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المؤسساتالصحية�إقليمكوردستانالعراق
دورالعالقاتالعامة�
ي
ي
ف
ـة�المؤسســاتالصحيــةداخــلمحافظــةالســليمانية
(دراســةحالــةألنشــطةالعالقــاتالعامـ ي
ف
ـوىمواألهـ يـىل)
ـاعالحكـ ي
بـ یـ�قطـ ي
حكیمعثمانحمید،1بهاءالدیناحمدمحمد
2،1قسم تقنیه اإلعام،كلیه التقنیه اإلداریه ،جامعه السلیمانیه التقنیه ،سلیمانیه ،إقلیم كوردستان ،عراق
2

Corresponding author's e-mail: hakim.othman@spu.edu.iq

پوخته:

ن
ت
ـدووەكا� دامــەزراوە نوێیەكانــە
لەگرنگریــن ئەركــە ســەرەیك و زینـ
بــوار و پســپۆڕی پەیوەندییــە گشــتییەكان لەســەردەیم هاوچەرخــدا

لەنێویشــیاندا نەخۆشــخانە و دامــەزراوە تەندروســتییەكان.
گ
ن
�
ن
ن
ـری پەیوەندییــە گشــتییەكان
گرنــیك و بایــە� توێژینەوەكــە هەوڵدانــە بــۆ زانـ يـ� و دەستنیشــانكرد� ئــەو كۆســپ و گرفتانــەی كــە ڕوبــەڕووی كارگـ ي ڕ
ـتییەكا� هەرێــیم كوردسـ ن
ن
ن
ـتا� عـ ي�ـراق دەبنــەوە.
اوەكا� تەندروسـ
لەدامــەزر
ڵ
ن
ان� و ئاشكر ن
ن
ت
ئامانجەكا� توێژینەوەكە ،هەوڵدانە بۆ ز ي ن
تەندروستییەكا�
اكرد� ڕۆ� پەیوەندییە گشتییەكان لەدامەزراوەی
لەسەرەكیرین
هەروەها
ت
ن
ت
بەتایبە�.
سلێما�
بەگشى و لەپارێزگای
هەرێیم كوردستاندا
ن
ـنا� ئەوانەشــدا
بــۆ ئەنجامــدا� توێژینەوەكــە میتــۆدی رووپێــوی بەكارهاتــووە .دواتــر كۆمەڵێــك دەرەنجــام لەكۆتاییــدا خراونەتــەڕوو .لەبەرڕۆشـ ي
هەنــدێ ڕاســپاردە پێشكەشــكراون.

Abstract
The professional public relations are among the most important tasks and modern in the modern
organization century, in the hospitals and health organizations especially.
The importance and core of this research is to show the barriers and obstacles of public relation management
in the hospitals and health organizations of Iraqi Kurdistan region.
Also the major aims of the research are mainly an attempt to demonstrate the role of public relations in to
the health organizations of Iraqi Kurdistan region, Sulaymaniyah Governorate especially.
The method of survey is used in writing this research. In the way of reaching the scientific results, the research
tries to find logical and appropriate solutions for the problems.
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المقدمة:

ن
ـاىل جــزءا اليتج ـزأ مــن نشــاط المؤسســات بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها ،بــل أصبــح نحــاج الكثـ يـر مــن
أصبحــت العاقــات العامــة ي� عرنــا الحـ ي

المؤسســات والمنظمــات مرهونــا اىل حــد كبـ يـر بقــوة إدارة العاقــات العامــة وتنظيمهــا وأنشــطتها وفعاليتهــا.
ويعــد نشــاط العاقــات العامــة مــن األنشــطة الحيويــة الازمــة لعمــل جميــع المؤسســات العلميــة واألكاديميــة والثقافيــة واإلقتصاديــة والسياســة
ن
ن
ن
و� مختلــف المجــاالت
والصحيــة و...الــخ .وقــد شــهدت العاقــات العامــة تطــورا كبـ يـرا ي� مفهومهــا والــدور الــذي تؤديــه ي� خدمــة المجتمــع ي
ـ� والمـ ن
واألصعــدة بمــا فيــه خدمــة العاملـ ي ن
ـر� ن ي� المؤسســات الصحيــة.
ن
ن
ژ
ـا�
ـو� الثقـ ي
ـا� أال وهــوكســب الجمهــور ونــ� الـ ي
ـاىس ألي تنظيــم إجتمـ ي
وتنبثــق أهميــة دورهــا ي� ظــل المســؤولية اإلجتماعيــة بمــا يحقــق الهــدف األسـ ي
ن
ـو� القائــم عــى
والتأثـ يـر ي� الـرأي العــام وبنــاء صــورة ذهنيــة حســنة عــن المؤسســة ،وذلــك عــن طريــق تقديــم المعلومــات الصادقــة والتأثـ يـر الموضـ ي
البحــوث العلميــة الدقيقــة ،وألن العاقــات العامــة كونهــا نشــاطا اتصاليــا مفتوحــا يعمــل عــى التنســيق والتعــاون والحفــاظ عــى المصلحــة المشـ تـركة
ن
ـار�.
بـ يـ� المؤسســة وجمهورهــا الداخـ يـى والخـ ج ي
ن
ن
ن
ن
وتكمــن أهميــة البحــث ي� دور العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان الع ـراق ي� كــون هــذە المؤسســة كمؤسســة خدميــة
بالدرجــة األوىل تهــدف اىل تقديــم وتوفـ يـر الخدمــات الصحيــة الازمــة للمـ ن
ـر� بــدون إســتثناء ،وبغــض النظــر عــن فــارق الســن والجنــس أو مســتوى
ن
ـا� وغـ يـر ذلــك .وهــذا يعـ ن يـى أن المؤسســات الصحيــة كالمستشــفيات والعيــادات الطبيــة تتعامــل مــع كافــة ژرسائــح المجتمــع وأنهــا
الثقـ ي
ـا� واإلجتمـ ي

تتعامــل مــع جمهــور كبـ يـر جــدا وغـ يـر متجانــس.
ن
ن
ن
وتتمثــل أهميــة أنشــطة العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان العـراق (محافظــة الســليمانية أنموذجــا) كذلــك ي� جمهورهــا
الداخى كـ(األطباء ،أخصائيون ،استشــاريون ،صيادلة ،ممرضون ،إعاميون ،فنيون ،اداريون و...إلخ) .بحيث أن هذە المؤسســة بحاجة إىل إدارة
ي
فعالــة وإىل شــبكة عاقــات عامــة قويــة .

ن
ن
ن
تهدف البحث إىل دراسة دور العاقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� إقليم كوردستان العراق كـ(المستشفيات والمراكز الصحية ي� محافظة
ن
ن
ـؤوىل ومنتسـ ج يـى
ـویم واألهـ يـى) .وتحــاول الدراســة أن تحــدد مكانــة العاقــات العامــة ي� واقــع التعامــل والممارســة عنــد مسـ ي
ـا� الحكـ ي
الســليمانية ي� قطـ ي
ن
ن ن
ژ
ـ� ي� مديريــة الصحــة محافظــة الســليمانية ،وكذلــك مــدراء ومـ ژـ� ي� الدوائــر الصحيــة ومستشــفيات
أقســام العاقــات العامــة وعنــد المــدراء
والم�فـ ي
أهليــة داخــل المحافظــة.
ـ� للبحــث والــذي تتنــاول مشــكة البحــث ،أهميــة البحــث ،أهــداف
قســم هــذا البحــث إىل عــدة مباحــث :تتضمــن المبحــث األول :اإلطــار المنهـ ج ي
ن
ـا� :مفهــوم العاقــات العامــة ،وكذلــك أهــداف
البحــث ،منهــج البحــث ،أســاليب وأدوات جمــع البيانــات ،مجتمــع البحــث وعينتــه .وجــاء المبحــث الثـ ي
ووظائــف العاقــات العامــة ن ي� المؤسســات الصحيــة.
ن
ـیم للبحــث .فضــا عــن عــرض أهــم النتائــج والتوصيــات الـ ت يـى توصــل إليهمــا الباحثــان مــع اإلشــارة
أمــا المبحــث الثالــث فتنــاول الجانــب الميـ ي
ـدا� والعلـ ي
إىل قائمــة المصــادر والمراجــع ن ي� نهايــة بحثهمــا.
*الكلماتالمفتاحية:العالقاتالعامة،المؤسساتالصحية،كوردستانالعراق

