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اصادر ااساتارايييياث "املحائل  تاألزماث بكلياث جامعإدارة 
 كادمييت"األ نظر القياداثمن اجهت للخعامل معها  املتخدممت

 ممخص:
من خالل  حائل جامعة بكميات األزمات التعرف عمى كيفية إدارةإلى هدفت الدراسة الحالية  

 القيتادات نظتر وجهتة هتا متنمتعامتل معمصادر األزمات واالستراتيجيات المستتخدمة ل تحديد
الدراستة استتخدمت الباحةتة المتنهل التحميمتو الوصتفو، وطبقتت ولتحقيق ذلتك،  ،االكاديمية

فتو الفصتل االول متن العتام الدراستو ( من القيادات األكاديمية، 37) عينة تكونت منعمى 
متات إلتى أن  الدرجتة الكميتة لمصتادر األز وتوصمت الدراسة فو نتائجهتا .  م8181/ 8187

كبيتترة، وأن الدرجتتة الكميتتة لالستتتراتيجيات المستتتخدمة لمواجهتهتتا متوستتطة، كمتتا تبتتين عتتدم 
وجود فروق دالة إحصتائيا فتو مصتادر األزمتات تعتزال الختتالف مت يترات: الجتنس وستنوات 
الخبتترة، والرتبتتة االكاديميتتة، والمستتمى التتوظيفو، كمتتا تبتتين وجتتود فتتروق دالتتة إحصتتائيا فتتو 

ستخدمة تعتزال الختتالف مت يتر الخبترة، وعتدم وجتود فتروق دالتة إحصتائيا االستراتيجيات الم
فتتتو االستتتتراتيجيات المستتتتخدمة تعتتتزال الختتتتالف مت يتتترات الجتتتنس، والرتبتتتة االكاديميتتتة، 
والمستتمى التتوظيفو، وأوصتتت الدراستتة بنتترورة تبنتتو الكميتتات بجامعتتة حائتتل لخطتتط فعالتت  

ريبهم عمى أساليب التعامتل متم مختمتف لتمكين القيادات من مواجه  االزمات، من خالل تد
األزمتتات، ونتترورة انوتتاء وحتتدي بكتتل كميتتة  دارة االزمتتات واعتتداد الستتيناريوهات المحتممتتة 

 لجميم االزمات مهما كان نوعها أو ودتها.
استتتتتتراتيجيات التعامتتتتتل متتتتتم األزمتتتتتات  القيتتتتتادات الكممتتتتتات المفتاحيتتتتتة : ادارة االزمتتتتتات   

 األكاديمية  جامعة حائل.
Crisis Management at Ha'il University Faculties "Resources and 

the Strategies are Used to Deal With Them From Academic 
Leaders' Point of View. 

DR Haifa Tayfor 
Ha'il University, Kingdom of Saudi Arabia 

The recent study aims at identifying crisis resources that face 
academic leaders at Ha'il University faculties and the strategies 
that are used to face from the leaders' point of view themselves. 
The female researcher  used  the descriptive analytic method and 
the study  was  applied  on a  sample consists of (37)academic 
leaders in  the first semester  from the academic year 2017-2018 
CE. The study has reached to these results: the total degree of the 
crisis resources was very high and the total degree of the used 
strategies was medium. Also, it shows no significant statistic 
differences in crisis resources due to sex, years of experience, 
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academic rank and the job position variables. As well as, it shows 
statistic significant differences in the used strategies due to 
experience variables. There are no statistic significant differences 
in the used strategies due to sex, academic rank, job position 
variables. The study recommends that it is necessary for the 
faculties at Ha'il University to adopt effective plans so as to 
empower the leaders to face Crisis through training them on how 
to deal with different Crisis. Also, it is necessary to establish a unit 
in each faculty to manage Crisis and to prepare possible seniors 
for all Crisis wherever their kind and form. 

Key Words: Crisis Management, strategies to deal with Crisis, 
academic leaders, Ha'il Universities. 

  :المقدمة
يواج  العالم اآلن الكةير من التحديات و المت يرات  السريعة والتو من وتننها خمتق 
العديتتد متتن األزمتتات ستتواء كانتتت ا تصتتادية أو سياستتية أو اجتماعيتتة أو تنظيميتتة، وتتتؤةر 

رتها عمتى التكيتف فتو البيئتة التتو بوكل مباور عمى مختمف المؤسسات، وكما تحد من  تد
تعمتتل بهتتا، ويعتمتتد نجتتاح أع مؤسستتة عمتتى  تتدرتها عمتتى التعامتتل متتم مختمتتف األزمتتتات 

(، ولقتتد أطمتتق عمتتى عصتترنا الحتتالو 8117والمت يتترات البيئيتتة المعقدة)الخوتتالو والقطتتب، 
صتبح بعصر األزمات، وأصبح عمم األزمات واحدا متن أهتم العمتوم التتو زاد االهتمتام بهتا، وأ
  8113عممتتتا مستتتتقال بذاتتتت  ويتتترتبط بكافتتتة العمتتتوم ا نستتتانية واالجتماعيتتتة )الخنتتتيرع، 

 (.8111الموزع، 
وتعتتد مؤسستتات التعمتتيم العتتالو ممةمتتة بالجامعتتات إحتتدال مؤسستتات الدولتتة وأهمهتتا، 
والتو   د تجاب  الكةيتر متن الموتكالت التتو يمكتن أن تتفتا م وتتحتول إلتى مختاطر وأزمتات 

وتجعمهتتتا بمنتتتنال عتتتن تحقيتتتق ماياتهتتتا ومراميهتتتا. وتبتتترز أهميتتتة مواجهتتتة  تهتتتدد مستتتيرتها
المؤسستتات هتتذي األزمتتتات متتن منطمتتق أن ال ايتتتة األستتمى متتن التعمتتتيم العتتالو هتتو ربطتتت  
با نتاج، لت دو الجامعات أداة فاعمة متن أدوات ا نتتاج اال تصتادع واالجتمتاعو، متن أجتل 

ينب و أن يتماوى مم حاجات السوق اال تصتادية ذلك نقول دائمًا ان تخطيط التعميم العالو 
واالجتماعيتتتة، وهنتتتاك الكةيتتتر متتتن األزمتتتات التعميميتتتة التتتتو واجهتتتت مختمتتتف المؤسستتتات 
دارتهتا   التعميمية مما تطمب منهتا ونتم استتراتيجيات ورؤال وانتحة لمواجهتهتا وتجاوزهتا واا

ا دارة الستائدة، ممتا  بطريق منهجية فو نوء المعرفة والتوعو وا مكانتات المتتوفرة وأنمتاط
  8118يستتاعد عمتتى معالجتتة األزمتتة و تتت نوتتوئها وعتتدم الستتماح بامتتتدادها ) إبتتراهيم، 

 (. 8111الصيرفو، 
أن من أهداف التخطيط االستراتيجو فو المؤسسات هو  ( إلى8187وأوار جعفر )

اكتوتتاف األزمتتات  بتتل حتتدوةها، لتتذلك يجتتب أن توتتمل الخطتتط  برنامجتتا ونظمتتًا وسياستتات 
وانتتتحة  دارة األزمتتتتات. وأن يتتتتتم التخطتتتيط مستتتتبقًا ولتتتتيس عنتتتد اكتوتتتتاف األزمتتتتات فتتتتو 
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هناك عوامل تساعد فو التخفيف من آةار األزمات ومنهتا: إوتراك المتوظفين  إن المؤسسة.
فتتتو ونتتتم الخطتتتة وتونتتتيحها لهتتتم، وونتتتوح الرؤيتتتا المستتتتقبمية لمعتتتاممين عتتتن الخطتتتة 

د المتاحتة، وفعاليتة وكفتاءة ا دارة، وتتوفر معمومتتات االستتراتيجية، االستتخدام األمةتل لممتوار 
يجتتتاد بتتدائل لحتتتل الموتتتكالت، ووتتتب  أبتتتو معمتتتر  عتتن الخطتتتط االستتتتراتيجية المستتتتقبمية، واا

( األزمتتة بالستترطان التتذع يجتتتاح المؤسستتة حتتتى يفككهتتا وتحتتتاج إلتتى و فتتة رجتتل 8188)
لختتروج بالمؤسستتة  واحتتد متتن الجميتتم بكتتل  تتوة وصتتالبة حتتتى تتتتمكن متتن الت متتب عميهتتا و ا

 إلى بر األمان .
( أن التعامتتل متتم األزمتتات يعتتد متتن محتتاور اهتمتتام عمتتم ا دارة، 8118ويتترال أحمتتد)

حيتتث يتطمتتب وجتتود نتتوع ختتاص متتن القيتتادات ا داريتتة  التتتو  تتستتم بعتتدة ستتمات منهتتا: 
ض الوجاعة واالتزان والقتدرة عمتى التفكيتر ا بتداعو والقتدرة عمتى الحتوار واالتصتال والتفتاو 

 وصيامة ورسم التكتيكات الالزمة لمتعامل مم األزمات.
وعمتتى متتا ستتبق، فتتثن الحتتديث عتتن المختتاطر واألزمتتات التتتو يمكتتن أن تواجههتتا    

الجامعات يحتاج الى و فة متننية، ويستحق أن يحظى بووء  من الدراسة التو تقف عمتى 
التو من وننها أن  تحد أهم المخاطر التو يمكن أن تهدد مسيرة الجامعات، وعمى الطرائق 

متتن تمتتك المختتاطر إمتتا بتجنبهتتا أو بالتقميتتل متتن آةارهتتا الستتمبية. وهتتذا متتا ستتتنزع إليتت  هتتذي 
 الدراسة آخذة باالعتبار األزمات التو تواج  القيادات ا دارية بجامعة حائل.

 الدراسة:موكمة 
متن  زمتاتاأل  ظتروف متم لمتعامتل إدارع يستتخدم  القائتد متنهل األزمتات إدارة تعتبتر

 بالدرجتة يعتمد إدارع أسموب ، وهولتحديد مصدرها والتعامل معها والتخطيط خالل االستعداد

التنبؤ باألزمتات الُمحتممتة، واتختاذ التتدابير الُمناستبة لمو ايتة منهتا، أو التعامتل  عمى األولى
عتتداد بتتدائل ُمختمفتتة لمواجهتهتتا طرة لمستتي معهتتا عنتتد و وعهتتا، بدرجتتة عاليتتة متتن الكفتتاءة، واا

 متواطن وتوتخيص فحتص ختالل متن عمتى الموا تف الُمفاجئتة، باستتخدام أستاليب إداريتة

 الد يقتتتة تحستتتًبا الر ابتتتة تحتتتت وونتتتعها ا دارع التنظتتتيم فتتتو النتتتعف

(، وتعانو المؤسسات التربوية بوكل عام والجامعات بكل خاص 8111النفجارها)الحويطو،
رض المؤسستتة إلتتى األزمتتات الطارئتتة متن تحتتديات كبيتترة فتتو إدارة األزمتتات وخاصتتة عنتتد تعتت

والظرفية، كما إن نعف انتوار ةقافتة إدارة األزمتات إنتافة إلتى افتقتار الكميتات إلتى وجتود 
فريق متخصص فو إدارة األزمات المختمفة يحد من دور القيادات ا دارية الفاعل فتو إدارة 

ن األزمتتات المتعمقتتة تمتتك األزمتتات، وتواجتت  القيتتادات االكاديميتتة  بجامعتت  حائتتل العديتتد متت
بتتالطالب وأعنتتاء هيئتتة التتتدريس والهيئتتة ا داريتتة وميرهتتا متتن األزمتتات إنتتافة إلتتى كةتتري 
المهتام واألعمتال المنوطتة بهتم، وبنتاًء عميت  فتثن موتكمة الدراستة تتتمخص فتو أن األزمتتات 

