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   لدي طالب الجامعةوعالقتها بالمسئولية المجتمعية إدارة األزمات 

  في ظل جائحة كورونا

  فاطمة مصطفي أحمد الزهري

  ية التربية النوعية، جامعة أسيوطمدرس بقسم االقتصاد المنزلي، كل

   

  :مقدمة ومشكلة البحث
لمعاصرة التي تعاني المجتمعات البشرية من وجود سلسلة مستمرة من األزمات المتجددة وا

تعوق عملية التنمية؛ مما ينتج عنها خسائر في األفراد والمنشآت تؤدي إلى تهديد مستمر لمقدراته، 

فاألزمة إذا حدثت تسبب شلًال في الحياة االقتصادية واالجتماعية، مما يمثل أشد المخاطر على كيان 

  ). ٢٠٠٦إكرام مشيخ، (المجتمع ذاته 

نظومة الكبرى وهي المجتمع، فهي تمثل اضطرابًا للمنظومة وكما تؤثر األزمات على الم  

الصغرى وهي األسرة، وتحول دون تحقيق األهداف الموضوعة، وتتطلب إجراءات فورية للحد من تفاقمها 

  ). ٢٠٠٤محمد هالل، (وعودتها إلى حالتها الطبيعية 

أن ) ٢٠١١(وعايدة عثمان ) ٢٠٠٤(وحسن عبد المعطي ) ٢٠٠٢(ويشير محسن الخضيري   

األزمات متنوعة وتختلف باختالف كل من المرحلة التي تمر بها األسرة، ومجموعة العوامل الخارجية أو 

العوامل الداخلية التي تحيط باألسرة، ولكل أزمة العديد من المظاهر، ولها مردود لظهور أزمات أخرى، 

الصحية لها مردود لظهور أزمات فاألزمات االقتصادية لها مردود لظهور أزمات اجتماعية، واألزمات 

  .نفسية واقتصادية واجتماعية

وحيث أصبحت األزمات جزءًا من نسيج الحياة، وزادت حدتها في العصر الحالي الذي تميز    

بأزمات ذات إحداث داخلي من صنع البيئة الداخلية وٕاحداث خارجي بفعل البيئة الخارجية والطبيعة 

هذا العصر بأنه عصر األزمات، وتحدث األزمة حالة من الصدمة البشرية مما دفع البعض إلى وصف 

الناتجة عن فجائية حدوثها أحيانًا، لما يترتب عليها من خسائر فادحة، وتتسم بالسرعة الشديدة وتتدفق 

المعلومات من جهات مختلفة ومتعارضة مما يحدث حالة من االرتباك لدى متخذ القرار في األسرة وذلك 

   ).Glaesser,2006؛ ٢٠٠٦صالح الدين محمود، ( استعدادا مسبق لمواجهتها ن هناكما لم يك

العالم في االوان االخيرة ازمة تهدد استقراره وتشكل خطر داهم علي البشرية بأكملها لما  يعاني

ساللة واسعة من  وهو إلي وفاته اال وهي فيروس كورونا له من أضرار وخيمة علي االنسان قد تؤدي

ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب . تي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسانالفيروسات ال
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راض األشد وخامة مثل متالزمة األملدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى 

س كورونا ، ويسبب فيرو )سارس(والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ) ميرس(الشرق األوسط التنفسية 

، وهو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات ١٩-الُمكتشف مؤخرًا مرض كوفيد

كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان 

ثر على العديد من اآلن إلى جائحة تؤ  ١٩-، وقد تحّول كوفيد٢٠١٩ديسمبر / الصينية في كانون األول

  .)٢٠٢٠منظمة الصحة العالمية، ( بلدان العالم

مواجهــة هــذه إدارة أزمــة كــورون بأســلوب منهجــي وعلمــي حتــي نــتمكن مــن فكــان مــن الضــروري 

الفيــروس والحــد مــن انتشــاره وتقليــل نســبة االصــابة بتحقيــق التباعــد االجتمــاعي وأخــذ االحتياطــات الوقائيــة 

إدارة أزمة كورونا اءات االحترازية للتعايش مع الوباء، فكانت الحاجة إلي ضرورة للحماية منه واتباع االجر 

  .والتعامل معها بنوع من االيجابية والوعي األزمةتنمية المسئولية المجتمعية لدي األفراد لمواجهة تلك ل

زمات، وتعمل إدارة األزمات على استخدام المهارات اإلدارية والعلمية المختلفة للتغلب على األ

فهي تقوم على التنبؤ وٕادراك األزمة المتوقعة، والعمل على الوقاية من حدوثها إن أمكن، وتهيئة المناخ 

  ،)٢٠١٢مها بدير، ، حنان أبو صيري(بياتها واالستفادة من إيجابياتهاالمناسب للتعامل معها لتجنب سل

سانية تعينه على التفكير العلمي وٕادارة األزمة تتطلب أن يتمتع الفرد بمهارات إدارية وفكرية وٕان  

إلدارة األزمة، فيتصف بسمات ومهارات الشخص المفكر علميًا في إدارة األزمة، فلكي يدرك األزمة يجب 

أن يتمتع بالمالحظة الدقيقة التي تولد لديه الشعور باألزمة ويحددها بدقة، ويحدد األسباب الرئيسية 

قيقة عن أسبابها، وللتخطيط لألزمات يجب أن يتوصل لحدوثها، ويجمع المعلومات والبيانات الد

الستنتاجات تعينه على طرح حلول، فتنمو لديه الدقة في فحص الوقائع والقياس والتصنيف مما يسهم في 

وفي مرحلة التنفيذ يصبح لديه الدافع . اختياره للفروض والحلول المناسبة لحل األزمة وتقليل سلبياتها

ما تم اختياره من حلول لحل األزمة، كما يجب أن يتميز الفرد بمهارة التقييم ومهارة التجريب لتجريب 

الدقيق للحل المختار والمنفذ إلنهاء األزمة فيستخدم مهارة الدقة في فحص الوقائع واالستنتاج من أجل 

أماني (و ) ٢٠٠٦غب، رشا را(، و )٢٠٠٦صالح الدين محمود، (تقييم حل األزمة بشكل موضوعي 

  ). ٢٠٠٧تهاني عثمان، ، قصودعبد الم

كما أن إدارة األزمة عملية إدارية فريدة تستثمر األزمة كفرصة إلعادة صياغة الظروف   

المفاجئة والسريعة، واتخاذ قرارات سريعة وحاسمة تتفق مع خطورة الموقف المتطور وتفرز الحلول 

   ). Asselin, 2012؛٢٠٠٧سامي حريز، (السديدة 

طياتها أسباب نجاحها وأسباب فشلها ولعل البحث عن النجاح الكامن في وكل أزمة تحمل في   

ستعداد لمواجهتها بإدارة قلب األزمة وتنميته واستثماره هو األساس في إدارة األزمات، فاألزمات يمكن اال
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البشري ورفع كفاءته وتنمية قدراته البشرية بالتدريب والتأهيل للتمكين من التعامل معها،  العنصر

مواجهة الفعالة لألزمات ال يمكن أن تتم بعد وقوع األزمة، أو بمواجهتها بتفكير تلقائي أو العشوائي أو فال

االرتجالي فقد ولت هذه الطرق، وأصبحت النظرة العلمية إلى إدارة األزمات على أنها من الوسائل الدافعة 

  ). ٢٠٠٢فهد الشعالن، (ليسير الفرد والمجتمع في طريق التقدم 

الوسائل هامة التي تساعد في حسن إدارة األزمات في األسرة هي مدى توفر المعلومات  ومن  

عن جوانب األزمة والعوامل المؤثرة عليها وكذلك الخبرات المنقولة من اآلخرين وذوي الخبرة والتي تنير 

 ،صيري حنان أبو(الطريق لمواجهة األزمة في الوقت الذي يظهر وكأنه مظلم من شدة األزمة وحدتها 

  ). ٢٠١٢مها بدير، 

وألن العالقة بين الموارد البشرية والقدرة علي مواجهة األزمات عالقة أساسية وحتمية فقد 

؛ Grayson, 2001(تناولتها بعض الدراسات والبحوث مؤكدة علي أهميتها، حيث أشار 

Hussain,2014( مات كما أن من أهم أسباب نشوء األز عف الموارد البشرية والمعنوية إلي أن ض

القصور في اإلمكانيات يؤدي إلي تفاقم الوضع بما قد يتسبب في إيجاد أزمات تابعة كان من الممكن 

األولي لو تم التعامل مع األزمة األولي بمهارة عالية من خالل حسن استخدام الموارد  الحظةتالفيها في 

  .المتاحة

وهـم غايـة عمليـة التنميـة المجتمعيـة  سـرةاألويعد الشباب الجـامعي مـن أهـم المـوارد التـي تمتلكهـا 

  ). ٢٠٠٥محمد الهادي، حامد عمار، (مما يتعين النهوض بقدراتهم المعرفية والعلمية واالجتماعية 

المسئوليات المجتمعية من الضروريات الهامة لتنمية قـدرتهم علـي مواجهـة  الشبابويعد اكتساب 

  (Durham, 2012)المية المعاصرة وحل مشكالتهم التي تواجههم في ظل التغيرات الع

المســئولية المجتمعيــة فــي هــذه المرحلــة أمــرًا هامــًا يحــدث توازنــًا فــي الحيــاة  الشــبابوتعــد اكســاب 

أن المســــئولية االجتماعيــــة تجعــــل الفــــرد عنصــــرًا هامــــًا وفعــــاًال فــــي ) ٢٠٠٥(وتــــري عبيــــر شــــاهين . لــــديهم

التــــي  لــــي المشــــاركة فــــي حــــل المشــــكالتالجماعــــة والمجتمــــع كمــــا تجعلــــه يعتمــــد علــــي نفســــه ويحــــرص ع

  .تواجههم

ورشـــا ) ٢٠٠٩( عبـــد العـــاطيوحنـــان ) ٢٠٠٩(كمـــا تشـــير نتـــائج دراســـة كـــًال مـــن عبيـــر الـــدويك 

نــــاء لــــبعض القــــدرات والمهــــارات وتحمــــل للمســــئوليات األســــرية وتفــــاعلهم األبأن اكتســــاب ) ٢٠١٠(راغـــب 

ومفــاهيم جديــدة تتمشــي مــع ظــروف حيــاتهم اإليجــابي مــع بيئــتهم االجتماعيــة يمكــنهم مــن اكتشــاف طــرق 

وتســاعدهم علـــي مواجهــة صـــعوبات الحيـــاة وتزيــد مـــن قـــدرتهم علــي اإللمـــام بمهـــام ومســئوليات دورهـــم فـــي 

  .المستقبل
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نـــاء يســـتطيعون أن األبإلـــي أن ) ٢٠٠٥(كمـــا تؤكـــد دراســـة حنـــان أبـــو صـــيري وعواطـــف عيســـي 

 إدارةقـدرات والمهـارات واإلنسـانية التـي تـؤهلهم إلـي يغيروا مسـار حيـاتهم بتغيـر نمـط حيـاتهم بتمكـنهم مـن ال

  .حياتهم والمشاركة بفاعلية في مواجهة تحديات وصعوبات حياتهم

ان ويساعدهم علي اكتشاف األمن و األمللمهارات المختلفة يشعرهم ب الشباب الجامعيفاكتساب           

وكيات غير الصحيحة وبناء المسئولية طاقاتهم وٕامكانياتهم وتوظيفها بما يفيد ويساعد في خفض السل

فبناء وتنمية المسئولية االجتماعية لدي أفراد المجتمع هي أحد  .Powell, 2017)(المجتمعية لديهم 

متطلبات الصحة النفسية السليمة وذلك ألنها تتيح للفرد التعرف علي قدراته وٕامكانياته بحيث يستخدمها 

ي أمور تكسب الفرد مزيد من الثقة بالنفس واإلحساس في حل ما يصادفه من مشكالت وصعوبات وه

والمسئولية المجتمعية ال تنمو إال من خالل بيئة ثقافية واجتماعية  ).٢٠٠١نبيه إسماعيل، (بتأكيد الذات 

واختالل المسئولية  ).٢٠٠٩فاتن لطفي وآخرون، (مشجعة تتسم بالنظام واالهتمام والفهم والمشاركة 

د يعد من أخطر ما يهدد حياة األفراد والمجتمع ويعمل علي شيوع األنانية والسلبية المجتمعية عند األفرا

بين أفراد المجتمع، فالشخص السوي هو الذي يشعر بالمسئولية نحو غيره ويميل إلي مساعدة اآلخرين 

 وتعد ).٢٠٠٩ميسون مشرف، (سواء كانت مسئولية نحو ذاته أو أسرته أو مسئولية اجتماعية أو وطنية 

ور الهامة األماألنشطة المختلفة التي يمارسها األفراد سواء أكانت أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو فنية من 

ناء وٕايجاد المواطن الصالح من خالل غرس وتنمية القيم األبال يجاد وتنمية المسئولية المجتمعية لدي 

   .والمعايير االجتماعية في نفوسهم
ي إدارة االزمات تزيد من وعيهم بالمسئولية المجتمعيـة اتجـاه طالب الجامعة عل ةقدر  ولذا فإن

مــن القضــايا الهامــة التــي تشــغل المجتمــع بأســرة لخلــق جيــل قــارد علــي مواجهــة وهــي كورونــا  جائحــة

كورونــا باإلضـافة إلــي المسـاهمة فــي بنـاء مجتمــع قـادر علــي أخـذ االحتياطــات  جائحـةة يــالعالم األزمـة

   .هع االجراءات االحترازية للتعايش معالوقائية للحماية منه واتبا

ما العالقة بين وفي ضوء ذلك تتحدد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة علي التساؤل الرئيسي التالي 

وذلك من خالل  ؟في ظل جائحة كورونالدي طالب الجامعة والمسئولية المجتمعية  األزمات إدارة

  :اإلجابة علي التساؤالت الفرعية التالية

  طالب الجامعة عينة البحث؟لدي  في ظل جائحة كورونااألزمات  إدارةتوي الوعي بمس ما .١

 لدي طالب الجامعة عينة البحث؟ في ظل جائحة كوروناما مستوي الوعي بالمسئولية المجتمعية  .٢

 إدارةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الجامعة عينة البحث في محاور استبيان  .٣

، مرحلة األزمةمرحلة مواجهة ، لألزمةالتخطيط ، مرحلة االستعداد و األزمةدراك مرحلة ا( األزمات 
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المستوي ، األسرةالفرقة الدراسية، السن، الجنس، عدد أفراد (تبعًا لمتغيرات الدراسة  )األزمةتقييم 

 ؟)الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبالتعليمي للوالدين، مهنة 

المسئولية  استبيانبين طالب الجامعة عينة البحث في  ة إحصائيةهل توجد فروق ذات دالل .٤

المستوي ، األسرةالفرقة الدراسية، السن، الجنس، عدد أفراد (تبعًا لمتغيرات الدراسة المجتمعية 

 ؟)الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبالتعليمي للوالدين، مهنة 

في ظل المسئولية المجتمعية استبيان و  األزمات إدارة محاور استبيانبين  ارتباطية عالقهل توجد  .٥

 ؟لدي طالب الجامعة عينة البحث جائحة كورونا

في ظل المسئولية المجتمعية استبيان و األزمات  إدارةمحاور استبيان بين  ارتباطية عالقهل توجد  .٦

 ؟لدي طالب الجامعة عينة البحث الدراسةومتغيرات  جائحة كورونا

المستوي التعليمي األسرة، الجنس، عدد أفراد السن، (اركة المتغيرات المستقلة نسبة مشهل تختلف  .٧

 إدارة(في تفسير نسب التباين في ) الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبللوالدين، مهنة 

  تبعًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط؟  )األزمات

المستوي األسرة، عدد أفراد الجنس، ، إدارة األزمات( لة نسبة مشاركة المتغيرات المستقهل تختلف  .٨

في تفسير نسب التباين ) الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبالتعليمي للوالدين، مهنة 

  تبعًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط؟  )في ظل جائحة كوروناالمسئولية المجتمعية (في 

  : الهدف من البحث
لدي طالب المسئولية لمجتمعية و التعرف علي العالقة بين إدارة األزمات إلى  لبحثيهدف ا

لمساهمة في بناء مجتمع قادر علي أخذ االحتياطات الوقائية للحماية ل ،في ظل جائحة كوروناالجامعة 

  : منه واتباع االجراءات االحترازية وذلك من خالل األهداف التالية

  .طالب الجامعة عينة البحثلدي  في ظل جائحة كوروناألزمات ا إدارةتحديد مستوي الوعي ب .١

 .لدي طالب الجامعة عينة البحث في ظل جائحة كورونامستوي الوعي بالمسئولية المجتمعية تحديد  .٢

مرحلة ادراك ( األزمات إدارةالتحقق من الفروق بين طالب الجامعة عينة البحث في محاور استبيان  .٣

تبعًا ) األزمة، مرحلة تقييم األزمة، مرحلة مواجهة لألزمةو التخطيط ، مرحلة االستعداد أاألزمة

المستوي التعليمي للوالدين، ، األسرةالفرقة الدراسية، السن، الجنس، عدد أفراد (لمتغيرات الدراسة 

 .)الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبمهنة 

تبعًا لمتغيرات  ئولية المجتمعيةستبيان المسالتحقق من الفروق بين طالب الجامعة عينة البحث في ا .٤

، األبالمستوي التعليمي للوالدين، مهنة  ،األسرةالفرقة الدراسية، السن، الجنس، عدد أفراد (الدراسة 

 .)الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األمعمل 
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ظل جائحة في المسئولية المجتمعية استبيان و األزمات  إدارةمحاور استبيان بين  الكشف عن العالقة .٥

 . لدي طالب الجامعة عينة البحث كورونا

في ظل جائحة المسئولية المجتمعية استبيان و األزمات  إدارةمحاور استبيان بين  التحقق من العالقة  .٦

 . لدي طالب الجامعة عينة البحث الدراسةومتغيرات  كورونا

األسرة، ، عدد أفراد الجنسالسن، (مشاركة المتغيرات المستقلة  الكشف عن االختالف في نسبة .٧

في تفسير نسب ) الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبالمستوي التعليمي للوالدين، مهنة 

  .تبعًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط )إدارة األزمات(التباين في 

عدد أفراد ، الجنس، إدارة األزمات( نسبة مشاركة المتغيرات المستقلة الكشف عن االختالف في  .٨

في ) الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبالمستوي التعليمي للوالدين، مهنة األسرة، 

تبعًا ألوزان معامالت االنحدار  )في ظل جائحة كوروناالمسئولية المجتمعية (تفسير نسب التباين في 

  .ودرجة االرتباط

  : أهمية البحث

للوقاية منه أو لتخفيف  المستقبلية ي إلدارة وموجهة األزماتاالهتمام بالتركيز علي االسلوب العلم .١

 .حدتها علي األفراد واألسر والمجتمع

إلقاء الضور علي مدي إدراك طالب الجامعة إلدارة سليمة ألزمة فيروس كورونا مما له أكبر األثر  .٢

 . علي األسرة في إقامة حياة خالية من األمراض وتحقيق رفاهية المجتمع

المسئوليات المجتمعية لدي طالب الجامعة وجعلها محور اهتمام الوسائل اإلعالم  إبراز أهم .٣

