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 جبمعة القصيم: دراسة حبلة -فريوس كورونب ببململكة العربية السعودية

 ذادـــــإع
 د. خبلذ  نبصر العوهلي
 القصيم جبمعة –أستبر املنبهج وطرق التذريس املشبرك 

 اململكة العربية السعودية
 
 

 ص لخستامل

ذ انذساعخ انزعشف إنً دسجخ سضب أعضبء هُئبد انزذسَظ فٍ انجبيعبد عٍ إداسح انجبيعخ هذف

جبيعخ انمصُى: دساعخ حبنخ. ونزحمُك أهذاف  -نجبئحخ فُشوط كىسوَب ثبنًًهكخ انعشثُخ انغعىدَخ 

( فمشح رىصعذ عهً يجبالد صالس، وهٍ: يجبل انزعهُى 25انذساعخ، رى رصًُى أداح ركىَذ يٍ )

ى، ويجبل انزطىَش وانجحش انعهًٍ، ويجبل انششاكخ انًجزًعُخ. ورى رىصَع االداح عهً عُُخ وانزعه

( عضى هُئخ انزذسَظ فٍ انجبيعخ. ثُُذ َزبئج انذساعخ أٌ يجبل انزعهُى وانزعهى لذ 392رأنفذ يٍ )

انششاكخ  جبء فٍ انًشرجخ األونً، صى جبء يجبل انزطىَش وانجحش انعهًٍ ثبنًشرجخ انضبَُخ، أيب يجبل

انًجزًعُخ فمذ جبء فٍ انًشرجخ األخُشح. كًب ثُُذ انُزبئج وجىد فشوق راد دالنخ إحصبئُخ ثٍُ 

يزىعـــطبد رمذَشاد أعضبء هُئخ انزذسَظ عهً يجبالد انذساعخ رعضي نًزغُش انكهُخ، ورنك نصبنح 

شرجخ أعزبر عُذ يجبل رمذَشاد انكهُبد االَغبَُخ، ويزغُش انشرجخ األكبدًَُخ نصبنح رمذَشاد روٌ ان

عُىاد( عُذ يجبل انششاكخ  7انزعهُى وانزعهى، ويزغُش انخجشح نصبنح روٌ انخجشح )أكضش يٍ 

 انًجزًعُخ.

 : انكهًبث انًفتبحيت

 . درجت رضب أعضبء هيئبث انتذريس، إدارة انجبيعبث نجبئحت فيروس كورونب، جبيعت انقصيى

 

 0202/ 22/  2:  انبحثإستالو تبريخ 

 
 2020/      :    / انبحثإستالو تبريخ 

 0202  / 22/  08انبحث :  قبولتبريخ 

 
 2020:    /     / انبحث قبولتبريخ 
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The satisfaction degree of faculty members in universities about 

university management of the Coronavirus pandemic in the Kingdom 

of Saudi Arabia - Qassim University: a case study  

Abstract 

The study aimed at identifying the satisfaction degree of faculty members in 

universities with the university administration of the Coronavirus pandemic 

in the Kingdom of Saudi Arabia - Qassim University: a case study. To 

achieve the study objectives, an instrument was designed consisting of (25) 

items distributed on three domains: the education and learning domain, the 

development and scientific research domain, and the community partnership 

domain. The instrument was distributed to a sample consisted of (392) 

members. The results of the study revealed that the education and learning 

domain ranked firstly, and then the development and scientific research 

ranked second, while the field of community partnership came lastly. The 

results also showed that there are statistically significant differences 

between the sample subjects responses on the study domains due to the 

faculty variable, in favor of human faculties, the academic rank variable in 

favor of the professor’s rank on teaching and learning domain, and the 

experience variable in favor of (more than 7 years) on community 

partnership domain. 

Keywords: 

Satisfaction Degree, Universities Administration of Coronavirus 

Pandemic, Qassim University. 
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:البحث  مقدمة   

شيد العالم خالل األشير الماضية حدثًا ىدد األنظمة التعميمية بأزمة ىائمة حيث كان ىذا     
الحدث األخطر في زماننا المعاصر. وتمثل ذلك باالنتشار الواسع والكبير لفيروس كورونا أو كوفيد 

(COVID-19 .حيث أصبح ُيسمى بأزمة جائحة كورونا ،) 
حة كورونا مع نياية شير آذار ليذا لعام بانقطاع التعميم عن أكثر مميار ونصف تسببت أزمة جائ   

غالق شبو تام لممدارس والجامعات والكميات في أكثر من ) ( دولة لمختمف 150طالب وطالبة وا 
المراحل التعميمية، وىذا ُيعادل أكثر من ثالثة أرباع الطمبة الممتحقين بمختمف األنظمة والبرامج 

 (.Crawford and Butler, 2020)ة التعميمي
يواجو التعميم العالي في العالم أزمة لم يعيدىا من قبل، ويتوقع كثير من الخبراء أن أزمة جائحة    

 ,Affounehكورونا سوف ُتؤدي إلى نقمة نوعية وكمية أيضًا في التعميم، ستغير مستقبمو تمامًا )
Salha, and Khlaif, 2020 .) 

( في مدينة ووىان الصينية، ىو فيروس تنفسي جديد،  COVID-2019) وناظير فيروس كور    
ويختمف ىذا الفيروس عن بقية أنواع فيروسات التنفسية التي تنتشر بين البشر وتسبب أعراض 

كانون ثاني  ٠ٓ(. وُيعد إعالن منظمة الصحة العالمية في Rieley, 2020نزالت البرد المعتادة )
نا الجديد يمثل حالة طوارئ عامة تثير قمقًا، وتعتقد منظمة الصحة أن تفشي فيروس كورو  ٠ٓ٠ٓ

العالمية أنو ما زال من الممكن مكافحة انتشار الفيروس، شريطة أن تتخذ الدول تدابير قوية لمكشف 
 (.Murphy, 2020عن المرض في وقت مبكر، وعزل الحاالت المصابة، وتتبع المخالطين )

 إدارة األزمات في التعميم:
تتطمب إدارة األزمات في التعميم توفير االنتظام واالستقرار واألمان الصحي واالجتماعي لمعاممين     

في المؤّسسات الّتعميمية مما يمّكنيم من سير العمل بالّصورة المخطط ليا، ويعمل عمى االرتقاء 
لبيئة المدرسية المالئمة (. كما تتطمب تييئة ا2005بالعممّية الّتعميمّية التعممية )عبداهلل والعسيمي،

لمّطمبة لممارسة األنشطة التعميمية المختمفة بعيدًا عن القيود الّنفسية واالجتماعية والتربوية الصارمة، 
عداد آليات التعامل افتراضية لكيفية الّتعامل مع األزمة الّتعميمّية في ضوء لمحافظة عمى الموارد  وا 