، القيادات ا دارية بكميات جامعة حائل بحاجة إلى ونم حمتول إبداعيتة جديتدة يواجهاالتو 
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وونم رؤية مستقبمية  تستطيم من خاللها حل جميم الموكالت ومواجهت  أع أزمتة مهمتا 
كان مصدرها لما ل  من اةر فو إيجاد االستتقرار والنظتام بمتا يتتيح ستير العمتل عمتى النحتو 
المخطط ل  وفو تطوير وتنهيل الكميتات والمستاهمة فتو رفعت  الجامعتة وجعمهتا فتو مصتاف 

 عالمية. الجامعات السعودية و ال
 :أسئمة الدراسة

 تحاول هذي الدراسة ا جابة عن األسئمة التالية:
 السؤال الرئيسو :

 االكاديمية؟ حائل من  بل القيادات كيف تتم إدارة األزمات بكميات جامعة
 ويتفرع من هذا السؤال عدة اسئمة فرعية وهو :

 جامعة حائل ؟يات كمما هو مصادر األزمات التو تواج  القيادات االكاديمية  ب -8

األزمتتات التتتو تواجتت   مصتتادر  متتا فاعميتتة االستتتراتيجيات المستتتخدمة فتتو التعامتتل متتم -8
 القيادات االكاديمية ؟

( فتو تحديتد مصتادر األزمتات التتو 1.15عند مستتوال ) اهل توجد فروق دالة إحصائي -3
: )ذكتتر، جامعتتة حائتتل تعتتزال لمت يتترات: الجتتنس  بكميتتات تواجتت  القيتتادات االكاديميتتة 

ستتتتنوات فتتتتنكةر( والرتبتتتتة  5، 5-3ستتتتنوات،  3أنةتتتتى(، وستتتتنوات الخبتتتترة )أ تتتتل متتتتن 
االكاديمية )أستاذ مساعد، أستاذ موارك ، أستاذ دكتور(، والمسمى التوظيفو )عميتد، 

 وكيل (؟ 

( فتتتو  فاعميتتتة االستتتتراتيجيات 1.15عنتتتد مستتتتوال ) التتتة إحصتتتائياهتتتل توجتتتد فتتتروق د -3
األزمتتات التتتو تواجتت  القيتتادات االكاديميتتة تعتتزال  ادرمصتتالمستتتخدمة فتتو التعامتتل متتم 

 5، 5-3ستتتنوات،  3لمت يتتترات: الجتتتنس: )ذكتتتر، أنةتتتى(، وستتتنوات الخبتتترة )أ تتتل متتتن 
ستتنوات فتتنكةر( والرتبتتة االكاديميتتة )أستتتاذ مستتاعد، أستتتاذ موتتارك ، أستتتاذ دكتتتور(، 

 والمسمى الوظيفو )عميد، وكيل (؟ 

 أهداف الدراسة: 
 ا يمو :م الدراسة إلىتهدف 

 االكاديمية. القيادات  بل من التعرف عمى كيفية إدارة األزمات بكميات جامعة حائل -
 التعرف عمى مصادر األزمات التو تواج  القيادات االكاديمية  بكميات جامعة حائل. -

األزمتات التتو تواجت  القيتادات مصادر  تحديد االستراتيجيات المستخدمة فو التعامل مم  -
 من وج  نظر القياديين أنفسهم  االكاديمية
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تحديد الفروق فو مصادر األزمات التو تواجت  القيتادات االكاديميتة  بجامعتة حائتل وفقتا  -
 لمت يرات الدراسة: الجنس، وسنوات الخبرة، والرتبة االكاديمية، والمسمى الوظيفو.

تواجتتت   تحديتتد الفتتروق فتتو االستتتراتيجيات المستتتخدمة فتتتو التعامتتل متتم األزمتتات التتتو -
، وستنوات الخبتترة،  والمؤهتل العممتتو، الدراستتة: الجتنسالقيتادات االكاديميتة  وفقتتا لمت يترات 

 والمسمى الوظيفو.  

 أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يمو :

األزمات من المونوعات الحديةتة فتو مجتال ا دارة العامتة بوتكل عتام إدارة يعد مونوع  -
ميتتة  بوتتكل ختتاص خصوصتتا متتم التطتتورات المتستتارعة فتتو مجتتاالت وا دارة التعمي

 الحياة ولممزيد من إلقاء النوء عمى هذا المفهوم.
تنبم أهمية الدراسة فو كونها من الدراسات  النادرة المطبقة عمتى القيتادات ا داريتة فتو    -

 تااالستراتيجياألزمات التو تواجههم و  مصادر الكميات الجامعية لمو وف عمى أهم
 المستخدمة لمتعامل معها.

يمكتتن أن تفيتتد نتتتائل هتتذي الدراستتة القتتائمين عمتتى التعمتتيم الجتتامعو ومتختتذع القتترار فتتو  -
بنستتاليب عمميتتة منهجيتتة وونتتم  متتل معهتتااالتعالتعتترف عمتتى مصتتادر األزمتتات و 

رؤية مستقبمية لمحد من الو وع فو المواكل التو تستببها األزمتات ا داريتة  ممتا 
طوير وتنهيل واالرتقاء  بالجامعات والتحسين من مستتواها وترتيبهتا يساعد عمى ت

 وتصنفيها عالميا. 

 حدود الدراسة:
الدراستتة عمتتى دراستتة مونتتوع األزمتتات ا داريتتة مصتتادرها  تالمونتتوعية: ا تصتتر  الحتتدود

 .التعامل معهاواستراتيجيات 
 كميات جامعة حائل. فو جميمالحدود المكانية: أجريت الدراسة 

-8331ود الزمنية: تتم تطبيتق هتذي الدراستة ختالل الفصتل الدراستو األول متن العتام )الحد
 هت(.8331

 :مصطمحات الدارسة
عتن وستائل و طترق  البحتث ةتم ومتن معت  التعامتل صتعوبة إلتى يتؤدع مفاجئ ثحداألزمة: 

 ( 8118 دارت .) احمد، 
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تواجهتتت    األزمتتتة ) إجرائيتتتا( :حالتتتة ميتتتر عاديتتتة  أو موا تتتف مفاجئتتتة ميتتتر متو عتتت 
الكميتتتات فتتتو جامعتتتة حائتتتل  ممتتتا يتتتؤةر فتتتو أداء الكميتتتة وستتتمعتها وعمتتتى مقومتتتات النظتتتام 

 التعميمو.
األزمتتات ) إجرائيتتا(: هتتو أنتتواع األزمتتات التتتو تواجتت  القيتتادات االكاديميتتة  مصتتادر 

بجامعة حائل و التو تؤدع إلى إحتداث خمتل فتو تستيير العمتل  داختل الكميتة وتعيتق الكميتة 
 أهدافها. عن تحقيق 

هتتو مجموعتتة الخطتتوات و ا جتتراءات التتتو تتختتذها : استتتراتيجيات مواجهتت  األزمتتات
القيادات االكاديمية  بجامعة حائل من اجتل التعامتل متم مختمتف الظتروف و األزمتات، ممتا 

 االستت الل طريتق يساعد عمى اتخاذ القترارات الستميمة لمواجهتهتا و تقمتيص أخطارهتا  عتن

 .الكميات المختمفة فو والبورّية المادّية وا مكانيات متاحةال األمةل لممعمومات
هتتم  متتن فتتو  متتة الهتترم فتتو التنظتتيم ا دارع بالكميتتة ويتكتتون متتن : القيتتادات االكاديميتتة

عميتتد ووكتتالء الكميتتة والتتذين يتولتتون مهتتام تستتيير أعمتتال الكميتتة فتتو الجوانتتب ا داريتتة و 
 ة أةناء حدوث أزمة تواج  الكمية.األكاديمية و الذين يتخذون القرارات الحاسم

هتتو إحتتدال الجامعتتات الحكوميتتة بالمممكتتة العربيتتة الستتعودية، تقتتم بمدينتتة جامعتتة حائتتل: 
 ( كمية.85) من هت، والتو تنم أكةر8383حائل، وأنوئت بمرسوم ممكو عام

 الدراسات السابقة:
 تونتيح دور متديرع المتتدارس(دارستتة هتدفت إلتى Orifici, 2000أجترال اورفيكتو)

أةنتتتاء حتتتدوث األزمتتتات وتقتتتديم خطتتتوات متوازنتتتة فيمتتتا يختتتص إدارة األزمتتتات فتتتو المتتتدارس 
وتوصتتل إلتتى ونتتم خطتتط فاعمتتة  دارة األزمتتات وونتتم الستتيناريوهات المحتممتتة لمواجتت  

 األزمات.
( دارسة هدفت إلتى التعترف عمتى 8113ومن ناحية أخرال أجرت ال زاوع، محفوظة)

ات فو المدارس ا عداديتة والةانويتة بستمطنة عمتان طبقتت أنواع األزمات تطوير إدارة األزم
(متن مستاعدع متديرع المتدارس وأوتارت 831(من مديرع المدارس و)871عمى عينة من)

نتائجها إلى حصول األزمات المتعمقة بالطالب وأزمات المعممتين واألزمتات الصتحية وأزمتات 
ن هنتتتاك فتتتر  وق دالتتت  إحصتتتائيا بتتتين المرافتتتق واألزمتتتات الطبيعيتتتة عمتتتى تقتتتدير متوستتتط، واا

متوستتطات تقتتديرات أفتتراد العينتتة تعتتزال لممنطقتتة التعميميتتة، كمتتا انتت  ال توجتتد فتتروق تعتتزال 
 لمت ير الجنس و المرحمة الدراسية فو متوسطات تقديرات أفراد العينة.

التركيتتز عمتتى االستتتراتيجيات دارستتة هتتدفت إلتتى ب( Coombs,2004أمتتا كتتومبز )و 
رواد مديرع المنظمتة عمتى حمايتت  ستمعها ومكانتهتا و تت نوتوء المختمفة  دارة األزمات   
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األزمة توصمت الدراسة إلتى متدال أهميتة االستتعداد المستبق لمتدير األزمتة فتو التعامتل متم 
 األزمات المختمفة التو تحدث وونم خطة مسبقة لمتعامل مم األزمات. 

