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: إعداد الطالبتني  

 ميسون صقر، هالة األخشم

وائل املناعمة: إشراف األستاذ  



 أ 
 

  بسم ا الرمحن الرحيم
 
 

قال رب أوزعين أن أشكر �عمتك الذي أ�عمت علي "
 والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأصلح يل يف ذرييت ىوعل

"ليك وإ�ي من املسلمنياإ�ي تبت   
  

  صدق اهللا العظيم
  سورة األحقاف                                                                                                                                                                                   

  )١٥(اية
  

  
  
  



 ب 
 

  إهداء
  ...إىل من علمين اإلميان با قبل اإلميان بالعلم 

  ...إىل من علـمتين حب اآلخريـن قـبل حب �فــسي
  " إىل أعز ما أملك

  و�ا ودائما وأبدا يف كل الظروف واألوقاتاىل اللذان كا�ا  يل ع
  أبي وأمي

   "حازم وميساء ومرام وأالء...  " إىل إخوتي األعزاء 
  "صديقاتي " م إىل األمايإىل الذين وقفوا جبا�يب ودفعوا ب

 الدين ، الذين يبذلون الغايل والنفيس من أجل إيصال دعوة مإىل محلة ه
  السماء

  ااهدين يف سبيل ا                         ...  إىل محلة سالح  املقاومة 
 ...إليهم مجيعا أهدي جهدي املتواضع 

ميسون تيسري صقر/الطالبة 



 ج 
 

 إهداء
إىل من شجعتين ألصل ..  احلضن الدافئ والقلب احلنون إىل

 إليه  است على الصعاب ألصل إىل ما تصبوإىل هديف وحتملت املشاق ود
  ..�فسي

  "أمي"إىل الغالية 
  إىل  والدي الغايل

  اىل من شجعين ووقف جبا�يب خطوة خبطوة 
  ابراهيم/زوجي العزيز

  ..سعيد وبالل ومحمد ورزان/إخوا�ي أخواتي
  خالي محمد وزوجته الغالية وابنائه/إىل الذين أخذوا بيدي ووقفوا جا�يب

  أسرا�ا البواسل خلف القضبان،  إىل الصامدين على حصري احملن
  ذا البحث املتواضع مثرة جهودكم اليت بذلتموها ألجليإليكم مجيعا أهدي ه

  هالة بسام األخشم/الطالبة



 د 
 

 شكر وتقدير
  .الشكر أوال وأخريا   سبحا�ه وتعاىل الذي وفقنا يف إمتام هذا البحث

" من ال يشكر  الناس ال يشكر ا" ا�طالقا من قول الرسول صلى ا عليه وسلم
ا �تقدم جبزيل الشكر وخالص العرفان والتقدير واعرتافا بالفضل ألهله ، فإ�ن

ملا بذله من عطاء و�صيحة طوال فرتة ".,وائل املناعمة.االستاذ"ألستاذ�ا ومشرفنا 
  .إعداد هذا البحث ، والذي �سأل ا أن أن جيعل ذلك يف ميزان حسناته

كما و�تقدم بعظيم الشكر وخالص االمتنان إىل أساتذتنا يف قسم الصحافة 
إىل منارة العلم ومهد .الم ، والذين تتلمذ�ا على أيديهم وأفد�ا منهم علما �افعاواإلع

  "اجلامعةاالسالمية" الثقافة ، و�ور احلضارة ومنبع األخالق

  
  
  
  
  
 



 ه 
 

  فهرس احملتويات
Êì™ì½a@@òzÐ–Ûa@áÓ‰@

  أ  آية قرآنية 

  ب  إهداء 

  ج  اهداء

  د  شكر وتقدير 

  ه  فهرس المحتويات 

  ز  فهرس الجداول 

  ١  اإلجراءات المنهجية : الفصل األول

  ٢  المقدمة   

  ٣  الدراسات السابقة   

  ٦  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  

  ٧  اإلحساس بالمشكلة   

  ٨  مشكلة الدراسة   

  ٨  أهداف الدراسة   

  ٩  نوع الدراسة ومنهجها   

  ٩  أداة الدراسة   

  ٩  مجتمع الدراسة   

  ٩  عينة الدراسة   

  ١٠  السمات العامة لعينة الدراسة  

  ١٣  تقسيم الدراسة   

  ١٤  : الفصل الثاني

  ١٥   العالقات العامة:األولالمبحث   

  ١٥  تعريف العالقات العامة: المطلب األول    

  ١٧  أهداف العالقات العامة: الثانيالمطلب     



 و 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٨  تنظيم ادارة العالقات العامة: الثالثالمطلب     
  ٢٢  العامة العالقات التخطيط لبرامج  :بعالراالمطلب     

  ٢٨   تقويم برامج وأنشطة العالقات العامة:المطلب الخامس    

  ٣١   وسائل االتصال في العالقات العامة:المطلب السادس    

  ٣٨  فيها العالقات العامةبلدية غزة بعد الحرب و  :الثانيالمبحث   

  ٣٨  مةالعا الخدماتيةالعالقات العامة في المؤسسات :المطلب األول    

  ٤٤  غزةمدينة: المطلب الثاني    

  ٤٨  بلدية غزة:المطلب الثالث    

  ٥٧  في بلدية غزة بعد الحربالعالقات العامة  دور : المبحث الثالث  

  ٦١  نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها: الفصل الثالث

  ٦٢  صحيفة االستقصاء ومناقشة نتائج  تحليل :المبحث األول  

  ٨٢   ومناقشة النتائج التوصيات:مبحث الثانيال  

  ٨٨  المصادر والمراجع

  ٨٩  المالحق 



 ز 
 

 فهرس اجلداول
Þë†¦a@@òzÐ–Ûa@áÓ‰@@

  ١٠  نوع الجنسيوضح التكرارات والنسب المئوية   )١(جدول 
  ١٠  حسب العمريوضح التكرارات والنسب المئوية   )٢(جدول 
  ١١  الحالة االجتماعية  حسب يوضح التكرارات والنسب المئوية  )٣(جدول 
  ١١  المؤهل العلمييوضح التكرارات والنسب المئوية حسب   )٤(جدول 
  ١٢  التخصص االكاديمييوضح التكرارات والنسب المئوية حسب   )٥(جدول 
  ١٢  حسب طبيعة العمليوضح التكرارات والنسب المئوية   )٦(جدول 
  ١٣  حسب سنوات العمللتكرارات والنسب المئوية يوضح ا  )٧(جدول 
  ٦٢  المسمى اإلداري للعالقات العامةيوضح التكرارات والنسب المئوية حسب   )٨(جدول 
  ٦٢  وجود أقسام في الدائرةحسب يوضح التكرارات والنسب المئوية   )٩(جدول 
  ٦٣  لدائرةاألقسام الموجودة في ايوضح التكرارات والنسب المئوية حسب  )١٠(جدول 

 )١١(جدول 
مرجعية العالقات العامة في يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب 

  الوزارة
٦٤  

 )١٢(جدول 
حجم المهام والصالحيات الموكلة يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب 

  ٦٤  لدائرة العالقات العامة

 )١٣(جدول 
رة وجود تعاون بين دائيوضح التكرارات والنسب المئوية حسب  -١

  :العالقات العامة و الدوائر األخرى في الوزارة 
  

٦٥  

 )١٤(جدول 
طبيعة العالقة بين العاملين في يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب 

  الدائرة
٦٥  

طبيعة العالقة بين المدير و  حسبيوضح التكرارات والنسب المئوية  )١٥(جدول 
  العاملين في الدائرة

٦٦  

 )١٦(جدول 
الشروط المطلوبة الختيار رجل رات والنسب المئوية حسب يوضح التكرا

    العالقات العامة
٦٦  



 ح 
 

 )١٧(جدول 
االهتمام بتدريب العاملين في يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب 

  الدائرة لرفع مستواهم المهني
٦٧  

 )١٨(جدول 

مدى انتمائك لدائرة حسب يوضح التكرارات والنسب المئوية  -٨
   :العالقات العامة 

  
  

٦٨  

 )١٩(جدول 
وجود حوافز لتشجيع العاملين يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب 

    بالوزارة
٦٨  

  ٦٩    الحوافز كافيةيوضح التكرارات والنسب المئوية حسب  )٢٠(جدول 
  ٦٩    أنواع الحوافزحسب يوضح التكرارات والنسب المئوية  )٢١(جدول 

أثناء الحرب هل واجهتم عجز حسب لمئوية يوضح التكرارات والنسب ا )٢٢(جدول 
  :في الكادر البشري في العمل   

٧٠  

 )٢٣(جدول 
كيفية التغلب على  - يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب رأي 

  العجز 
  

٧٠  

  ٧١  مهام العالقات العامة في البلديةيوضح التكرارات والنسب المئوية حسب  )٢٤(جدول 

 )٢٥(جدول 
وجود أهداف محددة لدائرة  حسب النسب المئوية يوضح التكرارات و

  :العالقات العامة 
  

٧٢  

 )٢٦(جدول 
األهداف التي تسعى دائرة  حسب يوضح التكرارات والنسب المئوية 

  العالقات العامة إلى تحقيقها
  

٧٢  

 )٢٧(جدول 
وجود خطة عالقات عامة  حسب يوضح التكرارات والنسب المئوية 

   تسير الدائرة عليها
  

٧٣  

مدة الخطة والبرامج التي   حسبيوضح التكرارات والنسب المئوية   
  تضعها دائرة العالقات عامة

٧٤  

  ٧٤مدى االلتزام بالخطط   حسبيوضح التكرارات والنسب المئوية   



 ط 
 

  الموضوعية التي تضعها دائرة العالقات عامة 
  
  

  
 كيفية العمل أثناء فترة حسب يوضح التكرارات والنسب المئوية 

  االحرب و بعده
٧٥  

  
 وسائل االتصال التي حسب يوضح التكرارات والنسب المئوية 

  :استخدمتها الدائرة في االتصال بالجمهور الداخلي أثناء الحرب

  
٧٥  

  
وسائل االتصال التي   حسبيوضح التكرارات والنسب المئوية 

   استخدمتها دائرة العالقات العامة بعد الحرب
٧٦  

  
وجود دور للعالقات العامة   حسبوالنسب المئوية يوضح التكرارات 

  في استقبال الوفود الزائرة أثناء الحرب

  
٧٧  

  
وجود تنسيق و تعاون بين   حسبيوضح التكرارات والنسب المئوية 

  دوائر العالقات العامة في البلديات بعد الحرب
  

٧٧  

  
ير عمل يوضع خطة لتس  حسبيوضح التكرارات والنسب المئوية 

  :أثناء وبعد الحربالبلديةقات العامة في العال
  

٧٨  

  
الشعور بالرضا عن الخطة   حسبيوضح التكرارات والنسب المئوية 

  التي تم و ضعها
٧٨  

  
الشعور بالرضا عن   - حسبيوضح التكرارات والنسب المئوية 

  العمل بعد انتهاء فترة الحرب
٧٩  

  
ت التي واجهت أهم المعوقا  حسبيوضح التكرارات والنسب المئوية 

  الدائرة في فترة الحرب
٧٩  

  
  االستفادة من االزمة  حسبيوضح التكرارات والنسب المئوية 

  
٨٠  

 



               ١

  

  
  
  
  
  

  الفصل االول

  االجراءات المنهجية للدراسة
  

  :يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة وهي
المقدمة، والدراسات السابقة، وموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، 

  واإلحساس بالمشكلة، ومشكلة الدراسة، وأهمية الدراسة، 
  ة ومنهجها وأداتها، وأهداف الدراسة وتساؤالتها، ونوع الدراس

  ومجتمع الدراسة، وعينة الدارسة، وتقسيم الدراسة
  

  

 
 
 
 
  



               ٢

  ةـدمـــــــمقــــــ
تعتبر العالقات العامة ذات أهمية بارزة للعديد من المنشآت التـي تتعامـل مـع األفـراد                        

وال .لجمهور ارتباط مباشر با   أو صفة لها  والجماعات، وبصفة خاصة تلك المنشآت التي تمارس نشاطا         
تقتصر العالقات العامة على المنشأة والعاملين معها، بل وتمتد إلى أولئك الذين ليس لهم صلة تعامـل                 

  .مباشر ولكن من المحتمل أن تصبح لهم صلة عاجال أم آجال
       فالعالقات العامة تربط بين المنشأة وبعضها البعض، وتربط بين المنشأة وعمالئهـا، والمنـشأة              

  .ع المحلي الذي تعيش فيه، بل تربط أيضا بين العاملين داخل المنشأة بمختلف مستوياتهموالمجتم

       وتلعب العالقات العامة دورا ملموسا في توطيد العالقة بين كل هذه األطراف، وتربط بينها على               

  .)١(أساس من الحب والتقدير واالحترام والرغبة في استمرار التعامل

) إلتباعها األسلوب والمنهج العلمي في التحليل والدراسـة       (ن العالقات العامة علم            ومعنى ذلك أ  

من حيث مجال تطبيق    (، ثم هي وظيفة إدارية      )من حيث مهارة التحليل وتقييم نتائج هذه الدراسة       (وفن  

  .)٢()النشاط

 أكثر حرصا من           وتعتبر المنشآت الخدمية ومنشآت الحكومة التي تقدم الخدمات العامة للجمهور         

غيرها على دوام هذه العالقات العامة، ألن في دوامها دوام للتفاهم المتبـادل مـن  تلـك المنظمـات                    

  . وهذه األفراد والجماهير من أجل تحقيقها السمعة الطيبة على المدى البعيد،واألفراد

لتي تساعد اإلدارة العليا           ولقد أصبحت العالقات العامة في السنوات األخيرة أحد األنشطة الهامة ا          

في المنشآت المختلفة حتى تكون هذه اإلدارة على علم مستمر، وعلى اتصال دائم مع الجمـاهير فـي                  

الداخل والخارج مما يعمل على تصحيح قراراتها ومسارها خاصة تلك التـي تعكـس أثرهـا علـى                  

  .)٣(الناس

                                                 
  .٧ص)١٩٩٨، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة:عمان(١ط ، العالقات العامة ، جميل خضر 1

 .٣٧ص)٢٠٠٥كتبة الفالح للنشر والتوزيع، م:الكويت(١ط، مدخل إلى العالقات العامة ، صالح ليري.د 2

   مرجع سابق، جميل خضر 3
  



               ٣

 الذي هو موضوع البحـث، حيـث        لدية غزة ب      و يظهرا ألداء المهني لدوائر العالقات العامة في         

 دورا هاما أثناء وبعد العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع           بلدية غزة  العالقات العامة في  دائرة  لعبت  

  .غزة

وحملت دائرة العالقات العامة على عاتقها التواصل مع الجمهورين الداخلي والخارجي وتقديم أفضل ما              

  . بجانبهملديها من أجل مساندتهم والوقوف

 العالقات العامة في تلك الفترة ومعرفـة جوانـب           دائرة  تجسيد واقع  الطالبتان       ومن هنا حاولت    

م بمهامهـا،   القوة وتدعيمها ومواطن الضعف وتقويمها وصوال لدائرة عالقات عامة تتمكن مـن القيـا             

  لتحقيق مصلحة المؤسسة

  :الدراسات السابقة: اوال
 تتناول موضوعات أداء العالقات العامة في عدة تثناء البحث على عدة دراسا أننظر الطالبتالقد وقع 

مؤسسات وتندرج هذه الدراسات ضمن متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس من قسم الصحافة 

  .واإلعالم في الجامعة اإلسالمية لنيل درجة البكالوريوس

لعامة في الوزارات الحكومية اتجاهات العاملين نحو دوائر العالقات ا( بحث بعنوان -١

  -:)١()الخدماتية
  

 -:من أهم النتائج التي توصلت إليه الدراسة ما يلي 
من العينة تعرف بوجود دائرة العالقات العامة داخـل          ) 37.5%(أوضحت الدراسة أن نسبة      

 ، من أفراد العينة عن طريق االتصال الشخـصي  4.2% )(الوزارة عن طريق زميل ونسبة 

 فـي  ،) 43.3%( خالل المطبوعات الصادرة عن دائرة العالقات العامة بلغت النسبة بينما من

وهذا يـشير   ،من خالل األنشطة والخدمات التي تقدمها دائرة العالقات العامة        ) 15%(حين أن   

 . المؤسسةي العامة فتألهمية المطبوعات في التعرف على دائرة العالقا

                                                 
ة      امةاتجاهات العاملين نحو دوائر العالقات الع       ونغم شعبان بعنوان   ،  بحث تخرج للطالبتين خديجة الحج علي      1 وزارات الحكومي ة  ا في ال  ( لخدماتي

 .٢٠٠٦، ) بغزة،  آلية اآلداب  قسم  الصحافة واإلعالم  الجامعة اإلسالميةمن بحث غير منشور ،  للحصول  على  درجة  البكالوريوس
 



               ٤

 ،ملين ذات عالقة طيبة مع دائـرة العالقـات العامـة    من العا 60%) (بينت الدراسة أن نسبة 

  . العالقة جيدة5%)( في حين قال ،)(34.2%وبلغت نسبة الذين قالوا أن العالقة سيئة 

أكدت الدراسة أن نسبة العينة التي ردت بنعم حول قيام دائرة العالقات العامة فـي الـوزارة                  

 في حين بلغت نسبة     ،ردت ب ال  ) %6.7( ، في مقابل    %)40(بتقديم أنشطة تهم العاملين هي      

 وهذا يدلل علي أهمية وجود دائرة العالقات العامة داخـل  ،%) 53.3(الذين ردوا إلى حد ما 

  .الوزارة

. ردت بنعم حول اهتمام دائرة العالقات العامة بمشاكل العـاملين         ) 17.5%(كشفت الدراسة أن     

وهذا يـشير إلـى     .  ردوا إلي حد ما    %)28.3( أن   ،%)34.2(بينما بلغت نسبة الذين ردوا ال       

 .اهتمام العالقات العامة بالعاملين بالوزارة والعمل على حل مشاكلهم

األداء المهني إلدارات العالقات العامة في المؤسسات الصحية        (  بحث تخرج بعنوان     -٢

  :)١()األهلية بمحافظات غزة 

  : يلي اوأهم ما توصلت إليه النتائج م
 ،موظفين%50 بنشاط العالقات العامة أن      نث طبيعة العمل لدى القائمي    أظهرت الدراسة من حي    

 مدير وهذا يبين عدم وجود      –رئيس شعبة   –رئيس قسم   :  موزعة على كل من      50%وما نسبته 

وصف وظيفي محدد يتفق عليه جميع أفراد العينة وكذلك وجود مسمى خاص يجمـع أنـشطة                

  .العالقات العامة

عالقة ما بين العاملين في العالقات العامة في المؤسسات الـصحية           أشارت الدراسة أن طبيعة ال     

وهذا يؤكد مدى وجود العالقة الطيبة التي تسهم في تطوير          % 50األهلية كانت جيد جدا بنسبة      

 .المؤسسة  وجعلها أكثر تقدما

                                                 
بمحافظات  سسات الصحية األهليةاألداء المهني إلدارات العالقات العامة في المؤ بعنوانإسماعيل عامر، ومحمود الفرا  لطالبانبحث تخرج 1
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من خالل نتائج الدراسة الميدانية تبين أن دوائر العالقات العامة داخل المؤسـسات الـصحية                

يؤكدون على عـدم وجـود   % 20مقابل 50 % عتمد على وظيفة التنسيق فيما بينها ما نسبته ت

 تنسيق 

أجمع غالبية القائمين بعمل العالقات العامة في المؤسسات الصحية أن دوائر العالقات العامة  

 وهذا مؤشر إيجابي يقتضي مدى التزام ، %100 محددة تقوم بما نسبته فيوجد لديها أهدا

 العالقات العامة حول آلية التخطيط لعملها خالل وضع أهدافها والتي من خاللها تحقق إدارات

 .أكبر قدر من الدقة واالنجاز في عملها

من القائمين بعمل العالقات العامة في المؤسسات الصحية األهلية %  60أوضحت الدراسة أن  

في حين ،املين عكس ذلكمن الع% 10وم بتقييم أنشطتها مقابل ــبأن العالقات العامة تق

ب ـذه النســوه. ةـــم لألنشطــويـة تقــون عمليــيؤكدون أحيانا تك% 30

ة ثابتة لدى جميع العاملين ــراتيجيـــود إستـــدم وجـــى عــر إلــــيـتش

في إدارات العالقات العامة  نحو تقييم عملها وخططها والذي من خالله تكشف مدى نجاحها 

 .تهاتي تسير عليها في تحقيق أنشطـا الــجهـالل برامـن خـأو فشلها م

  

  -:)١() األداء المهني للعالقات العامة في المؤسسات الصحية(بحث تخرج بعنوان 
مي واتبعت أسلوب العينة حيث ارتكزت عينة البحث على الجمهور الداخلي في مستشفى ناصر الحكو

  .العشوائية

  

  -:سةوأهم النتائج التي توصلت إليها الدرا

                                                 
شور،  للحصول    بحث غي    ( األداء المهني للعالقات العامة في المؤسسات الصحية          إياد أبو ريدة ودرويش الرن بعنوان       لطالبان  تخرج بحث   1 ر من
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يرون أن لقسم العالقات العامـة أمـر ضـروري داخـل            % 86.8تبين من خالل البحث أن       

مـنهم  % 3.8 بينمـا    ، وهذا يرجع إلى الوعي واإلدراك بأهمية العالقـات العامـة          ،المستشفى

 .كانت إجاباتهم محايدة % 9.4أما ،معارضون لذلك الرأي

ت العامة حيث احتـل محـور اسـتقبال         كشفت الدراسة أن المحاور التي يقوم بها قسم العالقا         

 المرتبة األولى ومحـور     رالضيوف واطالعهم على أوجه النشاطات المختلفة في مستشفى ناص        

 ، والمرتبة الثالثة تنظـيم الزيـارات      ةالقيام بتصوير الحفالت والمهرجانات احتل المرتبة الثاني      

الرابعـة، ومحـور إصـدار      ومحور تزويد وسائل اإلعالم باألخبار والتقارير احتل المرتبـة          

 المستشفى لـدى جماهيرهـا      ةالمطبوعات والنشرات احتل المرتبة الخامسة، أما تحسين صور       

احتل المرتبة السادسة،ومحور خدمة العاملين وجماهير المدينة وحل مشاكلهم احتـل المرتبـة             

 العالقـات   هذه النتائج دلت على الخلل الواضح في ترتيب األولويات لدي العاملين في           ،األخيرة

 .العامة 

من أفراد العينة يقرئون ويتابعون بعض أو كل ما يصدر عن قـسم             %28.3كشفت الدراسة أن     

% 56.6 و ،من أفراد العينة ال يعتقـدون ذلـك       % 15.1 بينما   ،العالقات العامة من مطبوعات   

 وهذا مؤشر على وجود بعض الخلل فـي اهتمـام العالقـات             ،كانت آرائهم في بعض األحيان    

  .مة بإصدار المطبوعات في أغلب األحيانالعا

 :الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

 .األداء المهني لدوائر العالقات العامة في بلدية غزة بعد الحرب

  )دراسة مسحية على كافة العاملين في العالقات العامة ( 

  : موقع الدراسة من الدراسات السابقة

  :أوجه االتفاق: أوال



               ٧

يتضح مـن   . الدراسة استكماال للجهود المتعلقة بتقييم األداء المهني للمؤسسات الفلسطينية         تعتبر هذه 

خالل التعرف على طبيعة عمل دوائر العالقات العامة في الدراسات السابقة أن الدور الذي وضعته               

لنفسها يختلف كثيرا عن الواقع التطبيقي حيث تفصل بين ما هو مطلوب وبين ما تطبقه على أرض                 

 .الواقع

بالنسبة لموقع العالقات العامة في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة فقد أكد جميع مسئولي الـدوائر علـى           

وجود اتصال مباشر بين مدراء الدوائر وبين العاملين وهذا دليل على أن العالقات العامـة فـي أي     

 .مؤسسة هي التي تتوسط بين المؤسسة وبين العاملين داخل المؤسسة

سات السابقة أن المطبوعات الصادرة عن دائرة العالقات العامة من حيث اإلخراج أنها             كشفت الدرا 

جيدة ومن حيث المادة اإلعالمية وفرز األلوان والصور وخلفيات المواد اإلعالمية وأسلوب اإلخراج             

 .ونسبة وجود األخطاء المطبعية منخفضة

  .لمرتبة األولى في التوزيعيات تحتل اويضاف إلى ذلك أن هذه الدراسات كشفت أن المط

  

  :أوجه االختالف: ثانيا

   تعالج الدراسة األداء المهني لبلدية قطاع غزة بعد الحرب:أوال

تقدم الدراسة توصيات ومقترحات إلفادة العاملين في دائرة العالقات العامة في البلديـة فـي               : ثانيا

 من خالل االستبيانات ومـضمون      محاولة لتحسين األداء المهني لتلك الدائرة خصوصا بعد الحرب        

  .الدراسة

  :اإلحساس بالمشكلة: الثثا

ـ    غزة    المباشر بدائرة العالقات العامة داخل بلدية      كاكهممن خالل احت  ت الطالبتين   الحظ رب  بعد الح
 لموظفين يعملون في تلك الدائرة للتعرف على طبيعة عملهـم ورأيهـم             وذلك من خالل الزيارات     
خالل بحوث سابقة تم إعدادها عن األداء المهني لبلدية غـزة أن هنـاك              الشخصي في عملهم، ومن     

  .خلل ومشكالت في أداء دوائر العالقات العامة في البلدية بعد الحرب
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 المباشر بدواء العالقات العامة داخل البلدية وذلـك مـن           هممن خالل احتكاك  ت الطالبتين   فلقد الحظ 
تلك الدائرة للتعرف على طبيعة عملهم، ومن خـالل         خالل الزيارات الرسمية لموظفين يعملون في       

بحوث سابقة قام بها آخرين، فهناك العديد من المشاكل المهنية والمادية في تلك الـدائرة فبعـضها                 
تتوفر لديها اإلمكانيات التقنية من أجهزة اتصال وأدوات تصوير الزمة مقابـل افتقارهـا للكـوادر                

خصوصا .يات التقنية واستغاللها للتطوير وتحسين واقع المؤسسة      البشرية المؤهلة لتسيير تلك اإلمكان    
  .بعد الحرب

  .وسنخصص الدراسة لتهتم بدائرة العالقات العامة داخل البلدية في غزة
  

  

  مشكلة الدراسة : ارابع

وعدم بعد الحرب و  غزة   أداء دائرة العالقات العامة في بلدية         التعرف على  تكمن مشكلة الدراسة في   
لعاملين بتلك الدائرة مما ينعكس سلبا على عمل اإلدارة ونظـرا ألهميـة تلـك الـدائرة                 لفهم لدى ا  

باعتبارها الوجه الحسن للمؤسسة والمرآة التي تعكس سياسات وأهداف اإلدارة العليا في تنمية الفهم              
والثقة والدعم بين تلك المؤسسات وجمهورها الداخلي من جهة وجمهورها الخارجي من جهة أخرى              

  .اجل تحقيق التقدم المطلوبمن 
  وتساؤالته) البحث ( أهداف الدراسة : خامسا

تسعى الدراسة للتعرف على طبيعة المهام ونوعية المهام التي تؤديها دائرة العالقات العامة داخل 
واقع هو  بهدف تحديد طبيعة عمل تلك الدائرة  لمعرفة أين يكمن النقص والخلل وما  غزةبلدية

قد تمت بلورة مشكلة الدراسة في لمن عالجها والتقدم بها نحو األفضل للرقي بها والمشكلة حتى يك
  :مجموعة من التساؤالت 

 ما مفهوم العالقات العامة لدى العاملين في البلدية؟-١
 ما هي المهام والوظائف الموكلة لدائرة العالقات العامة في البلدية للقيام بها؟-٢
  تي ستقوم بها هذه الدائرة والتي ستشرف عليها بعد الحرب؟ما  هي البرامج والمشاريع ال-٣
 ما هي األهداف التي تسعى على تحقيقها؟-٤
 هل هناك خطط علمية ومهنية وضعتها دائرة  العالقات العامة للتعامل مع ظروف الحرب؟-٥
 كيف ستستخدم وسائل االتصال في أداء العالقات العامة بعد الحرب؟-٦
ية مؤهلة تقود دوائر العالقات العامة والتعامل مع الظروف التي أوجدتها هل تتوفر كوادر بشر-٧

