٠بالمركز الفلسطيني غير متـزوجين، و       

 .أرامل% ٠,٠
 



 ٤٤

من عينة الدراسة الخاصة بالمركز     % ٢٦,٧أن  ) ٤(يبين جدول رقم    :  مركز الميزان    .  ب
  .أرامل% ٠,٠مطلقين، و % ٣,٣متزوجين، و % ٦٠,٠الفلسطيني غير متزوجين، و 

متـزوجين،  % ٦٢,٣نة الدراسة غير متزوجين، و      من عي % ٣٢,١وبصفة عامة يتبين أن     
 .أرامل% ١,٩مطلقين، و % ٣,٨و 



 ٤٥

  )٥(جدول رقم 

         المؤهل العلمي

  المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني
المؤهل 

 التكرار  العلمي
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

ــة  ــة عام ثانوي
  فأقل   

٩,٤  ٥  ١٣,٠  ٣  ٦,٧  ٢  

  ٢٢,٦  ١٢  ١٧,٤  ٤  ٢٦,٧  ٨  دبلوم       
  ٦٠,٤  ٣٢  ٦٩,٦  ١٦  ٥٣,٣  ١٦  بكالوريوس
  ٧,٥  ٤ ٠,٠  ٠  ١٣,٣  ٤  ماجستير

 ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠ ٠,٠  ٠  دكتوراه فأكثر

  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

بـالمركز  من عينة الدراسة الخاصـة      % ٦,٧أن  ) ٥(يبين جدول رقم    : المركز الفلسطيني   .  أ

% ٥٣,٣مؤهلهم العلمي دبلوم، و     % ٢٦,٧الفلسطيني مؤهلهم العلمي ثانوية عامة فاقل، و        

  .مؤهلهم العلمي ماجستير% ١٣,٣مؤهلهم العلمي بكالوريوس، و 

من عينة الدراسـة الخاصـة بمركـز        % ١٣,٠أن  ) ٥(يبين جدول رقم    : مركز الميزان    .  ب

% ٦٩,٦مؤهلهم العلمي دبلـوم، و      % ١٧,٤الميزان مؤهلهم العلمي ثانوية عامة فاقل، و        

  مؤهلهم العلمي بكالوريوس، 

% ٢٢,٦من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ثانوية عامة فاقل، و          % ٩,٤وبصفة عامة يتبين أن       

مـؤهلهم العلمـي    % ٧,٥مؤهلهم العلمي بكـالوريوس، و      % ٦٠,٤مؤهلهم العلمي دبلوم، و     

  .ماجستير



 ٤٦

  )٦(جدول رقم 

  المركزسنوات العمل في 

  المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني
سنوات العمل في 

النسبة  التكرار  المركز
النسبة  التكرار  المئوية

النسبة  التكرار  المئوية
  المئوية

  ١٣,٢  ٧  ١٣,٠  ٣  ١٣,٣  ٤  أقل من سنة    
 ٥سنة إلى أقـل مـن       

  ٣٥,٨  ١٩  ٢٦,١  ٦  ٤٣,٣  ١٣  سنوات

 سنوات إلى أقل مـن      ٥
  ٣٧,٧  ٢٠  ٤٧,٨  ١١  ٣٠,٠  ٩        سنوات ١٠

  ١٣,٢  ٧  ١٣,٠  ٣  ١٣,٣  ٤   سنوات فأكثر١٠
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

من عينـة الدراسـة الخاصـة       % ١٣,٣أن  ) ٦(يبين جدول رقم    : المركز الفلسطيني   .  أ

تراوحت مـن  % ٤٣,٣بالمركز الفلسطيني بلغت سنوات الخبرة لديهم اقل من سنة، و        

 ١٠ سنوات إلـى اقـل مـن         ٥تراوحت من   % ٣٠,٠ سنوات، و    ٥ل من   سنة إلى اق  

  . سنوات١٠أكثر من% ١٣,٣سنوات، و 

من عينة الدراسة الخاصة بمركـز      % ١٣,٠أن  ) ٦(يبين جدول رقم    : مركز الميزان    .  ب

تراوحت من سنة إلى اقل     % ٢٦,١الميزان بلغت سنوات الخبرة لديهم اقل من سنة، و          

 سـنوات، و    ١٠ سنوات إلـى اقـل مـن         ٥ت من   تراوح% ٤٧,٨ سنوات، و    ٥من  

  . سنوات١٠أكثر من% ١٣,٣

من عينة الدراسة الخاصة بـالمركز الفلـسطيني بلغـت          % ١٣,٢وبصفة عامة يتبين أن     

 سنوات، و   ٥تراوحت من سنة إلى اقل من       % ٣٥,٨سنوات الخبرة لديهم اقل من سنة، و        



 ٤٧

 ١٠أكثـر مـن   % ١٣,٢ سـنوات، و     ١٠ سنوات إلى اقل مـن       ٥تراوحت من   % ٣٧,٧

  .سنوات

  )٧(جدول رقم 

  مكان اإلقامة
  المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

  مكان اإلقامة
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٥٤,٧  ٢٩  ٤٧,٨  ١١  ٦٠,٠  ١٨  محافظة غزة
  ١١,٣  ٦  ٨,٧  ٢  ١٣,٣  ٤ المحافظة الوسطى
ال محافظــة شــم

غزة               
١٧,٠  ٩  ٢١,٧  ٥  ١٣,٣  ٤  

ــات  المحافظــ
  الجنوبية

١٧,٠  ٩  ٢١,٧  ٥  ١٣,٣  ٤  

  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  

من عينة الدراسة الخاصة بـالمركز      % ٦٠,٠أن  ) ٧(ببين جدول رقم    : المركز الفلسطيني   . أ

قـامتهم المحافظـة الوسـطى، و       مكـان إ  % ١٣,٣الفلسطيني مكان إقامتهم محافظة غزة، و       

  .مكان إقامتهم المحافظات الجنوبية% ١٣,٣مكان إقامتهم محافظة شمال غزة، و % ١٣,٣

من عينة الدراسـة الخاصـة بمركـز        % ٤٧,٨أن  ) ٧(ببين جدول رقم    : مركز الميزان . ب

% ٢١,٧مكان إقامتهم المحافظة الوسـطى، و       % ٨,٧الميزان مكان إقامتهم محافظة غزة، و       

  .مكان إقامتهم المحافظات الجنوبية% ٢١,٧ان إقامتهم محافظة شمال غزة، و مك



 ٤٨

% ١١,٣من عينة الدراسة مكان إقامتهم محافظـة غـزة، و           % ٥٤,٧وبصفة عامة يتبين أن     

% ١٧,٠مكان إقامتهم محافظة شمال غـزة، و        % ١٧,٠مكان إقامتهم المحافظة الوسطى، و      

  .مكان إقامتهم المحافظات الجنوبية

  



 ٤٩

  )معرفة العاملين بالنشاط( لوحدة الثانية ا

  )٨(جدول رقم 

هل أنت على علم   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

بوجود نشاط العالقات 

  عامة في المركز
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٨٦,٨  ٤٦  ٨٧,٠  ٢٠  ٨٦,٧  ٢٦  نعم          
  ١٣,٢  ٧  ١٣,٠  ٣  ١٣,٣  ٤  ال

  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
من عينة الدراسة الخاصة  بالمركز الفلسطيني علـى علـم           % ٨٦,٧أن  ) ٨(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميـزان       % ٨٧,٠بوجود نشاط عالقات عامة بالمركز بينما       

من عينة الدراسة الخاصة بالمركز     % ١٣,٣لمركز، و   على علم بوجود نشاط عالقات عامة با      

مـن عينـة    % ١٣,٠الفلسطيني  ليس على علم بوجود نشاط عالقات عامة بـالمركز بينمـا              

  .الدراسة الخاصة بمركز الميزان  ليس على علم بوجود نشاط عالقات عامة بالمركز

عالقـات عامـة    من عينة الدراسة على علم بوجود نـشاط         % ٨٦,٨وبصفة عامة يتبين أن       

  من عينة الدراسة ليس على علم بوجود نشاط عالقات عامة بالمركز% ١٣,٢بالمركز بينما 



 ٥٠

  )٩(جدول رقم 

  الفترة التي تم من خاللها العلم بوجود النشاط في المركز

منذ متى علمت بوجود   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

نشاط العالقات العامة 

  في المركز
 تكرارال

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ١٥,٢  ٧  ١٠,٠  ٢  ١٩,٢  ٥قبل دخول المركز           
  ٤١,٣  ١٩  ٥٠,٠  ١٠  ٣٤,٦  ٩  بمجرد دخولك للمركز

بعد دخولك للمركز بفتـرة     
  قصيرة      

٣٧,٠  ١٧  ٢٥,٠  ٥  ٤٦,٢  ١٢  

بعد دخولك للمركز بفتـرة     
  طويلة

 ٦,٥  ٣  ١٥,٠  ٣ ٠,٠ ٠  

  ١٠٠,٠  ٤٦  ١٠٠,٠  ٢٠  ١٠٠,٠  ٢٦  المجموع

   
من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلـسطيني العلـم         % ١٩,٢) ٩(يبين جدول رقم      .  أ

% ٤٦,٢بمجرد دخـولهم للمركـز،    % ٣٤,٦بوجود النشاط، قبل دخول المركز بينما       
  .ز بفترة طويلةبعد دخولهم للمرك% ٠,٠بعد دخولهم للمركز بفترة قصيرة، 

من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان على علم بوجود نشاط قبل دخول            % ١٠,٠ . ب
بعد دخول المركـز بفتـرة      % ٢٥,٠بمجرد دخولهم للمركز،    % ٥٠,٠المركز، بينما   

 .بعد دخول المركز بفترة طويلة% ١٥,٠قصيرة، 
مجـرد دخـولهم    ب% ٤١,٣ بوجود نشاط قبل دخول المركز،       معلى عل % ١٥,٢بصفة عامة   