طتط إدارة تحميل خ(Krisonis & Adams,2005)وتناولت دراسة كرايزونز وآدمز 
( مدرستتة بواليتتة 83األزمتتات فتتو المتتدارس التتتو عانتتت منهتتا فتتو المانتتو، طبقتتت عمتتى)

هوستن األمريكية وخمصت إلتى نترورة متنح المتدارس ادوار واستعة النطتاق  دارة األزمتات 
والتخطتتيط بوتتكل اكةتتر فاعميتتة فتتو حتتال حتتدوث أزمتتة، ويتتتم تقيتتيم مستتتوال األزمتتات فتتو 

 يات التنهب.المدارس من خالل دراسة مستو 
(دارستتتة هتتتدفت إلتتتى التعتتترف عمتتتى أستتتاليب إدارة 8338كمتتتا أجتتترال الزلفتتتو، وافتتتو)

األزمات  لدال مديرع مدارس التعميم العام الحكتومو والختاص بمدينتة الطتائف، طبقتت عمتى 
( من مديرع المدارس وأوارت نتائجها إلى أن درجة مواج  المدراء لألزمات 835عينة من)

لمدراء فتو التعامتل متم األزمتات  بتل حتدوةها كتان متوستطا ودورة كانت متوسطة وأن دور ا
أةنتتتاء األزمتتتة وبعتتتد االنتهتتتاء منهتتتا بدرجتتتة عاليتتتة، وان هنتتتاك فتتتروق دالتتت  إحصتتتائيا بتتتين 
متوستتتطات تقتتتديرات أفتتتراد العينتتتة تعتتتزال لمت يتتتر نتتتوع المدرستتتة والمؤهتتتل العممتتتو والمرحمتتتة 

 التعميمية والخبرة والدورات.
(دارسة هدفت إلى التعرف عمتى أستاليب إدارة األزمتات 8111ئد)وأجرال عبدالعال، را

لتتدال المتتدارس الحكوميتتة فتتو محافظتتة متتزة وعال تهتتا بتتالتخطيط االستتتراتيجو، طبقتتت عمتتى 
( متتن متتديرع المتتدارس، وأوتتارت النتتتائل إلتتى أن درجتتة تطبتتيقهم ألستتموب 355عينتتة متتن)

قهم ألستتموب الهتتروب متوستتطة  المواجهتة واالحتتتواء والتعتتاون كانتت عاليتتة، امتتا درجتتة تطبتي
درجتتة مواجتت  األزمتتات كانتتت بدرجتتة متوستتطة، ودرجتتة ممارستتتهم لمتخطتتيط االستتتتراتيجو 
عاليتة، وان هنتتاك فتروق دالتت  إحصتائيا بتتين متوستتطات تقتديرات أفتتراد العينتة تعتتزال الجتتنس 
والمنطقتتة، كمتتا انتت  ال توجتتد فتتروق دالتت  إحصتتائيا تعتتزال لمت يتتر المؤهتتل العممتتو  وستتنوات 

 لخبرة  فو متوسطات تقديرات أفراد العينة.ا
( دارستة هتدفت إلتى التعترف عمتى متدال تمكتن متديرع 8188وأجترال دربتاس، أحمتد)

( متتن متتديرع 33المتتدارس متتن مهتتارة إدارة األزمتتات بمدينتتة جتتدة، طبقتتت عمتتى عينتتة متتن )
ارة المتتدارس وأوتتارت النتتتائل إلتتى ان األستتاليب التتتو يستتتخدمها المتتدراء فقتتد جتتاء بعتتد ا د

بالمرتبتتة األولتتى تبعتت  بعتتد الطالتتب ةتتم بعتتد  المعمتتم، كمتتا انتت  ال توجتتد فتتروق دالتت  إحصتتائيا 
تعتزال لمت يتر المؤهتل العممتو وستنوات الخبتترة  والمرحمتة التدريستية فتو متوستطات تقتتديرات 

 أفراد العينة.
وعمتتتى صتتتعيد آختتتر أجتتترال أبتتتو ستتتمري، محمتتتود والطيطتتتو، محمتتتد وعاوتتتور، فتتتاتن 

فت إلتى التعترف عمتى وا تم إدارة األزمتات لتدال ا ستم التربيتة الريانتية ( دارسة هتد8188)
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ودوائرها فو مؤسسات التعميم العالو الفمسطينية متن وجت  نظتر طمبتهتا، طبقتت عمتى عينتة 
 ( طالبا وطالبة وأوارت النتائل إلى أن وا م إدارة األزمات كان بدرجة متوسطة. 381من )

إلتى تحديتد فاعميتة أداء متديرع المتدارس  (8183بينما هدفت دراسة منيمة، رهتف)
(متتديرا ومتتديري، 55الةانويتتة فتتو إدارة األزمتتات فتتو مدينتتة دموتتق، طبقتتت عمتتى عينتتة متتن)

وأوارت النتائل إلى أن فاعمية أداءهم فو إدارة أالزمات جاءت بدرجة متوستطة، وان هنتاك 
والمتتديرات تعتتزال فتتروق دالتت  إحصتتائيا بتتين متوستتطات تقتتديرات أفتتراد العينتتة متتن المتتديرين 

 الجنس والخبرة والمؤهل التربوع .
( دارستتة هتتدفت إلتتى تنميتتة كفايتتات إدارة األزمتتات 8183أجتترت زيتتدان، أستتماء)و  

( 38لمديرع المدارس الةانوية بمصر فتو نتوء متطمبتات الجتودة، طبقتت عمتى عينتة متن )
( 3ة األزمتات متن)مديرا ومتديري، وخمصتت النتتائل إلتى إعتداد  ائمتة بالكفايتات الالزمتة  دار 

 مجاالت، وونم تصور مقترح  دارة األزمات .
 بتالتخطيط وعال تهتا األزمتات إدارة فتو دراستت  أستاليب(8183)تنتاول عبتدالقادرو 

 واستتخدم فمستطين، - االستتقالل جامعتة فتو والمتاليين ا داريتين نظر وجهة من االستراتيجو

 الجامعتة، فتو ( موظفتاً 51ت متن)طبقتت عمتى عينتة تكونت لمالمتت  الوصتفو المنهل الباحث

 عنتد لإلوتاعات واستم انتوتار وجتود :أهمهتا كتان النتتائل متن العديتد إلتى الدراستة وتوصتمت

 إتبتاع متم األزمتات بتثدارة المعنيتة الجهتات أدوار فتو مموض هناك وأن األزمات، مم التعامل

 المتعمقة باألزمات، الحقائق تخفو ا دارة وأن لمعالجتها، القرارات إصدار فو المركزية أسموب

 بالمصتاريف يتعمتق فيمتا وخاصتة األزمتات لمواجهتة وانتح استتراتيجو تخطتيط يوجتد ال وأنت 
 .الموظفين وتعيين النةرية

(هدفت دارست  إلى الكوف عمى اةر التخطيط االستراتيجو 8187أما جعفر، يونس)
احو القتتدس، فتتو إدارة األزمتتات : دراستتة تطبيقيتتة عمتتى المؤسستتات العامتتة فتتو منطقتتة نتتو 

( موظتتتتف وموظفتتتتة، وأوتتتتارت النتتتتتائل إلتتتتى أن التخطتتتتيط 111طبقتتتتت عمتتتتى عينتتتتة متتتتن)
االستتتراتيجو يستتاهم فتتو التقميتتل متتن الموتتكالت المحتممتتة، ويفيتتد فتتو اتختتاذ القتترارات تجتتاي 
أالزمات المختمفة، وكانت درجة األةر لمتخطيط االستتراتيجو كبيترة، كمتا انت  ال توجتد فتروق 

لمت ير الجنس والمؤهل العممو والمسمى الوظيفو وستنوات الخبترة  فتو  دال  إحصائيا تعزال
 متوسطات تقديرات أفراد العينة.

 
 
 

 ا طار النظرع:
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تعتتددت المفتتاهيم المتداولتتة حتتول  مصتتطمح األزمتتة، وتعتتددت وجهتتات النظتتر فيهتتا،  
لكن ذلك ال يمنم من وجود خصائص موتركة بين مختمتف هتذي المفتاهيم، وعترف فتوجيالر 

(Vogelaar, 2005األزمتتة بننهتتا ) أحتتداث ميتتر متو عتتة تتتؤدع إلتتى تعطيتتل نمتتط الحيتتاة :
( فعرفها بننها: حدث مفتاجئ  Coombs, 2007أما كومبس) الروتينو اليومو لممنظمات، 

ومير متو م يهدد عمميات المنظمة و يؤدع الى انطراب سمعتها ومو عها المالو، وعرفها 
م بتالتنبؤ والتو عتتات وبنتتاء القتتدرة عمتى التصتتدع لمتتا  تتد ( بتتالعمم التتذع يهتتت 8115حجتو ) 

 أو حتدث" :بنّنهتا (8113ستعود)  آل يكتون محتتمال، أو الستعو لتقميتل األخطتار. ويعرفهتا

لم ايتة  وجيتزة فتترة فتو  ترار اتختاذ ويتطمب ا دارع لمكيان أساسيا  تهديداً  يوكل مفاجئ مو ف
 تنةيرها من األزمة مفهوم تناوال فقد (Muro & Kottman, 1995).وكوتمان مورو ، أّما

 فتو الفترد  تدرة ستمبيا عمتى تتنةيرا يؤةر اّلذع الّوديد من الّن ط نوع " :أّنها عمى األفراد عمى

 هذي الموا ف. بفعالية مم والّتعامل والّتخطيط الّتفكير،
( األزمتتات  8113تمتر األزمتتات فتتو نوتتنتها وتكوينهتتا بعتدة مراحتتل، و ستتم العمتتار)و 
ستة مراحتل وهتو : مرحمتة متيالد األزمتة وتبتدأ فيهتا األزمتة فتو الظهتور عمتى وتكل إلتى خم

ذا استتطاع متختذ  ووء مبهم أو مامض يموح فو األفق وينذر بخطر مير محدد المعالم، واا
ال تقتتدمت األزمتتة إلتتى  القتترار استتتيعاب هتتذي المرحمتتة استتتطاع القنتتاء عميهتتا فتتو مهتتدها واا

ستتاع األزمتتة، وهنتتا تتطتتور وتنمتتو األزمتتة وتتتدخل أطتتراف المرحمتتة الةانيتتة، ومرحمتتة نمتتو وات
جديتتدة فتتو صتتراع األزمتتة ويمكتتن إيقافهتتا عتتن طريتتق عتتزل الم تتذيات الخارجيتتة التتتو تتتدهم 
األزمة، أما المرحمة الةالةة: ننل األزمتة، فتصتبح فيهتا األزمتة ذات  توة تدميريتة عاليتة و 

جاي األزمتة نحتو كتبش فتداء يتحمتل يستحيل السيطرة عميها، فيتم  القناء عميها بتحويل ات
كل التبعات السابقة، والمرحمة الرابعة هو: مرحمة االنحسار أو التتقمص وتصتل األزمتة إلتى 
هتتذي المرحمتتة عنتتدما تتفتتتت بعتتد تحقيقهتتا هتتدف التصتتادم العنيتتف وتصتتبح كمتتوج البحتتر، 

  كامتل والمرحمة الخامسة هو مرحمة االختفاء وتصل لهذي المرحمتة عنتدما تفقتد بوتكل وتب
 وة الدفم المولدة لها واالنحسار يكون دافعا لمكيان الذع حدةت فيت  األزمتة  عتادة البنتاء. 

( األزمات من حيث معتدل تكرارهتا إلتى أزمتات ذات طتابم دورع 8113و د صنف الخنيرع)
متكتترر وأزمتتات ذات طتتابم فجتتائو، وهنتتاك تصتتنيف متتن حيتتث العمتتق إلتتى أزمتتات ستتطحية 

لألزمتتات بحستتب مستتتواها إلتتى: أزمتتات عالميتتة كتتالحروب وأزمتتات  وعميقتتة، وهنتتاك تصتتنيف
إ ميمية تؤةر عمى إ ميم معين، وأزمات محمية تؤةر عمى دولتة، وتصتنيف آختر حستب البعتد 
الزمنو إلى أزمات متكررة الحدوث ولهتا إنتذارات مبكترة وأزمتات مفاجئتة تحتدث بتدون ستابق 

 (. 8118إنذار)أحمد، 
( .فحتتتددوا خمتتتس 8115  الحمتتتالوع،  8111هر،    الظتتتا8113أمتتتا )الصتتتيرفو،

 مراحل  دارة األزمة:
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مرحمتة اكتوتتاف إوتارات ا نتتذار: وهتو مرحمتتة اكتوتاف إوتتارات الخطتر بو تتوع األزمتتة،  -8
عتادة متا ترستل األزمتة  بتل و وعهتا بمتدة طويمتة  مبكترا ألنت تمك ا وارات  وتظهر

تنبئ باحتمال و توع األزمتة، إوارات ا نذار المبكر، أو األعراض التو  سمسمة من
 .االهتمام لهذي ا وارات فمن المحتمل جدًا أن تقم األزمة وما لم يوج 

والو ايتتة: وفيهتتا تتختتذ مجموعتتة متتن أستتاليب الو ايتتة المطموبتتة فتتو  مرحمتتة االستتتعداد -8
مرحمة اكتوتاف الخطتر، وتوتمل الو ايتة: اكتوتاف نقتاط النتعف والقتوة متن اجتل 

المنظمة استتعدادات وأستاليب كافيتة لمو ايتة  أن يتوفر لدال معالجتها، وعمي  يجب
 من األزمات، وونم الخطط والسيناريوهات المناسبة لمقابمة جميم االحتماالت.

