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  المستخلص:
، ویهدف إلى العامة في ترقیة الخدمات الصحیة یناقش البحث فاعلیة برامج العالقات

، الصحیةالتعرف على مدى فاعلیة برامج العالقات العامة في ترقیة  وتطویر الخدمات 

أما مشكلة البحث تتمثل في  ،لتي یقوم بها صندوق إعانة المرضىمعرفة األنشطة والبرامج ا

إستخدم البحث المنهج الوصفي  ،توفر قاعدة بیانات خاصة بالمرضى نقص المعلومات وعدم

التحلیلي، لتحلیل المعلومات وٕاستخالص النتائج ، إشتمل البحث على ثالثة فصول الفصل 

أما الفصل   ،الفصل الثاني إحتوى على برامج العالقات العامة ،طار المنهجياألول اإل

 الثالث فحتوى على الدراسة المیدانیة ، ومن أهم النتائج والتوصیات التي توصل الیها البحث:

أن العالقات العامة تشارك في إتخاذ القرارات بالمؤسسات من خالل تخطیط برامجها، 

بصندوق إعانة المرضى تقدم آراء ومقترحات لترقیة  الخدمات  أن إدارة العالقات العامة

 الصحیة. وعلى ضوء هذه النتائج تم وضع عدد من التوصیات منها :

دعم األفكار الخیریة لتطویر وتوفیر الخدمات الصحیة خاصة في المستشفیات قلیلة 

 على إدارة العالقات العامة بصندوق إعانة  ، اإلمكانیات لرفع كفاءة هذه المستشفیات

 

 فاعلیة برامج العالقات العامة في ترقیة الخـــدمات الصحیة
 (دراسة وصفیة تحلیلیة بالتطبیق على صندوق إعانة المرضى)

 The Effectiveness of Public Relations 
Programs in Upgrading Health Services 

 

أ. وهیبة محمد الهادي                        أسامة حسب الرسول البشیرد.   
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المرضى اإلستفادة من جمیع الوسائل اإلعالمیة في التعریف بالخدمات الصحیة وتحدید 

 أماكن تواجدها.

Abstract:  

The research discusses the effectiveness of public relations 
programs in upgrading health services, and aims to identify the extent 
of the effectiveness of public relations programs in upgrading and 
developing health services, knowing the activities and programs 
carried out by the Patients Benefit Fund. The research problem is the 
lack of information and the lack of a database for patients. The 
research used the descriptive analytical method, to analyze 
information and draw conclusions, the research included three 
chapters,, the first chapter  concerned with the methodological 
framework, the second chapter concerned the public relations 
programs, and the third chapter contained the field study. 

The most important findings and recommendations of the 
research such as: The public relations participate in decision-making 
in institutions through the planning of their programs. The Department 
of Public Relations of the Patients Benefit Fund provides opinions and 
proposals to upgrade health services. In light of these results, a 
number of recommendations were made as follows: Supporting 
charitable ideas to develop and provide health services, especially in 
hospitals with few capabilities to raise the efficiency of these 
hospitals. The Public Relations Department of the Patients Benefit 
Fund should make use of all media means in introducing health 
services and determining their locations. 

 

   :المقدمة
أصبحت العالقات العامة مسؤولة أمام المجتمع في العدید من المجاالت سواء            

 كانت سیاسیة أو إقتصادیة أو دینیة أو إجتماعیة ولها دور في المشاركة في إتخاذ القرار ولم 
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تواكب التطور الهائل تكتفي بالتوعیة والتوجیه وتوصیل المعلومات ، كذلك إستطاعت أن 

الذي حدث لكل المجاالت السیما في مجال اإلعالم ، فأصبحت تمارس أنشطتها وبرامجها 
بأحدث التقنیات مما إنعكس ذلك على تجوید أداءها وأداء المؤسسة التي تعمل بها ، حیث 

لتي یسعى كل مجتمع إلى النماء والتطور والرفاهیة ، فالعالقات العامة هي إحدى األدوات ا
 تعمل على تحقیق تطلعات المجتمع في كافة المجاالت .

فالمؤسسات الصحیة تحتاج إلى  عالقات عامة فاعلة  تنظم برامجها وخدماتها           
وتعمل على إتاحت الخدمات للمحتاجین الیها ، وتعَرف الجمهور الداخلي والخارجي بالجهود 

مراض وتحسین صورتها الذهنیة ، یعتبر دور التي تبذلها المؤسسات الصحیة  للوقایة من األ
العالقات العامة  األهم في مجال الصحة ،  فهي تعمل على رفع مستوى الصحة في 

 المجتمع . 
یعتبر صندوق إعانة المرضى من أكبر المؤسسات الصحیة بالسودان حیث یعمل في 

م البرامج التوعویة مجال الصحة والتنمیة اإلجتماعیة وذلك بتوفیر الرعایة الصحیة وتقدی
 .وتطویر الكفاءات الطبیة وتعزیز البحث العلمي 

 مشكلة الدراسة:
واجه القطاع الصحي في السودان العدید من المشاكل والعقبات في األونة األخیر بعد 
إنتشار جائحة كورونا التي فرضت واقعًا جدیدًا على المؤسسات الصحیة ، إضافة إلى عدم 

ند علیه أفراد المجتمع لتوظیفه وقت الحاجة إزاء ما یتعرضوا له من وجود مخزون معرفي یست
مشكالت صحیة لذلك البد من تقدیم حلول ومقترحات من إدارات العالقات العامة بكافة 
المؤسسات الصحیة  للمجتمع عبر وسائل اإلعالم المختلفة  وكیفیة العثور على أجود وأسهل 

والمدربة للعمل اإلنساني لذلك تكمن مشكلة الدراسة  الخدمات الصحیة بتعین األطر المؤهلة
في نقص المعلومات وعدم توفر قاعدة بیانات خاصة بالمرضى ، وتنحصر مشكلة الدراسة 
في السؤال الرئیس التالي : ما مدى  فاعلیة برامج العالقات العامة في ترقیة الخدمات 

 الصحیة ؟

 تساؤالت الدراسة:
العالقات العامة في تقلیل تكالیف العالج عند حدوث إلى أي مدى یمكن أن تساهم  .1

 األزمات والكوارث الصحیة ؟
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 ما األنشطة والخدمات التي تقدمها إدارة العالقات العامة بصندوق إعانة المرضى ؟ .2
كیف تساهم إدارة العالقات العامة بصندوق إعانة المرضى في ترقیة الخدمات  .3

 الصحیة؟
تواجه إدارة العالقات العامة  بصندوق إعانة المرضى ما المعوقات والمشاكل التي  .4

 في ترقیة الخدمات الصحیة ؟

 أهداف الدراسة:
التعرف على مدى فاعلیة برامج العالقات العامة في ترقیة  وتطویر الخدمات  .1

 الصحیة.
تسلیط الضوء على الدور الذي تقوم به العالقات العامة تجاه ترقیة الخدمات  .2

 الصحیة.
مساهمة إدارة العالقات العامة بصندوق إعانة المرضى في التعامل مع كیفیة  .3

 األزمات الصحیة .
 معرفة األنشطة والبرامج التي یقوم بها صندوق إعانة المرضى بالسودان . .4
 الخروج بنتائج وتوصیات تسهم في ترقیة الخدمات الصحیة بالسودان . .5

 أهمیة الدراسة:
خالل مجموعة من النقاط حول فاعلیة برامج  تتمثل في تدبیر وترشید المجتمع من

العالقات العامة في ترقیة الخدمة الصحیة من خالل الرسائل التوعویة , فالرعایة الصحیة 
المثلى ال یمكن تقدیمها بمجرد وجود بنیة تحتیة وٕامدادات طبیة ومقدمي الرعایة الصحیة 

یر رعایة فعالة وآمنة ومنصفة فاألمر یتطلب تركیز على جودة الخدمات وما ینطوي على توف
ومتكاملة ومتمركزة حول الناس في الوقت المناسب ، وهي الوصول الى النتائج المنشودة إذ 
أن الوعي الصحي یؤدي إلى حمایة مختلف أفراد المجتمع وتثقیف المواطنین بقضایا الصحة 

الناس وبناء وتعریفهم بالمؤسسات الصحیة والخدمات التي تقدمها لهم لرفع جودة حیاة 
 مجتمع أكثر صحة .
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 منهج الدراسة وأدواته:

منهج البحث هو مجموعة من اإلجراءات الذهنیة التي یمثلها الباحث مقدمًا للوصول     
، ص 2015 ،(طه للمعرفة التي سیحصل علیها من أجل التوصل الى حقیقة مادة البحث

22  .( 
إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد     

في الواقع ویهتم بوصفها وصفًا دقیقًا ویعبر عنها كیفیًا أو كمیًا من أجل الحصول على 
 معلومات دقیقة وٕاستخالص النتائج .

