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 الملخص

ة.وقد يةة السةعيدية العربهدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادة الخادمة في تعزيز إدارة األزمات بالمؤسسات الصحية في المملك

، ويقةدر  راننجةمنسيبي القطةا  الصةحي فةي استخدمت الدراسة المنهج اليصفي التحليلي وأداة االستبانة. وتكين مجتمع الدراسة من 

ك وذلة ، نجةرانمنسةيبي القطةا  الصةحي فةي  مةن( 120)وتمثلةت عينةة الدراسةة فةي عةدد ( ميظف . 1100الباحث عددهم بحيالي )

قتيةةار %( وفقةةا ألداديميةةة علةةم الةةنفي األمريكيةةة، وتةةم االقتيةةار عةةن فريةةد و ةةع األسةةما  فةةي صةةندو  واال10ل عةةن )بنسةةبة ال تقةة

لمؤسسةات لتقبل، تقةد  العشيائي منها. وقد تيصلت الدراسة إلى نتائج هامة ومنها: تحدد اإلدارة العليا ما هي المطليب انجازه في المس

ة،تحدد ألزمةة بصةراملحالي، تساعد العاملين على التزا  القياعد والتعليمات المحددة لمياجهة االصحية معايير وا حة لقياس األدا  ا

والضةعف  الظروف الخارجية التي تظهر الفرص والتهديدات المحيطة بالمؤسسات الصحية ،تمكةن العةاملين مةن تحديةد مةيافن القةية

تشةجيع مبةدأ  مال جديةدة. ومةن التيصةيات التةي و ةعتها الدراسةة :باألدا ، و تساعد المؤسسات الصحية على استثمار المعرفة في أع

  بمشةاردة واالهتمةا ي.العمل الجماعي من قالل تعزيز الثقة والتعاون بين العاملين ، وتشجيع تبادل الرأي والخبرات وتقبل النقد الذات

 يح لرسالة وأهداف المؤسسة.العاملين الصحيين بي ع إستراتيجية المؤسسة والتياصل معهم للتأدد من فهمهم الصح

 الصحية .،المؤسسات ،األزمات ،إدارة  ،الخادمة  ،القيادة،دور الكلمات المفتاحية:

ABSTRACT 

The study aimed to identify the role of servant leadership in enhancing crisis management in health 

institutions in the Kingdom of Saudi Arabia. The study used the descriptive analytical approach and 

the questionnaire tool. The study population consisted of employees of the health sector in Najran, 

and the researcher estimated their number at about (1100) employees. The study sample consisted of 

(120) employees of the health sector in Najran, with a percentage of no less than (10%), according to 

the American Academy of Psychology, and the selection was made by putting the names in a box 

and choosing randomly from them. The study has reached important results, including: The senior 

management determines what is required to be accomplished in the future, provides health 

institutions with clear criteria to measure current performance, helps workers to abide by the specific 

rules and instructions to confront the crisis strictly, determines the external conditions that show 

opportunities and threats surrounding health institutions, enables Employees identify strengths and 

weaknesses in performance, and help health institutions invest knowledge in new business. Among 

the recommendations made by the study: Encouraging the principle of teamwork by enhancing trust 

and cooperation among workers, encouraging the exchange of opinion and experiences and 

accepting self-criticism. Attention to the participation of health workers in developing the 

institution's strategy and communicating with them to ensure their correct understanding of the 

institution's mission and objectives. 

key words : The role of / leadership, maid, management, crises, health institutions. 
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 اإلطار العام للدراسة

 مقدمةال

بمةل   لةذين يعبةرونافيها وتكتسب سلطتها وشةرعيتها مةن ر ةا األفةراد  تستمد القيادة في اإلدارة قيتها من استثمار الجماعة والـتأثير

هةةدافهم هةةي قدمةةة أل إرادتهةةم وقنةةاعتهم بةةأنهم أتبةةا  فةةاعلين للمةةدير القائةةد ودعمةةا فةةي أفكةةاره وأهدافةةا، ألنهةةم يجةةدون أن التةةزا  القائةةد

 واحتياجاتهم وأيضا تحقيقا ألفكارهم.

ة مهمةا تطةيرت المؤسسة دمةا أن، وتتطةيرلزاوية فيها هةي العامةل الةذي منةا تنطلةد المؤسسةة فإن حجر ا القيادة الخادمة وبالنظر إلى 

نميةة قةدرات تلمسةاعدة علةى اإلدارية أحد الردةائز ا وتمثل القيادةتقنيا أو امتلكت قدرات فإنها تبقى رهينة العقيل البشرية التي تديرها. 

:  2017سةمارة ،  ودةذلك ريادتهةا )يعمل على تةألد المؤسسةة  والذي بدورهميز العاملين في المؤسسات، حيث تيفر البيئة المناسبة للت

103.) 

اتا، ومةن صةالحي( أن أدا  المنظمة يجب أن يقيم بمدى قدرة القائد على ممارسة 183 : 2015) الحميضيوقد أو حت نتائج دراسة 

رات الف مسةةتييات مةةن إظهةةار مةةا لةةديهم مةةن قةةدجهةةيد ملحيظةةة لتةةيفير منةةام مالئةةم يمكةةن العةةاملين فةةي المنظمةةات علةةى اقةةت قةةالل

ل عةن حلةي لبحةثللعمةل واواستغاللها االستغالل األمثل بما ينعكي إيجابا على روحهم المعنيية حيث يمكن أن يؤدي بهم الى الحماس 

، قادمةةارة د إدإلى وجي تحتاج تنمية مهارات الميظف( أن 2016  :9) Joshجيشدما أثبتت نتائج دراسة  تياجههم.للمشكالت التي 

 ادئ الثقافةةةلهةةا مةةن المياصةةفات والخصةةائؤ التةةي تؤهلهةةا للقيةةا  بةةدورها القيةةادي الةةذي يقةةي  علةةى التنسةةيد بةةين الجهةةيد، وتحقيةةد مبةة

د إلدارة لتحقيةةممةةا يسةةاعد فةةي االلتفةةاف نحةةي العمةةل وا اإلداري،لليصةةيل إلةةى مسةةتييات اإلبةةدا   واإلدارة،التنظيميةةة بةةين العةةاملين 

 المخرجات.لمطليبة والتعاون، لليصيل إلى جيدة األهداف ا

 قديم الرعايةتوقطا  الرعاية الصحية هي قطا  في النظا  االقتصادي يعمل على تيفير السلع والخدمات لمعالجة المر ى من قالل  

حية لرعايةةة الصةةسةةم قطةةا  االعالجيةةة أو اليقائيةةة أو التأهيليةةة أو التلطيفيةةة أو حتةةى فةةي بعةةي األحيةةان الرعايةةة  يةةر الضةةرورية. وينق

ين يةين المسةاعدالحديثة إلى العديد من القطاعات الفرعية، دما يعتمد على فر  متعددة التخصصةات مةن األقصةائيين المةدربين والمهن

 (.13:  1442حية لألفراد والمجتمعات السكانية ) وزارة الصحة، لتلبية االحتياجات الص

  الدراسة  شكلةم

 األهمية،أمر في  اية  تصبح ادمةالمحافظة فإن القيادة الخ التنافسية أومن أجل تحقيد االزدهار في البيئات حين تكافح المنظمات  

 ردة اإلبداعية علىفال تقتصر قيمة المشا .واإلبدا  والمرونة السرعةتعيش في ديانات المعليماتية التي تعتمد على  فالمنظمات

دة دبرى على األفراد يمكن أن تعيد بفائ لى أفكار وحليل فريدة مالئمة في اليقت نفساالمنظمة وحدها بل إن القدرة على اليصيل إ

 التالي:مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيي  تتحددولذا أيضا. 

 دور القيادة الخادمة في تعزيز إدارة األزمات بالمؤسسات الصحية في المملكة العربية السعودية؟ ما
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  راسةأسئلة الد

  ويتفر  من هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية 

 ؟نجرانالقطا  الصحي في مسؤولي لدى  ادمةما مستيى القيادة الخ -

 ؟ نجرانالقطا  الصحي في االستعداد إلدارة األزمات لدى مسؤولي درجة ما  -

 ؟نجرانفي القطا  الصحي في زمات دور القيادة الخادمة في تعزيز إدارة األلتدعيم التيصيات المقترحة ما  -

  أهداف الدراسة

   :فيما يلي الدراسة،تتحدد أهداف 

 .نجرانالقطا  الصحي في التعرف على مستيى القيادة الخادمة لدى مسؤولي  -

 .نجرانالقطا  الصحي في التعرف على درجة االستعداد إلدارة األزمات لدى مسؤولي  -

 .نجرانفي القطا  الصحي في لقيادة الخادمة في تعزيز إدارة األزمات و ع التيصيات المقترحة لتدعيم دور ا -

  أهمية الدراسة

 تتضح أهمية الدراسة من قالل األهميتين، النظرية والتطبيقية التاليتين:

 األهمية النظرية : -أ

 تي ح الدراسة الحالية أهمية القيادة الخادمة في المؤسسات الصحية بالمملكة العربية السعيدية.  .1

ألزمةةات اضةةيف هةةذه الدراسةةة نةةي  مةةن المعرفةةة للمكتبةةة العربيةةة فةةي مجةةال دراسةةة دور القيةةادة الخادمةةة فةةي تعزيةةز إدارة ت .2

 بالمؤسسات الصحية في المملكة العربية السعيدية.

