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  المستخلص:

یعتبر موضوع النفایات الطبیة من المواضیع الحیویة والمهمة التي تمس حیاة 

المواطن بصورة مباشرة، وأنالهدف من هذه الدراسة معرفة أهم االستراتیجیات التي تتبعها 

 مستشفى أمدرمان التعلیمي لمعالجة مشكلة النفایات الطبیة ووضع حلول ومقترحات لمعالجة

  .المشكلة تلك

وقد جاءت الدراسة لالجابة علي التساؤالت التي تحقق أهداف الدراسة والمتمثلة في 

الدور الذي تقوم به ادارة العالقات العامة في توعیة المواطنین بمخاطر النفایات الطبیة 

والخطط االستراتیجیةوالوسائل المتبعة الدارة النفایات الطبیة، تم استخدام اسلوب دراسة 

الة للوصول الي تعمیمات أوسع للدراسة كما تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة الح

الحقائق حول مخاطر النفایات الطبیة ودورالعالقات العامة بالمستشفى لجمع بیانات الدراسة 

تحلیل تلك تم م ث) من المبحوثین ومن 80تم استخدام اداة جمع البیانات االستبانة لعدد (

 :وقد توصلت الدراسة اليالبیانات 

النفایات  إستراتیجیة العالقات العامة بمستشفى أمدرمان التعلیمي في التوعیة بمخاطر

 الطبیة:

العالقات العامة إستراتیجیة   

التوعیة بمخاطر النفایات الطبیةفي   
مي یة  بالتطبیق على مستشفى أم درمان التعلیدراسة وصفیة تحلیل  

 م2018 -2017في الفترة من 

الصدیق يأ.هدیة بقاد                          موسي  يد.صالح موسي عل  
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 توجد رؤیة إستراتیجیة وأضحـة للمستشفى لنشـر التوعیة بمخاطر النفایات الطبیة . -

ة النفایات دار إإستحداث طـرق جدیـدة فـي  ىإلـأدي تطبیق مفهوم التخطیط اإلستراتیجي  -

 الطبیة .

 اإلدارة اإلستراتیجیة ال تكون فعالة إال إذا تبعها تنفیذ وتقویم الخطط اإلستراتیجیة. -

سوء إستخدام  ىإلعـدم التخلص مـن النفایات الطبیة بخطوات غیـر صحیحة یرجع  -

 التخطیط اإلستراتیجي الجید.

 وقد أوصت الدراسة باالتي: 

عالقات العامة بالقطاع الصحي من خالل وضع خطة عالم والاإلتنشیط وتفعیل إدارة  -

إستراتیجیة تهدف إلى تقنین الوضع الحالي بالمستشفیات واالهتمام بموظف العالقات 

 العامة وتدریبه على العمل االعالمي.

تفعیل دور وسائل االعالم بالتوعیة بمخاطر النفایات الطبیة وكیفیة التخلص منها وذلك  -

 لتركیز على المفاهیم والسلوكیات الصحیحة .بهدف التثقیف الصحي وا

Abstract: 
The subject of medical waste is considered one of the vital and 

important topics that directly affect the life of the citizen, and that the 
aim of this study is to know the most important strategies that 
Omdurman Teaching Hospital adopts to address the problem of 
medical waste and to develop solutions and proposals to address this 
problem. 

The study came to answer the questions that achieve the 
objectives of the study, namely the role that the Public Relations 
Department plays in educating citizens about the dangers of medical 
waste and the strategic plans and methods used to manage medical 
waste. The facts about the dangers of medical waste and the role of 
public relations in the hospital to collect the study data The 
questionnaire data collection tool was used for (80) of the 
respondents. 
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The study concluded that: 
The public relations strategy of Omdurman Teaching Hospital in 
raising awareness of the dangers of medical waste: 

- There is a clear strategic vision for the hospital to spread 
awareness of the dangers of medical waste. 

- The application of the concept of strategic planning has led to the 
development of new methods of medical waste management. 

- Strategic management is not effective unless it is followed by the 
implementation and evaluation of strategic plans. 

- The failure to dispose of medical waste by improper steps is due to 
the misuse of good strategic planning. 

The study recommended the following: 

- Activating and implementing the Department of Media and Public 
Relations in the health sector by developing a strategic plan aimed 
at legalizing the current situation in hospitals and paying attention 
to the public relations employee and training him on media work. 

- Activating the role of the media in raising awareness of the 
dangers of medical waste and how to dispose of it, with the aim of 
health education and focusing on the correct concepts and 
behaviors. 

 مقدمة:
ُتعد العالقات العامة من المرتكزات الحیویة في المجتمع الحدیث بصالته المعقدة 

تویات وهي تحتل هذه المكانة لما تؤدیه من دور فعال في تسهیل وتطوراته على كل المس
عملیة االتصال في المجتمع، فهي بذلك صیغة متطورة للتفاعل اإلجتماعي مقترنة بالصیغ 
المتطورة للسلوك االجتماعي، وهذا الدور تؤدیه العالقات العامة إعتمادًا على البحث 

إلستفادة من نتائج ذلك في رفاهیة المجتمع، والتحلیل من خالل صیاغة الخطط واالتصال وا
ولكن نالحظ في األوان االخیرة كُثر الحدیث عن النفایات الطبیة ومدى خطورتها وكیفیة 

 التخلص منها، خصوصًا أنها تعتبر من النفایات الخطرة في حال عدم معالجتها بطریقة 
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نظمة الصحة العالمیة وسواها علمیة ومطابقة مع الشروط والقوانین العالمیة التي وضعتها م

 من المنظمات العالمیة.

 مشكلة البحث وتساؤالته:
 :لدراسة فى السؤال الرئیسي التاليتكمن مشكلة ا  

لطبیة مامدى فاعلیة إستراتجیات العالقات العامة فى التوعیة بمخاطر النفایات ا
وعیة بمخاطر النفایات ؟ وماأهم الوسائل التي تستخدمها  في التتشفى أم درمان التعلیمىسبم

 الطبیة؟
 ما الدور الذي تقوم به إدارة العالقات العامة بمستشفى أمدرمان التعلیمي ؟ .1

ما الخطط اإلستراتیجیة الخاصة الموضوعة إلدارة النفایات الطبیة بمستشفى أمدرمان  .2

 التعلیمي ؟

 ماهي الوسائل المستخدمة في التوعیة بمخاطر النفایات الطبیة بالمستشفى ؟ .3

 ؟  ماهي المشاكل الناتجة عن إدارة النفایات الطبیة بمستشفى أم درمان التعلیمى .4

خطط خاصة بالتدریب للمتعاملین مع النفایات الطبیة بمستشفي أم درمان  هل توجد ايَ  .5

 ؟ التعلیمى

هل توجد إحتیاطات وقائیة لحمایة المتعاملین مع النفایات الطبیة بمستشفي أم درمان  .6

 التعلیمى؟

 ،رئیسیة اةكأدومن األدوات اإلستبانة  ،وٕاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي    
 إضافة الى المالحظة والمقابلة .

 أهمیة البحـث :

للعالقات العامة دور فعال في التغییر اإلجتماعي واإلسهام في حل مشاكل المجتمع 

خطار والممارسات الضارة في مجاالت الحیاة المختلفة و تعد األ ىمعافلكي یكون مجتمعًا 

بالمجتمع من القضایا المستهدفة من قبل البرامج اإلتصالیة لقسم العالقات العامة في وزارة 

  .الصحة والیة الخرطوم في السودان للمساهمة في الحد من إنتشار مخاطر النفایات الطبیة
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ت العامة في علیه تنبع أهمیة هذا البحث في التعرف على مفهوم إستراتیجیة العالقا

 التوعیة بمخاطر النفایات الطبیة وضرورة معالجة أثارها.

 أهداف البحث:

 التعرف على إستراتیجیة العالقات العامة بمستشفى أمدرمان التعلیمي. -1

الوقوف على المشاكل وٕابراز المعوقات والتحدیات التي تعوق عملیة تطبیق مفهوم  -2

نفایات الطبیة بمستشفى أمدرمان التخطیط االستراتیجي في خدمات التخلص من ال

 مستشفى.الهتمام باإلالوقوف على مدى و التعلیمي 

تقدیم المقترحات لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه إدارة العالقات العامة بما  -3

 ن من رفع مستوى خدمات التخلص من النفایات الطبیة.یمكَ 

 مصطلحات الدراسة:

  العالقات العامة:

د) بأنها الفلسفة اإلجتماعیة لإلدارة التي تعبر عنها من خالل أنشتطها فها كانفیل(یعرَ 

 ).47، ص2009، (مصطفى.وسیاستها المعلنة للجمهور ولكسب ثقته وتفاهمه

 اإلستراتیجیة: 

: هي مجموع القرارات الهامة  Publicitorالمقصود باإلستراتیجیات حسب كتاب 

بغرض تحقیق أهداف معینة بإستعمال  والمستقلة عن بعضها التي تتخذها مؤسسة ما،

 ).5ص، م2006، (بودهان.وسائل اإلتصال وتقنیات متعددة 

 التوعیة : 

هي تقدیم اإلرشاد والمساعدة لعدد من األشخاص بشكل جماعي یعانون من 

حدة وذلك بإستخدام طرق مختلفة منها المناقشات او مشكلة  إضطربات او توترات او

 ) .166ص، 2004  ،مسنى.(و ومناقشات جماعیة ط الفیدیئوشراوالمحاضرات 
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 :المخاطر

یشیر مصطلح المخاطر إلى عوامل الخطر من المنظور المعین إلى مجموعة  

الجسدیة  والظروف المتغیرة، والمرتبطة بإحتماالت اإلصابة اإلجراءات، المعدات واألدوات

 أو العضویة أوالنفسیة أو زیادتها.

