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 قرار لجنة المناقشة

  



 د
 

 شكر وتقدير

وأشكرك شكرًا كثيرًا طيبًا على  تحد، ال التي وآالئك تعد، ال التي نعمك على أحمدك ربي وأشكرك
 أن أرجو الذي الوجه على الرسالةهذه  أن يسرت لي طريق العلم وسلوكه، وأعنتني على إتمام

 .عني به ترضى

متفاني أستاذي رعاية األب الحاني، والمربي ال رعاني من إلى أهل الفضل،الجزيل  بالشكر أتوجه ثم
حفظه اهلل،  "أحمد أبو كريم"الدكتور األستاذ الفاضل على رسالتي ومشرفي ،في مرحلة الماجستير

الذي كان يتفقدني إن غبت، ويحفزني إن فترت، ولم يأل جهدًا في توجيهي ونصحي وتزويدي 
 بالمالحظات العلمية والمنهجية منذ أن كان الموضوع فكرة إلى أن أصبح رسالة.

 هذه مناقشة بقبول علي المناقشة؛ لتفضلهم لجنة في الموقرين أساتذتي إلى الجزيل بالشكر وأتقدم
 أن الكريم اهلل سائال فيها، القصور مواطن عن واإلبانة معوجها وتقويم خللها لسد أهل فهم سالة،الر 

 .خيرا عني يثيبهم

 يألوا ولم الذين ساهموا في تكويني العلمي، الفضالء أساتذتي جميع إلى الجزيل كما أتقدم بالشكر
مدادي توجيهي في جهدا  نصح ومشورة. من إليه احتجت بما وا 

 حقا ما أشرقت في الكون أي حضارة                 إال وكانت من ضياء معلم         

ن الدراسة، هذه إنجاز علىعانني وأ ساعدني من كل وأشكر  أهل فهم لذكرهم، المقام يسعفني لم وا 
 .والشكر والخير للفضل

 

 



 ه
 

 اإلهداء

 ، ومصدر أمني وحناني،،إلى ملهمي األول

هلل، األول بعد ا وسندي الذي لم يترك موطنًا كنت بحاجة فيه إلى عون ومساندة إال كان عوني إلى
، إلى الذي َدينه عينييَّ بطاًل وبه أفتخر وأفاخر منذ طفولتي إلى وقتي الحاضر، إلى الذي أراه في

هلل لوال اهلل فوا.. إلى والدي الحبيبفي عنقي باٍق إلى يوم الدين، وحبه في قلبي ال تبدله السنين، 
 وصلت يومًا إلى هذا المكان.ثم أنت ياحبيبي ما قد 

مساء، وتتبعني برحماتها، ح و تدثرني بدعواتها مع كل صب التي التزال نبع الحب والحنان،، إلى إلى
  .كل حينوتتصل بي  وهمساتها، وتتفقدني

 . أمي الحنونة الحبيبةإلى التي جعل ربي جنته تحت أقدامها، إلى 

 .جزاك اهلل عني أنت وأبي خير الجزاء يا والديَّ الحبيبان

ضريبة سير، ودفعوا معي مين تحملوا معي عناء الالذَ  ، رفقاء دربيومثنى، مجاهد أوالديإلى 
 الوصول.

 في الدين والنسب، الذين شّدوا من أزري، وشاركوني في أمري. إخواني وأخواتيإلى 

، وكل من علمني حرفًا، أو أهدى إلي نصحًا، أو بث في روحي همة، أو أساتذتي األفاضلإلى 
 ترك في قلبي أثرًا حسنًا.

وطلبه، وعاهد نفسه أن يكمل في طريق الحق والهداية، فأحيى نفسًا،  كل من نذر نفسه للعلمإلى 
 ونشر علمًا، وأحيى فكرًا.

    ي.إلى كل هؤالء، أهدي بحثي هذا، وأسأل اهلل أن يتقبله مني، وأن يجعله حجة لي ال عل
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 الموارد البشرية لدى عمداء الكليات في الجامعات األردنية  إدارة
 األزمات إدارةوعالقتها ب العاصمة عمان محافظة في

 األكاديمية من وجهة نظر رؤساء األقسام
 إعداد

 وفاء فتحي محمود صالح
 إشراف

 األستاذ الدكتور أحمد أبو كريم
 الملخص

فدددي لددددى عمدددداء الكليدددات المدددوارد البشدددرية  إدارة رجدددة ممارسدددةد إلدددىالتعدددرف هددددفت الدراسدددة 

األزمدددات مدددن وجهدددة نظدددر رؤسددداء  إدارةوعالقتهدددا بمسدددتوى الجامعدددات االردنيدددة فدددي العاصدددمة عمدددان 

 األقسام األكاديمية.

مجتمدع الدراسدة تم استخدام المدنهج الوصدفي االرتبداطي وتكدون  هدف الدراسةولغرض تحقيق 

 (301عمان والبالغ عددهم )في محافظة العاصمة رؤساء األقسام في الجامعات األردنية من جميع 

، والمدددوزعين علدددى الجامعدددات الحكوميدددة فدددي محافظدددة العاصدددمة عمدددان والبدددالغ عدددددهم رئددديس قسدددم

(، 197(، والمدوزعين علددى الجامعدات الخاصددة فددي محافظدة العاصددمة عمدان والبددالغ عددددهم )104)

تمدع الدراسددة فقددد تددم توزيدع االسددتبانات علددى كافددة أفدراد المجتمددع وتددم اسددترداد ونظدًرا لصددغر حجددم مج

المدددوارد البشدددرية،  إدارة، األولدددى لقيددداس درجدددة ممارسدددة اسدددتبانتين. طدددورت الباحثدددة اسدددتبانة( 246)

وقددد  وتددم التحقددق مددن صدددقهما وثباتهمددالدددى عمددداء الكليددات األزمددات  إدارةوالثانيددة لقيدداس مسددتوى 

المدوارد البشدرية كاندت مرتفعدة وجداءت  دارةبينت النتائج ان الدرجة الكلية لممارسة عمدداء الكليدات إل

األزمدات كددان مرتفددع، كمدا تبددين وجددود  إدارةجميدع مجدداالت األداة بدرجددة مرتفعدة أيًضددا، وأن مسددتوى 

األزمددات، وكددذلك وجددود  إدارةالمددوارد البشددرية ومسددتوى  إدارةعالقددة إيجابيددة دالددة بددين درجددة ممارسددة 



 م
 

 إدارةعالقة إيجابية بين كافة مجاالت األداتين. وكما أنه يوجد فدروق ذات داللدة إحصدائية لممارسدة 

المددددوارد البشددددرية يعددددزى لمتغيددددر الجددددنس لصددددالح الددددذكور، والرتبددددة األكاديميددددة لصددددالح فئددددة  أسددددتاذ ، 

ان لصدالح ذو الخدمدة أقدل مدن كو  لمتغير سنوات الخدمة،وتخصص الكلية لصالح الكليات العلمية، 

األزمدددات تعدددزى لمتغيدددر الجدددنس  إدارة. وتبدددين وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية لمسدددتوى سدددنوات 5

وكددذلك عدددم وجددود فددروق ، سددنوات 5ذو الخدمددة أقددل مددن ولصددالح الددذكور وسددنوات الخدمددة لصددالح 

قاية ولصالح الكليات ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير تخصص الكلية ما عدا مجال االستعداد والو 

االنسدددانية، ولمتغيدددر الرتبدددة األكاديميدددة مدددا عددددا مجدددالي االسدددتعداد والوقايدددة واسدددتعادة النشددداط لصدددالح 

وداعمددة  وضددع خطددط بديلددةأوصددت الدراسددة بجملددة مددن التوصدديات كددان أهمهددا اسددتمرارية  األسددتاذ.

دارةو المدددوارد البشدددرية  إدارة لتعزيدددز مدددع  العددداملينفدددي مؤسسدددات التعلددديم العدددالي بمشددداركة األزمدددات  ا 

ضدرورة ، و منهدا المرجدوةالقائمين على التنفيدذ لوضدع الضدوابط التدي تكفدل فاعليتهدا لتحقيدق األهدداف 

دارةالمدددوارد البشدددرية و  إدارةممارسدددة االسدددتمرار فدددي المحافظدددة علدددى درجدددة  فدددي الجامعدددات  األزمدددات ا 

 ردنية. األ

، عمااداء الكليااات، الجامعااات األردنيااة، األزمااات إدارةالمااوارد البشاارية،  إدارةالكلمااات المفتاحيااة  

 رؤساء األقسام األكاديمية.
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Abstract 

The study aimed at identifying the degree of human resources management 

practices of faculties deans in Jordanian universities in Amman and the relationship to 

the level of crisis management from the point of view of heads of academic 

departments. 

In order to achieve the objective of the study, the descriptive correlation method 

was applied. The study community is made up of all( 301) heads of departments in 

public and government universities in Amman, distributed to (104) in public 

universities and (197) in private universities in the mentioned area. And due to the small 

size of the study community, the questionnaires were distributed to all members of the 

community of study and (246) questionnaires were retrieved. The researcher developed 

two questionnaires, the first to measure human resource management practice, and 

second to measure the level of crisis management and the veracity of result was shown, 

verified and approved for the both tools. The results showed that the overall degree of 

practice of deans of human resources management was high and all areas of the tool 

were also high, and that the level of crisis management was high, and that there was a 

positive correlation between the degree of human resources management practice and 

the level of crisis management. There is also a positive relationship between all areas of 

the two instruments. There are also statistically significant differences in the practice of 

human resources management due to the gender variable which was in favor of males, 

and the academic level in favor of professors. As well as statistically significant 

differences due to variable years of services for 5 years or less. Also statistically 

significant differences were found in the level of crisis management due to the gender 

variable and for males and years of service for the under-five years of service group. 



 س
 

Furthermore, there were not any statistical differences regarding the college major 

variable except for the readiness and prevention fields in favor of tge humanitarian 

colleges. There were not also statistical differences for the academic rank variable 

except for tge readiness, prevention, and activity recovering fields in favor of the 

professor. The study recommendation came out as the most important of which was the 

continuity of the development of alternative and supportive plans to strengthen human 

resources management and crisis management in higher education institutions with the 

participation of staff with the implementers to establish controls that ensure their 

effectiveness to achieve the desired goals, and the need to continue to maintain the 

degree of human resources management and crisis management practice in Jordanian 

universities. 

Keywords: Human Resources Management, Crisis Management, Deans of 

faculties,  Heads of academic departments                                                              
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها 

 المقدمة

حدث متوقع لكل  المستجداتحدوث و تغيرات والمستجدات، ال يشهد العصر الحالي كثيرا من

فيها تنوع على و  على ما حولها ةمفتوحببيئة  التي تمتازومنها مؤسسات التعليم العالي المؤسسات 

مختلف األصعدة من حيث أعداد الطلبة والعاملين فيها، مما يضع على هذه المؤسسات مسؤولية 

 انتقاء األفراد المجتمع في هعلى عاتقها تجا الملقاةمضاعفة بفعل المسؤولية االجتماعية والثقافية 

خارجية  سواء داخلية أمتغيرات والتحديات لتلك المن التصدي  واليتمكنوتدريبهم وتقييمهم العاملين 

في المؤسسات التعليمية بشكل عام وفي الجامعات األردنية خاصة  األزماتوتعد  م معها،والتأقل

من السيطرة على أزمة  اإلداريةما انتهت القيادات  إذ، تغيرات والمستجدات المستمرةإحدى هذه ال

مضاعفة نتيجة لتأثير الكثير من العوامل الداخلية والخارجية التي تزيدها  أزمةودخلت في  إالمعينة 

 .وصعوبة تعقيداً 

داد عإ إلىوتعد الجامعة من أهم المراحل التعليمية التي تمثل قمة الهرم التعليمي، وتهدف 

شخصية الطالب الجامعي من خالل تهيئة  جادإي بما يساعد فياألفراد بصورة منظمة وموجهة 

مجتمع وتطوره )األسدي، ينهض بمسؤولياته في بناء ال أنالفرصة للنمو المتكامل بحيث يستطيع 

2002). 

وتحمل كونها مؤسسة تواكب تغيرات وتطورات سريعة، امعة مسؤولية إضافية وتتحمل الج

من المجتمع العربي فراد منتجين للمجتمع ويحملون أخالق ترفع على عاتقها مسؤولية إخراج أ

 نسانية.وتسمو بقيمه اإل
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فهي مؤسسة اجتماعية ، ذات أهداف علمية وعملية قيادية ةالجامعة مؤسسة اجتماعيوتعد 

 مور المالية واإلداريةشخصية معنوية واستقالاًل نسبيًا في األ اترتبط بالدولة ارتباطًا مركزيًا يوفر له

ونظرا للحاجة المستمرة للتغيير بسبب التحديات المختلفة التي تواجهها . (2002، العمريوالعلمية )

فإن هناك حاجة كبيرة إلى قيادات فاعلة على مستوى العميد ورئيس ، الجامعات والكليات واألقسام

تستمر الكليات وحتى للدور الكبير الذي يقومون به.  القسم.  فهم على قدر كبير من األهمية نظراً 

البد من توفير قيادات ،واألقسام بمهماتها األكاديمية لتحقيق غاية الجامعة التي أنشأت من أجلها

 (.Jennife, 1999) أكاديمية  قادرة على تحقيق هذه الغاية

التغيرات  إدارةص بها الذي يدير مصالحها ويهتم بداري الخانظامها اإل ولكل مؤسسة

دارات عرضة لهذه التغيرات كونها اإل أكثرالموارد البشرية  إدارةد والظروف المتعاقبة عليها، وتع

المقوم د ن الموارد التي تمتلكها المؤسسة، والتي تعالمسؤولة عن األنشطة المتعلقة بأهم مورد م

أهم  أحدالموارد البشرية  إدارة وباعتبار ،(2015)درويش و كويحل، ساسي لنجاح المؤسسةاأل

 (.2009األزمات )رقام،  إدارةالمنظمات والمؤسسات وتعتبر شريك استراتيجي في  إدارةصول أ

 بانتقاءالتي تهتم  دارةكونها اإلمن أهميتها  اكتسبتالموارد البشرية  إدارة أن ةالباحث وترى

وتزيد من تزيد من كفاءته مما ينجح المؤسسة العنصر البشري وتدريبه وتقييمه وتحفيزه، وبذلك 

 المبادئبوضع  دارةعلماء اإل اهتمامقدرتها على التعامل مع الظروف المختلفة، وبذلك نرى 

 الموارد البشرية. إدارةمن األفراد وطاقاتهم من خالل  لالستفادةاألساسية 

دة النظر في أملت الظروف في العالم على جميع المجتمعات دون استثناء ضرورة إعا

لجعله ميزة  المؤسساتسياساتها المتعلقة بالقوى العاملة والنظر اليها باعتبارها عاماًل رئيسيًا تسعى 

تنافسية، وبذلك تصبح الموارد البشرية محل الصدارة واالهتمام كون المتطلبات الثقافية واالجتماعية 
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دارةرفع كفاءة و  إلىواالقتصادية والتنظيمية تستدعي  بن عمارة، و العاملين في المؤسسات )سمايلي  ا 

2017). 

وتدريبهم على إستراتيجية مواجهة األزمات والتعامل معها  العاملين األفراد اختيارتعد وظيفة و 

األزمات من التحديات التي تواجهها  إدارةان إذ الموارد البشرية،  إدارةمن الوظائف التي تتميز بها 

 مطالبة بتدريب األفراد على التعامل مع األزمات المختلفة.  الموارد البشرية، فهي إدارة

الموارد البشرية في األزمات هي تلك المتعلقة بحفظ السجالت وتكوين فرق  إدارةأولى ادوار 

األزمات، وقد اصبحت المؤسسات الكبرى ومنها المؤسسات التعليمية تنفق ما يتراوح  دارةعمل إل

 (.2017، من ايراداتها على حماية المؤسسة من األزمات )سمايلي وبن عمارة %2و 1%

لذلك ونتيجة زيادة ضغوط التغيرات المختلفة على الجامعات يتوقع ارتفاع معدل األزمات، 

في الجامعات سواء من  اإلداريينعلى التعامل مع األزمات من قبل مما يعني وجوب توفر قدرة 

 .أفراد عاملين فيها ، أمأعضاء هيئة تدريس رؤساء أقسام أم جامعات أم عمداء كليات أمرؤساء 

دارةو  في المؤسسات  األزمات إدارةعن  راً ختلف كثيمية ال تفي المؤسسات التعلي األزمات ا 

نسانية علمية وكمراكز لتلبية حاجات إوضع المؤسسات التعليمية كمؤسسات خرى مع خصوصية األ

ن تكون أ، مما يفرض عليها وتطويرهلقيادة المجتمع  والمؤهلةالمجتمع من الكوادر البشرية المدربة 

األكبر على عمداء  العبءمن المرونة لمواجهة التغيرات السريعة، وهنا يقع  عاليةعلى درجة 

األقسام وأعضاء هيئة التدريس فيها ألنهم في الميدان وبتماس مع النسيج  رؤساءالكليات و 

 (.2015المجتمعي )السويدي، 
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ؤسسات الم إدارةصول أهم أ أحدالموارد البشرية وكونها  إدارةهمية أعلى ما تقدم من  وبناءً 

عليمية بشكل خاص الت والمؤسساتاألزمات في المؤسسات بشكل عام  إدارةوشريك استراتيجي في 

 أحدالموارد البشرية لدى عمداء الكليات كونهم  إدارة الستقصاءقيام بالدراسة الحالية الارتأت الباحثة 

األزمات من وجهة نظر رؤساء  إدارةوعالقتها بالجامعة  إدارةولهم دور فاعل في  دارةفراد اإلأ

 .ردنيةفي الجامعات األ األقسام 

 مشكلة الدراسة

لدراسة  ناولتدراسات ت، ومنها الموارد البشرية دارةإل ناولتدراسات وبحوث ت رغم أن هناك

الحاجة الشديدة والمستمرة  أن إال، أثاردارتها في المؤسسات المختلفة وما يرتبط بها من ا  األزمات و 

التعرف وتوجيهها والتخفيف من حدتها على مؤسسات المجتمع المختلفة، و  دارتهاا  و  األزماتلدراسة 

ثة تعمل ، جعل الباحالتعليميةالمؤسسات  المؤسسات وخصوصاً  الموارد البشرية في إدارةدور  إلى

 .في هذه الدراسةعلى دراسة المتغيرين معًا 

حيث أن الجامعات األردنية تعاني العديد من األزمات التي تعيق مسيرتها التعليمية، مثل 

تزايد ظاهرة العنف في الحرم الجامعي، والمشاجرات الطالبية، والتي ينتج عنها إستخدام لألسلحة 

ضافة باإلوأزمة اللجوء، وخطاب الكراهية، وضعف البرامج األكاديمية، النارية، واألسلحة البيضاء، 

ضعف في نوعية التعليم الجامعي، وبذلك ضعف  إلىضعف التمويل الجامعي الذي يؤدي  إلى

المخرجات التعليمية، وبوجود هذه التحديات ال يوجد فرق متخصصة في الجامعات األردنية للتعامل 

مع األزمات التي تتعرض لها الجامعات، ويقتصر دور اإلدارات الجامعية على معالجة آثار 

 إدارةولضرورة أن يكون هناك فرق متخصصة في  ،(2011 ،)عاشور زمات بعد وقوعهااأل

األزمة وتدريب  دارةمهمتها التعامل مع األزمات الجامعية وعمل خطط اجرائية مسبقة إل، األزمات
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العاملين في الجامعات عليها، وضرورة زيادة التواصل بين إدارات الجامعة في ما بينها وخصوصًا 

دارةالموارد البشرية و  إدارة   .(2018، وعاشور عبابنة) األزمات ا 

الموارد البشرية في  األول في التخطيط االستراتيجي في التعليم العالي لتنمية مؤتمروأوصى ال

الموارد  إدارةضرورة وجود مختصين في مجال ( 2014، وبو فلفل ومرابطي)طبايبة  جامعة مؤتة

البشرية للتخفيف من العنف الجامعي واالرتقاء بمؤسسات التعليم العالي لتنمية الموارد البشرية، 

الموارد البشرية في ظل األزمة المالية وتأثيرها  إدارةاهم التحديات التي تواجه يضًا أوتناول المؤتمر 

 على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

؛ 2016؛ عبد القادر،2016؛ مهاوي،2011،)عاشور دراسة ثلوأوصت عدد من الدراسات م

بشرية، موارد  إدارةهتمام بالمورد البشري من خالل تكوين ، بضرورة اال(2018عبابنة وعاشور،

االزمات في الجامعات وتدريب  إدارةعلى تشخيص األزمات قبل وقوعها، واالهتمام ب وتدريبهم

زمات، ووجود تدريب مستمر للتعامل معها داخل الحرم العاملين فيها على التعامل مع مختلف األ

 الجامعي.

على أدبيات  الدراسات العليا ومن خالل اطالعها الباحثة طالبة في كونومن خالل 

في  أردنية واضحة لدراسات عربية ةحاجضرورة دراسة هذا الموضوع، فهناك  الموضوع الحظت

 إدارةودور ، األردني المؤسسات التعليمية في المجتمعهم أ من في الجامعات كونها األزمات إدارة

سة الحالية التي تسعى الدرا بإجراء، لذا تبادر الباحثة األزماتد البشرية في التعامل مع هذه الموار 

في األردنية الموارد البشرية لدى عمداء الكليات في الجامعات  إدارة إلى درجة ممارسة للتعرف

  .ؤساء االقساممن وجهة نظر ر  األزمات إدارة وعالقتها بمستوىعمان 
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 وأسئلتها الدراسة هدف

 إدارةمستوى  الموارد البشرية و إدارة درجة ممارسة العالقة بين إستقصاء إلىالدراسة  هدفت

 العاصمة محافظة في الجامعات االردنية الحكومية والخاصة في الكليات عمداءلدى  األزمات

  سئلة الدراسة التالية:أمن خالل اإلجابة عن عمان 

محافظة  ردنية فيفي الجامعات األلدى عمداء الكليات الموارد البشرية  إدارة درجة ممارسةما  .1

 ؟األكاديمية قسامعمان من وجهة نظر رؤساء األ العاصمة

 محافظة العاصمة ردنية فيفي الجامعات األعمداء الكليات  األزمات لدى إدارةمستوى ما  .2

 ؟األكاديمية قسامعمان من وجهة نظر رؤساء األ

 درجة ممارسة بين (α = 0.05)عند مستوى  حصائيةذات داللة إ ارتباطيةعالقة هل هناك  .3

من ردنية دى عمداء الكليات في الجامعات األل األزمات إدارةمستوى الموارد البشرية و  إدارة

 ؟األكاديمية قساموجهة نظر رؤساء األ

بين متوسطات استجابة  (α = 0.05حصائية عند مستوى داللة )إفروق ذات داللة  يوجدهل  .4

لدى عمداء الكليات في الموارد البشرية  إدارة على درجة ممارسة ةاألكاديمي رؤساء األقسام

 ؟  والرتبة األكاديمية ،الخدمةسنوات و  ،لكليةوا ،متغيرات الجنس إلىيعزى الجامعات األردنية 

سطات استجابة ( بين متو α = 0.05حصائية عند مستوى داللة )إفروق ذات داللة  يوجدهل  .5

يعزى لدى عمداء الكليات في الجامعات  األزمات إدارةمستوى في رؤساء األقسام األكاديمية 

 ؟  والرتبة األكاديمية ،الخدمةسنوات و  ،لكليةوا ،متغيرات الجنس إلى
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 همية الدراسةأ

درجة  ولى )على حد علم الباحثة( التي تربط بينكونها من الدراسات األية الدراسة همأتنبع 

لى. و األزمات إدارة عالقتها بمستوىالموارد البشرية و  إدارة ممارسة الموارد  دارةالدور المتزايد إل ا 

لتحقيق أهدافها في ظل  وعلى رأسها الجامعات التعليمية المختلفة المؤسساتالبشرية في مساعدة 

لها دور في اختيار الموارد البشرية  إدارةأن  إلىفي القطاع الحكومي والخاص، باإلضافة المنافسة 

حيث أن الجامعات  ،األشخاص المناسبين للتعامل مع األزمات المختلفة التي قد تقع بها الجامعات

يضًا التعامل مع األزمات التي أواألزمات التي وقعت بل ال ينحصر دورها في مواجهة التحديات 

، وتأتي أهمية الدراسة من أهمية الدور الذي تلعبه سوف تقع مستقباًل والعمل على الحد من وقوعها

ختيار العاملين وتدريبهم وتقييمهم لزيادة اورؤساء أقسام في من عمداء كليات  األكاديميةالقيادات 

لى االهتمام بالموارد ، والى الحاجة اجه المجتمع التعليمي أو تفاديهااألزمات التي توا إدارةفاعلية 

 البشرية للحصول على مخرجات ناجحة.

همية خاصة بالمجتمع التعليمي األردني كون عينتها هي الجامعات أوللدراسة الحالية 

نها تتوزع جغرافيًا أتتميز هذه الجامعات بتنوعها حيث عمان، و العاصمة الحكومية والخاصة في 

على مساحة عمان كاملة وفيها تنوع عرقي اجتماعي مختلف مما يزيد من احتمالية وجود األزمات 

موارد بشرية تعمل على تدريب  إدارةوالتغيرات داخل الحرم الجامعي، وبذلك تزداد الضرورة لوجود 

األزمات  إدارةوالتنسيق مع زمة والتخطيط لها، أي ألتعامل مع هذه االختالفات وتوقع الموظفين ل

 الستقصاءتسعى الباحثة  ولذلك ،معاً  بين اإلدارتين االرتباطيةعالقة وكونها تجد ال ، في الجامعة

ظر رؤساء االقسام حسب وجهة ن األزمات إدارةالموارد البشرية لدى عمداء الكليات ودورها في  إدارة

 عمان. العاصمة ردنية فيفي الجامعات األ
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 الدراسةمصطلحات 

جراءات التي تهم الموارد البشرية على جميع المستويات في واإل القرارات  البشرية الموارد  إدارة

نحو الحفاظ على الميزة التنافسية مثل التدريب،  الموجهةاألعمال المتعلقة بتطبيق االستراتيجيات 

 .(11: 2000، مصطفى) ، التوظيف واالختيار، التخطيط داءتقييم األ

عليها عمداء الكليات من خالل استجابة رؤساء األقسام  حصلدرجة التي واجرائيًا تقاس بال

جراءات و المجاالت )إجراءات االختيار والتعيين، والمكونة من  المعدة لهذا الغرض األداةعلى  ا 

جراءات الحوافز والتعويضات، و التطوير والتدريب،  جراءات تقويم األو ا   (.داءا 

كل الجهود واالمكانات التي توظف في المنظمة لغرض مواجهة الظروف المتغيرة    األزمات إدارة

معتمد  إدارةوهي نظام ،ة ودرء أخطارها واحتواءها بما يخدم مصالح المنظمة وتوجهاتها المستقبلي

  وعمليات مرتبطة بالمتطلبات التنظيمية للمؤسسة واضحةعلى الموقف، ويشمل أدوارًا ومسؤوليات 

(Singh & Chahal, 2015:5.)  

