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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط   

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي علمية   التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  رسائل  -يُقبل  لمناقشة  المتقدمين  الماجستير   وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

 نشره.  ولم يسبق  أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية  Wordبصيغة    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 ه. من إرسال المالحظات ل  ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   وثالثون او ليصدر  ومتخصصين    حد  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم  متتابعين،  عدًدا 

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
األوسط    وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

توياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق  األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مس
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
عددها   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  تخصص    31المتوافقة  في  المجلة  وصنفت  "اإلعالم  معياًرا، 

 وهي الفئة األعلى. " Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  ا7(  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  الرقمية  العربية  لبيانات 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حال     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  الثانيوفي العدد      

" حول:  خاًصا  القرارعدًدا  وصناعة  العامة  ورؤى  يضم    " العالقات  المشاركين بحوًثا  لألساتذة  علمية 
والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس  

 للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
ــة،الثــاني والثالثــينالعــدد "بففــي البدايــة نجــد وعلــى صــعيد البحــوث الــواردة     أم ومــن جامعــة  " مــن المجل

ا القــرى، دراســة : إدارة االتصــال التســويقي بالمؤسســات الصــحية الســعوديةتحــت عنــوان: " مشــترًكا نجــد بحثــً
مــن  هللا،عبزز  عزز ج لزز   .د. .مأ"، وهــو مقــدم مــن: الطبيــة بمكــة المكرمــة عبــد هحالــة علــى مدينــة الملــك 

 .السعودية، من وعبير عب  اللطيف القرشي، مصر



  ،مصر، من  رشا عب  الحكيم عامرد.  :  ت م، قد  المعهد العالي لإلعالم بالسادس من أكتوبرومن      
 ". استخدام العالقات العامة للفيس بوك في إدارة سمعة المؤسسات الجامعية الخاصة"بحًثا بعنوان: 

مالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ومن          دراسة  ،  مصر، من  طفىوالء يحيي مص  د.:  ت ، قد 
التواصل االجتماعي  ا "  بعنوان:تحليلية   المؤسسات الحكومية على موقع  الستراتيجيات االتصالية لرسائل 

 ". تويتر
استراتيجيات  ، قد مت: بحًثا بعنوان: "مصرمن  ،  من جامعة حلوان  د. داليا مصطفى السواحأما      

مقارنة  تحليلية  دراسة  البيعية:  المناسبات  في  اإللكترونية  التجارة  مواقع  على  المستخدمة  التسعير 
 ".لموقعي سوق.كوم وجوميا. مصر

د. إيناس حسن عب    ،شيماء عب  العاطي سعي د.  :  تا، قد مجنوب الواديجامعة  من    مصرومن      
في تصميم اإلعالنات، ودورها في تحقيق الميزة   CGI  توظيف تقنية  "تحت عنوان:    تحليليةدراسة    الع ي 

 ".التنافسية للمؤسسات 
  بحًثا ،  مصر، من  محمود عب  اللطيفد. مي    قد مت ،  الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات جامعة  الوأخيًرا من  

 ".  استخدام المنصات اإللكترونية بالجامعات المصرية في إدارة الحوار مع جماهيرها" عنوان:تحت 
 

 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  والطالب   للترقي  التقدم  فيألعضاء  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  أصحابها  عن  تعبر  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

قبل   خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ه  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 االتصال التسويقي بالمؤسسات الصحية السعودية: إدارة 

 الطبية بمكة المكرمة  عبد هللادراسة حالة على مدينة الملك 
                                                                                  

 
 عزة جالل حسين د. أ.م.                                                                                                      

        

                                                                                                                                     dr_azzagalal@hotmail.com 

 القرىأم جامعة                                                                                                                                        

 
 

 عبير عبد اللطيف القرشي                                                                                                       
        

                                                                                                                                    aaq1292@outlook.com 

 جامعة أم القرى                                                                                                                                     

 ملخص:
التالي: ما واقع إدارة االتصال التسويقي بالمؤسسات    تحددت مشكلة الدراسة: في           التساؤل الرئيسي 

على الجهة التي تتبعها إدارة االتصال التسويقي بمدينة    لى: التّعرف إوتهدف الدراسة  الصحية السعودية؟  
  الطبية، والتّعرف على األهداف التي يسعى إلى تحقيقها موظفو إدارة التسويق واالتصال   عبد للا الملك  

الملك   بمدينة  بمدينة  الطبية،    عبد للاالمؤسسي  المؤسسي  واالتصال  التسويق  إدارة  تطبيق  مدى  معرفة 
  تان وبرامجهم. واعتمدت الباحث   الطبية للبحوث والدراسات، والتخطيط، والتقويم في أنشطتهم   عبد للاالملك  

الدراسة: التسويق  في منهج  إدارة  لموظفي  الحالة  دراسة  أسلوب منهج  بمدينة    على  المؤسسي  واالتصال 
  : العينةالطبية بمكة المكرمة، واعتمدت الدراسة على أسلوب الحصر الشامل، حيث كانت    عبد للاالملك  

الملك   بمدينة  المؤسسي  واالتصال  التسويق  إدارة  للاموظفي  )   عبد  عددهم  والبالغ  مفردة. 17الطبية   )
 وتلخصت أهم النتائج في: 

الدراسررررة أن أهررررم األهررررداف الترررري يسررررعى إلررررى تحقيقهررررا موظفررررو إدارة التسررررويق أظهرررررت نتررررائج  -1
الترويج للخدمات التي تقدمها المستشفى للعاملين والمرراععين بجرودة  واالتصال المؤسسي؛ هي

عالية، وخْلق صورة ذهنية حسنة للمستشفى، وتثبيتها، والتواصل مع وسرائل اععر ا المختلفرة، 
 ع ميين.وتقوية الع قات مع اع

أظهرررررت نتررررائج الدراسررررة أن هنرررراا أنشررررطة للع قررررات العامررررة يمارسررررها موظفررررو إدارة التسررررويق  -2
واالتصررررال المؤسسرررري، منهررررا: اسررررتقبال الوفررررود ال ائرررررة، وتنيرررريم الحمرررر ت اعع ميررررة، وتنيرررريم 

 فعاليات المستشفى.
التصرال المؤسسري عاءت أهم مقترحات المبحوثين لتطوير البرامج المستقبلية عدارة التسرويق وا -3

فري المرتبررة األولررى  يررادة الرردعم المرادت عدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري داخررل المستشررفى، 
يليهرررا تطررروير خطرررة العمرررل الحاليرررة واالسرررتفادة والتعررراون مرررع الجهرررات الخارعيرررة، وفررري المرتبرررة 

ي داخررل األخيرررة االهتمرراا باستقصرراء مراء ومقترحررات مرروظفي إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرر
 المستشفى واألخذ بها.

 
 إدارة االتصال التسويقي، المؤسسات الصحية السعودية.  الكلمات المفتاحية:

 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
mailto:%20renemals@kau.edu.sa
mailto:%20renemals@kau.edu.sa
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 مقدمة:
تعمل في بيئة شديدة التعقيد، فض ا عن كونهرا متييررة  - بمختلف مجاالتها -أصبحت المؤسسات   

مؤسسرررة للتميرررّ  فررري ظرررل كثررررة باسرررتمرار؛ حيرررث  ادت المنافسرررة برررين المؤسسرررات، وأصررربحت تسرررعى كرررل 
ا وقرردرةا  المنتجرات، والخرردمات، وتنوعهررا، وتشررابه خصائصررها. وفرري مقابرل ذلررك، أصرربع الجمهررور أ ثررر و يررا
علرى االنتقراء بررين المنتجرات والخردمات، الترري ترؤدت إلرى تلبيررة حاعاتره، وررباتره المتييررّرة، وبالترالي أصرربع 

 وتحقق فائدة أ بر مقارنة بباقي المنتجات. يبحث عن المنتج أو الخدمة التي ت ئم ررباته،
ترؤمن بضررورة االسرتثمار  -في وقتنا الحالي، وعلى رأسها المؤسسات الصرحية-أصبحت المؤسسات  

في عملية االتصال؛ فالصورة الذهنية لدى الجمهور عن مؤسسة ما هي إال نتاج مجموعة مرن المعلومرات 
 الصادرة عن المؤسسة.

ويقي دوراا كبيراا في توعيه تصورات الجماهير، بالشركل الرذت يسرمع بإيصرال لذلك، فإن ل تصال التس
صررورة المؤسسررة المر،وبررة، وهررذا يتطلرري مررن العمليررة االتصررالية التسررويقية أن تمررون علررى قررْدر كبيررر مررن 

 .التخطيط، والتنفيذ، والتقييم، بما يسمع بالوصول إلى تحقيق أهداف المؤسسة بشكل فعال
ت أنه كلما كانت الصرورة الذهنيرة لردى الجمراهير إيجابيرة عرن المؤسسرة، وع ماتهرا فقد أثبتت الدراسا

التجاريررررة، ومنتجاتهررررا، وخرررردماتها، كلمررررا كرررران إابررررال األفررررراد علررررى التعامررررل معهررررا كبيررررراا، خاصررررة بالنسرررربة 
 للمؤسسات الخدمية.

أذهررران العمررر ء، إلرررى تحسررين صرررورتها فرري  -ومنهرررا المؤسسررات الصرررحية-لررذلك، تسرررعى المؤسسررات 
وتحقيرررق مكانرررة عيررردة لرررديهم باتبررراو اسرررتراتيجية تسرررويقية تعتمرررد علرررى االتصرررال برررالجمهور، وتركي هرررا علرررى 

 .العم ء الحاليين والمرتقبين
ي  وتعتبررر المؤسسررات الصرررحية السررعودية مرررن أهررم المؤسسررات التررري تسررعى عر ررراء الجمهررور، وكسرررْ

 ليها، من خ ل مختلف طرق وأساليي االتصال التسويقي.ثقته، وتحسين صورتها في أذهان المترّددين ع

ومررن هنررا، تتضررع أهميررة الرردور الررذت يمكررن أن تقرروا برره إدارة االتصررال التسررويقي، داخررل مدينررة الملررك 
 الطبية بمكة المكرمة، كإحدى المؤسسات الصحية السعودية. عبد للا

 

 الدراسات السابقة:
 م(: 2018) ميلود محمد بوزياندراسة:  -1

 للتعراون  الجهروت  الصرندوق  مؤسسرة حالرة ال برون )دراسرة ر را علرى التسرويقي االتصرال أثر بعنوان:
 للتأمين بورقلة(. الف حي

 التسويقي االتصال أثر وإلى معرفة التسويقي، باالتصال المتعلقة المفاهيم تحديد   هدفت الدراسة إلى:
 االتصرال أبعراد  مرن أت وتحديرد  ورقلرة، بوالية الف حي للتأمين للتعاون  الجهوت  الصندوق   بون  ر ا على

 ال بون.  ر ا على تأثيراا أ ثر التسويقي
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 التحليلري؛ والمنهج الدراسة، بمتييرات  للتعريف الوصفي المنهج استخداا تم أهداف الدراسة، ولتحقيق
 الصرندوق   برائن علرى اسرتبانة 50 تو يرع ترم حيرث  االسرتبيان؛ باسرتخداا أداة  المجمعرة البيانرات  لتحليرل
االعتما ية  للعلوا اعحصائية الح مة نتائج االستبيان بواسطة تحليل وتم بورقلة، الف حي للتعاون  الجهوت 
SPSS  22نسخة. 

ا مستواى  هناا أن إلى: الدراسة نتائج وتوصلت ال بون،  ور ا التسويقي، االتصال من لمل مرتفعا
 .ال بون  على ر ا التسويقي ل تصال داللة إحصائية ذو أثر وهناا
 (: م2017بوقطوف )  نادية براكني، دراسة: فاتن -2

 للمؤسسرة ميدانيرة الصرحية )دراسرة الخردمات  عرودة تحسرين فري الصرحي التسرويق دوربعنووان: 
 (.االستشفائية العمومية

تحديد األهمية النسبية للتسويق الصحي، وواقع تبنيها في المؤسسات العمومية  هدفت الدراسة إلى:
تقييم عودة الخدمات الصحية المقدمة، ومدى توافرها في المؤسسات العمومية االستشفائية، وإلى 

االستشفائية، وكذا معرفة درعة ر ا المر ى، واقتصرت الدراسة على المنهج الوصفي في الجاني 
 المر ى من عشوائية عينة مراء استط و نهج االستقرائي في الدراسة الميدانية، وتم إعراءالنيرت، والم
 (وعشرين خمسة من والمكون  ليكرت، وفق مقياس استبيان أداة  وباستخداا فيها، والمقيمين المعالجين،

 ( مبحوثاا.96 (وتسعين بستة العينة (  بارة، وحددت 25
 إلى: الدراسة وتوصلت نتائج

 الخرارعي التسرويق برين ع قة طرديرة إ افة إلى وعود  متوسطة، المؤسسة في الجودة نسبة أن -
 التفراعلي )التسرويق برين التسرويق إحصرائية داللرة ذات  ع قة وعود   ذا المقدمة، الخدمة وعودة
 الخدمة. وعودة) بالع قات 

ا لجودة الخدمة  - الصحية؛ ألنها توفر المعلومات تعتبر درعة ر ا المريض في حد ذاتها مقياسا
 حول مدى نجاح مقدمي الخدمة في العمل، وفق تقييم المر ى، ومدى تحقيقهم لتوقعاتهم. 

 (:م2017دراسة: لكبير بورحلة ) -3
أثررررر التسررررويق الررررداخلي فرررري تحسررررين عررررودة الخرررردمات الصررررحية )دراسررررة ميدانيررررة: المؤسسررررة بعنوووووان: 

 العمومية للصحة الجوارية(.
: توصرريف وتقيرريم الممارسررات الفعليررة عسررتراتيجيات وسياسررات وبرررامج التسررويق الدراسووة إلووىهوودفت 

الررداخلي فرري المؤسسررات الصررحية، ومعرفررة مرردى وعررود تررأثير للممارسررات الفعليررة السررتراتيجيات وسياسررات 
وبررررامج التسرررويق الرررداخلي علرررى مسرررتوى عرررودة الخدمرررة الصرررحية، التررري تقررردمها المؤسسرررات الصرررحية، وترررم 

 100العتماد على المنهج الوصفي، وبعض األساليي اعحصرائية لتحليرل البيانرات، وقراا الباحرث بتو يرع ا
 استبانة على عينة من العاملين بهذه المؤسسة؛ محل الدراسة.

 وتوصلت نتائج الدراسة إلى: 
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 ه.أنه ال يوعد اهتماا بالتسويق الداخلي كفلسفة، على الر،م من أن هناا ممارسة لبعض أنشطت -
 وعود ارتباط إيجابي بين التسويق الداخلي وعودة الخدمات المقدمة. -
خلصت الدراسة إلى أن تحسين الجودة في الخدمات الصحية يقتضي بالضرورة تبني مفهوا   -

التسويق الداخلي من طرف هذه المؤسسات، من خ ل االهتماا بجميع أبعاده، خاصة البرامج  
 . التدريبية، ونيم التحفي 

 (:م2017)  Shannon Higginsدراسة: شانون هيجينز،  -4
استمشرراف الع قررات العامرة المتميرر ة، واالتصراالت التسررويقية المتماملررة فري مؤسسررات التعلرريم  بعنووان:

 العالي الخاصة ،ير الربحية.
: استمشرراف كيةيررة تنيرريم إدارة الع قررات العامررة وإدارات التسررويق فرري مؤسسررات هوودفت الدراسووة إلووى

عينرة الدراسرة أربرع مؤسسرات كجر ء مرن  التعليم العالي الخاصة ،ير الربحية في عنوب كاليفورنيرا، وكانرت 
عينة متجانسة للدراسة متعددة الحاالت. شمل المشاركون في هذه الدراسرة كبرار مروظفي الع قرات العامرة، 
وموظفي التسويق لمل من المؤسسات المشاركة، وُأعريرت المقراب ت المتعمقرة مرع كرل فررد، وكرذلك فحر  

 قات العامة، والمنتجات التسويقية لمل مؤسسة مشاركة.المخططات التنييمية الحالية، ومواد الع 
عرردة موا رريع تتعلررق بالع قررات العامررة والتسررويق فرري مؤسسررات التعلرريم  وتوصوولت نتووائج الدراسووة إلووى

بمرررا فررري ذلرررك: التحرررول إلرررى إدارة قائمرررة برررذاتها تقررردا  العرررالي الخاصرررة ،يرررر الربحيرررة فررري عنررروب كاليفورنيرررا،
وتمامل وتداخل وظائف الع قات العامة، والتسويق داخرل  ي الرئيس التنفيذت،تقاريرها إلى الرئيس، أو نائ

الفرررق، واسرررتخداا كررل مرررن االتصرراالت ُأحاديرررة االتجرراه، وذات االتجررراهين، وتمكررين أعضررراء الفريررق ل يرررادة 
 المفرراءة، وأن هنرراا حاعررة لم يررد مررن التعرراون بررين مختلررف اعدارات، الترري ال بررد أن تركررّ  علررى إسررتراتيجية
مشررتركة داخررل مؤسسررات التعلرريم العررالي، وأن أفضررل طريقررة لتنيرريم هررذه اعدارات هررو خلررق التررداخل بررين 

 الع قات العامة واألدوار التسويقية في المنيمات. 
 (:م2016سفيان ) عصمانيدراسة:  -5

 )المر ى(منها  المستفيدين نير وعهة الصحية من الخدمات  قطاو في التسويق دوربعنوان: 
 دراسة حالة: مصحة الصنوبر بمدينة سطيف. 

