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 داء المؤسسى فى بعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل جائحةواقع األ
   "Covid-19 "فيروس كورونا  

 ومؤسسات مدرس إدارة منزل  - د/ منى يسري فهمى النقيب             

  monaelnakepmomen@gmail.com  جامعة بىرسعيد - بكلية التربية النىعية   

 مستخمص البحث:
سسى لبعض كميات جامعة ىدف البحث إلى التعرف عمى الدرجات التقديرية لواقع األداء المؤ      

 .بورسعيد فى ظل جائحة فيروس كورونا
عمى بعض كميات جامعة  استخدمت الباحثة المنيج الوصفى التحميمى بتطبيق استبانتين      

( محاور)إلتزام اإلدارة العميا ودعميا، 8( فقرة، موزعة عمى )66؛ األولى مكونة من )بورسعيد
عبلقات واألنظمة، تنمية الموارد البشرية، جودة الحياة التحسين المستمر لمعمميات، جودة ال

األكاديمية، التقييم والمتابعة، البحث العممى وتطوير المجتمع، اإلجراءات اإلحترازية لفيروس 
( 114كورونا( تم تطبيقيا عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والبالغ عددىم )

( محاور ىى )البنية التحتية، األداء 4فقرة، موزعة عمى ) (34عضوًا، والثانية مكونة من )
اإلدارى، تطوير الييكل اإلدارى، االتصال الفعال(، وقد تم تطبيقيا عمى عينة من الموظفين 

 .( موظف100والبالغ عددىم )
انتشار فيروس كورونا واآلداء  عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين أظيرت النتائج وجود      

ى بمحاورة المختمفة ببعض الكميات عمى مستوى جامعة بورسعيد من وجية نظر أعضاء المؤسس
حيث كانت الدرجات التقديرية ليذا الواقع متوسطة فى  ىيئة التدريس والييئة المعاونة والموظفين

جميع المجاالت، فيما عدا مجال جودة الحياة األكاديمية فقد جاء بمستوى تحقق منخفض وبمغت 
(، وقد جاء مجال اإلجراءات اإلحترازية لفيروس كورونا ومجال 2.16وسط الحسابى لو )قيمة المت

( عمى التوالى، بينما جاء محور 39.32(، )35.4اآلداء اإلدارى فى المرتبة األولى بوزن نسبى )
البحث العممى وتطوير المجتمع ومجال تطوير الييكل اإلدارى فى المرتبة األخيرة بوزن نسبى 

تبنى معايير واضحة ومعمنة ويوصى البحث بضرورة  ، ( عمى التوالى30.07) (،31.89)
، وتفعيل وحدات إدارة المخاطر واألزمات الموجودة بالكميات، المؤسسىلضمان التميز فى األداء 

 باإلضافة إلى إعادة الييكمة الجذرية لؤلساليب اإلدارية لمكميات.
    

 جائحة فيروس كورونا ،جامعة بورسعيد  ،الكممات المفتاحية: األداء المؤسسى 
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Abstract 

The reality of institutional performance in some faculties 

 of Port Said University in light of the Corona virus 

pandemic"Covid-19" 
 

 

     The aim of the research is to identify the estimated degrees of the 

reality of the institutional performance of some faculties of Port Said 

University in light of the pandemic of the Corona virus.  
 

      The researcher used the descriptive analytical method by applying two 

questionnaires to some faculties of Port Said University; The first consists 

of (66) paragraphs, distributed over (8) axes , It was applied to a sample of 

(114) faculty members and the supporting staff, and the second consisted 

of (34) paragraphs, distributed on (4) axes, and it was applied On a sample 

of (100) employees. 
 

       The results showed that there's a statistically significant correlation 

between the spread of the Corona virus and institutional performance in 

various interviews in some faculties at the level of Port Said University 

from the point of view of the faculty members, where the estimated 

degrees of this reality were average in all The fields, except for the field of 

quality of academic life, which came with a low level of verification, the 

field of precautionary measures for the Corona virus and the field of 

administrative performance ranked first, while the axis of scientific 

research and community development and the field of administrative 

structure development came in the last place. 
 

      The research recommends the need to adopt clear and declared 

standards to ensure excellence in institutional performance, and to 

activate the existing risk and crisis management units in the faculties, 

in addition to the radical restructuring of the administrative methods 

of the faculties.  
   

Keywords: Institutional performance , Port Said University, The 

coronavirus pandemic 
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 مقدمة البحث:
يشيد العالم اليوم تحوالت كبرى سريعة شاممة فى كافة مجاالت الحياة االقتصادية 
واالجتماعية والمعرفية والتعميمية والسياسية، وذلك أحدث تغير ممحوظ فى المجتمع بإنشاء 

اًطًا جديدة فكرية وعممية وحياتية؛ والجامعة بمفيوميا وأدوارىا ليست بمنأى عن ىذا أنم
التغير والتحول الذى طال جميع ميادين الحياة فى المجتمع، وتؤكد االستراتيجيات 
المعاصرة بأن لمتعميم الجامعى دور فى خدمة المجتمع وتنميتو من خبلل قيام الكميات 

التدريسية والبحثية، وأن نجاح ىذه الجيود كافة مقرون بتغير  بوظائف مختمفة غير الميام
جذرى فى إدارة الجامعة والعمل الجماعى وفى مكانو ىذه الجامعة ودورىا فى المجتمع، لذا 
فإن الجامعات الناجحة والمعاصرة ىى التى تفتح أبوابيا لممجتمع من حوليا بحيث تتعرف 

ج المناسب وأن ترسم الطرق لتحقيق عمى مواطن الضعف وتحاول أن تقدم العبل
الطموحات، وتفتح أبوابيا ألبناء المجتمع ليجدوا العمم والثقافة والمعالجة العممية لمشكبلتيم 

 .*(74: ص2017، يت جورجحنا وجورجتودرى وقضاياىم المينية واالجتماعية )
ى دعائميا فالجامعة ىى النواة والقاعدة الرئيسية التى تقوم عمييا المدن، وتنشأ عم

المجتمعات، لذا فقد صار مفيوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة يمثل بعًدا محورًيا يضيف 
ميمة أساسية من الميام التى ينبغى أن تضطمع بيا الجامعات، وىذه الميمة تتمثل فى 
التفاعل مع المجتمع المحيط، والمشاركة الفعمية فى تقديم الخدمات واالستشارات ووضع 

مكاناتيم البحثية فى سبيل تحقيق رسالة الجامعة كمعقل خبرات أعضا ء ىيئة التدريس وا 
لمفكر اإلنسانى، ومركز رائد لمتطوير واإلبداع فى سبيل المشاركة الفعالة فى دعم مسيرة 

 (.871: ص2013عبد الغفار،سيير التنمية )
ا ولمتأكد من تحقيق ىذه األىداف يقتضى األمر أن تقف ىذه الجامعات بكمياتي

وقفات تقويمية منتظمة ومستمرة آلدائيا المؤسسى لمعرفة مؤشرات تحقيق ىذه األىداف، 
ويعد (، 40:ص2018كامل، راضى وتخطط لتحسين آدائيا ورفع مستوى كفاءة خريجييا )

اآلداء المؤسسى األكاديمى شكل من أشكال التعبير عن قبول التعاون والترابط بين األفراد، 
مة بين المفاىيم المعاصرة والبرامج األكاديمية المختمفة، وتمك وصورة من صور المواء

                                                
*

APA style 6إتبعت الباحثة نظام التوثيق الخاص بالجوعية األهزيكية لعلن النفس، اإلصذار السادس   
th
 

editionباقي إسن العائلة.، وبالنسبة للوزاجغ العزبية يتن كتابة اإلسن األول للوؤلف هتبوع ب 
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مازن )الفمسفة تستيدف أيًضًا تحديد المسئوليات لؤلفراد واإلدارة الداخمية لمجامعة 
 (.10: ص2014النجار،

وعمى قدر كفاءة وفاعمية اإلدارات القائمة عمى تمك المؤسسات األكاديمية، وحسن 
األىداف، ومجاالت عمل ىذه المؤسسات ترتكز عمى تقديم  آدائيا لمياميا تتحقق تمك

الخدمات المتنوعة لمجتمعاتيا من تعميم وتدريب وبحث عممي وشراكة مع المجتمع المحمي، 
ونبلحظ أن التعميم الجامعي قد تطور بشكل ممحوظ من خبلل االنتشار الكبير لمجامعات 

لطمبة فييا؛ ولذا كان من الضروري وتوسعيا وزيادة اختصاصاتيا وتنوعيا وتضخم أعداد ا
أن تيتم ىذه المؤسسات بموضوع قياس األداء المؤسسي لوحداتيا اإلدارية المختمفة، 
واضعة فى اعتبارىا أىميتو القصوى كمدخل لمتطو ير والتنمية اإلدارية، وكذلك واضعة فى 

لتعميمية اعتبارىا معرفة المستوى الذي وصمت إليو الخدمات المقدمة من المؤسسات ا
 .(2011،الشقرانرامى لممستفيدين منيا )

ومن المبلحظ أن األخذ بالتنمية الرئيسية فى التعميم الجامعى عمى مدى العقدين 
الماضيين مع تقييم األداء المؤسسى شغل بال الكثيرين من جية، ومن جية أخرى تزايد 

مى أساس مفيوم الضغط المجتمعى عمى مؤسسات التعميم الجامعى فى تقويم األداء ع
(، وأصبح دراسة واقع األداء المؤسسى لمكميات من 25: ص2018كامل،راضى الجودة )

الموضوعات الجديدة نسبًيا وخاصة فى مجال إدارة المنزل والمؤسسات، نظًرا ألن تمك 
المؤسسات تحتاج إلى التغيير والتطوير المستمر عبر الزمن، فيى أداه ىذا المجتمع التى 

داد كافة القيادات الفنية والمينية والفكرية، والتى تقوم بأدوار كبيرة تجاه تساىم فى إع
جراء البحوث التى تعالج قضايا ومشكبلت ذلك المجتمع.    المجتمع ومؤسساتو وا 

ومن الواضح لدى الجميع أن العالم يعيش اآلن مرحمـة تخبط يمكن وصفيا بأنيا   
بق إنذار ييز أركان األرض وباء عالمى، أصعب مرحمـة فى تاريخ البشريـة، فبدون سا

توقفت معو أنماط الحياة المعتادة، وأصبح اسمو مرتبط باليمع والخوف والتوتر والقمق وىو 
ولقد اتخذت معو الحكومة المصرية العديد من ، -Covid"19 ""فيروس كورونا المستجد

لك شأن كافة دول العالم، القرارات الرسميـة االحترازيـة لمواجيو ىذة الجائحـة شأنيا فى ذ
وأصبح وعى الشعوب الرىان الحقيقى لمواجيـة ىذا الطوفان والتصدى لو، والذى اعتبر 
اختبار حقيقى لموعى الوقائى لمشعب وقدرتو عمى إدارة أزماتو واستنباط حمول مؤثرة تتصف 
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؛ وخاصًة فى ظل تفشى فيروس كورونا بمصر وزيادة أعداد المصابين بوعى ذاتى فعال،
األمر الذى قد يجرفنا لمصير نحن غير قادرين عمى مواجيتو وتأثيره بتداعيات سمبيـة جمـة 

سعد نيى )سياسيـة واالجتماعيـة والتعميميةعمى كافـة مناحى الحياة الصحيـة واالقتصاديـة وال
 . (1: ص2020نوير،ميا و 

الصحة العالمية فمنذ ظيور وباء فيروس كورونا المستجد وتصنيفو من قبل منظمة      
( عمى أنو جائحة، حدث نوع من االرتباك العالمي حول كل ما يتعمق 2020في مارس )

بيذا المرض، فالغموض أفسح المجال لمبعض بنشر معمومات خاطئة حول ىذا المرض؛ 
: 2020سكاى،سامية أميطوش و موسى مما زاد الذعر واالرتباك بين عامة الناس )

وضوع عمى اىتمام العديد من دول العالم، والتى تعمل (، وقد استحوذ ىذا الم452ص
جاىدة عمى تقدير حجم الخسائر التى تمحقيا ىذه الظاىرة بمؤسساتيا عمى المستويين 
المادى والبشرى، باإلضافة إلى قيام ىذه الدول بعقد العديد من المؤتمرات والبرامج التدريبية 

سسات وتثقيفيم حول أفضل السبل لمسيطرة والندوات المختمفة بيدف توعية العاممين بالمؤ 
: ص 2020الفايدى،سيام حسين و إيمان عمى الضغوط  والقمق من جراء ىذا الفيروس )

105 .) 
ومن ىنا فإن أزمة كورونا عمى الرغم من شموليتيا وشدة خطورتيا واتساعيا، ما 

جتمعية، حيث ىى إال تحديات تواجييا الجامعات المختمفة باعتبارىا إحدى المؤسسات الم
سمط فيروس كورونا فى األشير القميمة الماضية الضوء عمى األساليب التى تعاممت من 
خبلليا إدارة المؤسسات الجامعية مع التحدى القائم أماميا، وكشف حقيقة األنظمة اإلدارية 
لكل من ىذه الجامعات، حيث كان الفيروس بمثابة إمتحان لقدرات مؤسسات العالم الواقعية 

كيفية إدارة األزمة وكيفية التعامل مع تأثيراتيا المختمفة، مما ترتب عميو قيام المؤسسات  فى
الجامعية فى الوقت الحالى بمحاولة جادة لتعديل وتغيير أساليبيا التقميدية فى اإلدارة؛ 

: 2020عبد العال،عنتر واستخدام أساليب إدارية معتمدة أكثر عمى تكنولوجيا المعمومات )
 (.3ص

الكميات باعتبارىا أىم المؤسسات الجامعية تواجو تحديين أساسيين لمتعامل مع و 
تمك المتغيرات، يتمثل التحدى األول فى مجاالت عمل جديدة يجب أن تقوم بيا فى ظل 
مجتمع المعرفة، إذ أنيا بحاجة ماسة ألن تؤدى أدواًرًا جديدة تتفق والمجتمع والتحديات التى 
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ما التحدى الثانى فيتمثل فى التغييرات والتجديدات التى يجب أن يفرضيا ىذا الفيروس، أ
تسعى إلييا الكميات لمواجية تمك األزمة سواء كان ذلك وفق رؤية ورسالة وأىداف 
استراتيجية تم صياغتيا لضمان جودة ما تقدمة من مخرجات لممجتمع، أولتطوير أدائيا 

رضيا المجتمع والوضع الراىن عمى ىذه لمقابمة التحديات المستمرة والمتزايدة؛ والتى ف
 (.94: ص2013الدسوقى،عاشور عبد الصادق و عطية المؤسسات)

وفى ىذا السياق وفى إطار التدابير االحترازية الرامية لمحد من العدوى وانتشار 
وباء كورونا، أعمنت الوزارة تكراًرا توقف الدراسة عمى جميع مستوياتيا التعميمية العامة 

عمق ىذا األمر بعدم الحضور بالمؤسسات التعميمية لمدارسين وفى أيام محددة والخاصة وت
لمعاممين بيا، وتعويض ذلك بالتعميم عن بعد فى فترات معينة فى فترة ىذه الجائحة 
العالمية، وفى ضوء ذلك ظيرت العديد من التداعيات التى أثرت بالسمب عمى السير 

والذى بدورة أثر عمى الدور اإلدارى لممؤسسات  العادى لمعممية التعميمية فى الجامعات
الجامعية وكذا عمى مستوى الوفاء باإللتزامات المسندة إلييا، وىو ما آثار إشكالية واقع 

 األداء المؤسسى لمكميات المختمفة عمى مستوى الجامعات. 
نطبلًقًا من كون مؤسسات التعميم العالى بيئة خصبة لئلبداع واالبتكار وحاضنة  وا 

رأس المال الفكرى فبل بد أن تضطمع بدورىا فى إحداث تغييرات تكيفية فى سياستيا ل
واألساليب المتبعة فى إدارتيا، وأن تستفيد من مواردىا البشرية فى تصميم واستخدام 
مستجدات الفكر اإلدارى فى قياس وتقييم آدائيا، كما يجب عمييا أن تمتزم بمعرفة واقع 

نجازاتيا وتحدي د الجوانب التى تحتاج لمتغيير والتطوير، حيث تعتبر عممية قياس آدائيا وا 
وتقييم اآلداء ضرورة من ضرورات اإلدارة الحديثة باعتبارىا الوسيمة المثمى لتحقيق 
االستغبلل األمثل لمموارد المتاحة لدى المؤسسات اإلدارية وترشيدىا نحو مواطن التحسين 

عزيز عياط و سعاد والمستقبل )لحاضر والتطوير بما يحقق فاعمية األداء فى ا
 (.110ص : 2016دحمانى،

من التوجيات العالمية نحو تحقيق الجودة الشاممة  اوعطفًا عمى ما سبق وانطبلقً 
فى المؤسسات وتحسين اآلداء فى كميات جامعة بورسعيد، واستجابة لضرورة تغيير وتطوير 

اىن فى ظل جائحة كورونا والذى تمك المؤسسات التعميمية الجامعية لمواكبة الوضع الر 
ينعكس بدوره عمى وضع اآلداء اإلدارى لممؤسسات التعميمية الجامعية فى إطارىا الواسع؛ 
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والذى يبدأ بالتخطيط  وينتيى  بالتقميل قدر اإلمكان من العيوب، جاء ىذا البحث، حيث 
تدريس والييئة عمى أعضاء ىيئة ال امباشرً  اسمبيً  اأن تفشى فيرس كورونا  كان لو أثرً 

المعاونة والموظفين من عدة جوانب، كما أنو كشف عن مدى ضعف الجياز المناعى 
لبعض الكميات وعدم قدرتيا عمى التعامل مع ىذه اليزات المفاجأة، وعدم قدرة الكثير من 
الجامعات العريقة عمى مواكبة التحوالت واسعة النطاق فى ظل الظروف الراىنة، والتى 

ة أصعدة الحياة البشرية وفى ظميا كان لزاًمًا عمى كل فرد إتخاذ خطوات فرضت عمى كاف
منيجية سريعة لمواجية األزمة من خبلل تخصصو، ويعد مجال إدارة المنزل والمؤسسات 
من التخصصات التى يمكن من خبلليا تقديم خدمات توعوية وتوظيفيا لمواجية تداعيات 

تطوير بما يحقق فاعمية اآلداء المؤسسى لكميات األزمة، والوقوف عمى مواطن التحسين وال
 جامعة بورسعيد.

 وبناء عمى ما سبق تتبمور مشكمة البحث الحالى فى السؤال الرئيسى التالى :
ما واقع األداء المؤسسى فى بعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل جائحة فيروس 

 كورونا؟
 ويتفرع من ىذا السؤال عدة تساؤالت تشمل:

ت التقديرية لواقع األداء المؤسسى لبعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل ما ىى الدرجا -1
من وجية نظر كبل من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  جائحة فيروس كورونا

 والموظفين؟
من وجية  19ما ىى معوقات استخدام نظام التعميم اإللكترونى فى ظل جائحة كوفيد  -2

 معاونة ببعض كميات جامعة بورسعيد؟نظر أعضاء ىيئة التدريس والييئة ال
من  19ما ىى المعوقات التى تتعمق بجودة الحياة األكاديمية فى ظل جائحة كوفيد  -3

 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بعض كميات جامعة بورسعيد؟
ما ىو تأثير جائحة كورونا عمى اإللتزامات المؤسسية تجاة أعضاء ىيئة التدريس  -4

 ة المعاونة ببعض الكميات عمى مستوى جامعة بورسعيد ؟والييئ
ما ىو تأثير جائحة كورونا عمى اإللتزامات المؤسسية تجاة الموظفين ببعض الكميات  -5

 عمى مستوى جامعة بورسعيد ؟
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ما ىى أبرز المشكبلت التى يواجييا كبل من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  -6
 ة كورونا؟والموظفين بالكمية فى ظل جائح

 

 أىداف البحث 
استيدف البحث الحالى بصفة رئيسية الكشف عن واقع األداء المؤسسى لبعض        

كميات جامعة بورسعيد فى ظل جائحة كورونا من وجية نظر كبل من أعضاء ىيئة 
 التدريس والييئة المعاونة والموظفين.

 ف الفرعية اآلتية :ويمكن تحقيق ىذا اليدف الرئيسى من خبلل تحقيق األىدا    
الدرجات التقديرية لواقع األداء المؤسسى لبعض كميات جامعة بورسعيد التعرف عمى  -1

من وجية نظر كبل من أعضاء ىيئة التدريس والييئة  فى ظل جائحة فيروس كورونا
 المعاونة والموظفين.

 19 التوصل إلى أىم معوقات استخدام نظام التعميم اإللكترونى فى ظل جائحة كوفيد -2
 من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  بالكميات.

من وجية  19التوصل إلى أىم معوقات جودة الحياة األكاديمية فى ظل جائحة كوفيد  -3
 نظر أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكميات.

يئة أثر جائحة كورونا عمى اإللتزامات المؤسسية تجاة أعضاء ىيئة التدريس والي -4
 المعاونة بالكميات عمى مستوى جامعة بورسعيد .

أثر جائحة كورونا عمى اإللتزامات المؤسسية تجاة الموظفين بالكميات عمى مستوى  -5
 جامعة بورسعيد.

الوقوف عمى أبرز المشكبلت التى يواجييا كبل من أعضاء ىيئة التدريس والييئة  -6
 المعاونة والموظفين بالكمية فى ظل جائحة كورونا.

 

 أىمية البحث
فى ظل الظروف االستثنائية التى يمر بيا العالم حالًيا بسبب جائحة كورونا وىى فترة 
غير مسبوقة فى التاريخ المعاصر، إضافة إلى االتجاه العالمى والتحول اإلنسانى إلى 
استخدام التقنيات اإللكترونية الحديثة فى كافة المجاالت خاصة فى المجاالت التعميمية 

 : إلىأىمية البحث الحالى  تقسيمر وتنمية القدرات البشرية، يمكن وتطوي
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 فى مجال خدمة المجتمعتو أىمي - أ
معرفة الوضع الراىن ألداء بعض كميات جامعة بورسعيد لموصول إلى الدور الفعمى  -1

 القائم ومحاولة تطويره.
نة الوقوف عمى أبرز المعوقات التى تواجو أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاو  -2

والموظفين ببعض كميات جامعة بورسعيد فى استخدام التعميم اإللكترونى مما يساعد 
 فى التغمب عمى ىذه المعوقات.

تقديم التوصيات والمقترحات لصناع القرار فى المجال بالجامعات والكميات التى تحول  -3
 بين التعميم اإللكترونى واستخدامو فى التغمب عمى األزمات.

مبلمح فمسفة تقويم األداء فى كميات جامعة بورسعيد، وفى ضوء تسميط الضوء عمى  -4
تمك المبلمح الفمسفية يتم الكشف عن نقاط القوة والضعف فى أداء تمك الكميات، ومن 
ثم تقديم بعض التحسينات والتعزيزات التى يمكن أن تسيم فى تحسين فاعمية وكفاءة 

 عمميتى التعميم والتعمم.
مطمًبا حيوًيا لجميع المؤسسات التربوية بسبب التغيرات  حتمية تطوير األداء أصبح -5

 العديدة والمتبلحقة التى أصابت بيئة العديد من تمك المؤسسات.
 فى مجال التخصص توأىمي - ب
تأصيل دور مجال إدارة المنزل والمؤسسات الفعال فى مواجية األزمات والكوارث  -1

 ط العممية.العالمية، مما يزيد من شأن التخصص وتفرده بين األوسا
تفعيل دور مصممى ومطورى المناىج لبلنتقال لسياسات وممارسات جديدة بعممية  -2

التعميم والتعمم فى مجال إدارة المنزل والمؤسسات مثل رقمنة المناىج والمقررات 
 اإللكترونية لتواكب تداعيات األزمة.

 األسموب البحثى
 أواًل : فروض البحث

انتشار فيروس كورونا واآلداء المؤسسى تجاه  ًا بينتوجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيً  -1
أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بأبعادة المختمفة )إلتزام اإلدارة العميا ودعميا، 
التحسين المستمر لمعمميات، جودة العبلقات واألنظمة، تنمية الموارد البشرية، جودة 

 لبحث العممى وتطوير المجتمع،الحياة األكاديمية، مستوى التقييم والمتابعة، ا
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حترازية لفيروس كورونا( ببعض الكميات عمى مستوى جامعة بورسعيد جراءات اإلواإل
 من وجية نظرىم.

انتشار فيروس كورونا واآلداء المؤسسى تجاه  توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائًيًا بين -2
تطوير الييكل اإلدارى، الموظفين بأبعادة المختمفة )البنية التحتية، األداء اإلدارى، 

 االتصال الفعال( ببعض الكميات عمى مستوى جامعة بورسعيد من وجية نظرىم.
 

 ثانيًا : المفاىيم والتعاريف اإلجرائية لمبحث
  اآلداء المؤسسىInstitutional Performance 

( بأنو مستوى 2020) اليورنداء عساف و سيد عبد المجيد و محمود يعرفو كبل من   
ح تحققو الكميات من أجل الوصول ألىدافيا من خبلل االستثمار األمثل لمواردىا من النجا

ظيار المستوى الذى تتمتع بو المخرجات بعد إجراء  والتركيز عمى الجوانب اإليجابية فييا وا 
)إلتزام اإلدارة العميا العمميات عمى المدخبلت والمتمثمة فى بعض الجوانب والتى تشمل 

مستمر لمعمميات، تنمية الموارد البشرية، جودة العبلقات واألنظمة، ودعميا، التحسين ال
 جودة الحياة األكاديمية، التقييم والمتابعة(.

ويقصد بو فى ىذا البحث بأنو "محصمة آلداء الوحدات التنظيمية واألفراد المنتمية 
حيطة بيا لممؤسسات )الكميات(، والعبلقات التفاعمية المتبادلة بين المؤسسة والبيئة الم

بحيث تعكس الدور اإليجابى لكيفية استخدام المؤسسة لمواردىا المادية والبشرية واستثمارىا 
 بكفاءة وفاعمية بصورة قادرة عمى تحقيق أىدافيا وفقًا لممنشود".

