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  بسم ا الرمحن الرحيم

  "وقلِ اعملوا فسريى ا عملكم ورسوله واملؤمنون" 
  

  

  صدق اهللا العظيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  ب 

 
 

 
 فةالمعر باب ومن البحث هذا إلتمام وفقني الذي وجل عز اهللا اشكر بدء ذي بادئ

 اهللا فجزاه البحث هذا علي باإلشراف تفضل من إلي الجزيل بالشكر أتقدم ألهله الفضل

  واالحترام التقدير كل مني فله خير كل عنا

  عيسي طلعت. د/ األستاذ

  أيديهم علي تتلمذت الذين واإلعالم الصحافة قسم في أساتذتي إلي

  .اإلسالمية ةالجامع... الثقافة ومهد العلم منارة، الغراء تيجامع إلي
  
  
  
  
  



 

  ج 

א 
 العطاء علمني من إلي واالفتخار، بالهيبة اهللا كلله من إلي افتخار بكل اسمه احمل من إلي •

 انتظار طول بعد قطفها حان قد ثماراً ليري عمره في يمد نأ اهللا من أرجو انتظار، وبدون
 .لعزيزا والدي... األبد والي الغد وفي اليوم بها اهتدي نجوم كلماتك وستبقي

 أمي...وأغالهم الحبايب ست إلي جراحي بلسم وحنانها نجاحي سر دعائها كان من إلي •
 .الحبيبة

 بسمة إلي... والتفاني الوفاء معني إلي...الحب معني إلي....الحياة في مالكي ليإ •
 ...الغالي زوجي ...الحياة

 ابتسام...سري وحافظة دربي رفيقة إلي •

 .الفلسطيني الحق عن دفاعاً ؤههمماد سالت الذين فلسطين شهداء إلي •
 .السجون قضبان خلف البواسل أسرانا إلي •
 واإلعالم الصحافة قسم في األعزاء أساتذتي بجانبي ووقفوا بيدي اخذوا الذين إلي •

 .اإلسالمية بالجامعة



 

  د 

א 
  

  رقم الصفحة  وعالموض  الرقم
  أ  آية قرآنية ١
  ب  شكر وتقدير  ٢
  ج  اإلهداء ٣
  د  لفهرسا ٤
  الجوانب المنهجية للدراسة: الفصل األول ٥

  ٢  مقدمة ٦
  ٣  الدراسات السابقة ٧
  ٦  مشكلة  الدراسة ٨
 ٦  أهمية الدراسة ٩

 ٧  أهداف الدراسة ١٠

  ٧  نوع الدراسة ١١
  ٧  عينة الدراسة ١٢
 ٨  حدود الدراسة ١٣

 ٨  تقسيم الدراسة ١٤

  ٩  أداة الدراسة  ١٥
 ١٠  عينة الدراسةالسمات العامة ل ١٦

  تعريف العالقات العامة وبرامجها: الفصل الثانى ١٧

  ١٤  العالقات العامة أهدافها ووظائفها: المبحث األول ١٨
 ٢٥  برامج العالقات العامة وخططها: المبحث الثاني ١٩

  ٣٩  دور العالقات العامة في مراحل األزمة: المبحث الثالث ٢٠
  راسة الميدانية ومناقشتهانتائج الد:  الفصل الثالث ٢١

 ٤٢  مناقشة نتائج الدراسة الميدانية ٢٢

 ٥٧  التوصيات ٢٣

  ٥٨  المراجع  ٢٤
  ٥٩  المالحق ٢٥



 

 ١

  

  

  

  

  

  

  األول الفصل

  املنهجية اإلجراءات

  
  

  



 

 ٢

 

  :مقدمة

 خاتم اهللا عبد بن محمد المرسلين سيد علي والسالم والصالة العالمين رب اهللا الحمد
  -:بعد أما والمرسلين النبيين

 ساهم الذي األمر طويلة، عقود منذ الباحثين من العديد باهتمام العامة العالقات تحظي
  .المختلفة المنظمات في أساسية وكوظيفة أداري كمفهوم تطويرها في

 صعيد علي العالم أقطار كافة في العامة العالقات تشغلها التي لألهمية يرجع كوذل
 بين الثقة تعزيز في لدورها نظرا المختلفة، والقطاعات والمؤسسات والشركات الحكومات
  .وجماهيرها المؤسسة

 وجود ضرورة من فرضه وبما الحديث للمجتمع والمتزايد المستمر التعقد ساعد ولقد
 المنظمات مختلف أصبحت حتى التطور، علي منظماته مختلف بين وتبادلية اعتمادية عالقات
 عن حسنة صورة بناء في دوره يتحدد المجال هذاب مختص وقسم دائرة إنشاء علي صتحر

  .لها وانتمائها ارتباطها وزيادة والخارجي الداخلي الجمهوريين عند المؤسسة

 أنشطتها في العامة العالقات دور ضرورة علي تؤكد التي المنظمات ضمن ومن
 المتزايد بالتداخل يتميز الذي الحديث، المجتمع ظل في خاصة الرسمية، الحكومية المؤسسات

 والخدمات المرافق من وغيرها والصحية التعليمية المجاالت مختلف في الحكومة قبل من
 لتضمن جمهورها، مع وقوية ايجابية عالقات بناء علي الحكومات حرص كان هنا ومن العامة
 نفوذ مساحة تعطي التي والحرية الديمقراطية مفاهيم سيادة ظل في واالستمرارية البقاء لنفسها

  .العام للرأي سعةوا

 انجازاتها ومتابعة المؤسسة تطوير في فعال بدور تقوم العامة العالقات أن نجد وهنا
 صورة بناء في يتمثل وهو العامة للعالقات أساسي دور ويوجد اإلعالم، وسائل عبر وتغطيتها
 يعل كان لهذا سواء، حد علي والخارجية الداخلية جماهيرها لدي المؤسسة عن حسنة ذهنية
 الحرب فترة أثناء الداخلية وزارة في العاملة العامة العالقات وأداء دور لتقييم الدافع الطالبة
٢٠٠٩-٢٠٠٨.  



 

 ٣

  :السابقة الدراسات

 المختلفة المؤسسات في العامة العالقات دوائر تناولت دراسات عدة الطالبة يد تحد وقع لقد
 الجامعة واإلعالم الصحافة سمق من البكالوريوس درجة علي الحصول متطلبات ضمن وذلك

  :هي الدراسات وهذه بغزة اإلسالمية
 بالسلطة العام األمن أجهزة في العامة العالقات لدوائر المهني األداء:"بعنوان تخرج بحث -١

 البحوث أطار في الدراسة هذه وتقع األسطل إسالم الباحثة إعداد" الفلسطينية الوطنية
 الممارسة، أساليب مسح ومنه المسح منهج علي هادراست في الباحثة واعتمدت الوصفية،
 في العامة العالقات دوائر في العاملين لجميع الشامل الحصر عينة هي عينتها وكانت
 األقسام، ورؤساء الفروع، ومديري المركزية، الدائرة مدير:"وهم العام األمن أجهزة

 الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم وكانت عامال، ٦٥ عددهم بلغ حيث" والموظفين
 :هي
 العالقات دوائر أعمال عن المسئولة الجهة هم األجهزة رؤساء أن الدراسة كشفت •

 هو الدائرة أو القسم رئيس أن%) ١٥,٦(يري حين في%) ٧٨,٤(بنسبة وذلك العامة،
 الضامن بأجهزة العامة العالقات أهمية إلي ذلك ويرجع الدائرة، أعمال عن المسئول
 .غالباً الجهاز قيادة من قريبة قيتب بحث العام

 والدوائر العامة العالقات دائرة بين%) ١٠٠(بنسبة كامل تنسيق وجود الدراسة كشف •
 جهاز في العامة العالقات بين للتنسيق بالنسبة الحال وكذلك الجهاز، في األخرى
 .األخرى األجهزة في ومثيالتها

 الوفود استقبال العام األمن أجهزةب العامة العالقات وظائف أهم من أن الدراسة كشف •
 متابعة مهامها من أن المبحوثين من%) ٨٦,٢(ويري%) ٩٤,١(بنسبة وذلك الزوار و
 .)١(دارةاإل علي وعرضها الجهاز عن اإلعالم وسائل في ينشر ما

 "األمنية المؤسسات في العامة العالقات دوائر نشاط" بعنوان تخرج بحث -٢

 وفي المسح واستخدامه الوصفية البحوث ضمن الدراسة قعوت زقوت إبراهيم الباحث إعداد
 دوائـر  مـسئولي  مكاتـب  هي الدراسة عينة وكانت الممارسة أساليب استخدام ذلك إطار

  :التالية المنية بالمؤسسات العامة العالقات
 .بغزة الوقائي األمن جهاز  - أ
 .بغزة العامة المخابرات جهاز  - ب

                                                            

العام بحث غير منشور، اسـتكمال      إسالم االسطل، األداء المهني لدوائر العالقات العامة في أجهزة األمن            )1(
  .79متطلبات الحصول علي درجة البكالوريوس في الصحافة واإلعالم من الجامعة اإلسالمية بغزة، ص



 

 ٤

 

  :يلي ما تبين الدارسة خالل ومن

 الدور يكون يكاد وحيويا هاما دورا لنفسها بالمخابرات العامة العالقات ئرةدا وضع •
 يتضح ولكن صحيحة، علمية أسس ضعه و في استقت ولقد الدوائر، هذه بمثل المنوط
 يختلف لنفسها وضعته الذي الدور أن الدوائر هذه عمل طبيعة علي التعرف خالل من

 ارض علي نطبقه ما وبين مطلوب هو ام بين تفصل حيث التطبيقي الواقع عن كثيرا
 .الواقع

 االنجـازات  فـي  وبارز هام فدورها الوقائي باألمن العامة العالقات لدائرة بالنسبة أما •
 .والخارجي الداخلي المستوي علي الجهاز حققها التي

 جميـع  أكد فقد بالمؤسسة التنظيمي الهيكل في العامة العالقات دائرة لموقع بالنسبة أما •
 أو الجهـاز  مدير وبين الدوائر مدراء بين مباشر اتصال وجود علي الدوائر مسئولي
 الحلقـة  هي مؤسسة كل في العامة العالقات أن علي دليل اإلجماع هذا مباشرة، نائبه
 .)١(والجمهور المؤسسة تتوسط التي

 

 ).٢٠٠٨) (١"(اإلسالمية الجامعة في األزمات أدارة في العالقات دور" بعنوان دراسة -٣

 األزمات خالل اإلسالمية الجامعة في العامة العالقات دور بيان إلي الدراسة هذه عيتس
 علي الصهيوني العدوان في المتمثلة وهي السنين مدار علي الجامعة لها تعرضت التي

  .٢٠٠٨ديسمبر من ٢٨ في الجامعة
  :النتائج أهم

 مجموعات زماتاأل باعتبار األزمات وقت في الجامعة علي الملقاة الوظائف توضيح -١
 .المؤسسة في العمل

 والخارجي الداخلي للجمهور األزمة وقت في اإلدارة بذلتها التي الجهود توضيح -٢
 .الوقت ذلك في األزمة مع التعامل وكيفية اتخذتها التي والخطوات

 

بحث تخرج بعنوان األداء المهني لدوائر العالقات العامة في وزارة الصحة في فترة  -٤

 .د العدوانالحرب إلي ما بع
  :نوع ومنهج الدراسة

                                                            

إبراهيم زقوت، نشاط دوائر العالقات العامة في المؤسسات األمنية،  بحث غير منشور، استكمال متطلبات                )1(
  . 61إلعالم من الجامعة اإلسالمية بغزة، صالحصول علي درجة البكالوريوس في الصحافة وا



 

 ٥

تقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تركز علي وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع 
معين أو موقف معين، وتكرارات حدوث الظاهرة المختلفة واستخدمت الطالبتان منهج الدراسة 

ف عن المسحية الذي يعتبر جهدا علمياً منظماً للحصول علي بيانات ومعلومات وأوصا
  .الظاهرة أو مجموعة الظاهرات موضوع البحث

  :أداة الدراسة

استخدمت الدراسة صحيفة االستقصاء وهي احدي األساليب األساسية التي تستخدم في جميع 
البيانات األساسية أو مباشرة من العينة المختارة عن طريق توجيه مجموعة من األسئلة 

  .المحددة مسبقاً

  :مجتمع وعينة الدراسة

يع األفراد أو األشخاص أو األشياء التي يكونون موضع البحث، واختارت الطالبات أسلوب جم
 موظفاً في دوائر العالقات العامة في دوائر الصحة ٢٤العينة الشامل بلغ عددها 

  .)١(ومستشفياتها

  :ما توصلت إليه الدراسة

العالقات من الموظفين يشيرون بان المهام والصالحيات الموكلة لدوائر  %83أن  -١
العامة محدودة وتشير هذه النسبة إلي أن حجم الصالحيات والمهام الموكلة لدوائر 
العالقات العامة محدودة مما يقيد العاملين ويجعل العمل روتيني ويعطي عدم الثقة فيهم 

 .ويحجم من إبداعاتهم
عالقات توفير الخبرة الفنية والكفاءة من الشروط التي يتم علي ضوئها اختيار رجل ال -٢

كل % 58.3يليه شرط التخصص وشرط اللياقة وحسن المظهر% 87.5العامة بنسبة
منهما، ويدل هذا علي عدم اهتمام دوائر العالقات العامة في وزارة الصحة وعدم 
إدراك الوزارة لضرورة التخصص األكاديمي في العالقات العامة وعدم إدراكهم بان 

 .التخصص أصبح له قواعد وأصول

                                                            

" األداء المهني لدوائر العالقات العامة بوزارة الصحة" بحث تخرج للطالبتين أالء عبيد وفاطمة عبد اهللا )1(
بحث غير منشور لنيل درجة البكالوريوس من الجامعة اإلسالمية بغزة، كلية اآلداب قسم الصحافة واإلعالم 

  .م2009



 

 ٦

  :بين الدراسة الدراسات السابقةالفرق 

  :وجه االتفاق

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في مجال التخصص، حيث انها دراسات  •
ع بالمؤسسات، وتدرس العاملين بدائرة العالقة العامة .تبحث في طبيعة عمل ع

 .بالمؤسسة، وجميعها اعتمدت الدراسات المسحية
 .ة أنها تناولت قطاع حكومي خدماتيتتفق الدراسة مع الدراسات السابق •
 األداء المهني لدوائر العالقات العامة في وزارة "اتفقت الدراسة مع دراسة بعنوان  •

في الفترة الزمنية للموضوع، وأحداث " الصحة في فترة الحرب إلي ما بعد العدوان
 .الدراسة وتساؤالتها

  :وجه االختالف

لحد المكاني للدراسة وهو وزارة الداخلية تختلف الدراسة مع الدراسات األخرى في ا •
 .بغزة

تعتمد الدراسة علي مسح العينة الشاملة للعاملين في دوائر العالقات العامة بوزارة  •
  .الداخلية

  :الدراسة مشكلة

 في العامة العالقات دوائر في للعاملين المهني األداء علي التعرف في الدراسة مشكلة تتحدد
-٢٠٠٨ غزة علي الحرب أثناء فيها العامة العالقات أدته الذي ورالد ونحو الداخلية وزارة
  .له الموجه االنتقادات واهم األداء هذا في ورأيهم م٢٠٠٩

  :الدارسة أهمية

 في العامة العالقات أداء حول تتمحور التي األولي كونها في الدارسة أهمية  تنبع -١
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ غزة علي الحرب فترة أثناء الداخلية وزارة

-٢٠٠٨ غزة علي الحرب وقت في الداخلية وزارة علي الملقاة الوظائف وضيحت -٢
 داخلي وجمهور إداريين من المؤسسة علي تؤثر) أزمة (الحرب أن باعتبار ٢٠٠٩

 .فيها وخارجي
 الحرب أثناء الداخلية وزارة في العامة العالقات لدائرة هنيالم األداء علي التعرف -٣

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ غزة علي
 والخارجي الداخلي للجمهور الحرب فترة في الغدارة بذلتها التي ودالجه توضيح -٤

 .الوقت ذلل في الحرب أزمة مع التعامل وكيفية



 

 ٧

  :الدارسة أهداف

 وزارة في العامة العالقات دوائر تمارسها التي المهام طبيعة علي للتعرف الدراسة هذه تسعي
 الداخلي بالجمهوريين  اهتمامها مدي وإظهار تحقيقها ألي تسعي التي واألهداف الداخلية

 هذه عمل وطبيعة واقع تشخيص بهدف وذلك المستخدمة االتصال وسائل وتبيان والخارجي
 وتطوير عالجها ثم ومن التصور جوانب علي اليد وضع من يمكن بما فيها والعاملين الدائرة
  .العمل النيات

  :الدارسة تساؤالت

  لية؟الداخ بوزارة العامة العالقات مهام ما •
 بوزارة العامة العالقات دائرة داخل بالعمل  لالرتقاء التطويرية الخطط أهم ما •

  الداخلية؟
 االتصال في الداخلية بوزارة العامة العالقات دائرة استخدمتها التي االتصال وسائل ما •

  ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨غزة علي الحرب أثناء بالجمهور
 وبعد أثناء العامة العالقات عمل لتسيير الداخلية بوزارة عالجية خطط وضع تم هل •

  م؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ غزة علي الحرب
 األزمات مع العامة العالقات دائرة تتعامل أن خاللها من يمكن التي السبل ما •

 المستقبلية؟

  :وأدواتها ومنهجها الدارسة نوع

 وسمات طبيعة وصف علي تركز التي" )١(الوصفية البحوث إطار في الدراسة هذه تقع
 الظاهرات حدوث وتكرارات معين فرد أو جماعة أو موقف أو ينمع مجتمع وخصائص
 أساليب مسح"استخدام سيتم إطاره وفي المسح منهج علي دراستها في الباحثة وتعتمد" المختلفة
  االتصال؟ وسائل تتبعها التي والتنظيمية االدخارية الجوانب بدراسة يهتم وهو" الممارسة

  :الدراسة عينة
 هـذا  يتـيح  حيث الداخلية وزارة في العامة العالقات دائرة في لعاملينا لجميع الشامل الحصر
 الباحثة به  يهم الذي األمر والتنظيمية اإلدارية واألساليب الجوانب دراسة تناول للباحثة المنهج
  .دراستها في

                                                            

  126ص) 1976عالم الكتاب: القاهرة(األسس والمبادئ،: ن، بحوث اإلعالمسمير حسي )1(



 