 الحرب؟
 هل هناك إمكانيات تقنية متوفرة للوصول إلى  النتائج المطلوبة؟-٨
 كيف تعاملت البلديات مع الحرب؟-٩
 ا هي المشاكل التي تواجهها دوائر العالقات العامة في البلديات بعد الحرب؟م-١٠
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 ساعدة التي قدمتها البلدية لسكان مناطقهم بعد الحرب؟ما هي الم-١١
    ما هي الطبيعة التنظيمية واإلدارية  لدائرة العالقات العامة في البلدية بعد الحرب؟-١٢
  

  : الدراسةنوع ومنهج: سادسا

التي تركز على طبيعة وسمات " تقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية : نوع الدراسة
  .)١( "او موقف أو جماعة أو فرد معين أو تكرار حدوث الظاهرةوخصائص مجتمع معين 

مسح أساليب " حيث سيتم استخدام منهج ) المسحي (  على المنهج الدراسةسنعتمد: منهج الدراسة
و مسح أساليب الممارسة يعني تصوير الواقع الفعلي لعمل العالقات العامة اإلداري " الممارسة 

خالل توزيع االستبيانات لكافة العاملين داخل دائرة العالقات العامة في والتنظيمي للبلدية  وذلك من 
البلدية تحديدا بلدية غزة حيث سيتيح هذا المنهج لنا كباحثين وضع خطة لتطوير دور دائرة 

  )٢(.ببلدية غزة.العالقات العامة
  

  :أداة الدراسة: سابعا
 أحد الطرق لجمع البيانات  "التي تمثل ) صحيفة االستقصاء( نستخدم في هذا البحث االستبانة: أوال

وقد قسمت " من عينة الدراسة حيث يتم توجيه مجموعة من األسئلة المفتوحة والمغلقة المعدة سلفا
االساليب التنظيمة :الوحدة الثانية ،السمات العامة: الوحدة االولىالصحيفة الى سبع وحدات

 هداف والوظائف،األ:الوحدة الرابعة ،القات العامةالعاملين ودائرة الع:الوحدة الثالثة واالدارية،
كيفية التعامل مع :الوحدة السابعة ،وسائل االتصال:الوحدة السادسة،التخطيط:الوحدة الخامسة

  .الحرب
أسلوب المقابلة غير المقننة مع مدير العالقات العامة في البلدية بهدف الحصول على : ثانيا 

   .رتهمالمعلومات والبيانات الخاصة بدائ
  :مجتمع وعينة الدراسة :ثامناً

  )٣(ثالبح هو جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضع :مجتمع الدراسة

وهم جميع العاملين في دائرة العالقات العامة وقامت الطالبتان بأسلوب الحصر  :عينة الدراسة
لبالغ عددهم عشرة موظفين حيث قامت الشامل لجميع العاملين في العالقات العامة في البلدية وا

الطالبة بتوزيع عشرة استبانات على جميع العاملين في دائرة العالقات العامة في البلدية وعادت 
  . )٤(اليهما سبعة استبانات بسبب عدم تجاوب ثالثة مبحوثين معهم

  
                                                 

  .٨٥ص٢٠٠٠٩، الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع:عمان١٠ط، أساليب البحث العلمي، جودت عطوي 1
  .١١٤ص)١٩٧٦، عالم الكتب: القاهرة(١ط، ئبحوث اإلعالم األسس والمباد،سمير حسين 2
  ١٣٨ص"٢٠٠٠، دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان"١ط، مناهج وأساليب البحث العلمي، عثمان غنيم، ربحي عليان 3
  .١١٦صمرجع سابق ، سمير حسين 4
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  :السمات العامة 

  : نوع الجنس ألفراد العينة   – ١
  )١(جدول 

  النسب المئوية حسب الجنسيوضح التكرارات و

  %النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  ٤٢,٩  ٣  ذكر
  ٥٧,١  ٤  أنثى

 ١٠٠  ٧ المجموع
  

من عينة % ٤٢,٩ حيث تبين أن ،يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس) ١(جدول رقم 
  .من اإلناث% ٥٧,١ والنسبة المتبقية والبالغة ،الدراسة من الذكور

  
    

   :العينة حسب العمر توزيع أفراد -٢
  )٢(جدول 

  يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب العمر

  %النسبة المئوية  التكرار  العمر

  ٢٨,٦  ٢  ٢٥ إلى اقل من ١٨من 
  ١٤,٣  ١  ٣١ إلى اقل من ٢٥من 
  ٤٢,٩  ٣  ٣٩ إلى اقل من ٣١من 
  ١٤,٢  ١  ٤٥ إلى ٣٩من 

 -  -  ٤٥أكثر من 

 ١٠٠  ٧  المجموع

من أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين % ٢٨,٦أن ) ٢(دة في جدول تبين من النتائج الوار
% ٤٢,٩ ، سنة٣١ إلى اقل من ٢٥تتراوح أعمارهم ما بين % ١٤,٣ سنة، ٢٥ إلى اقل من ١٨

تتراوح % ١٤,٢ بينما النسبة المتبقية والبالغة ، سنة٣٩ إلى اقل من ٣١تتراوح أعمارهم ما بين 
  . سنة٤٥ إلى ٣٩أعمارهم ما بين 

  
   : توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية-٣

  )٣(جدول 



               ١١

  يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب الحالة االجتماعية
  

  %النسبة المئوية  التكرار  الحالة االجتماعية

  ٥٧,١  ٤  أعزب
 ٤٢,٩  ٣  متزوج
 -  -  مطلق
  - - أرمل 

  ١٠٠  ٧  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة حالتهم االجتماعية  % ٥٧,١أن ) ٣(تبين من النتائج الواردة في جدول 

  .متزوجين% ٤٢,٩أعزب، بينما النسبة المتبقية والبالغة 

   : توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي-٤
  )٤(جدول 

  يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب المؤهل العلمي

  

  %النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

 - -  ثانوي

 ٢٨,٦ ٢  دبلوم 

 ٧١,٤ 5  جامعي

 - -  ماجستير

 - -  دكتوراه

 - -  أخرى

 ١٠٠ ٧  المجموع

من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم، % ٢٨,٦أن ) ٤(تبين من النتائج الواردة في جدول 
  .مؤهلهم العلمي جامعي% ٧١,٤

  

   توزيع أفراد العينة حسب التخصص األكاديمي-٥
  



               ١٢

  )٥(جدول 

  تكرارات والنسب المئوية حسب الدخل الشهرييوضح ال

  

  %النسبة المئوية  التكرار  الدخل الشهري

  ٤٢,٩  ٣  صحافة وإعالم
  - -  علوم اجتماعية
  ١٤,٣  ١  علوم إدارية

  ٤٢,٩  ٣  أخرى
 ١٠٠  ٧  المجموع

  
من أفراد عينة الدراسة تخصصهم األكاديمي % ٤٢,٩أن ) ٥(تبين من النتائج الواردة في جدول 

يعملون في تخصصات % ٤٢,٩ ،تخصصهم األكاديمي علوم إدارية% ١٤,٣ ،ة وإعالمصحاف
 ،%١٤,٣ عالقات عامة وإعالن ونسبتهم ،%١٤,٣أخرى تمثلت في العالقات العامة ونسبتهم 

  .%١٤,٣كمبيوتر ونسبتهم 
   توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل-٦

  )٦(جدول 

  ة العمليوضح التكرارات والنسب المئوية حسب طبيع

  

  %النسبة المئوية  التكرار  طبيعة العمل

  - -  مدير دائرة العالقات العامة
  ٢٨,٦  ٢  رئيس قسم
  ٥٧,١  ٤  موظف
 ١٤,٣  ١  أخرى

 ١٠٠  ٧  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة يشغلون منصب رئيس % 28.6أن ) ٦(تبين من النتائج الواردة في جدول 
  .يشغلون مناصب أخرى وهي نائب رئيس قسم% ١٤,٣ ،يشغلون منصب موظف% ٥٧,١ ،قسم
   توزيع أفراد العينة حسب سنوات العمل والخبرة-٧

  )٧(جدول 

  يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب سنوات العمل والخبرة

  



               ١٣

  %النسبة المئوية  التكرار  سنوات العمل والخبرة

  - -  أقل من سنة
  ٥٧,١  ٤  من سنة إلى خمسة سنوات
  - -  انية سنواتمن ست سنوات إلى ثم
  ٤٢,٩  ٣  من تسع سنوات فأكثر

 ١٠٠  ٧  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة سـنوات الخبـرة لهـم    % 57.1أن ) ٧(تبين من النتائج الواردة في جدول     
  . سنوات فأكثر٩سنوات العمل لهم % ٤٢,٩ ،تتراوح ما بين سنة إلى خمسة سنوات

   :تقسيم الدراسة: اتاسع

 ثـم   المقدمة وتحتوي على االجرات المنهجية للدراسة      إلىفي البداية   يم الدراسة    بتقس الطالبتينقامت  
  . وتتفرع الى عدة مباحث،الى ثالثة فصول رئيسية

المبحـث  : وينقسم إلى ستة مباحث وهي    "العالقات العامة   "  وكان  الفصل األول في الدراسة بعنوان      
 المبحث  ،أهداف العالقات العامة ووظائفها   : انيالمبحث الث ،العالقات العامة النشأة والمفهوم    :االول  
تخطيط برامج العالقـات العامـة والمبحـث        : المبحث الرابع ،تنظيم ادارة العالقات العامة   : الثالث
وسائل االتصال المستخدمة في العالقـات      : السادس   ،تقويم برامج وأنشطة العاقات العامة     :الخامس
  .العامة

: زة بعد الحرب والعالقات العامة وينقسم الى ثالثة مباحث وهـي          أما الفصل الثاني فيعرض بلدية غ     
بلدية غـزة بـين الواقـع       : المبحث الثاني  ،العالقات العامة في المؤسسات الخدماتية     :المبحث االول 

   . دور العالقات العامة في بلدية غزة بعد الحرب :المبحث الرابع،والطموح

المبحـث  : ة الميدانية التي تنقسم الى ثالثة مباحث وهـي        أما الفصل الثالث واألخير فيتكون من الدراس      
مناقـشـة نتـائج الدراسـة الميدانيـة والمبحـث          : نتائج الدراسة الميداينة، المبحـث الثـاني      :االول

.التوصــــــــــــــــــــــيات:الثالــــــــــــــــــــــث



               ١٤

  
  

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

  اإلطار النظري للدراسة

  
  العالقات العامة: المبحث األول

   فيهاالعالقات العامةالحرب وبلدية غزة بعد  :المبحث الثاني
في بلدية غزة بعد العالقات العامة دور  :المبحث الثالث

  الحرب

 
  



               ١٥

   المبحث األول
  امةــات العــالقـلعا

  

  :مالنشأة والمفهوالعالقات العامة : المطلب األول

بالرغم من أن العالقات العامة الحديثة ولدت مـع مطلـع القـرن العـشرين فإنهـا كنـشاط             
وجهود تبذل العتناق أفكار معينـة أو اإلتيـان بتـصرفات معينـة وجـدت حتـى                 إعالمي  

في المجتمعـات البدائيـة وتطـورت مـع تطـور تلـك المجتمعـات ومـع أن مـصطلح                    
العالقات العامة من المصطلحات الحديثة جدا والتي يختلـف الكتـاب فـي تحديـد تـاريخ                 

ـ           سبه يمتـد الـى عـصور مـا         ظهوره ألول مرة فان اعتراف بقوة الرأي العام والسعي لك
  .قبل التاريخ

فالمحاوالت للتفاهم مع اآلخرين والتأثير في آرائهـم قديمـة قـدم البـشرية نفـسها ولكـن                  
االختالف هو في الوسائل المستخدمة وسـعة النـشاط فـي الـزمن الحاضـر عنـه فـي                   

  .األزمنة القديمة
  :نويمكن تقسيم الطور التاريخي للعالقات العامة الى قسمين رئيسيي

 العالقات العامة القديمة وتشمل النشاطات التـي يمكـن اعتبارهـا البـذور األولـى                -١
  .لها والتي تمتد منذ وجود اإلنسان البدائي حتى القرن التاسع عشر

 العالقات العامة الحديثة وهـي النـشاط والعلـم الـذي ولـد مـع مطلـع القـرن                    -٢
  .)١( الى ما هو عليه في وقتنا الحاضرالعشرين وتطور

  
  -: العالقات العامة القديمة-١

  : العالقات العامة في العصور البدائية-أ

لقد كانت القبائل البدائية تحتاج الى اإلعالم للمحافظة على بقائها وذلك سواء في الحصول على               
  .)٢(الغذاء أو الوقوف في وجه األعداءمصادر 

  : العالقات العامة في الحضارات القديمة-ب

 ممارسة النشاط تقدما كبيرا لدى القدماء في كل من حضارة وادي الرافدين             لقد تقدمت أساليب  
  .)٣(ووادي النيل في الشرق والحضارتين اليونانية والرومانية في الغرب
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               ١٦

  

  -: العالقات العامة الحديثة-٢

بالرغم من أن جذور العالقات العامة تمتد بعيدا في الماضي إال انه مـن الممكـن القـول أن                   
العامة الحديثة نشأت في الواليات المتحدة األمريكية في بداية القرن العشرين ولكـن             العالقات  

هذا ال يعني بالطبع أنها ولدت بين عشية وضحاها وإنما كان هناك أنواع من النشاطات سبقتها                
  .ومهدت لها

أهماها وكاالت المؤسسة لشؤون الصحافة والنشاط االتصالي المرافـق للحمـالت االنتخابيـة             
 ولكن المصدر الذي كان له النـصيب األكبـر فـي مولـد          ،مالت جمع التبرعات وغيرها   وح

  .العالقات العامة هو المؤسسات الصناعية والتجارية
  :مفهوم العالقات العامة

من الواضح إن محاولة وضع تعريف دقيق ألي مصطلح في مجال العلـوم اإلنـسانية لـيس                 
مدلوالت المصطلح المراد تعريفه من كاتب الـى        باألمر السهل ألسباب لعل من أهمها تفاوت        

كما أن اختالف التعارف قد ينتج بسبب تركيزها على         .آخر وتأثر التعريف بوجهة نظر واضعه     
  .عناصر دون أخرى وفقا للزاوية التي ينطلق منها الكاتب

فن نه يواجه صعوبات أخرى إضافية منها كونها علم و        إ ف أما بالنسبة لتعريف العالقات العامة    
حديث التكوين استمد كيانه من أصول متعددة ومنها أن المصطلح يتـضمن ركنـين أساسـين       
أولهما المفهوم النظري وهو كون العالقات العامة فلسفة لإلدارة واتجاه فكري وثانيهما المفهوم             

كما أن المفهوم التطبيقي يتضمن أكثـر مـن         .التطبيقي أي وسائل المتبعة لتحقيق تلك الفلسفة      
فهو يعني السياسات واإلجراءات التي تتخذها المنظمة والتي تحافظ عن طريقهـا علـى       معنى  

رضى وتأييد جماهير المؤسسة لها عن طريق شرح وتوضيح أعمالها ثم التعرف علـى رأي               
  )١(.الجمهور وردود فعله اتجاهها

  :تعريف المعهد البريطاني

  .ستمر بين المنظمة وجماهيرهاجهود مخططة ومرسومة يقصد من ورائها إقامة التفاهم الم
هذا التعريف عام جدا فهو ال يتطرق الى طبيعة تلك الجهود وعلى أية جهة في المؤسسة تقـع                  

  .مسؤوليتها كما انه ال يوضح المقصود بجماهيرها المؤسسة
  :تعريف احد الكتاب الفرنسيين

ـ             ن الثقـة لـدى     العالقات العامة هي مجموعة الوسائل التي تستخدمها المنظمة لخلق جـو م
 والجمهور بشكل عام في سـبيل مـساندة نـشاطها           ،الموظفين والعمال والهيئات المتصلة بها    

  )٢(.وتسهيل تقدمها وذلك في جو من النزاهة والحقيقة
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               ١٧

  :تعريف بول جاريت للعالقات العامة

ل في  هي اتجاه أساسي وفلسفة لإلدارة تتعمد بأنانية مستنيرة وضع المصلحة العامة بالمقام األو            
  .كل قرار يؤثر على سير أعمال المنظمة
  :تعريف جمعية العالقات العامة الفرنسية

هي طريقة للسلوك وأسلوب لإلعالم واالتصال يهدف إلـي إقامـة عالقـات مفعمـة بالثقـة                 
والمحافظة عليها بين منظمة والفئات المختلفة من الجماهير داخل المؤسسة وخارجها والتـي             

  )١(.سسةتتأثر بنشاط تلك المؤ
  :تعريف الكاتبين كاتفيلد و مور

هي فلسفة اجتماعية لإلدارة تعبر عنها بشكل سياسات وأعمال تهدف الى ضمان الثقة والتفاهم              
  .المتبادل بين المنظمة لجماهيرها وذلك باستخدام االتصال لالتجاهين بين الطرفين

  :نهأد استعراض التعاريف السابقة نجد بع
مانع للعالقات العامة ولكن العناصر األساسية التي ترد فـي هـذه            هناك تعريف جامع     ليس

  :التعاريف والتي تكون بمجموعها المركب الذي هو مصطلح العالقات العامة هي

  .أنها فلسفة لإلدارة اتجاه المجتمع: أ
  .ثم اتصال وإعالم) وظيفة إدارية( أنها سياسات وأعمال : ب
  )٢(.العامة للجمهور أوال ثم مصلحة المؤسسةأنها نشاط يهدف الى خدمة المصلحة : ج
أنها اتصال باتجاهين من المنظمة الى الجمهور بشكل نشاطات إعالنية ومن الجمهور الـى              : د

  .المنظمة بشكل قياس وتقييم الرأي العام لجماهير المؤسسة
  )٣(.أنها نشاط مستمر ال يتوقف عند إقامة عالقات طيبة بل يسعى الى المحافظة عليها: ه

  أهداف العالقات العامة:  الثانيالمطلب

تكـوين صـورة طيبـة      :إن الهدف األساسي الذي تدور حوله كافة أنشطة العالقات العامة هو          
  .ومحببة للمنشأة لدى الجمهور

  : فيما يليهاخرى فانه يمكن تحديد أهموإذا أردنا مزيدا من التفصيل بخصوص األهداف األ
  .منشأة عند الجماهير التي تتعامل مع المنشأةبناء اسم وسمعة وشهرة طيبة لل-١
ضمان توظيف أفضل العناصر البشرية في المنشأة وذلك لسعي أكبر الكفاءات مـن أجـل               -٢

  .االلتحاق بالمنشأة إذا ما اشتهرت تلك المنشأة بسمعة جيدة
  .ها مساعدة إدارة البيع على زيادة مبيعات المنشأة أو تحسين خدماتها للجمهور ودعم سمعت-٣
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               ١٨

 الحصول على رضا المجتمع واعتراف الرأي العام وكسب تأييد ومحاولة جعل الجمهـور              -٤
المنشأة متفهما لخططها وسياستها وخلق االنطباع المناسب والجيد عـن المنـشأة لـدى ذلـك         

  .الجمهور
 تقدم النصح للمنشأة عند تحديد سياستها حتى تراعى فيها اتجاهـات الـرأي العـام بـين                  -٥

 المتصلة بالمنشأة واالستعانة في ذلك بالمعلومات المرتدة من كتل الجماهير في توقع             الجماهير
  .مستوى نجاح تلك السياسات

مثـل عمـل    .  استخدام األساليب العلمية المتطورة في مجال العالقات العامـة وتطبيقهـا           -٦
 الـرأي   االستقصاءات وإتباع أسلوب المعاينة الستقراء أراء جمهور المنشأة وتطبيق بحـوث          

  )١(،العام
  .وذلك بغرض المساعدة على تحقيق األهداف التي حددتها اإلدارة

مواجهة األزمات أو الطوارئ التي قد تتعرض لها اإلدارة والمنشأة ومساعدتها على تجاوز             -٧
  .تلك المواقف واألزمات بأقل خسارة ممكنة

كر بهذه األزمات وذلك مـن      ويتمثل دور العالقات العامة في مثل هذه الظروف في التنبؤ المب          
خالل التحليل المستمر التجاهات الرأي العام ومن ثم معرفة تطور أي أزمة وحجم تلك األزمة               
ومعرفة البدائل المختلفة  لحل تلك األزمة وعرضها على إدارة المنشأة وإقناعها بالمعلومـات              

 كل البـدائل المطروحـة       والتنبؤ برد فعل أفراد الجمهور في ظل       ،الواردة لها عن الرأي العام    
  )٢(.على اإلدارة كحل للمواقف واألزمة الطارئة

وأهم من ذلك فان خبرة المشتغلين بالعالقات العامة قد تمكنهم من تحقيق هدف أكثر بعدا وسط                
لظروف األزمة وهو تحويل األزمة الى فرصة لدعم مركز المنشأة وسمعتها ولـيس مجـرد               

  )٣(.تجاوز األزمة
  تنظيم ادارة العالقات العامة : الثالثالمطلب

يتطلب األداء الفعال لوظيفة العالقات العامة ووقوعها في موقع مناسب في الهيكل التنظيمـي              
وارتباط الوظيفة باالدارة العليا اتجـاه ظهـر بقـوة عبـر        . للمنظمة تحت مظلة االدارة العليا    

 وألهميـة وظـائف     ،فة حيث أظهرت التجارب ضرورة هذا االرتباط لفعالية الوظي        ،السنوات
  . ولالدارات في االقسام التنفيذية األخرى في المنظمة،العالقات العامة لالدارة العليا ذاتها

وتختلف وظيفة عضو االدارة العليا المسئول عن العالقات العامة مـن منظمـة ألخـرى               
 )٤(وغالببا ما يكون رئـيس المنظمـة هـو        . باختالف الهيكل التنظيمي الكلي لهذه المنظمة     
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 في حين يكون رئيس     ، واليه ترفع تقارير ادارة العالقات العامة      ،المسئول عن هذه الوظيفة   
 أو عضو مجلس االدارة المنتدب هو المسئول عن الوظيفة  فـي بعـضها               ،مجلس االدارة 

الآلخر يتولى نائب المدير التنفيذي مسئولية هذه الوظيفة الى جانب غيرها مـن الوظـائف           
  .اهيرذات العالقة بالجم

 ،على االدارة المعنية بأداء هـذه الوظيفـة       " ادارة العالقات العامة  "والشائع هو اطالق اسم     
على الرغم من وجود مسميات أخرى قد تطلق عليها مثل الشئون العامة او ادارة اتصاالت               

 أو اتـصاالت المنظمـة    Corporate Relations أو ادارة عالقـات المنظمـة  ،المنظمة
Communications.  

وباختالف مجـاالت   . ويختلف حجم وتنظيم ادارة العالقات العامة باختالف حجم المنظمة ذاتها         
 واألهمية التي توليهـا     ، ومدى حاجة المنظمة الى عالقات عامة فعالة       ،برامج العالقات العامة  

 ومدى حاجة االدارة الى متطلبات خاصة في العالقات العامة كما هو الحال فـي               ،االدارة لها 
 وقـد  ، وقد تضم االدارة عددا قليال من األفراد.)(Jefkins، 1998قات العامة التسويقية العال

 وهو ما يتضح في التنظيم النمطي       ،تتسع لتضم عدة مئات كما في المنظمات األمريكية الكبرى        
  .الدارات العالقات العامة الكبيرة

 Vice ويحمل هذا اللقب ،وعادة ما يرأس ادار ة العالقات العامة شخص في درجة نائب رئيس
President،   أو يحمل لقب مـدير العالقـات العامـة  Director of public Relations . 

ويطلق عليه في المنظمات االمريكية الكبرى التي تضطلع فيها  العالقات العامـة  بوظـائف                
  )١(.Executive Vice presidentكثيرة لقب نائب الرئيس التنفيذي 

وى المسئول عن ادارة العالقات العامة الى هذا المستوى هـو اعتـراف             والهدف من رفع مست   
 وتسهيل مهامهـا بالنـسبة لـالدارات واألقـسام     ،هذه الوظيفة بالنسبة للمنظمة االدارة باسهام

  )٢(. وبالنسبة للجهات الخارجية التي يتعامل معها،األخرى داخل المنظمة
ات العامة على نحو كبير من منظمة ألخـرى         ويختلف تحديد وظائف العاملين في ادارة العالق      

وفـي  .  وقدرات العاملين أنفسهم   ، واحتياجاتها الفعلية  ،في ضوء حجم المنظمة وتنوع أنشطتها     
االدارات الصغيرة والمتوسطة يقع العبء األكبر على الشخص المسئول عن العالقات بوسائل            

دارة أما بقيـة العـاملين بـاإل      . االتصاالت في حين يتولى مدير االدارة شخصيا بقية االعباء        
 ، والعالقـات بالحكومـة    ، والترويج المؤسـسي   ، وبحملة األسهم  ،فيتولون العالقات بالمجتمع  
  .الخو وذلك في ضوء احتياجات كل منظمة.. .والعالقات بالجمهور الداخلي
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 ادارة   فان العاملين في   ،أما في المنظمات الكبرى التي يتبعها عدد كبير من الوحدات االنتاجية          
وفي هـذه  . العالقات العامة يعهد اليهم في الغالب بمهام على مستوى المواقع االقليمية المختلفة       

 فهم مسئولون مباشـرة أمـام نائـب الـرئيس           .الحاالت يكون العاملون مسئولين في مواقعهم     
 ومـسئولون بـصورة غيـر       ،و الوحدة االنتاجية التي يخدمونها    أ ، اما مدير المصنع   ،االقليمي

  .باشرة عن سياسة العالقات العامة امام ادارة العالقات العامة المركزية في المنظمةم
  

 ففي المنظمات الكبيرة ذات األقسام أو الوحدات المتعددة التي تمارس وظائف تسويقية             ،وبالمثل
 غالبا ما يقوم العاملون في ادارة العالقات العامة المركزية بوظائف مرتبطة بكل قسم              ،مستقلة

 ويقضي هؤالء العاملون أغلـب      . أو على األقل بوظائف أو مهام تخدم هذه األقسام         ،ى حدة عل
 في حين   ،أوقاتهم في ممارسة مهام الدعاية الترويجية للسلع الخاصة بالقسم الذي يتولون خدمته           

 وتوفر الدعاية للـسلع     ،تقوم ادارة العالقات العامة المركزية بتنفيذ كل وظائف العالقات العامة         
  .لخاصة باألقسام التي ال يتوافر لها افراد يتولون الدعاية لهاا
  

 يتولى كل مكتب من مكاتـب العالقـات         ،وفي المنظمات الكبيرة التي تدار بطرقة ال مركزية       
 ويمارس مجاال كامال من وظائف العالقـات        ،العامة االقليمية وظائف أو ادوارا اكثر استقاللية      

   .العامة
 ،المكتـب س   مباشرة امـام رئـي     )١(د العاملون في هذه المكاتب مسئولين     يكون األفرا  وعادة ما 

وتكون مسئوليتهم غير مباشرة أمام ادارة العالقات العامة المركزية في مقر المنظمة في مجال              
 ويعتمـدون أيـضا علـى       .التنسيق والتوافق وااللتزام بسياسة العالقات العامة بالمنظمة ككل       

 على الدعم االستشاري والتوجيهي في االوقات التي تزداد فيها          االدارة المركزية في الحصول   
وقد تنقسم ادارة العالقات العامة الى أقسام تبعا لوسائل االتصال التي تعتمد عليها             \.اعباء العمل 

 أو قد تنقـسم     ،األسلوب االتصالي : االدارة في تنفيذ برامجها ويطلق علي هذا األسلوب   اسم          
 ويطلق علـى هـذا      ،لنوعية الجماهير التي تتعامل معها العالقات العامة      الى اقسام داخلية تبعا     

 ، او قد يقوم تنظيم االدارة على الجمع بين االسلوبين معـا           ،االسلوب الوظيفي : االسلوب اسم   
  )٢(.باألسلوب المشترك: فيما يسمى 
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  .كبيرةونقدم فيما يلي ثالثة نماذج لتنظيم ادارة عالقات عامة صغيرة ومتوسطة و
  
