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 الملخص

هدف البحث تعرف أساليب إدارة األزمات لدى عينة من مديري المدارس والمعاهد المهنية في محافظة        

تبعاً  ت، ومعرفة الفروق بين متوسط درجات مديري المدارس والمعاهد المهنية على مقياس إدارة األزماالبقاع

مديراً ومديرة من مديري  (86) بحث منوتكونت عينة ال(. سنوات الخبرة، المؤهل العلميلمتغيرات )الجنس، 

 المدارس والمعاهد المهنية في محافظة البقاع، وطبق عليهم مقياس إدارة األزمات وهو من إعداد الباحث.

 وأشارت النتائج إلى ما يلي:

  األسلوب السائد لدى مدراء المدارس في إدارة األزمات هو أسلوب االحتواء بوزن نسبي مقداره

(%83.86.) 

 فروق بين متوسطات درجات مديري المدارس والمعاهد المهنية على مقياس إدارة األزمات  توجد

 تُعزى إلى متغير الجنس لصالح الذكور.

  توجد فروق بين متوسطات درجات مديري المدارس والمعاهد المهنية على مقياس إدارة األزمات

 بر.تُعزى إلى متغير سنوات الخبرة لصالح المدراء ذوي الخبرة األك

  توجد فروق بين متوسطات درجات مديري المدارس والمعاهد المهنية على مقياس إدارة األزمات

 تُعزى إلى متغير المؤهل العلمي لصالح المدراء ذوي المؤهل العلمي األعلى.

 

 : إدارة األزمات، مديري المدارس والمعاهد المهنية، محافظة البقاع.الكلمات المفتاحية
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on a sample of principals of vocational schools risis Management CMethods of 

and institutes in the Beqaa Governorate - Lebanon  

Abstract 

        This research aims at present to detective the methods in crisis management 

among a sample of principals of vocational schools and institutes in the Beqaa 

Governorate - Lebanon, and detective the differences between the average scores 

High-School Head-Masters at the scale of crisis management, according to the 

following changes (sex, experience, qualifications) variables among the High-School 

Head-Masters in Beqaa Governorate. To achieve this goal has been to use the 

questionnaire to measure the Crisis Management of the preparation of researcher. The 

study sample consists of (68) male and female High-School Head-Masters in Beqaa 

Governorate.  

The most important findings of Search: 

 The prevailing method in the Schools principals the method of containment in 

crises management with a relative weight of (%83.86). 

 There were differences between the mean scores of High-School Head-

Masters on a scale of Crisis Management due to the sex variable favor for 

male.  

 There were differences between the mean scores of High-School Head-

Masters on a scale of Crisis Management due to the experience variable favor 

for higher experience. 

 There were differences between the mean scores of High-School Head-

Masters on a scale of Crisis Management due to the kind of school variable 

favor for higher qualification. 

 

Keywords: Crisis Management, High-School Head-Masters, Beqaa Governorate. 
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 البحث وموضوعه:مقدمة أوالً. 

العملية اإلدارية أمر تحتاجه جميع التنظيمات، فما يميز المجتمعات المتقدمة على المجتمعات       

النامية هو حسن اإلدارة وكفاءتها والقدرة على استغالل الموارد البشرية والمادية لتحقيق األهداف 

، وقد أحدثت التطورات (Adams& Kritsonis, 2006, 34)المرجوة بأعلى درجة من الكفاءة 

التكنولوجية وما زالت تحدث تغيرات كثيرة في تشكيل اإلدارة، وأصبحت نظم اإلدارة تجد نفسها 

مرغمة على تطوير أساليبها ومناهجها لمواجهة المواقف المتجددة التي تحمل في طياتها مخاطر 

األزمات، ومفهومها  ال حدود لها، وقد بدأ الفكر اإلداري في منتصف الستينيات يحدثنا عن

وخصائصها، وأنواعها، وأسباب نشوئها، والمشاعر المصاحبة لها، واآلثار المترتبة عليها، 

 (.     21، 2001وأوجهها، وكيفية إدارتها )أحمد، 

 يتعلق فمنها ما أسبابها تختلف التي األزمات من أنواعاً متعددة المعاصرة المدرسة وتواجه       

كالزالزل  الطبيعية بالظروف يتعلق ما ومنها المدرسي المبنى أو المعلم بالطالب المهني أو

 في النظام سير على يؤثر خلل حدوث إلى تؤدي وبالتالي والحرائق واألوبئة، واألعاصير

 لمنع حيالها المناسب القرار واتخاذ معها للتعامل اإلدارة فورياً من يتطلب تدخالً  المدرسة مما

. (Degnan& Bozeman, 2001, 68)العمل سير على السلبية آثارها من الحد حدوثها أو

 من ويحقق كثيراً  العادية، الظروف في القرارات عن مختلفة خاصية األزمة وقت وللقرارات

 بنفس عليهم القيام يصعب ولكن الطبيعية، الظروف في القرارات اتخاذ في النجاح المديرين

 (.141، 2008)آل سعود،  األزمات وقت العمل

ونظراً لخطورة النتائج التي تسفر عنها األزمات بكل أنواعها، تحرص المؤسسات اإلدارية 

التربوية المهنية في لبنان على استخدام استراتيجيات متنوعة، تؤكد على المشاركة مع العاملين 

والتقويم، في المؤسسة أو المدارس المهنية، والقيادة الجماعية في التفكير والتنفيذ ثم المتابعة 

وتفعيل ذلك من خالل قيام المؤسسة بتشكيل اللجان،  وفرق العمل، وتنظيم بيانات خاصة 

 . (Strauss, 2018, 69)باألزمات وإعداد وتدريب األفراد لمواجهتها

ولمدير المدرسةالمهنية او المعهد دور كبير في إدارة األزمة ومواجهتها، فهو المسؤول األول 

عاية الطالب والحفاظ عليهم من أجل تحقيق األهداف المنشودة، ويقتضي عن مدرسته، ويقوم بر

التعامل مع األزمات وجود نوع خاص من المديرين، يتم تأهيلهم وتدريبهم تدريباً وافياً، لصقل 

(. وتختلف أساليب المدراء في 4، 2008مهاراتهم ومواهبهم واستعدادهم الطبيعي )حمدونة، 

ا وقد يكون هذا االختالف ناجم عن اختالف الخبرات ومدتها، أو التعامل مع األزمة وعالجه

بسبب اختالف المؤهالت العلمية أو الجنس، وتبعاً لذلك جاء البحث الحالي من أجل تسليط الضوء 
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مدراء المدارس والمعاهد المهنية في إدارة األزمات وذلك في محافظة  األسلوب السائد لدىعلى 

 البقاع لبنان.