  .بعد دخول المركز بفترة طويلة % ٦,٥بعد دخول المركز بفترة قصيرة، % ٣٧,٠للمركز، 



 ٥١

  )١٠(جدول رقم 

  كيفية المعرفة بوجود نشاط العالقات العامة

منذ متى علمت بوجود   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

نشاط العالقات العامة في 

  المركز
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

 12.1 8 13.8 4 10.8 4  عن طريق زميل

 21.2 14 24.1 7 18.9 7  من خالل االتصال الشخصي

 25.8 17 24.1 7 27.0 10  من خالل المطبوعات 

من خالل األنشطة والخدمات    
  التي تقدمها

16 43.2 11 37.9 27 40.9 

 100.0 66 100.0 29 100.0 37  المجموع

  
عينة الدراسة الخاصـة بـالمركز الفلـسطيني تمـت          من   % ١٠,٨) ١٠(يبين جدول رقم    . أ

مـن  % ٢٧,٠خالل االتصال الشخـصي،     % ١٨,٩بمعرفتهم بوجود نشاط عن طريق زميل،       
  . من خالل األنشطة والخدمات٤٣خالل المطبوعات الصادرة عن الدائرة، و 

اصة بمركز الميزان تمت معرفتهم بوجود النشاط عـن طريـق           من عينه الدراسة الخ   %١٣,٨
من خالل المطبوعات الصادرة عـن      %٢٤,١،من خالل االتصال الشخصي     % ٢٤,١، زميل  
  .من خالل األنشطة والخدمات%٣٧,٩، المركز

من خالل االتصال الشخصي    %٢١,٢، تمت معرفتهم عن طريق زميل      % ١٢,١وبصفه عامه   
  .من خالل األنشطة والخدمات%٤٠,٩، ت من خالل المطبوعا%٢٥,٨، 

  



 ٥٢

  

  )١١(جدول رقم 

  عالقات عامة في المركز أمر ضروريوجود نشاط 

هل تعتقد أن وجود نشاط   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

عالقات عامة في المركز 

  أمر ضروري
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

لنسبة ا

  المئوية

  ٩٠,٦  ٤٨  ٩١,٣  ٢١  ٩٠,٠  ٢٧  نعم          
  ١,٩  ١  ٤,٣  ١  ٠,٠  ٠  ال

  ٧,٥  ٤  ٤,٣  ١  ١٠,٠  ٣  إلى حد ما
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
من عينه الدراسة الخاصة بالمركز الفلـسطيني تعتقـد أن          %٩٠,٠أن  )١١(يبين جدول رقم    . أ

تعتقد % ١٠,٠، ال تعتقد انه أمر ضروري      %٠,٠، روريوجود نشاط للعالقات العامة أمر ض     
  .إلي حد ما 

 من عينه الدراسة الخاصة بمركز الميزان تعتقد أن وجود نشاط لعالقات العامـة أمـر                ٩١,٣
  .تعتقد إلي حد ما% ٤,٣، ال تعتقد انه أمر ضروري%٤,٣،ضروري 

 انـه أمـر     ال يعتقـد  % ١,٩، يعتقد أن وجود نشاط أمـر ضـروري       % ٩٠,٦وبصفه عامه   
  .يعتقد إلي حد ما% ٧,٥، ضروري



 ٥٣

  )اتجاهات العاملين نحو األنشطة (الوحدة الثالثة 

  )١٢(جدول رقم 

  طبيعة العالقة بينك وبين نشاط العالقات العامة

ما هي طبيعة العالقة   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

بينك وبين نشاط 

  العالقات العامة
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٢٢,٦  ١٢  ٢١,٧  ٥  ٢٣,٣  ٧  ممتازة     
  ٣٥,٨  ١٩  ٣٠,٤  ٧  ٤٠,٠  ١٢  جيدة جدا   

  ٢٦,٤  ١٤  ٢١,٧  ٥  ٣٠,٠  ٩  جيدة
  ٩,٤  ٥  ١٧,٤  ٤  ٣,٣  ١  مقبولة
  ٥,٧  ٣  ٨,٧  ٢  ٣,٣  ١  ضعيفة

  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
  

من عينه الدراسة الخاصة بالمركز الفلـسطيني طبيعـة         % ٢٣,٣أن  ) ١٢(ول رقم   يبن جد . أ
، مقبولـة   % ٣,٣،جيـده %٣٠,٠،جيـده جـدا   %٤٠,٠،العالقة بينهم وبين األنشطة ممتـازة     

  .ضعيفة%٣,٣
،  من عينه الدراسة الخاصة بمركز الميزان طبيعة العالقة بينهم وبين األنشطة ممتـازة             ٢١,٧
  .ضعيفة%٨,٧، مقبولة%١٧,٤، يده  ج٢١,٧، جيده جدا %٣٠,٤

،  مقبولـة  ٩,٤،  جيـده    ٢٦,٤، جيده جـدا  ٣٥,٨،  طبيعة العالقة ممتازة     ٢٢,٦وبصفه عامه   
  .ضعيفة% ٥,٧

  

  



 ٥٤

  )١٣(جدول رقم 

  استطاعت أنشطة العالقات العامة أن تنمى صلتك وعالقتك باآلخرين

في رأيك هل استطاعت   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

أنشطة  العالقات العامة 

تك أن تنمى صلتك وعالق

  باآلخرين

 التكرار
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٤١,٥  ٢٢  ٢١,٧  ٥  ٥٦,٧  ١٧  نعم          
  ١٨,٩  ١٠  ٣٠,٤  ٧  ١٠,٠  ٣  ال

  ٣٩,٦  ٢١  ٤٧,٨  ١١  ٣٣,٣  ١٠  إلى حد ما
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  

من عينه الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني استطاعت       %٥٦,٧أن  ) ١٣(يبين الجدول رقم    . أ
استطاعت إلـي   % ٣٣,٣، لن تستطع   %١٠,٠في حين   .األنشطة أن تنمي عالقتهم باآلخرين      

  .حد ما
من عينه الدراسة الخاصة بمركز الميزان اسـتطاعت األنـشطة أن تنمـي صـلتهم               %٢١,٧

  .إلي حد ما% ٤٧,٨، لم تستطع % ٣٠,٤، باآلخرين 
إلي % ٣٩,٦،  لم تستطع    ١٨,٩، استطاعت أن تنمي صلتهم باآلخرين      % ٤١,٥وبصفه عامه   

  .حد ما 



 ٥٥

  )١٤(جدول رقم 

   تقوم الدائرة بإجراء  بحوث للتعرف على اتجاهات العاملين بالمركز نحوها

هل تقوم األنشطة بإجراء   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

بحوث للتعرف على 

ين بالمركز اتجاهات العامل

  نحوها

 التكرار
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٢٢,٦  ١٢  ٨,٧  ٢  ٣٣,٣  ١٠  نعم          
  ٤١,٥  ٢٢  ٤٣,٥  ١٠  ٤٠,٠  ١٢  ال

  ٣٥,٨  ١٩  ٤٧,٨  ١١  ٢٦,٧  ٨  ال أدري
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

من عينه الدراسة الخاصـة بـالمركز الفلـسطيني أن          % ٣٣,٣أن  ) ١٤(يبين جدول رقم    . أ
، ال تقـوم    %٤٠,٠األنشطة تقوم بإجراء بحوث للتعرف علي اتجاهات العاملين فـي حـين             

  ال ادري %٢٦,٧
من عينه الدراسة الخاصة بمركز الميزان يرون أن األنشطة تقـوم بـإجراء بحـوث               % ٨,٧
  .ال ادري % ٤٧,٨، ال تقوم % ٤٣,٥. ف علي اتجاهات العاملينللتعر

  .ال ادري % ٣٥,٨،ال تقوم % ٤١,٥،تقوم بإجراء بحوث % ٢٢,٦ وبصفه عامه 



 ٥٦

  )١٥(جدول رقم 

  تقوم أنشطة العالقات العامة باتصال فاعل بينك وبين  زمالئك في المركز

هل تقوم أنشطة العالقات   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

العامة باتصال فاعل بينك 

   زمالئك في المركزوبين
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٢٤,٥  ١٣  ١٣,٠  ٣  ٣٣,٣  ١٠  نعم          
  ٣٥,٨  ١٩  ٤٣,٥  ١٠  ٣٠,٠  ٩  ال

  ٣٩,٦  ٢١  ٤٣,٥  ١٠  ٣٦,٧  ١١  إلى حد ما
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
من عينه الدراسة الخاصـة بـالمركز الفلـسطيني يـرون أن     %٣٣,٣أن  ) ١٥(يبين جدول   .أ

، ال تقوم باتصال فاعل     %٣٠,٠، األنشطة تقوم اتصال فاعل بينهم وبين زمالئهم في المركز          
  .إلي حد ما %٣٦,٧
اتصال فاعل بينهم   من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان يرون أن األنشطة تقوم ب          % ١٣,٠

  .إلي حد ما % ٤٣,٥، ال تقوم % ٤٣,٥، وبين زمالئهم بالمركز
  إلي حد ما % ٣٩,٦، ال تقوم ٣٥,٨، تقوم باتصال فاعل% ٢٤,٥وبصفه عامه 



 ٥٧

  )١٦(جدول رقم 

  استطاعت أنشطة العالقات العامة أن تحسن صورة المركز لديك

في رأيك هل استطاعت   المركزين معا  مركز الميزان المركز الفلسطيني

أنشطة العالقات العامة أن 

  ن صورة المركز لديكتحس
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٢٦,٤  ١٤  ٣٠,٤  ٧  ٢٣,٣  ٧من خالل االتصال الشخصي   
ــدارات   ــالل اإلص ــن خ م