عمداء الكليات من خالل استجابة رؤساء األقسام عليها حصل درجة التي تقاس بالواجرائيًا 

االستعداد و اشارات اإلنذار، المجاالت )اكتشاف والمكونة من  المعدة لهذا الغرض األداةعلى 

 استعادة النشاط(.و احتواء األضرار، و والوقاية، 

 حدود الدراسة

 بشرية: رؤساء األقسام األكاديمية.الحدود ال .1

 في محافظة العاصمة )عمان(.األردنية  المكانية: الجامعاتالحدود  .2

 .2018/2019 من العام الجامعي صل الدراسي الثانيالحدود الزمانية: الف .3
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 محددات الدراسة

 تتمثل محددات الدراسة بالتالي: 

وموضوعية استجابة رؤساء  ،الدراسة وثباتهماأداتي تتحدد نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق  .1

 األقسام األكاديمية على فقرات األداتين.

 اصة التي طبقت عليها أداتيذه الدراسة على الجامعات الحكومية والخيتحدد تعميم نتائج ه .2

 الدراسة.
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 الفصل الثاني
 ذات الصلة سابقةالدراسات الو النظري  األدب

إدارة ين في ري الدراسة المتمثلتضمن هذا الفصل عرًضا لألدب النظري ذي العالقة بمتغي         

دارة األزمات بية ذات الصلة جناألعربية و السابقة اللدراسات ل، كما وتتضمن عرًضا الموارد البشرية وا 

:الحالية وعلى النحو اآلتيبموضوع الدراسة   

    أواًل  األدب النظري

المتتالية  الضغوط مزيد من واالجتماعيةياسية والثقافية على الحياة السزايد التغيرات تيظهر      

المؤسسات من  ذلك ال بد إلدارات هذهلد بقائها وسالمتها واستمرارها، و المؤسسات، وتهد على

وهذا يدلل لى المؤسسة وتنظيمها، التغيرات والتقليل من تأثيرها عتطوير وتبني أساليب لمواجهة 

كونهم العنصر  ؤسساتالعاملين في الم الموارد البشرية لدورها في قيادة األفراد إدارةاهمية  على 

األزمات كونها المسؤولة عن التدبير والتخطيط المسبق،  إدارةعالوة على  ألساسي وثروة المؤسسة،ا

على اتخاذ القرارات السريعة على المستوى  ؤسسةة، وتمكن المريعة للمتغيرات المختلفالس واالستجابة

دارةالموارد البشرية و  إدارةوبقائها. وبذلك فإن كاًل من ؤسسة وحماية سمعة الم االستراتيجي  ا 

 إدارة تقصاءاس إلى. ولذلك تسعى الباحثة ؤسساتمهمًا واستراتيجيًا في الم األزمات تؤديان دوراً 

زمات من األ إدارةالموارد البشرية لدى عمداء الكليات في الجامعات األردنية في عمان وعالقتها ب

 األكاديمية. وجهة نظر رؤساء األقسام

 الموارد البشرية إدارةأواًل  

والتي تختص  ،في المؤسسات الحديثة مهمةوارد البشرية إحدى الوظائف الالم إدارةتعد 

الحالية المؤسسات التعليمة على  الدراسة وفي ،بإستخدام العنصر البشري بكفاءة في هذه المؤسسات

 وجه الخصوص.
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الجانب اإلداري الذي يهتم بالناس كأفراد أو مجموعات   نها ( بأ34:2003ديسلر) ويعرفها

  . المساهمة في كفاءة التنظيموعالقتهم داخل المنظمة، وتلك الطرق التي تستطيع بها األفراد 

أنها جميع القرارات اإلدارية واإلجراءات فيعرفها   (Armstrong, 2009:11)ارمسترونغ أما 

من السياسات المصممة  مجموعةالتي تؤثر في طبيعة العالقة بين المنظمة وموظفيها، وتضم 

 . العاملين ومرونة وجودة العمل والتزاملتحقيق قدر من التكامل 

القرارات واإلجراءات التي تهم الموارد البشرية على جميع  ( 13 :2012) رفها القاضييعو 

نحو الحفاظ على الميزة التنافسية،  الموجهةالمستويات في األعمال المتعلقة بتطبيق اإلستراتيجيات 

  .، والتخطيطواالختيار، التوظيف داءومنها التدريب، نظم التعويض، تقييم األ

في  ؤسسةللم دارةالعليا، ومجلس اإل دارةالموارد البشرية في مساعدة اإل إدارةيتحدد دور 

وفي تحقيق التكامل بين استراتيجية الموارد البشرية  ،تحديد السياسات المرتبطة بالموارد البشرية

الخاصة بالموارد التنفيذية في تطبيق السياسات  دارةواستراتيجية المنظمة للتطوير، ومساعدة اإل

الموارد البشرية عن طريق نظام  منظومةالعليا في التقييم والسيطرة على  دارةإلشرية، ودعم االب

إلى والتعرف  معلومات الموارد البشرية، وتقييم مدى النجاح في تنفيذ سياسات الموارد البشرية،

 (.2004المشكالت المتعلقة باألفراد وتحديد مواقعها وطبيعتها )عدون، 

 الموارد البشرية إدارةأهداف  

الموارد  إدارةالهدف من ف ،دارةتعدد اهداف هذه اإل إلىالموارد البشرية  إدارةتشير ادبيات 

العمل والعمال  صحابأوتحقيق مطالب كل من ؤسسة في الم العاملين نظيم شؤونالبشرية هو ت

 :(2011)جلدة،  بددددددالموارد البشرية  إدارةهداف أوالمجتمع، وتلخص 

 .داءقدرة على األموتدريب القوى العاملة والمحافظة على مستوى معين من المهارات والتنمية  .1
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 .ؤسسةهماتها المستمرة في إنجاح المالقوى العاملة وتأمين مسا ىالمحافظة عل .2

 إعداد السجالت الكاملة للعاملين. .3

يجابي في تحقيق إهم كل منهم بشكل لعاملين حتى يسالعمل على تحقيق التعاون بين ا .4

 الفعال للعالقات. واالستخدامالمستوى المنشود من اإلنتاج والتفهم 

 لأليدي العاملة من حيث الكم والنوع لشغل الوظائف الشاغرة. االستقطاب .5

عداد برامج الترقية الوظيفية. .6  الحفاظ على اليد العاملة من خالل إعدادهم وا 

الموارد البشرية،  إدارةاهداف  أحدة فعاليتها في تحقيق النجاح وزياد وتعد مساعدة المؤسسة

وزيادة الوالء واإلنتماء لدى  ،وتطوير المهارات واالستقرار، ،وتحقق هذا الهدف من خالل التجانس

 العاملين فيها. 

الموارد البشرية إدارةوظائف   

الموارد البشرية بما يلي: إدارةوظائف تتمثل          

للموارد البشرية، فبعد  االستقطابالطبيعي لوظيفة  االمتداد االختياراالختيار: تمثل عملية  .1

من العاملين يتم المفاضلة بين األفراد المتقدمين لشغل الوظائف  ؤسسةالم احتياجاتتحديد 

الشاغرة بهدف تحقيق التوافق بين متطلبات وواجبات الوظائف المختلفة وبين مؤهالت 

 (. 2011ن وسلطان، وخصائص األفراد المتقدمين لها )حس

الموارد البشرية  إدارةوالتعيين، فال يكفي أن تقوم  االختيارالتدريب: يعد التدريب مكمل لبعد  .2

ختيار وتعين العاملين، بل يتوجب عليها إعداد برامج تدريبية تساعد على  باستقطاب وا 

المطلوبة منهم )عبد  األعمال أداءقدرتهم على متطوير المهارات لدى العاملين وتحسين 

 (.  2005الباقي، 
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للعاملين هي صمام األمان  ؤسسةية والمعنوية التي تقدمها المالتحفيز: تعد الحوافز الماد .3

العاملين،  أداءاإليجابية على  النعكاساتها، نظرًا ؤسسةانة الحقيقة لتحقيق أهداف الموالضم

ه لها وبقاءه فيها. كما تعد رضا الموظف ثم والئه وتوطيد انتمائ ؤسسةحيث تضمن الم

في شرك الفساد اإلداري، وما يترتب  االنزالقالحوافز سدًا منيعًا ووقاية للفرد العامل من 

في تحقيق أهدافها بكفاءة عالية، )أبو  ؤسسةقدرة الممعليه من نتائج سلبية خطيرة على 

ساسي للتعب من األجر كون األجر هو المقابل األ أكبر أثر (. وللتحفيز2010شيخة، 

والمجهود المبذول، بينما الحوافز هي تقدير من صاحب العمل للموظف، مما تزيد من 

 دافعية الموظف للعمل. 

وفروق بين األفراد ولهذه الفروق تأثير  اختالفنتيجة وجود  داء: وجد تقييم األداءتقييم األ .4

دائهم واستمراريتهم في العمل أو تركه، وتعد نتائج التقييم أفي صالحيتهم للعمل وجودة 

الموارد البشرية مثل الترقية، والمكافأة، والتدريب، والتخطيط  إدارةمدخالت للعديد من برامج 

 دارةفي تزويد اإل داءللقوى العاملة، وتنمية المهارات الوظيفية، وتسهم نتائج تقييم األ

والعاملين فيها على  المؤسسة، ويساعد داءمستويات األوالعاملين بمعلومات مستمرة عن 

 (.2008)أبو بكر، ؤسسة وى اإلنتاجية والتنافسية للمتحسين مست

تي تسبقها ال وظيفةفي ال ترتبط وظيفةأن كل إذ  مترابطة بشكل كبير وظائفوتعد هذه ال

على القيام بمهامه على أكمل وجه، فيرضى  تهقدر متدريب الموظف يزيد من أن  إذ ،تؤثر عليهاو 

نتماء الموظف وحبه للعمل إمثال فيزداد  مكافأة بإعطائه تحفيزهصاحب العمل عنه ويعمل عل 

واستمراريته وبذلك تقييمه يكون مرتفع من قبل صاحب العمل، وهذا كله ينعكس على العمل 

 ومخرجاته. 
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 الموارد البشرية إدارةخصائص 

الموارد البشرية عبر الزمن لتواجه متطلبات الدور المناط بها وتتمثل  إدارةتطورت خصائص     

 الخصائص بما يلي:

 قدرة على التعامل مع المتغيرات التي تتصف بالفجائية.مال .1

اكبة التغيرات داخل أساليب مو  إلىقدرة على التخلص من أساليب العمل النمطية مالمرونة وال .2

 .مؤسسةوخارج ال

وعدم  االستقالليةقدرة على تحمل المسؤولية وممارسة الصالحيات وتوفير درجة كافية من مال .3

رشاد. اشخاص آخرين لىععتماد اال  كمصدر توجيه وا 

األفراد في مجاالت العمل  أمقبول التنوع وتحمل أعباءه سواء من أعضاء فريق العمل  .4

 األخرى.

تقديم األفكار والمقترحات والحلول للمشكالت الطاقات الذهنية في  واستثماراإلبتكار واإلبداع  .5

تباع طرق وأساليب جديدة لتحقيق األهداف.  وا 

 تحمل الصدمات وقبول الفشل وتصحيح األخطاء الموجودة. .6

ال تتكرر إلثبات الذات وتحقيق التفوق  واعتبارها فرصةالصعبة مات قبول التحديات والمه .7

 .(2005والتميز )الهيتي، 

الحديثة  دارةبمثابة القلب النابض لإل دتع موارد البشريةال إدارةبأن  يتضحمن خالل ما تقدم 

وذلك ألنها تضطلع بوظائف ومهام تعزز مكانتها في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتجعلها وسيلة من 

 للمؤسسة. وسائل البقاء والديمومة في النشاط والنجاح
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الموارد البشرية في  دارةالتأثير المهم إل إلىالموارد البشرية  إدارةالمتعلقة ب أشارت البحوث

دامة الموفي تحقيق الميزة التناف ؤسساتالم وعملها، وزيادة قدرتها على التكيف مع  ؤسسةسية وا 

التي تخلقها األزمات ال (، والتحديات والظروف 2014 العبيدي،و  الدهانو  )العنزي التغيرات البيئية

موارد بشرية تواكب  إدارةمن خالل موارد بشرية جيدة ومتميزة بعطائها وتدار من قبل  زمةتواجه األ

 دارةعلى تدريب اإل باالعتماديتم تدريب األفراد لمواجهة األزمات إذ مختلفة، التغيرات البيئية ال

 ائهااحتو اإلجراء المناسب وقت وقوعها، والتعود على  تخاذا  والعاملين على كيفية مواجهة األزمة و 

والعاملين  دارةبسبب جهل اإل ؤسسةن تحدث كارثة داخل المأحتى ال تكون صدفة من شأنها 

 (.2008بو بكر، أناسبة لحل ومواجهة تلك األزمات )بالكيفية الم

 أحدأثناء وبعد األزمة، في قبل و  واالتصالالتدريب على التعامل مع وسائل اإلعالم  يعدكما 

الموارد البشرية تعيين متحدث رسمي لألزمة،  إدارة من يتطلبلذلك الموارد البشرية،  إدارة مهمات

، تجعله قادرًا على المشاركة في المؤتمرات االتصاليمتلك المهارات والمؤهالت العلمية في مجال 

الصحفية التي تخص األزمة، ويكون قادرًا على اإلجابة عن أسئلة الصحافة دون ارتباك، حيث 

 إخفاق وفشل إدارتها. إلىفعال أثناء وبعد األزمة يؤدي  اتصالالمنظمة على تحقيق  إدارةدرة عدم ق

 االزمات إدارةثانيًا  

تعاني الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العديد من األزمات التي تواجه مسيرتها، وتتشابه 

الجامعات العربية مع الجامعات العالمية من حيث وجود األزمات ولكنها تختلف في النوعية وشدتها 

ق طالإالحرم الجامعي والتي تنتج عنها  العنف في تاألزماوطرق التعامل معها، ومن أمثلة هذه 

دارات الجامعات بأن األزمات تحدث فقط إدراك من ا  (، ومع ذلك هناك فهم و Lewis,2009نار)

زمات إن وجد على الجامعات هذه األ وال تحدث في الجامعات، وأن االقتصاديةفي المؤسسات 
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سيكون صغيرًا؛ ألن الجامعة محمية من األزمات بسبب صغر حجمها وكونها موجودة في مكان 

فة، وهذا الفهم غير برى ذات الفروع في البلدان المختلمقارنًة في المؤسسات والشركات الكواحد 

صحيح ويضع الجامعات في موقف صعب فيما يتعلق بمواجهة األزمة ألن الجامعات ليست بعيدة 

 (.Mitroff, Daimond,and Alpasten,2006و محمية من األزمات )أ

وهذا ما تراه الباحثة بأن الجامعات ليست محمية من األزمات وما يؤكد ذلك ما تشهده 

ادثة ونسمع بوقوع حال إالجامعات األردنية من عنف جامعي ومشاجرات طالبية، حيث ال تمر فترة 

 في إحدى جامعاتنا األردنية الحكومية أو الخاصة.

اولدددة تنظيميدددة مدددن قبدددل األفدددراد فدددي ( بأنهدددا محPerson and Clair,1998ويعرفهدددا )      

دارتها بشكل فعال  .المؤسسات، ومن قبل الجمهور المستفيد لتجنب األزمة وا 

( إدارة األزمدددة بأنهدددا المنحدددى الدددذي يمكنندددا مدددن Allababyleva, 2015عدددرف االبوبيليفدددا )      

والحمايدة، بإسددتخدام أدوات اإلهتمدام لديس فقدط بالقياسدات إلدارة األزمدة بدل يتصدميم وتطبيدق اإلندذار 

 .القياس المناسبة والقادرة على جعل الوضع مستقراً 

 وتتمثل، تؤثر على سمعة الجامعة، واستثنائيةتعد األزمات في الجامعات أحداث غير عادية 

األحداث أو القضايا التي تولد ردود األفعال السلبية من أولياء األمور ومن الجمهور المستفيد، ب

قدرتها لتحقيق رؤيتها.  مسلبا على سمعة الجامعة، وعلى القوة المالية للجامعة وعلى والتي تؤثر 

ومن هذه األزمات حوادث العنف أو ضعف المخرجات التعليمية حيث تمتاز هذه األحداث 

جيدًا لمواجهتها، وتؤثر على الجامعة بتوقف  استعدادابالمفاجأة والسرعة وتتابع األحداث وتتطلب 

وايقاف عملها؛ أي هناك عنصر تهديد، وقد تكون األزمة بسبب ظروف طبيعية مثل  ا،التمويل عنه
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، االنفجاراتالزالزل التي تضرب الجامعة وتضر بالمباني، أو أزمة من صنع البشر مثل 

 (.Coombs, 2008والمظاهرات، وال يمكن التنبؤ بهذه األزمات دائمًا وتحدث في أي وقت )

شارات لحدوثها، أو هو سبب حدوث األزمة وقد يكون  عدم توقعها رغم ظهور عالمات وا 

من قبل األشخاص المسؤولين في الجامعة، أو توقع  الفهم الخاطئ أو التعامل الخاطئ مع أحداثها

ن يبدي الب بتحديد موعد لمظاهرة ما دون أعدم تطور هذه اإلشارات، مثل قيام عدد من الط

رؤساء األقسام أو عمداء الكلية أهمية للموضوع، حتى تتم المظاهرة ودون أعضاء هيئة التدريس أو 

 تصادم وحدوث المشاجرات. إلىتنسيق مع الجهات الرسمية واإلدارية في الجامعة، مما يؤدي 

معترف بها  إدارةاألزمات  إدارةالمتزايدة والمتتالية أصبحت  المفاجئة التغيراتهذه ونتيجة 

األزمة، حيث  إدارةالجهود المتعلقة ب دارةنحاء العالم، وأصبح هناك قواعد إلأبشكل كبير في كافة 

 االلتزام إلىاألزمات فقط، بل يرجع أيضًا  إدارةأنه ال يتعلق ظهور األزمات بنقص المهارات في 

 (.Tufano, 2011وخصوصًا من اإلداريين األقدم في المؤسسة )

 نه تمأنجد فاألزمات  إدارةبأدبيات موضوع الدراسة الى أن هناك اهتمام دولي وتشير 

وجود مراكز  إلىاألزمات واإلنذار المبكر، باإلضافة  دارةإنشاء جامعة الدول العربية وحدة إل

لالزمات في  إدارةمما يؤكد أهمية وجود  دولة،كل  في الوطنياألزمات على المستوى  دارةإل

األزمات في المنظمات التعليمية وخصوصًا  إدارةدراستنا الحالية نهتم ب ي، وفمؤسسةكل 

 .مؤسسات التعليم العالي في األردن

درجة  إلىاألزمات في الجامعات العربية تشير  إدارةأن واقع  إلىمن الدراسات  وتشير عدد

األزمات التي قد تتعرض لها، ومن هذه الدراسات  لمواجهة االستعدادمتوسطة من 
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(، وبالمقارنة اشارت 2013؛ الزعبي،2012؛ أبو سمرة وآخرون،2011؛ عاشور،2010النويمي،)

األزمات  إدارةأن واقع  إلى( Lott, 2012; Andrews, 2012عدد من الدراسات األجنبية مثل )

التزام الجامعات  إلىمنه في البلدان العربية ويرجع ذلك  أفضلفي الجامعات الغربية والعالمية 

 األزمات لمواجهة األزمات المختلفة. دارةفرق إل بإيجاد

األزمات  إدارةعلى تطوير  تعمل عدد من الجامعات العربية حالياً  نالحظونتيجة هذه المقارنة 

 إدارةالموارد البشرية في  إلىالدراسة الحالية للتعرف به للتعامل مع األزمات المختلفة، وهذا ما تقوم 

مات في ز األ إدارةبرية وعالقتها الموارد البش إدارةواقع إلى  النتائج والتعرفالستفادة من األزمات ل

 ن احتاجت.إعمل على تطويرها الجامعات االردنية الحكومية والخاصة، وال

ربعة أنواع لألزمات في التعليم العالي حسب ما أشار سميث أاألزمات األميركي  إدارةدد معهد ح

 ( Smith & Miller, 2002وميللر )

، والكوارث االنفجاراتاألزمة المخاطبة وهي النوع األكثر اهتمامًا من قبل الناس مثل الحرائق،  .1

 الطبيعية، والعنف في الحرم الجامعي.

األزمات الغريبة وهي الحوادث التي يمكن عمل خطط لمواجهتها مثل حوادث الساللم  .2

 الكهربائية والمصاعد.

على المؤسسة مثل  دعاءاتواإلئمة على اإلشاعات األزمات اإلدراكية وهي األزمات القا .3

مؤسسة صغيرة وجودتها عالية تحارب اإلشاعات التي تقول بأنها ال تقدم تعليمًا جيدًا ألنها 

 صغيرة.

رات الجامعات وتبدأ هذه األزمة صغيرة ادإاألزمات التي تواجهها  أكثراألزمات المشتعلة وهي  .4

 شتعل مع األيام.اخلية وبين شخصية فتتطور ببطء وتود
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نظر  في الجامعات األردنية حسب وجهة األزمات تواجداً  أكثروتعد األزمات المشتعلة هي 

مباني الجامعة،  أحدو وجود حريق في أثة مصاعد ما نسمع عن وقوع حاد اً الباحثة، حيث اننا نادر 

احتقان و بسبب أ آلخر،بينما نكاد نسمع يوميا عن مشاجرة بدأت من كلمة موجهة من شاب 

جل ر و  ن طالب وعضو هيئة تدريس، أو طالبعشائري ناتج عن االنتخابات الطالبية، أو خالف بي

 للمطالبة بحقوقهم. ةطالبي مظاهراتاألمن الجامعي، أو 

( مستويات لألزمة The University of Memphis,2015حددت جامعة ممفيس ) 

 الجامعية 

 ي حادث محتمل، أو حدث بالفعل وال يؤثر بشكل أزمة المحدودة وهي المستوى األول: األ

ومع ذلك يجب التحرك للتعامل مع هذا الحادث مثل  ،ةيقدرة الجامعة الوظيفمجدي على 

 تسرب المياه أو نقصها.

  أزمات، وتشمل المواقف التي تتفاقم ببطء وتؤثر سلبًا  إلىالمستوى الثاني: القضايا التي تقود

غير المخطط  االحتجاجاتأو تعطياًل ألنشطة الجامعة، مثل  على الجامعة حيث تسبب دماراً 

 لها، أو التشويش والفوضى، أو اإلضرابات.

 خطر كبير على موظفي الجامعة  إلى: األزمة الكبرى وهي الحادث الذي يقود ثالثالمستوى ال

هنا التسبب بالوفيات، مثل التفجيرات االرهابية، و  احتماليةوالطلبة والزوار والمصادر، مع 

 األزمات.يتطلب تدخل سريع من الجامعة وفريق 

 األزمات هي   إدارةاألزمات أن يتعامل معها على مراحل  إدارةلمواجهة أي أزمة على فريق 

: معرفة المصادر الداخلية والخارجية التي يمكن إستخدامها في حالة الطوارئ، االستعداد .1

 األزمات. دارةووضع خطة إلوايجاد فريق متخصص ومدعوم من القيادة الجامعية، 
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داة تقييم نقاط الضعف، وتحديد نوع المجازفة المحتملة، أتقييم األزمة من خالل إستخدام  .2

 األزمة. دارةوتقييم العواقب ألي إجراءات يمكن اتخاذها إل

عديل أي تغيرات تحدث في الواقع تستمر و مبشكل  وتحديثها األزمات إدارةخطة  تطوير .3

 وضمها للخطة.

عالم الجميعتبني وتطبيق الخطة  .4 ممن هم داخل الحرم الجامعي بهذه الخطة وعمل  وا 

 (.2009فارة،  )أبوتجارب وهمية عليها 

ن تتضمن مراحل، تبدأ هذه المراحل قبل وقوع األزمة حيث مرحلة أزمات يجب األ إدارة

من خاللها استشعار موطن الخطر قبل فوات األوان حتى  ؤسساتإلنذار المبكر التي يمكن للما

تهيئة اإلمكانيات واألساليب الكافية للوقاية من األزمات، ثم احتواء األضرار وجعلها  للجامعةيمكن 

استعادة ما تم فقده على النطاق المادي أو المعنوي،  للجامعةوبذلك يمكن ، في أضيق نطاق ممكن

ما كانت عليه. ومن ثم تستطيع االستفادة من التجربة لسد  إلىمور األزمة حتى تعود األ واحتواء

 .الثغرات في التجربة األولى أثناء األزمة وبعدها

التحديات والظروف التي تخلقها األزمات الجامعية تواجه من خالل موارد بشرية جيدة 

موارد بشرية معاصرة تواكب وتساير التغيرات البيئية  إدارةومتميزة بعطائها، تدار بشكل جيد من قبل 

 (.2009التي حدثت وتحدث وستحدث )عقيلي، 

أن يكون  الضروريوللباحثة وجهة نظر بأنه لمواجهة أي أزمة وللتقليل من أثارها، من 

األزمة لديهم الكفاءة العالية والخبرة واإلخالص في العمل، وهنا يكون دور  إدارةالمسؤولون عن 

 المسؤولة عن إختيار العاملين وتدريبهم وتقييمهم. دارةالموارد البشرية، كونها هي اإل دارةإ
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التشابك واالرتباط بين القوى  مأفراد سواء بمصالحهم المتبادلة، فمحور أي أزمة هم األ

 االختيارلها، مما يجعل تكوين فريق إلدارتها مهمة صعبة، وتتوخى  المقاومةالمسببة لألزمة وتلك 

ولئك الذين يستوفون أمن خالل انتقاء  الدقيق ألعضاء الفريق واإلشراف عليهم وتوجيههم، وتأتي

ن يثبتوا أالمواصفات المطلوبة، ومراقبة سلوكهم، والتأكد من صحة تصرفهم في المواقف المختلفة، و 

 (.2009األزمات )الظاهر،  إدارةصالحيتهم للعمل ضمن فريق 

ن عاألزمات كونها المسؤولة  إدارةتبط مع الموارد البشرية تر  إدارةن أنستنتج مما سبق 

وعة للتعامل مع األزمات المختلفة، والتواصل ختيار األفراد المناسبين وتدريبهم على الخطط الموضإ

 زمات والتقليل من عواقبها.مع اإلدارات المختلفة في المؤسسات العامة أو التعليمية لتخطي األ
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  ذات الصلة سابقةالدراسات ال

دارةالموارد البشرية و  إدارةبمتغيرات الدارسة،  المتعلقة السابقةتم استعراض الدراسات في هذا الجزء   ا 

 األزمات.