المبحثاألول
اإلطارالمنه�للبحث
ب ي
-1مشكلةالبحث:
یه عبارة عن مجموعة
ج
ویه محور أسـ ي
ـاىس يدور حوله البحث ،وبما أن مشــكلة البحث ي
یه جوهر البحث وقاعدته الرئيســة ي
تعتر مشــكلة البحث ي
وموضو�.
علیم
من التساؤالت تحتاج اىل اإلجابة بشكل
ي
ي
يحاول هذا البحث اإلجابة عى األسئلة اآلتية:
An Academic And Scientntific Journal
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ن
ن
-1ما طبيعة أنشطة العاقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� إقليم كوردستان العراق؟
ن
ن
ن
و� محافظــة الســليمانية عــى وجــه
ـیم للمؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان العـراق عمومــا ي
 -2ماهــو موقــع العاقــات العامــة ي� الهيــكل التنظيـ ي
خصوص؟

ن
-3مایه المهام وحدود الصاحيات الموكولة للعاقات العامة ي� تلك المؤسسة؟
ي
ن
ن
ت
الى تسیع إدارة العاقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� محافظة السليمانية اىل تحقيقها؟
-4ما األهداف والوظائف ي
ن
والخار� لها؟
الداخى
-5ما نوع الوسائل اإلتصالية المستخدمة ي� تلك المؤسسة إلتصالها بالجمهور
ج ي
ي
ن
ن
ت
تعا� منها إدارة العاقات العامة ي� المؤسسة المذكورة؟
الى ي
مایه المعوقات والمشكات ي
 -6ي

-2أهميةالبحث:

ن
ـیم ي� العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات الحديثــة ،وقــد إنعكــس اإلدراك
لقــد إحتلــت العاقــات العامــة مكانتهــا الخاصــة داخــل الهيــكل التنظيـ ي
تن
المرايــد ألهميــة العاقــات العامــة ن ي� شــكل اإلدارات المتخصصــة ن ي� الهيئــات والمؤسســات والـ ت يـى تقــوم بــأداء مهــام أنشــطة العاقــات العامــة.
ن
ن
يكتســب أهميــة هــذا البحــث مــن الــدور الــذي تؤديــه العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان الع ـراق بوجــه عــام ومحافظــة
ن
الســليمانية بوجــه خصــوص ،وخاصــة ي� هــذە األوقــات الـ ت يـى تنـ ژـ� فيهــا األمـراض واألوبئــة وأزمــات صحيــة والـ ت يـى تحتــاج المواطنــون إىل رعايــة وتوعيــة
صحية .

-3أهدافالبحث:
ت
الى تسیع إليها الباحثان لتحقيقه هو:
ومن أهم أهداف البحث ي
-1معرفة طبيعة أنشطة العاقات العامة ن ي� المؤسسات الصحية ن ي� إقليم كوردستان العراق.
 -2معرفة دور وأهمية العاقات العامة لدى العاملون والمدراء والمختصون فيها.
علیم.
-3المحاولة للتعرف عى مدى ممارسة وإستخدام العاملون لوظائف وأساليب العاقات العامة بشكل
ي
ت
الى تسیع العاقات العامة ن ي� المؤسسات الصحية ن ي� محافظة السليمانية بوجه خصوص اىل تحقيقها.
 -4التعرف عى األهداف ي
ن
ت
والخار� لمؤسستهم.
الداخى
الى يستخدمها العاملون ي� حقل العاقات العامة إلتصالهم بالجمهور
ج ي
ي
-5التعرف عى أهم الوسائل اإلتصالية ي
ن
ن
ن
ت
ـا� منهــا إدارة العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان العـراق
-6المحاولــة للتعــرف عــى أهــم المعوقــات والمشــكات الـ يـى تعـ ي
ن
و� محافظــة الســليمانية عــى وجــه خصــوص.
بشــكل عــام ي

-4منهجالبحث:

ن
ـ� ،لكونــه األ كـ ڤـر مائمــة لطبيعــة البحــث وأهدافــه.
إعتمــدا الباحثــان ي� إج ـراء بحثمــا عــى منهــج دراســة الحالــة ( )Case Studyومنهــج المسـ ي

ت
ت
ـ� مجــال البحــث
مســتعينا بإســتمارة اإلســتبيان ،بغيــة الوصــول اىل النتائــج الـ يـى عــن طريقهــا يمكــن الحصــول عــى البيانــات والمعلومــات الـ يـى تغـ ي
ن
یه جمــع البيانــات والمعلومــات الازمــة بهــدف تحلياهــا وتفسـ يـرها بشــكل
ولإلجابــة عــى تســاؤالته ،ألن الوظيفــة األساســية ي� الدراســات المســحية ي
ـیم ،ومــن ثــم الخــروج بإســتنتاجات منهــا.
علـ ي
-5مجاالت البحث:
مجاالت البحث عادة تنقســم عى ثاث مجاالت أساســية بهدف تســهيل عملية فرز المعلومات والبيانات بشــكل أدق وأفضل وإعطاء الموضوع
أكر.
عمقــا ج

وتناولمجاالتالبحث:

ن
المكا� :أنشطة العاقات العامة ن ي� المؤسسات الصحية ن ي� إقليم كوردستان العراق عموما ومحافظة السليمانية خصوصا.
-1المجال
ي
ن
الزما� :فقد بدأ العمل بهذا البحث بتأري ــخ .2019/9/1
-2المجال
ي
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ن
ن
ـ� والمنتسـ ي ن
-3المجــال البـ ژـ�ي :فــكان تشــمل جميــع العاملـ ي ن
ـب� والمــدراء ي� قســم العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة (الحكوميــة واألهليــة)
ن ي� محافظــة الســليمانية.
 -6مجتمع البحث وعينته:

ن
ن
ن ن
ن
ـویم (مديريــة العامــة لصحــة
يمثــل مجتمــع البحــث جميــع العاملـ يـ� والمنتسـ يـب� ي� قســم العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� القطــاع الحكـ ي
ن
ن
ن
ـ� ،مستشـ نـ� سـ ي ن
و� القطاع األهى (مستشـ نـ� بخشـ ي ن
ـف� ،مستشـ نـ� توي ملك،
محافظة الســليمانية و مستشــ� شــار ي� إقليم كوردســتان العراق) ،ي
ي
مستشـ نـ� رويــال الطــى ومستشـ نـ� ت
انرناشــنال) والبالــغ عددهــم ( )92عامــا.
جي
ي
 -7إجراءات الصدق والثبات:
البــد مــن إج ـراء اختبــارات الصــدق والثبــات عــى أداة البحــث بعــد مراحــل تصميمهــا وقبــل اإلج ـراء الفعـ يـى للدراســة وقبــل اســتخدام اســتمارة
اإلســتبيان ووفقــا للفئــات الــواردة ن ي� اإلســتمارة .
الصــدق :ونعـ ن يـى بــه قــدرة أداة البحــث عــى جمــع المعلومــات الازمــة حــول مشــكلة البحــث وتحقيــق الفــروض العلميــة للبحــث ،وكذلــك إســتجابةعــى تســاؤالت البحــث .

