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 واقع العالقات العامة في المؤسسات الصحية
 عمى مركز سبها الطبي تحميمية دراسة وصفية

 د. عمي حامد هارون
 مصراتة جامعة /اإلعالمو  كمية الفنون

 مقدمـــة : 
في  ووجدت ممارساتيا، بمولد اإلنسانىره اجتماعية ولدت العالقات العامة ظا    

، فتجمع الناس في أي مكان وفي أي زمان ينشأ منذ بدء الخميقة كل مجتمع بشري
مؤسسات الن نشأة أعنو بالضرورة االتصاالت والمعامالت واالرتباطات، والشك 

 (1).فييا لنموىا وازدىارىا العالقات العامةالمعاصرة قد فرض حتمية وجود 
وعمى الرغم من ، اسات العممية عن العالقات العامةعمى الرغم من كثرة الدر     

ت ؤسساكثير من المالمي داخل ماالعتراف بأىميتيا في مجاالت التطبيق الع
، مية أو تطبيقيةمإال أن العالقات العامة ال زالت تعاني من مشكالت ع ،المعاصرة

ن السمات ا  خاصة و ، ا ومستقبميايمة حول واقعيمالت الأثارت عددًا من التساؤ 
السمبية لتطبيق العالقات العامة في كافة المجتمعات التي أخذت بيا كانت واضحة 

الدراسات في إطار النظر لمعالقات بعض مراجعة نتائج ومن خالل  ،وممموسة
 لتتمكن زيادة االىتمام بيا االمر تطمب العامة باعتبارىا إحدى وظائف اإلدارة العميا

  (2)من ممارسة وظائفيا وتحقيق أىدافيا.
عالقات  خرى تحتاج إلي جيازكغيرىا من المؤسسات األ صحيةوالمؤسسات ال    
من  صحيمتخصص ينظم برامجيا وخدماتيا ويعمل عمى نشر الوعي ال عامة

لموقاية من  صحيةخالل تثقيف الناس وتعريفيم بالجيود التي تبذليا المؤسسات ال
وتحسين صورتيا الذىنية  صحيةكذلك بناء سمعة المؤسسات الو ، يااالمراض وعالج



 الصحية واقع العالقات العامة في المؤسسات                    العدد الثاني -واإلعالم مجمة كمية الفنون

   

181 

 

أن تعي كيف  صحيةومن الميم بل من الضروري عمى المؤسسات ال، باستمرار
 .ر إلييا الجميور الذي تتعامل معوينظ
 في تقوم بو والدور الذي كان البد من الوقوف عمى واقع العالقات العامةلذلك     

العالقات العامة  مسح أساليب ممارسةمن خالل  ، وذلكالميبية المؤسسات الصحية
ىا ووسائل الطبي لموقوف عمى خططيا وانشطتيا وبرامجيا التي تنفذ سبيا بمركز

، في تحقيق أىداف مركز سبيا الطبي ، ومدى فاعميتيااالتصال التي تستخدميا
 .ت التي تواجييا وتؤثر عمى أدائياوكذلك التعرف عمى المعوقا

  مشكمة البحث : : أولً 
مة جدًا وذلك لما ليا من جيود ميمن القطاعات ال تعتبر المؤسسات الصحية    

فاعمية تعمل ذات دارة إلى إتقديم الخدمات الصحية لممواطنين، وتحتاج  مقدرة في
 ر الوعي الصحي بين عمى التعريف بيذه الجيود ونش

القات العامة في المؤسسات الع تقوم بو إدارةيفترض أن ، وىذا ما فراد المجتمعأ
العالقات  مدى فاعمية ما):ىذا البحث في سؤال محوري ىو . وتتمثل مشكمةالصحية

 العامة في المؤسسات الصحية ؟ ( .
  أهمية البحث:ثانيًا : 

القات العامة في لعالذي تقوم بو ا أىمية الدور تنبع أىمية ىذا البحث من    
ي لنشر الوعي الصح، وكذلك االنشطة والبرامج التي تقوم بيا المؤسسات الصحية

وتثقيف المواطنين بقضايا الصحة مثل التطعيم  ،والتعريف بطرق الوقاية والعالج
وكذلك أىمية دور العالقات .ض وبرامج الصحة االنجابية وغيرىاوالوقاية من االمرا

بأىدافيا اطة الجماىير ة وشرح سياساتيا واحالعامة في التعريف بالمؤسسات الصحي
تيا لدى الجماىير الصحية التي تقدميا ليم باإلضافة لتحسين صور  والخدمات

 . المتعاممة معيا
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  : أهداف البحثثالثًا : 
 :التالية  تحقيق االىداف بحث الىالذا يسعى الباحث من خالل ى    
 .الطبي مركز سبيافي التعرف عمى مكانة العالقات العامة من اإلدارة العميا  .1
 .القات العامة في مركز سبيا الطبيالذي تقوم بو الع لدورالتعريف با .2
تسميط الضوء عمى أساليب ممارسة العالقات العامة في مركز سبيا الطبي من  .3

يط واالتصال والتنسيق خالل التعرف عمى مدى استخداميم " لمبحوث والتخط
 .والتقويم"

  الطبي سبيا مركز في العامة العالقات وبرامج أنشطة فاعمية مدى عمي الوقوف .4
العالقات العامة في مركز سبيا قسم كشف المعوقات والمشكالت التي تواجو  .5

 .وتحد من فاعميتو في تحقيق اىدافو الطبي
يم في تفعيل دور العالقات العامة بمركز الخروج بنتائج ومن ثم توصيات تس .6

 .امة سبيا الطبي بصورة خاصة والمؤسسات الصحية بصورة ع
  : تساؤلت البحثرابعًا : 

 يجيب ىذا البحث عمى عدد من التساؤالت تتمثل فيما يمي :    
ما مكانة العالقات العامة من اإلدارة العميا في الييكل التنظيمي لمركز سبيا  .1

 الطبي؟
يا في ىل تقوم العالقات العامة بإجراء البحوث لجمع المعمومات واالستفادة من .2

 كثر انواع البحوث استخدامًا ؟أالتخطيط ألنشطتيا وبرامجيا؟ وما ىي 
؟ الطبي ىل تقوم العالقات العامة بالتخطيط ألنشطتيا وبرامجيا في مركز سبيا .3

 وما ىي أكثر أنواع التخطيط استخدامًا ؟
 العامة لمتطور عالقاتمدى مواكبة وسائل االتصال التي تستخدميا ال ما .4

 ؟التكنولوجي
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نواع التقويم أكثر أىي ؟ وما نشطتيا وبرامجياأالعامة بتقويم  ىل تقوم العالقات .5
 ؟استخداماً 

ما مدى التنسيق بين قسم العالقات العامة واألقسام األخرى بمركز سبيا  .6
 الطبي؟

 ؟العامة مع حجم البرامج واألنشطة ما مدى تناسب ميزانية قسم العالقات .7
 ؟ الطبي سبيا مركز أىداف تحقيق يف العامة العالقات فاعمية مدى ما .8
ما المعوقات والمشكالت التي تواجو قسم العالقات العامة وتؤثر عمى أدائو في  .9

 المركز ؟
  :مجتمع البحث وعينتهخامسًا : 

