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Abstract: 

 
The link between health institutions and the Covid 19 crisis, which 

the whole world suffers from its negative effects at all levels, makes 
public relations management obligated to manage the crisis and try 

to control it and tries to get out of it with the least possible damage, 

especially since its inability means the collapse of the entire health 

system. Thus this research paper aims to identify the nature of the 

roles assigned to public relations practitioners in Algerian hospital 

institutions in managing the Covid 19 crisis during the year 2020, 
the powers vested in them, the means and methods used in 

managing this crisis, the strategies that were drawn to contain its 

repercussions with the least possible losses, and the influencing 

factors on its effectiveness in the reality of health practice in the 

sector. 
The study starts from a fundamental question: What is the nature of 

the roles that the public relations Department plays in Algerian 

hospitals, in the management of the Covid19 crisis From this 

problem, there are a number of derived questions, the most 

important of which are:  

1- which type of activities are assigned to the Public Relations 
Department of hospital institutions during the Covid19 crisis? 

2- What is the role played by public relations practitioners, 

represented in the studied sample, in managing the Covid19 crisis? 

3- What are the methods and means used within the strategy that 

was drawn up by the Public Relations authority to contain the 
repercussions of this crisis?  

4- What are the factors affecting the effectiveness of this 

administration in the reality of health practice in the sector? 

5- What are the study sample proposals to improve the performance 

of this device during the health crisis phase? The importance of this 

study is that it tries to fill in the shortcomings of scientific studies 
related to the role of public relations in managing health crises in 

particular, and its importance derives also from the fact that it deals 
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with a topic that has a great impact locally, regionally and 

internationally, as the Covid19 crisis and the human losses it causes 
and psychological exhaustion The negative effects on social and 

economic life give added value to scientific studies that deals with its 

dimensions.   

More over to study how public relations practitioners in the health 

sector manage health crises would also open the horizon for 
activating the role of public relations management in resolving crises, 

which is the core of the objectives of this research paper.  

This study, which is part of the descriptive studies, used the survey 

method as well as the questionnaire.  

 the questionnaire tool as an important technique for investigating 

facts related to the topic.  
This field study that was carried out during the month of September 

2020 relied on the intentional sample in selecting the research terms 

related to the administration’s employees, those responsible  for 

supervision, management and implementation matters and those in 

charge of communication within the two public hospital institutions, 

Nafisa Hammoud –formerly Parnet – and Beni Messous  Hospital, 
which are specialized specializes in chest diseases, as they are 

considered as health poles in Algeria, and its population reached 13 

The random sample was also relied upon to select items from the 

medical and paramedical corps concerned with the Covid19 crisis, by 

virtue of that they deal with public relations, and they represent the 
link between it and its external audience, and their number reached 

26 individuals.  

Key words: Public Relations, Crisis Management, Health Institution, 

Covid19. 
 
 

 

 العالقات العامة وإدارة األزمات الصحية
  91المستشفيات الجزائرية خالل أزمة كوفيد 

 
 أنموذجا

 

ة صبيات   3نصير

                       4 نورة بن بوزيد

 
 الملخص

ي إلعالم كله من آثارها إلسلبية عىل   99ؤن إرتباط إلمؤسسات إلصحية بأزمة كوفيد 
ي يعان 

إلت 
م كل 

ّ
إلمستويات يجعل ؤدإرة إلعالقات إلعامة بها ملزمة عىل تسيير إألزمة ومحاولة إلتحك

ي إنهيار إلنظام 
إر إلممكنة، سيما وأن عجزها يعت  فيها وإلسعي للخروج منها بأقل إألض 

 .إلصحي بكامله
تستهدف هذه إلورقة إلبحثية إلتعّرف عىل طبيعة إألدوإر إلمسندة ؤىل ممارخي إلعالقات 

ي ؤدإرة أزمة كوفيد 
 
ي إلمؤسسات إؤلستشفائية إلجزإئرية ف

 
، 0202خالل عام  99إلعامة ف

ي ؤدإرة هذه إألزمة 
 
ي إستخدمت ف

وإلصالحيات إلمخّولة لها وإلوسائل وإألساليب إلت 
ي رسمت إلحتوإء تدإعياتها بأقل إلخسائر إلممكنة، وإلعوإمل إلمؤثرة 

إتيجيات إلت  وإإلسي 
ي وإق

 
 .ع إلممارسة إلصحية بالقطاععىل فاعليتها ف
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ي تؤديها أجهزة 
وهي بذلك تنطلق من ؤشكالية محددة مفادها ماهي طبيعة إألدوإر إلت 

ي ؤدإرة أزمة كوفيد 
 
 ؟99إلعالقات إلعامة دإخل إلمستشفيات إلجزإئرية، محل إلدرإسة ف

 :وتتفرع عن هذه إؤلشكالية مجموعة من إلتساؤإلت أهمها
ندة  ؤلدإرة إلعالقات إلعامة بالمؤسسات إإلستشفائية ماهي نوعية إألنشطة إلمس .9

 ؟99خالل أزمة كوفيد
ي ؤدإرة  .0

 
ي إلعينة إلمدروسة ف

 
ماهو إلدور إلذي يقوم به ممارسو إلعالقات إلعامة ممثال ف

 ؟99أزمة كوفيد
ي رسمت من قبل جهاز  .3

إتيجية إلت  ماهي إألساليب وإلوسائل إلمستخدمة ضمن إإلسي 
 وإء تدإعيات هذه إألزمة؟إلعالقات إلعامة إلحت

ي وإقع إلممارسة إلصحية بالقطاع؟ .4
 
 ماهي إلعوإمل إلمؤثرة عىل فاعلية هذه إؤلدإرة  ف

حات عينة إلدرإسة لتحسير  آدإء هذإ إلجهاز خالل مرحلة إألزمات  .5
ماهي مقي 
 إلصحية؟

ي إلدرإسات إلعل  إلقصور إلذي يعي 
ّ
ي كونها تحاول أن تسد

 
مية وترجع أهمية هذه إلدرإسة ف

ي ؤدإرة إألزمات إلصحية عىل وجه إلخصوص، كما تستمد 
 
إلمتعلقة بدور إلعالقات إلعامة ف

وما  99أهميتها من كونها تعالج موضوعا له وقع كبير محليا وإقليميا ودوليا، فأزمة كوفيد 
ية وإرهاقات نفسية وآثار سلبية عىل إلحياة إإلجتماعية وإإلقتصادية  تسببه من خسائر بشر

ي تعالج أبعادها قيمة مضافةيمنح ل
  .لدرإسات إلعلمية إلت 

ي إلقطاع إلصحي لألزمات 
 
كما أن إلسعي ؤىل درإسة كيفية ؤدإرة ممارخي إلعالقات إلعامة ف

ي حل إألزمات، 
 
إلصحية من شأنه أيضا أن يفتح أفقا لتفعيل دور ؤدإرة إلعالقات إلعامة ف

ل جوهر أهدإف هذه إلورقة إلبحثية
ّ
 .وهو ما يشك

ي تدخل ضمن إلدرإسات إلوصفية إلمنهج إلمسحي وإستعانت إ
ستخدمت هذه إلدرإسة إلت 

ي ذلك بأدإة إإلستبيان كتقنية هامة لتقري إلحقائق إلمرتبطة بالموضوع
 
 .ف

ي تمت خالل شهر سبتمير 
عىل إلعينة إلقصدية 0202وقد إعتمدت إلدرإسة إلميدإنية إلت 

ي 
ي إختيار مفردإت إلبحث إلمتعلقة بموظف 

 
إف  ف إؤلدإرة، وإلمسؤولير  عن أمور إؤلشر

وإلتسيير وإلتنفيذ وإلمكلفير  باإلتصال دإخل إلمؤسستير  إإلستشفائيتير  إلعموميتير  
ي سابقا -نفيسة حمود 

ي إألمرإض إلصدرية،  -بارن 
 
ي مسوس إلمتخصص ف

ومستشف  بت 
ي إلجزإئر، وبلغ تعدإدها 

 
د عىل إلعينة مفردة، كما تم إإلعتما93باعتبارهما أقطابا صحية ف

ي إلمعنيير  بأزمة كوفيد  ي وشبه إلطتر ي إختيار مفردإت من إلسلك إلطتر
 
 99إلعشوإئية ف

بحكم أنهم يتعاملون مع إلعالقات إلعامة، ويمثلون همزة إلوصل بينها وبير  جمهورها 
ي وبلغ تعدإدهم   . مفردة 06إلخارجر

.99إلصحية، كوفيد إلعالقات إلعامة، ؤدإرة إألزمة، إلمؤسسة: الكلمات المفتاحية  

              
 المقدمة: 

ي إلدوإئر وإلمنظمات وإلمؤسسات إلمعاضة، بالنظر ؤىل إلوظائف إلمسندة لها  
 
ة ف تكتدي إلعالقات إلعامة أهمية كبير

ي عىل رأسها بناء عالقة متينة مع 
إتيجيات إلكفيلة بتحقيق إألهدإف إلمرسومة لها ويأن  كالبحث وإلتخطيط ورسم إؤلسي 

ي آدإء وظائفه مرهون بمدى قناعة 
 
ي ورسم صورة ذهنية جيدة عنها. ونجاح هذإ إلجهاز إلحساس ف جمهورها إلخارجر

ورة توفير أجوإء إلممارسة إلفعلية له، من قبل ؤدإرة متخصصة  إؤلدإرة إلعليا بأهمية وظائف هذإ إلجهاز وإقتناعهم بض 
 توكل لها هذه إلمهمة وبمساعدة كل إلعاملير  بها. 

ي وقت إألزمات فهي من  تعزز مكانتها أكير ألنها تصبح مسؤولة وت
 
ورة ف زدإد أهمية إلعالقات إلعامة وتصبح أكير من ض 

ي تصادفها، 
عىل دعم جهود إلمنظمة لموإجهة إألزمة وإلبحث معها عن إلسبل وإلوسائل إلكفيلة بمعالجة إلمشكالت إلت 

ي هذإ إلمجال عىل وإلقيام بعمليات إلتخطيط وإلتنظيم وإلتنفيذ وإل
 
متابعة لتدإعياتها، ويشتمل دور إلعالقات إلعامة ف

وضع خطط للطوإرئ، وحضور إإلجتماعات عىل كافة إلمستويات وجمع إلمعلومات من مصادر ذإت أهلية، وعقد 
كير  عىل ؤزإلة إلغموض 

إلذي إلمؤتمرإت إلصحفية وتمثيل إلمؤسسة أمام وسائل إؤلعالم للرد عن إستفسارإتهم، وإلي 
ّ  إلعالقات إلعامة.  ي تمير

 يكتنف إألزمة منعا للشائعات، وبموجب ذلك صارت ؤدإرة إألزمات مهمة من إلمهام إلت 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 2  96 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
p. 39 -903 

ي حاجة ؤىل 
 
ي تتعرض لها وإإلستفادة منها بقدر إؤلمكان وإنهائها بأقل إلخسائر هي ف

ي تجاوز إألزمات إلت 
 
ولكي تنجح إؤلدإرة ف

ل من حدة جهاز كفؤ للعالقات إلعامة قادر عىل 
ّ
ها إلمختلفة، مما يقل بناء جسور إلثقة إلمتبادلة بير  إلمؤسسة وجماهير

ها.  إز صورتها أمام جماهير  
 إألزمة وأثرها، ومن ثم من إهي 

 من أهم إلحلقات إلمكّملة 
ّ
ي أي قطاع آخر، فهي تعد

 
ي إلقطاع إلصحي عن دورها ف

 
وإل يختلف دور إلعالقات إلعامة ف

ي تحسير  صورة إلمؤسسة لدى مرضاها خاصة لنجاح إلخدمة إلطبية، بح
 
، ودور طاقم ؤدإرتها ف ي

كم طبيعة أدإئها إلوظيف 
ي وقت إألزمات. 