ية في حالة وقوع األزمات والّتقميل من الخسائر المتوقعة إلى أقل واإلمكانيات المادية لممؤّسسة الّتعميم
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قدر ممكن من خالل تشكيل فرق إلدارة األزمة الّتعميمية، وتوزيع الميام واألدوار عمى أعضاء الفريق 
 (.2004لتركيز جيودىم وعدم انشغاليم باألزمة الّتعميمية )الشمراني، 

حة بأنيا: "عممية التخطيط المسبق لحدث أو أحداث ( إدارة الجائ12، 2001ويعرف حمد )    
سمبية غير متوقعة لمتقميل أو الحد من أضرارىا عمى المؤسسة؛ وذلك بوضع استراتيجيات أو 

 مجموعة من آليات العمل المتوقعة الحدوث، واقتراح الحمول المناسبة لكل منيا في حال حدوثيا".
شر عمى نطاق شديد االتساع تجاوز الحدود الُدوليَّة، ويعرف الباحث جائحة كورونا بأنيا وباء انت

وتؤثر عمى عدد كبير من األفراد، عمى البيئة والكائنات الحية والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية 
 والسياسية وغيرىا.

إن نجاح المؤسسة في إدارة أية أزمة أو جائحة تعتمد عمى قدرات إداراتيا، ودرجة نجاحيا في     
لقرارات الصائبة في الوقت المناسب، وىناك عالقة ارتباطية بين قدرات اإلدارة  عمى إدارة اتخاذ ا

مكانيات تجاوزىا، وذلك لكون األزمة ترتبط بالكثير من المتغيرات والفعاليات، وىذا يعتمد  األزمات وا 
تينية أو بشكٍل أساسي عمى قدرة اإلدارة عمى توظيف أنماط إدارية ومؤىالت اإلبداعية غير الرو 

 (.2007تقميدية  )العينبوسي وسميمات، 
والجامعات من المؤسسات التعميمية التي تأثرت كغيرىا من المؤسسات بجائحة فيروس كورونا     

(COVID-1919 جراءات (، األمر الذي تطمب التعامل واالستجابة ليذه األزمة الطارئة بأساليب وا 
التخفيف من أثارىا وحماية أفرادىا، ولضمان القيام سريعة، واتخاذ قرارات لمحد من إنتشارىا و 

 (.Reimers and Schleicher, 2020بوظائفيا الرئيسة التي وجدت من أجميا )
وقد نيضت جامعة القصيم في المممكة العربية السعودية في سعييا لتحقيق رؤية المممكة     

ات مؤىمة تمبي احتياجات سوق ، وتحقيق توفير تعميم جامعي متطور يعتمد عمى إعداد كفاء2030
العمل السعودي والعربي والعالمي، وتقديم خدمات مجتمعية، بما يرقى بالمجتمع المحمي ويسيم في 
بناء االقتصاد المعرفي، من خالل استخدام االستراتيجيات اإلدارية وتفعيل الشراكة المحمية والدولية 

 (.1441معة القصيم، لتنمية الموارد الجامعية )الخطة االستراتيجية لجا
كما وقامت إدارة الجامعة بالعديد من اإلجراءات واتخاذ مجموعة من القرارات والتعميمات     

كإستجابة ألزمة جائحة كورونا لضمان استمرار قياميا بوظائفيا عمى أكمل وجو، حيث قامت 
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قاب تفشي المرض في الجامعة بعقد الندوات والمحاضرات لمتوعية والوقاية من فيروس كورونا في أع
عدة دول، وذلك من خالل عدد من الحمالت والمحاضرات التوعوية والتثقيفية، والتوعية اإلعالمية 

التعميم لكافة شرائح المجتمع مثل أقامت كمية الطب محاضرة عممية بعنوان "التعميم اإللكتروني في 
 300عميد الكمية بحضور قرابة كورونا: مفاىيم وخيارات" قدميا "عن بعد" الطبي في ظل جائحة 

 (. www.spa.gov.sa/2075456ه في محافظة بريدة )1441طالب وطالبة خالل شير شعبان 
ولذلك لجأت الجامعة شأنيا شأن الجامعات في أغمب دول العالم إلى التعميم عن ُبعد، وىو     

عد المسافة بين الُمتعمم وسيمة تعميمية حديثة النشأة، تعتمد في مضمونيا عمى اختالف المكان، وبُ 
والكتاب أو المعمم أو المجموعة الدراسية؛ وتكمن أىميتيا في تقديم برنامج تعميمي من قمب الحرم 
التعميمي، ووضعو بين يدي المتعمم بالرغم من اختالف المساحة الجغرافية؛ وذلك سعيًا الستقطاب 

ى برنامج التعميم التقميدي في الطالب، وتحّدي الظروف الصعبة التي تواجييم لالنضمام إل
 (. www.spa.gov.sa/2075456الجامعات )

ظيرت فكرة التعميم عن ُبعد في نيايات السبعينات من القرن الحالي بواسطة الجامعات األوروبية     
واألمريكية؛ حيث كانت ترسل البرنامج التعميمي لمطمبة بواسطة البريد، وكانت تتمثل حينيا بالكتب، 

التسجيل، والفيديوىات؛ لتقدم شرحًا وافيًا حول المناىج التعميمية، وكان الطمبة يندمجون مع وشرائط 
ىذا النمط التعميمي، ويمتزمون بما يوكل إلييم من واجبات، ولكن تشترط الجامعات عمى طمبتيا 

 (. Todorova and Bjorn, 2011القدوم إلى الحرم الجامعي في موعد االختبارات النيائية )
ومع تمتع ىذا النظام من التعميم بالعديد من االيجابيات؛ إاّل أن ىناك سمبيات لو، مثل ارتفاع     

التكمفة المادية لالنضمام لو، وعدم تقّبل المجتمعات ليذا النوع من التعميم، وسوء الظن بيذا النمط 
التفاعمية والجاذبة التعميمي من حيث قدرتو عمى توفير فرص عمل، وانعدام وجود البيئة الدراسية 

والتي ترفع من استجابة الطمبة في ىذا النوع من التعميم، واقتصار المادة التعميمية عمى الجزء 
النظري من المنياج في أغمب األحيان، واختصار التجارب الحّية وما تحققو من فائدة لمطالب، 

جياد المتعّمم بسبب ما يقضيو من وقت عمى اليواتف الذكية وغيرىا  لمتابعة مواده الدراسية وا 
المختمفة، واقتصار دور المحاضر عمى الجانب التعميمي في أغمب األحيان، واختصار دوره القيمي 

 (.Tull, Dabner and Ayebi, 2017واألخالقي في تنشئة الطمبة )
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 مشكمة الدراسة:
امعات عن تكمن مشكمة الدراسة في ضرورة معرفة درجة رضا أعضاء ىيئات التدريس في الج    

إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا بالمممكة العربية السعودية، بعد أن تباينت اآلراء ودرجات 
رضا أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات حول جدوى عمميات التعمم عن ُبعد، والكيفية التي 

ديتو الذي تعاممت الجامعات فييا مع أزمة جائحة فيروس كورونا، عالوة عمى حداثة الموضوع وج
انتشر بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، األمر الذي شغل فكر واىتمام جميع المؤسسات التعميمية 
بكافة مراحميا ومستوياتيا ومنيا الجامعات. وىذا األمر يتطمب التفكير في مختمف الجوانب واألبعاد، 

صول الجامعات بتقديم خدماتيا واتخاذ القرارات الرشيدة في التعامل مع ىذه الجائحة، لمتحقق من و 
بكفاءة واقتدار، لذلك برزت مشكمة الدراسة في التعرف إلى درجة رضا أعضاء ىيئات التدريس في 

جامعة القصيم:  -الجامعات عن إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا بالمممكة العربية السعودية 
 دراسة حالة.

 أسئمة الدراسة: 
 السؤالين اآلتيين:عن حاولت الدراسة االجابة 

ما درجة رضا أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات عن إدارة الجامعات لجائحة فيروس  .1
 كورونا بالمممكة العربية السعودية؟

( بين تقديرات أفراد العينة لدرجة رضاىم عن α≤0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) .2
ية السعودية تعزى لمتغيرات الكمية، إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا بالمممكة العرب

 والرتبة األكاديمية والخبرة؟
 أهداف الدراسة

 ىدفت الدراسة إلى:
التعرف إلى درجة رضا أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات عن إدارة الجامعات لجائحة  -

 فيروس كورونا بالمممكة العربية السعودية.
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ة عمى مجاالت درجة رضاىم عن إدارة الجامعات التعرف إلى الفروق بين تقديرات أفراد العين -
لجائحة فيروس كورونا بالمممكة العربية السعودية في ضوء المتغيرات: الكمية، والرتبة األكاديمية، 

 والخبرة.
 أهمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة من خالل تناوليا موضوعًا والمتمثل في التعرف إلى درجة رضا أعضاء     
في الجامعات عن إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا بالمممكة العربية السعودية  ىيئات التدريس

في مجاالت ووظائف الجامعة الرئيسة الثالث، وىي التعميم والتعمم، والتطوير والبحث العممي، 
 والشراكة المجتمعية.

في التعامل مع كما تنبع أىمية الدراسة من خالل تسميط الجيود البحثية عمى دور الجامعات     
 جائحة فيروس كورونا الذي نشر ظاللو عمى أنظمة التعميم، والتعميم العالي تحديدًا، وأثره عمييا.

 مصطمحات الدراسة:
: الرِّضا اصطالًحا :ضد السُّخط، والرضا بالشيء الركون إليو وعدم النفرة منو، واْرَتَضْيُتُو درجة رضا

، وىو طيب النفس بما يصي (. ويعرف إجرائًيا 2002بو ويفوتو مع عدم التغير )اليزايمة، فيو َمْرِضيٌّ
 من خالل استجابات أفراد العينة عمى فقرات ومجااللت االستبانة المعدة لذلك. 

وباء انتشر بين البشر في مساحة كبيرة اتسعت لتضم كافة أرجاء العالم.   جائحة فيروس كورونا:
عمى المرض الذي يسببو  2020شباط  11مية  في وىو االسم الذي اطمقتو منظمة الصحة العال

فيروس كورونا، ويكون مصحوبًا عادة بالحمى، والعياء، والسعال إضافة إلى المشاكل التنفسية. وقد 
 ,Crawford and Butlerتكون بعض الحاالت المصابة بو شديدة تؤدي إلى الوفاة أحيانًا )

2020 .) 
 الدراسات السابقة:  

االطالع عمى العديد من الدراسات التي تناولت إدارة الجامعات لمكوارث واألزمات، قام الباحث ب    
 ولم يعثر عمى أية دراسة تناولت جائحة كورونا. وفيما يمي استعراض ليا:
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( بدراسة ىدفت التعرف إلى واقع ممارسة إدارة األزمات في الجامعات 2019قامت الزعبي )     
( فقرة توزعت عمى 21يئة التدريس. تم تصميم استبانة مكونة من )األردنية من وجية نظر أعضاء ى

أربعة مجاالت، ىي: مجال التخطيط في إدارة األزمات، ومجال المعمومات في إدارة األزمات، 
ومجال االتصال في إدارة األزمات، ومجال اتخاذ القرار في إدارة األزمات، تم توزيعيا عمى عينة 

. بينت النتائج أن واقع ممارسة إدارة األزمات في الجامعات (ريسعضو ىيئة تد 120تألفت من )
األردنية الحكومية كان بدرجة متوسطة. وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى 
 لمتغيرات الجنس والكمية، بينما كانت ىناك فروق تعزى لمتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرات الطويمة. 

دراسة ىدفت إلى معرفة دور القيادات األكاديمية بجامعة األمير سطام ( 2019وأجرت الخويطر )
بن عبد العزيز في إدارة األزمات، والتعرف إلى االحتياجات، والمعوقات التي تواجو القيادات 

( قائدًا 174األكاديمية فييا. تم استخدام المقابالت واستبانة كأداتي دراسة. تكونت العينة من )
تائج الدراسة أن دور القيادات األكاديمية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في أكاديميًا. دلت ن

إدارة األزمات كان بدرجة متوسطة. وكانت ىناك فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الخبرة األكاديمية 
 سنوات(، وىناك فروق تعزى لمتغير الكمية لصالح الكميات األدبية 10لصالح ذوي الخبرة )أكثر من 

 واالنسانية. 
( بدراسة ىدفت التعرف إلى واقع إدارة األزمات في الجامعات 2018وقام عبابنة وعاشور )    

الحكومية في شمال األردن من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. تم استخدام استبانة مكونة من 
يئة ( عضو ى240( فقرة توزعت عمى خمسة مجاالت، تم توزيعيا عمى عينة  تكونت من )28)

تدريس في جامعة اليرموك وجامعة العموم والتكنولوجيا وجامعة آل البيت. بينت نتائج الدراسة أن 
واقع إدارة األزمات في تمك الجامعات كان متوسطًا. وبينت النتائج وجود فروق تعزى لمتغير الكمية 

ور، وعدم وجود لصالح الكميات اإلنسانية، ووجود فروق تعزى لمتغير الجنس لصالح تقديرات الذك
 أثر لمتغير الرتبة األكاديمية.

