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  أسيوط جامعة في وارثاألزمات والك إلدارة التخطيط في كمتغير المؤسسية القدرات بناء
-كلية الخدمة االجتماعية-أستاذ مساعد التخطيط االجتماعي: سعودي محمد حسن/ د

  جامعة أسيوط
  : الملخص

 ، ومن ثم أصبحت األزمات والكوارث جزء ال يتجزأ من نسيج الحياة المعاصرة       
نظراً لما معات لة متنامية في الجاأ مس والكوارث دراسة وتخطيط أنظمة إدارة األزماتفان

والتي يمكن أن تتفاقم إلى أزمات تهدد مسيرتها ، حداث طارئة من أ نامعات جاقد تواجهه
 بالتخطيط هتماماًإ أسيوط ةرة على تحقيق أهدافها ، ومن ثم أولت جامعدوتجعلها غير قا

ودعمها إلدارة األزمات من خالل إنشاء وحدات إدارة األزمات والكوارث في كلياتها ، 
 لمعرفة الواقع الفعلي لبناء القدرات قدرات المؤسسية ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسةالب

المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط وعالقاتها بالتخطيط إلدارة 
عتمدت على منهج المسح إتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية والتي  ، حيث األزمات

كمجال كليات الحاصلة على االعتماد الاء وحدات إدارة األزمات باالجتماعي الشامل ألعض
عالقة بين بناء القدرات المؤسسية وتوصلت النتائج إلى وجود ) ٥٤(وعددهم مكانى 

التخطيط إلدارة األزمات ككل وبين ) ، البشریة ، المادیة ،اإلتصالیة  المعلوماتية ،اإلدارية(
    )الوقاية، المواجهة ،إعادة التوازن، التعلمإكتشاف إشارات اإلنذار، اإلستعداد و(

   بناء القدرات المؤسسیة ، األزمة ، التخطیط إلدارة األزمات:الكلمات األفتتاحیة
Abstract  

         Crises and disasters have become an integral part of the fabric of 
contemporary life, Therefore, the study and planning of crisis and 
disaster management systems is a growing issue in universities due to 
what our universities may face from emergencies that could worsen to 
crises that threaten their progress and make them unable to achieve 
their goals. So assuit universty is interested in planning crisis 
management through the establishment of crisis and disaster 
management units in their faculties, and support them with 
institutional capacities. And from here Come The Idea of This study to 
Know the actual reality of institutional capacities building in crisis 
management units, This study   is one of the descriptive studies that 
adopted the comprehensive social survey method for the members of 
the crisis management units in assiut universities faculties they are 54 
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college, The results reached to relationship between institutional 
capacity building And planning for crisis management   

 key words' institutional capacity building, crisis, Planning for crisis 
management 

   الدراسةمشكلة: أوالً 
 الكثير من األزمات والكوارث في مختلف المجاالت         وحديثاً  واجهت البشرية قديماً          

وهذه األزمات والكوارث عادة مـا ينـتج        ،  جتماعية والصحية   قتصادية واإل الطبيعية واإل 
أسأوي  والمحن التي توثر في المجتمعات واألفراد بشكل م        نكبات مختلفة من ال   نواععنها أ 

 .(ثارهـا آ واإلجراءات الألزمة لتفاديها أو التقليل من        تدابيرمما يحتم على الدول إتخاذ ال     
  ) ٤. ، ص٢٠٠٤ ،دعم إتخاذ القرار ومركز المعلومات 

 وحقيقة الحياة المعاصرة مضموناألزمات والكوارث أصبحت جزء ال يتجزأ من      ف
فالكثير ، هديدات الخارجية ثيرات الداخلية والتَ العديد من التأاحقائق الحياة اليومية وله من

هتمام بإدارة األزمات إال بعد مرورها بأزمات  تبدأ باإلالمن المنظمات والمجتمعات 
   )١٣ ، ص ٢٠٠٩، الطيب (. تعصف بكيانها وتكبدها الخسائر الفادحة

ـ   قصوىؤلى الدول أولوية  ولقد أكدت األمم المتحدة على أهمية أن تُ        اطر  للحـد مـن مخ
 المتاحـة   هـا الكوارث واألزمات في السياسات الوطنية على نحو يتفق وقدراتها وموارد         

وأهمية تعزيز قدرات المجتمع المحلى للحد من الكوارث واألزمـات كـأمر ضـروري              
فما تزال األزمات والكوارث تـشكل  ،  خطار  لتمكين هذه المجتمعات من تقليل تأثرهم باأل      

،  األمـم المتحـدة      (. وأمنهـا  وكيانهـا ب والمجتمعات المحلية     لبقاء الشعو   رئيسياً تهديداً
   )٤،  ص ٢٠٠٥
 بهـدف    واالحتياطات  عدد من اإلجراءات   إتخاذم بادرت الحكومة المصرية ب    ومن ثَ      

صدار رئيس مجلس الوزراء القـرار      وذلك بإ رتقاء بمنظومة إدارة األزمات والكوارث      اإل
ومية إلدارة األزمات والكوارث والحـد مـن         بتشكيل اللجنة الق   ٢٠٠٩ لسنة   ١٥٣٧رقم  

 الرئيسية لهذه اللجنة التنسيق على المستوى القومي فـي  مأخطارها حيث تمثل إحدى المها 
مجال األزمات والكوارث والحد من أخطارها بهدف رفع كفاءة وقدرة الدولـة للتخطـيط      

   )٦، ص  ٢٠١٤، مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار (. واإلستعداد لمواجهتها
تأثيرها الـسلبي علـى     و أن مفاجأة وقوع األزمات والكوارث الطارئة              وفى الواقع 

التـصرف   ودقيقة وسريعة     منظومة متكاملة  وضع يتطلب   مجتمعات لل معيشيةالوضاع  األ
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القادرة على الرصد والتنبؤ والتوقع فى التوقيت المناسـب،         ومن خالل الجهات المختصة     
من الخسائر  وحتوائها، والتقليل من آثارها     إ واإلستعداد لمواجهتها و   والحيلولة دون وقوعها  

  ) ١، ص٢٠١٠،مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار (.  عنهاالناتجة
 تستخدم أسلوب رد الفعل العشوائي عنـد        ؤسسات الم الكثير من ومن المالحظ أن           

 نحـو  حـرك لـك تبـدأ الت  نتظارها حتى تقع األزمة وبعد ذإتعاملها مع األزمات، بمعنى    
 أن هـذا   حيث أثبتت التجـارب والواقـع     ،  نها ع ناتجة ال سلبيةصالح اآلثار ال  وإمواجهتها  

ومن هنا تبرز األهميـة القـصوى       ،  األسلوب ال يحقق العائد المرجو في إدارة األزمات         
 وهذا )٦٦، ص   ٢٠٠٢،الباز     ( بإتباع المنهج المتكامل إلدارة األزمات       ؤسساتلقيام الم 

والتي أشارت إلى عدم  كفـاءة      Irwin (2010) أروين دراسةا أكدته بعض الدراسات ك    م
مديري السالمة العامة في اإلستجابة لألزمات ، وعدم قدرتهم علـى التنبـؤ باألزمـات               
واإلستجابة لها بشكل إستباقي وتحديد اإلنذارات المبكرة لحاالت الطوارئ ، وعدم قدرتهم            

 توصلت دراسـة سـليم      كذلك. بلية  للتعامل مع األزمات    على تطوير سيناريوهات مستق   
نخفاض فعالية نظم االتصاالت وغياب نمط القيـادة التـشاركية وعـدم            إإلى  )  ٢٠١١(

التدريب الكافي إلعداد السيناريوهات للتعامل مع األزمات وعدم كفاية الموارد المخصصة       
 في حين أظهرت دراسـة      ،ماتة للعاملين في إدارة األز    يد االحتياجات التدريب  يوعدم تحد 
 الجهاز اإلداري الحكومي في إدارة األزمات والكـوارث        ضعف كفاءة ) ٢٠١٣ (درويش  
 وأن أداء الجهاز الحكومي يتسم بالبطء واالهتمام بالسياسة المظهرية التي تعمل            في مصر 

يـد  على تهدئة الرأي العام دون السعي إلى التعامل الحقيقي مع األزمة لمواجهتها مما يز             
توصلت إلـى  والتى  ) ٢٠١٧ ( دراسة  أمين     فضالً عن من خسائرها المادية والبشرية ،      

قصور وحدات إدارة األزمات بالكليات وأهمية عقد دورات تدريبيـة لتنميـة مهـارات              
العاملين واالهتمام بالتخطيط لتطوير دور وحدات إدارة األزمات في اإلستعداد لمواجهـة            

  .األزمات داخل الجامعات
       را عن إدارة ويبدوا جلياً أن إدارة األزمات في المؤسسات التعليمية ال يختلف كثي

األزمات األخرى مع خصوصية وضع المؤسسات التعليمية كمؤسسات علمية وكمراكز 
األزمات ف المجتمع ، تنمية لؤهلةلتلبية حاجات المجتمع من الكوادر البشرية المدربة والم

 حديدعادة نتيجة قصور داخل إداراتها في رصد وتتحدث ة في المؤسسات التعليمي
اإلستعداد والتدريب والتعلم من إجراءات  عن اإلشارات الدالة على األزمات، فضالً
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 لنظام التعليمي ويشكل تهديداًا منظومةالتجارب السابقة أو لحدوث خلل مفاجئ يؤثر على 
. ، ص٢٠٠٩،أبو ناصر . (وضوعة تطورها وبالتالي الحيلولة دون تحقيق األهداف المل

١٣٤(  
 للعصر ، إال أن تركيزها  من سماتسمةأصبح  األزمات حدوث         ومع التسليم بأن

تغير بشكل كبير خالل األعوام حيث ن خاص أالتعليم العالي له شإطار وتفاقمها في 
تنامية لة مأم أصبحت دراسة وتخطيط وتنفيذ أنظمة إدارة األزمات مسالماضية ، ومن ثَ

وذلك لتنوع أنواع األزمات التي تواجهها المؤسسات . في الجامعات في جميع أنحاء العالم
األكاديمية ، حيث أضحت القضايا والموضوعات المتعلقة بثقافة وأمن وسالمة الحرم 

االجامعي أمرفهم القيادات الجامعية لمفاهيم األزمة والتخطيط إلدارتها ل ىا وضرور هام
 وهذا ما تنأولته العديد من الدراسات كدراسةGarcia  )٢٠١٥(جارسيا   لهاواإلستجابة

دور العالقات العامة في حاالت الطوارئ في  والتي تنأولت John (1997) جون
مؤسسات التعليم العالي وأهمية تخطيط برامج العالقات العامة الطارئة لتصبح جزءا ال 

 االستراتيجي ووظيفة أساسية من وظائف القيادة العليا في يتجزأ من برنامج التخطيط
 موراوسكي التعليم العالي للتعامل مع األزمات المستقبلية، بينما ركزت دراسة اتمؤسس

)٢٠١١(  Murawski عملية إتخاذ تحسينلقيادة في لالممارسات الخاصة وعلى السمات 
 غير األزمات ةبيئبعرفة ، والوعي القرارات عند التعامل مع األزمات من خالل زيادة الم

إلى  Deloris )٢٠١٤ ( ديلورسفي حين سعت دراسة،  وصعوبة التنبؤ بها ةستقرلما
 عمداء الكليات بجامعة فلوريدا في إدارة األزمات ، وتنفيذ برامج لتدريب ةقياس كفاء

اسة الطالب على سيناريوهات إدارة األزمات الشائعة في الحرم الجامعي ، وكشفت الدر
أن جميع عمداء الطالب المشاركين قاموا بتحديد األزمة من خالل الضرر والسالمة ، 

ت وأن هناك أواألثر الصحي ، والتأثير على الناس ، والتهديدات المحتملة على المنش
 كما ركزت دراسة، نخفاض في برامج التدريب فيما يتعلق بالتأهب إلدارة األزمات إ

 التعرف على كيفية فهم رؤساء الجامعات إلدارة األزمات على  Slater (2017) سلتير
وما أدوارهم طوال دورة إدارة األزمات؟ وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن رؤساء 
الجامعات لديهم وعى عن كيفية تحديد األزمة وأن لديهم أدوار قبل األزمات وخاللها 

امل هامة في إدارة وأهمية دور الرؤساء والموارد المؤسسية المتاحة كعو. وبعدها
قياس درجة فى محاولتها ل ) ٢٠١٧(عساف كما اتفقت معها دراسة العاجز و األزمات ،
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ممارسة اإلدارة العليا بالجامعات الفلسطينية إلدارة األزمات وعالقتها بمؤشرات التفكير 
  . االستراتيجي والتخطيط لمواجهة األزمات

تزخـر  و من المنشأت والوحدات والمعامل      الكثيرالجامعات  وبطبيعة الحال تضم            
لـذا كـان مـن       العديد من األنـشطة   وتمارس   ،بالعنصر البشرى واألجهزة والتقنيات     

تها وأفرادها سواء كان العاملين  بالجامعة       أالضروري توفير شروط األمن والسالمة لمنش     
 القومية لضمان    مع معايير الهيئة   وذلك تمشياً ،  أو الطالب والحفاظ على الثروات القومية       

فقد أصبح مـن الـضروري وجـود وحـدة إلدارة األزمـات           ،  جودة التعليم واالعتماد    
والكوارث لكل كلية وذلك لنشر الوعي بين المجتمع الجامعي ومـساعدة أفـراده علـى               

ن  قدم حيث )١١٩ ، ص  ٢٠١٥ ،إبراهيم  (مواجهة األزمات    امج Evan)  ٢٠٠٧( إیف   برن
ارئ وإدارة األزمات في الحرم الجامعي وذلك بتقييم خطـة          تدريبي للتأهب لحاالت الطو   

إدارة األزمات في بعض الكليات ، وأظهرت النتائج حاجة الموظفين إلـى المزيـد مـن                
التدريب على إدارة األزمات ، وتنفيذ خطة للتواصل مع األزمات ، وإنشاء مركز عمليات       

سات المحلية لإلستجابة والتعامل لتقديم المشورة بشأن األزمات ، وبناء شراكات مع المؤس     
بالتعرف علـى درجـة جاهزيـة       ) ٢٠١٢ (هتمت دراسة ربايعة    أبينما   ،   مع الطوارئ 

الجامعات األردنية إلدارة األزمات ومعوقاتها ودرجة التعامـل مـع مراحـل األزمـات          
ستعادة النشاط وإكتـشاف إشـارات اإلنـذار        إحتواء األضرار واإلستعدادات الوقائية و    إك

نموذج إلدارة األزمات األمنية بالجامعات      ) ٢٠١٥ ( عثمان   قترحإكذلك    ، لة التعلم ومرح
من خالل تحليل المخاطر المحتملة وتقدير اإلمكانيات واالستفادة من التجارب السابقة في            
الحيلولة من وقوع األزمات المتوقعة وإنشاء وحدات إلدارة األزمات وتكوين فريق العمل            

  .جذب المتطوعينلتدريب العاملين و
 إدارة األزمات وبدونه لـن تكـون        منظومةومما ال شك أن التخطيط هو محور                

سهم فى منع حدوث األزمة وأن يقلـل    فالتخطيط يمكن أن ي     ، هناك إدارة ناجحة لألزمات   
من عنصر المفاجأة التي تصاحب األزمة وهو التحديد المسبق لما يجب عملـه وكيفيـة               

فالتخطيط يحول المنظمة من منظمـة مـستهدفة        ،  يتولى مسئولية التنفيذ    القيام به ومن س   
   )١٣٣ ، ص ١٩٩٨ ،شرف ( .باألزمات إلى منظمة مستعدة لمواجهة األزمات

 عملية التخطيط وإعداد سيناريوهات مواجهـة األزمـات التعليميـة          ومن ثم شكلت  
 في التعامل مع تلك األزمات       تساعد المؤسسات التعليمية   يمكن أن   هامة   المحتملة عوامل 
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 فالتخطيط هو   . بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية بأسلوب المبادرة وليس بأسلوب رد الفعل          
  عني التنبؤ بالمستقبل وتحديد األهداف المراد تحقيقها، وتحديد الموارد التـي           جهد إداري ي

 ،٢٠٠٣ ، أحمـد (. ستخدامها، وتحديد متى وأين يتم ذلـك إيجب أن نعتمد عليها، وكيفية     
   )١٢. ص

حظي موضوع التخطيط إلدارة األزمات والكوارث في المؤسـسات التعليميـة               ولقد  
ل    اهتمام العديد من الباحثين كدراسةب تطـوير خطـط   هتمت بإ والتي Gail (1992(جی

الدراسة نتائج وتوصلت  ،  إدارة األزمات وإتخاذ القرارات في األزمات في ثالث جامعات          
سـتعداد  إة اإلستعداد التام  للتعامل مع األزمة ، وتوافر خطط إدارة األزمـات و        إلى أهمي 

القادة إلتخاذ القرارات المتعلقة باألزمة قبل األزمة وخاللهـا وبعـدها وتطـوير نظـام               
ية والخارجية كمتغيرات أساسية  لمنع األزمات  أو تقليل آثارها ، بينما             لاالتصاالت الداخ 

