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 واقع استخدام أساليب إدارة األزمات بالجامعات الليبية                
 زليتن( .حالة على الجامعة األسمرية اإلسالمية )دراسة

 *عمران علي أبو خريص د.           
 

 الملخص:
 ،ةداملتعدألزمات واجهة ا ممية يفهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى جاهزية اجلامعة األمسرية اإلسال

عرض ات اليت قد تتل األزمجملم ومدى إمكانية تفحص اإلجراءات العالجية والوقائية املتبعة هبا عند مواجهتها
إلدارة تلك  الفعال لنظاملهلا بني احلني واألخر ، وذلك من خالل التعرف على مدى توافر املراحل اخلمس 

 (Mitrof & person) نالذي أعده كل م األزمات ، واليت تتمثل يف مراحل إدارة األزمات وفق النموذج
، أعضاء قيادات إدارية)ينت من نة زلهذا وقد متثل جمتمع الدراسة من العاملني باجلامعة األمسرية اإلسالمية مبدي

لصعوبة طريقة احلصر  (، و نظرا1000هيئة تدريس( باجلامعة والبالغ عددهم ما يزيد على األلف عنصر)
نهج كما مت اعتماد امل  . سة(  مفردة  لتمثل جمتمع الدرا130عشوائية  بعدد ) الشامل فقد مت اختيار عينة

قصور يف  ها وجودمن أمه مجلة من النتائج كان خالله إىلالدراسة حيث توصلت من  التحليلي هبذهالوصفي 
كن وبذلك مي %(، 43.3غ )درجة االستعداد يف املراحل املختلفة اليت متر هبا األزمات مبتوسط تقييم بل

هنا تنتهج ا أي أعدة هلتصنيف اجلامعة حمل الدراسة هبذه النتيجة كمنظمة مستهدفة لألزمات وليست مست
حلالية قدرات اعم الدأسلوب العالج ورد الفعل وليس أسلوب الوقاية. كما أوصت الدراسة بالعمل على 

مبرحلة  ملبكر وانتهاءنذار ات اإلشاراملواجهة األزمات يف كل مرحلة من املراحل اليت متر هبا بداية من مرحلة إ
 دراسة وحتليل راف علىاإلش له باجلامعة يعهدكذلك العمل على إنشاء مركز للتخطيط واختاذ القرار   التعلم،

 اقتناص الفرصع جها، مف لعالالبيئة احمليطة الداخلية واخلارجية إلبراز مكامن القوة لدعمها، ونقاط الضع
 ديدات ملواجهتها.الستثمارها، واكتشاف الته

 
 
 

                                                           

 زلينت . .اجلامعة األمسرية اإلسالمية .أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال كلية االقتصاد والتجارة  *
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المقدمة   

ا كان من ن ما إذال عاملنظمات بصفة عامة على اختالف أحجامها ونشاطاهتا لن يقتصر التساؤل مستقب
ن مىت ستقع عسيكون  تقبالتساؤهلا مساملتوقع أن تتعرض املنظمة ألى أزمة أم ال ؟، و لكن من املؤكد أن 

ن هنا، وحتول دو دد كياايل هتا ومدى قدرهتا على املنافسة وبالتاألزمة؟. إذ أن األزمات أصبحت هتدد بقاءه
هو  ة األزمات يعد مواجهيفديثة قيامها بأهدافها اليت أنشئت من أجلها، لذا فإن اتباع األساليب العلمية احل

األزمات  وتباين تعدد األسلوب الناجع للسيطرة على ما تواجهه تلك املنظمات من أزمات على الرغم من
بالتايل و نا إلدارهتا، وبا معيب أسلتلفة إذ أن لكل أزمة من هذه األزمات خصائصها املتميزة ، واليت قد تتطلاملخ

رية بصفة اجلامعة األمسو ة عامة ة بصفالتخفيف من آثارها السلبية املدمرة واستثمارها ملصلحتها، واجلامعات الليبي
ة تغريات البيئيظل امل صة يفستوياهتا املختلفة، وخاخاصة ليست مبنأى عن مواجهة تلك األزمات بأنواعها وم

 قيق ما تنشدهحتال دون ء، وحاحمليطة اليت عصفت هبا والتزال  األمر الذي نتج عنه اخنفاض يف مستوى األدا
عده كل من أج الذي لنموذ امن أهداف، ولدراسة املشكلة وحتليل أبعادها املختلفة فقد اعتمد الباحث على 

Mitrof & person))  معها  التعاملألزمات و اوالذي ميثل املنظور املتكامل واملنهج الشامل يف مواجهة
موذج حتواه هذا النالذي ا اورمبراحلها املختلفة ختطيطا وتنفيذا ومعاجلة. حيث ركز الباحث على أحد أهم احمل

رية اجلامعة األمسبألزمات ارة اوهو حمور مراحل إدارة األزمات ليتم تطبيقه على واقع حال استخدام أساليب إد
ة الدراسة ىل مشكلاحث إاإلسالمية بزلينت حيث احتوت هذه الدراسة على فصل متهيدي تعرض من خالله الب
 نهجية املتبعةع  واململوضو اوفرضياهتا وأهدافها ومدى أمهيتها مع عرض مبسط لألهم الدراسات السابقة حول 

ألول على ملبحث احتوى ااباجلانب النظري و تضمن مبحثني   يف هذه الدراسة باإلضافة إىل فصل أول يهتم
دارة سس النظرية إليم واألملفاهأهم املفاهيم واألسس النظرية لألزمات بينما احتوى املبحث الثاين على أهم ا

التحليلي  اجلانب ل علىاألزمات كما تضمنت هذه الدراسة فصل عملي قسم إىل مبحثني احتوى املبحث األو 
 ات . بينما تضمن املبحث الثاين ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج وتوصيللدراسة 

 الدراسة:مشكلة  -1

اجلامعات هي عبارة عن تنظيم اجتماعي يضم جمموعة من اإلفراد على درجة عالية من العلم و الوعي  
عمل من خالله  والثقافة والتخصص يقدمون كل ما لديهم من علوم وأفكار شىت ومهارة عالية للمجتمع الذي ت

كما تعد اجلامعات من أهم املؤسسات الرائدة يف أي جمتمع باعتبارها مركز إشعاع لكل األفكار واملعارف 
الذي تنطلق منه آراء املفكرين واملبدعني، ومبا أن األزمات هي السمة املميزة هلذا العصر فهي  احلصنو اجلديدة، 



 

 
 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
135 

امعة كغريها من املؤسسات األخرى تعد عرضة حتدث بإنذار وبدونه ويف أي زمان ومكان فإن اجل
( . 2006، ها الداخلية واخلارجية.)الزبيديملواجهة العديد من هذه األزمات ، وذلك نتيجة تفاعلها مع بيئت

واملتتبع ملدى جناح وتطور اجلامعات يف ليبيا خالل الفرتة املاضية وخاصة يف السنوات األخرية جند أن هذه 
لعديد من األزمات سواء على مستوى البيئة الداخلية أو اخلارجية، إذ أهنا عجزت عن اجلامعات قد تعرضت ل

مواكبة التطور السريع الذي يشهده عامل اليوم، كما انتاهبا قصور يف حتقيق أهدافها اليت أنشئت من أجلها، 
الالزمات  ، وان هذا القصور كان نتيجة تعرضها للعديد منفت عامليا بأدىن مستوى من اجلودةحيث صن

، وموجات الغزو واملتمثلة يف تعدد املشاكل اإلدارية واملالية، وختلف طرق التدريس، وانعدام األمن واالستقرار
وإن جل هذه األزمات واملشاكل تتفاعل فيما بينها لتكون يف  ،من األزمات األخرى وغريها ...املتعددةالثقايف 

سا يف تدهور وزوال املؤسسة ذاهتا مامل يتم مواجهة هذه جمملها أزمة حقيقية ملموسة قد تكون سببا رئي
األزمات بالطرق العلمية السليمة، ولتحليل ودراسة جممل األسباب اليت أفرزت هذا  القصور و هذه املشكلة 

ما مستوى استخدام أساليب  حتديدا يرى الباحث صياغة مشكلة الدراسة وفق التساؤل الرئيسي  التايل: 
حلة اكتشاف مر  التالية:ة زليتن من خالل المراحل الجامعة األسمرية اإلسالمية بمدينإدارة األزمات ب

 -مرحلة استعادة النشاط –مرحلة احتواء األضرار –مرحلة االستعداد والوقاية –إشارات إلنذار المبكر
 ؟ .مرحلة التعلم

 الدراسة:فروض  -2
  سالمية اإلرية األسم بالجامعةال يوجد استخدام ألساليب إدارة األزمات  الرئيسية:الفرضية

ة االستعداد مرحل ر،لمبكازليتن من خالل المراحل التالية :) مرحلة اكتشاف إشارات إلنذار  بمدينة
الفرضية  هذوينبثق من ه .(التعلممرحلة  النشاط،مرحلة احتواء األضرار مرحلة استعادة  والوقاية،

 اآلتية:الفرضيات الفرعية 
دينة اإلسالمية مب ألمسريةجلامعة األزمات يف مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار املبكر بايتوافر نظام إلدارة ا -

 زلينت  

 زلينت بسالمية رية اإلاألمس والوقاية باجلامعةيتوافر نظام إلدارة األزمات يف مرحلة االستعداد  -

 نت .ية بزليماإلسال توافر نظام إلدارة األزمات يف مرحلة احتواء األضرار باجلامعة األمسرية -

 ينت .مية بزلة اإلساليتوافر نظام إلدارة األزمات يف مرحلة استعادة النشاط باجلامعة األمسري -

 نت .مية بزلييتوافر نظام إلدارة األزمات يف مرحلة التعلم باجلامعة األمسرية اإلسال -

 .مواجهة األزمات توصف اجلامعة األمسرية اإلسالمية بأهنا منظمة مستهدفة وليست مستعدة عند -
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  الدراسة:أهمية  -3
 –هذا اجملال  يف لعلميااإلسهام  جماالت الفكر اإلداري احلديث إذ ال يزال أحديعترب مدخل إدارة األزمات  -

سلسلة  ذه البيئةهغري كايف وخاصة على املستوى احمللي يف الوقت الذي تشهد فيه  –حسب علم الباحث 
مواجهتها اد هلا و ستعدادفها من منظمات األمر الذي يتوجب فيه االمن األزمات املختلفة تعصف مبن ص

القصور  من بعضا عاجلةموعليه يأمل الباحث أن تساهم هذه الدراسة يف  السلبية،والتخفيف من آثارها 
 ليبيا. اجلامعي يفالواقع يف هذا اجملال وخاصة يف بيئة التعليم 

 تمامها.ا جل اهية أن توليهاليت يتوجب على الدولة الليباملوضوعات  وأخطر أبرزيعد هذا املوضوع من  -

حمل  رية اإلسالميةة األمسباجلامع التحقق من مدى توافر العناصر األساسية لإلدارة الناجحة إلدارة األزمات -
ورها يف دوتفعيل  خرىوذلك لضمان احملافظة على مثل هذه املؤسسة وغريها من املؤسسات األ الدراسة،

 واألخر.زمات واليت قد تتعرض هلا بني احلني مواجهة األ

دارة ساليب إأتخدام التعرف على مستوى اس اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو الدراسة:أهداف  -4
هداف ىل مجلة من األضافة إدة باإلزلينت من خالل مراحلها املتعد اإلسالمية مبدينةاألزمات باجلامعة األمسرية 

 أمهها:الفرعية واليت من 
حديد أوجه كذلك لتو  زمات،األحماولة التعرف على مدى جاهزية اجلامعة األمسرية حمل الدراسة ملواجهة  -

 جلامعة. اات هبذه ألزمالقصور هبا مع إمكانية التعرف على مدى العالقة القائمة بني مراحل إدارة ا

ات لقيادات التوصي عضا منب استخالص مجلة من النتائج اليت ترتتب على ذلك ومن مث املسامهة يف تقدمي -
ائدة مث تعميم الف راسة ومنالد جلامعة مبا يسهم يف تكوين نظام متكامل فعال لإلدارة األزمات باجلامعة حمل

 ى.األخر على باقي مؤسسات التعليم العايل بالدولة الليبية وغريها من املؤسسات 

  الدراسة:حدود  -5
إلسالمية مسرية اجلامعة األخدام أساليب إدارة األزمات باحدود الدراسة تتمحور حول موضوع واقع است     

( للمراحل Mitrof & person( وذلك  باستخدام منوذج)  2019:  2018مبدينة زلينت خالل الفرتة )
  اخلمسة إلدارة األزمات.
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 الدراسات السابقة: -6

و مدى توافر نظام ( التعرف على اجتاهات األفراد حن2000كل من األعرجي و دقامة )حاولت دراسة  
متع به تعداد اليت تتدى االسديد مإلدارة األزمات يف مراحله املختلفة يف أمانة عمان الكربى، وذلك وصواًل لتح

ضها رة األزمات بعظام إدانراحل هذه املنظمة يف التعامل مع األزمات وكذلك حتديد مدى العالقة القائمة بني م
ات باألمانة، ة األزمإدار  د توصلت الدراسة إىل وجود خلل يف نظاممع بعض وهي دراسة استنتاجيه وصفية وق

حل ألزمات يف مراللناجحة ادارة حيث وجد أن هناك تباينا يف درجة توافر العناصر األساسية اليت تتصف هبا اإل
ظم األحيان ل يف معرد فعالنظام اخلمس، وكانت إدارة األزمات يف أمانة عمان الكربى هي جهود عالجية و 
 كليهما عبارة  ة يف أنلدراسابدرجة أكرب من كوهنا جهودا وقائية. كما تبني للباحث أن هناك تطابق مع هذه 

ا البيئة ة العربية ومهبالبيئ ظمتنيعن دراسة استنتاجية وصفية لقياس مستوى االستعداد ملواجهة أزمات متوقعة مبن
ت مخسة عناصر بدراسة تناول (eBanerjee &Gillespi 1994 كما قام كل من )األردنية والليبية.  

ابقة، ة املنظمة السة، وخرب اتيجيأساسية ومدى تأثريها على عملية االستعداد ملواجهة األزمات ، وهي : )االسرت 
يجية اسرتات ىل أنإهذا وقد خلصت الدراسة  (ومدى قدراهتا على فعل ذلك، وكذلك عمر وحجم املنظمة

 ت هذه الدراسةما أفادمات، كتأثريا على عملية االستعداد ملواجهة األز وخربة املنظمة هي العناصر األكثر 
ات مع األخذ ة األزمواجهملالباحث يف التعرف على مدى تأثري عدد حمدد من العناصر على عملية االستعداد 

لنامية.  ادول لعاملة يف انظمات ة واملبعني االعتبار فروق البيئة احمليطة بني املنظمات العاملة يف الدول املتقدم
عناصر املكتسبة ملرحلة إلبراز عدد من ال (2000كما استهدفت دراسة قام هبا كل من  احلمالوي وعفيفي )

سة التطبيق على مخبلدراسة امت االتعلم وحماولة وضع سيناريو مقرتح للتعلم للمواجهة الفعالة لألزمات، وقد ق
ألساسية وقد االبنية نقل و  يف جماالت اإلعالم والمنظمات خدمية ذات عالقة حيوية بالتعامل مع اجلماهري

ر لسابقة، وتطوياألزمات ليل اتوصلت الدراسة إىل وضع سيناريو مقرتح متضمنا لعدد من املراحل األساسية لتح
 ريوهات واخلططالسينا تطويرالسياسات والنظم، وحتديد اإلمكانيات واملوارد، وتقييم املخاطر احملتملة، و 

تالف  عدم وجود اخراسة إىلت الدتدريب ورفع املهارة املعرفية والفنية ألفراد املنظمة كما توصلاملوضوعة وال
ف ملة رغم اختالت احملتألزماجوهري بني قيادات هذه املنظمات جتاه إدراك متطلبات مرحلة التعلم ملواجهة ا

سة إىل مدى ه الدراا هذليههذا وقد استخلص الباحث من واقع النتائج اليت توصلت إ ختصصاهتم اإلدارية.
اسة امعة حمل الدر دات اجلث قياأمهية وضع سيناريوهات لتدريب العاملني عليها يف مواجهة األزمات وبالتايل ح
راحل معة يف مجيع مجه اجلاد تواقعلى الرتكيز على مثل هذه األعمال واالستفادة منها يف مواجهة األزمات اليت 

 .األزمات وخاصة يف مرحلة التعلم
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راسة فهذه د امعيأما عن أهم الدراسات اليت استعرضت األزمات اليت تواجه مؤسسات التعليم اجل 
(Barba ،1997 )ف على ة التعر ه الدراسعن إدارة األزمة يف التعليم اجلامعي األمريكي  حيث حاولت هذ

رة ي طويل يف إداج تارخينهن مأهم اسرتاتيجيات إدارة األزمات بالتعليم اجلامعي األمريكي  وذلك ملا هلا م
دارة رد اسرتاتيجيات إحيث استخدمت الدراسة املنهج التارخيي يف س 1865األزمات التعليمية منذ عام 

لى أنشاء عنذ زمن ملت معاألزمات يف فرتات خمتلفة وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن احلكومة األمريكية 
كن أن زمات اليت مية عن األتقبلييكية ، هتتم بالدراسات املسمراكز للتخطيط واختاذ القرار يف اجلامعات األمر 

( وثيقة Janes، 1997ى )تتعرض هلا التعليم اجلامعي األمريكي وكيفية مواجهتها قبل حدوثها . كما أعد
حاول من ( م 1987: 1981لوس أجنلوس خالل الفرتة من )باألزمات اليت تعرض هلا اجملتمع اجلامعي يف 

 س أجنلوس خاللي يف لو ألمريكايقة تتضمن قائمة بأهم األزمات اليت واجهت اجملتمع اجلامعي إعداد وثخالهلا 
 كما استخدمت  ،ختلفةات املتلك الفرتة مع إيضاح جملموعة من اخلطط التعليمية املتبعة للتعامل مع األزم

عرض هلا تت اليت ألزماالدراسة املنهج الوصفي لتحليل ودراسة هذه األزمات. كما قامت بعرض عدد من ا
لى مرتبات عتأثري  لك مناجملتمع اجلامعي واليت من أمهها اخنفاض معدل امليزانية املمنوح وما صاحب ذ

الل فرتة خضباطهم دم ان، وكذلك عدد الطالب املتزايد كل عام وما يصاحب ذلك من أزمات، مع عالعاملني
ذا وقد توصلت الدراسة إىل كلية. ه  147مات يف ، كذلك تعارض القرارات اليت تتم عند مواجهة األز الدراسة

نواع املشاكل كافة أ  لى حلععدد من النتائج لعل أمهها ضرورة حدوث تغيري بكوادر قيادات اجلامعة والعمل 
عد  تزداد عام بقات اليتالنف اليت تواجه الطالب، مع زيادة امليزانيات حىت تتمكن مجيع الكليات من مواجهة

