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 واقع إدارة األزمات اإلدارية في الجامعات الكويتية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

  *ل حمد راشد العريفانمثاأ
 **ليف الطراونهخاد. أ. 

 ملخص:
م للعات الكويتية لجامعاافي ت اإلدارية مازألرة اإداقع ف إلى واتعر  الدراسة إلى هدفت هذه 

 20عينة الدراسة  تبلغ دقهيئة التدريس فيها، و أعضاءمن وجهه نظر  2018/2017سي رادلا
هيئة التدريس الذي شغلوا  أعضاءالعشوائية من بين طريقة بال همر ختیاا مت سیردت هيئة وعض

ة من ب المقابلة المقننة والمؤلفلو سن أباحثالوقد اعتمد ا ،یتیةولكت الجامعاافي مناصب إدارية 
التعامل  كيفية لثانيا للمجاوا مةزألا حدوث بلقل األول لمجا: اینمجالثماني فقرات موزعة على 

 .مةزألا مع
وقد أظهرت النتائج قصورا واضحا في التنبؤ باألزمات قبل حدوثها وكذلك الحال في أساليب 

ثها. كما أظهرت النتائج ضعف أو عدم وجود استراتيجية إدارة األزمات والتعامل معها بعد حدو 
واضحة ومعلنه إلدارة األزمات، وفي الحاالت التي اعتقد فيها البعض وجود مثل هذه االستراتيجيات 
أكدوا على أنها جاءت على شكل إجراءات عشوائية وبأسلوب ترقيعي لحل المشكالت بدال من 

 معالجة أساسها.
من خاللها  يمكنلتي قتراحات اواال من التوصيات ن عددالباحثاقترح االنتائج إضوء هذه  وفي

 الكويتية. تلجامعاافي ت اإلدارية مازألدارة اإلمناسبة  استراتيجيات صياغة
 الكويتية. تلجامعات اإلدارية، امازألإدارة ا الكلمات المفتاحية:
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The Reality of Administrative Crises Management in Kuwaiti 

Universities from the Point of View of Faculty Members 

 
*ifanarOAmthal Hamad Al  

**Tarawneh-Ikhlaif AlProf.  

Abstract: 

This study aimed at identifing the reality of administrative crisis 

management in the Kuwaiti universities for the academic year 2017/2018 

from the point of view of the faculty members. The study sample consisted 

of 20 faculty members randomly selected from faculty members who held 

managerial positions in Kuwaiti universities. The researchers adopted a 

structured interview form that consisted of eight   items divided into two 

domains: the first domain was before the occurance of the crisis and the 

second one was how to deal with the crisis.  

The results showed clear shortcomings in the prediction of crises before 

they occur, as well as in the methods of managing crises and dealing with 

them after they occur. The results also showed weakness or lack of a clear 

strategy and declared crises management. In cases where some believed that 

such strategies existed, they emphasized that these strategies came in the 

form of random procedures and in a patchwork approach to solve the 

problems rather than to address them.  

In light of these findings, the researchers proposed a number of 

recommendations and suggestions for formulating appropriate strategies for 

managing administrative crises in Kuwaiti universities. 
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 المقدمة: 
لى وأل: انلعالمیتیا ربينلحافي  تمختلفة تمثلت ماأزعانت البشرية خالل القرنين الماضيين 

یة دقتصااو بیئیة ت ماأزذلك بعد وتالها ، 1929م لعادي في اقتصاد ایضا مع كساأمنة از مت، لثانیةوا
العشر األخير  السنوات فيو ،لثانیةوالى وألالخلیج: ا تمثلت بحربي مختلفة وتربوية جتماعیةوا

وتطورت األزمة بدول الربيع العربي  ما سميدول مختلفة في ت ماأز شهدت منطقة الشرق األوسط
تمثلت مؤخرا في عالقة بعض دول مجلس الخليج مع دولة بينها  فیما العربي لخلیجاآلن في دول ا

مات وتؤثر وخشية من الباحثين أن تتطور األز  ،التحالف العربي في اليمن عن حربقطر فضال 
فقد قررا  ،على مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي بشكل عام وفي دولة الكويت بشكل خاص

ستراتيجيه مناسبة من قبل القائمين في مؤسسات التعليم العالي الكويتية اإجراء هذا البحث لوضع 
 يات األقليم.لمعالجة األزمات اإلدارية الناجمه في مؤسساتهم أو التي قد تحدث في ضوء معط

التنبؤ عن  يمكنلتي ابسبب نقص المعلومات  لمواجهة المشكالتئة طلخاداءات األإن ا
أو بعيدة المدى، من شأنها أن تعيق أداء العملية اإلدارية من أجل قريبة  تماطريقها بحدوث أز

ت في مؤسسات التعليم مار هذه األزختصاخصوصا وأنه يمكن الألهداف المنشودة، الوصول 
البیة. وطنفسیة وبیئیة وتعلیمیة وجتماعیة واوتكنولوجية ومهنية واقتصادية ؛ تشغیلیةالي بأزمات الع

 وقد عرف العلماء والباحثون األزمة بتعاريف مختلفة اتفقوا في جزء منها وتعارضوا في جزء آخر،
ث عن بين ثالثة مصطلحات غالبا ما یتم تداولها عند الحدی د فرق ق Battah,2006)) حين أن في

 هي حيث (Crisis)مة زألأن اتفقنا على ا قدكنا ، وإذا ثةرلكا، والمشكلة، وامةزألا وهي، مةزألا
هي عائق يحول  Problem)ن المشكلة )فإغير متوقع یؤدي إلى صعوبة التعامل معه،  مفاجئ

مدمرة حدثت  حالة فهي Disaster)لنكبة )أو ا Catastrophe)ثة )رلكااما وأدون تحقيق الهدف، 
 عال، ونجم عنها جزء مادي أو معنوي أو كليهما معا.ف

ه النظمومة التي ذهي جزء من ه ،اهدلمعت واممثلة بالجامعا، لعاليإن مؤسسات التعليم ا
هذه  أداءفي سلبا أحيانا، إذ تبين وجود تراجع ملحوظ  استهدفتها األزمات المختلفة مما انعكس عليها

 ,khudari)رشاأوقد  ،فيهالتحصیلي داري واإلا :ينالمؤسسات، ما انعكس سلبا على المستوي
 دراكإلاسوء الفهم وسوء " تواجهها المؤسسات مثل يمكن أنلتي ت امازألت امسبباإلى   (1993

العشوائية والرغبة في االبتزاز واليأس واإلشاعات واستعراض القوة دارة إلواوسوء التقدیر والتقييم 
 رض األهداف".واألخطاء البشرية واألزمات المخططة تعا
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يكون هو السبب الرئيس لحدوث  أن لسبب واحد منفرد من تلك األسباب أو غيرها، يمكنال و
 ،رئيسا أو جزئيا لنشوب األزمة عامالتكون  األزمة، وإنما تجتمع عادة مسببات أخرى تساعد على أن

 ل مختلفة.عتبار، أنها تمر بمراحوف المحيطة بها مع األخذ بعين االوحسب طبيعة العمل والظر 
ومن جانب آخر ضم الحقل التربوي الكثير من النظريات القيادية الحدیثة التي لها دور 

مؤسسات التعليم المختلفة، كنظرية قيادة اإلدارة  يأساسي وجوهري في إدارة األزمات اإلدارية ف
ات "كثيرا من المنظمات قد تعاني أحيانا من أزم( Saud,2013) الصعابوالقدرة على مواجهة 

وهذه األزمات أو الظروف تترك آثارا سلبية على  ،متنوعة، وظروف صعبة، قد تطول أو تقصر
 ل إلى قدراتهم الكاملة."إذ تحول بينهم وبين الوصو  ،األفراد العاملين

