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ىدؼ البحث الكشؼ عف واقع إدارة األزمات في مراحؿ )اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمػة،    
االستعداد والوقاية، احتواء األضرار، استعادة النشاط، التعمـ( في األقسػاـ األكاديميػة بجامعػة تبػوؾ 

مكػػة العربيػػة السػػعودية مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيلػػة التػػدريس، والكشػػؼ عػػف ال ػػروؽ ذات بالمم
الداللة اإلحصالية بيف متوسطات اسػتجابات أفػراد عينػة البحػث حػوؿ واقػع إدارة األزمػات بمراحميػا 

نػوع البػرام   –التخصػص -المختم ة في األقساـ األكاديمية بجامعػة تبػوؾ تعػزم لمتايػرات )الجػنس
يا القسـ(، واستخدـ البحث المني  الوص ي المسحي، واسُتخدمت االستبانة كأداة لجمػع التي يقدم

البيانػػات وُطبقػػت عمػػ  عينػػة عشػػوالية طبقيػػة مػػف أعضػػاء ىيلػػة التػػدريس بكميػػات المقػػر الػػرليس 
( عضًوا، وأظيرت النتال  أف واقػع إدارة األزمػات فػي األقسػاـ األكاديميػة 938بجامعة تبوؾ بمات )

بوؾ في المراحؿ ككؿ مػف وجيػة نظػر أعضػاء ىيلػة التػدريس جػاء بدرجػة متوسػطة، كمػا بجامعة ت
( بػيف متوسػطات  α≤1.10وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػالية عنػد مسػتوم ) أظيرت النتال  عػدـ

استجابات أفراد العينة حوؿ جميع مراحؿ إدارة األزمات عدا مرحمة استعادة النشػاط تعػزم لمتايػرات 
رام  التػػي يقػػدميا القسػػـ(، ووجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػالية عنػػد مسػػتوم ) الجػػنس ونػػوع البػػ

(1.10≥α  حوؿ واقع إدارة األزمة في جميع المراحؿ والمراحؿ ككؿ تعزم لمتاير تخصص القسػـ )
لصالح أعضاء ىيلة التدريس باألقساـ األكاديمية ذات التخصص العممي، وأوص  البحث بضػرورة 

 ات بكؿ كمية مف كميات جامعة تبوؾ.استحداث وحدة إلدارة األزم
 إدارة األزمات، مراحؿ إدارة األزمات، واقع، األقساـ األكاديمية، جامعة تبوؾ.  الكممات الم تاحية:
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This research aims to reveal the reality of crisis management in the 
stages of (discovering the early warning signs of the crisis, readiness and 
prevention, control of damages, activity recovery, and learning) in the 
academic departments of the University of Tabuk, Saudi Arabia,  from 
the faculty members' viewpoint. The paper also strives to reveal the 
statistically significant differences among the averages of the responses 
of the members of the study sample on the reality of crisis management 
in its various stages in the academic departments of the University of 
Tabuk according to the variables of (gender - specialization – kind of 
programs offered by the department).The paper used the surveying 
descriptive approach, and the questionnaire was used as a tool to collect 
data and was applied to a sample of 238 faculty members in the main 
campus of the University of Tabuk. The results showed that the reality 
of crisis management in the academic departments of the University of 
Tabuk in the stages as a whole from the faculty members' point of view 
had a medium degree. The results also showed that there were no 
statistically significant differences at the level of ( 0.05≥ α) among the 
averages of the responses of the members of the sample in all the stages 
of crisis management except for the activity recovery stage due to the 
variables of (gender and kind of programs offered by the department). 
Besides, the results showed that there were statistically significant 
differences at the level (0.05≥ α) in the reality of crisis management in 
all stages and in the stages as a whole due to the variable of the 
specialization of the department for the privilege of faculty members in 
the academic departments whose area of specialty is practical. The 
research recommends the necessity of establishing a unit for crisis 
management in each college at the University of Tabuk.. 

Key words: Crisis Management, Crisis Management Stages – Reality- 

Academic Departments - University of Tabuk.  
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 مقدمة:
تتسـ منظمات العصر الذي نعيش فيو بالتاير الشديد في العمـ والتكنولوجيا 

األمر الذي كاف لزاما معو وضع  ،وأنماط العبلقات بيف البشر ،ونمط االستيبلؾ
االستراتيجيات والخطط والبدالؿ واألساليب اإلدارية الحديثة والمني  العممي لمتعامؿ مع 

ليس لتحقيؽ  ،يا مواجية األزمات التي أصبحت ضرورة ممحةمواقؼ الحياة المختم ة ومن
 إنما لتجنب نتالجيا المدمرة. ،نتال  إيجابية مف التعامؿ معيا

وتحدث األزمات بالمؤسسات التعميمية نتيجة تراكـ مجموعة مف التأثيرات 
أو حدوث خمؿ م اجئ يؤثر عم  المقومات الرليسة  ،الخارجية المحيطة بالنظاـ التعميمي
وتمثؿ حالة مؤقتة مف الضيؽ وعدـ التنظيـ وخمؿ في  ،لمنظاـ التعميمي ويشكؿ تيديًدا لو

وبخاصة في حالة عدـ االستعداد لمواجيتيا  ،وتؤدم إل  نتال  غير مرغوب فييا ،اإلدارة
 (.33: 9113، )أحمد

وتؤدي األزمات غالبا إل  نتال  غير مرغوبة ال يممؾ صناع القرار عف العممية 
تتسـ بالسرعة والدقة  ،والتعامؿ معيا دوف وجود أساليب إدارية مبتكرة ،يمية مواجيتياالتعم

في رد ال عؿ والسيطرة عم  األزمات والعودة بالنظاـ التعميمي إل  حالتو الطبيعية لتحقيؽ 
 (.188: 9110 ،أىدافو المنشودة)مصط  

 ،أسبابيا في تختمؼ األزمات مف متعدًدة أنواًعا المعاصرة الجامعات وتواجو
 والم اجلة التايرات السريعة نتيجة تكرارىا ودرجة ،تأثيراتيا وشدة ،حدتيا ومستويات
 أو تقنية أو تربوية أو اقتصادية أو اجتماعية أكانت: سياسية أو سواء مختم ة ألسباب
 القضاء تجنبيا أو يمكف ال ،حتمية ظاىرة تعد األزمة أف إل  يشير الذي األمر ،بيلية
 منيجية عمميات باستخداـ ،إدارتيا طريؽ عف السمبية آثارىا مف الحد يمكف أنو إال ،عمييا
 السيطرة وتحقيؽ ،لمتدخؿ المنتظـ والتحرؾ ،معيا لمتعامؿ المناسب المناخ تحقؽ ،عممية
 ( 499: 9113، )مجيد موقؼ عم  الكاممة

إدارة الصراع وتمثؿ إدارة األزمات أحد وجوه اإلدارة المعاصرة شأنيا في ذلؾ شأف 
دارة الموارد البشرية دارة التايير وا  والتعامؿ معيا يستوجب درجة كبيرة مف الوعي  ،وا 

كما أنيا بحاجة إل  استخداـ الت كير اإلبداعي لتبلف   ،والتصميـ لدم متخذي القرار
األمر الذي جعؿ مف إدارة األزمات في عصرنا الحالي عمـ لو  ،وقوعيا في المستقبؿ

 عده التي تعتبر أمًرا حتميا ال سيما في مجاؿ اإلدارة التربوية. أصولو وقوا
وفي ظؿ ما تنشده الجامعات المعاصرة مف تحقيؽ الجودة والحصوؿ عم  

أصبحت إدارة األزمات مطمبا ضروريا لكونيا ال تسع  فقط لتمكيف ؛ االعتماد المؤسسي
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منيا وتحقيؽ االستقرار بما الجامعات مف الخروج مف األزمات ولكنيا تسع  أيضا لموقاية 
يضمف تقديـ خدمات تعميمية وبحثية ومجتمعية فعالة لموصوؿ إل  جودة األداء 

(Bobyleva & Sidorova, 2015:26.) 
وعميو فإف أية مبادرة لمواجية األزمات داخؿ الجامعة البد أف تتمركز حوؿ 

والبد أف يشارؾ  ،يا الجامعةاألقساـ األكاديمية باعتبارىا الوحدات األساسية التي تقـو عمي
وبوص يـ يمثموف اإلدارة  ،فييا رؤساء األقساـ بوص يـ وكبلء لمتايير في أقساميـ

التن يذية واإلجرالية لمخططات الجامعة وتصوراتيا ومستيدفات التجديد التي تسع  إلييا؛ 
بجامعة  ولذا يأتي البحث الحالي الستقصاء واقع إدارة األزمات في األقساـ األكاديمية

 تبوؾ.
  :مشكمة البحث

تعد الجامعة كايرىا مف المؤسسات التي عمييا أف تواكب مسيرة األحداث، وأف 
تتاير كمما كاف التاير ضرورًيا ضماًنا لبقاليا واستمراريتيا في ظؿ التطور الثقافي 

ة وتشير الدراسات واألبحاث والتقارير إل  ظيور بوادر ضعؼ مكان ،والمعرفي والتكنولوجي
وىو ما أكدت عميو الدراسات  ،الجامعة وافتقادىا لمكانتيا القيادية في المجتمعات العربية

 ،والندوات التي عقدت بإشراؼ اليونسكو حوؿ مستقبؿ التعميـ العالي في المنطقة العربية
إذ وجدت أف التعميـ الجامعي في البمداف العربية يأخذ مستوم متدنًيا وىامشًيا في القطاع 

وتوزيع األعماؿ والوظالؼ بيف  ،ويعاني مف فقداف التوازف في مستوم التعميـ ،يميالتعم
وتدني مستوم اإلعداد الذي  ،وبطالة الخريجيف مف الطمبة ،أنشطة االنتاج والخدمات
 (.41: 9114، يقدمو لمطمبة )اليونسكو

وىناؾ مجموعة مف المؤشرات تنذر بظيور أزمة الموارد البشرية في الجامعات 
 ،لسعودية مف أىميا وصوؿ أعضاء ىيلة التدريس إل  سف التقاعد وقت الحاجة إلييـا

ورغبة الكثير منيـ في الخروج مف الجامعة وااللتحاؽ بقطاعات أخرم نظًرا الرت اع األجور 
ومحدودية اعتماد أعضاء ىيلة التدريس عم  التقنيات بما يحد مف  ،فييا عف الجامعة

 (. 9119 ،اليـ)البساـإمكانية االست ادة مف عط
كما تواجيو الجامعات السعودية أزمات ترتبط بالمخصصات المالية مف حيث 

وغياب  ،ارتباطيا بميزانية الدولة وتنافسيا مع القطاعات األساسية كالصحة واإلسكاف
 ،التناسب بيف مخرجاتيا التعميمية وبيف متطمبات سوؽ العمؿ المتايرة بشكؿ متسارع

-444: 9141 ،تحتية لمتجييزات التي تواكب التطور التقني )النويميوفقداف البن  ال
449 .) 
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وجامعة تبوؾ كايرىا مف الجامعات السعودية تسعي لبلرتقاء بالمخرجات 
عداد الكوادر السعودية المؤىمة بما يسيـ في تحقيؽ رؤية المممكة  ،التعميمية  ،9131وا 

 والبحث العممي وخدمة المجتمع. ،اؿ التعميـوتطمح أف تتبوأ مركًزا مرموًقا ومتميًزا في مج
وال شؾ أف الجامعات السعودية الناشلة تعاني بصورة أكبر مف انخ اض 

األمر الذي يؤثر عم  أداء أعضاء ىيلة التدريس في المجاالت التدريسية  ،المستوم
 وربما يدفعيـ إل  اليجرة لجامعات أخرم تتوافر فييا بيلة ،والبحثية وخدمة المجتمع

دارية أكثر مبلءمة؛ وقد يكوف ذلؾ ناجًما عف أزمات تعاني منيا ىذه الجامعات  أكاديمية وا 
 (. 490:9143 ،سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعميمية )الروقي

ومف المؤكد أف األزمات ال تحدث مف فراغ بؿ إف ىناؾ أسباًبا لحدوثيا سواء 
يتعمؽ بالنظاـ اإلداري نتيجة التسرع في اتخاذ  وقد يكوف منيا ما ،كانت داخمية أو خارجية

القرارات أو ضعؼ اإلمكانات المادية والبشرية وتؤكد العديد مف الدراسات عم  أف جامعة 
تبوؾ تعاني مف المشكبلت التي قد تسبب حالة مف التوتر وعدـ الرضا وتعوؽ الجامعة 

مرغوب فييا بؿ تصبح  عف تحقيؽ أىدافيا وقد تكوف السبب األساسي لحدوث حالة غير
 ،تمييدا لؤلزمات عم  اختبلؼ مجاالتيا سواء المادية أو المعنوية ومنيا دراسة )الشيري

وغياب  ،( التي أوضحت ضعؼ المخصصات المالية البلزمة لتنظيـ ال عاليات4133
( التي أكدت 9148 ،ودراسة )البموي ،السياسات الواضحة لتنظيـ االختبارات االلكترونية

 ياب السياسة الواضحة لتحديد البحوث المستقبمية باألقساـ األكاديمية. عم  غ
( عم  أف الجامعة تعاني مف ضعؼ التنسيؽ 9143 ،كما أكدت دراسة )العبيداف

وافتقار مكتبة الجامعة لممراجع  ،بيف األقساـ األكاديمية والكميات والعمادات المساندة
( مف بيروقراطية اإلجراءات 9143 ،ويميإضافة إل  ما أظيرتو دراسة )الر  ،الحديثة

( 9140 ،كما أكدت دراسة )الزىراني ،اإلدارية وغموض السياسة المالية لمبحث العممي
  عم  الضاوط المستمرة عم  عاتؽ أعضاء ىيلة التدريس نتيجة كثرة األعباء اإلدارية.

( مف تدني مستوم 119: 9140إضافة إل  ما أكدت عمية دراسة الاامدي )
وعي لدم القيادات الجامعية بكميات التربية بالجامعة السعودية ومنيا جامعة تبوؾ ال

وتحقيؽ التكامؿ بيف  ،بمنيجيات التدخؿ إلدارة األزمات ومنيا االعتماد عم  نظاـ وقالي
 ،وتدعيـ آليات وقؼ تصاعد األزمة ،مختمؼ النشاطات التي تسيـ في معالجة األزمة

   مراحؿ األزمة ودراستيا.وتجميع المعمومات الخاصة ب
 الىتماـ واستجابة ،العممية بالمنيجية األزمات إلدارة ال اعؿ الدور مف وانطبلًقا 

ومع تعدد  ،نتيجة لتزايدىا الجامعات السعودية ومنيا جامعة تبوؾ بمواجية األزمات
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المشكبلت التي تواجييا جامعة تبوؾ واتساعيا والتي تنذر بظيور أزمات خاصة في ظؿ 
داثة الجامعة فانو أصبح مف الضروري االكتشاؼ المبكر ليذه األزمات ومواجيتيا ح

 لموقوؼ عم  واقع الحالي ويأتي البحث ،والتصدي ليا بكميات وأقساـ الجامعة المختم ة
وتتمثؿ مشكمة البحث في السؤاؿ  ،في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ األزمات إدارة

 الرليس التالي:
رة األزمات في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ بالمممكة العربية ما واقع إدا

 السعودية؟
 ويت رع مف ىذا السؤاؿ األسلمة اآلتية:

 ،ما واقع إدارة األزمات في مراحؿ )اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة .4
والتعمـ( في األقساـ  ،واستعادة النشاط ،واحتواء األضرار ،واالستعداد والوقاية

كاديمية بجامعة تبوؾ بالمممكة العربية السعودية مف وجية نظر أعضاء ىيلة األ 
 التدريس؟

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصالية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة البحث  .9
حوؿ واقع إدارة األزمات بمراحميا المختم ة في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ 

نوع البرام   –التخصص -ايرات )الجنسبالمممكة العربية السعودية تعزم لمت
 التي يقدميا القسـ(؟

ما التوصيات المقترحة إلدارة األزمات في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ  .3
 بالمممكة العربية السعودية؟ 

 :أىداؼ البحث
 يسع  ىذا البحث إل  الكشؼ عف: 

  واالستعداد  ،زمةواقع إدارة األزمات في مراحؿ )اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤل
التعمـ( في األقساـ األكاديمية  ،استعادة النشاط ،واحتواء األضرار ،والوقاية

 بالمممكة العربية السعودية مف وجية نظر أعضاء ىيلة التدريس. بجامعة تبوؾ
  ال روؽ ذات الداللة اإلحصالية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حوؿ

ا المختم ة في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ واقع إدارة األزمات بمراحمي
نوع البرام   –التخصص -بالمممكة العربية السعودية تعزم لمتايرات )الجنس

 التي يقدميا القسـ(.
  تقديـ مقترحات إلدارة األزمات في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ بالمممكة

 العربية السعودية.



 بجامعة تبوؾ بالمممكة العربية السعودية واقع إدارة األزمات في األقساـ األكاديمية
 د/محمد عبد الوىاب إبراىيـ رخا 

 

 -562- 

 :أىمية البحث
 أىميتو مف خبلؿ ما يأتي:يكتسب البحث الحالي  

 وال توجد  ،أىمية الموضوع نظرا ألف األزمات تعد جزًءا مف حياة المؤسسات
والجامعات القادرة عم  وضع توقعات لؤلزمات  ،جامعة بعيدة عف األزمات

واإلعداد لمواجيتيا تكوف أكثر قدرة مف غيرىا عم  تجاوز األزمات بسرعة 
 وفاعمية.

 ة بجامعة تبوؾ بالتاذية الراجعة مف خبلؿ النتال  التي تزويد األقساـ األكاديمي
والتي مف شأنيا أف ت يد الجامعة بكمياتيا المختم ة بالمعارؼ  ،يتـ التوصؿ إلييا

األساسية ذات العبلقة بإدارة األزمات بمراحميا المختم ة وطرؽ التعامؿ معيا 
 وكي ية إدارتيا بالمنيجية العممية.

