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 الملخص

، ومعرفة أثر كل من المتغيرات إلى الكشف عن واقع إدارة األزمات في جامعة البلقاء التطبيقيةهدفت الدراسة  
واقع إدارة تقديرات أفراد عينة الدراسة، حول في  )وسنوات الخبرة ،والرتبة األكاديمية ،والكلية النوع االجتماعي،(

 عشوائيةعضواً وعضوة تم اختيارهم بالطريقة ال) 240(الدراسة من  عينة تكونت. األزمات في جامعة البلقاء التطبيقية
التأكد من صدقها وثباتها بالطريقة التربوية  ولغايات تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة تم ،بسيطةال

 برنامج خالل من البيانات تحليل وتم، وأسلوب الدراسة الميدانية م المنهج الوصفي التحليلياستخدوالمناسبة،  واإلحصائية
التطبيقية  جامعة بالبلقاء أن واقع إدارة األزمات فيأظهرت نتائج الدراسة  (SPSS). االجتماعية للعلوم الرزم اإلحصائية

أقل  بين) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  .للدرجة الكلية) 3.38(متوسط حسابي وب "متوسط"جاء بمستوى 
  .سنة فأكثر (11)وجاءت الفروق لصالح  ،سنة فأكثر (11)و ،سنوات (5)من 

  . جامعة البلقاء التطبيقية إدارة األزمات، مؤسسات التعليم العالي،، الواقع: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The current study aimed at identifying the status of Crisis Management at Al-Balqa 
Applied University and finding out the effect of variables (Gender, College, Academic rank, 
and years of experience) in the estimation of the individuals of the study sample on the status 
of Crisis Management at Al-Balqa Applied University. The Sample of the study Consisted of 
(240) members who were selected in a simple random method. In order to achieve the 
objectives of the study, the researcher has developed a questionnaire that has been verified 
and validated in the appropriate Educational and statistical method; the researcher has also 
used the Analytical Descriptive Approach and the Field Study method. Data were analyzed 
through the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program. The results of the study 
have shown that the status of crisis management at Al- Balqaa Applied University came at 
"medium level" with (3.38) average arithmetic for the total average. There were differences of 
statistical significance (α = 0.05) between less than (5) years, and (11) years and above, and 
the differences came in favor of (11) years and more. 

Keywords: The Status, Crisis Management, Institutions of Higher Education, Al-Balqa 
Applied University. 

  المقدمة

ً في النظم التعليمية؛ الجامعات تشكل وبناء المؤهلة  البشرية الكوادر إعدادفي  من أدوار لما تقوم به محوراً أساسيا
ً لتعدد  ،ووضعه على طريق التطور والتقدم المجتمع  عالم فيوخدمة المجتمع  العلمي في التدريس والبحث وظائفهاونظرا
ً يوم خطاه تتسارع  المتغيراتو فترة غير مسبوقة من حيث كم التحديات مواجهةل تغير منظومتها توجب عليها يوم؛ بعد ا

   .الستيعاب روح العصر الجديدوأبعادها  أزمات مختلفة بحدتها وآثارهاالتعامل مع  حتمية من تساهم التي ،المتسارعة

 ال جزًءا األزمة إدارةمدخل  استخدام بات ،الحالية األلفية في المعاصرة لمؤسساتل أساسية سمة األزمات وبما أن
ً ، )(Mokhtar & Boukhtaoua, 2015, p.30المعاصرة  الحياة نسيج من يتجزأ  المؤسسات، هذه لعمل وجزءاً معيقا
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وأصبح التعامل معها يحتاج ، ,p.36 et al, (Abu Samra ,2012( عليها للتغلب مالئم بشكل إدارتها الذي يتطلب األمر
   رصد مؤشرات حدوث األزمة لمنهجاً وحيزاً علمياً مدروساً، 

   .,p.2 (Abdul Hamid ,2010(ومتابعتها والعمل على احباطها ودراسة عدم تكرارها مستقبالً 

 ً   في جوهرها على خليط من مهارات متعددة يجب أن يلم  األزماتستند إدارة تعلى ما سبق؛  عطفا

بكفاءة  األزمة يعالج اعتماد منهج علمي وعمليو خاذ القرارات، والتفاوض، واالتصالاتوقائد كإدارة الوقت، البها 
مراجعة األزمات التاريخية الكبرى و، (Abu Fara,2009, p.17) وانتشارها وتغلغلها داخل الجامعة هاوفاعلية قبل تفاقم

كذلك ، ) (Hartung, et al, 2017, p.20وضع سيناريوهات لتطوير البحوث المستقبليةلتنبؤ بها و داخل الحرم الجامعي
  .(Fugazzoto, 2011, p.64)  ةزماألنشوء  لتفادي) التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع(السير على تطوير وظائفها

 عن طريق ،المفتاح األسهل للتعامل معها ألنه ؛التشخيص الجيد لألزمات قادة الجامعاتيتوجب على  خرآومن جانب 
 وقنواتمتى وأين تتم معالجة األزمة، وفة األساليب وبواعث نشوء األزمة، والمعرفة، والخبرة، ومعروفرة المعلومات، 

 باألزمة اإلنذار اكتشاف بعد األزمات إدارة خطوات تنظيمباإلضافة إلى  ،Al-Dahiri,2016, p.57)( اتصاالت
 على وءالض إلقاءو األزمة، عنها تمخضت تيتائج الالن من والتعلم منها الحد أو األضرار واحتواء والوقاية واالستعداد

 ,Ghanima, 2013( الجامعية األزمات لمواجهة عمل فريق وتشكيل ،ةواإلدارية والبشري المادية األزمات إدارة متطلبات
p.3(.   