 الموارد البشرية   إدارةذات صلة بوأجنبية دراسات عربية 

الكشف عن تقديرات القادة التربويين في وزارة التربية في  إلى( 2006) هدفت دراسة الحويلة

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، الموارد البشرية في الوزارة. إدارةدولة الكويت لدرجة فاعلية 

 الكشف عن االختالفات بين تقديرات أفراد عينة الدراسة باختالف المركز الوظيفي، إلىكما هدفت 

ولتحقيق هذه األهداف قام بتطوير استبانة، تكونت من  والجنس. لمؤهل العلمي،وا والخبرة، والعمر،

( فقرة موجبة الصياغة، موزعة على سبعة مجاالت، بعد التحقق من صدقها وثباتها، طبقت 73)

في ضوء  .تربوياً  ( قائداً 208على القادة التربويين في وزارة التربية في دولة الكويت والبالغ عددهم )

العليا في وزارة التربية في دولة الكويت  دارةيوصي اإل هالتي توصلت إليها الدراسة فإن النتائج

الموارد البشرية في الوزارة مثل: التدريب، والتخطيط، وتقويم  إدارةاالهتمام بشكل أكبر بأنشطة 

والمعنوية، وذلك ، وأساليب االستقطاب، واالختيار، والتعيين، والرواتب والحوافز المادية داءاأل

 لتشجيع المبدعين، وأصحاب المؤهالت العالية.

( إلى تبيان (Shahzad,Bashir,Ramay,2008هدفت دراسة شاهزيد وبشير وريماي 

العالقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية من حيث التعويضات والمكافآت ونظام تقييم األداء 

تدريسية في الجامعات الباكستانية. استخدم المنهج ومستوى األداء للعاملين من أعضاء الهيئة ال

( جامعة باكستانية وتم توزيع 12الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في )

( منها، وقد استخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات لإلجابة على أسئلة 94( استبانة تم اعادة )115)
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( سؤال. وخلصت الدراسة إلى وجود 16ر واحتوت على )الدراسة والتي تكونت من ثالث محاو 

عالقة إيجابية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية من حيث نظام التعويضات والمكافآت ومستوى 

أداء أعضاء الهيئة التدريسية، ووجود عالقة ضعيفة بين نظام تقييم األداء المتبع لألعضاء الهيئة 

 ى أدائهم.التدريسية في تلك الجامعات ومستو 

 إدارةالموارد البشرية وعالقتها ب إدارة إلى( التعرف 2009) كما هدفت دراسة بني هاني

ة في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر أعضاء هيئة يالمعرفة في كليات التربية الرياض

من أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات  اً عضو (75) التدريس فيها. تكونت عينة الدراسة من

فقرة موزعة على خمسة  (28)ة الموارد البشرية المتضمن إدارةاستبانة  تربية الرياضية، واستخدمتال

كما  ، المكافآت والتعويضات.داءوالتعيين، التدريب، تقيم األمجاالت:التخطيط، االستقطاب 

فقرة موزعة على ثالثة مجاالت: توليد المعرفة، ( 35)المعرفة المتضمنة  إدارةاستخدمت استبانة 

التعلم المنظمي. بعد إجراء المعالجات اإلحصائية، أظهرت نتائج الدراسة أن و تشارك المعرفة، 

دارةالموارد البشرية و  إدارةمن  كليات التربية الرياضية تطبق كالً  كما  المعرفة بدرجة متوسطة. ا 

دارةالموارد البشرية و  إدارةداللة إحصائية بين أظهرت وجود عالقة ارتباطية ذات  المعرفة في  ا 

الموارد  إدارةكليات التربية الرياضية، وأظهرت كذلك وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 

دارةالبشرية و  المعرفة في كليات التربية الرياضية تعزى لمتغيرات الجنس والرتبة األكاديمية  ا 

 والجامعة.

ركزت هذه الدراسة على تأثير ممارسات إدارة الموارد (، Munjuri, 2011)نجونري مو دراسة 

 الموظفين، وتكونت أداءعلى دور التدريب واألجور والحوافز في البشرية على أداء الموظفين، و 

االستبانة، من كينيا، وتم تجميع البيانات بإستخدام  الكاثوليكيةعينة الدراسة من موظفي الجامعات 
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الموظفين وتحفيزهم  أداءالنتائج بأن األجور والحوافز لها دور كبير في تحسين  واظهرت

 الموظفين. أداءيضًا كان للتدريب دور متوسط على أ، و انتمائهمواستمراريتهم في العمل وزيادة 

 Saifalislam,ALQudah)ن والقضاة وعثما سيف اإلسالم هدفت دراسةكما 

,Osman,2014 )الموارد البشرية من حيث االختيار والتعيين،  إدارةاختبار أثر ممارسات  إلى

. قدمت الدراسة اقتراح الجامعات العامة في المملكة األردنية الهاشمية أداءوالتدريب، والتطوير على 

توصيات لتطوير أداء إدارة الموارد البشرية في هذه الجامعات. استخدم المنهج الوصفي التحليلي، 

مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العامة في المملكة األردنية، وقام  وتكون

وتوصل إلى ا. بتطوير استبانة بهدف جمع البيانات، وتم استخدام برنامج التحليل االحصائي لتحليله

ة أن مستوى ممارسات الموارد البشرية في هذه الجامعات كان مرتفعا، كما توصل لوجود عالق

 إيجابية بين عملية االختيار والتعيين والتدريب وتخطيط الموارد البشرية وبين أداء هذه الجامعات.

الموارد البشرية في  إدارةدور  التعرف على إلىهدفت الدراسة (، 2015) براهيماالدراسة 

التنمية المهنية للعاملين في جامعة اليرموك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها. تم استخدام 

عضو من أعضاء هيئة التدريس في ( 93)المنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من 

لبشرية الموارد ا إدارةان دور  إلىالجامعة، لجمع البيانات تم استخدام االستبانة، واظهرت النتائج 

مية المهنية من وجهة نظر هيئة التدريس متوسطة، مع وجود فروق في درجة تقدير افراد نفي الت

ختالف لمن هم خبرتهم من إاالجتماعي لصالح الذكور، وهناك  عينة الدراسة يعزى لمغير النوع

فأكثر، وعدم وجود فرق في درجة  15-10وأقل، لصالح من خبرتهم  10-5، ووأكثر 10-15

 دير يعزى للرتبة العلمية.التق
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 إدارةمعرفة دور  إلىهدفت  دراسة (Rafiei & Davari,2015)وأجرى رافي ودافيري 

هيئة التدريس في الجامعات والكليات، ولجمع البيانات تم استخدام المقابلة  أداءالموارد البشرية على 

 والتقييمن ورش التدريب أمدرس، وأظهرت النتائج  30، وتكونت عينة الدراسة من واالستبانة

الموارد البشرية لها دور في التأثير على  إدارةن أالمستمر له على طرق التدريس والتخطيط، وبذلك 

 الموظفين في الكليات والجامعات. أداء

الموارد البشرية في  إدارةاستقصاء دور  ىهدفت الدراسة الدراسة  (2016القصراوي ) وأجرى

صنع القرارات االدارية في جامعات جنوب الضفة الغربية، تكونت عينة الدراسة من جميع صانعي 

ستخدام المقابالت، تم ا البيانات، لجمع (163)القرار في جامعات جنوب الضفة الغربية وعددهم 

اهمتها في البشرية وبين مسالموارد  إدارةظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين أواالستبانة، و 

على المشاركة في  ئرة الموارد البشرية أكثر تأثيراً لدا التنظيمين المستوى أصنع القرار االداري، و 

ن هناك فروق ذات أدائرة الموارد البشرية، و  جودة المعلومات التي تقدمها صنع القرارات اإلدارية من

 وهناكتعزى للجامعة لصالح جامعة بيت لحم، الموارد البشرية  إدارةحصائية في مستوى إداللة 

تعزى للمسمى الوظيفي لصالح مدراء دائرة الموارد البشرية ونواب رؤساء  إحصائيةفروق ذات داللة 

  الجامعات.

 إدارةمدى تطبيق ممارسات  إلىالتعرف (، 2017دراسة الحموري وسياج والشرباتي ) وهدفت

 ، لجمع البيانات تم استخدامالموارد البشرية لدى الجامعات الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية

راء العاملين في قسم الموارد البشرية في جامعات جنوب الضفة الغربية والبالغ آطريقة استطالع 

مدى  وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق في ،عامل وعامله بعمل مسح شامل للعينة( 14)عددهم 

تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في الجامعات الفلسطينية في محافظات جنوب 



28 
 

الضفة الغربية تعزى إلى متغير الجنس وكذلك متغير الوظيفة، كذلك أظهرت النتائج وجود فروق 

د ظاهرة بين متوسطات وجهات نظر العاملين في الجامعات حول مدى تطبيق ممارسات إدارة الموار 

البشرية الخضراء في الجامعات الفلسطينية في محافظات جنوب الضفة الغربية تعزى إلى متغير 

سنوات، وكذلك متغير المؤهل  10-5عدد سنوات الخبرة، حيث كانت الفروق لصالح ذوي الخبرة 

العلمي حيث كانت الفروق لصالح التوجيهي، وكذلك وجود فروق تعزى إلى متغير الجامعة، وكانت 

الموارد  إدارة. كما أظهرت النتائج أن مدى تطبيق ممارسات  روق لصالح جامعة القدس المفتوحةالف

 .البشرية الخضراء في الجامعات الفلسطينية في محافظات جنوب الضفة الغربية كانت متوسطة

 El Talla, Al shobaki, Abu)بو امون ايل تاال والشوبكي وأبو ناصر وأوهدفت دراسة 

Naser, Abu Amuna, 2017 ،)الموارد البشرية وتأثيرها  دارةأنظمة الجامعة إل إلىالتعرف  إلى

دارية المختلفة في . يتكون مجتمع الدراسة من المستويات اإلةلكترونياإل الموارد البشرية إدارةعلى 

كونت عينة الدراسة من موظفي تكنولوجيا المعلومات. ت( 35و)الموظفين من  (239)مع الجامعات،

 المعلومات، لجمعمن مراكز تكنولوجيا ( 35من مختلف المستويات اإلدارية و) ( فرداً 148)من 

أظهرت  الدراسة،التحليلي لتحقيق أهداف  الوصفيواتبعت المنهج ، البيانات تم استخدام االستبانة

 أخرى إلىالموارد البشرية يختلف بدرجات متفاوتة من جامعة  إدارةأن نظام الجامعة في  النتائج

النظام الجامعي  الموارد البشرية إلكترونيا. أكدت النتائج أن طبيعة إدارةآخر وله تأثير كبير نحو 

إلكترونيا من حيث  إدارة الموارد البشرية إلىالموارد البشرية هو مؤشر على عملية االنتقال  إدارةفي 

الموارد  إدارة فجوة بينو . الموارد البشرية إدارةاستخدام تكنولوجيا المعلومات في بعض وظائف 

 إدارةأهمية  وأكدتوالمديرين.  دارةاإللكترونية كمفهوم تقني من ناحية واستخدام واعتماد اإل البشرية

، الموارد البشرية إدارةاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالستفادة من و الموارد البشرية 



29 
 

كدت أو ، داءعلى الحوافز وتقييم األ ذلك التركيزالتركيز على موظفي الخدمة الذاتية، بما في 

 بالجامعة.يؤثر الموارد البشرية  إدارةن نظام أالدراسة 

 األزمات  إدارةذات صلة بوأجنبية دراسات عربية 

( بعنوان  االستعداد المؤسسي لالستجابة ألزمات الحرم Zdziarski,2001دراسة زدزارسكي )

معاهد مختارة من المعاهد األعضاء في المؤسسات الوطنية الجامعي كما يدركها اإلداريون في 

إلدارة العالقات الطالبية ، وهدفت الدراسة فحص االستعدادات المؤسسية الراهنة في مؤسسات 

التعليم العالي وعالقتها مع أربعة عوامل مهمة مرتبطة باالستعدادات المنظمية لألزمة هي: نوع 

مراحل األزمات، واألنظمة الموجودة المتجاوبة مع األزمة، األزمة التي يتم االستعداد لها، و 

( طالب جامعي من الجامعات 8000وأصحاب العالقة والمصالح. وتكون مجتمع الدراسة من )

والكليات األمريكية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مؤسسات التعليم العالي تجد نفسها بشكل عام 

ت التعليم العالي قد جهزت خطة واحدة على األقل لكل مستعدة للتجاوب مع األزمات وأن مؤسسا

نوع من أنواع األزمات المختلفة الموجودة، وهي: إما طبيعية أو بشرية أو إدارية، وأن مؤسسات 

 التعليم تميل لكونها عالجية وليست وقائية.

إلى معرفة ردة فعل الطلبة ومدى تأثرهم  (Kelsay, 2007) كلسي كما هدفت دراسة

باألزمات التي تحدث في جامعاتهم، واستخدمت المنهج الوصفي الوثائقي، عن طريق المقابالت 

التي تمت مع اإلداريين والطلبة وأولياء األمور، إلى وجود تأثير لتلك األزمات على الطلبة وأولياء 

األمور مما أدى بهم الختيار جامعات وكليات أخرى غير التي ذكرت، وأوصت بضرورة تعزيز 

التواصل بين العاملين في أثناء األزمات وتبني التواصل الفعال والتخطيط كعاملين أساسيين في 

 إدارة األزمات.
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أزمات  إدارةالتعرف على أساليب  إلىهدفت هذه الدراسة ( 2010) وحمول دراسة بلعيد

أسباب  كشف إلىاإلضرابات الطالبية لدى أعضاء الهيئة البيداغوجية في جامعة بشار. كما هدفت 

األزمات قبل وبعد  إدارةبكل أعضاء فرقة  ةالمناطتبيان األدوار  إلىأزمة اإلضرابات، باإلضافة 

واالستبيان، واظهرت نتائج الدراسة أن أهم  المقابلةاألزمة. ولجمع البيانات تم استخدام اسلوب 

 ةرتباطيعالقة ا نظام الدراسة الجامعية، كما توجد كالتباب أزمة إضرابات الطالب هي مشأس

ازمة اإلضرابات وأدوار أعضاء الهيئة البيداغوجية  إدارةموجبة ذات داللة إحصائية بين أساليب 

 أثناء وبعد األزمة.

 األكاديمييندرجة تصور رؤساء االقسام  إلىالتعرف  هدفتدراسة  (2011عاشور ) وأجرى

رئيس من رؤساء ( 44)الدراسة من  وتكون مجتمعفي جامعة اليرموك لتوافر عناصر األزمات، 

االستبانة، فراد المجتمع، تم جمع البيانات باستخدام أالدراسة على جميع  واشتملت عينةقسام األ

في جامعة اليرموك لتوفر  األكاديميينان درجة تصور رؤساء االقسام  إلىالدراسة  وتوصلت

ين جاء صور توافر عناصر ح ،داة ككلعلى األ متوسطةاألزمات جاءت بدرجة  إدارةعناصر 

(، )واستعادة النشاط(، )االستعداد لألضرارالتعليم(، )االحتواء  ولىاألاألزمات بالترتيب )المرتبة 

واظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات  ،(األخيرةاالنذار في المرتبة  واكتشاف اشاراتوالوقاية(، )

في جامعة اليرموك لتوافر عناصر  األكاديميينفي درجة تصور رؤساء االقسام  إحصائيةداللة 

 .األزمات من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس، والرتبة العلمية، ونوع الكلية إدارة

األزمات في الجامعات األردنية  إدارةكيفية  إلى( التعرف 2013كما هدفت دراسة العموش )

الحكومية ومقترحات التطوير. وقد تكون مجتمع الدراسة من األكاديميين واإلداريين في الجامعات 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم  .2012/2013( للعام الدراسي 5300األردنية الحكومية وعددهم )
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جاالت هي التهيئة اإلدارية ( فقرة موزعة على ثالثة م33تطوير االستبانة حيث تكونت من )

دارةلألزمة، و  األزمة بعد التأكد من صدقها وثباتها، وتم توزيعها على عينة  إدارةاألزمة، ومخرجات  ا 

داريا، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية.250الدراسة البالغة ) وقد بينت نتائج  ( أكاديميا وا 

داريين في الجامعات بشكل ملحوظ، ناتجة عن عدم الدراسة وجود ازمات تواجه األكاديميين واإل

عدم وجود فروق ذات داللة  إلىكما أشارت نتائج الدراسة  متخصصة للتعامل معها. إدارةوجود 

األزمات في الجامعات تعزى ألثر متغيرات الدراسة  إدارةاحصائية إلجابات عينة الدراسة على 

 لعلمي(. ى الوظيفي، والمؤهل ا)الجنس، والكلية، والمسم

تعرف مدى استجابة جامعة  إلىهدفت ف(، Eaker&Viars,2014)ايكر وفيارس دراسة 

، تكونت عينة الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية  ( للتعامل مع األزمة الجامعيةVibergفيبرج )

إستخدام  إلىمن اإلداريين في الجامعة، ولجمع البيانات تم استخدام المقابالت الشخصية باإلضافة 

لمرونة، واالستعداد ن الجامعة لديها اأظهرت النتائج أعدادها للدراسة، و لتي تم إامصفوفة األزمات 

 زمات وتوفر األدوار للتعامل مع األزمة.لالستجابة لأل

، دراسة هدفت إلى تعرف مسؤوليات عمادة الطلبة في (Jackson,2016)وأجرى جاكسون 

( عميدًا ، 35لجامعة جورجيا الجنوبية، تكونت عينة الدراسة من ) إدارة االزمات في الحرم الجامعي

ولجمع البيانات تم استخدام االستبانة والمقابلة الشخصية، وأظهرت النتائج أن عمداء عمادة الطلبة 

لهم مسؤولية في توفير سكن للطالب، وحماية الطلبة داخل الحرم الجامعي، ومن مسؤولياتهم توفير 

الجامعة، وتؤكد الدراسة ان معرفة العمداء لدورهم ومسؤولياتهم يزيد من كفاءة  التدريب لموظفين

 إدارة االزمات في الجامعة.
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تأثير مواقع الشبكات إلى التعرف  (،Al-smadi,2017)الصمادي دراسة وهدفت 

االجتماعية في خلق أزمة جامعية ودور الجامعة في مواجهتها من وجهة نظر أعضاء هيئة 

تدريس في جامعة القصيم  هيئةعضو ( 60)التدريس في جامعة القصيم، تكونت عينة الدراسة من 

مة األخالقية ن دور الجامعة في مواجهة األز أظهرت النتائج أ .مقياسينتطوير لجمع البيانات تم 

ال يوجد  (،2.20العام للنتيجة )كان المتوسط  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان متوسطًا؛

 .و للرتبة األكاديمية لعضو هيئة التدريسأحصائية تعزى لنوع الكلية إفروق ذات داللة 

 األزمات في الجامعاتإدارة واقع  إلى(، التعرف 2018)وعاشور  دراسة عبابنة وهدفت

ولتحقيق هدف الدراسة فقد  الحكومية في شمال األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،

عضو هيئة تدريس تم إختيارهم بطريقة ( 240)الدراسة من  عينةتكونت  استخدم المنهج الوصفي،

، وأظهرت النتائج أن تقديرات االستبانة، ولجمع البيانات تم استخدام العشوائية العينات الطبقية

وأظهرت وجود لمتغير الكلية لصالح كلية العلوم  متوسطة،عضاء هيئة التدريس لواقع األزمات أ

لمتغير الرتبة األكاديمية لعضو هيئة  اإلنسانية، ووجود لمتغير الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود

 في الجامعات. األزمات عالتدريس في تصورهم لواق

األزمات اإلدارية في  دارةتطوير استراتيجية إل إلى( 2018وكما هدفت دراسة العريفان )

 إدارةواقع وذلك من خالل تعرف  قيادة االستراتيجيةمؤسسات التعليم العالي الكويتية وفق معايير ال

عضو ( 369)اعتمدت المنهج الوصفي التطويري، وقد بلغت عينة الدراسة  .األزمات اإلدارية فيها

مناصب  شغلواالعشوائية من بين أعضاء هيئة التدريس الذي اختيارهم بالطريقة  تدريس، تمهيئة 

وقد اعتمدت على االستبانة . بالهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الكويتية عملواإدارية أو 

ول قبل حدوث األزمة األ ثالثة مجاالت: المجالللدراسة والمؤلفة من ثالثين فقرة موزعة على 

 التعامل مع األزمة والمجال الثالث اختيار االستراتيجية.والمجال الثاني كيفية 
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 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

دارةالموارد البشرية، و  إدارةالقائمين عليها ب اهتمام يالحظ من استعراض الدراسات السابقة  ا 

 إدارةجنبية لكل من متغيري الدراسة، أقد تضمن الدراسات دراسات عربية و األزمات في الجامعات، و 

دارةالموارد البشرية و  الدراسات على أخذ متغير  اقتصاراألزمات كٍل على حدى، حيث يالحظ  ا 

واحد دون اآلخر، اما الدراسة الحالية فتمتاز بإضافة نوعية للدراسات السابقة كونها تجمع بين 

بقة، اذ تبين ندرة الدراسات العربية واألجنبية التي الدراسات السا توفرهمتغيري الدراسة معًا وهو ما لم 

 تجمع المتغيرين معًا، مما يجعل من الدراسة الحالية أكثر قوة في الجمع بين هذين المتغيرين.

( 2011، )عاشورالدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عينة الدراسة مع دراسة  وتتشابه

طريقة جمع البيانات مع جميع الدراسات  وتشابهتحيث كانت عينة الدراسة رؤساء األقسام، 

بعض  أناختالف مع بعض الدراسات حيث  هناك وكانالمذكورة، وهي استخدام االستبانة،  هابقسال

؛ Rafiei, Davari,2015) المقابلة الشخصية مثل دراسة االستبانةالدراسات استخدمت مع 

Jackson,2016دراسة (، اما 2010، وحمول ؛ بلعيد2016، )القصراوي ( ودراسات

(Eaker,Viars,2014 استخدم فيها مصفوفة األزمات ودراسة )(Al-Smadi, 2017)  حيث انه

من خالل اثراء ، واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة للدراسة هااستخدم مقاييس تم اعداد

الموارد  إدارةاإلدارات الجامعية كونها هي المحرك وهي القادرة على تنظيم هية بمااالطار النظري 

دارةو البشرية  ، كما في العنصر اإلعالمي والتواصل معه االهتمام وضرورةاألزمات من خاللها،  ا 

األزمات في الجامعات  إدارةالموارد البشرية او  إدارةالقصور في  إلىتركيز للنظر الوجهت  أنها

ة كونها تجمع بين اإلدارتين معًا، كذلك استفادت للقيام بالدراسة الحالي مما شكل دافعاً  المختلفة

  داة الدراسة.ار النظري وتطوير أالباحثة من الدراسات السابقة في اإلط
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

جراءات الدراسة ومجتمع الدراسة ا  الدراسة المستخدمة و  لمنهجيةهذا الفصل عرضًا تناول 

يضًا وصفًا أالفصل  تضمنا ألداتي الدارسة والتحقق من صدقهما وثباتهما. و وعينتها ووصفً 

 يب المعالجة اإلحصائية للبيانات.لإلجراءات المتبعة في تطبيق الدراسة فضاًل عن تناوله ألسال

 الدراسة منهجية

 غراض الدراسة.ألمته ءلمال الدراسة هذه في االرتباطيوصفي الالباحثة المنهج  استخدمت

 مجتمع الدراسة

في الجامعات األردنية الحكومية  األكاديمية رؤساء األقساممجتمع الدراسة من جميع تكون 

(، الموزعين على الجامعات الحكومية 301) والبالغ عددهم عمانفي محافظة العاصمة والخاصة 

(، والموزعين على الجامعات الخاصة في 104في محافظة العاصمة عمان والبالغ عددهم )

والبحث  العاليا للتقرير اإلحصائي لوزارة التعليم وفقً ( 197محافظة العاصمة عمان والبالغ عددهم )

 (.1) كما هو موضح بالجدول ،2018 العلمي
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  (1)الجدول 
من رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية في العاصمة عمان تبعًا توزيع أفراد مجتمع الدراسة 

 للجنس 

 اسم الجامعة  الجامعة
 رؤساء األقسامعدد 

 العدد الكلي أناث ذكور

 الحكومية
 89 22 67 الجامعة األردنية
 15 3 12 الجامعة األلمانية

 الخاصة

 28 7 21 البتراجامعة 
 26 6 20 جامعة الزيتونة األردنية

 21 3 18 جامعة اإلسراء
 22 2 20 جامعة العلوم اإلسالمية 

 16 6 10 جامعة الشرق األوسط 
 21 3 18 جامعة عمان األهلية
 15 5 10 جامعة عمان العربية 

 24 2 22 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 
 6 1 5 سمية للتكنولوجياجامعة األميرة 

 8 2 6 كلية األميرة عالية الجامعية
 6 2 4 جامعة الحسين التقنية

 5 1 4 التربوية واآلداب /األنورا كلية العلوم
 301 66 235  المجموع الكلي

 الدراسة عينة 

 :تم استخدام اإلجراءات اآلتية في اختيار عينة الدراسة

نظًرا لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد تم توزيع االستبانات على كافة أفراد المجتمع وتم  .1

 ونسبة والمعادة الموزعة االستبانات يبين جدول إعداد تم كمااستبانة، ( 246)استرداد 

 (.2) بالجدول موضح هو الموزعة كما إلى المعادة

  



37 
 

 ( 2الجدول )
 الموزعة إلىيبين عدد االستبانات الموزعة بحسب الجامعة، والعائد منها، ونسبة المعادة 

 

الجنس كما هو  متغير حسب والخاصة الحكومية الجامعاتالدراسة في  عينةتوزيع أفراد  .2

 (.3موضح بالجدول )

  

الُسلطة 
 اسم الجامعة  المشرفة

نسبة  االستبانات
 المعادة الموزعة االسترداد 

 الحكومية
 %71 63 89 الجامعة األردنية

 %100 15 15 الجامعة األلمانية األردنية

 الخاصة

 %89 25 28 جامعة البترا
 %96 25 26 جامعة الزيتونة األردنية

 %90 19 21 جامعة اإلسراء
 %77 17 22 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

 %75 12 16 جامعة الشرق األوسط
 %95 20 21 جامعة عمان األهلية
 %80 12 15 جامعة عمان العربية

 %75 18 24 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
 %83 5 6 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

 %75 6 8 كلية األميرة عالية الجامعية
 %83 5 6 جامعة الحسين التقنية

 %80 4 5 كلية العلوم التربوية واآلداب /األنورا

 %82 246 301  المجموع الكلي
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 ( 3الجدول )
من رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية في العاصمة عمان تبعًا الدراسة عينة توزيع أفراد 

 للجنس

 

 الدراسة أداتا
 النظري األدب مسح على أداتي الدراسة اعتماداً  الدراسة، طورت الباحثة أهداف لتحقيق

واستبانة  الموارد البشرية لدى عمداء الكليات، إدارةدرجة ممارسة  لقياس باستبانة المتعلق السابق

 أداتي بناء منها في واإلفادة رؤساء األقسام األكاديميةمن وجهة نظر  األزمات إدارةلقياس مستوى 

دارةالموارد البشرية و  إدارةب ةمتعلق دراسات إلى الرجوع تم كما ،الدراسة  :وكانت كاآلتي االزمات، ا 

