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مستخلص:
ىدفت الدراسة التعرف عمى مستوى إدارة األزمات وعالقتيا بالضغوط النفسية لدى
القيادات االكاديمية بجامعة الممك خالد أثناء جائحة فيروس كورونا(.)COVID - 19
وتوضيح الفروق بين المتغيرات إدارة االزمات والضغوط النفسية لدى عينة من القيادات
االكاديمية وفقاً :لنوع الكمية ،الجنس ،سنوات الخبرة ،المنصب اإلداري .اعتمدت الدراسة عمى
المنيج الوصفي التحميمي ،استخدمت أدوات مالئمة لتقييم متغيرات الدراسة وىى مقياس إدارة
االزمات (اعداد الباحثتين) ومقياس الضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية أثناء جائحة
فيروس كورونا(( )COVID - 19اعداد الباحثتين) تكونت عينة الدراسة من ( )421قائد
من القيادات األكاديمية .وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية :بمغ مستوى إدارة األزمات لألبعاد:
التمطيف واالستعداد  ،والمواجية واالستجابة ،وأعاده التوازن والبناء ،والتعمم المستمر من
األزمة بوزن نسبي ( )2..4ونسبة ( )%34وىى درجة متوسطة ،بمغ مستوى الضغوط
النفسية لألبعاد :المجال الشخصي ومجال العمل بوزن نسبي ( )2...ونسبة ( )%44وىى
درجة متوسطة لدى القيادات االكاديمية أثناء جائحة فيروس كورونا ،توجد عالقة ارتباطية
عكسية بين إدارة األزمات والضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية أثناء جائحة فيروس
كورونا .كما توجد فروق دالة احصائياً بين إدارة األزمات والضغوط النفسية لدى القيادات

االكاديمية أثناء جائحة فيروس كورونا .تعزي لمتغير نوع الكمية  ،النوع والخبرة وعدم وجود
فروق لمتغير المنصب اإلداري .وأوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة إدارة األزمات بين
القيادات الجامعية عن طريق إعداد أدلـة إرشـادية لتوضيح؛ كيفية التعامل مع األزمات وعقد
دورات تدريبية في مجال إدارة األزمات بصفة دورية.
كممات مفتاحية :إدارة االزمات -الضغوط النفسية -القيادات االكاديمية -جائحة فيروس
كورونا ((COVID – 19
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abstract:
The Study aimed to recognize crises management level and its
Relationship to Psychological Stress Among Academic Leaders at King Khalid
University in the light of Coronavirus pandemic (COVID-19).and to clarify the
differences between variables of crises management and psychological stress
among a sample of academic leaders according to college type, gender,
experience years, and administrative position. The study relied on the
descriptive analytical method and suitable tools were used to assess the study
variables that are : Crises management scale ( prepared by the researchers )
and psychological stress among academic leaders during Coronavirus
pandemic (COVID-19) ( prepared by the researchers ) . The study sample
consisted of a random sample of (124) leaders of academic staff members
and reached the following results: the level of crises management for the
dimensions: for mitigation and readiness, confrontation and response,
rebalance and a construction and the continuous learning from the crisis
reached (2.01) as a relative weight and (67%) percentage that is an average
degree . the level of psychological stresses for the dimensions: personal field
and work field reached a relative weight of (2.30) and (77%) percentage that is
an average degree among academic leaders during Coronavirus pandemic
(COVID-19). There is a reverse correlation between crises management and
psychological stresses of academic Leaders during Coronavirus pandemic
(COVID-19). Also, there are significant statistical difference between crises
management and psychological stresses among academic leaders during
Coronavirus pandemic (COVID-19) attributed to the variable of college type,
gender and experience and there are no difference for the variable of
administrative position.
The study recommended the necessity of spreading the culture of crises
management among academic leaders by preparing guidelines clarifying how
to deal with crises and holding periodical training sessions in the field of crises
management.
Key words: Crises management-psychological stress- Academic LeadersCoronavirus pandemic (COVID-19)
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مكدمة:
يختمف األفراد في استخداميم ألساليب التعامل مع األزمات التي تعترضيم فمنيم من
أصقمت خبراتو ومياراتو وتجاربو العديدة من استخدام أساليب واستراتيجيات مواجية إيجابية
وعممية لتخطي األزمات التي تعترضو ،ومنيم من ال يمتمك تمك األساليب العممية ويستخدم
أساليب تقميدية غير مجدية في التعامل مع األزمات ،فتتراكم األزمات يزداد تأثيرىا السمبي
ويترتب عمييا مشكالت أخرى ،ووفقاً لتنوع الثقافات بالبمدان واختالف الظروف االقتصادية
واالجتماعية تتنوع المجتمعات فيما تنتجو من أزمات ومشكالت.

وبنياية  2.46في شير ديسمبر ظير في مدينة و وىان في الصين ما يعرف باسم
فيروس كورونا المستجدCOVID-19

(Chan, Yuan,-Hang KoK, Wang To,

) ،Chu, et al.,2020مما دفع العالم بوصفيا بالجائحة ،وأدت جائحة فيروس كورونا إلى
تغييرات غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة ،وىذا التغير ط أر عمى نمط حياتيم فأثر سمبياً
عمي اقتصاد العديد من الدول ،وأثر عمى الرعاية الصحية في جميع دول العالم ومنع التنقل،

وبات العالم أسي ارً لفيروس كورونا ) (Viswanath & Monga, 2020كما تم الفرض
عمى معظم سكان العالم االلتزام بإجراءات الحجر الصحي المنزلي ،وقيود السفر ،أضافة

لممعمومات المغموطة المنتشرة في وسائل التواصل االجتماعي) ،(Baberjee, 2020ايضاً
األرقام المخيفة التي تتناقميا وسائل االعالم المحمية والعالمية عمى مدار الساعة من اعداد

كبيرة لإلصابات والوفيات بسبب الفيروس ،فاصبح الناس يعيشون حالة من القمق والتوتر لم
تشيده البشرية من قبل ) (Velavan & Meyer,2020باإلضافة إلى الشعور باالغتراب
والكدر النفسي وأعراض االكتئاب ،وحالة من الضجر قد تتطور لتصبح أعراضاً حادة (Zhai

 .& Du, 2020).وقد فرض تفشي وباء فيروس كورونا عمى الناس حول العالم البقاء في
المنازل ،وأُغمقت الحدود بسبب انتشار العدوى بالفيروس .ويصعب عمى المرء أن يرى كل ىذه
األحداث تظير أمامو دون أن يصاب بالحزن والقمق ) .(BBC, 2020وىذا ما حتم عمى
القيادات االدارية التربوية أن تكون فاعمة باعتبارىا الموجو والمخططة لفاعمية إدارة األزمات
التي تواجو المجتمع المحمي أو تفادييا عمى اقل تقدير ). (Wertz, 2010: 83
وموضوع إدارة األزمات أصبح عمى رأس الموضوعات الحيوية في العالم نتيجة
لممتغيرات واالحداث البالغة التعقيد التي شيدىا النظام الدولي المعاصر (جاداهلل:2..4 ،
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 .)66إ ن التعامل مع األزمات وايجاد الحمول ىو عبارة عن عمم وفن مواجية التغييرات
والظروف الطارئة والحرجة بعقالنية وموضوعية واالستخدام الصحيح لمموارد المادية والبشرية
فضال عن الوقت الالزم في مواجية األزمات ،وقد نشأ مصطمح إدارة األزمات في األصل في
احشاء اإلدارة العامة في إ شارة ميمة لدور الدولة في مواجية األزمات المختمفة والتعامل
معيا (الذىبي.)2.2 :2..4 ،
وتعد الجامعة من أ ىم المراحل التعميمية التي تمثل قمة اليرم التعميمي ،وتيدف إلى
إعداد االفراد بصورة منتظمة وموجية وبما يساعد في أيجاد شخصية الطالب الجامعي من
خالل تييئة الفرصة لمنمو المتكامل والمتوازن بحيث يستطيع ان ينيض بمسؤولياتو في بناء
المجتمع وتطوره( .االسدي.)434 :2..2 ،
وتشير العديد من الدراسات الى وجود أزمات في مؤسسات التعميم العالي في مختمف
الدول فقد أجرت أحمد ( )2..5دراسة بعنوان" إدارة األزمة في التعميم الجامعي بالواليات
المتحدة األمريكية وامكانية اإلفادة منيا في مصر" ،وقد تمثل اليدف الرئيس لمدراسة في
محاولة االستفادة من خبرة الواليات المتحدة األمريكية في تطبيق أسموب إدارة األزمة في
التعميم الجامعي المصري .وتوصمت الدراسة لبعض النتائج من خالل الدراسة التحميمية
المقارنة منيا وجود اتفاق بين مصر والواليات المتحدة في أن كال منيما يعاني من أزمات
خطيرة تيدد كيان التعميم الجامعي ،وقدمت الدراسة تصور مقترح إلدارة األزمة في التعميم
الجامعي المصري يقوم عمى أسس عممية الستخدام أسموب إدارة األزمة باالستفادة من تجربة
الجامعات األمريكية.
كما قدم (العزاوي )2.4.،دراسة عن أثر التخطيط االستراتيجي عمى إدارة األزمة
بجامعة الزرقاء باألردن ىدف التعرف عمى مدى ممارسة التخطيط االستراتيجي في إدارة
األزمة وأثره عمى مواجية األزمات التي تعترض نموه وتقدمو .وخمصت النتائج :بتفعيل
التخطيط االستراتيجي في مواجية األزمة ،وتتطمب ممارسة تحميل لمبيئة الداخمية والخارجية
لممنظمة لمعرفة جوانب القوة والضعف ،والفرص والتيديدات وىو ما يعرف بتحميل( swat) .
وتوصمت نتائج دراسة (الراوي ) 66 :2.4. ،عن إدارة التغيير وعالقتيا بإدارة األزمات لدى
القيادات اإلدارية في المديريات العامة لمتربية في محافظات العراق .بعدم وجود فروق في
إدارة األزمات في المراحل :اكتشاف إشارات اإلنذار ،االستعداد والوقاية ،احتواء االضرار تبعاً
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لمتغير الم ديرية العامة لمتربية ،ووجود فروق في مرحمة استعادة النشاط ،والتعمم .وعدم وجود
فروق في مراحل :اكتشاف إشارات اإلنذار ،االستعداد والوقاية ،استعادة النشاط ،التعمم تبعاً
لمتغير مدة الخدمة.

وىدفت دراسة جاكوبسن ( )Jacobsen,2010لتحديد قائمة شاممة من التحديات
التي يواجيا القادة أثناء تعامميم مع األزمات في جامعة تكساس ،وأستخدم المنيج النوعي
وأجريت المقابالت عمى ( )41قائداً وأظيرت نتائجيا :ال يوجد نوع محدد من التحديات لمتعامل

مع األزمات ولكن الميم مقدار الدمار الذي تخمفو األزمات ،وتتطور مراحل األزمات ،وميارات

واستراتيجيات ومفاىيم القادة عن إدارة األزمات.
كما كشفت دراسة موكل( )Mukll,2016عن دور االتصال الفعال في إدارة األزمات
وأىم التحديات التي تواجييا مؤسسات التعميم العالي الكينية ،واستخدمت المنيج الوصفي
وطبقت استبانة عمى عينة مكونة من ()...فرداً وأظيرت نتائجيا :عن وجود دور لعممية

االتصال في إدارة األزمات منيا :ايجاد الوعي والتعبئة واألجالء أثناء األزمات ،ووجود العديد
من التحديات أىميا :كيفية التواصل مع الجميور المستيدف أثناء األزمة ،وكيفية التعامل
معيا في المراحل المختمفة(التخطيط والتنفيذ وما بعد األزمة).
وىدفت دراسة ( لعريط وىادف  )2.43،محاولة تقصي واقع الضغوط النفسية
الناجمة عن البيئة التنظيمية لدى القيادة الوسطى من خالل إجراء عممية تشخيصية لمنظمة
البحث (فرتيال) ،وتطبيق استبانة عمى عينة ( ) 52إطار ،وأشارت نتائجيا  :أن نسبة 3.2.
%من عمال القيادة الوسطى يعانون من مستويات مختمفة من الضغوط النفسية تراوحت من
المتوسط إلى المرتفع تؤثر سمباً عمى مختمف جوانب شخصيتيم وخاصة من الناحية

(الجسدية ،الفكرية ،السموكية ،النفسية-االجتماعية ،النفسية) ،وانخفاض مستوى دافعيتيم
لمعمل .وقمة أدائيم .وعدم وجود فروق تعزى لممتغيرات الديمغرافية (السن ،الجنس ،األقدمية،