 
 ف

ي إلعالم كله من آثارها إلسلبية عىل كل إلمستويات يجعل ؤدإرة  99ؤن إرتباط إلمؤسسات إلصحية بأزمة كوفيد 
ي يعان 

إلت 
إر إلممكنة، سيما وأن إلعالقات إلعامة بها ملزمة عىل تسيير إألزمة ومحاول م فيها وإلسعي للخروج منها بأقل إألض 

ّ
ة إلتحك

ي إنهيار إلنظام إلصحي بكامله. 
 عجزها يعت 

ي توفير إلعالج لكل إلمصابير  بهذإ 
 
ولم تكن إلمؤسسات إإلستشفائية إلجزإئرية بمنأى عن حاإلت إإلكتظاظ وإلعجز ف

مجة إلمرض، مما إضطرها ؤىل فتح أجنحة خاصة وإعالنها حا لة إلطوإرئ بدإخلها، حيث ألغت جميع إلعمليات إلمير
ي أزمة حادة تستوجب إستنفار 

 
ي دخولها إلفعىلي ف

ي ذلك إلخاصة بمرذ  إلشطان، وهو ما يعت 
 
وجّمدت موإعيدها  بما ف

 ؤدإرة إلعالقات إلعامة بها ؤليجاد إلحلول إلشيعة لوضعيتها. 
ي وعىل ضوء ذلك حاولت هذه إلدرإسة إلوقوف عند 

 
ي إلمؤسسات إلصحية إلجزإئرية ودورها ف

 
وإقع إلعالقات إلعامة ف

، من خالل إلوقوف عند مختلف إألنشطة وإلمهام إلمسندة ؤىل ممارخي إلعالقات إلعامة، 99ؤدإرة أزمة كوفيد 
إتيجيات إ ي ؤدإرة هذه إألزمة ومعرفة إإلسي 

 
ي إستخدمت ف

ي رسمت وإلصالحيات إلمخّولة لها وإلوسائل وإألساليب إلت 
لت 

ي وإقع 
 
إلحتوإء تدإعياتها بأقل إلخسائر إلممكنة، وتحديد أهم إلمعوقات وإلمشاكل وإلعوإمل إلمؤثرة عىل فاعليتها ف

 إلممارسة إلصحية بالقطاع. 
 

  إشكالية البحث: 
ي إلعالم كله من آثارها إلسلبية عىل كل إلمستويات  99أن إرتباط إلمؤسسات إلصحية بأزمة كوفيد 

ي يعان 
يجعل ؤدإرة إلت 

إر إلممكنة، سيما وأن  م فيها وإلسعي للخروج منها بأقل إألض 
ّ
إلعالقات إلعامة بها ملزمة عىل تسيير إألزمة ومحاولة إلتحك

ي إنهيار إلنظام إلصحي بكامله. 
 عجزها يعت 

ي توإجهها إلمنظم
ات وإلمؤسسات وبالنظر ؤىل أهمية إلعالقات إلعامة وحرصها عىل حّل إلمشكالت وإدإرة إألزمات إلت 

ي ظل أزمة كوفيد
 
ي هذه إلدرإسة لتبيرّ  مدى فاعلية هذه إؤلدإرة  99وباؤلستناد ؤىل إألهمية إلممنوحة للقطاع إلصحي ف

، تأن 
يحة خاصة تمتاز بالضعف  ي إلقطاع إلصحي تحديدإ، مع ما يكتسيه من أهمية باعتباره يتعامل مع شر

 
خالل إألزمات ف

ر إلسمة إؤل 
ّ
نسانية بالدرجة إألوىل لخلق أجوإء إإلطمئنان وإلرإحة إلنفسية لديها وبالتاىلي بناء عالقة وهو ما يتطلب توف

ي وهي أسىم أهدإف إلعالقات إلعامة.   ثقة بينها وبير  جمهورها إلخارجر
ي إلمؤسسات إإلستشفائية 

 
لذلك إنطلقت هذه إلدرإسة من تساؤل جوهري مفاده كيف تعاملت أجهزة إلعالقات إلعامة ف

؟، وماهي طبيعة إألدوإر إلمسندة ؤىل ممارخي إلعالقات 0202خالل عام  99إلجزإئرية محل إلدرإسة مع أزمة كوفيد 
 إلعامة بها إلحتوإء تدإعيات هذه إألزمة بأقل إلخسائر إلممكنة؟

 وتتفرع عن هذه إؤلشكالية مجموعة من إلتساؤإلت أهمها: 
ؤلدإرة إلعالقات إلعامة بالمؤسسات إإلستشفائية خالل أزمة كوفيد ماهي نوعية إلصالحيات وإألنشطة إلمسندة   .9

 ؟99

ي ؤدإرة أزمة كوفيد  .0
 
 ؟99ماهو إلدور إلذي يقوم به ممارسو إلعالقات إلعامة ف

ي هذه إألزمة؟ .3
 
م ف

ّ
إتيجيات وإألساليب وإلوسائل إلمستخدمة من قبل جهاز إلعالقات إلعامة للتحك  ماهي إإلسي 

ي وإقع إلممارسة إلصحية بالقطاع؟ماهي إلعوإمل إلمؤثرة  .4
 
 عىل فاعلية هذه إؤلدإرة  ف

حات عينة إلدرإسة لتحسير  آدإء هذإ إلجهاز خالل مرحلة إألزمات إلصحية؟ .5
 ماهي مقي 

 

 أهداف الدراسة: 
 تسع هذه إلدرإسة ؤىل تحقيق جملة من إألهدإف أهمها: 

ي إلقطاع إلصحي خالل أزمة كوفيدإلتعّرف عىل إلمهام وإلصالحيات إلموكلة لجهاز إلعالقات إلع .9
 
 .99امة ف

ي ؤدإرة إألزمات إلصحية.  .0
 
 تحديد دور إلعالقات إلعامة ف

ي ؤدإرة جائحة كوفيد  .3
 
 بالجزإئر.  99معرفة مدى فاعلية هذإ إلجهاز ف

ي تحول دون تحقيق ؤدإرة إلعالقات إلعامة دإخل إلمستشفيات إلجزإئرية لألهدإف إلمنوطة  .4
إلوقوف عند إلعرإقيل إلت 

 بها. 
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حة لبناء جهاز عالقات عامة قادر عىل موإجهة إألزمات بما فيها أزمة كوفيد .5 إر  99معرفة إلحلول إلمقي  بأقل إألض 
 إلممكنة. 

 

  أهمية الدراسة: 
ي إلدرإسات إلعلمية إلمتعلقة بدور إلعالقات إلعامة  ي كونها تحاول أن تسد إلقصور إلذي يعي 

 
ترجع أهمية هذه إلدرإسة ف

ي ؤدإرة 
 
إألزمات إلصحية عىل وجه إلخصوص، كما تستمد أهميتها من كونها تعالج موضوعا له وقع كبير محليا وإقليميا ف

ية وإرهاقات نفسية وآثار سلبية عىل إلحياة إإلجتماعية وإإلقتصادية  99ودوليا، فأزمة كوفيد  وما تسببه من خسائر بشر
ي تعالج أبعادها قيمة مضا

ي يمنح للدرإسات إلعلمية إلت 
 
فة. كما أن إلسعي ؤىل درإسة كيفية ؤدإرة ممارخي إلعالقات إلعامة ف
ي حل إألزمات، وهو ما 

 
إلقطاع إلصحي لألزمات إلصحية من شأنه أيضا أن يفتح أفقا لتفعيل دور ؤدإرة إلعالقات إلعامة ف

 يشكل جوهر أهدإف هذه إلورقة إلبحثية. 
 

ي للدراسة
 
 :تحديد اإلطار الزمان
ول فيها ؤىل إلميدإن، وقد إستغرقت إلعملية ما يقارب إلشهر تم فيها يتضمن إلمجال إل ي تم إلي  

ة إلت  ي للدرإسة إلفي 
زمان 

وخصت شهر سبتمير  99جمع إؤلحصائيات وإلمعلومات إلالزمة للوقوف عىل وضعية إلمؤسستير  خالل أزمة كوفيد
0202. 

 
ي للدراسة: 

 
 تحديد اإلطار المكان

ي عىل
ي إألمرإض إلصدرية ونفيسة  تم ؤجرإء إلبحث إلميدإن 

 
ي مسوس إلمختص ف

مستوى إلمؤسستير  إإلستشفائيتير  بت 
ي قطاع إلصحة، ثم تخصيصهما لعالج مرذ   

 
ين ف ي إلجزإئر إلعاصمة بحكم أنهما يمثالن قطبير  كبير

 
حمود إلمتوإجدين ف

 .99كوفيد
ي:   المجال البشر

ي هذإ إلبحث فئة إؤلدإريير  من إلمسؤولير  
 
ي ف  وإلموظفير  إلشاللير  للوظائف إلمهمة إلموجودة عىل ضم إلمجال إلبشر

ي تسيير شؤونها دإخليا وخارجيا وكذإ مفردإت من إلسلك 
 
ي تساهم بشكل كبير ف

مستوى إلهيكل إلتنظيىمي للمؤسستير  وإلت 
ي إلخط إألمامي لموإجهة مرض كوفيد 

 
ي إلذين كانوإ ف ي وشبه إلطتر من خالل إحتكاكهم إلمباشر بالمرذ   99إلطتر

ي مجال نشر إلتوعية إلصحية وسط إلمرذ  إل
 
، وقد تم إختيارهم باعتبارهم من ممارخي إلعالقات إلعامة ف مصابير 

 وعائالتهم. 
 

 مجتمع البحث: 
ي تعميم إلنتائج عليه"إليعرفه 

 
ي يرلب ف

 باحثون بأنه "إلمجتمع إلذي يستطيع إلباحث أن يختار منه عينة إلدرإسة إلت 

(Mayer, université, 0222, p. 350). 

ي خصصت أجنحة 
ي إلمستشفيات إلعمومية إلت 

 
ي إلعالقات إلعامة ف

ي جميع مسؤوىلي وموظف 
 
يتمثل مجتمع إلبحث ف

ي إألمرإض إلصدرية وإلمستشف  99لعالج مرذ  كوفيد
 
ي مسوس إلمتخصص ف

 إلجامعي لبت 
ي إلمستشف 

 
، تمثلت ف

ي 
، وقد تّم 99الج إلمصابير  بأمرإض كوفيدإلذي أفرغ جناح أمرإض إألذن وخصصه لع -سابقا–إلجامعي نفيسة حمود بارن 

 إختيارهما باعتبارهما من بير  أهم إلمؤسسات إلصحية إإلستشفائية بالعاصمة. 
 

 عينة الدراسة: 

، إل ي إلبحث إلعلىمي
 
يمكن للباحث أن يتجاوزها  يعتير إختيار وتحديد إلعينة إلممثلة لمجتمع إلبحث خطوة أساسية ف

ي تشكل وإلعينة هي "مجموعة جزئية من 
إألصىلي فبدإل من ؤجرإء مجتمع إلدرإسة إألفرإد أو إلمشاهدإت أو إلظوإهر إلت 

إلبحث أو إلدرإسة عىل كامل مفردإت إلمجتمع يتم إختيار جزء من تلك إلمفردإت بطريقة معّينة وعن طريق درإسة ذلك 
" ي تّم إلحصول عليها عىل مجتمع إلدرإسة إألصىلي

،  .إلجزء يمكن تعميم إلنتائج إلت  ، 9999)عبيدإت، أبو نصار، و مبيضير 
 .(83صفحة . 