، ( بدراسة بعنوان وسائل 2017Tull, Dabner, and Ayebiوقام تول ودابنر وايبي )    
التواصل االجتماعي والتعمم عن ُبعد كاستجابة لمكوارث الزلزالية في والية تكساس األمريكية. 

( عضو ىيئة 408( فقرة، تم توزيعيا عمى )42استخدمت االستبانة كأداة جمع البيانات تكونت من )



 ...درجت رضب أعضبء هيئبث انتذريس في انجبيعبث عن إدارة انجبيعبث 

 

 

 

 

 0202  يبرس  – األولانعذد                              جبيعت انًنوفيت                                          –يجهت كهيت انتربيت 

 

119 

تدريس في الجامعات. توصمت الدراسة إلى أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي في عمميات 
التعمم عن ُبعد كاستجابة لمكوارث الزلزالية كان بدرجة مرتفعة، كما بينت النتائج عدم وجود فروق 

 متغير الجنس لصالح اإلناث. ُتعزى لممناطق الجغرافية، ووجود فروق ُتعزى ل
( بدراسة ىدفت التعرف إلى كيفية إدارة األزمات بكميات جامعة حائل من 2018وقامت طيفور )    

خالل تحديد مصادر األزمات واالستراتيجيات المستخدمة لمتعامل معيا من وجية نظر القيادات 
سمين. القسم األول تناول مصادر ( فقرة موزعة عمى ق65االكاديمية. استخدمت استبانة تكونت من )

األزمات التي تواجو قيادات الكميـات، والقسم الثاني تناول استراتيجيات مواجية األزمات. تم توزيع 
( من القيادات األكاديمية. بينت النتائج أن تقديرات أفراد العينة 37االستبانة عمى عينة تكونت من )

انت بدرجة كبيرة، ودرجة استخداميم لالستراتيجيات لقدرة الجامعة عمى تحديد مصادر األزمات ك
كانت متوسطة. كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في كيفية الوصول لمصادر 
األزمات تعزى لمتغيرات الجنس، وذلك لصالح تقديرات الذكور، وعدد سنوات الخبرة لصالح تقديرات 

 لصالح تقديرات الرتبة أستاذ. ذوي الخبرات الطويمة، والرتبة االكاديمية 
( دراسة لقياس دور الجامعات العراقية في إعداد قيادات لمواجية 2018وأجرى محمد وبمجات )    

( عميد 48( فقرة، تم توزيعيا عمى عينة تألفت من )52االزمات. تم تصميم مقياس تّكون من )
رص الجامعات العراقية عمى ومساعد ورئيس قسم في جامعة القادسية. أشارت نتائج الدراسة ح

ضرورة تعزيز القيادات من أجل مواجية األزمات من خالل توفير متخصصين في مجال تكنولوجيا 
المعمومات من أجل تالفي الوقوع باألخطاء الشائعة التي تقع بيا الكميات االخرى والتي تفتقر الى 

 وجود المتخصصين في مجال  أعماليم.
( التي ىدفت التعرف إلى واقع إدارة األزمات بجامعة 2015كعكي ) أما في دراسة زرعة و      

األميرة نوره بنت عبدالرحمن من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والقيادات اإلدارية فييا، 
( فقرة تم توزيعيا 57والتحديات التي تعيق إدارة األزمات بالجامعة. تم تصميم استبانة تكونت من )
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عضو ىيئة تدريس في الجامعة. أشارت النتائج إلى أن ىناك أىمية  (89عمى عينة مؤلفة من )
كبيرة لوضع خطط استراتيجية إلدارة األزمات في الجامعة. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق 
دالة احصائيًا تعزى لجميع متغيرات الدراسة )المسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة، وعدد الدورات 

 التدريبية(. 
عند استعراض الدراسات السابقة، يالحظ أن تمك الدراسات تناولت في مجمميا دور الجامعات      

في إدارة األزمات بشكل عام، ولم يعثر الباحث عمى أية دراسة تناولت أدارة أزمة جائحة الكورونا، 
 األمر الذي يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة. 

 المنهجية واإلجراءات:
صفًا لمجتمع وعينة الدراسة، وأداتيا، وطرق التحقق من صدق األداة وثباتيا، ومتغيرات فيما يأتي و 

 الدراسة، والمعالجات اإلحصائية التي تم استخداميا لموصول إلى النتائج. 
 منهجية الدراسة: 

 تم استخدام المنيج المسحي التحميمي، وذلك لمناسبتو لمثل ىذه الدراسة. 
 مجتمع الدراسة: 

مجتمع الدراسة جميع أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القصيم خالل الفصل الثاني لمعام تّكون 
( عضوًا، حسب احصاءات دائرة شؤون العاممين 5482ه، وقد بمغ عددىم )1440/1441الجامعي 

 في الجامعة. 
 عينة الدراسة: 

ريقة العشوائية ( عضو ىيئة تدريس، حيث تم اختيارىم بالط392تألفت عينة الدراسة من )      
( يبين توزيع عينة 1%( من مجتمع الدراسة، والجدول )07.15المتيسرة، وشكمت ىذه العينة )

 الدراسة حسب متغيراتيا.
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 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها1الجدول )

 اننسبت انًئويت انتكرار انًستويبث انًتغيراث

 انكهيت 
 %59.7 032 كهيبث إنسبنيت

 %40.3 258 كهيبث عهًيت

 انرتبت األكبديًيت

 %43.1 269 أستبر يسبعذ

 %36.7 222 أستبر يشبرك

 %20.2 79 أستبر

 انخبرة
 %43.4 272 سنواث 7أقم ين 

 %56.6 000 سنواث فأكثر 7

 %222022 390 انًجًوع

 أداة الدراسة:
يم الجامعي في ظل قام الباحث باالطالع عمى الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع التعم    

دارة األزمات في الجامعات، حيث تم تصميم استبانة تألفت بصورتيا األولية من  جائحة كورونا، وا 
( فقرة موزعة إلى ثالثة مجاالت، ىي: مجال التعميم والتعمم، ومجال البحث العممي، ومجال 28)

 خدمة المجتمع.
 صدق االداة:

( محكمين 7يا عمى لجنة من المحكمين وعـددىم )تم التأكد من صدق االداة من خالل عرض    
من ذوي التخصص والخبرة من أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات السعودية، حيث تم األخذ 
بمالحظاتيم وتوجيياتيم ومقترحاتيم، فقد تم حذف ثالث فقرات، تعديل الصياغات المغوية لخمس 

حت األداة بصورتيا النيائية مكونة من فقرات وذلك عندما يجمع أربعة محكمين عمى ذلك، وأصب
 ( فقرة موزعة عمى المجاالت الثالث.25)
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 ثبات االداة:
عادة التطبيق،      تم التحقق من ثبات االداة من خالل حساب معامالت الثبات بطريقة التطبيق وا 