 ٨

  :الدراسة حدود

  

  .الداخلية وزارة في العامة العالقات دائرة الدارسة حدود وتشمل /المكاني الحد
  

  .م٢٠١١-٢٠١٠ الثاني الفصل/ الزمانى الحد
  

  :تقسيم الدراسة

  

  اإلجراءات المنهجية للدراسة/ الفصل األول

  

  :ويشتمل على/ الفصل الثاني

  العالقات العامة وأهدافها ووظائفها: المبحث األول
  برامج العالقات العامة وخططها: المبحث الثاني
  مراحل األزمةدور العالقات العامة في : المبحث الثالث

  
  نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها/ الفصل الثالث



 

 ٩

  :الدراسة أداة

 من البيانات لجمع الطرق احد تمثل التي االستقصاء صحيفة دراستها في الطالبة ستستخدم
 وبالتي) المقننة االستبانة (سلفا المعدة األسئلة من مجموعة توجيه يتم حيث الدارسة عينة
 الحقائق علي للتعرف وذلك المغلقة والمفتوحة والمغلقة المفتوحة األسئلة من مجموعة تحوي

 الباحثة قسم وقد الدراسة لمشكلة وفقاً وذلك واتجاهاتهم بالمبحوثين الخاصة النظر وجهات أو
  /وهي وحدات خمس إلي) االستقصاء صحيفة (االستبانة

  .للمبحوثين العامة السمات :األولي الوحدة
  .والتنظيمية اإلدارية األساليب :الثانية الوحدة
  العامة العالقات ودوائر العاملين :الثالثة الوحدة
  والتخطيط األهداف :الرابعة الوحدة
  .غزة حرب أزمة  أثناء العامة العالقات أداء: الخامسة الوحدة
 األمر والتنظيمية اإلدارية واألساليب الجوانب دراسة تناول للباحث المنهج هذا يتيح حيث
  .دراستها في الباحثة به تهتم يالذ



 

 ١٠

  العامة السمات : أوال

   :للمبحوثين العامة السمات وكانت
  :النوع .١

  النسبة المئوية  التكرار  النوع

  ١٠٠ ٣٠ ذكر
  100 ٣٠  المجموع

 علـى  إنـاث  يوجد ال ،%١٠٠ بنسبة ذكور هم المبحوثين كافة أن يتضح السابق الجدول من
  .اإلطالق

  :رالعم .٢

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

 46.7 14  ٣٠ أقل من – ١٨من 

 40 12  ٤٠ أقل من – ٣٠من 

 10 3 ٥٠ أقل من – ٤٠من 

 3.3 1  فأكثر٥٠من 

  ١٠٠ ٣٠  المجموع
 

 مـن  أقل إلى ١٨ من تتراوح أعمارهم المبحوثين من% ٤٦,٧ أن يتضح السابق الجدول من
 أعمارهم% ١٠ نسبة هناك حين في سنة، ٤٠ إلى ٣٠ بين ما عمارهمأ% ٤٠ ونسبة سنة، ٣٠
 .فأكثر سنة ٥٠ من% ٣,٣و سنة ٥٠ من أقل إلى ٤٠ من
  :االجتماعية الحالة .٣

  النسبة المئوية  التكرار  الحالة االجتماعية

 93.3 28  متزوج

 6.7 2  أعزب

  ١٠٠ ٣٠  المجموع

 هناك حين في% ٩٣,٣ بنسبة وذلك متزوجون المبحوثين غالبية أن يتضح السابق الجدول من
  .متزوجون غير% ٦،٧ نسبة

  



 

 ١١

  :العلمي المؤهل .٤

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

 50 15 بكالوريوس

 23.3 7  دبلوم

 13.3 4 ماجستير

  10 3  ثانوية عامة
 3.3 1 أخرى

  ١٠٠ ٣٠  المجموع
 

 ونـسبة  البكـالوريوس،  شـهادة  يحملون وثينالمبح من% ٥٠ أن يتضح السابق الجدول من
 ،%١٣,٣ فنـسبتهم  ماجـستير  علمـي  مؤهـل  لديهم من أما دبلوم، العلمي مؤهلهم% ٢٣,٣

 شـهادة  وهي أخرى علمية مؤهالت لديهم% ٣,٣ نسبة هناك حين في ،%١٠ العامة والثانوية
 .اإلعدادية المرحلة

  
  :األكاديمي التخصص .٥

  ة المئويةالنسب  التكرار  التخصص األكاديمي

 23.3 7  صحافة وإعالم

 20 6 علوم اجتماعية

 16.7 5  علوم إدارية

 ١٣,٣ ٤ الشريعة اإلسالمية

 ١٠ ٣  إدارة أعمال

 ٦,٦ ٢  إدارة وأتمتة مكاتب

 ٦,٦ ٢  تفسير وعلوم القران

 ٣,٣ ١  تربية لغة انجليزية

  ١٠٠ ٣٠  المجموع
 

 صـحافة  األكـاديمي  تخصـصهم  المبحوثين من% ٢٣,٣ نسبة أن يتضح السابق الجدول من
 نسبة هناك حين في إدارية، علوم% ١٦,٧و اجتماعية، علوم تخصصهم% ٢٠ ونسبة وإعالم،

 وأتمتـة  وإدارة اإلسـالمية  الـشريعة  مثل أخرى تخصصات لديهم األكبر النسبة وهي% ٤٠
   أعمال وإدارة إنجليزية، لغة وتربية القرآن وعلوم وتفسير مكاتب،



 

 ١٢

  
 :الدائرة أو القسم الذي تعمل فيه

اتضح من خالل االستبيان أن غالبية المبحوثين يعملون في دائرة العالقات العامة واإلعـالم،               
 .وهناك عدد منهم يعملون في دائرة شئون الموظفين والمالية والبحوث واستطالعات الرأي

  

  .غزة على الحرب فترة في الداخلية وزارة في العامة العالقات دوائر في العمل طبيعة .٦

  النسبة المئوية  التكرار  طبيعة العمل

 43.3 13  موظف

 ٣٠ ٩ مدير دائرة

 6.7 2  مدير عالقات عامة

 6.7  2  إعالمي

 6.7 2  رئيس قسم

 ٦,٧ 2 أخرى

  ١٠٠  ٣٠  المجموع
 

% ٣٠ ونـسبة  مـوظفين،  عملهم طبيعة المبحوثين من% ٤٣,٣ أن يتضح السابق الجدول من
 رؤسـاء % ٦,٧ ونسبة إعالميين،% ٦,٧و عامة، عالقات مدراء% ٦,٧ ونسبة ائر،دو مدراء
   .مدير نائب مثل أخرى عملهم طبيعة أن قالوا% ٦,٧ نسبة هناك حين في أقسام،

  
  

  
  
  



 

 ١٣

  
  
  
  
  
  الثاني الفصل

  

  .ووظائفها وأهدافها العامة العالقات: األول المبحث

  .وخططها العامة العالقات برامج: الثاني المبحث

  .دور العالقات العامة في مراحل األزمة: المبحث الثالث
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

  

  

  



 

 ١٤

  األول المبحث

  والمفهوم النشأة العامة العالقات

 العصور مختلف في اإلنسان مارسه قديم نشاط العامة  العالقات أن فيه الشك مما" 
 القديمة براطورياتواإلم الحضارات فإن وبالتأكيد حوله من مع والتعايش الفهم لتحقيق كوسيلة

   ")١(العامة العالقات نشاط تهمل لم

 بالعالقـات  المشتغلون يستعملها التي االتصال وسائل هو الموضوع في فقط الجديد" 
 يبـذلها  التـي  المـستمرة  والجهـود  منهم كل تخصص ودرجة بالجمهور االتصال في العامة

ـ  بين منتجة سليمة عالقات وتدعيم إنشاء في المتخصصون  وبـين  يمثلونهـا  التـي  اتالهيئ
  ".)٢(الجمهور

 فـي  سياساتها لشرح محترمين دعاة على وأمريكا أوروبا في الحكومات اعتمدت فقد" 
 والمناسـبات  والحـروب  األزمات أوقات في العام الشعور وتعبئة للجمهور المختلفة المجاالت
  ".)٣( الهامة

  :البدائية اإلنسانية المجتمعات في العامة العالقات

 بين العامة العالقات يسوس الذي هو البدائية المجتمعات نشأة منذ األسرة رب انك  
 العشيرة أو القبيلة تلك نطاق داخل العشيرة أو القبيلة رئيس على المهمة هذه انتقلت ثم أفرادها

 أو القبيلة زعيم يديرها التي العالقات تلك وكانت العقائدية الصبغة ذات التجمعات بعض أو
  .)٤(العمل أو الوفاة أو الزواج أو الحروب أخبار عن اإلبالغ حول تدور العقيدة أو العشيرة

 الحصول في سواء وذلك بقائها على للمحافظة اإلعالم على تحتاج البدائية القبائل كانت لقد
 األفق على حارسا ذلك أجل من تعين فكانت األعداء وجه في الوقوف أو الغذاء مصادر على
 تنذر غيوم أو الصيد حيوانات من قطيع األفق في يلوح فقد فيه يستجد ما كل عن ينبئها

  .)٥(الموقف لمواجهة القبيلة تستعد ذلك عند مغير عدو أو شديدة بعاصفة
  

                                                            

  .٢٣ص ) ١٩٨٥( محمد عبد اهللا عبد الرحيم، العالقات العامة )1(
  .١٥ص) دار الفجر: القاهرة(محمد حجاب وسحر وهبى، المداخل األساسية للعالقات العامة ) 2(
  .١٥ محمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص)3(
  .١٥ب وسحر وهبي، مرجع سابق، ص  محمد حجا)4(
  .٣٧ص)م١٩٨٨دار المسيرة، :عمان( جميل احمد خضر، العالقات العامة، الطبعة األولى)5(



 

 ١٥

 في تتمثل أيضا بدائية وسائل واألحداث المعلومات هذه توصيل في يستخدم كان
 الحركات او الكلمات تستخدم كانت ما وغالبا ونوعيتها، المالبس لون أو الرقص أو الطبول

  .مثالً السحر كأعمال الملموسة اإليحاءات بعض أو الجسمانية

 سلطة يد في ترتكز كانت العصور هذه في العامة العالقات أنشطة أن المالحظ من
 أو القبيلة أو األسرة نطاق يتعدى ال حيث نسبيا استخدامها نطاق بضيق وتتميز واحدة،
 .)١(المدينة

 األولى النواة اعتبارها يمكن التي النشاطات لتلك األساسية االختالف أن الواضح من
 انفعاالته وإثارة الفرد غرائز إلى آنذاك اتجاهها هو اليوم النشاط ممارسة عن العامة للعالقات
 التعرف أن كما ووعيه الفرد عقل الحديثة العامة العالقات تخاطب بينما عليه، للتأثير كأسلوب

 العلمية األسس دون الشخصي والتقدير الفطري اإلحساس على يستند كان الرأي اتجاهات على
 )٢(اليوم المستخدمة

 المواقع وصف في جهدا يألون ال كانوا وكهنتها الفرعونية مصر ملوك أن الثابت فمن
 الدينية المواقف وبيان المختلفة اإلصالحات وشرح الكبرى االنتصارات وعرض الحربية
  .تأييدهم كسب وتضمن الناس إعجاب تثير نالتي والخلقية

 على تاريخها يرجع والتي " تبري فلندرز " اكتشفها التي البردى أوراق من لنا ويتضح
 وجذب القراء ميول بإثارة القدماء المصريين اهتمام مبلغ الميالد، قبل سنة آالف أربعة

  .)٣(فيهم الشوق وتحريك انتباههم
 لتعبئة الحروب فترات في خاصة اإلعالم ةممارس في ينشطون الفراعنة وكان٩
 باالنتصارات تشيد والمعابد الحجارة على النقوش كانت كما النصر إلحراز الالزمة المعنويات
 الدينية لألغراض ينشط اإلعالم فكان السلم أوقات في أما المختلفة وانجازاتهم للحكام الحربية

 مصر فرعون يصدرها كان التي اتالنشر في البردى أوراق استخدمت فقد واالجتماعية
  .)٤(الناس بين نشرها الحكام يريد أخرى بافكار واإلشادة ضارة أشياء لمحاربة وأمراؤه

  

                                                            

  16 محمد حجاب وسحر وهبي، مرجع سابق، ص)1(
  .٣٨ جميل خضر، مرجع سابق، ص)2(
  .24ص) م١٩٨٦، مكتبة أال نجلو المصرية: القاهرة(إبراهيم إمام، فن العالقات العامة واإلعالم) 3(
  .39 جميل خضر، مرجع سابق، ص )4(



 

 ١٦

 الخطابة فن على األفكار وبث األخبار توصيل في اعتمدت فقد اليونانية الحضارة أما
 تمراتالمؤ أسلوب استخدموا كما العصر هذا في تعددوا الذين الفالسفة أفكار لطرح

 ذلك من الغرض وكان المختلفة الفلسفات أصحاب بين مناظرات تشهد كانت التي واالجتماعات
 والنشر اإلعالم بأهمية الحكام آمن وقد العام الرأي بتأييد ما فلسفة كل أصحاب يحظى أن

 الخطباء من طائفة ركابه في يجعل األكبر الستكندر كان ولذلك الجماهير في التأثير وطرق
  .)١(والمفكرين والكتاب راءوالشع

 فظهر أيضا عصرهم في الرأي في التأثير أساليب تطورت فقد للرومان بالنسبة أما
  .انطونيو ومارك سيسروا أمثال التاريخ في مشهورين خطباء

 مجلس " عبارة شيوخهم مجلس واجهة على فنقشوا الجماعة بإرادة الرومان واعترف
 صوت من الشعب صوت " شعار المسيحية بعد عواوض كما " الروماني والشعب الشيوخ

  .)٢("اهللا

 خزانة ودائع في اآلثار علماء وجد فلقد أيضا النشاط هذا العراق عرف وقد
 وحوادثها تواريخا بحسب ومفصلة منسقة سجالت نينوى في " اشورنانيبال " اإلمبراطور

  .)٣(بعينها لمبادئ والترويج اإلعالم بها يقصد

 يكن فلم واالنحالل الجهل ظلمات في المجتمعات وتردت لوسطىا القرون جاءت ثم
 المذهب ظهور عند أخرى مرة نشطت أنها غير العامة العالقات لتطور مجال هناك

  .)٤(الكاثوليكي المذهب عن دفاع من ذلك صاحب وما والتبشيرية البروتستانتي

 في وخاصة الجديد الدين إلى دعوتها في اعتمدت فقد اإلسالمية للحضارة بالنسبة أما
 والدليل البينة وإقامة اإلقناع على العربية الجزية خارج اإلسالم إليها امتجد التي المناطق
 خالل من الدين ونشر القرارات اتخاذ في الشورى أسلوب على واعتمدت والمادي المعنوي
 باإلضافة هذا والمختلفة واالجتماعية الدينية االحتفاالت خالل ومن المساجد في متنورين دعاة
 وسياسي اجتماعي توجيه الديني اإلرشاد يصحب ما وعادة والخطباء والكتاب الشعراء على
  إقامة الفاطميون وابتدع لمذاهبهم الدعوة لفنون اتقانا الناس اشد من والشيعة الفاطميون وكان

                                                            

  18 محمد حجاب وسحر وهبي، مرجع سابق، ص)1(
  .40 جميل خضر، مرجع سابق، ص)2(
  .18 محمد حجاب وسحر وهبي، مرجع سابق، ص)3(
  .40 جميل خضر، مرجع سابق، ص)4(



 

 ١٧

 جديدة وسائل ماستخدا في وأبدعوا العديدة المناسبات وابتكروا لحكمهم للدعوة والحفالت الموالد
  )١(بها لالحتفال

 في اتضحت وأنها البشر، وجدد قد العامة العالقات وظيفة بان القول يمكن وهكذا
 رؤساء استعان عندما ذلكن بعد تخصيصا شكال اتخذت ثم األمر بادئ في القبائل رؤساء نشاط
  .)٢(ذلك وغير للطبول وقرع إنشاء من البدائية فنون يجيدون ومن واألطباء بالسحرة القبائل

  :الحديث العصر في العامة العالقات

 السنوات في مرة لؤول استخدم قد الحديث بمعناه العامة العالقات اصطالح أن يبدو  
 من أول للقانون بيل مدرسة من " اتيون درومان " كان وقد عشرون التاسع القرن من األخيرة
 المهنة وواجبات العامة القاتالع " بعنوان ١٨٨٢ سنة ألقاه خطاب في االصطالح استخدم
 مديروا ألقاها التي األحاديث في ١٩١٣ وكذلك ،١٩٠٦ سنة االصطالح ظهر ثم " القانونية
 وقد بها، تتصل التي العامة العالقات السكك حول وأوهايو بلتيمور في الحديدية السكك شركات
 .)٣(العشرينات في ومألوفا شائعا االصطالح أصبح

  األمريكية المتحدة  الواليات في نشأت الحديثة  العامة العالقات نأ القول الممكن ومن
 كان وإنما وضحاها عشية بين ولدت أنها بالطبع يعني ال هذا ولكن العشرين القرن بداية  في

   .لها ومهدت سبقتها  التي النشاطات  من أنواع هناك

 االنتخابية للحمالت المرافق االتصالي والنشاط الصحافة لشؤون المؤسسة وكاالت أهما
 مولد في األكبر النصيب له كان الذي المصدر ولكن وغيرها التبرعات جمع  وحمالت
  .)٤(والتجارية الصناعية المؤسسات هي العامة العالقات

 األعمال رجال يقيل  أن استطاع الذي العامة للعالقات األول الرائد هي لي أيفي وكان
  تتفق بأساليب وإنما خادع، مصطنع أساس على ال الجماهير غضب من ونقذهم عثرتهم من
 ال مشكلتهم أن األعمال لرجال  لي  أيفي أوضح فقد العام  والصالح األخالقية المبادئ مع
  إلباس في جميعها فشلت التي  الرنانة الخطب  أو المدبجة  المقاالت أو الكاذبة بالدعاية تحل

                                                            

  19محمد حجاب وسحر وهبي، مرجع سابق، ص) 1(
  .23 إبراهيم إمام، مرجع سابق، ص)2(
مؤسسة شباب : القاهرة(غريب عبد السميع غريب، االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر )3(

  .٣٧ص)١٩٩٦الجامعة،
  .41 جميل خضر، مرجع سابق، ص)4(



 