  والمطبوعات
٤٧,٢  ٢٥  ٤٧,٨  ١١  ٤٦,٧  ١٤  

  ٢٠,٨  ١١  ١٣,٠  ٣  ٢٦,٧  ٨  لقاءات جماعية
  ١٤  ٣  ٨,٧  ٢  ٣,٣  ١  أخرى

  ٢٥  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع
  

من عينه الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني استطاعت       % ٢٣,٧أن  ) ١٦(يبين جدول رقم    . أ
من خـالل   % ٤٦,٧، األنشطة أن تحسن صوره المركز لديهم من خالل االتصال الشخصي           

  .أخري % ٣,٣، من خالل اللقاءات الجماعية  % ٢٦,٧اإلصدارات والمطبوعات 
 من عينه الدراسة الخاصة بمركز الميزان استطاعت األنشطة أن تحسن صوره المركز             ٣٠,٤

مـن  %١٣,٠، من خالل اإلصدارات والمطبوعـات    % ٤٧,٨،  خالل االتصال الشخصي     نم
  .أخري% ٨,٧، خالل اللقاءات الجماعية 

مـن خـالل اإلصـدارات      % ٤٧,٢، تصال الشخـصي    من خالل اال  % ٢٦,٤وبصفه عامه   
  .أخري%١٤، من خالل اللقاءات الجماعية% ٢٠,٨، والمطبوعات 



 ٥٨

  )١٧(جدول رقم 

  استطاعت أنشطة العالقات العامة أن توضح لك سياسة المركز

هل استطاعت أنشطة   ن معاالمركزي  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

العالقات العامة أن 

توضح لك سياسة 

  المركز

 التكرار
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٤٣,٤  ٢٣  ٢٦,١  ٦  ٥٦,٧  ١٧  نعم          
  ٢٨,٣  ١٥  ٤٣,٥  ١٠  ١٦,٧  ٥  ال

  ٢٨,٣  ١٥  ٣٠,٤  ٧  ٢٦,٧  ٨  إلى حد ما
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

راسة الخاصة بالمركز الفلسطيني أن أنشطه      من عينه الد  % ٥٦,٧أن  ) ١٧(يبين جدول رقم  . أ
% ٢٦,٧،ال توضح لهم سياسة المركز      % ١٦,٧، العالقات العامة توضح لهم سياسة المركز       

  .توضح إلي حد ما 
من عينه الدراسة الخاصة بمركز الميزان استطاعت أنـشطه العالقـات العامـة أن              % ٢٦,١

  .توضح إلي حد ما % ٣٠,٤، لمركزال توضح لهم سياسة ا% ٤٣,٥توضح لهم سياسة المركز
  .إلي حد ما% ٢٨,٣، ال توضح لهم % ٢٨,٣، توضح لهم% ٤٣,٤وبصفه عامه 



 ٥٩

  )١٨(جدول رقم 

  الدور الذي تقوم به دائرة العالقات العامة؟

  المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني
ما الدور الذي تقوم به 

 التكرار  أنشطة العالقات العامة؟
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

استقبال الضيوف واطالعهـم    
على أوجه النشاط المختلفة في     

  المركز
23 16.8 17 19.1 40 17.7 

ــالت  ــصوير الحف ــام بت القي
 8.8 20 10.1 9 8.0 11  والمهرجانات

 7.5 17 9.0 8 6.6 9  تنظيم الزيارات

ــدوات   ــاءات والن ــد اللق عق
ؤتمرات وتنظيمهـــا والمـــ

  واإلشراف عليها
17 12.4 12 13.5 29 12.8 

تزويد وسائل اإلعالم باألخبار    
والتقارير واإلعالنات المتعلقة   

  بالمركز
18 13.1 10 11.2 28 12.4 

 10.6 24 7.9 7 12.4 17  إصدار المطبوعات والنشرات

ــالمراكز  ــز ب ــط  المرك رب
 11.1 25 9.0 8 12.4 17  األخرى

ة المركز لـدى    تحسين صور 
 10.6 24 11.2 10 10.2 14  الجماهير

خدمــة العــاملين وجمــاهير 
ــق  ــسعي لتحقي ــز وال المرك

  .مصلحتهم وحل مشاكلهم
11 8.0 6 6.7 17 7.5 

 0.9 2 2.2 2 0.0 0  أخرى

 100.0 226 100.0 89 100.0 137  المجموع

  



 ٦٠

فلسطيني ترى أن مـن     من عينة الدراسة الخاصة بالمركز ال     % ١٦,٨ ) ١٨(يبين الجدول رقم    
 العامة استقبال الضيوف واطالعهم على أوجـه النـشاط المختلفـة ف             تضمن أنشطة العالقا  

عقد % ١٢,٤تنظيم الزيارات،   % ٦,٦القيام بتصوير الحفالت والمهرجانات،     % ٨,٠المركز،  
% ١٢,٤تزويد وسائل اإلعـالم باإلخبـار والتقـارير،         % ١٣,١واللقاءات لإلشراف عليها،    

تحـسين  % ١٠,٢ربط المركز بالمراكز األخـرى،      % ١٢,٤ المطبوعات والنشرات،    إصدار
خدمة العاملين وجماهير المركـز والـسعي لتحقيـق         % ٨,٠صورة المركز لدى الجماهير،     

  أخرى% ٠,٠مصلحتهم، 
من عينة مركز الميزان ترى أن من أنشطة العالقـات العامـة اسـتقبال الـضيوف          % ١٩,١

  اط المختلفة في المركزواطالعهم على أوجه النش
عقد لقاءات ونـدوات،  % ١٣,٥تنظيم زيارات،  % ٩,٠تصوير حفالت ومهرجانات،    % ١٠,١
ربـط  % ٩,٠إصدار مطبوعات ونـشرات،     % ٧,٩تزويد وسائل اإلعالم باألخبار،     % ١١,٢

خدمـة  % ٦,٧تحسين صورة المركز لـدى الجمـاهير،        % ١١,٢المركز بالمراكز األخرى،    
  أخرى% ٢,٢المركز، العاملين وجماهير 

تنظـيم  % ٧,٥تصوير حفالت ومهرجانات،    % ٨,٨استقبال الضيوف،   % ١٧,٧وبصفة عامة   
% ١٠,٦تزويد وسائل اإلعـالم باألخبـار،       % ١٢,٤عقد لقاءات وندوات،    % ١٢,٨زيارات،  

تحسين صورة  % ١٠,٦ربط المركز بالمراكز األخرى،     % ١١,١إصدار مطبوعات ونشرات،  
  أخرى% ٠,٩خدمة العاملين وجماهير المركز، % ٧,٥المركز للجماهير، 

  .نسبة التكرار اكبر من المجموع الكلي الن السؤال يحتمل أكثر من إجابة: مالحظة



 ٦١

  )١٩(رقم 

  أوجه القصور في أنشطة   العالقات العامة؟

في رأيك ما هي أوجه   كزين معاالمر  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

القصور في أنشطة   

  العالقات العامة؟
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

ــشطة خاصــة  ــوم بأن ال تق
  بالعاملين داخل المركز

15 44.1 11 36.7 26 40.6 

 4.7 3 6.7 2 2.9 1  تقدم خدمات غير جيدة

 29.7 19 30.0 9 29.4 10  عدم تخصص العاملين 

 25.0 16 26.7 8 23.5 8  ال أدري

 100.0 64 100.0 30 100.0 34  المجموع
  

من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني أن أوجـه         % ٤٤,١أن  ) ١٩(يبين جدول رقم    .أ
تقدم خدمات غيـر جيـدة،      % ٢,٩القصور بالمركز تعود عدم قيام أنشطة خاصة للعاملين ،          

  ال ادري% ٢٣,٥عدم تخصص العاملين في األنشطة، % ٢٩,٤
 عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزات ترى أن أوجه القصور تعود لعـدم قيـام               من% ٣٦,٧

عدم تخصص العـاملين فـي   % ٣٠,٠تقدم خدمات غير جيدة،  % ٦,٧أنشطة خاصة للعاملين،    
  ال ادري% ٢٦,٧األنشطة، 

تقدم خـدمات غيـر جيـدة،    % ٤,٧عدم قيام أنشطة خاصة بالعاملين،   % ٤٠,٦وبصفة عامة   
  ال ادري% ٢٥,٠عاملين في األنشطة ، عدم تخصص ال% ٢٩,٧



 ٦٢

  

  )٢٠(جدول رقم 

  .تقوم أشطة العالقات العامة في المركز بتقديم أنشطة تهم العاملين
حسب اعتقادك هل تقوم   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

أنشطة العالقات العامة في 

المركز بتقديم أنشطة  

  .تهم العاملين

 التكرار
النسبة 

  ئويةالم
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٢٠,٨  ١١  ١٧,٤  ٤  ٢٣,٣  ٧  نعم          
  ٢٨,٣  ١٥  ٤٣,٥  ١٠  ١٦,٧  ٥  ال

  ٥٠,٩  ٢٧  ٣٩,١  ٩  ٦٠,٠  ١٨  أحيانا
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

تعتقد أن من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني % ٢٣,٣) ٢٠(يبين الجدول رقم .أ
أحيانا ، % ٦٠,٠ال تقدم لهم أنشطة ، % ١٦,٧األنشطة تقدم لهم أنشطة تهم العاملين ، 

من عينة الدراسة بمركز الميزان تعتقد أن أنشطة العالقات العامة تقدم لهم أنشطة تهم % ١٤,٤
تقدم لهم % ٢٠,٨أحيانا ، وبصفة عامة % ٣٩,١ال تقدم لهم أنشطة ، % ٤٣,٥العاملين ، 