، وقد لعالقات العامة بمركز سبيا الطبييتمثل مجتمع البحث في موظفي قسم ا    
ع العاممين بقسم إلمكانية مسح جمياستخدم الباحث أسموب الحصر الشامل 

 .العالقات العامة
  :تهوأدوا بحثمنهج السادسًا : 

، واستخدم بيقي لمدراسةاستخدم الباحث المنيج المسحي لتغطية الجانب التط    
، أما عن أدوات جمع بي لتغطية الجانب النظري لمدراسةكذلك المنيج الوثائقي المكت

لعالقات ساليب ممارسة اأالباحث استمارة االستبيان لمسح  البيانات فقد أستخدم
 . العامة بمركز سبيا الطبي

  : اإلطار المكاني والزمانيسابعًا : 
، وذلك في الفترة عمى مركز سبيا الطبي بمدينة سبياأجريت ىذه الدراسة     

 .2115ر شير نوفمبر لى آخإول شير اغسطس أالزمنية من 
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 البحث :ثامنًا : مصطمحات 
عرفو الباحث إجرائيًا بأنو حقيقة الممارسة الفعمية لعمل العالقات العامة  / واقع :1

في مركز سبيا الطبي وذلك لموقوف عمى مدى تطابق أساليب الممارسة الفعمية مع 
 األسس العممية لمعالقات العامة .

 / العالقات العامة :  2
تصال ييدف إلي إقامة عالقات الطريقة لمسموك ، وأسموب لإلعالم وا" ىي     

مفعمة بالثقة والمحافظة عمييا بين المنظمة والفئات المختمفة من الجماىير التي 
  (3) . "وخارجيا  ياتتأثر بنشاط تمك المنظمة داخم

 / المؤسسات الصحية :3
 إنساني، ىدفيا لممواطنين الصحية الرعاية توفر خدمي طابع ذات مؤسسات ىي" 

 (4)"االفراد يمتمكيا خاصة أو لمدولة ممك عموميةوقد تكون 
 ووظائفهاالعالقات العامة  مفهوم

 أوًل : تعريف العالقات العامة :
فمنيم من وضع  اختمفت وجيات نظر خبراء العالقات العامة حول تعريفيا ،    
 ومنيم من ركزا، بي واتقيدو  معايير معينةيا وضع ل ىناك منو ، تعريفات عامة ليا

تصوره لمعالقات العامة طالقًا من اننظره  يمعيار دون سواه ألىميتو ف عمى
ف العالقات العامة لقت بظالليا عمى تعري. ولعل ىذه التقديرات المختمفة أووظيفتيا

ويمكننا  .تعريف وتوصيف العالقات العامة يومن ىنا جاء التعدد ف .قديما وحديثا  
 (5):العامة عمى النحو التالي القاتفي ىذا الحّيز عرض بعض تعريفات الع

الجيود المقصودة والمخططة  "بريطاني لمعالقات العامة بأنيا:يعرفيا المعيد ال    
 (6)."لمتبادل بين منظمٍة ما وجماىيرىاالفيم ا ستمراراوالمستمرة إلقامة و 
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طريقة لمسموك ، وأسموب  "وتعرفيا جمعية العالقات العامة الفرنسية بأنيا :     
تصال ييدف إلي إقامة عالقات مفعمة بالثقة والمحافظة عمييا بين لإلعالم واال

 ياالمنظمة والفئات المختمفة من الجماىير التي تتأثر بنشاط تمك المنظمة داخم
   (7)."وخارجيا 

طابع وظيفة إدارية ذات )دولية لمعالقات العامة بأنيا:وتعرفيا الجمعية ال     
مخطط ومستمر ، تيدف من خالليا  المنظمات والييئات العامة والخاصة إلي 

ق ، والمحافظة عمي ذلك عن طرياطف وتأييد أولئك الذين تيتم بيمكسب تفيم وتع
جراءاتياتقييم الرأي العام المتعمق بيا قدر اإلمكان لتحقيق  ، من أجل ربط سياستيا وا 

طريق المعمومات المخططة عن مة بدرجٍة أكفأ،ابمة المصالح العا، ومقتعاون مستمر
 (8).ونشرىا(

، يمتاز بالشمول العمميومن خالل مقارنة ىذا التعريف بالتعريفين السابقين نجده  
 .أنو حاول أن يقدم تعريفًا جامعاً عمي الرغم من إطالتو إال 

يفة اإلدارة وظ ":العالقات العامة األمريكية بأنوستاذ بمعيد ويعرفيا ساليفان اال     
تجاىات ورد الفعل المتوقع من جميور المؤسسة تقيس وتقوم وتتنبأ باآلراء واال يالت

تصال بين المؤسسات عممية اال يتتحكم ف ي، وىي التيأو الجميور الخارج
 (9)."، تحقيقًا لممصمحة المتبادلة بينيا وبين المجتمعوجماىيرىا

، ويمتاز بالتعرف عمى لمعالقات العامةمفيومًا وظيفيًا ويتضمن ىذا التعريف     
 حتياجات الجميور بعد تحميل سموكو ووضع البرامج اإلدارية المناسبة لحاجاتو. ا

نقل وتفسير المعمومات  يى" ادل حسن العالقات العامة بأنيا:يعرف الدكتور ع    
ود إلى المنظمة  مع بذل جي ، ومن ىذه الجماىيرواآلراء من المنظمة إلى جماىيرىا

 (11)."، لجعل الجماىير تيتم بالمنظمة وتنسجم معياصادقة
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إداري كحمقة وصل بين  من منظورإن ىذا التعريف ينظر لمعالقات العامة      
الذين يتعاممون معيا . ويشوب ىذا التعريف أنو قصر  وجماىيرىا، المؤسسة طرفين

، دون تبيين معياتيتم بالمنظمة وتنسجم  جيود ىذه اإلدارة عمى جعل الجماىير
 ستفادة أو النصح أو اإلرشاد. ذلك سواًء من باب اال يدورىا ف
، ييدف إلى تييئة دارى مخطط ومستمرا يتصالانشاط " بأنيا: ويعرفيا الباحث     
 المؤسسةوبناء عالقات طيبة مفعمة بالثقة والتفاىم المتبادل بين ، العملبيئة 

، وذلك من خالل شرح وتفسير عامل معياتت يالت التي تعمل فييا أو والجماىير
 .بالمؤسسة " لإلدارة العميا ئياوآرا تياتجاىااونقل يذه الجماىير ل المؤسسةسياسة 

شمولية بال أن دور العالقات العامة يتصفيتضح سابقة التعريفات ال من خاللو     
بل  تقوم ، ىير المختمفة لإلدارة العميا فقطنقل اتجاىات الجما. فيو ال يقتصر عمي 

المؤسسة وتقديم النصح ليا بضرورة  في العالقات العامة بمساعدة االدارة العميا
عند رسم السياسات واالىداف ، في االعتبار رغبات ومصالح الجماىير وضع

 .طووضع الخط
 ثانيًا : وظائف العالقات العامة :

نما تجاليةٍ ر اإدارة العالقات العامة ال تمارس أنشطتيا بصورٍة عشوائيٍة و       . وا 
ينتظرىا من عمل ، وذلك طبقًا لبرنامج  تسير وفق خطوات مدروسة وتدرك ما