 .في ظل جائحة كوروناالمختلفة لتنمية الوعي بالمسئولية المجتمعية 

قد يساهم هذا البحث في تفعيل دور الشباب الجامعي واالهتمام به لكونه عنصرًا فعاًال في التنمية  .٤

بالمسئولية المجتمعية والتي بإدارة األزمات وعالقتها الل الوعي البشرية الشاملة للمجتمع من خ

 .في ظل جائحة كوروناتنعكس إيجابيًا علي المجتمع 

تنمية المسئولية المجتمعية ودورها الحيوي والرئيسي البحث في مواكبة مشكال العصر بإظهار أهمية  .٥

جامعة لمواجهة ازمة فيروس كورونا، في تنمية الجوانب اإليجابية للمسئولية المجتمعية لدي طالب ال

والمساهمة في بناء مجتمع قادر علي أخذ االحتياطات الوقائية للحماية منه واتباع االجراءات 

 . االحترازية للتعايش مع الوباء
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 المنزلي بالمراحل التعليمية المختلفة االقتصاداالستفادة من نتائج البحث في تدعيم وتخطيط مناهج  .٦

بتنمية المسئولية المجتمعية لألبناء لمواجهة المشاكل والتحديات والمساهمة في تقدم و  بإدارة األزمات

 .مجتمعهم وتنميته

  : األسلوب البحثي للدراسة
  :فروض البحث : أوًال 
 األزمات  إدارةفي محاور استبيان  ئية لدي طالب الجامعة عينة البحثتوجد فروق ذات داللة إحصا .١

، مرحلة تقييم األزمة، مرحلة مواجهة لألزمةلة االستعداد أو التخطيط ، مرحاألزمةمرحلة ادراك (

المستوي التعليمي  ،األسرةالفرقة الدراسية، السن، الجنس، عدد أفراد (تبعًا لمتغيرات الدراسة ) األزمة

 .)الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبللوالدين، مهنة 

استبيان المسئولية المجتمعية في ب الجامعة عينة البحث توجد فروق ذات داللة إحصائية لدي طال .٢

المستوي التعليمي للوالدين، ، األسرةالفرقة الدراسية، السن، الجنس، عدد أفراد (تبعًا لمتغيرات الدراسة 

 .)الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبمهنة 

في ظل المسئولية المجتمعية بيان استو األزمات  إدارةمحاور استبيان بين توجد عالقة ارتباطيه  .٣

 . لدي طالب الجامعة عينة البحث جائحة كورونا

في ظل المسئولية المجتمعية استبيان و األزمات  إدارةمحاور استبيان بين توجد عالقة ارتباطيه  .٤

 . لدي طالب الجامعة عينة البحث الدراسةومتغيرات  جائحة كورونا

المستوي التعليمي األسرة، الجنس، عدد أفراد السن، (ة مشاركة المتغيرات المستقل تختلف نسبة .٥

إدارة (في تفسير نسب التباين في ) الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبللوالدين، مهنة 

  .تبعًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط )األزمات

المستوي األسرة، عدد أفراد  الجنس،، إدارة األزمات( نسبة مشاركة المتغيرات المستقلة تختلف  .٦

في تفسير نسب التباين ) الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبالتعليمي للوالدين، مهنة 

  تبعًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط )في ظل جائحة كوروناالمسئولية المجتمعية (في 

   :حات البحثمصطل :المصطلحات العلمية والمفاهيم اإلجرائية: ثانيًا 

   Crisis:األزمة

مشكلة صعبة تهدد األهداف التي تمثل أولوية بالنسبة لمتخذي القرار " :تعرف األزمة بأنها  

  ).٢٠٠٦رشا راغب، " (وتؤدي إلي حالة من عدم التوازن وتفقده القدرة علي اتخاذ القرار المناسب
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كورونا مما يؤدي  جائحةهي حدث مفاجئ غير متوقع وهي "بأنها  :وتعرف األزمة إجرائياً 

 ابشكل يقلل إثاره أزمة كوروناإلي صعوبة التعامل معه ومن ثم ضرورة البحث عن وسائل وطرق إلدارة 

  ". السلبية اونتائجه

  Crisis Management :إدارة األزمات

فن القضاء علي جانب كبير من المخاطر وعدم التأكد بما " :وتعرف إدارة األزمات بأنها

عبد " (قيق تحكم أكبر في مصيرك ومقدرتك وقال أيضًا بأنها التخطيط لما قد ال يحدثيسمح لك بتح

  ).٢٠١٠الرحمن توفيق، 

منهجية التعامل مع األزمات في ضوء االستعدادات والمعرفة والوعي " كما عرفت أيضًا بأنها

  ). ٢٠١١في، محمد الصير " (واإلدراك واإلمكانيات المتوفرة والمهارات وأنماط اإلدارة السائدة

عملية مستمرة تقوم علي نشاط هادف لحماية الفرد واألسرة باستخدام نمط " وعرفت أيضًا بأنها

تفكير علمي يتعامل مع الموارد األسرية ويوضح تداخل العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة علي األزمة، 

ستعداد للتعامل معها، والتخطيط لها مما يمكن الفرد واألسرة نت اإلدراك والتنبؤ باألزمات المتوقعة لال

واتخاذ القرارات الحاسمة في مواجهتها للتحكم فيها والقضاء عليها، وتقييمها لالستفادة من إيجابياتها 

  .)٢٠١٢حنان أبو صيري، مها بدير، ( "وتقليل سلبياتها

الطالب الجامعي  العملية اإلدارية المستمرة التي يقوم بها"بأنها  :وتعرف إدارة األزمات إجرائياً 

الخارجية المسببة ية الداخلية أو باألزمات المحتملة عن طريق االستشعار ورصد المتغيرات البيئ للتنبؤ

أزمة الموارد البشرية واإلمكانيات المتاحة لمنع تطورها أو اإلعداد للتعامل مع  باستخدامألزمة كورونا 

ك من خالل تنمية المسئولية المجتمعية لديهم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية وكذل كورونا 

والمساهمة في بناء مجتمع قادر علي أخذ االحتياطات الوقائية للحماية منه واتباع االجراءات االحترازية 

وذلك في مراحل متتابعة هي مرحلة إدراك األزمة، مرحلة االستعداد والتخطيط لألزمة،  للتعايش مع الوباء

   ".مرحلة تقييم األزمة وٕاعادة التوازن والنشاطمرحلة مواجهة األزمة، 

  Perception:مرحلة إدراك األزمة .١

المرحلة التي يتبلور فيها الوعي بإمكانية حدوث األزمة " بأنها :تعرف مرحلة إدراك األزمة

رشا " (لدي متخذ القرار في األسرة وذلك من خالل استقراء معطيات البيئة المحيطة من بيانات أو شواهد

 ).٢٠٠٦، غبرا
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المرحلة التي يتشكل فيها وعي الطالب الجامعي " بانها :وتعرف مرحلة إدراك األزمة إجرائياً 

وذلك من خالل إدراك الموارد البشرية  كورونا جائحةواقتصادية بسبب بإمكانية حدوث أزمة صحية 

  . "التي تؤدي إلي انتشارهواألسباب  عن البيئة المحيطة بالفيروس المتوفرةواألسرية المتاحة والمعلومات 

 Readiness:مرحلة االستعداد والتخطيط لألزمة .٢

المرحلة التي يحدد فيها الفرد الخطة المناسبة " بأنها: وتعرف مرحلة االستعداد والتخطيط لألزمة

  ). ٢٠٠٣إيمان عبد الرحمن، " (للوقاية من األزمة أو التعامل معها حال حدوثها

المرحلة التي يحدد فيها الطالب "بأنها  :خطيط لألزمة إجرائياً وتعرف مرحلة االستعداد والت

وتشمل  ا في حالة االصابةالجامعي األساليب المختلفة للوقاية من أزمة فيروس كورونا أو مواجهته

التعرف وتحديد وتنمية الموارد الالزمة لمواجهة أزمة فيروس كورونا بأنواعها الطبيعية والبشرية والمادية 

  ."قتومورد الو 

  Confrontation:مواجهة األزمةمرحلة  .٣

المرحلة التي تبدأ عند فشل الفرد في تجنب األزمة "بأنها  :وتعرف مرحلة مواجهة األزمة

لكونها أزمات خارجية ال يمكن تجنبها وفي هذه المرحلة يجب علي الفرد أن يستخدم جميع الموارد 

أسماء عبد العزيز، ( "يها أو التخفيف من حدتهاالمتاحة ذات التأثير علي األزمة من أجل التغلب عل

٢٠١٩.(  

المرحلة التي تبلور مدي استعداد الطالب "بأنها  :وتعرف مرحلة مواجهة األزمة إجرائياً 

 جائحةالجامعي لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتي يتم فيها تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقًا لمواجهة 

والمساهمة في بناء مجتمع قادر علي أخذ االحتياطات مجتمعية لديهم من خالل تنمية المسئولية الكورونا 

  ."الوقائية للحماية منه واتباع االجراءات االحترازية للتعايش مع الوباء

  Evaluation :مرحلة تقييم األزمة وٕاعادة التوازن والنشاط .٤

ليها مرحلة التعلم المرحلة النهائية إلدارة األزمة ويطلق ع بأنها: وتعرف مرحلة تقييم األزمة

واستخالص الدروس المستفادة وهي الدروس التي يمكن أن تتعلمها األفراد من خبراتهم السابقة وكذلك من 

  ).٢٠١٣، إيمان رزق(خبرات األفراد األخرين التي مرت بأزمات متشابهة 

ة إلدارة بأنها المرحلة النهائي :إجرائياً  وتعرف مرحلة تقييم األزمة وٕاعادة التوازن والنشاط

سرعة انتشار الفيروس  سببت فيكورونا وهي تعتمد علي التعرف علي مواطن الضعف التي  جائحة
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ونقاط القوة فيها المتمثلة في انخفاض معدل االصابة وتقليل من  وعدم الشفاء منه وارتفاع معدل االصابة

فيروس أو اصابة أشخاص بال باإلصابةانتشاره والعالج منه واستخالص الدروس المستفادة من المرور 

  .آخرين وٕاكساب الطالب الجامعي الثقة والقوة أثناء مواجهة أزمات مستقبلية مباشرة

   University Students :طالب الجامعة
فتــرة مــن حيــاة اإلنســان وٕان حــددها المجتمــع الــدولي مــا بــين هــي هــم الطــالب المقيــدين بالجامعــة 

يتميز فيها بمجموعة من الخصائص تجعلهـا أهـم فتـرات الحيـاة التاسعة عشر والرابعة والعشرين من العمر 
وأخصــبها وأكثــر صــالحية للتجــاوب مــع المتغيــرات الســريعة والمتالحقــة التــي يمــر بهــا المجتمــع المصــري 

  ).٢٠٠٠أحالم الدمرداش، (

بالدراسة بعد المرحلة الثانوية  المستمرين االشخاص" بأنهم :ويعرف طالب الجامعة إجرائياً   

يمتلك من العلم والمعرفة  والذينسنوات وكما هو معروف في الجامعات المصرية، ) ٤(تتراوح  ةلمد

عن بقية أفراد المجتمع اآلخرين وأن  موالقدرة في تحليل المواقف االجتماعية واالقتصادية والتي تميزه

  .يكون مقيدين بقسم االقتصاد المنزلي، كلية التربية النوعية، جامعة أسيوط

    Societal Responsibility:ية المجتمعيةالمسئول

هي مسئولية محتكمه لمعيار وهي مسئولية عن مهام أو سلوك أو تصرف وتحديد مدي موافقته 

يوسف (لمتطلبات بعينها وتتجسد في جوهرها بأربعة جوانب هي االقتصادي والقانوني واألخالقي والخير 

  ).٢٠١٠دياب، 

بأنها مسئولية طالب الجامعة عن ذاتهم ومسئوليتهم  :اً وتعرف المسئولية المجتمعية إجرائي

 جائحةتجاه أسرهم وأصدقائهم وتجاه مجتمعهم ووطنهم وبيئتهم من خالل فهمهم لدورهم في مواجهة 

كورونا العالمية والمساهمة في بناء فرد قادر علي أخذ االحتياطات الوقائية للحماية من فيروس كورونا 

  .ازية للتعايش مع الوباءوٕاتباع اإلجراءات االحتر 
   (nCov-2019): فيروس كورونا

فيروسات كورونا هي فصيلة فيروسات واسعة االنتشار يعرف أنها تسبب أمراضًا تتراوح من 

راض األشد حدة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية ومتالزمة االلتهاب األمنزالت البرد الشائعة إلي 

فيروس كورونا المستجد كوفيد هو ساللة جديدة من الفيروس لم يسبق و ) السارس(الرئوي الحاج الوخيم 

منظمة الصحة ( اكتشافها لدي البشر وفيروس كورونا حيوانية المنشأ أي تنتقل بين الحيوانات والبشر

  ):  ٢٠٢٠العالمية، 
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  .يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي : منهج البحث : ثالثاُ 
طريقـــة يعتمـــد عليهـــا البـــاحثون فـــي الحصـــول علـــي معلومـــات وافيـــه (هـــو  :المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي

ودقيقــة، تصــور الواقــع االجتمــاعي والــذي يــؤثر علــي كافــة األنشــطة الثقافيــة والسياســية والعلميــة وتســهم فــي 

  ).٢٠٠٨، عبد المؤمن علي) (تحليل ظواهره

  :تحدد هذا البحث علي النحو التاليي :حدود البحث: رابعاً 

  :ثعينة البح-

جامعة أسيوط، كلية التربية النوعية، قسم من طالب يتحدد النطاق الجغرافي  :النطاق الجغرافي: أوالً 

  .االقتصاد المنزلي

  :النطاق البشرى: ثانياً 

طالب جامعي من مستويات اجتماعية واقتصادية ) ٣٠(تكونت من  :عينة الدراسة االستطالعية •

 .االستطالعية علي واتساب لك من خالل جروب العينةوذلك لتقنين أدوات الدراسة وتم ذ مختلفة

طالب جامعي من مستويات اجتماعية واقتصادية ) ١٢٠(وتتكون من  :عينة الدراسة االساسية •

تم اختيارهم بطريقة عشوائية من طالب قسم االقتصاد المنزلي،  كلية التربية النوعية جامعة مختلفة 

 .)Whatsapp(االساسية علي واتساب  وتم ذلك من خالل جروب عينة البحثأسيوط 

  .م٢٠٢٠لعام  )، نصف يونيومايو( ونصف تم اجراء الدراسة الميدانية في شهر :الحدود الزمنية: ثالثاً 

  : أدوات البحث: خامساً 
 )إعداد الباحثة(                             :األسرةاستمارة البيانات العامة للطالب و  - ١

ات العامة بهدف الحصول على بعض المعلومات التي تفيد في إمكانية تم إعداد استمارة البيان  

األولي، الثانية، ( الفرقة الدراسية( :تحديد خصائص عينة الدراسة الديموجرافية، واشتملت على ما يلي

ألقل من ٢٣سنة، من  ٢٣سنة ألقل من ٢١سنة، من  ٢١سنة ألقل من  ١٩من ( ، السن)الثالثة، الرابعة

 ٧أفراد، من  ٧أفراد ألقل من  ٤أفراد، من  ٤أقل من ( األسرة، عدد أفراد )ذكر، أنثي( نس، الج)سنة ٢٥

األقل من الشهادة (متوسط ) األقل من الشهادة الثانوية(منخفض ( المستوي التعليمي للوالدين، )أفراد فأكثر

موظفين (ة ، متوسط)عمال(منخفضة( األب مهنة، )) الشهادة الجامعية فأكثر(مرتفع ) الجامعية

الدخل متوسط ، )تعمل، ال تعمل( األم، عمل )ألخ...مهندسين ومستشارين وأطباء(مرتفعة ) ومدرسين

) جنية ٤٠٠٠جنية ألقل من  ٢٠٠٠من (متوسط ) جنية ٢٠٠٠أقل من (منخفض (  الشهري لألسرة

  ).)جنية٤٠٠٠أكثر من (مرتفع 
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 )إعداد الباحثة(                   :                           األزمات  إدارةاستبيان  - ٢
بهدف التعرف علي األساليب التي يتبعها طالب الجامعة  األزمات  إدارةأعدت الباحثة استبيان 

  :هيقد حددتها الباحثة في اربع محاور و  في ظل جائحة كوروناأزماتهم  إدارةفي 

كل فيها وعي الطالب بإمكانية وتعرف بأنها المرحلة التي يتش :األزمةمرحلة إدراك  :المحور األول -

حدوث أزمة وذلك من خالل إدراك الموارد المتاحة والمعلومات المتوفرة عن البيئة المحيطة 
 .من االستبيان )١٠: ١(وعبارات هذه المرحلة من رقم والظروف الخاصة لفيروس كورونا 

التي يحدد فيها الطالب  وتعرف بأنها المرحلة :لألزمةمرحلة االستعداد والتخطيط : المحور الثاني -

في حالة االصابة  أو مواجهتها أزمة فيروس كوروناالجامعي األساليب المختلفة للوقاية من 
بأنواعها الطبيعية  كورونا جائحةلمواجهة  لالزمةاوتشمل التعرف وتحديد وتنمية الموارد  بالفيروس

ليب االستعداد والتخطيط التي عبارة تبين أسا) ١٠(والبشرية والمادية ومورد الوقت وتشمل علي 
) ٢٠: ١١(العالمية فيروس كورونا وتأتي العبارة من رقم  األزمةيجب علي الطالب اتباعها لمواجهة 

  . في االستبيان

وتعرف بأنها المرحلة التي تبلور مدي استعداد الطالب  :األزمةمرحلة مواجهة  :المحور الثالث -

، كورونا جائحةا تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقًا لمواجهة والتي يتم فيه األزمةالجامعي لمواجهة 
عبارة في الطرق المختلفة لمواجهة ازمة فيروس كورونا وعبارات هذه المرحلة ) ١٠(وتتضمن علي 

 .في االستبيان) ٣٠: ٢١(من رقم 

رف وهي تعتمد علي التع األزمة دارةوهي المرحلة النهائية إل :األزمةمرحلة تقييم  :المحور الرابع -

الطالب علي مواطن الضعف والقوة فيها واستخالص الدروس المستفادة من المرور بها وٕاكساب 
عبارة في أهمية ) ١٠(الجامعي الثقة والقوة أثناء مواجهة أزمات مستقبلية مباشرة، وتشتمل علي 

  .من االستبيان) ٤٠: ٣١(وكيفية تقييمها والعبارات تأتي من رقم  كورونا جائحةتقييم 

 )إعداد الباحثة(               بيان المسئولية المجتمعية لدي طالب الجامعة  است - ٣
أعدت الباحثة استبيان المسئولية المجتمعية بهدف قياس مستوي الوعي بالمسئولية المجتمعية 

والمساهمة في بناء مجتمع قادر علي أخذ االحتياطات الوقائية  في ظل جائحة كورونالدي الطالب 
  :محاور هي ثالثوقد حددتها الباحثة في  واتباع االجراءات االحترازية للتعايش مع الوباءللحماية منه 

في ظل مستوي الوعي بالمسئولية المجتمعية لدي الطالب  علييهدف االستبيان إلى التعرف 
والمساهمة في بناء مجتمع قادر علي أخذ االحتياطات الوقائية للحماية منه واتباع  جائحة كورونا