ي يتعمد إلباحث أو "، تلك (932، صفحة 0294)إلمزإهرة،  وتّم تعريفها بأنها إستخدمت إلدرإسة إلعينة إلقصدية
إلت 

نة، وقد يكون هذإ إلتعمد إلعتبارإت علمية، كوجود أدلة أو برإهير  مقبولة أو منطقية يقصد ؤجرإء إلدرإسة عىل فئة معي
رة  ي هذه إلحالة تكون نتائج إلدرإسة مقبولة، وقد تكون إلعينة إلمقصودة مير

 
تؤكد أن هذه إلعينة تمثل إلمجتمع، ف

 إلعتبارإت أو منطقية". 
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ي عنده "سحب عينة من (399، صفحة . 0224)أنجرس، وأطلق عليها باحثون آخرون تسمية إلمعاينة إلعرضية 
، وتعت 

ي 
مجتمع إلبحث حسبما يليق بالباحث" و إللجوء ؤىل هذإ إلصنف عندما إل يكون أمام إلباحث أي إختيار"ؤنها إلحالة إلت 

ي إلبدإية مجتمع إلبحث إلمستهدف وإل 
 
 إختيار إلعناض بطريقة عشوإئية". إل نستطيع فيها أن نحري ف

ي إؤلدإرة، وإلمسؤولير  عن أمور 
ي موظف 

 
ي إلعالقات إلعامة، ؤذ إنحضت إلعينة ف

وقد تّم إإلستعانة بها عند إختيار موظف 
، وقد بلغ تعدإدهم  إف وإلتسيير وإلتنفيذ وإلمكلفير  باإلتصال دإخل إلمؤسستير  إإلستشفائيتير   مفردة.  93إؤلشر

ي حير  تّم إ 
 
ي وشبه ف ي إختيار إلجمهور إلدإخىلي لها، وشملت مفردإت من إلسلك إلطتر

 
إلعتماد عىل إلعينة إلعشوإئية ف

ي إلمعنيير  بأزمة كوفيد  مفردة ليكون مجموع إلعينة  06بحكم أنهم يتعاملون مع إلعالقات إلعامة، وبلغ عددهم  99إلطتر
 مفردة.  39إلخاضعة للتحليل 

 
 أدوات البحث: 

إعتمدت إلدرإسة عىل أدإة إستمارة إإلستبيان كتقنية هامة لتقري إلحقائق إلمرتبطة بالبحث سّيما مع حالة إلطوإرئ 
، حفاظا 99إلمعلنة دإخل إلمؤسسات إإلستشفائية إلجزإئرية، ورفضها دخول أي شخص لير إلمرذ  إلمصابير  بكوفيد

ي يطرح فيها إلباحث مجموعة إلتساؤإلت قصد باستمارة إإلستويعىل سالمتهم من إنتقال إلعدوى، 
بيان تلك إلوثيقة إلت 

ي تخص بحثه ويقدمها للمستجوبير  لإلجابة عنها. 
 إلت 

ي 
وتحتوي إستمارة هذه إلدرإسة عىل ثالثة محاور أساسية باؤلضافة ؤىل إلبيانات إلعامة إلتعريفية بالمستجوبير  وإلت 

ة ي حير  جاءت  تعلقت بالسن ونوع إلتخصص إلتعليىمي وسنوإت إلخير
 
ونوع إلوظيفة وإسم إلمستشف  إلذي يشتغل به، ف

 بقية إألسئلة موزعة عىل إلمحاور إلتالية: 
 إلمحور إألول: أسئلة تتعلق باألنشطة إلموكلة ألفرإد إلعينة إلمدروسة خالل إألزمة

ي حل أزمة  
 
ي وإجهت فريق ؤدإرة إلعالقات إلعامة ف

: أسئلة حول إلعرإقيل إلت  ي
 99كوفيدإلمحور إلثان 

حات إلعينة إلمدروسة لموإجهة أي أزمات صحية طارئة  إلمحور إلثالث: أسئلة حول مقي 
 

 نوع الدراسة ومنهجها: 
ي إلوإقع ويــهتم بوصفها وصفا 

 
ي تعتمد عىل درإسة إلظاهرة كما توجد ف

تنتىمي هـذه إلدرإسة ؤىل إلدرإسات إلوصفية إلت 
إ كمي إ كيفيا أو تعبير . وتعد إلدرإسات (987، صفحة . 0290)عبيدإت، عدس، و عبد إلحق،  ا"دقيقا ويعير عنها تعبير

ي إلدرإسات إؤلعالمية وإإلجتماعية، وينظر ؤليها عىل أنها تسع ؤىل "جمع بيانات من  إلوصفية أكير طرق
 
إلبحث شيوعا ف

ي 
، صفحة 0294)إلمزإهرة،  تخص إلوضع إلحاىلي ألفرإد إلدرإسة". أجل إختبار إلفرضيات أو إؤلجابة عىل إألسئلة إلت 

.392). 
وتهدف إلدرإسات إلوصفية ؤىل ''وصف خصائص إلظوإهر أو إلمجموعات محل إلدرإسة، وتحديد درجة إإلرتباط بير  

إت''  .(89صفحة .  ،0229)زلبيب،  إلمتغير
ي إلدرإسات إإلجتماعية "للحصول عىل 

 
ي متاح ف

وإستخدمت لهذإ إلغرض إلمنهج إلمسحي إلذي يعتير أفضل منهج بحتر
ة"  .Babie, 1983, p)بيانات ومعلومات أصلية لوصف مجتمع كبير قد يكون من إلصعب ؤجرإء مالحظة عليه مباشر

209.). 
وهو يستهدف تسجيل وتفسير وإقع إلمؤسسات، ودرإسة خصائص إلعاملير  بها ومعرفة أساليب إلعمل دإخل أجهزتها 

 ونظم ؤدإرتها وممارستها. 
 

ح المصطلحات:   شر
 العالقات العامة:  -9

ي معاجم إللغة يتطلب تقسيم إلمصطلح وفق تركيبته 
 
إللغوية إلمؤلف ؤن إلبحث عن إلمعت  إللغوي للعالقات إلعامة ف

منها ؤىل كلمتير  "إلعالقات" و "إلعامة" وبالرجوع ؤىل مفرد إلكلمة إألوىل إلعالقات وكذلك مصدرها يتبيرّ  أن لها عدة 
 معان منها: 

ي "إلتوإصل إلناجم عن إلتفاعل"
،  لغة: تعت  ي . أما كلمة "إلعامة" فينحض مفهومها (96-95، إلصفحات . 0290)إلحرنر

ي كونها خالف إلخاصة. وإلعامة إسم للجمع جماهير متعاملة مع إلمؤسسة، وتشير معاجم إلمصطلحات 
 
إللغوي ف

ي Publicإؤلعالمية إألجنبية ؤليها بمصطلح 
ي إلعالقات  Relationجمهور أو جماعة من إلمجتمع وأما كلمة  وتعت 

فتعت 
،  إلجمهور" ويقصد بها إلعالقات مع  .(34، صفحة . 0225)إلدليىمي

 : ي أعطيت للعالقات إلعامة ما يىلي
 إصطالحا: من أهم إلتعريفات إلت 
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: "إلعالقات إلتعريف إلعامة للعالقات إلدولية إلجمعية * قدمت ؤدإرية دإئمة ومنظمة؛ تحاول  وظيفة هي  إلعامة إلتاىلي
 إلعامة أو إلخاصة عن طريقها أن تحقق مع من تتعامل أو يمكن أن تتعامل معهم إلتعاون وإلتأييد وإلمشاركة؛إلمؤسسة 

ي سبيل هذه إلغاية عىل إلمؤسسة أن تستقري رأي إلجمهور ؤزإءها وأن تكّيف معه بقدر إؤلمكان سياستها وتضفاتها 
 
وف

إمج إؤلعالم إلشامل ؤىل كة" وأن تصل عن طريق تطبيقاتها لير )جرإدإت و  تعاون فّعال يؤدي ؤىل تحقيق إلمصالح إلمشي 
 ،  .(98، صفحة . 0229إلشامي

ي تحديد أهدإف إلمنظمة وتسهيل إلتغيير فيها، Arnof et Baskin * وعّرفها أرنوف وباسكن
 
بأنها: "وظيفة ؤدإرية تساعد ف

ي إلذين لهم صلة، وذلك لخلق تماسك بير  ويقوم ممارسو إلعالقات إلعامة  باإلتصال مع إلجمهور إلدإخىلي وإلخارجر
 .(975، صفحة . 0292)أبو أصبح و أبو عرجة،  إألهدإف إلمنظمة وإلتوقعات إلمجتمعية"

: هي ذلك إلجهاز إلذي يتوإجد بالمستشفيير  محل إلدرإسة  ي
وإلذي أوكلت لموظفيه مهمة تنشيط إلمفهوم إؤلجرإن 

-إلمؤسسة وجمهورها بير   إلبناء إلتوإصل تحقيق ؤىل إلذي يهدف إلمستمر؛ إلعمليات إإلتصالية وإلتنظيم وإلتخطيط
ي  إلدإخىلي  ، وهو ما من شأنها كسب ثقة إلجمهور وتأييده وإقناعه بكل ما  مصالح تحقيق منها ؤىل ساعيا -وإلخارجر إلطرفير 

 إلذهنية للمؤسسة لديهم.  تحسير  إلصورة عىل من جهد وخدمات وبرإمج وبالتاىلي إلعملتقدمه إلمؤسسة 
 تعريف األزمة:  -2

  وإلقحط، إلشدةبمعت  " إألزمةلغة: وردت 
ّ
ء عن موأز ي

 ،(95، صفحة . 9967)إلرإزي و إلصحاح، "عنه أمسك إلدر
طريق بير  جبلير  موزم وموضع إلحرب أيضا مأزم ومنه إلموضع إلذي بير  إلمشعر وبير  "إلمأزم" هو "إلمضيق وكل و

"  .(00، صفحة . 0290)إلمساعدة،  عرفة مأزمير 
ي  تدإوإل إلمصطلحات أكير  من" إألزمة" مصطلحؤن 

 
 أو مفهوم ؤيجاد إلصعوبة من ولهذإ وإلتخصصات إألنظمة مختلف ف

 مصطلح يستخدم علمفكل  إلعلوم، مختلف عىل وتطبيقاته إستعماإلته نطاق إتساع بعد خاصة وشامل دقيق تعريف
 له يتبع يذإل إلعلىمي  وإلتخصص إلنظري للتوجه طبقا إألزمة معت   بتطبيق يقوم خالله من خاص " من منظورإألزمة"

ي  ، إلعلم ذلك
)مكاوي،  "إؤلدإري إلكيان بمصير  تتعلق حاسمة حرجة لحظة" انهبأ إألزمة ؤىل ينظر إؤلدإري إلمنظور فف 

ي  تأثير  أي" انهبأ إإلجتماع أهل عند ابه ويرإد ،(48، صفحة . 0225 ي  سلتر
 
)شومان،  "ومسلماته وعالقاته إإلجتماعي  إلبناء ف

 .(98، صفحة . 0220
ي  أما

 
 وعند، (9، صفحة . 0227)جاد هللا،  إؤلنسان" حياة مرضية تهدد بأنها "لحظة لألزمة فينظر إلطبية إلعلوم ف

ي أحمد،  وإلطلب" إلعرض بير   مفاجر   خلل" هي  إإلقتصاديير  
 .(94، صفحة . 0228)عياضة، و بت 

ي  يتسبب موقف" نهاأ عىل إألزمة فتعرّ  إؤلعالمي  إلمنظورومن 
 
ي  إهتمام محل إلمنظمة جعل ف  وسائل قبل من سلتر

 (49، صفحة . 0225)مكاوي،  " إؤلعالم
ة: "انهبأ CRISISإألزمة  Webster ويبسي   قاموس ويحدد  حاسم، تغيير  حدوث تنتظر لير مستقرة، حالة أو حرجة في 

حة هجمة ي  خلل أو كرب إأللم، من مير
 .(Webster, 1997, p. 275) "وظيف 

  من إلرلم عىلإصطالحا: 
ّ
 هناك أن ؤإل ،إلعلمية متهوتخصصا مبــهمشار  باختالف إلباحثير   قبل من إألزمة تعريفات دتعد

ي  تقاربا
 
ي  إلتعريفات هذه ومن ،ها مدلوإلت بعض ف

 :يىلي  ما نذكر عليها إتفق إلت 

ي  لتحوّ  نقطة: "هي  إألزمة -9
 
 ما لالًبا نتائج ؤىل وتقود إلتوتر من عالية درجة تسبب إلمتتابعة إألحدإث من سلسلة ف

ي أحمد، "  مرلوبة لير  تكون
 .(74، صفحة . 0228)عياضة، و بت 

،  "بالخطر وتنذرها وإلقلق بالتوتر فتشعرها إلمنظمات لها تتعرض طارئة إستثنائية حالة" :إألزمة هي -0 ، 0229)إلشافعي
 .(55صفحة . 