 . 2030تي ح الدراسة دور القيادة الخادمة في تحقيد رؤية المملكة  .3

 حثين في هذا المجال . أهمية هذا المي ي  ، والذي قد يستفيد منا البا .4

 العمل على تيجيا نظر مسؤولي الصحة نحي دور القيادة الخادمة في مياجهة األزمات. .5

 العمل على تي يح أهمية دور القيادة الخادمة في المجال الصحي. .6

 األهمية التطبيقية : -ب

 ة العربية السعيدية.إمكانية اإلسها  في تيظيف القيادة الخادمة في قدمة أهداف وزارة الصحة في المملك .1

 اإلسها  في تشكيل آليات وا حة لمياجهة األزمات بالقطا  الصحي في المملكة العربية السعيدية. .2

 تزود مسؤولي وزارة الصحة في المملكة العربية السعيدية بسبل تحقيد القيادة الخادمة. .3

يةة مملكةة العربن قبل الباحثين الصةحيين فةي اليأمل الباحث أن تتم االستفادة من نتائج وتيصيات ومقترحات هذه الدراسة م .4

 السعيدية .
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 حدود الدراسة 

 تتحدد الدراسة الحالية بالحدود التالية 

 الحدود الموضوعية 

 لسعيدية.دور القيادة الخادمة في تعزيز إدارة األزمات بالمؤسسات الصحية في المملكة العربية ا علىستردز الدراسة 

 الحدود البشرية  

 نجرانقطا  الصحي في ال نسيبيم 

 الحدود المكانية  

 .نجران منطقةسيف يتم إجرا  الدراسة في 

 الحدود الزمنية    

  .2022هـ/1444الدراسة قالل العا  سيف تجري  

  للدراسة األساسية المفاهيم 

 ادمةالقيادة الخ -

 :التعريف االصطالحي

لي إذب الفرد لدافعة يجتاالقية  ة بفعل ما، ثم يتنامى قيار وا  ناتج عن تلكنزعة فبيعية لخدمة اآلقرين أوال ، يتبعها قية دافعة للقياد 

كمة وحرية أدثر حوللقيادة، ليتحقد من أن أفراد مجميعتا أو منظمتا أو مجتمعا، قد أصبحيا أثنا  قدمتا لهم أحسن صحة،  ليتي

 (.28:  2015واستقالال ) القرني ،

  :التعريف اإلجرائي

هةدف إلةى قدمةة إقةدا  القائةد بالمؤسسةة الصةحية علةى ممارسةة أسةليب قيةادي ي: إجرائيا بأنا  ادمةالقيادة الخ مصطلح تعرف الدراسة

لنمةي اتهم لتحقيةد األتبا  وجعل مصلحتهم في  مصلحة القائد . ويرتقي هذا النمط القيادي بقيمة األتبةا  ويهةدف إلةى تمكيةنهم ومسةاعد

الل قةاألتبةا  مةن واعة لدى األتبا  للمشاردة في تحقيد المصالح المشتردة لكل من القائد والتقد  في العمل فضال عن بنا  روح الجم

 تمتعهم بالقية والمكانة داقل المؤسسة الصحية .

 األزمات  -

 التعريف االصطالحي:

ى قةيى تحةدتةأثير ميقةف أو حةد  ي، وهةي عبةارة عةن نمط معين من المشكالت أو المياقف التي يتعرض لها فرد أو أسرة أو جماعةة

 (.71: 2012ا ) المصري ، الفرد ويضطره إلى تغيير وجهة نظره وإعادة التكيف مع نفسا أو مع العالم الخارجي أو مع دليهم

  :التعريف اإلجرائي

التحةدي الةذي  حالة أو مشكلة تياجا النظا  الصحي ، وتستدعي اتخةاذ قةرار لمياجهةةإجرائيا بأنا :  األزماتمصطلح تعرف الدراسة 

 مثلا سيا  دان إداريا، أو سياسيا، أو نظاميا، أو اجتماعيا، أو اقتصاديا، أو ثقافيا.ت
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 والدراسات السابقة األدبيات

 تمهيد:

درجةة عاليةة وتسبب في بداية حةدوثها صةدمة لح الكيان اإلداري واستمراريتا وهي تمثل  غيف األزمة تهديدا مباشرا وأساسيا لمصا

فسةا، نري ثقتةا فةي مما يضعف إمكانات الفعل لمياجهتها ، و قد تؤدي إلى حد فقد متخذ القرار اإلدا اريعلى المستيى االد من التيتر

 وتصعيد حالة الشك والخيف لديا، ويصبح دل تصرف من جانبا مي ع شك ويعرض مصةالح الكيةان اإلداري ومصةالحا هةي أيضةا

 .( 15، ص 2016) جميل ، للخطر

 أدبيات الدراسةالمبحث األول: 

 إدارة األزمات.والقيادة الخادمة  ما يلي: األدبياتتناول الباحث في ي

 القيادة الخادمة  أوال:

 مفهوم القيادة الخادمة -

دمةة، لقيةادة الخااتعددت التعريفات التي تناولت مفهي  القيادة الخادمة وقد تشابهت تلك التعريفةات فةي االتفةا  علةى مكينةات 

لتةي اسةتفاض ا، حيةث أن التعريةف العملةي للقيةادة الخادمةة متنةي  ولديةا العديةد مةن الترجمةات دما هي الحال مةع أي نمةط قيةادي آقةر

 الباحثين والمفكرون والكتاب فيها فرحها ومنها:

وهةي  ( بأنها: " نمط قيادي فطري ينمي مع األفراد عةن فريةد الممارسةة والتةدريب المكثةف،36، ص 2013عرفها حاز  )

لحياتيةة اقائد بأنا عضي في جماعة المرؤوسةين فةي المنظمةة بحيةث يرعةى مصةالحهم، ويهةتم بةاألمير نشاف ذو هدف يرتبط بشعير ال

عةة الخطةط المتعلقة بهم ويقةدرهم، باإل ةافة إلةى سةعيا فةي تحقيةد المصةالح عبةر التفكيةر والتعةاون المشةترض فةي رسةم وو ةع ومتاب

ة ادات الماديةت العةاملين بالدرجةة األولةى، ومةن ثةم حسةب االسةتعدالعملية في المجال، باإل ةافة إلةى تيزيةع المسةئيليات حسةب دفايةا

 المتاحة عبر استثمار الخدمات المقدمة من العاملين بطريقة حكيمة في إفار القيادة ".

حتها، ( بأنها: "الفهم والممارسة للقيادة التةي تضةع مصةلحة المرؤوسةين قبةل مصةل16، ص 2015) Lippsدما عرفها ليبي

 سةةة األصةةالة،قيمةةة األفةةراد وتنميةةتهم، وترسةةي  وتطبيةةد المفةةاهيم المناديةةة بةةروح الجماعةةة فةةي إفةةار العمةةل، ومماربهةةدف االرتقةةا  ب

 ومشاردة المرؤوسين في القية والمكانة، بهدف تحقيد المصالح المشتردة لألفراد والمنظمة ".

تمثةةل جيهرهةةا فةةي و ةةع قدمةةة ( بأنهةةا: " نةةي  جديةةد مةةن أنمةةاف القيةةادة، حيةةث ي8، ص 2016) Joshدمةةا عرفهةةا جةةيش

المتعلةةد  اآلقةةرين فةةي المقةةا  األول، وتشةةديد التيجهةةات نحةةي تعزيةةز قدمةةة اآلقةةرين دمةةنهج شةةميلي للعمةةل، مةةع االهتمةةا  بةةالتعزيز

 باإلحساس للجماعة، والمشاردة في صنع القرارات وو ع الخطط الحالية والمستقبلية للمنظمة ".

لمرؤوسةين : " نمط القيادة الذي يسعى في نفي اليقت إلى تعزيز النمي الشخصةي ل( بأنها124، ص2018وعرفها أبي لبدة )

 ردة الشخصةيةالمزج بين العمل الجماعي والمجتمعي، باإل افة إلى المشةا لوتحسين نيعيتهم، ورعاية الكثير من المنظمات من قال

 في صنع القرار ".

علقةة بالقةادة والتةي تهةدف إلةى دعةم العةاملين فةي مجةال العمةل، وتقةديم ويعرفها الباحث إجرائياً بأنهةا: "األعمةال الفريةدة المت

 الخدمات لهم ومساعدتهم من أجل أدا  المها  الميدلة إليهم بكفا ة وجيدة عالية وإبدا  مستمر.
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 أهمية القيادة الخادمة -

 ( أهمية القيادة الخادمة، فيما يلي:59-58، ص 2012يحدد العياد )

مة، قيادة الخادويعني بذلك تحقيد المستيى المنشيد من األدا  التنظيمي في إفار العمل بنمط ال سسة:األهمية على مستوى المؤ -

 والتي تردد على حاجات الناس سيا  دانيا أتبا  أو مستفيدين من أعمال المؤسسة.