 النفایات: 

ات أیة مادة لم یعد لها قیمة في اإلستخدام، أما إذا كانت هذه المادة او یقصد بالنفای

المواد یمكن إستعمالها او إستخدام أحد أجزائها أومركباتها مرة ُاخرى فال یمكن أن یطلق 

 ). 21ص  م،2006 (عبدالماجد، علیها نفایة.

 النفایات الطبیة:

تتكون كلیًا او جزئیًا من نسج هي النفایات التي تنتج عن النشاطات الطبیة والتي 

وكذلك األدویة والمنتجات الصیدالنیة  بشریة او حیوانیة او دماء اوسوائل الجسم وٕافرازاته،

إضافة إلى المحاقن واإلبر  ،اُالخرى باإلضافة إلى اعواد التنظیف ومالبس أقسام الجراحة

 .)3ص ،م2011 ،(قاسم . والمواد الحارة اُالخرى

 :الدراسات السابقة

م أثر تطبیق مفاهیم الجودة على كفاءة الخدمات 2016 -هـ 1437 ،ابوروف(   
 وتمثلت مشكلة الدراسة في معرفة وٕاكتشاف ماهیة مفاهیم إدارة الصحیة بوالیة الخرطوم)

الشاملة وأهم الوسائل والطرق التي تؤدي الى نجاح تطبیق هذه المفاهیم وجعلها اكثر  الجودة
اع الصحي بوجه عام وخدمات التخلص من النفایات الطبیة على فاعلیة في خدمات القط

كما هدفت الدراسة الى تحریك دور الشراكات الصحیة مع المنظمات  أخص، وجه
والجمعیات ذات الصلة في ترقیة مستوى الخدمات الصحیة وخدمات التخلص من النفایات 

 الطبیة.
الرعایة الصحیة بالمستشفیات دور التثقیف الصحي في ترقیة نفایات  -م2010 ،(عثمان

وتمثلت مشكلة الدراسة في معرفة دور التثقیف والتوعیة  التعلیمیة شمال والیة الخرطوم)
 وهدفت الدراسة إلى تقییم الوعي  الصحیة كمكون أساسي في إدارة نفایات الرعایة الصحیة،
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یة الشخصیة من مخاطر في تنفیذ إدارة نفایات الرعایة الصحیة وتدریب الكوادر بقواعد الوقا
 دارة هذه العملیات بشكل آمن. إنفایات الرعایة الصحیة وتحسین 

عدم وجود بیانات ومعلومات وٕاحصاءات  ومن أهم النتائج التى توصلت إلیها الدراسات
دقیقة عن وزن وحجم النفایات الطبیة التي تنتجها المستشفى ونـدرة وجود المحارق، كما 

رة إقامة إدارة نفایات طبیة بالمستشفیات مكونة من األعضاء ضرو  ىالأوصت الدراسات 
 المعنیین بأمـرها وٕاتباع المعاییر الدولیة في جمیع مراحل إدارة النفایات الطبیـة. 

 المبحث الثاني
 استراتیجیة العالقات العامة في التوعیة واإلرشاد

منظور تطبیقي یركز  تناولت دراسات عدیدة االتصال في العالقات العامة من          
على عناصر العملیة االتصالیة المتعارف علیها، وعلى أهمیة هذا المنظورفي توضیح كیفیة 
اإلستفادة من نتائج الدراسات والتطبیقات في تنفیذ البرنامج االتصالي المخطط له سلفًا، 

یتعلق وتحقیق أهداف المنظمات، اإلأن هنالك جانبًا آخر لالتصال في العالقات العامة 
  ).213م، ص2005 عیاد، ،الجمال( .باإلسترتیجیات اإلقناعیة المرتطبة بالرسالة االتصالیة

 اإلستراتیجیة: 
هي منهج مقترح شامل یعتمد على فهم المحیط الواسع الذي یعمل فیه المرء وكذلك   

 فهم نقاط القوة ونقاط الضعف في منظمتك باإلضافة إلى الفرص الخارجیة والقیود التي
وأن اإلستراتیجیة تعطیك إطارًاعامَا لتقوم بالعمل في حدوده كما أنها  تحاول انت معالجتها،

 دلیل التخطیط اإلستراتیجي،(.توضح لك أهدافك والطریقة التي تعتزم إستخدامها لتحقیق ذلك
 )9ص  ،2010

 ستراتیجیة:إلاالعالقات العامة  أهداف
ضع ( جیمس جورنج) تصنیفًا ألهداف وفي ضوء نظریات تأثیر وسائل االتصال و   

 التالي: العالقات العامة اإلستراتیجیة على النحو
 االتصال فقط. -1
 فهم الرسالة وتذكرها. -2
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 قبول األفكار المتضمنة في الرسالة. -3
 تشكیل أو تغییر اإلتجاه. -4
 السلوك. -5
 األهــداف اإلستراتیجیة. -6

 المستویات الثالثة لإلستراتیجة:
 إستراتیجیة المنظمة:  -1

وهي نصف توجیهات المنظمة الكلیة بما یعكس إتجاهاتها العامة نحو النمو ، وٕادارة 
 اعمالها وخطوط منتجاتها لتحقیق التوازن في مزیج منتجاتها .

 إستراتیجیة األعمال: -2
یطلق علیها احیانًا اإلستراتیجیة التنافسیة ، وعادة ما توضع على المستوى وحدات 

تركز على تحسین الوضع التنافسي لمنتجات اوخدمات  األعمال اإلستراتیجیة ، وهي
 المنظمة في صناعة معینة او في قطاع سوقي معین .

 اإلستراتیجیة الوظیفیة: -3
تتعلق اساسًا بتعظیم الكفاءة، فهي تطور وتضع اإلستراتیجیة لتحسین األداء في ظل 

 ).18م، ص2010 القاهرة، (عبدالحمید، القیودالوظیفیة المتاحة.
 االستراتیجیة:أنواع 

 هناك أنواع عدیدة لالستراتیجیات أهمها:
 إستراتیجیة الدفاع. -1
 إستراتیجیة المبادرة أو الهجوم. -2
 إستراتیجیة المنطقة الوسطى. -3
 .) 66 -65م، ص2009(ابوصالح،  .إستراتیجیة القوة العظمى -4

 فـوائد اإلستراتیجیة:
 ر الصائب.توفیر المعیار الذي یمكن إستخدامه في عملیة إتخاذ القرا -1
 .)38ص م،2010 االردن، (العالق، القدرة على التجاوب مع الظروف البئیة المختلفة. -2
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ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 
 

 خطوات بناء إستراتیجیة العالقات العامة: 
بد من إجراء بحث وٕاستكشاف العند البدء في بناء وٕاعداد إستراتیجیة العالقات العامة         

 عند كل خطوة من الخطوات التالیة:
 هداف.تحدید األ -1
 الجمهور المستهدف. -2
 الوسائل والتقنیات. -3
 تحدید المیزانیة والوقت. -4

 أنواع إستراتیجیات العالقات العامة داخل المؤسسة: 
 إستراتیجیة المفاجأة. -1
 .)247، ص 2013 الجرایدة،(إستراتیجیة المشاركة. -2
 إستراتیجیة التركیز. -3
 إستراتیجیة الصبر. -4
 .إستراتیجیة التوقیت -5
 تباط.إستراتیجیة اإلر  -6
 ).82-78، ص 2006 القاهرة، (حجاب، إستراتیجیة التشخیص. -7

 إستراتیجیات اإلتصال الفعـال:
 إستراتیجیة: أنشر وتأمل. -1
 ب.إستراتیجیة: أجبر ورغَ  -2
 إستراتیجیة: تحدید ماهو مهم ثم اإلطالع. -3
 إستراتیجیة: التغییر. -4
 إستراتیجیة: التعزیز. -5

 یاته:التخطیط اإلستراتیجي تعریفه ومالمحه ومستو 
ن أالتفكیر المتعمق والشامل للوضع المثالي الذي یجب : التخطیط اإلستراتیجي هـو   

 ورسم سیناریوهات مختلفة لهذا المستقبل ثم  ،تكون علیه المنشأة في المستقبل البعید
 

                    148                               
 



 

ه 1444 بیع االولرم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة   

ستراتيجية العالقات العامة في التوعية بمخاطر النفايات الطبية ، د. صالح موسى علي 
ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 
 

 ،المغربي( .وتجنب أو تقلیل مخاطر هذا المستقبل ،التخطیط لالستفادة من الفرص المتاحة
 ).128 -111، ص2006رمضان، 

 مالمح التخطیط اإلستراتیجي:
یتضمن تحدید رسالة المؤسسة وأهدافها  ،المستقبل المؤسسة في نظام لتحدید مسار هو -1

 ومواردها.
 .كما انه نظام یتم من خالله تحدید تمیز المؤسسة وتحدید مجاالت أنشطتها مستقبالً  -2

 ).185-184ص م،2009 (مصطفى،
 یجي:مستویات التخطیط اإلسترات

عد مهم لفهم طبیعة التخطیط اإلستراتیجي، وهذا الُبعد یشمل عدة مستویات هناك بُ  
 :هيوهناك ثالثة مستویات  إستراتیجیة.

 مستوى المنظمة. -1
 مستوى نشاط األعمال. -2
 ).41ص مرجع سابق، ،2010(العالق،  المستوى الوظیفي. -3

 انواع التخطیط اإلستراتیجي للعالقات العامة:
 ستراتیجي وفقًا لألساس الزمني. التخطیط اإل -1
 .التخطیط وفقًا لنطاق الخطة -2
 .التخطیط وفقًا لطبیعة النشاط -3
 م،2005الطوباسي، و  ( علیان التخطیط للعالقات العامة وفقًا للمشكالت المستهدفة. -4

 ).287-285ص 
 عناصر ومقومات التخطیط اإلستراتیجي:

 تحدید األهداف: -1
المستقبل، وٕاذا كان المطلوب هو تحقیق هذه النتائج في النتأئج المطلوب تحقیقها في     

وأما إذا كان تحقیقها في األجل  المستقبل البعید، فإنها تسمى غایات، وأهدافًا إستراتیجیة،
 القصیر فإنها تسمى أهدافًا تكتیكیة.