لة البحث: ثانياً. مشك  

أفرادها  سالمة وعلى عليها وتؤثر المدارس تواجههُ  حتمي واقع األزمات يعد حدوث       

 وموجات الكهربائية واإللتماسات كالحرائق الماضية خالل السنوات حدث ما وذلك وممتلكاتها،

 تهدد خطيرة وفيروسات معدية أمراض من مؤخًرا انتشر والزالزل وما الشديد البرد أو الغبار

المدرسي، كما أن الظروف الحالية التي يمر بها بلدنا يجعل توقع حدوث األزمات  المجتمع سالمة

وارد في كل لحظة وفي كل حين، ومن األزمات المدرسية أيضاً الوفاة المفاجئة ألحد الطلبة أو 

الترويج  المعلمين في المدرسة، أو حدوث انفجار في مخبر الكيمياء، أو تصدع بناء المدرسة، أو

لسلوكيات غير مقبولة داخل المدرسة، أو تسرب أسئلة أحد المعلمين، أو قيام أحد المعلمين 

بتصرف غير الئق أمام طالبه، أو المشاكل التي تحدث خارج المدرسة بين األفراد الساكنين 

خارج  بالقرب منها، أو العبث بممتلكاتها، أو تعرضها للسرقة أو حدوث اعتداء على أحد المعلمين

(، وهذه األزمات وغيرها واردة الحدوث بشكل كبير 8، 2002المدرسة )الزاملي وآخرون، 

ومتكرر في المدرسة، وبما أن المدرسة تعد مسؤولة عن طالبها وكوادرها فإن المسؤولية األكبر 

تقع على عاتق مدير المدرسة الذي يفترض به أن يحسن إدارة المدرسة وتوجيهها بشكل مناسب 

 .(Trump, 2019, 48)ل ما يطرأ من ظروف تستدعي سرعة اتخاذ القرار وجودتهفي ض

من خالل مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية التي تطرقت 

للبحث في إدارة األزمات المدرسية، لوحظ أن هناك قلة من الدراسات على المستوى المحلي التي 

وجودة مديري المدارس المهنية للتعامل مع األزمات المدرسية التي قد  استهدفت سبر مستوى

 تعصف بالمدرسة.

ومن خالل دراسة استطالعية أجراها الباحث مع بعض مدراء المدارس والمعاهد المهنية في 

البقاع تبين أن هناك تفاوت وتباين في األساليب التي يلجأ إليها المدراء في التعامل مع األزمات 

سية، فمن األساليب ما هو سلبي مثل أسلوب الهروب، حيث يترك المدير مجال األزمة المدر

وتأثيرها نهائياً، ويعترف بعدم القدرة على مواجهتها، مدعياً أن السبب في ذلك هو الضعف في 

أداء العاملين، ومن األساليب أيضاً أسلوب مواجهة األزمة بطريقة علمية منظمة، وأسلوب فريق 

فلكل عضو مهامه التي يقوم بها، وأسلوب احتواء  ،يتعاون الجميع في مواجهة األزمة العمل حيث

األزمة ويتم من خالله حصر األزمة وتجميدها عند المرحلة التي وصلت إليها، والعمل على 

 امتصاص الضغوط المولدة لها، ومن ثم إفقادها قوتها التدميرية. 
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اء في إدارة األزمات المدرسية قد يكون موجهاً لدرء ويمكن القول أن تحري مستوى فعالية المدر

وتباً لذلك يمكن األخطار التي قد تنجم نتيجة عدم التأهيل الكافي لهم في مجال إدارة األزمات، 

إدارة هو األسلوب السائد في  ماتحديد مشكلة البحث من خالل اإلجابة على السؤال التالي: 

 في محافظة البقاع؟ والمعاهد المهنيةاألزمات لدى عينة من مديري المدارس 

 ثالثاً. أهمية البحث:

 تظهر أهمية البحث فيما يلي:

نظراً لندرة الدراسات والبحوث التي تناولت إدارة األزمات لدى مديري المدارس  -3-1

والمعاهد المهنية في محافظة البقاع في لبنان )وذلك في حدود علم الباحث( لذا يأمل الباحث أن 

 البحث بمثابة إضافة حديثة إلى المكتبة اإلدارية المحلية.يكون هذا 

قد يسهم هذا البحث في اقتراح بعض اآلراء والتوصيات التي من شأنها تحسين مستوى  -3-2

 إدارة األزمات لدى مديري المدارس والمعاهد المهنية في محافظة البقاع.

واالجتماعية للمديرين، قد يستفاد من نتائج هذا البحث في مجال تقديم الخدمات النفسية  -3-3

 وفي تقديم خدمات إرشادية لهم.

قد يستفاد من نتائج هذا البحث في وضع تصور من أجل مواجهة التحديات واألزمات  -3-4

 التي قد تواجه المدرسة.

نتائج هذا البحث تفيد بشكل مباشر مدراء المدراس والقائمين على متابعة مديري  -3-5

 عالي، كما تفيد الباحثين في مجال اإلدارة المدرسية.المدارس في وزارة التربية والتعليم ال

 رابعاً. أهداف البحث: 

 يهدف البحث إلى:

تعرف األسلوب السائد في إدارة األزمات لدى مديري المدارس والمعاهد المهنية في محافظة 

 البقاع.

والتي قد الكشف عن الفروق بين مديري المدارس والمعاهد المهنية على مقياس إدارة األزمات 

 تعزى إلى متغير الجنس.

الكشف عن الفروق بين مديري المدارس والمعاهد المهنية على مقياس إدارة األزمات والتي قد 

 تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

الكشف عن الفروق بين مديري المدارس والمعاهد المهنية على مقياس إدارة األزمات والتي قد 

 .تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
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 خامساً. سؤال البحث:

ما األسلوب السائد في إدارة األزمات لدى عينة من مديري المدارس والمعاهد المهنية في 

 محافظة البقاع؟

 سادساً. فرضيات البحث:            

ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددط درجددات مددديري المدددارس والمعاهددد  -8-1

 زى لمتغير الجنس.المهنية على مقياس إدارة األزمات تع

ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددط درجددات مددديري المدددارس والمعاهددد  -8-2

 المهنية على مقياس إدارة األزمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددط درجددات مددديري المدددارس والمعاهددد  -8-3

 ير المؤهل العلمي.المهنية على مقياس إدارة األزمات تعزى لمتغ

 مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية:  سابعاً.

  إدارة األزمات Crisis management  : 

بأنهدا:   مجموعدة االسدتعدادات والجهدود اإلداريدة التدي تبدذل لمواجهدة  (2002)يعرفها أبو قحدف

 .(352، 2002)أبو قحف، اآلثار السلبية المترتبة على األزمة أو الحد منها 

الدرجدة الكليدة التدي يحصدل عليهدا مددير المدرسدة ويعرف الباحث إدارة األزمات إجرائياً بأنهاا: 

 على مقياس إدارة األزمات المستخدم في البحث الحالي.