يث حتعليمية بوجه عام ( بإعداد دراسة عن إدارة األزمة ال1994، ن )هنداوي، حافظآخر. كما قام كل م
مية  لعملية التعلياواجهها ليت تبرز املشكالت اأرف على طبيعة األزمة التعليمية و هدفت هذه الدراسة إىل التع

ها ة وعدم مواكبتليميلتعادارة كما اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتوصلت إىل أن هناك قصور يف اإل
 اإلدارة ية املعاصرة يفتكنولوجات الللتطورات احلديثة يف جمال التعليم، وكذلك بعد اإلدارة التعليمية عن التطور 
 ه عام.ي بوجالتعليمية كما حاولت وضع قائمة ألهم األزمات اليت قد تواجه النظام التعليم

 اتألزماة في مجال إدارة ه الدراستعقيب على الدراسات السابقة وعالقتها بهذ: 
، أو اليت السابقة سوء اليت مت عرضها سلفا من خالل استعراض الباحث لألهداف والنتائج العامة للدراسات

أفادت الباحث يف بلورة اإلطار النظري هلذه الدراسة وبالتايل صياغة عرضها واليت  مل يتمكن الباحث من
ملنهج العلمي للرتاكمية واإلضافة إىل املعرفة العلمية من حيث ما انتهى األسئلة البحثية املتعلقة هبا متشيًا مع ا

إليه اآلخرون. كما أن وضع أسلوب متكامل إلدارة األزمات أو جزء من هذا األسلوب جيب أن يأخذ يف 
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االعتبار اآلثار املتداخلة لعدد كبري من املتغريات اخلاصة باملنظمة ، ولذلك فإن تعدد وثراء املداخل 
الجتاهات اليت تناولتها مثل تلك الدراسات ، وغريها من الدراسات األخرى قد أفاده الباحث كثريا يف حماولة وا

وضع األسس واألسلوب العلمي السليم يف اإلعداد هلذه الدراسة آخذا يف االعتبار معظم هذه املتغريات اليت 
( حيث  استهدفت هذه الدراسة 2000 ،تناولتها الدراسات السابقة ومن أمهها دراسة )األعرجي، دقامة

التعرف على اجتاهات األفراد حنو مدى توافر نظام إلدارة األزمات يف مراحله املختلفة يف أمانة عمان الكربى، 
وذلك وصواًل لتحديد مدى االستعداد اليت تتمتع به هذه املنظمة يف التعامل مع األزمات وكذلك حتديد مدى 

نظام إدارة األزمات بعضها مع بعض ، كذلك دراسة كل من )احلمالوي، عفيفي،  العالقة القائمة بني مراحل
( حيث قامت هذه الدراسة  بإبراز عدد من العناصر املكتسبة ملرحلة التعلم وحماولة وضع سيناريو 2000

امعي حتديدا مقرتح للتعلم للمواجهة الفعالة لألزمات . أما ما يتعلق بأهم الدراسات املتعلقة مبجال التعليم اجل
إدارة األزمة يف التعليم اجلامعي األمريكي حيث حاولت ( دراسة عن Barba  ،1997)فقد تناولت الباحثة 

التعرف على أهم اسرتاتيجيات إدارة األزمات بالتعليم اجلامعي األمريكي  وذلك ملا هلا من منهج تارخيي طويل 
 (1994)هنداوي، حافظ، و كذلك دراسة كل من  ،1865األزمات التعليمية منذ عام  وخربة يف جمال إدارة

إدارة أالزمة التعليمية " املفهوم والنظرية " حيث هدفت هذه الدراسة للتعرف على طبيعة األزمة التعليمية  عن 
بوجه عام، ومن خالل ما مت استعراضه من هذه الدراسات  وابرز املشكالت اليت تواجهها العملية التعليمية

اسات األخرى واليت ال يتسع اجملال الستعراضها فقد أفادت هذه الدراسات وغريها من وغريها من الدر 
الدراسات األخرى الباحث يف إلقاء الضوء على واقع األزمات يف بيئات خمتلفة أجنبية  كانت أم عربية  بوجه 

كذلك توضيح أنواعها   عام ومدى إمكانية االستفادة منها يف إسقاط ذلك على ما حيدث بالبيئة الليبية حتديدا.
وآثارها اليت تتصدى هلا هذه املنظمات بصفة عامة، كما غلب عليها طابع الرصد والتحليل لظواهر وآثار 
األزمات ومل يهتم سوى عدد قليل منها بالتقومي أو تقدمي اسرتاتيجيات وقائية حلدوث األزمات. إضافة إىل أنه 

جنبية أو العربية يف جمال األزمات والكوارث واليت ركزت على بالرغم من تعدد الدراسات سوء يف البيئة األ
اجتاهات ومداخل خمتلفة ومتعددة إال أن أغلبها وباألخص اليت مجعت بني التحليل النظري والدراسة التطبيقية 

مة وهو حمور مراحل إدارة األز الدراسة حتديدا بالبحث والتحليل  تتناول أي منها احملور الذي تعرضت له هذه مل
ال توجد أي دراسة حىت اآلن   -على حد علم الباحث  -مبجال التعليم اجلامعي بالبيئة الليبية. كما وأنه 

تصدت حملور موضوع هذه الدراسة وهو مراحل إدارة األزمات، وباألخص يف البيئة الليبية وحتديدا التعليم 
 اء كانت حملية أو إقليمية أو عاملية. اجلامعي يف ليبيا بالرغم من أمهيته القصوى على مجيع األصعدة سو 

( إىل األزمة على أهنا 5، ص 1987: لقد أشار الفيومي )األزمة: لغويا مصطلحات ومفاهيم الدراسة: -8
 إىل أن ( 3، ص2002، رشيد فقد ذكر كل من )محالوي، اصطالحاضيق اجملال وعسر اخلالص منه" أما "
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سية اليت تقوم نظمة كما أنه يهدد االفرتاضات األساخلل يؤثر تأثريا شديدا على املاألزمة هي "
 .عليها هذه املنظمة"

لتعليمي مشكلة تواجه النظام اا "( األزمة التعليمية بأهن47، ص 2002عرف عبد العزيز ): األزمة التعليمية -
جتاه هذه  يميةرة التعلإلدالتستدعي اختاذ قرار سريع ملواجهة هذه املشكلة غري أن االستجابة الروتينية 
ب يمية واألساليسة التعلملؤسااملشكلة تكون غري كافية فتتحول املشكلة حينئذ إىل أزمة تتطلب جتديدات يف 

 اإلدارية اليت تتبعها تلك املؤسسة".

جهة سوية ومواداري حيقق تأسلوب إهي "( إىل أن إدارة األزمة 2، ص 2002: أشار حواش )إدارة األزمة -
 " مكنة واألفرادضرار املاإل ويقلل ومبا يكفل عدم الوصول هبا إىل مرحلة أكثر خطورة، لالزمة بطريقة مرنة

حليلي، لوصفي التا املنهج يق أهداف الدراسة قام الباحث باستخداممن اجل حتق منهجية الدراسة: - 9
ني من سيعني أسالى نو عوذلك لتحديد مفهوم إدارة األزمات وما يتعلق هبا من أسس ومفاهيم، والقائمة 

حظات، حصائيات واملالالل اإلمن خ البيانات األولية والثانوية، كما قام الباحث جبمع املادة العلمية وحتليلها
دارة راحل إت بني معالقاواستخدام االستبانة للوصول إىل مؤشرات كمية ووصفية تفيد يف تفسري طبيعة ال

  .ةساألزمات باجلامعة حمل الدرا

 (لنظري للدراسةا اإلطار): الفصل األول
 األزمات:مفاهيم وأساسيات المبحث األول / 
تزايد أزماته ارضها تا وتععامل حضاري ديناميكي تزداد مصاحله وتتعارض وعلى قدر اتساعه عامل اليوم هو

ات اليت  األزميفوقوع واملنظمات بصفة عامة بغض النظر عن حجمها ونوع نشاطها فهي ليست بعيدة عن ال
حلة زمة فهي يف مر كن يف أمل ت ل تفاعلها مع البيئة احمليطة داخلية كانت أم خارجية فهي إنقد تتولد من خال

دارهتا ات ، ولضمان إع األزممل معند التعا ما قبل األزمة، وعليها أن تستعد ملواجهتها، وهلذا فإنه من احلكمة
ى ذلك فإن بناء علو ، ابطة هبيم العلمية النظرية املرتبأسلوب علمي سليم  يتوجب حتديد األسس واملفاه

حاث من آراء ون والبملفكر الباحث سوف يستعرض هذا اجلزء من اجلانب النظري ليبني من خالله ما تناوله ا
لعلمي السليم ألساس الها اوأفكار حول هذه األسس و املفاهيم حيث توافقت وتباينت آرائهم  لتفرز يف جمم

 أصيلها وحتقيقتهتا هو إدار  تعلق بأسس ومفاهيم األزمات وكيفيةهلا، وان اهلدف من طرح اجلانب النظري امل
يهدف إىل  ا املبحثهذإن الدور التكاملي بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي هلذه الدراسة، وهلذا ف

 استعراض أهم هذه األسس واملفاهيم وفق التايل:
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 :أوال / تعريف مصطلح األزمة

ترمجييية  يتنيييوعييييث حرة لعيييدد مييين التعريفيييات املتعلقييية مبصيييطلح األزمييية سييييقوم الباحيييث بعيييرض لنمييياذج خمتصييي
الضييق والشييدة  "هيي  (71، ص 1995العربيية ) معجيم اللغيةفمصيطلح أزميية يف مصيطلح األزمية بتنيوع اللغيات 

ة القحط، واألزمييي أشييتد بييأوالقحييط ومجعهييا أوازم، ويقييال أزم أزمييا أي أمسييك عيين املطعييم واملأكييل، وأزم الزمييان 
ييييق الضييييق بيييني إىل أن املصيييطلح ييييأم مييين "ميييأزم وهيييو الطر  (84، ص 2005كميييا أشيييار محيييدي )  " . هاسيييم منييي

ذكييير و   ي أمل ".ة وأزم أجبليييني كميييا يعيييرب عييين الشيييدة فيقيييال سييينة أزمييية بيييالفتح أي شيييديدة وأزم أي السييينة اجملدبييي
ئ ميين لتغيري املفياجأي ا ينيية يعي" "ايرانلغية الالتيف الأن مصيطلح أزمية  (15 – 14ص  ص، ،2002)حيواش 

ة اسيتخدم ونانيية القدمييللغية اليااألفضل إىل األسوأ عند املرض احلاد أي االنتقيال مين اير إىل اير آخير. بينميا يف 
إىل الشيفاء  قيد ييؤدي مصطلح أزمة يف اجملال الطيب للداللة على حدوث تغري جوهري مفاجئ يف جسم اإلنسيان

حاليية خطييرية وحامسيية ة تعيي" "األزميي Crisisبقيياموس "ويبتسيير "  جنليزيييةالوفيياة ".  ويف اللغيية اإلأو قييد يييؤدي إىل 
ثيييار دييييد أو آتشيييكل نقطييية حتيييول وتسيييتلزم تيييدخل سيييريع وتيييؤدي إىل إحيييداث تغييييري ميييادي يييينجم عنيييه موقيييف ج

ز عييادة بييالتغري املفيياجئ تعيي" " حاليية مرضييية تتمييي Criseسييلبية". ويف اللغيية الفرنسييية بقيياموس "بتيييت روبييرت" 
( ' Wi- jiتيني )ن مين كلم، إميا إىل األحسين أو إىل األسيوأ أميا يف اللغية الصيينية فيإن املصيطلح يتكيو واحلاسيم

لمييية املفيياهيم الع قييد تعييددتهييذا و  إحييدامها للتعبييري علييى اخلطيير واألخيير للتعبييري عيين الفرصيية اليييت ميكيين اسييتثمارها
األمنييييية، و ، سياسييييية، الاقتصييييادية)بشييييأن األزميييية ميييين وجهيييية نظيييير العلييييوم اإلنسييييانية املختلفيييية وفقييييا لتخصصييييها 

جييياد اوليية ميينهم إلنية يف حمالعسييكرية......( ولكنييه يف اآلونيية األخييرية بييذل اغلييب املفكييرين والبيياحثني جهييود مضيي
كيين تصيينيفها واليييت مي تعريييف واضييح وحمييدد ومناسييب لألزميية األميير الييذي نييتج عنييه إفييراز العديييد ميين التعريفييات

 ب التالية:وصياغتها بشكل موجز وفق اجلوان

 مييية وجوانبهيييا السيييلبيةنتيييائج األز  ( إىل أنيييه مت الرتكييييز عليييى53، ص 1990أشيييار الطييييب ) الفئـــة األولـــى:[ 1]
قييوم رئيسييية اليييت ياضييات الحيييث عرفييت بأهنييا "خلييل يييؤثر تييأثريا ماديييا علييى النظييام بأكملييه، كمييا أنييه يهييدد االفرت 

  . عليها هذا النظام"

( 195، ص 1996) صيطفىم االستجابة املطلوبة ملواجهة األزمة حييث عرفهياركزت على  [ الفئة الثانية:2] 
الحقيييية حييييداثا متبأهنيييا " نتيييياج حليييدث أو قييييوة أو خطيييير داهيييم غييييري عيييادي ومباغييييت ويرتتييييب عليييى هييييذا اخلطييير أ

ف ولييد صييدمة يتوقيييئييا فانييه ومتشييابكة تتطلييب عالجييا سييريعا يف فييرتة زمنييية حمييدودة للغاييية والن اخلطيير يييأم مفاج
 " . ا وتأثريها على درجة التحسب الحتماالت اخلطر والتخطيط ملواجهتهاعمقه
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( إىل 45، ص 1995)ركييزت علييى اجلانييب اإلجيييياأل والسييليب ألزميية، حيييث أشييار شيييريف  [ الفئــة الثالثــة:3]
فييرص، وتقلييل عظييم ميين التللمنظميية بييان وفاعلييية إدارة األزمييات تسييمح بأهنييا " نقطيية حتييول يف أي طييار ،  األزميية

 " . املخاطر اليت تواجهها من

أن التعرييف   ى الباحيثوبناء على ذلك وبعيد عيرض مجلية مين التعريفيات املتعلقية مبفهيوم مصيطلح األزمية يير  
 ألزميية ، واسييتنادا(  ميين مييدارس صيينع القييرار واملعييروف باسييم مثلييث ا 1968)    Hirmanالثالثييي للمفكيير  

الثيية عناصييير ثتكيييون ميين ت " حيييال وقوعهييا إذ يعتييرب أن األزمييةإىل هييذا التعريييف فإنييه ييييتم التعامييل مييع األحييداث 
 إطيار يفكيون ذليك يعليى أن عنصر التهديد والخطر، عنصر ضيق الوقت، عنصـر المفاجـ ة ()رئيسية هي : 

مييي يف جمييال ء ميينهج عل، وبنيياء علييى ذلييك يعتييرب هييذا التعريييف هييو األمثييل لبنييا" نــدرة وومــوض المعلومــاتميين 
وميييات مقه عليييى كيييذلك اشيييتمال  بسييياطة ودقييية ووضيييوح التعرييييفدة أسيييباب لعيييل أمههيييا إدارة األزميييات وذليييك لعييي

يية تطبييق لك إمكانوخصائص أساسية لألزمية جيعيل مين السيهل متيييز األزمية عين أي أحيداث أو تعرييف آخير كيذ
ثيير أكمميا يعييد مين  اجمليياالتو مفهيوم التعرييف الثالثييي لألزمية علييى كافية أنييواع وأصيناف األزميات يف خمتلييف العليوم 

 التعاريف شيوعا.

 ل والتشابك ماالتداخ ه منباستعراض الباحث لعينة من هذه التعريفات املختلفة يتبني أن هذا املصطلح ب
د فاقهم على حدو عدم ات فة مععلق باملفاهيم األخرى وذلك نظرا لتعدد وتنوع املهتمني بفروع العلوم املختل

لك إىل ن مرد ذد يكو واحد واضح وحمدد ومقبول، إذ ق وإطار حمدد لألزمة أي عدم اتفاقهم على تعريف
هرة األزمات ل مع ظالتعاماالطبيعة الشمولية للمصطلح واتساع نطاق استخدامه، كذلك اختالف الدارسني يف 

 نه قد ركز علىاحدة أو رة واوتناوهلم ألنواع متعددة من األزمات باإلضافة إىل أن بعضهم نظر لألزمة كظاه
كمرادف   تخدامهاول اسنها. كذلك تداخل مصطلح األزمة مع بعض املصطلحات األخرى وتداأزمة واحدة بعي

امعة حمل جلاوبالنظر إىل  ملصطلح األزمة مثل مصطلح الكارثة واملشكلة... وغريها من املصطلحات األخرى.
صل الباحث واالل تخذ ومن معىن األزمة مبعظم أفرادها إلباحث أن هناك قصور علمي ملفهوم الدراسة يرى ا

ية الطبيعية  ت البيئألزمامفهوم ااملتعدد مع هؤالء تبني أن مفهوم األزمات لدى الكثري منهم ينصرف إىل 
 الط البشري فهي ل النشان خالمكالسيول والرباكني والزالزل... أما األنواع األخرى من األزمات كاليت تنشئ 

ة عن طبيعة ة وواضحم حمددى هؤالء املسؤولني مفاهيكما أنه ال توجد لدمتثل جزء كافيا من اهتماماهتم.  
ىل عدم إيرجع أساسًا  اجلامعةمات ب، وأن عدم تفعيل اخلطط ملواجهة األز األزمات احملتملة واإلدارة الفعلية هلا

 إدراكها للمفهوم احلقيقي ملعىن األزمة.

 



 

 
 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي           
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هي نتيجة هنائية على أهنا " (63ص  ،2002أما ما يتعلق مبفهوم األزمة التعليمية حتديدا فقد عرفها أمحد )
ت ر على املقومااجئ يؤثلل مفلرتاكم عدد من التأثريات البيئية احمليطة بالنظام التعليمي أو أهنا حدوث خ

 الرئيسية للنظام التعليمي ويشكل هتديدا صرحيا وواضحا لبقائه ". 

