Journal of Educational
and Psychological Sciences

مجلة العلوم
التربوية والنفسية

Volume (5), Issue (4): 30 Jan 2021
P: 1 - 23

 م2021  يناير30 :)4(  العدد،)5( املجلد
23 - 1 :ص

ISSN: 2522- 3399

Evaluating the role of Palestinian universities in facing disasters
and managing crises in light of the Corona pandemic
Mahmoud Abdel- Majeed Assaf
Ministry of Education || Palestine
Abstract: The study aimed to identify the degree of evaluation of a sample of Palestinian university students in the
governorates of Gaza for its role in responding to disasters and crisis management in the light of the Corona epidemic, and
to discover whether there was statistical significance at the level of significance between the average evaluation of the
sample members for this role because of the variables: (sex , the college). To achieve this, the researcher followed the
descriptive analytical approach by applying a questionnaire consisting of (34) paragraphs on (412) male and female
students from the fourth level and above who were tested in a simple random manner. The results showed that the sample
evaluation. The role of universities in disaster response and crisis management in light of the Corona epidemic was of great
importance in relative weight (78.33%). There are statistically significant differences between the mean scores for the
evaluation of the sample individuals for this role due to the sex variable, in favor of males, while there are no differences
due to the college variable. The study recommended that universities should analyze the reserve capacity of their resources
during this phase and merge the stage of prevention of repercussions with the stage of preparedness for confrontation.
Keywords: university role, disaster, crisis management, Corona pandemic.

تقييم دور الجامعات الفلسطينية في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات
في ظل جائحة كورونا
محمود عبد املجيد عساف
وزارة التربية والتعليم || فلسطين
 هدفت الدراسة إلى تقييم عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة ودورها في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في:امللخص
بين متوسطات درجات تقييم أفرادα( ≥0.05)  والكشف ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى،ظل جائحة كورونا
)34(  ولتحقيق ذلك اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة مكونة من،) الكلية، (الجنس:العينة لهذا الدور تعزى ملتغيرات
ً
 وقد أظهرت النتائج أن درجة،) طالبا وطالبة من املستوى الرابع فما فوق تم اختبارهم بالطريقة العشوائية البسيطة412( فقرة على
 وأنه،)%78.33( تقييم أفراد العينة لدور الجامعات في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا كانت كبيرة عند وزن نسبي
 في حين ال، وذلك لصالح الذكور،توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقييم أفراد العينة لهذا الدور تعزى ملتغير الجنس
 وأوصت الدراسة بضرورة قيام الجامعات بتحليل القدرة االحتياطية ملواردها خالل هذه املرحلة ودمج،توجد فروق تعزى ملتغير الكلية
.مرحلة الوقاية من االنعكاسات مع مرحلة التأهب للمواجهة
. جائحة كورونا، إدارة األزمات، الكوارث، دور الجامعات:الكلمات املفتاحية
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مقدمة:
تصدرت أخبار فيروس كورونا املستجد ) (Covid- 19وغطت على جميع األخبار واألزمات والكوارث في كافة
أنحاء العالم في مطلع العام 2020م ،وذلك لسرعة انتشاره وما خلفه من تغيرات في جميع مجاالت الحياة ،وأهمها
التعليم بشتى مراحله ،فقد أرغمت اإلجراءات االحترازية ملنع انتشار الفيروس كل الحكومات على إغالق الجامعات
واملؤسسات التربوية (علة)500 :2020 ،
وبذلك تأثرت الجامعات وخططها وآليات عملها بانعكاسات الجائحة (سواء على مستوى العمل األكاديمي أو
اإلداري أو حتى خدمة املجتمع ،ولعل أبرز التأثيرات األمر الذي ضاعفت من مسؤولياتها في الحفاظ على أداء رسالتها
وضمان جودة الحد األدنى من خدماتها من خالل دورها في مواجهة الكوارث واألزمات.
وكون الكارثة تمثل اضطرابا مأساويا مفاجئا في حياة املجتمع يقع دون إنذار أو بإنذار بسيط يتسبب أو يهدد
بوفاة أو إصابات خطيرة تفوق قدرة وإمكانات أجهزة الطوارئ املختصة والسلطات املحلية في الحاالت العادية ،األمر
الذي يتطلب تحريك وحدات مماثلة لها من أماكن أخرى ملساعدتها في املواجهة والسيطرة علهها( .الدفاع املدني
الفلسطيني )6 :2020 ،وهو ما ينطبق على حالة انتشار فيروس كورونا ،إال أن منظمة الصحة العاملية قد صنفتها على
أنها جائحة ال تساع دائرة انتشارها.
لقد زادت جائحة كورونا من األزمات التي تمر بالجامعات الفلسطينية ،والتي كانت متفاقمة قبل الجائحة،
ً
وأصبح خيار االستمرار يمثل تحديا ونقطة حرجة فيظل حاالت عدم التأكد ،وضيق الوقت وقلة اإلمكانات ،ونقص
ً
املعلومات وعليه كان االلتزام بقرار وزارة التربية والتعليم العالي باعتماد التعليم اإللكتروني بمثابة تحوال في ككافة
إجراءاتها وأدوات التدريس فهها( .وزارة التربية والتعليم العالي)1 :2020 ،
أفضت استجابة الجامعات السريعة لتداعيات جائحة كورونا التعليمية إلى الحفاظ على الحد األدنى من
جودة التعليم من خالل اعتماد التعليم اإللكتروني ،وذلك كضرورة حتمية وإجراء احترازي ال مناص منه ،لكن األمر
لم يكن بالصورة التي كانت متوقعة نتيجة لعنصر املفاجأة ،فبعد أن انحسر انتشار الفيروس في محافظات غزة منذ
بداية مارس 2020م ،وبدأ التعايش والعودة للحياة الطبيعية تدريجيا ،عاد لالنتشار بقوة في نهاية أغسطس 2020م،
ليعيد املجتمع إلى املربع األول ،ويدخل املجتمع بشكل عام والجامعات بشكل خاص في األزمة من جديد.
فحتى أيار/مايو 2020م ،أدت الجائحة إلى انخفاض معدل اإليرادات بنحو  ،%70بخسائر تجاوزت  3مليار
ّ
ً
خصوصا وأنها
دوالر ،ما اضطر السلطة إلى خفض احتياطي البنوك ،مما انعكس على معاناة الجامعات املتراكمة،
تعتمد على الرسوم واملساعدات الحكومية كمصدر رئيس ي ملوازنتها ،إلى جانب مصادر متقلبة غير ثابتة تتمثل في املنح
والهبات التي تقدمها شخصيات أو جهات محلية وعربية ودولية إلى أنشطة ومشاريع بعينها (أبو بكر :2020 ،نت)
لقد مثلت الجائحة أزمة حقيقية للجامعات على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي ال يمكن تجنبها ،إال أنه
وحسب ما أشارت ) (Jayanthi, 2009: 149يمكن الحد من اآلثار السلبية ألي كارثة عن طريق التحرك املنتظم للتدخل
وتشكيل فرق إدارة األزمات بأسلوب إداري يحتوي ما يمكن احتواءه ،وابتكار أساليب تحد من خسائر املؤسسة.
ً
وأيا كانت الخطوات التي اعتمدتها الجامعات العتماد الوسيط التكنولوجي بكامل منصاته كأسلوب إلدارة
الكارثة والحد من انعكاساتها ،إال أنه كان لعنصر املفاجأة في التطبيق على مجموعة من االنعكاسات التي سيبقى أثرها
ً
ً
دافعا على حياة الطلبة واملستفيدين مستقبال ،ما لم يؤخذ على محمل الجد وإظهار القدرة العملية والعلمية على
استخدام أنظمة إدارة التعليم ،Learning Management systemوالخروج من دائرة تقديم املحتوى التعليمي على أنه
محتوى أصم ال يسمح بمشاركة املتعلمين وتغطية أنماط التعلم املختلفة( :السمعي -البصري -الحركي -الوجداني-
الكتابي( .)..عساف :2020 ،نت)
عساف
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وملا كان الحد من آثار ومخاطر الكوارث نهج عريض يشمل كل اإلجراءات التي ترمي إلى التقليل من الخسائر،
وهذه اإلجراءات قد تكون تقنية أو اجتماعية أو اقتصادية على مستوى التخطيط والتنفيذ واإلشراف ،فقد بذلت
ً
الجامعات الفلسطينية -رغم قلة إمكاناتها -جهودا كبيرة لضمان استمرار تقديم خدماتها ففي إطار الدور املنوط بها،
ً
ً
لكن هذا الدور قد يعتريه القصور أحيانا أو االجتهاد واالبتكار أحيانا أخرى ،األمر الذي يستلزم تقييمه باستمرار ليكون
فرصة للتعلم والتحسين.
مشكلة الدراسة وأسئلتها.
إن االستجابة السريعة للجامعات لتداعيات جائحة كورونا بما يضمن الحد األدنى من جودة دورها وتقديم
خدماتها ،والتي قد تكون قد تجاهلت خاللها كل مستويات الثقافة واإلمكانيات املادية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس،
أفضت إلى ضرورة حتمية إلعادة النظر في مدى جهوزيتها ،وتقييم كفاءة فرق إدارة الكوارث واألزمات فهها بما يحافظ
على سمعتها السوقية ،وميزتها التنافسية .وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة
كورونا؟
ويتفرع من السؤال الرئيس ،األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما درجة تقييم عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لدورها في مواجهة الكوارث وإدارة
األزمات في ظل جائحة كورونا؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α( ≥0.05بين متوسطات درجات أفراد العينة لدور
الجامعات بمحافظات غزة لدورها في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا تعزى إلى املتغيرات
(الجنس ،الكلية) ؟
أهداف الدراسة:
 -1تحديد درجة تقييم عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة لدورها في مواجهة الكوارث وإدارة
األزمات في ظل جائحة كورونا.
 -2الكشف ما إذا كان هناك ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α( ≥0.05بين متوسطات درجات أفراد العينة
لدور الجامعات بمحافظات غزة في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا تبعا للمتغيرات:
(الجنس ،الكلية).
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية الدراسة متزامنة مع حساسية دور الجامعات في مواجهة الكوارث ،وإظهار مدى قدرتها على وقاية
دورها ومستوى تقديمها للخدمات ،في الوقت الذي اتسعت فيه سطوة تأثير فيروس كورونا املستجد على مجريات
الحياة العامة.
 كما تتضح أهمية هذه الدراسة من خالل استجابتها لدعوات تعزيز املسؤولية املجتمعية للجامعات في ظلً
التعامل مع الكوارث واألزمات ،وتعزيز دورها في حماية مصلحة الطالب من التأثر بها سلبا من خالل تقييم
جهوزيتها ،والعمل على الرجوع للوضع الطبيعي بأقل الخسائر.
 ويمكن أن تستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من( :األكاديميين -اإلداريين) في الجامعات وذلك بتطوير بعضاملمارسات الواجب إتباعها أثناء وبعد االنتهاء من جائحة كورونا سواء على مستوى املمارسات اإلدارية أو
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األكاديمية ،كما يمكن أن يستفيد من نتائجها طلبة الدراسات العليا من خالل اقتراحات جديدة في مجال
إدارة الكوارث واألزمات ،باعتبار أن هذه الدراسة سترفد املكتبية الفلسطينية بدراسة قد تعد األولى من
نوعها -في حدود علم الباحث -التي تتعلق بدور الجامعات في مواجهة الكوارث في ظل جائحة كورونا.
حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية بمجموعة من املحددات:
 الحد املوضوعي :تقييم دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل
جائحة كورونا على مستوى( :االستعدادات ،الوقاية من االنعكاسات ،املواجهة واستعادة النشاط ،االستفادة
من األزمة).
 الحد البشري :عينة من طلبة املستوى الرابع فما فوق من املسجلين للفصل الدراس ي الثاني .2020/2019
 الحد املؤسس ي :الجامعات الفلسطينية.
 الحد الزماني :الفصل الدراس ي الثاني في الفترة من ( 1مايو 30 -مايو2020 /م.
مصطلحات الدراسة:
 التقييم :يعرفه املانع والعتيبي ( )199 :2015بأنه" :العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة ملعرفة ما يتضمنه أيعمل من األعمال من نقاط القوة والضعف ومن عوامل النجاح والفشل في تحقيق غاياته املنشودة منه على
أحسن وجه ممكن".
ً
 oويعرفه الباحث إجرائيا بأنه " :عملية تقدير فاعلية اإلجراءات التي قامت وتقوم بها الجامعات الفلسطينية في
مواجهة أو الحد من انعكاسات جائحة كورونا باعتبارها كارثة أثرت على جودة الخدمات األكاديمية واإلدارية،
كما حددتها أداة الدراسة الحالية.
 دور الجامعات :يعرفه الباحث إجرائيا بأنه " :مجموعة اإلجراءات والعلميات (األكاديمية -اإلدارية) التي قامت والً
زالت تقوم بها الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة استنادا إلى قرارات وزارة التربية التعليم العالي ،لتحقيق
الحد األدنى من جودة الخدمات التعليمية بعد إعالن حالة الطوارئ وإغالق الجامعات بسبب جائحة كورونا"
 األزمات :يعرفها شيخ العيد ( )7 :2018بأنها( :إضرابات تتسبب في خلل مفاجئ يترتب علهها أوضاع غير مستقرةناتجة عن ضعف القدرة على احتوائها من قبل األطراف املختصة ،وفي الغالب يترتب علهها أضرار مادية
واجتماعية تحتاج لتضافر الجهود للحد منها).
 الكوارث :يعرفها العتيبي ( )28 :2007بأنها( :تحول مفاجئ يصعب توقعه في أسلوب الحياة العادية بسببالظواهر الطبيعية أو البشرية أو املرضية ،وتتسبب في معدالت مرتفعة من الخسائر البشرية ،وتكون خارجة عن
نطاق الجماعات املنكوبة األمر الذي يتطلب تدخل مباشر في معالجة آثارها).
 oإدارة األزمات إجرائيا :يعرفها الباحث بأنها" :عملية لإلدراك والتحكم في املخاطر والتهديدات واملشكالت القائمة
واملحتملة للجامعة بسبب جائحة كورونا ،من خالل تهيئة املناخ املناسب واتخاذ اإلجراءات االحترازية ،بهدف
تجنبها أو الحد من آثارها السلبية وسرعة إعادة التوازن للنظام واستئناف النشاط ،واستخالص الدروس
املستفادة منها ،ملنع تكرارها أو تحسين طرق التعامل معها".
 الجائحة  :cimednaPتعرفها منظمة الصحة العاملية ( )2020بأنه " :أعلى درجات انتشار املرض وفق الطبيعةالجغرافية بحيث أنه ال تكاد تخلو منطقة من التأثير املباشر منه؛ مما يتطلب تدخالت مباشرة وإشراف من قبل
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املنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العاملية ملتابعة اإلجراءات الوقائية وتحديد السياسات الصحية
العاملية ،على اعتبار أن املنظمة تمثل اليد العليا في رسم مالمح التعاطي مع الجائحة على الصعيد العالمي".
 فيروس كرونا املستجد  :covid- 19تعرفه وكالة غوث وتشغيل الالجئين ( )2020بأنه " :الفيروس السادس منفصيلة الفيروسات التاجية املسبب ملتالزمة الجهاز التنافس ي الشرق أوسطي يسبب مرض معد سريع االنتشار
يحمل أعراض الحمى والسعال الجاف والتعب والتهاب الحلق وضيق التنفس ،ظهر ألول مرة في مدينة ووهان
الصينية في ديسمبر."2019