 :التنبؤ -2
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ٔ
ا  

     
 
نساني نشاط ذهني مرتبط بوجود النشاط اإلنساني، وهو نتیجة إلرتباط النشاط اإل    

ویعرف التنبؤ بأنه التوقع للتغیرات التي قد تحدث مستقبًال وتؤثر بأسلوب  الوقت بعنصر
 على ذلك النشاط اإلنساني. رمباشر اوغي مباشر

 :األساسیات -3
العامة التي تحكم العملیة التنفیذیة للمنظمة، بحیث ال یمكن الحیاد عنها،  اُالطر    

 لتوجیه وضبط العمل في المستویات الدنیا.وتوضع عادة من قبل اإلدارة العلیا 
 :اإلجراءات -4
وقت البدء و وقت  ايَ ، العملیات المراد القیام بها وتحدید زمن تنفیذ كل عملیة وٕاجراء    

 .اإلنتهاء
 :تدبیر الوسائل واإلمكانات -5

األهداف ال یمكن  إن األهداف الموضوعـة والسیاسات واإلجـراءات المحددة لتنفیذ هذه
دون وجود مجموعة من الوسائل واإلمكانات الضروریة لترجمة هذه األهداف إلى  ن تعملأ

 شئ ملموس، فهي ضروریة إلكمال وتحقیق األهداف.
 الرقابة والتقویم: -6

بعد أن یتم اإلنتهاء من وضع خطة العالقات العامة، فإن اإلدارة تجد نفسها أمام 
ة قابلة للتنفیذ، وكذلك وضع نشاط رئیسي آخر، وهو وضع الخطة في صورة برامج محدد

بعد تنفیذ أي خطة یجب تقییم ما تم  خطة عملیة لتنفیذ هذه البرامج ومتابعتها وتقویمها،
 م،2009 (الشربیني،. على مدى تحقیق الخطة لألهداف التي تم تنفیذها تنفیذه للتعرف

 .)132ص
 معوقات التخطیط اإلستراتیجي:

العتقادهم بعدم توافـر الوقت  امه ویرجع ذلكعدم رغبة المدیرین اوترددهم في إستخد -1
ا على إستخدامهم لعملیة و ولیتهم ولن یكافؤ ؤ مسالكافي للتخطیط اإلستراتیجي وأنها لیست 

 التخطیط اإلستراتیجي.
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ٔ
ا  

 
وذلك مثل صعوبة الحصول على مواد أولیة ، صعوبة جلب  ،ضعف الموارد المتاحة -2

 (مصطفى، إلى النقص في القرارات اإلداریة.باإلضافة  ،التكنولوجیا واألسالیب الفنیة
 )187-186ص مرجع سابق، م،2009

 اإلدارة اإلستراتیجیة:
ألن اإلستراتیجیة دائمًا في مقدمة اإلدارة العلیا في  اإلستراتیجي، هي وظیفة المدیر     

المنظمة، فمن مهام اإلدارة العلیا صیاغة رسالة واضحة ومحددة للمنظمة وتحدید األهداف 
 اإلیستراتیجیة المتاحة وٕاختیار وتطبیق (البدائل) اإلستراتیجیة لها، وتحلیل الخیارات

 ) 18-17ص م،2010 األردن، یاسین،( اإلستراتیجیة المناسبة.
 أبعاد اإلدارة اإلستراتیجیة :

 هي:ترتكز اإلدارة اإلستراتیجیة على ثالثة ركائز، أو تتكون من ثالثة أبعاد 
 همیة.األ -1
 الشمولیة. -2
 .)13-12 ص م،2013 القاهرة، وآخرون، (الضمور. النظرة المستقبلیة بعیدة المدى -3

 مكونات اإلدارة اإلستراتیجیة:
 تحلیل البیئة. -
 تكوین اإلستراتیجیة. -
 تنفیذ اإلستراتیجیة. -
 ).20-19 مرجع سابق، ص م،2010عبدالحمید، (التقییم والرقابة. -

 تخطیط اإلستراتیجي:جوانب اإلختالف بین اإلدارة اإلستراتیجیة وال
التخطیط اإلستراتیجي هو عنصر من عناصر اإلدارة اإلستراتیجیة ولیس هو اإلدارة  -

عني أیضًا بإدارة التغییر التنظیمي وٕادارة اإلستراتیجة بعینها ألن اإلدارة اإلستراتیجیة تُ 
 الثقافة التنظیمیة وٕادارة الموارد وٕادارة البیئة في نفس الوقت .

عني بالحاضر والمستقبل في آن واحد في اتیجیة هي عملیة خلق هادفة ( تُ اإلدارة اإلستر  -
 ،ن التخطیط اإلستراتیجي هو عملیة تنبؤ لفترة طویلة األجل وتوقع لما سیحدثأحین نجد 

 مختار،( وتخصیص الموارد واإلمكانات الحالیة في النطاق الزمني الذي تحدده الخطة.
 ).11 ص م،2011
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ٔ
ا  

 

 المبحث الثالث
 ت العالقات العامةحمال

من النشاطات اإلتصالیة المهمة   Media campaignsُتعد الحمالت اإلعالمیة       
التي  تعددت وٕاختلفت بشأنها وجهات النظر، حول وضع مفاهیم وتعریفات محددة بشانها، 

 ءىیوذلك وفقًا إلختالف الوظائف التي تؤدیها الحمالت اإلعالمیة، وتعدد أهدافها التي تس
ى تحقیقها، ال فضًال عن إختالف خصائصها، وتعدد عناصرها، وهو ما حال دون وضع إل

 فقد عرف جاسبر براجت  تعریف محدد للحمالت اإلعالمیة یتفق علیه الكثیر من الباحثین.
 Jasper Brajt الحملة اإلعالمیة بانها سلسلة من الرسائل اإلعالمیة المتصلة والموظفة

هداف بعینها، معتمدة في ذلك على وسائل إعالمیة متعددة، بمقاییس محددة، لتحقیق ا
والتركیز على إستخدام تقنیات متطورة وضروریة لتتبع مسارات الحملة اإلعالمیة مع ضرورة 

ن تتسق رسائل الحملة مع الوسائط اإلعالمیة التي تقوم بنقلها، وذلك بهدف الوصول إلى أ
 ).6 ص م،2015 سلیم،( .ثیرالجمهور المستهدف وتحقیق اكبر قدر من التأ

 :ویمكننا من التعاریف السابقـة عرض إتجاهات الحملة اإلعالمیة وهي
ویتركز في التأثیر على المعتقدات وسلوك  هـدف الحملة اإلعالمیـة: اإلتجاه األول:

 مجموعات ُاخرى من األفراد بإستخدام فاعلیة االتصال.
عن  ا الحملة: مثل رسائل التعزیز (الترویج)الطرق والمناهج التي تتبعه االتجاه الثاني:

 ).174 ص ،م2015 (اللحام وأخرون،. طریق وسائل االعالم
 التخطیط لحمالت العالقات العامة:

ف علي الحوت التخطیط اإلعالمي بأنه (التدابیر واإلجراءات التي یتخذها فرد أو یعرَ 
ي مدى زمني قد یكون دول من أجل تحقیق غایات وأهداف محددة ف هیئة او جماعة أو

(وضع منهج سلیم للعالقات العامة  ) أما التخطیط في العالقات العامة فهـواً اوبعیدًا قصیر 
ومواجهة الكوارث  ،وتالفي األزمات والمشكالت ،الداخلیة أو الخارجیة لكسب ثقة الجمهور

 .)ومعالجة أثارها السیئة ،الطارئة
 :فیما یليوعة من الخطوات تتلخص التخطیط لحمالت العالقات العامة یمر بمجم

 جمع المعلومات والبیانات. -
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ٔ
ا  

 
 تحدید األهداف الخاصة بالحملة. -
 تحدید فئات الجمهور. -
 وضع المیزانیات والمخصصات المالیة. -
 إختیار االوسائل. -
 تحدید الوسائـل اإلعالمیـة. -
 (تنفیذالحملة). جدولة الحملة -

 ) .242-241-236 ص م،2013 القاهرة، م نتائج الحملة. (مصطفى،یتقی -
 انواع حمالت العالقات العامة:

 الحمالت الصحفیة:
، ولكنها في األساس أنها لیست شكًال صحفیًا تحریریاً فها الدكتور سید سالمـة بیعرَ 

 او شكل صحفي یهاجم (مستهدف) سواءعبـارة عـن مضمون او محتوى في قالب تحریري 
ل هذا المضمون او المحتوى مفاجأة ، ویتحقق من خالكان شخصًا أو قضیة او مشكلة
، وذلك لتحقیق هـدف ي تعتمد على الوثائـق والمستنداتالخصم (المستهدف) بالحقائق الت

وهدف غیر مباشر وهـو التأثیـر السریع على المتلقي في محاولة  ،مباشر وهـو إرباك الخصم
یق غرضها وهو فـي تحق وذلك بهدف إنجـاح الحملة ،مضمون الحملةییده تجاهـ لكسب تأ

 )197ص م،2009 القاهرة، علم الدین،و  عبدالمجید( .حل المشكلة
 أوال: انواع الحملة الصحفیة:

 الحملة الصحفیة المخططة. - أ
 الحملة الصحفیة المفاجأة. - ب

 ثانیا: سمات الحمالت الصحفیة: 
ي العام ضد شخص تؤثر سلوكیاته سلبًا على المجتمع من خالل مشكلة سیاسیة أتثیر الر  -
 .صادیة او علمیة او صحیة او نحوهاو اقتا
والمقال بانواعه  ،خباري ثم الي تحقیقإقد تبدأ الحملة االعالمیة بخبر ثم تتطور الى تقریر  -