طبيعة العمل).
وكشفت دراسة جاكسون ( )Jackson,2016عن مسؤوليات عمداء شؤون
الطمبة في إدارة األزمة داخل الحرم الجامعي في جامعات والية جورجيا ،وأستخدم المنيج
الوصفي وأظيرت النتائج :أن عمداء شؤون الطمبة في والية جورجيا يتحممون بعض
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المسؤولية في كل مرحمة من مراحل إدارة األزمات والسيما في مرحمتي الوقاية والتعافي من
أي مرحمة أخرى في إدارة األزمات.
وأشار دوك  Doukبأن الضغط النفسي ينتج عن القمق من احداث الحياة ،فأحداث
الحياة غير المرغوبة تسبب الضغط أو المرض كما تؤثر عمى مفيوم الفرد عن ذاتو وفي
طريقة حياتو ،وتتطمب منو أن يتكيف مع األوضاع الجديدة( .رمضان )2..4،ونتيجة
لمضغوط التي يعاني منيا االفراد فقد ينتقل أثر الضغوط من الفرد الي المؤسسة التي يعمل
فييا ،ومن ثم الى المجتمع( .العدوان. )2..2،
وفي مواجية ىذا الحدث الصحي العام المعدي الواسع النطاق ،يتعرض الجميع
لضغوط نفسية كبيرة .فقد قام عدد من الباحثين منذ بدء حدوث األزمة بعدد من الدراسات
أمثال دراسة تشو  ،ليب ،جانج ،ماندىر ،ليو وزنج ،لي وآخرون
( )Zhu , Liub , Jiang , Manandhar , Luo , Zheng , Li , et al,2020كان اليدف ىو
التحقق من الحالة النفسية لألشخاص المتضررين من تفشي  COVID-19في الصين.
أجريت الدراسة المقطعية عبر اإلنترنت التي شممت  622مشارًكا ( )323من الطاقم الطبي
و( )233من السكان في الصين بين فبراير ومارس  .2.2.تم تقييم الحالة النفسية
بمقاييس مستخدمة في الدراسة .أظيرت النتائج :من بين  622مشارًكا ،كان حوالي 745..
يعانون من مشاكل صحية نفسية .كانت الدرجة أعمى بكثير في الموظفين بالطاقم الطبي
مقارنة بعامة السكان باإلضافة إلى ،كان لدى اإلناث خطر  4.11ضعف مشاكل الصحة
النفسية في الذكور .كما أشارت دراسة (الفقي وأبو الفتـــوح  )2.2.،وىدفت التعرف عمى
طبيعة بعض المشكالت النفسية (الوحدة النفسية واالكتئاب والكدر النفسي -الوساوس
القيري -الضجر -اضطرابات االكل -اضطرابات النوم -المخاوف االجتماعية) المترتبة عمى
جائحة فيروس كورونا كوفيد  46لدى عينة مكونة من  413من طالب الجامعات المصرية،
وتوصمت نتائجيا إلى ان الضجر من أكثر المشكالت النفسية التي يعاني منيا طالب الجامعة
في التوقيت الحالي ،ويعانون من درجة متوسطة لباقي المشكالت النفسية ،ووجود فروق دالة
احصائياً في المشكالت النفسية يعزى لمنوع والعمر الزمني ،وال يوجد فروق تعزى لمتغير

البيئة.
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وتشير العديد من الدراسات الى وجود ضغوط نفسية لدى العاممين بالمجال
االكاديمي فقد أجري (عقيمي والنعساني )2..5 ،دراسة الختبار تأثير بعض المتغيرات
التنظيمية (صراع الدور ،بيئة العمل المادية) والمتغيرات الفردية (العمر ،سنوات الخبرة) في
تشكيل ضغط العمل لدى العاممين في الجامعات السورية ،و قد تم استطالع رأي( ).52
موظف من المستويات الوظيفية المختمفة باستخدام أداة االستبيان ،وتوصمت النتائج إلى:
وجود عالقة عكسية (معامل انحدار سالب) ذات داللة إحصائية بين بيئة العمل المادية و
ضغط العمل ،ووجود عالقة عكسية (معامل انحدار سالب) ذات داللة إحصائية بين العمر و
ضغط العمل رغم كثرة الدراسات حول الضغط النفسي وما ينجم عنو من آثار سمبية مضرة
بصحتو النفسية والبدنية ،وتختمف مصادر الضغوط من بيئة عمل ألخرى ،وبالتالي فاألعراض
الناجمة عنو تختمف من شخص آلخر نظ ارً لطبيعة شخصية ىؤالء األفراد ومدى مقاومتيم
لمموقف الضاغط.

وىدفت دراسة (السيد ).3 :2.45،التعرف عمى دور الضغوط النفسية وعالقتيا
بجودة الحياة لدى أعضاء ىيئة التدريس ،واستخدمت المنيج الوصفي ،وطبقت استبانة عمى
عينة من  41.عضو وتوصمت نتائجيا :إلى وجودة عالقة ارتباطية موجبة بين الضغوط
النفسية وجودة الحياة موجبة وبمعامل ارتباط ( ).,33.وبعد جودة إدارة الوقت من مقياس
جودة الحياة غير دالة إحصائيا مع ثالثة من أبعاد مقياس الضغوط النفسية وىي :التفاعالت
المينية ،التدريب الميني ،توقعات العمل وال راتب والترقية ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى( )., .2فأقل في كل من مقياس الضغوط النفسية وأبعادىا :التفاعالت
المينية ،الميام التدريسية ،توقعات العمل ،الراتب والترقية ،الخصائص الشخصية.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن القول أن ليا عالقة مباشرة بموضوع
الدراسة أال وىو إدارة األزمات بشكل عام  ،فاتفقت جميعيا عمى ضرورة تفعيل األسموب
اإلداري إدارة األزمات باعتباره من االتجاىات اإلدارية الحديثة في تطوير عمل المؤسسات،
واختمفت عنيا من حيث اليدف لكل دراسة ،وانفردت الدراسة الحالية بأن أىتمت بالتركيز عمى
مستوى إدارة األزمات لدى القيادات االكاديمية ألبعادىا من :التمطيف واالستعداد ،المواجية
واالستجابة ،أعادة التوازن والبناء ،التعمم المستمر من األزمة ومستوى الضغوط النفسية
عمييم لممجال الشخصي ،ومجال العمل بجامعة الممك خالد أثناء جائحة فيروس كورونا
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( (COVID – 19إذ يعتبر من الموضوعات الحديثة لعام  ،2.2.كما استفادت الباحثة من
الدراسات السابقة رغم االختالف عنيا في بناء فكرة الدراسة وتدعيم أطارىا النظري ،والتعرف
عمى األزمات بشكل عام ودور القيادات في مواجيتيا بأساليب أداريو جديدة ،كما أفادت في
تفسير النتائج واعداد واختيار االستبيان المستخدم لمدراسة الحالية ،وصياغة تساؤالتيا
وأىدافيا وتفسير نتائجيا  ،والصياغة المنيجية لمدراسة ،وتحديد المتغيرات والوسائل
اإلحصائية التي تالؤم معالجة بيانات ومعمومات الدراسة الحالية.
وبناء عمى ما سبق فالعصر الحـالي أصبح عصر التغيرات يحمل العديد من
المشكـالت واألزمات ،والتعميم جزء من منظومة المجتمع يموج بأزمات ال حصر ليا تيدد
كيانو ،والجامعات جزء من منظومة التعميم تواجو أزمات خطيرة في ظل الظروف الجديدة التي
تط أر عمى الجامعات ،ومع حدوث جائحة فيروس كورونا والضغوط النفسية التي تعرضت ليا
القيادات االكاديمية  ،فيدفت الدراسة الحالية الى دراسة األسموب اإلداري إدارة األزمات
وتوضيح عالقتيا بالضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية بجامعة الممك خالد أثناء جائحة

فيروس كورونا ( (COVID – 19لتحقيق األمان في االكتشاف واالستعداد والوقاية
والمواجية واحتواء األضرار والحد منيا ليحقق أقل قدر من الخسائر ،ويضمن استمرار العمل
الجامعي بما يحقق اىداف رؤية المممكة.2...

مشللة البحح:
لقد اجتاح وباء كورونا معظم دول العالم؛ مما فرض عمى المؤسسات التربوية

التحول من التعميم الذي يتيح التقارب الجسدى الذي ُي ِّ
شكل فرصة النتقال العدوى الي التعميم
ُّ
االلكتروني أو التعميم عن ُبعد ،فقد تعيَّن عمى  3.4مميار طفل وشاب في 444دولة حول

العالم البقاء في منازليم بعد اغالق المدارس والجامعات

Affouneh, Salha,

)Khlaif,2020).
وفي ظل التحدِّيات العالمية الراىنة التي تمر بيا البشرية جراء الجائحة في
المؤسسات التعميمية؛ تطمب االمر وجود قيادات تسيم باالنتقال السريع بالتعميم ككل من
نوعا من االستجابة لالزمة التي فرضتيا الجائحة .حيث
البيئات التقميدية الي الرقمية ،بوصفو ً
يؤكد كالً من (الميمي ،إسماعيل ،أبو ناصر ،والقحطاني2.46 ،م) أن الجائحة ألقت بظالليا
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التحول السريع في جميع جوانب
عمى االنظمة التعميمية في جميع الدول ،وفرضت ضرورة
ُّ

العمل االداري والتعميمي واالجتماعي.

وأشارت دراسة ساىا ( Sahu (2.2.الي تأثير فيروس كورونا ( – (COVID

19عمى التعميم ومنسوبي الجامعات؛ مما أدى الي اغالق الجامعات ،أو تأجيل الدراسة أو
إلغاء جميع األنشطة الجامعية ،واتخاذ الجامعات تدابير ُمكثَّفة لحماية منسوبييا من الوباء،
حيث انتقل أعضاء ىيئة التدريس الي نظام التدريس اإللكتروني .كل ىذا من شأنو ان يشكل
ضغط نفسي عمى القيادات االكاديمية لمواجية تمك االزمة.
وأشارت نتائج دراسة الشمراني( )2..1عن إدارة األزمات ومعوقاتيا في مؤسسات
التعميم العالي في المممكة العربية السعودية لدى عينة من العاممين اإلداريين في مؤسسات
التعميم العالي في المممكة العربية السعودية استجابة العاممين اإلداريين بدرجة عالية في
التعامل مع األزمات من خالل االفادة من عمميات المراحل الخمسة ومرتبة حسب أىميتيا:
التعمم ،االستعداد والوقاية ،استعادة النشاط ،احتواء االضرار ،اكتشاف إشارات االنذار .أما
نتائج دراسة (الغامدي  )2.42،عن وصف وتحميل طبيعة وعي القيادات األكاديمية بكميات
التربية بالجامعات السعودية بإدارة األزمات ،وجود وعي تام لمقيادات الجامعية بالجامعات
السعودية ،و إدارة تمك األزمات بالعديد من األدوار والتدخالت الميمة ،ودور المتغيرات
الوسيطة كطبيعة العمل ،ومكانو ،والخبرات ،والنوع ،وسنوات الخبرة بوعي أفراد عينة الدراسة
بمفيوم األزمات وادارتيا .ونتائج دراسة السناني( )Al-Sinani,2010عن واقع ومعوقات
إدارة األزمات بالكميات التابعة لجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية لمتوصل لممقترحات
الالزمة إلدارة األزمات .وأىم المتطمبات الالزمة ألداره الـأزمة بأنشاء وحدة إلدارة األزمات عمى
مستوى الجامعة تكون مسؤولة عن التخطيط لمواجية األزمات .وفي دراسة كاً من (عبابنة

وعاشور  )2.45،بيدف التعرف عمى واقع إدارة االزمات في الجامعات الحكومية شمال
األردن من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،وأظيرت نتائجيا ان أعضاء ىيئة التدريس
يشيرون الي تقديرات متوسطة عمى أبعاد إدارة االزمات ،ووجود أثر لمتغير الكمية لصالح
العموم اإلنسانية ،ولمتغير الجنس لصالح الذكور ،والى عدم وجود أثر لمتغير الرتبة
االكاديمية .وىدفت دراسة مك جينيس و مارشند ()Mc Guinness&Marchand,2014
الكشف عن عممية االتصال أثناء األزمات بين الجامعات والطالب في مؤسسات التعميم العالي
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في المممكة المتحدة ،وأظيرت نتائجيا أن الجامعات لم تولي اىتماماً كبي ارً لعممية االتصال

أثناء األزمات بين الجامعات والطالب .وفي حين قام كالً من (صالح الدين ،وعطية )2.45،

بدراسة لمعرفة مدى مساىمة الممارسات المتبعة من قبل القيادات االكاديمية في كميات
جامعة االنبار ،توصمت الى إن القيادات االكاديمية في كميات جامعة االنبار ركزوا عمى
التشجيع المعنوي كممارسة فعالة وميمة لتعزيز قدر كميات جامعة االنبار عمى مواجو
األزمات ،كما تبين إن القيادات االكاديمية في الكميات استطاعت توظيف التغييرات التي
حصمت لممارسة تمكين المرؤوسين نحو العمل ،واحداث المزيد من التغيرات االيجابية في
مجال تعزيز التوجو استباقاً إلدارة األزمات .وكشفت دراسة (عبدالرحمن )2.46،واقع إدارة

