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اقع إدارة األزمة في جامعة أم القرى   و

 في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 
وأثـر ذلك في خطط إدارة األزمة بالجامعة 

د. سعد بن عزيـز حبيب العتيبي

 قسم إدارة أعمال الحج والعمرة 
 كلية إدارة األعمال 

 جامعة أم القرى
اململكة العربية السعودية

امللخص 1

عــرُّف علــى واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد 19، وأثـــر  هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى التَّ
ذلــك فــي الخطــط العامــة للجامعــة، وفــي جــودة الخدمــة التعليميــة التــي تقّدمهــا الجامعــة، وتقديمهــا خدمــة للمجتمــع والشــراكة 
املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات، ومعرفــة التحّديــات التــي تواجــه الجامعــة فــي ظــل إدارتهــا لالزمــة حالًيــا. وقــد اســتخدم الباحــث 
ا من مجتمع الدراسة املكّون من العاملين  ختيـرت عشوائيًّ

ُ
االستبيان لجمع معلومات وبيانات من أفراد عينة الدراسة، التي ا

والطــالب بجامعــة أم القــرى بمكــة املكرمــة، وأظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي بعــض النتائــج، منهــا موافقــة أفــراد العينــة علــى 
أن واقــع إدارة األزمــة فــي جامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد 19 كانــت كبيـــرة، وموافقــة أفــراد العينــة علــى أن جــودة 
الخدمــة التعليميــة التــي تقّدمهــا الجامعــة كانــت كبيـــرة، كمــا أوضحــت التـــزام الجامعــة، واملســاهمة بصــورة فّعالــة فــي بـــرامج 
ــا بالعمــل فــي أثنــاء  ــا وفنيًّ يــات هــي: قلــة الكــوادر البشــرية املؤهلــة إداريًّ حّدِ املســؤولية املجتمعيــة بكافــة املجــاالت، وأن أبـــرز التَّ
إدارة األزمــات بالجامعــة. وأوصــت الدراســة بالعمــل علــى جعــل التخطيــط إلدارة األزمــات جــزًءا مــن التخطيــط االستـــراتيجي فــي 
بــات الحيــاة 

ّ
مؤسســات التعليــم العالــي، والتـركيـــز علــى أهــداف رؤيــة 2030، واستـــراتيجية التحــّول الرقمــي اإللكتـــروني ومتطل

بعــد انقضــاء جائحــة كورونــا؛ لتكــون منطلقــات العتمــاد التعليــم عــن ُبعــد، بوصفــه أحــد الخيــارات األساســية ملواجهــة الكــوارث 
ســتخدمة فــي الجامعــة حالًيــا، وتبنــي 

ُ
واألزمــات، وضــرورة زيــادة وتحديــث اســتخدام التقنيــات الحديثــة ووســائل االتصــال امل

اإلدارة اإللكتـــرونية، ومحاولــة مواكبــة التطــورات فــي هــذا الخصــوص؛ لدورهــا الكبيـــر واألسا�ســي فــي العمليــة التعليميــة.

الكلمات املفتاحية: إدارة األزمة، كورونا كوفيد 19، جودة العملية التعليمية، الشراكة املجتمعية.

املقدمة
ل مصــدر قلــق للمؤسســات بشــكل عــام، وللمؤسســات التعليميــة الجامعيــة علــى 

ّ
شــك

ُ
أصبحــت األزمــة فــي الوقــت الحالــي ت

وجــه الخصــوص؛ وذلــك لصعوبــة الســيطرة عليهــا بســبب التغيـــرات فــي البيئــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة، وضعــف 
قدرة هذه املؤسســات أحياًنا على تّبني نموذج إداري مالئم للتكّيف مع تلك األزمات، ووضع خطة إلدارة املؤسســة إبان فتـــره 
األزمة، وال توجد مؤسسة - بغض النظر عن حجمها، أو طبيعة نشاطها، أو نوع القطاع الذي تنتمي إليه - يمكن الجزم بأنها 
لــن تتعــّرض ألزمــة مــا، أو أن تتجاوزهــا بأمــان. واألزمــة ظاهــرة إنســانية - بوصفهــا جــزًءا مــن نســيج الحيــاة- ُعرفــت منــذ العصــور 
القديمــة كمتالزمــة لإلنســان، تنشــأ فــي أي لحظــة كظــروف مفاجئــة، وقــد ُعّرفــت األزمــة بأنهــا: »حالــة تهديــد مفاجئــة تتعــّرض 
ا. ورغــم التهديــد الــذي تحملــه األزمــة؛  إليهــا املؤسســة تهــّدد وجودهــا، والوقــت املتــاح للتعامــل معهــا مــع هــذه الحالــة ضيــق جــدًّ
ديـــرت بالشــكل املناســب، فيمكــن أن تتحــّول إلــى فرصــة لالتجــاه باملؤسســة نحــو األفضــل أو األحســن« )أبوعزيـــز، 

ُ
فإنهــا إذا أ

2010: 12(. وقــد ازدادت األزمــات وخطورتهــا فــي العصــر الحالــي؛ حتــى أصبــح مصطلــح األزمــة مــن أكثـــر املصطلحــات شــيوًعا 
ُعــد واملســتويات، فهنالــك أزمــة اقتصاديــة، وأزمــة سياســية، وأزمــة اجتماعيــة، وأزمــة صحيــة. واســتخداًما علــى كافــة الصُّ
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عــرُّف علــى واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك  هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى التَّ
فــي الخطــط العامــة للجامعــة، وفــي جــودة الخدمــة التعليميــة التــي تقّدمهــا الجامعــة، وتقديمهــا خدمــة للمجتمــع والشــراكة املجتمعيــة 
وتبــادل الخبـــرات، ومعرفــة التحّديــات التــي تواجــه الجامعــة فــي ظــل إدارتهــا لالزمــة حالًيــا. وأظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي بعــض 
النتائــج، منهــا موافقــة أفــراد العينــة علــى أن واقــع إدارة األزمــة فــي جامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19 كانــت كبيـــرة، 
الجامعــة،  التـــزام  أوضحــت  كمــا  كبيـــرة،  كانــت  الجامعــة  تقّدمهــا  التــي  التعليميــة  الخدمــة  جــودة  أن  علــى  العينــة  أفــراد  وموافقــة 
يــات هــي: قلــة الكــوادر البشــرية املؤهلــة  حّدِ واملســاهمة بصــورة فّعالــة فــي بـــرامج املســؤولية املجتمعيــة بكافــة املجــاالت، وأن أبـــرز التَّ
فــي أثنــاء إدارة األزمــات بالجامعــة. وأوصــت الدراســة بالعمــل علــى جعــل التخطيــط إلدارة األزمــات جــزًءا مــن  ــا بالعمــل  ــا وفنيًّ إداريًّ
التخطيــط االستـــراتيجي فــي مؤسســات التعليــم العالــي، والتـركيـــز علــى أهــداف رؤيــة 2030، واستـــراتيجية التحــّول الرقمــي اإللكتـــروني 
بــات الحيــاة بعــد انقضــاء جائحــة كورونــا؛ لتكــون منطلقــات العتمــاد التعليــم عــن ُبعــد، بوصفــه أحــد الخيــارات األساســية 

ّ
ومتطل

ســتخدمة فــي الجامعــة حالًيــا، 
ُ
ملواجهــة الكــوارث واألزمــات، وضــرورة زيــادة وتحديــث اســتخدام التقنيــات الحديثــة ووســائل االتصــال امل

وتبنــي اإلدارة اإللكتـــرونية، ومحاولــة مواكبــة التطــورات فــي هــذا الخصــوص؛ لدورهــا الكبيـــر واألسا�ســي فــي العمليــة التعليميــة.
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وقــد شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19 - شــأنها فــي ذلــك شــأن جميــع دول العالــم التــي 
تقّدمــة منهــا- ومــا زالــت الجائحــة تضــرب كافــة 

ُ
ل هــذا الفايـــروس أزمــة لــكل دول العالــم - حتــى امل

ّ
انتشــر فيهــا هــذا الوبــاء - وشــك

أنحــاء العالــم دون اســتثناء. وفــي اململكــة العربيــة الســعودية أعلنــت وزارة الصحــة حالــة الطــوارئ الصحيــة فــي كافــة أنحــاء 
اململكــة، وأعلنــت الحجــر الصحــي للســكان، وأغلقــت العديــد مــن القطاعــات التجاريــة وكافــة قطاعــات التعليــم باململكــة - بمــا 
فيهــا الجامعيــة - ومــن هنــا بــدأ العديــد مــن تلــك املؤسســات إدارة األزمــة ملواصلــة نشــاطها. وأعلنــت وزارة التعليــم عــن تفعيــل 
التعليــم عــن ُبعــد عبـــر الوســائط اإللكتـــرونية املختلفــة، وقــد تفاعلــت جامعــة أم القــرى مــع الظــروف املاثلــة بــأن أعلنــت عــن 
خطــة إلدارة العمليــة التعليميــة فــي أثنــاء فتـــرة الجائحــة؛ للحفــاظ علــى جــودة العمليــة التعليميــة، وإيجــاد شــراكات مجتمعيــة 

متعــددة للتصــّدي لتلــك األزمــة.

وتتحّقــق الجــودة فــي التعليــم العالــي مــن خــالل وجــود سياســة واضحــة ومحــّددة للجــودة الشــاملة، وكفــاءة التنظيــم 
اإلداري للمؤسســات التعليميــة، وتفعيــل نظــام املتابعــة والتقويــم؛ لتفــادي الوقــوع فــي األخطــاء، وتوفيـــر نظــم تدريــب عاليــة 
بــات، 

ّ
املســتوى للهيئــات التعليميــة واإلداريــة. وقــد ُعّرفــت الجــودة بشــكل عــام بأنهــا: »معيــار، أو هــدف، أو مجموعــة متطل

وهــي هــدف يمكــن قياســه وجهــد مــن أجــل التطويـــر، وليســت درجــة محــددة لالمتيــاز« )حســن،2016: 288(. وُعّرفــت جــودة 
التعليــم بأنهــا: »كل مــا يــؤدي إلــى تطويـــر القــدرات الفكريــة واملهاريــة لــدى الطــالب، وكل مــا يــؤدي إلــى تحســين مســتوى الفهــم 
واالســتيعاب، ويـــزيد قدراتهم على حّل القضايا أو املشــكالت التي تواجههم، ويـــزيد من قدراتهم على توصيل املعلومات بشــكل 

مــوه فــي التصــّرف مــع األمــور التــي تواجههــم، وفيمــا سيدرســون« )عطيــة، 2017: 20(.
ّ
فاعــل، واســتثمار مــا تعل

وُيعــّد التعليــم أحــد أهــم آليــات التكويــن االجتماعــي للشــخصية اإلنســانية، وهــو العنصــر األكثـــر وضوًحــا وتأثيـــًرا فــي 
الحركــة واألنشــطة واملشــاركة املجتمعيــة مــا بيــن املؤسســات التعليميــة واملجتمــع فــي البيئــة املحيطــة بــه؛ حيــث إن العالقــة 
ــراكة بيــن تلــك املؤسســات والبيئــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن حولهــا تكــون دائًمــا عالقــة طرديــة؛ إذ يوجــد إجمــاع  والشَّ
علــى الــدور الوظيفــي للتعليــم فــي إنضــاج الوعــي املجتمعــي. وقــد ُعّرفــت الشــراكة املجتمعيــة بأنهــا: »إحــدى األدوات التــي يمكــن 
ــا- مــن خــالل  ــا واقتصاديًّ مــن خاللهــا النهــوض باملجتمــع واالرتقــاء بــه، والعمــل علــى تحســين مســتوى حيــاة النــاس - اجتماعيًّ
 اآلخريــن علــى املشــاركة، وعــدم 

ّ
إســهام أبنــاء املجتمــع تطوًعــا فــي جهــود التنميــة، ســواء بالــرأي، أو بالعمــل، أو بالتمويــل وحــث