تب مستقرة لير  ألوضاع نتيجة مفاجر   خلل: "هي  إألزمة -3  عىل إلقدرة عدم نتيجة متوقعة لير  تطورإت عليها يي 
 .(35، صفحة . 0220)إلشعالن،  ن"إؤلنسا بفعل تكون ما ولالًبا إلمعنية إألطرإف قبل من إحتوإئها

 معاكس إلعمل بشكل سير  ؤىل ويؤدي إلمؤسسة، سمعة أو إلبيئة أو إؤلنسان أمن عىل يؤثر خطير  بأنها "حادث وتعّرف -4

 .(.bland, 1998, p. 5) قررله" لما
 : ي
ي  حدث أو نها: "حالةبأ 99بالنظر ؤىل أزمة كوفيد  إألزمة مفهوم تحديد يمكنإلمفهوم إؤلجرإن 

لير متوقع أو يكون  فجان 
تب إلتنبؤ به قد تّم بوقت قصير قبل وقوعه بحيث إل يتيح إلوقت إلمناسب إلتخاذ إؤلجرإءإت  إلمناسبة لموإجهته فيي 

ي حالة هذه إلدرإسة تمس قطاعا معينا هو قطاع إلصحة 
 
، يهدد حياة إلفرد وإلمجتمع بكل قطاعاته، وهي ف عنه خلل كبير

شيعة ومدروسة يتخذها صانع إلقرإر بهدف عودة إألمور ؤىل نصابها إلطبيعي و  مما يتطلب قرإرإت مع ما له من أهمية
 قد يكون ؤيجابيا وقد يكون سلبيا بحسب طبيعة إلقرإرإت إلمتخذة.  تغيير  حدوث عنها ينتج

 إدارة األزمات: -3
 تعريف باحث لكل كان وإن عىل إألزمة، إلتغلب كيفية إلمقدمة عن ؤدإرة إألزمات هو  إلتعريفات إلعام لكل ؤن إلمعت  

ي  مختلف
 
ي تعريفها بأنها:  متفق ولكنه مفردإته، ف

 
ي معناه. فقد ورد ف

 
ي  وإلتحكم إألزمة، عىل إلتغلب "طريقةف

 
 ضغطها ف
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ي  إلمكاسب أقر وتحقيق ؤيجابياتها، من سلبياتها، وإإلستفادة وتجنب وإتجاهاتها، ومسارها
 
 من وإلحد زمن، أقض ف

 .(93، صفحة . 0229)ميهوب، ممكن"  حد ألدن   إلخسائر
 من وإإلستفادة اتهسلبيا وتجنب إلمختلفة، وإؤلدإرية إلعلمية باألدوإت إألزمات عىل إلتغلب كيفية: "هي  إألزمة إدإرةو 

  إلتوإزنات ؤدإرة علم هو إألزمات ؤدإرة فعلم ا،تهؤيجابيا
ّ
إت مع يفوإلتك ي  آثارها وبحث إلمختلفة، إلمتغير

 
 اإلت لمجإ كافة ف

 .(955.، صفحة 0224)إلسيد، 
 عىل تقوم مقصودة ؤرإدية عملية" عن تعيرّ  فاألوىل ،"باألزمات إؤلدإرة" عن "إألزمة ؤدإرة" عملية تختلف إلحال وبطبيعة

 وإلمؤثرة إلفاعلة إألطرإف وتحديد وإلخارجية إلدإخلية ابهأسبا عىل فوإلتعرّ  باألزمات إلتنبؤ دفبه  وإلتدريب إلتخطيط

 ويتجنب إإلستقرإر يحقق بما بنجاح موإجهتها أو إألزمات من للوقاية إلمتاحة وإلوسائل إؤلمكانيات كل وإستخدإم فيها

إت وإكتساب إلدروس إستخالص مع وإلمخاطر، إلتهديد ي  إألزمات مع إلتعامل أساليب من تحسن جديدة خير
 
 ف

 (49، صفحة . 9995)إلحمالوي،  ل"إلمستقب
ي  إإلستقرإر زعزعة أو إألنشطة من نشاط إنقطاع أو توقف ؤىل يهدف مفتعل أمر عن عبارة فهي  باألزمات إؤلدإرة أما

 
 ف

 .(89، صفحة . 0225)حمدي، إلقرإر  لصانع معينة أهدإف لتحقيق كوسيلة إؤلدإري إلكيان
 : ي
ي تكفلت بإيجاد حلول شيعة لتدإعيات أزمة كوفيد  إلمفهوم إؤلجرإن 

وس   99هي إلهيئة إلت  عىل إلمستشفيات. فير
ي عالىمي  (:99كورونا إلمستجد )كوفيد

، عىل إعتبار أنه أدى ؤىل ؤصابة صنفته منظمة إلصحة إلعالمية عىل أنه مرض وبان 
 من مليون ومئتير  وخمسير   52أكير من 

ي إلعالم، ووفاة أكير
 
ة أشهر منذ بدء 9 ألف شخصمليون فرد ف ي أقل من عشر

 
، ف

ي إلسابع من يناير 
 
وس ف ي تايلندة قادمة من منطقة يوهان بإقليم  69عىل إمرأة تبلغ  0202ظهور أعرإض إلفير

 
عاما ف

وس، ؤذ سجلت  ي صارت نقطة نشاط وإسع للفير
مليون ؤصابة  90.5هوباي إلصينية ومنه إنتقل إلمرض ؤىل كل  أوروبا إلت 

 (BBC ،0202)وفاة.  325722و
 أكير 

ّ
ق إألوسط إلتنفسية لكنهما مختلفان فمرض إلسارس يعد وس كورونا إلمسبب إلرئيدي لمرض متالزمة إلشر  فير

ّ
ويعد

ي قد تس 99فتكا من مرض كوفيد
وسات إلت  ة من إلفير وسات كورونا هي فصيلة كبير . وفير بب ولكنه أقل عدوى منه بكثير

د إلشائعة ؤىل إألمرإض إألشد وخامة مثل  تها من نزإلت إلير
ّ
إوح حد ي تي 

لدى إلبشر حاإلت عدوى إلجهاز إلتنفدي إلت 
وس كورونا كوفيد وس كورونا إلمكتشف مؤخرإ مرض فير . 99-إلمتالزمة إلتنفسية إلحادة إلوخيمة )إلسارس(. ويسبب فير

ي إلشم وإلذوق، ومن أكير أعرإض هذإ إلمرض إلحىم، إلسعال إلجا
ي إلحلق، لياب حاست 

 
ف، ضيق إلتنفس، ألم ف

إق إألجساد ذإت إلجهاز إلمناعي إلضعيف كاألشخاص إلمصابير  باألمرإض إلمزمنة  ي إخي 
 
وس ف إؤلسهال. ينجح هذإ إلفير

هم.   مثل إلشطان وأمرإض إلرئة ومرذ  دإء إلسكري ولير
 بأنه: دار للمعالجة  المؤسسة الصحية: عّرفت القواميس المستشف  

 (02، صفحة . 0226)لنيم،  0إصطالحا: تّم تعريفها بأنها مكان ؤليوإء إلمرذ  إلمصابير  حت  يتم شفاؤهم. 
ي بأنها جزء أساخي من تنظيم إجتماعي 

وعرفت منظمة إلصحة إلعالمية إإلمؤسسات إإلستشفائية من إلمنظور إلوظيف 
ي تقديم رعاية صحية للسكان سوإء كانت عالجية أو وقائية، وتمتد خدمات عيادتها إلخارجية 

 
ي تتلخص وظيفتها ف وطتر

لية، كما أنها أيضا مرإكز ل ي بيئتها إلمي  
 
 تدريب إلعاملير  إلصحيير  ومرإكز للقيام ببحوث إجتماعية حيوية. ؤىل إألشة ف

 (30، صفحة . 0229)ذياب، 

ي منظم تمنح تسهيالت  وإلمؤسسة إلصحية بحسب إلجمعية إألمريكية للمستشفيات هي مؤسسة تحتوي عىل جهاز طتر
ضمن خدمات إألطباء وخدمات إلتمريض إلمستمرة لتقديم إلتشخيص طبية دإئمة تشمل أشة للنوم وخدمات طبية ت

 .  (7، صفحة . 0223)مخيمر و إلطعامنة، وإلعالج إلالزمير  للمرذ 
 : ي
ي مختلف إلتخصصات إلطبية ولير إلطبية وظيفتها تقديم إلمفهوم إؤلجرإن 

 
 هي بناء تنظيىمي خاص يضم كوإدر مهنية ف

خدمات طبية عالجية ووظيفة إلتعليم وإلتدريب وإألبحاث إلطبية، وتخص إلدرإسة إلمؤسستير  إلصحيتير  نفيسة 
ي مسوس.  

ي منطقة حسير  دإي ومستشف  بت 
 
 حمود إلمتوإجدة ف

: عرفت منظمة إلصحة إلعالمية إلنظام إلصحي بأنه مجموع إلمنظمات وإلمؤسسات وإلموإرد إلرإمية  إلنظام إلصحي
ؤىل تحسير  إلصحة ويحتاج ذلك إلنظام ؤىل موظفير  وأموإل ومعلومات وإمدإدإت ووسائل نقل وإتصال  أساسا 

ي 
 
ي إإلحتياجات إلقائمة بأسعار منصفة، وإلسعي ف وتوجيهات وإتجاهات عامة، إلبد لذلك إلنظام من توفير خدمات تلتر

ي تحسير  حياة إلناس بشكل  إلوقت ذإته ؤىل معاملة إلناس عىل نحو إلئق وإلنظام إلصحي إلجيد هو 
 
ذلك إلذي يسهم ف

 (23، صفحة . 0202)حمدي،  ملموس يوما بعد يوم". 
إنهيار إلنظم إلصحية: هو عدم قدرة إلنظام إلصحي عىل إلقيام بوظائفه سوإء بشكل جيد أو بشكل ضعيف كذلك عدم 
ي مجال لرف إلعناية إلمركزة، وأيضا عدم 

 
قدرة إلمستشفيات عىل إستقبال إلمرذ  وتقديم إلرعاية إلصحية خصوصا ف

. وينتج عن ذلك توقف إلنظام إلصحي إلقدرة عىل توفير إألجهزة وإلمستلزمات إلطبية وخصوصا أج هزة إلتنفس إلصناعي
تب عن ذلك ترك إلمرذ  بدون إلحصول عىل رعاية وهو ما يعرض حياتهم للخطر وقد  عن إلقيام بمهامه إألساسية ويي 
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ي إلمستشفيات 
 
ي إؤلكوإدور وترإكمت إلجثث ف

 
حدثت عدة إنهيارإت للنظم إلصحية جرإء أزمة كورونا كما حدث ف

 (27، صفحة . 0202)حمدي، رع وإلشوإ
ي إلقطاع إلصحي من حيث إلتعليم وإؤلعدإد 

 
ية: تشمل مقدمي إلخدمة إلطبية وإلكوإدر إؤلدإرية إلعاملة ف

إلموإرد إلبشر
ي إلمستمر  لألطباء وإألطقم  وإلتدريب، من أجل ضمان تقديم خدمة طبية جيدة، وهي إلمسؤولة عن عملية إلتعليم إلطتر

هم عىل تطوير مهارإتهم ".  ي صنع إلقرإر لهم، وتحفير 
 
 إلمعاونة، كذلك رفع كفاءة إلعاملير  وتعميق مفهوم إلمشاركة ف

 (24، صفحة . 0202)حمدي، 
 

 تاسعا: الدراسات السابقة
ي إؤل أو إإل تحديد وصيالة زإوية مشكلة بحثه بدقة  عىلإلدرإسات إلسابقة إلباحث  تساعد 

 
ي ستفادة منها ف طار إلمنهحر

 
ّ
ي لدرإسته وعىل ضوء ذلك نعرض جملة من إلدرإسات إلسابقة شك

 
ي هذه إلدرإسة ونجملها ف

 
 :لت لبنة ننطلق منها ف

 أوال: الدراسات الجزائرية
ي علوم إؤلعالم ( 0228)كموش،   درإسة مرإد كموش. إلعالقات إلعامة وإدإرة إألزمات

 
. هي مذكرة لنيل شهادة إلماجستير ف

مها إلباحث عام 
ّ
ي ؤدإرة وتسيير أزمات  0228وإإلتصال قد

 
بجامعة إلجزإئر. عالجت هذه إلدرإسة دور إلعالقات إلعامة ف

كة إلخطوط إلجوية إلجزإئرية باعتبارها أكير  ي ؤفريقيا. وبّينت إلدرإسة إلمؤسسات إلجزإئرية وخصت شر
 
إن ف كة طير شر

 من حدوثها. إستخدمت هذه إلدرإسة إلمنهج إلمسحي 
ّ
ي تحسير  سمعتها ومعالجة أزمتها وإلحد

 
أهمية إلعالقات إلعامة ف

ي قطاعات إإلتصال وإلعالقات 
 
ي إلمقابلة وإستمارة إإلستبيان، وإعتمدت عىل إلعينة إلقصدية ممثلة ف

وإستعانت بأدإن 
مفردة. خلصت هذه إلدرإسة ؤىل مجموعة من  46بالمديرية إلعامة للمؤسسة ومختلف وكاإلتها إلتجارية وشملت إلعامة 

ورية بالمؤسسة أثناء إألزمة وأن مؤسسة إلخطوط إلجوية تعتمد بشكل مهم عىل  إلنتائج أهمها أن إلعالقات إلعامة ض 
 ؤطارإتها أثناء ممارسة إإلتصال عند وقوع إألزمة. 