األزمات في جامعة البمقاء التطبيقية ومعرفة أثر كل من المتغيرات(النوع االجتماعي ،الكمية

،الرتبة األكاديمية ،سنوات الخبرة) ،وكانت نتائجيا بأن واقع إدارة األزمات في جامعة البمقاء
جاء بمستوى متوسط ،وبمتوسط حسابي( )...5لمدرجة الكمية ،ووجود فروق ذات داللة
احصائية بين ذوي خبرة أقل من  2سنوات وذوي خبرة  44سنة فأكثر ،وجاءت الفروق
لصالح  44سنة فأكثر.
كما تعد الضغوط المينية من العوامل الميمة في حدوث االجياد واالنفعال الزائد لدى
الفرد ،والتعرض المستمر لمثل ىذه الضغوط يؤثر بصورة سمبية عمى حياة الفرد ،ويؤدي
لظيور األعراض المرضية الجسمية والنفسية .واألفراد الذين يعممون في أي مينة من المين
يتعرضون لمزيد من الضغوط التي تحد من قابميتيم وتؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في
أداء األفراد وتمتعيم بالصحة النفسية والجسمية والعقمية ،وفي حال استمرار الضغوط سيؤثر
عمى سموكو اإلداري .وىناك مجموعة ضغوط تؤثر في رئيس ومقرر القسم بأداء واجباتيم في
قيادة قسميم وادارتو وقدرتيم عمى اتخاذ القرار ،فيحول دون قيام رئيس ومقرر القسم بتقديم
عمميم بصورة صحيحة وبالمستوى المطموب (.الكفانى ،)45 :2.42،وقام الكفانى ()2.42
بدراسة تيدف إلى قياس الضغوط المينية لدى رؤساء ومقرري األقسام في الجامعة. -قياس
السموك اإلداري لدى رؤساء ومقرري األقسام في الجامعة. -التعرف عمى العالقة بين الضغوط
المينية والسموك اإلداري ،وأسفرت نتائجيا الدراسة أن عينة البحث تتصف بالضغوط المينية
وان ىناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الضغوط المينية والسموك اإلداري لدى رؤساء
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ومقرري األقسام في جامعة القادسية .ووضح (العثماني )422 :2.45 ،بضرورة توفر
المناخ التنظيمي لتفعيل دور القيادة اإلدارية لمتعامل مع ضغوط العمل.
وىذا يجعل الحاجة ماسة وأكبر لتعميق االدراك والفيـم ألىميـة إدارة األزمـات وعالقتيـا
بالضغوط النفسية في ضوء أزمة عالمية مثل فيـروس كورونـا وكيفيـة التعامـل معيـا والتخفيـف
من حدتيا أو توجيييا لمسارات تؤدي لخدمة المجتمع ،من خالل العالقة الوثيقة بـين الجامعـة
والمجتمع.
وبناء عمى ما سبق يقتضي أن تتبني القيادات االكاديمية باعتبارىم عنص ار أساسياً
ُ
في القيادة التربوية الجامعية ،وال يمكن اغفال أثرىم الفاعل في بناء الجامعة وتطويرىا من
خالل أدوارىم القيادية واالدارية والعممية واإلنسانية عمى إدارة األزمات وتبني أنماط ونماذج
قيادية تشجع العمل التربوي التعاوني والمشاركة في عممية اتخاذ القرار.

أسئلة البحح:
 -4ما مستوى إدارة األزمات لدى القيادات االكاديمية لألبعاد):التمطيف واالستعداد ،المواجية
واالستجابة ،أعادة التوازن والبناء ،التعمم المستمر من األزمة) بجامعة الممك خالد أثناء
جائحة فيروس كورونا ()COVID - 19؟
 -2ما مستوى الضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية لألبعاد(:المجال الشخصي ،مجال
العمل) بجامعة الممك خالد أثناء جائحة فيروس كورونا ()COVID - 19؟
 -.ىل توجد عالقة ارتباطية بين إدارة األزمات والضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية
بجامعة الممك خالد أثناء جائحة فيروس كورونا"كوفيد"46-؟
 -1ىل توجد فروق فيما يتعمق بإدارة األزمات لدى القيادات االكاديمية بجامعة الممك خالد
أثناء جائحة فيروس كورونا()COVID - 19وفقاً لممتغيرات الديموغرافية اآلتية( :نوع
الكمية  -الجنس  -سنوات الخبرة -المنصب اإلداري)؟

 -2ىل توجد فروق فيما يتعمق بالضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية بجامعة الممك
خالد أثناء جائحة فيروس كورونا()COVID - 19وفقاً لممتغيرات الديموغرافية اآلتية:

(نوع الكمية  -الجنس  -سنوات الخبرة -المنصب اإلداري)؟
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أهداف البحح:
-4التعرف عمى مستوى إدارة األزمات لدى القيادات االكاديمية ألبعاد :التمطيف واالستعداد،
المواجية واالستجابة ،أعادة التوازن والبناء ،التعمم المستمر من األزمة بجامعة الممك
خالد أثناء جائحة فيروس كورونا()COVID - 19
-2التعرف عمى مستوى الضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية ألبعاد :المجال الشخصي،
ومجال العمل بجامعة الممك خالد أثناء جائحة فيروس كورونا"()COVID - 19
-.التعرف عمى العالقة االرتباطية بين إدارة االزمات والضغوط النفسية لدى القيادات
االكاديمية بجامعة الممك خالد أثناء جائحة فيروس كورونا()COVID - 19
-1التعرف عمى الفروق في إدارة األزمات لدى القيادات االكاديمية بجامعة الممك خالد أثناء
جائحة فيروس كورونا( )COVID - 19وفقاً لممتغيرات :نوع الكمية -الجنس  -سنوات

الخبرة -المنصب اإلداري.

-2التعرف عمى الفروق في الضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية بجامعة الممك خالد
أثناء جائحة فيروس كورونا( )COVID - 19وفقاً لممتغيرات :نوع الكمية -الجنس -
سنوات الخبرة -المنصب اإلداري.

أهنية البحح:
 -4تأتى أىمية الدراسة من أىمية األزمة كظاىرة اجتماعية متعددة الجوانب ومتداخمة
يتعين دراستيا في اطارىا المجتمعي الذي نشأت فيو وتأثيرىا عميو ،فضالً عن تفاعميا
مع معطياتو وظروفو التي يمر بيا  ،وبالتالي ال يمكن اغفال دور المجتمع في

االستجابة أو رفض أو حتى تغيير خصائص واتجاىات األزمات ألنو ليس كل ما يأتي
مع األزمات سمبي ،بل إن ادارتيا وكيفية مواجيتيا ىي التي تحدد مدى وحجم الخسائر
لكل أزمة ،إضافة إلى أن اإلدارة الرشيدة لألزمة يمكن أن تحول التغييرات التي تصاحب
األزمات لصالح المنظمة باالستثمار االمثل لمتغييرات بما يخدم المنظمة.
-2تشتق أىمية الدراسة النظرية من أىمية الموضوع الذي تتناولو ،فقضية إدارة األزمات من
القضايا الجديرة بالدراسة في الوقت الراىن ،بالنظر إلى التغيرات والتحوالت التي مر بيا
المجتمع السعودي أثناء جائحة فيروس كورونا ()COVID - 19
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-.أىمية الجامعات كبوابة حقيقية في التصدي لفكر األزمة ،فضال عن أىمية القيم والمبادئ
االجتماعية والتقاليد الجامعية الرصينة في مواجية االفكار اليدامة بالمجتمع.
-1قمة الدراسات المعنية في (حدود عمم الباحثتين) ببحث إدارة األزمات والضغوط النفسية
بالنسبة لمفئة المستيدفة وىي القيادات االكاديمية بجامعة الممك خالد أثناء جائحة
فيروس كورونا()COVID - 19
 -2توجيو القيادات االكاديمية بالجامعة باألساليب والميارات العممية التخاذ الق ار ارت المناسبة
في إدارة االزمات والضغوط النفسية ورفع كفاءتيم في تقميل الفجوة بين العمم والتطبيق.

مصطلحات البحح:
-4إدارة االزمات Crises management :عبارة عن محاولة لتطبيق مجموعة من
اإلجراءات والقواعد المبتكرة التي تتجاوز األشكال التنظيمية المألوفة ،وأساليب اإلدارة
الروتينية المتعارف عمييا ،بيدف السيطرة عمى األزمة والتحكم فييا وتوجيييا وفقاً
لمصمحة المنظمة والدولة( .صادق محمد )2..4،

التعريف االجرائي إلدارة االزمة :عممية إدارية تتمثل في مجموعة من اإلجراءات واألبعاد:
التمطيف واالستعداد ،المواجية واالستجابة ،أعادة التوازن والبناء ،التعمم المستمر من األزمة
التي تخدم القيادات األكاديمية بجامعة الممك خالد بيدف السيطرة عمى االزمة وتقميل الخسائر
والتحكم فييا لمصمحة الجامعة والمجتمع .وتتمثل أبعاد الدراسة الحالية في اآلتي:
 .4التمطيف واالستعداد :مجموعة من النشاطات المنظمة تيدف لمتخفيف من حدة اآلثار
دون وقوع األزمة قدر اإلمكان.
 .2المواجية واالستجابة :ىي االختبار الحقيقي لمخطط المعدة مسبقاً والتجييزات المرتبة
مبك ارً مع االلتزام بتنفيذ خطط األزمات.

 ..اعادة التوازن والبناء :معالجة آثار األزمات وتنفيذ خطط وبرامج معدة مسبقاً إلعادة
األوضاع كما كانت ضمن ضوابط تكفل عدم تكرار ما حدث.

 .1الـتعمم المســتمر مــن األزمــة :ىــي اســتخالص الـدروس والعبــر مــن األزمــات التــي واجيتيــا
المؤسســة ســابقاً لالســتفادة منيــا مســتقبالً مــع تقيــيم كفــاءة وفعاليــة خطــط وب ـرامج إدارة

األزمة.
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-2الضغوط النفسية : psychological stress :عرفيا (عبد المعطي)63 :2..3،
بانيا :التغيرات التي تحدث في البيئة الداخمية والخارجية لمفرد وتكون شديدة ودائمة وتسبب
لمفرد عدم القدرة التكيفية ،وتؤدي في ظروف معينة إلى االختالل في السموك أو االختالل
الوظيفي.
والتعريف اإلجرائي لمضغط النفسي :ردود األفعال السمبية وخاصة االنفعاالت السمبية:
كالغضب والحزن والخوف وغيرىا في المجالين الشخصي ومجال العمل أثناء جائحة فيروس
كورونا (.)COVID - 19

 -.الكيادة األكادمييةAcademic Leadership :
تعني أنيا تأثير متبادل بين القيادات الجامعية وأعضاء ىيئة التدريس بما يؤدي الى
زيادة إنتاجية المعرفة والتشارك المعرفي واالجتماعي بينيم (صالح الدين )422 :2.42،
أما التعريف اإلجرائي :يمثمون القيادات األكاديمية من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك
خالد لدييم ميارات مينية في مجاالت مختمفة ،ويمثمن قمة اليرم في التنظيم اإلداري من:
عمداء /ت ،ومساعدات العمداء ،ووكالء/ت ،ومشرفات المراكز واألقسام ورؤساء ورئيسات
األقسام ،يقومون بميام تسيير األعمال اإلدارية واألكاديمية ويتم منحيم السمطة بموجب
ق اررات التعيين من قبل اإلدارة العميا بالجامعة.
 -1جائحة فريوس كوروناCorona (COVID-19) :
ينتمي إلى فيروسات الفيروس كورونا المعروفة والتي قد تسبب المرض لإلنسان
والحيوان ،والذي وصفتو منظمة الصحة العالمية بالجائحة ،وظير مؤخ ارً في مدينة يوىان

الصينية في نيايات  ،2019وتتجمى أعراضو المرضية في الحمى واالرىاق والسعال الجاف،
حيث ينتقل ىذا الفيروس لإلنسان عن طريق القطيرات الصغيرة المتطايرة من األنف أو الفم
عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب بو ،وتنتقل العدوى لإلنسان عن طريق لمس
االسطح المموثة بالفيروس )(WHO,2020:231
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اإلطار النعري:
أوالً - :إدارة االزمات يف املؤسسات التعلينية أثناء جائحة فريوس كورونا(:) COVID-19
األزمات سمة أساسية لممؤسسات المعاصرة في األلفية الحالية ،ومفيوم
األزمة( ) Crisisمن المفاىيم واسعة االنتشار في مجتمعاتنا المعاصرة ،وأصبحت بشكل أو
بآخر تمس جوانب الحياة ،وأن كممة أزمة كما يعرفيا بيست( )Best,2006,p:94مرحمة
من الصراع والتيديدات التي يتعرض ليا األمن البشري ،أما إدارة األزمات