وضــع العراقيــل أمــام الجهــود املبذولــة مــن جانــب قيــادات املجتمــع، وغيـــر ذلــك مــن األمــور التــي تــؤدي إلــى نمــو وتطــور املجتمــع« 
)مهنــا،2014: 13(. وفــي ســبيل الحفــاظ علــى جــودة التعليــم؛ فــإن الجامعــة أثنــاء تلــك الجائحــة أوجــدت شــراكات مختلفــة مــع 
جهــات حكوميــة وأخــرى فــي القطــاع الخــاص؛ للمســاهمة فــي إدارة األزمــة، والخــروج بنتائــج جيــدة فــي ُمخرجاتهــا التعليميــة، ومــن 
ــراكات: تعــاون الجامعــة مــع وزارة الصحــة والجهــات التابعــة لهــا فــي الحفــاظ وتنفيــذ كافــة التعميمــات واألنظمــة  أبـــرز تلــك الشَّ
التي فرضتها الوزارة؛ للحّد من انتشــار املرض، إضافة إلى اســتمرار الجامعة في أداء دورها الطليعي في املســؤولية االجتماعية.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

فــي هــذا الجــزء تتنــاول الدراســة اإلطــار النظــري ملوضــوع إدارة األزمــة وجائحــة كورونــا، كمــا ســيتم تنــاول الدراســات 
الدراســة. هــذه  بموضــوع  قــة 

ّ
املتعل الســابقة 

تعريف مفهوم األزمة

هنــــاك العديــــد مــــن األزمــــات التــــي تواجــــه املجتمــــعات املختلفــة - إمــــا بــــصفة دوريــــة، أو بــــصفة عــــشوائية- وبــــالنظر إلــــى 
هــــذه األزمــات يتضــح أنهــا قــد تســّببت ســابًقا فـــي خـــسائر وأضـــرار كثيـــرة للفـــرد واملجتمـــع، ســـواء مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة، أو 
ب للـنفس؛ وذلـك ألنهـا 

ّ
الـسياسية، أو االقتـصادية، أو اإلداريـة. وقد أشار )جاد هللا، 2010: 6( إلى أن األزمات »أمـر غيـر محبـ

ـــشعرك بعـــدم االســـتقرار والتغييـــر املفـــاجئ؛ ممـــا ُيـــشعر باالرتبــاك والقلــق، وربمــا اتخــاذ القــرارات االرتجاليــة واملتســّرعة التــي 
ُ
ت

تـــزيد األمــر ســوًءا«. وقــد تعــّددت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم األزمـــة بوصفهــا نتيجـــة مباشـــرة للتغيـــرات البيئيـــة الداخليـــة 
ــة الـــسريعة واملتالحقــة، التــي تعمــل فــي إطارهــا املؤسســات - خاصــة التعليميــة والجامعيــة منهــا - األمــر الــذي يتـرتـــب  والخارجيـ
عليـــه حـــدوث أزمـــات تفـــرض علـــى هــذه املؤسســات إدارتهـــا بكفـــاءة وفعاليـــة، وبهـــدف الحـــّد مـــن نتائجهــا الســلبية. وتنبــع أهميــة 
ــلها وتقيـــيمها تبًعـــا الحتمـــال الحــدوث، وشــدة الخطــورة، ودرجــة  دراســـة األزمـــات مــن خــالل »محاولـــة تـــصنيف األزمـــات وتحليـ
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التحكــم مــن ِقبــل املجتمــع، وذلـــك كلـــه بغـــرض مواجهـــة األزمـــات املحتملـــة مـــن خـــالل تصــّور للمخاطــر التـــي يمكـــن أن تحـــدث 
نتيجـة التغيـرات البيئيـة أو األخطـاء البـشرية. ونظـًرا السـتمرار تواجـد العوامـل املــسّببة لألزمــات املختلفــة؛ فإنــه يجــب إعــداد 
خطــــط لالســــتعداد ملواجهــــة هــــذه األزمــــات، ومحاولــــة وضــــع أســس ومبــادئ التنبــؤ بهــا أو الحــّد مــن آثارهــا التدميـــرية فــي حالــة 

.)Hunter, 2016: 8( »صعوبــة إجــراء التنبــؤ

ن اإلدارة 
ّ

مك
ُ
وقد ُعّرفت إدارة األزمة بأنها: »نشاط هـــادف يقـــوم علـــى البحـــث والحـــصول علـــى املعلومـــات الالزمـــة، التـــي ت

عـــة، وتهيئـــة املنـــاخ املناســـب للتعامـــل معهـــا، عـــن طريـــق اتخـــاذ التدابيـــر الالزمــة 
ّ
مــن التنبــؤ بأماكــن واتجاهــات األزمــة املتوق

عــة والقضــاء عليهــا، أو تغييـــر مســارها لصالــح املنظمــة« )Bundy, 2017: 2(. وهــــي »العمليــــة اإلداريــــة 
ّ
ــم فــي األزمــة املتوق

ّ
للتحك

ــــدة لألزمــــة، وتعبئــــة  ِ
ّ
ول

ُ
تغّيــــرات البيئيــــة امل

ُ
املــــستمرة التــــي تهــــتم بــــالتنبؤ باألزمــــات املحتملــــة عــــن طريــــق االستــــشعار ورصــــد امل

املــــوارد واإلمكانــــات املتاحــــة؛ ملنــــع أو التعامــــل مــــع األزمــات بأكبـــر قــدر ممكــن مــن الكفــاءة، وبمــا يحّقــق أقــل قــدر ممكــن مـــن 
 .)Wester&Mabjork, 2017: 364( »الـــضرر للمؤسســة والعـــاملين، مـــع ضـــمان العــودة إلــى األوضــاع الطبيعيــة فــي أســرع وقــت

أنواع األزمات وأبعادها ومدى تأثيـرها

أشــار )Aho and Verhoeven, 2017: 223( إلــى أنــواع األزمــات مــن خــالل تصنيفــات وأبعــاد رئيســة عديــدة وضعهــا علــى 
النحــو اآلتــي:

 - تصنيف األزمة على أساس التكرار 
ً

أول

ُصّنفت األزمة بناء على تكرار حدوثها إلى:

بالـــدورة 1-  ـــل فـــي األزمـــات االقتـــصادية املرتبطـــة 
ّ
ـــع حـــدوثها، وتتمث

ّ
كـــّرر األزمـــات بتوق

ُ
ت أزمـــات دوريـــة متكـــررة: حيــث 

قــوى اإلنتــاج. فــي  نتيجــة لخلــل  قـــد تنجــم كذلــك عــن االنتعــاش  التـــي  الكـــساد،  الـــشرائية والناجمـــة عـــن 

أزمــات غيـــر دوريــة: هــذا النــوع مــن األزمــات عشــوائية الحــدوث، ال تـــرتبط فــي حـــدوثها بأســـباب دوريـــة متكـــررة مثـــل 2- 
عهـــا، واألزمـــات غيـــر الدوريـــة تحـــدث نتيجـــة عوامـــل 

ّ
األزمـــات املرتبطـــة بالـــدورة االقتـــصادية؛ ومـــن ثـــّم ال يـــسهل توق

متعـــددة، وإن كانــــت عــــادة تكــــون فجــــأة وبــــدون مقــــّدمات مثــــل: األزمــــات الناجمــــة عــــن ســــوء األحــــوال الجويــــة، أو 
تغيـــر الظــــروف املناخيــة.

ثانًيا - تصنيف األزمة على أساس حدة األزمات

نهـــا 
ّ

ــا ملـــدى تغلغهـــا وتمك
ً
وهــي قــوة التأثـــر باألزمــة، وحجــم الخســائر املختلفــة الناتجــة عنهــا، ويمكــن تقســيم األزمــات طبقـ

مــن الكيــان الــذي أصابتــه إلــى نوعيــن أساســيين بحســب )رشــاد، 2011: 1190( كمــا يلــي:

ل خطـــًرا؛ إذ إنهـــا تحـــدث فجـــأة وتنقـــ�سي بـــسرعة، خاصـــة إذا ُعولجـــت 1- 
ّ
ـــشك

ُ
األزمـــات الـــسطحية: وهـــي أزمـــات ال ت

املفتعلــة. التموينيــة  األزمــات  مثــل:  الكاذبــة  الشــائعات  عــن  تنجــم  وهــي  أســبابها، 

الــذي 2-  أنــواع األزمــات، وذات طبيعــة شــديدة القســوة؛ الرتباطهــا ببنيـــــــان الكيـــــــان   األزمــات العميقــة: وهــي أخطــر 
همــل مواجهتهــا.

ُ
حدثــت بــه األزمــة؛ ومــن ثــّم فقــد تدمــره إن أ

ا - تصنيف األزمة على أساس تأثيـر األزمات
ً
ثالث

وهــو الوصــف العــام ملــدى مــا نتــج عــن األزمــة، ويمكـــن تقـــسيم األزمـــات إلـــى نـــوعين أساســـيين وفًقـــا ملقـــدار وحجـــم تـأثيـــر 
األزمــة فــي أداء الكيــان الــذي حدثــت فيــه األزمــة بحســب )الصيـــرفي، 2008: 48( حســبما يلــي:

أزمــات محــدودة التأثيـــر: وهــي أزمــة وليـــدة ظـــروف معينـــة، وتحـــدث عـــادة دون أن تتـــرك بـــصمات أو معـــالم واضـــحة 1- 
علــى الكيــان الــذي حدثــت فيــه األزمــة، مثــل: أزمــة عــدم توفيـــر ســلعة تموينيــة معينــة، ولـــديها بـــديل يحـــّل محلهـــا 

بالكامـــل ومتوافــر باألســواق.

 أزمـــات جوهريـــة: يـؤثـــر هـــذا النـــوع مـــن األزمـــات تـأثيـــًرا ينعكــس علــى أدائــه، ويســاعد علــى حرمــان حاجاتــه ومطالبــه 2- 
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األساسية، التي ال يمكنه االستغناء عنهـا؛ ولـذلك فإنـه ال يمكن تجاهل هذا النوع من األزمـات، أو إهمـال مواجهتهـا؛ 
ــل تلــك األزمــات فــي: نقــص امليــاه 

ّ
ــد أزمــات أشــد خطــًرا، وتتمث

ّ
إذ إن اســـتمرارها قـــد ُيـــسفر عـــن نتـــائج صـــعبة، وقـــد ُيول

أو الوقــود أو الغــذاء. 

رابًعا - تصنيف األزمات على أساس شدة األزمات

حيث تتـراوح األزمات بين نوعين أساسيين من الشدة والضعف بحسب دراسة )علي، 2006( على النحو اآلتي:

أزمــات عنيفــة: وهــي أزمــات بالغــة الشــدة والعنــف، والســبيل الوحيــد للتصــدي لهــذا النـــوع مـــن األزمـــات إفقـــاده قــوة 1- 
الدفــع الخاصــة بتيــار األزمــة، وتصنيــف عناصرهــا والتعامــل مــع كـــل عنـــصر علـــى ِحـــدة، واملثـــال علـــى ذلـــك األزمـــات 
العّمالية العنيفة، التي تصل إلى حّد اإلضراب العام، على الرغم من أن هذا النوع من األزمـــات يبـــدو عنيًفـــا بعـــض 

الـــ�سيء بالنـــسبة للقـــائمين بـه.