 ١٨

  ولت قد واستغفالها  الجماهير  إهمال عصور أن أيضا  الخبير هذا وأكد  الحق ثوب الباطل
  التي هي الطيبة  والمعاملة  االجتماعية والمسئولية اإلنسانية  النزعة وان تعود، أن يمكن وال
  .)١(مشاكلهم  لهم  تحل

 حيث العامة العالقات تطوير في كبير  أثر  الثانية العالمية  للحروب كان كما
 العالقات ألغراض  الممتازة الكفاءات وجذب الضخمة  نياتالميزا المتحاربة  الدول خصصت
   .)٢(للمؤسسات دائم كعلم وتدعيمها أساليبها تقدم إلى أدى مما  العامة

   :العامة العالقات مفهوم

  من اجتهاد محل اآلن حتى تزال ال التي القليلة المصطلحات من العامة العالقات مصطلح
 بعض على االتفاق من أدنى حد وجود من الرغم علىو السواء على والممارسين الباحثين
  الخاطئة المفاهيم من قدرا هناك أن ،إال نشاطها وأوجه ووظائفها العامة العالقات  مكونات
 تطور عن ،فضال اختصاصها ونطاقا ومسئوليتها وطبيعتها ماهيتها حول االختالف ومن

 وضع  صعوبة إلى أدى مما ، رسالمما تطور مع بشأنها والممارسين  الباحثين نظر وجهات
 هذا صعوبة زيادة في عديدة عوامل أسهمت وقد ، العامة للعالقات وشامل محدد دقيق تعريف
   .)٣(التحديد

 تعريف بين  التفاصيل  أو  األسلوب  اختالق  رغم  التعريفات  بين مشتركة سمات وهناك
   :  التالي النحو على المشتركة السمات هذه وتتحدد وآخر
  األول الركن في تستهدف ومستمرة ودائمة المدى طويلة عملية العامة العالقات  نأ •

 حول الصحيحة المعلومات من كم اكبر هيئة ألي التوعية  الجماهير إعطاء لمفهومها
 .معينة قضية  أو معين موضوع

 اهتج وسلوكها أرائها تعديل أو بتغيير التوعية الجماهير إقناع العامة العالقات تستهدف •
   .معينة قضية أو معين موضوع

 واتجاهات  مواقف  بين  التوافق أو  التكيف من قدر  إحداث  العامة  العالقات  تستهدف •
 مصالحها بها  ترتبط التي النوعية الجماهير أراء واتجاها ومواقف معينة هيئة وسياسات
  .)٤(ومتعاونة مترابطة جميعها  وهي صحيح والعكس العامة
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  لوجب  ؟  العامة العالقات  هي ما :  الملح السؤال عن  شافيا جوابا نجد  أن أردنا  وإذا •
  شتى في الجديد  اإلنساني  النشاط هذا  ميادين  بمختلف  العاملين نستشير أن علينا

   .وغيرها  والتربوية  والصناعية واالجتماعية االقتصادية المجاالت

  تقوم  مستمرة عملية العامة العالقات  أن:"  فيه  ويقول سيدل يقدمه مثال التعريف فهذا •
  ،وذلك عموما والجمهور منتجاتها  ومستهلكي مستخدميها  بثقة  للفوز المؤسسة إدارة بها

  .جميعا  معهم  للتفاهم

  :بطريقتين العملية هذه وتتم

   .األوضاع لتصحيح الذاتي النقد على القائم الداخلي النشاط هو :األولى
  .)١(الممكنة والنشر  التعبير وسائل جميع يستغل الذي الخارجي لنشاطا هو  :الثانية

 تتطلب كبرى مسؤولية العامة العالقات أن بأمريكا العالقات حركة رائد لي  أيفي ويقول
 مزدوجة مهمتها  ،وغن بذلك الناس إعالم  ثم اإلصالح على والعمل السائدة األحوال دراسة
 المصلحة لخدمة سياستها وتعديل خططها بتغيير الشركات بنصح الرأي اتجاها بدراسة تبدأ

  .)٢(مصالحهم وتخدم تهمهم أعمال من الشركات به تقوم بما الناس إعالم  ثم  العامة

 والجماعات األفراد سلوك يدرس  الذي  العلم بأنها العامة العالقات  أمام  إبراهيم وعرف
 والمحبة  التعاون من أسس على  نسانيةاإل العالقات  تنظيم بغيرة موضوعية علمية دراسة
  .)٣(الوعي

 للسلوك طريقة هي العامة العالقات " بأنها  الفرنسية  العامة العالقات  جمعية وتعرفها
  وتقوم عليها والمحافظة ، بالثقة مفعمة عالقات إقامة إلى يهدف واالتصال، لإلعالم وأسلوب

 والتي االعتبارية  الشخصية  ذات المنشأة بين ينالمتبادل  والفهم المعرفة على العالقات  هذه
 األنشطة  بتلك تتأثر التي والخارجية الداخلية الجماهير وبين وأنشطة وظائف تمارس

  .)٤(والخدمات

 اإلدارية الجهود " بأنها العامة العالقات فيعرف البريطانية العامة  العالقات معهد أما
   .)٥(وجمهورها  هيئة بين متبادل  تفاهم  وتدعيم ةإقام إلى تهدف التي والمستمرة المرسومة
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 ٢٠

  :التالي التعريف إلى الدولية العامة العالقات جمعية توصلت وقد

 المؤسسات بها تسعى والتي والمخططة  المستمرة اإلدارة وظيفة هي العامة العالقات" 
 على والحفاظ هاتهم التي الجماهير وتأييد وتعاطف  تفاهم لكسب  والعامة  الخاصة والمنظمات
 لضمان العام  الرأي اتجاه قياس خالل  من وذلك التأييد و والتعاطف التفاهم هذا  استمرار
 الفعال وألداء الخالق التعاون من المزيد  وتحقيق وأنشطتها سياساتها مع اإلمكان قدر .توافقه

  .)١(والمخطط الشامل اإلعالم باستخدام المشتركة للمصالح

 مشروحة والحقائق واألفكار المعلومات نشر " بأنها العامة لعالقاتل آخر تعريف وثمة
 إلى الجماهير من والحقائق واآلراء المعلومات نقل وكذلك المؤسسة لجماهير ومفسرة

  .)٢(والجماهير المؤسسة بين االجتماعي التكيف أو االنسجام إلى الوصول بغية وذلك المؤسسة،
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  ووظائفها العامة العالقات أهداف

  :العامة العالقات أهداف :والًأ

 وتعرف األهداف تلك تحقق لكي مواردها تنظم وان أهدافها، تحدد أن منظمة كل على
 أي أهداف أن في شك هناك وليس تحقيقها في المنظمة ترغب التي النتائج األهداف،بأنها

 وجدت ماإن اإلدارات فهذه  تضمها، التي اإلدارات من كل وتحدد  تشكل المنظمات من منظمة
 من الكثير يحقق عامة بصفة األهداف تحدي أن شك وال محددة تنظيمية احتياجات لتقابل
  .)١(المزايا

 لتحقيق بها تقوم التي والوظائف العامة العالقات أهداف لتحديد عديدة محاوالت وهناك
 تللعالقا المحددة بالوظائف المقترحة األهداف المحاوالت هذه في وارتبطت األهداف، هذه

 منها كل وأهمية معها تتعامل التي الجماهير وحجم الهيئة أو المؤسسة إطار في وذلك العامة
 االقتصادي والمناخ المتاحة المالية اإلمكانات وحجم أو المؤسسة تجاه منها كل وموقف

 ذاتها بالهيئة المتصلة العوامل من ذلك إلي وما داخله، الهيئة تعمل الذي والسياسي واالجتماعي
  .)٢(فيه نشاطها تمارس أو إليه تنتمي الذي بالمجتمع المتصلة أو

  :في هامها يتمثل التي العوامل من مجموعة العامة العالقات أهداف تحديد عند ويراعي

 البعض ببعضها وربطها األجل، القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة األهداف بين التفرقة •
 .المحددة لزمنيةا المدد في األهداف أنواع كل تنفيذ يتيح بما

 واضحة كونها ضرورة عن فضالً النتائج قياس إمكانية يتيح بما األهداف تكون أن يجب •
 .ومفهومة وصريحة

 .تنفيذها وإمكانية للتحقيق قابليتها حيث من وعملية واقعية األهداف تكون أن ضرورة •
 أهداف أن بل ككل، المنشاة بأهداف العامة العالقات أهداف ترتبط أن الحيوية األمور من •

 يتعلق فيما خاصة المنشاة أهداف لتحقيق أسياسية وسيلة الواقع في هي العامة العالقات
 الروابط وتكون المستهلكين لدي للمنشاة المتميزة الذهنية والصورة الطيبة السمعة بتكوين
 .)٣(وخارجياً داخلياً وجماهيرها المنشاة بين القوية
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 ٢٢

  :يلي ما تحقيقها إلي العامة العالقات ةأدار تسعي التي األهداف بين ومن

 .للجماهير المنظمة نشاط ونوع عمل وأسلوب وسياسات أهداف شرح .١
 .لإلدارة الجمهور وأراء اتجاهات تفسير .٢
 .األخرى اإلدارات وأنشطة تتالءم ال التي المتنوعة باألعمال القيام .٣
 .خدماتها أو منتجاتها عن المنشاة عمالء رضا تحقيق .٤
  .)١(للشركة واألفضل األنسب التصرفات باتخاذ اإلدارة أرشاد أو نصح .٥

 علي الخصوص وجه علي الحكومية المنظمات من منظمة أية في العامة العالقات تهدف

  :يلي ما تحقيق

 بيئة علي يكونوا كي إليها الوصول تبغي التي العامة بالسياسة المواطنين إعالم •
 .والموطنين المنظمة بين المثمر التعاون توثيق ليسهل السياسة هذه من

 يساعد بحيث المنظمة في العليا اإلدارة إلي المواطنين وطلبات رغبات إيصال •
 .اإلمكان قدر تلبيتها ألي والطلبات الرغبات هذه وصول

 الناحية من المنظمة في) والعمال الموظفين (العاملين وحاجات برغبات االهتمام •
 موضع الترقية أنظمة ووضع المناسبة ألجورا بدفع وذلك والترويحية والصحية الثقافية
 الصالت توثيق علي األنظمة هذه تساعد بحيث الجميع بين المساواة قدم وعلي التنفيذ
 .والعاملين اإلدارة بين الطيبة

 التي تلك سوءا األخرى والمنظمات المنظمة بين االتصال علي والتأكيد االهتمام •
 المطبوعات بواسطة ذلك في عنها تختلف تيال أو والخدمات اإلنتاج في معها تتشابه

 األخرى االتصال وسائل من وغيرها التلفزيونية واالتصاالت والكراسات والنشرات
 األخرى والمنظمات المنظمة بين العالقة تقوية إلي يؤدي االتصاالت هذه توثيق الن
 .)٢(المختلفة البلدان في أو الواحد البلد داخل في كانت سواء

  :العامة العالقات ئفوظا: ثانياً

 للعالقات المخططة األهداف لتحقيق الالزمة واألعمال األنشطة تركيز إلي الخبراء يذهب
 علي وذلك العامة للعالقات الرئيسي النشاط باعتبارها واالتصالية اإلعالمية الجوانب في العامة
  :التالي النحو

  
                                                            

  .47 صمحمد عبد الرحيم، مرجع سابق،) 1(
  .103جميل خضر، مرجع سابق، ص) 2(



 

 ٢٣

 المنشاة بين الرسمية التصالا وقناة للمنشاة، الرئيسي اإلعالمي المركز بدور القيام .١
 .وجماهيرها

 واآلراء بالحقائق المناسبة اإلعالمية الوسائل خالل من العام والرأي الجمهور تزويد .٢
 المنشاة أساسيات ومعرفة دراية علي العام الرأي تجعل التي والتفسيرات الداللة ذات

 .وتصرفاتها
 .الخاصة أو العامة جماهيربال المنشاة عالقة في تؤثر التي األنشطة بين التنسيق .٣
 الصلة ذات الجماهير فئات لدي االتجاهات في التغيير مدي عن المعلومات جمع .٤

 .وتحليها بالمنشاة الوثيقة
 تحقيقا للمنشاة اإلعالمية األهداف لتحقيق تصمم التي اإلعالمية البرامج وإدارة تخطيط .٥

 .)١(فعاالً

  :األتي يف العامة العالقات وظائف أهم لي أيفي حدد وقد

 اإلقناع طريق عن التقبل بالتكيف يقصد حيث التكيف علي الجمهور مساعدة •
 .إليه الموجهة والمشورة

 دراسة ضرورة هنا وتؤكد سليمة علمية بصورة واالتصال اإلعالم وسائل استخدام •
 منها الظاهر التقبل عدم أسباب علي  والتعرف العام الرأي اتجاهات وتحليل الجماهير
 .والمستتر

 .)٢(االهتمامات هذه مستوي حفظ علي والعمل الجماهير اهتمامات خدمة أي اإلقناع •
 وهي العامة للعالقات أساسية وظائف خمس هناك إن إلي الكتاب من العديد ويذهب
  .)٣(والتقويم والتنسيق واالتصال والتخطيط البحث
 تقوم أن نيمك التي واألنشطة الوظائف مجموعة تقسيم ألي الخبراء بعض يذهب كما
  .)٤(محاور ثالث أساس علي العامة العالقات بها

 :عامة بصفة للجمهور بالنسبة وظائفها  . أ

 الحصول بهدف مبسطة بلغة خدماتها أو وإنتاجها بالمنظمة الجمهور تعريف .١
 .وأنشطتها للمنظمة الجماهير تأييد علي
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 رأتط التي التغيرات أو بالتعديالت وإبالغه للجمهور المنظمة سياسة شرح .٢
 .معها والتعاون إياها قبوله بهدف عليها

 المعلومات بكافة مدة خالل من وذلك سليم رأي تكوين علي الجمهور مساعدة .٣
 .والحقيقة الواقع من أساس علي مبنياً رأيه ليكون والصادقة الصحيحة

 .وسليمة صحيحة الجمهور علي تنتشر األخبار جميع إن من التأكد .٤
 .)١(المنظمة داخل البعض وبعضهم واألفراد المنظمة بين صالح جو تهيئة .٥
 

 :التالية المجموعة ويشمل ككل للمنظمة بالنسبة . ب

 .العام الرأي في تحدث التي التطورات بكافة المنظمة مد .١
 غير أو كاذبة أخبار نشر نتيجة عليها يقع هجوم أي ضد المنظمة حماية .٢

 .عنها صحيحة
 من الكافي االهتمام تلقي اوأعماله وأغراضها المنظمة أهداف أن من التأكيد .٣

 .)٢(المختلفة الجمهور فئات
 

 :المنظمة إلدارة بالنسبة وظائفها . ت

 .المختلفة الجمهور فئات بين سياساتها فعل برد للمنظمة العليا اإلدارة أخبار .٤
 .إليها ورفعها العليا اإلدارة تهم التي المسائل جميع وتلخيص وتحليل بحث .٥
 الدنيا والمستويات العليا اإلدارية ستوياتالم بين االتصال وتشجيع مساعدة .٦

 .والعكس
 هذه بين االنسجام لتحقيق المنظمة في المختلفة اإلدارات بين كمنسق تعمل .٧

 .أخري ناحية من والخارجي الداخلي الجمهور وبين وبينها ناحية من اإلدارات
 العليا اإلدارة مديري ولجميع اإلدارة مجلس ألعضاء شخصي كمستشار تعمل .٨

 .)٣(السياسات وتعديل القرارات إصدار ن للمسئولين النصح وإسداء نظمة،للم
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 ٢٥

الثاني المبحث  

البرامج تخطيط  

  :مقدمة   

 للموارد األمثل االختيار بالتخطيط يقصد وقت في المخطط أن العامة العالقات بتخطيط يقصد 
 المتغيرات أن يتبين هذا ومن محددة، زمنية فترة في معينة أهداف لتحقيق المتاحة والطاقات
 واإلمكانيات، والموارد تحقيقها، المطلوب األهداف هي التخطيط عملية تحكم التي األساسية
 .)١(للتنفيذ المحدد أو المتاح والوقت

:متعددة جوانب علي يشتمل العامة العالقات إلدارة ذاته حد في والتخطيط  

 .تحقيها إلي اإلدارة تسعي التي األهداف تحديد •
 .توافرها الواجب والفنية والبشرية المادية المتاحة إلمكانياتا تحديد •
 وتنفيذها البرامج تصميم ( األهداف لتحقيق اتخاذها المراد األساليب تحديد •

  .)٢( )وتقويمها

 لنشاط التخطيط خطوة تبدأ عنها الكافية البيانات وجمع المشكلة بتحديد اإلدارة تقوم أن فبعد
 وردود واالتجاهات األجل، والطويلة القصيرة األهداف تحديد اأساس علي العامة العالقات
 مجموعة إلي وتقسيمها األجل طويلة خطة رسم ثم المنشاة، أهداف علي الجماهير لدي الفعل
 وضعتها التي المحددة األهداف كل تحقيق بهدف التنفيذية البرامج ورسم الجزئية الخطط من

   .)٣(البداية منذ اإلدارة
 للهداف محققاً مستمراً تخطيطاً يكون حتى التسرع عن الرؤية وصدق التأني خطيطالت ويستلزم

  .)٤(قديراتالت أفضل ويعطي منه

 ويمكنها المقبلة الخطوات كل من بيئة علي اإلدارة يجعل التخطيط هذا مثل أن ريب وال     
 وضعت خطةال الن نظراً مستقبالً، خطر أي وقوع تفادي تكفل التي الخطوات كل اتخاذ من
 .)٥(مواجهتها وإلمكانية المستقبل في المتوقعة االحتماالت مجموعة اعتبارها في
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 ٢٦

  :العامة العالقات تخطيط مقومات

 المتطلبات أو المقومات من مجموعة العامة العالقات لبرامج التخطيط بعمليات للقيام يلزم
  :التالي في نخلصها األساسية

 ضماناً لتطويرها الهادفة واالتجاهات اإلستراتيجية روتقدي بعناية العامة األهداف تحديد •
 األهداف إلي الوصول في رغبة واضحة، بخطوات العامة العالقات عمل تحرك الستمرار
 .والفعالية الكفاءة من ممكن قدر بأقصى المحددة