 ثامناً. حدود البحث: 

 الحدود المكانية: عينة مسحوبة من المدارس والمعاهد المهنية في محافظة البقاع. 

يق أدوات البحث على عينة الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي الحدود الزمنية : تم تطب

(2020- 2019). 

الحدود البشرية: أجري البحث على عينة من مديري المدارس والمعاهد المهنية في محافظة 

 ( مديراً ومديرة.86بلغت ) البقاع

عملية إدارة األزمات  الحدود العلمية: وتتجلى في تعرف األسلوب السائد لدى مدراء المدارس في

 وكشف الفروق في إدارة األزمات وفقاً لمتغيرات )الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي(.

 تاسعاً. متغيرات البحث: 

المتغيرات المستقلة: الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي. -1-1  

المهنية في محافظة المتغيرات التابعة: إدارة األزمات لدى مديري المدارس والمعاهد  -1-2

 البقاع.
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 عاشراً. دراسات سابقة:

 دراسات عربية: -01-0

 ( السعودية.6112) الموسى دراسة -01-0-0

 مقترح. الرياض: تصور بمدينة العام التعليم مدارس في األزمات إدارة عنوان الدراسة:

 بمدينة العام التعليم مدارس في األزمات إدارة واقع معرفة إلى هدفت الدراسة هدف الدراسة:

 األزمات. إلدارة مقترح تصور الرياض، ووضع

 العشوائية بالطريقة اختيارهم تم ومديرة مديراً ( 816) الدراسة عينة بلغ مجموع عينة الدراسة:

 الطبقية.

  أعد الباحث مقياساً لقياس إدارة األزمات.  أدوات الدراسة:

 نتائج الدراسة:

 باختالف نوع المدرسة بالمدارس األزمات إدارة مقومات توافر يختلف ال. 

 إدارة توافر مقومات في المدارس ومديرات لمديري الوظيفية والخبرة العلمي المؤهل يؤثر ال 

 بالمدارس. األزمات

  األزموية. األحداث مع للتكيف للمدرسة ) صالحيات ( التصرف في المرونة توفير ضرورة 

 وكيفية  األزمات إدارة مجال في المدارس لمديري تدريبية برامج وتصميم بإعداد االهتمام

 . الوقت ضغط ظل في الصحيحة القرارات اتخاذ

 ( فلسطين.6112دراسة عبد العال ) -01-0-6

أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة عنوان الدراسة: 

 وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي.

األزمات لدى مديري المدارس الحكومية هدفت الدراسة إلى تعرف أساليب إدارة هدف الدراسة: 

 في محافظات غزة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي المدرسي.

 ( مديراً ومديرة.355تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: 

 أعد الباحث استبانتين لخدمة أغراض البحث.أدوات الدراسة: 

 نتائج الدراسة:

 بين إدارة االزمات والتخطيط االستراتيجي لدى  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ما

 مديري المدارس.
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  توجد فروق في متوسطات تقديرات مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة لدى

ممارستهم ألساليب إدارة األزمات تعزى لمتغير الجنس في أسلوبي التعاون والمواجهة لصالح 

 الذكور.

 ري المدارس الحكومية في محافظات غزة لدى ال توجد فروق في متوسطات تقديرات مدي

ممارساتهم ألساليب إدارة األزمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المرحلة 

 التعلمية.

 ( فلسطين.6102دراسة ابو شعيرة ) -01-0-3

دراسة  -دور مديري المدارس الحكومية في إدارة األزمات بمحافظات غزة عنوان الدراسة:

 تقويمية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أدوار مديري المدارس الحكومية في محافظات راسة: هدف الد

غزة في إدارة األزمات من وجهة نظر المديرين والتعرف إلى الفروق بين متوسطات مديري 

 المدارس الحكومية تبعاً لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المرحلة التعليمية(.

 مديراً ومديرة. (242)ونت عينة الدراسة من تكعينة الدراسة: 

 تم إعداد استبانة للكشف عن دور المدير في إدارة األزمات.أداوت الدراسة: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لواقع نتائج الدراسة: 

لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي، دور مديري المدارس في إدارة األزمات بمحافظات غزة تبعاً 

 بينما توجد فروق وفقاً لمتغير سنوات الخبرة لصالح المدراء ذوي الخبرة األكبر.

 ( فلسطين.6102دراسة خليل ) -01-0-4

واقع إدارة األزمات بالمدارس الحكومية الفلسطينية من وجهة نظر المديرين في  عنوان الدراسة:

 جنوب الضفة الغربية.

الدراسة إلى تعرف الفروق في إدارة األزمات وفقاً لمتغير الجنس وسنوات  هدفتهدف الدراسة: 

 الخبرة والمؤهل العلمي ونوع المدرسة.

 مديراً ومديرة. (140)تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة: 

 استخدم الباحث االستبانة وهي من إعداده.ادوات الدراسة: 

فروق في إدارة األزمات وفقاً لمتغير الجنس لصالح توصلت الدراسة إلى وجود نتائج الدراسة: 

اإلناث، ووفقاً لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة اإلجازة فأقل، ووجود فروق لصالح المدراء 

 ذوي سنوات الخبرة األكثر.
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 دراسات أجنبية: -01-6

 اسكتلندا. (Macneil, 2017) ماكنيل دراسة -01-6-0

 الوقائية. البيانات إلى استناًدا : المدارس في األزمات إدارة عنوان الدراسة:

(Crisis management in schools: evidence - based prevention) 

 واالنتحار النار كإطالق المدارس في الخطيرة الحوادث دراسة هدفت إلى هدف الدراسة:

 اإلرهابي. والنشاط

 ومديرة. ( مديراً 850بلغ عدد أفراد الدراسة ) عينة الدراسة:

 استخدم الباحثين االستبانة لجمع البيانات.أدوات الدراسة: 

 ، وأن الخطيرة لألزمات بيانات قاعدة وجود توصلت الدراسة إلى ضرورة نتائج الدراسة:

 إدارة تبتعد ، وأن االنتحاريين من المزيد يولد االنتحار لعمليات اإلعالم وسائل تناول طريقة

 . والجمود البيروقراطية عن المدارس في األزمات

 أمريكا. (Elliot, 2019)دراسة إليوت  -01-6-6

 فشل المؤسسات المختلفة في العالم في األزمات.عنوان الدراسة: 

The Failure of Organizational learning from Crisis.   

هدفت الدراسة إلى البحث في العوامل التي تعوق التعلم التنظيمي في المؤسسات هدف الدراسة: 

 المختلفة أثناء العرض لألزمات.

مديراً ومديرة في عدد من المؤسسات التعليمية في  (32)بلغ عدد أفراد العينة عينة الدراسة: 

 أمريكا.