  :وأسئلتها مشكلة الدراسة

واألزمات الجامعي،  العنفو، الطلبة أهمها أزمة تزايد أعداد الجامعية، األزمات من عديدة أنماط ظهور لتسارعنظراً 
المعطيات؛ ترى وفي إطار هذه  .الجاهزية من درجة وبأعلىتها بإدار استدعى االهتماموغيرها من األزمات؛  ،المالية

 ونظراً . لهاتجاهها وكيفية تعاملنا وإدارتنا االباحثة أن المشكلة ال تكمن في حدوث تلك األزمات، بل تكمن في ردود أفعالنا 
  وجود غياب جاهزية التعامل مع األزمات، وحتمالية ال

  :األسئلة التالية الدراسة لإلجابة عن جاءت هذه الدراسة ةيالبلقاء التطبيق جامعةفي ارتها ثغرات في إد

 ما واقع إدارة األزمات في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟ 

  0.05(هل توجد الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة = α( متوسطات تقديرات أفراد  في
 والكلية النوع االجتماعيتعزى الختالف متغيرات واقع إدارة األزمات في جامعة البلقاء التطبيقية عينة الدراسة، حول 

 وسنوات الخبرة؟ والرتبة األكاديمية

  :ف الدراسةاهدأ

النوع (ومعرفة أثر كل من المتغيرات  إلى الكشف عن واقع إدارة األزمات في جامعة البلقاء التطبيقية،هدفت الدراسة 
واقع إدارة األزمات في تقديرات أفراد عينة الدراسة، حول في ) وسنوات الخبرة ،والرتبة األكاديمية ،والكليةاالجتماعي، 

  .جامعة البلقاء التطبيقية

  :الدراسة أهمية

أحد فروع  تاألزمات أصبح ن إدارةإإذ  ؛بات من متطلبات الحياة المعاصرة الدراسة من منطلق إداري هذه بع أهميةتن
 كبرى أهمية من لها لماو ،مما يدل على أهميتها في كافة القطاعات الجامعاتم تدريسها في العديد من اإلدارة التي يت

 إدارة األزمات مواجهة في الجامعيةصانعي القرارات وواضعو السياسات  قد تساعدو .واقعنا في التأثير في وعظمى
من حقيقة مفادها بأن التعليم العالي المسؤول تها أهمي تنبعكذلك  .دارة الجامعيةاإل تطوير في المساهمةبالتالي و، الجامعية

 & Ajayi, 2009, p.347)  (Ekundayoاألول عن التنمية واإلنتاج للقوى العاملة ذات الكفاءة في سياق احتياجات األمة
.  

  :ومحدداتها حدود الدراسة

الفصل الدراسي الثاني  في، )المركز( جامعة البلقاء التطبيقية أعضاء الهيئة التدريسية فيتقتصر هذه الدراسة على 
  .لبياناتتتحدد نتائج الدراسة باألداة التي استخدمت في جمع ا، وم2017) /(2016 للعام

  :التعريفات اإلجرائية

 التطبيقيةالبلقاء  جامعةالقادة في  اينتهجه المنهجية اإلدارية التيالعمليات أسلوب التعامل مع األزمة ب :إدارة األزمات
اتخاذ و، وتنفيذها الخططوضع بحاولة التنبؤ بها موضبطها والوقائية منها و، حدوثهااألزمة قبل وأثناء وبعد  لمواجهة
  فعال،  اتصالالالزمة وتوفير نظام  المعلومات المناسبة من خالل القرارات
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  .والتكلفة والجهد قدر من الخسائر في أقل ،ةالمنشود األهدافق تحقيل

  مؤسسة تعليمية أردنية حكومية تقدم برامج أكاديمية وتدريبية بعد مرحلة الدراسة :جامعة البلقاء التطبيقية

  .مختلفة الثانوية أو ما يعادلها، وتمنح درجات علمية

أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومحاضر (هم أشخاص يحملون درجة علمية  :أعضاء الهيئة التدريسية
إحدى  في بعمل أكاديمي أو إداري أو االثنين معاً  المتخصصة، ويقوم العلمية المعرفة حقول من حقل في) متفرغ وما دون

  .التي طبقت عليهم الدراسة )المركز( جامعية البلقاء التطبيقية كليات

  :األدب النظري

خر تمس آبشكل أو ب من المفاهيم واسعة االنتشار في مجتمعاتنا المعاصرة، وأصبحت )(Crisisإن مفهوم األزمة 
ت التي مرحلة من الصراع والتهديدا: "بأنها (Best, 2006,p. 94)جوانب الحياة، إن كلمة أزمة كما يعرفها بيست 

 Regent)تعرفها جامعة ريجنت ) (Crisis Management                 أما إدارة األزمات ".يتعرض لها األمن البشري
University, 2013, p.3) عملية اإلعداد والتخفيف واالستجابة والتعافي من حالة األزمات، وتتطلب خطة منظمة : "بأنها

تبدأ قبل الحدث الحاسم بوقت هي عملية دينامية ف ،لضمان سالمة وبقاء الذات والمجتمع، وفهم استجابة األفراد للضغوط
تصميم وتنفيذ " :بأنها بالمعنى الواسع (Bobyleva & Sidorova, 2015,p.25) ويعرفها بوبيليفا وسيدوروفا". طويل

 سبق مما ".خطوات اإلنذار باألزمات والوقاية من خالل سلسلة من التدابير التصحيحية المرنة القادرة على تحقيق االستقرار
التهديد،  :في وتتمثل األزمة تشكل مالمح مشتركة عناصر وجود يتضح اإلدارة أدبيات في األزمة تعريفات وباستقراء

  .والصراعنذار، اإلوالتحديات، والمفاجئة، و

  :مراحل إدارة األزمات

 ,Bundy,et al, 2016) وآخرون، وجيا (Jiaa, et al, 2012,p.139)باندي وآخرون الباحثون و اتفق معظم الكتاب
p.4) ، وآخرونوكاتولو Catullo,et al, 2009,p.310)(                 وينج ، (Wang, 2009, p.449)  مراحل  بأن