 اسم الجامعة  الُسلطة المشرفة
 المجموع رؤساء األقسام

 العينة كاملة إناث   ذكور  

 الحكومية
 63 15 48 األردنية الجامعة

 15 3 12 الجامعة األلمانية األردنية

 الخاصة

 25 6 19 جامعة البترا
 25 7 18 جامعة الزيتونة األردنية

 19 3 16 جامعة اإلسراء
 17 2 15 اإلسالمية العالمية جامعة العلوم 

 12 4 8  جامعة الشرق األوسط
 20 4 16 جامعة عمان األهلية
 12 4 8 جامعة عمان العربية 

 18 2 16 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 
 5 1 4 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

 6 2 4 كلية األميرة عالية الجامعية
 5 2 3 جامعة الحسين التقنية

 4 1 3 كلية العلوم التربوية واآلداب /األنورا

 246 56 190  المجموع الكلي
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لدى عمداء الكليات في الجامعات األردنية  الموارد البشرية إدارةقياس درجة ممارسة ل استبانة .1

متعددة من لدراسات ء األقسام األكاديمية تم الرجوع رؤسان وجهة نظر مالحكومية والخاصة 

 (.2010حسن ) ة(، ودراس2006مثل دراسة الحويلة )

معات األردنية الحكومية لدى عمداء الكليات في الجا األزمات إدارة مستوى لقياس استبانة  .2

، تم الرجوع للدراسات رؤساء األقسام األكاديميةن وجهة نظر مفي العاصمة عمان والخاصة 

 .(2018العريفان )(، ودراسة 2013مثل دراسة العموش )متعددة من 

 الدراسة أداتي صدق

  وللتحقق من صدق األداة، قامت الباحثة باستخدام نوعين من الصدق، كاآلتي:

 الصدق الظاهري ألداتي الدارسة  .1

 فقرات بعرض وذلك الظاهري الصدق باستخدام صدق أداتي الدراسة من التحقق تم

 برةالخ وذوي المختصين من المحكمين من مجموعة على( 1بصيغتهما األولية )الملحق  االستبانتين

(، وقد تم األخذ 2_ق( )الملح11في الجامعات األردنّية وعددهم ) التدريس هيئة أعضاء من

 مع الالزم إجراء وتم المحكمين فأكثر، من (80%) بنسبة بالفقرات التي حصلت على موافقة

حذفها، وأصبحت االستبانتين بصيغتهما النهائية  أو صياغتها إعادة أو تعديلها اقترح التي الفقرات

 (.3الملحق )كما في 

 الصدق البنائي )صدق االتساق الداخلي(    .2

ألداتي الدراسة، قامت الباحثة بتطبيقها على مجتمع الدراسة  المحتوىبعد التحقق من صدق 

، وذلك مجالمدى صدق االتساق الداخلي لألداة ومدى إسهام الفقرات المكونة لل إلىللتعرف 

، 4وضح الجداول )ت، و (Pearson Correlation Coefficientرتباط بيرسون )ابحساب معامل 
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الموارد  إدارةتحليل معامل االرتباط لفقرات المجاالت لكل من استبانة درجة ممارسة  (6،7، 5

 . األزمات إدارةمستوى ستبانة او  البشرية

 (4جدول )
معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة  

  الموارد البشرية إدارةممارسة 

 

 إجراءات االختيار والتعيين( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال 4الجدول ) يظهر

 (α=0.05)( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائًيا عند درجة الداللة 0.93 – 0.80تراوحت بين )

 إجراءات االختيار والتعيين.الداخلي بين فقرات وهذا يدلل على وجود درجة من صدق االتساق 

     قد تراوحت إجراءات التطوير والتدريباالرتباط في مجال نالحظ أن معامالت  كما

وهذا يدلل على   (α=0.05)( وكانت جميعها داله إحصائًيا عن درجة الداللة0.96 – 0.66)

  إجراءات التطوير والتدريب.الداخلي بين فقرات وجود درجة من صدق االتساق 

  7 6 5 4 3 2 1 الفقرةرقم  المجال

إجراءات االختيار 
 والتعيين

  0.80 0.92 0.92 0.93 0.86 0.93 0.87 معامل االرتباط

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

إجراءات التطوير 
 والتدريب

 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرةرقم 

 0.66 0.88 0.87 0.96 0.88 0.91 0.84 0.82 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

إجراءات الحوافز 
 والتعويضات

    5 4 3 2 1 الفقرةرقم 

    0.62 0.64 0.78 0.76 0.68 معامل االرتباط

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

إجراءات تقويم 
 داءاأل

 5 4 3 2 1 الفقرةرقم 
 

  

    0.78 0.89 0.65 0.81 0.88 معامل االرتباط

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة
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     قد تراوحت والتعويضات إجراءات الحوافزونالحظ أن معامالت االرتباط في مجال 

وهذا يدلل على   (α=0.05)( وكانت جميعها داله إحصائًيا عن درجة الداللة0.78 – 0.62)

 إجراءات الحوافز والتعويضات. الداخلي بين فقراتوجود درجة من صدق االتساق 

        قد تراوحت داءمجال إجراءات تقويم األ ونالحظ أن معامالت االرتباط في كما

وهذا يدلل على   (α=0.05)( وكانت جميعها داله إحصائًيا عن درجة الداللة0.89 – 0.65)

   إجراءات تقويم األداء.الداخلي بين فقرات وجود درجة من صدق االتساق 

  (5جدول )
  الموارد البشرية  إدارةمصفوفة معامالت االرتباط لمجاالت 

 المجال
إجراءات االختيار 

 والتعيين
التطوير إجراءات 

 والتدريب
إجراءات الحوافز 

 والتعويضات
إجراءات 
 داءتقويم األ

 0.91 0.82 0.89 1 إجراءات االختيار والتعيين
 0.90 0.83 1  إجراءات التطوير والتدريب

 0.69 1   إجراءات الحوافز والتعويضات
 1    داءإجراءات تقويم األ

رتباط مرتفعة ودالة إحصائًيا عند درجة الداللة اوجود معامالت  إلى( 5يشير الجدول )

(α=0.05) الموارد البشرية. إدارةدرجة ممارسة استبانة  بين جميع مجاالت  
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  (6جدول )
 األزمات  إدارة بمستوىمعامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمجال المنتمي إليه فيما يتعلق 

    6 5 4 3 2 1 الفقرة المجال

اكتشاف اشارات 
 اإلنذار

    0.89 0.96 0.89 0.82 0.86 0.88 معامل االرتباط

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

االستعداد 
 والوقاية

   7 6 5 4 3 2 1 الفقرة

   0.62 0.65 0.81 0.80 0.70 0.82 0.46 معامل االرتباط

   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

 احتواء األضرار

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة

 0.77 0.63 0.76 0.59 0.65 0.68 0.75 0.46 0.74 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

 استعادة النشاط

    6 5 4 3 2 1 الفقرة

    0.72 0.91 0.87 0.79 0.82 0.83 معامل االرتباط

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 درجة الداللة

 اكتشاف اشارات اإلنذار( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال 6الجدول )يظهر 

 (α=0.05)جميع القيم دالة إحصائًيا عند درجة الداللة  ( وقد كانت0.96 – 0.82بين ) تراوحت

 اكتشاف اشارات اإلنذار.ت الداخلي بين فقرا وهذا يدلل على وجود درجة من صدق االتساق

    تراوحت بين  االستعداد والوقايةونالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال 

وهذا يدلل  (α=0.05)( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائًيا عند درجة الداللة 0.82 – 0.46)

 االستعداد والوقاية.لداخلي بين فقرات على وجود درجة من صدق االتساق ا

   تراوحت بين احتواء األضراركما ونالحظ أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال 

وهذا يدلل  (α=0.05)( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائًيا عند درجة الداللة 0.77 – 0.46)

  احتواء األضرار.لداخلي بين فقرات على وجود درجة من صدق االتساق ا
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( وقد 0.91 – 0.79تراوحت بين ) استعادة النشاطوقيم معامالت ارتباط الفقرات في مجال 

وهذا يدلل على وجود درجة من  (α=0.05)كانت جميع القيم دالة إحصائًيا عند درجة الداللة 

  ستعادة النشاط.الداخلي بين فقرات اصدق االتساق 

 (7جدول )
 األزمات  إدارةمصفوفة معامالت االرتباط لمجاالت  

 المجال
اكتشاف اشارات 

 اإلنذار
االستعداد 
 والوقاية

احتواء 
 األضرار

استعادة 
 النشاط

 0.78 0.70 0.47 1 اكتشاف اشارات اإلنذار
 0.43 0.75 1  االستعداد والوقاية
 0.73 1   احتواء األضرار
 1    استعادة النشاط

رتباط مرتفعة ودالة إحصائًيا عند درجة الداللة اوجود معامالت  إلى( 7يشير الجدول )

(α=0.05) األزمات. إدارةدرجة ممارسة بالدراسة وهي استبانة  ثانيةمجاالت األداة ال ن معظمبي   

 أداتي الدراسةثبات 

الثبات، كما هو موضح بالجدول  من نوعين باستخدام قامت الباحثة األداة، ثبات من للتحقق

 كاآلتي:( ادناه وهي 9،8)

عادة االختبار طريقة .1 ( 15مقدارها ) عينة اختيار خالل من وذلك (test-retest) االختبار وا 

، من أفراد المجتمع أسبوعان مقداره زمني بفاصل الدراسة أفراد خارج من رؤساء األقسام من

  الذين لم يستجيبوا في المرة األولى.

  لعينة الدراسة.(Cronbach Alpha) ألفا  كرونباخ معامل باستخدام الداخلي االتساق طريقة .2
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 (8جدول )
عادة االختبار وطريقة  الخاصة الموارد البشرية إدارةثبات استبانة  معامالت  بطريقة االختبار وا 

 االتساق الداخلي 

عادة  الموارد البشرية إدارة( معامالت ثبات استبانة 8يظهر الجدول ) بطريقة االختبار وا 

إجراءات تقويم ( وأعلى معامل ثبات كان لمجال 0.91 – 0.82االختبار حيث تراوحت بين )

( وهي مرتفعة، وكذلك 0.89) الموارد البشرية دارةإل ، وكان معامل الثبات للدرجة الكليةداءاأل

(، وأعلى 0.93 – 0.86يظهر الجدول معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي وتراوحت بين )

   . إجراءات الحوافز والتعويضاتمعامل ثبات لمجال 

 (9جدول )
عادة االختبار وطريقة االتساق الداخلي األزمات إدارةمعامالت ثبات استبانة    بطريقة االختبار وا 

عادة االختبار  األزمات إدارة( معامالت ثبات استبانة 9يظهر الجدول ) بطريقة االختبار وا 

مل معا النشاط، وكاناستعادة ( وأعلى معامل ثبات كان لمجال 0.91 – 0.85حيث تراوحت بين )

 المجال الرقم
 معامل الثبات

 إعادة االختبار –االختبار 
 معامل الثبات

 االتساق الداخلي
 0.92 0.84 والتعيين إجراءات االختيار 1
 0.86 0.82 إجراءات التطوير والتدريب 2
 0.93 0.86 إجراءات الحوافز والتعويضات 3
 0.88 0.91 داءإجراءات تقويم األ 4

  0.89 الدرجة الكلية

 المجال الرقم
 معامل الثبات

 إعادة االختبار –االختبار 
 معامل الثبات

 االتساق الداخلي
 0.91 0.87 اشارات اإلنذاراكتشاف  1
 0.86 0.85 االستعداد والوقاية 2
 0.90 0.86 احتواء األضرار 3
 0.92 0.91 استعادة النشاط 4
  0.93 الكلية 
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( وهي مرتفعة، وكذلك يظهر الجدول معامل الثبات 0.93األزمات ) دارةإلالثبات للدرجة الكلية 

استعادة (، وأعلى معامل ثبات لمجال 0.92 – 0.86بطريقة االتساق الداخلي وتراوحت بين )

 . النشاط

 متغيرات الدراسة

 التابعة متغيرات الدراسة  واًل أ

 .الموارد البشرية في الجامعات األردنية في محافظة العاصمة عّمان إدارةدرجة ممارسة  .1

 .االزمات في الجامعات األردنية في محافظة العاصمة عّمان إدارةمستوى  .2

 المستقلة الدراسة ا  متغيراتثانيً 

 ،ثناوا   ذكور :فئتان وله الجنس. 

 مساعد وأستاذ مشارك، وأستاذ أستاذ، :رتب ثالث ولها األكاديمية الرتبة. 

 الكلية العلمية، الكلية اإلنسانية. فئتان وله تخصص الكلية : 

  أقل إلى 5من ، سنوات 5 من أقل إلىمن سنة مستويات: وهي ثالث  الخدمةسنوات عدد 

  .أكثرفسنوات  10، تسنوا 10 من

 اإلحصائية المعالجة

دخالها ، قامت الباحثة والمعلوماتجمع البيانات أن تم بعد   وبالحاس إلىبترميزها وا 

باألساليب اإلحصائية ضمن برنامج الرزمة  االستعانةتم  إذاإلحصائية،  الستخراج النتائج

الباحثة بالتفصيل بإستخدام األساليب اإلحصائية  قامت( و SPSS) ةاإلحصائية للعلوم االجتماعي

 االتية:
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المعيارية  واالنحرافاتلإلجابة عن السؤال األول والثاني تم إستخدام المتوسطات الحسابية  .1

 .الدراسة أفراد  الستجابات

 الحتساب( Pearson'sلإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام معامل االرتباط بيرسون ) .2

دارةالموارد البشرية، و  إدارة) متغيرات الدراسةالعالقة االرتباطية بين   األزمات(. ا 

لإلجابة على السؤال الرابع والخامس تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .3

  (oneوتحليل التباين األحادي والتخصص فيما يتعلق بالجنس (T-Test)  واالختبار التائي

way ANOVA)  واختبار شيفيهخدمة لبالرتبة األكاديمية وسنوات افيما يتعلق(Scheffe) 

 للمقارنات البعدية.

عادة االختبار طريقة استخدام تم .4  .األداتين ثبات إليجاد (test – retest) االختبار وا 

 الداخلي االتساق معامل إليجاد (Cronbach Alphaألفا ) كرونباخ معامل استخدام تم .5

  لألداتين.

 وفًقا للمعادلة اآلتية:لدى عمداء الكليات  الموارد البشرية إدارةممارسة تم تحديد درجة  .6

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=

القيمة الدنيا للبديل − القيمة العليا للبديل
عدد المستويات

 

–2.34(، وتكون الدرجة المتوسطة من )2.33– 1تكون الدرجة منخفضة من ) وبذلك:

 (.فأكثر 3.68)(، وتكون الدرجة المرتفعة دمن 3.67

 عمداء الكليات.لدى  األزمات إدارةمستوى ذاتها لتحديد  المعادلةوتم تطبيق 
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 الدراسةإجراءات 

 :اآلتية اإلجراءات وفق الدراسة تنفيذ تم

 راسات سابقة. داالطالع على األدب النظري و  .1

في األردنية  ترؤساء األقسام في الجامعامجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع  أفراد تحديد .2

 .انمحافظة العاصمة عمّ 

 .وثباتهما صدقهما من والتحقق الدراسة أداتيتطوير  .3

التعليم  وزارة إلى موجه األوسط الشرق جامعة من الباحثة مهمة تسهيل باكت على الحصول .4

 والبحث العلمي. العالي

الحكومية  األردنية الجامعات إلى والبحث العلمي وزارة التعليم العاليكتاب تسهيل مهمة من  .5

 دراسة.لا أفراد على الدراسة أداتي تطبيق لتسهيل انوالخاصة في العاصمة عمّ 

 أفراد الدراسة.  على الدراسة أداتي تطبيق .6

   (SPSS).عن طريق إحصائًيا البيانات تحليل .7

 .ومناقشتها وعرضها وتحليلها النتائج رصد .8

 .نتائج من إليه تم التوصل ما على بناءً  والمقترحات التوصيات تقديم .9
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 رَّابعال الفصل

 نتائج الدراسة 
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 رَّابعال الفصل
 نتائج الدراسة 

درجة  إلىهذا الفصل عرًضا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بهدف التعرف  اشتمل

لدى عمداء الكليات في الجامعات األردنية في محافظة العاصمة  الموارد البشرية إدارةممارسة 

من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية، من خالل اإلجابة عن  األزمات إدارةعمان وعالقتها ب

 األسئلة اآلتية: 

ردنية في الجامعات األ لدى عمداء الكليات الموارد البشرية  إدارةدرجة ممارسة السؤال األول  ما 
 ؟كاديميةاأل  قسامهة نظر رؤساء األعمان من وجمحافظة العاصمة في 

درجة و لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

العاصمة محافظة في  في الجامعات األردنية الموارد البشرية لدى عمداء الكليات إدارةممارسة 

عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة، 

 ( ذلك.10لك في الجدول )ويظهر ذ

في  الموارد البشرية إدارةدرجة ممارسة ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 10جدول )
 قسام األكاديمية مرتبة تنازلًياالجامعات األردنية في العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األ

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 درجة

 الممارسة
 مرتفعة 1 0.78 4.22 إجراءات االختيار والتعيين 1

 مرتفعة 2 0.82 3.91 داءإجراءات تقويم األ 4

 مرتفعة 3 0.79 3.85 إجراءات التطوير والتدريب 2

 مرتفعة 4 1.02 3.74 إجراءات الحوافز والتعويضات 3

 مرتفعة  0.96 3.93 الدرجة الكلية



50 
 

 في الجامعات األردنية في الموارد البشرية إدارة( أن درجة ممارسة 10يظهر الجدول )

العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط  محافظة

(، وجاءت مجاالت األداة جميعها في الدرجة 0.96( واالنحراف المعياري )3.93الحسابي )

(، وجاء في الرتبة األولى مجال 4.22 - 3.74طات الحسابية بين )المرتفعة، إذ تراوحت المتوس

( وبدرجة مرتفعة، 0.78( وانحراف معياري )4.22، بمتوسط حسابي )إجراءات االختيار والتعيين

( وانحراف معياري 3.91بمتوسط حسابي ) داءإجراءات تقويم األوفي الرتبة الثانية جاء مجال 

بمتوسط حسابي  إجراءات التطوير والتدريبوبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة الثالثة جاء مجال  (0.82)

بمتوسط حسابي  واألخيرة( وبدرجة مرتفعة، والرتبة الرابعة 0.79( وانحراف معياري )3.85)

  إجراءات الحوافز والتعويضات.( وبدرجة مرتفعة لمجال 1.02( وانحراف معياري )3.74)

  رات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:أما بالنسبة لفق

 إجراءات االختيار والتعيينمجال  .1

الموارد  إدارةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة 

العاصمة عّمان من وجهة نظر محافظة في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة في  البشرية

 ( يوضح ذلك.  11األكاديمية لفقرات هذا المجال، والجدول )رؤساء األقسام 
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 الموارد البشرية إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة 11جدول )
إجراءات في الجامعات األردنية في العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال 

 مرتبة تنازلًيااالختيار والتعيين 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 ممارسة

في  سياسات إدارية تنظم عملية االختيارينفذ العميد  1
 الوظائف المختلفة.

 مرتفعة 1 0.73 4.41

 مرتفعة 2 0.82 4.31 يعتمد على معيار الجدارة في اختيار العاملين. 3

4 
ة فضل الكفاءات اإلداريأ الختيارسياسات  يضع

 مرتفعة 3 0.93 4.30 المتوفرة لشغل الوظائف اإلدارية المعلن عنها.

2 
ومعايير علمية  ألسسسياسات االختيار وفقا  ينفذ

 سليمة.
 مرتفعة 4 0.97 4.29

 مرتفعة 5 0.73 4.10 يعتمد على نتائج المقابلة في المفاضلة. 5

6 
بجمع بيانات عن المتقدمين للتعيين من مصادر  يهتم

 أخرى غير المقابلة.
 مرتفعة 6 0.99 4.06

يعتبر القدرة على العمل الجماعي من معايير  7
 االختيار.

 مرتفعة 7 0.87 4.05

 مرتفعة  0.78 4.22 الدرجة الكلية

الجامعات األردنية في  الموارد البشرية في إدارة( أن درجة ممارسة 11الجدول )يظهر 

إجراءات االختيار العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال محافظة 

(، وجاءت 0.78( وانحراف معياري )4.22كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) والتعيين

 – 4.05ة بين )الفقرات هذا المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابي

سياسات إدارية تنظم ينفذ العميد ( والتي تنص على  1(، وجاء في الرتبة األولى الفقرة )4.41

( 0.73( وانحراف معياري )4.41 ، بمتوسط حسابي )في الوظائف المختلفة عملية االختيار

معيار الجدارة ( والتي تنص على   يعتمد على 3، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )وبدرجة مرتفعة

( وبدرجة مرتفعة، وفي 0.82( وانحراف معياري ).314في اختيار العاملين  بمتوسط حسابي )
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  يهتم بجمع بيانات عن المتقدمين للتعيين  والتي تنص على (6)للفقرة وقبل األخيرة السادسة الرتبة 

( وبدرجة 0.99) معياري وانحراف( 4.06من مصادر أخرى غير المقابلة ، بمتوسط حسابي )

( وبدرجة 0.87( وانحراف معياري )4.05واألخيرة بمتوسط حسابي ) السابعةمرتفعة، والرتبة 

  ( والتي تنص على   يعتبر القدرة على العمل الجماعي من معايير االختيار .7مرتفعة للفقرة )

 داءإجراءات تقويم األ مجال .2

الموارد  إدارةممارسة  لدرجةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام محافظة  فيفي الجامعات األردنية  البشرية

 ( يوضح ذلك.  12األكاديمية لفقرات هذا المجال، والجدول )

 الموارد البشرية إدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة  (12جدول )
إجراءات في الجامعات األردنية في العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال 

 مرتبة تنازلًيا داءتقويم األ

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 ممارسة

 مرتفعة 1 0.86 4.09 بشكل دوري. العاملين أداء ويميقوم بتق 22

 مرتفعة 2 0.89 3.96 .داءحلوال لمعالجة االنحرافات في األيقدم  24

21 
 كليةفي ال لعاملينا أداء العميد بتقويم يقوم

 وفق معايير.
 مرتفعة 3 0.92 3.92

23 
لمعرفة نقاط القوة ويم يقوم بتحليل نتائج التق

 عاملين.ال أداءوالضعف في 
 مرتفعة 4 1.09 3.79

25 
العاملين مع  ويميعمل على مناقشة نتائج التق

 في الكلية.
 مرتفعة 5 1.15 3.78

 مرتفعة  0.82 3.91 الدرجة الكلية
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 في الجامعات األردنية في الموارد البشرية إدارة( أن درجة ممارسة 12الجدول )يظهر 

 داءإجراءات تقويم األ العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال محافظة

(، وجاءت الفقرات هذا 0.82( وانحراف معياري )3.91كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

(، 4.09 – 3.78، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )في الدرجة المرتفعة المجال جميعها

  بشكل دوري العاملين أداء ويميقوم بتق( والتي تنص على  22رتبة األولى للفقرة )في ال تءوجا

( وبدرجة مرتفعة، وجاءت الرتبة الثانية للفقرة 0.86( وانحراف معياري )4.09بمتوسط حسابي )

( 3.96  بمتوسط حسابي )داءحلوال لمعالجة االنحرافات في األيقدم ( والتي تنص على   24)

 يقوم ( والتي تنص على  21والرتبة الثالثة للفقرة )( وبدرجة مرتفعة، 0.89معياري ) وانحراف

معياري  وانحراف( 3.92وفق معايير.  بمتوسط حسابي ) كليةفي ال لعاملينا أداءويم بتق العميد

( 1.09نحراف معياري )ا( و 3.79جاءت بمتوسط حسابي )( والرتبة الرابعة وقبل األخيرة 0.92)

لمعرفة نقاط القوة ويم والتي تنص على  يقوم بتحليل نتائج التق (23للفقرة رقم ) ،رتفعةوبدرجة م

يعمل على مناقشة نتائج ( والتي تنص على  25 ، والرتبة األخيرة للفقرة )عاملينال أداءوالضعف في 

جة ( وبدر 1.15نحراف معياري )ا( و 3.78  وجاءت بمتوسط حسابي )العاملين في الكليةمع  ويمالتق

   مرتفعة.

  إجراءات التطوير والتدريبمجال  .3

الموارد  إدارةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة 

العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام  محافظة فيفي الجامعات األردنية  البشرية

 ( يوضح ذلك.  13األكاديمية لفقرات هذا المجال، والجدول )
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الموارد البشرية في  إدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب درجة ممارسة  (13جدول )
التطوير الجامعات األردنية في العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال إجراءات 

 والتدريب مرتبة تنازلًيا

 في الجامعات األردنية في الموارد البشرية إدارة( أن درجة ممارسة 13الجدول ) يظهر

إجراءات التطوير العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال  محافظة

(، وجاءت 0.79( وانحراف معياري )3.85كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) والتدريب

، إذ بدرجة متوسطة( التي جاءت 8باستثناء الفقرة ) الدرجة المرتفعة فيالفقرات هذا المجال جميعها 

( والتي 15(، وجاء في الرتبة األولى الفقرة )4.15 – 3.00تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

  بمتوسط حسابي يعمل على زيادة ثقة العاملين بأنفسهم من خالل البرامج التدريبيةتنص على   

( والتي تنص 12( وبدرجة مرتفعة والرتبة الثانية جاءت للفقرة )0.84) نحراف معياريا( و 4.15)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي
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نحراف او ( 4.06بمتوسط حسابي ) يتصل بمعاهد متخصصة لتدريب العاملين في الكلية على   

( 3.84قبل األخيرة بمتوسط حسابي )و بعة سا( وبدرجة مرتفعة، أما الرتبة ال0.93معياري )

األوقات المناسبة  يختار( والتي تنص على   10رتفعة للفقرة )( وبدرجة م1.15نحراف معياري )او 

على  العميد يعتمد ( والتي تنص على  8األخيرة للفقرة )الثامنة و  لتنفيذ البرامج التدريبية  والرتبة

( 0.71نحراف معياري )ا( و 3.00  بمتوسط حسابي )الكلية الكفاءات المؤهلة لتدريب العاملين في

 . توسطةوبدرجة م

  الحوافز والتعويضات إجراءاتمجال  .4

الموارد  إدارةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة 

العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام  محافظة فيمعات األردنية في الجا البشرية

   ( يوضح ذلك.14األكاديمية لفقرات هذا المجال، والجدول )

الموارد البشرية  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة 14جدول )
في الجامعات األردنية في العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال إجراءات 

 مرتبة تنازلًيا الحوافز والتعويضات

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 ممارسة

يراعي العميد في نظام الحوافز العدالة بين جميع  16
 العاملين.

 مرتفعة 1 1.01 4.01

20 
يهتم بتنوع أساليب تحفيز العاملين لتتناسب مع كافة 

 مرتفعة 2 0.97 3.97 المستويات الوظيفية للعاملين.

 مرتفعة 3 1.12 3.86 ُيطبق نظام التحفيز على المستوى الفردي. 19
 متوسطة 4 1.02 3.58 يتبع أسلوب التعويضات المعنوية للعاملين في الكلية. 17

يساهم في مراجعة خطة التعويض في الكلية استنادا  18
 للبيئة المنافسة.