 أعد الباحث استبانة لتحقيق أهداف البحث.أدوات الدراسة: 

قة في توصلت الدراسة إلى أن مدراء المدارس لم يستفيدوا من خبراتهم السابنتائج الدراسة: 

 التعامل مع األزمة، وإن خطط إدارة األزمات التي عرض على المدراء لم تكن فعالة.

 أمريكا. ,Birkland)  (2019دراسة بيركالند -01-6-3

 الكوارث والخطط غير الفاعلة إلدارة األزمات.عنوان الدراسة: 

Disasters, Lessons Learned and Fantasy. Documents 

 إلى تقييم خطط إدارة األزمات أثناء التعرض ألزمة.هدفت الدراسة هدف الدراسة: 

تكونت عينة الدراسة من ستة مدارس ابتدائية متوسطة وثانوية في مدينة ديترويت عينة الدراسة: 

 أمريكا.

 أعد الباحث استبانة من أجل جمع المعلومات.أدوات الدراسة: 
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زمات الموضوعة في المدارس توصلت الدراسة إلى عدم فاعلية خطط غدارة األنتائج الدراسة: 

 المشاركة إضافة إلى أن المدارس التي تتعرض ألزمة ال تتعلم من خبراتها السابقة.

 تعقيب على الدراسات السابقة: -01-3

تم االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة البحث وفي بناء اإلطار النظري، وتفسير 

نَّ أهم ما يتفق به هذ البحث مع الدراسات السابقة هو النتائج وتحليها، كما البد من اإلشارة إلى أ

 التأكيد على أهمية الخبرة في إدارة األزمات.

ولقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء مقياس إدارة األزمات وفي التعرف على أهم 

أول بحث على  المحاور التي يمكن االعتماد عليها في بناء المقياس، ومما يميز البحث الحالي أنه

المستوى المحلي تناول دراسة إدارة األزمات لدى عينة المدراء، وخصوصاً في الوضع الراهن 

الذي يتطلب من كل فرد في هذا المجتمع أن يكون مسؤوالً ويحسن التصرف في إدارة األزمات 

 التي قد تلم به وبمن هم حوله.

 (:إدارة األزماتالحادي عشر. اإلطار النظري )

األزمة بأنها:  حالة يواجهها أفراد أو جماعات أو منظمة وال يمكن التعامل  (Booth) عرف

معها باستخدام اإلجراءات الروتينية العادية، وفيها تظهر الضغوط الناشئة عن التغيير 

 .(Booth, 1993, 34)الفجائي 

األزمة إدارة األزمات المدرسية بأنها:  أسلوب للتعامل مع  (2003)كما تعرف اليحيوي

بالعمليات المنهجية العلمية اإلدارية من خالل اتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية التي تعمل على 

) تالفي حدوث األزمة والتقليل من آثارها السلبية، وتحقيق أكبر قدر من النتائج اإليجابية 

 .(28، 2003اليحيوي، 

 

 

 أهمية إدارة األزمات المدرسية: -00-0

 المناخ واالستقرار، وتهيئة النظام توفير في دورها من المدرسية ألزماتا إدارة أهمية وتنبع

 والتنسيق التخطيط والتنظيم خالل من األزمات، حدوث أثناء المدرسة في للعمل المالئم الصحي

 قيام من المنشودة لتحقيق األهداف وذلك لألزمة المناسبة القرارات واتخاذ العاملين لجهود

 (Gentileschi, 2007, 56) . المدرسة

 على العلم تبنى رشيدة، علمية أداة وتعتبر والحاضر، المستقبل إدارة هي األزمات فإدارة

 على سالمة والمحافظة بأدائه، واالرتقاء اإلداري الكيان ووقاية حماية على وتعمل والمعرفة،
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 الكيان أحد قطاعات يصيب اختالل أو قصور أي ومعالجة الكيان، لهذا المكونة القوى تشغيل

 تحتفظ ثم مستقبلية ومن أزمة بوادر إحداث شأنه من يكون قد سبب أي معالجة أو اإلداري،

 (.481، 2003)الخضيري، واستمراره اإلداري الكيان بحيوية

 مسؤوليات مدير المدرسة في إدارة األزمات -00-6

 في مديري المدارس كفاءة مدى تظهر التي الرئيسية المواقف إحدى األزمات مع التعامل يعد

 وخبرة علم ومعرفة مدى كبير بشكل تحدد التي هي وفاعلية بكفاءة األزمات فمواجهة ، اإلدارة

المدرسة  فمدير ،(Seeger, 2010, 68)الصعبة األحداث مواجهة على قدراتهم وتحدد المديرين،

 ودوافع نشأتها أسبابها ومعرفة لألزمة الدقيق بالتحليل يقوم الذي هو األزمات إدارة في الناجح

 في األزمات إدارة فريق لتدخل المناسبة واللحظة وتأثيرها، انتشارها ومدى

 .(Smithers, 2016, 124)احتوائها

 لمتخذ المتطلبات الرئيسية من مجموعة توافر ضرورة األزمات مع التعامل يستدعي هنا ومن 

 التي الموارد وكم وتحديد نوع األزمة، على للقضاء المتاح الزمني المدى تحديد في تتمثل القرار

األفراد المدربون والمؤهلون والراغبون  وخبرات نوع وتحديد األزمة، إدارة في استخدامها يمكن

 (.338 ،2003)الخضيري، في التصدي لألزمة

 المهارات الواجب توافرها في مدير المدرسة إلدارة األزمات المدرسية -00-3

 في هو القائد المدرسة مدير ألن نظراً  بها، يقوم لمن خاصة مهارات المدرسية اإلدارة تتطلب

 والرؤية وتقدير المسؤولية، البديهة، وسرعة التصرف، حسن المهارات هذه ومن مدرسته،

 على الشجاعة والمستجدات، وامتالك المتغيرات مع التعامل على والقدرة لألحداث، الواضحة

 (.26، 2001)الرفاعي،  القرار اتخاذ

 توقع على األزمة، والقدرة حجم على التغلب على بالقدرة بالتفاؤل األزمات قائد يتحلى أن وينبغي

 المحتملة لألزمات ووضع السيناريوهات المناسب، الوقت في القرار واتخاذ وتحليلها، األزمات

 (.32، 2006)عودة، 

 

 فريق مع أعضاء وتطويرها اإلدارية العالقات تنمية على القدرة األزمات قائد خصائص ومن

 التخيل، القدرة على لديه تكون وأن األزمات، إدارة أو مدرباً على مؤهالً  يكون وأن المهام،

يواجهه  األزموي الذي الموقف مع للتعامل الالزمة التكتيكات ورسم صياغة على والقدرة

 .(386 ،2003)الخضيري، 

  :  الثاني عشر. منهج البحث



 

12 

 

اقتضت طبيعة الدراسة في هذا البحث االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتناسب      