 

 الجامعة The University 
يمكن تعريف الجامعة عمى أنيا تمك المؤسسة التربوية التى تقدم لطبلبيا الحاصمين 

مى الشيادة الثانوية العامة تعميمًا نظرًيا ومعرفًيا وثقافًيا، يبلزمو تدريب مينى فنى بيدف ع
إخراجيم إلى الحياة العامة كأفراد منتجين فضبًل عن مساىمتيم فى معالجة القضايا الحيوية 
التى تظير عمى فترات متفاوتة فى المجتمع وتؤثر فى تفاعبلت ىؤالء الطبلب المختمفة فى 

معيم بما تممكو من قدرات أكاديمية وأيدلوجية وبشرية، وىى مؤسسة إنتاجية تيدف مجت
عزيز عياط و سعاد )إلعداد رأس المال البشرى الضرورى لقيادة التنمية االقتصادية 

 (.112: ص2016دحمانى، 
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مؤسسة عممية إجتماعية ذات ىيكل تنظيمى ليا ويقصد بيا فى ىذا البحث بأنيا "
الو محددة تسعى لتحقيقيا، تشمل مجموعة من الكميات العممية أىداف ورؤية ورس

المتخصصة، وتقوم بتقديم برامج تدريسية متنوعة، باإلضافة إلى عدة جوانب من األنشطة 
 المختمفة وظيفتيا األساسية تتمثل فى التعميم والبحث العممى وخدمة المجتمع المحيط بيا".

  فيروس كورونا المستجدNew Corona Virus ovid-19 
( أن فيروس كورونا يتكون من زمرة واسعة من ٠٢٠٢حددت منظمة الصحة العالمية )

الفيروسات التي تسبب اعتبلالت فى البشر تتنوع بين الزكام وأمراض أكثر وخامة، مثل 
ومتبلزمة االلتياب الرئوي الحاد  ، (MERS- CoV)متبلزمة الشرق األوسط التنفسية 

مثل فيروس كورونا المستجد سبللة جديدة لم يسبق ، وي(SARS- CoV) ()سارس
 .تحديدىا لدى البشر من قبل

وباء عالمى تم اكتشافة من قبل منظمة الصحة ويقصد بو فى ىذا البحث بأنو " 
وىو فيروس جديد ضمن فصيمة كبيرة تسمى الفيروسات  م،2019العالمية فى ديسمبر 

ة واسعة االنتشار معروفة بأنيا تسبب فيو فصيم التاجية والتي تصيب الجياز التنفسى،
أمراًضا تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى االعتبلالت األشد وطأة، وقد توقفت معو أنماط 
الحياة المعتادة، وأصبح اسمو مرتبط باليمع والخوف والتوتر والقمق وأطمق عميو إسم 

مـة عمى كافـة مناحى بتداعيات سمبيـة جوقد أثر  ، -19covid"فيروس كورونا المستجد 
 .الحياة الصحيـة واالقتصاديـة والسياسيـة واالجتماعيـة والتعميمية"

 

 ثالثًا: منيج البحث
المـنيج الوصــفي التحميمـي: لوصــف وتحميـل األدبيــات ذات الصـمة بمشــكمة البحــث،  -1

عداد أدوات البحث، وتفسير ومناقشة نتائج البحث.  وا 
 

 متغيرات البحث          
 المتغير المستقل: جائحة كورونا.         
 المتغير التابع: واقع اآلداء المؤسسى فى بعض كميات جامعة بورسعيد.         

 رابعًا: حدود البحث
   يتحدد ىذا البحث عمى النحو التالى:      
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الحدود الموضوعية: وتشمل عدة محاور تتمثل فى اآلداء المؤسسى لمؤسسات التعميم  -1
رونا، تأثير جائحة كورونا عمى آداء الكميات وأعضاء ىيئة التدريس، العالى، فيروس كو 

 طرق تقويم وتطوير اآلداء المؤسسى الجامعى فى ظل جائحة كورونا. 
 الحدود الجغرافية : بعض الكميات التابعة لجامعة بورسعيد باألحياء المختمفة. -2
إلى أن انتيى البحث م 2021الحدود الزمنية : بدأت الدراسة الميدانية فى شير يونيو  -3

 م2021فى شير اغسطس 
الميدانية عمى كبل من أعضاء ىيئة  بحثالحدود البشرية: اقتصرت الباحثة فى عينة ال -4

التدريس والييئة المعاونة ببعض كميات جامعة بورسعيد، باإلضافة إلى عينة من 
 الموظفين العاممين ببعض كميات جامعة بورسعيد.

 عينة البحث
تكونت عينة البحث الحالى من مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة      

( 114(؛ منيم ) 214، وقد بمغ إجمالى عددىم )ببعض كميات جامعة بورسعيدوالموظفين 
بعض الكميات المختمفة التابعة ( موظف من 100عضو ىيئة تدريس وىيئة معاونة، )

 ( كميات موزعة كالتالى:8لجامعة بورسعيد والبالغ عددعم )
 

( توزيع أفراد العينة عمى كميات جامعة بورسعيد1جدول )  
 

 

 
 

 المجموع

 كمية الحقوق

كمية 
الطب

 

كمية تكنولوجيا 
اإلدارة ونظم 
 المعمومات

 كمية العموم

 كمية اآلداب

 كمية التربية

كمية التربية 
 لمطفولة المبكرة

كمية التربية 
 النوعية

 
 الكمية
 

 أفراد العينة
 أعضاء ىيئة التدريس 19 12 8 6 14 9 9 6 83
 الييئة المعاونة 8 6 2 3 6 2 3 1 31
 الموظفين 20 9 16 9 12 11 14 9 100
 المجموع 47 27 26 18 32 22 26 16 214
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أدوات البحثخامسًا:   
اشتممت أدوات البحث عمى :     

 

  لمؤسسىاستبانو موجية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم  لموقوف عمى واقع األداء ا -1
( 89لبعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل جائحة كورونا، تكونت االستبانو من )

( 66( محاور فى صورتيا األولية، وبعد التحكيم استقرت عمى )8عبارة موزعة عمى )
 )من إعداد الباحثة(                                 (. 2عبارة موزعة حسب الجدول )

                                                                     

لبعض كميات جامعة   استبانو موجية لمموظفين لموقوف عمى واقع األداء المؤسسى -2
( 4( عبارة موزعة عمى )45بورسعيد فى ظل جائحة كورونا، تكونت االستبانو من )

ب ( عبارة موزعة حس34محاور فى صورتيا األولية، وبعد التحكيم استقرت عمى )
                                   )من إعداد الباحثة(                                                   (. 2الجدول )

3-  
4-  

 توزيع الفقرات عمى محاور االستبانتين (2) جدول
محاور استبانة أعضاء ىيئة التدريس  م

 والييئة المعاونة
عدد 
 العبارات

محاور استبانة  م
 الموظفين

دد ع
 العبارات

 8 البنية التحتية 1 8 إلتزام اإلدارة العميا ودعميا 1
 12 اآلداء اإلدارى 2 8 التحسين المستمر لمعمميات 2
 7 تطوير الييكل اإلدارى 3 8 جودة العبلقات واألنظمة 3
 7 االتصال الفعال 4 8 تنمية الموارد البشرية 4
 34 االستبانو ككل إجمالى عبارات 10 جودة الحياة األكاديمية 5

  7 التقييم والمتابعة 6
 8 البحث العممى وتطوير المجتمع 7
 9 اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا 8

 66 إجمالى عبارات االستبانو ككل
      

استخدمت الباحثة لتحديد الدرجات التقديرية لكبل من االستبيانين التى يجيب عمييا        
ريس والييئة المعاونة  والموظفين بالكميات عن واقع األداء المؤسسى أعضاء ىيئة التد

لبعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل انتشار فيروس كرورنا مقياس ذى أربعة أبعاد لدرجة 
 – 4ال تتحقق(، وصححت عمى التوالى بالدرجات ) –ضعيفة  –متوسطة  –التحقق )كبيرة 

( لمعبارات السمبية، وتبمغ الدرجة 4 – 3 – 2 – 1( لمعبارات اإليجابة، )1 – 2 – 3
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( درجة، بينما بمغت الدرجة 66؛ والصغرى)( درجة264ككل ) العظمى لبلستبانة األولى
( 3( درجة، والجدول رقم )34؛ والصغرى )( درجة136بلستبانة الثانية ككل )العظمى ل

 ن.يوضح الدرجات العظمى والصغرى لكل محور من محاور االستبانتي

 ( عدد العبارات والدرجة العظمى والصغرى لكل محور من محاور االستبانتين3جدول )

 م
محاور االستبانة الموجية 
ألعضاء ىيئة التدريس 

 والييئة المعاونة

عدد 
 العبارات

الدرجة 
 العظمى

الدرجة 
 م الصغرى

 

محاور االستبانة 
 الموجية لمموظفين

عدد 
 العبارات

الدرجة 
 العظمى

الدرجة 
 لصغرىا

 8 32 8 البنية التحتية 1 8 32 8 زام اإلدارة العميا ودعمياإلت 1

 12 48 12 اآلداء اإلدارى 2 8 32 8 التحسين المستمر لمعمميات 2

 7 28 7 تطوير الييكل اإلدارى 3 8 32 8 جودة العبلقات واألنظمة 3

 7 28 7 االتصال الفعال 4 8 32 8 تنمية الموارد البشرية 4

    10 40 10 اديميةجودة الحياة األك 5
 7 28 7 التقييم والمتابعة 6

 8 32 8 البحث العممى وتطوير المجتمع 7

 9 36 9 اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا 8
 

:تقنين أدوات الدراسة   
(أواًل: صدق األداتين )االستبانتين  

 

ولى عمى مجموعة عرضت الباحثة االستبانتين بشكميما األصدق المحكمين )الظاىرى(: - أ
دارة  من األساتذة المحكمين أعضاء ىيئة تدريس فى مجال إدارة المنزل والمؤسسات، وا 
مؤسسات األسرة والطفولة بكميات االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية، وكمية الزراعة 
جامعة االسكندرية، وكمية التربية النوعية جامعة بورسعيد، بيدف الحكم عمى 

تيما لممحاور، والتأكد من وضوح وسبلمة صياغتيا، وقد استجابت صبلحيتيما ومبلئم
الباحثة لبعض التعديبلت التى اتفق عمييا غالبية المحكمين، واسترشدت ببقية 
التعميقات، وحذفت بعض العبارات حتى أصبحت االستبانتين جاىزتان لمتطبيق، وبذلك 

 تكون األدوات قد خضعت لصدق المحتوى.
قامت الباحثة بتطبيق االستبيان عمى عينة استطبلعية من  مى:صدق االتساق الداخ - ب

( لكبل من 20أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والموظفين بمغ عددىا )
االستبيانين عمى حدة،  تم التحقق من صدق االتساق الداخمى من خبلل حـساب 
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غالبية قيم  معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور وكانت
( والبعض اآلخر دال عند 0.01معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

(،أى أنو يوجد اتساق بين عبارات االستبانتين والدرجة الكمية 0.05مستوى داللة)
      ( يوضح ذلك.4لممحاور، والجدول )

                            

 (22ن درجة كل عبارة والدرجة الكمية لكل محورلكال من لالستبانتين )ن=قيم معامالت االرتباط بي (4جدول)

محاور 
س والييئة المعاونة

االستبانة الموجية ألعضاء ىيئة التدري
 

 األول
 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة
**0.787 اإلرتباط  0.520*  0.732**  0.711**  0.587**  0.936**  0.809 0.505*  

 الثاني
 16 15 14 13 12 11 10 9 العبارة
**0.519 اإلرتباط  0.718**  0.774**  0.838**  0.896**  0.902**  0.749**  0.726**  

 الثالث
 24 23 22 21 20 19 18 17 العبارة
**0.852 اإلرتباط  0.701**  0.777**  0.632**  0.861**  0.722**  0.119 0.365 

 الرابع
 32 31 30 29 28 27 26 25 العبارة
*0.500 اإلرتباط  0.845**  0.599**  0.830**  0.833**  0.501*  0.935**  0.722**  

 الخامس
 41 40 39 38 37 36 35 34 33 العبارة

 

42 
**0.600 اإلرتباط  0.317 0.574**  0.754**  0.351 0.077 0.474*  0.751**  0.756**  0.454*  

 السادس
 49 48 47 46 45 44 43 العبارة
**0818 اإلرتباط  0.844**  0.759**  0.687**  0.870**  0.859**  0.769**  

 
 السابع

 57 56 55 54 53 52 51 50 العبارة
**0.638 اإلرتباط  0.628**  0.126 0.702**  0.678**  0.912**  0.839**  0.718**  

 الثامن
 66 65 64 63 62 61 60 59 58 العبارة
**0.624 اإلرتباط  0.827**  0.652**  0.705**  0.792**  0.374 0.380 0.417 0.689**  

محاور 
االستبانة الموجية لمموظفين

 

 األول
 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة

*0.566 اإلرتباط  0.817**  0.739**  0.530*  0.691*  0.550*  0.595*  0.663*  

 الثاني

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 العبارة

**0.801 اإلرتباط  0.503*  0.456*  0.819**  0.795**  0.565*  0.505*  0.666**  0.566*  
 

0.740**  

 19 العبارة

**0.639 اإلرتباط  

 الثالث
 26 25 24 23 22 21 20 العبارة

**0.636 اإلرتباط  0.529*  0.781**  0.762**  0.553*  0.777**  0.736**  

 الرابع

 34 33 32 31 30 29 28 27 العبارة

 اإلرتباط
0.944**  0.867**  0.765**  0.493*  0.639*  0.737**  0.676**   

0.636**  

 (0.01(                                 )**( مستوى داللة عند )0.05)*( مستوى داللة عند )

الصدق البنائى: لحساب الصدق البنائى لبلستبيان تم حساب معامل ارتباط بيرسون  -ج
Pearson’s Correlation Coefficient  ة الكمية لكبل من بين درجة كل محور والدرج

( مما يدل عمى الصدق البنائى 0.01االستبانتين وكانت جميعيا دالة عند مستوى داللة )
 ( يوضح ذلك: 5والجدول )لبلستبانتين ويسمح باستخداميما فى البحث الحالى، 
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ين ( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لكال من االستبانت5جدول )  
  م

معامل  محاور استبانة أعضاء ىيئة التدريس
 االرتباط

  م

معامل  محاور استبانة الموظفين
 االرتباط

 **0.703 البنية التحتية 1 **0.606 إلتزام اإلدارة العميا ودعميا 1
 **0.701 اآلداء اإلدارى 2 **0.831 التحسين المستمر لمعمميات 2
 **0.832 تطوير الييكل اإلدارى 3 **0.773 جودة العبلقات واألنظمة 3
 **0.720 االتصال الفعال 4 **0.779 تنمية الموارد البشرية 4
 **0.783 جودة الحياة األكاديمية 5
 **0.753 التقييم والمتابعة 6
 *0.536 البحث العممى وتطوير المجتمع 7
 **0.766 اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا 8

 

 (0.01(                                 )**( مستوى داللة عند )0.05د ))*( مستوى داللة عن
 

( أن غالبية المحاور حققت ارتباطات دالة مع الدرجة 5( و)4يتبين من جدول )
( ، مما 0.05( واآلخر دال عند مستوى داللة )0.01الكمية لبلستبانة عند مستوى داللة )

يائية تتسم بدرجة عالية من صدق االتساق يدل عمى أن االستبانتين فى صورتيا الن
 الداخمى.
 

 
 

 ثانيًا: ثبات األدوات )االستبانتين(:
 

حيث تم تقدير ثبات االستبانتين  : Alpha Cronbachباستخدام معامل ألفا لكرونباخ - أ
بحساب معامل ألفا كرونباخ لعبارات كبل من االستبانتين، وقد بمغت قيمة معامل ألفا 

بينما بمغت القيمة  (0.946عضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ككل )العام الستبيان أ
(، كما تم حساب قيمة معامل ألفا لكل عبارة من 0.801الستبيان الموظفين ككل )

عبارات االستبانتين فكانت قيم معامبلت الثبات لمعبارات جميعيا أقل من معامل الثبات 
أن عبارات االستبانتين عمى درجة عالية من  العام لكبل من االستبانتين، مما يشير إلى

 ( يوضح ذلك.6الثبات والجدول )
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 (22( قيم معامالت ألفا لعبارات كال من االستبانتين )ن = 6جدول )
محاور 

س والييئة المعاونة
االستبانة الموجية ألعضاء ىيئة التدري

 

 األول

 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة

 0.941 0.941 0.941 0.940 0.943 0.941 0.941 0.904 ألفا
 االثاني

 16 15 14 13 12 11 10 9 العبارة
940. 0.941 0.940 ألفا  0.939 0.940 0.940 0.940 0.940 

 الثالث

 24 23 22 21 20 19 18 17 العبارة
 0.941 0.942 0.940 0.940 0.941 0.940 0.940 0.940 ألفا

 الرابع

 32 31 30 29 28 27 26 25 العبارة
 0.941 0.939 0.942 0.940 0.940 0.941 0.939 0.940 ألفا

س
 الخام

 العبارة
33 34 35 36 37 38 39 40 41 

 
42 

 0.940 0.941 0.939 0.942 0.941 0.941 0.940 0.943 0.942 0.942 ألفا

س
 الساد

 49 48 47 46 45 44 43 العبارة
 ألفا

0.941 0.940 0.940 .0.940  
 

0.940 0.940 0.940 

 السابع

 57 56 55 54 53 52 51 50 العبارة
 0.941 0.941 0.941 0.943 0.941 0.943 0.942 0.940 ألفا

 الثامن 

رةالعبا  58 59 60 61 62 63 64 65 66 
 0.940 0.941 0.940 0.941 0.941 0.942 0.940 0.940 0.941 ألفا

محاور 
االستبانة الموجية لمموظفين

 

 
 األول

 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارة

 0.794 0.795 0.786 0.791 0.803 0.800 0.815 0.801 ألفا

ا
 الثاني

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 العبارة

 ألفا
0.796 0.810 0.806 0.794 0.811 0.791 0.806 0.800 0.795 

 
0.788 

 19 العبارة

 0.791 ألفا

 الثالث

 26 25 24 23 22 21 20 العبارة

 0.791 0.788 0.798 0.798 0.793 0.800 0.802 ألفا

المحور 
 الرابع

 34 33 32 31 30 29 28 27 العبارة

 0.806 0.815 0.819 0.785 0.794 0.801 0.802 0.786 ألفا

 

قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين  :Split Halfباستخدام التجزئة النصفية -ب
الفردية ومجموع درجات العبارات الزوجية لكبل من االستبيانين  راتعبامجموع درجات ال

فبمغت قيمة معامل االرتباط بين نصفى االستبيان األول الموجو ألعضاء ىيئة التدريس 
( ، 0.544بينما بمغت القيمة لبلستبيان الموجة لمموظفين ) (، 0.701والييئة المعاونة ) 

اختبلف فى التباين  لوجود Guttmanمعادلة جتمان وقد تم تصحيح أثر التجزئة باستخدام 
وقد بمغت قيمة معامل الثبات لبلستبانة األولى  بين المجموعتين فى كبل من االستبانتين،

( بينما بمغ لبلستبانة الثانية ككل 0.876الموجية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة )
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بانتين فى صورتيما النيائية صالحين ( ، وبالتالى فإن االست0.742الموجية لمموظفين)
 لمتطبيق عمى عينة البحث. 

 األسموب اإلحصائى
بعد جمع البيانات وتفريغيا تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم       

وحساب العدد والنسب المئوية والمتوسطات  SPSS.V.25اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
والفا  Guttman واألوزان النسبية، ومعامل ارتباط جتمان  الحسابية واالنحراف المعيارى

 لحساب الصدق والثبات.Pearson ومعامل بيرسون   Alpha Cronbach كرونباخ
 اإلطار النظرى لمبحث 

 تستعرض الباحثة اإلطار النظرى فى صورة أربعة مباحث ىى كالتالى:
 المبحث األول : اآلداء المؤسسى لمؤسسات التعميم العالى 

 المبحث الثانى : فيروس كورونا 
 المبحث الثالث: تأثير جائحة كورونا عمى أداء الكميات وأعضاء ىيئة التدريس 

 المبحث الرابع: طرق تقويم وتطوير األداء المؤسسى الجامعى فى ظل جائحة كورونا 
 وفيما يمى عرض مفصل ليذه المباحث األربعة:

  التعميم العالىالمبحث األول: اآلداء المؤسسى لمؤسسات 
التعميم العالى ىو أساس نيضة الشعوب واألمم وتعتبر مؤسسات التعميم   

العالى)الكميات والجامعات( من أبرز األنشطة اإلنسانية فى المجتمعات مما يتطمب اإلرتقاء 
بمستوى القائمين عمى إدارة تمك المؤسسات والعاممين بيا من أجل الوصول إلى المستوى 

 المطموب. 
ويقع عمى مؤسسات التعميم العالى المتميزة مسئولية التعميم والبحث وخدمة المجتمع         

واإلنسانية، حيث أنيا تتأثر بكافة التغيرات الثقافية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية 
السائدة عمى المستويين المحمى والعالمى، ولذا تحتل ىذه المؤسسات داخل أي نظام 

ية قصوى، وخاصة فيما يتصل بإعداد القوى البشرية ذات الميارات العممية تعميمي أىم
حداث التقدم العممي واالجتماعي،  المؤىمة لتسخير المعرفة لخدمة االحتياجات االجتماعية وا 
وبالتالى زادت أىمية ىذه المؤسسات بحيث باتت ركيزة أساسية فى تشكيل خطط التنمية 

 (.270: ص2011،سبلمةعادل الشاممة وتطويرىا )
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وتختمف تسميات مؤسسات التعميم العالى، فيناك: الجامعة، الكمية، األكاديمية، 
المدرسة العميا، المعيد، وتعتبر الجامعة القطب الرئيسي فى قطاع التعميم العالى، كما أنيا 
تتميز عن باقي مؤسسات التعميم العالى، فى المدى الواسع لمقرراتيا الدراسية وتعدد 

تيا، ويوفر النمط السائد فى الجامعة فرصًا كثيرة لمطمبة لمتخصص فى حقول تخصصا
العموم المختمفة، ومن أجل ىذا سوف نستعمل كممة الجامعة كمرادف لمؤسسات التعميم 

 (.114: ص2016دحمانى،عزيز عياط و سعاد )العالى 
من  عمى ما تقدم فإن الجامعة تمثل قمة السمم التعميمى فى أى دولة اوتأسيسً 

الدول، والتى عن طريقيا يجرى إعداد األخصائيين والكوادر العممية والمينية ذات المستوى 
الرفيع، والتى تساىم فى المسيرة التنموية لمببلد، كما أنيا تعتبر مؤسسات خدماتية ذات 
داريين يعممون ألجل  طبيعة أكاديمية تتضمن ىياكميا وحدات وأقسام إدارية وموظفين وا 

داف ىذه المؤسسات، ويتطمب ذلك قوى بشرية عمى درجة عالية من المعرفة تحقيق أى
بالميارات اإلدارية الحديثة فى أداء أعماليم ألجل تحقيق رسالة المؤسسة، وذلك يتطمب 
أيًضا أنماًط إدارية جديدة ومتميزة من أجل تأىيل العاممين فى الجامعة، ويمكن تمخيص 

م العالى فى النقاط األساسية التالية: إعداد القوى الوظائف األساسية لمؤسسات التعمي
البشرية )التعميم(، البحث العممى )تطوير المعرفة(، خدمة المجتمع وتنميتو )التنشيط الثقافى 

 (. 21: ص2014غربى، صباح ()العام والفكرى
ولقد أصبحت جودة مؤسسات التعميم العالي من أىم عوامل تميز الدول فيما 

عرفة، ولذلك إزداد عدد الجامعات والكميات الحاصمة عمى شيادات يخص اقتصاد الم
اإلعتماد في الدول المتقدمة مما اتاح ليا سرعة اإلندماج في عصر اقتصاد المعرفة، إال 
أن الدراسات السابقة أوضحت أن التعميم العالي في البمدان العربية ومنيا مصر مازالت 

ح تقييم واقع تحقيق الكميات المعتمدة لمقومات تواجو تحديات وصعوبات كبيرة، ليذا أصب
اإلندامج في عصر إقتصاد المعرفة ضرورة ممحة لصالح الدولة واستمرار بقائيا واندماجيا 

 (.253: ص2020صالح،ابتسام في ذلك العصر )
ومن المبلحظ أن مؤسسات التعميم العالي في العصر الحديث لم تعد قاصرة عمى 

ثقافي ونقمو من جيل ألخر، بل أصبحت مسؤولة عن خدمة المحافظة عمى التراث ال
مجتمعاتيا تبحث عن الحقائق، وتواجو المتغيرات المستمرة، وتسيم في إيجاد حمول 
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مشكبلت المجتمع، وتمد سوق العمل الحكومي واألىمي بالكوادر البشرية المؤىمة التي تمبي 
حتميًا ألنظمة ومؤسسات التعميم احتياجاتو، وىذا األمر الذي جعل التغيير والتطور أمر 
(، 659: ص2010العتيبي،بدر العالي لكي يواكب ويمبي احتياجات التغيير في المجتمع )

ومن أجل الوصول إلى ذلك وجب عمينا التعرف عمى ماىية اآلداء المؤسسى باعتباره أحد 
 العوامل اليامة لمتطوير ومواكبة تغيرات العصر وتناول أىم محدداتو.

  المؤسسى األداء 
يعتبر األداء المؤسسى من أىم العوامل التى تيم كافة األطراف المرتبطة بالمؤسسة،  
، كما أنو يؤدى لمتغيير لؤلفضل من خبلل أدوات ألطرافيعود بالفائدة عمى جميع ا حيث 

وقد أكدت  (Jung shin,2010,P47)السياسة العامة أو عن طريق تسييل قدرة الجامعة 
( إلى أن مستوى األداء المؤسسي لو عبلقة 2019دراوشة )نجوى مة و حتامحابس دراسة 

بتحسين إنتاجية الجامعات الخاصة من وجية نظر القادة األكاديميين، حيث أظيرت النتائج 
أن درجة فاعمية األداء المؤسسي في الجامعات الخاصة من وجية نظر القادة األكاديميين 

ضرورة عقد دورات تدريبية لمعاممين والتى تسيم جاءت بدرجة تقدير)كبيرة(، كما أوصت ب
في تنمية اإلبداع األدائي لدييم وتعزز من مياراتيم وكفاءتيم الذاتية من أجل الحصول 

 عمى جودة متميزة في األداء المؤسسي الجامعي.
( محددات الفمسفة التى يقوم عمييا األداء 2012صديق ) ت نرجسوقد استعرض      

     :   المؤسسى فيما يمى
  االىتمام بآداء وحدات دون أخرى داخل المؤسسة دون إدراك نقاط التواصل مع

 بقية الوحدات يفصل المؤسسة عن المثالية ويقودىا إلى التشتت والتطاحن واليدم.
  كل مستوى من مستويات األداء فى المؤسسة )فردًا كان أو وحدة( ىو جزء من

أعمى منو، وىذا يعنى أن تدرج  كل، وىذا الكل جزء من كل آخر فى مستوى
 مستويات اآلداء يفيد فى مجممو اآلداء المؤسسى الشامل.