  بيذا الموضوع ومساعدة الباحثيف في الحقؿ العممي إثراء المكتبة العربية
األكاديمي مف خبلؿ االست ادة مف نتالجو وتوصياتو لتقديـ دراسات مماثمة في 

 ىذا المجاؿ.
 :حدود البحث

الحد الموضوعي: اقتصر البحث الحالي عم  تناوؿ واقع مراحؿ إدارة األزمات )اكتشاؼ -4
 ،واستعادة النشاط ،واحتواء األضرار ،عداد والوقايةواالست ،إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة

 والتعمـ( باألقساـ األكاديمية في جامعة تبوؾ. 
 الحد المكاني: األقساـ األكاديمية بكميات المقر الرليس لمجامعة بمدينة تبوؾ.-9
الحد الزماني: ُطبقت أداة البحث في ال صؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي -3

 ـ. 9148/9142
 :مني  البحث

تـ االعتماد عم  المني  الوص ي المسحي وذلؾ لمبلءمتو لطبيعة البحث 
والبيانات ذات الصمة بالظاىرة كما توجد في  ،وىذا المني  ييتـ بجمع المعمومات ،الحالي
مما  ،وكشؼ العبلقات بيف أبعادىا المختم ة ،وتحميميا ،بيدؼ وص يا وصً ا دقيًقا ،الواقع

 رىا والوصوؿ إل  استنتاجات تسيـ في تحسيف الواقع وتطويره.يساعد عم  ت سي
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 :مصطمحات البحث
 األزمات: -

( بأنيا موقؼ أو وضع يمثؿ اضطراًبا لممنظومة صارم كانت 114: 4228يعرفيا حجي )
ويتطمب إجراءات فورية  ،ويحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ الموضوعة ،أـ كبرم

 ر إل  حالتيا الطبيعية.والعود باألمو  ،لمحيمولة دوف ت اقمو
( إل  أف األزمة موقؼ م اجئ يعرض المؤسسة لمخطر 43: 9113ويشير الصيرفي )

 ويضعيا أماـ ضاط ىالؿ يقع عم  اإلدارة وعم  طاقات وموارد المؤسسة.
( أف األزمات ىي نتيجة تراكـ العديد مف التأثيرات التي تشكؿ 2: 9141ويذكر الحمبلوي )

 مب التعامؿ معيا قبؿ وأثناء وبعد الحدوث.وتتط ،تيديدا لمنظاـ
ويعرفيا الباحث إجراليا بأنيا مواقؼ م اجلة تعرض األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ 

وتيدد استمراريتيا في تحقيؽ  ،وتؤثر عمييا بشكؿ عميؽ وسمبي ،لمخطر
جراءات فورية غير تقميدية لمحيمولة دوف  ،أىدافيا وتتطمب اتخاذ قرار سريع وا 

 قميا.ت ا
 إدارة األزمات -

( بأنيا العممية اإلدارية المتكاممة والمستمرة التي 18: 9119يعرفيا كاظـ )
ورصد كافة  ،تتطمب مف القالميف عم  إدارتيا القدرة عم  التنبؤ باألزمات المحتممة

ر وتعبلة الموارد واإلمكانيات لئلعداد الجيد لمتعامؿ معيا بأكبر قد ،المتايرات المرتبطة بيا
 ،وبما يحقؽ أقؿ قدر ممكف مف األضرار التي أحدثتيا تمؾ األزمة ،مف الك اءة وال عالية

وتحسيف طرؽ التعامؿ معيا  ،واتخاذ اإلجراءات السريعة التي تعيد األوضاع إل  طبيعتيا
 إذا ما تكرر حدوثيا مرة أخرم في المستقبؿ.

ات والجيود ( بأنيا مجموعة االستعداد309: 9119كما عرفيا أبو قحؼ )
 التي تبذؿ لمواجية أو الحد مف االثار السمبية المترتبة عم  األزمة. ،اإلدارية

ويعرؼ الباحث إدارة األزمات بأنيا ما تكشؼ عنة تقديرات أعضاء ىيلة التدريس 
في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ حوؿ واقع اإلجراءات التي مف خبلليا يتـ اكتشاؼ 

واستعادة  ،واحتواء أضرارىا ،واالستعداد لموقاية منيا ،كر لؤلزماتإشارات اإلنذار المب
والتعمـ منيا بارض العودة إل  األوضاع الطبيعية واستخبلص الدروس  ،النشاط بعدىا

 المست ادة منيا مستقببًل.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 م يـو إدارة األزمات: -4

 ،يا صدمة ودرجة عالية مف التوتروتسبب في بدايت ،األزمات مف صنع االنساف
وليا مجموعة مف الخصالص والسمات منيا التشابؾ والتداخؿ والتصاعد الم اجئ والتيديد 

وتستوجب االستعداد لمواجيتيا ودرجة عالية مف التحكـ وخروجا عف األنماط  ،المباشر
 (. 30: 9113 ،التنظيمية المألوفة )الصيرفي

نما ىي نتيجة لمشكمة ما لـ يتـ معالجتيا وغالبًا ال تنشأ األزمات مف ف راغ وا 
ىي العوامؿ  ،ومف ىنا يكوف إدراؾ متخذ القرار وخبرتو ومدم ن اذ بصيرتو ،بالشكؿ المبللـ

ويكوف محور ىذا التعامؿ ىو "  ،األساسية في التعامؿ مع األزمة في مرحمة الميبلد
فقادىا مرتكزات النمو ا أو القضاء عمييا في ىذه ومف ثـ تجميدى ،تن يس األزمة " وا 

المرحمة دوف أف تحقؽ أي خسارة أو دوف أف تصؿ حدتيا إل  درجة الصداـ العنيؼ 
 (.21-29: 9113 ،)الخضيري

وتمر األزمات بدورة حياة تحوي ثبلث مراحؿ رليسة ىي: مرحمة ما قبؿ وقوع 
وىذه  ،(48: 9113، ومرحمة ما بعد األزمة )كامؿ ،ومرحمة وقوعيا أو حدوثيا ،األزمة

وكمما كاف  ،الدورة تمثؿ أىمية قصوم في متابعتيا واإلحاطة بيا مف جانب متخذ القرار
أو بتكويف عوامميا كمما كاف  ،متخذ القرار سريع التنبو في اإلحاطة ببداية ظيور األزمة

والنمو  ،ويقسميا البعض إل  خمسة مراحؿ ىي الميبلد ،أقدر عم  عبلجيا والتعامؿ معيا
  ،(93: 9144 ،واالخت اء )المذكور ،واالنحسار ،والنض  ،اعواالتس

ويمكف القوؿ بأف األزمات وضع صعب ومعقد نتيجة حالة غير عادية تشتت 
انتباه العامميف وتخرج عف نطاؽ التحكـ والسيطرة وتؤدي إل  توقؼ حركة العمؿ أو 

باالعتماد عم  ومواجية ىذا الوضع تتطمب التشخيص الموضوعي لواقع األزمة  ،ىبوطيا
ومف ثـ اتخاذ  ،جمع الحقالؽ والمعمومات لمجوانب المختم ة لمموقؼ ثـ التحميؿ الشامؿ

 القرار المناسب لمواجية األزمة. 
واختبلؼ وجيات نظرىـ  ،وتتعدد م اىيـ إدارة األزمات بتعدد الكتاب والباحثيف

فيعرفيا أحمد  ،مشتركةوأف كانت توجد بينيا ص ات  ،حوؿ كي ية تناوليـ إلدارة األزمات
( بأنيا نشاط ىادؼ يقـو عم  البحث والحصوؿ عم  المعمومات البلزمة 33: 9119)

وتييلة المناخ المناسب  ،التي تمكف اإلدارة مف التنبؤ بأماكف واتجاىات األزمة المتوقعة
عف طريؽ اتخاذ التدابير لمتحكـ في األزمة المتوقعة والقضاء عمييا أو  ،لمتعامؿ معيا

 تايير مسارىا لصالح المنظمة. 
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( بأنيا الكي ية التي يمكف مف خبلليا التامب عم  83: 9113ويص يا عميوة )
وتجنب سمبياتيا واالست ادة مف  ،األزمات والتحكـ في ضاطيا ومسارىا واتجاىاتيا

 إيجابياتيا.
( بأنيا العممية اإلدارية التي 940: 9112كما يعرفيا عبد العميـ والشريؼ )

ورصد المتايرات الداخمية  ،تـ بالتنبؤ باألزمات المحتممة عف طريؽ االستشعارتي
وتذليؿ الموارد واإلمكانات المتاحة لمنع أو االعداد لمتعامؿ مع  ،والخارجية المولدة لؤلزمة

ويحقؽ أقؿ قدر مف ممكف مف الضرر  ،األزمات بأكبر قدر ممكف مف الك اءة وال اعمية
 مع دراسة استخبلص النتال  لمنع حدوثيا. ،مميفلممنظمة والبيلة والعا

( بأنيا عممية عممية منظمة ىادفة تمتـز في 413: 9112ويص يا الشميخ )
بيدؼ الرفع مف قدرات المؤسسة  ،عمميا بالعديد مف االليات واألساليب اإلدارية المبتكرة

 ،مبية المادية والمعنويةبما يك ؿ التح يؼ مف أثار األزمة الس ،الوقالية والبنالية والعبلجية
 .جابا في تحقيؽ األىداؼ المنشودةواالست ادة منيا إي

وباستقراء التعري ات السابقة يتضح وجود عناصر مشتركة تشكؿ مبلمح إدارة 
األزمات وتتمثؿ في مجموعة مف اإلجراءات االستثنالية التي تتخذ قبؿ وأثناء وبعد األزمة 

ت اإلدارية المدربة عم  استخداـ األسموب العممي باالعتماد عم  مجموعة مف القيادا
عادة األوضاع إل  طبيعتيا قبؿ األزمات واستخبلص النتال  لمتعامؿ  الحتواء األضرار وا 

 معيا إذا تكرر حدوثيا في المستقبؿ.
 مراحؿ إدارة األزمات: -9

ذا ،ومتتابعة مترابطة مراحؿ بعدة األزمات إدارة تمر أخ قت إدارة األقساـ  وا 
 وتتزايد أحداثيا تتصاعد األزمة فإف المراحؿ ىذه مف مرحمة إدارة كاديمية بالجامعة فياأل 

 أحداثيا. في والتحكـ عمييا السيطرة إل  صعوبة األمر الذي يؤدي بصورة سريعة
( مراحؿ إدارة Pearson & Mitroff,1993:53ويصنؼ بيرسوف ومتيريؼ )

واالستعداد  ،نذار المبكر لؤلزمةاألزمات إل  خمس مراحؿ ىي )اكتشاؼ إشارات اإل 
ويعد ىذا التصنيؼ األكثر شيوًعا  ،والتعمـ( ،واستعادة النشاط ،واحتواء األضرار ،والوقاية

وقبواًل بيف الباحثيف؛ لذا اعتمد البحث الحالي ىذه المراحؿ لمكشؼ عف واقع إدارة األزمات 
 في األقساـ األكاديمية بالجامعة عم  النحو اآلتي: 
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 المبكر اإلنذار إشارات اكتشاؼ األول : رحمةالم 
 ،األزمة وقوع بقرب ينبئ الذي اإلنذار المبكر استشعار المرحمة ىذه تتضمف

 ترسؿ حيث ،مخاطرىا مف والتقميؿ األزمة أسباب مف لمحد تتخذ التي اإلجراءات في وتتمثؿ
 ،دالمة وبصورة ةومتتالية ومتكرر  مبكرة تحذيرية إشارات طويؿ بوقت حدوثيا قبؿ األزمة

 فمف اإلشارات بيذه الكافي االىتماـ يوجد لـ وما ،األزمة نوع وتختمؼ ىذه باختبلؼ
 أو األزمة منع كمما أمكف عالًيا الوعي مستوم وكمما كاف ،األزمة أف تقع جًدا المحتمؿ
 (.19: 9119 ،)فتحي جيًدا إدارتيا

 المبكرة التحذيرية شاراتاإل ويمكف القوؿ: إف نجاح القسـ األكاديمي في اكتشاؼ
ىذه  واحتواء وقوعيا باحتماؿ التنبؤ لؤلزمات يتوقؼ عم  قدرة رليس وأعضاء القسـ في

وأف ال شؿ في اكتشاؼ ىذه اإلشارات  ،معيا وتحميميا وت سيرىا والتعامؿ اإلشارات
 وتجاىميا يصؿ بالقسـ إل  حد األزمة.

 والوقاية االستعداد الثانية: المرحمة 
تنذر  أو تتنبأ لـ شيء وقوع تمنع أف الصعب فمف ،بسابقتيا المرحمة هىذ ترتبط

 ،وشاممة واقعية خطط وضع األزمة لمواجية االستعداد يتطمب حيث ،وقوعو باحتماؿ
عداد  التجارب االفتراضية إجراء خبلؿ أعضاء القسـ مف وتدريب ،األزمة إلدارة فريؽ وا 
 .حدوثيا حاؿ في التصرؼ كي ية ومعرفة األزمات لبعض

 مألوًفا يصبح فرد حت  كؿ دور وتحديد ووضع السيناريوىات الخطط ويعد تصميـ
تماًما في حالة وقوع األزمة مف اإلجراءات الضرورية التي يمكف القياـ بيا في ىذه  لديو

 (.180: 9110 ،)مصط   منيا لبلستعداد والوقاية المرحمة
االستعدادات  توفير إل  تيدؼ التي األنشطة والوقاية وتمثؿ مرحمة االستعداد

نقاط  اكتشاؼ الوقاية مف واليدؼ ،الكافية لتجنب وقع األزمة وكذلؾ أساليب الوقاية منيا
 االحتماالت لمقابمة جميع واالستعداد ،األزمة وقوع منع أجؿ مف والسعي ،وعبلجيا الضعؼ

 (.991: 9112 ،)عبد العميـ والشريؼ
لتي قد تسببيا األزمات بسبب نشاطيا وعدـ ونظًرا لآلثار التدميرية اليالمة ا

فإنو مف الضروري أف تقوـ  ،القدرة عم  مواجيتيا والتعامؿ معيا عم  أسس عممية
جراء الترتيبات البلزمة لمواجية أو منع  ،األقساـ األكاديمية بتخطيط وتنظيـ االستعداد وا 

 .وحصر أثارىا في أضيؽ نطاؽ ممكف ،األزمات التي قد تتعرض ليا
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 منيا والحد األضرار الثالثة: احتواء لمرحمةا 
 تـ التي السابقة المرحمة عم  كبير حد إل  المرحمة ىذه وفاعمية ك اءة تعتمد
 مف لمنعيا األزمة عزؿ الضروري ومف ،األزمة لمواجية والتحضير فييا االستعداد

 (.04: 9119 ،فتحي (المؤسسة أجزاء باقي في االنتشار
  إيقاؼ سمسمة التأثيرات الناتجة عف األزمة لضماف سير إل المرحمة وتيدؼ ىذه

 خطة تن يذ ذلؾ عف طريؽ ،العمؿ بشكؿ عادي ودوف تأثير عم  األداء داخؿ المؤسسة
األزمة  عف الناجمة األضرار السابقة لتقميص المرحمة في وضعيا تـ التي المواجية
 (.323: 9149 ،)مصط  

 مادية األضرار تكوف فقد ،األخرم ماتاألز  عف حجميا أضرار يختمؼ أزمة ولكؿ
 فريؽ وك اءة أعضاء قدرة عم  األزمة أضرار مف الحد نتيجة وتتوقؼ ،تكوف بشرية وقد
 .معيا األزمة بالقسـ األكاديمي في التعامؿ إدارة
 النشاط استعادة :الرابعة المرحمة 

 ما ل إ األمور بيا اإلدارة مف أجؿ إعادة تقوـ التي العمميات عف عبارة وىي
استعادة  األزمة بارض تحدثيا قد التي حدوث األزمة ومعالجة اآلثار قبؿ عميو كانت

 تعرضيا قبؿ االعتيادية أعماليا ونشاطاتيا ممارسة عم  ومقدرتيا المؤسسة لتوازنيا
 .(33: 9119 ،أحمد (لؤلزمة

دارية فنية قدرات النشاط استعادة وتتطمب  أعضاء فريؽ في توفرىا مف البد وا 
 ،والطبلب الن سية ألعضاء ىيلة التدريس باألقساـ األكاديمية كالتييلة األزمات ارةإد

عداد خطط  .األزمة قبؿ عميو كانت لما األوضاع إلعادة األجؿ وقصيرة طويمة وا 
 الخامسة: التعمـ المرحمة  

عادة  وتمثؿ ىذه المرحمة أخر مراحؿ إدارة األزمة وتيدؼ إل  التعمـ المستمر وا 
تحسيف ما تـ إنجازه في الماضي واالست ادة مف الدروس السابقة )عبد العميـ التقييـ ل
وىي عبارة عف استخبلص العبر والدروس المست ادة مف  ،(990: 9112 ،والشريؼ
وتتطمب ىذه المرحمة قدرات عممية لتحميؿ  ،األزمة أثناء بيا المنظمة مرت التي الخبرات

لسبؿ التي يمكف بيا تبلفي األزمات في وتحديد ا ،وضع المنظمة وتشخيص أحواليا
 (. 322: 9149 ،المستقبؿ )مصط  

ويتوقؼ نجاح ىذه المرحمة باألقساـ األكاديمية عم  مدم توافر نظـ لممعمومات 
 تضمف الحصوؿ عم  كافة البيانات والمعمومات الخاصة باألزمات ليسيؿ دراسة وتحميؿ
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 تجارب أو القسـ تجربة مف سواء امني المست ادة واستخبلص الدروس األزمة أحداث
 .بيا يمر لمقسـ أف يمكف معينة مرت بأزمات التي األقساـ المناظرة

 األساليب اإلدارية لمواجية األزمات:  -3
تجدر اإلشارة إل  أف ىناؾ مجموعة مف الطرؽ واألساليب في التعامؿ مع 

ظيا  ،ر صبلبة الموقؼاألزمات في كؿ مراحميا منيا ما ىو تقميدي مثؿ إنكار األزمة وا 
خماد األزمة والصداـ مع مسبباتيا ،وكبت األزمة أو تأجيؿ اإلعبلف عنيا وبخس األزمة  ،وا 

ومنيا ما ىو غير تقميدي ويعتمد عم  المنيجية العممية مثؿ طريقة  ،أو التقميؿ مف شأنيا
قميؿ مف وتصعيد األزمة ل ؾ تكتميا والت ،وتجميع الموارد االحتياطية الوقالية ،فرؽ العمؿ
ومحاصرة األزمة ضمف مدم محدود  ،وت تيت قوة الضاط لمقوم المسببة لؤلزمة ،ضاطيا
 (.21-24: 9111، )توفيؽ

 األزمة يظؿ لمواجية المستخدمة والطرؽ األساليب وعم  الرغـ مف تعدد
ويعتمد ىذا  ،أخر أسموب أي مف األزمة عم  لمسيطرة ضماًنا ىو األكثر األسموب العممي

 ألبعاد المبدلية األزمة وىي الدراسة مع التعامؿ في رليسة خطوات عم  ثبلثاألسموب 
 المؤيدة القوم وتحديد ،نشوليا وأسباب ،في األزمة العوامؿ المشتركة األزمة لتحديد

مف  ممكف عدد أكبر إل  لؤلزمة التحميمية ثـ الدراسة ،البداية لممواجية ونقطة ،والمعارضة
عداد وأخيًرا التخطيط ،منتظـ بشكؿ إدراكيا ليتسن  ،األجزاء  السيناريوىات لمواجية وا 

 (.31: 9144 ،األزمات )المذكور
ويمعب رؤساء الجامعات وعمداء الكميات ورؤساء األقساـ دورًا ىامًا في توجيو 
مؤسساتيـ في فترة األزمة والخروج منيا عف طريؽ صنع واتخاذ القرارات التي مف شأنيا 

 ,Brennan & Sternجيدة لتحسيف االستعداد والتصدي لؤلزمات )القياـ بالممارسات ال
2017:120.) 