س ( عضو ىيئة تدري29حيث تم تطبيقيا عمى عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة وعددىا )
مرتين وبفاصل زمني أسبوعين بين التطبيقين، وحساب معامالت ارتباط بيرسون، تراوحت قيم 

 (. 0.92(، ولالداة ككل )0.91-0.84معامالت الثبات لممجاالت بين )
 تصحيح االداة:

تم استخدام تدريج ليكرت الخماسي لتقدير درجة رضا أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات عن     
عات لجائحة فيروس كورونا بالمممكة العربية السعودية، حيث استخدمت التقديرات )عالية إدارة الجام

، 4، 5جدًا، وعالية، ومتوسطة، ومنخفضة، ومنخفضة جدًا(، وتم إعطاء التقديرات الرقمية اآلتية )
 ( لتمك التقديرات عمى الترتيب، وتم استخدام التدريج اإلحصائي اآلتي لتقدير درجة رضا1، 2، 3

 أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات عن إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا: 
 درجة رضا منخفضة.  2.33 –1.00
 درجة رضا متوسطة. 3.66 – 2.34
 درجة رضا عالية. 5.00 – 3.67

 : تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية:متغيرات الدراسة
 المتغيرات الوسيطة:

 مية، وكميات إنسانية(.الكمية: وليا فئتان: )كميات عم
 الرتبة األكاديمية: وليا ثالثة مستويات: )أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ(. 

 سنوات فأكثر(.  7سنوات، و 7الخبرة: وليا مستويان: )أقل من 
 المتغير التابع:

درجة رضا أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات عن إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا 
مكة العربية السعودية وتم قياسو من خالل المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة عمى بالمم

 فقرات مجاالت االداة المعدة لذلك.
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: استخدمت المعالجات اإلحصائية اآلتية لمتوصل لنتائج الدراسة: التكرارات المعالجات اإلحصائية
معيارية، وتحميل التباين المتعدد، وتحميل والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

 التباين الثالثي، واختبار شيفيو.
 عرض النتائج ومناقشتها:

 تم عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا وفقًا ألسئمتيا.
النتائج المتعمقة بالسؤال األول ناقشتها: "ما درجة رضا أعضاء هيئات التدريس في الجامعات عن 

 س كورونا بالمممكة العربية السعودية؟"إدارة الجامعات لجائحة فيرو 
تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

 (.2أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت األداة، التي كانت كما ىي موضحة في الجدول )
ديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتق2جدول )

درجة رضا أعضاء هيئات التدريس في الجامعات عن إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا 
 مرتبة تنازليا  

 انًجبالث انرقى
انًتوسط 

 انحسببي*

االنحراف 

 انًعيبري
 درجت انرضب

 عبنُخ 41. 3.80 يجبل انتعهيى وانتعهى 1

 يزىعطخ 56. 3.57 يجبل انتطوير وانبحث انعهًي 2

 يزىعطخ 52. 3.38 يجبل انشراكت انًجتًعيت 3

 يتوسطت 2036 3056 األداة ككم

 ( 5الدرجة العظمى) 
(، 3.80( أن مجال التعميم والتعمم احتل المرتبة األولى بمتوسط حسابي )2يبين الجدول )      

طوير والبحث العممي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (، وجاء مجال الت0.41وانحراف معياري )
(، أما مجال الشراكة المجتمعية فقد احتل المرتبة األخيرة بمتوسط 0.56(، وانحراف معياري )3.57)
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( وقد بمغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة 0.52(، وانحراف معياري )3.38حسابي )
 (، وىو يقابل درجة رضا متوسطة.0.36( بانحراف معياري )3.56عمى مجاالت االداة ككل )

ويعزو الباحث ذلك إلى االستجابات السريعة التي قامت بيا الجامعة كخطوات أولية لمواجية      
أزمة جائحة كورونا، حيث أدركت إدارات الجامعة عمى اختالف مسمياتيم اإلدارية، من رئاسة 

بأىمية التعامل الرشيد مع ىذه الجائحة التي طالت العالم  الجامعة وعمداء كميات ورؤساء أقسام
بأسره، عالوة عمى إىتمام الجامعة وحرصيا الشديد عمى تنفيذ خططيا االستراتيجية وبرامجيا في 

جراء البحوث العممية والدراسات والشراكة المجتمعية.  جميع المجاالت سواء كانت التعميمية وا 
مين الشريفين وولي عيده تبراسًا لمجامعات ومؤسسات الدولة في وكانت توجييات خادم الحر      

التعامل والتنعاطي مع ىذه الجائحة،  حيث تضمنت تمك التوجييات ضرورة تحمل مؤسسات الدولة 
مسؤولياتيا اإلدارية واالقتصادية واألخالقية تجاه متمقي تمك الخدمات من مواطنين أو وافدين، واتخاذ 

مواجية جائحة كورونا؛ وذلك لضمان قيام الجامعة بتأدية دورىا كما يجب وتنفيذىا التدابير المناسبة ل
 الميام والمسؤوليات في جميع المجاالت، األمر الذي انعكس عمى استجابات أفراد العينة. 

ويمكن أن يرجع الباحث سبب انخفاض تقديرات أفراد العينة عمى مجال الشراكة المجتمعية إلى       
ظر واالغالقات لمؤسسات الدولة التي حدثت خالل شيري رمضان وشعبان خالل حاالت الح

 الجائحة، ولم تتمكن الجامعة من القيام بدورىا عمى أكمل وجو.
(، 2019(، ونتائج دراسة الخويطر )2019وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الزعبي )      

(. بينما اختمفت ىذه النتيجة 2018اسة طيفور )(، ونتائج در 2018ونتائج دراسة عبابنة وعاشور )
، (، ويعزو الباحث سبب 2017Tull, Dabner, and Ayebiمع نتائج دراسة تول ودابنر وايبي )

ىذا االختالف إلى اختالف المناطق الجغرافية، ففي حين أجريت ىذه الدراسة في المممكة العربية 
 كساس في الواليات المتحدة األمريكية. السعودية، أجريت دراسة تول ودابنر وايبي في ت

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة عمى فقرات       
 مجاالت االداة، حيث كانت عمى النحو اآلتي:
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 المجال األول: مجال التعميم والتعمم: 
ية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 3جدول )

 التعميم والتعمم مرتبة تنازليا  

 (5* الدرجة العظمى من )



 

 د / هبنخ ععُذ عجذ ا ر
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( والتي نصت عمى "كانت استجابات الجامعة سريعة وفعالة 1( أن الفقرة رقم )3يبين الجدول )      
بة األولى لمواجية متطمبات الظروف الطارئة في ظل جائحة فيروس كورونا" قد احتمت المرت