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
ً
أول -اإلطار النظري:
ً
باتت األزمات الناجمة عن جائحة كورونا جزءا من حياة الناس ،ومصدر قلق للمسؤولين نتيجة لصعوبة
السيطرة على الفيروس ،وعدم الوصول لعالج له حتى اليوم ،األمر الذي زاد من الحاجة إلى دراسة ورفع مستوى
االستعدادات والجهوزية للتعامل مع الواقع الذي فرضته اإلجراءات االحترازية الوقائية.
ً
ً
وملا كانت الجامعات والكليات كغيرها من املؤسسات ،فإنها حتما ستتأثر بتحوالت عميقة قد تحدث شرخا ال
يمكن إصالحه في وظائفها إذا ما تعرضت لألزمات أو انعكاسات الكوارث ،ولم تتخذ االستعدادات الالزمة لذلك ،من
خالل الدقة في اتخاذ القرارات في األوقات الحرجة ،والدقة في جمع املعلومات واالحتفاظ بها وكيفية توظيفها ،وعندها
تكون قد أدارت األزمة برد الفعل ،وليس باليقظة( .رضوان)65 :2020 ،
لقد أحدثت جائحة كورونا صدمة ليست بالسهلة ليس على املستوى املحلي للجامعات فقط ،بل ً
أيضا على
املستوى العالمي وهو ما سيكون له بالغ األثر في تغيير شكل العمل األكاديمي وأولوياته في املستقبل القريب ،فعلى
املستوى الفعلي لم تقم الجامعات إال برقمنة مصادر التعلم من محاضرات وكتب ومراجع دون أن يصاحب ذلك
تطوير وتوظيف للنظريات التربوية في مجال االستفادة من التقنية واألدوات التفاعلية في إثراء تجربة املتعلم .ألن
التعليم اإللكتروني كممارسة حقيقية يحتاج ً
ً
وتوفيرا لوسائل تصميم املواد التعليمية وآليات
وقتا أكبر في التخطيط
التقييم.
ً
وتبعا لذلك ،يجب أن ندرك أن هذا التحول الطارئ قد سبب أزمة كان لها تبعات ليست بالسهلة ،فقد
تحول العبء إلى أعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء ،فعضو هيئة التدريس أصبح مطال ًبا بشكل استثنائي
بضرورة التحول السريع نحول التعليم االفتراض ي ،وتعلم البرامج والتطبيقات الالزمة ،وهو جهد مضن ً
جدا ملن أراد
ٍ
أن يخلص في التعليم والتقييم واملتابعة ،ولذلك ،فإن أفضل ما يمكن للجامعات تقديمه هو دعم جوانب التعاون
والدعم والتشجيع والتحفيز ،واالبتعاد عن املبالغات في التنظير غير املبرر الذي قد يقود إلى إرهاق كاهل امليدان
بجوانب شكلية تشغله عن أداء مهمته االستثنائية (املالكي :2020 ،نت).
إن االستعداد لألزمات والكوارث يمثل املعرفة والقدرة على التنبؤ بأثر األحداث الخطرة املحتملة أو الوشيكة
التي تستدعي االستجابة اإلنسانية السريعة في أوقات انعدام التوازن بين اإلمكانات املتوفرة واملتطلبات الحقيقية التي
تستلزمها ضرورة السيطرة على الخطر( .األعرجي والسيد)67 :2004 ،
ً
وبعيدا عن تصنيف جائحة كورنا ،وحجم تأثيرها الكارثي ،فإن االستعداد للتعامل مع انعكاساتها على دور
الجامعة يستلزم توفير مجموعة من اإلمكانات واآلليات والسياسات التي تساعد في تجنب مخاطرها قدر اإلمكان،
والتحول في رؤيتها ورسالتها ،وآليات تحقيقها من خالل التوجه نحو التعليم اإللكتروني (عن بعد) ،والتغير في
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استخدام أدوات التقويم املناسبة والتي تضمن تحقيق مستوى مقبول من الجودة .وقد ذكر Larsen& Massey
)(2006: 77أن عناصر االستعداد ألوقات األزمات تتمثل في:
 إنشاء وحدة إلدارة الكوارث مجهزة بكافة الوسائل واالتصاالت ،وإنشاء فروق مهمات خاصة بهدف التدخلالسريع.
 التدريب والتشبيك من قبل القطاعات الخاصة ،ذات العالقة باملؤسسة. التوعية واإلعالم ،من خالل توعية املواطنين بكيفية التصرف حال وقوع أو استمرار الكارثة. إعداد سيناريوهات األزمة من خالل وضع تصور متطور يشمل كل االحتماالت املتوقعة ،ويضمن تقديم الحداألدنى من الخدمات.
ويرى العتيبي ( )49 :2007أن نظام االستعداد لألزمات والكوارث في املؤسسات يقوم على جملة من
املرتكزات ،أهمها :السرعة في االستجابة ،والتصدي الفوري لها وذلك باملعرفة واإلدراك الشامل للمتغيرات التي تؤدي
ً
إلهها ،واإلدراك الشامل ألبعاد الكارثة محليا ،واملرونة في التعامل مع الخيارات املقدمة للحفاظ على ما يضمن العودة
إلى الوضع الطبيعي بأقل الخسائر ،والقدرة على استيعاب الضغوط الناجمة عن الخلل في تراجع مستوى الخدمة.
كما يرى الشهراني ( )66 :2005أن أهم متطلبات نجاح االستعدادات ملواجهة الكوارث واألزمات ،ما يلي:
 وجود نظام معلومات متكامل من الناحية البشرية والفنية ،يقوم بجمع املعلومات املوثقة واملحدثة باستمراروتحليلهها وتمريرها لصناع القرارات.
 وجود نظام اتصال متقدم ،سواء من الجانب الفني أو التقني أو اإلداري بحيث تكون املعلومات الصحيحة فييد صانع القرار في الوقت املناسب.
 وجود نظام إنذار مبكر وفعال ،يعمل على اكتشاف األسباب واإلشارات في مراحل الكمون والتكوين ،قبلميالد الكارثة أو على األقل قبل انفجارها.
 وجود سيناريوهات يتم التدريب علهها باستمرار مبنية على االستفادة من تجارب املاض ي ومعطيات الواقع. وجود نظام تقويم ومراجعة مستمرة لألداء واإلجراءات ،يتسم بوضوح املهام ومحدد املسؤوليات.عناصر الستعداد الجيد للتعامل مع :covid- 19
وملا كانت الجائحة كنوع من الكوارث حادث غير متوقع يختلف عن األزمة في عنصر املفاجأة واتساع دائرة
التأثر الجغرافي ،ويترتب علهها خسائر في األرواح وتدمير في البنى االقتصادية واالجتماعية دون سابق إنذار ،فإنه ينطوي
االستعداد الجيد للتعامل معها على مجموعة من العناصر ،أهمها:
 -1التخطيط واملعرفة:
ً
هو االستعداد ملواجهة املستقبل بناء على تنبؤ لجميع االحتماالت التي يمكن أن تحدث ،بدال من ترك األمور
االرتجالية والعشوائية ،حيث تقوم الخطة على هدف مباشر يحدد من خالله مالمح األسلوب املطلوب تنفيذه،
وتتضمن الخطة طرق استخدام املوارد بأكفأ الطرق ،وتوضيح القواعد والتعليمات واإلجراءات التي تحكم النشاط
والعمل( .العتيبي ،)47 :2007 ،ويمثل التنسيق املعرفي اإلقالل من التعارض ،من خالل التجميع املنطقي للعمليات،
ً
وضمان التوفيق بين االتجاهات املختلفة وسيرها جميعا نحو تحقيق الهدف ،فهو ضروري قبل حدوث الكارثة لحصر
اإلمكانيات ،وأثناء الكارثة ملواجهتها ،أما بعدها فهو أمر بديهي بين األجهزة املختلفة ليقوم كل منها بدوره على الوجه
األكمل( .حواش)26 :2006 ،
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وبهذا الصدد حددت املفوضية السامية لألمم املتحدة () UNHCRأربعة خطوات رئيسة من أجل االستعداد
بشكل أفضل للكوارث واألزمات ،هي:
 التحليل :ويشمل املعرفة باملكان والزمان والكيفية الالزمة لالستعداد ،وتحديد أنظمة اإلنذار والتحذير فيمرحلة مبكرة.
 الشراكات :بناء الشراكات من خالل االستعداد لالستجابة على املستوى املحلي مع املنظمات غير الحكومية(الوطنية -الدولية) في مجاالت :تكميل القدرات ،تبادل املعلومات واالستعداد املتمحور حول الحماية وحشد
الدعم.
 بناء القدرات :بما يساعد في تسريع القدرات االحتياطية بما في ذلك القيادة واملوارد البشرية واإلمداد واإلدارة،ً
حيث يتطلب بناء القدرات جهودا منسقة وشاملة.
 الدعم العملي :الذي تستند على تحليل الثغرات ،وتحسين جودة االستجابة املستقبلية من خالل تطويرالتخطيط(UNHCR, 2017:31).
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االستعداد يختلف من مؤسسة ألخرى حسب طبيعة النشاط الذي تقوم به،
وحسب حجم األجهزة املسؤولة عن إدارة الكوارث ،والخبرات السابقة لديها ،واملستوى التنظيمي والثقافة التنظيمية
الحاكمة للمؤسسة.
 -2اإلجراءات املستقبلية:
إن توافر الخبرة لدى املؤسسات من الكوارث السابقة يظهر استعداد أكبر للكوارث املستقبلية باملقارنة مع
املؤسسات التي ال تتوافر فهها الخبرة الكافية ،وعليه تتحدد اإلجراءات املستقبلية لالستعدادات في( :حشد وتعبئة
املوارد ،الشراكة مع املؤسسات الشريكة ،والتعاون وتبادل املعلومات حول التنبؤ والتوقع ألغراض التخدير املبكر،
وبناء القدرات ودعم التقييمات الخاصة باملخاطر ،وتطوير القوانين والتشريعات للحد من مخاطر الكوارث ...وغيرها).
(سالمة)67 :2014 ،
وتجدر اإلشارة إلى أن األخذ باإلجراءات املستقبلية ،وتدريب الناس على أساس علمي على تقليل معدل
الخسائر وفي األرواح واملمتلكات ،واألضرار املتوقعة ،ففي الجامعة تتمثل اإلجراءات املستقبلية في تحديد إجراءات
العمل ومناقشة االحتياجات ،والـتأكيد على األولويات ،ومراجعة الحوادث وإحصاء القدرات واملوارد املتوفرة.
 -3الدعم النفس ي والجتماعي:
حيث تعد املشاركة الفاعلة والدعم النفس ي واالجتماعي ألعضاء املجتمع صورة من صور الشفافية وعدم
التمييز في تحليل وتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم استجابات التعليم وذلك من خالل تحديد حاجات التعليم لكل
الفئات املستهدفة ،وتحديد املوارد (املادية أو البشرية أو التعليمية) ،وتحليل العالقات املوجودة واملتغيرة بين األطفال
والشباب والكبار (الذكور -اإلناث)( .شيخ العيد)43 :2018 ،
ً
ً
وعليه ،يكون إتباع التأثير اإليجابي الداعم للنفس والعالقات أساسا مهما لضمان الحصول على التعلم
واستمراريته والحد من الفاقد منه أثناء الكوارث وتعزيز الصالبة النفسية لتحمل األضرار الناجمة عنها.
ويمكن أن نحدد أبرز مقومات اإلدارة الفعالة لألزمات في ظل جائحة كورونا من خالل ،ما عرضه كل من
(الخضيري( ،)51 :2003 ،أبوشامة( ،)300 :1995 ،األعرجي( ،)55 :2000 ،الحمالوي ،وسماحة)122:2002 ،
 -1تبسيط اإلجراءات وتسهيلها :ال يجوز إخضاع األزمة للتعامل بنفس اإلجراءات التقليدية ،فاألزمة عادة ما تكون
ً
حادة وعنيفة ،وأيضا ال يمكن تجاهل عنصر الوقت الذي قد يؤدي تجاهله إلى دمار كامل للكيان اإلداري الذي
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حدثت فيه األزمة ،فاألمر يتطلب التدخل السريع والحاسم من خالل تبسيط اإلجراءات مما يساعد على
التعامل مع الحدث ومعالجته.
إخضاع التعامل مع األزمة للمنهجية العلمية :ال يمكن التعامل مع األزمة في إطار من العشوائية االرتجالية أو
سياسة الفعل ورد الفعل ،بل يجب أن يخضع التعامل مع األزمة للمنهج اإلداري السليم لتأكيد عوامل
النجاح ،وحماية الكيان اإلداري من أي تطورات غير محسوبة قد يصعب عليه احتمال ضغطها.
ً
ً
كامال ألسباب األزمة وتطورها ،وتحديد دقيق وشامل للقوى
تقدير املوقف :البد أن يشمل تقدير املوقف تحليال
الصانعة لألزمة ،واملساعدة لها ،واملؤثرة فهها ،ثم تقدير القدرات واإلمكانات املتاحة لدى الجهة املسئولة عن
إدارة األزمة ،وذلك من خالل جمع املعلومات الدقيقة عن أبعاد األزمة ،والتنبؤ باحتماالت تطور األحداث
وإمكانية السيطرة علهها.
تحديد األولوياتً :
بناء على تقدير املوقف الحالي واملستقبلي ألحداث األزمنة ،توضع الخطط والبدائل التي يتم
ترتيبها في ضوء األولويات التي تم تحديدها وفق معايير معينة.
تفويض السلطة :يعد تفويض السلطة " قلب" العملية اإلدارية النابض ،وشريان الدورة الدموية في إدارة
ً
سواء في إدارة األزمات ،أو في نطاق فريق
األزمات ،ومن ثم ينظر إلى تفويض السلطة محور العملية اإلدارية
املهام ،ويتطلب تفويض السلطات منح كل فرد من أفراد الفريق املناط به معالجة األزمة السلطة الضرورية
لتحقيق عمله املحدود ،وفي الوقت ذاته على الفرد أن يعرف املهام واألنشطة التي يتوقع منه إنجازها.
فتح قنوات االتصال واإلبقاء علهها مع الطرف اآلخر :تحتاج إدارة األزمة إلى كم مناسب من املعلومات ،وإلى
متابعة فورية لتداعيات أحداث األزمة ،وسلوكيات أطرافها ،ونتائج هذه السلوكيات ،ومن ثم فإن فتح قنوات
االتصال مع الطرف األخر يساعد على تحقيق هذا الهدف.
الوفرة االحتياطية الكافية :األزمة تحتاج إلى الفهم الكامل ألبعاد املوقف الناش ئ عن التواجد في موقع األزمة،
كما تحتاج إلى الدعم املادي واملعنوي الذي يساعد على سرعة التصدي لألحداث ،إضافة إلى ما يمتلكه القطاع
الخاص من معدات وإمكانيات كبيرة يمكن توظيفها ،واالستفادة من القوى البشرية املخلصة والتي من املمكن
أن تساعد في عمليات إدارة األزمة وإتاحة فرصة العمل التطوعي وفق أسس مدروسة.
التواجد املستمر في مواقع األحداث :فال يمكن معالجة أزمة وهناك تغييب للمعلومات الخاصة بها لدى متخذ
القرار ،لذا فإن التواجد في مواقع األحداث يأخذ أحد أسلوبين أساسيين هما :التواجد السري في موقع
األحداث ،وتأمين تدفق كم مناسب من البيانات الكافية ملتخذ القرار في إدارة األزمات.