 )230-229 ص ،م2013، مصطفى( ثم الى حملة اعالمیة.
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ٔ
ا  

 
 

 ثالثا: عوامل نجاح الحملة الصحفیة:
المعلومات والبیانات  اإلعداد المسبـق للحملة عن طریق جمع أكبر كمیة من

 . دلة الكافیة إلقناع الراي العاموالتفاصیل واأل
ن أل ي اآلخر وتمنحه فرصة الرد على اإلتهامات الموجه إلیه،أح الصحیفة صدرها للر تن تفأ

ویزید من ثقتهم في صحة موقف الصحیفة وشجاعتها  ،راءذلك سوف یكسبها إحترام القُ 
 ). 250-249 عبدالمجید وآخرون، ص( .االدبیة

 الحملـة اإلعالنیـة:
 :یلين نستعرض بعض منها كمـا أللحملة اإلعالنیة عـدة تعاریف یمكننا  

(خدمة) معینة الذي یسعى  هـي التصور المبدئي للنشاط اإلعالني الخاص بسلعة او
إلى تحقیق هدف معین في فترة زمنیة محددة من خالل مجموعة من الرسائل اإلعالنیة 

 .المناسبة ها وٕاذاعتها في وسائل النشرالمستهدف نشر 
 ُاسس بناء إستراتیجیة الحملة اإلعالنیة:

 عنصر التكثیف. -
 عنصر التركیز. -
 عنصر البساطة. -
 ).84-81 ص ،1996 النجار،( عنصر التمییز. -

 الحمالت الصحیة التوعویة:
تكوین هي طریقة علمیة وٕاداریة أساسیة هـامة یقاس بها ُامیة األفراد والسعى لمحوها ل

خر، إال أن المنظور وتختلف الحمالت الصحیة من مسبب آلبیئة صحیة واسعة الوعي 
العام لها یهدف بشكل رئیسي إلى التوعیة وٕاستهداف اُالسر واألفراد لتعزیز سبل الوقایة 

 )م2005، ، تمریض صحة المجتمع ومنظمة الصحة العالمیةالطب الجامعي( .والسالمة
  : التأمینیـةصادر ووسائل التوعیـة م

 الرسالة التوعویـة. -
 مرسل الرسالة التوعویة. -
 متلقي الرسالة التوعویة . -
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. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 
 وسائل التوعیة التامینیة:

 االتصال المباشر.  -
 ) 40-39 م، ص2007، السودان، دلیل التوعیة التأمینیة الصحیة( .اإلتصال غیر المباشر  -

 یر اإلعالنیة:  العناصر االساسیة الواجب توافرها في إدارة حملة التغی
 .ك قضیة محل إحتیاج وٕاهتمام الناسي أن تكون هناأ: قضیة الحملة -1
ضرورة وجود جمهور له مصلحة مباشرة فـي القضیة یتم الدفاع عنهـا : الجمهور -2

 .اوتغییرها
 .مادیة ومصادر المعلومات األساسیةیجب توفیر الموارد البشریة وال: الموارد -3
غییر وٕاعتمادها على حقائق ومعلومات صحیحة مع وضوح حملة الت دقة و: الرسالة -4

 .وفقًا للجمهور الذي یتم مخاطبته مراعاة عقود صیاغة الرسالة
من الضروري التحدید الدقیق للجهات المستهدفة في الدعوة والتي : الجهات المستهدفة -5

م، 2015(اسماعیل، بیدها صناعة إتخاذ القرار او التأثیر على صانعي القرار. 
 ).73ص

 ة بمخاطر النفایات الطبیة:یبرامج التوعیة البیئ
ة إلى جعل المواطن أكثر تفهما ودرایة بالعواقب التي تنجم یتهدف برامج التوعیة البیئ

عن تدخله غیر الرشید في البیئة لتحقیق غایاته، وحتى یتسنى تحقیق هذا الهدف ینبغي أن 
ن إلى تغییر سلوكه تدفع المواطیناط بأجهزة اإلعالم تشكیل وعي بیئي بصورة إیجابیة 

، ویتم ذلك في ثالث مراحل هي حثه على المشاركة في حل مشكالتها، وتالضار بالبیئة
مهور المستهدف والتأثیر في جئیة والتأثیر في مشاعر وٕاتجاه الالتوعیة بالمشكالت البی

، فقد لبیئيصعب مراحل منظومة اإلعالم االسلوك العام، وال ریب أن المرحلة الثالثة هي أ
یسهل على أجهزة االتصال تزوید الناس بالمعلومات بید أن تغییر المواقف والسلوكیات 
مسألة قد یصعب منالها طالما أن المعرفة ال تؤدي إلى تغییر السلوك وهو ما یعرف 

 )66ص  م،2000السعودیة،  (صابر، .باالعالم الجید الذي ال یحقق النتائج المرجوة
 همـا:أجهزة االعالم قضایا البیئة من خالل نمطین مختلفین  وبصفة عامة تتناول

ة في عجالة سریعة ، تكتفي بالتغطیة ییهتم النمط االول باألزمات والكوارث البیئ -
 الغرض من التفاصیل، ومعظم وسائل االعالم لدیها المهارة في إثارة  االعالمیة وتتحاشى
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ٔ
ا  

-  
ا الرغبة في وضع تلك المخاطر في النتائج الخطیرة المرتبطة بحادثة ما، ولیس لدیه

 منظور واقعي، ویتسم هذا النمط االعالمي بالسطحیة وتهویل الحدث وتجاهل الدور
 الرئیسي ألجهزة اإلعالم في مواجهة قضایا تلوث البیئة.

، وسیرسل في الجة االعالمیة للقضایا المطروحةیعتمد النمط الثاني على تكامل المع -
ص  مرجع سابق، صابر،(. كلة وبأسالیب مواجهتهایل المشتوعیة وتعریف الناس بتفاص

67-68 ( 
، مر هام لصحة المجتمعأإن ترویج المناولة والتخلص المناسبین من النفایات الطبیة  -

ومن حق كل فرد في المجتمع أن یتعرف على المخاطر الصحیة المرتبطة بذلك ویهدف 
 :تعریف وتعلیم الجمهور عن النفایات الطبیة إلى

الوعي وتبني المسؤولیة بین مرضى المستشفى والزائرین وٕادارة نفایات الرعایة  خلق -
 الصحیة.

إعالم الجمهور بالمخاطر المتصلة بنفایات الرعایة الصحیة ، والتركیز على الفئات التي  -
رضى التي ، وعائالت المتعمل قرب مؤسسات الرعایة الصحیة، أوتقوم بزیارتها تعیش او

 . ي المنزل، والنباشین في مكبات النفایاتتتم معالجتهم ف
عند تعلیم الجمهور عن المخاطر،  ن تؤخذ بعین اإلعتبارأوفیما یلي الوسائل التي یمكن  -

 :ممارسات التخلص من النفایات وهـيوفرز النفایات أو 
، تتضمن ت الرعایة الصحیةاتنظیم معارض لوحات عن الموضوعات التي تتعلق بنفای -

 .وٕابر ما تحت الجلد ،قة بنبش المحاقن المطروحةالمخاطر المتعل
النفایات الطبیة في مناطق  عرض لوحات تتضمن معلومات وٕارشادات عن فرز -

 ایات، یجب ان تكون اللوحات واضحةإسترتیجیة في المستشفیات مثل مواقع حاویات النف
عدد من  توصیل الرسالة إلى أكبر، بإستخدام األشكال البیانیة واالمثلة التوضیحیة

قیام اُالطر البشریة لمؤسسات الرعایة الصحیة  جمهور المشاهدین، بما فیهم اُالمیین.
وقد یكون ذلك صعب التنفیذ، وفي  بشرح سیاسة إدارة النفایات للمرضى الجدد والزوار،

 .هذه الحالة یجب األخذ باإلعتبار وتوزع مطویات ونشرات توضیحیة
ب ان تكون جمیع المعلومات معروضة او قادرة على ولزیادة التأثیر إلى أقصى حد ، یج -

 توصیل المعلومة بطریقة عرض جذابة تلفت إنتباه الناس .
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ٔ
ا  

 
ن تكون حاویات النفایات في مؤسسة الرعایة الطبیة في مكان یسهل الوصول أویجب  -

ن تكون موسومة بعالمة واضحة تبین نوع أإلیه من قبل المرضى والزوار، كما ویجب 
 ) .142ص  م،2006 نظمة الصحة العالمیة،م( النفایات.