خطط  إدارة األزمات في الحرم الجامعي وأظهرت         Hans )٢٠٠٨(ھانس    حللت دراسة 
النتائج أهمية التخطيط المستقبلي وتبادل المعلومات مع الجامعات األخرى لتطوير خطـط          
مواجهة األزمات وأهمية إنشاء مركز عمليات للطوارئ والموارد وأنظمـة االتـصاالت            

 لتقليـل األضـرار     استجابة له ألزمات واإل لوتدريب العاملين على إشارات اإلنذار للتنبؤ       
على االهتمـام    ) ٢٠١١ (تفقت معها دراسة المدكور     أو. التي تلحق باألفراد والممتلكات   

بالتخطيط والرصد إلكتشاف األزمات منذ بدايتها وإنشاء قاعدة بيانـات خاصـة بـإدارة              
ـ        ستخدام وسائل اإل  إاألزمات و  رار تصال الحديثة وتطوير المهارات القيادية لمتخـذي الق

فـي  ) ٢٠١٨(عاشـور  وودعم فريق العمل في التعامل مع األزمات ، كما أشار سـعيد            
دراستهما إلى أهمية إنشاء فرق متخصصة في إدارة األزمات في الجامعات وفتح قنـوات    

تواصل واالتصال والتخطيط لعملية إتخاذ القرار وتوفير المعلومات وتنفيذ برامج التدريب           
  .ارجيالجامعات مع المجتمع الخ

ومن ثَم يعد التخطيط إلدارة األزمات من العناصر الفعالة للحد من وقوع األزمات                    
حتواء أضرارها وهو ما يعكس ثقافة المؤسسة ورؤيتها في التطوير وتبنيها لألسـلوب             إو

ـ عنـى بت  ا المجـال والـذي ي     ذجي في التخطيط واإلدارة له    ياالسترات وير اإلجـراءات   ط
تخطيط إلدارة األزمات قي مراحلها المختلفة بحيث تكـون المؤسـسة           جية في ال  ياإلسترات

 وقت لمواجهة األزمات وعلى دراية بما يتم من مراحـل التخطـيط              أى ستعداد في إعلى  
 وهذا ما أوضـحته     )١١٣.  ص ،٢٠٠٦ ،عبد الوهاب   (ثناء وبعد وقوعها    ألألزمة قبل و  
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ـ       ) ٢٠٠٠ (دراسة محمد    ات والكـوارث وتحديـد     في دور التخطيط في مواجهة األزم
عـداد  األوضاع المستقبلية للتعامل مع األزمات وقـت حـدوثها وتوقـع األحـداث واإل             

 ورسم سيناريوهات األنشطة والجهود الكفيلة لمعالجة األزمات بـأكبر فعاليـة         ءارىوللط
 فـى  التخطيط إلدارة الزمـات  أهميةفي ) ٢٠٠٩(بو شامة  أممكنة ، وما أضافته دراسة      

ة سريعة وفعالة للمتغيرات السريعة لألزمة بهدف درء أخطارهـا وتقليـل            ستجابإتحقيق  
دراسة ما أوضحته   و،  أضرارها وتوفير الدعم الفردي إلعادة التوازن إلى حالته الطبيعية          

في أهمية التخطيط إلدارة األزمات والكوارث فـي تجنـب المفاجـأة      ) ٢٠١٣ (العنزى  
 إكتـشاف ة لمصدر التهديـد المحتمـل حدوثـه و    المصاحبة لألزمة وذلك بالمتابعة الدائم    

 القرارات الألزمة للتعامل معها في الوقت المناسب وبنـاء          إتخاذإشارات اإلنذار المبكر و   
 وتصنيفها وترتيبها وفقـاً     القدرة على التنبؤ لالزمات والكوارث المحتمل وقوعها مستقبالً       

   .لخطورتها واآلثار التي يمكن أن تفرزها على المؤسسة
 حيث ظهر هذا المفهوم في ويعتبر مفهوم بناء القدرات من المفاهيم الحديثة نسبياً         

 طرحتمفاهيم أخرى ك سائدةنهاية الثمانينات من القرن العشرين وأصبح من المفاهيم ال
 الموارد المؤسسى، وتنميةعلى فكر التنمية في إطار األربعة عقود الماضية كالبناء 

 , United Nations Development Programmeلتنمية وإدارة ا، البشرية 
1997,p10)  (  

 المؤسسية من المداخل اإلدارية الحديثة والتي تستخدم فى    بناء القدرات عد  م ي ومن ثَ        
لمؤسسي من خالل اإلستجابة للتحديات التي تواجه المؤسسة         التغيير على المستوى ا    إدارة

 الزهرانـى ( .لية منظومـة العمـل المؤسـسي      عرتقاء بفا وتحقيق التحول المطلوب واإل   
والتي ) ٢٠٠٦ ( وهذا ما تنأولته العديد من الدراسات كدراسة حجازي          )٥.، ص ٢٠١٣،

المعلومات وتطوير المـوارد    تنأولت العالقة بين متطلبات بناء القدرات التنظيمية وتوافر         
حتياجات التدريبية الفعلية وتوفير التمويل المناسـب وتحقيـق جـودة           البشرية وتحديد اإل  

على بناء قـدرات     ) ٢٠٠٨(بينما ركزت دراسة محمود     ،   مشروعات الجمعيات األهلية  
جي وإدارة المـوارد البـشرية والمـوارد        يستراتالجمعيات األهلية من خالل التخطيط اإل     

 وحـددت دراسـة  ، تنموية الخاصة بالدعوة وكسب التأييد وإدارة الجهـود التطوعيـة           ال
عملية بناء القدرات  المؤسـسية والمجتمعيـة بمـا فيهـا        Selfridge )٢٠٠٩(سيلفردج

التنفيـذ ، والـدعم    و ،التواصل وتبادل المعلومات والشراكة وتحديد األولويات والتخطيط   
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ة للوقاية من األمراض المزمنة المجتمعيـة ولتعزيـز الـصحة           المستمر كعناصر أساسي  
ببناء قدرات مؤسسات المجتمـع     ) ٢٠١٠ (هتمت دراسة درويش    ، فى حين إ   المجتمعية  

جى في المجال التنظيمي وتـوفير المـوارد الماديـة          يستراتالمدني من خالل التخطيط اإل    
العالقة  ) ٢٠١٣ (سة عبد اهللا     درا  أيضاُ ختبرتإ و  ، والبشرية والعالقات العامة والتشبيك   

بين بناء القدرات المؤسسية وتحقيق آليات الحكم الرشيد بالجمعيات األهلية مـن خـالل              
جي لتحقيـق الـشفافية     يالقدرات التمويلية والتدريبية والتكنولوجية والتخطـيط االسـترات       

   . داخل الجمعياتجتماعية وديمقراطية القيادة وتحقيق االهدافوالمسئولية اإل
فقـد  ، وفى إطار الربط بين بناء القدرات والتخطيط إلدارة األزمـات والكـوارث              

 متكامـل للحـد مـن       إطـار جية العربية للحد من مخاطر الكوارث على        يأكدت اإلسترات 
على محور هام وهو بناء القدرات الألزمـة لرصـد          قائم  الكوارث في مختلف القطاعات     

رة على المواجهة والتخطيط وأهمية إدراج الحـد مـن          وتقييم مخاطر الكوارث وبناء القد    
جامعـة الـدول    (. المخاطر للكوارث في خطط وعمليات اإلستجابة للطوارئ واإلستعداد       

  ) ٥، ص ٢٠١٠،العربية 
وبمراجعة التراث البحثي فى الدراسات التي تنأولت العالقة بين القدرات المؤسـسية                

إلـى    Maximillian  (1987)ماكسميليندراسة  والتخطيط إلدارة األزمات فقد أشارت      
 ، القرارات المرتبطة بإدارة األزمـات والتنبـؤ بهـا    إتخاذأهمية نظم المعلومات في دعم      

 الـصحية   معلومات إلدارة األزمات في المنظمات    الوأهمية وضع خطة إستراتيجية لنظم      
  )٢٠٠٥(تیمثلى سة كما أسفرت نتائج درا،  على نماذج العمليات في إدارة األزمات تقوم

Timothy            لتعافي من  لأن قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها وعلى اإلستعداد واإلستجابة
أحداث األزمات المحلية والقومية والدولية تتوقف على القدرات التنظيميـة للمؤسـسات            

ت ، والـتعلم  القيادة ، والثقافة التنظيمية ، وتميـز العالقـات العامـة ، وإدارة األزمـا        (
أهمية وجود قاعدة بيانـات   Carson (2008) كارسونبينما أظهرت دراسة، ) التنظيمي

لية المشتركة ونشر  ئووالموارد المحلية والمس  تشمل الموارد المادية والبشرية والمعلوماتية      
وحـددت  . الوعي داخل المجتمع كقدرات هامة في حاالت التأهب للكـوارث المجتمعيـة   

 العوامل المؤثرة علـى فعاليـة  المؤسـسات فـي إدارة       Bahadir(2009)ة بهيدر دراس
الرسمية ،  األزمات كالعمليات الداخلية للمؤسسة  ووفرة المعلومات وجودة العالقات غير           

فعاليـة   Bala (2009( بيـل ختبرت دراسـة إ بينما .وخطوط االتصال وجهود التدريب
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السياسات الحكومية والقدرات المؤسسية اإلدارية في التخفيف من آثار الكوارث وتقليـل            
الخسائر المحتملة في األرواح والممتلكات من خالل إصالح السياسات وبنـاء القـدرات             

ية للمؤسسات والالمركزية وديمقراطية أنظمة  الحكم  فـى إدارة           قتصادودعم الموارد اإل  
ن دراسةوأوضحت ، الكوارث  أهمية تعزيز بناء القدرات كمتطلب مـن   Yun (2009)  ی

المتطلبات األساسية في صنع القرارات المرتبطة بـإدارة األزمـات ، وتعزيـز قـدرة                
كتشاف التهديدات واألزمات   الحكومات على صنع القرارات المرتبطة بمؤشرات اإلنذار إل       

 (الحكومية ، وتحسين عمليات إتخاذ القرارات المتعلقة باألزمات ، وإهتمت دراسة بيكتـا            
٢٠١٣ Pechta (  بتأثير التواصل والتعأون بين الثقافات التنظيمية المختلفة للمنظمـات  

نية على اإلستجابة لألزمات في حاالت الطوارئ وعلى تطوير مستوى الخـدمات اإلنـسا     
رایم    كـشفت دراسـة   ،  بينمـا     وعلى القضاء على الممارسات البيروقراطية      )٢٠١٤(إف

Ephraim     التـدريب المـستمر ، وتثقيـف    مرار ستإستخدام التواصل الفعال ، و    إ أهمية
الجمهور ، وإنشاء لجان محلية للتعامل مع الكوارث كمتغيرات أساسية لتطوير أداء قـادة       

  .لكوارث الطبيعيةوازمات الحكومة في إدارة األ
ومن ثم تظهر العالقة الوثيقة بين بناء القدرات والتخطيط إلدارة األزمـات فـي                      

تحديد وبناء منظومة العمل ودور كل مجموعة داخلها حيـث يـرتبط التخطـيط العـام                
 هابالحقائق واالحتياجات واإلمكانيات المادية والبشرية والفنية المتوفرة لإلدارة وتـصور         

 لوضـع   تـصور مقتـرح   حيث يشمل التخطيط إلدارة األزمـات       ،  ألوضاع المستقبلية   ل
مجموعة من اإلجراءات والسياسات اإلدارية التنفيذية والتي توفر للسلطة القـدرة علـى             

 وهذا ما تنأولته العديد     )١٣٥، ص    ١٩٩٧ ،السيد  (ة  يإدارة األزمة فى المؤسسات التعليم    
 إلى أهمية اإلصـالحات  والتى أشارت Scott  (1980) سكوت من الدراسات  كدراسة

المالية واإلدارية والمعلوماتية ولجان تخطيط الـسياسات الوطنيـة ، وفـرق العمـل ،               
 والمؤسسات الحكومية ، وجماعات المصالح فى إتخاذ القرارات المرتبطة بإدارة األزمات          

ات بأهمية بنـاء القـدر    )  ٢٠٠٩(عروبة  وهتمت دراسة كل من عألوى         وإ ،ألكاديميةا
جية شاملة لبناء القـدرات الجامعيـة   يوتحسينها فى جامعة البصرة من خالل تنمية إسترات      

لتحسين أدائها من خالل تنمية الموارد البشرية والهيكل التنظيمي والمؤسـسي والقـوانين     
) ٢٠١٣(قـدم الزهرانـى     ، بينما   الجامعية والشراكة المجتمعية مع المؤسسات الخارجية       

عتماد االكاديمى  القدرات المؤسسية في الجامعات السعودية لتحقيق اإل      تصور مقترح لبناء    
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من خالل تنمية القدرات البشرية والمـوارد الماليـة والماديـة والتكنولوجيـة والقيـادة               
 كـذلك   .جيةيجية وإدارة البرامج والعمليات والعالقـات والـشراكات اإلسـترات         ياإلسترات

 تحليل العوامل التي تؤثر علـى مـشاركة     Dunlop )٤٢٠١(إستهدفت دراسة دينلوب 
المؤسسات األكاديمية الواقعة في مناطق الكوارث فى اإلستجابة للكـوارث المجتمعيـة،            

ائج الدراسة إلى أهمية توافر الموارد المؤسسية ، واالتصال مـع منظمـات             وتوصلت نت 
الصحة العامة وإدارة الطوارئ، والوضع الهيكلي للجامعة، والتدريب وتوزيع المسؤولية           
 وصالحيات السلطة كعوامل أساسية لنجاح المؤسسات األكاديمية في التعامل مع األزمات          

 على أهمية تبادل المعلومات وسيناريوهات      Bates )٢٠١٥(بيتس فضالً عن تاكيد دراسة   
التعامل في مجال إدارة األزمات أثناء وبعد إعصار مدمر في الحرم الجـامعي، وتـأثير               
القيادة على إدارة األزمات وعلى الروح المعنوية وتحديد الدروس المستفادة من األزمـة             

  . في التعامل مع األزمات المستقبلية
 فـي   تجاربستفادة من ال  ر الجامعة في تقديم إسهام فاعل يحقق اإل        من  دو   وانطالقاً     

فقد أولت الجامعات عنايتها من خالل الخطط       ،  مجال التخطيط إلدارة األزمات والكوارث      
 ة والـسريع ة الناجحمواجهةوالدراسات فيما يتعلق بالتخطيط إلدارة األزمات وبما يحقق ال      

وتطوير نظم اإلنـذار المبكـر      . رات المؤسسية القد عند وقوع األزمات والعمل على بناء     
   ) ١٠٥، ص ٢٠١٤البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، . (ووضع إطر للتصدي للمخاطر

 مؤسسات التعلـيم العـالي متمثلـة فـي         نأوبناء على ما سبق ومع االعتراف ب              
ـ  ئ تواجه العديد من األحداث الطارئة نتيجة للمتغيرات المفاج        الجامعات سريعة والتـي   ة ال

رة علـى تحقيـق أهـدافها       ديمكن أن تتفاقم إلى أزمات تهدد مسيرتها وتجعلها غير قـا          
ورسالتها، ومع عدم قدرة جامعتنا على التكيف مع هذه األزمات واألحداث أصبح لزامـاً              

مكانيانتهـا لمواجهـة هـذه األحـداث     إ أن تطور من قدراتها وتحشد جامعة اسيوط على  
 يشير إلى عدم تحصين جامعاتنا ضد األزمات وعـدم خلـو الحيـاة          فالواقع،  والتغيرات  

فليس من المعقول أن نتساءل متى ستاتى األزمـة؟ بـل       ،  الجامعية من األحداث الطارئة     
متد السؤال ماذا نفعل عندما تأتى األزمة؟  وما الـسيناريوهات التـي تـضعها               أأصبح و 

مع األزمات الجامعية؟ ومن ثم أولت  كليات جامعة أسيوط للتعاملوحدات إدارة األزمات ب  
 بالتخطيط إلدارة األزمات والكوارث من خالل إنشاء وحدات إدارة          هتماماًإ جامعة اسيوط 

األزمات والكوارث في كلياتها ، فالتحول نحو مواجهة األزمات والكوارث في الجامعات            
التي ووالمعلوماتية  يتطلب جهود منظمة لبناء القدرات المؤسسية المادية والبشرية والفنية          
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وتبنى لها   والتخطيط المسبق    واإلستعدادجية التخطيط إلدارة  األزمات      يبنى عليها إسترات  تٌ
وأوقات حـدوثها ومجـاالت وقوعهـا ووضـع          القدرة التنبؤية لتوقع األزمات بأشكالها    
 هـا ن دراسة األزمات التي قـد تواجه      إومن ثم ف  ،  سيناريوهات كاملة لالزمات المتوقعة     

أولى بالبحث والدراسة وذلك  للحد مـن تلـك          ومنها جامعة أسيوط    امعات المصرية   الج
القضايا التى تهـتم  ومن هنا جاءت ، ثارها آاألزمات أو المخاطر إما بتجنبها أو الحد من         