ويستنت  مف ذلؾ أنو بدوف اتباع األسموب العممي القالـ عم  الدراسة والتحميؿ 
وأنو عم  األقساـ األكاديمية تبني  ،والتخطيط لف تكوف ىناؾ إدارة جيدة وناجحة لؤلزمات

ا يمكف أف يسيـ بو في منع حدوث األزمات وتبلفي األسموب العممي في إدارة األزمات لم
والقدرة عم  رد ال عؿ المنظـ وال عاؿ لمواجية األزمات  ،عنصر الم اجأة التي قد تصاحبيا

دارتيا بك اءة وفاعمية.   وا 
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 األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ  -1
عاـ وأُنشلت حديثًا  ،تعد جامعة تبوؾ احدم جامعات المممكة العربية السعودية

ويقع المقر الرليس لمجامعة بمدينة تبوؾ في الشماؿ الاربي مف  ،ـ(9113ىػ/4192)
( 411وتضـ ) ،( كمية42ولدييا منظومة متكاممة مف الكميات المختم ة عددىا ) ،المممكة
وتمنح ىذه األقساـ مختمؼ الدرجات العممية في التعميـ العالي )البكالوريوس  ،قسًما

وتاطي ىذه  ،خصصات النظرية والتطبيقية واليندسية والطبية والتقنيةوالدراسات العميا( لمت
 ،ضباء ،تيماء ،التخصصات مدينة تبوؾ والمحافظات الخمس التابعة ليا إدارًيا )حقؿ

( عمادة 44أمم ( كما تساندىا منظومة أخرم مف العمادات المساندة وعددىا ) ،الوجو
تي تقدميا الجامعة لمطبلب والطالبات بمختمؼ وظي تيا األساسية دعـ العممية التعميمية ال

وتمبية احتياجات سوؽ العمؿ السعودي  ،وخدمة الجامعة والمجتمع ،المراحؿ الدراسية
 (.8: 4132 ،بالقطاعيف العاـ والخاص. )التقرير السنوي الثاني عشر

ولكؿ قسـ مجمس لو صبلحيات الشؤوف العممية واإلدارية ومنيا اقتراح خطط 
المناى  الدراسية والكتب المقررة والمراجع واقتراح تعييف أعضاء ىيلة التدريس الدراسة و 

والمحاضريف والمعيديف وترقياتيـ وتنظيـ أعماؿ القسـ وتنسيقيا ويتـ تعييف رليس مجمس 
القسـ مف أعضاء ىيلة التدريس السعودييف المتميزيف بالك اءات العممية واإلدارية )نظاـ 

 (11و 13و 14: مواد 4198، والجامعات ولوالحومجمس التعميـ العالي 
التي تقـو عمييا كميات جامعة تبوؾ؛ ويمثؿ القسـ األكاديمي الوحدة األساسية 

حيث تتكوف كؿ كمية مف كميات الجامعة مف عدد مف األقساـ ويجوز إنشاء أقساـ جديدة 
  أال تتكرر ويراع ،بقرار مف مجمس التعميـ العالي بناًء عم  اقتراح مجمس الجامعة

ويكوف لكؿ قسـ مجمس  ،األقساـ المتماثمة في كميات الجامعة الموجودة في مقر واحد
ولو صبلحيات في الشلوف العممية والمالية  ،يتألؼ مف أعضاء ىيلة التدريس فيو

في حدود نظاـ مجمس التعميـ العالي والجامعات -ومنيا إدارة األزمات بالقسـ-واإلدارية
 العربية السعودية. ولوالحو بالمممكة

 الدراسات السابقة:
والتي تناولت  ،تناوؿ البحث العديد مف الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوعو

وتعامؿ اإلدارييف ورؤساء األقساـ  ،إدارة األزمات في بعض الجامعات العربية واألجنبية
ات مف األقدـ وتـ ترتيبيا وفؽ التسمسؿ الزمني ليذه الدراس ،معيا والتخطيط لمواجيتيا
 لؤلحدث عم  النحو اآلتي:
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( الكشؼ عف كي ية تعامؿ اإلدارييف في 9111استيدفت دراسة الشمراني )
وتكونت عينة الدراسة مف  ،مؤسسات التعميـ العالي بالمممكة العربية السعودية مع األزمات

احميا جاء وتوصمت الدراسة إل  أف تعامؿ اإلدارييف مع األزمات في كافة مر  ،إدارًيا 833
واستعادة  ،والوقاية ،واالستعداد ،وجاءت مرتبة بحسب األىمية: التعمـ ،بدرجة عالية

وجاءت استجابة العينة بدرجة متوسطة بالنسبة لمرحمة  ،واحتواء األضرار ،النشاط
كما بينت النتال  وجود فروؽ ذات داللة إحصالية بيف استجابات  ،اكتشاؼ إشارات اإلنذار

وعدد  ،والخبرة ،والمؤىؿ العممي ،امؿ اإلدارييف مع األزمات تعزي إل  العمرالعينة حوؿ تع
 الدورات لمعامميف اإلدارييف.

التعرؼ عم  أنواع األزمات والمخاطر اإلدارية ( 9118) وحاولت دراسة عودة
والتعرؼ في ن س الوقت التعرؼ عم   ،التي يمكف أف تتعرض ليا مؤسسات التعميـ العالي

راتيجيات إدارة األزمات التي استخدمتيا الجامعة اإلسبلمية واإلمكانيات أساليب واست
المادية والبشرية المتوفرة في الجامعة مف حيث دورىا في فعالية إدارة األزمات التي 

( مف األكاديمييف 421وطبقت الدراسة عمي مكونة مف ) ،تتعرض ليا الجامعة أحياًنا
ة إلي مجموعة مف النتال  أىميا أف الجامعة وتوصمت الدراس ،واإلدارييف بالجامعة

اإلسبلمية تمتـز بعممية التخطيط إلدارة األزمات قبؿ حدوث األزمة وىي تتخذ خطوات 
الت كير العممي أثناء اتخاذىا لمقرارات أثناء وقوع األزمات وأظيرت الدراسة أيًضا أف 

 ألزمة.الجامعة تمتـز بعممية المراجعة وتقييـ النتال  بعد انتياء ا
( إلي التعرؼ عمي درجة توافر عناصر إدارة 9141وىدفت دراسة الشرماف )

وطبقت الدراسة عم  مكونة  ،األزمات في جامعة مؤتة مف وجية نظر رؤساء األقساـ فييا
وتوصمت الدراسة إلي مجموعة مف النتال   ،( مف رؤساء األقساـ في جامعة مؤتة13)

وأوصت الدراسة بالعمؿ عمي  ،افر بدرجة متوسطةأىميا أف عناصر إدارة األزمات تتو 
وذلؾ  ،توفير عناصر إدارة األزمة بدرجة عالية في الجامعة في جميع مراحؿ إدارة األزمات

وذلؾ بزيادة الوعي  ،مف خبلؿ إعطاء صبلحيات وت عيؿ دور رؤساء األقساـ في الجامعة
 والتثقيؼ.

( إدارة األزمة Wang &Hutchins,2010كما تناولت دراسة وان  وىاتشينز )
في التعميـ العالي وخبرات معيد الخبرات التقنية بوالية فرجينيا وجامعة والية فرجينيا في 

ورصد الخبرات الواقعية  ،مجاؿ إدارة األزمات. واعتمدت الدراسة عم  أسموب دراسة الحالة
يا فيما والحقيقية لممؤسستيف في مواجية األزمات المختم ة وما يمكف استخبلصو من

يخص المؤسسات التعميمية التي قد تواجو أزمات مشابية خاصة مع الزيادة الكبيرة في 
 عدد األزمات التي تواجو التعميـ العالي في ىذه األزمات.
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( دراسة ىدفت إل  التعرؼ عم  تصور رؤساء األقساـ 9144وأجرم عاشور )
وتكوف مجتمع الدراسة مف  ،اتاألكاديمييف في جامعة اليرموؾ لتوافر عناصر إدارة األزم

وتوصمت الدراسة  ،وشممت عينة الدراسة جميع أفراد المجتمع ،( مف رؤساء األقساـ11)
إل  أف تصور رؤساء األقساـ األكاديمييف في جامعة اليرموؾ لتوفر عناصر إدارة األزمات 

مات حيث جاء تصورىـ لتوفر عناصر إدارة األز  ،جاءت بدرجة متوسطة عم  األداة ككؿ
يميو عنصر  ،وفؽ الترتيب التالي: أحتؿ عنصر التعمـ المرتبة األول  وبدرجة تصور كبيرة

ثـ عنصر  ،يميو عنصر استعادة النشاط وبدرجة متوسطة ،احتواء األضرار وبدرجة كبيرة
واحتؿ عنصر اكتشاؼ اإلنذار في المرتبة األخيرة  ،االستعداد والوقاية وبدرجة متوسطة

وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصالية في درجة تصور رؤساء األقساـ  ،وبدرجة متوسطة
األكاديمييف لتوافر عناصر إدارة األزمات مف وجية نظرىـ تعزم لمتايرات الجنس والرتبة 

 العممية ونوع الكمية.
( العوامؿ التي تشكؿ (Richardson,2011وتناولت دراسة ريتشاردسوف 

ف الطبلب الحالييف والسابقيف في جامعة الميسسبي. أنماط إدارة األزمات لدم مديري شلو
واعتبرت الدراسة أف إدارة األزمات داخؿ الجامعة مف الموضوعات الميمة التي يحتاجيا 
أخصالي شلوف الطبلب بؿ وكؿ المدرييف في التعميـ العالي. وحاولت الدراسة التعرؼ عم  

سبع مديريف مف السابقيف وسبع العوامؿ التي تسيـ ف  تشكيؿ أنماط إدارة األزمة لدم 
مف الحالييف والذيف تـ إجراء مجموعة مف المقاببلت معيـ حوؿ خبرات األزمة والتدريب 
عم  األزمات والثقافة المؤسسية وتطوير أنماط إدارتيـ. وأشارت النتال  إل  عدـ وجود 

وعات فروؽ كبيرة بيف السابقيف والحالييف ف  طرؽ إدارة األزمات حيث كانت الموض
متشابية حوؿ خبرات األزمات والتدريب عم  إدارتيا والثقافة المؤسسية باعتبارىا مف أىـ 

 العوامؿ التي تشكؿ أنماط إدارة األزمة لدم ىؤالء المديريف.
( إلي التعرؼ عمي درجة جاىزية الجامعات 9149كما ىدفت دراسة ربابعة )

وقد طبقت الدراسة  ،راىا رؤساء األقساـاألردنية الرسمية إلدارة األزمات ومعوقاتيا كما ي
وتوصمت الدراسة إلي مجموعة مف النتال .  ،" رليس قسـ999عمي عينة مكونة مف "

كما أف  ،أىميا: أف درجة جاىزية الجامعات األردنية الرسمية إلدارة األزمات كانت متوسطة
 ،حتواء األضرارمرحمة ا ،التعامؿ مع األزمات مف خبلؿ المراحؿ الخمس مرتبة تنازلًيا

 مرحمة التعمـ. ،اكتشاؼ إشارات اإلنذار ،استعادة النشاط ،االستعداد والوقاية
( خطة إدارة األزمة في خمس مؤسسات Lott,2012ورصدت دراسة )لوت 

جامعية في والية واشنطف األمريكية. والكشؼ عف استعداد ىذه الجامعات واستجابتيـ 
االستبياف إل  جانب عقد مجموعة مف المقاببلت واستخدمت الدراسة  ،لمواقؼ األزمات

وأوضحت نتال  الدراسة أف  ،والمتابعات لخمس أشخاص مف المديريف في كؿ جامعة



 بجامعة تبوؾ بالمممكة العربية السعودية واقع إدارة األزمات في األقساـ األكاديمية
 د/محمد عبد الوىاب إبراىيـ رخا 

 

 -572- 

أعضاء فرؽ إدارة األزمات يعتقدوف أف المؤسسات مستعدة وجاىزة ولدييـ معرفة كافية 
س والطبلب بطرؽ إدارة األزمات داخؿ الجامعات. بينما عبر بعض أعضاء ىيلة التدري

أنيـ ال يعرفوف إجراءات إدارة األزمات داخؿ الجامعة وال يشعروف أف الجامعة جاىزة 
ومستعدة لمواجية األزمات إذا ما حدثت. وأكدت النتال  أف ىناؾ حاجة أف ينتبو المديريف 
لكي ية التواصؿ مع المؤسسات داخؿ الجامعة واختيار الوسيمة التي يتواصموف مف خبلليا 

جراء التدريبات المختم ة عم  طرؽ مواجية أثناء  األزمات حوؿ ت اصيؿ إدارة األزمات وا 
 األزمات داخؿ المؤسسات الجامعية.
( عف مستوم الوعي لدم القيادات الجامعية 9140وكش ت دراسة الاامدي )

 ،واستخدمت مني  المسح الشامؿ ،بكميات التربية بالجامعات السعودية بإدارة األزمات
( مف عمداء ووكبلء ورساء األقساـ في خمس 914ياس عم  عينة بمات )وطبقت مق

وجامعة الممؾ عبد  ،وجامعة طيبة ،وجامعة الممؾ خالد ،جامعات ىي )جامعة الممؾ سعود
 ،وجامعة تبوؾ( لقياس مستوم الوعي بخصالص وأسباب ومنيجيات إدارة األزمات ،العزيز

ووجود فروؽ ذات  ،التدخؿ إلدارة األزمات وأظيرت النتال  تدني مستوم الوعي بمنيجيات
   داللة إحصالية تبعا لمتاير النوع لصالح الذكور.
( تصورات Liu & Blankson,2015ورصدت دراسة ليو و ببلنكسوف )

العامميف عف االستعداد والوقاية مف المخاطر واألزمات بجامعة فرجينيا لمتكنولوجيا وجامعة 
نة الستطبلع رأي أعضاء ىيلة التدريس والموظ يف واستخدمت استبا ،سيتيؿ باس يؾ

وأظيرت الدراسة أف  ،لقياس متايرات اإلدراؾ فيما يتعمؽ بالمخاطر والتأىب لؤلزمات
المعرفة المتصورة فد تكوف مؤشر أفضؿ لم عالية الذاتية واالستعداد المدرؾ مف المعرفة 

 ،مف الرجاؿ عم  االستجابة لؤلزمةوأف النساء كف أكثر دراية  ،ال عمية لموقاية مف األزمات
كما لوحظ أف الموظ يف كانوا أكثر دراية في مستويات المعرفة وال عالية الذاتية مف أعضاء 

 ىيلة التدريس.
( بالكشؼ عف واقع ادارة االزمات 9140 ،كما قامت دراسة )مختار وبوخطوة

وقد  ،آثارىا ،نوع األزمة ،بجامعة عمر المختار فرع درنة مف خبلؿ األبعاد االتية: المرحمة
وتـ  ،تمثؿ مجتمع الدراسة في أعضاء ىيلة التدريس بجامعة عمر المختار فرع درنة

وتوصمت الدراسة إل  أف ثقافة إدارة األزمة لدم  ،( عضوا01تطبيؽ استبانة عم  )
وأف المؤسسة محؿ الدراسة تمر بمرحمة  ،متخذي القرار بالجامعة حظيت بمستوم مرت ع

 زمة وتأثرىا باألزمة السياسية التي تعصؼ بالببلد. نض  األ 
( استراتيجية التخاذ القرار اإلداري في مجاؿ 9140واقترحت دراسة النويمي )

وتكوف مجتمع الدراسة مف  ،إدارة األزمات لممستوم الجامعي في المممكة العربية السعودية
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وتـ  ،ـ ورؤساء األقساـوعمداء الكميات ووكبللي ،مديري الجامعات ونوابيـ ووكبلليـ
واستخدمت االستبانة لمكشؼ عف  ،( بالطريقة الطبقية العشوالية901اختيار عينة بمات )

وأظيرت  ،األزمات التي تواجييا الجامعات السعودية ودرجة جاىزية الجامعة إلدارة األزمات
اىزية وأف واقع ج ،نتال  الدراسة وجود األزمات بدرجة متوسطة في الجامعات السعودية

 الجامعات السعودية في إدارة األزمات بشكؿ عاـ كاف متوسطًا. 
( إل  الكشؼ عف درجة مشاركة رؤساء األقساـ 9142 ،وسعت دراسة )الشبوؿ

 ،األكاديمية واإلدارية في الجامعات األردنية في التخطيط إلدارة األزمات مف وجية نظرىـ
واستخدمت المني   ،درجة مشاركتيـ وأثر متايرات )الجنس وطبيعة العمؿ والخبرة( في

( رليس قسـ أكاديمي واداري 401وطبقت االستبانة عم  عينة بمات ) ،الوص ي المسحي
وأظيرت النتال  أف درجة  ،في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في إقميـ الشماؿ

كما  ،مشاركة رؤساء األقساـ في مجاؿ؛ خطة التعامؿ مع األزمة كانت بدرجة متوسطة
أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصالية مجاالت إدارة األزمات ككؿ تعزم الجنس ولصالح 

 الذكور.
( إل  الكشؼ عف درجة ممارسة 9148، كما ىدفت دراسة )أبو قطاـ وأبو قطاـ

 ،القادة اإلدارييف لئلبداع اإلداري في الجامعات الخاصة األردنية وعبلقتو بإدارة األزمات
واستخدمت المني  الوص ي  ،( عضو ىيلة تدريس384راسة مف )وتكونت عينة الد

وتوصمت الدراسة إل  أف درجة ممارسة القادة اإلدارييف في الجامعات الخاصة  ،االرتباطي
األردنية إلدارة األزمات مف وجية نظر أعضاء ىيلة التدريس جاءت في بدرجة متوسطة 

 ،وما بعد األزمة( ،وأثناء حدوث األزمة ،في مراحؿ إدارة األزمات الثبلث )قبؿ حدوث األزمة
كما أظيرت النتال  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصالية بيف المتوسطات الحسابية لدرجة 
دارة األزمات لدم القادة اإلدارييف في الجامعات الخاصة األردنية  ممارسة اإلبداع اإلداري وا 

 خبرة(.وسنوات ال ،والرتبة األكاديمية ،تعزم لمتايرات )الجنس
( عف واقع إدارة األزمات بالجامعات 9148 ،وعاشور ،وكش ت دراسة )عبابنة

واستخدمت  ،األردنية الحكومية في شماؿ األردف مف وجية نظر أعضاء ىيلة التدريس
( عضو 911المني  الوص ي واعتمدت عم  استبانة تـ تطبيقيا عم  عينة مكونة مف )

وأظيرت النتال  أف  ،ـ والتكنولوجيا وآؿ البيتىيلة تدريس في جامعات اليرموؾ والعمو 
تقديرات أعضاء ىيلة التدريس لواقع إدارة األزمات بالجامعات األردنية الحكومية في شماؿ 

وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصالية بحسب متاير الرتبة  ،األردف جاءت بدرجة متوسطة
 ،الجنس لصالح الذكورووجود فروؽ ذات داللة إحصالية بحسب متاير  ،األكاديمية

 ووجود فروؽ ذات داللة إحصالية بحسب متاير الكمية لصالح العموـ االنسانية.
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( بالكشؼ عف واقع إدارة األزمات في جامعة 9142 ،وقامت دراسة )عبد الرحمف
والرتبة  ،والكمية ،ومعرفة أثر كؿ مف المتايرات )النوع االجتماعي ،البمقاء التطبيقية

واالستبانة كأداة  ،واستخدمت المني  الوص ي ،وات الخبرة( حوؿ الواقعوسن ،األكاديمية
وقد  ،( عضوا911وتـ تطبيقيا عم  عينة عشوالية مف أعضاء ىيلة التدريس بمات )

أظيرت نتال  الدراسة أف واقع إدارة األزمات في جامعة بالبمقاء التطبيقية جاء بمستوم 
لية حوؿ الواقع تعزم لمتايري )النوع وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصا ،"متوسط"

 االجتماعي والكمية(.
 يتضح مف عرض الدراسات والبحوث السابقة ما يمي:

  تختمؼ الدراسات والبحوث السابقة في أىدافيا ما بيف دراسات رصدت واقع إدارة
( ودراسة 9141األزمات في بعض الجامعات العربية واألجنبية مثؿ دراسة الشرماف )

 ،( ودراسة )عبد الرحمف9148 ،وعاشور ،( ودراسة )عبابنة9149ربابعة )
ودراسات تناولت تعامؿ اإلدارييف ورؤساء األقساـ مع األزمات منيا دراسة  ،(9142
ودراسات تناولت التخطيط  ،(9148، ( ودراسة )أبو قطاـ وأبو قطاـ9142 ،)الشبوؿ

ودراسات  ،(9140( ودراسة النويمي )Lott,2012لمواجيتيا منيا دراسة )لوت 
تناولت الكشؼ عف وعي وتصورات القيادات الجامعة بإدارة األزمات مثؿ دراسة 

ويت ؽ البحث الحالي مع الدراسات  ،(9140( ودراسة الاامدي )9144عاشور )
السابقة إجماال في تناولو لواقع إدارة األزمات غير أنو يتناوؿ ىذا الواقع في جامعة 

 لة بالمممكة العربية السعودية.تبوؾ كإحدم الجامعات الناش
  يتشابو البحث الحالي مع معظـ الدراسات السابقة في المني  المستخدـ حيث

( 9148، ما عدا دراسة )أبو قطاـ وأبو قطاـ ،استخدمت معظميا المني  الوص ي
 والتي استخدمت المني  الوص ي االرتباطي.