وفي ضوء المفاهيم والمصطلحات البحثية وفي إطار المفهوم  راءات االحترازية للتعايش مع الوباءاالج
للوقاية  واتجاه وطنهاتجاه أسرته و  مسئولية الطالب اتجاه ذاتهعبارة تقيس ) ٢٨(اإلجرائي حيث شمل 

  :تاليةوالحماية واخذ االجراءات االحترازية لحماية من الفيروس واشتملت علي العبارات ال
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تقبيل اصدقائي عند لقائي عدم أحرص دائمًا علي  .٢. أحرص علي نظافة المكان الذي أعيش فيه. ١
 .أتجنب لمس عيني وانفي وفمي ويدي غير نظيفة. ٤ .اغسل يدي بانتظام بالماء والصابون. ٣ .بهم
أحرص علي . ٧ .أحرص دائمًا علي ارتدائي للكمامة. ٦ .أحرص علي أن اسلم علي األخرين بيدي. ٥

أحرص علي اعزل . ٩ .أساعد أمي في تنظيف المنزل وتعقيمه. ٨. أن يكون خروجي للضرورة فقط
أحرص علي ممارسة التمارين . ١٠ .منعًا لعدوا االخرين نفسي اذا شعرة بأعراض خفيفة لفيروس كورونا

مع أفراد أسرتي ألتفه افتعل الخالفات . ١١ .الرياضية مع أفراد أسرتي لتجني االصابة بفيروس كورونا
أتنازل عن بعض متطلباتي لعدم الضغط عليهم ماديًا في ظل تلك . ١٢ .األسباب بسبب عدم الخروج

أحافظ علي أدواتي . ١٤ .أساعد أخواتي األصغر مني سنًا في أداء واجباتهم المدرسية. ١٣ .األزمة
والدي في حل المشكالت التي  اتعاون مع. ١٥ .وكتبي وغرفتي نظيفة حتي ال اجهد امي في التنظيف

أري أن احترام نظام وقوانين الدولة واجب كل فرد في . ١٦. اتواجه األسرية بسب فيروس كورون
  ازمةأحرص علي االستماع لنشرات األخبار لفهم األوضاع الخاصة ببلدي في ظل . ١٧ .المجتمع
 أحرص علي. ١٩ .الجهاأشارك زمالئي في الحديث عن مشاكل المجتمع وكيفية ع. ١٨ .كورونا

النظافة التنفسية الجيدة بتغطية الفم واالنف بمنديل ورقي عن السعال أو العطس وتخلص من المنديل بعد 
أحافظ علي . ٢١ .المشاركة في أي أعمل خيريه للوطنأفضل البقاء في المنزل عن . ٢٠ .استعماله فوراً 

بالكتابة علي مواقع التواصل  األزمة أعبر عن آرائي السلبية عن. ٢٢ .نظافة شارعي ومنطقتي
احترم وطني وجامعتي . ٢٤ .اكن المخصصة لهااألمأحرص علي القاء القمامة في .٢٣  .االجتماعي

التباعد احرص علي االلتزام ب. ٢٥ .دون اعتراضالمتعلقة بأزمة كورونا من خالل تنفيذ القرارات 
علي ايجابيتي وحيويتي بالبقاء علي اتصال مع  أحافظ. ٢٦ .في محيط العالقات االجتماعيةاالجتماعي 

التزم باإلجراءات االحترازية للحماية من الفيروس عند زيارة . ٢٧ .احبتي بالهاتف أو عبر االنترنت
 .بيني وبين اآلخرين) أقدام ٣(أحافظ على مسافة متر واحد على األقل . ٢٨ .أقاربي

علي استبيان ) دائمًا، أحيانًا، نادراً (ت وتتحدد استجابات الطالب عليها وفق ثالث استجابا
جبة، ووضعت للعبارة المو  )١.٢.٣(للعبارة السالبة و) ٣.٢.١(ات هي متصل متدرج وفقًا لثالث مستوي

    ).٢٨(الصغر والدرجة )٨٤( ، حيث كانت الدرجة العظميدرجات كمية الستجابات

   .االستبيانات االدوات قياس صدق وثباتيقصد بتقنين :  تقنين أدوات البحث 

علي  االستبيانث الحالي في التحقق من صدق اعتمد البح :حساب صدق االستبيان: أوًال 
  :طريقتين

  )Validity Content (: صدق المحتوي .١
تـــم عرضـــه فـــي ) المســـئولية المجتمعيـــة ،األزمـــات إدارة(االســـتبيانات للتأكـــد مـــن صـــدق محتـــوي 

 إدارة( مـــين أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي مجـــال التخصـــصصــورتها األوليـــة علـــي عـــدد مـــن األســـاتذة المحك
اون وتـم ذلـك ) األعمال ٕادارةالتجارة و (وفي مجال  ) علم االجتماع(وفي مجال  )والطفولة األسرةمؤسسات 
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انتمـــــاء العبـــــارات ، للتأكـــــد مـــــن للمحكمـــــين) Whatsapp( مـــــن خـــــالل جـــــروب واتســـــاب )(onlineاليـــــن
الذي وضع من أجله، ومناسبة التقرير الذي وضع لكـل عبـارة، المتضمنة في كل محور له لتحقيق الهدف 

إجـراء بعـض التعـديالت  ومالئمة المحاور، وسالمة المضمون ودقة الصياغة والعرض لكـل عبـارة، وقـد تـم
وكانــت نســبة ) األزمــات إدارة(ذلــك فــي اســتبيان  ، واســتبعاد بعــض العبــارات ، وٕاضــافة أخــريفــي الصــياغة

إجــراء  ســالمة المضــمون ودقــة الصــياغة والعــرض لكــل عبــارة، وقــد تــم التأكــد مــن ، كمــا تــم %٩٥الموافقــة 
المســئولية (اســتبيان  ذلــك فــي ، وٕاضــافة أخــري، واســتبعاد بعــض العبــاراتبعــض التعــديالت فــي الصــياغة

  .و بذلك يكون قد تحقق صدق المحتويه% ٩٤وكانت نسبة الموافقة ) المجتمعية

  :صدق االتساق الداخلي
، استبيان المسئولية األزمات إدارةاستبيان (ات االتساق الداخلي لالستبيان صدق تم حساب

تم تطبيق االستبيانات علي عينة استطالعية من الطالب الجامعيين بكلية التربية النوعية، ) المجتمعية
وبعد رصد النتائج تم معالجتها طالب جامعي ) ٣٠(قسم االقتصاد المنزلي، جامعة أسيوط بلغ عددهم 

 إدارة الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان(صائيًا لحساب معامل ارتباط بيرسون بين إح
وكانت جميعها دالة عند ) المسئولية المجتمعية ندرجة كل عبارة والدرجة الكلية الستبيا، وبين األزمات 
ثة استخدامهم في بحثها مما يدل علي صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيانات ويسمح للباح ٠.٠١

 .ويضح ذلك ) ١،٢(الحالي وجدول 

  األزمات  دارةإلمعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية  )١(جدول 

  الداللة  االرتباط   األزمات  إدارةاستبيان محاور 
 ٠,٨٨٢٠.٠١  األزمةمرحلة إدراك 
 ٠,٧٠٣٠.٠١  لألزمةالتخطيط مرحلو االستعداد و

 ٠,٠٧٥٩٠.٠١  األزمةمرحلة مواجھة 
 ٠,٨١٤٠.٠١   األزمةمرحلة تقييم 

القترابها من الواحـد ) ٠.٠١(أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوي ) ١(يتضح من جدول 

  .األزمات  إدارة الصحيح مما يدل علي صدق وتجانس محاور االستبيان
   الستبيان المسئولية المجتمعية والدرجة الكلية كل عبارة  ةدرجيوضح قيم معامالت االرتباط بين ) ٢(جدول 

 الداللةاالرتباط   م الداللةاالرتباط   م الداللةاالرتباط   م الداللةاالرتباط  م
٠,٨٥٦٠.٠١ ٠.٩٠٧٠.٠١٢٢ ٠.٧١٩٠.٠١١٥  ٠.٨٨٦٠.٠١٨ ١
٠.٧٠٨٠.٠١ ٠.٧٢٤٠.٠١٢٣ ٠.٠١١٦ ٨٠٢  ٠.٩٤٧٠.٠١٩ ٢
٠.٩١٥٠.٠١ ٠.٨٧٥٠.٠١٢٤ ٠.٨٦٨٠.٠١١٧ ٠.٧٦٨٠.٠١١٠ ٣
٠.٨٢٢٠.٠١ ٠,٩٣٢٠.٠١٢٥ ٠.٧٤٥٠.٠١١٨ ٠.٨٣٤٠.٠١١١ ٤
٠.٧٣٦٠.٠١ ٠.٧٥٨٠.٠١٢٦ ٠.٩٢١٠.٠١١٩ ٠.٧٧٥٠.٠١١٢ ٥
٠.٩٤٥٠.٠١ ٠.٨١٩٠.٠١٢٧ ٠.٧٨٣٠.٠١٢٠ ٠.٨٩٧٠.٠١١٣ ٦
٠.٧٦٤٠.٠١ ٠.٧٢٧٠.٠١٢٨ ٠.٨٤٦٠.٠١٢١ ٠.٩٦٤٠.٠١١٤ ٧



 ٢٠١ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –لة المصرية لالقتصاد المنزلي المج

  :)٢(يتضح من جدول 
القترابهــا مــن الواحــد الصــحيح ممــا يــدل ) ٠.٠١(أن معــامالت االرتبــاط كلهــا دالــة عنــد مســتوي  

  .المسئولية المجتمعية علي صدق وتجانس محاور االستبيان
   :ثبات االستبيان: ثانيًا 

 Alphaقامـــت الباحثـــة بحســـاب معـــامالت الثبـــات لالســـتبيان باســـتخدام طريقـــة الفاكرونبـــاخ 
Cronbach جيتمان استخدام معادلة و ، وطريقة التجزئة النصفيةGuttman.  

  استبيان المسئولية المجتمعيةو األزمات  إدارةاستبيان  قيم معامل الثبات لمحاور) ٣(دول ج

عدد   قيم معامل الثبات 
  العبارات

  التجزئة النصفية  معامل جيتمان  معامل الفا

  األزمات  إدارةثبات استبيان 
  ٠.٨١٩ - ٠,٧٧٨  ٠,٧٢٤  ٠.٧٣٩  ١٠  األزمةإدراك مرحلة 

  ٠.٩٤٣ - ٠,٩٦٢  ٠,٩١١  ٠,٩٢٨  ١٠  لألزمةالتخطيط مرحلو االستعداد و
  ٠.٧٧٧ - ٠,٨٢٦  ٠,٧٦٩  ٠,٧٨١  ١٠  األزمةمرحلة مواجھة 

  ٠.٨٦٥ - ٠,٩٥٧  ٠,٩٠٠  ٠,٩١٨  ١٠  مرحلة تقييم األزمة 
  ٠.٨٨٦ - ٠,٨٤٢  ٠,٧٩٢  ٠,٨٠٧  ٤٠  ككل األزمات إدارةاستبيان 

  ٠,٨٧٣ ٠.٨٩٤  ٠,٨٢٥  ٠,٨٥٦  ٢٨  ثبات استبيان المسئولية المجتمعية

دالـــة عنـــد ) ألفـــا، والتجزئـــة النصـــفية وجيتمـــان(قـــيم معـــامالت ثبـــات  أن) ٣(يتضـــح مـــن جـــدول 
 إدارة اســــتبيان( ادوات الدراســــةالتطبيــــق بعــــد تقنــــين االدوات تــــم . ممــــا يــــدل علــــي ثبــــات االســــتبيان ٠.٠١
، طالب جامعيين بقسم االقتصـاد المنزلـيوذلك علي عينة البحث  )ية المجتمعية، استبيان المسئولاألزمات

   ): طالب ١٢٠(وقوامها كلية التربية النوعية، جامعة اسيوط 

  : المعالجات اإلحصائية 
، وذلــك )S.P.S.S(وبعــد جمــع البيانــات وتفريغهــا تمــت المعالجــة اإلحصــائية باســتخدام برنــامج 

دراســة علــي متغيــرات الدراســة للكشــف عــن العالقــة والفــروق بــين متغيــرات ال إلجــراء األســاليب اإلحصــائية
ـــة واألوزان النســـبية والمتوســـطات : وللتحقـــق مـــن صـــحة فـــروض البحـــث حســـاب التكـــرارات والنســـب المئوي

الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لمتغيـــرات الدراســـة، حســـاب معامـــل الصـــدق إحصـــائيًا باســـتخدام معامـــل 
ق الداخلي ألدوات البحث، حساب معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونبـاخ والتجزئـة النصـفية االرتباط لالتسا

  F.Test) ف(ألدوات البحــث، تحليــل التبــاين األحــادي باســتخدام اختبــار ) جيتمــان(ومعادلــة التصــحيح 
ة المتعـددة للمقارنـ)  L.S.D( البحث تبعًا للمتغيـرات للبحـث، اختبـار طالب عينةإليجاد داللة الفروق بين 

إليجــــاد داللــــة الفــــروق بــــين متوســــطات وذلــــك لعينــــة البحــــث، حســــاب  Test T.)ت(، اســــتخدام اختبــــار 
بيــنهم، معامــل  معــامالت االرتبــاط إليجــاد العالقــة بــين متغيــرات الدراســة المختلفــة وعمــل مصــفوفة االرتبــاط

  .االنحدار المتعدد



 ٢٠٢  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

  : النتائج تحليلها وتفسيرها
  :  النتائج الوصفية: أوالً 
 .فيما يلي وصف شامل لعينة البحث األساسية :نتائج وصف العينة االساسية .١

 )١٢٠=ن(توزيعات أفراد العينة األساسية وفقاً لمتغيرات الدراسة ) ٤(جدول 
  الفئات

  الفرقة الدراسية
  الفئات الفرقة الدراسية

  السن
 السن

 %النسبة  عدد%النسبةعدد
  %٣٣.٣٣  ٤٠ سنة٢١نة إلي أقل منس١٩من %١٧.٥ ٢١ الفرقة االولي
  %٤٣,٣٣  ٥٢ سنه٢٣سنة إلي أقل من ٢١من %٢٧,٥ ٣٣ الفرقة الثانية
  %٢٣,٣٣  ٢٨ سنة٢٥سنة إلي أقل من ٢٣من %٣٢,٥ ٣٩ الفرقة الثالثة

  %١٠٠  ١٢٠  المجموع %٢٢,٥ ٢٧ الفرقة الرابعة
 %١٠٠ ١٢٠  المجموع

  الفئات 
  عدد أفراد األسرة

  ةاألسرعدد أفراد 
 الفئات الجنس

 الجنس
 %النسبة  عدد%النسبةعدد

  %٢٤.٢  ٢٩ أفراد٤أقل من %١٧.٥ ٢١  ذكور
  %٥٦,٧  ٦٨ أفراد٧أفراد ألقل من ٤من  %٨٢,٥ ٩٩  اناث

  %١٩,١  ٢٣ أفراد فأكثر٧من %١٠٠ ١٢٠  المجموع
  الفئات 

 المستوي التعليمي لألب
لمستوي التعليميا

  لألب
  %١٠٠  ١٢٠  المجموع

  الفئات 
 المستوي التعليمي لألم

 المستوي التعليمي لألم

 %النسبة  عدد%النسبة  عدد

األقل من الشھادةمنخفض
  %٣٣,٣ ٤٠ األقل من الشھادة الثانوية منخفض  %٣٤,٢ ٤١ الثانوية

األقل من الشھادة متوسط
  %٣٤,٢  ٤١  األقل من الشھادة الجامعية متوسط  %٣٥  ٤٢ الجامعية

 %٣٢,٥ ٣٩  الشھادة الجامعية فأكثر مرتفع %٣٠,٨ ٣٧ الشھادة الجامعية فأكثر مرتفع
 %١٠٠ ١٢٠  المجموع %١٠٠ ١٢٠  المجموع

  الفئات 
 عمل األم

  الفئات األمعمل   
  مھنة األب

 األبمھنة 
 %النسبة  عدد%النسبةعدد

  %٤٧,٥  ٥٧ )عمال(منخفضة %٥٩,٢ ٧١  تعمل
  %٣٤,٢  ٤١ )مدرسين، موظفين(متوسطة %٤٠,٨ ٤٩  ال تعمل

  %١٨,٣  ٢٢ )مھندسين، مستشارين، أطباء(مرتفعة %١٠٠ ١٢٠ المجموع 

  الفئات            
 متوسط الدخل الشھري

  %١٠٠  ١٢٠  المجموع الدخل الشھري لألسرة
     النسبة عدد

     %٢٦,٧ ٣٢ جنية٢٠٠٠أقل من منخفض
ألقل من ٢٠٠٠من متوسط

 جنية  ٤٠٠٠
٤٢,٥ ٥٢%     

٤٠٠٠أكثر من   مرتفع
 جنية

٣٠,٨ ٣٧%     

     %١٠٠ ١٢٠ المجموع



 ٢٠٣ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –لة المصرية لالقتصاد المنزلي المج

   :)٤(يتضح من جدول 

أن أعلي نسبة ألفراد عينة البحث األساسية وفقًا لمتغير الفرقة الدراسية كان الفرقة الثالثة بنسبة 

ر السن كانت التي أن أعلي نسبة وفقًا لمتغيو ، %١٧,٥، وأقل نسبة أفراد للفرقة األولي بنسبة %٣٢,٥

وأقل نسبة أفراد التي أعمارهم تتراوح % ٤٣,٣٣سنة بنسبة  ٢٣سنة إلي أقل من  ٢١تتراوح اعمارهم من 

أن أعلي نسبة وفقًا لمتغير الجنس كانت لإلناث و ، %٢٣,٣٣سنة بنسبة  ٢٥سنة إلي أقل من  ٢٣من 

كانت  األسرةلمتغير عدد أفراد  أن أعلي نسبة وفقاً و ، %١٧,٥بينما الذكور كنت بنسبة % ٨٢,٥بنسبة 

، %١٩,١أفراد فأكثر بنسبة  ٧، وأقل نسبة من %٥٦,٧أفراد بنسبة  ٧أفراد ألقل من  ٤التي تتراوح من 

، %٣٤,٢بنسبة  للمستوي التعليمي المتوسطوفقًا لمتغير المستوي التعليمي لالب كانت  أن أعلي نسبةو 

كما يتضح أن أعلي نسبة في المستوي التعليمي لألمهات  ،%٣٢,٥للمستوي التعليمي المرتفع وأقل نسبة 

لمستوي التعليم المرتفع بنسبة ، وأقل نسبة المتوسطلمستوي التعليم % ٣٥عينة البحث االساسية بلغت

، %٤٧,٥كانت أب يعملون بالوظائف الحكومية بنسبة  األب مهنةأن أعلي نسبة وفقًا لمتغير ، %٣٠,٨

 األمأن أعلي نسبة وفقًا لمتغير عمل ، %١٨,٣ون باألعمال الحرة بنسبة الذين يعمل األبوأقل نسبة 

أن أكبر ، %٤٠,٨هات الغير عامالت بنسبة األم، في حين %٥٩,٢هات العامالت بنسبة األمكانت 

، في حين أقل بنسبة كانت للدخل %٤٢,٥الدخل المتوسط بنسبة  فئات الدخل الشهري ألسر كان