 :فى  الدراسةبها هذه
 تحديد واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط  .١
مراحل التخطيط إلدارة األزمات في وحـدات إدارة األزمـات بجامعـة            اقع  تحديد و  .٢

 أسيوط
تحديد العالقة بين بناء القدرات المؤسسية وبين التخطيط إلدارة األزمات في وحـدات         .٣

   الحاصلة على اإلعتمادإدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط
  أهمية الدراسة: ثانياً

ية وزيادة أعداد المتضررين منها وتفـاقم اآلثـار         األزمات والكوارث المجتمع  عدد  زيادة   .١
 حالـة، وعـدد     ١٩٩١٠ نحو   ٢٠١٥ عامالسلبية الناتجة عنها حيث بلغ عدد الوفيات فى         

 حالة نتيجة للكوارث واألزمات التى تعرضت لها جمهوريـة مـصر      ١٩٢٤١٠المصابين  
 . العربية

دارك إ إلـى  جامعـات  فـى ال قد تفيد نتائج هذه الدراسة في توجيه أنظار المسئولين        .٢
أهمية التخطيط إلدارة األزمات واإلستعداد لها قبـل وقوعهـا وتـوفير القـدرات              
المؤسسية لوحدات إدارة األزمات في الكليات لمنـع حـدوث األزمـات الجامعيـة      

  . ها المادية والبشريةاتمتداد تأثيرأوتطورها و
 وهذا ما أكدته العديـد      االهتمام العالمي ألهمية التخطيط لإلدارة األزمات والكوارث       .٣

اخ        من الجهات الدولية   ر المن ة بتغّی  وإطار عمل ،٢٠٠٨. كاتفاقیة األمم المتحدة المتعلق
الكوارث  قدرات المجتمعات والمؤسسات على مواجهة        لبناء ٢٠٠٥/٢٠١٥هيوغو  

 باالضـافة لحجـم  ،  ٢٠١٣جنيـف  بوالمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث       ،  
 فى العالم والتـى     ٢٠١٧عام الناتجة عن الكوارث واالزمات فى       الخسائر االجمالية   

 .مريكيأمليار دوالر  330 حواليب تقدر
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  أهداف الدراسة: ثالثاً
  تحديد واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط .١
امعـة  تحديد أهمية التخطيط إلدارة األزمات في وحدات إدارة األزمـات بكليـات ج             .٢

  أسيوط
تحديد واقع مراحل التخطيط إلدارة األزمات في وحـدات إدارة األزمـات بجامعـة               .٣

 أسيوط
تحديد العالقة بين بناء القدرات المؤسسية وبين التخطيط إلدارة األزمات في وحـدات         .٤

  إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط
دارة األزمـات   تحديد الصعوبات التي تواجه التخطيط إلدارة األزمات في وحـدات إ           .٥

 بكليات جامعة أسيوط
التوصل للمقترحات الألزمة التخطيط إلدارة األزمات فـي وحـدات إدارة األزمـات           .٦

 بكليات جامعة أسيوط
  تسأوالت الدراسة: رابعاً

  ؟.ما واقع بناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط .١
  ؟.حدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوطما أهمية التخطيط إلدارة األزمات في و .٢
 ؟.ما واقع مراحل التخطيط إلدارة األزمات في وحدات إدارة األزمات بجامعة أسيوط .٣
لتخطيط إلدارة األزمات فـي وحـدات       اما العالقة بين بناء القدرات المؤسسية وبين         .٤

  ؟.إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط
دارة األزمات في وحدات إدارة األزمات بكليات       ما الصعوبات التي تواجه التخطيط إل      .٥

  ؟.جامعة أسيوط
ما المقترحات الألزمة للتخطيط إلدارة األزمات في وحدات إدارة األزمـات بكليـات              .٦

  ؟.جامعة أسيوط
  مفاهيم الدراسة : خامساً

  مفهوم بناء القدرات المؤسسية   .١
فى مكونات ر يغيتية  بناء القدرات عامة بأنها عمل)٢٠١٤(   عرفت االمم المتحدة 

ن قدراته على رد الفعل وعلى التكيف وعلى يحسلت وأنظمتهقواعده ومؤسساته والمجتمع 
  ) ٧ص .(االنضباط الذاتي

دیل   هاعرففقد  بناء القدرات المؤسسية        اما   تاثيرات مقصودة لتحقيق   بأنها  ) ٢٠٠٠(  قن
عالقتهـا  وتوثيـق    الرؤيـة كفاءة المؤسسة وتحسين أدائها المرتبط باالهداف والرسالة و       
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لمجتمع الذي توجد فيـه وتوظيـف       با ة والسياسي ة واالقتصادي ة واالجتماعي ةباإلطر الثقافي 
  )٥٥. ص.( ستدامةبما يحقق لها اإلوكوادرها 

ات زيـادة قـدر  وتطـوير  وبأنها عملية بناء  Musonda (2016)  ميسونداوعرفها    
النتـائج  االهـداف و  مهام المحددة ولتحقيق     ككل لتنفيذ ال   اتالمجتمعو اتالمنظمود  افراأل

  ) p.41(المرجوة بشكل مستدام وقابل للتكيف
بأنها األنشطة التي تدعم المنظمة وتحسن من  Valerie )٢٠١١ (حددها فاليرىبينما      

 بطريقـة فعالـة      التنظيميـة   أهدافها من خالل االستفادة من مواردها      تحقيققدرتها على   
  )p.7 . ( جودة ذاتنتائجعلى للحصول  

وفيما يخص المفهوم االجرائى لبناء القدرات المؤسسية  فهي عملية متكاملة لتمكـين                 
الجامعات وزيادة فاعليتهاعلى مواجهة األزمات واألحداث الطارئة من خالل دعم قدراتها           

   . وبما يحقق رسالتها وأهدافها)المادية ،اإلتصالية اإلدارية ، المعلوماتية ، البشرية ،(
  مفهوم التخطيط إلدارة األزمات .٢

 التخطيط إلدارة األزمات بأنها Darling &  Kash (1998) ش عرف دارلنج وكا     
سلسلة من المهام أو العمليات لتحديد ودراسة وتنبؤ األزمات المتوقـع حـدوثها بطـرق               

  )p 1. (محددة من شأنها أن تمكن المنظمة لمنع أو مواجهة هذه األزمات
 بأنها عملية منظمة للتنبؤ باألزمات المتوقع John )١٩٩٧( جونفي حين عرفها      

حدوثها داخل المنظمات والتى قد تواجهها من خالل تحديد وإتخاذ اإلحتياطات والتدابير 
  (p.773). الألزمة لمنع حدوثها ، أو تقليل من آثارها

 والخطـط   جياتيسـترات بأنهـا مجموعـة مـن اإل       ) ٢٠٠٦ (ووصفها رمضان           
 بهـدف   داخل المؤسـسة    سلبية ومفاجئة  ستثنائيةإ اإلدارية المالئمة ألوضاع     واالجراءات

لحفـاظ علـى تـوازن    ولهـا   ئحتواإل التهديدات الحادثة أو المتوقع حدوثها    السيطرة على   
  )١٣. ص.(المؤسسةوإستمرار 

ط إلدارة األزمات بأنـه عمليـة تحديـد     التخطيSteven (2003)  ستيفنبينما يرى     
وتعبئة وتنظيم الموارد المؤسسية وتوجيهها للسيطرة على الفترات الحرجـة للمؤسـسات          
والمجتمعات قبل وأثناء وبعد حدوث األزمات فعلياً أو قرب وقوعها للحـد مـن فقـدان                

  ) p.9.(الموارد الضرورية وتحقيق التوازن المتكامل للمنظمة
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إعداد التجهيزات واإلستعدادات الألزمـة إلدارة      بأنها  ) ٢٠٠٩(بو شامة     وعرفها ا        
األزمات والكوارث المتوقع حدوثها واإلستجابة السريعة لها وإتخاذ القرار السليم والسريع           

  )53.ص.(لمواجهتها ودرء اخطارها وتقليل أثارها وأضرارها السلبية على المنظمة
     يط إلدارة األزمات فانه يعكس رؤية الجامعة ككـل         أما المفهوم االجرائى لمفهوم التخط

في اإلجراءات واألساليب والسيناريوهات التي تتخذها في التعامل مـع األزمـات فـى              
إكتشاف إشارات اإلنذار ، اإلستعداد والوقايـة ،  المواجهـة ، إعـادة              (مراحلها إدارتها   

  )التوازن، التعلم
 مفهوم األزمة .٣

تعنى الشدة أو وهى من مادة أزم ) ١٩٩٤(معجم الوجيز فى الاألزمة لغة       جاءت 
  ١٥.  ص.زم هو الضيقأوالم، القحط 

األزمة بأنها مجموعة من األحداث المتعاقبة والتى ينتج ) ٢٠٠٢(       وعرف أحمد 
عنها آثار غير مرغوبة وتسبب درجة من القلق والتوتر وخاصة فى حاالت عدم 

  )٢٣. ص( .ى مواجهتهااإلستعداد للتنبؤ بها والقدرة عل
أحداث غير متوقعة ومفاجاة للمنظمات ينتج  بانها )٢٠١٣(ذكرها السروجىكما        

  )١٨٣ .ص( .عنها خسائر سلبية فى الموارد المادية والبشرية
أحداث غير مستقرة تلحق  األزمة بأنها Devlin )٢٠٠٧( ديفلنبينما وصف      

ج عنها نتائج سلبية غير مرغوبة فيها تؤثر على الضرر بالبناء الداخلى للمنظمات وينت
  )p 5 .(مكانة المنظمة داخل المجتمع

داخل  ة غير متوقعةمفاجئحداث على أنها أ) ١٩٩٩(في حين عرفها خاطر        
  )١٣.ص (.المنظمة وينتج عنها عنف ودمار خالل فترة زمنية قصيرة

 مادياً  على النظاماً سلبياًاثيربأنها خلل يؤثر ت) ١٩٩٢(وصفها الحمألوى لقد و      
  )١٧. ص( الرئيسية التى يقوم عليها هذا النظام  مكونات ويهدد الومعنوياً

 أو التهديدات لتراكم مجموعة من تاثيرات سلبيةبأنها ) ١٩٩٦(وحددها حسن       
 صريح يسة للنظام كله ويشكل تهديداًئعلى المقومات الر حدوث خلل مفاجئ يؤثر

  )١. ص(ء المنظمة أو النظام نفسه وواضح لبنا
وعلى مستوى الدراسة الحالية فان الباحث يتنأول األزمة والمفـاهيم المرتبطـة بهـا            

 مواقف أو أحداث طارئـة  تواجـه الجامعـة           نها جميعاً أكالكارثة والحادثة والنكبة على     
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عـدة   مما يهدد كيـان الجامعـة وتتطلـب          ،وتخلق حالة من التوتر واإلحساس بالخطر     
متـداد  أتصالية وإدارية وفنية تختلف حسب درجة أو شدة الحدث و       إإجراءات ومسئوليات   

  . تأثيره
  اإلجراءات المنهجية: سادساً

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية والتي تستهدف تحديد الواقع :  نوع الدراسـة  -١
الحاصلة معة أسيوط   الفعلي لبناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جا         

  .وعالقاتها بالتخطيط إلدارة األزماتعلى اإلعتماد 
عتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي الشامل ألعـضاء         أ :المنهج المستخدم  -٢

 ) ٥٤(عتماد وعددهم وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط الحاصلة على اإل

ة األزمات بكليات جامعة أسيوط وقـد       ستبيان ألعضاء وحدات إدار   إ :أدوات الدراسة  -٣
  :مر االستبيان بالخطوات التالية 

  :تصميم األداة  - أ
ستبيان ألعضاء وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسـيوط لمعرفـة           إتم تصميم        

الواقع الفعلي لبناء القدرات المؤسسية في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسـيوط             
سـتطاع  إوذلك بالرجوع إلى الكتابات النظرية وما       ،  رة األزمات وعالقاتها بالتخطيط إلدا  

الباحث الرجوع إليه من دراسات متصلة بموضـوع الدراسـة لتحديـد العبـارات              إليه  
 :حتوى االستبيان على الجوانب اآلتيةإ وقد تغيراتالمرتبطة بكل متغير من الم

 البيانات األولية.  
   مؤسسية في وحـدات إدارة األزمـات بجامعـة       بناء القدرات ال   متغيراتالواقع الفعلي ل

 أسيوط 
 واقع مراحل التخطيط إلدارة األزمات في وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط  
  تحديد الصعوبات التي تواجه التخطيط إلدارة األزمات في وحدات إدارة األزمات 
 ألزماتتحديد المقترحات الألزمة التخطيط إلدارة األزمات في وحدات إدارة ا.  
   صدق االستمارة وثباتهاحساب-ب

 الخدمـة   تـى  من السادة أعضاء هيئـة التـدريس بكلي        ٦تم عرض األداة على عدد          
ثم حساب نسب اتفاق المحكمين على كـل فقـرة وسـؤال            ) حلوان وأسيوط (االجتماعية  

 بيانوقد نتج عن صدق االست    % ٨٠واإلبقاء على األسئلة التي حصلت على اتفاق أكثر من        



  
  
  
 

 ٦٣٠

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

الـصدق  (حذف بعض العبارات وتعديل وصياغة بعض األسئلة وإضافة أسـئلة جديـدة             
  )الظاهري

لقيم ) ألفا ـ كرونباخ (كما قام الباحث بالتأكد من ثبات االستبيان بتطبيق معامل ثبات     
ستبيان على عينة مشابهة لمجتمع الدراسة من أعضاء وحـدات إدارة           الثبات التقديرية لإل  

 :ت جامعة أسيوط وقد جاءت النتائج موضحة في الجدول التالي األزمات بكليا
  ١٠ =ن )   ألفا ـ كرونباخ(یوضح الثبات بإستخدام معامل ) ١(جدول 

 )ألفا ـ كرونباخ(معامل     عدد العبارات المتغیر

 .٩٦٨ ٤٥ بناء القدرات المؤسسیة ١
 .٩٨٠ ٤٦ التخطیط إلدارة األزمات ٢
 .٩٨٤ ٩١ .ثبات االستبیان ككل ٣

  رتفعةلالستبيان مالثبات قيم معامل أن ) ١(ويتضح من الجدول السابق رقم 
  مجاالت الدراسة-٤
  كليات جامعة أسيوطبعض  وحدات إدارة األزمات ب:المجال المكاني-أ

 الحاصلة كليات جامعة أسيوطبعض  أعضاء وحدات إدارة األزمات ب:المجال البشرى- ب
عضو  )٥٤(وعددهم ت ادارة االزمات موجودة بالفعل على اإلعتماد والتى فيها وحدا

  :على النحو التاليوذلك  بهماحيث تم استبعاد كليتى الطب والحاسبات لعدم تفعيل الوحدة 
  ٥٤= نيوضح عدد أعضاء وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط) ٢(جدول رقم 

 اآلداب التربیة ضالتمری الطب البطرى الزراعة الصیدلة الھندسة العلوم الكلیة

 ٩ ٥ ١١ ٥ ٣ ٨ ٦ ٧ العدد

  المجال الزمني. ج
  . ٢٠١٩ / ١١ / ٢٨ إلى ١١/٢٠١٩/ ١٠من لجمع البيانات  الفترة الزمنية توتمثل
  أساليب التحليل اإلحصائي: سابعاً

وقـد  ) SPSS .V. 17.0(تم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللي باستخدام برنامج 
التكرارات ، النسب المئوية ، المتوسـط الحـسابي ،          (حصائية التالية   طبقت األساليب اإل  

  )كرونباخ. ألفا(اإلنحراف المعياري ، معامل ثبات 
  الصعوبات التى واجهت الباحثً:ثامنا

عدم توافر االساتذة من أعضاء وحدات إدارة االزمات فى أماكن عملهم لمقابلتهم            
 االتصال الشخصى بهم ومقابلتهم ، باإلضافة       لملىء اإلستبيان وتم التغلب عليها من خالل      
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إلى الخلط بين إدارة السالمة المهنية والصيانة كإدارة فى الهيكل االدارى إلدارة الجامعـة    
ككل وبين وحدات إدارة االزمات كوحدات قائمة بالفعل تابعة للكليـات الحاصـلة علـى             

ض الكليـات حيـث تـم       اإلعتماد ، فضالً عن عدم تفعيل وحدات إدارة األزمات فى بع          
  )الطب الحاسبات والمعلومات(إستبعاد كليتى 

  نتائج الدراسة: تاسعاً
  . عرض وتحليل الجداول المرتبطة بخصائص مجتمع الدراسة. ١

  ٥٤=ن للمبحوثين شخصيةيوضح المتغيرات ال) ٣(جدول 
  المتغیرات  المتغیرات

  %  ك  الدرجة العلمیة  %  ك  النوع
 21.1 8  مدرس .١ 55.6 ٣٠  ذكر .١
 28.9 11  أستاذ مساعد  .٢ 44.4 ٢٤  أنثى .٢