هذا المنهج مع طريقة جمع البيانات المعتمدة في هذا البحث، وهي المقياس الذي يعتمد في صدق 

من بياناته على عوامل كثيرة ترتبط بأفراد البحث، وأهوائهم وجديتهم في تقديم البيانات، وهو 

 .(115، 1112)عودة، وملكاوي أكثر الطرائق استعماالً في البحوث النفسية والتربوية واإلدارية 

 الثالث عشر. مجتمع البحث وعينته: 

-2020) تألف مجتمع الدراسة من مدراء المدارس والمعاهد المهنية المسجلين للعام الدراسي

 .( مدير ومديرة151(، وقد بلغ العدد الكلي ألفراد المجتمع األصلي )2019

( مديرة، 30( مديراً و)36مدير ومديرة، موزعين إلى ) (68)بلغ عدد أفراد عينة البحث ولقد  

من المجتمع األصلي، والجدول التالي يوضح توزيع عينة  (%42.28) وقد بلغت نسبة العينة

 البحث:

 رة( توزع العينة األساسية على متغيرات البحث )الجنس، سنوات الخب (1)جدول 

سنوات 2-1من الجنس سنوات 01-2بين  رسنوات فأكث01   المجموع 

 33 12 02 01 ذكور

 31 11 00 3 إناث

 23 23 62 19 المجموع

 الرابع عشر. أداة البحث وصدقها وثباتها:

 لتحقيق أهداف البحث، قام الباحث بإعداد األداة التالية:

 مقياس إدارة األزمات: 

 إعداد المقياس: -04-0

علددى عبددارات المقيدداس مددن مصدددرين أساسدديين: أولهمددا يتمثددل فددي الكتابددات واآلراء تددم الحصددول 

النظرية التي تناولت التوافق بشكل عام وإدارة األزمات بشدكل خداص والتعريفدات الخاصدة بهمدا، 

أما المصدر الثاني فهو يتمثل بالمقاييس العربية واألجنبية التي وضعت لالستخدام فدي قيداس إدارة 

 ها:األزمات من

ودراسة (، 2015) ودراسة أبو شعيرة(، 2012) ماكنيل ، ودراسة(2001) عبد العال دراسة

 (.2018) خليل

وبعددد ذلددك أعددد الباحددث مقيدداس إدارة األزمددات مسددتفيداً مددن االسددتبانات السددابقة، وبلددغ عدددد بنددود 

بندد وتدم تقسديم المقيداس إلدى أربعددة  أبعداد وهدي: بعدد الهدروب مدن األزمدة ويشددمل  (22)المقيداس 
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، وبعد التعاون فدي (15)إلى  (1)، وبعد مواجهة األزمة ويشمل البنود من (6)إلى  (1) البنود من

إلدى  (22)، وبعد احتواء األزمة ويشمل البنود مدن  (21) إلى (18)حل األزمة ويشمل البنود من 

 ك تم تحديد بدائل اإلجابة بـ)معارض بقوة، معارض، محايد، موافق، موافق بقوة(.. وكذل(22)

 ولقد قام الباحث بإجراء الدراسة السيكومترية لهذه المقياس والتي تمثلت باآلتي: 

 صدق المقياس:  -04-6

تم ذلك بعرض المقياس على عدد من أساتذة كلية اإلدارة في جامعة صدق المحتوى:  -04-6-0

للتأكد من مدى مالئمة المقياس للهدف الذي وضعت من أجله، ومدى الجنان فرع طرابلس 

وفي ضوء آراء  المقياس ووضوح المفردات وسالمة الصياغة اللغوية،مالئمة مفردات 

( %60)المحكمين تم حذف الفقرات التي حازت نسبة اتفاق بين المحكمين والتي بلغت أقل من

( موزعة على أربعة 22)وكان عددها ثالثة فقرات، وبذلك اصبح العدد النهائي لفقرات المقياس 

 أبعاد.

تم تطبيق المقياس في صورته النهائية على عينة استطالعية  الدراسة االستطالعية: -04-6-6

وهي من مديراً ومديرة من مدراء المدارس والمعاهد المهنية في محافظة البقاع،  )12)قوامها

عينة البحث األساسية، وذلك بهدف معرفة مدى مالئمة ووضوح فقرات المقياس لدى خارج 

مديري المدارس والمعاهد المهنية، وفي ضوء نتائج العينة االستطالعية تم تعديل بعض 

 المفردات التي لم تكن واضحة من قبل مديري المدارس.

د المهنية  العانة تم سحب عينة من مديري المدارس والمعاهصدق االتساق الداخلي:  -04-6-3

( مدير ومديرة، وهي من خارج عينة البحث األساسية، للتحقق من 40)بمحافظة البقاع بلغت 

حيث جرى التأكد من االتساق االتساق الداخلي لفقرات وأبعاد المقياس، وإيجاد معامالت الثبات، 

د المقياس مع الداخلي للمقياس بحساب معامالت االرتباط بين مجموع درجة كل بُعد من أبعا

                                                                                                                                                                   . (2(األبعاد األخرى ومع الدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح في الجدول

 الدرجة الكلية بعد االحتواء بعد التعاون بعد المواجهة بعد الهروب الكلية البعد والدرجة

     1 بعد الهروب

    1 0.63** بعد المواجهة

   1 0.25** 0.11** بعد التعاون
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ارتباط أبعاد مقياس إدارة األزمات مع بعضها البعض ومع الدرجة ( يبين معامالت 6جدول)

 الكلية

   0,01)**( دال عند مستوى داللة 

 -0,01) داللة  أن معامالت االرتباط كلها دال احصائياً عند مستوى  (2ظهر من خالل الجدول )

 ( وهذا يعني أن المقياس يتصف باتساق داخلي، مما يدل على صدقه البنيوي.0,05

 ثبات المقياس: -04-3

 اُستُخِرج الثبات الخاص بمقياس إدارة األزمات بالطرق التالية:

لحساب ثبات مقياس إدارة األزمات بطريقة إعادة االختبار قام الثبات باإلعادة:  -04-3-0

من مديري المدارس والمعاهد المهنية بمحافظة (  40)الباحث بتطبيق المقياس على عينة قوامها 

يوم بين التطبيقين وقد جرى استخراج معامالت الثبات لألبعاد  (15اره )البقاع وبفاصل زمني مقد

بين التطبيق  (Pearson) بيرسون المختلفة والدرجة الكلية عن طريق حساب معامل ارتباط 

 األول والثاني.