  .أحيانا% ٥٠,٩ال تقدم لهم ، % ٢٨,٣ة ، أنشط



 ٦٣

  )الخدمات واألنشطة(  الرابعة ة الوحد

  )٢١(قم ر

  األنشطة والفعاليات التي تقوم بها العالقات العامة في المركز مرتبطة

األنشطة والفعاليات التي   عاالمركزين م  مركز الميزان المركز الفلسطيني

تقوم بها العالقات العامة 

  في المركز مرتبطة
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

 3.0 2 0.0 0 5.3 2  بمناسبة دينية

 10.6 7 14.3 4 7.9 3  بمناسبة وطنية

 19.7 13 17.9 5 21.1 8  بحدث ميداني محلي هام

 9.1 6 10.7 3 7.9 3  بمناسبة عالمية

 57.6 38 57.1 16 57.9 22  غير مرتبطة بمناسبة محدودة

 100.0 66 100.0 28 100.0 38  المجموع

من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني ترتبط األنشطة        % ٥,٣) ٢١(يبين الجدول رقم    .أ
مناسـبة  % ٧,٩بحث ميداني محلي هـام ،       % ٢١,١بمناسبة وطنية ،    % ٧,٩بمناسبة دينية ،    

من عينة الدراسة الخاصـة بمركـز       % ٠,٠غير مرتبطة بمناسبة محدودة،     % ٥٧,٩عالمية ،   
بحث ميداني محلي   % ١٧,٩بمناسبة وطنية ،    % ١٤,٣الميزان ترتبط النشطة بمناسبة دينية ،       

  غير مرتبطة بمناسبة محدودة% ٥٧,١مناسبة عالمية، % ١٠,٧هام ، 
بحث ميداني محلي هام    % ١٩,٧مناسبة وطنية ،    % ١٠,٦بمناسبة دينية ،    % ٣,٠بصفة عامة   

  .غير مرتبط بمناسبة محدودة% ٥٧,٦مناسبة عالمية ، % ٩,١، 

  



 ٦٤

  )٢٢(جدول رقم 

  مدى االستفادة من األنشطة التي تقدمها العالقات العامة
هل استفدت من   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

األنشطة التي تقدمها 

  العالقات العامة
  

 التكرار
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  ويةالمئ
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ١٥,١  ٨  ١٧,٤  ٤  ١٣,٣  ٤  بدرجة كبيرة    
  ٥٨,٥  ٣١  ٥٢,٢  ١٢  ٦٣,٣  ١٩  بدرجة متوسطة    

  ١٣,٢  ٧  ٤,٣  ١  ٢٠,٠  ٦  بدرجة قليلة
  ١٣,٢  ٧  ٢٦,١  ٦  ٣,٣  ١  لم أستفد

  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

سة الخاصة بالمركز الفلسطيني استفادوا     من عينة الدرا  % ١٣,٣أن  ) ٢٢(يبين الجدول رقم    . أ
  لم يستفد% ٣,٣بدرجة قليلة ، % ٢٠,٠بدرجة متوسطة ، % ٦٣,٣من األنشطة بدرجة كبيرة 

بدرجـة  % ٥٢,٢من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان استفادوا بدرجة كبيـرة           % ١٧,٤
ادوا بدرجـة   استف% ١٥,١لم يستفد ، وبصفة عامة    % ٢٦,١بدرجة قليلة ،    % ٤,٣متوسطة ،   

  لم يستفد% ١٣,٢درجة قليلة ، % ١٣,٢درجة متوسطة ، % ٥٨,٥كبيرة، 



 ٦٥

  )٢٣(رقم 

  .تقييمك للفعاليات واألنشطة التي تقوم بها العالقات العامة في المركز
ما هو تقييمك للفعاليات   ركزين معاالم  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

واألنشطة التي تقوم بها 

العالقات العامة في 

  .المركز

  

 التكرار
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٩,٤  ٥  ٨,٧  ٢  ١٠,٠  ٣  راض جدا   
  ٥٠,٩  ٢٧  ٤٧,٨  ١١  ٥٣,٣  ١٦  راض   

  ٢٨,٣  ١٥  ٢٦,١  ٦  ٣٠,٠  ٩  راض بتحفظ    
  ٣,٨  ٢  ٤,٣  ١  ٣,٣  ١  غير راض

  ٧,٥  ٤  ١٣,٠  ٣  ٣,٣  ١  غير راض بشدة
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

، تقييمها مـن الفعاليـات واألنـشطة راض جـدا           % ١٠,٠أن  ) ٢٣(يبين جدول رقم    . أ
  غير راض بشدة % ٣,٣، غير راض % ٣,٣، راض بتحفظ  % ٣٠,٣، راض % ٥٣,٣
، راض   % ٤٧,٨، من عينة الدراسة الخاصـة بمركـز الميـزان راض جـدا             % ٨,٧
 غير راض بشدة % ١٣,٠ ، غير راض% ٤,٣، راض بتحفظ % ٢٦,١

غير % ٣,٨، راض بتحفظ   % ٢٨,٣، راض  % ٥٠,٩، راض جدا   % ٩,٤وبصفة عامة   
  غير راض بشدة% ٧,٥، راض 

  

  

  

  

  

  



 ٦٦

  

  

  )٢٤(رقم 

الموافقة على أن تكون أنشطة العالقات العامة هي المسئولة عن األنشطة  

  والفعاليات في المركز

هل توافق على أن تكون   المركزين معا  مركز الميزان المركز الفلسطيني

مة هي أنشطة لعالقات العا

المسئولة عن األنشطة 

  والفعاليات في المركز؟

 التكرار
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٦٢,٣  ٣٣  ٦٩,٦  ١٦  ٥٦,٧  ١٧  أوافق    
  ١٣,٢  ٧  ٤,٣  ١  ٢٠,٠  ٦  متردد     
  ١٣,٢  ٧  ٨,٧  ٢  ١٦,٧  ٥  أرفض     
  ١١,٣  ٦  ١٧,٤  ٤  ٦,٧  ٢  ال أعرف
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني توافق       % ٥٦,٧أن  ) ٢٤(يبين جدول رقم    . أ
، على أن تكون أنشطة العالقات العامة هي المسئولة عـن أنـشطة وفعاليـات المركـز                 

  ال أعرف% ٦,٧، أرفض % ١٦,٧، متردد % ٢٠,٠
% ٨,٧، متـردد   % ٤,٣، من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميـزان توافـق          % ٦٩,٦

 ال أعرف % ١٧,٤، أرفض 

  ال أعرف% ١١,٣، أرفض % ١٣,٢، متردد% ١٣,٢، أوافق % ٦٢,٣وبصفة عامة 
  
  

  

  

  



 ٦٧

  

  

  )٢٥(جدول رقم 

  تهتم بمتابعة وحضور أنشطة العالقات العامة في المركز
هل تهتم بمتابعة   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

ر أنشطة وحضو

العالقات العامة في 

  المركز؟

 التكرار
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ١٨,٩  ١٠  ٢١,٧  ٥  ١٦,٧  ٥  مهتم جدا
  ٧١,٧  ٣٨  ٦٠,٩  ١٤  ٨٠,٠  ٢٤  مهتم إلى حد ما           

  ٩,٤  ٥  ١٧,٤  ٤  ٣,٣  ١  غير مهتم
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني تهـتم        % ١٦,٧أن  ) ٢٥(يبين جدول رقم    . أ

  غير مهتم% ٣,٣، مهتم إلى حد ما % ٨٠,٠، بمتابعة وحضور أنشطة العالقات العامة 
، مهتم إلى حد ما     % ٦٠,٩، من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان مهتم جدا         % ٢١,٧
 غير مهتم % ١٧,٤

  غير مهتم% ٩٠٤، مهتم إلى حد ما % ٧١,٧، مهتم جدا % ١٨,٩وبصفة عامة 

  



 ٦٨

  )دور األنشطة  في حل مشاكل العاملين( الوحدة الخامسة

  )٢٦(جدول رقم 

  واجهت مشكلة معينة وتوجهت للعالقات العامة كي تساعدك في حلها
هل واجهت مشكلة معينة   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

عالقات العامة وتوجهت لل

  كي تساعدك في حلها؟
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٩,٤  ٥  ١٣,٠  ٣  ٦,٧  ٢  نعم          
  ٦٩,٨  ٣٧  ٧٣,٩  ١٧  ٦٦,٧  ٢٠  ال

  ٢٠,٨  ١١  ١٣,٠  ٣  ٢٦,٧  ٨  إلى حد ما
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلـسطيني واجهـت         % ٦,٧أن  ) ٢٦(يبين جدول رقم    . أ

  إلى حد ما % ٢٦,٧، ال % ٦٦,٧مشكلة وتوجهت للعالقات العامة بينما 
إلـى   % ١٣,٠، ال  % ٧٣,٩، من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان لم تتوجه         % ١٣,٠

  .إلى حد ما% ٢٠,٨، ال % ٦٩,٨، نعم % ٩,٤عامة حد ما  وبصفة 



 ٦٩

  )٢٧(دول رقم ج

  مدى اهتمام أنشطة العالقات العامة بمشكالتك

هل تهتم أنشطة   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

العالقات العامة 

  بمشكالتك؟
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ١١,٣  ٦  ١٧,٤  ٤  ٦,٧  ٢  بدرجة كبيرة    
  ٥٦,٦  ٣٠  ٤٣,٥  ١٠  ٦٦,٧  ٢٠  بدرجة محدودة      

  ٣٢,١  ١٧  ٣٩,١  ٩  ٢٦,٧  ٨  ال تهتم مطلقا
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  

  
من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني يـرون أن         % ٦,٧أن  ) ٢٧(يبين جدول رقم    . أ

  ال تهتم مطلقا % ٢٦,٧، بدرجة محدودة % ٦٦,٧، تهم بدرجة كبيرة األنشطة تهتم بمشكال
بدرجـة  % ٤٣,٥، من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان تهتم بدرجـة كبيـرة            % ١٧,٤