 50 19  أستاذ .٣  %  ك  المسمى الوظیفي
 %١٠٠ 38 المجموع 11.1 6  عمید الكلیة .١
 % ك  نوع الخبرة 14.8 8  وكیل الكلیة لخدمة المجتمع .٢
 18.5 10  علمیة .١ 44.4 24  عضو الوحدة .٣
 18.5 10  عملیة .٢ 29.6 16  إداري .٤

 63 34  علمیة عملیة .٣ %١٠٠ ٥٤  المجموع
 %١٠٠ ٥٤ المجموع  %  ك  ل على دورات الحصو

  %  ك  الحصول على دورات  59.3 ٣٢  نعم .١
 59.3 ٣٢  نعم .٣ 40.7 ٢٢  ال .٢

 40.7 ٢٢  ال .٤ %١٠٠ ٥٤  المجموع
    المتوسط المتوسط

  سنة١٨  السن
  

  سنة٤٢  سنوات الخبرة

وحـدات إدارة األزمـات     توزيع أعـضاء    ) ٣(توضح نتائج الجدول السابق رقم             
نـسبة اإلنـاث    و%) 55.6( الـذكور    ت نسبة  وفقاً للنوع حيث بلغ    معة أسيوط بكليات جا 

 وهذا ما يشير إلى تمثيل فئتى النوع فى تشكيل وحدات إدارة االزمات بكليات              %)44.4(
  .جامعة أسيوط

إدارة أن المسمى الوظيفي ألعضاء وحـدات       ) ٣( رقمتشير نتائج الجدول السابق             
 ونـسبة    من أعضاء هيئـة التـدريس ،       هم أعضاء الوحدة  من%) 44.4( نسبة   األزمات

وكالء الكلية لـشون خدمـة المجتمـع      منهم  %) 14.8( إداريين ونسبة    هممن%) 29.6(
 وهذا ما يضمن تمثيل كافة العـاملين فـى   عمداء الكليات %) 11.1(وتنمية البيئة ونسبة    

  .الكلية
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 إدارة األزمـات  عضاء وحـدات    تشير نتائج الجدول السابق إلى الدرجة العلمية أل              
مـن األسـاتذة المـساعدين ونـسبة        %) 28.9(منهم من األساتذة ونسبة     %) 50(نسبة  

تمثيل كـل الـدرجات الوظيفيـة        إلى   عطى إنطباع وهذا ماي ،  من المدرسين   %) 21.1(
والخبرات حول إدارة   راء  تبادل اآل و  تكامل ما يحقق وب العضاء الوحدة    علميةالدرجات ال و

  .ما بينهماألزمات في
وحـدات إدارة   أن متوسـط سـن أعـضاء        ) 3 (رقمتشير نتائج الجدول السابق             

 على ، حيث تعطى نتائج هذا الجدول مؤشراً) سنة٤٢( بلغ  األزمات بكليات جامعة أسيوط   
ن اإلنسان في هذه المرحلة العمرية يتوافر لديه قدر من الخبـرات    أ سن األعضاء و   توسط

  .ركة بفاعلية في التعامل مع األزمات الجامعيةالعملية تؤهله للمشا
وحـدات  أن متوسط سنوات الخبرة ألعـضاء  ) ٣(رقمتوضح نتائج الجدول السابق         

حيث تعكـس هـذه النتـائج أن الغالبيـة      )١٨( بلغ إدارة األزمات بكليات جامعة أسيوط  
العمليـة  العظمى من أعضاء وحدات إدارة األزمات لديهم معدل معقول مـن الخبـرات              

تمكنهم من التعامـل مـع هـذه    والتى والوظيفية في التخطيط إلدارة األزمات والكوارث      
   .األزمات وتؤهلهم من بذل الجهد ورفع مستوى األداء لتحقيق أهداف هذه الوحدات

 إدارة األزمات من أعضاء وحدات    %) 63(ن نسبة   أ) ٣( رقمتشير نتائج الجدول السابق     
 للجمـع بـين    انطباعـاً ىما يعطوهذا ) نظرية(وعلمية ) يدانيةم( يمتلكون خبرات عملية  

لتنفيـذ سـيناريوهات   ) الخبرات العمليـة (والعملية ) هيل النظرى أالت(كاديمية  الخبرات األ 
  .التعامل مع األزمات الجامعية

إدارة من أعضاء وحـدات  % ) 59.3(أن نسبة ) ٣ (رقمتوضح نتائج الجدول السابق       
دورات تدريبية حيث تعد هذه الدورات وسيلة هامة لتحسين أدائهـم           حضروا  قد   األزمات

 40.7(وفى المقابل نسبة    . وتنمية مهاراتهم وخبراتهم تجاه التعامل مع األزمات الجامعية       
لم يحضروا أى دورات تدريبية في مجال التعامل مع األزمات الجامعية األمر الـذي        %) 

ضاء الوحدات في حضور الـدورات ممـا        يعطى مؤشراً على تقصير نسبة كبيرة من أع       
  ..ينعكس على تحقيق األهداف الخاصة بالتعامل مع األزمات الجامعية
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  ٥٤= نيوضح أنواع األزمات الجامعية التي واجهتها الوحدة) ٤(جدول رقم 
إلى  نعم األزمات الجامعیة

مجموع  ال حد ما
 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

 5 693. 1.51 ٨٢ ٣٢ ١٦ ٦ .تسریب االمتحانات .١
كھرباء ، (أعطال المرافق  .٢

 3 634. 1.55 ٨٤ ٢٨ ٢٢ ٤ )میاه  ، صرف صحي

 4 743. 1.55 ٨٤ ٣٢ ١٤ ٨ .إنھیار بعض المباني .٣

 2 .٨٨٩ 2.03 ١١٠ ٢٠ ١٢ ٢٢ .عطل شبكات االتصال .٤

 6 .٥٦٦ 1.40 ٧٦ ٣٤ ١٨ ٢ .سرقة المنشأت الحكومیة .٥
زالزل  ، ( كوارث بیئیة  .٦

 ١٠ 000 ١ ٥٤ ٥٤ ٠ ٠ ).فسیول ، عواص

 8 358. 1.14 ٦٢ ٤٦ ٨ ٠ .تسمم غذائي داخل الكلیة .٧

 7 442. 1.25 ٦٨ ٤٠ ١٤ ٠ .حریق في بعض المعامل .٨
مشكالت (العنف الجامعي  .٩

 ١ 745. 2.51 ١٣٦ ٨ ١٠ ٣٦ ).سلوكیة

 ٩ 419. 1.11 ٦٠ ٥٠ ٢ ٢ .تسریب كیمیائي .١٠

لجامعية التي تواجهها وحـدات إدارة      إلى نوعية األزمات ا   ) ٤(تشير بيانات الجدول رقم    
األزمات بكليات جامعة أسيوط حيث جاءت أهم وأول األزمـات التـي تتعامـل معهـا                

) 2.51(بمتوسط حسابي  )مشكالت سلوكية (العنف الجامعي   : ي الترتيب األول   ف الوحدات
 والتفـاعالت  ياتوكلنمـاط الـس   أوفد يرجع ذلـك لـشيوع        )745.(وإنحراف معياري   

جـاء فـي    و.جراء االنتخابات الطالبيـة فترة إ وخاصة فىف  ن التى تتسم بالع   جتماعيةاإل
وإنحـراف معيـاري    ) 2.03( بمتوسـط حـسابي    تصال عطل شبكات اإل   الترتيب الثاني 

ـ  الميـاه،  الكهربـاء،  ( مثل  أعطال المرافق  :وجاء في الترتيب الثالث    ).٨٨٩( صرف ال
  )634.(وإنحراف معياري ) 1.55( بمتوسط حسابي)صحي

  ٥٤= نيوضح أهمية التخطيط إلدارة األزمات والكوارث) ٥(ول رقم جد
إلى  نعم ألھمیة

مجموع  ال حد ما
 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

التنسیق المیداني بین  .١
 ٧ 501. 1.22 ٦٦ ٤٤ ٨ ٢ األجھزة المعنیة

وضع سیناریوھات  .٢
 ٥ 549. 1.33 ٧٢ ٣٨ ١٤ ٢ بدیلة لمواجھة األزمات

مات التنبؤ باألز .٣
 ٢ 691. ١.٥٥ ٨٤ ٣٤ ١٠ ١٠ المحتملة

تحدید أولویات  .٤
اإلجراءات العاجلة لمواجھة 

 األزمات
 

 م٢ 691. 1.55 ٨٤ ٣٠ ١٨ ٦
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إلى  نعم ألھمیة
مجموع  ال حد ما

 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

الحد من الخسائر  .٥
 ٦ 672. 1.33 ٧٢ ٤٢ ٦ ٦ المادیة والبشریة

تجنب المفاجأة  .٦
 ٣ 691. 1.44 ٧٨ ٣٦ ١٢ ٦ المصاحبة لألزمة

وضع قائمة بالتھدیدات  .٧
 ١ 830. 1.62 ٨٨ ٣٢ ١٠ ١٢ یفھاالمحتملة وتصن

حسن إستغالل الوقت  .٨
 ٤ 681. 1.37 ٧٤ ٤٠ ٨ ٦ المتاح لمواجھة األزمة

زیادة فعالیة إتخاذ  .٩
 م٦ 672. 1.33 ٧٢ ٤٠ ١٠ ٤ القرار لمواجھة األزمات

    ٦٩٠ 336 96 54 المجموع

 ١.٤١المتوسط ككل  %٤٧.٣٢ القوة النسبیة

إلى أهمية التخطيط إلدارة األزمات والكوارث ولقد       ) ٥(تشير بيانات الجدول رقم           
وفقاً للمتوسـط الحـسابي     التخطيط إلدارة األزمات     جاءت أهم العبارات المرتبطة باهمية    

 بمتوسـط  وضع قائمـة بالتهديـدات المحتملـة وتـصنيفها    : جاء في الترتيب األول   فلقد  
القائمـة أو المتوقـع     سواء كانت التهديدات    ) 830.(وإنحراف معياري   ) 1.62(حسابي

: جاء في الترتيب الثـاني عبارتـا  و.ثارها عند وقوعها  آ حدوثها بهدف تجنبها أو الحد من     
 بمتوسـط  التنبؤ باألزمات المحتملة وتحديد أولويات اإلجراءات العاجلة لمواجهة األزمات       

يمكن والتى  وذلك بوضع نظام لإلنذار المبكر      ) 691.(وإنحراف معياري   ) ١.٥٥(حسابي
: وجاء في الترتيب الثالث    .المخاطر المحتمل حدوثها  وعتماد عليه في التنبؤ بالتهديدات      اال

) 691.(وإنحـراف معيـاري     ) 1.44( بمتوسط حسابي  لألزمةتجنب المفاجأة المصاحبة    
 أقـل أما   .لتجنب حدوثها  المتوقعة   والمخاطر وذلك بالمتابعة المستمرة لمصادر التهديدات    

الحد من الخسائر   فقد جاء في الترتيب السادس عبارتا       ية التخطيط   بأهمالعبارات المرتبطة   
بمتوسـط  :  القـرار لمواجهـة األزمـات      إتخـاذ وزيـادة وفعاليـة     ،  المادية والبشرية   

 التنسيق الميـداني    :وجاء في الترتيب السابع    )672.(وإنحراف معياري   ) 1.33(حسابي
وتتفـق هـذه     )501.(اري  وإنحراف معي ) 1.22( بمتوسط حسابي  بين األجهزة المعنية  

) ٢٠٠٩( بو شامة   أو ) ٢٠٠٠ (مصطفىو ) ٢٠١٣(العنزى  النتائج  مع دراسة كل من       
 توصلوا إلى أهمية التخطيط إلدارة األزمات في توقع األحداث واإلعداد الطوارىء         ذينوال

ورسم سيناريوهات معالجة األزمات بأكبر فعالية ، وتجنب المفاجأة المـصاحبة لألزمـة             
ستجابة إ القرارات الألزمة للتعامل معها وتحقيق       إتخاذاف إشارات اإلنذار المبكر و    وإكتش

  .سريعة وفعالة للمتغيرات السريعة لألزمة بهدف درء أخطارها وتقليل أضرارها
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   بوحدات إدارة األزماتمؤسسسيةالقدرات الب عرض وتحليل الجدأول المرتبطة -١
  ٥٤= نت إدارة األزماتيوضح القدرات اإلدارية بوحدا) ٦(جدول رقم 

إلى  نعم القدرات اإلداریة
مجموع  ال حد ما

 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

تضع الكلیة سیناریوھات  .١
إدارة األزمات وفقًا لدراسة 

 واقعیة
٧٦ ٣٤ ١٨ ٢ 1.40 .566 ٦ 

یتم تحدید األولویات وفقًا  .٢
 م٦ .٥٦٦ 1.40 ٧٦ ٣٤ ١٨ ٢ ألسس علمیة

راء تستعین الكلیة بالخب .٣
في وضع خطط إدارة 

 األزمات
٧٦ ٣٦ ١٤ ٤ 1.40 .630 ٧ 

تمتلك الكلیة خطة  .٤
مكتوبة ومعتمدة إلدارة 

 األزمات
٨٠ ٣٢ ١٨ ٤ 1.48 .636 ٥ 

یتم إتخاذ القرارات بناء  .٥
 ٣ 623. 1.62 ٨٨ ٢٤ ٢٦ ٤ على معلومات دقیقة

تجرى الكلیة تحلیًال دقیقًا  .٦
 ٤ .٦٨١ 1.62 ٨٨ ٢٦ ٢٢ ٦ لواقعھا الداخلى والخارجي

تتطابق أھداف وحدة  .٧
إدارة األزمات مع رسالة 

 الكلیة
٧٦ ٣٦ ١٤ ٤ 1.40 .640 ٨ 

یشارك العاملین في  .٨
 ١ 717. 1.70 ٩٢ ٢٤ ٢٢ ٨ وضع خطة إدارة األزمات

رسالة وحدة إدارة  .٩
 ٢ 672. 1.66 ٩٠ ٢٤ ٢٤ ٦ األزمات واضحة للجمیع

    742 270 176 40 المجموع

 ١.٥٢المتوسط ككل   %٥٠.٨٩ القوة النسبیة

أن واقع القدرات اإلدارية كأحد القـدرات المؤسـسية         ) ٦(تشير بيانات الجدول رقم         
حيـث جـاء المتوسـط    ) مـنخفض (بوحدات إدارة األزمات بجامعة أسـيوط  جـاءت        

ولقد جـاءت أهـم مؤشـرات       ) ١.٦٧-١(ويقع هذا المتوسط في الفئة      ) ١.٥٢(الحسابي
جـاء فـي الترتيـب     -:فقاً للمتوسط الحسابي على النحو التالي     القدرات اإلدارية مرتبة و   

وإنحراف ) 1.70( بمتوسط حسابي  يشارك العاملين في وضع خطة إدارة األزمات      : األول
قتراحات لتعميق المسئولية واالنتماء    وذلك بفتح فرص الحوار وإبداء اإل     ) 717.(معياري  

جاء في الترتيـب     و .مشاركتهم فيها ثير ذلك على نجاح خطط المواجهة ل      ألدى العاملين وت  
وإنحـراف  ) 1.66(بمتوسط حـسابي   رسالة وحدة إدارة األزمات واضحة للجميع    :الثاني

وذلك لفهم العاملين بالكلية لها والعمل على تحقيقها في ضـوء رسـالة            ) 672.(معياري  
 ت دقيقـة   القرارات بناء على معلوما    إتخاذ يتم   :وجاء في الترتيب الثالث   . الكلية والجامعة 
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 حيث تعطى هذه المعلومات تصوراً    ) 623.(وإنحراف معياري   ) 1.62(بمتوسط حسابي 
 للتعامـل معهـا     ة الـسليم  ات القـرار  إتخاذعن تطور األحداث وأبعاد األزمات ومن ثم        

 بالقدرات اإلدارية لوحدات إدارة      العبارات المرتبطة  أقلفي حين جاءت     .والسيطرة عليها 
 تستعين الكلية بالخبراء في وضع خطط إدارة األزمات       : ب السابع  فجاء في الترتي   األزمات

 تتطـابق   :وجاء في الترتيب الثامن   ) 630.(وإنحراف معياري   ) 1.40(بمتوسط حسابي 
وإنحراف معياري  ) 1.40(بمتوسط حسابي  أهداف وحدة إدارة األزمات مع رسالة الكلية      

عبـد الوهـاب   صت اليه دراسـة  مع ما خل  ھذا ولقد جاءت النتائج السابقة متفقة       )640.(
ل   ودراسة Timothy)٢٠٠٥(تيمثلىودراسة  )٢٠٠٥( اء  همية أ على Bala) ٢٠٠٩(بی بن

ة  سیة واإلداری درات المؤس ة ،    ( الق ات العام ز العالق ة ، تمی ة التنظیمی ادة ، الثقاف القی
تعلمســيناريوهات إدارة األزمــات  ووضــع خطــط   لوحــدات إدارة األزمــات) ، وال

وتعكـس  . ت مكتوبة واالهتمام بالتدريب وإجراء التجارب العملية وتقييمهـا        واستراتيجيا
إلدارة األزمـات    ومعتمـدة  خطة مكتوبـة  نتائج الجدول السابق ضرورة إمتالك الكليات ل      