ً
ثانيا -الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيري الدراسة الحالية وقد قسمها الباحث إلى محورين:
أ -دراسات حول إدارة األزمات والكوارث ،وخصوصا ذات العالقة بالجامعات أو الكليات ،وأهمها:
 دراسة رضوان ( )2020هدفت التعرف إلى درجة توافر متطلبات اليقظة االستراتيجية وعالقتها بإدارة األزماتفي الكليات املتوسطة في فلسطين ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانتين
ً
ً
على عينة من ( )229فردا ،وقد خلصت الدراسة إلى أن مستوى إدارة األزمات في الكليات جاء مرتفعا عند وزن
ً
نسبي) (%73.4ودرجة توافر متطلبات اليقظة االستراتيجية أيضا جاءت مرتفعة عند وزن نسبي) ، (%77.2وأنه
ً
ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور الكليات في إدارة األزمات
تعزى إلى املتغيرات( :الجنس -املؤهل العلمي -املسمى الوظيفي) بينما وجدت فروق تعزى ملتغير (سنوات
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الخدمة) لصالح الفئة (10سنوات فأكثر) ،وأنه توجد عالقة ارتباطية دالة بين اليقظة االستراتيجية ومستوى
إدارة األزمات ،حيث بلغ معامل االرتباط ().0.68
دراسة شيخ العيد ( )2018هدفت تحديد متطلبات الجبهة الداخلية ملواجهة الكوارث واألزمات في محافظة
رفح ،ولتحقيق ذلك اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم املقابالت كأداة لجمع البيانات ،وتحليل
محتوى االستراتيجية املحلية للتحقق من مضمون اإلطار الوطني ملواجهة األزمات ،وقد أظهرت النتائج أن
ً
مستوى الجهوزية للجبهة الداخلية ضعيفا ،ويحتاج إلى تأهيل في مواجهة مخاطر األزمات ،وأن الحاجة لتلبية
متطلبات التأهيل املجتمعي واإلعالم كانت كبيرة ،أن مستوى جهوزية الجبهة الداخلية ملواجهة الكوارث يرتبط
ً
ً
ارتباطا موجبا بإرهاصات الواقع.
دراسة عبابنة وعاشور ( )2018هدفت التعرف إلى واقع إدارة األزمات في الجامعات األردنية الحكومية،
ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة مكونة من ( )28فقرة على ( )240عضو
هيئة تدريس ،وقد أظهرت النتائج درجة تقدير متوسطة لواقع إدارة األزمات في الجامعات األردنية جاء فهها
مجال (التخطيط واالستعداد) في املرتبة األولى وأنه ال يوجد أثر ملتغير الكلية والجنس على واقع إدارة األزمات
وذلك لصالح (الكليات اإلنسانية –الذكور) على الترتيب.
دراسة املغير وآخرون ( )2018هدفت إلى التعرف على واقع إدارة الكوارث في قطاع غزة والجهود الرامية إلى
تفعيل املركز الوطني لألزمات والكوارث ،وكذلك بيان الجهات املسؤولة في حالة الطوارئ ومقارنتها باملمارسات
املطلوبة ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،وأظهرت أن مجلس الوزراء هو أعلى مرجعية إدارية
للجان الطوارئ ،وأن اإلدارة العليا تسهم في وضع السياسات العامة التي ينبغي إتباعها في كافة مراحل األزمات
والكوارث ،لكن تعاني من قلة اإلمكانيات وضعف التدريب ،كما أنه توجد خلية أزمة في كافة الجهات الحكومية
متخصصة في مجال إدارة الكوارث.
دراسة العاجز وعساف ( )2017هدفت التعرف إلى درجة ممارسة اإلدارة العليا بالجامعات الفلسطينية إلدارة
األزمات وعالقتها بمؤشرات التفكير االستراتيجي لديهم ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
بتطبيق أداة استبانتين ،على عينة الدراسة املكونة من ( )123من العاملين في اإلدارة العليا بالجامعات
الفلسطينية (مساعد عميد فما فوق) .وقد أظهرت النتائج أن درجة ممارسة اإلدارة العليا بالجامعات
الفلسطينية إلدارة األزمات كانت كبيرة عند وزن نسبي ( ،)%76.03وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات التقدير لدرجة ممارسة اإلدارة العليا بالجامعات الفلسطينية إلدارة األزمات تعزى إلى متغير
نوع الجامعة ،وذلك لصالح الحكومية منها ،وملتغير الرتبة العلمية لصالح (استاذ مساعد) بينما ال توجد فروق
تعزى ملتغير سنوات الخدمة ،وأن الدرجة الكلية لتقدير أفراد العينة ملؤشرات التفكير االستراتيجي كانت كبيرة
عند وزن نسبي ( ،)%83.05وأنه توجد عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة اإلدارة
العليا بالجامعات الفلسطينية إلدارة األزمات ودرجة التقدير ملؤشرات التفكير االستراتيجي ،حيث بلغ معامل
االرتباط (.)0.573
دراسة غاريسيا ) (Garcia, 2015هدفت إلى التعرف على مستوى قيادة األزمة املتمثلة بأدوار رؤساء الجامعة
ً
في جامعة فلوريدا ،حيث استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الكيفي بمقابلة ( )16مديرا ورئيس جامعة ،وقد
أظهرت النتائج اختالف آراء أفراد العينة حول تعريف األزمة ،وأن الدور األكبر يكون لقيادة األمة أكثر من
رؤساء الجامعات الذين ينحصر دورهم في األمن والسالمة في الحرم الجامعي ،حيث أن درجة تقدير أفراد
ً
العينة لدور الجامعة في إدارة األزمة جاء كبيرا.
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دراسة األشقر ( )2010هدفت التعرف إلى درجة ممارسة إدارات الكليات التقنية بمحافظات غزة إلدارة
األزمات وسبل تطويرها ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الوصفي بتطبيق استبانة على جميع رؤساء
ً
األقسام والبالغ عددهم) (76فردا ،وقد أظهرت النتائج أن درجة ممارسة اإلدارات إلدارة األزمات جاءت
متوسطة عند وزن نسبي) ، (%59.6وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير
أفراد العينة للممارسة تعزى إلى املتغير( :الكلية -سنوات الخدمة).
دراسة حاميدى ( )Hamidi,2009هدفت إلى تحديد املهارات الالزمة والضرورية ملديري الجودة الفاعلين في
جامعات العلوم الطبية في إيران ،وإظهار العالقة بين القيادة االستراتيجية وإدارة األزمات ،واستخدم الباحث
ً
عضوا من املشاركين في ورش العمل ،وقد توصلت
املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ()350
الدراسة إلى النتائج التالية :وجود عالقة قوية بين القيادة االستراتيجية وإدارة األزمات وثقافة املشاركة ،أن
القيادة االستراتيجية يجب أن تكون التحدي األكثر أهمية وعنصر التغيير التنظيمي املستخدم في نماذج الجودة.
دراسة عودة ( )2008هدفت التعرف على واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة ،وقد
طبقت الدراسة على الجامعة اإلسالمية كدراسة حالة ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي
ً
بتطبيق استبانة على ( )139موظفا وموظفة ،وقد أظهرت النتائج أن الجامعة اإلسالمية تلتزم بعملية التخطيط
إلدارة األزمات من خالل االلتزام بخطوات التفكير العلمي أثناء اتخاذها للقرارات ،كما أظهرت النتائج أن
الجامعة تلتزم بعملية املراجعة وتقييم األداء والنتائج بدرجة كبيرة ،حيث بلغ الوزن النسبي). (%77.15