والحد منها: وتعنو هذي المرحمتة تنفيتذ خطتة المواجهتة التتو تتم  مرحمة احتواء األنرار -3
األزمتة، ويتتم احتتواء  ونعها فو المرحمة السابقة لتقمتيص ا نترار الناجمتة عتن

اآلةتتار الناتجتتة عتتن األزمتتة بثيقتتاف سمستتمة التتتنةيرات الناتجتتة عتتن األزمتتة، ويتتتم 
احتتتواء اآلةتتار الناتجتتة وعالجهتتا، وتعتبتتر مهمتتة أساستتية متتن مهتتام إدارة األزمتتات 

 التو تهدف إلى تقميل الخسائر ألدنى حد ممكن. 
وطويمتة األجتل،  وتنفيذ برامل  صتيرة مرحمة استعادة النواط: تومل هذي المرحمة إعداد -3

 .وتتنمن هذي المرحمة استعادة المعنويات المفقودة
عتادة التقيتيم لتحستين متا تتم إنجتازي فتو مرحمتة -5  التتعمم: وهتو مرحمتة تعمتيم مستتمر واا

المانو، وونم النوابط لعدم تكرار األزمات فو المستقبل، واستخالص الدروس 
 ا سابقا لالستفادة منها فو التطوير والتحسين.والعبر من األزمات التو واجهته

و تتد تعتتددت أستتباب نوتتوء األزمتتات فمنهتتا متتا يعتتود لعوامتتل ا تصتتادية واجتماعيتتة 
ناجمة عن ازدياد الفوارق االجتماعية بين طبقات المجتمم، ومنها ما تعود لعوامل سياسية 

انات المختمفتة، أو  تد  وامها التفاخر القومو والتدينو فتو المجتمعتات ذات الصتراعات والتدي
ترجتتتم لعوامتتتل الصتتتراع فتتتو مجتمتتتم متتتا والتتتذع يتتتؤول إلتتتى تنتتتافر أيتتتدلوجو بتتتين الطبقتتتات 

 (.8111االجتماعية المتباينة)الظاهر، 
( فقتتد حتتدد أستتباب األزمتتات إلتتى نتتعف ا مكانتتات الماديتتة، 8111أمتتا الصتتيرفو )

ت بتين العتاممين، وعدم ونوح أهداف المنظمة، ونعف نظام صتنم القترار، ونتعف العال تا
( أستتباب األزمتتات التعميميتتة فمنهتتا متتا 8188وعتتدم االهتمتتام بالتتتدريب، وحتتدد الستتعدية )

يتعمتتتق بقصتتتور ا دارة التعميميتتتة وعتتتدم كفاءتهتتتا و تتتدرتها التنبؤيتتتة باألحتتتداث المستتتتقبمية 
واستتتقبال إوتتارات ا نتتذار المبكتتر بكتتل حتتذر، واستتتخدام نظتتام الر ابتتة والصتترامة وعتتدم  تتدرة 

مديرين عمى تحمل المسؤولية، ومن األسباب ما يعود إلى ظروف العمل المادية فتو بيئتة ال
ناءة وعدم توفر وسائل األمن والسالمة كطفايات الحريتق  المؤسسة التعميمية من تهوية واا

 ,Yamamoto,G & Sekeroglu,Ö) ومخارج الطوارئ وميرهتا، وفستر يتاموتو وستيكر
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دوث األزمتتات هتتو نتيجتتة عتتدم التتترابط بتتين المنظمتتة أهتتم العوامتتل  التتتو تستتبب حتت (2011
 وبيئتها الداخمية والخارجية .

  8111  عياصتترة وبنتتو احمتتد، 8115  مصتتطفى، 8113واتفتتق كتتل متتن )مهنتتا، 
( عمى أن خصتائص األزمتات متعتددة منهتا: نتيق الو تت المتتاح لصتنم 8113الخنيرع، 

اب، وتهديتتد استتتقرار المؤسستتة، القتترار، وعنصتتر المفاجتتنة فتتو حتتدوةها، والتتتوتر واالنتتطر 
وتعتتدد أطتتراف األزمتتة، ووجتتود القتتوال ذات االتجاهتتات النتتامطة، وحتتدوث أمتتراض ستتموكية 

 خطيرة.
وظهر مفهوم إدارة األزمات والذع تمةل فو ونم إطتار عمتل يفيتد فتو تحميتل وفهتم 

مميتة ( إدارة األزمتة بننهتا: ع8115الموا ف المفاجئة وال ير متو عة، وعرف)عجوة وفريتد، 
تخطيط استراتيجو تستتمزم  يتام إدارة المنظمتة باتختاذ مجموعت   ترارات فتو ظتروف يستودها 
التتتتوتر، وتستتتتهدف االستتتتجابة الستتتميمة   حتتتداث األزمتتتة ومنتتتم تصتتتاعدها، والتقميتتتل متتتن 
نتائجها السمبية إلتى أ تل حتد ممكتن  ممتا يستمح لممنظمتة بتامتالك  تدر أكبتر متن الستيطرة 

( أن الهدف العتام متن إدارة األزمتات هتو تحقيتق درجتة 8113فندع )عمى مقدراتها. وذكر أ
استتتجابة ستتريعة عاليتتة وفعالتتة لظتتروف المت يتترات المتستتارعة الالزمتتة بهتتدف درء أخطتتار 
األزمة  بل و وعها والتحكم فو اتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها وتقميص أنرارها وتتوفير 

ا الطبيعيتتة، أمتتا ا دارة باألزمتتات فتقتتوم عمتتى التتدعم النتترورع  عتتادة التتتوازن إلتتى حالتهتت
افتعتتال األزمتتات، وهتتو فعتتل يهتتدف إلتتى تو تتف نوتتاط متتن األنوتتطة أو انقطاعتت ، أو زعزعتتة 

 (.8111استقرار ونم من األوناع بحيث يؤدع إلى ت ير هذا النواط )الظاهر، 
فتتو ( أن االختتتالف بتين إدارة األزمتة وا دارة باألزمتتة يكمتن 8115ويترال مصتطفى) 

أن ا دارة باألزمة يكون فيها  دوٌر لمقوة النامطة فو عمميتة اتختاذ القترارات، فهتو تستعى 
لتحقيق األهداف التو كان يصتعب تحقيقهتا فتو الظتروف العاديتة، أمتا إدارة األزمتة فتستعى 
لتحقيتتق إعتتادة التتتوازن لممنظمتتة، وهتتذا يعتمتتد عمتتى االستتتعداد أو المعرفتتة والتتوعو وا دراك 

ت المتاحتة، أع استتيعاب المو تف األزمتوع وتكتوين رؤيتة وانتحة وأهتداف محتددة وا مكانا
 تجاه  لمت مب عمي .

يحتتتاج التعامتتل متتم األزمتتة إلتتى إدارة عمميتتة ذات توجهتتات استتتراتيجية تنختتذ بعتتين 
االعتبار التفكير المنطقو فو التعامالت مم خطوات األزمة وتوفير المعمومات الستاندة التتو 

و رسم حدود األزمتة ونونتح فيمتا يمتو خطتوات التعامتل متم األزمتة)الظاهر، يرتكز عميها ف
8111). 

أوال: تقدير المو ف األزموع: يقصد بها تحديد التصرفات التو  امت بها  توال صتنم األزمتة 
و تتوال كبحهتتا، وتتاممًة تقتتدير مكونتتات هتتذي التصتترفات ومتتا وصتتمت إليتت  األزمتتة متتن 

 طة مؤةرة أو متنةرة بها .نتائل وردود أفعال وآراء وموا ف محي
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ةانيا: تحمتيل المو ف األزموع: بعد تحديد تقدير المو ف األزموع بصوري د يقة يقوم متدير  
األزمتتة بمستتاعدة معاونيتت  بتحميتتل المو تتف األزمتتوع وعناصتتري المختمفتتة ومكوناتتت  
بهدف اكتواف المصالح الحقيقية الكامنة وراء صنم األزمة واألهداف الحقيقة مير 

 معمنة التو يسعون إلى تحقيقها.ال
ةالةا: التخطيط العممو لمتدخل فو األزمة : وهو مرحم  رسم السيناريوهات وونتم الخطتط  

والبرامل وحود القوال لمواجهة  وال األزمة والتصدع لها، و بتل أن يتتم هتذا بكاممت  
يتتتم رستتم الخريطتتة العامتتة لمستترح عمميتتات األزمتتة بونتتع  الحتتالو متتم إجتتراء كافتتة 

 لت يرات التو تتم عمي  باستمرار .ا
رابعا: التدخل لمعالجة األزمة: من خالل المعرفة الكاممة بالسيناريوهات البديمة والستيناريو  

ستتتناد المهتتتام وتوزيتتتم األدوار عمتتتى فريتتتق المهتتتام  المعتمتتتد لمتتتتدخل فتتتو األزمتتتة، واا
حتمتاالت األزموع بحيث يكون متخذ القرار ا دارع  د حدد كل ووء، وونتم كتل اال

حسب اتجاهاتها، ةم اتخذ القرار. وتنتو هذي المرحمة نتيجة لما بعد احتتواء األزمتة، 
وتعمتتتل المنظمتتتة بكفتتتاءة عاليتتتة لتوجيتتت  وتنظتتتيم حتتتل األزمتتتة باستتتتخدام الوستتتائل 

 واألساليب المتاحة.
(ومنهتا: 8118وهناك العديد من المعو ات التو تعر ل عممية إدارة األزمتة )ستبتو، 

التنظيميتتة : وتتعمتتتق بعتتدم معرفتتتة بتتا دارة العميتتا لعمميتتتة إدارة األزمتتة، ونتتتعف المعو تتات 
المؤسستتة، ومعو تتات متعمقتتة بالمعمومتتات ومتتدال صتتحتها ود تهتتا حتتول  التتتدريب عنتتد أفتتراد

األزمة، ومعو ات متعمقة باالتصال وصعوبة نقل وتبادل المعمومتات داختل وختارج المنظمتة، 
 رفة األفراد بخطورة األزمات.ومعو ات إنسانية تتعمق بعدم مع

  متتاهر، 8118وتحتتتاج إدارة األزمتتات إلتتى عوامتتل  نجاحهتتا و تتد اتفتتق ) الستتبتو، 
( عمى العوامل التالية: إنواء  اعدة بيانات متعمقة بكافتة أنوتطة المنظمتة، و إدراك 8113

ات أهمية الو ت وتوفير نظام مبكر يتسم بالكفتاءة فتو رصتد الخطتر وتفستيري وتوصتيل إوتار 
الخطتتر لمتختتذع القتترارات، واالستتتعداد التتدائم لمواجتت  األزمتتات متتن ختتالل تطتتوير القتتدرات 
والتتتتدريب وونتتتم الخطتتتط لمواجتتت  األزمتتتات، وحوتتتد وتعبئتتتة المتتتوارد المتاحتتتة لممنظمتتتات 
واستتتنفار الطا تتات متتن أجتتل مواجهتتة األزمتتة والمحافظتتة عمتتى الحيتتاة، ووجتتود نظتتام اتصتتال 

نتتمن ستترعة ووفتترة المعمومتتات وتفقهتتا داختتل المنظمتتة وبتتتين يتستتم بالكفتتاءة والفاعميتتة ي
 المنظمة والعالم الخارجو .

