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 راتيجي تحسين إدارة االزمة للكليات االهلية باعتماد التوجه االست

 دراسة استطالعية آلراء عينة من الكليات االهلية في مدينة بغداد 

 . رياض يوسف سلمان م م. م زينب جالي ماذي م.  د  زياد علي عباس م. 
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ABSTRACT 

 

Purpose of current research is to identify the impact of the strategic orientation and  its 

dimensions (vision, mission , goals, values) on managing crisis in a sample of private colleges (Al 

-Rafidain College, Al -Mansour, Al -Bayan), and the researchers used the descriptive analytical 

approach, and the questionnaire as a major tool to collect data, and the study sample reached (90) 

My tenderness, and the sample was random, as the (SPSS V.28) program was used to enter, 

address and analyze the initial data in the endeavor to answer his question (Did the private 

colleges the research sample be able to employ the strategic orientation and its dimensions on 

improving the crisis management?),, The results of the research showed that the colleges are 

evaluating a vision, message, goals and strategic values in a clear and written way, as well as the 

strategic goals of the college in accordance with its vision and mission, and the results also 

showed that colleges develop clear and clear phased goals with a time frame that can be achieved 

on the ground, and this made it to adopt Its strategic direction well in improving its management 

of the crisis in general and through (strategic vision, goals, and values), and the research has 

employed descriptive statistical and inference methods on most prominent results.  

Keywords: strategic direction, crisis management, private colleges 

 ستخلص الم

إدارة    في(  ، القيم  التوجه االستراتيجي  بأبعاده ) الرؤية ، الرسالة ، االهداف    على تأثيرهدف البحث إلى التعرف   

)األزمات   األهلية  الكليات  من  المنصوركلية  في عينة   ، البيا  الرافدين  التحليلي(  ن،  الوصفي  المنهج  الباحثون  ،    ، واستخدم 

، كما تم استخدام برنامج    ، وكانت العينة عشوائيةتدريسي  (  90كأداة رئيسة لجمع البيانات، وبلغت عينة الدراسة )  االستبانةو

(SPSS v.28 إلدخال ومعالجة وتحليل البيانات )  استطاعت الكليات    األولية في مسعى البحث لإلجابة عن تساؤله الرئيس )هل

تقوم   الكلياتالبحث أن نتائج  تأظهر، و وجه االستراتيجي بأبعاده في تحسين إدارة االزمة؟(االهلية عينة البحث من توظيف الت

وأهداف  ي  تُطوب ورسالة  رؤية  ومكتوبوقيم  ر  واضح  بشكل  عن    استراتيجية  فضالً  ال،  مع    المتفقةاالستراتيجية    ةكليأهداف 

ر  الكليات  أظهرت النتائج أن  ، كما    ا تهورسال  تهارؤي أهداف مرحلية واضحة ومحددة بإطار زمني يمكن من تحقيقها على  تُطو 

خالل    ،   الواقع    أرض ومن  عام  بشكل  لالزمة  ادارتها  تحسين  في  جيد  بشكل  االستراتيجي  توجهها  تعتمد  ان  جعلها  ما  وهذا 

، والقيم(،  لية للوقوف على ابرز  لبحث األساليب اإلحصائية الوصفية واالستدالوقد وظف ا   )الرؤية االستراتيجية ، واالهداف 

 .النتائج

 ، الكليات االهلية ادارة االزمات  التوجه االستراتيجي ، الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة  

معظم    الخاصة  المنظماتتواجه  تالع  التعليمية  الى  سعيها  في  المعوقات  من  االمر    توجهها  يققح ديد   ، االستراتيجي 

وهذه المعوقات يصعب تخطيها دون  ،    الذي يقلل من قدرتها على مواجهة االزمات ومن ثم ادارتها وتحويلها الى ميزة تنافسية

التنظيمي   سلوكها  في  النظر  التصح  واتخاذإعادة  تشغيلي  يحيةاإلجراءات  تكتيكي،   ، استراتيجي  عن  بشكل  فضالً  تبني    ، 

اجهاالتو توجيهت  شأنها  من  واثقة  ،الصحيحة    الوجهة  هالتي  بخطى  الكفاءة    ومعتمدة    والسير  درجات  ألعلى  للوصول 

و  والفاعلية البيئي،  تأكد  الال  بفعل  المفاجئة  او  الروتينية  االزمات  مواجهة  في  ونوعاً  كماً  مستوى  واإلنتاجية  من  ترفع  التي 

منافسيها   وتجاوز  اإلأدائها  الخبرة  اكتسبت  التنظيكلما  الموقف  من  المنظمات   مي،ضافية  بين  شيوعا  األكثر  التوجه    ولعل 

ان التوجه وفادة من الفرص المتاحة ,نقاط قوتها واال  استثمارة األزمات من خالل  ي مواجهالتمكن من تحسين أدائها ف   الجامعية

يساعد التوجه   ، اذتقوم بها    طة التيها وجميع األنشلرؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيم  حقيقي  لتوظيف  سيدفعها  االستراتيجي

الفاحصة  االستراتيجي الحقيقية  المعرفة  اإليجابيةالداخلية  ئتها  يلب  على  العناصر  وتحسين   , التنافسية   والخارجية  والقدرات 

اعمالها، محفظة  ,    والسعي  وتدعيم  لعملها  والمحبطة  السلبية  العناصر  تقليص  فأنالى  أهم  ها لذا  فشيئا  شيئا  تدرك  ية أخذت 

الف   االستراتيجيالتوجه   إدا  اعلودوره  األزمات  في  اصبحت  ،رة  لل  اذ  أساسية  سمة  االاألزمات  قبل  الم  هليةكليات  ؤسسة 

(2003( بعد  تأسست  والتي  ديناميكية    (2003(  بيئة  ظل  التوسع  في  لحاجات  وتلبية  لالستثمار  مجال  االهلية  الكليات  جعلت 

الجا اكتساب الشهادة  القدرة على  السكاني والطلب على  العمل في ظل  الطالب وتحقق حاجات سوق  التي تناسب رغبات  معية 

, مما يؤثر  التعليمة بجودةقدرتها على تقديم خدماتها    ها وترصينواستمرار  ئهاات أصبحت تهدد بقاوان األزماالنخراط فيها ،  

المجتمع    تهاعلى صور أمام  ،  وسمعتها  المصلحة  تستطعوأصحاب  التعامل  مالم  والتفتيت   تكيفوال  من  والتنفيس    واالحتواء 

أو أثناء أو بعد  لجميع مراحلها سواء قبل  اعلةخالل اإلدارة الفمن   لهذه االزمة المتوقعة او الطارئة باستباقية او بشكل عالجي،

 ح تنافسي بصفته سال  المستدام والمخطط بواقعية  االستراتيجي  وجهبالت  اهتمامهاأن أغلب المنظمات زاد    يالحظوقوعها , لذا  

فالت  , األزمات   مواجهة  المن  االستراتيجي  وجهفي  يجعل  أن  األزيمكن  وقوع  من  تستفيد  لظمة  هجومية مة  ميزة  الى  تتحول 

البد  ،  ورفع مستوى أدائها    الجامعية الخاصة  وألجل تطور المنظماتنحو األفضل وليس تهديدا يخرجها من بيئة العمل ,    تقدمها

من   وعدم دفع المشكالت الى التفاقم، لتتمكن من التنبؤ بحدوث األزمةو  االستراتيجيتوجهها الل إدارة األزمة من خمن تحسين 

يمكن  ل  خال مسبقة  خطط  األزمة  استخدامهاوضع  حدوث  حال  بمواردها    وتطبيقها  االرتباط  ذات  الداخلية  البيئة  داخل  سواء 

منظمات   الى التوجه نحو  وندفع الباحث  ما  ، وهذا   ية المتسارعةالبشرية والمالية والمادية والمعرفية، او بتقلبات البيئة الخارج

  تحديثات التي يشهدها العصر لما لها من أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع, وضرورة سعيها إلى مواكبة ال   هليعليم االالت

 في سوق العمل جودة واعداد،   المعلوماتي المتسارع في اكتساب نقاط القوة والتميز من حيث الخدمة والمخرجات التي تطرحها 

النواحيمن   استثمارها  والقوانين,ونمو  ا  لوجيوتكن الوتقدم    ةمعرفيال   خالل  الفرد  التعليم و  دخل  تتبناها وزارة  التي  السياسات 

،ولال االهلية  الكليات  تأسيس  حول  من  عالي  تتمكن  وتكامل  السريعة  االستجابةكي  وبالنتيجة ه  مع   بمرونة   , المتطلبات  ذه 

مخ  عكسستن وجودة  نوعية  خاللهارجات  على  من  التعليم  ت  تستطيع  منظمات  أهداف  عام،حقيق  بشكل  قيد    األهلي  والكليات 

مناسبة واآلمنة في حال ستكون وسيلة فاعلة للوصول إلى الحلول ال  االستراتيجيةوبالتالي فأن توجهاتها    شكل خاص،ب  البحث