بصفة عامة  أسباب األزمات ( إىل أن73 – 68، ص ص 1998أشاره احلبيشي )ثانيا / أسباب األزمات: 
ل منظمة مسات ك ختالفيف املنظمات العامة واجلامعات بصفة خاصة متعددة ومتنوعة كما أهنا ختتلف با

ألسباب إلجياز هلذه ااشيء من يها بوطبيعة البيئة اليت تعمل من خالهلا وطبيعة نشاطها إال أنه ميكن اإلشارة إل
 فيما يلي:

 :األسباب الشخصية -1

تييوىل قيادهتييا يملنظمية اليييت : القائيد هييو الشييخص املسيئول عيين قيييادة االســمات القياديــة لمتخــذ القــرارضـعف  -
السييمات قييوة  أهييم هييذه لييذا يتوجييب عليييه أن يتحلييى بالسييمات القيادييية اليييت تؤهلييه لتحمييل هييذه املسييئولية وميين

ان القييادة في ويف املقابيل لثاقبية،ؤيية االشخصية واحلسم وبعيد النظير واحلكمية واالتيزان واليرتوي والتفكيري املينظم والر 
ة قييد تكييون زمييات حييادالضييعيفة واليييت تفتقييد ملثييل هييذه الصييفات تكييون سييببا يف تعييرض املنظمييات إىل مواقييف وأ

 سببا يف زواهلا أو شل حركتها وبالتايل عجزها عن حتقيق أهدافها.

باشييرة عيين مم كنتيجيية مييات ويييأ: ويعييد ميين أهييم األسييباب اليييت تييؤدي إىل نشييوب األز ســوء الفهــم والتقــدير -
وهيو مييدى  دراكسـوء اإل باإلضييافة إىل التسيرع يف اختياذ قيرارات هاميية وحامسية يف ظيل نييدرة وغميوض املعلوميات.

ألمييور ميكيين تقيدير ا ن خالهلياالقيدرة عليى اسييتيعاب املعلوميات والتعييرف عليى أبعادهيا ومقوماهتييا املختلفية واليييت مي
 و حمدوديتيييه قيييدإلدراك أااالحتمييياالت والتطيييورات والنتيييائج. كميييا أن غيييياب  واخليييروج برؤيييية مناسيييبة للتعاميييل ميييع

 يؤدي إىل اإلرباك وافتقاد االجتاه الصحيح للتعامل مع األحداث.

ت يف حلييدوث األزمييا كثيير األسييبابتعتييرب الثقيية الزائييدة بييالنفس أو اإلفييراط فيهييا ميين أ الثقــة الئائــدة بــالنف : -
ات الذاتيية نفس ويف القيدر لثقة بيالعية لعدة عوامل من أمهها اإلفراط واملغاالة يف امجيع اجملاالت وذلك كنتيجة طبي

ل مييين شييياهنا و التقلييييأملواجهييية األطيييراف املضيييادة وإمكانيييية التغليييب عليهيييا. كيييذلك االسيييتخفاف هبيييذه األطيييراف 
 .وسوء تقدير قدراهتم وإمكانياهتم

األخطيييياء البشييييرية تعتييييرب ميييين أهييييم أسييييباب  ( إىل أن46، ص 2001أشييييار الشييييافعي ) :األخطــــاء البشــــرية -
الرئيسية حلدوث األزمات فاألفراد يصنعون األزمات بأخطائهم وسوء تصرفهم أو عدم إملامهم مبا يقوميون بيه مين 
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والييت أفيرزت أسيباب مباشيرة وغيري ، أعمال ولعل تعدد القيادات وما صدر عنها مين أخطياء جسييمة
 .األصعدةخمتلف  مباشرة يف حدوث الكثري من األزمات على

خيييذي القيييرارات أنيييه قيييد ينشيييئ هيييذا التعيييارض بيييني مت (34، ص 2005: ذكييير الرتيكيييي )تعـــارض األهـــداف -
ام راع داخيييل النظييية مييين الصيييتعيييارض يف األهيييداف مميييا خيليييق حالييي يها أو منفيييذيها أو املتيييأثرين هبيييااإلداريييية وصيييانع

ب ائيل مين األسيباهإىل كيم  ييق أهدافيه. باإلضيافةوتكون سببا يف خلق العديد من األزمات وبالتيايل فشيله يف حتق
عيييال اض القيييوة وافتت واسييتعر الشخصييية األخيييرى ميين أمههيييا اإلدارة العشييوائية والرغبييية يف االبتيييزاز، ونشيير اإلشييياعا

لعدييد اب يف حيدوث أما عن مدى مسيامهة هيذه األسيبا   ى،األزمات وحب السيطرة وغريها من األسباب األخر 
امعيية أن جممييل ملني باجلحمييل الدراسيية فقييد تبييني للباحييث ميين واقييع مقابليية بعضييا ميين العيياميين األزمييات باجلامعيية 

انيييت وال زاليييت واليييت ع األسييباب السيييابقة كييان هليييا دور يف حييدوث الكثيييري مييين األزمييات  باجلامعييية حمييل الدراسييية
 ء علييى املسييتوىودة سييواتعيياين منهييا حييىت اآلن األميير الييذي نييتج عنييه  وضييع اجلامعيية يف آخيير قائميية تصيينيفات اجليي

 احمللي أو املستوى الدويل .

 دارية:اإلاألسباب  -2

ــــالنواحي التنظيميــــة بالمنظمــــة - يجية كضييييعف ات االسييييرتات: واملتمثليييية يف  الفشييييل يف حتقيييييق السياسييييفشــــل ب
فشيل سياسييات  طية، كيذلكاالتصياالت أو ضيعف التخطييط أو اإلدارة العشييوائية أو عيدم التكييف ميع البيئيية احملي

ن ميرجتاليية وهيي إلدارة االامثل غياب التحفيز وعدم وضوح املهام واملسئوليات وسيوء التوظييف ، وكيذلك األفراد 
اكيل تنظيميية بنياء هي اخطر األسباب حيث ترجع إىل عدة عوامل لعل من أمهها :غياب التخطييط املسيتقبلي ميع

 فييييراد يف اختيييياذ، واالنالعلمييييية غيييري مدروسيييية وغييييري مرنيييية ، كييييذلك عييييدم إتبيييياع األسييييس والقواعييييد السييييليمة لييييإلدارة
والفاعلييييية  الكفيييياءةبمتييييع القييييرارات مييييع غييييياب التنسيييييق الفعييييال داخييييل وخييييارج املنظمييييات واختيييييار قيييييادات ال تت

لعشييوائية اخييرى لييإلدارة ظيياهر األ، كمييا أن سيييادة اإلدارة االرجتالييية، والتخييبط واالزدواجييية وغريهييا ميين املاملطلوبيية
ع األطييراف مييصييل سييواء الرئيسييية حلييدوث الكثييري ميين األزمييات، كييذلك فشييل التوا واليييت تعتييرب ميين أهييم البواعييث

ائد باجلامعيية لسييلوك السييا، ولعييل هييذا هييو هبييااخلارجييية أو داخييل املنظميية نفسييها أو داخييل الوحييدات أو األقسييام 
تمييام ى االهدين مسييتو تييحيييث غييياب الرقابيية وضييعف مسييتوى التكيييف مييع البيئيية احمليطيية الداخلييية واخلارجييية مييع 

معيية حمييل ات باجلابالعنصيير البشييري، جييل هييذه األسييباب وغريهييا كانييت وال تييزال ميين أهييم أسييباب حييدوث األزميي
 الدراسة.

( أن بنييياء الرتكييييب التنظيميييي ألي كييييان إداري 76 ، ص 2007: ذكييير السيييواح )خلـــل التركيـــب التنظيمـــي -
الضيروري أن تتضيمن جمموعية مين العناصير البد وان خيضع إىل جمموعة مين األسيس والضيوابط واملعيايري والييت مين 



 

 
 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
145 

عنصير قييادي ليه القيدرة عليى القييادة والسييطرة وتنفييذ العمليية اإلداريية بكفياءة   من أمههيا ضيرورة وجيود
وفاعلية عالية مع وجوب توفر عناصر متخصصة لتنفييذ أهيداف الكييان اإلداري يف إطيار تنسييق أفقيي وعميودي 

عناصيير إدارييية وفنييية  ( إىل ضييرورة وجييود286 – 264، ص ص 1993ناصييره ، وأضيياف  أبييو النصيير )بييني ع
وأخيييرى معاونيييه لتحقييييق العمليييية اإلداريييية، وهليييذا فيييان أي خليييل أو قصيييور يف هيييذا الرتكييييب التنظيميييي مييين مجييييع 
األوجييه سييوء ميين حيييث التييوازن بييني عناصييره أو مييدى كفيياءة قيادتييه أو األدوات الالزميية إلدارتييه حتمييا فييان هييذا 

  ه.ينتج عنه الكثري من األزمات واليت قد تعرقل بدورها هذا التنظييم وحتيول بينيه وبيني حتقييق أهدافيالقصور سوف 

هييذا ولقييد كييان هلييذا النييوع ميين األسييباب دور يف تعييرض اجلامعيية لعييدد ميين األزمييات وذلييك نتيجيية لوجييود مييواطن 
هليكيل التنظيميي نفسيه أو القيائمني خلل هبيكلهيا التنظيميي  وتعرضيه للتغييري بيني فيرتة وأخيرى سيواء فيميا يتعليق با

وميا أفرزتيه  م أو بعيده 2011عليه، مع تعدد القيادات اإلدارية وعيدم اسيتقرارها إبيان الوضيع السياسيي قبيل عيام 
هذه الفيرتة مين مسيببات كانيت والزاليت مصيدر حليدوث الكثيري مين األزميات هبيا ليو مل يتخيذ بشيأهنا أي عيالج، 

ثقافيية املركزييية لييدي بعييض القيييادات باجلامعيية  مييع عييدم تييوفر عنصيير املرونيية وأن الباحييث يرجييع ذلييك إىل سيييادة 
باهليكيييل التنظيميييي هليييذه اجلامعييية، وكيييذلك عيييدم وضيييع الشيييخص املناسيييب يف املكيييان املناسيييب  وعيييدم االسيييتقرار 

 اإلداري، مع غياب األمن الوظيفي بصفة خاصة واألمن بصفة عامة.

  أسباب صراع وتناف :-3

ث يعميل  تعارضية حيييعيد تعيارض املصيان مين أهيم أسيباب نشيوب األزميات بيني األطيراف امل: تعـارض المصـالح -
ألخيير ممييا اف الطييرف كييل طييرف علييى حتقيييق مصيياحله وأهدافييه بشييىت الطييرق والوسييائل دون مراعيياة ملصييان وأهييدا

رض تعيييا ميييا يعتيييربكييييؤدي إىل صيييراعات ومواجهيييات وبالتيييايل إىل أزميييات قيييد يتسيييع نطاقهيييا إىل إطيييراف أخيييرى.  
 املنظميات غيري يانيات أواملصان من أهيم أسيباب اشيتعال األزميات وعيادة ميا تكيون بيني مجاعيات املصيان أو الك

ا يييييؤدي إىل الييييدول مميييي احلكومييييية داخييييل الدوليييية الواحييييدة أو داخييييل الكيييييان اإلداري الواحييييد أو بييييني جمموعيييية ميييين
، رار بياألخرىق األضيحليألزميات بقصيد ل االتصادم والتصارع فيما بينها حيث تسعى كل منها إىل أحداث وافتعا

التنظييم و تنظييم الرمسيي ع بيني الواجلامعة كغريها من املنظمات العاملة وخصوصا يف البيئة الليبيية حييث ينشيأ الصيرا 
سية اد هليذه الدرانيد اإلعيدغري الرمسي نتيجة تعارض املصان بينهما وقد تبني ذلك من واقع مالحظات الباحث ع

 زالييت تعيياين لسييلبية الاة مبييا حيييدث حوهلييا ميين جتاذبييات سياسييية كانييت هلييا مجليية ميين اآلثييار حيييث تييأثرت اجلامعيي
 منها واىل يومنا هذا .

حيييدث يف حاليية اخيتالف وجهييات النظيير ( إىل أن التعيارض 11، ص 2002: أشييار حييواش )تعـارض األطــراف -
د تنفجيير األزمييات نتيجيية وجييود بييني صييانعي ومتخييذي ومنفييذي القييرارات باإلضييافة إىل املسييتفيدين منهييا وهنييا قيي

هذا التعارض بني هيذه األطيراف سيواء بيني املسيتويات اإلداريية املتعيددة أو داخيل الكييان اإلداري الواحيد أو بيني 
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حييد أا يعتيرب التنييافس بيني األطييراف هيو املنظميات يف الدولية الواحييدة أو بيني جمموعيية مين الييدول، كمي
  .أشكال تعارض املصان املسببة لألزمات

تمثييل يف جممييل رى أهنييا تيييأمييا مييا يتعلييق بييأهم أسييباب األزمييات يف التعليييم اجلييامعي بوجييه عييام  فييإن الباحييث  
(  بيأن هنياك عواميل 521، ص 1998شارة إىل ما ذكره  السييد )األسباب اليت مت استعراضها فيما سبق مع اإل

ين املتمثيييل يف تيييدنسييياين و إوجي، وفشيييل فشيييل تتعليييق بالبيئييية الداخليييية، واملتمثلييية يف عيييدم مواكبييية التطيييور التكنولييي
 ك هنياك فشيل يفرية، كيذلمستوى التحصيل العلمي وغريها من األسباب املتعلقة  بقصور يف جانيب امليوارد البشي
 دورها إىل جعييلد تييودي بيياهلياكييل التنظيمييية واليييت عجييزت عيين اختيياذ أي إجييراءات وقائييية ميين األزمييات، واليييت قيي

بالبيئييية   شيييل تتعليييقفافة إىل جمميييل هيييذه امليييؤثرات بصيييفة عامييية هنييياك عواميييل املنظمييية عرضييية  لألزميييات، باإلضييي
املييييياه وسييييبل و لكهربيييياء اخلارجييييية واملتمثليييية يف سييييوء نظييييم االتصيييياالت، وغريهييييا ميييين أسييييس البنييييية التحتييييية مثييييل ا

رجيية خلال األطيراف اأثري تيدخاملواصالت  وكذلك عدم كفاية النظم والقوانني والتشريعات الالزمة، مع إشكالية ت
ء كانييت ة اخلارجييية سييو ة بالبيئيييف سياسييات واسييرتاتيجيات املنظميية التعليمييية، وغريهييا ميين املييؤثرات األخييرى املتعلقيي

 سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو امنيه .

 أساليب التعامل مع األزمات:ثالثا / 
عددة ومتنوعة أساليب التعامل مع األزمات مت ( إىل أن176 - 159ص ، ص 1998أشار السيد )

وذلك وفقا لظروف تلك األزمات، إال أن الباحث يرى إمكانية حصرها يف نوعني مها طرق تقليدية وأخرى غري 
، أوكبتها لق عليها عملية التعتيم اإلعالميإنكار األزمة ويط بالطرق التقليدية فإهنا تتمثل يفتقليدية أما ما يتعلق 

بفتح ثغرات يف كياهنا قلل من شأهنا كما ميكن تنفيس األزمة وذلك أي حماولة تأجيل ظهورها أو خبسها بأن ي
   وقد يتم اللجوء أحيانا إىل اهلروب من األزمة وعدم مواجهتها. أما ما يتعلق بالطرق غري التقليديةأو جدارها 

ق وهي من أكثر الطرق شيوعا يف العصر احلديث، أي تكوين فري طريقة فريق العملفيمكن حصرها يف إتباع 
من خرباء وفنيني وقياديني وغريهم من ذوي االختصاص ملواجهة األزمات حتت شعار العمل اجلماعي املنظم 
عند مواجهة األزمة. وهذا ما يسعى الباحث إىل الرتكيز عليه يف هذه الدراسة وهو ضرورة  إنشاء مركز 

يت قد تتعرض هلا اجلامعة بني احلني للتخطيط واختاذ القرار هبذه اجلامعة يناط به مسئولية إدارة األزمات ال
واآلخر، و بالتايل حماولة التخفيف من شدة آثارها، و يتم ذلك من خالل تكوين فريق إلدارة األزمة يرتأس هذا 

طريقة االحتياطي التعبوي، كما ميكن اللجوء إىل املركز ويشرف على كامل نشاطاته يف جمال إدارة األزمات،  
س مناطق الضعف باملنظمة ومعاجلتها وكذلك مناطق القوة لدعمها واستثمارها عند للتعامل مع األزمات بتحس

مواجهة األزمات، كذلك طريقة املشاركة الفعالة، وذلك مبشاركة مجيع األفراد العاملني باجلامعة دون استثناء يف 
 ور كل فرد وقت حتديد سبل موجهة األزمة، وهذا يتطلب املكاشفة واملصارحة بني أفرادها حىت يتم رسم د
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طريقة تفتيت األزمة وهي طريقة فعالة يف األزمات احلادة وتعتمد على املعرفة كذلك   حدوث األزمة،
ا مما يسهل بالتايل التفصيلية لكل جزئيات األزمة حىت يتم تفتيتها وإهدار قوهتا والتخفيف من ضغط قوهت

حد األساليب النفسية واليت يلجا أ: وتعد فرة الومهيةطريقة الو ميكن اللجوء إىل  السيطرة عليها. كمامواجهتها  و 
إليها متخذي القرار عند التعامل مع األزمات وخاصة السريعة منها والعنيفة واملتالحقة ايث يلجا متخذي 

 القرار إىل خلق انطباع عام لدى املعنيني بان األزمة حتت السيطرة وال جمال للقلق من وجودها. 

  :من األزماترابعا / طرق الوقاية 

أنيه شيار إىل أ( 2010) تتعدد وسائل الوقاية مين األزميات بتعيدد نيوع ونشياط املنظميات غيري أن عبيد القيادر
  ميكن إمجاهلا بصفة عامة يف:

 ن بيني املنظمياتميتكون املنظمية  انتهاج سياسة الوقاية ونبذ سياسة رد الفعل )العالج(. أي العمل على أن -1
د ة مث تقييوم اشييدوث األزمييات واخلييروج ميين خانيية املنظمييات املسييتهدفة واليييت تنتظيير حيياملسييتعدة ملواجهيية األزميي

 إمكاناهتا ملواجهتها والتصدي هلا.

دريب والتأهيييل ملهييارات مييع التييتكييوين فريييق خيياص إلدارة األزمييات يتمتييع بكفيياءة وفاعلييية عالييية يف مجيييع ا -2
 األزمة. املستمر حىت ميكن االعتماد عليه قبل وأثناء وبعد حدوث

 ة.تفعيل قنوات االتصال يف االجتاهني العمودي واألفقي داخل وخارج املنظم -3

شيييكل دوري مبيييا وحتيييديثها ب العميييل عليييى مجيييع البيانيييات واملعلوميييات مييين البيئييية الداخليييية واخلارجيييية للمنظمييية -4
 ميكنها من االستفادة منها بأكرب قدر ممكن عند احلاجة إليها.

ورة مفاجييأة  ة قييد تييأم بصيياملوجييودة داخييل املنظميية مبييا حيقييق الوقاييية ميين حييدوث أي أزمييتفعيييل مجيييع اليينظم  -5
 كذلك التصدي هلا لتخفيف من آثارها املدمرة واالستفادة من جوانبها اإلجيابية.