 يلعبه الذت الدور الصحية، وإبرا  الخدمات  طبيعة على والتعرف اعلماا : محاولةهدفت الدراسة إلى
  الصحية. الخدمات  مستوى عودة تحسين في الخارعي، والتفاعلي الصحي التسويقي الم يج

االسرتبيان الرذت ترم تو يعره علرى عينرة الدراسرة؛ وهرم المر رى المسرتفيدون واعتمدت الدراسة على أداة  
 من خدمات مصحة الصنوبر بمدينة سطيف.

 خدمات  هي ومستوياتها أنواعها مختلف الصحية على  الخدمات  أنوتوصلت نتائج الدراسة إلى: 
 الخدمات، وحتى من النوو هذا تمي  الت  مية، التي نتيجة لخاصية ،االتصال من عالية درعة ذات 
 الخدمات  تقديم في الت  ا خاصية عن الناعمة الع قة تلك عن من الحفاظ الصحية المنيمات  تتمّكن
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يعتبر   الذت بالتسويق، ُيسمى ما وهذا تعام تها، في عديد  ومنيور فمر فإنها تحتاج إلى تبني الصحية،
 .المنيمة خطوات  من خطوة ألية والبداية االرتما  نقطة العميل
 (: م2015دراسة: سارة شايب ) -6

دور التسويق الداخلي فري االرتقراء بجرودة الخدمرة الصرحية )دراسرة حالرة بالمؤسسرة العموميرة   بعنوان:
 عين البيضاء(. -للصحة الجوارية 

إلى:   الدراسة  الخدمات  هدفت  وكذا عودة  الداخلي،  التسويق  من  مفهوا كل  على  التعرف  محاولة 
الصحية، ومحاولة معرفة المفاهيم العالقة بين هذين المفهومين، والتعرف على عناصر التسويق الداخلي،  
الخدمات  الداخلي، وكذا مستوى عودة  التسويق  الخدمة، ومعرفة واقع  تأثيرها على مستوى عودة  وكيةية 

العمومية   المؤسسة  على  الدراسة  وأعريت  الدراسة،  عينة  المؤسسة،  تقدمها  "عين  التي  الجوارية  للصحة 
هذه ،  "البيضاء في  العاملين  األفراد  من  البيانات  لجمع  رئيسية؛  كأداة  االستبيان  استمارة  استخداا  وتم 

إلى:    ، وتم استخداا المنهج الوصفي التحليلي،المؤسسة، وكذا المتعاملون معها الدراسة  نتائج  وتوصلت 
حي يقتضي بالضرورة تبني مفهوا التسويق الداخلي من عانبها النيرت، فإن االرتقاء بجودة الخدمات الص

من خ ل االهتماا بجميع أبعاده، وتصميم البرامج، واالستراتيجيات الموّعهة الحتياعات ورربات ال بون  
التطبيقي   الجاني  من  أما  أنهالداخلي،  الباحث  وعد  كفلسفة  فقد  الداخلي  بالتسويق  اهتماا  يوعد  ،  ال 

ودة الخدمات الصحية المقدمة، كما أنها ال تعمل على تطبيق مفهوا التسويق  فالمؤسسة ال تهتم بتراية ع
األخرى  األنشطة  وأهملت  الداخلية،  واالتصاالت  التدريي،  وهي  أنشطته؛  بعض  ُتمارس  وأنها  الداخلي، 

 . التحفي ، وثقافة الخدمة؛ مما أدى إلى عدا تطبيقه بالشكل الصحيع
 (:م2014)دراسة: أديب برهوم، رشا سعيد  -7

 مشرفى فري المر رى نيرر وعهرة الصرحية مرن الخردمات  عرودة علرى التسرويقي االبتمرار أثرر: بعنووان
 بطرطوس. الباسل

 االبتمرار األفرراد، مسرتوى  علرى التسرويقي )االبتمرار االبتمرار أثرر علرى التعررف إلوى: الدراسوة هودفت
 بأبعادهرا الصرحية الخردمات  عرودة علرى) التمنولوعيرا مسرتوى  علرى االبتمرار مسرتوى اععرراءات، علرى

بطرطروس، وطبقرت الدراسرة أداة  الباسل مشفى في) التعاطف األمان، االعتمادية، الملموسية، االستجابة،(
 م تو يعه على عينة م ئمة من مجتمع الدراسة.االستبيان؛ حيث ت

 وتوصلت نتائج الدراسة إلى:
 الخردمات  عرودة أبعراد  إعمرالي علرى التسرويقي االبتمرار عناصرر لمجمرل معنروت  ترأثير وعرود  -

 .الصحية
 .الصحية الخدمات  عودة أبعاد  إعمالي على اععراءات  في االبتمار لعنصر معنوت  تأثير وعود  -
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والملموسرية،  االعتماديرة، مرن  رل علرى األفرراد  مسرتوى  علرى االبتمار لعنصر معنوت  تأثير وعود  -
 االسرتجابة، من  ل على األفراد  مستوى  على االبتمار لعنصر معنوت  تأثير يكن هناا لم ولمن
 .والتعاطف واألمان،

 االعتمادية، والملموسية، من  ل  على التمنولوعي االبتمار لعنصر معنوت  تأثير وعود  -
 األمان، من  ل على التمنولوعي االبتمار لعنصر معنوت  تأثير هناا لم يكن واالستجابة؛ ولمن

  .والتعاطف
 (: م2013) الهرش عبد هللاأبو الرب،  يعبد المعط دراسة:  -8

دور التسررويق الررداخلي فررري تحسررين األداء التسررويقي للرعايررة الصرررحية: دراسررة ميدانيررة علرررى بعنوووان: 
 .المستشةيات الخاصة العاملة في مدينة عمان/ األردن

تررأثيره علررى األداء التسررويقي فرري التعرررف علررى أبعرراد التسررويق الررداخلي، ومرردى هوودفت الدراسووة إلووى: 
ال فرري المستشررةيات الخاصررة  مؤسسررات الرعايررة الصررحية، ومعرفررة أهميررة تطبيررق نيرراا تسررويق داخلرري فعررّ
باألردن. ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم تصميم استبانة، وتو يعهرا علرى عينرة مرن العراملين فري المستشرةيات 

 الخاصة.
 وتوصلت نتائج الدراسة إلى:

 39 - 20اث أعلرى مرن عردد الرذكور، وتراوحرت أعمرار ،البيرة عينرة الدراسرة برين  ان عردد اعنر -
 .سنة فأ ثر 66عاماا، و،البيتهم من ذوت المؤه ت الجامعية، ولهم خدمات في المستشفى من 

وعرود ع قرة ذات داللررة معنويرة برين متييرررات التسرويق الرداخلي مجتمعررة، وبرين األداء التسررويقي  -
 .المستشةيات الخاصة العاملة في عمانفي 
عررردا وعرررود ع قرررة ذات داللرررة معنويرررة برررين ثقافرررة الخدمرررة الصرررحية، وبرررين األداء التسرررويقي فررري  -

 المستشةيات الخاصة العاملة في العاصمة عمان.
في   - التسويقي  األداء  وبين  البشرية،  الموارد  تطوير  بين  معنوية  داللة  ذات  ع قة  وعود 

 العاملة في العاصمة عمان. المستشةيات الخاصة 
 (: م2012) Lucia Porcu et alدراسة: لوسيا بوركو وآخرون،  -9

 (؟ مراععة نيرية للدوافع وتأثيراتها.imcكيف يعمل االتصال التسويقي المتمامل ) بعنوان:
 خ ل  من والتسويق، االتصال بين التمامل أبعاد  لتحديد  النيرت  إطارها في الدراسة إلى: هدفت
 التسويقي. ل تصال عديد  تعريف لبناء بينهما، وهدفت  الع قة يربط نيرت  نموذج تطوير

إلى الدراسة  نتائج   األداء؛ لتطبيقه ركائ   التسويقي بأهم االتصال في  المسؤولين تو ية :وتوصلت 
 المختلفة.  المؤسسات  على
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 (: م2012) Shatnawi Tamatherدراسة: تماضر شطناوي،  - 10
تطوير نموذج لدراسة أثر عرودة االتصرال التسرويقي، مرن خر ل اعنترنرت علرى ايمرة الع مرة   بعنوان:

 التجارية في قطاو الخدمات.
: البحث في تأثير عودة االتصال التسويقي من خ ل اعنترنت على ايمة الع مة هدفت الدراسة إلى

مسرررتجيي،  800الخرردمات بعينررة إعماليررة التجاريررة فرري قطرراو الخرردمات، وترررم إعررراء الدراسررة علررى قطررراو 
 يمثلون ك ا من قطاعي البنوا، واالتصاالت الخلوية. 

إلى:   الدراسة  نتائج  )الموقع  وتوصلت  األربعة  األبعاد  من  بعد  ولمل  التجارية  الع مة  بناء  أن 
د تصميم  اعلمتروني، البريد اعلمتروني، محرا البحث، مواقع التواصل االعتماعي( يتطلي االهتماا عن

وتطبيق استراتيجية االتصال التسويقي باألبعاد التي أشارت إليها الدراسة، والتركي  عليها؛ لضمان تع ي   
 ايمة الع مة التجارية.

 (: م2012) Bandar Badawiدراسة: بندر بدوي،   -11
تحليل نقدت لردور االتصراالت التسرويقية المتماملرة فري االسرته ا الرمر ت للمنتجرات النو يرة   بعنوان:
 المملمة المتحدة. -في يونيليفر

معرر   لردى األربراح مضراعفة فري بالرربرة التسرويقي االتصرال دراسرة ع قرة هودفت الدراسوة إلوى:
Unilever UK   هرو التسرويقي االتصرال الباحرث أنومن هنا، رأى  العم ء. متطلبات  معرفة  وء في 

 المعرر   ِقبرل مرن اتباعهرا الواعري  التسرويقي االتصرال اسرتراتيجيات  ذلرك، وحردد  لتحقيرق األمثرل السربيل
 اختيرار ، وترم)السرعر الشخصري، و،يرر الشخصري، البيرع خر ل مرن التو يرع اععر ن، التررويج،(براتتي: 
 Unilever معرر   المخترارة؛ وهري العينرة علرى االسرتراتيجيات  هرذه مرن برالتحقق الحالرة دراسرة مرنهج
UKاعناث  الذكور،(الجنسين  ِ   تخ   التي المنتجات  لبيع(. 

إلى:   الدراسة  نتائج  المعر  وتوصلت   باقي بين  من  عال   بموقع  يتمتع  -الدراسة عينة- أن 
 .المذكورة  التسويقي استراتيجيات االتصال الستخدامه التصنيف؛ نفس من المعار  
 (: م2011دراسة: ذياب جرار )  -12

 ميدانية. وصةية الفلسطيني: دراسة المصرفي في الجها  التسويقية االتصاالت  م يج : واقعبعنوان
إلى هدفت  المصرفي الجها  في التسويقية االتصاالت  عناصر م يج استخداا مدى اياس الدراسة 

 البحث  أداة  خ ل من الميداني، المسع الوصفي، وأسلوب  المنهج باستخداا الهدف هذا الفلسطيني، وُحقِّق
 عن المباشرين المسؤولين في والمتمثلة مفردة، 16 البحث، وعددها عينة على تو يعها تم التي االستبانة
 الفلسطينية.  البنوا  افة في المصرفية الخدمات  ترويج

إلى: الدراسة  نتائج   هو البنوا ِقبل من استخداماا التسويقي االتصال عناصر أ ثر أن وتوصلت 
 التسويق من بالم يد  الدراسة  وأوصت  اعلمتروني. التسويق ومخره اعع ن، يليه العامة، عنصر الع قات 

 .األربعة التسويقي الم يج عناصر في التماملية تحقيق لضرورة اعلمتروني، والترويج
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 (:م2011أبو النجا ) معبد العظيدراسة: محمد  -13
ترررأثير االتصررراالت التسرررويقية علرررى اسرررتجابات المسرررتهلك المصررررت لع مرررة الخدمرررة: دراسرررة بعنووووان: 

 تطبيقية على خدمات المحمول في عمهورية مصر العربية.
اختبرررار الترررأثير الرررذت يمكرررن أن تلعبررره االتصررراالت التسرررويقية علرررى اسرررتجابات هووودفت الدراسوووة إلوووى: 

لخدمة، وذلك بإلقاء الضوء على الميةية، التري يمكرن أن تسراهم بهرا أنشرطة االتصراالت المستهلك لع مة ا
التسررويقية، سررواء المررتحكم فيهررا، أو ،يررر المررتحكم فيهررا مررن ِقبررل المسرروق، وكررذلك اسررم الع مررة فرري تشرركيل 
هررذا  اسررتجابات األفررراد للع مررة الخاصررة بشررركات تقررديم خرردمات المحمررول الترري يتعرراملون معهررا. ولتحقيررق

الهرردف، اعتمرردت الدراسررة علررى اختبررار إطررار مفرراهيمي تمررت تنميترره لتفسررير االسررتجابات، الترري يمكررن أن 
ييهرها المستهلك تجاه تلك االتصاالت التسويقية، واسم الع مة الخاصة بشركات تقديم خدمات المحمرول 

تي اعسركندرية والقراهرة مفردة من المستهلمين، مو عرة مرا برين مردين  1081في مصر، وبلغ عدد المفردات  
 .باعتبارهما من أ بر مدن مصر

إلى: الدراسة  نتائج  االرتفاو النسبي للر ا بالنسبة ل ستجابات المختلفة لمفردات العينة    وتوصلت 
تجاه شركات تقديم خدمات المحمول، التي يتعاملون معها، واالتجاهات نحو الع مة، ونوايا االستمرار في  
،ير   التسويقية  االتصاالت  متيير  أن  الميدانية  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما   ، مستقب ا الع مة  استخداا 

متييرت  ا من  كل  ذلك  يلي  الع مة،  عن  الر ا  تفسير  في  المستقلة  المتييرات  أهم  يمثل  فيها  لمتحكم 
في  التباين  تفسير  في  بالترتيي  أهميتهما  حيث  من  الع مة  واسم  فيهرا،  المتحكم  التسويقية  االتصاالت 

 الر ا عن الع مة.  
 

 (:م2010العرفج ) نعبد المحسدراسة:  -14
 دراسة السعودية: العربية بالمملمة الخيرية الجمعيات  في وبناء التمّي  التسويقية، االتصاالت  :بعنوان
 باعحساء. البر عمعية على تطبيقية

 العربيرة بالمملمرة العاملرة الخيريرة للجمعيرات  المتبررعين أنرواو علرى التعررف الدراسوة إلوى: هودفت
وتحديرد الم ايرا التري قرد تمرون باألحساء بالمملمة العربيرة السرعودية،  البر عمعيات  بالتطبيق على السعودية

وقد  الجمعية، من المقدمة التسويقية االتصاالت  لطبيعة تصور إعطاء مع الجمعية أقدر على النجاح بها،
واعتمردت الدراسرة علرى إعرراء مقرابلتين لمجموعرة تركير  تضرم بعرض الوصرفي،  المرنهج الدراسرة اسرتخدمت 
فررري عمعيرررة البرررر باألحسررراء، باع رررافة ععرررراء العديرررد مرررن المقررراب ت الشخصرررية مرررع بعرررض المسرررؤولين 

 وتوصلت نتوائج الدراسوة إلوى:. الموظفين والمتطوعين، الذين لديهم خبرة طويلة في التعامل مع المتبررعين
هم عر  أهم خصائ  االتصاالت التسويقية، التي يمكن أن تستهوت أفراد هاتين الشريحتين، وتجعرل مرن

 مرررا اقتررررح الباحرررث أن يرررتم اختيرررار الع قرررة الوطيررردة وطويلرررة األعرررل مرررع ، متبررررعين مررروالين لجمعيرررة البرررر
ا مررع  المتبرررعين كميرر ة تنافسررية تسررعى الجمعيررة لبنائهررا، والمحافيررة عليهررا، ويررأتي اختيررار هررذه الميرر ة متوافقررا
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ا الرربررة الرئيسررية للشررريحتين المسررتهدفتين )شررريحة األفررراد  والمؤسسررات ذات الرردخل العررالي، الترري تقررع ،البررا
خررررارج األحسرررراء، وشررررريحة ذوت الرررردخول المرتفعررررة والمتوسررررطة القرررراطنين فرررري األحسرررراء(؛ وهرررري الثقررررة فرررري 

 الجمعية، ووعود ع قة تواصل وتآلف معها.
 Alkis thrassou ،  Demetrisدراسووة: ألكوويا وراسووو، ديمتووروس فرانتوووس    -15

vrontis (2009م:) 
 : نموذج عديد لع قة المستهلك: تطبيق االتصاالت التسويقية.بعنوان
 لديره باسرتراتيجيات  الشرراء قررارات  حيرث  مرن المسرتهلك سرلوا ع قرة تحديرد  إلوى: الدراسوة هودفت
 تلرك تسرويقي لردعم اتصرال نمروذج بتصرميم الدراسرة وقامرت  وكتطبيرق،  نيريرة العراا التسرويقي االتصرال
 الع قة.