  .واقعيةعلمية ووفقاً لدراسة وبالخبراء في وضع سيناريوهات إدارة األزمات واإلستعانة 
  ٥٤= ناتية بوحدات إدارة األزماتيوضح القدرات المعلوم) ٧(جدول رقم 

إلى حد  نعم القدرات المعلوماتیة
 ما

مجموع  ال 
 األوزان

 الترتیب االنحراف  المتوسط

تستعین الوحدة بالتقنیات  .١
 الحدیثة لحفظ المعلومات

٨٨ ٢٤ ٢٦ ٤ 1.62 .623 ٩ 

تتوافر بیانات حدیثة ودقیقة  .٢
 عن إمكانیة حدوث أزمات

١٠٠ ١٦ ٣٠ ٨ 1.85 .656 ٤ 

تلك الوحدة متخصصین في تم .٣
 جمع البیانات وتخزینھا

٩٤ ٢٤ ٢٠ ١٠ 1.74 
.756 

٧ 

یتم تصنیف البیانات حسب  .٤
 أھمیتھا وخطورتھا

١٠٠ ١٨ ٢٦ ١٠ 1.85 .711 ٥ 

توجد آلیھ فعالة لبناء تقنیة  .٥
 المعلومات داخل الوحدة

١٠٢ ١٨ ٢٤ ١٢ 1.88 .743 ٢ 

تمتلك الوحدة قاعدة بیانات  .٦
 بقةلتاریخ األزمات السا

١٠٢ ٢٢ ١٦ ١٦ 1.88 .839 ٣ 

تستعین الوحدة بالخبراء في  .٧
 مجال المعلومات

٩٠ ٢٦ ٢٠ ٨ 1.66 .726 ٨ 

تمتلك الوحدة تجارب سابقة  .٨
 متعلقة بإدارة األزمات

٩٤ ٢٢ ٢٤ ٨ 1.74 .٦ ٧٠٥ 

تحدث الوحدة بیاناتھا  .٩
 بإستمرار إلدارة األزمات 

١٠٤ ٢٠ ١٨ ١٦ 1.92 .820 ١ 

 874 190 204 92 المجموع
   

 ١.٧٩المتوسط ككل   %٥٩.٩٤ القوة النسبیة

أن واقع القدرات المعلوماتية كأحد القدرات المؤسسية       ) ٧(تشير بيانات الجدول رقم          
حيـث جـاء المتوسـط    ) متوسـط  (أسـيوط جـاءت   بوحدات إدارة األزمات بجامعـة      
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ت أهم مؤشرات   ولقد جاء ) ٢.٣٥- ١.٦٧(ويقع هذا المتوسط في الفئة      ) ١.٧٩(الحسابي
تحدث الوحدة  : جاء في الترتيب األول   فالقدرات المعلوماتية مرتبة وفقاً للمتوسط الحسابي       

) 820.(وإنحـراف معيـاري   ) 1.92(بمتوسط حسابيستمرار إلدارة األزمات   إبياناتها ب 
 .ستشراف التنبؤ باألزمـات المـستقبلية  إ القرار ولتجنب المفاجأة وإتخاذوذلك لدعم كفاءة   

بمتوسـط   ليه فعالة لبناء تقنية المعلومات داخل الوحـدة       آ توجد   : في الترتيب الثاني   جاءو
 القـرارات   إتخـاذ وذلك لالستفادة منها فـي      ) 743.(وإنحراف معياري   ) 1.88(حسابي

 تمتلـك الوحـدة قاعـدة       :وجاء في الترتيب الثالث    .السريعة الفعالة إثناء وقوع األزمات    
) 839.(وإنحـراف معيـاري     ) 1.88(بمتوسط حـسابي   ةبيانات لتاريخ األزمات السابق   

لالستفادة منها في تحليل األزمات السابقة والحيلولة دون وقوع األزمـات المـستقبلية أو              
 بالقـدرات   العبـارات المرتبطـة  أقـل في حين جاءت  . تقليص أضرارها التعامل معها و  

عين الوحدة بالخبراء في     تست :في الترتيب الثامن  جاء   ف المعلوماتية لوحدات إدارة األزمات   
جاء في الترتيـب   و)726.(وإنحراف معياري ) 1.66(بمتوسط حسابي مجال المعلومات 

) 1.62(بمتوسـط حـسابي    تستعين الوحدة بالتقنيات الحديثة لحفـظ المعلومـات     :التاسع
  (1987) ماكـسميلين وتتفق هذه النتـائج مـع  دراسـة            . )623.(وإنحراف معياري   

,Maximillian (كارسـون اسةودر  ) ٢٠٠٨(  Carson    ودراسـة النعمـة )٢٠١١ (
والتوصل إلى القـرار    األزمات   التخطيط إلدارة ظهروا دور نظم المعلومات في      أ ذينوال
أهمية وجود قاعدة بيانات    وليم وتجنب المفاجأة التي تحدث في حالة قصور المعلومات          الس

تشمل الموارد المادية والبشرية والمعلوماتية والموارد المحلية كقدرات هامة في حـاالت            
وتؤكد نتائج الجدول السابق على ضرورة تبنى وحدات إدارة         . التأهب للكوارث المجتمعية  

متخصصين في جمـع البيانـات      لباواالستعانة  حديثة لحفظ المعلومات    لتقنيات ال األزمات ا 
  . لالستفادة منها فى التعامل مع االزمات الجامعيةوتخزينها

  ٥٤= نيوضح القدرات البشرية بوحدات إدارة األزمات) ٨(جدول رقم 
إلى حد  نعم القدرات البشریة

مجموع  ال ما
 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

الوحدة فریق عمل یتوافر ب .١
 ٧ .٥٧٢ 1.57 ٨٢ ٢٤ ٢٦ ٢ متخصص في إدارة األزمة

تنفذ الوحدة برامج تدریبیة  .٢
 ٣ 705. 1.74 ٩٤ ٢٢ ٢٤ ٨ للعاملین في إدارة األزمات

تحدد إدارة الوحدة االحتیاجات  .٣
 م٣ .٧٠٥ 1.74 ٩٤ ٢٢ ٢٤ ٨ التدریبیة للعاملین بھا

تحدد الوحدة مسئولیات كل  .٤
 ٢ 675. 1.81 ٩٨ ١٨ ٢٨ ٨ .عامل داخلھا
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إلى حد  نعم القدرات البشریة
مجموع  ال ما

 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

تحفز الوحدة العاملین للقیام  .٥
 ١ 616. 1.81 ٩٨ ١٦ ٣٢ ٦ بواجباتھم

تمتلك  الوحدة  موارد بشریة  .٦
 ٦ 734. 1.62 ٨٨ ٢٨ ١٨ ٨ لتلبیة احتیاجاتھا

یمتلك العاملون مھارات  .٧
 م٣ 705. 1.74 ٩٤ ٢٢ ٢٤ ٨ التعامل مع األزمات الطارئة

تدعم الوحدة العالقات اإلنسانیة  .٨
 ٥ 623. 1.62 ٨٨ ٢٤ ٢٦ ٤ بین العاملین فیھا

تنمى الوحدة من قدرات  .٩
 ٤ 602. 1.70 ٩٢ ٢٠ ٣٠ ٤ العاملین بإدارة األزمات

    828 196 232 56 المجموع
 ١.٧٠المتوسط ككل   %٥٦.٧٩ القوة النسبیة

أن واقع القدرات البشرية كأحد القـدرات المؤسـسية         ) ٨(تشير بيانات الجدول رقم        
حيـث جـاء المتوسـط    ) متوسـطة (وحدات إدارة األزمات بجامعة أسـيوط  جـاءت     ب

ولقد جاءت أهم مؤشرات    ) ٢.٣٥ - ١.٦٧(ويقع هذا المتوسط في الفئة      ) ١.٧٠(الحسابي
 تحفـز الوحـدة     :جاء في الترتيب األول   فالقدرات البشرية مرتبة وفقاً للمتوسط الحسابي       

وذلك لتنمية  ) 616.(وإنحراف معياري   ) 1.81(بمتوسط حسابي العاملين للقيام بواجباتهم    
تحدد الوحـدة  : جاء في الترتيب الثانيو.كيفية إدارة األزمات وطرق التعامل معهابالوعي  

) 675.(وإنحراف معيـاري    ) 1.81( بمتوسط حسابي  مسئوليات كل عامل داخل الوحدة    
 بيـنهم بالـشكل   وذلك من خالل االتصال باألفراد وتنسيق أدوارهم وتسهيل االتصال فيما  

 تنفذ الوحـدة بـرامج     :وجاء في الترتيب الثالث    .الذي يمكنهم من السيطرة على األزمات     
تحدد إدارة الوحدة االحتياجات التدريبية للعـاملين       ، و تدريبية للعاملين في إدارة األزمات      

) 1.74( بمتوسـط حـسابي    تعامل مع األزمات الطارئة   اليمتلك العاملون مهارات    ، و بها  
وذلك بتنفيذ الوحدات لسيناريوهات أزمات جامعية والتدريب       ) 705.(راف معياري   وإنح

 للتقليل من آثارها التدميريـة علـى األفـراد          عليها وكيفية التعامل معها والسيطرة عليها     
 بالقـدرات البـشرية لوحـدات إدارة    في حين جاءت أقل العبارات المرتبطة   .والممتلكات

بمتوسـط    موارد بشرية لتلبية احتياجاتهاالوحدة تمتلك  :ادسجاء في الترتيب الس    ف تاألزما
يتـوافر بالوحـدة    : جاء في الترتيب السابع    و )734.(وإنحراف معياري   ) 1.62(حسابي

وإنحـراف معيـاري    ) 1.57( بمتوسط حـسابي   فريق عمل متخصص في إدارة األزمة     
ن         .)٥٧٢( ع دراسة كل من إیف ائج م ذه النت ق ھ  Slater(وسلیتر    Evan (2007))  وتتف

  أكدوا على أهمية الهيكل التنظيميذينوال  Dunlop )٤٢٠١( ودراسة دينلوب )2017 
ولية عليها ومنحهـا صـالحيات      ئوتدريبها وتوزيع المس  مؤهلة  الموارد البشرية ال   وتوافر
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وتعكس نتائج الجدول السابق    . للتعامل مع األزمات وللحد من آثارها على الحرم الجامعي        
وحدات قدرات العاملين ب  وتنمية   اتفريق عمل متخصص في إدارة األزم     ضرورة توفير   
  . المؤهلةبشرية ال ودعمها بالكوادرإدارة األزمات 

  ٥٤= نيوضح القدرات المادية بوحدات إدارة األزمات) ٩(ول رقم جد
إلى حد  نعم القدرات المادیة

مجموع  ال ما
 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

یتوافر بالوحدة الخدمات  .١
 ٢ 835. 2.40 ١٣٠ ١٢ ٨ ٣٤ الطبیة

تدعم الكلیة وحدة إدارة  .٢
 ٣  672. 2.33 ١٢٦ ٦ ٢٤ ٢٤ األزمات بالتمویل المناسب

یتوافر بالوحدة أماكن إلیواء  .٣
 ٨ 751. 2.03 ١١٠ ١٤ ٢٤ ١٦ المتضررین

یتوافر بالوحدة المعدات  .٤
 ١ 794. 2.48 ١٣٤ ١٠ ٨ ٣٦ وتجھیزات اإلنقاذ الحدیثة

یتوافر بالوحدة خدمات  .٥
 ٤ 815. 2.29 ١٢٤ ١٢ ١٤ ٢٨ استقبال المعونات وتخزینھا

یتوافر بالوحدة خدمات  .٦
 ٥ 839. 2.22 ١٢٠ ١٤ ١٤ ٢٦ اإلخالء واإلیواء

یتوافر بالوحدة غرفة إلدارة  .٧
 ٦ 825. 2.18 ١١٧ ١٤ ١٦ ٢٤ العملیات

یتوافر بالوحدة حاسب آلي  .٨
 ٧ 870. 2.18 ١١٨ ١٦ ١٢ ٢٦ مركزي

یتوافر بالوحدة میزانیة  .٩
 ٩ 845. 2.03 ١١٠ ١٨ ١٦ ٢٠ مستقلة

    1089 116 136 234 المجموع

 ٢.٢٣  المتوسط ككل %٧٤.٦٩ القوة النسبیة

 كأحـد القـدرات المؤسـسية       الماديةأن واقع القدرات    ) ٩(تشير بيانات الجدول رقم        
حيـث جـاء المتوسـط      ) متوسـطة  (أسـيوط جـاءت   بوحدات إدارة األزمات بجامعة     

ولقد جاءت أهم مؤشرات    ) ٢.٣٥ - ١.٦٧(ويقع هذا المتوسط في الفئة      ) ٢.٢٣(الحسابي
 يتـوافر بالوحـدة     :جاء في الترتيب األول   فوسط الحسابي   مرتبة وفقاً للمت  المادية  القدرات  

) 794.(وإنحراف معيـاري    ) 2.48(بمتوسط حسابي  المعدات وتجهيزات اإلنقاذ الحديثة   
كأدوات التعامل مع الحرائق كالطفايات االتوماتيك وأجهزة كشف األدخنة للمساعدة علـى     

  . السيطرة على نوعية األزمات
) 2.40(بمتوسـط حـسابي    يتوافر بالوحدة الخدمات الطبية:نيجاء في الترتيب الثا       

وذلك لسرعة التعامل مع اإلصابات البسيطة ونقل المـصابين  ) 835.(وإنحراف معياري   
 تدعم الكلية وحـدة إدارة      :وجاء في الترتيب الثالث   .  الحاالت الحرجة إلى المستشفيات    أو

وذلـك  ) 672.(حراف معيـاري    وإن) 2.33(بمتوسط حسابي  األزمات بالتمويل المناسب  
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بتوفير كل النشاطات والدعم لهذه الوحدات سواء اإلمكانيات المادية أو البشرية أو الفنيـة           
  العبارات المرتبطـة   أقلفي حين جاءت     .أو المعلوماتية إلدارة األزمات المتوقع حدوثها     

 بالوحدة أمـاكن     يتوافر : فجاء في الترتيب الثامن    بالقدرات المادية بوحدات إدارة األزمات    
وجـاء فـي    ) 751.(وإنحـراف معيـاري     ) 2.03(بمتوسط حسابي  إليواء المتضررين 

وإنحراف معياري  ) 2.03(بالوحدة ميزانية مستقلة بمتوسط حسابي    يتوافر   :الترتيب التاسع 
).845(  

 دراسةو) ٢٠١٣(الزهرانى و 1979) Scott(سكوت وتتفق هذه النتائج مع دراسة      
تصور مقترح لبناء القدرات المؤسسية والذين إهتموا بوضع   Deloris (2014(ديلورس

 جية وإدارة البرامج والعمليات والعالقـات     يالمالية والمادية والتكنولوجية والقيادة اإلسترات    
وتعكس هذه النتـائج ضـرورة      . والتمويل والتدريب فيما يتعلق بالتأهب إلدارة األزمات      

خدمات اإلخالء واإليواء للمتضررين رة األزمات لتوفير     لوحدات إدا   ميزانية مستقلة  توفير
 حاسب آلي مركزيمدعمة بغرفة إلدارة العمليات وتخصيص 

  ٥٤= نيوضح القدرات اإلتصالية بوحدات إدارة األزمات) ١٠(جدول رقم 
إلى حد  نعم القدرات اإلتصالیة

مجموع  ال ما
 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

ھزة اتصال یتوافر بالوحدة أج .١
 ٢ 793. 2.22 ١٢٠ ١٢ ١٨ ٢٤ حدیثة تلیفون فاكس انترنت

تبرم الوحدة اتفاقیات مع أجھزة  .٢
 ١ 824. 2.33 ١٢٦ ١٢ ١٢ ٣٠ متخصصة في إدارة األزمات

تدعو الوحدة رجال األعمال  .٣
 ٩ 793. 1.88 ١٠٢ ٢٠ ٢٠ ١٤ لمساندة خطط إدارة األزمات

تمتلك الوحدة منظومة اتصال  .٤
 ٤ 616. 2.18 ١١٨ ٦ ٣٢ ١٦ حدیثة

تفتح الوحدة قنوات اتصال جدیدة  .٥
 ٥ 656. 2.14 ١١٦ ٨ ٣٠ ١٦ مع المجتمع الخارجي

تتبادل الوحدة المعلومات  .٦
 ٣ 717. 2.29 ١٢٤ ٨ ٢٢ ٢٤ والخبرات مع الكلیات األخرى

تستعین الوحدة بالخبراء لتنفیذ  .٧
 ٧ 793. 2.11 ١١٤ ١٤ ٢٠ ٢٠ سیناریوھات مواجھة األزمة