فكرة األزمات لم تكن یوما فكرة مفاجأة بل هي فكرة أصيلة داخل المؤسسات ووليدة  إن
لم بأنه " Matrof & Anagnous,2011))إليها ر شاوقد أ ة،الحدوث ما دامت المؤسسات قائم

ولكنها جزء من نسيج  ،تعد األزمات معلما شاذا أو نادر أو عشوائي في مجتمع العصر الحدیث
وبالتالي يجب  ،كل مكان نتأثر یوميا باألزمات كبيرة أو صغيرة جمیعنا فيو ،المجتمع المعاصر

كبيرة أو غير ذلك أن نفهم لماذا أصبحت هذه األزمات  علينا جميعا سواء كنا نعمل في مؤسسات
كما  ،وأن نعرف ما يجب عمله للتخفيف من أثر هذه األزمات ،معلما أساسيا من معالم عالم اليوم

من األمان وتخفيض  يجب أن نفهم ما هو المطلوب من المؤسسات الكبيرة لتوفير أكبر قدر ممكن
 حتمالية ظهور األزمات قدر اإلمكان".ا

االستقرار السياسي التي تشهده دولة الكويت اآلن، مما جعلها تستقطب  وعلى الرغم من
المرموقة للعمل فيها، وكذلك  والعالميةأعدادا من خريجي جامعة الكويت ومن الجامعات العربية 

 هناك جوانب من القصور تعتري  ؛ إال أنتوفر الموارد المالية الكافية إلنجاح مشاريعها األكاديمية
وخير مثال على ذلك؛ قرار إنشاء جامعة الشدادية في العام  ،القرار السياسي األكاديمي في الكويت

لتكون ثاني جامعة في دولة الكويت، إال أن هذا األمر لم ینفذ، ما انعكس سلبا على مسيرة  0821
یؤثر سلبا في مما قد  ،وسمعتها إذ اضطرب لقبول أعداد أكبر من طاقتها االستيعابية جامعة الكويت

 جودة مخرجاتها التعليمية.
دة في العملية زمة الراكية بوضوح إلى حجم األقضية إنشاء جامعة الشداد لقد أشارت 

الكويتي الذي  بنوعية التعليمفإنها ستعصف وإال اإلدارية الكويتية والتي يجب االلتفات إليها بجدية 
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ول جامعة عزيزة على قلوب جميع الكويتين كأ نون والوافدون في جامعة الكويتكان ینعم به المواط
 والوافدین على حد سواء.

 :سهمت في إحداث أزمات أخرى مثلأالوليدة لجامعة امة نشوب أزرافقت  لتيإن الحلول ا
ب على مصراعيه لباافتح ستيعاب أكبر عدد من الخرجيين، وفي جامعة الكويت الالقبول  نسب فعر
، إال أن هذه لتعلیمیةاأسواق الكويت  إلىلعالمیة ت الجامعادوم اوقلخاصة ت الجامعام ترخيص اماأ

مما تقدم سوغ  ج أصل أو أسباب المشكلة الحقيقيه،لم تعال الحلول جميعها وما خلقته من أزمات
 للباحثين الخوض في هذا الموضوع ألهميته للكويت وللجامعات الكويتيه.

 :تهاسئلالدراسة وأمشكلة 
باستثناء جامعة الكويت ضمن تصنيف  لتعليم العالي في الكويتؤسسات اإن عدم ظهور م

یدل على وجود قصور وتراجع إداري للوصول إلى تلك  ،الجامعات العالمية وغيرها من التصنيفات
المعایير العالمية أو تحقيق بعضا منها، و تظهر جامعة الكويت كمؤسسة تعليمية كويتية وحيدة في 

في تصنيف مؤسسة كيو أس، بينما یوجد مشاركة  2018لعام  700 جميع الصنيفات لتحتل المركز
 200واسعة للدول الشقيقة الخليجية والعربية واحتاللها للمراكز األولى عربيا وضمن المركز 

عالميا،فعلى الرغم من االستقرار السياسي التي تشهدة دولة الكويت والدعم الحكومي لمؤسسات 
وتحضر وتقدم  ،ووجود الكوادر األكاديمية المتقدمة ،لمادية والبشريةالتعليم العالي ووفرة الموارد ا

المجتمع بكافة أطيافه نرى تراجع أكاديمي مستمر لمؤسسات التعليم العالي،عدم التنوع في 
التخصصات بما یتالءم مع سوق العمل، قلة أعداد المقاعد السنوية في جامعة الكويت مقارنة مع 

تأخر في افتتاح جامعة الشدادية كفرع ثاني لجامعة الكويت، البيروقراطية عدد الطالب المتقدمين، ال
مما أدى إلى وجود إحباط على العاملين خاصة  ،اإلدارية في بعض مؤسسات التعليم العالي الكويتية

هيئة التدريس فيها، وافتقار وجود األساليب القيادية والمهارية لحل المشكالت وإدارة األزمات  أعضاء
 السؤال الرئيسي اآلتي:عن اإلجابة في الحالية  تتمثل مشكلة الدراسة مرة، ومن هذا المنطلقالمست

هيئة التدريس  أعضاءمن وجهة نظر  ت الكويتيةلجامعاافي ت اإلدارية مازألإدارة اقع واما 
 فيها؟

 والمتفرع منه:
 زمة؟ما درجة استعداد اإلدارات الجامعية إلدارة األزمات اإلدارية قبل وقوع األ 
 ما درجة تمتع اإلدارات الجامعية لمهارات إدارة األزمات اإلدارية أثناء األزمة؟ 
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 أهمية الدراسة: 
القرار  بصحامساعدة أفي لإلسهام أهميتها من الموضوع الذي تعالجه  الدراسةتستمد هذه 

سواء كانت  ،يةلتطوير جاهزية األداء لمواجهة األزمات اإلدار ؛ مؤسسات التعليم العالي الكويتيةفي 
 أهمية الدراسة إلى:التطوير المهني، وتنقسم  داري أم فيإلل المجاافي 

 األهمية النظرية:
في التدريس والهيئات اإلدارية  هيئة ءعضاأمساعدة في الدراسة النظرية وتكمن أهمية هذه 

مع التعامل  لدیهم، وتوفير مناخ تنظيمي قادر على تمازألإدارة ا نشر ثقافة ت الكويتية فيلجامعاا
 ت.مازألا أنواع مختلف

 األهمية التطبيقية:
من  لعدید من استعراض هذه الدراسة لما تقدمه األخرى من مؤسسات التعليم العالي تاستفاد

مؤسسات التعليم في دات اإلدارية لقیاا تهيئة كیفیةو ،ت اإلداريةمازألإدارة امع األساليب للتعامل 
 مة.زألامعالجة إدارة و فياالحترافية والقدرات  ةمزلالابالمهارات  وتدريبهالعالي ا

ت عامة لمجتمعاافي ت مازألدارة ابإ االهتمام المتزاید معمتزامنة تأتي أن هذه الدراسة كما 
 الحلول دیجاإلسابقة في ا الدراسات لتوصيات ستجابةوكذلك تأتي ا ،وفي مؤسسات التعليم خاصة

 لعالي.مؤسسات التعليم اداخل  ت اإلداريةمازألا وى ومست راإط تحدید عمليات تسهل لتيت اآللیاوا
 أهداف الدراسة:

 اآلتية: تحقيق األهدافالدراسة إلى  هذه هدفت
في ت اإلدارية مازأللعمليات إدارة امعرفة واقع ممارسة القيادات الجامعية في دولة الكويت  .0

  الكويتية. تلجامعاا
ت مازألعمليات إدارة ا تساعد في تفعيلمن شأنها أن  لتيتقديم بعض التوصيات والمقترحات ا .8

 الكويتية. تلجامعاافي اإلدارية 
 مصطلحات الدراسة:

 اآلتية:المصطلحات في الدراسة تتمثل مصطلحات 
 لفعلیةأو المحتملة ا الجهود والتهيئة اإلدارية لمواجهة األزمةمجمل ويقصد بها  ت:مازألإدارة ا