نتائج  المستهلمين، واياس تطلعات  ارتفاو بسبي  الع قة؛ تلك نسي  ارتفاو :الدراسة إلى وتوصلت 
 عاا. بشكل لألسواق التسويقي االتصال على التركي  خ ل ومتطلباتهم، من حاعاتهم،
 (:م2009) العامري  نجاةدراسة:  -16

 بسكيكدة(. أبي القاسم مصحة :حالة الصحية )دراسة الخدمات  تسويق بعنوان:
 على القائمين انتباه الصحية، ولفت  المنيمات  في الصحي التسويق أهمية إبرا   :هدفت الدراسة إلى

 المؤسسات، وتطويرها. هذه بحركة الدفع في التسويق ودور ألهمية الصحي القطاو
 االستبيان علرى عينرة بليرت التحليلي، وطبقت الدراسة أداة  والمنهج الوصفي، واتبعت الدراسة المنهج

ا اخُتيروا 150  بطريقة عشوائية. مريضا
 وتوصلت نتائج الدراسة إلى: 

بدرعة   أهمية له ُتولي ال اعدارة  أن إال الصحي،  التسويق بأهمية المصحة مسؤولي اقتناو ر،م -
 األمر واقتصر الحالي، الوقت  في بالمصحة للتسويق مستقلة مديرية وعود  عدا بدليل  افية؛
 .والتطوير البحوث  وقسم العامة، والع قات  اعع ا، قسم  بين تقسيم نشاطها على
 يعتمدون  وال بحوث التسويق، لوظيفة  افية أهمية  يعطون  ال المصحة، على القائمين ،البية أن -

 التسويقية من الوظائف أهمية أقل ويعتبرونها المجاالت، من  ثير في قراراتهم اتخاذ  في عليها
 لها.  الترويج أو الصحية، الخدمات  األخرى، كتخطيط

 (:م2009)  بوجنانة فؤاددراسة:  -17
 مؤسسرة حالرة الخدميرة )دراسرة االقتصرادية المؤسسرة التسرويقي فري االتصرال واقرع تقيريم بعنووان:
 ) .النّقال للهاتف الج ائر اتصاالت 

 الخدمات، مجال في خصوصياته أهم وإبرا  التسويقي، االتصال دراسة :هدفت الدراسة إلى
 أهداف تحقيق في الخدمي االتصالي التسويقي الم يج عناصر ودور أهمية وإيضاح
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 الج ائر اتصاالت  االقتصادية، وُأعريت الدراسة على عينة من موظفي ومشتركي مؤسسة  المؤسسة
 المنهجين: االستنباطي واالستقرائي.موبيليس، واعتمدت الدراسة على  -النقال  للهاتف

 على التركي ُ  الخدمات  مجال في التسويقي االتصال  خصوصيات  من وتوصلت نتائج الدراسة إلى:
الخدمية، أساسية: محاور ث ثة  اتصال   هدفاا، ووسيلة   يعتبر الذت والعميل )الخدمة(، المنتج المؤسسة 
 رئيسية.  بصفة المنتج على فيها يرك  التي السلع عكس واحد، على من في تسويقي

 (:م2007) الموسى ناصر بن دراسة: حمد -18
 المبرى. السعودية الشركات  في المتمامل االتصال التسويقي استخداا بعنوان:
 Integrated  التمراملي التسرويقي االتصرال نمروذج االتصالي فري البعد  تأصيل :إلى الدراسة هدفت

Marketing communication وعملرت  االتصالية، الياهرة في التمامل عذور في خ ل البحث  ، من 
 المسرحي منهجهرا فري الدراسرة وأبعراده، ومسرتوياته، وسرعت  التمراملي، التسرويقي االتصرال مفهروا علرى
 المبرى، السعودية الشركات  في التسويقي واقع االتصال المقابلة إلى دراسة البحث  أداة  خ ل من الميداني
 شركة، 150 أت: ، منها،%15بدراسة   شركة  1000 في  عددها حصر مع لديه البحث  عينة  انت  التي
 للشركات. المالي األداء خ ل من أهدافها تحقيق الشركات في ونجاح النموذج هذا تطبيق بين والع قة

الدراسة نتائج  سمات  أساسية ِسمة التمامل أن :إلى وتوصلت  ومستوياته االتصال من   بأبعاده، 
 هيمنة ذلك عن وا حة، ونتج قوانين، وحدود  في بعدُ  يتبلور لم الذت بالتعقيد  يتسم  ما  ال لمنه التسويقية،
 في التسويقي  االتصال باقي مستويات  على الترويج أو اعع ن  وهو التسويقي؛ االتصال من واحد  شق
العامة مثل: األخرى، االتصالية األنشطة تحظ   لم بينما الشركات، هذه وبرامج الع قات   التسويقية، 

ا. باهتماا إال الخاصة، المناسبات، واألحداث  ورعاية االعتما ية، المسؤولية  محدود عدا
 (:م2007)  et al Edward Maibach: ادوارد مايباش وآخرون، دراسة -19

 االتصال والتسويق كأدوات لتنمية صحة الجمهور: إطار "الناس واألما ن" المقترح. بعنوان:
تحديررد إطررار سررمات االشررخاد )األفررراد، الشرربكات االعتما يررة، المجموعررات،  هوودفت الدراسووة إلووى:

واألما ن(، التي تؤثر على السلوكيات الصحية. وأشرار الباحرث إلرى أنره يمكرن اسرتخداا االتصرال، وتروفير 
المعلومرررات بطررررق متنوعرررة؛ لتشرررجيع األشرررخاد علرررى التيييرررر المفيرررد )علرررى سررربيل المثرررال، تنشررريط الررردعم 

لإلقررر و عرررن التررردخين برررين األقرررران(، وإقنررراو مسرررؤولي المدينرررة بحيرررر التررردخين فررري األمرررا ن االعتمررراعي 
العامررة(، ويمكررن اسررتخداا التسررويق؛ لتطرروير المنتجررات، والخرردمات، وتو يعهررا، وترويجهررا؛ ولتع يرر  التيييررر 

ا، وب أسعار معقولة(، المفيد بين الناس، )على سبيل المثال، عن طريق ععل الع ج ببدائل النيكوتين متاحا
وفي األما ن )على سربيل المثرال، عرن طريرق ت ويرد مسرؤولي المدينرة بتشرريع نمروذج لمكافحرة التبرغ يمكرن 

 تمييُفه ل ستخداا في واليته القضائية(.
 وتوصلت نتائج الدراسة إلى:

 االتصاالت والتسويق مجموعة أدوات مهمة لتحسين صحة الجمهور. -

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maibach%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17519027
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 وتسخير إمكانات التواصل، والتسويق؛ لتع ي  الصحة العامة.نقترح إطاراا عملياا لفهم  -
ينبيي أن تسعى منيمات الصحة العامة إلى تع ي  كفاءتها في مجال االتصاالت والتسويق؛   -

 ألن ذلك يمكن أن يحّسن من تأثيرها.
 (: م 2003) Brian Smithدراسة: بريان سميث،  -20

 ق في األسواق الطبية.بحث تطبيقي لجودة استراتيجية التسويبعنوان: 
تحليرررل عرررودة اسرررتراتيجية التسرررويق المتمثلرررة بمكوناتهررررا الرئيررررسية فررري السررروق  هووودفت الدراسوووة إلووووى:

شررركة فرري قطرراو ) 18المسررتهدفة، وايمررة المنررتج الموعرره للسرروق المسررتهدفة، وتمونررت عينرررة الدراسرررة مرررن )
الباحرث المرنهج النروعي مررن خر ل أسرلوب المقراب ت المنتجات الصيدالنية، واألعه ة الطبية، وقد استخدا  

 واالستبانات.
أن اسرررتراتيجيات التسرررويق فررري القطررراو الطبررري المتمثلرررة فررري السررروق  وتوصووولت نتووووائج الدراسوووة إلوووى:

المستهدفة وايمة المنرتج  رعيفة، ويعتمد بقاء شركات هذا القطاو، ونموها على المنافسين، الررذين يتبعررون 
 .جيات التسويقية الضعيفةنفرس اعستراتي

 
 التعليق على الدراسات السابقة:

ا؛ إدارة 2018ا إلرررى عررراا 2003( دراسرررة ُأعريرررت خررر ل الفتررررة مرررن عررراا 20) ترررانالباحث ااستعر رررت
االتصال التسويقي بالمؤسسات الصرحية والخدميرة المختلفرة: أهردافها، ووسرائلها، وأنشرطتها المختلفرة، ومليرة 

 عملها.
إلررى الدراسررات السررابقة، الترري تناولررت إدارة االتصررال التسررويقي؛ كونهررا مررن الركررائ   تررانوتطّرقررت الباحث

وِحظ أن تلرررك الدراسرررات التررري تمرررت مناقشرررتها ت بررراي ن  تركيُ هرررا؛ بسررربي  األساسرررية للدراسرررة الحاليرررة، حيرررث لرررُ
 اخت ف المؤسسات، التي ُطبقت عليها عينة الدراسة من دراسة ألخرى.

حثة على الدراسات العربية واألجنبية السابقة، تبين أن هناك أوجه اتفوا  فوي فمن خالل اطالع البا
 النواحي التالية:

بّينت إدراا المؤسسات على اخت ف أنشطتها ألهمية الدور، الذت تقوا  بعض الدراسات السابقة -
 به إدارة االتصال التسويقي في النهو  بالمؤسسة على كافة األصعدة.

 أهميرة يعطرون  المسرؤولين ال ،البيرة السابقة اتفقت مرع الدراسرة الحاليرة، فري أنبعض الدراسات  -
 ويعتبرونها المجاالت، من  ثير في قراراتهم اتخاذ  في عليها يعتمدون  البحوث، وال لوظيفة  افية
 لها. الترويج أو الصحية، الخدمات  األخرى، كتخطيط التسويقية من الوظائف أهمية أقل
الدراسرررات السرررابقة أو رررحت التشرررابه والتمامرررل فررري األدوار الوظيةيرررة برررين إدارة االتصرررال بعرررض  -

 التسويقي وإدارة الع قات العامة.
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بعررض الدراسررات السررابقة تطرقررت إلررى تطرروير المرروارد البشرررية فرري إدارة االتصررال التسررويقي؛ ممررا  -
التسررررويقي، وأدوارهررررم، يتشررررابه مررررع الدراسررررة الحاليررررة كونهررررا ركرررر ت علررررى مرررروظفي إدارة االتصررررال 

 وتطلعاتهم.
االتصال   - إدارة  أن  على  يدل  مما  العشرين؛  القرن  مطلع  مع  ظهرت  السابقة  الدراسات  معيم 

 التسويقي من اعدارات الوليدة والحديثة، التي القت اهتماماا من الباحثين. 
 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 الشرراء ك ت على الع قة بين استراتيجيات االتصرال التسرويقي، وبرينبعض الدراسات السابقة ر  -
 من عاني ترويجي تجارت بحت. األخرى  المثيرات  وبين عاا، بشكل
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السرابقة؛ كونهرا تردرس األثرر الرذت تعمرل علرى صرنعه إدارة  -

لسرررابقة ركرررر ت علررررى الجانرررري االتصرررال التسررررويقي فرررري المؤسسرررات الصررررحية، وكررررون الدراسررررات ا
 البيعي، ولم ترك  بدرعة كبيرة على الجاني الترويجي الخدمي المجاني.

بعض الدراسات السابقة أو حت أنه ال توعد إدارة مستقلة ل تصال التسويقي، واقتصر نشاطها   -
المسؤولين  على الر،م من اقتناو   والتطوير، البحوث  وقسم  العامة، والع قات  اعع ا  قسم بين

 بأهمية التسويق الصحي. 
التي عرضت في إوراء اإلطار النظري، ولالستفادة منها في  وتمت االستفادة من الدراسات السابقة  

 إعداد أداة الدراسة )االستبانة(، ولمقارنة بعض نتائج الدراسات السابقة وبين نتائج الدراسة الحالية.
 مشكله الدراسة:

هو        التسويقي،  االتصال  برامج  تطبيق  من  الصحية  المؤسسات  تحققه  الذت  األساسي  الهدف  إن 
تحسين عودة الخدمات المقدمة، حيث إن عودة الخدمات ترتبط بدرعة كبيرة بنو ية األفراد القائمين على  

تقديم خدمات ممي ة، بالتركي  على  العاملين  اياا عميع  الخدمات من خ ل  وتقديم هذه  تقود في    ُصنع 
عيضاح   عاءت  الدراسة  هذه  فإن  المنطلق  هذا  ومن  المستقبلة،  الجماهير  لدى  عال   الى ر ا  النهائية 
الدور الفعلي الذت تقوا به إدارة التسويق واالتصال المؤسسي بمدينة الملك عبدللا الطبية بمكة المكرمة،  

خرى المشابهه لها، واععابة على التساؤل  واستمشاف األنشطة والوظائف المشتركة بينها وبين اعدارات األ
 الرئيسي التالي:  

 ما واقع إدارة االتصال التسويقي بالمؤسسات الصحية السعودية؟ 
 أهمية الدراسة:

تبر  أهمية الدراسة الحالية من خ ل دراستها ألهم قطاو خدمي في أّت دولة؛ أال وهو القطاو  -1
 الطبية بمكة المكرمة(. عبد للاالصحي، والممثل في )مدينة الملك 

تبررررر  أهميررررة الدراسررررة مررررن الحاعررررة الماسررررة لدراسررررة الرررردور الفعلرررري، والمرتقرررري عدارة االتصررررال  -2
 التسويقي في المؤسسات الصحية السعودية.
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تنبرررع أهميرررة الدراسرررة الحاليرررة مرررن أهميرررة العينرررة التررري سررريتم التطبيرررق عليهرررا، وهرررم موظفرررو إدارة  -3
 الطبية بمكة المكرمة. عبد للامدينة الملك التسويق واالتصال المؤسسي داخل 

سوف تقدا هذه الدراسة نتائج، وتوصيات، ومقترحات ُيسترشد بها في تطوير برامج االتصال   -4
 التسويقي الصحي في المملمة العربية السعودية. 

 أهداف الدراسة:

 برررد للاعالتعررررف علرررى الجهرررة التررري تتبعهرررا إدارة التسرررويق واالتصرررال المؤسسررري بمدينرررة الملرررك  -1
 الطبية.

التعرف على أنشطة الع قات العامة التي يمارسرها موظفرو إدارة التسرويق واالتصرال المؤسسري  -2
 الطبية. عبد للابمدينة الملك 

معرفة وسائل االتصال التي يستخدمها موظفو إدارة التسويق واالتصال المؤسسي بمدينة الملك  -3
 .الطبية في التواصل مع عم ئهم عبد للا

التعرررف علررى األهررداف الترري يسررعى إلرررى تحقيقهررا موظفررو إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسررري  -4
 الطبية. عبد للابمدينة الملك 

الطبيررة للبحرروث  عبررد للاسررويق واالتصررال المؤسسرري بمدينررة الملررك معرفررة مرردى تطبيررق إدارة الت -5
 والدراسات والتخطيط والتقويم في أنشطتها وبرامجها.

معرفررة العقبررات الترري تحررول دون ممارسررة مرروظفي إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري بمدينررة  -6
 .الطبية برامجهم عبد للاالملك  

الطبيرررررة تجررررراه إدارة التسرررررويق واالتصرررررال  عبرررررد للامعرفرررررة اتجررررراه اعدارة العليرررررا بمدينرررررة الملرررررك  -7
 المؤسسي.

بم -8 المؤسسي  واالتصال  التسويق  إدارة  موظفي  مقترحات  الملك  معرفة  للادينة  الطبية    عبد 
 لتحسين برامجهم المستقبلية. 

 

 تساؤالت الدراسة وفروضها:
 تساؤالت الدراسة: -أ
 الجهة التي تتبعها إدارة التسويق واالتصال المؤسسي بمدينة الملك عبد للا الطبية؟ ما -1
مررا أنشررطة الع قررات العامررة الترري يمارسررها موظفررو إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري بمدينررة  -2

 الملك عبد للا الطبية؟
ينرة الملرك ما وسائل االتصال التري يسرتخدمها موظفرو إدارة التسرويق واالتصرال المؤسسري بمد  -3

 عبد للا الطبية في التواصل مع عم ئهم؟
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ما األهداف التي يسعى إلى تحقيقها موظفو إدارة التسويق واالتصال المؤسسي بمدينة الملرك  -4
 الطبية؟ عبد للا

الطبيرررة للبحررروث  عبرررد للامرررا مررردى تطبيرررق إدارة التسرررويق واالتصرررال المؤسسررري بمدينرررة الملرررك  -5
 في أنشطتها وبرامجها؟ والدراسات والتخطيط والتقويم

ما العقبات التي تحول دون ممارسة موظفي إدارة التسويق واالتصال المؤسسي بمدينة الملك  -6
 الطبية برامجهم؟ عبد للا

 الطبية تجاه إدارة التسويق واالتصال المؤسسي؟ عبد للاما اتجاه اعدارة العليا بمدينة الملك  -7
ما مقترحات موظفي إدارة التسويق واالتصال المؤسسي بمدينة الملك عبد للا الطبية لتحسين  -8

 برامجهم المستقبلية؟
 

 فروض الدراسة: -ب
األول: اتجاه    الفرض  مقياس  على  العينة  أفراد  درعات  متوسطات  بين  إحصائيًّا  دالة  فروق  توعد 

نير    اعدارة وعهة  من  المؤسسي،  واالتصال  التسويق  إدارة  تجاه  الطبية،  للا  عبد  الملك  بمدينة  العليا 
ا للمتييرات الوسيطة التالية )المستوى التعليمي، التخص ، الخبرة(.   موظفيها تبعا

الثاني: توعد ع قة ارتباطية بين مدى تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤسسي البحوث   الفرض 
والدراسات والتخطيط والتقويم في أنشطتها، وبرامجها واتجاه اعدارة العليا بمدينة الملك عبد للا الطبية تجاه  

 إدارة التسويق، واالتصال المؤسسي من وعهة نير موظفيها. 
 