ألولةةى رة بالدرجةةة اوتكمةةن األهميةةة الكبةةرى للقيةةادة الخادمةةة فةةي دينهةةا مهتمةةة بدرجةةة دبيةة األهميةةة علةةى مسةةتوى التةةابعين: -

 بالمرؤوسين، بحيث تحقد لهم احترا  ذواتهم اإلنسانية، وتمنحهم الحرية واالستقاللية.

إلنسةةانية اوتبةةرز أهميةةة القيةةادة الخادمةةة فةةي دافةةة مسةةتييات المجتمةةع دينهةةا تنةةادي بالفضةةائل  األهميةةة علةةى مسةةتوى المجتمةة : -

 والمهنية التي تحتاجها مختلف المجتمعات.

 ( أهمية القيادة الخادمة، فيما يلي:2016(، وليلى أبي العال )2013د دل من عطية )بينما يحد

 تقلل من نسبة المشادل الناشئة في مجال العمل، وتساهم وبقية في و ع الخطط الالزمة للمعالجة. -

 يتهم.تيلي الكثير من االهتما  بالعاملين في المؤسسة اإلعالمية، باإل افة إلى حرصها على تدريبهم وتنم -

مصةةالح تيادةةب المتغيةةرات والتطةةيرات السياسةةية واالقتصةةادية واالجتماعيةةة تيظفهةةا وتطيعهةةا بطريقةةة مناسةةبة لتحقيةةد ال -

 واألهداف المنشيدة.

 فبيعة العمل في المجال اإلعالمي تستدعي إتبا  نمط القيادة الخادمة. -

يى مةةن سةةهاماتها الفاعلةةة فةةي تحقيةةد أعلةةى مسةةترفةةح وتحفيةةز الةةروح المعنييةةة للعةةاملين فةةي المؤسسةةات اإلعالميةةة بسةةبب إ -

 (.94-93، ص2016المشاردة )أبي العال،

 تساهم في تحقيد األهداف المرجية للمؤسسة. -

 (.56، ص2013تقي  بنشر المفاهيم والمبادئ اإليجابية في المؤسسة وتحاول أن تلقي بالمفاهيم السلبية جانبا )عطية،  -

يةة ، وتبةرز أهمبةر دةأي نظريةة أقةرى ال يمكةن اعتبارهةا مهمةة إال مةن قةالل تقةديمها شةيئا مهمةاويرى الباحث أن القيادة الخادمةة تعت

 .القيادة الخادمة دينها من األسي المطليبة والفعالة التي تساهم في تحقيد جيدة الحياة اليظيفية داقل المؤسسات

 أهداف القيادة الخادمة -

 دمة تتمثل فيما يلي :( أن أهداف اإلدارة الخا47، ص  2014يرى الفا ل )

ؤوسةين دارة والمرمما يؤدي إلى تحسين العالقة بةين اإل ،إتاحة الفرصة أما  المرؤوسين للتعبير عن آرائهم واإلسها  بمقترحاتهم -

 ويرفع من روحهم المعنيية.

 المشاردة تؤدي إلى ترشيد عملية اتخاذ القرار، وذلك ألن المشاردة تساعد على تحسين نيعية القرارات. -

 االستفادة القصيى من ذوي الخبرة الياسعة. -

 تعزيز االتصال بين دل العاملين. -
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 ثانيا : إدارة األزمات 

 مفهوم األزمة -

 المفهي  اللغيي :

لةةة زمةةة تحمةةل دالورد فةةي المعجةةم اليسةةيط أن األزمةةة تعنةةي : الشةةدة والضةةيقة، والقحةةط والجمةةع، إزأ ، وأز   وأزمةةات وأواز  . و أن األ

جمةع اللغةة معلى اإلصةابة بالشةدة والضةيد وفغيانهةا وأحكامهةا علةى الي ةع المةادي والمعنةيي فةي الحةال التةي تصةيبها ) معنيية تدل 

 (.85، ص  2009العربية ، 

 المفهوم االصطالحي :

 تعددت وجهات النظر حيل المفهي  االصطالحي لألزمة ، دما يلي :

 تعريف األزمة باعتبارها واقعة:

 ( أن األزمة هي شي  حد  وانقضى أمةره، وهةي قلةل فةي مكةين، أو وحةدة أو نظةا  فرعةي مةن نظةا 11ص، 2011أورد حمدان ) 

 أدبر.  

 تعريف األزمة باعتبارها حادثا:

مامةا. وال ( أن الحاد  يعبر عن شي  فجائي  ير متيقع، ثم بشكل سريع وانقضى أثةره فةير إت32، ص2016ذدرت ليلى أبي العال ) 

صةة اوال تسةتمر ق ر أو االمتداد بعد حدوثا الفجائي العنيف بل تتالشى آثاره مع تالشي تداعيات الحةد  ذاتةا،يكين لا صفة االستمرا

 إذا لم تكن هناض ظروف أقرى دافعة لهذا االستمرار.

 تعريف األزمة باعتبارها صراعا: 

ب، ي للنظةا  للخلةل أو اال ةطرا( أن األزمة هي حدو  شةي  يترتةب عليةا تعةرض الهيكةل الرمةز19، ص2013ذدر عبد العظيم ) 

 ولكن ليي بدرجة تصل إلى تحدي االفترا ات األساسية التي يقي  عليها النظا .  

 

 تعريف األزمة باعتبارها صدمة: 

ثا أو سةلم ( أن الصدمة هي شعيرا فجائيا حادا نتيجة تحقد حاد   ير متيقع الحدو ، أو مطليب إحدا5، ص2016ذدر اليرداني ) 

 ي شعير مردب بين الغضب والذهيل والخيف.بحدوثا. وه

إلداريةة ا( األزمة بأنها : " عبارة عةن ميقةف وحالةة يياجههةا متخةذ القةرار فةي أحةد المؤسسةات 63، ص2017بينما عرف العيسى ) 

ا اتجاهاتهةةلةةى تتالحةةد فيهةةا األحةةدا  وتتشةةابك معهةةا األسةةباب بالنتةةائج، ويفقةةد معهةةا متخةةذ القةةرار قدرتةةا علةةى السةةيطرة عليهةةا، أو ع

 المستقبلية ".

 (  أن األزمة تأقذ بعدين أساسين هما:12، ص2011ويرى  حمدان ) 

 الناجم عن التهديد الخطير للمصالح الخاصة بالمؤسسة اإلدارية . بعد الرعب : -

 وهي اليقت المحدود المتاح أما  مدير األزمات التخاذ قرار سريع حاز  وصائب . بعد الزمن: -
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وقطيةرة  ( لألزمة ألن هةذا التعريةف يؤدةد علةى أن األزمةة إنمةا تعبةر عةن لحظةة حرجةة2016عريف اليرداني ) ويتفد الباحث مع ت

ر أز  االقتيةامةتتسم بالحسم تياجا الكيان اإلداري فتحدد مصيره. وتمثل في اليقت ذاتا صعيبة حادة أما  متخذي القةرار تضةعا فةي 

 بين ما يمكن أن يتخذه من قرارات .

 أسباب األزمة -

 ( أسباب األزمات المدرسية فيما يلي:2014( ، و األحمد )2012( ، أبي النصر )2010يحدد دل من المساعيد )

دارة تعليمةات اإلبمما يترتب عليا انهيار نظا  االتصال داقل المنظمة، وعد  التزا  العاملين  صراع المصالح بين العاملين: -

 دا .العليا ، وعد  التعاون فيما بينهم والنزا  اله

يرين مةةن القيةةادة اإلداريةةة  يةةر المالئمةةة مثةةل عةةد  قةةدرة المةةديرين علةةى تحمةةل المسةةؤولية وعةةد  ثقةةة المةةد ضةةعف القيةةادة: -

، رة اهتمةامهممرؤوسيهم،وعد  تمتع المديرين بالقدرة على التنبؤ باألحدا  المسةتقبلية وو ةع األحةدا  السةابقة فقةط فةي بةؤ

 (.   27-25، ص ص  2012صر ، وسي  استخدا  القيى العاملة ) أبي الن

ي إدارة فةالخيف يعني فقدان األمن الذي يهم األفراف جميعا ويؤثر في سةليدياتهم تجةاه بعضةهم الةبعي  الخوف الوظيفي: -

 حةاتهم و يةابالحيار حيل مسالة من المسائل العالقة، فالخيف وما ينتج عنا مةن تشةجيع العةاملين علةى إبةدا  آرائهةم ومقتر

 ة .التغذية المرتد

 نعدا  الثقةةيترتب عليها عد  اعتراف العاملين بأقطائهم وتغليب المصلحة الشخصية على مصالح الجماعة، مما يؤدي إلى ا -

 (.37-36، ص ص 2014بين الزمال  العاملين ) األحمد ، 

كل معةين هةا بشةتعد من أهم مصادر األزمات، فقد تكين األزمة نتيجة إلى إشاعة أفلقةت بشةكل معةين وتةم تيظيف اإلشاعات: -

ذلك أحةداثا بة، ويتم أحافتها بهالة من البيانات المضللة والمعليمةات  يةر الصةحيحة مسةتغلة المؤسسةلتيجد أزمة في محيط 

 معينة لتحد  أزمة.