 أدوات الدراسة:
اینة المباشرة للشئ أو مشاهدته على وهي اإلنتباه والنظر لشئ ما وهي المع المالحظة: 

النحو الذي هو علیه عرفها قاموس إكسفورد بأنها عملیة متابعة شئ ما أو شخص بدقة لفترة 
من الزمن ویتم خالل تلك الفترة تدوین أو تسجیل بعض األشیاء الهامة عن السلوك أو الشئ 

 ) .285، ص2015، البحث العلمي (طه موضوع المالحظة وذلك ألغراض
هو أداة للحصول على البیانات والمعلومات والحقائق المرتبطة بواقع معین أو  اإلستبیان: 

ظاهرة محددة في ضوء مجموعة من األسئلة یطلب من المبحوثین الذین توجه لهم إستمارة 
 ).170، ص2019، سعد اإلستبیان اإلجابة علیها (

 مجتمع الدراسة والعینة المختارة :
یار مجتمع الدراسة من العاملین بصندوق إعانة المرضى بالسودان والبالغ تم تحدید وٕاخت    

 فردًا ، أما العینة تمثلت في الحصر الشامل ألفراد مجتمع الدراسة . 60عددهم 

 حدود الدراسة:
ار ( فاعلیة برامج العالقات العامة في ترقیة الخدمات الصحیة) تم اإلختی اإلطار الموضوعي:

لبیانات ذات ، تزوید المؤسسات الصحیة بالعلومات وافي المجتمع نسبة ألهمیة الصحة
 .الصلة بالمجال الصحي

تم إختیار صندوق إعانة المرضى بالسودان مكانًا إلجراء الدراسة، اإلطار المكاني للدراسة: 
 نسبة إلرتباطه بمجتمع الدراسة.
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من األزمات الصحیة من ) شهدت الفترة الكثیر 2022-2021( الفترة من: اإلطار الزماني :

 .هتمام بترقیة الخدمات الصحیةأهمها جائحة كورونا التي أكدت على ضرورة اإل

 مفاهیم الدراسة ومصطلحاتها( التعریفات اإلصطالحیة واإلجرائیة ):
 .)www.almaany.com( : هي وَصف لكل ما هو فاعلالفاعلیة في اللغة

 :المعنى اإلصطالحي
قدرة المنظمة على تحقیق األهداف المرجوة دون أن یكون في ذلك إضعاف لوسائلها     

 )56، صم2016 ،(عوض اهللا. ومواردها أو إجهادًا لقدرات أو طاقات أفرادها
یقصد بالفاعلیة في هذه الدراسة مدى تحقق األهداف المرجوة من قبل : المعنى اإلجرائي

 إنجازها.اإلدارة وقدرة العاملین على 
 )www.almaany.com(: برامج (إسم) برامج جمع برنامج برامج:  لغة

تركیبة معقدة من السیاسات والقواعد واإلجراءات والخطوات التي یلزم المعنى اإلصطالحي: 
 )150، ص م1995 ،(وهبي، حجاب .إتباعها لتحقیق الهدف المنشود

دة التي ُترسخ لخدمة المؤسسة والجمهور هى برامج العالقات العامة المتعدالمعنى اإلجرائي: 
 الداخلي والخارجي في آٍن واحد مثل التخطیط وغیرها من برامج العالقات العامة.

في  اإلصطالح تعني : مجموعة من النشاطات تقوم بها هیئة أو إتحاد أو  العالقات العامة:
حكومة أو أي تنظیم في البناء اإلجتماعي من أجل خلق عالقات جیدة وطیبة وسلیمة مع 

 )25، ص م2005الدیب، ( .المختلفةالجماهیر 
كل عمل إداري مخطط یهدف لخلق عالقة طیبة بین مؤسسة ما  التعریف اإلجرائي:

 هورها عن طریق وسائل االتصال المختلفة.وجم
رفعه وصعده یقال رقاك  اهللا أعلى المراتب رقى العامل: رفع درجته   ترقیة في اللغة: رقاه

 )www.maajim.com( .رقى في الحدیث زاد علیه
إنتقال الموظف من درجة وظیفیة معینة إلى درجة وظیفیة أعلى ، فعندما یصدر : إصطالحاً 

ي قرارًا بتعیین موظف ینتج عن هذا القرار أثر قانوني یصبح  الموظف الرئیس اإلدار 
بموجبة في مركز معین ضمن بنیة الهیكل اإلداري ویترتب على ذلك تمتعه بحقوق 
وٕامتیازات الوظیفة العامة التي منها حقه في إستالم الراتب الشهري وحقه في الترقیة من 

 ) 42، صم2016(عبدالمهدي،  .درجة وظیفیة إلى درجة أعلى
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 الزیادة والرفعة وتقدیم األفضل سواء للموظف أو األداء أو الوظیفة أو الخدمة.  :إجرائیاً 

هي األفعال أو األنشطة التي تلبي اإلحتیاجات  :: في اإلصطالح تعنيالخدمات الصحیة
 )16، ص م2016(أحالم،  .لفوائد التي توفر الرعایة الصحیةالصحیة أو تلك ا

الرعایة المناسبة في الوقت المناسب واإلستجابة إلحتیاجات المجتمع  :جرائيالتعریف اإل
 الصحیة.

 :الدراسات السابقة
 .الدور االتصالي للعالقات العامة في تعزیز برامج التوعیة الصحیة :الدراسة األولى بعنوان

 )م2019، (حسن

 هداف الدراسة:أ
تحدید الجمهور المراد الوصول الیه  التعرف على كیفیة،  التعرف على مفهوم تعزیز الصحة

بوالیة  الصحیة الوقوف على الوسائل االتصالیة المستخدمة في التوعیة،  بالتوعیة الصحیة
 ).  2019-2018القضارف في الفترة من (

 منهج الدراسة:
 .  سلوب التحلیلأالمنهج الوصفي و  دراسةستخدمت الأ    

 النتائج التالیة: ىلإتوصلت الدراسة 
هناك دور فعال لالتصال في العالقات العامة مما یسهم في رفع الوعي الصحي لمواطن    

% وذلك 84ن هناك تنسیق جید مع الشركاء التنفیذین بنسبة بلغت أكدت الدراسة ، أ الوالیة
ن العمل مع المنظمات والمبادرات أوضحت الدراسة ، أ یساعد على نجاح البرامج التوعویة

 ة بالعمل الصحي له دور فعال في نجاح العملیة التثقیفیة .المجتمعیة ذات الصل

 : العالقة والمقارنة بین الدراستین
 جتمعیر نمط وسلوك المیفي تغ نسبة ألهمیتهالصحة  موضوع التوعیةالدراستین  ناقشت    

بیئة العمل لما ینعكس  تهیئةالبشریة و  ألطرالى سلوك صحي سلیم وضرورة تأهیل وتدریب ا
ستخدام إكدت الدراستین على أترقیة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحیة كما  ىذلك عل

التقنیات الحدیثة لمواكبة وتطور العمل الصحي و تحقیق مستویات عالیة من الصحة والعافیة 
.  
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 موقف الدرسة الحالیة و اإلضافة المرجوة: 

 .ترقیة الخدمات الصحیةلمساهمة في حالیة على المجال الصحي واركزت الدراسة ال    

، (هارون .بعنوان واقع العالقات العامة في المؤسسات الصحیة الثانیة دراسةال
 م)2016

تسلیط الضوء على ، التعریف بالدور الذي تقوم به العالقات العامةإلى هدفت الدراسة 
أسالیب ممارسة العالقات العامة في مركز سبها الطبي من خالل التعرف على مدى 

نشطة وبرامج أالوقوف على مدى فاعلیة ، استخدامهم للبحوث والتخطیط واالتصال والتنسیق
 .العامة  العالقات

 

 :المستخدم المنهج
المنهج المسحي لتغطیة الجانب التطبیقي والمنهج الوثائقي المكتبي  دراسةال تستخدمإ   

 لتغطیة الجانب النظري.