 متوسطة 5 0.77 3.27

 مرتفعة  1.02 3.74 الدرجة الكلية
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في الجامعات األردنية في  الموارد البشرية إدارة( أن درجة ممارسة 14الجدول )يظهر 

إجراءات الحوافز العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال محافظة 

(، وجاءت 1.02( وانحراف معياري )3.74كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) والتعويضات

، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين فعةبين الدرجة المتوسطة والمرتالفقرات هذا المجال جميعها 

في نظام يراعي العميد ( والتي تنص على  16وجاء في الرتبة األولى الفقرة )(، 4.01 – 3.27)

( وبدرجة 1.01وانحراف معياري ) (4.01الحوافز العدالة بين جميع العاملين ، بمتوسط حسابي )

والتي تنص على   يهتم بتنوع أساليب تحفيز العاملين ( 20مرتفعة، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )

( وانحراف معياري 3.97لتتناسب مع كافة المستويات الوظيفية للعاملين  بمتوسط حسابي )

طبق نظام يُ ( والتي تنص على   19الثالثة جاءت الفقرة رقم )( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة 0.97)

(، وفي الرتبة 1.12معياري ) وانحراف( 3.86بي )  بمتوسط حساالتحفيز على المستوى الفردي

 سلوب التعويضات المعنويةأ( والتي تنص على   يتبع 17قبل األخيرة جاءت للفقرة )الرابعة و 

والرتبة  توسطة( وبدرجة م1.02نحراف معياري )ا( و 3.58  بمتوسط حسابي )للعاملين في الكلية

 كليةراجعة خطة التعويض في الساهم في مي ( والتي تنص على  18الخامسة واألخيرة للفقرة )

 .توسطةبدرجة مو  (0.77)انحراف معياري ( و 3.27، بمتوسط حسابي ) استنادا للبيئة المنافسة

محافظة في في الجامعات األردنية لدى عمداء الكليات  األزمات إدارةالسؤال الثاني  ما مستوى 
 األكاديمية؟العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام 

 إدارةمستوى لالحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات 

العاصمة عّمان من وجهة نظر  محافظة في الجامعات األردنية في األزمات لدى عمداء الكليات

( 15أداة الدراسة، ويظهر الجدول ) مجاالترؤساء األقسام األكاديمية بشكل عام ولكل مجال من 

 ذلك.  
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في الجامعات  األزمات إدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى  (15جدول )
 قسام األكاديمية مرتبة تنازلًيااألردنية في العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األ

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.83 4.12 اكتشاف اشارات اإلنذار 1

 مرتفع 2 0.78 4.08 استعادة النشاط 4

 مرتفع 3 0.63 3.92 احتواء األضرار 3

 متوسط 4 0.53 3.57 االستعداد والوقاية 2

 مرتفع  0.94 3.92 الدرجة الكلية

العاصمة محافظة في الجامعات األردنية في  األزمات إدارة( أن مستوى 15يظهر الجدول )

( 3.92، إذ بلغ المتوسط الحسابي )اً عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية كان مرتفع

باستثناء المجال  المستوى المرتفع في(، وجاءت مجاالت األداة جميعها 0.94وانحراف معياري )

(، وجاء في 4.12 – 3.57ت الحسابية بين )، إذ تراوحت المتوسطا( الذي جاء بمستوى متوسط2)

( 0.83( وانحراف معياري )4.12، بمتوسط حسابي )اكتشاف اشارات اإلنذارالرتبة األولى مجال 

( وانحراف 4.08بمتوسط حسابي ) استعادة النشاطوبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاء مجال 

بمتوسط حسابي  احتواء األضرارجاء مجال ( وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثالثة 0.78معياري )

بمتوسط حسابي  واألخيرة ( وبمستوى مرتفع، والرتبة الرابعة0.63( وانحراف معياري )3.92)

  االستعداد والوقاية.لمجال  ( وبمستوى متوسط0.53( وانحراف معياري )3.57)

 اكتشاف اشارات اإلنذارمجال  .1

األزمات في  إدارةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى 

العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لفقرات  محافظة فيالجامعات األردنية 

 ( يوضح ذلك.  16هذا المجال، والجدول )
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األزمات في الجامعات  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى 16جدول )
 اكتشاف اشارات اإلنذاراألردنية في العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال 

 مرتبة تنازلًيا

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.86 4.32 يطلع على مؤشرات الخلل قبل وقوع األزمة. 2

4 
يعقد االجتماعات الدورية القائمة على مهارات 

 العصف الذهني في التنبؤ بأزمات إدارية.
 مرتفع 2 1.01 4.21

5 
مسح بيئة العمل الداخلية بصورة شاملة يقوم ب

 مرتفع 3 0.88 4.13 للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمة.

6 
يتم مسح بيئة العمل الخارجية بصورة شاملة 
 للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمة.

 مرتفع 4 0.99 4.08

 مرتفع 5 0.99 4.02 األزمات. دارةيوفر العميد قسمًا خاصًا إل 1

3 
يقوم بتنمية مهارات الكوادر اإلدارية على مهارات 

مؤشرات وقوع  تعّرفجمع المعلومات بهدف 
 األزمات.

 مرتفع 6 0.83 3.97

 مرتفع  0.83 4.12 الدرجة الكلية

 في الجامعات األردنية فيلدى عمداء الكليات  األزمات إدارة( أن مستوى 16الجدول ) يظهر

 اكتشاف اشارات اإلنذارالعاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال  محافظة

(، وجاءت فقرات هذا 0.83( وانحراف معياري )4.12بلغ المتوسط الحسابي ) ، إذاً كان مرتفع

( 4.32 - 3.97المجال جميعها في المستوى المرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( والتي تنص على   يطلع على مؤشرات الخلل قبل وقوع األزمة ، 2وجاء في الرتبة األولى فقرة )

( وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاءت 0.86انحراف معياري )( و 4.32بمتوسط حسابي )

( والتي تنص على  يعقد االجتماعات الدورية القائمة على مهارات العصف الذهني في 4الفقرة )

( وبمستوى مرتفع. أما 1.01( وانحراف المعياري )4.21التنبؤ بأزمات إدارية ، بمتوسط حسابي )

العميد قسمًا خاصًا  يوفر  ( والتي تنص على 1للفقرة رقم )رة فجاءت وقبل األخي خامسةالرتبة ال
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( وبمستوى مرتفع والرتبة 0.99)انحراف معياري ( و 4.02 ، بمتوسط حسابي )األزمات دارةإل

( والتي تنص  يقوم بتنمية مهارات الكوادر اإلدارية على مهارات جمع المعلومات 3األخيرة للفقرة )

( وبمستوى 0.83( وانحراف معياري )3.97مؤشرات وقوع األزمات  بمتوسط حسابي ) تعّرفبهدف 

 مرتفع. 

 ستعادة النشاطمجال ا .2

في األزمات  إدارةالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى  المتوسطاتتم حساب 

العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لفقرات  محافظة الجامعات األردنية في

 ( يوضح ذلك.  17هذا المجال، والجدول )

األزمات في الجامعات  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى 17جدول )
مرتبة  استعادة النشاطاألردنية في العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال 

 تنازلًيا

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

26 
في ظروف كلية ال أداءيوفر خطط عمل بديلة الستمرار 

 مرتفع 1 0.73 4.41 األزمات.

 مرتفع 2 0.82 4.35 قها.يجتمع بالعاملين في ظل األزمة لتوضيح عم 28

 مرتفع 3 0.98 4.29 ار األزمات.سباب استمر أيعمل على الحد من  27

23 
النشاطات  اإلجراءات الالزمة لممارسةالعميد  يتخذ

 دون أي تأخير في ظروف األزمات.كلية االعتيادية في ال
 مرتفع 4 0.91 4.11

25 
يقوم بتجهيز المواد الالزمة الستعادة النشاط الطبيعي بعد 

 حدوث األزمة.
 متوسط 5 0.98 3.67

24 
يقوم بتحديد االحتياجات الالزمة للمواقع التي تتأثر 

 باألزمة لمعالجة تأثيراتها.
 متوسط 6 1.17 3.63

 مرتفع  0.78 4.08 الدرجة الكلية
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في العاصمة عّمان من  األزمات في الجامعات األردنية إدارة مستوى ( أن17)الجدول  يظهر

، إذ بلغ المتوسط الحسابي اً كان مرتفع ستعادة النشاطاألكاديمية لمجال اوجهة نظر رؤساء األقسام 

بين المستوى المتوسط جميعها  المجال(، وجاءت فقرات هذا 0.78( وانحراف معياري )4.08)

( وجاء في الرتبة األولى فقرة 4.41 – 3.63ع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )والمرتف

في ظروف األزمات ، كلية ال أداءخطط عمل بديلة الستمرار  يوفر( والتي تنص على  26)

( وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاءت 0.73( وانحراف معياري )4.41بمتوسط حسابي )

  بمتوسط حسابي قهايجتمع  بالعاملين في ظل األزمة لتوضيح عم( والتي تنص على   28الفقرة )

( 25مرتفع، وفي الرتبة الخامسة وقبل األخيرة للفقرة ) ( وبمستوى0.82( وانحراف معياري )4.35)

والتي تنص على   يقوم بتجهيز المواد الالزمة الستعادة النشاط الطبيعي بعد حدوث األزمة  

خيرة فجاءت ( وبمستوى متوسط، أما الرتبة األ0.98نحراف معياري )ا( و 3.67بمتوسط حسابي )

حديد االحتياجات الالزمة للمواقع التي تتأثر باألزمة يقوم بتتنص على   ( والتي24للفقرة رقم )

 ( وبمستوى متوسط. 1.17معياري ) وانحراف( 3.63لمعالجة تأثيراتها  بمتوسط حسابي )

 احتواء األضرارمجال  .3

في األزمات  إدارةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى 

العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لفقرات محافظة الجامعات األردنية في 

 ( يوضح ذلك.  18هذا المجال، والجدول )
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األزمات في الجامعات  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى 18جدول )
 مرتبة تنازلًيا حتواء األضراراألردنية في العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال ا

العاصمة  محافظة األزمات في الجامعات األردنية في إدارة( مستوى 18الجدول )يظهر 

كان مرتفع، إذ بلغ  احتواء األضرارعّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال 

(، وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بين 0.63( وانحراف معياري )3.92المتوسط الحسابي )

( وجاء في 4.32 – 3.29الحسابية بين ) المتوسطاتالمستوى المتوسط والمرتفع، إذ تراوحت 

 ، دية في معالجة األزمة في الجامعة( والتي تنص على  يتخذ إجراءات تقلي18بة األولى فقرة )الرت

( وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاءت 0.89( وانحراف معياري )4.32بمتوسط حسابي )

تحريك الموارد المادية الضرورية الحتواء األزمة  يستجيب بسرعة ل( والتي تنص على   16الفقرة )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.89 4.32 يتخذ إجراءات تقليدية في معالجة األزمة في الجامعة. 18

16 
تحريك الموارد المادية الضرورية يستجيب بسرعة ل
 مرتفع 2 0.96 4.20 الحتواء األزمة.

22 
يقوم بتشكيل غرفة عمليات مجهزة بالتقنية المطلوبة 

 الحتواء األزمة.
 مرتفع 3 1.13 4.15

يتمتع باالستعداد التام لتحمل المسؤولية في أثناء  20
 األزمات.

 مرتفع 4 1.05 4.08

17 
والعبر من األزمات لالستفادة منها  يستخلص الدروس

 مرتفع 5 0.95 4.04 مستقبال.

21 
يعمل على ترشيد التكاليف التي يمكن تحقيقها في 

 الكلية باتخاذ اإلجراءات العالجية.
 مرتفع 6 1.16 3.98

طوارئ وقائية لتقليل مخاطر  العميد خطط وفريُ  14
 األزمات.

 متوسط 7 1.02 3.63

 متوسط 8 1.20 3.61 على حجم األزمة. اتصال للتعرفيستخدم وسائل  15

 متوسط 9 0.56 3.29 يولي اهتماًمًا خاًصًا للحد من انتشار االزمة. 19

 مرتفع  0.63 3.92 الدرجة الكلية
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وقبل  ثامنة( وبمستوى مرتفع، أما الرتبة ال0.96( وانحراف المعياري )4.20بمتوسط حسابي )

( والتي تنص على   يستخدم وسائل اتصال  للتعرف على حجم األزمة  بمتوسط 15األخيرة للفقرة )

( والتي 19( وبمستوى متوسط، والرتبة األخيرة للفقرة )1.20( وانحراف معياري )3.61حسابي )

( وانحراف معياري 3.29، بمتوسط حسابي )يولي اهتماًمًا خاًصًا للحد من انتشار االزمة    تنص

 ( وبمستوى متوسط.  0.56)

 االستعداد والوقايةمجال  .4

في األزمات  إدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى  حسابتم 

نظر رؤساء األقسام األكاديمية لفقرات هذا الجامعات األردنية في العاصمة عّمان من وجهة 

 ( يوضح ذلك.  19المجال، والجدول )

األزمات في الجامعات األردنية  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى 19جدول )
 مرتبة تنازلًيا االستعداد والوقايةفي العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.86 4.29 .األزمات دارةمسبقة إل اخططً ر العميد يوف 7

مكانات البشرية التي زمات اإليحدد بالتعاون مع فريق األ 13
 يتطلبها للتعامل مع األزمة.

 مرتفع 2 0.98 4.09

ن  9  مرتفع 3 1.05 3.83 فريقا للتعامل مع األزمات التي تواجه الكلية.ُيكوُّ

ُينمي المهارات المتعلقة بوضع إجراءات وقائية لمنع وقوع  12
 األزمات.

 متوسط 4 1.07 3.60

10 
ُيوفر فريق عمل مدرب من العاملين في الكلية على التعامل 

 مع األزمة فور حدوثها.
 متوسط 5 0.93 3.19

 متوسط 6 0.56 3.04 جامعة.األزمات في ال إدارةدورات تدريبية على  ينظم 8

11 
الدعم المناسب للفريق الذي يقوم بالتشخيص لألزمات ُيوفر 

 المحتملة.
 متوسط 7 1.03 2.98

 متوسط  0.53 3.57 الدرجة الكلية
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األزمات في الجامعات األردنية في العاصمة عّمان من  إدارة( أن مستوى 19الجدول ) يظهر

، إذ بلغ المتوسط توسطكان م االستعداد والوقاية وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال

 المستوى بينوجاءت فقرات هذا المجال جميعها (، 0.53( وانحراف معياري )3.57الحسابي )

جاء في الرتبة األولى و ( 4.29 – 2.98) سابية بينالمرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحالمتوسط و 

( 4.29األزمات ، بمتوسط حسابي ) دارةمسبقة إل اخططً ر العميد ( والتي تنص على   يوف7)الفقرة 

( والتي تنص على 13)الرتبة الثانية جاءت الفقرة  ( وبمستوى مرتفع، وفي0.86وانحراف معياري )

مكانات البشرية التي يتطلبها للتعامل مع األزمة ، بمتوسط زمات اإل  يحدد بالتعاون مع فريق األ

بمستوى مرتفع، وفي الرتبة السادسة وقبل األخيرة للفقرة ( 0.98) ي( وانحراف معيار 4.09حسابي )

  بمتوسط حسابي جامعةاألزمات في ال إدارةدورات تدريبية على  ينظم( والتي تنص على   8)

(، والتي 11والرتبة األخيرة جاءت الفقرة ) متوسطمستوى ( وب0.56نحراف معياري )ا( و 3.04)

بمتوسط حسابي   الدعم المناسب للفريق الذي يقوم بالتشخيص لألزمات المحتملةُيوفر تنص على   

 . توسط( وبمستوى م1.03( وانحراف المعياري )2.98)

 ( بينα = 0.05)ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى عالقة هل هناك السؤال الثالث  
إدارة األزمات لدى عمداء الكليات في الجامعات مستوى إدارة الموارد البشرية و  درجة ممارسة

 ؟األكاديمية قسامردنية من وجهة نظر رؤساء األاأل 

 الموارد البشرية إدارةممارسة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت االرتباط بين 

باستخدام معامل  العاصمة عّمانمحافظة األزمات لدى عمداء الكليات األردنية في  إدارةومستوى 

 ( ذلك.20، ويظهر في الجدول )(Pearson Correlation Coefficient) إرتباط بيرسون
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األزمات لدى عمداء  إدارةومستوى  الموارد البشرية إدارة( معامالت االرتباط بين ممارسة 20جدول )
 رتباط بيرسونافي العاصمة عّمان باستخدام معامل  الكليات األردنية

 إدارةالموارد البشرية ومستوى  إدارة( وجود عالقة إيجابية بين ممارسة 20يتبين في الجدول )

من وجهة نظر رؤساء األقسام  العاصمة عّمانمحافظة األزمات لدى عمداء الكليات األردنية في 

(، وكذلك وجود عالقة إيجابية 0.00( وبمستوى داللة )0.87إذ بلغ معامل االرتباط ) األكاديمية،

 . األزمات إدارةالموارد البشرية ومستوى  إدارةمجاالت درجة ممارسة  كافةبين 

سطات بين متو  (α = 0.05) وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىيهل السؤال الرابع  
لدى عمداء  الموارد البشرية إدارةدرجة ممارسة  على األكاديمية رؤساء األقساماستجابة 

سنوات و  والرتبة األكاديمية، متغيرات الجنس، والكلية، إلىيعزى الكليات في الجامعات األردنية 
 ؟الخدمة

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

 متغير الجنس  .1

البشرية الموارد  إدارةممارسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

تبًعا لمتغير الجنس، كما يظهر ذلك بالجدول ( t-testعمداء الكليات، وتم تطبيق اختبار ) لدى

(21 .) 

  المجال
اكتشاف اشارات 

 اإلنذار
االستعداد 
 والوقاية

احتواء 
 األضرار

ستعادة ا
 النشاط

االزمات  إدارة
 الكلية 

إجراءات االختيار 
 والتعيين

 0.77 0.89 0.60 0.42 0.66 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

إجراءات التطوير 
 والتدريب

 0.79 0.85 0.60 0.78 0.68 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

إجراءات الحوافز 
 والتعويضات

 0.87 0.89 0.71 0.79 0.78 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

إجراءات تقويم 
  داءاأل

 0.77 0.84 0.61 0.72 0.69 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

الموارد  إدارة
 البشرية الكلية

 0.87 0.89 0.71 0.59 0.70 معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة
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 البشرية لدىالموارد  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة 21جدول )
 ( تبًعا لمتغير الجنسt-testعمداء الكليات واختبار )

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقيمة  المعياري

 الداللة

 إجراءات االختيار والتعيين
 *0.00 5.55 0.76 4.24 190 ذكر
   0.39 3.14 56 أنثى

 إجراءات التطوير والتدريب
 *0.00 4.79 0.77 3.90 190 ذكر
   0.36 2.94 56 أنثى

 إجراءات الحوافز والتعويضات
 *0.05 2.02 1.00 3.96 190 ذكر
   1.15 3.34 56 أنثى

 داءاأل إجراءات تقويم
 *0.00 5.62 0.79 3.99 190 ذكر
   0.47 2.83 56 أنثى

 البشرية الكليةالموارد  إدارة
 *0.00 7.76 0.95 4.08 190 ذكر
   0.54 3.06 56 أنثى

 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *     

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود إلى( 21تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

الموارد البشرية لدى عمداء  إدارةمتوسطات االستجابة لدرجة ممارسة  بين  (α=0.05)الداللة

الموارد البشرية إذ بلغت  إدارة( المحسوبة لمتغير tقيمة ) إلىالجنس، استناًدا  لمتغير الكليات تعزى

لصالح فئة  داللة إحصائية في جميع المجاالت(، وكذلك وجود 0.00( وبدرجة داللة )7.76)

 .الذكور

 تخصص الكلية   .2

البشرية الموارد  إدارةممارسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

كما يظهر ذلك  الكلية،لمتغير تخصص ( تبًعا t-testعمداء الكليات، وتم تطبيق اختبار ) لدى

 (. 22بالجدول )
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الموارد البشرية لدى  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة 22جدول )
 ( تبًعا لمتغير تخصص الكليةt-testعمداء الكليات واختبار )

 المجال
تخصص 
 الكلية  

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 إجراءات االختيار والتعيين
 *0.00 3.69- 0.89 3.67 114 انسانية
   0.67 4.33 132 علمية

 إجراءات التطوير والتدريب
 *0.03 2.15- 0.87 3.72 114 انسانية
   0.70 3.93 132 علمية

 إجراءات الحوافز والتعويضات
 0.11 1.48- 1.14 3.81 114 انسانية
   0.92 4.00 132 علمية

 داءإجراءات تقويم األ
 *0.04 1.89- 0.92 3.80 114 انسانية
   0.72 4.00 132 علمية

 الموارد البشرية الكلية إدارة
 *0.00 3.10- 0.89 3.81 114 انسانية
   0.92 4.18 132 علمية

 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *       

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى( 22تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

الموارد البشرية لدى عمداء  إدارةمتوسطات االستجابة لدرجة ممارسة  بين  (α=0.05)الداللة

الموارد البشرية  إدارة( المحسوبة لمتغير tقيمة ) إلىتخصص الكلية، استناًدا  لمتغير تعزى الكليات

داللة إحصائية في معظم  فروق ذات وكذلك وجود(، 0.00وبدرجة داللة )( 3.10-)إذ بلغت 

  . إجراءات الحوافز والتعويضاتلصالح فئة الكليات العلمية ما عدا مجال و  المجاالت

 األكاديمية الرتبة  .3

البشرية الموارد  إدارةممارسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 (. 23تبًعا لمتغير الرتبة األكاديمية، كما يظهر ذلك بالجدول ) عمداء الكليات لدى
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الموارد البشرية تبًعا لمتغير الرتبة  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 23جدول )
 األكاديمية

 إدارةممارسة ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة 23الجدول )يتبين من 

( أستاذ)رتبة  ة األكاديمية، إذ حصل أصحابلدى عمداء الكليات تبًعا لمتغير الرتبالموارد البشرية  

وبلغ المتوسط الحسابي  مساعد ( وبالرتبة الثانية رتبة أستاذ4.51على أعلى متوسط حسابي بلغ )

(، ولتحديد فيما أذا كانت 3.72( وأخيًرا جاء المتوسط الحسابي لرتبة أستاذ مشارك إذ بلغ )4.40)

، تم تطبيق تحليل التباين األحادي (α=0.05)الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(one way ANOVA( وجاءت النتائج على النحو اآلتي الذي يوضحه الجدول ،)24 .) 

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الرتبة األكاديمية المجال

إجراءات االختيار 
 والتعيين

 0.73 4.48 22 أستاذ مساعد
 0.68 3.93 123 أستاذ مشارك
 0.93 4.54 101 أستاذ 

إجراءات التطوير 
 والتدريب

 0.91 4.02 22 أستاذ مساعد
 0.72 3.69 123 أستاذ مشارك
 0.78 4.14 101 أستاذ 

إجراءات الحوافز 
 والتعويضات 

 0.96 4.24 22 أستاذ مساعد
 0.62 3.68 123 أستاذ مشارك
 1.01 4.25 101 أستاذ 

 
 داءإجراءات تقويم األ

 

 1.03 4.09 22 أستاذ مساعد
 0.93 3.74 123 أستاذ مشارك
 1.13 4.33 101 أستاذ 

الموارد البشرية  إدارة
 الكلية

 0.71 4.40 22 أستاذ مساعد
 0.85 3.72 123 أستاذ مشارك
 0.98 4.51 101 أستاذ 
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 ( 24جدول ) 
الموارد البشرية، تبًعا لمتغير الرتبة  إدارةتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة 

 األكاديمية 

 مصدر التباين المجال
مجموعات 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
درجة 
 الداللة

إجراءات االختيار 
 والتعيين

 *0.00 17.56 9.66 2 19.33 بين المجموعات
   0.55 243 133.89 داخل المجموعات

    245 153.21 المجموع

إجراءات التطوير 
 والتدريب

 *0.001 6.81 4.02 2 8.04 بين المجموعات
   0.59 243 144.18 داخل المجموعات

    245 152.22 المجموع

إجراءات الحوافز 
 والتعويضات

 *0.00 9.90 9.70 2 19.39 بين المجموعات
   0.98 243 238.42 داخل المجموعات

    245 257.81 المجموع

 
إجراءات تقويم 

 داءاأل

 *0.00 8.53 5.46 2 10.92 بين المجموعات
   0.64 243 155.74 داخل المجموعات

    245 166.66 المجموع

الموارد  إدارة
 البشرية الكلية

 *0.00 16.10 12.40 2 24.79 بين المجموعات
   0.77 243 186.89 المجموعاتداخل 

    245 211.68 المجموع
 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *       

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إلى( 24تظهر النتائج في الجدول )

(α=0.05)  عمداء الكليات تبًعا لمتغير الرتبة األكاديمية،  البشرية لدىالموارد  إدارةممارسة لدرجة

( للدرجة الكلية، ووجود 0.00( وبدرجة داللة )16.10( المحسوبة إذ بلغت )Fقيمة ) إلىاستناًدا 

األكاديمية تم استخدام  الرتبةالفروق تبًعا لمتغير  عائديه. ولمعرفة تفروق إحصائية لجميع المجاال

 (.25اختبار شيفيه للفروق والذي يوضحه الجدول )
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 ( 25جدول )
 تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية الموارد البشرية إدارةاختبار شيفيه للفروق في درجة ممارسة 

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية المجال
4.48 3.93 4.54 

إجراءات االختيار 
 والتعيين

 0.06- 0.55  4.48 أستاذ مساعد
 *0.61-   3.93 أستاذ مشارك

    4.54 أستاذ

إجراءات التطوير 
 والتدريب

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية
4.02 3.69 4.14 

 0.12- 0.33  4.02 أستاذ مساعد
 0.45-*   3.69 أستاذ مشارك

    4.14 أستاذ

إجراءات الحوافز 
 والتعويضات

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية
4.24 3.68 4.25 

 0.01- 0.56  4.24 أستاذ مساعد
 0.57-*   3.68 أستاذ مشارك

    4.25 أستاذ

إجراءات تقويم 
 داءاأل

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية
4.09 3.79 4.33 

 0.24- 0.35  4.09 أستاذ مساعد
 0.59-*   3.74 أستاذ مشارك

    4.33 أستاذ

الموارد  إدارة
 البشرية الكلية

 

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية
4.40 3.75 4.51 

 0.11- 0.65  4.40 أستاذ مساعد
 *0.79-   3.72 أستاذ مشارك

    4.51 أستاذ
 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *       

الموارد  إدارةلدرجة ( أن الفرق كان لصالح فئة الرتبة األكاديمية  أستاذ   25الجدول )يظهر 

  المجاالت.لجميع و  البشرية الكلية
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 الخدمةسنوات  .4

البشرية الموارد  إدارةممارسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 (. 26، كما يظهر ذلك بالجدول )عدد سنوات الخدمة لمتغير عمداء الكليات تبًعا لدى

الموارد البشرية، تبًعا  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة 26جدول )
 لمتغير سنوات الخدمة 