 لةومحا، وحصول األزمة فيالمتغيرات التي تسهم ع جمی من خالل التخطيط والتنظيم والرقابة على
 ((Hazima, 2004 من األزمة أو إزالتها. عليها وتوجيهها بما يخدم التخفيف السيطرة
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األساليب واالستراتيجيات التي تتعامل بها القيادات الجامعية تجاه التعريف األجرائي: 
 أعضاءكما أجاب عليها  ،األزمة وبعدها ناءأثاألزمات اإلدارية قبل حدوث األزمة أو االستعداد لها 

 هيئة التدريس من خالل اسئلة المقابلة المقننه.
مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت، وهي ما تمنح درجة علمية بعد شهادة  الجامعات الكويتية:

 الثانوية العامة.
العملية الرتب  يحملون ن هيئة التدريس داخل الجامعات الكويتية مم أعضاءهيئة التدريس:  أعضاء

 أستاذ دكتور(. –أستاذ مساعد  –مدرس )
 حدود ادراسة: 

 آلتیة:ا الحدود راإطفي أجريت هذه الدراسة 
  :واقع إدارة األزمات اإلدارية في الجامعات الكويتية.الحدود الموضوعية 
  :2018/2017. لجامعيم العااألول من ا الفصل الدراسيالحدود الزمنية 
 مرخصة والمعترف بها في دولة الكويت، لت ومؤسسات التعليم العالي الجامعاا: انيةالحدود المك

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. –والتي تضمنها البحث هي جامعة الكويت 
 لعلمیة.بمختلف الرتب ا الدكتوراه  جةيحملون در ممن التدريس هيئة ءعضاأ البشرية: الحدود 
  ة:النظري والدراسات السابق راطإلا

لسَّابقة األدبيات ا كثير من كثير من األدبيات السابقة بأنه فيت مازألإدارة اتشابه مفهوم 
يشمل الكوراث الطبيعية واألمراض البشرية وغيرها من األمور والتي يكون السبب البشري فيها  بأنه

المؤسسات، ن إدارة الزمة يقصد بها كل الزمات التي تصيب المنظمات و ي الحقيقة إمعدوما، ولكن ف
بشرية، والتي تختلف عن إدارة الطوارئ، وإدارة المخاطر، التي تختص بالحروب  بسباأوتكون ذات 

كتابتهما عن  يف (Matrof & Anagnous, 2011)كال ر شاأفكما  ،والكوارث واألمراض الوبائية
الكوارث ساسي مع أبشكل  نتتعامالللتان االطوارئ وإدارة المخاطر  إدارةنة مع ر"بالمقاإدارة األزمات 

مثل قرصنة برامج الحاسوب  ،الكوارث التي يسببها البشر مع تتعامل تمازألن إدارة افإ ،الطبيعية
 ،والتحرش الجنسي تلمنتجاافي والت زييف  ،والغش ،والفساد ،االختطاف تعملیاو ،لبیئيا لوثلتَّوا

أي  ،س الكوارث الطبيعيَّةفالكوارث التي يسببها البشر غير حتمية على عك ،والعنف في كل مكان
سات التي تكون مسؤولة  ،بمعنى أنه يمكن تفادیها ولهذا السبب فإن الرأي العام يحارب بشدة المؤسَّ

هي" عمليَّة  تمازألأن إدارة ا ((Abu Qahaf,2002ف ضاوأعن ظهور مثل تلك األزمات". 
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تي تهدد بدرجة خطيرة سمعة اإلعداد والتقدیر المنظم والمنتظم للمشكالت الداخلية والخارجية ال
 المنظمة وربحيتها".

بمفهومها األشمل تقوم على احتمالية حدوث أزمة، أو حقيقة وجود أزمة  تمازألإدارة اَّ إن
ليست فقط خطوات إجرائية تلتزم بها اإلدارة عند مواجهة  تمازألدارة افإ حالية تعاني منها المؤسسة،

ب قائمة على معلومات دائمة التحدیث داخل األقسام وتحضير وترق دأة عملیَّة مبااألزمة، بل هي 
المختلفة في المؤسسة والتي تساعد أصحاب القرار التنبؤ بحدوث أزمة وتجنبها قدر المستطاع وفق 

 ن یتمتع بها القادة.عن األساليب القيادية التي يجب أ كثير من الخطط االستراتيجية، فضال
 جامعیَّة:لت اسَّساؤلمایَّة في دارإلت امازألإدارة ا

ن األسباب المؤديَّة إليها غالبا ما تكون عن األزمات األخرى، إذ إ یَّةدارإلت امازألاتختلف 
والتي إم ا أن یتم تجاهل أسبابها وعواملها أو كانت  ،واضحة المصدر في البيئة الداخلية للعمل

يما يخص وذلك ف ،فجائية، ومن جانب آخر يمكن أن تكون هناك أسباب مجهولة المصدر والعامل
دارة إلافتبقى البيئة الخارجية لإلدارة أو المؤسسة والتي ال تستطيع منفردة تجنبها أو حتى توقعها، 

داع لما قد یؤثر في بلوغ  لتيا تتميز بالمهارات الالزمة لمواجهتها وإدارتها هي المسيطر الرئيس والر 
 وضوح خطط العمل في ظل األزمة.و  ،وذلك بجاهزيَّة الخطط االستراتيجية ،أهدافها وتحقيق غاياتها

 (Almashaqba,2014نها )معجم مصطلحات العالقات العامة بأ فيوقد تم تعريفها 
وفقدان اإلدارة في المنشآت لمقدرتها على  ،"األزمة التي تنتج من وقوع المنشأة تحت ضغط حاد

عن تضارب قرارات فضال  ،وانتشار الشائعات والمبالغات داخل المنشأة ،اتخاذ القرارات الصحية
إلى موضوع اختالط مفهوم األزمة بالمفاهيم األخرى ، (khudari,1993)ر شاوأ اإلدارة وتعارضها".

راع "واألزمة تختلط بمجموعة مفاهيم إدارية أخرى، أو بظواهر أخرى، أو  مثل المشكلة والكارثة والص 
فهوم )الصدمة(، ومفهوم )المشكلة(، بظواهر أخرى، أهمها مفهوم )الكارثة( ومفهوم القوة )القاهرة( وم

ت معالجا قد یؤدي إلى طالختالاوهذا  ثة(دلحا)اومفهوم ف(، لخال)ا ومفهوم )الصراع(، ومفهوم
األمر  ت، لمعالجااخيص یؤدي غالبا إلى أخطاء في لتَّشافي فالخطأ  لكل منها، سلیمة غير یَّةإدار

 الفه عن مفهوم األزمة".الذي یتطلب منَّا توضيح مفهوم كل منها والدليل على اخت
دة زمانا ومكانا ثةد"حاهي  ثةرفالكا كثيرين  أعضاءوهي الحالة التي یتحقق عنها فشل  ،محدًّ

 في أي نظام اجتماعي عن الحصول الخدمات والضروريات اليومية من هذا النظام
(Muhana,2006) راع بئةوألا –ت لفیضاناا –البراكين  - مثل الزالزل و ه والعواصف، والص 
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 –مثل المصالح المختلفة  (Alhadmi,2007) إرادتين وتضاد مصالحهما وتعارضها" رع"تصا
 غيرو لعصبیَّة ا األجندات الخاصة واألهداف المختلفة بين قوى العمل، أما الطوارئ فهي "المواقف

المتوق عة أو الخطيرة، وال سيما الحوادث التي تحدث فجأة وتتطلب اتخاذ إجراء سريع وفعَّال 
الحروب والموت  –مثل الحرائق  (Collins Dictionary,2017)عالجتها والتَّعامل معها" لم

 وانهيار المباني والمنشآت وغيرها.
سات الجامعية، یواجه لسَّابقة اتنوع المفاهيم  وعلى الرغم من بحاالتها التي تصيب المؤسَّ