 هم النتائج:أ
ثبتت الدراسة أ ، جراء البحوثإقسم العالقات العامة ب هتمامإأوضحت الدراسة ضعف 

 ،  شكال االتصالیة التي تعین قسم العالقات العامة على تنفیذ البرامجستعانة باألضعف اإل
هتمام بتقویم األنشطة والبرامج للوقوف على النجاح والفشل في أظهرت الدراسة ضعف اإل

لعالقات العامة الیؤدي الوظائف واألنشطة ن قسم اأكما أوضحت الدراسة ،  تنفیذ البرامج
المسؤؤل عنها بالصورة المطلوبة والمنوطة بعمل العالقات العامة في أي مؤسسة من 

 .كان نشاطها المؤسسات المختلفة أیاً 

 العالقة والمقارنة بین الدراستین:
في ركزت الدراسة على واقع العالقات العامة في المؤسسات الصحیة ودور العالقات   

التعریف بتلك المؤسسات وتحسین صورتها لدى الجماهیر وهي نقطة مهمة ومنطلق للدراسة 
 العالقات في ترقیة الخدمات برامج الحالیة التي تسعى الى التعرف على إمكانیة فاعلیة

 .الصحیة
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ٔ
ا  

 

 ضافة المرجوة:موقف الدراسة الحالیة واإل
في قراءة واقع العالقات العامة في المؤسسة من الدراسة السابقة الدراسة الحالیة ستفادة إ   

لى نتائج تساعد في ترقیة الخدمات إستبیان للوصول الصحیة وفي صیاغة بعض محاور اإل
 الصحیة بصورة مثلى.

 ةبرامج  العالقات العام: الفصل الثاني
 مفهوم برامج العالقات العامة:

ع المؤسسة في و قأ عند و یبد وقتیاً  وال نشاطاً  عشوائیاً  اً ن العالقات العامة لیست نشاطإ
نشطتها طویلة أن أزمة ذلك نتهاء األإزمة ما مع جمهور نوعي من جماهیرها وینتهي بأ

دارات العالقات إمج لعمل ان یكون هناك بر أثر ولهذا من الضروري المدى ونتائجها بعیدة األ
سیر الذي تسلكه جهود د خط الیتحدو دارة المؤسسة إعتمادها من قبل إ عدادها و إالعامة یتم 

 . المؤسسة  هدافأالعالقات العامة بما یكفل تحقیق 
دارات العالقات إهم الموضوعات التي تقوم بها أوتعد برامج العالقات العامة من 

عداد برامج العالقات العامة لیس إن الجهد المبذول في أالعامة في المؤسسات المختلفة و 
وفهم عمیق لمفهوم  لمام كافٍ إعلى  وان یكونأبه  ونذ یتطلب ممن یقومإبالقدر الهین 

عالمیة التي یتناولها البرنامج فكلما كانت الرسالة مدروسة بدقة العالقات العامة والرسالة اإل
 )//:phf-sudan.org https(ثر كبیر لدى الجمهور. أكلما كان البرنامج ناجحا وذا 

نشطة والحمالت الموجهة من األ (مجموعة نهأمج العالقات العامة باویمكن تعریف بر 
و بالجمهور العام وهو جزء من أو جماهیر محددة ألتحقیق هدف ما خاص بجمهور معین 

 .على المستوى الجزئي ) عتباره تخطیطاً إالخطة العامة ویشكل العمود الفقري لها ویمكن 
اهیر و جهد موجه نحو تدعیم وتایید وثقة الجمأنه (كل نشاط أف البرامج بعرَ كما یُ 

 زدهاراً إداء بما یعكس هدافها وتحسین طرق األإعالمهم بإوهو یستهدف  ،ورایهم في المؤسسة
جتماعي في فهم الجماهیر لدور المؤسسة في النشاط اإل في نشاط المؤسسة وتعمیقاً  ونمواً 
 .) قتصادي العامواإل

، (عبدالغني :في المؤسسات الصحیةعناصر ومقومات برامج العالقات العامة 
 )م 2019
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. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 
 .معین ومفهوم لجمهور المؤسسة یكون للبرنامج هدف  أن .1
 . سالیب التي تستخدم في البرنامجدوات واألختیار األإفي مراعاة اإلتقان  .2
 حتیاجاتها.إ ن یكون البرنامج مستمر ویتنوع بتنوع الجماهیر و أ .3
 علميي العام وتخطیط آصاء للر قستإ على عملیات بحث و  ن یكون البرنامج قائماً أ .4

 سلیم. 
 .العالقات العامةن یحدد نوع الجمهور المقصود بأ .5

 :العامةهمیة برامج العالقات أ
الوسیلة  فالبرامج هي ،همیة برامج العالقات العامة في المؤسسات كافةأزدادت إ

نساني بینها وبین الجمهور ف اإلتحقیق التكیَ  االوحیدة التي تستطیع المؤسسة من خالله
هدافها ویحقق لها ولجمهورها العدید أالمتعامل معها وهذا التكیف هو الذي یمكنها من بلوغ 
جتماعیة ونشر الطمأنینة في نفوس من الخدمات والمنافع ویكفل تحقیق العدالة والرعایة اإل

فاهم الذي یحقق ة وحسن التواصر التعاون والثقألى زیادة إجماهیرها وهي بدورها تسعى 
هداف نها لن تستطیع تحقیق األإن لم تكن هناك برامج لعمل العالقات العامة فإ و  ،النجاح

 .)//:phf-sudan.org https(بفاعلیة 
تساعد برامج العالقات العامة على زیادة فرص نجاح المؤسسة ومن ثم تحسین 

من ترویح ورعایة صحیة ، هتمام بالعامل وحاجاته ومتطلباتهمكاناته واإلإ ظروف العمل و 
بتكار ن برامج العالقات العامة تتیح الفرص لإلأكما ، جتماعیة داخل العمل وخارجهإ وثقافیة و 

فالمدراء ، فراد والجماهیرالتي تظهرها الخبرة والتعامل مع األ الشخصي وعرض المقترحات
لیة و المسؤ ختصاصي العالقات العامة في تحمل إشراك إالیستطیعون فرض سیاساتهم دون 

ن و یختصاصإفكار جمهورها وكصدى لما یبدیه ن سیاسة المؤسسة ترسم كنتیجة ألأبل 
نسانیة وتمكین للعاملین العالقات العامة من مشورة ومقترحات وفي هذا تقدیر للشخصیة اإل

 .العالقات العامة يختصاصإمن تنمیة ملكاتهم الخاصة وتهیئة فرص الترقي لالكفاء من 
رامج العالقات العامة المتعاملین مع المؤسسة على المشاركة في تساعد ب یضاً أ

جتماعیة عن طریق تبصیرهم بمكانتها وجهودها والعقبات التي تواجهها وما لیات اإلو المسؤ 
 لیة سیاساتها العامة ویحقق عنصر التضامن و ظره من تأیید یساعدها على تحمل مسؤ تنت
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ٔ
. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 
 هداف برامج العالقات العامةأالغنى عنه لتحقیق  والتماسك بین الطرفین ذلك التماسك الذي

 م) 2019، (عبدالغني

 )234ص، م2016 ،(مصطفى :نواع برامج العالقات العامةأ

  :البرامج الوقائیة -1
بعد دراسة  جیداً  هداف محددة تحدیداً أمد ذا فالعالقات العامة تتطلب برنامج طویل األ

مبني على دراسات مستفیضة وبحوث رشیدة یستهدف حوال القائمة دراسة دقیقة وهذا النوع األ
 .و قصیر المدى كالتكتیكأستراتیجیة المدى كاإل ةكون طویلتقد  ، هذه البرامجغایات بعیدة

 :البرامج العالجیة -2
 .زمة تستدعي التدخل أو أهي البرامج التي تستخدم لمواجهة حالة طارئة    

 )https://e3arabi.com( :هناك برامج أخرى للعالقات العامة
 .البرامج البسیطة ومحدودة التأثیر -1
 .بیرة ومتعددة اإلتجاهات والتأثیرالبرامج الك -2
 .البرامج الهجومیة -3
 .البرامج اإلعالمیة الدفاعیة -4

  :قیاس فاعلیة برامج العالقات العامة
 )https://e3arabi.com( :العامة عن طریقیتم قیاس فاعلیة برامج العالقات 