إشةاعة  تعد من أحد وأهم أسباب وجيد أزمة، وهي تنتج بسبب سةيادة منةام بشةري  يةر مناسةب أدى إلةى األخطاء البشرية: -

رين بشةأن ،وعد  تحمل المسؤولية، و عف العالقات بين العاملين مما يؤدي إلى عد  تفهم وجهات نظةر اآلقةحالة التراقي

اعيد ، ) المسة للمؤسسةةحل األزمات، وعد  وجيد تخطيط مشترض واالهتما  بالشةكليات ممةا ييجةد قةدرا  ةئيال مةن الةيال  

 (.43-42، ص ص  2010

  م من األقطةا  مراجعة دورية للمياقف المختلفة مما يترتب على ذلك عد  التعلأي عد  إجرا غياب نظم الرقابة واالتصال: -

 ل.وعد  الترحيب باآلرا  الجديدة والحليل المبتكرة قالل عقد االجتماعات لتبيين عييب نظم الرقابة واالتصا

عةد  دراسةة رار المناسةب ومما ينتج عنا عد  وجيد المعليمات السليمة التي تساعد علةى اتخةاذ القة ضعف نظام المعلومات: -

 (.29-28، ص ص  2012الحليل البديلة الالزمة، ومشاردة أفراد  ير مؤهلين في صنع القرار ) أبي النصر ، 

ئةة ألحةد ، ومةن أمثلتهةا :انةدال  حريةد مفةاجو ، أو حالةة وفةاة مفاجؤسسةةهي أسباب قارجة عةن إرادة المأسباب خارجية:  -

 (.41، ص  2014) األحمد ،  المؤسسةت مفاجئة من قارج ، أو اعتدا االمؤسسةاألفراد داقل 

مرتةدة التغذيةة ال ويضيف الباحث أن اليأس قد يكين أحد أسباب األزمة ، فعد  تشجيع العاملين على إبدا  آرائهم ومقترحةاتهم، و يةاب

 ،وعد  مشاردة العاملين في صنع القرار، يؤدي إلى حالة من اليأس لدى العاملين.
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 خصائص األزمة -

زمة فيما يلي : نقطة تحيل جيهري في تطةير األحةدا  الجاريةة أو قطةع فةي جسةد ( قصائؤ األ9-8، ص ص 2010حدد البزاز ) 

 دهير األمةيرتةالصرا  عند نقطة معينة تخالف ما سبقها من الي ع القائم ، ميقف يتطلب عمال عاجال يستدعي التدقل الفيري لمنةع 

ون دن تقةع فجةأة ة أو إنسانية تتيلد عن قيى  ةا طة علةى الكيةان اإلداري أو متخةذ القةرار ، وأ،  غيف نفسية، أو مادية أو اجتماعي

 ثر حدوثا.تيقع، أو يكين قد تم تيقعا قبل وقيعا بفترة قصيرة جدا بما ال يسمح مباشرة باتخاذ القرار المناسب لمياجهتا إ

نعةةدا  امتخةةذ القةةرار لعةةد  القةةدرة علةةى الرؤيةةة أمةةا  حالةةة ( قصةةائؤ األزمةةة فيمةةا يلةةي : تعةةرض 38، ص2011بينمةا حةةدد حمةةدان ) 

انبهةا التيازن ونجاح تفاعل قيى األزمة على تجاوز قططا ، دما تساعد األزمة على ظهير أعراض سةليدية مر ةية قطيةرة فةي ج

دي إلةى شةيي  ابي فقةد يةؤبها اإليجالسلبي مثل القلد والتيتر وفقدان العالقات االجتماعية، وشيي  الالمباالة وعد  االنتما . أما في جان

 التخريب والتدمير وإتالف للميجيدات المادية المتياجدة في الكيان اإلداري .

زمةة ، ( قصائؤ األزمة فيما يلي : سيادة حالةة مةن الخةيف قةد تصةل إلةى حةد الرعةب مةن األ60،ص  2012بينما حدد أبي النصر )

قةرى ، أاشةتداد جهةة المياجهةة واتسةاعها ليشةمل الصةرا  عناصةر ذات مصةالح  وأهم قصائؤ األزمة وفقا لةذلك تتمثةل فيمةا يلةي :

ار ألزمةة وانهيةالدقيل في دائرة من المجهيل التةي يصةعب التنبةؤ بمةا يمكةن أن تسةفر عنةا ، انهيةار الكيةان اإلداري الةذي حةدثت بةا ا

 الذي حدثت با األزمة. مصالحا ومكاسبا وحقيقا معها ، وانهيار سمعة متخذ القرار داقل الكيان اإلداري

زمة فيما يلي : التعقد والتشابك في عناصرها وعياملهةا وأسةبابها ( قصائؤ األ50-49، ص ص 2016بينما حددت ليلى أبي العال ) 

ت لمؤسسةااألفةراد وا وقيى المصالح المؤيدة والمعار ة لها ، المفاجأة العنيفة عند انفجارها واستقطابها لكل االهتما  من جانب جميع

رؤيةة أي  المتصلة بها ، تقصي المعليمات وعد  و يح الرؤيا لدى متخذ القرار ووجةيد مةا يشةبا الضةباب الكثيةف الةذي يحةيل دون

 .االتجاهات يسلك، وماذا يخفيا لا هذا االتجاه من أقطار مجهيلة سيا  في حجمها، أو في تحمل الكيان اإلداري لها

 تيجةد الألزمةة قلةة المعليمةات الصةحيحة المتاحةة وبالةذات فةي الةدول المتخلفةة حيةث ويضيف الباحث أن مةن الخصةائؤ الرئيسةية ل

 برامج مكافحة األزمات: مثل المنع والتحذير وإدارة األزمات.  

 لدراسات السابقة والتعقيب عليها المبحث الثاني : ا

الخادمة".  فهي  القيادةلمرحلة المتيسطة في  ي  مبعنيان "متطلبات برامج التنمية المهنية لمعلمات ا (2015العسكر )دراسة        

ة. ادة الخادم  القيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات برامج التنمية المهنية لمعلمات المرحلة المتيسطة في  ي  مفهي

( من معلمات 135ن )دراسة مولقد استخدمت الباحثة المنهج اليصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة في االستبانة وتكينت عينة ال

( 0.5ى داللة )د مستيالمرحلة المتيسطة في مدينة الرياض. ولقد تيصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: تيجد فرو  دالة إحصائيا عن

المؤهل العلمي(، ومن أجل تحقيد برامج تنمية مهنية  –سنيات الخبرة  –في محاور البحث باقتالف متغيرات البحث )التخصؤ 

م علية لتقييدثر فالة للمعلمات يجب تحسين عملية التعليم والتعلم لدى الطالبات، وتحسين األدا  داقل الصف، وإتبا  فر  أفعا

 المعلمات والطالبات، وتحسين العمل بروح الفريد داقل المدرسة.

ادة الخادمة". هدف البحث الذي قد  بعنيان "مفتشي جاللة الملكة يعتمدون ميزانية لدعم برامج القيStich, 2016) )ستيشودراسة  

( جنيا إسترليني 3500000إلى مجلي العمي  البريطاني إلى معرفة األسباب التي جعلت مفتشي جاللة الملكة يعتمدون ميزانية تبلغ )
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( 29دراستا على )لدعم برامج القيادة الخادمة بالمملكة المتحدة. وقد استخد  الباحث المنهج اليصفي المسحي وأداة االستبانة وفبد 

من معلمي مدرسة جين بريد بضاحية لندن الغربية بالمملكة المتحدة.  وقد تيصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: إن من أبرز 

المشكالت التعليمية في دثير من مدارس لندن وتحتاج لتغيير النمط القيادي نحي القيادة الخادمة، ما يلي: تقديم محتيى تعليمي تقليدي، 

ة شكاوى المعلمين من  عف قدرات الطالب في بعي المياد والسيما الريا يات، من أبرز دواعي دعم برامج القيادة الخادمة دثر

بالمملكة ما أددت عليا الدراسات حيل ادتساب المعلمين المشاردين في تلك البرامج معارف أدثر من المعلمين اآلقرين الذين ال 

 ة.يشارديا في أي برامج تنمية مهني

قالل القيادة  بعنيان: مدارس جيهانسبرج تتلمي فريقها نحي مجتمع المعرفة من Brigman)  (2016,بريجمانودراسة           

 ديريها بعديادة مالخادمة : هدفت الدراسة إلى التعرف على تجربة جيهانسبرج بجنيب إفريقيا في التيجا نحي مجتمع المعرفة بق

ينة استا على عفبد درولخادمة. وقد استخد  الباحث المنهج اليصفي المسحي، واستخد  أداة االستبانة. تطبيد إستراتيجية القيادة ا

لمعرفة امها: أن من مديري المدارس بمدينة جيهانسبرج بجنيب إفريقيا.  وتيصل من قالل دراستا إلى نتائج من أه 64مكينة من 

بفضل مها، وصبح تقد  أي مجتمع مرتبطا أساسا بالقدرة على استخداأصبحت من أهم مكينات رأس المال في العصر الحالي، وأ

والمزيد من  ليا المزيداحة حاالتكنيليجيات الحديثة، لم يعد  روريا التقيد بالتياجد في نفي المكان الجغرافي، وتسمح التكنيليجيا المت

 اإلمكانيات لتقاسم المعرفة وحفظها واستعادتها.