ن
الثبــات :ونعـ ن يـى بالثبــات تحقيــق درجــة عاليــة مــن اإلتفــاق والدقــة ي� مجــال التحليــل مــن خــال عمليــة اســتخراج مــادة المحتــوى ووضعهــا تحــتفئــات القضايــا الرئيســية والفرعيــة الموجــودة ن ي� اســتمارة التحليــل ،ولعــل واحــد مــن هــذە المعــادالت يعــرف بمعامــل هولسـ ت يـى.
ت
متغرات
الى تقيس ي
ومن هذا المنطلق اجرى الباحثان اختبار صدق اإلجراءات المتبعة ودقتها ،من خال وضع األسئلة والمقاييس والعبارات ي
الدراســة .باالضافــة إىل إجـراء تطبيــق تجريـ جـى عــى عينــة مــن القائمـ ي ن
ـ� باإلتصــال ،وإعــادة التطبيــق عــى العينــة نفســها بعــد فـ تـرة زمنيــة إلختبــار مــدى
ي
ثبــات إجابــات المبحوثـ ي ن
ـ�  .إذ أعــاد الباحــث تحليــل العينــة جميعهــا بعــد مــرور شــهر عــى التحليــل األول ،فوجــد أن نســبة الثبــات حســب معادلــة
ت
ویه نســبة مقبولــة علميــا.
(هولسـ يـى)[ *]1بلغــت ( )0.89ي
-8الدراسات السابقة:

ت
كاآل�:
اساتالمتعلقةبموضوعالبحثه
ومناهمالبحوثوالدر
ي
ي

ن
اوال /د.محمــد قـ يـراط ،العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة :دراســة حالــة وزارة الصحــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،مجلــة الجزائريــة لإلتصــال ،جامعــة الجزائــر ،العــدد  ،17جون-جانفــري.1998 ،
ن
اجــرى الباحــث دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن المسـ ي ن
ـؤول� والمــدراء ي� ( )25ادارات وأقســام العاقــات العامــة بــوزارة الصحــة اإلماراتيــة والمنشــآت
ن
ـ�.
والمؤسســات التابعــة لهــا .واعتمــد الباحــث ي� دراســته عــى منهــج دراســة الحالــة ومنهــج المسـ ي

ومناهمالنتائجالذيتوصلاليهاالباحث:

ت
الى تستحقها ولم تعط الدور الذي يليق بها.
-1أن العاقات العامة بوزارة الصحة اإلماراتية لم تحظ بالمكانة ي
ن
ن ن
-2قلــة عــدد الكــوادر والعاملـ ي ن
ـغل� ي� مجــال العاقــات العامــة ي� اقســام ومديريــات الصحــة التابعــة لــوزراة الصحــة اإلماراتيــة ،بحيــث لــم
ـ� المنشـ ي
يتعــد  35موظفــا( .أي :بمعــدل موظــف واحــد للعاقــات العامــة لــكل  450موظفــا بالــوزراة المذكــورة).
ن
ت
اتي� وكذلــك
 -3عــدم مائمــة الحالــة ومســتوى انشــطة العاقــات العامــة بــوزراة الصحــة اإلماراتيــة وعــدم حضــورە ي� مســتوى التخطيــط اإلســر ج ي
عــدم مســاهمتها ن ي� صناعــة الق ـرار ن ي� الــوزراة المذكــورة.
ن
ن
-4أن جهــاز العاقــات العامــة لــم يواكــب التطــور الــذي حــدث ي� البنيــة التحتيــة لــوزارة الصحــة ،وبــدال مــن توظيــف هــذا الجهــاز ي� تسـ يـير عمليــات
اإلتصــال المختلفــة بـ ي ن
وجماهرهــا.
ـ� المؤسســة
ي
ن
ن
ن
ـیع ابــن باديــس ،قســنطينة ،رســالة
ثانيــا /ياسـ يـ� مسـ ي
ـيى ،العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة الجزائريــة ،دراســة ميدانيــة بالمستشــ� الجامـ ي

غر منشورة ،جامعة منتوري قسنطينة ،كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ،قسم علوم اإلعام واإلتصال -تخصص اتصال والعاقات
ماجستر ي
ي
العامــة.2009 ،
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ن
ن ن
ن
ـیع ابــن باديــس ي� محافظــة
اجــرى الباحــث دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن الكــوادر والمسـ ي
ـؤول� ي� قســم العاقــات العامــة بالمستشــ� الجامـ ي
ن
ـ�.
قســنطينة .واعتمــد الباحــث ي� اج ـراء بحثــه عــى المنهــج المسـ ي

ت
كاآل�:
ومناهمنتائجبحثهه
ي
ي

-1قيام بعض األقسام والمديريات بأنشطة العاقات العامة بدال من قسم العاقات العامة وخاصة قسم اإلدارة ن ي� المؤسسات الصحية.
ومسؤوىل المؤسسات الصحية بأهمية وانشطة العاقات العامة ن ي� المؤسسة المذكورة.
-2عدم رؤية واضحة من قبل المدراء
ي
ن
ن ن
ن
ين
خراتهم ن ي� تلك المجال.
المستش�
المنشغل� ي� مجال العاقات العامة ي�
والعامل�
 -3قلة عدد الكوادر
الجامیع ابن باديس وافتقار ج
ي
ي
ن
ن
ن
ثالثا /د.عرســان يوســف عرســان ،العاقات العامة ي� المؤسســات الصحية (دراســة ميدانية للعاقات العامة ي� المؤسســات الصحية ي� محافظة
األنبــار) ،مجلــة مــداد اآلداب ،العــدد الســادس.2013 ،
ن
ن
ن ن
ـ� ي� اقســام العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� محافظــة األنبــار والبالــغ عددهــم ()21
اجــرى الباحــث دراســة ميدانيــة عــى جميــع العاملـ ي
ن
ن
ـ�.
ـ� ومنهــج المسـ ي
موظفــا .واعتمــد الباحــث ي� دراســته عــى منهــج الوصـ ي
ومن اهم النتائج الذي توصل اليها الباحث:
ن
ن
ن ن
ـ� ي� العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� محافظــة األنبــار ليــس لديهــم المعرفــة العلميــة بالوظائــف الرئيســة للعاقــات
 -1جميــع العاملـ ي
العامــة.
ن
ن
ن
-2توجــد معوقــات ي� عمــل العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� األنبــار متمثلــة بعــدم توفــر الدعــم المــادي وقلــة المســتلزمات المطلوبــة
وقلــة الخـ جـرة ن ي� مجــال العاقــات العامــة.
ن
ن
ت
واإلنرنيت.
-3توجد وسائل اتصال خاصة بالعاقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� األنبار ومتمثلة بنسبة عالية بالصحف
-4تبـ ي ن
ـ� ان اهــم األهــداف الـ تـى تســیع اليهــا العاقــات العامــة ن� المؤسســات الصحيــة ن� األنبــار تحقيقهــا یه التوعيــة الصحيــة للمواطنـ ي ن
ـ� وزيــادة
ي
ي
ي
ي
تفاعــل مــع المجتمــع مــع المؤسســات الصحيــة.

مناقشةالدراساتالسابقة:

ن
ن
اذا كانــت العاقــات العامــة خطــت خطــوات كبـ يـرة ي� المجتمعــات المتقدمــة  ،خاصــة ي� الــدول األوروبيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة حيــث
ن
ن
ت
و� المجتمــع ككل ،واصبحــت علمــا قائمــا بذاتــه ،فمــا زالــت بالنســبة للــدول
اصبحــت تلعــب دورا كبـ يـرا واســراتيجيا مهمــا ي� حيــاة المؤسســات ي
ن
ين
كبرا
الداخى للمؤسســة وكذلك المحيط
الجن�.وما زال الوضع
النامية ي� مرحلة البحث عن الذات والتكوين او مرحلة
يعتر عائقا ي
الخار� لها ج
ج ي
ي
ـیم ومخطــط ومــدروس وكقــوة فاعلــة ومؤثــرة ن ي� حيــاة المؤسســة.
امــام ممارســة انشــطة العاقــات العامــة بشــكل علـ ي
ن
رغــم تنــوع واختــاف البحــوث والدراســات حــول اداء جهــاز العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة وانشــطتها المختلفــة ،اال ان معظمهــا تشـ يـر
اىل مجموعــة مــن النتائــج ويمكــن حرهــا بالنقــاط اآلتيــة:
-1تداخل اختصاصات وانشطة العاقات العامة مع بعض المديريات واإلدارات واألقسام األخرى ن ي� المؤسسات.
-2عدم اهتمام اإلدارة العليا ن ي� المؤسسة بالعاقات العامة.
ين
ين
ين
والمدرب� ن ي� مجال العاقات العامة ن ي� المؤسسات الصحية.
المنشغل�
والعامل�
-3قلة الكوادر
ن
لخراء العاقات العامة.
-4التقوم ادارة العليا ي� المؤسسات بأي دور استشاري ج
-5التعتمد ادارة العاقات العامة عى التخطيط والبحوث والدراسات العلمية ن ي� اداء مهامها.
-6اقتصــار مهــام ووظيفــة العاقــات العامــة ن� المؤسســات ن� معظــم األحيــان عــى اعمــال روتينيــة و وانشــطة ژ
ت�يفاتيــة بســيطة ،بحيــث ان
ي
ي
یه وظيفــة مــن الوظيفــة لــه.
العاقــات العامــة ي
ن
ن
ت
اتي� ي� المؤسســات الصحيــة والمشــاركة الفعالــة ي� عمليــة
-7لــم تــرق ادارة العاقــات العامــة اىل المســتوى المطلــوب للقيــام بالتخطيــط اإلســر ج ي
صنــع القـرار.
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-9تعريفالمصطلحاتوالمفاهيم:
ن
ت
الى يعزو اليها القائم بها والمجتمع معا لها قيمة معينة.
أوال /دور :عبارة عن مجموعة من رصوب النشاط ي
ثانيــا /المؤسســة :شــخصية قانونيــة لهــا حقوقهــا وواجباتهــا وصاحياتهــا ومســؤولياتها ،وتعــد مكانــا إلجتمــاع األشــخاص نتكامــل قدراتهــم مــن أجــل
إنتــاج خدمــة أو ســلعة وكل ماينفــع المجتمــع مــن جهــة أخــرى.
ن
ت
ن
ویه عموميــة ملــك الدولــة أو
ـا� توفــر الرعايــة الصحيــة للمواطنـ يـ� هدفهــا إنسـ ي
یه مؤسســات ذات طابــع خدمـ ي
ـا� ،ي
ثالثــا /المؤسســات الصحيــة :ي
خاصــة تابعــة لقطــاع أهـ يـى.