 هداف المؤسسة ككل.أتفاقها مع إ تحدید األهداف و  .1
 إمكانیة التنفیذ في الوقت المطلوب. .2
 یجابیاته في األسلوب والطریقة. إ قوته وثباته و  .3
 . ستمراره في التنفیذإ شموله في النظرة و  .4
 .  وضوحه وبساطته .5
 . فائدته المزدوجة لكل من الطرفین .6

 برامج العالقات العامة في مجال الصحة:
على  تعمل ، فإنهافي المؤسسات الصحیة العالقات العامة لمهامهامن خالل أداء  

 تجاه برامج   عن طریق معرفة آرائهم  جمهور الداخلي والخارجي للمؤسسةرضا ال تحقیق
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ٔ
ا  

 
، مما یساعد على الوصول الخدمات الصحیة جودةو تحسین  ، والعمل علىالعالقات العامة

، كما تعمل على تحقیق التواصل الفعال مع متقدمة  یاتبالمؤسسات الصحیة إلى مستو 
والشرائح المستهدفة من خدماتها،  مؤسسات الصحیةالجمهور والتفاعل المتبادل بین ال

في أداء المؤسسات الصحیة،  باإلضافة إلى متابعة ما یحدث من تطورات إیجابیة أو سلبیة
كتشاف مكامن القوة والضعف في النظام الصحي الوطني، ورصد نبض المواطن بشأن إ و 

، وتطویر النواحي  المختلفة بالدولة صحیةجودة وفعالیة الخدمات التي تقدمها المؤسسات ال
 المرجوة لتزام بالمعاییر وتحقیق األهدافالتي تحتاج إلى التحسین للتأكد من اإل

)e3arabi.com //zeqooqah(. 

 )e3arabi.com// zeqooqah(  :يمهام العالقات العامة في المجال الصح
، بالتنسیق مع الصحي المجالبالتعریف  علىالتي تساعد  جبرامالتقدیم النشرات و  -1

 الوحدات اإلداریة المعنیة.
الصحي مالحقة ما ُینشر في الصحف ووسائل اإلعالم من موضوعات ترتبط بالمجال  -2
 لمسؤولین وٕاعداد الرد علیها. ل ختصاصاتها، وتقدیمهاإ و 
، والرد المسؤولة عنها شكاوى وتحویلها إلى الوحدات اإلداریةالمعلومات و الالحصول على  -3

 . ستفساراتاإلعلى 
، الصحي والندوات والمعارض التي تقدمها في المجالالعمل على التخطیط للمؤتمرات  -4

، بالتعاون مع الجهات المرتبطة بها والوحدات اإلداریة  وتحضیر الموازنة المناسبة لذلك
 المعنیة.  

 الصحي: المجالواقع العالقات العامة في 
الصحي وهو ما قد یعود  مجالنتشار في الظلت وظیفة العالقات العامة محدودة اإل

لى طبیعة نشوء هذه الوظیفة في العصر الحدیث لكن مع توسع مؤسسات القطاع الصحي إ
نعكس ذلك على طالبي الخدمة الصحیة وتنامي الوعي الصحي لدى إوزیادة عدد السكان 

دى أستثماري ضخم كل ذلك إلى قطاع تجاري إالمواطنین كذلك تحول قطاع المستشفیات 
 وظیفة العالقات العامة من خاللحي والتي یمكن حلها لى تنامي المشكالت في القطاع الصإ
)https://e3arabi.com( . 
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ٔ
ا  

 
 ترقیة الخدمات الصحیة:العالقات العامة و 

(جمیع النشاطات والعملیات التي تحقق الرضا والقبول لدى  الخدمات الصحیة هي
هو ن یتضمن تقدیمها اي خطأ) مفهوم ترقیة الخدمات الصحیة أالمریض مقابل ثمن دون 

 سبقیات التنافسیة. حد األأتحقیق مستوى عالي وجید في الخدمة الصحیة كما تشكل الجودة 
وتشمل الخدمات الصحیة عالیة الجودة تقدیم الرعایة المناسبة في الوقت المناسب 

، رضرادنى من األمع التقلیل للحد األدمي الخدمة وتفضیالتهم خحتیاجات مستستجابة إلواإل
حتمالیة النتائج الصحیة المرغوبة وتتسق مع إید الرعایة الصحیة عالیة الجودة من ز كما ت

 ،التوقیت المناسب ،التركیز على السكان ،السالمةوهي  سبع عناصر قابلة لقیاس الفاعلیة
 والكفاءة .، عایةتكامل الر  ،نصافاإل

(العاملون في مجال هي  تقدیم خدمات صحیة عالیة الجودةالعناصر المؤثرة في 
 الصحیةنظم المعلومات ، جهزةاألو دویة األ ،مرافق الرعایة الصحیة ،الرعایة الصحیة

 .والتمویل)
العالقات العامة في مجال الصحة یجب على الحكومات  برامج لزیادة فاعلیة

التعاون من  لتحقیق معاً العمل ء طباوواضعي السیاسات وقادة النظام الصحي والمرضى واأل
 )https//who.int( :خالل التالي

 . في المجال الصحي ضمان وجود قوى عاملة مؤهلة .1
 .ي جمیع مرافق الرعایة الصحیةضمان تحقیق التمیز ف .2
 جهزة والتقنیات. من والفعال لالدویة واألستخدام األضمان اإل .3
 . الصحیة ستخدام الفعال لنظم المعلوماتضمان اإل .4
 بإستمرار. لجودةاتحسین و دعم لستحداث آلیات تمویل إ .5

 لدراسة المیدانیة ا:  الفصل الثالث
 عانة المرضى بالسودان:إصندوق نبذة تعریفیة عن  
م تعمل في مجال الصحة 1986ه  1406منظمة تطوعیة منذ العام تأسس ك  

جل تعزیز الصحة أمراكز الصحیة من المستشفیات و للعالجیة  خدمات تقدیم  واإلغاثة عبر
 الصحیة وفق المهنیة والقیم الحمیدة وتطبیق األسس العلمیة والتمیز  طروتدریب وتأهیل األ
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ٔ
ا  

 
في تقدیم الخدمة ، وله العدید من المساهمات الكبیرة في مختلف مجاالت العمل الخیري في 

 4ا مؤسسة صحیة منتشرة في ثمانیة والیات بالسودان منه 24، یمتلك السودان وخارجه 
مركز  18مستشفیات تخصصیة ومراكز للعالج الطبیعي ومركز لطب وجراحة العیون و

 )https//phf-sudan.org( .رعایة صحیة أساسیة 

 :إعانة المرضى بالسودان لصندوق مجاالت العمل الرئیسیة
 الخدمات الصحیة . •
 . غاثة والطوائاإل •
 . البحوث العلمیة •
 . التدریب وبناء القدرات •
 . المجتمعیةمیة تنال •

 )https//phf-sudan.org( :أفرع الصندوق بالسودان

 نیمیا المنجلیة:مركز  السودان لأل  -1
لحاالت  سودانمركز عالجي تدریبي بحثي وهو األول والوحید من نوعه في ال هو

 –خدمات طبیة  (حزمة خدمات متكاملة  یقدم المركز، مرضى األنیمیا المنجلیة الوراثیة 
للمناطق التي یمر بها حزام األنیمیا المنجلیة  )بحوث علمیة  –تدریب  –تعزیز صحة 

تم تقدیم مجموعة من األنشطة التدریبیة بالمركز ( دورات ، خاصة مناطق كردفان ودارفور
ستفاد منها إوبحوث ) حیث  ،جلسات إرشاد وتوعیة وورش عمل، تدریبة متقدمة، وسمنارات،

 ) مستفیدًا. 28ن (أكثر م

 مستشفى الكویتي الخرطوم: -2
 (الجراحة العامة ، :التخصصات التالیة المستشفى یضم م 2012تم إفتتاحه في العام   

، جراحة العظام والسلسلة الفقریة، جراحة المناظیر، جراحة المخ البولیةجراحة المسالك 
ما یتمیز به ، التجمیل) ، جراحة الوجه والفكین، وجراحة، جراحة األطفالعصابواأل

المستشفي قسم خاص ومتكامل لطب وجراحة النساء والتولید ملحقًا به قسم لرعایة حدیثي 
  )9560بلغ عدد المستفیدین (، ) عملیة جراحیة 3,910أجریت بالمستشفى عدد ( ، الوالدة