 و  ،(9118) ة كبًل مف عودةويت ؽ البحث الحالي مف حيث المجتمع والعينة مع دراس
 ،ودراسة )مختار وبوخطوة ،(Liu & Blankson,2015دراسة ليو و ببلنكسوف )

 ،وعاشور ،ودراسة )عبابنة ،(9148، ودراسة )أبو قطاـ وأبو قطاـ ،(9140
بينما يختمؼ مع دراسة الشمراني  ،(9142 ،ودراسة )عبد الرحمف ،(9148

ودراسة  ،(9144اسة عاشور )ودر  ،(9141ودراسة الشرماف ) ،(9111)
ودراسة )لوت  ،(9149ودراسة ربابعة ) ،((Richardson,2011ريتشاردسوف 
Lott,2012)، ( 9140ودراسة النويمي)، حيث تنوع  ،(9142 ،ودراسة )الشبوؿ

ورؤساء  ،ونوابيـ ووكبلليـ ،مجتمع وعينة ىذه الدراسات بيف مديرو الجامعات
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مجتمع وعينة البحث الحالي أعضاء ىيلة التدريس  بينما كاف ،واإلدارييف ،األقساـ
 بجامعة تبوؾ.

  كما توافؽ البحث الحالي مع جميع الدِّراَسات السابقة في استخداـ االستبانة كأداة
( والتي استخدمت االستبانة باإلضافة إل  Lott,2012عدا دراسة )لوت  ،لمدِّراَسة

 ي طبقت المقياس. ( والت9140ودراسة الاامدي ) ،المقاببلت الشخصية
  واست اد الباحث مف الدراسات السابقة فػي توجيػو البحػث الحػالي والتعػرؼ عمػ  أىميػة

الخصػػالص المنيجيػػة والطػػرؽ البلزمػػة لدراسػػة ىػػذا الموضػػوع وفػػي بنػػاء أداة البحػػث 
والتعػػرؼ إلػػ  نػػوع المعالجػػات  ،وصػػياغة فقراتيػػا وتحديػػد المتايػػرات المناسػػبة لمدراسػػة

ثػػػراء البحػػػث الحػػػالي  ،وتحديػػػد االجػػػراءات المناسػػػبة لمدراسػػػة ،ةاالحصػػػالية المناسػػػب وا 
 بأدبيات إدارة االزمات.

 :الدراسة الميدانية ونتالجيا
تيدؼ الدراسة الميدانية إل  الكشؼ عف واقع إدارة األزمات بمراحميا )اكتشاؼ 

 ،ة النشاطواستعاد ،واحتواء األضرار ،واالستعداد والوقاية ،إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة
والكشؼ عف  ،والتعمـ( في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ بالمممكة العربية السعودية

ال روؽ ذات الداللة اإلحصالية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حوؿ واقع إدارة 
-األزمات بمراحميا المختم ة في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ تعزم لمتايرات )الجنس

 نوع البرام  التي يقدميا القسـ(. –خصص الت
 :مجتمع وعينة البحث

تكوف مجتمع البحث مف جميع أعضاء ىيلة التدريس بالمقر الرليس في جامعة 
. التقرير السنوي الثاني )جامعة تبوؾ( عضًوا ىيلة تدريس 392والبالغ عددىـ ) ،تبوؾ
توزيع مجتمع البحث والجدوؿ اآلتي يوضح  ،ىػ(4138/4132في العاـ الدراسي عشر 

 تبعًا لمتايرات الجنس والتخصص:
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 (4جدوؿ )
توزيع مجتمع البحث مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ بالمقر الرليس حسب  

 الجنس( ،متايرات )التخصص

 المجموع الجنس التخصص
 أنث  ذكر

 923 21 913 عممي
 333 28 930 نظري
 392 488 114 المجموع

معادلة مدخؿ رابطة التربية حجـ العينة المبللـ مف المجتمع تـ تطبيؽ  لمحصوؿ عم 
 بالصورة اآلتية:  Kergcie&Morgan األمريكية ؿ كيرجسي ومورجاف

 
 حيث إّف: 

n ىي: حجـ العينة المطموب وNلدرجة حرية  9قيمة كاىي:  ²ىي: حجـ مجتمع البحث و
 P( و1.10ىي: نسبة الخطأ وتساوي ) dو (1.20( عند مستوم ثقة )3.814واحدة )

( وبالتعويض 039: 9143 ،( )حسف1.10ىي: مؤشر السكاف أو نسبة المجتمع وتساوي )
 في المعادلة السابقة:

629× (0.96025) n = 
 [0.95775+ (0.0025)×629] 938وتساوي تقريبا 

وىي  ،مجتمع البحثواعتمد الباحث أسموب العينة العشوالية الطبقية لسحب العينة مف 
وذلؾ بحسب تخصص القسـ األكاديمي )نظري /  ،مف العينات االحتمالية المقبولة عممياً 

ولتحديد حجـ العينة المستيدفة داخؿ كؿ طبقة؛ تـ تطبيؽ معادلة اختيار العينة  ،عممي(
 الطبقية التالية:
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 حجـ العينة المطموب =
 حجـ الطبقة

 حجـ العينة الكمي × 
 مع حجـ المجت

 وقد تـ تطبيؽ الُمعادلة بالنسبة لطبقة التخصصات النظرية في مجتمع البحث كما يمي:

 حجـ العينة المطموب =
923 

 تقريبًا 449= 938× 
392 

وبالتالي فإف العدد المطموب لتمثيؿ طبقة التخصصات العممية في عينة الدراسة ىو 
(493 ) 

: دريس بصورة الكترونية مف خبلؿ الرابطأعضاء ىيلة الت عم وتـ توزيع االستبانة 
https://docs.google.com/forms/d/1ICjlw4Xer5_gfMBWEk32z8wT

8FLA/prefill-CofOy4Bl1wfMzN ( فردً 938وعميو أصبحت عينة البحث ) ا
( ُيوضح توزيع أفراد عينة البحث وفًقا 9وجدوؿ ) ،%( مف إجمالي المجتمع32.8بنسبة )

 نوع البرام  التي يقدميا القسـ(: –التخصص -لُمتايرات )الجنس
 ( 9جدوؿ )
 نوع البرام  التي يقدميا القسـ( –التخصص -توزيع أفراد عينة البحث وفًقا لمُمتايرات )الجنس

 النسبة الملوية العدد لات المتايرف الُمتايرات المستقمة

 الجنس
 %32.2 433 ذكر
 %31.3 29 انث 

 %411 938 المجموع

 التخصص
 %12.4 449 نظري 
 %09.2 493 عممي
 %411 938 المجموع

نوع البرام  التي 
 يقدميا القسـ

 %31.3 29 بكالوريوس
 %93.4 00 دراسات عميا

 %13.3 444 بكالوريوس ودراسات عميا
 %411 938 المجموع

 

https://docs.google.com/forms/d/1ICjlw4Xer5_gfMBWEk32z8wTCofOy4Bl1wfMzN-8FLA/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1ICjlw4Xer5_gfMBWEk32z8wTCofOy4Bl1wfMzN-8FLA/prefill
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 المعالجة اإلحصالية. 
اعتمد الباحث في المعالجة اإلحصالية لمبيانات عم  بعض األساليب اإلحصالية 

 تمثمت في: SPSS 24باستخداـ برنام 
 التكرارات والنسب الملوية لمتعرؼ عم  الخصالص الديموغرافية ألفراد عينة البحث. .4
إلظيػػار مػػدم ارتبػػاط  Pearson Correlationاسػػتخراج معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف  .9

 وذلؾ لمتأكد مف صدؽ بناء أداة البحث. ،العبارات والمجاالت واتساقيا
لقيػاس ثبػات  Cronbach's alphaاسػتخداـ ُمعامػؿ الثبػات بطريقػة أل ػا كرونبػاخ  .3

 أداة البحث.
مف خبلؿ حساب  Descriptive Statisticاستخداـ مقاييس اإلحصاء الوص ي  .1

 عبارات( االستبانة. -لحسابية واالنحرافات المعيارية لترتيب )محاورالمتوسطات ا
لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػالية  T-testاختبار -0 .0

بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات أفػػراد عينػػة البحػػث حػػوؿ محػػاور البحػػث تبعػػَا لمتايػػرات 
 التخصص(. –)الجنس 

ف وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػالية بػيف ( لمكشؼ عANOVAاختبار تحميؿ التبايف) .3
متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ محاور البحث تبًعا لمتاير )نوع البرام  التػي 

( لمتعػػرؼ Scheffeوالمقارنػػات البعديػػة باسػػتخداـ اختبػػار شػػي يو ) ،يقػػدميا القسػػـ(
 عم  مصدر ال روؽ الدالة إحصالًيا.

 صدؽ أداة البحث:
 وذلؾ كما يأتي: ،صدؽ أداة البحث قبؿ تطبيقيا عم  العينةفي ىذه الخطوة تـ حساب  
 الصدؽ الظاىري )صدؽ الُمحّكميف(.-4

لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري لبلستبانة ُعرضت عم  عدد مف المحكميف في  
الجامعات العربية في تخصصات مختم ة إلبداء آراليـ مف حيث مناسبة العبارات لمضموف 

وكذلؾ الحكـ عم  مدم وضوح العبارات وصياغتيا  ،الواردة فيو االستبانة وانتماليا لممجاؿ
وبعد دراسة  ،والُمقترحات الُمناسبة مف حيث الحذؼ أو اإلضافة أو التعديؿ ،الماوية

نت االستبانة في صورتيا النيالية مف قسميف:  توجييات السادة الُمحكميف تكوَّ
 البػػرام  التػػػي يقػػػدميا  نػػػوع –التخصػػػص -القسػػـ األوؿ: البيانػػػات األوليػػػة )الجػػنس

 القسـ(.
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 :القسـ الثاني: مجاالت االستبانة 
 ،تكونت االستبانة مف مراحؿ إدارة األزمة )مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكػر لؤلزمػة -

 مرحمة التعمـ(. ،مرحمة استعادة النشاط ،مرحمة احتواء األضرار ،مرحمة االستعداد والوقاية
نت عبارات االستبا ( عبارة وفؽ مقياس 32نة في صورتيا النيالية مف )وقد تكوَّ

 ضعي ة جًدا(.-ضعي ة-متوسطة-كبيرة–ليكرت الخماسي )كبيرة جًدا
 صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة )صدؽ البناء(.-9

 ،لمتأكد مف صدؽ البناء التكويني ألداة البحث بعد االنتياء مف إجراءات التحكيـ
( عضو 31بمات ) ،مع البحث ومف خارج عينتياُطبقت عم  عينة استطبلعية مف مجت

ومف ثـ استخراج ُمعامبلت صدؽ البناء بحساب ُمعامؿ االرتباط بيرسوف  ،ىيلة تدريس
Pearson Correlation وبيف كؿ  ،بيف كؿ عبارة مف العبارات مع المجاؿ الواردة فيو

ـ اإلحصالية مجاؿ مف المجاالت مع الدرجة الكمية لبلستبياف باستخداـ برنام  الحز 
(SPSS:؛ وذلؾ إلظيار مدم االتساؽ الداخمي كما يأتي) 

 (3جدوؿ ) 
 ُمعامبلت ارتباط بيرسوف بيف كؿ عبارة والمجاؿ الواردة فيو 

 مراحؿ إدارة األزمة
مرحمة اكتشاؼ 
إشارات اإلنذار 
 المبكر لؤلزمة

مرحمة االستعداد 
 والوقاية

 
 مرحمة احتواء األضرار

 
مرحمة استعادة 

 شاطالن
 

 مرحمة التعمـ
 ُمعامؿ االرتباط ـ ُمعامؿ االرتباط ـ ُمعامؿ االرتباط ـ ُمعامؿ االرتباط ـ ُمعامؿ االرتباط ـ
4 1.883** 4 1.802** 4 1.823** 4 1.219** 4 1.238** 
9 1.222** 9 1.238** 9 1.281** 9 1.824** 9 1.889** 
3 1.388** 3 1.820** 3 1.222** 3 1.814** 3 1.318** 
1 1.290** 1 1.323** 1 1.320** 1 1.832** 1 1.222** 
0 1.823** 0 1.842** 0 1.382** 0 1.839** 0 1.210** 
3 1.380** 3 1.228** 3 1.324** 3 1.331** 3 11820** 
2 1.232** 2 1.830** 2 1.894** 

 8 1.248** 8 1.883** 8 1.248** 

 2 1.382** 2 1.824** 
 41 1.813** 
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( إل  أف قيـ ُمعامبلت االرتباط لعبارات مراحؿ إدارة 3ُتشير النتال  في جدوؿ)
( عند مستوم 1.210 -1.318األزمة مع الدرجة الكمية )لممحاور( تراوحت ما بيف)

( مما ُيشير إل  مناسبة ىذه العبارات لقياس واقع إدارة األزمة بمراحميا α=1.14الداللة )
كما أف قيـ ُمعامبلت االرتباط لعبارات  ،يمية بجامعة تبوؾالمختم ة في األقساـ األكاد

)مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة( مع الدرجة الكمية )لممحور ككؿ( تراوحت 
( مما ُيشير إل  مناسبة ىذه α=1.14( عند مستوم الداللة )1.290-1.380ما بيف)

 ،تشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمةواقع الممارسات المرتبطة بمرحمة اك العبارات لقياس
وتراوحت قيـ ُمعامبلت االرتباط لعبارات )مرحمة االستعداد والوقاية( مع الدرجة الكمية 

( مما ُيشير إل  α=1.14( عند مستوم الداللة )1.883-1.323لممحور ما بيف)
وتراوحت قيـ  ،ُمناسبة ىذه العبارات لقياس الممارسات المرتبطة بمرحمة االستعداد والوقاية

ُمعامبلت االرتباط لعبارات )مرحمة احتواء األضرار( مع الدرجة الكمية لممحور ما 
( مما ُيشير إل  ُمناسبة ىذه α=1.14( عند مستوم الداللة )1.248-1.324بيف)

وتراوحت قيـ ُمعامبلت  ،العبارات لقياس واقع الممارسات المرتبطة بمرحمة احتواء األضرار
-1.331رات )مرحمة استعادة النشاط( مع الدرجة الكمية لممحور ما بيف)االرتباط لعبا

( مما ُيشير إل  ُمناسبة ىذه العبارات لقياس α=1.14( عند مستوم الداللة )1.219
وتراوحت قيـ ُمعامبلت االرتباط لعبارات  ،واقع الممارسات المرتبطة بمرحمة استعادة النشاط

( عند مستوم الداللة 1.210-1.318لممحور ما بيف))مرحمة التعمـ( مع الدرجة الكمية 
(1.14=α مما ُيشير إل  ُمناسبة ىذه العبارات لقياس واقع الممارسات المرتبطة بمرحمة )

 ،وفي ضوء نتال  االتساؽ الداخمي لـ ُتحذؼ أي عبارة مف عبارات أداة البحث ،التعمـ
ألداة ككؿ كما يوضحيا ُمعامبلت ارتباط بيرسوف بيف كؿ محور وا وفيما يأتي عرض

 الجدوؿ التالي:
 (1جدوؿ )

 ُمعامبلت ارتباط بيرسوف بيف كؿ محور واألداة ككؿ
 المجاالت ُمعامؿ االرتباط

 مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة **1.212
 مرحمة االستعداد والوقاية **1.232
 مرحمة احتواء األضرار **1.813
 لنشاطمرحمة استعادة ا **1.811
 مرحمة التعمـ **1.892
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( 1.212- 1.892( إل  أف معامبلت االرتباط تراوحت بيف )1يشير الجدوؿ )
مما يدؿ عم  قوة  ،(α=1.14وذات داللة إحصالية عند مستوم الداللة ) ،وىي قيـ عالية

وبذلؾ  ،التماسؾ الداخمي بيف كؿ محور مف محاور أداة البحث والدرجة الكمية لؤلداة ككؿ
 تبر األداة صادقة لما وضعت لقياسو.تع

 :ثبات أداة البحث
 Cronbach'sتـ التحقؽ مف ثبات األداة باستخداـ معادلة أل ا كرونباخ

Alpha  ؛ لمتعرؼ عم  ثبات مجاالت أداة البحث لقياس واقع إدارة األزمة بمراحميا
 لي:كما يوضحيا الجدوؿ التا ،المختم ة في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ

 ( 0جدوؿ )
 قيـ ُمعامبلت الثبات لمجاالت أداة البحث بطريقة أل ا كرونباخ.