  :ثالث مراحل رئيسية على النحو التالي تتضمن إدارة األزمات

  .التي تتضمن تحديد حاالت األزمات المحتملة، ووضع خطط األزمات: مرحلة ما قبل األزمة• 

  .التي تنطوي على إدارة حالة أزمة أثناء وقوعها :مرحلة األزمات• 

  . التي تتضمن إجراءات تصحيحية وإنعاشية الستعادة ثقة المستفيدين: مرحلة ما بعد األزمة• 

  :إدارة األزمات عمليات

 ات لمنع وقوع األزمة،جراءاإلكافة  وضعب :طالتخطي عملية أولها عملياتال عدد من على االزمة إدارة أسلوب يعتمد
 إدارة كزامر تزويد في تساهمالتي : لمعلوماتاثانيها و ،(Rao, et al, 2007,p.108) اوإزالة عنصر المفاجئة عند وقوعه

مما  ،)(Abdul Razzaq, 2011, p.145 لألزمة الناجحة اإلدارة يضمن بما المناسب التوقيت فيبالمعلومات زمات األ
مجموعة من االجراءات  من خالل: قراراتال عملية ثالثهاو ،)(Daft, 2008,p 390اتخاذ القرارات  جودةتحسين  يسهم في

ورابعها  ،Jalda, 2010, p.101)(طارئة ة ظروف ومواجهة أي ،المحددة للتعامل مع األزمات بهدف إيقاف تداعياتها
 تخذي القرارووضعها أمام م هاتدفق نسيابيةانقل وتبادل المعلومات بين غرف العمليات بهدف  المتضمنة :االتصالعملية 

 ،بادرةكالم موضوعية شخصية بخصائص بأن يتمتع القائد :القيادةوخامسها ، (Al-Hamidi, 2010, p.56)إلنهاء األزمة 
   (Auda,2008, p.32). واقتحام المخاطر ،والتفاؤل

  :الدراسات السابقة

الباحثين  والكتاب في البيئة الغربية  من كبير باهتمام التعليم العالي المؤسسات في األزمات إدارة موضوع حظي قد
  .وفيما يلي استعراض للدراسات السابقة من األقدم إلى األحدث. والعربية

 التابعة بالكليات األزمات إدارة واقع ومعوقات عن الكشف إلى هدفتبدراسة ) (Al-Sinani, 2010 السناني قامت
 المنهج الباحثة استخدمت .األزمات إلدارة الالزمة المقترحات إلى والتوصل اإلسالمية، سعود بن دمحم اإلمام لجامعة

ً  (57) مكونةاختيار عينة  على عملت التحليلي حيث الوصفي  إلدارة الالزمة المتطلبات أهم كشفت نتائج الدراسة .موظفا
   على األزمات إلدارة وحدة إنشاء هي األزمة

  .األزمات لمواجهة التخطيط عن مسؤولة تكون الجامعة مستوى

  إدارة واقع إلى التعرفإلى  (Abu Samra, et al, 2012) أبو سمرة وآخرون هدفت دراسة 
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ت تكون طلبتها، نظر وجهة من الفلسطينية العالي التعليم مؤسسات في ودوائرها الرياضية التربية أقسام لدى األزمات
ً وطالبة ) (329من سةراالدعينة   نتائج وأظهرت .استبانة لجمع البيانات الباحثون استخدم دراسةال أهداف ولتحقيق. طالبا

 التعليم مؤسسات في الرياضية ودوائرها التربية أقسام لدى األزمات إدارة لواقع راسةالد عينةراد تقديرات أف أن راسةالد
  ".متوسطة"بدرجة  كانت الفلسطينية العالي

  حدوث أزمات عند الطالبب المسببةهدفت إلى تحديد العوامل  )(David,2013قام ديفيد بدراسة 

ً ) (76تم أخذ عينة قوامها . في الجامعات النيجيرية وأسلوب اإلدارة المتبع مع األزمات  عن كشفت نتائج الدراسة .طالبا
الموظفين الذين لديهم التزام وعدم مكافأة وانهيار البنية التحتية، وجود نظام االستبدادي ناجم عن تآكل االستقالل المؤسسي، 

 .كبير أخالقي

أثناء  تصالاال عمليةعن  إلى الكشف) (Mc Guinness & Marchand 2014ماكغينيس ومارشاند هدفت دراسة 
 جمعتم و، حالةال منهج دراسةاستخدام  .المملكة المتحدةفي مؤسسات التعليم العالي في  والطالب بين الجامعات األزمات
ً كبيراً  . فرداً (12) المتعمقة على  المقابالتإجراء بالبيانات  عملية لأظهرت نتائج الدراسة بأن الجامعات لم تولي اهتماما

  .االتصال أثناء األزمات بين الجامعات والطالب

  بدراسة هدفت إلى التعرف إلى مؤشرات )(Al-Zoubi & Said, 2014 بي وسعيدقامت الزع

تم تنفيذ . طالباً ) (407تكونت عينة الدراسة من . جهة نظر الطلبةالجامعات األردنية من وحدوث األزمات التربوية في 
أظهرت نتائج الدراسة على وجود مؤشرات تدل على . الدراسة باستخدام االستراتيجية المسحية واالستبانة كأداة للدراسة

  ."عالية"حدوث أزمة في الجامعات األردنية بدرجة 

 إدارة واقع إلى التعرفبدراسة هدفت إلى  )(Mokhtar & Boukhtaoua, 2015وبوخطوة في حين قام مختار 
. تم توزيع االستبانة عليهم وعضوة، عضواً  )(60 البالغ ةالدراس مجتمع تمثل وقد .درنة فرع المختار عمر بجامعة زماتاأل

، ووجود بعض "مرتفع" بمستوى حظيتالجامعة  في القرار متخذي لدى األزمة إدارة ثقافة أنكشفت نتائج الدراسة 
  .مستمر بشكل الدراسة وتعليق واالمتحانات، وتوقف الدراسة مواعيد ضبط على األزمات في الجامعة منها عدم القدرة