Crisis

 Managementتعرفيا جامعة ريجنت ) )Regent University,2013,p:3بأنيا:
عممية األعداد والتخفيف واالستجابة والتعافي في حالة األزمات ،وتتطمب خطة منظمة لضمان
سالمة وبقاء الذات والمجتمع ،وفيم استجابة األفراد لمضغوط في عممية دينامية تبدأ قبل
الحدث الحاسم بوقت طويل ،ويعرفيا بوبي ليفا و سيدروفا( &Boby leva
 ) Sidorova,2015,p:25بالمعنى الواسع بأنيا :تصميم وتنفيذ خطوات اإلنذار باألزمات
والوقاية من خالل سمسة من التدابير التصحيحية المرنة القادرة عمى تحقيق االستقرار.
وىي عبارة عن عمم وفن لمواجية التغييرات والظروف الطارئة بموضوعية واالستخدام
الصحيح لمموارد المادية والبشرية ومراعاة الوقت الالزم لمواجية األزمات( .الخفاجي،
.)4.5 :2.4.
كما أتفق معظم الكتاب والباحثون منيم جيا وشيا وجيب و ليد( Jiaa , Shia,
 )Jiab, & Lid,2012,p:139وبيندي وبفارير وشورت و كومبس ( Bundy, Pfarrer,
 )Short, &Coombs,2016,p:4بأن مراحل إدارة األزمات تتضمن ثالث مراحل رئيسية
عمى النحو التالي:
 مرحمة ما قبل األزمة :التي تتضمن تحديد حاالت األزمات المحتممة ووضع خطط األزمات. مرحمة األزمات :التي تنطوي عمى إدارة حالة أزمة أثناء وقوعيا. مرحمة ما بعد األزمة :التي تتضمن إجراءات تصحيحية وانعاشيو الستعادة ثقةالمستفيدين.
 عمميات إدارة األزمات :يعتمد أسموب إدارة األزمة عمى عدد من العمميات موضحة كالتالي: التخطيط :بوضع كافة اإلجراءات لمنع وقوع األزمة ،وازالة عنصر المفاجئة عند وقوعيا(.)Rao, Eisenberg & Editor,2007,p:108
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 المعمومات :التي تساىم في تزويد مراكز إدارة األزمات بالمعمومات في التوقيت المناسب بمايضمن اإلدارة الناجحة لألزمة( (Abdul Razzaq,2011,p:145مما يسيم في تحسين
جودة أتخاذ الق اررات(.( Daft,2008,p:390
 عممية الق اررات :من خالل مجموعة من اإلجراءات المحددة لمتعامل مع األزمات بيدفأيقاف تداعياتيا ،ومواجية أية ظروف طارئة(.)Jalda,2010,p:101
 عممية االتصال :المتضمنة نقل وتبادل المعمومات بين غرف العمميات بيدف انسيابيةتدفعيا ووضعيا أمام متخذي القرار ألنياء األزمة((Auda,2008.p:56
لذلك أصبح استخدام مدخل إدارة األزمة جزءاً ال يتج أز من نسيج الحياة

المعاصرة( )Mokhtar&Boukhtaoua,2015وجزًء معيقاً لعمل المؤسسات ،األمر الذي
يتطمب إداراتيا بشكل مالئم لمتغمب عمى األزمات(.)Abu Samra,Titi,&Ashour,2012
كما أشار( )Etton, 1987ألىمية مواكبة الجامعات التطورات السريعة بتوجيو اتجاىاتيا،
وتطوير نشاطاتيا لمواجية التحديات التي تحمل التغييرات في مختمف المجاالت ذات العالقة.
في (السويدى.) 2.43،ويعني ذلك توقع ارتفاع معدل األزمات في الجامعات وفي مختمف
الجوانب كنتيجة فعمية لزيادة ضغوط التغيير في مجاالت المجتمع  ،وىذا يتطمب توافر
استجابة سريعة لظروف المتغيرات لدرء اخطارىا أو توجيييا وتوفير الدعم إلعادة التوازن
لحالتو الطبيعية (ابو ناصر.)4.1 ،2..6 ،ومن أبرز أبعاد االزمات ما يمي:
(أحمد،وثروت.)416،42. :2.4.،
-4اكتشاف إشارات اإلنذار Signal Detection:وتيتم بفترة ما قبل األزمة وتتمقى
المؤسسة إشارات عديدة من كافة االتجاىات يحتم عمى المؤسسة أن تتعمم الفصل بين
اإلشارات المختمفة واستخالص ما ينذر منيا بوقوع أزمة.
-2االستعداد والوقاية Preparation ,Prevention:وتيتم بفترة ما قبل األزمة لتتوافر
االستعدادات لموقاية من األزمات

الكتشاف نقاط الضعف مبك ارً ،وتشكيل فريق إدارة

األزمات وتدريبة من خالل سيناريوىات لألزمات.

-.احتواء األضرار وتقميميا Containment Damage Limitation :وتيتم بالتعامل مع
األزمة حالة حدوثيا ،بتركيز اإلدارة التحكم في التأثيرات الناتجة عن حدوث األزمة دون
امتدادىا داخل المنظمة .وفعاليتيا تعتمد عمى مرحمة االستعداد.
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-1استعادة النشاط Recovery:وتمثل أعادة األحوال عمى ما كانت عميو ،والبد أن يتوافر
في المؤسسة خطط طويمة وقصيرة األجل ألعاده األوضاع لما كانت عميو قبل األزمة
واستعادة مستويات النشاط .
-2التعمم  Learning:وتيتم بفترة ما بعد وقوع األزمة إلعادة التقييم لنقاط القوة والضعف
في عممية إدارة األزمة .واالستفادة من الدروس لمواجية األزمات السابقة أو التي قد
تحدث في أماكن أخرى.
ثانياً- :الضغوط النفسية لدى الكيادات األكادميية يف أثناء جائحة فريوس كورونا((COVID-

. 19
أىتم الباحثون في مجال السموك التنظيمي بموضوع العمل لما لو من آثار سمبية
عمى سموك األفراد وانجازاتيم نحو العمل ،وعمى اإلدارة الواعية أن تعمل عمى مواجية الضغوط
وأدارتيا لتمكين العاممين من أداء أعماليم بفاعمية وأكد ( ماىر )4. :2..5،أن الضغوط
عدم التوافق بين متطمبات الحياة وبين اإلمكانيات المتاحة ،كما يرى (نعساني :2..1،
 ) ..2ألن ضغوط العمل ىي تمك الظروف الديناميكية (الحركية) التي يواجو فييا الفرد
بفرصة تتضمن مكاسب محتممة لو وقيود تحد من قدرتو عمى تحقيق ما يرغب ومطالب قد
تسبب في خسارتو وفقدان ما يرغب في تحقيقو .الضغوط النفسية ليا مسببات كثيرة موجودة
في العمل او شخصية الفرد ،وىي استجابات ال يستطيع جميع االفراد التوافق معيا حيث
يختمف االفراد في درجة توافقيم وحسب طبيعة شخصياتيم وبشكل عام يمكن تقسيم مصادر
الضغوط النفسية إلى قسمين  :مجموعة العوامل المتعمقة بالتنظيم او العمل ومجموعة العوامل
المتعمقة بحياة الفرد الشخصية .ومن أبرز مجاالتيا:
 -4جمال بيئة العنل :أن بعض الوظائف بطبيعتيا تتضمن ضغوطاً عالية  ،منيا تتضمن
ضغوطاً عالية كمين األطباء ورجال اإلطفاء ألنيا تحتاج التخاذ ق اررات خطيرة وتركيز

مستمر والعمل في بيئة غير آمنة ،كما تحتاج القيام بواجبات غير نمطية ومعاناة فكرية

وتفاعل مستمر مع اآلخرين .لذلك تعتبر من أىم المصادر المسببة لضغوط العمل،
ومعظم الباح ثين في مجاالت السموك التنظيمي ركزوا في دراساتيم عمى ىذا المصدر،
حيث يختمف مستوى ضغوط العمل من مؤسسة ألخرى تبعاً ألسباب ومنيا :حجم
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المؤسسة ،ومناخيا التنظيمي ،والسياسات واالستراتيجيات المتبعة في تنظيم العمل ،
فتتعدد المواقف التي تشكل مصاد ارً لمضغط عمى األف ارد داخل المؤسسة ومنيا :

 طبيعة العمل ومتطمباتو يختمف من حيث تنوع الميام والمسؤوليات واالستغالل في العمل
وحجم الصالحيات الموكمة لمفرد فجميعيا تسيم في ضغط نفسي وجسدي لدى الفرد في
المؤسسة).)Nelson& Quick,2002,p:442
 دور الفرد في المؤسسة ويأخذ أشكاالً منيا:

 صراع األدوار :من خالل الدور يستطيع الفرد أن يتفاعل مع غيره ليحصل االندماج معالنظام ،ويحدث صراع أدوار الفرد في بيئة العمل بالمنظمة عندما يواجو الفرد بطمبين
متعارضين ،واإلبقاء عمى أحدىما يتعارض مع تحقيق اآلخر أو عندما تتعارض توقعات
الدور مع بعض قيم الفرد ومبادئو أو عندما يفرض عميو القيام بأعمال يعتقد أنيا خارج
نطاق عممو(.الدوسري.)34 :2..2 ،
 غموض الدور الوظيفي :ينتج عنو بعض المظاىر منيا عدم مالئمة أو توافق أمكانيةالفرد وقدراتو لظروف ومتطمبات الوظيفة التي يؤدييا سواء بزيادة أو نقصان ،عدم كفاية
ودقة المعمومات والبيانات التي تتوفر لمفرد عن وظيفتو ،سواء من حيث الواجبات أو
العالقات أو نتائج األعمال التي يؤدييا نتيجة عدم استيعاب الفرد لجوانب وظيفتو من
حيث دورىا وأىميتيا في المؤسسة أو توتر عالقة الفرد مع الرئيس او المرؤوسين او
االطراف الخارجية كميا ينتج عنيا غموض الدور(محمد .)1.2: 2..4،
 عبء العمل :ينتج عنو زيادة محتوى الوظيفة وأىدافيا عن القدرات الذىنية وواجباتياومسؤولياتيا عن أمكانية الفرد وعدم كفاية الوقت المستغرق في أداء العمل ومن ثم
االضطرار لساعات عمل إضافية دون القدرة عمى الوفاء بمتطمبات الوظيفة
(مصطفى.)41. :2..1،
 صعوبة طبيعة العمل ونوعيتو :قد تكون نوعية كأن يطمب من الفرد القيام بأعمال التالئم استعداداتو وقدراتو ،فتحميل الفرد بأقل مما يجب من اعمال يعتبر من مصادر
ضغوط العمل ،ويعني ىذا استيانة بقدراتو وامكانياتو  ،أضافة لعوامل اخرى تسبب
الضغوط منيا :عدم توافق شخصية الفرد مع متطمبات التنظيم  ،مشاكل الخضوع
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لمسمطة  ،اختالل في عالقات العمل  ،التنافس عمى الموارد الضغوط (جرين برج  ،جيرالد.
روبرت بارون.)224 : 2..6 ،
 طبيعة العالقات بي ن األفراد داخل بيئة العمل :حيث تمعب العالقات الشخصية بين
العاممين بالمؤسسة دور ميم في إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية لدييم ولكن
تنشأ الضغوطات أذا كانت ىذه العالقات سيئة بين األفراد فيؤدي بيم لمعزلة والشعور
باالغتراب الوظيفي(ماىر.).53 :2...،
 نمط القيادة التنظيمية :أن لسموك الرئيس وأسموب معاممتو مع مرؤوسيو في إدارة
العمل أثر ذات أىمية بالغة في نوعية أدائيم فنتيجة لذلك نجد أن العاممين في ظل
القيادات المتسمطة يعانون من حالة من التوتر والقمق وبالتالي يؤدي لضغوط العمل
(.)Rabbins,2005,p: 668
 ظروف بيئة العمل  :ويقصد بيا الظروف المحيطة بالفرد في بيئة العمل من حيث
طرق تصميم مكان العمل وموقعة واألثاث والتجييزات المتاحة فتغير بيئة العمل ذات
أىمية عند الفرد في حال عدم توفرىا بالشكل المناسب يؤدي الى ضغوط نفسية
وجسدية (ماىر.).53 :2..5،
 الييكل التنظيمي :عندما يتصف بدرجة عالية من المركزية في صنع القرار وضعف
قنوات االتصال داخل المؤسسة  ،باإلضافة الى ضعف فرص النمو والترقي ىذا كمو
يؤدي الى أن يصاب الفرد بضغط نفسي داخل المؤسسة (.الموزي.)44.: 2... ،
 -2اجملال الشخصي :ويندرج تحتيا الضغوط الشخصية الذاتية سواء جسمية أو عقمية أو
نفسية والتي تنشأ من االختالالت الوظيفية أو العقمية ،وتتمثل في انخفاض تقدير الذات
والقمق والمقاومة والشعور بفقدان السيطرة عمى األمور والغضب وانخفاض مستوى
الطموح والتصمب وجمود الرأي وصعوبة أتخاذ القرار والتردد(الظفيري .)53 :2..4،كما
يرى(ماىر ).54: 2... ،أن المصادر الشخصية لضغوط العمل تنقسم ألى قسمين :
أ -ضغوط تنشأ من عوامل وظروف تتعمق بحياة الفرد الخاصة وتعتبر (عوامل خارجية) مثل:
المشكالت العائمية واألزمات المالية يولد عنيا حاالت التوتر واالنفعال النفسي.
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ب -ضغوط تنشأ من داخل الفرد (عوامل داخمية) وتتحدد تبعاً لشخصية الفرد وطريقة تفكيره
مثل :األفراط والسعي وراء تحقيق ىدف صعب المنال أو التفكير التشاؤمي بتوقع نتائج

دائماً سمبية وعمى أثرىا يصيب الفرد شعور من الحزن والكآبة.