ي ؤدإرة إألزمات 
 
ي للعالقات إلعامة ف إتيحر مذكرة لنيل شهادة إلماجستير  (0299)عمري، درإسة توفيق عمري إلدور إإلسي 

ي علوم إؤلعالم وإإلتصال بجامعة إلجزإئر 
 
ي إلذي تلعبه 0299ف إتيحر . سعت هذه إلدرإسة للكشف عن إلدور إإلسي 

ي 
 
ؤدإرة وتسيير إألزمات بمديرية إألرصاد إلجوية قسنطينة نموذجا. إعتمد إلباحث عىل منهج إلمسح إلعالقات إلعامة ف

ي إلمقابلة وإإلستمارة وإلمالحظة كما إعتمد عىل إلسجالت إؤلدإرية وإؤلحصائية إلرسمية. وشملت عينته 
مستخدما أدإن 

 ة إألرصاد إلجوية ومختلف فروعها بقسنطينة. مفردة من إلقائمير  باإلتصال وإلعالقات إلعامة بمديري 48إلقصدية 
ورية أثناء إألزمة وأن إلمؤسسة تعتمد عىل  وأفضت إلدرإسة ؤىل مجموعة من إلنتائج أهمها أن إلعالقات إلعامة ض 
ؤطارإتها إلممارسة للعالقات إلعامة وإإلتصال أثناء إألزمة وأن تصورإت مستخدمي إلمؤسسة لدور إلعالقات إلعامة أثناء 

ي إلقسم إلنظري لدرإسته. إأل
 
 زمة إل تتطابق ؤىل حد بعيد مع إلنماذج إلمقدمة ف

 ثانيا: الدراسات العربية
ي "دور كمال دمحم درإسة-9

ي  إلعامة إلعالقات إلقاذ 
 
 إألمنية":  وإألزمات إلكوإرث موإجهة ف

 إألمنية، أزمة إألجهزة معالجة أسلوب وعرضت وخصائصها، إألزمة وقوع ؤىل إلمفضية إألسباب تناولت هذه إلدرإسة

ي  إلعامة إلعالقات لجهاز خطة وعرضت
 
  وإلكوإرث.  إألزمات موإجهة ف

ي  إلعامة وإلعالقات إؤلعالم إلكردي "ؤدإرة مصطف   كامل دمحم درإسة-0
 
  إألزمات":  ف

ي  وإؤلعالم مجتمعتير   إلعامة إلعالقات دإئرة دور عىل إلضوء ألقت درإسة هي 
 
 وإلعوإمل إألزمة، أسباب تناولت ؤذ إألزمة، ف

إتيجية لإلعالم عرضت كما لها، إلمسببة وإلمخاطر فيها، إلمؤثرة ي  إلعامة وإلعالقات إألهدإف إؤلسي 
 
 إألزمة.  موإجهة ف

ي موإجهة إألزمات"  0229درإسة إلجار هللا -3
 
 (0297)إلجار هللا م.، عنوإنها "جهود ؤدإرإت إلعالقات إلعامة ف

ي قسمها إلنظري ألوإر إألزمة من خالل إلتطرق ؤىل سماتها وأنوإعها وأسبابها ومرإحل نشأتها 
 
إستعرضت هذه إلدرإسة ف

ي 
 
ي درست وإقع جهود إلعالقات إلعامة ف

ي إلجانب إلميدإن 
 
كة  66ومقومات ؤدإرتها وفق إلمناهج وإألساليب إلعلمية، وف شر

كات إلسعودية إلخاصة إلقط كات، وقد جمع من شر ي ؤدإرة أزمات إلشر
 
اع إلخاص بمدينة إلرياض لقياس مدى مشاركتها ف

كات.  ي هذه إلشر
 
ي تم توجيهها ؤىل مسؤوىلي إلعالقات إلعامة ف

 إلباحث بيانات إلدرإسة إعتمادإ عىل إإلستبانة إلت 
ي ؤدإرة إألزم

 
كات إلعينة إلمدروسة، وتوصلت إلدرإسة ؤىل إنخفاض إإلعتماد عىل إلعالقات إلعامة ومشاركتها ف ات لدى شر

ي أثناء وبعد إألزمة. وأشارت إلدرإسة أن ندرة 
ي كل من مرحلت 

 
ي ممارسة إلعالقات إلعامة ألنشطتها ومهامها ف

مع تدن 
ي مرحلة ما قبل إألزمة. 

 
ي تجريــها إلعالقات إلعامة ف

 إلبحوث وإلدرإسات إلت 
ي تأهيل وتدر 

 
كات إلعينة ف ي لالبية وكشفت إلنتائج عدم إهتمام شر

ي مجال إألزمات وأشارت إلنتائج ؤىل تبت 
 
يب موظفيها ف

ي إلتعامل مع وسائل إؤلعالم عند حدوث إألزمات. وأكدت إلدرإسة عىل وجود معوقات 
 
عينة إلدرإسة ألساليب خاطئة ف

 من قدرة إلعالقات إلعامة عىل إلتعامل مع إألزمات. 
ّ
 تحد
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ي ؤدإرة إألزمات إلسياحية إلناتجة عن أحدإث حاولت إلدرإسة تحديد دور إ 0224درإسة فال -4
 
لعالقات إلعامة وإؤلعالن ف

مدير  984"، وإستخدمت إلدرإسة إلنظرية إلظرفية أو نظرية إلموإقف لجرونج، وأجريت إلدرإسة عىل 0229سبتمير  99
ي إلوإليات إلمتحدة إألمريكية باستخدإم

 
،  مديري مكاتب إلمؤتمرإت وإلزإئرين للموإقع إلسياحية ف ي

ون  يد إؤللكي  إلير
ي حير  إنحضت إلجهود إؤلعالنية 

 
، ف توصلت إلدرإسة ؤىل زيادة نشاط إلعالقات إلعامة بعد هجمات إلحادي عشر سبتمير

 بعد هذه إلهجمات. 
ي مؤسسة إلتعليم إلعاىلي بقطاع لزة"، هدفت هذه إلدرإسة ؤىل إلتعّرف عىل  0228درإسة عودة-5

 
"وإقع ؤدإرة إألزمات ف

ي نفس إلوقت عىل أساليب أنوإع إأل
 
ي يمكن أن تتعرض لها مؤسسات إلتعليم إلعاىلي وإلتعّرف ف

زمات وإلمخاطر إؤلدإرية إلت 
ية إلمتوفرة لديها ومدى  ي تستخدمها إلجامعة إؤلسالمية وإؤلمكانيات إلمادية وإلبشر

إتيجيات ؤدإرة إألزمات إلت  وإسي 
 فاعلية ؤدإرة إألزمات لديها. 

ورة توفير تدريب وتنظيم وإستخدمت إلباحثة  ي إلتحليىلي وتوصلت ضمن توصياتها ؤىل ض 
ي هذه إلدرإسة إلمنهج إلوصف 

 
ف

ورة تكوين فريق  دورإت تثقيفية وورشات عمل موجهة ؤىل إلعاملير  بالجامعة لزيادة وعّيهم بمجال ؤدإرة إألزمات وض 
ي مجال إألزمات. 

 
 ؤدإرة أزمات من موظفير  مدربير  جّيدإ ف

 
 االستفادة من الدراسات السابقة: حدود 

ين وهما إلعالقات إلعامة وإدإرة إألزمات، كما  تلتق إلدرإسات إلسابقة مع هذه إلدرإسة من حيث تناولها لنفس إلمتغيرّ
تلتق معها من حيث بعض إألهدإف عىل لرإر معرفة أهمية إلعالقات إلعامة خالل إألزمات لكنها إختلفت عنها سوإء من 

 ذإتها أو مجتمع إلدرإسة فهي لم ترتبط بأي من إلمؤسسات إلسابقة إلذكر وإنما خصت حيث نوعية إ
ّ
ي حد

 
ألزمة ف

إلمستشفيات مع ما لها من أهمية، عىل إعتبار أنها إلمسؤولة عىل توفير إلرعاية إلصحية لألفرإد، كما إختلفت عنها من 
ة إلزمنية إلمدروسة فهي آنية ومربوطة بأزمة ذإت أبع اد وطنية ودولية وقد إستفادت إلباحثة من هذإ إلرصيد حيث إلفي 

ي لهذإ إلبحث.  ي إلقسم إلنظري وإلمنهحر
 
ي صيالة تساؤإلت درإستها، كما إستعانت بها ف

 
ي ف

 
 إلمعرف

 
 الدراسة الميدانية

ي تحصلنا عليها من إلدرإسة إلميدإنية وإلتع
ي للدرإسة بمناقشة إلبيانات وإلمعطيات إلت 

ليق عليها إهتم إؤلطار إلتطبيف 
إت  ي تحليل إلبيانات عىل ثالثة متغير

 
إ إستخالص إلنتائج إلعامة إلمتوصل ؤليها. وإعتمدنا ف هي نوعية إلوظيفة وأخير

ة :  وسنوإت إلخير  وبناء عىل ذلك تشكلت عينة إلدرإسة وخصائصها عىل إلنحو إلتاىلي

 :للمبحوثير   إلديمولرإفية إلسمات

، وإلشخصية إلوظيفية للخصائص وصفا نقدم إلرئيسية، إإلستبانة أسئلة محاور عن إؤلجابة قبل :  هي و  للمبحوثير 
ة سنوإت، إلعلىمي  إلتخصصسن، إل . إلخير ي إلمستشفيير 

 
ي تتشكل منها ؤدإرة إألزمة ف

 ، ونوعية إلمناصب إلت 
 إلسن:  
 

ي إلعينة إلمدروسة                   9جدول 
 
ير إلسن ف

ّ
 يبير  متغ

 إلنسبة% إلتكرإر إلسن

 %24.28 6 سنة 32أقل من 

 %30.65 90 سنة 42سنة ؤىل  32من 

 %63.06 09 سنة فأكير  49من 

 %922 39 إلمجموع

 
 

ي إلعينة إلمدروسة  سنة 42تفوق أعمارهم  إلمخولة بهذه إلمهمة فئاتإل أكير  أن 3 رقم إلجدول يشير 
 
قدرت نسبتهم ف

ي  إلعمرية إلفئة تليها %،63.06
إوح أعمارهم مابير   إلت 

إ، %30.65 بنسبة سنة 42سنة ؤىل  32تي   أعمارهم تقع إلذين وأخير
لوإ  سنة 32 دون

ّ
  .%24.28 بنسبة للمبحوثير   إلعمرية إلفئات أقلشك

 
 
 

 

 

بت الخاصت بمتغير ي: الدائرة النس 1الشكل 

 السن 
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 :العلمي  التخصص -ب 
ي إلعينة إلمدروسة 0جدول 

 
ير إلتخصص إلعلىمي ف

ّ
 يبير  متغ

 إلنسبة% إلتكرإر إلتخصص إلعلىمي 

ي إلطب
 
 %66.66 06 ف

ي إؤلدإرة
 
 %92.05 24 ف

ي علوم إؤلعالم وإإلتصال
 
 %25.90 20 ف

 %97.94 27 تخصصات أخرى
 %922 39 إلمجموع

 
 