واألزمتتات تخمتتق إلتتى جانتتب التحتتديات فرصتتًا ال تكتتون متاحتتة فتتو أع و تتت آختتر،  
ويعود السبب فو ذلك الى أنها تسمح بدرجة من الت ير ال تناظرها درجة أخرال فتو األو تات 

 م(.8113نبًا كل القواعد القديمة )توفيق، العادية هو أن فو األزمة تنحى جا
 (عدة نتائل إيجابية  وسمبية لألزمة  تتمةل باآلتو:8113وأورد )ماهر،  
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 تؤدع إلى إحداث الت يرات التو  د ال تكون متاحة فو األو ات العادية فو المنظمة.-
فيهتا إظهار نواحو القصور والنعف الكامنتة فتو مجتاالت العمتل المدرستو، متن أجتل تال -

 وتحسين التعامل مم األزمات.
 استخالص الدروس المستفادة من األزمات لمنم حدوةها فو المستقبل. -
 اكتواف مزايا العمل الجماعو و عيوب العمل الفردع فو مواجه  األزمات. -

أمتتا النتتتائل الستتمبية لألزمتتات: التعتترض لخستتائر ماديتتة وبوتترية، واتختتاذ القتترارات 
 ًا لردود األفعال السريعة لألحداث.ة وارتجالية نظر يبعفو 
عا ة المنظمة عن تحقيق أهدافها. -  تهديد واا
 خمق صدمات نفسية وديدة لمعاممين. -

وعمتى التترمم متتن تعتتدد أنتتواع األزمتتات إاّل أنت  يتوجتتب مواجهتهتتا لمتخفيتتف متتن وتتدة 
ات تنةيرهتتا متتن ختتالل دراستتة أستتبابها وعواممهتتا، وهنتتاك عتتدة استتتراتيجيات تتبعهتتا المنظمتت

لمتعامل مم األزمات منها االستراتيجيات التقميدية: مةتل أستموب الهتروب  ويتتم المجتوء إليت  
عندما يوعر القائد بالعجز و الحيرة فو التعامل معها، فيحتاول التتخمص متن القمتق والتتوتر 
الذع يصيب  والناتل من األزمة فيمجن إلى بعض األساليب الستمبية بطريقتة ال وتعورية عتن 

  متاهر،  8111هروب من المو ف حتى ال يستمر تعرنت  لتمتك الموتكمة )هتالل، طريق ال
(، وأستتموب إنكتتار األزمتتة متتن ختتالل رفتتض االعتتتراف بوجودهتتا  واالدعتتاء بستتالمة 8118

المو ف، وحسن األداء، وأسموب تفريم األزمة إلى ةالةة مراحل: تتمةل المرحمة األولى  فو 
رحمتتة الةانيتتة إيجتتاد أهتتداف بديمتتة لكتتل اتجتتاي فرعتتو مواجهتت  القتتوال الدافعتتة لالزمتتة، والم

 (.8111لالزمة، والمرحمة الةالةة فو استقطاب جميم االتجاهات ومفاونتها )الظاهر، 
أما االستراتيجيات الحديةة فمنها: استتراتيجية فريتق العمتل  وهتو متن أكةرهتا وتيوعا 

دف تقيتيم عناصتر والذع يعتمد عمى توتكيل فترق متخصتص يعمتل بمنهجيتة بهت واستخداما
(، واستراتيجية تحويل المستار، 8118  احمد، 8111األزمة وحمها بوكل سميم ) إبراهيم، 

وذلك فتو حتال األزمتات البال تة الوتدة األزمتة، فيتتم تحويمهتا إلتى مستارات بديمتٍة باستتيعاب 
( 8188لت متتتتب عميهتتتتا )الحتتتتارةو، نتائجهتتتتا، والخنتتتتوع لهتتتتا واالعتتتتتراف بنستتتتبابها، ةتتتتم ا

فقتتاد  وتهتتا ،واستتترا تيجية احتتتواء األزمتتة: ويتتتم فيتت  محاصتترة األزمتتة فتتو نطتتاق محتتدد واا
(، واستتتراتيجية تفتيتتت األزمتتة فتتو حتتال األزمتتات النتتخمة متتن 8117التدميريتتة )عبتتاس، 

ختتتالل المعرفتتتة الكاممتتتة بتتتالقوال المستتتببة لالزمتتتة، وتحديتتتد مصتتتالحها المعارنتتتة ومنافعهتتتا 
 (.8111المحتممة )الظاهر، 

 دراسة الميدانيةإجراءات ال
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استخدمت الدراسة المتنهل الوصتفو التحميمتو، التذع يعتمتد عمتى  دراستة منهل الدراسة:  
الظتتاهرة  فتتو الوا تتم، ووصتتفها، وتحميمهتتا، والتعبيتتر عنهتتا كميتتًا، وكيفتتًا )عبيتتدات وآختترون، 

 م(، وذلك عن طريق تطبيق استبيان  معد من  بل الباحةة  لهذا ال رض.8118
و موترفات تكتّون مجتمتم الدراستة متن جميتم العمتداء ووكتالء الكميتات  ة:مجتمم الدراست 

 فتتتو العتتتام الجتتتامعو (، 38والبتتتالد عتتتددهم )جامعتتتة حائتتتل فتتتو البنتتتين والبنتتتات الفتتتروع ب
 هت(.8333/8337)

موتترفات الفتتروع ووكتتالء و  متتن العمتتداء(37)تكّونتتت عينتتة الدراستتة متتن عينتتة الدراستتة:
، و تد متن العمتداء وموترفات الفتروع(83يتل ووكيمتة، و)(وك88، منهم)الكميات جامعة حائل

( يونتتح 8والجدول ر تتم )تتم اختيتتارهم بطريقتتة عوتتوائية، وذلتتك لمحدوديتتة مجتمتتم الدراستتة.
 توزيم مجتمم، وعينة الدراسة حسب مت يراتها.

 توزيم أفراد عينة الدراسة بحسب مت يرات الدراسة. (8الجدول ر م )

 المت ير تالفئا التكرار النسبة المئوية

  ذكر 22 59.5

 النوع أنةى 15 40.5

 سنوات 3أ ل من  5 13.5

 سنوات 5سنوات إلى   3 10 27.0 سنوات الخبرة

 سنوات فنكةر 5 22 59.5

الرتبة  أستاذ مساعد 23 27.0
 االكاديمية

 

 أستاذ موارك 9 18.9

 أستاذ دكتور 5 32.4
 وكيل كمية/ وكيمة 21 56.8

المسمى 
 والوظيف

عميد كمية) عمادة( / عميدة)مورف   16 43.2
 فرع(

 المجموع الكمو 37 %100
 أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية:

 النظترع، حتولمن اجل بناء أداة الدراسة تم الرجوع إلى الدراسات السابقة واألدب   
عمتتتى المقيتتتاس  احتتتتوالمونتتتوع األزمتتتات ا داريتتتة  مصتتتادرها واستتتتراتيجيات مواجهتهتتتا، 

 الةتانو: واستتراتيجياتمصادر األزمات التو تواج   يتادات الكميتات، والجتزء  ، االول:جزئيين
العمتتل، متتواجهتهم لألزمتتات تتكتتون متتن أربعتتة استتتراتيجيات وهتتو النعامتتة)الهروب(، فريتتق 
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األزمتتة، وتحويتتل مستتار األزمتتة، متتن ختتالل الرجتتوع إلتتى األدب النظتترع والدراستتات  واحتتتواء
منيمتتتة ودراستتتة ( 8111عبتتتدالعال) دراستتتة(، و 8113ال تتتزاوع) يتتتة: دراستتتة الستتتابقة التال

 .(8187جعفر)ودراسة ( 8183زيدان) ودراسة ( 8183)
لمتحقتتتق متتتن صتتتدق أدوات الدراستتتة، تتتتم عرنتتتها بصتتتورتها األوليتتتة عمتتتى  :صتتتدق األداة

مجموعة متن المحكمتين فتو مجتال االختصتاص)القياس والتقتويم، وا دارة التربويتة، وطترق 
تتتدريس، وعمتتم التتنفس التربتتوع(، وُطمتتب متتنهم إبتتداء رأيهتتم وا تتتراح مالحظتتاتهم متتن حيتتث ال

الصيامة الم وية، ومناسبة الفقرات لمحتوال مونوع الدراسة، وكانت نسبة االتفاق لمفقترات 
%(عمتى جميتم الفقترات، وتتم العمتل بالمالحظتات  100% إلتى 80المقبولتة تتتراوح متا بتين)

 المقترحة.
لمتحقق من ةبات أدوات الدراسة، فقتد تتم استتخدام معامتل كرونبتاخ ألفتا كمتا  :ةبات األداة

 (.2هو مونح فو الجدول ر م )
 (  يم معامل ةبات كرو نباخ ألفا لممجاالت ولمدرجة الكمية.2جدول )

 اجزاء المقياس المجاالت معامل الةبات
 : مصادر األزماتأوال مصادر االزمات 910.
 النعامة)الهروب( 926.

استتتتتتتتراتيجيات المستتتتتتتتخدمة فتتتتتتتو ةانيا:
التعامتتتتتل متتتتتتم األزمتتتتتتات التتتتتتتو تواجتتتتتت  

 القيادات االكاديمية 

 فريق العمل 923.

 احتواء األزمة 958.

 تحويل مسار األزمة 910.

 االزمات ككل 975.
تم استخدام معامل كرونباخ ألفا لحساب ةبات أداة الدراسة، تراوحت  تيم الةبتات     
هتذي القتيم و (، 975.(، وبم ت  يمتة معامتل الةبتات لممقيتاس ككتل )958.َو ) (910.ما بين)

 تدل عمى أن أدوات الدراسة تتمتم بةباٍت مقبول، مما ُيتيح تطبيق  عمى عينة الدراسة.
 األساليب ا حصائية:

 تم استخدام األساليب ا حصائية التالية :     
 الدراسة حسب المت يرات. التكرارات والنسب المئوية لتحديد توزيم عينة -
 معامل كرو نباخ ألفا لحساب ةبات االتساق الداخمو ألدوات الدراسة. -
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 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفقرات والمجاالت. -
 تحميل التباين لمكوف عن الفروق بين مت يرات الدراسة.  -

    نتائل الدراسة ومنا وتها:
كميات هو مصادر األزمات التو تواج  القيادات االكاديمية  بما األول: الفرعو  السؤال 

؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافتات المعياريتة جامعة حائل 
 (.3والرتب لكل فقرة من فقرات المجال، ويتبين ذلك من خالل الجدول ر م )

لمصادر األزمات التو تواج  الرتب (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 3جدول)
عمى الفقرات  القيادات االكاديمية  بجامعة حائل فو من وج  نظر القياديين أنفسهم

 الخاصة بكل بعد.
 مصادر
 االزمات

 االنحراف
 المعيارع

المتوسط                            
 الحسابو

 الرتبة م الفقرات

   
 إدارةمصادر األزمات التو تواج  

   ةالكمي

 8 1 أزمات تتعمق بطالب الكمية 4.29 661. كبيرة

 4.29 701. كبيرة
أزمات تتعمق بنعناء  هيئة 

 التدريس فو الكمية
2 8 

 8 3 أزمات تتعمق بالهيئة ا دارية بالكمية 4.27 732. كبيرة
 3 4 أزمات تتعمق بنولياء أمور الطالب 3.97 927. كبيرة

 4.05 880. كبيرة
لمقررات التدريسية أزمات تتعمق با

 بالكمية
5 3 

 4.10 698. كبيرة
أزمات تتعمق بالمرافق و التجهيزات 

 بالكمية
6 3 

 4.00 849. كبيرة
أزمات تتعمق بالتعاون مم المجتمم 

 المحمو
7 5 

   المصادر ككل 3.99 741. كبيرة

( أن األوستتاط الحستتابية لمصتتادر األزمتتات التتتو 3يتنتتح متتن نتتتائل الجتتدول ر تتم )
(، وبدرجتتة كبيتترة عمتتى جميتتم  4.29-3.97 تراوحتتت متتا بتتين)االكاديميتتة  القيتتاداتجتت  توا
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المصادر وعمى الدرجة الكمية، ومن أكةر مصتادر االزمتات التتو تواجت  القيتادات االكاديميتة  
التتتو تتعمتتق بتتالطالب وبنعنتتاء هيئتتة التتتدريس، تالهتتا ازمتتات تتعمتتق بكتتادر المتتوظفين، ةتتم 