 –البحوث  ": ي يقوم عمى وظائف أساسية متكاممة مع بعضيا البعض ى يعمم
 " التقويم –االنتاج  –الشؤون العامة والخدمات  –التنسيق  –تصال اال –التخطيط 

 :ويمكن تناوليا عمى النحو التالي
 البحوث :  -1

يستطيع أحد أيًا  وضع الخطط يحتاج إلى المعمومات المتوفرة حول المشكمة وال     
. لذا عمى خبير ر لوكان أن يضع خطط لما يريد أن يفعل بدون معمومات تتوف
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ال يتم إال  وىذاالعالقات العامة أن يقوم بجمع المعمومات والحقائق حول الظواىر 
 . لمنظموالتقصي اعن طريق البحث 

نشاط  يمحاولة منظمة لتمييد أ"يعرف الدكتور محمد سيد فيمى البحوث بأنيا:و   
 (11)."وتطويرىا وقياس نتائجيامن أنشطة العالقات العامة،

عممية عممية موضوعية تستيدف األساليب " : ويعرفيا الدكتور إبراىيم إمام بأنيا    
الحقائق تدور حول مشكمة من المشكالت العممية لموصول إلى حقائق بعينيا ، وىذه 

 (12)." التي تعانى منيا إدارة العالقات العامة أو المرفق الذى توجد فيو
ذا لم تقم النتائج عمى أسس صادقة وواضحة ومنطقية من البحث واالو      ستقصاء ا 
أفرغت من محتواىا  . تكون ضربًا من الخيال ، بل تكون الدراسة قدالمنظم يالعمم
 اً ان ىنالك بحث وتقصى لمحقائق لكنو ليس عممي ي" صفة العممية " أد  وىو:المرا

 السميم . يلم يتصف بصفات البحث العمم يأ
 التخطيط : -2

ختيار أمثل الذى يوجو ال اريدذلك النشاط العقمي اال" ويعرف التخطيط بأنو:      
فترٍة زمنيٍة  يمعينٍة فستخدام ممكن لمجموعٍة من الطاقات المتاحة لتحقيق أغراٍض ا

 (13)." محددةٍ 
وعندما  تقرير ما يتخذ بشأنيا  يبعد تحديد المشكمة تكون الخطوة التالية ليا ى    

وكمما تقدمت العالقات وازدادت  .تصل الخطط مرحمة التنفيذ، فإنيا تصبح برامج
ازدادت ، كمما والبحوث والدراسات يعتمادىا عمى األساس العممادرجة الرشد فييا ب

 ىتمام بالتخطيط . درجة اال
والتصرفات العفوية  والعشوائية طبفغياب التخطيط غالبًا ما يقود إلى التخ      
، وىذا يجعل يكون البديل ىو التخطيط المتسرع ، وفى أحسن األحوالالمحظية

تصرفات المدير من قبيل ردود األفعال وليس المبادرات  األمر الذي يجعمو مشغواًل 
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من معالجة موقٍف طارٍئ  نتيي. فما يكاد يشبو مكافحة النيران بشكٍل مستمرٍ ي فيما
 مثيمو . آخر حتى يواجو ب

العالقات العامة بوظيفة  يرتباط التخطيط فاىنا إلى أىمية  االشارةويجب      
، وذلك ألن خطط إدارة العالقات العامة تعتبر  ؤسسةاإلدارة العميا لمم يالتخطيط ف

 .ؤسسةومة الخطط واألىداف الشاممة لممجزء من منظ
 تصال :ال  -3

من  ، يكون ما تبقىد المشكمة ووضع خطة وبرنامج حميابعد أن يتم تحدي      
لجميور تصال بابرنامج يحتاج إلى اال يوتنفيذ أ، األمر ىو تنفيذ ىذا البرنامج

 . المستيدف بالبرنامج
العامة فالبد وأن يكون فعااًل  برنامج لمعالقات يّ تصال جوىر ألذلك يعتبر اال     

 .  ي "والخارج يالداخم" تأثيٍر قوٍى عمى الجميور المستيدف من البرنامج بنوعيو   اذ
تصال التفاعل أو اال" :" بأنياCommunicationsتصاالت "اال عرفوت     

 يأ يالتفكير ف، ومن الصعب والرسائل وتبادل األفكار واآلراءبالكممات والخطابات 
 (14)."تصاليقع أو يحدث صوتًا دون أن يعتبر نوعًا من اال شيء
 يتيح فرصة لمحوار الدائم والتفاكر والتفاىم وتبادلواالتصال ميم جدًا ألنو      

بين إدارة العالقات العامة واإلدارات  لتحقيق التنسيق واالنسجاماآلراء المعمومات و 
 االتصالويمكن القول أن .  رأسيمستوى الالين عمى وربط اإلدارة بالموظف ،األخرى

ت اإلدارة العميا لمقاعدة ولواله لما افمواله لما نزلت قرار  ،يمثل شريان الحياة لممؤسسة
 رفعت إلييا تقارير سير العمل .

  التنسيق : -4
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ييدف التنسيق الى إيجاد االنسجام و الترابط بين أوجو النشاط المختمفة داخل     
المنظمة  وىو ليس وظيفة إدارية بقدر ما ىو مناخ يجب أن يسود داخل المؤسسة 

 (15) ويتطمب التنسيق الجيد ما يمي :
 ربط خطة العالقات العامة بخطط اإلدارات األخرى في اطار الخطة الشاممة . -
 .طة األخرى لمنع التداخل والتعارضرمجة أنشطة العالقات العامة مع األنشب -
إطار مراقبة البرامج  يتنسيق فعاليات المتابعة والمراقبة لبرامج العالقات العامة ف -

 األخرى .
الييكل  يلمعالقات العامة بما يتفق مع مواقعيا ف يتصميم الييكل التنظيم -

لممنظمة وينسجم مع بناء العالقات العامة بين الوحدات واإلدارات المختمفة  يالتنظيم
 . يالييكل التنظيم يف
  الشؤون العامة والخدمات : -5

وتشمل ىذه الوظيفة المسؤوليات التي تقع عمى عاتق المؤسسة تجاه المجتمع     
تمثل ىذه الذي تعمل فيو، إضافة إلى إنتاج السمع والخدمات وتحقيق األرباح وت

 (16)الوظيفة في ما يمي :

 استقبال الوفود ومرافقتيم. -1
 إجراء التسييالت العامة مثل التأشيرات والحجز في السفر واستقبال المسئولين. -2
 الوظيفة االجتماعية واإلنسانية لممؤسسة. -3
توظيف بعض العاطمين عن العمل ومساعدة المحتاجين في المجتمع وتبني  -4

 الخيرية التي تقوم بيا المؤسسة .المشروعات 
 اإلنتاج : -6

الجماىير تقوم العالقات العامة بإعداد البرامج ونشر المعمومات بقصد دعوة      
، ولذلك تقوم باألعمال المتعمقة باإلعالم والنشر إلى جانب إلى التعاون مع المؤسسة
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نتاج األفالم و االتصاالت الصحفية وعقد الندوات وال ، ومنوط المعارضمؤتمرات وا 
بالعالقات العامة ان تقوم بإعداد وتصميم وتنفيذ المطبوعات االعالمية لمعالقات 
العامة كالمطويات والنشرات والممصقات واالجندة واالدلة التعريفية وغيرىا من 