ي إلجامعات فإن إلجدول أعاله وإلخاص ب  أن هنتائج تشير  إلعلىمي  التخصصؤذإ كانت كل إلعينة إلمدروسة من خريحر

ي  ةمتخصص لير  إلعامة العالقاتمفردإت إلعينة إلمدروسة وإلمكلفة ب لالبية
 
ي  إلعامة إلعالقات ف

 إلتأهيل ضعف مما يعت 

ي  إألكاديىمي 
 
  إلعامة إلعالقات ف

ّ
 إألساليب وفق إلعامة إلعالقات أنشطة مع إلتعامل عىل إلقدرة من وهو ما من شأنه إلحد

ي  إألزمة، موإجهةعىل  إلقدرة وبالتاىلي  إلمطلوبة إلعلمية
 
ي  تخصص لديهم إلذين أن حير   ف

 
 لم تتعد إلعامة إلعالقات ف

ي  ،%25.90 نسبتهم نسبة فقد  %92.05إؤلدإرة إلذين نالوإ أما أعىل نسبة للممارسير  للعالقات إلعامة هم من خريحر
ي بنسبة  ي إلعينة إلمدروسة.  %66.66عادت للتخصص إلطتر

 
 بحكم إرتفاع نسبة إلطوإقم إلطبية ف

 
 
ة سنوإت عدد -ج  :إلخير

ة متغير  وفق إلدرإسة عينة توزيــــعيبير   3جدول    إلخير

 
 

ة لديهم من أن ؤىل 3 رقم إلجدول نتائج تشير  ي  عملية خير
 
 %63.06 عددهم بلغإلعينة إلمدروسة أكير من عشر سنوإت  ف

تهم ما بير   إوح سنوإت خير
عدد إلمبحوثير  إلذين  أما %،30.65قدرت بـ حيث سنوإت 92سنوإت و 5تليها نسبة إلذين تي 
تهم عن  .%24.28بنسبةمفردإت  28فقد بلغ عددهم  سنوإت 5 تقل خير

ي تشغلها خلية إألزمة:  -د
 نوعية إلمناصب إلت 

ي يشغلونها يبير  عدد ممارخي إلعالقات إلعامة حسب إلمناصب 4جدول
 إؤلدإرية إلت 

ي مسوس إلمنصب إلذي يشغله إؤلدإريون
 إلمجموع مستشف  نفيسة حمود مستشف  بت 

 20 9 9 مسؤولون ؤدإريون
ي إلتسيير 

 
 27 3 4 مختصون ف

إت  20 9 9 مختصون بالتجهير 
 20 9 9 مكلفون باإلتصال

 93 25 27 إلمجموع

 
ي إلعينة إلمدروسة هم  99إلذين أوكلت لهم مهمة تسيير أزمة كوفيد يتضح من إلجدول إلسابق أن عدد إلعاملير  

 
 93ف

ي مسوس و ،مفردة
ي حير  أوكلت مهمة إإلتصال  ،مفردإت مستشف  نفيسة حمود  5سبعة منها خصت مستشف  بت 

 
ف

، إلمجموع من% 38.95 نسبته ماخالل ؤدإرة إألزمة لمفردة وإحدة لكل مستشف   ي  إلكىلي
ي  املير  إلع عدد أن وهو ما يعت 

 
 ف

ي  كاف لير  إلعامة بالمستشفيير  إلمدروسير   إلعالقات ةؤدإر 
 
 .وموإجهتها إألزمة عمليات ؤدإرة ف

ي أقسام كوفيد 5جدول 
 
ي ف ي وشبه إلطتر ي يشغلها إلسلك إلطتر

 99يبير  إلمناصب إلت 

ي  ي مسوس إلمنصب إلذي يشغله إلسلك إلطتر
 إلمجموع مستشف  نفيسة حمود مستشف  بت 

ة سنوإت  إلنسبة% إلتكرإر إلخير

 %24.28 8 سنوإت 5أقل من 
 %30.65 97 سنة 92سنوإت ؤىل  5من 

 %63.06 94 سنوإت 92أكير من 
 %922 39 إلمجموع

 

: الدائرة النسيبت الخاصت بمتغير التخصص  2الشكل 

 العلمي 
 

 متغير الخبرة ب: الدائرة النسيبت الخاصت  3الشكل 
 4% 

33% 

63% 

 5أقل من 
 سنوات

سنوات  5من 
 سنوات 10إلى 

 10أكثر من 
 سنوات
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 20 9 9 مسؤولو أجنحة
 24 9 3 أطباء مختصون
 27 3 4 أطباء مقيمون

 93 5 8 ممرضون
 06 92 96 إلمجموع

 
ي إلعينة إلمدروسة فقد بلغ عددهم إؤلجماىلي 

 
ي ف ي مسوس  06أما عدد إلمكلفير  بالجانب إلطتر

مفردة، أخذ مستشف  بت 
ي مستشف  نفيسة حمود  96عن  %69.53أكير نسبة بلغت 

 
ي حير  بلغت نسبتهم ف

 
مفردإت. 92عن  %38.46مفردة، ف

ل إلممرضون أعىل نسبة من ضمن إلطوإقم إلطبية إلمكلفة بتسيير هذه إألزمة تليها نسبة إألطباء إلمقيمير  إلذين 
ّ
شك

تهم مما يفش نسبة إلوفيات إلمر  ي موإجهة هذإ إلمرض رلم نقص خير
 
ي صفوفهم إلحتكاكهم يعود لهم إلفضل ف

 
تفعة ف

 . ، وهي إلمسجلة عىل كال إلمستشفيير   إلمتوإصل بالمرذ 
 أوجه إلنشاط إلموكل للعينة إلمدروسة عند بدإية إألزمة 6جدول 

 %إلنسبة إلتكرإر اتإلنشاط

 13.47% 19     تكوين فريق خاص لموإجهة إألزمة
 27.65% 39 ممن يقصدون إلمستشفيات 99متابعة عدد إلمصابير  بكوفيد 

ي  ي
 8.51% 12 مستشف  إل وإجههاؤطالع إلعاملير  فورإ عىل طبيعة إألزمة إلت 

 15.60% 22 تنبيه إلعاملير  بعدم إؤلدإلء بتضيحات ؤإل عن طريق جهة محددة
 13.47% 99 تخصيص أقسام محددة للتكفل بالمصابير  وفتح أجنحة للعزل 

 21.27% 30 بالبيانات بصفة دوريةؤعالم خلية إألزمة لدى إلجهة إلوصية 
ها عليهم رين من إألزمة لمعرفة مدى تأثير  22 22 مقابلة إلعاملير  إلمتض 

 22 22 ؤطالع إلمرذ  وعائالتهم عىل وضعيتهم إلصحية
ح أبعاد إألزمة  22 22 تنظيم مؤتمرإت وملتقيات صحفية لشر

 100% 141% إلمجموع

 
ي قامت بها ؤدإرة إلمستشفيير  بحسب إلعينة إلمدروسة عند أن من  6نالحظ من خالل إلجدول رقم 

أهم إلنشاطات إلت 
، ومستويات إستجابتهم للعالج إلمقدم لهم  99بدإية أزمة كوفيد  هي جمع إلمعلومات إلمتعلقة بعدد إلمرذ  إلمصابير 

ي نالت نسبة قدرت بـ
ي أصدرتها ؤدإرة إ 21.27%ونسبة إلوفيات وإلت 

لمستشفيير  بحب إلعينة ومن ضمن إلتوجيهات إلت 
إلمدروسة تنبيه إلعاملير  بعدم إؤلدإلء بأي تضيحات لوسائل إؤلعالم مهما كان نوعها وتوجيههم ؤىل وزإرة إلصحة 

تكرإرإ، تلتها مهمة تشكيل خلية أزمة من مختلف إلتخصصات  00عن  15.60%إلمخولة رسميا بهذه إلعملية بنسبة
ة ثم توسعت )طبية وإدإرية( تعمل بالتنسيق مع ب ي إلبدإية بموجب إلخير

 
عض إلحتوإء تدإعيات إألزمة تّم إنتقاؤها ف

ي أحرزت عىل نسبة
ة إتخاذ قرإر توقيف جميع إألنشطة إلطبية 13.47%عناضها بتوسع نطاق إألزمة وإلت  . تليها مباشر

، فقد تّم فتح 99كوفيد  وتغيير موإعيد برمجة إلعمليات وتوحيد كل إلجهود لتنصب نحو هدف وإحد هو إلتكفل بمرذ  
 .99أجنحة للعزل وهو إلقرإر إلذي جعل مستشف  مثل نفيسة حمود يحّول جناح طب إلعيون للرجال ؤىل قسم كوفيد

رين من إألزمة لمعرفة  ي حير  لم تكن من بير  إهتمامات إؤلدإرة حينها بحسب إلعينة إلمدروسة مقابلة إلعاملير  إلمتض 
 
ف

ها عليهم وإل ؤطالع ح  مدى تأثير إلمرذ  وعائالتهم عىل وضعيتهم إلصحية وإل تنظيم مؤتمرإت وملتقيات صحفية لشر
ي حاإلت إألزمات. 

 
ي تجاهلها تماما رلم أهميتها ف

 أبعاد إألزمة ؤذ لم تحرز هذه إلوظائف عىل أي نسبة تكرإرإت، مما يعت 
 إألدوإر إلموكلة للعينة إلمدروسة خالل إشتدإد إألزمة 7جدول 

 %إلنسبة إلتكرإر ألدوإرإ

 %05.06 04 جمع إلمعلومات وإعدإد إلتقارير  
 %96.84 96 إلتوإصل مع رؤساء إألقسام وإلطوإقم إلطبية

 %99.57 99 إستخدإم أساليب لزيادة إلجانب إلتوعوي للجمهور إلدإخىلي 
ي   %20.92 20 إستخدإم أساليب لزيادة إلجانب إلتوعوي للجمهور إلخارجر

 عىل أخبارها إلمغلوطةإلتوإصل مع 
ّ
 %98.95 98 وسائل إؤلعالم وإلرد

هم لبذل إلمزيد من إلجهود  %98.95 98 توجيه إألطباء وإؤلدإريير  وتحفير 
ية إلالزمة لموإجهة إألزمة  %26.39 26 تحديد إلموإرد إلمادية وإلبشر
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 عىل إإلستفسارإت 
ّ
 %24.09 4 إلرد

إتيجيةوضع سياسات وإجرإء بحوث مسحية وخطط    22 22 إسي 
 100% %95 إلمجموع

 
ي 
 
إتيجيير  ف

ي ؤجرإء إلبحوث إلمسحية وإلتخطيط إإلسي 
 
تكشف نتائج إلجدول إلمبيرّ  أعاله إنعدإم دور إلعالقات إلعامة ف

إلمستشفيير  محل إلدرإسة وإنحصار أدوإرها عىل آدإء وظائف محدودة إل تتعدى جمع وحض إلمعلومات وإعدإد 
ي حظيت بنسبة  %05.06إلمرتبطة باألزمة لإلدإرةإلتقارير 

ي تطرقت ألوضاعهم وإلت 
 عىل وسائل إؤلعالم إلت 

ّ
وإلرد

إ بمسألة نشر 98.95% ي عادت لدور وإلتوإصل مع رؤساء إألقسام وإلطوإقم إلطبية وإل تهتم كثير
، وهي نفس إلنسبة إلت 

ي فقط 
ي فهم بعض إلتوعية إلصحية لدى عامة إلمرذ  وعائالتهم وإنما تكتف 

 
ي وجود قصور ف

، مما يعت  بجمهورها إلدإخىلي
إألدوإر إلهامة للعالقات إلعامة أثناء إألزمات. لكن إلمالحظ أيضا وجود بعض مالمح ؤدإرة إألزمات لديها من حيث 

 عىل إؤلشاعات وإلعمل عىل تحفير  إألطباء وإؤلدإريير  ل
ّ
بذل تشكيلها لفريق مختص يتكفل بهذه إلمهمة وإهتمامه بالرد

ي 
ي إل تقل أهمية عن سابقاتها وإلت 

، وهي من إألمور إلت  إلمزيد من إلجهود وعدم إلتهاون حفاظا عىل سمعة إلمؤسستير 
 تفطنت لها ؤدإرة إلعالقات إلعامة للمؤسستير  ولكن بمحدودية بحسب ؤجابة إلعينة إلمدروسة. 