 .)خدمة طبیة 61480حیث تلقوا أكثر من  مریضاً (
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ٔ
ا  

 

 :بیضاألطفال مستشفى الكویتي لألال -3
م  1989، تم إفتتاحه في العام األبیض بوالیة شمال كردفان في مدینةتم تأسیسه 

 يویجر  ) سریراً 171ود مساعد الصالح من دولة الكویت، وبسعة سریریة ( ؤ بتمویل من د. دا
: العیادات الخدمات التي یقدمها ،بالمستشفى طفالن تشیید قسم متكامل لطوارئ األاأل

یعتبر  ،ویمتنالتشخیص والعالج وال ،ستقبال وعالج حاالت سوء التغذیةمركز إل ،التخصصیة
متحانات طالب الطب السریري وتدریب طالب كلیات الطب بجامعتي المستشفى مركز إل

إستفاد من األنشطة  ،طر الصحیة األخرىكردفان وغرب كردفان وأطباء اإلمتیاز واأل
الذین تلقوا  عدد أما)  74548بلغ عدد المستفیدین ( ، ) مستفیداً  522التدریبیة عدد ( 

  .) 248055(  خدمات طبیة

 :ي لألنف واألذن والحنجرة الخرطومتالمستشفى الكوی -4
أخذ المستشفى المبادرة األولى على مستوى ، م 2008فتتاح المستشفى في العام إتم 

مة منه في توطین العالج السودان بإجراء عملیات زراعة القوقعة اإللكترونیة للصم مساه
وتأهیل عدد  ،م 2017) عملیة زراعة قوقعة حتى نهایة العام 127( بالداخل حیث تم إجراء

وهو  ،ول مرة بالسودان) أخصائي في مجال إجراء عملیات القوقعة اإللكترونیة أل4(
 نفدخل جراحة اللیزر والمالحة الجراحیة في مجال األأالمستشفى األول بالسودان الذي 

عیادات تخصصیة متكاملة بأحدث  قدمها المستشفى:تالخدمات التي  ،ذن والحنجرةواأل
جهزة الطبیة، قسم سمعیات حدیث لتوفیر قیاسات السمع ومتابعة التخطیط السمعي لزارعة األ

، التخاطب والتأهیل  جمیع أنواع عملیات األذن واألنف والحنجرةلالقوقعة، عملیات جراحیة 
) 162إستفاد من األنشطة التدریبیة عدد (، دوار لتشخیص الدوار ومعالجتهالسمعي، وقسم ال

) 62585بلغ عدد المستفیدین (، ) عملیة جراحیة6,373أجریت بالمستشفى عدد (، مستفیداً 
 .) خدمة طبیة161847حیث تلقوا أكثر من ( مریضاً 

 مركز السالمة للعالج الطبیعي: -5
من خدمات العالج  المركز ما یقارب العشرین نوعاً یقدم ، م 2010تم افتتاحه عام 

) خدمة 161847حیث تلقوا أكثر من ( ) مریضاً 62585بلغ عدد المستفیدین (، الطبیعي
وجود خدمة تقویم السلسلة الفقاریة لعالج كثیر من حاالت غضاریف السلسلة الفقاریة ، طبیة

 یستقبل المركز المرضي من ، )Chiropractor( ــدون التدخل الجراحي عن طریق جهاز ال
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ٔ
ا  

 
خرى منفصلة أداخل وخارج السودان لحاالت الغضاریف المزمنة وبه صالة عالجیة للرجال و 

عاقة عند قسم متكامل وصالة عالجیة لتأهیل حاالت اإل، به للنساء لتوفیر الخصوصیة
مجموعة تم تقدیم ، و ) طالب433مركز للتدریب في مجال العالج الطبیعي لعدد (، و طفالاأل

) 5503بلغ عدد المستفیدین (، ) مستفیداً 597ستفاد منها أكثر من (إمن األنشطة التدریبیة 
 . ) خدمة طبیة44383( حیث تلقوا أكثر من مریضاً 

 :بدنقال مركز الهدیة  للعیون -6
بیة یقع المركز بمدینة دنقال بالوالیة الشمالیة وهو مركز تخصصي یقدم خدمة ط

شارك المركز في المسوحات والكشف و تنفیذ المخیمات ، وجراحة العیونتخصصیة في طب 
وٕاجراء عملیات (الكتراكت) الماء  ،مجال العیون بالوالیة الشمالیة الجراحیة المتخصصة في

بلغ عدد ، ملیة جراحیة) ع1,387أجریت بالمركز عدد (، سود)(الماء األ األبیض والجلوكوما
 ) خدمة طبیة.51638ث تلقوا أكثر من (حی ) مریضاً 14547المستفیدین (

 مستشفى كسال التخصصي: -7
م بتمویل  1988یقع المستشفى في مدینة كسال بشرق السودان تم إفتتاحه في العام 

طفال تخصص في مجال طب األمیعتبر المستشفى ، كریم من أسرة المزیني من دولة الكویت
: العیادات التخصصیة في المستشفىالخدمات التي یقدمها ، ) سریر200وبسعة سریریة (

 ،التحصین ،، التغذیةساسیةالرعایة الصحیة األ الطوارئ ، مجال طب األطفال، خدمات
 یتمیز، المكثفة لعنایةلیوجد بالمستشفى قسم ، طفالالتشخیص والعالج والتنویم لأل ،یةو داأل

طباء ألطبیة و بأنه المركز التدریبي في مجال طب األطفال لطالب الكلیات ا المستشفى
وقع المستشفى مذكرة مع دیوان الزكاة بوالیة كسال ، بوالیة كسالاألخرى  طرمتیاز واألاإل

) 386عدد المستفیدین من األنشطة التدریبیة والمحاضرات (، وكسجینألتركیب محطة 
 .) خدمة طبیة168122( وتم تقدیم ) 54479بلغ عدد المستفیدین (، مستفید

 )https//phf-sudan.org( :عانة المرضىإدور العالقات العامة في صندوق 
 .العامة رةائشراف مدیر الدإالعمل على تنفیذ التعلیمات الخاصة بالعمل تحت  •
 هدافها.أداریة والعمل على تنفیذ سیاساتها وتحقیق تباع النظم واللوائح اإلإ •
 وتحقیق التعاون مع الجهات ذات الصلة. •
 .الجهات ذات الصلةو إدارة الصندوق بین الترتیب والتنسیق للقاءات  •
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ٔ
ا  

 
 جتماعیة إلفتح قنوات للتعاون والتواصل مع المنظمات الدولیة المانحة والكیانات ا •

 .المحلیة العاملة
المساعدة في تنفیذ السیاسات الخاصة بتحسین الصورة الذهنیة عن الصندوق للهیئات  •

 الخارجیة. 
عالم إلاأمام الجهات الخارجیة ووسائل  بالتعریف بالصندوق وأعماله وخدماتهالقیام  •

 .المساعدة في ترویج مشاریع الصندوق
 ت والتكریم وٕاعداد الهدایا الخاصة بها. الحتفااالت والرحإلتنظیم المهرجانات وا •
یام المفتوحة، األ، و  حداث التسویقیة والمؤتمرات الصحفیةألاالمشاركة في تنظیم  •

 . والمعارض، والجوالت والزیارات
 ستقبال ضیوف المنظمة ومرافقتهم وتسكینهم وتودیعهم عند إالقیام بإجراءات  •

 .  المغادرة
 إعداد الخطة والموازنة السنویة الخاصة بقسم العالقات العامة. •
 توفیر معلومات عن الوفود الزائرة والعمل على التواصل معها. •
 .عفاءات والتراخیص الحكومیةإلركى وامتابعة إجراءات التخلیص الجم •
 .جتماعات الخارجیة حسب التكلیفإلتمثیل الصندوق في ا •
ت التسویقیة والمشاركة في كتابة  الستراتیجیات التسویق والحمإالمشاركة في تخطیط  •

 وٕانتاج العروض والبیانات الصحفیة.
 .خاصة بالمرضىالمساهمة في تصمیم قاعدة بیانات  •
 فالم.د النشرات والكتیبات واألالمشاركة في إعدا •
 الصحافة، والمنظمات ذات الصلة.و التعامل مع االستفسارات الموجهه من الجمهور   •