  ال يعتبر التفوق فى األداء الجزئى لوحدة أو موضوع يركز عمى المؤسسة دون
نما ىو تفوق مؤقت سرعان ما تنتيى آثاره أمام  غيرىا تفوًقًا عمى المستوى البعيد، وا 

، لذا فإن إدراك طبيعة كمية اإلدارة لآلداء المؤسسى السمبيات التى ستظير الحًقاً 
 ىو تصاعد لتكامل األفكار والسياسات لموصول إلى المثالية التكاممية.



 

 1585 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  إن النظرة التكاممية لآلداء ال تعنى عدم اإلئتبلف بل تعنى إدراك أوجو االختبلف
ت مع األجزاء بمعنى أن التحدى ال يكون بين األداء الفردى وأداء الوحدا

التنظيمية، بل بين الخطأ والصواب وصواًل إلى التناغم اإلدارى الذى يؤدى إلى 
 جماعية األداء ومثالية اإلبداع.

  ( أن عممية قياس األداء بيدف التحسين مستقببًل 2010خميل )سمير وقد أضاف
وتصحيح اإلنحرافات كوسيمة ميمة لقياس فعالية األداء أو محاولة لتحميل 

ا يتعمق بيم من متغيرات وصفات نفسية أو بدنية أو ميارات فنية الموظفين بكل م
أو فكرية أو سموكية، وذلك بيدف تحديد نقاط الضعف والعمل عمى مواجيتيا، 

أبو  مدحت وتحديد نقاط القوة  لضمان فعاليتيا وتطورىا واستمرارىا، كما أكد
اإليجابيات  ( أن تقويم أداء المؤسسات ىو عممية تيدف إلى تدعيم2011النصر)

ومناطق القوة فى األداء الحالى /الفعمى، والتغمب عمى السمبيات ومناطق الضعف 
فى األداء الحالى/الفعمى، وبالتالى يعتبر تقويم األداء إحدى وسائل تطوير وتحسين 

 األداء لدى العاممين بالمؤسسة.
  المحققة قياس النتائجوقد كانت الفمسفة الرئيسية وراء تقويم األداء المؤسسى ،

ومقارنة ىذه النتائج باألىداف المخطط ليا من قبل، وذلك لمتأكد من كفاءة التنفيذ، 
والوقوف عمى الصعوبات التى تواجيو والتوصيو بكيفية العمل عمى إزالتيا تفاديًا 
ذا كانت تمك الفمسفة تستيدف أيًضًا تحديد المسئوليات عما تم  لؤلخطاء مستقببًل، وا 

عن ىذا التنفيذ من انحرافات، فإن قياس األداء المؤسسى عمى تنفيذه وما نتج 
ضوء ىذه الفمسفة يمثل إحدى حمقات السمسمة التى تتكون منيا العممية اإلدارية فى 

(، وفى ضوء ما سبق نجد أن ىناك 36: ص2018كامل، راضى المجتمع )
الجزء  إىتمام متزايد بجودة اآلداء الجامعى وىذا ما سوف نتطرق إليو معًا فى

 التالى. 
 

 داء المؤسسى الجامعىأىمية األ 
داء م المتزايد بجودة األ( أنو من أىم أسباب االىتما2011عبابنة )صالح يذكر      

 الجامعى:
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  تنامي ظاىرة التعميم الجامعي الخاص، ومن ثم تزايد االتجاه نحو تحميـل المـتعمم
سـوف يبحـث عـن األفضـل في تكـاليف تعميمـو، أو الجـزء األكـبر منيـا، وبذلك 

 التعمـيم واألجـود في التدريس.
  اتساع دائرة المنافسة بين الجامعات عمى استقطاب الطمبة ليس عمى المستوى

المحمـى فحسـب، بـل وعمـى المستوى العالمي، وخصوًصا مع استثمار التعميم العالي 
 ن بعد.إلمكانات تكنولوجيا المعمومـات واالتصـاالت في التـدريس ع

  مطالبــة أصــحاب المصــالح مــن التعمــيم العــالي زيــادة مســتوى أدائــو، فيريد المجتمــع
أن يتأكــد مــن أن المؤسســات التعميميــة تقــوم بــدورىا الــذي أنشــئت مــن أجمــو، 

ة، ويريـد أوليـاء ولتتوافــق كفــاءة الخــريجين مــع حاجــات المجتمــع الجديـدة والمتغـير 
األمـور أن يشـعروا بالثقـة في المؤسسـة التعميميـة الـتي تتـولى تعمـيم أبنـائيم، وأن 
يتأكدوا أن ما ينفقونو عمى تعميم أبنائيم ينتيي بيم إلى تعميم عمى مستوى المعايير 

  العالمية.
 لميـة في ة العاحـرص المؤسسـات التعميميـة عمـى الحصـول عمـى شـيادات الجـود

 Accreditationأو شـيادة االعتمـاد األكـاديمي ISO كشـيادةاأليـزواألداء الجـامعي،
 Academic  وىـذا يعـنى إخضـاع الجامعـة لرقابـة الجيـة المانحـة لشـيادة الجـودة ،

 لمتأكـد مـن أن الجامعـة تتحقـق فييـا الشـروط والمعـايير الـتي تضـعيا الجيـة المانحـة.
 

 الجامعية المعاصرة المؤسسات ىداف أ 
يعد التطور العممي والتكنولوجي في العصر الحالي من األسباب التي انعكست بشكل       

ممحوظ عمى مناحي الحياة المختمفة، مما أسيمت في جعل اإلنسان يتخذ تمك األسباب 
بار، حيث أصبح بمجاالتيا المختمفة االجتماعية، واالقتصادية، والتعميمية وغيرىا باالعت

التميز أحد األىداف التي تسعى الجامعات إلى تحقيقيا في بيئة تنافسية وتعميمية متغيرة 
باستمرار، بحيث تعتمد عمى السرعة والمرونة واالبتكار واإلبداع في العمل، ويتطمب ذلك 

د من من المستويات والوحدات اإلدارية المختمفة فييا جيودًا مكثفة، لتدعيم السعي نحو مزي
دراوشة نجوى حتاممة و حابس )  اإلنتاجية، والتطور في األداء لتحقيق التميز واالبداع

 (.373: ص2019،
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( أن الجامعة المعاصرة ليا ثبلث أىداف أساسية 2019الشحنة )عبد المنعم أوضح      
 تتمثل فى:

 :يتمحور حول المعرفة وشيوعيا. اليدف األول معرفى 
 :من فى تطوير اقتصاد المجتمع وتمبية احتياجاتو من يك اليدف الثانى اقتصادى

االستثمار فى رأس المال البشرى واالستفادة من خبراتو لمتغمب عمى المشكبلت 
 االقتصادية وتنمية ما يحتاج إليو من ميارات وقيم اقتصادية.

 :يقود إلى استقرار المجتمع وتنميتو والتغمب عمى مشكبلتو  اليدف الثالث اجتماعى
ه االجتماعية وتكون فى مجمميا تدريب لمطبلب عمى ممارسة األنشطة وقضايا

االجتماعية، والربط بين نوعية األبحاث ومشاكل المجتمع، وتفسير نتائج األبحاث 
ونشرىا لئلفادة، وتنمية العقمية الواعية لمشاكل المجتمع، وتأىيل خريجين مدربين بما 

 مين.يناسب مع احتياجات المجتمع وطبيعة تغيير ال
ويمكن التركيز ىنا عمى بعض أىداف جامعة بورسعيد باعتبارىا أساس البحث الحالى 

-http://www.psu.edu.eg/about) جامعة بورسعيد  كما تم سردىا عمى موقع
psu/vision-mission-and-objectives/aims:) 

الييكل  من خبلل تحسين وتطوير البنية التحتية، تطوير أواًل: رفع القدرة المؤسسية:
التنظيمى واستحداث نظام إدارة إلكترونى، اإلعداد والتدريب المستمر لمقيادات األكاديمية 
وأعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والجياز اإلدارى والعاممين لرفع الكفاءة والفعالية 

 .وتحقيق التميز فى اآلداء الجامعى، تقويم القدرة المؤسسية الشاممة وتقيميا دورًياً 
من خبلل زيادة القدرة التنافسية لطبلب  ثانيًا: رفع كفاءة الفاعمية لمتعميم الجامعى:

الجامعة، تطوير البرامج التعميمية واستحداث برامج جديدة تتوافق ومتطمبات سوق العمل، 
تبنى نظم وتقنيات حديثة فى التعميم، دعم الممارسات االبتكارية والتنافسية مما يحقق 

وزيادة المشاركة الطبلبية فى مختمف األنشطة الجامعية، جذب الطبلب التميز، دعم 
الوافدين لمدراسة الجامعية، عقد اتفاقيات مع المؤسسات المحمية والدولية واألكاديمية لنقل 

 الخبرات ودعم القدرات البشرية.
امل من خبلل دعم البحوث العممية البيئية، إنشاء مع ثالثًا: تطوير ودعم البحث العممى:

أبحاث فى الكمية لخدمة العممية التعميمية، ربط البحث العممى بخطة الدولة والمجتمع، رفع 
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كفاءة البحث العممى باإللتزام بالمعايير القومية والدولية، مساىمة البحث العممى فى دعم 
 وتعزيز العممية التعميمية.

ل تطوير آداء الوحدات ذات من خبل رابعًا: رفع فعالية المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:
الطابع الخاص، ربط الجامعة بالمجتمع، تسويق الخدمات والبرامج المتميزة التى تقدميا 

 الجامعة.
 وظائف المؤسسات الجامعية المعاصرة 
لقد شيدت الجامعات األوروبية منذ تسعينات القرن العشرين حتى بداية القرن الحادى  

عة وظائف الجامعات، إذ تحولت من التركيز عمى والعشرين تحواًل فى رؤيتيا لطبي
الوظيفتين األساسيتين المتمثمتين فى التدريس والبحث العممى إلى التركيز عمى ضرورة 
تحقيق دوًرًا رائًدًا فى تحقيق النمو االقتصادى والتنمية اإلقميمية من خبلل التركيز عمى نقل 

ئف الجامعة وقد اعتمد مصطمح "الجامعة المعرفة والتسويق واالبتكار كركيزة أساسية لوظا
لوصف الجامعات التى تتجاوز ميمتيا   Enterpreneurial Universitiesالريادية" 

التقميدية عمى نحو فعال من خبلل االبتكار ونقل التكنولوجيا وىو ما دلت عميو العبلقة بين 
ار نظم إقميمية الجامعات األوروبية والصناعة بشكل يؤكد عمى دور الجامعات فى ابتك

 (.  Secundo et al,2017:p229كانت المحرك األساسى لمتنمية االقتصادية )
كما تمتد وظائف المؤسسات الجامعية لتشمل بعض الوظائف االقتصادية التى تركز      

عمى التنظيمات العالمية وعمميات االستثمار والعولمة االقتصادية وتحقيق النمو 
دارة التنمية المستدامة وتقديم الحمول التقنية وتوظيف االقتصادى، والوظائف ال تكنولوجية وا 

التكنولوجيا فى جميع نواحى الحياة، واألدوار الخاصة بالمجتمع والتى تتضمن مناقشة 
وتنمية القيم والتقدم الثقافى واالجتماعى واالرتقاء باألفراد ودعم االنجازات الشخصية، 

لتنمية الصحية والتعميم ومقاومة األوبئة والحفاظ عمى وتحقيق جودة الحياة اإلنسانية وا
اإلنسان وصحتو وكرامتو، وبالنسبة لموظائف المرتبطة بالنواحى البيئية بمعناىا الواسع 
فتتضمن الحفاظ عمى الثروات الطبيعية وتنميتيا، ودرء المخاطر والكوارث البيئية والحفاظ 

جراء البحوث التطبيقية عمى البيئة وتنميتيا، وبالنسبة لممسئولية ا لخاصة بالبحث العممى وا 
بيا فى المجتمع ومراعاة  المفيدة وتكوين الشبكات البحثية والتعميمية وبناء القدرات واالرتقاء

  .(Thoni,E&Schneller,P2011)  واالرتقاء بالمعرفة اإلنسانية والتدريب المينية الخمفية
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 معايير ومؤشرات األداء المؤسسى 
ر األداء المؤسسى بأنيا "البيانات والمعمومات التى تحدد بشىء من الدقة تعرف معايي

مستوى الجودة القائم فى مؤسسات التعميم، كما تعرف كذلك بأنيا مجموعة من اإلحصاءات 
والبيانات والمعمومات التى يمكن االستناد عمييا فى الحكم عمى مدى فعالية المؤسسة 

األداء وذلك من أجل إصبلح وتحسين وجودة أداء  التعميمية فى كل معيار من معايير
( 2009جاد الرب )سيد وقد ذكر ، (567: ص2016إبراىيم،ىناء المؤسسة التعميمية )

 بعض المعايير والمؤشرات األساسية التى ينبغى توافرىا فى أداء المؤسسات والمتمثمة فى:

 :يتم التعرف إلى من خبلل سموك األعضاء والعاممين  الفمسفة والسياق واألىداف
الفمسفة، حيث أنيا ال تكون مكتوبة فى المؤسسات الصغيرة، عمى عكس المؤسسات 
الكبيرة التى تكون مكتوبة ومصاغة بعبارات محددة ومختصرة، يفيميا المديرون 
ويقومون بتفصيميا وعرضيا وشرحيا عمى العاممين، ويقوم المؤسسون بصياغة وتحديد 

 لما المؤسسة مستمرة بالعمل.فمسفة المؤسسة باستمرار طا
  ( الموارد والخامات: حيث تعد موارد المؤسسة )البشرية 2011الدجنى )إياد وقد أضاف

المادية( من العوامل التى تساعدىا عمى القيام بمياميا التى  –المالية  –التعميمية  –
ة والمادية تضمنتيا رسالتيا وأىدافيا، من خبلل تحقيق االستثمار األمثل لمموارد البشري

والمالية، وتؤثر موارد المؤسسة فى قدرتيا عمى تحقيق المعايير المطموبة لموصول إلى 
 درجة من التميز تمكنيا من تحسين أدائيا والمنافسة عمى الصعيد المحمى والدولى.

 إلى أنو من ( 2020اليور )نداء  عساف وسيد عبد المجيد و محمود كبل من  وأشار
التطوير المؤسسى؛ حيث تواجو المؤسسات والمنظمات بشكل ضمن معايير المؤسسات 

عام والجامعات بشكل خاص العديد من التغيرات والتحوالت فى ظروفيا الداخمية 
والخارجية مما يتطمب منيا العمل باستمرار عمى تحسين وتطوير آداءىا ومستوياتيا 

ير األداء المؤسسى وأن تكون  قادرة عمى المواجية وزيادة كفاءتيا، وتعد عممية تطو 
عممية متكاممة وشاممة تنطوى عمى أنشطة مخططة وتعتمد عمى مجيود تعاونى بين 
العاممين داخل المؤسسة، وتتم وفق استراتيجيات وخطط وبرامج واضحة ومحددة فى 

 أىدافيا وأولوياتيا وأساليبيا.
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ؤسسي ( أن مستوى األداء الم2016دحمانى )عزيز عياط و سعاد وقد أوضحت دراسة 
بسبب ضعف استجابة ىذه  من منظور بطاقة األداء المتوازن لمجامعة جاء متوسًط ، وذلك

الجامعة لمطالب التغيير والتطوير الواجبة لمتكيف مع المتغيرات والتحديات المحمية 
والعاممية، خاصة فى ظل غياب إستراتيجية واضحة لمجامعة محل الدراسة، وذلك عند تقييم 

عميم العالى باستخدام بطاقة األداء المتوازن والتى تم تطبيقيا عمى عينو أداء مؤسسات الت
 من كافة المدراء األكاديمييين واإلداريني. 

يمان بسمم و خديجة رى كبل من تو  ( فى دراستيما أن تطوير األداء 2010خضر )ا 
رى المؤسسى فى مؤسسات التعميم العالى ييدف إلى تحقيق التحسين المستمر لآلداء اإلدا

المتطور وفق إجراءات التحسين من قبل المؤسسة، وتفعيل أساليب القياس المتطور لؤلداء 
سواء بالنسبة لؤلداء اإلدارى أو البرامج األكاديمية أو أعضاء ىيئة التدريس، واستيعاب 
التقنيات التكنولوجية الحديثة فى مجال اإلتصال التعميمى والمعمومات واستثمارىا بما يواكب 

( إلى إطار 2018السيد )طارق ت عصر العولمة وتحدياتو ، وقد توصمت دراسة معطيا
مقترح لتطوير األداء المؤسسى لمجامعات المصرية فى ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة، 
وتناولت ىذه الدراسة نماذج ومداخل حديثة لمتميز فى األداء من خبلل عرض وتقديم ىذه 

 ساسية وخطوات تطبيقيا ومقاييسيا.النماذج والمداخل ومبادئيا األ
( إلى مدى أىمية إنشاء وحدات 2010)  Capano Shinىذا وقد توصمت دراسة

التقييم الداخمى داخل الجامعات، وقدمت العديد من القرارات البلحقة لمحاولة إعادة تصميم 
ية، سير عمل النظام الجامعى، وخمق بيئة أفضل لمحصول عمى التقييم والمساءلة المؤسس
 -والتى منيا االعتماد لمجامعات وحرية االختيار فى اتخاذ قرار بشأن تعيين موظفييا

ومنح مزيد من الحرية لمجامعات فى وضع المناىج  -األكاديميين وغير األكاديميين
الدراسية الخاصة بيما وطبيعة أنشطتيا التعميمية، عمى أن تكون فى إطار وطنى يتعمق 

صبلح  نظم تعيين أعضاء ىيئة التدريس، وتحسين المعرفة المنيجية أو بمعايير الجودة وا 
دخال  قتناء وا  التنظيمية وتحسين المساءلة )أو تحسين اإلدارة لممنظمات أو السياسات(، وا 

 التغييرات بواسطة التعمم الواعى.
( بوضع إطار عام لتقويم التعميم 2011)UNESCOوقد قامت منظمة اليونسكو      

 م من بين أىدافو:2030ام العالى بحمول ع
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اإلفصاح عن جميع التوقعات فى المناطق المختمفة من الحكومة ووكاالتيا وعبر  -1
 األبعاد المختمفة لنشاط التعميم العالى.

تمبية االحتياجات عبر مجموعة من الميارات بالمؤسسات المشاركة ومبادرات تستيدف  -2
ى، وتشجيع التفوق فى التدريس مواصمة التعميم وطرق اإلدخال غير التقميدية األخر 

والتعمم عالى الجودة، واالىتمام ببحث أوجو التعاون وتبادل المعارف فيما بين القطاعين 
العام والخاص، وتعزيز فرص حصول الفئات المحرومة ووضعيا فى المكان المناسب 

 ومن مواصمى التعميم.
مع المؤسسة ومع وضع ىياكل فى جميع مؤسسات التعميم العالى لتحسين االتصال  -3

 أصحاب العمل فى القطاع العام.
 استخدام اإلطار الوطنى لممؤىبلت كأداة لمحوار بين سوق العمل ونظام التعميم العالى. -4
المشاركة النشطة فى سوق العمل من خبلل تطوير برامج التعميم العالى وتوفير فريق  -5

نخراط الجامعة فى من الخبراء المعنى باحتياجات الميارات المستقبمية لتسييل ا
 المجتمع.

استعراض المؤسسات لخطط متنوعة لضمان تحقيق نتائج يمكن قياسيا مع أىداف  -6
 الخطة الجديدة.

ويعد تقييم اآلداء لمتعميم العالى من أىم األسس التى توفر منطمقات ميمة فى إحداث 
ذى يتطمب التطوير وتصحيح المسار االستراتيجى لممؤسسات عمى أنماطيا كافة، األمر ال

الموسى، ناىد ضرورة توافر األدوات التى تستطيع المؤسسات من خبلليا القيام بذلك )
(، ولقـد لقـي تقيـيم األداء األكـاديمي بالجامعـات اىتماًمـا متزايـدًا، خاصـة في 17: ص2017

يـيم جميـع ظـل األخـذ بنظـام االعتمـاد وضـمان الجـودة في مجـال التعمـيم العـالي، ويشـمل التق
عناصـر النظام الجامعي من مدخبلت وعمميات ومخرجات، ويركز تقييم األداء عمى 
وظائف الجامعة األساسـية التـدريس والبحــث العممــي وخدمــة المجتمــع، وأورد المنتــدى 

ـامعي، وىـي: العــربي إلدارة المــوارد البشــرية بالتفصــيل العناصــر الرئيســية لتقيــيم األداء الج
الييئـة التدريسـية، والـبرامج الدراسـية، والمكتبـات ومراكـز المعمومـات ومصـادر الـتعمم 
المتـوفرة، والجوانــب الماليــة، والمبــاني والمرافــق والتســييبلت المتعمقــة بالعمميــة التعميميــة، 

 (. 6: ص2011عبابنة، صالحوخــدمات الطمبــة والعــاممين، والنشــاط البحثى )
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وقد أدى ذلك إلى تزايد التوجو نحو أساليب تقييم مشتقة من االستراتيجيات الموجية 
يجاد األساليب التى تتميز بإحداث التوازن بين  لعمميات التطوير والتحسين المستمر، وا 

د حدود االستراتيجيات والعمميات، ووجود أطر ومقاييس تتسم بالفعالية والكفاءة، وال تقف عن
نما تحقق رسالة المؤسسة وأىدافيا )  (.Ahmadi,et.al,2012,P2276جمع البيانات وا 

( أنو يمكن تقييم جودة وأداء مؤسسة التعميم 2008) Kettunenكما أثبتت دراسة 
العالى من قبل الوكاالت الوطنية لضمان الجودة، بحيث يستند التقييم إلى الخمفيات 

ما أوضحت أن ىناك حاجة إلى إطار مشترك عقبلنى لتقييم والخبرات الذاتية لمتقييم ك
األداء المؤسسى، وكان ىدفيا األساسى ىو تقديم إطار مفاىيمى عام يمكن استخدامو 

 األداء المؤسسى لمتعميم العالى. لتقييم جودة 
 

واقع المسئولية االجتماعية ألفضل عشر  Nejat et al (2011)وتناولت دراسة 
م، من خبلل المواقع 2009م حسب تصنيف تايمز لمتعميم العالى جامعات حول العال

اإللكترونية بيذه الجامعات، واستكشاف محتواىا والتقارير السنوية لمجامعات ، وتم تحديد 
سبعة مجاالت أساسية لممسئولية االجتماعية وىى اإلدارة التنظيمية وحقوق اإلنسان 

ية العادلة وقضايا الطبلب ومشاركة المجتمع وممارسات العمل والبيئة والممارسات التشغيم
المحمى وتنميتو، وتوصمت الدراسة لوجود اىتمام كبير لدى الجامعات فى مجاالت 
المسئولية االجتماعية، باإلضافة إلى اىتمام معظم ىذه الجامعات بموضوع الشفافية 

 ت.والمسائمة من خبلل تقديم الحقائق واألرقام عمى شكل تقارير عمى اإلنترن
  المبحث الثانى: فيروس كورونا 

( إلى أن فيروس كورونا ٠٢٠٢أشار مركز مكافحة الفيروسات واألوبئة بالصين )
، وىو من فصيمة الفيروسات التاجية، وقد أطمقت عميو المجنة ٠ينتمى لسبللة كورونا بيتا 

"،  2019الدولية لتصنيف الفيروسات بمنظمة الصحة العالمية "فيروس كورونا المستجد 
إلى اإللتياب الرئوى الحاد الذى يسببو الفيروس ، وىذا ىو اإلسم  19 –وبينما يشير كوفيد 

 (،11: ص٠٢٠٢نوير،ميا سعد و نيى الرسمى لمفيروس بمنظمة الصحة العالمية )
 (Covid-19) ( أن اإلسم االنجميزى لممرض 7: ص٠٢٠٢العجرم ،عبد السميع وأوضح )

ىما أول حرفين من  vi و corona حرفين من كممة كوروناىما أول  co  مشتق كالتالى:
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،  diseaseىو أول حرف من كممة "مرض " باإلنجميزية d ، حرفvirus كممة فيروس
 م.2019" يشير لسنة الظيور  19بينما رقم "

وىناك العديد من التداعيات الناتجة عن ظيور فيروس كورونا المستجد ويمكننا تقسيميا 
 كالتالى:

 ات النفسيةالتداعي:     
توجد العديد من اآلثار النفسية التى سببتيا أزمة فيروس العصر، فقد أشارت نتائج 

( أن طبلب الجامعات يعانون من مشكبلت ٠٢٠٢أبو الفتوح )محمد الفقى و آمال دراسة 
الشعور بالضجر،  نفسية كأحد التداعيات المرتبطة بتفشى فيروس كورونا المستجد وىى

ماعية، الوحدة النفسية، الوساوس القيرية، إضطراب األكل، اإلكتئاب والكدر المخاوف االجت
( 2019جمولى )زينب سنوسى و بومدين  كما توصل الباحثانالنفسى، واضطرابات النوم، 

إلى أن أىم المؤشرات الدالة عمى انخفاض الصحة النفسية فى طل انتشار فيروس كورونا 
ذا المرض، والشعور بالعجز من حماية أفراد ىى الشعور بخوف كبير من اإلصابة بي

 العائمة، كما تم الكشف عن أن مستوى الصحة النفسية فى ظل أزمة كورونا منخفض.
 التداعيات االقتصادية واإلجتماعية: 

ليام النامي و زىير  ىدفت دراسة إلى الكشف عن أىم االنعكاسات ( 2020كريم )ا 
( مبحوثًا  672طبلًقًا من دراسة ميدانية شممت )االقتصادية واالجتماعية لوباء كورونا، ان

من عدة جيات مختمفة، أوضحت النتائج أن الوباء أدى إلى توقيف التشغيل وتضرر جميع 
القطاعات االقتصادية خاصة السياحة، وبالجانب االجتماعي أدى الوباء إلى تفشي البطالة 

المجيد  عبدريم  توضح، كذلك أ)االضطرارية وارتفاع نسب اليشاشة والفقر...إلخ 
( أن انتشار فيروس كورونا وسياسات التصدى لو قد يؤدى إلى عواقب اجتماعية ٠٢٠٢)

خطيرة، خاصة بالنسبة لؤلفراد الميمشين فى المجتمع، كما قد يتسبب فى تصاعد التوتر 
فى المجتمع بسبب نقص المعمومات الرسمية حول الوضع الوبائى وغياب عبلج لو، ألن 

 الى انتشار شائعات حولو بما يفاقم انتشار الذعر االجتماعى. ىذا يؤدى
 

 :التداعيات األسرية 
يمكن قراءة المؤشرات المحتممة من خبلل الواقع الحياتى الذى نعيشو يومًيًا فاألسرة 
تأثرت بالدرجة األولى، أفرادىا يشعرون بالمعاناة  واالستنزاف النفسى، فبسرعو البرق توجب 
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حمل ضغط وقمق الخوف عمى المستقبل الدراسى لؤلبناء فى ظل تعميق عمى الوالدين ت
الدراسة وعدم وضوح الرؤية، والخوف عمى األبناء من اإلصابة فى ظل االنتشار السريع 
لمفيروس وزيادة أعداد المصابين، وااللتزام بالتباعد االجتماعى غير المعتاد لدى كثير من 

ت اإلستيبلك اليومى تفوق بمراحل المعتاد ومطيرات األسر، وتوفير ميزانية تفى باحتياجا
وقائية بفترة الحجر الصحى تفوق ميزانياتيا، وضجر بين أفراد األسرة نتيجة المكوث 
بالمنزل لفترات طويمة مما نتج عنو بعض المشكبلت، وفقدان أحد األبوين أو كبلىما لعممو 

بدنى لؤلم نتيجو االلتزام نتيجة توقف كثير من أعمال القطاع الخاص، واإلنياك ال
باإلجراءات االحترازية بالمنزل، مع اضطرابات باألكل والنوم لجميع أفراد األسرة، ناىيك 
عن اآلثار غير المحتممة عند إصابة أحد األفراد بفيروس كورونا المستجد، بالطبع كل ىذا 

اإلشكاالت شكل تداعيات نفسية واقتصادية وصحية واجتماعية وساىم فى بروز جممة من 
: 2020نوير،ميا سعد و نيى واالختبلالت غير المعتادة لؤلسرة فى كافو بقاع العالم )

 (.308ص
وقد تناولت العديد من الدراسات اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية المرتبطة 

( التى أظيرت أن 2020الظفيرى )عزيز ، منيا دراسة  COVID-19بتفشي جائحة 
(، ويمي ذلك اآلثار 63.2ة احتمت المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ )اآلثار االقتصادي

(، وجاءت في المرتبة الثالثة واألخيرة 41.2النفسية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ )
(، كما وجدت فروًقا حول اآلثار النفسية 30.2اآلثار االجتماعية بمتوسط حسابي بمغ )

المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد تعزى لمتغيرى واالجتماعية واالقتصادية ككل 
 العمر والتعميم وذلك لصالح الفئات األكبر سًنا واألعمى تعميًما.