 99مة كوفيدإلوسائل إلمستخدمة من قبل إلعالقات إلعامة أثناء ؤدإرة أز  8جدول 

 %إلنسبة إلتكرإر إلوسائل إلمستخدمة

 %05.06 22 فتح خطوط هاتفية ساخنة مع إلمرذ  وعائالتهم  
 %96.84 22 إستخدإم إلوسائط إلتكنولوجية لنشر إلوعي إلصحي 

 %99.57 23 توزيــــع إلمطويات وإلمنشورإت لزيادة إلجانب إلتوعوي 
 %20.92 20 وتمتينهعقد إإلجتماعات لتكثيف إإلتصال إلدإخىلي 

ي  ي وشبه إلطتر إت مادية للسلك إلطتر
 %98.95 34 تخصيص تحفير 

 %98.95 26 برمجة لقاءإت مع وسائل إؤلعالم لمعاينة إلوإقع
 %26.39 93 تشكيل هيئة لتفعيل مسألة إلرقابة

ي إلتعامل مع إلمرذ  وعائالتهم 
 
 %24.09 22 توظيف إلقيم إلدينية وإؤلنسانية ف

 22 22 كتاب إلمالحظات لتسجيل شكاوى إلمرذ  وإلزوإرتفعيل  
 100% %95 إلمجموع

 
ي تخصيص 

 
 إلوسائل إلمستخدمة من قبل ؤدإرة إألزمات للمستشفيير  تتحدد ف

تبيرّ  نتائج إلجدول إلسابق أن أكير
ي جاءت نسبها 

ي مقابل تجاهل إلكثير من إلوسائل إلت  ي وشبه إلطتر إت مادية للسلك إلطتر
منخفضة فقنوإت تحفير 

إإلتصال بير  إؤلدإرة إلعليا وجهاز إلعالقات إلعامة ليست مفتوحة بالشكل إلذي يستدعيه وضع إألزمة دإخلها، بدليل 
ي إلقطاع، عدم تفعيل 

 
محدودية إإلجتماعات إلدإخلية، وندرة ؤصدإر إلمنشورإت إلتثقيفية إلتوعوية وسط إلعاملير  ف

ين شكاوى إلزوإر من إلمرذ  وعائالتهم، فرلم وجوده إل يدرس من قبل إلهيئة أهمية كتاب إلمالحظات إلمخصص لتدو 
ويدهم  ي فتح خطوط هاتفية ساخنة مع إلمرذ  وعائالتهم، لي  

 
لمالمسة إلوإقع وإيجاد حلول للوضع، إنعدإم إلتفكير ف

نولوجية رلم أهميتها بالمعلومات إلخاصة بطرق إلمتابعة إلطبية عن بعد، يضاف لها تجاهل إستخدإم إلوسائط إلتك
ي إلتعامل 

 
ي نشر إلتوعية إلصحية تجاه هذإ إلمرض. كما أنها لم تتجه نحو توظيف إلقيم إلدينية وإؤلنسانية ف

 
ة جدإ ف إلكبير

 مع إلمرذ  وعائالتهم. 
  طريقة إلتوجيه إلمتبناة دإخل إلمستشفيير  خالل مرحلة إألزمة 9جدول

ّ
 يبير

 إلنسبة% إلتكرإر طريقة إلتوجيه

ي إتخاذ إلقرإرإت
 
 %24.28 0 عقد إإلجتماعات وإلمشاركة ف
 %30.65 96 إإلعتماد عىل إللغة إلشفوية

 %63.06 39 إإلعتماد عىل نشر إلقرإرإت إلدإخلية وفرض إألوإمر
 %922 49 إلمجموع

 
ي آدإء وظيفة إلتوجيه حسب ما يوضحه إلجدول رقم 

 
إلقرإرإت وإألوإمر عىل لغة ؤصدإر  9يعتمد فريق ؤدإرة إألزمة ف

إلصادرة من قادة فريق إألزمة، ؤما تمنع إلعاملير  إلقيام بأعمال معينة أو تدعوهم ؤىل تأدية بعض إلمهام ما نسبته 
ي لم تحرز ؤإل عىل تكرإرين ما 63.06%

ي إتخاذ إلقرإرإت إلت 
 
ي حير  لم يعتمد عىل سياسة إإلجتماعات و إلمشاركة ف

 
، ف
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ي تج%24.28نسبته 
ي للطاقم إلموإجه ، مما يعت 

اهل هذه إلطريقة رلم أهميتها فهي من شأنها أن تحقق إلرضا إلوظيف 
لألزمة، وتبعد عنهم إلشعور بالغير  وإلتحيرّ  وإلالمباإلة لظروف إؤلدإرة وإألسالك إلطبية وشبه إلطبية وإلعمال إلصعبة، 

ثلث إلعينة إلمدروسة فّشته عىل أنه تجنب  وبالتاىلي تفقدها لحمتها وتهددها باإلنهيار ؤن طال أمد إألزمة. لير أن
ة بسبب إلخوف من إنتشار إلعدوى.   للقاءإت إلمباشر

ي توإجه أجهزة إلعالقات إلعامة 92جدول
 يوضح أهم إلمعوقات إلت 

 %إلنسبة إلتكرإر ألدوإرإ

ي ؤدإرة إألزمات
 
ي إلمؤهل وإلمتخصص ف ي إلكادر إلبشر

 
 %94.89 08 عجز ف

 %98.28 34 إلتكوينيةإنعدإم إلدورإت 
 %93.80 06 نقص إلموإرد إلمادية وإألجهزة وإلتقنيات إلحديثة

 %90.03 03 مركزية إلقرإرإت عند ؤدإرة إألزمة
 %27.44 94 ظروف إلبيئة إلخارجية لير إلمشجعة

 %92.92 99 عدم وجود خطط إتصالية ؤلدإرة إألزمة 
ي 
 
 %25.85 99 مجال إألزمة عدم توفر قوإعد بيانات لمعالجة إلمعلومات ف

 %92.63 02 عدم توفر إلشفافية إلكاملة مما شّجع عىل إنتشار إلشائعات  
ي من إؤلدإرة إلعليا

 
 %26.99 93 عدم توفر إلدعم إلكاف

 100% %988 إلمجموع

ي توإجه  92نالحظ من خالل إلجدول رقم
  أعاله أن أللبية إلمبحوثير  يرون بأن إلمعوقات إلت 

ّ
إلمكلفير  بإدإرة إألزمة إلمبير

ي إلمؤهل وإلمتخصص فغالبية ممارخي إلعالقات  ي طليعتها مشكلة نقص  إلكادر إلبشر
 
ي ف

ي إلمستشفيير  هي متعددة تأن 
 
ف

ي كليات إؤلعالم وإإلتصال وإنما من إؤلدإرة وإلقانون، ولم يخضعوإ لدورإت  إلعامة دإخل إلمؤسستير  ليسوإ من خريحر
نها من أدإء تدريبية مما أثر سلبا عىل

ّ
ي تمك

 تطور مهارإتهم كممارسير  للعالقات إلعامة بها. كما يشكل نقص إلموإرد إلت 
ي جعلتها بيد إلمسؤول إألول باؤلدإرة، 

ة تضاف لها مسالة مركزية إلقرإرإت عند معالجة إألزمة وإلت  أدوإرها معضلة كبير
 وهو ما يضعف بقية إلحلقات إلمخّولة بحلها. 

 حات إلعينة إلمدروسةيبيرّ  مقي   99جدول 

حات  %إلنسبة إلتكرإر إلمقي 

 %93.52 30 تكوين فريق خاص لموإجهة إألزمة
ي ؤدإرة إألزمات

 
ورة عقد دورإت ومؤتمرإت متخصصة ف  %94.34 34 ض 

ية وإؤلمكانيات إلمادية إلالزمة  %92.97 06 وضع إلموإرد إلبشر
ية وتحسير  أدإئهم  %90.03 09 ؤلزإمية تأهيل إلكوإدر إلبشر

 %95.98 36 تخصيص  مستشفيات أو أجنحة طوإرئ وتهيئتها بالمعدإت إلطبية
 %28.29 99 فتح قنوإت إتصال مع وسائل إؤلعالم إلتقليدية 
ي معالجة إألزمة

 
 %92.90 04 إستغالل إلوسائط إلتكنولوجية ف

 %28.43 02 وضع سياسات وخطط  بديلة لموإجهة إألزمة   
 %27.97 97 إلتجاهات إلرأي إلقيام ببحوث مسحية

 100% 037 إلمجموع

 
ورة تخصيص   ي إلقطاع إلصحي ض 

 
حات إلعينة إلمدروسة حسب ما يبّينه إلجدول أعاله لحّل إألزمات ف تتلخص أهم مقي 

ي مثل هذه إلظروف حت  يتكفل 
 
مستشفيات أو عىل إألقل أجنحة طوإرئ وتهيئتها بالمعدإت إلطبية إلالزمة لتفتح ف

ح إلذي أخذ نسبة فتح تكوين فريق خاص لموإجهة إألزمات  ي حالة إتساع نطاق إألزمة وهو إلمقي 
 
 %95.98بالمرذ  ف

ي نالت نسبة 
ي ؤدإرة إألزمات إلت 

 
ورة عقد دورإت ومؤتمرإت متخصصة ف ح ض  تكرإرإ وجاءت  34بـ %94.34تليها مقي 
ورة تشكيل فريق أزمة توكل له مهمة ؤدإر  ح ض  حات متبوعة بمقي  ي بقية إلمقي 

ي تدإعياتها. لتأن 
 
تها بطرق حديثة للتحكم ف

ية وتحسير  أدإئهم  متقاربة من حيث إلنسب ية  %90.03لعل أهمها ؤلزإمية تأهيل إلكوإدر إلبشر ووضع إلموإرد إلبشر
ي  %92.97وإؤلمكانيات إلمادية إلالزمة لموإجهة حاإلت إلطوإرئ

 
 نشر إلوعي مع إلدعوة إلستغالل إلوسائط إلتكنولوجية ف

ي إلبيئة إلخارجية 
 
  وكذإ تحسير  صورة إلمؤسسات إؤلستشفائية لدى إلمرذ  وعائالتهم.  %92.90إلصحي ف

 
 



107 Nacéra SEBIAT    &      Nora BENBOUZID 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 39 -903 

 نتائج الدراسة: 
ها ؤىل جملة من إلنتائج أهمها:    توصلت إلدرإسة بعد تحليل إلبيانات وتفسير

ل تشكيل خلية مصغرة لمتابعة إألوضاع عىل أن إلمؤسستير  إلصحيتير  محل إلدرإسة سعت ؤىل ؤدإرة إألزمة من خال-9
وس   إلمستوى إلدإخىلي لكل مؤسسة، تتشكل من ؤدإريير  وأطباء متخصصير  مهمتها متابعة تطّور حاإلت إؤلصابة بفير

 كورونا، وإبالغ مسؤوىلي إلمؤسسة يوميا وبانتظام بالمستجدإت. 
هو جمعها  99درإسة خالل ؤدإرتها إلزمة كوفيدتوصلت إلدرإسة ؤىل أن أبرز أوجه إلنشاط إلذي تمارسه عينة إل -0

للمعلومات إلخاصة بعدد إلمرذ  إلمصابير  بهذإ إلمرض، ومستويات إستجابتهم للعالج إلمقدم لهم ونسبة إلوفيات 
إلمسجلة وتحويلها ؤىل بيانات تقدم لخلية إألزمة عىل مستوى وزإرة إلصحة وإلسكان وإصالح إلمستشفيات كهيئة 

خولة بإصدإر إلبيانات لوسائل إؤلعالم ضمن سياسية مركزة إلمعلومات إلمتبناة من قبلها لتجنب رسمية وحيدة م
ي قد تفرزها عملية تعدد إلمصادر إلطبية. 