 نظميية سييواء ميينباشييرة مييع املمالتنسيييق الفعييال مييع شييبكة األطييراف املعنييية والييذين هلييم عالقيية مباشييرة أو غييري  -6
 ا.بينهبيئة الداخلية أو اخلارجية للمنظمة مبا حيقق التكامل الفعال فيما خالل ال

مليييا قيييد حييييدث  ابة السيييريعةوضيييع اسيييرتاتيجية فعالييية عليييى امليييدى القصيييري أو الطوييييل تتمييييز باملرونييية واالسيييتج -7
  مستقبال من أزمات.

ملنظميية حفييظ ووقايية ا تسيخريها يفلظمية احملافظية عليى مجيييع اإلمكانييات البشيرية واملادييية واملاليية اخلاصيية باملن -8
 من أي أزمات مدمرة قد حتدث مستقبال.
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ر إجيياأل يية يكيون هليا دو فية تنظيميية واعالرتكيز على اآلراء واملعتقدات واألفكيار النبيلية مبيا يسيهم يف خليق ثقا -9
لنمييو والتطييور ميين اكنهييا يف التصييدي لألزمييات حييال حييدوثها ويضييمن بالتييايل االرتقيياء باملنظميية إىل مسييتوى مي

ئل ة مييين طيييرق ووسييياذه اجلامعيييهيييومبيييا حيقيييق هليييا أهيييدافها بالكفييياءة والفاعليييية املطلوبييية ، وبيييالنظر إىل ميييا تتبعيييه 
لطيرق مميا نييتج اميل هيذه جمللتجنيب األزميات  الييت تواجههيا بيني احليني واألخير يييرى الباحيث أن اجلامعية تفتقيد 

هجهيا سيلوك ليك نظيرا لنوليس مستعدة ملواجهة األزمات وذعن ذلك إمكانية تصنيفها بأهنا منظمة مستهدفة 
 العالج وليس الوقاية. 

 :الفصل األول
 المبحث الثاني/ المفاهيم واألس  النظرية لإلدارة الالزمات:

 أوال / تعريف مصطلح إدارة األزمات: 
واخييييتالف  تعييييددت مفاهيمهييييا بتعييييدد الكت،يييياب والبيييياحثني، مييييا يتعلييييق مبفهييييوم مصييييطلح إدارة األزمييييات فقييييد

وجهييات نظييرهم حييول كيفييية تنيياوهلم إلدارة األزمييات، وإن كانييت توجييد بينهييا مسييات مشييرتكة، ولتحديييد تعريييف 
هنييياك العدييييد مييين التعريفيييات لعمليييية إدارة األزميييات وذليييك وفيييق لطبيعتهيييا وطبيعييية حميييدد إلدارة األزميييات جنيييد أن 

أهنييا يف النهاييية تييؤدي إىل مفهييوم واحييد يتمحييور حييول  املنيياا املييؤثر فيهييا واليييت علييى الييرغم ميين تعييددها وكثرهتييا إال
منهجية وأسلوب التعامل مع كافة جوانب مراحل األزمة أي كيفية التغلب على األزمة بياألدوات العلميية اإلداريية 
املختلفة وجتنب سلبياهتا واالستفادة من جممل اإلجيابيات وإن كيان لكيل باحيث تعرييف خمتليف يف مفرداتيه ووفيق 

بأهنيا  Chase (1999) لشخصية ولكنه متفيق يف معنياه العيام، ومين بيني أهيم تليك التعريفيات  تعرييف رؤيته ا
( بأهنييا 124 – 122، ص ص  2004ا عثميان )"اخلطيوات اليييت تتخيذ لتقليييل خمياطر حييدوث األزمية"، وعرفهيي

ر، ورصيد املتغيريات البيئيية " العملية اإلدارية املستمرة اليت هتتم باإلحساس باألزميات احملتملية عين طرييق االستشيعا
الداخلييية واخلارجييية املولييدة لألزمييات، وتعبئيية املييوارد واإلمكانييات املتاحيية  ملنييع أو اإلعييداد للتعامييل مييع األزمييات 
بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، مبيا حيقيق أقيل قيدر مين الضيرر للمنظمية والبيئية والعياملني هبيا، ميع ضيمان 

، ودراسية أسيباب األزمية السيتخالص النتيائج ، وبأقيل تكلفية ممكنيةة يف أسرع وقيت ممكينالعودة لألوضاع الطبيعي
كمييا أورد  .إلفييادة منهييا إىل أقصييى درجيية ممكنيية"ملنييع حييدوثها، وحتسييني طييرق التعامييل معهييا مسييتقباًل، وحماوليية ا

ظميية، وعلييى مييدى ( تعريفييا لييإلدارة األزمييات بأهنييا " احملافظيية علييى أصييول وممتلكييات املن89، ص 2004عليييوة )
قييدرهتا علييى حتقيييق اإليييرادات وكييذلك احملافظيية علييى األفييراد العيياملني هبييا ضييد األخطييار املختلفيية وتشييمل مهميية 
امليديرين املسييئولني عين هييذا النشيياط البحيث عيين املخياطر احملتمليية وحماوليية جتنبهيا أو التخفيييف مين آثارهييا السييلبية 

 . " بالكامللة عدم التمكن من جتنبها على املنظمة يف حا
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 :ديات التي تواجهها إدارة األزماتثانيا / أهم الصعوبات والتح
 ىل حتقيقهيا يفملنظمية إاوجود تعارض بني خصائص وطبيعة ومسات األزمية وبيني األهيداف الييت يسيعى اجملتميع أو  -1

األحيداث  اإلجيياأل ميععيل مية للتفامواجهة األزمات فعند التعامل مع األزمة يتطلب األمر اختاذ كافة التدابري الالز 
صيار ئل املمكنية حلاف البيداالفجائية املبهمة، كما يتطلب التخطيط املتقن مع حتقيق نظام متكامل فعيال لالكتشي
مييع  ا يكييون متييوتراغالبييا ميي األزميية والتخفيييف ميين حييدة نتائجهييا التدمريييية مييع مراعيياة أن املنيياا املصيياحب لألزميية

 املعلومات. ضغوط نفسية عالية يصاحبه نقص شديد يف 

زمية قيد حيانا إىل تب" االفرتاض التفاؤيل بيأن األأبأنه ميكن امليل  (178 - 176ص  ، ص،2004عليوة )ذكر   -2
ال  اهرة افرتاضييةى أهنيا ظيال حتدث يف املدى القريب كما أن واضعي السياسات عادة ما ينظرون إىل األزمات علي

ا حيييدث ميي وهلييذا غالبييا أو حجمهييا أو موقعهييا أو حييدهتا،يييدركون علييى وجييه التحديييد توقيييت حييدوثها أو معاملهييا 
 . اهلا أحياناً حىت إمه من واضعي السياسات املتصلة باألزمات أهنم ال يعريون أية أمهية أو عناية هبا أو

ىل ضيييعف اليييوعي العيييام بأساسييييات الوقايييية وكيفيييية التعاميييل ميييع إ( 32 – 20، ص ص 1992أشيييار الطييييب ) -3
أزمية  لتدمريية ليألىااآلثار  ور السياسات العامة يف تنمية ذلك الوعي ، كما أن تقليصاألزمات واحليطة هبا وقص

ييية أساسيييات الوقابن الييوعي مييميكيين الييتحكم هبييا أو تقليييص حييدها األدىن إذا مييا متتييع أفييراد اجملتمييع بدرجيية عالييية 
 لنسييق التنظيميييظميية مييع اميين األزمييات واحليطيية هلييا ، كييذلك وجييود اخييتالف بييني النسييق التنظيمييي للدوليية أو املن

 اجلهيود بييني يفالتكاميل و املفيرتض تيوافره والييالزم للتعاميل ميع األزمييات وقيت حيدوثها حيييث يتطليب األمير الييدمج 
 .إدارات وقطاعات ومستويات أفقية وراسية يف آن واحد

 ثالثا / عوامل نجاح إدارة األزمات:
املنظميات يف إدارة األزميات الييت قيد تتعيرض هليا ميكن القول بأن هناك صيعوبة يف حتدييد معيايري جنياح أي مين 

بييني احلييني واألخيير إذ قييد تثييار عييدة تسيياؤالت حييول مييدى ثبييات أو صييدق هييذه املعييايري. فهييل ميكيين اعتبييار أن 
هيييا أو حيييىت منيييع األزمييية قبيييل عمليييية اخليييروج مييين األزمييية بأقيييل اخلسيييائر معييييار جييييد لنجييياح املنظمييية يف إدارة أزمت

لنجاح يف إهناء حالة التهديد اليت كانت تتعرض له املنظمة وهتيدد مسيتقبلها أو ينصيب ؟. أم هل ينصب اوقوعها
معيار النجاح على مدى تأثري األزمة على مسعة املنظمة يف بيئتها الييت تعميل هبيا؟. أم أن معييار النجياح يتمثيل يف 

سييياليب املسيييتقبلية يف إدارة تعليييم املنظمييية مييين جتيييارب سيييابقة يف إدارة األزميييات وذليييك بتطويرهيييا جملموعييية مييين األ
األزميييات؟. أو أن حييييدد النجييياح بوضيييع معيييايري حميييددة عنيييد توافرهيييا ميكييين أن جنيييزم بيييان املنظمييية قيييد متكنيييت مييين 
 النجيياح يف إدارة أزماهتييا ؟. هلييذا يييرى الباحييث أن كييل هييذه املعييايري جمتمعيية وغريهييا ميين املعييايري الرئيسييية األخييرى 



   
 

 

 . عمران علي أبو خريصد                                         الليبية واقع استخدام أساليب إدارة األزمات بالجامعات                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             
 

 
150 

 
ميكين احلكييم علييى مييدى جنيياح أي منظمية يف إدارة أزمتهييا بشييكل فعييال إال ميين تعتيرب مكمليية لبعضييها الييبعض وال 

خييالل التقييييم والفحييص الييدقيق لكييل تلييك العوامييل جمتمعيية. وهلييذا يسييتعرض الباحييث بشيييء ميين اإلجييياز ألهييم 
واليييت  ( والييت قييد تسياعد املنظميات علييى إدارة أزماهتيا بنجياح54، ص1995العواميل الييت أشيار إليهييا حجيازي )

 :كن إجيازها فيما يليمي

لوحيييد يعييد العنصير ا ات إذ انيهحيد أهييم املتغيريات األساسيية احلاكميية يف إدارة األزميأإدراك أمهيية الوقيت فهييو يعيد  -
عة مطليييوب اميييل السييير عالييييت تشيييكل ندرتيييه خطيييرا بالغيييا عليييى إدراك األزمييية، وعليييى عمليييية التعاميييل معهيييا إذ أن 

ارة األزميات ل دور فرييق إديك وتفعياذ القرارات املناسبة والسرعة يف حتر الستيعاب األزمة والتفكري يف البدائل واخت
 .املنظمة والقيام بالعمليات الواجبة لالحتواء األضرار أو احلد منها ومن مث استعادة نشاط

اصيييية بكافيييية خ( إىل ضييييرورة إنشيييياء قاعييييدة بيانييييات ومعلومييييات شيييياملة ودقيقيييية 27، ص 1997أشييييار عليييييوة ) -
ا املنظمية يف ن تتعيرض هليعليى كافية األزميات واملخياطر الييت مين املمكين أ حتتيويكميا جييب أن نشاطات املنظمة،  

  .تملحمأو خطر  أي وقت وآثار وتداعيات ذلك على جممل أنشطتها، ومواقف األطراف املختلفة من أزمة

ريها وتوصيييل طيير وتفسييضييرورة تييوفر نظييم إنييذار مبكيير تتسييم بالكفيياءة والفاعلييية والقييدرة علييى رصييد عالمييات اخل -
 هذه اإلشارات إىل صانعي القرارات.

ة ألزميات ومراجعييامواجهيية  االسيتعداد اليدائم ملواجهيية األزميات وذليك ميين خيالل تطيوير القييدرات العمليية ملنيع أو -
تملية هية أي أزمية حممة ملواجإجراءات الوقاية ووضع اخلطط وتدريب األفراد وغريها من مظاهر االستعدادات الدائ

 احلدوث.

فرزهيا لييت ميكين أن تااملخياطر درة عليى حشيد وتعبئية امليوارد املتاحية ميع تعظييم الشيعور املشيرتك بيني األعضياء بالق -
 األزمة.

فق ة يف سيرعة وتيدغ األمهييضرورة توفر نظام اتصاالت يتسم بالكفاءة والفاعلية حيث تلعيب االتصياالت دورا بيال -
 املعلومات داخل وخارج املنظمة.

راجعيييية الدورييييية خلطييييط وبرنيييييامج إدارة ( علييييى ضييييرورة التقييييييم وامل82 – 76ص ص ، 1999الشييييعالن )أكييييد  -
راد يل يييتعلم األفييا وبالتييااألزمييات، واختبارهييا حتييت ظييروف مشيياهبة حليياالت األزمييات الفعلييية اليييت ميكيين مواجهتهيي

 األزمة.العمل حتت ظل ضغط وإجهاد نفسي كبريين مشاهبة لظروف 
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ال بقيية د أن حاهليا حيلدراسة جنيمل النجاح  يف مواجهة األزمات باجلامعة  حمل اوبالنظر إىل أهم املعايري وعوا
واجهييية ابسيييط مكنهيييا مييين اجلامعيييات األخيييرى العاملييية بالسييياحة الليبيييية، فهيييي ال متتليييك مييين عواميييل النجييياح ميييا مي

ن هنياك أال ،غيري ا اجمليدة يف هذاألزمات على الرغم ما تتمتع به من إمكانات مادية وبشرية تؤهلها إىل مركز الريا
يية إدارة ين مسيتوى فاعللتايل تدقصور وخلال يف اغلب النظم العاملة هبا مما اثر سلبا على تدين مستوى أدائها وبا

سيياعد وتسييهم تتييائج قييد ومواجهية األزمييات هبييا، وهييذا مييا حيذا بالباحييث إىل اخلييوض يف هييذا املوضييوع للخيروج بن
ا يعرتضيها مين مواجهية مي األزميات هبيذه املؤسسية واليتمكن بيذلك مينيف الرفع من مسيتوى فاعليية إدارة ومواجهية 

يوصييي  امعيية بالنجيياحهبييذه اجل أزمييات بالكفيياءة والفاعلييية املطلوبيية، وحييىت تكلييل اجلهييود املبذوليية إلدارة األزمييات
ات واإلعييالم االستشييار الباحييث بإنشيياء مركييز فعييال للتخطيييط  و اختيياذ القييرار يضييم  وحييدات ليينظم املعلومييات و 

ا  قييد تتعييرض هلييزمييات اليييتأدوات النقييل واحلركيية  ووسييائل التييأثري واالمتصيياص والصييدام، كمييا ميكيين مواجهيية األو 
تفيويض و ميية السيليمة، جيية العلاجلامعة  مبجموعة من االحتياجات اإلدارية املتمثلة يف تبسييط اإلجيراءات، واملنه

ع هيية األزمييات، ميييف مواج دولييية إلكسيياب اخلييربةالسييلطة  وفييتح قنييوات االتصييال، واحلضييور الييدائم يف احملافييل ال
وارد إلمكانييات وامليادى تيوفر عدم التقاعس وضرورة توفر عاملني مهمني مها الوقت املتاح للتعامل مع األزمة، ومي

 املتاحة.

 رابعا / مراحل األزمات:
  ( نموذجMitroff  :إلدارة األزمـات بفاعليـة )مين خالليه  س ميكينابية مقييابنياًء عليى هيذا النميوذج وهيو مبث

أنييييواع مثييييل يف )ئيسييييية تتالنظيييير إىل مييييدى فعالييييية إدارة األزمييييات باعتبارهييييا تتكييييون ميييين جمموعيييية ميييين العناصيييير الر 
بدرجيية كبييرية  مييات تتوقييفأي أن فاعلييية إدارة األز األزمييات، مراحييل األزمييات، نظييم األزمييات، أطييراف األزمييات( 

 ربعة السابقة .على مدى حتقيق الفاعلية لكل عنصر من العناصر األ
( ارة األزميةمراحيل إدور )حميهذا وقد اعتمد الباحث عليى أحيد حمياور هيذا املقيياس يف هيذه الدراسية أال وهيو      

ظروفهييييا  كييييل مرحلييييةللتحقييييق ميييين واقييييع اسييييتخدام أسيييياليب إدارة األزمييييات باجلامعييييات الليبييييية ميييين عدمييييه إذ إن 
 Mitroff)  &Steven & Fink  &Smithثيال كميا أن اغليب البياحثني  أموإجراءاهتيا اخلاصية هبيا ،  

 نيياك عييدم اتفيياقهغييري أن  والبيياحثون النفسيييون...وغريهم( لييديهم شييبه اتفيياق علييى التسلسييل اليييت متيير بييه األزميية
رة  األزمية بصيفة عامية حييث ( مراحل إدا ( Mitroffحول عدد هذه املراحل اليت متر هبا األزمة ، و يقدم لنا  

 مسة مراحل أساسية كما هي موضحة بالشكل التايل:يرى أن األزمة  متر خب
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 (1)شكل رقم 

 مراحل إدارة األزمات )اإلدارة الفعالة لالزمات( من إعداد الباحث
رحلة اليت ثر باملتتأ مة تأم بشكل مراحل ايث أن كل مرحلةمن الشكل السابق يالحظ أن مراحل األز 

دد يف حتهذه املراحل  رحلة منكل م  سبقتها  وتؤثر يف املرحلة التالية هلا وبالتايل فإن كل اجلهود املبذولة يف
مة هي ز وىل مراحل األنا أن أتضح ليالنهاية درجة فاعلية إدارة األزمة ككل ، وإذ امعنا النظر يف الشكل السابق 

 حساسية هذه ة هنا يفلصعوبمرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار املبكر، واليت حتذر من قرب وقوع ازمه وتكمن ا
ها ارات ، وحتليله اإلنذبع هذاملرحلة حيث تكون املنظمة هنا عرضة للعديد من اإلنذارات وبالتايل يتوجب تت

ية وهي مرحلة ة الثانملرحلاطياهتا ، تلي ذلك  للتعرف على جدية خطرها واآلثار السلبية اليت حتملها بني
ة أو التخفيف ع األزمى وقو االستعداد لألزمة حيث حتشد املنظمة كل إمكانيتاها وتبذل قصارى جهدها لتفاد

أم ألزمات ، مث تاواجهة ملتعدة من أضرارها على اقل تقدير، وهنا تربز املنظمات املستهدفة من املنظمات املس
، وتعد  لسلبية لألزمةآلثار اطور اة الثالثة وهي مرحلة حماولة احتواء األضرار أي حماولة منع تبعد ذلك املرحل

الزمات وليس لستهدفة مأهنا هذه املرحلة هي اليت تركز عليها اغلب املنظمات وخاصة املنظمات اليت توصف ب
ن قبل لطبيعي كما كااوضعها  تعادةالس، مث تأم بعد ذلك املرحلة الرابعة وهي مرحلة حماولة املنظمة مستعدة هلا

لك من خالل ويتم ذ لبياتاألزمة وذلك بعد متكنها من التغلب على األزمة وعالج ما أفرزته األزمة من س
لنشاط . مث استمرار ل لالتطبيق برامج قصرية وطويلة األجل الستعادة النشاط مرة أخرى وتتضمن وضع بدائ

نظمة يت مرت هبا املجربة الن التموهي مرحلة اخذ الدروس املستفادة والعرب  املرحلة األخرية وهي مرحلة التعلم
  أومن جتارب منظمات أخرى.