 إدارةممارسة ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة 26الجدول )يظهر 

 5أقل من لمتغير سنوات الخدمة، إذ حصل ذو خبرة  لدى عمداء الكليات تبًعاالموارد البشرية 

سنوات وأكثر إذ  10( وبالرتبة الثانية ذو خبرة من 4.45أعلى متوسط حسابي بلغ )سنوات على 

( ولتحديد 3.49سنوات إذ بلغ ) 10سنوات وأقل من  5والرتبة األخيرة لذو الخبرة من (، 4.20بلغ )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخدمة المجال

إجراءات االختيار 
 والتعيين

 0.83 4.93 38 سنوات 5أقل من 
 0.91 3.77 111 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.76 4.33 97 سنوات وأكثر 10

إجراءات التطوير 
 والتدريب

 0.93 4.35 38 سنوات 5أقل من 
 0.78 3.39 111 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.95 4.14 97 سنوات وأكثر 10

إجراءات الحوافز 
 والتعويضات

 1.01 4.53 38 سنوات 5أقل من 
 0.73 3.47 111 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.86 4.17 97 سنوات وأكثر 10
 
تقويم إجراءات 
 داءاأل

 0.92 4.78 38 سنوات 5أقل من 
 0.78 3.34 111 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.84 4.22 97 سنوات وأكثر 10

الموارد  إدارة
 البشرية الكلية

 0.91 4.45 38 سنوات 5أقل من 
 0.82 3.49 111 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.98 4.20 97 سنوات وأكثر 10
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، تم تطبيق تحليل التباين (α=0.05)فيما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة 

  (.27(، وجاءت النتائج على النحو اآلتي الذي يوضحه الجدول )one way ANOVAاألحادي )

الموارد البشرية، تبًعا  إدارة( تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة 27جدول )
 لمتغير سنوات الخدمة 

 مصدر التباين المجال
مجموعات 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
درجة 
 الداللة

إجراءات االختيار 
 والتعيين

 *0.00 47.55 21.55 2 43.10 بين المجموعات
   0.45 243 110.12 داخل المجموعات

     245 153.21 المجموع

إجراءات التطوير 
 والتدريب

 *0.00 45.51 20.74 2 41.48 بين المجموعات
   0.46 243 110.74 داخل المجموعات

     245 152.22 المجموع

إجراءات الحوافز 
 والتعويضات

 *0.00 42.01 21.41 2 42.82 بين المجموعات
   0.51 243 123.84 داخل المجموعات

     245 166.66 المجموع
 

إجراءات تقويم 
 داءاأل

 *0.00 48.21 36.2 2 72.39 بين المجموعات
   0.75 243 182.43 داخل المجموعات

     245 257.81 المجموع

الموارد  إدارة
 البشرية الكلية

 *0.00 70.33 38.81 2 77.61 بين المجموعات
   0.55 243 134.07 داخل المجموعات

    245 211.68 المجموع
 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *       

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة  (27تبين النتائج في الجدول )

(α=0.05)  عمداء الكليات تبًعا لمتغير سنوات الخدمة،  البشرية لدىالموارد  إدارةممارسة لدرجة

( للدرجة الكلية، وكذلك 0.00( وبدرجة داللة )70.33( المحسوبة إذ بلغت )Fقيمة ) إلىاستناًدا 

وجود فروق في جميع المجاالت ولمعرفة عائدية الفروق تبًعا لمتغير سنوات الخدمة تم استخدام 

 (.28اختبار شيفيه للفروق والذي يوضحه الجدول )
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 الموارد البشرية، تعزى لمتغير سنوات الخدمة إدارةشيفيه للفروق في درجة ممارسة  ( اختبار28جدول )

 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *       

  لجميع المجاالت. سنوات 5أقل من ذو الخدمة ( أن الفرق كان لصالح 28الجدول ) يظهر

المتوسط  سنوات الخدمة المجال
 الحسابي

 سنوات وأكثر 10 سنوات 10سنوات وأقل من  5من  سنوات 5أقل من 
4.93 3.77 4.33 

إجراءات 
االختيار 
 والتعيين

 *0.60 1.16  4.93 سنوات 5أقل من 
 0.56-   3.77 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

    4.33 سنوات وأكثر 10

إجراءات 
التطوير 
 والتدريب

المتوسط  سنوات الخدمة
 الحسابي

 سنوات وأكثر 10 سنوات 10سنوات وأقل من  5من  سنوات 5أقل من 
4.35 3.39 4.14 

 0.21 *0.96  4.35 سنوات 5أقل من 
 0.75   3.39  سنوات 10سنوات وأقل من  5 من

    4.14 سنوات وأكثر 10

إجراءات 
الحوافز 
والتعويضا

 ت

المتوسط  سنوات الخدمة
 الحسابي

 سنوات وأكثر 10 سنوات 10سنوات وأقل من  5من  سنوات 5أقل من 
4.53 3.47 4.17 

 0.36 *1.06  4.53 سنوات 5أقل من 
 0.70-   3.47  سنوات 10سنوات وأقل من  5من 

    4.17 سنوات وأكثر 10

إجراءات 
تقويم 

 داءاأل

المتوسط  سنوات الخدمة
 الحسابي

 سنوات وأكثر 10 سنوات 10سنوات وأقل من  5من  سنوات 5أقل من 
4.78 3.34 4.22 

 0.56 *1.44  4.78 سنوات 5أقل من 
 0.88-   3.34  سنوات 10سنوات وأقل من  5من 

    4.22 سنوات وأكثر 10

 إدارة
الموارد 
البشرية 
 الكلية

المتوسط  سنوات الخدمة
 الحسابي

 سنوات وأكثر 10 سنوات 10سنوات وأقل من  5من  سنوات 5أقل من 
4.45 3.49 4.20 

 0.25 *0.96  4.45 سنوات 5أقل من 
 0.71-   3.49  سنوات 10سنوات وأقل من  5من 

    4.20 سنوات وأكثر 10
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بين  (α = 0.05) داللة ىوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو يهل  السؤال الخامس 
لدى عمداء الكليات في  األزمات إدارةفي مستوى  األكاديمية رؤساء األقسامسطات استجابة متو 

 ؟سنوات الخدمةو والرتبة األكاديمية، متغيرات الجنس، والكلية،  إلىيعزى الجامعات األردنية 

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

 متغير الجنس  .1

وتم تطبيق  األزمات، إدارةمستوى تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 (. 29( تبًعا لمتغير الجنس، كما يظهر ذلك بالجدول )t-testاختبار )

( تبًعا t-testاألزمات واختبار ) إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 29جدول )
 لمتغير الجنس

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 مستوى
 الداللة

 اكتشاف اشارات اإلنذار
 *0.00 5.67 0.79 4.20 190 ذكر
   0.51 3.02 56 أنثى

 االستعداد والوقاية 
 *0.001 3.25 0.53 3.60 190 ذكر
   0.41 3.15 56 أنثى

 احتواء األضرار
 *0.001 4.02 0.62 3.96 190 ذكر
   0.51 3.41 56 أنثى

 استعادة النشاط
 *0.00 4.52 0.76 4.13 190 ذكر
   0.50 3.23 56 أنثى

 األزمات الكلية  إدارة
 *0.00 7.81 0.54 3.97 190 ذكر
   0.36 3.20 56 أنثى

 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *        

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود إلى( 29تشير النتائج التي تظهر في الجدول )

الجنس، استناًدا  لمتغير تعزىاألزمات  إدارةمستوى متوسطات االستجابة ل بين  (α=0.05)الداللة
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(، وكذلك 0.00وبدرجة داللة ) (7.81إذ بلغت )األزمات  إدارة( المحسوبة لمتغير tقيمة ) إلى

 وجود داللة إحصائية في جميع المجاالت ولصالح فئة الذكور.  

 تخصص الكلية   .2

، وتم تطبيق االزمات إدارةمستوى الحسابية واالنحرافات المعيارية لتم حساب المتوسطات 

 (. 30، كما يظهر ذلك بالجدول )تخصص الكلية ( تبًعا لمتغيرt-testاختبار )

( تبًعا t-testاألزمات واختبار ) إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 30جدول )
 لمتغير تخصص الكلية

 المجال
تخصص 
 الكلية  

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

 اكتشاف اشارات اإلنذار
 0.71 0.38 0.69 4.15 114 انسانية
   0.92 4.12 132 علمية

 االستعداد والوقاية 
 *0.00 5.71 0.54 3.79 114 انسانية
   0.46 3.42 132 علمية

 احتواء األضرار
 0.41 0.83- 0.58 3.89 114 انسانية
   0.66 3.95 132 علمية

 استعادة النشاط
 0.26 1.14- 0.87 4.01 114 انسانية
   0.70 4.13 132 علمية

 األزمات الكلية  إدارة
 0.42 0.81 0.59 3.96 114 انسانية
   0.92 3.90 132 علمية

 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *        

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  إلى( 30النتائج التي تظهر في الجدول ) تشير

تخصص  لمتغير تعزىاألزمات  إدارةمستوى متوسطات االستجابة ل بين  (α=0.05)مستوى الداللة

وبدرجة داللة  (0.81)إذ بلغت األزمات  إدارة( المحسوبة لمتغير tقيمة ) إلىالكلية، استناًدا 
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 ما عدا مجال االستعداد والوقاية ،في جميع المجاالتوجود داللة إحصائية عدم (، وكذلك 0.42)

 .نسانيةوكانت لصالح فئة الكليات اال( 5.71إذ بلغت القيمة التائية )

 الرتبة األكاديمية .3

تبًعا لمتغير األزمات  إدارةمستوى تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 (. 31األكاديمية، كما يظهر ذلك بالجدول )الرتبة 

األزمات تبًعا لمتغير الرتبة  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 31جدول )
 األكاديمية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الرتبة األكاديمية المجال

 اكتشاف اشارات اإلنذار
 0.82 4.17 22 أستاذ مساعد
 0.89 4.06 123 أستاذ مشارك
 1.07 4.39 101 أستاذ 

 االستعداد والوقاية
 0.68 3.49 22 أستاذ مساعد
 0.96 3.59 123 أستاذ مشارك
 0.89 3.79 101 أستاذ 

 احتواء األضرار 
 0.79 3.89 22 أستاذ مساعد
 0.81 3.91 123 أستاذ مشارك
 0.89 4.16 101 أستاذ 

 استعادة النشاط
 0.93 4.21 22 أستاذ مساعد
 0.78 3.97 123 أستاذ مشارك
 1.01 4.28 101 أستاذ 

 األزمات الكلية إدارة
 0.82 3.94 22 أستاذ مساعد
 0.97 3.88 123 أستاذ مشارك
 1.03 4.14 101 أستاذ 

 إدارةمستوى ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ل31يتبين من الجدول )

على أعلى متوسط حسابي ( أستاذ)تبًعا لمتغير الرتبة األكاديمية، إذ حصل أصحاب رتبة  األزمات

( وأخيًرا جاء 3.94وبلغ المتوسط الحسابي ) مساعد( وبالرتبة الثانية رتبة أستاذ 4.14بلغ )
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(، ولتحديد فيما أذا كانت الفروق ذات داللة 3.88إذ بلغ ) شاركالمتوسط الحسابي لرتبة أستاذ م

 one way، تم تطبيق تحليل التباين األحادي )(α=0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

ANOVA( وجاءت النتائج على النحو اآلتي الذي يوضحه الجدول ،)32.)  

، تبًعا لمتغير الرتبة األزمات إدارة( تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لمستوى 32جدول ) 
 األكاديمية 

 مصدر التباين المجال
مجموعات 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

درجة 
 الداللة

 اكتشاف اشارات اإلنذار

 0.17 1.75 1.21 2 2.41 بين المجموعات

   0.69 243 167.67 داخل المجموعات

    245 170.67 المجموع

 االستعداد والوقاية

 *0.05 2.97 0.83 2 1.66 بين المجموعات

   0.28 243 67.84 داخل المجموعات

    245 69.51 المجموع

 احتواء األضرار 

 0.29 1.25 0.50 2 0.995 بين المجموعات

   0.40 243 97.03 داخل المجموعات

    245 98.03 المجموع

 استعادة النشاط

 *0.03 3.55 2.11 2 4.22 بين المجموعات

   0.60 243 144.49 داخل المجموعات

    245 148.72 المجموع

 األزمات الكلية إدارة

 0.10 2.28 0.71 2 1.42 بين المجموعات

   0.31 243 75.67 داخل المجموعات

    245 77.10 المجموع
 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *       
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  إلى( 32تظهر النتائج في الجدول )

( Fقيمة ) إلىتبًعا لمتغير الرتبة األكاديمية، استناًدا األزمات  إدارةمستوى ل (α=0.05)الداللة 

على وجود فروق إحصائية عدم ( للدرجة الكلية، و 0.10( وبدرجة داللة )2.28المحسوبة إذ بلغت )

، ولمعرفة عائدية الفروق تبًعا (واستعادة النشاطاالستعداد والوقاية، ) يمجاالت ما عدا مجالالكآفة 

للفروق والذي يوضحه الجدول  ((Scheffeتم استخدام اختبار شيفيه لهم لمتغير الرتبة األكاديمية

(33.) 

 األزمات تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية إدارة( اختبار شيفيه للفروق في مستوى 33دول )ج

 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *       

 .المجاالت( أن الفرق كان لصالح فئة الرتبة األكاديمية  أستاذ   لجميع 33الجدول )يظهر 

  سنوات الخدمة  .4

 لمتغير تبًعااألزمات  إدارةمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتم حساب 

 (. 34، كما يظهر ذلك بالجدول )عدد سنوات الخدمة

 المجال
 الرتبة

 األكاديمية
المتوسط 
 الحسابي

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد
3.49 3.59 3.79 

 االستعداد والوقاية
 0.30* 0.10 - 3.49 أستاذ مساعد

 0.20 -  3.59 أستاذ مشارك

 -   3.79 أستاذ

 استعادة النشاط
 

الرتبة 
 األكاديمية

المتوسط 
 الحسابي

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد
4.21 3.97 4.28 

 0.07- 0.24 - 4.21 أستاذ مساعد

 *0.31- -  3.97 أستاذ مشارك
 -   4.28 أستاذ
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األزمات، تبًعا لمتغير سنوات  إدارة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 34جدول )
 الخدمة 

األزمات  إدارةمستوى ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ل34الجدول ) يظهر

أعلى متوسط حسابي على سنوات  5 أقل منعدد سنوات الخدمة، إذ حصل ذو خبرة  لمتغير تبًعا

وأخيًرا جاء  (4.16وبلغ المتوسط الحسابي )سنوات وأكثر  10( وبالرتبة الثانية ذو خبرة 4.19بلغ )

(، ولتحديد 3.63سنوات بالرتبة األخيرة إذ بلغ ) 10سنوات وأقل  5المتوسط الحسابي لذو خبرة من

، تم تطبيق تحليل التباين (α=0.05)فيما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة 

  (.35(، وجاءت النتائج على النحو اآلتي الذي يوضحه الجدول )one way ANOVAاألحادي )

 

 العدد عدد سنوات الخدمة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اكتشاف اشارات 
 اإلنذار

 1.13 4.79 38 سنوات 5أقل من 
 0.92 3.68 111 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 0.86 4.33 97 سنوات وأكثر 10

 االستعداد والوقاية
 0.98 3.89 38 سنوات 5أقل من 

 0.79 3.44 111 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 0.68 3.18 97 سنوات وأكثر 10

 احتواء األضرار 
 1.01 4.13 38 سنوات 5أقل من 

 0.77 3.72 111 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 0.82 4.07 97 سنوات وأكثر 10

 استعادة النشاط
 0.95 4.65 38 سنوات 5أقل من 

 0.76 3.67 111 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 0.66 4.31 97 سنوات وأكثر 10

 األزمات الكلية إدارة
 0.81 4.19 38 سنوات 5أقل من 

 0.88 3.63 111 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 0.92 4.16 97 سنوات وأكثر 10
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، تبًعا لمتغير سنوات األزمات إدارة( تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لمستوى 35جدول )
 الخدمة 

 مصدر التباين المجال
مجموعات 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
درجة 
 الداللة

اكتشاف اشارات 
 اإلنذار

 *0.00 44.30 22.73 2 45.45 بين المجموعات
   0.51 243 124.64 داخل المجموعات

    245 170.09 المجموع

 االستعداد والوقاية
 *0.00 42.45 8.998 2 17.996 بين المجموعات
   0.21 243 51.51 داخل المجموعات

    245 69.51 المجموع

 احتواء األضرار 
 *0.00 11.68 4.30 2 8.60 بين المجموعات
   0.37 243 89.43 داخل المجموعات

    245 98.03 المجموع

 استعادة النشاط
 *0.00 39.95 18.40 2 36.80 بين المجموعات
   0.46 243 111.92 داخل المجموعات

    245 148.72 المجموع

 األزمات الكلية إدارة
 *0.00 36.90 8.98 2 17.96 بين المجموعات
   0.24 243 59.14 داخل المجموعات

    245 77.10 المجموع
 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *       

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة  إلى( 35الجدول )تبين النتائج في 

(α=0.05) إلىتبًعا لمتغير سنوات الخدمة، استناًدا األزمات  إدارةمستوى ل ( قيمةF المحسوبة إذ )

. جميع المجاالت( للدرجة الكلية، وكذلك وجود فروق في 0.00( وبدرجة داللة )36.90بلغت )

تبًعا لمتغير سنوات الخدمة تم استخدام اختبار شيفيه للفروق والذي يوضحه معرفة عائدية الفروق ول

 (.36الجدول )
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 ، تعزى لمتغير سنوات الخدمةاألزمات إدارة( اختبار شيفيه للفروق لمستوى 36جدول )

 سنوات الخدمة المجال
المتوسط 
 الحسابي

 سنوات وأكثر 10 سنوات 10سنوات وأقل من  5من  سنوات 5أقل من 
4.79 3.68 4.33 

اكتشاف 
اشارات 
 اإلنذار

 0.46 1.11* - 4.79 سنوات 5أقل من 
 0.65- -  3.68 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 -   4.33 سنوات وأكثر 10

االستعداد 
 والوقاية
 

 سنوات الخدمة
المتوسط 
 الحسابي

 سنوات وأكثر 10 سنوات 10سنوات وأقل من  5من  سنوات 5أقل من 
3.89 3.44 3.18 

 0.71* 0.45 - 3.89 سنوات 5أقل من 
 0.26 -  3.44 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 -   3.18 سنوات وأكثر 10

 
احتواء 
 األضرار

 سنوات الخدمة
المتوسط 
 الحسابي

 سنوات وأكثر 10 سنوات 10سنوات وأقل من  5من  سنوات 5أقل من 

4.13 3.72 4.07 
 0.06 0.41* - 4.13 سنوات 5أقل من 

 0.35- -  3.72 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 -   4.07 سنوات وأكثر 10

 
استعادة 
 النشاط

 سنوات الخدمة
المتوسط 
 الحسابي

 سنوات وأكثر 10 سنوات 10سنوات وأقل من  5من  سنوات 5أقل من 

4.65 3.67 4.31 
 0.34 0.98* - 4.65 سنوات 5أقل من 

 0.64- -  3.67 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 
 -   4.31 سنوات وأكثر 10

 إدارة
األزمات 
 الكلية 

 سنوات الخدمة
المتوسط 
 الحسابي

 سنوات وأكثر 10 سنوات 10سنوات وأقل من  5من  سنوات 5أقل من 
4.19 3.63 4.16 

 0.03 0.56* - 4.19 سنوات 5أقل من 
 0.53- -  3.63 سنوات  10سنوات وأقل من  5من 

 -   4.16 سنوات وأكثر 10
 (α=0.05) الفرق الدال إحصائًيا عند درجة  *       

   سنوات. 5أقل من ذو الخدمة ( أن الفرق كان لصالح 36الجدول ) يظهر
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصياتمناقشة 

تضمن هذا الفصل عرًضا لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء األسئلة الموضوعة، كما تضمن 

 التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء هذه النتائج وموضحه كاآلتي: 

لدى الموارد البشرية  إدارةدرجة ممارسة "ما  :ىالسؤال األول الذي ينص علمناقشة نتائج 
 عمان من وجهة نظر رؤساء االقساممحافظة العاصمة في الجامعات االردنية في عمداء الكليات 

 "؟األكاديمية

في الجامعات األردنية في  الموارد البشرية إدارة( أن درجة ممارسة 10يظهر الجدول )

العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

(، وجاءت مجاالت األداة جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ 0.96واالنحراف المعياري )( 3.93)

الموارد البشرية  إدارةممارسة  إلىذلك  ويعزى (،4.22 - 3.74تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

في والذي يمثل العنصر الرئيس من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي ُتعنى باالهتمام بالمورد البشري 

تُبنى على االنسان والتنمية البشرية، فكلما كانت  ألنهاواستمرارية المؤسسات وخاصة التربوية  نجاح

أقوى  الموارد البشرية قوية كان االهتمام بالعنصر البشري العامل في المؤسسات التربوية إدارة

مهارات عالية على امتالك  مقتدرلتعليمية مرتفعة لتخريج جيل كانت جودة مخرجات العملية او 

ة تعمل من أجل ضمان بقائها ح، لذلك فإن الجامعات الناجتجعله ينمو ويزدهر في المجتمع

دخال المفردات الحديثة في القيادة على االهتمام بالعامل لديها، و واستمرارها  الجامعات  دارةإلا 

 بصورة تواكب التغير وتحقيق أعلى جودة للعملية التعليمية. 

مجال ل ن الرتبة األولىأنجد  الموارد البشرية إدارةلدراسة  ستبانةمجاالت اال إلىوعند الرجوع 

( وبدرجة مرتفعة، 0.78( وانحراف معياري )4.22، بمتوسط حسابي )االختيار والتعيينإجراءات 
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الذي تقوم به في  الدور وأهميةؤسسة، العنصر البشري بالنسبة ألي م ألهميةًا نظر وترى الباحثة أنه 

في عملية  اا كبيرً له اهتمامً  أهدافها، أعطى والمساهمة في تحقيق ؤسسةسير وتطور المتفعيل 

بها، لذلك وضعت  األفراد العاملين يتوقف على كفاءة ؤسسةذلك ألن نجاح أي ماختياره وتعينه و 

إحدى أهم الوظائف مرحلة االختيار والتعيين تعد  وبهذا. لعامل الكفءاالختيار وتعيين طرق معينة 

في فلذلك جاءت بكفاءة وفعالية عالية، مؤسسة البشرية في ال الموارد إدارةالتي يجب أن تنجزها 

مواكبة  إلىالمرتبة االولى وفي درجة مرتفعة حيث ان المؤسسات التربوية والتعليم العالي يسعى 

 كافة التطويرات على كافة االصعدة وتبدأ من اختيار العاملين فيه.

وتجدها بالدرجة المرتفعة بمتوسط  داءإجراءات تقويم األلمجال وفي الرتبة الثانية جاء  

من العمليات الهامة التي  تعد داءاألويم عملية تق ( الن0.82( وانحراف معياري )3.91حسابي )

الفعلي  داءوالتي على أساسها يتم مقارنة األ، مستوياتالوعلى جميع  القيادات المؤسسيةتمارسها 

العاملين بشكل  أداءفهي وسيلة تدفع اإلدارات للعمل بحيوية ونشاط نتيجة مراقبة  ،بما هو مستهدف

وتدفع المرؤوسين للعمل بنشاط وكفاءة ليظهروا بمظهر العاملين  ،مستمر من قبل رؤسائهم

 ،وات المقررة لذلكوليحققوا مستويات أعلى في التقييم لينالوا الحوافز والعال، المنتجين أمام رؤسائهم

ولكي تحقق العملية األهداف المرجوة منها يجب التعامل معها بشكل نظامي ودقيق وبمشاركة 

ويم، وعلى الرغم من أن جميع األطراف التي من الممكن أن تستفيد من النتائج النهائية لعملية التق

حين  الدراسةببه لدى افراد مؤرقة للكثير من األفراد إال أنها كانت سهلة ومح داءعملية تقويم األ

مما يدلل على مستوى رضاهم عن عملية تقويم  داءتقويم األ إلجراءاتعبروا عن درجة مرتفعة 

 .داءاأل
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( 3.85بمتوسط حسابي ) والتدريب إجراءات التطويرفي الرتبة الثالثة جاء مجال أما 

ولى تطوير يشكل الحلقة األوالوترى الباحثة أن التدريب ( وبدرجة مرتفعة، 0.79وانحراف معياري )

ترتب عليها من لمواكبة التطورات الحديثة في القطاع التعليم العالي، فربما جاءت بالرتبة الثالثة لما ي

سنوية تحدد جراءات وتعليمات بدرجة مرتفعة مما يدلل على وضع إ نها جاءتتكاليف مالية إال أ

لما يلتمسوه  الدراسةفراد انعكس بدوره على استجابة أ هذا ماالبرامج التدريبية والتطويرية وتنفيذها، و 

( وانحراف معياري 3.74بمتوسط حسابي ) واألخيرةوالرتبة الرابعة جراءات تطويرية قائمة، إ من

توجه  إلىذلك ربما  ويعزى، إجراءات الحوافز والتعويضاتمجال ل ( وبدرجة مرتفعة1.02)

ة تعزيز العاملين من خالل التحفيز وتقديم التعويضات لما له أثره واضحة ومباشر  إلىالجامعات 

نتاجية العامل وجودة مخرجاته، فترى الجامعات التي ُتعنى بالتعليم العالي لصقل مخرجات على إ

تعليمية ناجحة تغذي سوق العمل بالكفاءات العالية، تركز على أهمية تحفيز العاملين وتعويضهم 

فضل ما لحصول على الرضا الوظيفي لتقديم أليمات واضحة ومحددة تساعد العامل فاوتضع تع

 لديه فلذلك جاءت بدرجة مرتفعة، ولكنها بالرتبة ألخيرة لما يترتب عليها من تكاليف مالية. 