 أزمــات خفيفــة: وتأثيـــرها فــي الــرأي العــام أو الجمهــور املحيــط بـــه يكـــون خفيًفـــا، ويـــسهل معالجتـــه بـــشكل فـــوري 2- 
ــا مثــل: األزمــات الناتجــة عــن اإلشــاعات. ســـريع بمجـــرد ملـــس ومعرفــة أســبابه، ومــن ثــّم التعامــل معــه إيجابيًّ

خامًسا - تصنيف األزمات على أساس مستوى األزمات

بحسب )عبد الرحمن،2011( يمكن تصنيف األزمات حسب املستوى على النحو اآلتي:

ــصيب الدولـــة وتـؤثـــر فـــي املجتمـــع كلـــه، فهـــي أزمـــات شـــاملة، ســـواء فـــي أســـبابها ونتائجهـــا وكذلك 1- 
ُ
األزمـــات الـــشاملة: تـ

بــات عالجهــا. ولهــذا النــوع مــن األزمــات تداخــالت وأبعــاد مختلفـــة التـأثيـــر، ويـــشمل األزمـــات املتـــصلة ببنيــــة 
ّ
ُمتطل

 عــــن ســــيادتها.
ً

الدولــــة وأدائهــــا االقتــــصادي والــــسيا�سي، أو وضــــعها األمنــــي الــــداخلي أو الخــــارجي، فــــضال

ــل فــي أزمــات املشــروعات أو الوحــدات اإلنتاجيـــة أو قطـــاع بعينـــه، وينحـــصر تأثيـرهـــا فيهـــا؛ 2- 
ّ
األزمــات الجزئيــة: تتمث

لكنــه قــد يمتــد إلــى املشــروعات األخــرى املرتبطــة بهــا، بــل يطــول الدولــة بـــرمتها إن لــم يكـــن الـــسيطرة عليـــه، ويتمّيــز 
هـذا النـوع مــن األزمـات بـالتنّوع والتعــّدد طبًقـا للكيــان الـذي قــد ينـشأ فيــه، إضـافة إلــى التـأثيـرات املتباينــة لألزمـات 
لـــة فـــي: عوامـــل انتـــشارها وتكاملهـــا ونـــشوئها. وفـــي هـــذا النـــوع مـــن األزمـــات يجـــب تـــدخل الدولـــة ملواجهة األزمة 

ّ
تمث

ُ
وامل

ــر بهــا مــن مواجهتهــا. ــن الكيــان اإلداري الــذي تأثـ
ّ

واحتوائهــا، إن لــم يتمك

سادًسا - تصنيف األزمات على أساس األبعاد

وفي هذا الخصوص صّنفها )Darbo & Zurawska, 2017 :169( حسب اآلتي:

أزمـات عامليـة لهـا تـأثيـر محلـي: غالًبـا مـا تـنجح الـدول الكبـرى فـي نقـل أزماتهـا إلـى الـدول التـي تـدور فـي فلكها.1- 

نهـــا تـــرابطها 2- 
ّ

أزمـــات محليـــة لهـــا تـأثيـــر خـــارجي: يتـــضح مثـــل هـــذه األزمـــات كلمـــا كانـــت الـــدول الناميـــة متـرابطـــة. وُيمك
وعالقتهــا التعاونيــة مــن جعــل أزماتهــا تطــول العالــم الخارجــي، فتدفــع الــدول الكبـــرى إلـــى النهـــوض بمـــسؤولياتها تجــاه 

تلــك األزمــات، وتحمــل الــدول الكبـــرى فاتــورة عــبء هــذه األزمــات وتجعلهــا تدفعهــا نيابــة عنهــا.

ــا، وال 3-  ــاع محـــدود منهـ أزمــات محليــة فقــط: وهــي األزمــات التــي ال يتعــّدى تأثيـــرها حــدود الدولــة؛ بــل تقتصــر علــى قطـ
عالــج فــي إطــار محلــي داخلــي فقــط.

ُ
يمكــن تـــرحيلها إلــى الخــارج؛ ولذلــك فهــي ت

دراسات سابقة تناولت أزمة كرونا وكيفية تصدي الدول لها

هنــاك بعــض الدراســات التــي تناولــت موضــوع إدارة األزمــة بشــكل عــام، كمــا تنــاول بعضهــا إدارة األزمــة فــي ظــل جائحــة 
ــا ملواجهــة أزمــة كورونــا – كوفيــد  كورونــا، فيمــا تناولــت بعــض الدراســات الحلــول التــي انتهجتهــا بعــض أقــوى الــدول اقتصاديًّ
19، ومن أبـــرز تلك الدراســات، دراســة )خطيب، 2020( التي هدفت إلى الّتعّرف على دور القيادة السياســية للدولة باململكة 
ّبــق فــي 

ُ
العربيــة الســعودية فــي إدارة أزمــة انتشــار فيـــروس »كورونــا كوفيــد - 19«، وُســبل إدارة األزمــة مــن ِقبــل القيــادة، وقــد ط

الدراســة املنهــج الكيفــي املعتمــد علــى االســتقصاء واالســتنباط، وكانــت أداة الدراســة هــي الباحــث نفســه، بحكــم معاصرتــه 
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للحــدث، ووجــود أدلــة علــى نجــاح إدارة أزمــة كورونــا. وأبـــرزت نتائــج الدراســة أن قيــادة حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية 
ســتجّد؛ تمّيــزت بالفاعليــة واإلبداعيــة، وبالقيــام بخطــوات اســتباقية فــي هــذه 

ُ
لعمليــة مواجهــة خطــر انتشــار فيـــروس كورونــا امل

ــت العراقيــل الداخليــة والخارجيــة، وأوضحــت قــدرة هائلــة 
ّ
املواجهــة، وأن قيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده تخط

تخــذت ملواجهــة 
ُ
وصــف بأنهــا بلــدان متقّدمــة، كمــا تبّيـــن أن القــرارات التــي ا

ُ
علــى القيــادة تفــوق مــا هــو قائــم فــي البلــدان التــي ت

خطــر انتشــار فيـــروس كورونــا املســتجد كان لهــا أثـــر إيجابــي.

فــي  التدريــس  لــدى أعضــاء هيئــة  الوعــي  قيــاس مســتوى  إلــى   )2017( وفــي ســياق ذي صلــة، هدفــت دراســة املحيســن 
الشــرق  ملتالزمــة  املســبّب  كورونــا  بفيـــروس  وطالبهــا  وموظفيهــا،  الســعودية،  العربيــة  باململكــة  النســائية  الجامعــات  إحــدى 
األوســط التنفســية، وُوّزعــت اســتبانة ذاتيــة تحتــوي علــى أســئلة معلومــات واســتكماله مــن ِقبــل املشــاركين البالــغ عددهــم 
ا، وبلغــت درجــة املعلومــات الكليــة )43,2%(، وجــاءت بنســبة مرتفعــة فقــط فــي صفــوف املشــاركين مــن املعاهــد 

ً
)1541( مشــارك

الصحيــة )50,6%(. وأقــّر أغلــب املســتجيبين )78,9%( باألعــراض املعتــادة لفيـــروس كورونــا املســبّب ملتالزمــة الشــرق األوســط 
و�ســى بهــا. وبلــغ مســتوى الوعــي بوبائيــة املــرض 

ُ
التنفســية، فــي حيــن أن )67,1%( منهــم لــم يعــرف املمارســات الصحيــة الوقائيــة امل

ا منخفًضــا للغايــة. كمــا تبيــّن ضعــف معرفــة العامليــن فــي املجــال الصحــي  ل الوفيــات الناجمــة عنــه وعالجــه حــدًّ وشــدته ومعــدَّ
و�ســى بهــا، التــي ينبغــي تطبيقهــا عنــد التعامــل مــع املر�ســى )55,5%(. وتدعــو هــذه النتائــج إلــى ضــرورة 

ُ
والطالبــات باالحتياطــات امل

نّفــذة لــكل مــن العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة والعامليــن فــي غيـــر مجــال الرعايــة الصحيــة، ال 
ُ
تحســين البـــرامج التثقيفيــة امل

ما فــي أماكــن الدراســة )الجامعــات(، أو أماكــن العمــل املزدحمــة. ســيَّ

ــا ملواجهــة التداعيــات االقتصاديــة  أمــا الدراســات التــي تناولــت الحلــول املقتـــرحة التــي انتهجتهــا أقــوى الــدول اقتصاديًّ
الحــادي  القــرن  فــي  واجتماعيــة  وماليــة  اقتصاديــة  صدمــة  أكبـــر  ثالــث  معهــا  كورونــا  جائحــة  جلبــت  فقــد  كورونــا؛  لجائحــة 
ــف اإلنتــاج فــي البلــدان املتضــررة، وُضربــت سالســل 

ّ
والعشــرين، وأحدثــت هــذه الصدمــة ضربــات اقتصاديــة مزدوجــة؛ إذ توق

التوريــد فــي جميــع أنحــاء العالــم مــع انخفــاض حــاد فــي االســتهالك )De et al., 2020(. وقــد دفعــت اإلجــراءات الصارمــة التــي 
ــا، وإن كانــت ضروريــة الحتــواء الفيـــروس؛ لكنهــا دفعــت باالقتصــاد إلــى حالــة »تجميــد عميــق« غيـــر مســبوقة، لــن  طّبــق عامليًّ

ُ
ت

ــا. ورغــم أن األولويــة األكثـــر إلحاًحــا هــي تقليــل الخســائر فــي األرواح؛ لكــن هــذه الجائحــة قــد  يكــون الخــروج منهــا واضًحــا أو تلقائيًّ
 .)Leung & Cossu, 2019(ثقل كاهــل مجتمعاتنــا لســنوات قادمــة

ُ
تســّببت فــي أزمــة اقتصاديــة كبيـــرة ســت

واســتجابت الحكومــات بالفعــل، ووضعــت خطــط إنقــاذ شــاملة للمؤسســات التعليميــة واإلداريــة. وفــي الواليــات املتحــدة 
أطلق مجلس االحتياطي االتحادي األمريكي إجراءات واســعة النطاق قيمتها )2.3( تـــريليون دوالر؛ لدعم الشــركات الصغيـــرة 
 ،)Abramov et al., 2020(  واملتوســطة، فــي أحــدث خطواتــه لتحصيــن االقتصــاد األمريكــي فــي ظــل جائحــة فيـــروس كورونــا
وقــّدم البنــك املركــزي قروًضــا مدتهــا أربــع ســنوات للشــركات التــي يصــل عــدد موظفيهــا إلــى عشــرة آالف شــخص، وشــراء ســندات 
الواليــات واملقاطعــات واملــدن ذات الكثافــات الســكنية املرتفعــة بشــكل مباشــر؛ ملســاعدتها علــى مواجهــة هــذه األزمــة الصحيــة. 
كمــا أعلنــت وزارة الخزانــة األمريكيــة ومجلــس الشــيوخ أنهمــا يدرســان وضــع خطــة جديــدة لضــّخ املزيــد مــن املســاعدات املاليــة 
للشــركات الصغيـــرة، التــي تعانــي مــن التداعيــات االقتصاديــة لإلغــالق االقتصــادي )Taskinsoy, 2020(. كمــا وافــق مجلــس 
فــي تاريــخ الواليــات املتحــدة؛ ملســاعدة  تـــريليون دوالر، وهــي األضخــم  النــواب األمريكــي علــى حزمــة مســاعدات قيمتهــا )2.2( 

 . )Mogaji, 2020( األفــراد والشــركات علــى مواجهــة التباطــؤ االقتصــادي الناتــج عــن تف�ســي فيـــروس كورونــا

لت ثلــث النمــو االقتصــادي العالمــي فــي الســنوات األخيـــرة مــن 
ّ
أمــا الصيــن - التــي تعــّد ثانــي أكبـــر اقتصــاد فــي العالــم، وشــك

خــالل تصديـــرها للمعــادن واملنســوجات واملكّونــات الكيميائيــة والصيدالنيــة، واألجــزاء اإللكتـــرونية والســيارات، وهــي تدعــم 
)30 إلــى 50( فــي املائــة مــن سلســلة التوريــد العامليــة، كمــا تســتورد النســبة املئويــة نفســها مــن الســلع مــن الســوق العامليــة - فقــد 
أثـــرت جائحــة كورونــا فــي اقتصادهــا؛ بســبب تدنــي جانبــي العــرض والطلــب فــي االقتصــاد العالمــي. وقــد بّينــت عــدة دراســات 
اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الصيــن لدعــم ريــادة األعمــال خــالل فتـــرة انتشــار الجائحــة، وعلــى ســبيل املثــال اســتخدمت الصيــن 
 عــن خفــض أســعار الفائــدة، وتأجيــل رســوم 