 األهمية  علي واالتفاق العامة العالقات ألنشطة المتوقعة األساسية النتائج وتقييم تقدير •
 .العام الصالح التجاهات تحقيقها مع المرجوة النتائج تحقيق يمكن حتى منها لكل نسبيةال
 دفعاً يكفل للعمل مرجعي إطار وإنشاء العامة العالقات نشاط أوجه لجميع التام التخطيط •

 .التنفيذ في منها االستفادة يرجي التي واإلمكانات الطاقات جميع وحشد لجهود
 إذاعة، بريد، صحف، المتاحة الوسائل جميع استخدام ليكف مفصل دقيق تخطيط وضع •

 صورها بجميع الفنون اآلداب، خاصة، أفالم متحركة، رسوم حائط، صحف، تلفزيون،
  .)١(الخ....والنشرات والكتيبات المنظمة أو المنشاة ومجلة

  :العامة العالقات في التخطيط لنجاح أيضا قواعد" ايفرسون سالي "ويضع

 .الجماهير إلي وسياستها ونشاطها المنظمة تقديم األولي رجةبالد يستهدف أن .١
 .محدد وقت مرحلة لكل ويكون أهميتها حسب ترتب مراحل إلي يقسم أن .٢
 .الخطة إليها ستوجه التي الجمهور فئات البداية من معلوما يكون أن .٣
 .بالجماهير المباشر االتصال علي يعتمد أن .٤
 .المؤسسة في العامة عالقاتال إدارة وتنفيذها الخطة يوضع تختص أن .٥
 .الخطة مراحل من مرحلة كل مسؤولية محددين أفراد أو محدد فرد إلي يعهد أن .٦
 .)٢(الخطة مراحل من مرحلة لكل محدد توقيت هناك يكون أن .٧

  :التخطيط أنواع

  :هي أسس علي بناء وذلك التخطيط من أنواع عدة بين التمييز يمكن
 .الزمني األساس •
 .الخطة تشمله الذي النطاق •
 .النشاط طبيعة •
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 ٢٧

 .)١(المستهدفة المشكالت طبيعة •
  :هنا العامة العالقات في التخطيط من النوعين بين التميز ويمكن

 علي المبني التخطيط بأنه األول النوع ويدمج ويعرف العالجي والتخطيط الوقائي التخطيط
 ودية عالقات مةإقا محيط في تدور بعدية غايات  ويستهدف رشيدة وبحوث مستفيضة دراسات

  .)٢(المختلفة وجماهيرها المنظمة بين

 وتتناسب السياسات، بتنوع وتتنوع المؤسسات، باختالف تختلف العامة العالقات خطط أن ومع
 المنهج حيث من جميعا تشترك بأنها القول يمكن فانه مالية اعتماد من لها يرصد ما مع

  .المؤسس أغراض تحقيق إلي بهدف واقعي تسلسل في المنتظمة والخطوات العلمي،

  :وقائية أو عالجية كانت سواء الخطط رسم خطوات أهم هي وهذه

 .والقريبة والوسطى البعيدة األهداف تحديد .١
 .علمية إحصائية دراسة المؤسسة جماهير دراسة .٢
 .ومعلومات بحوث من سبق ما ضوء علي األهداف تعديل .٣
 .العامة العالقات إستراتيجية هي وهذه المناسبة الخطة رسم .٤
 .التنفيذ وأساليب الموضوعات اختيار .٥
 .الخطة تنفيذ عند النجاح يكفل دقيقاً تصميماً البرنامج تصميم .٦
 .العمل وظروف الخطة بين والمالئمة السليم التوقيت مراعاة .٧
 خطوة إلي االنتقال قبل التنفيذ خطوات من خطوة كل نجاح مدي اختبار ضرورة .٨

 .)٣(جديدة

 يختلف ال جوهره في العامة العالقات برامج تخطيط أنت السميع دعب غريب الدكتور ويري
 أو اجتماعياً أو اقتصادياً األخرى المجاالت في عليها المتعارف التخطيط مراحل جوهر عن
 وهو ومحتواه، التخطيط موضوع في يكمن األساسي االختالف أن إال غيرها، أو مهنية أو فنية
 العام والرأي وجماهيرها العامة، العالقات رسائل من تويهاتح وما العامة العالقات برامج هنا

 .)٤(الخ...بها والمشتغلون الالزمة والميزانيات اإلعالم ووسائل
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 ٢٨

  :ومراحله التخطيط أنواع

  :عام اتجاه التخطيط ويؤخذ

 وفي للمنظمة االساسية السياسات تحددها وهذه الهدف، لتحقيق المدى طويلة بالبرامج يتعلق
 األهمية ومن محددة مهام أو  بمشروعات الخاصة األجل قصيرة الخطط وضع يتم راإلطا هذا

  .معها ومنسقة اآلجل طويلة بالخطط مرتبطة األجل القصيرة البرامج إبقاء بمكان

 كما العسكري المجال في المخابرات أو االستطالع وظيفة والتحليل الحقائق إيجاد عملية وتشبه
 المدى طويل التخطيط ويتعلق حربية بعملية المتعلقين والتكتيك جيةاإلستراتي يشبه التخطيط أن

  يحقق الذي بالتكتيك األجل قصيرة المشروعات تتعلق كما لإلستراتيجية العريض باإلطار
  .العملية لكسب الرئيسية الخطة هي فاإلستراتيجية متشابكان هما وكال اإلستراتيجية

 تكون فرعية معارك عدة كسب في واألساليب دواتلأل الماهر االستخدام فيغطي التكتيك أما
  .)١(الكلية العملية معا

 أهداف تحقق التي والبرامج الخطط تحديد إلي العامة العالقات لنشاط الناجح التخطيط ويهدف
  .محددة زمنية فترة في النشاط هذا
 العامة اتوالعالق ككل المنظمة مستوي علي التخطيط بين تكامل هناك يكون أن الطبيعي ومن

 كبيرة درجة إلي تتأثر العامة العالقات أنشطة فمخرجات المنظمة أنشطة من كنشاط
 العوامل من أخري ومجموعة وسياستها العامة العالقات أهداف من تتكون والتي خالتابالمد
  .)٢(النشاط هذا وأنشطة أهداف شكل تحدد التي

  .العامة العالقات وأنشطة برامج تقويم

 وقد) باألهداف اإلدارة (مفهوم إلي  اإلدارة عليم وصل آن بعد أساسية ضرورة التقويم أصبح
 من وغيرها والمراجعة، التخطيط في الحديثة األساليب ظهور مع التقويم بعملية االهتمام تزايد

 التي األولي المرحلة إلي العامة العالقات في التقويم ويؤدي األعمال شبكات تحليل أساليب
 والتعرف المؤسسة، جماهير بين السائدة واالتجاهات اآلراء عن لمعلوماتا جمع إلي تهدف
 وضعت التي الخطة كفاءة قياس ألي التقويم ويهدف بها المحيطة واألوضاع الظروف علي

 .)٣(أهدافها لتحقيق أفضل بدائل هناك كانت إذا وما تنفيذها، وأساليب العامة العالقات ألنشطة
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 ٢٩

 وجمع البحث: وهي العامة العالقات عمليات مراحل من األخيرة لةالمرح هي التقويم عملية إن
 العامة العالقات خطة تنفيذ عملية لترافق التقويم مرحلة وتأتي واالتصال، والتخطيط المعلومات

 النشاطات وآثار نتائج لقياس وذلك التنفيذ عملية انتهاء بعد حتى وتستمر بدايتها منذ
 .)١(المنجزة

 وأساليب العامة العالقات ألنشطة وضعت التي الخطة كفاءة قياس يمكن التقويم طريق فعن
 اغلب تضيع فسوف والتقويم الرقابة غابت فإذا لتحقيقها، أفضل هناك كانت إذا وما تنفيذها،
 .)٢(والتخبط اإلسراف مظاهر من الكثير ويحدث الموضوعة الخطط

 التي نفسها هي المعلومات وجمع البحث مرحلة في تستخدم التي والوسائل األساليب أن ورغم
 التقويم أهمية علي للتأكيد ضروري المرحلتين بين الفصل فان التقويم، مرحلة في إليها تلجا

 وسوف العامة، العالقات لبرامج الفعلية النتائج قياس في المحددة أهدافها لها متميزة كمرحلة
 أساليب وتطبيق، اآللي لحاسبا استخدام تطور مع المرحلة هذه باستخدام االهتمام يتزايد
  .)٣(األنشطة تنفيذ متابعة في المتطورة والمراجعة التحليل

  :يلي ما منها محدد برنامج نتائج تقييم عند تفيد التي األسئلة من عدد وهناك

 كاف؟ بشكل للبرنامج التخطيط تم هل .١

 أداؤه؟ منهم المطلوب العمل المعنيون فهم هل .٢

 بالبرنامج؟ يتأثرون الذين مديرينوال اإلدارات جميع تعاونت هل .٣

 فاعلية؟ أكثر النتائج جعل يمكن كان كيف .٤

 المعنية؟ الجماهير جميع إلي الوصول تم هل .٥

 البرنامج؟ إتمام وبعد وأثناء قبل الكافية الدعاية علي حصلت هل .٦

 المرئية؟ غير للظروف بالنسبة أحسن تعديالت عمل اإلمكان في كان هل .٧

 فلماذا؟. ال اإلجابة كانت وإذا له؟ الموضوعة الموازنة حدود في البرنامج ظل هل .٨

 كافية؟ كانت هل النتائج؟ لقياس مقدما اتخذت التي اإلجراءات هي ما .٩

 )٤(الحالي؟ القياس ضوء في المستقلة المشابهة البرامج لتحسين اتخذت التي الخطوات هي ما .١٠
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 ٣٠

  
  :العامة العالقات أنشطة تقويم تواجه التي الصعوبات

 يواجه النشاط هذا أن إال عامة، بصفة إداري نشاط أي في التقويم نشاط أهمية من بالرغم
 العامة العالقات ممارسي من العديد عزوف إلي أدي مما التطبيق، عند الصعوبات من العديد
 )١( :يلي ما الصعوبات هذه ضمن ومن النشاط بهذا القيام عند
 احد كونها عن تزيد ال وهي فراغ، في تعمل ال العامة العالقات أنشطة إن الثابت من* 

 للتخطيط احكم إذا وفعاال حاسماً متغيراً تكون قد أنها حقيقة االجتماعية، العملية في المتغيرات
 الضروري من يصبح هنا ومن الوحيد المتغير ليست ذلك مع ولكنها لبرامجها الجيد واإلعداد
 لمعرفة العالقات ظلها في تمارس التي رىاألخ المتغيرات عن بمعزل تتم ال أن التقويم لعملية
 .)٢(األنشطة لهذه الحقيقي األثر
 المتراكم التأثير علي تعتمد المدى بعيدة أهداف تحقيق إلي تسعي العامة العالقات إن* 

 من كان وان والمتوسطة، القصيرة األهداف ألي باإلضافة تنفذها، التي والبرامج لألنشطة
 البعيدة النتائج إدراك العسير من فانه والمتوسطة، القصيرة األهداف من يتحقق ما تقويم اليسير

 أثار إحداث علي شك بال يساعد العاجلة األهداف تحقق أن ورغم طويلة، زمنية فترة بعد إال
 .)٣(اآلجلة الهداف البعيدة الخطط تدعم تراكمية

 فليس المنظورة أو موسةالمل والخدمات للسلع اإلنتاجية األنشطة تقويم اليسير من كان وإذا* 
 اآلراء مجال هو منظور غير مجال في تسير التي العامة العالقات أنشطة حال ذلك

  .)٤(عامة بصفة والمعنويات واالتجاهات
 المجتمعات، بعض في نسبياً جديد مفهوم الحديثة صورتها في العامة العالقات مفهوم والن *

 حتى محددة ليست وأهدافها العامة عالقاتال أنشطة فان انسفهم، اإلدارة رجال بعض ولدي
 المراحل أهمية إدراك عدم ذلك ويستتبع النامية، المجتمعات من كثير في حاسما تحديدا اآلن

 المتقدمة المجتمعات بعض أن بل التقويم، مرحلة الحال بطبيعة بينها ومن المهنة لهذه األساسية
 تنفق أن تحاول وال العامة العالقات في كوظيفةأساسية النشر علي طائلة مبالغ أحيانا تنفق
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 ٣١

 أو السلبية أثارها علي والتعرف اإلعالمية الحملة لتقييم النفقات هذه من يسيرا جزءا
  .)١(االيجابية
 علي األداء من الخاطئة النظرة عن ناتجة اإلنتاجية المؤسسات في شائعة ضعف نقاط وهناك
 أساليب صالحية ومدي العامة العالقات طاتنشا من كال تحدد والتي العامة العالقات وظيفة
  :يلي ما ذلك ومن تقويمها

 .بها االهتمام وعدم العامة العالقات لوظيفة بالنسبة الفهم قصور .١
 .التقويم بعملية يقوم من وجود وعدم العامة بالعالقات العاملين عدد قلة .٢
 ).لماليةا المخصصات حيث من(التقويم بعملية االهتمام وعدم ميزانية، وجود عدم .٣

 .تقويم إلي حاجة دون بأول أوال أعمالها نتائج تتلمس المؤسسة .٤
 .تقويم إلي تحتاج وال ومعروفة محددة العامة بالعالقات العمل أهداف .٥
 .تقويم إلي تحتاج وال روتيني العامة العالقات عمل .٦
 .تقويمه ويصعب معنوي العامة العالقات نشاط .٧
 .المنشات بين المنافسة انعدام ظل في شاةالمن لنشاط بالنسبة التقويم أهمية عدم .٨
 .التقويم وظيفة يغفل العامة العالقات جهاز .٩
 العامة العالقات يضع (اإلنشائية الجوانب حساب علي اإلنتاجية بالجوانب االهتمام .١٠

 .)٢( )ثانوي بمستوي وتقويمها

  :التقويم مراحل

  :وهي العامة العالقات برامج لتقويم مراحل ثالثة هناك
 .البرامج تنفيذ علي القبلي مالتقوي .١
 مواطن علي التعرف بهدف البرامج تنفيذ يواكب الذي الجزئي أو المرحلي التقويم .٢

 .)٣(بأول أوال العصور
 طبيعة علي األساليب هذه استخدام ويتوقف التنفيذ يعقب الذي النهائي أو البعدى التقويم .٣

 ان العامة العالقات نشطةأل المفيد من كان وان لتنفيذه الزمني والمدى البرنامج،
 مزايا من منها كل يحققه لما وضرورياً ممكنا ذلك كان إذا الثالثة األساليب تستخدم
 .)٤(اآلخرين األسلوبين مزايا عن تختلف
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 ٣٢

  :التقويم عملية في المستخدمة األساليب

  في المتبعة لألساليب مشابهة وهي التقويم عملية في المتعبة األساليب من عدد هناك .١
  :يلي ما األساليب هذه ومن كبير حد إلي االتصال مليةع

 ).العامة العالقات خطط بتنفيذ المتعلقة (األعمال ومتابعة الدورية التقارير .٢

 .تحققت التي والنتائج الموضوعة الخطة بين المقارنة .٣
 .التنفيذية العمليات لسير الشخصية االجتهادات .٤
 .االستفتاءات .٥
 .والمؤتمرات والمتابعة التخطيط دارةإ وتقارير الدورية االجتماعات .٦
 .المؤسسة تقيمها التي االحتفاالت أو المقابالت أو الرسمية االجتماعات في المناقشات .٧
 ).اجله من نشر الذي للغرض تحقيقه بمدي وذلك (اإلعالن فعالية قيام .٨

 .)١(السابقة باألعوام المقارنة .٩
  

  :العامة العالقات تقويم مجاالت

 العامة العالقات وبرامج أنشطة بتقويم قيامنا عند اختبارها يجب التي نقاطال من العديد هناك
  :النقاط هذه من
 .وكفاءة بفعالية تم قد المختلفة للبرامج التخطيط كان أذا ما تحديد •
 .منهم المطلوبة للمهام التنفيذ علي القائمين األفراد وتفهم إدراك مدي تحديد •
 .المخططة البرامج في بها المتعلقة النواحي في نظمةللم األخرى اإلدارات تعاون مي تحديد •
 .لها المخصصة بالميزانيات البرامج التزام مدي •
 األداء ضوء علي المستقبل في االدعاء وتطوير أفضل نتائج علي الحصول إمكانية مدي •

 .)٢(الحالي
 متوقعة؟ غير ظروف أي لمواجهة البرنامج إعداد تم هل •

 فلماذا؟ يكن لم وإذا له؟ المحددة زانيةبالمي البرنامج التزام تم هل •

 بالكفاءة؟ اتسمت وهل فعاليته؟ لقياس البرنامج تنفيذ قبل جهزت التي اإلجراءات هي ما •

 )٣(التقويم؟ عملية ضوء علي المستقبل في المماثلة البرامج لتطوير المستفادة الدروس هي ما •
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 ٣٣

  :العامة العالقات تقويم وأدوات وسائل

 المنظمة، داخل بأهمية واألخذ النشاط تطور مع العامة العالقات تقويم اتوأدو وسائل تطورت
 للمادة اإلعالم وسائل قبول درجة قياس علي يعتمدوا العامة العالقات مارسي كان أن فبعد

 المنظمة عن التحدث تم التي المرات عدد تحديد طريق عن اإلعالنية الوسائل في المستخدمة
 يمكن التي واألدوات لالوسائ من العديد ظهرت المختلفة، الصحف أو الراديو آو التليفزيون في

 مبدأ علي األدوات هذه وتقويم العامة العالقات ممارسي بين قبوال القت التقييم في استخدامها
 .)١(وعلمية منظمة بطريقة المستهدفة الجماهير آراء استقصاء

 في يرد ما للتقويم كوسيلة قصاصاتال هذه إلي ليضم األخيرة السنوات في المجال هذه واتسع
 .)٢(السينمائية والعروض والتلفزيون اإلذاعة

  .العامة العالقات في المستخدمة االتصال وسائل

 يعتبر من الكتاب من العديد هناك أن بل العامة العالقات عمليات أهم من االتصال يعتبر
 الجماهير في التأثير بقصد وماتالمعل وتناول االتصال علي القدرة في أساسا العامة العالقات
  .وخارجها المنظمة داخل

 اقوي فهو ولهذا االتجاه مزدوج طريق هو العامة العالقات خبراء يفهمه كما واالتصال
 رغباته، تحقيق علي فيعمل اآلخر منهما كل يفهم أن االتصال لطرفي تضمن التي العوامل
  .لهما المشترك الصالح ذلك في يجمعهما