أزمات تتعمق بالمقررات التدريسية بالكمية، ةم  التجهيزات بالكمية، ةمأزمات تتعمق بالمرافق و 
أزمتات تتعمتتق بالتعتتاون متتم المجتمتم المحمتتو، واخيتترا ازمتتات تتعمتق بنوليتتاء أمتتور الطتتالب، 
وتعتتزو الباحةتتة النتيجتتة إلتتى أن القيتتادات االكاديميتتة  تواجتت  أزمتتات متكتتررة تتعمتتق بتتتدنو 

انتوتتار ظتتاهرة الرستتوب وتكتتراري عنتتد و  فتتو الكميتتة، التحصتتيل العممتتو لتتدال بعتتض الطتتالب
الطمبة، انتوار ظاهري الت يب عن االختبارات، النقص فو الكتادر التدريستو فتو بدايتة العتام 
الدراسو بسبب االستقاالت والتنخر فو التعا تدات او اجتراءات التعيتين، وعتدم تتوفر الحتوافز 

وعتتتدم تركيتتتز المقتتتررات  ستتتو وا دارع،الماديتتتة والمعنويتتتة لمكتتتادر التتتوظيفو بوتتتقية التدري
الدراستية عمتى المجتال التطبيقتو العممتو، وزختتم المنهتاج، وعتدم تواصتل أوليتاء األمتور متتم 
الكمية لمتعرف عمى ونم ابنائهم وحل مواكمهم، كذلك النقص فو المرافتق والتجهيتزات متن 

المحمتو   امتة  اعات ومالعب واماكن لمقراءة، كذلك نتعف العال تة الكميتات متم المجتمتم 
الندوات واالستفادة من البرامل التدريبية فو الكميات لتطوير مؤسسات المجتمم، مما يتؤدع 
إلتتى نوتتوء وخمتتق أزمتتات توجتتب التعامتتل معهتتا متتن  بتتل الكميتتات. اتفقتتت هتتذي النتيجتتة متتم 

 (.8183( و)زيدان، 8113دراسة كل من)ال زاوع، 
( فتو تحديتد 1.15عنتد مستتوال) احصتائيلتة إاهل توجد فتروق دالةانو: الفرعو السؤال 

 تعزال لمت يرات الدراسة؟ التو مصادر األزمات التو تواج  القيادات االكاديمية بجامعة حائل
لتحديتد  المعياريتة تتم استتخراج المتوستطات الحستابية واالنحرافتات لإلجابة عمى هذا السؤال

تعزال لمت يترات الدراستة، كمتا مصادر األزمات التو تواج  القيادات االكاديمية بجامعة حائل 
 .(5فو الجدول ر م )

مصتادر األزمتات ( المتوسطات الحسابية االنحرافات المعياريتة لتحديتد 5جدول ر م )
 تعزال لمت يرات الدراسة التو  التو تواج  القيادات االكاديمية  بجامعة حائل

االنحراف 
 المعيارع

المتوسط 
 الحسابو

 المت ير المستويات العدد

  ذكر 22 4.23 402.

 النوع أنةى 15 3.75 864.

 سنوات 3أ ل من  5 4.10 520.

 سنوات 5سنوات إلى   3 10 4.30 352. سنوات الخبرة

 سنوات فنكةر 5 22 3.82 833.

 الرتبة االكاديمية أستاذ مساعد 23 3.68 939.
 أستاذ موارك 9 3.58 759. 
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 أستاذ دكتور 5 4.34 495.

 كيل كمية/ وكيمةو  21 4.12 4.12
 المسمى الوظيفو

3.78 3.78 16 
 عميد كمية/ عميدة
 )مورف  فرع (

(أن هنتتتاك تباينتتتًا ظاهريتتتًا فتتتو المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات (5يبتتتين الجتتتدول
االكاديميتتة بجامعتتة حائتتل تعتتزال  مصتتادر األزمتتات التتتو تواجتت  القيتتاداتالمعياريتتة لتحديتتد 
لة الفروق ا حصائية بتين المتوستطات الحستابية تتم استتخدام ولبيان دال لمت يرات الدراسة، 

 (.6تحميل التباين كما فو جدول )
مصادر األزمات التو تواج  القيادات االدارية  ( نتائل تحميل التباين لتحديد 3جدول ر م )

 تعزال لمت يرات الدراسة التو بكميات جامعة حائل
مستوال 
متوسط   يمة ف الداللة

 المربعات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 مصدر التباين المربعات

 النوع 556. 1 556. 1.298 264.

 سنوات الخبرة 825. 2 413. 964. 393.

.296 1.290 .553 2 1.658 
الرتبة 
 االكاديمية

.408 .706 .302 1 .302 
المسمى 
 الوظيفو

 الخطن 12.421 30 14.4  
 المجموع 599.563 37   

( عتتتتتدم وجتتتتتود فتتتتتروق دالتتتتت  إحصتتتتتائيا عنتتتتتد 6ل ر تتتتتم)متتتتتن نتتتتتتائل الجتتتتتدو يالحتتتتتظ      
( بتتتين المتوستتتطات الحستتتابية الخاصتتتة بالدرجتتتة الكميتتتة لتحديتتتد مصتتتادر α=0.05مستتتتوال)

األزمتتات التتتو تواجتت  القيتتادات االكاديميتتة  بجامعتتة حائتتل تعتتزال الختتتالف مت يتترات الدراستتة 
م ت  يمة ف المحستوبة )النوع، سنوات الخبرة، الرتبة االكاديمية، المسمى الوظيفو(  فقد ب

(، ومستتوال داللتهتا عمتى 706.و)  1.290)( و)964.( و )1.298لممت يرات عمى التوالو )
(، وهتتتتتو جميعهتتتتتا اكبتتتتتر متتتتتن مستتتتتتوال 408.(و ) 296.( و )(393.( و264.التتتتتتوالو:) 

(0.05=α ففتتتو مت يتتتر النتتتوع تعتتتزو الباحةتتتة النتيجتتتة إلتتتى أن جميتتتم القيتتتادات ا داريتتتة .)
ا لتتنفس االزمتتات المتعمقتتة بتتالطالب والمدرستتين والكتتادر ا دارع والمرافتتق بالكميتتات تعرنتتو 

والتجهيتتزات والمقتتررات الدراستتية عتتن اختتتالف جنستتهم، أمتتا مت يتتر ستتنوات الخبتترة ومت يتتر 
الرتبة االكاديمية، تعزو الباحةة النتيجة إلى أن االزمات التو تواج  الكميات تتكرر كتل عتام 

الخبتترة لمقيتتادات ا داريتتة بالكميتتات، أمتتا مت يتتر المستتمى  دراستتو ، ب تتض النظتتر عتتن عامتتل
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التتوظيفو تعتتزو الباحةتتة النتيجتتة إلتتى مصتتادر االزمتتات هتتو نفستتها التتتو تواجتت  القيتتادات 
 (.8113ا دارية سواء العمداء والمورفين والوكالء. و د اتفقت مم دراسة )ال زاوع، 

 مصتادر ستتخدمة فتو التعامتل متممتا فاعميتة االستتراتيجيات المالةالتث: الفرعتو السؤال 
لإلجابتة عتن هتذا الستؤال تتم حستاب األوستاط   األزمات التو تواجت  القيتادات االكاديميتة  ؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة عمى جميم االبعاد، ويتبتين ذلتك متن ختالل 
 (.7الجدول ر م )
لفاعمية االستراتيجيات ة والرتب (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري7جدول )

المستخدمة فو التعامل مم األزمات التو تواج  القيادات االكاديمية  من وج  نظر  
 عمى الفقرات الخاصة بكل استراتيجية. القياديين أنفسهم

فاعمية          
 االستراتيجيات

  االنحراف

 المعيارع

المتوسط 
 الحسابو

 الرتبة م الفقرات

   النعامة)الهروب( استراتيجية   

 2.56 0.502  ميمة
  مباورة حدوث األزمة الجهات العميا أبمد

 3 1 لمواجهتها فورا

 1 2 . أكمف العاممين فو الكمية لمواجه  األزمة 3.62 0.491 كبيرة

 1.59 0.55  ميمة جدا
 أتعامل مم األزمة بننها حادث طارئ مصيري

 . الزوال
3 4 

 1.05 0.229  ميمة جدا

 دم أسموب التعتيم ا عالمو عند حدوثاستخ

 األزمات
 

4 6 

 1.59 0.599  ميمة جدا
أجد صعوبة فو مواج  األزمات بسبب القصور 

 أداء العاممين فو
5 5 

 3.59 1.09 كبيرة
التعامل  كةري األعباء الموكمة إلو تمنعنو من
 مم األزمات بالوكل المناسب

6 2 

   فريق العمل استراتيجية   

 3.45 1.14 كبيرة
 لدال إدارة الكمية فريقا متخصصا لمواجه 

 الزمات
7 5 

 3.56 1.09 كبيرة
يتم اختيار الفريق وفق معايير و أسس 

 وانحة
8 2 

 3.56 1.11 كبيرة
تتابم إدارة الكمية عمل الفريق أةناء حدوث 

 األزمات
9 2 
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فاعمية          
 االستراتيجيات

  االنحراف

 المعيارع

المتوسط 
 الحسابو

 الرتبة م الفقرات

 4 10 يعمل الفريق فو نوء خطة عمل محكمة 3.51 1.12 كبيرة

 3.45 1.04 كبيرة
توفر إدارة الكمية البيئة المناسبة لتمكين فريق 

 األزمات العمل من العمل أةناء
11 5 

 3.78 0.712 كبيرة

تنسق إدارة الكمية بين الفريق مم الجهات 
السيطرة عمى  الخارجية المختصة لمتعاون فو

 األزمة
12 1 

 3.54 0.96 كبيرة
 يتم تنهيل الفريق بوكل دائم لرفم مستوال

 هم فو التعامل مم األزمات المختمفةمهارات
13 3 

   احتواء األزمة استراتيجية   

 3.37 0.758 متوسطة
تعمل إدارة الكمية عمى حصر األزمة فو نطاق 

 محدد الحتواها
14 5 

 3.54 0.802 كبيرة
تفاوض إدارة الكمية مسببو األزمة الحتوائها 

 وعدم انتوارها بالكمية
15 2 

 3.43 0.688 كبيرة
جد لدال إدارة الكمية إطار وانح لمعمل يو 

 الحتواء األزمات
16 3 

 2 17 التواجد الفورع و ت حدوث األزمة 3.54 0.869 كبيرة

 3.56 0.765 كبيرة
تعمل إدارة الكمية عمى التفهم و ا نصات 

 لقيادة األزمة
18 1 

 3.54 0.836 كبيرة
تعمل إدارة الكمية عمى تحريك ا مكانات 

 واء األزمةالنرورية الحت
19 2 

 3.43 1.01 كبيرة
تستوعب إدارة الكمية الن وط المولدة من اجل 

 إفقاد األزمة لقوة تنةيرها
20 4 

   تحويل مسار األزمة استراتيجية   

 3.67 0.709 كبيرة
الكمية بوجود األزمات المختمفة  تعترف إدارة

 2 21 وتتعامل معها بجدية

 3.75 0.722 كبيرة
 مية المعرفة الكاممة بطبيعةلدال إدارة الك

 األزمات التو تواجهها
22 1 

 3.59 0.831 كبيرة
 تتعامل إدارة الكمية مم األزمات بناء عمى

 4 23 الخيارات المالئمة لودتها

 3.40 0.831 كبيرة
 تتبم إدارة الكمية استراتيجيات وانحة لجذب

 مسببو األزمة و إمرائهم
24 6 

 5 25  نتائل الكمية القدرة عمى استيعابلدال إدارة  3.54 0.691 كبيرة
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فاعمية          
 االستراتيجيات