 المجاالت عدد العبارات قيـ ُمعامؿ الثبات
 مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة 8 1.242
 مرحمة االستعداد والوقاية 2 1.218
 مرحمة احتواء األضرار 41 1.211
 شاطمرحمة استعادة الن 3 1.882
 مرحمة التعمـ 3 1.214
 األداة ككؿ 32 1.221

( أف ُمعامبلت الثبات لؤلداة الكمية بمجاالتيا مرت عة ومناسبة 0يتبيَّف مف جدوؿ)
( وتراوحت 1.221حيث بمات قيمة ُمعامؿ ثبات األداة الكمي ) ،ألغراض البحث الحالي

ُيشير إل  أف أداة  ( مما1.242( و)1.882ُمعامبلت الثبات لممحاور الخمسة بيف )
 .البحث تتمتع بُمعامؿ ثبات مقبوؿ
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 نتال  البحث ومناقشتيا: 
والذي ينص  ،النتال  الُمتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسلمة البحث

  عم :
االستعداد  ،ما واقع إدارة األزمات بمراحميا )اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة

التعمـ( في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ  ،استعادة النشاط ،احتواء األضرار ،والوقاية
 بالمممكة العربية السعودية مف وجية نظر أعضاء ىيلة التدريس؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 ،ور االستبانةوبياف المستوم والترتيب وفًقا الستجابات أفراد عينة البحث عم  جميع محا

والذي يقيس واقع إدارة األزمات بمراحميا المختم ة في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ 
ثـ لعبارات كؿ محور مف محاور االستبانة عم  حده؛ كما تُبيِّف النتال  في  ،بشكؿ عاـ

 الجدوؿ التالي:
 ( 3جدوؿ )

تيب وفًقا الستجابات أفراد عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوم والتر 
البحث عم  واقع إدارة األزمات بمراحميا المختم ة في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ 

  بشكؿ عاـ

االنحراؼ  المستوم الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 ـ المحور الحسابي

مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر  9.21 1.008 متوسطة 1
 4 لؤلزمة

 9 مرحمة االستعداد والوقاية 9.23 1.081 متوسطة 3
 3 مرحمة احتواء األضرار 3.19 1.131 متوسطة 9
 1 مرحمة استعادة النشاط 3.40 1.043 متوسطة 4
 0 مرحمة التعمـ 9.12 1.221 ضعي ة 0
 المتوسط الحسابي العاـ 9.88 1.130 متوسطة
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 ( ما يأتي:3يتبيَّف مف جدوؿ )
حميا المختم ة في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ في واقع إدارة األزمات بمرا

المحاور ككؿ مف وجية نظر أعضاء ىيلة التدريس جاء بدرجة متوسطة؛ إذ بمغ المتوسط 
( وىو ما يشير إل  تجانس متوسطات أراء 1.130( وبانحراؼ معياري )9.88الحسابي )

وجاءت )مرحمة  ،اريعينة الدراسة حوؿ المتوسط العاـ لصار قيمة االنحراؼ المعي
استعادة النشاط( بالترتيب األوؿ؛ إذ بمغ متوسط استجابات أعضاء ىيلة التدريس عم  

وجاءت  ،وبدرجة تحقؽ متوسطة ،(1.043وبانحراؼ معياري) ،(3.40ىذا المحور ككؿ )
)مرحمة احتواء األضرار( بالترتيب الثاني؛ إذ بمغ متوسط استجابات أعضاء ىيلة التدريس 

 ،تحقؽ متوسطة وبدرجة ،(1.131وبانحراؼ معياري) ،(3.19المحور ككؿ ) عم  ىذا
وجاءت )مرحمة االستعداد والوقاية( بالترتيب الثالث؛ إذ بمغ متوسط استجابات أعضاء 

 وبدرجة ،(1.081وبانحراؼ معياري) ،(9.23ىيلة التدريس عم  ىذا المحور ككؿ )
إلنذار المبكر لؤلزمة( بالترتيب الرابع؛ تحقؽ متوسطة كما جاءت )مرحمة اكتشاؼ إشارات ا

 ،(9.21إذ بمغ متوسط استجابات أعضاء ىيلة التدريس عم  ىذا المحور ككؿ )
كما جاءت )مرحمة التعمـ( بالترتيب  ،متوسطة وبدرجة تحقؽ ،(1.008وبانحراؼ معياري)

ككؿ الخامس واألخير؛ إذ بمغ متوسط استجابات أعضاء ىيلة التدريس عم  ىذا المحور 
وربما ُتعزم ىذه النتيجة  ،تحقؽ ضعي ة وبدرجة ،(1.221وبانحراؼ معياري) ،(9.12)

واالعتماد عم   ،قبؿ وأثناء وبعد الحدوث() إل  عدـ وجود خطط واضحة إلدارة األزمات
وتراجع وتدني وعي القيادات الجامعية  ،األساليب التقميدية في إدارة األزمات وبشكؿ عاـ

وتت ؽ ىذه النتيجة الكمية  ،(9140زمات كما أظيرتو دراسة الاامدي)بمنيجيات إدارة األ 
ودراسة  ،(9149ودراسة ربايعة ) ،(9144ودراسة عاشور) ،(9141مع دراسة الشرماف )

 ،(9148ودراسة أبو قطاـ وأبو قطاـ ) ،(9140ودراسة النويمي ) ،(9142الشبوؿ)
( وجميعيا توصمت إل  أف 9142ودراسة عبد الرحمف) ،(9148ودراسة عبابنة وعاشور)

واختم ت مع دراسة مختار وبوخطوة  ،واقع إدارة األزمات بالمؤسسات الجامعية متوسطة
دارة ( والتي توصمت إل  جاىزية الجامعات إلLott,2012ودراسة لوت ) ،(9140)

 .األزمات جاءت بمستوم مرت ع
لمعبارات  أما فيما يتعمؽ باستجابات عينة البحث مف أعضاء ىيلة التدريس
فكانت  ،الُمنتمية لكؿ مرحمة مف مراحؿ إدارة األزمات في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ

 عم  النحو التالي:
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 أواًل: مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة:
تـ حساب الُمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوم والترتيب  

عبارات الواردة في المحور األوؿ والتي تقيس واقع إدارة األزمات الستجابات العينة عم  ال
وتـ  ،بمرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ

 كما تُبيِّف النتال  في الجدوؿ التالي: ،( عبارات8قياسو باالعتماد عم  )
 ( 2جدوؿ )

لمعيارية والمستوم والترتيب وفًقا الستجابات أفراد عينة الُمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا
 البحث عم  عبارات مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة

االنحراؼ  المستوم الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 ـ العبارة الحسابي

 3.93 1.841 متوسطة 4
يعمؿ القسـ عم  جمع المعمومات الكتشاؼ 

زمة ليسيؿ عبلمات الخطر المتعمقة باأل 
 مواجيتيا.

4 

يعمؿ رليس القسـ عم  التعامؿ المبكر مع  3.91 1.211 متوسطة 9
 0 اإلشارات المبكرة لؤلزمة لتبلفي وقعيا.

تدعـ عمادة الكمية القسـ في رصد مؤشرات  9.21 1.828 متوسطة 3
 3 حدوث األزمة.

متعرؼ يقـو القسـ بتحميؿ بيلة العمؿ الخارجية ل 9.32 1.222 متوسطة 1
 8 عم  مؤشرات احتماؿ حدوث األزمة. 

يقـو القسـ بتحميؿ بيلة العمؿ الداخمية لمتعرؼ  9.30 1.233 متوسطة 0
 2 عم  مؤشرات احتماؿ حدوث األزمة. 

 9.08 1.229 ضعي ة 3
يشجع القسـ أعضاءه عم  المشاركة في البرام  
التدريبية التي تعقدىا الجامعة حوؿ تحميؿ 

 زمة.مؤشرات حدوث األ 
3 

لدم القسـ آليات واضحة الكتشاؼ اإلنذار  9.30 1.222 ضعي ة 2
 1 المبكر لؤلزمة.

يتوفر بالقسـ لجنة لرصد إشارات اإلنذار المبكر  9.34 1.848 ضعي ة 8
 9 لؤلزمة.

 المتوسط الحسابي العاـ 9.21 1.008 متوسطة
 



ـ 9142لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  

 -585- 

 ( ما يأتي:2يتبيَّف مف جدوؿ )
قساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ بمرحمة اكتشػاؼ إشػارات اإلنػذار واقع إدارة األزمات في األ -

المبكػػػر لؤلزمػػػة مػػػف وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء ىيلػػػة التػػػدريس جػػػاء بدرجػػػة متوسػػػطة؛ إذ بمػػػغ 
وجػػاءت جميػػع العبػػارات الدالػػة  ،(1.008( وبػػانحراؼ معيػػاري )9.21المتوسػػط الحسػػابي )

د تراوحػػػت المتوسػػػطات وقػػػ ،عمػػػ  تحقػػػؽ ىػػػذا المرحمػػػة بػػػيف الدرجػػػة الضػػػعي ة والمتوسػػػطة
( وتراوحػت االنحرافػات المعياريػة لمعبػارات مػا 3.93( و)9.34الحسابية لمعبػارات مػا بػيف )

( " يعمؿ القسػـ 4)وجاءت أعم  عبارة في ىذه المرحمة عبارة  ،(1.222) ،(1.211بيف )
عمػػػ  جمػػػع المعمومػػػات الكتشػػػاؼ عبلمػػػات الخطػػػر المتعمقػػػة باألزمػػػة ليسػػػيؿ مواجيتيػػػا " 

وبدرجػػػة تحقػػػؽ  ،(1.841وانحػػػراؼ معيػػػاري ) ،(3.93يػػػب األوؿ بمتوسػػػط حسػػػابي )بالترت
( " يتوفر بالقسػـ 9أما العبارة التي حازت عم  أقؿ ترتيب في ىذه المرحمة عبارة) ،متوسطة

 ،(9.34لجنػػة لرصػػد إشػػارات اإلنػػذار المبكػػر لؤلزمػػة " بالترتيػػب األخيػػر بمتوسػػط حسػػابي )
ة تحقؽ ضعي ة وبتشتت قميؿ حوؿ المتوسػط بمػا يشػير وبدرج ،(1.848وانحراؼ معياري )

وربمػا تعػود ىػذه النتيجػة  ،إل  تقارب وجية نظر عينة الدراسة مف أعضػاء ىيلػة التػدريس
إلػػ  تبنػػي معظػػـ األقسػػاـ األكاديميػػة بجامعػػة تبػػوؾ لؤلسػػاليب التقميديػػة فػػي رصػػد وتحديػػد 

 ػػؽ ىػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة وتت ،المؤشػرات واألعػػراض التػػي تتنبػػأ باحتمػاؿ حػػدوث األزمػػات
( التػػػي أشػػػارت إلػػػ  أف الجامعػػػة 9118وتختمػػػؼ مػػػع دراسػػػة عػػػودة ) ،(9149عاشػػػور )

 اإلسبلمية تمتـز بعممية التخطيط إلدارة األزمات قبؿ حدوث األزمة.
 ثانًيا: مرحمة االستعداد والوقاية:

 تـ حساب الُمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوم والترتيب
الستجابات العينة عم  العبارات الواردة في المحور الثاني والتي تقيس واقع إدارة األزمات 

والذي تـ قياسو باالعتماد  ،االستعداد والوقاية في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ بمرحمة
 كما تُبيِّف النتال  في الجدوؿ التالي: ،( عبارات2عم  )
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 ( 8جدوؿ )
سابية واالنحرافات المعيارية والمستوم والترتيب وفًقا الستجابات أفراد عينة الُمتوسطات الح

 البحث عم  عبارات مرحمة االستعداد والوقاية

االنحراؼ  المستوم الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ـ العبارة

 3.82 1.321 كبيرة 4
يتبني رليس القسـ سياسة الباب الم توح 

 42 قوع األزمات.في اتصاالتو لموقاية مف و 

 3.31 1.201 متوسطة 9
يتخذ رليس القسـ قرارات واضحة وفي 
الوقت المناسب تحدد إجراءات التعامؿ مع 

 األزمة. 
44 

 3.42 1.811 متوسطة 3
يستعيف القسـ باألقساـ األخرم داخؿ الكمية 

 49 لمواجية األزمة.

 3.12 1.323 متوسطة 1
يعمؿ رليس القسـ عم  خ ض التوتر 

تعادة الروح المعنوية لدي األعضاء واس
 ليتمكنوا مف مواجية األزمة.

40 

 9.83 1.223 متوسطة 0
تدعـ إدارة الكمية القسـ باإلمكانات 

 41 المطموبة مف أجؿ التعامؿ مع األزمة. 

 9.38 4.413 متوسطة 3
يشكؿ القسـ فرؽ عمؿ لمواجية األزمات 

 2 المختم ة.

 9.32 1.224 متوسطة 2
القسـ جدوؿ أولويات يتسـ لدم رليس 

 43 بال اعمية لمواجية األزمة.

 9.31 4.142 متوسطة 8
لدم القسـ خطط معدة مسبًقا لمتعامؿ مع 

 43 األزمات.

 9.48 1.824 ضعي ة 2
يعمؿ القسـ عم  مراجعة خطط مواجية 

 41 األزمات بشكؿ دوري.

 المتوسط الحسابي العاـ 9.23 1.081 متوسطة



ـ 9142لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  

 -587- 

 ( ما يأتي:8)يتبيَّف مف جدوؿ 
واقع إدارة األزمات في األقساـ األكاديميػة بجامعػة تبػوؾ بمرحمػة االسػتعداد والوقايػة مػف  -

وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء ىيلػػػة التػػػدريس جػػػاء بدرجػػػة متوسػػػطة؛ إذ بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي 
وجػػاءت جميػػع العبػػارات الدالػػة عمػػ  تحقػػؽ ىػػذه  ،(1.081( وبػػانحراؼ معيػػاري )9.23)

وقد تراوحت المتوسػطات الحسػابية لمعبػارات مػا بػيف  ،الضعي ة والكبيرة المرحمة بيف الدرجة
 ،(4.413) ،(1.321( وتراوحت االنحرافات المعيارية لمعبارات ما بيف )3.82( و)9.48)

( إلػػػ  أف بعػػػض األقسػػػاـ 43( و)2وربمػػػا يعػػػود ارت ػػػاع االنحػػػراؼ المعيػػػاري لمعبػػػارتيف )
ييا خطػط لمواجيػة األزمػات وخاصػة فػي الكميػات األكاديمية بالجامعة تقـو بتشكيؿ فرؽ لػد

وجػاءت أعمػ   ،التي بيا معامؿ وعرضة لممخاطر مثؿ كمية العمـو والطب والعموـ التطبيقيػة
( " يتبنػػي رلػػيس القسػػـ سياسػػة البػػاب الم تػػوح فػػي 42)عبػػارة فػػي ىػػذه المرحمػػة عبػػارة 

وانحػراؼ  ،(3.82بي )اتصاالتو لموقاية مػف وقػوع األزمػات " بالترتيػب األوؿ بمتوسػط حسػا
 وبدرجة تحقؽ كبيرة.  ،(1.321معياري )

( " يعمؿ 41أما العبارة التي حازت عم  أقؿ ترتيب في ىذه المرحمة عبارة )
القسـ عم  مراجعة خطط مواجية األزمات بشكؿ دوري " بالترتيب األخير بمتوسط حسابي 

ترجع ىذه النتيجة إل  وقد  ،وبدرجة تحقؽ ضعي ة ،(1.824وانحراؼ معياري ) ،(9.48)
نمطية اإلجراءات التي تقـو بيا األقساـ لموقاية مف األزمات التي يمكف التنبؤ بحدوثيا 

 ،(9149وتت ؽ ىذه النتيجة مع دراسة ربابعة ) ،ومحاولة التقميؿ مف حدتيا وآثارىا
 (. 9111وتختمؼ مع الشمراني )

 ثالثًا: مرحمة احتواء األضرار:
الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوم والترتيب تـ حساب الُمتوسطات 

الستجابات العينة عم  العبارات الواردة في المحور الثالث والتي تقيس واقع إدارة األزمات 
( 41باالعتماد عم  ) ،احتواء األضرار في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ بمرحمة

 كما تُبيِّف النتال  في الجدوؿ التالي: ،عبارات
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 ( 2جدوؿ )
الُمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوم والترتيب وفًقا الستجابات أفراد عينة 

 البحث عم  عبارات مرحمة احتواء األضرار

االنحراؼ  المستوم الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 ـ العبارة الحسابي

 يبادر رليس القسـ بإببلغ عمادة الكمية 3.38 1.329 كبيرة 4
 94 لمتعامؿ مع األزمة عند حدوثيا.

9 
يعمؿ القسـ عم  احتواء أضرار األزمة  3.32 1.219 متوسطة

بسرعة عف طريؽ استخداـ اإلمكانات 
 المادية والبشرية.

48 

يستعيف القسـ بأىؿ الرأي والخبرة في  3.32 1.212 متوسطة 3
 93 التعامؿ مع األزمة الحتواء أضرارىا. 

يكمؼ رليس القسـ بعض األعضاء  3.39 1.232 متوسطة 1
 91 لمواجية األزمة نظًرا لكثرة أعباؤه.

0 
يسع  القسـ إل  الحد مف المبالاة في  3.90 1.304 متوسطة

الحديث عف األزمة حت  ال يت اقـ 
 حدوثيا.

42 

3 
يتواصؿ القسـ مع األقساـ المناظرة  9.22 1.232 متوسطة

بالجامعات السعودية لتبادؿ الخبرات 
 وؿ آلية احتواء األزمات المشتركة.ح

92 

2 
يعمؿ القسـ عم  تجزلة األزمة والتعامؿ  9.23 1.019 متوسطة

مع كؿ جزء منيا وفًقا لمدم ضرره 
 وتأثيره.

90 

يحتوي القسـ صانعي األزمة عف طريؽ  9.80 1.223 متوسطة 8
 91 االجتماع بيـ ومناقشتيـ.

األزمة كأنو ال  يتجاىؿ القسـ أضرار 9.92 1.290 ضعي ة 2
 99 يراىا.

يصطنع رليس القسـ أزمات مضادة  9.43 4.134 ضعي ة 41
 93 لمتاطية عم  األزمة الحقيقية.

 المتوسط الحسابي العاـ 3.19 1.131 متوسطة
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 ( ما يأتي:2يتبيَّف مف جدوؿ ) 
مػػف  واقػػع إدارة األزمػػات فػػي األقسػػاـ األكاديميػػة بجامعػػة تبػػوؾ بمرحمػػة احتػػواء األضػػرار -

وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء ىيلػػػة التػػػدريس جػػػاء بدرجػػػة متوسػػػطة؛ إذ بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي 
وجػػاءت جميػػع العبػػارات الدالػػة عمػػ  تحقػػؽ ىػػذه  ،(1.131( وبػػانحراؼ معيػػاري )3.19)

وقد تراوحت المتوسػطات الحسػابية لمعبػارات مػا بػيف  ،المرحمة بيف الدرجة الضعي ة والكبيرة
 ،(4.134) ،(1.019رافات المعيارية لمعبارات ما بيف )( وتراوحت االنح3.38( و)9.43)

( " يبادر رليس القسػـ بػإببلغ عمػادة الكميػة 94)وجاءت أعم  عبارة في ىذا المجاؿ عبارة 
وانحػػػراؼ  ،(3.38لمتعامػػؿ مػػػع األزمػػػة عنػػد حػػػدوثيا " بالترتيػػػب األوؿ بمتوسػػط حسػػػابي )

 وبدرجة تحقؽ كبيرة. ،(1.329معياري )
( " يصطنع 93تي حازت عم  أقؿ ترتيب في ىذا المجاؿ عبارة )أما العبارة ال 

رليس القسـ أزمات مضادة لمتاطية عم  األزمة الحقيقية " بالترتيب األخير بمتوسط 
وربما يعود ارت اع  ،وبدرجة تحقؽ ضعي ة ،(4.134وانحراؼ معياري ) ،(9.43حسابي )

د العينة حوؿ المتوسط إل  أف قيمة االنحراؼ المعياري تبايف متوسطات استجابات أفرا
وقد ترجع  ،ىناؾ بعض األقساـ يصطنع فييا رليس القسـ بدرجة ضعي ة أزمات مضادة

ىذه النتيجة إل  أف بعض األزمات التي تواجييا األقساـ تبدأ صايرة ونتيجة لعدـ 
مواجيتيا باألسموب العممي ووضع الخطط االحترازية ليا تت اقـ ويصعب احتواء أضرارىا 

وتت ؽ ىذه  ،يمجأ رليس القسـ إل  اصطناع أزمات مضادة لمتاطية عم  األزمة الحقيقيةو 
 Wangوتختمؼ مع دراسة وان  وىاتشينز ) ،(9141النتيجة مع دراسة الشرماف )

&Hutchins,2010(ودراسة عاشور )دراسة لوت 9144 )Lott,2012).) 
 رابًعا: مرحمة استعادة النشاط:

حسابية واالنحرافات المعيارية والمستوم والترتيب تـ حساب الُمتوسطات ال
تقيس واقع إدارة األزمات  والتيالستجابات العينة عم  العبارات الواردة في المحور الرابع 
 ،( عبارات3باالعتماد عم  ) ،في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ بمرحمة استعادة النشاط

 كما تُبيِّف النتال  في الجدوؿ التالي:
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 ( 41جدوؿ )
الُمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوم والترتيب وفًقا الستجابات أفراد عينة 

 البحث عم  عبارات مرحمة استعادة النشاط

االنحراؼ  المستوم الترتيب
 المعياري

 المتوسط 
 ـ العبارة الحسابي

يحرص رليس القسـ عم  تآلؼ األعضاء  3.01 1.232 كبيرة 4
 39 نوا مف استعادة نشاطيـ بعد األزمة.ليتمك

 كبيرة 9
يبسط رليس القسـ مف شأف األزمة عف  3.11 1.308

طريؽ التأكيد عم  ك اءة وفعالية أعضاء 
 القسـ في الخروج منيا واستعادة النشاط.