كما أجممت بعض الدراسات اآلثار المحتممة لجائحة فيروس كورونا المستجد من 
يوسف عمر و يوسف الزروق و أحمد النواحي االجتماعية، والنفسية، واالقتصادية مثل دراسة 

والتى أظيرت وجود أثرًا لمفيروس تختمف حدتو في الشدة  (2020العوام )أحمد القماطى و 
عمى كافة نواحي الحياة؛ مما يضفي قمقا كبير لدى المبحوثين من عينة الدراسة، ودراسة 

التعرف عمى مستوى اآلثار  والتى ىدفت إلى( 2020سكاى )سامية أميطوش و موسى 
دارى التكوين النفسية واالجتماعية وا القتصادية التى خمفتيا جائحة كورونا عمى أساتذة وا 

المينى، وقد احتمت اآلثار النفسية المرتبة األولى ثم االجتماعية وتمتيا اآلثار االقتصادية، 
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وأوصت الدراسة بأنو عمى الفرد أن يتحمى بالروح المعنوية والنظر لمحياة بتفاؤل وأمل 
 ت الصحية وعدم التياون مع الوضع الحالى.وكذلك ضرورة احترام اإلجراءا

التى تناولت تأثير فيروس  -عمى حد عمميا –وتبلحظ الباحثة ىنا ندرة الدراسات 
كورونا المستجد عمى آداء مؤسسات التعميم العالى بما تشمل من جامعات وكميات ومعاىد 

 وغيرىا.
 ىيئة التدريس المبحث الثالث: تأثير جائحة كورونا عمى آداء الكميات وأعضاء 

( أن فترة األزمة العالمية لجائحة كورونا والمعروفة 2020يوسف )عثمان يذكر 
تشيد فترة إغبلق تامة لكافة مناحى الحياة االجتماعية   (Covid-19)بمصطمحيا العممى 

بما فى ذلك العمميات التعميمية فى المدارس والجامعات بكل دول العالم، وقد تم خبلل ىذه 
ظيف النظم  اإللكترونية لمتعميم لمقابمة إجراءات فرض اإلغبلق والتباعد الفترة تو 

اإلجتماعى، وكانت ىذه التجربة جديدة عمى الجميع، وقد انتظم األساتذة والطبلب فى 
التعامل مع المحاضرات من خبلل التعميم اإللكترونى والذى يعد تجربة جديدة بالنسبة إلى 

رون سمًبًا أو إيجاًبًا بيذا التغيير المفاجئ فى خططيم الكثير منيم، وبالتالى قد يتأث
التعميمية، ورغم أن غرض العممية التعميمية يعتبر واحد لجميع األساليب والطرق 
المستخدمة لكن ىناك فروق جوىرية ما بين استخدام الطرق التقميدية فى تقديم المواد 

المحاضرات، وربما يعزى ذلك إلى قمة العممية وما بين استخدام األنظمة اإللكترونية لتقديم 
 الخبرة السابقة فى التعامل مع ىذه األنظمة.

ولنا أن نتخيل وضع األساليب اإلدارية داخل الجامعات وكمياتيا المختمفة بعدما  
أصبحت أقرب مسافة مسموح بيا بين الشخصين ال تقل عن متر أو أكثر، وبعدما بمغت 

قة، مما فرض قيود غير طبيعية عمى عبلقات األفراد العدوى بكورونا مستويات غير مسبو 
بإلزاميم بالتباعد المينى واالجتماعى، إذ قضى ىذا الفيرس المجيول عمى معظم سبل 
التواصل التقميدية الممكنة بين منسوبى الجامعات، وبالتالى لم يعد الحديث عن أنماط 

٪ من موظفييا، مع 70أكثرمن  اإلدارة التقميدية ذا قيمة أو جدوى، بينما فقدت اإلدارات
انخفاض سقف طموح المؤسسات المختمفة ومن بينيا الجامعات، وتراجع الكثير منيا عن 

عبد عنتر تحقيق أىدافيا االستراتيجية التى كانت محددة من قبل ظيور الفيرس )
 (.4: ص2020العال،
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من اىتمام  وعمى الرغم مما تشيده الكميات بالجامعات المصرية فى الفترة الحالية
بتطوير برامجيا ومناىجيا التعميمية، حتى يتسنى ليا من الوصول إلى مرحمة االعتماد 

( أن 2013الدسوقى )عاشور الصادق و  عبدعطية المؤسسى آلدائيا، فقد أوضح كبل من 
ىذا االىتمام كان تقميديًا، حيث تشير التقارير والدراسات إلى وجود العديد من أوجو 

 ات فى آدائيا، ويتمثل أبرزىا فيما يمى: القصور والسمبي

  القصور فى تطوير وتنويع أساليب ومعايير التقويم المستخدمة لقياس وتقويم مستوى
 اآلداء اإلدارى.

 .جمود الخطط الدراسية المقررة والمناىج، وضعف مبلحقتيا لمعطيات العصر 
 يم.القصور فى نظم إعداد أعضاء ىيئة التدريس بما يكفل تنمية قدرات 
 .االنفصال بين المؤسسة الجامعية، ومتطمبات التنمية فى المجتمع 
  افتقار مؤسسة التعميم العالى لثقافة الجودة، التى من المفترض أن تكون سابقة عمى

 التطبيق.
  غياب صور التعاون العممى بين الكميات بعضيا مع بعض، بل وبين األقسام العممية

 داخل الكمية الواحدة.
  ث أعضاء ىيئة التدريس بخطط التنمية، وعدم اىتمام جيات التنفيذ ضعف ربط بحو

 بما يجريو أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية من تجارب وبحوث.
  ندرة وجود مراكز تدريب لممرشد األكاديمى عمى مستوى الكميات لتطوير أعضاء ىيئة

 ات  إدارة المعرفة.التدريس، األمر الذى يعوق أية محاوالت لممارسة عممي
  ضعف الرؤية لدى المسئولين فى الكميات عن ضرورة التقويم الذاتى ألداء أعضاء

 ىيئة التدريس وأىمية ىذا الدور وكيفيو تفعيمو.
  تضخم اليياكل اإلدارية وتقادم النظم اإلدارية والمالية والجمود فى أعمال قواعد حكوميو

 والبحثية. ال تتناسب مع طبيعو المؤسسات التعميمية

ومن المؤكد أن مناخ اإلدارة الجامعية يجعميا قادرة عمى العمل باألساليب الحديثة 
المتطورة عمى المستوى اإلدارى والتنفيذى والسياسى، حيث يمكن تحديد قياس مدى نجاح 
القائد اإلدارى فى عممو من خبلل قدرتو عمى تحويل رؤية المستقبل إلى واقع ممموس، مع 
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عمو اإليجابى مع المسؤولين عمى تحقيق رسالة الجامعة، كما أن القائد اإلدارى مواصمة تفا
العصرى ىو الذى يمارس ميامو وفق قناعة راسخة بأن مقدرتو القيادية تتوقف فى الوقت 
الذى تتوقف فيو رغبتو فى التعمم، لذلك نراه ال يكف عن تدريب وتأىيل نفسو وفقًا لمتغيرات 

ت تمك التغيرات العميقة والسريعة التى أحدثيا فيرس كورونا لمؤسسات الحادثة، ولقد استوجب
التعميم العالى والجامعى إحداث تغيرات جوىرية فى األساليب اإلدارية التقميدية، والنظر إلى 
التغيير باعتباره يمثل تيديدًا لممؤسسات الجامعية، وبالتالى ظيرت مفاىيم وأساليب إدارية 

اإلدارية والمرونة التنظيمية وىى المكون األساسى لتفاعل الجامعات حديثة تتسم بالرشاقة 
 (.4: ص2020عبد العال،عنتر مع التغيرات الحادثة والتى سببيا انتشار الفيرس )

( االعتماد المؤسسى وتحديد مشكبلتو لبيان دوره 2012قنديل )وليد فقد تناولت دراسة 
جاح المؤسسات، وضمان جودة البرامج فى الوصول إلى أسس ومعايير تساىم فى تحقيق ن

المقدمة فييا، واالرتقاء بمستوى الخريجين، لخدمة المجتمع المصرى وتحقيق التقدم والتنمية 
الشاممة، وذلك من خبلل التعرف عمى واقع تطبيق نظام االعتماد المؤسسى فى كميات 

سسى فى كميات التربية فى مصر، والوقوف عمى أىم مشكبلت تطبيق نظام االعتماد المؤ 
التربية فى مصر، وتوصمت الدراسة إلى ضعف اإلمكانات المادية لكميات التربية متمثمة 
فى مبانييا ومعامميا وتجييزاتيا ومكتباتيا وموازنتيا المالية، وضعف مستوى الخريج 
وبخاصة فى التخصصات التطبيقية خاصة التكنولوجية منيا، وتقادم نظم اإلدارة 

ل إلى البيروقراطية والمركزية اإلدارية، ووجود فجوة ىائمة بين الواقع الفعمى المستخدمة والمي
لكميات التربية والمستوى المطموب الوصول إليو وفق بعض معايير الجودة واالعتماد، 
باإلضافة إلى قصور القوانين والتشريعات التى تحكم العمل الجامعى عامة، مع ندرة وجود 

 ت اإلدارية لمقادة واإلداريين بالكميات.خطة تدريب لتنمية الميارا
( مجموعة من المؤشرات الدالة عمى 2012مصطفى )نجبلء وقد أوضحت دراسة 

ضعف كميات التربية عمى القيام بدورىا فى التنمية الثقافية لطبلبيا ومن أىميا؛ ضعف 
تى يعيش مراعاة المناىج الدراسية لخصائص الطبلب العقمية، وكذلك عدم مراعاة لمبيئة ال

فييا الطبلب وضعف تنوع األنشطة الثقافية وضعف مناسبتيا لمجامعة، باإلضافة إلى 
ضعف إحتواء مكتبة كميات التربية عمى نوعية الكتب التى يفضل الطبلب قراءتيا والتى 
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تتناسب مع ميوليم ورغباتيم، وكذلك مع البيئة التى يعيشون فييا مع تنوعيا واختبلفيا من 
 بيئة ألخرى.

وبنظره فاحصة لواقع الجامعات المصرية فى كيفيو تعاطييا مع اآلثار الناجمة من      
فيرس كورونا يبلحظ وجود العديد من المعوقات التى تعيق تمك الجماعات فى تعامميا 
األمثل مع اآلثار الناجمة من انتشار الفيرس، ومنيا عمى سبيل المثال ضعف البنية 

ضعف نظام االتصاالت لمعمبلء والموردين، وتفضيل األساليب التحتية لنظم المعمومات، و 
التقميدية عند تنفيذ العمميات الجامعية، وعدم وجود نظام دقيق لمبيانات والمعمومات، ونقص 
الخبرات اإلدارية والفنية والشخصية، والقصور فى تطبيق األساليب التكنولوجية الحديثة فى 

بأساليبيا الجامعية التقميدية، كم أن توقف الجامعات اإلدارة الجامعية، وتمسك الجامعات 
عن إبداء الرأى فى تحديد ميزانيتيا وما تحتاجو من بينية تحتيو وبرامج باإلضافة إلى عدم 
استطاعة الجامعات إعادة توزيع ميزانيتيا واالنتقال من باب صرف آلخر وضعف قدرة 

ضعف محاوالت التطوير واإلصبلح الجامعات عمى تنويع مصادر تمويميا ىذا عبلوة عمى 
اإلدارى بالمؤسسات الجامعية واالعتماد عمى لوائح وتشريعات جامدة وغياب روح المبادأة 
واإلبداع فى مجال العمل اإلدارى، وقصور تدريب القادة فى مجال تكنولوجيا المعمومات 

 .(6: ص2020عبد العال،عنتر واالتصاالت وغيرىا من التحديات )
جية نظر بعض أعضاء ىيئة التدريس فى الجامعات أن استخدام التقنيات ومن و      

التعميمية ال يتبلئم مع التعميم الجامعى بل يتوافق أكثر عمى مستوى التعميم العام وفى 
المراحل الدنيا بالتحديد، ففى مراحل النمو األولى يميمون إلى النشاطات الحركية وبالتالى 

ة البصرية عمى عكس المتعمم الجامعى الذى يميل إلى يتناسب معيم الوسائل السمعي
التفكير المجرد، ويكمن السبب فى قمة ميل أعضاء ىيئة تدريس الجامعات إلى استخدام 
التقنية التعميمية فى تدريسيم الفعمى إلى صعوبة الحصول عمى تجييزات تقنية جيدة وعمى 

تعميمية وىناك معوقات تحول دون يسر خدمات الدعم الفنى؛ باإلضافة إلى نقص الموارد ال
استخداميا تتمثل فيما لو عبلقة بإقتصاديات التدريس، وباألمور اإلدارية ومنيا ما يتعمق 

أميمة بخشوش و صباح و  بن عامروسيمة برأى أعضاء ىيئة التدريس أو اتجاىاتيم نحوىا )
 (. 2019مغزى،
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آلداء المؤسسى فى شتى أنحاء العديد من المعوقات التى تواجو اىذا باإلضافة إلى      
العالم ولكن يمكن تخميص أىميا وأكثرىا إنتشاًرًا والتى تواجو التعميم العالى فى الوطن 
العربى بصورة عامة فى ضعف وتدنى مدخبلت التعميم العالى والتى يمكن عرض بعض 

 منيا فى النقاط التالية:
 تدني مستوى طبلب التعميم : ومن المبلحظ ضعف مستوى الطالب فى المغة اإلنجميزية

العام والتعميم العالي في المغة اإلنجميزية وعجزىم عن التحدث بيا وضعفيم في كتابتيا 
إلى درجة عجزىم عن فيم أمور بسيطة مكتوبة بالمغة اإلنجميزية ناىيك عن الضعف 
الشديد في التعبير، فكيف يفيم المحاضرات ويستوعب قراءة المراجع ويتابع الجديد في 
الدول المتقدمة في مجال تخصصو بمغة ال يعرفيا إن لم يكن يجيد الحد األدنى من 

(، وفى ظل تحديات 429: ص2010أبوعرابي، سمطان المعرفة بالمغة اإلنجميزية )
والتى تتطمب تحديث البرامج التعميمية واالتجاه إلى الوسائل والبرامج  19-مواجية كوفيد

رىا تشمل العديد من المصطمحات اإلنجميزية فتعتبر ىذه التكنولوجية المتطورة والتى بدو 
 النقطة من أىم المعوقات التى تواجو المؤسسات الجامعية.

 :ىناك بعض جوانب القصور التي يعاني منيا  ضعف مستوى الطالب في الرياضيات
الطبلب في الرياضيات ومنيا؛ القدرة القرائية الرياضية إحدى أىم الميارات األساسية 

ينبغي أن يتقنيا الطبلب كونيا تستخدم في المواقف العممية والعممية المختمفة كما  التي
أنيا تساعد في إحداث عممية الترابط بين مكونات المفاىيم الرياضية والمشكبلت التي 

(، 428: ص 2015اإلكمبى، عبد اهلل الزامل و محمد تتصدى لحميا بعبلقات منطقية )
التعميم العالي من ضعف شديد في القدرة القرائية  وتعاني نسبة كبيرة من مدخبلت

المتمثمة في الفيم واالستيعاب لمدلول المفاىيم الرياضية ألن عممية القراء ة ليست 
بسيطة فيي تتطمب كثير من الميارات وفيًما واسعًا وأسموبًا مناسبًا مع الكثير من 

 (.429: ص2010أبوعرابي، سمطان الرموز والمصطمحات )
 ظير االنتاج السريع الضخم لممعرفة الذى يعتمد فى  المعرفى والتكنولوجى: التقدم

تخطيطو عمى الحاسب اآللى ويؤثر بدرجة كبيرة فى تنمية القدرات المميزة والبلزمة 
لمدخول فيو بإيجابية، كما أنو أساس اإلنتاجية والنشاط العقل وتغير نسيج الحياة بشكل 

سة مرىوًنًا بما تمتمكو من تقدم عممى وتكنولوجى عام، وبالتالى أصبح تقدم أى مؤس
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ومدى قدرتيا عمى اإلسيام فى إنتاجو، والذى يعتبر تحديًا من منطمق أنو يحدث 
: 2015اإلكمبى، عبد اهلل الزامل و محمد تغيرات سريعة نتائجيا النيائية معروفة )

 (. 431ص

ـى أنيـا ال زالـت تعـانى مـن وواقــع إدارة المؤسســات الجامعية المصـرية يشير إل     
مشـكبلت عديـدة تعـوق إدارة فـرق العمــل وخاصــة فيمـا يتعمــق بالممارســات القياديــة ممـا 
يــنعكس عمــى فعاليــة أداء فرق العمل، وقد تفاقمت وظيرت بوضوح تمك المشكبلت فى ظل 

إيمان يا توليا والتى ذكر انتشار جائحة كورونا؛ ومن أىم ىذه المشكبلت التى يمكن تدا
 (:٠٢٠٢حرب )

  أن متطمبــات شــغل الميـام القياديــة بالمؤسسـات الجامعيـة تتصــف بالعموميـة، وال
تتضمن شرط االعـداد والتأىيـل أو الحصـول عمـى دورات تدريبيـة فـى مجـال اإلدارة 

 .الجامعية
 ـة وقمتيـا عمـى أىميتيـا لتحقيـق التمكين ضـعف البـرامج التدريبيـة لتنميـة القـدرات اإلبداعي

  .اإلدارى كممارسة ميمة لمعمل القيادي
  غيــاب التوصــيف الــدقيق لمميــام اإلداريــة فــى الجامعــات المصــرية ممــا يعــوق وضوح

 الرؤية لدى القيادات.
 يفقـد جانبـًا ميًمـا مـن  قصـور فـى تطبيـق األسـاليب التكنولوجيـة فـى اإلدارة الجامعيــة ممـا

جوانــب الثقـة التنظيميــة فـى قــدرة المؤسسـة الجامعيــة عمـى التطــوير ومواجية تحديات 
 .التنافس

  قمــة تفــويض الســمطة فــى اإلدارة الجامعيــة، رغـم أىميتيـا عمـى مسـتوى تكـوين فرق
  .تحمل المسئوليةالعمل ودعم البيئة األكاديمية بصف قيادى قادر عمى 

  ضعف قنوات االتصال األفقية والرأسية الصاعدة واليابطـة ممـا يمثـل عائقـًا أمـام فرق
  العمل وتحدًيا لمبدأ الشفافية وتداول المعمومات.

  وجـود سمسـمة طويمـة مـن المسـتويات اإلداريـة، ممــا أدى إلــى تعقـد التنظــيم اإلدارى
عاقة العمل   . االبداعى وتعقيد العمل الفريقيالجامعى، وا 
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وفى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم أىم المعوقات التى تواجو أعضاء ىيئة التدريس فى     
 ظل جائحة كورونا إلى ما يمى:

 أواًل: معوقات تعميمية وتكنولوجية 
  ضعف وتقادم الخطط والبرامج الدراسية وقمة مواكبتيا لمتطورات التى طرأت فى مختمف

ت، مما أدى إلى تراجع جودة ما يقدم من التعميم العالى، وعدم توافق مخرجاتو المجاال
والتي لم تصل الي حد الكفاية البلزمة لبلنتقال النوعي مع احتياجات المشاركة والتنمية 

إلي محتوى ومضمون معرفي يدفع باتجاه انتاج المعرفة ونشرىا، باإلضافة إلى 
ث والجامعات وتدني مستوى آدائيا الكمي محدودية وضعف امكانات مراكز البحو 

والنوعي والتي أدت إلى عجز واضح تبمور في شكل فجوة حقيقية بين االنتاج المعرفي 
بيا مقارنة بمستواه في كثير من بمدان العالم األخرى، فمخرجات البحث والتطوير دون 

سام إبتالمستوى المطموب بكثير ويتصف بتدني مستوى أدائيا الكمى والنوعي )
 (.268: ص2020صالح،

  تأثير البيروقراطية السائدة في المؤسسات التعميمية والمراكز البحثية وغياب الدعم
المؤسسي إلنتاج المعرفة، وعدم توافر البيئة المواتية عمى البحث العممي وتوجيياتو 

دفة في وتطويره، فاالىتمام الزائد بالمواقع اإلدارية واالبتعاد عن األنشطة الفعالة واليا
المجال العممي أدى إلي إضعاف التوجو العممي، وفي األعم تثبيط فاعمية العمماء 
والباحثين وبالتالي انخفاض انتاجيم العممي مما يؤدي إلي مايعرف بيجرة العقول 
ومايترتب عمى ىذة الخسارة الناتجة عن تكمفة إعداد ىذه الخبرات المياجرة إلى البمدان 

مساىمة المنتظرة ليذة الكفاءات في التنمية الوطنية وبخاصة في المتقدمة؛ بل تغيب ال
بناء منظومة المعرفة الوطنية فضبًل عن غياب النشاط االبتكاري، ومحدودية الخبرة في 

: 2017مختار ،ميند موسى و آدم مؤسسات البحث والتطوير في المجال الصناعي )
  (.57ص

  والكميات واألقسام داخل الجامعة وبين قصور التعاون والتكامل العممي بين الجامعات
 الجامعات وبعضيا البعض واإلفتقار إلى تخصصات جديدة غير نمطية.
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 ثانيًا : معوقات اجتماعية واقتصادية ومالية
( أىم المعوقات االجتماعية واالقتصادية فيما 2020صالح ) ت ابتساموقد أجمم         

 :يمي

 قاء نظم التعميم الرسمية تحت سيطرتيا، فيى حرص القوى السياسية المحمية عمى إب
مازالت تريدىا سبلًحا أيديولوجيا إلحكام قبضتيا عمى جماىير مواطنييا وجعميم أكثر 

 إنقياًدا.  
  عزوف بعض أفراد ومؤسسات المجتمع عن المشاركة في الموارد التعميمية وغياب

 واإلعبلم والثقافة. التكامل بين مراحل التعميم المختمفة والتنسيق بين التعميم
   ارتفاع كمفة التعميم والتدريب مع التوسع في إستخدام تكنولوجيا المعمومات، وارتفاع

كمفة إنتاج محتوى تعميمي محمى عالي الجودة ليغطي نطاقًا واسًعا من فئات 
 المتعممين وبيئات التعمم المختمفة.

  المعرفة من حيث نقص قمة اإلمكانات البلزمة لمتحول نحو اإلقتصاد المبني عمى
 الحواسيب، صعوبات االتصال بالشبكة العنكبوتية، إرتفاع تكاليف االشتراك.

  قمة توافر الميزانيات واالعتمادات المالية البلزمة والموارد الكافية لخطط البحث
واجراءاتو كي يتمكن الباحثون من التوصل إلى أفضل الظروف المبلئمة الستيعاب 

 ا.التكنولوجيا وتوظيفي
  قمة توافر البيئة العممية التكنولوجية التي تتيح فرص التعمم غير النظامي من خبلل

 العمل، والتعميم البلنظامي من خبلل االحتكاك اليومى.

وىناك العديد من الدراسات التى تناولت بعض المعوقات التى واجيت الطبلب      
 وأعضاء ىيئة التدريس وتحول دون تقدميم ومنيا:

( وقد ىدفت إلى تقييم تجربة جامعة أم القرى فى استخدام 2019البنيان )ريم اسة در      
من وجية نظر أعضاء ىيئة  ”Blackboard“الببلك بورد   نظام التعمم اإللكترونى

ألنماط االستخدام قد  التدريس، وتوصمت النتائج إلى أن المتوسط الحسابى العام الكمى
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام  وأوصت الدراسة بضرورة (،3.38بمغ)

 وتوظيف نظام "الببلك بورد" والعمل عمى تبلفى المعوقات المادية والشخصية واإلدارية.
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( إلى أن من أبرز معوقات استخدام  2017البديوى )سمطان بينما توصمت دراسة      
ين متخصصين لحل التعميم اإللكترونى ىى ضعف خبرة عضو ىيئة التدريس وقمة توافر فني

المشكبلت التقنية المتعمقة بالتعميم اإللكترونى وعدم توافر الدعم والتحفيز المباشر لمطبلب، 
( أن من أىم المعوقات التى واجيت الطبلب 2020آل إبراىيم )محمد وقد أوضحت دراسة 

من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ىى عدم توافر اإلنترنت عند بعض الطبلب فى 
، وضعف ميارات الحاسوب األساسية لدييم، وعدم توافر التدريب المناسب لمطمبة المنزل

الستخدام نظام التعميم عن بعد باإلضافة إلى صعوبة دخوليم فى نظام التعميم عن بعد، 
ومن أبرز معوقات المنيج عدم وجود دليل إرشادى لمطبلب حول كيفية التعامل مع المنيج 

وقات البنية التحتية بتكرار الخمل المفاجئ فى الشبكة الداخمية اإللكترونى ، بينما جاءت مع
أو األجيزة أثناء تقديم  التعميم عن بعد، واالفتقار فى التفاعل والتواصل بين عضو ىيئة 
التدريس والطبلب، وتأكيد البعض عمى أنو ليس من السيل االنتقال من نمط التدريس 

 التقميدى إلى النمط اإللكترونى.
 