الكبير في جامعات المالي  الكسادإلى البحث عن أسباب   (Dorantes & Low, 2016)هدفت دراسة دورانتيس ولو 
استخدم كلية وجامعة خاصة،  )(20استجابت 2009). -2007 (في الفترة الجزء الغربي  في الواقعة الواليات المتحدة

من المرونة والقدرة  كبيرتتسم بقدر  أن الجامعاتنتائج الدراسة  أظهرت .اف الدراسةلتحقيق أهد والتفسيري المنهج الكيفي
ً بأن هذه النتائج تعمم على.المالي الكسادعلى مواجهة   باقيكلية وجامعة خاصة وال يمكن تعميمها على   (20)علما

  .المؤسسات التعليمية

  عند زماتاألمستوى  عن الكشف إلى هدفت)  (Adeyemi, 2017قام أديمي بدراسةفي حين 

  في الجامعات  الجامعات النيجيرية ومعرفة األسباب والنتائج والتدابير التي وضعت من أجل األزمات طلبة

ً بالطريقة العشوائية الطبقية) (850تم أخذ عينة قوامها . والخاصةالحكومية  باستخدام االستبانة كأداة لجمع و طالبا
الجامعات  ، وبينما كانت أفضل فيالجامعات الحكوميةأظهرت نتائج الدراسة عدم فاعلية إدارة األزمات في  .البيانات

  .الخاصة منها في الجامعات الحكومية

، هاومعوقات، هاواقعب: إدارة األزماتبالضوء على بعض الجوانب المتعلقة أنها ألقت  الدراسات السابقة يالحظ من     
لجمع البيانات في أغلب  االستبانة كأداة مااستخدوتم . هاومؤشرات حدوث، أثنائها عملية االتصالدور وومسبباتها، 

دور مهم في تعزيز الدراسة الحالية رغم وجود بعض وعليه يمكن القول أن الدراسات السابقة كان لها . الدراسات
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بضرورة استثمار ، اإلحصائية االختالفات في األهداف أو األدوات أو األساليب

إدارة عن واقع الكشف  هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تهدف إلىواختلفت ، إدارة األزمات في التعليم الجامعي
  .زمات في جامعة البلقاء التطبيقيةاأل

  :واإلجراءات الطريقة

لإلجابة عن  أداةك االستبانة باستخدام ،وأسلوب الدراسة الميدانية التحليلي الوصفي المنهج الدراسة اتبعت      
  . سؤالي الدراسة

  

  :مجتمع الدراسة وعينتها

) 387(والبالغ عددهم ) المركز(التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة     
من مجتمع ) 67.18( نسبةتمثل التي ، اً وعضوةعضو) 260(قوامها  بسيطة تم اختيار عينة عشوائية. وعضوة اً عضو
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لعدم اكتمال إجابة  ةاستبان (14)تم استبعاد  ،استبانة) 254( االستبانات بلغ عدد المسترجع منها استرجاعوعند الدراسة، 
الجدول . من مجتمع الدراسة) 62.01(، أي بنسبة وعضوة عضواً ) (240وبالتالي بلغت العينة النهائية  .المبحوثين عليها

  .يوضح ذلك (1)

  .متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية :)1(جدول 

 النسبة التكرار الفئات  المتغيرات

النوع 
 االجتماعي

 69.8 169 ذكر

 30.2 73 أنثى

 40.1 97 علمية الكلية

 59.9 145 إنسانية

الرتبة 
 االكاديمية

 18.2 44 أستاذ

 25.6 62 أستاذ مشارك

 56.2 136 أستاذ مساعد وما دون

 16.9 41 سنوات )(5أقل من  سنوات الخبرة

 32.6 79 سنوات 10) - (5من 

 50.4 122 سنة فأكثر (11)

 100.0 242  المجموع

  :أداة الدراسة

  ، عودة(2014)أداة الدراسة باالستفادة من الدراسات السابقة كدراسة غنيمة  قامت الباحثة بتطوير

مجاالت  فيه ددتح فقرة (45)مكون من  ، والجزء الثاني)المعلومات الشخصية(المكونة من الجزء األول  ،(2008) 
وقد كانت اإلجابات على كل عبارة مكونة من . االتصاالتوالمعلومات، والقرار، اتخاذ والتخطيط، القيادة، و: األداة باآلتي

 -القيمة العليا: وحدد طول الفئة بالمعادلة اآلتية. على التوالي) 5،4،3،2،1(مقياس ليكرت الخماسي إجابات حسب ) 5(
ً لهذه المعادلة فإنه تم تحديد مستويات المتوسطات كما  .1.33 = 3/ 3=4/ (5-1)= عدد المستويات / القيمة الدنيا  ووفقا

  ).5 -3.67(مستوى مرتفع من ، و2.34 - 3.66)(مستوى متوسط من ، و2.33) - (1مستوى منخفض من  :يلي

  

  :وثباتها صدق أداة الدراسة

 من )8(للتحقق من صدق أداة الدراسة تم اعتماد طريقة صدق المحتوى، وتم عرض األداة على       
تخصص اإلدارة التربوية لتعرف درجة مالءمة المجاالت التي تضمنتها، ودرجة األردنية المحكمين من أساتذة الجامعات 

جراء التعديالت إوتم ، )حذف، تعديل، إضافة( سالمتها اللغوية، وطلب منهم الحكم على كل فقرة، وإجراء التعديل المناسب
   .االستبانة الالزمة على فقرات

  :أداة الدراسةثبات 

ار    ادة االختب ار وإع ة االختب ق بطريق م التحق د ت ة، فق ات أداة الدراس اس، ) test-retest(للتأكد من ثب ق المقي بتطبي
ن  ة م ة الدراسة مكّون ارج عين ى مجموعة من خ بوعين عل واً  )18(وإعادة تطبيقه بعد أس ل عض اب معام م حس م ت ن ث ، وم