لوحدة شراكات في مجال تعقد ا .٨
 ٨ 773. 2.07 ١١٢ ١٤ ٢٢ ١٨ إدارة األزمات

تشارك القیادات المجتمعیة في  .٩
 ٦ 855. 2.14 ١١٦ ١٦ ١٤ ٢٤ وضع خطط إدارة األزمات

    ١٠٤٨ ١١٠ ١٩٠ ١٨٦ المجموع
 ٢.١٥المتوسط ككل  %٧١.٨٧ القوة النسبیة

 كأحد القدرات المؤسـسية     صاليةاإلتأن واقع القدرات    ) ١٠(تشير بيانات الجدول رقم       
حيـث جـاء المتوسـط      ) متوسـطة  (أسـيوط جـاءت   بوحدات إدارة األزمات بجامعة     

ولقد جاءت أهم مؤشرات    ) ٢.٣٥- ١.٦٧(ويقع هذا المتوسط في الفئة      ) ٢.١٥(الحسابي
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 تبـرم الوحـدة   :جاء في الترتيب األول  ف مرتبة وفقاً للمتوسط الحسابي      اإلتصاليةالقدرات  
وإنحـراف  ) 2.33(بمتوسـط حـسابي    مع أجهزة متخصصة في إدارة األزمات     اتفاقيات  
وذلك لالستفادة من إمكانيات القطاع الحكـومي أو القطـاع الخـاص            ) 824.(معياري  

يتوافر بالوحـدة   : جاء في الترتيب الثاني    و .لتوظيفها في عمليات إدارة األزمات الجامعية     
وإنحـراف معيـاري    ) 2.22(ط حسابي فون فاكس انترنت بمتوس   يأجهزة اتصال حديثة تل   

 أداة للحصول على المعلومات بـشكل سـريع للمتابعـة           حيث تعد هذه األجهزة   ) 793.(
 تتبـادل   :وجاء في الترتيب الثالث   .الفورية لألحداث واألزمات وتوقع نتائجها وأضرارها     

وإنحـراف  ) 2.29( بمتوسـط حـسابي  الوحدة المعلومات والخبرات مع الكليات األخرى  
ستفادة من تجارب الكليات األخرى في الجامعـة فـي طـرق        وذلك لإل ) 717.(ي  معيار

 العبارات المرتبطـة  أقلفي حين جاءت  .وأساليب التعامل مع األزمات أو لتجنب حدوثها     
تعقـد الوحـدة    : جاء في الترتيـب الثـامن     ف بالقدرات اإلتصالية بوحدات إدارة األزمات    

 )773.(وإنحراف معيـاري    ) 2.07(حسابيبمتوسط  شراكات في مجال إدارة األزمات      
  تتبادل الوحدة المعلومات والخبـرات مـع الكليـات األخـرى    :جاء في الترتيب التاسع  و

 مع دراسة كل من     ننائجوتتفق هذه ال   )793.(وإنحراف معياري   ) 1.88(بمتوسط حسابي 
والذين أكـدوا   Pechta )٢٠١٣(وبيكتا  2015) Bates( بيتسودراسة) ٢٠١١المدكور(
لى أهمية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بإدارة األزمات واستخدام وسائل االتصال الحديثـة         ع
تبادل الخطط والخبـرات والتنـسيق بـين المؤسـسات     ولتواصل مع المجتمع الخارجي   ل

وإجراء بروتوكوالت التعامل مع األزمات ووضع سيناريوهات مشتركة في مجـال إدارة      
 في مجال إدارة    بق على أهمية عقد بروتوكالت تعاون      وتؤكد نتائج الجدول السا    .األزمات

لمـساندة خطـط إدارة      والقيادات المجتمعية والتنفيذيـة      رجال األعمال ودعوة  األزمات  
  . بالخبراء لتنفيذ سيناريوهات مواجهة األزمةواإلستعانةاألزمات 

  ٥٤= نبوحدات إدارة األزماتككل  ؤسسيةالقدرات المواقع يوضح ) ١١(جدول رقم 
 القدرات ككل اإلتصالیة المادیة البشریة المعلوماتیة اإلداریة لقدراتا

 ١.٨٧ ٢.١٥ ٢.٢٣ ١.٧٠ ١.٧٩ ١.٥٢ المتوسط

وحـدات إدارة  ب ؤسـسية لقـدرات الم  لالفعلـى   الواقع  أن  ) ١١(توضح نتائج الجدول السابق     
 وهذا ما يشير إلى أهميـة تـوفير  ) ١.٨٧(بمتوسط حسابىجاءت بمستوى متوسط     األزمات

الدعم من اإلمكانيات المؤسسية المادية والبشرية واالدارية والفنيـة والمعلوماتيـة لهـذه             



  
  
  
 

 ٦٤٢

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

الوحدات كمدخالت رئيسية لمواجهة األزمات الجامعية المتوقع حدوثها وإلعادة التـوازن           
  . فى حالة وقوع االزمات داخل الجامعةإلى حالته الطبيعية

  إلدارة األزمات في وحدات إدارة األزماتالنتائج المرتبطة بواقع مراحل التخطيط . ٢
  ٥٤= نيوضح مرحلة إكتشاف إشارات اإلنذار بوحدات إدارة األزمات) ١٢(جدول رقم 

إلى حد  نعم مرحلة إكتشاف إشارات اإلنذار
 الترتیب االنحراف  المتوسط مجموعال ال ما

تمتلك الوحدة غرفة عملیات  .١
 ٢ 726. ٢ ١٠٨ ١٤ ٢٦ ١٤ إلدارة األزمات والكوارث

تمتلك الوحدة آلیات لمنع  .٢
 ١ 800. 2.03 ١١٠ ١٦ ٢٠ ١٨ وصول األزمة إلى شدتھا

تمتلك الوحدة سیناریوھات  .٣
 ٦ 691. 1.77 ٩٦ ٢٠ ٢٦ ٨ لمواجھة األزمات الطارئة

تحدد الوحدة التھدیدات التي  .٤
 ٧ 691. 1.74 ٩٤ ٢٤ ٢٠ ١٠ قد تنبأ بحدوث أزمة

تضع الوحدة األعراض  .٥
 ٤ 743. 1.88 ١٠٢ ١٨ ٢٤ ١٢ زمةالمنذرة بوقوع األ

تمتلك الوحدة فریق عمل  .٦
 ٣ 820. 1.92 ١٠٤ ٢٠ ١٨ ١٦ لتحلیل مؤشرات حدوث األزمات

تمتلك الوحدة أجھزة حدیثة  .٧
 ٥ 728. 1.81 ٩٨ ٢٠ ٢٤ ١٠ إلكتشاف اإلنذار المبكر

تضع الوحدة اإلجرائیة  .٨
 م٥ 728. 1.81 ٩٨ ٢٠ ٢٤ ١٠ الوقائیة لمنع حدوث األزمة

ك الوحدة معلومات مسبقة تمتل .٩
 م٥ 728. 1.81 ٩٨ ٢٠ ٢٤ ١٠ حول إحتمال حدوث األزمات

    ٩٠٨ ١٧٢ ٢٠٦ ١٠٨ المجموع

 ١.٨٦المتوسط ككل  %٦٢.٢٧ القوة النسبیة

أن واقع مرحلة إكتشاف إشارات اإلنذار كأحـد مراحـل          ) ١٢(تشير بيانات الجدول رقم   
حيـث جـاء المتوسـط      ) متوسـطة (التخطيط إلدارة األزمات بجامعة أسيوط  جـاءت         

ولقد جاءت أهم مؤشرات    ) ٢.٣٥ - ١.٦٧(ويقع هذا المتوسط في الفئة      ) ١.٨٦(الحسابي
تمتلـك  : جاء في الترتيـب األول    فإكتشاف إشارات اإلنذار مرتبة وفقاً للمتوسط الحسابي        

وإنحراف معيـاري  ) 2.03(بمتوسط حسابي الوحدة آليات لمنع وصول األزمة إلى شدتها  
 بـأ وقد يشير ذلك للجاهزية واإلستعداد وتبنى إشارات اإلنذار المبكـر التـي تتن   ) 800.(
 تمتلك الوحدة غرفة عمليـات  :جاء في الترتيب الثاني  و.حتمال حدوث األزمات الجامعية   إب

وذلك لتحديـد  ) 726.(وإنحراف معياري ) 2(بمتوسط حسابيإلدارة األزمات والكوارث    
تقليل من حجم الخسائر ووقف التدهور وتوجيه الموقف إلى         اإلجراءات الواجب إتخاذها لل   

 تمتلك الوحدة فريق عمل لتحليـل مؤشـرات         :وجاء في الترتيب الثالث   .المسار الصحيح 
وقيام فريق العمـل    ) 820.(وإنحراف معياري   ) 1.92(بمتوسط حسابي  حدوث األزمات 

لتي تفيد فـي تجنـب      ستخراج المؤشرات ا  بجمع البيانات وتحويلها إلى معلومات كمية أل      



  
  
  
 

 ٦٤٣

  ٢٠٢٠      ینایر ٣المجلد      ٤٩    العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: رونيالموقع االلیكت

 بمرحلة إكتشاف   العبارات المرتبطة  أقلفي حين جاءت     .حدوث األزمات أو التعامل معها    
 تمتلك الوحدة سيناريوهات لمواجهة األزمـات   :جاء في الترتيب السادس   فإشارات اإلنذار   

 :جاء في الترتيب الـسابع     و )691.(وإنحراف معياري   ) 1.77(بمتوسط حسابي  الطارئة
وإنحـراف  ) 1.74(بمتوسط حـسابي   دة التهديدات التي قد تتنبآ بحدوث أزمة      تحدد الوح 
ودراسـة يـن    Hans  (2008) هـانس وتتفق هذه النتائج مع دراسة  )691.(معياري 

)٢٠٠٩( Yun  همية إنشاء مراكـز عمليـات للطـوارئ وأنظمـة     أكدو على أ ذين وال
إلستعداد للحادث واإلسـتجابة لـه      تصاالت وتحديد إشارات اإلنذار للتنبؤ باألزمات وا      األ

زمات بطريقـة فعالـة لتقليـل    ألوتحديد التهديدات واإلحساس الصحيح بإتخاذ القرارات ل    
وتعكس نتائج الجدول السابق ضـرورة تـوافر   . األضرار التي تلحق باألفراد والممتلكات 

وتـوفير   بحدوث أزمة تنبألتي قد االتهديدات وحتمال حدوث األزمات   إحول  قاعدة بيانات   
أو الوقائية لمنع حدوث األزمـة      ءات  اإلجراوإتخاذ  أجهزة حديثة إلكتشاف اإلنذار المبكر      

   .لمواجهة األزمات الطارئة
  ٥٤= نيوضح مرحلة اإلستعداد والوقاية بوحدات إدارة األزمات) ١٣(جدول رقم 

إلى حد  نعم مرحلة اإلستعداد والوقایة
مجموع  ال ما

 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

تضع الوحدة معاییر دقیقة  .١
 ٨ 630. 1.59 ٨٦ ٢٦ ٢٤ ٤ لقیاس شدة األزمة

تجرى الوحدة دورات تدریبیة  .٢
 ٣ 616. 1.81 ٩٨ ١٦ ٣٢ ٦ على إدارة األزمات بالكلیة

تجرى الوحدة تقییم دوري  .٣
 ٧ 717. 1.70 ٩٢ ٢٤ ٢٢ ٨ لخطط التعامل مع األزمات

تمتلك الوحدة سیناریوھات  .٤
 ٧ 717. 1.70 ٩٢ ٢٤ ٢٢ ٨ رة األزماتبدیلة إلدا

تحدد الوحدة األزمات  .٥
 ٢ 711. 1.85 ١٠٠ ١٨ ٢٦ ١٠ والمخاطر التي قد تھدد الكلیة

یتم مسح المخاطر المحتمل  .٦
 ١ 743. 2.11 ١١٤ ١٢ ٢٤ ١٨ حدوثھا في الكلیة

یتم التعامل مع القضایا الطارئة  .٧
 ٤ 675. 1.81 ٩٨ ١٨ ٢٨ ٨ وحلھا

زمة فور یتم التعامل مع األ .٨
 ٥ 705. 1.74 ٩٤ ٢٢ ٢٤ ٨ إكتشافھا

تجرى الوحدة نماذج محاكاة  .٩
 ٦ 662. 1.70 ٩٢ ٢٢ ٢٦ ٦ لكیفیة التعامل مع األزمات

    ٨٦٦ ١٨٢ ٢٢٨ ٧٦ المجموع

 ١.٧٧المتوسط ككل  %٥٩.٣٩ القوة النسبیة

حـل   كأحـد مرا   اإلستعداد والوقاية أن واقع مرحلة    ) ١٣(تشير بيانات الجدول رقم         
حيـث جـاء المتوسـط      ) متوسـطة (التخطيط إلدارة األزمات بجامعة أسيوط جـاءت        

ولقد جاءت أهم مؤشرات    ) ٢.٣٥ - ١.٦٧(ويقع هذا المتوسط في الفئة      ) ١.٧٧(الحسابي
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يـتم مـسح    : جاء في الترتيـب األول    ف مرتبة وفقاً للمتوسط الحسابي      اإلستعداد والوقاية 
) 743.(وإنحراف معياري   ) 2.11(متوسط حسابي  ب المخاطر المحتمل حدوثها في الكلية    

وذلك بإكتشاف نقاط الضعف والخلل ومصادر التهديدات داخل الكليـة ومعالجتهـا قبـل            
تحدد الوحدة األزمات والمخاطر التي قد تهـدد     : جاء في الترتيب الثاني    و .حدوث الضرر 

يد نوعيـة  وذلك من خالل تحد) 711.(وإنحراف معياري ) 1.85( بمتوسط حسابي  الكلية
وجـاء  . األزمات الجامعية والعوامل المسببة لها وخطورتها ووضع الحلول لعدم تكرارها     

بمتوسـط  تجرى الوحدة دورات تدريبية على إدارة األزمات بالكليـة        : في الترتيب الثالث  
وذلك بتنفيذ نماذج تدريبية لكيفية التعامل مع       ) 616.(وإنحراف معياري   ) 1.81(حسابي

لتحقيق األمن للطـالب داخـل   وعية كالحرائق وانقطاع الكهرباء واألمطار     الجام األزمات
مرحلة اإلستعداد والوقاية بوحـدات إدارة      ب العبارات المرتبطة    أقل في حين جاءت     .الكلية

 تجرى الوحدة تقييم دوري لخطط التعامل مع األزمات         :جاء في الترتيب السابع   ف األزمات
وإنحـراف  ) 1.70(بمتوسط حـسابي  إلدارة األزمات     وتمتلك الوحدة سيناريوهات بديلة     

  تضع الوحدة معايير دقيقة لقياس شدة األزمـة      :وجاء في الترتيب الثامن   ) 717(معياري  
 وتتفق هذه النتائج مع دراسة جيـل       )630.(وإنحراف معياري   ) 1.59(بمتوسط حسابي 

)Gail (1992ودراسة إيفن   Evan (2007 )  ودراسة لندا) Linda (2000  ودراسـة 
كدوا على أهميـة التأهـب واإلسـتعداد لحـاالت الطـوارئ      أ ذينوال  )٢٠١٢ (ربايعة 

تدريب الموظفين على تحديـد عالمـات       والمخاطر وإدارة األزمات في الحرم الجامعي و      
ل مـع   أهمية اإلستعداد التام للتعام   و اإلنذار المبكر ومنع حدوث األزمات واإلستجابة لها      

حتواء أضرارها واإلستعدادات الوقائية وإكتـشاف      إوالجاهزية إلدارة األزمات و    األزمة ، 
تقييم دوري لخطط التعامل مـع األزمـات       وتعكس هذه النتائج ضرورة      .إشارات اإلنذار 

نمـاذج  وتنفيـذ    للتعامل معهـا  بديلة  السيناريوهات   وال معايير لقياس شدة األزمة   ووضع  
   .رة عليهاالسيطمحاكاة لكيفية 

  ٥٤= نيوضح مرحلة المواجهة بوحدات إدارة األزمات) ١٤(جدول رقم 
إلى حد  نعم مرحلة المواجھة

مجموع  ال ما
 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

تمتلك الوحدة أدوات الدعم  .١
 ٣ 691. 1.77 ٩٦ ٢٠ ٢٦ ٨ الألزمة لمواجھة األزمات

تنوع الوحدة من السیناریوھات .٢
 ٤ 705. 1.74 ٩٤ ٢٢ ٢٤ ٨ امل مع األزمةالبدیلة للتع

توفر الكلیة الموارد الألزمة  .٣
 ١ 728. 1.81 ٩٨ ٢٠ ٢٤ ١٠ للتعامل مع األزمات
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إلى حد  نعم مرحلة المواجھة
مجموع  ال ما