 (17) المطبوعات .
  الـتـقـويـم : -7
بموغيا األىداف دى ضوء م يمية برامج العالقات العامة فاعفمدى تقويم " ىو    

من خالل التعرف عمى مدى ، وقدرتيا عمى إحداث التأثير المرغوب. المحددة سمفاً 
، امة وبرامجيا ومدى تحقيق اىدافياالنجاح والفشل في تنفيذ انشطة العالقات الع

 (18)والضعف فييا في سائر اعماليا ".وكذلك تحديد نقاط القوة 
أنشطة  يييا التقويم كخطوٍة نيائيٍة فيصل إل ين النتائج التفإشك  البو      

، مؤسسة يبالغٍ  عمى مستقبل العالقات العامة داخل أ العالقات العامة ذات تأثير ٍ 
الدليل الممموس عمى أن العالقات العامة حققت األىداف  يتعط ىذه النتائج ألن

، ثم أنيا العالقات العامة برامجستخداميا لامؤسسة من وراء الا تريدىالتي كانت 
  .برامج في المستقبل ستمرار الصرف عمى ىذه الالومنطقيًا تعطى تبريرًا واقعيًا 

 إجراءات الدراسة المنهجية
المؤسسات  يتناول ىذا البحث موضوع بعنوان فاعمية العالقات العامة ف    

تحقيق أىداف  يوقدرتيا ف العالقات العامة وذلك لموقوف عمى دورالصحية، 
 . يبمركز سبيا الطب يالتوعية والتثقيف الصح برامجمن خالل  ،المؤسسات الصحية

 أساليب عمى الضوء إلى تسميطىذا البحث  يسعي الباحث من خالل :أهداف البحث
 مدى عمى التعرف خالل من الطبي سبيا مركز في العامة العالقات ممارسة

 عمى وكذلك التعرف ."والتقويم والتنسيق واالتصال والتخطيط لمبحوث"  استخداميم
 الطبي، وايضًا التعريف سبيا مركز في العميا اإلدارة من العامة قسم العالقات مكانة
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 فاعمية الطبي ومدى سبيا مركز في العامة العالقات بو قسم يقوم الذي بالدور
  وبرامجو. أنشطتو

 في العامة العالقات قسم تواجو التي والمشكالت المعوقات وكذلك الكشف عن    
 ومن بنتائج اىدافو، وأخيرًا الخروج تحقيق في فاعميتو من وتحد الطبي سبيا مركز

 بصورة الطبي سبيا بمركز العامة العالقات دور تفعيل في يمتس توصيات ثم
  .عامة بصورة الصحية والمؤسسات خاصة

العالقات قسم موظفي حدد الباحث مجتمع البحث في : مجتمع البحث وعينته
مان متداخالن قس وذلك ألنيما بمركز سبيا الطبيواالعالم الصحي العامة 
مكانية مسح إل أسموب الحصر الشاملواستخدم الباحث ن لبعضيما البعض، ومكمال

 . جميع مجتمع البحث
لتغطية  يوقد استخدم الباحث المنيج المسح:منهج البحث وأدوات جمع البيانات

لتغطية  بيالمكت يواستخدم كذلك المنيج الوثائق، من الدراسة ييقالجانب التطب
 .         لمدراسة يالجانب النظر 

إما عن أدوات جمع البيانات فقد استخدم الباحث االستبيان كأداء لجمع البيانات     
وأخرى  شخصيةوقد تم تصميم استمارة استبيان تحتوي عمى أسئمة  ،من المبحوثين

موضوعية تجمع بين األسئمة المفتوحة والمغمقة . وتم عرضيا عمى بعض األساتذة 
وقد تم ،االستمارة وصالحيتيا لمقياس مدى شموليةلموقوف عمى ، وذلك مختصينال

 . ي، وتم جمعيا كميا غير منقوصةشكميا النيائ فيتوزيعيا بعد اجازتيا 
الواردة في استمارة  تحميل البياناتب قام الباحث:  المعالجة اإلحصائية لمبيانات

 . الفئات والتكرارات والنسب معن طريق نظام المعالجات اإلحصائية بنظا االستبيان
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 عــــرض وتحميــــل بيـــانــــات البحــــث
 أوًل : البيانات الشخصية :

 ( يوضح أنواع المبحوثين:1جدول رقم )
 النسبــــــة التكـــــــرار نوعال  

 %84 21 ذكـــــــر
 %16 4 أنثـــــى

 %111 25 المجمــــوع
 أغمب المبحوثين من أنوالذي يتناول انواع المبحوثين تضح مـــن الجدول أعاله ا

 . %16يمثمن نسبة فاإلناث  ، أما%84يمثمون نسبة و الذكور 
 : ( يوضح الفئات العمرية لممبحوثين2جدول رقم )

 النسبـــــــة التكــــــرار الفئـــــــات
18 – 31 15 61% 
31– 41 8 32% 
41– 51 2 8% 
 - - فاكثـــر 51

 %111 25 المجمــــوع
    
 - 18أعمارىـم بين  تراوح% ت 61 أغمب المبحوثين تضـح مـن الجـدول أعــاله أنا 

يمثمون  سنة 41 - 31تتـراوح أعمارىم بين والذين ، %61ويمثمون نسبة  سنة 31
، أما %8يمثمون نسبة سنة  51 - 41 ، والذين تتراوح أعمارىم بين%32نسبة 

 .ال يوجدففأكثر  51 الذين أعمارىم من
 -( يوضح المستوى التعميمي لممبحوثين :3جدول رقم )
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 النسبـــــة التكــــــرار المستوى التعميمي
 %16 4 ثـــــانـــوي
 %76 19 جــــامعـــــي

 %8 2 الجـامعيفوق 
 %100 25 المجمـــــوع

، مــــن حممــــة المــــؤىالت الجامعيــــة المبحــــوثينتضــــح مــــن الجــــدول أعــــاله أن غالبيــــة ا
، ثــم يمــييم %16شــيادة الثانويــة ويمثمــون نســبة%، ويمــييم حممــة ال76ويمثمــون نســبة 
. وىذا مؤشر إيجابي يـدل أن ىـذه %8ت فوق الجامعية ويمثمون نسبة حممة المؤىال

أغمــــب الــــذين قــــاموا بمــــلء االســــتبيان مــــن  الن وتعميميــــا الدراســــة يمكــــن األخــــذ بيــــا
 أصحاب الدرجات العممية الجامعية .