 لهم، واألخبار المعلومات نقل أو الناس إعالم يعني ال العامة العالقات مفهوم في االتصال إن
 نفس في طيبا أثرا يترك الذي المؤثر االتصال نقل مرحلة إلي المرحلة هذه يتجاوز ولكنه

 إال ذلك يتم ولن المؤسسة، نحو العام الرأي تحسين إلي يهدف انه له، المشاهدين و المستقبلين
 .)٣(ومؤثر وفعال مفيد شيء هو اتصال من نقلي ما كان إذا

 فيها، تغيرات أية أو تحقيقها المطلوب باألهداف إخطار في االتصال أغراض وتتلخص
 ظهرت التي المشكالت أو األعمال هذه من يتم بما أو اإلقناع أو أعمال بتنفيذ أخبارهم

 باإلدارة االتصال بل فقط والخارجي الداخلي الجمهور لفئات يكون ال واالتصال واالقتراحات،
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 ٣٤

 محيط في تظهر التي المشكالت علي للتغلب  الحلول اقتراح و الجماهير فعل برد وإخطارها
  .)١(العامة العالقات

  :االتصال عناصر

 الرسالة ومستقبل والرسالة، الرسالة، مرسل: عناصر ثالثة توافر يتطلب الناجح االتصال أن
 .)٢(المؤثرة الفكرة إيصال من العامة العالقات تمكن لكي ،فعالة العناصر تلك تكون أن وينبغي

 إلي بتحويلها فيقوم جماهيره، إلي نقلها يريد معلومات لديه الذي بالمرسل االتصال عملية وتبدأ
 االتصال وسيلة ويختار) واحد عنصر إرساله وجهاز المرسل ويعد (رسالة تكون رموز

 التغذية (السلوك  هذا علي ويطلق) استقباله ازجه (المستقبل إلي الرسالة لنقل المناسبة
  ).األمامية

 ويعتبر الرسالة تحملها التي األفكار منها ليستخلص الرموز هذه بترجمة المستقبل جهاز ويقوم
 .)٣(واحداً عنصرا استقباله وجهاز المستقبل

  :االتصال وسائل

  :يلي ما إلي االتصال وسائل تقسم

  :المباشرة الوسائل: أوال

 بين االتصال الن الجماهير في وتأثيرا فعالية الوسائل أكثر ربما لالتصال المباشرة ائلالوس
 يريد وما يقوله أن يريد ما أن بمعني لوجه وجها أي مباشرا، عادة يكون والمستقبل المرسل

  .)٤(وبسرعة معدودة دقائق أو لحظات في يتحقق انطباعه من المرسل يعطيه أن

  :التالية األشكال باشرةالم الوسائل هذه وتأخذ

 :والندوات االجتماعات .١

 ما، هدف تحقيق إلي للتوصل األفراد من عدد بين وجاهية لقاءات هي االجتماعات وتعتبر
 أليها تهدف التي الغاية حيث من االجتماعات عن تختلف قد الواقع في فهي الندوات أما
  .إدارتها طبيعة حيث من تختلف قد أنها كما
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 ٣٥

 المتعلقة االتجاهات أو األفكار بعض عرض أو ألرائه إعالمية لغاية تقعد دق فاالجتماعات
 أن حين في فعال رأي للحوار يكون ال الحالة هذه وفي تسويقها أو معينة سلعة بتصميم
  .)١(وإدارتها انعقادها في األساس حجر يعتبر الذي الحوار شكل بطبيعتها تتخذ الندوات

 :الجمهور مخاطبة .٢

 عينة مع المفتوح الحوار إجراء تعني قد التي المباشرة االتصال وسائل من بةالمخاط وتعتبر
 احد يلقيه معين خطاب شكل في أليهم والتحدث الجمهور من مجموعة دعوة أو الجمهور من
 وفي الجمهور لهذا تعريفها في المنشاة ترغب التي النظر وجهة فيه ويوضح المسئولين كبار
 الواقع في تمثل التي والمجادالت المناقشات من الكثير تتحقق ورالجمه مع اللقاءات هذه مثل
 .)٢(اآلخرين الرأي وتقدير الديمقراطية من نوع

 :الهاتف .٣

 فحسب االتصال عالم في ليس وذلك لالتصال الرئيسية الغداة الهاتف أصبح الحاضر الوقت في
 مـن  ضـرورة  عتبـر ي أصـبح  وبذلك والشخصية، والعائلية االجتماعية االتصاالت في وإنما

 قريـب  عهد ألي كان أن بعد عنها، االستغناء كبيرة درجة إلي يصعب التي الحياة ضرورات
 األعمال لتسهيل مساعدة وسيلة يعتبر وإنما العامة، الحياة في لها ضرورة ال كمالية أداة يعتبر
 .)٣(فقط األعمال وقطاع الحكومي العمل مجاالت في

 :الشخصية المقابالت .٤

 الذي المستقبل أو المقابل يتقنها أن يجب وقواعد أصول ولها جدا هامة الشخصية المقابالت
 باالستقبال المسئول شخصية تكون أن المقابلة إجراء في األساسية المبادئ ومن المقابلة يجري
  .)٤(قوية
 :العامة المسابقات في االشتراك .٥

 مسابقة او العامة بقاتالمسا في االشتراك بالجماهير، المباشر االتصال وسائل ضمن من
 عديدة هدايا المنشاة تقدم المسابقات هذه وفي رمضان شهر مسابقات أو الراديو أو التلفزيون
 .)٥(للمشتركين
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 ٣٦

 :بالمنشاة العاملين رعاية .٦

 الخدمات تقدم ففيها بالمنشاة العاملين مع لالتصال المباشرة الوسائل من العاملين رعاية تعتبر
 تستدعي التي المواقف من وغيرها الوفيات حاالت في وكذلك االصابة أو العجز حاالت في

 بين الصلة يوطد وهذا راحتهم علي بحرصها وإشعارهم عمالها جوار إلي المنشاة وقوف
 الرعاية لهم تتحقق بحيث ولعائالتهم للعاملين خاصة المنشاة تقيم قد كذلك والعاملين اإلدارة
 .)١(بسيطة رمزية سومر مقابل أو مجانا المالئمة الصحية

  :والمكتوبة المقروءة الوسائل: ثانياً

 في العامة العالقات تستخدمها التي الوسائل تلك هي االتصال في والمكتوبة المقروءة الوسائل
 طريق عن او الصحافة في بالنشر سواء الكتابة، طريق عن الجمهور إلي رسالتها توصيل
  .)٢(المطبوعة يباتوالكت والدوريات النشرات من العديد طبع
 :والمجالت الجرائد .١

 برامج مخصصات من هامة نسبة وتستنفذ النشر وسائل أهم من والمجالت الجرائد تعتبر
 إلي يصل فبعضها أنواع بعدة وتتميز والتجارية، الصناعية المنشات في العامة العالقات
 .)٣(الجماهير من انتقائية مجموعة إلي يصل اآلخر والبعض عامة الجمهور

 :النشرات .٢

 المختلفة الجماهير مع االتصال إتمام في العامة العالقات تستخدمها التي الوسائل من النشرات
 عملها، ومواقع المنشاة عن البيانات بعض تحتوي إعالمية النشرات هذه تكون ما وعادة

 أو المقابالت طريق عن سواء بها، االتصال طرق وانسب تقدمها، التي والسلع والخدمات
 .)٤(غيرها أو التلفزيوني االتصال أو زياراتال

 : الدوريات .٣

 نصف/ أسبوعية فترات كانت ربما متواترة بفترات تصدر المطبوعات األشكال من شكل وهذه
 المجلة آو الصحيفة عن تختلف وهي/ سنوية أو سنوية نصف/ فصلية أي سنوية ربع/ شهرية
 .)٥(واحد عينم مجال علي احتوائها حيث من المؤسسة تصدرها التي
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 ٣٧

 :المطبوعة الكتيبات .٤

 فترات علي المنشات تصدرها التي المطبوعة الكتيبات تلك أيضا المقروءة الوسائل  من
  .ومنتجاتها وخدماتها المنشات علي وتوسعا استفاضة أكثر بيانات وتحوي متباعدة
 لتجاريونا الوكالء مكاتب مثل مختلفة أماكن في الكتيبات هذه وتعرض المختلفة، وأسواقها
 .)١(المواقع لزوار تقدم أو والصناعية التجارية والمعارض السفارات في التجاريين والملقين

 :البريدية الرسائل .٥

 بعد معينا موضوعا أو معينة فكرة تحمل التي المكتوبة الوسائل من تعتبر البريدية الرسائل
 يلزم البريدية والرسائل نشاةالم عليها تسير التي العامة العالقات سياسة مع يتفق خاصا إعداد
 مصلحة لتحقيق وتهدف بناءة أفكار عن صريح تعبير باعتبارها ودقيقة جيدة صياغة تصاغ أن
  .)٢(المتبادل والتعاون العمل من طيبة صالت تربطهم طرفين بين

  :المرئية الوسائل: ثالثاً

 معرفة يمكن ئلالوسا هذه وباستعراض معاً، والصورة الصوت في تتمثل فهي الوسائل أما
  :كاآلتي وهي الوسائل هذه من كال فاعلية
 :التلفزيون .١

 الجمهور لدي جاذبية واألكثر االتصال وسائل أوسع مع األخيرة السنوات في التلفزيون أصبح
 طبقات من العديد تخاطب أنها الوسيلة هذه اتساع في والسر والصورة، الصوت بين لجمعها
 )٣( .نسبياً كبير زمني مدي وعلي العمر مستويات مختلف وعلي الشعب

 :السينما .٢

 أو) الناطق وغير المتحرك غير (الثابت اإلعالن مثل أشكال عدة السينما إعالنات تتخذ
 األفالم شكل يأخذ قد الذي الناطق المتحرك اإلعالن أو والناطق المتحرك غير اإلعالن
  .التسجيلية األفالم أو المتحركة الرسوم أفالم أو التمثيلية
 هم الشباب أن والمعروف دقيقتين أو ثانية ١٥ بين ما إعالنات من األشكال هذه فترة وتتراوح

  .)٤(السينمائي العرض دور زيارة في رغبة لديها التي الجمهور فئات أكثر
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 ٣٨

 :الفيديو أجهزة .٣

 وتقوم معا، والمسموعة المرئية االتصال وسائل ضمن الفيديو أجهزة استخدام اتسع لقد
 الحفالت وتصوير لتسجيل الفيديو، بأجهزة العامة العالقات إدارات بإمداد كبيرةال المنشات

 أذاعتها وإعادة العمومية والجمعيات المديرين وكبار اإلدارة، مجالس واجتماعات والمناسبات
  .فيها عرضت التي واآلراء النتائج الستخالص عرضها أو



 

 ٣٩

  :المبحث الثالث

  زمةاأل مراحل في العامة العالقات دور

  :األولي المرحلة

 علي وانعكاسها األزمة، أسباب فهم الفهم، هو المرحلة هذه في األساسي الهدف يكون
 هنا العامة، العالقات تواجه التي الجوهرية التحديات وتكون والعاملين، والجماهير المستهلكين

  .حدوثها قبل اتباألزم التنبؤ اإلدارة يمكن لالزمة حساسية ذو معلومات نظام وتطوير بناء هو

 اإلطار هذا في العامة، العالقات إدارة قبل من استراتيجياً وتفكير جهداً، المهمة هذه وتتطلب
 النظام بناء في البحثية واألدوات األساليب، من بعدد االستعانة العامة العالقات إلدارة يمكن

 علي تعتمد والتي كزةوالمر الدقيقة البحوث استخدام أيضا يمكن اإلطار هذا وفي المعلوماتى،
 علي التركيز ويتم دورياً، ومراجعتها المحتملة، التهديدات تحديد يتم وفيها االستماع، جلسات
 القيام ويمكن التهديد، هذا خطورة درجة وكذلك ومخرجاتها للمنظمة، تهديد حدوث احتمالية

 خالل من كمياً أو عة،والمبد الجديدة األفكار لمناقشة لقاءات عقد خالل من كيفياً البحث بهذا
 من األنواع هذه وخطورته التهديد، حدوث احتمالية مقاييس يتضمن والذي المسح، إجراءات
 وتدعم المحيطة، للبيئة حساسية أكثر وتجعله كثيرة، فوائد العامة العالقات لمدير تحقق البحوث
 للعالقات فيمكن عنها واإلجابة لو؟ ماذا مثل أسئلة في تساعد أنها النقدي،حيث التفكير مهارات
 التي للقرارات معايير تقم وإنما، فقط أالزمة خطورة تحدد ال، لالزمات مصفوفة أنشاء العامة
  .)١(اتخاذها يمكن

  :األزمة مواجهة: الثانية المرحلة

 بديلة حلول أو طوارئ، خطط تطوير علي المرحلة هذه في العامة العالقات مدير يركز
 االستراتيجيات تقويم فيها يتم المرحلة هذه أن وحيث ة،محدد لمواقف خصيصاً مصمصة
 أو للمنظمة، بالنسبة سواء ممكن مدي ألدني المتوقعة المخاطر تقليل يكون الهدف فان المتاحة،
  .)٢(األساسية جماهيرها

 وفق الوظيفة بممارسة االلتزام هو العامة العالقات إدارة يواجه الذي التحدي يكون وهنا
 واالهتمام االنتباه، إعطاء يجب التي تلك وتحديد الجماهير، تجزئة يتم حيث اإلستراتيجية
 القطاعات، من قطاع لكل طوارئ خطة بتصميم العامة العالقات مدير ويقوم لها، واألقصى

                                                            

  ٣٥٥ راسم الجمال وآخرون، مرجع سابق، ص)1(
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 ٤٠

 لهذه االتصالي البرنامج تنفيذ مهمة العامة العالقات إدارة عاتق علي ويقع أهميته حسب
  .)١(والخارجي الداخلي، المستويين علي اإلستراتيجية

  :األوضاع ترتيب أعادة: الثالثة المرحلة

 اعتمادها تم التي اإلستراتيجية تنفيذ يتم حيث األزمة حل هو المرحلة هذه في الهدف يكون
 هذه في العامة العالقات مدير أن من الرغم وعلي بدقة، التنفيذ عملية ومراقبة األزمة، لحل

 يمكن التي الفرص يغفل أن يحب ال فانه االستراتيجي، يذتنف علي تركيزه يكون المرحلة
 تخلق فاألزمات ،األوضاع ترتيب إعادة عملية في تعلمها يمكن التي والدروس منها، االستفادة
 تدعم أن يمكن وسياستها المنظمة، هياكل في األزمة عن تنشأ قد التي المتغيرات أن كما أبطاال
  .لها االستجابة علي والقدرة بلية،المستق للمواقف اإلدارة حساسية من

  :وهي األساسية المهام من بمجموعة العامة العالقات قيام ضرورة علي ويؤكد

 والقيام المختلفة، وعناصرها الخارجية البيئة عن مستمرة بيانات جمع يتطلب والذي :الرصد
 الوقت وفي المنظمة، لها تتعرض أن يمكن التي الخطر مصادر لتحديد البيانات هذه بتحليل
 العامة، االتصال رسائل أو للمنظمة، األساسية الجماهير تثيرها قد التي القضايا متابعة نفسه

 قبل معها التعامل وإمكانية ومخرجاتها، بالمنظمة ارتباطها مدي ومعرفة القضايا هذه وتحليل
  .محتملة أزمات إلي تتحول أن

  .المحتملة باألخطار للتنبؤ وكيفية كمية بحثيةال التكتيكات كافة علي المنظمة تعتمد هنا :التنبؤ
 التي األزمات فتقويم السابقة وخبراتها أخطائها، من تتعلم أن يجب فالمنظمة :المنظمة تعلم

 الخطط في تجنبها يمكن والتي واإلخفاق النجاح، مواطن تحديد في يساعد المنظمات تواجهها
  .)٢(المستقبلية

  :األزمات وإدارة العامة القاتالع بين المهني التداخل: خامساً

 والقضايا والمشكالت األحداث رحم من ولد علم بأنها يري العامة العالقات لتاريخ المتتبع إن
 أضحت التي العامة العالقات مكانة من عزز مما الماضيين بالقرنين عصفت التي المزمنة
 عن تختلف ال ضاياوالق المشكالت فإدارة المشكالت، هذه لمعالجة والوسائل السبل تبحث

 وادوارد لي أيفي أمثال العامة العالقات رواد عمل خالل من ذلك ويتضح أدارة استراتيجيات
 لها يقدمون التي الشركات لدي كمستشارين يعملون كانوا عندما للقضايا كمديري بيرنز

                                                            

  ٣٥٥ راسم الجمال وآخرون، مرجع سابق، ص)1(
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 ٤١

 العام الرأي يحول أن العامة العالقات إدارة توليه منذ لي أيفي استطاع: فمثالً خدماتهم،
 ويظهر وللصحفيين  للمستهلكين صادقة تصريحات يوجه وبدا روكفل لشركات المعادي
التي تقوم بها الشركات في المجاالت اإلنسانية، وهذا يؤكد علي  اإلسهامات األمريكي المجتمع

  .العالقة الوطيدة بين إدارة واعتبار هذه اإلدارة مهمة من المهام التي تميز العالقات العامة

 الذي الوقت في يوم بعد يوما اتساعاً تزدادا العامة العالقات بها تقوم التي والواجبات المهام إن
 العامة فالعالقات وقوعها، وحالة واألزمة العامة العالقات دور بين واضحة المهام هذه تبدو

 والقواعد األسس من كثير في متشابهان لكنهما الظاهر، في مختلفان علمان أالزمات وإدارة
 فعال صادق إعالم يتبعه الذي الجيد والتنسيق السليم االستعالم علي تقوم العامة فالعالقات
 األنشطة لكل التخطيط من البد ذلك ينجح ولكي القاعد نفس علي تعتمد األزمات وإدارة
 صورة بناء في يتمثل والذي المنشود الهدف تحقيق سبيل في بها تقوم التي المتنوعة والمهام
 اإلمكان بقدر منها واالستفادة األزمة، تجاوز إلي فتهدف األزمة إدارة أما، سسةللمؤ حسنة

 وهنا جماهيرها أمام صورتها اهتزاز تكون عادة للمؤسسة خسارة واكبر خسائر، بأقل وإنهائها
  .الصورة هذه تحسين في العامة العالقات دور يكمن