 األزمة

مرحلة إشارات  مرحلة احتواء األضرار

 اإلنذار
 مرحلة استعادة النشاط

مرحلة االستعداد 

 الزمة

 مرحلة التعلم
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 (التطبيقي)الجانب : الفصل الثاني

 المبحث األول / تحليل أسلوب التعامل مع مراحل إدارة األزمات:

 )قيادات، زلينتبسالمية ة اإلريجمتمع الدراسة هم العاملون باجلامعة األمس أوال / مجتمع وعينة الدراسة:
ينة عشوائية منهم بعدد ععلى  االستبانات توزيع وأعضاء هيئة تدريس(، واملقدر اوايل ألف عنصر حيث مت

 تفحص وبعد ( استبانات،5أي بفاقد ) استبانة، ( 125الدراسة اسرتد منها ) عينة ( مفردة من أفراد130)
 يكون وبذلك االستبيان، على ابةلإلج املطلوبة حتقق الشروط لعدم نظرا ( استبيانات5استبعاد ) مت االستبيانات

 يف املستهدفة العينة تكان (، وقد%90( استبانة أي ما نسبته )120للدراسة ) اخلاضعة االستبيانات عدد
ا ليل ملحتما يلي  هبا، وفيهم بعضا من قيادات اجلامعة وعدد من أعضاء هيأة التدريس والعاملني االستبانة

 تضمنته كل مرحلة من هذه املراحل: 

 ثانيا / تحليل أسلوب التعامل مع مراحل إدارة األزمات:
األزمات قبل حدوثها ترسل إشارات حتذيرية مبكرة  المرحلة األولى / اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر:* 

يرات إذ غالبا ما حتدث ومتتالية ومتكررة وبصورة دائمة لذا يتوجب على مديرو األزمات التنبه لتلك التحذ
األزمات نتيجة لإلمهال الكثري من مدراء األزمات إلشارات التحذيرية، هلذا فان مستوى وعي اإلدارة يعترب من 
األساسيات املهمة اليت توضح كيفية تعاملها مع األزمات مبختلف أنواعها وكيفية التعامل مع اإلشارات 

واليت من املمكن أن تتعرض هلا املنظمات بصفة عامة واجلامعة قيد  التحذيرية هلا، ومن أمثلة اإلنذار املبكر
الدراسة بصفة خاصة ما يطلق عليه إشارات اإلنذار اخلارجية واملتمثلة يف التغريات السياسية، االقتصادية، 

ر الداخلية التشريعية، االجتماعية، واألمنية والثقافية، اإلدارية... وغريها، ومنها ما يطلق عليه إشارات اإلنذا
مثل املؤشرات املالية أو التسويقية أو اإلدارية، ونظرا ملدى أمهية نظام اإلنذار فان هناك إجراءات لقياس فاعليته، 
وتقييم أدائه بشكل جيد، وملعرفة كيفية اكتشاف إشارات اإلنذار فان هناك مدخل عقالين والذي يستند على 

ومستند على الرباهني واألدلة امللموسة،   للوصول إىل تشخيص منطقياملعلومات واملعطيات والتحليل واالستقراء 
كما يوجد مدخل شعوري والذي يستند إىل الشعور أو احلدس مع استخدام وتوظيف الطاقات النفسية 

كما تتضمن هذه املرحلة استشعار إشارات اإلنذار املبكر قبل أن تقع للوصول إىل توقعات أو تنبؤات حمددة،  
 تشري باحتمال وقوعها، وتكمن الصعوبة هنا يف وجود العديد من اإلشارات اليت تتلقاها اجلامعة األزمة واليت

بشكل مستمر منها ما يشكل إشارات حقيقية ومنها ما يندرج حتت ضوضاء العمل مثال، وتستطيع املنظمات 
لتعرف على إشارات اإلنذار املستعدة ملواجهة األزمات اختبار وفحص عملياهتا وهيكل إدارهتا على حنو منتظم ل
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املتعلقة باألزمات احملتملة وهذه اإلشارات قد تلتقطها أجهزة القياس وأنظمة التحكم واملراقبة وقد 
أن الصعوبة تكمن يف التقاط  إىل (49، ص 1996) عامرتكون أثناء أعمال الفحص واملتابعة. وقد أشار 

إشارات اإلنذار املتعلقة باألزمات التنظيمية والبشرية وكافة اإلشارات املتعلقة بالعنصر البشري على اعتبار أهنا 
غري ملموسة، هذا ويبني اجلدول التايل نتائج التكرارات والنسب املئوية والوسيط لدرجة االستعداد يف املراحل 

 ا األزمات على كل بيان حسب مرحلة اكتشاف إرشادات اإلنذار املبكر:املختلفة اليت متر هب
اد في الستعداي لدرجة نتائج التكرارات والنسب المئوية والوسيط والمتوسط الحساب (1)جدول رقم 

 ذار المبكر:ات اإلنرشادإالمراحل المختلفة التي تمر بها األزمات على كل بيان حسب مرحلة اكتشاف 

 ت
 انالبي املرحلة

 تتقييم درجة االستعداد يف املراحل املختلفة اليت متر هبا األزما
 موافق موافق حلد ما ال أوافق

املتوسط  الوسيط
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  احلساأل

1 

كر
 املب

ذار
اإلن

ت 
شادا

 إر
اف

كتش
ا

 

يتم مسح البيئة الداخلية 
واخلارجية بشكل شامل 

على ومنتظم للتعرف 
مؤشرات احتمال حدوث 

 أزمة .

5 16.7 20 66.7 5 16.7 2.00 2.00 

2 

يوجد لدينا تقدير 
واعرتاف لألفراد الذين 
يستخدمون وسائل 

 اكتشاف إشارات اإلنذار

10 33.3 10 33.3 10 33.3 2.00 2.00 

3 

يوجد باجلامعة مركز 
خاص من مهامه رصد 

مؤشرات وقوع األزمات  
. 

5 16.7 15 50.0 10 33.3 2.00 2.17 

4 

هناك اهتمام من طرف 
قيادات اجلامعة بتحليل 
وتصنيف وتبويب عن 

عالمات احتمال حدوث 
 أزمات .

11 36.7 9 30.0 10 33.3 1.65 1.97 

 2.04 2.00 0.0 0 75.0 3 25.0 1 الدرجة الكلية  
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األوىل   إلجابة على املرحلةايف  نالحظ أن الفقرات املستخدمة( السابق 1من اجلدول رقم )تحليل البيانات: 
 كانت النتائج تشري إىل اآلم:

سائل اكتشاف و ستخدام قوم بايعامل التحفيز قد يندر توفره باجلامعة بشقيه املادي واملعنوي لذا فان من * 
 ايف العمل ورمب ن زمالئهىت محإشارات اإلنذار قد ال جيد التقدير أو االهتمام املطلوب من قبل رؤسائه أو 
ذي مل اجلوهري الهذا الع أديةيكون ذلك لعدم درايتهم بأن التحفيز ضروري لزيادة الدافعية لدى األفراد لت
، بكرة مراحلها امليفإمخادها ة و زميشكل التهاون فيه تضييعا لفرصة مثينة ختسر معها اجلامعة إمكانية منع األ

ملصدر املبكر من هذا ا نظاديا ومعنويا حىتويكون التقدير واالعرتاف ملن يتولون هذه املهمة بتميزهم م
ر واالهتمام والتقدي رتامللمعلومات ونظمن له الفاعلية ، وأن اإلجابة تدل على عدم توفر قدر من االح

 وب. ملطلالألفراد الذين يستخدمون وسائل اكتشاف إشارات اإلنذار املبكر وفق املستوى 
ملسؤولة يادات ارف القطموافق على أن هناك اهتمام من  حصلت هذه الفقرة على أعلى نسبة بعبارة غري* 

اجهها مة قد تو ث أز باجلامعة على مجع وحتليل وتصنيف إيه عالمات قد تشري أو تنبئي باحتمال حدو 
ة قد ال ت اجلامعياداقاجلامعة، وهذا قد جياري احلقيقة إذ ومن خالل مالحظات الباحث يرى أن أغلب 

جابة تدل على ن اإلأو  امعةتنذر باحتمال حدوث أزمة قريبة قد تواجهها اجل هتتم باي معلومات أو مؤشرات
 .ضعف الدور الذي ميكن أن تقوم به هذه القيادات حىت وان وجد فهو بشكل حمدود

لدى اجلامعة  ن تتوفرمكن أوسائل اكتشاف إشارات اإلنذار قد تكون مادية تقنية أو تكون بشرية  فمن امل* 
كرة مراحلها املب زمات يفة األا قد ال تكون بالكفاءة والفاعلية املطلوبة إذ أن إدار هذه الوسائل غري أهن

رات تشاف إشال اكتتطلب وجود أنظمة فعالة الكتشاف إشارات اإلنذار من األزمات وقد تكون وسائ
الحظة ية كاملة أو بشر راقباإلنذار أنظمة فنية كمؤشرات القياس أو أنظمة احلماية أو وسائل الفحص وامل
حلديثة ولكن ألنظمة ااريق واملراقبة، وقد يكون من السهل التقاط إشارات اإلنذار لألزمات الفنية عن ط
رية تنظيمية والبشزمات الكاأل  اغلب املنظمات قد جتد صعوبة يف التقاط إشارات اإلنذار لألزمات غري الفنية

ملبكر مبا إلنذار ااسائل على عدم توفر و ، وان هذه اجلامعة ليست استثناء من ذلك ، وان اإلجابة تدل 
 يتوافق ومتطلبات املواقف املختلفة.

ري أن عملية غجلامعة يات بااملسح البيئي حيتاج إىل إمكانيات مادية وبشرية وقد تتوفر جل هذه اإلمكان* 
واخلارجية لية اف الداخألطر ا، وذلك لعدة أسباب من أمهها تعدد تفعيلها قد ال يكون وفق املستوى املطلوب

 وتشابك وتعقد املؤثرات ذات العالقة املباشرة وغري املباشرة للبيئتني. 
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موافق حلد ما )بري يف كشكل  من واقع هذا التحليل لطبيعة املراحل يالحظ أن إجابة العينة كانت منحصرة ب
ت حسب مرحلة زمااأل ر هباعلى أن اجلامعة قد اختذت االستعدادات الالزمة يف املراحل املختلفة اليت مت

فإن اجلامعة قد اختذت  وبالنظر إىل نسبة املوافقة( % 75.0)اكتشاف إشارات اإلنذار املبكر " بنسبة 
يربهن  النسبة  وهذا فق وهذهيتوا االستعدادات الالزمة للمراحل املختلفة بنسبة جيدة غري أن واقع األمر قد ال

نذار املبكر رات اإلف إشانظام معلومات فعال لالكتشا على أن اجلامعة لديها اإلمكانات الالزمة إلنشاء
 تدريب العنصر ن أمههاملعل  ملواجهة األزمات ولكنها غري مفعلة وهلذا فان األمر ااجة إىل متطلبات أخرى

  البشري على كيفية التعامل مع هذا النظام. 
 :لمنظمة أساليبتوافر لن يب أيف هذه املرحلة يتوج المرحلة الثانية / مرحلة االستعداد والوقاية 

 حدوث األزمات رق ملنعأو ط ووسائل وقائية تستخدم حملاولة منع األزمات، ومن املعروف انه ال توجد وسائل
ء املنظمة ها لباقي أجزاند حدوثزمة عغري أن النظام الوقائي ميكن من منع امتداد أو انتشار اآلثار التدمريية لأل

ضع اخلطط و ن طريق عهتها زمة ميكنها على اقل تقدير من أن تستعد ملواجفإذا مل تستطع املنظمة منع األ
 والسيناريوهات املناسبة للمواجهة والتقليل من األخطار املصاحب هلا.

ليت متر حل املختلفة ا املراالستعداد يفيبني اجلدول التايل نتائج التكرارات والنسب املئوية والوسيط لدرجة او      
 :ل بيان حسب مرحلة االستعداد والوقايةهبا األزمات على ك
لدرجة  متوسط الحسابينتائج التكرارات والنسب المئوية والوسيط وال (2رقم ) جدول            

 :داد والوقايةاالستع رحلةماالستعداد في المراحل المختلفة التي تمر بها األزمات على كل بيان حسب 

 البيان املرحلة ت
 مات املراحل املختلفة اليت متر هبا األز تقييم درجة االستعداد يف

 موافق موافق حلد ما ال أوافق
املتوسط  الوسيط

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد احلساأل

1 

قاية
والو

داد 
ستع

اال
 

نقوم باختبار درجة االستعداد 
 ملواجهة األزمات بصورة دورية وفق

أسس علمية ومنهجية وهي سياسة 
ء رباواجبة التنفيذ ويقوم هبا خرمسية 

 متخصصون يف إدارة األزمات .

12 40.0 9 30.0 9 30.0 2.40 1.9 

2 
 ياعندما يتطور النظام أو التكنولوج
فان ذلك يقرتن بعملية تعليم 

 وتدريب منظمة نقوم هبا باجلامعة.
5 16.7 10 33.3 15 50.0 2.50 2.3 
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 البيان املرحلة ت
 مات املراحل املختلفة اليت متر هبا األز تقييم درجة االستعداد يف

 موافق موافق حلد ما ال أوافق
املتوسط  الوسيط

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد احلساأل

3 
توجد لدينا أدلة فنية رمسية 

خاصة بإدارة األزمات  وإجراءات
 وأدوات خاصة بتحليل املخاطر

16 53.3 14 46.7 0 0.0 1.00 1.5 

4 
نقوم بتحليل للعوامل اإلنسانية 
املتعلقة باألفراد داخل اجلامعة 

 بشكل دوري.
20 66.7 10 33.3 0 0.0 1.00 1,3 

5 
 لىنقوم مبراقبة عبء العمل الواقع ع

 العاملني لتجنب اإلفراط واإلجهاد
 ويقاس بشكل دوري.

20 66.7 5 16.7 5 16.7 1.00 1,5 

6 
نقوم بفحص وصيانة كافة املواقع 
وكافة النظم باجلامعة على حنو 

 منتظم..
6 20.0 12 40.0 12 40.0 2.00 2,2 

 1.8 1.50 33.3 2 16.7 1 50.0 3 الدرجة الكلية  
 تحليل البيانات: 

النتائج  ية كانتثاناملرحلة ال لفقرات املستخدمة يف اإلجابة علىا نالحظ أن ( السابق2رقم ) من اجلدول     
 م:تشري إىل اآل

 اليت متر هبا ملختلفةا املراحل ال أوافق على أن اجلامعة قد اختذت االستعدادات الالزمة يفإجابة } رصدت     
 األزمات حسب مرحلة االستعداد والوقاية{ وبالنسب األكرب على البيانات:

 ة عليى التحلييلو ميدى القيدر فر لدى اجلامعة مثل تلك األدلة أو اإلجراءات غري أن األهيم مين ذليك هيقد يتوا -
ن حتلييييل أى اعتبيييار السيييليم لتليييك املخييياطر وميييا إذا كانيييت تفضيييي إىل التعيييرف عليييى مكيييامن اخلطييير أم ال علييي

 قمه.لى تفاد عاملخاطر يساهم يف التعرف على مكامن اخلطر وكذلك التعرف على الظروف اليت تساع
ن متابعيييية العوامييييل اإلنسييييانية بشييييكل دوري يييييدخل ضييييمن إجييييراءات االسييييتعداد والرقابيييية للييييدور الييييذي تلعبييييه أ -

العواميييل اإلنسيييانية يف خليييق األزميييات، ومييين ضيييمن إجيييراءات االسيييتعداد والرقابييية مراقبييية عيييبء العميييل ووقتيييه 
غييري  ة الوقييوع يف األخطيياء واهلفييوات،وتقسيييمه لتجنييب اإلفييراط واإلجهيياد الن ذلييك يتناسييب طييردا مييع إمكانييي



   
 

 

 . عمران علي أبو خريصد                                         الليبية واقع استخدام أساليب إدارة األزمات بالجامعات                
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أن اإلجابة مل تكن وفيق املسيتوى املطليوب وذليك نظيرا لصيعوبة قيياس وحتلييل العواميل اإلنسيانية الن 
 اغلبها غري ملموس.

هبيا  تلفية الييت متيرراحيل املخموافق حلد ما على أن اجلامعة قيد اختيذت االسيتعدادات الالزمية يف املإجابة }رصدت 
 رحلة االستعداد والوقاية{ وبالنسب األكرب على البيانات:األزمات حسب م

معيية ملواجهيية عداد اجلاإن اختبييار درجيية االسييتعداد بصييورة دورييية وفييق منهجييية علمييية تتضييمن قييياس درجيية اسييت* 
 متير هبيا ن املراحيل الييتل مرحلية ميأنواع األزمات املختلفة يف بيئتها وقيياس إجيراءات الوقايية وتقيييم قيدرهتا يف كي

 التعييرف علييى يفييية يسيياهم ألزمييات وتقييييم اليينظم املختلفيية هبييا وتقييييم مييدى مسييامهة ومشيياركة األطييراف املعنا
كييون هنيياك جيييب أن ت نقيياط القييوة والضييعف بييربامج اجلامعيية لتييدعيم نقيياط القييوة ومعاجليية نقيياط الضييعف كمييا

ات مييين داخيييل قيييوم بيييه خيييرب أن تسياسييية واجبييية التنفييييذ وان حيظيييى بيييدعم اإلدارة العلييييا وإدارة األزميييات وميكييين 
أن هيذه  ملمكينة إذ مين ااجلامعة أو باالسيتعانة مبتخصصيني مين خارجهيا. غيري أن اإلجابية كانيت بنسيبة متدنيي

إلجيراء مثيل لاألزميات  اجلامعة تفتقد ملثل هذه األنشيطة وذليك بسيبب عيدم تيوافر خيرباء متخصصيون يف إدارة
 تلك االختبارات.