ً
ب -دراسات حول جائحة كورونا؛ ونظرا لحداثتها فقد كانت موضوعا لدراسات جميعها في العام ( ،)2020ومنها:
 دراسة علة ( )2020هدفت التحقق من إمكانية التنبؤ بدور وسائل اإلعالم الجديد في تشكيل الوعي الصحيومكافحة األزمات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا في الجزائر ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج
ً
الوصفي بتطبيق استبانة على ( )140مفردة ،وقد أظهرت النتائج أنه يمكن أن يحقق اإلعالم الجديد دورا
ً
فاعال في تنمية الوعي الصحي في املجاالت( :مواجهة املعلومات املزيفة ،التوجيه حول أهمية الحجر الصحي،
املواقف الصحية اإليجابية والتدابير الوقائية) ،وأنه ال توجد فروق ذات دالل إحصائية بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لدور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا تعزى لعامل
الجنس ،لكن توجد فروق تعزى ملتغير العمر للصالح الفئة ( )39 -26سنة.
 دراسة األمين وحمد ( )2020هدفت إلى الكشف عن إسهامات شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز الوعيالصحي لدى املجتمع السوداني للوقاية من فيروس كورونا ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الكيفي،
وتكون مجتمع الدراسة من الرسائل عن الفيروس في صفحة الفيس بوك واملواقع الرسمية لوزارة الصحة
ً
ابتداء من  ،2020 /4/8وقد أظهرت
السودانية ،أما العينة فهي الحصر الشامل لكل الرسائل في ( )7أيام
ً
ً
النتائج أن الدور الرسمي لنشر رسائل التوعية كان مهما ،ومتنوعا من خالل نشر األخبار املستمرة ،وبث رسائل
التوعية ،واالستفادة من تفاعل الجمهور.
 دراسة موس ى ( )2020هدفت إلى التعرف على واقع اإلعالم الصحي في وسائل اإلعالم التقليدية ،وأبرزاملحددات لتغطية جائحة كورونا ،وتوضيح التمايز النوعي بين الفضائيات في تغطيتها لجائحة كورونا ،ولتحقيق
ذلك اتبعت الدراسة املنهج النوعي االستكشافي ،وتم اختيار عينة قصدية من ( )4قنوات إخبارية ،وقد أظهرت
ً
ً
ً
ً
النتائج أن هناك دورا مستمرا ومستداما للقنوات في التوعية الصحية (اإلعالم الصحي) ،وكان معتمدا على
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كوادر متخصصة ذات مهنية عالية ،كما أن الفضائيات قد استفادت من شيكات التواصل االجتماعي في
توظيف النشر للمحتوى الصحي مع االهتمام باملسؤولية األخالقية عند النشر.
دراسة الزعبي ( )2020هدفت للتعرف على درجة تقييم النخبة العربية لتغطية القنوات الفضائية اإلخبارية
ألزمة كورونا ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة املنهج الوصفي /املسحي بتطبيق استبانة على ( )288من النخب
العربية (سياسيين -أكاديميين -إعالميين) وقد أظهرت النتائج أن غالبية أفراد العينة يتابعون أزمة كورونا عبر
القنوات الفضائية بدرجة كبيرة ،وأن أفراد النخب العربية يفضلون متابعة أخبار األزمة عبر القنوات اإلخبارية
املحلية ،وأن التغطية اإلخبارية الخاصة تصدرت الوعي الصحي ،وآخر املستجدات حول عدد اإلصابات
والوفيات.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
ً
اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،ملالءمته موضوع وأهداف الدراسة ،وهو الذي يدرس ظاهرة أو حدثا
ً
أو قضية موجودة حاليا يمكن الحصول منها على معلومات تجيب على أسئلة البحث دون تدخل الباحث (األغا،
.)80 :2002
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة املستوى الرابع فما فوق من الجامعات الفلسطينية في محافظات
ً
غزة ،وقد تم تحديد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية نظرا للظروف االستثنائية التي تمر بها املجتمعات من الحجر
ً
املنزلي ،ونظرا لطبيعة الدراسة ،تم تقدير حجم العينة املبدئي من القانون)Bartlett, et al., 2001: 34) :
z 2 pq
e2