اخ  .تينارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المر ة كرونب ب معادل داخلي حس اق ال وتم أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة االتس
  .يوضح ذلك) 2(ألفا، والجدول 
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  .معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية :)2(جدول 

االتساق  ثبات اإلعادة المجال
 الداخلي

 0,78 0,84 القيادة في إدارة األزمات

 0,73 0,87 في إدارة األزمات التخطيط

 0,76 0,90 في إدارة األزمات اتخاذ القرارات

 0,75 0,85 في إدارة األزمات المعلومات

 0,79 0,87 في إدارة األزماتاالتصال 

 0,86 0,91 الدرجة الكلية

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

الهيئة  في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر أعضاء ما واقع إدارة األزمات"ونصه : نتائج السؤال األول
زمات في المعيارية لواقع إدارة األهذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن  ".التدريسية؟

  .يوضح ذلك) (3والجدول  ،جامعة البلقاء التطبيقية

واقع إدارة األزمات في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)(3جدول 
  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية نظر أعضاء الهيئة التدريسية

ا
  لرتبة

ا
  لرقم

المتوسط   المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المس
  توى

متو 596. 3.58 .المعلومات في إدارة األزمات4 1
  سط

متو 638. 3.51 .في إدارة األزماتاالتصال 5  2
 سط

متو 718. 3.41 .إدارة األزماتالقيادة في 1  3
 سط

في إدارة  اتخاذ القرارات3  4
 .األزمات

متو 701. 3.36
 سط

متو 892. 3.09 .في إدارة األزمات التخطيط2  5
 سط

متو 656. 3.38 الدرجة الكلية
 سط

المعلومات في إدارة  مجال حيث جاء، ) 3.58- 3.09 (بين  المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن ) 3(يبين الجدول 
في المرتبة  في إدارة األزمات التخطيط مجال، بينما جاء )3.58(متوسط حسابي بلغ بأعلى في المرتبة األولى  األزمات

وقد يكون السبب في حصول الدرجة  ).3.38( ككل وبلغ المتوسط الحسابي لألداة ،)3.09(األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 
من الشمال إلى الجنوب مما تمتد أفرعها  حيث الجغرافية جامعة البلقاء التطبيقية طبيعة "متوسط"مستوى  الكلية على 

 دراسة أبو سمرةاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع . األردنية يعرضها إلى احتمالية نشوء أزمات أكثر من غيرها من الجامعات
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حساب المتوسطات الحسابية  وفيما يلي ."متوسطة"بدرجة  الواقع جاء (Abu Samra, et al, 20102)وآخرون 
  .كل مجال على حدةلفقرات للواالنحرافات المعيارية 

  .القيادة في إدارة األزماتمجال : والً أ

  القيادة في إدارة األزماتالمتعلقة بمجال  لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)4(جدول 

  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

  

ا
  لرتبة

ا
  لرقم

المتو  الفقرات
سط 

  الحسابي

االنح
راف 

  المعياري

الم
  ستوى

 أنها على األزمات مع يتعامل أن على القادة يحرص 5 1
 .األوضاع فرص  لتحسين

3.7
1 

1.1
90 

مرت
 فع

حشد الطاقات الكامنة ألداء األعمال  على القائد يحرص 1  2
 .غير الروتينية لتفادي األزمة

3.6
9 

.95
1 

مرت
 فع

يقدر القادة الوقت المناسب للتدخل في إدارة التعامل مع   6  3
 .األزمات

3.6
7 

1.0
92 

مرت
 فع

4  1
0 

إلدارة يحرص القادة على رسم التكتيكات الالزمة 
  .التعامل مع األزمات

3.6
2 

1.1
28 

متو
 سط

 ثالحد ويتابع األزمة وقوع على متابعة يحرص القادة 4 5
  .بأول أوالً 

3.6
1 

.93
7 

متو
 سط

 في )واإلقناع التفاهم (أسلوب العاملين مع القادة يمارس 3  3
 .األزمات حل

3.5
7 

1.0
73 

متو
 سط

التعامل مع  يحث القادة على تبسيط اإلجراءات في إدارة 7  7
 .األزمة

3.4
0 

1.0
98 

متو
 سط

يمتلك القادة قيادة عقالنية غير انفعالية مع اآلخرين  9  8
 .لمواجهة األزمات

2.9
8 

1.3
31 

متو
 سط

يحرص القادة على إخضاع إدارة التعامل مع األزمات  2  9
 .للمنهجية العلمية

2.9
5 

1.3
02 

متو
 سط

1
0  

للمشاركة في إدارة  الموظفينيحرص القادة على تحفيز  8
  .التعامل مع األزمات

2.8
5 

1.2
71 

متو
 سط

3.4  القيادة في إدارة األزمات
1 

.71
8 

متو
 سط

  ، حيث جاءت)3.71 2.85-(بين  المتوسطات الحسابية قد تراوحت مان أ) 4(يبين الجدول 

بالمرتبة األخيرة  )(8رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.71(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ  (5)رقم  ةالفقر
قادة بعض قلة خبرة بالباحثة هذه النتيجة  تفسر ).3.41(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل  ،)2.85(وبمتوسط حسابي بلغ 

بتحفز الواعية فيما يتعلق فيها، كذلك ضعف القيادة  هملضعف إعدادبالعامل مع األزمات  ات السابقةداراإلالجامعة في 
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بعدم مكافأة الموظفين الذين ) (David,2013اتفقت نتائج ديفيد . أعضاء الفريق ليتحقق إنتاج عالي الجودة يشجع اإلبداع
   .أخالقي كبير لتزامالديهم 

  .في إدارة األزمات التخطيطمجال : ثانياً 

مرتبة  األزمات في إدارة التخطيطالمتعلقة بمجال  لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)5(جدول 
  .تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