ومما سبق يتضح أن الضغوط النفسية ظاىرة عالمية متعددة المصادر وكثيرة الحدوث

في حياة األفراد والمجتمعات ،لذا فأن الفرد يجب أن يتعمم كيف يوجييا وكيف يتعايش معيا.
كما يحتاج من القيادات األكاديمية مواجية المخاطر واألزمات بأساليب متطورة ومناسبة
تساعد عمى التقييم وصنع الق اررات المناسبة وتنفيذىا مع تجنب آثارىا السمبية.

فروض البحح:
 -4يوجد مستوى من إدارة األزمات لدى القيادات االكاديمية لألبعاد):التمطيف واالستعداد،
المواجية واالستجابة ،أعادة التوازن والبناء ،التعمم المستمر من األزمة) بجامعة الممك
خالد أثناء جائحة فيروس كورونا ()COVID - 19
 -2يوجد مستوى من الضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية لألبعاد(:المجال الشخصي،
مجال العمل) بجامعة الممك خالد أثناء جائحة فيروس كورونا ()COVID - 19
 -.توجد عالقة ارتباطية إدارة األزمات والضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية بجامعة
الممك خالد أثناء جائحة فيروس كورونا()COVID - 19
 -1توجد فروق ذات داللة احصائية في إدارة األزمات لدى القيادات االكاديمية بجامعة الممك
خالد أثناء جائحة فيروس كورونا()COVID - 19وفقاً لممتغيرات الديموغرافية اآلتية:

(نوع الكمية --الجنس  -سنوات الخبرة -المنصب اإلداري)

 -2توجد فروق ذات داللة احصائية في الضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية بجامعة
الممك خالد أثناء جائحة فيروس كورونا()COVID - 19وفقاً لممتغيرات الديموغرافية
اآلتية( :نوع الكمية  -الجنس  -سنوات الخبرة -المنصب اإلداري)
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الطريكة واإلجراءات:
منوج البحح :في ضوء تساؤالت البحث وأىدافو اسـتخدمت الباحثتـان المـنيج الوصـفي
االرتبــاطي لدراســة الواقــع أو الظــاىرة ووصــفيا وصــفاً دقيق ـاً والتعبيــر عنيــا تعبيـ ًا
ـر كيفي ـاً وكمي ـاً

(عميان ،وغنيم .)11 :2.4. ،

جمتنع وعينة البحح :بالرجوع إلى احصائيات جامعة الممك خالد نجد أن المجتمع يبمغ
فردا من القيادات األكاديمية ممثمة في عمداء -مساعدات العميد -وكالء رؤساء
(ً )..2
أقسام -مشرفات اقسام (جامعة الممك خالد ،بيان بأعداد القيادات األكاديمية بالكميات لمعام

الجامعي 2.2./2.46م) ،تم التطبيق عمى عينة قواميا ( )421من قيادات جامعة الممك
خالد تراوح العمر من ( ) 3. -..سنة.
خصائص عينة البحح :تم تحديد عدد من سمات وخصائص عينة البحث عمى النحو
التالي :
أ -الكمية :توزعت العينة حسب الكميات التطبيقية والنظرية.
ب -الجنس توزيع العينة من حيث الجنس :توزعت عينة البحث من حيث النوع إلى (ذكور-
اناث)
ت -سنوات الخبرة عمى النحو التالي( :أقل من  2سنوات /من 4.-2سنوات /أكثر من 4.
سنوات)
ث -المنصب اإلداري :توزعت عينة البحث من حيث الوظيفة عمى النحو التالي عمداء-
مساعدات العميد -وكالء رؤساء أقسام -مشرفات اقسام
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خذول ()9
حىصَغ أفشاد انؼُُت وفقًب نًخغُشاث انبحث
انؼذد

انُسبت
انًئىَت

اندُس

انؼذد

انُسبت
انًئىَت

سُىاث انخبشة

انؼذد

َظــشَت

99

9919

ركش

99

9919

حطــبُقُت

98

9819

أَثً

96

9919

اإلخًبنٍ

 99919 999اإلخًبنٍ 99919 999

َىع انكهُت

انُسبت
انًئىَت

انًُصب اإلداسٌ

انؼذد

انُسبت
انًئىَت

يٍ ()9
سُىاث إنً
أقم يٍ ()99
سُىاث

99

9919

ػًُذ/ة

99

9919

يٍ ()99
سُىاث فأكثش

99

9919

يسبػذة ػًُذ

99

9919

99919 999

وكُم/ة
سئُس قسى
يششف/ة يشكض
اإلخًبنٍ

9919
98
9919
99
9919
99
99919 999

اإلخًبنٍ

أدوات البحح:
مكياس إدارة االزمات:
وقد أعدتو الباحثتان لمبيئة الجامعية لقياس إدارة االزمة في ظل انتشار أزمة

فيروس كورونا  ،وقد تم بناء المقياس بالرجوع لألدب النظري والدراسات السابقة عن

ما كتب حول موضوع األزمات ومؤشراتيا بشكل عام ومنيا دراسة (السناني)2.4.،

ودراسة (الزعبي ،وسعيد  )2.41،وقد تكونت أداة الدراسة بصورتيا النيائية من

استبانة اشتممت عمى ( )23عبارة موزعة عمى أربع أبعاد ىما( التمطيف واالستعداد

،المواجية واالستجابة  ،إعادة التوازن والبناء ،التعمم المستمر من األزمة) :والدرجة

الكمية القصوى عمى المقياس ىي (  )45وأقل درجة ىي ( )23وتقيم درجات المقياس

كالتالي( :دائما -أحيانا -نادرا)

مفتاح تصحيح المقياس :بما أن عبارات المقياس كميا إيجابية فقد تكون سمم

اإلجابة من ثالث مستويات (دائماً=  -.أحيانا= -2ناد ارً=  )4وبنا ًء عميو تصنف
أبعاد إدارة االزمات إلى:
 التمطيف واالستعداد :مجموعة من النشاطات المنظمة تيدف لمتخفيف من حدة اآلثار دون
وقوع األزمة قدر اإلمكان.
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 المواجية واالستجابة :ىي االختبار الحقيقي لمخطط المعدة مسبقاً والتجييزات المرتبة مبك ارً
مع االلتزام بتنفيذ خطط األزمات.

 اعادة التوازن والبناء :معالجة آثار األزمات وتنفيذ خطط وبرامج معدة مسبقاً إلعادة
األوضاع كما كانت ضمن ضوابط تكفل عدم تكرار ما حدث.

 التعمم المستمر من األزمة :ىي استخالص الدروس والعبر من األزمات التي واجيتيا
المؤسسة سابقاً لالستفادة منيا مستقبالً مع تقييم كفاءة وفعالية خطط وبرامج إدارة

األزمة.

اخلصائص السيلومرتية إلدارة االزمات :حساب درجة الصدق :وذلك من خالل حساب:

 صدق المحكمين او صدق المحتوي  :وتم حسابو بعرض االستبانة عمى عدد من (4.محكمين) من ذوي االختصاص والخبرة في مجال التربية وعمم النفس لتحكيميا ،وإلبداء
آراءىم ومالحظاتيم من حيث درجة مالئمة الفقرات ،وصدقيا ،وترابط كل فقرة بالمحور،
ووضوحيا وسالمة صياغتيا لتصبح صالحة لمتطبيق .وتم االخذ بالمالحظات التي أجمع
عمييا  4من المحكمين بشأن تعديل بعض الفقرات.

 الصدق العاممي :تم إجراء تحميل عاممي استكشافي الستجابات العينة عمى المقياسبطريقة المكونات األساسية ليوتمينج لمقياس " إدارة االزمات " ،وبعد التدوير المتعامد
بطريقة (الفاريمكس) ()Varimax؛ أسفر التحميل العاممي عن وجود اربع عوامل مستقمة
ىما عمى النحو التالي :العامل األول (التمطيف واالستعداد) والعامل الثاني (المواجية
واالستجابة) العامل الثالث (اعادة التوازن والبناء) والعامل الرابع (التعمم المستمر من
األزمة) ،ويبين الجدول التالي أرقام الفقرات ،وتشبعاتيا والتي يجب اال تقل عن ،...
والجذر الكامن والذي يجب اال يقل عن الواحد الصحيح ،ونسبة التباين العاممي والتباين
الكمى ،ويوضح ذلك فيما يمي:
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خذول()9
حشبؼبث يفشداث أبؼبد إداسة االصيبث
اػبدة انخىاصٌ
انًىاخهت
انخهطُف واالسخؼذاد
وانبُبء
واالسخدببت
حشبؼبث
و انخشبؼبث و
انخشبؼبث
و
9199 99 9199
9
9198
9
919
99
919
8
9189
9
9198 99 9199
6
9196
9
9199 99 9199 99
9199
9
9198 98 9199 99
918
9
9189 96 9198 99
9189
9
9199 99
919
99
9189 99
9199
9199
99199
اندزس انكبيٍ
َسبت انخببٍَ
%9199
%99168
%99199
انؼبيهٍ
انخببٍَ
نهًحىس

انخؼهى انًسخًش
يٍ األصيت
و حشبؼبث
9189 99
9199 99
9199 99
9199 99
9199 99

9199
%9196

%99199

أسفر التحميل العاممي عن وجود ( )1عوامل مستقمة تدور حول إدارة األزمات

ٍ
وبكل منيا عدد من الفقرات وكانت قيمة الجذر الكامن ليا أكبر من الواحد الصحيح
فوفق المحكات األساسية التي وضعيا كايزر لقبول العامل واخضاعو لمتفسير أن تكون

قيمتو أكبر من الواحد الصحيح ،وتفسر جممة عوامل المحور األول نسبة %2..42

من التباين الكمى ،وىذا يشير إلى الصدق العاممي ليذا الجزء من االستبانة.

الثبات :تم حساب الثبات ببعض الطرق كما يمي:

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 9996 -

إدارة األزمات وعالقتها بالضغوط النفسية...

األداة

األبؼبد

إداسة
األصيبث

انخهطُف
واالسخؼذاد
انًىاخهت
واالسخدببت
أػبدة انخىاصٌ
وانبُبء
انخؼهى انًسخًش
يٍ األصيت
اإلخًبنٍ
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خذول ()9
يؼبيالث ثببث إداسة االصيبث
يؼبيم انخدضئت
يؼبيم أنفب
انُصفُت
ػذد
كشوَببخ
ببسخخذاو يؼبدنت
انؼببساث
نهثببث
خخًبٌ

يؼبيم انخدضئت
انُصفُت ببسخخذاو
يؼبدنت
سبُشيبٌ وبشاوٌ

9

9169

9169

9169

9

9189

9189

9189

8

9199

9199

9198

9

9189

9198

9198

99

9169

9189

9186

يتضح من الجدول أن معامالت ثبات إدارة االزمات تتراوح ما بين(،)..61-..23

وىي قيم مناسبة بما يدل عمى صالحية مفردات المقياس لقياس إدارة االزمات وامكانية
ثبات النتائج التي ستسفر عنيا الدراسة الحالية.