31 

3 
تعمؿ إدارة الكمية عم  االتصاؿ بالقسـ  3.30 1.214 متوسطة

عم   لمتعرؼ عم  آثار األزمة والقضاء
 حالة التوتر التي خم تيا األزمة.

33 

يعمؿ القسـ عم  تحديد االحتياجات البلزمة  3.31 1.202 متوسطة 1
 92 لمعالجة آثار األزمة.

يسع  القسـ إل  عزؿ أسباب نشوء األزمة  9.20 1.242 متوسطة 0
 98 واستعادة النشاط.

3 
العمؿ  يعقد فريؽ إدارة األزمة بالقسـ ورش 9.39 4.193 ضعي ة

والندوات بيدؼ استعادة التوازف والنشاط 
 ألعضاء القسـ.

34 

 3.40 1.043 متوسطة
المتوسط 
 الحسابي

 العاـ 
 ( ما يأتي:41يتبيَّف مف جدوؿ )

واقػػع إدارة األزمػػات فػػي األقسػػاـ األكاديميػػة بجامعػػة تبػػوؾ بمرحمػػة اسػػتعادة النشػػاط مػػف  -
سػػػطة؛ إذ بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء ىيلػػػة التػػػدريس جػػػاء بدرجػػػة متو 

وجػػاءت جميػػع العبػػارات الدالػػة عمػػ  تحقػػؽ ىػػذه  ،(1.043( وبػػانحراؼ معيػػاري )3.40)
وقد تراوحت المتوسػطات الحسػابية لمعبػارات مػا بػيف  ،المرحمة بيف الدرجة الضعي ة والكبيرة

 ،(4.193) ،(1.308( وتراوحت االنحرافات المعيارية لمعبارات ما بيف )3.01( و)9.39)
( " يحػػػرص رلػػػيس القسػػػـ عمػػػ  تػػػآلؼ 39)وجػػػاءت أعمػػػ  عبػػػارة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ عبػػػارة 
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األعضػػاء ليتمكنػػوا مػػف اسػػتعادة نشػػاطيـ بعػػد األزمػػة " بالترتيػػب األوؿ بمتوسػػط حسػػابي 
 وبدرجة تحقؽ كبيرة. ،(1.232وانحراؼ معياري ) ،(3.01)

( " يعقد فريؽ 34) أما العبارة التي حازت عم  أقؿ ترتيب في ىذا المجاؿ عبارة
إدارة األزمة بالقسـ ورش العمؿ والندوات بيدؼ استعادة التوازف والنشاط ألعضاء القسـ" 

وبدرجة تحقؽ  ،(4.193وانحراؼ معياري ) ،(9.39بالترتيب األخير بمتوسط حسابي )
وقد ترجع ىذه النتيجة إل  طبيعة القرارات التي تتخذ مف قبؿ مجالس الكميات  ،ضعي ة
ساـ األكاديمية الستعادة التوازف وممارسة األعماؿ االعتيادية كما كانت قبؿ حدوث واألق

إضافة إل  أف طبيعة بعض األقساـ وما لدي أعضاليا مف خبرات أكاديمية في  ،األزمة
مجاؿ إدارة األزمات قد تسيـ في استعادة التوازف والنشاط بعد األزمة مثؿ األقساـ 

وتختمؼ  ،(9144وتت ؽ ىذه النتيجة مع دراسة عاشور ) ،عماؿاألكاديمية بكمية إدارة األ
 (.9111مع دراسة الشمراني )

 خامًسا: مرحمة التعمـ:
تـ حساب الُمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوم والترتيب 

الخامس والتي تقيس واقع إدارة  المحورالستجابات العينة عم  العبارات الواردة في 
 ،( عبارات3باالعتماد عم  ) ،ي األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ بمرحمة التعمـاألزمات ف

 كما تُبيِّف النتال  في الجدوؿ التالي:
 ( 44جدوؿ )

الُمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوم والترتيب وفًقا الستجابات أفراد عينة 
 البحث عم  عبارات مرحمة التعمـ

االنحراؼ  المستوم الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 ـ العبارة الحسابي

4 
يعمؿ القسـ عم  تقييـ خطط إدارة األزمة  9.38 4.128 متوسطة

بقصد تحسينيا مف أجؿ التعامؿ مع األزمات 
 البلحقة.

31 

9 
يقـو القسـ بإعداد تقارير سنوية يقدـ فييا  9.32 1.203 متوسطة

الدروس المست ادة مف التحميؿ الشامؿ 
 ات التي وقعت بالقسـ خبلؿ العاـ.لؤلزم

32 

3 
يست يد القسـ مف تحميؿ آثار األزمة في عمؿ  9.13 1.230 ضعي ة

 دليؿ إرشادي لمواجية األزمات المستقبمية.
 

33 
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االنحراؼ  المستوم الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 ـ العبارة الحسابي

1 
يستعيف القسـ بالبرام  الحاسوبية لتحميؿ  9.14 1.233 ضعي ة

األزمات وتشكيؿ قاعدة بيانات يست يد منيا 
 ألزمات المستقبمية.القسـ في مواجية ا

30 

يعد القسـ سيناريوىات مستقبمية لمتامب عم   9.31 1.323 ضعي ة 0
 38 األزمات المتوقع حدوثيا في المستقبؿ.

3 
يعمؿ فريؽ األزمة بالقسـ عم  تقديـ تاذية  9.92 4.131 ضعي ة

راجعة يست يد منيا القسـ في التعامؿ مع 
 األزمات المتكررة في المستقبؿ.

32 

 المتوسط الحسابي العاـ 9.12 1.221 ي ةضع
 ( ما يأتي:44يتبيَّف مف جدوؿ )

واقع إدارة األزمات في األقسػاـ األكاديميػة بجامعػة تبػوؾ بمرحمػة الػتعمـ مػف وجيػة نظػر  -
( وبػانحراؼ 9.12أعضاء ىيلة التدريس جاء بدرجػة ضػعي ة؛ إذ بمػغ المتوسػط الحسػابي )

رات الدالػة عمػ  تحقػؽ ىػذه المرحمػة بػيف الضػعي ة وجاءت جميػع العبػا ،(1.221معياري )
( 9.38( و)9.92وقػػػد تراوحػػػت المتوسػػػطات الحسػػػابية لمعبػػػارات مػػػا بػػػيف ) ،والمتوسػػػطة

وجاءت أعم  عبارة  ،(4.128) ،(1.323وتراوحت االنحرافات المعيارية لمعبارات ما بيف )
زمػة بقصػد تحسػينيا ( " يعمػؿ القسػـ عمػ  تقيػيـ خطػط إدارة األ 31)في ىذا المجػاؿ عبػارة 

وانحػراؼ  ،(9.38مف أجؿ التعامؿ مع األزمات البلحقة " بالترتيب األوؿ بمتوسط حسابي )
 وبدرجة تحقؽ متوسطة.  ،(4.128معياري )
( " يعمؿ فريؽ 32أما العبارة التي حازت عم  أقؿ ترتيب في ىذا المجاؿ عبارة ) 

القسـ في التعامؿ مع األزمات المتكررة  األزمة بالقسـ عم  تقديـ تاذية راجعة يست يد منيا
 ،(4.131وانحراؼ معياري ) ،(9.92في المستقبؿ " بالترتيب األخير بمتوسط حسابي )

وقد ترجع ىذه النتيجة إل  قمة اإلجراءات التي تضعيا األقساـ األكاديمية  ،وبدرجة ضعي ة
عداد السيناريوىات ،مثؿ )تشكؿ فريؽ األزمة ام  الحاسوبية وقواعد واالستعانة بالبر  ،وا 

البيانات( لتحميؿ األزمات واستخبلص العبر والدروس واالست ادة منيا لضماف عدـ تكرار 
وقد يرجع ارت اع االنحراؼ المعياري إل  أف ىناؾ بعض األقساـ  ،األزمات في المستقبؿ

لتعمـ األكاديمية مثؿ أقساـ كمية إدارة األعماؿ لدييا خبرات أكاديمية قد تساعدىا في ا
وتختمؼ ىذه النتيجة مع  ،واالست ادة مف دروس الماضي في التعامؿ مع األزمات البلحقة

( Wang &Hutchins,2010ودراسة وان  وىاتشينز ) ،(9111دراسة الشمراني )
 (.(Richardson,2011ودراسة ريتشاردسوف 
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 النتال  الُمتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسلمة البحث والػذي يػنص 
 عم :

"ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصالية بيف متوسطات استجابات أفراد عينة البحث 
واالستعداد  ،حوؿ واقع إدارة األزمة بمراحميا )اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة

والتعمـ( في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ  ،واستعادة النشاط ،واحتواء األضرار ،والوقاية
 نوع البرام  التي يقدميا القسـ(؟ –التخصص -)الجنس تعزم لمتايرات

 أواًل: بالنسبة لُمتاير )الجنس(:
 Independentتـ استخداـ اختبار )ت( لممقارنة بيف وسطيف مستقميف 

sample T test  لمكشؼ عف داللة ال روؽ التي ُتعزم إل  ُمتاير )الجنس( حوؿ واقع
واحتواء  ،واالستعداد والوقاية ،نذار المبكر لؤلزمةإدارة األزمة بمراحميا )اكتشاؼ إشارات اإل 

كما في الجدوؿ  ،والتعمـ( في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ ،واستعادة النشاط ،األضرار
 التالي:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتال  اختبار)ت( لم روؽ بيف 49جدوؿ )
 وؿ مراحؿ إدارة األزمة تبًعا لمتاير )الجنس(متوسطات استجابات أفراد عينة البحث ح

الداللة 
درجات  قيمة )ت( اإلحصالية

 الحرية
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 المحاور الُمتاير الحسابي

1.981 4.123 933 
مرحمة اكتشاؼ إشارات  ذكر 9.22 1.022

 أنث  9.38 1.100 اإلنذار المبكر لؤلزمة

1.030 1.394 933 
 ذكر 9.20 1.314

 مرحمة االستعداد والوقاية
 أنث  9.21 1.191

1.423 4.312 933 
 مرحمة احتواء األضرار  ذكر 9.22 1.091

 أنث  3.18 1.923 

1.148 9.324 933 
 ذكر 3.41 1.090

  مرحمة استعادة النشاط
 أنث  3.92 1.122

1.120 4.282 933 
 ذكر 9.09 1.283

 مرحمة التعمـ
 أنث  9.33 1.292

1.821 1.408 933 
 ذكر 9.88 1.012

 مراحؿ إدارة األزمة ككؿ
 أنث  9.82 1.313
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 ( ما يأتي:49يتبيَّف مف جدوؿ )
بيف متوسطات ( α≤1.10عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصالية عند مستوم الداللة ) -

ؿ إدارة األزمة استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ حوؿ مراح
والتعمـ(  ،واحتواء األضرار ،واالستعداد والوقاية ،)اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة
مما يعني ات اؽ أعضاء ىيلة التدريس بشطري  ،والمراحؿ ككؿ تعزم لمتاير الجنس
وقد تعزم ىده النتيجة إل  أف إجراءات العمؿ واحدة  ،الطبلب والطالبات حوؿ ىذه المراحؿ

وحرص رؤساء ومشرفات األقساـ عم  تحمؿ مسؤولية األعماؿ  ،طري الطبلب والطالباتبش
وتت ؽ  ،ومشاركة جميع أعضاء وعضوات القسـ في مواجية األزمات ،اإلدارية واألكاديمية

ودراسة  ،(9148 ،( ودراسة )أبوقطاـ وأبوقطاـ9144، ىذه النتيجة مع دراسة )عاشور
 & Liuع دراسة ليو وببلنكسوف )وتختمؼ م ،(9142 ،)عبد الرحمف

Blankson,20159148 ،( ودراسة )عبابنة وعاشور9142 ،( ودراسة )الشبوؿ.) 
بيف متوسطات ( α≤1.10وجود فروؽ ذات داللة إحصالية عند مستوم الداللة ) -

استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ حوؿ واقع إدارة األزمة 
ة النشاط تعزم لمتاير الجنس لصالح عضوات ىيلة التدريس بشطر بمرحمة استعاد

( وىو أعم  مف متوسط استجابات 3.92الطالبات إذ بمغ المتوسط الحسابي استجابتيف )
وقد يرجع ذلؾ إل  تبعية شطر الطالبات إلدارة األقساـ األكاديمية في شطر  ،الذكور

بشطر الطالبات بقدر أكبر مف  الطبلب؛ األمر الذي جعؿ شعور عضوات ىيلة التدريس
المسؤولية في استعادة التوازف وممارسة األعماؿ االعتيادية كما كانت قبؿ حدوث 

( والتي 9148 ،( ودراسة )عبابنة وعاشور9142 ،وتختمؼ مع دراسة )الشبوؿ ،األزمات
 أظيرت أف ال روؽ كانت لصالح الذكور.

 ثانًيا: بالنسبة لُمتاير )تخصص القسـ(:
 Independentخداـ اختبار )ت( لممقارنة بيف وسطيف مستقميف تـ است

sample T test  )لمكشؼ عف داللة ال روؽ التي ُتعزم إل  ُمتاير )تخصص القسـ
واالستعداد  ،حوؿ واقع إدارة األزمة بمراحميا )اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة

ـ( في األقساـ األكاديمية بجامعة والتعم ،واستعادة النشاط ،واحتواء األضرار ،والوقاية
 كما في الجدوؿ التالي: ،تبوؾ

 
 
 



ـ 9142لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  

 -595- 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتال  اختبار)ت( لم روؽ بيف 43جدوؿ )
متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حوؿ مراحؿ إدارة األزمات تبًعا لمتاير )تخصص 

 القسـ(
الداللة 
ات درج قيمة )ت( اإلحصالية

 الحرية
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 المراحؿ الُمتاير الحسابي

مرحمة اكتشاؼ إشارات  عممي 9.21 1.328 933 0.34 1.111
 نظري 9.03 1.922 اإلنذار المبكر لؤلزمة

 مرحمة االستعداد والوقاية عممي 3.48 1.210 933 3.34 1.111
 نظري 9.24 1.992

 مرحمة احتواء األضرار  عممي 3.12 1.391 933 9.19 1.143
 نظري 9.21 1.932 

  مرحمة استعادة النشاط عممي 3.93 1.243 933 3.30 1.114
 نظري 3.11 1.433

1.111 0.41 933 
 عممي 9.29 1.223

 مرحمة التعمـ
 نظري 9.91 1.321

1.111 1.14 933 
 عممي 3.14 1.392

 مراحؿ إدارة األزمة ككؿ
 نظري 9.23 1.430

 ( ما يأتي:43يتبيَّف مف جدوؿ )
بيف متوسطات ( α≤1.10وجود فروؽ ذات داللة إحصالية عند مستوم الداللة ) -

استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ حوؿ واقع إدارة األزمة 
 ،احتواء األضرار ،يةاالستعداد والوقا ،بمراحميا )اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة

التعمـ( والمراحؿ ككؿ تعزم لمتاير تخصص القسـ لصالح أعضاء ىيلة  ،استعادة النشاط
وقد تعزم ىده النتيجة إل  اختبلؼ  ،التدريس باألقساـ األكاديمية ذات التخصص العممي

أنماط الت كير لدم متخذي القرار باألقساـ األكاديمية ذات التخصص العممي عف األقساـ 
ذات التخصص النظري وىو األمر الذي يساعدىـ عم  اعتماد األسموب العممي في إدارة 

وتختمؼ ىذه النتيجة مع  ،األزمات والتعامؿ معيا في كؿ مراحميا ومواجيتيا بشكؿ عممي
 ،ودراسة )عبد الرحمف ،(9148 ،ودراسة )عبابنة وعاشور ،(9144، دراسة )عاشور

9142 .) 
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 ر )نوع البرام  التي يقدميا القسـ(:ثالثًا: بالنسبة لُمتاي
( لمكشؼ عف داللة ANOVAتـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )

ال روؽ بيف استجابات أفراد العينة حوؿ واقع إدارة األزمة بمراحميا )اكتشاؼ إشارات 
والتي  ،مـ(التع ،استعادة النشاط ،احتواء األضرار ،االستعداد والوقاية ،اإلنذار المبكر لؤلزمة

 ُتعزم إل  ُمتاير )نوع البرام  التي يقدميا القسـ( كما في الجدوؿ التالي:
( لتحديد داللة ال روؽ بيف ANOVA( نتيجة اختبار تحميؿ التبايف األحادي )41جدوؿ )

 استجابات أفراد عينة البحث تبًعا لمتاير نوع البرام  التي يقدميا القسـ
 

 مجموع مصدر التبايف المحور
 لمربعاتا

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ) ؼ (

 مستوم
 الداللة

 مرحمة اكتشاؼ 
إشارات اإلنذار المبكر 

  لؤلزمة

 1.320 9 1.224 بيف المجموعات
 1.344 930 23.411 داخؿ المجموعات 1.983 4.924

  932 23.234 المجموع
 

مرحمة االستعداد 
 والوقاية

 1.122 9 1.402 بيف المجموعات
 1.311 930 81.232 داخؿ المجموعات 1.220 1.992

  932 81.821 المجموع
 

 مرحمة احتواء 
 األضرار

 1.191 9 1.814 بيف المجموعات
 1.941 930 01.304 داخؿ المجموعات 1.413 4.239

  932 04.429 المجموع
 

 مرحمة استعادة 
 النشاط

 4.302 9 9.243 بيف المجموعات
 1.908 930 31.392 داخؿ المجموعات 1.113 0.908

  932 33.319 المجموع
 

 مرحمة التعمـ
 4.132 9 9.128 بيف المجموعات

 1.021 930 438.243 داخؿ المجموعات 1.421 4.231
  932 411.221 المجموع

 
مراحؿ إدارة األزمة 

 ككؿ

 1.113 9 1.113 بيف المجموعات
 1.948 930 04.922 المجموعات داخؿ 1.283 1.141

  932 04.981 المجموع
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 ( ما يأتي:41يتبيَّف مف جدوؿ )
بيف متوسطات ( α≤1.10عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصالية عند مستوم الداللة ) -

استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ حوؿ مراحؿ إدارة األزمة 
التعمـ(  ،احتواء األضرار ،االستعداد والوقاية ،ذار المبكر لؤلزمة)اكتشاؼ إشارات اإلن

والمراحؿ ككؿ تعزم لمتاير نوع البرام  التي يقدميا القسـ حيث جاءت قيمة )ؼ( عم  
( وىي قيـ غير 1.141( والمراحؿ ككؿ )4.231-4.239-1.992-4.924الترتيب )

 باألقساـ األكاديمية التي تقدـ برام مما يعني ات اؽ أعضاء ىيلة التدريس  ،دالة إحصالًيا
 ،بكالوريوس ودراسات عميا( بجامعة تبوؾ حوؿ ىذه المراحؿ -دراسات عميا -بكالوريوس)

وقد تعزم ىذه النتيجة إل  أف األقساـ األكاديمية تعمؿ عم  تحقيؽ المناخ المناسب 
ة األزمات في مراحؿ واستخداـ ن س األساليب إلدار  ،لمتعامؿ مع األزمات قبؿ وأثناء حدوثيا

والتعمـ(  ،واحتواء األضرار ،واالستعداد والوقاية ،)اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة
 والمراحؿ ككؿ باض النظر عف نوعية البرام  التي تقدميا األقساـ. 