 -( يوضح التخصص العممي لممبحوثين :4جدول رقم )
 النسبـــــة التكــــــرار التخصص العممي

 %56 14 إعـــــــالم
 8 2 قتصـــــادا

 %12 3 إدارة
 %24 6 أخرى تذكــر
 %100 25 المجمـــــوع

من المختصين في االعالم اتضح من الجدول أعاله أن أغمب المبحوثين     
ويمثمون نسبة  بمختمف فروعو العالقات العامة والصحافة واالذاعة والتمفزيون

 دارةالمتخصصين في اال، و %8يمثمون نسبة  قتصادصين في االصختالم، و 56%
% 24في مجاالت أخرى فيمثمون نسبة % أما المتخصصين 12يمثمون نسبة 

لو  ايجابيوىذا مؤشر . مغة االنجميزية والعموم والتربيةوتفاوتت تخصصاتيم بين ال
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القات العامة اىتمام االدارة العميا بتعيين المختصين والمؤىمين بقسم العداللو عمى 
 . في مركز سبيا الطبي

 : حوثين( يوضح وظـائـــف لممب5جدول رقم )
 النسبـــــة التكــــــرار الـــوظيفـــــة

 %4 1 فنى
 %92 23 موظف

 %4 1 مدير عالقات عامة
 %100 25 المجمــــوع

ين من الموظفين ويمثمون نسبة تضح من الجدول أعاله أن أغمب المبحوثا    
% . وىذه النتيجة 4، أما وظيفة فني ومدير عالقات عامة فيمثمون نسبة 92%

طبيعية لكن يحتاج مكتب العالقات العامة إلى مزيد من الفنيين إلنتاج برامج 
 .العالقات العامة

العالقات  الذي ينبغي أن يكون عميه قسم( يوضح المستوى اإلداري 6جدول رقم )
 :العامة

 النسبـــــة التكــــــرار الفئـــــــات
 %81 21 إدارة
 %12 3 قســـــم
 %8 2 مكتـــــب

 %100 25 المجمــوع
أن العالقات أجابوا ب أغمب المبحوثين% 81تضح من الجدول أعاله أن نسبة ا 

، ونسبة أنيا ينبغي أن تكون قسماً ب أجابوا% 12ونسبة ، ون إدارةكتالعامة ينبغي أن 
 أنيا ينبغي أن تكون مكتبًا.ب أجابوا 8%
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بأىمية العالقات العامة في  اً وىذا مؤشر إيجابي لو داللو عمى أن ىناك وعي   
 وىذا ىو الوضع الطبيعي . مركز سبيا الطبي ،

 :الموقع المناسب لمعالقات العامة ( يوضح7جدول رقم )
 النسبـــــة التكــــــرار الفئـــــــات

 %36 9 جياز استشاري
 %28 7 تابعة لمدير العام

 %36 9 تابعة إلدارة الخدمات
 %100 25 المجمــــــــوع

معالقات ل الموقع المناسب أنب المبحوثين الذين أجابوا عاله أنأتضح من الجدول ا
 ، والذين أجابوا%36لإلدارة العميا يمثمون نسبة أن تكون جيازًا استشاريًا ىو العامة 

أما الذين %، 36يمثمون نسبة  تكون تابعة إلدارة الخدماتالموقع المناسب أن أن ب
 . % 28لممدير العام فيمثمون نسبة  أن تكون تابعةالموقع المناسب أن أجابوا ب

 ألنو كمما كانت العالقات العامة أقرب لإلدارة العميا أصبحتوىذا مؤشر سمبي     
 .ىداف المرغوب فييا أكثر فاعمية وقدرة عمى تحقيق األ

 :مة بإجراء البحوث لجمع المعمومات( يوضح قيام العالقات العا8جدول رقم)
 النسبـــــة التكــــــرار الفئـــــات
 %36 9 نعــــم
 %64 16 ال

 %100 25 المجمــوع
والذي يوضح مدى قيام العالقات العامة بإجراء البحوث تضح من الجدول أعاله ا

% ، أما الذين أجابو ب )نعم( 64)ال( ويمثمون نسبة  أجابوا ب أن أغمب المبحوثين
 %36فيمثمون نسبة 
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ىتمام باألساليب العممية في ممارسة االوىذا مؤشر سمبي لو داللو عمى عدم     
يتم الحصول عمييا وذلك الن التخطيط يعتمد عمى المعمومات التي العالقات العامة 
 .     من خالل البحوث

 ( يوضح مدى استخدام العالقات العامة ألنواع البحوث :9جدول رقم )
 النسبــــــــــة التكـــــــرار الفئــــــات نــــــوع البحـث

 
لمجمهـــور  بحوث الراي العام

 الداخمي

 %45 4 تستخدم دائمــــــاً 
 %22 2 تستخدم أحيـــــاناً 

 %33 3 ال تستخدم 
 %100 9 المجمـــــــوع

 
 لمجمهـــور بحوث الراي العام

 الخارجي

 %33.4 3 تستخدم دائمـــــاً 
 %33.3 3 تستخدم أحيـــــاناً 

 %33.3 3 ال يستخدم
 %100 9 المجمـــــوع

 
 المضمـــــــون بحوث تحميـــل

 %33.4 3 تستخدم دائمــــــاً 
 %33.3 3 تستخدم أحيـــــاناً 

 %33.3 3 ال تستخدم 
 %100 9 المجمـــــــوع

أن بحوث الرأي  يرون الذين أجابوا بنعم% من 45ضح من الجدول أعاله أن ات    
 33% أنيا تستخدم أحيانًا، ويرى  22العام لمجميور الداخمي تستخدم دائمًا ويرى 

 % أنيا تستخدم .
% أنيا تستخدم دائمًا 33.4وعن بحوث الرأي العام لمجميور الخارجي يرى     

 % أنيا ال تستخدم .3،33% أنيا تستخدم أحيانًا ، ويرى  33.3بينما يرى 
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% 33.3% أنيا تستخدم دائمًا ويرى 33.4تحميل المضمون يرى وعن بحوت     
 % أنيا ال تستخدم . 3،33أنيا تستخدم أحيانًا ، بينما يرى 

 نشطتها وبرامجها :( يوضح قيام العالقات العامة بالتخطيط أل 10جدول رقم )
 النسبـــــة التكــــــرار الفئـــات
 %36 9 نعــــم
 %64 16 ال

 %100 25 المجمــوع
والذي تناول اجابات المبحوثين حول قيام العالقات العامة تضح من الجدول ا

يمثمون و  )ال(أجابوا ب أغمب المبحوثينأعاله أن بالتخطيط ألنشطتيا وبرامجيا 
. وىذا مؤشر سمبي لو داللو %36نسبة يمثمون  )نعم(الذين أجابوا ب، و %64نسبة 

المشكالت  تعامل معباألساليب العممية في العمى أن العالقات العامة ال تيتم 
بطريقة آنية ولحظية وىذا يقود إلى  اويتم التعامل معي، زمات التي تواجيياواأل
 .خبط والعشوائية ومزيد من الخسائرالت

 :العالقات العامة ألنواع التخطيط ( يوضح مدى استخدام11)جدول رقم
 النسبــــــــــة التكـــــــرار الفئــــــات التخطيـــــطنوع 

 
 التخطيط الـوقائـي

 %44.5 4 يستخدم دائمــــــاً 
 %22 2 يستخدم أحيـــــاناً 

 %33 3 ال يستخدم 
 %111 9 المجمـــــــوع

 التخطيط العـالجـي

 %55.6 5 يستخدم دائمـــــاً 
 %11.1 1 يستخدم أحيـــــاناً 

 %33.3 3 ال يستخدم
 %111 9 المجمـــــوع

التخطيط لمطـوارئ والظروف 
 المفاجئة

 %67 6 يستخدم دائمــــــاً 
 - - يستخدم أحيـــــاناً 

 %33.3 3 ال يستخدم 
 %100 9 المجمـــــــوع
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أن التخطيط  يرون الذين أجابوا بنعم% من 44.5تضح من الجدول السابق أن ا 
% أنو ال  33.3يانًا ويرى % أنو يستخدم أح22.2الوقائي يستخدم دائمًا ويرى 