ت
ت
المشرك ي ن
وجماهرها.
ب� المؤسسة
الى تهدف من ورائها إقامة التفاهم
ي
رابعا /العاقات العامة :أنشطة مخططة ومرسومة ي
خامسا /إقليم كوردستان العراق :منطقة جغرافية ذات ادارة مستقلة تقع شمال العراق وأغلب سكانها من قومية األكراد.

ف
المبحثالثا�
ي
اإلطارالنظريللبحث
ف
العالقاتالعامة�المؤسساتالصحية..مفهومها،أهدافهاووظائفها
ي
أوال/مصطلحالعالقاتالعامة(:)ThepublicrelationsTerm
ين
إن مصطلح العاقات العامة يتضمن ر ي ن
أساسي� هما ( :سلمان وآخرون،1981،ص)27
كن�
-1المفهوم النظري :وهو كون العاقات العامة فلسفة لإلدارة.
ت
التطبي� :أي الوسائل المتبعة لتحقيق تلك الفلسفة.
-2المفهوم
ي
التطبي� للقاقات العامة يتضمن ڤ
ت
أكر من ن
معى ( :حافظ ،2009 ،ص)14
وإن المفهوم
ي
الى تحافظ عن طريقها المنظمة عى ن
ت
ن
جماهرها.
ر� وتأييد
ي
يعى السياسات واإلجراءات ي
 -1فهو قد ي
ن
جماهر المنظمة لها عن طريق ژرسح وتوضيح أعمالها.
اإلعایم الموجه اىل كسب تأييد
يعى أيضا النشاط
ي
ي
 -2وهو قد ي

ثانيا/مفهومالعالقاتالعامةوأهميتها:
مفهومالعالقاتالعامة:
يختلــف تعريــف العاقــات العامــة حســب المهمــة الوظيفيــة للعاقــات العامــة وحســب راي القائــم بالتعريــف ونظرتــه لمهمــة العاقــات العامــة
ت
ن
ـاىل.
ـاىل ،بينمــا يركــز بعضهــا عــى الجانــب اإلداري ،وبعضهــا يركــز عــى الجانبـ يـ� اإلداري واإلتصـ ي
الوظيفيــة ،فركــز بعــض التعاريــف عــى الجانــب اإلتصـ ي
ـایه إال طريقــة للســلوك أو اســلوب لإلعــام واإلتصــال يهــدف اىل إقامــة عاقــات طيبــة عــى أســاس الثقــة
وفيمــا يــرى الباحثــان أن العاقــات العامــة مـ ي
والفهــم المشـ تـرك واإلحـ تـرام المتبــادل والحفــاظ عــى هــذە العاقــات داخــل المؤسســة وخارجهــا .وهــذا مايجعلنــا نقــول بــأن العاقــات العامــة تقــوم
عــى تبــادل اآلراء وعــرض الحقائــق وتحليــل اإلتجاهــات للـرأي العــام ســالكة بذلــك إتجاهـ ي ن
ـ� همــا ( :نــارص ،1998 ،ص)171
أوال /مــن المنظمــة اىل الجماهـ يـر :مــن أجــل إعامهــم بحقيقــة هــذە المنظمــة أو المؤسســة وعملهــا ومــا تنتجــه مــن ســلع أو ماتقدمــه مــن خدمــات،
متوخيــة بذلــك الصــدق واألمانــة وإســتخدام وســائل اإلعــام الـ ت يـى تناســب هــذە الجماهـ يـر.
ثانيــا /مــن الجماهـ يـر اىل المنظمــة :مــن أجــل نقــل وجهــات نظرهــم تجاههــا وتجــاە نشــاطها ،ســواء أكان ماديــا أم معنويــا ،مســتندة بذلــك عــى النهــج
ـیم لدراســة وقيــاس الـرأي العــام ،نظـرا لمــا لــه مــن أثــر كبـ يـر عــى نجــاح أو فشــل أي مـ ژـ�وع كان ومهمــا كانــت إمكانيتــه.
العلـ ي

أهميةالعالقاتالعامة:

ن
ن
بجماهرهــا
ـیك يربطهــا
ي
لقــد أصبــح ألنشــطة العاقــات العامــة ي� عالــم اليــوم رصورة قصــوى لــكل حكومــة ولــكل مؤسســة عامــة أو خاصــة ،وذلــك لـ ي
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ن
ن
ن
ت
ين
القطاع�
الثقا� وارتفعت توقعاتها وتطلعاتها وآمالها ي� أن يتوفر لها العيش الكريم المناســب بواســطة المؤسســات الخادمة ي�
الى إزداد وعيها
ي
ي
العــام والخاص(.خـ نـر ،1998 ،ص)101

ن
ـیم ي� ادارات العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات الصحيــة ،وعــى الرغــم مــن
وقــد إحتلــت العاقــات العامــة مكانتهــا الخاصــة داخــل الهيــكل التنظيـ ي

تفــاوت اإلهتمــام بهــا داخــل المؤسســات ،إال أنــه أصبــح مــن المســلم بــه أن الحاجــة اىل العاقــات العامــة حاجــة ملحــة داخــل كل مؤسســة صحيــة
مرراتــه الموضوعيــة.
وان اإلنفــاق عــى أنشــطتها وتنفيــذ برامجهــا اليعــد ترفــا بــل لــه ج
كمــا أن العاقــات العامــة ن� المجــال الصــ� مســؤولية كافــة العاملـ ي ن
ـ� بالمؤسســة الصحيــة ،وأن تلــك المؤسســات ذات طبيعــة خاصــة ،وتتعامــل
ي
ي
مــع جمهــور لــه إحتياجاتــه وظروفــه وتــزداد حساســية للمواقــف والتعامــات ،ويقــدر كثـ يـرا كل معــروف أو مســحة طبيــة أو فعــل نبيــل يتعــرض لــه.
وتمثــل العاقــات العامــة اليــوم اهميــة بالغــة للمؤسســات الصحيــة المعــارصة حيــث تســتهدف تحقيــق التوافــق والتكيــف بينهــا وبـ ي ن
جماهرهــا
ـ�
ي
ت
ـ� أ كـ ڤـر مائمــة لتطورهــا تطــورا ســليما ومســتقرا .بينمــا يتوفــر
الـ يـى تتعامــل معهــا .وب ـهــذا التوافــق والتكيــف يتوافــر المؤسســات الصحيــة منــاخ نفـ ي
للجماهـ يـر المتعاملــة معهــا تفهــم أ كـ جـر لــدور المؤسســة ورســالتها اإلجتماعيــة( .قـ يـراط ،2006 ،ص)144
ن
وتكمــن أهميــة العاقــات العامــة داخــل هيئــة أو وزارة مثــل وزارة الصحــة ي� كــون هــذە الــوزارة وزارة خدميــة بالدرجــة األوىل تهــدف اىل تقديــم وتوفـ يـر
الخدمــات الصحيــة اىل كافــة ســكان الدولــة أو اقليــم معـ ي ن
ـ� بــدون اســتثناء او تــردد ،بغــض النظــر عــن فــارق الســن أو الجنــس أو المســتوى المــادي
اىل غـ يـر ذلــك .أي أنهــا تتعامــل مــع جمهــور كبـ يـر جــدا وغـ يـر متجانــس بمختلــف ژرسائحهــا ومســؤولة عــن تقديــم الخدمــة الصحيــة والرعايــة الصحيــة
األوليــة لــكل فــرد مــن أفـراد المجتمــع( .مصطـ نـ� ،2009،ص)163
كمــا تتمثــل أهميــة العاقــات العامــة ن� المجــال الصــ� أيضــا ن� جمهورهــا الداخــى حيــث يكـ ڤـر عــدد العاملـ ي ن
ـ� (أستشــاريون ،أخصائيــون ،أطبــاء،
ي
ي
ي
ي
ن
ن
عاملــون ،صيادلــة ،فنيــون ،إداريــون ،ممرضــون و...إلــخ) .وهــذا يعـ يـى أن المؤسســة الصحيــة ي� حاجــة اىل إدارة عاقــات عامــة قويــة ســواء بالنســبة