 مصطلحات الدراسة:
 التسويقي )اصطالًحا(:  االتصال -

تدفق وانسياب المعلومات من المنيمة إلى الجمهور، ومن الجمهور إلى المنيمة عن طريق مختلف  
 (. 62ا، د 2011)عواد، الوسائل االتصالية التسويقية 

 االتصال التسويقي )إجرائًيا(: -
نشاط يحدث بين طرفين، ويهدف الى إيصال معلومات أو أفمار أو خدمات من طرف الى مخر، 

بُصنع وإنتاج برامج وأنشطة ترويجية محددة  عبد للا حيث تقوا إدارة االتصال التسويقي بمدينة الملك 
 وإرسالها الى الجمهور المستهدف؛ بقصد إشباو حاعاته وتطلعاته. 

 ا(: المؤسسات الصحية )اصطالحً  -
هي كل وحدة أو تنييم مستقل للخدمات الع عية الوقائية، وتقدا هذه الخدمات ألفراد يقيمون في  

 (http://art.uobabylon.edu.iqا, 2018العبيدت، ) . بيئة عيرافية، أو يتبعون قطاعاا مهنياا معيناا
 

http://art.uobabylon.edu.iq/
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 المؤسسات الصحية )إجرائًيا(: 
هي منشآت تعمل على خدمة المجتمع الذت يحيط بها عيرافياا، وتعمل على تقديم خدمات صحية،  

 وتوعوية، وإرشادية لمرتاديها، ويقصد بها في هذه الدراسة مدينة الملك عبد للا الطبية.
 

 اإلطار النظري:  
 :االتصال التسويقي

تعريف  إن ل تصال         المؤسسة من  التي تمكن  الركي ة  فهو  المؤسسة،  داخل  كبيرة  أهمية  التسويقي 
التأثير على سلوكيات  المؤسسة  بها  تستطيع  التي  الوحيدة  األداة  إلى كونه  باع افة  نفسها، ومنتجاتها، 

والع قات   المستهلمين تجاه منتجاتها، أو خدماتها، وذلك عن طريق: اعشهار، قوة البيع، تراية المبيعات،
العامة،  الع قات  إلى  باللجوء  خاصة  محيطها،  في  حسنة  مكانة  تحقيق  أعل  من  وذلك  العمومية، 

االقتصادية. المؤسسة  أهداف  لتحقيق  األساسية  الوسيلة  هو  التسويقي    ا، 2011حانينا،  (  فاالتصال 
topic-http://mentouri.ibda3.org/t14928 ) 
 

 تعريف االتصال التسويقي:
: هرري عمليررة تنميررة، وتنفيررذ مجموعررة مررن برررامج االتصرراالت المقنعررة الخاصررة االتصوواالت التسوووي ية

 بالمستهلمين، وذلك عبر فترات  منية محددة.
في سلوا مجموعة من األفراد الذين توعه إلريهم  -بشكل مباشر-وهذه االتصاالت تهدف إلى التأثير  

هررذه االتصرراالت، ومررن هنررا فررإن هررذا المفهرروا يبرردأ أوالا بالمسررتهلمين الحرراليين، أو المحتملررين، ثررم بعررد ذلررك 
ل إلررررى هررررؤالء تحديررررد مررررا هرررري أشرررركال وطرررررق وبرررررامج االتصررررال المقنررررع، الترررري يمكررررن اسررررتخدامها للوصررررو 

 (.63-64ا، د2011)عواد، المستهلمين. 
 خصائص االتصاالت التسوي ية:

تمثل اتصاالا ذا اتجاهين، حيث إن المعلومات تتدفق من المنيمة إلرى الجمهرور، ومرن الجمهرور إلرى 
 المنيمة )المعلومات المرتدة(.

عى المنيمررة إلرررى يررتم مررن خرر ل االتصررال تحقيرررق أهررداف كررل مررن المنيمررة والمسرررتهلمين، حيررث تسرر
الترررأثير علرررى القررررارات الشررررائية للمسرررتهلمين المسرررتهدفين لصرررالع منتجاتهرررا، ويهررردف المسرررتهلك إلرررى إيجررراد 

 المنتجات التي تشبع حاعاته وررباته.
( التري ترؤدت إلرى تحريرف معنرى الرسرالة، ومرن برين Bruitيتأثر االتصال التسويقي بعوامل الشوشررة )

 هذه العوامل نجد ما يلي:
 لحالة النفسية للمرسل إليه، أو مستقبل الرسالة من مر ، أو إرهاق، أو م اج متعكر.ا

http://mentouri.ibda3.org/t14928-topic
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المؤثرات المختلفة التي تتنافس على عذب انتباه مستقبل الرسالة، مثل اعع نات المنافسة، ومرؤثرات 
 البيئة الخاصة بمستقبل الرسالة.

 .(66-65، د2011)عواد، لنشر. عدا اختيار الوسيلة المناسبة، أو حدوث خلل في البث، أو ا
 نموذج االتصال التسويقي:

تعتبر عملية االتصال التسويقي من العمليات المعقدة؛ باعتبارها تتم من خ ل عردة وسرائل، وموعهرة 
 للعديد من األفراد ذوت الثقافات، والدوافع، واالتجاهات المختلفة.
 ج يهدف إلى اععابة عن األسئلة التالية:ويمكن التعبير عن عملية االتصال التسويقي في شكل نموذ 

مررن هررو صرراحي الرسررالة؟ ومرراذا يريررد أن يقررول؟ ومررا هرري الوسرريلة الم ئمررة لنقررل الرسررالة؟ ومررن هررو 
 المستهدف باالتصال؟ وما هو التأثير الذت يمكن أن تتركه الرسالة في نفوس المستقبلين؟

اتراء، والمشررراعر؛ وذلرررك بتقرررديم أو تلقررري ويسرررعى االتصرررال الفعرررال إلرررى تبرررادل الحقرررائق، واألفمرررار، و 
المعلومات، ومنه فإن نموذج االتصال التسويقي يتمون من العناصرر التري ترؤدت إلرى تفراهم برين األطرراف 

 المتصلة.
يتمون نموذج عملية االتصال من أربعرة عناصرر رئيسرة تنيمهرا، وتجعلهرا ترؤدت المير ى مرن ورائهرا، 

إلررى المسررتهدف مررن طرررف المؤسسررة وا ررحة ودايقررة، هررذه العناصررر  -أو الرسررالة-وهررو إيصررال المعلومررة 
هي: المرسل، الرسالة، الوسريلة )قنراة الرسرالة(، والمسرتقبل )المرسرل إليره(، ويعبرر هرذا الترتيري عرن مراحرل 

 (.66، دا2011)عواد، تدفق الرسالة. 
 أهداف االتصال التسويقي:
 يهدف االتصال التسويقي إلى:

 عن المؤسسة في ذهن المستهلك.ترسيخ صورة حسنة  -
 تحقيق  يادة مستمرة في المبيعات. -
 تأ يد أهمية السلع، والخدمات بالنسبة للمستهلك. -
 تشجيع الطلي على السلع، والخدمات. -
 نشر المعلومات، والبيانات عن السلعة، والتعريف بها للمستهلك. -
 .(74، دا2011)عواد، التأثير على السلوا، وتوعيهه نحو أهداف المؤسسة.  -

 استراتيجية االتصال التسويقي:
يمثل الترويج أداة االتصاالت التسويقية للمنيمة، وأحد أهم عناصر الم يج التسويقي، وأ ثرهرا شرهرة، 
ومعرفة لدى المستهلك، وقد تطورت أساليبه بشكل ملحروظ فري السرنوات األخيررة مرن القررن الما ري؛ نيرراا 

 والخدمات المعرو ة، ولحدة المنافسة التي تسود األسواق المحلية والدولية.للتنوو المبير في السلع، 
ويتررألف المرر يج الترويجرري مررن عرردة أشرركال يسررعى كررل منهررا إلررى المسرراهمة فرري تحقيررق الهرردف العرراا 
ل تصرررال، وهرررو الترررأثير علرررى المسرررتهلك؛ لتحقيرررق عمليرررة التبرررادل بينررره وبرررين المنيمرررة التررري كلمرررا كبررررت، 
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وتعرررددت منتجاتهرررا؛ ا دادت حاعتهرررا السرررتخداا العديرررد مرررن عناصرررر المررر يج الترويجررري.  وتضرررخم نشررراطها،
 .(76، د2011)عواد، 

إن استراتيجية االتصال التسويقي هي خطة العمرل المو روعة للوصرول إلرى تحقيرق أهرداف االتصرال 
 التسويقي المحددة، والتي تبنى على المراحل التالية:

 تحديد أهداف االتصال. -
 ية التسويق.استراتيج -
 تحديد دور االتصال التسويقي في الم يج. -
 أهداف التسويق. -
 تحديد الجمهور المستهدف. -
 الم يج التسويقي. -
 تصميم الرسالة. -
 اختيار وسائل االتصال. -
 تعيين المي انية. -
 مراابة فاعلية الحملة. -
 .(77-76، د2011)عواد، إدخال التعدي ت ال  مة.   -

 التسويقي:عوائق االتصال 
 يمكن حصر عوائق االتصال التسويقي فيما يلي:

 عوائق تخ  المتلقي، وتتمثل فيما يلي:
لمرررل شرررخ  أسرررباب، ودوافرررع شخصرررية مختلفرررة، ودرعرررة ذكررراء وذا ررررة معينرررة، خصوووائص المتلقوووي: 

 ومستوى تعليمي وثقافي مختلف، وتساهم كل هذه العناصر في كيةية فك رمو  الرسالة وتفسيرها.
ل هذه الخصائ  عوامل مسراعدة فري الفهرم الصرحيع للرسرالة، كمرا قرد تمثرل عوائرق تحرد مرن وقد تمث
 إدراا الرسالة.

 تؤثر االنطباعات، واتراء السابقة للمستهلك على الفهم اعيجابي للرسالة.انطباعات المستهلك: 
خررى لعردة أسرباب يتجه النراس إلرى سرماو عر ء مرن الرسرالة، وإهمرال المعلومرات األاإلدراك االنتقائي: 

 منها: تجني حدة التناقض المعرفي؛ مما يؤدت إلى عدا اعدراا السليم لمضمون الرسالة.
قررد ال يتعررر  المسررتهلك للرسررالة االتصررالية لعرردة أسررباب، منهررا نقرر  أو موودا التعوورض لالتصووال: 

 رية واألسبو ية.انعداا الوسائل الموعهة إليه، أو عدا قدرته على اقتنائها؛ كالراديو، والمجلة الشه
هناا بعرض األمرور التري تسراهم فري تعكيرر عمليرة اعدراا؛ مثرل الفقررات المحذوفرة، تشوش اإلدراك: 

 البيئة المحيطة كدرعة الحرارة المرتفعة، مراء األصدقاء، كثرة اعع نات من مختلف المنيمات.
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 عوائق تخص المنظمة، تتمثل أهمها فيما يلي:
 الوسيلة المناسبة للتأثير على الجمهور المستهدف.عدا استعمال  -
 عدا تمتع المصدر بالمصدااية ال  مة لقبوله من طرف المستقبل )المتلقي(. -
االستعانة فري توصريل الرسرالة بكلمرات لهرا معران  مختلفرة، أو حركرات، أو إشرارات، أو انفعراالت  -

ومرات، وصرعوبة االتصرال الفعرال ،ير م ئمة، مما يؤدت إلى عدا قبول األفمار، وتجاهرل المعل
 بالمستهلك.

طبيعررررة الرسررررالة، فقررررد تمررررون الرسررررالة صررررعبة، ومعقرررردة، وعسرررريرة الشرررررح والتطبيررررق، وقررررد تمررررون  -
 مختصرة، أو طويلة؛ مما يؤثر على درعة فهمها، وبالتالي تركها.

 عوائق أخرا، مثل:
مرا، أو منرتج معرين، وقرد يكرون  : وهو اعع ا الذت تمارسه المنيمات المنافسرة لفمررةاإلعالم المضاد

 .(85-84، د2011)عواد، على شكل دعاية كاذبة، أو إشاعة هادفة لمّس صورة، أو سمعة المنيمة. 
 فاعلية االتصاالت التسوي ية: 

 ثير من األشخاد يعتقدون أن التسويق  بارة عن إع ن في الجريدة، أو التلف يون، وقد يصرل إلرى 
السرروبرماركت لتجربترره، كانررت هررذه هرري فمرررة فقررط عررن التسررويق، ولمررن  عررر  المنررتج فرري المحرر ت، أو

ا تشفت أنها تختلف تماماا، بحيرث يمسرك الشرخ  فري يرده األولرى الحقيقرة، واليرد األخررى الخيرال، والرربط 
 .(245، د2010النواعرة، بينهما لتوفير منتج ير ي ك  الطرفين: المستهلك والمنتج. )

وهي تلك الوسائل التي تعدها المنيمة، والتي تمون موعهة إلرى عماهيرهرا وسائل االتصال الداخلية:  
الداخليرررة. فالع قرررات العامرررة مرررع المررروظفين كجمهرررور داخلررري تعتبرررر مرررن أهرررم الع قرررات التررري تهرررم إدارة أت 
شررررركة، أو منيمررررة، وبالررررذات الع قررررات العامررررة أن تحررررافظ عليهررررا أمثلررررة علررررى وسررررائل االتصررررال الداخليررررة 

المنيمرررة المتيبرررات/ لوحرررة اعع نرررات الداخليرررة، وهرررذه الوسرررائل تمترررا  بتررروافر الخبررررة لحررردوث المطبوعرررات 
االتصال في اتجاهين، ووعود تيذية عكسية في الوقت االتصالي، ويحقق بذلك تفاع ا كام ا برين المرسرل 

 والمستقبل.
منيمررة الخارعيررة؛ وهرري تلررك الوسررائل الترري تمررون موعهررة إلررى عمرراهير الوسووائل االتصووال الخارجيووة: 

 الصحف، والمج ت، والراديو، والتلف يون، و،يرها، وحترى يسرتطيع رعرل الع قرات العامرة أن يتعامرل مرع 
وسررائل االتصررال الخارعيررة، فعليرره أن يفهررم م ايررا كررل وسرريلة، ويقررارن بررين كافررة الوسررائل الختيررار أنسرربها. 

 (.263، د2010)النواعرة، 
 الخالصة:

مات مؤخراا، حيث كانرت الجهرود التسرويقية منصربة علرى السرلع الماديرة، وقرد ظهر مفهوا تسويق الخد 
بدأ يحتل تسويق الخدمات في الوقت الحا ر أهمية مت ايدة؛ حيث يحتاج إلى مجهودات تسويقية متماملة 
ترتمرر  علررى متطلبررات ورربررات العمرر ء طررالبي الخدمررة فرري األسررواق المختلفررة، ويسررتمد تسررويق الخرردمات 
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ت ايد الطلي عليه نتيجرة عملرة مرن العوامرل أهمهرا مرا يلري: ظهرور منتجرات عديردة ارتبطرت بهرا   أهميته من
ر مرررن األداء الررروظيفي لهرررا، مثرررل خررردمات الممبيررروتر، ووسرررائل االتصررراالت و  انتشرررارها خررردمات كثيررررة تيسرررّ

الرفاهيرة لهرذه ارتفراو الردخل الفرردت للمثيرر مرن أفرراد المجتمرع، ومرا ترتري عليره مرن ت ايرد درعرات المت ايد،  
ومررن ثررم اسررتخداا أنررواو معينررة مررن الخرردمات المتميرر ة، ت ايررد التعقيررد والتنرروو فرري قطرراو الخرردمات  ،الفئررات 

المقدمررة، دفررع المثيررر مررن المنشررآت إلررى البحررث عررن شررركة متخصصررة، أو توظيررف أخصررائيين ألداء تلررك 
 (105، د2015والمميم،  ط)عبد الباسالخدمات.  

 المؤسسات الصحية:
تواعه اعدارة الحديثة تحديات كبيرة مرن حيرث الحصرول علرى األربراح، وتقرديم الخدمرة بنو يرة عاليرة، 
وتقرررديم الخررردمات للمجتمرررع بيرررض النيرررر عرررن طريقرررة الررردفع؛ لرررذلك تعتبرررر عمليرررة التسرررويق الصرررحي همررر ة 

ة األربراح؛ الوصل مع البيئة الخارعيرة للمؤسسرة الصرحية، الهردف مرن ذلرك تحقيرق إيررادات للمؤسسرة و يراد 
 (https://assaati.kau.edu.saلذلك ال بد لمل إدارة أن تمتلك دائرة تسويق متخصصة. )

 تعريف التسويق الصحي:
هو التحليل، والتخطيط، والتنفيذ، والرقابة على البرامج المعدة بدقة نحو تحقيق ايمة تبادلية اختياريرة؛ 

خداا األمثرل للسرعر، واالتصرال، والتو يرع لردفع بهدف تحقيق أهداف المؤسسات الصرحية، مرن خر ل االسرت
 (kotler( .)https://assaati.kau.edu.saاألفراد للشراء، وخدمتهم حسي )

 حاجة المستشفيات للتسويق:
 بحاعة عدارة ع قاتها مع المريض. -سواء كانت ربحية، أو ،ير ربحية-المؤسسات الصحية  -
 تماليفها.المؤسسات الصحية بحاعة إلى خفض  -
 المؤسسات الصحية بحاعة إلى تحقيق أرباح للحفاظ على ديمومتها في السوق. -

 أهم أسباب حاجة المستشفيات للتسويق هي:
 ارتفاو التماليف. -
: المستشرررةيات مطالبرررة بتقرررديم كافرررة المعلومرررات إلرررى المسرررتهلك لبيررران طبيعرررة ازديووواد المسوووؤولية -

 فائدتها، خطورتها، مضاعفاتها.الخدمات المقدمة للمريض من حيث 
: التسررويق يسرراعد المستشررفى علررى تعريررف المررريض بالخرردمات زيووادة الحاجووة للخوودمات الصووحية -

 المتوفرة والجديدة من خ ل برامج التسويق المختلفة.
المنافسرة فري السروق ععلرت المستشرةيات تبحرث عرن مليرة ازدياد خصوصوية الخودمات الصوحية:   -

 ت الصحية، وتسويق خدماتها بشكل عيد.للتمي  في تقديم الخدما
 اياس رأت المستهلمين )المر ى(: -
 إعراء الدراسات واألبحاث والمسوحات للتعرف على مراء المر ى حول الخدمات المقدمة. -
 اياس الر ا المتحقق للمر ى من الخدمات. -
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حاعرة  هذه الدراسات تساعد المستشفى على تحديد، وتطوير خططها في المستشفى، لتتوافق مع -
 المر ى.