استخرج معامل ثبات التجزئة النصفية على العينة نفسها  ثبات التجزئة النصفية: -04-3-6

  براون. –من التطبيق األول باستخدام معادلة سيبرمان 

تم حساب معامل االتساق الداخلي : ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ -04-3-3

   ت الثبات.نتائج معامال (3) للعينة نفسها باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، وفيما يلي يبين الجدول

 ( الثبات بطريقة الثبات باإلعادة والتجزئة النصفية وألفا كرونباخ.3جدول)

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية الثبات باإلعادة أبعاد المقياس ودرجته الكلية

 0.81 0.84 0.66** بعد الهروب

 0.31 0.42 0.21** بعد المواجهة

 0.83 0.23 0.28** بعد التعاون

 0.86 0.62 0.28** االحتواءبعد 

 0.66 0.14 0.14** الدرجة الكلية

   0,01)**( دال عند مستوى داللة 

  1 0.62** 0.83** 0.64** بعد االحتواء

 1 0.10** 0.14** 0.68** 0.12** الدرجة الكلية
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في بعد الهروب  (0,71يالحظ أن معامالت ثبات اإلعادة تراوحت بين )( 3بالنظر الى الجدول )

 . في الدرجة الكلية للمقياس، وهذه المعامالت تعد جيدة ومقبولة ألغراض البحث (0,91)إلى 

في  ((0,94 في بعد المواجهة إلى 0,42))بين أما معامالت ثبات التجزئة النصفية، فقد تراوحت  

 الدرجة الكلية للمقياس، وتعد معامالت ثبات التجزئة النصفية جيدة ومقبولة ألغراض البحث.

في بعد المواجهة إلى ( (0,39أما معامل االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ، فقد تراوحت بين  

  في الدرجة الكلية للمقياس وهي أيضاً معامالت ثبات جيدة ومقبولة ألغراض البحث. (0,88)

ويتضح مما سبق أن مقياس إدارة األزمات يتصف بدرجة جيدة من الصدق والثبات، مما يجعله 

 صالحاً  لالستخدام كأداة للبحث الحالي.

 

 تصحيح المقياس: -04-4

وذلك بوضع سلم تقدير)معارض بقوة، معارض،  Likert ق طريقة ليكريتلقد صمم المقياس وف

وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس  (. 5، 4، 3، 2، 1)محايد، موافق، موافق بقوة( وتأخذ الدرجات

وبذلك تكون أدنى يحصل عليها المفحوص عند إجابته على جميع بنود  (135 – 27)بين

 (135)المفحوص عند إجابته على جميع بنود المقياسوأعلى درجة يحصل عليها  (27)المقياس

 درجة .

 الخامس عشر. مناقشة نتائج البحث:

مناقشة نتائج سؤال البحث: -15-1  

ما األسلوب السائد في إدارة األزمات لدى عينة من مديري المدارس والمعاهد المهنية في 

 محافظة البقاع؟

لمئوية التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب الإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب 

 والمتوسط الرتبي لكل مجال من مجاالت المقياس وذلك على النحو اآلتي:

( التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والمتوسط الرتبي لكل مجال من 4جدول )

 مجاالت المقياس

عدد  المجال

 الفقرات

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 النسبة

 0المئوية

المتوسط 

 6الرتبي

 الترتيب

 1 4.19 83.86% 5.54 25.16 8 االحتواء

                                                
 الدرجة العظمى للمجال÷ 100×المتوسط الحسابي النسبة المئوية= 1
 عدد عبارات كل مجال÷ المتوسط الرتبي= المتوسط الحسابي 2
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 3 3.06 61.3% 7.36 18.39 8 التعاون

 2 3.09 61.82% 5.52 21.64 2 المواجهة

 4 1.98 39.72% 8.24 15.89 6 الهروب

 يتضح من الجدول السابق أن أسلوب االحتواء قد أحتل المركز األول بنسبة مئوية بلغت

(، وهذا يشير إلى اهتمام مدراء المدارس باألزمات منذ 4.19( وبمتوسط رتبي بلغ )83.86%)

بدايتها واحتوائهم لها وحصرها في أضيق الحدود. ومن ناحية أخرى أحتل المركز الثاني في 

(، وبمتوسط رتبي بلغ %61.82أساليب إدارة األزمات أسلوب المواجهة بنسبة مئوية بلغت )

على أن نسبة عالية من مديري المدارس يواجهون األزمات بطريقة مبنية على  ( ويدل3.09)

أسس علمية من خالل الدراسة المبدئية ألبعاد األزمة وتحديد اإلمكانات الالزمة ووضع خطة 

شاملة والتدخل الفعلي لمواجهة األزمة. وفي المرتبة الثالثة كان أسلوب التعاون بنسبة مئوية بلغت 

(، وهذا المجال يشير إلى أن مدراء المدارس يدركون 3.06توسط رتبي بلغ )(، وبم%61.3)

أهمية تعاون جميع العاملين في المدرسة في مواجهات األزمات حيث ال يمكن للمدير وحده فقط 

( 39.72%مواجهة األزمة بفعالية. وفي المرتبة األخيرة كان أسلوب الهروب بنسبة مئوية بلغت )

( وهذا يدل على أن هناك هروباً عند بعض مديري المدارس بصورة 1.98وبمتوسط رتبي بلغ )

متوسطة بسبب الخوف من الفشل في مواجهة األزمة أو بسبب قلة اإلمكانات، أو بسبب قلة 

الصالحيات الممنوحة لمواجهة األزمة، لذلك يحاولون إخفائها والتظاهر بسالمة الموقف 

 دارسهم.العتقادهم الخاطئ بأن ذلك أفضل لهم ولم

مناقشة نتائج فرضيات البحث:  -15-2  

الفرضية األولاى: ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساط درجاات ماديري  -02-6-0

 المدارس والمعاهد المهنية على مقياس إدارة األزمات تعزى لمتغير الجنس.

فراد عينة للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب الفروق بين متوسطات درجات أ

البحث الذكور واإلناث على مقياس إدارة األزمات، وذلك باستخدام اختبار ت ستيودينت، 

 وجاءت النتائج على النحو اآلتي: 
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إدارة األزمات ( قيمة )ت( لداللة الفروق بين درجات أفراد عينة البحث على مقياس 2جدول)

 وفقاً لمتغير الجنس

مقياس إدارة 

 األزمات

االنحراف  المتوسط العدد الجنس

 المعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

 القرار

 دال 0.00 2.70 21.74 87.02 38 الذكور

 18.27 73.60 30 اإلناث

وبالتالي  (0.05) من صغرهي أ مستوى الداللةمن خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة لها والقائلة: 

بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث على مقياس إدارة األزمات تبعاً لمتغير الجنس لصالح 

( والتي أشارت إلى 2001وتتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة عبد العال ) الذكور،

ناحية اخرى تختلف  وجود فروق في إدارة األزمات وفقاً لمتغير الجنس لصالح الذكور، ومن

( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق 2015نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة أبو شعيرة )

في إدارة األزمات وفقاً لمتغير الجنس، كما تختلف نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة 

الح ( والتي أشارت إلى وجود فروق في إدارة األزمات وفقاً لمتغير الجنس، لص2018خليل)

 اإلناث.