  
  

  المدير التنفيذي
  
 
  

    
  
  

  )١(نموذج نمطي الدارة عالقات عامة صغيرة

 
  

  المدير التنفيذي
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  

)٢(نموذج نمطي الدارة عالقات عامة متوسطة

 العامةالعالقاتادارةمدير

 بالمجتمعالعالقات مدير االتصالبوسائل العالقات مدير

 الشراكة

 العامةالعالقاتالرئيسنائب
  االستشارية كةاالشر

 االعالن مدير
 المؤسسي

 العالقات ديرم
 الحكومية

 العالقات مدير
 العامة

 أقسام مدير
 العامة العالقات

 عالقات مدير
 المستثمرين

 االتصال مدير
 بالعاملين

 االتصال مدير
 الخارجي

 الدعاية مدير
 للسلع

  االعالن وكالة
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  التخطيط لبرامج العالقات العامة : الرابعالمطلب

  
 وليست نشاطا وقتيا يبدأ فقط حين تقع المؤسسةفي ازمة          ،يست نشاطا عشوائيا  العالقات العامة ل  

 ذلك ألن أنشطتها طويلـة المـدى        .مع جهور نوعي من جماهيرها وينتهي بانتهاء هذه األزمة        
 بـل أن    ، وال ننبغي أن ننتظر نتيجة سريعة من برنامج العالقات العامة          ،ونتائجها بعيدة األثر  

 وآراء االنسان   ، فالعالقات العامة تتعامل مع االنسان     .وعلى مدى طويل  النتيجة تحدث تدريجيا    
ولعل ذلك سببا جوهريـا     . وموافقة واتجاهاته ليس من السهل تغييرها أو تعديلها بين يوم وليلة          

 حيث يوجد في العالقات العامة نوعان من        ،لضرورة التخطيط لبرامج العالقات العامة بنوعيها     
والبـرامج  .  عليه البرامج الوقائية واآلخر يطلق عليه البرامج العالجية        أحدهما يطلق : البرامج  

الوقائية في العالقات العامة برامج طويلة األجل وذات أهداف محددة تحديدا حسنا بعد دراسـة               
 وتستهدف تحقيق الفهم المشترك والمـشاركة فـي المـسئوليات           ،األحوال القائمة دراسة دقيقة   

 والتكامل المـستمرة مـع الجمهـور أو الجمـاهير     ،ى عالقات الرد االجتماعية والمحافظة عل  
 هذا يعني أن البرامج الوقائية تخدم       ، بالقضاء على أي مصدر من مصادر سوء الفهم        ،النوعية

 وتتـصل   ، ولذلك فهي برامج تتصف باالستمرار     ،أهداف العالقات العامة على المدى الطويل     
  .بالسياسة العامة لكل مؤسسة

 فهي تلك البرامج التي تستخدم عندما تحتاج األمـر          ، العالجية في العالقات العامة    أما البرامج 
 ومعنى ذلك أن هذا النوع من برامج العالقات         )١(.الى بذل مجهود محدد لمواجهة أزمة طارئة      

العامة يتسم بالحالية والمواجهة السريعة للمشاكل واألزمات التي تبرز فجـأة فـي عالقـات               
 كما أنهـا تتـسم بقـصر        .عين من جماهيرها النوعية الداخلية أوالخارجية     المؤسسة بجمهور م  

  .األجل الرتباطها بمعالجة المشكلة او األزمة التي دعت اليها
 ولعل ذلك كان راجعا الى      ،ومن المالحظ أن عدد البرامج العالجية كان كثيرا جدا في الماضي          

اء العالقات العامة اال اذا حـدثت       ان المؤسسات الصناعية كانت ال تستعين في الماضي بخبر        
 ولقد كانـت هـذه      ،مشكلة طارئة أو أزمة مفاجئة بينها ووبين عمالها أو بينها وبين مستهلكيها           

القرن )٢(المناسبات كثيرة بسبب ظروف التطور االقتصادي في المجتمعات الرأسمالية منذ نهاية          
بالنسبة للمؤسسات الكبـرى     ومع ذلك فان الوضع قد تغير منذ سنوات خصوصا           ،التاسع عشر 

  .حيث أصبح تركيزها على البرامج الوقائية أمرا حيويا تفرضه طبيعة وضعها في المجتمع
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وهنا يثور سؤال هل يختلف التخطيط للبرامج الوقائية في العالقات العامة عنه بالنسبة للبرامج              
ال أن اخـذ نوعيـة       ا ، والواقع أن الخطوات التي تتبع في تخطيط كل منهما واحـدة           ة؟العالجي
 برنامج

: رنامج عالجي له أهمية من ناحيتين     العالقات العامة في االعتبار سواء كان برنامج وقائي أو ب         
االولى أنها تتصل بمعرفة المدى الذي سيصل اليه جهاز العالقات العامة في برنامجه سـواء               

ج ونوعية الموضـوعات     بمعنى الوقت الذي يستغرقه البرنام     ،أكان هذا المدى زمنيا أم مجاليا     
والناحية الثانية تتصل بتحديد االمكانات الماديـة والبـشرية والفنيـة التـي              ،)١(التي سيتناولها 

   .سيتطلبها البرنامج
  .وهاتان الناحيتان ضروريتان عند بداية تخطيط أي برنامج للعالقات العامة

  خطواته؟و ،المقصود بالتخطيط

  :ف هنري فايوليعرت

 ورغم أن هناك العديد من المفكرين قـد عرفـوا   .نبؤ بالمستقبل واالستعداد له الت هو التخطيط  
التخطيط تعريفات كثيرة اال أنها كلها تدور حول هذا المعنى وان كانوا قد اسـتخدموا أسـاليبا                 

  .مختلفة للتعبير عنها
بلية  تحديد أهدافا مستق   )٢(وبذلك فان مفهوم التخطيط يجب أن يتضمن ثالثة عناصر رئيسية هي          

 مـع تحديـد المـدة       ،وتحديد الوسائل المختلفة لتحقيق هذه األهداف وتعبئة هذه الوسائل لذلك         
  .الزمنية لتعبئة هذه الخطة لتحقيق تلك األهداف

 بـأدنى   ،وتبرز أهمية التخطيط في أنه يساعد على تحقيق األهداف بأعلى جودة ودقة ممكنـة             
طيط يساعد على استخدام االمكانات سواء       وهذا يعني أن التخ    . وفي أقصى وقت مستطاع    ،جهد

 بحيث توجه هذه االمكانات مباشـرة لتحقيـق         ،البشرية أو المادية أو التنظيمية استخداما أمثل      
 هذا باالضافة الى أن التخطيط      ،األهداف حتى ال تتعرض هذه الموارد وتلك االمكانات للضياع        

 وهـو   ،ول الى ما يمكن أن يكـون       وانما يهدف الى الوص    ،ال يسعى لتحقيق ما يجب أن يكون      
  )٣(.بذلك أسلوب يتسم بالواقعية وال ينصرف نحو المثالية القابلة للتحقيق أو االتجار

  :مراحل التخطيط لبرامج العالقات العامة

التخطيط لبرامج العالقات العامة عملية علمية تتضمن سلسلة متتابعة ومترابطة من المراحـل             
  )٤(.ل تحديد عدد هذه المراحل أو الخطواتاو الخطوات ويختلف الكتاب حو

  :وهناك خمس مراحل للتخطيط لبرامج العالقات العامة وهي
  :مرحلة تحديد األهداف-١
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يجب ان يكون لكل برنامج من برامج العالقات العامة هدفا نعينـا أو اكثـر يرجـى تحقيقـه                   
ر البعض بأن األهداف    ويقصد بالهدف صورة ذهنية عن الحالة المستقبلية أو كما يشي         . وبلوغه

 ويمثل تحديد هذه األهداف العنصر الرئيسي مـن         ،تعتبر الغايات التي من أجلها توضع الخطة      
 وليس من المبالغة القول بأن األهداف في المحور الذي          ،بين المقومات التي تعتمد عليها الخطة     

  .تدور من حوله الخطة
دة عن اي غموض أو لبس في الفهم        ويجب ان تكون األهداف واضحة ومحددة بحيث تكون بعي        

 كما ينبغي ان تكون واقعية أي أنها قابلة للتحقيق أن تتناسب مع االمكانات المادية               .او التفسير 
  )١(.والبشرية للمؤسسة

  :ومن  أمثلة تلك األهداف التي قد تسعى برامج العالقات العامة تحقيقها

 واالسهام  ، وتقوية التفاعل االجتماعي بينهم    ،م العالقات االنسانية مع العاملين في المؤسسة      دع-أ
 )٢(. وتحقيق الفهم المشترك بين العاملين في المؤسسة،في برامج الرعاية المناسبة لهم

 بحيث  ، توفير مستوى  مالئم من االعالم عن المؤسسة وبرامجها وسياستها أمام الجماهير            -ب
الجماهير تكوين فكرة صحيحة عن     وبذلك تستطيع   . .يقوم هذا االعالم على الصدق واالحترام     

  . ويعضدونها ويشجعونها في نشاطها فيساندوها في أزماتها،المؤسسسة

  قد يكون من أهداف برامج العالقات العامة توفير المعلومات والحقائق أوال بأول أمـام                -جـ
 هذه المعلومات التي تتصل بآراء الجمـاهير        ،واضعي السياسة وتحدي القرارات في المؤسسة     

 وال شك أن توفير هذه المعلومات يساعد في تعديل سياسـة المؤسـسة              .اتجاهاتها ورغباتها و
  .وبرامجها بحيث تصبح محققة لرغبات وآمال الجماهير

 وذلـك   ، مواجهة كل ما تتعرض له المؤسسة من هجوم قد يؤثر على ثقة الجمهور بها              -د
  )٣(.دقةعن طريق تقييد هذا الجهوم مؤيدا بالحقائق والبيانات الصا

 :األبحاث والدراسات العلمية-١

 بأنها محاولة منظمة للتمهيد     ،يمكن تعريف االبحاث والدراسات العملية في العالقات العامة       
 لـذلك فـان األبحـاث       .ألي نشاط من أنشطة العالقات العامة وتطويره وقيـاس نتائجـه          

لتي تساعد في وضـع     والدراسات تستهدف الوقوف على كافة المعلومات والبيانات الدقيقة ا        
  .الخطط والبرامج للعالقات العامة
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 ،وتشير االبحاث والدراسات في العالقات العامة في اتجاهين أولهمـا خـاص بالمؤسـسة             
 وكـال االتجـاهين     .وثانيهما خاص بالجماهير النوعية التي ترتبط مصالحها بهذه المؤسسة        

  .يكمل اآلخر
تحليل شامل عن المؤسـسة وتاريخهـا       وتستهدف الدراسات الخاصة بالمؤسسة الى وضع       

 واألنشطة السابقة للعالقات العامـة      ، ومركزها المالي واالداري   ، ومشاكلها ،وطبيعة عملها 
  )١(.هداف التي تسعى لتحقيقهاواأل ،بها
  :مرحلة وضع وتصميم خطة العمل-١

سـة  بعد أن يتم تحديد أهداف برامج العالقات العامة وخصائص الجماهير واتجاهاتها ودرا           
  )٢(:المؤسسة واالمكانات المادية والبشرية يثار عددا من األسئلة

  كيف يمكن تحقيق هذه األهداف في ضوء الموارد واالمكانات المادية والبشرية المتاحة؟
  ما هي الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه األهداف؟

ـ               ت المناسـب للقيـام     كم من الوقت يمكن استغراقه لتحقيق هذه األهداف ؟ و ما هـو الوق
  )٣(باالجراءات المختلفة التي من شأنها تحقيق االهداف؟

 فالخطة في العالقات العامـة  ،واالجابة على هذه االسئلة وغيرها يساعد على رسم خطة العمل    
هي التي تبين خطوات العمل تفصيال وكذلك أنسب األساليب والوسائل لتحقيق أهداف العالقات             

 وتحديد المدة الزمنية    ،لعمل ترتبط عادة بالمدة الزمنية الالزمة لتنفيذها       كما أن خطة ا    –العامة  
  )٤(.البد منه لنجاح أي خطة

  :مرحلة تنفيذ الخطة-٢ 

 ويجب ان يتم هذا التنفيذ على ،وفي هذه المرحلة يتم تنفيذ الخطة التي سبق االتفاق عليها
ئل واجراءات لتحقيق هذه  واحترام ما نصت عليه من وسا،أساس االلتزام بأهداف الخطة

األهداف بحيث يعتبر كل اجراء مخالف ألحكام الخطة اجراء غير مشروع ويمثل هذا االلتزام 
 ألنه بدون هذا االلتزام سيحدث ،ضمانة أساسية لنجاح الخطة في الوصول الى أهدافها

 موعده  وعدم االهتمام باتخاذ كل هدف من أهداف الخطة في،التراخي واالهمال في التنفيذ
وتنفيذ الخطة في العالقات العامة يعني قيام خبراء  ،المحدد وبالشكل المعين في الخطة

العالقات العامة باالتصال بالجماهير القناعهم بفكرة معينة أو تصحيح أفكار خاطئة أو توضيح 
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وجهة نظر المؤسسة لهم ويستخدم خبراء العالقات العامة فنون اقناع متنوعة عن طريق 
 ، سواء كانت وسائل اتصال مطبوعة أو شفهية،اوتصال كثيرة ومتباينة لتنفيذ برامجهموسائل 

  )١(.وسواء كانت وسائل اتصال مرئية أو مسموعة

 :مرحلة المتابعة والتقييم-٣

يجب أن يواكب عملية تنفيذ الخطة متابعة خطوات التنفيذ للتأكد من سيرها طبقا للتعليمات 
ر أهمية تلك المتابعة في حالة حدوث ظروف طارئة لم تكن في  وتظه.ووفقا للخطة المرسومة

 عن الخطة التدخل بتعديل الخطة أو باحالل خطة بديلة محلها لالحسبان فيتحتم على الجها
  .تتماشى مع تلك الظروف الجديدة

وللتقويم أهمية بالغة في العالقات العامة فهو يعطينا دليال قاطعا على ما أمكن تحقيقه من 
 بمعنى أن التقويم يدرس آثار البرامج واألنشطة التي تقوم بها العالقات العامة كما انه أهداف

  )٢(يحلل النتائج التي حققتها

  :العوامل أو المقومات التي تساعد على نجاح التخطيط لبرامج العالقات العامة

أي أن يكون لها أهداف واضـحة ومحـددة         :أن تكون خطط العالقات العامة مستهدفة     -١
  وأهمية ذلك تكمن في أن األهداف تساعد في توجيه البحوث والدراسات نحو            ،حديدا دقيقا ت

 كما أن الهدف يساعد في تحديد االسـلوب لتحقيـق           ،المعلومات التي يجب الحصول عليها    
  )٣(.ذلك الهدف

 :االعتماد على الدراسة العلمية -٢

اس مـا يتـوفر مـن مـن     من الواضح أن الخطة في العالقات العامة يتم وضعها على أس    
 وكلمـا كانـت     ،معلومات وبيانات سواء عن الجماهير أو عن االمكانيات والموارد المتاحة         

هذه المعلومات تتصف بالدقة والموضوعية ساعد ذلك على نجاح الخطة وحتى تكون هـذه              
  .المعلومات دقيقة وموضوعية ينبغي االعتماد على الدراسة العلمية

 :قات العامة في حدود االمكانيات المتاحةأن تصمم الخطط في العال-٣

 لذلك من الضروري مراعاة     .حيث أن أي خطة تحتاج الى امكانيات وموارد بشرية ومادية         
 وغيـر   ،أن تكون الخطة في العالقات العامة متناسبة مع تلك االمكانيات والموارد المتاحة           

  .ذلك تصبح الخطة عاجزة عن تحقيق الهدف منها
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ولية وضع الخطوات في العالقات العامة الى من يتوفر لديهم الخبـرة            يجب اسناد مسئ  -٤

 :والدراية

فالعالقات العامة لم تعد مجرد أنشطة انسانية يمكن لكل فرد ممارستها ولكنهـا أصـبحت               
لذلك لم يعد كـل     .  وهذا يتطلب اعتمادها على االسلوب العلمي      .أنشطة مخططة ومقصودة  

  )١(.سلوب اال من تتوفر لديهم المعرفة والخبرة والدرايةانسان قادرا على ممارسة هذا األ
 :مراعاة الوقت المناسب لتنفيذ برنامج العالقات العامة-٤

اذ ان برنامج العالقات العامة ال يتوقف تاثيره في الجمهور مدى االعداد الجيد لهذا البرنـامج                
ولـذلك ينبغـي     .تاثير فيها بل يتوقف ايضا على الجماهير التي تتلقى هذا البرنامج و يحاول ال           

بحيث يكون الجمهور على استعداد لتقبل      . اختيار الوقت المناسب لتنفيذ برنامج العالقات العامة      
  )٢(.هذا البرنامج

  :استخدام الوسائل االعالمية المناسبة في خطة العالقات العامة -٦

 ولكنها تختلف من    و هذا يعني ان وسائل االعالم ليس لها تاثير متماثل في نفوس الجماهير            
 و تختلف ايضا من حيث مدى تناسبها مع الجماهير التي توجه اليها و              .حيث درجة تاثيرها  

  .هذا يتطلب مراعاة الدقة في اختيار هذه الوسائل
  :هم المعوقات التي تعوق عملية التخطيط لبرامج العالقات العامة هي أ

 :التغير المستمر في الرأي العام-١

 متعـددة   )٣(ن الجمهور ال يتعرض لمؤثر واحد ولكنه يتعرض لمـؤثرات         ذ أن المعروف ا   إ
  .عالم المختلفةاإلتالحقه وتؤثر فيه خاصة مع التقدم والتطور في وسائل 

  :عدم توافر الوقت للتخطيط-٢

قات العامة يشغلون معظم وقتهم بتفصيالت وظائفهم و مشاكلهم اليوميـة           الالعن خبراء   أذ  إ
عها وقتهم لتوجيهه لتخطيط برامج العالقات العامـة خاصـة و ان            للدرجة التي ال يتسع م    

  .في العمل و التفرغ له عملية التخطيط هذه تتطلب توفر قدرا من الدقة و التعمق
هذا باالضافة الى ان الحوادث اليومية و السرعة التي تسير بها مجريات االمـور تـشغل                

ا االمر الذي يعوق التخطيط طويل      وقت هؤالء الخبراء و تجعلهم يوجهون اهتمامهم نحوه       
  .االجل لبرنامج العالقات العامة

  

                                                 
  ١٧٦ ص نفسهالمرجع السابق  1
  ١٧٧صالمرجع السابق نفسه  2
  ١٧٨صالمرجع السابق نفسه  3



               ٢٨

  :عالم المختلفةاإلصعوبة تقييم و اختبار نتيجة تاثير وسائل -٣

عالم في االتصال بالجمـاهير     اإلالقات العامة تستخدم وسائل     العن برامج   أفمن المعروف   
ثير الذي تحدثـه فـي      أالتتتفاوت من حيث درجة      ن هذه الوسائل  ألى  إشارة  اإلوكما سبق   
وهذا يتطلب من خبراء العالقات العامة توجيه جهودهم نحو اجراء الدراسـات            . الجماهير

وحول مدى تأثير كل منهما األمر الذي يشكل أعباء على هؤالء الخبراء             حول هذه المسائل  
 )١(.ويصعب من توجيه جهودهم نحو عملية التخطيط

  : عدم توفر الخبرة الفنية-٤

بق االشارة الى أن عملية التخطيط ينبغي أن تسند الى خبراء لديهم الدراية والخبـرة               لقد س 
  .في برامج العالقات العامة والتخطيط لها وعد توفر هذه الخبرة يعوق عملية التخطيط

  :الفهم الخاطئ لمفهوم العالقات العامة -٥

سسات فيعتقدون أنهـا    يتعرض مفهوم العالقات العامة لفهم خاطئ من قبل االدارة في المؤ          
مجرد عملية دعاية أو العالن عن نشاط المؤسسة وبالتالي ال يتعرفـون بامكانيـة األخـذ                
بالتخطيط في ممارسة أنشطتها ويشكل هذا الفهم الخاطئ عقبة أمام خبراء العالقات العامة             

  )٢(.عندما يحاولون األخذ بأسلوب التخطيط العلمي لبرامج العالقات العامة
  

  :تقويم برامج وأنشطة العالقات العامة: خامسال المطلب

  :مجاالت التقويم

 أحد مستشاري العالقات العامة بالواليات المتحدة John T. Cunninghamيقترح 

قائمة باألسئلة التي ينبغي االجابة عليها عند تقويم برامج العالقات العامة على النحو 

  )٣(: التالي

 هل خطط للبرنامج بكفاءة؟ -١
 القائمون على تنفيذه الواجبات المناطة بكل منهم؟هل فهم  -٢
 هل تعاونت جميع األقسام المعنية وكبار رجال االدارة على انجاح البرنامج؟ -٣
 هل كان من الممكن أن تكون النتائج اكثر فاعلية؟ وكيف؟ -٤
 هل وصلت الرسالة الى أفراد الجمهور المستهدف؟ -٥
 ل وسائل االتصال؟هل روعي التوقيت المناسب في بث الرسالة من خال -٦
 هل تم اعداد البرنامج لمواجهة أي ظروف غير متوقعة؟ -٧
 هل التزم البرنامج بالميزانية المحددة له؟ واذا لم يكن فلماذا؟ -٨
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 ما هي االجراءات التي جهزت قبل تنفيذ البرنامج لقياس فعاليته؟ وهل اتسمت بالكفاءة؟ -٩
 في المستقبل على ضوء عملية ماهي الدروس المستفادة لتطوير البرامج المماثلة-١٠

 التقويم؟
ويمكن أن نستخلص من هذه النقاط المجاالت االساسية لتقويم أثر البرنامج على النحو 

 :التالي

 Audienceحجم التعرض للبرنامج أو مايعرف بدرجة  التغطية الجماهيرية -١
coverage.ومعرفة ، فاألساس األول في عملية االتصال هو تحديد الجمهور المستهدف 

 )١(.أفضل الوسائل لالتصال به والوقت المناسب لذلك
 وتعني بذلك األثر المباشر Audience responseدرجة االستجابة الجماهيرية -٢

 .لمضمون الرسالة على الجمهور
 وتعني به التأثير الملموس Communication Impactدراسة تأثير االتصال -٣

ير الاتجاهات وتكوين الرأي حول مشكلة معينة ورسم والمستمر للرسالة االعالمية في تغي
 .)٢(صورة طيبة للمؤسسة في أذهان الجماهير

وهذا يعني التعرف على أثر استخدام الوسـيلة        : دراسة تأثير مكونات العملية االتصالية      -٤
التي نقلت بها الرسالة واساليب االقناع التي ساهمت فـي التـأثير النهـائي علـى افـراد                  

 .الجمهور
  :هذه المجاالت بصورة أخرى فب العناصر الثالثة اآلتية" ليربينجر"ويحدد 

 .تقويم وسيلة االتصال وأسلوب ودرجة التعرض له-١
تقويم األثر المباشر لالتصال على المؤسسة وهو ما تحقق فعال بالقيـاس الـى ماكـان                -٢

 )٣(.متوقعل تحقيقه
 .لمجتمع بصفة عامةتقويم أثر االتصال في خدمة الجمهور المستهدف وا-٣

وقد اختلف الخبراء في تقويم األسس التي يستند اليها تقويم برامج العالقات العامة خاصـة               
 فهناك النظرية المادية التي تحـاول  .فيما يتعلق بالعنصر الثاني من العناصر الثالثة السابقة   

لتـالي زيـادة    أن تربط بين نشاط العالقات العامة وزيادة المبيعات أو خفض التكاليف وبا           
في هذه الحالة يكون نجاح العالقات العامة مرتبطا بما تحققه مـن عائـد مـادي                .األرباح

 والى جانب هذا الرأي يوجد رأي       ،ملموس بالقياس الى ما تنفقه على تنفيذ خطتها وأنشطتها        
ويـرى أصـحاب هـذا الـرأي أن         . آخر يعرض قياس نتائج العالقات العامة قياسا ماديا       

 وأن مسئولياتها االجتماعيـة تتجـاوز حـدود         ،عامةال تنتج سلعا تباع وتشترى    العالقات ال 
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التسويق السلعي رغم أن الهدف ييتحقق ضمنا بكسب ثقة الجماهير في المؤسسة وتأييـدهم              
  .لسياستها

أما االتجاه الثالث فال يغفل تأثير النواحي المادية كدليل له وجاهته على نجاح العالقـات                

   . الوقت نفسه الى صعوبة قياس المعنويات ويشير في،العامة
نشطة العالقات العامة ينبغي أن يستند الى األسـس          أ ويرى أصحاب هذا االتجاه أن تقويم     

  :التالية
رتباط خطط العالقات العامة بأهداف المؤسسة ارتباطا وثيقا يدل علـى أن العالقـات              ا-١

 )١(.العامة تعبر بصدق عن االدارة
ادية والمعنوية التي تجنبها المؤسسة من خطط العالقات العامة مع مـا            تناسب الفوائد الم  -٢

 )٢(.ينفق عليها من أموال
تناسب عدد العاملين بادارة العالقات العامة مع األنشطة الفعلية التي تمارسـها بحيـث              -٣

 أو زيادة فـي العـاملين       ،اليكون هناك عجز في حجم العمالة يؤثر على على كفاءة األداء          
 . مضاعفة النفقات بال مبررتساهم في

  :ويمكن أن نلمس نجاح العالقات العامة بالمجتمع المحلي من خالل هذه الشواهد

 .مدى اقبال أفراد المجتمع على العمل في المؤسسة-١
 .اهتمام أفراد المجتمع المحلي وقادته بزيادة المؤسسة ومنشآتها في المناسبات المختلفة-٢
 .الخدمات التي يحتاج اليهامشاركة المؤسسة في تقديم -٣
 .مدى ابراز وسائل االعالم المحلية لدور المؤسسة وخدماتها-٤
 .مدى تمثيل المؤسسة في الهيئات والتنظيمات السياسية واالجتماعية-٥
  )3( .ماهير على سلع المؤسسة وخدماتهامدى اقبال الج-٦
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  ةوسائل االتصال في العالقات العام:  السادسالمطلب

  
تلجأ العالقات العامة في ممارسة نشاطها االتصالي الى وسائل االتصال الجماهيرية كـالراديو             
والتلفزيون والصحف والمجالت وكتب الثقافة العامة ثم المعرض والمهرجانات وهـي التـي             

كما تلجأ في معظم األحيان الـى وسـائل االتـصال           . تعرض على سائر أفراد الجمهور العام     
يصدرها البنك خصيصا لجمهوره الداخلي أو الخارجي أو التجـاري أو بعـض             الخاصة التي   

 الوسائل صحيفة البنك أو مجلتـه ونـشراته وافالمـه           هذهقطاعلت الجماهير الخاصة و ومن      
 ، أضف الى ذلك االتصال الشخصي أيا كانت صـورته         ،وحفالته وتقاريره السنوية ومعارضه   

  .والمؤتمرات الصحفيةوالخطابات والتلفزيون ولوحة االعالنات 
 ومـا   ، أو كلها على الوضع المالي للمؤسسة      –ويتوقف استخدام احدى هذه الوسائل أو بعضها        

 وخـصائص   ، باالضافة الى اهداف االتـصال     .هو متاح الدارة العالقات العامة بصفة خاصة      
  واخيرا مميزات كل وسـيلة مـن       ،الجمهور المستهدف وطبيعة الفكرة التي يتضمنها االتصال      

  .وسائل االعالم
ولوسائل االتصال الجماهيرية دور كبير في الطريقة التي نبني بها تصورنا للعالم او نكون بها               

 أو ربما ال نتعـرض      ،فبالرغم من أننا لن نضع أقدامنا على سطح القمر        . آراءا وافكارا جديدة  
 رؤية مـا    لعملية زرع قلب و أو أنه يصعب على الكثير منا الغوص في أعماق المحيطات و              

 اال أن وسائل االعالم وفرت لنا معلومات ال بأس بها           ،بها من أسماك وكائنات بحرية وغيرها     
عن هذه االمور كما أنها تثير اهتماماتنا ببعض الموضوعات بين الحين واآلخر على المستوى              