 االستثمار األفضل للموارد: -
 يساعد التسويق على تحديد إعمالي الطلبات المتحققة من خدمات المستشفى. -
تحديررد الخرردمات الترري يجرري أن تقرردا بصررورة أفضررل فرري المستشررفى، لمواعهررة المنافسررة وتحررديات  -

 السوق.
 كفاءة وفاعلية عالية.هذا يساعد إدارة المستشفى على اياس مدى استخداا موارد المستشفى ب -
 التيير في طبيعة الع قة بين المريض والطبيي: -
 أصبع هناا تأثير للمريض على الخدمات المقدمة من حيث: -
 ونو ية أو ماهية الخدمات المقدمة. والمكان،الميةية التي تقدا بها هذه الخدمات،  •
و يرادة الروعي عبرر المعلومرات يساعد التسويق علرى تحسرين الع قرة مرا برين المرريض والطبيري،  -

 المقدمة عن الخدمات المتوفرة في المستشفى.
: يسرررتطيع التسرررويق أن يييرررر اتجاهرررات المر رررى، وتحويرررل زيوووادة االهتموووام بالوقايوووة الصوووحية -

 طلباتهم من ع عية إلى وقائية؛ مثل:
 عمل الفحوصات الدورية. -
 الوقاية من األمرا . -
 على المستشفى والمريض.هذا يؤدت إلى تقليل تماليف الع ج  -
 الفائض المالي المتحقق: -
 التسويق الصحي يساعد المستشةيات على استثمار األرباح المتحققة في فرد استثمارية. -
 هذا يؤدت إلى تحسين وتطوير خدمات المستشفى، و يادة القدرة التنافسية للمستشفى. -
 أهمية التسويق في المستشةيات. -

 ات فيما يلي:تتمثل أهمية التسويق للمستشفي
 تحسين الر ا في السوق المستهدف )المر ى(: -1
 يساعد التسويق الصحي على  يادة ر ا ال بون، وتلبية حاعات المر ى. -
 يساعد التسويق الصحي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمر ى. -
 يؤدت إلى  يادة األرباح، وتقليل التماليف. -
المقدمرة، خاصررة إذا كران الطلري علررى هرذه الخردمات كبيررراا، محاولرة إقنراو المر ررى بالخردمات  -

 وال تتوفر إمكانيات كبيرة في المستشفى.
 تحسين كفاءة األنشطة التسويقية: -2
 هنا يرك  التسويق على مفهوا اعدارة العق نية. -
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التسرعير، استخداا اعدارة العق نية يساعد على تع ي  التنسيق بهدف تطوير كرل مرن، المنرتج،  -
 االتصاالت، التو يع

 يؤدت ذلك إلى تقليل التماليف، و يادة األرباح. -
يررؤدت التسررويق إلررى ت ويررد اعدارة بمرردخل علمرري لتنفيررذ الحررد األعلررى مررن المفرراءة والفاعليررة فرري  -

 األنشطة التسويقية في المستشفى.
 تحسين عذب واستي ل الموارد التسويقية. -3
 ه  يادة ر ا المر ى في المستشفى.التسويق عملية إدارية الهدف من -
 هذا يؤدت إلى تحسين سمعة المستشفى. -
المر ررررى،  التمررررريض، األطبرررراء،هررررذا يررررؤدت إلررررى عررررذب المرررروارد المختلفررررة للمستشررررفى؛ مثررررل،  -

 األموال، دعم المجتمع.
ا لحاعات المجتمع الصحية من خ ل: -4  ععل المؤسسة الصحية أ ثر تحسسا
 ر اهم )التيذية العكسية(. استقصاء مراء المر ى، واياس درعة -
 هذا يساعد على المنافسة بصورة أفضل، وموا بة التطور، والتييرات في البيئة. -
 التواصل مع المر ى واياس ر ا المر ى. -
 الحصول على التيذية العكسية لتطوير خدمات المستشفى. -
 تحسين صورة المستشفى، وعر ها بشكل متمي  في المجتمع: -5
 التوعه نحو المجتمع. -
 حقيق مي ة تنافسية في السوق من خ ل تقديم خدمات متمي ة للمر ى.ت -
 مساعدة المستشفى على  يادة ر ا العاملين، ووالئهم للمستشفى. -6
 مساعدة المستشفى على إيجاد نياا تسعيرت تنافسي مناسي. -7

للمر رى مساعدة المستشفى على إيجاد أنيمة إداريرة أ ثرر فاعليرة فري تو يرع وتقرديم الخردمات 
.  (.https://hhaljehani.kau.edu ) بشكل ُمر  

 
 الخالصة:

أصبع التسرويق الصرحي نشراطاا يمرارس فري عميرع المؤسسرات الربحيرة التري تتعامرل مرع البيئرة، حيرث 
ا إلى المؤسسات ،ير الربحية؛ مثل المستشرةيات، فالتسرويق مرن حيرث الجروهر  امتد التسويق الصحي أيضا

ود ذلرك واحد، أما االخرت ف فهرو فري الخصوصرية التري يمترا  بهرا النشراط التسرويقي فري كرل مؤسسرة، ويعر
 (.https://hhaljehani.kau.edu )إلى أهداف المؤسسة، وخصوصية السلع، والخدمات فيها. 
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 :اإلجراءات المنهجية للدراسة 
 نوع ومنهج الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصةية التي تعتمد على أسلوب منهج دراسة الحالة لموظفي إدارة 
 الطبية بمكة المكرمة بالمملمة العربية السعودية.   عبد للاالتسويق واالتصال المؤسسي داخل مدينة الملك 

 مجتمع وعينة الدراسة:
 مجتمع الدراسة:-أ

 الطبية بمكة المكرمة بالمملمة العربية السعودية. عبد للايتحدد مجتمع الدراسة في مدينة الملك 
 عينة الدراسة:-ب

لجميرررع مررروظفي إدارة التسرررويق واالتصرررال المؤسسررري  اعتمررردت الدراسرررة علرررى أسرررلوب الحصرررر الشرررامل
( مفرررردة مرررن مررروظفي إدارة التسرررويق 17الطبيرررة بمكرررة المكرمررة، وذلرررك بواقرررع ) عبرررد للاداخررل مدينرررة الملرررك 
 واالتصال المؤسسي.

 سمات عينة الدراسة:
 ( 1جدول رقم )

 سمات عينة الدراسة 

 النسبة املئوية  التكرار اخلصائص 

 التعليمي املستوى 

 11.8 2 أقل من اجلامعي

 82.3 14 اجلامعي 

 5.9 1 فوق اجلامعي 

 100 17 اإلمجال 

 التخصص 
 52.9 9 اإلعالم والعالقات العامة 

 47.1 8 غري اإلعالم

 100 17 اإلمجال 

 سنوات اخلربة
 23.5 4 سنوات 5من سنة إىل 

 76.5 13 سنوات 10 -5من 

 100 17 اإلمجال 
 

 مبررات اختيار العينة:
 عبد للاأن اختيار المبحوثين عاء بناءا على توافر هذه اعدارة الحديثة في مدينة الملك   تانترى الباحث

الطبية بمكة المكرمة من بين المؤسسات الصحية السعودية في نفس النطاق، إ افة إلى كونها قريبرة مرن 
مقر إقامة الباحثة، ولصعوبة االنتقال إلى مؤسسات صحية في مناطق عيرافية أخرى، وتم حصر مجتمع 

ال المؤسسرري بمدينررة ، وهررم عميررع المرروظفين فرري إدارة التسررويق واالتصرر17الدراسررة بأ ملرره، وعرردد مفرداترره 
 الطبية بمكة المكرمة، وتم تطبيق الدراسة عليهم. عبد للاالملك  
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 أدوات جمع البيانات:
 . صحيفة االستبيان من إعداد الباحثة

 صدق وثبات استمارة االستبانة:
بعر ها على مجموعة من المحّكمين، وفي  وء   تانالباحث  ا للتأ د من صدق وثبات االستمارة قامت

توعيهاتهم تم التعديل في صيا،ة بعض األسئلة، وإ افة البعض اتخر، وبالتالي تحقق الصدق الياهرت 
قامت ذلك  إلى  باع افة  قبلي    تانالباحث  ا للبيانات،  اختبار  قوامها    pre-testبإعراء  من    %5على عينة 

من أعل التأ د من س مة وو وح صحيفة االستبيان، وما   -م العينة عينة الدراسة لصير حج-المبحوثين 
 تتضمنه من أسئلة. 

 حدود الدراسة:
 إدارة االتصال التسويقي بالمؤسسات الصحية بالسعودية.الحدود الموضوعية:  -أ
 هر.15/7/1440هر وحتى 1/5/1440تم تطبيق الدراسة في الفترة ما بين  الحدود الزمانية: -ب 
الطبيرة بمكرة المكرمرة بالمملمرة  عبرد للاتم تطبيق الدراسة داخل مدينة الملرك الحدود المكانية:   -ج

 العربية السعودية.
تم تطبيق الدراسة على موظفي إدارة التسويق، واالتصال المؤسسي بمدينة   الحدود البشرية: -د 

 لك عبد للا الطبية بمكة المكرمة.الم
 المعالجة اإلحصائية للبيانات:

بعد االنتهاء من عمع بيانات الدراسة الميدانيرة، ترم ترمير  البيانرات، وإدخالهرا إلرى الحاسري اتلري، ثرم 
معالجتهررررررا، وتحليلهررررررا، واسررررررتخراج النتررررررائج اعحصررررررائية باسررررررتخداا برنررررررامج "الح مررررررة اعحصررررررائية للعلرررررروا 

 االعتما ية": تم اللجوء إلى المعام ت واالختبارات اعحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة:
 التمرارات البسيطة والنسي المئوية. •
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. •
( لدراسة الداللة اعحصائية للفروق بين المتوسرطات الحسرابية لمجمروعتين مرن T- Testاختبار ) •

 (.Interval Or Ratioبحوثين في أحد متييرات الفئة، أو النسبة )الم
( لدراسررة شرردة واتجرراه الع قررة Pearson Correlation Coefficientمعامرل ارتبرراط بيرسررون ) •

 االرتباطية بين متييرين من مستوى المسافة، أو النسبة.
روف اختصاراا باسرم ( المعOneway Analysis of Varianceتحليل التباين ذت البعد الواحد ) •

ANOVA  لدراسررة الداللررة اعحصررائية للفررروق بررين المتوسررطات الحسررابية أل ثررر مررن مجمرروعتين
 (.Interval Or Ratioمن المبحوثين في إحدى المتييرات من نوو المسافة، أو النسبة )

وي ( فوككثر، أي عنود مسوتوا معنو%95وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصوائية عنود درجوة وقوة )
 ( فكقل.0.05)
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 نتائج الدراسة:
 نتائج الدراسة الميدانية: ( أ)
استجابة أفرراد العينرة حرول الجهرات التري تتبعهرا إدارة التسرويق واالتصرال المؤسسري بمدينرة الملرك  -1
 الطبية: عبد للا

 ( 2جدول رقم )
 الطبية   عبد للا استجابة أفراد العينة حول الجهات التي تتبعها إدارة التسويق واالتصال المؤسسي بمدينة الملك 

 النسبة  التكرار اجلهات

 100 17 تتبع املدير العام التنفيذي 

 0 0 تتبع اإلدارات التنفيذية 

 0 0 تتبع اإلدارات املشاركة 

 0 0 إدارة مستقلة

 100 17 اإلمجال 

تشرررير بيانرررات الجررردول السرررابق إلرررى اسرررتجابة أفرررراد العينرررة حرررول الجهرررات التررري تتبعهرررا إدارة التسرررويق 
الطبية، حيث عاءت عميعهرا تتبرع المردير العراا التنفيرذت بنسربة   عبد للاواالتصال المؤسسي بمدينة الملك  

 من إعمالي مفردات عينة الدراسة. %100.00بليت 
أنشووطة العالقوووات العامووة التوووي يمارسووها موتفوووو إدارة التسوووويق اسووتجابة أفوووراد العينووة حوووول  -2

 :واالتصال المؤسسي
 ( 3جدول رقم )

   أنشطة العالقات العامة التي يمارسها موظفو إدارة التسويق واالتصال المؤسسياستجابة أفراد العينة حول 

 النسبة  التكرار األنشطة 

 100.0 17 الزائرة استقبال الوفود 

 100.0 17 تنظيم احلمالت اإلعالمية 

 94.1 16 تنظيم فاعليات املستشفى 

 94.1 16 متابعة ما ينشر بوسائل اإلعالم عن املستشفى والرد عليها

 88.2 15 إصدار دورايت وكتيبات ونشرات إعالمية

 52.9 9 االتصال ابملراجعني والعاملني ابملستشفى 

 17 اإلمجال 

أنشررطة الع قررات العامررة الترري يمارسررها تشررير بيانررات الجرردول السررابق إلررى اسررتجابة أفررراد العينررة حررول 
اسررتقبال الوفررود ال ائرررة، حيررث  ، حيررث عرراء فرري الترتيرري األولموظفررو إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري

تنيريم الحمر ت  مرن إعمرالي مفرردات عينرة الدراسرة، وعراء فري الترتيري الثراني %100عاءت بنسبة بليرت  
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تنيريم فاعليرات المستشرفى، حيرث  ، وعراء فري الترتيري الثالرث %100اعع مية، حيث عاءت بنسبة بليرت 
متابعررة مررا ينشررر بوسررائل اععرر ا عررن المستشررفى  ، وعرراء فرري الترتيرري الرابررع%94.1عرراءت بنسرربة بليررت 

ار دوريرررات وكتيبرررات إصرررد  ، وعرراء فررري الترتيررري الخررامس%94.1والرررد عليهرررا، حيرررث عرراءت بنسررربة بليرررت 
االتصررال بررالمراععين  ، وعرراء فرري الترتيرري السررادس%88.2ونشرررات إع ميررة، حيررث عرراءت بنسرربة بليررت 
 .%52.9والعاملين بالمستشفى، حيث عاءت بنسبة بليت 

فرري أنرره ال يوعررد اهتمرراا م( 2015تختلوون نتووائج الدراسووة الحاليووة مووع نتووائج دراسووة: )سووارة شووايب، 
، فالمؤسسة تمارس فقط بعض األنشطة التسرويقية الداخليرة؛ كالتردريي واالتصراالت، بالتسويق بدرعة كبيرة

 وأهملت األنشطة األخرى الخارعية.
إلرررى أن المؤسسرررة عينرررة الدراسرررة ال تهرررتم بترايرررة عرررودة الخررردمات الصرررحية  وقووود ترجوووع هوووة  النتيجوووة

 المقدمة، أو تطبيق عميع األنشطة بالشكل الصحيع.
حووول الحمووالت اإلعالميووة األكثوور فاعليووة التووي تقوووم بهووا إدارة التسووويق  اسووتجابة أفووراد العينووة -3

 واالتصال المؤسسي:
 ( 4جدول رقم )

 استجابة أفراد العينة حول الحمالت اإلعالمية األكثر فاعلية التي تقوم بها إدارة التسويق واالتصال المؤسسي

 النسبة  التكرار األنشطة 

 29.4 5 وأهدافه وأنشطته وخدماته محالت التعريف ابملستشفى 

 29.4 5 محالت لبناء هوية وصورة ذهنية جيدة للمستشفى 

 17.6 3 محالت لتسويق اخلدمات 

 11.8 2 محالت للتعريف بنشاط مثل مؤمتر أو ملتقى

 11.8 2 محالت توعوية صحية أو اجتماعية 

 100 17 اإلمجال 

اسرتجابة أفرراد العينرة حرول الحمر ت اعع ميرة األ ثرر فاعليرة التري تشير بيانات الجدول السابق إلرى 
حمرر ت التعريررف بالمستشررفى  تقرروا بهررا إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري، حيررث عرراء فرري الترتيرري األول

من إعمالي مفردات عينة الدراسة، وعاء في  %29.4وأهدافه وأنشطته وخدماته، حيث عاءت بنسبة بليت 
حمررر ت لبنررراء هويرررة وصرررورة ذهنيرررة عيررردة للمستشرررفى، حيرررث عررراءت بنسررربة بليرررت  مكرررررالترتيررري األول 