ـار�()hunt,grunge,1994,p.6
للجمهــور الداخـ يـى أو الخـ ج ي

ف
ثالثا/
مهامووظائفالعالقاتالعامة�المؤسساتالصحية:
ي

ن
أفــرزت طبيعــة العاقــات الجديــدة بـ ي ن
ـ� مؤسســات األعمــال الحديثــة المختلفــة والبيئــة الـ ت يـى نتفاعــل معهــا ،أهميــة العاقــات العامــة ي� تجسـ يـر
ن
ـ� الطرفـ ي ن
صلــة الوصــل بـ ي ن
ـ� .والمؤسســات الصحيــة وعــى إختــاف أشــكالها التبتعــد عــن هــذە الصفــة ي� العاقــة مــع البيئــة المحيطــة بهــا ،بقــدر
ماتفرضــه الحالــة أن تكــون عــى مســتوى عــال مــن التميـ ي نـر بينهــا .وذلــك لكــون مضمــون عمــل المؤسســات الصحيــة عامــة والمستشــفيات بخاصــة
ن
ـیم ولخلــق بيئــة صحيــة نظيفــة تنعكــس عــى عمــوم المجتمــع.
تنبــع مــن جانــب إنسـ ي
ـا� وإجتمـ ي
ـا� وعلـ ي
ن
ت
یه إختــاف الحاصــل
أال إن الحقيقــة يجــب أن تقــال هنــا وقبــل تأشـ يـر الوظائــف الـ يـى تضطلــع بهــا إدارة العاقــات العامــة ي� المؤسســة الصحيــة ،ي
حيــال النظــرة إىل هــذە الوظيفــة مــن مؤسســة إىل أخــرى ،وبالتــاىل مايمكــن أن تأخــذە مــن دور حقيـ تـ� ن� تنفيــذ الوظائــف الموكلــة إليهــا .ولعــل مــن بـ ي ن
ـ�
ي ي
ي
ن
ن
مايى):البكــري،2002 ،ص)306 -305
أبــرز هــذە العوامــل المؤثــرة ي� فاعليــة العاقــات العامــة ي� المؤسســة الصحيــة
ي
-1حجم المؤسسة الصحية.
-2طبيعة العاقة ي ن
ب� المؤسسة الصحية وجمهورها.
الماىل للمؤسسة الصحية.
-3الوضع
ي

ت
الى يتم اإلتصال بهم.
-4تعدد الفئات ي
-5أهمية الشخص المسؤول عن العاقات العامة.
وإن من أهم مهام ووظائف العاقات العامة ن� المؤسسات الصحية یه ت
(قراط  ،1998،ص)25
كاآل� ي
ي
ي
ي
ن
المر�.
-1اإلتصال بشؤون

-2حل المشاكل بجميع أنواعها.

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

https://www.huj.uoh.edu.iq

392 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

-3التعاون المستمد ي ن
ب� اإلدارة والقسم.
-4إستقبال الجمهور والمر ي ن
اجع�.
-5اإلتصال بالمؤسسات ووسائل اإلعام.
ن
للمحارصات والمؤتمرات.
-6اإلعداد
للرامج اإلجتماعية.
-7اإلعداد ج
ين
والموظف� الجدد وتعريفهم بالمؤسسة.
-8إستقبال األطباء
ين
الصحفي� ووسائل اإلعام.
-9التنسيق والتعاون مع
ژ
-10اإلرساف عى سيارات اإلسعاف.

ف
رابعا/
أهدافالعالقاتالعامة�المؤسساتالصحية:
ي

ومن أهم أهداف العاقات العامة ن� المؤسسات الصحية یه ت
كاآل�:
ي
ي
ي

ين
العامل� إلتباع التعليمات الصحية.
الص� وإرشاد
الو�
 -1تنمية
ي
ي

 -2ژ
ين
ن� القيم الروحية واألخاق الفاضلة ي ن
العامل�(نارص،2998،ص)214
ب�

 -3التوعية واإلرشاد واإلعام.
 -4كسب تأييد ن
ين
المواطن� عن السياسات الصحية.
ور�
 -5التصدي للشائعات وإبراز الحقائق.
 -6إستطاع الرأي العام.

ـ� وزارة الصحــة والمنظمــات الحكوميــة العاملــة ن� مجــال الصحــة وبـ ي ن
 -7التعامــل والتنســيق بـ ي ن
ـ� المنظمــات األخــرى ذات الصلــة ســواء تلــك الـ ت يـى
ي
تتشــابه معهــا أو تكمــل عملهــا.
الداخى.
 -8اإلهتمام بالجمهور
ي

ن
المستش� والنظام.
 -9إتباع النظام العام وإرشادات
 -10التأكيد عى ت
ن
المر�.
إحرام أوقات زيارة
ن
 -11المحافظة عى النظافة العامة داخل المستشفيات.
(مصط� ،2009 ،ص)164

والخار�للمؤسسةالصحية:
خامسا/
العالقاتالعامةووسائلاإلتصالبالجمهورالداخىل
ب ي
ي

ن
المستش� أو المؤسسة الصحية أن تتصل بالمجتمع وبختلف ژرسائحه وتخصصاته الوظيفية
هنالك العديد من الوسائل اإلتصال وتستطيع
ت
ت
الى يمكن أن تســتعملها المستشـ نـ�
واإلجتماعية بإعتماد العديد من الوســائل ي
الى يمكن تقســيمها عى أســاس كونها إتصاالت جمعية وشــخصية ي
ن
أو المؤسســات والمنظمــات الصحيــة األخــرى ي� إتصالهــا مــع عمــوم المجتمــع ،والـ ت يـى تختلــف كل واحــدة منهــا عــن األخــرى بعــدد مــن الخصائــص
غرهــا.
والممـ ي نـرات الـ ت يـى تـ جـرر إســتخدامها دون ي

ومن أبرز هذە الوسائل (( :)12البكري ،2002 ،ص)362
-1التلفزيون.
-2الراديو (المذياع أو اإلذاعة).
-3الصحف.
-4المجات.
-5السينما.
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ت
(بوسر) .
-6اإلعانات الملصقات
-7وسائل النقل المتحركة.
-8وسائل اإلتصال الضوئية.