 التعلیم والتدریب لموظفي الرعایة الصحیة :
 الهدف من التدریب:

إن الهدف العام من التدریب هو تنمیة الوعي في مجال مواضیع الصحة والسالمة والبیئة 
لى ، وكیفیة تأثیرها على العاملین أثناء عملهم الیومي، ویجب عنفایات الطبیةالالمتعلقة ب

برامج التدریب أن تسلط الضوء على مهام ومسؤولیات موظفي الرعایة الصحیة في برنامج 
البیئي هي مسؤولیة ومصلحة ، إن الصحة والسالمة في مكان العمل والوعي ارة ككلاإلد

 . الجمیع
 العاملون الواجب تدریبهم : 

  متعلقة بإدارة نفایات اإلداري والمسؤول عن تنفیذ المنظمة ال مدراء المستشفى والكادر   -أ 
 الصحیة. الرعایة

 .األطباء  -ب 
 . الممرضون ومساعدو الممرضون  -ج 
 ومناولو النفایات. ،، الكوادر المساعدة، البوابونعمال النظافة -د 

 توصیات التدریب لموظفي الرعایة الصحیة:
 .ان یتوجب إزالة اإلبر من المحاقنیجب إتخاذ أقصى درجات العنایة إذا ك    -أ 
 ة لتصحیح األخطاء في عملیة الفرز، عدم إجراء أي محاولیع الحاالتیجب في جم  -ب 

 .وضع كیس داخل كیس آخر بلون مختلفاو الحاویة او ب المواد من الكیس بإزالة
 و النفایات الطبیة:توصیات التدریب لمناول

قة س ما لم تكن بطااكیزالة االإن اكیاس وحاویات التخزین مغلقة، ویجب عدم إكد من أالت - أ
 ، وأن تكون محكمة اإلغالق لمنع اإلنسكابات.بیان ملصقة علیها بشكل صحیحال
، ویجب وضعها ارضًا بالشكل الذي یمكن األكیاس من عنق الكیس فقطن ترفع أیجب  - ب

مرجع  م،2006 منظمة الصحة العالمیة،(من رفعها مرة ثانیة من العنق للمناولة الالحقة.
 .)145 -144ص ،سابق
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ٔ
ا  

 

 :المبحث الرابع
 دراسة المیدانیةال

 مستشفى ام درمان التعلیمي تاریخ إنشائها ومراحل تطورها:
م بعد إنتصار 1985أصبحت مدینة ام درمان عاصمة المهدیة منذ مطلع عام          

الثورة المهدیة. إهتمت دولة المهدیة بالجانب الصحي في حدود اإلمكانیات المتاحة في ذلك 
ضى في بیت المال أشرف علیها طبیب مصري یدعى لرعایة المر  الزمان، وشیدت دار

وكان الغرض من البناء  ،ن یشرف على عیادتینأحسین ذكي، طلب منه الخلیفة عبداهللا 
واحدة في منطقة الشهداء واُالخرى بحي أبوروف، حیث كانتا النواة  ،لمرضىاعالج 

هو اول مستشفى  األساسیة لقیام مستشفى ام درمان بموقعها الحالي، ویعتبر المستشفى
 م.1985فتتحه عام اوافي عهد الخلیفة عبداهللا  ُشیدإذ  ،حكومي بالسودان

 ُاختیر موقع مستشفى أمدرمان الحالي في قلب أم درمان العاصمة الوطنیة تسهیًال للمرضى. -
تقدیم الخدمات الصحیة للمواطنین والعاملین  الهدف من إنشاء مستشفى ام درمان هو -

وصارت ام درمان مقرًا ومعسكرًا لجیوش الثورة المهدیة وقبائلها  ة،بالمؤسسات الرسمی
المهدي وخلیفته وقادته جموع خفیرة من جمیع مناطق السودان  المتعددة، حیث اقام فیها

 التقریر اإلحصائي السنوي،(الخدمات الصحیة لهذه الجموع. المختلفة، مما تطلب توفیر
 )م2011-مستشفى ام درمان التعلیمي

وفي مقابلة مع األمین العام لمستشفى ام درمان التعلیمي د/ أنس الشریف جالل         
ات قبالة مسجد الثمانینن المستشفى تمت توسعته من الناحیة الجنوبیة في أبالدین  أوضح 

ل قسم و وحُ ولت االقسام لبعض المستشفیات اُالخرى بمدینة ام درمان، الخلیفة عبداهللا، وحُ 
قسم الجلدیة واألنف واألذن والحنجرة إلى مستشفى عوض و ى الوالدة، النساء إلى مستشف

قسم العیون إلى مستشفى الوالدین، واإلدارات المختلفة التي تعاقبت على المستشفى و حسین، 
في األقسام المختلفة تعمل على التأهیل المستمر لألقسام، ومنذ بدایة فترة أیلولة المستشفى 

المجمع الجراحي ومحطة معالجة  كملأُ ع قسم الحوادث و سَ م وَ لوزارة الصحة والیة الخرطو 
 )م2018 أنس، مستشفى ام درمان التعلیمي،(.میاه الصرف الصحي
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ٔ
ا  

 
 
 إدارة النفایات الطبیة بمستشفى ام درمان التعلیمي: -

إدارة الصحة العامة ضابط الصحة التومة غریب اهللا محمد  إلتقت الباحثة بمدیر
و وضحت أنه ال توجد إدارة منفصلة للنفایات الطبیة  علیمي،فى ام درمان التشتبمس يعل

بوزارة الصحة والیة الخرطوم، لذلك ال توجد بمستشفى ام درمان التعلیمي، وهي تتبع إلدارة 
إدارة  ( ضباط صحة، الصحة العامة والتي تحتوي على مجموعة من اُالطر البشریة العاملة

بیة أصبحت خطر یهدد البیئة والصحة العامة، والنفایات الط النظافة، مشرفین وعمال)،
واإلهتمام بالتخلص منها بالطریقة  ،لذلك البد من إنشاء إدارة او قسم خاص بالنفایات الطبیة

اآلمن، و یساعد في ذلك وضع الخطط اإلستراتیجیة  والنقل والتخلص المتبعة للجمع والفرز
وتفعیل القوانین التي تحكم التعامل  خطرة،طویلة المدى لكیفیة التعامل مع النفایات الطبیة ال

 معها، وجلب التكنولوجیا الحدیثة التي تساعد في التخلص منها.            
تشرف إدارة الصحة العامة على نقل وجمع النفایات وفرزها بصورة سلیمة، والتخلص 

 الفرزت توزع السالت الحمراء والصفراء والسوداء لعملیا خارج المستشفي، النهائي یكون
عدا قسم المعامل والعملیات حیث یوجد عمال  والجمع وتنقل بواسطة العمال بكل قسم وعنبر

 ین مدربین للقیام بالنقل.صصخمت
ولسیر العمل بصورة صحیحة وطرق حدیثة مبتكرة للتخلص النهائي من النفایات الطبیة 

 البد من القیام بالتالي:
بیة یكون لها هیكل مستقل، لإلهتمام بالنفایات إنشاء إدارة تسمى إدارة النفایات الط -1

 الطبیة. 
 . لطبیة وتوفیر اإلحتیاجات الالزمةتدریب العمال على كیفیة التعامل مع النفایات ا -2
 .یفیة التعامل مع النفایات الطبیةك ىتطویر الكادر الطبي عل -3
 . یة و وقایتهم من االمراض المعدیةتطعیم عمال النفایات الطب -4
 . خاصة بمستشفى ام درمان التعلیمي ةإنشاء محرق -5

 المشاكل التي تواجههم تمثلت في التالي: 
 . المخصصة النشطة النفایات الطبیة عدم توفیر المیزانیات -1
 .نقص في آلیات الفرز( اكیاس، صنادیق، سالل ) -2
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ٔ
ا  

 
 
 . ومؤهلة في مجال النفایات الطبیة الحوجة الماسة لكوادر مدربة -3
 .قلة حاویات النقل الیومي -4
عدم وجود عقوبة لألطر البشریة الطبیة لعدم إتباعه قانون وضع النفایات في الموضع  -5

 المخصص لها.
 .د مرور إداري دوري داخل المستشفيال یوج -6
الیوجد تدریب علي التعامل مع النفایات الطبیة فالتدریب یكون على االساسیات فقط  -7

  .النقل) (النظافة،
 .  بعمال النفایات الطبیة البس خاصةسنوات ال توجد م 8من قبل  -8
 تكدس النفایات الطبیة داخل العنابر والمعامل الن النقل یتم في الفترة الصباحیة فقط.  -9

تصنیف، و  ن عملیة فرز،أ ،العامة بمستشفى امدرمان التعلیميووضحت مسؤول الصحة 
 :تخزین ونقل النفایات الطبیة یتم بالتاليو 

س االعلى للبیئة وفق العقد المبرم معهم في الفترة الصباحیة نقل النفایات یومیًا عبر المجلتُ  -
واحدة للنفایات  ،نی، وتنقل بحاویتحالة الطوارئ فیتم التدخل الفوريإال في  ،ما عدا الجمعة

 والثانیة للنفایات العامة. ،الطبیة
 ،دم)، الفایات المعدیة مثل (الشاش، القطن، القفازاتالمجلس االعلى للبیئة معني بنقل الن -

وتجمع في المكان المخصص لها لحین  ،توضع في سالل بها أكیاس بلون أحمرحیث 
 زة . ترحیلها، وایضًا تسمى النفایات الغیر مفرَ 

محالیل المعامل یتم التخلص منها بواسطة المجلس االعلى للبیئة یومیًا في الفترة  -
 الصباحیة. 

عام ) توضع داخل سالت بها أكیاس بلون ، بقایا الطالنفایات العامة مثل ( الورق، القواریر
 . المكان المخصص لها لحین ترحیلها وتجمع في ،أسود

المقابر في السنة مرتین كل  النفایات الباثولوجیة یتخلص منها وفقًا للفتوى الشرعیة عبر -
 ستة أشهر.

 .وتوضع داخل أكیاس بلون بني ،النفایات الصیدالنیة یتم إرجاعها إلى اإلمدادات الطبیة -
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ٔ
ا  

 
وتخزن  ،األدوات الحادة) تجمع بواسطة صنادیق األمان ،النفایات الحادة مثل (المحاقن -

بمكان مخصص لها لحین ترحیلها وٕابادتها بواسطة المجمع السعودي لفرز وتدویر 
ومعالجة النفایات الطبیة والذي تعاقد معهم لنقل النفایات والتخلص منها في االسبوع 

 مرتین.
 .  لتخلص منه بواسطة المجمع السعودين بنك الدم ومن ثم االدم التالف یجمع م -
 (نفایات العنابر) تحفظ في سالل بها أكیاس بلون أصفر ثم ترحیلها األقل خطورة النفایات -

 منها.  والتخلص
 ،لتومة، مستشفى ام درمان التعلیمي(ا كما أشارت إلى وجود محرقة داخل المستشفى لكنها توقفت. -

 م).2018

 :عینة البحث

الخبراء والمختصین بصورة قصدیة لإلجابة على  ) مشاركًا من80عدد ( تّم إختیار    
 أسئلة اإلستبیان.