أزم التمو  مفاجأة    ةحدوث  يومية من حيث  ازمة  العرض  او  بيئة  في  والتقلبات  واستقطاب يل  الجامعية  الخدمة  والطلب على 

 .األساتذة وجذب افضل المدخالت من طلبة
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 األول المبحث 

 منهجية البحث 

 مشكلة البحثاوالً: 

ن خروج العديد من منظمات التعليم العالي العربية والعراقية من التصنيفات العالمية أو حصولها على مراكز متأخرة  إ 

أوضاع  ي في  النظر  إعادة  ,    التعليمحتم  خاصة  بصورة  األهلية  والكليات  الجامعات  على  والتركيز   , عامة  بصورة  الجامعي 

نحو دخول التصنيف المحلي او  واضح استراتيجيعدم وجود توجه عاني من ت هليةمؤسسات التعليمية االالخصوصا وأن أغلب 

  ، في ظل محدودية الخبرة التي تمتلكهامركزية  توجيهات الوزارية التنفيذ ال    حولينصب    اذ اخذ اهتمامها,    اإلقليمي او العالمي

الجامعي التعليم  الجامعية للتخطيط لسوق  القياسية واالعتمادية االكاديمية، والجودة، لذلك    القيادات  المواصفات  المرتكز على 

اإلجابة عن لبحث في مشكلة اتكمن إذ البيئية األخرى،  أصبحت هذه العوامل تولد لها مشكلة وتفاقمها ازمة ، فضالً عن العوامل

التساؤل الرئيس )هل استطاعت الكليات االهلية عينة البحث من توظيف توجهها االستراتيجي في تحسين قدرتها على إدارة  

التوجهات  االزمة؟( ، فضالً عن معرفة نواحي   العالي  االستراتيجيةقصور  التعليم  الى  يؤدي بوالذي  ،  األهلي    لمنظمات  دوره 

 والوصول الى مراكز متقدمة على المستوى المحلي والعالمي .  المستدامة تحقيق الميزة التنافسيةضعف القدرة على 

 :  فرعية االتيةتلخيص المشكلة في التساؤل ال حه يمكنتم طر وتأسيسا على ما

 .كليات عينة البحث؟في ال قيم( أهداف، رسالة، )رؤية،  وابعاده االستراتيجيتوافر التوجه  مستوى ما .1

األزمة    ستوىم  ما .2 إدارة    النشاط،  استعادة  األضرار،  احتواء  والوقاية،  االستعداد  اإلنذار،إشارات    )اكتشافممارسة 

 . كليات الثالث عينة البحث؟في ال  التعلم(

 ما تأثير التوجه االستراتيجي في إدارة االزمة؟.  .3

 

 البحث  أهمية ثانياً:

والتعريف بإمكانية   إدارة االزمة المختلفة في  بمحاوره    االستراتيجييلعبه التوجه    من أهمية الدور الذييستمد البحث أهميته  

 : التعليمية االهلية المنظمات واستمرارإدارة األزمة كونها إدارة مهمة لبقاء ابعاد هذا المتغير في تحسين  اعتماد

البحث    العلمية:األهمية   التوجه  تكمن األهمية العلمية في تركيز   )الرؤيةـوالمتمثل ب  االستراتيجيعلى محور مهم من محاور 

والقيم   واألهداف  ب  االستراتيجية(والرسالة  إمكانية  والتعريف  الت  اعتمادهامدى  للمنظمات  األزمة  إدارة  تحسين  ليمية عفي 

 . األهلية

توجهاتها    واعتمادمؤسسات التعليمية األهلية  يسعى البحث الى تحسين وتطوير العملية اإلدارية واألكاديمية لل  العملية:مية  هاأل

 والعالمي.تنافسية على المستوى المحلي  لها ميزةبما يضمن  االستراتيجية

 

 أهداف البحث  ثالثاً: 

مدى    في ضوء على  التعرف  في  الرئيس  الهدف  يتمثل  البحث  االهليةمشكلة  الكليات  إدارة   االستراتيجيالتوجه    توظيف  في 

 التالية: ا األهداف وينبثق منه األزمة،

 مستوى التوجه االستراتيجي وابعاده ممارسة واهتمام في الكليات عينة البحث. معرفة  .1

 . وابعادها من حيث الممارسة واالهتمام في الكليات االهلية عينة البحثستوى إدارة االزمة التعرف على م .2

 .زمة وابعادهاتشخيص العالقة وقوتها بين التوجه االستراتيجي وابعاده مع إدارة اال .3

 فروض البحث رابعاً: 

الرئيسية   للبحث:الفرضية  التوجه    األولى  بين  معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  االزمة  توجد  إدارة  مع  وابعاده  االستراتيجي 

 وابعادها(. 

 الفرضية الرئيسة الثانية للبحث: يؤثر التوجه االستراتيجي بأبعاده مجتمعة في إدارة االزمة. 
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  طط الفرضي للبحث مخالخامساً: 

 الرسالة،   االستراتيجية،المتمثل بالرؤية    االستراتيجيهما التوجه    االفتراضي،نموذج البحث  امتغيرين أساسيين لبناء    اعتمادتم  

  استعادة   األضرار،  احتواء  والوقاية،  االستعداد  اإلنذار،إشارات    باكتشافوالمتغير اآلخر إدارة األزمة المتمثل    والقيم،األهداف  

 البحث.نموذج ا( يوضح 1) والشكل والتعلم،النشاط 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج البحث : ( 1شكل )ال

 إعداد الباحثين من المصدر : 

 سادساً: مجتمع البحث وعينته: 

بعد  ( وأخرى أسست  2003اعتمد البحث الكليات االهلية مجتمع للبحث، وتم اختيار ثالث كليات أهلية اثنين منها مؤسسة قبل )

المنصور االهلية، وكلية الرافدين االهلية لتكون محالً للتطبيق، واعتمد البحث أسلوب المعاينة العشوائية  ( وهي كلية  2003)

( استبانة، استطاعوا من استرداد  120باختيار تدريسيي هذه الكليات وبمختلف اقسامها العلمية او اإلنسانية، فوزع الباحثين )

 (. 90للتحليل االحصائي )( منها، كان الصالح  95)

 

 المبحث الثاني 

 الجانب النظري 

 أوالً: التوجه اإلستراتيجي

ظل    وفي   , اإلدارة  وعمل  تفكير  كيفية  وعلى  المنظمات  أداء  على  المؤثرة  المتغيرات  أحد  اإلستراتيجي  التوجه  يعد 

ع تفرض  والتي  التحديات  لمختلف  المنظمات  من  العديد  ومواجهة  المنافسة  حدة  هذه  إزدياد  توجهاتها  لى  تطوير  المنظمات 

اإلستراتيجية كي تتمكن من تحسين قدرتها على مواجهة التغيرات الطارئة واألزمات بشكل اليؤثر على عمل المنظمة ويحافظ  

 على إستمرارها نحو التطور والتقدم في ظل البيئة التي تعمل بها .

 

 

التوجه 

يجي راتاإلست  

 الرؤية 

 الرسالة 

 األهداف 

 القيم
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( حيث قام بنشر ورقة عمل عام  (Venkatramanاتيجي الى  تعود البدايات األولى إلستخدام مصطلع التوجه اإلستر 

م , إذ قدم تطوير لمقياس التوجه اإلستراتيجي وهذا المقياس 1984م , مستندا الى إطروحة الدكتوراه التي قدمها عام  1986

,    للمخاطرة (فقرة موزعة على ستة محاور مهمة هي )هجومي , محلل , مدافع , مستقبلي , إستباقي , ومحبذ    29يتكون من  

( , وعرف التوجه التوجه اإلستراتيجي بأنه " المبدأ التوجيهي الذي يؤثر على أنشطة المنظمة ووضع    43:  2013)جالب ,

متفوق   أداء  الى  تقود  التي  المناسبة  السلوكيات  لخلق  إستراتيجيتها  إنه (Pansiri,2021:915وتنفيذ  على  عرف  وقد   ,  )

نع القرار التي تؤثر على أنشطة المنظمة وتولد النتائج المتوقعة  مع ضمان  وأساليب ص  "المبادىء والعمليات والممارسات

  , األداء  وعرفه  (Mwenda,2020:137جودة   ,  )Rizan    تجعل ديناميكية  قدرات  خلق  من  المنظمة  يمكن  "خيار  بأنه 

مة عالية األداء وقادرة على  ى أن المنظالمنظمة قادرة على اإلستجابة السريعة للتغيرات البيئية حيث أن هذا التوجه يشير ال

رأي مشابه لرأي    Franczak( , وكان ل  (Rizan,2019:2التنبؤ بإمكانية حدوث تغيرات خارجية وسهولة التكيف معها ,  

Rizan    حيث عرفه بأنه " الوسيلة التي تستخدم المنظمة بها اإلستراتيجية للتكيف مع بيئتها والعمل على التغير في مظاهرها