في  قائد أكاديمي ومعني بالدرجة األولىكون رئيس القسم وترى الباحثة أن النتائج طبيعية 

موارد البشرية ولديه الدور الرئيسي في الوتجده يتابعها باستمرار مع قسم تطبيق مثل هذه المبادئ 

، وتعتبر هذه النتيجة طبيعية حيث تحرص الجامعات بالتنسيق مع عميد الكلية هذه االجراءات

العمل كونها جامعات تتمتع برقابة عالية على كافة السلوكيات المتعلقة بالحكومية والخاصة 

 بما يواكب التطورات.   وعامليها لتطوير قياداتهاللسعي األكاديمي، 
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الدرجة  إلىيميلون  الدراسةن من أفراد يبيأن المستج إلىالمرتفعة هذه النتيجة  تعزىقد و 

 قد، مما مع العمداءالمرتفعة في اإلجابة لتجبنهم التقييم المنخفض الذي قد يؤثر سلًبا على عالقتهم 

 .المرتبطة بتقييم العمداء يؤثر أيًضا على تقييمهم وتطويرهم الوظيفي وتقاريرهم السنوية وعقودهم

 إدارةدرجة ممارسة ( يوضح أن 11الجدول ) لفقرات االستبانة التفصيلية نجد أن الرجوعوعند 

األردنية في العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية  الجامعات الموارد البشرية في

( وانحراف 4.22المتوسط الحسابي ) كانت مرتفعة، إذ بلغ إجراءات االختيار والتعيينلمجال 

(، وجاءت الفقرات هذا المجال جميعها في الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات 0.78معياري )

ينفذ العميد ( والتي تنص على  1(، وجاء في الرتبة األولى الفقرة )4.41 – 4.05الحسابية بين )

( وانحراف 4.41بمتوسط حسابي )  ،في الوظائف المختلفة سياسات إدارية تنظم عملية االختيار

وهذا يدلل على أهمية عملية اختيار العاملين وكاًل حسب وظيفته  ،( وبدرجة مرتفعة0.73معياري )

( 0.87( وانحراف معياري )4.05واألخيرة بمتوسط حسابي ) السابعةالرتبة و ومجال تخصصه، 

عمل الجماعي من معايير ( والتي تنص على   يعتبر القدرة على ال7وبدرجة مرتفعة للفقرة )

ن معايير العمل الجماعي والمهارات المختلفة تهتم في كثير من األخيرة أل ، فجاءت بالرتبةاالختيار 

الوظائف بغض  النظر عن تخصص الوظيفة، فتجد التركيز على المهارات الفنية والتخصصية 

على حساب المهارات العملية األخرى ومنها العمل الجماعي وروح الفريق إال أنها جاءت بدرجة 

 مرتفعة ومرضية. 

في الجامعات األردنية في  الموارد البشرية إدارةن درجة ممارسة ( أ12الجدول ) يظهر

كانت  داءإجراءات تقويم األ العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال

، وجاءت الفقرات هذا المجال (0.82( وانحراف معياري )3.91مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )
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في الرتبة األولى  تءوجا(، 4.09 – 3.78المتوسطات الحسابية بين )، إذ تراوحت كلها مرتفعة 

( 4.09بمتوسط حسابي )  بشكل دوري العاملين أداء ويم( والتي تنص على   يقوم بتق23للفقرة )

وهذا يوضح الممارسات الدورية التي تقوم بها الجامعات  ( وبدرجة مرتفعة،0.86وانحراف معياري )

بشكل سنوي ونصف سنوي وما يترتب عليها من تجديد للعقود والعالوات  داءفي تقويم األ

مع  ويم( والتي تنص على   يعمل على مناقشة نتائج التق26والرتبة األخيرة للفقرة )والتحفيزات، 

 مرتفعة( وبدرجة 1.15نحراف معياري )ا( و 3.78  وجاءت بمتوسط حسابي )العاملين في الكلية

والتي تتم من  داءعكسوا ممارسات رؤسائهم خالل عملية تقويم األ الدراسةوترى الباحثة ان افراد 

خالل مناقشة الرئيس والمرؤوس ألدائهم خالل فترة التقويم وجاءت بالرتبة األخيرة ربما لحدوث 

لبعض التجاوزات بالتعامل مع عملية التقويم بين الرئيس والمرؤوس إال انها بدرجة مرتفعة 

   .ومرضية

األردنية في  في الجامعات الموارد البشرية إدارة( أن درجة ممارسة 13الجدول ) يظهر

كانت  إجراءات التطوير والتدريبالعاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال 

(، وجاءت الفقرات هذا المجال 0.79( وانحراف معياري )3.85مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

(، وجاء في 4.15 – 3.00الدرجة المرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) جميعها في

يعمل على زيادة ثقة العاملين بأنفسهم من خالل ( والتي تنص على   16الرتبة األولى الفقرة )

ذلك  ويعزى، ( وبدرجة مرتفعة0.84نحراف معياري )ا( و 4.15  بمتوسط حسابي )البرامج التدريبية

ية التطوير والتدريب في رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم، عمل ألهمية

والنتيجة تدل على ايمان القيادات الجامعية في دور التدريب والتطوير في تعزيز ثقة العاملين 

عتمد العميد على ي( والتي تنص على  9والرتبة األخيرة للفقرة )بأنفسهم وبناء قدراتهم المختلفة، 
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( 0.71نحراف معياري )ا( و 3.00  بمتوسط حسابي )الكفاءات المؤهلة لتدريب العاملين في الكلية

فترى الباحثة حصولها على الدرجة المرتفعة يعزز تعليم وتطوير االقران من خالل  وبدرجة مرتفعة.

عمل إال انها جاءت بالرتبة اعتماد العميد على مهارات العاملين وكفاءتهم في تطوير زمالئهم في ال

العاملين األخيرة لما قد تسبب لهم من حساسية عالية بين العاملين أنفسهم، فيفضل العميد اشراك 

  شريف بين بعض. الن يتولد لدى العاملين الحساسية والتنافس غير في تدريبات خارجية على أ

في الجامعات األردنية في  الموارد البشرية إدارة( أن درجة ممارسة 14الجدول ) يظهر

 إجراءات الحوافز والتعويضاتالعاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال 

ءت الفقرات هذا (، وجا1.02( وانحراف معياري )3.74كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

 – 3.27ات الحسابية بين )، إذ تراوحت المتوسطبين الدرجة المتوسطة والمرتفعة المجال جميعها 

في نظام الحوافز يراعي العميد  ( والتي تنص على  17وجاء في الرتبة األولى الفقرة )(، 4.01

 ( وبدرجة مرتفعة،1.01وانحراف معياري ) (4.01العدالة بين جميع العاملين ، بمتوسط حسابي )

لهذه الفقرة وبدرجة مرتفعة يؤكد ممارسة العميد لنظام حوافز  فراد الدراسةأن استجابة أالباحثة  وترى

( والتي تنص على 19الخامسة واألخيرة للفقرة )الرتبة عادل يعزز رضى العاملين عنه، وفي 

( 3.27، بمتوسط حسابي ) ا للبيئة المنافسةاستنادً  كليةراجعة خطة التعويض في الساهم في مي 

المتوسطة والمرضية ، وتعزو حصولها على الدرجة توسطةبدرجة مو  (0.77)انحراف معياري و 

مواكبة التطورات في البيئة المنافسة ولكنها حصلت على  إلى الجامعية التربوية دارةاإللحرص 

دارية ومالية ضخمة لتوفر تعويضات تتوازى مع إالرتبة األخيرة لما يترتب عليها من تكاليف 

بأن جامعاتهم ال تعادل حوافز  الدراسةتعويضات وحوافر في بيئة تنافسية ويجد ربما افراد 

 .وتعويضات جامعات اخرى
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( بأن درجة ممارسة Saifalislam,etal,2014) سيف اإلسالم هذه الدراسة مع دراسة اتفقت

( ودراسة الحموري 2015) اإلبراهيمدراسة كل من واختلفت مع  مرتفعةالبشرية كانت  الموارد إدارة

  الموارد البشرية كانت متوسطة.  إدارة( بأن درجة ممارسة 2017وسياج والشرباتي )

في الجامعات األردنية  األزمات إدارةما مستوى " :مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي ينص على

 "العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية؟ محافظة في

في الجامعات األردنية في  األزمات إدارةمستوى  أن إلى (15في الجدول ) النتائج تشير

العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية كان مرتفع، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

 المستوى المرتفعبين جميعها  ستبانةمجاالت اال(، وجاءت 0.94معياري ) وانحراف( 3.92)

(، وجاء في الرتبة األولى مجال 4.12 – 3.57، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )والمتوسط

( وبمستوى مرتفع، 0.83( وانحراف معياري )4.12حسابي ) بمتوسط، اكتشاف اشارات اإلنذار

هو عدم وجود خسائر وكوارث فعلية.  نذاراإل اكتشاف اشاراتأهم ما يميز مرحلة وترى الباحثة أن 

حساس أن ثمة شيء يمكن أن يحدث، وذلك بسبب وجود إشارات هذه الوتبدأ  مرحلة بوجود شعور وا 

هذه المؤشرات وقامت بتحليلها ودراستها،  إلىاالنتباه  ؤسسةلإلنذار المبكر، فإن استطاعت الم

حصولها على الدرجة  إلىوتشير النتائج  هامنع األزمة من الحدوث واحتوائها وامتصاصأمكنها 

إشارات اإلنذار وتعتني بها وتتبناها في  باكتشاف الجامعات تهتم إدارةن يدلل على أ المرتفعة وذلك

 .ولىلالزمات وبذلك جاءت في الرتبة األإدارتها 

معياري ( وانحراف 08.4بمتوسط حسابي ) استعادة النشاطفي الرتبة الثانية جاء مجال  أما 

انها تعتبر الخطوة الثانية بعد اكتشاف إشارات اإلنذار  إلىذلك  ويعزى( وبمستوى مرتفع، 0.78)

احتواء وفي الرتبة الثالثة جاء مجال حيث تقوم الجامعات باالستعداد لالزمات والتعامل معها، 
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ربما  ذلكويعزى ( وبمستوى مرتفع، 0.63( وانحراف معياري )3.92بمتوسط حسابي ) األضرار

دارتها تتمثل في احتواء األضرار وتقليل الخسائر الممكنة  للتصديأن الخطوة االخرى  إلى لألزمة وا 

( وانحراف 3.57بمتوسط حسابي ) واألخيرة الرتبة الرابعةفجاءت بالرتبة الثالثة وبمستوى مرتفع، أما 

ذلك ربما يعود لضعف  االستعداد والوقاية، وترى الباحثةلمجال  ( وبمستوى متوسط0.53معياري )

ن االستعداد أ إلىالجامعات إلدارتها لألزمات الممكنة، وربما  إدارةاإلجراءات الوقائية التي تقوم بها 

والوقاية تعتبر مرحلة ال يؤخذ بها إال بعد حدوث االزمات والخروج منها بالخسائر مهما كانت، إذ 

نها بمستوى خيرة إال أجعلها تأتي بالرتبة األانها مرحلة تتطلب تخطيط وتكاليف بشرية ومالية مما 

  متوسط ومرضي نوعًا ما.

في العاصمة عّمان من  جامعات األردنيةاألزمات في ال إدارة( أن مستوى 16الجدول ) يظهر

كان مرتفع، إذ بلغ المتوسط  اكتشاف اشارات اإلنذاروجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال 

جميعها في المستوى  المجال(، وجاءت فقرات هذا 0.83وانحراف معياري )( 4.12الحسابي )

( 2( وجاء في الرتبة األولى فقرة )4.32 - 3.97المرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( وانحراف 4.32والتي تنص على   يطلع على مؤشرات الخلل قبل وقوع األزمة ، بمتوسط حسابي )

التعليمية يمكن أن  ؤسساتاألزمات في المأن وترى الباحثة  مرتفع، ( وبمستوى0.86معياري )

 إلى، والتي يمكن ان تؤدي بهاتحدث نتيجة تراكم وتفاعل مجموعة من التأثيرات الخارجية المحيطة 

مما يشكل تهديدًا واضحًا  للمؤسسة التعليميةحدوث خلل مفاجئ او ضعف في المقومات الرئيسة 

فال بد من ان تستشعر الجامعات مؤشرات الخلل قبل ومن هنا  اره بفاعليةواستمر  لبقائهوصريحًا 

والرتبة  على ذلك ولهذا جاءت بالرتبة األولى والمستوى المرتفع،وقوع األزمة وتتبنى ممارسات تعمل 

( والتي تنص   يقوم بتنمية مهارات الكوادر اإلدارية على مهارات جمع المعلومات 3األخيرة للفقرة )
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( وبمستوى 0.83( وانحراف معياري )3.97مؤشرات وقوع األزمات  بمتوسط حسابي ) تعّرفبهدف 

ذلك لضرورة رفع كفاءة العاملين على جمع المعلومات للتعرف على مؤشرات وقوع  وقد يعزى مرتفع

ن تنمية مهارات ولكنها في الرتبة االخيرة ربما أل المرتفعاألزمات وهذا يدلل حصولها على المستوى 

العاملين تتطلب تكاليف مالية حيث يمكن ان يتطلب ذلك تنفيذ ورشات تدريبية متخصصة أو ان 

 . يتم تفريغ العاملين لحضور مثل هذه الورشات مما يقلل من انتاجية العامل

في  في الجامعات األردنية لدى عمداء الكليات األزمات إدارة( أن مستوى 17الجدول ) يظهر

كان  ستعادة النشاطمن وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال االعاصمة عّمان محافظة 

(، وجاءت فقرات هذا المجال 0.78( وانحراف معياري )4.08مرتفع، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

( 4.41 – 3.63ع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )بين المستوى المتوسط والمرتفجميعها 

كلية ال أداء( والتي تنص على   يوفر خطط عمل بديلة الستمرار 26)وجاء في الرتبة األولى فقرة 

وتعزو ( وبمستوى مرتفع، 0.73( وانحراف معياري )4.41في ظروف األزمات ، بمتوسط حسابي )

 جامعاتجهود واعية ومنسقة لغرض استعادة الاهتمام الجامعات في تقديم  إلىالباحثة ذلك 

اكتشاف ورصد المؤشرات الدالة على االزمات من خالل  ثار األزمةألوضعها الطبيعي وتجاوز 

ن أن لم يتم معالجتها في حينه يمكن إ التي كالتع الحلول للكثير من المش عن معالجة ووضفضاًل 

 إدارةمسؤولة عن وضع واعداد الخطط والتدريب على الجامعات نها أزمات، كما أ إلىتتحول 

 باألزمات التنبؤات السابقة وبما يساعد على مزمات وتحليل ووضع االستنتاجات عن االز األ

وتدل استجابة  زمات أن وجدت،تحقيق أهدافها خالل فترة األ إلمكانيةووضع خطط بديلة  المستقبلية

اعمالهم حتى في  أداءعلى ان الجامعات يضعون الخطط التي تمكن الكليات من  الدراسةافراد 

 أداءوقت األزمات، وحصولها على الرتبة األولى وبمستوى مرتفع يدلل على اهمية قيام الجامعات ب
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( 24خيرة فجاءت للفقرة رقم )، أما الرتبة األاعمالها على أكمل وجه في كافة الظروف الممكنة

األزمة لمعالجة تأثيراتها  تنص على  يقوم بتحديد االحتياجات الالزمة للمواقع التي تتأثر ب والتي

حصولها على  وقد يعزى، ( وبمستوى متوسط1.17معياري ) وانحراف( 3.63بمتوسط حسابي )

المستوى المتوسط والرتبة االخيرة الن القيام بمثل هذه االجراءات يتطلب مخصصات مالية تبدأ من 

 . تحديد االحتياجات الالزمة ومعالجتها

في الجامعات األردنية في لدى عمداء الكليات األزمات  إدارة( مستوى 18الجدول ) يظهر

كان  احتواء األضرارالعاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجال محافظة 

(، وجاءت فقرات هذا المجال 0.63( وانحراف معياري )3.92مرتفع، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

( 4.32 – 3.29ع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )جميعها بين المستوى المتوسط والمرتف

( والتي تنص على  يتخذ إجراءات تقليدية في معالجة األزمة في 18وجاء في الرتبة األولى فقرة )

وترى الباحثة أن  ( وبمستوى مرتفع،0.89( وانحراف معياري )4.32الجامعة ، بمتوسط حسابي )

التأثيرات السلبية الناتجة عن األزمة وتقليل األضرار ألدنى  إيقاف سلسلةاحتواء األضرار يتمثل في 

زمات لك من خالل القيام بمجموعة من اإلجراءات التي تعمل على معالجة األوذ حد ممكن

تقليدية لمعالجة  إلجراءاتوحصولها على الرتبة األولى وبمستوى مرتفع يدلل على تبني الجامعات 

، يولي اهتماًمًا خاًصًا للحد من انتشار االزمة ( والتي تنص  19)والرتبة األخيرة للفقرة  .زماتاأل

حصول ذلك على ، وقد يعزى متوسط( وبمستوى 0.56( وانحراف معياري )3.29بمتوسط حسابي )

الوقائية في حال حدوث االزمات كما في مجال  لإلجراءاتخيرة لضعف تبني الجامعات الرتبة األ

والوقاية والذي حصل على الرتبة األخيرة، ولكنها بمستوى متوسط ومرضي مما يدلل على  االستعداد
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انتشارها  إلىحيان غلب األأيؤدي في  زمات قدأن عدم معالجة هذه األ إلىوعي الجامعات 

 لكليات واألقسام.باقي ا إلىوتوسعها 

في الجامعات األردنية في  لدى عمداء الكليات األزمات إدارة( أن مستوى 19الجدول ) يظهر

كان  االستعداد والوقاية العاصمة عّمان من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية لمجالمحافظة 

 وجاءت فقرات هذا المجال(، 0.53( وانحراف معياري )3.57، إذ بلغ المتوسط الحسابي )توسطم

وجاء في ( 4.29 – 2.98)، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين والمتوسط المستوى المرتفع بين

األزمات ، بمتوسط  دارةمسبقة إل اخططً ر العميد ( والتي تنص على   يوف7الرتبة األولى الفقرة رقم )

وهذا يعزز اهتمام الجامعات في  ( وبمستوى مرتفع،0.86( وانحراف معياري )4.29حسابي )

االزمات ومنها ما يتم قبل حدوث األزمات على الرغم من حصول  دارةإلوضع الخطط الالزمة 

الرتبة األخيرة جاءت الفقرة مجال االستعداد والوقاية على الرتبة االخيرة ولكنها بمستوى مرتفع، وفي 

  الدعم المناسب للفريق الذي يقوم بالتشخيص لألزمات المحتملةُيوفر (، والتي تنص على   11)

توسط، وترى الباحثة أن اهتمام ( وبمستوى م1.03( وانحراف المعياري )2.98بمتوسط حسابي )

اهتمام في التغلب على  وثها قليل نسيًبا في حين أن هناكزمات قبل حدت في تشخيص األالجامعا

بالرتبة االخيرة لوضوح ذلك  جاءت الدراسةاالزمات بعد حدوثها والتعلم منها، ونجد استجابات افراد 

زمات في امعات من الدروس المستفيدة من األمتوسط ومرضي ربما لتعلم الج نها بمستوىإال أ

  .تشخيص االزمات الالحقة

(، 2018) وعاشور عبابنةودراسة  ،(2011عاشور )مع دراسة  نتائج هذه الدراسة واختلفت

 األزمات كانت متوسطة. إدارةبأن مستوى  (،Alsmadi, 2017الصمادي ) ودراسة
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ارتباطية ذات داللة إحصائية عالقة هل هناك " :السؤال الثالث الذي ينص علىمناقشة نتائج 
إدارة األزمات لدى مستوى إدارة الموارد البشرية و  درجة ممارسة ( بينα = 0.05)عند مستوى 

 "؟األكاديمية قسامردنية من وجهة نظر رؤساء األعمداء الكليات في الجامعات األ 

 إدارةالموارد البشرية ومستوى  إدارة( وجود عالقة إيجابية بين ممارسة 20يتبين في الجدول )

( 0.87األردنية في العاصمة عّمان، إذ بلغ معامل االرتباط ) الكلياتاألزمات لدى عمداء 

الموارد  إدارةمجاالت درجة ممارسة  كافة(، وكذلك وجود عالقة إيجابية بين 0.00وبمستوى داللة )

 . األزمات رةإداالبشرية ومستوى 

 إدارةمستوى  وارتفاعالموارد البشرية  إدارة ممارسة وُيعد ذلك شيء طبيعي الرتفاع درجة

. كما الدراسةفراد أ االستجاباتوجود عالقة إيجابية ارتباطية، مما أثر على  إلىدى امما األزمات 

مع توفر  األزمات إدارةومجاالت الموارد البشرية  إدارةأن هنالك عالقة ارتباطية قوية بين مجاالت 

املين لزيادة انتاجيتهم وتحقيق تهتم بتوفير بيئة مناسبة وصحية للع الموارد البشرية دارةإل قيادة فاعلة

من قبل العمداء  الموارد البشرية إدارةلسلوكيات الدالة على اإن وبالتالي فمنهم  ةاالهداف المرجو 

 االزمات.  دارةساليب فاعله إلأتوفر  إلىأدت 

بين درجة تطبيق  ارتباطية( بوجود عالقة 2009اتفقت هذه الدراسة مع دراسة بني هاني )

دارةالموارد البشرية و  إدارة وجود  أوضحت( التي  ,2008Shahzad)المعرفة ودراسة شاهزيد  ا 

أعضاء هيئة التدريس في  أداءالموارد البشرية ومستوى  إدارةعالقة ايجابية بين درجة ممارسة 

عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة لوجود ( 2010بلعيد وحمول ) الجامعات الباكستانية، ودراسة

 ازمة اإلضرابات وأدوار أعضاء الهيئة البيداغوجية أثناء وبعد األزمة. إدارةإحصائية بين أساليب 
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 داللة     داللة إحصائية عند مستوىوجد فروق ذات يهل الذي ينص على  " السؤال الرابعمناقشة 
(α = 0.05)  إدارةدرجة ممارسة  األكاديمية علىرؤساء األقسام سطات استجابة بين متو 

متغيرات الجنس، والكلية،  إلىيعزى  لدى عمداء الكليات في الجامعات األردنية الموارد البشرية
 "وسنوات الخدمة، والرتبة األكاديمية؟

فروق ذات داللة إحصائية عند  وجود إلى( 21الجدول )تشير النتائج التي تظهر في  

 البشرية لدىالموارد  إدارةمتوسطات االستجابة لدرجة ممارسة  بين  (α=0.05)مستوى الداللة

ن معظم أ إلىوربما يعود ذلك ، لصالح فئة الذكوروكانت  الجنس لمتغير عمداء الكليات تعزى

    والنتائج. الدراسةفراد أمما أثر على استجابة  ذكورمن رؤساء األقسام القيادات الجامعية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  إلى( 22تشير النتائج التي تظهر في الجدول ) 

 البشرية لدىالموارد  إدارةمتوسطات االستجابة لدرجة ممارسة  بين  (α=0.05)الداللةمستوى 

ذلك  وقد يعزى، تخصص الكلية، وكانت لصالح فئة الكليات العلمية لمتغير تعزى عمداء الكليات

ساليب علمية دقيقة أشخاص بالتخصص العلمي يعتمدون على الوقائع والحقائق ولديهم ن األأ إلى

وخاصة فيما يتعلق  مور من نواحي علميةاأل ةالفروق لصالحهم لدقتهم في دراس وبالتالي جاءت

    الموارد البشرية. إدارةبمفاهيم 

لدرجة  (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إلىتظهر النتائج 

لصالح فئة وكان لدى عمداء الكليات تبًعا لمتغير الرتبة األكاديمية، الموارد البشرية  إدارةممارسة 

ويعزى ذلك انه كلما زادت الرتبة األكاديمية ازداد عضو هيئة التدريس ، الرتبة األكاديمية  أستاذ  

  .عمًرا وازداد حرًصا
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ممارسة لدرجة  (α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة  النتائجتبين 

أقل ذو الخدمة كان لصالح و  ليات تبًعا لمتغير سنوات الخدمة،الك عمداء البشرية لدىالموارد  إدارة

و الجدد  الدراسةافراد ويعزى ذلك ربما لحرص ، سنوات 5من 
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، نسانية، وكانت لصالح فئة الكليات اإلما عدا مجال االستعداد والوقاية باختالف التخصصتختلف 

وتهتم في الجوانب الوقائية الخاصة في  باإلنسانأن الكليات االنسانية تعنى  إلىوربما يعود ذلك 

 .االزمات إدارة

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  إلى( 33النتائج في الجدول ) تظهر

 مما يعني إن وجهة نظرتبًعا لمتغير الرتبة األكاديمية، األزمات  إدارةمستوى ل (α=0.05)الداللة 

ما لرتبة األكاديمية المراحل ال تختلف باختالف ا االزمات ولكل إدارةفي تقدير مستوى  الدراسةأفراد 

، لصالح فئة الرتبة األكاديمية  أستاذ   تكانو ، واستعادة النشاطاالستعداد والوقاية  يعدا مجال

  .ويعزى ذلك انه كلما زادت الرتبة األكاديمية ازداد عضو هيئة التدريس عمًرا وازداد حرًصا

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة  إلى( 37تبين النتائج في الجدول ) كذلك

(α=0.05) 5أقل من ذو الخدمة كان لصالح و تبًعا لمتغير سنوات الخدمة، األزمات  إدارةمستوى ل 

ضرورة االهتمام  إلىمن هذه الفئة  الدراسةحماس افراد  إلى، وترى الباحثة ذلك يعود ربما سنوات

   االزمات وبكافة أبعادها.  إدارةفي 

فروق ذات أظهرت وجود التي  (،2018) وعاشور دراسة عبابنةهذه الدراسة مع  اختلفت

لمتغير فروق وجود واتفقت للصالح كلية العلوم اإلنسانية، وكانت لمتغير الكلية   داللة إحصائية 

عاشور . كما اختلفت مع دراسة الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود لمتغير الرتبة األكاديمية

ام األكاديميين في في درجة تصور رؤساء االقس إحصائيةذات داللة  فروقعدم وجود ل( 2011)

واتفقت مع  األزمات من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس، إدارةجامعة اليرموك لتوافر عناصر 

 .الرتبة العلمية، نوع الكليةعدم وجود فروق في 
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عدم وجود فروق ذات داللة احصائية إلجابات عينة ل( 2013) دراسة العموشمع  اتفقت

 والمسمى الوظيفي، الكلية،) األزمات في الجامعات تعزى ألثر متغيرات الدراسة إدارةالدراسة على 

 والمؤهل العلمي(.
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 والمقترحات التوصيات

لدى عمداء الكليات  الموارد البشرية إدارةأن درجة ممارسة في ضوء نتائج الدراسة والتي تشير الى 

من وجهة  –زمات األ إدارةتها بمستوى في الجامعات األردنية في محافظة العاصمة عمان وعالق

 جاءت بدرجة مرتفعة وعليه أوصت الباحثة باآلتي:والتي  -نظر رؤساء األقسام األكاديمية

في مؤسسات التعليم الموارد البشرية  إدارة لتعزيزوداعمة  وضع خطط بديلةاستمرارية  -

مع القائمين على التنفيذ لوضع الضوابط التي تكفل فاعليتها  العاملينالعالي بمشاركة 

 منها. المرجوةلتحقيق األهداف 

دارةالموارد البشرية و  إدارةممارسة ضرورة االستمرار في المحافظة على درجة  -  ا 

 ردنية. في الجامعات األ األزمات

، وزيادة الوعي الموارد البشريةتعميق وزيادة الوعي بأهمية  استمرارية العمل على  -

المتطورة  عن طريق تدريبهم واطالعهم على التجارب العالمية االزمات إدارةبأساليب 

 .والمتجددة

 إدارةعلى تقويم مهاراتهم وقابلياتهم في  والعمداءقسام تشجيع رؤساء األاستمرارية  -

 .هيئة التدريس أعضاء االزمات واالهتمام بوجهة نظر

االكفاء مشاركة أعضاء هيئة التدريس االهتمام بمشاركة رؤساء االقسام و استمرارية  -

زمات المختلفة واعتماد نظام في تخطيط وتصميم خطط لمواجهة األ يجابيةا  جادة و 

 .الحوافز المادية والمعنوية الحقيقية للمشاركة الجادة

األزمة، من خالل تحليل نتائج األزمة من حيث  إدارةمن مخرجات المستمرة االستفادة  -

 ايجابياتها وسلبياتها الستنتاج مواقف الضعف لتفاديها ومواقف القوة لتعزيزها.
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يد كل عميد بدليل يتضمن تجارب بعض الجامعات المميزة في إدارة األزمات تزو  -

 وكيفية التعامل مع األزمات بفاعلية.