 ال تهتم  مطلقا % ٣٩,١، محدودة 

  ال تهتم مطلقا% ٣٢,١بدرجة محدودة % ٥٦,٦، بدرجة كبيرة % ١١,٣وبصفة عامة 



 ٧٠

  )٢٨(جدول رقم 

أنشطة العالقات العامة بعقد لقاءات كي تتعرف من خاللها على مشاكل قيام 

  العاملين في المركز
هل تقوم أنشطة العالقات   المركزين معا  مركز الميزان المركز الفلسطيني

العامة بعقد لقاءات كي 

تتعرف من خاللها على 

مشاكل العاملين في 

  المركز؟

 التكرار
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ١٧,٠  ٩  ١٣,٠  ٣  ٢٠,٠  ٦  نعم          
  ٥٤,٧  ٢٩  ٦٠,٩  ١٤  ٥٠,٠  ١٥  ال

  ٢٨,٣  ١٥  ٢٦,١  ٦  ٣٠,٠  ٩  أحيانا
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني يرون       % ٢٠,٠أن  ) ٢٨(يبين جدول رقم    . أ
، م بعقد لقاءات للتعرف من خاللها على مشاكل العـاملين فـي المركـز               أن األنشطة تقو  

  أحيانا% ٣٠,٠، ال تقوم % ٥٠,٠
 أحيانا% ٢٦,١، ال % ٦٠,٩، من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان نعم % ١٣,٠

  .أحيانا% ٢٨,٣، ال % ٥٤,٧، نعم % ١٧,٠وبصفة عامة 



 ٧١

  )٢٩(جدول رقم 

  نة التي تعقد في الستعدد اللقاءا

  المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني
 التي تعدد اللقاءا

 التكرار  تعقد في السنة
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٦٢,٥  ١٥  ٦٠,٠  ٦  ٦٤,٣  ٩  لقاء واحد     
  ٢٠,٨  ٥  ٣٠,٠  ٣  ١٤,٣  ٢  لقاءان

  ١٦,٧  ٤  ١٠,٠  ١  ٢١,٤  ٣  غير ذلك
  ١٠٠,٠  ٢٤  ١٠٠,٠  ١٠  ١٠٠,٠  ١٤  المجموع

  

من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني      % ٦٤,٣أن  ) ٢٩(يبين الجدول رقم    . أ
غير % ٢١,٤لقاءان ،   % ١٤,٣على أن عدد اللقاءات التي تعقد في السنة لقاء واحد ،            

اءات التي تعقد في    من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان عدد اللق       % ٦٠,٠ذلك ،   
  .غير ذلك% ١٠,٠لقاءان ، % ٣٠,٠السنة لقاء واحد ، 

  .غير ذلك% ١٦,٧لقاءان ، % ٢٠,٨لقاء واحد ، % ٦٢,٥بصفة عامة 
  



 ٧٢

  )مطبوعات العالقات العامة ( الوحدة السادسة  
  

  )٣٠(جدول رقم 

  وصول كل مطبوعات العالقات العامة في المركز

هل تصلك كل مطبوعات   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

لعامة في العالقات ا

  المركز؟
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٤٧,٢  ٢٥  ٣٠,٤  ٧  ٦٠,٠  ١٨  بشكل مستمر     
  ٣٠,٢  ١٦  ٣٠,٤  ٧  ٣٠,٠  ٩  بشكل متقطع      

  ٢٢,٦  ١٢  ٣٩,١  ٩  ١٠,٠  ٣  ال تصل
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
  

من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني      % ٦٠,٠أن  ) ٢٩( يبين جدول رقم     –أ  
بشكل % ٣٠,٠عن وصول مطبوعات أنشطة العالقات العامة إلى المركز بشكل مستمر بينما            

  ال تصل % ١٠,٠، متقطع 
، تمر  من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميـزان تـصل بـشكل مـس            % ٣٠,٤ -ب

، تـصل بـشكل مـستمر       % ٤٧,٢ال تصل وبصفة عامة     % ٣٩,١، بشكل متقطع   % ٣٠,٤
  ال تصل% ٢٢,٦، بشكل متقطع % ٣٠,٢



 ٧٣

  )٣١(جدول رقم 

  حسب اعتقادك مطبوعات العالقات العامة

حسب اعتقادك   المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

مطبوعات العالقات 

  العامة
 التكرار

النسبة 

  يةالمئو
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٣٤,٠  ١٨  ٣٩,١  ٩  ٣٠,٠  ٩  دورية       
  ١٥,١  ٨  ١٧,٤  ٤  ١٣,٣  ٤  غير دورية   

  ٢٨,٣  ١٥  ٨,٧  ٢  ٤٣,٣  ١٣  دورية وغير دورية   
  ٢٢,٦  ١٢  ٣٤,٨  ٨  ١٣,٣  ٤  ال أدري

  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني يـرون أن         % ٣٠,٠أن  ) ٣١(يبين جدول رقم    .أ

  . ال ادري١٣,٣دورية وغير دورية،  % ٤٣,٤غير دورية، % ١٣,٣،المطبوعات دورية 
% ١٧,٤، من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان يرون أن المطبوعات دوريـة           % ٣٩,١

  .ال ادري% ٣٤,٨، دورية وغير دورية% ٨,٧، غير دورية
% ٢٢,٦، دورية وغير دورية  % ٢٨,٣، غير دورية  % ١٥,١، دورية% ٣٤,٠بصفة عامة   و

  ال ادري

  



 ٧٤

  )٣٢(جدول رقم 

  مدى قراءة ومتابعة كل  ما يصدر عن أنشطة العالقات العامة من مطبوعات

هل تقرأ وتتابع كل  ما   لمركزين معاا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني

يصدر عن أنشطة 

العالقات العامة من 

  مطبوعات؟

 التكرار
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٣٢,١  ١٧  ٢٦,١  ٦  ٣٦,٧  ١١  نعم          
  ٢٠,٨  ١١  ٣٠,٤  ٧  ١٣,٣  ٤  ال

  ٤٧,٢  ٢٥  ٤٣,٥  ١٠  ٥٠,٠  ١٥  أحيانا
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني تقرا أو       من  % ٣٦,٧أن  )  ٣٢(يبين جدول  رقم     . أ

  .أحيانا% ٥٠,٠، ال يقرؤون % ١٣,٣تتابع كل ما يصدر عن أنشطة العالقات العامة 
من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان  تقرا أو تتابع أنـشطة العالقـات العامـة                % ٢٦,١
  .أحيانا% ٤٣,٥، ال يتابعون% ٣٠,٤

  .أحيانا% ٤٧,٢، ال يتابعون% ٢٠,٨، عون نعم يتاب٣٢,١وبصفة عامة 
  



 ٧٥

  )٣٣(جدول رقم 

مدى حرصك على االحتفاظ بنوع معين من المطبوعات التي تصدرها العالقات 

  العامة؟

هل تحرص على االحتفاظ   المركزين معا  مركز الميزان المركز الفلسطيني

بنوع معين من 

المطبوعات التي تصدرها 

  العالقات العامة؟

 التكرار
سبة الن

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

  ٣٤,٠  ١٨  ٢١,٧  ٥  ٤٣,٣  ١٣  نعم          
  ٢٤,٥  ١٣  ٣٤,٨  ٨  ١٦,٧  ٥  ال

  ٤١,٥  ٢٢  ٤٣,٥  ١٠  ٤٠,٠  ١٢  إلى حد ما
  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
  

المركز الفلسطيني تحرص   من عينة الدراسة الخاصة ب     % ٤٣,٣أن  )  ٣٣(يبين جدول رقم    . أ
  .إلى حد ما% ٤٠,٠، ال تحتفظ % ١٦,٧، على االحتفاظ بمطبوعات العالقات العامة

من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان تحرص على االحتفاظ  بالمطبوعـات            %    ٢١,٧
  .إلى حد ما% ٤٣,٥ال تحتفظ % ٣٤,٨،

  . حد ماإلى% ٤١,٥، ال تحتفظ  % ٢٤,٥، تحتفظ % ٣٤,٠وبصفة عامة 

  

  



 ٧٦

  )٣٤(جدول رقم 

  المطبوعات المفضلة لديك؟

  المركزين معا  مركز الميزان  المركز الفلسطيني
ما هي المطبوعات 

 التكرار  المفضلة لديك؟
النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية
 التكرار

النسبة 

  المئوية

 19.4 18 17.2 5 20.3 13  كتيبات

 26.9 25 27.6 8 26.6 17  نشرات

 16.1 15 13.8 4 17.2 11  طوياتم

 9.7 9 13.8 4 7.8 5  ملصقات

 28.0 26 27.6 8 28.1 18  مجالت

 100.0 93 100.0 29 100.0 64  المجموع

  
من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلسطيني تفضل الكتيبات        % ٢٠,٣أن  )  ٣٤(يبين جدول   

% ٢٨,١، ملـصقات يفـضل  ال   % ٧,٨، يفضل المطويـات  %١٧,٢، يفضل النشرات %٢٦,٦
  .يفضل المجالت

، يفضل النشرات % ٢٧,٦من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان تفضل الكتيبات         % ١٧,٢
  .يفضلون المجالت % ٢٧,٦، يفضلون  الملصقات%١٣,٨، يفضلون المطويات% ١٣,٨

  يفضلون الكتيبات% ١٩,٤وبصفة عامة 
  يفضلون النشرات% ٢٦,٩
  يفضلون المطويات%  ١٦,١
  يفضلون الملصقات% ٩,٧
  يفضلون  المجالت%٢٨,٠



 ٧٧

  )٣٥(جدول رقم 

  المطبوعات الصادرة عن  أنشطة العالقات العامة من حيث مضمونها

ما رأيك في المطبوعات   المركزين معا  مركز الميزان المركز الفلسطيني

الصادرة عن  أنشطة 

العالقات العامة من حيث 

  مضمونها؟

النسبة  التكرار
  المئوية

النسبة  رالتكرا
  المئوية

النسبة  التكرار
  المئوية

 8.8 8 11.1 3 7.8 5تلبي مطالبك                     
 18.7 17 18.5 5 18.8 12  تزيد من ثقافتك العامة