فى ضوء ما سبق وجب عمينا التطرق إلى بعض طرق تقويم وتطوير اآلداء و      
 المؤسسى من أجل الوصول لميدف المنشود فى ظل جائحة كورونا.

 

 
 المبحث الرابع: طرق تقويم وتطوير األداء المؤسسى الجامعى فى ظل جائحة كورونا 

عات فى العصر إلى أن رسالة الجام Donlagic &Kurtinc (2016)توصمت دراسة      
الحديث إمداد الطبلب بالمعرفة والميارات المطموبة لممجتمع، كما يجب إكسابيم الميارات 
والكفاءات والمعارف ذات القيمة دائًمًا والمطموبة فى عالم األعمال حتى يكون ليا السبق 
 فى مجال اقتصاد المعرفة، حيث أن التغيرات فى البيئة دائًمًا ما كانت تتطمب ميارات

 ومعارف معينة وىذا ما تؤكد عميو مناىج اقتصاديات المعرفة.
( أن أىم عوامل نجاح العممية التعميمية عن ٠٢٠٢)مصطفىأحمد وقد أوضحت دراسة 

 بعد:

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقييم الطبلب وذلك لتوافر أدوات لتقييم األداء  -
  المعرفي والمياري لمطبلب.
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ل واإليجابية خاصة من قبل الطبلب في التعميم عن بعد فنجدىم عمى تحقيق التفاع -
الشبكات إيجابيين يحممون وينقدون ويعمقون ويضيفون، بعكس عدم تجاوبيم مع التعميم 

  .التقميدي داخل حجرات الدراسة
تحقيق اإللتزام باإليجابية والتواصل المستمرعمى شبكة التواصل من قبل أعضاء ىيئة  -

أجل تفعيل العممية التعميمية وقيادة العمل الفنى والتعميمى عمى ىذه التدريس من 
المواقع بشكل دوري منتظم وذلك لمتواصل مع الطبلب والرد عمى استفساراتيم ومتابعة 
أنشطتيم الفنية والتعميمية المكمفين بيا وكذلك مد الموقع بمنابع الفن والمعرفة التي 

 تخدم المقرر.
عممية التواصل وتوفير لقاء أسبوعي بين المعمم والمتعمم لئلجابة  توفير اإلستمرارية في -

عمى استفساراتيم الفنية والعممية، ومحاولة وضع حمول ألي مشكبلت تعميمية تواجو 
 .المتعمم

ويزداد دور التعميم عن بعد يوًما بعد يوم لمميزاتو العديدة وخاصة في حاالت الحاجة 
يمر بو العالم أجمع والذي يواكب كتابة ىذا البحث  الماسة لو مثل الوقت الحالي الذي

والذي تواجو فيو البشرية خطًرا جائًحا يتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد 
(، والذي يحتم عمى المتعمم والمعمم التواجد بمنازليم، ولما كان من الضروري ٠٢)كوفيد

تراتيجًيا ليذه األزمة، ولكن ال استمرار العممية التعميمية، أصبح التعميم عن بعد حبًل إس
يخفى عمى أحد أن القيام بعممية التعميم والتعمم عن بعد كانت غير منتشرة في ببلدنا وان 
كانت ىناك بعضُّ التجارب الناجحة فيو، فاالنتقال المفاجئ من حالو التعميم والتعمم النمطية 

لدى أغمب القائمين عمى  الى التعميم عن بعد والتي فرضتيا األزمة  قد أحدثت ارتباك
كرامة التعميم في مصر وكذلك الطالب لعدم اعتيادىم عمى التواصل الكامل عن بعد )

 .(3: ص2021الشيخ،
( عمى أن التعميم عن بعد يعتبر أحد الحمول التي ٠٢٠٢)حبقآية كما أكدت دراسة 

قية مطبوعة، يجب عمى المؤسسات التعميمية المجوء إلييا، دون إستخدام مواد تعميمية ور 
فيو يستخدم تكنولوجيا االتصاالت لتوفير المعمومات لمتعميم  والتدريب ، حيث فرضت 

 .(٠٢استراتيجية التعميم عن بعد نفسيا بقوة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ) كوفيد 



 

 1605 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( أن أسموب التعميم عن ٠٢٠٢البذرة )محمد ناجى و ىبة دراسة كبل من  وقد أوضحت
ا جديًدا يتيح لمطبلب والباحثين إمكانية أكبر في الفيم واإلستيعاب والتعمم بعد يشكل مناخً 

والسعى نحو تيسير إستمرارية التعميم، حيث توجد مجموعة من البرامج والتطبيقات التي 
؛ وتطبيق (Black Board) تدعم تحقيق عممية التعميم عن بعد كتطبيق الببلك بورد 

وبرامج ؛  (Edmodo)(؛ ومنصة ادمودو ( Classroom Googleجوجل كبلس رووم
وبرنامج ؛ ( Cloud Meeting Zoom) االتصال المباشر عبر الفيديو كتطبيق الزووم 

 .(Microsoft Teams)مايكروسوفت تيمز 
 

وترى الباحثة أن التعميم الجامعى ىو قاطرة التنمية فى أى مجتمع إنسانى، حيث 
يستيدف بتخصصاتو المختمفة غالبية فئات المجتمع، ومن ىنا فإن مستوى اآلداء 
المؤسسى الجامعى الوحيد المقبول فى ذلك العصر ىو مستوى التميز األكاديمى فى كل 

اء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية ألنو يعتبر شىء؛ بواسطة نشر ثقافة التميز بين أعض
وسيمتيا المضمونة الستمرارية تطوير آدائيا لمواكبة التغيرات المتبلحقة واألزمات والكوارث 
المتعددة، كما يساعد التميز األكاديمى عمى شيوع المشاعر اإليجابية لدى الطبلب والثقة 

لى تطوير آليات الموقف التعميمى بجميع بالنفس مما يؤدى لمتفوق واإلبداع، باإلضافة إ
جوانبو مما يساعد عمى التنافس وتبادل الخبرات والميارات وتآزر أدائيم وتكاممو، والتركيز 
عمى إلمام جميع العناصر البشرية لممؤسسة الجامعية بمعرفة ما ىية التميز؛ وأىم العوامل 

 من األىداف المنشودة. التى تساعد عمى سيولة الوصول إليو لموصول إلى العديد 
وتشير العديد من الدراسات عمى أىمية التميز فى تطور نمط التعميم لمسايرة التغيرات 

بأن محور التميز فى التعميم ىو عضو ىيئة   king (2011)الحالية؛  حيث يؤكد 
 التدريس واالعتياد عمى تأدية العمل بأعمى درجة من االتقان والمبلئمة؛ فاعتماد التميز ىو
الطريق إليو وىو بيذا المعنى األداء دون أخطاء الذى يكون مستحيبًل، لكون البشر بطبعيم 

كما  يخطئون، فالتميز ىو أن نتقبل أخطائنا ونتعمم منيا فبل نكررىا بل نحسن آدائنا دائًمًا،
( إلى التعرف عمى ممارسات القيادة االستراتيجية وعبلقتيا 2017عبدة )رنا ىدفت دراسة 

األداء المؤسسى فى الكميات الجامعية، وقد خمصت الدراسة إلى أن درجة التقدير  بتميز
لمجال) تميز األداء المؤسسى وفق النموذج األمريكى( فى الكميات الجامعية كانت مرتفعة 
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٪(، ووجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين ممارسات االستراتيجية 78.62عند وزن نسبى)
 (. 0.940الكميات الجامعية بمعامل ارتباط )وتميز األداء المؤسسى فى 

ة الجامعات مسئولي وھلتدريس بالجامعات المصرية ا يئةھإن تطوير أداء أعضاء   
بالدرجة األولى دون إغفال مسئولية قيادات التعميم العالي والدولة ككل، ومع أن التدريس 

، إال أن الجامعة األولى مھوظيفت يعد أي التدريس؛ يئةھ عضو نشاط مركز وھلمطبلب 
)أي  باحثييا أو البحثية اھقوت من مكانتيا تكتسب عممي بحث كمؤسسة سياتصف نف
( نقاط تحقيق التميز في 2018شحاتو )عبد المنعم ويجمل  ،(بيا التدريس يئةھأعضاء 

 ى :ھاألداء الجامعي فى أربعة أسباب عمى األقل 
 معايير االنتاج اھذيعني استيفاء  أن البحث العممي وببساطة عممية انتاج معرفة، مما -1

 .بالجودة يتسم حتى معينة
و لوظيفتي التدريس أدائ إلى سيمتد التدريس يئةھأن أثر تميز األداء البحثي لعضو  -2

 وخدمة المجتمع.
أن األداء البحثي مدخل لمرقي عمي المستوى الشخصي إذ يشبع رغبة الفرد في المعرفة  -3

 ًحا لمتعامل مع مشكبلتو الحياتية اليومية.واالستكشاف؛ كما يعد أسموًبا ناج
أن األداء البحثي مدخل لمتقدم عمي المستوى المجتمعي إذ يعد البحث العممي مدخبل  -4

لتحسين االنتاج والتغمب عمي مشكبلتو باكتشاف بدائل جديدة لمعناصر الداخمة فيو 
 واستحداث آليات وأدوات تشغيل أكفأ.

 اراتھتبرز أن تميز األداء البحثي ال يعتمد فحسب عمى مومع كون األدبيات العممية      
 السياسي السياق: اھا عمى جوانب عديدة في مقدمتأيضً  يعتمد بل متميز، باحث

ستراتيجية البحثية لمجامعة واإلدارة والتمويل وتكوين فرق بحث واال لمدولة االقتصادي
(Schmidt,E & Graversen,E, 2018:p341.) 

دراسات عمى بعض النقاط من أجل تقويم وتطوير األداء المؤسسى وقد أكدت ال     
 الجامعى والتى يمكن االستعانة بيا فى ظل جائحة كورونا نذكر منيا :

( والتى قامت بوضع تصور مقترح لتطوير آداء 2017الخراز )صابرين دراسة       
سى لمعاممين فى العاممين بجامعة األقصى، وخمصت الدراسة إلى أن مستوى األداء المؤس

٪(، وأنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 70.60الجامعة جاء مرتفع بوزن نسبى)
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متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى جودة األداء لمعاممين فى الجامعة تعزى إلى 
متغيرات )الجنس، المؤىل العممى، المسمى الوظيفى، فرع الجامعة، سنوات الخدمة( فى 

الت باستثناء متغير سنوات الخدمة فى مجال جودة الخدمة لصالح الذين لدييم جميع المجا
( والتى أوصت ٠٢٠٢محروس )محمد دراسة ، ( سنوات10سنوات خدمتيم أكثر من )

بتدشين وحدة إلدارة فيروس كورونا داخل كل مؤسسة تعميمية، يكون من ضمن مسئولياتيا 
ورونا فى ىذا الوقت بالذات استعداًدا إلدارة توفير المعمومات الضرورية الخاصة بجائحة ك

  .ىذا الوباء، مع وضع دليل لموقاية وتوفيره لدى جميع أفراد المؤسسات التعميمية
( إلى وجوب عمل عقد شراكة بين الجامعة 2010حفنى)محمد وقد أشارت دراسة      

ق العمل المتغيرة، والجامعات العالمية الستحداث كميات وبرامج جديدة لمقابمة متطمبات سو 
واستحداث أنماط جديدة من مؤسسات التعميم الجامعى، وتفعيل دور الجامعة فى خدمة 
المجتمع المحمى من خبلل عقد شراكات بين الجامعة المؤسسات االنتاجية فى بورسعيد، 

سيير واتباع المعايير العالمية فى التدريس لتحقيق جودة التعميم الجامعى، كما أكدت دراسة 
( عمى أىمية اختيار القيادات الصالحة لمنيوض بأعمال البحوث 2013بد الغفار)ع

عداد دورات تدريبية تأىيمية لعضو ىيئة التدريس  المشتركة بين الجامعة ومواقع العمل، وا 
عمى مستوى الجامعة والكميات بيدف إكسابة الميارات، وتزويدىم بالمعارف والميارات 

( بضرورة االسـتمرار في 2011عبابنة )صالح أضاف الجديدة كل فى مجال عممو، و 
تطبيـق معـايير الجـودة واالعتمـاد الـتي بـدأتيا الكميـة، وتـوفير بـرامج تطـوير ميـني لمعاممين، 

 وتزويد الكمية بالمستمزمات الضرورية.
 

 النتائج: تحميميا وتفسيرىا 
تم تحميل النتائج باستخدام بعد اإلنتياء من إجراءات البحث، وتطبيق األدوات،      

، وقد قامت الباحثة باإلجابة SPSS V.25األساليب اإلحصائية المناسبة بواسطة برنامج 
 كما يمى: عمى أسئمة البحث والتحقق من صحة الفروض

 

 إجابة السؤال األول:
ما ىى الدرجات التقديرية لواقع األداء  لئلجابة عمى السؤال األول الذى ينص عمى"       

من وجية نظر كبل  المؤسسى لبعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل جائحة فيروس كورونا



 

 1608 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

" ، أعتمدت الباحثة عمى نتائج من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والموظفين؟
الدراسة االستطبلعية الموضحة ببداية البحث)نتائج اإلجابة عمى محاور االستبانتين(، 

لسابقة وما يتعمق بيا من موضوعات، وىى كما تم اإلشارة ليا وعمى األدبيات والدراسات ا
 فى حدود البحث كالتالى:

تأثير جائحة كورونا عمى أداء ، فيروس كورونا، المؤسسى لمؤسسات التعميم العالى اآلداء
طرق تقويم وتطوير األداء المؤسسى الجامعى فى ظل ، ىيئة التدريسالكميات وأعضاء 

 .جائحة كورونا

 مستوى التحقق لدى أفراد العينةنت الباحثة مقياس ليكرت الرباعى لمحكم عمى تب     
والوصول إلى مدى صحة فروض الدراسة، حيث تم حساب المدى بين درجات المقياس 
وتقسيمة عمى أكبر قيمة فى االستبانو لمحصول عمى طول الخمية، ثم إضافة القيمة إلى 

 (.7ول الخبليا كما ىو موضح فى جدول )(، وبذلك أصبح ط1أقل قيمة فى المقياس )
 ات البحث لمحكم عمى مستوى التحقق لممحاورحك( يوضح م7جدول)

 

 مستوى التحقق الحسابى المتوسط

 ال يتحقق 1.74إلى  1

 يتحقق بدرجة ضعيفة 2.49إلى  1.75

 يتحقق بدرجة متوسطة 3.24إلى  2.50

 يتحقق بدرجة كبيرة 4إلى  3.25
  - أ

 ة الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات االستبانتين بمحاورىما المختمفةالنتائج الوصفي - أ
 أواًل: االستبيان الموجو ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة 

 :والرابع إجابة السؤال الثانى
ما ىى معوقات استخدام نظام التعميم  لئلجابة عمى السؤال الثانى الذى ينص عمى"

من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والييئة  19ة كوفيد اإللكترونى فى ظل جائح
ما ىو تأثير  الذى ينص عمى" رابعالسؤال الو  "،المعاونة ببعض كميات جامعة بورسعيد؟

جائحة كورونا عمى اإللتزامات المؤسسية تجاة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة 
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احثة عمى نتائج الدراسة أعتمدت الب "ببعض الكميات عمى مستوى جامعة بورسعيد ؟
االستطبلعية الموجية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والموضحة ببداية البحث 

 )نتائج محاور االستبانو األولى(.
التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور إلتزام اإلدارة العميا ودعميا (8جدول)

(114)ن=  

عند دراسة استجابات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عن محور إلتزام اإلدارة      
٪( من 84.2(  أشارت النتائج أن نسبة )8العميا ودعميا كما ىو موضح فى جدول )

ية بتمكين إجمالى العينة والتى تتراوح إجاباتيم بين درجة كبيرة ومتوسطة يؤكدون تمتع الكم
إدارى يساعدىا عمى التكيف مع الوضع الحالى وقد يعزى ذلك إلى وجود توجييات إدارية 

 
 م

 

 ـــارةالعبــــــــــــــــ
 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة 

المتوسط الحسابى ال يتحقق
 

اإلنحراف 
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 

تتمتع الكمية بتمكين إدارى يساعدىا  1
 عمى التكيف مع الوضع الحالى

33 28.9 63 55.3 18 15.8 - - 3.13 0.659 

د من تنفيذ كافة تقوم إدارة الكمية بالتأك 2
 0.641 3.18 - - 13.2 15 56.1 64 30.7 35 اإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا

تراجعت الكمية عن الكثير من أىدافيا  3
 0.917 2.39 8.8 10 42.1 48 28.1 32 21.1 24 االستراتيجية المحددة قبل ظيور الفيروس

ىناك تغيرات جوىرية فى أساليب  4
 ة بالكميةاإلدارة التقميدي

48 42.1 43 37.7 17 14.9 6 5.3 3.17 0.872 

يوجد اتصال فعال بين قيادات  5
 الكمية وأعضاء ىيئة التدريس

64 56.1 28 24.6 6 5.3 16 14 3.23 1.065 

توفر الكمية وحدة إلدارة المخاطر  6
 1.074 2.08 65 92 - -- 21.9 25 13.1 15 والكوارث

لمشكبلت تعمل الكمية عمى معالجة ا 7
 التربوية لدييا وتتحمل مسئوليتيا 

48 42.1 60 52.6 4 3.5 2 1.8 3.35 0.638 

تعتمد إدارة الكمية عمى التقنيات  8
 الحديثة فى تقديم خدماتيا

40 35.1 69 60.5 3 2.6 2 1.8 3.29 0.606 

 2.975 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 34.48 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.540 عيارى لممحور ككلاالنحراف الم
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إيجابيو داخل الكميات تدعم العممية اإلدارية ككل، فى حين تراجعت بعض الكميات عن 
الكثير من أىدافيا االستراتيجية المحددة قبل ظيور الفيروس بدرجة ضعيفة بنسبة 

ذلك عدم قدرة بعض الكميات عمى التكيف مع الوضع الراىن فى ظل ٪( وقد يعزى 42.1)
انتشار فيروس كورونا مما أدى إلى التخمى عن بعض أىدافيا االستراتيجية، بينما اتفق 

٪( أن ىناك 79.8أفراد العينة والتى تتراوح إجابتيم ما بين درجة كبيرة ومتوسطة بنسبة )
يدية، وعدم توافر وحدة إلدارة المخاطر والكوارث تغيرات جوىرية فى أساليب اإلدارة التقم
٪( من أفراد العينة أن ىناك 80.7٪(، وقد أكد)65بغالبية الكميات والتى بمغت نسبتيا )

اتصال فعال بين قيادات الكمية وأعضاء ىيئة التدريس والتى تتراوح اجاباتيم ما بين درجة 
لتربوية لدييا وتحمل مسئوليتيا بنسبة كبيرة ومتوسطة، وقيام الكميات بمعالجة المشكبلت ا

٪( من الكميات 60.5٪( تتراوح ما بين درجة كبيرة ومتوسطة، باإلضافة إلى نسبة )95.6)
تعتمد إدارتيا عمى التقنيات الحديثة فى تقديم خدماتيا، وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى قد 

( درجة وانحراف 2.98ككل )بمغ المتوسط الحسابى لمحور إلتزام اإلدارة العميا ودعميا 
 ( درجة.0.540معيارى قدره )

ومن خبلل ذلك نبلحظ أنو درجات التقدير العام عمى مجال إلتزام اإلدارة العميا       
(، وىذا ما يتفق مع دراسة كبل 34.48ودعميا كانت متوسطة حيث بمغ الوزن النسبى لو)

ان فييا ىذا المجال بدرجة ( التى ك2015حسين )أحمد ( و 2017بو غميظة )إليام من 
التى جاء فييا التقدير ليذا المجال  Nadeau (2017)متوسطة، بينما تختمف مع دراسة 

 بدرجة ضعيفة.
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 (114( التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور التحسين المستمر لمعمميات )ن=9جدول)
 

الييئة المعاونة عن محور التحسين عند دراسة استجابات أعضاء ىيئة التدريس و      
( أشارت النتائج أن غالبية الكميات تيدف 9المستمر لمعمميات كما ىو موضح فى جدول )

٪( من إجمالى عينة البحث، 78.9إلى التحسين المستمر فى العمل حيث بمغت النسبة )
لوضع مع حرص العديد من الكميات عمى إجراء التغييرات والتطويرات من أجل مواكبة ا

٪(، وتواجد برامج لمتطوير 98.7الحالى بنسبة تتراوح بين درجة كبيرة ومتوسطة بمغت )
٪( من إجمالى عينة البحث، 50.9المينى ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بنسبة )

ودعم الكميات ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة لممشاركة فى المؤتمرات العممية 
٪(، باإلضافة إلى مشاركة الكميات وزارة التعميم 74.6متوسطة بمغت نسبتيا )بدرجة كبيرة و 

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
 بدرجة 
 كبيرة

رجة بد
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة 

المتوسط الحسابى ال يتحقق
 

اإلنحراف 
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 

تيدف الكمية إلى التحسين المستمر  1
 فى العمل

90 78.9 20 17.5 4 3.5 - - 3.75 0.508 

تدعم الكمية مواىب وميارات الطمبة  2
 وتنمييا

47 41.2 45 39.5 22 19.3 - - 3.22 0.750 

تحرص الكمية عمى إجراء تغييرات  3
 وتطويرات لمواكبة الوضع الحالى

50 43.9 62 54.4 2 1.8 - - 3.42 0.530 

توجد برامج تطوير مينى ألعضاء  4
 ىيئة التدريس ومعاونييم بالكمية

19 16.7 58 50.9 29 25.4 8 7 2.77 .810 

تدعم الكمية أعضاء ىيئة التدريس  5
 فى المؤتمرات العمميةلممشاركة 

36 31.6 49 43 18 15.8 11 9.6 2.96 0.931 

تحرص الكمية عمى معرفة آراء  6
 المستفيدين منيا بيدف التحسين 

22 19.3 42 36.8 42 36.8 8 7 2.68 0.865 

تشارك الكمية وزارة التعميم العالى  7
 فى تحديد مواصفات الخريج

41 36 48 42.1 21 18.4 4 3.5 3.11 0.824 

تعتمد الكمية عمى معايير وتقنيات  8
 تكنولوجية لرفع مستوى التدريس 

36 31.6 66 57.9 7 6.1 5 4.4 3.17 0.728 

 3.136 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 35.32 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.540 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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٪( من إجمالى عينة البحث تتراوح 78.1العالى فى تحديد مواصفات الخريج بنسبة )
إجاباتيم بين درجة كبيرة ومتوسطة، مع اعتماد الكميات عمى معايير وتقنيات تكنولوجية 

وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى قد بمغ المتوسط  ٪(،57.9لرفع مستوى التدريس بنسبة )
( درجة وانحراف معيارى قدره 3.136الحسابى لمحور التحسين المستمر لمعمميات ككل )

 ( درجة.0.540)
ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال التحسين المستمر لمعمميات جاء بدرجات متوسطة      

زى إلى عدم حرص بعض الكمية عمى وىذا قد يع (،35.32حيث بمغ الوزن النسبى لو)
برامج التطوير المينى ألعضاء ىيئة ، وقمة معرفة آراء المستفيدين منيا بيدف التحسين

( حيث 2017بو غميظة)إليام ،وتتفق ىذه النتائج مع دراسة التدريس ومعاونييم بالكمية
المصرى ل نضاجاءت الدرجات التقديرية ليذا المجال متوسطة،  بينما اختمفت مع دراسة 

 ( حيث جاءت الدرجات التقديرية ليذا المجال مرتفعة.2014األغا)محمد و 
 (114( التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور جودة العالقات واألنظمة )ن=12جدول)

 
 م

 
 العبـــــــــــــــــــارة

 بدرجة 
 كبيرة

 بدرجة بدرجة متوسطة
 ضعيفة 

االمتوسط  ال يتحقق
لحسابى

اإلنحراف  
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 

تشرك الكمية أكبر عدد ممكن من أعضائيا  1
 فى تنفيذ األنشطة والفعاليات

50 43.9 46 40.4 16 14 2 1.8 3.26 0.765 

ترفع الكمية من قيمة العمل الجماعى بين  2
 0.715 3.17 1.8 2 13.2 15 51.8 59 33.3 38 الجميع

تيتم الكمية بالتغطية اإلعبلمية ومشاركة  3
 األنشطة واإلنجازات

57 50 39 34.2 4 3.5 14 12.3 3.22 0.933 

تنظم الكمية المؤتمرات مع الجيات المختصة  4
 0.960 2.77 13.2 15 20.2 23 43 49 23.7 27 بيدف تبادل الخبرات

تسعى إدارة الكمية إلى التواصل مع نظائرىا  5
 معات األخرىفى الجا

31 27.2 48 42.1 31 27.2 4 3.5 2.93 0.828 

توفر الكمية نظام اتصال مباشر مع الجيات  6
 0.768 2.68 6.1 7 31.6 36 50 57 12.3 14 التشغيمية فى سوق العمل

قضى فيروس كورونا عمى معظم سبل  7
 التواصل التقميدية بين منسوبى الجامعة

56 49.1 11 12.3 14 12.3 33 28.9 2.05 0.939 

ىناك مرونة فى تطبيق الموائح واألنظمة  8
 0.621 3.34 - - 7.9 9 50 57 41.2 47 لمتكيف مع الوضع الحالى

 2.925 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 33.72 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.462 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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س والييئة المعاونة عن محور جودة عند دراسة استجابات أعضاء ىيئة التدري     
(  أشارت النتائج  إلى مشاركة الكميات 10العبلقات واألنظمة كما ىو موضح فى جدول )

ألكبر عدد ممكن من أعضائيا فى تنفيذ األنشطة والفعاليات تتراوح بين درجة كبيرة 
اإلعبلمية ٪(، باإلضافة إلى اىتمام الكميات بالتغطية 84.3ومتوسطة وقد بمغت نسبتيا )

٪(، و 84.2ومشاركة األنشطة واإلنجازات بنسبة تتراوح بين درجة كبيرة ومتوسطة بمغت )
٪(، 69.3سعى إدارة الكميات إلى التواصل مع نظرائيا فى الجامعات األخرى بنسبة )

وتوافر بعض الكميات لنظام االتصال المباشر مع الجيات التشغيمية فى سوق العمل بنسبة 
بة ضئيمة يجب العمل عمى زيادتيا قدر اإلمكان، فى حين أنو قد أجمع ٪( وىى نس50)