 . يستخدم
وىذا مؤشر سمبي ألن التخطيط الوقائي يجنب المؤسسة الوقوع في المشكالت     

 العالقات العامة . وبرامج عميو أنشطة يؤسسوىو ما 
أنو يستخدم دائمًا  جابوا بنعمالذين أ% من 55.6وعن التخطيط العالجي يرى      

. وىذا مؤشر % أنو ال يستخدم33.3حيانًا ويرى % أنو يستخدم أ11.1بينما يرى 
 .ألزماتيا ومشكالتيا بسرعة إيجابي لو داللو عمى أن العالقات العامة تتصدى

 الذين أجابوا بنعم% من  67وعن التخطيط لمطوارئ والظروف المفاجئة يرى      
% أنيا ال 33، بينما يرى يرون أنو يستخدم أحيانًا ال يوجدوالذين  ،ئماً دا أنو يستخدم

. وىذا مؤشر إيجابي لو داللو عمى أن العالقات العامة عند تخطيطيا تستخدم
 لمواجية األزمات تتبصر بالموقف .

 :العامة بتقويم أنشطتها وبرامجها ( يوضح قيام العالقات12)جدول رقم
 النسبـــــة التكــــــرار الفئـــات
 %36 9 نعــــم
 %64 16 ال

 %100 25 المجمــوع
ويمثمون بنسبة  (ال) أجابوا ب أغمب المبحوثين تضح من الجدول أعاله أنا   
% ، وىذا مؤشر سمبي يدل عمى 36بنعم يمثمون نسبة  اجابو أبينما الذين ، % 64

وتقويم ا ، او فشميىتمام بعممية قياس مدى نجاح برامج العالقات العامة عدم اال
البرامج ميم جدًا لتدعيم اإليجابيات والعمل عمى معالجة األخطاء في البرامج 

 والخطط .
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 ( يوضح مدى استخدام العالقات العامة ألنواع التقويم :13جدول رقم )
 النسبــــــــــة التكـــــــرار الفئــــــات التقـــــويـــــم

 
 الـقبــــــــمـــــــي

 %11 1 يستخدم دائمــــــاً 
 %56 5 يستخدم أحيـــــاناً 

 %33 3 يستخدم  ال
 %111 9 المجمـــــــوع

 المــــــــرحمـــــــــي

 %55.6 5 يستخدم دائمـــــاً 
 - - يستخدم أحيـــــاناً 

 %44.4 4 ال يستخدم
 %111 9 المجمـــــوع

 البعــــــــــــــــدي

 %44.4 4 دائمــــــاً يستخدم 
 %11.1 1 يستخدم أحيـــــاناً 

 %44.5 4 يستخــدم  ال
 %100 9 المجمـــــــوع

من الذين أجابوا بنعم في الجدول السابق %  11أتضح من الجدول أعاله أن     
 33أحيانًا ، ويرى % أنو يستخدم 56، ويرى أن التقويم القبمي يستخدم دائماً يرون 
 .يستخدمأنو ال 
% 55.6وعن التقويم المرحمي فإن الذين يرون أن التقويم القبمي يستخدم دائمًا     

% أنـو ال  44،4يرى ، وبينما م القبمي يستخدم أحيانًا ال يوجدوالذين يرون أن التقوي
 .يستخدم
% أن ىذا النشاط يستخدم دائمًا بينما 44.4وعن التقويم البعدي يرى      
 % أنو ال يستخدم .44.5تخدم أحيانًا ويرى % أنو يس44.4يرى
ومن الضروري أن تستخدم ، وىذه النتيجة فييا جوانب إيجابية وأخرى سمبية     

 ذتنفين التقويم عممية شاممة قبل وأثناء وبعد ألالعالقات العامة جميع انواع التقويم 
 الخطط والبرامج.
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تصالية لعامة األشكال ال ( يوضح إلى أي مدى تستخدم العالقات ا14جدول رقم )
 التالية :

 المجموع يستخدم ل يستخدم أحياناً  يستخدم دائماً  وحدات اإلشكال التصالية
االجتماعات 
 والمقاءات التفاكرية

 25 15 5 5 التكرار
 % 111 % 61 % 21 % 21 النسبة

        المــؤتمـــــــرات    
 والنــــدوات

 25 14 7 4 التكرار
 % 111 % 56 % 28 % 16 النسبة

إقامة المعارض أو 
 المشاركة فييا

 25 17 3 5 التكرار
 % 111 % 68 % 12 % 21 النسبة

السنوية التقارير 
 والـــــدوريــة

 25 15 6 4 التكرار
 % 111 % 61 % 24 % 16 النسبة

 اإلعــــــــــــــــالنـــــــــــات
 25 16 3 6 التكرار
 % 111 % 64 % 12 % 24 النسبة

النشــــــرات 
 قـــــــاتصوالمم

 25 16 3 6 التكرار
 % 111 % 64 % 12 % 24 النسبة

 األفــــــــالم الــــــوثائقيـــــــة
 25 17 7 1 التكرار
 % 111 % 68 % 28 % 4 النسبة

يرون أن االجتماعات  المبحوثين% من  21تضح من الجدول أعاله أن ا    
ويــرى ، % أنيا تستخدم أحيانًا  21بينما يرى ، التفاكريــة تستخدم دائمًا والمقـاءات 

 % أنيا ال تستخدم . 61
%  28بينما يرى ، % أنيا تستخدم دائمًا  16وعن المؤتمرات والندوات يرى     

وعن أقامو المعارض أو  % أنيا ال تستخدم . 56ويرى ، أنيا تستخدم أحيانًا 
% أنيا  12ويرى ، اً دائمأنيا تستخدم من المبحوثين %  21المشاركة فييا يرى 

 .% أنيا ال تستخدم68، وبري  احياناً  تستخدم
% 24، ويرى ماً % من المبحوثين أنيا تستخدم دائ16وعن التقارير الدورية يرى     

%  24وعن اإلعالنات يرى % أنيا ال تستخدم . 61أنيا تستخدم أحيانًا ، ويرى 
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% أنيا ال  64ويرى  ،% أنيا تستخدم أحياناً  12يرى ، و أنيا تستخدم دائمًا 
 .تستخدم

% أنيا  12يرى و  ،% أنيا تستخدم دائما 24قات يرى صوعن النشرات والمم    
% أنيا  4ئقية يرى . وعن األفالم الوثا% أنيا ال تستخدم 64تستخدم أحيانًا ويرى 

 % أنيا ال تستخدم . 68ويرى ، خدم أحياناً % أنيا تست 28يرى ، و تستخدم دائماً 
األشكال  ال تستخدمأن العالقات العامة  اتضحمن خالل التحميل السابق     
عدم : عمى. وىذا مؤشر سمبى لو داللة سبيا الطبيمركز  فيتصالية المتاحة ليا اال

أو عدم قدرتيم عمى ، القات العامة ألىمية ىذه الوسائلمجال الع فيإدراك العاممين 
 .  أو االحتمالين معاً  ،منيا االستفادة

 :ألنشطةواموظائف لالعالقات العامة  استخدام( يوضح مدى 15)رقم جدول
 المجموع ل يوجد أحياناً  دائماً  وحدات الوظائف و األنشطة