ا
 لرتبة

ا
 لرقم

المتو الفقرات
سط 

 الحسابي

االنح
راف 

 المعياري

الم
 ستوى

1 1
7 

يُعد القادة سيناريوهات بديلة من خالل تطورات 
 .للمسارات المختلفة التي تظهر بها األزمة

3.7
3 

1.06
5 

مرت
 فع

2  1
5 

األولويات لألزمات عن طريق بيان يحدد القادة 
 .أهميتها بالنسبة للجامعة

3.7
2 

مرت 895.
 فع

3  1
1 

اإلنذار المبكر (القادة أساليب وقائية  يستخدم
  .الحتواء األزمة قبل حدوثها )واإلرشادات التحذيرية

3.6
8 

1.00
4 

مرت
 فع

4  1
6 

 ة لعملية التخطيطمستقل ميزانية يخصص القادة
  .االستراتيجي لألزمات

2.8
3 

1.38
5 

متو
 سط

5  1
2 

 المتغيرات على للتعرف الخارجية البيئة القادة يحلل
  .المختلفة الحتواء األزمة قبل حدوثها

2.8
1 

1.47
3 

متو
 سط

3  1
3 

 الداخلية لسيطرة على المشكالت يحلل القادة البيئة
  .لألزمات المسببة

2.8
0 

1.30
6 

متو
 سط

7  1
4 

 إلعداد الجامعة خارج من يستعين القادة بمتخصصين
  .األزمات خطط

2.7
7 

1.45
8 

متو
 سط

8  1
8 

 بغرض الحالية لخططا تقييم  على القادة يحرص
 .المستقبلية األزمات مع للتعامل تطويرها

2.7
7 

1.29
3 

متو
 سط

9 1
9 

الخطة التنفيذية إلدارة  إعداد في العاملينيشارك القادة 
  .األزمات

2.6
9 

1.32
0 

متو
 سط

3.0 األزماتالتخطيط في إدارة 
9 

متو 892.
 سط

  ، حيث جاءت)3.73 2.69-(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ن أ) 5(يبين الجدول 

بالمرتبة األخيرة ) (19رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.73(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ  )(17رقم  ةالفقر 
ترى الباحثة أن هذه النتيجة جاءت نظراً لعدم  ).3.09(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل  ،)2.69(وبمتوسط حسابي بلغ 

فرق عمل  وجدت إال أنه الالجامعة،  داخلفعلياً بالتخطيط االستراتيجي على الرغم من وجود وحدة التطوير والجودة  االلتزام
 يةأهمب) (Al-Sinani, 2010ة مع نتائج دراسة السناني اتفقت نتائج الدراسة الحالي .ألزماتدارة اإلتخطيط لبامتخصصة 

  .األزمات إلدارة وحدة إنشاء

  .في إدارة األزمات اتخاذ القراراتمجال  :ثالثاُ 

  في إدارة المتعلقة بمجال اتخاذ القرارات لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)6(جدول 
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  .المتوسطات الحسابيةمرتبة تنازلياً حسب  األزمات 

ا
 لرتبة

ا
 لرقم

المتو الفقرات
سط 

 الحسابي

االنحر
اف 

 المعياري

الم
 ستوى

1 2
3 

 حدود في قرارات يمكن تطبيقها القادة يتخذ
 . األزمة موقف أثناء المتاحة اإلمكانيات

3.71 1.13
7 

مرت
 فع

2  2
2 

لجميع األسباب التي ليس  مبدأ االستبعاد القادة يتبع
 .عند القرار نشوء األزمةلها عالقة في 

مرت 899. 3.70
 فع

3  2
4 

يربط القادة نهائيات نظم المعلومات بمراكز اتخاذ 
 .القرار لضمان صحة القرار

3.69 1.09
3 

مرت
 فع

4  2
1 

 اتخاذ في العلمي التفكير خطوات القادة يستخدم
 .موقف  األزمة أثناء القرار

متو 964. 3.45
 سط

5  2
7 

 موقف في المتخذ القرار يلقى أن على القادة يحرص
 .الموظفين تجاوب  كافة األزمة

3.45 1.08
9 

متو
 سط

3  2
6 

 وقت في باألزمة المتعلقة القرارات القادة يصدر
 .األزمة مع  حدوث يتزامن مناسب

3.19 1.28
1 

متو
 سط

7  2
5 

 في عملية اتخاذ اإلبتكاري التفكير القادة يستخدم
 .األزمة القرار إلدارة  التعامل مع

3.05 1.36
1 

متو
 سط

8 2
0 

األرقام (يستخدم القادة أساليب متنوعة التخاذ القرار 
  .)القياسية، بحوث العمليات

3.03 1.34
5 

متو
 سط

9  2
8 

 ظل في القرارات األعضاء بمشاركة القادة يتخذ
 .السريعة االستجابة يضمن مرن شبكي تنظيم

3.02 1.28
5 

متو
 سط

متو 701. 3.36  األزماتاتخاذ القرارات  في إدارة 
 سط

في  )(23رقم  ةالفقر ، حيث جاءت)3.71 3.02-(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ن أ) 6(يبين الجدول 
بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) (28رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.71(المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 

ترى الباحثة أن هذه النتيجة جاءت نظراً لعدم وجود مشاركة بين  ).3.36(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل  ،)3.02(
نتائج الدراسة الحالية مع  اختلفت.تجاوب الموظفينعدم و ،مما يعكس سلباً على جودة القرار، قراراتالومتخذي الموظفين 

 حظيت القرار متخذي لدى األزمة إدارة ثقافة أنب (Mokhtar & Boukhtaoua, 2015)نتائج دراسة مختار وبوخطوة 
  ".مرتفع" بمستوى

 ً   .في إدارة األزمات المعلوماتمجال : رابعا

مرتبة  األزمات المعلومات في إدارةالمتعلقة بمجال  لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)7(جدول 
  .تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