   %. ٢٦,٧المنخفض بنسبة  

وذلك من خالل التحليل  )، المسئولية المجتمعيةاألزمات إدارة(لكًال من  :وصف الواقع الفعلي .٢
 : عينة البحث كاآلتي طالبالوصفي االحصائي للمعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من 

  .لدي طالب الجامعة عينة البحث في ظل جائحة كورونااألزمات  إدارةما مستوي الوعي ب -

 .لدي طالب الجامعة عينة البحث في ظل جائحة كوروناي الوعي بالمسئولية المجتمعية مستو ما  -

  .لدي طالب عينة البحث في ظل جائحة كورونااألزمات  إدارةبالوعي  مستوىما : أوالً 
 عينة البحث الستجابات طالب الجامعة وفقاً ككل األزمات  إدارةاستبيان  محاورمدى تحقق  )٥(جدول 

  )١٢٠=ن(

   األزمات  إدارةيان استب
الدرجة 
  المقدرة

الوزن 
  النسبي

المتوسط 
  الحسابي

  الترتيب  التقدير

  الثاني متوسط ١.٥٤ ٧٠.٣٤ ٧٨٥٧  األزمةمرحلة إدراك 
  األول متوسط ١.٣٨ ٧٢.١٣ ٧٠٥٢ لألزمةالتخطيط مرحلو االستعداد و

  الثالث  متوسط  ١.٦٤  ٦٩.٢٣ ٧٤٩٨  األزمةمرحلة مواجھة 
  الرابع متوسط  ١.٧٢  ٦٧.٢٢  ٧٨١٦   زمةاألمرحلة تقييم 

  متوسط          ١.٥٧  ٢٧٨.٩٢  ٣٠٢٢٣  ككل األزمات  إدارة



 ٢٠٤  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

 إدارةاستبيان عينة البحث األساسية في  الستجاباتأن الوزن النسبي ) ٥(يتضح من جدول 
 ككل االستبيانكما بلغ الوزن النسبي لمجموع %) ٧٢.١٣، %٦٧.٢٢(تراوحت ما بين  األزمات

في عبارات األساسية عينة البحث  الستجاباتكما تراوحت المتوسطات الحسابية  ،)%٢٧٨.٩٢(
 للمحاوراألساسية عينة البحث  الستجاباتوبلغ المتوسط الحسابي  ،)١.٧٢ :١.٣٨(ما بين  المحاور

  .ككل يتحقق بشكل متوسط االستبيانمحاور كما تبين أن ، )١.٥٧(ككل 

  .لدي طالب عينة البحث في ظل جائحة كورونا المجتمعية بالمسئوليةالوعي  مستوىما : ثانياً 
  

 عينة البحث الستجابات طالب الجامعة وفقاً المسئولية المجتمعية استبيان مدى تحقق  )٦(جدول 
  )١٢٠=ن(

  التقدير  المتوسط الحسابي  الوزن النسبي  الدرجة المقدرة استبيان المسئولية المجتمعية

  متوسط  ١.٧٢  ١٧٢.١٥  ٣٨٩٩٧  ككل المسئولية المجتمعية

في استبيان ككل أن الوزن النسبي الستجابات عينة البحث األساسية ) ٦(يتضح من جدول 
األساسية عينة البحث  الستجاباتالمتوسط الحسابي بلغ كما  ،)%١٧٢.١٥( بلغ المسئولية المجتمعية

  .ككل يتحقق بشكل متوسط االستبيانكما تبين أن ، )١.٧٢(ككل  لالستبيان

  

  :النتائج في ضوء فروض البحث : انيًا ث
  :الفرض األول

توجد فروق ذات داللة إحصائية لدي طالب الجامعة عينة البحث في محاور استبيان     

، األزمة، مرحلة مواجهة لألزمةالتخطيط ، مرحلة االستعداد و األزمةمرحلة ادراك (األزمات  إدارة

 ،األسرةالفرقة الدراسية، السن، الجنس، عدد أفراد (تبعًا لمتغيرات الدراسة  )األزمةمرحلة تقييم 

 ).الدخل الشهري لألسرةمتوسط ، األم، عمل األبالمستوي التعليمي للوالدين، مهنة 

للوقوف علي داللة الفروق بين محاور " ف"إجراء تحليل التباين إليجاد قيمة وللتحقيق من هذا الفرض تم 

للمقارنات ) L.S.D(سة، ولبيان اتجاه الدالة تم إجراء اختبار االستبيان وكل متغير من متغيرات الدرا

  :المتعددة كما هو موضح بالجدول التالية 

  
  
  



 ٢٠٥ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –لة المصرية لالقتصاد المنزلي المج

تحليل التباين في اتجاه واحد للفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث األساسية ) ٧(جدول 
  )١٢٠=ن( لمتغيرات الدراسةوفقًا األزمات  إدارةلمحاور 

اينمصدر التب المتغيرات درجات  
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

قيمة 
" ف"  

مستوى 
 الداللة

  :الفرقة الدراسية .١

مرحلة إدراك 
 األزمة

 ١١٧.٠٥٠ ٣٠٦٦٧.٠٦٥ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣٥.٩١٩ ٤٢٠٤.٣٣٥ ٨٤٠٨.٦٧٠ ٢ بين المجموعات
    ٣٩٠٧٥,٧٣٥  ١١٩ المجموع

االستعداد  مرحلة
  ألزمةلوالتخطيط 

 ٦٦.١٤٨ ١٧٣٣٠.٨١٥ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٦١.٥٤٢ ٤٠٧٠.٨٦٤ ٨١٤١.٧٢٨ ٢ بين المجموعات
    ٢٥٤٧٢.٥٤٣  ١١٩ المجموع

مرحلة مواجھة 
 األزمة

 ١١٩.٠٤٥ ٣١١٨٩.٨٦٥ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٤١.٧٨٧ ٤٩٧٤.٥٦٢ ٩٩٤٩.١٢٣ ٢ بين المجموعات
    ٤١١٣٨,٩٨٨  ١١٩ المجموع

مرحلة تقييم 
 األزمة

 ٩٧.٠٠٣ ٢٥٤١٤.٨٢٢ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣٦.٤١٩ ٣٥٣٢.٧٤٧ ٧٠٦٥.٤٩٥ ٢ بين المجموعات
    ٣٢٤٨٠,٣١٧  ١١٩ المجموع

 األزمات  إدارة
 ككل

 ١٠٦.٦٨٠ ٢٧٩٥٠.٢٤٩ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٤٥.٩٢٦ ٤٨٩٩.٤٠٥ ٩٧٩٨.٨١١ ٢ بين المجموعات
    ٣٧٧٤٩,٠٦٠  ١١٩ المجموع

 :السن .٢

مرحلة إدراك 
 األزمة

 ٩٨.٥٠١ ٢٥٨٠٧.١٧٦ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٥٠.١٥٢ ٤٩٤٠.٠٤٩ ٩٨٨٠.٠٩٨ ٢ بين المجموعات
    ٣٥٦٨٧,٢٧٤  ١١٩ المجموع

االستعداد  مرحلة
  لألزمةوالتخطيط 

 ٩٦.٢٨٠ ٢٥٢٢٥.٤٢٦ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣٩.٨٣٦ ٣٨٣٥.٤٢٨ ٧٦٧٠,٨٥٦ ٢ بين المجموعات
    ٣٢٨٩٦.٢٨٢  ١١٩ المجموع

مرحلة مواجھة 
 األزمة

 ٨٩.٣٣٥ ٢٣٤٠٥,٧٠١ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٥٥.٢٦٦ ٤٩٣٧.١٩٥ ٩٨٧٤,٣٨٩ ٢ بين المجموعات
    ٣٣٢٨٠,٠٩٠  ١١٩ المجموع

مرحلة تقييم 
 األزمة

تداخل المجموعا ٠.٠١ ٣٥.٧١٣ ٣٤٩٣.٧٩٨ ٦٩٨٧,٥٩٦ ٢ بين المجموعات  ٩٧.٨٣٠ ٢٥٦٣١,٣٩٧ ١١٧ 
    ٣٢٦١٨,٩٩٣  ١١٩ المجموع

 األزمات  إدارة
 ككل

 ١٠٩.٠١٠ ٢٨٥٦٠.٧٣٩ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣٩.٤٣٤ ٤٢٩٨.٧٣١ ٨٥٩٧.٤٦١ ٢ بين المجموعات
    ٣٧١٥٨,٢٠٠  ١١٩ المجموع

 :األسرةعدد أفراد  .٣

مرحلة إدراك 
 األزمة

 ٨٠.٥٧٣ ٢١١١٠.٠٥٢  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٤٤.٥٠٨ ٣٥٨٦.١٤٨ ٧١٧٢.٢٩٦ ٢ بين المجموعات
    ٢٨٢٨٢,٣٤٨  ١١٩ المجموع
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االستعداد  مرحلة
  لألزمةوالتخطيط 

 ١٠٥.٥٦٢ ٢٧٦٥٧.١٢٣  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣١.٨١٦ ٣٣٥٨.٥١٧ ٦٧١٧.٠٣٨ ٢ بين المجموعات
    ٣٤٣٧٤.١٦٧  ١١٩ المجموع

مرحلة مواجھة 
 األزمة

لمجموعاتبين ا  ٨١.٨٨٨ ٢١٤٥٤.٧١١  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٥٠.٠٩٧ ٤١٠٢.٣٧٤ ٨٢٠٤.٧٤٩ ٢ 
    ٢٩٦٥٩,٤٦٠  ١١٩ المجموع

مرحلة تقييم 
 األزمة

 ١٠١.٥٤٩ ٢٦٦٠٥.٨١٤  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣٩.٣٤٤ ٣٩٩٥.٣١٢ ٧٩٩٠.٦٢٤ ٢ بين المجموعات
    ٣٤٥٩٦,٤٣٨  ١١٩ المجموع

  األزمات إدارة
 ككل

 ٨٣.٩٥١ ٢١٩٩٥.١٧٤  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٤٣.٦٥٣ ٣٦٦٤,٧٠٤ ٧٣٢٩.٤٠٨ ٢ بين المجموعات
    ٢٩٢٤,٥٨٢  ١١٩ المجموع

  المستوي التعليمي لألب .٤

مرحلة إدراك 
 األزمة

 ٩٤.٧٣٠ ٢٤٨١٩.٣٢٦  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٤٧.٩٩٨ ٤٥٤٦.٨٣٥ ٩٠٩.٦٦٩ ٢ بين المجموعات
    ٣٣٩١٢,٩٩٥  ١١٩ المجموع

االستعداد  مرحلة
  لألزمةوالتخطيط 

 ٨٠.٧١٩ ٢١١٤٨.٢٦٩  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣١.٨١٦ ٤٢٠٣.٢١٦ ٨٤٠٦.٤٣٣ ٢ بين المجموعات
    ٢٩٥٥٤.٧٠٢  ١١٩ المجموع

مرحلة مواجھة 
 األزمة

 ٨٢.٣٩٣ ٢١٥٨٦.٨٩١  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٦١.٢٥٠ ٥٠٤٦.٥٤٧ ١٠٠٩٣.٠٩٥ ٢ بين المجموعات
    ٣١٦٧٩,٩٨٦  ١١٩ المجموع

مرحلة تقييم 
 األزمة

 ٧٧.٤٢٧ ٢٠٢٣٨.٨٤٠  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٤٨.٦٠٧ ٣٧٥٤.٧٩٥ ٧٥٠٩.٥٩١ ٢ بين المجموعات
    ٢٧٧٤٨,٤٣١  ١١٩ المجموع

 األزمات  إدارة
 ككل

اتداخل المجموع ٠.٠١ ٤٧.٤٢٩ ٤٣٣٩,٠٨٧ ٨٦٧٨.١٧٣ ٢ بين المجموعات  ٩١.٤٨٥ ٢٣٩٦٩.١٠٦  ١١٧ 
    ٣٢٦٤٧,٢٧٩  ١١٩ المجموع

 المستوي التعليمي لألم .٥

مرحلة إدراك 
 األزمة

 ٢٩٨٧٤.٩٠٤١١٤.٠٢٦ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٢٧٥٧٥.٤٤١٣٧٨٧.٧٢٠٣٣.٢١٨بين المجموعات
  ٣٧٤٥٠,٣٤٥ ١١٩المجموع

االستعداد  مرحلة
  لألزمةوالتخطيط 

 ٢٧٧٧٥.٢٨٦١٠٦.٠١٣ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٢٨٨٣٢.٧٥٥٤٤١٦.٣٧٨٤١.٦٥٩تبين المجموعا
  ٣٦٦٠٨.٠٤١ ١١٩المجموع

مرحلة مواجھة 
 األزمة

 ٢٣٨٧٩.٥٣٣٩١.١٤٣ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٢٨٣١٦.٥٦٢٤١٥٨.٢٨١٤٥.٦٢٤بين المجموعات
  ٣٢١٩٦,٠٩٥ ١١٩المجموع

مرحلة تقييم 
 األزمة

 ٢٢٠٠٥.٢٨٧٧٧.٤٢٧ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٢٩١٧٦.٥٠٨٣٧٥٤.٧٩٥٤٨.٦٠٧بين المجموعات
  ٣١١٨١,٧٩٥ ١١٩المجموع

 األزمات  إدارة
 ككل

 ٢٣١٠٥.٧٢٨٨٨.١٩٠ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٢٩٧٩٣.٢٨٦٤٨٩٦,٦٤٣٥٥.٥٢٤بين المجموعات
  ٣٢٨٩٩,٠١٤ ١١٩المجموع
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   األبمھنة  .٦

مرحلة إدراك 
 األزمة

 ١١٦.٣٥٦ ٣٠٤٨٥.٢٥٧  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٢٨.٢٣٥ ٣٢٨٥.٣٦٤ ٦٥٧.٧٢٧ ٢ بين المجموعات
    ٣٧٠٥٥,٩٨٤  ١١٩ المجموع

االستعداد  مرحلة
  لألزمةوالتخطيط 

 ٧٧.٣٦٤ ٢٠٢٦٩.٣٠٠  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٥٥.٢٩٤ ٤٢٧٧.٧١٧ ٨٥٥٥.٤٣٥ ٢ بين المجموعات
    ٢٨٨٢٤.٧٣٥  ١١٩ المجموع

مرحلة مواجھة 
 األزمة

 ١١٨.٨٩٣ ٣١١٥٠.٠٠٧  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣٠.١٠٨ ٣٥٧٩.٦٢٤ ٧١٥٩.٢٤٨ ٢ بين المجموعات
    ٣٨٣٠٩,٢٥٥  ١١٩ المجموع

مرحلة تقييم 
 األزمة

 ١٠٠.٥٣٧ ٢٦٣٤٠.٧٣٤  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣٣.٩٧٤ ٣٤١٥.٦٨٢ ٣٨٣١.٣٦٤ ٢ بين المجموعات
    ٣٣١٧٢,٠٩٨  ١١٩ المجموع

 األزمات  إدارة
 ككل

 ١٠٢.٠٤٧ ٢٦٧٣٦.١٨٧  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣٦.٦٤٥ ٣٧٣٩,٥٢١ ٧٤٧٩.٠٤٢ ٢ بين المجموعات
    ٣٤٢١٥,٢٢٩  ١١٩ المجموع

  الدخل الشھري لألسرةمتوسط  .٧

مرحلة إدراك 
 األزمة

 ٤١.٢٠٤ ٩٣١٢.٠٥٠  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٤٣.٥١٢ ١٧٩٢.٨٧٧ ٥٣٧٨.٦٣٠ ٢ بين المجموعات
    ١٤٦٩٠,٦٨٠  ١١٩ المجموع

االستعداد  مرحلة
  لألزمةوالتخطيط 

 ٢٦.١٠٥ ٥٨٩٩.٦٩٧  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٥٦.٠١٠ ١٤٦٢.١٢٩ ٤٣٨٦.٣٨٧ ٢ بين المجموعات
    ١٠٢٨٦.٠٨٤  ١١٩ المجموع

مرحلة مواجھة 
 األزمة

 ٣٦.٨٩٠ ٨٣٣٧.٠٤٣  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٣٢.٩٨٢ ١٢١٦.٦٧٨ ٣٦٥٠.٠٣٤ ٢ بين المجموعات
    ١١٩٨٧,٠٧٧  ١١٩ المجموع

مرحلة تقييم 
 األزمة

 ٤٠.٩٤٧ ٩٢٥٤.٠٨٣  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٤٠.٦٨٨ ١٦٦٦.٠٦٤ ٤٩٩٨.١٩٢ ٢ بين المجموعات
    ١٤٢٥٢,٢٧٥  ١١٩ المجموع

 األزمات  إدارة
 ككل

لمجموعاتبين ا  ٨٨.١٩٠ ٢٣١٠٥.٧٢٨  ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٥٥.٥٢٤ ٤٨٩٦,٦٤٣ ٩٧٩٣.٢٨٦ ٢ 
    ٣٢٨٩٩,٠١٤  ١١٩ المجموع

  
بين أفراد  ٠.٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) ٧(يتضح من جدول 

لمتغيرات الدراسة تبعًا  األزمات إدارةالعينة األساسية في جميع درجات استجابات الطالب في استبيان 
الدخل الشهري متوسط ، األب، المستوي التعليمي للوالدين، مهنة األسرةالفرقة الدراسية، السن، عدد أفراد (

لتحديد  L.S.D، وهذا يعني وجود فروق بين درجات أفراد العينة مما يتطلب استخدام اختبار  ) لألسرة
                                                                      .  أدق فرق معنوي بين متوسطات هذه القياسات
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وفقًا األزمات  إدارةداللة الفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث األساسية لمحاور ) ٨( جدول
  )(L.S.Dباستخدام اختبار  الدراسة تللمتغيرا

 الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةرقة الثانيةالفالفرقة االوليالفرقة الدراسية  المتغير

مرحلة 
إدراك 
 األزمة

 

 ٤٣.٠٧ ٤٠.٣٩ ٣٢.٤٩  ٢٢.٠٤  المتوسط
    - الفرقة االولي
   -   **١٠.٤٥الفرقة الثانية
    -  **٧.٩٠١ **١٨.٣٥ الفرقة الثالثة
  -   **١٢.٦٨ **١٠.٥٨ **٢١.٠٣  الفرقة الرابعة

مرحلة 
االستعداد 
والتخطيط 
 لألزمة

 ٣٧.٥٥  ٣٥.٧٨  ٢٧.٩٦  ١٩.٠٠  المتوسط
    -  الفرقة االولي
   -  **٨.٩٦الفرقة الثانية
  -  **٧.٨٢ **١٦.٧٨الفرقة الثالثة
  -  **١١.٧٦ **٩.٥٨ **١٨.٥٥  الفرقة الربعة

مرحلة 
مواجھة 
 األزمة

 ٢٨.١٥  ٣٢.٤٥  ٢٧.٤٦  ١٧.٧١  المتوسط
    -  الفرقة االولي
   -  **٩.٧٥ الفرقة الثانية
  -  **٧.٩٩ **١٤.٧٤ الفرقة الثالثة
  -  **١٢.٥٢ **٧.٥٠ **١٧.٢٦  الفرقة الرابعة

مرحلة 
تقييم 
 األزمة

 ٣٦.٥٥ ٣٥.٦٥ ٢٧.٣٢ ١٩.٠٢  المتوسط
    -الفرقة االولي
**٨.٩٦الفرقة الثانية  -   
**١٦.٧٨الفرقة الثالثة  ٧.٨٢**  -  
**١٨.٥٥  الفرقة الرابعة  ٩.٥٨**  ١١.٧٦**  - 