مالئملج وبين    (Franczak et al,2008:68)ة  علها   ,Hitt    حول إرشادا  المنظمة  "يعطي  هو  اإلستراتيجي  التوجه  أن 

المحيطة  البيئة  حول  المنظمات  مديري  لدى  اإلدراك  مستوى  يعكس  اإلستراتيجي  التوجه  أن  إذ   , األداء  تحسين  متطلبات 

( , لذا فهو فلسفة المنظمات حول كيفية إدارة  (Hitt,et al ,2000"  بمنظماتهم وردود أفعالهم للتطورات والتعيرات الحاصلة  

 (  Pansiri ( 2019:48,أعمالها من خالل مجموعة متجذرة بعمق من القيم والمعتقدات التي توجه المنظمات لألداء األفضل

 أهمية التوجه اإلستراتيجي 

 ) 25: 2017)العماري ,أهمها : يحقق التوجه اإلستراتيجي العديد من الفوائد والمزايا للمنظمات  

 وضوح الرؤية المستقبلية , والقدرة على إتخاذ القرارات اإلستراتيجية . -1

 القدرة على التفاعل مع البيئة على المدى البعيد .  -2

 تحقيق نتائج إقتصادية ومالية مرضية . -3

 تدعيم المركز التنافسي للمنظمة . -4

 القدرة على تحقيق التغيير .  -5

 بطريقة فعالة .  مكانياتتخصيص الموارد واإل -6

 أبعاد التوجه اإلستراتيجي 

أن عملية صياغة رؤية ورسالة وأهداف المنظمات ليست مجرد شعارات وعبارات جذابة , بل هي منهج في الفكر اإلستراتيجي 

اإلسترات مسارها  في تحديد  يساعدها  الفكر  , وهذا  السوقية  أنشطتها ومكانتها  , ونوعية  المنظمة  الفع حول مستقبل  ,  يجي  ال 

إتخاذ   عملية  توجيه  على  قادرة  اإلستراتيجية  والرسالة  الرؤية  ,وتعتبر  وأهدافها  غاياتها  لتحقيق  اإلدارة  به  تلتزم  والذي 

القرارات , وتحديد مالمح إستراتيجيات المنظمة , والتأثير على طريقة إدارة أنشطتها ,مايؤدي الى تحقيق قيمة تنظيمية وإدارة 

 حقيقية . 

ات النظر حول أبعاد التوجه اإلستراتيجي من حيث العدد والتصنيف , وحسب األدبيات اإلستراتيجية التي تخضع وجهعددت  لقد ت

لآلراء الفلسفية التي ينطلق منها الباحثين , اال أن هنالك إجماع على إن ) الرؤية , الرسالة , األهداف , القيم ( , هي األبعاد 

, ولبيان أبعاد   ) 43:  2016تراتيجي توجهات المنظمة اإلستراتيجية .)الطائي والعامري ,فكر اإلسالرئيسية التي يبني عليها الم

التوجه  محاور  من  كمحور  والقيم  واألهداف  والرسالة  للرؤية  إيضاح  بتقديم  الباحثة  تقوم  سوف  اإلستراتيجي  التوجه 

 اإلستراتيجي المتعددة : 
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 الرؤية اإلستراتيجية 

تيجي بإهتمام كبير ومتزايد , وقد تعددت التعريفات حول الرؤية إال إن جميعها يتفق على إنها  لفكر اإلسترا تحضى الرؤية في ا

,وهناك عدة مفاهيم للرؤية اإلستراتيجية للمنظمة حيث إنها تمثل "    فلسفة آنية تحاكي بشىء من اإليجابية غموض المستقبل

وت تحاكي  التي  المنظمة  لمستقبل  المرغوبة  االحالة  طموحات  "  عكس  (,  (Johnson&Scholes,1997:14إلستراتيجيين 

وعرفت بأنها "المسار المستقبلي الذي يحدد الوجهة التي ترغب المنظمة الوصول اليها والمركز السوقي الذي تطمح تحقيقه 

ة قبلية للمنظم(,فهي "تصورللصورة المست  87:  2007ونوعية القدرات واإلمكانات التي تخطط لتنميتها")المرسي وآخرون,

(, عرفت بأنها "تصورات وتوجهات وطموحات لما يجب   2009:98والقيم التي تحكمها  وإتجاهها في المستقبل" )ابو النصر ,

( , , وقد عرفها    15:  2013أن تكون عليه المنظمة مستقبال ,والى أين تريد الوصول إنطالقا من وضعها الحالي ) الجابري ,

Rothaermel)ب أن تنجزه المنظمة في المستقبل حيث إنها تجسد طموحاتها والرؤية الفعالة هي يتضمن ماترغ  (بأنها "بيان

  " الهدف  لبلوغ  المستويات  جميع  في  أفرادها  وتحفز  النجاح  بشعور  المنظمة  تعم  كما (Rothaermel,2013:32التي   ,)

الى  (Thompson&Strickland,2001:6وأشاروا   تشير  اإلستراتيجية  الرؤية  إن  وتعرض  (  ترسم  التي  اإلدارة  تطلعات 

 . ة شاملة للمجال الذي تريد المنظمة التنافس فيه صور

 أهمية رؤية المنظمة  

 (El-Namaki,1992: 25تبرز أهمية المنظمة بأنها )

 سية .مراقبة عمل المنظمة في الوقت الحاضر والسيطرة على مستقبلها في بيئة أصبحت تناف  -1

 رهم اإليجابي تجاه المنظمة .تطلعات العمالء وتعزز من منظوالحاجة الى إستراتيجيات تلبي  -2

 تبعد المنظمة عن حاالت الفشل التي تصاحب عدم إمتالك منظور محدد وواضح لألعمال .  -3

 تحث المنظمة على إحداث تغيرات جوهرية في ثقافتها وفي نماذج سلوكياتها األساسية .  -4

 جميع العاملين .  منظمة حالة من التفاعل اإليجابي بينتنشىء في ال -5

 

 خطوات وضع الرؤية اإلستراتيجية 

 (  22: 2021تقوم القيادات المعنية بالخطوات التالية لوضع رؤيتها اإلستراتيجية وهي كالتالي :)صقور,

 والمستقبلية .تحليل الماضي : بحيث يتم فهم ثقافة وتقاليد المنظمة الحالية  -1

 التي تؤثر في نجاح المنظمة أو فشلها .تحليل الحاضر : يتم معرفة العوامل الحالية  -2

البيئآت   -3 في  المحتملة  التغيرات  والمتضمنة  المنظمة  نجاح  في  تؤثر  التي  العوامل  الى  النظر   : المستقبل  إستشراف 

 اإلقتصادية , اإلجتماعية , السياسية والبيئة الطبيعية .

 الرسالة  

من  ,والبد أن تتسم بالشمولية والوضوح وسهولة الفهم ,والبد  الرسالة هي سبب وجود المنظمة والمبرر لوجودها وإستمرارها

أن تصاغ صياغة عامة وأن تتسم بالمرونة إذا ماتطلب األمر إجراء بعض التعديالت نتيجة التغيرات التي تحدث في بيئتها ,كما  

األطراف بقبول جميع  أن تحضى  , عرف  يجب  المصلحة كونها تعكس رؤيتهم  بأ(Robsonذات  الرسالة  ال(  سبب  نها "تحدد 

( ,وهي " اإلطار الرئيسي  Robson ,1997:18الرئيسي لوجود المنظمة , وتساعدها في شرعية وظيفتها في المجتمع " )

دف بيان سبب وجود المنظمة المميز للمنظمة دون غيرها من حيث مجال عملها ونشاطها ومنتجاتها وأسواقها وعمالئها ويه

ومما وعملياتها  وهويتها  ,الجوهري  )المغربي   " المنظمة   1999:70رساتها  تميز  التي  الخصائص  تلك  هي  ,فالرسالة   )

,)بن  األفراد  أذهان  في  ترسيخها  المنظمة  تود  التي  الذهنية  الصورة  عن  تعبر  ,وهي  لها  المماثلة  المنظمات  من  عنغيرها 

,(,كم  87  :  2004حبيتور, وإمكانياتها  وعملياتها  المنظمة  عمل  سياق  عن  تعبر  إنها  تود    ا  التي  الصورة  تعكس  إنها  حيث 

 .  ) 92: 2019األطراف المستفيدة منها من خالل منتجاتها وخدماتها وأسواقها ) القطامين ,المنظمة الوصول لها أمام 
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 اهمية رسالة المنظمة  

 (  70:  2014,تبرز أهمية رسالة المنظمة في اآلتي : )عطية 

 يتم وصفها .  تعتبر الرسالة هي أساس أهداف المنظمة  التي -1

 تساعد على عدم تضارب األهداف داخل المنظمة .  -2

 تساعد على تركيز جهود العاملين في المنظمة بإتجاه واحد ومحدد .  -3

 تحدد المسؤوليات والمهام لكل وظيفة داخل المنظمة . -4

 تساعد في تخصيص وترشيد الموارد . -5

 