المبحثالثالث
العمى للبحث واجرائاته
الجانب
ي
اوال /البيانات الشخصية :

جدولرقم()1
يظهرعددالتكراراتوالنسبالمئويةلعينةالبحثحسبالجنس

ن
ين
المبحوث� كانوا من الذكور و( )%78.26من اإلناث.
تشر البيانات ي� الجدول ( )1إىل أن ( )%21.73من
ي

جدولرقم()2
يظهرعددالتكراراتوالنسبالمئويةلعينةالبحثحسبفئةالعمر

ن
يظهــر الجــدول رقــم ( )2اعمــار المبحوثـ ي ن
ـ� وقــد توزعــوا عــى الفئــات المختلفــة ،اذ جــاء عــدد األفـراد ي� الفئــة العمريــة مــن ( )39 -30ســنة بالمرتبــة
ن
ن
ن
االوىل وبنســبة ( ، )%65.21بينمــا كان األفـراد ي� الفئــة العمريــة ( )49 -40وكانــوا ي� المرتبــة الثانيــة بنســبة ( )%17.40وقــد بلغــت نســبة األفـراد ي�
الفئــة ( )29-18ســنة المرتبــة الثالثــة بنســبة (، )%13.04وبلغــت نســبة األفـراد ن ي� الفئــة ( 50ومافــوق) ( )%4.35ن ي� المرتبــة األخـ يـرة.
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جدولرقم()3

يظهرعددالتكراراتوالنسبالمئويةلعينةالبحثحسبالجنسية

ن
ين
اقي� ولم يسجل من ي ن
المبحوث� كانوا عر ي ن
ين
المبحوث� اي شخص من الجنسيات األخرى.
ب�
تشر البيانات ي� الجدول ( )3إىل أن ( )%100من
ي

جدولرقم()4
يظهرعددالتكراراتوالنسبالمئويةلعينةالبحثحسبالحالةاالجتماعية

ن
غر ت ن
المبحوث� كانوا ت ن
مر ي ن
مر ي ن
ين
وج�.
تشر البيانات ي� الجدول ( )4إىل أن ( )%82.61من
وج� و ( )%17.39كانوا ي
ي

جدولرقم()5
ً
اللتحصيلالعلیم
يظهرعددالتكراراتوالنسبالمئويةلعينةالبحثوفق
ي

ن
ـ� مســتويات مختلفــة ،اذ يـ تـأ� الحاصلـ ي ن
ـ� والذيــن توزعــوا بـ ي ن
ـ� الجــدول التحصيــل العلــیم للمبحوثـ ي ن
يبـ ي ن
ـ� عــى شــهادة البكلوريــوس ي� المرتبــة االوىل
ي
ي
ن
و� المرتبــة الثانيــة يـ تـأ� حملــة شــهادة الدبلــوم بنســبة ( )%26.08كمــا جــاء حاملــو شــهادة الماجســتر ن� ت
الرتيــب الثالــث بنســبة
ي
ي ي
بنســبة ( )%39.13ي
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ن
ن
ت
ویه ( )%8.695واالبتدائيــة ي� المرتبــة
( )%13.04وكان حامـ يـى شــهادة االعداديــة والمتوســطة ي� المرتبــة الرابعــة بنســبة اشــراك متشــابهة ي
الخامســة بنســبة تكـرارات ( )%4.347فيمــا لــم يســجل اي اشـ تـراك لحامــى شــهادة الدكتــوراە ،وتشـ يـر هــذە النتائــج بــأن الغالبيــة مــن المبحوثـ ي ن
ـ� هــم
ي
مــن الحاصلـ ي ن
ـ� عــى الشــهادات التخصصيــة والـ ت يـى تبــدا بالبكلوريــوس باشـ تـراك كبـ يـر والدبلــوم بالمرتبــة الثانيــة والماجسـ يـتر بالمرتبــة الثالثــة وهــو دليــل
ـاىل.
عــى اعتمــاد المؤسســات الصحيــة عــى ذوي التحصيــل العـ ي

جدولرقم()6
ً
يظهرعددالتكراراتوالنسبالمئويةلعينةالبحثوفقالسنواتالخدمةالوظيفية

يظهــر الجــدول رقــم ( )6عــدد ســنوات الخدمــة الوظيفيــة وقــد جــاء اصحــاب الخدمــة مــن ( 7-4ســنوات) بالمرتبــة االوىل وجــاء اصحــاب الخدمــة
ً
ن
ن
(أقــل مــن ســنة واحــدة ) ي� االلمرتبــة الثانيــة وجــاء ي� المرتبــة الثالثــة اصحــاب الخدمــة مــن (3-1ســنوات) واخـ يـرا جــاء اصحــاب الخدمــة اكـ ڤـر مــن
8ســنوات .
ثانيا /األسئلة العامة

جدولرقم()7
ف
ف
يظهرمدىأهميةالعالقاتالعامة�
المؤسساتالصحية�إقليمكوردستان
ي
ي

ن
ـ� الجــدول رقــم ( )7مــدى اهميــة العاقــات العامــة ن� المؤسســات الصحيــة ن� اقليــم كوردســتان العـراق بحســب اراء العاملـ ي ن
يبـ ي ن
ـ� ويظهــر ي� الجــدول
ي
ي
ان الذيــن يعتقــدون بــان للعاقــات اهميــة متوســطة احــرزوا المرتبــة االوىل بنســبة ( ، )%30.44فيمــا جــاء بالمرتبــة الثانيــة الذيــن يعتقــدون بــان
ن
و� المرتبــة الثالثــة كان اختيــار (قليــل االهميــة) بنســبة ()%20.65
العاقــات العامــة (غـ يـر هــام) بالنســبة للمؤسســات الصحيــة بنســبة ( )%21.74ي
ً
ن
ن
ن
و� الوقــت الــذي يمكــن أن
و� المركــز االخـ يـر جــاء خيــار (جيدجــدا) بنســبة ( )%11.95ي
وجــاء ي� المرتبــة الرابعــة خيــار (جيــد) بنســبة ( )%15.22ي
ن
يكــون ألنشــطة العاقــات العامــة ن� جميــع المنظمــات تأثـ يـر مهــم وتكــون محــل اهميــة واهتمــام العاملـ ي ن
ـ� فيهــا اال ان االجوبــة ي� هــذا البحــث لــم تكــن
ي
ن
كذلــك وتظهــر النتائــج ان غالبيــة العاملـ ي ن
ـ� ي� المؤسســات الصحيــة اليجــدون اهميــة لهــذە النشــاطات.
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جدولرقم()8
ف
ف
يظهرمدىوضوحطبيعةنشاطالعالقاتالعامة�
المؤسساتالصحية�حكومةإقليمكوردستان
ي
ي

ن
ژ
ن
ىسء يبــدو أفضــل ممــا
يعتقــد الكثـ يـر مــن المبحوثـ يـ� أن هــذا النشــاط األهــم ي� المؤسســات بشــكل عــام والصحيــة بشــكل خــاص وهــو الســبيل لجعــل ي
ً
ن
هــو عليــه بالفعــل .لكــن األمــر هنــا وفقــا للنتائــج ،ليــس كذلــك وان النشــاط هــو (غـ يـر واضــح) للغالبيــة بنســبة ( )%47.82كمــا يظهــر ي� الجــدول رقــم
ً
ن
( )8كمــا افــاد المبحوثــون ،وجــاء بعــد ذلــك خيــار (اىل حــد مــا) بنســبة ( )%20.65وتعــد هــذە النتيجــة ســلبية ايضــا وليســت ي� صالــح وضــوح نشــاط
ً
ت ن
ـا� ي� المرتبــة الثالثــة خيــار (اكـ ڤـر وضوحا)بنســبة ( ،)%16.30أن عــدم وضــوح طبيعــة النشــاط يدمــر أهــم عنــر يمكــن ان يـ جـرز
العاقــات العامــة ويـ ي
للعاقــات العامــة.

.جدولرقم()9
ف
يظهرموقعقسمالعالقاتالعامة�
الهيكلالتنظيیمللمؤسسة
ي
ي

ن
ن
ن
ين
المبحوث� أن موقع قســم العاقات العامة ي� المنظمات الصحية ي� حكومة إقليم كوردســتان وخاصة ي� محافظة الســليمانية يعمل
أفاد غالبية

(تحــت ژإرساف الوحــدة اإلداريــة) ،بنســبة ( )%51.09وافــاد نســبة ( )%35.87بــأن موقــع العاقــات العامــة هــو (تحــت ژارساف الوحــدة اإلعاميــة)

كمــا افــاد نســبة ( )%13.04مــن المبحوثـ ي ن
ـ� بــان موقــع العاقــات تحــت (اإلدارة المعنيــة) وهــذا ان دل فإنمــا يــدل عــى عــدم ترســيخ موقــع العاقــات
ن
العامــة ن� ذهنيــة المؤسســات بشــكل عــام والصحيــة عــى وجــه الخصــوص واختــاف القائمـ ي ن
ـ� عــى ادارة المؤسســات ي� تحديــد موقــع واضــح لهــذا
ي
النشاط.