 أدوات جمع البیانات:

(اوافق  استخدمت الباحثة مقیاس (لیكرت) الخماسي الختیار االجابات المناسبة وهى    
االستمارة  اسئلة مفتوحة فيال اوافق، ال اوافق مطلقا) كما كانت هناك  محاید، بشدة، اوافق،

راء حول موضوع البحث، وقد تكونت االستمارة من قسمین، القسم آتتعلق بتقدیم تقویم و 
 )12ن (األول تناول البیانات الشخصیة للمبحوثین، أما القسم الثاني جاء في محور تضمَ 

 عبارة متعلقة بموضوع الدراسة.

 القسم األول :

) اسئلة وهي متغیرات: النوع، والعمر، 6( ن عددالبیانات الشخصیة ویتكون م    
 الدرجة الوظیفیة.و الخبرة العملیة، و والمؤهل العلمي، 
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ستراتيجية العالقات العامة في التوعية بمخاطر النفايات الطبية ، د. صالح موسى علي 
ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 

 القسم الثاني:

ستراتیجیة العالقات العامة بمستشفى ام درمان التعلیمي في التوعیة بمخاطر إ    
غة وسلیمة ، وقد روعي أن تكون االستمارة واضحة الصیا) عبارة12لنفایات الطبیة، وفیه (ا

 اللغة وسهلة الفهم مع التسلسل المنطقي للعبارات واألسئلة.

 الصدق الظاهري:
قامت الباحثة بعرض االستمارة بصورتها األولیة على عدد من األساتذه والخبراء     

 المختصین لتحكیمها وقیاس مدى صالحیتها .

 صدق وثبات المقیاس: 
للعبارات المستخدمة في أداة البحث لكل محور للتأكد من الثبات واالتساق الداخلي      

 تم اجراء اختبار (ألفا) لكرونباخ لقیاس الصدق والثبات واختبر معامل االرتباط لبیرسون .
ُصممت االستبانة بعد االطالع على الدراسات السابقة وعرضها على المشرف وبعد 

 وهم:التعدیالت ُعرضت على محكمین في مجال اإلختصاص 
استاذ كلیة علوم االتصال جامعة السودان للعلوم  -سن محمد الزین البروف/ ح -1

   .والتكنولوجیا
عمید كلیة االعالم جامعة امدرمان  –استاذ مساعد  –د. سیف الدین حسن العوض  -2

 .االسالمیة
معهد البحوث والدراسات االستراتیجیة جامعة -استاذ مساعد –د. عادل سعد حبیب اهللا  -3

 .امدرمان االسالمیة
استاذ مساعد بكلیة علوم االتصال جامعة السودان للعلوم  –د. اسامة حسب الرسول  -4

 والتكنولوجیا.
كلیة االعالم جامعة ام درمان  –د. حبیبة عثمان استاذ مساعد جامعة القرآن الكریم -5

 االسالمیة. 
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ستراتيجية العالقات العامة في التوعية بمخاطر النفايات الطبية ، د. صالح موسى علي 
ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 
 :الدراسة لمحاور  واالرتباط الداخلي االتساق

 العامة العالقات استراتیجیة محور لعبارات )r( لبیرسون  اإلرتباط معامل قیم ):1( جدول

  )80(ن= .الطبیة النفایات  بمخاطر التوعیة في التعلیمي درمان ام بمستشفى

 الداللة

 

 ارتباط معامل

 )r( بیرسون
 رقم العبارة

معنویاً  دال قوي  ارتباط  التوعیة لنشر التعلیمي ماندر  بمستشفىام العامة العالقات إدارة في واضحة استراتیجیة رؤیة هنالك 0.984 

 .الطبیة النفایات بمخاطر

1 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  2 .لتنفیذه الكافي الوقت توافر بعدم العتقادهم االستراتیجي التخطیط استخدام في المدیرین رغبة عدم 0.867 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  الخطط  وتقویم تنفیذ تبعها إذا إال فّعالة تكونأل التعلیمي أمدرمان بمشتشفى االستراتیجیة اإلدارة 0.926 

 .االستراتیجیة

3 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  4 .التعلیمي درمان ام بمستشفى االستراتیجي للتخطیط المتاحة الموارد ضعف 0.921 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  عدم إلى أدى مما ةجید بصورة االستراتیجي التخطیط تستخدم ال التعلیمي درمان مستشفىام 0.984 

 .صحیحة بخطوات الطبیة النفایات من التخلص

5 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  الطبیة النفایات إدارة في جدیدة طرق استحداث إلى االستراتیجي التخطیط مفهوم تطبیق أدى 0.989 

 التعلیمي درمان بمستشفىام

6 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  التخطیط طریق عن الطبیة النفایات لمشاكل حلول بوضع لیميالتع درمان مستشفىام تقوم 0.972 

  

7 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  التعلیمیوفق درمان ام بمستشفى العاملین جمیع الطبیة النفایات مجال في التدریب برامج تستهدف 0.960 

 . االستراتیجي التخطیط تطبیق

8 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  9 .التعلیمي درمان ام بمستشفى الطبیة النفایات لنقل استراتیجي تخطیط ظامن یوجد 0.943 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  درمان ام بمستشفى العامة العالقات إدارة موظفي االستراتیجي التخطیط مفهوم تطبیق یساعد 0.951 

 .الجماعي العمل اسلوب إلى التعلیمي

10 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  درمان ام بمستشفى للعاملین لكل واضحة استراتیجیة رؤیة بشرح العامة العالقات إدارة تقوم 0.971 

 

11 

معنویاً  دال قوي  ارتباط  12 .الطبیة النفایات مخاطر انتشار من للحد الفنیة واألسالیب التكنولوجیا لجلب ضعف هنالك 0.917 

 ).79جة حریة () و در 0.05: االختبار عند مستوى معنویة ( ملحوظة
 .)2018من واقع تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة ( المصدر:

 
لإلرتباط موجبة وأكبر من r) ) بأن قیم معامل بیرسون (1( یتضح من خالل الجدول   

 وهذا  )0.05ن قیم اإلحتمالیة أقل من مستوى المعنویة (أو  الصفر وأقل من الواحد الصحیح،
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ستراتيجية العالقات العامة في التوعية بمخاطر النفايات الطبية ، د. صالح موسى علي 
ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 
ین العبارات. حیث كانت أقل قیمة لمعامل بیرسون هي یؤكد وجود ارتباط معنوي قوي ب

). وهذا یدل على أّن هناك اتساقًا داخلیًا لعبارات 0.989( هي ، وأكبر قیمة)0.867(
 المحور وبالتالي صالحیتها وقدرتها  لقیاس الهدف الذي وضعت من أجله.

ارات محور على عب عینة الدراسة ): التوزیعات التكراریة والنسبیة إلجابات2جدول(
في التوعیة بمخاطر  النفایات  استراتیجیة العالقات العامة بمستشفى ام درمان التعلیمي

 )80الطبیة. (ن=

 العبارة م
تماماً  أوافق  

وافق ال محاید أوافق  أوافق ال 

 مطلقاً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

1 

 

 العالقات إدارة في واضحة استراتیجیة رؤیة ھنالك

 بمخاطر التوعیة التعلیمیلنشر درمان ام بمستشفى العامة

 .الطبیة النفایات

14 17.5 37 46.3 8 10 18 22.5 3 3.8 

2 
 االستراتیجي التخطیط استخدام في المدیرین رغبة عدم

 .لتنفیذه الكافي الوقت توافر بعدم العتقادھم
12 15 37 46.3 12 15 17 21.3 2 5 

3 
 تكون تعلیمیالال درمان ام بمستشفى االستراتیجیة اإلدارة

 .االستراتیجیة الخطط  وتقویم تنفیذ تبعھا إذا إال فّعالة
22 27.5 48 60 6 7.5 3 3.8 1 1.3 

4 
 بمستشفى االستراتیجي للتخطیط المتاحة الموارد ضعف

 .التعلیمي درمان ام
11 13.8 48 60 16 20 4 5 1 1.3 

5 

 التخطیط التعلیمیالتستخدم درمان ام مستشفى

 من التخلص عدم إلى أدى مما جیدة بصورة االستراتیجي

 .صحیحة بخطوات الطبیة النفایات

10 12.5 45 56.3 7 8.8 15 18.8 3 3.8 

6 

 استحداث إلى االستراتیجي التخطیط مفھوم تطبیق أدى

 درمان ام بمستشفى الطبیة النفایات إدارة في جدیدة طرق

 . التعلیمي

12 15.5 43 53.8 11 13.8 11 13.8 3 3.8 

7 
 لمشاكل حلول التعلیمیبوضع درمان ام مستشفى تقوم

 . اإلستراتیجي التخطیط طریق عن الطبیة النفایات
11 13.8 42 52.5 12 15 11 13.8 4 5 

 .)2018من واقع تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة ( المصدر:               
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ستراتيجية العالقات العامة في التوعية بمخاطر النفايات الطبية ، د. صالح موسى علي 
ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 

 ):2جدول(تابع 

 العبارة م
تماماً  أوافق  

افقو ال محاید أوافق  أوافق ال 

 مطلقاً 

 % ت % ت % ت % ت % ت

8 

 جمیع الطبیة النفایات مجال في التدریب برامج تستھدف

 التخطیط تطبیق التعلیمیوفق درمان ام بمستشفى العاملین

 . االستراتیجي

9 11.3 43 53.8 8 10 17 21.3 3 3.8 

9 
 الطبیة النفایات لنقل استراتیجي تخطیط نظام یوجد

 التعلیمي درمان ام بمستشفى
8 10 46 57.5 14 17.5 10 12.5 2 2.5 

10 

 موظفي االستراتیجي التخطیط مفھوم تطبیق یساعد

 التعلیمیإلى درمان ام بمستشفى العامة العالقات إدارة

 .الجماعي العمل اسلوب

18 22.5 41 51.3 13 16.3 7 8.8 1 1.3 

11 
 یةاستراتیج رؤیة بشرح العامة العالقات إدارة تقوم

 .التعلیمي درمان ام بمستشفى للعاملین لكل واضحة
13 16.3 32 40 16 20 14 17.5 5 6.3 

12 
 للحد الفنیة واألسالیب التكنولوجیا لجلب ضعف ھنالك

 .الطبیة النفایات مخاطر انتشار من
15 18.8 45 56.3 13 16.3 7 8.8 0 0 

 .)2018من واقع تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة ( المصدر:
 