 إدارة
 األزمات 
 ككل

  ١٤٥.٣٢ ١٤٤.٢٧  ١١٥.٢٣  ٧٧,٧٧  لمتوسطا
    - الفرقة االولي
   -  **٣٨.١٢الفرقة الثانية
   -  **٣١.٥٣ **٦٦.٦٥الفرقة الثالثة
  -   **٤٨.٧٢ **٣٧.٢٤ **٧٥.٣٩  الفرقة الرابعة

إلي أقل  ١٩من  السن
 ٢١من 

إلي أقل  ٢١من 
 ٢٣من 

إلي أقل  ٢٣من 
 ٢٥من 

  

مرحلة 
إدراك 
 األزمة

  ٨٠.٠٢٤٩٧.٢٣٣ ٥٧.٧٥٠  المتوسط
  - ٢١إلي أقل من  ١٩من 
  -**٢٢.٢٧٤ ٢٣إلي أقل من  ٢١من 
  - **١٧.٢٠٩**٣٩.٤٨٣ ٢٥إلي أقل من  ٢٣من 

مرحلة 
االستعداد 
والتخطيط 
 لألزمة

   ٧٨.١٠١ ٦٦.٤١٧ ٤٧.٢٨٤  المتوسط
  - ٢٠إلي أقل من  ١٩من 
  -**١٩.١٣٣ ٢١أقل من إلي  ٢٠من 
  - **١١.٦٨٤**٣٠.٨١٧ ٢٢إلي أقل من  ٢١من 

مرحلة 
مواجھة 
 األزمة

   ٧٨.٣٩٦ ٦٢.٤٠٧ ٥١.١٨٩  المتوسط
  - ٢٠إلي أقل من  ١٩من 
  -**١١.٢١٨ ٢١إلي أقل من  ٢٠من 
  - **١٥.٩٨٩**٢٧.٢٠٧ ٢٢إلي أقل من  ٢١من 
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مرحلة 
تقييم 
 األزمة

   ٥٩.٦١٣  ٤٩.٥٠٧  ٤١,٨١٠  المتوسط
     -  ٢٠إلي أقل من  ١٩من 
    -  **٨.١٧ ٢١إلي أقل من  ٢٠من 
   -  **١٢.٧٠-  **١٩.٨٧ ٢٢إلي أقل من  ٢١من 

 إدارة
 األزمات 
 ككل

   ٣١٣.٣٤٣  ٢٥٨.٣٥٥  ١٩٨.٠٣٣  المتوسط
     -  ٢٠إلي أقل من  ١٩من 
    -  **٣٧.٣٣ ٢١إلي أقل من  ٢٠من 
   -  **٥١.٤١ **٦٩.٧٤ ٢٢إلي أقل من  ٢١من 

إلي أقل  ٤من  أفراد ٤أقل من  األسرةعدد أفراد 
 أفراد ٧من 

أفراد  ٧من 
  فأكثر

مرحلة 
إدراك 
 األزمة

 

   ٣٢.١٧٦ ٤٦.٣٢٥  ٦٠.١٨٩  المتوسط
    -  أفراد ٤أقل من 

   -  **١٣.٨٦٤ أفراد ٧إلي أقل من  ٤من 
  -  **١٤.١٤٩ **٢٨.٠١٣ أفراد فأكثر ٧من 

مرحلة 
االستعداد 
والتخطيط 
 لألزمة

    ٤٣.٩١٢  ٣٢.٦٦٤  ٣١.٩٠٣  المتوسط
    -  أفراد ٤أقل من 

   -  **٨.٧٦١ أفراد ٧إلي أقل من  ٤من 
  -  **١١.٢٤٨ **١٢.٠٠٩ أفراد فأكثر ٧من 

مرحلة 
مواجھة 
 األزمة
 

    ٤٤.٦٠٦  ٥٨.٣٧٨  ٧٠.٥١٢  المتوسط
    -  أفراد ٤أقل من 

   -  **١٢.١٣٤ أفراد ٧إلي أقل من  ٤من 
  -  **١٣.٧٧٢ **٢٥.٩٠٦ أفراد فأكثر ٧من 

مرحلة 
تقييم 
 األزمة

   ٣٢.٢٩٤  ٣٤.٥٠٨  ٦٠,٥٦٩  المتوسط
    -  أفراد ٤أقل من 

   -  **٢٦.٠٦١ أفراد ٧إلي أقل من  ٤من 
  -  **٢٠.٢١٤ **٢٨.٢٧٥ أفراد فأكثر ٧من 

 إدارة
 األزمات 
 ككل

   ١٥٢.٩٨٨  ١٧١.٨٧٥  ٢٢٤.١٧٣  المتوسط
    -  أفراد ٤أقل من 

   -  **٥١.٢٩٨ أفراد ٧إلي أقل من  ٤من 
  -  **١٨.٨٨٧ **٧٠.١٨٥ أفراد فأكثر ٧من 

 مرتفعمتوسطمنخفض المستوي التعليمي لألب

مرحلة 
إدراك 
 األزمة

  ٦٢.٨٩٧ ٥١.٢٨٠  ٤٠.٤٠٥  المتوسط
    -  مستوي تعليمي منخفض
   -  **١٠.٨٧٥ مستوي تعليمي متوسط
  -  **١١.٦٢٧ ** ٢٢.٤٩٢ مستوي تعليمي مرتفع

رحلة م
االستعداد 
والتخطيط 
 لألزمة

   ٥٤.٦٨٦  ٤٢.١٥٤  ٣٣.٤٩١  المتوسط
    -  مستوي تعليمي منخفض
   -  **٨.٦٦٣ مستوي تعليمي متوسط
  -  **١٢.٥٣٢ **٢١.١٩٥ مستوي تعليمي مرتفع
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مرحلة 
مواجھة 
 األزمة

   ٧٢.١٤٦  ٥٢.١٦٧  ٣٨.١١١  المتوسط
    -  مستوي تعليمي منخفض
   -  **١٤.٠٥٦ مستوي تعليمي متوسط
  -  **١٩.٩٧٩ **٣٤.٠٣٥ مستوي تعليمي مرتفع

مرحلة 
تقييم 
 األزمة

  ٥٤.٥٠٩  ٤١.١٦٣  ٣٤,٦٢٢  المتوسط
    -  مستوي تعليمي منخفض
   -  **٦.٤٥١ مستوي تعليمي متوسط
  -  **١٣.٣٤٦ **١٩.٨٨٧ مستوي تعليمي مرتفع

 إدارة
 األزمات 
 ككل

  ٢٤٤.٢٣٨  ١٨٦.٧٦٤  ١٤٦.٦٢٩  المتوسط
    -  مستوي تعليمي منخفض
   -  **٤٠.١٣٥ مستوي تعليمي متوسط
  -  **٥٧.٤٧٤ **٩٧.٦٠٩ مستوي تعليمي مرتفع

 مرتفعمتوسطمنخفض المستوي التعليمي لألم
مرحلة 
إدراك 
 األزمة

 

  ٥٩,٠٠٩ ٤٧,٥٤١ ٤٥,٠٥٢  المتوسط
 - وي تعليمي منخفضمست

 -**٨.٤٨٩ مستوي تعليمي متوسط
 - **١١.٤٦٨**١٣.٩٥٧ مستوي تعليمي مرتفع

مرحلة 
االستعداد 
والتخطيط 
 لألزمة

  ٥٥.٨٤٤ ٣٩.٩٨٢ ٢٧.١٦٥  المتوسط
 - مستوي تعليمي منخفض
 -**١٢.٨١٧ مستوي تعليمي متوسط
 - **١٥.٨٦٢**٢٨.٦٧٩ مستوي تعليمي مرتفع

رحلة م
مواجھة 
 األزمة

  ٦٩.٤٤٣ ٥٧.٨١٠ ٤٤.٠٢٠  المتوسط
 - مستوي تعليمي منخفض
 -**١٣.٧٩٠ مستوي تعليمي متوسط
 - **١١.٦٣٣**٢٥.٤٢٣ مستوي تعليمي مرتفع

مرحلة 
تقييم 
 األزمة

 ٥٧.٠٩٥ ٤٦.٢٠٠ ٣٥,٥١٣  المتوسط
 - مستوي تعليمي منخفض
 -**١٠.٦٨٧ مستوي تعليمي متوسط
 - **١٠.٨٩٥**٢١.٥٨٢ مستوي تعليمي مرتفع

 إدارة
 األزمات 
 ككل

  ٢٤١.٣٩١  ١٩١.٥٣٣ ١٥١.٧٥٠  المتوسط
 - مستوي تعليمي منخفض
 -**٤٥.٧٨٣ مستوي تعليمي متوسط
 - **٤٩.٨٥٨**٨٩.٦٤١ مستوي تعليمي مرتفع

مدرسين، (متوسطة  )عمال(منخفضة  األبمھنة 
)ينموظف

مھندسين، (مرتفعة 
  )مستشارين، أطباء

مرحلة 
إدراك 
 األزمة

  ٥٤.١٣٠ ٥٣.٦٧٩  ٣٨.٨١٩  المتوسط
    -  )عمال(منخفضة 

   -  **١٤.٨٦٠ )مدرسين، موظفين(متوسطة 
مھندسين، مستشارين، (مرتفعة 

  )أطباء
٠,٤٥١ ** ١٥.٣١١  -  
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مرحلة 
االستعداد 
والتخطيط 
 لألزمة

   ٢٩.١١١  ٣٥.٩٢٣  ٤٦.٨٣٥  المتوسط
    -  )عمال(منخفضة 

   -  **١٠.٩١٢ )مدرسين، موظفين(متوسطة 
مھندسين، مستشارين، (مرتفعة 

  )أطباء
٦.٨١٢ **١٧.٧٢٤**  -  

مرحلة 
مواجھة 
 األزمة

   ٦٢.٢٣٠  ٦١.٨٥٤  ٤٧.٠٠٣  المتوسط
    -  )عمال(منخفضة 

   -  **١٤.٨٥١ )مدرسين، موظفين(متوسطة 
مستشارين،مھندسين،(مرتفعة 

 )أطباء
٠,٣٧٦ **١٥.٢٢٧  -  

مرحلة 
تقييم 
 األزمة

  ٣٨.٢٣٣  ٤٠.٣٠٨  ٥٢,٩٣٧  المتوسط
    -  )عمال(منخفضة 

   -  **١٢.٦٢٩ )مدرسين، موظفين(متوسطة 
مھندسين، مستشارين،(مرتفعة 

 )أطباء
٦.٠٧٥ **١٤.٧٠٤**  -  

 إدارة
 األزمات 
 ككل

  ١٨٣.٧٠٤  ١٩١.٧٦٤  ١٨٥.٥٩٤  المتوسط
    -  )عمال(منخفضة 

   -  **٦.١٧٠ )مدرسين، موظفين(متوسطة 
مھندسين، مستشارين،(مرتفعة 

 )أطباء
٨.٠٦٠ *١.٨٩٠**  -  

  مرتفع متوسط  منخفض الدخل الشھري لألسرةمتوسط 

مرحلة 
إدراك 
 األزمة

  ٤٢.٣٦٠ ٥١,٠٤٦  ٤٠.٠٨٥  المتوسط
    -  منخفض
   -  **٦.٣٠٢ متوسط
  -  **٩.٢٨٩ ** ١١.٥٩١ مرتفع

مرحلة 
االستعداد 
والتخطيط 
 لألزمة

   ٤٠.٠٨٩  ٥٢.٠٢٧  ٣٠.٢١٧  المتوسط
    -  منخفض
   -  **٢١.٨١٠ متوسط
  -  **١١.٩٣٨ **٩.٧٨٢ مرتفع

مرحلة 
مواجھة 
 األزمة

   ٧٢.١٤٦  ٥٢.١٦٧  ٣٨.١١١  المتوسط
    -  منخفض
   -  **٣٥.٤٠٤ متوسط
  -  **١٧.٦٩٨ **١٧.٧٠٦ مرتفع

رحلة م
تقييم 
 األزمة

  ٣٨.٧٤١  ٥٤.٠٤٥  ٢٩,٢٦٦  المتوسط
    -  منخفض
   -  **٢٤.٧٧٩ متوسط
  -  **١٥.٣٠٤ **٩.٤٧٥ مرتفع

 إدارة
 األزمات 
 ككل

  ١٨٣.٨٠٠  ٢١٩.٤٥١  ١٣٥.١٥٦  المتوسط
    -  منخفض
   -  **٨٤.٢٩٥ متوسط
  -  **٣٥.٦٥١ **٤٨.٦٤٤ مرتفع

          )٠.٠١(دالة عند مستوى داللة **
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في جميع  ٠.٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) ٨(يتضح من جدول 
المحاور واالستبيان ككل وفقًا الختالف الفرقة الدراسية لطالب عينة البحث لصالح الفرقة الرابعة وأخيرًا 

 األزمات  إدارةوعي بثر طالب الفرقة االولي مما يدل علي أن طالب الفرقة الرابعة واالكبر سن كانوا أك
وقد يرجع ذلك إلي انه بتقدم السن يصبح للطالب الجامعي  .من أفراد العينة األقل في المرحلة التعليمية

التي قد تكون األزمات والتكيف معها كما أنه قد يكون تعرض للكثير من األزمات القدرة علي مواجهة 
   . زماتاألمتشابهة مما يكسبه الخبرة في مواجهة مثل هذه 

، ويرجع ذلك إلي ان أفراد ٤ناء باألسر أقل من األبح لصال األسرةوفقًا الختالف عدد أفراد 
كان  صغير األسرةتعد وحدة المجتمع األولي وحلقة الوصل بين الفرد والمجتمع، فكلما كان حجم  األسرة

ليسود  األزمات إدارةعلي  األسرةمما يزيد من حرص أفراد  األزمةهناك ترابط قوي وتجمع ألفرادها حول 
الصغير  األسرةالتي توصلت إلي أن عدد أفراد ) ٢٠٠٦(وهذا يتفق مع دراسة رشا راغب  جو األلفة

   . األسرةالتي تتعرض لها  األزمات حيث تقل  األزمات  إدارةيساعد في 
تفع وذلك وفقًا الختالف المستوي التعليمي للوالدين لصالح الوالدين في المستوي التعليمي المر 

، ثم الوالدين في المستوي التعليمي المتوسط األزمات إدارةحيث كانوا أكثر قدرة علي  في المرتبة األولي
ارتفاع كلما تبة األخيرة، ويرجع ذلك إلي انه في المرتبة الثانية وفي المستوي التعليمي المنخفض في المر 

والتخطيط لها كما انه يحدد  األزمات إدارةاركة في كلما زاد وعيهم بأهمية المشالمستوي التعليمي للوالدين 
 األسرةويقوموا بتنفيذها كما ان التعليم يرفع وعيهم بأهمية تكامل األزمات  إدارةأدوراهم المختلفة في 
التي توصلت إلي أنه ) ٢٠١٩(، وهذا يتفق مع دراسة أسماء عبد العزيز األزماتوترابطها في مواجهة 
  .    األسرةلدي األزمات  إدارةيمي للزوجين يرتفع الوعي ببارتفاع المستوي التعل

 اآلباءأبناء وكًال من  مرتفعةالعاملين بمهن  اآلباء أبناء بين األزمات  إدارةيتضح وجود فروق في   
، ويرجع ذلك إلي ان المهن مرتفعةالعاملين بمهن  أبناء اآلباءالعاملين بمهن متوسطة ومنخفضة لصالح 

والتعامل معها وكيفية اعادة  األزماتوالقيادة والتي تكسب الفرد القدرة علي مواجهة  دارةن اإلهي مه المرتفعة
  .ويشجع األبناء علي ذلك األسرةفي األزمات  مل وبالتالي يوثر علي مشاركته إلدارةالتوازن للع

ي وذلك ف المرتفعناء باألسر ذوي الدخل األبوفقًا الختالف الدخل الشهري لألسرة لصالح 
األسر ذات الدخول واخيرًا الدخل المخفض، ويرجع ذلك إلي ان  المتوسطالمرتبة االولي ثم يليها الدخل 

ويزيد من ترابطهم مما  األسرةالمرتفع تستطيع اشباع احتياجات افرادها مما يقلل من الصراع بين أفراد 
االستقرار االقتصادي وينتج  أزماتها بعكس األسر ذات الدخول الضعيف تفشل في تحقيق إدارةيساعد في 
التي اكدت ان ارتفاع ) ٢٠٠٨(، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ابتسام شتات األزمات إدارةقلة عن ذلك 

يساعدها في تنظيم ادارتها ويزيد من قدرتها علي مواجهة ضغوطها وأزماتها، كما أن بارتفاع  األسرةدخل 
في ) ٢٠٠٠(ية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة نعمة رقبان الدخل يستطيع الفرد مواجهة أزماته االقتصاد

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التخطيط لألزمات ومستوي الدخل، كما أوضحت مهجة إسماعيل 
   .ونوعها األزمات أنه بارتفاع مستوي الدخل تقل شدة ) ٢٠٠٣(
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 :األموعمل  متغير الجنس
لدي طالب  األزمات إدارةاالساسية في محاور  العينة أفرادالفرق في متوسط درجات ) ٩(جدول 

  األموعمل  الجامعة وفقًا لمتغير الجنس

المتوسط     المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات   العينة
  الحرية

  الداللة )ت(قيمة 

  الجنس

  ١٥.٢٠٠  ١١٨  ٢١  ٣,١٦٥  ٤٢.٩٤٥  ذكراألزمةمرحلة إدراك 
  

 ٠,٠١دال عند 
  ٩٩  ٥.٨٠٠  ٦١.٥٥٥  أنثي  لصالح اإلناث

مرحلة االستعداد 
  لألزمةوالتخطيط 

  ١٥.٢١٨  ١٨٨  ٢١  ١,٠١٩  ٣٠.٣٧٩  ذكر
  

 ٠,٠١دال عند 
  ٩٩  ٣.٢٧٨  ٤٩.٣٤٨  أنثي  لصالح اإلناث

 ٠,٠١دال عند   ١٩,١٣٥  ١٨٨  ٢١  ٢,٣٠٦  ٤٥.٥٢٠  ذكراألزمةمرحلة مواجھة 
  ٩٩  ٦.٠٨٩  ٧١.٠٢٦  أنثي  لصالح اإلناث

 ٠,٠١دال عند   ١٧,٣٢٠  ١٨٨  ٩٩  ٣٤.٣٨٠٢.٠٤٥  كرذ األزمةمرحلة تقييم 
  ٢١  ٣,٨٨٩  ٥٦.٤٦٣  أنثي  لصالح اإلناث

 ٠,٠١دال عند   ٢٤,٤٩٨  ١٨٨  ٢١  ٥,٥٩٢  ١٧٥.٣٠٧  ذكر  ككلاألزمات  إدارة
  ٩٩  ٧.٠٢٥  ٢١٦.٣١٩  أنثي  لصالح اإلناث