( والتي كان نصيا " 3(، وجاءت الفقرة رقم )0.79(، وانحراف معياري )4.22بمتوسط حسابي )
قامت الجامعة بإنشاء المنصات االلكترونية والقنوات التعميمية ُتغطي جميع الكميات والتخصصات 

راف معياري (، وانح3.99لتوظيفيا خالل جائحة فيروس كورونا" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
( والتي نصت عمى "تم تنفيذ برامج تدريبية ألعضاء الييئة 6(، بينما احتمت الفقرة رقم )0.73)

التدريسية في الجامعة لدعم عمميات التعميم والتعمم عن بعد في ظل جائحة فيروس" المرتبة األخيرة  
ي لتقديرات أفراد (، وقد بمغ المتوسط الحساب0.78(، وانحراف معياري )3.31بمتوسط حسابي )

(، وىو يقابل تقدير درجة رضا 0.41(، وانحراف معياري )3.80العينة عمى ىذا المجال ككل )
 عالية.

ويعزو الباحث ذلك إلى سرعة استجابة الجامعة وفعاليتيا لمواجية متطمبات الظروف الطارئة في    
قنوات التعميمية التي غطت ظل جائحة فيروس كورونا، وقياميا بإنشاء المنصات االلكترونية وال

جميع الكميات والتخصصات لتوظيفيا خالل جائحة فيروس كورونا مثل اطالق مبادرات وبرامج 
تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لبناء القدرات مثل مبادرة ""طور مياراتك"، وتشكيل فرق الدعم الفني 

ية التعميم والتعمم في الجامعة، المتخصص لمتعامل مع جائحة فيروس كورونا الطارئة الستمرار عمم
وتوظيف آليات واستراتيجيات لتقويم أداء الطمبة في المواد الدراسية، وقيام إدارات الجامعة بتقديم كل 
أشكال الدعم والمساندة ألعضاء ىيئة التدريس لتخطي التحديات ومواجية الصعوبات التي تواجييم 

 وضع الخطط التدريسية الطارئة لممقررات الجامعية.خالل عممية التعميم والتعمم عن بعد من خالل 
 المجال الثاني: مجال التطوير والبحث العممي:
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجال 4جدول )
 التطوير والبحث العممي مرتبة تنازليا  

 (5الدرجة العظمى من )
( والتي نصت عمى "استمرت الجامعة في اصدار مجالت 10( أن الفقرة رقم )4) يبين الجدول      

ودوريات الجامعية لنشر الدراسات واألبحاث لمباحثين في ظل أزمة فيروس كورونا" احتمت المرتبة 
( والتي كان 12(، وجاءت الفقرة رقم )0.78(، وانحراف معياري )4.10األولى بمتوسط حسابي )

عة بتوفير قاعدة بيانات ألعضاء ىيئة تدريسي والطمبة لإلستفادة منيا في نصيا "قامت الجام



 

 د / هبنخ ععُذ عجذ ا ر
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(، 3.87الدراسات واألبحاث لمواجية جائحة فيروس كورونا" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
( والتي كان نصيا " قامت الجامعة بتمويل 11(، بينما جاءت الفقرة رقم )0.86وانحراف معياري )
اليادفة إلى استثمار القدرات البحثية ألعضاء ىيئة التدريس لمواجية جائحة  الدراسات واألبحاث

(، وقد بمغ 0.74(، وانحراف معياري )3.28فيروس كورونا" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
(، 0.56(، وانحراف معياري )3.57المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجال ككل )

 دير درجة رضا متوسطة.وىو يقابل تق
وقد يعود السبب في ذلك إلى استمرار الجامعة في اصدار المجالت والدوريات الجامعية لنشر 
الدراسات واألبحاث لمباحثين، وتوفير قاعدة بيانات ألعضاء ىيئة تدريسي والطمبة لإلستفادة منيا في 

معة بتحفيز أعضاء ىيئة الدراسات واألبحاث لمواجية جائحة فيروس كورونا، كما قامت الجا
التدريس إلجراء المزيد من الدراسات واألبحاث إليجاد الحمول المناسبة لمواجية جائحة فيروس 

 كورونا في مختمف المجاالت التربوية واالقتصادية والصحية واالحتماعية.
 المجال الثالث: مجال الشراكة المجتمعية: 

المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 5جدول )
 الشراكة المجتمعية مرتبة تنازليا  

 انفقراث انرقى
انًتوسط 

 انحسببي*

االنحراف 

 انًعيبري

درجت 

 انرضب

17 

حشصذ انجبيعخ عهً رًُُخ ارجبهبد اَجبثُخ ثٍُ 

أعضبء هُئخ انزذسَظ وانطهجخ نزطىَش انعاللبد 

ٍ نًىاجهخ جبئحخ االَجبثُخ يع انًجزًع انًحه

 فُشوط كىسوَب.

 عبنُخ 71. 3.89

22 

زىعُخ انطهجخ وانًجزًع انًحهٍ عبهًذ انجبيعخ ث

ثكُفُخ انزعبيم يع اإلشبعبد عجش وعبئم انزىاصم 

 االجزًبعٍ نًىاجهخ جبئحخ فُشوط كىسوَب.

 عبنُخ 79. 3.78

24 

ععذ انجبيعخ نزىفُش كبفخ اإليكبَبد انًبدَخ انزٍ 

هً انمُبو ثأَشطزهى انزٍ رخذو رغبعذ انطهجخ ع

 انًجزًع انًحهٍ نًىاجهخ جبئحخ فُشوط كىسوَب.

 عبنُخ 70. 3.77
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 انفقراث انرقى
انًتوسط 

 انحسببي*

االنحراف 

 انًعيبري

درجت 

 انرضب

16 
شبسكذ انجبيعخ انطهجخ فٍ حًالد هذفذ نخذيخ 

 انًجزًع انًحهٍ نًىاجهخ جبئحخ فُشوط كىسوَب.
 يزىعطخ 82. 3.44

18 

عًهذ انجبيعخ عهً رزنُم انعمجبد اإلداسَخ انزٍ 

بد حمُمُخ يع انًجزًع انًحهٍ رحذ يٍ ثُبء ششاك

 نهزعبيم يع جبئحخ كىسوَب.

 يزىعطخ 76. 3.39

25 

عمذد انجبيعخ انذوساد انزذسَجُخ فٍ يىضىعبد 

يهُُخ يزخصصخ نًؤعغبد انًجزًع انًحهٍ 

 نهزعبيم يع جبئحخ كىسوَب.

 يزىعطخ 84. 3.23

19 

شجعذ انجبيعخ انطهجخ عهً االَزغبة نهجًعُبد 

ت يكبٌ عكُهى نزمذَى ويؤعغبد انًجزًع حغ

أعًبل رطىعُخ نخذيخ انًجزًع انًحهٍ نهزعبيم يع 

 جبئحخ كىسوَب.

