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 2021جامعة الز�تونة االردن�ة ,

 

 الملخص

ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید تأثیر أبعاد الثقافة الوطنیة (مسافة القوة ، الجماعیة ، الذكورة ، تجنب عدم      

والسیطرة علیھ في ثالث  19-وباء كوفید ) على منع 2010الیقین ، والتوجھ الزمني) وفقًا لنموذج ھوفستید (

ردنیةمراحل: الوقایة والتشخیص و العالج في عینة من المستشفیات األ . 

اھتمت ھذه الدراسة أیًضا بدراسة تأثیر البعد الدیني كمتغیر وسیط على العالقة بین الثقافة الوطنیة والوقایة    

من فیروس كورونا ومكافحتھ. ضمت عینة الدراسة بعض المستشفیات الحكومیة والخاصة ، وبلغ حجم العینة 

مبحوثاً موزعین على ھذه المستشفیات 220 . 

مستشفى في األردن تقدم خدماتھا للمرضى األردنیین وغیر األردنیین. ویبلغ عدد المستشفیات  118ا یوجد حالیً  

ومستشفیان جامعیان 15ومستشفي عسكري  31مستشفى والحكومة  69الخاصة  . 



 

مستشفى حكومي وخاص عن طریق  13مبحوثاً تم اختیارھم عشوائیاً من  220تكونت عینة الدراسة من   

إلكتروني. وھذه المستشفیات ھي: األمیرة بسمة ، مستشفى / إربد ، مستشفى الملك عبد هللا / إربد ، استبیان 

مستشفى البشیر / عمان ، مستشفى األمیر حمزة / عمان ، مستشفى الدكتور جمیل التوتانجي / عمان ، المركز 

مان ، مستشفى األمل / عمان ، الطبي العربي / عمان ، مستشفى األردن / عمان ، المستشفى االستشاري / ع

 .مستشفى الجامعة األردنیة / عمان ، مستشفى الحسین / السلط ، جرش / مستشفى جرش ومعان / معان

 

أكدت نتائج الدراسة أن األبعاد الثالثة (مسافة القوة ، وتجنب عدم الیقین ، والتوجھ الزمني) كان لھا تأثیر ذو    

عیة) أي تأثیر ا، بینما لم یكن للبعدین اآلخرین (الذكورة والجم 19-كوفیدث لداللة إحصائیة على المراحل الثال

.ذي داللة إحصائیة  

بناًء على نتائج الدراسة ، أوصى الباحث بضرورة أن تكون المستشفیات األردنیة على درایة بكیفیة تطویر 

لمزید من التركیز  19-كوفیدیرة لوباء األبعاد والمكونات الثقافیة الوطنیة مثل األعراف والقیم استجابة وطنیة كب

.واالھتمام بھذه القضیة  

 

الجماعیة ، الذكورة ، تجنب عدم الیقین ، التوجھ الزمني ،  ،الكلمات المفتاحیة: الثقافة الوطنیة ، مسافة القوة

19-كوفید   

 