  األمعمل 
  ١٤.٦١١  ١١٨  ٢١  ٣,٥٩١  ٥٥.٢٠٦  تعملاألزمةمرحلة إدراك 

  
 ٠,٠١ دال عند

  ٩٩  ٢.٠٨٧  ٣٤.٠٧٧ ال تعمل  لصالح العامالت

مرحلة االستعداد 
  لألزمةوالتخطيط 

  ١١.٣٦٨  ١٨٨  ٢١  ٣,٨١٠  ٤٨.٤٠  تعمل
  

 ٠,٠١دال عند 
  ٩٩  ٢.٥٤١  ٣٤.٥٩٩ ال تعمل  لصالح العامالت

مرحلة مواجھة 
  األزمة

 ٠,٠١دال عند   ١٤,٦٤٨  ١٨٨  ٢١  ٤,١٣١  ٦١.٢٠٩  تعمل
  ٩٩  ٣.٥١٠  ٤٢.٤٩٧  تعملال  لصالح العامالت

 ٠,٠١دال عند   ١٤,٢٢٢  ١٨٨  ٢١  ٤,٨٨١  ٤٩.٦٧٨  تعمل األزمةمرحلة تقييم 
  ٩٩  ٢.٧٣٣  ٣٠.٣٢٦ ال تعمل  لصالح العامالت

 ٠,٠١دال عند   ٣٨,٦٩٥  ١٨٨  ٢١  ١٠,٢٩٣  ٢١٤.٥٢٣  تعمل  ككل األزمات إدارة
  لصالح العامالت

  ٩٩  ٤.٦١٠  ١٤١.٤٩٩ ال تعمل

لصالح ) ٠,٠١(كانت دالة إحصائيًا عند مستوي داللة ) ت(أن قيمة ) ٩(دول يتضح من ج
التي تواجههن األزمات  إدارةدراية وقدرة علي مما يدل علي أن إلناث كانوا أكثر  األزمات  دارةإلاإلناث 

مما يدل علي أن األزمات  إدارةفي هات العامالت األملصالح ، و من الذكوربأسلوب صحيح وناجح 
من غير العامالت ويرجع ذلك إلي أن خروج المرأة  األزمات إدارةات العامالت كانوا أكثر قدرة علي هاألم

 دارةالمختلفة ويمنحها المعرفة والمهارة اإليجابية إلاألزمات للعمل أكسبها قدرة ودراية بأساليب التعامل مع 
اعها بالتعاون والحكمة وينعكس ذلك يق بين أوضومواجهتها كما يكسبها العمل القدرة علي التواف األزمات

التي وضحت Crossman,2000) (ودراسة ) ٢٠١٤( فرجوهذا يتفق مع دراسة رشا علي قدرات األبناء 
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أزماتهن من خالل الوعي بمستجدات العصر والخبرة المختلفة التي  إدارةأن العامالت أكثر قدرة علي 
ة لها والتكيف معها وهذا ما أشارت اليه دراسات نعمة أزماتها وتحديد األدوار المختلف إدارةتساعدها في 

 األسرةفي أن لعمل ربة ) ٢٠١٩(وأسماء عبد العزيز ) ٢٠٠٣(ودراسة مهجة أسماعيل ) ٢٠٠٠(رقبان 
  . األسرية حيث تكون أكثر فاعلية األزمات  إدارةدور إيجابي في 
  : الفرض الثاني

في استبيان المسئولية عينة البحث  توجد فروق ذات داللة إحصائية لدي طالب الجامعة
المستوي  السن، الجنس، عدد أفراد األسرة، الفرقة الدراسية،(تبعًا لمتغيرات الدراسة المجتمعية 

 ).الدخل الشهري لألسرةمتوسط التعليمي للوالدين، مهنة األب، عمل األم، 
وف علي داللة الفروق بين للوق" ف"إجراء تحليل التباين إليجاد قيمة وللتحقيق من هذا الفرض تم 

للمقارنات ) L.S.D(االستبيان وكل متغير من متغيرات الدراسة، ولبيان اتجاه الدالة تم إجراء اختبار 
  :المتعددة كما هو موضح بالجدول التالية 

تحليل التباين في اتجاه واحد للفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث األساسية ) ١٠(جدول 
 )١٢٠=ن(ئولية المجتمعية وفقًا لمتغيرات الدراسة المس الستبيان

متوسط مجموع  مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين المتغيرات
المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

  الفرقة الدراسية
 

 ٣٣٨٠.٠٦٦ ٦٧٦٠.١٣١ ٢ بين المجموعات
٠.٠١ ٣٨.٩٩ 

 ٨٦.٦٨١ ٢٥٧٤٤.١٤١ ١١٧ داخل المجموعات
    ٣٢٥٠٤.٢٧٢ ١١٩ المجموع

  
 السن
 

 ٧٦.٥١٦ ٢٢٧٢٥.١٠٦ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٤٤.٨٧ ٣٤٣٣.٣٨٤ ٦٨٦٦.٧٦٨ ٢ بين المجموعات
    ٢٩٥٩١.٨٧٤ ١١٩ المجموع

  عدد أفراد األسرة
 

 ٣٥٤١.٩٨٠ ٧٠٨٣.٩٦٠ ٢ بين المجموعات
٠.٠١ ٦٠.٩١ 

٥٨.١٤٦ ١٧٢٦٩.٢١٦ ١١٧داخل المجموعات
    ٦١٠٦٦.٩٥ ١١٩ المجموع

المستوي التعليمي 
  لألب
 

 ٣٦٣٢.٨٧٦ ٧٠١٩.٨٧٠ ٢ بين المجموعات
٠.٠١ ٥٧.٦٠ 

٦٤.١٩٠ ١٦٦٤٥.٢١١ ١١٧ داخل المجموعات

    ٢٣٦٦٥.٠٨١ ١١٩ المجموع

المستوي 
 التعليمي لألم

 ٣٤٨٢.٩٧٠ ٦٩٦٥.٩٣٩ ٢ بين المجموعات
 ٦٧.٧٤٨ ٢٠١٢١.٢٠٥ ١١٧ داخل المجموعات ٠.٠١ ٥١.٤١

    ٢٧٠٨٧.١٤٤ ١١٩المجموع

 مھنة األب
 ٣٣٩٥,١٣٤  ٦٣٨٦,١٥٣ ٢ بين المجموعات

٠.٠١ ٤٧.٧٧ 
 ٦٧,٥٨٩  ٢٠٢٨٣,٦٢١ ١١٧ داخل المجموعات

     ٢٦٦٦٩,٧٧٤ ١١٩المجموع

متوسط الدخل 
 لألسرة الشھري

٤٩,٨ ٣٤٧٢,٠٢٤  ٦٩٤٤,٠٤٩ ٢ بين المجموعات
٦  
 

٠.٠١ 
 ٦٩,٦٢٨  ٢٠٦٧٩,٤٣٣ ١١٧ داخل المجموعات

     ٢٧٦٢٣,٤٨٢ ١١٩المجموع
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  :)١٠(يتضح من جدول 
بين أفراد العينة األساسية في جميع  ٠.٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  

الفرقة الدراسية، (درجات استجابات الطالب في استبيان المسئولية المجتمعية تبعًا لمتغيرات الدراسة 
، وهذا )الدخل الشهري لألسرةمتوسط المستوي التعليمي للوالدين، مهنة األب، السن، عدد أفراد األسرة، 

لتحديد أدق فرق معنوي  L.S.Dيعني وجود فروق بين درجات أفراد العينة مما يتطلب استخدام اختبار 
              .                                                                      بين متوسطات هذه القياسات

 المسئوليةالستبيان داللة الفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث األساسية ) ١١(جدول 

  )(L.S.Dالمجتمعية وفقًا للمتغيرات الدراسة باستخدام اختبار 

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة االولي الفرقة الدراسية  المتغير

الفرقة 
 الدراسية

 

 ٤٣.٠٧ ٤٠.٣٩ ٣٢.٤٩ ٢٢.٠٤ المتوسط

    -  الفرقة االولي

   -  **١٠.٤٥ الفرقة الثانية

  -  **٧.٩٠١ **١٨.٣٥ الفرقة الثالثة

 -  **١٢.٦٨ **١٠.٥٨ **٢١.٠٣ الفرقة الرابعة

 السن
 

 السن
إلي أقل  ١٩من 

 ٢١من 
إلي أقل  ٢١من 

 ٢٣من 
إلي  ٢٣من 

 ٢٥أقل من 
 

  ١٠٨.٣٦٩ ٨١.٤٠٦ ٦٣.٣٥٧ المتوسط
    -  ٢١إلي أقل من  ١٩من 
   -  **١٨.٠٤٩ ٢٣إلي أقل من  ٢١من 
  -  **٢٦.٩٦٣ **٤٥.٠١٢ ٢٥إلي أقل من  ٢٣من 

عدد أفراد 
 األسرة

 

 أفراد ٤أقل من  عدد أفراد األسرة
إلي أقل  ٤من 

 أفراد ٧من 
أفراد  ٧من 

 فأكثر
 

  ٥٩.١٦٣ ٧٢.٥٥٠ ٩٦.٢٤٧ المتوسط
    -  دأفرا ٤أقل من 

   -  **٢٣.٦٩٧ أفراد ٧إلي أقل من  ٤من 
  -  **١٣.٣٨٧ **٣٧.٠٨٤ أفراد فأكثر ٧من 

المستوي 
التعليمي 
 لألب

 

  مرتفع متوسط منخفض المستوي التعليمي لألب

  ١٠٣.٣٥٥ ٩١.٩٨٣ ٨٩.٠٣٥ المتوسط
    -  مستوي تعليمي منخفض
   -  **١٠.٩٤٨ مستوي تعليمي متوسط

  -  **١١.٣٧٢ ** ١٤.٣٢٠ مي مرتفعمستوي تعلي
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المستوي 
التعليمي 
 لألم
 

  مرتفع متوسط منخفض المستوي التعليمي لألم

  ١١٥,٥٩٣ ٩٢,٣٥٧ ٧٧,١٨٧ المتوسط
    -  مستوي تعليمي منخفض
   -  **١٥.١٧٠ مستوي تعليمي متوسط
  -  **٢٣.٢٣٦ ** ٣٨.٤٠٦ مستوي تعليمي مرتفع

 مهنة األب
 

موظفين، (متوسطة  )عمال(خفضة من مهنة األب
 )مدرسين

مهندسين، (مرتفعة 
  )مستشارين، أطباء

  ١٠٩.٢٦٥ ٩٦.٤٦٣ ٧٩.١٥٩ المتوسط
    -  وظيفة حكومية
   -  **١٠.٨٣٦ قطاع خاص
**١٢,٨٣٢ ** ٢٩.٦٤٣ أعمال حرة   -  

متوسط 
الدخل 
الشهري 
 لألسرة

 

  مرتفع متوسط منخفض الدخل الشهري متوسط 

  ٩٥.٤٥٠ ١١٧,٢٩٤ ٨٦.٣١٨ سطالمتو 
    -  منخفض
   -  **٢٢.٢٠٣ متوسط
  -  **٢١.٧٤٥ ** ٣٠.٩٧٢ مرتفع

  : )١١(يتضح من جدول 
وفقًا الختالف الفرقة  االستبيانفي  ٠.٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 

فرقة االولي مما يدل علي أن طالب الدراسية لطالب عينة البحث لصالح الفرقة الرابعة وأخيرًا طالب ال
من أفراد العينة  في ظل جائحة كوروناالفرقة الرابعة واالكبر سن كانوا أكثر تحمل للمسئولية المجتمعية 

وقد يرجع ذلك إلي زيادة النضج المعرفي واالنفعالي واالخالقي مع زيادة . األقل في المرحلة التعليمية
بًا للرأي وتعارضًا مع آراء وتوجيهات المقدمة اليهم كم تزداد الدائرة العمر يصبح الفرد أقل عنادًا وتصل

االجتماعية لديهم ويصبحون أكثر تفهمًا وادراكًا ألمور الحياة المختلفة والمشكالت المحيطة به سواء 
د المجتمعية منها أو البيئية مثل ازمة فيروس كورونا المستجد ، كما تزداد لديهم الرغبة في أثبات الوجو 

 .وتحقيق الذات مما يجعلهم أكثر تحمًال للمسئولية المجتمعية
أفراد، ويرجع ذلك إلي ان  ٤وفقًا الختالف عدد أفراد األسرة لصالح األبناء باألسر أقل من 

األسرة تعد وحدة المجتمع األولي وحلقة الوصل بين الفرد والمجتمع، فكلما كان حجم األسرة صغير ادي 
نموًا اجتماعيًا سليمًا، يساعدهم علي التواصل والتعاون مع مجتمعهم ويساهموا في  ذلك إلي نمو االبناء

بنائه، وتكوين عادات اجتماعية سليمة، اما في االسر كبيرة الحجم فان كثرة العدد تعمل ضعف االهتمام 
م تكليفه والرعاية مما يؤدي إلي غياب التوجيه وغياب البعد اإلنساني في التفاعالت األسرية وكذلك عد

بدور مهم ينمي فيه المسئولية واالعتماد علي الذات وايضًا عدم استخدام األسلوب األمثل في التربية مع 



 ٢١٧ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –لة المصرية لالقتصاد المنزلي المج

االبناء مما يعزز ضعف قدرتهم علي تحمل المسؤولية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سناء النجار 
االجتماعية لصالح عدد أفراد  والتي أظهرت وجود فروق في تحمل المسئولية) ٢٠١١(وفاطمة أبو الفتوح 

  .األسرة األقل
وفقًا الختالف المستوي التعليمي للوالدين لصالح الوالدين في المستوي التعليمي المرتفع وذلك 
في المرتبة األولي، ثم الوالدين في المستوي التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية وفي المستوي التعليمي 

ويرجع ذلك إلي انه بارتفاع المستوي التعليمي للوالدين تجعلهم أكثر دراية  المنخفض في المرتبة األخيرة،
وٕادراكًا بالحاجات النمائية لألبناء وأكثر قدرة علي تنمية المسئولية المجتمعية لدي االبناء في ظل 

 والتي اظهرت وجود فروق) ٢٠١٢(مشكالت المجتمعة الراهنة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ايناس بدير 
  .  داللة إحصائية في الشعور بالمسئولية االجتماعية تبعًا للمستوي التعليمي للوالدين

ثم المهن وذلك في المرتبة األولي، العاملين بمهن مرتفعة  الختالف المهنة لآلباء لصالح وفقًا   
هن المرتفعة هي المتوسطة في المرتبة الثانية وأخيرًا العاملين في المهن المنخفضة، ويرجع ذلك إلي ان الم

مهن تكسب الفرد القدرة علي تحديد المسئوليات لألبناء بشكل واضح ومحدد ودقيق ويترتب علي ذلك أن 
  .األبناء أكثر تحمًال للمسئولية المجتمعية اتجاه انفسهم واسرهم ومجتمعهم

 وفقًا الختالف الدخل الشهري لألسرة لصالح االبناء باألسر ذوي الدخل المتوسط وذلك في
المرتبة االولي ثم يليها الدخل المرتفع واخيرًا الدخل المخفض، ويرجع ذلك إلي ان الدخل يعتبر احد 
المحاكات الهامة في قدرة االبناء علي تحمل المسئولية المجتمعية حيث ان ذوي الدخول العالية يتولد 

ام وانعدام الهوية المجتمعية لديهم الكثير من الشعور بالالمباالة وعدم االكتراث وفقدان الحرص وااللتز 
ومحاولة التملص من أي التزام مجتمعي في ظل ارضاء اهوائهم وطموحاتهم التي تمتد الي خارج 
مسئوليتهم تجأ مجتمعهم وعلي النقيض ذوي الدخول المنخفضة يتولد لدي بعضهم احساس اليأس 

اه المجتمع وايضًا انشغالهم الدائم والغضب علي المجتمع الذي قد يؤدي الي عدم االكتراث بالمسئولية تج
بالبحث عن توفير المتطلبات االساسية دون النظر في واحببهم تجاه المجتمع لذلك ان ذوي الدخول 
المتوسطة اكثر مساهمة وتفاعًال واهتمامًا بالمسئولية تجاه المجتمع واختلفت بذلك مع دراسة عهود عبيد 

  .  ة بالنسبة للدخل في تحمل الطلبة للمسئولية االجتماعيةوالتي كشفت عن عدم وجود فروق دال) ٢٠١٥(
  :متغير الجنس وعمل األم

المسئولية المجتمعية لدي  استبيانالفرق في متوسط درجات أفراد العينة االساسية في ) ١٢(جدول 
 طالب الجامعة وفقاً لمتغير الجنس وعمل األم

المتوسط المتغير
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجات ةالعين
الحرية

 الداللة)ت(قيمة

 ١١٨٢٩.٨٥٩ ١٤٩.٣٤٢٤,٣٦١٢١ذكر الجنس
 

 ٠,٠١دال عند 
 ٢٠٧.١٩٣٧.٣٤٦٩٩أنثي لصالح اإلناث

 ١١٨٣٣.٤٥٢ ٢٠١.٢٥٨٧,١٠٢٢١تعملعمل األم
 

 ٠,٠١دال عند 
 ١٥٦.٣٢٩٦.٢٢٩٩٩ال تعمل لصالح العامالت
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  :)١٢(يتضح من جدول 

تحمًال للمسئولية لصالح اإلناث ) ٠,٠١(كانت دالة إحصائيًا عند مستوي داللة ) ت(أن قيمة  

، ولصالح االمهات العامالت للمسئولية المجتمعية مما يدل علي أن أبناء الذكور من المجتمعية أكثر

تلعب العامالت كانوا أكثر تحمل للمسئولية المجتمعية من أبناء غير العامالت، ويرجع لك إلي أن االم 

دورًا مهمًا في تنمية المسئولية االجتماعية لدي االبناء وذلك من خالل عملية التنشئة االجتماعية وما 

تحاول أن تكسبهم إياه من قيم ومعايير وسلوكيات من شأنها ان تنمي قيم المسئولية االجتماعية في 

لآلخر وذلك بدعم تجربتها مختلف المراحل العمرية ويؤدي عمل ألي تحسين مستوي تقديرها الموضوعي 

في التعاطي مع اآلخر من خالل عملها وشمول نظرتها للكثير من االمور وخروجها عن مفهوم دورها 

التقليدي الذي ينحصر في القيام باألعمال المنزلية ورعاية االبناء حيث تتبع االم العاملة مبدأ توزيع 

لمسئولية، وكل هذا يحدث نتيجة لتعدد أدوار المرأة االدوار علي أفراد االسرة كما أن األطفال يتحملون ا

واستحداث دور جديد تقوم به وهو العمل خارج المنزل مما يخفف عنها عبء األعمال المنزلية لذلك نجد 

  .أن ابناء االم العاملة كانوا اكثر تحمًال للمسئولية

  :الفرض الثالث

في ظل المسئولية المجتمعية استبيان و  األزمات إدارةمحاور استبيان توجد عالقة ارتباطيه بين 

 . لدي طالب الجامعة عينة البحث جائحة كورونا
واستبيان األزمات  إدارةاستبيان  تم عمل مصفوفة ارتباط بين محاور وللتحقق من صحة الفرض

  :المسئولية المجتمعية والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط
  )١٢٠=ن( المسئولية المجتمعية واستبيان األزمات إدارةاستبيان  اورمصفوفة االرتباط بين مح) ١٣(جدول 