داري إلاعلى إعاقة تقدم عمله  القائد اإلداري أمام هذه المفاهيم كثيرا من الصعوبات، التي تعمل
ن تحدید نوع الحدیث وإطاره ومستواه يعد من ت السليمة والتدخالت السريعة إذ إالقرارا ذتخاوا

الخطوات األولى والرئيسة أمام القيادة الجامعية في تحدید األسلوب المناسب إلدارة األزمة، ومن 
المؤسسات اإلدارية بغض النظر عن وخصائصها في جميع  تتشابه األزمة في مفهومهاجانب آخر 

تخصصاتها، إذ یتشابه عنصر المفاجأة فيها، وحالة التوتر والرعب التي تتخللها، مع نقص 
المعلومات والتعقيد والتداخل في العوامل واألسباب المؤدية إليها كأزمة إدارية ويزداد األمر تعقيدا في 

افتقارها لمهارات مواجهتها وحلها، فكما المؤسسات التي تفقد جاهزيتها لمواجهة األزمة مع 
سة التربوية تعيش وسط عالم مضطرب فالحروب  إن”هذه السياق في  ((Battah,2006رأشا المؤسَّ

والهجرات والكوارث الطبيعية والفيضانات كلها أمثلة على أزمات تواجهها دول كثيرة في عالم اليوم، 
فيها أن تتعامل معها بمنطق من يفهم طبيعتها وابعادها التربوية القائمة دارات إلمن ا وتتطلب بالتالي
 من يعرف آليات معالجتها بفعالية.أوال، وبمنطق 

سة التربوية تتطلب في عالم اليوم تعميم  مَّة فيزألإدارة اولعلنا ال نبالغ إذا قلنا بأن  المؤسَّ
لالزمة للتعامل مع األزمات برامج تدريبية تعمل على تزويد اإلداريين التربويين بالمهارات والكفايات ا

من تركيز الصالحيات في ید هيئة أو لجنة مركزية یتم تفويضها، وفتح خطوط االتصال بين 
ي، مجموعات العمل المختلفة مع التأكيد على توفير المعلومات، والمحافظة على الهدف االستراتيج

 ..إلخ"...والحرص على توفير عناصر القوة من مبادرة، وحشد وتعاون 
سات الت عليم العالي  َّإن العالم اليوم یواجه كثيرا من التحديات أمام األزمات التي تصيب مؤسَّ

فيها، ففي الدول المتقدمة یتم التعامل مع هذه األزمات بطرق علمية سليمة بعيدة عن التحيز أو 
تها، مع الدائم لتفعيل المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الدولة تجاه جامعا لسعيواالصراع المؤسسي، 

 ما بالنسبةأ إشراك أفراد المجتمع المحلي في وضع حلول لمشكالتها واقتراحات لمواجهة أزماتها،



 ليف الطراونهخأ. د. ا ،ل العريفانمثاأ               ...... وجهة من الكويتية الجامعات في اإلدارية األزمات إدارة واقع

311 

أم  ،لمنطقة الشرق األوسط فهي منطقة مفعمة باألزمات والمفاجآت سواء أكانت أزمات مالية
م الشريحة أم اجتماعية تصيب بشكل مباشرة مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية التي تض ،سياسية

األكبر في المجتمعات العربية وهم الشباب، إذ أدت هذه األزمات إلى نشوء أزمات أخرى مثل هجرة 
 ،رتفاع مستويات البطالة، واالعقول العربية تدنى مستوى الجودة واإلبداع في مؤسسات التعليم العالي

لعالمية والهدر المالي، وضعف مستوى الجامعات العربية في التصنيفات ا ،وتراجع مستوى الخريجين
وعدم  ،تخصصات معينة دون وجود مستقبل وظيفي لهاوكثرة الطلب على  ،البحث العلميوقلة 

وأساليب التلقين التقليدية في  ،والعنف الجامعي مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل
طر الفكرية واإلبداعية المناهج المقدمة للطالب الجامعي وطالب الدراسات العليا والتي تحدد األ

 واالبتكارية لطالب العلم في المؤسسات التعليم العالي.
األعوام  لعالمیة فيت التصنیفابعض الجامعات الخليجية إلى ا وصول وعلى الرغم من 

، إال أن لعالمیةت التصنیفاافي جامعة  200متقدمة ضمن أول م قاأر لها نتكاحيث  ،لسَّابقةا
حيث وقعت الملك سعود جامعة وهي  واحدةخلیجیة شمل جامعة  2018م لعاف األخير لتصنیا

الكويت كمؤسسة تعليمية كويتية وطنية وحيدة في  وتظهر جامعة، جامعة عالمیة 200 ضلفأ ضمن
في تصنيف مؤسسة كيو أس، بينما یوجد مشاركة  2018لعام  700جميع الصنيفات لتحتل المركز 

عالميا.  200بية واحتاللها للمراكز األولى عربيا وضمن المركز واسعة للدول الشقيقة الخليجية والعر 
لتعلیمیَّة العملية اوتنظيمي في تجويد  إداري والمعطيات تدل على وجود خلل قيادي،  مقارألاكل تلك 

الكويت لة الوطن العربي بشكل عام وفي مؤسسات التعليم العالي في دولعالي في ا يملتَّعلالمؤسسات 
من امتالكها كل السبل الكفيلة لجعل جامعة الكويت تحتل المركز األول  رغمبشكل خاص، وعلى ال

لمقدرتها على استقطاب الطاقات العملية واإلنجازات العصرية على مستوى الخليج والوطن العربي 
والعالم، فإلى جانب توفر الموارد المادية والبشرية واالستقرار السياسي والديمقراطية، فإن جامعة 

دیها هيئات تدريسية قد تخرجوا في أعرق الجامعات العالمية ذات البحوث العلمية والتي كان الكويت ل
عن وجود نوع من الطلبة الذین يمتلكون المقدرة على  لها دور كبير في إثراء العلم الحدیث، فضالا 

 التعلم والرغبة في التقدم والتطور. 
الحصر، كونها ال ل لمثاا سبيل على الكويتجامعة واجهت لتي ایَّة دارإلت امازألافمن 

مع تزاید أعداد نسب القبول لتتناسب  ، رفع1965منذ عام  الكويتالجامعة الحكومية الوحيدة في 
لمجتمع ابأبنائها لكليات  األسر الكويتيةتوجهت ومع هذا  أفراد المجتمع وتزاید الطلب عليها،
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أحالمهم في الحصول على مقعد جامعي، لتحقيق رغباتهم و لعالیة التَّكلفة ذات الخاصة ت الجامعاوا
العنف الطالبي في الحركات االنتخابية والذي تزامن مع عدم وجود الرقابة الجامعية  فضال عن إلى

تجاهات مختلفة، أساليب لخفية في توجيه عقول الطالب نحو اللحمالت االنتخابية واألجندات ا
تخدم العصر والتقدم العلمي، لتي التعلیمیَّة اامج التعليم التقليدية للمناهج الدراسية وقلة تنوع البر 

والتعسف اإلداري في اتخاذ القرارات مما أسهم في تعقيد أداء األعمال وتوفير الخدمات بصورة 
 أفضل عما هي عليه اليوم.