ـ                ات المحلي أو االقليمي أو الدولي وكثيرا ما تؤثر على احكامنا على بعض المواقف أو األزم
  .بما تقدمه من معلومات وتفسيرات تخدم هذا االتجاه او ذاك

ومن ثم فان وسائل االتصال التي تستخدم في تكوين الصورة المرغوبة للنمظمات والمؤسسات             
  )١(المختلفة تنقسم الى قسمين

 هو وسائل االتصال العامة التي تستخدم على مستوى الدولة أو االقليم أو المدينة              :القسم االول 
  .ذا كانت للمدينة وسائل خاصة بهاا
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 فيضم كل وسائل االتصال الخاصة بالمنظمة أو المنشأة والتي توجـه الـى              :أما القسم الثاني  
وتتميز الوسائل الخاصة بتركيزها على أهداف المؤسسة وانـشطتها         . جماهيرها بصفة اساسية  

لعالقات العامة تستطيع أن     كما أن ادارة ا    ،ومن ثم فانها تكون موضع اهتمام الجماهير المعينة       
  . أقرب الى تحقيق أهداف المنشأة)١(تتحكم في استخدامها بالطريقة التي ترى  أنها

  
  :وسائل االتصال العامة* 

تلجأ العالقات العامة في ممارسة نشاطها االتصالي الى وسائل االتصال الجماهيرية كالصحف            
 ويمكـن أن    ،افة العامة والمعارض القومية   والمجالت والرادية والتلفزيون والسينما وكتب الثق     

نضيف اليها بالنسبة للمدن الكبرى االعالنات المضيئة وهي اعالنات شهرة بـصفة أساسـية              
وقد أثبتت بعض الدراسات ارتباط ذيوع اسم المنشاة        . تستهدف التأثير على انتباه المشاهدين لها     

  . طيبة عنهاأو المؤسسة باالتجاه المحابي لها وبالتالي تكوين صورة
وكل وسيلة لها ما يميزها عن األخرى وما تحققه من تأثير على كل جمهـور مـن جمـاهير                   

  )٢(.المنظمة وهذا ما سنتحدث عنه اآلن
  :الصحافة: أوال

 ودوب ووابلز وبيرلسون أن وسـائل   lazzarsfeldأثبتت التجارب التي اجراها الزارسفيلد 
تب والالفتات التي تتفوق على الوسائل األخـرى        االعالم المطبوعة كالصحف والمجالت والك    

 وذلك لما تتميز به من مقـدرة علـى عـرض لبتفاصـيل الدقيقـة                ،بالنسبة للجمهور القارئ  
والموضوعات الطويلة التي تساعد على توضيح األمور للقراء وتهيئ لهم الدراسـة المتأنيـة              

  .ا يضفي عليها صفة الخصوصيةباالضافة الى امكان قراءتها في الوقت والمكان المناسبين مم
  :ويلخص كالبر مزايا الوسائل المطبوعة في النقاط الخمس التالية

 .اختيار القارئ للوقت المناسب للقراءة -١
 .القدرة على اعادة القراءة لمزيد من الفهم والتعمق -٢
الرسائل المطبوعة أكثر قدرة عن غيرها من الرسائل فـي معالجـة الموضـوعات               -٣

 )٣(.اول تفاصيلها الدقيقةمعالجة كاملة وتن
تضفي هذه الوسائل على كتابها مكانة مرموقة لدى االفراد االمر الذي ينعكس علـى               -٤

 .مدى تأثرهم بهؤالء الكتاب
  :الراديو: ثانيا 
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الراديو هو الوسيلة االعالمية االولى التي استطاعت أن تصل الى جمهورها في أي مكـان            
 في المناطق الوعرة والقيود السياسية التـي تمنـع          متخطية حواجز األمية وعقبات االنتقال    

كما أنه ال يحتـاج الـى تفـرغ تـام           . بعض الوسائل االخرى من الوصول الى مجتمعاتنا      
 ففالسيدة يمكنها ان تطهي طعام بيتها وهي تستمع اليه وهناك بعض األعمال             ،لالستماع اليه 

 وتمتاز االذاعة بدفء الـصوت      ، الراديو )١(التي يمكن للرجل أن يقوم بها وهو يستمع الى        
البشري وتأثيره وهذا يجعلها أكثر الوسائل قدرة على االستهواء وااليحاء خاصة مع قليلـي    

 وهي وسيلة سريعة للنشر باالضافة الى االحساس الجماعي الذي يتـوفر            .الحظ من الثقافة  
  .لجمهورها مهما تباعدت أماكنه

يعرض نفسه اليه في كثير من األحيان بال تركيز أو          اال أنه من اهم عيوب الراديو أن االنسان         
  )٢(.بال اهتمام ويعمل أساسا كخلفية ترفيهية أكثر مما يعمل كهدف لالهتمام المركز

  :التلفاز: ثالثا 

 ودوب الى أن الوسائل السمعية والبـصرية كـاألفالم          ،تشير الدراسات التي أجراها بلومر    
 ألنهـا  ، من الوسائل السمعية وكذلك الوسائل البصرية الناطقة والتلفزيون تمتاز بتأثير أقوى    

 وتتطلب من المشاهدين استخدام حاستي البصر والسمع مما         ،تجمع بين مزايا هذين النوعين    
ومما يميز التلفاز عن غيره من  الوسائل االعالمية أنه أقـرب            . يضاعف التركيز واليقظة  

 ويـستطيع أن    ،وت والحركة واللون  وسيلة لالتصال المواجهي فهو يجمع بين الرؤية والص       
 وهو كاالذاعة يقدم المادة االعالمية فـي        ،يكبر االشياء الصغيرة فتبدو في صورة واضحة      

 وال يتطلب التلفزيـون اسـتعدادات       .نفس زمن حوثها ويوفر االحساس الجماعي لمشاهديه      
اهد  ويكفي المشاهد أن يضغط على مفتاح صـغير ليـش          ، كالسينما ،خاصة ومواعيد محددة  

  )٣(.برامج التلفزيون في جو عائلي هادئ
  :الفيلم في التلفزيون والسينما: رابعا 

األفكار فـي مجـال     نقل  لات أكثر وسائل االتصال فعالية      يعتبر االتصال عن طريق المرئي    
  ويعتقد العلماء قدرة المرئيات على التأثير في حاسة البصر تفـوق قـدرة             ،العالقات العامة 
 ،ضـعفا ن   خمـسة وعـشري    سة السمع في جذب االنتباه بما يزيد على       حا يعلى التأثير ف  

. يل الصور الذهنية في عقل االنسان      أن حاسة البصر هي أسرع الحواس في تسج        ويضاف
 أي أن حاسة البـصر      ،من المعلومات المكتسبة  %٨٣العلماء أيضا أن الرؤية تشكل      ويقول  

  .١:٤ب المعلومات بنسبةى في اكتساوحدها تتقدم على جميع حواس االنسان األخر
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وال شك أن امكانات السينما غير محدودة وهي اعتمادها على التصوير الخارجي ومزجها بين              
 واستخدامها المؤثرات الصوتية واأللـوان      ،المشاهد الطبيعية والمشاهد المأخوذة في األستوديو     

   ولكن،اذبيتها كل هذا يضاعف من شدة تأثيرها وج،الطبيعية ولغة الحديث اليومي المبسطة

كمـا أن األفـالم     .  حينما يبالغ الفيلم تضخيم األشياء قد تفسر هذه األشياء بطريقة مختلفة          
الظـروف  المستوردة قد تسبب أثرا عكسيا الختالف ظروف المجتمع األخوذة عنـه عـن              

تستهدف هذه األفالم تقديم شعب معين الى غيره مـن الـشعوب            والمحلية والنماذج البيئية    
  )١(.وين صورة معينة عن هذا الشعببغرض تك

  :اعالنات العالقات العامة: خامسا 

يستخدم االعالن لتحقيق بعض أهداف العالقات العامة باالضافة الى استخدامه المالوف في            
 أو  ،فقد تلجأ اليه المؤسسة اسهاما منها في الخـدة العامـة          . مجال الترويج للسلع والخدمات   

ويظهر ذلك بشكل واضح  فـي كثيـر مـن      . ماهير عنها لرسم صورة طيبة في أذهان الج     
 ويستخدم االعالن في شرح وجهة نظـر المؤسـسة خـالل            ،)٢(برامج التلفزيون األمريكي  

 وكذلك عند االعالن عن بداية أنشطة أو خدمات جديدة تقوم بهـا المؤسـسة               ،االضرابات
 هـذه الـسياسة     لتحقيق بعض التيسيرات للجمهور كما تعلن المؤسسة عن سياستها وتفسر         

 وتقوم بتصحيح المفـاهيم الخاطئـة علـى ضـوء           ، وتعلن عن أي تغيير فيها     ،لجماهيرها
 ثم تقدم المفـاهيم الـصحيحة عـن أهـداف           ،األبحاث التي تقوم بها ادارة العالقات العامة      

  )٣(.المؤسسة وأنشطتها
ظمة على  وكثيرا ما يوجه االعالن االعالمي الى كل جمهور من جماهير المؤسسة أو المن            

 أو اعالمـه    ،حدة لكسب تأييد هذا الجمهور أو ذلك للسياسة التي تتبعهـا المؤسـسة ازاءه             
 أو التوجيهـات التـي تـسلعده علـى          ، أو االمتيازات التي تخصه بها     ،بالتطورات الجديدة 

 كما  ،االستفادة من خدمات تلك المؤسسة أو مدة بالمعلومات الصحيحة لممارسة نشاط معين           
 أو وزارة الداخلية فـي توجيهاتهـا        ،الزراعة في توجيهاتها لجمهور الزراع    تفعل وزا رة    

  .لجمهور المرور وهكذا
 اعالنيـة   )٤(وتقوم الشركة التي تبدى اهتماما بصورتها أو شخصيتها العامة بتنفيـذ حملـة            

لشرح موقفها واألسس التي تبنى عليها سياستها وتوضح ما تشعر أنه هام وضروري فـي               
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ما وتستخدم الحمالت االعالنية لتحسين صورة مؤسسة أو شركة معينـة فقـد              ك ،)١(فلسفتها
 في اعداد و تنفيذ     ،تتحد بعض الشركات أو المؤسسات أو المنشآت التي تمارس نفس العمل          

 أو صـناعة الحديـد و       ، أو التأمين  ،حملة اعالنية عامة لتحسين صورة قطاع البنوك مثال       
 من األنشطة التي تسعى الى الربح أو التي ال تسعى            أو انتاج البترول أو غير ذلك      ،الصلب
  .اليه
  
  
  

  :المؤثرات الخاصة في تكوين الصورة الذهنية

 تلجأ  المنظمات العامة والخاصة الى القيام ببعض األنشطة االتصالية من خالل وسـائلها              
عـض   وأحيانا تكتفي ب   .الخاصة باالضافة الى استعانتها ببعض الوسائل الجماهيرية العامة       

المنظمات بالوسائل الخاصة اما لعجز مواردها عن تغطية نفقات الوسائل العامة أو لعـدم              
 أو  ،رغبتها في االنفاق على هذه الوسائل التي تتطلب نفقات مالية تفوق الوسائل الخاصـة             

  .ألن طبيعة أنشطة بعض المنظمات التحتاج الى استخدام هذه الوسائل
لمنظمة على اختالف أنواعها باالضافة الى ما تنتجـه         وتشمل الوسائل الخاصة مطبوعات ا    

 ، وكذلك اقامة المعـارض أو االشـتراك فيهـا         ،من مواد اذاعية أو تلفزيونية أو سينمائية      
  .وتنظيم الزيارات واستقبال قادة الرأي وتدعيم الصلة بالمجتمع المحلي

لثقافيـة واأليـام    وتندرج تحت هذه الوسائل أيضا تنظيم المسابقات الفنيـة والرياضـية وا           
 باالضافة الى أعياد انشاء     ، وكذلك االتصال الشخصي بأشكاله المختلفة     ،واألسابيع الخاصة 

  )٢(.المنظمة وافتتاح المشروعات الجديدة
  :األحداث الخاصة: أوال 

يمكن القول أن االحداث الخاصة اذا احسن اعدادها والتخطيط لها بعناية تلعب دورا هامـا               
منظمة عند جماهيرها النها تستطيع بما تتضمنه من عناصر الجـذب           في تحسين صورة ال   

والتشويق ان تثير اهتمام األفراد وتشغل تفكيرهم فترة أطـول مـن قـراءة المكتـوب أو                 
  )٣(.االستماع الى برنماج مذاع
  :ثانيا االتصال الشخصي
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ثير على  احتفظ االتصال الشخصي بمكان الصدارة بين وسائل االتصال األخرى في قوة التأ           
 فرغم ظهور وسائل االتصال الحديثة كالراديو والتلفزيون وماكينات الطباعة          .مر العصور 
 اال  ، وما صاحب ذلك من اتساع في دائرة انتشار الرسائل االعالمية بشكل هائل            ،المتطورة

 وهو القـدرة علـى معرفـة    ،أن هذا التقدم افتقر الى أهم شئ يتمتع به االتصال الشخصي        
 وتوجيه االتصال على اساس هذا الصدى مما يـساعد علـى            ،ة عند المستقبل  صدى الرسال 

 اذا ما توافرت مهارات االتصال عند المرسل و وتهيـأت ظـروف             ،احدث التأثير المنشود  
  : كما يتميز االتصال الشخصي باالضافة الى ذلك بما يلي.المستقبل لتلقي الرسالة

األخرى وبالطبع فان ذلك يتطلـب جمهـورا        انخفاض تكلفة االتصال بالقياس الى الوسائل       
 .محدودا وغير مشتت

 وذلك يتيح للمؤسسة أن تخاطب كل       ،امكان توجيه الرسالة الة الجمهور المستهدف مباشرة      
 )١(.جمهور باللغة التي يفهمها

 .سهولة تقدير حجم التعرض للرسالة
اءات العابرة التي تتم    تلقائية االتصال التي تظهر بوضوح في المحادثات غير الرسمية واللق         
  . بين الرؤساء والمرؤسين أو بين ممثلي المؤسسة وجمهورها الخارجي

  :ويتخذ االتصال الشخصي في العالقات العامة احدى الصور التالية

 .الخطب الرسمية
 .مؤتمرات المائدة المستديرة

 .مناقشات المتخصصين
 )٢(.المناقشات المفتوحة

 .المحادثات غير الرسمية
 )٣(.ال بقادة الرأياالتص
  :مجلة المنظمة أو صحيفتها : ثالثا 

 وكـذلك     ،تتضمن مطبوعات المنظمة النشرات والكتيبات والمجلة أو الصحيفة الخاصة بها         
 وقد تزايد اهتمام المنظمات العامة والخاصة باصدار صحيفة أو          .التقارير السنوية والدورية  

تها وما تحققه من انجازات وتؤثر أيـضا   مجلة تعبر عن شخصيتها وتعرض أهدافها وسياس      
 وتفـسير الـسياسات وتوضـيح       )٤(في جماهيرها من خالل التاكيد على الجوانب االيجابية       
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المواقف والقرارات ابان األزمات أو االضطرابات وهي أيضا يمكن أن تثير روح المنافسة             
  .بين العاملين مما يؤدي الى رفع الكفاءة االنتاجية

  : والكتيباتالنشرات: رابعا 

تتناول النشرة غالبا موضوعا ةاحدا في صفحات قليلة مطوية تسلم لألفراد باليد أو ترسـل               
 ويتسع لمعالجـة الموضـوعات      ، وتتعدد صفحاته  ، بينما تتنوع موضوعات الكتب    .بالبريد

والكتيبات لشرح برنـامج جديـد أو        اج المنشآت التجارية الى النشرات     وتحت .بشكل مفصل 
  . أو السلعة بشكل يختلف عما اعتاده العمالء،م الخدمةأسلوب لتقدي

  :التقاريرالسنوية والدورية: خامسا 

يأتي التقرير السنوي في مقدمة وسائل االتصال بالمساهمين بالنـسبة للمنـشآت التجاريـة              
   ويشغل المركز الثاني في وسائل االتصال بغير المساهمين من .والصناعية

 وقد اعتادت المنـشآت الرائـدة فـي         )١(.والموردينوالموزعين  العاملين والمجتمع المحلي    
  :اعداد التقارير السنوية على تقديم المعلومات التالية

 .معلومات مالية
 معلومات انتاجية

  )٢(. معلومات تسويقية-جـ
  )٣(. معلومات شخصية-د

  . معلوامت متنوعة-هـ
  :الوسائل السمعية البصرية الخاصة: سادسا 

آت على تصوير االنجازات التي حققتها في مختلف المجـاالت وخاصـة            تحرص بعض المنش  
  )٤(.المتعلقة بالعمليات االنتاجية والتي تؤكد تفوق المنشأة وامكاناتها الفنية العالية
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   الثانيالمبحث

  فيها العالقات العامة وبلدية غزة

  
  : )الحكومية( تية العامة العالقات العامة في المؤسسات الخدما:  األولالمطلب

  
 قد يكون أبرز ما يميز هذا العصر هو تضخم المهام الموكلة للحكومات المعاصرة، فقـد               
تطورت مهمة الحكومة من مجرد حفظ األمن والدفاع عن الوطن إلى حكومة مسئولة عـن        

اع عن  أمن وصحة وتعليم ورفاهية المواطن باإلضافة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية  والدف            
الوطن، وغيره ال يكون جهدا عشوائيا وإنما عبـر مؤسـسات منظمـة  ومـسئولة أمـام        

ويرتفع شأن العالقات العامة في الدول الديمقراطية التي تكسب على كسب رضا            . المواطن
وتأييد الرأي العام الذي تسهم العالقات العامة بدور رئيسي في كسب رضاه عبر معرفـة               

وأنظمة الدول المختلفة ومحاولة تحقيق آمالـه وإقناعـه بـسياسة           اتجاهاته وميوله نحوه،    
  .الحكومة بالطرق العلمية الهادفة

  
 أهداف العالقات العامة على المستوى القومي

  :يمكن إيجاز أهداف العالقات العامة على المستوى القومي فيما يلي
 التوعية واإلرشاد واإلعالم



               ٣٩

ات السياسية إلى إعالم المواطن بنشاط الحكومة       تهدف العالقات العامة على مستوى الحكوم     
في كافة المجاالت من أجل خلق المواطن الواعي بقضايا وطنه كذلك تهتم بشرح وتفـسير               

  .القوانين والسياسات الجديدة للمساعدة في تطبيقها
 كشف رضا الجمهور وتأييده للسياسات الحكومية

مقراطية مرتبط بمدى رضا الشعوب أو      ال شك أن وجود الحكومة أو سقوطها في الدول الدي         
سخطها مما يدفع الحكومات لمحاولة استرضاء جماهيرها بكافة األشكال وجزء كبير مـن             
ذلك يقع على عاتق العالقات العامة التي تضطلع بمهمة تحسين الصورة الذهنية للحكومـة              

  .عبر المكاشفة واطالع المواطن بمعظم القضايا التي تمس مصالحه
 أي العام بالنسبة للخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية معرفة الر

ويتم ذلك باستخدام البحوث والدراسات الميدانية للتعرف على توجهات الرأي العـام نحـو              
  .الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية والسعي السترضائه بشتى السبل

 العمل على دحض الشائعات والحمالت المغرضة
 الحقائق والتصدي للحمالت المغرضة التي تشنها الدول األخـرى وبعـض            وذلك بإظهار 

الجماعات الداخلية وذلك باطالع الجماهير على الحقائق المدعمة بالبيانات واإلحـصاءات           
  .الواقعية وهذه أفضل الطرق لصد الحمالت الدعائية المضادة

 اهتمام الحكومة بشئون موظفيها وعمالها . ١
بيعية والصحية للعمل وأن تدفع لهم أجورا تتناسب مـع األوضـاع            وذلك بتهيئة الظروف الط   

االقتصادية المحيطة كذلك السعي الدائم لدراسة توجهاتهم نحو العمل ومـدى رضـاهم عنـه،     
والعمل على وضع حلول مناسبة وموضوعية لمشاكلهم، كذلك إدماجهم في أنـشطة مـشتركة              

ن لهذه المنشآت وبذلهم كل مستطاع إلنجـاح        حتى تكون المنشأة  مثل األسر في انتماء العاملي        
  .أعمال هذه المنشآت

من خالل ما سبق يتضح أن مجموعة األهداف السابقة تعتبر بديهيات في الدول التـي تـدعي                 
لنفسها الديمقراطية الحقيقية، وبذلك يتضح لنا أن العالقات العامة تنشط ويعلو شانها في الدول              

  .الديكتاتورية والمستبدة ذات الحزب الواحدالديمقراطية وتهمش في الحكومات 
  

يلخص خبراء العالقات العامة أهداف العالقات العامة على مستوى المنظمات الحكومية فيما            

  )١( :يلي
إعالم المواطنين بالسياسة العامة التي ينبغي الوصول إليها كي يكونوا على بينة من هـذه      . ١

 .لمنظمة والمواطنينالسياسات ليسهل توثيق التعاون المثمر بين ا
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 .مساعدة الجمهور في تكوين رأي عام مبني على معلومات دقيقة وواقعية . ٢
التأكد من أن جميع األخبار التي تنشر عن المنظمة صحيحة وسليمة من حيـث الـشكل                 . ٣

 .والمضمون
 .حماية المنشأة من أي هجوم قد يشن عليها من قبل الجماهير نتيجة أخبار كاذبة . ٤
 .التطورات التي تحدث في الرأي العاممد المنشأة بكافة  . ٥
 .تهيئة جو صالح بين المنشأة واألفراد، وبين األفراد أنفسهم داخل المؤسسة . ٦
 .اطالع اإلدارة العليا على ردود أفعال الجماهير المختلفة عن قراراتها وسياساتها المتبعة . ٧
 . القراراتتحليل جميع المواقف ذات الداللة وإيصالها مفسرة لإلدارة العليا لتتخذ . ٨
 .العمل على تفعيل االتصال بين المستويات اإلدارية والوظيفية المختلفة داخل المؤسسة . ٩
التأكد من اهتمام الجماهير المختلفة وتعاونها من أجل إنجاح أعمال المؤسسة وتحقيـق              . ١٠

 .أهدافها
 .التنسيق بين اإلدارات لتحقيق االنسجام بينها وبين الجمهور الداخلي والخارجي . ١١
  . كمستشار شخصي ألعضاء مجلس اإلدارة واألفراد واإلدارة العلياتعمل . ١٢

 العالقات العامة الحكومية والجمهور الداخلي 

من المعروف أن العالقات العامة تبدأ من الداخل إلى الخارج، وال شك في أن رضا العـاملين                 
ه بـشكل   في المؤسسات الحكومية عن أوضاعهم الوظيفية والمادية سينعكس على مستوى أدائ          

  .عام وعلى شكل تعاملهم مع الجماهير الخارجية
وال شك أن انتماء العاملين في المؤسسة ال يأتي من فراغ وإنما يأتي كنتيجة حتميـة لتـوفير                  

  .الظروف المادية المناسبة والشعور باالحترام والتقدير واألهمية
همـة الكـشف عـن      ومن هنا تقع على عاتق العالقات العامة في المؤسسات ت الحكوميـة م            

المعوقات المهنية والمادية والتقنية التي تواجه العاملين والعمل على إزالتها كما يقع على عاتق              
العالقات العامة أيضا إعداد العاملين في المؤسسة وإرشادهم للطـرق المثلـى للتعامـل مـع                

فنـون  الجماهير وذلك عبر عقد دورات تدريبية وورش عمل للرقي بمستوى وعي العـاملين ب             
التعامل مع الجماهير إضافة إلى حل الخالفات الجانبية بينهم وتلبية رغباتهم قدر اإلمكان عبر              

  )١(.برنامج لرعاية العالقات بين العاملين داخل المؤسسة
وإذا استطاعت العالقات العامة الوصول إلى الدرجة التي يكون معها معظم العاملين راضـين              

ها االنطالق من قاعدة صلبة لمخاطبة الجمـاهير الخارجيـة          ومتفهمين لوضعهم الوظيفي يمكن   
وذلك تحقيقا للوظيفة التكاملية للعالقات العامة بين الجماهير الداخلية والخارجيـة والحـصول             

  .على السمعة الطيبة المنشودة من أعمال العالقات العامة
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  العالقات العامة في المؤسسات الخاصة: ثانيا
ية البارزة في هذا العصر تطور المؤسسات الخاصة، وتوسع مجـال           لعل من المعالم االقتصاد   

عملها وظهور الشركات العمالقة والمتعددة الجنسيات التي تشغل آالف العاملين، وتقدم سلعها            
 ويلك رأس مالها أعداد كبيرة من أصحاب رءوس األمـوال           ،وخدماتها إلى ماليين المستهلكين   

 إدارتها العليا تلجأ إلى توزيع المهام على عدة جهات          مما صعب من إدارة هذه الشركات وجعل      
تختص كل جهة بجانب معين من جوانب النشاط المختلفة، كذلك لجأت غدارة هذه الـشركات               
إلى االستعانة بالخبراء في كافة مجـاالت العالقـات العامـة ورعايـة الجمـاهير الداخليـة                 

  .والخارجية
  

  

  :رأينا أن نقوم بتقسيمها إلى فئات كما يليونظرا لضخامة جماهير المؤسسات الخاصة 

 :العالقات مع العاملين  -أ 

وهي دراسة رغبات هؤالء العاملين واتجاهاتهم المختلفة لكي ترسم سياسة المؤسـسة نحـوهم      
على أسس واقعية، كما يدخل في نطاقها دراسة العالقات بين الرؤساء والمرؤوسين والتأكيـد              

للتعرف على رغبات وتوجهات العاملين في المنشاة من        على سالمتها، ويضاف إلى ذلك طرق       
أهمها سياسة الباب المفتوح والتحقيق في الشكاوي والمشاركة بين العمال والرؤساء في أعمال             
اإلدارة، كذلك يجب أن يتعامل القائمون على المؤسسة مع العاملين باعتبارهم بـشر واحتـرام           

اجة للتعبير عن الذات، وتحقيق الذات وحاجتـه       رغباتهم وشخصياتهم، وأن تعترف للعامل بالح     
في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مصالحه وحاجته للشعور باالستقرار واألمان             

  )١(.الوظيفي
 :العالقات العامة مع المستهلكين  -ب  

كنيجة حتمية لضخامة االنتاج وتنوع السلع والخدمات التي تلبي حاجات واحدة في كثير مـن               
ن زادت المنافسة بين المنتجين على كسب المستهلكين والحفـاظ علـيهم، فمـن أهـم                األحيا

مسئوليات قسم البحث دراسة المستهليكين والحفاظ عليهم، وال يخفى أن هـؤالء المـستهلكين              
يتباينون في المستوى المعيشي والثقافي والعمري فضال عـن اخـتالف ميـولهم ورغبـاتهم               

ع باتحجاه االستمرار في دراسة المـستهلكين بهـدف الحفـاظ           وتذبذبها من حين آلخر مما يدف     
  .عليهم

وأوضحت الدراسات أن المستهلك اليوم لم يعد يهتم بالسلعة فقط وانما بالمنشأة التـي تنتجهـا                
وبذلك تقع على عاتق العالقات العامة أيضا مسئولية خلق شخصية مميزة للمنشأة في المجتمع              
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 رفاهية المجتمع وتقديم الخدمات العامـة وكـذلك العمـل           من حيث اسهامات هذه المنشأة في     
المستمر في دراسة ميول ورغبات وتوجهات الجماهير حول المنشأة وسياستها وادارتها بغيـة             
المساهمة في اتخاذ قرارات سليمة بالنسبة لألمور المتعلقة بالمستهلك مـن حيـث الـسياسات               

ميم عمل العالقات العامة إقامة عالقـات       اإلعالنية وسياسة التسويق ككل وهكذا يكون من ص       
وطيدة بالمستهلك مع المستهلكين باستخدام األساليب العلمبة والحفـاظ علـى والء المـستهلك              
الحالي وجذب المستهلك الحالي وجذب المستهلك المرتقب وذلك باتباع الخطط المبنيـة علـى              