 جماهيرها بين المتبادلة الثقة ورجس بناء نحو العامة العالقات يدفع الهدف هذه تحقيق إن
 والدراسات البحوث أن إلي إضافة األزمات، لحدوث المتاحة الفرص من يقلل مما المختلفة

 المختلفة والدراسات البحوث أن إلي إضافة بها، التنبؤ في دوراً تلعب المؤسسة تجريها التي
، وقوعها لتجنب الالزمة اتاإلجراء واتخاذ بها، التنبؤ في دورا تلعب المؤسسة تجريها التي

 شهدتها التي التحديث وحركة اإلداري الفكر في حدث الذي الكبير التحول  آن ذكره الجدير
 المنظمات في وأهميتها العامة العالقات بدور المتزايد االعتراف إلي أدت اإلدارية الدراسات
 عمله، أثناء المشاكل من للعديد عمله أثناء يتعرض ما غالبا العامة العالقات فمدير المعاصرة

 تنجح فإما لها حقيقياً اختبارا تعتبر فإنها األزمة أما عاجلة حلوالً المشاكل هذه تتطلب مما
  .)١(تفشل أو المؤسسة
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 ٤٢

  

  

  

  الفصل الثالث

  الدراسة امليدانية
  

   :على ويشتمل

    النتائج تحليل

  التوصيات

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٣

  واإلدارية التنظيمية األساليب: ثانيا

   . الداخلية وزارة في العامة للعالقات اإلداري مسمىال

  النسبة المئوية  التكرار  المسمى اإلداري

  50 15 دائرة
 46.7 14  إدارة

 3.3 1  قسم

  ١٠٠ ٣٠  المجموع

 العامـة  للعالقات اإلداري المسمى أن قالوا المبحوثين من% ٥٠ أن يتضح السابق الجدول من
  .قسم أنها% ٣,٣ نسبة قال حين في إدارة، أنها قالوا% ٤٦,٧ ونسبة دائرة، هو الوزارة في
  ؟ الداخلية بوزارة العامة العالقات دائرة في أقسام وجود .٧

  النسبة المئوية  التكرار  وجود أقسام بالدائرة

 83.3 25 نعم

 16.7 5 ال

  100 ٣٠  المجموع

 دائـرة  في أقسام يوجد أنه قالوا% ٨٣,٣ بنسبة مبحوثينال غالبية أن يتضح السابق الجدول من
  .الدائرة في أقسام وجود عدم أكدوا% ١٦,٧ ونسبة العامة، العالقات

  .الدائرة في الموجودة األقسام  .٨

  النسبة المئوية  التكرار  أقسام الدائرة

 30.9 17  إعالم

 30.9 17 أنشطة

 21.8 12 أخرى

 10.9 6 بحوث

 5.5 3  تسويق

  ١٠٠ ٥٥   )١(عالمجمو

                                                            

   إجابة من أكثر يختار أن يمكن المبحوث ألن المبحوثين عدد عن يزيد التكرار مجموع) 1(



 

 ٤٤

 الدائرة، في موجود اإلعالم قسم أن قالوا المبحوثين من% ٣٠,٩ أن يتضح السابق الجدول من
 ونسبة بحوث، قسم بوجود قالوا% ١٠,٩ ونسبة أنشطة، قسم بوجود أكدوا% ٣٠,٩ ونسبة
% ٢١,٨ نسبة هناك حين في مة،العا العالقات دائرة في تسويق قسم هناك أنه قالوا% ٥,٥
 وقسم المحلية، والعالقات والجودة، والتطوير الدولية، العالقات مثل أخرى أقسام هناك أن قالوا
 وقسم والخارجية، الداخلية العالقات وقسم والنزاعات، الشكاوى وقسم العامة، التقارير كتابة
  .الفني اإلنتاج

  .الداخلية بوزارة لعامةا العالقات لدائرة والصالحيات المهام حجم .٩

  

  النسبة المئوية  التكرار  حجم المهام والصالحيات 

 66.7 20 محدودة وصالحيات مهام

 20 6 مطلقة وصالحيات مهام

 13.3 4 عليا إدارة وصالحيات مهام

  ١٠٠ ٣٠  المجموع

 أن قالوا لمبحوثينا من% ٦٦,٧ بنسبة المبحوثين نصف من أكثر أن يتضح السابق الجدول من
 أنها قالوا% ٢٠ ونسبة محدودة، العامة العالقات لدائرة الممنوحة والصالحيات المهام حجم

  .عليا إدارة وصالحيات مهام أنها قالوا% ١٣,٣ ونسبة مطلقة،



 

 ٤٥

  العامة العالقات ودوائر العاملين : ثالثا

  .الداخلية ارةوز في األخرى والدوائر العامة العالقات دائرة بين تعاون وجود .١٠

  النسبة المئوية  التكرار  وجود تعاون

  ١٠٠ ٣٠ نعم
  100 ٣٠  المجموع

  
 دائرة بين تعاون هناك أن أكدوا% ١٠٠ بنسبة المبحوثين كافة أن يتضح السابق الجدول من

 دوجو بعدم أفاد من المبحوثين من يوجد وال الوزارة في األخرى والدوائر العامة العالقات
   .األخرى والدوائر العامة العالقات دائرة بين تعاون

   .الداخلية بوزارة العامة العالقات الدائرة في العاملين بين العالقة طبيعة  .١١

  
 فـي  العاملين بين العالقة أن قالوا% ٥٠ بنسبة المبحوثين نصف أن يتضح السابق الجدول من

 قالوا% ١٣,٣ ونسبة جيدة، عالقة إنها قالوا% ٣٣,٣ ونسبة ممتازة، هي العامة العالقات دائرة
 يـدل  وهـو  ١,٧٠ الحسابي المتوسط وكان ، بالضعيفة وصفوها% ٣,٣ ونسبة متوسطة، أنها
  .بينهم فيما ومتوسطة وجيدة ممتازة بين ما العالقة طبيعة أن على

  بالعاملين؟ المدير عالقة طبيعة  .١٢

  النسبة المئوية  التكرار  طبيعة العالقة

 46.٦ 14  ممتازة

 16.7 5  جيدة

 16.7 5 متوسطة

 13.3 4 سيئة

 المتوسط الحسابي 6.7 2 ضعيفة
  ٢,٢٣   ١٠٠ ٣٠  المجموع

  النسبة المئوية  التكرار  طبيعة العالقة

 50 15  ممتازة

 33.3 10  جيدة

 13.3 4 متوسطة

 المتوسط الحسابي 3.3 1 ضعيفة
  ١,٧٠  ١٠٠ ٣٠  المجموع



 

 ٤٦

 بأنها بالعاملين المدير عالقة وصفوا المبحوثين من% ٤٦,٦ أن يتضح ابقالس الجدول من
 في، بالمتوسطة وصفوها أيضاً% ١٦,٧ ونسبة بالجيدة، وصفوها% ١٦,٧ ونسبة ممتازة،
 وكان ، ضعيفة عالقة أنها قالوا% ٦,٧ ونسبة سيئة، عالقة أنها قالوا% ١٣,٣ نسبة هناك حين

 ممتازة بين ما تتراوح عالقة وجود على تدل وهي ٢,٢٣ اإلجابات لمجموع الحسابي المتوسط
   .العامة العالقات دائرة في والمدير العاملين بين ومتوسطة وجيدة

  .العامة العالقات لدائرة االنتماء مدى  .١٣

  النسبة المئوية  التكرار  مدى االنتماء

 86.7 26  قوي

 المتوسط الحسابي 13.3 4  متوسط
  ١,١٣   ١٠٠ ٣٠  المجموع

 لـدائرة  انتمـائهم  أن قـالوا % ٨٦,٧ بنـسبة  المبحوثين غالبية أن يتضح السابق لجدولا من
 لمجموع الحسابي المتوسط وكان متوسط، انتماء أنه قالوا% ١٣,٣ ونسبة قوي العامة العالقات
   .العامة العالقات لدائرة القوي االنتماء على تدل وهي ١,١٣ اإلجابات

  .أدائهم وتحسين بهم لالرتقاء الدائرة في العاملين بتدريب اهتمام وجود .١٤

  النسبة المئوية  التكرار  وجود اهتمام

 70 21 نعم

 30 9 ال

  100 ٣٠  المجموع

  
 العاملين بتدريب اهتمام يوجد أنه أوضحوا المبحوثين من% ٧٠ أن يتضح السابق الجدول من
  .ذلك عكس أكدوا% ٣٠ نسبة هناك حين في أدائهم، وتحسين بهم لالرتقاء الدائرة في

   .الداخلية وزارة نظمتها تدريبية دورات في التدريب .١٥

  النسبة المئوية  التكرار  وجود تدريب

 66.7 20 نعم

 33.3 10 ال

  100 ٣٠  المجموع

  



 

 ٤٧

 دورات علـى  وحصلوا تدربوا أنهم قالوا المبحوثين من% ٦٦,٧ أن يتضح السابق الجدول من
 نظمتهـا  دورات أيـة  في يتدربوا لم أنهم قالوا% ٣٣,٣ نسبة هناك حين في زارة،الو نظمتها
  .الوزارة

 

  .البشري الكادر في لعجز الدائرة مواجهة .١٦

  النسبة المئوية  التكرار  وجود عجز

 50 15 نعم

 50 15 ال

  100 ٣٠  المجموع

 عجزاً تواجه العامة العالقات دائرة أن قالوا المبحوثين من% ٥٠ أن يتضح السابق الجدول من
  .البشري الكادر في عجز أي تواجه ال أنها قالوا% ٥٠ ونسبة البشري، الكادر في

  .العجز على التغلب طرق .١٧

  النسبة المئوية  التكرار  طرق التغلب 

 20 3 الجامعات بخريجي االستعانة

 26.7 4 المتدربين الجامعات بطلبة االستعانة

 33.3 5  أخرى وزارات في نبعاملي االستعانة

 20 3   *)١(أخرى

 ١٠٠ ١٥  المجموع

 دائرة بأن السابق السؤال في قالوا ممن المبحوثين من% ٣٣,٣ أن يتضح السابق الجدول من
 باالستعانة العجز على تتغلب أنها قالوا البشري الكادر في عجز من تعاني العامة العالقات
 االستعانة خالل من ذلك على تتغلب أنها قالوا% ٢٦,٧ ونسبة أخرى، توزارا في بالعاملين
 هناك حين في الجامعات، بخريجي تستعين أنها قالوا% ٢٠ ونسبة المتدربين، الجامعات بطلبة
 الرسمي الدوام وقت خارج الموظفين كتشغيل أخرى بطرق تستعين أنها قالوا% ٢٠ نسبة

  ).إضافي عمل(
  

                                                            

 لعالقـات  دائرة في العجز على للتغلب بطرق المبحوثين إفادة لعدم وذلك المبحوثين حجم من اقل المجموع )1(
   الداخلية وزارة في العامة



 

 ٤٨

 تخطيطوال األهداف : رابعا

  .الوزارة في العامة العالقات مهام .١٨

  النسبة المئوية  التكرار  مهام العالقات العامة

 14.8 23 الزائرة الوفود استقبال

 13.5 21 الدائرة في العاملين مشاكل بحث

 12.9 20 والخارجي الداخلي للجمهور مهام تسهيل

 12.3 19 )المواطنين( الخارجي الجمهور مع التواصل

 11.6 18 والمؤتمرات واتالند عقد

 8.4 13 والنشرات الدوريات إصدار

 8.4 13 ومتابعته الجمهور أراء قياس

 7.1 11 اإلخبارية المتابعة

 7.1 11 اإلعالمي الرصد

 3.9 6 أخرى

 ١٠٠ ١٥٥  )١(المجموع

  
 في العامة العالقات مهام أن لواقا المبحوثين من% ١٤,٨ أن لنا يتضح السابق الجدول من

 في العاملين مشاكل تبحث أنها قالوا% ١٣,٥ ونسبة الزائرة، الوفود استقبال في يتمثل الوزارة
 في والخارجي، الداخلي للجمهور مهام تسهيل مهامها أن أوضحوا% ١٢,٩ ونسبة الدائرة،
 الخارجي مهورالج مع التواصل العامة العالقات مهام من أن% ١٢,٣ نسبة قال حين

% ٨,٤ نسبة وقال والمؤتمرات، الندوات عقد مهامها أن% ١١,٦ نسبة وقال هذا ،)المواطنين(
 العالقات مهام أن أوضحوا% ٨,٤ مماثلة ونسبة والنشرات، الدوريات إصدار مهامها أن

 مهامها أن قالوا% ٧,١ نسبة قال حين في ومتابعته، الجمهور آراء قياس في تتمثل العامة
 من% ٣,٩ نسبة وأكد هذا اإلخبارية، المتابعة قالوا أيضاً% ٧,١ ونسبة اإلعالمي، صدالر

 وإجراء الجمهور أمام للوزارة الحقيقي الوجه إبراز: مثل أخرى مهام لها أن المبحوثين
  .الزيارات

  
  

                                                            

   .إجابة من أكثر واختيارهم المبحوثين بين اإلجابة تعددل وذلك المبحوثين عدد عن يزيد هنا المجموع )1(



 

 ٤٩

  
  .لتحقيقها الوزارة في العامة العالقات تسعى التي األهداف .١٩

  النسبة المئوية  التكرار  األهداف

 21 25 الوزارة عن حسنة ذهنية صورة تشكيل

 16.8 20 العاملين بين التعاون روح تنمية

 16.8 20 للوزارة والوالء االنتماء تحقيق

 16 19 اإلعالمي التواصل

 14.3 17 والبيانات بالمعلومات العاملين تزويد

 13.4 16 للعاملين خدمات تقديم

 1.7 2 أخرى

 ١٠٠ ١١٩  )١(المجموع

 العالقات تسعى التي األهداف من أن قالوا المبحوثين من% ٢١ أن يتضح السابق الجدول من
 تسعى أنها قالوا% ١٦,٨ ونسبة الوزارة، عن حسنة ذهنية صورة تشكيل تحقيقها إلى العامة
 االنتماء تحقي إلى تسعى أنها قالوا أيضاً% ١٦,٨ ونسبة العاملين، بين التعاون روح تنمية إلى

 نسبة قال حين في اإلعالمي، التواصل أهدافها من أن% ١٦ نسبة وقال للوزارة، والوالء
 تسعى أنها قالوا% ١٣,٤ ونسبة والبيانات، بالمعلومات العاملين تزويد إلى تسعى أنها% ١٤,٣
 التنسيق مثل رىأخ أهداف تحقيق إلى تسعى أنها% ١,٧ نسبة وأكد للعاملين، خدمات تقديم إلى
 لحل الجدي والسعي والمراجعين للمواطنين خدمات وتقديم األخرى والمؤسسات الوزارة بين

  .مشاكلهم

  .الدائرة عليها تسير عامة عالقات خطة وجود .٢٠

  النسبة المئوية  التكرار  وجود العالقات

 76.7 23 نعم

 13.3 4 ال

 10 3  ال أعرف

  100 ٣٠  المجموع

                                                            

   .إجابة من أكثر يختار كان غالبيتهم ألن المبحوثين لدى اإلجابات تكرار عن المجموع يزيد*)1(



 

 ٥٠

 عامة عالقات خطة يوجد أنه قالوا المبحوثين من% ٧٦,٧ نسبة أن يتضح السابق الجدول من
 ال أنهم قالوا% ١٠ ونسبة للدائرة، خطة توجد ال أنه قالوا% ١٣,٣ ونسبة الدائرة، عليها تسير

  .ال أم خطة هناك كانت ما إذا يعرفون

  .الخطة هذه مدة  .٢١

  المئويةالنسبة   التكرار  مدة الخطة

 69.6 16 )عام من أقل(المدى  قصيرة خطة

 26.1 6 )أعوام ثالثة حتى عام من( المدى متوسطة

 4.3 1 )أعوام ثالثة من أكثر( المدى طويلة

  100 ٢٣  المجموع

 أنـه  قالساب السؤال في قالوا ممن المبحوثين من% ٦٩,٦ نسبة أن يتضح السابق الجدول من
 مـن  أقل (المدى قصيرة الخطة مدة أن أوضحوا الدائرة عليها تسير عامة عالقات خطة توجد
 حتـى  عام من (المدى متوسطة الدائرة عليها تسير التي الخطة أن قالوا% ٢٦,١ ونسبة) عام
  ).أعوام ثالثة من أكثر (المدى طويلة خطة على تسير أنها قالوا% ٤,٣ ونسبة )أعوام ثالثة

  .بالخطة اللتزاما مدى  .٢٢

 للعالقـات  خطة بوجود أجابوا ممن المبحوثين من% ٥٢,٢ نسبة أن يتضح السابق الجدول من
 كبيـر  أنه قالوا% ٢٦,١ ونسبة كبير، بالخطة االلتزام أن قالوا) ٢٢ (رقم لسؤالا  في العامة
 أنـه  قـالوا % ٤,٣ ونسبة متوسط، بأنه بالخطة االلتزام% ١٧,٤ نسبة وصف حين في جداً،
 المتفـق  بالخطة الكبير اإللتزام على يدل وهذا ٢,٠٠ الحسابي المتوسط وكان ، صغير التزام
   .الداخلية وزارة في العامة العالقات دائرة في عليها

  .وقائية خطة اإلدارة إعداد .٢٣

  النسبة المئوية  التكرار  إعداد الدائرة خطة وقائية

  النسبة المئوية  التكرار  مدى االلتزام

 52.2 12  كبير

 26.1 6  كبير جداً

 17.4 4 متوسط

 المتوسط الحسابي 4.3 1 صغير
  ٢,٠٠   ١٠٠ ٢٣  المجموع



 

 ٥١

 60.9 14 نعم

 39.1 9 ال

  100 ٢٣  المجموع

 عالقـات  خطة بوجود أجابوا ممن المبحوثين من% ٦٠,٩ نسبة أن يتضح السابق الجدول من
 قـالوا % ٣٩,١ ونسبة وقائية، خطة تضع الدائرة أن قالوا) ٢٢ (رقم السؤال في للدائرة عامة
  .وقائية خطة تضع ال أنها

 بـوزارة  العامة للعالقات العامة اإلدارة داخل بالعمل لالرتقاء التطويرية الخطط أهم  .٢٤

 .الداخلية

 لـم  مـن  ومنهم سؤالال هذا على أجاب من وهناك السؤال هذا على المبحوثين إجابات اختلفت
   :الخطط أهم وكانت يجب،