 ت المنهجیة للدراسة:ااإلجراء
یتضمن هذا المبحث منهج الدراسة وحدودها ، ویحدد مجتمعها وكیفیة إختیار العینة 

بنائها وثباتها، وأخیرًا كیفیة تطبیق وأهم خصائصها ، ثم یستعرض أداة الدراسة ویتعرف على 
 .مستخدمة في تحلیل بیانات الدراسةالدراسة المسحیة واألسالیب  اإلحصائیة ال

أستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي لوصف مدى إلمام منسوبي صندوق 
 .العامة في ترقیة الخدمات الصحیة إعانة المرضى بفاعلیة برامج العالقات
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ٔ
ا  

 
 الدراسة :مجتمع 

 ،) فرداً 60لغ عددهم (ب الذین یتكون مجتمع الدراسة من اإلداریین والتقنین واألطباء
أما العینة فتم إستخدام العینة العمدیة (القصدیة) من خالل المسح الشامل لكل أفراد المجتمع 

 اإلستبیان في برئاسة صندوق إعانة المرضى بالسودان وذلك للتعرف على أرائهم حول أسئلة
وقات  وتحدید دور إدارة العالقات العامة في التغلب على السلبیات والمع ،ضوء الواقع العلمي

 .  یة بصندوق إعانة المرضى بالسودانوتحسین وترقیة الخدمات الصح
 أداة الدراسة:

 تم جمع بیانات هذه الدراسة بإستخدام األدوات التالیة :
 .البحوث والدراسات السابقة )، بیانات المكتبیة ( الكتب العلمیةال -أ

 .البیانات المیدانیة (بیانات اإلستبیان) -ب

 :تصمیم اإلستبیان
 تم تقسیم اإلستبیان إلى جزئین رئیسیین على النحو التالي :

 .معلومات عامة عن أفراد الدراسةالبیانات الشخصیة وتتضمن  الجزء األول:
 . محاور المتعلقة بالعالقات العامةالبیانات الموضوعیة وتتضمن ال الجزء الثاني:

 :بناء أداة الدراسة
وقد جاء ، لمعلومات من أفراد مجتمع الدراسةتم إعداد اإلستبیان لجمع البیانات وا

 :البناء على النحو التالي
قامت الباحثة بحصر شامل لجمیع أفراد مجتمع  ،مجتمع الدراسةنظرًا لمحدودیة حجم 

 60الدراسة الذین بلغ عددهم  الدراسة لضمان توفر بعض الخبرات العلمیة لدى أفراد مجتمع
فراد  ) أ7، أما العدد المتبقي من المجتمع  وهم (فرد 53ث تم توزیع اإلستبیان على ، حیفرد

 10إستمارة من بینها  43المستردة ، وكان عدد اإلستمارات منحوا إجازات سنویة ومحلیة
، فأصبح عدد اإلستبانات الصالحة ة للتحلیل اإلحصائي تم إستبعادهاإستمارات غیر صالح

  .إستبانة 43للتحلیل 
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ٔ
ا  

 
 :صدق أداة الدراسة

عد لقیاسه وقد قامت الباحثة بالتأكد صدق اإلستبیان یعني التأكد من أنه یقیس ما أُ 
 صدق الدراسة من خالل : من

 :الصدق الظاهري لألداة
قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صورتها األولیة على عدد من المحكمین إلبداء   

، حیث تم ضوح صیاغتها لقیاس ما وضعت ألجلهأرائهم حول مالئمة العبارات ومدى و 
 .ل صیاغة بعض العبارات وحذف بعضهاتعدی

 :اة الدراسةالثبات والصدق اإلحصائي ألد
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثة بحساب الصدق والثبات 
اإلحصائي إلستمارة اإلستبیان لجمیع محاور الدراسة بموجب معادلة ألفا كرونباخ والتي 

مما یعطي مؤشر جید لقوة وصدق اإلستبیان وفهم  )0.9 <    < 0.8(إتضح أنها تساوي 
 .وثینعباراته من قبل المبح

 :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
 ها تم إستخدام البرنامج اإلحصائيلتحقیق أهداف الدراسة والتحقق من فرضیات

)Spssكما تم اإلستعانة حزم اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة) والذي یشیر إختصارًا  إلى ال ،
إستخدام  ) لتنفیذ إختبار المحاور المطلوبة في الدراسة وذلك عن طریقExcelببرنامج (

 نتائج  األسالیب اإلحصائیة التالیة :
     .رات والنسب المئویةاالتكر  .1
 .لرسومات البیانیة والنسب المئویةا. 2
   .اب معامل الثبات والصدق اإلحصائيمقیاس ألفاكورنباخ لحس. 3
 .الوسط الحسابي. 4    

 . إختبار مربع كاي -5

 
 

              129                               
 



 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة   

سامة حسب الرسول البشير  –فاعلية برامج العالقات العامة في ترقية الخدمات الصحية 
ٔ
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ٔ
ا  

 
 :المیدانیةسة عرض وتحلیل وتفسیر بیانات الدرا

، انات ومعلومات الدراسة المیدانیةیحتوي هذا المبحث على عرض وتحلیل وتفسیر بی
، ویمكن عرض تلك ین بصندوق إعانة المرضى بالسودانوٕاتجاهات المبحوث ویضم آراء
 :جاهات وتفسیرها على النحو التالياألراء واإلت

ة الدراسة لعبارة المفاهیم المتعلق ) یوضح التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة1جدول رقم (
 .ببرامج وأنشطة العالقات العامة

 العبارة

أوافق 
 بشدة

 أوافق
إلى 

 حد ما
ال 

 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 t.test النسبة

فقة
موا

 ال
جة

در
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
لعالقات العامة تشارك ا

في إتخاذ القرارات 
بالمؤسسات من خالل  

 تخطیط برامجها. 
 

19 14 9 1 0 
 اوافق 9.12 84% 0.85 4.19

44% 33% 21% 2%   
شطة العالقات تفعیل ان

العامة یساهم في كسب 
 .ثقة الجمهور

 

23 19 1     

4.51 0.55 90% 17.99 
أوافق 
  %0 %2 %44.5 %53.5 بشدة

تهتم العالقات العامة 
 .داة المؤسساتأبترقیة 

 

17 20 6   
4.26 0.69 85% 11.88 

أوافق 
  %0 %13 %47 %40 بشدة

العالقات العامة  عملت
هداف أتحقیق على 

 .المؤسسات
 

16 19 7  1 

 أوافق 8.67 83% 0.86 4.14

37.5% 44.5% 16% 0% 2% 

 
 ملخص المحور األول

 

 72 23 1 1 4.27    
أوافق 
 بشدة

Sig     0.00 
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سامة حسب الرسول البشير  –فاعلية برامج العالقات العامة في ترقية الخدمات الصحية 
ٔ
. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 
) أي أن أغلبیة المبحوثین 4.27) أن الوسط الحسابي بلغ (1یتضح من الجدول رقم (

 .ة ببرامج وأنشطة العالقات العامةمحور المفاهیم المتعلق یوافقون على ما جاء بعبارات
) أن مستوى الداللة للفروق بین أفراد عینة الدراسة 1كذلك یتبین من الجدول رقم (

الموافقین والمحایدین وغیر الموافقین على ما جاء بجمیع العبارات في محور المفاهیم 
ت قیمة مربع كاي لمتغیرات الدراسة المتعلقة ببرامج وأنشطة العالقات العامة حیث بلغ

، مما یدل على وجود فروق ذات داللة )0،05أقل من مستؤى داللة ( ) وهي0،00المعنویة (
، وهذا یعني أن هناك تأثیر معنوي ت أفراد العینة على أنهم موافقینإحصائیة بین إجابا

 :ناصر على النحو التاليترتیب الع للمفاهیم المتعلقة ببرامج وأنشطة العالقات العامة ، وكان

تشارك العالقات العامة من خالل برامجها في صناعة القرارات بالمؤسسات ، حیث  .1
% من مجموع أفراد 77، أوافق ) أعطوا موافقة كبرى ( أوافق بشدة بلغت  نسبة الذین

% ، بینما بلغت نسبة الذین أعطوا 21الدراسة ، والذین كانوا محایدون بلغت نسبتهم 
 %.2قة عدم مواف

 تفعیل أنشطة العالقات العامة یساهم في كسب ثقة الجمهور، حیث بلغت  نسبة الذین .2
، والذین % من مجموع أفراد الدراسة98فق ) ، أواأعطوا موافقة كبرى ( أوافق بشدة