 يزىعطخ 91. 3.14

21 

عمذد انجبيعخ انًحبضشاد وانُذواد انزضمُفُخ 

ألفشاد انًجزًع انًحهٍ نكُفُخ انزعبيم يع جبئحخ 

 كىسوَب.

 يزىعطخ 87. 3.11

20 

عًهذ انجبيعخ عهً سفع كفبَبد أعضبء هُئخ 

زذسَظ فٍ يجبل االرصبل وانزىاصم نخذيخ ان

 انًجزًع انًحهٍ نهزعبيم يع جبئحخ كىسوَب.

 يزىعطخ 77. 3.07

23 

عبهًذ انجبيعخ فٍ رًىَم ثشايج اجزًبعُخ 

والزصبدَخ نخذيخ انًجزًع انًحهٍ نًىاجهخ جبئحخ 

 فُشوط كىسوَب.

 يزىعطخ 93. 3.05

 يزىعطخ 52. 3.38 انًجبل ككم

 (5ن )* الدرجة العظمى م
( والتي نصت عمى "حرصت الجامعة عمى تنمية 17( أن الفقرة رقم )5يبين الجدول )      

اتجاىات ايجابية بين أعضاء ىيئة التدريس والطمبة لتطوير العالقات االيجابية مع المجتمع المحمي 



 

 د / هبنخ ععُذ عجذ ا ر
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ياري (، وانحراف مع3.89لمواجية جائحة فيروس كورونا" احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
( والتي كان نصيا" ساىمت الجامعة بتوعية الطمبة والمجتمع 22(، وجاءت الفقرة رقم )0.71)

المحمي بكيفية التعامل مع اإلشاعات عبر وسائل التواصل االجتماعي لمواجية جائحة فيروس 
ة رقم (، بينما احتمت الفقر 0.79(، وانحراف معياري )3.78كورونا" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( والتي نصت عمى " ساىمت الجامعة في تمويل برامج اجتماعية واقتصادية لخدمة المجتمع 23)
(، وانحراف معياري 3.05المحمي لمواجية جائحة فيروس كورونا" المرتبة األخيرة  بمتوسط حسابي )

، وانحراف (3.38(، وقد بمغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة عمى ىذا المجال ككل )0.93)
 (، وىو يقابل تقدير درجة رضا متوسطة. 0.52معياري )

ويعزو الباحث ذلك إلى حرص الجامعة عمى تنمية اتجاىات ايجابية بين أعضاء ىيئة     
التدريس والطمبة لتطوير العالقات االيجابية مع المجتمع المحمي لمواجية جائحة فيروس كورونا، 

ى الطمبة والمجتمع المحمي بكيفية التعامل مع اإلشاعات عبر ومساىمة الجامعة في نشر الوعي لد
وسائل التواصل االجتماعي لمواجية جائحة فيروس كورونا، وقيام الجامعة ببعض الحمالت التي 
ىدفت لخدمة المجتمع المحمي لمواجية جائحة فيروس كورونا، مثل الندوات واصدار النشرات 

ر الجامعة في خدمة المجتمع مثل مبادرة "كمنا مسؤول في اإلرشادية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز دو 
 خدمة وصحة مجتمعنا". 

( α≤0.05النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 
بين تقديرات أفراد العينة لدرجة رضاهم عن إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا بالمممكة 

 ية تعزى لمتغيرات الكمية، والرتبة األكاديمية والخبرة؟"العربية السعود
لإلجابة عن ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد      

العينة لدرجة رضاىم عن إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا بالمممكة العربية السعودية حسب 
 (.6بة األكاديمية والخبرة عمى مجاالت األداة، كما ىو مبين في الجدول )المتغيرات الكمية، والرت
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة لدرجة رضاهم عن إدارة 6جدول)
 لخبرةالسعودية حسب متغيرات الكمية والرتبة األكاديمية واالجامعات لجائحة فيروس كورونا بالمممكة العربية 

     
( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 6يبين الجدول )     

عمى مجاالت درجة رضاىم عن إدارة جائحة فيروس كورونا بالمممكة العربية السعودية حسب 
ية لتمك الفروق تم متغيرات الكمية، والرتبة األكاديمية والخبرة. ولمعرفة مستويات الداللة اإلحصائ

 ( يبين ذلك.7استخدام تحميل التباين المتعدد، والجدول رقم )
(: نتائج تحميل التباين المتعدد لمفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة عمى 7جدول )

مجاالت درجة رضاىم عن إدارة جائحة فيروس كورونا بالمممكة العربية السعودية حسب متغيرات 
 كمية والرتبة األكاديمية والخبرة ال



 

 د / هبنخ ععُذ عجذ ا ر
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 ( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα≤0.05) 

 (:7يبين الجدول )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت  .1

 األداة تعزى لمتغير الكمية، وذلك لصالح تقديرات الكميات اإلنسانية.
ذلك إلى أن امكانيات الكميات اإلنسانية في التواصل مع مختمف مكونات ويعزو الباحث 

العممية التعميمية من طمبة وأفراد المجتمع المحمي، أعمى من إمكانيات الكميات العممية 
المحصورة في المختبرات والقاعات التدريسية، وىذا مّكن الكميات اإلنسانية كثيرًا من تفعيل 

مر الذي انعكس ايجابيًا عمى درجات رضاىم عن أداء إدارات دورىم في ىذه الجائحة األ
 الجامعة.  

 (. 2019(، ونتائج دراسة الخويطر )2019وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الزعبي ) 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع  .2

رتبة األكاديمية، باستثناء مجال التعميم والتعمم. ولتحديد مجاالت الدراسة تعزى لمتغير ال
 (.8( كما ىو مبين في جدول )Scheffeمصادر تمك الفروق تم استخدام اختبار شيفيو )
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( لمفروق بين تقديرات أفراد العينة عمى مجال التعميم Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )8جدول )
 والتعمم  حسب متغير الرتبة األكاديمة

 الرتبة األكاديمية أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
  المتوسط الحسابي 3.59 3.63 3.97
 أستاذ مساعد 3.59  0.04 *0.38
 أستاذ مشارك 3.63   *0.34
 أستاذ  3.97   

 (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ية بين متوســـط تقديرات ذوي الرتبة ( أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائ8يبيـــن الجدول )       

األكاديمية )أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك( من جية، ومتوسط تقديرات ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ( 
 من جية ثانية، تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية، وذلك لصالح تقديرات ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ(.

