
 
 

ل 

 صالملخّ    

ة ة الغربيفّ العاملة في الضواقع إدارة األزمات في مستشفيات القطاع العام
   فيها من وجهة نظر العاملينواستراتيجيات التعامل معها
  دادإع

  زينات مسك

  إشراف
  راتب الجعبري.د
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضء على واقع إدارة األزمات في مستشفيات القطاع العام و

فّالعاملة في الضورؤساء مل معها وذلك من وجهة نظر المديرينة واستراتيجيات التعاة الغربي 

  .اتعب والمساعدين اإلداريين في هذه المستشفياألقسام والشُ

لذلك فقد هدف هذا البحث إلى التعرر نظام إلدارة نة البحث نحو مدى توفُّف على آراء أفراد عي

بعة في التعامل مع مدى وجود استراتيجيات متّواألزمات في مراحله المختلفة في هذه المستشفيات 

  . أيضاًاألزمات

ة الخدمة،العمر، الجنس، لوظيفية، مدالفئة ا( كذلك سعى البحث إلى تبيان تأثير العوامل الديمغرافية

في هذه المستشفياتاألزمات إلدارةر نظام  العينة حول مدى توفُّأفرادعلى آراء ) ل العلميالمؤه .  

وتبيان العالقة بين واقع نظام إلدارة األزمات في المستشفيات وبين المعوقات وعناصر البرنامج 

  .الفعال واالستراتيجيات

اختيرت بالعينة العشوائية الطبقية عينة البحثأفرادجل جمع المعلومات من أ من هاستبانَ تصميم تم ، 

عب والمساعدين اإلداريين في  ورؤساء األقسام والشُّديرين المعنوكان مجتمع البحث عبارة 

فّالمستشفيات الحكومية في الضمن % 61خذ عينة بمقدارأ تم  إذْ فردا351ة والبالغ عددهم ة الغربي

  .ادها جميعهادسترا تم استبانه 216 توزيع تمو، تمعالمج



 
 

م 

طة في  بمراحله المختلفة بدرجة متوساألزمات إلدارةنه يوجد نظام  نتائج هذا البحث أأظهرتوقد 

  .هذه المستشفيات

األزمات في التعامل مع ستراتيجياتا باعتّاه يتم نّ أن هذا البحثكذلك بيأيضاطة  بدرجة متوس .  

 العينة نحو مدى توفر أفراد آراء بين إحصائيةتوجد فروق ذات دالة  نه ال أإلى وتوصل البحث

( متغيرإلى  في مستشفيات القطاع العام تعزى  واستراتيجيات التعامل معهااألزمات إلدارةنظام 

الجنس، المؤهالعينة نحو مدى أفراد آراء بين إحصائيةق ذات داللة وبينما توجد فر). ل العلمي 

ى الوظيفي، العمر، المسم(إلى متغير تعزى   نظام إلدارة األزمات في مستشفيات القطاع العامرتوفُّ

   )ة الخدمة مدمكان المستشفى،

كذلك بين البحث وجود معوفي هذه المستشفيات بدرجة األزمات إلدارة من وجود نظام قات تحد 

  . أيضاًطةبدرجة متوس األزمات إدارةر العناصر الرئيسية لنظام تتوفّو  .متوسطة

ة وفي ح في وزارة الصاألزمات إلدارةة  وحدات خاصإنشاء بضرورة أوصت الباحثةوقد 

كذلك ضرورة العمل على توفير .  مستشفى وتكون مدرجة على الهيكل التنظيمي لكّل،المستشفيات

ثقافة التنظيمية، ، جانب الاالستراتيجيالجانب (  والمتمثلة فياألزمات إلدارةالعناصر الرئيسية 

  .)الجانب التنظيمي

 حيث قامت الباحثة بتطوير نموذج ،نموذج إلدارة األزمات باعتّا الباحثة بضرورة أوصتكما 

 وبالتالي ، ومنهجيباع أسلوب علميتّايساعد اإلدارات في هذه المستشفيات بالتغلب على األزمات ب

من األضرار أو التقليل منها ما أمكنالحد .   

 

 

 

  