  )١(.البيانات الدقيقة الماخدوذة من المستهلك مباشرة
 :ت بالموردينالعالقا  -ج  

الموردون هم مجموعة من التجار وأصحاب الشركات الذين يقومون بإمداد المنـشأة بـاآلالت       
والمعدات والمواد األولية وال شك أن هذه الفئة من الجماهير ذات أهمية خاصة رغم أن بعض                
الشركات تحاول استغالل هؤالء الموردين وسوء معاملتهم وفرض شروط مجحفة بحقهم أحيانا            
نتيجة وجود أعداد متباينة ومتنافسة منهم إال أن التجارب العلمية أثبتت خطأ هذه السياسة حيث               
يتحكم بعض الموردين في السوق أحيانا نتيجة ظروف طارئـة مثـل الحـروب والكـوارث                
الطبيعية وطبيعي أن يتعامل هؤالء مع الشركات ذات التعامل الطيب فقط، والتي تربطهم بهـا               

ا يعتبر هؤالء الموردين خبراء اقتصاديين يمكن استشارتهم في أمور الـسوق            صالت وثيقة كم  
مما دفع كثير من الشركات إلى الحرص على كسب صداقة هؤالء، ومن الخطأ ترك األمـور                

  .للمصادفة وإنما يجب وضع برنامج دقيق لكسب هذه الفئة واحترامها
تدعيه من الحنكة واللباقـة فـي   ومن أهم طرق االتصال بالموردين االتصال الشخصي وما يس      

التعامل من قبل رجل العالقات العامة كذلك أسلوب توجيه الدعوة للموردين لزيـارة المنـشأة               
والوقوف على مدى تقدمها كذلك يمكن تخصيص فصل ضمن دليل المؤسسة عـن المـوردين      

  .والتعامل معهم
  سة نصيرا لها وقت الحاجةوهذا كله من اجل كسب ود الموردين والحفاظ عليهم لتجدهم المؤس

 :العالقات مع الممولين  -د 

جرت العادة في المؤسسات والشركات الكبيرة أن تلجأ في كثير من األحيان إلى االقتراض من               
  .البنوك والمؤسسات المالية

ومن الطبيعي أن تطلب هذه الجهات وغيرها ضمانات كافية وتقع سـمعة الـشركة وانتـشار                
 ألن سمعتها الطيبة جزر من رأس مالها الذي قـد يـساعد فـي               صيتها هنا في اختبار حقيقي    

الحصول على القروض المطلوبة لالصطالح والتطوير أو عقد الصفقات بأقل ضمانات ممكنة            
ويقع على عاتق العالقات العامة إقامة عالقات متينـة مـع رجـال المـصارف والخبـراء                 
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الء لوجهة نظر الشركة واسـتعمالهم      االقتصاديين واستشارتهم أول بأول  مما يفيد في دعم هؤ         
لنفوذهم لصالح المنشأة وال تكون هذه العالقات فجأة وإنما يجب أن تـضع العالقـات العامـة          

  )١(. برنامجا لتوثيق العالقات مع هؤالء بمختلف الطرق الممكنة
  
 :العالقات بالمتنافسين  -ه 

بذ والحقد والقطيعة والتـربص     لعل ذكر كلمة المنافسة تعني لدى الكثير أشكاال مختلفة من التنا          
  .باآلخرين إال أن العالقات العامة في الشركات الحديثة تنظر إللى المنافسة بشكل آخر

قد ثبت أن أي هجوم يحدث لشركة في مجال معين يؤثر سلبا على كل الشركات العاملة فـي                  
روح الـصداقة   نفس المجال مما دفع باتجاه التعامل بروح رياضية بين المتنافسين، وأن تسود             

والمنافسة الشريفة بينهم والحفاظ على عالقات هادئة بين المتنافسين في المجال الواحد وخاصة             
أن كثيرا من السلع جزء من سمعة جميع السلع  في المجال الواحد وبذلك يقـع علـى عـاتق                    

 واإلقالع عن    والعالقات الودية بين المتنافسين    )٢(العالقات العامة ترسيخ مبدأ المنافسة الشريفة       
  .الممارسات العدائية التي قد تضر بمصلحة المؤسسة بطريقة أو بأخرى

 :العالقات بالمجتمع المحلي  -و 

ومن البديهي أن أي منشأة ال تعيش بمعزل عن المجتمع وإنما هي جزء من هذا المجتمع وقـد                  
يها شرط  أصبح المواطن اليوم ينظر إلى المؤسسات باعتبارها منجزات وطنية يجب الحفاظ عل           

أن تتحمل جزء من نفقة الخدمات العامة في المجتمع فلم تعد الجماهير تنظر إلى السلعة فقـط                 
وإنما امتدت نظرتها إلى المنشأة التي تنتج السلعة مما يدفع القائمين عليها بـالظهور بأفـضل                

   )٣(.شكل أمام الجمهور وذلك لتحقيق الرواج للسلع والخدمات التي تقدمها
 إظهار المنشأة بالشكل األمثل على عاتق العالقات العامة التي تقدمها لهـم كمـا               وتقع وظيفة 

أسلفت وذلك بنشر مساهمات الشركة في تنمية المجتمع والخدمات العامة التي تقدمه له كـذلك               
التحقيق في شكاوي المواطنين ومتابعة اتجاهاتهم عن الشركة وباختـصار إظهـار الـشركة              

  . المجتمعبمظهر إنساني حميد أمام
 :العالقات العامة مع وسائل اإلعالم  -ز 

يضع خبراء العالقات العامة لالعالم أهمية خاصة لذلك لما له من تأثير كبير على الجمـاهير                
المختلفة لذا نجد المؤسسات تتسابق على خطف ود رجال اإلعالم بطرق كثيرة كذلك الحرص              

 .ام بمواعيدهمعلى التعاون معهم واالجابة على استيضاحاتهم وااللتز
  

                                                 
 ٢٤٧،  مرجع سابق،  ص آنجو عبود آنجو و إبراهيم فهد وهبي 1
 ٢٥٣،  مرجع سابق،  ص آنجو عبود آنجو و إبراهيم فهد وهبي 2
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  مدينة غزة : الثانيالمطلب
   :الموقع الجغرافي وعدد السكان

 .٣١ وخط عرض ٣٤تقـع مدينـة غـزة عـلى خـط طول  •

 .٢ كم٤٥مساحة المدينة تـــبلغ  •

 . نسمة٤٠٠،٠٠٠عدد سكان المدينة يقارب  •

 . طالبا٢٨,٥٠٠ًيوجد في المدينة ثالثة جامعات تضم حوالي  •

 الدوالر األمريكي والشيكل ،الدينار األردني: لفة المستخدمة العمالت المخت •
 .اإلسرائيلي

طبـقاً إلحصائية (  دوالر أمـريـكي ١,٧٦٣معدل الناتج المحلي للفرد يبلغ  •
١٩٩٧( 

  درجة مئوية٢٠,٣معدل درجة الحرارة السنوي  •

 . مم٤٠٠ إلى ٣٥٠المعدل السنوي لسقوط األمطار يتراوح بين  •

  .لمدينة من الناحية الجنوبية الغربيةلرياح تهب على ا •

  
  :لمحة تاريخية 

، اكتسبت أهمية بالغة نتيجة لموقعها الجغرافي الحساس عند مدينة غزة من أقدم مدن العالم
فهي الخط  مما منحها مكانة إستراتيجية وعسكرية فائقة،  التقاء قارتي آسيا وإفريقيا، 
والموقع المتقدم للدفاع عن العمق  عها جنوبا، بل والشام جمي األمامي للدفاع عن فلسطين، 

المصري في شمالها الشرقي الذي أورثها وظيفة الميدان وساحة القتال لمعظم 
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اإلمبراطوريات في العالم القديم والحديث، الفرعونية واآلشورية والفارسية واليونانية 
وعلى خط   المناخي، كما أن موقع مدينة غزة عند خط التقسيم . والرومانية ثم الصليبية

 درجة شمال خط االستواء جعلها تحتل الموقع الحدي بين الصحراء جنوبا ٣١,٣عرض 
 "السوق"وعليه فهي بين إقليمين متباينين منحها ذلك دور  ومناخ البحر المتوسط شماالً، 

وقع عزز هذا الم . التجاري النابض بالمنتوجات العالمية، الحارة والباردة منذ أقدم العصور
متراً عن سطح البحر الذي تبتعد " ٤٥"الهام موقعها المميز فوق تلة صغيرة ترتفع بنحو 

 .عنه نحو ثالثة كيلومترات

يحيط بها سور  وكانت غزة القديمة تحتل مساحة تقدر بنحو كيلو متر مربع فوق هذه التلة،          
 نـسبة   "ميمـاس "وكان أهمها باب البحر أو باب        عظيم له عدة أبواب من جهاته األربعة،        

 أو باب   "باب الدورب "وأخيرا    شرقًا،   "باب الخليل " شماالً و  "عسقالن"لمينائها غربا، وباب    
وقد اعترى هذه التسميات الكثير من التبدل وفقًا الختالف           جنوبا،   "الداروم" أو   "دير الروم "

مما جعلها    وكانت هذه األبواب تغلق مع غروب الشمس،          وتبدل الزمن واإلمبراطوريات،  
وجميع هذه العناصر القوية جعلت أجدادنا من العـرب             .حصينة مستعصية على أعدائها   

 كما أطلق عليهـا     "غـزة"الكنعانيين الذين أسسوها قرابة األلف الثالثة قبل الميالد يسمونها          
د هذا االسم نفسه العرب الكنعانيون الذين سكنوها ولهم دورهم الفاعل في إنعاشها قبل الميال             

 .وتوطدتِ صالتهم مع أهل غزة بفعل عالقات النسب والمصاهرة
 وارتبط "غزاتوه" قبل الميالد )١٥٠١-١٤٤٧" (تحتمس الثالث"وأطلق عليها الفراعنة أيام 

 خالدا دون "غزة"وبقى اسمها  .  قد دفنه أيام الفرس"قنبيز" الذي قيل بأن "الكنز"اسمها بـ 
 حيث دفن بها جد الرسول في أثناء "غزة هاشم"رب تغيير أو تبديل، وأطلق عليها الع

إحدى رحالته قبل اإلسالم في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميالدي 
 وأن "دهليز الملك" لقب "خليل الظاهري"فال غرابة والحالة هذه أن يطلق عليها  . تقريبا

  .جميعها حساسية موقعها وأهميته لتؤكد ومدخل إفريقيا بوابة آسيا بأنها "نابليون"يصفها 
  :الوضع االجتماعي للسكان

التعرف على  تعتبر األوضاع االجتماعية واالقتصادية من المؤشرات التي يمكن من خاللها
للمواطنين، والتي ربما  تطور المجتمعات ورقيها، وذلك من خالل توفير أفضل الخدمات

. لبعض القيادات الحاكمة في معظم البلدان تكون في كثير من األحيان مدعاة للتباهي والنجاح
الفلسطيني بقطاع غزة، بحيث إرتبط النجاح والتباهي  ولكن األمر مختلف بالنسبة لواقع

 مع،الحاكمة، بمدى تدميرها للقطاعات اإلقتصادى واالجتماعي الفلسطينية للقيادات اإلسرائيلية
المتراكمة خالل سنوات   لتلك السياساتلذلك كانت. االستبقاء ألدنى مستويات الحياة المعيشية

المباشر على إيجاد تغيرات ديمجرافية   األثر،االحتالل وحتي بعد االنسحاب من قطاع غزة
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الخصائص العامة للسكان في قطاع غزة، وخاصة  واقتصادية وسياسية شكلت في مجملها
 تقريباً بحيث توزعوا ثلثي أعداد السكان القاطنين في قطاع غزة الالجئين منهم والذين شكلوا

تعيش  أنحاء القطاع، فمنهم من أقام داخل المخيمات الثمانية، وهناك أعداد أخرى في جميع
ِ قبل االحتالل،   في المدن والقرى وفي مشاريع اإلسكان التي أنشئت من

عدد الالجئين  كما تزايد أعداد الالجئين وبشكل مطرد خالل السنوات االخيره، بحيث ازداد
م ٢٠٠٧قياساً بعام ،%2.8  وشكلت نسبة الزيادة السنوية١٩٩٩ الثلث منذ العام بحوالي

 % ٤٧، وشكل منهم ١٠٥٩,٥٨٤م 2008 ليصل عدد الالجئين القاطنين في قطاع غزة لعام
الثمانية وتعتبر هذه الزيادة أعلى نسبة  ضمن سكان المخيمات وموزعين علي المخيمات

الزدياد النمو الطبيعي لالجئين وارتفاع أعداد المواليد  عزيادة سكانية في المنطقة وهذا راج
 ٦واضحاً الرتفاع معدالت الخصوبة الكلية بين الالجئين التي تصل إلى نحو  ويعتبر مؤشراً

القطاع بشكل عام،  مواليد طيلة حياة المرأة اإلنجابية، ومن الخصائص التي يتميز بها سكان
الخامسة عشر من   نسبة األطفال دون سنوسكان المخيمات بشكل خاص، هي ارتفاع

إلى إرتفاع أعباء اإلعالة بين  ، مما يؤدي%٥٠ باعتبارها فئة غير منتجة إذ تتعدى –العمر
أن كل فرد في سن العمل، يعيل إضافة إلى   أفراد، أي٤لألسرة الالجئة، فوصلت إلى نحو 
قوة العمل، وهذا يتعارض مع ظروف ومستوى المعيشة  نفسه ثالثة أفراد آخرين من خارج

المقدمة للفئة التي تُمثل القاعدة األساسية للسكان كل ذلك مع  في ظل تدنى مستوى الخدمات
أما  ،باالعتبار ضيق ومحدودية المساحة الجفرافيه لقطاع غزة ومساحة المخيمات األخذ

مناطق المدن  هت نحو االندماج معبالنسبة للمخيمات والتي اتجهت بالتوسع األفقي واتج
كما يعاني الفلسطينيون  .المسجلة بها وأصبح من الصعوبة تمييزها عن المناطق المحيطة بها

ناجمة عن االكتظاظ واالزدحام  بتلك المخيمات من مشكالت اجتماعية وصحية حقيقية
من السكان والتي بإيواء االعداد المتزايدة  وضيق المساحة و نقص المباني السكنية الكفيلة

وهذا مما دفع . السكان الالجئين وخاصة في المخيمات ضمن أوساط% ٧٠وصلت نسبتها 
 مما ترتب عليه انعدام ،البناء العمودي والتوسع علي حساب الشوارع السكان الي اعتماد

  وبذلك يتجه الوضع داخل المخيمات الي االنفجار،وتحول الشوارع إلي أزقة للتهوية
الترفيه في  والسكاني خالل السنوات المقبله وخاصة مع مشكلة انعدام وسائلاالجتماعي 

 مما يعني ،جداً منهم المخيمات، خاصة وأن رياض األطفال ال تستوعب إال أعداد محدودة
التي يلعبون بها، وكثيراً ما  تضخم ظاهرة انتشار األطفال في شوارع وأزقة المخيمات

بعاهات لعدم وجود أماكن يقضون فيها وقت   تصيبهميتعرضون لحوادث تودي بحياتهم أو
  .المنازل بعضها البعض، وعدم وجود مساحات كافية بينها فراغهم، وهذا راجع إلى التصاق

   :الوضع االقتصادي
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عمل السكان األوائل في الزراعة لوجود مساحات كبيرة من األراضي الخصبة، فزرعوها 
مختلفة من الخضروات، وبسبب أن المدينة تطل بأشجار الحمضيات والعنب، وكذلك أنواع 

وهناك قسم آخر يعمل في مجال الحدادة . على البحر فإن كثير من سكانها اتجه إلى الصيد
والنجارة والخياطة وصناعة الطوب، أما القسم الثالث فهم موظفين في بالدوائر الحكومية 

المدينة كان يعمل داخل الخط وهناك قسم كبير من سكان . واألجهزة األمنية ووكالة الغوث
  .األخضر، كما توجد نسبة بطالة بين الشباب الخريجين دون سن الثالثين

بعد اندالع االنتفاضة زادت معدالت البطالة والعمال العاطلين عن عملهم بسبب االغالق 
  .والحصار

   :الوضع التعليمي والصحي

دارسها المنتشرة في مدينة غزة، وتتكفل تقدم الوكالة خدمات التعليم اإلعدادي واالبتدائي في م
هناك عدة جامعات في مدينة غزة حيث يرتادها طالبوها من . الحكومة بخدمات التعليم الثانوي

جميع أنحاء القطاع مثل الجامعة االسالمية وجامعة األزهر وكلية التربية وجامعة القدس 
  .المفتوحة

شفى الشفاء تل شمير ومستشفى القدس أما القطاع الصحي فهناك أكبر مجمع طبي وهو مست
  .وعدد من العيادات الحكومية والخاصة

  بلدية غزة: المطلب الثالث
  :)١(نشأة البلدية

مصطفي  /، وكان أول رئيس مجلس بلدي في مدينة غزة الحاج١٨٩٣ت بلدية غزة عام ـأنش
الذي قام بانجاز  ،الشوا سعيد/ العلمي وآخر من تولى رئاسة المجلس في العهد العثماني السيد

  . غزة حتى يومنا هذا المستشفى البلدي الذي أصبح فيما بعد داراً لبلدية
 ١٨٩٣الدولة العثمانيـة فـي سـنة     وتوالت على مدينة غزة عدة مجالس بلدية بدأت في عهد

بعـده   ثم اإلدارة المصرية للقطاع ومن١٩٤٨-١٩١٨بينما ومروراً بفترة االنتداب البيرطاني
  . ١٩٩٤-١٩٦٧سرائيلي االحتالل اإل

 أصدر القائد العـام  ،وألول مرة في تاريخ غزة١٩٩٤عام  وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية
 ،فلسطين رحمه اهللا قراراً بتشكيل مجلس بلدي جديد إلدارة شؤون البلدية أبو عمار رئيس دولة

 تناسـب  بتـشكيل مجلـس بلـدي للمدينـة ي    ،عون سعدي الشوا رحمه اهللا/ كلف السيد حيث
المجلس بتـاريخ   عون الشوا بتشكيل/  فقام السيد،والمصلحة العامة ومتطلبات المدينة العاجلة

 مجلس ،البنية التحتية والخدمات ، وهو يعتبر أول لمواجهة األحوال المتردية في٢٦/٧/١٩٩٤
   .بلدي في ظل سلطة وطنية فلسطينية في التاريخ الحديث
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 تغيير صورة المدينة التـي دمرتهـا سـنوات االحـتالل     األمانة وفي نجحت البلدية في حمل
غـزة   اهللا أوالً ثم بفضل الجهود المخلصة التي بذلها ويبذلها العاملون في بلدية البغيض بفضل

   .بدءاً من العامل البسيط وحتى أعضاء المجلس البلدي
المكافح الذي  لبلدالمشترك الذي يجمع بين هؤالء جميعاً هوانتماؤهم الحقيقي لهذا ا وكان القاسم

  .اإلسرائيلي عانى وضحى أكثر من غيره في تصديه ومقاومته لالحتالل
  

  :رئيس البلدية

تم تعيين المهندس رفيق سالم مكي رئيساً لبلدية غزة ومجلسها البلدي من قبـل وزارة الحكـم                 
ل المحلي في وقت تعاني فيه البلدية أزمة كبيرة نتيجة للحصار الذي تفرضه قـوات االحـتال               

هذا الحصار الذي تـسبب فـي اسـتنفاذ معظـم     . اإلسرائيلي منذ عدة شهور على قطاع غزة    
الموارد التي تعتمد عليها البلدية في تقديم خدماتها وأصبح يهدد بشل هذه المؤسـسة العمالقـة                

 والكـل يحـدوه     ٢٠٠٨جاء تعيين هذا المجلس في شهر مارس        . وتوقف خدماتها بشكل كامل   
 من إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل البلدية ووضع حد لمعاناة سكان مدينـة             األمل في أن يتمكن   

  .غزة نتيجة نقص خدماتها
  

، وعد المهندس مكي خالل     ٢٠٠٨ مارس   ٢٢وفي يوم استالم المجلس الجديد لمهام عمله في         
عة  بأن يبذل كل الجهود لوضع الحلول الالزمة لكافة مشاكل البلدية بالسر           ،لقائه بمدراء البلدية  
 الممكنة بإذن اهللا

  :المجلس البلدي

يتشكل المجلس البلدي الحالي لمدينة غزة من أربعة عشر عضواً يحملون شهادات ودرجـات              
 ويعقد المجلس البلدي اجتماعاته بصورة أسبوعية يناقش خاللها         .عالية في تخصصات مختلفة   

  .قضايا المواطنين والمدينة واألمور اإلدارية الهامة في البلدية
  

  :أعضاء المجلس البلدي

 المؤهـل   ،نقيب مهندسين سابق  :  المهنة   ، رئيس المجلس البلدية   ،رفيق سالم توفيق مكي   . م.١
  .العلمي بكالوريوس هندسة مدنية

 المؤهـل   ،مدير مؤسسة حجازي   :المهنة ،نزار هاشم حامد حجازي نائب رئيس المجلس      . .٢
  .العلمي بكالوريوس هندسة مدنية

مسئول األنـشطة الرياضـية فـي       : المهنة،ي النخالة عضو مجلس بلدي    مازن محمد عل  . .٣
  ".طرق تدريس علوم وتكنولوجيا"دراسات عليا : المؤهل العلمي،الجامعة اإلسالمية
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 المؤهل العلمي ماجستير    ،مدرس جامعي :  المهنة ،فضل خالد الزهار عضو مجلس بلدي     . أ.٤
  .أدب انجليزي

المؤهـل العلمـي    ، المهنـة أسـتاذ جامعي     ، بلدي عضو مجلس ،زياد حسن حسين أبوهين   .د.٥
  )١(.دكتوراه في البيئة والجيوفيزياء البيئية

مستشار /مهندس كهروميكانيك :: المهنة،محمود حسن مصطفى اللوح عضو مجلس بلدي      . م.٦
  .المؤهل العلمي بكالوريوس هندسة،في شركة توزيع الكهرباء

 المؤهـل   ،مستـشار إداري  /محاسب: هنةالم،موسى عبد القادر أبو حسين عضو مجلس بلدي       .أ
  .العلمي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة

 المؤهـل العلمـي     ،مدرس جامعي :  المهنة ،بشير محمد عيسى العشي عضو مجلس بلدي      .أ.٧
  .ماجستير أدب انجليزي

محاضر جامعي المؤهـل العلمـي      : محمد سلمان محمد بارود عضو مجلس بلدي المهنة       .أ.٨
  .ماجستير علوم مالية

 المؤهـل العلمـي     ،مهنـدس : محمد عدنان لطفي أبو غزالة عضو مجلس بلدي المهنـة         .م.٩
  .بكالوريوس هندسة كهربائية

رئيس قسم دائـرة المنـاهج فـي وزارة     : المهنة،فدوى فتحي الشرفا عضو مجلس بلدي     .أ.١٠
  . المؤهل بكالوريوس تاريخ،التربية والتعليم

  . المؤهل العلمي هندسة معمارية،مهندسة: مهنة ال،غادة حسن العابد عضو مجلس بلدي.م.١١
مساعد نائـب رئـيس سـلطة الطاقـة         :  المهنة ،هالة محمد الزبدة عضو مجلس بلدي     . م.١٢

  . المؤهل العلمي بكالوريوس هندسة كهربائية،والموارد الطبيعية
  

  :رسالة البلدية

الستمرار في حمـل     وا ،وثراء. .ومناعة. .من أجل ديمومة االزدهار وبقاء غزة هاشم جوهرة       
  ..رسالة اإلنسانية لشعبها وكافة الشعوب من حولها

تسعى بلدية غزة إلى رفع مستوى الحياة المعيشية لمواطنيها في مدينتهم غزة من خالل تطوير               
  .النواحي الخدماتية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
رقى بمستوى مديتنا وتوفير بيئـة       إلى ال  ،كما وتسعى بلدية غزة وبتعاون أبناءها سكان المدينة       

  . وإلى تأصيل القيم الحضارية ومواكبة التطور العلمي في مختلف الميادين،نظيفة وجميلة
يقودنا في عملنا إيماننا الراسخ بأهمية بناء عالقات مع مواطنينا وشركائنا من مؤسسات عامة              

   ديمقراطي كفؤ وفعال وبنهج، وممارسة نشاطاتنا بنزاهة واحترام،وخاصة محلية وعالمية
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 وتـوفير   ،نؤمن باحترام األفراد العاملين وبتطوير قدراتهم      … ولتحقيق أهدافنا  … وفي بلديتنا 
  )١(.أجواء العمل التي تشجع على العطاء واإلبداع

  
   :سياسة البلدية

 .العدالة والمساواة في توزيع الخدمات -
 .تشجيع المشاركة الشعبية وتطوير العالقة مع األهالي -
 تباع سياسة محاسبة المسؤولين وتقييم األداء للعاملين في أجهزة البلدية مـع مكافـأة  إ -

  .المجتهد ومحاسبة المقصر
  .تقديم خدمات للجمهور في كافة المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية -
 .تطوير المدينة القديمة والحفاظ على طابعها الحضاري والثقافي والتاريخي -
 .د التعيين والترقيةتكافؤ الفرص عن -
ومنتجة  البلدية اإلدارية والمالية مع االحتفاظ بعالقات تنظيمية وإدارية عملية استقاللية -

 .مع الجهات الرسمية والشعبية وذلك ضمن الهدف العام للسلطة الوطنية

 

 :الخطط التنموية والمشاريع الحيوية للبلدية

  

  :دور البلدية في التنمية المجتمعية

دية على وضع الخطط التطويرية التنموية لمدينة غزة والتـي كـان آخرهـا خطـة                دأبت البل 
 وتشمل الخطة دراسة الوضع القـائم       ،للسنوات الثالث القادمة تعكف البلدية حاليا على وضعها       

في البلدية والمدينة واقتراحات تطويرهما وتشمل كـذلك مقترحـات للمـشاريع االسـتثمارية              
 تقـوم   ،ورغم محدودية المواد الالزمة لتنفيذ مـشاريع تطويريـة        . وجدوال زمنيا لتنفيذ الخطة   

البلدية بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية من ضمنها وضع مخطط عام للتوسعة في نفوذ البلدية               
لتحديد الطرق الالزمة واستخدامات األراضي وتعبيد عدد من الشوارع الرئيسية والكبيرة فـي             

المياه في أنحاء مختلفة من المدينة لتحسين كمية ونوعيـة ميـاه   المدينة وإنشاء العديد من آبار     
  .الشرب باإلضافة إلى تنفيذ العديد من شبكات المياه والصرف الصحي

ومن المشاريع الحيوية المستقبلية يجري حاليا التجهيز لمشروع تطوير محطة معالجـة ميـاه              
وشـبكات فـي الجـزء      الصرف الصحي وخط الضغط الواصل بينها وبين أحواض المعالجة          

  )٢(.الجنوبي الغربي من المدينة
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  : اكل التي تواجه المجلس البلدي مش  

قلة اإلمكانيات المادية والحصار المفروض على القطاع وعدم السماح بإدخال المواد الخام             -
كاالسمنت والحديد والبيس كورس وخالفه،  والحرب األخيـرة التـي شـنها االحـتالل               

 بحيث وصلت إلى    ،ت بعض المشاريع التطويرية بالمدينة بشكل مباشر      اإلسرائيلي فقد تأثر  
درجة التوقف تماماً عن العمل فقد توقفت العديد من مشاريع المياه والـصرف الـصحي               
والطرق وخالفه في مناطق مختلفة في المدينة، وقدرت تلك المشاريع بماليين الـدوالرت             

 ،لفلسطينية التي تعاني أصـالً مـن بطالـة   وهي كفيلة بتشغيل اآلالف من األيدي العاملة ا       
فضالً عن الخسائر الفادحة التي تسببت نتيجة لعدم استكمال وتوقف تلك المشاريع حيث أن              
معظم المشاريع تأتي من المنح والمساعدات والقروض المقدمة للبلدية من العديد من الدول             

تي تم تصميمها وإعداد وثائق     المانحة والصديقـة، وهناك العديد من المشاريع التطويرية ال       
 . عطائها وبانتظار توفير التمويل الالزم لكي يتم تنفيذها