n0 

وحيث إن احتمال موافقة أفراد العينة على فقرات االستبانة غير معروف في أي من الدراسات السابقة،
فإننا نفترض أن قيمة  pتساوي  0.5وبالتالي تكون قيمة  qتساوي  .0.5وباعتبار أن مقدار الخطأ في التقدير يساوي
 0.05فإن التقدير املبدئي لحجم العينة من كل املناطق يحسب كالتالي:
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
 385
(0.05) 2

n0 

ً
وعليه كان حجم العينة الفعلية املطلوب للتطبيق هو ( )385ونظرا لحاالت عدم االستجابة املتوقعة قام
الباحث بإعداد استبانة إلكترونية باستخدام تقنية ( )Google doc.وتوزيعها إلكترونيا عبر مواقع التواص االجتماعي،
وقد تم استرداد ما مجموعه ( )412استجابة .والجدول ( )1يوضح توزيع عينة الدراسة حسب املتغيرات التصنيفية:
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية
الجنس
ذكور
إناث
الكلية
إنسانية
علمية
شرعية
عساف
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215
197
التكرار
233
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أداة الدراسة:
بعد االطالع على مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة ،صمم الباحث استبانة تقييم دور الجامعات
الفلسطينية في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا ،والتي قسمت إلى قسمين رئيسين:
األول :البيانات الشخصية (الجنس ،الكلية)
الثاني :يتكون من(  )34فقرة موزعة على أربعة مجاالت( :االستعدادات ،الوقاية من االنعكاسات ،املواجهة
واستعادة النشاط ،االستفادة من األزمة).
ً
استخدمت االستبانة مقياس ليكرت الخماس ي ( )Likert Scaleاملكون من خمس رتب تتراوح بين كبيرة جدا
ً
إلى ضعيفة جدا لتحديد درجة االحتياج بحيث أعطيت درجة معينة لكل استجابة كما يظهر في جدول (:)2
جدول ( )2أوزان الخيارات في مقياس ليكرت الخماس ي
ً
ضعيفة جدا
ضعيفة
متوسطة
كبيرة
كبيرة جدا
التوافر
1
2
3
4
5
الدرجة
وبالتالي تتراوح الدرجة على املقياس لالستبانة األولى بين (170 –34درجة) ،وفي هذه الدراسة تم اعتماد
الوسط الحسابي للمقياس بحيث تشير الدرجة املنخفضة إلى تدني املوافقة على ما جاء في الفقرة من وجهة نظر أفراد
العينة ،بينما تدل الدرجات املرتفعة على ارتفاع درجة املوافقة ،وتحدد درجة التقدير من خالل مدى تدريج ليكرت
الخماس ي هو ) )5- 1=4وطول الفترة ( )0.8بوزن نسبي (.)%16
صدق الستبانة:
أ -صدق املحكمين (الظاهري) :تم عرض االستبانة في صورتها األولية على ( )7من املتخصصين عبر حساباتهم على
مواقع التواصل االجتماعي ،حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مدى مناسبة الفقرات واملجاالت ،ومدى
انتماء الفقرات إلى كل مجال ،وكذلك وضوح صياغتها اللغوية ،وفي ضوء تلك املالحظات ،وحذف بعض الفقرات
خرجت االستبانة في صورتها النهائية.
ب -صدق التساق الداخلي /جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي بتطبيقها على العينة االستطالعية البالغ
عددها ( )30مفردة من خارج أفراد العينة األصلية ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون ( Pearson’s Correlation
 )Coefficientبين درجات كل مجال والدرجة الكلية ،ومعامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية
لالستبانة .والجداول التالية توضح ذلك:
جدول ( )3معامالت ارتباط درجة كل فقرة من الستبانة مع درجة املجال الذي تنتمي إليه
م

معامل
الرتباط

مستوى
الدللة

1
4
7

0.788
0.807
0.661

0.00
0.00
0.00

1
4
7

0.681
0.732
0.583

0.00
0.00
0.003

م

معامل الرتباط

مستوى
الدللة

م

مستوى
الدللة

معامل
الرتباط

املجال األول :الستعدادات

عساف

0.01
0.00

3
6

2
5

0.575
0.766

املجال الثاني :الوقاية من النعكاسات
0.000
0.685
2
0.00
0.578
5
0.00
0.755
8

3
6
9
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0.00
0.00

0.000
0.00
0.00
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10

معامل
الرتباط
0.725

مستوى
الدللة
0.00

1

0.756

0.000

م

مستوى
معامل الرتباط
م
الدللة
0.00
0.832
11
املجال الثالث :املواجهة واستعادة النشاط
0.000
0.729
2