 

 األهداف  

طائي والعامري ( على إنها  عادلة إنجازها مقابل زمن اإلنجاز , وقد عرفها) التعد األهداف وسيلة لقياس األداء التنظيمي وفقا لم

" التزامات تتخذها المنظمة لترجمة رؤيتها ورسالتها الى واقع عملي ضمن توقيت محدد وبكلفة مناسبة ) الطائي و العامري  

اف ,وهناك أمور تعرف عليها رواد مبكرون في  ذكر) دنكان( إذا أردنا ممارسة اإلدارة فالبد لنا من األهد  ( , حيث  44:  2006,

دارة تفترض وجود هدف أو نهاية تسعى اليها المنظمة , حيث بدون ذلك النستطيع أن نحكم إذا كانت اإلدارة قد اإلدارة "إن اإل

أسل باألهداف  اإلدارة  إن  بالقول  اإلدارة وفلسفة )دنكان ,حدثت" ويسترسل  في  ,واألهداف "أكثر  146:  2006وب  تفصيال    ( 

قيقها ,كذلك هي تلك المستويات المستهدفة المحددة القابلة للقياس ألجل  وتحديدا من الغايات ,وهي المرشد للنتائج الواجب تح

" النتائج النهائية المرغوب بها من    ( ,ويمكن تعريفها بإنها  152:  2007تحقيق الغايات اإلستراتيجية )بني حمدان وإدريس,

ا األنشطة  ممارسة  اخالل  ما  األهداف  ,وتحدد  المعتمدة  اإلستراتيجيات  وتنفيذ  ومتى  لمخططة  إنجازه  يجب  لذي 

(David,2011:47   التي يعتمد عليها متخذوا الركيزة األساسية  المنظمة مباشرة برؤيتها ورسالتها ,وهي  (,وترتبط أهداف 

الى أهداف تفصيلية بعد غربلة وتحديد البدائل  ظمة, لتوسيع وتطوير أنشطتها ,إذ تسعى المنظمة الى تحويلها  القرارات في المن

 (.  41: 2019يقها ضمن الفترة المخصصة للخطة اإلسترتيجية )بشير,المتاحة ,وتحق

 أهمية األهداف اإلستراتيجية  

 (  178:  2011تلخص أهميتها باآلتي :)العريقي,تعتبر األهداف اإلستراتيجية ذات أهمية كبيرة للمنظمة وت

 المنظمة وتساعد في تحديد المسار الفعلي لها . ميع العاملين في تعد منارة ترشد ج -1

 تساعد أصحاب المصالح في فهم أدوارهم المطلوبة في حدود إطار المنظمة .  -2

 تعتبر أساس التفاهم والتنسيق بين المديرين خالل صياغتهم للقرارات . -3

 تعد معيار للتقييم على المستويات اإلدارية والمهنية المختلفة . -4

 لى تقوية الدوافع لدى العاملين في المنظمة .ل عتعم -5

 القيم  

وبكافة  المنظمة  في  العاملين  يلهم  حيوي  مصدر  ,وهي  األهداف  صياغة  في  الرئيسية  المحددات  من  التنظيمية  القيم  تعد 

المنظم نجاح  ويتوقف عليها  اإلسترالمستويات  التوجه  تحديد  في عملية  تأثير  لها  التنظيمية  القيم  إن  إذ   , ,  ة  للمنظمة  اتيجي 

إتجاهات األ القيم يزودنا برؤية عن  التي  والشك إن مفهوم  المرتكزاتاألساسية   القيم من  المنظمة ,وتعتبر  فراد وطبيعة ثقافة 

القرارات   وإتخاذ  وصنع  تصرفاتهم  في  العاملين  مهما  (Hultman&Gellerman,2002:54ترشد  إطارا  توفر  (,والقيم 

  2003أفعال وتصرفات الفرد )الحنيطة,داخل التنظيم وخارجه إذ تقوم بدور المراقب الذي يراقب  لتوجيه سلوك الفرد والجماعة  

ضمن    الثقافة بأنها "مجموعة من األفعال والقيم التي تنشأ وتتطور   Daft(,وهي جزء من ثقافتها التنظيمية ,حيث يرى    38:

أعضائها "   وتقود سلوك  "ا(Daft,2004:361المنظمة  فالقيم هي   , األساسية  (  الفرد وفي ضبط  لركيزة  توجيه سلوك  في 

, الرحيم  )عبد  المؤسسي  واألداء  اإلجتماعي  وفي    207:    2013التوجه  وتطورها  المنظمة  فعالية  في  كبيرة  أهمية  (,وللقيم 
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تها لتحقيق  ا من حيث كونها "األساس للثقافة التنظيمية ,فهي جوهر المنظمة وفلسفاإلرتقاء بأداء العاملين ,حيث تبرز أهميته

فأ ,لذا  العاملين  جميع  بين  المشترك  العامل  ,فهي  )العتيبي  أهدافها  أقسامها"  وترابط  المنظمة  في  الوحدات  قوة  من  تزيد  نها 

,2009 :203  . ) 

 أهمية القيم 

في   للسلوك  المرجعية  األطر  من  القيم  العلمية  تعد   , اإلقتصادية   , اإلجتماعية   , الدينية   ( منها  المجاالت  والسياسية  مختلف 

القيم على المستوى الفردي والمستوى الجماعي وهي كالتالي :  (وبالتالي فأن األهتمام بالقيم ضرورة حتمية , وتبرز أهمية  

 (  321: 2003)الجبالي ,

 

 أهمية القيم على المستوى الفردي : 

ي فهي مكون حقيقي اسي لما يصدر عن الفرد من ) مشاعر وأحاسيس وطموحات وأفكار ( وبالتال تعتبر مصدر أس -1

 لشخصيته التي تميزه عن غيره .

 تحدد مكانة ومنزلة الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه . -2

 تعتبر اإلطار المرجعي والمعيار الذي يحكم وينظم تصرفات الفرد . -3

 حراف .هي السياج الذي يحمي الفرد من اإلن -4

 تزود الفرد بالطاقات الفاعلة وتجنبه السلبية . -5

أل بالنسبة  عأما  القيم  يماثل همية  قيمي  نسق  الى  بحاجة  هو  جماعي  تنظيم  أي  كون  في  تبرز  فأنها  الجماعي  المستوى  لى 

يم ,حيث إن تضارب  األنساق القيمية لدى الفرد ,والتي تتضمن المثل العليا التي تقوم عليها األنشطة والعالقات في ذلك التنظ

 (.  20: 2018ع بالتنظيم الى التفكك واإلنهيار )عبد الرحمان ,القيم سرعان مايخلف الصراع القيمي الذي سران مايدف 

 إدارة األزمة  ثانياً: 

البيئات    في  والمفاجأة  السريعة  للتغيرات  نتيجة  األزمات  لبعض  آلخر  وقت  من  التتعرض  منظمة  الداخلية  التوجد 

ظمة تواجه هذه التغيرات البيئية واإلجتماعية  والخارجية لها ,لذا فأن أهمية إدارة األزمة تتزايد وبأستمرار , والجامعة كأي من

معرض ألزمات ع الجامعي  والتعليم   , مايتعلق  المتباينة  والتجهيزات ومنها  بالمباني  مايتعلق  بالتعليم ومنها  مايتعلق  منها  دة 

ومنه واألوبئةباإلدارة  الطبيعية  بالكوارث  مايتعلق  متزايد   ا  بشكل  للحدود  عابرة  أصبحت  األزمات  إن  تعبر  .وحيث  انها  ,إذ 

والبنية والسياسية  الجغرافية  ,إلستمرار    الحدود  لمواجهتها  واإلستعداد  األزمات  هذه  مثل  تدارك  يجب  ,لذا  والثقافية  التحتية 

المنظمة دون خلل ,حيث أصبح من الضر التعليمية من  العمل في  المؤسسة  الجامعة حتى تتمكن  التعليم  وري تطوير منظومة 

التي يمكن أن تحمواجهة التحديات والتغ التنبؤ باألزمات  إدارة األزمة يهدف الى  الداخلية والخارجية ,فأسلوب  دث ,من  يرات 

ؤسسة , للخروج بأقل قدر من الخسائر  خالل البحث عن إشارات اإلنذار المبكر وتحديد المسؤوليات المطلوبة من كل فرد في الم

المستقبلية ,من جانب آخر   المواقف  الجيد لألزمات ,ألنه  واإلستفادة منها في  التشخيص  للجامعات  العليا  يتوجب على اإلدارة 

ل  عها ,وذلك من خالل وفرة المعلومات والمعرفة والخبرة ,باإلضافة الى وضع خطة وتشكيل فريق عمالسبيل األفضل للتعامل م

 لمواجهة األزمة . 