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن المدراء وبسبب المسؤولية التي تقع على عاتقهم في إدارة 

المدرسة األمر الذي يتطلب منهم قدر كبير من اليقظة والحذر والمتابعة واالستعداد دائماً ألي 

اللتزام أمور طارئة أو أحداث قد تحدث في المدرسة، باإلضافة إلى شعور المدراء الذكور با

 األخالقي في ضرورة ضبط المدرسة وإدارتها على النحو األمثل.

كما أن أسلوب مواجهة األزمات يسبب حالة عالية من التوتر والتشتت والغموض ويتطلب 

قرارات مصيرية، وطبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة، فالرجل أكثر قدرة على تحمل 

 في عواطفه من المرأة.المشاق من المرأة، والرجل أكثر تحكماً 

الفرضااية الثانيااة: ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااط درجااات مااديري  -02-6-6

 المدارس والمعاهد المهنية على مقياس إدارة األزمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

للتحقق من هذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

مديري المدارس والمعاهد المهنية باختالف سنوات الخبرة لديهم على الدرجة الكلية لمقياس إدارة 

 .                                (8)األزمات. كما هو موضح في الجدول 
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 الوصفي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس إدارة األزمات( اإلحصاء 2جدول )

الدرجة الكلية 

 للمقياس

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 المعياري

 20.35 69.68 19 سنوات 5-0من

 10-5بين 

 سنوات

26 79.15 16.17 

 21.86 92.73 23 سنوات فاكثر 10

 21.23 81.10 68 الكلي

إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية على مقياس إدارة األزمات تعزى لمتغير  لمعرفة ما

تم استخدام تحليل  سنوات فما فوق( 10سنوات،  10-5سنوات، بين  5-0)من سنوات الخبرة

 يوضح ذلك. (2)التباين األحادي. والجدول رقم

الخبرة على مقياس إدارة  ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، تبعاً لمتغير سنوات7جدول)

 األزمات

الدرجدددددة 

الكليدددددددددة 

 للمقياس

إدارة 

 األزمات

مصدددددددددددددددددددر 

 التباين

مجمدددددددددددددوع 

 المربعات

درجدددة 

 الحرية

متوسدددددددددددددط 

 المربعات

F  القيمددددددددددددددددددددددة

 االحتماليددة 

Sig 

 القرار

بين 

 المجموعات

5690.35 2 2845.17 7.54 

 

0.00 

 

 دال

ضمن 

 المجموعات

24513.92 65 377.13 

  67 30204.27 الكلي

أن ( كمددا 0.05( وهددي أصددغر مددن )0.00قيمددة االحتماليددة هددي )الأن يالحددظ مددن الجدددول السددابق 

( وهددي دالددة عنددد مسددتوى الداللددة 2.54بالنسددبة للدرجددة الكليددة لمقيدداس إدارة األزمددات ) (F)قيمددة

وبالتدالي نددرفض الفرضدية الصددفرية ونقبددل الفرضدية البديلددة لهددا والقائلدة ال توجددد فددروق  (0.05)

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مديري المدارس والمعاهدد المهنيدة علدى مقيداس إدارة 

 األزمات تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.
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ولمعرفددة جهددة الفددرق بددين المتوسددطات ومسددتوى داللتهددا، اسددتخدم الباحددث اختبددار المقارنددات 

 يبين النتائج.( 6)والجدول  Dunnettالمتعددة  دونيت  

 ( نتائج اختبار المقارنات المتعدد "دونيت" للمقارنة بين المتوسطات3جدول)

Depende

nt 

Variable 

(I) ال

خ

ب

ر

 ة

(J) 

 الخبرة

فدددددددددددددددرق 

المتوسددددددطا

 ت

 الخطدددددددأ

 المعياري

القيمددددددددة 

 االحتمالية

مسدددددتو

ى 

 الداللة

 القرار

الدرجددددددددددددددددة 

الكليددة لمقيدداس 

 اتخاذ القرار

 5لددى إ 0مددن 

 سنوات

10 

سدددددددددددددنوات 

 فأكثر

دال  0.05 0.00 6.52 *23.05

 10لصدالح 

سددددددددددددنوات 

 فأكثر

من الجدول السابق تبين أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجدات أفدراد العيندة 

( 5 -0مقيدداس إدارة األزمددات، تبعدداً لمتغيددر سددنوات الخبددرة بددين المددديرين ذوو خبددرة مددن )علددى 

سددنوات  10سددنوات فددأكثر لصددالح المددديرين ذوي خبددرة  10سددنوات والمددديرين ذوي خبددرة مددن 

 فأكثر.

(، والتي 2018( ودراسة خليل )2015وتتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة أبو شعيرة )

أشارت إلى وجود فروق في إدارة األزمات لصالح المددراء ذوي الخبدرة األعلدى، وتختلدف نتيجدة 

دراساة إلياوت (، 2001( ودراسدة عبدد العدال )2008البحث الحدالي مدع نتيجدة دراسدة الموسدى )

(Elliot, 2019)   والتي أشارت إلى عدم وجدود فدروق فدي مسدتوى إدارة األزمدات لددى المددراء

 وفقاً الختالف سنوات الخبرة .

فخبددرة المددديرين لهددا دور فددي مسددتوى إدارة األزمددات المدرسددية التددي قددد يتعرضددون لهددا، ويعددزو 

لجديددة، باإلضدافة الباحث هذا األمر إلى أن المديرين يتابعون وباستمرار أهم المتغيرات التربوية ا

إلى اكتسابهم معرفة ودراية من خالل األزمات المدرسية التي وقعت خالل الفترة القليلدة الماضدية 

وطرق التعامل معها، فتكرار حدوث األزمة يولد لدى المدير خبرة ودراية في كيفية التعامل معهدا 

 واحتوائها. 
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إحصاائية باين متوساط درجاات ماديري ال توجاد فاروق ذات داللاة  الفرضية الثالثاة: -02-6-3

 .المدارس والمعاهد المهنية على مقياس إدارة األزمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي

للتحقق من صحة هذه الفرضدية قدام الباحدث بحسداب الفدروق بدين متوسدطات درجدات أفدراد عيندة 

اختبدددار ت  البحدددث علدددى مقيددداس إدارة األزمدددات وفقددداً لمتغيدددر المؤهدددل العلمدددي، وذلدددك باسدددتخدام

 ستيودينت، وجاءت النتائج على النحو اآلتي: 

 

 

إدارة األزماات ( قيمة )ت( لداللة الفروق بين درجات أفراد عينة البحاث علاى مقيااس 2جدول)

 وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

مقيدددداس 

إدارة 

 األزمات

المؤهدددددددددددددددددل 

 العلمي

االنحددراف  المتوسط العدد

 المعياري

قيمدددددددة 

 ت

مسددددتوى 

 الداللة

 القرار

 دال 0.00 3.34 19.45 73.75 37 إجازة وأقل 

ماجسدددددددددددددتير 

 فأكثر

31 89.87 20.16 

وبالتالي نرفض  (0.05)من  صغرهي أ مستوى الداللةمن خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة 

الفرضددية الصددفرية ونقبددل الفرضددية البديلددة لهددا والقائلددة: توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين 

 المؤهددل العلمدديمتوسددطات درجددات أفددراد عينددة البحددث علددى مقيدداس إدارة األزمددات تبعدداً لمتغيددر 

لحدالي مدع لصالح المدراء ذوي المؤهل العلمي األعلى )ماجستير فأكثر(، وتختلدف نتيجدة البحدث ا

( والتدي 2015(، ودراسة أبدو شدعيرة)2001( ودراسة عبد العال )2008نتيجة دراسة الموسى )

أشارت إلى عددم وجدود فدروق فدي مسدتوى غددارة األزمدات لددى المددراء وفقداً الخدتالف المؤهدل 

( والتي أشارت إلى وجود 2018العلمي، كما تختلف نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة خليل )

 وق في إدارة األزمات لصالح المدراء ذوي المؤهل العلمي األدنى.فر

ويمكددن تفسددير هددذه النتيجددة بددأن المؤهددل العلمددي األكبددر يولددد لدددى المدددير ثقددة بددالنفس أكبددر فددي 

مواجهددة األزمددات التددي تطددرأ علددى المدرسددة، كمددا يمكندده مددن  أن يتعامددل مددع األزمددة مددن خددالل 

ل الخسار، وقد يكدون المددراء ذوي المسدتوى العلمدي األعلدى خطوات علمية منهجية الحتوائها بأق

 قد درسوا مواد إضافة ذات عالقة بإدارة األزمات وكيفية احتوائها.
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اسددتناداً إلددى النتددائج التددي تددم التوصددل إليهددا يمكددن تقددديم السااادس عشاار. مقترحااات الدراسااة: 

 المقترحات التالية:

اء وتثقيفهم في كيفية إدارة وضع برامج بهدف رفع مستوى الوعي لدى المدر -18-1

 األزمات.

تنظيم دورات تدريبية لمساعدة مديري المدارس والمعاهد المهنية  ومديراتها،  -18-2

لزيادة قدراتهم وتطويرها في اتخاذ قرارات فعالة موضوعية، بحيث تركز على تنمية 

ثقتهم بنفسهم في جميع المواقف التي يتعرضون لها وتتطلب اتخاذ قرار بخصوص 

 مات التي تلم بالمدرسة.األز

 إعداد دليل إرشادي للتعامل مع األزمات المدرسية المختلفة. -18-3

حث الموجهين التربويين في المراكز التربوي على زيارة المدارس وإعطائهم بعض  -18-4

 التوجيهات االزمة للتعامل مع األزمات الطارئة التي قد تلم بالمدرسة.

 األزمات المدرسية لالستفادة منها.عرض تجارب المديرين المتميزين في مواجهة  -18-5
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 ملحق البحث

 

 مقياس إدارة األزمات إعداد الباحث

 :المحترم المدرسة/المعهد مدير السيد

 أرجو منكم اإلجابة على األسئلة الموجودة أمامكم باختيار اإلجابة التي تنطبق عليكم.

 أنثى ...........                         ذكر:    :   الجنس   ............... :  

 ( :سنوات فما فوق 10( ....  )سنوات 10 -5بين ( ....    )سنوات 5إلى  0من الخبرة......) 

 ................... المؤهل العلمي: إجازة وأقل ............... ماجستير فأكثر 

      

 معارض العبارة 

 بقوة

موافق  موافق محايد معارض  

 بقوة

أقوم بإبالغ المستويات اإلدارية العليا للتعامل مع األزمة عند حدوثها داخل  1

 المدرسة.

     

      أكلف بعض المعلمين لمواجهة األزمة  داخل المدرسة النشغالي. 2

      أطلب التعليمات من مديرية التربية عند حدوث األزمة. 3

      وأدعي سالمة المواقف؛ حتى ال يستفحل خطرها. أخفي مالمح األزمة 4

      أتظاهر بأنه قد تم السيطرة على األزمة . 5

أجد صعوبة في مواجهة األزمة داخل المدرسة بسبب القصور في أداء  6

 العاملين.

     

      تمنعني الظروف المحيطة بي من مواجهة األزمة. 7

      بسبب قلة اإلمكانات داخل المدرسة.أجد صعوبة في مواجهة األزمة  8

أحرص على سرعة جمع المعلومات الكافية المتعلقة باألزمة ليسهل  9

 مواجهتها.

     

      أحدد اإلمكانيات الالزمة لمواجهة األزمة. 10

      أضع خطة شاملة لمواجهة األزمة. 11

العاملين بالمدرسة؛ أحرص على خفض التوتر واستعادة الروح المعنوية لدى  12

 ليتمكنوا من مواجهة األزمة.

     

      أحرص على إيجاد جدول أولويات يتسم بالدقة الفاعلة لمواجهة األزمة. 13

أستعين بالتقنيات الحديثة كالحاسب اآللي واالنترنت والخبرات الخارجية  14

 للتعامل مع األزمات.

     

      أتخذ قرارات سريعة وحاسمة ومناسبة للسيطرة على الموقف  15
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 وتوجيهه الوجهة السليمة لمواجهة األزمة.

      أقوم بتشكيل فروق لمواجهة األزمات المدرسة. 16

      أشارك العاملين بالمدرسة في إعداد خطة لمواجهة األزمة. 17

      المدرسي عند التعامل مع األزمة.أستخدم أسلوب اإلقناع مع فئات المجتمع  18

      أستشير أهل الخبرة في التعامل مع األزمات داخل المدرسة. 19

أنسق بين جهود العاملين داخل المدرسة والجهات والهيئات خارج المدرسة  20

 التي يمكن التعامل معها في السيطرة على األزمة.

     

      التعاون في اختيار البدائل المناسبة.أُشجع العاملين في المدرسة على  21

      أعمل على حصر األزمة في نطاق محدود داخل المدرسة حتى ال تنتشر. 22

أقوم بتحريك اإلمكانيات المادية والبشرية الضرورية بسرعة ودقة الحتواء  23

 األزمة.

     

      أحدد الجهات المسببة لألزمة في المدرسة. 24

عدم نشر الشائعات والمبالغات في الحديث عن األزمة حتى ال  أعمل على 25

 يتفاقم حدوثها.

     

      استوعب الضغوط المولدة لألزمة من أجل إفقادها قوتها المؤثرة. 26

      أسعى لتوقع حدوث أسوأ االحتماالت قبل أن تحدث 22

 

 

 

 