م

مستوى
الدللة

معامل
الرتباط

3

0.697

0.000

4

0.611

0.000

5

0.000

6

0.678

0.000

7

0.797

0.000

1
4

0.701
0.742

0.00
0.00

0.000
0.719
8
املجال الرابع :الستفادة من األزمة
0.00
0.717
2
0.00
0.735
5

3
6

7

0.735

0.00

0.00

8

0.766

0.541

0.00
0.031

0.745
0.351

ً
ً ً
يتضح من الجدول ( )3أن هناك ارتباطا داال إحصائيا عند مستوى داللة (  )   0.05بين كل فقرة
والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،مما يدلل على صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانتين.
ج -صدق التساق البنائي
يوضح جدول ( )4معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة مع الدرجة الكلية لفقرات
االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حيث إن القيمة االحتمالية لكل
محور أقل من ( )0.05وقيمة  rاملحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي (.)0.361
جدول ( )4معامل الرتباط بين معدل كل محور مع املعدل الكلي لفقرات الستبانة
القيمة الحتمالية
معامل الرتباط
عنوان املجال
املجال
األول
0.000
**0.888
االستعدادات
0.000
**0.923
الوقاية من االنعكاسات
الثاني
الثالث

**0.866

املواجهة واستعادة النشاط

**0.855
االستفادة من األزمة
الرابع
قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361

0.000
0.000

ثبات فقرات الستبانة :Reliability
 -1طريقة التجزئة النصفية :Split- Half Coefficient
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرات فردية الرتبة ودرجة الفقرات زوجية الرتبة لكل بعد،
وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح ( Spearman- Brown
2ر
 )Coefficientحسب املعادلة :معامل الثبات =
 1ر

ً
حيث ر معامل االرتباط ،والجدول ( )5يبين أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبانة
جدول ( )5معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
معامل الرتباط املصحح
معامل الرتباط
عدد الفقرات
املجال
م
األول
0.937
0.882
7
االستعدادات
0.957
0.918
11
الوقاية من االنعكاسات
الثاني
عساف
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م
الثالث
الرابع

املجال
املواجهة واستعادة النشاط
االستفادة من األزمة
جميع املجاالت

عدد الفقرات
8
8

معامل الرتباط
0.831
0.842

معامل الرتباط املصحح
0.908
0.914

34

0.937

0.967

 -2طريقة كرونباخ ألفا:Cronbach's Alpha
استخدم الباحث معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين جدول
( )6أن معامالت الثبات مرتفعة.
جدول ( )6معامل الثبات (طريقة كرونباخ ألفا)
معامل الفا
عدد الفقرات
املجال
م
األول
0.914
7
االستعدادات
0.937
11
الوقاية من االنعكاسات
الثاني
0.887
8
املواجهة واستعادة النشاط
الثالث
الرابع

االستفادة من األزمة
جميع املجاالت

8

0.910

34

0.969

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي لالستبانة األولى ( ،)0.969ولالستبانة الثانية ()0.939
وهذا يدل على أنها تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى التطبيق.
املعالجات اإلحصائية:
تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي حسب مقياس ليكرت الخماس ي (قليلة جدا ،قليلة ،متوسطة،
كبيرة ،كبيرة جدا) ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت (الحدود الدنيا والعليا) املستخدم في مجاالت الدراسة وثم
حساب املدى ( )4=1 -5قم تقسيمه على عدد فترات املقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة ،أي (،)0.8=5/4
وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في القياس وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى ،وهكذا ،..والجدول
( )4يوضح أطوال الفترات.
جدول ( )7الدرجة والوزن النسبي املقابل له
الدرجة
الوزن النسبي املقابل له
طول الخلية
ً
درجة قليلة جدا
 -%20أقل من %36
1.80–1
بدرجة قليلة
 -% 36أقل من %52
2.60 –1.81
بدرجة متوسطة
 -%52أقل من % 68
3.40 -2.61
بدرجة كبيرة
 -% 68أقل من % 84
4.20 -3.41
ً
بدرجة كبيرة جدا
% 100 -% 84
5.0 -4.21

عساف
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 -4عرض نتائج الدراسة وتفسيراتها:
 نتائج السؤال األول ":ما درجة تقييم دور الجامعات الفلسطينية في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل
جائحة كورونا ؟"
ولإلجابة عن التساؤل تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب،
والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( )8املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية والوزن النسبي ملجالت الستبانة (املواطنة الرقمية)
الوزن
النحراف
املتوسط
الترتيب درجة التقدير
املجال
م
املعياري
النسبي
الحسابي
كبيرة
1
80.69
0.78
4.03
الوقاية من االنعكاسات
2
كبيرة
2
78.40
0.91
3.99
 3املواجهة واستعادة النشاط
كبيرة
3
78.50
0.77
3.90
االستعدادات
1
كبيرة
4
74.18
0.87
3.71
االستفادة من األزمة
4
كبيرة
78.33
0.78
3.91
الدرجة الكلية
5
يتضح من الجدول ( )8أن درجة تقييم أفراد العينة لدور الجامعات الفلسطينية في مواجهة الكوارث وإدارة
األزمات في ظل جائحة كورونا كانت كبيرة عند وزن نسبي ( ،)%78.33حيث جاء مجال (الوقاية من االنعكاسات) في
املرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%80.69ومجال (االستفادة من األزمة) في املرتبة األخيرة بوزن نسبي ( ،)%74.18وقد
تعزى درجة التقدير الكبيرة إلى مجموعة اإلجراءات السريعة التي اتبعتها الجامعات إلنقاذ العملية التعليمية ،إضافة
إلى ارتفاع مستوى جهوزية الجامعات من حيث البنية اإللكترونية التي تحولت إلهها أغلب اإلجراءات األكاديمية
واإلدارية بتعليمات واضحة وصريحة من وزارة التربية والتعليم العالي.
كما أنه من الطبيعي أن تكون الجامعات من أكثر املؤسسات وأسرعها استجابة لألزمات والطوارئ بسبب ما
تملكه من إمكانات مادية وبشرية ،وتتفق هذه النتيجة من حيث التقدير مع دراسة ( ،)carica, 2015والعاجز وعساف
( ،)2017ورضوان ( ،)2020ويختلف مع دراسة عبابنة وعاشور ( ،)2018األشقر (.)2010
وقد يعزى السبب في أن جاء مجال (الوقاية من االنعكاسات) في املرتبة األولى إلى اختالف جائحة كورونا عن
غير من األزمات التي قد تمر بها الجامعات واملجتمعات من حيث سرعة االنتشار وضبابية الحل أو االرتباط بزمن
محدد النتهائها األمر الذي أدى إلى التركيز على الوقاية لضمان الحد املقبول من جودة األداء ،واستمرار العملية
التعليمية ،وهذا ما أكدته من حيث املضمون دراسة الشاعر ( ،)2019ودراسة غاريسيا) ، (Garcia, 2015وعودة
()2008
وقد يعزى السبب في أن جاء مجال (االستفادة من األزمة) في املرتبة األخيرة رغم ارتفاع درجة التقدير إلى أن
االستفادة من األزمة تحتاج إلى تجارب سابقة ،وجائحة كورونا مستحدثة اختلفت من حيث األدوات ووسائل املواجهة
عن سابقاتها ،وجميع إجراءات الدول والجامعات األخرى للتعامل معها لم تعم تجاربها الناجحة بالقدر الذي يحقق
االستفادة منها ،كما أن الجائحة فرضت على الجامعات التحول في رؤيتها ورسالتها بما يضمن استمرار تقديم خدماتها
بغض النظر عن األسلوب ،وهذا ما يختلف بوجه عام مع ما جاءت به دراسة ()carcia, 2015

عساف
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املجال األول :الستعدادات
جدول ( )9املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات املجال األول
م
6
1
2
4
3
7
5

الفقرة
ً
تتواصل الجامعة مع طلبتها إلكترونيا.
تقوم الجامعة بمسح البيئة للتعرف على مؤشرات تأثير جائحة كورونا على
أدوارها.
شكلت الجامعة خلية إلدارة تأثيرات الجائحة وتصنيف مؤشراتها.
ً
جندت جميع العاملين لجمع املعلومات والبيانات حول األداء أول بأول.
وفرت الجامعة اإلمكانات املادية الالزمة لضمان استكمال الحد األدنى من
خدماتها.
حددت الجامعة قنوات التصال الرسمية معها لضمان استمرارية العمل.
نظمت لقاءات إلكترونية مع قيادات املجتمع ملعرفة انعكاسات الجائحة على
الطلبة.