  .البشري للكادر تطوير خطة وضع -

 .والخارجي الداخلي االتصال نظام لتسهيل خطة -
 .بالعمل لالرتقاء سنوية دورات لعمل سنوية خطة -
 األمد متوسطة إلى طويلة من تمتد عمل خطة -

 دورية تاجتماعا وعقد ، واإلبداع التميز في دورات عن والبحث الدورات عقد -
 ومؤسسات الدائرة بين تعاون اتفاقيات وعقد  ، الجيد األداء عن والبحث للدائرة
 ، الوفود واستقبال النزاعات حل لتشمل العامة العالقات وتطوير ، المدني العمل

 بيانات قاعدة وعمل ، جيد بشكل الفكرة إليصال والعمل ، الخارجي الوضع ومتابعة
 وجه في الصمود على القادرة البشرية التنمية قوتحقي ، الشعب مكونات لكافة

 الواعية الخالقة البشرية الكفاءات خالل من للتقنية السريع التطوير و ، المتغيرات
 قطاع إنشاء على والعلم ، والعمل األداء على والقدرة بالمهارة تتمتع التي والمبدعة
 التعاون روح ،وتعزيز ةالعامل للقوى التنمية مسئولية يتولى والتطوير للتخطيط خاص
 العالقات دوائر كافة بين مشترك وعمل تعاونية عمل خطة ووضع ، اإلدارة داخل
 وعقد ، المستجدات بآخر الموظفين ووضع ، والمؤتمرات الندوات عقد ،و العامة
 ، األزمات وخالل للتصعيد طوارئ وخطة ، بالدائرة العاملين لجميع تدريبية دورات
 .الخارجي للجمهور ةتوعي نشرات وإصدار

 .تدخل أي بدون المبحوثين ذكرها التي اإلجابات هي هذه

  



 

 ٥٢

 غزة على الحرب أزمة أثناء العامة العالقات أداء: خامسا

 غـزة  علـى  الحـرب  وبعـد  أثنـاء  العامـة  العالقات عمل لتسيير عالجية خطة وضع  .٢٥

 .م٢٠٠٨/٢٠٠٩

 

  النسبة المئوية  التكرار  وضع خطة عالجية

 53.3 16 نعم

 46.7 14 ال

  100 ٣٠  المجموع

 لتـسيير  عالجية خطة وضع تم أنه قالوا المبحوثين من% ٥٣,٣ أن يتضح السابق الجدول من
 نـسبة  هنـاك  حـين  في م،٢٠٠٨/٢٠٠٩ غزة على الحرب وبعد أثناء العامة العالقات عمل
  .الحرب وبعد ءأثنا عالجية خطة وضع يتم لم أنه قالوا% ٤٦,٧

 .الخطة جوانب أهم .٢٦

 لـم  مـن  ومنهم السؤال هذا على أجاب من وهناك السؤال هذا على المبحوثين إجابات اختلفت
  :هي واإلجابات يجب،
 اتـصال  آليـة  وتوفير ، التواصل وإمكانية األرواح في ضرر األقل حيث العمل أطقم توزيع
 وإيـصال  ، منه بالعمل لالنطالق آمن انمك توفير ،و التقليدية الوسائل عجزت حال في بديلة

 المؤسسة لها تسعى التي واألهداف الرؤية وإيصال سكناهم، أمكان في الجمهور مع والتواصل
 خطة تنفيذ و ، اآلمنة والمعلومات البيانات وتوصيل توفير طرق تحديد و ، المؤسسة هذه في

 الـسيناريوهات  وضع و ، قيقةد معلومات وفق المناسب الوقت في سليم بقرار األزمة مواجهة
 إلحداث التدريب عملية وتقييم الموضوعة الخطة على والتدرب سيناريو وأفضل أسوء الالزمة

 بـين  مـا  التعاون وتعزيز ، الوزارة مكونات كافة بين الكامل والتنسيق ، الالزمة التعديالت
 وتطـوير  ، ارجيوالخ الداخلي االتصال وتسهيل ، األخرى والوزارات والمؤسسات الوزارة
 ، والخـارجي  الـداخلي  المستويين على العامة العالقات دور وتحسين ، العامة العالقات كادر
 خطة وضع و الحرب، أثناء حصلت التي األخطاء وتحديد وإحصاء متخصصة، دورات وتنفيذ
 .األجهزة أبناء ومتابعة ، اإلعالم وسائل مع جديدة تواصل
  .تدخل أي بدون مبحوثينال ذكرها التي اإلجابات هي هذه
 

 .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ غزة على الحرب فترة أثناء العامة العالقات دائرة في العمل كيفية .٢٧



 

 ٥٣

  النسبة المئوية  التكرار  كيفية العمل

 60 18 متقطع

 23.3 7 متوقف

 المتوسط الحسابي 16.7 5 منتظم
 ٢,٠٧  100 ٣٠  المجموع

 دائـرة  فـي  العمـل  أن قالوا% ٦٠ المبحوثين نصف من أكثر أن يتضح ابقالس الجدول من
 قالوا% ٢٣,٣ ونسبة متقطع، كان م٢٠٠٨/٢٠٠٩ غزة على الحرب فترة أثناء العامة العالقات

 المتوسـط  وكـان  ، منتظم كان أنه قالوا% ١٦,٧ نسبة هناك حين في متوقف، كان العمل أن
 الداخليـة  وزارة في العامة العالقات دائرة في تقطعاًم كان العمل أن على يدل ٢,٠٧ الحسابي

   .الحرب أثناء

  .الحرب أثناء العامة العالقات دائرة واجهت التي المعيقات أهم  .٢٨

  النسبة المئوية  التكرار  المعيقات

 25.5 28 واالتصال التواصل صعوبة

 22.7 25 التحرك وصعوبة المتواصل القصف

 19.1 21 االحتالل لقب من أجزاء إلى القطاع تقسيم

 17.3 19 واآلالت األدوات نقص

 14.5 16 الكهربائي التيار انقطاع

 0.9 ١ أخرى

  ١٠٠ ١١٠  )١(المجموع

 واجهت التي المعيقات أهم من أن قالوا المبحوثين من% ٢٥,٥ أن يتضح السابق الجدول من
 من قالوا% ٢٢,٧ ونسبة واالتصال، التواصل صعوبة حربال أثناء العامة العالقات دائرة

 الصعوبات من أن% ١٩,١ نسبة قال حين في التحرك، وصعوبة المتواصل القصف المعيقات
 وأكد واآلالت، األدوات نقص قالوا% ١٧,٣ ونسبة االحتالل، قبل من أجزاء إلى القطاع تقسيم
 الحرب، خالل الدائرة واجهت التي اتالمعيق من الكهربائي التيار انقطاع أن% ١٤,٥ نسبة
  .ذكرها يتم لم لكن أخرى معيقات وجود إلى%  ٠,٩ نسبة وأشار هذا

                                                            

 التواصـل  صـعوبة  علـى  بتركيزهم المبحوثين أعداد عن يزيد المبحوثين لدى اإلجابات تكرار المجموع )1(
   .إجابة من أكثر واختيارهم لالمتواص والقصف واالتصال



 

 ٥٤

  

  

  

  

  

 الحرب أثناء الداخلي بالجمهور االتصال في الدائرة استخدمتها التي االتصال وسائل .٢٩

 .م٢٠٠٨/٢٠٠٩ غزة على

  النسبة المئوية  التكرار  وسائل االتصال

 23.6 21 الوزارة أبناء من الشهداء أسر مواساة

 22.5 20 الشخصية الزيارات

 13.5 12 المحمول أو الهاتف عبر المباشر االتصال

 13.5 12 المحلية اإلذاعات

 7.9 7 الوزارة موقع

 7.9 7 التلفزيون

 5.6 5 النشرات

 2.2 2 اإللكتروني البريد

 2.2 2 الملصقات

 1.1 1 االجتماعي االتصال مواقع

  100 ٨٩  )١(المجموع

 استخدمت العامة العالقات دائرة قالوا المبحوثين من% ٢٣,٦ أن لنا يتضح السابق الجدول من
 الحرب خالل الداخلي بالجمهور االتصال وسائل كإحدى الوزارة أبناء من الشهداء أسر مواساة
 ونـسبة  الشخصية، الزيارات دمتاستخ أنها قالوا% ٢٢,٥ ونسبة م،٢٠٠٨/٢٠٠٩ غزة على
 أيضاً% ١٣,٥ ونسبة ،المحمول أو الهاتف عبر المباشر االتصال استخدمت أنها قالوا% ١٣,٥

                                                            

 إجاباتهم الغالبية وكانت إجابة من أكثر الختيارهم عددهم عن يزيد المبحوثين لدى اإلجابات تكرار مجموع )1(
   .الداخلية وزارة أبناء من الشهداء أسر ومواساة الشخصية تالزيارا بين ما



 

 ٥٥

 ونـسبة  التلفزيـون،  استخدمت أنها قالوا% ٧,٩ ونسبة المحلية، اإلذاعات استخدمت أنها قالوا
 قـال  حين في اخلي،الد جمهورها مع التواصل في الوزارة موقع استخدمت أنها قالوا% ٧,٩
 الملـصقات،  اسـتخدمت  الدائرة أن قالوا% ٢,٢ ونسبة النشرات، استخدمت أنها% ٥,٦ نسبة
 أنهـا  قـالوا  مـن  أمـا  للتواصل، االلكتروني البريد استخدمت أنها قالوا أيضاً% ٢,٢ ونسبة

  .فقط% ١,١ نسبتهم بلغت فقد االجتماعي االتصال مواقع استخدمت
  
  

 .وبعدها م٢٠٠٨/٢٠٠٩ غزة على الحرب أثناء كعمل عن بالرضا الشعور .٣٠

  النسبة المئوية  التكرار  الشعور

 36.7 11 إلى حد ما

 33.3 10 نعم

 30 9 ال

  100 ٣٠  المجموع

 بالرضا ما حد إلى يشعرون أنهم قالوا المبحوثين من% ٣٦,٧ أن يتضح السابق الجدول من
 أنهم قالوا% ٣٣,٣ ونسبة وبعدها، م٢٠٠٨/٢٠٠٩ غزة على لحربا أثناء عملهم عن

 أنهم أكدوا% ٣٠ نسبة هناك حين في الفترة، تلك خالل عملهم عن تام بشكل بالرضا يشعرون
 خالل ومن م٢٠٠٨/٢٠٠٩ غزة على الحرب وبعد أثناء عملهم عن بالرضا يشعرون ال

 ما حد إلى الرضا ومن العمل عن الرضا من عالية نسبة وجود من يتضح المبحوثين إجابات
   م٢٠٠٨/٢٠٠٠ غزة على الحرب أثناء عملهم عن

 .مستقبلية أخرى أزمات مع للتعامل مقترحات  .٣١

  النسبة المئوية  التكرار  مقترحات

 50 15 األزمة لمواجهة طوارئ خطة وضع

 30 9 الوزارة داخل المختلفة الجهات بين التنسيق زيادة

 10 3 أزمة يأ لمواجهة سنوية خطة وضع

 6.7 2 أخرى

 3.3 1 المدى ومتوسطة طويلة إستراتيجية وفق العمل

  100 ٣٠  المجموع



 

 ٥٦

 طوارئ خطة وضع يقترحون% ٥٠ بنسبة المبحوثين نصف أن يتضح السابق الجدول من
 في زيادة هناك يكون أن اقترحوا% ٣٠ نسبة وهناك مستقبلية، أية مع والتعامل لمواجهة
 سنوية خطة وضع بوجوب قالوا% ١٠ ونسبة الوزارة، داخل المختلفة الجهات بين التنسيق
 طويلة إستراتيجية وفق العمل يجب أن% ٣,٣ نسبة قال حين في مستقبلية، أزمة أية لمواجهة
  .مستقبلي أخرى أزمات أية لمواجهة المدى ومتوسطة

 كافة على تحتوي للعمل بديلة أماكن توفير لمث أخرى اقتراحات% ٦,٧ نسبة وقدم هذا
 اإلمكانيات تقوية األزمات، خالل العمل استمرار لضمان الفريق بروح والعمل المعدات،
 الداخلية المعنية باألطراف لالتصال فعال نظام وجود وضمان والبشرية، والفنية المادية

 األزمات في لحمايتها للوزارة ياًواق درعاً تمثل لخطة وفقاً واقعي أسلوب وإتباع والخارجية،
 كمندوبين للعمل الموظفين بعض مع والتنسيق اإلدارة، في العشوائية األساليب عن واالبتعاد
 العامة للعالقات الوظيفي الكادر وتقسيم األزمات، أثناء المحافظات في وإعالم عامة عالقات
  .خاللهم نم الفعاليات وتغطية والتوصل التحرك يسهل بحيث المناطق على

 غزة على الحرب أثناء العمل عن بالرضا الشعور ومدى العلمي المؤهل بين العالقة 

  وبعدها م2009/2008

  : ذلك توضح الجدول ونتائج سبيرمان االرتباط معامل استخدم تم ذلك فحص أجل من

  
 على الحرب أثناء عملك عن بالرضا الشعور

  وبعدها؟ م2009/2008 غزة
  مستوى الداللة

  000٠.  0.817-  ؤهل العلميالم

 الـشعور  ومـدى  العلمـي  المؤهل بين عكسية عالقة هناك أن السابق الجدول خالل من نالحظ

 االرتباط معامل قيمة بلغت فقد وبعدها، م2009/2008 غزة على الحرب أثناء العمل عن بالرضا
 المؤهـل  نبـي  معنوي ارتباط وجود على يدل مما) 000٠. (بلغ داللة مستوى عند)0.817 ‐(

 وهذا ، وبعدها م2009/2008 غزة على الحرب أثناء العمل عن بالرضا الشعور ومدى العلمي
 دوائـر  فـي  العـاملين  عنـد  بالرضا الشعور زاد كلما العلمي المؤهل انخفض كلما أنه يعني

   .الداخلية وزارة في العامة العالقات

 غزة على الحرب أثناء لعملا عن بالرضا الشعور ومدى األكاديمي التخصص بين العالقة

  وبعدها م2009/2008

  : ذلك توضح الجدول ونتائج سبيرمان االرتباط معامل استخدم تم ذلك فحص أجل من

  مستوى الداللة على الحرب أثناء عملك عن بالرضا الشعور  



 

 ٥٧

  وبعدها؟ م2009/2008 غزة

  214٠.  0.234  التخصص األكاديمي
 الـشعور  ومـدى  األكاديمي التخصص بين عالقة جودو عدم السابق الجدول خالل من نالحظ

 معامـل  قيمـة  بلغت  حيث وبعدها، م2009/2008 غزة على الحرب أثناء العمل عن بالرضا

  ).214٠. (بلغ  داللة مستوى عند) 0.234 (االرتباط
  
  

  
  التوصيات

   .الداخلية بوزارة العامة العالقات دائرة في البشري الكادر عدد زيادة .١
 العالقات دائرة في العاملين اختيار أولويات من العامة العالقات صتخص شرط وضع .٢

 .الداخلية بوزارة العامة
 بهم باالهتمام إلشعارهم العامة العالقات في للعاملين والمعنوية المادية الحوافز توفير .٣

 .اإلدارة إنجاح إلي يؤدي الذي األمر ، وتشجيعهم
 عند العمل يقف ال حتى متوسطة إلي األمد طويلة تكون لالزمات عالجية خطط وضع .٤

  أزمة كل
 لمواصلة األزمة حسب والخارجي الداخلي بالجمهور االتصال وسائل تعدد .٥

  .العمل واستمرارية

 أنشطتها طبيعة مع يتالءم بما الداخلية بوزارة العامة العالقات دوائر في أقسام وجود .٦
  .أفضل بشكل مهامهما إلنجاز وذلك وحجمها

 بالوزارة األخرى والدوائر الداخلية بوزارة العامة العالقات دائرة بين اونوالتع التنسيق .٧
  .الرئيسية األهداف إلى والوصول العمل شمولية لخلق

  .العامة العالقات لموظفي الموكلة والمهام الصالحيات حجم في مرونة .٨

 ظمامنت عملها وليكون اإلدارة احتياجات كافة لتغطي العامة للعالقات ميزانية وضع .٩
 ومستقرا

 والموازنة للعمل محددة أهداف الداخلية بوزارة العامة العالقات دائرة أدارة وضع .١٠
 تحقيق وهو العانة للعالقات الرئيس الهدف إلى لتصل لها الموكلة الوظائف وبين بينها

  .الوزارة عن الطيبة الذهنية الصورة



 

 ٥٨

  المراجع

  :الكتب: أوالً

 .م1986مكتبة االنجلو المصرية،: ، القاهرةة واإلعالمفن العالقات العامإبراهيم إمام،  .١
 .م1995مؤسسة شباب الجامعة،: ، القاهرةالعالقات العامةاحمد محمد المصري،  .٢
 .م1998دار المسيرة،: ، الطبعة األولي، عمان العامةتالعالقاجميل احمد خضر،  .٣
 .م1996عالم الكتب،: ، الطبعة الثانية، القاهرةالعالقات العامةسمير حسين،  .٤
 .م1987، الطبعة الثانية، العالقات العامةعبد الرازق الشيخلي وآخرون،  .٥
 عالم الكتب:  الطبعة الثانية، القاهرةاألسس العلمية للعالقات العامة،علي عجوة،  .٦

 .م1982
: ، القاهرةاالتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصرغريب عبد السميع غريب،  .٧

 .م1996مؤسسة شباب الجامعة، 
 .دارة الفجر،:، القاهرةالمداخل األساسية للعالقات العامةمحمد حجاب وسحر وهبي،  .٨
 .1985، العالقات العامة عبد الرحيم، محمد عبد اهللا .٩
 .م1997، الدار الجامعية،أساسيات إدارة العالقات العامةمحمد عصام المصري،  .١٠
 .م1997الدار الجامعية، : ة، القاهرالعالقات العامة المبادئ والتطبيقمحمد فريد صحن،  .١١

  :األبحاث غير المنشورة: ثانياً

إبراهيم زقوت، نشاط دوائر العالقات العامة في المؤسسات األمنية، بحث غير منشور  .١
الستكمال متطلبات الحصول علي درجة البكالوريوس في الصحافة واإلعالم من 

 .م1998الجامعة اإلسالمية بغزة،
ي لدوائر العالقات العامة في أجهزة األمن العام بحث غير إسالم االسطل، األداء المهن .٢

منشور الستكمال درجة البكالوريوس في الصحافة واإلعالم من الجامعة اإلسالمية 
 .م1988 بغزة،