ا
 لرتبة

ا
 لرقم

المتو الفقرات
سط 

 الحسابي

االنح
راف 

 المعياري

الم
 ستوى
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1 3
5 

المعلومات في نظام ) أمن وسرية(يحافظ القادة على 
  .معلومات محكم لتخفيض مخاطر األزمة

3.9
2 

.96
7 

مرت
 فع

2  2
9 

 المعلومات العمل فريق أعضاء بمشاركة القادة يلخص
 .األزمة نتائج الستخالص

3.6
9 

.95
1 

مرت
 فع

3  3
1 

 طبيعة تستوعب بيانات قاعدة توفير على القادة يحرص
  . األزمة مع التعامل في األزمة  لتوظيفها

3.6
7 

1.0
92 

مرت
 فع

4  3
6 

 تالمعلوما من احتياطية نسخ على توفير القادة يحرص
 ةالستخدامها وقت األزم عليها للمحافظة

3.6
1 

1.1
59 

متو
 سط

5  3
0 

عطاء معلومات دقيقة خالية من إيحرص القادة على 
  .األخطاء تلبي متطلبات إدارة األزمة

3.5
7 

1.0
73 

متو
 سط

3  3
3 

باألزمة  الخاصة المعلومات تبويب على القادة يحرص
 .إليها الرجوع يسهل بحيث

3.4
3 

1.1
33 

متو
 سط

7  3
2 

 مستمربشكل  المعلومات منظ تغذية على القادة يحرص
  باألزمة المتعلقة القرارات لترشيد بالمعلومات

3.3
8 

1.0
57 

متو
 سط

8  3
4 

يحرص القادة على توفير نظم معلومات من شأنها 
  .المساهمة في التنبؤ باألزمات المستقبلية

3.1
9 

1.2
81 

متو
 سط

3.5 المعلومات في إدارة األزمات
8 

.59
6 

متو
 سط

في ) (35رقم  ة، حيث جاءت الفقر)3.92 3.19-(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ن أ) 7(يبين الجدول 
بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) (34رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.92(المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 

نظم  في استخدام لضعفترى الباحثة أن هذه النتيجة جاءت نظراً  ).3.58(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل  ،)3.19(
لمواكبة  بشكل مستمر المعلومات منظ تحديثعدم وكذلك لتنبؤ باألزمات المستقبلية، ل اإلدارية ونظم دعم القرارات معلومات

اعلية إدارة األزمات في عدم فب)  (Adeyemi, 2017اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج أديمي بدراسة .المتغيرات
  .الجامعات

 ً   .في إدارة األزمات االتصالمجال : خامسا

  في إدارةاالتصال المتعلقة بمجال  لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)8(جدول 

  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية األزمات 

ا
 لرتبة

ا
 لرقم

المتو الفقرات
سط 

 الحسابي

االنحر
 اف

 المعياري

المستو
 ى

1 3
8 

 بشكل االتصال عمليات يحرص القادة على إتمام
 .األزمة أضرار تفاقم من للحد سريع

 مرتفع 981. 3.69

1 4
1 

 ،إنترنت تليفون، (متنوعة اتصاالت نظم القادة يوفر
  .األزمات بإدارة ةخاص )مايكرويف

3.69 1.06
5 

 مرتفع

3 4
3 

تجيب عن  يحرص القادة على توفير نظم اتصاالت
 .جميع األسئلة التي تطرح وقت األزمة

3.68 1.00
4 

 مرتفع
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4  3
9 

 اتصال وسائل استخدام على القادة حرصي
  .اتألزما وقتتستخدم ) يةونوع كمية( لكترونيةا

3.62 1.12
8 

متوس
 ط

5 3
7 

يشجع القادة على تجاوز القنوات الرسمية الروتينية 
  .في عملية االتصال لمواجهة األزمة

متوس 937. 3.61
 ط

6 4
0 

أفقي (اتصال متعدد المستويات  نظامالقادة  يستخدم
  .ةاألزم معلومات بتبادل يسمح )رأسيو

متوس  964. 3.45
 ط

7 4
5 

 فرق العمل أعضاء بين االتصال عملية القادة ينظم
  .للسيطرة على األزمة المساندة والجهات

3.40 1.09
8 

متوس
 ط

8 4
2 

 االتصاالت أثناء المفتوح الباب سياسة القادة يتبنى
  .األزمة لمواجهة الداخلية

متوس  977. 3.37
 ط

9 4
4 

 مع لتعامللالبشرية  الكوادر يسعى القادة إلى تأهيل
  .الحتواء األزمة االتصاالت المستجدة نظم

3.05 1.36
1 

متوس
 ط

متوس 638. 3.51 في إدارة األزماتاالتصال 
 ط

في ) (38رقم  ة، حيث جاءت الفقر)3.69 3.05-(المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ن أ) 8(يبين الجدول 
بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) (44رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.69(المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 

 المستخدم تصالاال نظاملترى الباحثة أن هذه النتيجة جاءت نظراً  ).3.51(وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل  ،)3.19(
ً في  ة، كذلكالعالقة باألزم ذات المعلومات بتبادل يسمح الالذي  )فقياأل( بطء تنفيذ عملية االتصال كونها عامالً حاسما

 ,Mc Guinness & Marchandاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ماكغينيس ومارشاند  .مواجهة األزمة
  .أن الجامعات لم تولي اهتماماً كبيراً لعملية االتصال أثناء األزمات بين الجامعات والطالب) (2014

ة  "ونصه :السؤال الثاني توى الدالل د مس ة اإلحصائية عن روق ذات الدالل ي )α = 0.05(هل توجد الف متوسطات  ف
ول  ة، ح ة الدراس راد عين ديرات أف ة تق اء التطبيقي ة البلق ي جامع ات ف ع إدارة األزم رات واق تالف متغي زى الخ وع تع الن