 مفهوم إدارة األزمة  

ا ,وإتخاذ التدابير  المنظمة من خاللها توقع األزمات التي قد تواجههعرفت إدارة األزمة بأنها " عملية منهجية تحاول   

تمثل في ( ,إذ إن األزمة تعني "نقطة تحول غير إعتيادية ت  Tanifuji,2000:31الوقائية لمنع حدوثها والتقليل من تأثيراتها )

تائج , وينجم عنها تهديد وقلق وتوتر  مواقف تتعرض لها المنظمة بشكل مفاجىء وتتسارع فيها األحداث وتتداخل األسباب بالن

تفقد المنظمة  يجعل  الذي  األمر   , المنظمة  افراد  ")عبد    لجميع  بشأنها  الرشيدة  القرارات  إتخاذ  ويصعب  عليها  السيطرة 

"أمر غير محبب للنفس ألنها تشعرك بعدم اإلستقراروالتغييرالمفاجىء,مما يدعوا لإلرتباك  ( , وعرفت بأنها  9:  2009العال,

هللا,وال سوءا")جاد  األمر  تزيد  التي  المتسرعة  اإلرتجالية  القرارات  إتخاذ  إلى  يؤدي  الذي  حدد    6:  2010قلق  (,كما 

على  38:  2011)معمر, والحصول  بالبحث  يقوم  هادف  بأنها"نشاط  األزمة  إدارة  التنبؤ    (  من  اإلدارة  تمكن  التي  المعلومات 
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ا وتغيير مسارها ", فهي "منهج منطقي للتعامل للتعامل مع األزمات بطريقة بأماكن األزمة وإتجاهاتها المتوقعة والقضاء عليه

هديد  ( , أيضا هي "المواقف التي يوجد فيها ت  11:  2012ل بشكل منتظم في جميع الظروف ") الجشعمي ,تجعل المنظمة تعم

غير ظروف  ظل  في  تغييرات  ,وإحداث  ألنظمتها  األساسية  والمعايير  وقيمها  للمنظمات  مؤكدة   خطير 

Christensen,2015:7))  ,   ويمكن القول بأنها "حدث أو موقف مفاجىء وغير متوقع يهدد قدرات األفراد والمنظمات على

 ( .  149: 2019البقاء )سالمة ,

 أهداف إدارة األزمة التنظيمية  

 (  11: 2009هدف إدارة األزمة التنظيمية الى تحقيق اآلتي :) العزاوي,ت

 منع وقوع األزمة .  .1

 هة األزمة بكفاءة وفاعلية .اجمو .2

 تقليل الخسائر الى أدنى حد ممكن . .3

 التقليل من اآلثار السلبية التي تسببها األزمات . .4

المعلوم .5 وجمع  الدقيق  الرصد  خالل  من  األزمة  وتيرة  من  الحد  وتقييمهامحاولة  باألزمة  ,واإلعتراف  ,وتقييمها   ات 

 واإلستجابة إلشارات التحذير. 

 ااإلستفادة من معطيات األزمة ونتائجها بإعتبارها مرحلة للتعلم .تي يمكن من خاللهتحديد الوسائل ال .6

 تصميم نمط تنظيمي فعاللمواجهة األزمة عند حدوثهاوتقليل آثارها . .7

 مراحل إدارة االزمة  

يسهل التعامل مع كل  ألجل تحقيق إدارة فعالة لألزمة التنظيمية البد من تحديد وتوضيح المراحل األساسية التي تمر بها , كي  

)الهاشمي, أوضح  ,وقد  بدقة  مراحلها  من  أسلو  85:  2017مرحلة  األزمات هي  إدارة  ,إن  الكوارث  (  مواجهة  أساليب  ب من 

األنش من  مجموعة  فيه  تمارس  مراحلها  وتأثيراتها,  مختلف  في  ,لمواجهتها  األزمة  حدوث  وبعد  وأثناء  قبل  واإلجراءات  طة 

تكرارها  أو  حدوثها  منع  من    بهدف  بنوع  تتميز  مرحلة  كل  كانت  ,وإن  حدوثها  عند  وأضرارها  آثارها  من  والحد  والتقليل   ,

ل األزمة والخروج منها بأقل خسائر,حيث  التعامل مع األزمة تبعا لطبيعة كل مرحلة , إال إن الهدف واحد وهو حاإلستقاللية في  

يعتبر مواجهتها  تأجيل  أو  وتجاهلها  وإنكارها  باألزمة  الشعور  بها   إن  اإلعتراف  فأن  وبالعكس  وتفاقمها  األزمة  مراحل  أول 

مراح أول  يعد  آثارها  من  للحد  مواجهتها  عالجها  ومحاولة  مراحل (Alshobaki,2016 :19ل  الباحثين  بعض  قسم  وقد   ,)

 الى ثالثة مراحل هي :  األزمة

 ( مراحل األزمة الى  65: 2005قسم )كريم ,

 ا مشكلة ما وتتفاقم حتى تنتج عنها األزمة. ذر بوقوع األزمة وغالبا ماتتبلور فيهمرحلة ماقبل األزمة : هذه المرحلة تن .1

فريق   .2 يستخدم  ,حيث  األزمة  إدارة  لمفهوم  الرئيس  المحور  :هي  األزمة  مع  التعامل  الصالحيات  مرحلة  األزمة  إدارة 

 المخولة له ويطبق الخطط الموضوعة .

جزء مهم من عملية إدارة   ا إحتواء آثار األزمة ,وعالج تلك الىثار يعتبرمرحلة مابعد األزمة : هي المرحلة التي يتم فيه .3

 األزمة . 

 ( مراحل إدارة األزمة الى : 2010وقد قسم ) جاد الرب ,

 بمنع األزمة واإلستعداد لها .مرحلة ماقبل األزمة : تهتم  .1

 مرحلة اإلستجابة : قيام اإلدارة باإلستجابة لألزمة والتعامل معها . .2

 زمة : تعني النظر إلى طرق تحسين اإلستعداد لألزمة المقبلة والقيام بتسجيل تدفق المعلومات .ابعد األمرحلة م .3

 ( بالمراحل اآلتية :  2011كما لخصها )السعيد,

 مة . مرحلة ماقبل األز .1

 مرحلة مواجهة األزمة .  .2

 مرحلة اإلستجابة من التجارب .  .3
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ة ,إنحسار األزمة (, لكن الباحثة ل هي )التحذيرية , نشوء األزمة ,إنفجار األزموهناك من حدد مراحل إدارة األزمة بأربعة مراح

ال حدد  وقد  الثالثي  التقسيم  إلى  أقرب  هو  والذي  األزمة  لمراحل  الخماسي  التقسيم  مع  من تتفق  كل  الخماسي  تقسيم 

(Pearson&Mitroff,1993 :53  ,الظاهر,43:  2005(و)الدهلكي ,  140:  2009(و)  اليازجي  (و)    332:  2011(و) 

 ( وهي كاآلتي :  131: 2015السكارنة ,

 

المبكر أو أعراض تنبىء بقرب حدوث أزمة ,وعند  .1 إكتشاف إشارات اإلنذار : ترسل األزمة سلسلة من إشارات اإلنذار 

 وجيه األهتمام الكافي لهذه اإلشارات,فمن المحتمل أن تقع األزمة . عدم ت

إمكان .2 األزمات وإجراء التحضيرات الالزمة ,وتدريب  ية اإلدارة باإلستعدادات للوقاية من  اإلستعداد والوقاية : تمثل مدى 

 ب للوقاية منها .األفراد والمجموعات على كيفية التعامل مع األزمة,إذ ينبغي توفير اإلستعدادات واألسالي

التقليل نت الخسائر القصى حد  إحتواء األضرار : يتم في هذه المرحلة إحتواء اآلثار الناتجة عن األزمة وعالجها بهدف   .3

 ممكن . 

المرحلة بإستعادة توازنه ومقدرته على ممارسة نشاطاته وأعماله كما  .4 الجهاز اإلداري في هذه  : يقوم  النشاط  إستعادة 

 الوضع قبل حدوث األزمة . كان عليه 

 ستقبل . التعلم : يتم إعادة تقييم وتحسين ما تم إنجازه في الماضي ,واإلستفادة منه لتطوير الم .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح مراحل األزمة : ( 2شكل )ال

   من إعداد الباحثين

 (  942: 2020ويجب عند إدارة األزمات مراعاة مايلي )عمر,

 اإلستخدام األمثل للتكنلوجيا الحديثة وخاصة تكنلوجيا المعلومات . .1

 لمي والتحاور عن بعد . المنهجيات الجديدة المعتمدة على األسلوب العإستخدام  .2

 تنمية مهارات القائمين على إدارة األزمات على التعامل مع عناصرها في ظل المفاجآت .  .3

 إستمرار رصد وتحليل وتطوير األساليب العلمية للتنبؤ باألزمات . .4

 ام دعم القرارات ,كذلك اإلعتماد على نماذج بحوث العمليات ونظاإلعتماد على الدراسات والبحوث والمعلومات التاريخية  .5

 ضرورة بقاء فريق إدارة األزمة في حالة األستعداد التام لمواجهة األزمة عند حدوثها .  .6

 اإلعتماد على العمل الجماعي في إدارة األزمة , واإلهتمام بالتواصل بين األزمنة المختلفة . .7

 مراحل األزمة 

مابعد األزمة   مرحلة مرحلة األزمة  مرحلة ماقبل األزمة   

إكتشاف  

 إشارات اإلنذار 
اإلستعداد 

 والوقاية  
إحتوار 

 األضرار 
إستعادة  

 النشاط 

 التعلم 
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ت تحقيق أهداف الجامعة ,من خالل مواجهته لألزمامن دور كبير في إدارة األزمات التي قد تعيق  ما للقائد األكاديمي اذ يالحظ

وحلها وتخفيف حدتها وتحليل المخاطر الناتجة عنها ,وتحديد مواقعها ,وتقدير نسبة حدوث الخسائر الناجمة عن األزمة , كذلك 

 جمع البيانات وتحليلها . 