مكياس الضغوط النفسية يف ضوء أزمة فريوس كورونا(:)COVID - 19

قامت الباحثتان من أجل قياس الضغوط النفسية في ضوء جائحة فيروس

كورونا لدى عينة الدراسة ،باالطالع عمى عدد من الدراسات والمقاييس الخاصة

بالضغوط النفسية لتصميم أداة الدراسة أمثال (القدومي و خميل)2.44،

(العثماني( )2.45،السيد )2.45،تكون المقياس في صورتو األولية من ( )22فقرة
موزعة عمى بعدين ىما :مستوى الضغوط النفسية في المجال الشخصي وعدد مفرداتو

( 4.مفردات) ،مستوى الضغوط النفسية في مجال العمل وعدد مفرداتو ( 42مفردة)،
والدرجة الكمية القصوى عمى المقياس ىي (  ) 33وتم قياس استجابات أفراد العينة

عمى كل فقرة من فقرات المقياس من خالل سمم استجابة تم تدريجو (دائماً= -.

أحيانا= -2أبداً=  )4حيث تتدرج من ضغط نفسي عالي ( ).الي ضغط نفسي
منخفض ( )4وبنا ًء عميو تصنف مستويات الضغوط النفسية إلى :
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 مستوى الضغوط النفسية في المجال الشخصي :وىي التي تنشأ داخل الشخصذاتو ،والتي يفرضيا الفرد عمى نفسو ،.تتراوح درجاتو بين.. - 4درجة.

 مستوى الضغوط النفسية في مجال العمل  :وىي التي تنشأ من بيئة العمل وتمثلأزمة يصعب السيطرة عمييا أو غير المتوقعة تتراوح درجاتو بين  .3 -4درجة.

الخصائص السيكومترية لمضغوط النفسية :حساب درجة الصدق :وذلك من خالل
حساب:

صدق احمللنني او صدق احملتوي  :وتم حسابو بعرض االستبانة عمى عدد من (4.
محكمين) من ذوي االختصاص والخبرة في مجال التربية وعمم النفس لتحكيميا ،وإلبداء
آراءىم ومالحظاتيم من حيث درجة مالئمة الفقرات ،وصدقيا ،وترابط كل فقرة بالمحور،
ووضوحيا وسالمة صياغتيا لتصبح صالحة لمتطبيق .وتم االخذ بالمالحظات التي اجمع
عمييا خمسة من المحكمين.
 الصدق العاملي :تم إجراء تحميل عاممي استكشافي الستجابات العينة عمى المقياس بطريقةالمكونات األساسية ليوتمينج لمقياس " الضغوط النفسية " ،وبعد التدوير المتعامد بطريقة
(الفاريمكس) ()Varimax؛ أسفر التحميل العاممي عن وجود عاممين مستقمين ىما عمى
النحو التالي :العامل األول (المجال الشخصي) والعامل الثاني (مجال العمل) ،ويبين
الجدول التالي أرقام الفقرات ،وتشبعاتيا والتي يجب اال تقل عن  ،...والجذر الكامن
والذي يجب اال يقل عن الواحد الصحيح ،ونسبة التباين العاممي والتباين الكمى ،ويوضح
ذلك فيما يمي:
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خذول ()9
حشبؼبث يفشداث أبؼبد انضغىط انُفسُت
انضغىط انُفسُت

يدبل انؼًم

انًدبل انشخصٍ
و
9
9
9
9
9
9
9
8
6
99

حشبؼبث
9199
9199
9199
9198
9199
9199
919
9199
9199
9199

اندزس انكبيٍ
َسبت انخببٍَ انؼبيهٍ
انخببٍَ نهًحىس

9199
%9169

و
99
99
99
99
99
99
99
98
96
99
99
99

حشبؼبث
9199
9199
9199
9198
9199
9199
9196
9199
9199
9199
9199
919
9198
%9199

%8199

اسفر التحميل العاممي عن وجود ()2من العوامل المستقمة تدور حول الضغوط

ٍ
وبكل منيا عدد من الفقرات وكانت قيمة الجذر الكامن ليا أكبر من الواحد الصحيح

خصوصا وأن قيمتو أكبر من الواحد
وبالتالي يمكن قبول العامل واخضاعو لمتفسير
ً
الصحيح ،وتفسر جممة عوامل المحور الثاني نسبة  %5.21من التباين الكمى وىذا

يشير إلى الصدق العاممي ليذا الجزء من االستبانة.
الثبات :تم حساب الثبات ببعض الطرق كما يمي:
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األداة

األبؼبد

انضغىط
انُفسُت

انًدبل
انشخصٍ
يدبل
انؼًم
اإلخًبنٍ

عدد أبريل-ج0201 )18( -0م

خذول ()9
يؼبيالث ثببث انضغىط انُفسُت
يؼبيم
انخدضئت
يؼبيم
ػذد
انُصفُت
أنفب
انؼببساث
ببسخخذاو
كشوَببخ
يؼبدنت خخًبٌ

يؼبيم انخدضئت
انُصفُت ببسخخذاو
يؼبدنت سبُشيبٌ
بشاوٌ

99

9199

9198

9196

99

9198

9199

9199

99

9189

9199

9199

يتضح من الجدول أن معامالت ثبات الضغوط النفسية والتي تتراوح ما بين (-..22
 ) ..5.وىي درجات مرتفعة بما يدل عمى إمكانية ثبات النتائج التي ستسفر عنيا الدراسة

الحالية.

إجراءات الدراسة:
 .4تحديد االطار النظري لمبحث من خالل االطالع عمى االدبيات  ،والبحـوث والدراسـات
التربوية السابقة المرتبطة بموضوع البحث
 .2تصميم األدوات وعرضيا عمى المحكمين ألبداء الرأي والتعديل بما يناسب عينة الدراسة
والتأكد من خصائصيا السيكومترية.
 ..ثــم إعــداد االستبانات في صــورتيا النيائيــة ،في ضــوء اقتراحات وتعديالت الســادة
الخبراء والمحكمين
 .1التطبيق وتفريغ البيانات واجراءات المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج spss
ومناقشة النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.

األساليب اإلحصائية:
تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية ،ومعامل االلتواء والتفرطح ،ومعامل ارتباط
بيرسون،التحميل العاممي ،وأسموب االنحدار الخطي المتعدد ،حيث تم تحميل النتائج ببرنامج
اإلحصاء) (SPSSاإلصدار(.)46

نتائج الدراسة ومناقشتوا:
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 9999 -

إدارة األزمات وعالقتها بالضغوط النفسية...

عدد أبريل-ج0201 )18( -0م

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعاممي االلتواء والتفرطح

لمدرجة الكمية إدارة األزمات والضغوط النفسية مع كل متغير من متغيرات الدراسة (نوع

الكمية -الجنس -سنوات الخبرة-المنصب اإلداري) ،وأظيرت النتائج عدم تحقق
اعتدالية التوزيع مع بعض األبعاد ،وليذا استخدمت الباحثتان اساليب التحميل

االحصائي الالبارامتري في التحقق من فروض الدراسة المتعمقة بالمتغيرات السابقة

والجدول التالي يوضح النتائج:
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خذول()9
انًخىسظ انحسببٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ ويؼبيهٍ االنخىاء وانخفشطح نالسخببَت
انًخغُشاث
َظشَت
َىع
انكهُت

حطبُقُت
َظشَت
حطبُقُت
ركش
أَثً

اندُس

ركش
أَثً

سُىاث
انخبشة

انًُصب
اإلداسٌ

يٍ ()9
سُىاث إنً
أقم يٍ ()99
سُىاث
يٍ ()99
سُىاث فأكثش
يٍ ()9
سُىاث إنً
أقم يٍ ()99
سُىاث
يٍ ()99
سُىاث فأكثش
ػًُذ/ة
يسبػذة ػًُذ
وكُم/ة
سئُس قسى
يششف/ة
يشكض -قسى
ػًُذ/ة
يسبػذة ػًُذ
وكُم/ة
سئُس قسى
يششف/ة
يشكض -قسى

األدواث
إخًبنٍ
إداسة
االصيبث
إخًبنٍ
انضغىط
انُفسُت
إخًبنٍ
إداسة
االصيبث
إخًبنٍ
انضغىط
انُفسُت
إخًبنٍ
إداسة
االصيبث

إخًبنٍ
انضغىط
انُفسُت

إخًبنٍ
إداسة
االصيبث

إخًبنٍ
انضغىط
انُفسُت

انًخىسظ
انحسببٍ
99199

االَحشاف
انًؼُبسٌ
9199

يؼبيم
االنخىاء
9199-

قًُت
يؼبيم
انخفشطح كىنًىخشوف
9199
9199
9199-

99199

8199

9198-

9198

9199

9199

99199

9189

9199-

9199

9198

9199

98199

9199

9199-

9198-

9199

9199

99199

9198

9199

9199-

9196

9199

99169

6169

9199-

9199-

9199

9199

99199

9199

9199-

9199-

9199

9196

96196

9199

9199-

9199-

9199

9199

انذالنت

99198

9199

9199-

9198-

9199

9199

99199

6199

9199-

9199

9198

9199

99199

9199

9199-

9198

9196

9199

98169

9199

9196-

9199-

9199

9198

99199
99199
99198
98196

9199
99199
99199
99189

9199
9196
9199
9199

9199
9169
91999199-

9199
9199
9199
9199

9199
9199
9199
9199

99199

99199

9196-

9199-

9199

9199

99198
99199
99199
99199

9199
6199
9199
9199

9199919991999189-

919991999199
9196

9199
9199
9199
9199

9199
9199
9199
9199

99199

9186

9199-

9198-

9198

9199

يتضح من الجدول السابق عدم اعتدالية التوزيع في بعض المتغيرات ،األمر الذي يؤكد
صالحية استخدام االحصاء الالبارامتري لمتحقق من الفروق لممتغيرات التي لم تتحقق ليا
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االعتدالية فقط ولكن بالنظر الي االلتواء والتفرطح نالحظ ان كل المتغيرات تتميز باالعتدالية

تقريبا .ونستعرض نتائج البحث ومناقشتيا وذلك عمى الوجو التالي:

نتائج الفرض األول ومناقشتوا :والذي ينص عمى "يوجد مستوى من إدارة األزمات
لدى القيادات االكاديمية لألبعاد):التمطيف واالستعداد ،المواجية واالستجابة ،أعادة التوازن
والبناء ،التعمم المستمر من األزمة) بجامعة الممك خالد في ضوء أزمة فيروس كورونا
()COVID - 19ويوضح كالتالي:

انًحبوس
انخهطُف
واالسخؼذاد
انًىاخهت
واالسخدببت
إػبدة
انخىاصٌ
وانبُبء
انخؼهى
انًسخًش
يٍ األصيت
اإلخًبنٍ

انًخىسظ
انحسببٍ

خذول ()9
انُخبئح اإلخًبنُت إلداسة االصيبث
انُسبت
انىصٌ
االَحشاف
انًئىَت
انُسبٍ
انًؼُبسٌ

يسخىي
انًىافقت

انخشحُب

6189

9199

9199

%99

أبذا

9

99199

9199

9199

%98

أحُبَب

9

98199

9199

9199

%98

دائًب

9

6199

9198

9186

%99

أحُبَب

9

99199

99199

9199

%99

أحُبَب

يتضح من الجدول أن الوزن النسبي لموافقة عينة الدراسة عمى إجمالي مستوى

إدارة األزمات جاء بدرجة( )2..4ونسبة( )%34وتعني أحيا ًنا وممارستيا متوسطة بما
يتطمب زيادة تحسين الواقع ويتفق ذلك مع نتيجة دراسة(عبدالرحمن.)2.46،
نتائج الفرض الجاني ومناقشتوا :والذي ينص عمى "يوجد مستوى من الضغوط

النفسية لدى القيادات االكاديمية لألبعاد (المجال الشخصي ومجال العمل) بجامعة
الممك خالد في ضوء أزمة فيروس كورونا ()COVID - 19ويوضح كالتالي:
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خذول ()8
انُخبئح اإلخًبنُت نهضغىط انُفسُت
انُسبت
انىصٌ
انًخىسظ االَحشاف
انًئىَت
انُسبٍ
انحسببٍ انًؼُبسٌ

يسخىي
انًىافقت

انخشحُب

انضغىط انشخصُت

99199

9189

9199

%99

أحُبَب

9

ضغىط انؼًم

98199

9198

9199

%96

دائًب

9

اإلخًبنٍ

99199

9199

919

%99

أحُبَب

انًحبوس

وجـــاءت الموافقـــة عمـــى تـــوافر إجمـــالي محـــور الضـــغوط النفســـية بـــوزن نســـبي

( )2...ونسبة ( )%44ويعني وجود ىذه الضغوط بشكل يقترب من الدائم عمـى أرض

الواقــــع ،وتتفــــق مــــع نتيجــــة دراســــة(الفقي وأبــــو الفتــــوح ،)2.2.،ودراســــة (لعــــريط
وىــادف .)2.43،عــن مــدى تــأثير الضــغوط النفســية عمــى جوانــب شخصــي وانخفــاض
مســـتوى دافعيـــتيم لمعمـــل .والمشـــكالت النفســـية التـــي تحتـــاج لبـــرامج تدريبيـــة توعويـــة

وتثقيفية لألفراد العاممين والدارسين لمواجية أي مشاكل أو أزمات متوقعة لممستقبل.