وعلى الرغم من توقف المساعدات وقلة االمكانات والمصادر الذاتية للبلدية إال أنها وفـي               -
ظل المجلس البلدي الحالي وبالسعي الحثيث تم إنجاز العديد من المشاريع الحيوية والهامة             

وال تزال األعمال تتواصل الستكمال المـشاريع الجاريـة واإلعـداد لمـشاريع             والنوعية  
  .مستقبلية من أجل تعمير وتطوير وبناء المدينـة

من المواطنين عن تسديد فـواتير الميـاه والخـدمات    ) شريحة ( اعتكاف مجموعة كبيرة    -
ة لتغطية رواتـب    المستحقة للبلدية حيث تعتبر المستحقات البلدية مصدراً رئيسياً لبلدية غز         

 ألـف مـواطن     ٦٠٠موظفيها الذين يعملون على توصيل الخدمات األساسية ألكثر مـن           
 .يقطنون كبرى المدن الفلسطينية سكاناً باإلضافة إلى مصاريف تشغيل المرافق البلدية

الحصار أثر على آليات البلدية بحيث توقف معظم األسطول الموجود لدى البلديـة عـن                -
 .وفر قطع الغيار الالزمةالعمل بسبب عدم ت

الحصار أثر على مضخات الصرف الصحي  آبار المياه والصرف الصحي لعدم تـوفير               -
 . قطع الغيار الالزمة للبلدية

  
  :الرؤية المستقبلة للبلدية

  :تطلعــات المجلــس البلــدي لمدينــة غــزة 
من المـواد األساسـية     صعوبة األوضاع والمعيقات ومنع االحتالل لدخول العديد        بالرغم من   

وقطع الغيار والسوالر والمعدات الالزمة لتشغيل آليات ومعدات البلدية إال أن البلدية لم تدخر              
جهداً بفضل موظفيها في تقديم خدماتها للمواطنين وذلك في مجاالت عديـدة خدماتيـة مـن                
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 خدمات مياه وصرف صحي وطرق ونظافة وحدائق وفـي المجـال الثقـافي واالجتمـاعي    
  . الرياضيو

    كما أن الحرب األخيرة على القطاع والتي استهدفت البنية التحتية والفوقية للمدينة وتدمير  
     للشوارع والطرقات لم تثني سواعد موظفي البلدية عن العطاء المتواصل وتقديم الخدمات  
ـ    نفـاذ  اإل ق فريـق للمواطن أينما وجد فقد وضعت البلدية خالل الحرب خطة طـوارئ وانطل

 .والطوارئ معزز باآلليات والطواقم الفنية للقيام بالواجب الوطني تجاه المدينة
  .وستبقى مدينة غزة منارة موقدة دائماً لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني 

  

 : يسعـى المجلـس البلـدي إلـى 

 .ةالمشارك مبدأ وتحقيق البلدي المجلس وأهداف مبادئ ترسيخ . ١
  .مجلسالمجتمعية وتجسيد دور ال . ٢
استقطاب الدعم المالي الكافي من الممول الخارجي وذلك إلنجاز العديد من المـشاريع              . ٣

  .الحيوية والهامة والنوعية من أجل تعمير وتطوير وبناء المدينة
فتح مزيد من العالقات الخارجية مع المدن والبلديات في أنحاء ا لعالم العربيـة منهـا                 . ٤

ـ     ـات التوأمـة بغرض تبادل الخبرات والتعريـف       واألجنبية وإبرام العديد من اتفاقي
  .بأعمال ونشاطات البلدية وتوفير التمويل الالزم لمشاريـع التطويـر

  .بناء عالقات مع الشركاء من مؤسسات عامة وخاصة، محلية وعالمية . ٥
تلبية تطلعات الدولة والمجتمع في مجال رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين فـي              . ٦

 من خالل تطوير النواحي الخدماتيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة            وذلك ،مدينة غزة 
  .والثقافية والرياضية والفنية بالمدينة وزيادة فعالية المراكز الثقافية التابعة للبلدية

الرقي بمستوى المدينة وتوفير بيئة نظيفـة وجميلـة، وتأصيـل القـيم الحـضارية             . ٧
  .ومواكبة التطور العلمي في مختلف المجاالت

  .طوير الواقع العمراني بالمدينةت . ٨
اإلسهام الجاد في استثمار الطاقات واإلمكانيات وتوجيهها لخدمة تنمية المجتمع المحلي            . ٩

  .في كافة المناطق وبما يوفر المناخ المالئم لتحقيق التنمية الشاملة في بالدنا
  

 المشاريع التطويرية:

ية غزة من قلة اإلمكانيات الماديـة       على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي واجهتها بلد        -
والحصار المفروض على القطاع وعدم السماح بإدخال المواد الخام كاالسـمنت والحديـد             
والبيس كورس وخالفه،  والحرب األخيرة التي شنها االحتالل اإلسـرائيلي فقـد تـأثرت      

مامـاً   بحيث وصلت إلى درجة التوقف ت      ،بعض المشاريع التطويرية بالمدينة بشكل مباشر     
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عن العمل فقد توقفت العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي والطرق وخالفـه فـي               
 )١(مناطق مختلفة في المدينة، 

وقدرت تلك المشاريع بماليين الدوالرت وهي كفيلة بتشغيل اآلالف من األيـدي العاملـة               -
ببت نتيجة لعدم    فضالً عن الخسائر الفادحة التي تس      ،الفلسطينية التي تعاني أصالً من بطالة     

استكمال وتوقف تلك المشاريع حيث أن معظم المشاريع تأتي مـن المـنح والمـساعدات               
والقروض المقدمة للبلدية من العديد من الدول المانحة والصديقـة، وهناك العديـد مـن              
المشاريع التطويرية التي تم تصميمها وإعداد وثائق عطائها وبانتظار توفير التمويل الالزم            

  . تم تنفيذهالكي ي
وعلى الرغم من توقف المساعدات وقلة االمكانات والمصادر الذاتية للبلدية إال أنها وفـي               -

ظل المجلس البلدي الحالي وبالسعي الحثيث تم إنجاز العديد من المشاريع الحيوية والهامة             
والنوعية وال تزال األعمال تتواصل الستكمال المـشاريع الجاريـة واإلعـداد لمـشاريع              

  .تقبلية من أجل تعمير وتطوير وبناء المدينـةمس
وقد قام المجلس البلدي بتنفيذ المشاريع التطويرية في مناطق عديدة بمدينة غـزة وذلـك                -

لتحسين مستوى الحياة للمواطنيـن بالمدينـة، حيث بلغ عدد المشاريع التي نفذت من قبل             
 آبار مياه في بيارة عرابـي       حفر( مشروع خالل العامين ومن تلك المشاريع       ) ٣١(البلدية  

بالزيتون وبئر مياه الشهيد سعيد صيام وبئر بحديقة التوفيق بحي الشجاعية وبئر الزيتـون              
 صـيانة  – وبئر مياه بمستشفى الشفاء     -وبئر التفاح وبئر الشهيد نزار ريان بالشجاعية      " ٣"

تطـوير  - شبكة صرف صحي لمدينة غزة     - دوار كتالونيا النصر الشرقي    -حديقة برشلونة 
 - صيانة محطة المعالجة المرحلة الثانية     - إنشاء مسجد النور وحديقة عامة     -شارع النصر 

 إصالح وصـيانة خـط      - شبكة مياه شرب في منطقة تل الهوا       –تعشيب ملعب اليرموك    
 ١٠ تأهيل حوض ترشيح شـمال شـارع         - بشارع الرشيد  )٢(الضغط لمحطة المنتدى رقم     

 إنشاء قوس مدخل مدينة غزة      - سوق بسطات اليرموك    دورة مياه  –شرق محطة المعالجة    
 - طبقة اسفلتيه بشارع علي بن أبي طالب       - تنظف أحواض الترسيب   -من الجهة الجنوبية  

"  نقـل معرشـات المـشتل        –تمديد شبكة مياه بكدار والتأمين والمعاشات بشارع الثورة         
 -نطقة اليرمـوك   نقل معرشات قائمة من أنصار إلى سوق البسطات بم         -"حمامات زراعية 

- أعمال رصف القطوعات بـشارع اليرمـوك  -عمل دربزين حديد لجسر الشيخ رضوان    
 ... ).  دهان أعمدة إنارة وملحقاتها–تنظيف برك خطوط األمطار 
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باإلضافة إلى مشروع ترقيم شوارع ومباني مدينة غزة والذي يعد من المشاريع الحيويـة               -
طنين ويعمل على توفير الجهد والوقت والتكلفـة        ألي مدينة لتحسين الخدمات المقدمة للموا     

 - الصحة -البنوك( في الحصول على الخدمة التي يريدها المواطن في عدة قطاعات مثل            
ألف ) ٢٠(ويخلق المشروع حوالي    )  المطافئ -اإلسعاف– الشرطة   - البلدية -الدفاع المدني 

 .) ألف نسمة ٥٥٠(عددهم والبالغ يوم عمل ويستفيد منه جميع شرائح المجتمع في المدينة 
توسعة مبنى األطراف   ( مشروع ومن أهمها    ) ١٨(باإلضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ بعدد        -

 - شبكة صرف صـحي بمنطقـة الـسموني        - تطوير شارع عمر بن الخطاب     -الصناعية
 1).الخ . . حفر عدة آبار-تطوير شارع شعبان

مل أسماء الشهيدات دالل المغربي فـي       ومؤخراً تم افتتاح ثالث ميادين رئيسية بالمدينة تح        -
حي الرمال غرب مدينة غزة والميدان الثاني يحمل اسم الشهيدة ريم الرياشي يوقع في حي               
تل اإلسالم غرب غزة وميدان راشيل كوري في حي الشيخ رضوان شمال المدينـة كمـا                
 وتم افتتاح المرحلة األولى من شارع عمر بن الخطاب في حي الـشيخ رضـوان وبئـر                
  . الرحمة للمياه العذبة بالقرب من ميدان الشهيدة دالل المغربي وكذلك افتتاح شارع النصر

  

  

  :إنجازات كبيرة في زمن الحرب واعمار ما بعد الحرب

رئيس البلدية والسيد نائبـه     /  منذ اللحظة األولى للحرب انطلقت لجنة الطوارئ بقيادة السيد         -
راء اإلدارات بعمل مكثف علـى مـدار الـساعة          وعدد من أعضاء المجلس البلدي وبعض مد      

إلزالة الخطر الناجم عن القصف الصهيوني الذي طال المؤسسات الوطنية والوزارات ومنازل            
  .المواطنين

 عملت فرق طوارئ البلدية على إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء من بين األنقاض وعملـت               -
المدني واإلسـعاف والطـوارئ ووزارة      على قدم وساق مع الجهات ذات العالقة مثل الدفاع          

  ..األشغال والمواصالت والحكم المحلي وخالفه
 قامت دائرة النقل واإلمداد بتجهيز فريق متكامل للطوارئ مكون من مختلف اإلدارات فـي   - 

البلدية و العديد من المعدات والكباشات والرافعات و العمال والفنيين لرفـع األنقـاض مـن                 
فها وفتح الطرق لتسهيل حركة سيارات اإلسـعاف والمـرور والـدفاع            المناطق التي تم قص   

  . المدني
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 عملت فرق الطوارئ على إصالح ما تم تدميره فقامت بإعادة إيصال المياه فـي الخطـوط                 -
التي ضربت وإعادة تأهيل اآلبار وتشغيل عدد منها وإصالح شبكات الصرف الصحي وصيانة             

  . وتشغيل محطة المعالجة المركزية
 قامت فرق دائرة الصحة والبيئة بجمع النفايات أوال بأول لتجنيب المدينة حـدوث مكـارة                -

  . صحية وكوارث بيئية حيث تم ترحيل آالف األطنان من النفايات ومخلفات الدمار
 كما وتم فتح الشوارع وصيانتها ونقل المخلفات وتسوية أماكن القصف الهمجي وإزالة آثار              -

ذلك تسهيالً على حركة المواطنين وتنقالتهم وتم قص حديد الباطون من           العدوان عن المدينة و   
أجل تسهيل إزالة كتل الباطون عن الحديد في المواقع التي تم قصفها بالمدينة وخاصة المنتدى               
وفي معظم محطات الصرف الصحي التابعة للبلدية والذي تضررت بشكل كبير نتيجة الحرب             

 الصرف الصحي والضغط العـالي وأحـواض المعالجـة          كما وتم إصالح ولحام خطوط مياه     
باإلضافة إلى إعادة ترميم وتأهيل مبنى شرطة البلدية في شارع عمر المختار وتشغيل اإلشارة              
الضوئية في مفترق المجلس التشريعي بعد إصالح األضرار الناتجة عن قصف وهدم مبنـى              

  .د الحربالتشريعي كما تم تغيير لمبات ورؤؤس ضوئية وقطع أخرى بع
 العمل من أجل إعادة تأمين الكهرباء للشبكات المغذية آلبار الميـاه ومـضخات الـصرف                -

الصحي التي تم تدميرها من قبل االحتالل الصهيوني كما وتم تركيب خط ضغط عالي المغذي               
ألحواض المجاري وآخر في شارع الرشيد المغذي لمحطة مجاري المنتدى وكـذلك بمـسلخ              

الكهرباء وتركيب محول جديد بالمسلخ والعمل على إنارة ملعب اليرموك بعد           البلدية وتوصيل   
إعادة تأهيله وإعادة توصيل التيار الكهربائي لجميع آبار المياه ومحطات الـصرف الـصحي              
التي تضررت بالحرب األخيرة والعمل مع شركة توزيع الكهرباء أثنـاء الحـرب لتخفيـف               

تيار الكهربائي له باإلضافة إلعادة تأهيل شبكة اإلنـارة         األعباء عن المواطن وسرعة إيصال ال     
  )١ (.وشبكة الكهرباء الخاصة بمنشآت البلدية والتي تضررت بالعدوان األخير على القطاع
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  المبحث الثالث

  في بلدية غزة العالقات العامة دور 

  

  :مهام إدارة العالقات العامة وأقسامها* 
 ومن منطلق تفهمها للدور الهام واإليجابي الذي يمكن أن تلعبه العالقات ،سة البلديةإن رئا

 قد قامت بإنشاء إدارة للعالقات العامة ومنحتها صالحيات واسعة ومتنوعة ،العامة في البلدية
لتتمكن من االضطالع بدورها بشكل فاعل وزودتها بكافة ما يلزم من الوسائل والكوادر من 

.  واالختصاص لتسهيل مهمتها ومساعدتها على تحقيق أفضل النتائج في العملذوي الخبرة
 بين المواطن والبلدية وكذلك بين دوائر  ذلك ألن العالقات العامة هي الجسر الذي يربط

 وهي التي تستمزج اآلراء واألفكار في الجمهور الداخلي والخارجي وتنطلق في ،البلدية ذاتها
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 وكذلك مشاركة ،د توجهات البلدية في أداء الخدمات بشكل جيد وفعالاالتجاه الذي يدعم ويؤك
 ،المواطن برؤية مستقبلية لتخطيط المدينة والمشاركة في وضع حلول لمشاكل األحياء المختلفة

 من خالل أقسامها ووحداتها ،والتفاعل مع الجماهير في الحياة اليومية اجتماعياً وثقافياً وسياسياً
تي تعمل على تسخير اإلعالم بمختلف وسائله لخدمة البلدية ومصالحها وهي ال. المختلفة

يتعاون جميع العاملين في هذه اإلدارة وعلى . وتقريب الجمهور منها والتواصل معه من خالله
 من أجل الوصول بها وبالبلدية إلى ،رأسها المهندس حاتم الشيخ خليل مدير العالقات العامة

. ع البلدية في مصاف البلديات الكبرى على مستوى العالم كلهأرقى المراتب وأعالها ولتض
  . وفيما يلي نبذة عن دور ومهام كل منها،تتشكل إدارة العالقات العامة من ستة أقسام

  

  :مهام قسم العالقات العامة واالعالم: اوال 

من مهامه األساسية وضع الخطط اإلستراتيجية وإعداد الدراسات من أجل تطوير عالقات 
 ووضع الخطط لتدريب كوادر اإلدارة والبلدية ،لبلدية مع جمهورها الداخلي والخارجيا

وتأهيلها ومتابعة تنفيذها والتي يمكن أن تعمل على رفع كفاءة العمل وتطويره في مختلف 
  : وللقسم عدة مهام أخرى تتوزع على وحداته الثالث وهي.إدارات وأقسام ومراكز البلدية

  : واالجتماعيةاألنشطة الثقافية -

وهي المسؤولة عن تمثيل البلدية في كافة المحافل واستقبال الوفود الزائرة وتأمين االجتماعات 
 ومتابعة شكاوى المواطنين ومراقبة سير العمل في البلدية ،وورش العمل الداخلية والخارجية

الت والفعاليات وتقديم المقترحات الخاصة بتطويره باإلضافة إلى المشاركة في تنظيم االحتفا
  )١(.الثقافية واالجتماعية المختلفة

  :وحدة شئون المرأة -

وهي المسئولة عن تنشيط دور المرأة العاملة في البلدية وإعطائها دوراً مشاركاً وفعاالً في 
 وفتح قنوات اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في ،أنشطة وفعاليات البلدية
 والتنسيق معها بما يخدم مصالح المرأة في البلدية والمجتمع المدني ،فلسطين المعنية بالمرأة

باإلضافة إلى إعداد وتنفيذ األنشطة الثقافية واالجتماعية المختلفة لرفع . في مدينة غزة
المستوى الثقافي واالجتماعي للمرأة والتواصل مع كافة شرائح المرأة في المجتمع المدني 

وثقافة المشاركة وتطوير مدارك المرأة وإمكانياتها التي تساهم المحلي لنشر الوعي المجتمعي 
  .في بناء المجتمع وفي إيجاد حلول لبعض مشاكله

  :وحدة تنسيق التدريب -
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وهي المسؤولة عن عمل الدراسات واالستبيانات وجمع المعلومات التي توضح نوع التدريب 
وضع خطط التدريب   و،بقاًالذي يحتاجه كل موظف وأنواع التدريب التي شارك فيها سا

 البلدية ومراكزها  لتأهيل ورفع كفاءة موظفي البلدية وكوادرها والتنسيق مع كافة إدارات
كما تقوم بالتنسيق مع مراكز . المؤهلة للتدريب إلدراجها ضمن مراكز التدريب المعتمدة

ص جديدة تدريب خارجية تابعة لجامعات أو مؤسسات تعليمية أخرى والعمل على إيجاد فر
  .وجيدة لتدريب وتأهيل الموظفين

  :وحدة األرشيف -

وهي المسئولة عن أرشفة جميع األخبار المتعلقة بالبلدية والمنشورة في مختلف الصحف 
  .والمجالت والتقارير والمواقع االلكترونية

البحث عن وجمع أية معلومات أو مستندات أو مطبوعات حديثة أو قديمة للبلدية وأرشفتها 
  .محافظة عليهاوال

  .جمع الصور القديمة والحديثة الخاصة بالبلدية وأرشفتها بأحدث الطرق المتبعة في ذلك
  .جمع وأرشفة الصحف التي أصدرتها وتصدرها البلدية

  .جمع وأرشفة التقارير والدراسات المتعلقة بالبلدية
  

  :قسم الصحافة واإلعالم: ثانيا 

المية المتعلقة بالبلدية وأنشطتها ونشرها عبر وسائل من مهامه األساسية إعداد المواد اإلع
باإلضافة إلى فتح قنوات اتصال مع وسائل اإلعالم وخلق أجواء من . اإلعالم المختلفة

العالقات الجيدة التي تنعكس بدورها على إلقاء الضوء على منجزات البلدية بشكل فعال 
  )١(:وحدتيه ويعمل القسم من خالل . وتوصيلها بأمانة إلى الجمهور

  :وحدة الصحافة  -

إعداد البيانات الصحافية ومتابعة أخبار البلدية وتحريرها وتصويرها  وهي المسئولة عن
باإلضافة . وتوزيعها على وسائل اإلعالم المختلفة المرئية والمسموعة والمطبوعة وااللكترونية

ازات البلدية ومشاريعها إلى إصدار الصحف والنشرات اإلخبارية التي تعنى بأهم أخبار وإنج
كما تقوم الوحدة بأعمال التصميم . االلكتروني للبلدية والمواقع األخرى)٢(ونشرها على الموقع 

الفني لكافة مطبوعات البلدية وإعالناتها وكذلك أعمال التصوير الفوتوغرافي والفيديو لتوثيق 
  .أنشطة وفعاليات البلدية المختلفة

  :وحدة اإلعالم والمعلومات -
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 والعمل ،وهي المسئولة عن التنسيق مع وسائل اإلعالم المختلفة وعمل اتفاقيات التعاون معها
كما . على إنتاج أفالم واسكتشات للتوعية الجماهيرية ونشرها عبر وسائل اإلعالم المختلفة

 التي تخدم نشر ثقافة البلدية وتوعية  تقوم بتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالمية بأنواعها
 وجمع كافة المعلومات واألخبار المتعلقة بالبلدية من مصادرها المختلفة مثل ،هورالجم

. الصحف واإلنترنت وإنشاء وتحديث وتطوير الموقع اإللكتروني للبلدية على اإلنترنت
باإلضافة إلى عمل االستقصاءات حول عمل البلدية وهموم المواطن ورأيه في الخدمات 

  .اء والخدمةالمقدمة إليه وفي مستوى األد
  :قسم األنشطة المجتمعية: ثالثا 

رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي للمواطنين داخل مدينة غزة من رجال  من مهامه األساسية
ونساء وأطفال في كافة مواقعهم ومساعدتهم على التفاعل مع بيئتهم وتعديل السلوكيات السلبية 

  .  نظيفة آمنة لسكانها صحياً وبيئياًلديهم للنهوض بالمدينة وتوجيهها نحو مدينة جميلة
  :ويهدف القسم إلى 

  .تثقيف وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وأثرها على الصحة العامة -١

 .لتعاون والعمل الجماعي ما بين القسم والمؤسسات المجتمعية -٢
التواصل بين الطالب ومحيطهم عبر توصيلهم للرسائل الصحية لمجتمعهم المحلي  -٣

 .حيط بهمالم
 .إشراك الفئات المستهدفة في عملية التوعية -٤
 
 :قسم األنشطة والبرامج الرياضية: رابعا 

 وإعداد ،القيام ببرامج وأنشطة رياضية داخلية إلدارات البلدية وأقسامها من مهامه األساسية
 كذلك التنسيق مع االتحادات الرياضية إلقامة. وتدريب الفرق الرياضية التابعة للبلدية

المباريات والمسابقات الرياضية بين فرق البلدية والفرق الرياضية المحلية والعربية والعالمية 
  .ورعاية الدورات التدريبية مثل دورات التحكيم وإعداد المدربين

  :قسم إدارة ملعب يرموك: خامسا 

مال اإلداريـة    حيث يسند إليه كافة األع     ،إدارة ملعب اليرموك إدارياً وفنياً     من مهامه األساسية  
 وكذلك القيام بأعمال    ،المتعلقة بأنشطة الملعب والتنسيق مع الفرق الرياضية المستخدمة للملعب        

  :الصيانة والحراسات وتقديم التقارير اإلدارية واإلعالمية والفنية، ومن مهامه 
  .متابعة توزيع الدعوات الخاصة بالمناسبات المختلفة التي يشرف عليها القسم -١

 .فرق الرياضية التي تستخدم الملعبمتابعة ال -٢
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 .تنظيم أوقات استخدام الملعب من قبل األندية الرياضية -٣
 .اإلشراف على نظافة المدرجات وعمل الصيانة الالزمة -٤
 ). التخطيط– الرش –قص النجيل (مسئول عن أرضية الملعب  -٥

  :قسم لجان األحياء -

لمعتمدة من البلدية وعقد لقاءات دورية      العمل والتواصل مع لجان األحياء ا      من مهامه األساسية  
المسائل ذات العالقة بأعمال البلدية وحـل        معها والتنسيق لتعزيز العمل والتعاون المشترك في      

  )١(.مشاكل المناطق الصحية والبيئية والمجتمعية
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   ومناقشتهاالدراسة الميدانيةنتائج 
  ةنتائج الدراس:المبحث االول

  التوصيات:المبحث الثاني 
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  المبحث األول
  نتائج الدراسة الميدانية

  : وصف البيانات 

  : األساليب التنظيمية و اإلدارية : أوال 

   : المسمى اإلداري للعالقات العامة  -١

  

  تكرار إجابات السؤال ألفراد العينة) ٨(جدول 

  قات العامة  يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب المسمى اإلداري للعال

  

  %النسبة المئوية  التكرار  المسمى اإلداري للعالقات العامة

  ٢٨,٦  ٢  إدارة
  -  -  قسم
  ٧١,٤  ٥  دائرة

 ١٠٠ ٧  المجموع
من % ٢٨,٦أن ) ٨(من خالل دراستنا للبيانات تبين لنا تبين من النتائج الواردة في جدول 

يرون أن % ٧١,٤عامة هو إدارة، أفراد عينة الدراسة يرون أن المسمى اإلداري للعالقات ال
  .السابقجدول ال ويتضح ذلك من خالل ،دائرةمسمى اإلداري للعالقات العامة هوال
  

  :وجود أقسام في الدائرة  -٢

  )٩(جدول رقم 

  هل يوجد أقسام في الدائرة ؟

  
  %النسبة المئوية  التكرار

  ١٠٠  ٧  نعم
  - -  ال

 100  ٧  المجموع
   

أن جميع أفراد عينة الدراسة يقرون بوجود ) ٩(اردة في جدول تبين لنا  من النتائج الو
  . السابقذلك من خالل جدولويتضح ،أقسام في الدائرة التي يعملون بها
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  :األقسام الموجودة في الدائرة  -٣

  إجابة السؤال ألفراد العينة) ١٠(جدول 

  

  التكرار  ما هي األقسام الموجودة في الدائرة ؟
النسبة 

  %المئوية

  ٣٦,٨  ٧  المإع
  ١٥,٨  ٣  توثيق
  -  -  بحوث
 ٢٦,٣  ٥  أنشطة
 ٢١,١  ٤  أخرى

 ١٠٠ *١٩  المجموع
  

من % 36.8أن ) ١٠(هذا السؤال تابع للسؤال السابق تبين من النتائج الواردة في جدول و
يرون % ١٥,٨ ،أفراد عينة الدراسة يرون بوجود قسم إعالم في الدائرة التي يعملون بها

يرون أن بوجود قسم أنشطة في % ٢٦,٣في الدائرة التي يعملون بها بوجود قسم توثيق 
يرون بوجود أقسام أخرى في الدائرة التي يعملون بها % ٢١,١ ،الدائرة التي يعملون بها

  .السابقجدول ال ويتضح ذلك من خالل ،تمثلت في أقسام رياضية وأقسام إرشاد اجتماعي
  
أكثر من عدد أفراد العينة ألنه يمكن  " موجودةلالقسام ال"  مجموع التكرارات و النسب *

  للموظف أن يجيب على أكثر من إجابة لهذا السؤال في االستبيان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



               ٦٤

  
  :مرجعية العالقات العامة في الوزارة  -٤

  

  إجابة السؤال ألفراد العينة) ١١(جدول 

 

  التكرار  من هو مرجعية العالقات العامة لدى المبحوثين ؟
النسبة 

  %المئوية

  -  -  وكيل البلدية
  ٨٥,٧  ٦  مدير دائرة العالقات العامة 

  -  -  مدير البلدية
 ١٤,٣  ١  أخرى

  ١٠٠ ٧  المجموع
من أفراد عينة الدراسة يرون أن مدير % 85.7أن ) ١١(تبين من النتائج الواردة في جدول 

 وتتمثل يرون أن هناك مرجعية أخرى لهم% ١٤,٣ ،دائرة العالقات العامة هو المرجعية لهم
  .الجدول السابق ويتضح ذلك من خالل ،في رئيس البلدية

  
  :حجم المهام والصالحيات الموكلة لدائرة العالقات العامة  -٥

 
  إجابة السؤال ألفراد العينة) ١٢(جدول 

 