شبكة من االتصاالت الفعالة التي تؤمن توافر المعلومات بالسرعة ب تعزيز الجامعات -

 المطلوبة لمواجهة األزمة بفاعلية داخل الجامعة.والدقة 

 كذلك فيما يتعلق بالدراسات التطويرية توصي الباحثة بما يلي:

اجراء تدريبات منتظمة في الجامعة والكليات وحسب االقسام لمواجهة االزمات  -

 ئق والتفجيرات والمظاهرات. المختلفة كالحرا

اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لكن على مديري ومديرات المدارس االعدادية  -

 والمتوسطة. 

الصراع لدى عمداء الكليات من وجهة  إدارةب وعالقتهاالزمات  إدارةاجراء دراسة عن  -

 رؤساء االقسام األكاديمية. نظر 

لدى عمداء الموارد البشرية وعالقتها بالتوجه االستراتيجي  إدارةاجراء دراسة عن  -

 رؤساء االقسام األكاديمية. الكليات من وجهة نظر 
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 )1الملحق )
  بصورتها األولية االستبانة 

     بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 تحكيم استبانة

 
  ،  وفقه اهلل .سعادة األستاذ الدكتور الفاضل  ...............................................

 تحية طيبة وبعد 
  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد

ادارة الموارد البشرية لدى عمداء الكليات في الجامعات )ة بإجراء دراسة بعنوان :قوم الباحثت
، وذلك االردنية في عمان وعالقتها بإدارة األزمات من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية(

اجستير في التربية / تخصص اإلدارة والقيادة التربوية استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الم
 من جامعة الشرق األوسط.

تم إعداد استبانة  خاصة  بدرجة ممارسة الموارد البشرية لدى عمداء  الدراسة  ولتحقيق أهداف
الكليات وأخرى بمستوى إدارة األزمات في الجامعات األردنية في محافظة العاصمة عمان من وجهة 

كما األقسام األكاديمية بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة  ذات العالقة ،  نظر رؤساء
 وسنواتوالكلية،  الجنس،تهدف إلى معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف متغيرات 

 لتدرج ليكرت وقد صممت وفقاً  ةاستبان تطويرولتحقيق هذا الغرض تم  والرتبة األكاديمية، الخدمة،
 .منخفضة, منخفضة جدًا( ، متوسطة، مرتفعة )مرتفعة جدًا,: على النحو التاليالخماسي 

مجددال البحددث فددي  واسددعة وطويلددة وخبددرة مهمددةونظددرًا لمددا تتمتعددون بدده مددن مكانددة تربويددة    
 فدإن الباحثدة تتوجده إلديكم أمداًل مدنكم، وألهمية رأيكم السديد فدي تحقيدق أهدداف هدذه الدراسدة، العلمي 

بداء رأيكمةالتكرم بتحكيم هذه االستبانب أو عددم انتمائهدا،  جدالعباراتها من حيث انتمائهدا للم عن ، وا 
، ووضدوح الفقدرات، وأي مالحظدات أخدرى تدرون أنهدا تطدور ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات

 اإلستبانات.

   وفاء فتحي محمود صالح            الباحثة:

wafaasaleh2017@hotmail.com 

  +962-786315255 

يةاألردنية الهاشمالمملكة   

العالي وزارة التعليم  

الشرق األوسطاة اامعاج  

 كالايااة الاتاربية

تربويةقسم العددلوم ال  
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  اآلتيةالرجاء كتابة البيانات 
 

  االسم

 كاديميةالرتبة األ 
 وسنة الحصول عليها

 

  الكلية

  جهة العمل

 

        إجابتك   ( في المكان الذي يمثل √الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )

 .أنثى  )      (           ذكر )   ( الجنس

 : )    ( علمية     )   ( إنسانيةالكلية 

 : )     ( أستاذ      )     ( أستاذ مشارك       )    ( أستاذ مساعد    ةالرتبة األكاديمي

    سنوات 5 أقل من (      )دمةعدد سنوات الخ

  سنوات 10أقل من  -سنوات   5(     )                     

 سنوات فأكثر  10)    (                      
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( لدى عمداء الكليات : إدارة الموارد البشريةالمتعلقة بمتغير )بانة أسئلة اإلست  

 
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي 

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

................... 
  

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
دقة الصياغة  وضوح الفقرة للمجال

 اللغوية وسالمتها
 التعديل
 المقترح

غير  منتمية
غير  واضحة منتمية

غير  مناسبة واضحة
  مناسبة

  االختيار والتعيين األول المجال 
يضع العميد  سياسات إدارية تنظم عملية  1

 في الوظائف المختلفة. االختيار
       

سس يضع سياسات االختيار وفقا أل  2
 ومعايير علمية سليمة.

       

يعتمد على معيار الجدارة في اختيار  3
 العاملين.

       

4 
سياسات االختيار في اختيار أفضل تسهم 

الكفاءات اإلدارية المتوفرة لشغل الوظائف 
 اإلدارية المعلن عنها.

       

العاملين على  تحفز سياسات االختيار 5
 التطور المستمر.

       

        يعتمد على نتائج المقابلة في المفاضلة. 6

عملية االختيار في الجامعة تتسم  7
 بالموضوعية .

       

يعول كثيرا على نتائج اختبارات المتقدمين  8
 للتعيين.

       

يهتم بجمع بيانات عن المتقدمين للتعيين  9
 من مصادر أخرى غير المقابلة.

       

يعتبر القدرة على العمل الجماعي من  10
 معايير االختيار.
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 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي 

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

................... 
  

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء 
دقة الصياغة اللغوية  وضوح الفقرة الفقرة للمجال

التعديل  وسالمتها
غير  منتمية المقترح

غير  واضحة منتمية
غير  مناسبة واضحة

 مناسبة
 التطوير والتدريبالثاني   المجال 
يعتمد العميد على الكفاءات المؤهلة لتدريب  1

 العاملين فيها.
       

        يتصل بمعاهد مختصة لتدريب موظفيها. 2

يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في  3
 الجامعة.

       

اختيار األوقات المناسبة لتنفيذ البرامج يتم  4
 التدريبية.

       

يقوم بتدريب الموارد البشرية بهدف تزويد  5
 الموظفين باألفكار الجديدة التي تخص عملهم.

       

تهدف برامج التدريب في الجامعة الى تنمية  6
 مهارات  الموظفين.

       

العاملين الجدد يعتمد على برامج منتظمة لتدريب  7
 الكتساب المهارات الالزمة لهم.

       

التدريبات المعتمدة من قبل الجامعة تستند الى  8
 استراتيجية عمل الجامعة.

       

        يشترك الموظف بدورة تدريبية على األقل كل عام. 9

10 
يأخذ باالعتبار في برامجها التدريبية زيادة ثقة 

خالل توثيق الصالت فيما العاملين بأنفسهم من 
 بينهم.
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 ض الفقرات وهي أقترح إضافة بع

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
................... 

 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
دقة الصياغة  وضوح الفقرة للمجال

 التعديل اللغوية وسالمتها
غير  منتمية المقترح

غير  واضحة منتمية
غير  مناسبة واضحة

 مناسبة
 الحوافز والتعويضاتالثالث   المجال 

برنامج الحوافز المطبق في الجامعة يشجع العميد  1
 على اإلبداع.

       

        يراعى في نظام الحوافز العدالة بين جميع العاملين. 2

        يطبق نظام التحفيز على مستوى الكليات . 3

        يطبق نظام التحفيز على المستوى الفردي. 4

كافة يهتم بتنوع أساليب  تحفيز العاملين لتتناسب مع  5
 المستويات الوظيفية للعاملين.

       

        يوفر بيئة محفزة للعمل. 6

7 
يعتمد على المعلومات التي يوفرها نظام تقويم األداء 

لغرض تحديد الحوافز التي يستحقها العاملون 
 المتميزون.

       

        يمنح التعويضات في الجامعة وفق كفاءة العاملين. 8

التعويضات الذي تقدمه الجامعة مع  يتناسب نظام 9
 توقعات العاملين.

       

يتبع اسلوب التعويضات المعنوية غير المالية  10
 لموظفيه.

       

يتم مراجعة خطة التعويض في الجامعة استنادا للبيئة  11
 المنافسة.
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 أقترح اضافة بعض الفقرات وهي 

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
................... 

 
 
 
 

 
 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
دقة الصياغة  وضوح الفقرة للمجال

 اللغوية وسالمتها
 التعديل
 المقترح

غير  منتمية
غير  واضحة منتمية

غير  مناسبة واضحة
  مناسبة

 تقييم األداءالرابع المجال  
يقوم العميد بتقييم أداء الموظفين في الجامعة  1

 باستخدام معايير.
       

يسهم تقييم األداء في تشجيع الموظفين على  2
 زيادة إنتاجيتهم.

       

        يقوم بتقييم اداء الموظفين بشكل دوري. 3
        يعمل على مناقشة نتائج التقييم مع موظفيه. 4
تقدم إدارة الموارد البشرية أسلوب مقارنة أداء  5

 الفرد مع باقي لموظفين.
       

تعتمد إدارة الموارد البشرية أسلوب مقارنة  6
 األداء السئ باألفضل.

       

تركز عملية تقييم األداء على تطوير األداء  7
 للموظفين.المستقبلي 

       

تبنى أنظمة الترقية في الجامعة اعتمادا على  8
 أنظمة تقييم األداء للموظفين.

       

يقوم بتحليل نتائج التقييم لمعرفة نقاط القوة  9
 والضعف في أداء الموظفين.

       

تقدم إدارة الموارد البشرية حلوال لمعالجة  10
 االنحرافات في األداء.
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 ( لدى عمداء الكليات :إدارة االزماتالمتعلقة بمتغير )بانة أسئلة اإلست

 
 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي 

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

................... 
  

 
 م

 
 الفقرات

 مدى انتماء الفقرة
 للمجال

دقة الصياغة  وضوح الفقرة
 اللغوية وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  واضحة 
 واضحة

غير  مناسبة
 مناسبة

 

اشارات االنذار ف  اكتشااألول المجال   
        يوفر العميد نظم إنذار مبكر لألزمات. 1
األزمات.يوفر قسم خاص إلدارة  2         

يطلع على مؤشرات الخلل قبل وقوع  3
 األزمة.

       

4 
لى يقوم بتنمية مهارات الكوادر اإلدارية ع

مهارات جمع المعلومات بهدف التعرف 
 على مؤشرات وقوع األزمات.

       

العاملين  يفعل أسلوب التقييم المستمر على 5
 في األقسام.

       

6 
 الدورية القائمة علىيعقد االجتماعات 

أزمات مهارات العصف الذهني في التنبؤ ب
 إدارية.

       

ة المناخ التنظيمي الذي يحمل ثقاف يوفر 7
 إدارة األزمات.

       

يعطي أولوية لمعالجة مواطن الخلل  8
 والضعف فيها.

       

9 
ة شاملة يتم مسح بيئة العمل الداخلية بصور 
حدوث  للتعرف على مؤشرات احتمال

 األزمة.

       

10 
رة بصو  خارجيةيتم مسح بيئة العمل ال

شاملة للتعرف على مؤشرات احتمال 
 حدوث األزمة.
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وهي أقترح إضافة بعض الفقرات   

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

................... 
  

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
دقة الصياغة اللغوية  وضوح الفقرة للمجال

التعديل  وسالمتها
غير  منتمية المقترح

غير  واضحة منتمية
 غير مناسبة مناسبة واضحة

 االستعداد والوقايةالثاني   المجال 
        إلدارة األزمات.يوفر العميد خطط مسبقة  1

يقوم على عمل دورات تدريبية على إدارة األزمات  2
 في الجامعة.

       

قدرة فريق العمل المدرب من العاملين في الجامعة  3
 على التعامل مع األزمة فور حدوثها.

       

تنمية المهارات المتعلقة بوضع إجراءات  يقوم على 4
 وقائية لمنع وقوع األزمات.

       

يسعى لبناء جسور االتصال والتواصل الدائم بين  5
 أجزاء الهياكل التنظيمي في الجامعة.

       

يحدد بالتعاون مع فريق االزمات االمكانات  6
 البشرية التي يتطلبها للتعامل مع األزمة.

       

يكون فريق للتعامل مع األزمات التي تواجه  7
 الجامعة.

       

الدعم المناسب للفريق الذي يقوم يتوفر  8
 بالتشخيص لألزمات المحتملة.

       

هناك ترشيد للتكاليف التي يمكن تحقيقها في  9
 الجامعة باتخاذ اإلجراءات الوقائية.

       

يعرز نقاط قوتها وتخفي نقاط ضعفها بصدد  10
 التعامل مع األزمة المحتملة.
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 ض الفقرات وهي أقترح إضافة بع

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
................... 

 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
دقة الصياغة  وضوح الفقرة للمجال

التعديل  اللغوية وسالمتها
غير  واضحة غير منتمية منتمية المقترح

غير  مناسبة واضحة
 مناسبة

 احتواء األضرار الثالث  المجال 
وقائية لتقليل مخاطر  يوفر العميد خطط طوارئ 1

 األزمات.
       

        يولي اهتمام خاص للحد من انتشار األزمة. 2

        يستخدم وسائل اتصال للتعرف على حجم األزمة. 3

يستخدم سرعة مناسبة في تحريك الموارد المادية  4
 الضرورية الحتواء األزمة.

       

المسؤولية أثناء يتمتع باالستعداد التام لتحمل  5
 األزمات.

       

يعمل على ترشيد للتكاليف التي يمكن تحقيقها في  6
 الجامعة باتخاذ اإلجراءات العالجية.

       

يتخذ إجراءات تقليدية في معالجة األزمة في  7
 الجامعة.

       

يقوم بتشكيل غرفة عمليات مجهزة بالتقنية المطلوبة  8
 أضرارها. الحتواء األزمة والحد من

       

يستخلص الدروس والعبر من األزمات لالستفادة منها  9
 مستقبال.

       

يدمج الدروس المستفادة من الثغرات في الخطط  10
 السابقة في خطط إدارة األزمات المستقبلية.
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 أقترح اضافة بعض الفقرات وهي 

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
................... 

 
 

 
 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
دقة الصياغة  وضوح الفقرة للمجال

 اللغوية وسالمتها
التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
غير  واضحة منتمية

غير  مناسبة واضحة
  مناسبة

 استعادة النشاط الرابع المجال  

1 
يتخذ العميد اإلجراءات الالزمة لممارسة 
النشاطات االعتيادية في الجامعة دون أي تأخير 

 في ظروف األزمات.

       

يقوم بتحديد االحتياجات الالزمة للمواقع التي  2
 تأثيراتها.تتأثر باألزمة لمعالجة 

       

يقوم بتجهيز المواد الالزمة الستعادة النشاط  3
 الطبيعي بعد حدوث األزمة.

       

        يعمل على التخفيف من آثار األزمات. 4

يوفر خطط عمل بديلة الستمرار أداء الجامعة  5
 في ظروف األزمات.

       

يتعاون مع الجامعات االخرى ذات العالقة لتفادي  6
 األزمة.

       

يقوم بتوجيه حملة إعالمية إلخبار الجمهور  7
 باألضرار التي سببتها األزمة.

       

        يصدر تعليمات تحدد كيفية التعامل مع األزمة. 8

        يعمل على الحد من أسباب استمرار األزمات. 9

يجتمع بالعاملين في ظل األزمة لتوضيح عمق  10
 األزمة.
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 )2الملحق )

  أسماء المحكمين 

  

سم المحكما الرقم الرتبة  
 األكاديمية

 التخصص/ الجامعة

طتدريس/ جامعة الشرق األوس مناهج وطرق أستاذ أ. د عايش محمود أبو زيتون 1  

           إدارة تربوية/ جامعة الشرق األوسط أستاذ أ. د رياض بدري ستراك 2

  طمناهج وطرق تدريس/ جامعة الشرق األوس أستاذ أ.د ابتسام جواد مهدي 3

 أستاذ أ. د أحمد علي صالح 4
لشرق / جامعة ااستراتيجية وموارد بشرية إدارة

 األوسط

ةالبلقاء التطبيقيتربوية/ جامعة  إدارة أستاذ عمر محمد الخرابشةأ. د  5  

تربوية/ جامعة الشرق األوسط إدارة مشارك أستاذ مجد محمود محمد درادكةد. أ 6  

طمناهج وطرق تدريس/ جامعة الشرق األوس مشارك أستاذ شحادة حسن وازد. ف 7  

 8  أستاذ مشارك العبادي علي د. طارق 
معة اجتماعية وأساليب تدريسها/جادراسات 

 البلقاء التطبيقية

مشارك أستاذ السكارنة خلف د. بالل 9 األعمال / جامعة اإلسراء إدارة   

مشارك أستاذ د. صالح طاهر الزرقان 10 مالية ومصرفية / جامعة اإلسراء إدارة   

 اللغة العربية وآدابها/ جامعة اإلسراء       أستاذ مساعد د. باسل فيصل الزعبي 11
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 )3الملحق )
  بصورتها النهائية االستبانة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 
 

الدكتور/ة    االستاذ/ةسعادة 
 ..................المحترم..................................................

 تحية طيبة وبعد 

  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد

الماوارد البشارية لادى عماداء الكلياات فاي الجامعاات  إدارة "جراء دراسدة بعندوان بدإة قوم الباحثدت
وذلددك  "،األزمااات ماان وجهااة نظاار رؤساااء األقسااام األكاديميااة إدارةفااي عمااان وعالقتهااا بااردنيااة األ 

والقيدادة التربويدة  دارةاستكمااًل لمتطلبدات الحصدول علدى درجدة الماجسدتير فدي التربيدة / تخصدص اإل
 من جامعة الشرق األوسط.

 إدارةاألولدى ومكدون مدن أداتدان؛ ( فقدرة 53ولتحقيق هدذا الغدرض تدم تطدوير اسدتبانة مكوندة مدن)
الحددددوافز  التطددددوير والتدددددريب، )االختيددددار والتعيددددين، المددددوارد البشددددرية موزعددددة علددددى أربعددددة مجدددداالت

 اشددارات االنددذار، االسددتعداد والوقايددة، )اكتشددافاالزمددات  إدارة(، والثانيددة داءتقيدديم األ والتعويضددات،
مرتفعدة جدًدا، : )تيليكرت الخماسدي كداآل لتدرج اوقد صممت وفقً ، النشاط(استعادة  األضرار، احتواء
  ، منخفضة جًدا(.منخفضة متوسطة، مرتفعة،

 ،فدي ملدئ فقدرات االسدتبانةجدزًءا من وقدتكم الثمدين  ين تمنحونأآمل  ،حسن تعاونكم لكمشاكًرا  
هميدة أل ،حول جميع العبارات الواردة فيهدا يةوموضوع ةمانأو  وصدقدقة بأن تتم اإلجابة بثقة ي وكل

علمددًا بأندده سدديتم  ،عتمددد فددي المقددام األول علددى المعلومددات المقدمددة مددن قددبلكمالتددي تالدراسددة ونتائجهددا 
 .بحث العلمي فقطغراض السرية تامة وألبالتعامل مع البيانات 
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الشرق األوسطاة اامعاج  

العلوم التربويةكالايااة   

اإلدارة والمناهجقسم   
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 القسم األول 

  ( في المكان الذي يمثل إجابتك√الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة )

 أنثى                 (   )ذكر (   )  الجنس

 : )   ( علمية             )    ( إنسانيةالكلية

 )    ( أستاذ               )    ( أستاذ مشارك          )     ( أستاذ مساعد الرتبة األكاديمية 

سنوات 10)  ( سنوات 10أقل من  -سنوات  5(    ) سنوات  5أقل من ( )  ةعدد سنوات الخدم
 فأكثر

 

 الموارد البشرية بصورتها النهائية  إدارةالقسم الثاني  استبانة 
 
 م

 
 الفقرات

الممارسةدرجة   
اً مرتفعة جد ةمنخفض متوسطة مرتفعة   منخفضة جداً  

 المجال األول  إجراءات االختيار والتعيين 
 سياسات إدارية تنظم عملية االختيارينفذ العميد   .1

 في الوظائف المختلفة.
     

ومعايير  ألسسسياسات االختيار وفقا  ينفذ  .2
 علمية سليمة.

     

      العاملين.يعتمد على معيار الجدارة في اختيار   .3

ة فضل الكفاءات اإلداريأ ختيارالسياسات  يضع  .4
 المتوفرة لشغل الوظائف اإلدارية المعلن عنها.

     

      يعتمد على نتائج المقابلة في المفاضلة.  .5

يهتم بجمع بيانات عن المتقدمين للتعيين من   .6
 مصادر أخرى غير المقابلة.

     

الجماعي من معايير يعتبر القدرة على العمل   .7
 االختيار.

     

إجراءات التطوير والتدريب   الثاني المجال  
تدريب على الكفاءات المؤهلة ل العميد يعتمد  .8

 الكلية. العاملين في
     

كلية للعاملين في ال ةت التدريبياالحتياجايحدد   .9
 وفقًا لمتطلبات العمل.

     

      األوقات المناسبة لتنفيذ البرامج التدريبية. يختار  .10

تزويدهم الموارد البشرية بهدف وجه بتدريب ي  .11
 الجديدة التي تخص عملهم. باألفكار
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يتصل بمعاهد متخصصة لتدريب العاملين في   .12
 الكلية.

     

يعتمد على برامج منتظمة لتدريب العاملين   .13
 لهم.الجدد الكتساب المهارات الالزمة 

     

على األقل كل ة بدورة تدريبيوظف المُيشرك   .14
 عام.

     

يعمل على زيادة ثقة العاملين بأنفسهم من خالل   .15
 البرامج التدريبية.

     

إجراءات الحوافز والتعويضات   الثالث المجال  
في نظام الحوافز العدالة بين يراعي العميد   .16

 جميع العاملين.
     

للعاملين في  ات المعنويةالتعويضسلوب أيتبع   .17
 الكلية.

     

 كليةراجعة خطة التعويض في الساهم في مي  .18
 استنادا للبيئة المنافسة.

     

      طبق نظام التحفيز على المستوى الفردي.يُ   .19

يهتم بتنوع أساليب تحفيز العاملين لتتناسب مع   .20
 كافة المستويات الوظيفية للعاملين.

     

داءالرابع  إجراءات تقويم األالمجال   
وفق  كليةفي ال لعاملينا أداء العميد بتقويم يقوم  .21

 معايير.
     

      دوري. بشكلالعاملين  أداء ويميقوم بتق  .22

ط القوة لمعرفة نقاويم يقوم بتحليل نتائج التق  .23
 عاملين.ال أداءوالضعف في 

     

      .داءحلوال لمعالجة االنحرافات في األيقدم   .24

العاملين في مع  ويممناقشة نتائج التق يعمل على  .25
 الكلية.

     

 القسم الثالث 
األزمات بصورتها النهائية إدارةاستبانة   

 المجال االول  اكتشاف اشارات اإلنذار
      األزمات. دارةخاصًا إل العميد قسماً يوفر   .1

      يطلع على مؤشرات الخلل قبل وقوع األزمة.  .2

بتنمية مهارات الكوادر اإلدارية على يقوم   .3
مؤشرات  تعّرفات جمع المعلومات بهدف مهار 

 وقوع األزمات.

     

يعقد االجتماعات الدورية القائمة على مهارات   .4
 العصف الذهني في التنبؤ بأزمات إدارية.
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مسح بيئة العمل الداخلية بصورة شاملة يقوم ب  .5
 األزمة.للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث 

     

يتم مسح بيئة العمل الخارجية بصورة شاملة   .6
 للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األزمة.

     

 المجال الثاني  االستعداد والوقاية
      .األزمات دارةمسبقة إل العميد خطًطار يوف  .7

األزمات في  إدارةية على دورات تدريب ينظم  .8
 جامعة.ال

     

للتعامل مع األزمات التي تواجه ُيكوُّن فريقا   .9
 الكلية.

     

ُيوفر فريق عمل مدرب من العاملين في الكلية   .10
 على التعامل مع األزمة فور حدوثها.

     

الدعم المناسب للفريق الذي يقوم ُيوفر   .11
 بالتشخيص لألزمات المحتملة.

     

ُينمي المهارات المتعلقة بوضع إجراءات وقائية   .12
 األزمات.لمنع وقوع 

     

مكانات زمات اإلحدد بالتعاون مع فريق األي  .13
 األزمة.البشرية التي يتطلبها للتعامل مع 

 

     

 المجال الثالث  احتواء األضرار 
طوارئ وقائية لتقليل مخاطر  العميد خطط وفريُ   .14

 األزمات.
     

على حجم  اتصال للتعرفيستخدم وسائل   .15
 األزمة.

     

تحريك الموارد المادية ل يستجيب بسرعة  .16
 الضرورية الحتواء األزمة.

     

والعبر من األزمات لالستفادة  يستخلص الدروس  .17
 منها مستقبال.

     

يتخذ إجراءات تقليدية في معالجة األزمة في   .18
 الجامعة.

     

      يولي اهتماًمًا خاًصًا للحد من انتشار االزمة.  .19

المسؤولية في  يتمتع باالستعداد التام لتحمل  .20
 أثناء األزمات.

     

يعمل على ترشيد التكاليف التي يمكن تحقيقها   .21
 في الكلية باتخاذ اإلجراءات العالجية.

     

يقوم بتشكيل غرفة عمليات مجهزة بالتقنية   .22
 المطلوبة الحتواء األزمة.
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 المجال الرابع  استعادة النشاط
 لممارسةاإلجراءات الالزمة العميد  يتخذ  .23

دون أي تأخير كلية النشاطات االعتيادية في ال
 في ظروف األزمات.

     

يقوم بتحديد االحتياجات الالزمة للمواقع التي   .24
 تتأثر باألزمة لمعالجة تأثيراتها.

     

يقوم بتجهيز المواد الالزمة الستعادة النشاط   .25
 الطبيعي بعد حدوث األزمة.

     

في كلية ال أداءعمل بديلة الستمرار يوفر خطط   .26
 ظروف األزمات.

     

      ار األزمات.سباب استمر أيعمل على الحد من   .27

في ظل األزمة لتوضيح  يجتمع بالعاملين  .28
 قها.عم
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 )4الملحق )
 وزارة التعليم العالي إلىكتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط  
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 )5الملحق )
 الجامعات الحكومية إلىكتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي 
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 )6الملحق )
 الخاصةالجامعات  إلىكتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي 
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 )7الملحق )
 عالية األميرة لكلية العالي التعليم من مهمة تسهيل كتاب
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 )8الملحق )
 البراءة البحثية