، وعرراء %17.6حمرر ت لتسررويق الخرردمات، حيررث عرراءت بنسرربة بليررت  ، وعراء فرري الترتيرري الثرراني29.4%
، %11.8حمرر ت للتعريررف بنشرراط مثررل مررؤتمر أو ملتقررى، حيررث عرراءت بنسرربة بليررت  فرري الترتيرري الثالررث 
 .%11.8حم ت توعوية صحية أو اعتما ية، حيث عاءت بنسبة بليت  ثالث مكرروعاء في الترتيي ال

وترى الباحثة أن هذه النتيجرة ترعرع إلرى أن حمر ت التعريرف بالمستشرفى وأهدافره وأنشرطته وخدماتره، 
وحمرر ت بنرراء هويررة وصررورة ذهنيررة عيرردة للمستشررفى عرراءت فرري الترتيرري األول بدرعررة متسرراوية؛ ألن هررذه 
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عرررردت عررررن الطرررررق التقليديررررة المتعررررارف عليهررررا، حيررررث إن لهررررذه الحمرررر ت أهرررردافاا وا ررررحة، الحمرررر ت ابت
ومخططررة، ومتميرر ة، وتقرروا برردور كبيررر فرري تطرروير برررامج اعدارة، وبالتررالي الرقرري بالمستشررفى إلررى مرا رر  

 متقدمة بين باقي المنشآت الصحية في المنطقة.
خدمها موتفوو إدارة التسوويق واالتصوال استجابة أفراد العينوة حوول وسوائل االتصوال التوي يسوت -4

 المؤسسي في التواصل مع عمالئهم:
 ( 5جدول رقم )

 استجابة أفراد العينة حول وسائل االتصال التي يستخدمها موظفو إدارة التسويق واالتصال المؤسسي في التواصل مع عمالئهم

 النسبة  التكرار األنشطة 

 94.1 16 املطبوعات والنشرات وامللصقات 

 94.1 16 الربيد اإللكرتون 

 82.4 14 لوحة اإلعالانت

 82.4 14 املوقع اإللكرتون

 70.6 12 االتصال الشخصي 

 58.8 10 االجتماعات والندوات واملؤمترات

 47.1 8 جملة املستشفى 

 35.3 6 الرسائل اهلاتفية 

 17 اإلمجال 

وسرائل االتصرال التري يسرتخدمها موظفرو تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابة أفرراد العينرة حرول 
المطبوعررات  ، حيررث عرراء فرري الترتيرري األولإدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري فرري التواصررل مررع عم ئهررم

الدراسررة، وعرراء فرري مررن إعمررالي مفررردات عينررة  %94.1والنشرررات والملصررقات، حيررث عرراءت بنسرربة بليررت 
لوحرة  ، وعاء في الترتيري الثراني%94.1البريد اعلمتروني، حيث عاءت بنسبة بليت  الترتيي األول مكرر

الموقرع اعلمترونري، حيرث  ، وعاء فري الترتيري الثراني مكررر%82.4اعع نات، حيث عاءت بنسبة بليت  
خصرري، حيررث عرراءت بنسرربة بليررت االتصررال الش ، وعرراء فرري الترتيرري الثالررث %82.4عرراءت بنسرربة بليررت 

، %58.8االعتماعرات والنردوات والمرؤتمرات، حيرث عراءت بنسربة بليرت   ، وعاء في الترتيي الرابع70.6%
، وعررراء فررري الترتيررري %47.1مجلرررة المستشرررفى، حيرررث عررراءت بنسررربة بليرررت  وعررراء فررري الترتيررري الخرررامس

 .%35.3الرسائل الهاتةية، حيث عاءت بنسبة بليت  السادس
حيرث تشرابهت النتيجرة فري م(،  2011ج الدراسة الحالية موع نتوائج دراسوة: )ذيواب جورار،  تتفق نتائ

أن العناصرررررر والوسرررررائل التسرررررويقية األ ثرررررر اسرررررتخداماا هررررري الع قرررررات العامرررررة، أو االتصرررررال الشخصررررري، 
 واعع نات، والتسويق اعلمتروني.
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التماملية في عناصرر المر يج إلى أن استخداا أ ثر من وسيلة وعنصر يحقق   وقد ترجع هة  النتيجة
 التسويقي.

 
 استجابة أفراد العينة حول األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها موظفو إدارة التسويق واالتصال املؤسسي: -5

 ( 6جدول رقم )
 استجابة أفراد العينة حول األهداف التي يسعى إلى تحقيقها موظفو إدارة التسويق واالتصال المؤسسي 

 النسبة  التكرار األهداف 

 94.1 16 الرتويج للخدمات اليت يقدمها املستشفى للعاملني واملراجعني جبودة عالية 

 76.5 13 خلق صورة ذهنية حسنة للمستشفى وتثبيتها 

 64.7 11 التواصل مع وسائل اإلعالم املختلفة وتقوية العالقات مع اإلعالميني 

 58.8 10 ابملعلومات والبياانت اليت حيتاجوهنا تزويد اجلمهور الداخلي واخلارجي 

 41.2 7 تكوين عالقات جيدة بني زمالء العمل داخل املستشفى 

 35.3 6 تنمية الروح املعنوية للعاملني لزايدة اإلنتاجية 

 29.4 5 حتقيق االنتماء والوالء بني العاملني ابملستشفى 

 23.5 4 واملوظفنيتقريب وجهات النظر بني املسؤولني 

 17 اإلمجال 

األهداف التي يسعى إلى تحقيقها موظفرو تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابة أفراد العينة حول 
الترويج للخدمات التري يقردمها المستشرفى  ، حيث عاء في الترتيي األولإدارة التسويق واالتصال المؤسسي

مرن إعمرالي مفرردات عينرة الدراسرة،  %94.1عراءت بنسربة بليرت للعاملين والمراععين بجودة عالية، حيث  
، %76.5خلق صورة ذهنية حسنة للمستشفى وتثبيتها، حيث عراءت بنسربة بليرت   وعاء في الترتيي الثاني
التواصررل مررع وسررائل اععرر ا المختلفررة، وتقويررة الع قررات مررع اعع ميررين، حيررث  وعرراء فرري الترتيرري الثالررث 
ت ويرررد الجمهرررور الرررداخلي والخرررارعي بالمعلومرررات  ، وعررراء فررري الترتيررري الرابرررع%64.7عررراءت بنسررربة بليرررت 

تمروين ع قرات  ، وعراء فري الترتيري الخرامس%58.8والبيانات التي يحتاعونها، حيث عاءت بنسبة بليرت 
 ، وعراء فري الترتيري السرادس%41.2عيدة بين  مر ء العمرل داخرل المستشرفى، حيرث عراءت بنسربة بليرت 

، وعرراء فرري الترتيرري %35.3معنويررة للعرراملين ل يررادة اعنتاعيررة، حيررث عرراءت بنسرربة بليررت تنميررة الررروح ال
، وعرراء فرري %29.4تحقيررق االنتمرراء والرروالء بررين العرراملين بالمستشررفى، حيررث عرراءت بنسرربة بليررت  السررابع

 .%23.5تقريي وعهات النير بين المسؤولين والموظفين، حيث عاءت بنسبة بليت  الترتيي الثامن
فري أن نقطرة االهتمراا م( 2016سوفيان ) عصومانينتائج الدراسة الحالية موع نتوائج دراسوة  وتتفق

الفعليرررة فررري عمليرررة االتصرررال التسرررويقي تتمركررر  حرررول العميرررل الرررذت يعتبرررر نقطرررة البدايرررة ألت خطررروة مرررن 
 خطوات المنيمة.
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ة مرررن الخررردمات الصرررحية علرررى مختلرررف أنواعهرررا ذات درعرررة عاليررروقووود ترجوووع هوووة  النتيجوووة إلوووى أن 
االتصررال نتيجررة لخاصررية الت  ميررة، وللحفرراظ علررى هررذه الع قررة، فيجرري تبنرري فمررر ومنيررور عديرردين فرري 

 تعام تها مع العميل؛ ألنه يعتبر نقطة االرتما .
استجابة أفراد العينة حول مدا تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤسسوي البحووو والدراسوات  -6

 مجها:والتخطيط والتقويم في أنشطتها وبرا
 ( 7جدول رقم )

استجابة أفراد العينة حول مدى تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤسسي البحوث والدراسات والتخطيط والتقويم في أنشطتها  
 وبرامجها

 النسبة  التكرار مدى التطبيق 

 76.5 13 نعم 

 23.5 4 ال

 100 17 اإلمجال 

أفررراد العينررة حررول مرردى تطبيررق إدارة التسررويق واالتصررال تشررير بيانررات الجرردول السررابق إلررى اسررتجابة 
المؤسسرري البحرروث والدراسررات والتخطرريط والتقررويم فرري أنشررطتها وبرامجهررا، حيررث بليررت نسرربة مررن يرررون أن 
إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسررري تطبررق البحررروث والدراسررات والتخطررريط والتقررويم فررري أنشررطتها وبرامجهرررا 

ة الدراسة، وبليت نسبة من يررون أن إدارة التسرويق واالتصرال المؤسسري من إعمالي مفردات عين  76.5%
مرن إعمرالي مفرردات عينرة  %23.5ال تطبق البحوث والدراسات والتخطيط والتقرويم فري أنشرطتها وبرامجهرا 

 الدراسة.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة عاءت بناءا على رؤيرة وا رحة انتهجتهرا إدارة المستشرفى مرع موظفيهرا، 

ث إن معيم أفراد العينة يدركون إلى أّت مدى تطبق إدارتهم البحروث والدراسرات والتخطريط والتقرويم فري حي
األنشطة والبرامج، في حين أن القلة ال تدرا هذه الوظائف لعدة أسباب؛ قد تمون حداثرة التوظيرف، أو مرا 

 شابه.
 
 
 
 
 
 
 
 



                           سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الخاص/ الثاني والثالثون العدد  39 ا

التسوويق واالتصوال المؤسسوي للبحووو استجابات المبحووين على م ياس أسباب تطبيق إدارة  -7
 والدراسات والتخطيط والتقويم ألنشطتها وبرامجها:

 ( 8جدول رقم )
استجابات المبحوثين على مقياس أسباب تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤسسي للبحوث والدراسات والتخطيط والتقويم ألنشطتها  

 وبرامجها

 توسط امل موافق حمايد  معارض  االستجابة األسباب 

نقل صورة متكاملة عن اجتاهات اجلمهور الداخلي أو اخلارجي إىل اإلدارة هبدف 
 أخذها يف االعتبار عند حتديد ورسم السياسات الرئيسة للمستشفى

 11 1 1 ك
2.76 

% 7.70 % 7.70 % 84.60 % 
إمددددداد اإلدارة العليددددا بملستشددددفى بصددددورة صددددادقة عددددن وجهددددات ن ددددر العددددامل  
واملددراجع  واخلدددمات الدديت  تدداجوح إليهددا حيدد  سيسدداعد الدد  يف عمليددة ا دداا 

 القرارات املتعلقة بلعامل  واملراجع  للمستشفى

 13 0 0 ك
3 

% 0.00 % 0.00 % 100.00 % 

توفري البياانت واملعلومات اليت تكفل إلدارة التسويق واالتصال املؤسسي داخدل 
 وجهات ن ر مراجعيهااملستشفى التعرف على 

 11 2 0 ك
2.84 

% 0.00 % 15.40 % 84.60 % 

إاتحدددة الفرصدددة أمدددام العدددامل  واملدددراجع  لالتصدددال بإلدارة والتعبدددري عدددن وجهدددة 
 ن رهم فيما يرضيهم وما ال يرضيهم

 10 3 0 ك
2.76 

% 0.00 % 23.10 % 76.90 % 
استقصدداآ اراآ ومقاحددات املددوظف  ادارة التسددويق واالتصددال املؤسسددي داخددل 
املستشددفى فيمددا يتعلددق بلتعامددل مددت اتلددل فئددات العددامل  واملددراجع  وأسددالي  

 االتصال اإلقناعي املناسبة لكل فئة

 5 7 1 ك
2.30 

% 7.70 % 53.80 % 38.50 % 

املستشدددفى وااتشددداف األسدددباب قبدددل التعدددرف علدددى املشدددكالت املتوقعدددة داخدددل 
 وقوعها وانتشارها

 8 5 0 ك
2.61 

% 0 38.50 % 61.50 % 

 13 اإلمجال 

تشررير بيانررات الجرردول السررابق إلررى اسررتجابات المبحرروثين علررى مقيرراس أسررباب تطبيررق إدارة التسررويق 
واالتصرال المؤسسري للبحروث والدراسرات والتخطريط والتقررويم ألنشرطتها وبرامجهرا، حيرث عراءت االسررتجابة: 

االعتبررار  نقررل صررورة متماملررة عررن اتجاهررات الجمهررور الررداخلي أو الخررارعي إلررى اعدارة بهرردف أخررذها فرري
، وعراءت االسرتجابة: 2.76عند تحديد ورسم السياسات الرئيسة بمعدل استجابة موافق، وبمتوسط حسرابي 

إمرررداد اعدارة العليرررا بالمستشرررفى بصرررورة صرررادقة عرررن وعهرررات نيرررر العررراملين والمرررراععين والخررردمات التررري 
املين والمررراععين للمستشررفى يحترراعون إليهررا حيررث سيسرراعد ذلررك فرري عمليررة اتخرراذ القرررارات المتعلقررة بالعرر

، وعرراءت االسررتجابة: ترروفير البيانررات والمعلومررات الترري 3.00بمعرردل اسررتجابة موافررق، وبمتوسررط حسررابي 
تمفررل عدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري داخررل المستشررفى للتعرررف علررى وعهررات نيررر مراععيهررا بمعرردل 

احررة الفرصررة أمرراا العرراملين والمررراععين ، وعرراءت االسررتجابة: إت2.84اسررتجابة محايررد، وبمتوسررط حسررابي 
ل تصرررال بررراعدارة والتعبيرررر عرررن وعهرررة نيررررهم فيمرررا ير ررريهم ومرررا ال ير ررريهم بمعررردل اسرررتجابة موافرررق، 

، وعررررراءت االسرررررتجابة: استقصررررراء مراء ومقترحرررررات المررررروظفين برررررإدارة التسرررررويق 2.76وبمتوسرررررط حسرررررابي 
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مع مختلف فئرات العراملين والمرراععين وأسراليي  واالتصال المؤسسي داخل المستشفى فيما يتعلق بالتعامل
، وعاءت االستجابة: 2.30االتصال اعقناعي المناسبة لمل فئة بمعدل استجابة محايد، وبمتوسط حسابي 

التعررررف علرررى المشرررك ت المتوقعرررة داخرررل المستشرررفى وا تشررراف األسرررباب قبرررل وقوعهرررا وانتشرررارها بمعررردل 
 .2.61استجابة موافق، وبمتوسط حسابي 

للبحوو   المؤسسي  واالتصال  التسويق  إدارة  تطبيق  عدم  أسباب  م ياس  على  المبحووين  استجابات 
 والدراسات والتخطيط والتقويم ألنشطتها وبرامجها:

 ( 9جدول رقم )
استجابات المبحوثين على مقياس أسباب عدم تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤسسي للبحوث والدراسات والتخطيط والتقويم   

 نشطتها وبرامجها أل

 االستجابة 
 األسباب 

 املتوسط  موافق حمايد  معارض 

 عدم توفر الباحث  األافاآ
 2 2 0 ك

2.50 
% 0 50 50 

عددددددم الدددددوعي ث يدددددة البادددددو  والدراسدددددات والتخطددددديط والتقدددددو  
 ألنشطة وبرامج إدارة التسويق واالتصال املؤسسي

 3 0 1 ك
2.50 

% 25 0 75 

أخددددرى خاصددددة بلباددددو  والدراسددددات والتخطدددديط وجددددود إدارات 
 والتقو  وبلتال االعتماد عليها بلدرجة األوىل

 3 0 1 ك
2.75 

% 25 0 75 

صغر حجدم اإلدارة وعددم قددرعا علدى إجدراآ البادو  والدراسدات 
 والتخطيط والتقو 

 0 2 2 ك
1.50 

% 50 50 0 

 عقبات مالية 
 0 2 2 ك

1.50 
% 50 50 0 

 عقبات إدارية 
 1 1 2 ك

1.75 
% 50 25 25 

 4 اإلمجال 

تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات المبحوثين على مقياس أسباب عدا تطبيق إدارة التسويق 
واالتصرال المؤسسري للبحروث والدراسرات والتخطريط والتقررويم ألنشرطتها وبرامجهرا، حيرث عراءت االسررتجابة: 

سررتجابة: عرردا ، وعرراءت اال2.50عرردا ترروفر البرراحثين األ فرراء بمعرردل اسررتجابة موافررق، وبمتوسررط حسررابي 
الرروعي بأهميررة البحرروث والدراسررات والتخطرريط والتقررويم ألنشررطة وبرررامج إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري 

، وعاءت االستجابة: وعود إدارات أخرى خاصة بالبحوث 2.50بمعدل استجابة موافق، وبمتوسط حسابي 
ولررى بمعرردل اسررتجابة موافررق، وبمتوسررط والدراسررات والتخطرريط والتقررويم وبالتررالي االعتمرراد عليهررا بالدرعررة األ

، وعررراءت االسرررتجابة: صرررير حجرررم اعدارة وعررردا قررردرتها علرررى إعرررراء البحررروث والدراسرررات 2.75حسرررابي 
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، وعرراءت االسررتجابة: عقبررات ماليررة 1.50والتخطرريط والتقررويم بمعرردل اسررتجابة محايررد، وبمتوسررط حسررابي 
تجابة: عقبرررات إداريرررة بمعررردل اسرررتجابة ، وعررراءت االسررر1.50بمعررردل اسرررتجابة محايرررد، وبمتوسرررط حسرررابي 

 .1.75موافق، وبمتوسط حسابي 
حيث تشابهت النتيجة فري (، م2009وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )نجاة العامري، 

عرردا االهتمرراا بتطبيررق البحرروث ر،ررم اقتنرراو المسررؤولين بأهميررة التسررويق، إال أن اعدارة ال تررولي لرره أهميررة 
بسبي عدا وعود إدارة مستقلة، واقتصار األمر على تقسيم أنشطتها على إدارات أخرى؛ مثرل   بدرعة كافية

 الع قات العامة، وقسم البحوث والتطوير.
إلرررى أن المسرررؤولين ال يعطرررون أهميرررة كافيرررة لوظيفرررة بحررروث التسرررويق، وال  وقووود ترجوووع هوووة  النتيجوووة

يرررة مرررن الوظرررائف التسرررويقية األخررررى؛ كتخطررريط يعتمررردون عليهرررا فررري اتخررراذ قرررراراتهم، ويعتبرونهرررا أقرررل أهم
 الخدمات، أو الترويج لها.