 

 المبحث الثالث 

 الجانب العملي 

 اوالً: اختبارات أداة القياس  

العمن خالل اختبا    العاملي االستكشافي والصدق والثبات ، كانت قيمة اختبار كايسر  (  KMOينة )ر كفاية حجم  ، والتحليل 

( اولسن  بارتليت )0.793ماير  اختبار  احتمالية )3730.185( لالستبانة بشكل كلي، وبقيمة  ( ودرجة حرية  0.000( وبقيمة 

( مشاهدة من تدريسي الكليات االهلية ، وحصلت  90ت من )( فقرة واجابت عليه عينة تألف 52مقاس من خالل )( وال1326)

(  0.655-0.838( ، فيما تراوحت قيم التشبعات )%67.375( ، وبقيمة تباين تفسيري )34.836االستبانة على جذر كامن )

الثب فيما كانت قيمة معامل  التدوير ،  المتغي,( ،  0.954ات لالستبانة بشكل عام )لعناصر مكونات مصفوفة  المستقل  وحصل  ر 

(  0.954( فقرة ، بينما حصل المتغير المعتمد على معامل ثبات بلغ )24( وعبر )0.859لتوجه االستراتيجي على معامل ثبات )ا

 (. 1وكما موضح بنتائج الجدول )، وان جميع قيم تشبع الفقرات معنوية ، ( فقرة28ومن خالل )

 

 ( : اختبار الثبات لمقياس البحث 1الجدول )

 KMO Approx. Chi-square Df Sig المتغيرات

 التوجه االستراتيجي

0.793 3730.185 1326 0.000 

 ادارة االزمة 

 %67.375 التفسير الكلي للتباين 

 34.836 الكامنالجذر 

 9 االبعاد 

 الثبات )كرونبخ الفا( 

 إدارة االزمة   التوجه االستراتيجي

0.859 0.954 

24 28 

 0.952 ي ثبات االستبانة الكل
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 ثانياً: اإلحصاء الوصفي للبحث: 

موضــح بنتــائج الجــدول تم تحليل وتشخيص مستوى إجابات عينة البحث حول المتغيرين المبحوثين، فضالً عن ابعادهمــا وكمــا 

(، من خالل الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االختالف، واالهمية النسبية فضالً عن ترتيب المتغيرات بحسب 2)

 كاالتي:معامل االختالف النسبي وحجم االثر للمتغيرات الرئيسة، وابعادها، فكانت نتائج التحليل االحصائي الوصفي  

 (n=90لعينة )وتشخيص مستوى إجابات ا( : تحليل 2الجدول )

 
الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

معامل 

 االختالف

األهمية  

 النسبية
 األولوية

 االول 72.2 12.52 0.452 3.61 التوجه االستراتيجي

 3 73.2 15.88 0.581 3.66 الرؤية االستراتيجية

 1 72.6 13.89 0.504 3.63 الرسالة 

 2 72.4 15.20 0.550 3.62 االستراتيجيةاالهداف 

 4 70.4 18.07 0.636 3.52 القيم 

 الثاني  71.8 17.61 0.632 3.59 ادارة االزمة 

 5 69.6 23.57 0.820 3.48 اكتشاف إشارات االنذار 

 4 70.2 21.57 0.757 3.51 االستعداد والوقاية 

 3 70.8 20 0.708 3.54 احتواء االضرار

 1 72.8 17.37 0.632 3.64 النشاط استعادة 

 2 75.8 19.92 0.755 3.79 التعلم  

 (SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج )

 مناقشة النتائج في ظل التحليل الوصفي لبيانات متغيري البحث: 

اولتــه ( جيــد  %72.2اهتمــام نســبي )وينــال  ، و( مرتفــع المســتوى  3.61حصل التوجه االستراتيجي على وســط حســابي ) .1

ا أهــدافها االســتراتيجية وتعظــيم قيمتهــا لتــتمكن مــن بنــاء وتطــوير الكليــات االهليــة فــي الكيفيــة التــي تحقــق مــن خاللهــ 

استراتيجياتها الكلية من خالل صياغتها لرؤية تحولها فيما بعد الى رسالة واهداف وتدعمها بقيم مؤسسيها والمجتمع ، اذ 

رتيــب االول ، ( ليحصــل علــى الت%15.52تفــاق علــى تــوفره بمعامــل اخــتالف نســبي )انسجمت اإلجابات وتقاربــت فــي اال

( يشير الى االنسجام والتقارب فــي اآلراء ، امــا علــى مســتوى االبعــاد فقــد حــاز الرســالة علــى 0.452وبانحراف معياري )

مــا حلــت األهــداف ( ، بين%13.89( مرتفــع المســتوى وبمعامــل اخــتالف نســبي )3.63الترتيــب األول وبوســط حســابي )

( مرتفــع المســتوى ، 3.62( وممارســة بوســط حســابي )%15.20ف نســبي )االستراتيجية بالترتيب الثاني وبمعامل اختال

( ، %15.88( مرتفــع وبمعامــل اخــتالف نســبي )3.66بينما كان الترتيب الثالث لبعد الرؤية االستراتيجية بوسط حســابي )

وى ، وقــد ( مرتفــع المســت3.52( وبوســط حســابي )%18.07معامل اختالف نســبي )واخيراً حلت القيم بالترتيب الرابع وب

 اتضح توجه العينة الى االتفاق على توفر جميع االبعاد بشكل جيد من حيث الممارسة واالهتمام.
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اإلجراءات ( جيد في %71.80( مرتفع المستوى، ويمارس باهتمام نسبي )3.59حصلت ادارة االزمة على وسط حسابي ) .2

، ت ومنــع حــدوثها أو التقليــل مــن تأثيراتهــا عنــد حــدوثهاوسائل التي تستخدمها الكليات االهليــة للســيطرة علــى األزمــاوال

والتعلم من تجاربها السابقة واالستعداد لمواجهة المتوقع والطارئ بشــكل جيــد، اذ توافقــت اإلجابــات وتقاربــت وانســجمت 

مــن ( ليحصل على الترتيــب الثــاني  0.632( وبانحراف معياري )%17.61على توفر ادارة االزمة بمعامل اختالف نسبي )

بين متغيري البحث، اما على مستوى االبعاد الفرعية الخمــس التــي قيســت مــن خاللهــا االزمــة ، فقــد حصــل بعــد اســتعادة 

بينمــا حــل بعــد ( مرتفع المســتوى،  3.64( وبوسط حسابي )%17.20النشاط على الترتيب األول وبمعامل اختالف نسبي )

( مرتفــع المســتوى ، فيمــا كــان الترتيــب 3.79( ووسط حسابي )%19.92التعلم بالترتيب الثاني وبمعامل اختالف نسبي )

( مرتفع المستوى ، اما بعد االســتعداد 3.54( وبوسط حسابي )%20الثالث لبعد احتواء االضرار وبمعامل اختالف نسبي )

اخيــراً ( مرتفــع المســتوى ، و3.51( ووسط حســابي )%21.57معامل اختالف نسبي )والوقاية فقد حل بالترتيب الرابع وب

( مرتفــع 3.48( ووســط حســابي )%23.57كان الترتيب الخامس لبعد اكتشاف إشارات اإلنذار وبمعامــل اخــتالف نســبي )

هــذا مــا يــتالءم المستوى، ومن المالحظ ان جميع االبعاد والمتغيــرات متــوفرة بشــكل جيــد وتزيــد عــن الوســط الفرضــي، و

 وخصوصية العينة وقدرتها على فهم متغيرات البحث.

لثاً: اإلحصاء االستداللي واختبار فرضيتي البحث الرئيسة )يرتبط ويؤثر التوجه االستراتيجي وابعاده فــي ادارة االزمــة تــأثيراً ثا

 معنوياً(.