 ى الدراسات السابقةالمبحث الثالث: التعقيب عل

 بعد استعراض الدراسات السابقة تبين ما يلي: 

السابقة في  عي الدراساتاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الترديز على القيادة الخادمة دما اتفقت الدراسة الحالية مع ب

 استخدا  المنهج اليصفي التحليلي.  

سةة. دمةا ليهةا دةل درات السابقة القتالف الزوايا التي تم تناولها والقتالف األهداف التي سعت إواقتلفت الدراسة الحالية عن الدراسا

تةتم  يةة التةي سةيفتناولت الدراسات السابقة مي ي  الدراسة في بيئات مختلفة عن بيئة الدراسة الحالية وأيضةا اقةتالف الفتةرة الزمن

 لزمنية التي تمت فيها الدراسات السابقة. الدراسة الحالية عن الفترات ا –  هللا إن شا –فيها 

، حات الدراسةوسيف يستفيد الباحث من الدراسات السابقة في عدة ميا ع منها: التأصيل النظري للدراسة الحالية، في تحديد مصطل

نةا  بدراسة، في ج الفي االفال  على دراسات سابقة في مي ي  الدراسة الحالية، وفي االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد منه

 ي تيصلت إليها الدراسة.أداة الدراسة، تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة، وفي تحليل وتفسير النتائج الت
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 إجراءات ومنهجية الدراسة

 أوالً: منهج الدراسة:

  .سيف يتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج اليصفي التحليلي لمناسبتا فبيعة الدراسة الحالية

 ا: مجتم  الدراسة:ثانيً 

لحاليةة مةن ايقصد بمجتمع الدراسة: جميع األفراد أو األشخاص أو األشةيا  الةذين يكينةين مي ةي  البحةث. ويتكةين مجتمةع الدراسةة 

 ( ميظف .1100، ويقدر الباحث عددهم بحيالي ) نجرانمنسيبي القطا  الصحي في 

 

 

 ثالثاً: عينة الدراسة:

سبة ال تقةل عةن وذلك بن ، نجرانمنسيبي القطا  الصحي في  من( 120قة العشيائية، حيث تم اقتيار )تم اقتيار عينة الدراسة بالطري

 نها.م%( وفقا ألداديمية علم النفي األمريكية، وتم االقتيار عن فريد و ع األسما  في صندو  واالقتيار العشيائي 10)

 رابعًا: أدوات الدراسة:

ت علةى معليمةا يةة علةى االسةتبيانات.  ويعةد االسةتبيان مةن أدثةر اليسةائل اسةتخداماً للحصةيلسيف يعتمد الباحث فةي الدراسةة الميدان

قةي  ت أو آرا  يوبيانات عن األفراد، في حين ييصف االستبيان بأنا عبارة عن أداة ذات أبعاد وبنيد، وتستخد  للحصيل على معليمةا

 باالستجابة لها المفحيص نفسا، وهي دتابة تحريرية.

لقة بمشكلة سابقة المتعدا  االستبيان دأداة رئيسية ومناسبة لمشكلة الدراسة، وبعد االفال  على األدب اإلداري والدراسات الوتم استخ 

 الدراسة قا  الباحث ببنا  االستبانة.

 التأكد من صدق أداة البحث وثباتها:

وقةا  البيانةات.  ( فةي معالجةةSPSSنةامج الةرز  اإلحصةائية )تم استخدا  الحاسب اآللي في تحليل ومعالجة البيانات، وتم االعتمةاد علةى بر

سةتبانة الباحث بالتحقد من صد  االستبانة من قالل عر ها على مجميعة من المحكمين المتخصصين. دما تحقةد الباحةث مةن صةد  اال

صةائيا فعة ودالةة إحت جميعها قيم مرتبطريقة االتسا  الداقلي حيث قا  بحساب معامل االرتباف بين درجة دل عبارة والدرجة الكلية، ودان

 .0,01و 0,05عند مستييات داللة 

 ثبات االستبانة )إعداد الباحث(:

 قا  الباحث بالتحقد من ثبات االستبانة بالطريقتين التاليتين:

 .0.899بحساب معامل سبيرمان براون حيث بلغ معامل الثبات  .1

 0.904معامل الفا درونبام وقد بلغ معامل الثبات  .2

 .ي قيم مرتفعة تدل على ثبات االستبانةوه
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 خامًسا: األساليب اإلحصائية:

إلحصةائية ا( وذلةك مةن قةالل اسةتخدا  أسةاليب المعالجةة SPSSسيف يتم التحليةل اإلحصةائي للدراسةة وفقةا لبرنةامج الحةز  اإلحصةائية )

 المناسبة للدراسة.

 دراسة ميدانية لدور القيادة الخادمة

 تطبيق االستبانة.أوالً: 

ي لدى مسؤول لخادمةوتم تطبيد االستبيان التالي بعد تحكيما ، وتكين من ثال  محاور ، وهي : المحير األول : مستيى القيادة ا

المحير و. ، راننج، والمحير الثاني : درجة االستعداد إلدارة األزمات لدى مسؤولي القطا  الصحي في نجرانالقطا  الصحي في 

 . اننجرة لتدعيم دور القيادة الخادمة في تعزيز إدارة األزمات في القطا  الصحي في الثالث : التيصيات المقترح

 التحليل اإلحصائي:ثانياً: 

م التيصةل إلةى تة،و  SPSS  وبعد تطبيد االستبيان على العينة المختارة تم القيا  بعمةل التحليةل اإلحصةائي للجةدول بياسةطة برنةامج 

 ل التالية:   التحليل اإلحصائي المبين في الجداو

 

 

 البيانات األولية:

 حسب العمر-1

 ( توزي  عينة الدراسة حسب العمر1جدول )

 سنة فأكثر 50من  سنة 50إلى  41من  سنة 40-31من  سنة 20-30

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

34 28% 30 25% 50 42% 6 5% 

 %.42سنة ، بنسبة  50إلى  41لى نسبة في تيزيع عينة الدراسة حسب العمر هي من يتضح من الجدول السابد أن أع

 حسب المؤهل العلمي-2

 ( توزي  عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 2جدول )

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

4 3% 108 90% 6 5% 2 2% 

نسةبة بيتضح من الجدول السةابد أن أعلةى نسةبة فةي تيزيةع عينةة الدراسةة حسةب المؤهةل العلمةي هةي الحاصةلين علةى البكةاليرييس 

 %.5% يليها الماجستير بنسبة 90

 



 
 

14 

 

 حسب سنوات الخبرة  -3

 ( توزي  عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة  3جدول )

سنة11-20 5-10  سنة فأكثر 30 سنة 21-30 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار لنسبةا التكرار

44 37% 30 25% 42 35% 4 3% 

 

 %.37سنيات( سنيات بنسبة  10-5يتضح من الجدول السابد أن أعلى نسبة في تيزيع عينة الدراسة حسب الخبرة هي )

 محاور الدراسة:

 نجراني القطاع الصحي في ( تحليل المحور األول: مستوى القيادة الخادمة لدى مسؤول4جدول )

 درجة الموافقة العبارة

 غير موافق ال أعرف موافق موافق بشدة 
غير موافق 

 المتوسط بشدة
االنحراف 

 المعياري
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 3.032 118.727 %4 5 %10 12 ـــــ ـــــ 30% 36 56% 67 1

2 55 46% 17 14% 12 10% 24 20% 12 10% 128.984 3.515 

 25،25 145،76 %44 53 %20 24 ــــــــ ــــــــ 22% 26 14% 17 3

 15،67 72،13 %4 5 %4 5 ـــــ ــــــ 48% 58 44% 53 4

 17،39 132،31 %4 5 %10 12 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 86% 103 5

6 41 34% 48 40% 7 6% 17 14% 7 6% 110،34 14،98 

 22،58 147،89 ـــــ ــــــ %10 12 ـــــ ـــــ 58% 70 32% 38 7

 22،87 139،93 ـــــ ــــــ %56 67 ـــــ ـــــــ 14% 17 30% 36 8

 15،62 69،94 ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ 50% 60 50% 60 9