 لسابقة:االّدراسات 
 الّدراسات العربية: ال: أو

رة األزمات في وزارة التربية أنموذج مقترح إلدا بعنوان "بدراسة  (Al-Niyasia,2006)م قا
والتعليم في ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية المعاصرة،" هدفت الدراسة إلى بناء أنموذج إلدارة 

وكانت عينة األزمات في وزارة التربية والتعليم في ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية المعاصرة، 
المراحل الخمس لنظام  رت النتائج إلى أنشادنية، وأالدراسة القيادیين التربويين في وزارة التربية األر 

مدیريات التربية الجاهزية إلدارة األزمات في وزارة التربية والتعليم في اإلدارات في مركز الوزارة وفي 
والتعليم تتوافر بشكل ال یرقى إلى المستوى المطلوب، ووجود عوامل سلبية تؤثر في هذا النظام مما 

 ومعوقات يعاني منها النظام التربوي منذ عقود. أدى إلى وجود صعوبات
بالواليات المتحدة  لجامعيايم لتَّعلافي مَّة زأل"إدارة ابدراسة بعنوان  (Ahmad,2008)وهدفت

التَّعرف على واقع إلى هدفت الدراسة دراسة مقارنة األمريكية وإمكانية اإلفادة منها في مصر". وهي 
عي المصري وكيف تدار، وأظهرت النتائج إلى وجود ضعف األزمة وتداعياتها في التعليم الجام

 وتدني في إدارة األزمات بالجامعات المصرية.
تخاذ القرار اإلداري في اسة بعنوان "استراتيجية مقترحة البدر  ((Alnowaimi,2010قام 
تراح هدفت الدراسة إلى اق "، إذالسعودية العربيةلمملكة الجامعي في اللمستوى ت مازألامجال إدارة 
القرار اإلداري في مجال إدارة األزمات في الجامعات السعودية، وكانت عينت  ذالتخااستراتيجية 

بدرجة متوسطة في  تماأزوجود القيادیين في الجامعات السعودية، وتوصلت النتائج إلى الدراسة 
 اء األزمات.وجود جاهزية إلدارتها وخبرة متوسطة في عملية صنع القرار أثنمع ت السعودية لجامعاا

سة ت، درامازألإدارة افي ثر التخطيط االستراتيجي "أ بدراسة بعنوان (Jaffar,2017)م قا
التخطيط  أثرف ر  تعإلى  هدفت الدراسةإذ تطبيقية: المؤسسات العامة في منطقة ضواحي القدس"، 
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لتعرف إلى االستراتيجي في التقليل من األزمات التي یواجهها الموظفون في المؤسسات العامة، وا
 أهمية التخطيط االستراتيجي وأبعاده فضال عن عناصر التخطيط االستراتيجي الفعال، والتعرف أيضا

إلى العوامل التي يجب االهتمام بها من قبل اإلدارة والتي تساعد في التخفيف من آثار األزمات، 
ليل من المشكالت وأظهرت النتائج أن التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة يسهم في الق

المحتملة وأن قلة توضيحه للموظفين يقلل من فعالية إدارة األزمات كما أن قلة إشراك الموظفين في 
 التخطيط االستراتيجي تعتبر عقبة في حل المشكالت.

 الدراسات األجنبية:ثانیا: 
 Few Schools are Ready to manage"  بدراسة بعنوان (Dolan,2006) مقا

"Crisisإذ لمواجهة األزماتلتعلیمیَّة ااستعداد المؤسسات و فعیة دا هدفت الدراسة لمعرفة ث، حي ،
ظهرت وأ اقتصرت عينة الدراسة على قيادي التعليم العالي في جامعة تكساس اوستن األمريكية،

 قصور االستعدادت في المؤسسات التعليمية لمواجهة األزمات مثل اإلرهاب والحرائق. النتائج
 An Analysis of" بعنوان ةبدراس (Adams & Kristsonis,2006)كل وذكر 

secondary schools management preparedness: National "Implications 
تحليل إدارة األزمات والخطط التي تدار فالمدارس التي تعرضت لألزمات  هدفت الدراسة إلى حيث

 خطط وطرق إدارة المدارس حاالت األزماتفالماضي في أمريكا، وأيضا هدفت الدراسة إلى تقييم ال
الستقرار منظمتهم التعليمية، ونتجت غلى قلة الخطط والتقييم المستمر الداخلي للمدارس ودعت إلى 

  تعزيز هذا الجانب. 
 Aftermath of a Crisis: How" بعنوان بدراسة (Kelsay,2007) وقامت

"Colleges Respond to Prospective Studentsهدفت الدراسة لمعرفة ردة فعل  ، حيث
داريي وطلبة وأولياء ي جامعاتهم، وكانت عينة الدراسة إالطلبة ومدى تأثرهم باألزمات التي تحدث ف

 Luzern university، Interlaken university and Bern Collegeأمور الجامعات التالية 
لطلبة وأولياء األمور مما أدى بهم في سويسرا، ونتجت إلى وجود تأثير لتلك األزمات على الطلبة ا

  الختيار جامعات وكليات أخرى غير التي ذكرت.
 University leaders response to crisis"بعنوان  سة، درا(Bates,2015)وأجرى 

on "campusدور القادة في الجامعات والعاملين اإلداريين في تعر ف الدراسة إلى  ، إذ هدفت
ر القيادة في عملية مواجهة وإدارة األزمة وطرق معالجتها، وكانت عينة مواجهة األزمات ومدى تأثي
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الدراسة القادة في جامعة ميركر األمريكية، وأظهرت النتائج مدى فاعلية الجامعات في مواجهة 
داخل الحرم الجامعي واستخدام األساليب القيادية المختلفة في التعامل معها بنجاح،  األزمات

والتَّحدیث المستمر  المختلفةا التواصل الفع ال بين القيادیين اإلداريين واإلدارات وأظهرت النتائج أيض
   للمعلومات الذي له دور أساسي في إدارة األزمات.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
هذه  تعامل وطرق مناطق مختلفة من العالم،  فيت مازألاضع وتناولت الدراسات السابقة 

ام أساليب مختلفة كالتقييم والمقابالت والتحليل وغيرها، وما يميز هذه المؤسسات معها وباستخد
 ،الدراسة هو أنها تطرقت إلى معرفة واقع إدارة األزمات والتعامل معها في جامعات دولة الكويت

وتقديم بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها رفع درجة الوعي حول ثقافة إدارة األزمات داخل 
وأهمية اكتساب المهارات المهنية للتعامل معها، تشابهت الدراسات السابقة  ،يم العاليمؤسسات التعل

 في الفكرة ولكنها اختلفت في النتائج واإلجراءات. 
 جراءات: إلالطريقة وا

  الدراسة:  منهجية
على منهج البحث الوصفي من خالل توجيه أسئلة في  هذه الدراسة فين لباحثااعتمد ا

 تتناسب مع مجريات الدراسة لعرض الواقع كما هو.مقابالت مقننه ل
 الدراسة: مجتمع

جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم في  هيئة التدريس ءعضاأجمیع الدراسة من  مجتمعتكون 
 كما أقرته هيئاتهم اإلدارية. 5177 عددهم ، والبالغ2018/2017التطبيقي لعام 

 لتعليم العاليهيئة التدريس مؤسسة ا أعضاءعدد  (1)جدول 
 هيئة التدريس فيها أعضاءعدد   مؤسسة التعليم العالي 

 1577 جامعة الكويت
 3600 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

 الدراسة: عینة
جامعة الكويت والهيئة العامة عضو هيئة تدريس موزعين على  ٠٢على عينة الدراسة اشتملت 

( وممن تبوأ مراكز دكتور ذستاأ –مساعد ذستاأ-مدرس )العملية الرتب للتعليم التطبيقي، يحملون 
 قيادية.
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  وفق الرتبة العملية وسنوات الخبرة عينة الدراسة توزيع (2)جدول 
  المئوية لنسبةا التكرار  المستويات 
 

 الرتبة العلمية 
 5% 1 كتور ذ دستاأ
 45% 9 مساعد ذ ستاأ

 50% 10 مدرس 

 سنوات الخبرة 
 30% 6 نوات فأقل س 5

 15% 3 نوات س 10أقل من و  5-كثر من أ
 %55 11 نوات فما فوق س 10

 %100 20 المجموع
الدراسة: أداة  

تم تطوير أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبيات والدراسة السابقة ذات العالقة بمجال الدراسة حيث 
إلى مجالين  Constructive interview)لمقننة )ت المقابالانقسمت أسئلة أداة الدراسة وهي ا

مهارات  فقرات، والمجال الثاني ٤والمكون من مة( زألا قبل مة )مازلألالجاهزية المجال األول 
 فقرات. ٤والمكون من مة( زألاالتعامل مع ت )مازألامواجهة 
 داة:ألصدق ا

للتحقق من صدق األداة، وذلك من خالل ، Content Validityالمحتوى تم استخدام صدق 
هيئة التدريس، حيث تم األخذ  أعضاءختصاص من جموعة من ذوي الخبرة واالها على معرض

 بآرائهم من حيث الحذف أو اإلضافة أو التعدیل.
 األداة: ثبات

 هيئة التدريس في جامعة الكويت أعضاءتم عرض نتائج المقابلة على من أجريت عليهم من 
الموافقة وصحة المعلومات التي وردت  والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وقد أخذت تواقيعهم على

 فيها.
 الدراسة: متغيرات

 المتغير المستقل: واقع إدارة األزمات.
 المتغير التابع: وجهة نظر )استجابة( عينة الدراسة على واقع إدارة األزمات.