االدارة العميا شـــــــرح تــــــوجييـــــــــات 
 بالمركز لمعامميــــــــن

 25 16 4 5 التكرار
 % 111 % 64 % 16 % 21 النسبة

نحو تجاىات االإجراء البحوث لمعرفة 
 سبيا الطبي مـــــــــــركــــــــز

 25 17 5 3 التكرار
 % 111 % 68 % 21 % 12 النسبة

تجاىـــــــات الجميور اشرح وتفسير 
 لإلدارة العميـــــــــا

 25 17 5 3 التكرار
 % 111 % 68 % 21 % 12 النسبة

رشاد اإلدارة ب تخاذ القرارات انصح وا 
 األنســـــب

 25 16 6 3 التكرار
 % 111 % 64 % 24 % 12 النسبة

تحسين الصورة الذىنية لمــــركــــز سبيا 
 الطبي 

 25 17 3 5 التكرار
 % 111 % 68 % 12 % 21 النسبة

رصد ومتابعة ما ينشر عن مركز سبيا 
 األعــــــــــــــالمالطبي في 

 25 16 7 2 التكرار
 % 111 % 64 % 28 % 8 النسبة

اإلعالم عن أىداف مركز سبيا الطبي 
 وأوجــــــو نشــــــــاطــــــــــــو

 25 17 4 4 التكرار
 % 111 % 68 % 16 % 16 النسبة
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إصدار النشرات والمطبوعات عـــن 
 الطبــــــــــــــــــيمركــــــــــز سبيــــــا 

 25 15 7 3 التكرار
 % 111 % 61 % 28 % 12 النسبة

اإلعداد والترتيب لبرامج احتفاالت 
 مـركـــــــز سبيــــــــــا الطبــــــــي

 25 17 4 4 التكرار
 % 111 % 68 % 16 % 16 النسبة

اإلعداد والتنظيم لحمالت التوعيــــــة 
 الصحـــــــــــــيوالتثقيف 

 25 18 3 4 التكرار
 % 111 % 72 %12 %16 النسبة

إعداد حمالت التبرع بالدم بالتنسيق مـــع 
 بنك الـــــدم والمختـــــبر

 25 19 3 3 التكرار
 % 111 % 76 % 12 % 12 النسبة

تدعيم العالقات اإلنسانية بين العاممين 
 الطبـــــــــيبمــــــركز سبيـــــــــــا 

 25 21 2 2 التكرار
 % 111 % 84 % 8 % 8 النسبة

تكوين عالقات طبية مع وسائل 
 اإلعـــــــــــــالم 

 25 18 4 3 التكرار
 % 111 % 72 % 16 12 النسبة

تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين بمركـــــز 
 سبيا الطبــــــــــــــي

 25 21 1 3 التكرار
 % 111 % 84 % 4 %12 النسبة

تحقيق الرضا العام لممرضى والمرافقيـــن 
 ليـــــم 

 25 18 4 3 التكرار

 % 111 % 72 % 16 % 12 النسبة
 ن شرح توجيياتأيرون من المبحوثين % 21تضح من الجدول أعاله أن ا    

% 64ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو16يرى ، و ستخدم دائمًا يلمعاممين  االدارة العميا
 وجد.يأنو ال 
يرى  سبيا الطبي وعن إجراء البحوث لمعرفة اتجاىات الرأي العام نحو مركز    
% أنو ال  68ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو21يرى ، و ستخدم دائماً ي % أنو12
 .وجدي

، ستخدم دائماً ي % أنو12وعن شرح وتفسير اتجاىات الجميور لإلدارة العميا يرى    
 .وجدي% أنو ال 64ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو 12يرى و 
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، ستخدم دائماً ي % أنو21وعن تحسين الصورة الذىنية لمركز سبيا الطبي يرى  
 .وجدي% أنو ال 68ويرى  ،ستخدم أحياناً ي % أنو12يرى و 

 % أنو 8وعن رصد متابعة ما ينشر عن مركز سبيا الطبي في اإلعالم يرى     
 .وجدي% أنو ال  64ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو 28يرى ، ستخدم دائماً ي

 % أنو16ز سبيا الطبي وأوجو نشاطو يرى وعن اإلعالم عن أىداف مرك    
 . وجدي% أنو ال  68ستخدم أحيانًا ويرى ي % أنو 16يرى ، و ستخدم دائماً ي

 % أنو12عن مركز سبيا الطبي يرى  وعن إصدار النشرات والمطبوعات    
 .وجدي% أنو ال  61ويرى  ،ستخدم أحياناً ي % أنو 28يرى ، و ستخدم دائماً ي

، ستخدم دائماً نو ي% أ16وعن اإلعداد والترتيب لبرامج مركز سبيا الطبي يرى     
 .وجدي% أنو ال 68ويرى ، ستخدم أحياناً و ي% أن16يرى و 

ستخدم ي % أنو16وعن اإلعداد التنظيم لحمالت التوعية والتثقيف الصحي يرى     
 .وجديال  و% أن72ويرى ، ستخدم أحياناً ي% أنو 12يرى ، و ئماً دا

 % أنو12وعن إعداد حمالت التبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم والمختبر يرى     
 .وجدي% أنو ال 76ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو12يرى ، و ستخدم دائماً ي

 % أنو8الطبي يرى وعن تدعيم العالقات اإلنسانية بين العاممين بمركز سبيا     
 .وجدي% أنو ال 84ويرى ، ياناً ستخدم أحي % أنو8يرى ، و ستخدم دائماً ي

، % أنيا تستخدم دائماً 12عالم يرى وعن تكوين عالقات طيبة مع وسائل اال    
 .وجدي% أنو ال 72ويرى ، ستخدم أحيانًا ي % أنو16يرى و 

 % أنو12بي يرى وعن تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين بمركز سبيا الط    
 .وجدي% أنو ال  84ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو4يرى و  ،ستخدم دائماً ي
، ستخدم دائماً ي % أنو12وعن تحقيق الرضا العام لممرضى والمرافقين ليم يرى  
 .وجدي% أنو ال 72ويرى ، ستخدم أحياناً ي % أنو16يرى و 
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ولعل ىذه النتائج ىي مؤشرات سمبية ن كل النتائج أمما سبق يتضح لنا     
انعكاسات لممعوقات التي تواجو قسم العالقات العامة بمركز سبيا الطبي والتي 

 ( . 16ذكرت في الجدول رقم )
 :قات العامة في مركز سبها الطبي ( يوضح معوقات عمل العال16جدول رقم )

 المعـــــــوقــــــــات
أوافق إلى حٍد  أوافق وحدات

 ما
 المجموع ل أوافق

عدم إدراك اإلدارة العميا ألىمية 
 العــــــــالقـــــــــات العـــــامة

 25 1 5 19 التكرار
 %100 % 4 % 21 % 76 النسبة

ضعف الميزانيات لتكمفة 
 البرامــــــج واألنشطــــــة

 25 7 3 15 التكرار
 %100 % 28 % 12 % 61 النسبة

وعـــــــدم ضعـــف الكــــادر البشــــري 
 التخصـــــص

 25 1 2 22 التكرار
 %100 % 4 % 8 % 88 النسبة

ضعــــــف التــــدريب فـي الـــــداخــــــل 
 والخـــارج

 25 2 3 21 التكرار
 %100 % 8 % 12 % 81 النسبة

عـــــــدم التنسيــــــق مـــع اإلدارات 
 األخـــــــــــــرى

 25 3 4 18 التكرار
 %100 % 12 % 16 % 72 النسبة

عدم مواكبة األجيزة االتصالية 
 لمتطـــــــور التكنولـــــوجي 

 25 1 4 21 التكرار
 %100 % 4 % 16 % 81 النسبة

أن أغمب المبحوثين يوافقون عمى أن من معوقات  تضح من الجدول أعالها    
 ويمثمون نسبةعدم إدراك اإلدارة العميا ألىمية العالقات العامة  العالقات العامة