ً
بـــرامج التمويــل الطارئــة التــي تســتهدف الشــركات الصغيـــرة واملتوســطة، فضــال

الضرائــب وإلغــاء بعضهــا. كمــا اعتمــدت الشــركات الصغيـــرة واملتوســطة علــى العمــل مــن خــالل املنصــات اإللكتـــرونية علــى 
. )Bouey, 2020( اإلنتـــرنت
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وفــي اليابــان تمــت االســتجابة للتحديــات الناشــئة عــن فيـــروس كورونــا، عبـــر إصــدار الحكومــة اليابانيــة لقــرار مــن مجلــس 
الــوزراء، باتخــاذ التدابيـــر االقتصاديــة الطارئــة؛ ممــا دفــع الســلطات الحكوميــة املختلفــة واملؤسســات املاليــة الحكوميــة أو شــبه 
الحكومية إلى تقديم الدعم التمويلي واتخاذ الضرائب وغيـــرها من تدابيـــر اإلغاثة املؤقتة؛ بهدف مساعدة الشركات اليابانية 
علــى الصمــود فــي وجــه اآلثــار قصيـــرة املــدى، ومســاعدة االقتصــاد اليابانــي علــى التعافــي بعــد مــرور األزمــة. وقــّدم بنــك التنميــة 
اليابانــي إلــى الشــركات اليابانيــة مســاعدة ماليــة بوصفهــا جــزًءا مــن عمليــات االســتجابة لألزمــات )Nicola et al., 2020(. كمــا 
أطلقــت اليابــان عــدة حــزم تحفيـــزية بإجمالــي إنفــاق بلــغ )234( تـــريليون يــن يابانــي )2.18 تـــريليون دوالر(: أي حوالــي )40٪( مــن 
إجمالــي الناتــج املحلــي لليابــان. وســيكون هــذا اإلنفــاق مــن أضخــم الحــزم املاليــة فــي العالــم؛ ملواجهــة تداعيــات فيـــروس كورونــا، 

 . )Khan et al., 2020( تـــريليون دوالر )ويقتـــرب مــن حجــم بـــرنامج املســاعدات األمريكــي، الــذي بلــغ )2.3

ــا وبدقــة علــى املســتويين القطاعــي  أمــا فــي أملانيــا، فــإن آثــار جائحــة كورونــا فــي الشــركات األملانيــة يمكــن مالحظتهــا يوميًّ
ــا بشــكل كبيـــر مــن منطقــة إلــى أخــرى.  واإلقليمــي، وقــد تباينــت ردود الفعــل التــي أبلغــت عنهــا الشــركات املتضــّررة، وتختلــف جزئيًّ
وعلــى وجــه الخصــوص، ُعثـــر علــى انقســام قــوي بيــن شــرق أملانيــا وغربهــا، ســواء مــن حيــث املســتوى العــام للتأثيـــر، ومــن حيــث 
نــوع التأثيـــر. وتميــل الشــركات مــن الواليــات الشــرقية إلــى اإلبــالغ عــن أنهــا تكّيفــت مــع الوضــع الحالــي أو أنهــا أقــل تأثـــًرا، بينمــا 
تميــل الشــركات فــي الواليــات الفيدراليــة الغربيــة إلــى اإلبــالغ عــن مشــاكل أكثـــر خطــورة )Kinne et al., 2020(. وقــد نّفــذت 
ّفضــت ضريبــة القيمــة املضافــة ملــدة )6( أشــهر، 

ُ
الحكومــة األملانيــة حزمــة التحفيـــز االقتصــادي بقيمــة )130( مليــار يــورو، وخ

وُمنحــت حوافــز لألســر بقيمــة )300( يــورو عــن كل طفــل، وُدّعمــت الشــركات الصغيـــرة واملتوســطة فــي الخــروج مــن األزمــة عبـــر 
قــّدر بقيمــة )25( مليــار يــورو. وأشــارت تقديـــر الرابطــة االتحاديــة لشــركات الصناعــة األملانيــة إلــى أن االقتصــاد 

ُ
مســاعدات ت

ــا بنســبة )6.5%(؛ بالرغــم مــن حزمــة اإلنقــاذ التــي أقّرتهــا أملانيــا ملواجهــة تداعيــات كورونــا،  ــا حقيقيًّ
ً

األملانــي سيشــهد انكماش
عــت الرابطــة تـــراجع الــواردات بنســبة تقــارب 

ّ
وأشــار التقريـــر إلــى أن الطلــب علــى املنتجــات ســينخفض بشــكل ملحــوظ. كمــا توق

)12%(، وذكرت الرابطة أن تـراجع الدخول بسبب تخفيض أوقات الدوام والبطالة، باإلضافة إلى أن القلق على الوظائف؛ 
.)Konig, 2019( ر بقــوة فــي املــزاج االســتهالكي عنــد املســتهلكين

ّ
ســيؤث

إن كثيـــر مــن الدراســات والتقاريـــر التــي اســتهدفت تق�ســي نتائــج التعليــم فــي أثنــاء األزمــات، خاصــة أزمــة جائحــة كورونــا – 
 فــي أنظمــة التعليــم العــام. ومــن أبـــرز النتائــج أن جامعــة 

ً
ــا فّعــاال

ً
كوفيــد 19؛ أظهــرت ضــرورة اعتمــاد التعليــم املدمــج بوصفــه نمط

تســمانيا بأستـــراليا أصــدرت تقريـــًرا؛ تلبيــة لنــداء الدولــة حــول ضــرورة االســتجابة الســريعة نحــو تداعيــات جائحــة كورونــا علــى 
قطــاع التعليــم، وتحديــد األطــر واألنظمــة واالستـــراتيجيات الخاصــة بتفعيــل آليــات التعليــم عــن ُبعــد فــي املؤسســات التعليميــة. 
ــًدا الشــعور بالتفــاؤل نحــو اســتخدام التعليــم 

ّ
تــم التقريـــر بوضــع ســيناريو أو تصــور لحــال التعليــم بعــد انتهــاء الجائحــة، مؤك

ُ
وخ

عــن ُبعــد، وتلبيتــه احتياجــات الطالــب بطــرق جديــدة ومتنّوعــة. ودعــا التقريـــر إلــى ضــرورة االســتفادة مــن حلــول التعليــم عــن 
ُبعــد، جنًبــا إلــى جنــب مــع التعليــم لوجــه، فــال ينبغــي رفضــه عنــد العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة بعــد انتهــاء الجائحــة، املباشــر، 
وإنمــا التفكيـــر بكيفيــة دمجــه لتحســين التعليــم فــي املســتقبل، خاصــة مــع وجــود أدلــة تشيـــر إلــى نجاحــه وتقّبلــه مــن الطــالب 

 .)Brown & others., 2020( الذيــن تـــركوا املــدارس بســبب الجائحــة أو ألســباب أخــرى مختلفــة

كما هدفت دراسة إماراتية إلى تق�سي تجربة طالب الجامعة في التعليم عن ُبعد خالل أزمة كورونا، وقياس اتجاهاتهم 
نحــو إمكانيــة اعتمــاد هــذا التعليــم فيمــا بعــد انتهــاء األزمــة. وُوّجهــت اســتبانة إلكتـــرونية إلــى عينــة عشــوائية مــن طــالب جامعــة 
دبــي، وأظهــرت النتائــج أن )55%( مــن طــالب الجامعــة اســتمتعوا بالدراســة عــن ُبعــد وتفاعلــوا معهــا، وفــي حــال عــودة الدراســة 
، بينمــا يؤيــد غالبيــة الطالــب بنســبة )%49( 

ً
الطبيعيــة فــإن )26%( مــن الطــالب يفّضلــون اعتمــاد التعليــم عــن ُبعــد كامــال

الدراســة مــن خــالل نظــام التعليــم املدمــج.)Almuraqab, 2020(  وقــّدم الحمي�ســي واملطيـــري )2020( دراســة حديثــة هدفــت 
ــم، لتطبيــق التعليــم املدمــج بعــد جائحــة كورونــا فــي مراحــل التعليــم باململكــة العربيــة 

ّ
إلــى استشــراف احتياجــات التعليــم والتعل

ا لتوظيــف التعليــم املدمــج ودعمــه  الســعودية مــن وجهــة نظــر املتخصصيــن، وأظهــرت النتائــج وجــود احتيــاج بدرجــة كبيـــره جــدًّ
فــي املراحــل املختلفــة. وباملثــل توّصلــت دراســة الحارثــي )2020( حــول استشــراف مســتقبل التعليــم املباشــر والتعليــم عــن 
ُبعــد إلــى أن التعليــم يحتــاج إلــى ثقافــة الدمــج بيــن التعليــم عــن ُبعــد والتعليــم املباشــر؛ لضمــان مرونــة التعليــم واســتمراريته، 

واســتعداده ملواجهــة حــاالت الطــوارئ.
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الفجوة الدراسية وما يميـز هذه الدراسة
كــون  فــي  تتمثــل  والتــي  الحاليــة ســدها،  الدراســة  تحــاول  هنــاك فجــوة  أن  الســابقة  الدراســات  اســتعراض  مــن  يتبيــن 
الدراســات الســابقة معظمهــا تنــاول موضــوع إدارة األزمــة بشــكل عــام، كمــا تنــاول بعضهــا إدارة األزمــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، 
ــا ملواجهــة أزمــة كورونــا، كمــا تناولــت دراســة  فيمــا تناولــت بعــض الدراســات الحلــول التــي انتهجتهــا بعــض أقــوى الــدول اقتصاديًّ
إماراتيــة فاعليــة بـــرامج التعلــم عــن ُبعــد كأحــد الحلــول إلدارة أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد وتنوعــت فــي املؤسســات والشــركات 
وحتــى الــدول والقليــل منهــا تنــاول إدارة األزمــة فــي البيئــة الجامعيــة، أيًضــا مــع مالحظــة حداثــة موضــوع الدراســة الحاليــة إذا 
علمنــا أن الجائحــة مــرض حديــث اجتــاح العالــم منــذ عــام 2020 وحتــى اليــوم، ومازالــت دول العالــم تحــاول القضــاء عليــه، 
لكــن ســالالت متحــورة أخــرى بــدأت تظهــر مــن ذات الفيـــروس. وبذلــك يمكــن القــول أن الدراســة الحاليــة تتميـــز بتناولهــا واقــع 
إدارة األزمــة فــي جامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد 19 وأثـــر ذلــك فــي خطــط إدارة األزمــة بالجامعــة، وبالتالــي فهــي 
الوحيــدة التــى تتنــاول واقــع إدارة األزمــة فــي جامعــة أم القــرى وأثـــرها فــي خطــط إدارة األزمــة، وهــي حــدود موضوعيــة ومكانيــة 

وبشــرية لــم تجتمــع مًعــا فــي أٍي مــن الدراســات الســابقة.