 27.5 25 18.5 5 31.3 20فيها معلومات وأشياء مهمة      
 22.0 20 25.9 7 20.3 13  مضمونها قوى وجذاب

 4.4 4 0.0 0 6.3 4              مفيدة بالنسبة لك   
 8.8 8 18.5 5 4.7 3  ال تلبي شيء

ــلتك   ــوى ص ــضمونها يق م
 10.9 7  باآلخرين

2 7.4 
9 9.9 

 100.0 91 100.0 27 100.0 64  المجموع
من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلـسطيني كـان         % ٧,٨أن  )  ٣٥(يبين الجدول رقم    . أ

تزيد مـن   % ١٨,٨، مة من حيث مضمونها أنها تلبي مطالبهم      رأيهم عن أنشطة العالقات العا    
% ٦,٣مضمونها قوي وجذاب    % ٢٠,٣، فيها معلومات وأشياء مهمة   % ٣١,٣، ثقافتهم العامة 

  .مضمونها يقوي صلتهم باآلخرين % ١٠,٩ال تلبي شيئا % ٤,٧مفيدة بالنسبة لهم 
  من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان تلبي مطالبهم% ١١,١
  ،تزيد من ثقافتهم العامة% ١٨,٥
  ،فيها أشياء مهمة% ١٨,٥
  ،مضمونها قوي وجذاب% ٢٥,٩
  ،مفيدة بالنسبة لهم% ٠,٠
  ،ال تلبي شيئا% ١٨,٥
  ،مضمونها يقوي صلتهم باآلخرين% ٧,٩

  ،تلبي مطالبهم% ٨,٨وبصفة عامة 
  ،تزيد من ثقافتهم العامة% ١٨,٧



 ٧٨

  ،فيها أشياء مهمة% ٢٧,٥
  ،مضمونها قوي% ٢٢,٠
  ،مفيدة بالنسبة لهم% ٤,٤
  ،ال تلبي شيئا% ٨,٨
  ،مضمونها يقوي صلتهم باآلخرين% ٩,٩

  )٣٦(جدول رقم 

  المطبوعات الصادرة عن أنشطة العالقات العامة من حيث شكلها وإخراجها
ما رأيك في المطبوعات   المركزين معا   الميزانمركز المركز الفلسطيني

الصادرة عن أنشطة 

العالقات العامة من حيث 

  شكلها وإخراجها؟

 التكرار
النسبة 
 التكرار  المئوية

النسبة 
 التكرار  المئوية

النسبة 
  المئوية

  ١٥,١  ٨  ١٣,٠  ٣  ١٦,٧  ٥  ممتازة       
  ٦٦,٠  ٣٥  ٦٥,٢  ١٥  ٦٦,٧  ٢٠  جيدة
  ١٨,٩  ١٠  ٢١,٧  ٥  ١٦,٧  ٥  مقبولة

  ١٠٠,٠  ٥٣  ١٠٠,٠  ٢٣  ١٠٠,٠  ٣٠  المجموع

  
من عينة الدراسة الخاصة بالمركز الفلـسطيني رأيهـم         % ١٦,٧أن  ) ٣٦(يبين الجدول رقم  . أ

  مقبولة% ١٦,٧جيدة % ٦٦,٧بالمطبوعات من حيث شكلها وإخراجها أنها ممتازة 
  من عينة الدراسة الخاصة بمركز الميزان يرون أنها ممتازة% ١٣,٠
  مقبولة% ٢١,٧، جيدة% ٦٥,٢

  ممتازة %١٥,١وبصفة عامة 
  جيدة% ٦٦,٠
  مقبولة % ١٨,٩



 ٧٩

  مناقشة النتائج  والتوصيات: المبحث الثاني 
  
% ٨٦,٧قال أكثرية المبحوثين في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان والذين بلغت نستبهم             .١

فهم ال يعرفون   % ١٣,٣أنهم على علم بوجود نشاط للعالقات العامة في المركز، أما نسبة            
 تدل على عدم وجود قـصور أو  بوجود نشاط للعالقات العامة في المركز وهذه نسبة قليلة 

خلل في نشاطات العالقات العامة، في حين بلغت نسبة الـذين يعرفـون بوجـود نـشاط                 
أما نسبة الذين ال يعرفون بوجود نشاط بلغـت         % ٨٧للعالقات العامة في مركز الميزان      

 وهذا مؤشر واضح يدل على أهمية نشاط        المركزينمتقاربة في كال    وهذه النسب   % ١٣,٠
 .ات العامةالعالق

من المبحوثين على علم بوجـود نـشاط بعـد دخـول المركـز              % ٤٦,٢تبين أيضا أن     .٢
الفلسطيني، بفترة قصيرة وهذا يدل على تقصير بسيط من أنشطة العالقات العامـة فـي               

وهـذا يـدل    % ١٩,٢إثبات وجودها حيث بلغت نسبة الذين على علم قبل دخول المركز            
ركز الفلسطيني وهي نسبة ذات داللة قوية وبلغت        على قصور يعطي مؤشرا أفضل من الم      
وهي نسبة قليلة جدا ترجع لخلـل فـي         % ١٠,٠نسبة الذين على علم قبل دخول المركز        

 .األنشطة

 دعلمـوا بوجـو   % ٤٣,٢وحول معرفة المبحوثين بوجود نشاط للعالقات العامة تبين أن           .٣
قدمها العالقات العامة في    نشاط في المركز الفلسطيني من خالل األنشطة والخدمات التي ت         

وهذا خلل واضـح    % ٢٧,٠حين حصلت المطبوعات الصادرة على المرتبة الثانية بنسبة         
وقصور في األنشطة، في حيث بلغت نسبة الذين على علم بوجود نشاط في مركز الميزان               

من خالل األنشطة والخدمات التي تقدمها العالقات العامة وجاءت في المرتبـة            % ٣٧,٩
وهذا مؤشر ليس   % ٢٤,١ة المطبوعات ومن خالل االتصال الشخصي بنفس النسبة         الثاني

 .باإليجابي

من المبحـوثين فـي     % ٩٥,٥وحول اعتقاد العاملين على وجود دائرة عالقات عامة فإن           .٤
فـي مركـز    المركز الفلسطيني اعتقدوا أنه أمر ضروري في حين بلغت نسبة المبحوثين            

ورة إنـشاء دائـرة      أمر ضروري وهذا يدل على ضر      فمن اعتقدوا أنه  % ٩١,٣الميزان  
 .عالقات عامة في المركزين وإدماج جميع األنشطة تحت مسمى دائرة العالقات العامة

من المبحوثين في المركز الفلسطيني يرون أن أنـشطة         % ٤٦,٧كشفت الدراسة أن نسبة      .٥
رات لـديهم مـن خـالل اإلصـدا       العالقات العامة استطاعت أن تحسن صورة المركـز         
وهذا يدل علـى ضـرورة      % ٢٦,٧والمطبوعات وجاءت بعدها اللقاءات الجماعية بنسبة       



 ٨٠

تحسين األنشطة والعمل على إبراز جوانب القوة واألهمية التـي مـن شـأنها النهـوض                
من المبحوثين في مركـز الميـزان أن األنـشطة          % ٤٧,٨بالمركز في حين بلغت نسبة      

 المطبوعات واحتلت بعـدها  تاإلصداراالل استطاعت تحسين صورة المركز لديهم من خ     
وهي نسب متساوية تقريبا مع المركـز       % ٣٠,٤المرتبة الثانية االتصال الشخصي بنسبة      

 .الفلسطيني

من المبحـوثين فـي     % ١٦,٨وحول الدور الذي تقوم به أنشطة العالقات العامة تبين أن            .٦
ـ المركز الفلسطيني يرون أن من ضمن األنشطة استقبال الوفود و     علـى أوجـه   ماطالعه

النشاط المختلفة في المركز، وجاءت مباشرة بعدها عقد اللقاءات والندوات والمـؤتمرات            
وهذا يدل على التنوع في أنشطة العالقات       % ١٢,٤بنسبة  وإصدار المطبوعات والنشرات    

وعقـد اللقـاءات    % ١٩,١العامة في حين بلغت نسبة استقبال الوفود في مركز الميـزان            
 .%١٣,٥بنسبة والندوات 

من المبحوثين في المركز الفلسطيني يرجعون القـصور        % ٤٤,١كشفت الدراسة أن نسبة      .٧
في أنشطة العالقات العامة بعدم قيام األنشطة المخصصة للعاملين داخل المركـز وعـدم              

وهذا خلـل واضـح فـي هـذه         %  ٢٩,٤وجود متخصصين للقيام بهذه األنشطة بنسبة       
 .األنشطة

النسبة في مركز الميزان حيث بلغت نسبة عدم قيام أنشطة خاصة للعاملين            في حين بلغت نفس     
  %.٣٠,٠وعدم وجود متخصصين للقيام بهذه األنشطة % ٣٦,٧
من المبحوثين في المركز الفلسطيني يرون أن أنشطة العالقات         % ٦٦,٧تبين أن نسبة     .٨

% ٦,٧التهم و   ال تهتم مطلقـا بمـشك     % ٢٦,٧العامة تهم بمشكالتهم بدرجة محدودة ونسبة       
بدرجة كبيرة وهي نسبة قليلة جدا تعود على عدم شمولية هذه األنشطة وعدم وصولها إلـى                

  . االهتمام بالعاملين وحل مشاكلهم باعتبار العاملين جزء أساسي ومهم في المركزدرجة
ال % ٣٩,١بدرجة محدودة و    % ٤٣,٥ النسب بين    تراوحتمركز الميزان فقد    أما بخصوص   