  االنحراف

 المعيارع

المتوسط 
 الحسابو

 الرتبة م الفقرات

 األزمات

 3.64 0.856 كبيرة
تستخدم الكمية منهجية عممية تعتمد أسموب 

 3 26 الموكالت لحل األزمة ا دارية حل

 3.35 0.919 كبيرة
لدال الكمية لجنة مدربة ومتخصصة بحل 

 الطارئة بوكل عممو وتربوع األزمات
27 7 

 استتتتراتيجية( أن األوستتتاط الحستتتابية لفقتتترات 7)يتنتتتح متتتن نتتتتائل الجتتتدول ر تتتم 
(، أع متا بتين درجتة  ميمتة جتدا إلتى  درجتة 3.62-1.05النعامتة)الهروب( تراوحتت متا بتين)

( ونصتتها أ أكمتتف العتتاممين فتتو الكميتتة لمواجهتت  األزمتتة أ 8كبيتترة ، فقتتد نالتتت الفقتترة ر تتم )
األزمتتات أ عمتتى  د حتتدوثاستتتخدم أستتموب التعتتتيم ا عالمتتو عنتت ( ونصتتها أ3والفقتترة ر تتم )

فريتتتق العمتتتتل تراوحتتتتت األوستتتتاط الحستتتتابية متتتتا  استتتتتراتيجيةالمرتبتتتة األخيتتتترة، ، أمتتتتا فتتتتو 
( 11(، أع بدرجتتة كبيتترة عمتتى جميتتم الفقتترات، فقتتد نالتتت الفقتترة ر تتم )3.71-3.35بتتين)

 ونصتتها أ تنستتق إدارة الكميتتة بتتين الفريتتق متتم الجهتتات الخارجيتتة المختصتتة لمتعتتاون فتتو

( ونصتها أ لتدال إدارة 7األزمتةأ عمتى المرتبتة األولتى، بينمتا نالتت الفقترة ر تم) السيطرة عمتى
احتتواء  استتراتيجيةالزمتاتأ عمتى الرتبتة األخيترة، أمتا فتو  الكميتة فريقتا متخصصتا لمواجهت 
(، أع ما بين درجة متوسط ودرجة كبيرة عمتى 3.56-3.37األزمة تراوحت األوساط ما بين)
( ونصتتتها أ تعمتتتل إدارة الكميتتتة عمتتتى التتتتفهم و 18فقتتترة ر تتتم )جميتتتم الفقتتترات، فقتتتد نالتتتت ال

( ونصهاأ تعمتل إدارة 14ا نصات لقيادة األزمة أعمى المرتبة األولى، بينما نالت الفقرة ر م)
الكميتتتة عمتتتى حصتتتر األزمتتتة فتتتو نطتتتاق محتتتدد الحتواهتتتا أ عمتتتى الرتبتتتة األخيتتترة، أمتتتا فتتتو 

(، أع بدرجتة كبيترة، 3.75-3.35متا بتين) تحويل مسار األزمة تراوحت األوساط استراتيجية
األزمتتات التتتو  ( ونصتتها أ لتدال إدارة الكميتتة المعرفتتة الكاممتتة بطبيعتة88فنالتت الفقتترة ر تتم )

( ونصتتها أ لتتدال الكميتتة لجنتتة مدربتتة 27تواجههتتا أ عمتتى المرتبتتة األولتتى، بينمتتا الفقتترة ر تتم)
 األخيرة. الطارئة بوكل عممو وتربوعأ عمى الرتبة ومتخصصة بحل األزمات

لفاعمية االستراتيجيات المستخدمة (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 1جدول )
األزمات التو تواج  القيادات االكاديمية من وج  نظر القياديين مصادر فو التعامل مم 

 عمى جميم األبعاد وعمى األداة الكمية. أنفسهم

 االستراتيجية الر م الرتبة
المتوسط 
 الحسابو

االنحراف 
 المعيارع

درجة 
 الفاعمية

  ميمة 273. 2.33 النعامة )الهروب( 1 4
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 كبيرة 920. 3.53 فريق العمل 2 2

 كبيرة 704. 3.49 احتواء األزمة 3 3

 كبيرة 632. 3.56 تحويل مسار األزمة 4 1
 متوسطة 510. 3.23 االزمات ككل  
ية عمتى جميتم استتراتيجيات (أن األوستاط الحستاب1يتنح من نتتائل الجتدول ر تم)  
(، أع ما بتين بدرجتة متوستطة إلتى درجتة كبيترة، فقتد 3.56-2.33تراوحت ما بين) االزمات

جاءت استراتيجية فريق العمل واستراتيجية تحويل مسار األزمة فو المرتبتة األولتى وبدرجتة 
ب النعامتتة كبيتترة، ةتتم استتتراتيجية احتتتواء األزمتتة وبدرجتتة كبيتترة، وفتتو المرتبتتة األخيتترة أستتمو 

ككتتتل جتتتاءت بدرجتتتة  االزمتتتات)الهتتتروب( وبدرجتتتة  ميمتتتة، أمتتتا عمتتتى مستتتتوال استتتتراتيجيات 
(، وتعتتزو الباحةتتة النتيجتتة ان القيتتادات االكاديميتتة  تمتمتتك 3.23متوستتطة وبمتوستتط بمتتد)

مجموعتتة متتن االستتتعدادات والجهتتود ا داريتتة التتتو تبتتذل لمواجهتتة اآلةتتار الستتمبية لمالزمتتات 
القتتدرة عمتتى التنبتتؤ باألزمتتات المحتممتتة، واتختتاذ التتتدابير المناستتبة لمو ايتتة المختمفتتة، ولهتتا 

عتتداد بتتدائل مختمفتتة  منهتتا، أو التعامتتل معهتتا عنتتد و وعهتتا بدرجتتة عاليتتة متتن الكفتتاءة، واا
لمواجهتهتتا، باستتتتخدام أستتتاليب إداريتتتة تحتتتتوع عمتتى العديتتتد متتتن المهتتتارات لمستتتيطرة عمتتتى 

يتة والعمتل عمتى تفا مهتا، متن ختالل استتخدام المتوارد الموا ف المفاجئتة التتو تمتر بهتا الكم
البورية والمادية المتاحة داخل الكمية وخارجها ال تمجن إلتى الهتروب متن االزمتات المختمفتة 

عن مواجهتهتا. وتتفتق نتتائل هتذي الدراستة  عندما ال يستطيعوا التعامل مم األزمة أو العجز
( 8111( و)عبتتدالعال، 8113اوع،( و)ال تتز Orifici,2000اورفيكتتو)متتم كتتل متتن دراستتة 

 (. 8183و)منيمة، 
( فو  فاعميتة 1.15عند مستوال ) الة إحصائياهل توجد فروق دالرابم: الفرعو السؤال 

األزمات التو تواجت  القيتادات االكاديميتة  مصادر االستراتيجيات المستخدمة فو التعامل مم
 تعزال لمت يرات الدراسة؟ التو

فاعمية االستراتيجيات لحسابية االنحرافات المعيارية لتحديد ( المتوسطات ا1جدول ر م )
تعزال التو المستخدمة فو التعامل مم األزمات التو تواج   يادات االدارية بالكميات 

 لمت يرات الدراسة.
 المت ير المستويات العدد المتوسط الحسابو االنحراف المعيارع

  ذكر 22 3.53 311.

 لنوعا أنةى 15 3.01 521.
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 سنوات 3أ ل من  5 2.68 548.
 سنوات 
 الخبرة

 سنوات 5سنوات إلى   3 10 3.54 330.

 سنوات فنكةر 5 22 3.28 450.

 أستاذ مساعد 23 3.16 399.

الرتبة 
 االكاديمية

 أستاذ موارك 9 3.29 331.

 أستاذ دكتور 5 3.65 241.

 وكيل كمية/ وكيمة 21 3.07 536.
المسمى 
 الوظيفو

كمية/عميدة)مورف   ميدع 16 3.41 430.
 فرع(

(أن هنتتتاك تباينتتتًا ظاهريتتتًا فتتتو المتوستتتطات الحستتتابية واالنحرافتتتات 1)يبتتتين الجتتتدول
فاعميتتة االستتتراتيجيات المستتتخدمة فتتو التعامتتل متتم األزمتتات التتتو تواجتت  المعياريتتة لتحديتتد 

ائية بتتتتين ولبيتتتان داللتتتتة الفتتتروق ا حصتتت القيتتتادات االكاديميتتتة  تعتتتزال لمت يتتتترات الدراستتتة
 (81المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين كما فو جدول )

 
 
 

فاعمية االستراتيجيات المستخدمة فو التعامل ( نتائل تحميل التباين لتحديد 81جدول ر م )
 تعزال لمت يرات الدراسة التومم األزمات التو تواج  القيادات االكاديمية 

 مستوال 
 الداللة

متوسط   يمة ف
 ربعاتالم

درجات 
 الحرية

مجموع 
 مصدر التباين المربعات

 النوع 003. 1 003. 020. 888.

 سنوات الخبرة 2.182 2 1.091 7.723 002.

 الرتبة االكاديمية 1.076 2 359. 2.539 076.

 المسمى الوظيفو 056. 1 056. 394. 535.



 م 8181الجزء األول( أبريل لسنة  871مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -377- 

 الخطن 4.097 30 137.  
 المجموع 397.286 37   

( عتتدم وجتتود فتتروق دالتت  إحصتتائيا عنتتد 81ائل فتتو الجتتدول ر تتم)يالحتتظ متتن النتتت
( بتتتين المتوستتتطات الحستتتابية الخاصتتتة بالدرجتتتة الكميتتتة لتحديتتتد فاعميتتتة α=0.05مستتتتوال)

االستراتيجيات المستخدمة فو التعامل متم األزمتات التتو تواجت  القيتادات االكاديميتة  تعتزال 
ستتتمى التتتوظيفو(  فقتتتد بم تتتت  يمتتتة ف لمت يتتترات الدراستتتة )النتتتوع، الرتبتتتة االكاديميتتتة، الم

،ومستتتتوال داللتهتتتا عمتتتى 394.)(و)2.539( و)020.المحستتتوبة لممت يتتترات عمتتتى التتتتوالو )
(. ففتو مت يتر α=0.05(،وهو جميعها اكبر متن مستتوال )535.(و)(076.(و888.التوالو:)

انتاث النوع تعزو الباحةة النتيجة إلتى أن جميتم القيتادات ا داريتة بالكميتات ستواء ذكتور أو 
األزمتات، و تد استراتيجيات مواجه   يستخدموا نفس االجراءات الخاصة بكل استراتيجية من

(، أمتا مت يتر 8187( و)جعفر،8111(ودراسة )عبدالعال،8183دراسة)منيمة،  اتفقت مم
الرتبة االكاديمية ومت ير المسمى التوظيفو، تعتزو الباحةتة النتيجتة إلتى أن جميتم القيتادات 

هم االكاديميتتة ومستتمياتهم الوظيفيتتة يتترون أهميتتة االستتتراتيجيات المتبعتتة عمتتى اختتتالف رتتتب
لمواجهتتتت  االزمتتتتات ويؤكتتتتدون متتتتدال فاعميتتتتة بعنتتتتها، و تتتتد اتفقتتتتت النتيجتتتتة متتتتم دراستتتتة 

  (8188)الزلفو، (، و د اختمفت هذي النتيجة مم دراسة8187)جعفر،
ات ( بتتين المتوستتطα=0.05كمتتا بينتتت وجتتود فتتروق دالتت  إحصتتائيا عنتتد مستتتوال)