مشكلة الدراسة
ــص مشــكلة الدراســة فــي أن معظــم املؤسســات التعليميــة باململكــة قــد اطلــت عليهــا أزمــة جائحــة كورونــا بغتــة؛ 

ّ
تتلخ

وبالتالــي فــإن األزمــة التــي فاجــأت العديــد مــن املؤسســات فــي اململكــة تحتــاج إلــى خطــط إلدارتهــا، ويحــاول الباحــث فــي هــذه 
الدراسة عرض واقع إدارة جامعة أم القرى وتقييمه ألزمة جائحة كورونا، وكيف أن الجامعة أخذت على عاتقها - استشعاًرا 
منهــا للمســؤولية، وتحقيًقــا لألهــداف املرجــوة- مواجهــة هــذه األزمــة بــكل احتـــرافية؛ للتغلــب علــى هــذا الظــرف االســتثنائي؛ لــذا 
لــة بوكاالتهــا، وعماداتهــا، وإداراتهــا، ووحداتهــا اإلداريــة- التدابيـــر الوقائيــة والقــرارات الحكيمــة، 

ّ
عملــت الجامعــة وأفرعهــا - ممث

وأطلقــت حزمــة مبــادرات كان لهــا األثـــر الواضــح والنتائــج املرضيــة ملواجهــة األزمــة الحاليــة، وذلــك بوضــع التدابيـــر الالزمــة 
لسيـــر العمليــة التعليميــة وضمــان جودتهــا، وتقديــم املبــادرات التطوعيــة التــي تخــدم املجتمــع بشــكل عــام، وذلــك عبـــر ثالثــة 
ــًرا  لــت فــي: كيفيــة العمــل علــى إدارة األزمــة بصــورة علميــة، ثــم العمــل علــى تحقيــق جــودة العمليــة التعليميــة، وأخيـ

ّ
محــاور تمث

الدراســة  هــذه  بالجامعــة. وتحــاول  البيئــة املجتمعيــة املحيطــة  مــع  الخبـــرات  وتبــادل  ــراكة املجتمعيــة  خدمــة املجتمــع والشَّ
اإلجابــة عــن خطــاب هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب، املعنــون ملعالــي رئيــس جامعــة أم القــرى بالرقــم )41/1/1076(، بتاريــخ 7 
شــوال 1441ه، الــذي تطلــب فيــه الهيئــة تقويــم وضــع منظومــة التعليــم عــن ُبعــد بالجامعــة واململكــة، بوصفهــا إحــدى خيــارات 
ّبقــت علــى كل الجامعــات باململكــة. ويحــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة 

ُ
إدارة أزمــة وجائحــة كورونــا التــي اتخذتهــا الــوزارة، وط

ــص مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة عــن الســؤال اآلتــي:
ّ

تقييــم وضــع الجامعــة فــي أثنــاء الجائحــة، وتتلخ

اقع إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل جائحة كورونا كوفيد19؟ وما أثـر ذلك في خطط إدارة األزمة بالجامعة؟  ما و

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى ما يلي: 

عــرُّف علــى واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي الخطــط العامــة 1-  التَّ
للجامعــة.

معرفــة دور إدارة األزمــة وتقييمــه بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي جــودة 2- 
الخدمــة التعليميــة التــي تقّدمهــا الجامعــة.

معرفــة دور إدارة األزمــة وتقييمــه بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي تقديــم 3- 
الجامعــة خدمــة للمجتمــع والشــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات.

يــات التــي تواجــه الجامعــة فــي ظــل إدارتهــا لألزمــة حالًيــا، ومعرفــة أثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمــة التعليميــة، 4-  حّدِ معرفــة التَّ
وتقديم خدمة للمجتمع والشراكة املجتمعية وتبادل الخبـــرات.

اســتيضاح آراء عينــة الدراســة حــول واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر 5- 
ذلــك فــي خطــط إدارة األزمــة بالجامعــة باختــالف ُمتغّيــرات: املهنــة، واملؤهــل األكاديمــي، والجنــس.
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أسئلة الدراسة

تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤالت عديدة، من ضمنها ما يلي:

ما واقع إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل جائحة كورونا كوفيد 19؟ وما أثـر ذلك في الخطط العامة للجامعة؟1- 

مــا دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد 19؟ ومــا أثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمــة 2- 
الجامعــة؟ تقّدمهــا  التــي  التعليميــة 

مــا دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد 19؟ ومــا أثـــر ذلــك فــي تقديــم الجامعــة 3- 
خدمــة للمجتمــع والشــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات؟

هــل هنــاك تحّديــات تواجــه الجامعــة فــي ظــل إدارتهــا لألزمــة حالًيــا؟ ومــا أثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمة التعليمية، وتقديم 4- 
خدمة للمجتمع والشراكة املجتمعية وتبادل الخبـرات؟

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد 19؟ 5- 
ومــا أثـــر ذلــك فــي خطــط إدارة األزمــة بالجامعــة باختــالف متغّيــرات: املهنــة، واملؤهــل األكاديمــي، والجنــس؟

تصميم الدراسة

ســتخدم، وتحديــد 
ُ
ــل فــي: منهــج الدراســة الــذي ا

ّ
يتنــاول هــذا الجــزء مــن الدراســة اإلجــراءات املنهجيــة للدراســة، وتتمث

مجتمعه وعينته وطؤيقة احتيار مفرداته، ومقاييس الدراسة، واداة جمع البيانات، والتأكد من صدقها وثباتها، واإلجراءات 
ســتخدمت فــي تحليــل البيانــات، وهــذه اإلجــراءات علــى النحــو اآلتــي:

ُ
تبعــة فــي تطبيقهــا، وأســاليب املعالجــة اإلحصائيــة التــي ا

ُ
امل

منهج الدراسة

استخدمت الدراسة الحالية بشكل أسا�سي املنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على استخدام األساليب اإلحصائية 
الوصفيــة والتحليليــة، وُيعــّرف املنهــج الوصفــي بأنــه: »مجموعــة اإلجــراءات البحثيــة التــي تتكامــل لوصــف الظاهــرة أو املوضــوع 
 كافًيــا ودقيًقــا؛ الســتخالص داللتهــا والوصــول 

ً
اعتمــاًدا علــى جمــع الحقائــق والبيانــات، وتصنيفهــا، ومعالجتهــا، وتحليلهــا تحليــال

لظاهــرة  الكيفــي  أو  الكمــي  »الوصــف  إلــى  التحليلــي  الوصفــي  املنهــج  ويهــدف   .)111  :2014 والخليفــة،  )مطــاوع  نتائــج«  إلــى 
اجتماعيــة، أو إنســانية، أو إداريــة، أو مجموعــة مــن الظواهــر املتـــرابطة مًعــا، مــن خــالل اســتخدام أدوات جمــع البيانــات 
املختلفــة، وهــي: املقابلــة واملالحظــة وغيـــرها؛ ممــا يجعــل الظاهــرة أو الظواهــر محــل الدراســة واضحــة بدرجــة يســهل معهــا 
ــا، تمهيــًدا الختبــار الفــروض حولهــا« )األشــعري،2007: 118(. واســتخدام هــذا املنهــج مــن شــأنه  تحديــد املشــكلة تحديــًدا واقعيًّ
ــا، حيــث يمكــن  ــا وكيفيًّ أن يســاعد علــى الوصــول إلــى أهــداف هــذه الدراســة، وُيعّبــر هــذا املنهــج عــن الحالــة املدروســة تعبيـــًرا كميًّ
وجــد فــي 

ُ
وصــف موضــوع البحــث وتشــخيصه وتحليــل بعــض جوانبــه. وهــو أســلوب يعتمــد علــى دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا ت

ــا. ــا أو كميًّ الواقــع، ويســهم بوصفهــا وصًفــا دقيًقــا، وُيعّبــر عنهــا تعبيـــًرا كيفيًّ

راسة وعينتها مجتمع الّدِ

يتكــّون مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس، واملوظفيــن واملوظفــات، وطــالب وطالبــات جامعــة أم 
ا للعامليــن بجامعــة أم القــرى؛ تطبيًقــا الحتـــرازات جائحــة كرونــا. القــرى، وقــد ُوّزعــت االســتبانة إلكتـــرونيًّ

راسة أداة الّدِ

الرســائل  مــن  العديــد  بعــد االطــالع علــى  الباحــث  ِقبــل  مــن  الدراســة، وقــد ُصّممــت  لهــذه  أداة  ســتخدمت االســتبانة 
ُ
ا

اآلتــي: مــن  وتتكــّون  الدراســة،  بموضــوع  الصلــة  ذات  والكتــب 

تغّيرات الشخصية: الجنس، واملؤهل الدرا�سي، واملهنة، والجنسية.1- 
ُ
امل

محاور الدراسة: وقد تكّونت أداة الدراسة من أربعة محاور وهي: 2- 
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املحــور األول: واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي الخطــط العامــة - 
للجامعة.

املحــور الثانــي: دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي جــودة - 
التعليميــة. الخدمــة 

 املحــور الثالــث: دور إدارة األزمــة فــي جامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19 وأثـــر ذلــك فــي تقديــم - 
ــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات. الجامعــة خدمــة للمجتمــع والشَّ

الخدمــة -  جــودة  فــي  ذلــك  وأثـــر  حالًيــا،  لألزمــة  إدارتهــا  ظــل  فــي  الجامعــة  تواجــه  التــي  يــات  حّدِ التَّ الرابــع:  املحــور   
الخبـــرات. وتبــادل  املجتمعيــة  ــراكة  والشَّ للمجتمــع  خدمــة  وتقديــم  التعليميــة، 

ستخدمة في الدراسة
ُ
األساليب اإلحصائية امل

اعتمــدت الدراســة فــي تحليــل البيانــات طبًقــا للطــرق اإلحصائيــة املالئمــة لطبيعــة البحــث، باســتخدام بـــرنامج الحزمــة 
تســاؤالت  عــن  اإلجابــة  وبغــرض   .Statistical Package for the Social Sciences )SPSS( االجتماعيــة  للعلــوم  اإلحصائيــة 
ســتخرج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لــكل فقــرة 

ُ
الدراســة سُيســتخدم الباحــث اإلحصــاء الوصفــي، بحيــث ت

ــل الباحــث البيانــات التــي ُحصــل عليهــا مــن اإلجابــات عــن األســئلة الواردة 
ّ
مــن فقــرات االســتبانة، ولــكل مجــال مــن مجاالتــه. ويحل

تغّيــرات 
ُ
جــرى املعالجــة اإلحصائيــة باســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة حســب امل

ُ
باالســتبانة، ومــن ثــّم ت

املســتقلة، ولــكل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة. وتوافًقــا مــع نوعيــة هــذه الدراســة يتــم دراســة وتحليــل البيانــات واملعلومــات 
التحليلــي،  أســاليب اإلحصــاء  إلــى  إضافــة  الوصفــي،  أســاليب اإلحصــاء  باســتخدام  االســتبانة،  عــن طريــق  عليهــا  تحّصــل 

ُ
امل

وإيجــاد  املتوســطات،  بيــن  املقارنــات  لعمــل  املعياريــة؛  واالنحرافــات  الحســابية،  واملتوســطات  التكــرارات،  علــى:  وتشــتمل 
املعامــالت اإلحصائيــة الالزمــة لتحليــل البيانــات والخــروج بنتائــج الدراســة.

صدق األداة

املقصــود بصــدق األداة: إلــى أي مــدى تقيــس الغــرض الــذي ُوضعــت مــن أجلــه، ولتحقيــق ذلــك ُصّممــت األداة بالرجــوع 
إلــى العديــد مــن الدراســات والدوريــات التــي تناولــت موضــوع الدراســة، حتــى الوصــول إلــى الصــورة النهائيــة ألداة الدراســة.

التأكد من صالحية أدوات الدراسة:
عيــد - 

ُ
أ إذا  نفســها  النتائــج  ُيعطــي  أن  القيــاس:  أداة  بثبــات  ُيقصــد   :(Reliability Coefficient) الثبــات  معامــل 

اآلتيــة: بالطــرق  الظــروف نفســها، وقيــس  فــي  العينــة نفســها  تطبيــق االســتبانة علــى 

ُمعامــل ثبــات ألفاكرونبــاخ: ُحســب معامــل ثبــات ألفاكرونبــاخ باســتخدام بـــرنامج )SPSS(، وكانــت النتائــج حســب - 
الجــدول اآلتــي:

جدول رقم (1( 
معامالت ألفاكرونباخ

عدد املحـــاور
العبارات

ألفا 
كرونباخ

50.904واقع إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل جائحة كورونا كوفيد19، وأثـر ذلك في الخطط العامة للجامعة.
50.915دور إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل أزمة جائحة كورونا كوفيد19، وأثـر ذلك في جودة الخدمة التعليمية التي تقّدمها الجامعة.