  .بدرجة كبيرة% ١٧,٤و تهتم مطلقا 
أن األنشطة التي تقوم بهـا      % ٥٠قال نصف المبحوثين في المركز الفلسطيني بنسبة         .٩

العالقات العامة ال تقوم بعقد اللقاءات كي تتعرف من خاللها على مـشاكل العـاملين فـي                 
هنية المركز وهذا يعود إلى افتقار أنشطة العالقات العامة إلى الجوانب المهنية والعالقات الم            

  .واالقتراب أكثر من العاملين وحل مشاكلهم
من المبحوثين في مركز الميزان يرون أن األنشطة ال تقوم بعقد لقاءات            % ٦٠,٩وبلغت نسبة   

  .للتعرف على مشاكل العاملين وهي نسبة كبيرة



 ٨١

من المبحوثين في المركز الفلـسطيني يعتقـدون أن         % ٤٣,٣كشفت الدراسة أن نسبة      .١٠
 العامة دورية وغير دورية وهذا يدل على عدم انتظام دورية الـصدور             مطبوعات العالقات 
  في المطبوعات،

أما في مركز الميزان فقد كانت المطبوعات الدورية تحتل المركز األول وهذا يدل على انتظام               
   %.٣٩,١دورية الصدور في المركز بنسبة 

أيهـم فـي    من المبحوثين في المركـز الفلـسطيني ر       % ٢٠,٣كشفت الدراسة أيضا     .١١
المطبوعات أن مضمونهم قوي وهي نسبة قليلة يجب أخذها بعين االعتبار واالهتمام أيـضا              

من المبحوثين في مركز الميزان رأيهم في المطبوعات أن مـضمونها           % ٢٠,٩بالمضمون  
  .قوي وجذاب

من المبحوثين في المركز الفلسطيني رأيهم في المطبوعات من حيث شـكلها            % ٦٦,٧ .١٢
 .من المبحوثين في مركز الميزان كان رأيهم إنها جيدة% ٦٥,٢، وإخراجها جيدة

  .شكل جذاب وجميلبلذلك من الضروري االهتمام بشكل وإخراج المطبوعات وإخراجها 



 ٨٢

  لتوصياتا
  

بناء على ما انتهت إليه الدراسة من نتائج وما ظهر للطالبتين خالل معايشتهما 
لتوصيات وتأمالن من المعنيين باألمر أخذها فإنهما توصيان بمجموعة من ا، لموضوع البحث 

بعين االعتبار إسهاما في تحسين واقع اتجاهات العاملين في المراكز الحقوقية تجاه أنشطة 
  العالقات العامة في مراكزهم

  -:تتمثل أهم التوصيات في 

إدماج أنشطة العالقات العامة الموجودة في كال المركزين تحت مسمى دائرة  -١
نظرا لعدم وجود دائرة عالقات عامة مستقلة بذاتها في كال عالقات عامة 

  .المركزين
التنويع والتجديد واالبتكار في أنشطة العالقات العامة وخصوصا األنشطة التي  -٢

 .تهم العاملين ونشاطاتهم

 .االنتظام في إصدار مطبوعات العالقات العامة بشكل دوري -٣

كفاءة المهنية للعاملين في استقطاب العاملين في الدائرة وضرورة توافر ال -٤
 . الدائرة ويكونوا من حملة الشهادات العلمية المتخصصة في عمل العالقات العامة

االهتمام بشكل ومضمون وإخراج المطبوعات الصادرة عن أنشطة العالقات  -٥
  .العامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٨٣

  

  



 ٨٤

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  الجامعــــة اإلسالميـــــة

  ــــــة اآلدابكليــــــ

  قســــم الصحافة واإلعــالم

  تخصص عالقات عامة وإعــالن

  

  

  صحيفة استبيان
  

  أختي العاملة في المركز/ أخي العامل 

 )اتجاهات العاملين نحو أنشطة  العالقات العامة في المراكـز الحقوقيـة           (بين يديك استبيان يهدف للتعرف على       

جة البكالوريوس في الـصحافة واإلعـالم تخـصص         لالستعانة به في عمل بحث مكمل لنيل در       

  .العالقات العامة واإلعالن

لذلك نرجو تحرى الدقة والموضوعية في اإلجابة، علما أن المعلومات الواردة فيها لن             

  .تستخدم في غير أغراض البحث العلمي

  شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
  ولكم منا فائق االحترام والتقدير

  

  الطالبتان

  صوصحنان ال

  سهاد حلس



 ٨٥

  )السمات العامة( الوحدة األولي 

  أنثي(      )      ذكر  :   (       )  الجنس. ١
  
 ٤٠  (      ) ٤٠ إلى أقل من     ٣٠  (      ) ٣٠ إلى أقل من     ٢٠(       )      :العمر. ٢

  فما فوق
  
   ) ( ة    /أرمـل (   )  مطلق      (  ) ة      /متزوج(  ) أعزب    (  ) :الحالة االجتماعية . ٣

  آنسة
  
(      ) دبلـوم               (        )  ثانوية عامة فأقـل           (      )      المؤهل العلمي . ٤

  بكالوريوس
  دكتوراه فأكثر(        )   ماجستير        (      ) 

  :سنوات العمل في المركز . ٥
   سنوات ٥سنة إلى أقل من (     )       أقل من سنة    (      ) 
   سنوات فأكثر١٠(      )  سنوات      ١٠ إلى أقل من  سنوات٥(      ) 

  
  المحافظة الوسطى (      )       محافظة غزة : (      ) مكان اإلقامة. ٦

  .المحافظات الجنوبية(      ) محافظة شمال غزة                    (      ) 



 ٨٦

  )معرفة العاملين باألنشطة( الوحدة الثانية 

  . أنشطة العالقات عامة في المركزهل أنت على علم بوجود. ٧
   ) ١٠انتقل إلي س ) ال(إذا كانت إجابتك (ال   (       )   نعم          (       ) 

  
  .منذ متى علمت بوجود أنشطة العالقات العامة في المركز. ٨

  بمجرد دخولك للمركز(        ) قبل دخول المركز                   (       ) 
  بعد دخولك للمركز بفترة طويلة(        ) خولك للمركز بفترة قصيرة      بعد د(       ) 

  
يمكنك اختيار أكثر مـن     .  ( كيف تمت معرفتك بوجود أنشطة العالقات العامة      . ٩

  )إجابة
  .عن طريق زميل(      ) 
  .من خالل االتصال الشخصي(      ) 
  .من خالل المطبوعات الصادرة عن الدائرة(      ) 

  .من خالل األنشطة والخدمات التي تقدمها  ) (    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ:  أخرى، يرجي ذكرها

  .عالقات عامة في المركز أمر ضروريهل تعتقد أن وجود أنشطة  . ١٠
  إلى حد ما          (     )       ال    (       )     نعم      (       ) 

  



 ٨٧

  )املين نحو األنشطة اتجاهات الع(الوحدة الثالثة 
  

  .ما هي طبيعة العالقة بينك وبين أنشطة العالقات العامة. ١١
(        ) مقبولـة     (     ) جيدة          (       ) جيدة جدا       (       ) ممتازة          (        ) 

  ضعيفة 
  

في رأيك هل استطاعت أنشطة العالقات العامة أن تنمى صـلتك وعالقتـك             . ١٢

  .باآلخرين
إلى حد    (       )              ال    (        )     نعم         ) (    
  ما

هل تقوم األنشطة بإجراء  بحوث للتعرف على اتجاهات العاملين بـالمركز            . ١٣

  . نحوها
  ال أدري)    (      ال (       )     نعم        (      )  

  
ئـك فـي    هل تقوم أنشطة العالقات العامة باتصال فاعل بينك وبـين  زمال           . ١٤

  .المركز
  إلى حد ما(            )     ال        (        )     نعم        (     ) 

  
في رأيك هل استطاعت أنشطة العالقات العامة أن تحسن صـورة المركـز             . ١٥

  لديك 
مــن خــالل اإلصــدارات   (         )   من خالل االتصال الشخصي     (        ) 

  والمطبوعات 
  اعيةلقاءات جم(        ) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: أخرى حدد)   (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ٨٨

  
  هل استطاعت أنشطة العالقات العامة أن توضح لك سياسة المركز . ١٦

  إلى حد ما         ) (     ال        (        )     نعم     (      ) 
  ما الدور الذي تقوم به أنشطة العالقات العامة؟. ١٧

  )يمكنك اختيار أكثر من إجابة (
  .استقبال الضيوف واطالعهم على أوجه النشاط المختلفة في المركز(      ) 
  .القيام بتصوير الحفالت والمهرجانات(      ) 
  .  تنظيم الزيارات(      ) 
  .قاءات والندوات والمؤتمرات وتنظيمها واإلشراف عليهاعقد الل(      ) 
  .تزويد وسائل اإلعالم باألخبار والتقارير واإلعالنات المتعلقة بالمركز(      ) 
  ،إصدار المطبوعات والنشرات(      ) 
  .ربط  المركز بالمراكز األخرى(      ) 
  .تحسين صورة المركز لدى الجماهير(      ) 
  .العاملين وجماهير المركز والسعي لتحقيق مصلحتهم وحل مشاكلهمخدمة (      ) 

  -------------------------------------------أخرى حدد )   (
  في رأيك ما هي أوجه القصور في أنشطة  العالقات العامة؟. ١٨

  )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( 
  ال تقوم بأنشطة خاصة بالعاملين داخل المركز (      ) 

  تقدم خدمات غير جيدة       ) (
  عدم تخصص العاملين في الدائرة(      ) 
  ال أدري(      ) 

  ........................................... يرجي ذكرها أوجه أخرى



 ٨٩

  

  )الخدمات واألنشطة ( الوحدة الرابعة 
  

 حسب اعتقادك هل تقوم أنشطة العالقات العامة في المركز بتقديم أنـشطة           . ١٩

  .تهم العاملين
  أحيانا  (        )         ال   )   (    نعم         (      ) 