بيف متوسطات ( α≤1.10وجود فروؽ ذات داللة إحصالية عند مستوم الداللة ) -
مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ حوؿ واقع إدارة األزمة  استجابات أفراد العينة

بمرحمة استعادة النشاط تعزم لمتاير نوع البرام  التي يقدميا القسـ حيث جاءت قيمة 
ولمكشؼ عف اتجاه ال روؽ تـ  ،(1.113( بمستوم داللة )0.908)ؼ( المحسوبة )

يف متوسطات استجابات أفراد ( لممقارنات البعدية بScheffeاستخداـ اختبار "شي يو" )
 عينة البحث كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:
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 ( 40الجدوؿ )
لمكشؼ عف مصدر ال روؽ في استجابات أفراد  (Scheffe)نتال  المقارنات البعدية بطريقة "شي يو" 

 تبًعا لمتاير نوع البرام  التي يقدميا القسـ ،عينة البحث حوؿ مرحمة استعادة النشاط

 حاورم
 األداة

البرام  التي 
 يقدميا القسـ

 
بكالوريو   العدد

 س
دراسات 
 عميا

بكالوريوس 
ودراسات 
 عميا



X 3.49 3.31 3.12 

مرحمة 
استعادة 
 النشاط

 بكالوريوس
29 3.49 - 1.94

9 1.103 

 *1.938 - - 3.31 00 دراسات عميا
بكالوريوس 
 ودراسات عميا

444 3.12 - - - 

 (α  =1.10عند مستوم الداللة ) إحصالًيا* دالة  
( أف مصدر ال روؽ الدالة إحصالًيا بيف استجابات أفراد 40تبيف النتال  في الجدوؿ )

حوؿ واقع  ،العينة مف فلات نوعية البرام  الثبلث التي تقدميا األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ
قساـ التي تقدـ برام  )دراسات كاف بيف استجابات فلة األ ،إدارة األزمة بمرحمة استعادة النشاط

عميا( مف جية وبيف استجابات فلة األقساـ التي تقدـ برام  )بكالوريوس دراسات عميا( مف 
ولصالح فلة األقساـ التي تقدـ برام  )دراسات عميا( كوف المتوسط الحسابي  ،جية أخرم

ة في األقساـ التي تقدـ أعداد الطمب وربما تعود ىذه النتيجة إل  قمة ،الستجاباتيـ ىو األعم 
إضافة إل  الدعـ الذي  ،فقط برام  دراسات عميا والتي تجعؿ ىذه األقساـ أقؿ عرضة لؤلزمات

تقدمو عمادة الدراسات العميا لؤلقساـ الستعادة النشاط بعد األزمة وممارسة الدراسة كما كانت قبؿ 
 حدوث األزمات. 
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 :نتال  البحث
 مجموعة مف النتال  أىميا ما يأتي: أس رت الدراسة الميدانية عف

جاء واقع إدارة األزمات في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ في المراحؿ ككؿ مف وجية  -
( وبانحراؼ معياري 9.88نظر أعضاء ىيلة التدريس بدرجة متوسطة؛ بمتوسط حسابي )

(1.130.) 
ط استجابات أعضاء جاءت )مرحمة استعادة النشاط( بالترتيب األوؿ؛ إذ بمغ متوس - 

وبدرجة  ،(1.043وبانحراؼ معياري) ،(3.40ىيلة التدريس عم  ىذا المحور ككؿ )
 تحقؽ متوسطة.

جاءت )مرحمة احتواء األضرار( بالترتيب الثاني؛ إذ بمغ متوسط استجابات أعضاء ىيلة  -
وبدرجة تحقؽ  ،(1.131وبانحراؼ معياري) ،(3.19التدريس عم  ىذا المحور ككؿ )

 طة.متوس
جاءت )مرحمة االستعداد والوقاية( بالترتيب الثالث؛ إذ بمغ متوسط استجابات أعضاء  -

وبدرجة  ،(1.081وبانحراؼ معياري) ،(9.23ىيلة التدريس عم  ىذا المحور ككؿ )
 تحقؽ متوسطة.

جاءت )مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة( بالترتيب الرابع؛ إذ بمغ متوسط  -
وبانحراؼ  ،(9.21أعضاء ىيلة التدريس عم  ىذا المحور ككؿ ) استجابات
 وبدرجة تحقؽ متوسطة. ،(1.008معياري)

جاءت )مرحمة التعمـ( بالترتيب الخامس واألخير؛ إذ بمغ متوسط استجابات أعضاء  -
وبدرجة  ،(1.221وبانحراؼ معياري) ،(9.12ىيلة التدريس عم  ىذا المحور ككؿ )

 تحقؽ ضعي ة
بيف متوسطات ( α≤1.10ود فروؽ ذات داللة إحصالية عند مستوم الداللة )عدـ وج -

استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ حوؿ مراحؿ إدارة األزمة 
التعمـ(  ،احتواء األضرار ،االستعداد والوقاية ،)اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة

 .والمراحؿ ككؿ تعزم لمتاير الجنس
بيف متوسطات ( α≤1.10وجود فروؽ ذات داللة إحصالية عند مستوم الداللة ) -

استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ حوؿ واقع إدارة األزمة 
بمرحمة استعادة النشاط تعزم لمتاير الجنس لصالح عضوات ىيلة التدريس بشطر 

 الطالبات.
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بيف متوسطات ( α≤1.10ية عند مستوم الداللة )وجود فروؽ ذات داللة إحصال -
استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ حوؿ واقع إدارة األزمة 

 ،احتواء األضرار ،االستعداد والوقاية ،بمراحميا )اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة
القسـ لصالح أعضاء ىيلة  التعمـ( والمراحؿ ككؿ تعزم لمتاير تخصص ،استعادة النشاط

 التدريس باألقساـ األكاديمية ذات التخصص العممي.
بيف متوسطات ( α≤1.10عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصالية عند مستوم الداللة ) -

استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ حوؿ مراحؿ إدارة األزمة 
التعمـ(  ،احتواء األضرار ،االستعداد والوقاية ،زمة)اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤل 

 والمراحؿ ككؿ تعزم لمتاير ا نوع لبرام  التي يقدميا القسـ.
بيف متوسطات ( α≤1.10وجود فروؽ ذات داللة إحصالية عند مستوم الداللة ) -

استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيلة التدريس بجامعة تبوؾ حوؿ واقع إدارة األزمة 
حمة استعادة النشاط تعزم لمتاير نوع البرام  التي يقدميا القسـ لصالح األقساـ بمر 

 األكاديمية التي تقدـ برام  الدراسات العميا.
 :مقترحات البحث

واإلطار النظري فإف البحث الحالي يوصي  ،في ضوء ما أس رت عنو النتال 
عة تبوؾ وتتبع ىذه الوحدة بضرورة استحداث وحدة إلدارة األزمات بكؿ كمية مف كميات جام

عميد الكمية مباشرة ويتـ مف خبلليا التنسيؽ بيف عمادة الكمية واألقساـ األكاديمية 
 بشطرييا )الطبلب والطالبات( في المراحؿ المختم ة إلدارة األزمات عم  النحو اآلتي:
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 ( يوضح مقترح وحدة إدارة األزمات بكميات جامعة تبوؾ4شكؿ )

 ة لوحدة إدارة األزمات:األىداؼ المقترح 
استشراؼ مختمؼ األزمات التي مف المحتمؿ أف تيدد سير العممية التعميمية في  -

 واقتراح آليات التعامؿ معيا. ،األقساـ األكاديمية بالكمية
التنسيؽ مع عمادة الكمية واألقساـ األكاديمية التخاذ ما يمـز مف استعدادات لمواجية  -

 األزمات.
البحث العممي إلعداد دراسات تتناوؿ مختمؼ جوانب األزمات التنسيؽ مع عمادة  -

 وسبؿ مواجيتيا.
توثيؽ مختمؼ األزمات التي تحدث في األقساـ األكاديمية بالكمية وتصني يا ليسيؿ  -

 تحميميا واالست ادة مف دروسيا.
 نشر الوعي بيف أعضاء ىيلة التدريس بالكمية بأىمية التعامؿ المبكر مع األزمات. -
مع مراكز إدارة األزمات بكميات الجامعة المختم ة والجامعات المحمية والعربية  التواصؿ -

 لتبادؿ الخبرات والتجارب حوؿ التعامؿ مع األزمات المتشابية.
التواصؿ مع عمادة تقنية المعمومات بالجامعة إلنشاء قاعدة بيانات لتسييؿ التعامؿ  -

 مع األزمات في كؿ مراحميا.
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  لوحدة إدارة األزمات:المياـ المقترحة 
تكوف ميمة الوحدة األساسية ىي االستعداد لمواجية األزمات قبؿ حدوثيا والتعامؿ معيا  

أثناء الحدوث واتخاذ التدابير العبلجية بعد حدوثيا باستخداـ األسموب العممي لدراسة أبعاد 
 اآلتي:األزمة وتحميميا والتخطيط لمتعامؿ معيا في المراحؿ المختم ة عم  النحو 

 :مرحمة اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة 
وتعمؿ  ،تشكيؿ لجاف لرصد إشارات اإلنذار المبكر لؤلزمة باألقساـ األكاديمية بالجامعة -

وتشجيع  ،ىذه المجاف عم  وضع آليات واضحة الكتشاؼ اإلنذار المبكر لؤلزمة
ا الجامعة حوؿ تحميؿ أعضاء القسـ عم  المشاركة في البرام  التدريبية التي تعقدى

والعمؿ عم  تحميؿ بيلة العمؿ الداخمية والخارجية لمتعرؼ  ،مؤشرات حدوث األزمة
 عم  مؤشرات احتماؿ حدوث األزمة. 

توفير الدعـ والمساندة مف قبؿ عمادة الكميات لؤلقساـ األكاديمية في رصد مؤشرات  -
ع اإلشارات المبكرة وتشجيع رؤساء األقساـ عم  التعامؿ المبكر م ،حدوث األزمة

وجمع المعمومات الكتشاؼ عبلمات الخطر المتعمقة باألزمة  ،لؤلزمة لتبلفي وقعيا
 ليسيؿ مواجيتيا. 

 :مرحمة االستعداد والوقاية 
تصميـ برام  تدريبية مف قبؿ وكالة الجامعة لمتطوير والجودة لتدريب أعضاء ىيلة  -

طط مواجية األزمة والمراجعة التدريس باألقساـ األكاديمية عم  كي ية إعداد خ
وتدريب رؤساء األقساـ عم  كي ية إدارة األولويات  ،الدورية ليذه الخطط بشكؿ دوري

 وتشكيؿ فرؽ العمؿ لمواجية األزمات المختم ة.
التنسيؽ بيف عمادة الكميات ووحدة التمويؿ الذاتي بالجامعة لتوفير اإلمكانات   -

 األزمة.المطموبة لؤلقساـ مف أجؿ التعامؿ مع 
التأكيد عم  رؤساء األقساـ بضرورة اتخاذ قرارات واضحة وفي الوقت المناسب  -

واالستعانة باألقساـ األخرم داخؿ الكمية  ،وتشجيع العمؿ الجماعي ،لمتعامؿ مع األزمة
 واستعادة الروح المعنوية لدي األعضاء؛ ليتمكنوا مف مواجية األزمة. ،لخ ض التوتر

لبلستمرار في تبني سياسة الباب الم توح في اتصاالتيـ؛ تح يز رؤساء األقساـ   -
 لموقاية مف وقوع األزمات.

 :مرحمة احتواء األضرار 
االستمرار في تجنب األساليب التقميدية في إدارة األزمة )اصطناع األزمات المضادة  -

نكار األزمة(.  وا 
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وتجزلة  ،ألزمةعقد دورات لرؤساء األقساـ األكاديمية لتدريبيـ عم  )احتواء صانعي ا -
والتواصؿ مع األقساـ المناظرة بالجامعات السعودية  ،األزمة لمتعامؿ مع كؿ جزء منيا

وتوزيع األدوار عم   ،والحد مف المبالاة في الحديث عف األزمة ،لتبادؿ الخبرات
واالستعانة بأىؿ الرأي والخبرة في التعامؿ مع األزمة  ،أعضاء القسـ لمواجية األزمة

 إلمكانات المادية والبشرية( الحتواء أضرار األزمة بسرعة.واستخداـ ا
تشجيع رؤساء األقساـ األكاديمية عم  االستمرار في إببلغ عمادة الكمية لمتعامؿ مع  -

 األزمة عند حدوثيا.
 :مرحمة استعادة النشاط 
تشكيؿ فرؽ إلدارة األزمة باألقساـ األكاديمية ويكوف مف ضمف مياميا عقد ورش  -

 دوات ألعضاء القسـ بيدؼ استعادة التوازف والنشاط.العمؿ والن
التنسيؽ بيف رؤساء األقساـ وفرؽ إدارة األزمة لمعمؿ عم  عزؿ أسباب نشوء األزمة  -

والتواصؿ مع إدارة  ،وتحديد االحتياجات البلزمة لمعالجة آثار األزمة ،واستعادة النشاط
 التي خم تيا األزمة.الكمية لتوضيح آثار األزمة والقضاء عم  حالة التوتر 

تشجيع رؤساء األقساـ األكاديمية عم  االستمرار في تبسيط األزمة والتأكيد عم   -
واالستمرار في  ،ك اءة وفعالية أعضاء القسـ في الخروج منيا واستعادة النشاط

 المحافظة عم  تآلؼ األعضاء ليتمكنوا مف استعادة نشاطيـ بعد األزمة.
 :مرحمة التعمـ 
بيانات شاممة ومتكاممة ألنشطة األقساـ األكاديمية لمساعدة فريؽ إدارة  توفير قاعدة -

األزمة بكؿ قسـ في تقديـ تاذية راجعة يست يد منيا القسـ في التعامؿ مع األزمات 
عداد سيناريوىات مستقبمية لمتامب عم  األزمات المتوقع حدوثيا ،المتكررة  ،وا 

وعمؿ دليؿ إرشادي  ،تحميؿ األزماتواالست ادة منيا في تاذية برام  حاسوبية ل
 لمواجية األزمات المستقبمية.

تشجيع األقساـ األكاديمية عم  االستمرار في إعداد تقارير سنوية يقدـ فييا الدروس  -
وتقييـ خطط  ،المست ادة مف التحميؿ الشامؿ لؤلزمات التي وقعت بالقسـ خبلؿ العاـ

 ع األزمات البلحقة.إدارة األزمة بقصد تحسينيا مف أجؿ التعامؿ م
 يقترح الباحث: ،في ضوء نتال  وتوصيات البحث الحالي بحوث مقترحة:

 إجراء دراسات ميدانية مشابية عم  جامعات المممكة العربية السعودية األخرم. -1
إجراء دراسة تستيدؼ التخطيط إلنشاء وحػدة إلدارة األزمػة عمػ  مسػتوم الجامعػة  -2

 والكميات.
 عوقات إدارة األزمة باألقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ.إجراء دراسة لمكشؼ عف م -3
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 المراجع
( اإلبداع اإلداري لدم القادة 9148نورا نعيـ ) ،مسمـ فؤاد وأبو قطاـ ،أبو قطاـ -

اإلدارييف في الجامعات الخاصة األردنية وعبلقتو بإدارة األزمات مف وجية نظر 
مستقبمية لمتربية والتعميـ في المؤتمر الدولي السابع "آفاؽ  ،أعضاء ىيلة التدريس

 إبريؿ.  1-3ظؿ عالـ متاير". كمية اآلداب جامعة الزيتونة األردنية. في ال ترة مف 
( إدارة األزمة التعميمية: منظور عالمي. اإلسكندرية. دار 9113إبراىيـ أحمد) ،أحمد -

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
تعميمية في المدارس: االسباب والعبلج. ( إدارة األزمات ال9119أحمد إبراىيـ ) ،أحمد -

 القاىرة. دار ال كر العربي.
( أزمة الموارد البشرية في الجامعات 9119فريدة عبد اهلل عبد الرحمف ) ،البساـ -

أساليب التعامؿ معيا. رسالة دكتوراه غير منشورة. -أسبابيا-السعودية: مؤشراتيا
 جامعة أـ القرم. كمية التربية.

( تطوير األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ 9148لعزيز مطمؽ سبلمة )عبد ا ،البموي  -
كمية التربية واآلداب.  ،في ضوء مدخؿ إدارة المعرفة. رسالة ماجستير غير منشورة

 جامعة تبوؾ.
مركز  ،القاىرة ،( إدارة األزمات: التخطيط لما قد ال يحدث9111عبد الرحمف ) ،توفيؽ -

     بؾ(.الخبرات المينية في اإلدارة )بم
ىػ(. التقرير السنوي الثاني عشر عف العاـ الجامعي 4132جامعة تبوؾ ) -

 ىػ. تبوؾ.4138/4132
( اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية. القاىرة. دار ال كر 4228أحمد إسماعيؿ) ،حجي -

 العربي.
( اإلحصاء الن سي والتربوي. القاىرة. دار 9143عزت عبد الحميد محمد ) ،حسف -

 العربي.ال كر 
. أبو ظبي. مركز األمارات 9( إدارة األزمات. ط 9141محمد رشاد ) ،الحمبلوي -

 لمدراسات والبحوث االستراتيجية.
( إدارة األزمات: مني  اقتصادي إداري لحؿ األزمات 9113محسف أحمد ) ،الخضيري -

 . القاىرة.9عم  المستوم االقتصادي القومي والوحدة االقتصادية. مكتبة مدبولي. ط
( درجة جاىزية الجامعات األردنية الرسمية إلدارة 9149عمر عبد الرحيـ ) ،ربابعة -

(. الجزء 410)92األزمات ومعوقاتيا كما يراىا رؤساء األقساـ. المجمة التربوية. 
 .483-414الثاني. 
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( المشكبلت األكاديمية واإلدارية التي تواجو 9143مطمؽ مقعد مطمؽ) ،الروقي -
في بعض الجامعات السعودية الناشلة. مجمة كمية التربية  أعضاء ىيلة التدريس

 .410-493. 98األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية. جامعة بابؿ. ع 
( المشكبلت اإلدارية التي تواجو البحث العممي في 9143طارؽ ناصر ) ،الرويمي -

 جامعة تبوؾ مف وجية نظر أعضاء ىيلة التدريس. رسالة ماجستير غير منشورة.
 كمية التربية واآلداب. جامعة تبوؾ.