 المتغير الوسيط: الرتبة األكاديمية
  الدراسة ومناقشتها: نتائج

  ینص على السؤال الرئيسي التالي:عن سؤال الدراسة والذي  لإلجابة
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هيئة التدريس  أعضاءمنوجهة نظر  ت الكويتيةلجامعاافي ت اإلدارية مازألإدارة اقع واما 
 والمتفرع منه: فيها؟
 ما درجة استعداد اإلدارات الجامعية إلدارة األزمات اإلدارية قبل وقوع األزمة؟ 
 زمات اإلدارية أثناء األزمة؟ما درجة تمتع اإلدارات الجامعية لمهارات إدارة األ 

عضو هيئة تدريس في الجامعات الكويتية ممن  81السؤال فقد تم مقابلة عن هذا  لإلجابةو 
توفرت لدیهم خبرات إدارية وموزعين حسب رتبهم العملية وسنوات الخبرة وتم تحليل إجاباتهم حسب 

 مجاالت الدراسة.
 ستعداد اإلدارات الجامعية إلدارةدرجة اما  السؤال األول:مة: زألاقبل  ماول: ألل المجاا

 األزمات اإلدارية قبل وقوع األزمة
 ما، یميدألكاامن خبرتكم في العمل في هذا المجال والمتمثل بـ " لإلجابة عن السؤال األول:

ت مازألإدارة امهارات في تنمیة دارة الجامعية إلاتستخدمها  لتياألساليب واالستراتيجيات اهي أبرز 
التنظيمية؟" فقد تم حساب تكرارات والنسب المئوية لتقدیرات عينة الدراسة على أبرز  ثقافتهافي

األساليب واالستراتيجيات في إدارة األزمات اإلدارية، حيث كانت إجاباتهم كما هي موضحة في 
 (.3الجدول )
اتيجيات في إدارة والنسب المئوية لتقدیرات عينة الدراسة على أبرز األساليب واالستر التكرارات  (3)جدول 

 مرتبة تنازليا األزمات 
  المئوية لنسبةا التكرار  إلجابةا الرقم 
 45% 9  استراتيجيات واساليب إلدارة األزمات اإلدارية في اإلدارة الجامعية. توجد 1
 25% 5 توجد أساليب وحلول ترقيعيه وبحاجة إلى تطوير  2
 20% 4 اإلدارية في اإلدارة الجامعية. ال توجد استراتيجيات واساليب إلدارة الزمات 3
 %10 2 عدم االلتزام باللوائح والقوانين التي تنبثق منها األساليب واالستراتيجيات. 4

 100% 20 المجموع
من عينة الدراسة أجابت بأنه توجد استراتيجيات وأساليب إلدارة  45%أن  (3)یبين الجدول 

عينة من  25%ر شاأبینما وهو الرأي الغالب لهذه العينة األزمات اإلدارية في اإلدارة الجامعية 
وبحاجة إلى تطوير فهي  ،الحلول الموجودة هي حلول وأساليب ترقيعيهو  اليبألسالدراسة إلى أن ا

مما يساعد على تكرارها في كل عام  ،تحل أزمة معينة بطريقة عشوائية دون الوصول إلى جذورها
عدم وجود استراتيجيات وأساليب إلدارة األزمات اإلدارية في  من العينة 20% أظهر بینماأكاديمي، 

التدريس أثناء المقابلة يقترحون  أعضاءاإلدارة الجامعية من وجهة نظرهم األمر الذي جعل بعض 
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داء عملهم بشكل أفضل تحول بينهم وبين أ العدید من الحلول لبعض األزمات اإلدارية المتكررة والتي
ويقلل  ،مما یتيح عدد من المقاعد المتقدمين ،وأخرى للكلية العملية ،ة الكويتمثل افتتاح فروع لجامع

التزام باللوائح  نه ال یوجد هناكأ %01أظهر بینما  ،أعداد الطلبة المسجلين في المواد العلمية من
 والقوانين الجامعية والتي تنبثق منها األساليب واالستراتيجيات الجامعية، ويعزى الباحثان انخفاض

هذه النسبة إلى عدم وضوح هذه االستراتيجيات واألساليب الخاصة باإلدارة الجامعية والتي عن 
وقد اتفقت هذه النتيجة  ،طريقها تواجه او تتعامل مع األزمات اإلدارية للهئية التدريسية والعاملين فيها

ؤسسات التعليمية أظهرت قدرة الم لتي( وا8101)النويمي ( و 8111) مع نتائج دراسة كال من دوالن
واإلدارات الجامعية من إدارة األزمات وصنع القرار أثناء األزمة ولكن ليس بالشكل المناسب 

 والمطلوب ويتخلله نوع من القصور.
في دارات الجامعية إلاتتنوع أساليب في المجال األول والمتمثل بـ " لإلجابة عن السؤال الثاني

من وجهة نظرك ما رأيك بأسلوب ، لمفاجئةواالمتوقعة  ت اإلداريةمازألإدارة اطرق تعاملها مع 
؟" فقد تم حساب لمفاجئةواالمتوقعة ت اإلدارية مازألإدارة امع طرق تعاملها في دارة الجامعية إلا

 (.4)التكرارات والنسب المئوية لتقدیرات عينة الدراسة، كما هي موضحة في الجدول 
 لیازتناعينة الدراسة مرتبة  اتلتقدیر  والنسب المئويةالتكرارات  (4)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة الرقم
 %04 8 یوجد تعامل مناسب لإلدارة الجامعية مع األزمات اإلدارية المتوقعه والمفاجئة 1
 %53 7 ال یوجد تعامل مناسب لإلدارة الجامعية مع األزمات اإلدارية المتوقعة والمفاجئة 2
 %13 5 ر مناسبیوجد تعامل ولكنه غي 5
 %14 2 یوجد تعامل إلى حد ما بدرجه متوسطة 0

 %144 24 المجموع
مع دارة الجامعية لإلتعامل مناسب  بوجود عينة الدراسة أقرمن  40%أن  (4)یبين الجدول 

بوجد تعامل  ال أنه عينة الدراسة إلىمن  35%ر شاأبینما ، لمفاجئةواالمتوقعة ت اإلدارية مازألا
إلى ذلك  السبب فييعزى وقد  ،لمفاجئةواالمتوقعة ت اإلدارية مازألالجامعة مع ادارة لإلمناسب 

المهارية و یة دلقیااللعملیة ت المهنية األساسية لكفایاإلى امن وجهة نظرهم دارة الجامعية إلر افتقاا
لمفاجئة وا المتوقعة تمازألامع دارة الجامعية إلاتعامل أن  10% أظهر بینمات، مازألامع للتعامل 

 فينوع من اإلبداع والتطوير التدريس بأن هناك هيئة ء عضاأبعض  عتقادالبدرجة متوسطة  ءاج
دارة الجامعية إلاتعامل  عينة الدراسة أنمن  15% أظهر ، في حينیةدارإلت امازألا التعامل مع 