الع بات التي تحول دون ممارسة مووتفي إدارة التسوويق واالتصوال استجابة أفراد العينة حول   -8
 :المؤسسي لبرامجهم

 ( 10جدول )
 ل المؤسسي لبرامجهماستجابة أفراد العينة حول العقبات التي تحول دون ممارسة موظفي إدارة التسويق واالتصا 

 النسبة  التكرار العقبات 

 76.5 13 ضعل امليزانية املخصصة ألنشطة االتصال

 41.2 7 نقص املتخصص  يف جمال االتصال التسويقي 

 29.4 5 عدم اهتمام اإلدارة العليا بدور االتصال التسويقي داخل املستشفى 

 17.6 3 التسويقي عدم توفر خرباآ يف التخطيط لربامج االتصال 

 17 اإلجمالي 

العقبات التي تحول دون ممارسة مروظفي تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابة أفراد العينة حول 
 رعف المي انيررة المخصصررة " ، حيررث عراء فرري الترتيرري األولإدارة التسرويق واالتصررال المؤسسري لبرررامجهم

إعمرررالي مفرررردات عينرررة الدراسرررة، وعررراء فررري مرررن  %76.5ألنشرررطة االتصرررال"؛ حيرررث عررراءت بنسررربة بليرررت 
، %41.2نقرر  المتخصصررين فرري مجررال االتصررال التسررويقي"؛ حيررث عرراءت بنسرربة بليررت " الترتيرري الثرراني

عررردا اهتمررراا اعدارة العليرررا بررردور االتصرررال التسرررويقي داخرررل المستشرررفى"؛ حيرررث " وعررراء فررري الترتيررري الثالرررث 
عرردا ترروفر خبررراء فرري التخطرريط لبرررامج االتصررال " ع، وعرراء فرري الترتيرري الرابرر%29.4عرراءت بنسرربة بليررت 

 .%17.6التسويقي"؛ حيث عاءت بنسبة بليت 
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الطبيووة تجووا   عبوود هللا_ اسووتجابات المبحووووين علووى م يوواس اتجووا  اإلدارة العليووا بمدينووة الملووك 10
 إدارة التسويق واالتصال المؤسسي من وجهة نظر موتفيها:

 ( 11جدول )
الطبية تجاه إدارة التسويق واالتصال المؤسسي من وجهة   عبد للااستجابات المبحوثين على مقياس اتجاه اإلدارة العليا بمدينة الملك  

 نظر موظفيها

 االستجابة 
 اجتاه اإلدارة 

 املتوسط  موافق حمايد  معارض 

املؤسسي مهمة يف ترى اإلدارة العليا أن نتائج أنشطة إدارة التسويق واالتصال 
 املسامهة يف حتقيق أهداف املستشفى.

 15 2 0 ك
2.88 

% 0.00 % 11.80 % 88.20 % 
ترى اإلدارة العليا أن إدارة التسوويق واالتصوال املؤسسوي هوي الواجهوة احلقيقيوة 

 اليت تعكس نشاط املستشفى
 14 2 1 ك

2.76 
% 5.90 % 11.80 % 82.40 % 

إدارة التسويق واالتصال املؤسسي هلا القدرة على تكوين ترى اإلدارة العليا أن  
 صورة إجيابية عن املستشفى

 16 0 1 ك
2.88 

% 5.90 % 0.00 % 94.10 % 
توووورى اإلدارة العليووووا أن إدارة التسووووويق واالتصوووووال املؤسسووووي تسوووواهم يف تقووووود  

 املعلومات اليت تساعدها على اختاذ القرار
 13 3 1 ك

2.70 
% 5.90 % 17.60 % 76.50 % 

توورى اإلدارة العليووا أن إدارة التسووويق واالتصووال املؤسسووي تسوواعد علووى تسووهيل 
 االتصال بني اإلدارات أو األقسام املختلفة داخل املستشفى.

 14 2 1 ك
2.76 

% 5.90 % 11.80 % 82.40 % 
تووووورى اإلدارة العليوووووا أن إدارة التسوووووويق واالتصوووووال املؤسسوووووي تسووووواهم يف و وووووع 

 البدائل حلل املشكالت اليت تواجه املستشفى.
 12 3 2 ك

2.58 
% 11.80 % 17.60 % 70.60 % 

 مفهوم االتصال التسويقي غري وا ح ابلنسبة لإلدارة العليا.
 4 2 11 ك

1.58 
% 64.70 % 11.80 % 23.50 % 

املستشوووفى توورى اإلدارة العليووا أن نتووائج إدارة التسووويق واالتصووال املؤسسووي يف 
 غري ملموسة.

 1 3 13 ك
1.29 

% 76.50 % 17.60 % 5.90 % 
تووورى اإلدارة العليووووا أن أنشووووطة إدارة التسوووويق واالتصووووال املؤسسووووي ذات   ووووري 

 حمدود.
 3 1 13 ك

1.41 
% 76.50 % 5.90 % 17.60 % 

 اإلدارة العليا ترى أن وظائف إدارة التسويق واالتصال املؤسسي غري حمددة.
 3 8 6 ك

1.83 
% 35.30 % 47.10 % 17.60 % 

ترى اإلدارة العليا أنه ال توجد أهداف حمددة لالتصوال التسوويقي توربر وجوود   
 كإدارة مستقلة.

 3 1 13 ك
1.41 

% 76.50 % 5.90 % 17.60 % 
ترى اإلدارة العليا أن عدم وجود إدارة لالتصال التسويقي ال يؤ ر   ريًا مباشرًا 

 املستشفى واخلدمات اليت يقدمها للمراجعني والعاملني هباعلى نشاط 
 2 2 13 ك

1.35 
% 76.50 % 11.80 % 11.80 % 

تووورى اإلدارة العليوووا أن عمووول إدارة التسوووويق واالتصوووال املؤسسوووي يقتصووور علوووى 
 اإلعالن والرتويج خلدمات املستشفى للمراجعني والعاملني هبا.

 4 5 8 ك
1.76 

% 47.10 % 29.40 % 23.50 % 

 17 اإلمجال 
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تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات المبحوثين علرى مقيراس اتجراه اعدارة العليرا بمدينرة الملرك 
عبرردللا الطبيررة، تجرراه إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري، مررن وعهررة نيررر موظفيهررا؛ حيررث عرراءت "ترررى 

واالتصررال المؤسسرري مهمررة فرري المسرراهمة فرري تحقيررق أهررداف اعدارة العليررا أن نتررائج أنشررطة إدارة التسررويق 
، وعرراءت "ترررى اعدارة العليررا أن إدارة التسررويق 2.88المستشررفى" بمعرردل اسررتجابة موافررق بمتوسررط حسررابي 

واالتصال المؤسسي هري الواعهرة الحقيقيرة التري تعكرس نشراط المستشرفى" بمعردل اسرتجابة موافرق بمتوسرط 
دارة العليررا أن إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري لهررا القرردرة علررى تمرروين ، وعرراءت "ترررى اع2.76حسررابي 

، وعراءت "تررى اعدارة العليرا 2.88صورة إيجابية عن المستشفى" بمعدل استجابة محايرد بمتوسرط حسرابي 
أن إدارة التسويق واالتصال المؤسسي تساهم في تقديم المعلومات التي تساعدها على اتخاذ القرار" بمعردل 

، وعاءت "ترى اعدارة العليرا أن إدارة التسرويق واالتصرال المؤسسري 2.70تجابة موافق بمتوسط حسابي اس
تساعد على تسهيل االتصال برين اعدارات أو األقسراا المختلفرة داخرل المستشرفى"، بمعردل اسرتجابة محايرد 

لمؤسسررري تسررراهم فررري ، وعررراءت "تررررى اعدارة العليرررا أن إدارة التسرررويق واالتصرررال ا2.76بمتوسرررط حسرررابي 
، 2.58و ررع البررردائل لحرررل المشرررك ت الترري تواعررره المستشرررفى" بمعررردل اسررتجابة موافرررق بمتوسرررط حسرررابي 

وعاءت "مفهوا االتصرال التسرويقي ،يرر وا رع بالنسربة لرإلدارة العليرا"، بمعردل اسرتجابة معرار  بمتوسرط 
تصررال المؤسسررري فررري المستشرررفى ، وعررراءت "تررررى اعدارة العليررا أن نترررائج إدارة التسرررويق واال1.58حسررابي 

، وعرراءت "ترررى اعدارة العليررا أن أنشررطة 1.29،يررر ملموسررة"، بمعرردل اسررتجابة معررار  بمتوسررط حسررابي 
، 1.41إدارة التسويق واالتصال المؤسسي ذات تأثير محردود بمعردل اسرتجابة معرار "، بمتوسرط حسرابي 

ال المؤسسرري ،يررر محررددة"، بمعرردل اسررتجابة وعرراءت "اعدارة العليررا ترررى أن وظررائف إدارة التسررويق واالتصرر
، وعاءت "ترى اعدارة العليرا أنره ال توعرد أهرداف محرددة ل تصرال التسرويقي 1.83محايد بمتوسط حسابي  

، وعراءت "تررى اعدارة العليرا 1.41تبرر وعوده كإدارة مستقلة"، بمعدل استجابة معار  بمتوسرط حسرابي 
ال يؤثر تأثيراا مباشراا على نشاط المستشرفى والخردمات التري يقردمها أن عدا وعود إدارة ل تصال التسويقي  

، وعاءت "ترى اعدارة العليا أن 1.34للمراععين والعاملين بها"، بمعدل استجابة معار  بمتوسط حسابي 
عمررل إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري يقتصررر علررى اععرر ن والترررويج لخرردمات المستشررفى للمررراععين 

 .1.76ها"، بمعدل استجابة محايد بمتوسط حسابي والعاملين ب
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اسووتجابات المبحووووين علووى م يوواس المقترحووات لتطوووير البوورامج المسووتقبلية إلدارة التسووويق  -11
 واالتصال المؤسسي:

 ( 12جدول )
 استجابات المبحوثين على مقياس مقترحات لتطوير البرامج المستقبلية إلدارة التسويق واالتصال المؤسسي  

 االستجابة 
 املقاحات 

 املتوسط  موافق حمايد  معارض 

زايدة الدددعم املددادا إلدارة التسددويق واالتصددال املؤسسددي داخددل 
 املستشفى.

 17 0 0 ك
3 

% 0.00 % 0.00 % 100.00 % 
خطددة العمدددل ا،اليددةف واالسددتفادةف والتعددداوح مددت اجلهدددات تطددوير 
 اخلارجية.

 15 2 0 ك
2.88 

% 0 11.80 % 88.20 % 
زايدة االهتمدددام والددددعم مدددن قبدددل اإلدارة العليدددا إلدارة التسدددويق 

 واالتصال املؤسسي للنهوض بملستشفى
 15 2 0 ك

2.82 
% 0.00 % 11.80 % 88.20 % 

 التدري  والتطوير للموظف .الزايدة يف توسيت فرص 
 14 3 0 ك

2.94 
% 0 17.60 % 82.40 % 

االهتمددددام ةعرفددددة العقبددددات الدددديت تواجددددق مددددوظفي إدارة التسددددويق 
واالتصددددال املؤسسددددي داخددددل املستشدددددفىف والعمددددل علددددى حلهدددددا 

 بسرعة.

 16 1 0 ك
2.76 

% 0 5.90 % 94.10 % 

التسددددددويق االهتمددددددام بستقصدددددداآ اراآ ومقاحددددددات مددددددوظفي إدارة 
 واالتصال املؤسسي داخل املستشفىف واألخذ هبا.

 14 2 1 ك
2.70 

% 5.90 % 11.80 % 82.40 % 
 17 اإلمجال 

مقترحرررات لتطررروير البررررامج تشرررير بيانرررات الجررردول السرررابق إلرررى اسرررتجابات المبحررروثين علرررى مقيررراس 
الدعم المادت عدارة التسويق واالتصال ؛ حيث عاءت " يادة المستقبلية عدارة التسويق واالتصال المؤسسي

، وعاءت "تطوير خطة العمل 3.00المؤسسي داخل المستشفى"، بمعدل استجابة موافق، بمتوسط حسابي  
، 2.88الحاليرررة واالسرررتفادة والتعررراون مرررع الجهرررات الخارعيرررة"، بمعررردل اسرررتجابة موافرررق، بمتوسرررط حسرررابي 

العليررررا عدارة التسررررويق واالتصررررال المؤسسرررري للنهررررو   وعرررراءت " يررررادة االهتمرررراا والرررردعم مررررن قبررررل اعدارة
، وعراءت "ال يرادة فري توسريع فررد التردريي 2.82بالمستشفى"، بمعدل اسرتجابة محايرد، بمتوسرط حسرابي 

، وعرراءت "االهتمرراا بمعرفررة العقبررات 2.94والتطرروير للمرروظفين" بمعرردل اسررتجابة موافررق، بمتوسررط حسررابي 
واالتصرال المؤسسري داخرل المستشرفى والعمرل"، بمعردل اسرتجابة محايرد، التي تواعه موظفي إدارة التسويق  

، وعررراءت "االهتمرراا باستقصررراء مراء ومقترحرررات مرروظفي إدارة التسرررويق واالتصرررال 2.76بمتوسررط حسرررابي 
 .2.70المؤسسي داخل المستشفى، واألخذ بها" بمعدل استجابة موافق، بمتوسط حسابي 
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 )ب( نتائج فروض الدراسة: 
الفرض األول: توجد فرو  دالة إحصوائياا بوين متوسوطات درجوات أفوراد العينوة علوى م يواس اتجوا  
اإلدارة العليووا بمدينووة الملووك عبوود هللا الطبيووة، تجووا  إدارة التسووويق واالتصووال المؤسسووي موون وجهووة نظوور 

 ليمي، التخصص، الخبرة(.موتفيها تبًعا للمتغيرات الوسيطة التالية )المستوا التع
 الفرو  تبًعا للمستوا التعليمي: .1

 ( 13جدول )
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس اتجاه اإلدارة العليا بمدينة الملك  

 الطبية تجاه إدارة التسويق واالتصال المؤسسي من وجهة نظر موظفيها تبعًا للمستوى التعليمي عبد للا

متوسط  درجة ا،رية املربعات جمموعات  مصدر التباين  املتغري 
 املربعات 

 الداللة  قيمة ف

 املستوى التعليمي 

  5.779 2 11.559 ب  اجملموعات 
 

0.495 
 

0.620 
 غري دالة 
 

 11.679 14 163.500 داخل اجملموعات

  16 175.059 اجملموع 

مجموعررات المبحرروثين تشررير بيانررات الجرردول السررابق إلررى عرردا وعررود فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين 
الذين يمثلرون المسرتويات التعليميرة المختلفرة، وذلرك علرى مقيراس اتجراه اعدارة العليرا بمدينرة الملرك عبرد للا 

، وهررذه القيمررة ،يررر دالررة 0.495الطبيررة، تجرراه إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري؛ حيررث بليررت ايمررة ف 
لفرر  الرذى يرن  علرى أنره "توعرد فرروق دالرة ، وهو ما يثبت عدا صحة هذا ا0.05عند مستوى داللة=  

إحصائيًّا بين متوسطات درعات أفراد العينة على مقياس اتجاه اعدارة العليرا بمدينرة الملرك عبردللا الطبيرة، 
 تجاه إدارة التسويق واالتصال المؤسسي من وعهة نير موظفيها تبعاا لمتيير المستوى التعليمي".