الوزن
النسبي
83.35

املتوسط النحراف
الحسابي املعياري
0.83
4.17

1

4.14

0.80

82.82

2

4.14
4.01

0.83
0.83

82.72
80.19

3
4

3.82

0.87

76.46

5

3.73

0.98

74.56

6

3.47

1.01

69.37

7

الترتيب

يتضح من الجدول ( )9أن درجات التقدير في هذا املجال تراوحت ما بين ( )%83.35 – 69.37حيث جاءت
فقرتا املرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:
ً
الفقرة ( " )6تتواصل الجامعة مع طلبتها إلكترونيا ".في املرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%83.35وقد يعزى
السبب في ذلك إلى أن اإلجراءات االحترازية التي فرضت التباعد االجتماعي وأغلقت الجامعات جعلت التواصل
ً
اإللكتروني هو الطريق املثل الستمرار عملية التعلم ،وكون هذا التحول جاء مفاجئا فقد أوجب التواصل من قبل
الجامعة مع الطلبة بشكل مستمر وقد يصل في بعض األحيان يصل إلى التواصل الشخص ي.
الفقرة (" )5نظمت لقاءات إلكترونية مع القيادات املجتمعية للتعرف إلى انعكاسات الجائحة على الطلبة".
في املرتبة األخيرة بوزن نسبي ( ،)%69.37وقد يعزى السبب في أن جاءت هذه الفقرة في املرتبة األخيرة رغم ارتفاع
درجة تقديرها إلى أن انعكاسات الجائحة على الطلبة شأن جامعي مرتبط بالعالقة التبادلية بينها وبين الوزارة األمر
ً
الذي يجعل التواصل اإللكتروني مع القيادات املجتمعية أمرا بعيد االهتمام ،رغم حساسيته.
املجال الثاني :الوقاية من النعكاسات:
جدول ( )10املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات املجال الثاني

3
4
1
2
5
10

وفرت الجامعة الدعم (املادي – الفني) للفريق الذي يقوم بتشخيص النعكاسات
وحصرها.
تقوم الجامعة بمراجعة خطة الطوارئ باستمرار.
وضعت الجامعة إجراءات وقائية خاصة بها.
وضعت تعليمات إدارية وأكاديمية تحدد كيفية التعامل مع انعكاسات الجائحة
على دورها.
عقدت الجامعة اجتماعات دورية ملناقشة تطورات الجائحة على مستقبل
الجامعات.
تشجع لجامعة املبادرات الذاتية ألعضاء هيئة التدريس خالل الجائحة.
عساف
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م

املتوسط النحراف
الحسابي املعياري

الفقرة

الوزن
النسبي

4.26

0.76

85.15

1

4.22
4.21

0.77
0.84

84.32
84.27

2
3

4.20

0.83

83.98

4

4.18

0.81

83.64

5

4.10

0.81

81.94

6
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الوزن
النسبي

الترتيب

تراعي أهمية توزيع األدوار في حالة تجديد حالة الطوارئ
ً
تيهئ أعضاء هيئة التدريس والطلبة نفسيا ملسايرة اإلجراءات الحترازية.

3.97

0.89

79.32

7

3.96

0.85

79.13

8

8

تبث الجامعة آخر التطورات األكاديمية واإلدارية مصورة على موقعها اإللكتروني.

3.87

0.83

77.38

9

9

تعتمد الجامعة على مدونين مناصرين على صفحتها اإللكترونية في تغطية جهودها
خالل الجائحة.

3.80

0.88

76.02

10

7

تفرد مساحة واسعة حول الجائحة على موقعها اإللكتروني.

3.62

0.96

72.48

11

م

الفقرة

11
6

املتوسط النحراف
الحسابي املعياري

يتضح من الجدول ( )10أن درجات التقدير في هذا املجال تراوحت ما بين ( )%85.15 -72.48وبدرجات كبيرة
حيث جاءت فقرتا املرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:
الفقرة ( " )3وفرت الجامعة الدعم (املادي – الفني) للفريق الذي يقوم بتشخيص االنعكاسات وحصرها ".في
املرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%85.15وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن نجاح الجامعة في الوقاية من انعكاسات األزمة
ً
ً
واملحافظة على سمعتها السوقية ،مثل تحديا كبيرا في ظل ارتفاع وتيرة املنافسة بين الجامعات في محافظات غزة،
األمر الذي جعل الجامعات توفر كل وسائل الدعم لضمان تخطي املرحلة بأقل الخسائر.
الفقرة ( " )7تفرد مساحة واسعة حول الجائحة على موقعها اإللكتروني ".في املرتبة األخيرة بوزن نسبي
( ،)%72.48وقد يعزى السبب في أن جاءت هذه الفقرة في املرتبة األخيرة رغم ارتفاع درجة التقدير إلى أن هذه
ً
اإلجراءات ليست من صلب رسالة الجامعة ،لكنها تمثل دورا من مسؤوليتها االجتماعية ،ومن أسس التعاون مع
مؤسسات الدولة الرسمية للحد من اآلثار الكارثية لألزمة التي تسببت بها جائحة كورونا على شتى املستويات وهو ما
يتفق ما نادت به دراسة الزعبي (.)2020
املجال الثالث :املواجهة واستعادة النشاط
جدول ( )11املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات املجال الثالث
الوزن
النسبي

الترتيب

4.17

0.80

83.35

1

4.11
4.02
4.01

0.76
0.84
0.79

82.14
80.44
80.24

2
3
4

4.01

0.78

80.15

5

3.97

0.81

79.47

6

5

استجابت الجامعة بشكل فوري لحالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا.

3.97

0.80

79.32

7

4

تتبع الجامعة املنهج التشاركي مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في وضع الحلول
املقترحة.

3.72

0.87

74.32

8

م
6
8
3
1
7
2

املتوسط النحراف
الحسابي املعياري

الفقرة
تساعد الجامعة وزارة الصحة والجهات الرسمية في تنفيذ خطتها ملحاصرة انتشار
الفيروس.
تتبنى الجامعة سياسة الباب املفتح في التصالت ملساعدة الطلبة.
تنظيم حمالت إعالمية للمواطنين حول فيروس كورونا من باب مسؤوليتها املجتمعية.
لدى الجامعة أرشيف للخبرات السابقة للكوارث واألزمات التي مرت.
تعلن الجامعة عن مستوى نجاح تجربتها في مواجهة التحديات التي كانت بسبب
جائحة كورونا.
تهتم بإلحاق العاملين بالتدريبات اإللكترونية التي تسهم في رفع مستوى الجهوزية
لديها.
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يتضح من الجدول ( )11أن درجات التقدير في هذا املجال تراوحت ما بين ( )%83.35 -74.32حيث جاءت
فقرتا املرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:
الفقرة ( " )6تساعد الجامعة وزارة الصحة والجهات الرسمية في تنفيذ خطتها ملحاصرة انتشار الفيروس ".في
املرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%83.35وقد يعزى السبب في ذلك إلى الطبيعة العلمية للجامعات التي تمتلك الكوادر
واملختبرات العلمية التي يمكن أن توظف من قبل الجهات الرسمية للقيام بدورها املجتمعي واملسؤول ملواجهة مخاطر
انتشار فيروس كورونا املستجد ،ولعل هذا ما أكدته دراسة األمين وحمد ( ،)2020ويتفق مع ما نادت به دراسة
ً
عبابنة وعاشور ( ،)2018ودراسة ( ،)Hamidi,2009واملغير وآخرون ( .)2018وتأكيدا على ذلك فقط أعلنت الكثير من
الجامعات في بيان عقب إعالن حالة الطوارئ استعدادها للتعاون مع وزارة الصحة والجهات الرسمية بهذا
الخصوص.
الفقرة ( " )4تتبع الجامعة املنهج التشاركي مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في وضع الحلول املقترحة ".في
املرتبة األخيرة بوزن نسبي ( ،)% 74.32وقد يعزى السبب وقد يعزى السبب في أن جاءت هذه الفقرة في املرتبة األخيرة
رغم ارتفاع درجة التقدير ،إلى أن سرعة االستجابة لألحداث ،وتواتر االنعكاسات أرغمت الجامعات على اتخاذ
القرارات في أضيق الحدود ،وعلى نطاق اإلدارات العليا وذلك للحد من الخسائر التي قد تتسبب بها الجائحة على
املدى البعيد.
املجال الرابع :الستفادة من األزمة
جدول ( )12املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات املجال الرابع
الوزن
النسبي

الترتيب

1

تستخلص الجامعة الدروس من جائحة كورونا في تطوير أنظمتها األكاديمية
واإلدارية.

4.03

0.79

80.58

1

2

تقييم الخطط السابقة من أجل تطويرها للتعامل مع ما هو قادم.

3.69

0.87

73.74

4

3

تستفيد من أساليب معالجة انعكاسات الجائحة في الجامعات األخرى.

3.76

0.87

75.15

2

3.68

0.90

73.69

5

5

تفويض الجامعة سلطة كافية لفريق الطوارئ فيها للتعامل مع ما هو قادم.

3.67

0.91

73.45

6

6

تتابع الجامعة آثار الجائحة السلبية لضمان عدم تكرارها في املستقبل.

3.65

0.97

73.01

7

7

تقيم الجامعة قراراتها التي اتخذتها خالل فترة الطوارئ باستمرار.

3.50

0.98

69.95

8

8

تتبع الجامعة إجراءات السالمة بعد السماح بالرجوع الجزئي للحياة العلمية
الطبيعية.

3.69

0.92

73.88

3

م

الفقرة

املتوسط النحراف
الحسابي املعياري

 4تستثمر الجامعة املواقف الناجمة عن الجائحة في إصالح وتطوير سمعتها السوقية.