 إلتناقضات إلت 
ي إتخاذ إلقرإرإت -3

 
إتيجيير  وإلمساهمة ف

ي إلبحث وإلتخطيط إإلسي 
 
أكدت إلدرإسة عىل إنعدإم دور إلعالقات إلعامة ف

ي أدإء وظائف محدودة إل تتعدى جمع وحض إلمعلومات وإلتوإصل مع رؤساء إألقسام وإعدإد وإنحصار أدو 
 
إرها ف

ي فهم إدوإر 
 
ي وجود قصور ف

ي تطرقت ألوضاعهم، مما يعت 
 عىل وسائل إؤلعالم إلت 

ّ
إلتقارير إلمرتبطة باألزمة لإلدإرة وإلرد

 إلعالقات إلعامة أثناء إألزمات. 

ي للمؤسستير  إلصحيتير  أثناء تشير نتائج إلدرإسة ؤىل إ-4 ي إإلتصال إلدإخىلي وإلخارجر
 
لدور إلمحدود للعالقات إلعامة ف

إألزمات، فقنوإت إإلتصال بير  إؤلدإرة إلعليا وجهاز إلعالقات إلعامة ليست مفتوحة بالشكل إلذي يستدعيه وضع إألزمة 
ي إلقطاع دإخلها، بدليل محدودية إإلجتماعات إلدإخلية، لياب ؤصدإر منشورإت تثقي

 
فية توعوية وسط إلعاملير  ف

وإلمرذ  وعائالتهم، عدم تفعيل أهمية كتاب إلمالحظات إلمخصص لتدوين شكاوى إلزوإر من إلمرذ  وعائالتهم، 
ويدهم بالمعلومات إلخاصة بطرق إلمتابعة  ي فتح خطوط هاتفية ساخنة مع إلمرذ  وعائالتهم، لي  

 
إنعدإم إلتفكير ف

ي نشر إلتوعية إلصحية إلطبية عن بعد، يضاف له
 
ة جدإ ف ا تجاهل إستخدإم إلوسائط إلتكنولوجية رلم أهميتها إلكبير

ي إلتعامل مع إلمرذ  وعائالتهم، من منطلق 
 
تجاه هذإ إلمرض. كما أنها لم تتجه نحو توظيف إلقيم إلدينية وإؤلنسانية ف

 أنسنة هذه إلمهنة عىل أرض إلوإقع. 
إلمتبع دإخل إلمستشف  قائم عىل لغة إألوإمر وإلقرإرإت إلفوقية وليس عىل إلمشاركة أوضحت إلنتائج أن إألسلوب -5

ي للطاقم إلموإجه لألزمة، مما قد يشعرهم بالغير  وإلتحيرّ  وإلالمباإلة لظروف 
ي من شأنها أن تحقق إلرضا إلوظيف 

إلت 
أن يفقدها لحمتها ويــهددها باإلنهيار ؤن طال إؤلدإرة وإألسالك إلطبية وشبه إلطبية وإلعمال إلقاسية، بل وهو ما من شأنه 

 أمد إألزمة. 
ي -6

 
ي إلمؤسستير  محل إلدرإسة حسب رأي إلمستجوبير  هو وجود ''عجز ف

 
ي توإجه أجهزة إلعالقات ف

أكير إلمعوقات إلت 
ي كليات  ي إلمؤهل وإلمتخصص'' فغالبية ممارخي إلعالقات إلعامة دإخل إلمؤسستير  ليسوإ من خريحر إلكادر إلبشر
ر سلبا عىل تطور مهارإتهم كممارسير  

ّ
إؤلعالم وإإلتصال وإنما من إؤلدإرة وإلقانون، ولم ''يخضعوإ'' لدورإت تدريبية مما أث

 للعالقات إلعامة بها. 
ة تضاف لها مسالة ''مركزية إلقرإرإت'' عند معالجة  نها من أدإء أدوإرها معضلة كبير

ّ
ي تمك

كما يشكل "نقص إلموإرد" إلت 
ي جعلتها بيد إلمسؤول إألول باؤلدإرة، وهو ما يضعف بقية إلحلقات إلمخولة بحل هذه إألزمة. إألزمة وإل
 ت 

تيب -7 ي ؤدإرة إألزمة وفق إلي 
 
ي يعملون بها ف

حات عينة إلدرإسة لتحسير  أدإء وفاعلية إلعالقات إلعامة إلت 
جاءت أبرز مقي 

 : ي
 إألن 

 إإلهتمام بالتخطيط إلمبكر لالزمات - أ

ورة عقد دورإت - ب ي موضوع ؤدإرة إألزمات ض 
 
 ومؤتمرإت متخصصة ف

ية وتحسير  أدإئهم - ت  ؤلزإمية تأهيل إلكوإدر إلبشر

ية وإؤلمكانيات إلمادية إلالزمة حت  تتمكن إلعالقات إلعامة من أدإء أدوإرها عىل أكمل وجه عند  - ث وضع إلموإرد إلبشر
 حدوث إألزمات. 

ورة تخصيص أجنحة جديدة وتهيئتها بالمعدإت إلطبية إل - ج  الزمة لحاإلت إلطوإرئ. ض 

ي كاستغالل إلوسائط إلتكنولوجية إلحديثة  - ح ي فتح قنوإت إتصال جديدة مع إلجمهور إلدإخىلي وإلخارجر
 
إلتفكير ف

 للتوعية إلصحية وتحسير  صورة إلمؤسسة. 
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 التوصيات: 
ي إلمؤسسات إلص -9

 
 حية وتفعيل أدوإرهازيادة إإلهتمام بأساليب إلتعامل مع إألزمات من قبل ؤدإرة إلعالقات إلعامة ف

ي ؤدإرة  -0
 
ي بتدريب وتطوير قدرإت ممارخي إلعالقات إلعامة ف

ي ؤلدإرة إألزمات إلصحية يعت 
ورة ؤنشاء مركز وطت  ض 

 إألزمات

ورة بناء مستشفيات عىل معايير جديدة تأخذ بالحسبان حاإلت إألزمات وإلطوإرئ.  -3  ض 

ي  -4
 
ورة أنسنة مهنة إلطب عموما وإلعالقات إلعامة ف  تعاملها مع إلمرذ  وعائالتهم. ض 

 
 المراجع باللغة العربية: 

( . كة إلعربية إلمتحدة للتسويق 0292أبو أصبح، صالح، وأبو عرجة، تيسير (. إإلتصاإلت وإلعالقات إلعامة. إلشر
 وإلتوريدإت. 

 توزيــــع. (. دإر أسامة للنشر وإل9(. ؤدإرة إألزمات )ط. 0227جاد هللا، محمود. )
، لبنان. ) (. أسس إلعالقات إلعامة بير  إلنظرية وإلتطبيق. دإر إليازوردي إلعلمية 0229جرإدإت، عبد إلناض، وإلشامي

 للنشر وإلتوزيــــع. 

ي إلعالم .درإسات إجتماعية. إلمعهد إلمضي 0202حمدي، أمجد. )
 
(. تدإعيات أزمة كورونا عىل إلنظم إلصحية ف

  http://www.eipss-eg.org 03-9للدرإسات ص. 
كة إلعربية إلمتحدة للتسويق وإلتوريدإت. 0225حمدي دمحم، شعبان. ) ي وإدإرة إألزمات وإلكوإرث. لشر

 (. إؤلعالم إألمت 
 (. عمان: دإر إلفكر. 9(. ؤدإرة إلمستشفيات وإلمرإكز إإلجتماعية إلحديثة، منظور شامل )إؤلصدإر ط. 0229ذياب، دمحم. )

ي إلدرإسات إؤلعالمية )ط. 0229) زلبيب، شيماء ذو إلفقار. 
 
(. إلدإر 9(. مناهج إلبحث وإإلستخدإمات إؤلحصائية ف

 إلمضية إللبنانية. 

 (. إؤلعالم وإألزمات مدخل نظري وممارسات عملية. إلقاهرة: دإر إلكتب إلعلمية للنشر وإلتوزيــــع. 0220شومان، دمحم. )
، عقلة. ) : إلقوإعد وإلمرإحل وإلتطبيقات 9999عبيدإت، دمحم، وأبو نصار، دمحم، ومبيضير  (. منهجية إلبحث إلعلىمي

. 9)ط.   (. دإر وإئل للطباعة وإلنشر
ي ؤدإرة إألزمات 0299عمري، توفيق. )

 
ي للعالقات إلعامة ف إتيحر . جامعة ]مذكرة ماجستير لير منشورة [(. إلدور إإلسي 

 إلجزإئر كلية علوم إإلعالم وإإلتصال. 
ي 
(. دإر إلحامد 9(. ؤدإرة إلضإع وإألزمات وضغوط إلعمل )ط. 0228أحمد مروإن دمحم. )عياضة، معن محمود، و بت 

 .  للنشر
(. ؤدإرة إلمستشفيات: رؤية معاضة. إلقاهرة: جامعة إلمنصورة كلية إلتجارة إلمكتبة إلعضية 0226لنيم، أحمد دمحم. )

 للنشر وإلتوزيــــع. 

. جامعة إلجزإئر، كلية علوم ]مذكرة ماجستير لير منشورة[زمات. (. إلعالقات إلعامة وإدإرة إأل 0228كموش، مرإد. )

 إؤلعالم وإإلتصال. 
ي ؤدإرة إلمستشفيات، إلمفاهيم وإلتطبيقات 0223مخيمر، عبد إلعزيز وإلطعامنة، دمحم. )

 
(. إإلتجاهات إلحديثة ف

 (. إلقاهرة: إلمنظمة إلعربية للتنمية إؤلدإرية. 9)إؤلصدإر ط. 
 (. إلدإر إلمضية إللبنانية. 9(. إؤلعالم ومعالجة إألزمات )ط. 0225)مكاوي، حسن عماد. 
ف، 0224موريس، أنجرس. ) ي إلعلوم إؤلنسانية تدريبات عملية. )بوزيد صحرإوي، كمال بوشر

 
(. منهجية إلبحث إلعلىمي ف

 . جمون؛ ط. ( دإر إلقصبة للنشر ، إلمي  ي
 سعيد سبعون، ومصطف  ماذ 

 (. )إألكاديمية إلسورية إلدولية، إلمحرر(. 0 إلعالقات إلعامة )ط. (. مدخل ؤىل0229ميهوب، نزإر. )
، هباس رجاء. ) ي  (. دإر أسامة للنشر وإلتوزيــــع. 9(. إلعالقات إلعامة وإؤلدإرة إلعليا )ط. 0290إلحرنر

إتيجية، إلمحرر( إ9995إلحمالوي، دمحم رشاد. ) ؤلمارإت (. ؤدإرة إألزمات. )مركز إؤلمارإت للدرإسات وإلبحوث إؤلسي 
 إلعربية إلمتحدة. 

ي موإجهة إألزمات. )ط. 0297إلجار هللا، ماجد بن عبد هللا سليمان. )
 
(. دإر إلكتاب 9(. جهود ؤدإرإت إلعالقات إلعامة ف

 إلجامعي للنشر وإلتوزيــــع. 

، عبد إلرزإق دمحم. ) ي إلتطبيق )ط. 0225إلدليىمي
 
 (. دإر جرير للنشر وإلتوزيــــع. 9(. إلعالقات إلعامة ف

ي بكر. مختار إلصحاح. )إلر  . 9967إزي، دمحم بن أنر ي  (. دإر إلكتاب إلعرنر

. مركز إلقرإرإت لالستشارإت0224إلسيد، عليوة. )  (. ؤدإرة إألزمات وإلكوإرث، مخاطر إلعولمة وإؤلرهاب إلدوىلي

، دمحم. ) إتيجية ؤدإرة إألزمات وإلكوإرث. مركز إلمحروسة للبحوث وإلتدريب وإل0229إلشافعي . (. إسي   نشر
 (. ؤدإرة إألزمات إألسس، إلمرإحل، إآلليات. إلوطنية للتوزيــــع. 0220إلشعالن، فهد أحمد. )
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ة للنشر وإلتوزيــــع وإلطباعة. 9(. مناهج إلبحث إؤلعالمي )ط. 0294إلمزإهرة، منال هالل. )  (. دإر إلمسير
 (. دإر إلثقافة للنشر وإلتوزيــــع. 3(. ؤدإرة إألزمات إلمدخل إلمفاهيم إلعمليات )ط. 0290إلمساعدة، عبد إلهادي. )
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