موافقتهم %) 27.5( وحول آرائهم في تنفیذ وتقویم الخطط االستراتیجیة، فقد أبدى
%) أكدوا موافقتهم على ذلك. مما یشیر إلى أن الغالبیة یؤیدون بأن 60بشدة، وهناك (

تبعها تنفیذ وتقویم  اإلدارة االستراتیجیة بمستشفى ام درمان التعلیمي ال تكون فّعالة إال إذا
 راتیجیة.الخطط االست

أّما آراء المبحوثین حول الموارد المتاحة للتخطیط اإلستراتیجي بمستشفى ام درمان 
المتاحة  التعلیمي، فقد أبدت الغالبیة منهم موافقتها على أن هناك ضعف في الموارد

 %).60%)، ووافق( 13.8وافق بشدة ( إذ للتخطیط االستراتیجي،
التعلیمي للتخطیط االستراتیجي، درمان  أما بخصوص استخدام مستشفى ام   

على أنَّ مستشفى ام درمان التعلیمي ال  %) وافقوا40(  %) وافقوا بشدة،16.3( فهناك
أدى إلى عدم التخلص من النفایات الطبیة  یستخدم التخطیط االستراتیجي بصورة جیدة مما

 .بخطوات صحیحة
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ستراتيجية العالقات العامة في التوعية بمخاطر النفايات الطبية ، د. صالح موسى علي 
ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 
 

 
فهوم التخطیط وأبدى أكثر من نصف المبحوثین موافقتهم على أن تطبیق م

االستراتیجي أدى إلى استحداث طرق جدیدة في إدارة النفایات الطبیة بمستشفى ام درمان 
 %).53.8( موافقو  ،%)15.5بشدة ( موافق ةالتعلیمي وذلك بنسب

%)  13.8وحول آرائهم فیما یتعلق بوضع حلول لمشاكل النفایات الطبیة، فقد أبدى (
مستشفى ام درمان التعلیمي تقوم  دوا موافقتهم على أنّ %) أك52.5موافقتهم بشدة، وهناك (

 عن طریق التخطیط اإلستراتیجي.  بوضع حلول لمشاكل النفایات الطبیة
وعلى صعید برامج التدریب في مجال النفایات الطبیة، فقد أظهرت النتائج هناك 

 لنفایاتات مجاال في التدریب %) وافقوا على أّن برامج53.8%) وافقوا بشدة، و (11.3(
بمستشفى ام درمان التعلیمي وفق تطبیق التخطیط  العاملین تستهدف جمیع الطبیة

 االستراتیجي.
 أشارت آراء المبحوثین بخصوص نقل النفایات الطبیة، فقد أظهرت النتائج بأن هناك

%) وافقوا على أّنه یوجد نظام تخطیط استراتیجي لنقل 57.5%) وافقوا بشدة، و(10(
 .بیة بمستشفى ام درمان التعلیميالنفایات الط

%) 22.5أما بخصوص أثر تطبیق مفهوم التخطیط اإلستراتیجي، فقد وافق بشدة (
%). مما یشیر إلى أّن تطبیق مفهوم التخطیط اإلستراتیجي 51.3من المبحوثین، ووافق( 

یساعد موظف یإدارة العالقات العامة بمستشفى ام درمان التعلیمي على اسلوب العمل 
 جماعي.ال

%) بأن 40%)،وموافقة (16.3ویرى أكثر من نصف المبحوثین بنسب موافقة بشدة(
إدارة العالقات العامة تقوم بشرح رؤیة استراتیجیة واضحة لكل العاملین بمستشفى ام درمان 

 التعلیمي.

%) موافقتهم 18.8أّما بخصوص استخدام التكنولوجیا واألسالیب الحدیثة، أبدى (
موافقتهم على أنَّ هنالك ضعف لجلب التكنولوجیا واألسالیب الفنیة  %)56.3وأبدى ( بشدة،

 للحد من انتشار مخاطر النفایات الطبیة.
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ستراتيجية العالقات العامة في التوعية بمخاطر النفايات الطبية ، د. صالح موسى علي 
ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 
 
على عبارات محور  عینة الدراسة التوزیعات التكراریة والنسبیة إلجابات ):3جدول (

 )80ة. (ن=النفایات الطبی استراتیجیة العالقات العامة بوزارة الصحة في التوعیة بمخاطر

 المتوسط العبارات رقم

1 
  التعلیمي درمان ام بمستشفى  العامة العالقات إدارة في واضحة استراتیجیة رؤیة ھنالك

 .الطبیة النفایات بمخاطر التوعیة لنشر
3.51 

2 
 الوقت توافر  بعدم العتقادھم االستراتیجي التخطیط استخدام في المدیرین رغبة  عدم

 .لتنفیذه  الكافي
3.50 

3 
  وتقویم  تنفیذ  تبعھا إذا إال فّعالة تكون ال التعلیمي درمان ام بمستشفى االستراتیجیة اإلدارة

 .االستراتیجیة الخطط
4.09 

 3.80 .  التعلیمي درمان ام بمستشفى  االستراتیجي للتخطیط  المتاحة الموارد ضعف 4

5 
 إلى أدى مما  جیدة  بصورة  تیجياالسترا التخطیط یستخدم ال التعلیمي درمان ام مستشفى

 .صحیحة  بخطوات  الطبیة النفایات من  التخلص عدم
3.55 

6 
 النفایات إدارة في  جدیدة طرق  استحداث إلى االستراتیجي التخطیط مفھوم تطبیق  أدى

   التعلیمي درمان ام بمستشفى الطبیة
3.63 

7 
 طریق عن الطبیة النفایات لمشاكل حلول بوضع  التعلیمي درمان ام مستشفى تقوم

 . اإلستراتیجي التخطیط
3.56 

8 
 درمان ام بمستشفى العاملین جمیع الطبیة النفایات مجال في التدریب برامج تستھدف

 . االستراتیجي التخطیط تطبیق وفق التعلیمي
3.48 

 3.60 .  التعلیمي درمان ام بمستشفى الطبیة النفایات لنقل استراتیجي تخطیط نظام یوجد 9

10 
 ام بمستشفى العامة العالقات إدارة موظفي االستراتیجي التخطیط مفھوم تطبیق یساعد

 .الجماعي العمل اسلوب إلى  التعلیمي درمان
3.85 

11 
 ام بمستشفى للعاملین لكل واضحة استراتیجیة رؤیة بشرح العامة العالقات إدارة تقوم

  التعلیمي درمان
3.43 

 3.85 .الطبیة النفایات مخاطر انتشار من للحد الفنیة كنولوجیاواألسالیبالت لجلب ضعف ھنالك 12

مستوى معنویة) العبارة دالة  0.05: قیمة االحصائیة (االحتمالیة) أقل من (ملحوظة
 . 4احصائیًا وعند درجة حریة 

یوضحان إستجابات المبحوثین على العبارات المكونة  )3) والجدول(2الجدول (
العامة بمستشفى امدرمان التعلیمي في التوعیة بمخاطر النفایات  یة العالقاتلمحور استراتیج

الطبیة، فقد وافق المبحوثون بدرجة عالیة على بعض عبارات المحور وبدرجة فوق 
 المتوسطة على البعض اآلخر، وجاءت آرائهم بمتوسطات حسابیة أكبر من المتوسط 

 

                    167                               
 



 

ه 1444 بیع االولرم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –مجلة المشرق فصلیة   
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ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 
 

 )3( والموافقة التامة. وجاءت العبارة رقم المرجح للمقیاس مما یضعها في اتجاه الموافقة
االستراتیجیة بمستشفى أمدرمان التعلیمي  "اإلدارة ) والتي تنص أن4.09بأعلى متوسط (

تكون فّعالة إال إذا تبعها تنفیذ وتقویم للخطط االستراتیجیة"، مما جعلها األولى في الترتیب ال
التي تنص" تقوم  )11( حازت العبارة رقممن حیث األهمیة حسب آراء عینة الدراسة، بینما 

إدارة العالقات العامة بشرح رؤیة إستراتیجیة واضحة لكل العاملین بمستشفى أمدرمان 
 ).3.43على أقل متوسط حسابي بین عبارات المحور ( التعلیمي"

وترى الباحثة أّن واقعیة تحقیق األهداف ترتبط بصورة أساسیة بوجود رؤیة 
 وتوفیر موارد كافیة لتنفیذها.استراتیجیة واضحة 

 
 :النتائج

ن العالقات العامة تقوم بنشر التوعیة  بخاطر النفایات الطبیة وذلك من أاكدت الدراسة  -1
 خالل تعاملها مع وسائل اإلعالم وطباعة المنشورات.

ن العالقات العامة تساهم في مد متخذي القرار والمنظمات البیئیة أاوضحت الدرسة  -2
 عن تقاریر حول حجم النفایات الطبیة وذلك من خالل  ما تصدره منبمعلومات مهمة 

 علیمي.تلابمستشفى ام درمان  الطبیة النفایات
على  العاملین ن العالقات العامة تؤدي دورًا وقائیًا من خالل تدریبأكشفت الدراسة  -3

 الطبیة. النفایات كیفیة التعامل مع
العالقات  تراتیجي یساعد موظفي إدارةن تطبیق مفهوم التخطیط االسأاثبتت الدراسة  -4

 العامة بمستشفى ام درمان التعلیمي على اسلوب العمل الجماعي.
اكدت الدراسة انه یوجد ضعف لجلب التكنولوجیا واألسالیب الفنیة التي تساعد في الحد  -5

 من انتشار مخاطر النفایات الطبیة.
ى إلى استحداث طرق جدیدة ن تطبیق مفهوم التخطیط االستراتیجي أدأ اثبتت الدراسة -6

 في إدارة النفایات الطبیة بمستشفى ام درمان التعلیمي.
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ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 

المتاحة یعیق عملیة وضع الخطط االستراتیجیة  ن ضعف المواردأاكدت الدراسة  -7
 وتنفیذها بمستشفى ام درمان التعلیمي.