 الترتیب االنحراف  المتوسط األوزان

یدرك العاملون أدوارھم  .٤
 ٢ .٧٧٨ ١.٨١ ٩٨ ٢٢ ٢٠ ١٢ كاملة عند التعامل مع األزمة

تمتلك الوحدة وسائل اإلغاثة  .٥
 ٧ .٧١٧ 1.70 ٩٢ ٢٤ ٢٢ ٨ الضروریة

ة فریق عمل تمتلك الوحد .٦
 ٨ 691. 1.44 ٧٨ ٣٦ ١٢ ٦ متخصص إلدارة األزمات

تحدد الوحدة اإلجراءات  .٧
 ٧ 717. 1.70 ٩٢ ٢٤ ٢٢ ٨ العاجلة لمواجھة األزمة

تستعین الوحدة بالخبراء  .٨
 ٦ 767. 1.70 ٩٢ ٢٦ ١٨ ١٠ للتعامل مع األزمة

تقدم الوحدة المساعدات  .٩
 ٥ 805. 1.74 ٩٤ ٢٦ ١٦ ١٢ الألزمة للمتأثرین من األزمة

    ٨٣٤ ٢٢٠ ١٨٤ ٨٢ المجموع
 ١.٧١المتوسط ككل   %٥٧.٢٠ القوة النسبیة

 كأحد مراحل التخطيط إلدارة    المواجهةأن واقع مرحلة    ) ١٤(تشير بيانات الجدول رقم       
ويقع هذا ) ١.٧١(حيث جاء المتوسط الحسابي) متوسطة(األزمات بجامعة أسيوط  جاءت      

 مرتبـة وفقـاً   المواجهـة ولقد جاءت أهم مؤشرات     ) ٢.٣٥ - ١.٦٧(المتوسط في الفئة    
 توفر الكلية الموارد الألزمـة للتعامـل مـع          :جاء في الترتيب األول   فللمتوسط الحسابي   

وذلك بتعبئـة اإلمكانيـات     ) 728.(وإنحراف معياري   ) 1.81(بمتوسط حسابي  األزمات
 قـدر مـن     أقلة وبما يضمن    المادية والبشرية والفنية المتاحة للتعامل مع األزمات بكفاء       

يدرك العاملون أدوارهـم كاملـة عنـد        : جاء في الترتيب الثاني    و .األضرار داخل الكلية  
وأهميـة قيـام    ) .٧٧٨(وإنحراف معيـاري    ) ١.٨١(بمتوسط حسابي التعامل مع األزمة    

ثنـاء  أالعاملون بواجباتهم وأعمالهم المحددة لسرعة التصرف وفقاً للظـروف المتالحقـة     
  .زمةحدوث األ

 تمتلك الوحدة أدوات الدعم الألزمـة لمواجهـة األزمـات         : وجاء في الترتيب الثالث       
تصال وغيرها  جهزة اإل أكالطفايات و ) 691.(وإنحراف معياري   ) 1.77(بمتوسط حسابي 

حـين  فـي   . همية صيانتها الستخدامها فى التعامل مع األزمات الجامعية       أدوات و ألمن ا 
جاء في الترتيب   فمرحلة المواجهة بوحدات إدارة األزمات      بطة   العبارات المرتب  أقلجاءت  
تحدد الوحـدة اإلجـراءات العاجلـة       وتمتلك الوحدة وسائل اإلغاثة الضرورية      : السادس

جاء فـي الترتيـب      و )717(وإنحراف معياري   ) ١.٧٠(لمواجهة األزمة بمتوسط حسابي   
) 1.44(توسـط حـسابي   تمتلك الوحدة فريق عمل متخصص إلدارة األزمات بم       و: السابع

ودراسـة  ) ٢٠١٧(أمين   وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من       )691.(وإنحراف معياري   
 وذلـك    والكوارث  إلى أهمية مواجهة األزمات    وا أشار ذينوال)  ٢٠١٧(عساف  والعاجز  
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متالك الجامعة لسيناريوهات مسبقة للتعامل مع األزمات وتـوفير اإلمكانيـات   إمن خالل   
 وتؤكد  .رية وأجهزة االتصال وقاعدة بيانات وفريق عمل متعدد التخصصات        المادية والبش 

فريق عمـل متخـصص   نتائج الجدول السابق على أهمية إمتالك وحدات إدارة األزمات ل    
ـ تحدوالمساعدات الألزمة للمتأثرين مـن األزمـة        وتقديم  إلدارة األزمات    د أولويـات   ي

  مواجهة األزمةوسائل اإلغاثة الضرورية ل واإلجراءات العاجلة
  ٥٤= نيوضح مرحلة إعادة التوازن بوحدات إدارة األزمات) ١٥(جدول رقم 

إلى حد  نعم مرحلة إعادة التوازن
 ترتیب انحراف  متوسط المجموع ال ما

تخرج الكلیة  من األزمة بأقل خسائر  .١
 ٧ 756. 1.74 ٩٤ ٢٤ ٢٠ ١٠ .ممكنة

یتم إصالح المرافق المتأثرة بشكل  .٢
 ٤ 634. 1.77 ٩٦ ١٨ ٣٠ ٦ سریع

یتم بناء ما تم تدمیره من مباني في  .٣
 ١ 634. 1.88 ١٠٢ ١٤ ٣٢ ٨ أسرع وقت

 ٦ 649. 1.74 ٩٤ ٢٠ ٢٨ ٦ تتم إزالة اآلثار الناتجة عن األزمة .٤

 ٨ 662. 1.70 ٩٢ ٢٢ ٢٦ ٦ یتم إعادة الوضع الطبیعي للمكان .٥
یتم إعادة الحیاة الطبیعیة في أقل  .٦

 ٢ 711. 1.85 ١٠٠ ١٨ ٢٦ ١٠ وقت
یتم الوقوف على مواطن الخلل في  .٧

 ٣ 728. 1.81 ٩٨ ٢٠ ٢٤ ١٠ األدوار والمھام
یتم إعادة التوازن للمتأثرین من  .٨

 ٥ 743. 1.77 ٩٦ ٢٢ ٢٢ ١٠ األزمة
یتم حصر الخسائر في األفراد  .٩

 م٣ 728. 1.81 ٩٨ ٢٠ ٢٤ ١٠ والمنشأت

    ٨٧٠ ١٧٨ ٢٣٢ ٧٦ المجموع

 ١.٧٨ككل المتوسط  %٥٩.٦٧ القوة النسبیة

 كأحد مراحل التخطيط    إعادة التوازن أن واقع مرحلة    ) ١٥(تشير بيانات الجدول رقم        
) ١.٧٨(حيث جاء المتوسط الحـسابي    ) متوسطة(إلدارة األزمات بجامعة أسيوط  جاءت       

 إعادة التـوازن  ولقد جاءت أهم مؤشرات     ) ٢.٣٥ - ١.٦٧(ويقع هذا المتوسط في الفئة      
يتم بناء ما تم تدميره من مباني في : جاء في الترتيب األول   ف الحسابي   مرتبة وفقاً للمتوسط  

ستعادة األصـول  إوذك ب) 634.(وإنحراف معياري ) 1.88( بمتوسط حسابي أسرع وقت 
يـتم  : جاء في الترتيب الثـاني و. المفقودة المادية أو المعنوية بعد حدوث األزمة الجامعية 

) 711.(وإنحراف معيـاري    ) 1.85(سط حسابي  بمتو  وقت أقلإعادة الحياة الطبيعية في     
حتواء أضرار األزمة وإعادة التوازن وممارسـة األنـشطة اليوميـة           إوذك بقيام الكلية ب   

يـتم الوقـوف علـى      : وجاء في الترتيب الثالث   . واألعمال االعتيادية قبل حدوث األزمة    
متوسـط  بحصر الخسائر فـي األفـراد والمنـشأت     ومواطن الخلل في األدوار والمهام     
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وذلك بتحديد اآلثار السلبية المدمرة الناتجـة       ) 728.(وإنحراف معياري   ) 1.81(حسابي
فـي   .عن حدوث األزمة لمعالجتها وإعادة التوازن للكلية الستئناف العملية التعليمية فيها          

 فجـاء    بمرحلة إعادة التوازن بوحدات إدارة األزمات       العبارات المرتبطة  أقلحين جاءت   
ة     : لسابعفي الترتيب ا   ) 1.74(بمتوسط حـسابي .تخرج الكلیة  من األزمة بأقل خسائر ممكن

  يتم إعادة الوضع الطبيعي للمكـان      :وجاء في الترتيب الثامن   ) 756.(وإنحراف معياري   
بـو  أ  وتتفق هذه النتائج مع دراسـة      )662.(وإنحراف معياري   ) 1.70(بمتوسط حسابي 

جابة سريعة وفعالة للمتغيرات السريعة     ستإوالتى توصلت الهمية تحقيق     ) ٢٠٠٩ (شامة  
 إلعادة التـوازن إلـى   الزملألزمة بهدف درء أخطارها وتقليل أضرارها وتوفير الدعم ال      

زمـة  إزالة اآلثار الناتجة عن األ    وتعكس نتائج الجدول السابق ضرورة       . حالته الطبيعية 
إعادة التـوازن  تمام بواإلهإعادة الوضع الطبيعي للمكان    و والخروج بأقل الخسائر الممكنة   

   للمتأثرين من األزمة
  ٥٤= نيوضح مرحلة التعلم بوحدات إدارة األزمات) ١٦(جدول رقم 

إلى حد  نعم مرحلة التعلم
 ترتیب انحراف  متوسط مجموع ال ما

تحتفظ الوحدة بأرشیف لالزمات السابقة  .١
 ٧ 636. 1.51 ٨٢ ٣٠ ٢٠ ٤ لالستفادة منھا

لناجحة عند تستفید الوحدة من التجارب ا .٢
 ٨ 687. 1.40 ٧٦ ٣٨ ١٠ ٦ التعامل مع األزمات

تأخذ الكلیة الدروس والعبر من األزمات  .٣
 م٨ 687. 1.40 ٧٦ ٣٨ ١٠ ٦ التي تواجھھا

تناقش الكلیة خطوات التعامل مع  .٤
 ٦ 681. 1.62 ٨٨ ٢٦ ٢٢ ٦ األزمات مع الكلیات األخرى

تمتلك الوحدة طرق مرنة للتعامل  .٥
 ٤ .٧١٧ 1.70 ٩٢ ٢٤ ٢٢ ٨ ماتالمستقبلي مع األز

تحدد الوحدة أوجھ الخلل في خطط إدارة  .٦
 ١ 675. 1.81 ٩٨ ١٨ ٢٨ ٨ األزمات الماضیة

تستفید الوحدة من األزمات السابقة عند  .٧
 ٢ 793. 1.77 ٩٦ ٢٤ ١٨ ١٢ تعاملھا مع األزمات المستقبلیة

تطور الكلیة من خطط التعامل مع  .٨
 ٣ 705. 1.74 ٩٤ ٢٢ ٢٤ ٨ األزمات وفقًا لالزمات السابقة

تستفید الوحدة من الخبرات الماضیة عند  .٩
 ٥ 726. 1.66 ٩٠ ٢٦ ٢٠ ٨ التنبؤ بالمخاطر المستقبلیة

    ٧٩٢ ٢٤٦ ١٧٤ ٦٦ المجموع
 ١.٦٢المتوسط ككل   %٥٤.٣٢ القوة النسبیة

رة  كأحد مراحل التخطـيط إلدا التعلمأن واقع مرحلة ) ١٦(تشير بيانات الجدول رقم         
ويقع هذا  ) ١.٦٢(حيث جاء المتوسط الحسابي     ) ضعيفة (أسيوط جاءت األزمات بجامعة   
 مرتبـة وفقـاً   مرحلـة الـتعلم  ولقد جاءت أهم مؤشرات )  ١.٦٧-١(المتوسط في الفئة   
 تحدد الوحدة أوجه الخلـل فـي خطـط إدارة    :جاء في الترتيب األول فللمتوسط الحسابي   
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الستخالص وذلك  ) 675.(وإنحراف معياري   ) 1.81(بمتوسط حسابي  األزمات الماضية 
 تستفيد الوحدة   :جاء في الترتيب الثاني   و. الدروس والعبر لالستفادة منها في عدم تكرراها      

) 1.77(بمتوسـط حـسابي   مع األزمـات المـستقبلية         هامن األزمات السابقة عند تعامل    
ات المـستقبلية أو  وذك لتطوير سبل وآليات التعامل مع األزم  ) 793.(وإنحراف معياري   

 تطور الكلية مـن خطـط       : وجاء في الترتيب الثالث    .لضمان عدم تكرارها في المستقبل    
وإنحـراف معيـاري   ) 1.74(بمتوسط حسابي التعامل مع األزمات وفقاً لالزمات السابقة       

 طـرق جديـدة     وتبنى وذلك بتقييم طرق التعامل مع األزمات السابقة لتطويرها       ) 705.(
 التجارب الناجحة عند التعامل مـع       ة االزمات الجارية مع اإلستفادة من     للتعامل مع نوعي  

مرحلة التعلم بوحـدات إدارة     ب العبارات المرتبطة    أقلفي حين جاءت     . الجامعية األزمات
تحتفظ الوحدة بأرشيف لالزمات السابقة لالستفادة منها       :  فجاء في الترتيب السابع    األزمات

تـستفيد  : وجاء في الترتيب الثـامن    ) 636.(ياري  وإنحراف مع ) 1.51(بمتوسط حسابي 
تأخذ الكلية الدروس والعبر مـن      والوحدة من التجارب الناجحة عند التعامل مع األزمات         

وتتفـق هـذه    )687.(وإنحراف معياري ) 1.40(األزمات التي تواجهها بمتوسط حسابي    
 )٢٠١٣(يو   ودراسـة مـاث    )٢٠١٢(النتائج مع ما توصلت اليه دراسة عبيد ، القرنـى           

Matthew ٢٠١٥( وبيتس( Bates    همية وضع خطط التغلب علـى      أ والذين أكدوا على
 جراء التغييرات المناسبة لما بعد األزمة باالضافة إلى االستفادة من         إاألزمات المستقبلية و  

 .جامعـة الدروس والتجارب من األزمات السابقة في التعامل مع األزمات المستقبلية في ال      
زمـات  بأرشيف لألج الجدول السابق على أهمية إمتالك وحدات إدارة األزمات وتؤكد نتائ 

التجـارب  المستقبلية، وتبنى الخبرات الماضية عند التنبؤ بالمخاطر     من  ستفادة  إلواالسابقة  
   .هاالدروس والعبر منوأخذ الناجحة عند التعامل مع األزمات 

   بوحدات إدارة األزماتزمات واقع مراحل التخطيط إلدارة األيوضح ) ١٧(جدول رقم 
مراحل 
 التخطیط

إكتشاف 
 اإلنذار

اإلستعداد 
إعادة  المواجھة والوقایة

القدرات  التعلم التوازن
 ككل

 ١.٧٤ ١.٦٢ ١.٧٨ ١.٧١ ١.٧٧ ١.٨٦ المتوسط

أن الواقع الفعلى لمراحل التخطـيط إلدارة األزمـات         ) ١٧(توضح نتائج الجدول السابق     
وهذا مـا يـشير   ) ١.٧٤(جاءت بمستوى متوسط بمتوسط حسابى وحدات إدارة األزمات  ب

إلى أهمية تطوير خطط إدارة األزمات فى جامعة أسيوط لتحقيق إستجابة سريعة وفعالـة              
  .للسيطرة على األزمات الجامعية وللحد من آثارها التدميرية ولدرء أخطارها المتوقعة
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   يوضح معوقات التخطيط إلدارة األزمات والكوارث) ١٩(جدول رقم 
 الترتیب % العدد المعوقات

 ٢ ٩٢.٥٩ ٥٠ نقص توافر المعلومات  .١
 ١ ٩٦.٢٩ ٥٢ عدم كفایة الموارد المادیة .٢
 ٣ ٨٨.٨٨ ٤٨ نقص الكوادر البشریة المدربة .٣
 ٩ ٢٠.٣٧ ١١ .إتخاذ األزمة لمسارات مفاجئة غیر متوقعة .٤
 ٥ ٨١.٤٨ ٤٤ تصال حدیثةعدم توافر وسائل ا .٥
 ٦ ٧٥.٩٢ ٤١ ضعف الوعي لدى العاملین بالكلیة .٦
 ٨ ٤٢.٥٩ ٢٣ ضعف القیادة  .٧
 ٧ ٦١.١١ ٣٣ ضعف التنسیق والتعأون مع الجھات األخرى .٨
 ٤ ٨٣.٣٣ ٤٥ عدم وجود فریق عمل  متخصص في إدارة األزمات .٩

إلدارة إلى أهم المعوقات التي تواجه التخطيط ) ١٩(يشير الجدول السابق   
في األزمات بوحدات إدارة األزمات بجامعة أسيوط حيث جاءت أهم هذه المعوقات 

 نقص توافر وفي الترتيب الثاني) ٩٦.٢٩( بنسبةعدم كفاية الموارد الماديةالترتيب األول 
 نقص الكوادر البشرية المدربة: وفي الترتيب الثالث) ٩٢.٥٩(بنسبة المعلومات

 عدم وجود فريق عمل متخصص في إدارة األزماتالرابع وفي الترتيب ) ٨٨.٨٨(بنسبة
  ) ٨٣.٣٣(بنسبة

  يوضح مقترحات التخطيط إلدارة األزمات والكوارث) ٢٠(جدول رقم 
 الترتیب % العدد المقترحات