  التكرار  ما هو حجم المهام والصالحيات الموكلة لدائرة العالقات العامة
النسبة 

  %المئوية

  ٢٨,٦ ٢  ةمهام وصالحيات محدود
  ٥٧,١  ٤  مهام وصالحيات إدارة عليا

  ١٤,٣  ١  مهام وصالحيات مطلقة
 -  -  أخرى

 ١٠٠  ٧  المجموع
من أفراد عينة الدراسة يرون أن المهام % ٢٨,٦أن ) ١٢(تبين من النتائج الواردة في جدول 

حيات يرون أن المهام والصال% ٥٧,١ ،والصالحيات الموكلة لدائرة العالقات العامة محدودة
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يرون أن المهام % ١٤,٣ ،الموكلة لدائرة العالقات العامة هي مهام وصالحيات إدارة عليا
  .السابقجدول الويتضح ذلك من خالل ،ة لدائرة العالقات العامة مطلقةوالصالحيات الموكل

  

  

  :وجود تعاون بين دائرة العالقات العامة و الدوائر األخرى في الوزارة  -٦

 
  ؤال ألفراد العينةإجابة الس) ١٣(جدول 

 

  التكرار  هل يوجد تعاون بين دائرة العالقات العامة والدوائر األخرى في البلدية
النسبة 

  %المئوية

  ١٠٠  ٧  نعم
  -  -  ال

  ١٠٠ 7  المجموع
أن جميع أفراد عينة الدراسة يرون بأن هناك تعاون  ) ١٣(تبين من النتائج الواردة في جدول 

الجدول ويتضح ذلك من خالل ،والدوائر األخرى في البلديةامة بين دائرة العالقات الع
  .السابق

  
  : العاملين و دائرة العالقات العامة : ثانياً 

  
 : طبيعة العالقة بين العاملين في الدائرة  -٧

 
 )١٤(جدول 

  التكرار  ما هي طبيعة العالقة بين العاملين في الدائرة
النسبة 

  %المئوية

  ٧١,٤  ٥  ممتازة
  ١٤,٣  ١  جيدة

  ١٤,٣  ١  متوسطة
 -  -  ضعيفة

 ١٠٠  ٧  المجموع
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من أفراد عينة الدراسة يرون أن % ٧١,٤أن ) ١٤(تبين من النتائج الواردة في جدول 
يرون أن العالقة بين العاملين في الدائرة % ١٤,٣ ،العالقة ممتازة بين العاملين في الدائرة

 ويتضح ذلك من خالل ،توسطةبين العاملين في الدائرة ميرون أن العالقة % ١٤,٣ ،جيدة
  .الجدول السابق

  
 : طبيعة العالقة بين المدير و العاملين في الدائرة  -٨

  تكرار إجابات السؤال ألفراد العينة) ١٥(جدول 

  التكرار  ما هي طبيعة عالقة المدير بالعاملين
النسبة 

  %المئوية

  ٧١,٤  ٥  ممتازة
  ٢٨,٦  ٢  جيدة

 -  -  متوسطة
  - -  ضعيفة

 ١٠٠  ٧  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة يرون أن عالقة % ٧١,٤أن ) ١٥(تبين من النتائج الواردة في جدول 
 ويتضح ذلك من ،يرون أن عالقة المدير بالعاملين جيدة% ٢٨,٦ ،المدير بالعاملين ممتازة

  )١٥(خالل جدول 
  :الشروط المطلوبة الختيار رجل العالقات العامة   -٩

 فراد العينةإجابة السؤال أل) ١٦(جدول   

ما هي الشروط المطلوبة و التي يتم على ضوئها اختيار رجل العالقات 

  العامة
  التكرار

النسبة 

  %المئوية

  ٢٨  ٧  توفر الخبرة الفنية والكفاءة
  ٢٠  ٥  التخصص

 ٨  ٢  إتقان اللغة االنجليزية
  ٢٠  ٥  اللياقة وحسن المظهر

 ١٢  ٣  سرعة البديهة
 ١٢  ٣  العالقات الشخصية والمعارف
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 - -  أخرى
 ١٠٠  ٢٥  المجموع

من أفراد عينة الدراسة يرون أن توفر % ٢٨أن ) ١٦(تبين من النتائج الواردة في جدول 
من % ٢٠ ،الخبرة الفنية والكفاءة من الشروط الواجب توافرها في رجل العالقات العامة

جل أفراد عينة الدراسة يرون أن توفر التخصص من الشروط الواجب توافرها في ر
من أفراد عينة الدراسة يرون أن إتقان اللغة االنجليزية من الشروط % ٨ ،العالقات العامة

من أفراد عينة الدراسة يرون أن اللياقة % ٢٠ ،الواجب توافرها في رجل العالقات العامة
من أفراد % ١٢ ،وحسن المظهر من الشروط الواجب توافرها في رجل العالقات العامة

ون أن سرعة البديهة من الشروط الواجب توافرها في رجل العالقات عينة الدراسة ير
من أفراد عينة الدراسة يرون أن العالقات الشخصية والمعارف من الشروط % ١٢ ،العامة

 ) ١٦( ويتضح ذلك من خالل جدول ،الواجب توافرها في
 العينة ألنه أكثر من عدد أفراد " للشروط المطلوبة" مجموع التكرارات و النسب : مالحظة 

  .يمكن للموظف أن يجيب على أكثر من إجابة لهذا السؤال في االستبيان
  
  
  
  
  

 :االهتمام بتدريب العاملين في الدائرة لرفع مستواهم المهني  -١٠

 
 إجابة السؤال ألفراد العينة) ١٧(جدول 

 

  التكرار  هل لديكم اهتمام بتدريب العاملين في الدائرة لرفع مستواهم المهني
 النسبة

  %المئوية

  ١٠٠  ٧  نعم
  -  -  ال

 ١٠٠  ٧  المجموع
أن جميع من أفراد عينة الدراسة يرون أن لدى ) ١٧(تبين من النتائج الواردة في جدول 

ويتضح ذلك من . الدائرة اهتمام كبير بتدريب العاملين فيها من أجل رفع مستواهم المهني
  .السابقجدول الخالل 
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  :لعامة  مدى انتمائك لدائرة العالقات ا -١١

  
  تكرار إجابات السؤال ألفراد العينة) ١٨(جدول 

  

  التكرار  ما مدى انتمائك لدائرة العالقات العامة
النسبة 

  %المئوية

  ٧١,٤  ٥  قوية
  ٢٨,٦  ٢  متوسطة
 -  -  ضعيفة

 ١٠٠  ٧  المجموع
  

  ) :١٨(ويتضح ذلك من خالل جدول 
د عينة الدراسة لديهم انتماء من أفرا% ٧١,٤أن ) ١٨(تبين من النتائج الواردة في جدول 

لديهم انتماء بشكل متوسط لدائرة % ٢٨,٦ ،قوي لدائرة العالقات العامة التي يعملون بها
  .العالقات العامة التي يعملون بها

  
  
  

 :وجود حوافز لتشجيع العاملين بالوزارة   -١٢

 

  إجابة السؤال ألفراد العينة)١٩(جدول رقم 

 

  التكرار  ين بالبلديةهل يوجد حوافز التي تشجع العامل
النسبة 

  %المئوية

  ٥٧,١  ٤  نعم
  ٤٢,٩  ٣  ال

 ١٠٠,٠  ٧  المجموع
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من أفراد عينة الدراسة يرون بوجود % ٥٧,١أن ) ١٩(تبين من النتائج الواردة في جدول 
يقرون بعدم وجود حوافز  % ٤٢,٩ ،حوافز من شأنها أن تحفز وتشجع العاملين بالبلدية

 .السابقل جدوالويتضح ذلك من خالل 
  

 :الحوافز كافية   -١٣

  

  التكرار  هل الحوافز كفاية 
النسبة 

  %المئوية

  ٢٥,٠  ٢  نعم
  ٧٥,٠  ٥  ال

 ١٠٠,٠ ٧  المجموع
من أفراد عينة الدراسة يرون بأن % ٢٥أن ) ٢٠(تبين من النتائج الواردة في جدول 

 من خالل ويتضح ذلك،يرون بأنها غير كافية% ٧٥ بينما ،الحوافز التي يتلقونها كافية
  .السابقجدول ال

  
  :أنواع الحوافز   -١٤

  

  تكرار إجابات السؤال ألفراد العينة) ٢١(جدول 

  

  التكرار  هل الحوافز كفاية 
النسبة 

  %المئوية

  ٢٥  ٢  حوافز مادية
      حوافز معنوية

  -  ترقيات
      أخرى

 ٢٥   المجموع
 

ينة الدراسة يرون بأن من أفراد ع% ٢٥أن ) ٢١(نتائج الواردة في جدول تبين من ال
  ) ٢٢( ويتضح ذلك من خالل جدول ،% ٢٥ ،الحوافز التي يتلقونها حوافز مادية

  



               ٧٠

  

  

  

  

  :أثناء الحرب هل واجهتم عجز في الكادر البشري في العمل    -١٥

  
 إجابة السؤال ألفراد العينة) ٢٢(جدول 

 

  التكرار  أثناء الحرب هل واجهتم عجزا في الكادر البشري في العمل 
النسبة 

  %المئوية

  ٧٥  ٥  نعم
  ٢٥  ٢  ال

 ١٠٠ ٧  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة يرون بوجود % ٧٥أن ) ٢٢(تبين من النتائج الواردة في جدول 
جز في الكادر يرون بعدم وجود ع% ٢٥ بينما ،عجز في الكادر البشري أثناء الحرب

  .السابقجدول ال  ويتضح ذلك من خالل ،البشري أثناء الحرب
  
    :كيفية التغلب على العجز  -١٦

 

  تكرار إجابات السؤال ألفراد العينة) ٢٣(جدول 

  

  التكرار  هل تم التغلب على هذا العجز ؟
النسبة 

  %المئوية

  ٨٠  ٦  نعم
  ٢٠  ١  ال

 ١٠٠ ٧  المجموع
  



               ٧١

من أفراد عينة الدراسة يرون بأنه تم % ٨٠أن ) ٢٣(تبين من النتائج الواردة في جدول 
يرون أنه لم يتم التغلب على % ٢٠ بينما ، العجز في الكادر البشري أثناء الحربالتغلب على

  ) ٢٤( ويتضح ذلك من خالل جدول ،العجز في الكادر البشري أثناء الحرب

  

  

  

  : األهداف و الوظائف : ثالثا 

  

  :مهام العالقات العامة في البلدية -١٧

  

  إجابة السؤال ألفراد العينة) ٢٤(جدول 

 

  التكرار  ام العالقات العامة في البلدية؟ما هي مه
النسبة 

  %المئوية

  ٢٢,٦  ٧  إصدار الدوريات والنشرات
  ١٦,١  ٥  عقد الندوات والمؤتمرات
 ١٩,٤  ٦  استقبال الوفود الزائرة

  ١٦,١  ٥  متابعة ما ينشر بوسائل اإلعالم عن البلدية
  ٩,٧  ٣  بحث مشاكل العاملين في البلدية

 ١٢,٩  ٤  زمة لجمهور الدائرةتقديم التسهيالت الال
  ٣,٢  ١  أخرى

  ١٠٠ *٣١  المجموع
من أفراد عينة الدراسة يرون أن من % ٢٢,٦أن ) ٢٤(تبين من النتائج الواردة في جدول 

يرون أن عقد الندوات % ١٦,١ ،مهام العالقات العامة بالبلدية إصدار الدوريات والنشرات
يرون أن استقبال الوفود الزائرة من % ١٩,٤ ،ديةوالمؤتمرات من مهام العالقات العامة بالبل

من   يرون أن متابعة ما ينشر بوسائل اإلعالم عن البلدية١٦,١ ،مهام العالقات العامة بالبلدية
 يرون أن بحث مشاكل العاملين في البلدية من مهام ٩,٧ ،مهام العالقات العامة بالبلدية

 ،يم التسهيالت الالزمة لجمهور الدائرة من مهام يرون أن تقد١٢,٩ ،العالقات العامة بالبلدية
 ) ٢٤(و يتضح ذلك من خالل جدول 
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 أكثر من عدد أفراد العينة ألنه يمكن "مهام العالقات العامة"في  مجموع التكرارات و النسب *
  للموظف أن يجيب على أكثر من إجابة لهذا السؤال في االستبيان

    
  
  
  

  :عالقات العامة وجود أهداف محددة لدائرة ال -١٨

  

  إجابة السؤال ألفراد العينة) ٢٥(جدول 

 

  التكرار  هل هناك أهداف محددة للدائرة
النسبة 

  %المئوية

  ٨٥,٧  ٦  نعم
  ١٤,٣  ١  ال

 ١٠٠  ٧  المجموع
 

من أفراد عينة الدراسة يرون بأن % ٨٥,٧أن ) ٢٥(تبين من النتائج الواردة في جدول 
ترى بعدم % ١٤,٣ بينما النسبة المتبقية والبالغة ،ددةللدائرة التي يعملون بها أهداف مح

  .قالجدول الساب ويتضح ذلك من خالل ، محددة للدائرة التي يعملون بهاوجود أهداف
  

  :األهداف التي تسعى دائرة العالقات العامة إلى تحقيقها -١٩

   
  تكرار إجابات السؤال ألفراد العينة) ٢٦(جدول 

  

  التكرار  ئرة العالقات العامة إلى تحقيقها ؟حدد األهداف التي تسعى دا
النسبة 

  %المئوية

  ١٩  ٤  تزويد العاملين بالمعلومات والبيانات
  ١٩  ٤  تنمية الروح المعنوية للعاملين في البلدية

 ٣٣,٣  ٧  تحقيق صورة ذهنية حسنة لبلدية
  ٢٨,٧  ٦  تنمية التعاون بين العاملين والشعور بالوالء واالنتماء للمؤسسة
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  - -  رىأخ
  ١٠٠ *٢١  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة يرون أن تزويد % ١٩أن ) ٢٦(تبين من النتائج الواردة في جدول 
 ،العاملين بالمعلومات والبيانات من األهداف التي تسعى دائرة العالقات العامة إلى تحقيقها

في البلدية من من أفراد عينة الدراسة يرون أن تنمية الروح المعنوية للعاملين % ١٩
من أفراد عينة الدراسة % ٣٣,٣ ،األهداف التي تسعى دائرة العالقات العامة إلى تحقيقها

يرون أن تحقيق الصورة الذهنية الحسنة لبلدية من األهداف التي تسعى دائرة العالقات العامة 
 والشعور من أفراد عينة الدراسة يرون أن تنمية التعاون بين العاملين% ٢٨,٧ ،إلى تحقيقها

 ،بالوالء واالنتماء للمؤسسة من األهداف التي تسعى دائرة العالقات العامة إلى تحقيقها
    .السابقجدول الويتضح ذلك من خالل 

  

أكثر من عدد أفراد العينة ألنه يمكن " ألهداف الدائرة "  مجموع التكرارات و النسب *
   .ستبيانللموظف أن يجيب على أكثر من إجابة لهذا السؤال في اال

  

  : التخطيط : رابعا 

  
   :وجود خطة عالقات عامة تسير الدائرة عليها -٢٠

 

  إجابة السؤال ألفراد العينة) ٢٧(جدول 
 

  التكرار  هل يوجد خطة عالقات عامة تسير عليها الدائرة
النسبة 

  %المئوية

  ٨٣,٣  ٦  نعم
  ١٦,٧  ١  ال

 ١٠٠ ٧  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة يرون بأن % ٨٣,٣أن ) ٢٧(تبين من النتائج الواردة في جدول 
القات ترى بعدم وجود خطة ع% ١٦,٧ ،هناك خطة عالقات عامة تسير عليها الدائرة

    .السابق ويتضح ذلك من خالل جدول ،عامة تسير عليها الدائرة 



               ٧٤

  
  
  
  
  
  
  

 :مدة الخطة والبرامج التي تضعها دائرة العالقات عامة  -٢١

 

 سؤال ألفراد العينةإجابة ال) ٢٨(جدول 

 

  التكرار  ما هي مدة الخطة والبرامج التي تضعها الدائرة
النسبة 

  %المئوية

  ٦٦,٧  ٤  "أقل من عام"خطة قصيرة المدى 
  ٣٣,٣  ٣  " أعوام٣من عام حتى " خطة متوسطة المدى 

 -  -  " أعوام٣أكثر من "خطة طويلة المدى 
 ١٠٠  ٧  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة يرون بأن % ٦٦,٧أن ) ٢٨(دول تبين من النتائج الواردة في ج
من أفراد عينة % ٣٣,٣ ،"أقل من عام"الخطة التي تضعها الدائرة هي خطة قصيرة المدى 

 ٣من عام حتى " الدراسة يرون بأن الخطة التي تضعها الدائرة هي خطة متوسطة المدى 
  . السابقجدولاليتضح ذلك من و ،"أعوام

  

  :م بالخطط الموضوعية التي تضعها دائرة العالقات عامة مدى االلتزا -٢٢

  
  إجابة السؤال ألفراد العينة) ٢٩(جدول 

 

  التكرار  ما مدى االلتزام بالخطط الموضوعة
النسبة 

  %المئوية

  -  -  كبير جدا



               ٧٥

  ٦٦,٧  ٤  كبير
 ٣٣,٣  ٣  متوسط
 -  -  قليل

 ١٠٠  ٧  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة يرون بأن % ٦٦,٧أن ) ٢٩(تبين من النتائج الواردة في جدول 
تلتزم ها يرون بأن% ٣٣,٣،لتزم بالخطط الموضوعة بشكل كبيرالدائرة التي يعملون بها ت

   . السابقجدولال و يتضح ذلك من ،بالخطط الموضوعة ولكن بشكل متوسط

  

 :كيفية العمل أثناء فترة الحرب و بعدها   -٢٣

  
 عينةإجابة السؤال ألفراد ال) ٣٠(جدول 

  التكرار  كيف كان العمل في فترة الحرب وبعدها
النسبة 

  %المئوية

  ٤٢,٩  ٣  منتظم
  ٢٨,٦  ٢  غير منتظم

  ٢٨,٦  ٢  متقطع
 ١٠٠  ٧  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة يرون بأن % ٤٢,٩أن ) ٣٠(تبين من النتائج الواردة في جدول 
يرون بأن العمل في فترة % ٢٨,٦ ،العمل في فترة الحرب وبعدها كان يسير بشكل منتظم

يرون بأن العمل في فترة الحرب % ٢٨,٦ ،الحرب وبعدها كان يسير بشكل غير منتظم
  .السابق ويتضح ذلك من خالل جدول ،وبعدها كان يسير بشكل متقطع

  

  : وسائل االتصال  : خامسا 

اء ل بالجمهور الداخلي أثنوسائل االتصال التي استخدمتها الدائرة في االتصا -٢٤

  :الحرب

  
 إجابة السؤال ألفراد العينة) ٣١(جدول 

النسبة   التكرارما هي وسائل االتصال التي استخدمتها الدائرة في االتصال بالجمهور 
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  %المئوية  الداخلي بعد الحرب

  ٤٦,٢  ٦  لوحة اإلعالنات
  ٣٠,٨  ٤  الملصقات

  ٢٣,١  ٣  االتصال المباشر عبر الهاتف أو النقال
 - -  أخرى

 ١٠٠  ١٣  المجموع
من أفراد عينة الدراسة يرون بأن % ٤٦,٢أن ) ٣١(تبين من النتائج الواردة في جدول 

% ٣٠,٨ ،الدائرة قد استخدمت لوحة اإلعالنات لالتصال بالجمهور الداخلي بعد الحرب
% ٢٣,١ ،يرون بأن الدائرة قد استخدمت الملصقات لالتصال بالجمهور الداخلي بعد الحرب

صال بالجمهور ة قد استخدمت االتصال المباشر عبر الهاتف أو النقال لالتيرون بأن الدائر
 .السابقجدول ال ويتضح ذلك من خالل ،الداخلي بعد الحرب

 
أكثر من عدد أفراد العينة ألنه " لوسائل االتصال " مجموع التكرارات و النسب : مالحظة 

   .الستبيانيمكن للموظف أن يجيب على أكثر من إجابة لهذا السؤال في ا
  
  
  
  
  

  : وسائل االتصال التي استخدمتها دائرة العالقات العامة بعد الحرب  -٢٥
  

 إجابة السؤال ألفراد العينة) ٣٢(جدول 

 
ما هي وسائل االتصال التي استخدمتها دائرة العالقات العامة بعد 

  الحرب
  التكرار

النسبة 

  %المئوية

  ٢٢,٢  ٤  الصحف المحلية
  ٣٣,٣  ٦  التلفزيون

  ٣٣,٣  ٦  لمطويات والملصقات والمطبوعاتا
 ١١,١  ٢  أخرى

 ١٠٠ ١٨  المجموع



               ٧٧

  
من أفراد عينة الدراسة يرون بأن % ٢٢,٢أن ) ٣٢(تبين من النتائج الواردة في جدول 

دائرة العالقات العامة قد استخدمت الصحف المحلية كوسيلة لالتصال بالجمهور بعد 
العامة قد استخدمت التلفزيون كوسيلة لالتصال يرون بأن دائرة العالقات % ٣٣,٣ ،الحرب

يرون بأن دائرة العالقات العامة قد استخدمت المطويات % ٣٣,٣ ،بالجمهور بعد الحرب
يرون بأن % ١١,١ ،والملصقات والمطبوعات كوسيلة لالتصال بالجمهور بعد الحرب

ت في استخدام دائرة العالقات العامة قد استخدمت وسائل أخرى لالتصال بالجمهور تمثل
 ويتضح ذلك من ،لك استخدامها لإلذاعات المحليةصحيفة البلدية و موقعها االلكتروني و كذ

  .السابقخالل جدول 
أكثر من عدد أفراد العينة ألنه " لوسائل االتصال " مجموع التكرارات و النسب : مالحظة 

  .نيمكن للموظف أن يجيب على أكثر من إجابة لهذا السؤال في االستبيا

  

  :وجود دور للعالقات العامة في استقبال الوفود الزائرة أثناء الحرب -٢٦

 
  إجابة السؤال ألفراد العينة) ٣٣(جدول 

 

  التكرار  هل كان للعالقات العامة دور في استقبال الوفود الزائرة بعد الحرب
النسبة 

  %المئوية

  ١٠٠  ٧  نعم
  -  -  ال

 ١٠٠ ٧  المجموع
 

أن جميع أفراد عينة الدراسة يرون بأن للعالقات ) ٣٣(ة في جدول تبين من النتائج الوارد
  .الجدول السابقويتضح ذلك من خالل ،العامة دور في استقبال الوفود الزائرة بعد الحرب

 
  
  :وجود تنسيق و تعاون بين دوائر العالقات العامة في البلديات بعد الحرب  -٢٧
 

 إجابة السؤال ألفراد العينة) ٣٤(جدول 
 

النسبة   التكرار كان هناك تنسيق وتعاون بين دوائر العالقات العامة في البلديات هل



               ٧٨

  %المئوية  بغزة أثناء وبعد الحرب

  ٦٦,٧  ٤  نعم
  ٣٣,٣  ٣  ال

 ١٠٠ ٧  المجموع
  

من أفراد عينة الدراسة يرون بأن % ٦٦,٧أن ) ٣٤(تبين من النتائج الواردة في جدول 
 ،قات العامة في البلديات بغزة أثناء وبعد الحربهناك تنسيق وتعاون بين دوائر العال

بغزة يرون بعدم وجود تنسيق وتعاون بين دوائر العالقات العامة في البلديات % ٣٣,٣
  .الجدول السابقويتضح ذلك من خالل ،أثناء وبعد الحرب

  : كيفية التعامل مع فترة مابعد الحرب :سادسا
 

  :أثناء وبعد الحربالبلدية  في ير عمل العالقات العامةيوضع خطة لتس -٢٨

  
 إجابة السؤال ألفراد العينة) ٣٥(جدول 

 
هل تم وضع خطة لتسيير عمل العالقات العامة في البلدية أثناء وبعد 

  الحرب

  

  التكرار
النسبة 

  %المئوية

  ٦٦,٧  ٤  نعم
  ٣٣,٣  ٣  ال

 ١٠٠ ٧  المجموع
  

ير عمل العالقات العامة  في أفراد العينة يؤيدون بان هناك خطة لتس%٦٦,٧تبين لنا أن 
 ويتضح ذلك من خالل ،ارضون الرأي السابق%٣٣,٣ بينما ،المستشفى أثناء و بعد الحرب

  .الجدول السابق
 

  :الشعور بالرضا عن الخطة التي تم و ضعها  -٢٩

  
  إجابة السؤال ألفراد العينة) ٣٦(جدول 

 



               ٧٩

  هل شعرت بالرضا عن الخطة التي تم وضعها ؟

  
  التكرار

بة النس

  %المئوية

  ٤٩  ٣  نعم
  ٥١  ٤  ال

 ١٠٠ ٧  المجموع
من أفراد عينة الدراسة يشعرون بالرضا % ٥٠أن ) ٣٦(تبين من النتائج الواردة في جدول 

 ،يشعرون بعدم بالرضا عن الخطة التي تم وضعها% ٥٠ ،عن الخطة التي تم وضعها
  .السابقويتضح ذلك من خالل جدول 

  :  بعد انتهاء فترة الحرب الشعور بالرضا عن العمل  -٣٠
  

  إجابة السؤال ألفراد العينة) ٣٧(جدول 

  

  التكرار  بعد انتهاء الحرب هل تشعرون بالرضا عن عملكم في تلك الفترة ؟
النسبة 

  %المئوية

  ٨٣,٣  ٥  نعم
  ١٦,٧  ٢  ال

 ١٠٠ ٧  المجموع
  

يرون بأنهم من أفراد عينة الدراسة % ٨٣,٣أن ) ٣٧(تبين من النتائج الواردة في جدول 
يرون بأنهم غير % ١٦,٧ ،راضيين عن عملهم الذي قاموا به بعد فترة انتهاء الحرب
 الجدول  ويتضح ذلك من خالل،راضيين عن عملهم الذي قاموا به بعد فترة انتهاء الحرب

  .السابق
  

  : أهم المعوقات التي واجهت الدائرة في فترة الحرب  -٣١
 لعينةإجابة السؤال ألفراد ا) ٣٩(جدول 

 

  التكرار  ما هي أهم المعوقات التي واجهت الدائرة في فترة ما بعد الحرب؟
النسبة 

  %المئوية

  ١٧,١  ٦  انقطاع التيار الكهربائي
  ١١,٤  ٤  صعوبة وقلة االتصال



               ٨٠

 ١٤,٣  ٥  نقص األدوات واآلالت
  ١٤,٣  ٥  تقسيم القطاع إلى أجزاء من قبل االحتالل

  ١٤,٣  ٥  صعوبة الوصول إلى أماكن العمل
  ١٤,٣  ٥  الخطورة على حياة العاملين

  ١٤,٣  ٥  نقص الكادر البشري العامل في العالقات العامة
  ١٠٠ *٣٥  المجموع
  
من أفراد عينة الدراسة يرون أن % ١٧,١أن ) ٣٩(ن من النتائج الواردة في جدول تبي

 ، الحربانقطاع التيار الكهربائي من المعوقات التي واجهت الدائرة في فترة ما بعد
يرون أن صعوبة وقلة االتصال من المعوقات التي واجهت الدائرة في فترة ما % ١١,٤

يرون أن نقص األدوات واآلالت من المعوقات التي واجهت الدائرة % ١٤,٣ ،بعد الحرب
يرون أن تقسيم القطاع إلى أجزاء من قبل االحتالل من % ١٤,٣ ،في فترة ما بعد الحرب
يرون أن صعوبة  %١٤,٣ ، الدائرة في فترة ما بعد الحربالمعوقات التي واجهت

 ،الوصول إلى أماكن العمل من المعوقات التي واجهت الدائرة في فترة ما بعد الحرب
يرون أن الخطورة على حياة العاملين من المعوقات التي واجهت الدائرة في فترة  %١٤,٣

ل في العالقات العامة من يرون أن نقص الكادر البشري العام% ١٤,٣،ما بعد الحرب
جدول ال ويتضح ذلك من خالل ،ت الدائرة في فترة ما بعد الحرب المعوقات التي واجه

  .السابق
  
أكثر من عدد أفراد العينة ألنه يمكن " ألهم المعوقات " مجموع التكرارات و النسب * 

  .للموظف أن يجيب على أكثر من إجابة لهذا السؤال في االستبيان

  