 .%2كانوا محایدون بلغت نسبتهم 

أعطوا موافقة  حیث بلغت  نسبة الذین ،قات العامة بترقیة اداء المؤسساتتهتم العال .3
، والذین كانوا محایدون موع أفراد الدراسة% من مج87، أوافق ) كبرى ( أوافق بشدة

 .%13بلغت نسبتهم 

أعطوا  ، حیث بلغت  نسبة الذینات العامة بتحقیق أهداف المؤسساتتقوم العالق .4
ن كانوا ، والذی% من مجموع أفراد الدراسة82فق ) ، أواموافقة كبرى ( أوافق بشدة

 %.2، بینما بلغت نسبة الذین أعطوا عدم موافقة %16یدون بلغت نسبتهم محا
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سامة حسب الرسول البشير  –فاعلية برامج العالقات العامة في ترقية الخدمات الصحية 
ٔ
. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 

) یوضح التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة لعبارة المفاهیم المتعلقة 2جدول رقم (
 .الصحیة بالمؤسسات بأهمیة العالقات العامة في ترقیة الخدمات

 العبارة

أوافق 
 بشدة

 أوافق
إلى حد 

 ما
 أوافقال 

ال أوافق 
المتوسط  بشدة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعیاري

 t.test النسبة

ینة
الع

اه 
تج

ا
 

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

 
تعمل العالقات العامة 

على تجوید وترقیة 
 بالمؤسسات الخدمات
 .الصحیة

 

14 18 10 1  

 اوافق 8.42 81% 0.82 4.05

33% 42% 23% 2% 0% 

 
تقوم العالقات العامة 

بتقویم أنشطتها وبرامجها 
 .بصورة منتظمة

 

8 17 16 2  

 اوافق 5.72 74% 0.83 3.72

19% 40% 37% 4% 0 

 
تساهم العالقات العامة 
في رفع جودة وكفاءة 

 .العمل بالمؤسسات
 

19 13 8 3  

 اوافق 7.65 82% 0.96 4.12

44% 30% 19% 7% 0 

 
العالقات العامة  شاركت

خطة الوضع في 
ستراتیجیة لتطویر اإل

بالمؤسسات الخدمات 
 .الصحیة

 

14 17 11  1 

 اوافق 7.29 80% 0.90 4.00

31% 40% 26% 0% 3% 

 ملخص المحور األول
 أوافق    3.97 1 6 45 65 55

Sig     0.00 
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سامة حسب الرسول البشير  –فاعلية برامج العالقات العامة في ترقية الخدمات الصحية 
ٔ
. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 
 

) أي أن أغلبیة المبحوثین 3.97) أن الوسط الحسابي بلغ (2یتضح من الجدول رقم (

بأهمیة العالقات العامة في ترقیة یوافقون على ما جاء بعبارات محور المفاهیم المتعلقة 

 الخدمات الصحیة.

 ، حیث بلغت  نسبة الذینعلى تجوید وترقیة الخدمات الصحیةتعمل العالقات العامة  -1

ن ، والذی% من مجموع أفراد الدراسة75فق ) ، أواأعطوا موافقة كبرى ( أوافق بشدة

 %.2، بینما بلغت نسبة الذین أعطوا عدم موافقة %23كانوا محایدون بلغت نسبتهم 

، حیث بلغت  نسبة م انشطتها وبرامجها بصورة منتظمةتقوم العالقات العامة بتقوی -2

، % من مجموع أفراد الدراسة59فق ) ، أوابشدةأعطوا موافقة كبرى ( أوافق  الذین

، بینما بلغت نسبة الذین أعطوا عدم موافقة %37ن كانوا محایدون بلغت نسبتهم والذی

5.% 

، حیث بلغت  نسبة العمل بالمؤسسات تساهم العالقات العامة في رفع جودة وكفاءة -3

، أفراد الدراسة% من مجموع 74فق ) ، أواأعطوا موافقة كبرى ( أوافق بشدة الذین

، بینما بلغت نسبة الذین أعطوا عدم موافقة %19ن كانوا محایدون بلغت نسبتهم والذی

7.% 

ة لتطویر توظف العالقات العامة انشطتها وبرامجها من خالل خطة استراتیجی -4

وافقة كبرى ( أوافق بشدة، أوافق) ، حیث بلغت  نسبة الذین أعطوا مالخدمات الصحیة

، بینما %16ن كانوا محایدون بلغت نسبتهم ، والذیاد الدراسة% من مجموع أفر 81

 %.2بلغت نسبة الذین أعطوا عدم موافقة 
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سامة حسب الرسول البشير  –فاعلية برامج العالقات العامة في ترقية الخدمات الصحية 
ٔ
. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 
) یوضح التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة لعبارة المفاهیم المتعلقة 3جدول رقم (
 .قات العامة بصندوق إعانة المرضىبفاعلیة العال

 لعبارة

أوافق 
 ال أوافق حد ماإلى  أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشدة

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

إلن
ا

 
 النسبة

t.t
es

t
 

اتجاه 
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار العینة

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
إدارة العالقات  ساهمت

صندوق إعانة ب العامة
ة یئالمرضى في ته
الرقمیة و البنیة التحتیة 

لتمكین المؤسسات 
الصحیة من التواصل 

 مرضىمع ال

16 11 14 1 1 

 اوافق 6.04 79% 1.01 3.9

37.5% 25.5% 32% 2.5% 2.5% 

توظف برامج وأنشطة 
العالقات إدارة 

بصندوق إعانة 
المرضى لترقیة 

وتطویر الخدمات 
 الصحیة

12 14 14 2 1 

 اوافق 5.24 76% 0.99 3.8

28% 32% 32% 5% 3% 

تقدم إدارة العالقات 
العامة بصندوق إعانة 

المرضى آراء 
ومقترحات لترقیة 
 الخدمات الصحیة

15 17 8 3  

 اوافق 7.35 80% 0.91 4.0

35% 39.5% 18.5% 7% 0% 

تشارك إدارة العالقات 
العامة بصندوق إعانة 

المرضى اإلدارات 
األخرى في التنسیق 

 والتخطیط

15 16 9 3  

 اوافق 7.08 80% 0.93 4.0

35% 37% 21% 7% 0% 

 ملخص المحور األول
 أوافق    3.94 2 9 45 58 58

Sig     0.00 
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سامة حسب الرسول البشير  –فاعلية برامج العالقات العامة في ترقية الخدمات الصحية 
ٔ
. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 
) أي أن أغلبیة المبحوثین 3.94) أن الوسط الحسابي بلغ (3الجدول رقم (یتضح من 

یوافقون على ما جاء بعبارات محور المفاهیم المتعلقة بفاعلیة العالقات العامة بصندوق 
 إعانة المرضى .

یساهم صندوق إعانة المرضى في تهئیة البنیة التحتیة لتمكین المؤسسات من  .1
، أعطوا موافقة كبرى ( أوافق بشدة لغت  نسبة الذینالتواصل مع الجمهور ، حیث ب

، %32ن كانوا محایدون بلغت نسبتهم ، والذی% من مجموع أفراد الدراسة63فق ) أوا
 %.5بینما بلغت نسبة الذین أعطوا عدم موافقة 

، نة المرضى لترقیة الخدمات الصحیةتوظف برامج وأنشطة العالقات بصندوق إعا .2
% من مجموع 60فق ) ، أواأعطوا موافقة كبرى ( أوافق بشدة حیث بلغت نسبة الذین

، بینما بلغت نسبة الذین %32ن كانوا محایدون بلغت نسبتهم ، والذیأفراد الدراسة
 %.8أعطوا عدم موافقة 

 ، حیث بلغت  نسبة الذینة الخدماتتقدم مكاتب العالقات العامة مقترحات لترقی .3
، والذین % من مجموع أفراد الدراسة74.5)  افق، أو أعطوا موافقة كبرى ( أوافق بشدة

، بینما بلغت نسبة الذین أعطوا عدم موافقة %18.5كانوا محایدون بلغت نسبتهم 
7.% 

، حیث طیطاالدارات االخرى في التنسیق والتخارك العالقات العامة في الصندوق تش .4
مجموع أفراد  % من72فق ) ، أواأعطوا موافقة كبرى ( أوافق بشدة بلغت  نسبة الذین