جدولرقم()10

ف
ف
یف
ـة�حكومــةإقليــمكوردســتانمــنأجــلأداءانشــطة
يظهــرمــدىتوفـ
ـرالم�انيــةواألدواتالالزمـ ي
ـة�المؤسســاتالصحيـ ي
المؤسسة.
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ن
ن
ڤ
غرهــا  ،إال
ـا� المتدهــور ي� كوردســتان يجعلهــا ي� حاجــة إىل عاقــات عامــة أ كــر مــن ي
ـياىس واالجتمـ ي
عــى الرغــم مــن أن الوضــع االقتصــادي والسـ ي
ين
وجودالمرانيــات الخاصــة واالدوات والمســتلزمات
أن مفهــوم العاقــات العامــة ال يـزال يشــوبه الشــوبـ ـهات كمــا ان المؤسســات الصحيــة تفتقــر اىل
ن
ن
ن
الروريــة ي� مستشــفيات حكومــة إقليــم كوردســتان و خاصــة ي� محافظــة الســليمانية ألداء وأنشــطة المؤسســة ،فعــى الرغــم مــن ان خيــار (معظــم

ت
یه بالمجمــل تزيــد نســبتها عــى هــذا االختيــار وقــد حصــل
الوقــت) قــد حصــل عــى المركــز االول بنســبة ( )%40.21اال ان الخيــارات االخــرى والـ يـى ي
ً
اختيــار (اىل حدمــا) عــى نســبة ( )%27.17والــذي جــاء بالمرتبــة الثانيــة واختيــار (ال اعــرف) بالمرتبــة الثالثــة بنســبة ( )%15.21واختيــار (ابــدا)
بالمرتبــة االخـ يـرة بنســبة ( )%14.13كمــا يظهــر ن ي� الجــدول رقــم (.)10

جدولرقم()11
ف
ف
يظهرأهميةالعالقاتالعامةوأهدافها�
المؤسساتالصحية�حكومةإقليمكوردستان
ي
ي

ت ن
ن
ن
ن
ـأ� ي� المرتبــة
أفــاد غالبيــة المبحوثـ يـ� أن (العمــل عــى تمكـ يـ� الجمهــور وإيجــاد القنــوات المناســبة لتفعيــل التواصــل بـ يـ� اإلدارة والجمهــور) يـ ي
ن
ن
ن
األوىل مــن أهميــة العاقــات العامــة وأهدافهــا ي� المنظمــات الصحيــة ي� حكومــة إقليــم كوردســتان وخاصــة ي� محافظــة الســليمانية لــألداء وأنشــطة
ن
ن
ت
ن
ـان  ،وأظهــرت الدراســة أن
ـأ� كهــدف ثـ ٍ
و� المرتبــة الثانيــة جاء(المســاهمة ي� تكويــن آراء ســليمة حــول تنظيــم الصحــة بـ يـ� الجمهــور) يـ ي
المؤسســة ي
ن
ـ� اإلدارة هــو (كســب ثقــة الجمهــور
العاقــات العامــة لهــا أهميــة كبـ يـرة  ،وأن الهــدف الثالــث الــذي يســیع العاقــات العامــة إىل تحقيقهــا وفقــا لموظـ ي
ن
الخار�)وجــاء ي� المركــز الرابــع (مســاعدە الجمهــور عـ يـى تكويــن رايــة  ،مــن خــال تزويــدە بــكل المعلومــات الـ ت يـى تســتند إىل رايــة أســاس الحقائــق
ج ي
ن
ين
الجماهر المحددة من المنظمة وإنتاجها أو خدماتها بطريقه
العامل� الهدف (اعام
المســتمدة من الواقع)وجاء ي� المركز الخامس بحســب اراء
ي
ً
ـرا جــاء هــدف (المســاهمة ن� اعــداد خطــط الطــوارئ  ،بمــا ن� ذلــك تحديــد األهــداف ،ووضــع ي ن
المرانيــات)
ســهله لكســب دعــم الجماهـ يـر) واخـ ي
ي
ي
ن
ن
بالمرتيــة السادســة وأوضحــت الدراســة أن أنشــطة العاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة وعــى الخصــوص ي� المؤسســات الحكوميــة تقتــر
عــى تنظيــم الزيــارات واســتقبال الوفــود.
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جدولرقم()12
ف
ف
ف
يظهرأهماألنشطةالرئيسة�
المؤسساتالصحية�
إقليمكوردستانوخاصه�محافظهالسليمانية
ي
ي
ي

جــاء ن� المركــز االول كمــا يظهــر ن� الجــدول رقــم ( )12النشــاط (إيجــاد القنــوات المناســبة لتفعيــل التواصــل بـ ي ن
ـ� االدارە والجمهــور واعــام الجماهـ يـر
ي
ي
ن
المحــددة للمؤسســة وإنتاجهــا أو خدماتهــا بطريقــه ســهله للفــوز بجماهـ يـر الدعــم) بنســبة ( )%19.53وجــاء ي� المرتبــة الثانيــة نشــاط (عقــد نــدوات
ن
ن
و� المرتبــة الثالثــة (تيسـ يـر مهمــة الوفــود القادمــة للتعــاون ي� تنفيــذ المشــاري ــع) بنســبة
ومؤتمـرات صحيــة واعــداد أفــام وثائقيــة) بنســة ( )%18.76ي
ن
واالرساف عليهــا كمواقــع ت
ژ
الكرونيــه والتاكــد مــن نـ ژـ� جميــع االخبــار
( )%16.69وقــد جــاء ي� المرتيــة الرابعــة نشــاط (طباعــه الكتيبــات والمنشــورات
ن
و� المرتبــة الخامســة جــاء نشــاط (توفـ يـر
والوصــول إىل الجماهـ يـر  ،وتصحيحهــا والصــوت مــن حيــث الشــكل والمضمــون) بنســبة ( )%15.68ي
ن
ن
و� المرتبــة السادســة جــاء نشــاط
اإلعانــات الصحيــة وإيجــاد القنــاات المناســبة لتفعيــل التواصــل بـ يـ� االدارە والجمهــور) بنســبة ( )%15.42ي
ً ن
ژ
و� المرتبــة الســابعة جــاء نشــاط
(االرساف عـ يـى أنشــطه التوثيــق والمعــارض ثــم تنظيــم المعــارض المحليــة واالقليميــه) بنســبة ( )%14.91واخـ يـرا ي
(تقديــم المشــورة والمشــورة لــادارە العليــا ن ي� التعامــل مــع الجمهــور الداخـ يـى للمؤسســة ).بنســبة (.)%14.13
رغــم أن القائمـ ي ن
ـ� عــى ادارة المستشــفيات يدركــون أهميــة اكتســاب ثقــة ودعــم الجمهــور الذيــن يتعاملــون معهــم ،إال أنــه لــم يــدرك بعــد أهميــة

العاقــات العامــة كأســلوب إداري وكقــوة إداريــة تحافــظ عــى وجودهــا ودعمهــا للتجــار  -والــوكاء .أمــا بالنســبة لوســائل االتصــال المســتخدمة  ،فقــد
ً
ـتخداما مــن قبــل المستشـ نـ� إلبــاغ األف ـراد بأنشــطتها وتعليماتهــا ،ألنهــا طريقــة بســيطة تعتمــد عــى
خلصنــا إىل أن اإلعــان هــو الوســيلة األ كـ ڤـر اسـ

ن
ن
ـ� ن� المستشـ نـ� ت
ن
ن
يقرحــون
الملصقــات ي� أماكــن محــددة وكل مــا يمكــن معرفتــه ي� المستشــ� يمكــن لألفـراد الوصــول إليهــا  ،لكننــا وجدنــا أن العاملـ ي ي
اســتخدامها ن� إعامهــم بالنــدوات واالجتماعــات ت ن
لرويدهــم بعنــر الحــوار والمناقشــة .واحــدة مــن أهــم السياســات الـ ت يـى تتبناهــا العاقــات العامــة
ي
ن
یه سياســة االنفتــاح المفتــوح أو االنفتــاح  ،مــن خــال فتــح الطريــق لمشــاركة جميــع أعضــاء المؤسســة بجميــع مســتوياتها
ي� المؤسســات الحديثــة ي
ً
ن
اقراحــات أو مشــورة للمســاهمة ن� الحكــم الرشــيد للمستشــفيات  ،مــن خــال تقديــم ت
وفقــا لقدرتهــا عــى تقديــم ت
اقراحاتهــم ي� جميــع المجــاالت الـ ت يـى
ي
ن
ن
ن
ـ� المؤسســات الصحيــة عــى جميــع المســتويات ي� حاجــة إىل ســلطة مختصــة مكلفــة برعايــة مشــكاتهم
تهــم المستشــ�،ويمكننا القــول إن موظـ ي
ن ن
ـ� ي� المستشـ نـ� مــن ناحيــة أخــرى  ،وهــذا مــع األشــخاص الذيــن
واهتماماتهــم وحلهــا مــن جهــة والتنظيــم وتفعياتصاالتهــم مــع ي
غرهــم مــن العاملـ ي
ً
يجــب أن يكــون مقرهــم هــذا الكيــان يكــون مؤهــال يتمـ ي نـر بخصائــص موظــف العاقــات العامــة وســيتم تخصيــص المستشـ نـ� لجميــع الوســائل
المســاعدة ن ي� االتصــال.
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جدولرقم()13
ف
ف
ف
يوضحمشاكلالعالقاتالعامة�
المنظماتالصحية�
إقليمكوردستانوخاصه�محافظهالسليمانيه
ي
ي
ي