  :تفادة من االزمةاالس -٣٢

  

  إجابة السؤال ألفراد العينة) ٤٠(جدول 

  

  التكرار  هل استفدتم من هذه األزمة
النسبة 

  %المئوية

  ١٠٠  ٧  نعم
  -  -  ال



               ٨١

 ١٠٠ ٧  المجموع
  

أن جميع أفراد عينة الدراسة يرون بأنهم قد ) ٤٠(تبين من النتائج الواردة في جدول 
  .السابقجدول الح ذلك من خالل ويتض،استفادوا من األزمة التي مروا بها

  

  

 
   المبحث الثاني 

   والتوصياتائجـاقشة النتـمن
  :مناقشة النتائج:اوال

 ،من أفراد العينة تخصـصهم األكـاديمي الـصحافة واإلعـالم          % ٤٢,٩كشفت الدراسة أن    

 وتدل  .يعملون في تخصصات أخرى   % ٤٢,٩ بينما   ،تخصصهم العلوم اإلدارية   % ١٤,٣وأن

وسطة للذين يحملون شهادات في تخصص العالقات العامة علـى عـدم اقتنـاع             هذه النسبة مت  

 .دوائر العالقات العامة بمن يحملون شهادات أكاديمية في مجال العالقات العامة

من أفراد العينة أشاروا بأن هناك أقسام فـي دائـرة           % ١٠٠أوضحت نتائج الدراسة أن      -١
من الـذين   % ١٠٠ تبين أن    ١٠مقارنة مع جدول    نفوا ذلك  وبال   % ٢٥العالقات العامة ونسبة    
 ،منهم أشاروا بوجود قسم اإلعالم في دائرة العالقـات العامـة          % ٣٦,٨أشاروا بوجود أقسام    

قـسم لالنـشطة وان      اشـارو بوجـود   %٢٦,٣و أشاروا بوجـود قـسم التوثيـق      % ١٥,٨و
ياضية واقـسام   اشارو بوجود اقسام اخرى بالدائرة التي يعملون بها تمثلت في اقسام ر           %٢١,١

 ارشاد اجتماعي

 فالعالقات العامة تحتاج ،وتدل هذه النسب علي قلة األقسام في دائرة العالقات العامة -٢
 والعالقات الداخلية والخارجية وقسم بحوث وغير ذلك من ،لوجود عدة أقسام كقسم التخطيط

  .لصحيحاألقسام التي تحتاج لها الدائرة النجاز مهامها وأنشطتها على الوجه ا
من أفراد العينة أوضحوا أن مرجعية دائرة العالقات % ٨٥,٧أظهرت نتائج الدراسة أن  -٣

العامة هو مدير دائرة العالقات العامة وهذا يدل على إجماع معظم العاملين على أن المدراء 
هم المسئولين بصورة مباشرة عن الدائرة مما يجعل العمل يسير بسهولة كون أن المرجعية 

ة من العاملين وتحمل نفس الفكرة وإمكانية التفاهم تصبح أكثر إمكانية وبهذا يصبح العمل قريب
 .يسير بصورة صحيحة



               ٨٢

من أفراد العينة أجمعوا على وجود تعاون بين كافة دوائر % ١٠٠كشفت الدراسة أن  -٤
ة التنسيق  وتدل مثل هذه النسبة مدى إدراك العاملين ألهمية عملي.العالقات العامة في الوزارة

  .والتعاون بين دائرة العالقات العامة والدوائر االخرىفي البلدية
من الموظفين يشيرون بأن المهام والصالحيات % ٢٨,٦ أوضحت نتائج الدراسة أن -٥

أشاروا بأن المهام والصالحيات هي % ٥٧,١ وأن ،الموكلة لدوائر العالقات العامة محدودة
 وتشير هذه . أشاروا بأن المهام الموكلة للعالقات العامة مطلقة%١٤,٣ أما ،تتبع لإلدارة العليا

أن حجم الصالحيات والمهام الموكلة لدائرة العالقات محدودة مما يقيد العاملين  النتيجة إلى
  .ويجعل العمل روتيني ويعطي عدم الثقة للعاملين ويحجم إبداع العاملين في مجالهم

صف أفراد العينة أجمعوا أن العالقة بين العاملين في أظهرت نتائج الدراسة أناكثر من ن -٦
قالوا %  ٧١,٤امتوسطة،   أما %١٤,٣ ،جيدة% ١٤,٣ و،في دائرة العالقات العامة ممتازة

أفادوا أنها جيدة وهذا يدل على أن % ٢٨,٦ ونسبة ،بأن العالقة بين العاملين والمدير ممتازة
تدعم العمل في العالقات العامة وهذا يزيد من العالقة بين اإلدارة والموظفين عالقة طيبة 

 .االنتماء واإلخالص في العمل
 كشفت نتائج الدراسة أن توفر الخبرة الفنية والكفاءة هي من الشروط التي يتم على ضوئها -٧

 بنسبة يليه شرط التخصص واللياقة  وحسن المظهر% ٢٨اختيار رجل العالقات العامة بنسبة 
ح من هذه النسب أن التخصص يأتي في المرتبة الثانية  ويدل هذا ويتض. لكل منهما% ٢٠

على عدم اهتمام دوائر العالقات العامة في دائرة العالقات العامة وعدم إدراك البلدية بأهمية 
التخصص األكاديمي في العالقات العامة وعدم إدراكهم بان تخصص العالقات العامة أصبح 

 .علم قائم بذاته وله أصول
أفادوا بوجود حوافز لتشجيع العاملين في الوزارة وأن % ٥٧,١ضحت الدراسة أنأو -٨

يرون بان هذه الحوافز % ٢٥ وأن نسبة .منهم أفادوا بأن هذه الحوافز غير كافية% ٧٥,٠
وهذه النتيجة تبين التقصير الكبير من إدارة المؤسسة .يرون  أنها مادية% ٥٠أغلبها معنوية و

يقوم به ة تجاه العاملين في العالقات العامة رغم أهمية الدور الذي وإدارة العالقات العام
  . العالقات العامة في البلديةالعاملين في دائرة

من أفراد العينة يرون بأن من أهم مهام العالقات % ٢٢,٦ أوضحت نتائج الدراسة أن -٩
 أما متابعة ما استقبال الوفود الزائرة % ١٩,١العامة اصدار نشرات ودوريات تليها بنسبة 

وتفيد هذه النسبة بضرورة وجود توازن بين المهام % ١٦,١ينشر بوسائل اإلعالم تمثل بنسبة 
للعالقات العامة في الدائرة صحيح أن اصدار الدوريات والنشرات أمر مهم وتكمن مهام 
العالقات في بحث مشاكل العاملين  وعقد الندوات والمؤتمرات سواء للجمهور الداخلي أو 

  .الخارجي وغيرها من المهام األساسية التي تقوم بها العالقات العامة
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يرون أن هناك أهداف محددة لدائرة العالقات العامة في % ٨٥,٧تبين الدراسة أن  -١٠
تحقيق صورة ذهنية حسنة للبلدية  هي % ٣٣,٣ وكشفت الدراسة أن ،الوزارة يسعون لتنفيذها

يليه  تنمية التعاون بين العاملين والشعور بالوالء من أهم األهداف التي يجب أن تحقق و
أما هدف تزويد العاملين بالمعلومات والبيانات وتنمية الروح % ٢٨,٧واالنتماء للمؤسسة

 ويتبين من النتائج السابقة أن هدف .%١٩المعنوية للعاملين في البلدية تمثل نفس النسبة وهي 
ألساسي وهذا يشير الى مدى اهتمام البلدية الهدف ا هو للبلديةتحقيق صورة ذهنية حسنة 

  .بتحسين الصورة الذهنية لها اما الجماهير
من أفراد العينة يؤيدون بان هناك خطط للعالقات العامة % ٨٣,٣ أشارت الدراسة أن -١١

 وعن مدى االلتزام بالخطط .من أفراد العينة يعارضون الرأي% ١٦,٧تسير عليها الدائرة 
من أفراد العينة بأن االلتزام بالخطط الموضوعة التي تضعها الدائرة % ٦٦,٧الموضوعة أفاد 

من أفراد العينة يرون بأن االلتزام متوسط لذا يجب على دائرة العالقات % ٣٣,٣كبير وأن 
  .العامة أن تضع خطط يتم االلتزام بها بشكل دقيق حتى تتمكن من تحقيق األهداف المرجوة

وأنه كان %٤٢,٩العمل أثناء الحرب وبعدها كان منتظم بنسبة كشفت نتائج الدراسة أن  -١٢
  ..وهذا يدل على انتظام العمل بصورة كبيرة تلك الفترة%٢٨,٦غير منتظما بنسبة 

من أفراد العينة أشاروا بأن االتصال عبر لوحة %٤٦,٢أوضحت نتائج الدراسة أن  -١٣
قات العامة في االتصال أثناء الحرب االعالنات من أكثر الوسائل التي استخدمتها دائرة العال

يرون أن تم %٢٣,١من أفراد العينة يرون بأنه تم استخدام الملصقات % ٣٠,٨تليها بنسبة 
استخدام الهاتف كوسيلة اتصاال بالجمهور كان بإمكان دائرة العالقات العامة أن تستخدم أكثر 

لعالقات العامة في حال تكرار من وسيلة لالتصال بالجمهور فعلى سبيل المثال يمكن لدائرة ا
مثل هذه األزمة يمكنها أن تستخدم أجهزة السلكية على موجة موحدة للعاملين في دوائر 
العالقات العامة في وزارة الصحة مما يسهل العمل ويقلل المعيقات نظرا النقطاع التيار 

  .الكهربائي وخطوط االتصال وتدمير أبراج اإلرسال لشركات االتصال
من أفراد العينة يرون بأن وسائل االتصال التي % ٣٣,٣رت نتائج الدراسة أن  أظه-١٤

% ٣٣,٣استخدمتها دائرة العالقات العامة بعد الحرب هي المطبوعات والمطويات و 
 وتشير مثل هذه النتيجة إلى أن دائرة العالقات ،للتلفزيونويعتبران هما الوسائل االكثر استخداما

ئل األكثر فعالية وتأثير كالبيانات الصحفية والتقارير كما لم تستخدم العامة لم تستخدم الوسا
وسيلة االنترنت واإلذاعة  وهما وسيلتين أكثر وصوال للجماهير وتعطي تأثيرا أكبر ويمكن 
لالنترنت إيصال المعلومات إلى كافة أنحاء العالم مما يحقق تأثيرات واسعة ويخدم دائرة 

  . لتحقيق أهدافهاالعالقات العامة في البلدية
أن هناك دور فعال لدائرة العالقات العامة في استقبال % ١٠٠ أجمع أفراد العينة بنسبة -١٥

الوفود الطبية مما يدلل على أهمية الدور الذي لعبته دوائر العالقات العامة في استقبال الوفود 
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نشر آثار االعتداء كذلك اصطحاب الوفود إلى أماكن الدمار الذي خلفته الحرب مما ساهم في 
الصهيوني عالميا وبذلك تكون دوائر العالقات العامة أعطت صورة طيبة عن العالقات العامة 

  .أمام الوفود الطبية ودولها
من أفراد العينة يؤيدون بأن هناك تنسيق وتعاون بين % ٦٦,٧كشفت نتائج الدراسة أن  -١٦

 وتدل هذه .يعارضون الرأي% ٣٣,٣ما دوائر العالقات العامة في البلديات بعد الحرب بين
على إدراك أهمية التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات وهذا يخلق شمولية % ٦٦,٧النسبة 

   .العمل والوصول إلى األهداف األساسية
من أفراد العينة شعروا بالرضا عن العمل بعد انتهاء % ٥٠أوضحت نتائج الدراسة أن  -١٧

على أن العمل بعد % ٥٠ وهذه النتيجة .ضون الرأي السابقيعار% ٥٠فترة الحرب بينما 
انتهاء فترة الحرب سار بشكل مقبول بنسبة ما مما أدى إلى تفاعل العاملين مع العمل 

  .وشعورهم بالرضا عن سيره وهذا يؤدي على زيادة اإلنتاج والعمل
 وضعت من أفراد العينة أشاروا بأن هناك خطة%٦٦,٧أظهرت نتائج الدراسة أن  -١٨

لتسير عمل العالقات العامة في البلدية أثناء وبعد الحرب وعن مدى الشعور بالرضا عن 
من أفراد العينة بالرضا عن الخطة التي وضعت و %٥٠الخطة التي وضعت فقد شعر 

عن الخطة التي وضعت كانت مالئمة %٦٦,٧عارضوا الرأي وتدل هذه النسبة المرتفعة %٥٠
وعندما يشعر العاملون بالرضا عن الخطة فهذا ،تي حققتها كانت مناسبةللعاملين وأن النتائج ال

  .يدل على أن العاملين تعاطوا مع العمل وتفاعلوا بشكل إيجابي مما حقق نتائج مرجوة 
من أفراد العينة يرون بأن أهم المعوقات التي واجهت % ١٧,١أشارت نتائج الدراسة أن  -١٩

نقص االدوات % ١٤,٣رب هي قطع الكهرباء يليه بنسبة دائرة العالقات العامة أثناء الح
والمواد وتقسيم القطاع الى اجزاء من قبل االحتالل وصعوبة الى اماكن العمل ونقص الكادر 

  %.١١,٤اما صعوبة وقلة المواصالت . البشري والخطورة على حياة العاملين بنفس النسبة
تي واجهت العالقات العامة إال أنه كان وتشير هذه النتيجة أنه على الرغم من الصعوبات ال

بإمكان العالقات العامة تجنب وتقليل هذه المعوقات بأن التغلب على انقطاع التيار الكهربائي 
بتوفير المولدات الكهربائية دائرة العالقات العامة كونها دائرة هامة في بلدية غزة  يجب لها 

العالم الخارجي لتفيدهم بآخر اإلحصائيات أن تتواصل مع الجمهوريين الداخلي والخارجي أو 
  .واألرقام لتعمل على إثارة الرأي العام لصاح قطاع غزة أثناء الحرب

  

  

  

  

  



               ٨٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التوصيات: ثانيا
  

  .توصى الدراسة بضرورة زيادة اهتمام بلدية غزة بالعالقات العامة -١
ار رجل العالقات توصي الدراسة بضرورة وجود شروط أساسية يتم على ضوءها اختي -٢

العامة وهي توفر المؤهل العلمي في مجال التخصص وهو العالقات العامة وهو يشمل الخبرة 
  .الفنية والكفاءة الكافية مما يؤدي إلى إنجاح مهمة العالقات العامة

توصي الدراسة بضرورة زيادة الكادر البشري العامل في البلديةة بصورة عامة وفي  -٣
عامة بصورة خاصة  وذلك ألن الدراسة أظهرت عجز واضح في الكادر دائرة العالقات ال

  .البشري خاصة أوقات األزمات
توصي الدراسة بضرورة أن يكون هناك مرونة في حجم الصالحيات والمهام الموكلة  -٤ 

للعالقات العامة حتى يكون هناك إبداع وتميز في العمل وتحقيق انجاز أكبر ومنح ثقة كاملة 
ذلك ألن نتائج الدراسة أظهرت أن هناك محدودية في حجم الصالحيات والمهام للعاملين و

  .ة لدوائر العالقات العامةالموكل
للعاملين ،توصي الدراسة بضرورة توفير الحوافز المختلفة المادية والمعنوية منها -٥

  ثر  بالعالقات العامة انطالقا من أهمية تلك الحوافز في دفع وتشجيع العاملين بعطاء أك
توصى الدراسة بضرورة أن تضع دائرة العالقات العامة خطة وقائية حتى تكون متهيئة  -٦

وحتى ال يكون هناك معيقات وحواجز تحول دون قيام دوائر العالقات العامة ،لألزمات
  .فالخطة الوقائية تقلل من آثار األزمة على الوزارة وتجعلها تقف في مستوى األزمة،بمهامها

راسة بان يكون هناك أكثر من وسيلة جاهزة لالتصال بالجمهور الداخلي وأن توصي الد -٧
تكون الوسيلة المستخدمة أثناء األزمة قادرة على التكييف مع الظروف المحيطة والطارئة حتى 
يكون هناك استمرارية وسهولة في التواصل مع العاملين وحتى يتم عمل العالقات العامة على 

 .أكمل وجه
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دراسة بضرورة استخدام دائرة العالقات العامة في بلدية غزة لوسائل االتصال توصي ال -٨
وفق لدورها ومدى تأثيرها فكان يجب عليها بعد الحرب استخدام  كافة وسائل االتصال كون 
أن الجمهور كان منقطع عن األخبار والمعلومات التي تصدرها العالقات العامة في وزارة 

  .الصحة
ضرورة أن توفر البلدية خيارات أكثر وإمكانيات أكبر للتغلب على توصي الدراسة ب -٩

  .المعوقات والصعوبات التي تواجه العالقات العامة في حال وجود أزمات
 توصي الدراسة  بضرورة وجود أقسام عديدة في دائرة العالقات العامة في بلدية غزة  -١٠

  .ها بصورة صحيحةبما يتالءم مع حجم نشاطها وذلك النجاز مهامها وأنشطت
  

 ويجب ،توصي الدراسة بضرورة أن يكون هناك أهداف محددة لدائرة العالقات العامة -١١
الموازنة بين جميع األهداف وإعطاء األولوية لألهداف حسب طبيعة العمل المراد تحقيقه وذلك 

  . لنصل إلى الهدف الرئيسي وهو تحقيق الصورة الذهنية الطيبة البلدية
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  صحيفة استبيان
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 العالقات ائرةلمهني لداألداء ابين يديك استبيان يهدف للتعرف على . .نهديكم أطيب التحيات

  .العامة في بلدية غزة بعد الحرب
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واإلعالم تخصص لالستعانة به في عمل بحث التخرج لنيل درجة البكالوريوس في الصحافة 
 ونؤكد على أن ، لذلك نرجو تحري الدقة والموضوعية في اإلجابة،عالقات عامة وإعالم

  .المعلومات لن تستخدم إال بغرض البحث العلمي 
  

  
  قبلوا فائق االحترام والتقدير وت

  
    
  :الطالبتان     

  ميسون تيسير صقر

  خشملة بسام األها
   

  السمات العامة: الوحدة األولى   

  
  :الجنس  -١

  ذكر                                                                         (  )
     أنثى(  ) 

  
 :العمر  -٢

     ٢٥ إلى أقل من ١٨من (  ) 
  ٣١ إلى أقل من ٢٥من )(  

    ٣٩ إلى أقل من ٣١من (  ) 
  ٤٥ إلى ٣٩من (  )
  ٤٥أكثر من (  )

  
   :الحالة االجتماعية -٣

  مطلق (  )            أعزب                                          (  ) 
  أرمل (  )            متزوج                                         (  ) 

  
   :علميالمؤهل ال -٤

  دبلوم                              (  ) ثانوي                                              (  )



               ٩٠

  ماجستير (  )                          جامعي                  )(  
  ............أخرى حدد(  )                                   دكتوراه          (  )     

  

  :التخصص األكاديمي -٥

  علوم اجتماعية (  )        صحافة وإعالم                                (  )  
  ...............أخرى حدد (  )  علوم إدارية                                         (  )   

      
  :طبيعة العمل  -٦

  رئيس قسم (  )               مدير دائرة العالقات العامة                 (  ) 
أخرى (  )          موظف                                         (  ) 
  .............حدد
  :سنوات العمل والخبرة  -٧

من سنة إلى خمس                    (  )               أقل من سنة             (  ) 
  سنوات 

  من تسع سنوات فأكثر(  )ات                   ومن ست سنوات إلى ثمانية  لسبع سن(  )
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



               ٩١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األساليب التنظيمية واإلدارية: الوحدة الثانية 

  
  :ما هو المسمى اإلداري  للعالقات العامة  -٨

                 قسم                    (  ) إدارة                                   (  ) 
  رة دائ(  ) 

  
  : هل يوجد أقسام في الدائرة  -٩

  )١٢إذا كانت إجابتك بنعم فتابع وإال فانتقل للسؤال رقم (
                                  نعم                                                          (  ) 
  ال (  ) 

  

  :هي األقسام الموجودة في الدائرة  ما -١٠

  بحوث         (  ) توثيق                      (  )                         إعالم          (  )
  ......... .أخرى حدد (  )            أنشطة                    (  ) 

  

  : من هو مرجعية العالقات العامة لديكم -١١

  امة        مدير دائرة العالقات الع (  )                          بلديةوكيل ال (  ) 
  أخرى                           (  )  مدير البلدية (  )



               ٩٢

  
  :حجم المهام والصالحيات الموكلة لدائرة العالقات العامة هو  ما -١٢

مهام وصالحيات إدارة العليا                                (  )ت محدودة                    مهام وصالحيا(  )
  ..............أخرى حدد(  )   ت مطلقة                    مهام وصالحيا(  ) 

  

  

  

  :البلدية هل يوجد تعاون بين دائرة العالقات العامة والدوائر األخرى في -١٣

  نعم                                                                                   (  ) 
  ال  ) ( 
  
  

  العاملين ودائرة العالقات العامة: الوحدة الثالثة 

  

  : ما هي طبيعة العالقة بين العاملين في الدائرة -١٤

  
  ضعيفة (  ) متوسطة            (  )جيدة                      (  ) ممتازة               (  )

  

  :ما هي طبيعة عالقة المدير بالعاملين -١٥

  
(  ) متوسطة             (  )جيدة                                 (  )ممتازة    (  )

  .ضعيفة
  

  : ما هي الشروط المطلوبة والتي يتم على ضوئها اختيار رجل العالقات العامة -١٦

  :يمكن اختيار أكثر من إجابة

  .توفر الخبرة الفنية والكفاءة(  ) 
  .التخصص(  )
  .إتقان لغة أجنبية(  )

  .اقة وحسن المظهراللي(  ) 
  .سرعة البديهة(  ) 
  .العالقات الشخصية والمعارف(  ) 



               ٩٣

  أخرى حدد (  ) 
  

  : هل لديكم اهتمام بتدريب العاملين في الدائرة لرفع مستواهم المهني -١٧

  نعم                                                                                     (  ) 
  .ال(  ) 

  

  

  

  : ما مدي انتمائك لدائرة العالقات العامة -١٨
متوسطة                                     (  ) قوية                                          (  ) 
  .ضعيفة(  ) 

  

  

  :بالبلديةهل يوجد حوافز لتشجيع العاملين  -١٩

                                              نعم                                           (  )  
  .ال(  ) 

  )٢٣إذا كانت إجابتك بنعم فتابع وإال فانتقل للسؤال رقم(
  

  :هل الحوافز كافية  -٢٠
  

  نعم                                                                                      (  ) 
  ال (  ) 

  
  :حوافز ما هي أنواع ال -٢١

  معنوية                         (  ) حوافز مادية                                    (  ) 
  ....................أخرى حدد) (                                          ترقيات (  ) 

  
  : أثناء الحرب هل واجهتم عجزا في الكادر البشرى في العمل -٢٢

                                                                            نعم     (  ) 
  ال(  ) 

  )إذا كانت إجابتك بنعم فتابع وإال فانتقل للوحدة الرابعة (



               ٩٤

  

   : تم التغلب على هذا العجزهل  -٢٣
     نعم                                                                         (  ) 
 ال(  )
  ....................................حدد

  
  
  
  
  
  
  
  

  األهداف والوظائف: الوحدة الرابعة 

  

   :ما هي مهام  العالقات العامة في البلدية -٢٤

  
  )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

   .إصدار الدوريات والنشرات(  ) 
  .عقد الندوات والمؤتمرات(  ) 
  .استقبال الوفود الزائرة(  ) 
  . ينشر بوسائل اإلعالم عن البلديةمتابعة ما(  )

  .بحث مشاكل العاملين في البلدية(  ) 
  .تقديم التسهيالت الالزمة لجمهور الدائرة(  ) 
   .......................أخرى حدد(  ) 

  
  : هل هناك أهداف محددة لدائرتكم -٢٥

                نعم                                               (  )
  ال(  ) 

  
  : حدد األهداف التي تسعى دائرة العالقات العامة إلى تحقيقها -٢٦



               ٩٥

  )يمكن اختيار أكثر من إجابة(
  .تزويد العاملين بالمعلومات والبيانات(  ) 
  . البلدية فيتنمية الروح المعنوية للعاملين(  ) 
  .تحقيق صورة ذهنية حسنة للبلدية(  ) 
  .ن بين العاملين والشعور بالوالء واالنتماء للمؤسسةتنمية التعاو(  ) 
  ...........................................أخرى حدد(  ) 

  
  
  
  
  
  
  
  

  التخطيط: الوحدة الخامسة 

  
  :ر عليها الدائرة  هل يوجد خطة عالقات عامة تسي-٢٧

       نعم                                                          (  ) 
  ال (  ) 

  
   :ما هي مدة الخطة والبرامج التي تضعونها -٢٨

  "                       أقل من عام " خطة قصيرة المدى (  ) 
  " أعوام٣من عام حتى "متوسطة المدى (  ) 
  " أعوام ٣أكثر من "خطط طويلة المدى (  )

  
  :ما مدى االلتزام بالخطط الموضوعة  -٢٩

  كبير                                          (  ) كبير جدا        (  )
  قليل (  )          متوسط                       (  ) 

  
   :كيف كان العمل في فترة الحرب وبعدها  -٣٠

  غير منتظم                                 (  )منتظم                      (  ) 



               ٩٦

  متقطع  (  ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وسائل االتصال: حدة السادسة الو

  
 ما هي وسائل االتصال التي استخدمتها الدائرة في االتصال بالجمهور الداخلي بعد -٣١

  :الحرب 

  
  )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

  لوحة اإلعالنات                (  ) 
  الملصقات               (  ) 
   االتصال المباشر عبر الهاتف أو النقال     (  ) 
  ...  ...........................................................أخرى حدد(  ) 

  
  

    : ما هي وسائل االتصال التي استخدمتها دائرة العالقات العامة بعد الحرب-٣٢
  )يمكن اختيار أكثر من إجابة(
  

  التلفزيون               (  )   الصحف المحلية                    (  ) 



               ٩٧

  .................... حددأخرى(  )    المطويات والملصقات والمطبوعات     ) (
  

  :هل كان للعالقات العامة دور في استقبال الوفود الزائرة بعد الحرب   -٣٣

  نعم                                                                       (  ) 
  ال (  ) 

  
أثناء وبعد بغزة  وائر العالقات العامة في البلديات وتعاون بين دهل كان هناك تنسيق  -٣٤

  :الحرب 

  نعم                                                             (  ) 
  ال(  ) 

  
  

  

  كيفية التعامل مع الحرب: الوحدة السابعة 

  
  :عد الحرب ير عمل العالقات العامة في البلدية أثناء وبي هل تم وضع خطة لتس-٣٥

  )٣٧إذا كانت إجابتك بنعم فتابع وإال فانتقل للسؤال رقم (
  ال (  ) نعم                               (  ) 

  
   : هل شعرت بالرضا عن الخطة التي تم وضعها-٣٦

  ال (  )                               نعم (  ) 
  

  : ي تلك الفترة بعد انتهاء الحرب هل تشعرون بالرضا عن عملكم ف -٣٧

  ال (  ) نعم                               (  ) 
  

   :ما هي أهم المعيقات التي واجهت الدائرة في تلك الفترة -٣٨

  )يمكن اختيار أكثر من إجابة(
  .صعوبة وقلة االتصال(  )               .انقطاع التيار الكهربي(  ) 
  .تقسيم القطاع إلى أجزاء من قبل االحتالل  ) (             .نقص األدوات واآلالت(  ) 
  .الخطورة على حياة العاملين(  )   .صعوبة الوصول إلى أماكن العمل(  ) 

  .نقص الكادر البشري العامل في العالقات العامة(   ) 



               ٩٨

  
  :األزمة تم من هذه دهل استف -٣٩

      نعم )  (
   ال )  (

ى إذا ما حلت أزمة أخرى قد تقع في ما هي مقترحاتكم للتعامل مع أزمات أخر -٤٠

  :المستقبل

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

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

  لكم منا جزيل الشكر على اهتمامكم

                    :الطالبتان

  صقرتيسير ميسون                                      

  خشم        هالة  بسام األ