الذين ال يوافقون يمثمون و  ،%21والذين يوافقون الى حٍد ما يمثمون نسبة % 76
 .%4نسبة 
 نسبة تكمفة البرامج واألنشطة فإنوعدم تناسبيا مع وعن ضعف الميزانيات     
 .% ال يوافقون28 ونسبة ،حٍد ما% يوافقون إلى 12 ، ونسبة% يوافقون61
 ، ونسبة% يوافقون88 نسبة وعن ضعف الكادر البشري وعدم التخصص فإن    
 % ال يوافقون .  4ونسبة ، % يوافقون إلى حٍد ما8
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 12 ، ونسبة% يوافقون81 نسبة وعن ضعف التدريب في الداخل والخارج فإن    
 % ال يوافقون . 8ونسبة ، % يوافقون إلى حٍد ما

% 16 ، ونسبةيوافقون 72 نسبة وعن عدم التنسيق مع اإلدارات األخرى فإن    
وعن عدم مواكبة األجيزة        . % ال يوافقون 12ونسبة ، يوافقون إلى حٍد ما 

% يوافقون إلى 16 ن، ونسبة% يوافقو 81 نسبة تصالية لمتطور التكنولوجي فإناال
 .% ال يوافقون4ونسبة ، حٍد ما
عدم  ، وكل المعوقات المذكورة أساسيايةسمب اتالسابقة كميا تمثل مؤشر النتائج     

  .ميامن قبل اإلدارات الع العالقات العامةب االىتمام
 ن االدارة العميا لو اىتمت بالعالقات العامة فسوف توفر ليا الميزانيات التيأل

ي عيين لموظف، وكذلك ستيتم بمعايير التتتناسب مع حجم انشطتيا وبرامجيا
، وكذلك ستيتم ببرامج التدريب في الداخل والخارج لرفع كفاءة العالقات العامة
وىذا كمو يجعل االدارات .ستطور منظومة االتصال في المؤسسةالموظفين، و 

 االخرى تيتم بالتنسيق والتعاون مع قسم العالقات العامة .
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 لنتائج والتوصياتا
 بالنتائج التالية : ثخرج الباح البحثا : من خالل ىذ أوًل : النتائج

 أوضحت الدراسة أن أغمب المبحوثين من الذكور . -1
 أبانت الدراسة أن أغمب المبحوثين من فئة الشباب .   -2
 الجامعية . مؤىالتمن حممة ال المبحوثينالدراسة أن أغمب  ثبتتأ-3
تخصصاتيم أظيرت الدراسة أن أغمب المبحوثين من خريجي االعالم وتختمف -4

 إذاعة وتمفزيون( .    –صحافة  –بين )عالقات عامة 
 .بإجراء البحوثضعف اىتمام قسم العالقات العامة  الدراسة أوضحت-5
 .لعالقات العامة بالتخطيط لمبرامجضعف اىتمام قسم ات الدراسة بانأ-6
قسم العالقات  تعين التيتصالية األشكال االضعف االستعانة بأثبتت الدراسة  -7

 .عمى تنفيذ خططو وبرامجو العامة
برامج لموقوف عمى مدى الو  ةنشطاألتقويم ضعف االىتمام بالدراسة  ظيرتأ -8

 تنفيذ البرامج . فيالنجاح والفشل 
أوضحت الدراسة أن قسم العالقات العامة ال يؤدي الوظائف واالنشطة  -9

مؤسسة  يأ يالعالقات العامة فعمل المسؤول عنيا بالصورة المطموبة والمنوطة ب
 أيًا كان نشاطيا . المختمفة من المؤسسات

تواجو قسم العالقات العامة  التيكشفت الدراسة أن ىناك الكثير من المعوقات  -11
 :اآلتي فيوتتمثل بمركز سبيا الطبي 

 عدم إدراك اإلدارة العميا ألىمية العالقات العامة .- 
 ــــــج واألنشطــــــة .ضعف الميزانيات لتكمفة البرام -
 ضعـــف الكــــادر البشــــري وعـــــــدم التخصـــــص . -
 ضعــــــف التــــدريب فـي الـــــداخــــــل والخـــارج .-
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 عـــــــدم التنسيــــــق مـــع اإلدارات األخـــــــــــــرى .-
 التكنولـــــوجي .عدم مواكبة األجيزة االتصالية لمتطـــــــور -

 ثانيًا : التوصيات :
 : يالدراسة فقد أوصى باآلت الباحث من خرج بيا يمن خالل النتائج الت 
 واالستفادةبوظيفة البحوث وذلك لجمع المعمومات والبيانات  االىتمامضرورة  -1

 وضع الخطط . فيمنيا 
بوظيفة التخطيط وأن يكون التخطيط لألنشطة والبرامج بطريقة  زيادة االىتمام -2

 عممية ودقيقة والبعد عن التخبط والعشوائية .
في التواصل مع الجميور الداخمي الحديثة االتصالية التقنية استخدام وسائل  -3

 . يومواكبة التطور التكنولوجوالخارجي 
القات العامة وذلك لمتعرف عمى تفعيل وظيفة التقويم ألنيا مكممة لعمميات الع -4

 تنفيذ الخطط والبرامج وتحقيق األىداف . يمدى النجاح والفشل ف
المؤسسات  يتؤدييا العالقات العامة ف يىناك الكثير من الوظائف والميام الت -5

العامة والخاصة فالبد أن يستخدميا قسم العالقات العامة ألداء أعمالو بصورة جيدة 
 . 
 تحد من فاعمية عمل العالقات العامة . يمعالجة المعوقات الت -6

 العالقات العامة . بقسماإلدارة العميا زيادة اىتمام 
 . العالقات العامة تكمفة برامــــــج وأنشطــــــةالتي تتناسب مع الميزانيات  توفير -
 . تعيين كوادر متخصصة ومؤىمة في مجال العالقات العامة -
 فـي الـــــداخــــــل والخـــارج . موظفي العالقات العامة تــــدريبىتمام بزيادة اال -
بمركز سبيا  اإلدارات األخـــــــــــــرىبين العالقات العامة و  التنسيــــــقزيادة حجم  -

 . الطبي
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 لتطـــــــور التكنولـــــوجي .ومواكبة ااألجيزة االتصالية تحديث  -
لمعالقات العامة في المؤسسات الصحية في ليبيا يقوم بعقد اتحاد  انشاء -7

لعامة في اجتماعات وندوات دورية لمناقشة المشكالت التي تعاني منيا العالقات ا
  مقترحات الحمول ليا .  المؤسسات الصحية وطرح 
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