ا1 بين  معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  )توجد  االرتباط  فرضية  اختبار  االزمة .  إدارة  مع  وابعاده  االستراتيجي  لتوجه 

 ( وجود العالقات االتية:3دول )وابعادها( : يظهر الج

) .أ قيمته  اإلنذار  إشارات  واكتشاف  االستراتيجي  التوجه  بين  ارتباط  وجود  احتمالية **0.702تبين  وبقيمة  قوي   )

االستراتيجي وحدة واحدة فأنها سوف تهتم باكتشاف إشارات اإلنذار  (، أي كلما تهتم الكليات االهلية بتوجهها  0.000)

ط بينهما والعكس صحيح ، فيما كان معامل ارتباط الرؤية االستراتيجية مع اكتشاف إشارات اإلنذار بمقدار معامل االرتبا

(0.602**( احتمالية  وبقيمة  قوي  اإل0.000(  إشارة  اكتشاف  مع  الرسالة  ارتباط  معامل  وقيمة   ،)( (  **0.584نذار 

( احتمالية  وبقيمة  االس0.000قوية  األهداف  ارتباط  عالقة  كانت  بينما  اإلنذار (،  إشارات  اكتشاف  مع  تراتيجية 

(، واخيراً ارتبطت القيم مع اكتشاف إشارات اإلنذار بمعامل ارتباط طردي  0.000( قوية وبقيمة احتمالية )**0.558)

 (.0.000ة )( متوسط القوة وبقيمة احتمالي**0.482)

(، 0.000( قوي وبقيمة احتمالية )**0.618اتضح وجود ارتباط بين التوجه االستراتيجي واالستعداد والوقاية قيمته ) .ب

والوقاية بمقدار معامل  فأنها سوف تهتم باالستعداد  الكليات االهلية بتوجهها االستراتيجي وحدة واحدة  أي كلما تهتم 

( قوي  **0.540ما كان معامل ارتباط الرؤية االستراتيجية مع االستعداد والوقاية )االرتباط بينهما والعكس صحيح ، في

)وبقيم احتمالية  )0.000ة  والوقاية  االستعداد  مع  الرسالة  ارتباط  معامل  وقيمة  وبقيمة **0.417(،  القوة  متوسط   )

( متوسط القوة  **0.480الوقاية )(، بينما كانت عالقة ارتباط األهداف االستراتيجية مع االستعداد و0.000احتمالية )

( احتمالية  اال0.000وبقيمة  مع  القيم  ارتبطت  واخيراً   ،)( طردي  ارتباط  بمعامل  والوقاية  قوي  **0.518ستعداد   )

  (.0.000وبقيمة احتمالية )

، أي  (0.000( قوي وبقيمة احتمالية )**0.611تبين وجود ارتباط بين التوجه االستراتيجي واحتواء االضرار قيمته ) .ج

واء االضرار بمقدار معامل االرتباط  كلما تهتم الكليات االهلية بتوجهها االستراتيجي وحدة واحدة فأنها سوف تهتم باحت

الرؤية االستراتيجية مع احتواء االضرار ) ارتباط  فيما كان معامل  ( قوي وبقيمة **0.540بينهما والعكس صحيح ، 

( ال0.000احتمالية  ارتباط  معامل  وقيمة   ،)( االضرار  احتواء  مع  احتمالية **0.407رسالة  وبقيمة  القوة  متوسط   )

كانت0.000) بينما   ،)  ( االضرار  احتواء  مع  االستراتيجية  األهداف  ارتباط  وبقيمة **0.491عالقة  القوة  متوسط   )

لقوة وبقيمة ( متوسط ا**0.498(، واخيراً ارتبطت القيم مع احتواء االضرار بمعامل ارتباط طردي )0.000احتمالية )

  (.0.000احتمالية )

(، أي  0.000( قوي وبقيمة احتمالية )**0.620لنشاط قيمته )تبين وجود ارتباط بين التوجه االستراتيجي واستعادة ا .د

كلما تهتم الكليات االهلية بتوجهها االستراتيجي وحدة واحدة فأنها سوف تهتم باستعادة النشاط بمقدار معامل االرتباط  

( النشاط  استعادة  مع  االستراتيجية  الرؤية  ارتباط  معامل  كان  فيما   ، والعكس صحيح  ق **0.510بينهما  وبقيمة (  وي 

( النشاط)0.000احتمالية  استعادة  مع  الرسالة  ارتباط  معامل  وقيمة   ،)0.521**( احتمالية  وبقيمة  قوي   )0.000 ،)

استعا مع  االستراتيجية  األهداف  ارتباط  عالقة  كانت  )بينما  النشاط  احتمالية  **0.459دة  وبقيمة  القوة  متوسط   )
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( متوسط القوة وبقيمة احتمالية **0.488شاط بمعامل ارتباط طردي )(، واخيراً ارتبطت القيم مع استعادة الن0.000)

(0.000 .) 

قيمته ) .ه التوجه االستراتيجي والتعلم  ارتباط بين  كلما تهتم    (، أي0.000( قوي وبقيمة احتمالية )**0.583فيما وجد 

معام بمقدار  بالتعلم  تهتم  سوف  فأنها  واحدة  وحدة  االستراتيجي  بتوجهها  االهلية  والعكس  الكليات  بينهما  االرتباط  ل 

(، 0.000( متوسط القوة وبقيمة احتمالية )**0.454صحيح ، فيما كان معامل ارتباط الرؤية االستراتيجية مع التعلم )

(، بينما كانت عالقة ارتباط  0.000( متوسط القوة وبقيمة احتمالية )**0.369علم )وقيمة معامل ارتباط الرسالة مع الت

(، واخيراً ارتبطت القيم مع التعلم بمعامل 0.000( قوية وبقيمة احتمالية )**0.530جية مع التعلم )األهداف االستراتي

 (.0.000( متوسط القوة وبقيمة احتمالية )**0.492ارتباط طردي )

(، 0.000( قوي وبقيمة احتمالية )**0.730رتباط بين التوجه االستراتيجي وإدارة االزمة اجماالً قيمته )واخيراً وجد ا .و

أي كلما تهتم الكليات االهلية بتوجهها االستراتيجي وحدة واحدة فأنها سوف تهتم بإدارة االزمة بمقدار معامل االرتباط 

الرؤية ارتباط  معامل  كان  فيما   ، صحيح  والعكس  )  بينهما  االزمة  إدارة  مع  وبقيمة **0.617االستراتيجية  قوية   )

(، بينما 0.000( قوية وبقيمة احتمالية )**0.508سالة مع إدارة االزمة )(، وقيمة معامل ارتباط الر0.000احتمالية )

( االزمة  إدارة  مع  االستراتيجية  األهداف  ارتباط  عالقة  )**0.588كانت  احتمالية  وبقيمة  قوية  وا0.000(  خيراً  (، 

، ومن كل ما سبق  (0.000( قوية وبقيمة احتمالية )**0.602ارتبطت القيم مع إدارة االزمة بمعامل ارتباط طردي )

 من نتائج ، تقبل الفرضية الرئيسة األولى.

 عالقات ارتباط التوجه االستراتيجي وابعاده مع ادارة االزمة وابعادها : (3الجدول )

 الرسالة  الرؤية المتغيرات
األهداف  

 االستراتيجية
 القيم 

التوجه 

 االستراتيجي

اكتشاف إشارة 

 االنذار

0.602** 0.482** 0.558** 0.584** 0.702** 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 والوقاية االستعداد 

0.540** 0.417** 0.480** 0.518** 0.618** 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 احتواء االضرار

0.540** 0.407** 0.491** 0.498** 0.611** 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 استعادة النشاط 

0.510** 0.521** 0.459** 0.488** 0.620** 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 التعلم 

0.454** 0.369** 0.530** 0.492** 0.583** 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 إدارة االزمة 

0.617** 0.508** 0.588** 0.602** 0.730** 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 90 العينة 

 (SPSS V.28) المصدر: مخرجات برنامج
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 الثانية )يؤثر التوجه االستراتيجي بأبعاده مجتمعة في إدارة االزمة تأثيراً معنوياً(: اختبار الفرضية الرئيسة . 2

(  3.950( وهي تزيد عن القيمة الجدولية )32.283( المحسوبة لألنموذج المختبر )F( ان قيمة )4اتضح من نتائج الجدول )

( الحرية  درجة  فيما 89عند   ،)  ( لألنموذج  التفسير  معامل  قيمة  انن  )0.530تبين  المعدل  التفسير  ومعامل  أي  0.513(،   )

نسبته   ما  تفسير  من  القيم(  االستراتيجية،  األهداف  الرسالة،  االستراتيجية،  )الرؤية  االستراتيجي  التوجه  ابعاد  استطاعت 

الكليات51.3%) في  تحسيناً  االزمة  إدارة  الى  تطرأ  التي  التغيرات  من  المت  (  النسبة  تعزى  فيما  المبحوثة،  بقية  االهلية 

 ( لمتغيرات أخرى لم تدخل باألنموذج الحالي للبحث. 49.7%)

( ، اذ كانت قيمة الميل  %34.4فيما تبين استثمار الكليات االهلية لبعد الرؤية االستراتيجية في تحسين إدارة االزمة بنسبة )