مرحلة إدراك   

  األزمة

مرحلة االستعداد 

  لألزمةوالتخطيط 
مرحلة مواجهة 

  األزمة

مرحلة تقييم 

  األزمة

 األزمات  إدارة

  ككل

  **٠.٨٥٢  **٠.٩١٣  **٠.٨٥٤  **٠.٧٠٦ **٠.٧٨٣  المجتمعيةاستبيان المسئولية 

   :)١٣(يتضح من جدول 

واستبيان المسئولية المجتمعية عند األزمات  إدارةوجود عالقة ارتباط طردي بين محاور استبيان 

، مرحلة األزمةمرحلة إدراك " بمحاورها األزمات  إدارةت القدرة علي ، فكلما زاد٠,٠١مستوي داللة 

الوعي بالمسئولية المجتمعية  كلما زاد"  األزمة، مرحلة تقييم األزمةاالستعداد والتخطيط، مرحلة مواجهة 

    .في ظل جائحة كورونالطالب الجامعة 

  



 ٢١٩ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –لة المصرية لالقتصاد المنزلي المج

  : الرابعالفرض 

في ظل المسئولية المجتمعية استبيان و األزمات  إدارةمحاور استبيان توجد عالقة ارتباطيه بين 

 . لدي طالب الجامعة عينة البحث الدراسةومتغيرات  جائحة كورونا
واستبيان األزمات  إدارةاستبيان صفوفة ارتباط بين محاور وللتحقق من صحة الفرض تم عمل م

  :المسئولية المجتمعية ومتغيرات الدراسة والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط

المسئولية المجتمعية واستبيان األزمات  إدارةاستبيان مصفوفة االرتباط بين محاور ) ١٤(جدول 

  )١٢٠=ن(ومتغيرات الدراسة 

ك مرحلة إدرا  

  األزمة

مرحلة االستعداد 

  لألزمةوالتخطيط 

مرحلة مواجهة 

  األزمة

مرحلة تقييم 

  األزمة

 األزمات  إدارة

  ككل

المسئولية 

  المجتمعية ككل 

  **٠,٨٥٨  **٠.٧٨٦  **٠,٨٢٠  **٠,٧٠٢  **٠,٨٢٨  **٠,٨٨٩  الفرقة الدراسية

  **٠.٨٢٤  **٠.٨٢٥  **٠.٨٣٢  **٠.٧٣٤  **٠.٧٧٧  **٠.٨٣٢  السن

  **٠.٧٩٦  **٠.٧٩٠  **٠,٨٦٤  **٠,٧٨٦  **٠,٨٩١  **٠,٧٦٣  الجنس

  **٠.٩٥٢  **٠.٩٥٩  **٠,٨٤٣  **٠,٩٠٧  **٠,٨٣٢  **٠,٩٤٣  تعليم األبمستوي 

  **٠.٩١٧  **٠.٩٥٦  **٠,٩٥٦  **٠,٧٧٣  **٠,٩٦١  **٠,٨٥٦  تعليم األممستوي 

  **٠.٨٨٩  **٠.٩٣٣  **٠,٩٤٥  **٠,٨٨٦  **٠,٩٥١  **٠,٨٤٩  األبمهنة 

  **٠.٨٦٥  **٠.٨٨٩  **٠,٨٨٩  **٠,٧٩٣  **٠,٨٩٦  **٠,٨٤٥  األمعمل 

  **٠.٨٣٠-  **٠.٨٦٣-  **٠.٨٩٢-  **٠.٧٣٥-  **٠.٨١٦-  **٠.٧٦٢-  األسرةعدد أفراد 

الشهري  الدخلمتوسط 

   لألسرة 
٠.٩٥٢  **٠,٩٣٥  **٠,٩٢٤  **٠,٧٤٧  **٠,٧٢٨**  

٠.٧٨٨**  

  :)١٤(يتضح من جدول  ٠.٠١دال عند مستوى ** 

المسئولية المجتمعية واستبيان  األزمات إدارةاستبيان اور وجود عالقة ارتباط طردي بين مح 

الفرقة الدراسية، السن، الجنس، المستوي التعليمي للوالدين، مهنة األب، عمل األم، (ومتغيرات الدراسة 

 وارتفاعزاد السن و فكلما زادت الفرقة الدراسية ) ٠,٠١(عند مستوي داللة ) متوسط الدخل الشهري لألسرة

وفي حالة  الدخل الشهري لألسرةمتوسط  وزيادة األمفي حالة عمل و  اآلباء مهنة وارتفاع لدينالواتعليم 

كما   ،في ظل جائحة كورونا المسئولية المجتمعيةبوزاد الوعي األزمات  إدارةالقدرة علي زادت  االناث،

لمجتمعية وعدد أفراد المسئولية اواستبيان األزمات  إدارةاستبيان توجد عالقة ارتباط عكسية بين محاور 

بمحاورها وزاد الوعي  األزمات إدارةالقدرة علي كلما ازدادت  األسرةأي كلما قل عدد أفراد  األسرة

) ٢٠٠٣(وتتفق هذه النتيجة من نتائج دراسة إيمان رزق  ،كورونا جائحةلمواجهة  المسئولية المجتمعيةب

) ٢٠٠٩(و حنان عبد العاطي ) ٢٠٠٩(وعبير الدويك ) ٢٠٠٨(ومني حسن ) ٢٠٠٦(ورشا راغب 



 ٢٢٠  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

أزماتها  إدارةأن األسر تستطيع ) ٢٠١٩(و أسماء عبد العزيز ) ٢٠١٢(وحنان أبو صيري ومها بدير 

عاملة وارتفاع الدخل  األموكانت  األسرةبكفاءة كلما ارتفع المستوي التعليمي للوالدين وصغر حجم 

التي ) ٢٠١١(ة سناء النجار وفاطمة ابو الفتوح تتفق هذه النتيجة جزئيًا مع دراسكما  .الشهري لألسرة

    .أظهر وجود عالقة ارتباطية بين المسئولية المجتمعية والدخل والمستوي التعليمي للوالدين

  : الخامسالفرض 
، المستوي التعليمي للوالدين، مهنة الجنس ،السن(نسبة مشاركة المتغيرات المستقلة تختلف 

في تفسير نسب التباين في ) سرة، متوسط الدخل الشهري لألسرةاألب، عمل األم، عدد أفراد األ

  .تبعًا ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتباط )األزمات إدارة(المتغير 
  .النسبية باستخدام معامل االنحداروللتحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية 

للعوامل المؤثرة ) اماألملمتدرجة إلي الخطوة ا(األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار ) ١٥(جدول 

  لدي طالب عينة البحث االساسية األزمات إدارة علي

المتغير 

  التابع
  المتغيرات المستقلة

معامل 

  االرتباط 

نسبة 

 R2المشاركة 
  قيمة ف

معامل 

 االنحدار 
  قيمة ت

مستوى 

  الداللة

إدارة 

األزمات 

لدي 

طالب 

 معةالجا

  ٠.٠١  ١٠.٩٢١  ٠.٥٠٩  ٢٤٣.١٣٢  ٠.٩٢٠  ٠.٩٥٩ المستوي التعليمي لألب

  ٠,٠١  ٨,٣١٢  ٠,٣٢٢  ١٤٠,١٨٢  ٠,٩١٥  ٠.٩٥٦ المستوي التعليمي لألم

  ٠.٠١  ٧.٧١٣  ٠.٥٢٥  ١٠٩.٢٧١  ٠.٩٠٧  ٠.٩٥٢  متوسط الدخل 

  ٠.٠١  ٧.٢٣٣  ٠.١٩٧  ٨٧.٤٣٠  ٠.٨٧٠  ٠.٩٣٣  مهنة األب 

  ٠,٠١  ٧,٠٠٣  ٠,١٩٠  ٧٩,٩٤٥  ٠,٧٩١  ٠.٨٨٩  عمل األم  

  ٠.٠١  ٦.٨٠٧  ٠.١٧٨  ٦٥.١٣٧  ٠.٧٤٤  ٠.٨٦٣  ألسرةعدد أفراد ا

  ٠.٠١  ٦.٧٩٠  ٠.١٤٢  ٦٣.٨٥١  ٠.٦٨٠  ٠.٨٢٥ السن

  ٠.٠١  ٦.٧٨٠  ٠.١٣٢  ٤٥.٩٧١  ٠.٦٢٣  ٠.٧٩٠ الجنس

   :)١٥(يتضح من جدول 

المستوي التعليمي لألب، المستوي (كانت  األزمات  إدارةأن أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا علي 

علي )السن، الجنس، األسرةعدد أفراد ، األم، عمل األبمهنة سط الدخل الشهري، متو التعليمي لألم، 

 ،%٧٩,١، %٨٧,٠، %٩٠,٧، %٩١,٥، %٩٢,٠( R2الترتيب حيث بلغت قيمة نسبة المشاركة 

، وهذه النتيجة تتفق جزئيًا من دراسة مهجة ٠,٠١ستوي داللة عند م) %٦٢,٣، %٦٨,٠، %٧٤,٤

 إدارةيرات المستوي االجتماعي واالقتصادي ومنها تعليم الزوجة علي في تأثير متغ) ٢٠٠٣(إسماعيل 



 ٢٢١ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –لة المصرية لالقتصاد المنزلي المج

 ه توجد عالقة طردية بينالتي اوضحت أن) ٢٠١٩(األسرية وكذلك دراسة اسماء عبد العزيز األزمات 

  .األزمات إدارةمع المستوي التعليمي للزوجين والدخل الشهري 

  : السادسالفرض 
لجنس، المستوي التعليمي للوالدين، إدارة األزمات، ا(قلة نسبة مشاركة المتغيرات المستتختلف 

في تفسير نسب ) مهنة األب، عمل األم، عدد أفراد األسرة، متوسط الدخل الشهري لألسرة

تبعًا ألوزان معامالت  )في ظل جائحة كورونا المسئولية المجتمعية(التباين في المتغير التابع 

  .االنحدار ودرجة االرتباط
  .النسبية باستخدام معامل االنحدارهذا الفرض تم حساب األهمية  وللتحقق من

للعوامل المؤثرة ) اماألمالخطوة المتدرجة إلي (النسبية باستخدام معامل االنحداراألهمية ) ١٦(جدول 

  لدي طالب عينة البحث االساسية المسئولية المجتمعية في ظل جائحة كورونا علي

المتغير 

  التابع
  قلةالمتغيرات المست

معامل 

  االرتباط 

نسبة 

 R2المشاركة 
  قيمة ف

معامل 

 االنحدار 
  قيمة ت

مستوى 

  الداللة

المسئولية 

المجتمعية 

في ظل 

 جائحة

كورونا 

لدي 

طالب 

  الجامعة

  ٠.٠١  ١٦.٤٣٣  ٠.٥٨٦  ٢٧٠.٠٤٥  ٠.٩٠٤  ٠.٩٥٢ المستوي التعليمي لألب

  ٠,٠١  ١٢,١٣٧  ٠,٤٣٩  ١٤٧,٢٩٥  ٠,٨٣٤  ٠.٩١٧ المستوي التعليمي لألم

  ٠.٠١  ١٠.٢٦٠  ٠.٣٤٤  ١٠٥.٢٧١  ٠.٧٧٨  ٠.٨٨٩  األبمهنة 

  ٠.٠١  ٩.١٣٨  ٠.٢٧٤  ٨٣.٥٠٠  ٠.٧٣٠  ٠.٨٦٥  األمعمل 

  ٠,٠١  ٨,٨٢٩  ٠,٢٥٣  ٧٧,٩٥٥  ٠,٧١٦  ٠,٨٥٨  إدارة األزمات

  ٠.٠١  ٧.٨٧٦  ٠.١٨٢  ٦٢.٠٢٩  ٠.٦٦٠  ٠.٨٣٠  األسرةعدد أفراد 

  ٠.٠١  ٦.٧٨٠  ٠.١٣٢  ٤٥.٩٧١  ٠.٦٢٤  ٠.٨١٢ متوسط الدخل الشهري

  ٠.٠١  ٦.٧٨٠  ٠.١٣٢  ٤٥.٩٧١  ٠.٦٠١  ٠.٧٩٠ الجنس

  : )١٦(يتضح من جدول 

المستوي التعليمي لألب، (أن أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا علي المسئولية المجتمعية كانت 

متوسط الدخل الشهري ، األسرة، عدد أفراد إدارة األزمات، األم، عمل األب مهنةالمستوي التعليمي لألم، 

، %٧٧,٨، %٨٣,٤، %٩٠,٤( R2علي الترتيب حيث بلغت قيمة نسبة المشاركة )، الجنسألسرةل

، وهذا يتفق جزئيًا مع ٠,٠١عند مستوي داللة ) %٦٠,١، %٦٢,٤، %٦٦,٠ ،%٧١,٦، %٧٣,٠

ناء نحو األبوالتي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات ) ٢٠١٦(دراسة دالل الضويحي 

  ).األمو  األبتعليم ( مجتمعية وفقًا الختالف كل من المسئولية ال

  



 ٢٢٢  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

  : ملخص نتائج الدراسة
استبيان إدارة  محاورفي جميع  ٠.٠١مستوي داللة فروق ذات داللة إحصائية عند توجد 

ابعة وأخيرًا واالستبيان ككل وفقًا الختالف الفرقة الدراسية لطالب عينة البحث لصالح الفرقة الر  األزمات 
، وفقًا أفراد ٤ح األبناء باألسر أقل من لصال األسرةوفقًا الختالف عدد أفراد ، رقة االوليطالب الف

الختالف المستوي التعليمي للوالدين لصالح الوالدين في المستوي التعليمي المرتفع وذلك في المرتبة 
ي التعليمي المنخفض األولي، ثم الوالدين في المستوي التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية وفي المستو 

إدارة األزمات  بين أبناء اآلباء العاملين بمهن مرتفعة وكًال يتضح وجود فروق في كما تبة األخيرة، في المر 
وفقًا الختالف  من أبناء اآلباء العاملين بمهن متوسطة ومنخفضة لصالح أبناء اآلباء العاملين بمهن مرتفعة،

وذلك في المرتبة االولي ثم يليها الدخل  المرتفعألسر ذوي الدخل ناء بااألبالدخل الشهري لألسرة لصالح 
كانت دالة إحصائيًا عند مستوي داللة ) ت(يتضح أن قيمة كما ، ضواخيرًا الدخل المخف المتوسط

في إدارة األزمات من هات العامالت األملصالح ، و من الذكور األزماتإلدارة لصالح اإلناث ) ٠,٠١(
استبيان في  ٠.٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة تضح مالت، كما اغير العا

ابعة وأخيرًا وفقًا الختالف الفرقة الدراسية لطالب عينة البحث لصالح الفرقة الر  المسئولية المجتمعية
أفراد، وفقًا  ٤وفقًا الختالف عدد أفراد األسرة لصالح األبناء باألسر أقل من ، طالب الفرقة االولي

ختالف المستوي التعليمي للوالدين لصالح الوالدين في المستوي التعليمي المرتفع وذلك في المرتبة ال
يمي المنخفض األولي، ثم الوالدين في المستوي التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية وفي المستوي التعل

مرتفعة وذلك في المرتبة األولي، ثم الختالف المهنة لآلباء لصالح  العاملين بمهن وفقًا ، في المرتبة األخيرة

وفقًا الختالف الدخل الشهري المهن المتوسطة في المرتبة الثانية وأخيرًا العاملين في المهن المنخفضة، 
لألسرة لصالح االبناء باألسر ذوي الدخل المتوسط وذلك في المرتبة االولي ثم يليها الدخل المرتفع واخيرًا 

لصالح اإلناث ) ٠,٠١(كانت دالة إحصائيًا عند مستوي داللة ) ت(قيمة  أنكما اتضح الدخل المخفض، 
الذكور، ولصالح االمهات العامالت للمسئولية المجتمعية من أبناء  من تحمًال للمسئولية المجتمعية أكثر

وجود عالقة ارتباط طردي بين محاور استبيان إدارة األزمات واستبيان كما اتضح غير العامالت، 
مرحلة "، فكلما زادت القدرة علي إدارة األزمات بمحاورها ٠,٠١ة المجتمعية عند مستوي داللة المسئولي

كلما زاد الوعي "  إدراك األزمة، مرحلة االستعداد والتخطيط، مرحلة مواجهة األزمة، مرحلة تقييم األزمة
ة ارتباط طردي بين وجود عالق، كما اتضح في ظل جائحة كورونابالمسئولية المجتمعية لطالب الجامعة 

) ٠,٠١(المسئولية المجتمعية ومتغيرات الدراسة عند مستوي داللة استبيان إدارة األزمات واستبيان محاور 
 األمفي حالة عمل و  وارتفاع مهنة اآلباء الوالدينتعليم  وارتفاعزاد السن و فكلما زادت الفرقة الدراسية 

القدرة علي إدارة األزمات وزاد الوعي كلما زادت  ،إلناثاوفي حالة  الدخل الشهري لألسرةمتوسط  وزيادة
استبيان إدارة األزمات واستبيان  ين محاور، كما توجد عالقة ارتباط عكسية بالمسئولية المجتمعية
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القدرة علي إدارة كلما ازدادت  األسرةأي كلما قل عدد أفراد  األسرةالمسئولية المجتمعية وعدد أفراد 
أن أكثر متغيرات كما وجد ، كورونا جائحةلمواجهة  المسئولية المجتمعيةوزاد الوعي باألزمات  بمحاورها 
متوسط الدخل المستوي التعليمي لألب، المستوي التعليمي لألم، (كانت إدارة األزمات الدراسة تأثيرًا علي 

قيمة نسبة علي الترتيب حيث بلغت )عدد أفراد األسرة، السن، الجنس، األم، عمل األبمهنة الشهري، 
 )%٦٢,٣، %٦٨,٠، %٧٤,٤، %٧٩,١، %٨٧,٠، %٩٠,٧، %٩١,٥، %٩٢,٠( R2المشاركة 

المستوي التعليمي لألب، المستوي التعليمي لألم، (أكثر متغيرات تأثيرًا علي المسئولية المجتمعية كانت و 
ي الترتيب حيث عل)الفرقة الدراسية، الجنس، األسرة، عدد أفراد إدارة األزمات، األم، عمل األبمهنة 

، %٦٦,٠، %٧١,٦، %٧٣,٠، %٧٧,٨، %٨٣,٤، %٩٠,٤( R2بلغت قيمة نسبة المشاركة 

  .٠,٠١عند مستوي داللة  )%٦٠,١، %٦٢,٤
   :التوصيات

  :في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، فإن الباحثة توصي بما يلي
الـوعي بأهميـة إدارة األزمـات عقد ندوات توعية من خالل المتخصصين بقسم االقتصاد المنزلي لنشر  .١

 .بأسلوب علمي صحيح وتطبيق ذلك علي إدارة أزمة فيروس كورونا وٕايجاد حلول للحد من انتشارها
حث وسـائل االعـالم لتوعيـة المصـري وخاصـة األعـالم المرئـي بعمـل البـرامج التـي تنـاقش كيفيـة إدارة  .٢

للمسـاهمة فـي  فـي ظـل جائحـة كورونـايـة األزمات واالستفادة منها في تنميـة الـوعي بمسـئولية المجتمع
  .مواجهة االزمة والتصدي لهاخلق جيل قادرة علي 

أن تقــوم وزارة التعلــيم باالهتمــام بإدخــال مفــاهيم المســئوليات المجتمعيــة فــي المنــاهج الدراســية للطــالب  .٣
، لمسـتقبلبمراحل التعليم المختلفة من أجل تنشئة جيل قادر علي تحمل المسئوليات والتخطيط الجيد ل