وي الرتبة )أستاذ( يكونون في أغمب األحيان من القيادات ويمكن أن يرجع سبب ذلك إلى أن ذ    
في الجامعة سواء في إدارة الجامعة، أو عمادات الكميات، أو رئاسة األقسام، وىم يشعرون أنيم قاموا 

 بواجباتيم األكاديمية عمى أكمل وجو. 
(، 2019يطر )(، ونتائج دراسة الخو 2019وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الزعبي )     

(، 2018(. بينما اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عبابنة وعاشور )2018ونتائج دراسة طيفور )
ويعزو الباحث سبب ىذا االختالف إلى اختالف المناطق الجغرافية، ففي حين أجريت ىذه الدراسة 

 ردنية الياشمية. في المممكة العربية السعودية، أجريت دراسة عبابنة وعاشور في المممكة األ
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند مجاالت  .3

الدراسة، باستثناء مجال الشراكة المجتمعية، تعزى لمتغير الخبرة، وذلك لصالح ذوي الخبرة 
 سنوات(. 7)أكثر من 

رة األطول لدييم الكفاءة والمعرفة وقد يعود السبب في ذلك إلى أن أعضاء ىيئة التدريس ذوي الخب
والقدرة عمى التواصل مع المجتمعات المحمية أكثر من ذوي الخبرات األقل؛ وذلك بحكم طول 
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تواصميم مع الطمبة ومعرفتيم الواسعة بمؤسسات المجتمع المحمي سواء الرسمية أو غير الرسمية، 
اء شراكات مختمفة من خالل ومن خالل خبراتيم تمكنوا من بناء جسور التواصل معيا، وبن

 مشاركنيم في مناسباتيم االجتماعية والدينية والوطنية. 
(، ونتائج 2019(، ونتائج دراسة الخويطر )2019واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الزعبي )     

 (. 2018دراسة طيفور )
العينة عمى مجاالت درجة كما تم إجراء اختبار تحميل التباين الثالثي لمفروق بين تقديرات أفراد 

رضاىم عن إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا ككل بالمممكة العربية السعودية حسب متغيرات 
 (.9الكمية والرتبة األكاديمية والخبرة، حيث كانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول )

اد العينة عمى مجاالت درجة نتائج اختبار تحميل التباين الثالثي لمفروق بين تقديرات أفر (: 9جدول )
 رضاهم عن إدارة الجامعات لجائحة فيروس كورونا ككل بالمممكة العربية السعودية حسب متغيرات الدراسة

مجموع  المتغيرات
 المربعات

درجة 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات

 0.296 0.828 0.524 1 0.524 الكمية

 0.449 0.771 0.488 2 0.976 الرتبة األكاديمية

 0.337 0.795 0.503 1 0.503 الخبرة

  0.633 387 244.971 الخطأ

  391 359.466 الكمي

 (α≤0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوســـطات تقديرات أفراد العينة 9يبيـــن الجدول )       

 ت أداة الدراسة تعزى لمتغيرات الدراسة.عند جميع مجاال
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 التوصيات:
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا، فإن الدراسة توصي بما يأتي:

تنفيذ برامج تدريبية ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعة لدعم عمميات التعميم والتعمم عن  .1
 بعد في ظل جائحة فيروس كورونا.

ساعدة المسئولين في اتخاذ القرارات المناسبة لمواجية أزمة تطوير أدوات ومقاييس بحثية لم .2
 فيروس كورونا.

تحفيز أعضاء ىيئة التدريس إلجراء المزيد من الدراسات واألبحاث إليجاد الحمول المناسبة  .3
 لمواجية جائحة فيروس كورونا. 

تدريس تمويل الدراسات واألبحاث اليادفة إلى استثمار القدرات البحثية ألعضاء ىيئة ال .4
 لمواجية جائحة فيروس كورونا.

إجراء الدراسات واألبحاث لتقييم آثار أزمة فيروس كورونا في مجال التعميم، ومجاالت الحياة  .5
 المختمفة.
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 المراجع:
 أوال : المراجع العربية:

 ( .ادارة االزمات التعميمية في المدارس: االسباب والعالج. دار ال2001حمد، ابراىيم .) فكر
 العربي: القاىرة، مصر.

 ( .منشورة عمى الموقع اإللكتروني 1441الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم .)
www.qu.Edu/sa/qudocuments-sathestrategicplan-ar.pdf 

 ( .دور القيادات األكاديمية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز 2019الخويطر، سمية .)
ت والمعوقات التي تواجو القيادات األكاديمية فييا. رسالة في إدارة األزمات واالحتياجا

المممكة العربية  –ماجستير غير منشورة. جامعة األمير سطام بن عبد العزيز. الخرج 
 السعودية.

 ( .واقع إدارة األزمات بجامعة األميرة نورة بنت 2015زرعة، سييمة وكعكي، منار .)
يس والقيادات اإلدارية فييا. مجمة دراسات عبدالرحمن من وجية نظر أعضاء ىيئة التدر 

 .78-49(. ص ص: 1)36الخميج. جامعة األمير نايف. 
  ( .واقع ممارسة إدارة األزمات في الجامعات األردنية من وجية نظر 2019الزعبي، دالل .)

 األردن. –أعضاء ىيئة التدريس فييا. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك. اربد 
 (. إدارة االزمات ومعوقاتيا في مؤسسات التعمـيم العـالي فـي 2004ي، سعيد. )الشمران

 األردن. -المممكة العربية السعودية. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعـة اليرمـوك، اربـد 
  ( .إدارة األزمات بكميات جامعة حائل من خالل تحديد مصادر 2018طيفور، ميسون .)

لمستخدمة لمتعامل معيا من وجية نظر القيادات االكاديمية. األزمات واالستراتيجيات ا
 المممكة العربية السعودية. –رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة حائل. حائل 
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 ( .واقع إدارة األزمات في الجامعات الحكومية في 2018عبابنة، سميمان وعاشور، صالح .)
راسات. الجامعة األردنية. شمال األردن من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. مجمة د

 األردن. –. عمان 72-45(. ص ص: 2)43
 ( .قمق األزمات التي تعاني منيا جامعـة القـدس 2005عبداهلل، تيسير والعسيمي، رجاء .)

المفتوحة أثناء انتفاضة األقصى. مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحـاث والدراسـات. 
19(2 .)954-986. 

 (. االزمات المدرسية واساليب التعامل معيـا فـي 2007ت، سعاد. )العينبوسي، سالم وسميما
(. 3)8مدارس سمطنة عمان. مجمة العموم التربوية والنفسية. كمية التربية، جامعة البحـرين. 

63-84. 
 ( .تقويم قدرة مديري مدارس محافظة اربد في التعامل مع االزمات 2002اليزايمة، وصفي .)

 األردن.-غير منشورة، الجامعة الياشمية، الزرقاء المدرسية. رسالة ماجستير
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