( مشكبلت تطبيؽ نظاـ التعمـ االلكتروني 9140عبد الكريـ موس  محمد ) ،الزىراني -
في فروع جامعة تبوؾ. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية واآلداب. جامعة 

 تبوؾ.
ثانوية ( واقع ممارسة مديري مدارس التعميـ ال9112سعيد معيض عبد اهلل الشميخ ) -

العاـ الحكومي بمنطقة عسير لمك ايات اإلدارية إلدارة األزمة. مجمة كمية التربية 
 .4. ج414جامعة األزىر. ع.

( درجة مشاركة رؤساء األقساـ األكاديمية واإلدارية في 9142منذر قاسـ ) ،الشبوؿ -
جامعات الجامعات األردنية في التخطيط إلدارة األزمات مف وجية نظرىـ. مجمة اتحاد ال

 .43-4 (.4)32العربية لمبحوث في التعميـ العالي. 
( درجة توافر عناصر إدارة األزمات في جامعة مؤتة 9141منيرة محمود ) ،الشرماف -

مف وجية نظر رؤساء األقساـ فييا. مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات. سمسمة العموـ 
 . 481-404(. 4)90اإلنسانية. 

دارة األزمات ومعوقاتيا في مؤسسات التعميـ العالي ( إ9111سعيد صالح ) ،الشمراني -
كمية التربية. جامعة  .في المممكة العربية السعودية. رسالة ماجستير غير منشورة

 اليرموؾ.
( التحديات التي تواجو إدارة التعميـ اإللكتروني 4133صالحة سعيد محمد ) ،الشيري -

كمية التربية  ،ير غير منشورةفي الجامعات السعودية )دراسة تنبؤيو(. رسالة ماجست
 واآلداب. جامعة تبوؾ.

( إدارة األزمات. اإلسكندرية. مؤسسة حورس الدولية لمنشر 9113محمد ) ،الصيرفي -
 والتوزيع.

(. درجة تصور رؤساء األقساـ في جامعة اليرموؾ لتوافر 9144محمد) ،عاشور -
 .430-494(. 3)4عناصر إدارة األزمات. مجمة جامعة اليرموؾ. 

( واقع إدارة األزمات 9148محمد عم ) ،وعاشور ،سعيد محمد سعيد ،بابنةع -
بالجامعات األردنية الحكومية في شماؿ األردف. مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات 

 .219-240(. 9)93التربوية والن سية. 
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( واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعميـ العالي األردنية: 9142إيماف ) ،عبد الرحمف -
الة جامعة البمقاء التطبيقية. مجمة جامعة النجاح ألبحاث )العمـو اإلنسانية(. ح

33(2 .)4122-4493. 
دارة األزمات. اإلسكندرية. دار 9119عبد السبلـ ) ،أبو قحؼ - ( اإلدارة االستراتيجية وا 

 الجامعة الجديدة لمنشر.
اخؿ اإلدارية ( المد9112عمر أبو ىاشـ ) ،أسامة محمد شاكر والشريؼ ،عبد العميـ -

 الحديثة في التعميـ. عماف. دار المناى  لمنشر والتوزيع.
( قمؽ األزمات التي تعاني منيا جامعة 9110رجاء زىير ) ،تيسير والمسيمي ،عبد اهلل -

القدس الم توحة أثناء انت اضة األقص . مجمة جامعة القدس الم توحة لؤلبحاث 
 .01-2. 0والدراسات. ع 

( المشكبلت اإلدارية واألكاديمية التي تواجو طمبة 9143) محمد صالح ،العبيداف -
الدراسات العميا بجامعة تبوؾ. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية واآلداب. 

 جامعة تبوؾ.
( إدارة الوقت واألزمات واإلدارة باألزمات. القاىرة. دار األمير 9113السيد ) ،عميوة -

 لمطباعة. 
واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعميـ العالي بقطاع غزة ( 9118رىاـ راسـ ) ،عودة -

دراسة تطبيقية عم  الجامعة اإلسبلمية. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التجارة. 
 الجامعة اإلسبلمية. غزة.

( إدارة األزمات لدم القيادات الجامعية بكميات التربية 9140عالض سعيد ) ،الاامدي -
. ج 430ية ميدانية. مجمة كمية التربية جامعة األزىر. ع بالجامعات السعودية: دراس

0 .110-102. 
دار النشر  القاىرة. ( الخروج مف المأزؽ ...فف إدارة األزمات.9119محمد ) ،فتحي -

 اإلسبلمية.
( اإلدارة في المجتمع المصري. القاىرة. الييلة المصرية 9119حسيف رمزي ) ،كاظـ  -

 العامة لمكتاب.
المدخؿ السيكولوجي -( إدارة األزمات المدرسية9113ب محمد)عبد الوىا ،كامؿ -

 المعموماتي. القاىرة. مكتبة النيضة المصرية.
( دور األزمات في إثارة المخاوؼ لدم الشباب الجامعي 9113سوسف شاكر ) ،مجيد -

في العراؽ. المؤتمر العممي الدولي الحادي عشر لكمية اآلداب وال نوف. جامعة 
 أبريؿ. عماف. األردف.93-91ة مف فيبلدل يا. ال تر 
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( واقع إدارة األزمات في 9140فؤاد عاشور) ،عبد المطموب محمد وبوخطوة ،مختار -
مؤسسات التعميـ العالي الميبية دراسة ميدانية عم  اعضاء ىيلة التدريس بجامعة 

  .02- 92. 43ع  .مجمة رماح لمبحوث التربوية .عمر المختار فرع درنة
( واقع إدارة األزمات بالمؤسسات التعميمية 9144حمد عبد اهلل )مريـ أ ،المذكور -

(. 411)90بدولة الكويت في ضوء االتجاىات اإلدارية المعاصرة. المجمة التربوية. 
 .80-40الجزء األوؿ. 

( اإلدارة المدرسية الحديثة: الم يـو والتطبيقات. 9149صبلح عبد الحميد ) ،مصط   -
 الرياض. مكتبة الرشد. 

(. اإلدارة التربوية مداخؿ حديثة لعالـ جديد. 9110يوسؼ عبد المعطي ) ، مصط  -
 القاىرة. دار ال كر العربي.

( نظاـ مجمس التعميـ العالي والجامعات 4198المممكة العربية السعودية ) -
 . الرياض.3ولوالحو.ط

ي ( استراتيجية مقترحة التخاذ القرار اإلدار 9141خالد بف خضر بف عامر ) ،النويمي -
في مجاؿ إدارة األزمات لممستوم الجامعي في المممكة العربية السعودية. رسالة 

 دكتوراه غير منشورة. كمية الدراسات العميا. الجامعة األردنية.
(. تأمبلت في مستقبؿ التعميـ في المنطقة العربية خبلؿ العقديف 9114اليونسكو ) -

 ـ. اليونسكو. بيروت.9111-ـ4284
- Bobyleva, A. & Sidorova, A. (2015). Crisis management in 

higher education in Russia. Internationalisation in Higher 

Education: Management of Higher Education and Research. 

3(1). 23-35. 

- Brennan, J. A. & Stern, E. K. (2017). Leading a campus 

through crisis: The role of college and university presidents. 

Journal of Education Advancement & Marketing. 2(2).               

120–134. 

- Liu, M. & Blankson, I. (2015). From Virginia Tech to Seattle 

Pacific U: An Exploratory Study of Perceptions Regarding 

Risk and Crisis Preparedness Among University Employees. 

Atlantic Journal of Communication. (23). 211–224. 

- Lott, M.(2012). Crisis management plans in higher education: 

commonalities, attitudes, and perceived effectiveness. U.N 

Published Doctoral Dissertation. Department of 

Administration and Supervision. Gallaudet University. 
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 (4ممحؽ )
 استبانة واقع إدارة األزمات في األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ 

 
 ح ظو اهلل      ......سعادة عضو ىيلة التدريس بقسـ / ..................

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو بعد:
يقـو الباحث بإعداد دراسة بعنواف " واقع إدارة األزمات في األقساـ األكاديمية بجامعة    

تبوؾ" وتيدؼ إل  الكشؼ عف واقع ممارسة األقساـ األكاديمية بجامعة تبوؾ ألساليب 
ويأمؿ الباحث  ،وجية نظر أعضاء ىيلة التدريس إدارة األزمات في مراحميا المختم ة مف

اإلفادة مف آرالكـ وخبراتكـ باإلجابة عم  جميع م ردات ىذه االستمارة عممًا بأف ىذه 
 اإلجابات لف تستخدـ إال في أغراض البحث العممي.

( أماـ والمرجو مف سعادتكـ قراءة العبارات جيدا واإلجابة عمييا بوضع عبلمة ) 
 لكـ في األماكف المخصصة لذلؾ.ما يت ؽ وآرا

 عمي حسف تعاونكـ ولسعادتكـ وافر الشكر والتقدير
                 

 البػاحػث                          
 

 البيػانات األوليػة
 (  ) انث                 ( ) ذكر           الجنس:

 (  ) نظري                ( ) عممي     تخصص القسـ :
  )( دراسات عميا (ام  التي يقدميا القسـ: بكالوريوس) نوع البر 

 ( ) بكالوريوس ودراسات عميا 
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 ،فيما يمي مجموعة مف األساليب التي يتبعيا القسـ في إدارة األزمات في مراحميا المختم ة

 ( أماـ درجة تحقؽ تمؾ األساليب مف وجية نظرؾ.برجاء وضع عبلمة )
 و

 ـــــــــــبراد انؼجــــــــــــــــــــ
 درعخ انزحمك

ذا  
ع
ح 
ٛز
كج

 

زح
جٛ
ك

طخ 
ط
ٕ
يز

 

فخ
ؼٛ
ض

ذا   
ع
خ 
ٛف
ضؼ

 

 انًحٕر األٔل: يزحهخ اكزشبف اشبراد اإلَذار انًجكز نألسيخ.

ٚؼًم انمظى ػهٗ عًغ انًؼهٕيبد الكزشبف ػاليبد انخطز  1
 انًزؼهمخ ثبألسيخ نٛظٓم يٕاعٓزٓب.

     

      راد اإلَذار انًجكز نألسيخ.ٚزٕفز ثبنمظى نغُخ نزصذ اشب 2

      رذػى ػًبدح انكهٛخ انمظى فٙ رصذ يئشزاد حذٔس األسيخ. 3

      نذٖ انمظى آنٛبد ٔاضحخ الكزشبف اإلَذار انًجكز نألسيخ. 4

ٚؼًم رئٛض انمظى ػهٗ انزؼبيم انًجكز يغ اإلشبراد انًجكزح  5
 نألسيخ نزالفٙ ٔلؼٓب.

     

6 
ػهٗ انًشبركخ فٙ انجزايظ انزذرٚجٛخ  ٚشغغ انمظى أػضبءِ

 انزٙ رؼمذْب انغبيؼخ حٕل رحهٛم يئشزاد حذٔس األسيخ.

     

ٚمٕو انمظى ثزحهٛم ثٛئخ انؼًم انذاخهٛخ نهزؼزف ػهٗ  7
 يئشزاد احزًبل حذٔس األسيخ. 

     

ٚمٕو انمظى ثزحهٛم ثٛئخ انؼًم انخبرعٛخ نهزؼزف ػهٗ  8
 يئشزاد احزًبل حذٔس األسيخ. 

     

 صبَٛب : يزحهخ االطزؼذاد ٔانٕلبٚخ.

      ٚشكم انمظى فزق ػًم نًٕاعٓخ األسيبد انًخزهفخ. 9

رذػى ادارح انكهٛخ انمظى ثبإليكبَبد انًطهٕثخ يٍ أعم   11
 انزؼبيم يغ األسيخ. 

     

ٚزخذ رئٛض انمظى لزاراد ٔاضحخ ٔفٙ انٕلذ انًُبطت  11
 رحذد اعزاءاد انزؼبيم يغ األسيخ. 

 

 

     

ٚظزؼٍٛ انمظى ثبأللظبو األخزٖ داخم انكهٛخ نًٕاعٓخ  12
 األسيخ.

     

      نذٖ انمظى خطظ يؼذح يظجمب  نهزؼبيم يغ األسيبد. 13
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 و
 ـــــــــــبراد انؼجــــــــــــــــــــ

 درعخ انزحمك

ذا  
ع
ح 
ٛز
كج

 

زح
جٛ
ك

طخ 
ط
ٕ
يز

 

فخ
ؼٛ
ض

ذا   
ع
خ 
ٛف
ضؼ

 

 انًحٕر األٔل: يزحهخ اكزشبف اشبراد اإلَذار انًجكز نألسيخ.

ٚؼًم انمظى ػهٗ يزاعؼخ خطظ يٕاعٓخ األسيبد ثشكم   14
 دٔر٘.

     

15 
ٚؼًم رئٛض انمظى ػهٗ خفض انزٕرز ٔاطزؼبدح انزٔػ 

 ػضبء نٛزًكُٕا يٍ يٕاعٓخ األسيخ.انًؼُٕٚخ نذ٘ األ

     

نذٖ رئٛض انمظى عذٔل أٔنٕٚبد ٚزظى ثبنفبػهٛخ نًٕاعٓخ  16
 األسيخ.

     

ٚزجُٙ رئٛض انمظى طٛبطخ انجبة انًفزٕػ فٙ ارصبالرّ   17
 نهٕلبٚخ يٍ ٔلٕع األسيبد.

     

 صبنضب : يزحهخ احزٕاء األضزار.

18 

18  

األسيخ ثظزػخ ػٍ طزٚك  ٚؼًم انمظى ػهٗ احزٕاء أضزار
 اطزخذاو اإليكبَبد انًبدٚخ ٔانجشزٚخ.

     

ٚظؼٗ انمظى انٗ انحذ يٍ انًجبنغخ فٙ انحذٚش ػٍ األسيخ  19
 حزٗ ال ٚزفبلى حذٔصٓب.

     

ٚكهف رئٛض انمظى ثؼض األػضبء نًٕاعٓخ األسيخ َظزا    21
 نكضزح أػجبإِ.

     

هٛخ نهزؼبيم يغ األسيخ ٚجبدر رئٛض انمظى ثبثالؽ ػًبدح انك 21
 ػُذ حذٔصٓب.

     

      ٚزغبْم انمظى أضزار األسيخ كؤَّ ال ٚزاْب. 22

ٚصطُغ رئٛض انمظى أسيبد يضبدح نهزغطٛخ ػهٗ األسيخ  23
 انحمٛمٛخ.

     

ٚحزٕ٘ انمظى صبَؼٙ األسيخ ػٍ طزٚك االعزًبع ثٓى  24
 ٔيُبلشزٓى.

     

نزؼبيم يغ كم عشء يُٓب ٚؼًم انمظى ػهٗ رغشئخ األسيخ ٔا 25
 ٔفمب  نًذٖ ضزرِ ٔرؤصٛزِ.

     

ٚظزؼٍٛ انمظى ثؤْم انزأ٘ ٔانخجزح فٙ انزؼبيم يغ األسيخ  26
 الحزٕاء أضزارْب. 

     

27 
ٚزٕاصم انمظى يغ األلظبو انًُبظزح ثبنغبيؼبد انظؼٕدٚخ 

 نزجبدل انخجزاد حٕل آنٛخ احزٕاء األسيبد انًشززكخ.

     

 اطزؼبدح انُشبط. راثؼب : يزحهخ

ٚظؼٗ انمظى انٗ ػشل أطجبة َشٕء األسيخ ٔاطزؼبدح  28
 انُشبط.

     



 بجامعة تبوؾ بالمممكة العربية السعودية واقع إدارة األزمات في األقساـ األكاديمية
 د/محمد عبد الوىاب إبراىيـ رخا 

 

 -612- 

 و
 ـــــــــــبراد انؼجــــــــــــــــــــ

 درعخ انزحمك

ذا  
ع
ح 
ٛز
كج

 

زح
جٛ
ك

طخ 
ط
ٕ
يز

 

فخ
ؼٛ
ض

ذا   
ع
خ 
ٛف
ضؼ

 

 انًحٕر األٔل: يزحهخ اكزشبف اشبراد اإلَذار انًجكز نألسيخ.

ٚؼًم انمظى ػهٗ رحذٚذ االحزٛبعبد انالسيخ نًؼبنغخ آصبر   29
 األسيخ.

     

ٚجظظ رئٛض انمظى يٍ شؤٌ األسيخ ػٍ طزٚك انزؤكٛذ ػهٗ  31
كفبءح ٔفؼبنٛخ أػضبء انمظى فٙ انخزٔط يُٓب ٔاطزؼبدح 

 نُشبط. ا

     

ٚؼمذ فزٚك ادارح األسيخ ثبنمظى ٔرع انؼًم ٔانُذٔاد ثٓذف  31
 اطزؼبدح انزٕاسٌ ٔانُشبط ألػضبء انمظى.

 

     

ٚحزص رئٛض انمظى ػهٗ رآنف األػضبء نٛزًكُٕا يٍ  32
 اطزؼبدح َشبطٓى ثؼذ األسيخ.

     

33 
رؼًم ادارح انكهٛخ ػهٗ االرصبل ثبنمظى نهزؼزف ػهٗ آصبر 

 سيخ ٔانمضبء ػهٗ حبنخ انزٕرز انزٙ خهفزٓب األسيخ. األ

     

 خبيظب : يزحهخ انزؼهى.

ٚؼًم انمظى ػهٗ رمٛٛى خطظ ادارح األسيخ ثمصذ رحظُٛٓب  34
 يٍ أعم انزؼبيم يغ األسيبد انالحمخ.

     

ٚظزؼٍٛ انمظى ثبنجزايظ انحبطٕثٛخ نزحهٛم األسيبد ٔرشكٛم   35
انمظى فٙ يٕاعٓخ األسيبد لبػذح ثٛبَبد ٚظزفٛذ يُٓب 

 انًظزمجهٛخ.

     

ٚظزفٛذ انمظى يٍ رحهٛم آصبر األسيخ فٙ ػًم دنٛم ارشبد٘  36
 نًٕاعٓخ األسيبد انًظزمجهٛخ.

     

37 
ٚمٕو انمظى ثبػذاد رمبرٚز طُٕٚخ ٚمذو فٛٓب انذرٔص 
انًظزفبدح يٍ انزحهٛم انشبيم نألسيبد انزٙ ٔلؼذ ثبنمظى 

 خالل انؼبو. 

     

ٚؼذ انمظى طُٛبرْٕٚبد يظزمجهٛخ نهزغهت ػهٗ األسيبد  38
 انًزٕلغ حذٔصٓب فٙ انًظزمجم.

     

39 
ٚؼًم فزٚك األسيخ ثبنمظى ػهٗ رمذٚى رغذٚخ راعؼخ ٚظزفٛذ 
 يُٓب انمظى فٙ انزؼبيم يغ األسيبد انًزكزرح فٙ انًظزمجم.

     

 