اعي ة االجتم ة والكلي ة والرتب رة؟ األكاديمي نوات الخب ؤال وس ذا الس ن ه ة ع ابية  لإلجاب طات الحس تخراج المتوس م اس ت
  .ذلك يوضح (9)والجدول . عينةالتقديرات أفراد واالنحرافات المعيارية ل

واقع إدارة األزمات في جامعة ، حول عينةالتقديرات أفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل: )9(جدول 
 .سنوات الخبرةو والرتبة األكاديمية النوع االجتماعي والكليةحسب متغيرات البلقاء التطبيقية 

المتوسط  الفئات اتالمتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  العدد

النوع 
 االجتماعي

 169 660. 3.38 ذكر

  73 651. 3.37 أنثى

 97 646. 3.31 علمية الكلية

 145 660. 3.43 إنسانية

الرتبة 
 األكاديمية

 44 693. 3.32 أستاذ

 62 667. 3.26 أستاذ مشارك

 136 633. 3.46أستاذ مساعد وما 
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 دون

 41 687. 3.11 سنوات (5)أقل من  سنوات الخبرة

 79 635. 3.35 سنوات 10) - (5من 

 122 634. 3.49 سنة فأكثر (11)

تقديرات أفراد عينة الدراسة، حول لتبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 9( يبين الجدول
كلية والرتبة األكاديمية  النوع االجتماعيبسبب اختالف فئات متغيرات واقع إدارة األزمات في جامعة البلقاء التطبيقية 

جدول وال .ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الرباعي وسنوات الخبرة
  .يوضح ذلك )10(

  على النوع االجتماعي والكلية والرتبة األكاديمية وسنوات الخبرةتحليل التباين الرباعي ألثر  :)10(جدول 

 .الكليةالدرجة 

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

النوع 
 االجتماعي

.211 1 .211 .512 .475 

 346.  891. 368. 1  368. الكلية

الرتبة 
 كاديميةاأل

1.578 2 .789 1.912 .150 

 008. 4.929 2.033 2 4.067 سنوات الخبرة

   413. 235 96.959 الخطأ

    241 103.703 الكلي

دول ي )10(  يتبين من الج دم و :اآلت ائية ع ة إحص روق ذات دالل ود ف ر ) α  =0.05(ج زى ألث اعيتع وع االجتم ، الن
ة ف  ت قيم ث بلغ ة  (0.512)حي ت إوبدالل ائية بلغ دم وو ،(0.475)حص ائية ع ة إحص روق ذات دالل ود ف ) α  =0.05(ج

ائية عدم و، و(0.346)حصائية بلغت إوبداللة  (0.891)حيث بلغت قيمة ف  ،الكليةتعزى ألثر  ة إحص جود فروق ذات دالل
)α  =0.05 ( 1.912، حيث بلغت قيمة ف الرتبة األكاديميةتعزى ألثر)(  روق وو (0.150).حصائية بلغت إوبداللة ود ف ج

ائية  ة إحص ر ) α  =0.05(ذات دالل زى ألث نوات تع رةس ة ف  ،الخب ت قيم ث بلغ ة  (4.929)حي ت إوبدالل ائية بلغ حص
ً ، ولبي(0.008) يفيه ان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا ة ش ة بطريق ات البعدي تخدام المقارن م اس ابية ت طات الحس ين المتوس  .ب
  .يوضح ذلك )11( والجدول

 .الكليةبرة على الدرجة ألثر سنوات الخ شيفيهالبعدية بطريقة  المقارنات :)11(جدول 

المتوسط  سنوات الخبرة
 الحسابي

 (5)أقل من 
 سنوات

 10) - (5من 
 سنوات

سنة  11
 فأكثر

    3.11 سنوات 5)(أقل من 

  25. 25. 3.35 سنوات 10) - (5من 

  14. *38.  3.49 سنة فأكثر 11
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  .)α  =0.05(دالة عند مستوى الداللة  *

 ،سنة فأكثر (11)و ،سنوات (5)أقل من  بين )α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  )11(يتبين من الجدول 
أفراد العينة المبحوثة الذين لديهم عدد الباحثة أن هذه النتيجة منطقية ألن  ترى .سنة فأكثر (11)وجاءت الفروق لصالح 

لمواكبتهم العديد من األزمات بسبب طول مدة  ؛منطقياً لديهم الخبرة والمعرفة المتراكمة سنة فأكثر (11)سنوات خبرة 
  . داخل الجامعة من تولى مناصب إدارية وقياديةكذلك منهم  ،خدمتهم في الجامعات

  : التوصيات

  :تيةالتوصيات اآلأهم على نتائج الدراسة توصلت الدراسة إلى  بناءً   

 األزمات عالج عن مباشرة مسؤولة وتكونة، كلي كل مستوى على األزمات إدارة في متخصصة وحدة إنشاء 
 .معها والتعامل

 ،االستعانة بخبراءو ،متخصصة تدريبيةالبرامج الوإعداد  االنفتاح على البحوث المتخصصة بإدارة األزمات، 
 .ماتاألز إدارة في والتميز الخبرة ذوي أعضاء هيئة التدريس من دائم من فريق وتكوين

  كانت سواءً  األزمات أنواع جميع تجاه االستعداد بأهمية الوعي تنميةينبغي  اجراءات وقائية؛ لذإاتخاذ 

 .ةتنظيمي أو طبيعية كوارث عن ناتجة كانت أم بشرية،ء أخطا عن ناجمة 

  بين الفريق، والتعاون روح سيادة خالل من وذلك والعاملين القيادة الجامعية بين المشاركةالعمل على مبدأ 
 .وجه أفضلب العمل نجازإ على تساعد التي واألفكار والمقترحات اآلراء وتبادل المختلفة اإلدارات

 وتنميتهم تدريبهم األزمات عن طريق إعادة إدارة على القادرة واألكاديمية اإلدارية بالقيادات الموظفين ثقة إعادة 
 . التنفيذ موضع االستراتيجي التخطيط ووضع التنبؤ قدرة على
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