ألزميات لييت متير هبيا اختلفية اجلامعة قد اختذت االستعدادات الالزمة يف املراحل املموافق على أن اإجابة ) رصدت
 وبالنسب األكرب على البيانات:( حسب مرحلة االستعداد والوقاية

ن د بشيكل كبيري ميخطاء وحييإن الفحص الدوري واملنتظم لكافة األنظمة واملعدات يتيح التعرف املبكر على األ* 
سيبقا للصيييانة ماول معيدة تيايل حييد مين األزميات واملخياطر وميكين أن ييتم ذليك وفيق جيدالتوقعيات الطارئية وبال

ألعمييال قييد أن هييذه ا الدورييية والفحييص الفييوري وميكيين إدراج ذلييك ضييمن بييرامج مراقبيية وحتسييني اجلييودة. غييري
ن تلييك سييؤولة عييقيييادة املتطييال مواقييع دون أخييرى باجلامعيية حمييل الدراسيية، وذلييك تبعييا ملييدى كفيياءة وفاعلييية ال

ا مليا وعدم مواكبتهي ر اجلامعةاملواقع هبا، والدليل على ذلك حدوث العديد من األزمات اليت كانت سببا يف تعث
 حيدث حوهلا من تطورات يف خمتلف اجملاالت.

نظم ات يف بعيض الييو ن هنياك فجياجلامعية حميل الدراسية متتليك اإلمكانييات التكنولوجيية، و املييوارد البشيرية غيري أ* 
ن أن التييدريب لييى الييرغم مييعن مجيعهييا يشييهد اقييرتان تطييور اليينظم التكنولوجييية بيينظم التييدريب أاجلييزم بييال ميكيين 

ن طياء النامجية عيسيمح باألخاملنظم الذي يواكب التطور والتغيري يف التقنيية ضيروري حيىت ال تكيون هنياك ثغيرة ت
طيور، طبيعية هيذا التو تتناسيب  حيىت عدم املعرفة وغالبا ما ترتبط اغلب برامج التطوير بربامج التيدريب والتأهييل

 اسييية إىل ضيييرورةميف حاجييية  وبيييالنظر إىل إجابييية أفيييراد العينييية يالحيييظ تيييدين النسيييبة، وهيييذا ميييا يؤكيييد أن اجلامعييية
 لني هبا.اقرتان تطور الربامج و النظم الفنية والتكنولوجية بعملية تأهيل وتدريب العام
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 ة كانيت منحصيرةة الدراسيد والوقايية يالحيظ أن إجابية عينيمن خالل التحليل الذي مت عرضه ملرحلة االسيتعدا

ر هبييا ختلفيية اليييت متييراحييل املبشييكل كبييري يف )غييري موافييق علييى أن اجلامعيية  قييد اختييذت االسييتعدادات الالزميية يف امل
جلامعة مل تتمكن بعيد مين ( هذا االجتاه يؤكد أن ا% 50.0 األزمات حسب مرحلة االستعداد والوقاية " بنسبة

إذ أن كثيريا  عداد والوقاييةلة االستاستعداداهتا الالزمة يف املراحل املختلفة اليت متر هبا األزمات حسب مرح اكتمال
ة اجلامعية منظمي ن اعتبيارمن مواطن القصور كانت مصاحبة لكثري من نظمها وخاصة يف هذه املرحلة الييت ال ميكي

ميا ي واملعنيوي، كني امليادطن عدييدة عليى املسيتويمستعدة ملواجهة األزميات وأن أنظمتهيا تعياين مين قصيور يف ميوا
اإلمكانيييات  فعييييل تلييكتأن االسييتعداد هلييذه املرحلييية ال يقتصيير عليييى تييوفر اإلمكانييات فقيييط بقييدر ميييا هييو كيفييية 

ا د أن تتضيح فيهيرحلية تكياوتسخريها ملواجهة هيذه املرحلية وخاصية أهنيا املرحلية الييت تسيبق حيدوث األزمية وهيي م
 األزمة.   اجتيازيفتواجهها اجلامعة فبقدر مستوى االستعداد يكون مستوى النجاح مالمح األزمة اليت س
جهيا وتعيد عين األزمية وعال يف هيذه املرحلية ييتم احتيواء اآلثيار املرتتبية رحلة احتواء األضرار:م –المرحلة الثالثة 

كميا   أقصيى حيد ممكين ائر إىلسيمن املهمات األساسية إلدارة األزمات واليت هتيدف يف املقيام األول إىل تقلييل اخل
 ملواجيه تعداد والتحضيرييهيا االسيوأن كفاءة وفاعلية هذه املرحلة تعتميد يف األسياس عليى املرحلية السيابقة الييت مت ف

احليلولية  ه املرحليةذكميا تتضيمن هي  األزمة وهنا تظهر أمهية عزل األزمة ملنعها من االنتشار يف باقي أرجاء اجلامعية.
دييية وإمكانيييات ما ري أسيياليبعلييى بقييية أجييزاء اجلامعيية أو بيئتهييا اليييت تعمييل هبييا وذلييك بتييوفدون أن تييؤثر األزميية 

ثنييياء وقيييوع ألضيييرار أوبشيييرية مهييييأة لالسيييتخدام عنيييد وقيييوع أي أزمييية، ويصيييعب ابتكيييار أسييياليب أخيييرى الحتيييواء ا
ط ملئوييية والوسييياب والنسيي األزمييات ممييا يسييتدعي التخطيييط املسييبق لييذلك، ويبييني اجلييدول التييايل نتييائج التكييرارات

 اء األضرار:حلة احتو لدرجة االستعداد يف املراحل املختلفة اليت متر هبا األزمات على كل بيان حسب مر 
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( نتائج التكرارات والنسب المئوية والوسيط والمتوسط الحسابي لدرجة 3جدول رقم )
 مرحلة احتواء األضرار:االستعداد في المراحل المختلفة التي تمر بها األزمات على كل بيان حسب 

 ت
 البيان املرحلة

 ماتألز تقييم درجة االستعداد يف املراحل املختلفة اليت متر هبا ا
 موافق موافق حلد ما ال أوافق

 الوسيط
املتوسط 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  احلساأل

1 

ضرار
 األ

تواء
اح

 

نقوم باالحتفاظ مبعلومات عن كيفية 
ت اء األضرار اليت تنجم عن األزمااحتو 

ات زماملختلفة واملكلفون بالتحرك عند األ
 املختلفة يعرفون ذلك جيدا .

10 33.3 15 50.0 5 16.7 2.00 1.8 

2 
نقوم بتحديث القدرات) املعدات ذات 

 ليتا الكفاءة ( املتعلقة باحتواء األضرار
 .اتنجم عن األزمات ولدينا ما يكفي منه

5 16.7 20 66.7 5 16.7 2.00 2,0 

3 
ء وانقوم باختبار القدرات املتعلقة باحت

 األضرار بشكل دوري
15 50.0 10 33.3 5 16.7 1.50 1.7 

4 
 مهمياقيتم االعرتاف ومكافأة األفراد نظري 

 باحتواء األضرار.
15 50.0 5 16.7 10 33.3 1.50 1.8 

5 
هناك حتديد واضح للمسؤوليات بشان 

واجلميع يعرفون احتواء األضرار 
 .مسؤولياهتم بالتحديد

15 50.0 5 16.7 10 33.3 1.50 1.8 

 1.8 1.00 0.0 0 40.0 2 60.0 3 الدرجة الكلية  

  ثةلة الثالاإلجابة على املرح نالحظ أن الفقرات املستخدمة يف ( السابق3من اجلدول رقم )تحليل البيانات: 
 م:كانت النتائج تشري إىل اآل

 اليت متر هبا ملختلفةاراحل  أوافق على أن اجلامعة قد اختذت االستعدادات الالزمة يف املالة }رصدت إجاب
 : نسب األكرب على البيانات التاليةاألزمات حسب مرحلة احتواء األضرار{ وبال

 كما أسلفنا القول بان بعض من قيادات هذه اجلامعة ال يعريون اهتماما واضحا بعامل التحفيز كمكافأة نظري*  
القيام بعمل إجياأل كما أن مسألة حتديد املسؤولية بشأن احتواء األضرار قد ختتلف من موقع قيادي لألخر 
وذلك تبعا حلجم الضرر إذ أن هناك حتديد للمسئوليات بشأن احتواء األضرار يف املواقع احلساسة وتقل يف 

اء األضرار ضروري لضمان جاهزيتها عند املواقع األدىن منها على الرغم من أن فحص املعدات املتعلقة باحتو 
احلاجة إليها، كما وانه ال مكان للعشوائية يف أي مرحلة من املراحل اليت متر هبا األزمات وتوزيع األدوار يف 



 

 
 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي           
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مرحلة احتواء األضرار يف كل أزمة متوقعة يسهم يف منع اإلرباك والتداخل يف املهام واملسؤوليات، 
ديد املسؤوليات يف الظروف االعتيادية غالبا ما توجد به بعض التداخالت ويالحظ أن توزيع املهام وحت

والتعارض فما بالك يف الظروف غري االعتيادية، وعليه يتطلب األمر عند حماكاة األزمات شرح هذه املهام 
 واملسئوليات وإجراء االختبارات ملعرفة مدى فهم األفراد هلا.

 ون اياهتم يفد جيازفواملخاطر ق الحتواء األضرار اليت تنجم عن األزماتكما أن األفراد املطلوب حتركهم       
وب اهلر  بشرية إىلريزة الالغ اليت تدفعهم بعض الظروف إلنقاذ اآلخرين أو املمتلكات وهم يقومون يف األوقات

ء األضرار حتوااء من االنتهامن مصادر اخلطر وعليه فان مكافأة أولئك األفراد يف الظروف االعتيادية عقب 
 حيفزهم إىل بذل املزيد من اجلهد والتضحية.

ر هبا ختلفة اليت متاحل املاملر  موافق حلد ما على أن اجلامعة قد اختذت االستعدادات الالزمة يفإجابة } رصدت
 األزمات حسب مرحلة احتواء األضرار{ وبالنسب األكرب على البيانات:

علومات افة أنواع املتفظ بكحتأهنا  اجلامعة قيد الدراسة تقدر هذا إذجاهزية املعلومات أمر يف غاية األمهية و * 
ومات اظ هبذه املعلا لالحتفحيانعن كيفية احتواء األضرار اليت تنجم عن األزمات املختلفة ولكنها قد جترب أ

 ن األزماتىل عدد معة إألعذار متعددة حىت تتقادم وتنتهي صالحيتها وهذا ما حدث عندما تعرضت اجلام
قد  جتهادات اليتلوقت باالاسمح ومل يتم االستفادة من تلك املعلومات يف حينها ألنه عندما تقع األزمة ال ي

 رار اليت تنجمواء األضاحت ختطي أو تصيب حتت ضغط األزمة مما يتطلب توفري املعلومات الكافية عن كيفية
 ت.زمامتوقعة من األعنها وان تكون هذه املعلومات مكتوبة وواضحة ومعروفة لكل أزمة 

احل رورية يف املر عدات ضهذه املإن توفري اإلمكانيات والقدرات واملعدات الالزمة للحد من األضرار ضروري و * 
نيات، والدعم ق اإلمكاتدف األوىل من اندالع األزمة كما أهنا تشكل جزء من االحتياطي التعبوي إىل حني

بشرية املادية، وال إلمكاناتايها ولية، واجلامعة حمل الدراسة لدمن األطراف األخرى بالدولة أو املنظمات الد
 د.ألمثل بعاالل ذات الكفاءة العالية واملتعلقة باحتواء األضرار غري أهنا مل تستغل االستغ

الحظ أن إجابة عينة الدراسة كانت منحصرة بشكل كبري يف من واقع التحليل ملرحلة احتواء األضرار ي     
ى أن اجلامعة قد اختذت االستعدادات الالزمة يف املراحل املختلفة اليت متر هبا األزمات حسب )غري موافق عل

( وبالنظر إىل ما حدث لألجل احتواء األضرار اليت ترتبت على العديد %60.0مرحلة احتواء األضرار" بنسبة 
يف ذلك لعدد من االعتبارات  من األزمات اليت واجهتها اجلامعة  يف السابق يرى الباحث أن اجلامعة قد فشلت

لعل أمهها : أهنا مل تكن مبستوى عايل من الفاعلية خالل املرحلتني السابقتني األمر الذي انعكس سلبا على 
هذه املرحلة ، ولذا جند أن مستوى أداء اجلامعة يف هذه املرحلة مل يكن وفق املستوى املطلوب، وهلذا وكما 

 عة على أهنا من املنظمات املستهدفة، وليست املستعدة ملواجهة األزمات أسلفنا القول ميكننا تصنيف اجلام
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وذلك نتيجة خلل يف بعض النظم اليت حالت دون ذلك بالرغم من توافر كافة اإلمكانات الالزمة 
 ملواجهة األزمات اليت قد تواجهها اجلامعة بني احلني واآلخر.

ة ج قصرية وطويلزمات براماملنظمات املستعدة ملواجهة األ تنفذرحلة استعادة النشاط: م – الرابعةالمرحلة * 
رية ألداء والضرو  رئيسةاألجل حىت ميكن أن تستأنف نشاطها العادي ويتضمن ذلك اخلدمات واإلجراءات ال

املنظمة أن  ىلوهنا يتوجب ع ،احلد األدىن من النشاط وأيضا ختصيص مراكز حمددة للقيام باألنشطة املختلفة 
وث قبل حد علية دت خطط مرنة طويل وقصرية األجل وذلك إلعادة األوضاع إىل ما كانتتكون قد أع

الفاعلية قيق الكفاءة و سية لتحت أسااألزمة أي مبع" أهنا متثل عملية ترميم ملا حدث كما أن هناك ثالثة اعتبارا
رص على إعادة دافع احلو غبة يف عملية إعادة التوازن للمنظمة قبل حدوث األزمة، واليت تتمثل يف وجود الر 

دة التوازن يات مرحلة إعااز فعالى إجنالتوازن واملعرفة مبا ينبغي حتقيقه يف مرحلة إعادة التوازن كذلك القدرة عل
ارات  نتائج التكر ل التايلجلدو ، ويبني ا وهو جانب يستوجب قدرات فنية وإدارية وإمكانيات مادية ومالية كبرية

رحلة ل بيان حسب مك  مات علىاألز  رجة االستعداد يف املراحل املختلفة اليت متر هباوالنسب املئوية والوسيط لد
 :استعادة النشاط
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( نتائج التكرارات والنسب المئوية والوسيط والمتوسط الحسابي لدرجة 4جدول رقم )
 :االستعداد في المراحل المختلفة التي تمر بها األزمات على كل بيان حسب مرحلة استعادة النشاط

 ت
 البيان املرحلة

 تألزماا اتقييم درجة االستعداد يف املراحل املختلفة اليت متر هب
 موافق موافق حلد ما ال أوافق

املتوسط  الوسيط
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  احلساأل

1 

شاط
 الن

ادة
ستع

ا
 

ن ممت حتديد األطراف املعنية بكل أزمة 
 ة(اخلية واخلارجياألزمات )األطراف الد

واليت ميكن أن تقع باجلامعة بصورة 
 واضحة.

5 16.7 15 50.0 10 33.3 2.00 2.2 

2 

 اتمت حتديد احلد األدىن للمهام واخلدم
ط واإلمكانيات الالزمة الستمرار النشا

بعد كل أزمة متوقعة وتضمن استمرار 
 النشاط بعد األزمات.

10 33.3 5 16.7 15 50.0 2.50 2.2 

3 

مة ز وجد لدينا املوارد واإلمكانيات الالي
 )يشمل ذلك املعدات االحتياطية( ايث

ميكن استخدامها لغرض استئناف 
 .النشاط بعد حدوث أي أزمة

20 66.7 10 33.3 0 0.0 1.00 1.3 

 1.9 2.00 33.3 1 33.3 1 33.3 1 الدرجة الكلية  

عة  لة الراباإلجابة على املرح لفقرات املستخدمة يفنالحظ أن ا ( السابق4من اجلدول رقم )تحليل البيانات: 
 كانت النتائج تشري إىل االم:

ا ة الييييت متييير هبييياملختلفييي رصيييدت إجابييية }ال أوافيييق عليييى أن اجلامعييية قيييد اختيييذت االسيييتعدادات الالزمييية يف املراحيييل
 :األزمات حسب مرحلة استعادة النشاط{ وبالنسب األكرب على البيانات التالية

 الزمية ليذلك والمليوارد الااإلمكانيات املطلوبة الستئناف النشاط ال يكفي بل يتطلب األمير ختصييص ن حتديد ا*
ني احلاجية حمجيوزة حلي قيد تكيون يف شيكل خمصصيات مالييةهبيذه املهمية  بد من وجود احتيياطي اسيرتاتيجي للقييام

معييية يف حاجييية ان اجلافييييد بيييإليهيييا أو يف شيييكل معيييدات وأجهيييزة ومقيييار احتياطيييية بديلييية. غيييري أن كيييل املؤشيييرات ت
 كثيريا اجلية القصيور يفمثيل ملعلدعم مادي كما أهنا يف أمس احلاجية إىل كيفيية اسيتغالل تليك امليوارد االسيتغالل األ

 من النظم املتعلقة بتفعيل دور إدارة األزمات هبا. 

  



   
 

 

 . عمران علي أبو خريصد                                         الليبية واقع استخدام أساليب إدارة األزمات بالجامعات                
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ر هبيا ختلفية الييت متياحيل املر إجابة }موافق حلد ما على أن اجلامعة قيد اختيذت االسيتعدادات الالزمية يف امل رصدت
 األزمات حسب مرحلة استعادة النشاط{ وبالنسب األكرب على البيانات التالية:

ى سياعدهتا أو عليماهتا ومن حتدييد األطيراف املعنيية بكيل أزمية مين األزميات يسياعد عليى االسيتفادة مين خيدمبا أ*
ليك سيرعة، ومثيال ذالنشياط ب ا يف اسيتعادةأقل تقدير التعرف على مدى تأثريها، وبالتايل ميكن االستفادة منهي

ء األضييرار هييا الحتييوااغلييب املنظمييات الدولييية املتخصصيية كمنظميية اليونسييكو، وغريهييا واليييت قييد تسييخر جهود
 واستعادة النشاط مبا تقدمه من مساعدات تقنية وبشرية للمنظمات املناظرة هلا. 