دور إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل أزمة جائحة كورونا كوفيد 19، وأثـر ذلك في تقديم الجامعة خدمة للمجتمع 
راكة املجتمعية وتبادل الخبـرات. 50.905والشَّ

يات التي تواجه الجامعة في ظل إدارتها لالزمة حالًيا، وأثـر ذلك في جودة الخدمة التعليمية، وتقديم خدمة  حّدِ التَّ
راكة املجتمعية وتبادل الخبـرات. 50.861للمجتمع والشَّ

200.983األداء ككل

بّيـــن جــدول )1( معامــالت ألفاكرونبــاخ لــكل محــور مــن محــاور أداة الدراســة، ولــألداة ككل، واتضــح أن القيــم ملعامــالت 
ألفاكرونبــاخ تـــراوحت مــا بيــن )0.861-0.915( للمحــاور، وبلغــت للدرجــة الكليــة )0.983(، وهــي قيــم مرتفعــة. وُيالحــظ ارتفــاع 
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ــراد حســابها لهــا، خاصــة وأن جميــع قيــم 
ُ
قيمــة كرونبــاخ ألفــا لــألداة ككل؛ ألن قيمــة ألفــا كرونبــاخ تـــزيد بـــزيادة عــدد العبــارات امل

الفــا كرونبــاخ للمحــاور جــاءت كبيـــرة؛ ومــن ثــّم فعنــد حســابها للدرجــة الكليــة لالســتبانة جــاءت النتيجــة أكبـــر مــن كل محــور؛ 
ممــا يعنــي أن هنــاك ثباًتــا فــي إجابــات أفــراد العينــة فــي اإلجابــة عــن هــذه األداة؛ األمــر الــذي يعنــي أنــه يمكــن االعتمــاد علــى هــذه 

األداة مــن حيــث جمــع البيانــات، وإمكانيــة تعميــم النتائــج التــي ســتخرج بهــا هــذه الدراســة.

صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة

ُيقصــد باالتســاق الداخلــي ألســئلة االســتبانة: قــوة االرتبــاط بيــن درجــات كل مجــال )عبارات/محــاور(، ودرجــات أســئلة 
 الوظيفــة التــي 

ً
االســتبانة الكليــة. والصــدق ببســاطة: أن تقيــس أســئلة االســتبانة أو االختبــار مــا ُوضعــت لقياســه: أي تقيــس فعــال

فتـرض أن يقيسها، والجدول اآلتي يبّيـن هذه املعامالت.
ُ
ت

بّيـــن الجــدول )2( معامــالت االرتبــاط بيــن كل عبــارة 
لــألداة،  الكليــة  والدرجــة  الدراســة  أداة  عبــارات  مــن 
واتضــح أن معامــالت االرتبــاط تـــراوحت مــا بيــن )0.179-

ا 
ً
0.749(، وهــي قيــم مرتفعــة؛ ممــا يعنــي أن هنــاك اتســاق

ــا بيــن كل عبــارة والدرجــة الكليــة لــألداة. داخليًّ

نتائج الدراسة ومناقشتها
- التحليل اإلحصائي للُمتغّيرات الشخصية

ً
أول

ــل 
ّ
يتضــح مــن الجــدول )3( أن أعلــى مؤهــل تمث

فــي البكالوريــوس لــكل مــن الذكــور واإلنــاث، بنســبة 
)50%( للكل، وأن معظم حملة البكالوريوس كانوا 
مــن الســعوديين بنســبة )90.6%(، كمــا أن معظــم 
 ،)%51.2( بنســبة  الطالبــات  مــن  كــّن  املشــاركين 
وأن معظــم هــؤالء الطالبــات كــّن ســعوديات بنســبة 

.)%89.4(

ثانًيا - تحليل محاور الدراسة األربعة

اقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي الخطــط  محــور (1(: محــور و
للجامعــة:  العامــة 

جدول رقم (4( 
اقع إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل جائحة كورونا كوفيد19، وأثـر ذلك في الخطط العامة للجامعة و

النحراف املتوسطالعبارة
املعياري

الوزن 
النسبي

درجة 
افقة املو

كبيـرة3.591.1571.8توجد خطط ُمسبقة لألزمة بجامعة أم القرى، يمكن استخدامها وتطبيقها حال حدوث األزمة.1
ط لها.2

ّ
خط

ُ
كبيـرة3.741.0674.8الخطط املوجودة إلدارة األزمة؛ تساعد بشكل فّعال على تجاوز األزمة نحو تحقيق األهداف امل

كبيـرة3.591.0871.8تهتم إدارة الجامعة باملؤشرات املسبقة لحدوث األزمة؛ مما يساعدها على وضع خطط املواجهة.3
كبيـرة3.551.1471الجامعة لديها خطط بديلة تستخدمها في إدارة األزمة بفعالية، وُيسهم هذا في تحقيق أهدافها.4
تتمّيز خطة إدارة األزمة بالجامعة باملرونة، وسهولة فهمها وتطبيقها، ومن خاللها يتم متابعة تطورات 5

كبيـرة3.621.1472.4األزمة؛ لتحقيق أهداف الجامعة وخططها.

كبيـرة3.621.1172.36

عــن  العينــة  أفــراد  إلجابــات  النســبية  واألوزان  املعياريــة،  واالنحرافــات  الحســابية،  املتوســطات   )4( الجــدول  يوضــح 
عبــارات محــور واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي الخطــط العامــة للجامعــة، 
ويتبّيـــن أن املتوســط العــام بلــغ )3.62(، بانحــراف معيــاري )1.11(؛ ممــا يعنــي أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى واقــع إدارة 

جدول رقم (2( 
ُمعامالت التساق الداخلي لعبارات أداة الدراسة

رقم 
العبارة

معامل 
الرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
الرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
الرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
الرتباط

1.717)**(6.601)**(11.693)**(16.236)**(
2.659)**(7.693)**(12.691)**(17.188)**(
3.709)**(8.705)**(13.708)**(18.179)**(
4.708)**(9.703)**(14.686)**(19.207)**(
5.725)**(10.749)**(15.649)**(20.453)**(

جدول رقم (3(
تغّيرات الشخصية

ُ
توزيع أفراد العينة على حسب امل

تغّيرات 
ُ
امل

الشخصية
توزيعات 
املتغيـر 

الجنسيةالجنس
غيـر سعوديسعودي اإلناثالذكور 

املؤهل 
العلمي

)%9.4( 25 )%90.6(241)%50(133)%50.0(133بكالوريوس
)%44.4(4)%55.6(5)%55.6( 5)%44.4(4دبلوم عاٍل
)%12.9(8)%87.1(54)%46.8( 29)%53.2(33ماجستيـر 

)%84.4(27)%84.4(27)%46.9(15)%53.1(17دكتوراه

املهنة

عضو هيئة 
)%14.3(6)%85.7(36)%45.2(19)%54.8(23تدريس 

)%13.6(6)%86.4(38)%40.9(18)%59.1(26موظف إداري 
)%10.6(30)%89.4(253)%51.2(145)%48.8(138طالب
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األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي الخطــط العامــة للجامعــة؛ كانــت كبيـــًرا. ومــن خــالل 
بلــغ )3.74(: أي املوافقــة  )2(، حيــث  للعبــارة  لــكل عبــارة علــى حــدة؛ يتضــح أن أعلــى متوســط كان  املتوســطات الحســابية 
ــط 

ّ
خط

ُ
بدرجــة كبيـــرة علــى )الخطــط املوجــودة إلدارة األزمــة؛ تســاعد بشــكل فّعــال علــى تجــاوز األزمــة نحــو تحقيــق األهــداف امل

لهــا(، بينمــا كان أقــل متوســط يقابــل العبــارة )4(، إذ بلــغ )3.55(: أي املوافقــة بدرجــة كبيـــرة علــى )الجامعــة لديهــا خطــط بديلــة 
تســتخدمها فــي إدارة األزمــة بفعاليــة؛ وُيســهم هــذا فــي تحقيــق أهدافهــا(.

محــور (2(: دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمــة 
التعليميــة التــي تقّدمهــا الجامعــة، حيــث يبّيـــن الجــدول )5( املتوســطات الحســابية، واالنحرافــات املعياريــة، واألوزان النســبية 
إلجابــات أفــراد العينــة علــى عبــارات هــذا املحــور دور، ومــن خــالل املتوســط العــام الــذي بلــغ )3.85(، بانحــراف معيــاري )1.03(: 
أي أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى عبــارات )دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19، 
وأثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمــة التعليميــة التــي تقّدمهــا الجامعــة( كانــت كبيـــرة. وبنــاء علــى املتوســطات الحســابية واالنحرافــات 
املعياريــة؛ يتضــح أن أعلــى متوســط كان للعبــارة )1(، حيــث بلــغ )4.15(: أي أن درجــة املوافقــة علــى العبــارة )تســتخدم الجامعــة 
خرجــات التعليميــة(؛ كانــت 

ُ
التقنيــات الحديثــة ووســائل االتصــاالت املتطــورة أثنــاء األزمــة؛ وُيســهم هــذا إيجاًبــا فــي جــودة امل

 للعبــارة )4(، بمتوســط بلــغ )3.68(: أي أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى العبــارة 
ً

كبيـــرة، بينمــا أقــل متوســط كان مقابــال
تخذ وفق املنهج العلمي في اتخاذ القرارات؛ مما يؤثـــر إيجاًبا في جودة ُمخرجات التعليم 

ُ
)القرارات اإلدارية أثناء إدارة األزمة ت

بالجامعــة( كانــت كبيـــرة.
جدول رقم (5( 

دور إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل أزمة جائحة كورونا كوفيد 19
قّدمها الجامعة

ُ
أثـر ذلك في جودة الخدمة التعليمية التي ت و

النحراف املتوسطالعبارة
املعياري

الوزن 
النسبي

درجة 
افقة املو

تســتخدم الجامعــة التقنيــات الحديثــة ووســائل االتصــاالت املتطــورة أثنــاء األزمــة؛ وُيســهم هــذا إيجاًبــا 1
خرجــات التعليميــة.

ُ
كبيـرة4.150.9583فــي جــودة امل

ر إيجاًبا في جودة العملية التعليمية.2
ّ
ستخدم أثناء إدارة األزمة؛ مما يؤث

ُ
كبيـرة3.921.0178.4تتوفر بالجامعة قاعدة بيانات متكاملة ت

تتمّيــز املعلومــات الخاصــة باألزمــة بســرعة الوصــول إليهــا، وبالحداثــة والتجديــد املســتمر؛ ممــا يؤثـــر 3
كبيـرة3.791.0375.8إيجاًبــا فــي جــودة العمليــة التعليميــة.

تخــذ وفــق املنهــج العلمــي فــي اتخــاذ القــرارات؛ ممــا يؤثـــر إيجاًبــا فــي 4
ُ
القــرارات اإلداريــة أثنــاء إدارة األزمــة ت
كبيـرة3.681.0873.6جــودة ُمخرجــات التعليــم بالجامعــة.