وٕادخال المقررات التي تناقش اكتساب مهـارة إدارة األزمـات المخصصـة للطـالب الجـامعيين ألعـدادهم 
 .وتوعيتهم لمواجهة األزمات في المستقبل

 onعلي المراكز والمهتمين بالتنمية البشرية االهتمام بإقامة الندوات والمحاضرات والدورات اون الين .٤
line) (بأخــــــذ بــــــإدارة أزمــــــة كورونــــــا يين بالجامعــــــات المختلفــــــة لتــــــوعيتهم الخاصــــــة للطــــــالب الجــــــامع

 .والحد من انتشاره منهاالحتياطات الوقائية واالجراءات االحترازية للحماية 
تشجيع المختصين بالدراسات االجتماعية والنفسية علي المشـاركة فـي اعـداد البـرامج والكتـب الموجهـة  .٥

  .والمجتمع  األسرةكل متكامل ومترابط لتفعيل دورهم في للجيل الجديد وفقًا لألساليب العلمية بش
إيجــــاد قنــــوات اتصــــال مفتوحــــة بــــين الطــــالب ومتخصصــــين االقتصــــاد المنزلــــي مــــن إقامــــة النــــدوات  .٦

 بـــإدارة أزمـــة كورونـــا بأســـلوب علمـــي مـــن خـــالل تـــوعيتهم والمحاضـــرات والمـــؤتمرات العلميـــة لتـــوعيتهم
  .األزمةي محاربة بالمسئوليات المجتمعية ودورهم االيجابي ف
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  المـــراجــــــــع

  : أوًال المراجع العربية
العالقة بين ادارة الوقت واساليب مواجهة الضغوط ودافعية ) : ٢٠٠٨(ابتسام محمود على شتات  .١

 ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،االنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية

 . جامعة عين شمس

تنمية اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل في المشروعات ): ٢٠٠٠(م محمد الدمرداش أحال .٢

، ٩مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، عدد ،)بحث منشور(اإلنتاجية الصغيرة 

 .أكتوبر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

تواصل االجتماعي علي إدارة الزوجة لالزمات تأثير مواقع ال): ٢٠١٩(أسماء مرزوق عبد العزيز  .٣

، رسالة ماجستير غير منشوراه، قسم االقتصاد المنزلي، كلية التربية النوعية، جامعة أسيوط، األسرية

 .مصر
ور التربية االسرية فى بناء منظمة القيم االجتماعية، دراسة د ):٢٠٠٨(أكرام عباس حيدر مشيخ  .٤

 . قتصاد المنزلي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، رسالة ماجستير قسم االميدانية

الضغوط األسرية والنفسية، األسباب والعالج، ): ٢٠٠٧(تهاني عثمان  –أماني عبد المقصود  .٥

 . القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية

، إدارة األزمات األسرية وعالقتها بأبعاد التوافق لدى األطفال): ٢٠٠٣(إيمان صالح إبراهيم رزق  .٦

 . ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةرسالة 

القوام الزوجية وعالقتها بالمشاعر االبتكارية لربة األسرة في ): ٢٠١٣(إيمان صالح إبراهيم زرق  .٧

 . مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر إدارة األزمات األسرية،

، األزمات األسرية وعالقتها بالموارد البشرية لدى الشباب إدارة): ٢٠٠٣(إيمان على عبد الرحمن  .٨

 . جامعة المنوفية، مصر –رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد المنزلي 

إدراك األبناء لديناميات التفاعل األسري وأثره علي تنمية شعورهم ): ٢٠١٢(إيناس ماهر بدير  .٩

 . ، يوليو، جامعة المنصورة٢٦، مجلة بحوث التربية النوعية عدد بالمسئولية االجتماعية

 . القاهرة ، السحاب دار ، األبناء ومشكالت األسرة): ٢٠٠٤( المعطى عبد مصطفى حسن .١٠

المشاركة الفعالة في إدارة األزمات وانعكاساتها علي ): ٢٠٠٩( محمد عبد العاطي حنان سامي .١١

 .نوفية، مجلة بحوث االقتصاد المنزلي، الم٣، عدد)١٩(، مجلد بعض السمات الشخصية
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إدارة األسرة لمشروع إنتاجي صغير ): ٢٠٠٥(حنان محمد أبو صيري، عواطف محمود عيسي  .١٢

، مجلة بحوث االقتصاد المنزلي، كلية وعالقتها باتجاه أبنائها نحو إقامة مشروعات صغيرة

 .أكتوبر ٤، عدد)١٥(االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مجلد 

 من الشباب لتمكين إرشادى برنامج فاعلية): ٢٠١٢(ير مها  بد، حنان محمد السيد ابوصيري .١٣

 المؤتمر: فى منشور  بحث، العلمى للتفكير مقترحة إستراتيجية بإستخدام األسرية األزمات إدارة

 المجتمع لتنمية العربى التعاون آفاق"  بعنوان حلوان جامعة، المنزلى االقتصاد لكلية العربى العلمى

 .حلوان جامعة ،المنزل االقتصاد كلية، ٢٠١٢ مايو ١٠-٩ من الفترة فى"

شبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها علي إكساب األبناء ): ٢٠١٦(دالل مطلق الضويحي  .١٤

 .، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة حلوانالمهارات اإلدارية والمسئولية المجتمعية

األسرية وعالقتها بالتوافق األسري لدى بعض إدارة الوقت واألزمات ): ٢٠١٤(رشا السيد أحمد فرج  .١٥

 . ، رسالة دكتوراه، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصراألمهات العامالت

فاعلية استخدام تكنولوجيا العولمة على إدراك الزوجة لمواردها ): ٢٠٠٦(راغب  العاطيرشا عبد  .١٦

 . جامعة حلوان، المنزليكلية االقتصاد  ،رسالة دكتوراه غير منشورة، إدارة األزمات فياألسرية 

مشاركة األبناء في إدارة الضغوط األسرية وعالقتها بسلوكها ): ٢٠١٠(رشا عبد العاطي راغب  .١٧

، مؤتمر الدولي األول، حياة أفضل للمرأة واألسرة الفقيرة، قسم االقتصاد المنزلي، كلية االستقاللي

 . كتبة اإلسكندريةإبريل، م ٢٠-١٩الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

) األسس النظرية والتطبيقية: ت(المهارة في إدارة األزمات وحل المشكالت ): ٢٠٠٧(سامي حريز  .١٨

 .دار البداية عمان

المسئولية االجتماعية لألزواج العاملين بالخارج ): ٢٠١١(سناء النجار، فاطمة أبو الفتوح  .١٩

 .يناير ٢٥عد ثورة وعالقتها بإدارة الوقت المخصص للمشاركة في التنمية ب

رؤية تربوية معاصرة في تعليم التفكير تفكير بال حدود، ): ٢٠٠٦(صالح الدين عرفة محمود  .٢٠
 . وتعلمه، عالم الكتب، القاهرة

 ، الجماعة ديناميات دراسة فى األزمات إدارة فريق فاعلية ):٢٠١١( عثمان حسن شكرى عايدة .٢١

  .،القاهرة شمس عين جامعة ، اآلداب كلية دكتوراه، رسالة

لإلدارة،  المهنية الخبرات مركزث، يحد قد لما والتخطيط االزمات ادارة ):٢٠١٠( توفيق الرحمن عبد .٢٢

 .القاهرة، بميك
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، مجلة دور األبناء في إدارة شئون األسرة وعالقته بالتوافق األسري): ٢٠٠٩(عبير محمود الدويك  .٢٣

 .وفية، جامعة المن٣، عدد )١٩(بحوث االقتصاد المنزلي، مجلد 

المسئولية االجتماعية وعالقتها بالبيئة المنزلية لدي تالميذ ): ٢٠٠٥(عبير مختار شاهين  .٢٤

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيقاالبتدائيةالمرحلة 

األساسيات والتقنيات (مناهج البحث في العلوم االجتماعية ): ٢٠٠٨(علي عبد المؤمن  .٢٥

 .بعة األولي، اإلدارة العامة للمكتبات، إدارة المطبوعات والنشر، بنغازي، ليبياالط،)واألساليب

دور األسرة في تنمية المسئولية االجتماعية لدي أبنائها دراسة ): ٢٠١٥(عهود ناصر عبيد  .٢٦

، رسالة ماجستير غير منشورة، في مطبقة علي عينة من طالب وطالبات جامعة الملك سعود

 . لرياضالخدمة االجتماعية، ا

إدارة المراهقين لمواردهم الحياتية األساسية ): ٢٠٠٩(فاتن لطفي، يلوي زغلول، شيماء النجار  .٢٧

، مجلة بحوث االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مجلد وعالقة ذلك بمسئولياتهم االجتماعية

 . ١، العدد)١٩(

مكتب ، )الرياض -ياتاآلل –المراحل (األساس  -إدارة األزمات): ٢٠٠٢(فهد أحمد الشعالن  .٢٨
 .السعوديه –الملك فهد الوطنية مطابع أكاديمية نايف للعلوم األمنية 

 ،"الضعف لحظات أشد في القوة كامل امتالك علم األزمات إدارة ):٢٠٠٢(الخضيري أحمد محسن .٢٩
  .،القاهرة 2ط العربية، النيل مجموعة

للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، مؤسسة حورس الدولية إدارة األزمات): ٢٠١١(محمد الصيرفي  .٣٠

 . مصر

الدار المصرية  التعليم اإللكتروني عبر شبكة االنترنت،): ٢٠٠٥(محمد الهادي، حامد عمار  .٣١

 .اللبنانية، لبنان

مركز مهارات دارة األزمات بين الوقاية منها والسيطرة عليها، ): ٢٠٠٤(محمد عبد الغني هالل  .٣٢

 . ع، القاهرة، مصرتطوير األداء والتنمية للنشر والتوزي

  https://www.who.int ):٢٠٢٠(منظمة الصحة العالمية  .٣٣

 دراسة ميدانيه لعينه من:أساليب مواجهة األزمات األسرية): ٢٠٠٨(منى محمود عبداهللا حسن  .٣٤

 .كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة ، رسالة ماجستير،أسر مدينة القاهرة

دارة األزمات األسيوية وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى طالبات إ): ٢٠٠٣(مهجة محمد إسماعيل  .٣٥

 .٩٣- ١٩العدد األول، ص  ١٣مجلة رقم  ،كلية التربية إلعداد المعلمات بجدة
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التفكير األخالقي وعالقته بالمسئولية االجتماعية وبعض ): ٢٠٠٩(ميسون محمد مشرف  .٣٦

، رسالة ماجستير، علم نفس وٕارشاد نفسي، كلية معة اإلسالمية بغزةالمتغيرات لدي طلبة الجا

 .التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة

فاعلية مكاتب التوجيه واالستشارات األسرية نحو إدارة األزمات ): ٢٠٠٠(نعمة مصطفي رقبان  .٣٧

ارث، جامعة ، المؤتمر السنوي الرابع إلدارة األزمات والكو األسرية وأثر ذلك على المناخ األسري
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  ملخص البحث

   إدارة األزمات وعالقتها بالمسئولية المجتمعية لدي طالب الجامعة

  في ظل جائحة كورونا

   
العالقة بين إدارة األزمات والمسئولية المجتمعية لدي طالب البحث الحالي دراسة استهدف 

االحتياطات الوقائية واالجراءات االحترازية للحماية من الفيروس  إلخذ في ظل جائحة كورونا الجامعة

، وتكونت عينة الدراسة االساسية اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي، و ومواجهة األزمة والحد من انتشاره

 طالب جامعي من مستويات تعليمية واقتصادية مختلفة داخل جامعة أسيوط، كلية التربية) ١٢٠(من 

 استبيان ، واشتملت ادوات الدراسة علي استمارة البيانات العامة لألسرة،م االقتصاد المنزليالنوعية، قس

فروق ذات  وجود عن ما يلي وقد أسفرت نتائج الدراسة، استبيان المسئولية المجتمعية، األزمات إدارة

 يان ككل واالستباستبيان إدارة األزمات  محاورفي جميع  ٠.٠١مستوي داللة داللة إحصائية عند 

، ابعةوفقًا الختالف الفرقة الدراسية لطالب عينة البحث لصالح الفرقة الر واستبيان المسئولية المجتمعية 

، وفقًا الختالف المستوي التعليمي أفراد ٤ح األبناء باألسر أقل من لصال األسرةوفقًا الختالف عدد أفراد 

لصالح أبناء اآلباء ووفقًا الختالف مهن اآلباء ع، دين في المستوي التعليمي المرتفللوالدين لصالح الوال

المرتفع ناء باألسر ذوي الدخل األبوفقًا الختالف الدخل الشهري لألسرة لصالح  العاملين بمهن مرتفعة،

وذلك في إدارة األزمات ولصالح الدخول المتوسطة في حالة المسئولية المجتمعية، ووفقًا لمتغير الجنس 

وجود عالقة ارتباط طردي بين كما اتضح األمهات العامالت، لصالح لعمل األم  ، ووفقاً لصالح اإلناث

، فكلما زادت القدرة ٠,٠١محاور استبيان إدارة األزمات واستبيان المسئولية المجتمعية عند مستوي داللة 

كما  علي إدارة األزمات كلما زاد الوعي بالمسئولية المجتمعية لطالب الجامعة في ظل جائحة كورونا،

المسئولية المجتمعية استبيان إدارة األزمات واستبيان  جود عالقة ارتباط طردي بين محاورو اتضح 

الفرقة الدراسة، السن، المستوي التعليمي للوالدين، مهنة األب، عمل األم، متوسط ( ومتغيرات الدراسة

إدارة األزمات بين محاور توجد عالقة ارتباط عكسية ، بينما )٠,٠١(عند مستوي داللة  )الدخل الشهري

إدارة األزمات أن أكثر متغيرات الدراسة تأثيرًا علي كما وجد ، األسرةالمسئولية المجتمعية وعدد أفراد و 

، األم، عمل األبمهنة متوسط الدخل الشهري، المستوي التعليمي لألب، المستوي التعليمي لألم، (كانت 

، %٩٢,٠( R2رتيب حيث بلغت قيمة نسبة المشاركة علي الت)الفرقة الدراسيةعدد أفراد األسرة، 

أكثر متغيرات تأثيرًا علي و  )%٦٢,٣، %٦٨,٠، %٧٤,٤، %٧٩,١، %٨٧,٠، %٩٠,٧، %٩١,٥

، األم، عمل األبالمستوي التعليمي لألب، المستوي التعليمي لألم، مهنة (المسئولية المجتمعية كانت 



 ٢٢٩ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –لة المصرية لالقتصاد المنزلي المج

علي الترتيب حيث بلغت قيمة نسبة المشاركة )اسية، الجنسالفرقة الدر ، األسرة، عدد أفراد إدارة األزمات

R2 )عند مستوي ) %٦٠,١، %٦٢,٤، %٦٦,٠، %٧١,٦، %٧٣,٠، %٧٧,٨، %٨٣,٤، %٩٠,٤

إيجاد قنوات اتصال مفتوحة بين الطالب ومتخصصين بضرورة  وقد أوصت الدراسة ،٠,٠١داللة 

بإدارة أزمة كورونا  مؤتمرات العلمية لتوعيتهمإقامة الندوات والمحاضرات وال خالل االقتصاد المنزلي من

أن تقوم ، و األزمةبالمسئوليات المجتمعية ودورهم االيجابي في محاربة  بأسلوب علمي من خالل توعيتهم

وزارة التعليم باالهتمام بإدخال مفاهيم المسئوليات المجتمعية في المناهج الدراسية للطالب بمراحل التعليم 

، وٕادخال المقررات شئة جيل قادر علي تحمل المسئوليات والتخطيط الجيد للمستقبلالمختلفة من أجل تن

  .التي تناقش اكتساب مهارة إدارة األزمات ألعدادهم وتوعيتهم لمواجهة األزمات بأسلوب علمي

  .كورونا جائحة، المسئولية المجتمعية، إدارة األزمات، أزمة :الكلمات االرشادية
 
 
 
 

Abstract 
Crisis Management  and its relation to Societal Responsibility 

for University students during Corona pandemic     
 

 The current research aimed to study the relationship between crisis 
management and societal responsibility among university students in light of 
the Corona pandemic to take preventive precautions and precautionary 
measures to protect against the virus, limit its spread and face the crisis, and this 
study followed the descriptive approach, and the basic study sample consisted 
of (120) university students of educational levels And different economics 
within Assiut University, Faculty of Specific Education, Department of Home 
Economics, and The study tools included the general family data form, the 
crisis management questionnaire, the societal responsibility questionnaire, and 
the results of the study resulted in the following: the presence of statistically 
significant differences at the level of significance 0.01 in all axes of the crisis 
management questionnaire and the questionnaire as a whole and the societal 
responsibility questionnaire according to the difference of the study group of 
sample students Research in favor of the fourth group, according to the 
difference in the number of family members in favor of children in families of 
less than 4 members, according to the difference in the educational level of the 
parents in favor of the parents with a higher educational level, According to the 
different occupations of fathers in favor of the children of fathers working in 
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high professions, according to the difference in the monthly income of the 
family in favor of the children in high-income families in crisis management 
and in favor of middle incomes in the case of social responsibility, and 
according to the gender variable in favor of females, and according to the 
mother’s work in favor of working mothers. A direct correlation relationship 
between the axes of the Crisis Management Questionnaire and the Social 
Responsibility Questionnaire at the significance level of 0.01, so the greater the 
capacity for crisis management, the greater the awareness of the social 
responsibility of university students in light of the Corona pandemic, and it was 
also evident that there was a direct correlation between the axes of the Crisis 
Management Questionnaire and the Social Responsibility Questionnaire And 
study variables (Study group, age, parents ’educational level, father’s 
occupation, mother’s work, average monthly income) at the level of 
significance (0.01), while there is an inverse correlation between the axes of 
crisis management, community responsibility, and the number of family 
members. It was also found that most of the study variables An impact on crisis 
management was (the father’s educational level, the mother’s educational level, 
average monthly income, the father’s profession, the mother’s work, the 
number of family members, the school group) respectively, as the participation 
rate reached R2 (92.0%, 91.5%, 90.7%, 87.0%, 79.1%, 74.4%, 68.0%, 62.3%) 
and the most influencing variables on social responsibility were (father’s 
educational level, mother’s educational level, father’s profession, work Mother, 
crisis management, number of family members, study group, gender) 
respectively, with the participation rate being R2 (90.4%, 83.4%, 77.8%, 
73.0%, 71.6%, 66.0%, 62.4%, 60.1%) at a significance level of 0.01, and it has 
been recommended The study is of the necessity to create open 
communication channels between students and home economists through 
holding seminars, lectures and scientific conferences to educate them about 
managing the Corona crisis in a scientific manner by making them aware of 
societal responsibilities and their positive role in fighting the crisis, and for the 
Ministry of Education to pay attention to introducing the concepts of societal 
responsibilities into the curricula of students in educational stages In order to 
raise a generation capable of bearing responsibilities and planning well for the 
future, and to introduce courses that discuss the acquisition of crisis 
management skills to prepare them and educate them to face crises in a 
scientific manner. 
Keywords: : crisis, crisis management, social responsibility, Corona pandemic. 

 