ا هبييييلفييية الييييت متييير حييييل املختدادات الالزمييية يف املراوأُعطُيييوا إجابييية }موافيييق عليييى أن اجلامعيييية قيييد اختيييذت االسيييتع*
 األزمات حسب مرحلة استعادة النشاط{ وبالنسب األكرب على البيانات:

ود ديييد هييذه احلييديتطلييب حت بعييد احتييواء األضييرار حتتيياج اجلامعيية السييتعادة نشيياطها ولييو يف حييدوده الييدنيا وهلييذا*
خاص اليذين ال ن هيم األشيال ميكين االسيتغناء عنهيا ومي وما هي األعمال واإلمكانيات الضرورية ليذلك، والييت

 ألزمة.ني وقوع اميكن االستغناء عن خدماهتم ويتوجب أن يكون هذا واضحا ومعروفا وال يرتك إىل ح

من خالل ما مت عرضه عن مرحلة استعادة النشاط يالحظ أن إجابة العينة كانيت موزعية بالتسياوي بيني )غيري 
رحلية ماألزميات حسيب  متير هبيا اختذت االستعدادات الالزمة يف املراحل املختلفية الييت موافق على أن اجلامعة  قد

يت متيير ل املختلفية الي املراحياسيتعادة النشياط  وموافيق حليد مييا عليى أن اجلامعية قيد اختيذت االسييتعدادات الالزمية يف
لالزمييية يف عدادات اهبيييا األزميييات حسيييب مرحلييية اسيييتعادة النشييياط، و موافيييق عليييى أن اجلامعييية قيييد اختيييذت االسيييت

وميين ذلييك نييرى أن   (% 33.3 املراحييل املختلفيية اليييت متيير هبييا األزمييات حسييب مرحليية اسييتعادة النشيياط بنسييبة
ا فييية الييييت متييير هبيييل املختلجمميييل اآلراء قيييد توافقيييت عليييى أن اجلامعييية قيييد اختيييذت االسيييتعدادات الالزمييية يف املراحييي

 األزمات حسب مرحلة استعادة النشاط . 

اسيتخالص و هذه املرحلة اسرتجاع ودراسة األحداث اليت وقعيت  تتضمن مرحلة التعلم: – الخامسةالمرحلة * 
ف لكنييه ميين املؤسييألخييرى، و اليدروس والعييرب املسييتفادة منهييا سييواء ميين خييالل جتربيية املنظميية أو جتييارب املنظمييات ا
جييراح املاضييي  عيي" فييتحيك أن العديييد ميين املنظمييات ال هتييتم هبييذه املرحليية حيييث يسييود االعتقيياد اخليياطئ بييان ذليي

العواميل  دراسية ومقارنية تقيوم باألليم اليت التأمت واحلقيقة أن املنظمات املستعدة ملواجهية األزميات هيي تليك الييت
علييى  ن إلقيياء اللييومألزميية دو االيييت أدت إىل حتسييني أدائهييا مقابييل العوامييل اليييت شيياهبا الضييعف فيمييا يتعلييق بييإدارة 

تلفية الييت املراحيل املخ تعداد يفتائج التكيرارات والنسيب املئويية، والوسييط لدرجية االسيحد، ويبني اجلدول التايل نأ
 متر هبا األزمات على كل بيان حسب مرحلة التعلم:
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( نتائج التكرارات والنسب المئوية، والوسيط والمتوسط الحسابي لدرجة 5جدول رقم )
 كل بيان حسب مرحلة التعلم:  االستعداد في المراحل المختلفة التي تمر بها األزمات على

 ت
 البيان املرحلة

 اتألزما اتقييم درجة االستعداد يف املراحل املختلفة اليت متر هب
 موافق موافق حلد ما ال أوافق

املتوسط  الوسيط
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  احلساأل

1 

علم
الت

 

 يتم عقد حلقات للنقاش حول األزمات اليت
 1.5 1.53 0.0 0 53.3 16 46.7 14 عت باجلامعة لغرض التعلم  منها.وق

2 
و  تتم مراجعة إدارة األزمات اليت وقعت أ
م للو ء اكادت )أو اليت متت حماكاهتا( دون إلقا

 على احد.
25 83.3 5 16.7 0 0.0 1.17 1.2 

3 
ت تتم مقارنة التصرفات الصحيحة والتصرفا

 أواألزمات ) غري الصحيحة اليت حدثت أثناء
 .اليت متت حماكاهتا(

15 50.0 10 33.3 5 16.7 1.67 1.7 

 نقوم قيادات اجلامعة  باستخالص الدروس 4
 1,7 1.67 16.7 5 33.3 10 50.0 15 املستفادة من األزمات السابقة.

يث ا يتم تعميم الدروس املستفادة من التعلم 5
 تنسحب على األزمات احملتملة باجلامعة.

20 66.7 10 33.3 0 0.0 1.33 1.3 

6 
 نعمل دائما على تسهيل االنطالق الفكري

واالبتكار داخل فريق األزمات )جلنة 
 الطوار (.

10 33.3 20 66.7 0 0.0 1.67 1,7 

 1.51 1.51 0.0 0 33.3 2 66.7 4 الدرجة الكلية  

  اخلامسة إلجابة على املرحلةاة يف يالحظ أن الفقرات املستخدم ( السابق5من اجلدول رقم ) تحليل البيانات:
 كانت النتائج تشري إىل االم:

 اليت متر هبا ملختلفةاراحل رصدت إجابة }ال أوافق على أن اجلامعة قد اختذت االستعدادات الالزمة يف امل
 ب األكرب على البيانات التالية:األزمات حسب مرحلة التعلم{ وبالنس

ا من مسئويل اجلامعة ال يعريون االهتمام الكايف مبا ترتب على ذلك من بعد أن تنجلي األزمة يالحظ أن بعض*
آثار سلبية لذا يتطلب القيام مبراجعة كافة اآلثار اليت خلفتها تلك األزمة الن الغرض من املراجعة هو التعرف 
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، واليت صاحبة إدارة األزمة وليس للعتاب أو لقوة لدعمها ونقاط الضعف لعالجهاعلى نقاط ا
. كما يتوجب البحث عن اإلجيابيات واستثمارها االستثمار ن أو ما شابه ذلكنقاط الضعف لآلخري تصيد

 األمثل. 

يل أهم  وفقدت بالتام الكايفهتماجلامعة ومن خالل التجارب املاضية عند تعرضها لألزمات مل تعري املرحلة االا*
ف طبيعة رغم اختال انهذ تلك األزمات إالدروس اليت من املفرتض االستفادة والتعلم منها مهما تعددت 

ن أزمة ما مستفادة س املاألزمات من أزمة ألخرى إال أن هناك خصائص مشرتكة هلا جيعل من تعميم الدرو 
 على غريها امرأ ممكننا ومفيدا.

التفاق اليت مت ارفات إن التصرفات الصحيحة اليت حدثت أثناء حدوث األزمات باجلامعة هي جممل التص*
بار ألخذ يف االعتاضع مع امتو  يف اخلطط املعدة مسبقا ملواجهة األزمة واليت متت حماكاهتا يف مستوى عليها

يت لصحيحة فهي الافات غري لتصر اظروف األزمة احلقيقية والتعديل فيها مبا يتالءم والواقع املعاش، أما تلك 
ب أن تتصف جيعي الذي ماالعمل اجل مل تكن تستند على معلومات األزمة أو التصرفات الفردية البعيدة عن

 متون مراعاة ما ألزمات دقت او به إدارة األزمة فكثريا من املسئولني باجلامعة يرجتلون أحيانا يف التصرف 
لقرار من اة لتسحب ارجياالتفاق عليه مسبقا إما جلهلهم  أو لتجاهلهم فاسحة اجملال لتتدخل أطراف خ

مستفادة  ورة دروسيف ص النقاش واملقارنات هي احلصول على نتائجأيدي مسؤويل األزمة، كما أن حمصلة 
ل اإلجراءات ات وتعديسياستكون جزء من ثقافة اجلامعة يرجع إليها وقت احلاجة وتساعد يف إعادة رسم ال

 ورسم اخلطط واختيار األفراد.

ر هبا ختلفة اليت متاحل املر امل رصدت إجابة }موافق حلد ما على أن اجلامعة قد اختذت االستعدادات الالزمة يف
 األزمات حسب مرحلة التعلم{ وبالنسب األكرب على البيانات:

 %(. 53.3بة ا " بنسلم منه)يتم عقد حلقات للنقاش حول األزمات اليت وقعت باجلامعة لغرض التع البيان:*
لني ملسئو ن اأمن  هذا اجلانب قد ال حيدث باجلامعة وإن حدث فأنه حيدث بشكل متواضع على الرغم

أ التعلم من حيث يبد عددةباجلامعة مقتنعون مبدى أمهية عقد مثل هذه احللقات ملا هلا من إجيابيات مت
رة يرها فريق إداي حيث يدماعاألزمات بتحليل األزمات السابقة أو اليت متت حماكاهتا يف حلقات للنقاش اجل

أخذ دمة املنظمة و ظيفها خلوتو  لالستفادة منها األزمات ليس بقصد إثارة األحزان اليت ارتبطت باألزمة ولكن
 العرب والدروس منها.

مبا أن فريق إدارة األزمات ميثل خط الدفاع األول لذا يتوجب التدقيق يف اختياره مبا ميكن من اختيار فريق *
م بفكر قادر على إدارة األزمات بكفاءة وفاعلية عالية، وهذا يتطلب توفر اخلربة والتدريب اجليد مع متيزه



 

 
 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي           
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إبداعي وابتكار حىت يتمكنوا من إدارة األزمة وفق األساليب العلمية السليمة، وهذا ما تصبو إليه 
 بعض القيادات باجلامعة حمل الدراسة. 

ومن خالل حتليل مرحلة التعلم يالحظ أن إجابة عينة الدراسة كانت حمصورة يف )غري موافق على أن اجلامعة  
 ( % 66.7بنسبة  لتعلم "ارحلة زمة يف املراحل املختلفة اليت متر هبا األزمات حسب مقد اختذت االستعدادات الال

ن عليه إذ ا جيب أن تكو قارنة مبمدنية وبالنظر إىل إجابة عينة الدراسة يرى الباحث أن درجة االستعداد هبذه املرحلة مت
وفق ما  ة التعلم وذلكسب مرحلحمات ر هبا األز أن اجلامعة مل تتخذ االستعدادات الالزمة يف املراحل املختلفة اليت مت

ص اجهتها فيما خيق وأن و مة سبمت اإلشارة إليه مسبقا إذ مل تقم اجلامعة بأي نشاط يذكر بعد االنتهاء من أي أز 
لى االستفادة عجلامعة اادات مرحلة التعلم كإقامة الندوات واحملاضرات وما شابه  ذلك مبا يدل على عدم حرص قي

حلقة  وة إىل عقد أير بالدعتباد عرب واملواعظ والتعلم من هذه األزمات ، إضافة إىل أن قيادات اجلامعة ملواخذ ال
ن ماهتا والتعلم نة خبرب الستعالنقاش عقب أي أزمة قد تعرضت هلا كما أهنا مل تقم بأي اتصال مع األطراف األخرى  

 اآلثار اليت قد ترتتب من جراء هذه األزمات .

 احل:مات حسب المر ها األز مر بتيجة تقييم درجة استعداد الجامعة في المراحل المختلفة التي تثالثا / ن
ة تقييمييياً لدرجييي سييية أعطيييواومييين خيييالل النتيييائج الييييت توصيييلنا هليييا ميكييين أن نصيييل إىل نتيجييية مفادهيييا أن عينييية الدرا

لييى أن عت }غييري موافييق األزمييا هبييا االسييتعداد اليييت قامييت هبييا اجلامعيية حمييل الدراسيية يف املراحييل املختلفيية اليييت متيير
 ملراحيييل{ بنسيييبةات حسيييب ااجلامعييية قيييد اختيييذت االسيييتعدادات الالزمييية يف املراحيييل املختلفييية الييييت متييير هبيييا األزمييي

ا فية الييت متير هبيحيل املختل}موافق حلد ما عليى أن اجلامعية قيد اختيذت االسيتعدادات الالزمية يف املراو %.50.0
دات الالزميية يف موافييق علييى أن اجلامعيية قييد اختييذت االسييتعداو} %.37.5األزمييات حسييب املراحييل{ بنسييبة 

يم درجة اسيتعداد اجلامعية وقد حتصل تقي %.1.5املراحل املختلفة اليت متر هبا األزمات حسب املراحل{ بنسبة 
 -1.00)حملصييور بييني ا (1.50)يف املراحييل املختلفيية اليييت متيير هبييا األزمييات حسييب املراحييل علييى وسيييط قييدره 

السييتعداد ا مسييتوى ( واملعييرب علييى غييري موافييق وفييق احملييك املعييد ميين قبييل الباحييث، وهييذا يييدل علييى تييدين1.67
ألوجييه  ات وذلييك نتيجييةا األزمييلييدى اجلامعيية فيمييا يتعلييق بتقييييم درجيية اسييتعدادها يف املراحييل املختلفيية اليييت متيير هبيي

 عييية يف املراحيييلاد اجلامم درجييية اسيييتعدنتيجييية تقيييييقصيييور متعيييددة بأغليييب الييينظم باجلامعييية، واجليييدول التيييايل يبيييني 
 املختلفة اليت متر هبا األزمات حسب املراحل املتعددة هلا:
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ها التي تمر ب في المراحل المختلفة نتيجة تقييم درجة استعداد الجامعة( يبين 6جدول رقم )
 :األزمات حسب المراحل المتعددة لها

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
% 

عدد 
 الدرجات

ت عدد الدرجا
 الكلية للمحور

درجة 
 المحور

عدد 
 العبارات

 المحور

 مرحلة/اكتشاف إشارات اإلنذار  4 12 360 144 40.0% 1.20
 مرحلة /االستعداد والوقاية 6 18 540 260 48.1% 1.44
 مرحلة /احتواء األضرار 5 15 450 216 48.0% 1.44
 مرحلة /استعداد النشاط 3 9 270 160 59.3% 1.78
 مرحلة /التعلم 6 18 540 271 50.2% 1.51
 اإلجمالي 24 72 2430 1051 43.3% 1.47

 

ة ميا عية حميل الدراسيت باجلاميتضح من اجليدول السيابق تقيييم درجية االسيتعداد يف املراحيل اخلمسية ليإلدارة األزميا
 يلي:

 .40.00ضعف درجة االستعداد في مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار. بنسبة.% 

 48.10د في مرحلة االستعداد والوقاية. بنسبة ضعف درجة االستعدا .% 
   48.00ضعف درجة االستعداد في مرحلة احتواء األضرار. بنسبة .% 
  59.30ضعف درجة االستعداد في مرحلة استعادة النشاط. بنسبة .% 

  50.20ضعف درجة االستعداد في مرحلة التعلم. بنسبة .% 
وى درجيية االسييتعداد يف التعامييل مييع مراحييل األزمييات باجلامعيية ممييا سييبق يتبييني أن هنيياك ضييعف عييام يف مسييت    

وبيييذلك ميكننيييا احلصيييول عليييى إجابييية عييين التسييياؤل الرئيسيييي، واليييذي  (%43.3)حميييل الدراسييية حييييث بلغيييت 
 بيزلينتيتمحور حول مسيتوى درجية االسيتعداد يف التعاميل ميع مراحيل إدارة األزميات باجلامعية األمسريية اإلسيالمية 

املقارنييية مبيييا متلكيييه اجلامعييية مييين ميييوارد وإمكانيييات  فيييإن هيييذه النسيييبة تعيييد نسيييبة متدنيييية كيييان مييين . وبالدراسييية حميييل
األجدر استثمار هيذه اإلمكانيات يف إدارة األزميات الييت تواجيه اجلامعية بدرجية اعليي مين الكفياءة والفاعليية، وان 

واء التقنيية منهيا أو البشيرية كميا ذلك يدل على أن اجلامعية حميل الدراسية مل تفعيل نظيم إشيارات اإلنيذار املبكير سي
غلييب اليينظم العامليية أ، وذلييك نتيجيية لقصييور يف مل تكيين وفييق املسييتوى املطلييوب أثنيياء مرحليية االسييتعداد والوقاييية

باجلامعيية علييى الييرغم ميين مييدى أمهييية هييذه املرحليية يف التقليييل ميين حجييم األضييرار، كمييا أهنييا مل تيينجح يف احتييواء 
كمييا أن مسييتوى درجيية اسييتعدادها مل يكيين وفييق املسييتوى املطلييوب يف املييرحلتني ،  النامجيية عيين األزمييات األضييرار
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األخريتييني ومهييا مرحليية اسييتعادة النشيياط، ومرحليية الييتعلم نتيجيية تعييدد أوجييه القصييور اليييت رافقييت هيياتني 
ثيور تبيني املرحلتني،  وبالنظر إىل ما واجهته اجلامعة األمسرية اإلسالمية من أزميات وخاصية خيالل الفيرتة ميا بعيد ال

أهنا مل تكن وفق املستوى املطلوب خالل مراحل مواجهتها لعدد من األزمات بداية مين إمهاهليا إلشيارات اإلنيذار 
املبكر، ومرورا مبرحلة االستعداد والوقاية وذلك نظرا لنهجها ألسلوب رد الفعيل، وكيذلك األمير يف املراحيل التاليية 

مل تيتمكن ميين اسييتعادة النشياط بعييد مواجهتهيا ملختلييف األزمييات هليا حيييث مل تيتمكن ميين احتييواء األضيرار، كمييا 
اليت تعرضت هلا ، وكذلك األمر ينسحب على مرحلة التعلم حيث مل تعي اجلامعة الدرس إذ مل تقيم بيأي نشياط 
 يذكر كإقامة الندوات أو احملاضرات أو حلقيات نقياش أو حصيص تدريبيية لالسيتفادة مين هيذه األزميات، وبيذلك

نه بالرغم من وجود العديد من إشارات اإلنذار املبكير لالحتميال حيدوث أزميات هبيذه اجلامعية  إال انيه يتبني لنا ا
 لوحظ عدد من أوجه القصور ونقاط الضعف خالل جممل هذه املراحل .