، بینما بلغت نسبة الذین أعطوا %21ن كانوا محایدون بلغت نسبتهم ، والذیالدراسة
 %.7عدم موافقة 

 مناقشة نتائج الدراسة المیدانیة وتوصیاتها:
التي یمكن من خاللها الوقوف على مدى  ،ت هذه الدراسة العدید من النتائجظهر أ
هداف هم األأنها من أعتبار إب ،عانة المرضىإالعالقات العامة داخل صندوق برامج فاعلیة 

سئلة أل حیث تم عرض تلك النتائج في مجاالت مختلفة ووفقاً  ،ساسیة لهذه الدراسةاأل
 .دراسةال
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سامة حسب الرسول البشير  –فاعلية برامج العالقات العامة في ترقية الخدمات الصحية 
ٔ
. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 
 : النتائج
 تشارك في إتخاذ القرارات بالمؤسسات من العالقات العامة إتضح من هذه الدراسة أن .1

 .برامجهاتخطیط  خالل 
أكدت الدراسة أن العالقات العامة تساهم في كسب ثقة الجمهور عن طریق تفعیل  .2

 .شطتهاأن
 .لعامة تهتم بترقیة أداء المؤسساتبینت الدراسة أن العالقات ا .3
 .ة تعمل على تحقیق أهداف المؤسساتأوضحت الدراسة أن العالقات العام .4
وترقیة الخدمات بالمؤسسات أكدت الدراسة أن العالقات العامة تعمل على تجوید  .5

 .الصحیة
 .م أنشطتها وبرامجها بصورة منتظمةأثبتت الدراسة أن العالقات العامة تقوم بتقوی .6
ستراتیجیة لتطویر اإلخطة الوضع في  شاركتبینت الدراسة أن العالقات العامة  .7

 .الصحیةبالمؤسسات الخدمات 
حت الدراسة أن إدارة العالقات العامة بصندوق إعانة المرضى تساهم في تهیئة أوض .8

 .التواصل مع المرضىالبنیة التحتیة والرقمیة لتمكین المؤسسات الصحیة من 
أثبتت الدراسة أن إدارة العالقات العامة بصندوق إعانة المرضى توظف برامجها  .9

 .ها لترقیة وتطویر الخدمات الصحیةوأنشطت
ومقترحات  الدراسة أن إدارة العالقات العامة بصندوق إعانة المرضى تقدم آراءأكدت  .10

 .لترقیة الخدمات الصحیة
أوضحت الدراسة أن إدارة العالقات العامة بصندوق إعانة المرضى تشارك اإلدارات  .11

 .األخرى في التنسیق والتخطي

  :التوصیات
الصحیة خاصة في المستشفیات قلیلة / دعم األفكار الخیریة لتطویر وتوفیر الخدمات 1
 .انیات لرفع كفاءة هذه المستشفیاتمكاإل
المستهدفه من یصل إلى الفئات  الذي یوفره الصندوق ن الدعم الصحيأالتحقق من  /2

  المرضى.
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سامة حسب الرسول البشير  –فاعلية برامج العالقات العامة في ترقية الخدمات الصحية 
ٔ
. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 
بصندوق إعانة المرضى اإلستفادة من جمیع الوسائل دارة العالقات العامة إ/ على 3

 .وتحدید أماكن تواجدهادمات الصحیة الخبف یلتعر اإلعالمیة في ا
ن تتوفر لكل فرد دون أن الصحة حق من حقوق اإلنسان ینبغي أترسیخ فكرة یجب / 4

 .ةالنظر لعدم القدرة في الحصول على الخدمة الصحی

 الخاتمة:
ن فاعلیة برامج العالقات العامة تساهم في تقدیم خدمات صحیة عالیة إفي الختام 

مداد المجتمع بالمعلومات الصحیة وتقدیم طرق جدیدة لتوسیع نطاق من خالل إالجودة 
وتكمن األهمیة في  توفیر رعایة فعالة وآمنة  ،بداع التقنيالخدمات الصحیة عن طریق اإل

ومنصفة ومتكاملة ومتمركزة حول الناس في الوقت المناسب وهذا ما تسعى الیه العالقات 
 .ؤسسات الصحیة تنفیذ برامجها  في الم من خاللالعامة 

 المصادر والمراجع:

 : المعاجم: أوالً 
م)  لسان العرب، الطبعة األولى بیروت 1970، جمال الدین ابن منظور(الفیروزبادي .1

 دار صادر للنشر. –
م)، مصطلحات العالقات العامة، دار أسامة 2014بسام عبدالرحمن ( ،المشاغبة .2

 . 1، عمان نبالء ناشرون للنشر والتوزیع طللنشر األردن
 ، دار غیداء للنشر والتوزیع. 1، ط)، معجم المعاني الجامع2018، (العطیة، مروان .3

 ثانیًا : الرسائل الجامعیة: 
في تعزیز برامج  ، الدور االتصالي للعالقات العامة) 2019دم  (تقوى أ ،حسن .4

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا.، غیر منشورة، رسالة ماجستیر التوعیة الصحیة
)، واقع العالقات العامة في الجامعات العاملة في 2011، (ورود عثمان ،شرباتي .5

العلمي في جامعة كلیة الدراسات العلیا والبحث  –رسالة ماجستیر  ،الضفة الغربي
 .الخلیل
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سامة حسب الرسول البشير  –فاعلية برامج العالقات العامة في ترقية الخدمات الصحية 
ٔ
. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 
 ،م)، واقع العالقات العامة في المؤسسات الصحیة2016علي حامد هارون، ( ،حامد .6

 لیبیا. -جامعة مصراتة -رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة الفنون واإلعالم 
في تحسین جودة  ، دور إستخدام نماذج صفوف اإلنتظارم)2014أحالم، دریدي، ( .7

 .ضر، الجزائرجامعة محمد خی–، رسالة ماجستیر منشورة الخدمات الصحیة

 ثالثًا: الكتب والمراجع:
 ، العالقات العامة مفاهیم ومهام .م)2005الدیب، أحمد فرج أحمد، ( .8
، منهجیة البحث العلمي، دار أسامة للنشر م)2019( ،سعد سلمان ،المشهداني .9

 .1عمان دار نبالء للنشر، ط –والتوزیع األردن 
 .1اإلعالمي، ط، مناهج البحث )2015( ،العاطيطه عبد  ،نجم .10
، ، إدارة اإلعالم لألزمات  الصحیة)2021، ( فرج عیاش، الهواري، شیماء، المعرف .11

 الناشر المركز الدمقراطي المانیا  برلین.
ة واالتصال في الخدمة )، العالقات العام2014، أنعام زاهر فارس، (مصطفى .12

 ، عمان دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع.اإلجتماعیة
دارة في ممارسة السلطة ، أثر تطور نشاط اإلم)2016(، عبدالحمید عبدالمهدي، .13

 .الرئاسیة
التنظیمیة، ، مدخل ومشكالت قیاس الفاعلیة م)2016( ،عوض اهللا، صالح الدین .14

 .54، العدد 26مجلة اإلدارة العامة، الریاض ، معهد اإلدارة العامة، السنة  
لمداخل االساسیة للعالقات ا ،م)1995، (وهبي، سحر محمد، حجاب، محمد منیر .15

 .العامة، القاهرة: دار الفجر

 :مواقع اإلنترنترابعًا : 
ص) 10:30م الساعة 10/8/2021(الثالثاء  لكل رسم معنى   -موقع المعاني  .16

www.almaany.com 
ص) 11:00م الساعة 10/8/2021لكل رسم معنى ، ( الثالثاء   -موقع المعاني  .17

www.almaany.com 
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ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة   

سامة حسب الرسول البشير  –فاعلية برامج العالقات العامة في ترقية الخدمات الصحية 
ٔ
. وهيبة محمد الهادي –د. ا

ٔ
ا  

 
-phf، وم وأهمیة برامج العالقات العامة، مفه)م2019عبدالغني، ( ،محمد .18

sudan.org https://  2022ینایر 28تاریخ الزیارة. 
19.   saja zeqooqah)-(e3arabi.com2021  دور العالقات العامة في مجال

 .2022الصحة. تاریخ الزیارة ینایر
 ) .https//phf-sudan.orgموقع صندوق إعانة المرضى بالسودان ( .20
 ) .https//who.intموقع منظمة الصحة العالمیة ( .21
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