 

 :التوصیات
 ات العامة بمستشفى اإلهتمام بالتدریب الداخلي والخارجي لرفع كفاءة العاملین بالعالق -1

 ام درمان التعلیمي.
تفعیل البحوث والدراسات للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تعترض إدارة العالقات  -2

 العامة في اإلضطالع بدورها.
ضرورة االستعانة بالخبراء والمستشارین والمختصین في النفایات الطبیة وملوثات البیئة  -3

 ى ام درمان التعلیمي.عند وضع الخطط االستراتیجیة مستشف
العمل على تحسین بیئة العمل وتوفیر الموارد والمعینات التي تساعد على تطبیق  -4

 االستراتیجیة المتعلقة بالتخلص من النفایات الطبیة.
تكثیف العمل التوعوي من خالل نشر ثقافة التعامل مع مخاطر النفایات الطبیة  -5

 والمنشورات اإلعالنیة. باستخدام وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة
اإلهتمام بإنشاء مكبات ومحارق للنفایات الطبیة ًیراعى فیها كافة شروط األمن  -6

 والسالمة.

 توصیات خاصة بالمستشفى موضوع الدراسة:
قیام إدارة متخصصة للعالقات العامة واالعالم بمستشفى ام درمان التعلیمي وُاخرى  -7

 تعنى  بالنفایات الطبیة. 
ین لحمایتهم من خطر األمراض المعدیة وٕاعادة معالجة االدوات الطبیة تطعیم العامل -8

 وخدمات التعقیم لضمان الصحة والسالمة العامة. 
ن أتوسعة وتحسین اماكن تخزین النفایات داخل المستشفى وضرورة إحكام إغالقها و  -9

 بسور ومزودة بأدوات السالمة والحمایة. تكون محاطة
معتمدة لوجود النفایات بمواقع التخزین لتفادي اآلثار المترتبة االلتزام الكامل بالفترة ال -10

  .علیها
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ٔ
ا  

 
 توفیر المعدات واالدوات واالجهزة المتطورة للتخلص من النفایات الطبیة.  -11
الحرص علي إستعمال مواد التطهیر والتعقیم في النظافة بصفة مستمرة باألقسام  -12

 العملیات وعند الطوارئ . والعنابر وغرف
رة المستشفي تقدیم تقاریر دوریة فصلیة او شهریة بواسطة مدیر المستشفي على إدا -13

إلى وزارة الصحة یتناول فیها جمیع البیانات والمعلومات المتعلقة بإدارة النفایات الطبیة 
 بالمستشفى.

 :المراجع المصادر
، العالقات العامة بین النظري والتطبیق العملي، )م2009عبدالحكیم خلیل ( مصطفى، -1

 الطبعةاالولى. والتوزیع، العالمیة للنشر لجیزة، الدارا
استراتیجیة العالقات العامة في  –استاذ جامعة بجایة  م )،2006( بودهان، یامین -2

تموز  29 العدد ،السنة الرابعة ،ةنیاالنسامجلة علوم  ،المؤسسات الجزائریة الخاصة
 (یولیو). 

الطبعة ، دار الكندي للنشر ،ونظریاتهالتوجیه واالرشاد النفسي  ،م)2004( مسني، حسن -3
 االولى. 

 ،الخرطوم ،م)، هندسة النفایات الطبیة وٕاداراتها2006( عبد الماجد، عصام محمد -4
 الطبعة األولى. ،میة السودان للنشر والتوزیعیاكاد

 األردن. ،التلوث البیئي ،البیئة والتنمیة ،)م2011( قاسم، أمجد -5
معوض عیاد، ادارة العالقات العامة، المدخل  ، خیري)م2005راسم محمد ( الجمال، -6

 المصریة اللبنانیة، الطبعة االولى. االستراتیجي الدار
م)، االدارة االستراتیجیة في بیئة العمل، القاهرة، الناشر 2010( عبدالمطلب عبدالحمید، -7

 الطبعة االولى.  الشرطة العربیة المتحدة للتسویق والتورید،
م)، التخطیط االستراتیجي القومي، الخرطوم، 2009ان (ابوصالح، محمد حسین سلیم -8

 شركة مطابع السودان للعملة، السودان، الطبعة الرابعة.
، تنظیم وادارة العالقات العامة، مكتبة الیازودي العلمیة للنشر )م2010( العالق، بشیر -9

 عمان، المطبعة العربیة.  ،و التوزیع، االردن
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ٔ
ا  

 
اسامة للنشر  إدارة العالقات العامة، دار ،)م2013( بسام عبدالرحمن الجرایدة، -10

 والتوزیع، االردن، الطبعة االولى. 
، سحر محمود وهبي، المداخل االساسیة للعالقات )م2006( محمد منیر حجاب، -11

 القاهرة، الطبعة الرابعة. العامة المدخل االتصالي، دار الفجر للنشر و التوزیع،
بیة، التخطیط االستراتیجي بقیاس ، رمضان غر )م2006المغربي، عبد الحمید ( -12

 مصر. ،اإلداء المتوازن، المكتبة العصریة، المنصورة
االتصال والعالقات  ،)م2005( عدنان محمود، ربحي مصطفى الطوباسي،، علیان -13

 الطبعة االولى.  العامة، دار صفا للنشر والتوزیع، عمان،
م والفنون، القاهرة، دار ، العالقات العامة بین العلو )م2009( عبیر فتحي الشربیني، -14

 النهضة العربیة.
، اإلدارة االستراتیجیة، االردن، دار الیازوري العلمیة )م2010( سعد غالب یاسین، -15

 الطبعة العربیة.  للنشر والتوزیع،
، اإلدارة  اإلستراتیجیة، )م2013( أحمد عطا اهللا، هاني حامد القطامین،، الضمور -16

 الطبعة االولى. لمتحدة للتسویق والتورید،القاهرة، الناشر الشركة العربیة ا
، اإلدارة اإلستراتیجیة المفاهیم والنماذج، السودان، )م2011( حسن محمد احمد مختار، -17

 الطبعة الثانیة. الناشر الشركة العربیة المتحدة للتسوق والتوریدات،
 ، الحمالت االعالمیة عبر االعالم الجدید.)م2015سلیم، حنان أحمد ( -18
االعصار  االردن، الناشر دار التخطیط االعالمي، ،)م2015حمود عزت (اللحام، م -19

 العلمي للنشر والتوزیع، الطبعة العربیة االولى. 
، الصورة الذهنیة وحمالت العالقات العامة، )م2013( عبدالحكیم خلیل مصطفى، -20

 الدار العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى.
 القاهرة، الصحفي، فن التحریر ،)م2009د (محمو  ،لیلى علم الدین،،عبدالمجید -21

 الطبعة األولى. الدارالعربیة للنشروالتوزیع،
الشركة العربیة للنشر  اإلعالن والمهارات البیعیة، ،)م1996النجار، نبیل الحسیني ( -22

 .9822/1996والتوزیع، رقم اإلیداع 
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ٔ
. هدية بقادي الصديق –ا

ٔ
ا  

 
تعلیم الصحافة االعالمیة والمجتمع، دار ال ،)م2015محمود جابر ( اسماعیل، -23

 الجامعي االسكندریة، الطبعة االولى.
، االنسان وتلوث البیئة المملكة العربیة السعودیة، االدارة )م2000صابر، محمد ( -24

 العامة للتوعیة العلمیة والنشر.
 المجالت والدوریات والتقاریر:

 م).   2010دلیل التخطیط اإلستراتیجي ( -25

ع ومنظمة الصحة العالمیة، إعداد ، تمریض صحة المجتم)م2005( الطب الجامعي -26

 نخبة من اساتذة الجامعات في العالم العربي.

، إدارة افضل نفایات الرعایة الصحیة، المكتب )م2006( منظمة الصحة العالمیة -27
 اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة للشرق المتوسط، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة.

)، الصندوق القومي للتأمین م2007دلیل التوعیة التأمینیة الصحیة ( -28
 الصحي،السودان.

 م)، لمستشفى ام درمان التعلیمي.2011( التقریر اإلحصائي السنوي -29

 الرسائل الجامعیة:
أثر تطبیق مفاهیم الجودة  ، بعنوان)م 2016 -هـ 1437(  ابوروف، عمر ادم على -30

لنفایات على كفاءة الخدمات الصحیة بوالیة الخرطوم من خالل خدمات التخلص من ا
بالتطبیق على وزارة الصحة والیة الخرطوم  ،دراسة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ،الطبیة

 . بحري التعلیمي) –ام درمان التعلیمي  –(مستشفى الخرطوم التعلیمي 
دور التثقیف الصحي في ترقیة نفایات الرعایة  ،)م2010( فاطمة فضل على عثمان، -31

بحث لنیل درجة الدكتوراة في  ،ل والیة الخرطومالصحیة بالمستشفیات التعلیمیة شما
 جامعة الزعیم االزهري. ،الصحة العامة

 المقابالت :
 األمین العام لمستشفى ام درمان التعلیمي.  ،)م2018( جالل الدین، د.أنس الشریف -32
إدارة الصحة العامة بمستشفى ام  مدیر ،)م2018( التومة غریب اهللا محمد على، -33

 درمان التعلیمي.
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