أيمن السر، واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية، بحث غير منشور الستكمال متطلبات  .٣
عمال من الجامعة اإلسالمية الحصول علي درجة الماجستير في إدارة األ

 .م2008بغزة،



 

 ٥٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قاملالحـ
 .االستبيان •

 .نبذة عن وزارة الداخلية وأقسامها •

  .تقرير عن أثر الحرب علي عمل العاقات العامة بوزارة الداخلية •



 

 ٦٠

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

    

  
  

  حفظه اهللا/ األخ الفاضل
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،،

  
  

  :ع بين أيديكم مجموعة من األسئلة تمثل استبانه لدراسة بحثية بعنوان نض
  

األداء المهني للعاملين في العالقات العامة بوزارة الداخلية أثناء أزمة الحرب على غزة 

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩

  

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في العالقات العامة من الجامعة 
ة، لذا الرجاء التكرم باإلجابة على أسئلة االستبانة المرفقة بما ترونه مناسبا، اإلسالمية بغز

  .علما بان المعلومات المقدمة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
  

   الطالبة                                                                  

   الحواجريشيماء على

  

  

  



 

 ٦١

 

   /   عنوان الدراسة

األداء المهني للعاملين في العالقات العامة بوزارة الداخلية أثناء أزمة الحرب على غزة 
  م٢٠٠٨/٢٠٠٩

  
  /مشكلة الدراسة 

تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على األداء المهني للعاملين في العالقات العامة بوزارة 
  .م ٢٠٠٩ /٢٠٠٨ الداخلية أثناء الحرب على غزة

  
  / تساؤالت الدراسة 

  ما مهام العالقات العامة بوزارة الداخلية ؟ .١
 ما أهم الخطط التطويرية لالرتقاء بالعمل داخل دائرة العالقات العامة بوزارة الداخلية؟ .٢

ما وسائل االتصال التي استخدمتها دائرة العالقات العامة بوزارة الداخلية في االتصال  .٣
 م ؟٢٠٠٩ /٢٠٠٨الحرب على غزة بالجمهور أثناء 

هل تم وضع خطط عالجية بوزارة الداخلية لتسيير عمل العالقات العامة أثناء وبعد  .٤
 م ؟٢٠٠٩ / ٢٠٠٨الحرب على غزة 

ما السبل التي يمكن من خاللها أن تتعامل دائرة العالقات العامة مع األزمات  .٥
 المستقبلية؟

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٢

ات العامة بوزارة الداخلية أثناء أزمة الحرب على غزة األداء المهني للعاملين في العالق

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩

  :السمات العامة: الوحدة األولى

  :النوع. ١

    أنثى(      )             ذكر (      )
  :العمر. ٢

  ٤٠ إلى أقل من ٣٠من  (      )    ٣٠ إلى أقل من ١٨من (      ) 
   فأكثر٥٠من (      )      ٥٠ إلى أقل من ٤٠من (      ) 

  :الحالة االجتماعية. ٣

  أرمل  (      )   مطلق(      )  متزوج  (      )   أعزب (      )   
  :المؤهل العلمي.٤

 بكالوريوس (      )           دبلوم (      )       ثانوية عامة(      ) 

  ..........أخرى حدد(      )          دكتوراه(      )                  ماجستير(      ) 
  :التخصص األكاديمي. ٥

  ....أخرى يرجى ذكرها (   )  علوم اجتماعية   ) ( علوم إدارية    ) (صحافة وإعالم(    ) 
    .…………… الدائرة أو القسم الذي تعمل به 
  :طبيعة العمل. ٦

         مدير دائرة(      ) إعالمي     (      )   مدير عالقات عامة      (      ) 
  رئيس قسم  (      ) موظف                       (      )  

  .......أخرى حدد (      )



 

 ٦٣

  األساليب التنظيمية واإلدارية: الوحدة الثانية

  ما هو المسمى اإلداري للعالقات العامة في وزارتكم؟. ٧

   :........أخرى(       )  دائرة (      ) قسم              (      )  إدارة (      )  

  هل يوجد أقسام في الدائرة؟. ٨
   )١٠انتقل إلى سؤال رقم (ال  (      )           نعم(      ) 

  "يمكنك اختيار أكثر من إجابة"؟ ما األقسام الموجودة في الدائرة. ٩
  أنشطة(      ) تسويق        (      )   إعالم    (      ) 
  .................أخرى، حدد(      ) بحوث         (      ) 

  ما حجم المهام والصالحيات لدائرة العالقات العامة؟. ١٠

  مهام وصالحيات مطلقة(      )     مهام وصالحيات محدودة(      ) 
  ...........أخرى، حدد(      )     مهام وصالحيات إدارة عليا(      ) 

  

  :العاملين ودوائر العالقات العامة: لوحدة الثالثةا

  رة العالقات العامة والدوائر األخرى في الوزارة؟هل يوجد تعاون بين دائ. ١١
  ال(      )           نعم(      ) 

  ما طبيعة العالقة بين العاملين في الدائرة؟. ١٢

  سيئة(      ) ضعيفة  (      ) متوسطة (      ) جيدة  (      ) ممتازة   (      ) 
  ما طبيعة عالقة المدير بالعاملين؟. ١٣

  سيئة(      ) ضعيفة (      ) متوسطة (      ) جيدة         ) (ممتازة  (      ) 
  ما مدى انتماءك لدائرة العالقات العامة؟. ١٤

  ضعيف(      ) متوسط     (      )   قوى    (      ) 
  هل يوجد اهتمام بتدريب العاملين في الدائرة لالرتقاء بهم وتحسين أدائهم؟. ١٥

  ال(      )           نعم (      ) 
  هل تدربت في دورات تدريبية نظمتها الدائرة؟. ١٦

  ال (      )           نعم (      ) 
  هل تواجه الدائرة عجزاً في الكادر البشري؟. ١٧

  ال(      )           نعم (      ) 
  إذا كانت اإلجابة نعم، كيف يتم التغلب على هذا العجز؟. ١٨

  ستعانة بطلبة الجامعات المتدربيناال(      )     االستعانة بخريجي الجامعات(      ) 
  .....................أخرى، حدد(      )   االستعانة بعاملين في وزارات أخرى(      ) 



 

 ٦٤

  األهداف والتخطيط: الوحدة الرابعة

  "يمكن اختيار أكثر من إجابة     " ما مهام العالقات العامة في الوزارة؟.١٩
  إصدار الدوريات والنشرات  )      (          الرصد اإلخباري(      ) 
  استقبال الوفود الزائرة     (      )     عقد الندوات والمؤتمرات(      ) 
بحث مـشاكل العـاملين فـي            (      )       المتابعة اإلخبارية(      ) 
  الدائرة

  قياس أراء الجمهور ومتابعته(      ) تسهيل مهام للجمهور الداخلي والخارجي    (      ) 
....................                    أخرى ،حدد ) (    ) المواطنين(التواصل مع الجمهور الخارجي (      ) 

  
يمكن اختيار أكثـر مـن    "ما األهداف التي تسعى العالقات العامة في الوزارة لتحقيقها؟   . ٢٠
  "إجابة

  بالمعلومات والبياناتتزويد العاملين (      )       التواصل اإلعالمي(      ) 
  تنمية روح التعاون بين العاملين(      )   تشكيل صورة ذهنية حسنة عن الوزارة(      ) 
  تقديم خدمات للعاملين(      )   تحقيق االنتماء والوالء للوزارة   (      ) 
  .................................أخرى، حدد (      ) 

   تسير عليها الدائرة؟هل يوجد خطة عالقات عامة. ٢١

  "٢٦انتقل إلى سؤال رقم " ال   (      ) ال أعرف       (      )   نعم      (      ) 
  ما مدة هذه الخطة؟. ٢٢

  "أقل من عام" خطة قصيرة المدى (      ) 
  "من عام حتى ثالثة أعوام" متوسطة المدى (      ) 
  "أكثر من ثالثة أعوام"طويلة المدى (      ) 

  ما مدى االلتزام بهذه الخطط ؟. ٢٣

  صغير جداً(      ) صغير (      ) متوسطة (      ) كبير (      )   كبير جداً(      ) 
  هل تضع اإلدارة خطط وقائية؟. ٢٤

  ال(      )           نعم (      ) 
  وزارة؟ما أهم الخطط التطويرية لالرتقاء بالعمل داخل اإلدارة العامة للعالقات العامة بال. ٢٥

١- .   ..............................................................................  
٢- .   .............................................................................. 

٣- .   .............................................................................. 



 

 ٦٥

  

  أداء العالقات العامة أثناء أزمة حرب غزة: الوحدة الخامسة 

هل تم وضع خط عالجية لتسيير عمل العالقات العامة أثناء وبعد الحرب علـى غـزة                 .٢٦

  ؟٢٠٠٨/٢٠٠٩
  ال(      )           نعم (      ) 

  إذا كان اإلجابة نعم، ما أهم جوانب هذه الخطة ؟ .٢٧
١. ................................  ............................... 

٢.  . .............................................................. 

٣. . ............. ................................................  

   ؟٢٠٠٨/٢٠٠٩كيف كان العمل في دائرة العالقات العامة أثناء فترة الحرب على غزة . ٢٨
  متوقف (      )       متقطع     (      )       منتظم(      ) 

  ما أهم المعيقات التي واجهت دائرة العالقات العامة أثناء فترة الحرب  . ٢٩

  "يمكن اختيار أكثر من إجابة "
  صعوبة التواصل واالتصال   (      )  القصف المتواصل وصعوبة التحرك(      )

  نقص األدوات واآلالت (      )         انقطاع التيار الكهربائي(      ) 
  ..............أخرى (      ) تقسيم القطاع إلي أجزاء من قبل االحتالل (      ) 

ما وسائل االتصال التي استخدمتها الدائرة في االتصال بالجمهور الداخلي أثناء الحرب            . ٣٠

  "؟ ٢٠٠٨/٢٠٠٩على غزة 
  ""يمكن اختيار أكثر من إجابة " 

  االتصال المباشر عبر الهاتف أو المحمول (      )     ارات الشخصيةالزي(      ) 
  النشرات (      )       الملصقات(      ) 
  اإلذاعات المحلية (      )       التلفزيون(      ) 
  مواقع االتصال االجتماعي(      )     البريد االلكتروني(      ) 
  هداء من أبناء الوزارةمواساة أسر الش(      )       موقع الوزارة(      ) 
  ...........................أخرى ، حدد (      ) 

   وبعدها؟٢٠٠٩ /٢٠٠٨هل تشعر بالرضا عن عملك أثناء الحرب على غزة . ٣١

  إلي حد ما(    ) ال                   (      )       نعم (      ) 
  

  



 

 ٦٦

  

  ما هي مقترحاتك للتعامل مع أزمات أخرى مستقبلية ؟. ٣٢
 .ع خطة طوارئ  لمواجهة األزمة وض .١
 . وضع خطة سنوية لمواجهة أي أزمة مستقبال  .٢

 .زيادة التنسيق بين الجهات المختلفة داخل الوزارة  .٣
 .العمل وفق إستراتيجية طويلة ومتوسطة المدى  .٤
 : ............................................... . أخرى ، يرجى ذكرها  .٥

٦. .......................  ................................................. 

٧. .   ...................................................................... 

  ولكم مني جزيل الشكر
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 وزارة الداخلية

م، وقد ١٩٩٤أنشئت وزارة الداخلية منذ اليوم األول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 
زارة باهتمام ورعاية القيادة السياسية باعتبارها واحدة من أهم الوزارات السيادية حظيت الو

لدورها في توفير األمن للمواطن الفلسطيني، انطلق عمل القائمين علي الوزارة من الصفر، 
حيث كانت الخدمات في زمن االحتالل تقدم من خالل مكتب اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، ومن 

القروية والبلدية، وكان االحتالل كعادته يتخذ من مكتب اإلدارة المدنية مكاناً بعض المجالس 
إلذالل المواطنين والتنكيل بهم من خالل التباطؤ الشديد في انجاز المعامالت، األمر الذي نجم 

  .عنه طوابير طويلة من المواطنين إمام شبابيك مكاتب اإلدارة المدنية

ها إعادة االعتبار لمواطنيها من خالل إتباع اقصر الطرق ووزارة الداخلية وضعت نصب عين
النجاز المعامالت حيث وضعت لذلك خطة البناء التنظيمي والهيكلي، واستطاعت في زمن 
قياسي إيصال أيسر الخدمات المتعلقة بالشؤون المدنية واألمنية من خالل إنشاء اإلدارات 

لمهد إلي اللحد إضافة إلي إصدار جواز السفر والمديريات التي تقدم الخدمة إلي المواطن من ا
الفلسطيني الذي وضع حد لمعاناة المواطن في المطارات والدول التي يقصدها كما اهتمت 
الوزارة بتنظيم الحياة المدنية من خالل رعاية ومتابعة منظمات المجتمع المدني من خالل 

  .تنظيم الحياة المدنيةاإلدارة العامة للشئون المدنية وقدمت مشاريع القوانين ل

  :دور الوزارة ورسالتها

إن عمل الوزارة يستهدف بالدور األول المواطن، وذلك بتوفير كافة الوثائق الالزمة له  .١
من لحظة الوالدة حتى الوفاة والتي تشمل البطاقة الشخصية وجواز السفر ثم توفير 

قوم الوزارة علي تنظيم األمن له ولممتلكاته أما بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني فت
العمل والعالقة مع هذه المؤسسات من خالل تسجيلها ومتابعة عملها وخلق عالقة 

 .شراكه في مابين وزارة الداخلة وهذه المؤسسات
إن طبيعة العالقة بين الوزارة واألطراف األخرى هي عالقة تكامل وتعاون وذلك من  .٢

الوزارات بما يخدم المصلحة الوطنية اجل تقديم الخدمة لجميع المواطنين والمؤسسات 
 .العامة

دور الوزارة أن تقوم بدور التنسيق والتنظيم للعالقة ما بين عملها وعمل وزارات  .٣
 المجتمع المدني وتطور هذه العالقة وتنظمها من تاالختصاص بما يتعلق بمؤسسا

 خالل مذكرات تفاهم واضحة يتفق عليها المستوي التنفيذي وتوقع من المستوي
السياسي وهذه بمثابة آلية مهنية للعمل للنهوض باألداء الوظيفي في جميع إدارات 



 

 ٦٨

الوزارة وأحيانا الوزارة تقوم بدور المنفذ من خالل منح المواطنين الوثائق المدنية 
 .التي تسهل تنقلهم وعملهم باإلضافة إلي تجسيد مواطنتهم

راقبة إعمالها مقارنة بالسياسات تعمل وزارة الداخلية علي حراسة السلطات المحلية وم .٤
العامة والخطط الموضوعة من قبل الوزارة، مثل خطط االنسحاب، والخزينة، القوة 
 تالعسكرية، إدارة السلطات المحلية أو معالجة الحقوق الرسمية القانونية للسلطا

 .المحلية
 )تحقيق امن المواطن(رسالة الوزارة  .٥

ضمان توفير احترام حقوق المواطنين أفرادا تسعي وزارة الداخلية إلي العمل علي 
وجماعات ومؤسسات في كل ما يتعلق بأمنهم وأمانهم وتيسير أمورهم الحياتية اليومية 
بتزويدهم بكل ما يستحقوا من الوثائق الشخصية الثبوتية الالزمة وذلك من خالل بناء 

ك افتتاح المديريات األجهزة األمنية المنظمة والقادرة علي تحقيق أهدفها بكفاءة وكذل
في كافة محافظات الوطن لتزويد المواطنين والمؤسسات بكل ما يطلبوه من خدمات 

  .ووثائق

  :األهداف العام واألهداف الجزئية لوزارة الداخلية الفلسطينية

  :الهداف العامة

خدمة المجتمع المحلي وذلك من خالل حصول المواطن علي الوثائق المدنية التي  .١
 .من ميالده حتى وفاتهتخصه شخصياً 

العمل علي تسجيل جميع مؤسسات المجتمع المدني كافة ومؤسسة العالقة علي أسس  .٢
الشراكة والتعاون بين الجسم الحكومي والغير حكومي وتم تسجيل ما يزيد علي 

 .مؤسسة لدي وزارة الداخلية) 1000(
لقانون وتحقيق المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حر من خالل تفعيل مبدأ سيادة ا .٣

مبدأ العدالة، وحماية الحريات العامة في إطار القانون األساسي والتشريعات المعمول 
 .بها والعمل علي تعميق االنتماء الوطني

 .بناء سجل بيانات للمواطنين الفلسطينيين .٤
شخص يعملون حاليا في ) 12.000( تحقيق امن وأمان المواطن، وهنا ما يزيد علي .٥

 . المختلفة في قطاع غزةالوحدات األمنية
هنا نذكر أهم مهام اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم كونها هي موضوع اهتمامنـا فـي     

  :هذا البحث
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  :ومهامها هي: اإلدارة العامة للعالقات العامة اإلعالم

تقوم باإلشراف علي عالقة الوزارة مع أجهزتها وإداراتها ومديرياتها علي صعيد  .١
ين وتطوير عالقات الوزارة بالمؤسسات الرسمية الحكومية وغير الوطن، وتحس

الحكومية، ومع المؤسسات الدولية، واستقبال الوفود وضيوف الوزارة الرسميين، 
واإلعداد لالجتماعات والمؤتمرات الرسمية، واإلشراف علي اإلعالم الداخلي 

 .والخارجي
املين فيها، لتحقيق أقصى تأسيس عالقات قوية ومتميزة بين إدارة الوزارة والع .٢

 .درجات الفهم لطبيعة الوزارة والرسالة التي تؤديها
توثيق عالقة الوزارة بالمؤسسات المحلية واألجنبية عبر البرامج، الزيارات المتبادلة  .٣

 .والبرامج المشتركة، لتحقيق التعاون في مختلف المجاالت
ر وأرائه نحو الوزارة إجراء البحث واالستطالعات للتعرف علي اتجاهات الجمهو .٤

 .وأدائها
إصدار النشرات والمطبوعات المختلفة، وإعداد التقارير اإلخبارية التي تحمل أهم  .٥

 .)١(وأخر التطورات والنشاطات داخل الوزارة، وذلك باللغة العربية واللغة االنجليزية
 

                                                            

ة الداخلية واألمن الوطني، بحث غير منشور أيمن السر، واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية في وزار )1(
 .100الستكمال متطلبات الحصول علي درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اإلسالمية بغزة ص