 15،64 74،31 %4 5 ـــــــــ ـــــــ 12% 14 32% 38 52% 62 10

،  نجةراني فةيتضح من الجدول السابد أن أعلى نسبة في ميافقةة المحةير األول: مسةتيى القيةادة الخادمةة لةدى مسةؤولي القطةا  الصةحي 

 أن أقلهايذ. و( وهي يحرص المسؤول المباشر على تفييي صالحيات دافية للميظفين وتدريبهم على تحمل مسؤولية التنف5دانت الفقرة )

%( مةن عينةة 64حيث رفي ذلةك )يقي  مديري المباشر بتعريفي برؤية ورسالة وأهداف الجهة بكفا ة ويسعى لتحقيقها. ( وهي 3الفقرة )

 الدراسة. ويعزو الباحث ذلك نظرا لما لمسيه من واقع قبرتهم. 
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 .نجرانلقطاع الصحي في ( تحليل المحور الثاني: درجة االستعداد إلدارة األزمات لدى مسؤولي ا5جدول )

 درجة الموافقة العبارة

 غير موافق بشدة غير موافق ال أعرف موافق موافق بشدة 
 المتوسط

االنحراف 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  المعياري

 %28 17،70 %12 14 ـــــ ـــــ 14% 17 16% 19 58% 70 1

2 38 32% 38 32% 24 20% 14 12% 5 4% 19،15 52% 

3 55 46% 17 14% 10 12% 10 8% 24 20% 22،87 34% 

4 53 44% 31 26% 12 10% 12 10% 12 10% 16،31 58% 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ %2 2 ـــــ ـــــ 48% 58 50% 60 5

 15،62 69،94 ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 50% 60 50% 60 6

 15،64 74،31 %4 5 ـــــ ـــــــ 12% 14 32% 38 52% 62 7

 23،59 146،86 %10 12 ـــــ ـــــــ 10% 12 32% 38 48% 58 8

9 55 46% 17 14% 12 10% 24 20% 12 10% 128.984 3.515 

10 60 50% 31 26% 5 4% 12 10% 12 10% 123,96 24،84 

 

الصةحي فةي  بة فةي ميافقةة المحةير الثةاني: درجةة االسةتعداد إلدارة األزمةات لةدى مسةؤولي القطةا يتضح من الجدول السةابد أن أعلةى نسة

 %(.  58بنسبة )،  ( وهي : تحدد اإلدارة العليا ما هي المطليب انجازه في المستقبل1، دانت الفقرة )نجران

 ع الصحي فيي القطافمة في تعزيز إدارة األزمات ( تحليل المحور الثالث: التوصيات المقترحة لتدعيم دور القيادة الخاد6جدول )

 .نجران

 درجة الموافقة العبارة

 غير موافق ال أعرف موافق موافق بشدة 
غير موافق 

 المتوسط بشدة
االنحراف 

 المعياري
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 23،59 146،86 %70 84 ـــــ ـــــــ 10% 12 10% 12 10% 12 1

 17،70 140،66 ـــــ ـــــ %14 17 ـــــ ـــــ 58% 70 28% 34 2

 19،15 146،62 %6 7 %10 12 ـــــ ـــــ 32% 38 52% 62 3

4 41 34% 55 46% 5 4% 14 12% 5 4% 139،93 22،87 

 16،31 145،59 %10 12 %10 12 ـــــ ــــــ 22% 26 60% 72 5

 22،87 139،93 ـــــ ــــــ %56 67 ـــــ ـــــــ 14% 17 30% 36 6

 15،62 69،94 ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ 50% 60 50% 60 7

 15،64 74،31 %4 5 ـــــ ـــــــ 12% 14 32% 38 52% 62 8
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9 41 34% 48 40% 7 6% 17 14% 7 6% 110،34 14،98 

 22،58 147،89 ـــــ ــــــ %10 12 ـــــ ـــــ 58% 70 32% 38 10

إدارة  مةة فةي تعزيةزيتضح من الجدول السابد أن أعلى نسبة في ميافقة المحير الثالث: التيصيات المقترحة لتدعيم دور القيادة الخاد

بنسةبة  ة ،الصةحي( وهةي تقييةة العالقةات اإلنسةانية بةين مةيظفي المؤسسةات 5، دانت الفقرة )نجراناألزمات في القطا  الصحي في 

(60  .)% 

 

 ويوضح الجدول التالي معامل ثبات الفا كرونباخ لمحاور االستبانة:

 ( معامل ثبات الفا كرونباخ لمحاور االستبانة7جدول )

 معامل ثبات الفا كرونباخ الفقرات

 .نجرانالمحور األول: مستوى القيادة الخادمة لدى مسؤولي القطاع الصحي في  

1 845. 

2 578. 

3 759. 

4 453. 

5 712. 

6 635. 

7 549. 

8 182. 

9 823. 

10 794. 

 .نجرانالمحور الثاني: درجة االستعداد إلدارة األزمات لدى مسؤولي القطاع الصحي في  

 معامل ثبات الفا كرونباخ الفقرات

1 613. 

2 732. 

3 844. 

4 652. 

5 496. 
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6 523. 

7 639. 

8 427. 

9 653. 

10 529. 

لصحي في اقطاع المحور الثالث: التوصيات المقترحة لتدعيم دور القيادة الخادمة في تعزيز إدارة األزمات في ال 

 .نجران

 معامل ثبات الفا كرونباخ الفقرات

1 996. 

2 457. 

3 629. 

4 573. 

5 352. 

6 231. 

7 498. 

8 412. 

9 549. 

10 182. 

عدد البنيد 

للمحاور 

 دكل
 امل الثبات للمحاور ككلمع

30 0.904 

 

سةبة فةي معامةل نوأن أقةل   .996( في المحير الثاني بنسةبة 1يتضح من الجدول السابد أن أعلى نسبة في معامل الفادرونبام الفقرة )

 ..231( في المحير الثاني بنسبة 6والفقرة ) .182( في المحير األول بنسبة 8الفادرونبام دان في الفقرتين )
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 نتائج المناقشة اً : ثالث

نةت الفقةرة ، دا نجةراناتضح أن أعلى نسبة في ميافقة المحير األول: مستيى القيادة الخادمة لدى مسؤولي القطا  الصةحي فةي  -

 أقلهةا ( وهي يحرص المسؤول المباشر على تفييي صالحيات دافيةة للمةيظفين وتةدريبهم علةى تحمةل مسةؤولية التنفيةذ. وأن5)

%( 64ك )حيةث رفةي ذلةي  مديري المباشر بتعريفي برؤية ورسالة وأهداف الجهة بكفا ة ويسعى لتحقيقها. يق( وهي 3الفقرة )

 من عينة الدراسة. ويعزو الباحث ذلك نظرا لما لمسيه من واقع قبرتهم. 

، نجةراني اتضح أن أعلى نسبة في ميافقة المحير الثاني: درجة االسةتعداد إلدارة األزمةات لةدى مسةؤولي القطةا  الصةحي فة -

 %(.  58بنسبة )،  ( وهي : تحدد اإلدارة العليا ما هي المطليب انجازه في المستقبل1دانت الفقرة )

ت فةي دارة األزمةااتضح أن أعلى نسبة في ميافقة المحير الثالث: التيصيات المقترحة لتدعيم دور القيادة الخادمة في تعزيز إ -

 %(.  60بة )بنس ي تقيية العالقات اإلنسانية بين ميظفي المؤسسات الصحية ،( وه5، دانت الفقرة )نجرانالقطا  الصحي في 

مةل الفادرونبةام .  وأن أقل نسةبة فةي معا996( في المحير الثاني بنسبة 1اتضح أن أعلى نسبة في معامل الفادرونبام الفقرة ) -

 .231ني بنسبة ( في المحير الثا6. والفقرة )182( في المحير األول بنسبة 8دان في الفقرتين )

،  Stich, 2016) ( ، ودراسةة سةتيش)2015وقد أددت نتائج الدراسة على ما قلصةت إليةا الدراسةات السةابقة مثةل دراسةة العسةكر )

خادمةة ( مةن أن أهميةة القيةادة ال(Rafael,2020( ، ودراسة رفائيةل 2017، ودراسة عطية )Brigman)  (2016,ودراسة بريجمان

 تتمثل ، فيما يلي  :

 لل من نسبة المشادل الناشئة في مجال العمل، وتساهم وبقية في و ع الخطط الالزمة للمعالجة.تق -

 تيلي الكثير من االهتما  بالعاملين في المؤسسة اإلعالمية، باإل افة إلى حرصها على تدريبهم وتنميتهم. -

داري بالدور الذي تسعى ها تقي  إدارة التطيير اإل( التي أددت نتائج2015دما تتفد تلك النتائج مع نتائج دراسة صفا  أبي الخير )

محاور ال لوذلك من قال لتحقيقا بالتعاون مع دل اإلدارات واألقسا  داقل الشردات في نقل نظم المعليمات التكنيليجية إلى الشردة،

ديد مل، تحوفبيعة العالتالية: تحديث وتطيير أساليب وفر  العمل داقل الشردة، تطيير الهيادل التنظيمية على  ي  حجم 

ت افيل اإلجرا  لتالي:االحتياجات اليظيفية للعاملين. دما أثبتت الدراسة وجيد بعي التحديات التي تياجا عملية التطيير، وهي دا

 المتبعة داقل العمل، تعقيد اإلجرا ات المتبعة داقل العمل، وعد  مالئمة مكان وظروف العمل للعاملين. 