  .األنشطة والفعاليات التي تقوم بها العالقات العامة في المركز مرتبطة. ٢٠
  بمناسبة دينية(       )  
  بمناسبة وطنية (       ) 
  بحدث ميداني محلي هام(       ) 
  بمناسبة عالمية(       ) 

  .غير مرتبطة بمناسبة محدودة) (       
  هل استفدت من األنشطة التي تقدمها العالقات العامة. ٢١

لم )   (  بدرجة قليلة(        )  بدرجة متوسطة    (        ) بدرجة كبيرة    (       ) 
  أستفد

  
ما هو تقييمك للفعاليات واألنشطة التي تقوم بهـا العالقـات العامـة فـي               . ٢٢

  .المركز
ــر    )  ( غير راض (     ) راض بتحفظ    )   (راض   (     ) راض جدا   (    )  غي

  راض بشدة
هل توافق على أن تكون أنشطة العالقات العامة هي المسئولة عن األنشطة            . ٢٣

  والفعاليات في المركز؟ 
ال   )    (أرفض          (       )  متردد       (        )   أوافق    (        ) 

  أعرف
  

  هل تهتم بمتابعة وحضور أنشطة العالقات العامة في المركز؟ . ٢٤
  غير مهتم    )   (مهتم إلى حد ما             )     (     مهتم جدا (      ) 



 ٩٠

  
  

  )دور األنشطة في حل مشاكل العاملين( الوحدة الخامسة

  هل واجهت مشكلة معينة وتوجهت للعالقات العامة كي تساعدك في حلها؟ . ٢٥
  إلى حد ما(     ) ال     (         ) نعم        ) (   

  
  هل تهتم أنشطة العالقات العامة بمشكالتك؟ .٢٦

  ال تهتم مطلقا (        ) بدرجة محدودة      (         ) بدرجة كبيرة    (        ) 
  

هل تقوم أنشطة العالقات العامة بعقد لقاءات كي تتعرف من خاللها علـى             . ٢٧

  املين في المركز؟ مشاكل الع
  أحيانا (          ) ال          (          ) نعم         (         ) 

  إذا كانت إجابتك بنعم أو أحيانا
  فكم لقاء يتم عقده في السنة 

   ـــــــــــــــ: أكثر حدد)   (لقاءان )   (لقاء واحد     )   (
  



 ٩١

  )مطبوعات العالقات العامة ( الوحدة السادسة  
  

  هل تصلك كل مطبوعات العالقات العامة في المركز؟. ٢٨
  ال تصل(      ) بشكل متقطع      (        ) بشكل مستمر     (       ) 

  

  حسب اعتقادك مطبوعات العالقات العامة . ٢٩
  ال أدري(       ) دورية وغير دورية   (     ) غير دورية   (      ) دورية     (        ) 

  

  أ وتتابع كل  ما يصدر عن أنشطة العالقات العامة من مطبوعات؟هل تقر. ٣٠
  أحيانا(       ) ال          (      ) نعم          (      )  

  

هل تحرص على االحتفاظ بنوع معين مـن المطبوعـات التـي تـصدرها              . ٣١

  العالقات العامة؟ 
   حد ماإلى(     ) ال          (      ) نعم              (      ) 

  

  )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( ما هي المطبوعات المفضلة لديك؟ . ٣٢
  كتيبات (      ) 
  نشرات (      ) 
  مطويات (      ) 
  ملصقات(      ) 
  مجالت (      ) 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ: أخرى يرجي ذكرها

عامة مـن حيـث     ما رأيك في المطبوعات الصادرة عن  أنشطة العالقات ال         . ٣٣

  مضمونها؟

  )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( 
  تزيد من ثقافتك العامة(        ) تلبي مطالبك                     (      ) 
  مضمونها قوى وجذاب(        ) فيها معلومات وأشياء مهمة      (      ) 
  يءال تلبي ش(        ) مفيدة بالنسبة لك                  (      ) 
  مضمونها يقوى صلتك باآلخرين(      ) 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ: أخرى يرجي ذكرها
  



 ٩٢

ما رأيك في المطبوعات الصادرة عن أنشطة العالقات العامـة مـن حيـث              . ٣٤

  شكلها وإخراجها؟
  مقبولة     (        )     جيدة   (       )    ممتازة       (       ) 

  

  :ية اقتراحات أو مالحظات ترغب في اإلدالء بها؟ اكتبها هناإذا كانت لديك أ. ٣٥
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  

  لطالبتانا

  سهاد حلس
 حنان الصوص



 ٩٣

  المراجع

  :منشورةال غيراألبحاث : أوال

بحـث  دور العالقات العامة في الجامعة اإلسالمية نحو جمهور الطلبـة           " رمزي النواجحة . ١

  الستكمال للحصول على درجة البكالوريوس في الصحافة واإلعالم لغزة، قـسم             شورغير من 
  .٢٠٠٢الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية بغزة 

كمال حطاب  بحث تخرج بعنوان دور العالقات العامة في الوزارات الفلسطينية  دراسـة               . ٢
ل درجـة البكـالوريوس     السـتكما   غير منشور  بحثمسحية للوزارات  ذات الطابع الختامي،       

  .٢٠٠٣ سنة ةالصحافة واإلعالم الجامعة اإلسالمي

دور دوائر العالقات العامة في الجامعة  اإلسالمية في تحسين الصورة           " هنادي أبو رمضان  . ٣
 بحث غر منـشور    في الجامعة اإلسالمية     مالذهنية لدى طالب وطالبات  قسم الصحافة واإلعال       

قسم الصحافة واإلعـالم بالجامعـة      :  في الصحافة واإلعالم   للحصول على درجة البكالوريوس   
  .٢٠٠٣اإلسالمية بغزة 

  :الكتب: ثانيا
         )م١٩٨٠مكتبة األنجلو المـصرية،     : القاهرة( ،  فن العالقات العامة واإلعالم   إبراهيم إمام،   . ١

  والتوزيـع  دار المـسيرة للنـشر    : عمـان ( ،  ١جميل أحمد خضر، العالقات العامة، ط       . ٢
  .١٩٩٠والطباعة، 

، ١، ص مبـادئ العالقـات العامـة     زياد محمد الشرمان، عبد الغفور عبد اهللا عبد السالم،          . ٣
  ، )م٢٠٠١دار صنعاء للنشر والتوزيع، : عمان(

دار : جامعة فيالدلفيـا   ( ١،  ط  العالقات العامة واالتصال اإلنساني   صالح خليل أبو أصبع،     . ٤
  ).م١٩٩٨الشروق للنشر والتوزيع، 

دار النهـضة العربيـة،     : القـاهرة ( ،  العامـة  العالقـات    فن وعلم طاهر مرسي، عطية،    . ٥
  ).م١٩٩٦

دار جرير للنـشر    : عمان( ،  ١، ط العالقات العامة في التطبيق   عبد الرزاق محمد الديلمي،     . ٦
  ).م٢٠٠٥والتوزيع، 

دار : األردن(١، ط العالقـات العامـة المبـادئ واألسـس العلميـة         لبنان هاتف الشامي،    . ٧
  ) م٢٠٠١ عمان ، -اليازوري للنشر والتوزيع

الدار الجامعيـة   : اإلسكندرية (١، ط العالقات العامة المبادئ والتطبيق   محمد زيد الصحن،    . ٨
  ) م١٩٩٦للنشر والطباعة، 



 ٩٤

  .، جامعة العلوم التطبيقيةمارساتالعالقات العامة مفاهيم ومظ أحمد جودة، محفو. ٩
المكتب الجامعي  : اإلسكندرية( ،  ات العامة والخدمات االجتماعية   العالقهناء حافظ بدوي،    .١٠

  ) م٢٠٠١الحديث، 
  

  :اإلنترنت: ثالثا
org.Elmezan.www   

  :النشرات: رابعا
دليل المنظمات الغير حكومية في قطاع غزة، الصادر عن مكتب المنـسق الخـاص               .١

  .٢٠٠٧ -لألمم المتحدة في غزة

  :خامسا المحاضرات
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥خضر الجمالي، : محاضرات األستاذ .١
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦محاضرات الدكتور جواد الدلو،  .٢

  المقابالت: سادسا

مقابله مع غدير العمري مسئوله قسم اإلعالم في المركز الفلسطيني في مكتبها بتاريخ 
٢٠٠٧/ ١٨/٤.  

ت الدولية في كتبه بمركز الميزان بتاريخ مقابله مع األستاذ محمود أبو رحمه منسق العالقا
٢١/٤/٢٠٠٧. 



 ٩٥

  الفهرس
  الصفحة  الموضوع

  أ  البسملة 
  ب  اإلهداء

  ج  شكر وتقدير
  ١  المقدمة 

  ٢  اإلجراءات المنهجية
  ٣-٢  الدراسات السابقة

  ٤  اإلحساس بالمشكلة 
  ٤  تحديد المشكلة 

  ٥  أهداف الدراسة وتساؤالتها
  ٦  دواتها نوع الدراسة ومنهجها وأ

  ٨  عينة الدراسة 
  ٨  تقسيم الدراسة 

  العامةالعالقات : الفصل األول

  ١١  وأهميتها نشأة العالقات العامة: المبحث األول
  ١٨  وأهدافها ووظائفهامفهوم العالقات العامة : المبحث الثاني
  ٢١  جمهور العالقات العامة ووسائل االتصال: المبحث الثالث

  كز حقوق اإلنسان وأنشطه العالقات العامةمرا: الفصل الثاني

  ٢٥  مركز الميزان حقوق اإلنسان: المبحث األول
  ٣١  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: المبحث الثاني

  نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها: الفصل الثالث

  ٤١  نتائج الدراسة الميدانية : المبحث األول
  ٧٧   والتوصيات النتائجةمناقش : المبحث الثاني

  ٨١  مالحق 
  ٩١  المراجع 

  