يتضح من الجدول ( )12أن درجات التقدير في هذا املجال تراوحت ما بين ( )%80.58 -69.95حيث جاءت
فقرتا املرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:
الفقرة ( " )1تستخلص الجامعة الدروس من جائحة كورونا في تطوير أنظمتها األكاديمية واإلدارية ".في املرتبة
األولى بوزن نسبي ( ،)%80.58وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن حالة (التغير القهري) التي أجبرت الجامعات على إتباع

عساف

()18

تقييم دور الجامعات الفلسطينية في مواجهة الكوارث
وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد الرابع ــ يناير 2021م

أساليب جديدة لم تكن متبعة قبل الجائحة قد طورت من األنظمة األكاديمية واإلدارية التي كانت مؤجلة لقلة
اإلمكانات أو ترتيب األولويات .كما أن االستجابة لتطوير األنظمة جاء في إطار الحفاظ على السمعة السوقية وامليزة
التنافسية للجامعة ،في وقت تعاني فيه الجامعات بشكل عام أزمات مالية خانقة.
الفقرة ( " )7تقيم الجامعة قراراتها التي اتخذتها خالل فترة الطوارئ باستمرار ".في املرتبة األخيرة بوزن نسبي
( ،)%69.95وقد يعزى السبب في أن جاءت الفقرة في املرتبة األخيرة رغم ارتفاع درجة التقدير إلى أن تقييم القرارات
يحتاج إلى وقت أو على األقل االنتقال من مرحلة إلى أخرى خالل األزمة ،كما يحتاج إلى إمكانات مادية تتحمل خاللها
الجامعات تبعية هذه القرارات ،لكن جائحة كورونا ال زالت تراوح مكانها ،واألزمات املالية على أشدها في الجامعات
الفلسطينية بسبب االنقسام السياس ي والحصار االقتصادي.
 السؤال الثاني" :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة () α≤ 0.05بين متوسطات درجات
تقييم أفراد العينة لدور الجامعات الفلسطينية في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا
تعزى إلى متغير (الجنس ،الكلية)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم التحقق من الفرضيات التالية:
األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة () α≤ 0.05بين متوسطات درجات تقييم
أفراد العينة لدور الجامعات الفلسطينية في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا تعزى إلى متغير
الجنس (طالب -طالبة).
ً
ونظرا العتدالية توزيع درجات في كل من مجموعتي املقارنة ،عالوة على زيادة عدد أفراد كل مجموعة عن
ً
( ،)30استخدم الباحث االختبار املعلمي "ت" لعينتين مستقلتين ملعرفة ما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيا بين
متوسطات املجاالت الثالثة وكذلك لالستبانة ككل تعزى ملتغير الجنس.
جدول ( :)13نتائج اختبار ت للفرق بين متوسطات الدرجات تبعا ملتغير الجنس
مستوى
قيمة
النحراف
املتوسط
الجنس العدد
املجال
املعياري
الدللة
ت
الحسابي
ذكور
5.92
28.57
215
دالة إحصائيا
- 5.338
االستعدادات
6.09
26.18
197
إناث
ذكور
8.60
46.10
215
دالة إحصائيا
- 5.215
الوقاية من االنعكاسات
9.54
42.49
197
إناث
ذكور
6.16
33.11
215
املواجهة واستعادة
دالة إحصائيا
- 5.050
النشاط
6.50
30.73
197
إناث
ذكور
7.26
30.67
215
دالة إحصائيا
- 3.871
االستفادة من األزمة
6.98
28.58
197
إناث
ذكور
27.95
138.46
215
دالة إحصائيا
 5.464االستبانة ككل
29.11
127.98
197
إناث
قيمة ت الجدولية عند درجات حرية  410ومستوى داللة  0.05تساوي ± 1.97
يتضح من الجدول ( )13أن القيمة االحتمالية ( )Sig.املقابلة الختبار  – Tلعينتين مستقلتين أقل من مستوى
الداللة ( )0.05مما يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات متوسطات درجات تقييم
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أفراد العينة لدور الجامعات الفلسطينية في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا تعزى إلى متغير
الجنس ،وذلك لصالح الطالب الذكور ،وقد يعزى السبب في ذلك اختالف معايير تقييم دور الجامعات إلدارة األزمات
في ظل جائحة كورونا ،سواء كان على مستوى اإلجراءات األكاديمية أو اإلدارية ،إضافة إلى أن الطلبة الذكور قد
يكونوا أكثر قدرة على تحديد اإلجراءات التي تقوم بها الجامعات للحد من آثار األزمة التي تمر بسبب جائحة كورونا،
والتي ستكون كبيرة حتى وإن انتهت حالة الطوارئ .وهذا ما يتفق من حيث التقدير ما جاءت به دراسة العبابنة
ً
وعاشور ( ،)2018ويختلف مع دراسة رضوان ( )2020التي لم تجد فروقا تعزى ملتغير الجنس.
الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة () α≤ 0.05بين متوسطات درجات تقييم
أفراد العينة لدور الجامعات الفلسطينية في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا تعزى إلى متغير
الكلية (إنسانية ،علمية ،شرعية)؟
وللتحقق من صحة الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي (،)One Way ANOVA
والجدول ( )14يوضح النتائج:
جدول ( )14نتائج تحليل التباين األحادي ملعرفة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى ملتغير الكلية
املجال
الستعدادات

الوقاية من النعكاسات
املواجهة واستعادة
النشاط
الستفادة من األزمة

الدرجة الكلية لالستبانة

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات

مجموع
املربعات
0.005
184.341
184.346
0.194
178.289
178.483
0.013
154.825
154.838
0.060
200.046
200.106
0.018
143.753

درجات
الحرية
2
409
411
2
409
411
2
409
411
2
409
411
2
409

املجموع

143.771

411

مصدر التباين

قيمة
ف

متوسط
املربعات
0.003
0.451

0.006

0.097
0.436

0.223

0.007
0.379

0.018

0.030
0.489

0.061

0.009
0.351

0.026

مستوى الدللة
غير دالة
ً
إحصائيا
غير دالة
ً
إحصائيا
غير دالة
ً
إحصائيا
غير دالة
ً
إحصائيا
غير دالة
ً
إحصائيا

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )409 ،2عند مستوى داللة  ،3.02 =0.05وعند مستوى داللة 4.66 =0.01
يتضح من الجدول ( )12أن قيمة (ف) املحسوبة لجميع املجاالت أقل من قيمة (ف) الجدولية والتي تساوي
( )3.02وهي غير دالة عند مستوى الداللة ( ،)0.05وبذلك نقبل الفرضية الصفرية واعتبار أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة () α≤ 0.05بين متوسطات درجات تقييم أفراد العينة لدور الجامعات الفلسطينية
في مواجهة الكوارث وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا تعزى إلى متغير الكلية ،وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن
اإلجراءات أو القرارات التي تتخذها الجامعات تكون شاملة جميع الطالب على مختلف التخصصات والكليات ،كما
أنها ذات صلة بانعكاسات الجائحة التي طالت كافة أنحاء املجتمع ونشاطه .وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة
األشقر ( ،)2010ويختلف مع دراسة عبابنة وعاشور ( )2018التي كانت الفروق فهها لصالح (الكليات اإلنسانية).
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الخالصة:
أشارت النتائج إلى أن دور الجامعات في مواجهة األزمات الناجمة عن جائحة كورونا كان كبيرا ،فقد بادرت
الجامعات الفلسطينية بإطالق خطط طوارئ بديلة فيما إذا تفاقمت الجائحة؛ وتباينت هذه الخطط من لوجستيات
وبيئة تعليمية وطرائق تدريس عن طريق شبكة اإلنترنت والتعليم عن ُبعد وتواصل مع الطلبة ومتطلبات إدارية وفنية
وتقنية ،لكن الواقع يشير إلى صعوبات كثيرة تواجه هذا الدور في ظل األزمات املالية املتراكمة التي تعصف بها ،وفي
ظل محدودية املمارسات األكاديمية اإللكترونية التي قيدت أساليب تقييم الطالب ،األمر الذي قد يفض ي إلى تراجع في
مستوى الخريجين.
رغم تباين جهوزية الجامعات فالتعامل مع األزمات خالل جائحة كورونا إال أن أساليب املعالجة للحفاظ
على الحد األدنى من جودة التعليم والسمعة السوقية وامليزة التنافسية جاءت متشابهة في ظل قلة اإلمكانات ،وتراجع
الدور الرسمي الحكومي في دعم هذه الجامعات.

التوصيات واملقترحات.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

على ضوء نتائج الدراسة ،يوص ي الباحث بما يلي:
العمل على أن تشمل خطة الجامعة للطوارئ إجراءات النشر اإللكتروني ،وتكثيف االتصاالت عن بعد،
وتجريب الخطط من خالل التمرين واملحاكاة امليدانية لسيناريوهات قادمة (متوقعة).
تدريب أعضاء هيئة التدريس على تحليل قدرة التأهب ،ومشاركتهم في رصد األخطار والتنبؤ بما ستؤول إليه
األوضاع القادمة.
على الجامعات خالل هذه املرحلة تحليل القدرة االحتياطية للموارد ودمج مرحلة التأهب للمواجهة.
وضع سيناريوهات إجرائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للعمل وفقها في حالة تفاقمت األمور.
ضرورة املتابعة املستمرة ،والتقييم الدوري ملدى استعدادات الجامعة وجهوزيتها للمشاركة في الوقاية من آثار
الجائحة السلبية.
استمرار التدريب ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين على أساليب التعليم اإللكتروني وأدوات التقويم الجديدة.
مطالبة كل وحدات الجامعة بتقديم خطة أمان لكل وحدة ،غرضها توفير قاعدة بيانات متجددة.
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