إحصائية عند مستيى  ( التي أددت نتائجها على أنا ال تيجد فرو  ذات داللة2015مع نتائج دراسة العطار )دما تتفد تلك النتائج 

المؤسسات األزمات ب ( بين متيسط تقديرات أفراد العينة حيل معيقات استخدا  نظم المعليمات اإلدارية في إدارةα= 0.05داللة ) 

ئية عند لة إحصاالتغلب عليها تعزي لمتغير الجني .بينما تيجد فرو  ذات دالالتابعة ليدالة الغي  في محافظات  زة ، وسبل 

مات إدارة األز ( بين متيسط تقديرات أفراد العينة حيل معيقات استخدا  نظم المعليمات اإلدارية فيα= 0.05مستيى داللة ) 

 تغير عدد سنيات الخدمة.بالمؤسسات التابعة ليدالة الغي  في محافظات  زة ، وسبل التغلب عليها تعزي لم

( التي أددت نتائجها انخفاض عدد حملة الشهادات العليا في الشردة 2016دما تتفد تلك النتائج مع نتائج دراسة ندى الجبيري ) 

الفئة المبحيثة عينة البحث ، دما اتضح أن الفئة العمرية التي تعمل في قسم المعليماتية معظمها فئة شابة وهذا يعطي انطبا  أن هذه 

تحتاج إلى التدريب بشكل مكثف دي تستطيع ادتساب الخبرة في العمل .دما أظهرت نتائج البحث وجيد عالقة ارتباف ذات داللة 
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معنيية بين المتغير التفسيري الفرعي أي األجهزة والمعدات مع األدا  المنظمي إذ أشارت النتائج إلى قية العالقة بينهما ، مما يؤدد 

 تسعى وتحاول استثمار ما لديها من األجهزة والمعدات من اجل تحسين أدا  الشردة.على أن الشردة 

خدا  تكنيليجيا ( التي أددت نتائجها وجيد أثر ذو داللة إحصائية الست2016دما تتفد تلك النتائج مع نتائج دراسة الحسين )

ة. إلى حري الليبيقل البالبشرية في مصلحة المياني والن المعليمات واالتصاالت )العناصر مجتمعة( على إدارة األزمات بقسم الميارد

إدارة  د( علىجانب وجيد أثر ذو داللة إحصائية لكل عنصر من عناصر استخدا  تكنيليجيا المعليمات واالتصاالت )بشكل منفر

 الميارد البشرية في مصلحة المياني والنقل البحري الليبية.

لى تمييل وتنفيذ إن تشجيع القطا  الخاص ع( التي أددت نتائجها 2018) Russellروسيل دما تتفد تلك النتائج مع نتائج دراسة 

شردات الكبير لل لمحيريااألنشطة البحثية يؤدي إلى المردود المباشر على القطا  في مجال إدارة األزمة. دما أثبتت الدراسة الدور 

 اليالية.ليها بلعلي  والتكنيليجيا المحلية وزيادة الطلب عمتعددة الجنسيات واالستثمارات األجنبية المباشرة في تطيير ا

 نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات

 تمهيد : 

سسةات ودةذلك السةعي لتطبيةد الجةيدة فةي المؤلقد أو حت الدراسةة بشةقيها النظةري والعملةي أهميةة القيةادة الخادمةة التةي تتمثةل فةي 

ي ناجحةة هةي التةإدارة التغييةر و ةرورة تحسةين المنةام التنظيمةي للعمةل، فالقيةادة النشافات إعادة الهيكلةة واالنةدماجات، ونشةافات 

صةةياتهم تعمةل علةةى بةث روح التعةةاون والعمةةل بةروح الفريةةد الياحةةد بةين العةةاملين وتةةدرض أهميةة رفةةع معنييةةاتهم والتعةرف علةةى شخ

 .لفريداألهداف النهائية ل لتحقيد األفرادور باتهم وانجاز األعمال من قالل هؤال  

 أوال: نتائج الدراسة:

 ؟نجرانالقطاع الصحي في ما مستوى القيادة الخادمة لدى مسؤولي نتائج السؤال األول: 

 اتفقت غالبية عينة الدراسة على ما يلي:

  تقي  الجهة التي أعمل بها على قيم مؤسسية وا حة ، فالمدرا  والميظفين يتعاملين بصد  وأمانة. -

  م .أعمل بها القدرة على اتخاذ قرارات سليمة مبنية على المعليمات المتيافرة وقبراتهلدى قيادة الجهة التي  -

  يقي  مديري المباشر بتعريفي برؤية ورسالة وأهداف الجهة بكفا ة ويسعى لتحقيقها. -

  فين.ظقيادة الجهة التي أعمل بها تتقبل أية تغييرات أو مستجدات وعلى استعداد لتبادل اآلرا  والحيار مع المي -

  يحرص المسؤول المباشر على تفييي صالحيات دافية للميظفين وتدريبهم على تحمل مسؤولية التنفيذ. -

  اإلدارة العليا تشجع الميظفين على االبتكار والتطيير في العمل. -

  تحرص الجهة التي أعمل بها على تيفير فرص متكافئة لميظفيها للتطير المهني والترقية اليظيفية. -

  سؤول المباشر على دعم وتيجيا الميظفين ونقل معرفتا وقبراتا إليهم.يحرص الم -

  تطبد الجهة التي أعمل بها نظا  للتطير اليظيفي يعتمد على نتائج تقييم األدا  اليظيفي. -

 يحرص المسؤول المباشر على تخطيط المسار اليظيفي للميظفين وتعريفهم با . -
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 ي: بينما رفضت عينة الدراسة بأغلبية ما يل

. ويعةزو %( مةن عينةة الدراسةة64حيث رفي ذلك )يحرص المسؤول المباشر على دعم وتيجيا الميظفين ونقل معرفتا وقبراتا إليهم، 

 الباحث ذلك نظرا لما لمسيه من واقع قبرتهم.

 ؟ نجرانالقطاع الصحي في ما درجة االستعداد إلدارة األزمات لدى مسؤولي نتائج السؤال الثاني:  

  البية عينة الدراسة على ما يلي:اتفقت غ

  تحدد اإلدارة العليا ما هي المطليب انجازه في المستقبل.  -

  تقد  للمؤسسات الصحية معايير وا حة لقياس األدا  الحالي. -

  تساعد العاملين على التزا  القياعد والتعليمات المحددة لمياجهة األزمة بصرامة. -

 ص والتهديدات المحيطة بالمؤسسات الصحيةتحدد الظروف الخارجية التي تظهر الفر -

  تمكن العاملين من تحديد ميافن القية والضعف باألدا  -

  تساعد المؤسسات الصحية على استثمار المعرفة في أعمال جديدة -

  تحدد بدقة الميارد المطليبة وتي ح أسليب الحصيل عليها. -

  ة األزماتتساعد المؤسسات الصحية على صيا ة إستراتيجية وا حة لمياجه -

  تمد الميارد البشرية في المنظمة بالمهارات العالية في استخدا  تكنيليجيا المعليمات لمياجهة األزمات. -

 تجرى المسيحات واالقتبارات الدورية لمراجعة نسب األدا  المنجز لمياجهة األزمة.   -

 ؟ نجراني في طاع الصحفي تعزيز إدارة األزمات في القالتوصيات المقترحة لتدعيم دور القيادة الخادمة نتائج السؤال الثالث: ما 

 اتفقت عينة الدراسة بأغلبية على ما يلي :

  أن تمتلك المؤسسات الصحية رؤية تنظيمية وا حة -

 أن يصبح االتصال في المؤسسات الصحية فعاال بين الجهات اإلدارية والميظفين. -

  النضباف في أدا  أعمالهمأن يتمتع ميظفي المؤسسات الصحية بروح المسئيلية وا  -

  تقيية العالقات اإلنسانية بين ميظفي المؤسسات الصحية -

  أن تتصرف قيادة المؤسسات الصحية بطريقة حازمة لمعالجة القضايا واألحدا  في المؤسسة. -

  أن تسعى  إدارة المؤسسات الصحية نحي تقديم األفكار اإلبداعية لتحسين وتطيير العمل -

  المهنية المستمرة للميظفين. االهتما  بالتنمية -

  االهتما  بمراعاة الفرو  الفردية بين الميظفين في المؤسسات الصحية . -

 بينما رفضت عينة الدراسة بأغلبية ما يلي:

%( من عينة الدراسةة . وأن تمتلةك اإلدارة العليةا 70حيث رفي ذلك )المنافسة البنا ة بين الميظفين بغرض رفع دفا ة األدا  فقط ،  

%( من عينةة الدراسةة ورأوا 56حيث رفي ذلك ) ،القدرة على في الخالفات والنزاعات بين المستييات اإلدارية المتيسطة والدنيا 
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 رورة تشكيل مجلي تشاوري يعمل على في تلك الخالفات وليي اإلدارة العليةا ، ويعةزو الباحةث ذلةك نظةرا لمةا لمسةيه مةن واقةع 

 قبرتهم في العمل.