٪( أن فيروس كورونا قد قضى عمى 61.4أكثر من نصف العينة والتى بمغت نسبتيا )
معظم سبل التواصل التقميدية بين منسوبى الجامعة بدرجة تتراوح بين كبيرة ومتوسطة، 

لموائح واألنظمة لمتكيف مع الوضع الحالى بالرغم من التأكيد عمى وجود مرونة فى تطبيق ا
٪( من إجمالى العينة، 91.2لدى غالبية الكميات بدرجة تتراوح بين كبيرة ومتوسطة بمغت )

وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى قد بمغ المتوسط الحسابى لمحور جودة العبلقات واألنظمة 
 ( درجة.0.462( درجة وانحراف معيارى قدره )2.925ككل)
ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال جودة العبلقات واألنظمة جاء بدرجات متوسطة      

قمة توافر بعض الكميات لنظام  وىذا قد يعزى إلى(، 33.72حيث بمغ الوزن النسبى لو)
 Vijayaوىذا ما يتفق مع دراسة  االتصال المباشر مع الجيات التشغيمية فى سوق العمل

فيروس ، باإلضافة إلى أن تمك العبارة متدنية جداً ( حيث جاء درجة التقدير ل2016)
ضعف تنظيم  كورونا قد قضى عمى معظم سبل التواصل التقميدية بين منسوبى الجامعة، و

، تختمف ىذه النتائج مع دراسة بعض الكميات لممؤتمرات مع الجيات المختصة بيدف تبادل الخبرات
Nadeau (2017حيث كانت الدرجات التقديرية ليذا ) .المجال ضعيفة 
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 (114( التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور تنمية الموارد البشرية )ن=11جدول)

ة الموارد عند دراسة استجابات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عن محور تنمي     
(  أشارت النتائج  إلى وجود دعم بعض الكميات 11البشرية كما ىو موضح فى جدول )

٪( من إجمالى العينة 52.6لمممارسات االبتكارية والتنافسية من أجل تحقيق التميز بنسبة )
البحثية، واىتماميا بتدريب جميع العاممين بيا عمى األساليب التكنولوجية الحديثة مع اتباع 

راتيجية واضحة الستثمار الموارد البشرية وقمو تشجيعيا لمطمبة عمى المشاركة فى است
٪( ولذا يجب العمل عمى زيادة ىذه النسبة قدر 40الممتقيات العممية بنسبة تقريبية )

اإلمكان، فى حين أكد أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عمى توافر الموارد البشرية 
٪(، وأشارت 71.9وضع الحالى بدرجة كبيرة ومتوسطة بمغت نسبتيا )المؤىمة لمتعامل مع ال

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة 

المتوسط الحسابى ال يتحقق
 

اإلنحراف 
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 

تعقد الكمية اتفاقيات مع المؤسسات المختمفة  1
 0.787 2.77 1.8 2 39.5 45 38.6 44 20.2 23 لنقل الخبرات ودعم القدرات البشرية

تدعم الكمية الممارسات االبتكارية  2
 والتنافسيو لتحقيق التميز

22 19.3 60 52.6 30 26.3 2 1.8 2.89 0.721 

مين بيا تيتم الكمية بتدريب جميع العام 3
 0.798 2.65 5.3 6 39.5 45 40.4 46 14.9 17 عمى األساليب التكنولوجية الحديثة

تتبع الكمية استراتيجية واضحة  4
 الستثمار الموارد البشرية

14 12.3 47 41.2 48 42.1 5 4.4 2.61 0.759 

تشجع الكمية الطمبة عمى المشاركة  5
 فى الممتقيات العممية

23 20.2 47 41.2 34 29.8 10 8.8 2.73 0.885 

توفر الكمية الموارد البشرية المؤىمة  6
 لمعمل مع الوضع الحالى

22 19.3 60 52.6 28 24.6 4 3.5 2.88 0.754 

تحرص الكمية عمى إقامة دورات  7
 مستمرة لتنمية الموارد البشرية

10 8.8 37 32.5 60 52.6 7 6.1 2.44 0.741 

شجيع تبتكر الكمية أساليب جديدة لت 8
 0.863 2.55 10.5 12 37.7 43 37.7 43 14 16 اإلبداع والموىبة فى مواردىا البشرية

 2.69 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 31.95 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.577 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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النتائج إلى ضعف حرص الكميات عمى إقامة الدورات المستمرة لتنمية الموارد البشرية 
وضعف ابتكار الكميات ألساليب جديدة لتشجيع اإلبداع والموىبة فى مواردىا البشرية، 

وسط الحسابى لمحور تنمية الموارد البشرية وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى قد بمغ المت
 ( درجة.0.577( درجة وانحراف معيارى قدره )2.69ككل )
ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال تنمية الموارد البشرية جاء بدرجات متوسطة حيث      

قمو تشجيع بعض الكميات الطمبة عمى  وىذا قد يعزى إلى (،31.95بمغ الوزن النسبى لو)
فى الممتقيات العممية، وضعف حرص بعض الكميات عمى إقامة الدورات المشاركة 

المستمرة لتنمية الموارد البشرية وضعف االبتكار ألساليب جديدة لتشجيع اإلبداع والموىبة 
( حيث جاءت الدرجات 2015) حسينأحمد وىذا ما يتفق مع دراسة فى مواردىا البشرية، 

 بو غميظةإليام تختمف ىذه النتائج مع دراسة  ، بينماالتقديرية ليذا المجال متوسطة
 ( حيث كانت الدرجات التقديرية ليذا المجال ضعيفة.2017)
 

 :ثالثإجابة السؤال ال
ما ىى المعوقات التى تتعمق بجودة  الذى ينص عمى" ثالثلئلجابة عمى السؤال ال      

ة التدريس والييئة من وجية نظر أعضاء ىيئ 19الحياة األكاديمية فى ظل جائحة كوفيد 
"، أعتمدت الباحثة عمى نتائج الدراسة االستطبلعية المعاونة بعض كميات جامعة بورسعيد؟

الموجية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والموضحة ببداية البحث )نتائج المحور 
 (.42إلى  33الخامس ويشمل الفقرات من
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الستجاباتيم نحو محور جودة الحياة األكاديمية  التوزيع النسبى لعينة البحث وفقاً  (12جدول)
 (114)ن=

 
 

      

عند دراسة استجابات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عن محور جودة الحياة       
األجيزة  إلى توفير الكمية( أشارت النتائج 12األكاديمية كما ىو موضح فى جدول )

٪(، ودعم الكميات تحويل 72.8بنسبة ) وخدمات اإلنترنت البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس
 ٪( تتراوح إجاباتيم ما بين 90.4التعميم التقميدى بالكتاب إلى المقررات اإللكترونية بنسبة ) 

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة 

المتوسط الحسابى ال يتحقق
 

اإلنحراف 
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 

توفر الكمية األجيزة وخدمات اإلنترنت  1
 0.920 3.05 6.1 7 21.1 24 34.2 39 38.6 44 ء ىيئة التدريس البلزمة ألعضا

صعوبة توافر اإلنترنت لدى الطمبة  2
 0.702 1.59 2.6 3 4.4 5 42.1 48 50.9 58 المحاضراتفى المشاكل يسبب العديد من 

تواجو الطمبة العديد من المشاكل  3
 أثناء االختبارت اإللكترونية

45 39.5 24 21.1 20 17.5 25 21.9 2.22 1.188 

أجد صعوبة فى االنتقال من نمط  4
 1.054 2.40 20.2 23 22.8 26 34.2 39 22.8 26 التدريس التقميدى إلى النمط اإللكترونى

يفتقد التعميم عن بعد لعنصر التفاعل  5
 0.816 1.61 3.5 4 10.5 12 28.9 33 57 65 واالتصال بين الطمبة واألساتذة

المرشد األكاديمى عمى  توجد مراكز لتدريب 6
 1.002 1.78 6.1 7 57 65 22.8 26 14 16 مستوى الكميات ألعضاء ىيئة التدريس

يصعب تنفيذ الدروس العممية عبر  7
 البرامج اإللكترونية

62 54.4 34 29.8 13 11.4 5 4.4 1.66 0.850 

توجد صعوبة فى وضع اإلختبارت  8
 اإللكترونية لدى أعضاء ىيئة التدريس

30 26.3 57 50 13 11.4 14 12.3 2.10 0.931 

تدعم الكمية تحويل التعميم التقميدى  9
 بالكتاب إلى المقررات اإللكترونية

63 55.3 40 35.1 8 7 3 2.6 3.43 0.740 

ىناك انحدار ممحوظ فى المستوى  10
 0.890 1.78 5.3 6 14.9 17 32.5 37 47.4 54 التعميمى لمطمبة نتيجة لموضع الحالى

 2.16 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 32.22 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.477 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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 ، وصعوبة توافر اإلنترنت لدى الطمبة الذى يسبب العديد من المشاكلدرجة كبيرة ومتوسطة
٪( تتراوح إجاباتيم ما بين درجة كبيرة ومتوسطة 93حيث بمغت النسبة ) فى المحاضرات

مواجيو الطمبة العديد من المشاكل أثناء باإلضافة إلى وىى نسبة ال يستيان بيا، 
 ٪( تتراوح بين درجة كبيرة ومتوسطة، وعدم تواجد60.6بنسبة ) االختبارت اإللكترونية

ديمى عمى مستوى الكميات ألعضاء ىيئة التدريس حيث بمغت مراكز لتدريب المرشد األكا
٪( عمى صعوبة تنفيذ 84.2٪( من إجمالى العينة، وأكدت نسبة كبيرة بمغت )57النسبة )

تتراوح بين درجة كبيرة ومتوسطة، وأثبتت النتائج  الدروس العممية عبر البرامج اإللكترونية
مطمبة نتيجة الوضع الحالى بنسبة أن ىناك إنحدار ممحوظ فى المستوى التعميمى ل

٪( ما بين درجة كبيرة ومتوسطة، وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى قد بمغ المتوسط 79.9)
( درجة وانحراف معيارى قدره 2.16الحسابى لمحور جودة الحياة األكاديمية ككل )

   درجة.  (0.477)
 

                                                                                                                                                                                       

ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال جودة الحياة األكاديمية جاء بدرجات منخفضة حيث      
وبة توافر اإلنترنت لدى الطمبة الذى وىذا قد يعزى إلى صع(، 32.02بمغ الوزن النسبى لو)

مواجيو الطمبة العديد من باإلضافة إلى يسبب العديد من المشاكل فى المحاضرات، 
المشاكل أثناء االختبارت اإللكترونية، ووجود صعوبة فى االنتقال من نمط التدريس 

نة، وعدم لدى بعض أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاو  التقميدى إلى النمط اإللكترونى
،وتتفق مراكز لتدريب المرشد األكاديمى عمى مستوى الكميات ألعضاء ىيئة التدريس تواجد 

( حيث جاءت الدرجات التقديرية ليذا المجال 2017)Nadeauىذه النتائج مع دراسة 
( حيث جاءت الدرجات 2015حسين )أحمد ضعيفة، بينما تختمف تمك النتائج مع دراسة 

 ال متوسطة. التقديرية ليذا المج
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 (114( التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور مستوى التقييم والمتابعة )ن=13جدول)

عند دراسة استجابات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عن محور مستوى التقييم      
ب عادل (  أشارت النتائج إلى اتباع الكميات أسمو 13والمتابعة كما ىو موضح فى جدول )

٪( تتراوح ما بين درجة كبيرة 85.1فى تقييم ومتابعة األعضاء والطمبة حيث بمغت النسبة )
ومتوسطة، وحرصيا عمى تعديل برامجيا لممتابعة والتقييم باستمرار لمتوافق مع الوضع 

واىتمام الكميات بمتابعة ٪( تتراوح ما بين درجة كبيرة ومتوسطة، 83.4الحالى بنسبة  )
نشطة بالمعامل والمختبرات وفقا لئلجراءات اإلحترازية، ومتابعة إدارة الكميمت تنفيذ األ

سجبلت ونشاطات الطمبة لضمان إعدادىم كما ىو مخطط لو، واالستفادة  من نتائج 
التقويم فى تعديل برامج وطرق التدريس، والعمل عمى تقويم القدرة المؤسسية الشاممة 

تتراوح ما بين درجة كبيرة ٪( 80جميعيا أكثر من ) وتقييميا دوريًا بنسبة كبيرة بمغت

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة 

المتوسط الحسابى ال يتحقق
 

اإلنحراف 
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

ا ٪
لعدد

 

٪ 

تتبع الكمية أسموب عادل فى تقييم  1
 ومتابعة األعضاء والطمبة

50 43.9 47 41.2 12 10.5 5 4.4 3.25 0.815 

تحرص الكمية عمى تعديل برامجيا لممتابعة  2
 0.741 3.23 0.9 1 15.8 18 43 49 40.4 46 والتقييم باستمرار لتتوافق مع الوضع الحالى

نفيذ األنشطة بالمعامل تيتم الكمية بمتابعة ت 3
 0.728 3.30 3.5 4 5.3 6 49.1 56 42.1 48 والمختبرات وفقا لئلجراءات اإلحترازية

تتابع إدارة الكمية سجبلت ونشاطات الطمبة  4
 0.803 3.21 5.3 6 7.9 9 47.4 54 39.5 45 لضمان إعدادىم كما ىو مخطط لو

تستفيد الكمية من نتائج التقويم فى  5
 ج وطرق التدريستعديل برام

38 33.3 56 49.1 11 9.6 9 7.9 3.09 0.864 

تتابع الكمية جودة العمميات والمرافق  6
 والخدمات بشكل دورى

37 32.5 56 49.1 13 11.4 8 7 3.07 0.849 

تعمل الكمية عمى تقويم القدرة  7
 المؤسسية الشاممة وتقييميا دورياً 

35 30.7 56 49.1 16 14 7 6.1 3.04 0.835 

 3.16 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 32.53 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.642 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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ومتوسطة، وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى قد بمغ المتوسط الحسابى لمحور مستوى التقييم 
 ( درجة.0.642( درجة وانحراف معيارى قدره )3.16والمتابعة ككل )

سطة حيث بمغ ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال التقييم والمتابعة جاء بدرجات متو      
وىذا قد يعزى إلى قمة نسبة مشاركة األعضاء فى عمميات (، 32.53الوزن النسبى لو)

التقييم والمتابعة، باإلضافة إلى أن اإلجراءات التصحيحية آلداء العاممين ببعض الكميات 
ل بعد(البرامج التقييمية لم تكن بالقدر الكافى لموصو -أثناء-ومعالجتيا لبلرتقاء بالكمية )قبل

( 2017حسان)محمد ، وتختمف تمك النتائج مع دراسة لممستوى المرتفع من التقييم والمتابعة
 ( حيث جاءت الدرجات التقديرية ليذا المجال مرتفعة. 2014عبد العزيز )العاطى عبد و 
 

 (114(التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور البحث العممى وتطوير المجتمع)ن=14جدول)
 

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
 بدرجة 
 كبيرة

 بدرجة بدرجة متوسطة
 ضعيفة 

المتوسط  ال يتحقق
 

الحسابى
اإلنحراف  
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 

يتم ربط البحث العممى بخطة الدولة  1
 والمجتمع

36 31.6 44 38.6 30 26.3 4 3.5 2.98 0.852 

معامل لؤلبحاث العممية توفر الكمية  2
 لخدمة العممية البحثية

23 20.2 45 39.5 27 23.6 19 16.7 2.63 0.989 

تعمل الكمية جاىدة عمى توافر مجمة  3
 ناجحة لمنشر العممى واألبحاث

72 63.2 9 7.9 3 2.6 30 26.3 3.08 1.311 

تيتم الكمية بإرسال بعثات تعميمية  4
 وبحثية لمدول المتقدمة

26 22.8 33 28.9 27 23.7 28 24.6 2.50 1.099 

تحرص الكمية عمى توافر الميزانيات  5
 والموارد الكافية لدعم البحث العممى

14 12.3 40 35.1 44 38.6 16 14 2.46 0.884 

تشارك الكمية فى تنفيذ المشاريع  6
 التنموية لممجتمع

14 12.3 60 52.6 27 23.7 13 11.4 2.66 0.840 

فى عقد ندوات عممية  تساىم الكمية 7
 ىادفة لتنمية المجتمع

25 21.9 49 43 31 27.2 9 7.9 2.79 0.877 

تحرص الكمية عمى المشاركة فى  8
 حل المشكبلت االجتماعية المختمفة

24 21.1 41 36 35 30.7 14 12.3 2.66 0.948 

 2.719 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 31.98 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.609 ف المعيارى لممحور ككلاالنحرا
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

      
عند دراسة استجابات أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عن محور البحث       

(  أشارت النتائج إلى حرص 14العممى وتطوير المجتمع كما ىو موضح فى جدول )
حيث بمغت النسبة  الكميات جاىدة عمى توافر مجمة ناجحة لمنشر العممى واألبحاث

٪( تتراوح 64.9٪(، ومشاركة الكميات فى المشاريع التنموية لممجتمع بنسبة بمغت)63.2)
ما بين كبيرة ومتوسطة،  باإلضافة إلى مساىمة الكميات فى عقد الندوات العممية اليادفة 

٪( تتراوح بين كبيرة ومتوسطة، فى حين جاء حرص الكميات 64.9لتنمية المجتمع بنسبة )
يات والموارد الكافية لدعم البحث العممى بنسبة ضيئمة جدًا ال يستيان بيا عمى توافر الميزان

٪( بدرجة متوسطة، وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى 35.1٪( بدرجة كبيرة )12.3بمغت )
( درجة 2.719قد بمغ المتوسط الحسابى لمحور البحث العممى وتطوير المجتمع ككل )

 ( درجة.0.609وانحراف معيارى قدره )
 

ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال البحث العممى وخدمة المجتمع جاء بدرجات      
وىذا قد يعزى إلى عدم إىتمام بعض الكميات (،31.98متوسطة حيث بمغ الوزن النسبى لو)

معامل لؤلبحاث العممية لخدمة ، وعدم توافر بإرسال بعثات تعميمية وبحثية لمدول المتقدمة
حرص بعض الكميات عمى توافر الميزانيات والموارد ضافة إلى عدم باإل العممية البحثية، 

  .الكافية لدعم البحث العممى
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور اإلجراءات اإلحترازية لفيرس 15جدول)
 (114كورونا )ن=

 

اء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عن محور اإلجراءات عند دراسة استجابات أعض
( أشارت النتائج إلى حرص 15اإلحترازية لفيروس كورونا كما ىو موضح فى جدول)

٪( تتراوح ما بين درجة 70.2الكميات عمى تعقيم المرفقات والمبانى بصفة دورية بنسبة )
ة لعدم حدوث تكدس حال كبيرة ومتوسطة، وقد بمغت نسبة تنظيم الكميات لدخول الطمب

٪( تتراوح ما بين درجة كبيرة ومتوسطة، باإلضافة إلى تأكيد أفراد العينة 88.6تواجدىم ) 
عمى وجود تكدس فى أعداد الطمبة فى القاعات أثناء اإلختبارات حيث بمغت النسبة 

٪( من 56.1٪( والتى تتراوح إجاباتيم بين درجة كبيرة ومتوسطة، فى حين أكدد )64.9)

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
 بدرجة 
 كبيرة

 بدرجة بدرجة متوسطة
 ضعيفة 

المتوسط  ال يتحقق
الحسابى

اإلنحراف  
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 

تحرص الكمية عمى تعقيم المبانى  1
 والمرفقات بصفة دورية

37 32.5 43 37.7 32 28.1 2 1.8 3.01 0.825 

ىناك تعميمات مشددة بعدم التواجد  2
 0.984 3.07 7.9 9 21.1 24 27.2 31 43.9 50 لمنسوبى الكمية دون ارتداء الكمامات

تنظم الكمية طريقة دخول الطمبة  3
 لعدم حدوث تكدث حال تواجدىم

53 46.5 48 42.1 10 8.8 3 2.6 3.32 0.747 

توجد غرفة عزل لبعض حاالت  4
 الكورونا حين اكتشافيا

38 33.3 12 10.5 - - 64 65.1 2.46 1.242 

ة تجرى الكمية قياس درجة الحرار  5
 لموافدين إلييا بشكل يومى

25 21.9 32 28.1 39 34.2 18 15.8 2.56 1.005 

ىناك تكدث فى أعداد الطمبة فى  6
 القاعات أثناء اإلختبارت

35 30.7 39 34.2 32 28.1 8 7 2.89 0.929 

تتزايد أعداد اإلصابة بفيروس  7
 كورونا بشكل سريع داخل الكمية

23 20.2 54 47.4 29 25.4 8 7 2.81 0.840 

تتوافر بالكمية المستمزمات الطبية  8
البلزمة لمتعامل مع الفيروس فى 

 متناول الجميع
18 15.8 36 31.6 36 31.6 23 20.2 2.43 

 
0.990 

 2.75 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 35.4 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.581 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وىذا يمكن  غرفة عزل لبعض حاالت الكورونا حين اكتشافيا فراد العينة أنو ال توجدأ
اعتباره من أىم أسباب تفاقم انتشار الفيروس فى بعض الكميات والتى أكدتو نسبة 

٪( من أفراد العينة عمى تزايد أعداد اإلصابة بفيروس كورونا بشكل سريع داخل 67.6)
تعميمات مشددة بعدم كميات التى تحرص عمى إعطاء الكميات، كما نبلحظ أن نسبة ال

٪( وىذا من أىم 43.9ضئيمة وقد بمغت ) التواجد لمنسوبى الكمية دون ارتداء الكمامات
أسباب سرعة انتشار الفيروس، وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى قد بمغ المتوسط الحسابى 

رجة وانحراف معيارى قدره ( د2.75لمحور اإلجراءات اإلحترازية لفيروس كورونا ككل )
 ( درجة.0.581)

 
 

ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال اإلجراءات اإلحترازية لفيروس كورونا جاء بدرجات 
وجود تكدس فى أعداد وىذا قد يعزى إلى  (،35.4) متوسطة حيث بمغ الوزن النسبى لو

بعض حاالت غرفة عزل ل الطمبة فى القاعات أثناء اإلختبارات، فى حين أنو ال توجد
 عدم قياس بعض الكميات لدرجة الحرارة لموافدين إلييا بشكل يومى  الكورونا حين اكتشافيا،

 وىذا يمكن اعتباره من أىم أسباب تفاقم انتشار الفيروس فى بعض الكميات.
 

 ثانيًا: االستبيان الموجو لمموظفين 
 إجابة السؤال الخامس:

ما ىو تأثير جائحة كورونا عمى نص عمى"لئلجابة عمى السؤال الخامس الذى ي      
"، الموظفين ببعض الكميات عمى مستوى جامعة بورسعيد؟ هاإللتزامات المؤسسية تجا

أعتمدت الباحثة عمى نتائج الدراسة االستطبلعية الموجية لمموظفين والموضحة ببداية 
 محاور( الموجية لمموظفين(. 4البحث )نتائج محاور االستبانة الثانية)
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2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (122( التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور البنية التحتية )ن=16ل)جدو
 

عند دراسة استجابات الموظفين عن محور البنية التحتية كما ىو موضح فى 

المستمزمات الخدمية والدراسية فى بداية (  أشارت النتائج إلى توفير الكميات 16جدول )
ان، ٪( وىى نسبة ضئيمة يجب العمل عمى زيادتيا قدر اإلمك55بنسبة ) العام الدراسى

٪( تتراوح بين كبيرة 85صيانة دورية لممعامل والتجييزات بالكميات بنسبة )ووجود 
ومتوسطة، مع حرص الكميات عمى تعقيم المبانى والمرافق بصفة دورية وبمغت نسبتيا 

٪( تتراوح بين درجة كبيرة ومتوسطة، باإلضافة إلى تميز مداخل الكميات ومخارجيا 75)
٪( تتراوح بين درجة كبيرة ومتوسطة، وعدم توفير الكميات 76) بسعة مناسبة لمطمبة بنسبة

٪( حيث تتراوح 66لؤلجيزة المختمفة الحديثة الكافية النجاز األعمال اإلدارية بنسبة )

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة 

المتوسط الحسابى ال يتحقق
 

اإلنحراف 
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 

ات الخدمية توفر الكمية المستمزم 1
 والدراسية فى بداية العام الدراسى

30 30 55 55 15 15 - - 3.15 0.657 

ىناك صيانة دورية لممعامل  2
 والتجييزات بالكمية

49 49 36 36 13 13 2 2 3.32 .777 

تكثر الحوادث المتعمقة باألمن  3
 والسبلمة بالكمية

4 4 22 22 49 49 25 25 2.05 0.796 

زة مختمفة حديثة توفر الكمية أجي 4
 كافية النجاز األعمال اإلدارية

12 12 22 22 23 23 43 43 2.03 1.068 

تتميز مداخل ومخارج ومرافق الكمية  5
 بسعة مناسبة

36 36 40 40 17 17 7 7 3.05 0.903 

تحرص الكمية عمى تعقيم مبانى  6
 ومرافق الكمية بصفة دورية

38 38 37 37 21 21 4 4 3.09 0.866 

جد غرفة لعزل بعض حاالت تو  7
 الكورونا حين اكتشافيا

29 29 - - - - 71 71 2.66 1.121 

توفر الكمية معامل متطورة بالمساحات  8
 1.298 2.46 37 37 13 13 16 16 34 34 والتجييزات المناسبة لتحقيق نواتج التعمم

 2.727 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 32.21 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.366 نحراف المعيارى لممحور ككلاال 



 

 1624 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

إجاباتيم بين ضعيفة وال تتحقق، وعدم تواجد غرفة لعزل بعض حاالت الكورونا حين 
وفيما يتعمق بالتحميل  ظفين،٪( من إجمالى المو 71اكتشافيا حيث بمغت النسبة )

( درجة وانحراف 2.727اإلحصائى قد بمغ المتوسط الحسابى لمحور البنية التحتية ككل )
 ( درجة.0.366معيارى قدره )

 

ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال البنية التحتية جاء بدرجات متوسطة حيث بمغ 
خدمية والدراسية فى بداية العام المستمزمات ال وىذا قد يعزى إلى(،32.21الوزن النسبى لو)

توفير بعض الكميات األجيزة تكون غير متناسبة مع متطمبات األفراد، وعدم الدراسى 
غرفة لعزل ، باإلضافة إلى عدم تواجد المختمفة الحديثة البلزمة النجاز األعمال اإلدارية

 بعض حاالت الكورونا حين اكتشافيا.
 (122البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور اآلداء اإلدارى )ن=( التوزيع النسبى لعينة 17جدول)

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة 

المتوسط الحسابى ال يتحقق
 

اإلنحراف 
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 
يوجد دليل إرشادى لمطمبة حول كيفية  1

 1.063 3.02 41 41 7 7 36 36 16 16 ق التعميم اإللكترونىالتعامل مع طر 

اتقن الميارات األساسية الستخدام  2
 الكمبيوتر فى آداء أعمالى اإلدارية

45 45 29 29 8 8 18 18 3.01 1.124 

ىناك صعوبة فى نظام التسجيل  3
 اإللكترونى لمطمبة

33 33 38 38 11 11 18 18 2.59 1.129 

قميل لدعم وتسيير عدد اإلداريين  4
 أمور الطمبة

55 55 6 6 24 24 15 15 1.81 1.089 

يوجد توصيف دقيق لمميام المطموبة  5
 من اإلداريين بالكمية

21 21 30 30 18 18 31 31 2.41 1.138 

ىناك تقادم لمنظم اإلدارية ال  6
 يتماشى مع الظروف الحالية

11 11 20 20 40 40 29 29 2.13 0.960 

خدام األساليب التقميدية أفضل است 7
 فى العمميات اإلدارية لدى

17 17 21 21 37 37 25 25 2.30 1.030 

تتمتع الكمية بتمكين إدارى يساعدىا  8
عمى تكيف برامجيا وفقًا الحتياجات 

 طبلبيا والواقع الراىن
33 33 42 42 14 14 11 11 2.97 0.958 



 

 1625 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عند دراسة استجابات الموظفين عن محور اآلداء اإلدارى كما ىو موضح فى 
تمتع الكميات بتمكين إدارى يساعدىا عمى تكيف برامجيا أشارت النتائج إلى  (17جدول )

، وقدرة الموظفين عمى التعامل مع المشكبلت قع الراىنوفقًا الحتياجات طبلبيا والوا
والضغوط خبلل العمل بإيجابية، وأن ىناك مرونة فى النظم اإلدارية لتمبية احتياجات 

٪( عمى التوالى 81٪(، )82٪(، )75الطمبة فى ظل الظروف الحالية بنسب عالية بمغت )
لمطمبة حول كيفية التعامل مع  دليل إرشادىتتراوح بين درجة كبيرة ومتوسطة، وعدم وجود 

٪(، وأن ىناك صعوبة فى نظام التسجيل اإللكترونى 41طرق التعميم اإللكترونى بنسبة )
٪( تتراوح إجابتيم بين درجة كبيرة ومتوسطة، وأكد نسبة 71لمطمبة حيث بمغت النسبة )

تعمق وفيما ي ٪( من الموظفين أن عدد اإلداريين قميل لدعم وتيسير أمور الطمب،55)
( درجة 2.66بالتحميل اإلحصائى قد بمغ المتوسط الحسابى لمحور اآلداء اإلدارى ككل )

 ( درجة.0.245وانحراف معيارى قدره )
ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال اآلداء اإلدارى جاء بدرجات متوسطة حيث بمغ 

حول كيفية  عدم وجود دليل إرشادى لمطمبة وىذا قد يعزى إلى(، 39.32الوزن النسبى لو)
وقمة إتقان الميارات األساسية الستخدام الكمبيوتر فى  التعامل مع طرق التعميم اإللكترونى،

لدى البعض، باإلضافة إلى وجود صعوبة فى نظام التسجيل  آداء األعمال اإلدارية
اإللكترونى لدى العديد من الطمبة، وعدم معاممة اإلداريين باحترام وتقدير فى بعض 

 الكميات.
 