ن بأالتدريس إجابتهم هذه  هيئة ءعضاأ برر حيثغير مناسب  لمفاجئةواالمتوقعة ت مازألامع 
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ت بكفاءة مازألالالزمة إلدارة ا فتقارها إلى المهاراتة غير قادرة على إدارة األزمات الالجامعي دارةإلا
 قتدار.او 

 الدورية للكليات تالجتماعافي المجال األول والمتمثل بـ " ا لإلجابة عن السؤال الثالث
هل ، فاعلةوبطريقة جدية مة إلى أزتؤدي يمكن أن لتي المشكالت ا أبرز في مناقشةتفيد م ألقساوا

ب التكرارات حساتم " فقد ل؟فعاوتعقد اجتماعاتها بشكل دوري  الكويتفي ت لجامعان ابأتعتقد 
 .(5) الجدول فيموضحة هي  كما الدراسة،عينة لتقدیرات والنسب المئوية 

 ( التكرارات والنسب المئوية لتقدیرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا5الجدول )
 النسب المئوية التكرار اإلجابة الرقم

 %21 01 توجد فاعلية لإلجتماعات الدورية في مناقشة المشكالت المؤدية لألزمات اإلدارية 0
ال توجد فاعلية لإلجتماعات الدورية في مناقشة المشكالت المؤدية لألزمات  8

 %01 8 اإلدارية

تعقد اإلجتماعات بحسب أهمية اللجنة أو أنها تخضع للحزبية والصراعات  3
 %01 8 عيينات، بعثات()ت

 011 81 المجموع
فاعلیة بوجود  عينة الدراسة أجابتمن  80%أن الغالبية العظمى  (5)یبين الجدول 

من  81%ر شا، في حين أیةدارإلت امازلألالمشكالت المؤدية  مناقشةفي الدورية  تلالجتماعا
ت مازلألمشكالت المؤدية اللمناقشة  الدورية تفاعلیة لالجتماعاأنه ال توجد  عينة الدراسة إلى

تناقشها سواء كانت لجنة خاصة لتي اللجنة اتعتمد على أهمية ت الجتماعاافاعلیة ، أو أن یةدارإلا
للحزبية والصراعات  تخضعت الجتماعااهذه أو أن  ،یمیةدألكات التعییناأو ا ،ت العمليةبالبعثا

 لشخصیة.ا
دارة الجامعية إلابرأيك هل تستخدم " في المجال األول والمتمثل بـ لإلجابة عن السؤال الرابع

المستمر لالستراتيجيات واألهداف المحققة وأسلوب المساءلة للعالملين بمختلف  التقييمأسلوب 
تم حساب التكرارات والنسب المئوية لتقدیرات عينة  فقد بطريقة عادلة؟" التنظيميمستويات الهيكل 

  (.1الدراسة، كما هي موضحة في الجدول )
 ( التكرارات والنسب المئوية لتقدیرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا6الجدول )

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة الرقم
لمحققة استراتيجيات واألهداف لال تمرلمسالتقييم اسلوب دارة الجامعية أإلاتستخدم  0

 %85 5 وأسلوب المساءلة للعاملين بمختلف مستويات الهيكل التنظيمي 

إلدارة الجامعية أسلوب التقييم المستمر لالستراتيجيات واألهداف تستخدم ا ال 8
 %81 4 وأسلوب المساءلة للعاملين بمختلف مستويات الهيكل التنظيميلمحققة ا

 %81 4 ال اعلم 3
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 النسبة المئوية التكرار اإلجابة الرقم
 %01 8 نعم تستخدم ولكن بشكل غير مدروس 4
 %01 8 تستخدم بشكل نسبي وال اعتبارات شخصية 5
 %01 8 نعم إلى حد ما 1
 %5 0 تستخدم أسلوب المساءلة والتقييم ولكن لجمود اللوائح ال يقابلها حلول إجرائية 7

 %011 81 المجموع
تستخدم أسلوب  دارة الجامعيةإلأن اأجابت  عينة الدراسةمن  25%أن  (6)الجدول  یبين

ستويات وأسلوب المساءلة للعاملين بمختلف ملمحققة استراتيجيات واألهداف لال تمرلمسالتقييم ا
رت النسب األخرى على بنود الجدول أن اإلدارة الجامعية إما أنها ال شاأبینما ، الهيكل التنظيمي

بشكل غير مدروس  أو أنه إذا تم استخدامه فإنه یتم لالستراتيجياتتستخدم أسلوب التقييم المستمر 
يعزى  وقد ،لول إجرائيةئح التي ال يقابلها حويعزون ذلك أحيانا لجمود اللوا ،عتبارات شخصيةأو ال

 عضاءللعاملين والتقييم لألهداف االستراتيجية غير واضح أل لةءلمسااأسلوبي  إلى أن هذا السبب
ذا تباینت النسب حسب نوع الكلية العملية أو مدى مهنية القائد هول ،هيئة التدريس واإلداريين

 اإلداري.
درجة تمتع اإلدارات الجامعية لمهارات  ما السؤال الثاني:مة: زألامع  التعامل لثاني:ا للمجاا

 إدارة األزمات اإلدارية أثناء األزمة؟
ت مازألاصف لنا بعضا من أنواع في المجال الثاني والمتمثل بـ " لإلجابة عن السؤال األول

 تم " فقدتحدث؟من الممكن أن ن لتي كاأو اجامعتك في تحدث أو يمكن أن حدثت لتي اإلدارية ا
 (7) .رقملتقدیرات عينة الدراسة، كما هي موضحة في الجدول النسب المئوية ب التكرارات و حسا

 لیازتنامرتبة  لتقدیرات عينة الدراسةوالنسب المئوية التكرارات  (7الجدول )
 النسبة المئوية التكرار إلجابةا الرقم
 %03 9 القبول والتسجيل مة أز 1
 %54 6 (.مناصب إداريةإداري )صراع مة أز 2
 %14 2 مالیة مةأز 5
 %3 1 سببها الفهم الخاطي للوائح إدارية مة أز 0
 %3 1 ضعف اتخاذ قرار مة از 3
 %3 1 سیةدرا جداول مةأز 6

 %144 24 المجموع
 75%حتلت ما نسبته اوأزمة المناصب اإلدارية أن أزمة القبول والتسجيل  (7) الجدول يظهر

تالها ومازالت تتعرض لها، لجامعة ارضت لها تع لتيت امازألإجابات عينة الدراسة حول امن 
في حين حصلت األزمات اإلدارية األخرى والمتعلقة بالفهم  %01األزمة المالية حيث أقر بوجودها 
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من  %5تخاذ القرار والجداول الدراسية على نسب قليله وبواقع االخاطئ للوائح وازمة ضعف 
ء هذه أزمتي القبول والتسجيل وصراع المناصب أن بقا ،المستجيبين على كل أزمة من هذه األزمات

الهيئة التدريسية ويشعرهم بنوع من خيبه  عضاءاإلدارية من شأنه أن یؤثر على الروح المعنوية أل
األمل في التحقيق أهدافهم العملية، وأن الصراعات اإلدارية إذا ما تم حلها بطريقة علمية وممنهجه 

اإلداريين في إنجاز اإلجراءات اإلدارية المتعلقة في باقي فإنها أيضا ستعمل على تأخر وتقاعس 
وما يمكن أن تواجهه من أزمة في  ،عتبارما أخذنا الفصول الصيفيه بعين االوخاصة إذا  ،األزمات

 الجداول الدراسية وغيرها.
دة لقیادارة واإلاكيف تعاملت في المجال الثاني والمتمثل بـ " لإلجابة عن السؤال الثاني