طّبق الجامعة أبعاد الجودة الشاملة للعملية التعليمية؛ مما ُيسهم إيجاًبا في جودة العملية التعليمية.5
ُ
كبيـرة3.731.0874.6ت

كبيـرة3.851.0377.08

محــور (3(: دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي تقديــم الجامعــة 
ــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات: خدمــة للمجتمــع والشَّ

جدول رقم (6(
دور إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل أزمة جائحة كورونا كوفيد 19

راكة املجتمعية وتبادل الخبـرات
َّ

وأثـر ذلك في تقديم الجامعة خدمة للمجتمع والش
النحراف املتوسطالعبارة

املعياري
الوزن 
النسبي

درجة 
افقة املو

كبيـرة3.721.0374.4تلتـزم الجامعة باملساهمة بصورة فّعالة في بـرامج املسؤولية املجتمعية في كافة املجاالت.1
املؤسســات 2 تعقدهــا  التــي  األنشــطة  فــي  بالجامعــة  والطــالب  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  ُيشــارك 

املختلفــة.  الحكوميــة  كبيـرة3.711.0174.2املجتمعيــة 

أيــام 3 بعمــل  فيهــا  العامليــن  خــالل  مــن  والخاصــة  العامــة  املؤسســات  بعــض  مــع  الجامعــة  شــارك 
ُ
ت

املجتمــع. لخدمــة  كبيـرة3.661.0673.2تطوعيــة 

كبيـرة3.571.0971.4تصدر الجامعة نشرات؛ الطالع املجتمع في البيئة املحيطة بها على أنشطة الجامعة العلمية املختلفة.4
كبيـرة3.701.0674للجامعة شراكات مجتمعية ومع مؤسسات حكومية ومؤسسات تعليمية عاملية.5

كبيـرة3.671.0573.44
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وضح الجدول )6( املتوســطات الحســابية، واالنحرافات املعيارية، واألوزان النســبية إلجابات أفراد العينة عن عبارات 
فــي تقديــم الجامعــة خدمــة  فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك  محــور )دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى 
ــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات(، حيــث إن املتوســط العــام بلــغ )3.67(، بانحــراف معيــاري )1.05(؛ ممــا يعنــي  للمجتمــع والشَّ
أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى هــذا املحــور كانــت كبيـــرة. ومــن خــالل املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري لــكل عبــارة 
علــى حــدة؛ يتبّيـــن أن أعلــى متوســط كان للعبــارة )1(، حيــث بلــغ )3.72(؛ ممــا يعنــي أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى )تلتـــزم 
الجامعــة باملســاهمة بصــورة فّعالــة فــي بـــرامج املســؤولية املجتمعيــة فــي كافــة املجــاالت( كانــت كبيـــرة، بينمــا العبــارة )4( يقابلهــا 
أقــل متوســط، حيــث بلــغ )3.57(: أي أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى العبــارة )تصــدر الجامعــة نشــرات؛ الطــالع املجتمــع 

فــي البيئــة املحيطــة بهــا علــى أنشــطة الجامعــة العلميــة املختلفــة(؛ كانــت كبيـــرة.

يــات التــي تواجــه الجامعــة فــي ظــّل إدارتهــا لألزمــة حالًيــا، وأثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمــة التعليميــة،  حّدِ محــور (4(: التَّ
ــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات. وتقديــم خدمــة للمجتمــع والشَّ

جدول رقم (7(
يات التي تواجه الجامعة في ظّل إدارتها لألزمة حالًيا حّدِ

َّ
الت

راكة املجتمعية وتبادل الخبـرات.
َّ

وأثـر ذلك في جودة الخدمة التعليمية، وتقديم خدمة للمجتمع والش
النحراف املتوسطالعبارة

املعياري
الوزن 
النسبي

درجة 
افقة املو

متوسطة3.151.1963عدم توافر البيانات واملعلومات، وغياب فعالية اتخاذ القرارات السليمة.1
متوسطة2.901.2458ضعف أنظمة االتصاالت الحديثة، وضعف التواصل عبـر التقنيات الحديثة.2
خّصصات املالية الالزمة لتسييـر خطة األزمة بالجامعة.3

ُ
متوسطة3.151.2163ضعف الخدمات املساندة، وعدم توافر امل

ا في العمل أثناء إدارة األزمات بالجامعة.4 ا وفنيًّ متوسطة3.321.2066.4قلة الكوادر البشرية املؤهلة إداريًّ
راكة املجتمعية بالجامعة.5 متوسطة3.281.1565.6عدم وجود خطة واضحة للشَّ

متوسطة3.161.2063.20

وّضــح جــدول )7( املتوســطات الحســابية، واالنحرافــات املعياريــة، واألوزان النســبية إلجابــات أفــراد العينــة عــن عبــارات 
يــات التــي تواجــه الجامعــة فــي ظــّل إدارتهــا لألزمــة حالًيــا، وأثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمــة التعليميــة، وتقديــم خدمــة  حّدِ محــور )التَّ
ــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات(؛ إذ إن املتوســط العــام بلــغ )3.16(، بانحــراف معيــاري )1.20(؛ ممــا يعنــي أن 

ّ
للمجتمــع والش

درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى هــذا املحــور كانــت متوســطة. ومــن خــالل املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري لــكل عبــارة 
علــى حــدة؛ يتبّيـــن أن أعلــى متوســط كان للعبــارة )4(، حيــث بلــغ )3.32(؛ ممــا يعنــي أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى )قلــة 
ــا فــي العمــل أثنــاء إدارة األزمــات بالجامعــة(؛ كانــت متوســطة، بينمــا العبــارة )2( يقابلهــا  ــا وفنيًّ الكــوادر البشــرية املؤهلــة إداريًّ
أقــل متوســط؛ إذ بلــغ )2.90(: أي أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى العبــارة )ضعــف أنظمــة االتصــاالت الحديثــة، وضعــف 

التواصــل عبـــر التقنيــات الحديثــة(؛ كانــت متوســطة.

تغّيرات الشخصية في محاور أداة الدراسة
ُ
الفروق بين امل

الغــرض مــن هــذا التحليــل معرفــة مــدى تأثيـــر 
الدراســة.  أداة  محــاور  فــي  الشــخصية  تغّيــرات 

ُ
امل

الفــروق  اختبــارات  ســتخدم 
ُ
ا التأثيـــر  هــذا  وملعرفــة 

لة في )تحليل التباين األحادي 
ّ
بين املتوسطات املتمث

املنفصلتيــن  للعينتيــن   )t( واختبــار   ،ANOVA
اآلتــي  والجــدول   ،)Independent sample t-test

الفــروق. هــذه  يبّيـــن 

ــا 
ً
فروق هنــاك  أن   )8( الجــدول  مــن  يتبّيـــن 

 )0.05( إحصائــي  داللــة  مســتوى  عنــد  داللــة  ذات 

جدول رقم (8(
لة في (تحليل التباين األحادي 

ّ
اختبارات الفروق بين املتوسطات املتمث

.(Independent sample t-test للعينتين املنفصلتين (t) واختبار ،ANOVA

املحاور
الجنسيةاملهنةاملؤهل الدرا�سيالجنس

)T) الدللةقيمة)F) الدللةقيمة)F) الدللةقيمة)T)الدللةقيمة
2.415.016.307.8201.108.3314.142.000-األول
925.356.396.756.255.7752.403.020.-الثاني
1.340.181.376.771.499.6072.250.028-الثالث
3.396.001.345.793.277.7581.312.195الرابع
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متوســطي جنــس أفــراد العينــة عنــد املحوريــن )األول: واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19، 
يــات التــي تواجــه الجامعــة فــي ظــل إدارتهــا لألزمــة حالًيــا، وأثـــر ذلــك  حّدِ وأثـــر ذلــك فــي الخطــط العامــة للجامعــة، والرابــع: التَّ
فــي جــودة الخدمــة التعليميــة، وتقديــم خدمــة للمجتمــع والشــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات(: أي أن اإلجابــة عــن هذيــن 
املحورين تتأثـــر بنوع جن�سي أفراد العينة )ذكور وإناث(. وتبّيـــن كذلك أن لجنسية أفراد العينة )سعودي وغيـــر سعودي( أثـــر 
فــي اإلجابــة عــن املحــاور )األول: واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد 19، وأثـــر ذلــك فــي الخطــط 
العامــة للجامعــة، والثانــي: دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد 19، وأثـــر ذلــك فــي جــودة 
الخدمــة التعليميــة التــي تقّدمهــا الجامعــة، والثالــث: دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19، 
ــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات(. أي أن اإلجابــة عنهــا تختلــف باختــالف  وأثـــر ذلــك فــي تقديــم الجامعــة خدمــة للمجتمــع والشَّ

جنســية كل فــرد مــن أفــراد العينــة، وذلــك عنــد مســتوى داللــة إحصائــي )0.05(.

نتائج الدراسة

من واقع التحليل اإلحصائي ألداة الدراسة توصل الباحث إلى النتائج اآلتية:

أوضحــت النتائــج أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا 1- 
كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي الخطــط العامــة للجامعــة؛ كانــت كبيـــرة، وذلــك مــن واقــع مــدى مســاعدة ومالءمــة الخطــط 

املوجــودة حالًيــا إلدارة األزمــة فــي تجاوزهــا نحــو تحقيــق األهــداف املخطــط لهــا مــن إدارة الجامعــة.

بّينــت النتائــج أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا 2- 
كوفيــد 19، وأثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمــة التعليميــة التــي تقّدمهــا الجامعــة؛ كانــت كبيـــرة، وتمحــور هــذا الــدور فــي مدى 
خرجــات 

ُ
اســتخدام الجامعــة للتقنيــات الحديثــة ووســائل االتصــال الحديثــة املتطــورة؛ ممــا ُيســهم إيجاًبــا فــي جــودة امل

التعليمية.

أوضحــت النتائــج أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى أن دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة 3- 
ــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات؛ كانــت  كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي تقديــم الجامعــة خدمــة للمجتمــع والشَّ
كبيـــرة، وذلــك مــن حيــث التـــزام الجامعــة، واملســاهمة بصــورة فّعالــة فــي بـــرامج املســؤولية املجتمعيــة بكافــة املجــاالت.

يــات التــي تواجــه الجامعــة فــي ظــل إدارتهــا لألزمــة 4-  حّدِ بّينــت النتائــج أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة بخصــوص التَّ
ــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات؛  حالًيــا، وأثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمــة التعليميــة، وتقديــم خدمــة للمجتمــع والشَّ
ــا فــي العمــل أثنــاء إدارة  ــا وفنيًّ يــات هــي: قلــة الكــوادر البشــرية املؤهلــة إداريًّ حّدِ كانــت متوســطة، وأن أبـــرز تلــك التَّ

بالجامعــة. األزمــات 

ــا ذات داللــة عنــد مســتوى داللــة إحصائــي )0.05( بيــن متوســطي جنــس أفــراد العينــة 5- 
ً
أظهــرت النتائــج أن هنــاك فروق

عنــد املحوريــن )األول: واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي الخطــط 
يــات التــي تواجــه الجامعــة فــي ظــل إدارتهــا لألزمــة حالًيــا، وأثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمــة  حّدِ العامــة للجامعــة، والرابــع: التَّ
ــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات( عنــد مســتوى داللــة إحصائــي )0.05(. التعليميــة، وتقديــم خدمــة للمجتمــع والشَّ

ــا ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي جنســية أفــراد العينــة فــي املحــاور )األول: واقــع 6- 
ً
بّينــت النتائــج أن هنــاك فروق

إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي الخطــط العامــة للجامعــة، والثانــي: 
دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد19، وأثـــر ذلــك فــي جــودة الخدمــة التعليميــة 
التــي تقّدمهــا الجامعــة، والثالــث: دور إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل أزمــة جائحــة كورونــا كوفيــد 19، وأثـــر 
ذلــك فــي تقديــم الجامعــة خدمــة للمجتمــع والشــراكة املجتمعيــة وتبــادل الخبـــرات( عنــد مســتوى داللــة إحصائــي 

.)0.05(

معظــم أفــراد العينــة يحملــون درجــة البكالوريــوس، وهــم مــن الســعوديين بنســبة )90.6%(، وأن مهنــة أفــراد العينــة 7- 
غالًبــا كــّن مــن الطالبــات بنســبة )51.2%(، وأن الســعوديات منهــن بلغــت نســبتهن فــي )89.4%( تقريًبــا.
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توصيات الدراسة

استناًدا إلى نتائج الدراسة أعاله؛ فإن الباحث يو�سي بما يلي:

العمــل علــى جعــل التخطيــط إلدارة األزمــات جــزًءا مــن التخطيــط االستـــراتيجي فــي مؤسســات التعليــم العالــي باململكــة 1- 
ــه عنــد وضــع خطــة استـــراتيجية ملؤسســات التعليــم العالــي، فيجــب احتــواء هــذه الخطــة 

ّ
العربيــة الســعودية؛ إذ إن

علــى بنــد خطــة إدارة األزمــات، واعتمــاد نمــوذج واضــح ومفهــوم.