 
 

يعامل اإلداريين بالكمية بكل احترام  9
 وتقدير

22 22 38 38 22 22 18 18 2.64 1.020 

استطيع التعامل مع المشكبلت  10
 والضغوط خبلل العمل بإيجابية

45 45 37 37 15 15 3 3 3.24 0.818 

ىناك مرونة فى النظم اإلدارية لتمبية  11
 0.999 3.15 12 12 7 7 35 35 46 46 احتياجات الطمبة فى ظل الظروف الحالية

 2.66 محور ككلالمتوسط الحسابى لم
 39.32 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.245 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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( التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور تطوير الييكل اإلدارى 18جدول)
 (122)ن=

 
عند دراسة استجابات الموظفين عن محور تطوير الييكل اإلدارى اإلدارى كما ىو 

(  أشارت النتائج إلى توفير الكميات االحتياجات التدريبية لئلداريين 18موضح فى جدول )
ئج كما توفر الكمية لجان متابعة لنتا٪( بدرجة كبيرة، 57بصفة دورية حيث بمغت النسبة )

٪(، كما أوضحت النتائج 52العمميات التدريبية لئلداريين بدرجة متوسطة بمغت نسبتيا )
وود تقويم فى أساليب التطوير المستخدمة لؤلداء اإلدارى بدرجة تتراوح ما بين كبيرة 

٪(، باإلضافة إلى عقد الكميات ندوات لئلداريين إللماميم بطرق 68ومتوسطة بمغت )
وفيما يتعمق  ٪( تتراوح ما بين كبيرة ومتوسطة،70الفيروس بنسبة )التعامل والوقاية مع 

 
 م

 

 العبـــــــــــــــــــارة
 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة 

المتوسط الحسابى ال يتحقق
 

اإلنحراف 
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 

االحتياجات التدريبية  توفر الكمية 1
 لئلداريين بصفة دورية

57 57 38 38 5 5 - - 3.52 0.594 

ىناك مبادرات واضحة لتحسين  2
 الخدمات والعممية اإلدارية لمكمية

29 29 42 42 23 23 6 6 2.94 0.874 

توفر الكمية لجان متابعة لنتائج  3
 العمميات التدريبية لئلداريين

12 12 52 52 24 24 12 12 2.64 0.847 

ىناك تقويم فى أساليب التطوير  4
 المستخدمة لؤلداء اإلدارى

20 20 48 48 24 24 8 8 2.80 0.853 

تحرص الكمية عمى إلمام العاممين  5
 لدييا بأحدث المستجدات الوظيفية

10 10 43 43 18 18 29 29 2.34 1.007 

تعقد الكمية ندوات لئلداريين إللماميم بطرق  6
 1.005 2.80 16 16 14 14 44 44 26 26 لوقاية مع فيروس كوروناالتعامل وا

تحرص الكمية عمى إكساب الييكل  7
اإلدارى الميارات والفنون البلزمة 

 لمتعامل مع الطوارئ
22 22 39 39 19 19 20 20 2.63 1.041 

 2.81 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 32.27 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.628 رى لممحور ككلاالنحراف المعيا
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( درجة 2.81بالتحميل اإلحصائى قد بمغ المتوسط الحسابى لمحور اآلداء اإلدارى ككل )
 ( درجة.0.628وانحراف معيارى قدره )

 
ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال تطوير الييكل اإلدارى جاء بدرجات متوسطة 

عدم حرص بعض الكميات عمى  وىذا قد يعزى إلى(، 30.07النسبى لو) حيث بمغ الوزن
إكساب الييكل اإلدارى الميارات والفنون البلزمة لمتعامل مع الطوارئ واعتمادىا بشكل 

باإلضافة إلى قمة الحرص لدى بعض الكميات عمى إلمام أساسى عمى الموجود بالفعل، 
ودرجة االىتمام بالتقويم فى أساليب التطوير ، العاممين لدييا بأحدث المستجدات الوظيفية

 متوسطة. المستخدمة لؤلداء اإلدارى
 

 (122( التوزيع النسبى لعينة البحث وفقًا الستجاباتيم نحو محور االتصال الفعال )ن=19جدول)
 

 
 م

 
 العبـــــــــــــــــــارة

 بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة 

المتوسط  ال يتحقق
الحسا

بى
اإلنحراف  
المعيارى

 

العدد
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

العدد ٪
 

٪ 
يوجد لمكمية موقع إلكترونى مفعل  1

 0.959 2.48 16 16 17 17 30 30 37 37 لتسويق برامجيا ومخرجاتيا التعميمية

تشترك الكمية فى قواعد البيانات  2
 1.140 2.79 20 20 17 17 27 27 36 36 والمكتبات الرقمية

تعاون بين اإلدارات بالكمية فى  يوجد 3
 0.608 3.71 2 2 2 2 19 19 77 77 تبادل الخبرات والمعارف

تحرص الكمية عمى تحقيق جو األلفة  4
 0.597 3.63 - - 6 6 25 25 69 69 والتعاون بين العاممين

تشارك الكمية العاممين بيا فى اتخاذ  5
 3 3.11 9 9 15 15 32 32 44 44 القرارات المتعمقة بوظيفتيم

تشجع الكمية األفكار الجديدة لمعاممين  6
 وتتبناىا

31 31 24 24 28 28 17 17 2.69 1.089 

أثر فيروس كورونا عمى االتصال  7
 الفعال بين اإلداريين

50 50 22 22 11 11 17 17 2.27 0.874 

تتزايد أعداد اإلصابات بفيروس كورونا  8
 0.950 1.92 17 17 8 8 34 34 41 41 بشكل سريع بين الموظفين

 2.82 المتوسط الحسابى لممحور ككل
 32.89 الوزن النسبى لممحور ككل

 0.426 االنحراف المعيارى لممحور ككل
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عند دراسة استجابات الموظفين عن محور االتصال الفعال كما ىو موضح فى 
يق برامجيا موقع إلكترونى مفعل لمكميات لتسو  (  أشارت النتائج إلى وجود19جدول )

٪( تتراوح بين درجة كبيرة ومتوسطة، 67حيث بمغت النسبة ) ومخرجاتيا التعميمية
باإلضافة إلى وجود تعاون بين اإلدارات بالكميات فى تبادل الخبرات والمعارف بنسبة كبيرة 

٪(، مع حرص الكمية عمى تحقيق جو األلفة والتعاون بين العاممين بنسبة كبيرة 77بمغت )
٪(، وقد أثر فيروس كورونا عمى االتصال الفعال بين اإلداريين بدرجة كبيرة 69بمغت )

٪(، باإلضافة إلى تزايد أعداد اإلصابات بفيروس كورونا 72ومتوسطة بمغت نسبتيا )
 ،( تتراوح بين درجة كبيرة ومتوسطة٪75بشكل سريع بين الموظفين حيث بمغت النسبة )

غ المتوسط الحسابى لمحور اآلداء اإلدارى ككل وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى قد بم
 ( درجة.0.426( درجة وانحراف معيارى قدره )2.82)

ويتضح لنا أن تقدير فقرات مجال االتصال الفعال جاء بدرجات متوسطة  حيث 
عدم تشجع بعض الكميات األفكار  وىذا قد يعزى إلى(، 32.89بمغ الوزن النسبى لو )
وتأثير فيروس كورونا عمى االتصال الفعال بين الموظفين بدرجة ، الجديدة لمعاممين وتبنييا

 كبيرة، باإلضافة إلى تزايد أعداد اإلصابات بفيروس كورونا بشكل سريع بينيم.
 

 

 األسئمة المفتوحةثالثًا: استجابات عينة الدراسة فى 
 :سادسإجابة السؤال ال

ى أبرز المشكبلت التى ما ى الذى ينص عمى" سادسلئلجابة عمى السؤال ال       
يواجييا كبل من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والموظفين بالكمية فى ظل جائحة 

لكبل من أعضاء ىيئة "، أعتمدت الباحثة عمى نتائج الدراسة االستطبلعية الموجية كورونا؟
الدراسة من عند سؤال عينة  التدريس والييئة المعاونة والموظفين والموضحة ببداية البحث،

من خبلل األسئمة المفتوحة فى نياية كبل أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والموظفين 
تم عن أبرز المشكبلت التى تم مواجيتيا خبلل فترة فيروس كورونا من االستبانتين 

 : التوصل لمنتائج التالية
 ضعف التواصل مع الطبلب بشكل فعال. -
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يات اإللكترونية في الكمية التي تساعد الطبلب صعوبة توافر األدوات واإلمكان -
 الذين لم يتوافر عندىم شبكات اإلنترنت أو األجيزة اإللكترونية.

انعدام رغبو الطبلب في التعمم، وفقدان العمميو التعميمية لسيرىا بالوضع الطبيعي  -
باإلضافة إلى يقين بعض الطبلب من النجاح بسبب الظروف جعل البعض ييمل 

 الدراسة.
تأخر إدارة الكمية في تحويل السكاشن العممية الي سكاشن إلكترونية في فترة تزايد  -

أعداد اإلصابة بفيروس كورونا مما جعل كل من بالكمية عرضة لئلصابة نتيجة 
لتواجد الطبلب بالكمية في كل مكان،  وعدم إلتزاميم باجراءات التباعد وارتداء 

، مما نتج عنو فيما بعد زيادة أعداد اإلصابة الكمامات وباقي اإلجراءات االحترازية
 بالكمية خبلل ىذه الفترة.

 ضعف مستوي بعض الطبلب في التوافق مع نظام التعميم اليجين. -
صعوبة االنترنت وعدم التأىيل الكاف لمطبلب لتقبل المتغيرات، عدم اتقان العديد  -

 لورقي.من الطبلب آلليات التعمم اإللكتروني واالعتماد عمي الكتاب ا
عدم تدريب منسوبي الكمية عمى االساليب التكنولوجية الحديثة في التواصل مع  -

 الطالبات.
 

 وعند سؤاليم عن أىم سبل تطوير اآلداء المؤسسى تم طرح النقاط التالية:
 ربط مشاريع الطمبة باحتياجات سوق العمل. -
 تجييز المعامل ووجود االجيزة والمعدات البلزمة لمبحث العممي. -
 ور المنظومة اإللكترونية وتوافرىا في متناول الطالب وىيئو التدريس ومعاونييم.تط -
وجود كمبيوتر خاص بمكتب كل عضو ىيئة تدريس مع توافر انترنت لتسييل  -

 التفاعل بين عضو ىيئة التدريس والطبلب.
د تدعيم البنية التحتية التكنولوجية، تعديل الموائح والبرامج لتواكب ما تمر بو الببل -

 من تغيرات عمي كل األصعدة.
 تدريب أعضاء ىيئة التدريس والموظفين لمواجية االزمات. -
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التواصل الشخصي وعمل اجتماعات بين قيادات الكمية والجامعة مع أعضاء ىيئة  -
التدريس و الييئة المعاونة وأيضا الطبلب لموقوف عمي الصعوبات وسبل التطور 

 .في شتي المجاالت األكاديمية والمينية
إعادة تشكيل الييكل اإلداري لمكمية، تكميف قيادات وطنية ذات كفاءة عالية إلدارة  -

الكمية، نقل الخبرات البحثية لممصانع والمؤسسات المجتمعية، والتعاون مع 
 الشركات الكبرى والمؤسسات لتوفير فرص عمل لمخريجين.

 
 

 النتائج البحثية فى ضوء فروض البحث - ب
 صحة الفرض األول

انتشار  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيًا بين" لفرض األول عمى أنو ينص ا
فيروس كورونا واآلداء المؤسسى بمحاورة المختمفة ) إلتزام اإلدارة العميا ودعميا، 
التحسين المستمر لمعمميات، جودة العالقات واألنظمة، تنمية الموارد البشرية، جودة 

بعة، البحث العممى وتطوير المجتمع، اإلجراءات الحياة األكاديمية، التقييم والمتا
اإلحترازية لفيروس كورونا( تجاه أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة ببعض الكميات 

 "عمى مستوى جامعة بورسعيد من وجية نظرىم
 

ولمقتضيات إثبات صحة الفرض األول اعتمدت الباحثة عمى تقسيم المحاور 
ات عينة الدراسة )منخفض ومتوسط ومرتفع( ، وترتيب لثبلث مستويات طبقًا الستجاب

المحاور طبقا  لؤلوزان النسبية لمحاور االستبانو ومستوى الفقرات فى كل مجال باستخدام 
 (.20إتجاه الرأى لمقياس ليكرت الرباعى ،وتم تقسيميا وترتيبيا وفقًا لجدول )
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عة بورسعيد فى ظل جائحة كورونا لبعض كميات جام  واقع األداء المؤسسى( مستويات 22جدول )
 (114بأبعادة المختمفة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة )ن=

 

المتوسط  ٪ العدد المستويات
الحسابى

 
الوزن 
النسبى

الترتيب 
المتوسط  ٪ العدد المستويات 
الحسابى

الوزن  
النسبى

الترتيب 
 

 ة األكاديميةجودة الحيا إلتزام اإلدارة العميا ودعميا

مستوى منخفض   
(14-20) 21 18.5 

2.97
 

 
 
 

34.48 

الثالث
 

مستوى منخفض   
(14-20) 55 48 

2.16
 

 
 
 

32.02 

س
الساد

 

مستوى متوسط    
(21-27) 72 63 

مستوى متوسط    
(21-27) 48 42 

مستوى مرتفع      
 فأكثر 28

مستوى مرتفع       18.5 21
 فأكثر 28

11 10 

 التقييم والمتابعة التحسين المستمر لمعمميات
مستوى منخفض   

(13-20) 
16 14 

3.14
 

 
 

الثانى 35.32
 

مستوى منخفض   
(8-15) 12 10.5 

3.17
 

 
 
 

32.53 

س
الخام

 

مستوى متوسط    
(21-28) 

مستوى متوسط     57 65
(16-21) 35 30.7 

مستوى مرتفع      
 فأكثر 28

      مستوى مرتفع 29 33
 58.8 67 فأكثر 22

 البحث العممى وتطوير المجتمع جودة العالقات واألنظمة
مستوى منخفض   

(11-18) 7 5 

2.92
 

 
 
 

33.72 

الرابع
 

مستوى منخفض   
(11-18) 31 27.2 

2.71
 

 
 
 

31.89 

الثامن
 

مستوى متوسط    
(19-26) 87 76.5 

مستوى متوسط    
(19-26) 73 64 

      مستوى مرتفع
مستوى مرتفع       17.5 20 فأكثر 27

 8.8 10 فأكثر 27

 اإلجراءات اإلحترازية لفيروس كورونا تنمية الموارد البشرية
مستوى منخفض   

(8-16) 14 12.2 

2.69
 

 
 
 

31.95 

السابع
 

مستوى منخفض   
(14-21) 28 24.6 

2.76
 

 
 
 
35.4 

األول
س  

الخام
 

مستوى متوسط    
(17-25) 82 72 

مستوى متوسط    
(22-29) 60 52.6 

مستوى مرتفع      
مستوى مرتفع       15.8 18 فأكثر 26

 22.8 26 فأكثر 30

 المستوى الكمى 
مستوى منخفض    

(103-152) 11 10  

مستوى متوسط     
(153-202) 

81 71 

مستوى مرتفع      
(203-251) 22 19 
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( إلى أن مستوى اآلداء المؤسسى 20الموضحة فى جدول )أشارت النتائج البحثية 
لبعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل جائحة كورونا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
والييئة المعاونة كان متوسط فى العديد من المحاور والتى شممت )التحسين المستمر 

اإلجراءات اإلحترازية لفيروس  لمعمميات، إلتزام اإلدارة العميا، جودة العبلقات واألنظمة،
٪ 57كورونا، البحث العممى وتطوير المجتمع، تنمية الموارد البشرية( حيث بمغت النسب ) 

٪ ( عمى التوالى، فيما عدا محور جودة الحياة ٪72 ، ٪64 ، ٪52.6  ، ٪76.5 ،63، 
( ، 2.16األكاديمية فقد جاء بمستوى تحقق منخفض وبمغت قيمة المتوسط الحسابى لو )

وبصفة عامة فقد احتل محور اإلجراءات اإلحترازية لفيروس كورونا المرتبة األولى بوزن 
( وقد يعزى ذلك إلى رغبة إدارة الكميات فى الحرص الشديد عمى تبلفى 35.4نسبى )

أخطار الفيروس والعمل قدر اإلمكان عمى عدم سرعة إنتشاره بين العاممين بيا، تبله محور 
( وقد يعزى ذلك إلى 35.32لمعمميات فى المرتبة الثانية بوزن نسبى ) التحسين المستمر

حرص الكميات عمى الوقوف عمى نقاط الضعف لدييا والعمل عمى تحسينيا وتطويرىا 
باإلضافة إلى دعميا لممبادرات واألداء المتميز لمعاممين، بينما جاء محور البحث العممى 

( وقد يرجع ذلك إلى عدم إىتمام 31.89ن نسبى )وتطوير المجتمع فى المرتبة األخيرة بوز 
توافر الميزانيات بعض الكميات إلرسال البعثات التعميمية لمدول المتقدمة باإلضافة إلى 

 .  والموارد الكافية لدعم البحث العممى كانت بنسبة ضيئمة جداً 
عن  وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى تشير النتائج إلى أن القيم الرقمية المعبرة

لبعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل جائحة   لواقع األداء المؤسسىالدرجة التقديرية 
 -103كورونا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة قد تراوحت بين )

( ومن ىنا يعتبر المستوى الكمى لآلداء المؤسسى من وجية نظرىم متوسط حيث  251
 ٪(.71بمغت النسبة )

( والتى توصمت إلى أن 2018كامل )راضى تفق نتائج ىذا البحث مع دراسة وت       
بعض الكميات تيتم بدرجة متوسطة بتوفير االحتياجات التدريبية لمعاممين بصفة دورية، 
االفتقار إلى وجود وحدة إلدارة األزمات والكوارث، وقمة إلمام أعضاء ىيئة التدريس بفمسفة 

تبلك بعض الكميات القدرة عمى زيادة إمكاناتيا ومواردىا نظام اإلرشاد األكاديمى، وام
بالمشاركة مع مؤسسات أخرى مثل الوزارة، كما وجد أن ىناك فجوة فى دور الوحدات ذات 
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الطابع الخاص فى معاونة الجامعة لمقيام برسالتيا سواء فى مجال تعميم الطبلب أو تدريبيم 
( حيث أظيرت 2018عساف )محمود  فى مجال البحوث، كما تتفق النتائج مع دراسة

الدراسة أن درجة التقدير الكمية لمستوى جودة البيئة التعميمية فى كميات التعميم التقنى 
٪(، حيث 70.24والمينى فى ضوء مبادئ ستة سيجما كانت متوسطة بوزن نسبى كبير )

 ٪(. 78.67جاء مجال التقييم والمتابعة فى المركز األول بوزن نسبى)
( والتى خمصت إلى 2014أبو حسنة )جبلل تمف ىذه النتائج مع دراسة بينما تخ

أن  درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لممارسة قيادات كميات التربية فى الجامعات لتحسين 
٪(، وأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية 77.18األداء المؤسسى كانت مرتفعة بنسبة )

كما األداء المؤسسى تعزى لمتغير الجامعة،  بين متوسط تقديرات أفراد العينة لتحسين
والتى أكدت ارتفاع الكفاءة المرتبطة  Heywar,V (2011)تختمف مع نتائج دراسة 

عساف سيد عبد المجيد و محمود نتائج دراسة  بالتدريس، والبحث العممي،كما تختمف مع
ع جاءت مرتفعة ( التى أوضحت أن درجو تقدير أفراد العينة ليذا الواق2020اليور )نداء و 

٪(، وجاء مجال إلتزام اإلدارة العميا ودعميا فى المرتبة األولى، 76.3عند وزن نسبى)
وأيًضا تختمف النتائج مع نتائج ومجال التحسين المستمر لمعمميات فى المرتبة األخيرة، 

 Amina & Turyahebwa(،  2017عميمات )صالح الغزو و أشرف دراسة كبل من 
التعرف عمى مستوى اآلداء المؤسسى من وجية نظر أعضاء تا إلى والتى ىدف  (2015)

ىيئة التدريس، وتوصبل إلى أن مدى السموكيات اإلدارية جيد جًدا وأن مستوى الكفاءة 
المؤسسية جاء بدرجة تقديرعالية، ووجود عبلقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائًيا بين 

  ضاء ىيئة التدريس في الجامعات.الكفايات التكنولوجية واألداء المؤسسي لدى أع
ومن ىنا يجب اإلىتمام بدور الجامعات وربط أىدافيا بالوضع الراىن السائد فى 

( والتى ىدفت إلى التعرف 2019الشحنة )عبد المنعم المجتمع وىذا ما أكدت عميو دراسة 
لمجامعة عمى دور جامعة بورسعيد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومعرفة الدور المتوقع 

المعاصرة فى خدمة المجتمع ومعرفة الوضع الراىن لوظائف جامعة بورسعيد وأنشطتيا فى 
خدمة المجتمع، وتم التوصل إلى ارتباط أىداف الجامعة بأىداف المجتمع، كما أنيا تسعى 
لرفع فاعمية المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، كما أثبتت الدراسة أنو توجد لمجامعة رؤية 

ة تيتم بخدمة المجتمع، وقد أوصت الدراسة بالعمل عمى زيادة الميزانية المخصصة واضح
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سمية لمجامعة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واالستعانة أيضًا بنتائج دراسة 
( والتى خمصت إلى إمكانية االعتماد عمى الدليل العممى لتطبيق ومتابعة 2018ناصرى )

والتى تم االسترشاد بيا إلجراء الدراسة الكيفية الستخراج نظام لرسم خارطة العمميات 
المؤشرات الحرجة لمجودة ومعايير المطابقة بسبب ضعف مستوى الجودة فى عممية 

 اإلشراف الجامعى وتطوير ذلك.
 رض األول.ومن ىنا يثبت لدينا صحة الف

 صحة الفرض الثانى:
انتشار  حصائًيًا بينتوجد عالقة ارتباطية دالة إ" ينص الفرض الثانى عمى

فيروس كورونا واآلداء المؤسسى بمحاورة المختمفة ) البنية التحتية، اآلداء اإلدارى، 
تطوير الييكل اإلدارى، االتصال الفعال ( تجاه الموظفين ببعض الكميات عمى مستوى 

 جامعة بورسعيد من وجية نظرىم"
تقسيم المحاور ولمقتضيات إثبات صحة الفرض األول اعتمدت الباحثة عمى 

لثبلث مستويات طبقًا الستجابات عينة الدراسة )منخفض ومتوسط ومرتفع( ، وترتيب 
المحاور طبقا  لؤلوزان النسبية لمحاور االستبانو ومستوى الفقرات فى كل مجال باستخدام 

 ( .21إتجاه الرأى لمقياس ليكرت الرباعى ،وتم تقسيميا وترتيبيا وفقًا لجدول )
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لبعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل جائحة كورونا   واقع األداء المؤسسىتويات ( مس21جدول )
 (122بأبعادة المختمفة من وجية نظر الموظفين )ن=

 

 
( إلى أن مستوى اآلداء المؤسسى 21أشارت النتائج البحثية الموضحة فى جدول )

لبعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل جائحة كورونا من وجية نظر الموظفين كان 
توسط فى جميع المحاور والتى تشمل )البنية التحتية، اآلداء اإلدارى، وتطوير الييكل م

٪( عمى 67٪ ، 57٪ ،55٪ ، 69اإلدارى، واالتصال الفعال( حيث بمغت النسب )
التوالى، وقد احتل محور اآلداء اإلدارى المرتبة األولى فى المستوى بين باقى المحاور 

بله مستوى محور االتصال الفعال فى المرتبة الثانية ( ، ت39.32األخرى بوزن نسبى )

المتوسط  ٪ العدد المستويات
الحسابى

الوزن  
النسبى

الترتيب 
 

المتوسط  ٪ العدد المستويات
الحسابى

الوزن  
النسيى

الترتيب 
 

 كل اإلدارىتطوير اليي البنية التحتيو
مستوى منخفض   

(14-19) 
21 21 

2.73
 

 
 
 

32.21 

الثالث
 

مستوى منخفض   
(9-16) 

21 21 

2.81
 

 
 
 

30.07 

الرابع
مستوى متوسط     

(20-25) 
69 69 

مستوى متوسط    
(17-23) 

57 57 

مستوى مرتفع      
 فأكثر 26

10 10 
مستوى مرتفع      

 فأكثر 24
22 22 

 االتصال الفعال اإلدارىاآلداء 
مستوى منخفض   

(24-28) 
37 37 

2.66
 

 
 
 

39.32 

األول
 

مستوى منخفض   
(14-19) 

15 15 

2.83
 

 
 
 

32.89 

الثانى
 

مستوى متوسط    
(29-33) 

55 55 
مستوى متوسط    

(20-25) 
67 67 

مستوى مرتفع      
 فأكثر 24

8 8 
مستوى مرتفع      

 فأكثر 26
18 18 

 المستوى الكمى 
مستوى منخفض    

(65-81) 
17 17 

 

مستوى متوسط     
(82-98) 

43 43 

مستوى مرتفع      
(99-114) 

40 40 
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( ، بينما جاء مستوى محور البنية التحتية فى المرتبة الثالثة بوزن 32.89بوزن نسبى )
(، وأخيرا مستوى محور تطوير الييكل اإلدارى فى المرتبة الرابعة بوزن 32.21نسبى )
 (.30.07نسبى )

لنتائج إلى أن القيم الرقمية المعبرة عن وفيما يتعمق بالتحميل اإلحصائى تشير ا
لبعض كميات جامعة بورسعيد فى ظل جائحة   لواقع األداء المؤسسىالدرجة التقديرية 

( ومن ىنا يعتبر المستوى  114 -65كورونا من وجية نظر الموظفين قد تراوحت بين )
٪( تتراوح بين 83الكمى لآلداء المؤسسى من وجية نظرىم مرتفع نسبيًا حيث بمغت النسبة )

متوسط ومرتفع، وقد يعزى ذلك إلى وجود توجييات إدارية إيجابية داخل الكميات تدعم 
جودة اآلداء والتحسين واالتصال الفعال بين الموظفين وحرصيا عمى توفير كل اإلمكانات 

 المتاحة من أجل التطوير ومواجية الوضع الراىن.
والتى توصمت إلى ( 2013الشريف )م ريدراسة نتائج ىذا البحث مع نتائج  تختمف

عدم توفير المواد واآلالت الدراسية في مجال التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي 
لمموظفات اإلداريات في جامعة الممك عبد العزيز، ووجود بعض التحديات التي تواجو 

مية التغيير، عممية التطوير، وعدم وجود مشاركة بين اإلدارة العميا والعاممين في عم
باإلضافة إلى عدم وجود متابعة وعناية بالمعدات واألجيزة واألدوات المكتبية المستعممة في 

   .استعمالو الجامعة وعدم إعداد دراسات لترشيد
 

 ثبت صحة الفرض الثانى .يومن ىنا 
 
 

 التوصيات 
وصيات فى ضوء النتائج التى أسفر عنيا البحث، فإنو يمكن التوجو ببعض الت      
 التالية :

  براز إبداعيم وتشجيعيم منح أعضاء ىيئة التدريس فرص كافية لممارسة نشاطاتيم وا 
 وجعميم أشخاًصا مؤىمين ومبدعين لممارسة عمميم بأفضل أداء لييم.