نتائج الفرض الجالح ومناقشتوا :والذي ينص عمى" توجد عالقة ارتباطية بين

متوسطات درجات إدارة األزمات والضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية بجامعة

الممك خالد في ضوء أزمة فيروس كورونا()COVID - 19ولدراسة ىذا الفرض تم

استخدام معامل ارتباط بيرسون ( ،)Person Correlationويمكن توضيح نتائج
معامالت االرتباط وداللتيا اإلحصائية فيما يمي:

خذول ()6
َىضح االسحببط بٍُ إداسة األصيبث وانضغىط انُفسُت
انضغىط انُفسُت
األدواث
إداسة األصيبث

يؼبيم اسحببط بُشسىٌ

9169-

انذالنت اإلحصبئُت

9199

ولتوضيح العالقة االرتباطية بشكل أكبر تم بناء نموذج االنحدار بين محوري

الدراسة :ويوضح فيما يمي:
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انًخغُش انخببغ

يحىس
انضغىط
انُفسُت
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خذول ()99
ًَىرج االَحذاس نهؼالقت بٍُ واقغ إداسة األصيبث وانضغىط انُفسُت
يؼبيالث
يؼبيالث االَحذاس غُش
االَحذاس
انًؼُبسَت
قًُت
انًخغُشاث
انًؼُبسَت
انخبء
انًسخقهت
انخطأ
Beta
B
انًؼُبسٌ
انخهطُف
919991999198
9199واالسخؼذاد
انًىاخهت
99199
9186
9199
9199واالسخدببت
إػبدة انخىاصٌ
9198
9199
9196
9199وانبُبء
انخؼهى انًسخًش
9199
9199
9199
9199
يٍ األصيت
6199
9199
96199
ثببج االَحذاس

انذالنت
اإلحصبئُت
9199
9199
9199
9166
9199

إحصائيا في ابعاد إدارة األزمات(ما عدا التعمم
اسفرت النتائج أن قيمة التاء دالة
ً
المستمر) واجمالي الضغوط النفسية ،والعالقة بينيما ىي :الضغوط= ..44-46.42التمطف
4.34المواجية ..24-اعادة التوازنوتعني تمك العالقة أنو بزيادة درجة التمطف درجة واحدة فإن الضغوط تقل
بمقدار()..44درجة ،وبزيادة المواجية درجة واحدة فإن الضغوط تقل()4.34درجة ،وبزيادة
اعادة التوازن بمقدار درجة واحدة فإن الضغوط تقل بمقدار()..24درجة.
ايضا أن بعد المواجية أحتل المرتبة األولى من حيث
كما يتضح من الجدول السابق ً
قدرتو التنبؤية بالضغوط ،كما أن اعادة التوازن أحتل المرتبة الثانية من حيث قدرتو التنبؤية
بالضغوط ،كما أن التمطف أحتل المرتبة الثالثة من حيث قدرتو التنبؤية بالضغوط.
ويوضح الجدول التالي مؤشرات قوة نموذج االنحدار لمعالقة السابقة ،وذلك كما يمي:
خذول ()99
يؤششاث قىة ًَىرج االَحذاس نهؼالقت بٍُ واقغ إداسة األصيبث وانضغىط انُفسُت
يؼبيم انخحذَذ
يؼُىَت انًُىرج
Adjusted R
R
انذالنت
R
قًُت انفبء
Square
Square
اإلحصبئُت
9169
9169
91689199
699199

يتضح قوة مؤشرات نموذج االنحدار ومعنويتو ،حيث بمغ معامل التحديد( )..64وىو
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ما يشير إلى أن( )%64من التباين في الضغوط يمكن تفسيره ِبناًء عمى التباين في إدارة

األزمات.

عكسيا
وأسفرت نتائج التحميل الموضحة في مصفوفة االرتباط أن ىناك ارتباطًا
ً

إحصائيا بين محاور الدراسة تراوحت قيمو بين( )..61-ويعني أن تطبيق إدارة
دال
ً
األزمات في مواجية ازمة فيروس كورونا يقمل من الضغوط النفسية لدى القيادات
األكاديمية بجامعة الممك خالد  ،وتتفق مع دراسة(عقيمي والنعساني .)2..5،التي

أوضحت وجود عالقة عكسية (معامل انحدار سالب) ذات داللة إحصائية بين بيئة
العمل المادية و ضغط العمل ،ووجود عالقة عكسية (معامل انحدار سالب) ذات داللة

إحصائية بين العمر و ضغط العمل رغم كثرة الدراسات حول الضغط النفسي وما ينجم

عنو من آثار سمبية مضرة بصحتو النفسية والبدنية ،وتختمف مصادر الضغوط من بيئة

عمل ألخرى ،وبالتالي فاألعراض الناجمة عنو تختمف من شخص آلخر نظ ارً لطبيعة
شخصية ىؤالء األفراد ومدى مقاومتيم لمموقف الضاغط .والتفسير في ضوء االطار

النظري حيث ان األفراد الذين يعممون في أي مينة من المين يتعرضون لمزيد من
الضغوط التي تحد من قابميتيم وتؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أداء األفراد

وتمتعيم بالصحة النفسية والجسمية والعقمية ،وفي حال استمرار الضغوط سيؤثر عمى

سموكو اإلداري .وىناك مجموعة ضغوط تؤثر في رئيس ومقرر القسم بأداء واجباتيم

في قيادة قسميم وادارتو وقدرتيم عمى اتخاذ القرار ،فيحول دون قيام رئيس ومقرر

القسم بتقديم عمميم بصورة صحيحة وبالمستوى المطموب (.الكفانى )2.42،ويعني
ذلك توقع ارتفاع معدل األزمات في الجامعات وفي مختمف الجوانب كنتيجة فعمية لزيادة
ضغوط التغيير في مجاالت المجتمع  ،وىذا يتطمب توافر استجابة سريعة لظروف المتغيرات

لدرء اخطارىا أو توجيييا وتوفير الدعم إلعادة التوازن لحالتو الطبيعية (ابو ناصر)2..6 ،

أن مستوى إدارة األزمات
واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة (السويديَّ )444 :2.42،
لدى رؤساء االقسام العممية في جامعة واسط كان بمستوى جيد ،من وجية نظر التدريسين.
ودراسة (الكفانى  )2.42،أسفرت نتائجيا :أن عينة البحث تتصف بالضغوط المينية ،وأن
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ىناك عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الضغوط المينية والسموك اإلداري لدى رؤساء
ومقرري األقسام في جامعة القادسية.

ودراسة موكل( )Mukll,2016عن دور االتصال الفعال في إدارة األزمات وأىم

التحديات التي تواجييا مؤسسات التعميم العالي الكينية ،وأظيرت نتائجيا :عن وجود دور
لعممية االتصال في إدارة األزمات منيا :ايجاد الوعي والتعبئة واألجالء أثناء األزمات ،ووجود
العديد من التحديات أىميا :كيفية التواصل مع الجميور المستيدف أثناء األزمة ،وكيفية
التعامل معيا في المراحل المختمفة(التخطيط والتنفيذ وما بعد األزمة).
ودراسة ( لعريط وىادف  )2.43،محاولة تقصي واقع الضغوط النفسية الناجمة عن
البيئة التنظيمية لدى القيادة الوسطى من خالل إجراء عممية تشخيصية لمنظمة البحث
(فرتيال) ،وأشارت نتائجيا  :أن نسبة % 3.2.من عمال القيادة الوسطى يعانون من
مستويات مختمفة من الضغوط النفسية تراوحت من المتوسط إلى المرتفع تؤثر سمباً عمى

مختمف جوانب شخصيتيم وخاصة من الناحية (الجسدية ،الفكرية ،السموكية ،النفسية-

االجتماعية ،النفسية) ،وانخفاض مستوى دافعيتيم لمعمل .وقمة أدائيم.

نتائج الفرض الرابع ومناقشتوا :والذي ينص عمى توجد فروق ذات داللة إحصائية

في رتب درجات إدارة األزمات لدى القيادات االكاديمية بجامعة الممك خالد أثناء جائحة
فيروس كورونا ( )COVID - 19وفقًا لممتغيرات الديموغرافية التالية:
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خذول()99
َىضح انفشوق بٍُ اسخدبببث أفشاد انؼُُت وفقًب نهًخغُشاث انذًَىغشافُت نًحىس إداسة االصيبث
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أســفرت نتــائج الجــدول وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة

( ).0.2بالنســبة إلجمــالي محــور إدارة األزمــات لمتغيــر نــوع الكميــة لصــالح تطبيقيــة،
فبمغــت قيمــة()426()u؛ ويرجــع ذلــك لوجــود الكميــات العمميــة ضــمنيا ومــن ثــم وجــود
متخصصين في مواجية كوفيد 46بيا أكثـر مـن الكميـات النظريـة وبالتـالي يمكنيـا تتبـع

أفضــل الطــرق العمميــة فــي تشــخيص نــوع األزمــة .وتختمــف نتــائج الدراســة مــع دراســة

(عبابنـــة وعاشـــور  )2.45،بيـــدف التعـــرف عمـــى واقـــع إدارة االزمـــات فـــي الجامعـــات
الحكومية شمال األردن من وجية نظر أعضاء ىيئة التـدريس حيـث تشـير الدراسـة إلـى

وجود أثر لمتغير الكمية لصالح العموم اإلنسانية في واقع إدارة االزمات.

بالنسبة إلجمالي محور إدارة األزمات لمتغير النوع أسفرت نتائج الجدول وجود

فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة().0.2
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

لصالح اإلناث ،حيث بمغ
- 9999 -

إدارة األزمات وعالقتها بالضغوط النفسية...

عدد أبريل-ج0201 )18( -0م

متوسط الذكور ( )25.24بينما كان متوسط االناث ( )54.53وبمغت قيمة()215()u؛

ويرجع ذلك لضعف الحاقيم بدورات تدريبية خاصة بإدارة األزمات واختمفت نتائج

الدراسة مع دراسة (عبابنة وعاشور  )2.45،بيدف التعرف عمى واقع إدارة االزمات في
الجامعات الحكومية شمال األردن من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وأظيرت نتائج
الدراسة إلى وجود أثر لمتغير الكمية لصالح العموم اإلنسانية ،ولمتغير الجنس لصالح الذكور،
والى عدم وجود أثر لمتغير الرتبة االكاديمية.

بالنسبة إلجمالي محور إدارة األزمات لمتغير الخبرة أسفرت نتائج التحميل وجود

فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة( ).0.2لصالح (من 4.سنوات فأكثر)،

فبمغت قيمة()6..26()u؛ ويرجع ذلك لكثرة خبرة ىذه الفئة ومرورىا بالعديد من

األزمات السابقة وتتفق ىذه النتيجة مع (عبدالرحمن )2.46،في دراستو عن واقع

إدارة األزمات في جامعة البمقاء التطبيقية ومعرفة أثر كل من المتغيرات(النوع
االجتماعي ،الكمية ،الرتبة األكاديمية ،سنوات الخبرة) ،وجود فروق ذات داللة احصائية

بين ذوي خبرة أقل من  2سنوات وذوي خبرة  44سنة فأكثر ،وجاءت الفروق لصالح

 44سنة فأكثر.

وتشير نتائج التحميل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

داللة( ).0.2بالنسبة إلجمالي إدارة األزمات ومتغير المنصب اإلداري ،فبمغت

قيمة(كاي)()3.44؛ ويرجع ذلك التفاق المناصب اإلدارية بمختمف مستوياتيا عمى

ضرورة وجود إدارة لألزمات بالجامعة.

وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة الشمراني( )2..1إدارة األزمات ومعوقاتيا في
مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية لدى عينة من العاممين اإلداريين في
مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية .وتوصمت النتائج إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية في التعامل مع األزمات تعزى إلى العمر ،والمؤىل العممي والخبرة والمستوى
الوظيفي ،وعدم وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير الجنس
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نتائج الفرض اخلامس ومناقشتوا :والذي ينص عمى توجد فروق ذات داللة

إحصائية في رتب درجات الضغوط النفسية لدى القيادات االكاديمية بجامعة الممك خالد

أثناء جائحة فيروس كورونا ( )COVID - 19وفقًا لممتغيرات الديموغرافية التالية:
انًحىس

خذول( )99
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أسفرت نتائج الجـدول وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة

( ).0.2بالنسبة إلجمالي محـور الضـغوط النفسـية ومتغيـر نـوع الكميـة لصـالح الكميـات
النظريــة فبمغــت قيمــة()41.5()u؛ ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة ىــذه الكميــات والتــي تتعمــق
بــالعموم االجتماعيــة ولــيس الطبيــة ومــن ثــم شــعورىم بــالقمق العتمــاد معمومــاتيم عمــى
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ـثال وبالتــالي
متابعــة أخبــار أزمــة فيــروس كورونــا عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي مـ ً
معاناتيم من اإلحباط بسبب اإلشاعات المغرضة حول انتشار ىذا الفيروس.