 والخبرة:الفرو  تبًعا للتخصص  .2
 ( 14جدول )

الطبية تجاه إدارة   عبد للانتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات أفراد العينة على مقياس اتجاه اإلدارة العليا بمدينة الملك   
 التسويق واالتصال المؤسسي من وجهة نظر موظفيها تبعًا للتخصص والخبرة 

 الداللة  قيمة )ت(  ع م العدد العينة  املقياس

التخصص  
 الدراسي 

 3.60 27.01 9 اإلعالم والعالقات العامة 
0.302 0.767 

 3.16 2.50 8 غري اإلعالم غري دالة 

عدد سنوات 
 اخلربة 

 4.85 27.75 4 سنوات 5من سنة إىل 
0.346 0.734 

 2.92 27.07 13 سنوات 10إىل  5من  غري دالة 

تشير نتائج اختبار "ت" في الجدول السابق إلى عدا وعود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
درعرررات المبحررروثين المتخصصرررين فررري اععررر ا والع قرررات العامرررة، ومتوسرررطات درعرررات المبحررروثين ،يرررر 

ة، تجراه إدارة المتخصصين في اعع ا، وذلك على مقياس اتجاه اعدارة العليا بمدينة الملك عبرد للا الطبير
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، وهي ايمة ،يرر دالرة إحصرائيًّا عنرد مسرتوى 0.302التسويق واالتصال المؤسسي؛ حيث بليت ايمة "ت" 
، وبالتالي فقد يثبت عدا صحة هذا الفر . والذت ين  على أنه "توعد فروق دالة إحصرائيًّا 0.05داللة  

ا بمدينررة الملررك عبررد للا الطبيررة، تجرراه بررين متوسررطات درعررات أفررراد العينررة علررى مقيرراس اتجرراه اعدارة العليرر
 إدارة التسويق واالتصال المؤسسي، من وعهة نير موظفيها تبعاا لمتيير التخص ".

 مررا تشرررير نتررائج اختبرررار "ت" فرري الجررردول السرررابق إلررى عررردا وعررود فرررروق ذات داللررة إحصرررائية برررين 
طات درعرات المبحروثين ذوت سرنوات، ومتوسر 5متوسطات درعات المبحوثين ذوت مستوى الخبررة أقرل مرن 

سنوات، وذلرك علرى مقيراس اتجراه اعدارة العليرا بمدينرة الملرك عبردللا الطبيرة  10إلى   5مستوى الخبرة من  
، وهرري ايمررة ،يررر دالررة إحصررائيًّا 0.346تجرراه إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري؛ حيررث بليررت ايمررة "ت" 

ة هررذا الفرر  الررذت يررن  علرى أنرره "توعررد فررروق ، وبالترالي فقررد يثبررت عردا صررح0.05عنرد مسررتوى داللررة 
دالررة إحصررائيًّا بررين متوسررطات درعررات أفررراد العينررة علررى مقيرراس اتجرراه اعدارة العليررا بمدينررة الملررك عبرردللا 

 الطبية تجاه إدارة التسويق واالتصال المؤسسي من وعهة نير موظفيها تبعاا لمتيير سنوات الخبرة".
 التري يمكرنالمستوى التعليمي والتخص  والخبرة ليست من المتييرات  وقد ترعع هذه النتيجة إلى أن

الطبيررة، وقررد تييررر مررن نيرتهررا تجرراه  عبررد للاأن تررؤثر بدرعررة كبيرررة علررى اتجرراه اعدارة العليررا بمدينررة الملررك 
 إدارة التسويق واالتصال المؤسسي من وعهة نير موظفيها.

تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤسسي البحووو الفرض الثاني: "توجد عالقة ارتباطية بين مدا 
الطبيوة  عبود هللاوالدراسات والتخطيط والتقويم في أنشطتها وبرامجها، واتجا  اإلدارة العليوا بمدينوة الملوك 

 تجا  إدارة التسويق، واالتصال المؤسسي من وجهة نظر موتفيها.
 ( 15جدول )

معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين مدى تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤسسي البحوث والدراسات والتخطيط والتقويم في  
 الطبية تجاه إدارة التسويق واالتصال المؤسسي من وجهة نظر موظفيها عبد للاأنشطتها وبرامجها، واتجاه اإلدارة العليا بمدينة الملك 

 املتغريات 

الطبية جتاه إدارة التسويق واالتصال   عبد للا ه اإلدارة العليا ةدينة املل  اجتا
 املؤسسي من وجهة ن ر موظفيها 

 الداللة  معامل االرتباط

مدى تطبيق إدارة التسويق واالتصال املؤسسي الباو  
 والدراسات والتخطيط والتقو  يف أنشطتها وبراجمها. 

0.514 0.05 

تشير نتائج الجدول السابق إلى أنه باستخداا معامل ارتباط بيرسون اتضع وعود ع قة ارتباطية  
موعبة ودالة إحصائيًّا بين مدى تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤسسي البحوث والدراسات والتخطيط 

بية تجاه إدارة التسويق  والتقويم في أنشطتها وبرامجها، واتجاه اعدارة العليا بمدينة الملك عبدللا الط
، وهي  0.514واالتصال المؤسسي من وعهة نير موظفيها؛ حيث بليت ايمة معامل ارتباط بيرسون 

، وبالتالي فقد تحقق هذا الفر  الذت ين  على أنه "توعد  0.05ايمة دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة=  
سسي البحوث والدراسات والتخطيط والتقويم  ع قة ارتباطية بين مدى تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤ 
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في أنشطتها وبرامجها، واتجاه اعدارة العليا بمدينة الملك عبدللا الطبية تجاه إدارة التسويق واالتصال 
المؤسسي من وعهة نير موظفيها"، أت أنه كلما  اد تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤسسي البحوث 

في أنشطتها وبرامجها ت داد بالتالي اتجاه اعدارة العليا بمدينة الملك عبد للا  والدراسات والتخطيط والتقويم 
 الطبية، تجاه إدارة التسويق واالتصال المؤسسي. 

 النتائج العامة للدراسة: 
 بعد تحليل وتفسير البيانات واختبار الفروض توصلت الباحثة إلى النتائج التالية: 

ا، ولمرررن تتفررراوت نسررري أظهررررت نترررائج الدراسرررة أن معيرررم  -1 أفرررراد العينرررة يحملرررون مرررؤه ا عامعيرررًّ
المتخصصرين؛ حيرث لررم تشرر النتررائج إلرى وعرود أت متخصرر  فري االتصررال التسرويقي، حيررث 
بلغ المتخصصون في تخص  اعع ا والع قات العامة نسبة تفوق المنتصرف، فري حرين أن 

 10إلررى  5ت الخبرررة مررن النسرربة الباايررة تو عررت بررين تخصصررات مختلفررة، وعرراءت عرردد سررنوا
 سنوات. 5سنوات في الترتيي األول، تليها في الترتيي الثاني من سنة إلى 

أظهرت نتائج الدراسة أن إدراا أفراد العينة حول الجهات التي تتبعهرا إدارة التسرويق واالتصرال  -2
ة بليررت الطبيررة؛ عرراء عميعرره تتبررع المرردير العرراا التنفيررذت بنسررب عبررد للاالمؤسسرري بمدينررة الملررك 

 من إعمالي مفردات عينة الدراسة. 100.00%
أظهررررررت نترررررائج الدراسرررررة أن أنشرررررطة الع قرررررات العامرررررة التررررري يمارسرررررها موظفرررررو إدارة التسرررررويق  -3

واالتصررال المؤسسرري عرراءت علررى الترتيرري التررالي: اسررتقبال الوفررود ال ائرررة؛ حيررث عرراءت بنسرربة 
م الحمررر ت اعع ميرررة؛ حيرررث تنيررري مرررن إعمرررالي مفرررردات عينرررة الدراسرررة، تليهرررا %100بليرررت 

تنيرررريم فعاليررررات المستشررررفى؛ حيررررث عرررراءت بنسرررربة بليررررت  ، تليهررررا%100عرررراءت بنسرررربة بليررررت 
، تليهررا متابعررة مررا ينشررر بوسررائل اععرر ا عررن المستشررفى، والرررد عليهررا؛ حيررث عرراءت 94.1%

، تليهررا إصرردار دوريررات وكتيبررات ونشرررات إع ميررة؛ حيررث عرراءت بنسرربة %94.1بنسرربة بليررت 
، ومخرها االتصال برالمراععين والعراملين بالمستشرفى؛ حيرث عراءت بنسربة بليرت %88.2بليت  
52.9%. 

أظهرررت نتررائج الدراسررة حررول الحمرر ت اعع ميررة األ ثررر فعاليررة الترري تقرروا بهررا إدارة التسررويق  -4
حم ت التعريف بالمستشفى وأهدافه وأنشطته   واالتصال المؤسسي، أنه عاء في الترتيي األول

مررن إعمررالي مفررردات عينررة الدراسررة، وعرراء فرري  %29.4حيررث عرراءت بنسرربة بليررت  وخدماترره؛
حمرر ت لبنرراء هويررة وصررورة ذهنيررة عيرردة للمستشررفى؛ حيررث عرراءت بنسرربة  الترتيرري األول مكرررر

حم ت لتسويق الخردمات؛ حيرث عراءت بنسربة بليرت  ، وعاء في الترتيي الثاني%29.4بليت  
للتعريرررف بنشررراط مثرررل مرررؤتمر أو ملتقرررى؛ حيرررث  حمررر ت  ، وعررراء فررري الترتيررري الثالرررث 17.6%

حمررر ت توعويرررة صرررحية أو  ، وعررراء فررري الترتيررري الثالرررث مكررررر%11.8عررراءت بنسررربة بليرررت 
 .%11.8اعتما ية؛ حيث عاءت بنسبة بليت 
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أظهررت نترائج الدراسرة حررول وسرائل االتصرال التري يسررتخدمها موظفرو إدارة التسرويق واالتصررال  -5
المطبوعرررات والنشررررات  عم ئهرررم؛ حيرررث عررراء فررري الترتيررري األولالمؤسسررري فررري التواصرررل مرررع 

ا فرري الترتيرري األول مكرررر البريررد اعلمترونرري؛ حيررث عرراء بنسرربة بليررت  والملصرقات، وعرراء أيضررا
الموقررع  لوحررة اعع نررات، وعرراء فرري الترتيرري الثرراني مكرررر ، وعرراء فرري الترتيرري الثرراني94.1%

االتصررال الشخصرري،  اء فرري الترتيرري الثالررث ، وعرر%82.4اعلمترونرري؛ حيررث عرراء بنسرربة بليررت 
مجلررة  االعتماعررات والنرردوات والمررؤتمرات، وعرراء فرري الترتيرري الخررامس وعرراء فرري الترتيرري الرابررع

 الرسائل الهاتةية. المستشفى، وعاء في الترتيي السادس
أظهرررت نتررائج الدراسررة أن األهررداف الترري يسررعى إلررى تحقيقهررا موظفررو إدارة التسررويق واالتصررال  -6

الترررويج للخرردمات الترري تقرردمها المستشررفى للعرراملين والمررراععين بجررودة عاليررة؛  ؤسسرري، هرريالم
خلرق صرورة ذهنيرة حسرنة للمستشرفى  حيث عاءت في الترتيي األول، وعاء فري الترتيري الثراني

التواصل مع وسرائل اععر ا المختلفرة، وتقويرة الع قرات مرع   وتثبيتها، وعاء في الترتيي الثالث 
 اعع ميين.

أظهرررررت نتررررائج الدراسررررة أن أهررررم العقبرررررات الترررري تحررررول دون ممارسررررة مرررروظفي إدارة التسرررررويق  -7
 عف المي انية المخصصة ألنشطة االتصال وهي فري الترتيري   واالتصال المؤسسي لبرامجهم

نقررر  المتخصصرررين فررري مجرررال االتصرررال التسرررويقي، وفررري  فررري الترتيررري الثررراني األول، وعررراء
 اا اعدارة العليا بدور االتصال التسويقي داخل المستشفى.عدا اهتم عاء الترتيي الثالث 

أظهرت نتائج الدراسة حول مدى تطبيق إدارة التسويق واالتصال المؤسسي البحوث والدراسرات  -8
والتخطررريط والتقرررويم فررري أنشرررطتها وبرامجهرررا؛ حيرررث عررراءت نسررربة مرررن يررررون أن إدارة التسرررويق 

لتخطريط والتقرويم فري أنشرطتها وبرامجهرا بليرت واالتصال المؤسسي تطبق البحوث والدراسات وا
مررررن إعمررررالي مفررررردات عينررررة الدراسرررررة، وعرررراءت نسرررربة مررررن يرررررون أن إدارة التسرررررويق  76.5%

واالتصررال المؤسسررري ال تطبرررق البحررروث والدراسرررات والتخطرريط والتقرررويم فررري أنشرررطتها وبرامجهرررا 
 من إعمالي مفردات عينة الدراسة. %23.5بليت 

أن اتجرراه اعدارة العليررا بمدينررة الملررك عبرردللا الطبيررة نحررو إدارة التسررويق أظهرررت نتررائج الدراسررة  -9
واالتصال المؤسسي من وعهة نير موظفيها؛ حيث عاءت رؤية اعدارة العليا أن نتائج أنشطة 
إدارة التسرررويق واالتصرررال المؤسسررري مهمرررة فررري المسررراهمة فررري تحقيرررق أهرررداف المستشرررفى فررري 

دارة العليرا أن إدارة التسرويق واالتصرال المؤسسري هري الواعهرة الترتيي األول، وعاءت "تررى اع
الحقيقية التي تعكس نشاط المستشفى" في الترتيي الثاني، وعاءت "تررى اعدارة العليرا أن إدارة 
التسويق واالتصال المؤسسي لها القدرة على تموين صورة إيجابية عن المستشرفى" فري الترتيري 

لعليرررا أن إدارة التسرررويق واالتصرررال المؤسسررري تسررراهم فررري تقرررديم الثالرررث، وعررراءت "تررررى اعدارة ا
المعلومات التي تساعدها على اتخراذ القررار" فري الترتيري الرابرع، وفري الترتيري الخرامس عراءت 
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"ترررى اعدارة العليررا أن إدارة التسررويق واالتصررال المؤسسرري تسرراعد علررى تسررهيل االتصررال بررين 
 لمستشفى".اعدارات أو األقساا المختلفة داخل ا

أظهرررت نترررائج الدراسررة أن مقترحرررات أفررراد العينرررة لتطرروير البررررامج المسررتقبلية عدارة التسرررويق  -10
واالتصال المؤسسي عاءت على الترتيي التالي: " يادة الدعم المادت عدارة التسويق واالتصال 

"تطروير  المؤسسي داخل المستشفى" في الترتيي األول بنسبة كبيرة من إعمالي العينة، وعاءت 
خطررة العمررل الحاليررة واالسررتفادة والتعرراون مررع الجهررات الخارعيررة" فرري الترتيرري الثرراني، وعرراءت 
" يرررادة االهتمررراا والررردعم مرررن قبرررل اعدارة العليرررا عدارة التسرررويق واالتصرررال المؤسسررري للنهرررو  
فرري  بالمستشررفى" بمعرردل اسررتجابة محايررد فرري الترتيرري الثالررث، وعرراء فرري الترتيرري الرابررع "ال يررادة

 توسيع فرد التدريي والتطوير للموظفين".
 

 المقترحات:
باالتصرال  خاصرة إدارات  اسرتحداث - علرى اخرت ف أنشرطتها-المؤسسرات السرعودية  علرى -1

علررى هررذه اعدارة مررن االهتمرراا بررالمحتوى التسررويقي، وتحويلرره إلررى مررادة التسررويقي؛ لمررا لرروحظ 
ا عرن تحويرل مسرميات إدارات أخررى  تفاعلية ممي ة في برامج االتصال الخاصة بالمؤسسة بعيردا

 هذه اعدارة؛ ألن كل إدارة لها مهاا خاصة ال يستطيع ،يرها القياا بها.إلى 
عناصررر االتصررال التسررويقي األخرررى؛ ل يرررادة  رررورة التركيرر  علررى عنصررر الترررويج مرررن بررين  -2

فعاليررة االتصررال المباشررر و،يررر المباشررر بالجمرراهير الداخليررة والخارعيررة لرفررع مسررتوى الخرردمات 
 المقدمة.

 رورة توظيف المتخصصين في مجال االتصال التسويقي؛ لما لوحظ من ندرة المتخصصرين  -3
 تدريي الموظفين الحاليين. في إدارة االتصال التسويقي عينة الدراسة، وكما تقترح

عديردة للجمراهير الداخليرة والخارعيرة؛ ل تصرال براعدارة  وتسرهي ت  خردمات  ابتمار على العمل -4
 العليا، وتحقيق التطلعات المنشودة.

 ررررورة  يرررادة المخصصرررات الماليرررة عدارة االتصرررال التسرررويقي؛ لمونهرررا مرررن اعدارات الحيويرررة  -5
 بالمؤسسات المختلفة.والفعالة للرقي  
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Abstract 

     The issue of the study is to identify the reality of marketing 
communication management in the Saudi health institutions, specifically in 
King Abdullah Medical City, Makkah. 

The main objective of the study is to identify the organization that 
marketing communication management in King Abdullah Medical City is 
followed by. As well as to know to what extent the researches, studies, planning 
and evaluation are applicated by marketing and corporate communication 
management in King Abdullah Medical City. 

The current study is based on Case Study Methodology for marketing and 
corporate communication management employees in King Abdullah Medical 
City, Makkah, Saudi Arabia. 

Furthermore, the study based on Complete Census Methodology by (17) 
individual employees of marketing and corporate communication management 
in King Abdullah Medical City, Makkah. Thus, the study applied the 
questionnaire, which the results were: 

1- The main objectives that the marketing and corporate communication 
management employees seek to achieve are; to promote the services 
provided by the hospital to employees and clients with high quality, to 
create a good mental image of the hospital and keep it, and to 
communicate with the various media and strengthen relations with it. 

2- There are public relations activities conducted by the marketing and 
corporate communication management employees, including, 
welcoming visiting delegations, organizing media campaigns and 
organizing hospital events. 

3- The hypothesis has been proved to be incorrect, which state that there 
statistically significant differences between the average scores of the 
sample on the scale of Higher Management at King Abdullah Medical 
City towards marketing and organizational communication 
management from point of view of the employees according to the 
following intermediate variables (educational level, specialization, 
experience). 
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