 :ات والمقترحاتثانيا: التوصي

 ييصي الباحث بضرورة االهتما  بالتيصيات والمقترحات التالية:     

دامة افسةية المسةتتشجيع القادة على التيجا االستراتيجي وبنا  رؤية حالمة وحشد دافة الميارد بما يضةمن تحقيةد الميةزة التن -

 للمؤسسات الصحية.

تقبةل النقةد وتعةاون بةين العةاملين ، وتشةجيع تبةادل الةرأي والخبةرات تشجيع مبدأ العمةل الجمةاعي مةن قةالل تعزيةز الثقةة وال -

 الذاتي.

سةةالة االهتمةةا  بمشةةاردة العةةاملين الصةةحيين بي ةةع إسةةتراتيجية المؤسسةةة والتياصةةل معهةةم للتأدةةد مةةن فهمهةةم الصةةحيح لر -

 وأهداف المؤسسة.

 اجههم.منح العاملين المزيد من الثقة التي تمكنهم من التصرف في المياقف التي تي -

لصةالحيات اعتماد فلسفة الالمردزيةة اإلداريةة ، و ةرورة تخلةي القةادة عةن سةليديات التمسةك بالسةلطة وتخييةل العةاملين ا -

 الالزمة ألدا  المها  والنهيض بالمسؤوليات الملقاة عليهم.
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 المالحق

 االستبانة بعد التحكيم

 

 تحية فيبة، وبعد، ...........................................األستاذ / ة :  سعادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 كة العربيةي المملفالقيادة الخادمة في تعزيز إدارة األزمات بالمؤسسات الصحية يجري الباحث دراسة علمية بعنيان )دور 

 (.نجرانية على القطا  الصحي في دراسة ميدان–السعيدية 

 وتهدف الدراسة إلى ما يلي:

 .نجرانالقطا  الصحي في التعرف على مستيى القيادة الخادمة لدى مسؤولي  -

 .نجرانالقطا  الصحي في زمات لدى مسؤولي التعرف على درجة االستعداد إلدارة األ -

 .نجرانفي القطا  الصحي في و ع التيصيات المقترحة لتدعيم دور القيادة الخادمة في تعزيز إدارة األزمات  -

 تم تصميم هذا االستبيان . ،ولتحقيد هدف الدراسة

ولـن يتم  ـرية تامـةعامل بسعلما أن هذه المعليمـات ستآملين منكم اإلجابة على فقرات االستبانة التالية، وفد ما ينطبد على آرائكم. 

 اسـتخدامها إال لغايات البحث العلمي.    

 شادرين ومقدرين لحسن تعاونكم سلفا، وهللا يحفظكم ويرعادم.

 

        

 الباحث                                                                            
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 واًل: البيانات األولية : أ

 الجزء األول : )  البيانات الشخصية (:

 العمر-1

O  سنة 30إلى  20من 

O  سنة 40إلى  31من 

O  سنة 50إلى  41من 

O  سنة فأدثر 50من 

 .المؤهل العلمي2

O  دبلي 

O بكاليرييس 

O   ماجستير 

O ددتيراه 

 .الخبرة :3

O 5  سنة. 10سنيات إلى 
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O 11  سنة 20سنة إلى. 

O 21  سنة. 30سنة إلى 

O 30سنة فأدثر 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيًا: محاور الدراسة :

 .نجرانالمحور األول : مستوى القيادة الخادمة لدى مسؤولي القطاع الصحي في 

 العبارة  

 درجة الموافقة

موافق 

 بشدة 
 موافق 

ال 

 أعرف 

غير 

 موافق 

غير 

موافق 

 بشدة 

مؤسسةةية وا ةةحة ، فالمةةدرا  والميظفةةين  تقةةي  الجهةةة التةةي أعمةةل بهةةا علةةى قةةيم 1

 يتعاملين بصد  وأمانة.

     

لةةى لةةدى قيةةادة الجهةةة التةةي أعمةةل بهةةا القةةدرة علةةى اتخةةاذ قةةرارات سةةليمة مبنيةةة ع 2

 المعليمات المتيافرة وقبراتهم .

     

يقةةي  مةةديري المباشةةر بتعريفةةي برؤيةةة ورسةةالة وأهةةداف الجهةةة بكفةةا ة ويسةةعى  3

 لتحقيقها.

     

 لتبةادل قيادة الجهة التي أعمل بها تتقبل أية تغييرات أو مستجدات وعلةى اسةتعداد 4

 اآلرا  والحيار مع الميظفين.

     

يحةةرص المسةةؤول المباشةةر علةةى تفةةييي صةةالحيات دافيةةة للمةةيظفين وتةةدريبهم  5

 على تحمل مسؤولية التنفيذ.

     

      طيير في العمل.اإلدارة العليا تشجع الميظفين على االبتكار والت 6

     تحةةرص الجهةةة التةةي أعمةةل بهةةا علةةى تةةيفير فةةرص متكافئةةة لميظفيهةةا للتطةةير  7
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 المهني والترقية اليظيفية.

يحرص المسؤول المباشةر علةى دعةم وتيجيةا المةيظفين ونقةل معرفتةا وقبراتةا  8

 إليهم.

     

ألدا  تةائج تقيةيم اتطبد الجهة التي أعمل بها نظا  للتطةير الةيظيفي يعتمةد علةى ن 9

 اليظيفي.

     

      .يحرص المسؤول المباشر على تخطيط المسار اليظيفي للميظفين وتعريفهم با  10

 

 

 

 

 

 .نجرانالمحور الثاني : درجة االستعداد إلدارة األزمات لدى مسؤولي القطاع الصحي في 

 العبارة  

 درجة الموافقة

موافق 

 بشدة 
 ال أعرف  موافق 

غير 

 وافق م

غير 

موافق 

 بشدة 

      تحدد اإلدارة العليا ما هي المطليب انجازه في المستقبل.  1

      تقد  للمؤسسات الصحية معايير وا حة لقياس األدا  الحالي.  2

جهةة تساعد العةاملين علةى التةزا  القياعةد والتعليمةات المحةددة لميا 3

 األزمة بصرامة.

     

التي تظهةر الفةرص والتهديةدات المحيطةة  تحدد الظروف الخارجية 4

 بالمؤسسات الصحية

     

      تمكن العاملين من تحديد ميافن القية والضعف باألدا   5

      تساعد المؤسسات الصحية على استثمار المعرفة في أعمال جديدة 6
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      تحدد بدقة الميارد المطليبة وتي ح أسليب الحصيل عليها. 7

ؤسسةةات الصةةحية علةةى صةةيا ة إسةةتراتيجية وا ةةحة تسةةاعد الم  8

 لمياجهة األزمات

     

ا  تمةةد المةةيارد البشةةرية فةةي المنظمةةة بالمهةةارات العاليةةة فةةي اسةةتخد 9

 تكنيليجيا المعليمات لمياجهة األزمات.

     

تجةةةرى المسةةةيحات واالقتبةةةارات الدوريةةةة لمراجعةةةة نسةةةب األدا   10

 المنجز لمياجهة األزمة.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جرانني في المحور الثالث : التوصيات المقترحة لتدعيم دور القيادة الخادمة في تعزيز إدارة األزمات في القطاع الصح

 العبارة  

 درجة الموافقة

موافق 

 بشدة 
 ال أعرف  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

موافق 

 بشدة 

        فقطالمنافسة البنا ة بين الميظفين بغرض رفع دفا ة األدا  1

      أن تمتلك المؤسسات الصحية رؤية تنظيمية وا حة 2

أن يصةةبح االتصةةال فةةي المؤسسةةات الصةةحية فعةةاال بةةين الجهةةات  3

 اإلدارية والميظفين.  

     

     أن يتمتع ميظفي المؤسسةات الصةحية بةروح المسةئيلية واالنضةباف  4
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 في أدا  أعمالهم

      ميظفي المؤسسات الصحية تقيية العالقات اإلنسانية بين 5

ين بةأن تمتلك اإلدارة العليا القدرة على فةي الخالفةات والنزاعةات  6

 المستييات اإلدارية المتيسطة والدنيا.

     

أن تتصةةرف قيةةادة المؤسسةةات الصةةحية بطريقةةة حازمةةة لمعالجةةة  7

 القضايا واألحدا  في المؤسسة.

     

ة نحةةي تقةةديم األفكةةار اإلبداعيةة أن تسةةعى  إدارة المؤسسةةات الصةةحية 8

 لتحسين وتطيير العمل

     

      االهتما  بالتنمية المهنية المستمرة للميظفين. 9

االهتمةةا  بمراعةةاة الفةةرو  الفرديةةة بةةين المةةيظفين فةةي المؤسسةةات  10

 الصحية .

     

 

 

 