بالنسبة إلجمالي محور الضغوط النفسية ومتغير النوع أسفرت نتائج الجدول

وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة( ).0.2حيث بمغ متوسط الذكور

( )4..21بينما كان متوسط االناث ( )23.24وبمغت قيمة()425.()u؛ لصالح
الذكور.

بالنسبة إلجمالي محور الضغوط النفسية ومتغير الخبرة أسفرت نتائج التحميل

وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة( ).0.2لصالح(من 2إلى أقل

من )4.فبمغت قيمة()4144.2.()u؛ ويرجع ذلك إلى قدرتيم عمى تحمل الضغوط
وقمة معاناتيم من اإلرىاق الجسدي وعدم القدرة عمى العمل لصغر أعمارىم.

تشير نتائج التحميل الى عدم وجود فروق أيضاً بالنسبة إلجمالي محور الضغوط

النفسية فبمغت قيمة(كاي)( )...5بما يؤكد اتفاق العينة عمى تأثير ىذه الضغوط في

الحياة الشخصية والعممية وضرورة مواجيتيا؛ اضافة إلى عدم وجود فروق أيضاً
بالنسبة إلجمالي االستبانة ومتغير المنصب اإلداري.

وتختمف نتائج الدراسة مع دراسة(لعريط وىادف  )2.43،في محاولة تقصي

واقع الضغوط النفسية الناجمة عن البيئة التنظيمية لدى القيادة الوسطى) والتي

أوضحت نتائجيا وعدم وجود فروق تعزى لممتغيرات الديمغرافية (السن ،الجنس،

األقدمية ،طبيعة العمل)
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وبنا ًء على نتائج الدراسة توصي الباحجتان مبا يلي:
 -4نشر ثقافة إدارة األزمات بين القيادات الجامعية عن طريق إعداد أدلـة إرشـادية

لتوضيح؛ كيفية التعامل مع األزمات ،واعداد النشرات الخاصة بـإدارة األزمات،

واقامة الندوات والمحاضرات لزيادة وعي العامالت بكيفية التعامل مع األ زمة.

 -2عقد دورات تدريبية في مجال إدارة األزمات بصفة دورية ،توجو لكافـة منـسوبي
الجامعة من غير العاممين بالمناصب القيادية ومن مستوياتيم الوظيفيـة وكـذلك

الطالبات من أجل إكسابين الميارات الالزمة لمتعامل مع األزمات بـشكل صـحيح.

 -.االنفتاح عمى البحوث المتخصصة بإدارة األزمات ،واعداد البرامج التدريبية
متخصصة ،واالستعانة بخبراء ،وتكوين فريق دائم من أعضاء ىيئة التدريس من

ذوي الخبرة والتميز في إدارة األزمات .

 -1العمل عمى مبدأ المشاركة بين القيادة اال كاديمية والعاممين وذلك من خالل نشر
روح الفريق ،والتعاون بين اإلدارات المختمفة وتبادل اآلراء والمقترحات واألفكار التي

تساعد عمى إنجاز العمل بأفضل وجو

 -2محاولة وضع تصورات وسيناريوىات وخطط استشرافية لالزمات ومحاولة تطبيق
اإلجراءات العممية وبحث مدى استعداد الجامعات لمواجية أي أزمة مستقبمية.

 -3العمل عمى وضع مجموعة من األساليب و األدوات و المقاييس التي يمكن
استخداميا لتقدير مستوي الضغوط النفسية و أعراضو المختمفة.

 -4توفير آلية تمقائية تقوم عمى االستجابة السريعة والمرنـة لألحـداث والمفاجـآت
واإلحاطة الكمية بكل الموقف الطارئة عن طريق االعتماد عمـى قاعـدة بيانـات

المؤسسة.
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 .6جامعة الممك خالد ،بيان بأعداد القيادات األكاديمية بالكميات لمعام الجامعي 2020/2019م
 .7جرين برج  ،جيرالد  .روبرت بارون ( .)2009إدارة السموك في المنظمات  ،ترجمة اسماعيل عمي
بسيوني  .المممكة العربية السعودية  ،الرياض ،دار المريخ لمنشر .ص 257
 .8الخفاجي ،عثمان أبراىيم أحمد( .)2010تقانة المعمومات اإلدارية ودورىا في اإلدارة الفاعمة

لألزمات التنظيمية ،رسالة ماجستير في عموم اإلدارة واألعمال غير منشورة مقدمة لمجمس كمية

اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،العراق.
 .9الدوسري ،سعد بن عميقان سعد( :)2005ضغوط العمل وعالقتيا بالوالء التنظيمي في األجيزة
األمنية" دراسة ميدانية عمى منسوبي شرطة المنطقة الشرقية" ،رسالة ماجستير ،جامعة الرياض.

 .10الذىبي ،جاسم محمد ( .)2005إدارة األزمات في بمد األزمات ،بغداد ،العراق مجمة العموم
االقتصادية واالدارية ،كمية اإلدارة واالقتصاد.
 .11الراوي ،سعاد خضر عباس( .)2010إدارة التغيير وعالقتيا بإدارة األزمات لدى القيادات اإلدارية
في المديريات العامة لمتربية في محافظات العراق الوسطى ،أطروح ــة دكتوراه (غير منشورة)،
جامعة بغداد ،كمية التربية ،ابن رشد ،بغداد ،العراق.

 .12رمضان ،نعمت محمد ( .)2001الضغوط النفسية وجودة الرضا الوظيفي لدى معممين المرحمة
الثانوية في مديرية عمان االولى ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،عمان ،الجامعة األردنية.
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 .13الزعبي ،دالل محمد ،وسعيد ،ياسمين وليد(:)2014مؤشرات حدوث األزمات التربوية في
الجامعات األردنية ،مجمة العموم التربوية ،العدد ( ،)3مج (.)2
 .14سرحان ،باسم (2017م) .طرائق البحث االجتماعي الكمية ،الدوحة ،المركز العربي لألبحاث،
ص.181
 .15السويدي ،ثائر محمد عمي محمد( .)2015إدارة األزمات لدى رؤساء االقسام العممية في جامعة
واسط من وجية نظر التدريسين .مجمة كمية التربية ،جامعة واسط ،ع()21م(304 -257)1

 .16السيد ،وائل السيد حامد ( .)2018دراسة الضغوط النفسية وعالقتيا بجودة الحياة لدى أعضاء
ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود .المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية ،ع،3م48-25 .1
 .17الشمراني ،سعيد صالح ( .)2004إدارة األزمات ومعوقاتيا في مؤسسات التعميم العالي في المممكة
العربية السعودية ،جامعة اليرموك ،كمية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،عمان ،االردن.

 .18صالح الدين ،أحمد ضياء؛ عطية ،طارق طعمة ( .)2018ممارسات القيادة االكاديمية ودورىا في
تعزيز التوجو االستبياق إلدارة األزمات :دراسة ميدانية لعينة من القيادات الجامعية في كميات
جامعة االنبار .مجمة الدنانير321-288 ،)13( 1
 .19صالح الدين ،نسرين صالح محمد ( :)2015قيادة جماعات التعمم األكاديمية في بعض الجامعات
األمريكية والسعودية وامكانية اإلفادة منيا في مصر  ،الجمعية المصرية لمتربية والمقارنة واإلدارة

التعميمية ،مجمة اإلدارة التربوية ،ط  ،2مج(41.-232 ،)4

 .20الظفيري ،عمي حبيب(.)2007مظاىر وأسباب وأساليب مواجيو الضغوط النفسية لدى طمبة جامعة
ذمار وعالقتيا ببعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اليمن ،جامعة ذمار.

 .21عبابنة ،سعيد محمد؛ عاشور ،محمد عمي ( .)2018واقع إدارة االزمات بالجامعات األردنية
الحكومية في شمال األردن .مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية العدد ( )3مجمد
(.742-715 ،)26
.22عبد الرحمن ،إيمان( :)2018واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعميم العالي األردنية "دراسة

ميدانية عمى جامعة البمقاء التطبيقية كمية السمط لمعموم اإلنسانية ،قسم العموم التربوية  ،عمان،

األردن.

 .23عبد المعطي ،حسن مصطفي ( .)2006ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا الصحة النفسية،
القاىرة ،مكتبة زىراء الشرق.

 .24عبدالرحمن ،إيمان ( .)2019واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعميم العالي األردنية :جامعة
البمقاء التطبيقية ،مجمة جامعة النجاح لمعموم االنسانية ،مج .)7(33
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 .25العثماني ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ( .)2018دور القيادة االدارية في التعامل مع ضغوط العمل -
دراسة تطبيقية عمى الموظفين بإمارة منطقة الرياض .مجمة العموم االقتصادية واالدارية والقانونية.
المركز القومي لمبحوث بغزة .م،2ع .9
 .26العدوان ،محمد احمد( .)2002برنامج مقترح لمواجية ضغوط العمل لمديري المدارس الثانوية في
محافظة البمقاء .رسالة دكتوراه غير منشورة ،عمان ،الجامعة األردنية.

 .27العزاوي ،نجم ( .)2010أثر التخطيط االستراتيجي عمى إدارة األزمة  .بحث مقـدم إلى المؤتمر
العممي الدولي السابع الذي عقد بجامعة الزرقاء ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية "تداعيات األزمة
االقتصادية العالمية عمى منظمات األعمال "2009/5-3 .االردن
 .28عقيمي ،عمر وصفي والنعساني ،عبد المحسن ( .)2008اختبار أثر المتغيرات التنظيمية في
تشكيل ضغط العمل" ،دراسة ميدانية في الجامعات السورية" ،سوريا ،مجمة بحوث جامعة حمب.

 .29عميان ،ربحي مصطفى ،وغنيم ،عثمان محمد ( .)2010أساليب البحث العممي،األسس النظرية
والتطبيق العممي.ط (.)4عمان ،دار صفاء لمنشر والتوزيع.
 .30الغامدي ،عائض بن سعيد(.)2015إدارة األزمات لدى القيادات الجامعية بكميات التربية
بالجامعات السعودية "دراسية ميدانية"مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد 165( :الجزء

الخامس)

 .31الفقي ،آمال ابراىيم؛ أبو الفت ــوح ،محمد كمال ( .)2020المشكالت النفسية المترتبة عمى جائحة
فيروس كورونا المستجد)  (Covied-19بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب وطالبات
الجامعة بمصر المجمة التربوية كمية التربية -جامعة سوىاج ـ العدد . 74ص ص1089-1048

 .32القحطاني ،سالم سعيد آل ناصر(.)2016القيادة اإلدارية التحول نحو نموذج القيادي العالمي ،ط
( ،)3الدمام ،السعودية .مكتبة الممك فيد الوطنية لمنشر.
 .33الكفانى ،ارتقاء يحيي جاحظ (.)2015الضغوط المينية وعالقتيا بالسموك اإلداري لدى رؤساء
ومقرري األقسام في جامعة القادسية مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربوية ،مج ،15ع1

 .34لعريط ،بشير وىادف ،رانيا ( .)2016الضغوط النفسية لدى القيادة الوسطى في منظمة فرتيال.
الجزائر ،المجمة العربية في العموم اإلنسانية واالجتماعية (مجمة دراسات وأبحاث) .العدد ()23
السنة الثامنة .ص 161-145
 .35الموزي ،موسى(:)2003التطوير التنظيمي :أساسيات ومفاىيم حديثة ،دار وائل لمنشر،
ط(،)2عمان ،األردن.

 .36انهيهي ،عبد انرحًٍ واسًاعيم ،عبد انرحيى وعهي ،فححي انقحطاَي ،رفداٌ حسٍ .)9102( .انحعهيى عٍ
بُعد كاسحجابة نالزيات في حانة انكوروَا في اندول انعربية .انًجهة انعهًية جايعة انًهك فيصم (انعهوو
اإلَساَية واإلدارية) جحث انطباعة.
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. الدار الجامعية لمنشر،اإلسكندرية، مدخل بناء الميارات،  السموك التنظيمي:)2003( أحمد، ماىر.37
،  سمسمة ابن مياراتك وتدرب عمى كيفية التعامل مع إدارة ضغوط العمل:)2008( أحمد، ماىر.38
. الدار الجامعية،اإلسكندرية
 الدار الجامعية طبع ونشر، اإلسكندرية، السموك في المنظمات:)2001( راوية حسن، محمد.39
.وتوزيع

، حمب،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،  السموك التنظيمي:)2004(  عبدالمحسن، نعساني.40
.سوريا
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