  تبنى معايير واضحة ومعمنة لضمان التميز فى األداء من خبلل التركيز عمى البحث
 التنمية المستدامة. العممى وربطو بأىداف الكمية وخطط
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  تفعيل وحدات إدارة المخاطر واألزمات فى كميات جامعة بورسعيد لمتابعة وتقدير كل
 ما ىو جديد، وتوضيح الدور اليام الذى تمعبو فى مواجية المخاطر واألزمات.

  تحقيق التكامل والتنسيق بين جميع العاممين بالكمية واألقسام المختمفة بما يكفل العمل
 ريق ويضمن عنصر المبادرة والمشاركة والتطوع فى العمل.بروح الف

  االرتقاء باألساليب اإلدارية بالجامعات ومنيا أىمية وجود خطط مستقبمية واضحة
المعالم فى الجامعات لمساعدتيا فى التكيف مع المستجدات الطارئة واألزمات، بحيث 

ستمرارية تشغيمو بكفاءة تشمل تمك الخطة عدد من السيناريوىات لمحفاظ عمى العمل وا
 وفاعمية.

  إعادة الييكمة الجذرية لؤلساليب اإلدارية لمكميات والجامعات بحيث أن ال يتم االعتماد
عمى الطريقة التقميدية فى العمل، واتباع األساليب الحديثة فى اإلدارة والتخطيط فى 

 منيجية العمل عن بعد بشكل كبير.
 ات بموضوعات دراسية تستيدف إعداد األفراد تدعيم مناىج إدارة المنزل والمؤسس

لمواجية األزمات المؤسسية  والمجتمعية مع االىتمام بتدريبيم عمى طرق وأساليب 
مدعمة لميارات اإلدارة فى المؤسسات لمقدرة عمى مواجية الضغوط والتغيرات 

 المفاجأة.
 ى استخدام عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتنمية مياراتيم الخاصًة ف

التكنولوجيا العصرية لتيسير عممية التعميم والتدريب واستثمار المعرفة والمشاركو في 
 توظيفيا وتوظيف البحث العممي في خدمة المجتمع.

  تطوير القاعات التدريسية وتجييزىا بالوسائل التقنية الحديثة واإلمكانات التكنولوجية
ة تعميمية مصادقة لمتطمبات اقتصاد وتوفير المعامل الخاصة البلزمو لتوفير بيئ

 .المعرفة وداعمو لو
  استغبلل التقنيات الحديثة في مجال التعميم واالستثمار األمثل لتكنولوجيا التعميم

والمعمومات لبلرتقاء بنوعية التعميم مثل: التعميم اإللكتروني، التعميم عن بعد، اإلىتمام 
ي في إعداد تخصصات جديدة والربط بين بنظم التعميم المفتوح ونظم التدريب التحويم

 العمل واإلنتاج من جية وبين الدراسة والتدريب من جية أخرى.



 

 1638 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  إعداد القيادات الجامعية إلحداث التغيرات المطموبة، مع التأكيد عمى التعمم الذاتي
المستمر مدى الحياه لتوفير قيادة واعية متميزة في خصائصيا، استراتيجية في نظرتيا 

والمستقبل، عممية في توجياتيا وبكفاءة في أدئيا، تعتمد مبدأ الحوكمة الرشيدة لمواقع 
بتحقيق الشفافية والمساءلة والمشاركة في تحمل المسئولية وبناء قواعد المعمومات 
الدقيقة لممساندة في اتخاذ القرارات السميمة في الوقت المناسب ومراجعة األوضاع 

الكفاءة االقتصادية، بدءا من رئيس القسم حتى رئيس  القائمة وتعزيز القد ارت لتحقيق
الجامعة لخمق حالة من اإلبداع واالبتكار والنيوض بالمستوى العممي لمتعميم الجامعي 

 في إطار من التنافسية، ومن ثم تحقيق اليدف المنشود.
  أن تعد جامعة بورسعيد خطة لطرق التعامل الصحيح لمفيروسات الميددة بالخطر

من بعض األمراض المنتشرة بمحافظة بورسعيد وذلك عن طريق نخبة من والعبلج 
 السادة أعضاء ىيئة التدريس بكميات الطب بعدة مبادرات فى التخصصات المختمفة.

 البحوث المقترحة:
برنامج توعوى قائم عمى استراتيجية مواجيو الضغوط لمتمكن من إدارة األزمات  -

 .ونا المستجد لطبلب المرحمة الجامعيةالمؤسسية لمواجيو تداعيات فيروس كور 
فاعمية التعميم اإللكترونى فى ضوء بعض المتغيرات كالدافعية والتحصيل الدراسى  -

 والتفكير اإلبداعى فى ظل إدارة األزمات.
برنامج تدريبى لتنمية كفايات أعضاء ىيئة التدريس فى الجامعات الستخدام التعميم  -

 اإللكترونى.
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ائمة المراجعق  
 أواًل : المراجع العربية

(: واقع تحقيق الكميات المعتمدة بمصر لمقومات اإلندماج فى 2020) صالح ابتسام محمد حسن -1
 .319-244(، يونيو، ص2عصر إقتصاد المعرفة، مجمة كمية التربية، جامعة المنوفية، العدد )

(: اآلثار المحتممة 2020) العوام أحمدو القماطى  ويوسف عمر يوسف زغاوىو  الزروق أحمد -2
(، ص 3(، العدد )3لجائحة كورونا المستجد عمى الواقع الميبى، مجمة مدارات السياسية، المجمد )

110-130. 
(: رؤية مقترحة لرفع كفاءة تعميم وتصميم المنشآت المعدنية باستخدام 2019) مصطفى أحمد حامد -3

 (.16نون ، العدد )منيجية مبتكرة لمتعميم المدمج ، مجمة العمارة والف
(: متطمبات تطبيق ستة سيجما لتحقيق الميزة التنافسية بالجامعات، دراسة 2015حسين )أحمد  -4

 (.3(، العدد )39مة كمية التربية، مجمد)جتطبيقية عمى بعض كميات جنوب الوادى، م
(: قياس أثر اقتصاد المعرفة عمى تحقيق الميزة 2017)مختار ميند عباسو  موسى آدم أحمد -5

( 1لمبحوث، المجمد ) لتنافسية النامية، مجمة العموم االقتصادية واإلدارية والقانونية، المركز القومىا
 .61-43، مارس ص (1، العدد )

(: درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في 2017)عميماتصالح ناصر الغزو و  أشرف مطمق -6
ظيفي من وجية نظرىم، مجمة جامعة الجامعات األردنية لمكفايات التكنولوجية وعبلقتيا بأدائيم الو 

 .(4(، العدد)15المجمد) ،القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوية والنفسية
، التعميم العالى دراسة حالة(: تطبيق معايير ستة سيجما فى تحسين جودة 2017بو غميظة )إليام  -7

( 47ة العموم اإلنسانية، المجمد)، جامعة سكيكدة، مجمقتصادية والتجارة وعموم التسييركمية العموم اال
 (.1العدد )

(: المشكبلت النفسية المترتبو عمى جائحة  2020)أبو الفتوح  محمد كمالالفقى و آمال ابراىيم  -8
، بحث وصفى استكشافى لدى عينو من طبلب وطالبات (Covied-19)فيروس كورونا المستجد 

( ،يونيو ، ص 74امعو سوىاج ، العدد )الجامعو المصريو، المجمو التربوية ، كميو التربية ، ج
1047 -1098. 

(: دور التخطيط االستراتيجى فى جودة اآلداء المؤسسى ، دراسة وصفية تحميمية 2011الدجنى)إياد  -9
 فى الجامعات النظامية الفمسطينية، رسالة دكتوراة، جامعة دمشق، سوريا.

ـة لمقيــادات الجامعيـة فـى مصـر فـى التنميــة اإلداريـ( : 2010وصفى كامل السيد )و  حربإيمان  -10
ضـوء بعـض الخبـرات األجنبيـة ، رسـالة ماجسـتير فى التربية ، كمية التربية ، جامعة الزقازيق، ص 

٠-٠. 
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(: مدى مساىمة النشاط البدنى الترويحيى المنزلى فى تحسين 2020)الفايدىسيام حسين و إيمان  -11
مينى لدى أعضاء ىيئة التدريس فى ظل جائحة كورونا، بعض المتغيرات النفسية لرفع التوافق ال

 .116- 102(، ص7المجمة الدولية لمعموم النفسية والرياضية، العدد )
(: دور اإلنفوجرافيك في التعميم عن بعد في ظل أزمة فيروس كورونا بكميات 2020حبق )آية  -12

 .رالفنون، مجمة العمارة والفنون والعموم اإلنسانية ، عدد خاص، أكتوب
(: المعارف والميارات واالتجاىات التى يحتاجيا التعميم العالى من 2010) العتيبى بدر بن جويعد -13

خريج المرحمة الثانوية )دراسة تحميمية(، مجمة جامعة الممك سعود لمعموم التربوية والدراسات 
 .680-657(، ص 3(، العدد )22اإلسبلمية، الرياض، المجمد )

 19-(: الصحة النفسية فى ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد 2019ى)جمولزينب و  سنوسى بومدين -14
(، 2(، العدد)2والتباعد االجتماعى واستمرار الحجر الصحى، مجمة التمكين االجتماعى، المجمد )

 .130-110يناير، ص 
(: استحداث آليات لتعزيز ممارسة المسئولية 2017)جورج  جورجيت دميانو  حنا تودرى مرقص -15

مجامعة تجاه خريجييا عمى ضوء بعض النماذج العالمية ، المؤتمر العممى السادس االجتماعية ل
والدولى الرابع بعنوان المسئولية االجتماعية لمجامعة فى ضوء التقييم العالمى لمجامعات، كمية 

 التربية ، جامعة بورسعيد.
ربية فى الجامعات (: ميارات التخطيط االستراتيجى لدى قيادات كميات الت2014أبو حسنة )جبلل  -16

 الفمسطينية وعبلقتيا بتحسين األداء المؤسسى ليا، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
(: األداء المؤسسي ودوره في تحسين 2019) دراوشة نجوى عبدالحميدحتاممة و حابس محمد  -17

العموم  إنتاجية الجامعات الخاصة في شمال األردن من وجية نظر القادة األكاديميين، مجمة
 (.2(، ممحق )2(، العدد)46التربوية، المجمد )

(: تطوير األداء المؤسسى بمؤسسات التعميم العالى الخميجى، 2010خضر)إيمان  و بسمم خديجة -18
الدولى الثانى، االتجاىات الحديثة فى تطوير  –ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوى العربى الخامس 

 15-14ت التعميم العالى النوعى فى مصر والعالم العربى، األداء المؤسسى واألكاديمى فى مؤسسا
 إبريل، مصر.

(: تقويم األداء المؤسسى لكميات التربية بمحافظات صعيد مصر فى 2018) كامل راضى عدلى -19
 .132-19(، يوليو، ص 53ضوء أسموب حمقات الجودة، المجمة التربوية، العدد)

معمومات اإلدارية في الجامعات األردنية الحكومية (: فاعمية نظم ال2011) الشقرانرامى إبراىيم  -20
ودورىا في تحسين األداء المؤسسي ومقترحات لمتطوير من وجية نظر القادة األكاديميين 
واإلداريين، )اطروحة دكتوراه غير منشورة(،قسم اإلدارة وأصول التربية، كمية التربية، جامعة 

 .اليرموك
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الستراتيجية وعبلقتيا بتميز األداء المؤسسى، دراسة تطبيقية (: ممارسات القيادة ا2017عبدة )رنا  -21
 عمى الكميات الجامعية فى محافظات غزة، راسمة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

(: دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي )دراسة  2013)الشريفريم بنت عمر  -22
الممك عبد العزيز بجدة(، رسالة ماجستير غير  تطبيقية عمى الموظفات اإلداريات في جامعة

 .منشورة، جامعة الممك عبد العزيز، كمية االقتصاد واإلدارة، جدة، السعودية
،  "(: عولمو االمراض المعديو " كورونا وتداعياتو االقتصاديو واالجتماعيو2020عبد المجيد )ريم  -32

 .8-5( ،مارس ، ص 53د)المركز العربى لمبحوث و الدراسات / آفاق سياسيو ، العد

(: تقييم تجربة جامعة أم القرى فى استخدام نظام إدارة التعمم اإللكترونى 2019)البنيان ريم فيصل -24
“Blackboard”(مارس، ص8، المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية، العدد ،)98-75. 

ليام و  النامى زىير -25 واالجتماعية بالمغرب،  (: وباء كورونا وانعكاساتو االقتصادية2020كريم )ا 
 .170-152(، ص 2(، العدد )2دراسة ميدانية، مجمة التمكين االجتماعى، المجمد )

(: استخدام بطاقة األداء المتوازن فى تقييم أداء مؤسسات 2016دحمانى )عزيز و  عياطسعاد  -26
(، 6العدد )التعميم العالى "حالة جامعة طاىرى محمد بشار"، مجمة البشائر االقتصادية ، سبتمبر، 

 .121-107ص 
(: السمات المطموبة فى مخرجات التعميم الثانوى من وجية نظر 2010أبو عرابى )سمطان  -27

الجامعات، ندوة التعميم الثانوى الواقع واالتجاىات الجديدة، دبى، مكتب التربية العربى لدول الخميج 
 .242-229ووزارة التربية والتعميم باإلمارات العربية المتحدة، ص 

(: معوقات استخدام التعميم اإللكترونى من وجية نظر أعضاء 2017) البديوى سمطان عبد العزيز -28
ىيئة التدريس بجامعة القصيم فى ضوء بعض المتغيرات، المجمة العممية لكمية التربية، جامعة 

 .378-445(، ص 7(، العدد )33أسيوط، المجمد)
 .161ألردن ، دار أسامة، ص (: إدارة اإلنتاج والعمميات، ا2010خميل )سمير  -29
 -(: أىمية تطبيق ستة سيجما فى تحسين جودة العممية التكوينية بالجامعة2018) ناصرىسمية  -30

 دراسة مجموعة من الجامعات، رسالة دكتوراة، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر.
لمجتمع ( : تطوير آداء كمية التربية ببورسعيد فى مجال خدمة ا2013) عبد الغفار سيير أحمد -31

مجمة كمية التربية ببورسعيد، مجمة دورية وتنمية البيئة فى ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد، 
 .871يونيو ، الجزء الثالث، ص  –نصف سنوية، العدد الرابع عشر 

(: موضوعات إدارية متقدمة وتطبيقاتيا فى منظمات األعمال الدولية، 2009) جاد الرب سيد محمد -32
 لكتب المصرية.القاىرة، دار ا

(: تصور مقترح لتطوير جودة أداء العاممين بجامعة األقصى فى محافظات 2017)صابرين الخراز -33
 غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
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(: تقييم جودة اآلداء الجامعى من وجية نظر أعضاء ىيئة 2011) عبابنة صالح أحمد أمين -34
ليبيا، المجمة العربية لضمان جودة التعميم العالى، العدد  –التدريس بكمية اآلداب جامعة مصراتو 

(8.) 
(: دور التعميم العالى فى تنمية المجتمع المحمى، دراسة تحميمية التجاىات 2014غربى )صباح  -35

القيادات اإلدارية فى جامعة محمد خيضر بسكرة، رسالة دكتوراة، كمية العموم اإلنسانية 
 .51الجزائر، ص –اعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة واإلجتماعية، قسم العموم االجتم

(: إطار مقترح لتطوير األداء المؤسسى لمجامعات المصرية فى 2018) السيدطارق عبد الرحمن  -36
 ضوء معايير الجودة الشاممة، رسالة دكتوراة، جامعة الزقازيق، كمية التجارة.

العالى فى الوطن العربى، المؤتمر (: واقع إدارة مؤسسات التعميم 2011)سبلمة عادل عبد الفتاح  -37
الثالث عشر لموزراء المسؤولية عن التعميم العالى والبحث العممى فى الوطن العربى، تطوير إدارة 

 .5التعميم العالى فى الوطن العربى، أبو ظبى، ص 
دراسة  -مدى مسؤولية الدولة عن تفشى فيروس كورونا ليبيا نموذجاً (:2020) العجرم عبد السميع -38

-6(، إبريل، ص 90يية مقارونة وسبل مواجيتو والحد منو، مجمة الفقة والقانون الدولية، العدد )فق
24. 

(: متطمبات تطبيق ستة سيجما لتحسين آداء الجياز اإلدارى بكمية 2014) عبد العزيز عبد العاطى -39
 .356-373(، 1(، العدد)8التربية بحفر الباطن، جامعة الدمام ، المجمة التربوية، المجمد )

(: دور جامعة بورسعيد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مجمة 2019) الشحنةعبد المنعم الدسوقى  -40
 مارس . –( 21اإلدارة التربوية، العدد )

 12(: مفاتيح التميز فى اآلداء الجامعى ، مجمة الفكر المعاصر ، العدد 2018)شحاتة عبد المنعم  -41
 ، أكتوبر.

تجاىات الطبلب نحو التعميم اإللكترونى فى ظل جائحة فيروس (: ا2020)يوسف عثمان يوسف -42
كورونا، دراسة تطبيقية عمى عينة من طبلب االتصال  واإلعبلم بجامعة الممك عبد العزيز بجدة، 

 .37-11(،  ديسمبر، ص 21مجمة الحكمة لمدراسات اإلعبلمية واالتصالية، العدد )
واالجتماعية واالقتصادية المرتبطة بتفشي جائحة (: اآلثار النفسية 2020)الظفيرىعزيز بيمول  -43

 (.66( ، العدد)17فيروس كورونا المستجد، المجمة العربية لمعموم النفسية ، المجمد )
(: التقويم الذاتى ألداء أعضاء ىيئة 2013) الدسوقى عاشور إبراىيمو  عبد الصادق عطية منصور -44

مؤسسى، دراسة حالة، مجمة كمية التربية، جامعة التدريس بكميات التربية مدخل الجودة واالعتماد ال
 .95-94(، يوليو، ص 95(، العدد )2بنيا، المجمد )

، المجمة 19-(: إدارة المؤسسات الجامعية فى ظل أزمة كوفيد 2020) عبد العال عنتر محمد أحمد -45
 (.78التربوية، كمية التربية جامعة سوىاج، أكتوبر، العدد )
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(: فاعمية استخدام التعميم عن بعد فى تدريس مقرر تصميم أزياء 2021) الشيخ كرامة ثابت حسن -46
، المجمة المصرية 19النساء لطبلب الفرقة الثالثة قسم المبلبس والنسيج فى ظل أزمة كوفيد 

 ( ، ديسمبر.2لئلقتصاد المنزلى، المجمد السابع والثبلثون، العدد )
مؤسسات التعميم الشرعى بوزارة األوقاف  (: درجة فاعمية األداء المؤسسى فى2014)النجار مازن -47

بمحافظة غزة فى ضوء األنموذج األوروبى لمتميز وسبل تطويره، رسالة ماجستير، الجامعة 
 اإلسبلمية، غزة.

، المجموعة العربية لمتدريب والنشر(: اآلداء اإلدارى المتميز، القاىرة، 2011أبو النصر)مدحت  -48
 .64-63ص 

تأصيل نظرية تربوية معاصرة إلدارة جائحة فيروس كورونا  (:2020)محروسمحمد األصمعى  -49
Covid-19 (يوليو، ص 75، المجمة التربوية، كمية التربية، جامعة سوىاج، العدد ،)500-465. 

(: معوقات استخدام نظام التعميم اإللكترونى أثناء جائحة 2020آل إبراىيم ) محمد بن ناصر عقيل -50
التدريس بجامعة جزان، المؤتمر الدولى االفتراضى لمستقبل  من وجية نظر أعضاء ىيئة 19كوفيد 

نوفمبر، إثراء المعرفة لممؤتمرات  2 –أكتوبر 30التعميم الرقمى فى الوطن العربى، خبلل الفترة 
 .147-124(، ص2واألبحاث، المجمد )

(: تطبيق أسموب ستى سيجما لتحسين آداء أعضاء ىيئة التدريس، ندوة 2017حسان )محمد  -51
 مايو. 9قويم فى التعميم الجامعى، مرتكزات وتطمعات، المممكة العربية السعودية، جامعة الجوف، الت

(: تحقيق مسار الكميات اإلنسانية فى السنة 2015)اإلكمبى وعبد اهلل محمد الزامل محمد عبد اهلل -52
جمة التحضيرية بجامعة الممك سعود ألىدافيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطبلب، م

 .466-421( ، ص 29(، العدد )29الدراسات فى التعميم العالى، المجمد )
(: تطوير منظومة التعميم الجامعى بمحافظة بورسعيد فى ضوء 2010) حنفى محمد ماىر محمود -53

متطمبات سوق العمل وبعض االتجاىات العالمية المعاصرة، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة 
 .53-52، ص بورسعيد، كمية التربية

(: واقع األداء المؤسسى لكميات التربية 2020اليور )نداء كمال  عساف وسيد عبد المجيد و محمود  -54
بالجامعات الفمسطينية فى ضوء مبادئ سيجما، مجمة الدراسات المستدامة، السنة الثانية، المجمد 

 (.3(،العدد )2)
حافظات غزة فى ضوء مبادئ ستى (: جودة بيئة التعميم التقنى والمينى بم2018)عساف محمود  -55

سيجما من وجية نظر الطمبة وسبل تحسينيا، المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعى، المجمد 
 .60-29(، 38(، العدد )11)

م، 10/6/2020، استرجع بتاريخ :  19-(: عن مرض كوفيد 2020منظمة الصحة العالمية ) -56
 متاح عمى الرابط 
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http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html- 
دارى التكوين المينى،  (:2020سكاى )سامية و  أميطوش موسى -57 آثار جائحة كورونا عمى أساتذة وا 

(، 2(، العدد )4ث العممية فى العموم االجتماعية واإلنسانية، المجمد )مجمة روافد لمدراسات واألبحا
 .479-451ص 

psu/vision-http://www.psu.edu.eg/about-( ، 2021موقع جامعة بورسعيد ) -58
objectives/aims-and-mission م.   3/8/2021م االسترجاع فى ت 

(: تطبيق بطاقة اآلداء المتوازن فى تقييم آداء الكميات التقنية فى 2017) الموسىناىد بنت عبد اهلل  -59
المممكة العربية السعودية" تصور مقترح" ، مجمة اإلدارة التربوية، العدد الرابع عشر، يونيو، 

 .73-15ص
ات التربية بجامعة قناة السويس فى التنمية الثقافية (: دور كمي2012) مصطفى نجبلء صالح محمد -60

 لطبلبيا، دراسة ميدانية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كمية التربية.
(: أثر اإلدارة االستراتيجية عمى األداء المؤسسى، بالتطبيق عمى 2012)صديق نرجس بابكر -61

سالة ماجستير، جامعة أم م، ر 2012-2008مؤسسة الخرطوم لمتعميم الخاص القبس لمفترة من 
 .77درمان اإلسبلمية، كمية العموم اإلدارية، ص
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