 ب التكرارات والنسب المئويةحسا"فقد تم  حدثت في السابق؟ لتيت اإلدارية امازألامع ية الجامع
  (.2هي موضحة في الجدول ) كما لتقدیراتعينة الدراسة،

  عينة الدراسة مرتبة تنازليا لتقدیرات والنسب المئوية التكرارات (8)الجدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة الرقم

 %35 7 حصلت. لتيت اإلدارية امازألاع تعامل جيد م 0
 %31 1 حصلت. لتيت اإلدارية امازألامع ضعيف تعامل  8
 %81 4 حصلت. لتيت اإلدارية امازألامع متوسط تعامل  3
 %01 8 توزيع االزمات على الكليات لحلها بما یتالءم مع امكانياتها 4
التي يشوبها تعامل باالستخدام الخاطئ للوائح والقوانين الجامعية و  5

 %5 0 نوع من المصلحة
 %011 81 المجموع

عينة الدراسة أفاد بأن اإلدارة الجامعية تتعامل بشكل  أعضاءمن  %51أن  (8) یبين الجدول
أجاب بأن اإلدارة الجامعية قادرة  %35ضعيف أو متوسط مع حل األزمات اإلدارية في حين أن 

رة السلبية لقدرة اإلدارة على مجابهة األزمات وإيجاد سبل ن هذه النظإ ،على مجابهة األزمات وإدارتها
هيئة التدريس واإلداريين  أعضاءن إلى عدم إشراك يجتها قد يعزى من وجهة نظر الباحثناجعه لمعال

يصبح من الضرورة  وبالتالي، في صنع القرار أو تشكيل لجان منهم لمواجهة األزمات ومعالجاتها
شتراك مع جميع العاملين في الجامعات تكامله لمجابه األزمات وباالجية مستراتيابمكان وضع خطة 

 هيئة تدريس وإداريين. أعضاءمن 
دارة الجامعية إلا تعامل هل تجد أنفي المجال الثاني والمتمثل بـ " لإلجابة عن السؤال الثالث

اسب األسلوب المن ماالرفض إلجابة ا كانت وإذامناسب من وجهة نظرك، ت اإلدارية مازألامع 
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لتقدیرات عينة  التكرارات والنسب المئويةتم حساب  ؟" فقدللتعامل مع األزمات اإلدارية بجامعتك
 (. 8هي موضحة في الجدول ) ، كماالدراسة

 لتقدیرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا والنسب المئوية التكرارات (9)الجدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة الرقم

 %51 01 یة.دارإلامة زلألن قبل إدارة الجامعة تعامل مناسب م 0
 %31 1 یة.دارإلامة زلألتعامل غير مناسب من قبل إدارة الجامعة  8
 %81 4 حد ما تعامل متوسط بحلول ترقيعية وقتية. لىإ 3

 %011 81 المجموع
 هيئة التدريس المبحوثين قد أنقسم بين مؤيد لما تقوم به إدارة أعضاء( أن 9یبين الجدول )

وبين النصف األخر الذي يعتقد بأن اإلدارة الجامعية غير  ،الجامعة في تعاملها مع إدارة األزمات
وقد لمس الباحثان من  ،نيهاأو أنها تقدم حلول ترقيعيه  ،اريةقادرة على التعامل مع األزمات اإلد

منه  تي تعانيلداري اإلا الضعف أنقائال خالل المقابله مع أحد الزمالء في الجامعة حينما أضاف 
 ،التربيةفي كلیة حدیثة بين قسم المناهج وطرق التدريس إدارية مة أزخلق لنا دارة الجامعية إلا

توظيف لمدرس مساعد في مركز التربية  نعالإوذلك بنشر  ،التربيةفي كلیة التربية العملية ومركز 
ثار بعض التساؤالت ك وارتبانوع من االسبب مما  ،قسم المناهج وطرق التدريسالعملية من قبل 

 المتقدمين ومواعيد مقابالتهم.م ماتخاذ القرار أاحول آلية 
دارة إلاتواجه لتي التحديات ا أكثر مافي المجال الثاني والمتمثل بـ "  إلجابة عن السؤال الرابع

ب التكرارات حساتم ؟" فقد لجامعةاومستواها داخل ت اإلدارية مازألر ااإطتحدید  فيالجامعية 
 (10) .الجدولهي موضحة في  ، كمالتقدیرات عينة الدراسة المئويةوالنسب 

 لتقدیرات عينة الدراسة مرتبة تنازليا والنسب المئوية التكرارات (10)الجدول 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة الرقم
 70% 04 وجود تحدي مهني 1
 25% 5 لجامعیةدارة اإلم اماأ وجود تحدي مالي 2
 5% 0 جي(.رسیاسي خاضغط سي )سیاوجود تحدي  5

 100% 81 المجموع
 تواجه لتيالتحديات اأن أحد أهم  الدراسة أجابتعينة من  70%أن  (10)یبين الجدول 

، یةدارإلابالبيروقراطية لمتمثلة التحديات المهنية وا هي ت اإلداريةمازألا تحدید فيدارة الجامعية إلا
أساليب  یمیة علىدألكاا للهيئةو للعاملين التدريبية  لدوراتا قلةلبعض العاملين،  المهنيةعدم الكفاءة 

ت ستجابااأظهرت  بینما، یةدارإلت امازألدارة اإفتقارهم لثقافة ا، و یةدارإلت امازألإدارة ا ومهارات
ويرى الباحثان أن  ،لجامعیةدارة اإلم اماأ هو األكبر لماليالتحدي ايعتقد أن منهم  25%أن لعینة ا
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ن الجامعات الكويتية في حقيقة األمر ال تعاني إإذ  ،ملية مجابهة األزماتهناك خلال واضحا في ع
مما يشعر البعض بأن  ،ولكنها قد تعاني من ضعف في حلقات التواصل اإلداري  ،من أزمة مالية

وهذا واضح من خالل اإلجابات المكتوبة أو  ،هناك أزمات مالية ويبقى التحدي المهني هو المسيطر
ستراتيجية متماسكة امما يعزز من الحاجة لوجود خطة  ،باشرة من عينة الدراسةالتي تم سماعها م

 لمجابهة األزمات وطرق إدارتها.
 التوصيات والمقترحات:

  یة.دارإلت امازألإدارة اتدريب العاملين في الجامعات على مهارات  .0
 (Mail Groups) ،(Data base)بـیة دارإلم العملية واألقساوا الكليات كافةربط  .8

Application)ت ماإلى أزقد تؤدي  لتيالمشكالت اإلدارية الحالية وا أو لحصر ( للتواصل
 متوقعة. 

تنظيمية للعاملين من خالل بث الرسائل التوجيهية  ثقافةوخلق  ،إلعالمیةانشر التوعية  .3
 .یةدارإلاواألساليب العملية لمعالجة األزمات 

لتقييم االستراتيجيات  ین في التدريبیرالستشااالخبراء و االستراتيجي التخطيط إشراك مكاتب  .4
العاملين في الجامعات والسعي والخطط بشكل دوري من أجل رفع مستوى التدريب لدى 

 المهني. لتطويرهم
تفعيل أسلوبي التفويض والتمكين اإلداري في الهيكل التنظيمي للجامعة مما يسهل العملية  .5

 .یةدارإلا
الية والتي تحكمها فترة زمنية ألزمة اإلدارية الحتصميم االستراتيجيات المناسبة لمعالجة ا .1

 دة.محد
 . لعاليمؤسسات التعليم ازيادة البحوث العلمية والدراسات الخاصة بإدارة األزمات اإلدارية في  .7
 لجامعیة.المؤسسات ا داخل ت اإلداريةمازألدارة اإل قسم مختص ءنشاإ .2
مما لحكومية الوحيدة جامعة الكويت، إلسراع في افتتاح جامعة الشدادية كفرع ثاني للجامعة اا .8

القبول مقابل المقاعد المتاحة الستقبال الطلبة من المواطنين  يخفف الضغط في أعداد
 .والوافدین
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