ن
ن
ن
ين
المبحوث� فان تلك المشاكل يمكن
كثرة ي� المستشفيات وبحسب اراء
جاءت اإلجابات كما هو موضح ي� الجدول رقم ( )13بوجود مشاكل ي� ي

ت
ين
المبحوث� :
عر عنها
والى ج
يى ابرز هذە المشــاكل ي
حلها باســتخدام العاقات العامة ،وفيما ي
ن
ت
الى تلجا إليها إدارات بعض المستشفيات الربحية.
.1الصورة الذهنية السلبية المطبوعة ي� أذهان بعض أنواع الممارسات ي
التشهر عمدا موضوع ارتفاع دخل األطباء.
.2تناولت بعض الصحف
ي
ن
ين
واىل زيادة االنتقاد.
تدمر
.3ارتفاع تكلفه العاج ي� المستشفيات الخاصة لتغطيه التكلفة العالية للتكنولوجيا الطبية وهذا يؤدي إىل ي
المحتاج� ي
ن
ن
ـ� واالهتمــام الــذي تتطلبــه وســائل االعــام وســبله
 .4زيــادة دور المستشــفيات ي� المناطــق البعيــدة عــن تحسـ يـ� الصحــة العامــة واالعــام الصـ ي
وأســاليبه.
 .5ن ن
ين
ين
ين
الراع ي ن
واإلداري� ن ي� بعض المستشفيات والخطوط الضعيفة لإلتصال بهم.
الطبي�
الموظف�
ب�
ن
عى أنشطتها وعدم تخصيص مبالغ مناسبه بالمقارنة مع اإلدارات األخرى.
.6
ي
وتعا� إدارات العاقات العامة من مشكلة محدودية اإلنفاق ي
.7االرتفاع المستمر ن ي� تكلفة الخدمات للجمهور.
ن
ت
الى ستستخدم ن ي� تخطيط أنشطة إدارات العاقات العامة.
.8االنخفاض الظاهر ي� النسبة المئوية الجراء البحوث والدراسات ي
صغرە مقارنه بالذين ن� المناصب ژ
االرسافية ومجاالت التخصص.
.9الذين لديهم مؤهات جامعية يمثلون نسبه مئوية
ي
ي
.10مــن ناحيــة أخــرى  ،هنــاك أنشــطة تقــوم بهــا ادارة العاقــات العامــة الـ تـى يعتقــد المســؤولون انهــا ليســت مــن تخصصهــم مثــل :ت
الرجمــة  ،المرافــق
ي
 ،توفـ يـر البيانــات عــن العمــال  ،الســكن  ،الــخ.

*اإلستنتاجات:

ن
ن
ن
 -1أشــار غالبيــة المبحوثـ ي ن
ـ� أن موقــع قســم العاقــات العامــة ي� المنظمــات الصحيــة ي� حكومــة إقليــم كوردســتان وخاصــة ي� محافظــة الســليمانية

يعمــل تحــت ژإرساف الوحــدة اإلداريــة وبنســبة ()%51.09
ن
ن
ن ن
غر واضح وبنسبة (.)%47.82
 -2اشار معظم
المبحوث� ي� اجاباتهم ان نشاط العاقات العامة ي� المؤسسات الصحية ي� اإلقليم هو ي
ي
ن
ن
ين
العامل� بأن للعاقات متوســطة األهمية
 -3حول مدى اهمية العاقات العامة ي� المؤسســات الصحية ي� اقليم كوردســتان العراق بحســب آراء
واحرزوا المرتبة االوىل بنسبة (.)%30.44
ـ� ان اهــم األهــداف الـ تـى تســیع اليهــا العاقــات العامــة ن� المؤسســات الصحيــة ن� محافظــة الســليمانية تحقيقهــا هــو العمــل عــى تمكـ ي ن
 -4تبـ ي ن
ـ�
ي
ي
ي
ي
الجمهــور وإيجــاد القنــوات المناســبة لتفعيــل التواصــل بـ ي ن
ـ� االدارة والجمهــور.

ن
ن
ن
 -5يــرى اغلبيــة المبحوثـ ي ن
ـ� ان مــن أهــم األنشــطة الرئيســة للعاقــات العامــة ي� المؤسســات الصحيــة ي� إقليــم كوردســتان وخاصــه ي� محافظــه

ـار�.
یه عقــد نــدوات ومؤتم ـرات صحيــة واعــداد أفــام وثائقيــة .وعرضهــا للجمهــور الخـ ج ي
الســليمانية ي
 -6وجــود مشــاكل كثـ يـرة ن� المستشــفيات وبحســب اراء المبحوثـ ي ن
ـ� فــان معظــم تلــك المشــاكل يمكــن حلهــا باســتخدام اســاليب وانشــطة العاقــات
ي
العامــة.
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*التوصيات:

ن
ن
ن ن
ـ� ي� مجــال العاقــات العامــة ي� المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة ي� اقليــم كوردســتان العـراق وخاصــة
 -1فتــح دورات تدريبيــة لمــدراء والعاملـ ي
ن ي� محافظــة الســليمانية ،بهــدف توعيتهــم ورفــع مســتواهم وكفاءتهــم المهـ ن يـى.
 -2نرصورة استقالية قسم العاقات العامة ن� المستشفيات والمؤسسات الصحية ن� اإلقليم بدال من ژارسافها من قبل الوحدة اإلدارية ژ
وارساف
ي
ي
كافة انشــطتها من قبل القســم نفســها.
ن
ـؤوىل المؤسســات الصحيــة بأهميــة وانشــطة العاقــات العامــة ي� المؤسســة المذكــورة
 -3المحاولــة لتكويــن رؤيــة واضحــة مــن قبــل المــدراء ومسـ ي
وذلــك عــن طريــق فتــح دورات واج ـراء نــدوات خاصــة لهــم.
ن
-4اإلســتفادة مــن وســائل تكنولوجيــا الحديثــة مــن قبــل المــدراء وعامـ يـى العاقــات العامــة ي� المستشــفيات والمؤسســات الصحيــة وخاصــة وســائل
ـار� بهــدف ايصــال المعلومــات عــن المؤسســة وخدماتهــا
ـا� لإلتصــال بالجمهــور الداخـ يـى والخـ ج ي
اإلعــام الحديثــة ،وكذلــك شــبكات التواصــل اإلجتمـ ي
جماهرهــا.
والمحاولــة لتكويــن صــورة ذهنيــة طيبــة لــدى
ي

ن
خري� كليات واقسام العاقات العامة واإلعام بهدف اجراء انشطة العاقات العامة ي� المستشفيات
-5اإلستفادة من ذوي اإلختصاصات ومن
ج ي
ن
الوظي� ن ي� المؤسسة المذكورة.
علیم ووفق خطة مدروسة وواضحة ،وكذلك بهدف رفع كفائة العمل ومستوى
والمؤسسات الصحية بشكل
ي
ي

قائمةالهوامش:

(هولسى) يكون ت
ت
كاآل�:
[ * ]1ان تحديد نسبة الثبات عى وفق معادلة
ي
ي
2)C2*C1(/C2 +R= C1
 :Rمعامل الثبات.

ت
الى أتفق عليها الباحث ن� التحليل ي ن
مرت�.
ي
 : C2 ,C1عدد الفئات ي
ن
ت
ين
المرت�.
الى حللت ي�
 : C2 + C1مجموع عدد الفئات ي
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