 ٢ ٩٤.٤٤ ٥١ تكوین قاعدة بیانات عن البیئة الداخلیة والخارجیة للكلیة .١
 ٤ ٨٣.٣٣ ٤٥ كومیةتطبیق نظام التامین الشامل على المنشأت الح .٢
 ٦ ٧٠.٣٧ ٣٨ االستعانة بالمتخصصین والمستشارین فى إدارة األزمة .٣
 ٧ ٦١.١١ ٣٣ التعامل مع األزمة فور وقوعھا .٤
 ١ ٩٦.٢٩ ٥٢ توفیر اإلمكانیات المادیة البشریة .٥
 ٥ ٧٧.٧٧ ٤٢ دعم القیادات لوحدات إدارة األزمات .٦
 ٣ ٩٢.٥٩ ٥٠ صصاتتكوین فریق عمل لوحدة إدارة األزمات متعدد التخ .٧
 ٨ ٤٢.٥٩ ٢٣ أنشاء مراكز عملیات داخل كل كلیة .٨

يتضح أن أهم المقترحات الألزمة لتفعيل عمليـات        ) ٢٠(باستقراء بيانات الجدول السابق     
 من وجهة نظر أعـضاء وحـدات إدارة األزمـات           التخطيط إلدارة األزمات والكوارث   

 تـوفير   :جاء في الترتيـب األول    : اليبجامعة أسيوط جاءت مرتبة تنازلياً علي النحو الت       
تكوين قاعدة بيانـات  : في الترتيب الثانيجاء و )٩٦.٢٩(بنسبةاإلمكانيات المادية البشرية   

 تكـوين   : في الترتيب الثالـث    جاءو) ٩٤.٤٤( بنسبة عن البيئة الداخلية والخارجية للكلية    
في الترتيـب    جاءو) ٩٢.٥٩( بنسبة فريق عمل لوحدة إدارة األزمات متعدد التخصصات      

  ) ٨٣.٣٣( بنسبة تطبيق نظام التامين الشامل على المنشأت الحكومية:الرابع
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  نتائج الدراسة: عاشراً
وحدات إدارة األزمات بكليات جامعة سن أعضاء توسط  إلىتوصلت نتائج الدراسة  .١

ن هناك تنوع فى الدرجة العلمية أو) سنة٤٢(حيث بلغ المتوسط الحسابىأسيوط 
نهم يمتلكون إو،  مساعد ومدرس ذستاأستاذ وأما بين إدارة األزمات  ألعضاء وحدات

قدر كبير من الخبرات العملية واالكاديمية حيث بلغ متوسط سنوات الخبرة لديهم 
) الخبرات العملية(والعملية ) التاهيل النظرى(ن هذه الخبرات االكاديمية أو) سنة١٨(

   .تمكنهم من التعامل مع هذه األزمات
لم وحدات إدارة األزمات من أعضاء  %) 40.7(نتائج الدراسة أن نسبة توصلت  .٢

يحضروا أى دورات تدريبية في مجال التعامل مع األزمات الجامعية األمر الذي 
  . يعطى مؤشراً على تقصير نسبة من أعضاء الوحدات في حضور هذه الدورات

جهها وحدات إدارة األزمات الجامعية التي تواهم أ أن إلىتوصلت نتائج الدراسة  .٣
 نتيجة صراعات فترة العنف الجامعيا ولهاألزمات بكليات جامعة أسيوط جاءت أ

   )صحيالصرف المياه  ، الكهرباء ، ال(عطال شبكات االتصال والمرافق ، يليها أ االنتخابات
توصلت نتائج الدراسة أن واقع القدرات المؤسسية لوحدات إدارة األزمات بكليات  .٤

وعدم وجود ميزانية  القدرات المادية حيث جاءت أولها  متوسطةجاءتجامعة أسيوط 
وضعف التسيق يليها القدرات اإلتصالية محددة لوحدات ادارة االزمات فى الكليات ، 

 القدرات وأخيراً القدرات البشرية ثميليها القدرات المعلوماتية مع المجتمع الخارجى 
   .اإلدارية

 بواقع مراحل التخطيط إلدارة األزمات في وحدات توصلت نتائج الدراسة المرتبطة .٥
مرحلة لها أو حيث جاءت  متوسطةبكليات جامعة أسيوط جاءتإدارة األزمات 

يليها المواجهة  يليها اإلستعداد والوقاية يليها إعادة التوازن إشارات اإلنذار إكتشاف
  . التعلميليها

  ،اإلدارية(رات المؤسسية ناء القدبعالقة بين إلى وجود توصلت نتائج الدراسة  .٦
التخطيط إلدارة األزمات ككل وبين ) ، البشریة ، المادیة ،اإلتصالیة المعلوماتية

  ) إكتشاف إشارات اإلنذار، اإلستعداد والوقاية، المواجهة ،إعادة التوازن، التعلم(
إلى أهم المعوقات التي تواجه التخطيط إلدارة األزمات توصلت نتائج الدراسة  .٧

نقص توافر و  إدارة األزمات بجامعة أسيوط فى عدم كفاية الموارد الماديةبوحدات
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عدم وجود فريق عمل متخصص في و نقص الكوادر البشرية المدربةو المعلومات
  إدارة األزمات

التخطيط إلدارة اظهرت نتائج الدراسة أن أهم المقترحات الألزمة لتفعيل عمليات  .٨
عة أسيوط هى توفير اإلمكانيات المادية البشرية بوحدات إدارة األزمات بجاماألزمات 

تكوين فريق عمل لوحدة و تكوين قاعدة بيانات عن البيئة الداخلية والخارجية للكليةو
   .تطبيق نظام التامين الشامل على المنشأتو إدارة األزمات متعدد التخصصات

  توصيات الدراسة: حادى عشر
  .خدامها فى التنبؤ بحدوث األزمات الجامعيةستتوفير قاعدة بيانات متكاملة وحديثة إل .١
  .زمات لمواجهة األزمات الجامعية المتوقع حدوثهاأاقامة مراكز  .٢
  .نشطة الوقاية واإلستعداد لمواجهة األزمات الجامعيةأانشاء صندوق لتمويل  .٣
  .نشر الوعى بالمجتمع الجامعى بثقافة التخطيط إلدارة األزمات الجامعية .٤
  .ضرارها والحد منهاأى إدارة األزمات الجامعية الحتواء دراك اهمية الوقت فإ .٥
 إتخاذجهزة الحديثة لتيسير ودعمها باأل) مركز قيادة(نشاء غرفة عمليات متكاملةإ .٦

  القرار
  .من والسالمة على المنشأت الجامعية باستخدام التقنيات الحديثة تفعيل أنظمة األ .٧
  .ى الجامعيةمين الشامل على المنشأت والمبانأتطبيق نظام الت .٨
عمال الوقائية على األ) طالب، موظفين ، ساتذة أ(تدريب كافة العاملين بالجامعة .٩

  .وطرق التعامل مع األزمات الجامعية
 األزمات فى الكليات باالمكانيات المادية والبشرية والفنية إدارةدعم وحدات  .١٠

  والتنظيمية
   .ى الجامعة ككلل فريق عمل متعدد التخصصات إلدارة األزمات على مستويتشك .١١
ستعانة بالخبراء من المجتمع الخارجى لدعم عمليات الوقاية من األزمات اإل .١٢

  .الجامعية
  ستفادة من تجارب الجامعات المحلية والدولية فى التعامل مع األزمات الجامعيةاإل .١٣
  .عقد دورات تدريبية تخصصية فى مجال التخطيط إلدارة األزمات والكوارث .١٤
 لتحديد وثها وتطبيقها عملياًد لالزمات الجامعية المحتمل حوضع تصور سيناريوهات .١٥

  . التعامل معهاوطرقكيفية ادارتها 
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 األزمات إدارةتحديد الواجبات والمسئوليات لكل إدارة ولكل عامل فى وحدات  .١٦
  الجامعية

  .شارات اإلنذار المبكر لتمحيصهاإ وفحص كثر حرجاًترتيب المخاطر والتهديدات األ .١٧
   األزمات فى الكليات وصيانة أجهزتها وشبكاتهاإدارة مستقلة لوحدات توفير ميزانية

  مراجع البحث 
  : المراجع العربية) ا(

 ،التنمية بالجامعة  التخطيط إلدارة األزمات والكوارث المجتمعية لتحقيق )٢٠٠٥(ابراهيم ، وفاء يسري
  ٣٠العدد . لجامعي مركز تطوير التعليم ا،المؤتمر القومي التاسع عشر، جامعة عين شمس 

مواجهة الكوارث غير التقليدية ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، ) ٢٠٠٩(بو شامة ، عباسأ
  . الرياض

   ، عمان،االردن ةمدخل لإلدارة التربوية، دار المسير). ٢٠٠٩(بو ناصر، فتحي محمد أ
ألسباب والعالج ، دار الفكر العربي  إدارة األزمات التعليمية فى المدارس ا) ٢٠٠٢(حمد أحمد ، ابراهيم أ

  ، القاهرة 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  إدارة األزمات التعليمية منظور عالمي،  )٢٠٠٣( أحمد إبراهيم أحمد
  .القاهرة

، بناء قدرات المجتمعات على مواجهة الكوارث الموتمر العالمي المعنى بالحد من ) ٢٠٠٥(األمم المتحدة 
   ٢٠٠٥ إطار عمل هيوغو اليابان ، الكوارث ،

 التنمية المستدامة المجلس إدارةبناء القدرات الوطنية والمحلية فى مجال ) ٢٠١٤(مم المتحدةاأل
  االقتصادى واالجتماعى ، الدورة الثامنة عشر 

دور القيادة اإلبداعية فى إدارة األزمات ، مجلة النهضة، كلية االقتصاد ) ٢٠٠٢(الباز ، عفاف محمد
  ، أبريل١١١والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، العدد 

 بناء المنعة لدرء المخاطر تقرير التنمية المضي في التقدم، ) ٢٠١٤(ألمم المتحدة لالبرنامج اإلنمائي 
  البشرية،  نيويورك

 إدارة األزمات تجارب محلية وعالمية ، عين شمس، القاهرة ) ١٩٩٢(الحمألوى، محمد رشاد
تصور مقترح لبناء القدرات المؤسسية في الجامعات السعودية رسالة ) ٢٠١٣(براهيم سعيدإالزهرانى ، 

  م القرىأدكتوراه ، كلية التربية ، جامعة 
   عماناالصالح والتطوير، دار الفكر ،  إدارة المؤسسات)٢٠١٣(السروجى،طلعت مصطفى

ف الصعبة ، الهيئة المصرية مهارات إدارة األزمات والكوارث والمواق) ٢٠٠٩(حمد أالطيب ، محمد 
  العامة للكتاب ، القاهرة 
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درجة ممارسة اإلدارة العليا فى الجامعات ) ٢٠١٧(عبد المجيد ، محمود عساف العاجز ، فؤاد على و
الفلسطنية إلدارة األزمات وعالقتها بالتفكير االستراتجى لديهم، المجلة التربوية ، جامعة 

    ١٢٢ ، العدد ٣١الكويت ، مجلد  
التخطيط والتدريب للوقاية من األزمات والكوارث المؤتمر الدولى )٢٠١٣(العنزى ،عبد الرحمن خلف

  الرياض، الزمات والكوارث  ، جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية اإلدارة  
واقع إدارة لالزمات في المؤسسات التعليمية بدولة الكويت المجلة ) ٢٠١١(حمدأمريم  المدكور ،

  ١٠٠العدد ، ) ٢٥(مجلد ، ية التربية قسم اإلدارة والتخطيط التربوي التربوية، كل
المجلة العلمية للبحوث والدراسات  دور نظم المعلومات فى إدارة الكوارث،) ٢٠١١(النعمة ،أميرة محمد 
  الجزء الثاني، العدد األول. ، ، كلية التجارة ، جامعة حلوان التجارية
جي إلدارة األزمات بالجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة يستراتاإلالتخطيط ) ٢٠١٧(أمين ، جيهان حسن

   ٢٢العدد ، جامعة عين شمس ،التدريس واإلداريين 
مدى وعى الموظفات فى المكتبات الجامعية بمراحـل  ) ٢٠١٢(علم ،  رانيا وعبد الرحمن  القرنى  ،عبيد  

    ٩ عدد ،االتحاد العربى للمكتبات المعلومات   األزمات ، إدارة
 ، ٢٠٢٠ -  ٢٠١٠جية العربية للحد من مخاطر الكوارث ياإلسترات) ٢٠١٠(جامعة الدول العربية

  القاهرة
مشروعات  العالقة بين متطلبات بناء القدرات التنظيمية وتحقيق جودة )٢٠٠٦(حجازي ، سناء محمد 

ة حلوان، الخدمة االجتماعية، جامع ، المؤتمر العلمي التاسع عشر ، كلية الجمعيات االهلية
   ٥مجلد 

مهارات إدارة األزمات تجارب محلية وعالمية ، مركز تطوير األداء ) ١٩٩٦(حسن ، محمد عبد الغنى
  والتنمية ، القاهرة 

تنمية المجتمعات المحلية، نموذج المشاكل فى إطار ثقافة المجتمع ، ) ١٩٩٩(خاطر ، أحمد مصطفى
  المكتب الجامعى الحديث، اإلسكندرية 

تصور مقترح لتطوير بناء القدرات المؤسسية في منظمات المجتمع ) ٢٠١٠(يهاب محمدإدرويش ، 
    .رسالة ماجستير ، جامعة األقصى ، المدني بقطاع غزة 

كفاءة الجهاز االدارى الحكومى فى إدارة األزمات والكوارث فى مصر ، ). ٢٠١٣(درويش منى إبراهيم 
  مال، جامعة حلوانرسالة ماجستير ، كلية التجارة وإدارة األع

درجة جاهزية الجامعات االردنية الرسمية إلدارة األزمات ومعوقاتها ) ٢٠١٢(ربايعة ،عمر عبد الرحيم
   ٥، ،العدد ٢٧كما يراها رؤساء األقسام ،المجلة التربوية ،جامعة الكويت مجلد 

   القاهرة  إدارة األزمات المالية ، مركز الشرق األوسط الثقافي) ٢٠٠٦(رمضان ،مروان أسعد
ردنية فى شمال واقع إدارة األزمات بالجامعات األ) ٢٠١٨(سعيد ، بن محمد سعيد وعاشور ، محمد على

ردن  ، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، األ
  ٢٦عدد ،   ٢مجلد 
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نظمات الحكومية السعودية مجلة التجارة تخطيط إدارة األزمات في الم) ٢٠١١(سليم ، أشرف يوسف 
    ٢عدد ، والتمويل ،  كلية التجارة ، جامعة طنطا 

  .دن ، القاهرة ، إدارة األزمات الوسيلة للبقاء )١٩٩٨(منى صالح الدين شرف ،
العالقة بين بناء القدرات المؤسسية وتحقيق آليات الحكم الرشيد )٢٠٣(عبد اهللا ، على عبد اهللا 

 ،جامعة حلوان ، المؤتمر السادس والعشرون ، كلية الخدمة االجتماعية ، هلية األبالجمعيات 
  ٧جزء 

جيات إدارة األزمات والكوارث ودور العالقات العامة ، دار يستراتإ) ٢٠٠٦(عبد الوهاب ، السيد السعيد
    .العلوم للنشر والتوزيع ، القاهرة

 األمنية بالجامعات ، مجلة كلية التربية ، جامعة نموذج إلدارة األزمات) ٢٠١٥(عثمان ، رانيا وصفى 
   ٢،  العدد  ٣٠ المنوفية  ، مجلد 

قياس واقع القدرات في جامعة البصرة وأفاق تحسينها ، مجلة ) ٢٠٠٩(عألوى ، مسلم  وعروبة ،على
   ٥ العدد ،٣دراسات إدارية ، جامعة البصرة ،، مجلد 

مركز الدراسات السياسية ، لع األلفية الثالثة المجتمع المدنى فى مط )٢٠٠٠(قنديل ، أمانى
   القاهرة  ،واالستراتيجية
المؤتمر الخامس إلدارة ، دور التخطيط فى مواجهة األزمات والكوراث ) ٢٠٠٠(محمد ، مصطفى فهمي

   ٤لالزمات والكوارث ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، مجلد 
مجلة ، طفال هلية العاملة فى مجال عمالة األت األابناء قدرات الجمعي) ٢٠٠٨(يمان محمدإمحمود ، 

 ، دراسات فى الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان 
   ٢٥العدد،  ٤مجلد

مركز ، التقرير التحليلي السنوي ألهم األزمات والكوارث ) ٢٠٠٤(مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار 
  مصر، االصدار الرابع ، ودعم إتخاذ القرار ، مجلس الوزراء المعلومات 

اإلستراتيجية القومية لرفع الوعى المجتمعى فى مجال الحد  )٢٠١٠(مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار 
  مصر، من المخاطر ومواجهة األزمات والكوارث ، مجلس الوزراء 

،  ٢٠١٤ارة األزمات والكوارث فى مصر فبراير منظومة إد) ٢٠١٤(مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار 
  مصر ، مجلس الوزراء 

  مجمع اللغة العربية  ، القاهرة  ،  الوجيز عجمالم) ١٩٩٤(مدكور ، إبراهيم 
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