( للرؤية  )0.344الحدي  احتمالية  وبقيمة   )0.001( وبقيمة   )T( المحتسبة  تزيد3.344(  وهي  الجدولية    (  القيمة  عن 

(1.9875 ( الحرية  االزمة 89( عند درجة  إدارة  في تحسين  االستراتيجية  األهداف  لبعد  االهلية  الكليات  تبين توظيف  بينما   ،)

( )%28.3بنسبة  االستراتيجية  لألهداف  الحدي  الميل  قيمة  كانت  اذ  احتمالية  0.283(  وبقيمة   )(0.011( وبقيمة   )T )

( ،  %31.4(، واخيراً كانت نسبة تأثير القيم في إدارة االزمة )1.9875وهي تزيد عن القيمة المجدولة )(  2.592المحتسبة )

( للقيم  الحدي  الميل  قيمة  كانت  )0.314اذ  احتمالية  وبقيمة   )0.001( وبقيمة   )T( المحسوبة  تستطع 3.497(  لم  بينما   ،  )

(، ومن جميع  0.05نتيجة لكون قيمة التأثير االحتمالية اكبر من )  توظيف رسالتها في تحسين إدارة االزمة  الكليات االهلية من

 النتائج السابقة تقبل الفرضية الرئيسة الثانية: يؤثر التوجه االستراتيجي بأبعاده مجتمعة في إدارة االزمة تأثيراً معنوياً.

 

 ( * القيم 0.314ستراتيجية + )( * األهداف اال0.283ة االستراتيجية + )( * الرؤي0.344( + )0.202إدارة االزمة = )

 

 ( n=90تأثير التوجه االستراتيجي بأبعاده مجتمعة في إدارة االزمة ): ( 4الجدول )

 

 المتغير المستقل 

 إدارة االزمة 

α β R² A R² p-value T F 

 الرؤية االستراتيجية 

0.202 

0.344 

0.530 0.513 

0.001 3.344 

32.283 

 1.308 0.194 0.121 الرسالة 

 2.592 0.011 0.283 األهداف االستراتيجية 

 3.497 0.001 0.314 القيم 

 (SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج )
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 االنموذج النهائي المختبر للبحث 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ( : االنموذج النهائي المختبر للبحث 2الشكل )

 

 بعالراالمبحث 

 االستنتاجات والتوصيات 

 أوالً: االستنتاجات 

هداف االستراتيجية بشــكل واضــح ومكتــوب األأوضحت النتائج أن الكليات تولي اهتمام متباين لكل من الرؤية والرسالة و .1

 ورسالة الكليات . تهااالستراتيجية التي تتفق مع رؤي كلياتفضالً عن أهداف ال

 تعامل مع االزمات المحتملة .اجتماعات دورية للال تعقد الكليات   .2

تمسح الكليات لبيئة عملها الداخلية والخارجية للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمات إال أنَّه ال يوجــد لــديها خطــط  .3

 معدة مسبقا إلدارة األزمات .

 أرض ا علــى ر أهــداف مرحليــة واضــحة ومحــددة بإطــار زمنــي يمكــن مــن تحقيقهــ يتُطو  كليات تقوم بأظهرت النتائج أن ال .4

ً   كلياتفي ال  التدريسيينكما أنَّ سلوك  الواقع ،   ضمن مجموعة من المبادئ والقيم التي تقوم عليها المنظمة.   يأتي منضبطا

نة البحــث علــى أنَّ هنــاك هناك وضوح في مفهوم رؤية ورسالة المنظمة من طرف العاملين، وبصفة عامة اتفقت آراء عي

 . ، أهداف( رسالة، )رؤية   كلياتالوجود للتوجهات االستراتيجية في 

 .، للتنسيق إلدارة األزمة  أثناء األزمة مع كافة األطراف ذات العالقة باألزمةالكليات  تتواصل  .5

 اتفقت آراء عينة البحث على وجود قصور في إدارة الكليات لألزمات قبل وقوعها . .6

زمــة أثنــاء األزمــة كمــا وتــوفر اإلمكانيــات الالزمــة لعمــل الكليات فريق إلدارة األزمة لحل المشكالت الناتجة عن األتشك ل   .7

 فريق األزمة .

ال يتم تقييم كفاءة وفعالية خطط وبرامج إدارة األزمات السابقة لغرض تحسينها ومنــع حــدوث أزمــات مســتقبلية فــي هــذه  .8

 ا األزمة .ت لمعالجة اآلثار السلبية المعنوية التي يمكن أن تخلفهالكليات ، ولكن تقوم الكليات بحمال

عمليــة   دارةغرفة عمليــات مجهــزة بالتقنيــات المطلوبــة والحديثــة إلدارة األزمــات أثنــاء وقوعهــا إللتشكيل    تفتقر الكليات .9

  تــرة زمنيــة مناســبةقصور في السيطرة على األزمــة عنــد حــدوثها والحــد مــن انتشــارها فــي ف واالتصال والتواصل هنالك  

 .  قرب وبشكل مباشر بعد وقوعهاولكن تتابع المنظمة احداث االزمة عن 

 الرؤية االستراتيجية

 األهداف االستراتيجية

 القيم  

 0.344 إدارة االزمة  

0.283 

0.314 
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 التوصيات

 . الكليات التوجه االستراتيجي ومواصلة العمل على تطوير رؤية ورسالة وأهداف  تعزيز .1

، وكذلك أن تواصل تطوير   في تطوير رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية بشكل واضح ومكتوب الكلياتن تستمر أ .2

 . أرض الواقع من تحقيقها على أهداف مرحلية واضحة ومحددة بإطار زمني يمك ن 

ر خطط مسبقة للتعامل مع األزمات الكلياتعلى  .3 ن ، م بعين االعتبار تجاربها السابقة في هذا المجال خذواآل أن تُطو 

 . خالل الفريق المختص 

عقد اجتماعات ونقاشات وورش عمل مع فريق الطوارئ فيها الذي لديه الخبرة السابقة في  يجب أن تتبنى الكليات   .4

 مستقبالً.من أجل االستفادة منها في حالة وجود أزمات  األزمات التعامل مع

من خالل  ، وذلك  من إدارة أزماتها بفاعلية الكليات، لتتمكن  خصصة للتعامل مع األزمات حال وقوعهاتتطوير موازنة م .5

الشراكة على هذه  وورش عمل وإضفاء صفة  عبر زيارات متبادلة ولقاءات مستمرةأصحاب المصالح التواصل مع 

 . في بيئة تتسم باألزمات اتوالحاجة الماسة لمثل هذه الموازنالكليات اللقاءات لشرح ظروف األزمات في 

له بأن  سلوك الهذا يعد و،  وتوفير اإلمكانيات الالزمة لفريق إدارة األزمات لفريق مختص إلدارة األزمات  كلياتالتشكيل  .6

 .  أثناء وقوعها عليها المحافظة عليه اتعالقة إيجابية في التعامل مع األزم

ر برامج أ الكلياتعلى  .7 ، فضالً  وخاصة لفرق الطوارئ فيها  للتدريب على إدارة األزمات قبل وقوعها متخصصةن تُطو 

 . ، وأن يشمل التدريب عمليات اإلخالء الالزمة في أوقات الطوارئ والحروب إشراك العاملين أيضاً عن 

ل  يتفعو اتزملتنسيق إلدارة األوا،  مع كافة األطراف ذات العالقة باألزمة اتأثناء األزم تواصلقيام الكليات بال .8

في إدارة عملياتها أوقات   الكلياتثر اإليجابي في التخفيف عن كاهل ، لما لها من األذات العالقة الجهات اتصاالتها مع 

 .  األزمات

دارة  نيات المطلوبة والحديثة إلدارة األزمات أثناء وقوعها إلفي تشكيل غرفة عمليات مجهزة بالتق  ضرورة قيام الكليات .9

عن قرب وبشكل    ات، وكذلك أن تستمر في متابعة أحداث األزمات االتصال والتواصل وبخاصة أثناء األزمعملية 

 .مباشر

ر من إمكانية السيطرة على األزميجب على الكليات  .10   زمنية مناسبة عند حدوثها والحد من انتشارها في فترة اتأن تُطو 

بشكل أفضل لعمل هذا الفريق وتخصيص موازنة الالزم  وتوفير الدعم صصختمن خالل تدريب فريق إدارة أزمات م

 .  خاصة بإدارة األزمات فيها

ً تخالضرورة أن تقوم الكليات باس .11 ، وعقد   بشكل منظم ومتكامل ص الدروس والعبر من األزمات التي واجهتها سابقا

ص نتائج تجارب  وكذلك أن تستخل  خاصة أيضا بعد وقوع األزماتو بخاصة مع فريق الطوارئ ورش عمل ولقاءات 

 . ذات ظروف متشابهة كليات أو مؤسسات أخرىالتعامل مع األزمات ل
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