الحسابية فو تحديد فاعمية االستراتيجيات المستخدمة فو التعامل متم األزمتات التتو تواجت  
(، ومستتوال 7.723لمت ير الخبرة، فقد بم ت  يمة ف المحسوبة ) االكاديمية تعزالالقيادات 

(، ولمعرفتة مصتدر الفتروق α= 0.05( وهو أ ل من مستوال )002.داللتها عمى التوالو: )
 (:88(، كما فو الجدول ر م )(Scheffeبارتم استخدام اخت
لمعرفة مصدر الفروق بين متوسطات تقديرات (Scheffe) ( نتائل اختبار88جدول ر م )

أفراد العينة فو تحديد فاعمية االستراتيجيات المستخدمة فو التعامل مم األزمات التو 
 تعزال لمت ير الخبرةالتو تواج  القيادات االكاديمية  

سنوات  5
 رفنكة

 5إلى  سنوات 3
 سنوات

 3أ ل من 
 المت ير الخبرة سنوات

  سنوات 3أ ل من    
 االزمات

 
.2515 

 
.8564

*
 

 5سنوات إلى  3
 سنوات

  .6049
*

 سنوات فنكةر 5 
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( أن الفروق كانتت بتين متوستطات تقتديرات 88توير القيم الواردة فو الجدول ر م )
راتيجيات المستتخدمة فتو التعامتل متم األزمتات أفراد عينتة الدراستة فتو تحديتد فاعميتة االستت

 3التو تواج  القيادات االكاديمية  تعزال لمت ير الخبرة بين القيادات الذين خبرتهم )أ تل متن
ستنوات، وبتين 5ستنوات إلتى  3سنوات(، لصالح التذين خبترتهم 5سنوات إلى 3سنوات(، و)

ستتنوات فتتنكةر  5لصتالح  ستتنوات(، 3و)أ تل متتن (ستتنوات فتتنكةر 5) القيتادات التتذين خبترتهم
وتعزال النتيجة إلى أن القيادات فو الكميات بحكم خبراتهم التو اكتسبوها بمرور الو تت متن 
خالل التعامل مم العديد من االزمات المختمفة هم أ در عمى تحديد االستراتيجيات المناسبة 

منيمتة، استة )فو مواج  األزمات مهما كان نوعها و ودتها، و د اتفقت هذي النتيجة مم در 
ودراستتتة )عبتتتدالعال،  (8188و تتتد اختمفتتتت هتتتذي النتيجتتتة متتتم دراستتتة )دربتتتاس،  (8183
8111.) 

 التوصيات:
لتمكتتتين  ة  ابمتتتة لمتحقيتتتق وتتستتتم بالمرونتتتةتبنتتتو الكميتتتات بجامعتتتة حائتتتل خطتتتط فعالتتت -8

 .مهما كان مصدرها  القيادات من مواجه  االزمات
ثوتراف مباوتر متن القيتادات األكاديميتة متن أجتل بانواء وحدي إدارة االزمات بكل كمية  -8

 عداد السيناريوهات المحتممة لجميم االزمات مهما كان نوعها أو ودتها.إ
ونم آليات لمتعامل مم ازمات الطمبة فيما يخص الجانب التحصيمو، وازمات المتعمقتة  -3

 بالمدرسين والعمل عمى عالجها كونهم أهم ركائز العممية التعميمية .
فعيتتل دور وحتتدي االنوتتطة الطالبيتتة بكتتل كميتتة متتن ختتالل توعيتتة الطتتالب والمدرستتين ت -3

 المختمفة. باألزمات
 والمراجم المصادر

 المراجم العربية
 القاهرة. العربية:(. إدارة األزمات . مجموعة النيل 8113الخنيرع، محسن ) -
 ،مؤسسة حورس : االسكندرية. إدارة األزمات(  8111الصريفو ،محمد) -

( وا م إدارة األزمات لدال ا ستم 8188ابو سمري، محمود والطيطو، محمد وعاوور، فاتن )
التربيتة الريانتية ودوائرهتتا فتو مؤسستات التعمتتيم العتالو الفمستطينية متتن وجت  نظتتر 

 .78-35(، 8)83العموم ا نسانية،  األزهر، سمسمةجامعة  طمبتها، مجمة
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 التتو األزمتات التعميميتة إدارة فتو والتعمتيم التربيتة متديريات دور(8188أبتو معمتر، متاهر)

، رستالة ماجستتير ميتر تطتويري وستبل متزة محافظات فو الحكومية تواجهها المدارس
 مزة، فمسطين. – األزهر جامعةمنوورة، 
 (.ادارة األزمات : األسباب و العالج . دار الفكر العربو : القاهرة.8118احمد، ابراهيم )

ارة األزمتتتتة التعميميتتتة متتتن منظتتتتور عتتتالمو. المكتتتتب العممتتتتو ( إد8118)أحمتتتد، إبتتتراهيم 
 لمكمبيوتر لمنور والتوزيم: ا سكندرية.

(اتجاهتتات جديتتدة فتتو ا دارة بتتين النظريتتة والتطبيتتق، مركتتز البحتتوث 8113أفنتتدع، عطيتتة )
 والدراسات السياسية، القاهرة.

ت. مطتابم الحمينتو ( اتخاذ القرارات فو ظروف األزما8113آل سعود، خالد بن عبداهلل )
 : الرياض.

لمتتا  تتد ال يحتتدث أ مركتتز الخبتترات  األزمتتات: التخطتتيط( إدارة 8113توفيتتق، عبتتد التترحمن) 
 المهنية لإلدارة أالقاهرة.

( اةر التخطيط االستتراتيجو فتو إدارة األزمتات: دراستة تطبيقيتة عمتى 8187جعفر، يونس )
 العمتوم سمسمة(األ صى ةجامع مجمةالمؤسسات العامة فو منطقة نواحو القدس، 

 .383 - 813(، 8)88(ا نسانية(، 
( تصور مقترح  نواء وحتدة  دارة األزمتات التعميميتة بتوزارة التربيتة 8188الحارةو، خالد)

والتعميم بالمممكة العربية السعودية، رستالة دكتتوراي ميتر منوتورة ،جامعتة القتاهرة ، 
 القاهرة ،جمهورية مصر العربية.

 (. االدارة التعميمية واالدارة المدرسية. دار الفكر العربو: القاهرة.8115حجو، احمد )
دار أبتتو المجتتد  عالميتتة،تجتتارب محميتتة و  األزمتتات.( . إدارة 8115الحمتتالوع ، محمتتد ) 

 القاهرة. لمطباعة:
ستيناريو المو تف  األزمتات، إدارة فتو التنظيميتة الةقافتة دور.م (8111 ( الحتويطو موستى
 ،األزمتات والكتوارث، )المجمتد الةالتث  دارة الستنوع المتؤتمر إلى مقدمبحث ، ا دارع

 عتين وتمس، التجارة، جامعة بحوث األزمات بكمية وحدة القاهرة، (،15البحث ) ر م

 .م 8111 أكتوبر
( فاعمية نظتام المعمومتات االداريتة وأةرهتا فتو 8117الخوارع، واكر والقطب، محو الدين)

دانيتتة فتتو الوتتركات الصتتناعية االردنيتتة . المجمتتة االردنيتتة ادارة األزمتات : دراستتة مي
 .35 - 83(،8)3، الجامعة االردنية ،) األعمالفو ادارة 
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( دارسة هدفت التى التعترف عمتى متدال تمكتن متديرع المتدارس متن 8188درباس، أحمد ) 
العمتوم والةقافتة، جامعتة الستودان لمعمتوم و  جدة، مجمةمهارة  ادارة االزمات بمدينة 

 .38 - 81(، 8)88لتكنولوجيا ، ا
(أستتاليب إدارة األزمتتات لتتدال متتديرع متتدارس التعمتتيم العتتام الحكتتومو 8338الزلفتتو، وافتتو)

والخاص بمدينة الطائف ،رسالة ماجستير ميتر منوتورة، جامعتة أم القترال. المممكتة 
 العربية السعودية.

الةانويتة بمصتر فتتو  ( تنميتة كفايتتات إدارة األزمتات لمتديرع المتتدارس8183زيتدان، أستماء)
نوء متطمبات الجودة،  رستالة ماجستتير ميتر منوتورة، جامعتة القتاهرة، جمهوريتة 

 مصر العربية.
األردنتو. (إدارة األزمتات فتو منظمتات األعمتال فتو القطتاع الصتناعو 8118سبتو، عزيز )
 ماجستير مير منوورة، كمية التربية، جامعة اليرموك، اربد، األردن. رسالة
(متتتدال امتتتتالك متتتديرع المتتتدارس المهتتتارات االداريتتتة و الفنيتتتة فتتتو 8188متتتدي)الستتتعدية، ح

التعامل مم األزمات المدرسية فو مدارس التعميم األساستو بمنطقتة الباطنيتة وتمال 
 ، الجزء الةانو.818سمطنة عمان ،المجمة التربوية، العدد 

العربية لمدراسات (مواجهة األزمات األمنية من منظور إدارع. المجمة 8113الوعالن، فهد)
 .815 - 871(، 88)88األمنية والتدريب، 

 عالم الكتب الحديث : اربد ،االردن. األزمات.( إدارة 8111الظاهر، نعيم )
(أستتاليب إدارة األزمتتات لتتدال المتتدارس الحكوميتتة فتتو محافظتتة متتزة 8111عبتتدالعال، رائتتد)

، الجامعتتتتة وعال تهتتتتا بتتتتالتخطيط االستتتتتراتيجو ، رستتتتالة ماجستتتتتير ميتتتتر منوتتتتورة 
 ا سالمية، مزة ، فمسطين .

مفهومت   -البحتث العممتو (8118عبيدات، ذو ان وعدس، عبدالرحمن، وعبتدالخالق، كايتد)
 .وأدوات  وأساليب ، دار الفكر لمطباعة والنور: عمان ، األردن

دارة  االستتراتيجية(إدارة العال ات العامة بين 8115عجوة، عمو وفريد، كريمان) . األزمتاتواا
 القاهرة.لم الكتب: عا

( دور تقنيتتتة و نظتتتم المعمومتتتات فتتتو إدارة األزمتتتات و الكتتتوارث ، 8113العمتتتار، عبتتتداهلل )
 رسالة ماجستير مير منوورة ، أكاديمية األمير نايف لمعموم األمنية ، الرياض .

(ادارة الصتراع واألزمتات ونت وط العمتل. دار 8111عياصرة، معن و بنتو أحمتد، متروان ) 
 مان.الحامد: ع
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( تطوير إدارة األزمات فو المدارس االعدادية والةانوية بسمطنة 8113ال زاوع، محفوظة ) 
 عمان، رسالة ماجستير مير منوورة ،جامعة السمطان  ابوس، سمطنة عمان.

( تحديد فاعميتة اداء متديرع المتدارس الةانويتة فتو إدارة األزمتات فتو 8183منيمة، رهف) 
 (.8)81وق، مدينة دموق، مجمة جامعة دم

 لمطباعتة وائتل دار حديةتة. ومفاهيمتك أساستيات التنظيمتو، التطتوير (1999 )موسى الموزع،
 .األردن عمان، :والنور

 : العربتو دار الفكتر جديتد. لعتالم جديتدة متداخل ا دارة التربوية، (2005 ) يوسف مصطفو،
 .مصر

 الجامعتتتة،باب مؤسستتتة وتتت المتتتنهل،  تتتراءة فتتتو، إدارة األزمتتتات(  8113مهنتتتا، محمتتتد )
 ا سكندرية.

م( مهتتارات إدارة األزمتتات بتتين الو ايتتة منهتتا والستتيطرة عميهتتا تتتت مركتتز 8118)محمتتد هتتالل،
 تطوير األداء والتنمية تت القاهرة.
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