تبييني عييدم القييدرة علييى )مرحليية اكتشيياف إشييارات اإلنييذار واالسييتعداد والوقاييية( ففييي مرحليية مييا قبييل األزميية       
عار إشييارات اإلنييذار املبكيير ، واليييت تطلقهييا أميياكن اخلطيير قبييل حييدوث األزمييات ويف بعييض األحيييان إمهاهلييا استشيي

وجتاهلهيييا هليييا  وأحيانيييا أخيييرى يتسيييم اليييرد بيييالرتاخي جتييياه هيييذه اإلشيييارات، وييييؤدي عيييدم اليييتفهم هليييذه اإلشيييارات 
ة عنييد املواجهييية، كييذلك اخنفيياض مسيييتوى التحذيرييية إىل سييوء املعاجليية وبالتيييايل الفشييل يف اختيياذ القيييرارات الرشيييد

استعداد اجلامعة ملواجهة األزمات بشكل عام نتيجة لعدم وجود سياسيات وخطيط علميية ملواجهية هيذه األزميات 
، كما أن بعض من قيادات اجلامعة تركز نوعا ما على مرحلة مواجهة األزمة وعدم إعطاء اهتميام كياف للمراحيل 

ؤ واالسيييتعداد واملواجهييية ، باإلضيييافة إىل أن حيييدوث األزميييات باجلامعييية تتفييياقم الييييت تسيييبقها ، وهيييي مرحلييية التنبييي
بسبب جمموعة من العوامل البيئية املولدة لألزمات ولعل ما يزيد من اآلثار السلبية لألزمات هبا عيدم الرتكييز عليى 

أميييا أثنييياء حيييدوث متابعييية وصييييانة الوسيييائل واإلجيييراءات الوقائيييية واكتشييياف مصيييادر األخطيييار وتييياليف وقوعهيييا . 
( فقد تبيني أن اجلامعية بصيفة عامية تتعاميل ميع األزميات مبفهيوم رد الفعيل واحتواء األضرار األزمة )مرحلة املواجهة

سياسيية وقائييية( وقييد حييدث هييذا ميين خييالل حجييم االهتمامييات غييري )( وليييس بأسييلوب املبييادرة سياسيية عالجييية)
ماس، وافتقاد قوة الدفع بعد ذلك بفرتة وجييزة مميا ترتيب عليى العادية عقب أحداث الثورة مباشرة مث فتور هذا احل

ذلك أن اتسيم رد فعيل اجلامعية جتياه األزميات بالتصيرفات العفويية ولييدة اللحظية وإصيدار قيرارات ارجتاليية غيري  أثر
مدروسييية. إضيييافة إىل عيييدم وجيييود خطييية مدروسييية متكاملييية للطيييوار  إلدارة األزميييات األمييير اليييذي أدى إىل تيييأخر 

ل أحيانييا  لفييرتة ميين الوقييت وبييطء التحييرك ملواجهيية املواقييف املختلفيية ممييا زاد ميين اسييتفحال األخطييار وعييدم التييدخ
القدرة على تالفيهيا ، كيذلك عيدم وجيود طيرق كافيية ومناسيبة لتقيدير وتقيييم موقيف األزمية، باإلضيافة إىل قصيور 

القييرارات يف الوقييت املناسييب ومييا  اإلجييراءات اليييت اتبعييت عقييب حييدوث بعييض األزمييات باجلامعيية ، وتييأخر اختيياذ
ترتييب علييى أثييره ميين مشيياكل عديييدة ، ويف مرحليية مييا بعييد حييدوث األزميية )مرحليية اسييتعادة النشيياط والييتعلم ميين 
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األزمييية( فيييإن حالييية التيييأثر اليييوقيت الييييت تنتييياب املسيييئولني باجلامعييية عقيييب حيييدوث األزمييية مييين تعييياطف 
لتشريعات والقوانني والقرارات والتوصيات فقيد ال تسيتمر وتشكيل جلان وعقد االجتماعات وإصدار العديد من ا

لفرتة زمنية كافية إذ سرعان ما يفقد هذا احلماس بعد انقضاء األزمة بفيرتة وجييزة، ويعيود الوضيع إىل سيابق عهيده 
، وهييذا مييا حييدث مييرارا وتكييرارا باجلامعيية عقييب تعرضييها للعديييد ميين األزمييات. باإلضييافة إىل فقييدان القييدرة علييى 

لم مييين األزميييات السيييابقة حييييث تظيييل األسيييباب الرئيسيييية احملتملييية لتكيييرار نفيييس األزمييية كميييا هيييي دون عيييالج اليييتع
بييدليل اليينمط التكييراري لتلييك األزمييات بيينفس السيييناريو املأسيياوي تقريبييا دون االسييتفادة ميين األخطيياء السييابقة، 

باملتضيررين مين األزميات، وإمهياهلم إضافة إىل ذليك القصيور الواضيح مين جانيب اجلامعية يف ميدى اهتميام قياداهتيا 
 بصورة مباشرة أو غري مباشرة.

 الفصل الثاني 
  النتائج والتوصيات: /المبحث الثاني

 :أوال النتائج
اسة بأن هناك ل الدر حمامعة يتضح من درجة تقييم درجة االستعداد يف املراحل اخلمسة إلدارة األزمات باجل -1

ضعف بدرجة ، و %40.00ات اإلنذار املبكر بنسبة.إشار  ضعف بدرجة االستعداد يف مرحلة اكتشاف)
احتواء داد يف مرحلة ، وضعف بدرجة االستع% 48.10ستعداد والوقاية. بنسبة االستعداد يف مرحلة اال

 % 59.30سبة ة استعادة النشاط. بنضعف بدرجة االستعداد يف مرحل% و  48.00األضرار. بنسبة 
يف مستوى درجة  . نتج عن ذلك ضعف عام(% 50.20لم بنسبة وضعف بدرجة االستعداد يف مرحلة التع

 .%43.3اجلامعة حمل الدراسة بنسبة االستعداد يف التعامل مع مراحل األزمات ب

مس  املراحل اخلزمات يفحة لألتبني أن مدى توافر العناصر األساسية اليت تتصف هبا اإلدارة الفعالة والناج -2
: )استعادة يسب أمهيتها وهحنازليا با تترتي امعة األمسرية اإلسالمية وهي مرتبةاملتكاملة لنظام إدارة األزمات باجل

تليها مرحلة  %. 50.20مث تليها مرحلة التعلم. بنسبة  %. 59.30النشاط بنسبة مئوية وصلت إىل 
%. وأخريا  48.00بة مرحلة احتواء األضرار. بنسمث  %. 48.10االستعداد والوقاية بنسبة وصلت إىل 

 .%(40.00اف إشارات اإلنذار. بنسبة.لة اكتشمرح

قصور ملحوظ يف مواجهة العديد من األزمات اليت تعرضت هلا اجلامعة ، وذلك نتيجة لعدم وجود مركز قيادي   -3
يتوىل مهام التنبؤ ومواجهة األزمات اليت قد تتعرض هلا اجلامعة حمل الدراسة بني احلني واآلخر كما تبني من 

خلل يف نظام إدارة األزمات باجلامعة األمسرية اإلسالمية حيث يالحظ وجود تبيان يف  خالل الدراسة وجود
مراحل النظام اخلمس إذ كانت درجة توفر العناصر بدرجة أعلى  يف مراحل العالج منها يف مراحل الوقاية مما 
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ية وليست يتضح أن جهود القيادات يف مراحل إدارة األزمات باجلامعة حمل الدراسة هي جهود عالج
جهود وقائية وهذا يصنف اجلامعة حمل الدراسة كمنظمة مستهدفة وليست مستعدة ملواجهة األزمات واليت قد 

حيث  (2000األعرجي و دقامة ) تتعرض هلا بني احلني واألخر ، جل هذه النتائج تتوافق مع دراسة كل من
إدارة األزمات  هبذه األمانة  و أن الكربى  اتضح أن هناك خلل مع تباين يف نظام إدارة األزمات بأمانة عمان

 Banerjee . وباملقارنة مبا خلصت إليه دراسة كل من هي جهود عالجية أكرب من كوهنا جهودا وقائية
&Gillespie 1994 ) اسرتاتيجية وخربة املنظمة هي العناصر األكثر تأثريا على عملية تبني أن ( إذ

ا تفتقده اجلامعة األمسرية اإلسالمية حمل الدراسة مع األخذ بعني االعتبار االستعداد ملواجهة األزمات ، وهذا م
وباإلشارة إىل النتائج اليت توصلت إليها دراسة كل فروق البيئة احمليطة بني املنظمات العاملة يف بيئات خمتلفة ، 

على مواجهة األزمات تبني مدى أمهية وضع سيناريوهات لتدريب العاملني  )حممد احلمالوي، زكريا عفيفي( من
وهذا ما مل تدرك مدى أمهيته اجلامعة األمسرية عند مواجهتها للعديد من األزمات، وبالنظر إىل ما توصلت إلية 

عن إدارة األزمة يف التعليم اجلامعي األمريكي يتبني مدى الفجوة بني ما تتميز  (Barba  - 1997) دراسة
ات الليبية بصفة عامة ، واجلامعة األمسرية بصفة خاصة من قصور يف  به اجلامعات األمريكية وما تعانيه اجلامع

باألزمات وثيقة تتضمن قائمة  والذي أعد  (Janes  - 1997كافة اجملاالت ، كما أنه ومن خالل دراسة )
حيث توصلت الدراسة إىل ( 1987:  1981اليت تعرض هلا اجملتمع اجلامعي األمريكي خالل الفرتة من )

ائج لعل أمهها ضرورة حدوث تغيري بكوادر قيادات اجلامعة  والعمل على حل كافة أنواع املشاكل عدد من النت
الطالب مع زيادة امليزانيات حىت تتمكن مجيع الكليات من مواجهة النفقات اليت تزداد عام بعد  اليت تواجه

توافق مع ما تعانيه اجلامعة آخر، والزيادة املضطردة يف عدد الطالب وغريها من التحديات األخرى ، وهذا ي
األمسرية اإلسالمية من نقاط ضعف، وما تواجهه من حتديات مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات البيئة 

 .احمليطة بني اجملتمعات

 :توصياتثانيا / ال
قائية كخطوات ءات الو إلجرااتوجيه املزيد من اجلهود إىل مرحليت اكتشاف إشارات اإلنذار املبكر، واختاذ  -1

درات قمع تدعيم ال هدفة،وحىت تصنف اجلامعة من بني املؤسسات املستعدة لالزمات وليس املست احرتازية،
ملبكر اارات اإلنذار رحلة إشمة من احلالية يف إدارة األزمات بكل مرحلة من املراحل اليت متر هبا األزمات بداي

 وانتهاء مبرحلة التعلم.
ج ذ أسلوب العالدرة ونباملباات اجلامعة ضرورة هنج أسلوب الوقاية و من واقع نتائج الدراسة يتطلب من قياد -2

 سة. معة حمل الدراا اجلاهلتعرض وردة الفعل حىت ال يكون التأثري سلبيا على نتائج مواجهة األزمات اليت قد ت
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حلالية االربامج  عف يفقاط الضنجلة ومعا ،واستثمارها االستثمار األمثل دعم نقاط القوة اليت تتمتع هبا اجلامعة  -3

ن مستعداد واليت رجة االم دييالذي تتبناها اجلامعة حمل الدراسة والعمل على سد الثغرات اليت برزت عند تق
ة ملتعلقة بإدار ااتيجية السرت تدعيم سبل إجراءات الوقاية من األزمات واليت تشمل تدعيم األنشطة اأمهها: )

ت واألنشطة التصاالانشط او واهليكلية ويف جمهودات التشخيص األزمات ومعاجلة القصور يف األنشطة الفنية 
نية لفنية واإلنسااالنظم  اهزيةالثقافية واإلنسانية املرتبطة بإدارة األزمات  مع العمل على ضرورة تدعيم ج

 تلفن أن تلعبه خملذي ميكالدور والثقافية وغريها املرتبطة بإدارة األزمات، وكذلك زيادة مستوى االهتمام با
ا يف عملية إشراكه ث علىاألطراف اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة بأزمات اجلامعة مع ضرورة احل

 التخطيط وحتديد دورها بدقة وعقد اتفاقيات التعاون املشرتك معها.
اختاذ و لتخطيط ركز لماالسرتشاد بتجارب األخرين إذ يتوجب على قيادات اجلامعة العمل على استحداث  -4

وف صة يف ظل الظر مات وخااألز  من هيكلية اجلامعة حمل الدراسة ايث يضطلع هذا املركز مبهام إدارةالقرار ض
 ة األخرية. اآلونمعة يفواملؤثرات البيئية الصعبة الداخلية منها واخلارجية اليت مرت ومتر هبا اجلا

جماهلا  قيق التقدم يفهتا لتحقدرا اعتبار إدارة األزمات اسرتاتيجية وفلسفة ضرورية يتوجب تبنيها، وان تطور من -5
ود ة ومساندة جلهة مالئمنظيميتوتظمينها يف عملية التخطيط االسرتاتيجي للجامعة مع العمل على تنمية ثقافة 

ى أمهية عة ووعيهم مبدباجلام املنيإدارة األزمات، وتوفري املناا املناسب مع ضرورة تنمية قدرات القيادات والع
 معة.تعرض هلا اجلايت قد تات المات، وحتسني دور العاملني يف املشاركة يف مواجهة األزمومتطلبات إدارة األز 

ب إلداري املناسالمستوى لها لجيب توفري املعلومات الالزمة إلدارة األزمة يف الوقت املناسب وان يتم توصي -6
 .وبالنوعية والدقة املناسبة، وذلك بتوفري قاعدة بيانات ونظم وشبكات اتصاالت

دارة أعداد فريق إل ىت ميكنحدوار ب االهتمام بالتدريب يف جمال إدارة األزمات عن طريق احملاكاة ومتثيل األجي -7
 األزمات وهتيئة العاملني ملواجهة األزمات بكفاءة وفاعلية عالية. 

ق ا النطالعد أساستا ايث ارسهمتاعتماد حمفظة األزمات املتوقعة باجلامعة مبا يتناسب وطبيعة النشاطات اليت  -8
 ستمرة.صفة مبعملية التخطيط ملواجهة األزمات مع ضرورة إجراء مراجعة دورية هلا وحتديثها 

ة األكثر ألااث العلمياسات واالدر  نظرا لقلة الدراسات املتعلقة بإدارة األزمات يوصي الباحث بإجراء املزيد من -9
ة، فة حديث النشأع املعر ن فرو ملق هبذا الفرع ختصصا يف هذا اجملال وذلك خللق قاعدة علمية وعملية فيما يتع

شرية يف هذا ادية وبيات معلى اعتبار أن ذلك يعد ختصص أصيل للجامعة مبا متلكه من مراكز اثية وإمكان
 اجملال.
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 مراجع الدراسة:مصادر و 
 :المراجع العربية -أوال 

  :الكتب 
ر الفكييير : داالقــاهرة ": األســباب والعـــالج إدارة األزمـــات التعليميــة فــي المـــدار ( " 2002امحييد، أمحييد ) -1

 العرأل.
 ك للتوزيع." القاهرة: إيرتا التفاوض في األزمات والمواقف الطارئة( " 2005حواش، مجال ) -2
ـــي وإدارة األزمـــات والكـــوار ( " 2005محيييدي، محيييدي ) -3 املتحيييدة  شيييركة العربيييية" القييياهرة: ال اإلعـــالم األمن

 للتسويق والتوريدات.
بعيية الطتبيية عييني  ييس، " القيياهرة: مك إدارة األزمــات: تجــارب محليــة وعالميــة( " 2002د )محييالوي، رشييي   -4

 .الثانية
دارة راق: كليييييية اإل" العييييي التنميـــــة البشـــــرية فـــــي العـــــراق: الواقـــــع والمتطلبـــــات( " 2006الزبييييييدي، حسييييين ) -5

 واالقتصاد، جامعة الكوفة. 
وث ز احملروسييييية للبحييييي" القييييياهرة: مركييييي كـــــوار اســـــتراتيجية إدارة األزمـــــات وال( " 2001الشيييييافعي، حمميييييود ) -6

 والتدريب والنشر.
ــــم إدارة األزمــــات، والتخطــــيط اال( " 2007السييييواح، أسييييامة ) -7 : " دأل ســــتراتيجيالمفــــاهيم األساســــية لعل

 أكادميية الشرطة.
الرييياض: مكتبيية امللييك فهييد  " اآلليــات –لمراحــل ا -إدارة األزمــات: األســ  ( " 1999الشييعالن، فهييد )   -8

 نية.الوط
 " لندن: ميدااليت احملدودة. إدارة الكوار ( " 1992الطيب، حسن ) -9

نع صلة دليل سلسهاب الدويل: ( " إدارة األزمات والكوارث خماطر العوملة واإلر 2004السيد ) ،عليوة -10
 دار األمني للنشر، الطبعة الثانية. :القرار " القاهرة

ز هرة: مرك" القاب وقائية والكوار : حلول عملية أساليإدارة األزمات ( " 1997عليوة، السيد ) -11
 القرار لالستشارات.

 زيع.والتو ني للنشر األم القاهرة: دار"  التفاوض وإدارة األزمات( " 2004فاروق )عثمان،  -12
 لبنان.مكتبة  بريوت:"  المصباح المنير( " 1987أمحد )الفيومي،  -13
 ثالثة، اجلزء األول." القاهرة: الطبعة ال معجم الوسيطال( " 1995) معجم اللغة العربية، -14
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 الدوريات: 
تجارية بنوك الزمات يف ال( " أثر الثقافة التنظيمية على فاعلية نظام إدارة األ1995حجازي مجال طاهر ) -1

  (. 4)  35  ، الرياض:جملة اإلدارة العامةالسعودية، 
 ض.، الرياض: الريادارة العامةجملة اإل( " إدارة الكوارث " 1990الطيب، حسن، ) -2
 .جملة الفكر الشرطي. " منهج مقرتح إلدارة األزمات " (1996) ،مصطفى، أمحد -3
ائف يف الوظ نظر العاملني ( "مدى توافر عناصر نظام إدارة األزمات من وجهة2000األعرجي، عصام، )يناير  -4

 الرياض. :(4) 39، جملة اإلدارة العامةاإلشراقية يف أمانة عمان الكربى " 
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The reality of using crisis management methods in Libyan universities  
a case study on the Al-Asmarya Islamic University  Zliten _ Libya 

 

Omran Ali Abo- Ghress.  
 

    Abstract 
 This study aims at identifying the readiness of Al-Asmarya Islamic University in 
the Zliten city in the face of multiple crises and the possibility of examining the 
remedial and preventive measures used in confronting these crises, which may be 
exposed from one time into another, by identifying the availability of the five 
stages of the system (Mitrof & person), 

The study population was represented by all the employees of the Al-
Asmarya Islamic University    in the city of Zliten (administrative leaders, faculty 
members) in the university, which are in the range of one thousand elements. 
However, due to the difficulty of the method of comprehensive enumeration, a 
random sample of 130 individuals was chosen to represent the study population. 
The descriptive approach was adopted in this study. The researcher reached a 
number of results. The most important of these were the lack of readiness in the 
different stages of the crisis, with an average of 43.3%. So that, the university can be 
classified as a place for study as an organization for crises,  and it is not ready for it-
yet by means it follows the rapeutical method and a reaction, but not a protection 
method. This study also recommended to work to support the present abilities for 
facing those crisis in every period in which the beginning (start) meets from the 
period of the early warning signs and to end up to the learning stage. It is necessary 
to work on founding a center of adumbration and taking decisions in the 
university, and to be provided with the supervision on the study and the 
environmental internal and external analysis for showing the strength for 
supporting it, weakness point, for curing them. This is through the search of the 
chances for the investment; moreover,  preparing for facing those threats which 
threaten it availability from time into another.          

 