بات الحياة بعد انقضاء جائحة 2- 
ّ
التـركيـز على أهداف رؤية 2030، واستـراتيجية التحّول الرقمي اإللكتـروني ومتطل

كورونــا؛ لتكــون منطلقــات العتمــاد التعليــم عــن ُبعــد، بوصفــه أحــد الخيــارات األساســية ملواجهــة الكــوارث واألزمــات. 

ــط لهــا مــن 3- 
ّ
خط

ُ
دعــم وزيــادة تفعيــل الخطــط املوجــودة حالًيــا إلدارة األزمــة؛ ملســاهمتها الفّعالــة فــي تحقيــق األهــداف امل

إدارة الجامعــة؛ إلدارة أزمــة كورونــا – كوفيــد 19.

ستخدمة في الجامعة حالًيا، وتبني اإلدارة 4- 
ُ
ضرورة زيادة وتحديث استخدام التقنيات الحديثة ووسائل االتصال امل

اإللكتـرونية، ومحاولة مواكبة التطورات في هذا الخصوص؛ لدورها الكبيـر واألسا�سي في العملية التعليمية.

ضــرورة الحفــاظ علــى سياســة التـــزام الجامعــة، ومســاهمتها بصــورة فّعالــة فــي بـــرامج املســؤولية املجتمعيــة بمكــة 5- 
املكرمــة وغيـــرها مــن مــدن اململكــة فــي كافــة املجــاالت.

ــا؛ ألهميتهــا الكبيـــرة فــي دعــم خطــط الجامعــة؛ ملجابهــة 6-  ــا وفنيًّ ضــرورة دعــم الجامعــة بالكــوادر البشــرية املؤهلــة إداريًّ
ســبقة ملواجهــة أي أزمــات محتملــة 

ُ
أزمــة كورونــا كوفيــد 19، وأن تكــون تلــك الكــوادر قــادرة علــى إعــداد الخطــط امل

فــي الجامعــة.

االســتمرار فــي خطــط إدارة التعليــم عــن ُبعــد، التــي أثبتــت نجاًحــا كبيـــًرا خــالل العاميــن املاضييــن فــي الجامعــة، مــن 7- 
خــالل زيــادة ودعــم تصميــم البنيــة التحتيــة لشــبكات االتصــال واإلنتـــرنت العامــة، بشــكل يضمــن قدرتهــا علــى مقاومــة 

الكــوارث واألزمــات املســتقبلية بقــدر اإلمــكان.

عقــد الــدورات التدريبيــة والــورش للعامليــن بالجامعــة فــي مختلــف تخصصاتهــم؛ لتدريبهــم عــن األســاليب الحديثــة فــي 8- 
مواجهــة األزمــات والكــوارث املختلفــة.

أن عــدم جاهزيــة العديــد مــن املؤسســات التعليميــة فــي الكثيـــر مــن دول العالــم العربــي تحديــًدا ملواجهــة أوبئــة مثــل: 9- 
كوفيــد- 19؛ يدعــو إلــى تســريع وتيـــرة خططهــا للتحــّول الرقمــي.

حدود الدراسة

اشتملت حدود هذه الدراسة على:

حــد املوضــوع: واقــع إدارة األزمــة بجامعــة أم القــرى فــي ظــل جائحــة كورونــا كوفيــد 19، وأثـــر ذلــك فــي خطــط إدارة 1- 
بالجامعــة. األزمــة 

الصعوبــات التــى واجهــت الباحــث: العــداد هــذه الدراســة واجــه الباحــث بعــض الصعوبــات املتعلقــة بشــِحّ مصــادر 2- 
املعلومــات، واملراجــع الداعمــة للبحــث العلمــي، باإلضافــة إلــى املشــكالت املاليــة، واإلداريــة املتعلقــة بإعــداد البحــث.

قلــة توافــر مجــالت علميــة محكمــة ذات تصنيــف عالمــي عالــي املســتوى لنشــر الدراســة حيــث ال توجــد فــي مجتمعنــا 3- 
العربــي مجــالت علميــة محكمــة علــى مســتوى نشــر وجــودة عامليــة.

فــي مجتمعنــا العربــي اليوجــد اهتمــام كبيـــر مــن املســتجوبين بابــداء االجابــات الصحيحــة علــى تســاؤالت االســتبيان 4- 
 علــى طبيعــة النتائــج املســتخرجة  بعــد التحليــل حيــث تظهــر بعــض النتائــج غيـــر املنطقيــة.

ً
ممــا يؤثـــر ســلبا
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استمارة الستبانة
البيانات األولية:

الجنس:       ذكر     أنثى1- 
بكالوريوس      دبلوم عاٍل     ماجستيـر        دكتوراه2-  املؤهل الدرا�سي:  
املهنة:    عضو/ة هيئة تدريس بالجامعة     موظف/ـة إداري بالجامعة         طالب/ـة بالجامعة3- 
سعودي/ـة     غيـر سعودي/ـة4-  الجنسية:  

اقع إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل جائحة كورونا كوفيد19، وأثـر ذلك في الخطط العامة للجامعة. املحور األول- و

افق العبـــارةالرقم أو
افقبشدة ل محايدأو

افق أو
افق  ل أو

ا
ً
إطالق

توجد خطط ُمسبقة لألزمة بجامعة أم القرى، يمكن استخدامها وتطبيقها حال حدوث األزمة.1
ط لها.2

ّ
خط

ُ
الخطط املوجودة إلدارة األزمة تساعد بشكل فّعال على تجاوز األزمة نحو تحقيق األهداف امل

سبقة لحدوث األزمة؛ مما يساعدها على وضع خطط املواجهة.3
ُ
تهتم إدارة الجامعة باملؤشرات امل

الجامعة لديها خطط بديلة تستخدمها في إدارة األزمة بفعالية؛ وُيسهم هذا في تحقيق أهدافها.4
تتمّيز خطة إدارة األزمة بالجامعة باملرونة، وسهولة فهمها وتطبيقها، ومن خاللها يتم متابعة 5

تطورات األزمة؛ لتحقيق أهداف الجامعة وخططها.

أثـر ذلك في جودة الخدمة التعليمية التي  املحور الثاني- دور إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل أزمة جائحة كورونا كوفيد19، و
تقّدمها الجامعة.

افق العبـــارةالرقم أو
افقبشدة ل محايدأو

افق أو
افق  ل أو

ا
ً
إطالق

هــذا 1 وُيســهم  األزمــة؛  أثنــاء  املتطــورة  االتصــاالت  ووســائل  الحديثــة  التقنيــات  الجامعــة  تســتخدم 
التعليميــة. الـــُمخرجات  فــي جــودة  إيجاًبــا 

ســتخدم أثنــاء إدارة األزمــة؛ ممــا يؤثـــر إيجاًبــا فــي جــودة 2
ُ
تتوفــر بالجامعــة قاعــدة بيانــات متكاملــة ت

التعليميــة. العمليــة 
تتمّيــز املعلومــات الخاصــة باألزمــة بســرعة الوصــول إليهــا، وبالحداثــة والتجديــد املســتمر؛ ممــا يؤثـــر 3

إيجاًبــا فــي جــودة العمليــة التعليميــة.
ــر إيجاًبــا 4

ّ
تخــذ وفــق املنهــج العلمــي فــي اتخــاذ القــرارات؛ ممــا ُيؤث

ُ
القــرارات اإلداريــة أثنــاء إدارة األزمــة ت

فــي جــودة ُمخرجــات التعليــم بالجامعــة.
طّبق الجامعة أبعاد الجودة الشاملة للعملية التعليمية؛ مما ُيسهم إيجاًبا في جودة العملية التعليمية.5

ُ
ت

املحور الثالث- دور إدارة األزمة بجامعة أم القرى في ظل أزمة جائحة كورونا كوفيد19، وأثـر ذلك في تقديم الجامعة خدمة 
راكة املجتمعية وتبادل الخبـرات.

ّ
للمجتمع والش

الرقم
افق العبـــارة أو

افقبشدة ل محايدأو
افق أو

افق  ل أو
ا

ً
إطالق

تلتـزم الجامعة باملساهمة بصورة فّعالة في بـرامج املسؤولية املجتمعية بكافة املجاالت.1
املؤسســات 2 تعقدهــا  التــي  األنشــطة  فــي  بالجامعــة  والطــالب  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  يشــارك 

الحكوميــة.  املجتمعيــة 
أيــام 3 بعمــل  فيهــا  العامليــن  مــن خــالل  العامــة والخاصــة  بعــض املؤسســات  مــع  الجامعــة  شــارك 

ُ
ت

املجتمــع. لخدمــة  تطوعيــة 
تصدر الجامعة نشرات؛ الطالع املجتمع في البيئة املحيطة بها على أنشطة الجامعة العلمية املختلفة.4
للجامعة شراكات مجتمعية مع مؤسسات حكومية ومؤسسات تعليمية عاملية.5

أثـر ذلك في جودة الخدمة التعليمية، وتقديم خدمة  يات التي تواجه الجامعة في ظل إدارتها لألزمة حالًيا، و حّدِ املحور الرابع- التَّ
للمجتمع والشراكة املجتمعية وتبادل الخبـرات.

الرقم
افق العبـــارة أو

افقبشدة ل محايدأو
افق أو

افق  ل أو
ا

ً
إطالق

عدم توفر البيانات واملعلومات، وغياب فعالية اتخاذ القرارات. 1
ضعف أنظمة االتصاالت الحديثة، وضعف التواصل عبـر التقنيات الحديثة.2
ر املخّصصات املالية الالزمة لتسييـر خطة األزمة بالجامعة.3

ّ
ضعف الخدمات املساندة، وعدم توف

ا في العمل أثناء إدارة األزمات بالجامعة.4 ا وفنيًّ قلة الكوادر البشرية املؤهلة إداريًّ
راكة املجتمعية بالجامعة.5 عدم وجود خطة واضحة للشَّ



واقع إدارة األزمة في جامعة أم القرى في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 وأثر ذلك في خطط إدارة األزمة بالجامعة 

34

The Reality of Crisis Management at Umm Al-Qura University  
in Light of the COVID-19 Pandemic  

and its Impact on the University’s Crisis Management Plans

Dr. Saad Aziz Al-Otaibi
Assistant Professor of Administration of Hajj and Umra  

Collège of Business Administration  
Umm Al-Qura Unuversity- Mokkah- KSA 

saaotybi@uqu.edu.sa

 ABSTRACT

The current study aims to identify the reality of the crisis management at Umm Al-Qura University in 
light of the COVID-19 pandemic and its impact on the university’s general plans, the quality of the educa-
tional service provided by the university, and to provide service for the community, community partnership 
and exchange of experiences. meanwhile, the study explains the challenges which the Umm Al-Qura Uni-
versity is facing in light of the current crisis. 

The research was conducted using a survey method to collect information and data from the study 
sample, which was randomly selected from the study population consisting of employees and students of 
Umm Al-Qura University in Makkah Al-Mukarramah region. The results of the statistical analysis showed 
some results, most notably the approval of the sample members that the reality of crisis management at 
Umm Al-Qura University in light of the COVID-19 pandemic was great.

On the other hand, the approval of the sample members on the quality of the educational service pro-
vided by the university was also large. The results also showed the university’s commitment and effective 
contribution to social responsibility programs in all fields. The study indicated that the most prominent 
challenges are the lack of qualified human resources administratively and technically at work during crisis 
management at the university.

The study recommended working on making crisis management planning as a part of strategic plan-
ning in higher education institutions and focusing on the objectives of Vision 2030, the digital electronic 
transformation strategy and the requirements of life after the end of the Corona pandemic. In addition, it 
needs to increase and modernize the use of modern technologies and means of communication currently 
used at the university; also, to adopt electronic management and to try to keep pace with developments in 
this regard for its great and fundamental role in the educational process.

Keywords: Crisis Management, Corona Covid - 19, Quality of Educational Process, Community Part-
nership.


